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 چکيده
يكي از عوامل اثرگذار بر رويكردهاي مشاركت ورزشي، . افراد با انگيزه هاي متنوعي نيز در ورزش شركت مي كنند

 دانشجوي ورزشكار 310زشكار ايراني و  دانشجوي ور279به اين منظور، ديدگاه ها و انگيزه هاي . تفاوت هاي فرهنگي است
در سومين  و دانشگاه هاي روسي شركت كننده اين دانشجويان از دانشگاه هاي گيالن، مازندران، گرگان. بررسي شدروسي 

ديدگاه اين افراد با . شركت كرده بودند) ، دانشگاه گيالن83تابستان (المپياد ورزشي دانشگاه هاي حاشية درياي خزر 
ثبات .  ارزشي ليكرت اندازه گيري شد5 سؤال 14اي و انگيزة آنان با پرسشنامة استاندارد شامل   محقق ساختهپرسشنامة

 05/0 متغير بود و داده هاي تحقيق با آزمون خي دو ويو من ويتني در سطح 79/0 – 86/0دروني پرسشنامه ها در دامنة 
P≤اه دانشجويان ايراني و روسي در مورد تدثير رشد شناختي و  نتايج تحقيق نشان داد كه ديدگ. تجزيه و تحليل شدند

 اجتماعي مشاركت ورزشي، دانشجويان –آگاهي هاي عمومي ورزشي بسيار به هم نزديك بود، ولي در مورد تأثير عاطفي 
زه هاي در دانشجويان روسي انگي. ايراني بر نقش اجتماعي ورزش و دانشجويان روسي بر نقش عاطفي ورزشي تاكيد داشتند

رقابت، چالش و تعامل اجتماعي و در دانشجويان ايراني انگيزه هاي سالمتي، لذت، وضعيت ظاهري و آسودگي و آرامش از 
  .داليل مهم شركت در فعاليت هاي ورزشي منظم بود
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  مقدمه

 انگيزه هاي افراد، محيط و رفتار فردي و گروهي براي تحليل بررسي سه عامل ويژگي ها، عقايد، اهداف و
 ، 1از بين اين سه عامل و بر اساس ديدگاه پينتريك و شاروبن. مشاركت ورزشي در هر جامعه ضرورت دارد

شناخت انگيزه از اجزاي ضروري و پيش نياز فعاليت هاي ورزشي است و ميزان تالش يا استقامت و تعهد فرد را 
بررسي ديدگاه و انگيزه هاي مشاركت ورزشي مردم، به اندازه اي توسعه ). 3(ن مي دهدابه اهداف نشدر رسيدن 

 3حتي تئودوسيو). 2( عامل انگيزشي را در اين زمينه شناسايي كرده است 100 ، تا كنون 2و تنوع يافته كه گرين
اكم بر فضاي تمرين و ورزش را نشان داده كه مجموع انگيزه هاي شركت كنندگان و مربيان، جو انگيزشي ح

  بيان مي كنند كه 4وازو و همكاران). 23(تعيين مي كند كه عامل اثرگذاري بر استمرار مشاركت ورزشي است 
انگيزة لذت، عامل پيش بيني كنندة مثبت و مهمي براي استمرار شركت و مورد تاكيد مربيان و شركت كنندگان 

  ). 24(است 

دهد كه افراد با انگيزه هاي متفاوتي مانند كسب نشاط،  لف در كشور نشان ميبررسي نتايج تحقيقات مخت
  ي شركت شهاي ورز احساس لذت و پيشگيري از بيماري و شادابي و الغر شدن و حفظ سالمت در فعاليت

 نشان دادند كه آمادگي جسماني، اجتماعي شدن، هيجان ، كسب تجربه و دوري از 5اورت و ساتن). 1(كنند مي
 كسب سالمتي، شادابي و 6در صورتي كه شارپ شايرجي). 5(، پنج عامل اصلي پرداختن به ورزش است كار

 آمادگي و ، انگيزه هاي ديگري نيز مانند سالمتي و)21(تناسب اندام را از انگيزه هاي اصلي ورزش كردن مي داند
، بهداشت رواني و گذران )10(في ديگر محققان انگيزه لذت و رفع نيازهاي عاط). 26(نام مي برند را آرامش 

