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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between, The 

levels of motivation and Intention to Continue Physical Activities in 

female adolescent students. 221 female adolescent students of East 

Aderbayjan province aged 18-12 years in 2019-2019 were selected by 

multistage cluster sampling and completed exercise continuity and 

exercise behavior regulation questionnaires. The collected data were 

analyzed by SPSS24 software. The findings showed that among the 

factors of motivation levels, lack of motivation negatively and internal 

motivation as well as positively identified regulation, they have the 

ability to predict the Intention to Continue Physical Activities. However, 

other levels of continuity of motivation, including external motivation 

and introjected regulation, do not have the ability to predict the desire to 

continue exercising. Accordingly, it can be said that in creating a desire 

to continue exercising in adolescent girls, the type of motivation they 

have created during exercise classes can be a predicting factor. 
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  ۱۴۳ ... بررسی رابطه بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش
 

 مقدمه

  متأثر از سبک زندگی صنعتیکنند عموماًن امروز را تهدید میهایی که انسابیماری

شرکت اند که میزان کرده (. تحقیقات ثابت2009فتحی، ) و کاهش فعالیت بدنی است

متر است ک سالمتیهای بدنی در نوجوانان، از میزان توصیه شده مراکز در فعالیت

نی بددر ضمن فعالیت  (.2016؛ به نقل از اقدسی و احمدی،2006 و همکاران، 1)نلسون

 .(2012 عطارزاده حسینی،) باشدمیتوجهی کمتر از پسران له میزان قابدختران ب

دختران نوجوان ایرانی نیز حاکی از سطح  انگیزه مشارکتود در زمینه مطالعات موج

)پیری و همکاران،  باشدنسبت به همتایان پسر خود می پایین فعالیت بدنی در این گروه

درصد از دختران  36نیز نشان داد که فقط  (،2008) همکارانالعه تیموری و طم .(1394

نوجوانی دوره حساسی برای  . لذابدنی بودندنوجوانان در مرحله اتخاذ رفتار فعالیت 

عالوه بر این رفتارهایی که در  (.2007 و همکاران، 2دونکان)ت مطالعه فعالیت بدنی اس

 3)چوی گذاردمیمتی فرد در زندگی آینده تأثیر گیرد، بر سالدوره نوجوانی شکل می

شماری ای بیهکارگیری و اشتغال جوانان در ورزش، پژوهشبه(. 2006و همکاران، 

ها، خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات اصلی پژوهش های اخیر بهرا در سال

کت در شر به ترغیب رااست که آنان کودکان و نوجوانان  انگیزشی بررسی فرایندهای

 .(2018)عبدلشاهی،  نندکهای ورزشی میفعالیت
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 استت عمل« ورزش، »جهت و شد یدر روانشناس زشیاز انگ فیتعر نیترساده

 ۀلعمطا یبرا یاندهیطور فزاکه به یای(. چارچوب نظر2017)اسزمس و همکاران، 

و همکاران،  یاریاست )ماز 1ینییخودتع یۀنظر شود،یاستفاده م یبدنتیدر ترب زشیانگ

 یفرد یهایژگیو و یاجتماع-یطیمح طیرفتار را بر اساس شرا ه،ینظر نی(. ا2014

 یهازهیانگ ه،ینظر نی(. براساس ا1398 ،یموسوو واعظ لوندیکند )جلمی نییتب

، و همکاران 2یقرار داد )البروز وستاریپ کیتوان در رفتار انسان را می ییربنایز

که افراد در  دارد وجود یمی( شش سبک تنظ2000) 3انیو ر ی(. به اعتقاد دس2013

امل که ش رندیگیبرحسب سبک نگرش خود در آن قرار م ژهیو تیموقع کی

 میتنظ شده،ییشناسا میتنظ ،فکنی شدهدرون میتنظ ،یرونیب میتنظ ،یزگیانگیب

و است  وستاریپ نیسطح ا نیترنییپا ،یزگیانگی. باست یدرون ۀزیهماهنگ شده و انگ

انجام کار ندارد  یبرا یلیدل چیاست و ه زهیفرد فاقد انگ اشاره دارد که در آن یحالتبه 

