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  مقدمه 

شود تا ورزشكاري براي بردن مدال، كسب مقام و يا براي پرداختن به اين موضوع كه چه چيزي موجب مي
وجوي يك نظرية بيند، در جستكند و يا آموزش ميكسب سالمتي، شهرت و محبوبيت اجتماعي ورزش مي

دهد تا آنچه را كه به رفتار نيرو و تار وي هستيم، زيرا انگيزش به ما اجازه ميهاي رفانگيزش براي توجيه علت
 دهد و به اعمال وي جهت يا هدف دهد، بررسي كنيم؛ زيرا انگيزه است كه به ورزشكار نيرو ميجهت مي

  ).1(دهدمي

عنوان تواند بهاليل ميصورت خودآگاه يا ناخودآگاه داليلي براي عملكردهايشان دارند كه اين دورزشكاران به
بنابر اين به منظور شروع يا تعديل رفتار فهميدن انگيزش پشت سر رفتار حائز . انگيزش مورد توجه قرار گيرد

 3به نقل از بوسبي 2روبرتز. شودخوانده مي 1اين موضوع در ادبيات مربوط انگيزة مشاركت .باشداهميت مي

 شروع، تداوم و ماندن در يك فعاليت ورزشي و يا داليلي كه داليلي كه اشخاص جهت «تحت عنوان ) 1997(

انگيزة مشاركت  ).10(كند تعريف مي» كنندگيري و انصراف از يك فعاليت اتخاذ ميمنظور عدم تداوم، كنارهبه
هاي  هاي فردي و رشته تفاوت متناسب بازيرا  پردازد، هاي ورزشي مي هاي فردي براي شركت در فعاليت به تفاوت

آگاهي از اينكه چرا  .اهميت خاصي دارد )ورزشي  (نوع انگيزش افراد در دستيابي به اهداف ،مختلف ورزشي
  ).5(اهميت خاصي دارد آنند،ديگر فاقد بعضي دارند و  بيشتريبرخي افراد براي دستيابي به اهداف خود انگيزش 

آن نظر مهم است كه مبناي نگهداري هاي ورزشي از هاي افراد براي پرداختن به فعاليتشناسايي انگيزه
انگيزة مشاركت در ورزش از موضوعات . بيني رفتارهاي آتي استسطح انگيزشي، كنترل و تعديل رفتار و يا پيش

مورد عالقه و توجه محققان در زمينة روانشناسي ورزش است و با طرح سواالتي همچون داليل ورود افراد به يك 
هاي انگيزشي با توجه به متغيرهاي پذيري اولويتفعاليت و نيز ميزان تغيير رشته خاص يا داليل عدم ادامة

  ).17(هاي فردي مانند سن، جنسيت، تجربه و ديگر موارد بوده استويژگي

                                                           
1 . Motivation participation 
2 . Roberts 
3 . Busby 
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نوربخش و (هاي ورزشي براساس سن منظور شناسايي انگيزش مشاركت در فعاليتتحقيقات متعددي به
؛  مستن و )2(1388نژاد و همكاران، ؛  رمضاني)13(2009، 1؛ دي پرو و همكاران)7(1389همكاران، 
)) 25(2011 4شيخ، و همكاران(، ورزش انفرادي يا تيمي))21(1999، 3كوويواال( ، جنسيت))23(2،2010همكاران

، 5مشهودي و همكاران(ورزشهاي برخوردي و غير برخوردي)) 2(1388رمضاني نژاد و همكاران،( ، ورزش همگاني
  هاي ورزشي ، و رشته))17(2006 7؛ گرت و همكاران)24(2006، 6پارك و استوتالر؛ )22(2012

؛ )11(2009 10كاگالر و همكاران: ، فوتبال)9(1998 9بريس: ؛ تكواندو)14(2009، 8ميراشراقي و كاشف: هندبال(
  .صورت گرفته است)) 19(2007، 11؛ گوربوز و همكاران)11(2009

هاي ورزشي است كه در نزد ملل گيتي از دوران ن رشتهتريورزش كشتي يكي از باسابقهاز سوي ديگر 
شده و تقريباً در هيچ ايل و قبيله و روستا و شهري نيست كه اين ورزش هاي مختلف برگزار ميباستان به شكل

آزمايي و كشتي گرفتن از دوران نخستين ظهور انسان بر توان گفت كه زوربا اطمينان مي .براي مردم آشنا نباشد
شده ها به شكلي طبيعي و غريزي اجرا ميها و نزاعت يا در جنگغات فراقه زمين مورد توجه بوده و در اوروي كر