در صورتي كه بزرگساالن بيشتر با هدف . را براي افراد جوان و دانشجويان در نظر گرفته اند) 22(اوقات فراغت 
  . افزايش نيروي زندگي، كنترل وزن و ديگر عوامل سالمتي در فعاليت هاي ورزشي شركت مي جويند

                                                            
1 - Pintrich & Schrauben, 1992 
2 - Green, 2002 
3 - Theodosiou, 2005 
4 - Vasou et al, 2005 
5 - Owerth & Satten, 1988 
6 - Sharp Shire.J , 1997 
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 اجتماعي، افزايش قدرت بدني، لذت بردن –ني اثيرات مثبت رودانشجويان بيشتر به منظور حفظ سالمتي، تا
عالوه براين، بهبود وضعيت فكري و ذهني، ). 2(و بودن در كنار دوستان در اين فعاليت ها شركت مي كنند 

هاي اين  هاي درسي و آموزشي، ديگر انگيزه و تقويت فعاليت) 4(، سالمتي و تندرستي )18(كاهش فشار رواني 
 دانشگاه، نشان داد كه كسب آمادگي 11 دانشجو از 598بررسي ديدگاه  با 1دهد تامپسون شكيل ميگروه را ت

 با 2چن دبليو). 4(ترين انگيزة دانشجويان است  جسماني، حفظ تعادل ذهني و رواني، و مقبوليت اجتماعي، مهم
زمان بيشتري براي تمرين و مقايسة انگيزة دانشجويان چيني و آمريكايي نشان داد كه دانشجويان آمريكايي 

با اينكه انگيزة دانشجويان پسر از دانشجويان دختر بيشتر بود، ولي همة آنها با سه . فعاليت بدني صرف مي كنند
البته تعامل . كردند هاي ورزشي شركت مي هدف كنترل وزن، سالمت رواني و تعامل اجتماعي در فعاليت

ريكايي و دانشجويان دختر چيني بود، در صورتي كه كنترل وزن، اولين اجتماعي، اولين انگيزة دانشجويان پسر آم
  ). 7(انگيزة دانشجويان دختر آمريكايي را تشكيل مي داد 

هاي انگيزشي جوانان نروژي دريافت كرد كه انگيزة رقابت و چالش در  ، با بررسي تفاوت3براتن و سوبك
دانشجويان سياه پوست ترين انگيزة  كند كه مهم  بيان مي4گوارترمن). 14به نقل از (مردان بيشتر از زنان است 

 است، ولي زنان بيشتر با انگيزة تندرستي و زيباشناختي و مردان بيشتر با انگيزة تعامل 5يمدآمريكايي، خودكارا
 با بررسي داليل شركت دانشجويان نشان داد 6اسميت). 20(اجتماعي در فعاليت هاي ورزشي شركت مي كنند 

توان گفت كه حضور بيشتر  بنابراين مي). 22( نيز انگيزة كسب وضعيت ظاهري بر مردان برتري دارند كه زنان
اما . ي فقط به دليل انگيزة بيشتر نيست، بلكه نوع انگيزة آنان از زنان متفاوت استشت هاي ورزيمردان در فعال

 انگيزة مشاركت ورزشي نيز افزايش و نكتة مهم اين است كه هر چه ديدگاه و نگرش افراد به ورزش مثبت باشد،
  ). 9، 18، 21(هر چه انگيزة دروني بيشتر باشد، استمرار شركت در ورزش نيز بيشتر مي شود 

                                                            
1 - Thompson, 1989 
2 - Chen W, 1998 
3 - Braathen & Svebak, 1992 
4 - Qurterman, 1996 
5 - Self-efficacy 
6 - Smith, 2002 



  ۱۳۸۸زمستان , ۳ورزشی، شمارة مديريت نشرية                                                                               

 

١٧٠

 با مقايسة انگيزه هاي دانشجويان دختر و پسر نشان دادند كه دانشجويان بيشتر با 1كيلپاتريك و همكاران
 هاي ورزشي شركت مي كنند، در صورتي كه انگيزة آنان از انگيزه هاي دروني مانند لذت و شادي در فعاليت

اسميت ). 15(شركت در تمرينات اغلب بيروني مانند حفظ وضعيت ظاهري، كنترل وزن و كاهش استرس است 
 با بررسي انگيزة تمرين دانشجويان دختر نشان داد كه كسب سالمتي و حفظ ويژگي هاي 2بي اي و همكاران

