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 چکیده
بدنی در مدارس از بررسی عوامل انگیزشی و بازدارندة مؤثر بر آموزش تربیت، هدف از پژوهش حاضر

گیری در دسترس انتخاب نمونه صورتبهاز معلمان ورزش شهرستان سنندج  نفر 519دیدگاه معلمان بود. 
استفاده شد که عوامل انگیزشی را در دو بعد  یاساختهمحقق نامهپرسشاز  های دادهآورجمع شدند. برای

معلم محور و سازمانی بررسی ، محور آموزدانشانگیزش درونی و بیرونی و عوامل بیرونی را در سه بعد 
 سازة واییر و بدنیتربیتو  شناسیروان مجرب اساتید توسط نامهپرسش محتوایی و صوری کرد. روایی

 پایایی ضریب به دست آمد و (P ،497 =df ،60/2=AGFI=225/2) تأییدی عاملی تحلیل طریق از آن
به دست آمد. برای  (=69/2αکرونباخ ) آلفای ضریب از استفاده با مقدماتی مطالعة یک در آن

 طرفهکتحلیل واریانس ی، ی مستقلهاگروهتی برای ، ایی تی تک نمونههاآزموناز  هاداده وتحلیلتجزیه
ن بین عوامل چنیو آزمون تعقیبی استفاده شد. نتایج نشان داد بین عوامل انگیزشی )درونی و بیرونی( و هم

بدنی از دیدگاه معلمان تفاوت ی( در آموزش تربیتمعلم محور و سازمان، محور آموزدانشبازدارنده )
چنین عامل انگیزش درونی و عامل بازدارنده سازمانی بیشترین تأثیر را بر آموزش . همداشتوجود 
ی انگیزشی بر اساس نظریه خودمختاری مانند ایجاد حس هامؤلفه. بنابراین توجه به داشت بدنیتربیت

دنی و وجود بتشویق والدین به درس تربیت، بدنیتربیتهای کالساستقالل و ارتباط در ، شایستگی
و افزایش  آموزاندانشکاهش تعداد  ازجملههای بازدارنده فضای ورزشی مناسب در مدرسه و مؤلفه

 .بوداعتبارات و بودجه دارای اهمیت 

عوامل بازدارنده، عوامل انگیزشی، بدنیآموزش تربیتهای کلیدی: واژه
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 مقدمه
ای مطمئن هدف آرمانی تمام جوامع اندیشمند و خالق جهت آینده، تربیت افراد سالم

از اهم اهداف دولتمردان و مـردم هـر ، مرحله نیـل بـه این کهطوریبه، بشری است
بـدنی و نقـش آن در تندرســـتی ورزش و تربیـت، راخی هةای است. در چند دجامعـه

 رورزش قرا و پزشکیة عرص نظرانصاحب موردتوجهو نشـــاط یکـــی از مباحـــث 
مـنظم ورزشـی  یهـاـتیفعال بدنی و اجرایدرس تربیت. (5937، )سعادتی است رفتهگ

هـا یکـی از ابزارهـای کلیـدی و مـؤثر رشد نسل آینده محسوب آموزشگاهو  در مدارس
نهـا ت بدنیتربیتدرس ورزش و ، بـه ایـن هدف در مدارس یابی. بـرای دسـتشـودیمـ

درصـدد اسـت از ، آموزاندانشدرسـی است که عالوه بـر افـزایش تجـارب علمـی 
، روحـی، بعـد جسـمی ازجملهجسـمانی تمـام ابعـاد انسانی  یاهــتیطریـق فعال

آموزش عبارت . (5937، حرکتی و اجتماعی را تقویت کند )خلجی، فرهنگـی، اخالقـی
 موردنظربرای رسـیدن به اهداف  هاآنکار بستن ه کردن مواد آموزشی و باست از فراهم

 (.0223، 5موهنسون)

روش تـدریس مناســب  در انتخـاب، هادرسبدنی نیز مانند سایر درس تربیت 
های مهارتی و جسـمانی در درس نسبت آموزشمختلفی است اما  ثیر عـواملأتحـت تـ

