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   آموزان دختری در بین دانشبدن تیمرتبط با مشارکت در درس ترب يهاانگیزه یبررس

  )یستگیشا ينظریه يبر مبنا(

  4،سید قاسم قربانزاده زعفرانی3نژادمحمدرضا نیکدکتر، 2فرديمختار اسکندرریام، 1پارسامهر مهرباندکتر 

  :چکیده

است  ي مهمیهلأمس هابه سالمت فردي آن توجهو دهند را تشکیل میجامعه  آموزان بخش بزرگی از جمعیتدانش: و هدف مقدمه

ي است که الزمهورزش آموزان، مشارکت در دانش ديبه سالمت فر یابی یکی از ابزارهاي مناسب براي دست. نظر قرار گیرد مدکه باید 

در بین بررسی عوامل مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی هدف این پژوهش،  .استرشد این مشارکت، شناخت عوامل مؤثّر بر آن 

  . آموزان دبیرستانی بوده استدانش

-آموز مشارکتدانش 380این پژوهش از  هايدهدا .تبه صورت مقطعی انجام شده اس این پژوهش با روش پیمایشی و :اسیشنروش

نامه داراي سؤاالت پرسشکه  بودهاصالح شده  ي نامه پرسش ،هاهابزار گردآوري داد .گردیده است آوريجمعکننده در درس تربیت بدنی 

   .است 75/0باالتر از پایایی 

 حمایت دوستان، ارزش ادراك شده و توانایی ادراك شده، با مشـارکت حمایت خانواده،  متغیر چهاردهد که نشان می هایافته :هایافته

بین اصـلی در  شناختی و متغیرهاي پیش جمعیتدهد که متغیرهاي اجتماعی گام نیز نشان میبه  گام هاي رگرسیونیافته. رابطه دارند

   .درصد از واریانس متغیر مالك را تبیین نمایند 7/12اند مجموع توانسته

درصد از واریانس متغیر  7/12پژوهش توانسته است،  هاينیبپیشکه  دهدمینشان  رگرسیون گام به گام تحلیلنتایج  :ه گیرينتیج

نیستند؛ بنابراین در  مطالعه مورد ریمتغ انسیاز وارمورد مطالعه را تبیین نماید؛ ولی متغیرهاي مطرح در مدل، قادر به تبیین بخش زیادي 

  .شود توجهبه سایر متغیرها  این زمینه باید

  

  .توانایی ادراك شده، حمایت ادراك شده، ارزش ادراك شده :هاي کلیديواژه
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   مقدمه

هاي بدنی فعالیتدر  جمعیتزیادي از  تعدادل، فعاهاي زندگی روشمربوط به  يهاي شناخته شدهبرتريبا وجود 

مورد  تندرستیم و بدنی منظّ فعالیتي مثبت بین ختلف رابطههاي مدر پژوهش که با آن. کنندم شرکت نمیمنظّ

یافته و همراه با کاهش  بدنی با افزایش سن فعالیتکه سطح  دهدمی نشان هاتأیید قرار گرفته است؛ ولی پژوهش

د توانمیبدنی  فعالیتسطح که کاهش  چنان .یابدمی افزایشها بیماري همچون خطر آفرین کاهش آن، عوامل

ساالنی که در گدن بزرشل فعااحتمال غیرکه  تر آنمهمنگرانی . افزایش دهدها را در بزرگسالی بیماري خطر

در چه اگر) 1( .یابداند، در بزرگسالی افزایش میکرده هاي ورزشی شرکت نمیفعالیتدر  و نوجوانی کودکی

هاي هاي بدنی در برنامهفعالیت شود کهمی توصیهدرس تربیت بدنی  در و پرورشآموزش  در کشورهاي مختلف

و  هاکه سیاست الزم به بیان نیست. پذیر نیستاین هدف به راحتی امکان یابی بهاما دست ؛آموزشی افزایش یابد

ل شدن فعا بدنی در بزرگسالی و فعالیتسبب افزایش  ،درس تربیت بدنی درتحصیلی  يهاي کنونی در دورهروش

روند، باالتر می تحصیلی به مقاطعکودکان که طور ناهم عبارت دیگر، به شود؛نمی آنان ندگیز افراد در سبک