البته تحقيقات ديگري نيز باالترين انگيزة آنان را كسب تناسب ). 22( اين گروه است ظاهري، دو انگيزة اصلي
به طور كلي از نظر . گزارش كرده اند) 3(، حفظ سالمتي و تناسب اندام، تغيير روحيه و كاهش وزن )6، 22(اندام 

 ها نيز بايد در اين راستا  انگيزة دروني جزء عوامل اصلي و عمدة مشاركت ورزشي افراد هستند و برنامه3پردرسن
 نيز نشان داد كه 5مالت باي.  باشد4جسماني و بدنيهاي اين افراد مربوط به عوامل  قرار گيرند، حتي اگر انگيزه

هاي ورزشي شركت مي كنند و  دانشجويان اغلب براي افزايش سطح بهداشت روان و كاهش استرس در فعاليت
هاي فعاليت بدني و  رسد كه انگيزه بنابراين به نظر مي. يروني برتري داردانگيزه هاي دروني نيز بر انگيزه هاي ب

  . ورزش با انجام مطالعات بين فرهنگي بيشتر آشكار شود

هاي فعاليت ورزشي دانشجويان كشورهاي مختلف اين  بنابراين با توجه به نتايج متفاوت در اولويت انگيزه
هاي آنان با همتايان غيرايراني ضروري است تا  قايسة انگيزهموضوع در مورد دانشجويان ورزشكار ايران و م

اند؟ چه ديدگاهي در مورد فوايد مشاركت  هاي ورزشي كدام هاي آنان در فعاليت مشخص شود اولويت انگيزه
ها چه تفاوت هايي با دانشجويان روسي دارند؟ اين نوع مطالعة بين فرهنگي  ورزشي دارند؟ و به ويژه در اين جنبه

  . استريزي ورزش همگاني يا قهرماني نيز مفيد  هاي دروني و بيروني و رويكرد برنامه سايي انگيزهشنا

 تحقيق  وش ر

 مقايسه اي انجام گرفته است–اين تحقيق از نوع توصيفي است و با روش علي  .  

                                                            
1 - Kilpatrik M et al, 2005 
2 - Smith B L.et al, 1998 
3 - Perdersen, 2002 
4 - Body – related motivation 
5 - Maltby , 2001 
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  جامعه و نمونة آماري

شركت كننده در )  نفر589(روسي جامعة آماري تحقيق كلية دانشجويان ورزشكار دختر و پسر ايراني و 
از ايران )  دختر89 پسر و 190( ورزشكار 279. سومين المپياد ورزشي دانشگاه هاي حاشية درياي خزر بودند

 ورزشكار خارجي 310و ) دانشگاه گيالن، مازندران، گرگان و مركز آموزشي شيالت ميرزا كوچك رشت(
دانشگاه هاي فني و دولتي آستراخان، دولتي (از روسيه )  دختر104 پسر و 206(كشورهاي حاشية درياي خزر 

در ) دانشگاه دولتي باكو(و آذربايجان ) دانشگاه دولتي و نفت و گاز آتيرائو(، قزاقستان )داغستان و دولتي كاميكيا
ا  نفر آنه282بودند كه )  پسر257 دختر و 135( نفر 392نمونة آماري تحقيق، . اين مسابقات شركت كرده بودند

  . بودند)  پسر73 دختر و 37( نفر غيرايراني 110و )  پسر184 دختر و 98(ايراني 

  ابزار تحقيق 

با استفاده از مباني نظري و پژوهش هاي انجام گرفته، از پرسشنامة محقق ساخته و پرسشنامة استاندارد 
قسمت اول ويژگي هاي  قسمت بود كه 3پرسشنامة محقق ساخته شامل . براي جمع آوري اطالعات استفاده شد

قسمت دوم با .  سؤال اندازه گيري مي كرد28و سوابق ورزشي را با ) زندگينامه اي(فردي و قسمت دوموگرافيك 
 سؤال 13 سؤال تاثيرات ناشي از شركت در ورزش را بر آگاهي هاي فردي و اجتماعي و قسمت سوم با 12

