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 چکیده

-عالیتانگیزش و رفتار ف بر در مدراسبدنی ای نقش تربیتانتقال زمینههدف از تحقیق حاضر بررسی مدل 

های . آزمودنیبه روش مقطعی انجام شد وبود ی همبستگ-وش تحقیق از نوع توصیفیر بدنی نوجوانان بود.
سترس انتخاب شدند. د درگیری صورت نمونهکه به دادندنوجوان پسر و دختر تشکیل  513 راتحقیق 

خودمختاری  شامل حمایتگری )تعیینامل متغیرهای مربوط به نظریة خودمتغیرهای اصلی تحقیق ش
ربوط به مراغت(، و متغیرهای ، و انگیزش درونی در اوقات فتربیت بدنیشده، انگیزش درونی در کالس ادراک

ه فعالیت بشده(، تمایل رهای ذهنی، و کنترل رفتاری ادراکنگرش، هنجاشامل شده )ریزینظریة رفتار برنامه
. شدند دآوریهای استاندارد گر نامهپرسشز استفاده اهای تحقیق با و رفتار فعالیت بدنی بودند. دادهبدنی، 

اد نتایج نشان داستفاده شد.  روش معادالت ساختاریهمبستگی و  از آزمون هابرای تحلیل آماری داده
قباً و متعا رددامعناداری ارتباط  بدنیتربیتشده با انگیزش درونی در کالس حمایت خودمختاری ادراک

-یتانگیزش درونی برای انجام فعال به تربیت بدنی در مدرسهانگیزش درونی ایجاد شده در محیط ورزش 

ا بدنی در اوقات فراغت منتقل شده است. همچنین، نتایج نشان داد انگیزش درونی در اوقات فراغت ب
-ریزیفتار برنامهر های نظریةمؤلفهوه، عالدارند. بهمعناداری شده ارتباط ریزیرفتار برنامه های نظریةمؤلفه

بدنی با بروز تل به فعالیتمای نهایت، بدنی ارتباط معناداری دارند. درعالیتشده )به جز نگرش( با تمایل به ف
دهنده نشان ای حمایت می کند واین نتایج از مدل انتقال زمینهداشت. دنی ارتباط معناداری رفتار فعالیت ب
 .استاغت قات فربدنی در زمان اودر مدرسه برای ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت بدنیتربیتاهمیت محیط 
 و مربیان ورزش از اهمیت زیادی برخوردار باشد.  بدنیتربیتتواند برای معلمین این نتایج می
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 مقدمه

با صرف انرژی ها که به زبان ساده به هر نوع حرکت بدن به کمک عضالت و استخوان بدنیفعالیت

1مالم) شودهمراه است اطالق می
بدنی اند که فعالیت(. تحقیقات زیادی نشان داده2019و همکاران،  1

همکاران، و 22الهارتندگی سالم انسان دارد )نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقاء سبک زمنظم 

گی بدنی منظم با پیامدهای مثبتی از جمله بهبود آماد(. فعالیت2019و همکاران،  33وارتز؛ ش2019

عروقی، دیابت، -های قلبینفس، کاهش احتمال بروز بیماری به جسمانی و قدرت، افزایش اعتماد

همراه است  های مربوط به آنطور کاهش خطر چاقی و بیماریسرطان، پوکی استخوان و همین

منجر به تمایل افراد به اند زندگی مدرن یقات نشان دادهحال، تحق این (. با2018و همکاران،  44)بدو

و  55)لی وایت استکودکان و نوجوانان نیز مشهود  تحرک شده است و این روند درزندگی کم

 الی 35ان و درصد از دختر 25الی  20حاضر تنها حال اند درنشان داده تحقیقات(. 2018همکاران، 

دقیقه  60بر انجام حداقل  طبق دستورالعمل سازمانی جهانی بهداشت مبنیدرصد از پسران بر 40

مکاران، و ه 66ریزو؛ 2018بدو و همکاران، کنند )شدید در روز عمل می-تا-دنی متوسطبفعالیت

-بین هایاز دستورالعمل ایرانی اند پسران و دخترانبرخی تحقیقات نشان دادهنیز در ایران  (.2016

زاده ؛ حسین2017کنند )حکیم و همکاران، بدنی در روز تبعیت نمیفعالیتانجام خصوص  المللی در

 (. 2016و همکاران، 

کلیدی گذشته به یک موضوع  بدنی کودکان و نوجوانان در طی دهۀتوجه به این حقایق، فعالیت با

نی بدتربیت ویژهاست. مدرسه و بهل شده بدنی، ورزش و سالمت تبدیدر تحقیقات مربوط به تربیت

-تربیت اوالا  زیرا .اندحیط بسیار مهم مد نظر قرار گرفتهعنوان یک م در مدارس نیز به همین دلیل به

که یکی از اینبدنی کودکان و نوجوانان دارد و دوماا مدرسه سهم بسیار مهمی در فعالیت بدنی در

بدنی در در کودکان و نوجوانان برای انجام فعالیت بدنی در مدارس ایجاد انگیزهتربیت اهداف مهم

الینفک  ءبدنی جزتربیت .(2019)لقمانی، قلی دهنه، و حسن نژاد،  استبیرون از محیط مدرسه 

هدف از  وآموزان مطرح است وزش همگانی برای تمام دانشآم و است های آموزش و پرورشبرنامه

حدی که یک زندگی سالم و  تا استآموزان آن تقویت و پرورش استعدادهای جسمانی و روانی دانش

در . (2019)قهرمان، قدیری، و بهرام،  را داشته باشندهای طبیعی و اجتماعی موفق در محیط
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از  گیریآموزان فرصتی فراهم کند تا بخش چشمتواند برای دانشبدنی میتربیت شرایط مطلوب

-سانچز؛ 2019محمدی ثانوی، محمدزاده و بهزادنیا، ) توصیه شده را انجام دهند ۀروزانبدنی فعالیت

(. 2018 همکاران، و 33نالس ؛2020 همکاران، و 22تیلگا-کاالجاس ؛2020 همکاران، و 11اولیوا

