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 چكيده

بدني و بدني از ديدگاه دبيران تربيتهاي تربيتآموزان از مشاركت در فعاليتي دانشانگيزگعلل بي هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه
همبستگي و - اين تحقيق توصيفي. باشدبدني ميآموزان متوسطه و ارتباط آن با حمايت اجتماعي فراهم شده از سوي دبيران تربيتدانش

-آموزان پايهبدني و دانشآماري اين تحقيق شامل كليه دبيران تربيت جامعه. از نوع پيمايشي است كه به شكل ميداني انجام شده است

اي و تمامي اي، چند مرحلهآموز به روش تصادفي، خوشهدانش 381كه . باشدشهرستان بوكان مي هاي دوم و سوم مقطع متوسطه
بدني  شن و انگيزگي در تربيتبي هها پرسشنامابزار گردآوري داده. هاي آماري انتخاب شدندبه عنوان نمونه) نفر32(دبيران

فريدمن،  هايآزمون از ها با استفادهتجزيه و تحليل داده. بود) 2008(و مقياس رفتار بين فردي پليتر و همكاران) 2010(همكاران
رتيب، مهمترين بدني به تآموزان و دبيران تربيتنتايج نشان داد از ديدگاه دانش. انجام شد ويتني - مان "U" و همبستگي اسپيرمن

بدني و نتايج تحقيق نشان داد بين ديدگاه دبيران تربيت. باشندها و تالش ناكافي ميآموزان جذاب نبودن فعاليتانگيزگي دانشعامل بي
اعي آموزان، بين حمايت اجتمهمچنين از ديدگاه دانش. دار وجود داردآموزان تفاوت معنيانگيزگي دانشعلل بي آموزان دربارهدانش

 ها  و جذابفعاليت نبودن ناكافي ، ارزشمند توانايي ، تالش كمبود(آموزانانگيزگي دانشبدني و علل بيفراهم شده از سوي دبيران تربيت
نكه، با توجه به اي. داري وجود نداردمعني داري وجود دارد، ولي از ديدگاه دبيران تربيت بدني رابطهمنفي و معني رابطه) هافعاليت نبودن

بدني ماهيت گردد دبيران تربيتآموزان شود پيشنهاد ميانگيزگي دانشتواند منجر به بيبدني ميكاهش رفتار حمايتي دبيران تربيت
بدني توسعه هاي تربيتآموزان، مشاركت آنان را در فعاليتانگيزگي را شناسايي و با افزايش حمايت اجتماعي از دانشچند بعدي بي

  .دهند
 

  هاي كليدي واژه
 .آموزان متوسطهانگيزش، حمايت اجتماعي، تربيت بدني، دبيران تربيت بدني، دانش
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 مقدمه

هاي آموزش و بدني جزئي الينفك از برنامهتربيت
آموزان پرورش بوده كه آموزش همگاني براي تمام دانش

مطرح است و هدف از آن تقويت و پرورش تمام 
آموزان تا حدي كه استعدادهاي جسماني و رواني دانش

هاي طبيعي و يك زندگي سالم و موفق در محيط
در شرايط مطلوب ). 3(باشد اجتماعي ميسر گردانده، مي

آموزان فرصتي فراهم كند تواند براي دانشبدني ميتربيت
تا بخش چشمگيري از فعاليت بدني روزانه توصيه شده را 

سال يكي از اهداف مصوب سالمت جامعه در . انجام دهند
 50آموزان بايد حداقل اين بوده است كه دانش 2010

. درصد از كل زمان كالس درس را به فعاليت بگذرانند
بدني تالش هاي تربيتآموزان در كالسبرخي از دانش

كمي دارند، با اين حال، تعدادي نيز كامال از مشاركت 
 كه شده اذعان وسيعي طور به). 1(ورزند اجتناب مي
 سطح از ترپايين جوان افراد جسماني عاليتف امروزه سطح

 فوايد مندي آنان ازبهره مناسب براي در نظر گرفته شده
 كشورهاي از تحقيقاتي شواهد .)11(است  بهداشتي
 با جسماني هايفعاليت كاهش كه دهدمي نشان صنعتي

و  13 سنين بين در كاهش شديدترين با سن، رفتن باال
  ).18(سالگي است  18

 توصيف كه براي فرضي است ساختاري 1زشانگي 

 فردي هايتفاوت. رودمي كار به بيروني يا دروني نيروهاي
 افراد واقع در. هستند برخوردار فراواني اهميت از انگيزش

 هايوفعاليت ورزش در متفاوت داليل حسب بر تنها نه
 در و گوناگون هايروش با بلكه كنند،مي شركت جسماني
 چه اگر ).4(شوند مي برانگيخته نيز وتمتفا هايموقعيت
ساختاري تك بعدي  انگيزش را پردازان،نظريه از بسياري

 كنند كهبيان مي) 2000( 2رايان و دسي اند،توصيف كرده

                                                           
1 . Motivation 
2 . Deci and Ryan 

 يك امتداد در كه دارد وجود انگيزش از مختلفي انواع
 ، انگيزش 3خود تعييني نظريه .شوندديده مي زنجيره
 را با درجات 4انگيزگيبي و نيانگيزش بيرو دروني،
كند خود تعييني ، از هم متمايز مي انگيزه از مختلفي

 انگيزه از باالترين درجه دهنده نشاندروني  انگيزه .)15(
 افراد كه در آندارد  شرايطي اشاره به و خود تعييني است

و  جالب پردازند كه  براي آنهاهايي ميبه فعاليت آزادانه
 15(است  يادگيري فرصت براي دهنده رائهو ا لذت بخش

 منبع يك از كه باشداي ميانگيزه بيروني انگيزه  ).24و 
بيروني هنگامي كه افراد فعاليت را  انگيزه. آيدمي خارجي