پرسشنامة . اندازه گيري مي كرد) زياد تا بي تاثير( گزينه 4 عاطفي را با –تاثيرات مشاركت ورزشي بر رشد رواني 
، انگيزة دانشجويان را نسبت به فعاليت بدني )از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم( سؤال پنج گزينه اي 14دوم با 
 . مي سنجيد1ورزش

گيالن آن را مورد  نفر از اعضاي هيأت علمي دانشكدة تربيت بدني دانشگاه 7پس از تدوين اولية پرسشنامه، 
در مرحلة دوم، اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال شد و براي مطالعة راهنما چون . بازبيني و بررسي قرار دادند

 دانشجوي ورزشكار دانشگاه گيالن و شركت 18قرار داشتند، اين ابزار روي فقط دانشجويان ايراني در دسترس 
ثبات دروني كل پرسشنامه با استفاده از . آزمون شد) مسابقات ماه قبل از شروع 2(كننده در اردوي آمادگي 

همين پرسشنامه توسط دو مترجم و زيرنظر يكي از مجريان تحقيق .  محاسبه شدR = 79/0آزمون آلفا كرونباخ 

                                                            
1 - Motivation  For Physical Activity (MPA) 
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پرسشنامة دوم، پيشتر توسط . به زبان روسي و دقيقاً به همان ترتيب سؤاالت پرسشنامة فارسي ترجمه شد
اين پرسشنامه انگيزة . ساخته شده و در چند تحقيق مورد استفاده قرار گرفته بود) 1990 (1ندزيكوربين و لي

 ، انگيزة اجتماعي 5 ، چالش و موفقيت4 ، آرامسازي و رهايي از فشار3 ، انگيزة شادي و لذت2سالمتي و آمادگي
ه با توجه به جدول محاسبة   را اندازه گيري مي كند ك8  و انگيزة رقابت7  ، انگيزة وضعيت ظاهري6شدن

 سطح خيلي ضعيف، ضعيف، متوسط، خوب و عالي 5امتيازهاي نهايي، نگرش افراد به فعاليت بدني و ورزش در 
  .  نيز تقسيم شده اند9اين انگيزه ها به دو بخش انگيزة دروني و بيروني. قرار مي گرفت

  روش جمع آوري و تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

هاي الزم را از   توسط شش نفر از عوامل اجرايي پژوهش كه به زبان روسي نيز آشنا و آموزشابزار تحقيق
هاي تحقيق در محل اسكان و  كلية پرسشنامه. آوري شد قبل ديده بودند، در طول چهار روز توزيع و جمع

انگيزه و دقت در ضمن به منظور افزايش . آوري شد  دقيقه نيز جمع30استراحت دانشجويان توزيع و پس از 
به . هاي تحقيق قرار گرفت در اختيار آزمودني) روان نويس(اي  دانشجويان در پاسخگويي به سؤال هاي، هديه

چون بر اساس نتايج آزمون كلموگروف .  استفاده شدSPSSمنظور تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزار آماري 
   و خي دو در سطح 10 بودند، از آزمون من ويتنياسميرنوف، متغيرهاي تحقيق به صورت نرمال توزيع نشده

05/0 P<براي مقايسة داده هاي اصلي استفاده شد  .  

  

                                                            
1 - Corbin & Lindesy 
2 - Health & Fitness 
3 - Fun & Enjoyment 
4 - Relaxation 
5 - Challenge & Achievement 
6 - Social 
7 - Appearace 
8 - Competition 
9 - Intrinsic & Extrinsic Motives 
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  يافته های تحقيق نتايج و 

مقايسة ديدگاه دانشجويان در مورد نقش فعاليت هاي ورزشي بر رشد آگاهي و شناخت فردي و عمومي 
اثير ورزش را در حد زياد اعالم كردند، اما فقط از نشان داد كه درصد بسيار زيادي از شركت كنندگان نقش و ت

ايراني، نقش فعاليت هاي ورزشي بر يادگيري و پيشرفت درسي و همچنين در يادگيري  ديدگاه دانشجويان
همين موضوع نيز در مورد ). 1جدول (مديريت مسابقات نسبت به دانشجويان غيرايراني بيشتر و معني دار است 

ي فعاليت هاي ورزشي صادق است، يعني درصد زيادي از ورزشكاران نقش و تأثير ورزش  اجتماع– عاطفي تأثير
را در حد زياد اعالم كردند، اما از ديدگاه دانشجويان غيرايراني، نقش ورزش بر رضايت عمومي از زندگي، رهايي از 

