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Abstract 
Identifying the factors affecting the motivation to participate in 
youth sports is very important. The student Student public 
Public Olympiad is held with the aim of increasing the 
motivation of non-athlete students to participate in sports. The 
purpose of this study was to investigate the role of personality 
types, perception of success, and regulation of sports behavior 
in the motivation of non-athlete female students participating 
in the 2019 Public Olympiad at Alzahra University. Participants 
included 212 people individuals (age range of 18-30 years) with 
less than 2 years of training experience in the same sport field.  
only and were randomly and purposefully selected. The 
participants were selected through the convenience random 
sampling method. The sports The participation’ sports 
motivation, perception of sports success, regulation of sports 
behavior, and personality type questionnaire were used. The 
results of the multiple linear regression test showed that the 
subscales of success perception (self-orientation, task 
orientation), sports behavior regulation (external regulation, 
internal motivation, lack of motivation), and B/A personality 
type can significantly motivate to participate in sports 
(significance level less than P<0.05). The effect of the lack of 

 
1. Email: safabahrampour2536@gmail.com 

2. Email: M.abdoshahi@alzahra.ac.ir 

3. Email: m.rahimian@alzahra.ac.ir  

Received:  

30 Aug 2020 
 

Accepted:  

18 Jan 2020 
 

Keywords:  

Self-

Determination 

Theory, 

Motivation to 

Participate in 

Sports, 

Perception of 

Success, 

Regulation of 

Sports 

Behavior, 

Personality 

Types 



Bahrampour: The Role of Personality Types, Perception                                                                 196 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

motivation subscale was negative and other subscales were 
positive. The findings were in line with the prediction of the 
self-determination theory and emphasize that the motivation 
of non-athlete girls to participate in sports is influenced by 
personality and psychological components, which encourages 
sports coaches and psychologists to develop such variables in 
non-athletes. 
 

 

Extended Abstract 
Background and Purpose 

 It is important to know why some 

students play sports and others do 

not. This question can be answered 

by discovering the motivational 

factors of participating in sports 

activities. Some people who are not 

interested in sports or others 

resume sports after a period of 

inactivity may be related to their 

motivation (1). Clark, Camiré, Wade, 

Cairney (2015) found that 

motivation plays a positive 

predictor of participation in exercise 

(2). Research has shown that 

personality traits, an individual’s 

perception of success and ability, 

and the regulation of daily sports 

behaviors are the most important 

factors affecting the motivation to 

participate in sports (3). Ingledew, 

Markland and Sheppard (2004) 

believed that traits and personality 

as relatively stable characteristics of 

individuals could predict the desire 

to participate in sports (4). Research 

has shown a significant relationship 

between the components of sports 

participation motivation and the 

components of perceiving sports 

success (5). This study aimed to 

investigate the role of variables of 

personality type, regulation of 

sports behavior, and perception of 

sports success in students' 

motivation in the public Olympiad. 
 

Materials and Methods 
The research population included all 
non-athlete female students 
participating in the public Olympiad 
held by Alzahra University in the 
summer of 2019. The research 
sample consisted of 212 
participants in 9 sports with an age 
range of 18 to 30 years, all of whom 
were non-athletes and had 
inclusion criteria and no exclusion 
criteria. In the present study, the 
criterion of being non-athlete 
included: not being a student of 
physical education, not practicing a 
particular sport during his life, not 
having regular weekly exercise, and 
practicing the same sport for a short 
time only to participate in the 
Olympiad. Inclusion criteria 
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consisted of being non-athlete, 
being a participant in public 
Olympiad, having less than two 
years of irregular sports experience 
in the same field. Exclusion criteria 
included lack of satisfaction and 
willingness to cooperate and 
participate in the study with 
disabilities or specific diseases. We 
used the participation motivation 
questionnaire (PMQ) and 
questionnaires in sport,  personality 
traits, regulating sports behavior, 
and perception of successes 
questionnaire (POSQ).. Participants 
were asked to answer the questions 
accurately and honestly. Finally, the 
questionnaires were collected, and 
questionnaires including 
incomplete and insufficient 
information were removed. The 
bivariate (or multiple) linear 
regression models and a simple 
linear regression model were used 
to analyze the data. The confidence 
level was 95%, and the significance 
level was 0.05. 
 

Findings 
The number of individuals in each 
sport was: 30 volleyball, 17 
handballs, 32 futsal, 22 rock 
climbing , 21 darts, 21 Frisbee, 22 
ropes, 28 basketball, and 19 
physical fitness people. The simple 
linear regression model with 
simultaneous method revealed that 
personality type (β = 0.192 & P 

<0.05) has a significant, positive 
effect on motivation to participate 
in sports and predicts it in a positive 
direction. i.e., whatever type A 
personality tends to be more 
motivated to participate in the sport 
of non-athlete girls. The regression 
coefficients estimated in the 
success perception variable showed 
that the dimensions of self-
orientation (β = 0.203) and task 
orientation (β = 0.292) significantly 
affect motivation to participate in 
sports and predict it in a positive 
direction. The size of standardized 
regression coefficients showed that 
the task-oriented subscale has the 
largest share in predicting the 
motivation of non-athlete girls to 
participate in sports. According to 
the regression coefficients in the 
variable of regulation of sports 
behavior, it was observed that the 
subscale of external regulation (β = 
0.337) and internal motivation (β = 
0.278) have a significant and 
positive effect on motivation to 
participate in sports. Moreover, the 
sub-scale of amotivation (β = -
0.206) has a significant negative 
effect on the motivation to 
participate in sports, and the 
subscale of inward adjustment (β = 
0.001 & P> 0.05) on the motivation 
to participate in exercise has no 
significant effect. The size of 
standardized regression coefficients 
(β) indicates that the external 
adjustment subscale (β = 0.337) has 
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the most significant contribution in 
predicting the motivation of non-
athlete girls to participate and the 
inward adjustment subscale (/ 
0.001). 0 β =) has no significant 
contribution to the prediction. 

Conclusion 
In general, the results of the present 
study confirm that the personality 
traits of individuals, perception of 
success, and regulation of sports 
behaviors of individuals can be 
effective in the exercise of non-
athlete female students. In other 
words, these findings confirm that 
individuals' behavior is generally 
motivated by a desire to achieve a 
specific goal. These factors increase 
a person's inner desire to reach the 
desired destination. It also directs 
the individual's behavior and forces 
them to redouble their efforts. 
Therefore, it can be stated that 
motivating factors guide the athlete 
internally to achieve the goal ( i.e., 
his success in various fields). 
Because students are one of the 
largest and most influential parts of 
society in providing a bright future, 
these individuals' mental and 
physical fitness makes them more 
prepared in various environments, 
so encouraging them to participate 
in physical activities wmay lead to 
many fruitful results. The present 
study’s results will be used at public 
and championship sports levels to 

plan coaches, psychologists, and 
athletes at all levels of society. 
 

Keywords: Self-Determination 
Theory, Motivation to Participate in 
Sports, Perception of Success, 
Regulation of Sports Behavior, 
Personality Types 
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 مقالة پژوهشی 

ت موفق  ،یتیشخص  یها  پینقش  تنظ  تیادراک  ورزش  می و  انگ   یرفتار    زش ی در 

 1خودمختاری  ة: با رویکرد نظریورزشکار ریدختر غ انیدانشجو یورزشمشارکت 
 

 3یمشهد انیمی رح می، مر2یعبدالشاه می ، مر1صفا بهرامپور
 

 . ، تهران، ایراندانشگاه الزهرا )س( ،یدانشکده علوم ورزش ،یارشد رفتار حرکت یکارشناس .1
 ، تهران، ایران  )نویسنده مسئول(. دانشگاه الزهرا)س( ،یدانشکده علوم ورزش  ،یرفتار حرکت اریاستاد. 2
 .، تهران ایراندانشگاه الزهرا)س( ،یدانشکده علوم ورزش ،یرفتار حرکت اریاستاد.  3

  

 ده یچک
پیاد همگانی مالاست.    یضرور  اریمشارکت در ورزش جوانان بس  زشیعوامل مؤثر بر انگ   ییشناسا

-شرکت در ورزش برای دانشجویان غیرورزشکار برگزار می  هدانشجویان با هدف افزایش انگیز
 در یرفتار ورزش  میتنظو  تیادراک موفق ، ی تیشخص یهاپیت نقش یپژوهش، بررس هدفشود. 

دانشجو  زشیانگ میزان   ورزش  در  شرکت  انیشرکت  المپ دختر  در  سال   یهمگان  ادیکننده 
 2کمتر از    با  (سال  18-30  یسندامنه  )  دانشجو  212ها  کنندهشرکت بود.  دانشگاه الزهرا  1398

صورت تصادفی و هدفمند انتخاب هب  کهبودند  تمرین فقط در همان رشته ورزشی    ةسال سابق
 و   یرفتار ورزش  میتنظ  ، ورزشی   تی مشارکت در ورزش، ادراک موفق  زشیانگ  ةنامپرسش  .شدند
ادراک    یهااس یچندگانه نشان داد خرده مق  یخط  ونیرگرس  ج ینتا  .شد  استفاده  یت یشخصتیپ  
تنظ( یی گرا   فی تکل  ، یی)خودگرا   تیموفق ورزش  م ی،    یب  ، یدرون   انگیزة  ، یرونیب  می)تنظ  یرفتار 
شرکت در ورزش دختران    زشیانگ  یتوانند بطور معناداری مآ و ب   یت یشخص  پی( و ت یزگ یانگ
پ  ریغ  را  سا  ی منفصورت  هب  یزگیانگیب  اسیمق  خرده  ریتأث.  کنند  ینیبشی ورزشکار  خرده    ریو 

بود.    هااسیمق پیش یافتهمثبت  با  مطابق  بود  نظریةبینی  ها  و  خودمختاری  د  نکنی متأکید  ند 
  یشناختو روان  یتیشخص  یهامؤلفه   ریتحت تأث  غیرورزشکار  دختران  یورزش  مشارکت  زشیانگ

در    رهایمتغ  گونهنیا   ةبه توسع  بیرا ترغ  ورزشی  شناسانو روان  انیامر مرب  نیکه ا   دریگمی قرار  