 ،بيشتر از خود فعاليت به دليل ارزش نتايج مرتبط با آن
 در حالي كه هم انگيزه. دهند، مشهود استانجام مي
بيروني درجات متفاوتي از اراده را  هم انگيزه دروني و
عدم وجود انگيزه  نشان دهنده انگيزگيدهند، بينشان مي

انگيزگي زماني كه افراد فاقد قصد و تمايل به بي. است
به اين . شركت در يك رفتار خاص هستند، مشهود است

انگيزه، منفعل و فاقد هر گونه هدف ترتيب اقدامات بي
 انگيزه است،بي نفر يك كه وقتي).  15( ارادي هستند

. باشدقصد و اراده  براي عمل كردن مي گونه هر فاقد
 ارزش قائل هافعاليت انجام اند برايانگيزهبي كه افرادي

ها احساس شايستگي فعاليت براي انجام  آنها نيستند،
نظر را در  مورد نتيجه كار انجام كه معتقدند و كنندنمي

 تنظيم به قادر آنها كه زماني است اين .شتپي نخواهد دا
كفايتي احساس بي و اغلب نتيجه )12( رفتارشان نيستند

و عدم كنترل بر رفتار است و غالبا منجر به ترك كردن 
  ) 25و  16(شود بدني و يا مدرسه ميتربيت

 با افراد اند كه نحوه مشاركتداده نشان هابررسي

 هاىفعاليت در وناگون،فرهنگى گ و اجتماعى هاىزمينه

 شرايط چه در اينكه به توجه آنها با .است متفاوت ورزشى

 هاىنرخ باشند، شده فرهنگى جامعه پذير و اجتماعى
                                                           
3 . Self-determination theory 
4 . Amotivation (absence of motivation) 
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 و خانواده. دارند بدنى هاىدر فعاليت مشاركت متفاوت
 مشاركت بر و تلويزيون راديو استادان، و معلمان همساالن،

 و خانواده دارند حمايتمثبت  تاثير ورزشى هاىفعاليت در
 فعاليت در افراد مشاركت ميزان بر ثابت طور به دوستان

اجتماعى  حمايت نداشتن برعكس و است بدنى تاثيرگذار
). 2(شود بدنى مي فعاليت در مشاركت سطح كاهش سبب

در تحقيق خود نشان ) 1385(چنانچه عريضي و همكاران 
 مشاركت ميزان و اجتماعى حمايت ميزان دادند كه بين

 وجود معنادارى ورزشى رابطه مثبت هاىدر فعاليت زنان
نيز در تحقيقي ) 2006( 1اسپرينگر و همكاران). 2(دارد 

آموزان دختر كالس ششم انجام دادند به كه بر روي دانش
شان بر بررسي تاثير حمايت اجتماعي خانواده و دوستان
. اختندروي رفتارهاي فعاليت جسماني و غير فعال آنها پرد

آموزاني كه از حمايت اجتماعي نتايج نشان داد كه دانش
شان برخوردار بودند بيشتري از طرف خانواده و دوستان

  ).21(دادند بيشتري را انجام مي فعاليت جسماني روزانه
آموزان ممكن است داليل متفاوتي براي عدم دانش

 اعتقاد .بدني داشته باشندهاي تربيتمشاركت در فعاليت
 كه شودمي انگيزگيبي به هنگامي منجر توانايي به كمبود

كم  را به شايستگي خود تحصيلي مشكالت آموزاندانش
 مدرسه در خود كارآمدي كمي به اميد و نسبت بدهند
 است ممكن انگيزگيهمچنين بي ).26( داشته باشند

 .باشد براي تالش كردن بي ميلي يا ناكافي تالش ناشي از
 نيستند رفتاري را انجام دهند كه مايل وزانآمدانشزيرا 

به ). 13( باشد شان دشوارزندگي سبك با تطبيق آن رفتار
انگيزگي  عالوه ، ارزشمند نبودن يك فعاليت، منجر به بي

ارزش  كه دادند نشان) 2000( 2اكل و ويگفيلد .شودمي
منجر  جدي انگيزگيبي به مدرسه نداشتن تحصيل در

تواند منجر به دن يك فعاليت هم ميجذاب نبو .شودمي

                                                           
1 . Springer et al 
2 . Wigfield and  Eccles 

 اشاره )2002( 3آينلي و همكاران). 26(انگيزگي شود بي
لذت و خوشي را دريك فعاليت  بايد افراد كه كنندمي

 ).5(تجربه نمايند تا بتوانند رفتاري اثربخش داشته باشند 
چرا « تحقيقي با عنوان ) 2006( 4ليگولت و همكاران

اند؟ به سوي در كالس فاقد انگيزهآموزان دبيرستاني دانش
انگيزگي تحصيلي و نقش حمايت درك درستي از بي

-هاي بينتايج نشان داد مؤلفه. انجام دادند» اجتماعي

 نبودن ناكافي، ارزشمند توانايي، تالش كمبود(انگيزگي
به طور منفي با عملكرد، ) فعاليت نبودن فعاليت و جذاب

دار يلي ارتباط معنيمدت زمان مطالعه و عزت نفس تحص
 داشتند و به طور مثبت با فقدان عالقه به تحصيل، 

تفاوتي نسبت به تحصيل و تمايل به ترك تحصيل بي
 ). 13(دار داشتند ارتباط معني

در تحقيقي به بررسي ) 2004( 5تومانيس و همكاران
بدني اجباري انگيزگي در تربيتعلل اصلي و مهم بي

انگيزگي مشخص ل مهم براي بيسه دلي. مدارس پرداختند
اعتقاد به ناتواني در يادگيري، پايين بودن ارضاي نياز : شد

