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Abstract 

Background & Objectives: It is well documented that physically active children have better mental health, accompanied by stronger self–

esteem. Furthermore, the odds of developing mental health problems, such as depression and anxiety are lower in them, compared to their 
inactive counterparts. Particularly, participation in organized sports is associated with greater psychosocial benefits in children and adolescents, 

compared to individual, unorganized sports types. Moreover, sports participation is among the critical manners to providing biopsychological 

health. Thus, the identification, prioritization, and classification of the factors affecting sports participation of young individuals to generate a 
better society are essential. The present study aimed to compare adolescents' levels of motivation and sports participation concerning gender and 

place of residence.  

Methods: This was applied research; in terms of data collection, it was a descriptive–comparative study. The sample consisted of 1200 urban 
and rural first– and second–grade high school students in West Azerbaijan Province, Iran, in the academic year of 2017–2018. Moreover, the 

study participants were selected by the multistage cluster random sampling method. First, 3 cities were randomly selected from this province. 

Then, 8 high schools from each city (4 urban girls’ & boys’ schools & 4 rural girls’ & boys’ schools), and 3 classes per school were randomly 
selected. The inclusion criteria of the study included physical and mental health and no substance dependence. The exclusion criteria included 

any physical disability based on the student's health records at school. A researcher–made demographic questionnaire was applied to collect the 
required data on age, gender, place of residence, and participation in extracurricular sports activities. The Sports Motivation Scale (Pelletier et 

al., 1995) was employed for assessing intrinsic motivation, extrinsic motivation, and the lack of motivation among the selected 1006 students 

(459 girls & 547 boys, rural adolescents: 383; urban adolescents: 623). Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was used to analyze the 
obtained data in SPSS at the significance level of 0.05. 

Results: The MANCOVA results indicated no gender–wise significant difference in motivation components (internal motivation: p=0.202, 

external motivation: p=0.749, the lack of motivation: p=0.948). However, there was a significant gender–wise difference in sports participation 
(p=0.001). There was also a significant difference in motivation components between urban and rural students (internal motivation: p=0.048, 

external motivation: p=0.004, the lack of motivation: p=0.001). However, there was no significant difference between urban and rural students 

in sports participation (p=0.690). 
Conclusion: The current research findings can be a beneficial guide for officials and coaches to better understand the factors affecting motivation 

and participation in sports in youth. The collected findings suggested that boys are more involved in sports than girls, and urban adolescents are 

more motivated to exercise than rural adolescents. 
Keywords: Motivation, Participation, Sports, Adolescent. 
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  .۳(:11)؛ 1۴۰۰ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ فروردین ماه برخط انتشار   

 سطوح انگیزش و مشارکت ورزشی نوجوانان با توجه به جنسیت و محل زندگی مقایسٔه

 ۳، علی کاشی۲موسوی سیدمحمدکاظم واعظ*، 1مریم فرآیین

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایرانحرکتی، دانشکدٔه علوم  رفتار-بدنی. دانشجوی دکتری تربیت1
 ؛تهران، ایران، فیزیولوژی روانی، دانشگاه امام حسین-شناسی ورزشیاستاد روان .۲
 .. استادیار یادگیری و کنترل حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران۳
 mohammadvaezmousavi@gmail.com ول:ئمس نویسندٔه رایانامٔه*

 1۳۹۸دی  ۲1 تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸آذر  1۰ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 هدف پژوهش حاضر مقایسٔهرسد؛ بنابراین مشارکت ورزشی مهم به نظر میباتوجه به نقش ورزش در سالمت جسمانی و روانی افراد، شناخت عوامل مؤثر بر  هدف:زمینه و 
 بود. سطوح انگیزش و مشارکت ورزشی نوجوانان با توجه به جنسیت و محل زندگی

استان آذربایجان های هفتم تا دوازدهم( )پایهاول و دوم  آموزان مقاطع متوسطٔهآماری دانش ای بود. جامعٔهمقایسه-پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی روش بررسی:
 ها با توزیع پرسشنامٔه. دادهها پاسخ دادندنفر به پرسشنامه 1۰۰۶و  عنوان نمونه انتخاب شدندای بهمرحلهای تصادفی چندصورت خوشهنفر به 1۲۰۰ها غربی بودند که از بین آن