مهم برای بدنی در مدارس یک محیط ( تربیت1تحقیق حاضر نیز بر روی این دو امر تمرکز دارد که 

-بدنی در مدارس انگیزه الزم را برای انجام فعالیت( تربیت2کند و بدنی نوجوانان فراهم میفعالیت

 کند. بدنی منظم در بیرون از مدرسه ایجاد می

برای شمار زیادی از کودکان و نوجوانان، محیط تربیت بدنی در مدارس یک فرصت عالی برای انجام 

( با انجام مطالعه مروری از 2006) 44با این حال، فیرکالق و استراتون شود.بدنی محسوب میفعالیت

بدنی را تربیتفارغ از سن و جنسیت تنها یک سوم از زمان کالس  آموزاندانشیافتند در تحقیق 44

بدنی درصد از فعالیت 17در مدارس تنها بدنی فعالیت همچنینکنند. میبدنی صرف انجام فعالیت

در آموزان دانشافتند دری( 2015و همکاران ) 55، ویلسونهمچنینشد. را شامل می آموزاندانشکلی 

دهنده بدنی دارند. این نتایج نشاندرصد بیشتر فعالیت 23بدنی دارند تربیتروزهایی که در مدرسه 

در این . استبدنی کلی کودکان و نوجوانان سهم مهم ورزش و تربیت بدنی در مدراس در فعالیت

 خصوص در ایران،، بهدر دوره متوسطه بدنی در نوجوانانه بررسی فعالیتتحقیقات کمی بزمینه، 

های اند فقط درصد بسیار کمی از نوجوانان دستورالعملاکثر تحقیقات نشان داده .پرداخته اند

طبق دستورالعمل اداره سالمت و خدمات انسانی بدنی در مدارس )که برتربیت بدنی در کالسفعالیت

بدنی کلی خارج از ( و فعالیتاستشدید -تا-بدنی متوسطدرصد فعالیت 50الت متحده حداقل ایا

-تا-بدنی متوسطدقیقه فعالیت 60نی بهداشت حداقل طبق دستورالعمل سازمان جهامدرسه )که بر

-در اغلب دورهچه  اگر. (2016، 2003و همکاران،  66)هاگر کنند( را رعایت میاستشدید در روز 

و نوجوانان بدنی در مدارس باید کودکان تربیت شود کهمی کیدتأرهای مختلف آموزشی در کشوهای 

اما تحقیقات بسیار  ؛بدنی در بیرون از مدرسه و در اوقات فراغت تشویق کندرا برای انجام فعالیت

 ،2003یده باشند. هاگر و همکاران )را سنج امرکمی وجود دارد که نحوه و چگونگی انجام این 

دهد تحت چه شرایطی کودکان و را پیشنهاد دادند که توضیح می ایانتقال زمینه( یک مدل 2016
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فراغت بدنی در اوقات به انجام فعالیت هبدنی در مدرستربیتان احتماالا انگیزش را از کالس نوجوان

زیر را  انگیزشیخالصه این مدل در فرضیات خود توالی  طوربه کنند.)بیرون از مدرسه( منتقل می

در مدرسه )با استفاده بدنی تربیت کالسدر  حمایت از خودمختاری( 1 (:1دهد )شکل پیشنهاد می

همان  درونی، یا ۀشدوز( به ایجاد یک منبع علیت ادراکآمهای آموزش مبتنی بر دانشاز روش

  ؛شودانگیزش درونی، منجر می

 یبدنعالیتفبرای انجام  انگیزش درونی به مدرسهدر بدنی تربیت کالسانگیزش درونی در محیط ( 2

رفتار  مایل بهمان اوقات فراغت تانگیزش درونی در ز( 3 و ؛یابدانتقال میدر زمان اوقات فراغت 

-ر میر قراثیشده تحت تأارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراکبدنی را از طریق نگرش، هنجفعالیت

  دهد.

، 1985، 11دسی و رایانگری )های خودتعییناز نظریهای زمینهانتقال اغلب ساختارهای این مدل 

2؛ وانستینکیسته2019؛ رایان، و همکاران، 2019، 2002، 2000؛ رایان و دسی، 2000
و همکاران،  2

3شده )آیزنریزیو رفتار برنامه (2020
 ها جزءاست. این نظریهاقتباس شده( 2015، 2002، 1991، 3

بسیار مهم برای توضیح و بررسی ساختارهای انگیزشی و تمایالت رفتاری در انسان  هاینظریه

وسیله چهار نوع از انگیزش که ه تواند برفتار می گری،خودتعیین طبق نظریۀ د. برشونمحسوب می

وجود آید. این پیوستار یزش کامالا بیرونی قرار دارند بهدر یک پیوستار از انگیزش کامالا درونی تا انگ

-ی از درجات نسبی خودمختاری ادراکشود و بازتابشناخته می "شدهمنبع علیت ادراک" به عنوان

ی و تأییدآزاد، خود اراده تجربه، نیاز به تجربه کردن انتخاب بهخودمختاری شده توسط فرد است. 

که رویدادهای محیط جای اینکسی است که میل دارد به  فرد خودمختاراشاره دارد.  خودکنترلی

به خودمختاری یا  در واقع، نیاز. خودش حق انتخاب داشته باشد اعمال او را تعیین کنند،

خودپیروی، به نیاز فرد به احساس حق انتخاب داشتن و خودآغازگری در شروع، ادامه و تنظیم 

خودش علت  رد احساس کندافتد که فها و تکالیف، اشاره دارد. خودمختاری زمانی اتفاق میفعالیت

؛ رایان و 2000 ،1985 اراده و اختیار دارد )دسی و رایان، های خودانتخاب یعنی در، رفتارش است

رفتار خودکار درک  به عنواناز انگیزش درونی عموماا حاصل  رفتار (.2019، 2002، 2000دسی، 

ی هاکه فعالیتحالی در .ارتباط داردنفس به جمله اعتمادرو با احساسات مثبت از این شود و ازمی