انگيزگي با عدم حضور در كالس، بي. ايو عوامل زمينه
مشاركت كم در كالس و فعاليت جسماني كم بعد از 

  ).16(كالس نشان داده شد 

 داد نشان) 2006( 6نتايج تحقيق ستانديج و همكاران
دار انگيزگي به طور منفي و معنيجتماعي با بيحمايت ا

خود تعييني كه  مقدار انگيزه اين، بر عالوه. در ارتباط بود
 و تالش ميزان با آموزان گزارش كردند به طور مثبتدانش

دادند،  بدني نشانهاي تربيتدر فعاليت آنها پشتكاري كه
ق نيز در تحقي) 2009( 7ليم و وانگ .)22(در ارتباط بود 

خود نتايج نشان دادند كه حمايت اجتماعي ادراك شده 

                                                           
3 . Ainley et al 
4 . Legault et al 
5 . Ntoumanis et al 
6 . Standage et al 
7 . Lim, and Wang 
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بيروني و  آموزان متوسطه به طور منفي با انگيزهدر دانش
  ).14(انگيزگي در ارتباط است بي

 اين است كه است توجه قابل آنچه حال، به هر
انگيزگي بي يا و انگيزه وجود عدم در زمينه كمي تحقيقات

انگيزگي بي كه مشاهده دشو گفته است ممكن وجود دارد
 افراد بي انگيزه در ورزش زيرا مشكل است، ورزش  در

 دوره طول در نخواهند كرد، در حالي كه اگر شركت
 آنها انگيزگي افزايش يابد،افراد در ورزش، بي مشاركت

  .كنندرا رها مي ورزش

ديدگاه  از تنها بدني نهانگيزگي در تربيتبي بهتر درك
 فقدان. عملي مهم است ديدگاه از چنينهم بلكه ،نظري
 پيامدهاي تواندبدني ميدر تربيت شركت براي انگيزه

 هدف اگر ).16(باشد  داشته عمومي بهداشت مهمي براي
 بدني در طول عمر است، فعاليت ارتقاي بدني،تربيت از

 بخش مهم لذت تجربه يك داشتن آموزاندانش براي
 مناسب است و آموزانانشد ديدگاه بررسي بنابراين،. است
 اطالعات باشد و تجارب آنها كننده منعكس تواندمي

فراهم نمايد، همچنين بررسي ديدگاه دبيران  را ارزشمندي
انگيزگي تواند به رفع و كاهش علل بيتربيت بدني نيز مي
با توجه به آنچه گفته شد، هدف از  .كمك شاياني نمايد

آموزان انگيزگي دانشياين تحقيق بررسي و مقايسه علل ب
بدني مدارس از ديدگاه هاي تربيتاز مشاركت در فعاليت

آموزان و ارتباط آن با حمايت دبيران تربيت بدني و دانش
  .باشدبدني مياجتماعي فراهم شده از سوي دبيران تربيت

  
  روش تحقيق

همبستگي و از نوع پيمايشي -اين تحقيق توصيفي
آماري  جامعه. م شده استاست كه به شكل ميداني انجا

آموزان دبيران تربيت بدني و دانش اين تحقيق شامل كليه
شهرستان بوكان در  هاي دوم و سوم مقطع متوسطهپايه

-دانش 381كه . باشدمي 1390-91جريان سال تحصيلي 

اي و تمامي اي، چند مرحلهآموز به روش تصادفي، خوشه
 .آماري انتخاب شدندهاي به عنوان نمونه) نفر32(دبيران 

 آموزان، شهر به پنج منطقهبه اين منظور، در مورد دانش
شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تقسيم شد و از هر 
منطقه به طور تصادفي يك دبيرستان پسرانه و يك 

سپس در هر دبيرستان . دبيرستان دخترانه انتخاب شد
ور سوم به ط دوم و يك كالس از پايه يك كالس از پايه

ها توزيع شد و پس از تصادفي انتخاب شده و پرسشنامه
همچنين، در مورد . آوري شدندحدود نيم ساعت جمع

بدني به دليل كوچك بودن جامعه آماري دبيران تربيت
براي .  تمامي آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند

انگيزگي در انگيزگي از پرسشنامه بيسنجش علل بي
استفاده ) 2010( 2شن و همكاران 1)AI-PE(بدني تربيت

 چهار كه است سوال 16 بر مشتمل پرسشنامه اين. شد
 نبودن ارزشمند ناكافي، تالش توانايي، كمبود مؤلفه

 ليكرت مقياس در را هافعاليت نبودن جذاب و هافعاليت
 كامال تا 1=نيست من دليل مطابق اصال(طيف  5 در

شن و همكاران  .سنجدمي) 5= است من دليل مطابق
هاي اين پرسشنامه را به ، پايايي خرده مقياس)2010(

 اندگزارش كرده 86/0و  89/0، 85/0، 85/0ترتيب،  
 بين رفتار براي سنجش حمايت اجتماعي از مقياس). 20(

. استفاده شد )2008( 4همكاران و پليتر 3)IBS( فردي
 مؤلفه سه كه است سوال 12 بر مشتمل پرسشنامه اين
 از تعلق حمايت و شايستگي از حمايت استقالل، از ايتحم
 هميشه تا 1=وقت هيچ(طيف  5 در ليكرت مقياس در را
هاي همچنين، پايايي خرده مقياس ).17( سنجدمي) 5=

گزارش شده  91/0تا  87/0مقياس رفتار بين فردي نيز  
  ). 20(است 

                                                           
1 .  Amotivation Inventory-Physical Education 
2 . Shen et al 
3 . Interpersonal Behavior Scale 
4 . Pelletier et al 
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هاي مذكور براي سنجش با توجه به اينكه پرسشنامه
باشند و اينكه در اين تحقيق آموزان ميدانش ديدگاه