 منظور بررسی انگیزٔه( به1۹۹۵، )پلتیر و همکاران ورزشی مقیاس انگیزٔه و مشارکت ورزشی و نیز( محل زندگیو )شامل سن، جنس ساخته برای بررسی مشخصات فردی محقق
سطح معناداری  در در)مانوا( ه ریها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغآوری شد. تحلیل دادههای ورزشی در بین نوجوان جمعانگیزگی در فعالیتبیرونی و بی درونی، انگیزٔه

  انجام شد. 1۸ نسخٔه SPSSافزار آماری نرمطریق از  ۰٫۰۵
در حالی  تفاوت معناداری بین دختران و پسران وجود نداشت؛ (p=۰٫۹۴۸) انگیزگیبی و( p=۰٫۷۴۹) یرونیب (، انگیزٔهp=۰٫۲۰۲) درونیٔه نتایج نشان داد که در انگیز ها:یافته

 انگیزگیبی( و p=۰٫۰۰۴) بیرونی انگیزٔه (،p=۰٫۰۴۸) درونی نگیزٔها(. همچنین در p=۰٫۰۰1) داشت پسران تفاوت معناداری وجودکه در مشارکت ورزشی بین دختران و 
(۰٫۰۰1=p) نداشتآموزان شهری و روستایی تفاوت معناداری وجود که در مشارکت ورزشی بین دانشدرحالیبود؛ دار آموزان شهری و روستایی تفاوت معنابین دانش 
(۰٫۶۹۰=p.) 

پسران نسبت باشد، مربیان برای درک بهتر عوامل مؤثر بر انگیزه و مشارکت ورزشی در جوانان  و راهنمای مفیدی برای مسئوالن تواندکه می نتایج پژوهشبراساس  گیری:نتیجه
  برای ورزش کردن دارند. بیشتری ستا انگیزٔهورنوجوانان شهری در مقایسه با نوجوانان ساکن و  به دختران مشارکت بیشتری در ورزش دارند

 .انگیزش، مشارکت، ورزش، نوجوان :هاهواژکلید
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 مقدمه ۱
زندگی انسان به حساب بسیار مهم های کودکی و نوجوانی یکی از دوره

عنوان زمانی بحرانی برای مشارکت در . این دوره به(1) آیدمی
ها ممکن است در بزرگسالی نیز که عادت زمانیهای ورزشی، فعالیت

، یورزشهای فعالیت. شرکت در (۲) شده است شناختهادامه یابد، 
ویژه مشخص به ؛بخشدسالمت جسمی و روحی نوجوانان را بهبود می

یافته با فواید روانی و ی سازمانهاشده است که مشارکت در ورزش
ها پژوهش .(۳) اجتماعی بیشتری در کودکان و نوجوانان همراه است

سنی از لحاظ  این دورٔهکه دهد سی رشد نشان میاشنروان در زمینٔه
ورزش  های مهمی در پی دارد و تجربٔهنفس و رشد اجتماعی پیامدعزت

شناختی تأثیر مهم و تواند بر شخصیت و رشد رواندر این دوران می
نوجوانی  عالوه بر این رفتارهایی که در دورٔه .همیشگی داشته باشد

بنابراین  ؛گذاردبر سالمتی فرد در زندگی آینده تأثیر می ،گیردشکل می
ت . تحقیقا(۴) فعالیت بدنی است حساسی برای مطالعٔه نوجوانی دورٔه

در از نظر سالمت روانی و فیزیکی  ،دهد که کودکان فعالنشان می
 هاآن نفسبهاعتماد ،کودکان غیرفعال شرایط بهتری دارند مقایسه با

 برنداست و کمتر از مشکالتی مانند افسردگی و اضطراب رنج می یشترب
. غیر از افسردگی و اضطراب، مشارکت در ورزش با بسیاری از (۴،۵)

تقویت سالمت  بهی مثبت رشد در ارتباط است که ممکن است پیامدها
افزایش  :اشاره کرد این موارد توان بهها میآن میانروانی کمک کند که از 

های نفس، کار گروهی، مهارتهای حرکتی و شناختی، عزتمهارت
  .(۴،۵) پذیری و رضایتمندیاجتماعی، نظم و انضباط، مسئولیت