کانـات ام، بدنی بیش از سایر دروس است و لذا در چنین کالسی فضای آموزشیتربیت
 . بخش مهم دیگر در مؤلفهددارن ایکنندهتعیینو جمعیت در انتخاب روش تدریس نقش 

مانند مواردی شامل داشتن مدرک  یبدنتیمعلم ترب هایمهارتو  هایژگیبه و، آموزش
های فردی و ارزشیابی صحیح در نظر گرفتن تفاوت، روش تدریس مؤثر، تحصیلی

 (.5962، سنه و حقدادی، زادهخسروی) گرددبرمی
ه بیشتر متمایل ب آموزاندانش، و ورزش برخالف سایر دروس بدنیتربیتدر درس 

ها در کتاب یا دستورالعمل آنچهانجام فعالیت بر اساس نیازها و عالئق خود هستند تا 
زی ریافراد مختلف باید به فراخور توانایی خود در برنامه، روازاینتدوین شده است. 

محتوای  ،ویتدارای اول وو نیازهای مهم  مشارکت داشته باشند تا بتوان با شناسایی اهداف
آموزشی درس  مورد نیازهایتاکنون در ، وجودبااینآموزشی مناسبی فراهم آورد. 

ین چون ماهیت و همچن، های زیادی انجام نگرفته استبررسی، بدنی مدارس کشورتربیت
یر اخ هةدر چند د هاپژوهشبدنی سبب شده است که اکثر درس تربیت ةژیمشکالت و
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این درس متمرکز شوند و نیازهای آموزشی کمتر مورد ل و مشکالت مختلف ئبر مسا
اینکه هنوز مشخص نیست که از دیدگاه  ویژهبه، بندی قرار گیردمقایسه و اولویت

کدام نیازها اولویت بیشتری دارد و آیا اصوالً توافقی  آموزاندانشکارشناسان و والدین 
(. 5933، محبی و نیازی، نژادهمتی، )رمضانی نژاد در این زمینه وجود دارد یا خیر

 ازنظر آموزدانش سنی شرایط به توجه با مدارس در بدنیتربیت یهابرنامه کهدرصورتی
 هایرشته و هایباز، حرکات، خاص اصولی از پیروی با شود تنظیم عقلی و جسمی

 (.5937، )شفیعی کندیممنطقی  را ورزشی
بحث انگیزش است. ، استبدنی مؤثر یکی از عواملی که در بحث آموزش تربیت

. تاسدادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف انگیزش عاملی برای انتخاب و جهت
 انگیزش درونی در ورزشابعاد انگیزش شامل انگیزش درونی و انگیزش بیرونی است. 

مهارت  ودبهب، های خودفرصتی برای اثبات توانایی، قه به عملالع، تفریح، شامل تهییج
رد مثبت و منفی که ف یهاتیانگیزش بیرونی در جریان تقو. ردن از ورزش استو لذت ب

و تمایل به ورزش ناشی از انگیزه درونی  ردیگیشکل م، کندیاز منابع بیرونی دریافت م
 (.5960، حیدری نژاد و شفیع نیا، )امامی شوداست که با انگیزه بیرونی تقویت می

ده ی بازدارنبدنتیتربدر بحث آموزش  تواندیمبسیاری از عوامل هم ، از طرف دیگر
 ،های ورزشی در سه سطح فردیدر فعالیت آموزاندانشباشد. عوامل بازدارنده مشارکت 

، افسردگی، . عوامل بازدارنده فردی: مانند فشار5بین فردی و ساختاری وجود دارد. 
مثل عدم تعلق به گروه . عوامل بازدارنده بین فردی: 0تمایالت مذهبی و غیره ، عصبانیت
. عوامل بازدارنده ساختاری: مثل 9تجارب منفی و غیره ، احساس ناامنی محیطی، یا محیط

