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تأثیر تربیتبدنی در مدارس بر انگیزش و رفتار فعالیتبدنی در نوجوانان:
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چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی مدل انتقال زمینهای نقش تربیتبدنی در مدراس بر انگیزش و رفتار فعالیت-
بدنی نوجوانان بود .روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود و به روش مقطعی انجام شد .آزمودنیهای
تحقیق را  513نوجوان پسر و دختر تشکیل دادند که بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.
متغیرهای اصلی تحقیق شامل متغیرهای مربوط به نظریة خودتعیینگری (شامل حمایت خودمختاری
ادراکشده ،انگیزش درونی در کالس تربیت بدنی ،و انگیزش درونی در اوقات فراغت) ،و متغیرهای مربوط به
نظریة رفتار برنامهریزیشده (شامل نگرش ،هنجارهای ذهنی ،و کنترل رفتاری ادراکشده) ،تمایل به فعالیت
بدنی ،و رفتار فعالیت بدنی بودند .دادههای تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری شدند.
برای تحلیل آماری دادهها از آزمون همبستگی و روش معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان داد
حمایت خودمختاری ادراکشده با انگیزش درونی در کالس تربیتبدنی ارتباط معناداری دارد و متعاقباً
انگیزش درونی ایجاد شده در محیط ورزش تربیت بدنی در مدرسه به انگیزش درونی برای انجام فعالیت-
بدنی در اوقات فراغت منتقل شده است .همچنین ،نتایج نشان داد انگیزش درونی در اوقات فراغت با
مؤلفههای نظریة رفتار برنامهریزیشده ارتباط معناداری دارند .بهعالوه ،مؤلفههای نظریة رفتار برنامهریزی-
شده (به جز نگرش) با تمایل به فعالیتبدنی ارتباط معناداری دارند .در نهایت ،تمایل به فعالیتبدنی با بروز
رفتار فعالیت بدنی ارتباط معناداری داشت .این نتایج از مدل انتقال زمینهای حمایت می کند و نشاندهنده
اهمیت محیط تربیتبدنی در مدرسه برای ایجاد انگیزه برای انجام فعالیتبدنی در زمان اوقات فراغت است.
این نتایج میتواند برای معلمین تربیتبدنی و مربیان ورزش از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
واژگان کلیدی :خودمختاری ،انگیزش درونی ،فعالیتبدنی ،نوجوانان
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2. Email: bahmantayebi@yahoo.com
3. Email: kiana_d2010@yahoo.com
4. Email: rahmannia@gmail.com
5. Email: masoud.shakki@gmail.com
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مقدمه
فعالیتبدنی به زبان ساده به هر نوع حرکت بدن به کمک عضالت و استخوانها که با صرف انرژی
همراه است اطالق میشود (مالم 1و همکاران .)2019 ،تحقیقات زیادی نشان دادهاند که فعالیتبدنی
منظم نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقاء سبک زندگی سالم انسان دارد (الهارت22و همکاران،
2019؛ شوارتز33و همکاران .)2019 ،فعالیتبدنی منظم با پیامدهای مثبتی از جمله بهبود آمادگی
جسمانی و قدرت ،افزایش اعتماد به نفس ،کاهش احتمال بروز بیماریهای قلبی-عروقی ،دیابت،
سرطان ،پوکی استخوان و همینطور کاهش خطر چاقی و بیماریهای مربوط به آن همراه است
(بدو44و همکاران .)2018 ،با این حال ،تحقیقات نشان دادهاند زندگی مدرن منجر به تمایل افراد به
زندگی کمتحرک شده است و این روند در کودکان و نوجوانان نیز مشهود است (لی وایت 55و
همکاران .)2018 ،تحقیقات نشان دادهاند در حالحاضر تنها  20الی  25درصد از دختران و  35الی
 40درصد از پسران برطبق دستورالعمل سازمانی جهانی بهداشت مبنی بر انجام حداقل  60دقیقه
فعالیتبدنی متوسط-تا-شدید در روز عمل میکنند (بدو و همکاران2018 ،؛ ریزو 66و همکاران،
 .)2016در ایران نیز برخی تحقیقات نشان دادهاند پسران و دختران ایرانی از دستورالعملهای بین-
المللی در خصوص انجام فعالیتبدنی در روز تبعیت نمیکنند (حکیم و همکاران2017 ،؛ حسینزاده
و همکاران.)2016 ،
با توجه به این حقایق ،فعالیتبدنی کودکان و نوجوانان در طی دهۀ گذشته به یک موضوع کلیدی
در تحقیقات مربوط به تربیتبدنی ،ورزش و سالمت تبدیل شده است .مدرسه و بهویژه تربیتبدنی
در مدارس نیز به همین دلیل به عنوان یک محیط بسیار مهم مد نظر قرار گرفتهاند .زیرا او اال تربیت-
بدنی در مدرسه سهم بسیار مهمی در فعالیتبدنی کودکان و نوجوانان دارد و دوماا اینکه یکی از
اهداف مهم تربیتبدنی در مدارس ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان برای انجام فعالیتبدنی در
بیرون از محیط مدرسه است (لقمانی ،قلی دهنه ،و حسن نژاد .)2019 ،تربیتبدنی جزء الینفک
برنامههای آموزش و پرورش است و آموزش همگانی برای تمام دانشآموزان مطرح است و هدف از
آن تقویت و پرورش استعدادهای جسمانی و روانی دانشآموزان است تا حدی که یک زندگی سالم و
موفق در محیطهای طبیعی و اجتماعی را داشته باشند (قهرمان ،قدیری ،و بهرام .)2019 ،در
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شرایط مطلوب تربیتبدنی میتواند برای دانشآموزان فرصتی فراهم کند تا بخش چشمگیری از
فعالیتبدنی روزانۀ توصیه شده را انجام دهند (محمدی ثانوی ،محمدزاده و بهزادنیا2019 ،؛ سانچز-
اولیوا 11و همکاران2020 ،؛ کاالجاس-تیلگا 22و همکاران2020 ،؛ نالس 33و همکاران.)2018 ،