از پسران  تربیش ،هاي بدنی در دخترانفعالیتیل در امتاین کاهش  .دشونتر میمیلبه درس تربیت بدنی بی نسبت

  )1( .دگردمی مشاهده

. ندبرخوردارهاي درس تربیت بدنی امتناسبی در کالسن از مشارکتد که دختران دهنشان می هاپژوهش     

ممکن است به جاي افزایش ها به جنسیت آن توجهبه دختران بدون تربیت بدنی ورزشی هاي برنامهي ارائه

این الزم است، به همین دلیل  )2( .ها گرددآنهاي بدنی فعالیت کاهشتشدید  سببدختران  بدنی در بین فعالیت

مدرسه، در و نقش درس تربیت بدنی در قرار گرفته  توجهمورد شوند می لفعاغیردر سنین باالتر ختران چرا د که

 که سببدرس تربیت بدنی افزایش مشارکت افراد در هاي این راه بر عالوه .مورد پژوهش قرار گیرداین فرایند 

بدین وسیله آگاهی بهتري از تا  مودهنپیدا راه  شود،می دخترانبین در خصوص افراد بهبهبود سطح سالمتی 

  . دست آوریمه ببدنی  فعالیتدر جهت افزایش مشارکت در  )زنگ ورزش( تربیت بدنی ي سود بردن از درسنحوه

ها و پذیرد که نگرشگیرد و این نکته را میل در نظر میفعا کنندگانشرکتآموزان را به عنوان دایل دانش     

بر چگونگی واکنش  ،ها در مورد خودشان به عنوان یاد گیرندهعقاید آن هم چنینها و ي آنهاي گذشته تجربه

  ) 3( .گذاردها در طول آموزش تأثیر میآن

مدل نظري شایستگی را براي توضیح عوامل انگیزشی که افراد براي تصـمیم گیـري    )2003( و همکارانش 1ایکلز

دهنـد را بیـان   خاص مورد استفاده قـرار مـی   فعالیت، در انجام هاي مربوط به دست یابی به هدفدر مورد انتخاب

هاي اجتماعی، شناختی و بـدنی، تـالش    در حوزه نشا تواناییافراد براي نشان دادن  ،هنظریاین طبق ) 4( .اندنموده

   )5( .را نشان دهند 2شان نمایند تا شایستگی می

     خواسـتار   ،اند ارزش ادراك شدهاراي ادراك باالیی از توانایی و افرادي که د ،)توانایی( شایستگی يهطبق نظری

انـد کـه    تر نسبت به افرادي ر و مثبتثّمؤات و تجربی محولهکید بر پیشرفت در وظایف أت ،گیري تالش بیشتر کاره ب

شان را  تواناییافرادي که  که ه آن استنظریاین هاي بینی یکی از پیش. اندشده ارزش ادركکمتر داراي توانایی و 

هـا  آن. شـرکت کننـد   بـدنی  فعالیـت خواهد داشت کـه در  ي اند احتمال بیشتر درك کرده بدنی فعالیتبراي انجام 

هاي مرتبط بـا   انتخاب هاي مربوط بهگیري که افراد در تصمیم اندنموده اي در این مدل نظري بیانهکعوامل محرّ
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کـه  دهـد  مـی  پیونـد را به انتظاراتی خاص  فعالیتیک  ،این مدل انتخاب .برندسود می  هاآنیابی به هدف از دست

 مند است مـورد پـذیرش قـرار   ارزشهایی که فعالیت از بین  از انتخاب عنصري همراه بارفتار  انجام هربراساس آن 

  . ده استخاص تأکید ش فعالیتیک در یادگیري نظري بر باور داشتن به توانایی خود  مدلاین در  .گیردمی

 ؛ ولـی نمایند به خوبی پسران عمل می اندختر، هاي بدنی فعالیت برخی ازدر  آن کهبا  دهدها نشان میپژوهش     

با ساختار انگیزشی ترکیـب شـده و در ارتبـاط بـا عوامـل      توانایی که  .هاي خود در این درس باور ندارندتوانایی به