جويان ايراني نقش فشارها و مشكالت زندگي و افزايش ميزان تحمل درد و سختي، و برعكس از ديدگاه دانش
ورزش بر كاهش انحرافات و روابط نامناسب اجتماعي و كاهش خشم و پرخاشگري بيشتر از ديدگاه گروه ديگر 

  ). 2جدول (است 

 يو نشان داد با –با استفاده از آزمون من ويتني ) 3جدول ( انگيزة فعاليت هاي ورزشي 1مقايسة رتبة
بيشتر از زنان ورزشكار ) به جز در انگيزة آسودگي و چالش(ة انگيزه ها ميانگين رتبة زنان ورزشكار ايراني در هم

انگيزة فعاليت ورزشي ). ≥P 01/0(غيرايراني بود، ولي اين تفاوت فقط در انگيزة وضعيت ظاهري معني دار بود 
ط در انگيزة بيشتر از مردان غيرايراني بود، ولي فق) به جز انگيزة رقابت و چالش(مردان ايراني در كلية موارد 

مقايسة انگيزة كلي ورزشكاران نيز آشكار ساخت ). ≥P 01/0(بهداشت و سالمت تفاوت معني داري وجود داشت 
كه ورزشكاران ايراني، فقط انگيزة چالش و رقابت كمتري از ورزشكاران غيرايراني دارند، ولي انگيزة سالمتي و 

 ).≥P 01/0(يرايراني معني دار بود بهداشت ورزشكاران ايراني در مقايسه با ورزشكاران غ

مقايسة انگيزة زنان و مردان ورزشكار نشان داد كه مردان در كلية موارد با انگيزة بيشتري از زنان در فعاليت 
مجموع رتبة انگيزة ورزشكاران .  معني دار است≥P 05/0هاي ورزشي شركت مي كنند و اين تفاوت ها در سطح 

همين نتايج در مقايسة . مختلف، بسيار متغير بود و تفاوت معني داري را نشان ندادمجرد و متأهل در انگيز هاي 
ولي انگيزة سرگرمي و لذت دانشجويان رشتة . دانشجويان ورزشكار تربيت بدني و غيرتربيت بدني، به دست آمد

                                                            
1 - Mean Rank  
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معني دار بود و ) 182: مجموع رتبه (بيشتر از دانشجويان غيرتربيت بدني ) 211: مجموع رتبه(تربيت بدني 
)05/0 P≤ ( مقايسة انگيزة دانشجويان نشان داد كساني كه فعاليت ورزشي خود را از دورة ابتدايي و راهنمايي

انگيزة بيشتري از ) 201: مجموع رتبه (و آرامسازي ) 202= مجموع رتبه (شروع كرده اند، فقط در انگيزة رقابت 
فعاليت ورزشي ) 175: مجموع رتبه (و ) 167: مجموع رتبه (اه دانشجويان دارند كه در دورة دبيرستان و دانشگ

در ضمن كلية افرادي .  متغير بود238- 124البته دامنة مجموع رتبه ها بين ) ≥P 05/0(خود را شروع كرده اند 
انگيزه ها، رتبة باالتري از افرادي در همه كه خارج از دانشگاه فعاليت هاي ورزشي خود را ادامه مي دادند، 

  .اشتند كه فقط در دانشگاه فعاليت مي كردند، ولي اين تفاوت ها معني دار نبودد
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  )آزمون خي دو (مقايسة ديدگاه هاي دانشجويان در مورد نقش ورزش بر آگاهي هاي عمومي. 1جدول 
  دانشجويان غيرايراني  دانشجويان ايراني

يف
رد

  

  آزمودني گزينه
  

  %)(كم   (%)زياد  متغيرها

نمي دانم 
 و 

بي تأثير 
(%)  

  (%)كم  (%)زياد 

نمي دانم 
 و 

بي تأثير 
(%)  