 .رسدسالگی به اوج می 1۳تا  1۰ ینبدنی از سنهای شرکت در فعالیت
عبارتی از به .یابدسالگی به شکل مداوم کاهش می 1۸پس از آن تا سن 

نفر در شروع  چهارتا  سه ،کنندکودک که ورزش را شروع می 1۰هر 
. از آنجایی که نوجوانان (۶،۷) کنندگیری میفصل بعدی از آن کناره

، از (۷) دهندر ورزش را تشکیل میکننده درین گروه شرکتتبزرگ
شناسان ورزشی با آن مواجه مهم که محققان و روانبسیار مسائل 

تأثیر چه تحت 1هستند، پاسخ به این سؤال است که مشارکت ورزشی
 گیرد؟عواملی قرار می

های جنسیتی یکی از عوامل مؤثر دهند که تفاوتها نشان میپژوهش
 ها انگیزٔهابعاد رقابتی ورزش ،ان مثالعنوبه ؛بر مشارکت ورزشی است

های اجتماعی دهد و دختران بیشتر جذب فرصتبیشتری به پسران می
نشان  نتایج تحقیقات پس و همکاران ،در همین زمینه .(۶،۸) شوندمی
نسبت به دختران  بیشتری ۲شدٔهادراک صالحیت حرکتیپسران  که داد

های حرکتی مهارت زمینٔهشود که در له باعث میأدارند و همین مس
بیشتر اوقات نسبت به پسران  ،دخترانکه درحالی ؛بیشتر تمرین کنند

گیرند و اغلب کم میهای حرکتی و کنترل شیء خود را دستمهارت
  .(۹) فعالیت بدنی کمتری دارند

در آن  هاآن میزان تبحر برمحیط زندگی نوجوانان در مشارکت ورزشی 
است. بررسی تفاوت در الگوهای مشارکت  ورزشی تأثیرگذار رشتٔه

ورزشی نوجوانان روستایی و شهری شواهدی برای حمایت از این 
دلیل فشار آموزان مدارس شهری به. دانش(1۰) دهدارائه می تفاوت

                                                      
1. Sport participation 
2. Perceived Motor Skill Competence 

ورزشی  ٔهاحتمااًل زودتر در رشت ،زیاد برای ایجاد تیم دبیرستانی خود
ممکن است به همچنین ساکنان مناطق شهری  .یابندتخصص می

کنند امکاناتی دسترسی پیدا کنند که جوامع روستایی از آن استفاده نمی
  .(11) ها مؤثر استدر مشارکت آن نداشتن به امکاناتو این دسترسی

مسائل  ،برای شرکت در ورزش ،افراد یکی دیگر از عوامل مؤثر بر انگیزٔه
که با هدف بررسی میزان  پژوهش ُاالکلیننتایج  .(۶) فرهنگی است

درآمد در کانادا انجام شد، های کمفعالیت بدنی در محله نداشتنشیوع
های مهاجر آسیایی فعالیت بدنی کمتری نشان داد که کودکان خانواده

سن،  بیشترشدنتحرکی در دختران بیشتر از پسران بود و با داشتند و بی
 .(1۲) یافت در هر دو جنس افزایش

 شناسان ورزشی در زمینٔهپژوهشگران و روان گستردٔه هایپژوهش
داشتن مؤثر در مشارکت عوامل بسیار دهد که انگیزه ازنشان می ۳انگیزه

توان جهت و شدت در ورزش است. انگیزه را می نداشتنیا مشارکت
که فرد موقعیت به این معناست  شدت تالش .تالش فرد تعریف کرد

. از دیدگاه نظریٔه (۷) یابدآن گرایش می کند و بهجو میوخاصی را جست
ی زیرا  ؛ای استپیچیده ٔهانگیزه برای ورزش پدید، 4خودمختار

های ورزشی ای برای شرکت در فعالیتهای چندگانهورزشکاران انگیزه
دارند. نظریٔه خودمختاری چارچوب جامعی را برای درک 

ر پایداری بیشتر در ها بهای درونی و بیرونی و نیز تأثیر آنانگیزاننده
 کندها بر فواید حاصل از ورزش فراهم میورزش و اثرات متفاوت آن

باستوس نشان داد که مردان اغلب با  د آندراد . نتایج پژوهش(1۳)
 هاهای بیرونی مثل تعامالت اجتماعی و کسب موفقیت در رقابتانگیزه

