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 مقدمه

سالیند  دوران حساسی از زندگی بشبر اسب  و اوجبه ببه     

ببا  مسائ  و نیازها  این مرحله یز ضرورب اجتیباعی اسب .   

اوجه به روند  یر شدن جییی  جهان، جامیه ایران نیز مشبیول  

ایبن رونبد نشبان     هیین شرایط بوده و در حال  یر شدن اسب . 

 61جیییب  کشبور بباال      %33سال آینبده   35دهد که در می

جیییب    %21این درحبالی اسب  کبه بباال       و سال سن دارند

کشور انفجار سالیند  ایریف شده اس  و بر هیبین   در سالیند

شبروع  ریبز  و اقبداماب الزم   اساس باید از هیین امروز برنامه

در ( 1359نببوربتش و هیکبباران ). در هیببین راسببتا، [1]شببود 

شرک  زنان و مبردان سبالیند    هانگیز هبا عنوان مقایس ی ژوهش

هبا  ایبن   که آزمودنی یطیشهر اهران در  یالی  بدنی در شرا

که بین  ا تندینفر از سالیندان شهر اهران بودند در 241 ژوهش 

هبا   شرک  سالیندان در  یالی  هگوناگون انگیز اولوی  عوام 

آمبادگی جسبیانی،    هانگیز وورزشی افاوب مینادار  وجود دارد 

[. نتبایج  2]ارین دلی  مشبارک  ورزشبی سبالیندان اسب      مه 

ه زیب انگ نیبی ایمنمبور  ببه  (2114) هیکباران  و کول  اشقیقاب

 ورزش مبنم  یبور  ببه  کبه  مسبن یی ایاسبترال کننبدگان  شرک 

 نیبب ( زن 416 مبرد،  399کننبده ) شرک  515 شام و  کنندیم

کبه    شد ا براد  دهید، (63±5/5میانگینر ) بودند 93 اا 55 سن

کبه    را ایام کرده بودند نس   به ا براد  یدانشگاه البیاشص

 یعل  اجتیباع   برا  شتریب  یاهی ،داشتند  کیتر البیاشص

 شدند گزارش کهیی هاانگیزه نیشتریب بودندو اناسب اندام قائ  

 سبال   داشتند دوس  ا راد که بود نیا ورزش در مشارک   برا

ی خبوبی  بدن اناسباز باشند، داشته  ی یال داشتند دوس  بیانند،

[. درهیبین  3کننبد ]  حفبظ  را مفالب   حرک  و باشند برخوردار

( در اشقیببب  کیفبببی  1395نبببدر  و هیکببباران )  راسبببتا،

 سبال اهبران،   91-56ها   یالی  بدنی سبالیندان  دهکنناییین

عنببوان انگیببزه کننببدگان انگیببزه مشبارکتی را بببه اک بر شببرک  

[. مهبرا و هیکباران   4] مشارک  در  یالی  ببدنی  کبر کردنبد   

هبا  ورزش  ( در اشقی  ر تار ا راد سالتورده در برنامبه 2116)

گروهی عیومی به این نتایج رسیدند که حفبظ خودااکبایی و در   

ابرین انگیبزه جهب  شبرک  در     ارا اط بودن با دیگبران البلی  

حییببد سببارانی و هیکبباران  .[5] هببا   هیگببانی اسبب ورزش

وامبب  مببؤثر بببر مشببارک  ( در یببز مطالیببه کیفببی، ع2115)

 ورزش را از دیبدگاه متتصصبان بررسبی کبه ببر      سالیندان در

 در سبالیندان  مشارک  ریز برنامه در ،اشقی  ها یا تهاساس 

 ببه ثیرگبتار  بیشبتر، هیزمبان    أجهب  ا  ورزشبی،  ها  یالی 

کببور  و  [.6] شببود اوجببه سببازمانی عوامبب  و  ببرد  عوامبب 

ها  ورزشی بر سبالم   لی اأثیر ایرین و  یا (2115هیکاران )

