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Objective he purpose of this study is to investigation the impact of academic self-concept on academic 
enthusiasm with mediator role of sports Participation Motivation among student. 
Methods Study is applied and the research method was descriptive correlational (SEM). Statistical popu-
lation of this study comprised all secondary school students in Ardebil, From among this population, by 
Using Morgan table and Multi-stage cluster method, 380 students were selected. For data collection aca-
demic self-concept questionnaire, sports Participation Motivation questionnaire and academic enthusi-
asm questionnaire was used. SPSS 22 software was utilized in order to analyze the collected data (Pearson 
coefficient, and Structural Equation Method). 
Results The results showed the direct impact of academic self concept on academic enthusiasm and 
sports Participation Motivation with (β=0/54) and (β= 0/48), and direct impact of sports Participation 
Motivation on academic enthusiasm with (β=0/45) was significant. The mediating role of sports Participa-
tion Motivation in the relationship self concept between and academic enthusiasm (β=0/24) was also 
significant. 
Conclusion Therefore, it can be concluded that academic self concept and sports Participation Motiva-
tion may be taken into account as one of the important factors on enthusiasm.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

ducational enthusiasm is a variable that is 
vital for learning, where it is considered as 
an important learning factor. According to 
previous models, academic motivation has 
three dimensions: behavioral, emotional 

and cognitive. The positive impacts of academic enthusiasm  
on the involvement of students in academic activities and 
the increase in their efforts  and the recognition of the fac-

E
tors affecting it necessitates studying these factors. One of 
the factors affecting academic achievement and academic 
enthusiasm is the motivation for sports participation The 
motivation to participate in sports brings individual differ-
ences to participate in sports activities. This concept was 
conceptualized in eight dimensions of success, grouping, 
preparation, energy evacuation, situational factors, skill 
improvement, dating, recreation and entertainment. On the 
other hand, self-concept is considered as an important and 
influential motivational behavior on students’ academic 
achievement. Which means one’s perceptions of your abili-
ties, capabilities and limitations, The concept of self-concept 
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in the early years of education gradually begins to develop 
and as a person develops a positive or negative self-concept 
in education as an academic self-concept. Students as future 
educators of the country, while studying in schools, should 
always have the motivation to participate in sports activities 
and on the other hand, they are interested in their education 
and academic enthusiasm. On the other hand, research in 
this area has neglected the relationship between academic 
self-concept, the motivation for sports participation and 
academic enthusiasm. Therefore, this study aimed to inves-
tigate the impact of self-concept on academic enthusiasm 
with mediating role of sports participation motivation in 
second grade of high school students in Ardabil city.

2 Method

This research was applied in terms of purpose and re-
search method is correlation research using structural equa-
tion method (SEM). The statistical community of the study 
consisted of all female secondary school students in Ardebil 
in the academic year of 2018-19 (12912). Using random 
sampling, 380 female students Samples were selected. To 
collect data from academic self-concept questionnaires 
with 15 questions at three levels (general, school and non- 
non-teaching), Motivation to participate in sports with 30 
questions and 8 dimensions (success, groupism, readiness, 
energy depletion, situational factors, skill improvement, 
friendship, fun and entertainment) And academic enthusi-

asm was used with 23 questions. The content validity of 
the questionnaire was approved and reliability of question-
naires respectively 0/87, 0/79 and 0/90 is obtained. For 
data analysis, spss software and descriptive statistics (fre-
quency, mean, standard deviation) and inferential statistics 
(Pearson correlation coefficient, skewness and elongation, 
Kolmogorov-Smirnov test, Chamo and Bartlet test) and lis-
rel software was used for fit analysis the conceptual model 
of research.

3. Results

Pearson correlation coefficient for correlations between 
variables showed that there was a significant relationship 
between self-concept and academic enthusiasm (r=0.59, 
P<0.01) between sports participation motivation and aca-
demic enthusiasm (r=0.43, P<0.01). There was a positive 
and significant relationship between sports participation 
motivation (r=0.45, P<0.01).

The fitting indices of the pattern of measurement in Table 
1 show the fitting fit for this pattern; therefore, the detector 
variables have the ability to operate the variables.

According to Table 2 and Figures 1 and 2, the direct 
impact of self-concept on academic enthusiasm with beta 
(0.48) and (4.9), the direct impact of the participation of 
sports on academic enthusiasm  with beta (0.45)) And 

Figure 1. Estimates of the standard structural model of research
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(t=3.59) and direct impact of self-concept on the motivation 
of sports participation with beta (0.54) and (t=4.10) is sig-
nificant. The mediating role of sports Participation Motiva-
tion in the relationship self concept between and academic 
enthusiasm (β=0.24) was also significant.