یابی به هدف را تحت تأثیر قرار داده و در پیوند متقابل فردي دست ياجتماعی، تجارب گذشته، ارزش ادراك شده

   )6( .گذاردهاي بدنی اثر میفعالیتها بر مشارکت افراد در با آن

ل فعاکه در بزرگسالی نیز ، احتمال اینل هستندفعاکودکی که در دوران  افرادي دهدمیا نشان هیج پژوهشانت     

یابند براي رسیدن بـه   میرا در  فعالیتدر یک نهفته ارزش ی که آموزاندانش هم چنین )7( .باشند بیشتر خواهد بود

بـا   بدنی  فعالیتزمانی که  چنان که در میان دختران .نمایند بیشتري می شایستگیتالش کرده و احساس  موفّقیت

افـزایش یافتـه و بـدین وسـیله      فعالیـت ن در آ موفّقیتبراي ها آندار باشد، انتظار  امعن هابراي آن جنس به توجه

 آموزان دانشها، بر اساس نتایج برخی دیگر از پژوهش) 8( .یابدافزایش می شان تواناییاز  دختر آموزان ك دانشادرا

 فعالیـت مشارکت بیشـتري از خـود در    اند،ي بدنی برخوردار بودهتوانایی ادراك شدهسطح باالیی از  دختري که از

 )9( .دهندمی نشانی بدن

 بـودن  بـا معنـا   ،تحصـیل  يدورهدرس تربیت بدنی در  صالحیت ادراك شده که نماید بینی میپیشمدل این      

بـدنی   فعالیـت در  مشـارکت  قصـد  بـا ) ینمعلّمـ خانواده، دوستان و ( بدنی، حمایت ادراك شده  فعالیت) ارزشمندي(

باشد، قابل آموزان در زنگ ورزش میهایی که مرتبط با مشارکت دانش، انگیزهنظریهبا استفاده از این  .است مرتبط

همسـاالن، والـدین و   ( ي بین حمایـت ادراك شـده  هدف این پژوهش بررسی رابطه از این رو، )10( .بررسی است

شده بر  و توانایی ادراك) آموزانبدنی در زمان تحصیل براي دانش فعالیتمعنا و جایگاه ( ، ارزش ادراك شده)معلّم

  .استهاي بدنی در درس تربیت بدنی فعالیتمشارکت افراد در 

  

  بدنی  ي مشارکت در درس تربیتکنندهمتغیرهاي تعیین

 يهانگیز هاياغلب تئوريی را در نقش مهم فردي تواناییبه باور و اعتقاد داشتن  ):شایستگی( توانایی ادراك شده

 دهدها نشان مییافته )11( .نماید ایفا می یگیري هدف و انتظار و جهت ديمنپیشرفت از قبیل خود اثر بخشی، ارزش

را بـاور   نمایند و توانایی خـود در انجـام کـار   ی در نزد خود احساس شایستگی میفعالیتبراي انجام  افرادکه  زمانی

قـان دریافتنـد بـاور    حقّم )12( .ورزنـد مبادرت مـی  آن يادامه وانجام وظیفه  به نامناسبی تحت شرایط حتّ دارند،

را  غیرهجسمانی و  فعالیت و اتریاضی جمله از درسی هاي مختلف در حوزه آموزاندانش عملکرد، تواناییبه داشتن 

هـاي   فعالیـت امکان دارد براي انجـام  نمایند، ك ادرات و شایستگی را بنابراین افرادي که صالحی بخشد؛بهبود می

-مـی دسـت   فعالیتك نمایند از آن ادرات را ز طرفی دیگر زمانی که در خود عدم صالحیا ه وتر بود انگیزه بدنی با

   )13( .کشند
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بـاور  بـه  طـور مثبـت   در درس تربیت بدنی بـه  شرکت پژوهش خود دریافتند در) 2003( و همکارانش 1ژیانگ     

نسـبت بـه دختـران در ابـراز     پسـران   دهـد هـا نشـان مـی   هـاي آن یافتـه . ارتبـاط دارد  آمـوزان دانشهاي  توانایی

  s)14( .در درس تربیت بدنی هستند نسبت به دخترهاتوانایی باالتري  بههایشان داراي باور  توانایی