هاي كهن  كه ريشهطوري به ،دارداي بس كهن و فرهنگي بسيار غني  اين رشته ورزشي در كشور ما سابقه .است
هاي المپيك تا پايان ور ايران در بازياز آغاز حض .جو كردوبايد جست  اين ورزش ملي را در هزاران سال پيش

مدال و كشتي  33مدال شده، كه از اين تعداد سهم كشتي آزاد  60لندن، ايران موفق به كسب  2012المپيك 
  ).4(شده،  توسط رشتة كشتي بوده استهاي كسبدرصد كل مدال 60مدال بوده است، يعني بيش از  5فرنگي 

                                                           
1 . De Pero & et.al. 
2 . Masten & et al. 
3 . Koivula 
4 . Sheikh & et al. 
5 . Mashhoodi & et al. 
6 . Park and Stotlar 
7 . Garet & et al 
8 . Eshraghi, Kashef Mir 
9 . Breese 
10 . Çağlar& et al. 
11 . Gürbüz et.al 
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هاي مهمي ي و نقش مهم آن در ارتقاي جايگاه ورزش ما در بازيآوربودن رشتة كشتبا توجه به مدال
ريزي براي تواند در برنامههاي آسيايي، شناخت عوامل موثر در گرايش افراد به كشتي ميهمچون المپيك و بازي

هاي مشاركت در رشتة با توجه به اينكه تحقيقي براي بررسي انگيزش. افزايش مشاركت در كشتي راهگشا باشد
هاي انگيزشي تي در ميان ورزشكاران اين رشته صورت نگرفته است، در تحقيق حاضر به بررسي اولويتكش

  .شودشركت در رشتة ورزشي كشتي در شهر كرمانشاه پرداخته مي

  

  تحقيق روش

) در دو رشتة آزاد و فرنگي( گير بيمه شدة شهر كرمانشاهكشتي 4612جامعة آماري تحقيق حاضر شامل 
 آماري و جامعه كل جمعيت اساس بر فرمول اين. با استفاده از روش كوكران حجم نمونه انتخاب شدبودند كه 

حجم نمونه در سه ردة سني . كندمي برآورد را نمونه حجم درصد، 5 خطاي و درصد 95 سطح اطمينان
تصادفي انتخاب  گيريصورت نمونهتعيين شد كه به) نفر87(و بزرگساالن) نفر 56(، جوانان)نفر 99(نوجوانان

  .گيري بدون جانشين بودمبناي انتخاب براساس نمونه. شدند

  گيريابزار اندازه

  :به منظور گردآوري اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد

تحصيلي، رشتة  _ شغليسؤال در زمينة ردة سني، وضعيت  11شامل : ساختهپرسشنامة مشخصات فردي محقق )١
 .ديدگيقهرماني و سابقة آسيب ورزشي، سابقة فعاليت، سابقة

 گيرياندازه منظوربه كه است بعديچند مقياس يك پرسشنامه اين: گيل 1پرسشنامة انگيزة مشاركت )٢

 امتيازي سه مقياس از استفاده با كه است سؤال 30 داراي پرسشنامه اين .شودمي استفاده ورزشكاران انگيزش

 براي )نيست مهم اصالً(سه  و دامنة) نسبتا مهم است( دامنة دو )است مهم خيلي( دامنة يك از ليكرت

نامة انگيزة  روايي و پايايي پرسش)1386(زاده و همكاران در پژوهشي شفيع .شد استفاده سؤاالت به پاسخگويي

                                                           
1 . PMQ 
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 كه شد استفاده كرونباخ آلفاي پايايي ضريب از پايايي محاسبة منظوربه). 3(مشاركت ورزشي را تأييد كردند

  .محاسبه شد درصد  76كرونباخ آلفاي يپاياي ضريب

  روش اجرا

شده،  دقايقي از وقت پاياني كالس به هاي كشتي انتخاببا هماهنگي قبلي با مسئوالن و مربيان سالن 
محقق . ها در اختيار نمونة آزموني قرار گرفتپس از انتخاب نمونة تحقيقي، پرسشنامه. محقق اختصاص يافت

  .آوري شدپس از تكميل، پرسشنامه توسط محقق جمع. اسخگويي به آنان ارائه دادتوضيحاتي در مورد نحوة پ