4. Discussion

The purpose of this study was to investigate the effect of 
self-concept on academic enthusiasm with the mediating 
role of motivating sports participation among students. 
The results of the analysis showed that academic self-con-
cept has a positive and direct effect on students’ academic 
enthusiasm. Academic self-concept means people’s per-
ception of people’s mental ability in educational fields and 
evaluation of their educational abilities. Students who feel 
more confident and empowered in their academic work, 
Develop a strong academic self-concept compared to oth-
ers, This self-concept encourages the student’s desire to 
stay in school and invest more in school  And his desire to 
study increases. Therefore, it is suggested that executive 

staff and teachers in schools try to provide students with 
the necessary conditions for the academic achievement 
and success of most students, and the formation of stu-
dents ‘positive impressions about themselves, the degree 
of students’ inclination to attend school and enthusiasm 
they will increase their attendance at school.The results 
also showed that the motivation of sport participation on 
the academic enthusiasm has a positive and direct effect. 
Highly motivated individuals can also move this motiva-
tion to their field of study  and in they have an active role  
and they gain more success on their social environment. 
Therefore, it is suggested that by providing the field of 
exercise activities and paying more attention to these ac-
tivities at the school level, with their positive effects in 
increasing students’ academic enthusiasm, they would 
increase their desire and enthusiasm. Also the results 
showed that academic self-concept affects the motivation 
of sport participation. Therefore, it can be said that stu-
dents with high self-concept considering that they have a 
proper image, can generalize this positive image to sports 
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Table 2. Standard coefficients and significance level for pattern paths

TIndirect Impact Direct
Impact

Route

To VariableFrom Variable

4.900.240.48Academic enthusiasmAcademic self-concept

3.59-0.45Academic enthusiasmSports Participation Motivation

4.10-0.54Sports Participation MotivationAcademic self-concept

Table 1. Summary of the statistical indicators of the research sample’s fitness model

X2dfX2/dfRMSEAGFIAGFICFINFI

117.05741.580.060.940.900.960.91

Figure 2. Numerical Values of Structural Research Model
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activities and have a great motivation to participate in 
sports activities. Therefore, it is suggested that, by provid-
ing the necessary conditions for increasing the academic 
self-concept and the field of academic achievement. Fi-
nally the results of the analysis of findings in examining 
the mediating role of sport participation motivation in 
the relationship between academic self-concept and aca-
demic etiquette showed that self-concept by inducing the 
participation of sport on academic etiquette has an indi-
rect effect.
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هدف هدف این پژوهش بررسی تأثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین 
دانش آموزان بود. 

روش ها پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادالت ساختاری )SEM( بود. جامعه آماری این 
پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 
380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خودپنداره تحصیلی، انگیزش مشارکت ورزشی و اشتیاق 
تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 )ضریب همبستگی پیرسون و روش معادالت ساختاری( و 

روابط ساختاری خطی نسخه 8.8 استفاده شد. 

یافته ها نتایج نشان داد اثر مستقیم خودپنداره تحصیلی بر انگیزش مشارکت ورزشی و اشتیاق تحصیلی با بتای 0/54 و 0/48، اثر مستقیم 
انگیزش مشارکت ورزشی بر اشتیاق تحصیلی با بتای 0/45 معنادار است. همچنین نقش واسطه انگیزش مشارکت ورزشی در رابطه 

خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی نیز با بتای 0/24 معنادار بود. 

نتیجه گیری می توان گفت که خودپنداره تحصیلی و انگیزش مشارکت ورزشی از متغیرهای مهم و مرتبط با اشتیاق تحصیلی دانشجویان است.

کلیدواژه ها: 
خودپنداره تحصیلی، 

اشتیاق تحصیلی، 
انگیزش مشارکت 

ورزشی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 02 آبان 1398

تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1399
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

حیاتی  یادگیری  برای  که  است  متغیری  تحصیلی،  اشتیاق 
است. تا جایی که از آن به عنوان یک عامل مهم در یادگیری 
یاد می شود )زینگیر1، 2008(. اشتیاق تحصیلی به میزان انرژی 
صرف شده توسط فراگیر برای انجام کارهای تحصیلی و اثربخشی 
و کارایی حاصل از آن اطالق می شود )نعامی و پیریایی، 1391(. 
نیومن، ولیج و المبورن2 )1992( اشتیاق تحصیلی را به عنوان 
سرمایه روانی دانش آموزان و تالش مستقیم آن ها برای یادگیری 
و کسب مهارت ها و تمایل به ارتقای سطح موفقیت ها تعریف 
فعالیت ها ی  در  مؤثر  مشارکت  به  منجر  می تواند  که  کرده اند 
فرهنگ  با  سازگاری  کالسی،  فعالیت ها ی  در  شرکت  مدرسه، 

1. Zyngier
2. Newmann, Wehlage & Lamborn

مدرسه، رابطه مناسب با معلمان و سایر دانش آموزان شود )شاری، 
یوسوف، غزالی و محمدظهیر3، 2014(. در مدل اشتیاق تحصیلی 
رومبرگر و الرسون )1998( اشتیاق تحصیلی با دو مؤلفه اشتیاق 
تحصیلی و اشتیاق اجتماعی که در سازگاری تحصیلی نقش دارند 
مشخص می شوند. در این مدل اشتیاق اجتماعی با رفتارهایی 
چون حضور در کالس، قبول مقررات و مشارکت فعال در امور 
مرتبط با کالس تعریف می شود و اشتیاق تحصیلی نیز نگرش های 
دانش آموز نسبت به مدرسه و توانایی برآوردن انتظارات عملکرد 
اشتیاق   )2004( پاریس  و  بلومنفیلد  مدل  می شود.  شامل  را 
تحصیلی را دارای سه بعد رفتاری )رفتارهای مثبت، پرداختن 
به تکالیف درسی، مشارکت در فعالیت ها ی فوق برنامه درسی 
مدرسه که برای سازگاری روانی اجتماعی و پیشرفت دانش آموز 
نگرش های  و  ادراکات  عالیق،  )احساسات،  عاطفی  مفیدند(، 