شوند و شوند دیده میرفتارهایی که از بیرون کنترل می به عنوانحاصل از انگیزش بیرونی اغلب 

روی سطح انگیزش درونی  کنند برهایی که از خودمختاری حمایت میند. متعاقباا، محیطغیرخودکار

؛ رایان 2000، 1985)دسی و رایان،  کنندترغیب میگذارند و رفتارهای خودکار و مداوم را ثیر میأت
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. (2020؛ وانستینکیسته و همکاران، 2019؛ رایان، و همکاران، 2019، 2002، 2000و دسی، 

ارهای ذهنی و کنترل رفتاری نگرش، هنجلفۀ ؤمشده، سه ریزیرفتار برنامه ۀچنین، بر طبق نظریهم

 (. 2015، 2002، 1991ثیرگذار باشند )آیزن، رفتاری افراد تأ توانند بر تمایالتشده میادراک

 
 (2016، 2003مدل مفهومی تحقیق )برگرفته از هاگر و همکاران،  -1شکل 

 

بر  تحقیق ( متغیرهای مربوطه را در یک2003برای ارزیابی این مدل مفهومی، هاگر و همکاران )

-وسیعی پیش طورتحلیل مسیر بهنتایج ساله مورد بررسی قرار دادند.  16الی  13نوجوان  295روی 

دنی بربیتت شده در کالسدمختاری ادارککرد. برای مثال، حمایت خو تأییدهای این مدل را بینی

ر اوقات درونی دطور مثبتی انگیزش این امر به .ثیر مثبتی بر روی انگیزش درونی داشتدر مدرسه تأ

کاران اگر و همهاد. ثیر قرار دات فراغت را تحت تأبدنی در اوقو سرانجام تمایل و رفتار فعالیت فراغت

نند به کآموزان حمایت میکه از خودمختاری دانش بدنیتربیت( نتیجه گرفتند معلمان 2003)

در  رادرسه مای بیرون از هدر محیطبدنی فعالیت رونی و تداوم در رفتاراحتمال زیاد انگیزش د

می ن مدل مفهو، تحقیقات زیادی در زمینه بررسی ایوجوداین باکنند. شان تقویت میآموزاندانش

آموزان شداننی بدبدنی در مدارس در ایجاد انگیزش و رفتار فعالیتتربیت شنق است وانجام نگرفته

-قال زمینهانتمدل  بررسی هدف از تحقیق حاضر ،رواین از. است نشدهطور کامل مشخص نوجوان به

  . استراغت فنوجوانان در اوقات  بدنیرفتار فعالیتمدارس بر انگیزش و در بدنی تربیت نقشای 
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 پژوهش روش
مقطعی  روش می بود و بههای مورد تحلیل، از نوع تحقیقات کتحقیق حاضر با توجه به ماهیت داده

بی یاوع مدلنهمبستگی )از -اطالعات، از نوع تحقیقات توصیفی. از نظر روش گردآوری اجرا شد

ر شماگر بهندهکاربردی و از نظر زمانی از نوع تحقیقات آین ،از نظر هدف .معادالت ساختاری( بود

 دومو  اول متوسطۀ ان پسر و دختر مقاطعآموزآماری تحقیق شامل تمامی دانش معۀجا رود.می

ستان به تحصیل مشغول در یکی از شهرهای استان گل 1397-1398بودند که در سال تحصیلی 

کالله  بد وکتول، گنآبادآماری از میان شهرهای بندرترکمن، کردکوی، گرگان، علی بودند. نمونۀ

با  ماهنگیهالزم و پس از  های تحقیق، پس از اخذ مجوزهایآزمودنی انتخاب. برای انتخاب شدند

ین س از بدستر گیری درنهروش نموی مذکور، نمونۀ آماری بههاادارات آموزش و پرورش شهرستان

ه بدهم  های هفتم، هشتم وخاب شدند. در تحقیق حاضر از پایهانت های منتخبشهرستان مدارس

تران و دخ بینمتغیرهای تحقیق تحصیلی  استفاده شد. همچنین در هر پایۀ تحقیق نمونۀ عنوان

قیق تحی آمار دست آید. نمونۀآماری تحقیق به از نمونۀ لیامک ۀتا مجموع ندشد پسران بررسی

 241نوجوان پسر و  272نوجوان شامل  513مجموع  در است. آورده شده 1حاضر در جدول 

 د. یل کردنهای تحقیق را تکمنامهپرسشآزمودنی شرکت و  به عنواننوجوان دختر در تحقیق حاضر 
 

 آماری تحقیق به تفکیک شهر، جنسیت، و پایه تعداد نمونة -1جدول 

 
بندر 

 ترکمن
 جمع کالله گنبد آباد کتولعلی گرگان کردکوی

 90 20 20 10 20 13 7 سرپ-7پایه 

 91 21 20 10 21 12 7 سرپ-8پایه 

 91 20 18 10 22 12 9 سرپ-10پایه 

 77 19 20 10 13 8 7 ختر د -7پایه 

 82 21 19 10 16 9 7 ختر د -8پایه 

 -10پایه 

 دختر
7 9 17 10 19 20 82 

 513  جمع کل
 

 

هشت خرده مقیاس  با نامهپرسشدر تحقیق حاضر برای سنجش متغیرهای اصلی تحقیق یک 

زش در ( انگی3، بدنیتربیت( انگیزش در کالس 2شده، ( حمایت خودمختاری ادراک1شکل از مت

 به ( تمایل7شده، ادارک یکنترل رفتار( 6( هنجارهای ذهنی، 5( نگرش، 4اوقات فراغت، 
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-شده آورده 2دول مورد استفاده قرار گرفت. این ابزارها در جبدنی ( رفتار فعالیت8بدنی، و فعالیت

تخصصان تن از خبرگان و م 10خواهی از پس از تنظیم نسخۀ اولیه ابزار، ابتدا با نظراست. 