بدني نيز مورد بررسي قرار گرفته ديدگاه دبيران تربيت
بدني، اين دو است، براي سنجش ديدگاه دبيران تربيت

. پرسشنامه با اصالحات جزئي مورد استفاده قرار گرفت
انگيزگي سوال اصلي كه به اين بي مثال در مورد پرسشنامه

 بدني شركت هاي تربيتن در فعاليتم« صورت بود

هاي كنم، زيرا دوست ندارم تالشم را صرف فعاليتنمي
 براي  سنجش ديدگاه دبيران » بدني كنمتربيت

آموزان در دانش« بدني، به اين صورت اصالح شدتربيت
كنند، زيرا دوست بدني شركت نميهاي تربيتفعاليت

. »بدني كنندبيتهاي ترشان را صرف فعاليتندارند تالش
و براي مقياس رفتار بين فردي نيز سوال اصلي كه به اين 

بدني كنم، معلم تربيتمن احساس مي« صورت بود
براي سنجش ديدگاه دبيران » صادقانه به من توجه دارد

من صادقانه به « بدني، به اين صورت اصالح شدتربيت
  . »آموزان توجه دارمدانش

رجمه شده و سپس روايي آنان ها تابتدا اين پرسشنامه
 مطالعه يك توسط اساتيد مديريت ورزشي تاييد شد و در

آموزان متوسطه نفر از دانش 30ها بين مقدماتي پرسشنامه
بدني نفر از دبيران تربيت 25در شهرستان بوكان و 
آماري  افزار نرم از استفاده با شهرستان مهاباد توزيع و

SPSS ها يايي پرسشنامهپا كرونباخ آلفاي و ضريب
هاي براي پرسشنامه  كرونباخ مقدار آلفاي .محاسبه شد

فردي،  بين رفتار مقياس آموزان برايمربوط به دانش
 81/0 بدني،تربيت در انگيزگيبي پرسشنامه براي و78/0
براي   كرونباخ همچنين مقدار آلفاي. آمد دست به

 بين اررفت مقياس ي مربوط به دبيران برايهاپرسشنامه
 بدني،تربيت در انگيزگيبي پرسشنامه براي و73/0 فردي،

در اين تحقيق نيز ثبات دروني  .آمد دست به 80/0 
- آموزان و دبيران تربيتها به تفكيك براي دانشپرسشنامه

بدني با استفاده از روش آلفاي كرونباخ مورد بررسي قرار 
 .ارائه شده است 1گرفت كه نتايج آن در جدول 

 
  هاي آن و مقياس رفتار بين فرديانگيزگي با خرده مقياسبي مقدار آلفاي كرونباخ پرسشنامه: 1دول ج

  بدنيدبيران تربيت  آموزاندانش  
 76/0 76/0 كمبود توانايي
 73/0 74/0 تالش ناكافي

 87/0 81/0 ارزشمند نبودن فعاليت
 73/0 82/0 جذاب نبودن فعاليت

 89/0 91/0 انگيزگيپرسشنامه بي
 77/0 88/0 مقياس رفتار بين فردي

 
از نرم ها در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده 

از آمار توصيفي جهت  .شداستفاده  SPSS.  19افزار آمار
براي  ونگين و انحراف معيار يابرآورد فراواني و محاسبه م

ها با توجه به نتيجه آزمون دادهتجزيه و تحليل 
 ازها و نرمال نبودن توزيع داده اسميرنوف-كولموگروف

 "U"و  ضريب همبستگي اسپيرمنهاي فريدمن، آزمون
   .گرديداستفاده  ويتني -مان

  هاي تحقيقيافته
بدني هاي توصيفي تحقيق در مورد دبيران تربيتيافته
 4/59ها زن و درصد آزمودني 6/40دهد كه نشان مي

 8/43 سال، 10درصد كمتر از  6/35. درصد مرد هستند
سال،  20درصد بيشتر از  6/15سال و  20تا  11درصد 
 آموزان همچنين در مورد دانش. كاري دارند سابقه

درصد دختر و  2/47دهد كه هاي توصيفي نشان مييافته
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دوم و  درصد آنان در پايه 48درصد پسر هستند كه  8/52
 .سوم مشغول به تحصيل بودند درصد در پايه 52

. دهدتيجه آزمون فريدمن را نشان مين  3و  2جدول 
آموزان شود از ديدگاه دانشبه طوري كه مشاهده مي

به عنوان ) 73/2= ميانگين رتبه(ها جذاب نبودن فعاليت
بدني هاي تربيتانگيزگي  در فعاليتمهمترين عامل بي

، ارزشمند )45/2= ميانگين رتبه(باشد و كمبود توانايي مي
و تالش ناكافي ) 42/2= نگين رتبهميا(ها نبودن فعاليت

هاي بعدي قرار به ترتيب در رتبه) 40/2= ميانگين رتبه(

بدني تالش در حالي كه از ديدگاه دبيران تربيت. دارند
به عنوان مهمترين عامل ) 27/3= ميانگين رتبه(ناكافي 

باشد و ارزشمند بدني ميهاي تربيتانگيزگي در فعاليتبي
، كمبود توانايي )28/2= يانگين رتبهم(ها نبودن فعاليت

ميانگين (ها و جذاب نبودن فعاليت) 23/2= ميانگين رتبه(
هاي بعدي قرار دارند به ترتيب در رتبه) 22/2= رتبه

آموزان و دبيران دانش(و از ديدگاه هر دو گروه ). 2جدول (
 هاي علل دار ميان اولويتتفاوت معني) بدنيتربيت

 ).   3جدول (ارد انگيزگي وجود دبي

 