تحقیق حاضر نیز بر روی این دو امر تمرکز دارد که  )1تربیتبدنی در مدارس یک محیط مهم برای
فعالیتبدنی نوجوانان فراهم میکند و  )2تربیتبدنی در مدارس انگیزه الزم را برای انجام فعالیت-
بدنی منظم در بیرون از مدرسه ایجاد میکند.
برای شمار زیادی از کودکان و نوجوانان ،محیط تربیت بدنی در مدارس یک فرصت عالی برای انجام
فعالیتبدنی محسوب میشود .با این حال ،فیرکالق و استراتون )2006(44با انجام مطالعه مروری از
 44تحقیق دریافتند دانشآموزان فارغ از سن و جنسیت تنها یک سوم از زمان کالس تربیتبدنی را
صرف انجام فعالیتبدنی میکنند .همچنین فعالیتبدنی در مدارس تنها  17درصد از فعالیتبدنی
کلی دانشآموزان را شامل میشد .همچنین ،ویلسون 55و همکاران ( )2015دریافتند دانشآموزان در
روزهایی که در مدرسه تربیتبدنی دارند  23درصد بیشتر فعالیتبدنی دارند .این نتایج نشاندهنده
سهم مهم ورزش و تربیت بدنی در مدراس در فعالیتبدنی کلی کودکان و نوجوانان است .در این
زمینه ،تحقیقات کمی به بررسی فعالیتبدنی در نوجوانان در دوره متوسطه ،بهخصوص در ایران،
پرداخته اند .اکثر تحقیقات نشان دادهاند فقط درصد بسیار کمی از نوجوانان دستورالعملهای
فعالیتبدنی در کالس تربیتبدنی در مدارس (که برطبق دستورالعمل اداره سالمت و خدمات انسانی
ایاالت متحده حداقل  50درصد فعالیتبدنی متوسط-تا-شدید است) و فعالیتبدنی کلی خارج از
مدرسه (که برطبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت حداقل  60دقیقه فعالیتبدنی متوسط-تا-
شدید در روز است) را رعایت میکنند (هاگر66و همکاران .)2016 ،2003 ،اگر چه در اغلب دوره-
های آموزشی در کشورهای مختلف تأکید میشود که تربیتبدنی در مدارس باید کودکان و نوجوانان
را برای انجام فعالیتبدنی در بیرون از مدرسه و در اوقات فراغت تشویق کند؛ اما تحقیقات بسیار
کمی وجود دارد که نحوه و چگونگی انجام این امر را سنجیده باشند .هاگر و همکاران (،2003
 )2016یک مدل انتقال زمینهای را پیشنهاد دادند که توضیح میدهد تحت چه شرایطی کودکان و
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نوجوانان احتماالا انگیزش را از کالس تربیتبدنی در مدرسه به انجام فعالیتبدنی در اوقات فراغت
(بیرون از مدرسه) منتقل میکنند .بهطور خالصه این مدل در فرضیات خود توالی انگیزشی زیر را
پیشنهاد میدهد (شکل  )1 :)1حمایت از خودمختاری در کالس تربیتبدنی در مدرسه (با استفاده
از روشهای آموزش مبتنی بر دانشآموز) به ایجاد یک منبع علیت ادراکشدۀ درونی ،یا همان
انگیزش درونی ،منجر میشود؛
 )2انگیزش درونی در محیط کالس تربیتبدنی در مدرسه به انگیزش درونی برای انجام فعالیتبدنی
در زمان اوقات فراغت انتقال مییابد؛ و  )3انگیزش درونی در زمان اوقات فراغت تمایل به رفتار
فعالیتبدنی را از طریق نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراکشده تحت تأثیر قرار می-
دهد.
اغلب ساختارهای این مدل انتقال زمینهای از نظریههای خودتعیینگری (دسی و رایان،1985 1،1
2000؛ رایان و دسی2019 ،2002 ،2000 ،؛ رایان ،و همکاران2019 ،؛ وانستینکیسته 2و همکاران،
 )2020و رفتار برنامهریزیشده (آیزن )2015 ،2002 ،1991 ،3اقتباس شدهاست .این نظریهها جزء
نظریههای بسیار مهم برای توضیح و بررسی ساختارهای انگیزشی و تمایالت رفتاری در انسان
محسوب میشوند .بر طبق نظریۀ خودتعیینگری ،رفتار میتواند به وسیله چهار نوع از انگیزش که
در یک پیوستار از انگیزش کامالا درونی تا انگیزش کامالا بیرونی قرار دارند بهوجود آید .این پیوستار
به عنوان "منبع علیت ادراکشده" شناخته میشود و بازتابی از درجات نسبی خودمختاری ادراک-
شده توسط فرد است .خودمختاری به نیاز به تجربه کردن انتخاب ،تجربه اراده آزاد ،خودتأییدی و
خودکنترلی اشاره دارد .فرد خودمختار کسی است که میل دارد به جای اینکه رویدادهای محیط
اعمال او را تعیین کنند ،خودش حق انتخاب داشته باشد .در واقع ،نیاز به خودمختاری یا
خودپیروی ،به نیاز فرد به احساس حق انتخاب داشتن و خودآغازگری در شروع ،ادامه و تنظیم
فعالیتها و تکالیف ،اشاره دارد .خودمختاری زمانی اتفاق میافتد که فرد احساس کند خودش علت
رفتارش است ،یعنی در انتخابهای خود اراده و اختیار دارد (دسی و رایان2000 ،1985 ،؛ رایان و
دسی .)2019 ،2002 ،2000 ،رفتار حاصل از انگیزش درونی عموماا به عنوان رفتار خودکار درک
میشود و از اینرو با احساسات مثبت از جمله اعتماد بهنفس ارتباط دارد .در حالیکه فعالیتهای
حاصل از انگیزش بیرونی اغلب به عنوان رفتارهایی که از بیرون کنترل میشوند دیده میشوند و
غیرخودکارند .متعاقباا ،محیطهایی که از خودمختاری حمایت میکنند بر روی سطح انگیزش درونی
تأثیر میگذارند و رفتارهای خودکار و مداوم را ترغیب میکنند (دسی و رایان2000 ،1985 ،؛ رایان
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و دسی2019 ،2002 ،2000 ،؛ رایان ،و همکاران2019 ،؛ وانستینکیسته و همکاران.)2020 ،
همچنین ،بر طبق نظریۀ رفتار برنامهریزیشده ،سه مؤلفۀ نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری
ادراکشده میتوانند بر تمایالت رفتاری افراد تأثیرگذار باشند (آیزن.)2015 ،2002 ،1991 ،