روانی ا راد ،عام  مهیی در  راه  کردن اجارب مفید  ببرا   

 [. ایداد 5مقابله با انهایی، انزوا و هیچنین ا سردگی دانستند ]

 زنبان  انگیزاننبده مبردان و یبا    عوامب   رو   یشین مطالیاب از

 از داشتند ایرکز ورزش در رو  مشارک  سالیند )از جنسیتی(

 اییبی   قابلیب   شاید که کردند استفاده کوچز نس تا ها نیونه

 باعب   که متییرهایی حوزه در باشد و هیچنین اشقیقاب نداشته

کننبد،  مبی  مبنم  ورزش  یبور  ببه  سالیندان ایرانی که اشوی 

ا  ضبرور  ببه نمبر    بنابراین انجام چنین مطالیه. اس  مشدود

یب   ببا در نمبر گبر تن اشقیقباب ق لبی از یر     این رسد. لتا می

یز  ایبه و  با هد   راه  آوردن ها، اشلی  و ارزیابی انگیزاننده

اساس برا  مشارک  در  یالی  ببدنی در یبز جامیبه آمبار      

انجبام  گسترده از سالیندان ایرانی )به ویژه در ایرین و ورزش( 

ه برا  آینده باز شود و موجبب اشبوی  ا براد    زاا مسیر  ااشد 

  بدنی شبود. هیچنبین ببا    مسن برا  مشارک  بیشتر در  یالی

ریز  بهتر برا  مشارک  برنامه استفاده از نتایج این اشقی  ،در

  آنها ببا اوجبه   ازهاینسالیندان در  یالی  بدنی استفاده شود و 

ور  و مشارک  را ببه  ، لشاظ اا بهرههاها از  یالی به نگرش آن

بنبابراین هبد  از مطالیبه حاضبر     ؛ مناس ی ا زایش دهبد  هنشو

 ببدنی،  ین انگیزه سالیندان ایرانی برا  مشارک  در  یالیب  ایی

 .بودها  شیلی، اشصیلی وسنین متتلف بین گروه

 بررسیروش 

مبرد و زن   1211ی، مقطیب اشلیلی -اولیفیدر این مطالیه 

هبا،  هبا و  بارز  سال کبه در ورزشبگاه   95اا  55سالیند باال  
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گیبر   نیونبه از روش ببا اسبتفاده   بودنبد   یببدن مشیول  یالی  

 وارد مطالیه شدند. کشور شهر 15 ا  درا  دو مرحلهخوشه

میزان  یالی  جسبیانی شبارکی     رسشنامهدراین مطالیه از 

انگیببزه مشببارک  ورزشببی سببالیندان      رسشببنامه( و 1995)

(PMQOA) ( استفاده شد 1999و  1995کرک ی و هیکاران )

ان دهنبدگ [. هیچنبین ببه  اسبخ   5] سبؤال اسب    29که حاو  

شود و انهبا  مشرمانه شیرده می آنهااییینان داده شد که  اسخ 

، عبالوه ببه برا  اهدا   ژوهشی از آنان بهره گر ته خواهد شد. 

دهندگان ها سیی شد  اسخنامهدر  رآیند اوزیع و اکیی   رسش

  رسشنامه را در مش  و شرایط مناس ی اکیی  کنند

 هایافته

انگیزه مشبارک   آمده افاوب مینادار  بین دس ها  بهداده

هبا   دامنبه  اشصبیلی و  در  یالی  بدنی در گروه هبا  شبیلی،  

 و یمبب  جسببیان. درعوانببدادسببنی متتلببف سببالیندان نشببان 

 نیهیچنبب گروهببا  شببیلی متتلببف و نیببب ا  ایببده/یچالشبب

 ،«ی و اجتیباعی جسبیان » عوام  متتلف، یلیاشص  هادرگروه

مبورد  در  شب . وجبود دا   داری( افاوب مینب p<11/1درسط  )

عوام  انگیزشی، عام  شناخته شدن افاوب مینبادار  در ببین   

سبال را نشبان داد    65ابا   55و  سبال  95اا  56ها  سنی گروه

(15/1p< .) (1)جدول 

 گیرینتیجه بحث و

دار در زنبان خانبه   ،(1359نوربتش و هیکاران )در  ژوهش 

مقایسه با ا راد نمبامی، رو  عامب  انگیزشبی  زشبکی اأکیبد      

را  یجسبیان  یاز آمبادگ  ییسطوح باال ،انیداشتند. نمام بیشتر 

در  فیوظبا   یب دار ببه دل کسب کرده بودند. در مقاب  زنان خانه

 الب،یسبط  اشصب  .  رداختنبد یمب  یببدن   یمنزل کیتر به  یال

  کننده برا نییعوام  ای نیشتریب  اقتصاد ی واجتیاعوضیی  

که ایبن نتبایج   به آن هسبتند  شیو گرا ینیبرنامه ایر زیآظاز 

[. در هیین راستا، کول  2] اس هیتوان بانتایج  ژوهش حاضر 

( اظهار کردند که 2116( و مهرا و هیکاران )2114و هیکاران )

شبناخته شبدن    زهیبباانگ ارهبا،  سالیندان در مقایسبه ببا جبوان   

ا براد  اینکبه  و کننبد  ها  ورزشی شرک  میبیشتر  در  یالی 

را ببا   یعامب   زشبک   ،ییابتبدا  البیو در سبط  اشصب   سوادیب

اند که این همطرح کرد یآموخته دانشگاهاز ا راد دانش ار یاهی

با اوجه به نتایج  بژوهش   [.5، 3]اس یا ته حاضر  هیسو با نیز

بتبش سبالیند     شبود مبدیران ورزشبی در    یشنهاد میحاضر 

جببتب سببالیندان   وایببد ورزش در راهکارهببایی بببرا  ا لیبب  و

ویژه زنان به  یالی  بدنی ارائه دهند. هیچنین، مربیان ورزش به

عام  شناخته شبدن   خصوصبهسالیندان باید عوام  انگیزشی 

سالیندان را مورد  ایش قرار دهند و با اوجه به آن به اجبویز و  

  هبا مکبان و  هبا سبالن یز   یالی  بدنی اقدام نیاینبد.  ربرنامه

عالقه    موردهاورزش به ز  ورزشی مربوط رایربرنامهورزشی 

ها  ورزشی نمارب یئ و هاختصاص دهند  و مردسالیندان زن 

 .میطو  دارند ها ی یال نیادقی  رو  اجرایی شدن 

 تشکر و قدردانی

این مطالیه در کییته اخبالق دانشبگاه آزاد اسبالمی واحبد     

به  15/5/93در ااریخ  11121411952116اهران مرکز  با کد 

 اصویب رسیده اس .

 

 های مختلفدرگروهانگیزشی امل وعسه یمقا طرفهکیانس یل واریتحل -1جدول

 مختلف یسن یهادر دامنه مختلف یشغل یهادر گروه مختلف یالتیتحص یهادر گروه 

 pمقدار  p Fمقدار  p Fمقدار  F متغیر

 569/0 454/5 057/0 076/3 005/0 781/7 انگیزه اجتماعی
 556/0 973/5 005/0 044/58 005/0 445/50 انگیزه جسمانی

 005/0 118/1 066/0 750/5 078/0 547/5 شناخته شدنانگیزه 
 835/0 650/5 005/0 756/7 094/0 807/5 انگیزه چالشی/ فواید

 661/0 559/5 073/0 650/5 505/0 765/5 انگیزه پزشکی
 336/0 895/0 095/0 050/5 558/0 370/5 انگیزه مشارکتی
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