3. Shaari, Yusoff, Ghazali, Osman & Mohd Dzahir

1. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. 
2. گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

مقاله پژوهشی

تأثیر خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در بین 
دانش آموزان
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دانش آموز نسبت به مدرسه( و شناختی )نیروگذاری روان شناختی 
دانش آموزان در امر یادگیری و کاربرد راهبردهای خودتنظیمی 
اشتیاق تحصیلی نقش عمده ای در  توسط آن هاست( می داند. 
پیشرقت تحصیلی، ارتقای تحصیلی دانش آموزان در مدارس و 
کاهش رفتارهای پرخطر در مدارس دارد )فردریک4، 2015(، زیرا 
تعهد دانش آموز را نسبت به اهداف آموزشی و درگیری دانش آموز 
عیسی زادگان،  )بشرپور،  می کند  بیشتر  را  مربوطه  تکالیف  با 
زاهد و احمدیان، 1392(. دانش آموزانی کـه اشتیاق تحصیلی 
موضوعات  و  مسائل  بر  بیشتری  تمرکز  و  توجه  باشند،  داشته 
مدرسـه  مقـررات  و  قـوانین  به  دارند،  یادگیری  هـدف  مـورد 
تعهـد بیشـتری نشـان می دهند، از انجـام رفتارهای ناسازگارانه 
و نامطلوب اجتناب می کنند و در آزمـون هـا عملکـرد بهتـری 
دارنـد )مسلش و همکاران، 2001(. همچنین اشتیاق تحصیلی 
با استراتژی های موفقیت دانش آموزان رابطه دارد، زیرا منجر به 
افزایش خوش بینی در زمان تحصیل شده و به عنوان پیش بین 
می کند  عمل  مدرسه  فعالیت ها ی  در  اشتیاق  از  باالیی  سطح 
)سالما آرو و همکاران5، 2009؛ زاللی و قربانی، 1393(. در مقابل 
فقدان اشتیاق به مدرسه می تواند پیامدهای منفی جدی نظیر 
عدم پیشرفت در مدرسه، تمایل به رفتارهای انحرافی و خطر ترک 
تحصیل را به همراه داشته باشد )وانگ و هولکامبی6، 2010(. 
تأثیرات مثبت اشتیاق تحصیلی بر درگیر کردن دانش آموزان در 
فعالیت ها ی تحصیلی و افزایش میزان تالش آن ها )سالما آرو و 
همکاران، 2009، اونیل، ل بالنک و شاوفلی7، 2011( و شناخت 
عوامل مؤثر بر آن ضرورت مطالعه این عوامل را ایجاب می کند. 
از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و اشتیاق تحصیلی،  یکی 
انگیزش مشارکت ورزشی است )خدادادی و همکاران، 1397(. 
عامل  سه  بررسی  دانشجویان،  ورزشی  مشارکت  تحلیل  برای 
ویژگی ها و عقاید، اهداف و انگیزه های افراد، محیط و رفتار فردی 
و گروهی ضروری است. بر اساس دیدگاه پنترویک و شاروبن، از 
بین این سه عامل، شناخت انگیزه ها از اجزای ضروری و پیش نیاز 
فعالیت ها ی ورزشی )رمضانی نژاد، رحمانی نیا و تقوی تکیار، 1388( 
و یکی از محورهای اساسی در توجیه رفتار افراد برای شرکت در 
فعالیت ها ی مختلف است که میزان تالش یا استقامت یا تعهد 
آن ها را در رسیدن به اهداف نشان می دهد )ویلفورد، 2001(. 
انگیزه کلید انجام هر کار و فعالیتی به شمار می رود و می تواند 
رفتارهای افراد را تحریک، تقویت و هدایت کند یا باعث کنترل و 
توقف آن شود )وانگ، لیو، بیان و یان8، 2011(. انگیزش یکی از 
مهم ترین مباحت روان شناسی ورزش است که بر میزان مشارکت 
ورزشی افراد تأثیر می گذارد و روان شناسان ورزشی از آن به عنوان 

4. Fredricks
5. Salmela-Aro
6. Wang & Holcombe
7. Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli
8. Wang, Liu, Bian & Yan