  آموزان و دبيرانبدني از ديدگاه دانشهاي تربيتآموزان در فعاليتانگيزگي دانشبندي علل بياولويت. 2جدول 

  متغيرها
  ميانگين رتبه

  ديدگاه دبيران  آموزانديدگاه دانش
  23/2  45/2  كمبود توانايي
  27/3  40/2  تالش ناكافي

  28/2  42/2  ارزشمند نبودن فعاليت
  22/2  73/2  جذاب نبودن فعاليت

 

  نتيجه آزمون فريدمن  .3جدول 
  دبيران  آموزاندانش  
  32  381  تعداد

  258/17  969/23  مجذور كاي
df  3  3  

  p  000/0  001/0ارزش 
  

آموزان بدني و دانشديدگاه دبيران تربيت براي مقايسه
  "U"آموزان از آزمونانگيزگي دانشي علل بيدرباره
ارائه  4ويتني استفاده شد كه نتيجه آن در جدول  -مان

شود، بين مشاهده مي 4همانطور كه در جدول  .شده است

آموزان در تمامي بدني و دانشديدگاه دبيران تربيت
و دبيران )  >01/0p(تفاوت معنادار وجود دارد متغيرها 

در تمامي متغيرها، مقدار بيشتري را گزارش  بدنيتربيت
  .آموزان اذعان دارندانگيزگي بيشتر دانشكرده و به بي
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 آموزان دانش گيانگيزبيي علل آموزان دربارهبدني و دانشديدگاه دبيران تربيت مقايسه .4 دولج

  متغير ها
  ميانگين رتبه

  نتيجه Pارزش Zمقدار   Uمقدار 
  دبيران  آموزاندانش

26/199  كمبود توانايي  12/299  3148 669/4 -  000/0   وجود تفاوت معنادار 
00/197  تالش ناكافي  02/326  2287 034/6-  000/0  وجود تفاوت معنادار 

14/200  ارزشمند نبودن فعاليت  62/288  3484 143/4 -  000/0  وجود تفاوت معنادار 

01/202  جذاب نبودن فعاليت  39/266  4195 989/2 -  000/0  وجود تفاوت معنادار 

  
هاي را بين مؤلفه نتيجه آزمون همبستگي 5جدول 

آموزان انگيزگي و حمايت اجتماعي از ديدگاه دانشبي
   .دهدنشان مي

  شود بين مشاهده مي 5همانطور كه در جدول 
 ، تالش)r= -180/0(توانايي  كمبود انگيزگي؛هاي بيمؤلفه

  ها فعاليت نبودن ، ارزشمند)r= -136/0(ناكافي 
)216/0- =r (ها فعاليت نبودن و جذاب)231/0- =r ( با

بدني از حمايت اجتماعي فراهم شده از سوي دبيران تربيت
دار وجود آموزان ارتباط معكوس و معنيديدگاه دانش

)01/0p<.( آموزان، حمايت در نتيجه از ديدگاه دانش
تواند اجتماعي فراهم شده از سوي دبيران تربيت بدني مي

  .انگيزگي آنان را كاهش دهدبي
  هاي دهد، بين مؤلفهنشان مي 6همچنين جدول 

انگيزگي و حمايت اجتماعي فراهم شده از سوي دبيران بي
دار بدني ارتباط معنيبدني از ديدگاه دبيران تربيتتربيت

بدني، وجود ندارد، به عبارت ديگر، از ديدگاه دبيران تربيت
حمايت اجتماعي فراهم شده از سوي آنان نقشي در 

  .آموزان نداردانگيزگي دانشكاهش بي
  

  آموزانانگيزگي و حمايت اجتماعي از ديدگاه دانشهاي بيآزمون همبستگي اسپيرمن بين مؤلفه. 5جدول 

 حمايت اجتماعي  متغيرها

  P ارزش )r(ضريب همبستگي
- 180/0**  كمبود توانايي  000/0  

-136/0**  تالش ناكافي  008/0  

-216/0**  ارزشمند نبودن فعاليت  000/0  

- 231/0**  نبودن فعاليت جذاب  000/0  
  .دار استمعني 01/0در سطح **

  گي و حمايت اجتماعي از ديدگاه دبيرانانگيزآزمون همبستگي اسپيرمن بين مؤلفه هاي بي. 6جدول 
  

 حمايت اجتماعي  متغيرها

  P ارزش )r(ضريب همبستگي
143/0  كمبود توانايي  436/0  

091/0  تالش ناكافي  621/0  
753/0- 058/0  نبودن فعاليت ارزشمند  

130/0  جذاب نبودن فعاليت  478/0  
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  گيريبحث و نتيجه
انگيزگي علل بي مقايسهبررسي و هدف از اين تحقيق، 

هاي تربيت بدني آموزان از مشاركت در فعاليتدانش
بدني و آموزان و دبيران تربيتمدارس از ديدگاه دانش

ي دبيران شده از سوارتباط آن با حمايت اجتماعي فراهم 
  . بدني بودتربيت

آموزان، علل نتايج تحقيق نشان داد، از ديدگاه دانش
بدني به ترتيب، هاي تربيتانگيزگي آنان در فعاليتبي

 نبودن توانايي، ارزشمند ها، كمبودفعاليت نبودن جذاب
باشد كه با نتيجه تحقيقات ناكافي مي ها و تالشفعاليت

) 2010(و شن و همكاران ) 2004(تومانيس و همكاران 
بدني و از ديدگاه دبيران تربيت). 20و  16(همخواني دارد 

آموزان به ترتيب، تالش ناكافي، انگيزگي دانشعلل بي
ها، كمبود توانايي و جذاب نبودن ارزشمند نبودن فعاليت

همچنين نتايج نشان داد، بين ديدگاه . باشدها ميفعاليت
انگيزگي علل بي آموزان دربارهو دانشبدني دبيران تربيت