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

برای ارزیابی این مدل مفهومی ،هاگر و همکاران ( )2003متغیرهای مربوطه را در یک تحقیق بر
روی  295نوجوان  13الی  16ساله مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحلیل مسیر بهطور وسیعی پیش-
بینیهای این مدل را تأیید کرد .برای مثال ،حمایت خودمختاری ادارکشده در کالس تربیتبدنی
در مدرسه تأثیر مثبتی بر روی انگیزش درونی داشت .این امر بهطور مثبتی انگیزش درونی در اوقات
فراغت و سرانجام تمایل و رفتار فعالیتبدنی در اوقات فراغت را تحت تأثیر قرار داد .هاگر و همکاران
( )2003نتیجه گرفتند معلمان تربیتبدنی که از خودمختاری دانشآموزان حمایت میکنند به
احتمال زیاد انگیزش درونی و تداوم در رفتار فعالیتبدنی در محیطهای بیرون از مدرسه را در
دانشآموزانشان تقویت میکنند .با اینوجود ،تحقیقات زیادی در زمینه بررسی این مدل مفهومی
انجام نگرفتهاست و نقش تربیتبدنی در مدارس در ایجاد انگیزش و رفتار فعالیتبدنی دانشآموزان
نوجوان بهطور کامل مشخص نشده است .از اینرو ،هدف از تحقیق حاضر بررسی مدل انتقال زمینه-
ای نقش تربیتبدنی در مدارس بر انگیزش و رفتار فعالیتبدنی نوجوانان در اوقات فراغت است.
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روش پژوهش
تحقیق حاضر با توجه به ماهیت دادههای مورد تحلیل ،از نوع تحقیقات کمی بود و به روش مقطعی
اجرا شد .از نظر روش گردآوری اطالعات ،از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی (از نوع مدلیابی
معادالت ساختاری) بود .از نظر هدف ،کاربردی و از نظر زمانی از نوع تحقیقات آیندهنگر بهشمار
میرود .جامعۀ آماری تحقیق شامل تمامی دانشآموزان پسر و دختر مقاطع متوسطۀ اول و دوم
بودند که در سال تحصیلی  1397-1398در یکی از شهرهای استان گلستان به تحصیل مشغول
بودند .نمونۀ آماری از میان شهرهای بندرترکمن ،کردکوی ،گرگان ،علیآبادکتول ،گنبد و کالله
انتخاب شدند .برای انتخاب آزمودنیهای تحقیق ،پس از اخذ مجوزهای الزم و پس از هماهنگی با
ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای مذکور ،نمونۀ آماری بهروش نمونهگیری در دسترس از بین
مدارس شهرستانهای منتخب انتخاب شدند .در تحقیق حاضر از پایههای هفتم ،هشتم و دهم به
عنوان نمونۀ تحقیق استفاده شد .همچنین در هر پایۀ تحصیلی متغیرهای تحقیق بین دختران و
پسران بررسی شدند تا مجموعۀ کاملی از نمونۀ آماری تحقیق بهدست آید .نمونۀ آماری تحقیق
حاضر در جدول  1آورده شده است .در مجموع  513نوجوان شامل  272نوجوان پسر و 241
نوجوان دختر در تحقیق حاضر به عنوان آزمودنی شرکت و پرسشنامههای تحقیق را تکمیل کردند.
جدول  -1تعداد نمونة آماری تحقیق به تفکیک شهر ،جنسیت ،و پایه
بندر

کردکوی

گرگان

علیآباد کتول

گنبد

کالله

جمع

7
7
9
7
7

13
12
12
8
9

20
21
22
13
16

10
10
10
10
10

20
20
18
20
19

20
21
20
19
21

90
91
91
77
82

7

9

17

10

19

20

82

ترکمن
پایه -7پسر
پایه -8پسر
پایه -10پسر
پایه  -7دختر
پایه  -8دختر
پایه -10
دختر
جمع کل