انگیزش مشارکت ورزشی نام می برند )قدرت نما و حیدری نژاد، 
برای  فردی  تفاوت های  به  ورزشی  مشارکت  انگیزش   .)1392
شرکت در فعالیت ها ی ورزشی می پردازد، زیرا بسته به تفاوت های 
افراد  انگیزش  فردی و رشته های مختلف ورزشی نوع و میزان 
در دست یابی به اهداف، متفاوت خواهد بود )پیفر، 2007(. این 
از سوی روان شناسان ورزشی همچون مارتنر )2007(،  مفهوم 
اکسندان )1984(، رابرت )1962( و کراتی )1970( در هشت 
بعد موفقیت، گروه گرایی، آمادگی، تخلیه انرژی، عوامل موقعیتی، 
بهبود مهارت، دوست یابی، تفریح و سرگرمی، مفهوم سازی و مورد 
بررسی قرار گرفته است )فوالدیان، سهرابی، عطارزاده حسینی و 
فارسی، 1388( که می تواند تعیین کننده میزان مشارکت افراد 
اثرات آن بر موفقیت تحصیلی  در فعالیت ها ی ورزشی باشد و 
بررسی شده است. فالحی و عبدالهی )1396( در پژوهش خود 
با عنوان »ارتباط برخی از عوامل آمادگی جسمانی و پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان 12 تا 18 ساله متوسطه اول و دوم« به این 
نتیجه رسیدند که بین آمادگی جسمانی با پیشرفت تحصیلی 
رابطه معناداری وجود دارد. قره، توکلی، محمدی و عرب نرمی 
انگیزشی  عوامل  »مقایسه  عنوان  با  خود  پژوهش  در   )1388(
تفکیک  به  بدنی  فعالیت ها ی  در  دانشجویان  منظم  مشارکت 
جنسیت و خودکارآمدی« به رابطه بین خودکارآمدی و مشارکت 
و  ناتریال9  داشته اند.  اشاره  ورزشی  فعالیت ها ی  در  دانشجویان 
همکاران )2015( نشان دادند که احساس شایستگی در انجام 
اشتیاق  افزایش  باعث  می تواند  و خوش بینی  تحصیلی  کارهای 
تحصیلی شود. کردی )1395( نشان داد که بین عوامل انگیزشی 
با اشتیاق تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. توبیک، جورجیچ، 
میلیک و پروتیک گاوا10 )2015( به این نتیجه رسیدند که بین 
اشتیاق به ورزش با موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. 
یونس خان، جمیل، علی خان و کریم11 )2012( نشان دادند که 
بین مشارکت در فعالیت ها ی ورزشی با اشتیاق تحصیلی رابطه 

وجود دارد. 

از طرف دیگر آگاهی از اینکه چرا برخی افراد انگیزش باالیی 
برای مشارکت در ورزش دارند و برخی فاقد این انگیزش هستند 
از اهمیت زیادی برخوردار است. اسالمی، آزادی، غرایاق زندی و 
عمادالدین )1396( و قره و همکاران )1388( به انگیزه پیشرفت 
ورزشی اشاره کرده اند. در طول دو دهه  گذشته خودپنداره به 
عنوان یک رفتار انگیزشی مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان مطرح شده است )بندورا، 1997(. خودپنداره یک 
مفهوم کلی است که به معنای تصورات فرد از توانایی ها و قابلیت ها  
و محدودیت ها ی خود است. این تصور زمینه ها ی مختلف مربوط 
به عملکرد را دربر می گیرد. یک قسمت از خودپنداره،  خودپنداره 

9. Nurttila
10. Tubic, Djordjic, Milic & Protic-Gava
11. Younis Khan, Jamil, Ali Khan & Kareem
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دارد.  بسزایی  تأثیر  دانش آموز ان  رفتار  در  تحصیلی12  است که 
خودپنداره تحصیلی به ادراک دانش آموز  از شایستگی خود در 
رابطه با یادگیری آموزشگاهی اشاره دارد )خجسته مهر، عباسپور، 
کرایی و کوچکی، 1391( و به معنی تلقی خود از قابلیت ها  و 
تحصیلی  خودپنداره  است.  خویش  تحصیلی  محدودیت ها ی 
بازنمود توانایی ذهنی افراد در حوزه ها ی تحصیلی و ارزیابی از 
توانایی ها ی تحصیلی خود است که  نقش مهمی در فهم یادگیری 
دانش آموز ان و رشد و موفقیت آنها در مدرسه دارد )پینکستن13 
و همکاران، 2015(. خودپنداره  تحصیلی باال پیامدهای آموزشی 
زیادی برای دانش آموز ان دارد و به طور مثبت موفقیت تحصیلی 
دانش آموز ان را پیش بینی می کند )مارش و مارا14، 2008(. پکران، 
گوئتز، فرنزل، بارچفلد و پری15 )2011( خودپنداره  تحصیلی 
را  فرایند شکل گیری ارزشیابی از خودپنداره و متأثر از تجارب 
ارزشیابی دانش آموز ان و تفسیر محیط آموزشی تعریف کرده اند. 
درواقع، خودپنداره  تحصیلی بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره 
و  معین  تحصیلی  حوزه  یک  در  خودمان  ضعف  و  قوت  نقاط 
عقاید فردی درباره توانایی ها یمان در انجام موفقیت آمیز تکالیف 
تحصیلی در سطوح مختلف است )ارفع بلوچی و غفاری، 1390(. 
خودپنداره تحصیلی در سال های اولیه  تحصـیل به تـدریج شروع 
منفی  یا  مثبت  تصوری  فرد  به مرور  و  می کند  شکل گیری  به 
از خودش در امر تحصیل را تحت عنوان خودپنداره تحصیلی 
شکل می دهد )یارمحمدی و همکاران، 1391(. افرادی که در 
انجام کارهای تحصیلی خود را مطمئن تر و توانمندتر می دانند 
برخوردار  باالیی  تحصیلی  از خودپنداره   سایرین  با  مقایسه  در 
هستند و بالطبع چنین خودپنداره ای منجر به رشد و پیشرفت 
تحصیلی فرد و عدم بروز هیجانات منفی فرد می شود. از آنجا 
که دانش آموز ان بیشتر وقت خود را در مدرسه می گذرانند، دائمًا 
قرار  ارزیابی  مورد  و  گرفته  قرار  اجتماعی  تعامالت  معرض  در 
می گیرند. این ارزیابی ها  چه مستقیم و چه غیرمستقیم تأثیرات 
این ارزشیابی ها ست  از البه الی  خود را بر شخص می گذارند و 
می آورد  دست  به  خود  تحصیلی  وضعیت  از  تصوری  فرد  که 
)بیابانگرد، 1394(. برایان16 و همکاران )2014( نشان دادند که 
خودپنداره تحصیلی پیش بینی کننده اشتیاق تحصیلی نسبت به 
مدرسه است. زاهدبابالن، کریمیان پور و دشتی )1396( نشان 
دادند که بین خودپنداره تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطه وجود 
دادند  نشان   )1395( دالور  و  درتاج، سعدی پور  اسالمی،  دارد. 
که خودکارآمدی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی تأثیر مثبت دارد. 
اسالمی و همکاران )1396( نشان دادندکه بین خودکارآمدی با 
انگیزش پیشرفت ورزشی رابطه وجود دارد. فالح برزگر و هادوی 