داري بدني تفاوت معنيهاي تربيتآموزان در فعاليتدانش
- بدني عواملي را در بيوجود دارد؛ يعني دبيران تربيت

كنند كه با عواملي كه آموزان مهم تلقي ميانگيزگي دانش
 مقايسه. آموزان مهم است، تفاوت دارداز ديدگاه دانش

-بي درباره آموزاندانش و بدنيدبيران تربيت هايديدگاه

زياد به هم  كه آنها دهدمي هاي آن نشانانگيزگي و مؤلفه
 هايافته اين براي احتمالي تفسير يك .نيستند مربوط
 و ادراك فرآيندهاي در اختالف به مربوط است ممكن
بدني از طرف ديگر دبيران تربيت. باشد انساني آگاهي

آموزان را با در نظر انگيزگي دانشبي سواالت مربوط به
كنند يا ها شركت نميآموزاني كه در فعاليتگرفتن دانش

اند در حالي كه كل كنند پاسخ دادهكمتر شركت مي
تواند اند و اين ميآموزان به اين سواالت پاسخ دادهدانش

به . ها باشددار در ديدگاهيكي ديگر از داليل تفاوت معني
نگيزگي داراي ماهيت چند بعدي است و عوامل اعالوه، بي

باشند و اين انگيزگي بيشتر مربوط به خود فرد ميبي
انگيزه آن را بروز آموزان بيامكان وجود دارد كه دانش

بدني نتوانند درك درستي ندهند در نتيجه دبيران تربيت
  .از آنها داشته باشند

ي و تالش ناكافي از سو كمبود توانايي اعتقاد به
انگيزگي و عدم مشاركت در آموزان منجر به بيدانش

 آموزاندانش كه زماني .شودبدني ميهاي تربيتفعاليت
 توانند تالش كافي از خود نشان دهند،كنند نمي احساس

- ها ميرا صرف فعاليت كمي زمان و در كالس تاخير كرده

آموزان احساس كنند كه از اينكه دانش براي .كنند
دبيران  بهتر است تونايي الزم برخوردارند، يستگي وشا

بدني بيشتر آنها را تشويق كرده و تحسين نمايند و تربيت
به عالوه، ارزش بر . كمتر آنها را مورد انتقاد قرار دهند

ها گذارد پس اگر فرد براي فعاليترفتار فرد تاثير مي
تواند رفتار خود را با آن فعاليت ارزش قائل نباشد نمي

العمل، كه عدم دهد و منجر به بدترين عكس تطبيق
. باشد، خواهد شدمشاركت و يا ترك كردن فعاليت مي

ها و كه انجام فعاليت باور برسند، اين به بايد آموزاندانش
 براي آموزاندانش اگر .دارند تالش و زمان به نياز تكاليف
 زياد احتمال به قائل باشند، دهند ارزشمي انجام آنچه
 فعاليت آن اگر حتي آن را تكرار خواهند كرد، دوباره

 آموزاندانش پس اگر). 13(نباشد  بخش لذت برايشان
بدني را بيشتر درك كنند، هاي تربيتفعاليت ارزش بتوانند
هاي ورزشي مشاركت بيشتري در فعاليت و ورزشي تعهد

  .خواهند داشت
  انگيزگي بدني از علل بيآگاهي دبيران تربيت 
تواند نقش مهمي در برطرف كردن آنان زان ميآمودانش

آموزان در مشاركت بيشتر دانش داشته باشد و زمينه
 معلمان بنابراين،. بدني را فراهم نمايدهاي تربيتفعاليت
 تا نمايند سعي ورزشي هايبرنامه بدني و مديرانتربيت

 هايفعاليت در كننده شركت افراد عملكرد استانداردهاي
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 تجربيات و رضايت سطح ببخشند و هبودب را ورزشي
 آموزان دانش اگر. )10(دهند  افزايش را آنها آميزموفقيت

 است موفقيت ممكن اين تجربه موفقيت داشته باشند،
 .آنها شود فعاليت و ادامه آموزاندانش مشاركت به منجر
 در است ممكن هايشانتوانايي آموزان بهدانش اعتقاد

 تجربه داراي كه آموزانيدانش. اردبگذ تاثير آنان مشاركت
 است ممكن جسماني هستند هايفعاليت در مثبت

   بالعكس،. ادامه دهند ها رافعاليت بخواهند اين
ناموفق  فعاليت يك كنند، در احساس كه آموزانيدانش

برند و ممكن است هستند، از تربيت بدني لذت نمي
  ). 6(شان را ادامه دهند نخواهند مشاركت

 مربيگري و آموزش حوزه در كه كساني رابطه، ينا در
 ورزش، در انگيزش مهم و جايگاه اصول بايد كنندمي كار

 رفتارهاي سوي به ورزشكاران هدايت ، عملكرد بهبود
 را در ورزش مشاركت افزايش هايروش كردن پيدا و هدف
بدني در نتيجه دست اندركاران تربيت. )10( نمايند درك

آموزان را انگيزگي دانشمل موثر در بيمدارس بايد عوا
هاي كاربردي براي رفع آنها از شناسايي كرده و برنامه

بيان  )2005(1بريت .بدني اتخاذ شودسوي دبيران تربيت
 چيزهايي از تا است الزم فرد در انگيزه ايجاد براي كند،مي
رويكرد  سپس و است آگاه بوده مهم شخص براي كه

رويكرد  .اتخاذ شود فرد هايخواسته برآوردن  براي مناسب
اتخاذ شده به حفظ عملكرد باالي ورزشكار و نتايج رفتار 