  روش آماري

فريدمن و  و استنباطي شامل آزمون) شامل ميانگين و انحراف معيار(از آمار توصيفي هاتحليل دادهوبراي تجزيه 
  .استفاده شد SPSSافزار نرم 13از نسخة  با استفاده) One–Way ANOVA(تحليل واريانس يكطرفه 

  

  هاي تحقيق نتايج و يافته

شود، گونه كه مالحظه ميهمان. دهدها را در تمرينات كشتي نشان ميسابقة شركت آزمودني 1جدول 
دهند كه كمتر از يك سال سابقة شركت در را افرادي تشكيل مي) درصد 3/27(كنندگانبيشترين درصد شركت

سال  5ترتيب، گروه بين سه تا چهار سال، بين يك تا دو سال و از آن به اند، بعدتمرينات كشتي را دارا بوده
  .دهندبيشتر، بيشترين درصد افراد شركت كننده را تشكيل مي

  ها در كشتيتوصيف وضعيت سابقة شركت آزمودني - 1جدول 
  

  سابقة شركت                 
  
  

  هاي آماريشاخص

  مجموع  بيشترسال و 5  سال 3-4  سال 1-2  سال 1كمتر از 

  242  51  66  59  66  فراواني

  100  1/21  3/26  4/24  3/27  درصد
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  :كنندگانبندي انگيزشي شركتوضعيت اولويت

  .ترتيب مشخص شده استها بههاي انگيزشي آزمودنياولويت 2در جدول 
  هاهاي انگيزشي آزمودنياولويت -  2جدول 

  بنديرتبه  هاي انگيزشياولويت  رديف

  44/7 ت و پيروزيكسب موفقي 1

  15/6 تخلية انرژي 2

  57/4 بودن با دوستان 3

  39/4 توسعه و بهبود مهارت ها 4

  19/4 كسب آمادگي و سالمتي 5

  31/3 عوامل موقعيتي 6

  22/3 داشتن روحية تيمي 7

  73/2 سرگرمي و تفريح 8

  

  ، تخلية انرژي با 44/7بنديمشخص است، كسب موفقيت و پيروزي با رتبه 2كه از جدول گونههمان
  .كنندگان بودندهاي انگيزشي برتر شركتاولويت 57/4بندي و بودن با دوستان با رتبه 15/6بندي رتبه

  .هاي سني مختلف نشان ندادكنندگان براساس ردة سني تفاوت معناداري را بين گروهمقايسة انگيزة شركت
  مقايسة انگيزة مشاركت براساس ردة سني -3جدول 

  گيزة مشاركت ان

  براساس ردة سني

  داريسطح معني Fآزمون   درجة آزادي

2  090/0  914/0  
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هاي بين انگيزة مشاركت افراد در گروه) >5/0P(دهد، در سطح معناداري نشان مي 3طوركه جدول همان
  . سني مختلف تفاوت معناداري مشاهده نشد

  كنندگان در كشتيتوصيف وضعيت سابقة شركت -  4جدول 

سابقة              

  فعاليت

  

  اولويت انگيزشي

  ترسال و بيش 5  سال 3- 4  سال 1- 2  سال 1 كمتراز 

  اولويت اول 
كسب موفقيت و

  53/7: پيروزي 

كسب موفقيت و

  13/7: پيروزي 

كسب موفقيت و 

  71/7 :پيروزي 

كسب موفقيت و 

  31/7: پيروزي 

  25/6: تخلية انرژي   04/6:تخلية انرژي   10/6: تخلية انرژي   24/6: تخلية انرژي   اولويت دوم 

  اولويت سوم 
:بودن با دوستان

63/4  

توسعه و بهبود

  51/4: مهارت ها

توسعه و بهبود 

  63/4: مهارت ها

: بودن با دوستان 

70/4  

  اولويت چهارم
توسعه و بهبود مهارت

  24/4: ها

:كسب آمادگي

36/4  

: بودن با دوستان 

61/4  

: كسب آمادگي 

44/4  

  

بيشترين انگيزش  53/7كنندگان با كمتر از يك سال سابقه، كسب موفقيت و پيروزي با رتبه در ميان شركت
هاي ها در رتبهكرد و بعد از آن تخلية انرژي، بودن با دوستان و توسعه و بهبود مهارترا براي فعاليت فراهم مي