12. Academic Self - Concept
 13. Pinxten
14. Marsh & Mara
15. Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld & Perry
16. Brian

)1395( نشان دادند که بین خودکارآمدی با انگیزش پیشرفت 
رابطه وجود دارد. استینک17 )2010( در پژوهش خود نشان 
داد که بین خودپنداره تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطه معنادار 
وجود دارد. باوکر )2006( در پژوهش خود نشان داد که بین 
عزت نفس و مشارکت در فعالیت ها ی ورزشی رابطه معناداری 
وجود دارد. زروو18 و همکاران )2017( نیز نشان دادند که بین 
خودپنداره با مشارکت در فعالیت ها ی ورزشی رابطه وجود دارد. 

دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور، ضمن تحصیل در 
مدارس باید همواره از انگیزه الزم جهت مشارکت در فعالیت ها ی 
و  تحصیل  به  نسبت  دیگر  طرف  از  و  بوده  برخوردار  ورزشی 
اشتیاق تحصیلی خود اهتمام الزم را داشته باشند. از طرف دیگر 
پژوهش های موجود در این حوزه، روابط بین خودپنداره تحصیلی، 
انگیزش مشارکت ورزشی و اشتیاق تحصیلی را مورد غفلت قرار 
تأثیر خودپنداره  با هدف بررسی  این پژوهش  بنابراین  داده اند. 
تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت 
شهر  دوم  متوسطه  مقطع  دختر  دانش آموزان  بین  در  ورزشی 

اردبیل طراحی و انجام شد. 

روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش در 
 )SEM( زمره پژوهش های همبستگی به روش معادالت ساختاری

است. 

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری پژوهش شامل 
تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل در 
سال تحصیلی 1397-1398 به تعداد 12912 بود که با استفاده 
عنوان  به  دختر  دانش آموز  تصادفی 380  نمونه گیری  روش  از 
نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های 

زیر استفاده شد. 

پرسش نامه اشتیاق تحصیلی: این پرسش نامه توسط وانگ و 
در  تحصیلی  اشتیاق  میزان  سنجش  )2011( جهت  همکاران 
و  سؤال    23 دارای  پرسش نامه  شد.  ساخته  دانش آموزان  بین 
)2004( ساخته شده  پاریس  و  بلوم  فردریک،  نظریه  بر طبق 
5 درجه ای  لیکرتی  مقیاس  در  پرسش نامه  نمره گذاری  است. 
)کاماًل مخالفم )1(، مخالفم )2(، بی نظر )3(، موافقم)4( و کاماًل 
 .)2011 همکاران،  و  )وانگ  است  شده  طراحی  موافقم)5(( 
کمترین نمره 23 و بیشترین نمره 115 است. روایی محتوایی 
پرسش نامه مورد تأیید اساتید صاحب نظر قرار گرفته و پایایی کل 
پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )0/74( و پایایی 
ابعاد رفتاری )0/82(، شناختی )0/82( و هیجانی )0/86( گزارش 
شده است. پایایی پرسش نامه در این پژوهش با استفاده از روش 

17. Steinke
18. Zervou
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تصویر 1. ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش

تصویر 2. اعداد معناداری مدل ساختاری پژوهش
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آلفای کرونباخ 0/90 به دست آمد.

این پرسش نامه  پرسش نامه خودپنداره  تحصیلی یسن چن: 
را  خودش  از  فرد  ذهنی  تصویر  و  است  سؤال  پانزده  دارای 
عمومی،  خودپنداره   سطح  سه  در  را  خودپنداره  و  می سنجد 
خودپنداره  آموزشگاهی و خودپنداره غیرآموزشگاهی  مورد بررسی 
قرار می دهد. پاسخ دهی به پرسش نامه در مقیاس چهار 4درجه ای 
لیکرت از کاماًل موافق )4(، موافق )3(، مخالف )2( و کاماًل مخالف 
)1( است. افشاری زاده، کارشکی و ناصریان )1392( روایی سازه و 
محتوایی پرسش نامه را مورد بررسی قرار داده و پایایی آن را 0/78 
گزارش کرده اند. پایایی پرسش نامه در این پژوهش با استفاده از 

روش آلفای کرونباخ 0/87 به دست آمد. 