  ). 9(گذارد تاثير مي
هاي تربيت بدني را آموزان فعاليتبسياري از دانش

دانند چون اعتقاد دارند به اهداف مورد نظر ارزشمند نمي
ا بدني در مدارس به يك ينخواهند رسيد زيرا زنگ تربيت

پس الزم است ). 16(دو ساعت در هفته محدود شده است 
بدني در برنامه درسي مدارس نقشي محوري براي تربيت

بدني در هفته در نظر گرفته شود و با افزودن ساعت تربيت

                                                           
1. Britt 

توان اين عامل را برطرف نمود و به اهداف مرتبط با مي
در رابطه با جذاب نبودن . ارتقاي سالمت دست يافت

بدني هاي تربيتتوان گفت متاسفانه فعاليتا ميهفعاليت
خاص و تكرار آنها در طول سال  مدارس به چند رشته

- بدني ميپس دبيران تربيت. تحصيلي محدود شده است

-دانش هاي مورد عالقهتوانند با نظر سنجي از آنان رشته

آموزان را در مدارس تا حد امكان اجرا نمايند و يا با 
هاي ها و شيوههاي موجود را با روشهخالقيت خود رشت

 نشان  )1995( 2بيدل و همكاران. متنوعي ارائه دهند
  به  آن در كه( متفاوت آموزشي سبك يك كه دادند
مثبت  واكنش )شده ارائه هاگزينه از تعدادي آموزاندانش
هاي ورزشي در برداشته نسبت به فعاليت را آموزاندانش
بدني تقاد به ناتواني در تربيتاز طرف ديگر، اع). 7(است 

آموزان تالش كمتري از خود نشان شود دانشباعث مي
هاي فردي و پس توجه نمودن به تفاوت). 16(دهند 
ها بسيار مهم آموزان در انجام فعاليتهاي دانشتوانايي
آموزان در حد بدني از دانشاگر دبيران تربيت. است

و آنان را با همديگر  هايشان انتظار داشته باشندتوانايي
آموزان هم بيشتر تالش كرده و سعي مقايسه نكند، دانش

بدني مشاركت بيشتري هاي تربيتكنند در فعاليتمي
 را شايستگي تجارب توانندمي زماني معلمان .داشته باشند

 تمركز آموزانفردي دانش تالش روي بر كه دهند ارتقا
آموزان دانش و كنند تكيه فرد خود هايتوانايي بر و نموده
. )8(نمايند  شان ارزيابيگذشته عملكرد اساس را بر

 هافعاليت محتواي بدنيمعلمان تربيت بنابراين، بهتر است
آموزان را مشاركت دانش را طوري سازماندهي نمايند كه

 پيشرفت توانند تالش،مي معلمان پس، .تسهيل كنند
خشيدن به ب  تنوع هاي يادگيري را بافعاليت فردي و
 و ستايش بيشتر، بازخورد جسماني، دادن هايمهارت
به عالوه، . آموزان افزايش دهندبيشتر، در دانش تشويق

                                                           
2 . Biddle et al 
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 عبارات استفاده از آموزان وبه دانش بيشتر گوش دادن 
 در شدن درگير به مربوط هايدغدغه توانددلسوزانه مي

 يبدنهاي تربيتجديد و فعاليت حركتي هايمهارت تمرين
  ).23(دهد  كاهش را

دهد كه بين حمايت همچنين نتايج نشان مي
  بدني و اجتماعي فراهم شده از سوي دبيران تربيت

 ناكافي، ارزشمند توانايي، تالش هاي اعتقاد به كمبودمؤلفه
ها، از ديدگاه فعاليت نبودن ها و جذابفعاليت نبودن
اين  .داري وجود داردآموزان رابطه معكوس و معنيدانش

ستانديج و ، )2006(نتيجه  با تحقيق ليگولت و همكاران 
همخواني دارد ) 2009(و ليم و وانگ ) 2006(همكاران

  ).14و  22و  13(
  مندي عالقه باعث تواندها ميفعاليت ويژگي

و  بدني شودهاي تربيتآموزان به مشاركت در فعاليتدانش
اركت در آموزان را براي مشتواند شور و شوق دانشمي

 درون از انگيزگي بيشتربي چه، اگر .كالس افزايش دهد
- مي نظر به منصفانه گيرد، غيرآموزان سرچشمه ميدانش

 هاي مدرسهو فعاليت تكاليف تمام كه كنيم فرض رسد
براي  بايد آموزاندانش هستند كه جالب توجه و جذاب
ه آموزاني كدانش است، بديهي. آنها با انگيزه باشند انجام

 يكنواخت، هاي ارائه شده را فاقد جذابيت،تكاليف و فعاليت
الزم براي مشاركت را  درك كنند انگيزه كننده كسل

بدني و در اين حالت دبيران تربيت) 13(نخواهند داشت 
ها تالش نمايند و با بايد براي جذاب نمودن فعاليت

رفتارهاي حمايتي خود باعث تالش و كوشش بيشتر 
حمايت . ها شوندو مشاركت در فعاليت آموزاندانش

تواند بدني مياجتماعي فراهم شده از سوي دبيران تربيت
آموزاني كه معتقد به كمبود  توانايي در انجام بر دانش
بدني هستند، تاثير گذاشته و دبيران هاي تربيتفعاليت
آموزان به انجام توانند با تشويق دانشبدني ميتربيت
قادر به انجام آن هستند اين تصور هايي كه فعاليت

نادرست را از آنان دور كرده و مشاركت آنان را افزايش 
آموزان نيز بيشتر تالش كرده در چنين فضايي دانش. دهند

بدني را ارزشمند تلقي كرده و در آن هاي تربيتو فعاليت
  .نمايندمشاركت فعال مي

همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه بين  حمايت 
  بدني و ماعي فراهم شده از سوي دبيران تربيتاجت