  .بعدي قرار داشتند

سال عوامل انگيزشي به ترتيب شامل كسب موفقيت و پيروزي  2 تا 1كنندگان با سابقة بين در ميان شركت 
  .ها و كسب آمادگي بودو بعد از آن تخلية انرژي، بهبود مهارت 13/7بندي با رتبه
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كسب موفقيت و پيروزي : سال عوامل انگيزشي به ترتيب شامل 4تا  3كنندگان با سابقة بين در ميان شركت
  .ها و بودن با دوستان بودخلية انرژي، توسعه و بهبود مهارتو بعد از آن ت 71/7بندي با رتبه

كسب موفقيت و پيروزي : سال عوامل انگيزشي به ترتيب شامل 5كنندگان با سابقة بيشتر از در ميان شركت
  .و بعد از آن تخلية انرژي، بودن با دوستان و كسب آمادگي بود 31/7بندي با رتبه

هاي اساس سابقة حضور در رشتة كشتي تفاوت معناداري را بين گروهكنندگان برمقايسة انگيزة شركت
  .مختلف نشان نداد

  مقايسة انگيزة مشاركت براساس ردة سني - 5جدول 

  

بين انگيزة مشاركت افراد براساس سابقة ) >5/0P(دهد، در سطح معناداري  نشان مي 5طوركه جدول همان
  .فعاليت در رشتة كشتي تفاوت معناداري مشاهده نشد

  

  گيريبحث و نتيجه

در . كنندگان در رشتة كشتي در شهر كرمانشاه بودهاي انگيزشي شركتهدف تحقيق حاضر شناخت اولويت
ترين عواملي كه باعث گيران كرمانشاهي بيان دادند كه مهمپاسخ به پرسشنامة انگيزش مشاركت گيل، كشتي

كسب موفقيت و پيروزي، تخلية انرژي و : شود به ترتيب عبارتند ازها ميانگيزش مشاركت در كشتي در ميان آن
  .بودن با دوستان

  انگيزه مشاركت براساس 

  سني ةرد

  داريسطح معني Fآزمون   درجة آزادي

3  088/0  910/0  
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هاي ماهر و با مهارت كم با مقايسة عوامل انگيزشي مشاركت در ميان فوتباليست) 2009( 1اگالر و همكارانك
ترتيب بيشترين انگيزش را در شركت نشان دادند كه تمايل به پيروزي و موفقيت و بهبود سطح آمادگي به

مي بيشترين انگيزش را ايجاد كنندگان ايجاد كرده است و پس از آن عضويت در تيم، حفظ آمادگي و كار تي
  ).11(كنندگان تاثيري نداشتنتايج تحقيق آنها نشان داد سطح مهارت بر اولويت عوامل انگيزشي شركت. اندكرده

ساله نتيجه گرفتند  9- 15در بررسي انگيزش مشاركت در نوجوانان فوتباليست ) 2007(  2گوربوز و همكاران
عضويت در تيم، ارتقاي سطح مهارت و آمادگي جسماني بيشترين انگيزش  كه تمايل به بهبود مهارت، كار تيمي،
  ).19(را در اين گروه سني ايجاد كرده است

، رشد مهارت، سرگرمي، دوستي و موفقيت را عوامل انگيزش مشاركت افراد معلول ) 2007(3چن و همكاران
  ).12(هاي ورزشي عنوان كردندچيني در فعاليت

سب سالمت جسماني و رواني، دفاع شخصي، كنترل بر خود و پيوندجويي را عوامل ك) 2008(4واالداس روسا
  ).26(كاهاي پرتغالي بيان كردنداصلي انگيزش شركت كاراته

بهبود مهارت، سالمت و بودن در ميان گروه را عوامل انگيزشي ) 2006(5از سوي ديگر آندراده و همكاران
 انگيزة ترينمهم كه نيز عنوان كردند) 1385(بخش و مزارعينور). 8(انداصلي در رشتة شنا عنوان كرده

نژاد و رمضاني .)7(هاستيادگيري مهارت و بهبود ورزشي، هايفعاليت در از شركت دانشجويان پسر
 ورزش در شركت انگيزة اولين نشاط و لذت و جسماني آمادگي و سالمتي حفظ هاي انگيزه) 1388(همكاران

  ).2(همگاني به حساب آوردند

شود عوامل هاي ورزشي بررسي ميدهد وقتي ماهيت حضور در فعاليتبررسي تحقيقات مذكور نشان مي
عوامل اصلي انگيزشي مشاركت هستند، اما وقتي به  انگيزش مشاركت ) 2(و حفظ سالمتي ) 21(لذت و شادي 