513

در تحقیق حاضر برای سنجش متغیرهای اصلی تحقیق یک پرسشنامه با هشت خرده مقیاس
متشکل از  )1حمایت خودمختاری ادراکشده )2 ،انگیزش در کالس تربیتبدنی )3 ،انگیزش در
اوقات فراغت )4 ،نگرش )5 ،هنجارهای ذهنی )6 ،کنترل رفتاری ادارکشده )7 ،تمایل به
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فعالیتبدنی ،و  )8رفتار فعالیتبدنی مورد استفاده قرار گرفت .این ابزارها در جدول  2آورده شده-
است .پس از تنظیم نسخۀ اولیه ابزار ،ابتدا با نظرخواهی از  10تن از خبرگان و متخصصان
دانشگاهی ،روایی صوری و محتوایی ابزار مورد بررسی قرار گرفت و اصالحات الزم اعمال گردید .از
ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد .ضرایب آلفای بهدستآمده برای
پسران و دختران در جدول  2آورده شده است .نتایج نشان داد ضرایب آلفا برای تمامی خرده
مقیاسهای پرسشنامه از  0/70بیشتر است که نشاندهندۀ پایایی مطلوب ابزارهای استفادهشده در
تحقیق حاضر برای نوجوانان پسر و دختر است.
جدول  -2متغیرهای تحقیق و ابزارهای استفادهشده مربوطه بههمراه ضرایب آلفای کرونباخ برای بررسی
همسانی درونی ابزار
مقیاس اندازه گیری

ضریب
آلفا
(پسران)

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

0/810

مقیاس انگیزش ورزشی
( 2پلتیرروچی4و
همکاران)2013 ،

4

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

0/900

0/843

مقیاس انگیزش ورزشی 2
(پلتیرروچی و همکاران،
)2013

4

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

0/868

0/880

7

لیکرت  7ارزشی (از  1تا )7

0/906

0/925

6

لیکرت  7ارزشی (از  1تا )7

0/944

0/955

متغیر
تحقیق

ابزار اندازه گیری

حمایت
خودمختاری

پرسشنامه جو ورزشی
(بارد 2،دسی ،و رایان،
)2004

انگیزش
درونی در
کالس
تربیت بدنی
انگیزش
درونی در
اوقات
فراغت
نگرش
هنجارهای
ذهنی

پرسشنامه هاگر و
همکاران ()2003
پرسشنامه هاگر و
همکاران ()2003

تعداد
سئوال

ضریب
آلفا
(دختران)

1

4

0/918

3

1. Sport Climate Questionnaire
2. Baard
3. Revised Sport Motivation Scale
4. Pelletier
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ادامة جدول  -2متغیرهای تحقیق و ابزارهای استفاده شده مربوطه به همراه ضرایب آلفای کرونباخ برای
بررسی همسانی درونی ابزار
متغیر
تحقیق

ابزار اندازه گیری

تعداد
سئوال

مقیاس اندازه گیری

ضریب
آلفا
(پسران)

ضریب
آلفا
(دختران)

کنترل
رفتاری
ادراک شده

پرسشنامه هاگر و
همکاران ()2003

3

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

0/770

0/948

تمایل به
فعالیت بدنی

پرسشنامه هاگر و
همکاران ()2003

2

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

0/794

0/784

رفتار فعالیت
بدنی

پرسشنامه هاگر و
همکاران ()2003

3

لیکرت  8ارزشی (بین  0تا )7

0/935

0/911

در تحقیق حاضر ،برای توصیف متغیرهای تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد
استفاده شد .از آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها استفاده شد .ارتباط
دو سویه بین متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی ارزیابی شد .سطح معناداری در سطح آلفای
 0/05برای بررسی پایایی و ارتباط بین متغیرها در نظر گرفته شد .در نهایت ،برای بررسی روابط
بین متغیرهای تحقیق و همچنین سنجش مدل تحقیق از روش معادالت ساختاری استفاده شد .از
نرم افزاهای اسپیاساس 1نسخه  22و اسمارت پیالاس 2برای انجام آزمونهای آماری استفاده
شد.
1

2

یافتههای تحقیق
مشخصات فردی آزمودنیهای تحقیق شامل سن ،قد و وزن به تفکیک برای نوجوانان پسر و دختر در
جدول  3آورده شده است .همچنین ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در تمامی
متغیرهای تحقیق در جدول  4آورده شده است .همانطور که در جدول  4مشاهده میشود،
نوجوانان پسر در متغیرهای خودمختاری ادراکشده ،انگیزش درونی در کالس تربیت بدنی ،انگیزش
درونی در اوقات فراغت ،نگرش ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری ادراکشده و تمایل به فعالیتبدنی
از نمرات متوسط به باالیی برخوردار بودند ،اما میانگین رفتار فعالیتبدنی آنها در حد متوسط قرار
داشت .همچنین ،نوجوانان دختر در متغیرهای خودمختاری ادراکشده ،انگیزش درونی در کالس
1. SPSS
2. Smart PLS
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تربیتبدنی ،انگیزش درونی در اوقات فراغت ،نگرش ،کنترل رفتاری ادراکشده و تمایل به فعالیت-
بدنی از نمرات متوسط به باالیی برخوردار بودند ،اما میانگین رفتار فعالیتبدنی آنها در حد متوسط
قرار داشت.
جدول  -3مشخصات فردی آزمودنیها به تفکیک پسر و دختر
متغیر

پسر

دختر

سن(سال)
قد(سانتی متر)
وزن(کیلو گرم)