 ردید. ازمال گمحتوایی ابزار مورد بررسی قرار گرفت و اصالحات الزم اع روایی صوری ودانشگاهی، 

برای  آمدهتدساستفاده شد. ضرایب آلفای به نامهپرسشضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی 

ی خرده نتایج نشان داد ضرایب آلفا برای تماماست.  آورده شده 2در جدول پسران و دختران 

شده در تفادهمطلوب ابزارهای اسپایایی  دهندۀبیشتر است که نشان 70/0از  نامهپرسش هایمقیاس

 .استتحقیق حاضر برای نوجوانان پسر و دختر 
 

برای بررسی  ضرایب آلفای کرونباخهمراه به شده مربوطهغیرهای تحقیق و ابزارهای استفادهمت -2دول ج

 همسانی درونی ابزار

متغیر 
 تحقیق

 ابزار اندازه گیری
تعداد 
 سئوال

 مقیاس اندازه گیری
ضریب 

آلفا 
 ان(پسر)

ضریب 
آلفا 

 )دختران(

حمایت 
 خودمختاری

 1جو ورزشی نامهپرسش
، دسی، و رایان، 2)بارد

2004) 
4 

ارزشی )اصالا درست  7لیکرت 
 نیست تا کامالا درست است(

810/0  918/0  

انگیزش 
درونی در 
کالس 

 تربیت بدنی

 3مقیاس انگیزش ورزشی
و  4)پلتیرروچی 2

 (2013همکاران، 
4 

ارزشی )اصالا درست  7لیکرت 
 نیست تا کامالا درست است(

900/0  843/0  

انگیزش 
درونی در 

اوقات 
 فراغت

 2مقیاس انگیزش ورزشی 
)پلتیرروچی و همکاران، 

2013) 
4 

ارزشی )اصالا درست  7لیکرت 
 نیست تا کامالا درست است(

868/0  880/0  

 نگرش
هاگر و  نامهپرسش

 (2003همکاران )
906/0 (7تا  1ارزشی )از  7لیکرت  7  925/0  

هنجارهای 
 ذهنی

هاگر و  نامهپرسش
 (2003همکاران )

944/0 (7تا  1ارزشی )از  7لیکرت  6  955/0  

 
 
 
 

    

                                                           
1. Sport Climate Questionnaire  

2. Baard 

3. Revised Sport Motivation Scale  

4. Pelletier 
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رونباخ برای ضرایب آلفای کهمراه  بهمربوطه شده  استفادهمتغیرهای تحقیق و ابزارهای  -2دول جادامة 

 بررسی همسانی درونی ابزار

متغیر 
 تحقیق

 ابزار اندازه گیری
تعداد 
 سئوال

 مقیاس اندازه گیری
ضریب 

آلفا 
 ان(پسر)

ضریب 
آلفا 

 )دختران(
کنترل 
رفتاری 

 ادراک شده

هاگر و  نامهپرسش
 (2003همکاران )

3 
ارزشی )اصالا درست  7لیکرت 

 نیست تا کامالا درست است(
770/0  948/0  

تمایل به 
 فعالیت بدنی

هاگر و  نامهپرسش
 (2003همکاران )

2 
ارزشی )اصالا درست  7لیکرت 

نیست تا کامالا درست است( و 
 (7تا  0ارزشی )بین  8لیکرت 

794/0  784/0  

رفتار فعالیت 
 بدنی

هاگر و  نامهپرسش
 (2003همکاران )

935/0 (7تا  0ارزشی )بین  8لیکرت  3  911/0  
 

 

توصیف متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد در تحقیق حاضر، برای 

اسمیرنف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها استفاده شد. ارتباط -استفاده شد. از آزمون کلموگروف

دو سویه بین متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی ارزیابی شد. سطح معناداری در سطح آلفای 

نهایت، برای بررسی روابط  نظر گرفته شد. در ی پایایی و ارتباط بین متغیرها دربرای بررس 05/0

بین متغیرهای تحقیق و همچنین سنجش مدل تحقیق از روش معادالت ساختاری استفاده شد. از 

2اسالاسمارت پیو  22نسخه  11اساسپیاسنرم افزاهای 
های آماری استفاده برای انجام آزمون 2

 شد. 
 

 های تحقیقیافته
در  ترنوجوانان پسر و دخ برایتفکیک  بهقد و وزن  سن،های تحقیق شامل مشخصات فردی آزمودنی

ها در تمامی نمرات آزمودنی همچنین، میانگین و انحراف استاندارد آورده شده است. 3جدول 

شود، مشاهده می 4 طور که در جدولآورده شده است. همان 4متغیرهای تحقیق در جدول 

، انگیزش تربیت بدنیشده، انگیزش درونی در کالس پسر در متغیرهای خودمختاری ادراکنوجوانان 

بدنی شده و تمایل به فعالیتکنترل رفتاری ادراکهنجارهای ذهنی، درونی در اوقات فراغت، نگرش، 

حد متوسط قرار  درآنها بدنی ت، اما میانگین رفتار فعالیبودنداز نمرات متوسط به باالیی برخوردار 

شده، انگیزش درونی در کالس ختر در متغیرهای خودمختاری ادراک. همچنین، نوجوانان دداشت

                                                           
1. SPSS  

2. Smart PLS 
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-شده و تمایل به فعالیتفراغت، نگرش، کنترل رفتاری ادراک، انگیزش درونی در اوقات بدنیتربیت

حد متوسط  درآنها بدنی ت، اما میانگین رفتار فعالیبودندبدنی از نمرات متوسط به باالیی برخوردار 

 . داشتقرار 
 

 به تفکیک پسر و دختر هافردی آزمودنیمشخصات  -3جدول 

 دختر پسر متغیر

 37/14 ± 26/1 29/14 ± 20/1 )سال(سن

 14/157 ± 97/9 04/162 ± 79/12 )سانتی متر(قد

 95/50 ± 66/9 38/51 ± 65/10 )کیلو گرم(وزن
 

 