ها تفرص، دسترسی، برنامه کاری، وهواآب، توانایی مالی خانواده، شیوه زندگی خانوادگی
بین فردی و ، عوامل بازدارنده )درونی بعدیسه(. مدل 0250، و مقامی زاده)صادق

موانع ، مشکالت جسمانی یا روانی، آگاهی عدم، میلیبیاختاری. موانع درون فردی: س
تجارب ، احساس ناامنی محیطی، عدم تعلق به گروه یا محیط، اجتماعی: نداشتن همراه

، وردنداشتن پول )کراف، نبود وسیله نقلیه، نبود امکانات، منفی و موانع مادی: نبود وقت
ون جنکینس ازنظر بدنیتربیتعوامل بازدارنده مؤثر بر آموزش  اما؛ (5665، 5ادگر و جفری

آموز محور بندی شده است: عوامل بازدارنده دانش( در سه دسته تقسیم0252) 0و بنسون
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عدم بازدارنده معلم محور )، نداشتن آمادگی بدنی و غیره(، فقدان انگیزه، آموزدانش)تنبلی 
ریزی ضعیف و غیره( و بازدارنده برنامه، دروسناتوانی در ارائه ، دانش کافی معلم

 عدم وجود تجهیزات و غیره(.، کمبود اعتبارات، سازمانی )نداشتن زمان

ام ی ورزشی انجهاتیفعالتحقیقاتی زیادی در زمینه عوامل انگیزشی و مشارکت در 
 ی در مدارسبدنتیترباما در زمینه عوامل انگیزشی و بازدارنده بر آموزش ، شده است

 5یسبیدل و چاتزیسارانت، جان وانگ، اسپری، تحقیقات اندکی انجام شده است. برای نمونه
ی خودمختاری و هدف پیشرفت به این نتیجه هاهینظر( در پژوهشی برای آزمون 0229)

به  نسبت، از دستیابی به هدف نظرصرفدر شرایط استقالل  آموزاندانشرسیدند که 
ان و س، لی، وینگرت، و عملکرد بهتری داشتند. شن شادتر بودند شدهکنترلشرایط 
بدنی ممکن است در پژوهشی نشان دادند که فقدان انگیزه در تربیت (0252) 0روکاوینا

قرار گیرد  ردتوجهموبدنی باید انگیزگی در تربیتبه دالیل مختلفی باشد. ابعاد چندگانه بی
( با بررسی موانع انجام 0252و باید در طول تدریس رفع شود. جنکینسون و بنسون )

. باشندیمعمده بنیادی  طوربههای ورزشی به این نتیجه رسیدند که موانع آموزش فعالیت
مشخص  آموزاندانشموانع مشارکت  عنوانبهمعلمان را  دهندگانپاسخگرچه دو سوم 

 تخصص، تدریس شیوه، ( ارزشیابی5962شعبانی و سجادی )، کرده بودند. رضوی

، )مسئوالن نگرش، آموزشی محتوای، امکانات، برنامه آموزشی، ورزش معلمان
آموزشی را از عوامل  بودجه و اهداف، ورزش معلمان تجربه، معلمان( و آموزاندانش

، برشمردند. نینگورزش  معلّمان دیدگاه از بدنیتربیت درس بخشیکیفیت در تأثیرگذار
گو کننده اصلی در به لذت بردن و خودفعالیتی از عوامل پیش (0250) 9ژاوو و لودویک

( در پژوهشی 0251) 4اشاره کردند. زاچ و یانویچ آموزاندانشهای بدنی سطح فعالیت
بدنی در شرایط استقالل در انتخاب برنامه درسی تربیت آموزاندانشنتیجه گرفتند که 

 دختران انگیزش باالتری نسبت به پسران نیچنهمری از انگیزش را داشتند. سطح باالت
تری به بدنی داشتند یک پاسخ روشنداشتند و مدارسی که برنامه درسی انتخابی تربیت