دارد که رفتار فرد مانند  ییهاتیاشاره به موقع یرونیب می(. تنظ1997، 4)والراند

کامالً تحت کنترل  شود،یبه آن پرداخته م 5ییرفتارگرا یۀکه در نظر ییرفتارها

اجتناب از  ایپاداش  افتی، درفرد از انجام کار لیو دل رندیگیقرار م یرونیب یامدهایپ

 ،ی و همکاران؛ احمد2015 پور، می؛ به نقل از عظ2000 ان،یو ر یاست )دس هیتنب

است و رفتار در  یرونیب میبه تنظ هیشب میفکنی شده از نظر نوع تنظدرون می(. تنظ2015
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  ۱۴۵ ... بررسی رابطه بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش
 

فکنی درون میت که در تنظن تفاوبا ای شودیهدایت م هاهیها و تنبآن توسط پاداش

 طیو کمتر تحت کنترل مح شودیتوسط خود فرد اعمال م هاهیا و تنبهشده پاداش

و  یافراد احساس آزاد شدهییشناسا میگیرد. در تنظو دیگران قرار می ینرویب

از خودشان  یهایآنها بازتاب جنبه یچراکه رفتارها ؛کنندمی یشتریب یخودمختار

عنوان ارزش خود رك کرده و آن را بهفتار را دن سطح افراد ارزش هر راست. در ای

تا کامالً خودمختار و  دهدیاجازه م یرونیب ۀزیهماهنگ شده به انگ میاند. تنظپذیرفته

 یبرا یمهم ۀلیاست که کار وس نیسطح ا نیدر ا یختگیباشد. علت برانگ یاراد

سطح  نیباالتر (2000 ان،یرو  ی)دس شودیمحسوب م یبه اهداف شخص یابیدست

 یاست و به تالش یدرون ۀزیانگ ،یگرنییو شکل کامل خودتع وستاریپ نیبه ا مربوط

و  ی)دس شودیاطالق م ،گیردصورت می یرونیب یهااشو پاد امدهایپ ابیکه در غ

 یتلق ییعنوان تعیین گر رفتارهابه یدرون زشیانگ ،دیگرعبارتبه ؛(1991 ان،یر

و  (1997) والرانـد (.1،1990)کانفر شوندیبه خاطر خود آنها انجام مرفاً که ص شودیم

های روانی بـر نـوع های روانی و واسطهسطهمعتقد بـود کـه عوامـل اجتمـاعی بـر وا

انواع مختلف  به عبارتیشود. انگیـزه تأثیر گذاشته و درنهایت سبب بروز رفتار می

امل یا انگیزه را گیرد که این عومحیطـی قرار می انگیزه تحت تأثیر عوامل اجتمـاعی و

 (.1392ن، )شعبانی بهار و همکارا کندبرد یـا آن را تقویـت میاز بین می

بینی کنندۀ مهمی برای شرکت در اند که انگیزش متغیر پیشدانشمندان بیان کرده
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ربرد انگیزش ورزشکاران و کاهای ورزشی است و براساس نظریۀ خودتعیینی فعالیت

و تمایل به ادامۀ شرکت در  کیفیت اشتغال به ورزشفات انگیزشی آنها در الاخت

( بیان کردند 1391(. حسینی و همکاران )2002و همکاران،  1سارازین) استورزش 

برای مشارکت در  پایدار و مقاوم یرفتار که عدم عادت به ورزش و نداشتن

 .(1391نی است )حسینی و همکاران، های بدنی، یکی از دالیل ترك فعالیت بدفعالیت

آموزانی که مشارکت بیشتری در اغلب محققان بر این عقیده تأکید دارند که دانش

رو این های بدنی دارند احتمال بیشتری دارد که در آینده هم فعال باشند، ازعالیتف

 بدنی ضروریستآموزان در خصوص درس تربیتدانشو انگیزه آگاهی از نگرش 

بودن سطح  نییپا لینوجوانان به دل ارسدم خصوص در(؛ به1398ن، و همکارا)کیانی 

از  یمراتب کمتربه یبدن تیران که فعالخصوص در دختقشر و به نیدر ا یبدن تیفعال

بنابراین با توجه به  ؛رسدیمهم به نظر م اری(، بس1391 ،ی و همکاراننیپسران دارند )حس