پرسش نامه انگیزش مشارکت ورزشی: این پرسش نامه توسط 
توسط گیل و همکاران )1983( در سی سؤال  و هشت بعد موفقیت، 
گروه گرایی، آمادگی، تخلیه انرژی، عوامل موقعیتی، بهبود مهارت، 
دوست یابی، تفریح و سرگرمی جهت سنجش انگیزش مشارکت 
ورزشی دانش آموزان طراحی شده است. نمره گذاری پرسش نامه 
بر اساس طیف 5درجه ای لیکرت از کاماًل مخالفم )1( تا کاماًل 
موافقم )5( است روایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید اساتید 
صاحب نظر قرار گرفته و پایایی آن توسط اسالمی و همکاران 
این  در  پرسش نامه  پایایی  است.  شده  گزارش   0/87 )1396(

پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/79 به دست آمد.

و   20 نسخه   SPSS افزار  نرم  از  داده ها  تجزیه و تحلیل  برای 
روش های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد( و 
آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون، چولگی و کشیدگی، 
آزمون کولموگروفـ  اسمیرنف، آزمون کایمو و بارتلت( و نرم افزار 
Lisrel نسخه 8/8 برای بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش 

استفاده شد. 

 نتایج

میانگین و انحراف استاندارد خودپنداره  تحصیلی به ترتیب برابر 
53/23 و 10/01، میانگین و انحراف استاندارد انگیزش مشارکت 
ورزشی به ترتیب برابر 128/32 و 19/21 و میانگین و انحراف 
استاندارد اشتیاق تحصیلی به ترتیب برابر 89/81 و 11/25 بود. 
آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای همبستگی بین متغیرها 
 ،r=0/59( نشان داد بین خودپنداره  تحصیلی با اشتیاق تحصیلی
تحصیلی  اشتیاق  با  ورزشی  مشارکت  انگیزش  بین   ،)P≥0/01
انگیزش  با  تحصیلی  خودپنداره  بین  و   )P≥0/01  ،r=0/43(
مشارکت ورزشی )P≥0/01 ،r=0/45( رابطه مثبت و معناداری 

وجود دارد. 

برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های کولموگروف ـ 
اسمیرنف و آزمون چولگی و کشیدگی استفاده شد. نتایج بررسی 
چولگی و کشیدگی برای داده ها نشان داد که داده ها در بازه 2- 
تا 2+ قرار دارند که نشان از نرمال بودن داده هاست. همچنین 
نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف نشان داد که مقادیر سطح 
معناداری برای متغیرهای پژوهش بزرگ تر از سطح آزمون یعنی 
توزیع طبیعی  دارای  متغیر  هر سه  بنابراین  α=0/05 هستند. 

هستند. 

قبل از ارزیابی الگوی ساختاری، شاخص های برازش برای الگوی 
اندازه گیری محاسبه شد. الگوی اندازه گیری، ارتباط بین متغیرهای 
آشکار ساز با متغیرهای مکنون را آشکار می کند. ارزیابی این الگو 
با استفاده از تحلیل عامل تأییدی انجام شد. شاخص های برازش 
الگوی اندازه گیری در جدول شماره 1، برازش بسیار مناسب این 
الگو را نشان می دهد. بنابراین متغیرهای آشکارساز توانایی الزم 

جدول 1. خالصه شاخص های آماری برازندگی الگوی پژوهش

X2dfX2/dfRMSEAGFIAGFICFINFI

117/05741/580/060/940/900/960/91

جدول 2. جدول ضرایب استاندارد و سطح معناداری برای مسیرهای الگو

T اثر غیرمستقیم اثر مستقیم
مسیر

به متغیر از متغیر

4/90 0/24 0/48 اشتیاق تحصیلی خودپنداره  تحصیلی

3/59 - 0/45 اشتیاق تحصیلی انگیزش مشارکت ورزشی

4/10 - 0/54 انگیزش مشارکت ورزشی خودپنداره تحصیلی
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برای عملیاتی  کردن متغیرهای مکنون را دارند.

شاخص  داد  نشان  پژوهش  ساختاری  الگوی  برازش  بررسی 
ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب19 برابر با )0/06(، شاخص 
برازندگی تطبیقی20 برابر با 0/96، شاخص نیکویی برازش21 برابر 
با 0/90،  برابر  تعدیل یافته22  برازش  نیکویی  شاخص  با 0/94، 
شاخص برازندگی هنجارشده23 برابر با 0/91 و شاخص خی دو 
بر روی درجه آزادی )X2/df( برابر با 1/58 بر برازش مناسب و 
بررسی  برای  لیزرل  نرم افزار  الگو داللت دارد. خروجی  مطلوب 

روابط بین متغیرها در تصویرهای شماره 1 و 2 ارائه شده است.