در ورزش  های درونی مثل سالمتی و تناسب اندامزنان بیشتر با انگیزه و
 . (1۴) کنندشرکت می

تواند تأثیرات مثبت و همیشگی مشارکت ورزشی در دوران نوجوانی می
شناختی افراد داشته باشد. رشد روان بر سالمت جسمانی، شخصیت و

های جنسیتی، فرهنگی و محل زندگی ممکن است در همچنین تفاوت
ها مؤثر واقع شود؛ کردن و میزان مشارکت آنانگیزٔه افراد برای ورزش

بنابراین این تحقیق با هدف مقایسٔه سطوح انگیزش و مشارکت ورزشی 
انجام  هاآنساله با توجه به جنسیت و محل زندگی 1۸ تا 1۳نوجوانان 

 شد. 

 بررسیروش 2
آوری اطالعات، پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی و از نظر جمع

ای بود. جامعٔه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مقایسه-توصیفی
های )پایهآموزان شهری و روستایی مقاطع متوسطٔه اول و دوم دانش

-۹۸استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی هفتم تا دوازدهم( 
آموز شهری و روستایی دانش 1۲۰۰بودند. نمونٔه بررسی شامل  1۳۹۷

ای ای چندمرحلهصورت خوشهمقاطع متوسطٔه اول و دوم بودند که به
شهرستان  سههای استان، تصادفی انتخاب شدند. ابتدا از بین شهرستان

 هشتصورت تصادفی انتخاب شدند. در ادامه از هر شهرستان به
 دخترانه و پسرانٔه مدرسٔه چهاراول و دوم ) مقاطع متوسطٔهدر  مدرسه

 سهروستایی( و از هر مدرسه  دخترانه و پسرانٔه مدرسٔه چهارشهری و 
معیارهای  عنوان نمونه انتخاب شدند.بهصورت تصادفی کالس به

3 . Motivation 
4. Self-Determination Theory 
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۳ 

آموزان به تحقیق شامل داشتن سالمت کامل جسمی و ورود دانش
همچنین معیارهای خروج روحی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر بود؛ 

ها از تحقیق شامل دارابودن هرگونه معلولیت جسمانی براساس آن
آوری منظور جمعبه آموزان در مدرسه بود.پروندٔه سالمت دانش

 پرسشنامٔه ،کنندگاناطالعات دموگرافیک و مشارکت ورزشی شرکت
آموزان قرار گرفت. برای ساخته در اختیار دانشمشخصات فردی محقق

ای و آوری اطالعات کتابخانهاول به جمع ٔهانجام این پژوهش در مرحل
های ترین شاخصهمچنین مهم .پژوهش پرداخته شد بررسی پیشینٔه

محل  و تأثیرگذار بر مشارکت ورزشی نوجوانان )انگیزه، جنسیت
گیری دوم، اهداف و ابزارهای اندازه زندگی( شناسایی شدند. در مرحلٔه

ها( و همچنین چگونگی انجام پژوهش برای پژوهش )پرسشنامه
سوم، با هماهنگی مدیران  مسئوالن مدارس توضیح داده شد. در مرحلٔه

ها د. توزیع پرسشنامهشنامه دریافت رضایتآموزان دانشز ا مدارس
در مدارس دخترانه  توسط آزمونگر آقا در مدارس پسرانه و آزمونگر خانم

پرسشنامه  1۰۰۶شده، تعداد وزیعت پرسشنامٔه 1۲۰۰انجام شد و از 
ها بدون برای رعایت مالحظات اخالقی، پرسشنامه برگشت داده شد.

ها توزیع آموزان بین آننامه از دانشنام بودند و بعد از دریافت رضایت
شده در ها اطمینان داده شد که موارد نوشتهبه آن . همچنینشد

ها آندرسی  ر نمرٔهبچ تأثیری ماند و هیمحرمانه باقی می پرسشنامه کامالا 
 نخواهد داشت.

 کار رفت. ها ابزارهای زیر بهآوری دادهبرای جمع
ی مقیاس انگیزٔه-  انگیزٔههای زیرمقیاسمنظور بررسی به : 1ورزش

 از مقیاس انگیزٔه، ورزش گی در زمینٔهانگیزبیرونی و بی درونی، انگیزٔه
 1۹۹۵آیتمی در سال  وهشتبیست این مقیاساستفاده شد.  ورزشی

تنظیم  ۲یاناخودتنظیمی دسی و ر نظریٔه وسط پلتیر و همکاران بر پایٔهت
دهندگان باید با استفاده از مقیاس لیکرت پاسخ .(1۵شد )
شده آیتم مطرح وهشتبیستای مشخص کنند که هریک از درجههفت

ای نمرهکند و هر آیتم ها اشاره میدالیل فعالیت ورزشی آن تا چه حد به
ندرت، کم، تاحدودی، زیاد، خیلی زیاد و ، بهاصالا) ششتا  صفربین 

پلتیر و همکاران ضریب . داردترتیب نمرات صفر تا شش( به کامالا
 ۰٫۸۲تا  ۰٫۷مطلوب و بین را های پرسشنامه آلفای کرونباخ زیرمقیاس

کمک روش تحلیل به مقیاساین  همچنین اعتبار سازٔه کردند وگزارش 
زمان اعتبار همدر پژوهش مارتنز و وبر، . (1۵)ییدی اثبات شد أعاملی ت

انگیزه  این پرسشنامه از طریق همبستگی آن با مقیاس تجدیدنظرشدٔه
در تحقیق . (1۶) یید شده استأسنجیده و ت ۳های ورزشیبرای فعالیت

با  ورزشی شده مقیاس انگیزٔهترجمه پایایی نسخٔه ،نادریان و همکاران
  .(1۷) آمده استدستهب ۰٫۹۲ فاده از ضریب آلفای کرونباخاست

آوری اطالعات مشارکت ورزشی و دموگرافیک منظور جمعبههمچنین 
های آموزان )سن، جنس، محل زندگی و مشارکت در فعالیتدانش

در  ساخته استفاده شد.محقق ورزشی خارج از مدرسه( از پرسشنامٔه
که در سه ماه  شودگفته میبه کسی  ورزشیٔه کننداین تحقیق مشارکت

سه رهای ورزشی خارج از مدگذشته حداقل یک بار در هفته در فعالیت
ساخته توسط محقق . روایی این پرسشنامٔه(1،۴) مشارکت داشته است
یید شد و پایایی این پرسشنامه به روش آلفای أچند تن از اساتید ت

  دست آمد.به ۰٫۹کرونباخ 
شامل های آمار توصیفی ها از شاخصوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

در  و درصد استفاده شد؛ همچنین میانگین، انحراف معیار، فراوانی
وش ، ر1۸ نسخٔه SPSSافزار آماری نرمطریق سطح استنباطی از 

کار به ۰٫۰۵سطح معناداری  در تحلیل واریانس چندمتغیره )مانوا(
 رفت. 

 هایافته ۳
ها براساس کنندهنی مشارکت ورزشی شرکتفراوانی و درصد فراوا 

 نشان داده شده است.  1در جدول  محل زندگی و جنسیت

 . آمار توصیفی متغیر مشارکت ورزشی به تفکیک جنسیت و محل زندگی1جدول 
 متغیر
 گروه

 مشارکتعدم مشارکت ورزشی
 درصد تعداد درصد تعداد

 محل زندگی
 ۶۰٫۸ ۳۷۹ ۳۹٫۲ ۲۴۴ شهر

 ۵۷٫۷ ۲۲1 ۴۲٫۳ 1۶۲ روستا

 جنسیت
 ۶۷٫۳ ۳۰۹ ۳۲٫۷ 1۵۰ دختر
 ۵۳٫۲ ۲۹1 ۴۶٫۸ ۲۵۶ پسر

 .، مشارکت ورزشی دختران کمتر از پسران است1با توجه به جدول 
همچنین نوجوانان روستایی نسبت به نوجوانان شهری مشارکت ورزشی 

 بیشتری دارند.
 درونی، بیرونی معیار متغیرهای انگیزٔهمیانگین و انحراف ۲جدول در 

یت ارائه انگیزگی در نوجوانان ساکن در شهر و روستا و در دو جنسو بی

 شده است. 
دهد که نوجوانان شهری در مقایسه با نوجوانان نشان می ۲جدول 

 کهدرحالی ؛درونی و بیرونی بیشتری دارند ساکن در روستا، انگیزٔه
و  درونی، بیرونی انگیزگی در نوجوانان روستایی بیشتر است. انگیزٔهبی
  با هم برابر است. انگیزگی دختران و پسران تقریباًبی

 

                                                      
1. Sport Motivation Scale 
2. Deci and Ryan's theory of self-regulation 

3. Revised Sport Motivation Scale 
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۴ 

 زندگی انگیزگی به تفکیک جنسیت و محلهای انگیزش درونی، بیرونی، و بیرمعیار( متغیمیانگین و انحراف). آمار توصیفی ۲جدول 
 انگیزگیبی بیرونی انگیزٔه درونی انگیزٔه متغیر
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه

محل 
 زندگی

 ۴٫۹۳ ۶٫۴۶ 1۴٫۴۹ ۳۷٫۲۶ 1۷٫۰۴ ۴۳٫1۹ شهر
 ۴٫۶۸ ۸٫1۹ 1۳٫۶۶ ۳۴٫۷۴ 1۷٫۴۲ ۴1٫۰۳ روستا

 جنسیت
 ۴٫۶1 ۷٫۲۲ 1۵٫1۵ ۳۶٫۳۶ 1۸٫1۷ ۴1٫۶۴ دختر
 ۵٫1۴ ۷٫۰۶ 1۳٫۴۳ ۳۶٫۲۵ 1۶٫۳۴ ۴۲٫۹۸ پسر

در بین دختران و  ورزشی های انگیزه و مشارکتمؤلفه مقایسٔه برای
تحلیل واریانس  روشآموزان روستا و شهر از پسران و همچنین دانش

های الزم تحلیل واریانس فرضچندمتغیره استفاده شد. ابتدا پیش
-بودن، همگنی واریانسخطیبودن، استقالل، همچندمتغیره )نرمال

-با توجه به سطوح معناداری آزمون شاپیرو کوواریانس( بررسی شد.
اسمیرنوف برای هریک از متغیرها در -ویلک و آزمون کولموگروف

های باکس و لوین برای بودن تأیید شد. آزمونها، مفروض نرمالگروه
ار رفت. نتایج کنس و واریانس در هر متغیر بهبررسی همگنی کوواریا

ها و دیگر ها و واریانسهمگنی کوواریانس ٔهپذیرش مفروض ٔههنددنشان

ٔه از این روش آماری برای مقایس بنابراین ؛ها بودهای این آزمونمفروضه
های موردبررسی استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر ها در گروهمؤلفه

ش و مشارکت ورزشی بین دختران و پسران گروه بر سطوح انگیز
(۰٫۰۰1>p، ۹٫۰۹۰=F، ۰٫۹۶ و همچنین بین )الندای ویلکز=

=الندای p، ۹٫۰۲=F ،۰٫۵۹۶<۰٫۰۰1آموزان روستا و شهر )دانش
ویلکز( معنادار است. این امر بیانگر آن است که بین دختران و پسران و 

های از متغیرآموزان روستا و شهر حداقل در یکی همچنین بین دانش
انگیزه و مشارکت ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج بررسی 

 ارائه شده است. ۳در جدول 

 هامتغیرها در گروه مقایسٔه منظوربهه ر. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغی۳جدول 
 شاخص آماری
 ضریب اتا pمقدار  F منابع تغیرات

 درونی انگیزٔه
 ۰٫۰۰۰ ۰٫۲۰۲ 1٫۶۳ جنسیت

 ۰٫۰۴ ۰٫۰۴۸ ۳٫۹۰ محل زندگی

 بیرونی انگیزٔه
 ۰٫۰۰۰ ۰٫۷۴۹ ۰٫1۰ جنسیت

 ۰٫۰۸ ۰٫۰۰۴ ۸٫۲۲ محل زندگی

 ۰٫۰۰۰ ۰٫۹۴۸ ۰٫۰۰۴ جنسیت انگیزگیبی
 ۰٫۰۲ ۰٫۰۰1 ۲۶٫۶۳ محل زندگی

 ۰٫۰۳ ۰٫۰۰1 ۳۲٫۳۰ جنسیت مشارکت ورزشی
 ۰٫۰۰۰ ۰٫۶۹۰ ۰٫1۶ محل زندگی

های انگیزه بین دهد که در مؤلفهنشان می ۳های حاصل از جدول یافته
درونی:  )انگیزٔه نداشتدختران و پسران تفاوت معناداری وجود 

۰٫۲۰۲=p۰٫۷۴۹بیرونی:  ، انگیزٔه=p، ۰٫۹۴۸انگیزگی: بی=p).  در
حالی که در مشارکت ورزشی بین دختران و پسران تفاوت معناداری 

های انگیزه بین (. همچنین در مؤلفهp=۰٫۰۰1) داشت وجود
درونی:  )انگیزٔه بوددار آموزان شهری و روستایی تفاوت معنادانش

۰٫۰۴۸=p۰٫۰۰۴بیرونی:  ، انگیزٔه=p، ۰٫۰۰1انگیزگی: بی=p در .)
آموزان شهری و روستایی شی بین دانشحالی که در مشارکت ورز

 (.p=۰٫۶۹۰) نداشتتفاوت معناداری وجود 

 بحث 4
آموزان در نتایج این پژوهش نشان داد که بین مشارکت ورزشی دانش

و پسران بیشتر از دختران در  داشتدو جنس تفاوت معنادار وجود 
پژوهش ها با نتایج این یافته داشتند.های ورزشی مشارکت فعالیت

ها نشان داد که نتایج پژوهش آن. وانی داردخر و همکاران همگنوا
تر هستند و بیشتر از های رقابتی از دختران فعالپسران در ورزش

خارج از مدرسه مشارکت  یافتٔههای ورزشی سازماندختران در فعالیت

نشان داد که پسران  پس و همکارانق . از طرفی نتایج تحقی(1۸) دارند
ممکن  که دهندتمرینات ورزشی بیشتری را انجام مین نسبت به دخترا

 .(۹) پسران باشد بیشتر شدٔهدلیل صالحیت حرکتی درکبهاست 
دنبال آن انجام فعالیت و به شدهصالحیت حرکتی درکح طسبودن پایین

بودن مشارکت ورزشی دختران نسبت تواند دلیلی برای کمبدنی کمتر، می
های ورزشی ضور کمتر دختران در فعالیتبه پسران باشد. از طرفی ح

و موانع فرهنگی تلقی ها آنهای خانوادگی توان ناشی از مسئولیترا می
البته باید به این نکته توجه کرد که پسران با حداقل امکانات  ؛کرد

ولی درمورد  ،های بدنی بپردازندتوانند به فعالیتدردسترس هم می
 .ممکن نیستدختران چنین موضوعی 

بدنی مدارس روی مربیان تربیت پیش بسیار مهم هاییکی از چالش
های جسمانی آموزان در فعالیتحضور دانش تواند شناخت انگیزٔهمی

ای است که با احساس نیاز شروع زنجیره یزیرا انگیزه فرایند ؛باشد
 ؛شودنیاز ختم می یو با خواست فرد برای نیل به هدف و ارضا شودمی

های درونی یا بیرونی باشد تواند انگیزهبع انرژی این فرایند میمن بنابراین
. نتایج این (۲) آن شناخت داشته باشند دربارٔهکه مربیان باید کامالا 

دختران و پسران تفاوت  های انگیزٔهپژوهش نشان داد که بین مؤلفه
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۵ 

باستوس و  د آندرادمعناداری وجود ندارد که با نتایج تحقیقات 
که نشان دادند مردان بیشتر  (1۹کواترمن و همکاران )و ( 1۴همکاران )

های درونی در ورزش شرکت های بیرونی و زنان بیشتر با انگیزهبا انگیزه
بودن این تحقیقات، تأثیر مثبت تبلیغات . قدیمینیستکنند، همسو می

 ،های بدنیافراد جامعه از فواید فعالیت ها و افزایش سطح آگاهیرسانه
در پژوهش حاضر با  آمدهدستبهد دلیلی برای مغایرت نتایج ننتوامی

های درونی چون تناسب د و باعث افزایش انگیزهنهای قبلی باشپژوهش
های اندام، افزایش سطح سالمت و احساس رضایت و نیز انگیزه

جویی هم در دختران و هم در پسران بیرونی مثل کسب مقام و رقابت
  د.نشو

آموزان شهری و اد که بین مشارکت ورزشی دانشها نشان دیافته
که نتایج است در حالی ؛ این روستایی تفاوت معناداری وجود ندارد

پژوهش ریچ و میسنر نشان داد که محل زندگی بر متغیر مشارکت 
آموزان شهری در کانادا دانش(. 1۰) نوجوانان کانادا اثربخش است

سابقات ورزشی بیشتری در م ؛کنندتری شروع میکمورزش را در سن 
های دقیقی برای ریزیبرنامه شهریمدارس  و کننددر سال شرکت می

همچنین تفاوت چشمگیری از  .باالبردن سطح مشارکت ورزشی دارند
آموزان شهری و روستایی در مناطق نظر امکانات ورزشی بین دانش

این مسائل ممکن است دلیل  . همٔه(1۰) مختلف کانادا وجود دارد
 همخوانی این نتایج با نتایج پژوهش حاضر باشد. نا

افراد برای انجام  تواند بر انگیزٔهمحل زندگی یکی از عواملی است که می
 فعالیت بدنی اثرگذار باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین انگیزٔه

دار است. آموزان شهری و روستایی تفاوت معنامشارکت ورزشی دانش
آموزان مدارس شهری همکاران نشان داد که دانش نتایج پژوهش بیل و

ورزشی  دلیل فشار زیاد برای ایجاد تیم دبیرستانی، زودتر در رشتٔهبه
 انگیزٔه افزایشله باعث ئاحتماالً همین مس (.11)یابند تخصص می

از طرفی نوجوانان در مناطق شهری  .ها خواهد شدمشارکت ورزشی آن
به داشته باشند که نوجوانان روستایی  ممکن است به امکاناتی دسترسی

 ،هامشارکت آن در کمتر بودن انگیزٔهامر و این  ها دسترسی ندارندآن
له لزوم دسترسی أ. این مس(11) مؤثر است ،نسبت به نوجوانان شهری

 .کندنوجوانان را روشن می به منابع و امکانات یکسان ورزشی برای همٔه
معلمان و  ،ه در مشارکت ورزشیبا توجه به اهمیت انگیزهمچنین 

 شناختی داشته باشند.ای به این عامل روانمربیان باید توجه ویژه

 گیرینتیجه ۵
دهد که هرچند پسران و دختران در نتایج این تحقیق نشان می

انگیزگی( تفاوت بی و بیرونی درونی، انگیزٔه فاکتورهای انگیزه )انگیزٔه

سران مشارکت ورزشی بیشتری نسبت اما پ ؛معناداری با یکدیگر ندارند
همچنین نوجوانان شهری در مقایسه با نوجوانان  .به دختران دارند
محل  . درواقعکردن دارندبرای ورزش یشتریب انگیزٔه ،ساکن در روستا

 ها برای مشارکت ورزشی مؤثر است.آن زندگی نوجوانان در انگیزٔه

 قدردانی و تشکر 6
گان در تحقیق و مدیران کنندشرکت مراتب قدردانی و تشکر خود را از

مان کردند، اعالم ها که در اجرای تحقیق یاریو معلمان مدارس آن
 کنیم.می

 بیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

پژوهش حاضر برگرفته از رسالٔه دکتری نویسندٔه اول در رشتٔه 
واحد علوم و بدنی گرایش رفتار حرکتی در دانشگاه آزاد اسالمی تربیت

ها تحقیقات تهران است. برای رعایت مالحظات اخالقی، پرسشنامه
ها آموزان بین آننامه از دانشبدون نام بودند و بعد از دریافت رضایت

شده در ها اطمینان داده شد که موارد نوشتهتوزیع شد. همچنین به آن
ها رٔه درسی آنماند و هیچ تأثیری بر نمپرسشنامه کامالا محرمانه باقی می

  نخواهد داشت.
 انتشار برای رضایت

 این امر غیرقابل اجرا است.
  منافع تزاحم

 گونه تضاد منافعی ندارند.کنند هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

های شخصی بوده است و توسط تأمین منابع مالی این پژوهش از هزینه
 هیچ نهاد یا سازمانی تأمین نشده است.

 نویسندگانمشارکت 

آوری کرد. سپس نویسندگان اول و دوم ها را جمعنویسندٔه اول داده
آمده را آنالیز و تفسیر کردند. نویسندگان سوم در دستهای بهداده

نوشته همکار اصلی بود. همٔه نویسندگان نسخٔه نگارش نسخٔه دست
 .نوشتٔه نهایی را خواندند و تأیید کردنددست
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