و معنـاي ادرك   ارزش د کـه دهـ مینشان ی آموزان دبیرستان روي دانش مطالعه بر :ي ادراك شدهارزش و معنا     

در ) 1984( ایکلز و همکارانش) 4( .ارتباط داردها  آن یانتخاب يها تفعالینوع  با مدرسهدر  آموزانشده توسط دانش

قائل است، بـا   تربیت بدنیدرس  برايآموز  تی که دانشاهمیو ارزش میزان  پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که

) 2003( ژیانـگ و دیگـران   هـم چنـین  ) 15( .آن مـرتبط اسـت   يادامهو  هاي بدنیفعالیتمیزان مشارکت او در 

ي بیشـتري بـراي   عالقـه  ،گیرنـد در نظر مـی  باالتري و معناي درس تربیت بدنی ارزش براي دریافتند افرادي که

در  انآمـوز  چه دانـش هر نماید کهتأیید می هااین یافته .دهنداز خود نشان میدرس تربیت بدنی  در فعالیت يادامه

تمایـل نشـان    فعالیـت نسبت به مشـارکت در آن   ي بیشتري انگیزه با، معناتر بدانندو با ترجالب ی رافعالیتنزد خود 

پیـدا  بدنی خود  فعالیتبراي ی یانآموزانی که ارزش و معدانش داده استنشان  هاپژوهش هم چنین )14( .دهندمی

   ) 6( .دهند، انجام میبدنی و رسیدن به موفّقیت فعالیتبیشتري براي مشارکت در انجام ، تالش اندکرده

ارائـه شـود،   آن براي یک جنس خاص جنس و مفید بودن  نوعبه  توجهها با فعالیتوقتی  هاي بدنیفعالیتدر      

از توانایی خـود افـزایش   آموز بنابراین ادراك دانش؛ یابدافزایش می موفّقیتبراي به جنسیت او  توجهفرد با  انتظار

 s)17، 16( .گرددبدنی می یتفعالیافته و سبب مشارکت بیشتر در 

براي افراد اوایل دبستان زمانی که  از معلّم والدین، همساالن واز سوي  ادراك شده حمایت :حمایت ادراك شده

) 1990( گرینوکل و دیگران .گیرد شکل می شوند تشویق می همساالنین و معلّموالدین،  به کوششانجام ورزش 

بدنی  فعالیت شرکت افراد دربر روي  زیاديین، تأثیر بسیار معلّممساالن و به ویژه هان مهم دیگر دریافتند که

تشویق در طول  ،یعنی ؛همسال هايگروهان و معلّمت مثبت از سوي تقوی دهد که ها نشان میپژوهش. دندار

نی قادر است آسابه لگروه همسا کبه عالوه، ی )18( .گرددبدنی می فعالیت، سبب مشارکت بیشتر افراد در کالس

و  نتایج پژوهش گرینوکل )7( .بگذارد اثر یزن میل فرديخالف  ن برآموزان در جهت رفتار کرد بر دیگر دانش

ت تحت به شد) سال 14 ـ 13( که نوجوانان بدین معنا نماید؛می را تأییدقبلی  ياهپژوهشهاي دیگران، یافته

است، ها نشان دادهپژوهش هم چنین )9( .هستنددنی به ویژه همساالن در درس تربیت ب دیگران مهمتأثیر 

فراهم آموزان براي دانشتربیت بدنی  هايفعالیتدر  مشارکتبهبود  براي فضاي مناسبی راتوانند می انی کهمعلّم

  )6( .گردندها میسبب افزایش مشارکت آن کنند،

  :شناسیروش

 بین مطرح در مدل نظري شایستگی بامتغیرهاي پیشرابطه بین بررسی تجربی  کهبه موضوع پژوهش  توجهبا 

پیمایشی انجام  ـ توصیفیاین پژوهش با رویکردي کمی و به روش  مشارکت در درس تربیت بدنی بوده؛از این رو

به  توجهمقیاس با . شامل مقیاس اصالح شده بوده استالعات در تحقیق حاضر آوري اطّگرد ابزار. استشده 

 54 بابازبینی بعد از  ي مورد مطالعه، همراه با اصالحاتی که در آن به عمل آمده،رهنگی جامعهف ـ شرایط اجتماعی