14/29 ± 1/20
162/04 ± 12/79
51/38 ± 10/65

14/37 ± 1/26
157/14 ± 9/97
50/95 ± 9/66

جدول  -4توصیف متغیرهای تحقیق در نوجوانان پسر و دختر
انگیزش
متغیر

خودمختاری

در
مدرسه

پسران
دختران

± 1/13
4/72
± 1/14
4/89

± 1/21
4/95
± 1/21
4/97

انگیزش
در
اوقات

نگرش

هنجارهای

کنترل

ذهنی

رفتاری

فراغت
± 0/92
4/30
± 0/76
4/29

± 0/75
4/59
± 0/54
4/42

± 2/02
4/17
± 1/60
3/27

± 1/15
5/71
± 1/05
5/45

تمایل به

رفتار

فعالیت

فعالیت

بدنی

بدنی

± 1/61
4/65
± 1/20
4/02

± 1/13
3/72
± 1/25
3/22

نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنف نشان داد دادههای تحقیق دارای توزیع نرمال نیستند .بنابراین،
برای بررسی ارتباط دو سویۀ بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
نتایج حاصل از آن به شرح زیر است .1 :بین حمایت خودمختاری و انگیزش درونی در کالس
تربیتبدنی ارتباط معناداری وجود دارد ()p>0/001 ، r=0/258؛  .2بین حمایت خودمختاری و
انگیزش درونی در اوقات فراغت ارتباط معناداری وجود دارد ()p>0/001 ، r=0/201؛  .3بین
انگیزش درونی در کالس تربیتبدنی با انگیزش درونی در اوقات فراغت ارتباط معناداری وجود دارد
()p>0/001 ، r=0/254؛  .4بین انگیزش درونی در اوقات فراغت با نگرش ارتباط معناداری وجود
دارد ()p>0/001 ، r=0/196؛  .5بین انگیزش درونی در اوقات فراغت با هنجارهای ذهنی ارتباط
معناداری وجود دارد ()p=0/037 ، r=0/149؛  .6بین انگیزش درونی در اوقات فراغت با کنترل
رفتاری ادراکشده ارتباط معناداری وجود دارد ()p=0/019 ، r=0/142؛  .7بین نگرش با تمایل به
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فعالیتبدنی ارتباط معناداری وجود ندارد ()p=0/633 ، r=0/029؛  .8بین هنجارهای ذهنی با تمایل
به فعالیتبدنی ارتباط معناداری وجود دارد ()p>0/001 ، r=0/670؛  .9بین کنترل رفتاری ادراک-
شده با تمایل به فعالیتبدنی ارتباط معناداری وجود دارد ()p>0/001 ، r=0/419؛  .10بین کنترل
رفتاری ادراکشده با رفتار فعالیتبدنی ارتباط معناداری وجود دارد ()p=0/012 ، r=0/128؛ و .11
بین تمایل به فعالیتبدنی با رفتار فعالیتبدنی ارتباط معناداری وجود دارد (.)p=0/019 ، r=0/125
نتایج روش معادالت ساختاری در جدول  5و شکل  2آورده شده است .نتایج حاکی از تأثیر مؤلفه-
های نظریۀ خودتعیینگری بر ایجاد انگیزش درونی در نوجوانان در محیط تربیتبدنی در مدرسه و
همچنین انتقال انگیزش ایجادشده در محیط تربیتبدنی در مدرسه به محیط اوقات فراغت است.
بهعالوه ،مؤلفههای نظریۀ رفتار برنامهریزی شده به صورت مستقیم بر روی تمایل به فعالیتبدنی و
رفتار فعالیتبدنی تأثیرگذار بودند .همچنین نقش میانجی را برای تأثیر انگیزش در اوقات فراغت
برروی تمایل به فعالیتبدنی در اوقات فراغت داشتهاند.

شکل  -2نتایج روابط ساختاری مدل تحقیق به شکل ضریب تی
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جدول  -5نتایج روش معادالت ساختاری
روابط علی بین متغیرهای تحقیق
انگیزش درونی در کالس تربیتبدنی
حمایت خودمختاری ادراکشده
انگیزش درونی در اوقات فراعت
حمایت خودمختاری ادراکشده
انگیزش درونی در اوقات فراعت
انگیزش درونی در کالس تربیتبدنی
نگرش
انگیزش درونی در اوقات فراعت
هنجارهای ذهنی
انگیزش درونی در اوقات فراعت
کنترل رفتاری ادراکشده
انگیزش درونی در اوقات فراعت
تمایل به فعالیتبدنی
نگرش
تمایل به فعالیت بدنی
هنجارهای ذهنی
تمایل به فعالیتبدنی
کنترل رفتاری ادراکشده
رفتار فعالیتبدنی
تمایل به فعالیتبدنی
رفتار فعالیتبدنی
کنترل رفتاری ادراکشده
تمایل به فعالیتبدنی
انگیزش درونی در کالس تربیتبدنی
تمایل به فعالیتبدنی
انگیزش درونی در اوقات فراعت
رفتار فعالیتبدنی
انگیزش درونی در اوقات فراعت
روابط علی بین متغیرهای تحقیق با نقش میانجی
انگیزش اوقات فراغت

حمایت خودمختاری انگیزش کالس تربیتبدنی
تمایل به فعالیتبدنی
نگرش
انگیزش درونی
تمایل به فعالیتبدنی
هنجارهای ذهنی
انگیزش درونی
تمایل به فعالیتبدنی
کنترل رفتاری
انگیزش درونی

ضریب مسیر

ضریب تی

نتیجه آزمون

0/469
0/156
0/229
0/145
0/126
0/120
0/035
0/415
0/248
0/147
0/109
0/151
0/081
0/149
ضریب
معنی داری
**0/000
0/398
**0/017
**0/032

*12/410
*3/880
*4/081
*3/248
*2/463
*2/365
0/887
*10/115
*5/174
*3/009
*2/079
*3/797
*1/984
*3/065

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

ضریب Z

نتیجه آزمون

3/882
0/844
2/395
2/141

تأیید
رد
تأیید
تأیید

* معناداری در سطح  ** ،T<1/96معناداری در سطح P>0/05

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی یک مدل انتقال بین زمینهای از نقش تربیتبدنی در مدرسه در
انگیزش و رفتار فعالیتبدنی در اوقات فراغت در نوجوانان بود .مدل مفهومی این تحقیق بر اساس
مبانی نظری نظریۀ خودتعیینگری (دسی و رایان )2000 ،1985 ،و نظریۀ رفتار برنامهریزیشده
(آیزن )2002 ،1991 ،شکل گرفته بود .مؤلفههای نظریۀ خودتعیینگری شامل نیاز به حمایت
خودمختاری و انگیزش درونی برای فعالیتبدنی در کالس تربیتبدنی مدرسه و همچنین انگیزش
درونی اوقات فراغت (بیرون از مدرسه) بودند .مؤلفههای نظریۀ رفتار برنامهریزیشده شامل نگرش،
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هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراکشده بودند .در نهایت ،مؤلفههای وابستۀ نهایی شامل تمایل
به فعالیتبدنی و همچنین رفتار فعالیتبدنی در اوقات فراغت بودند.
نتایج تحقیق نشان داد حمایت خودمختاری ادراکشده تأثیر مثبتی بر روی انگیزش درونی در
محیط تربیتبدنی در مدرسه دارد و همچنین انگیزش درونی ایجاد شده در محیط تربیتبدنی در
مدرسه به انگیزش درونی در اوقات فراغت منتقل میشود .این نتایج که در واقع یکی از مهمترین
نتایج تحقیق هستند با نتایج تحقیقات قبلی (هاگر و همکاران)2016 ،2006 ،2005 ،2003 ،
همخوانی دارد .انگیزش درونی یک عامل مهم در بروز رفتار فعالیتبدنی محسوب میشود ،زیرا آن بر
بروز فعالیت در غیاب هر گونه انگیزش بیرونی یا اجبار اصرار دارد و میتواند به نتایج خوبی منجر
شود (هاگر و همکاران .)2016 ،برای مثال ،معلمهایی که بتوانند انگیزش درونی دانشآموزان در
کالس تربیتبدنی را ارتقا دهند میتوانند امیدوار به کسب نتایج بهتر در کالس ورزش باشند و
دانشآموزان را برای اجرای فعالیتبدنی بیشتر در کالس تربیتبدنی ترغیب نمایند .دلیل این امر
میتواند این باشد که ارتقا انگیزش درونی منجر به این میشود که دانشآموزان حسی از کنترل
نسبت به اعمال خود در حین انجام فعالیت در کالس تربیتبدنی را داشته باشند و این احساس
منجر به ایجاد حس شایستگی و رضایت بیشتر از شرکت در فعالیتبدنی در آنها میشود و در عوض
منجر به شرکت خودمختار در فعالیتبدنی در کالس تربیتبدنی میشود .در نقطۀ مقابل ،در صورت
عدم وجود انگیزش درونی برای انجام فعالیت در کالس تربیتبدنی ،فرد نیاز همیشگی به مؤلفههای
انگیزاننده بیرونی دارد تا فعالیتبدنی انجام دهد و در نهایت این امر نمیتواند منجر به احساسات
مثبت ،حس شایستگی و رضایت در کالس تربیتبدنی شود .بنابراین ،ایجاد انگیزش درونی در
کالس تربیتبدنی یک امر اساسی محسوب میشود که با توجه به نتایج تحقیق میتوان از مؤلفه
حمایت خودمختاری ادراکشده در کالس تربیتبدنی به عنوان یک مولفۀ مهم برای ارتقا انگیزش
درونی در فرد یاد کرد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد انگیزش درونی برای فعالیتبدنی که
متعاقب حمایت خودمختاری ادراکشده در کالس تربیتبدنی ایجاد شدهاست ،توانسته به انگیزش
درونی برای فعالیتبدنی در اوقات فراغت منتقل شود .این انتقال زمینهای یک نتیجۀ بسیار مهم در
تحقیق حاضر است .زیرا هر گونه ایجاد انگیزش درونی در نوجوانان در محیط تربیتبدنی در مدرسه
میتواند زمینهساز ایجاد انگیزش برای انجام فعالیتبدنی در محیط بیرون از مدرسه (اوقات فراغت)
شود.
بر طبق نظریۀ خودتعیینگری (دسی و رایان ،)2000 ،1985 ،منبع رفتارهای خودمختاری و ارضاء
نیازهای اساسی مانند خودمختاری را میتوان از طریق فرایند درونیسازی رفتارهای جدید بهوجود
آورد .درونیسازی فرآیندی است که توسط آن افراد رفتارهایی را که قبالا تحت انگیزش بیرونی
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تجربه کردهاند را به عنوان رفتارهای خودمختار یا خودانگیزاننده تلفیق میکنند .در اینراستا،
رفتارهایی که قبالا بهواسطه منبع بیرونی بهوجود میآمدند ،اکنون بهواسطه یک منبع علیت درونی
(که همان انگیزش درونی است) بهوجود میآیند .درونیسازی نشان میدهد تنظیمات رفتاری
غیرمنعطف و ثابت نیستند ،بلکه منعطف و قابل تغییرند و میتوانند بهواسطۀ عناصر حمایتی در
محیطی که پتانسیل حمایت از رفتارهای خودمختاری (مانند محیط کالس تربیتبدنی در مدرسه)
را دارد ،تغییر یابند .تحقیقات نشان دادهاند معلمین تربیتبدنی قادر به ایجاد سطوح باالیی از
انگیزش خودمختاری (درونی) بهوسیلۀ فراهمسازی دستورالعملها و بازخوردهایی پیرامون یادگیری
خود جهتدهیشده و همچنین بوسیلۀ ارائۀ حق انتخاب به دانشآموزان ،میباشند (هاتینیمی 1و
همکاران .)2019 ،همچنین ،تحقیقات نشان دادهاند حمایت معلمین تربیتبدنی از خودمختاری
دانشآموزان در کالس تربیتبدنی میتواند منجر به انتقال منبع علیت از یک منبع بیرونی به یک
منبع درونی شوند (سو و ریوه .)2011 ،2نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی همخوانی دارد
و نشان میدهد هر چقدر معلم تربیتبدنی از حس خودمختاری دانشآموزان در کالس تربیتبدنی
حمایت کند ،انگیزش درونی برای انجام فعالیتبدنی در کالس تربیتبدنی افزایش مییابد و این
انگیزش بهوجود آمده در محیط تربیتبدنی در مدرسه میتواند به محیط بیرون از مدرسه (اوقات
فراغت) نیز منتقل شود .دانشآموزانی که رفتارهای حمایتی معلم تربیتبدنی را برای ایجاد
خودمختاری در کالس تربیتبدنی درک میکنند ،شروع به درونیسازی فعالیتبدنی به مجموعه
رفتارهایی میکنند که نیازهای اساسی روانشناختی (از جمله حس شایستگی) را ارضا میکنند.
همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد انگیزش درونی برای انجام فعالیتبدنی در اوقات فراغت
بهطور مستقیم با تمامی مؤلفههای نظریۀ رفتار برنامهریزیشده شامل نگرش ،هنجارهای ذهنی و
کنترل رفتاری ادراکشده و همچنین تمایل به فعالیتبدنی در اوقات فراغت ارتباط دارد؛ اما فقط
مؤلفههای هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراکشده با تمایل به فعالیتبدنی ارتباط مستقیم دارند.
همچنین ،نتایج نشان داد فقط مؤلفههای هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراکشده رابطۀ بین
انگیزش درونی در اوقات فراغت و تمایل به فعالیتبدنی را میانجیگری میکنند .همچنین کنترل
رفتار ادراکشده با رفتار فعالیتبدنی ارتباط مستقیم دارد .این نتایج نشاندهندۀ اهمیت مؤلفههای
نظریۀ رفتار برنامهریزیشده در این مدل دارد .هر چند نگرش ،به عنوان یکی از مؤلفههای نظریۀ
رفتار برنامهریزیشده در این مدل در نوجوانان تأثیرگذار نبود ،اما تأثیر مستقیم مؤلفههای دیگر این
1