 .کندیورزشکار م ریافراد غ 

 

 مقدمه 
  ی برآورد جهان  ،یورزش هایفعالیت ادیز دیرغم فوا یعل

م بالغ  17که    دهدینشان    ی ک یزیف  تیفعال  ن،یدرصد 
ن  31- 51و    ندارند و   یکیزیف  تیفعال  زیدرصد  اندک 

 
1. Email: safabahrampour2536@gmail.com 

2. Email: M.abdoshahi@alzahra.ac.ir 

3. Email: m.rahimian@alzahra.ac.ir  
4. Vella  

از    یناکاف هفته(  5/2)کمتر  در  2)ِولّا   دارند  ساعت 

و   4
یکی از علل کاهش فعالیت جسمانی .  (2020همکاران،  

درونی   هایانگیزه  نگرش و کاهش ةتوان به نحورا می
فعالیت انجام  به  نسبت  مردم  بیرونی  جسمانی  و  های 

تاریخ دریافت: 
08/06/1400     

 
 

تاریخ پذیرش:  
28/10/1400 

 
 

   واژگان کلیدی: 

اوقات فراغت،  
  یرانیا یورزش، الگو

 ی اسالم
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ریورا )دانست   و  آرگیال   ن یترعمده.  ( 2021،  1سانچز، 
فعال  زانیم سال   یجسمان  تیکاهش  از    یهادر  عبور 

از مرحل  ،یزندگ  مختلفمراحل    یلیتحص   ة مانند عبور 
به متوسطه، از آموزش متوسطه به دانشگاه و   ییراهنما

عال آموزش  مح  یاز  م  طی به  رخ  توفیقی، )  دهدی کار 
 (. 2014بابایی، کشکولی و بابایی، 

 انیدر دانشجو یمشارکت ورزش تیاهم
و    یسالمت جسمعوامل اثرگذار بر    نیترمهمیکی از  

و زندگداشتن  و    یروح سالم    ،دانشجویان  مطلوب   ی 
ورزش    یجسمان  هایفعالیت سال  است.و    ی هادر 
ز  ،ییدانشجو که    یادیمخاطرات  دارد  انجام  وجود 

تهد  یبدن  تیفعال همکاران،  )  کندی م  دیرا  و  توفیقی 
ورزش در پر کردن اوقات    همس  رسدی. به نظر م(2014

  ی فراغت دانشجویان امروزه بسیار کم شده است به نحو
های  فعالیت در شبکه  از قبیل   ییهاتیفعال  نیکه در ب

گوش دادن به موسیقی، تماشای تلویزیون،  اجتماعی،  
دوستان،    ةمطالع بـا  صحبتی  هم  و  درسی  غیر 

 .آخر قرار دارد  تیدر اولو  و ورزشی  بدنی  یهاتیفعال
بدان است  مهم  بعض   می ابتدا  چرا  دانشجو  یکه    ان یاز 

. ستندیاهل ورزش ن  گرید  یو چرا برخ  کنندی ورزش م
  ی هاتیشرکت در فعال  یزشیدر واقع با کشف عوامل انگ

در این    .افتیسؤال دست    نیبه پاسخ ا  توانی م  یورزش
نتایج   مشارکت  یک  راستا  انگیزشی  عوامل  تحلیل 

ورزشی نشان داد    ة های فوق برنامدانشجویان در فعالیت
  ها فعالیتپنج اولویت دانشجویان برای مشارکت در این  

تعامل و شناخت   های کسب سالمتی،به ترتیب انگیزه
پیشرفت   و  شادابی  و  نشاط  ورزشی،  رقابت  اجتماعی، 

 ( بودند  حیدریمهارت  نیاامامی،  شفیع   (.2013،  نژاد، 
بیان  (  2005) 2کیلپاتریک، هبرت و بارتولومئو همچنین،  
دانشگاهانگیزهکردند که   دانشجویان  آمریکا  های  های 

 
1. Sánchez, Argila-Irurita, & Rivera  

2. Kilpatrick, Hebert, & Bartholomew 

3. Deelen, Ettema, Kamphuis  

4. Clark, Camiré, Wade, Cairney 

بدنی فعالیت  و  مشارکت  با   : در  بردن،  لذت  مسابقه، 
بودن،   جذاب  طلبی،  رقابت  کردن،  سپری  دوستان 

ها،  پزشک به ورزش کردن، پیشگیری از بیماری  ةتوصی
چابکی، داشتن بدنی سالم، نشان دادن خود به دیگران،  
و   وزن  کنترل  استقامت،  و  قدرت  اجتماعی،  شناخت 

 .می باشد استرس

بر    عوامل در    ةانگیزمؤثر  مشارکت 

 یورزش یهات یفعال
یا  عالقه  افراد   یبعض چرا  اینکه   ندارند  ورزش  به  ای 

 تیفعال  هدوبار ،یتحرکیدوره ب  کی بعد از    بعضی دیگر
آنها ارتباط    ةزی با انگ  تواندیم  رند،یگی را از سر م  یورزش

باشد همکاران،    داشته  و  و  .  (2020)ِولّا  اِتما  دیلن، 
متغیرهای  2018)  3کامفوس  ارزیابی  که  معتقدند   )

افراد   بین  ورزش  در  شرکت  برای  انگیزشی  مختلف 
تگی به اهداف و نوع انگیزش افراد  متفاوت است و بس

دریافتند   (2015)4کالرک، کامیری، واده و کارنیه .  دارد
پیش  به  انگیزش یک  کنندعنوان  برای   ةبینی  مثبت 

دارد نقش  تمرینات  در  زمینه    .مشارکت  همین  در 
با   هیجانی  هوش  مثبت  ارتباط  دیگری  پژوهش 
با   منفی  ارتباط  و  درونی  انگیزش  و  ورزشی  مشارکت 

)ساکس، تیلیندین، سسناتین و  انگیزگی را نشان داد بی
  لیتحل  یبراده دارند، یمحققان عق  (.  2019،  5کریویته

ورزش  مشارکت   و   ، مختلف  ی قشرهادر  سنجش 
  - 2  شخصی  دیو عقا  هایژگیو   -1فاکتور:  شناخت سه  
انگ و   یو رفتار فرد  طیمح  -3افراد    یهازهیاهداف و 

انگباشدیم  یضرور  یگروه شناخت    ها،زهی. 
  است  یورزش  تیفعالانجام    ازین  شیپ  نیتریضرور

انتومانیس  و  دودا  گفت (.2008،  6)آدی،    ،محققان  ةبه 
ورزش   مشارکت  انگیزةمتغیر     یفرد  یهاتفاوت  ،7در 

5. Sukys, Tilindienė, Cesnaitiene & 

Kreivyte  
6. Adie, Duda, & Ntoumanis  

7. Sport participation motivation 
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 رد، یگیرا در نظر م  یورزش  یهات یشرکت در فعال  یبرا
 یورزش  یو نوع رشته   یفرد  یهابا توجه به تفاوت  رایز

دست  زشیانگ در  دارد  یابیافراد  تفاوت  اهداف    به 
در    .  (2020،  1)رودریگز، ماکدو، تیکسرا، سیدو مونتیرو 

راستا،   -روان  نظریةیک  ،  2مختاری خود  نظریةهمین 
متغ  یشناخت که  انگ  یرهایاست  برا  یزشیمهم    ی را 

فعال در  تمرکز  کندیم   ییشناسا  یورزش  تیشرکت   .
است که    نیا  یرو   مختاریخود  نظریة  یاصل موضوع 
بر روی   و مستمر  یدر پ  یپ  ةریزنج  کیانسان در    ةزیانگ

دارد.    رار رفتار ق  م یتنظ  مختلفِ  یهابا شکل  یک پیوستار
فعالیت   یزگانگییب برای  انگیزه  فقدان  عنوان  به 

و انگیزه کامالً درونی   پیوستارجسمانی در یک انتهای  
درونی   ةانگیزقرار گرفته است.    پیوستاردر انتهای دیگر  

به  الیتفع  ،فرد  یعنی را  خود جسمانی  و  لذت  خاطر 
و   انگیزگیبی. انگیزه بیرونی بین دهدی فعالیت انجام م

  .(2000، 3رایان و دسی ) انگیزه درونی قرار دارد
مشارکت    یهاپژوهش   یبررس به  در    منظم مربوط 
از    دهدمینشان    یورزش  یهاتیفعال دسته  سه  که 

دخالت    یتعهد ورزش  جادیدر ا  یشتریب  تیاز اهم  ،عوامل
دربرگ  ة دارند: دست روابط    یامجموعه  ةرندینخست،  از 

پ صورت  به  و    ،یعاطف  وندیجذاب  دوستانه  روابط 
رضا لذت    تیاحساس  شرکو  فعال  تاز    ی هاتیدر 

ب  یورزش م  نیدر  ویژگی  باشدی افراد  به  های که 
 (. 2017،  4)فرای و لویس   شخصیتی افراد بستگی دارد

داده پژوهش نشان  لذت  ها  کسب  منابع  رضایت  اند  و 
تعامل  حما   یاجتماع  یهاشامل  سو  تیمثبت،    یاز 

 ش یوهمساالن(، افزا  ندیوال  ان،ی)معلمان و مرب  گرانید
و تالش در    یسع   ،یجسمان  یهایی از توانا  یادراک فرد

ادراک موفقیت در انجام    تیها و در نهامهارت   یریادگی

 
1. Rodrigues, Macedo, Teixeira, Cid, & 

Monteiro  

2. Self-determination theory  

3. Ryan & Deci 

4. Frayeh, Lewis 

است که سبب مشارکت منظم افراد در    فعالیت ورزشی
فرانسیسکو، سانچز،  دی  )  گرددی م  یورزش  یهاتیفعال

دوم از عوامل مشارکت    دسته   .(2020،   5ویلچز و آرسی 
گزیورزش  یهاتیفعالدر   وجود  ورزشی    غیر  یهانه ی، 

 شتریب  تیجذاب  ةکه نشان دهند  باشدی مدر زندگی    دیگر
، 6)بی و هاویتز  است   گرید  یتینسبت به فعال  تیفعال  کی