ن نوجوان ویژه مدارس دختراورزش مدارس بههای اهمیت بررسی انگیزه در کالس

ۀ تحقیقاتی موجب کم بودن فعالیت بدنی در این جامعه و ردۀ سنی و نیز نبود پیشینبه

در زمینۀ بررسی رابطۀ بین کل پیوستار انگیزش و میل به ادامۀ ورزش در دختران 

ر وجود آمده دنوع انگیزۀ به نیب ۀرابط یبررسبه در پژوهش حاضر  نوجوان،

در به ادامه ورزش  لیمهای ورزشی مدارس و السان دختر نوجوان در کآموزدانش

 آینده پرداخته شد.
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  ۱۴7 ... بررسی رابطه بین سطوح پیوستار انگیزش و میل به ادامه ورزش
 

 های پژوهشفرضیه

آموزان دختر نوجوان، رابطه بین انگیزۀ درونی و میل به ادامۀ ورزش در دانش .1

 وجود دارد.

ن، آموزان دختر نوجواورزش در دانش ۀبه ادام لیو م شدهبین تنظیم شناسایی .2

 وجود دارد.ه رابط

آموزان دختر نوجوان، ورزش در دانش ۀبه ادام لیو م درونمتمایل به بین تنظیم  .3

 رد.وجود دا هرابط

ه آموزان دختر نوجوان، رابطورزش در دانش ۀبه ادام لیو م بین انگیزۀ بیرونی .4

 وجود دارد.

وجود  هرابطآموزان دختر نوجوان، ورزش در دانش ۀبه ادام لیو م بین عدم انگیزه .5

 دارد.

 ابزار پژوهش

با  ،یدانیصورت مو به یفیتوص ۀویاست که به ش یش پژوهش حاضر، همبستگور

 .بودن انجام شد یهدف کاربرد

 کنندگانشرکت

اول و دوم استان  ۀآموزان دختر مقاطع متوسطدانش یۀپژوهش، کل یآمار ۀجامع

چند  یاخوشه یریگهنمون ۀویپژوهش، به ش نیبودند که در ا یشرقجانیآذربا
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خواجه و آذرشهر و در ادامه از سه  یهاشهرستان استان شامل شهرستان دو از یامرحله

نفر از  221و دوم( شهرهای نامیده شده  لاو یع دبیرستان )مقاطع متوسطهمقط ۀمدرس

بودند با  لیدر مدارس مشغول تحص 1398-1399آموزان دختر که در سال دانش

( 66/1و انحراف استاندارد  سال 36/15سال )با میانگین سنی  18-12 یسن ۀمحدود

 .کردندداوطلبانه شرکت  صورتبهو در پژوهش حاضر  انتخاب شده

 هاداده یآورگرد ۀویو ش ابزار

است که عدم  تمیآ 19نامه شامل پرسش نی: ایرفتار ورزش میتنظ ۀنامپرسش

را  یدرونۀزیشده و انگشناسایی میظبه درون، تن لیمتما میتنظ ،یرونیب میتنظ زه،یانگ

و = کامالً موافق 5) یارزش 5 اسیصورت مقآن به یازدهیو روش امت کندمی یابیارز

نامه پرسش ی(، به اعتبار سنج2007و کاماچو ) منویگ ا،ی. مورکاست= کامالً مخالف( 1

و  یی)روا ازیمورد ن طیتمام شرا یدارا اسیمق نیکه ا دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا

 ،یکنامیفرمانبر، ن زین رانیاست. در ا یبدنتیترب یادر فضاه استفاده ی( براییایپا

 انیب یاکتشاف یعامل لیتحل ازبا استفاده  ی(، در پژوهش2009ه )زادو حاجی ایدرنیح

 یو با استفاده از الفا KMO ،9/0 سازه شاخص ییروا ینامه داراپرسش نیکردند که ا

در ورزش دارای  درنتیجه. است 7/0 یدرون ییایپا یکه دارا دندکر انیکورنباخ ب

 .استهای موردنظر فعالیتها و روایی و پایایی بوده و قابل استفاده در پژوهش

-شرکت: این پرسشنامه دارای سه گویه است و میل به ادامۀ ورزشنامۀ پرسش
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های/ترمهای بعد این من مصمم هستم که در ماه»کنندگان به این سه سؤال پاسخ دادند: 

های/ترمهای من قصد انجام این فعالیت ورزشی در ماه»، «شی را ادامه دهمالیت ورزفع

« .های/ترمهای بعد را دارمای برای فعالیت ورزشی در ماهمن برنامه»، «رمبعد را دا

 7)خیلی کم( تا  1مقیاس این پرسشنامه با روش امتیازدهی هفت ارزشی لیکرت از 

ابل قبولی را با استفاده از ن پایایی درونی قهای قبلی در ایرا. پژوهشاستد( )خیلی زیا

 (.1396اند )بهزادنیا، احمدی و امانی، ادهد ( نشان78/0)ضرایب آلفای کرونباخ 

 هاپردازش داده روش

به دست  یهااندازه فیخام و توص یهامنظور سامان دادن و خالصه کردن نمرهبه

و انواع جداول(  اریانحراف مع ن،یانگی)م یفیآمار توص یهاز شاخصها اآمده از نمونه

ه به روش چندگانخطی  ونیرسرابطه از رگ نییمنظور تعبه نیاستفاده شد. همچن

 24.اس.اس نسخه یافزار اس.پنرم یوسیلهبه یات آماریاستفاده شد. عملاستاندارد 

 لیل شدند.وتحهتجزی P≤ 05/0 یها در سطح معنادارانجام گرفت و داده

 

 هایافته

درصد،  2/50صل از آمار توصیفی نشان دادند که از کل تعداد نمونه، ج حانتای 

آموزان درصد، دانش 8/49سال( و  15تا  12ن متوسطۀ اول )با ردۀ سنی آموزادانش

 یهاداده ها،هیفرض یقبل از بررسسال( بودند.  18تا  15با ردۀ سنی )متوسطۀ دوم 
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 یبررس رنوفیون کولموگروف اسمزمآ قیاز طر ع،یمال بودن توزظر نراز ن یآمار

در ادامه در است. نرمال  رهایتغاکثر م عیآزمون نشان داد که توز نیا جیشدند. نتا

مقادیر میانگین و انحراف استاندارد و تعداد متغیرهای پژوهش نشان داده  1جدول 

 .اندشده

دارد و ضرایب همبستگی مقادیر میانگین و انحراف استان :1جدول 

 (N=221) متغیرها

 M SD متغیرها

 71/0 25/4 انگیزه درونی -1

 74/0 78/3 شدهتنظیم شناسایی -2

 92/0 93/2 تنظیم متمایل به درون -3

 88/0 00/2 انگیزۀ بیرونی -4

 78/0 77/1 عدم انگیزه -5

 6/4 6/14 میل به ادامه ورزش -6

چندگانه  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ کیامترارپ یهااساس از آزمون همین بر

 رهایتغم نیارتباط ب یجهت بررس 05/0 یدر سطح معنادار ی به روش استانداردخط

سطح پیوستار انگیزش،  5که میل به ادامه ورزش متغیر مالك و طوریبه استفاده شد

یق ، به بررسی همبستگی بین متغیرهای تحق2بین هستند. در جدول متغیرهای پیش
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 پرداخته شده است.