. ه استکار گرفته شدي مورد پژوهش بهدر جامعه وزن مثبت و برخی وزن منفی داشتند سؤاالتبرخی که ال ؤس

شرایط تأثیر هش احتمال کا ت،االؤبراي تشویق شرکت کنندگان براي خواندن دقیق سدادن وزن مثبت و منفی 

 

4-Xiang 
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ي نظریهبرگرفته از  همراه با استفاده از مقیاس )19( .بوده است االتؤکمک به درك معانی کامل س محیطی،

  . مطرح گردیدشایستگی، سؤاالت مربوط به شناسایی نیز 

سه از  حمایت ادراكسؤاالت مربوط به . اي لیکرت استفاده شده استبراي ارزیابی مقیاس از طیف پنج درجه     

 تشکیل شده و )سوال 11( معلّم، حمایت )سوال 10( دوستان ، حمایت)سوال 10( حمایت والدین: زیر مقیاس

 و همکارانش لیاز مطالعات  که بود الؤس شده، شش ادراك توانایی. بوده است سوال شده شامل ده ارزش ادراك

شامل هشت سؤال که چهار سؤال ) تربیت بدنی تمشارک( سؤاالت مربوط به متغیر مالك. استفاده شد )1995(

 بود که در بیرون از مدرسه یبدن فعالیت مربوط بهال ؤسدر درس تربیت بدنی در مدرسه و چهار  فعالیتمربوط به 

  . مورد استفاده قرار گرفت

 یک شهرمنطقه هاي آموزان دختر مقطع تحصیلی دبیرستاننفر از دانش 380ي این تحقیق، ي نمونهجامعه     

آموزان مشغول به تحصیل در مقطع ي هدف، مرتبط با دانشبدیهی است که توزیع سنّی جامعه. یزد بوده است

براي انتخاب نمونه . گیرندساله قرار می 18 ـ15دبیرستان است که بر اساس الگوهاي سنّی آموزشی در گروه سنّی 

، ي شهر یزدسه منطقهاز بین براي این منظور، . شوداده میاي استفاي چند مرحلهگیري خوشهنمونه ياز شیوه

موجود در  هايسپس از بین دبیرستان .شدانتخاب  ي یکمنطقه ،یعنی ؛یک منطقه ابتدا به صورت تصادفی

ها آموزان کالسو در بین دانش هشدبه طور تصادفی انتخاب  دبیرستان دخترانه ي مورد مطالعه، یکمنطقه

  .شدا نامه اجرپرسش

در ورزش در تأیید نقش نیروهاي عام گیري به صورت این ابزار اندازه: گیريابزار اندازه 2و پایایی1اعتبار     

براي ابزار ) آلفاي کرونباخ( مقدار ضریب پایایی درونی .انگیزشی در مشارکت در ورزش مورد تأیید قرار گرفته است

بوده است که  دارامعن) 1جدول ( درصد، α =05/0در سطح  هالّفهمؤبراي هریک از 75/0باالتر از گیري اندازه

  .گیري دارد نشان از پایایی باالي ابزار اندازه

  

  ضریب آلفاي کرونباخ براي مفهوم مورد سنجش) 1جدول

  مفهوم  تعداد  ضریب آلفاي کرونباخ

  حمایت خانواده 9  76/0

  معلّمحمایت  11  78/0

  حمایت دوستان 10  82/0

  ارزش ادراك شده 10  77/0

83/0  6  

 

  توانایی ادراك شده

 79/0                       8      قصد به مشارکت در درس تربیت بدنی

 
که در دو سطح  توصیفی است ـ هاي این پژوهش از نوع تحلیلیتجزیه و تحلیل آماري داده: هاي آماريروش

ها است که از آمار ها و درصد آني فراوانیروش توصیفی مانند محاسبه. شودآمار توصیفی و استنباطی انجام می

به منظور  ،آزمون همبستگی پیرسوناز بدین منظور . شودرابطه بین متغیرها استفاده می استنباطی براي بررسی
 

1- Validity 
2- Reliability 
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بین غیرهاي پیشبین متتا مشخص شود که آیا  شدهاستفاده متغیر مالك  بین بابین متغیرهاي پیش شناخت رابطه