اثر   ،2 و  شماره 1  تصویرهای  و  شماره 2  جدول  اساس  بر 
مستقیم خودپنداره  تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با بتای 0/48 
اشتیاق  بر  ورزشی  مشارکت  انگیزش  مستقیم  اثر   ،t=4/90 و 
خودپنداره   مستقیم  اثر  و   t=3/59 و   0/45 بتای  با  تحصیلی 
 t=4/10 تحصیلی بر انگیزش مشارکت ورزشی با بتای 0/54 و
معنادار است. برای بررسی تأثیر غیرمستقیم خودپنداره  تحصیلی 
بر اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی انگیزش مشارکت ورزشی، 
باید ضریب اثر غیرمستقیم )حاصل ضرب اثر مستقیم خودپنداره  
تحصیلی بر انگیزش مشارکت ورزشی در اثر مستقیم انگیزش 
مشارکت ورزشی بر اشتیاق تحصیلی( محاسبه شود. ضریب اثر 
غیرمستقیم خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی 0/24 است 
که نشان می دهد نقش واسطه انگیزش مشارکت ورزشی در رابطه 

بین خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی معنادار است. 

بحث و نتیجه گیری

بر  تحصیلی  خودپنداره  تأثیر  بررسی  هدف  با  پژوهش  این 
اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش مشارکت ورزشی در 
بین دانش آموزان انجام شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که 
خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت 
نتایج پژوهش های زاهدبابالن و  با  نتیجه  این  و مستقیم دارد. 
همکاران )1396(، اسالمی و همکاران )1395(، برایان و همکاران 
)2014(، ناتریال و همکاران )2015( و استینک )2010( مبنی بر 
رابطه  بین خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی همسو است. 
خودپنداره تحصیلی به معنی تصور افراد از توانایی ذهنی افراد در 
حوزه های تحصیلی و ارزیابی از توانایی های تحصیل خود است 
و بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره نقاط قوت و ضعف خود 
در یک حوزه معین و باورهای فردی درباره توانایی های خود در 
انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی است که در سال های اولیه 
شکل گیری  به  به مرور  که  می گیرد  شکل  به تـدریج  تحصـیل 

19. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
20. Model Fit indices (CFI)
21. Goodness of fit index (GFI)
22. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
23. Normaed fit index (NFI)

می شود.  منجر  خود  توانایی های  از  منفی  یا  مثبت  تصوری 
دانش آموزانی که در انجام کارهای تحصیلی خود را مطمئن تر 
و توانمندتر می دانند، در مقایسه با دیگران خودپنداره تحصیلی 
بالطبع چنین خودپنداره  ای  و  می دهند  پرورش  را  قدرتمندی 
سبب رشد و پیشرفت تحصیلی فرد می شود. موفقیت های بیشتر 
به مرور این احساس را در دانش آموز ایجاد می کند که مدرسه 
مکان مناسبی برای پیشرفت اوست. پس به ماندن در مدرسه و 
انجام فعالیت ها ی تحصیلی و مشارکت در امور مدرسه تمایل و 
اشتیاق پیدا می کند. این تمایل و اشتیاق در طوالنی مدت باعث 
رشد بیشتر خودپنداره تحصیلی وی می شود و تمایل دانش آموز 
را به ماندن در مدرسه و سرمایه گذاری بیشتر در مدرسه تشویق 
می کند. در نهایت دانش آموز فعالیت ها ی آموزشی را عاملی در 
جهت دست یابی به اهداف خود در نظر می گیرد و اهداف آموزشی 
و  می بیند  اهـداف شخصـی خـود  با  متناسب  را  یـادگیری  و 
تحصیل را امری با معنا تصور می کنـد و بـدین ترتیـب، اشـتیاق 
وی بـه تحصـیل افـزایش می یابد. بنابراین پیشنهاد می شود کادر 
اجرایی و معلمان در مدارس تالش کنند تا با فراهم کردن شرایط 
الزم برای پیشرفت تحصیلی و موفقیت های بیشتر دانش آموزان 
و شکل گیری تصورات مثبت دانش آموزان نسبت به خود، میزان 
تمایل دانش آموزان به حضور در مدرسه و اشتیاق آن ها به ماندن 

در مدرسه را افزایش دهند.

ورزشی  مشارکت  انگیزش  که  داد  نشان  نتایج  همچنین 
بر اشتیاق تحصیلی تأثیر مثبت و مستقیم دارد. این نتیجه با 
نتایج پژوهش های فالحی و عبدالهی )1396(، وبیک و همکاران 
  )1388( کردی  و   )2012( همکاران  و  یونس خان   ،)2015(
مبنی بر رابطه بین انگیزش مشارکت ورزشی و اشتیاق تحصیلی 
همسوست انگیزش یکی از مهم ترین مباحث حیطه روان شناسی 
ورزشی است که سبب و عامل اشتیاق دانش آموزان به فعالیت ها ی 
ورزشی است و افراد دارای انگیزش باال در مسابقات ورزشی در 
مقایسه با افراد دارای انگیزه پایین تر تمایل و عملکرد باالتری 
دارند. این در حالی است که فعالیت ها ی بدنی به عنوان یکی از 
سرگرمی های دانش آموزان مطرح شده است. با توجه به اینکه این 
انگیزه قابل تعمیم به سایر فعالیت ها ست، افراد دارای انگیزه باالی 
مشارکت ورزشی می توانند این انگیزه را به حوزه تحصیلی خود 
نیز انتقال دهند و در مدرسه تالش می کنند تا محیط تحصیلی 
خود را درک کنند و در آن نقش فعالی داشته باشند و با کسب 
می شوند.  غالب  اجتماعی شان  محیط  بر  بیشتر  موفقیت های 
چنانچه این انگیزه و موفقیت در حوزه تحصیلی باشد می تواند 
تمایل دانش آموزان برای تحصیل و حضور در مدرسه را بیشتر 
کرده و اشتیاق آن ها به تحصیل و مدرسه را بیشتر کند. بنابراین 
پیشنهاد می شود با فراهم کردن زمینه انجام فعالیت ها ی ورزشی و 
توجه بیشتر به این فعالیت ها  در سطح مدرسه با توجه به تأثیرات 
میزان  دانش آموزان،  تحصیلی  اشتیاق  افزایش  در  آن ها  مثبت 