، هرمان، چیست و چه ارزشی دارد. نیدروکوفلر هاآناین پرسش دادند که انتخاب واقعی 
ه بدنی نشان دادند کمل مؤثر بر انگیزش در تربیت( در بررسی عوا0251) 1سیلر و گرالچ
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یت بر . جنسشودیممعلمان و محیط کالس تعدیل  وسیلهبهانگیزش  کنندهنییتععوامل 
تدریس  با روش نیچنهمانگیزه و عالقه شخصی معلمان در امید به موفقیت تأثیر داشت و 

. علم اثر بازدارنده داشتیی داشت. عامل بعدی ترس از شکست بود که بر عالقه مافزاهم
مند بدنی رفتار خاصی دارند که نیازدر تربیت آموزاندانشکه  کندیمها پیشنهاد این یافته

 هاست.ی تدریس متفاوت نسبت به سایر کالسهاروش
اندکی  یهاپژوهش بدنیتربیتدر زمینه بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده بر آموزش 

 ریزی و مدیریتاشاره شد برنامه هاآنانجام شده است. با توجه به مسائل و مواردی که به 
ای های مختلف باید از ظرافت و روش ویژهبدنی در مدارس از دیدگاهآموزش تربیت

تن پرداخ چراکهطلبد. بنیادی می طوربههایی را برخوردار باشد که در این زمینه پژوهش
دارس بدنی در مهای ایجاد انگیزش و رفع مشکالت و موانع آموزش تربیتبه راهموشکافانه 

یر ساختار بدنی مؤثر باشد. برای تغیو توجه بیشتر به آموزش تربیت ریزیبرنامهتواند در می
وجود سیستم مدیریتی قوی و ، افزایش عوامل انگیزشی و کاهش موانع منظوربه، هابرنامه

ا در این پژوهش عوامل انگیزشی و بازدارنده مؤثر بر آموزش متعهد ضروری است. لذ
 قرار گرفت. موردبررسیبدنی بدنی در مدارس از دیدگاه معلمان تربیتتربیت

 روش
 ورتصبهپیمایشی است که  -روش توصیفی ازلحاظپژوهش حاضر از نوع کاربردی و 

دج بدنی شهرستان سننمیدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان تربیت
استان کردستان تعداد  وپرورشآموزشبودند که با مراجعه به اداره کل  5961در سال 

و  استنفر زن  507نفر مرد و  504بود که از این تعداد  (015جامعه آماری برابر با )
 درمجموعنفر تعیین شد که  543گیری مورگان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه

آوری و گیری در دسترس جمعنمونه صورتبه کنندهشرکت 519ت حاصل از اطالعا
 استفاده یاساختهمحقق نامهپرسشاز  های دادهآورجمع مورد تحلیل قرار گرفت. برای

شد که عوامل انگیزشی را در دو بعد انگیزش درونی و بیرونی و عوامل بیرونی را در سه 
سازمانی بررسی کرد. با توجه به مجموعه اطالعات معلم محور و ، محور آموزدانشبعد 

های مدون و در قالب پرسشنامه صورتبه موردنیازها و سؤاالت گزینه، به دست آمده
پس از تنظیم پرسشنامه اقدام به تأیید ی پژوهش تهیه و تدوین شد. رهایمتغمربوط به 

ها رسشنامهپ، ایی پرسشنامههای استاندارد شد و پس از تأیید نهروایی و پایایی آن با روش
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در میان نمونه پژوهش توزیع شد. بخش اول پرسشنامه مربوط به اطالعات فردی شامل 
 مقطع تدریس و کسب، سابقه تدریس، مدرک تحصیلی، سن، وضعیت تأهل، جنسیت

ی بود. بخش دوم پرسشنامه مربوط به پرسشنامه بدنتیتربمقام ورزشی توسط معلم 
دگاه بدنی در مدارس از دینگیزشی و بازدارنده مؤثر بر آموزش تربیتعوامل ا ساختهمحقق

 00سؤال در پنج بعد انگیزش درونی شامل ) 92شامل معلمان شهرستان سنندج بود که 
، سؤال( 3محور ) آموزدانشعوامل بازدارنده ، سؤال( 52انگیزش بیرونی شامل )، سