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 چکیده:

جامعی از فرایندها و انواع  در بین زنان و مردان است و نظریه ای که درک نیاز فعالیتهای ورزشیشناخت انواع انگیزه از اجزای ضروری و پیش

نظریه  بر پایه ،انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی زن و مرد مقایسهبنابراین، هدف از تحقیق حاضر، دارد، نظریه خودمختاری است.  شانگیز

بدین منظور از بین ورزشکاران راکتی)تنیس روی میز، بدمینتون و تنیس( استان کرمان دارای حداقل سابقه سه سال می باشد.  خود مختاری

اساس فرمول ای بر بصورت تصادفی طبقهنفر  892حضور در رشته مذکور و همچنین کسب حداقل مقام در سطح مسابقات شهرستانی، 

که قبل از شروع طوریاستفاده شد، به (1991تیر و همکاران،انگیزش ورزشی)پلی نامهها، از پرسشآوری دادهکوکران انتخاب شدند. درجمع

)و انواع  تقل، تفاوت بین انگیزشهای مسنمونه tبا استفاده از آزمون شد. ها توزیع و پس از تکمیل جمع آوری تمرین ورزشکاران، پرسشنامه

ود داری وجبین میانگین انگیزش ورزشکاران زن و مرد تفاوت معنینتایج نشان داد که  ورزشکاران راکتی زن و مرد بررسی گردید.در  آن(

و مرد تفاوت  انگیزش در ورزشکاران زن هاینداشت و همچنین با در نظر گرفتن مقادیر احتمال محاسبه شده، بین تمام خرده مقیاس

 انتخاب و بنابراینکه سطوح خودمختاری ادارک شده مشابهی در این ورزشکاران وجود دارد نتایج نشان می دهد  .داری مشاهده نگردیدمعنی

پسران  زیرا انگیزش دختران و ،فعالیت ورزشی متناسب با جنسیت خاص برای ایجاد انگیزش بیشتر در دختران و پسران، کاری بی اساس است

زان سطح مهارت، میالقه و پایداری فرد در ورزش است، ولی در ادامه فعالیت، آنچه که تعیین کننده ع .برای انتخاب فعالیت مشابه می باشد

 .اجتماعی بیشتر می باشد نه عامل جنسیت _تالش، وجود امکانات بهتر، شرایط محیطی و فرهنگی 

 

 ودمختاری، ورزشکاران راکتی، انگیزش درونی، انگیزش بیرونینظریه خ کلیدواژه:
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شناختی موثر در ورزشهای قهرمانی، انگیزش بخش وسیعی از مطالعات را به خود اختصاص داده است.  در بین مهارت های روانمقدمه :

تمرینات غافل شود، در حقیقت شانس بزرگی را از تیم خود برای رسیدن به هدفهای عالی سلب  ورزشکاران خود در چنانچه مربی از انگیزش

میزان تالش و مداومت  و ، زیرا این مهارت روانی با اصل شرکت کردن و نکردن در ورزش و با انتخاب نوع ورزش و شدت عملکردکرده است

پیش بینی  می تواند به %28تحقیقات نشان داده اند که انگیزش در کنار برخی عوامل دیگر، حدود  .(1)شکاران سر وکار داردورز برای پیشرفت

انواع  بنابراین شناخت .شامل می شوداز علل ورزش نکردن افراد را  %11عالقگی به ورزش انگیزشی و بیادامه فعالیت بپردازد. در مقابل، بی

نیاز فعالیتهای ورزشی است و میزان تالش، پشتکار، استقامت و تعهد فرد را در رسیدن به اهداف حتی بعد از انگیزه از اجزای ضروری و پیش

انگیزشی را ارائه می دهد، نظریه خود  ی که درک وفهم جامعی از فرایندها و انواع هاینظریهاز جمله  (.8) دهدمواجه با شکست، نشان می

ورت صمطرح می شود که تنظیمات انگیزشی را بهو بی انگیزشی بیرونی  و در مدل سلسله مراتبی انگیزش درونی نظریه این .مختاری می باشد

وستار رونی در میانه این پیانگیزش بی و  دهد ( تا خود مختاری محض)انگیزش درونی( نشان میییک پیوستار از عدم خود مختاری)بی انگیزش

 (.3، 1)شود درجات متفاوتی از خودمختاری را شامل میبر این اساس قرار دارد. 
که نتایج متناقضی را به همراه داشته  (1) عامل جنسیت می باشد ،سال اخیر مورد بحث است 38خودمختاری در عامل مهمی که در نظریه 

ا به طور قطع نتوانسته عامل جنسیت ر در سالهای اخیر، زیرا که این نظریه به طور دقیق انواع انگیزه ها را با جزئیات بیان نموده است و ،است

( و یا به مقایسه انواع انگیزش در ورزشهای 1، 1)قیقات بر روی ورزشهای تیمی انجام شده . از طرفی اکثر تحنمایدتثبیت در این نظریه 

ه چرا کپرداخته نشده است،  باشد، (. ولی تاکنون تحقیقی که به بررسی عامل جنسیت در ورزشهای راکتی1، 3انفرادی و تیمی پرداخته اند)

بنابراین هدف از تحقیق  .(1)را از ویژگیهای مهم مورد نیاز در ورزشکاران راکتی به حساب آورده است ( در تحقیق خود، انگیزش8883لس )

 انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی زن و مرد استان کرمان بر پایه نظریه خود مختاری می باشدی و مقایسه حاضر، بررس

سال فعال استان کرمان  31تا 11بدمینتون(  تنیس روی میز، جامعه آماری این پژوهش را کلیه ورزشکاران راکتی)تنیس، روش شناسی:

نفر تشکیل می دهند که حداقل سابقه سه سال فعالیت در رشته های مذکور و کسب مقام در سطح شهرستان را دارا باشند  118به تعداد 

کاران انگیزش ورزش برای سنجش .بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند (بر اساس جنس و رشته ورزشی) اینفر بصورت تصادفی طبقه 892

سوال می باشد  82. این پرسشنامه حاوی ( استفاده شده است1991همکاران ) یتیر وپل  (SMSاز پرسشنامه معتبر مقیاس انگیزش ورزشی )

وسط تمی دهد. ثبات درونی این پرسشنامه  رزشکاران را مورد سنجش قرارو بی انگیزشی در و انگیزش بیرونی ،که متغیرهای انگیزش درونی

تا  51/8که آلفای کرونباخ آن بین بطوری ،( در ایران در حد قابل قبولی بوده1329( و عربی آیسیک و همکاران )1321مکاری و همکاران )

 که ضریب پیرسون وبطوری برای جامعه راکتی مورد ارزیابی قرار گرفته ان. ثبات درونی پرسشنامه توسط محقق(1)گزارش شده است 93/8

( و بی 98/8، 29/8( انگیزش بیرونی )59/8، 52/8(، انگیزش درونی )25/8، 21/8به ترتیب برای انگیزش ورزشی ) نباخآلفای کرو

استان، شهرستانهایی که پس از برآورد از افراد شهرستانها و هیئت های فعال . برای جمع آوری اطالعات (1)( می باشد21/8، 23/8انگیزشی)

انتخاب گردیدند. شهرستانهای منتخب شامل کرمان، رفسنجان، سیرجان، بم، جیرفت، شهربابک، بافت ورزشکاران واجد شرایط را دارا بودند، 

محل به به هیئت های شهرستان های مذکور مراجعه نموده و بعد از  اطالع از روزها وساعات تمرینی، محققان و زرند می باشند. سپس 

تمرینی ورزشکاران رشته های منتخب در شهرستانهای مربوطه رفته و با توجیه کامل مسئولین و بازیکنان در خصوص روند کار و نحوه تکمیل 

پرسشنامه ها، برای جلوگیری از خستگی وتاثیر حاالت روحی و روانی ورزشکاران در پاسخ به سواالت، نیم ساعت قبل از شروع ساعات تمرینی، 

نمونه های مستقل برای مقایسه  tبرای تجزیه و تحلیل داده ها،  از آزمون . رسشنامه در میان آنان توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردیدپ

 19نسخه  SPSSافزارآماری  انگیزش )و انواع آن( در میان ورزشکاران راکتی زن و مرد استفاده شد. در این تحقیق، کلیه محاسبات در نرم

بین میانگین انگیزش ورزشکاران ، نشان می دهد که tدر جدول آزمون  ( P≥81/8با توجه به مقدار احتمال محاسبه شده ) یافته ها رفت.انجام گ
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ر د انگیزش هایداری وجود نداشت و همچنین با در نظر گرفتن مقادیر احتمال محاسبه شده، بین تمام خرده مقیاسزن و مرد تفاوت معنی

 .( P≥81/8)داری مشاهده نگردیدورزشکاران زن و مرد تفاوت معنی
 هاي آن در ورزشکاران راکتی زن و مرد براي مقايسه انگیزش و خرده مقیاس tآزمون  .1جدول 

 مقدار tمقدار  آزادی درجه خطای معیار اختالف میانگین زیر مقیاس

 (pاحتمال)

 900/9 -256/1 692 120/0 -62/0 بی انگیزشی

 099/9 -161/0 692 111/0 -01/0 انگیزش درونی

 960/9 -171/1 692 112/0 -66/0 انگیزش بیرونی

 595/9 -221/0 692 091/0 -02/0 کل انگیزش

 

نتایج نشان داد که بین انگیزش ورزشکاران راکتی زن و مردتفاوت معناداری وجود ندارد. این بدان معنا است که  بحث و نتیجه گیری:

و از فعالیت هایی که هنگام تسلط بر مهارت، کسب تجربه در فعالیتی جدید و  بودهورزشکاران زن و مرد راکتی دارای انگیزش مشابهی 

، به یک میزان )باال و مشابه( لذت می برند. همچنین اهداف آنان در فعالیت هایی که بر اساس درونی()انگیزش یادگیری آن  انجام می دهند

، ی()انگیزش بیروندالیل خارجی مانند تأیید از طرف دیگران، جلوگیری از احساس بد، احترام و تناسب اندام و کسب موقعیت اجتماعی است

که سطوح خودمختاری ادارک شده مشابهی در این ورزشکاران وجود دارد و عالوه بر این، در . این امر نشان می دهد (1)نیز مشترک می باشد

انگیزشی پایین و مشابه می باشد. عدم تفاوت در بی انگیزشی این ورزشکاران زن و مرد سه رشته)تنیس روی میز، تنیس و بدمینتون( بی

مند و با ترکیبی از نیت های درونی و بیرونی، رشته مورد نظر خود را دنبال دهنده این است که همه ورزشکاران راکتی هدف ورزشکاران نشان

( در خرده 1991پلی تیر و همکاران )و با ( 8818ماندیک وهمکاران ) -فورجان(، 8811با نتایج موراتیدیس و میچو )نتایج حاضر  .می کنند

 (. 8،3،1)داردخرده مقیاس های انگیزش درونی تناقض ( در 1991و با پلی تیر و همکاران )و با  مقیاس بی انگیزشی همخوانی
بیان داشتند که انتخاب فعالیت ورزشی متناسب با جنسیت خاص برای ایجاد انگیزش بیشتر در دختران  (8818ماندیک وهمکاران ) -فورجان

ولی در ادامه فعالیت، آنچه که تعیین  .زیرا انگیزش دختران و پسران برای انتخاب فعالیت مشابه می باشد ،و پسران، کاری بی اساس است

کننده عالقه و پایداری فرد در ورزش است، مهارت بیشتر می باشد نه عامل جنسیت. همچنین این محققین بیان داشتند که از جمله عوامل 

اختالف  دلیلو  ان می باشدمؤثر بر تفاوت های جنسیتی در انگیزش، ادراک جو انگیزشی حاکم بر ورزشکاران و نحوه برخورد مربی با بازیکن

اجتماعی می  _انگیزش درونی و بیرونی ورزشکاران زن و مرد را سطح مهارت، میزان تالش، وجود امکانات بهتر، شرایط محیطی و فرهنگی 

ی به گبیان می کند تفاوت های جنسیتی مرتبط با انگیزش در سراسر جهان یکسان، ثابت و عمومی نیستند بلکه بست محققان (.8دانند)

.  با توجه به مروری از نتایج تحقیقات گذشته، در تحقیق حاضر (1،1)فرهنگ، تجربیات گذشته، ماهیت تکلیف و موقعیت های اجتماعی دارد

 ورزشکاران این سه رشته بدلیل برخورداری از مقام های اکتسابی مشابه و همچنین امید به کسب مقام های بهتر، انگیزه های مشترک و تقریباً

کسانی دارند. همچنین یادگیری اصول اولیه رشته های راکتی در هر دو جنس به یک میزان بوده است)بر اساس نظریه مازلو اگر فرد در ی

ها در این ورزش ها، از طرفی دیگر توجه مسئولین و هیئت (.(1)نیازهای اولیه خود ارضا نشود، انگیزه کافی برای ادامه کار و فعالیت ندارد

تماعی اج _ هر دو جنس می باشد و با در اختیار گذاشتن امکانات مناسب، ساعات تمرینی کافی و ایجاد شرایط محیطی و فرهنگیمعطوف به 

عالوه بر عوامل مذکور، این ورزشکاران،  و جو انگیزشی مناسب برای زنان و مردان، اختالف انگیزش را در ورزشکاران دو جنس کاهش دادند.

ت آمیز و داشتن مربیان باتجربه و کارآزموده و دریافت بازخورد مناسب از سوی آنان و حمایت های خانواده، انگیزش با داشتن اهداف موفقی

 را در خود باال و اختالف را نیز کاهش داده اند. 
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