 (N=221) همبستگی متغیرها ایبضر :2 جدول

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      1 انگیزه درونی 1

     1 678/0** شدهظیم شناساییتن 2

تنظیم متمایل به  3

 درون

**366/0 **577/0 1    

   1 0/ 071 -0/ 005 0/ 085 انگیزۀ بیرونی 4

  1 243/0* 246/0** 456/0** 560/0** عدم انگیزه 5

05/0 ≥ P* 001/0 ≥ P** 

توان اظهار داشت که این مدل با توجه به مقادیر ضریب تعیین تعدیل شده، می

 0001/0صورت )که مقادیر مدل بهطوریتواند تعیین کند. بهدرصد را می 37حدود 

=p  69/26و=F15 مدل مناسبی است. در جدول زیر به بررسی مقادیر ضریب هر 215 و ،)

 به ادامۀ ورزش پرداخته شد.بینی میل بین جهت پیشتغیر پیشم

ین برای ب. مقادیر ضرایب و سطح معناداری متغیرهای پیش3جدول 

 متغیر مالك
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 متغیرهای مالك
بی غیر 

 استاندارد
SD B T 

سطح 

 داریمعنی

 0/ 011 56/2 0/ 202 0/ 516 32/1 انگیزۀ درونی

 0/ 000 94/4 0/ 414 0/ 524 59/2 شدهتنظیم شناسایی

تنظیم متمایل به 

 ندرو
316 /0 334 /0 062 /0- 945 /0- 346 /0 

 0/ 417 0/ 813 0/ 813 0/ 297 0/ 241 انگیزۀ بیرونی

 0/ 047 -99/1 -0/ 134 0/ 401 -0/ 799 عدم انگیزه

 صورت زیر است.توان گفت معادلۀ خام بهمقادیر ضریبی میس بر اسا

5X0/79) -( + 4X+ 1/323 X+ 2/592 X0/316) -+ (1 X= 1.136 + 0/241 Y 

عدم انگیزه با  توان گفت که از بین عوامل سطوح انگیزش،قادیر بتا میبا توجه به م

B=134/0- ،t =99/1- ،p=047/0  توانایی پیپش بینی میل به ادامۀ ورزش را در جهت

 انگیزگی در دختران نوجوان، میل به ادامۀمنفی دارا بود. به این معنی که با افزایش بی

، t =56/2 ، وB =202/0 ونیز انگیزۀ درونی با افت.ورزش نیز در آنان کاهش ی

011/0=p 94/4 ،41/0ده با بتای شو همچنین تنظیم شناسایی=t 0001/0 و= p توانایی ،

دیگر، با افزایش انگیزۀ درونی بیانبینی میل به ادامه ورزش را در افراد نشان داد. بهپیش

 ش در آنان افزایش یافت.افراد، میل به ادامۀ ورز شده درو تنظیم شناسایی
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 گیریبحث و نتیجه

به ادامه ورزش  لیو م زشیانگ وستاریسطوح پ ۀرابطهدف پژوهش حاضر بررسی 

 بر اساس رویکردی از نظریۀ خودتعیینی بود. آموزان دختر نوجواندر دانش

ونی و تنظیم نتایج نشان دادند که از میان سطوح پیوستار انگیزش، انگیزۀ در

تر، سطوح باالتر انگیزش خودتعیین گری، میل به ادامه و به بیان کلی شدهشناسایی

تر، کنند. به بیان دقیقبینی میطور مثبت پیشبه نوجوان راورزش در دختران 

تر که در نتیجۀ عالقۀ درونی به انجام های خودمختار قویآموزانی که با انگیزهدانش

های شده(، به فعالیتار )تنظیم شناسایی( و یا درك کامل ارزش رفتکار )انگیزۀ درونی

های ها، تمایل دارند آن را در ماهو پاداشها آوردند و نه به دلیل تنبیهبدنی روی می

 عنوان متغیرآینده نیز ادامه بدهند. در این راستا و در رابطه با انگیزۀ خود تعیین به

دست آمده از تحقیق نتایج بهزش، نتایج تحقیق حاضر با ۀ میل به ادامۀ ورکنندبینیپیش

یگری که در این زمینه انجام ( همسو بود. تحقیقات متعدد د2017بهزادنیا و کشتی دار )

(، اقدسی و 2019) (، بهزادنیا و کشتی دار2017گرفته است، از جمله دسی و ریان )

این دو متغیر با  به بررسی رابطۀ( 2016و همکاران ) 1( و وانگ2016احمدی )