2
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نظریه نشاندهندۀ اهمیت این نظریه در تمایل به فعالیتبدنی و همچنین رفتار فعالیتبدنی در
نوجوانان است .این نتایج با نتایج تحقیق قبلی (هاگر )2016 ،2006 ،2005 ،2003 ،همخوانی دارد.
نظریۀ رفتار برنامهریزیشده یک نظریۀ شناختی-اجتماعی مبتنی بر خود است که سعی دارد تا
نقش باورهای شخص در رفتارهایی که برزو میدهد را نشان دهد (آیزن،2000 ،1991 ،1985 ،
 .)2015این نظریه بیان میکند که بروز رفتارهای آتی در فرد عملکردی از تمایالت فرد است.
تمایالت به عنوان ساختارهای انگیزشی در نظر گرفته میشوند که بازتابی از وسعتی است که افراد
در نظر دارند تا در یک رفتار شرکت کنند.
در مدل تحقیق حاضر ،نظریۀ رفتار برنامهریزیشده با نظریۀ خودتعیینگری ادغام شده است .نظریۀ
خودتعیینگری یک نظریۀ مبتنی بر ارگانیسم است و نظریۀ رفتار برنامهریزیشده یک نظریۀ
شناختی-اجتماعی است .تحقیقات نشان دادهاند این دو نظریه میتواند برای توجیه بروز رفتارهای
انسان ترکیب خوبی با هم داشته باشند و مکمل یکدیگر باشند (هاگر و همکاران2006 ،؛ هاگر،
 .)2016برطبق این مدل ترکیبی ،شرایطی که انگیزش درونی را تقویت میکنند و همچنین
رفتارهایی که نیازهای اساسی روانشناختی را ارضاء میکنند و شکلگیری باورهای اجتماعی-
شناختی را بهوجود میآورند ،باعث بهوجود آمدن رفتار آتی میشوند .رایان و دسی ( )2019و رایان
و همکاران ( )2019بیان کردند فرایندهای ارضاء نیازهای اساسی روانشناختی و همچنین درونی-
سازی قادر به برقراری ارتباط بین تنظیمات رفتاری (که برگرفته از نظریۀ خودتعیینگری هستند) و
ساختارهای مبتنی بر خود (که برگرفته از نظریۀ رفتار برنامهریزیشده هستند) ،میباشند .اگر
دانشآموزی در گذشته فعالیتی را به عنوان فعالیتی انگیزانندۀ خودمختار تجربه کرده باشد و آن را
در مجموعه رفتارهایی که نیازهای اساسی روانشناختی خود را ارضاء میکند قرار داده باشد ،تمایل
دارد که بهطور فعاالنهای در آینده به دنبال موقعیتهایی باشد که در آنها بتواند آن فعالیت را تجربه
و نتایج خوشایند آن را تکرار کند .شکلگیری باورهای فرد در کالس تربیتبدنی در مدرسه بههمراه
ایجاد انگیزه در وی میتواند مؤلفهای حیاتی و راهبردی باشد؛ زیرا این امر شکلگیری تمایل به
فعالیتبدنی را در فرد تسهیل میکند و متعاقب آن وی تمایل پیدا میکند این فعالیت را به عنوان
فعالیتی ارضاءکنندۀ نیاز دنبال کند (هاگر و همکاران .)2016 ،دالیل مختلفی برای اینکه چرا
باورهای شناختی-اجتماعی درباره مشارکت رفتاری آتی میتواند با تنظیمات رفتاری خودمختاری
مرتبط باشد وجود دارد .اول اینکه باورها در ارتباط با وسعتی که فرد در فعالیت شرکت میکند به
پیامدهای مرتبط با شخصت فرد منجر خواهد شد (که همان نگرش است) و دوم اینکه باورها در
ارتباط با ظرفیت شرکت در فعالیت (کنترل رفتاری ادراکشده) با انگیزش خودمختاری همراه است
(هاگر و همکاران.)2016 ،2003 ،
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بهطور خالصه ،یک نتیجه مهم در تحقیق حاضر این بود که بهوجود آمدن انگیزش درونی به واسطۀ
حمایت خودمختاری در محیط مدرسه به ایجاد انگیزش برای انجام فعالیتبدنی در اوقات فراغت
(خارج از مدرسه) منجر شده است .این میتواند نتیجۀ مهمی محسوب شود و اهمیت تربیتبدنی در
محیط مدرسه را برای انتقال انگیزش جهت انجام فعالیتبدنی در محیط بیرون از مدرسه نشان می-
دهد .همچنین ،نتایج تحقیق نشان داد انگیزش درونی تأثیر مثبتی بر مؤلفههای نظریۀ رفتار برنامه-
ریزیشده دارد و این مؤلفهها (به جز نگرش) تأثیر مثبت مستقلی بر روی تمایل به فعالیتبدنی در
نوجوانان دارند .در نهایت ،از نتایج این تحقیق میتوان استنباط کرد که عوامل انگیزشی که در
نظریۀ خودتعیینگری مطرح شدهاند تأثیر مستقیم و مثبتی بر روی تمایل به فعالیتبدنی و
همچنین رفتار فعالیتبدنی در نوجوانان دارند .با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،پیشنهاد میگردد
معلمین تربیتبدنی در کالس تربیتبدنی از حس خودمختاری دانشآموزان حمایت زیادی انجام