تمایل و اشتیاق آن ها را باال برد.
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نتایج تحلیل داده ها برای فرضیه سوم نشان داد که خودپنداره 
تأثیر مثبت و مستقیم  انگیزش مشارکت ورزشی  بر  تحصیلی 
دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش های قره و همکاران )1388(، 
 ،)1395( هادوی  و  برزگر  فالح   ،)1396( همکاران  و  اسالمی 
زروو و همکاران )2017( و باوکر )2006( مبنی بر رابطه بین 
اساس  بر  همسوست.  ورزشی  مشارکت  انگیزش  با  خودپنداره 
نظر بندورا افراد نه توسط نیروهای درونی رانده می شوند و نه 
محرک های محیطی آن ها را به سمت عمل سوق می دهند، بلکه 
کارکردهای روان شناختی، عملکرد، رفتار، محیط و محرک های 
آن را تعیین می کند. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که 
احساس خودکارآمدی و خودپنداره فرد بر عملکرد ورزشکاری 
تأثیر دارد )ادموند، 2015(. درواقع افراد با خودکارآمدی باال از 
عملکرد ورزشی بهتری برخوردار بوده و تمایل بیشتری به شرکت 
در رقابت ها و فعالیت ها ی ورزشی دارند. از طرف دیگر خودپنداره 
تحصیلی به عنوان تصویر دانش آموز از توانایی های تحصیلی خود 
انگیزش  پیش بینی  در  تعیین کننده  و  محرک  نقشی  می تواند 
از  باشد. مدارس همواره بخشی  مشارکت ورزشی آن ها داشته 
برنامه هفتگی خود را به فعالیت ها ی ورزشی اختصاص می دهد و 
حتی در برنامه های فوق العاده خود نیز توجهی زیادی به ورزش و 
فعالیت ها ی ورزشی دارند. بنابراین می توان گفت دانش آموزان با 
خودپنداره تحصیلی باال با توجه به اینکه تصویر مناسب و مطلوبی 
از خود دارند، می توانند این تصویر مثبت را به فعالیت ها ی ورزشی 
نیز تعمیم داده و انگیزه زیادی برای مشارکت در فعالیت ها ی 
ورزشی داشته باشند. همچنین از طرف دیگر این دانش آموزان 
از لحاظ درسی در وضعیت مطلوبی  را  اینکه خود  به  با توجه 
می بینند و موفقیت خود را در این حوزه تا حدی تضمین شده 
مشارکت  ورزشی  فعالیت ها ی  در  بیشتری  آرامش  با  می دانند، 
برای  بیشتری  انگیزه  دانش آموزان  دیگر  به  نسبت  و  می کنند 
مشارکت در فعالیت ها ی ورزشی دارند. بنابراین پیشنهاد می شود 
با فراهم کردن شرایط الزم برای افزایش خودپنداره تحصیلی و 
زمینه موفقیت های تحصیلی بیشتر دانش آموزان، تمایل و انگیزش 

مشارکت ورزشی آن ها را باال برد. 

انگیزش  واسطه ای  نقش  بررسی  در  یافته ها  تحلیل  نتایج 
اشتیاق  و  تحصیلی  خودپنداره  رابطه  در  ورزشی  مشارکت 
انگیزش  از طریق  تحصیلی نشان داد که خودپنداره تحصیلی 
مشارکت ورزشی بر اشتیاق تحصیلی اثر غیر مستقیم دارد. با 
توجه به اینکه خودپنداره تحصیلی به صورت مستقیم بر انگیزش 
مشارکت ورزشی تأثیر دارد و انگیزش مشارکت ورزشی نیز به 
صورت مستقیم بر اشتیاق به تحصیل تأثیر دارد، اثر غیرمستقیم 

خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی نیز معنادار است.

خودپنداره  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  کلی  صورت  به 
مستقیم  مثبت  تأثیرات  ورزشی  مشارکت  انگیزش  و  تحصیلی 
دارد.  دانش آموزان  تحصیلی  اشتیاق  افزایش  بر  غیرمستقیمی  و 
همچنین این پژوهش در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر 

اردبیل انجام شده، بنابراین باید در تعمیم پذیری نتایج آن به سایر 
شهرها و مقاطع احتیاط به خرج داد و پیشنهاد می شود روابط این 
متغیرها در سایر مقاطع و شهرهای مختلف انجام شود تا با قطعیت 

بیشتری بتوان درباره روابط بین این متغیرها اظهار نظر کرد. 

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله مشارکت 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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