توان گفت نتیجۀ تحقیق اند که میشناختی پرداختهری نیازهای اساسی روانگواسطه

 کلی همسو با این تحقیقات است.طورحاضر به

 
1. Wang 
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نتایج همچنین نشان دادند که بین انگیزۀ بیرونی و تنظیم متمایل به درون با میل به 

ها و ای که درنتیجۀ پاداشیزهادامۀ ورزش هیچ رابطۀ معناداری وجود ندارد و انگ

آید، یوجود مو بیرونی )انگیزۀ بیرونی(، به های درونی )تنظیم متمایل به درون(تنبیه

دیگر، در بیانبینی میل فرد برای انجام فعالیت بدنی را در آینده ندارد. بهقدرت پیش

توان میل است، نمی هاها و تنبیهافرادی که انگیزۀ به وجود آمده در آنان به دلیل پاداش

 بینی کرد.های بعد پیشامۀ فعالیت بدنی را در ماهبه اد

 رابطۀ بین عدم انگیزه و میل به ادامۀ ورزش نتیجۀ تحقیق حاضر در زمینه بررسی

کند. بینی مینشان داد که عدم انگیزه، میل به ادامۀ ورزش را در جهت منفی پیش

ای بدنی در هی که برای انجام فعالیتآموزانصورت کلی دانشدیگر، بهبیانبه

های در ماه ادامۀ آن ای نداشتند، مایل به انجام وهای ورزش مدرسه، هیچ انگیزهکالس

 آینده نیز نبودند.

ها الگوی خاصی از روابط بین متغیرها را ارائه نمودند که از در این راستا، یافته

ع بیانگر این مهم است که نوکند. این الگو های اساسی پژوهش حمایت میمفروضه

( 1392آموزان که بنا به گفتۀ شعبانی بهار و همکاران )وجود آمده در دانشانگیزش به

کننده برای میل بینیتواند عاملی مهم و پیش، میگیردبسیار تحت تأثیر محیط قرار می

انجام ای که اگر انگیزۀ فرد برای گونهبه ادامۀ ورزش در نوجوانان دختر باشد. به

انگیزۀ درونی و تنظیم ) ح باالتر پیوستار انگیزش قرار داشته باشدفعالیت بدنی در سطو
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های آینده نیز خواهد داشت. میل به ادامۀ آن فعالیت بدنی را در ماه شده(، فردشناسایی

کننده برای عدم میل به ادامۀ فعالیت بینیعالوه بر آن، عدم انگیزه در حال، عاملی پیش

 ر آینده است.بدنی د

های آموزش ورزش تواند در تدوین برنامها، نتایج پژوهش حاضر میدر این راست

ترتیب ایندهی این فرایند، مؤثر واقع شود. بهوان و در جهتدر مدارس دختران نوج

آموزان در سطوح باالتر آن، هایی خودمختار در دانشبا تالش برای ایجاد انگیزه که

ر آینده و در فضای خارج از مدرسه زش در دختران نوجوان را دتمایل برای ادامۀ ور

مند به د به روانشناسان ورزشی عالقهتواننیز افزایش دهیم. از طرف دیگر، این نتایج می

شناسانی که به خصوص ورزش مدارس و همچنین جامعهبررسی انگیزش در ورزش به

ک باشند، کمیادین ورزشی میبررسی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت همگانی افراد در م

 کند.

آموزان خصوص در جوامع متفاوت دیگر از جمله دانشهای دیگر بهانجام پژوهش

آموزان سایر مقاطع تحصیلی و نیز فضاهای ورزشی غیر از مدرسه پیشنهاد ر و دانشپس

شود. پژوهش حاضر همچنین به شیوۀ مقطعی انجام شد و لذا برای ایجاد می

تواند مفید واقع طولی و به شیوۀ تجربی می هایپویاتر، انجام پژوهش اندازهاییچشم

 شود.

 تشکر و قدردانی
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وپرورش مناطق خواجه و آذرشهر، تمامی پرسنل مدارس و های آموزشاز اداره

آموزان عزیزی که ما را یاری نموده و در این پژوهش شرکت نمودند، کمال دانش

 تشکر و سپاس را داریم.
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