  سطح 
  معني داري

  يادگيری و پيشرفت درسی  1
۵۴  ۲۷  ۱۹  ۴۴  ۵/۲۱  ۵/۱۳۴  ۰۰۱/۰**  

  شناخت توانايی ها و   2
  ضعف های جسمانی

۷۶  ۱۳  ۱۱  ۶۷  ۲۰  ۱۳  ۳۳/۰  

  درک راهبرد های بازی   3
۷۵  ۱۴  ۱۱  ۷۴  ۱۴  ۱۲  ۶۹/۰  

  ریدرک زيبا شناختی و هن  4
۴۸  ۲۹  ۲۳  ۵/۵۵  ۱۹  ۵/۲۵  ۲۲/۰  

درک و رعايت اصول   5
  بهداشتی و سالمتی

۵/۶۱  ۲۳  ۵/۱۵  ۵/۷۵  ۱۶  ۵/۸  ۰۷/۰  

توانايی مديريت در امور   6
  زندگی

۶۶  ۱۹  ۱۵  ۶۰  ۱۹  ۲۱  ۵۴/۰  

شناخت جغرافيا و فرهنگ   7
  مردم

۶۲  ۵/۲۵  ۵/۱۲  ۶۷  ۱۷  ۱۶  ۳۴/۰  

شناخت نقش تغذيه، خواب و   8
  استراحت

۷۳  ۱۶  ۱۱  ۷۵  ۱۲  ۱۳  ۷۷/۰  

شناخت رفتار فردی و گروهی   9
  ديگران

۷۳  ۱۵  ۱۲  ۷۸  ۷  ۱۵  ۱۶/۰  

تجربة آموختن و بودن با   10
  ديگران

۷۱  ۱۵  ۱۴  ۶۸  ۱۸  ۱۴  ۱۹/۰  

  يادگيری مديريت مسابقات  11
۶۹  ۲۰  ۱۱  ۴۹  ۲۵  ۲۶  ۰۱/۰** 

  توان اجتماعی و دوست يابی  12
۷۳  ۱۴  ۱۳  ۷۴  ۱۹  ۱۷  ۳۴/۰  

  . است معني دار ≥P 05/0 در سطح *
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  )آزمون خي دو(مقايسة ديدگاه هاي دانشجويان در مورد تأثيرات عاطفي و اجتماعي فعاليت هاي ورزشي . 2جدول 
  دانشجويان غيرايراني  دانشجويان ايراني

يف
رد

  

  آزمودني گزينه
  

  (%)كم   (%)زياد  متغيرها

نمي دانم 
 و 

بي تأثير 
(%)  

  (%)كم  (%)زياد 

نمي دانم 
 و 

بي تأثير 
(%)  

  سطح 
  معني داري

ابراز و كنترل درست   1
  52/0  17  19  64  17  23  60  احساسات و هيجانات

  *02/0  11  13  76  16  25  59  رضايت عمومي از زندگي  2

كاهش فشارهاي تحصيلي و   3
  26/0  24  42  34  22  35  43  درسي

  97/0  13  19  68  12  20  68  تغيير رفتار و شخصيت   4

رهايي از فشارها و مشكالت   5
  **01/0  21  16  73  18  28  54  گيزند

افزايش ميزان تحمل درد و   6
  *04/0  15  15  70  17  21  62  سختي

  70/0  16  11  73  13  15  72  روحية تواضع و دوستي   7

گسترش روابط گروهي و   8
  18/0  4  11  85  11  11  78  اجتماعي

  37/0  10  7  83  15  11  74  احساس همكاري و همزيستي  9

 يادگيري رقابت درست و  10
  19/0  17  10  73  15  19  66  سالم

  **01/0  31  31  38  21  26  53  كاهش خشم و پرخاشگري  11

كاهش انحرافات و روابط   12
 **001/0  35  19  46  17  18  65  نامناسب اجتماعي

  07/0  21  16  63  13  13  74  كذران درست اوقات فراغت   13
  .  معني دار است≥P 05/0 در سطح *
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  )آزمون يو من ويتني(ه هاي دانشجويان ايراني و غيرايراني مقايسة رتبة انگيز. 3جدول 
شاخص   كل ورزشكاران  ورزشكاران مرد  ورزشكاران زن

  آماري
  

ني  انگيزه
يرا
ا

ني  
يرا
يرا

غ
 يو  

ني
ويت

ن 
م

  

ح 
سط

ري
ادا
معن

  

ني
يرا
ا

ني  
يرا
يرا

غ
 يو  

ني
ويت

ن 
م

  