- هاي تربيتآموزان در فعاليتانگيزگي دانشهاي بيمؤلفه

داري وجود معني بدني رابطهبدني از ديدگاه دبيران تربيت
توان بيان كرد كه، نتيجه تحقيق به طور كلي مي. ندارد

انگيزگي بدني نقشي در بيدهد كه دبيران تربيتنشان مي
آموزان براي خود قائل نيستند و اين در حالي است نشدا

كه تحقيقات زيادي تاثير رفتارهاي حمايتي دبيران را بر 
، 13مثال تحقيقات؛ (اند آموزان نشان دادهانگيزش دانش

تواند در نتيجه نبود رفتارهاي حمايتي مي). 22و  21، 14
 دليل همسان نبودن نتيجه اين. انگيزگي شودمنجر به بي

هاي تواند مربوط به نمونهتحقيق با تحقيقات قبلي مي
آموزان آماري باشد زيرا تحقيقات قبلي، فقط ديدگاه دانش

انتظاراتي كه از  به توجه با معلمان. اندرا بررسي كرده
 به طور هم كيفي و كمي هم به لحاظ آموزان دارنددانش

 نگيزشا از معلمان ادراك. كنندمي رفتار متفاوتي با آنان 
معلم نسبت  فردي رفتارهاي آموزان، برهاي دانشو توانايي
آموزان  و اتخاذ سبك تدريس حمايتي يا كنترلي به دانش
بين فردي  سبك در هرچند، بهبود ).19(است  تاثيرگذار
كمك  آموزانانگيزگي دانشبي كاهش تواند بهمي معلمان

در  گيزشان افزايش هميشه به  نمايد، ولي با اين حال نيز
 دليل به مدرسه، محيط زيرا. شودنمي منجر  آموزاندانش
 محتواي است و محيط كنترلي در آن يك اجباري حضور
 كننده سرگرم هافعاليت يادگيري و آموزشي هايبرنامه

مورد  آموزان با دادن نمرهدانش كار نيستند و همچنين،
داليل تواند به اين نتايج مي). 23(گيرد ارزيابي قرار مي

 كالس آموزشي كيفيت در گزارش معلمان. مختلفي باشد



  هاي تربيت بدني و ارتباط آن با حمايت اجتماعيسطه از مشاركت در فعاليتآموزان متوانگيزگي دانشبررسي علل بي
 

 

129

 روش بهترين خواهندمي آنها زيرا خود مشكالتي دارند،
  آنها به احتمال زياد چگونه  .تدريس را بكار گيرند

كند تا آنچه كه واقعا خواهند تدريس كنند را بيان ميمي
بدني از طرف ديگر دبيران تربيت). 8(كنند تدريس مي

گذارند و آموزان يك رفتار را به نمايش ميي كل دانشبرا
آموزان به طور يكسان در دانش شايد انتظار دارند كه همه

تواند كالس فعاليت نمايند درحالي كه اين رفتار آنها مي
هاي مختلفي ادراك و تعبير آموزان به صورتنزد دانش

ه آموزاني كشود معلمان با دانشبا اينكه تصور مي. شود
باانگيزه و فعالترند بيشتر ارتباط و تعامل دارند، ولي، 

نشان داد كه ) 2006(و همكاران  1نتيجه تحقيق سارازين
آموزاني كه سطح انگيزش بدني با دانشمعلمان تربيت

ها و اجتماعي شدن پاييني داشتند، به منظور توسعه مهارت
  ). 19(آنان، تعامل و ارتباط بيشتري را برقرار كرده بودند 

بدني نقش مهمي در ارتقاي با توجه به اينكه، تربيت
هاي جسماني جوانان و پيشرفت بهداشت عمومي فعاليت

بدني در هاي تربيتدارد و اينكه مشاركت در فعاليت
  تواند به اتخاذ سبك زندگي فعال در مدارس مي

و با در نظر گرفتن عوامل ) 14(آموزان تاثير بگذارد دانش
-گردد دبيران تربيتانگيزگي، پيشنهاد ميبي هايجاد كنند

- آنان به رشته آموزان از عالقهبدني با نظر سنجي از دانش

هاي هاي ورزشي آگاهي پيدا نمايند و تا حد امكان رشته
آموزان را در مدارس اجرا نمايند دانش ورزشي مورد عالقه

 هاي موجود را جذاب نموده و باو يا با خالقيت خود رشته
هاي متنوعي در طول سال تحصيلي اجرا نمايند و به شيوه

 هاي مورد عالقهمدارس امكانات كافي داده شود تا ورزش
براي ارزشمند نمودن . آموزان قابل اجرا شونددانش

گردد بدني در مدارس، پيشنهاد ميهاي تربيتفعاليت
بدني در مدارس افزايش يابد و كتاب كار ساعت تربيت

دبيران  سازي محتوا تهيه شده و مورد استفادهبراي غني 

                                                           
1. Sarrazin 

بدني در مدارس ايران اگر تربيت. بدني قرار گيردتربيت
خواهد نقش محوري را در ارتقاي سالمت افراد بازي مي

اي براي ورزش قهرماني باشد بايد از كند و همچنين پايه
سبك سنتي خود خارج شده و با نگرشي نو به آن در 

تار خود تجديد نظر نمايد و بايد تمامي ها و ساخبرنامه
آموزان انگيزگي دانشعواملي كه ممكن است باعث بي

شوند مورد بررسي قرار گيرند تا ضمن آگاهي از آگاهي از 
آموزان را در دانش مشاركت همه آنها سعي شود زمينه

آموزان را به سمت يك ها فراهم شود و دانشفعاليت
اي بشاش، پرنشاط، ا جامعهزندگي فعال هدايت كرده ت

  . سالم و نيرومند در آينده داشته باشيم
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