 پسر و دختر در نوجوانانتوصیف متغیرهای تحقیق  -4جدول 

 خودمختاری متغیر

انگیزش 

در 

 مدرسه

انگیزش 

در 

اوقات 

 فراغت

 نگرش
 هنجارهای 

 ذهنی

کنترل 

 رفتاری

تمایل به 

فعالیت 

 بدنی

رفتار 

فعالیت 

 بدنی

 پسران
13/1 ± 

72/4 

21/1 ± 

95/4 

92/0 ± 

30/4 

75/0 ± 

59/4 

02/2 ± 

17/4 

15/1 ± 

71/5 

61/1 ± 

65/4 

13/1 ± 

72/3 

 دختران
14/1 ± 

89/4 

21/1 ± 

97/4 

76/0 ± 

29/4 

54/0 ± 

42/4 

60/1 ± 

27/3 

05/1 ± 

45/5 

20/1 ± 

02/4 

25/1 ± 

22/3 
 

 های تحقیق دارای توزیع نرمال نیستند. بنابراین،نشان داد دادهاسمیرنف -نتایج آزمون کلموگروف

 .بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد سویۀ برای بررسی ارتباط دو

بین حمایت خودمختاری و انگیزش درونی در کالس . 1تایج حاصل از آن به شرح زیر است: ن

بین حمایت خودمختاری و . 2 ؛(r  ،001/0>p=258/0داری وجود دارد )ارتباط معنا بدنیتربیت

بین . 3 ؛(r  ،001/0>p=201/0داری وجود دارد )معناارتباط اوقات فراغت انگیزش درونی در 

داری وجود دارد رونی در اوقات فراغت ارتباط معنابا انگیزش دبدنی تربیتانگیزش درونی در کالس 

(254/0=r  ،001/0>p)داری وجود با نگرش ارتباط معنابین انگیزش درونی در اوقات فراغت . 4 ؛

های ذهنی ارتباط انگیزش درونی در اوقات فراغت با هنجاربین . 5 ؛(r  ،001/0>p=196/0)دارد 

بین انگیزش درونی در اوقات فراغت با کنترل . 6 ؛(r  ،037/0=p=149/0)دارد داری وجود امعن

بین نگرش با تمایل به . 7 ؛(r  ،019/0=p=142/0داری وجود دارد )شده ارتباط معنارفتاری ادراک
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نجارهای ذهنی با تمایل بین ه. 8 ؛(r  ،633/0=p=029/0)دارد نداری وجود بدنی ارتباط معنافعالیت

-ادراکبین کنترل رفتاری . 9 ؛(r  ،001/0>p=670/0داری وجود دارد )بدنی ارتباط معنابه فعالیت

بین کنترل . 10(؛ r  ،001/0>p=419/0داری وجود دارد )بدنی ارتباط معناشده با تمایل به فعالیت

. 11 و ؛(r  ،012/0=p=128/0دارد )داری وجود نابدنی ارتباط معلیتشده با رفتار فعارفتاری ادراک

 (.r  ،019/0=p=125/0دارد )داری وجود بدنی ارتباط معنالیتبدنی با رفتار فعابین تمایل به فعالیت

-مؤلفهثیر نتایج حاکی از تأآورده شده است.  2و شکل  5جدول معادالت ساختاری در  روش تایجن

و  مدرسهر دبدنی تربیتگری بر ایجاد انگیزش درونی در نوجوانان در محیط خودتعیین نظریۀهای 

. است غتاوقات فرامدرسه به محیط در بدنی تربیتشده در محیط همچنین انتقال انگیزش ایجاد

ی و بدنفعالیته بروی تمایل  مستقیم برصورت  بهشده  ریزیرفتار برنامه های نظریۀمؤلفهعالوه، هب

 ات فراغتر اوقهمچنین نقش میانجی را برای تأثیر انگیزش د .دندثیرگذار بوبدنی تأرفتار فعالیت

 اند. بدنی در اوقات فراغت داشتهبرروی تمایل به فعالیت

 

 
 تیضریب به شکل نتایج روابط ساختاری مدل تحقیق  -2شکل 
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 روش معادالت ساختارینتایج  -5جدول 

 P<05/0داری در سطح ا، ** معنT>96/1 سطح داری درامعن * 

 

 گیریو نتیجه بحث
در  در مدرسهبدنی تربیتنقش از  ایانتقال بین زمینههدف از تحقیق حاضر بررسی یک مدل 

نوجوانان بود. مدل مفهومی این تحقیق بر اساس در در اوقات فراغت بدنی رفتار فعالیت انگیزش و

شده ریزی( و نظریۀ رفتار برنامه2000، 1985و رایان، دسی گری )ۀ خودتعیینمبانی نظری نظری

یاز به حمایت گری شامل نهای نظریۀ خودتعیینمؤلفهگرفته بود.  ( شکل2002، 1991)آیزن، 

مدرسه و همچنین انگیزش  بدنیتربیتبدنی در کالس و انگیزش درونی برای فعالیت خودمختاری

شده شامل نگرش، ریزیهای نظریۀ رفتار برنامهمؤلفهدرونی اوقات فراغت )بیرون از مدرسه( بودند. 

 نتیجه آزمون تی ضریب ضریب مسیر علی بین متغیرهای تحقیقروابط 

 تأیید *410/12 469/0 بدنیتربیتشده        انگیزش درونی در کالس حمایت خودمختاری ادراک

 تأیید *880/3 156/0 انگیزش درونی در اوقات فراعت شده        حمایت خودمختاری ادراک

 تأیید *081/4 229/0 انگیزش درونی در اوقات فراعت        بدنی تربیتانگیزش درونی در کالس 

 تأیید *248/3 145/0 انگیزش درونی در اوقات فراعت        نگرش

 تأیید *463/2 126/0 انگیزش درونی در اوقات فراعت        هنجارهای ذهنی

 تأیید * 365/2 120/0 شدهفراعت        کنترل رفتاری ادراکانگیزش درونی در اوقات 

 رد 887/0 035/0 بدنینگرش        تمایل به فعالیت

 تأیید *115/10 415/0 تمایل به فعالیت بدنی       هنجارهای ذهنی 

 تأیید *174/5 248/0 بدنیتمایل به فعالیت        شدهکنترل رفتاری ادراک

 تأیید *009/3 147/0 بدنیرفتار فعالیت      بدنی  تمایل به فعالیت

 تأیید *079/2 109/0 بدنیرفتار فعالیت        شدهکنترل رفتاری ادراک

 تأیید *797/3 151/0 بدنیبدنی         تمایل به فعالیتالس تربیتانگیزش درونی در ک

 تأیید *984/1 081/0 بدنی ات فراعت        تمایل به فعالیتانگیزش درونی در اوق

 تأیید *065/3 149/0 بدنی در اوقات فراعت        رفتار فعالیت انگیزش درونی

 روابط علی بین متغیرهای تحقیق با نقش میانجی
 ضریب

 معنی داری
 نتیجه آزمون Zضریب 

 تأیید 882/3 **000/0 انگیزش اوقات فراغتبدنی      تربیت انگیزش کالسحمایت خودمختاری      

 رد 844/0 398/0 بدنیتمایل به فعالیتانگیزش درونی        نگرش        

 تأیید 395/2 **017/0 بدنیانگیزش درونی        هنجارهای ذهنی        تمایل به فعالیت

 تأیید 141/2 **032/0 بدنیتمایل به فعالیتانگیزش درونی       کنترل رفتاری        
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های وابستۀ نهایی شامل تمایل مؤلفهنهایت،  شده بودند. درادراک هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری

 بودند. در اوقات فراغت بدنیهمچنین رفتار فعالیتبدنی و به فعالیت

ر ونی دثیر مثبتی بر روی انگیزش درشده تأان داد حمایت خودمختاری ادراکنتایج تحقیق نش

 در دنیبتربیتدارد و همچنین انگیزش درونی ایجاد شده در محیط  بدنی در مدرسهتربیتمحیط 

ترین ز مهماع یکی واق شود. این نتایج که درش درونی در اوقات فراغت منتقل میمدرسه به انگیز

( 2016، 2006، 2005، 2003با نتایج تحقیقات قبلی )هاگر و همکاران، ند هستنتایج تحقیق 

 را آن برزی ،دشوبدنی محسوب میک عامل مهم در بروز رفتار فعالیتهمخوانی دارد. انگیزش درونی ی

ی منجر تایج خوبنتواند به میدارد و اصرار نگیزش بیرونی یا اجبار گونه ا بروز فعالیت در غیاب هر

آموزان در نشکه بتوانند انگیزش درونی دا هایی(. برای مثال، معلم2016شود )هاگر و همکاران، 

و  ندباشزش ج بهتر در کالس ورتوانند امیدوار به کسب نتایرا ارتقا دهند می بدنیتربیتکالس 

ن امر . دلیل ایترغیب نمایندبدنی تربیتبدنی بیشتر در کالس آموزان را برای اجرای فعالیتدانش

ترل ی از کنآموزان حسشود که دانشبه این می قا انگیزش درونی منجرتواند این باشد که ارتمی

 ساحساین داشته باشند و ا را بدنیتربیتنسبت به اعمال خود در حین انجام فعالیت در کالس 

وض ع در و شودمی آنهابدنی در در فعالیتضایت بیشتر از شرکت منجر به ایجاد حس شایستگی و ر

رت صو ، درمقابل نقطۀ شود. درمی بدنیتربیتبدنی در کالس ر به شرکت خودمختار در فعالیتمنج

های لفهمؤبه  ، فرد نیاز همیشگیبدنیتربیتعدم وجود انگیزش درونی برای انجام فعالیت در کالس 

 احساسات منجر به تواندنهایت این امر نمی دهد و در انجامبدنی فعالیتانگیزاننده بیرونی دارد تا 

نی در شود. بنابراین، ایجاد انگیزش دروبدنی تربیتمثبت، حس شایستگی و رضایت در کالس 

 مؤلفهز ا توانوجه به نتایج تحقیق میت شود که بایک امر اساسی محسوب میبدنی تربیتکالس 

ش قا انگیزمهم برای ارت یک مولفۀ به عنوانبدنی تربیتشده در کالس حمایت خودمختاری ادراک

ه کدنی بکرد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد انگیزش درونی برای فعالیتدرونی در فرد یاد 

 ه انگیزشب توانسته ،استایجاد شدهبدنی تتربیشده در کالس متعاقب حمایت خودمختاری ادراک

مهم در  بسیار یک نتیجۀای زمینهمنتقل شود. این انتقال  بدنی در اوقات فراغتدرونی برای فعالیت

درسه مدر نی بدتربیتدر محیط  انگونه ایجاد انگیزش درونی در نوجوان زیرا هر .تحقیق حاضر است

 ت فراغت(سه )اوقابدنی در محیط بیرون از مدرانجام فعالیتساز ایجاد انگیزش برای تواند زمینهمی

 شود. 

(، منبع رفتارهای خودمختاری و ارضاء 2000، 1985گری )دسی و رایان، خودتعیینطبق نظریۀ  بر

وجود سازی رفتارهای جدید بهتوان از طریق فرایند درونیمیرا نیازهای اساسی مانند خودمختاری 

 تحت انگیزش بیرونی یندی است که توسط آن افراد رفتارهایی را که قبالاسازی فرآآورد. درونی
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 راستا،این کنند. درمیخودانگیزاننده تلفیق رفتارهای خودمختار یا  به عنواناند را کردهتجربه 

واسطه یک منبع علیت درونی اکنون به آمدند،می وجودبه بیرونی منبع واسطهبه قبالا که رفتارهایی

رفتاری دهد تنظیمات سازی نشان میآیند. درونیوجود میکه همان انگیزش درونی است( به)

عناصر حمایتی در  واسطۀتوانند بهو می نده منعطف و قابل تغییرغیرمنعطف و ثابت نیستند، بلک

در مدرسه( بدنی تربیتمحیطی که پتانسیل حمایت از رفتارهای خودمختاری )مانند محیط کالس 

 از باالیی سطوح ایجاد به قادر بدنیتربیت معلمین اندداده نشان را دارد، تغییر یابند. تحقیقات

 یادگیری پیرامون هاییزخوردبا و هاالعملدستور سازیفراهم ۀسیلوهب( درونی) دمختاریخو انگیزش

1هاتینیمی) باشندمی آموزان،دانش به انتخاب حق ارائۀ ۀوسیلب همچنین و شدهدهیجهت خود
و  1

از خودمختاری بدنی تربیتاند حمایت معلمین . همچنین، تحقیقات نشان داده(2019همکاران، 

به انتقال منبع علیت از یک منبع بیرونی به یک  تواند منجرمیبدنی تربیتآموزان در کالس دانش

همخوانی دارد  قبلی(. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 2011، 22منبع درونی شوند )سو و ریوه

بدنی تربیتآموزان در کالس دانشاز حس خودمختاری بدنی تربیتچقدر معلم  دهد هرو نشان می

یابد و این افزایش میبدنی تربیتبدنی در کالس حمایت کند، انگیزش درونی برای انجام فعالیت

وقات تواند به محیط بیرون از مدرسه )ادر مدرسه میبدنی تربیتوجود آمده در محیط انگیزش به

برای ایجاد  را بدنیتربیتآموزانی که رفتارهای حمایتی معلم فراغت( نیز منتقل شود. دانش

بدنی به مجموعه سازی فعالیت، شروع به درونیکنندبدنی درک میتربیتخودمختاری در کالس 

 کنند. از جمله حس شایستگی( را ارضا می) شناختیروانکنند که نیازهای اساسی رفتارهایی می

بدنی در اوقات فراغت انگیزش درونی برای انجام فعالیتدهد میان همچنین نتایج تحقیق حاضر نش

ارهای ذهنی و شده شامل نگرش، هنجریزییۀ رفتار برنامههای نظرمؤلفهطور مستقیم با تمامی به

 فقطاما ؛ بدنی در اوقات فراغت ارتباط داردشده و همچنین تمایل به فعالیتکنترل رفتاری ادراک

بدنی ارتباط مستقیم دارند. شده با تمایل به فعالیتذهنی و کنترل رفتار ادراکجارهای های هنمؤلفه

بین  شده رابطۀجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراکهای هنمؤلفه فقطد همچنین، نتایج نشان دا

کنند. همچنین کنترل گری میبدنی را میانجیر اوقات فراغت و تمایل به فعالیتانگیزش درونی د

های مؤلفهاهمیت  دهندۀبدنی ارتباط مستقیم دارد. این نتایج نشانشده با رفتار فعالیتکرفتار ادرا

 نظریۀ هایمؤلفه ی ازیک به عنوانچند نگرش،  شده در این مدل دارد. هرریزیفتار برنامهر نظریۀ

این دیگر های مؤلفهثیر مستقیم ار نبود، اما تأثیرگذنوجوانان تأ درشده در این مدل ریزیرفتار برنامه

                                                           
1. Huhtiniemi 

2. Su & Reeve 
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در بدنی و همچنین رفتار فعالیتبدنی تمایل به فعالیت اهمیت این نظریه در دهندۀیه نشاننظر

( همخوانی دارد. 2016، 2006 ،2005، 2003. این نتایج با نتایج تحقیق قبلی )هاگر، استنوجوانان 

سعی دارد تا اجتماعی مبتنی بر خود است که -شناختی شده یک نظریۀریزینظریۀ رفتار برنامه

، 2000 ،1991، 1985)آیزن،  را نشان دهد دهدشخص در رفتارهایی که برزو مینقش باورهای 

از تمایالت فرد است.  آتی در فرد عملکردیکند که بروز رفتارهای (. این نظریه بیان می2015

شوند که بازتابی از وسعتی است که افراد گرفته مینظر  اختارهای انگیزشی درس به عنوانتمایالت 

 در نظر دارند تا در یک رفتار شرکت کنند. 

 . نظریۀشده استگری ادغام خودتعیین شده با نظریۀریزینظریۀ رفتار برنامه ،ل تحقیق حاضردر مد

 ظریۀنشده یک ریزیرفتار برنامه ی بر ارگانیسم است و نظریۀنتۀ مبگری یک نظریخودتعیین

رفتارهای  تواند برای توجیه بروزدو نظریه می اند ایناجتماعی است. تحقیقات نشان داده-شناختی

؛ هاگر، 2006انسان ترکیب خوبی با هم داشته باشند و مکمل یکدیگر باشند )هاگر و همکاران، 

ن کنند و همچنییطی که انگیزش درونی را تقویت می(. برطبق این مدل ترکیبی، شرا2016

-جتماعیاگیری باورهای شکلکنند و را ارضاء می شناختیروانای اساسی رفتارهایی که نیازه

 رایان و( 2019) دسی و رایان شوند.وجود آمدن رفتار آتی میآورند، باعث بهوجود میشناختی را به

-درونی ینهمچن و شناختیروان اساسی نیازهای ارضاء فرایندهای کردند بیان( 2019) همکاران و

 و (هستند گریتعیینخود نظریۀ از برگرفته که) رفتاری ظیماتتن بین ارتباط برقراری به قادر سازی

اگر  .باشندمی ،(هستند هشدریزیبرنامه رفتار نظریۀ از برگرفته که) خود بر مبتنی ساختارهای

ا و آن ر دباش ردهخودمختار تجربه ک انگیزانندۀ یفعالیت به عنواندر گذشته فعالیتی را  یآموزدانش

، تمایل دباشه ر دادکند قراخود را ارضاء می شناختیرواندر مجموعه رفتارهایی که نیازهای اساسی 

تجربه  عالیت رافاند آن هایی باشد که در آنها بتوای در آینده به دنبال موقعیتطور فعاالنهدارد که به

همراه درسه بهدر م بدنیتربیتگیری باورهای فرد در کالس شکلو نتایج خوشایند آن را تکرار کند. 

یل به گیری تمازیرا این امر شکل ؛باشد راهبردیحیاتی و  ایفهلمؤتواند ه در وی میایجاد انگیز

 عنوان بهیت را کند این فعالمتعاقب آن وی تمایل پیدا می ود کنبدنی را در فرد تسهیل میفعالیت

که چرا ی ایندالیل مختلفی برا (.2016، همکاراننیاز دنبال کند )هاگر و  کنندۀارضاء یفعالیت

ختاری تواند با تنظیمات رفتاری خودمفتاری آتی میراعی درباره مشارکت اجتم-باورهای شناختی

ه بکند می شرکت وسعتی که فرد در فعالیت که باورها در ارتباط بامرتبط باشد وجود دارد. اول این

 رها درکه باو( و دوم ایناستنگرش پیامدهای مرتبط با شخصت فرد منجر خواهد شد )که همان 

ه است همرا شده( با انگیزش خودمختاریت در فعالیت )کنترل رفتاری ادراکارتباط با ظرفیت شرک

 (. 2016، 2003هاگر و همکاران، )
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 واسطۀ به یدرون انگیزش آمدن وجودبه که بود این حاضر تحقیق در مهم نتیجه یک خالصه، طوربه

 فراغت تاوقا در بدنیفعالیت انجام برای انگیزش ایجاد به مدرسه محیط در خودمختاری حمایت

در بدنی تتربیمهمی محسوب شود و اهمیت  تواند نتیجۀاین می. است شده منجر (مدرسه از خارج)

-ن میسه نشابدنی در محیط بیرون از مدرفعالیتزش جهت انجام مدرسه را برای انتقال انگی محیط

-هار برنامۀ رفتهای نظریمؤلفهثیر مثبتی بر گیزش درونی تأدهد. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد ان

 دری بدنفعالیت روی تمایل به بر یمستقل ( تأثیر مثبتنگرشها )به جز مؤلفهشده دارد و این ریزی

ر دنگیزشی که کرد که عوامل اتوان استنباط یق میتحقاین نهایت، از نتایج  . دردارندنوجوانان 

نی و بدروی تمایل به فعالیت بر مثبتیثیر مستقیم و اند تأگری مطرح شدهتعییننظریۀ خود

گردد ینهاد م، پیشحاضر توجه به نتایج تحقیق با بدنی در نوجوانان دارند.همچنین رفتار فعالیت

انجام  زیادیت حمای نآموزاحس خودمختاری دانشاز بدنی تربیتدر کالس بدنی تربیتمعلمین 

جهت  آموزانشدان های بیشتری را بهانتخاب (1: . برای مثال، معلمین تربیت بدنی می تواننددهند

خاب نتا دانش آموزان فرصت به( 2؛ کالس بدهند طیخود در  های روی فعالیت کنترل بیشتر بر

بیت بدنی ی در کالس تربر حس خودکنترل( 3بدنی بدهند؛ کالس تربیتدر را نوع تمرینات ورزشی 

 بدنییتس تربآموزان در کالانشکننده رفتارهای دلکنتردستوری و  هایاز بازخورد( 4کید کنند؛ أت

ز ( ا6هند؛ و دو به آنها پاسخ مناسب  ت دانش آموزان گوش فرا دهندسئواال( به 5؛ استفاده نکنند

ر محیط ثیر انگیزش درونی دأتوجه به ت باهمچنین،  عبارات حمایتی در کالس استفاده کنند.

تار ی و رفبدنت و تمایل به فعالیتروی انگیزش درونی در اوقات فراغ بر در مدرسه بدنیتربیت

 ارتقاختلف م استراتژی هایاز بدنی تربیتگردد معلمین بدنی در نوجوانان، پیشنهاد میفعالیت

ند: توانمی ، معلمینبرای مثالاستفاده کنند. در مدرسه بدنی تربیتانگیزش درونی در حین کالس 

پیامدهای  بدنی وشرکت در فعالیتاهمیت ( 2( جو انگیزشی کالس تربیت بدنی را ارتقا بخشند؛ 1

-ه نفس دانشز احساسات مثبت و اعتماد ب( ا3؛ دهندتوضیح آموزان دانشبرای سالمت را مثبت آن 

گی دانش ( از بازخورد آموزشی و مبتنی بر شایست4بدنی تقدیر کنند؛ آموزان در کالس تربیت

آموزان  ( از رقابت کاذب و پاداش های بیرونی برای موفقیت دانش5آموزان استفاده کنند؛ و 

 جلوگیری کنند. 

 

 تقدیر و تشکر
ام گرفته انج 1398ایت مالی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در سال این تحقیق با حم

 است. 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the trans-contextual model of the role of 
physical education in school on the motivation and physical activity behavior of 
adolescents. The research method was descriptive-correlational, which was performed 
cross-sectionally. The participants included 513 adolescent boys and girls who were 
selected by using a convenience sampling method. The main research variables included 
variables related to self-determination theory (including perceived autonomy support, 
intrinsic motivation in physical education class, and intrinsic motivation in leisure-time), 
and variables related to theory of planned behavior (including attitudes, subjective 
norms, and perceived behavioral control). The research data were collected using 
standard questionnaires. Statistical analysis of correlation test and structural equation 
method were used for statistical analysis. The results showed that perceived autonomy 
support was significantly associated with intrinsic motivation in the physical education 
class, and subsequently the intrinsic motivation created in the school physical education 
environment was transferred to intrinsic motivation in leisure-time. Also, the results 
showed that intrinsic motivation in leisure-time had significant relationships with the 
components of the theory of planned behavior. In addition, the components of planned 
behavior (except attitude) were significantly associated with the intention to physical 
activity. Finally, the intention to physical activity was significantly associated with the 
physical activity behavior. These results support the trans-contextual model and 
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demonstrate the importance of the physical education environment in school to motivate 
leisure-time physical activities. These results can be very important for physical 
education teachers and sports coaches. 

Keywords: Autonomy, Intrinsic Motivation, Physical Activity, Adolescents 

 