ح 
سط

ري
ادا
معن

  

ني
يرا
ا

  

ني  غير
يرا
ا

 يو  
ني

ويت
ن 
م

  

ح 
سط

ري
ادا
معن

  

سالمتي و 
  اشتبهد

30/
68  

65  17
17

  

69/0  13
3

  111  53
99

  

02/0*  

200  17
5

  13
17

4
  

03/0* 

سرگرمي و 
15  61  70  لذت

46
  

20/0  13
1

  118  58
93

  

19/0  

5/
200  17

8
  13

44
1

  

06/0  

17  69  67  چالش
53

  

83/0  125  13
0

  62
58

  

58/0  192  198  146
65

  

58/0  

تعامل 
  اجتماعي

5/
68  

5/
65  17

22
  

70/0  129  123  62
82

  

57/0  196  18
9

  146
78

  

56/0  

وضعيت 
125  53  73  ظاهري

3
  

002/0*  

127  126  64
72

  

89/0  199  18
0

  13
63

2
  

08/0  

  68  رقابت

5/
64  168

1
  

61/0  121  13
4

  55
78

  

05/0*  18
9

  204  13
95

0
  

20/0  

سودگي و آ
162  63  69  آرامش

0
  

37/0  129  121  88
46

  

41/0  198  18
3

  13
99

8
  

20/0  

  .  معني دار است≥P 05/0 در سطح *
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   نتيجه گيریبحث و 

از ديدگاه ) 2 و 1جدول ( اجتماعي –مقايسة نقش ورزش بر آگاهي هاي فردي و عمومي و رشد عاطفي 
دانشجويان غيرايراني نشان داد كه توافق نظر بسيار زيادي در مورد نقش و تاثير مثبت و سازندة ورزش وجود 

ر زيادي بر رشد شناخت فردي و آگاهي بنابراين از ديدگاه هر دو گروه، فعاليت هاي ورزشي در دانشگاه تاثي. دارد
البته فقط در مورد نقش فعاليت هاي ورزشي بر يادگيري و پيشرفت درسي و يادگيري مديريت . عمومي دارد

در هر دو مورد دانشجويان ايراني، نقش بيشتري را براي اثرگذاري ورزش بر . مسابقات تفاوت نظر وجود داشت
ين، مي توان گفت اين جنبه از فوايد و تاثيرات ورزشي، فراملي و فرا فرهنگي بنابرا. اين دو بعد در نظر گرفتند

  .است و دانشگاه ها و مدارس بايد بتوانند اين انگيزه را در برنامه هاي خود تقويت كنند

 اجتماعي دانشجويان از ديدگاه دو گروه، اختالف نظر –در مورد تاثير فعاليت هاي ورزشي بر رشد عاطفي 
از يك طرف، چون . بت به تاثيرات شناخت فردي و آگاهي هاي عمومي ناشي از ورزش وجود داردبيشتري نس

 اجتماعي در فعاليت هاي ورزشي كامالً از تجارب فردي و ويژگي هاي شخصيتي و –متغيرها و عوامل عاطفي 
 اثرگذار است، تفاوت در اجتماعي فرد تاثير مي پذيرند و از طرف ديگر، عوامل فرهنگي و تربيتي جامعه نيز بر آن

 به خوبي اين موضوع را نشان مي 12 و 11، 5، 2بررسي دقيق سؤال هاي، . اين ابعاد طبيعي به نظر مي رسد
رزش بر كاهش خشم و پرخاشگري و كاهش روابط اجتماعي ورزشكاران غير ايراني، نقش و). 2جدول (دهد 

 را بر رضايت زندگي، رهايي از فشار و افزايش تحمل و نامناسب را كمتر از دانشجويان ايراني، ولي نقش ورزش
به نظر مي رسد دانشجويان غيرايراني در روابط اجتماعي و . سختي بيشتر ازدانشجويان ايراني در نظر گرفته اند

بيان هيجانات خشم و پرخاشگري از آزادي عمل بيشتري برخوردارند، در صورتي كه دانشجويان ايراني، از نظر 
اين نگرش و ديدگاه مثبت . تصادي و فشارهاي زندگي در دوران تحصيل شرايط خوبي ندارندوضعيت اق

  . دانشجويان در مورد فعاليت هاي ورزشي بسياز سازنده است و شايد از داليل استمرار شركت در ورزش باشد

 دو با رويكرد مثبتي در اين مقايسه، باال يا پايين بودن انگيزة دو گروه مهم نيست، بلكه مهم اين است كه هر
به ورزش مي نگرند و اين موضوع نيز انگيزة مشاركت را افزايش مي دهد و حتي انگيزه ها را دروني مي سازد 

جدول (مقايسة انگيزة شركت در فعاليت هاي ورزشي دانشجويان دختر و پسر ايراني وغيرايراني ). 15، 29، 26(
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كت ورزشي دختران ايراني و غيرايراني، فقط در انگيزة وضعيت نشان داد كه از بين شش انگيزة اصلي مشار) 3
 در اين زمينه به يظاهري بين دو گروه تفاوت معني داري وجود دارد، يعني دختران ايراني با انگيزة بيشتر

به عبارت ديگر، در اولويت و رتبه بندي انگيزه ها، هر دو گروه تقريباً توافق نظر . فعاليت ورزشي مي پردازند
به طور كلي اين  انگيزه ها را از نظر هر دو گروه مي توان به تربيت انگيزة سالمتي و بهداشت و تعامل . ارندد

اولويت انگيزة سالمتي با يافته . اجتماعي، رقابت، آسودگي و آرامش، سرگرمي و لذت و وضعيت ظاهري نام برد
متي و ورزشكاران غيرايراني نيز در انگيزة رقابت ورزشكاران ايراني فقط در انگيزة سال. هاي زيادي همخواني دارد
به عبارت ديگر، انگيزة رقابت در ورزشكاران غيرايراني و انگيزة كسب سالمتي در . بر گروه ديگر برتري دارند

ورزشكاران ايراني بيشتر است، اما از نظر هر دو گروه به ترتيب انگيزة رقابت، چالش، وضعيت ظاهري، تعامل 
يكي از داليل عمدة تفاوت نتايج . ودگي و آرامش، سرگرمي و لذت و سالمتي در اولويت قرار دارنداجتماعي، آس

، انگيزة ) 2، 4، 10، 17، 326(اين تحقيق با ديگر تحقيقات، نمونة تحقيق است، چون در تحقيقات بسيار زيادي 
جود اين، برتري انگيزة رقابت با و. دانشجويان شركت كننده در ورزش هاي تفريحي و همگاني بررسي شده است

و چالش ورزشكاران غيرايراني در مقايسه با ورزشكاران ايراني و همچنين برتري انگيزة رقابت و چالش ورزشكاران 
  . مرد در مقابل برتري انگيزة سالمتي و تعامل اجتماعي ورزشكاران زن به بررسي بيشتري نياز دارد

غيرايراني نشان مي دهد كه در مورد اولويت اين انگيزه توافق نظر مقايسة انگيزة كل ورزشكاران ايراني و 
به . بسيار زيادي وجود دارد، فقط ورزشكاران ايراني انگيزة كسب سالمتي بيشتري از ورزشكاران غيرايراني دارند
ت طور كلي همة ورزشكاران به ترتيب با انگيزه هاي رقابت، چالش، تعامل اجتماعي، آسودگي و آرامش، وضعي

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه . ظاهري، سرگرمي و لذت و سالمتي در فعاليت هاي ورزشي شركت مي كنند
ورزشكاران ايراني و ) 8(با وجود اختالف در سابقة فعاليت ورزشي، سابقة قهرماني و تفاوت هاي بين فرهنگي 

و در مورد نقش يا تاثيرات سازندة ورزش غيرايراني، انگيز هاي شركت اين ورزشكاران بسيار به هم نزديك است 
از طرف ديگر، باال بودن دو انگيزة .  عاطفي توافق نظر زيادي وجود دارد–بر آگاهي هاي عمومي و رشد اجتماعي 

چالش و رقابت در ورزشكاران، برگزاري رويدادهاي ورزشي در سطوح مختلف استاني، ملي و بين المللي را براي 
كار مي سازد، شة ورزشي دانشجويي و همچنين ايجاد فضاي فعاليت و شادابي را بيشتر آَحفظ اين انگيزة، توسع

  ). 23، 24(چون محققان زيادي بر وجود جو انگيزشي مطابق با انگيزه هاي ورزشكاران تاكيد مي ورزند 
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