2010.)   
داده پژوهش نشان  که  ها  قادرند    ،ورزشکاران جواناند 

های  در هنگام انتخاب بین چند گزینه، رفتارها و فعالیت
انتخاب زندگی  ادامه  برای  را  خود  برنامه    ورزشی  و 

  ن یسوم  (.2013،  7ویلیامز کنند )می   زندگی خود را تنظیم
-میسبب    کههستند    ییهات یمحدود  ایموانع    ،دسته
شده و   بیرفتار ترغ  کی داوطلبانه به انجام    ،فرد  شوند

  می دهندها نشان  هاز انجام آن منصرف شود. مطالع  ای
  ی فشار  ، که دختران نوجوان از طرف دوستان مؤنث خود

م متحمل  ا  شوندی را  بعنوان    نیکه  عامل    کیفشار 
ماندن    یزشیانگ به  مجبور  را  آنها  و  کرده  و عمل 

(. 2012،  8بادت   )  دینمای م  یورزش  تیمشارکت در فعال
بنابراین با توجه به این دسته بندی مشاهده می شود  

ویژگی و  که  موفقیت  از  فرد  ادراک  شخصیتی،  های 
توانایی خود و همچنین تنظیم رفتارهای روزانه ورزشی  
از مهمترین عوامل موثر بر انگیزش شرکت در ورزش  

این    پژوهش   در ادامه به تعریف و پیشینه   باشد.افراد می
 ه متغیر خواهیم پرداخت.س

 های شخصیتی تیپ
دادهپژوهش نشان  کل  اندها   نیتمر   ،تیموفق  دیتنها 
ن و   ؛ستیمداوم   یتیشخص   یهایژگیبلکه در کنار آن 

و   )سانچز  است  ازیمورد نبرای هر رشته ورزشی    یخاص
متداول  یکی  .(2021،  همکاران   یهاهنظری  نیتراز 

5. De Francisco, Sánchez-Romero, 

Vílchez Conesa & Arce 

6. Bee, Havitz 

7. Williams  
8. Bodet 
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افراد به دو   یتیشخص   یهاپیت  یبندمیتقس  ،تیشخص 
  1فریدمنروزنمن و  طبق نظر  است.   «ب»و    «آ»  نوع

ت  افراد جو،    اریبس  «آ» پیبا  منتقد سرسخت،  رقابت 
  و ی  انفجار  ،لطالب پیشرفت، عجو عملکرد خود،    ةکنند

اند. در جنبش و حرکت  شه یهمو بدون احساس آرامش 
ها  آن دارند.    «آ » پیمخالف ت  یتیشخص  «ب» پ یافراد ت

راحت  یروان  ی دارا  ،شوندی م  یکمتر عصبان و  اند. آرام 
 رندیپذی و اشتباهات خود را م  ستندینگران وقت ن  ادیز

کروئی،  )عبدالشاهی زمینه،    (.2019  و  این  باکس،  در 
-( نشان دادند که تفاوت2019)  2فیتو، براون و پتروزلو 

در ابعاد انگیزشی و ترجیح به انجام فعالیت   ،ای فردیه
دارد.  بدنی   وجود  افراد  راستادر  بین    ة مطالع  ،همین 

داد   نشان  ویژگیدیگری  میان  از    ،های شخصیتیکه 
بودن با وجدان  معنادار    ة بینی کنندپیش  ،تنها  و  مثبت 

بود   ورزشی  فر، ) عملکرد  شریفی  نیکبخش،    میرزایی، 
( معتقدند که  2004) 3اینگلدو، مارکلند و شپرو  (.2013

پایدار    های نسبتاًبه عنوان ویژگی  ،و شخصیتصفات  
بینی  تواند تمایل به شرکت در ورزش را پیشافراد، می

  .کند

 یورزش تیموفق کادرا
بر    گرید  یکی  عوامل مؤثر   ی، ورزش  فعالیت  ةانگیزاز 

عوامل   هنگامی که  ی است.ورزش تیموفق  کادرامتغیر 
ب  ،یتوانمندافزایش  همچون    زانندهیبرانگ  شتر، یقدرت 

  ی فرد براموجب شود  تر  سالم   یزندگ  ،یتناسب جسمان
که فرد    یبه احساس و ادراک  ، کندتالش    رسیدن به آنها

)احساس    تیادراک موفق   ،موارد دارد  نیارسیدن به  در  
و   یورزش  تیادراک موفق  نیب  .شودی( گفته متیموفق
وجود    یمشارکت در ورزش ارتباط تنگاتنگ  یهازهیانگ

ها نشان  پژوهش.  (2010،  نصرتینبرقی مقدم و ب)  دارد
فرداند  داده  است  م  یعل  ،یممکن  داشتن    زانیرغم 

 
1. Frideman & Rosenman 

2. Box 

3. Ingledew & Markland & Sheppard 

 نسبت به رشته   یاندک  زهیانگ  ،تیاز ادراک موفق  ییباال
 دل  کی  نیبالعکس، که ا  ای  ،خود داشته باشد  یشورز
 ورزشکار  .خواهد نمود  جاد یدر فرد ا  یتفاوت  یب  ا ی  یزدگ

 مختلف،  ابعاد  در درونی رغبت  تداوم  جهت ستیبایم
 این غیر در  نماید، احساس  را  خود  ورزشی  یهاتیموفق

 و  ورزشی  تمرینات تداوم  جهت درونی  رغبت صورت، 
 برقی مقدم و بنی )  دش خواهد  سو  کم  فرد  ی هازهیانگ

 است عبارت  انگیزش به عبارتی دیگر،  (.  2010،  نصرت
 همان موفقیت ادراک و  نتیجه سوی به فرد کشش از
 .شودی م تجربه  که  است یاجهینت
 ،انگیزش و  موفقیت ادراک  که  رسد یم نظر به  لذا  

 که  معنی این به ؛داشت خواهند سویه دو  یارابطه 
 تلقی برانگیزاننده عامل  یک  تواندی م موفقیت ادراک 
ابراهیم، جافر، کاسیم و  پژوهش  به عنوان مثال  .  گردد

 و  انگیزشی جو  بین که  داد نشان(  2016)4ایسا
 مالزیایی ورزشکار دانشجویان شده ادراک موفقیت

 عنوان  به ،نفس به اعتماد   و   دارد وجود معنادار ارتباط
 ادراک بر را  انگیزشی  جو  اثر  تواندی م میانجی  یک

رویز  .دهد افزایش  موفقیت و  مارکوس    5آرگودو، 

 عملکرد و  موفقیت ادراک بین نشان دادند     (2015)
  .بود ضعیف  ارتباط واترپلو  بانان دروازه واقعیِ  ورزشی

این راستا کشتی ( نشان دادند  2017دار و بهزادنیا )در 
مثبتی برای انگیزش   ةبینی کنندگرایی پیشکه تکلیف

نظری است.    خودمختاری و  سوری  عباسی،  فرزی، 
 بـین معنادار  و  مثبت رابطه  که  ند داد نشان  نیز  (2013)

 در ورزشی موفقیت با رویی سـختو  پیشرفت انگیزة
 دارد  وجودعراقـی   و  ایرانـی دانشـجویان بـین

و   ،برزگرطرقبه  همچنین. شجاعیان  نقایی،  سبزه 

 انگیزه ی هامؤلفه بین  که  ند داد نشان  ( 2007)فوالدیان  

4. Ibrahim, Jaafar, Kassim & Isa  

5. Argudo, Marcos & Ruiz 



 1401 پاییز، 41، شماره 11شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                           204

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 ورزشی موفقیت ادراک یهامؤلفه  با  ورزشی  مشارکت 
 .دوجود دار  داری ا معن طهبرا

 تنظیم رفتار ورزشی 
شرکت در    هبا توجه به دسته بندی عوامل موثر بر انگیز

نیز    ورزشی رفتار تنظیم   شود متغیرورزش، مشاهده می
 است عبارت ورزشی   رفتار  تنظیم عاملی اثر گذار است.  

 در  مندنظام ی تمایالت ورزش  و   هات یفعال،  فرایندها از
 و  بهنجارورزشی   رفتارهای ایجاد و  رشد جهت

  . نابهنجار رفتارهای اصالح و  گیریپیش و  سازگارانه
 در  که  رفتارهاست از  یارهیزنج ورزشی  رفتار  تنظیم
 انگیزه فقدان عنوان به  انگیزگیبی زنجیره، این طول
 انگیزه و  زنجیره انتهای  یک  در  جسمانی  فعالیت برای
  است  گرفته قرار زنجیره دیگر انتهای در درونی کامالً

  انگیزش  تبیین در   .(2017،  ، عبدلی و رضوانی)احمدی
 گوناگونی یهاه نظری ،برای انجام و تنظیم یک رفتار

 را  انسان  که  ییهاهنظریسته اول،  ددر    .است شده  ارائه 
 را  تفکر که شناختی  یهاه نظری تا ،انگارندی م منفعل
 یک  در  ،آورندیم حساب  به  انگیزش  در  مهمی  عامل 

 عامل ،هاهنظری از دوم دسته . شوندیم بررسی پیوستار
غریزی   ناهشیار ،درونی را  رفتار  یا    دانندی م و 

رفتار  انگیزش عامل را  محیطی یهامحرک   تلقی  و 
 انسان تفکر شناختی،  رویکرد با  سوم  یدسته . کنندیم
 را شناخت و  محیط بین  تعامل و  آورندی م حساب به  را
 این  ترینمعروف از  که  شمارند ی م مهم  ه انگیز در 

دسی،  است  خودمختاری   نظریة ،هاهنظری و  )رایان 

 ةانگیز اثرپذیری تبیین  درباره هنظری این  .)2000
 شده  مطرح  تنظیم رفتار  بر  ر یتأث ، آن تبع  به  و  درونی
دادهپژوهش  .است نشان  در    خودمختاری عامل اند  ها 
 نتیجه،  در . باشد بیرونی یا  درونی است  ممکن    ،هانگیز

 یا  افزایش  درونی انگیزه  آن،  از  فرد  ادراک  حسب  بر
 که است این هنظری این اساسی فرض.  ابدیی م کاهش

 
 

 شوندی م درگیر ییهات یفعال در  زیاد  احتمال  به افراد 
 خود اراده  به یا و  باشند داشته خودمختاری  هانگیز که