در نهایت اي وجود دارد یا خیر؟ رابطه) متغیر مالك( آموزان در درس تربیت بدنیمشارکت دانش مطرح در مدل با

ر در تبیین واریانس متغیبین ي پیشرهاهر یک از متغیو نقش به منظور تعیین سهم گام به گام از روش رگرسیون 

  .ه استشد استفاده )متغیر مالك( مطالعه مورد

  

  :هایافته

 0/40. بوده است sd=  060/1با انحراف معیاري برابر با  65/15بدنی  آموزان تربیتمیانگین سنّی براي کلّ دانش 

گویان درصد از پاسخ 9/13ي دوم، گویان در پایهدرصد از پاسخ 4/37تحصیلی،  اولگویان در سال درصد از پاسخ

در بررسی ارتباط بین برخی . اندبوده) پیش دانشگاهی( ي چهارمگویان در پایهسخدرصد از پا 7/8ي سوم و در پایه

ي تحصیلی با هاي ورزشی فقط پایهفعالیتآموزان در شناختی با مشارکت دانشجمعیت ـ از متغیرهاي اجتماعی

داري داشته و بین سایر ي معناههاي بدنی رابطفعالیتها در با مشارکت آن )P : 111/3= )376 ،3 (F > 05/0( :مقدار

داري مشاهده هاي بدنی رابطه معنافعالیتمتغیرها شامل اشتغال پدر، سواد والدین و درآمد خانواده با مشارکت در 

 . نشده است

  :مشارکت در ورزشبین با همبستگی چندگانه بین متغیرهاي پیش

شدت تأیید شده آوري شده بههاي جمعتوسط داده بین با مشارکت در ورزشفرض رابطه بین متغیرهاي پیش

 :با مقدار خانوادهحمایت هاي چند متغیره، همبستگی مثبت معناداري را میان آزمون همبستگی نتایج. است

)05/0< p 131/0؛=r( ،با مقدار دوستان حمایت: )001/0< p 212/0؛=r( با مقدار ارزش ادراك شده: )001/0< p ؛

194/0=r( با مقدار ی ادراك شدهتوانای: )001/0< p 338/0؛=r(  را نشان داده است؛ مشارکت در تربیت بدنی با

  . اي مشاهده نشده استرابطهمشارکت در تربیت بدنی با  معلّم حمایتولی بین 

 :ربا مقدادوستان حمایت و ، )r= 346/0؛  p >001/0( :با مقدار معلّم حمایتبا  خانوادهحمایت بین  هم چنین     

)001/0< p  339/0؛ =r( با مقدار ارزش ادراك شده، و: )001/0< p 392/0؛ =r(، با مقدار و با توانایی ادراك شده: 

)001/0< p  270/0؛=r( ، با مقدار معلّم حمایتدوستان با حمایت بین  و داري وجود دارد معناهمبستگی مثبت: 

)001/0< p  476/0؛ =r( با مقدار ارزش ادراك شده، با: )001/0< p 457/0؛=r(، با مقدار و با توانایی ادراك شده: 

)001/0< p  354/0؛=r( ،حمایت با  بین ارزش ادراك شده هم چنین. همبستگی مثبت معناداري وجود دارد

مبستگی ه، و )r=358/0؛  p >001/0( :با مقدار توانایی ادراك شده ،)r=449/0؛ p >001/0( :با مقدار دوستان

 ،)r=547/0؛ p >001/0( :با مقدار ارزش ادراك شدهبا  بین توانایی ادراك شده ري وجود دارد ومثبت معنادا

  .همبستگی مثبت معناداري وجود دارد
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  بین با مشارکت در درس تربیت بدنیماتریس همبستگی چندگانه بین متغیرهاي پیش.  2جدول 

    001/0<P *** 05/0<P *  

  

  متغیرهاي مستقلرگرسیون گام به گام 

بین، از رگرسیون گام ي متغیرهاي پیشوسیلهبدنی بهبینی تغییرات متغیر مشارکت در درس تربیتبه منظور پیش

بین در گام ي متغیرهاي پیشمجموعه دهدزیر نشان می هايولطور که نتایج جدهمان. به گام استفاده شده است