هاي در رشتهدفاع شخصي ) 19(شود عواملي همچون بهبود مهارتهاي ورزشي خاص توجه ميدر رشته

                                                           
1 . Çağlar & et al. 
2 . Gürbüz et.al 
3 . Chen& et al. 
4 . Valadas Rosa 
5 . Andrade &et al. 
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با توجه به اينكه ماهيت رشتة . نقش اصلي را در انگيزش افراد دارند)11(كسب موفقيت و قهرماني) 26(رزمي
كشتي بيشتر جنبة قهرماني پيدا كرده است، كسب موفقيت و پيروزي بيشترين تاثير را در انگيزش افراد به رشتة 

هاي پهلواني آن  بوده شتر انگيزة شركت در كشتي ويژگيهاي دورتر بيكه شايد در گذشتهحاليكشتي دارد، در
به نظر ميرسد با توجه به اينكه ماهيت رشته كشتي بيشتر جنبه قهرماني پيدا كرده است لذا كسب . است

هاي موفقيت و پيروزي بيشترين تاثير را در انگيزش افراد به رشتة كشتي دارد، در حالي كه شايد در گذشته
  .هاي پهلواني آن  بوده استزة شركت در كشتي ويژگيدورتر بيشتر انگي

أثير   كنندگان تيافتة مهم ديگر اين تحقيق اين بود كه سابقة فعاليت در رشتة كشتي بر انگيزش شركت
  .معناداري ندارد

هاي جوان براساس ميزان ادراك از توانائي در مقايسة عوامل انگيزشي فوتباليست) 2009(1كاگالر و همكاران
. د، شركت كنندگان را براساس ادراكشان از توانائي خود به گروههاي توانايي كم و توانائي زياد تقسيم كردندخو

نتايج تحقيق آنها نشان داد تفاوت معناداري بين دو گروه در عوامل انگيزشي براي مشاركت در فوتبال مشاهده 
  ).11(نشد و كسب موفقيت و پيروزي برترين عامل انگيزشي دو گروه بود

هاي سني، جنسي و  با اي را در ميان گروههاي مبارزهدر تحقيقي مشاركت در ورزش) 2008(2كو و همكاران
هاي با تجربة متفاوت شركت در در اين تحقيق ميان گروه. تجربة مشاركت مختلف مورد سنجش قرار دادند

  ). 20(اي در عوامل انگيزشي تفاوت معناداري مشاهده شدهاي مبارزهورزش

شود، در زمينة تأثير سابقة مشاركت در ورزش بر عوامل گونه كه از نتايج تحقيقات مذكور استنباط ميهمان
هرچند اين مورد بيشتر به ماهيت فعاليت مورد تحقيق و گروه سني . انگيزشي مشاركت نتايج متناقض است

امعة آماري نوجوان، جوان و بزرگسال هاي قهرماني و جدر بيشتر تحقيقاتي كه ورزش. ها مرتبط استآزمودني
كنندگان تفاوت معناداري در انگيزش مشاركت شركت) 2007به عنوان مثال گوربوز و همكاران، (انتخاب شدند

هاي با دامنة سني باالتر، با گروه جوان و نوجوان مقايسه مشاهده نشده است، اما در بيشتر تحقيقاتي كه گروه

                                                           
1 . Çağlar et al. 
2 . Ko& et al. 
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مشهودي و ( اندقهرماني ارزيابي شدههاي ورزشي تفريحي و غيرتحقيقاتي كه فعاليت و يا در) 2008كو، (اندشده
  ).19، 20، 22(اين تفاوت معنادار نشان داده شده است)  2012همكاران، 

كنندگان در تمرينات كشتي در شهر كلي نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه عامل اصلي گرايش شركتبه طور
هاي سني مختلف در زمينة اولويت پيروزي بوده و تفاوت معناداري نيز بين گروه كرمانشاه، كسب موفقيت و

هاي با سوابق مشاركت مختلف در رشتة كشتي در زمينة عوامل عوامل انگيزشي مشاهده نشد، و نيز گروه
ميزان گرايش  ريزي براي ارتقايتواند ما را در برنامهاين نتايج مي. دهندانگيزشي تفاوت معناداري را نشان نمي

هاي سني توان با افزايش تعداد مسابقات در ميان گروهدر حقيقت مي. ويژه نوجوانان به ورزش كمك كندافراد، به
  .ها در افزايش ميزان گرايش نوجوانان به ورزش كشتي تالش كردكمتر و فراهم كردن زمينة رقابت براي آن
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