همچنین  .  )2000)رایان و دسی،    دهند انجام  را عملی

داده  هاپژوهش برنشان  این    اند  تنظیم ،  هنظریاساس 
شرکت در ورزش    هرفتار ورزشی ورزشکاران نیز با انگیز

(  2015)1ساندرز و پات ، مکلور، دودا،  شمنید  رابطه دارد.
 ی همبستگ  یذات   ةزیو انگ  کپارچهی  میکه تنظ  ندنشان داد

فعال  ییباال شد   یکیزیف  تیبا  تا  دوران  در    دیمتوسط 
که  دارند.    رستانیدب کردند  توصیه  انگآنها    هزیچگونه 

وجود به  یکیزیف  تیفعال  یخودمختار و کنترل شده برا
م  دیآمی چگونه  را    یکیزیف  تیفعال   توانی و  افراد 
 .داد شیافزا

توجه  طورهب با  ب  ةپیشین  بهکلی  که  طور  هپژوهشی 
شود که سه  نتیجه گرفته می  ، مختصر در باال ذکر شد

تیپروانشناختعامل   شخصیتی،  یِ  رفتار   میتنظهای 
شرکت در    هورزشی در انگیز  تیو ادراک موفق  یورزش

از طرفی دیگر ورزش دانشجویان نقش خواهند داشت. 
  یورزش  یهات یفعال  ی به سو  دانشجویان  نکهیا  ة الزم

سبب    ی چه عوامل  م یاست که بدان  ن یا  داده شوند، سوق  
ا  دانشجویان  شودمی ورزشیهاتیفعال  نیبه    ی رو   ی 

  .رغبت باشندیب   ها تیفعال  ن یبه ایا اینکه نسبت    اورندیب
انجام نشده    نهیزم  نیدر ا  یپژوهشاز آنجا که تاکنون  

مطال از  هدف  بررس  عهاست،  سهم   نقش  یحاضر    و 
رفتار    میتنظهای شخصیتی،  تیپیِ  روانشناخت  یرهایمتغ

موفق  یورزش ادراک  میزان  تیو  در    زشیانگ  ورزشی 
  ادیشرکت کننده در المپ  انیدانشجوشرکت در ورزش  

ایـن  بود  یهمگان بررسی  با  م .  بـرای    توانیروابـط 
های  کننده در ورزش شرکت  انیدانشجو  هافزایش انگیز

المپ  یهمگان داد.  برنامه  یادیو  انجام  هدفمند  ریـزی 
امیدوارند که نتایج این پژوهش بتواند با توسعه    نیمحقق

1. Dishman, McIver, Dowda, Saunders, 

Pate 
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ترو  روانی   جیو  و  دانشگاهی سالمت جسمانی  ورزش 
 سازان کشور را فراهم آورد. آینده

 

 پژوهش  شناسیروش
 یاز نوع همبستگ  یفیتوص  ةمطالع  کیپژوهش    نیا

 بود. و میدانی  

   کنندگانشرکت
شامل    ةجامع    دختر   انیدانشجوتمامی  پژوهش 

شرکتریغ المپورزشکار  در  برگزار   یهمگان  ادیکننده 
بود.   2019سالتابستان  شده توسط دانشگاه الزهرا در  

  ریغ  انیدانشجو  یبرا  کبار یسال    4هر    اد یالمپ  نیا
علوم  وزارت  طرف  از  م   ورزشکار  تعداد  یبرگزار  شود. 

در   ادیدانشجو بود. المپ 1500  دافراد شرکت کننده حدو 
ورزش  9 با شرکت کل  ی رشته   یدولت  ی هادانشگاه  ه یو 

هندپلو،   بسکتبال،  فوتسال،  شد.  انجام  کشور  سراسر 
و    یجسمان  یآمادگ   بال،یدارت، وال  ،یزبیفر  ،یطناب زن

ها  هفت رشته  پژوهش   ةنمون  .بودند  ادیالمپ  یسنگ 
از شرکت  212شامل تا    18با دامنه سنی    گانکنندنفر 

  ی ارهایمع  یو دارا  ورزشکار  ریغ  یکه همگ  دبو  سال  30
 .خروج از مطالعه بودند  ی ارهایورود به مطالعه و فاقد مع

 گیری بصورت تصادفی و هدفمند بود. هروش نمون
حاضر پژوهش  بودن:    غیر  مالکِ  ،در  ورزشکار 

زندگی  در طول  نباشند،  بدنی  تربیت  رشته  دانشجوی 
تمرین  باشند،  نکرده  تمرین  را  خاصی  ورزشی  رشته 
ورزشی منظم هفتگی نداشته باشند و فقط برای شرکت  

تمرین   به  کوتاه  مدتی  برای  المپیاد  رشتدر    ة همان 

غیر    :ورود به مطالعه  ی ارهایمعورزشی پرداخته باشند.  
شرکت باشند،  المپ  کننده  ورزشکار  ی،  همگان  ادیدر 

از  داشتن   در  ورزش  سابقه   سال  2کمتر  منظم  غیر  ی 
رشته.   مطالعه  یارهایمعهمان  از  نداشتن    :خروج 

تما  تیرضا همکار  لیو  مطالعه  ی به  در  شرکت  ،  و 

 
1. Participation Motivation 

Questionnaire((PMQ)  

حجم   . خاص ی هایماریب ایو  تیمعلولداشتن هر گونه  
 بینظر گرفته شد که حداقل ضر در یحالت ینمونه برا
با    یرفتار ورزش  م یتنظ  ای  تیادراک موفق  نیب  یهمبستگ

باشد. جهت   0/ 220شرکت در ورزش حداقل    زشیانگ
و توان   درصد  95 نانیاطم بیمحاسبه حجم نمونه ضر

در نظر گرفته شد. با استفاده  از فرمول    درصد   80آزمون  
با جامعه معلوم،  تعداد نمون  حجم نمونه  مورد    ة حداقل 

 15نفر محاسبه شد. با در نظر گرفتن    167  باًیتقر  ازین
بود که    نیبر ا  یسع  تاًینمونه نها  زشیاحتمال ر  درصد
ا تقر  ن یدر  بررس  200  باًیمطالعه  مورد  قرار    ینمونه 

   .رندیگ

 ها داده یابزارگردآور

  : شناختیجمعیتاطالعات    نامه پرسش 
سن، نام   ،یورزش  ة در رابطه با رشت یاالتؤس یحاو

 .بوددانشجویان   یدانشگاه و سابقه ورزش

در    زشی انگ  نامهپرسش مشارکت 

هادلسون  ل،یگ:  1ورزش  و    نیا(  1983)2گراس 

شرکت    یافراد برا  یزشانگی  شناخت  را برای  نامهپرسش
هشت خرده    ی که دارا  ساختند  یورزش  های تیدر فعال

طیف   هاپاسخ .  باشدیم  هیگو  30و    اسیمق   بصورت 
. استمهم(  ری)کامالً مهم تا کامالً غ   یانهیگز  5  کرتیل

مق موفق  هااس یخرده    ،یآمادگ  ،ییگراگروه  ت،یشامل 
-بهبود مهارت، دوست  ،یتیعوامل موقع  ،یانرژ  هیتخل

( اعتبار  2007زاده )   عیشف  .است  یو سرگرم  حیتفر  ،یابی
اکتشاف همسان  یدییتأ  ،یمالک  ،یسازه   یدرون  یو 

 بیکرد و ضر  دتأیی  نوجوانان،  جامعه  در   را   نامه پرسش
و  ی اوریبه نقل از دست آمد )ه ب  83/0 یدرون یهمسان
 (.2015  ،ینارمنج

2. Gill, Gross & Huddleston 
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شامل    :1یتی شخص  یهایژگیو  نامهپرسش

  ن یتدو   تریو توسط رو   (ری)بله، خ  یانهیسؤال دو گز  25
ااست  دهیگرد تعپرسش  نی.   پ یت  ة کنند  ن یینامه 

  باید ،ینمره گذار یبرا .افراد است (بیا  آ  ی )تیشخص 
پاسخ   به    1نمره    «یبل»به هر  باالتر  نمره  داده شود. 

اعتبار  «آ »یتیشخص   پیت  شتریب  ةغلب   یمعن   ،است. 
 دییتوسط بولد تأنامه  پرسش  نیا  یصور  ییو روا  ییایپا

در    .دیگرد آزمون  و    73/0  یقبل  ی اهپژوهشاعتبار 
)گنج  82/0 است  شده  از  2001  ،یگزارش  نقل  به  ؛ 

عبدالشاهی و    ،نیهمچن  (.2019عبدالشاهی و کروئی،  
  قی)از طر یزمان ییایپا  ،( در مطالعه خود2019کروئی )

طبقه  یهمبستگ  بیضر آزمون  ای  درون  روش    - به 
  انینفر از دانشجو  25  یبر رو را  (  91/0  =  آزمون مجدد

را   نامهپرسشی  درون یهمسان بیو ضر کردندمحاسبه 
طریق برابر  یآلفا  بیضر  از  گزارش    89/0کرونباخ 

 .کردند

نامه  این پرسش  :2تیادراک موفق  نامهپرسش

  12  یدارا( طراحی شد.  1998)  3و ترشر  زتوسط رابرت
موافق تا    اری)بس  یانه یگز  5  کرتیل  یهاسؤال با پاسخ 

  ییگرا  فیشامل تکل  هااس یمخالف( بود. خرده مق  اریبس
 ،ییباالرابرتز و ترشر همسانی درونی   .بود ییو خودگرا

  80/0  با روش بازآزمون را ییایو پا 82/0  آلفا بیبا ضر
نامه  با پرسش  یبه روش مالک  یابیاعتبار.  گزارش کردند

ن  دودا است.    (1992)  کلزیو  شده  گزارش  مطلوب 
عطارزاده   و  سهرابی  فارسی،  در    ( 2010)فوالدیان، 

را  مالک  یابیاعتباری  پژوهش از طریق 40/0ی  پایایی   ،
  عالم کردند  0/ 81و از روش گاتمن   79/0آلفای کرونباخ  

 .(2015  ،یو نارمنج یاوریبه نقل از )

 
1. Personality type Questionnaire 

(PTQ) 

2. Perception of Successes 

Questionnaire (POSQ)  

ورزش  میتنظ   نامه پرسش  این  :  4یرفتار 

بر اساس  (  2004)5ین بمارکلند و  تونامه توسط  پرسش
شد.  خودمختاری    نظریة با    19  یداراساخته  سؤال 
. است(  شهی)هرگز تا هم  یانهیگز  5  کرتیل  یهاپاسخ 

به   لیمتما میتنظ  ،یرونیب میشامل تنظ هااس یخرده مق
انگ ب  یدرون  زهیدرون،  این  باشدمی  یزگیانگ  یو   .

نیکنامی، حیدرنیا   نامه در ایران توسط فرمان بر،پرسش
سوال مورد تأیید قرار گرفت.    18( با  2011و حاجی زاده ) 

برای کرونباخ  آلفای  طریق  از  پایایی  خرده    4  ضریب 
از   باالتر  از    و   7/0مقیاس  باالتر  سازه    80/0اعتبار 

های هر  همچنین همبستگی درونی گویهگزارش شد.  
  ،یو نارمنج  یاور ی)  خرده مقیاس مورد تأیید قرار گرفت

2015) . 

 روش اجرا 
الزم از   یطرح و اخذ مجوزها موضوعِ بیپس از تصو 

الزهرا  از آغاز    شیروز پ  کیگر  ، پژوهش)س(دانشگاه 
مراجعه نمود    یهمگان  ادیالمپ  یرمسابقات به محل برگزا

معرف از  و    یو پس  مجوز،  خود  به  کسب  توزیع  اقدام 
کننده    ن یب  رد  نامهپرسش شرکت  از    نمود.افراد  قبل 

از تمام   ة نام  تیشرکت کنندگان رضا  ی شروع مطالعه 
کنندگان اطمینان داده  به شرکت  .آگاهانه اخذ شد  یکتب

مورد تجزیه و تحلیل قرار  شد که اطالعات بدون نام  
،  از آنان خواسته شد که در کمال دقتخواهد گرفت و  

صداقت    صحت پاسخ  و  سؤاالت  نهابه    تاًیدهند. 
با اطالعات    یهانامه پرسشو    یها جمع آورنامه پرسش

ناکاف و  گردی  ی ناقص  تجز  .دحذف  هنگام    ه یصداقت 
تحر  جینتا  لیتحل عدم  رعا  فیو    تیدستاوردها کامالً 

 .دیگرد

 

3. Roberts & Treasure 

4. Behavioral Regulation in Exercise 

Questionnaire (BREQ-2) 

5. Markland & Tobin 
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 ی روش آمار
توص  ن،یانگیمفراوانی،  از    یکم  یرهایمتغ  فیجهت 
مع کش  یچولگ  ار،یانحراف  شد.    یدگیو  با استفاده 

از آزمون کلموگروف   بودن  ، طبیعی1اسمیرنف   استفاده 
داده قرار گرفت.  توزیع  تأیید  پها مورد   ینیبشیجهت 

)متغیر    ورزشکار  ریشرکت در ورزش دختران غ  زشیانگ
س   مالک( پیش  رها یمتغ  ریابراساس  از    بین()متغیر 
  بین  روابط  بردن بهپی برای  پیرسون همبستگی ضریب
 ره یدو  متغ  یخط  ونیمدل رگرسمستقل و وابسته،    متغیر

 ی خط  ونیمدل رگرس  و  2چند گانه( به روش همزمان   ای)
شد.   استفاده  آزمون ساده  از  استفاده  جهت  ابتدا 

فرض  چندگانه  رگرسیون این  پیش  از  استفاده  های 
 :آزمون مورد تحلیل قرار گرفت

پیش  الف(  نوع  متغیرهای  از  مالک  و  و  بین  متصل 
های متغیر  توزیع دادهای بودند. ب( نرمال بودن  فاصله 

وابسته تأیید گردید. ج( نرمال بودن توزیع مقادیر خطا  
پراکنش  نمودار  از  استفاده  پراکندگی    3با  یکسانی  و 

برآورد  گرفت  4خطاهای  قرار  تأیید  هم  .مورد  خطی  د( 
همة متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفت و عدم 

در آزمون مورد  5خطیخطی توسط بخش همهموجود  

نظر تأیید گردید. ه( استقالل مقادیر خطاها با استفاده  
سطح اطمینان   از آزمون دوربین واتسون کنترل گردید.

.  در نظر گرفته شد  05/0سطح معناداری  درصد و    95
اس. پی. اس.  ها از نرم افزار آماریهت تحلیل داده ج

 استفاده شد. 22نسخه اس. 
 

 هایافته

 های توصیفییافته 
جمعیت  مشخصات  دختران  توصیف  شناختی 

  کننده در پژوهش حاضر مانند سن غیرورزشکار شرکت
فراوانی ارائه گردیده است.    1ورزشی در جدول    ةسابقو  

، 32، فوتسال 17، هندپلو 30های ورزشی والیبال رشته
،  22زنی  ، طناب21، فریزبی  21، دارت  22سنگ  هفت

  همچنین   ، نفر بود.19، آمادگی جسمانی  28بسکتبال  
متغیر   برای  اسمیرنف  ـ  کلموگروف  آزمون  نتایج 

( ورزشی  مشارکت  ادراک  متغیر    ، (=088/0pانگیزش 
ورزشی   رفتار    متغیر(،  =194/0p)موفقیت  تنظیم 

( تیپ=200/0pورزشی  متغیر  شخصیتی   (، 
(179 /0p=)، ها را تأیید کردداده  طبیعی بودن توزیع .

 و سابقه ورزشی بر حسب سن شرکت کنندگانو درصد  یفراوان عیتوز -1 جدول
Table 1- Frequency distribution and percentage of participants according to 

age and sports experience 

 درصد  فراوانی شرکت کنندگان  متغیر 

 بر حسب سن

 52/4 111 سال 22 تا 18

 32/5 69 سال 26 تا 22
 15/1 32 سال 30 تا 26

 100 212 مجموع 

 برحسب سابقه ورزشی 
 86/68 146 سال  2 تا 1

 13/31 66 سال 3 تا 2

 100 212 مجموع 

 
1. Kolmogorov Smirnov Test 

2. Enter 

3. Normal (P-P) Plot   

4. Scatter Plot 

5. Collinearity diagnostics 
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 های استنباطی یافته

 ورزش در شرکت  انگیزش بینیپیش 

تیپ   اساس  بر  ورزشکار  غیر دختران

 شخصیتی 
بررس هدف،    یجهت  رگرساین  مدل   یخط  ونیاز 

دهد مدل مورد  ی نشان م  (2)جدول    .استفاده شد  ساده
ی  م  934/1واتسون    -نیآماره دورب  .استدار  امعننظر  
ب  باشد بنابرا  5/2و    5/1  نیکه   دارد،  از    نیقرار 

. مقدار  نشده است  یخطاها تخط  استقالل  ةمفروض
R    می بیان  خطی(  همبستگی  با  )ضریب  که  کند 

انداز به  شخصیتی  تیپ  معیار،    ة تغییر  انحراف  یک 
ب ورزش  در  انگیزش شرکت    192/0اندازه  ه  میزان 

می  پیدا  تغییر  معیار  مقدار  انحراف  همچنین  و  کند 
037/0 =R2  درصد    7/3کند که در مجموع  بیان می

ورزش   تغییرات در  شرکت  انگیزش  واریانس  یا 
دختران غیر ورزشکار بر اساس تیپ شخصیتی تبیین 

 شود.می
 

 تیپ شخصیتی  باانگیزش شرکت در ورزش دختران غیر ورزشکار ضرایب همبستگی   -2جدول 
Table 2- Correlation coefficients of motivation to participate in sports of non-

athlete girls with personality type 

ضریب  

 Rهمبستگی

ضریب  

 تعیین 
R² 

خطای  

 استاندارد 
 واتسون  -آماره دوربین

 ( ANOVA) آنوا

F معناداری  مدل 

192/0 037/0 631/3 934/1 000/8 005/0 

روش همزمان در  به  نتایج مدل رگرسیون خطی ساده  
( می3جدول  مشاهده  است.  آمده  تیپ  (  که  شود 

( β  192/0شخصیتی  =  &  05/0P< انگیزش بر   )
را    آنداری دارد و  اشرکت در ورزش تأثیر مثبت و معن

پیش مثبت  جهت  میدر  تیپ    ؛کندبینی  چه  هر  یعنی 
متمایل باشد میزان انگیزش   «آ»شخصیتی به سمت  

 شرکت در ورزش دختران غیر ورزشکار بیشتر است.

 

بینی انگیزش شرکت در ورزش دختران غیر  پیش جهت رگرسیون خطی ساده   آزمون تحلیل  -3جدول 

 براساس تیپ شخصیتی  ورزشکار 
 Table 3- Simple linear regression test to predict the motivation of non-athlete 

girls to participate in sports based on personality type  

 مالک متغیر 
پیش  متغیر 

 بین 

ضریب  

رگرسیون  

استاندارد  

  Bه نشد

خطای  

 معیار 

ضریب  

رگرسیون  

استاندارد  

 𝛃 شده

 tآماره 

سطح 

 داری امعن

 

ت  
رک

 ش
ش

گیز
ان

ش 
ورز

در 
 

 001/0 401/36 - 878/0 977/31 مقدار ثابت 

آ    تیپ شخصیتی
 ب

182/0  064/0  192/0  828/2  005/0 
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 ورزش در شرکت ه انگیز بینی پیش

اساس  غیرورزشکار دختران  ادراک  بر 

 موفقیت

  ی خط  ونیاز مدل رگرساین هدف،    یجهت بررس
  4جدول  .به روش همزمان استفاده شد ،رهیدو متغ

آماره   .است  دارا دهد مدل مورد نظر معنینشان م
و    5/1باشد که  بین  می  005/2واتسون    -دوربین

استقالل خطاها   ةقرار دارد، بنابراین از مفروض  5/2
مقدار  است.  نشده  همبستگی   تخطی  ضریب 

می بیان  خطی چندگانه  ترکیب  تغییر  با  که  کند 
مقیاس یکخرده  اندازه  به  موفقیت  ادراک    های 

انحراف معیار، میزان انگیزش شرکت در ورزش به  
می  438/0اندازه   پیدا  تغییر  معیار  و  انحراف  کند 

مقدار   آر=192/0همچنین 
2

می   در کند  بیان  که 
انگیزش    یا واریانس درصد تغییرات  2/19مجموع  

با   ورزشکار  غیر  دختران  ورزش  در  شرکت 
پیش تکلیفمتغیرهای  و  خودگرایی  گرایی بین 

  شود.تبیین می

 
  موفقیت ادراک با دختران ورزش در شرکت انگیزشضرایب همبستگی   -4 جدول

Table 4- Correlation coefficients of motivation to participate in girls' sports 

with success perception 

ضریب  

 Rهمبستگی

ضریب  

 تعیین 
R² 

خطای  

 استاندارد  

 آماره 

- دوربین

 واتسون 

 ( ANOVA) آنوا

F معناداری  مدل 

438/0  192/0  526/3  005/2 856/24 001/0 

نتایج مدل رگرسیون خطی دو متغیره به روش همزمان 
شود برای متغیرهای  مشاهده می  .آمده است  5در جدول  

 10کمتر از    1پیش بین مقادیر آماره عامل تورم واریانس 
خطی،  یعنی از مفروضه هم خطی و چند هم  .باشدمی

نشان  ضرایب رگرسیونی برآورد شده    تخطی نشده است.
β  203/0که بعد خودگرایی )   دهدمی  ( و تکلیف =
 

 
 

( β  292/0گرایی  ورزش    (= در  شرکت  انگیزش  بر 
بینی در جهت مثبت پیش  را  آنداری دارند و  اتأثیر معن

نشان    ،کنند. اندازه ضرایب رگرسیون استاندارد شدهمی
بیشترین سهم گرایی  دهد که خرده مقیاس تکلیفمی

  بینی انگیزش شرکت در ورزش دختران غیررا در پیش
 ورزشکار دارد.   

1. VIF  
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متغیره  آزمون  ـ     5جدول   دو  انگیزش شرکت در ورزش دخترانپیش جهت  رگرسیون خطی    غیر   بینی 

 براساس ادراک موفقیت  ورزشکار
Table 5- linear regression test to predict the motivation of non-athlete girls 

to participate in sports based on success perception  

متغیر  

 مالک

متغیرهای  

 پیش بین 

ضریب  

رگرسیون  

استاندارد  

 B نشده

خطای  

 معیار 

ضریب  

رگرسیون  

استاندارد  

 βشده

tآماره 
 داری امعن

 

عامل تورم  

 واریانس

VIF 

ت  
رک

 ش
ش

یز
نگ

ا

ش 
ورز

در 
 

363/2 075/18 مقدار ثابت   - 649/7  001/0 - 

465/0 269/1 خودگرایی   203/0  728/2  007/0 861/3 

609/0 385/2 تکلیف گرایی   292/0  916/3  001/0 953/2 

 

 ورزش در شرکت ه انگیز بینی پیش

اساس  ورزشکار  غیر دختران  میتنظ  بر 

 یرفتار ورزش
خطی   هدف  نیا  یبررسجهت   رگرسیون  مدل  از 

نشان   6جدول    د.شچندگانه به روش همزمان استفاده  
معنیم نظر  مورد  مدل  دوربیناستدار  ا دهد  آماره   . -  

قرار دارد،   5/2و   1/ 5باشد که  بین می 934/1واتسون 
است.  یعنی   نشده  استقالل خطاها تخطی  مفروضه  از 

میهمبستگی   ضریب  مقدار   تغییر بیان  با  که  کند 
اندازه  ترکیب خطی خرده مقیاس های تنظیم رفتار به 

انگیز میزان  معیار،  انحراف  اندازه    یورزش  ه یک  به 
می  389/0 پیدا  تغییر  معیار  همچنین  انحراف  و  کند 

آر = 152/0مقدار  
2

می   در  بیان  که    2/15مجموع  کند 
تغییرات  انگیز درصد  واریانس  ورزش    ه یا  در  شرکت 

ورزشی   رفتار  تنظیم  اساس  بر  ورزشکار  غیر  دختران 
 شود. تبیین می

 

 تنظیم رفتار ورزشی باانگیزش شرکت در ورزش دختران ضرایب همبستگی   -6جدول 
Table 6- Correlation coefficients of motivation to participate in girls' sports by 

regulation of sports behavior  

  بیضر

 Rیهمبستگ

ضریب  

 تعیین 

𝐑𝟐 

خطای  

 استاندارد  

  -آماره دوربین

 واتسون 

 ( ANOVA) آنوا

F معناداری  مدل 

389/0  152/0  631/3  934/1 249/9 001/0 

نتایج مدل رگرسیون خطی دو متغیره به روش همزمان 
( جدول  پیش7در  متغیرهای  برای  است.  آمده  بین  ( 

باشد.  می  10مقادیر آماره عامل تورم واریانس کمتر از  
خطی، تخطی نشده  خطی و چند همیعنی از مفروضه هم

مشاهده    است. به ضرایب رگرسیونی  توجه  شود  میبا 
β  337/0تنظیم بیرونی )  که خرده مقیاس و انگیزه   (=

β  278/0درونی ) شرکت در ورزش تأثیر    هبر انگیز  )  =
معن و  دارندا مثبت  بی    .داری  مقیاس  خرده  همچنین 
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β  -206/0)  انگیزگی شرکت در ورزش    هبر انگیز  (=
معن و  منفی  تنظیم  اتأثیر  مقیاس  خرده  و  دارد  داری 
β  001/0متمایل به درون ) =  &  05/0 P >ه( بر انگیز 

تأثیر معن اندازه ضرایب  .  داری نداردا شرکت در ورزش 
 ( استاندارد شده  میβرگرسیون  نشان  خرده  (  که  دهد 

بیرونی    مقیاس β  337/0)تنظیم  بیشترین سهم    (  =
شرکت در ورزش دختران    ه بینی انگیزدار را در پیشامعن
به    غیر متمایل  تنظیم  مقیاس  خرده  و  دارد  ورزشکار 

β  001/0)درون   بینی داری را در پیشاسهم معن(    =
 ندارد. 

 

  غیر  بینی انگیزش شرکت در ورزش دخترانرگرسیون خطی چندگانه پیشآزمون   -7جدول 

 تنظیم رفتار ورزشیاساس   بر ورزشکار
Table 7- Multiple linear regression test to predict the motivation of non-

athlete girls to participate in sports based on the regulation of sports behavior   

متغیر  

 مالک

متغیرهای  

 پیش بین 

ضریب  

رگرسیون  

استاندارد  

 B نشده

خطای  

 معیار 

ضریب  

رگرسیون  

استاندارد  

 β شده

 tآماره 
 داری امعن

 

عامل 

تورم  

 انسیوار

VIF 

ش 
ورز

در 
ت 

رک
 ش

ش
گیز

 ان

948/28 مقدار ثابت   393/1  - 786/20  001/0 - 

تنظیم  
 بیرونی

671/1  401/0  337/0  171/4  001/0 876/2 

تنظیم  
متمایل به 

 درون
003/0  312/0  001/0  011/0  992/0 981/3 

انگیزه  
 درونی

415/1  442/0  278/0  199/3  002/0 123/4 

- 189/1 بی انگیزگی   206/0  206/0 -  289/2 -  023/0 906/1 

 یرگیجه ینتو بحث 
حاضر پژوهش  انجام  از    ه زیانگ  ینبیش یپ  ،هدف 

  ی رهایمتغی بر اساس  ورزش  یهاتیشرکت در فعال
موفق  ی، تیشخص  پ یت  یِروانشناخت و    ت یادراک 

ورزشکار    غیردختر    انیدانشجو  یرفتار ورزش  میتنظ
در    1398سال    یهمگان   ادیشرکت کننده در المپ

الزهرا خرده    جینتا  بود.  )س(دانشگاه  داد  نشان 
موفق  یهااسیمق -فیتکل  ،یی)خودگرا  تیادراک 

مقیی(گرا خرده  ورزش  م یتنظ  یهااسی،  ی رفتار 

  پ ی( و تیزگی انگیب  ، یدرون  انگیزة  ،یرونیب  می)تنظ
معناداریم «ب »و    «آ»ی  تیشخص بطور   ی توانند 

را    ر یشرکت در ورزش دختران غ  هزیانگ ورزشکار 
ه  ب  ،ی زگیانگی ب  اس یمق  خرده  ریتأث.  کنند  ینیشیپ

این    مثبت بود.   هااسیخرده مق  ریو سا  ی منفصورت  
سهم اثرگذار سه متغیر ذکر شده    ةنتایج نشان دهند
انگیز افزایش  غیر  هدر  دختران  ورزشی    مشارکت 

همگانی  المپیاد  به  مربوط  تمرینات  در  ورزشکار 
   ها است.دانشگاه
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های شخصیتی نشان داد که نتایج مربوط به تیپ
  ،متمایل باشد  « آ»به سمت    ،هر چه تیپ شخصیتی

انگیز غیر    همیزان  دختران  ورزش  در  شرکت 
است.   بیشتر  راستا  ورزشکار  این  و در  عبدالشاهی 

داد  (2019)  کرویی گروه ند  نشان  دو  هر  که 
ت  ر یار و غکورزش   «آ»  یتیشخص  پیورزشکار که 
باال  ةزیانگ  ، بودند ت  ییمشارکت  به    پینسبت 
 ، داشتند که نتایج پژوهش حاضر  «ب»  یتیشخص

 این در  هاپژوهشباشد. ها میهمراستا با این یافته
  « آ»بسیاری از افراد تیپ که  کننداذعان میزمینه 
تحرک  و  کنندبرای خود استرس ایجاد می معموالً

رقابت  دارند  یشتریب  یشغل افرادی  آنها    ،طلب. 
و  ماجراجو سرسخت  تشن،   .هستند  تیموفق   ةو 

-بنابراین انگیزه بیشتری جهت شرکت در فعالیت
دارند مسابقات  و  رقابتی    ؛ 1990  ،1)فونتانا  های 

  ؛ 2000،  4ریسکا  ؛ 1997  ،3ناگتون   ؛ 1992  ،2مارکهام 
نقل از رضاخانی، ؛ به  2007،  6جاشی   ؛2002،  5مالم

می(.  2012 مشاهده  پژوهش لذا  نتایج  که  شود 
این   راستای  در  افراد    .باشدمی  هاپژوهشحاضر 

و    یچشمهم،  رقابتبه    لیماتمعموالً     «آ»  پیت
د با  یک که    ی زمان  آنها  دارند.  گرانیمسابقه    در 

متوسط   گیرندرقابت  رقابت    قرار  به  واکنش  در 
-یتر را حفظ می فشار خون باالتر و طوالن ،موفق
باعث    یپر تالش  ةیروح  نیداشتن چندر واقع    .کنند

در   یشتریب  ةزیانگ  ت، یاز شخص  پیت  نیا  شودیم
،  عبدالشاهی و کرویی)  داشته باشد  ی ورزش  طیمح

( نیز  2010)، سهرابی و عطارزاده  فوالدیان  (.2019

 
1. Fontana 

2. Markham 

3. Naughton 

4. Riska 

  و ورزشی  مشارکت هایانگیزه نشان دادند که بین
ت طلبی،  بهای سوگیری ورزشی )شامل رقامؤلفه

به   گرایی( میل  هدف  و  مستقیم   پیروزی  ارتباط 
  « آ»های افراد تیپ  معنادار وجود دارد، اینها ویژگی

حاضر همخوانی دارد.  پژوهش  با نتایج  که  هستند  
 ی مبن  گرید  هایپژوهش  یهاافتهیج پژوهش با  ینتا

 یهاطیدر مح  « آ»  یتیشخص  پیافراد ت  نکه،یبر ا
و تمایل   کنندیم  تیفعال  یشتریب  ةزیبا انگ یورزش

)سانچز و   ، همخوانی داردبیشتری به ورزش دارند
همکاران  باکس؛  2021همکاران،   ؛  2019،  و 

،  و همکاران  نگلدویا  ؛2013  ،و همکاران  ییرزایم
2004).  

دیگر   پژوهشی  یوت در  داد (  2009)7الم  نشان 
-زانندهیآور، انگلذت  یهازانندهیانگافرادی که به  

انگ  یرقابت  یها اهمیت  اجتماع  یهازانندهیو  ی 
شرکت در ورزش بیشتری    هانگیز  .دهندبیشتری می

بیشتر است    « آ»ها در افراد تیپ  دارند و این ویژگی
های حاضر  و نتایج این پژوهش نیز همسو با یافته

  ی فرد  یهایژگ یوها نشان دادند . پژوهشباشدمی
، مختلف است  شخصیتیمتفاوت    ی هاپیکه در ت

انگ  تواند یم برا  ی شخص  یهازهیدر    یافراد 
و    مشارکت متفاوت  ورزش  باشد.  رث ادر  گذار 

تفاوت  نیهمچن است    معتقدنیز    یفرد   یهااصل 
تمایالت در رفتار و نوع    انسان  یتیشخص  پیکه ت

  راتییتغبه  افراد    از  یکه بعضیدارد. طور  ریثأت  او
   .دارند شیگرا ی جیتدر راتییبه تغ یو بعض سریع

5. Mellam 

6. Joshi 

7. Lamyuet 
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های پژوهش حاضر نشان داد  از یافته  دوم بخش  
یعنی    ،های ادراک موفقیت ورزشیکه خرده مقیاس

تکلیف و  انگیزخودگرایی  بر  در    ه گرایی  شرکت 
بینی  را در جهت مثبت پیش  آنورزش تأثیر دارند و  

تکلیف   یعنی  ؛کنندمی مقیاس  سهم   ؛گراییخرده 
پیشبیشتری   انگیزدر  ورزش   هبینی  در  شرکت 

سیت و    در این زمینه،  ورزشکار دارد.  دختران غیر
دادند 2005)  1لیندنر نشان  )ادراک هدف  (  گرایی 

در  هانگیز  باموفقیت(   بدنیفعالیت  شرکت    های 
با    رابطه که  دارد  پیشرفت   نظریة مثبت  اهداف 

  نکته   این  بر  پیشرفت  . نظریة اهدافمطابقت داشت 
  بر  ،اهداف  پیشرفت  به  گرایش  که  دارد  داللت
محققانی چون    است.  مؤثر  ورزش  در  شرکت  هانگیز

مالت   ،(2003)  2، جاکوال، بیدل و لسکینن لیوکونن
)به نقل از هاشمی چاشمی، فرخی،      (2001)  3تز لفو  

  4هولدن، پاگ و شاورز  و  (  2010،  ضامنی و گراوند

پیشرفت    هانگیزکه بین    دنتیجه گرفتن  نیز(  2017)
انگیزههدفو   و  شرکتگرایی  ورزش  های    ، در 

شود که نتایج . مشاهده می رابطة متقابلی وجود دارد
پژوهش این  با  همحاضر  بود.ها  همچنین   راستا 

دار و و کشتی (2010) و همکاران هاشمی چاشمی
( که    (  2017بهزادنیا  دادند  مقیاس نشان  خرده 

مقیاس گرایی  تکلیف خرده  با  معناداری  رابطه 
قوی خودگرایی  و  درونی(  )انگیزه  ترین یادگیری 

بیرونی(   )انگیزه  با خرده مقیاس شهرت  را  ارتباط 
هم نیز  نتیجه  این  است.  نتایج داشته  با  راستا 

   پژوهش حاضر بود.
 

 
1. Sit, Lindner 

2. Liukkonen 

3. Sit, Lindner 

پژوهش برخی  راستا  این  که  در  دادند  نشان  ها 
تکلیف  ةانگیز بعد  )یعنی  موجب  درونی  گرایی( 

ورزشی   میمشارکت  هم  شودبیشتر  با که  راستا 
و   )ابن  است  ما    ؛ 2008  ،5برودزینسکینتایج 

همکاران  کیلپاتریک طرقبه  ؛2005  ،و  و    برزگر 
اند که  نشان داده  نیز   برخی دیگر   .( 2007  ،همکاران

مشارکت   ةانگیز عامل  خودگرایی(  )بعد  بیرونی 
ورزشی بیشتر بوده است که همسو با نتایج ما نبوده  

)  است.   زاده  شفیع  و  نوع  نیز  (  2006بهرام  تأثیر 
انگیزهدف بر  را  فعالیت  ه گرایی  در  های  شرکت 

ورزشی   و  دادهبدنی  بنشان  کلی  ه  اند.  طور 
کرده  یهایپژوهش ثابت  زمینه  این  که در  اند 
ورزش  عامل  خودگرا،  انورزشکار در    را  شرکت 
  در  دانستند،می   طلبیمقام  و    پیشرفت  شهرت،

  اجتماعی  اهداف بر  گرا،تکلیف ورزشکاران  کهحالی
 داشتند.   تأکید

تکلیف موجب  افراد  ورزش  که  باورند  این  بر  گرا 
شود،  های همیاری و همکاری میافزایش مهارت

حالی که  که  در  معتقدند  خودگرا    ،ورزشافراد 
میمهارت افزایش  را  فردی  بنابراین  دهد.  های 

  ، های گذشتههای حاضر و پژوهشابق با یافتهطم
می مشارکت توصیه  افزایش  برای  مربیان  شود 

شناخت   به  جوانان  توسعه  ورزشی  های ویژگیو 
 ادراک  شیبا افزا  رایز  ؛ادراک موفقیت افراد بپردازند

رس  زانیم  ت،یموفق و  در   دنیتالش  هدف  به 
 یشتریب  یشده و سرسخت  تیتقو  شتریب  ورزشکاران 

از مسابقه  در  م  خود   را  از    همچنین  دهند.ینشان 
انگیزه که  و  آنجایی  پایداری  برای  درونی  های 

4. Holden, Pugh & Schwarz 

5. Ebben, Brudzynski 
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افراد    ، ماندن در ورزش اهمیت و تأثیر بیشتری دارند
انگیزه دارای  که  را خودگرا  هستند  بیرونی  های 

و   انگیزهتشویق  درونبه  نمایند. ی  های   راهنمایی 
اینکه،  ترکمانی  جالب  باقری  قنبر  ، محمدی  ی و 

نیز نشان دادند که ادراک موفقیت نسبت    (2017)
انگیزه بر  به  بیشتری  تأثیر  ورزشی،  مختلف  های 

 .داردکورددار رتداوم فعالیت ورزشی در افراد 
پژوهش حاضر نشان داد که   یهاافتهبخش سوم ی

مق ورزش  میتنظ  یهااسیخرده   می)تنظ  یرفتار 
میزگیانگی ب  ، یدرون  انگیزة  ، یرونیب بی(  ه  توانند 

 ریشرکت در ورزش دختران غ  هزیانگ  یطور معنادار
  یب  اسیمق  رخردهیتأث.  کنند  ینیبشیورزشکار را پ

 ها اسیخرده مق  ریو سا  ی صورت منفه  ب  ،ی زگیانگ
بود. اساس   ورزشی رفتار تنظیممتغیر    مثبت  بر 

عبدالشاهی، خود مختاری تعریف شده است )   نظریة
مطابق با    کامالً  ،دست آمدهه  های بیافته(.  2018
می  نظریة بینی  پیش -پژوهشباشد.  خودمختاری 
( همسو 2014)جهانگیری، سهرابی و پارسافر  های  

نشان داد که انگیزه درونی    ،با نتایج پژوهش حاضر
دارد مثبت  ارتباط  بدنی  فعالیت  انجام  آلوارزبا   .  ،

  میتنظ  نشان دادند  (2012)  1باالگور، کاستیلو و دودا
و کوتاه مدت   هیاگرچه باعث مشارکت اول  یرونیب

اما    ،شودی م  ی ( ورزشیدرون  زه یاز انگ  شتریب  ی)حت
طوالن  یبرا و  مداوم  تنظ  ازین  یمشارکت    میبه 

  یورزش  تیبا قصد تداوم فعال  رایز  ؛باشدی م  یدرون
آ دارد.    ندهیدر  معنادار   ن یا  یهاافتهیارتباط 

است   حاضر  ة مطالع  یهاافتهی  ةکنند   دییتأ  ،مطالعات
تنط شد  داده  نشان  و  ،  شتریب  ریتأث  یرونیب  میکه 

  یمشارکت ورزش  هزیبر انگ  یمنف  ریتأث  یزگیانگیب

 
1. Alvarez, Balaguer, Castillo, & Duda 

انگیز  انیدانشجو نظریه  به  توجه  با  دارد.    هدختر 
برای  محرکی  ورزشکار  درونی  انگیـزه  پیشرفت، 

، یعبدل  ةدر مطالعهمچنین،    کسب موفقیت است.
رفتار   میتنظ  یها( مؤلفه 2015)فارسی و نوروزی  

مشارکت و    یزش یبا جو انگ  ی( و درون  یرونیب  میتنظ)
  یب  ةاما مؤلف  ،ارتباط مثبت و معنادار داشتند  یورزش

انگ  ی گزیانگ جو  وزشیبا  ورزش  ی    ی مشارکت 
 .  نداشت یارتباط

دیگر   طرفی  و  از  پلتیر  گیلت،  والراند،  سارازین، 
باعث    ،یزگی انگ ی بنشان دادند نیز  ( 2002) 2کاری 

از ورزش    یر یگکناره  ایعدم مشارکت در ورزش  
. این  (2012)به نقل از آلوارز و همکاران،    شودیم

 ند.دراستا و مطابق با پژوهش حاضر بونتایج نیز هم
مطالعات   ریحاضر و سا ةمطالع یهاافتهیبر اساس 

ورزشکارگفت، جهت  توانیم افراد    ، گیری  توسط 
که   یرفتار  میو نوع تنظ  ی گذار از جمله مرب  ریتأث
صورت  اساس نظریة خودمختاری در ورزشکار    بر

همگیردمی سیستم  یک  با  م،    تواندی افزایی 
این   بر  برساند.  نظر  مورد  هدف  به  را  ورزشکار 

بردن حریف بیشترین   ،از نظر ورزشکار راساس، اگ
این  و    )انگیزه بیرونی(  لذت ممکن را داشته باشد

انگ وی  برای  دیگر  یهازهیبرد  مانند    ،بیرونی 
مادی از سوی سرپرستان تیم    یهاقیتشو  دریافت

را در پی داشته باشد، این عوامل دست به دست  
 ی هاتیو ورزشکار را به حداکثر قابل  دهندیهم م

برد حر برای  با رسانندیم  یفممکن  . به هر حال 
باخت،   و  برد  بر  تأکید  باید  وجود   ی هاهیروحاما 

انگیزهجوانمردی کسب  دهای  ،  همچون  رونی 
سالمت جسمانی و روانی، کسب لذت و رضایت از  

2. Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier 

& Cury 
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دوستان   با  همکاری  گسترش  در زندگی، 
رفتار   ت یتقو  ن ورزشکارا بروز  از  هم  تا  شود 

ا  زیپره  یاخالقریغ و    تیتداوم فعال  نکهیشود هم 
  یورزش  تیفعال  رایز  ؛شود  جادیا  یمشارکت ورزش

  یباشد بعد از مدت  یرونیب  میاگر فقط بر اساس تنظ
ورزشکار را    یریو کناره گ  یاست سرخوردگ  نممک
  (.2018عبدالشاهی، ) داشته باشد یدر پ

 انگیزه اثرپذیری تبیین درباره خودمختاری  نظریة

 شده مطرح تنظیم رفتار بر ریتأث آن  تبع به و درونی

 ممکن خودمختاری عامل حال، عین در.  است

 حسب بر  نتیجه، در.  باشد بیرونی  یا درونی  است

 کاهش یا افزایش درونی  انگیزه آن، از فرد ادراک

 احتمال به افراد که است معتقد هنظری این.  ابدییم

 هانگیز که شوندیم درگیر ییهاتیفعال در زیاد
 عملی خود اراده به یا و باشند داشته خودمختاری

های پژوهش حاضر مطابق با  یافته  .دهند انجام  را
موجب   ،های درونینشان داد که انگیزه  هنظریاین 

افزایش مشارکت در ورزش دانشجویان دختر غیر  
می  هم  شود.ورزشکار   ،یانیمارراستا    نیدر 

ملچ کاسِ  یوریمارکولونگو،  نشان  2019)  1ی سو   )
  ش یافزا  قیاز طر  ز ین  یذهن  ناتیدادند که انجام تمر

را    یمشارکت ورزش  هزیتوانند انگیم  ی درون  زهیانگ
   دهند. شیافزا

)  2اویاگی  ،همچنین همکاران  اساس  (  2020و  بر 
ورزش    هعوامل افزایش انگیزخودمختاری،    نظریة

گونه اعالم  دانش آموزان و دانشجویان ژاپنی را این
رشته  از قبیل جذابیت    :کردند: عوامل درون فردی

، ماهیت چالشی ی، احساس مسئولیت پذیریورزش
عوامل   بدنی؛  شرایط  و  پیشرفت  احساس  ورزش، 

 
1. Mariani, Marcolongo, Melchiori, & 

Cassese 

ها، ها و حمایتبیرونی و محیطی: جو تیمی، تشویق
ها و رفتارهای مربیان،  سیاستهمساالن،    نگرش
تمرینات، اتفاقات در مدرسه و شرایط آب   ایمحتو

تاثیر فاکتورهای    ةاین نتایج نشان دهند  . و هوایی
انگیز افزایش  بر  جانبه  ورزشی میهمه  از    باشد. ه 

دیگر   بی   کندبیان میخودمختاری    نظریةطرفی 
 شرکت برای افراد آن، در که است حالتی ،انگیزگی 

بی    .شوندینم  تحریک رفتار یا فعالیت یک در
 و غیرممکن ،موفقیت  که این  بر  اعتقاد با انگیزگی 
 با و    شودیم  مشخص است،  ارزش بی فعالیت

 عدم احساسات دیگر  یا شده آموخته درماندگی

 استراتژی و تالش  استعداد، به نسبت شایستگی

 قراری  بیرون هانگیز سطح،  دو  این بین.  است مرتبط

 به ،رزشکارو   بیرونی رفتار تنظیم شامل که دارد

 اجتناب یا مدال و جایزه مثل بیرونی نیازهای خاطر

 ، ی)عبدالشاه  بردی م لذت فعالیت از  تنبیه  از
2018).  

کند که  یم  دیی تـأ  پژوهش حاضر  جینتا  کلیطور  ه  ب
و  افراد  یتیشخص  یهایژگیو موفقیت  ادراک   ،

تواند در ورزش  یم تنظیم رفتارهای انگیزشی افراد
غیرنکردن    ایکردن   دختر  ورزشکار    دانشجویان 

باشد.ریتأث تأیید یافتهاین    گر یبه عبارت د گذار  ها 
  ی به هدف  دنیرس  لیعموماً با م  ،افرادرفتار    کرد که

و رغبت    لیعوامل م  نی. اشودی م  ختهیخاص برانگ
ن  یدرون جهت  در  را    لیفرد  نظر  مورد  مقصد  به 
به رفتار فرد جهت داده   نی. همچندهدی م  شیافزا

م وادار  را  شخص  تالش  دینمای و  خود  از    ی که 
لذا م   وامل گفت که ع  توان ی مضاعف نشان دهد. 

به هدف   دنی ورزشکار را در جهت رس ، زانندهیبرانگ

2. Aoyagi 
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( باشدی مختلف م  نیادیاو در م  ت ی)که همان موفق
آنجا که  .  دینمای م  ت یهدااز درون     دانشجویاناز 

اقشار جامعه در   ن یگذارترریو تأث  نیترمیاز عظ  یکی
آ کردن  م  یاندهیفراهم   ی آمادگ  باشند،یروشن 

آنها   شتریب  یافراد سبب آمادگ   نیا  یو جسمان  یروان
 شتریب  بیلذا ترغ  شود،یگوناگون م  یهاطیدر مح

فعالبرای  نها  آ در    جینتا  یبدن  ی هاتیمشارکت 
 کشور دارد. شرفتیپ یبرا یپرثمر اریبس
م  هاپژوهش  جینتا  در   یافراد  کندیاشاره  که 

م  یبدن  یها تیفعال شرکت  فراغت   کنند، یاوقات 
 ت یرضا  ،یشاد  ش یافزا  ،یافسردگ  ترنییسطوح پا

سبک   ،یبهبود سالمت و عملکرد اجتماع  ،یاز زندگ
و سالم  یزندگ دارا هستند  تفعال  به عالوه،  .  را 

  های مارییمنظم خطر ب  یبدن  تیدر فعال  مشارکت
استخوان،    ی، پوک2نوع    نیریش  ابتید  ،یعروق  یقلب

س  ،یچاق  ،یافسردگ روده   نه،یسرطان  سرطان 
ب مسن،  افراد  در  زوال  با    مارهاییبزرگ،  مرتبط 

و باعث   دهدیروان و استرس را کاهش مسالمت

اجتماع  لیتسه  شخص   یارتباطات  رشد    ی تیو 
می  د.گردیم پیشنهاد  پایان  پژوهشدر  های شود 

در  را  دیگر  شناختی  روان  متغیرهای  اثر  آینده 
اعم   جامعه  مختلف  قشرهای  ورزشی  از  مشارکت 

با    ،کودکان سالمندان  و  بزرگساالن  نوجوانان، 
رویکرد به نظریات مختلف بررسی نمایند و سهم 

فعالیت  هر در کاهش  را  جوامع  یک  ورزشی  های 
سط در  حاضر  نتایج  نمایند.  ورزش ومشخص  ح 
برنامه جهت  در  قهرمانی  و  های همگانی  ریزی 

درتمام   ورزشکارانشناسان و  روان   ،کالن، مربیان 
 معه کاربرد خواهد داشت. سطوح جا

 

 تقدیر و تشکر 
نویسندگان مقاله از مسئولین محترم برگزار کننده 
و   مربیان  الزهرا)س(،  دانشگاه  در  ورزشی  المپیاد 
کردن  تکمیل  در  که  گرامی  دانشجویان  کلیه 
کمال  نمودند  همکاری  محققین  با  ها  پرسشنامه 

 تشکر را دارند. 
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