، توانسته اند ) R2  .Adj: 01/0 P<: 380/48 =F=  111/0( است با مقدار که تنها یک متغیر معنادار بوده اول

 متغیر توانایی ادراك شده با ،از میان متغیرهاي گام نخست. درصد از واریانس متغیر مالك را تبیین کنند 1/11

)01/0, p <337/0 (B= ر معنادار شده و مقدار. معنادار بوده استدر گام دوم با دو متغی )127/0  =R2  .Adj: 

01/0 P<: 445/28 =F (رهاي پیشر مالك را 12بین توانایی تبیین بیش از متغیتبیین  درصد از واریانس متغی

 p <133/0 ,01/0 ( و متغیر درآمد با =B) p <327/0 ,01/0 ( که در این گام متغیر توانایی ادراك شده با کنند

(B= رها، معنادار بودهاندبه دلیل عدم معناداري از معادله رگرسیون حذف شدهاند و سایر متغی .  

  

  بینخالصه مدل رگرسیون گام به گام متغیرهاي پیش:   جدول شماره

  .R R Square  Adjusted R Square  F  Sig  مدل

1  

2  

337/0  

363/0  

114/0  

131/0  

111/0  

127/0  

380/48  

445/28  

000/0  

000/0  

   

  شده رگرسیون گام به گاممتغیرهاي معنادار :  جدول شماره

  .Beta Std.error  t  Sig  متغیر  مدل

  000/0  956/6  046/0  337/0  توانایی ادراك شده  1

  توانایی ادراك شده  2

  درآمد

327/0  

133/0  

046/0  

000/0  

789/6  

767/2  

000/0  

006/0  

  

            مشارکت در تربیت بدنی

          131/0 *  خانوادهحمایت 

        346/0 ***  060/0   معلّم حمایت

      476/0 ***  339/0 ***  212/0 ***  دوستان حمایت

 ***  457/0 ***  392/0 ***  194/0 ***  ارزش ادراك شده
449/0  

  

 ***  354/0 ***  270/0 ***  338/0 ***  توانایی ادراك شده
358/0  

*** 
547/0  
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اند؛ اما سایر متغیرها نیز به شتهگرچه دو متغیر درآمد و توانایی ادارك شده تأثیر مستقیمی بر متغیر مشارکت دا     

مستقیم سایر متغیرها از تحلیل مسیر استفاده شده اند که به منظور بررسی تأثیر غیرمستقیم تأثیر داشتهصورت غیر

  .نتایج مربوط به آن به صورت نمودار و جدول در ادامه ارائه شده است. است

  
  بین بر متغیر مالكشتحلیل مسیر تأثیر متغیرهاي پی: نمودار شماره

  

  بینهاي پیشمستقیم و تأثیر کلّ متغیرتأثیر مستقیم، غیر:   جدول شماره

  تأثیر کل  تأثیر غیرمستقیم  تأثیر مستقیم  متغیر

  327/0    327/0  توانایی ادارك شده

  133/0    133/0  درآمد

  158/0  158/0    ارزش ادراك شده

  075/0  075/0    حمایت خانواده

  039/0  039/0    ممعلّحمایت 

  103/0  103/0    حمایت دوستان

  029/0  029/0    سن

  

  : بحث

ي مورد مطالعه، تعریف و عملیاتی شده و با یک فرهنگی جامعه ـ به شرایط اجتماعی توجهبین با متغیرهاي پیش

ي بین عوامل تعیین بطهرا ،نتایج همبستگی چند متغیره. آموزان با موفقیت مورد آزمون قرار گرفتند نمونه از دانش

آموزان را مورد تأیید قرار داده در بین دانش )متغیرمالك( و مشارکت در درس تربیت بدنی) بینمتغیر پیش( کننده

- هاي جمعداده. بوده است) 4( هاي پژوهشی ایکلز و دیگرانهاي این پژوهش تأیید مجددي بر یافتهیافته. است

در درس  بین با مشارکتمتغیرهاي پیشاطّالعات ارزشمندي را براي ارزیابی ي این پژوهش توانست آوري شده