دهند .برای مثال ،معلمین تربیت بدنی می توانند )1 :انتخابهای بیشتری را به دانشآموزان جهت
کنترل بیشتر بر روی فعالیت های خود در طی کالس بدهند؛  )2به دانش آموزان فرصت انتخاب
نوع تمرینات ورزشی را در کالس تربیتبدنی بدهند؛  )3بر حس خودکنترلی در کالس تربیت بدنی
تأکید کنند؛  )4از بازخوردهای دستوری و کنترلکننده رفتارهای دانشآموزان در کالس تربیتبدنی
استفاده نکنند؛  )5به سئواالت دانش آموزان گوش فرا دهند و به آنها پاسخ مناسب دهند؛ و  )6از
عبارات حمایتی در کالس استفاده کنند .همچنین ،با توجه به تأثیر انگیزش درونی در محیط
تربیتبدنی در مدرسه بر روی انگیزش درونی در اوقات فراغت و تمایل به فعالیتبدنی و رفتار
فعالیتبدنی در نوجوانان ،پیشنهاد میگردد معلمین تربیتبدنی از استراتژی های مختلف ارتقا
انگیزش درونی در حین کالس تربیتبدنی در مدرسه استفاده کنند .برای مثال ،معلمین میتوانند:
 )1جو انگیزشی کالس تربیت بدنی را ارتقا بخشند؛  )2اهمیت شرکت در فعالیتبدنی و پیامدهای
مثبت آن را برای سالمت دانشآموزان توضیح دهند؛  )3از احساسات مثبت و اعتماد به نفس دانش-
آموزان در کالس تربیتبدنی تقدیر کنند؛  )4از بازخورد آموزشی و مبتنی بر شایستگی دانش
آموزان استفاده کنند؛ و  )5از رقابت کاذب و پاداش های بیرونی برای موفقیت دانش آموزان
جلوگیری کنند.
تقدیر و تشکر
این تحقیق با حمایت مالی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان در سال  1398انجام گرفته
است.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the trans-contextual model of the role of
physical education in school on the motivation and physical activity behavior of
adolescents. The research method was descriptive-correlational, which was performed
cross-sectionally. The participants included 513 adolescent boys and girls who were
selected by using a convenience sampling method. The main research variables included
variables related to self-determination theory (including perceived autonomy support,
intrinsic motivation in physical education class, and intrinsic motivation in leisure-time),
and variables related to theory of planned behavior (including attitudes, subjective
norms, and perceived behavioral control). The research data were collected using
standard questionnaires. Statistical analysis of correlation test and structural equation
method were used for statistical analysis. The results showed that perceived autonomy
support was significantly associated with intrinsic motivation in the physical education
class, and subsequently the intrinsic motivation created in the school physical education
environment was transferred to intrinsic motivation in leisure-time. Also, the results
showed that intrinsic motivation in leisure-time had significant relationships with the
components of the theory of planned behavior. In addition, the components of planned
behavior (except attitude) were significantly associated with the intention to physical
activity. Finally, the intention to physical activity was significantly associated with the
physical activity behavior. These results support the trans-contextual model and
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3. Email: kiana_d2010@yahoo.com
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demonstrate the importance of the physical education environment in school to motivate
leisure-time physical activities. These results can be very important for physical
education teachers and sports coaches.
Keywords: Autonomy, Intrinsic Motivation, Physical Activity, Adolescents