که براي افزایش  توان بیان نمودمی دست آمدههنتایج ببه  توجهبا چنان که . تربیت بدنی در اختیار ما قرار دهد

ایت ادراك شده، خصوص حمباال به بینمتغیرهاي پیشتوان از می مشارکت دختران در درس تربیت بدنیمیزان 

این نتایج  هم چنین .سود جستتوانایی ادراك شده و ارزش و معناي ادراك شده به عنوان متغیري قوي در آنان 



   113 ...یبدن تیمرتبط با مشارکت در درس ترب يهاانگیزه یبررس

مبین آن است که نتایج کسب شده توسط این  ،در همبستگی چندگانه نشان داده شده است آن کهچنپژوهش 

که به همبستگی قوي ) 9( و گرینوکل و دیگران) 14( ژیانگ و همکاران پیشین پژوهشیهاي با یافتهپژوهش 

ایکلز و  پژوهشیهاي یافتهاند، همخوانی دارد و با نموده ها با مشارکت در درس تربیت بدنی تأکیدمؤلّفهبین 

 درس تربیت بدنیي مثبتی بین توانایی ادراك شده با شرکت در که رابطه)13( ویگ فیلد و دیگران) 4( همکاران،

حمایت ادراك شده، هاي مؤلّفههمبستگی بین  هم چنین .همخوانی دارداند، خود مورد تأیید قرار داده را در پژوهش

ارزش ه بکه )20( و ژیانگ و همکاران) 8( هاي دایلهاي ورزشی با یافتهفعالیتبا مشارکت در توانایی ادراك شده 

همسو ، )20( اندداشتهکید أت درس تربیت بدنیدر  افرادبر مشارکت  مهمري عنوان متغی به و معناي ادراك شده

اي در این پژوهش رابطه بدنیدرس تربیتو شرکت در ) 2جدول ( معلّمدر عین حال بین متغیرهاي حمایت  .است

  . یکسان نباشد )9( هاي گرینوکل، لی و لوماکسمشاهده نشده است که با یافته

 7/12بین، توانایی ادراك شده و درآمد ز بین متغیرهاي پیشرگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که ا     

د که متغیرهاي این مدل براي ایجاد انگیزش در دهنان میتحقیقات پیشین نش. درصد از واریانس را تبیین نمایند

در  نتایج کسب شده ي مناسبی برخوردارند که باکنندهبینیباشند و از نقش پیشبدنی مهم می قلمرو درس تربیت

  .استمورد تأیید قرار گرفته این پژوهش نیز 

توانایی ادراك شده و درآمد  نموده است، میزان اثرگذاري توجهآنچه در این پژوهش بیش از همه جلب : نتیجه

بوده  بدنی مهم ورزشی مربوط به درس تربیت هايتلیفعادر آموزان دانش بر مشارکتها رمتغی، نقش این است

توان هاي این پژوهش میاز یافته .گرددیخوبی آشکار مهبگام به گام با مراجعه به تحلیل رگرسیون این امر . است

حمایت ادراك شده، توانایی ادراك شده و ارزش و معناي نتیجه گرفت که با تأکید بر شناخت عوامل مرتبط با 

ي چند عوامل مورد بررسی در جامعههر اما باید اشاره نمود. توان موجب افزایش مشارکت گردید، میادراك شده

-  آموز را در درس تربیتاند بخشی از واریانس مشارکت دختران دانش، توانسته)آموزان دختردانش( مورد مطالعه

چنان درصد باالیی نمود که هم ین متغیرها دارد؛ ولی باید بیاند که نشان از قدرت مناسب تبیین انبدنی تبیین نمای

 ي مورد مطالعه تبیین نشده باقی مانده است؛ بنابرایندر درس تربیت بدنی در جامعه تاز واریانس مشارک

عوامل  يقادر به تبیین همه اما ؛دنباشبدنی می درس تربیت از عوامل مشارکت در یبخشتنها  متغیرهاي باال

هاي بعدي در مورد د در پژوهش؛ بنابراین بایندبدنی نیستدرس تربیت مربوط بههاي تلیفعادر مشارکت  مرتبط با

  .بیشتري معطوف گردد توجهفردي و اجتماعی  ها چهبینسایر پیش
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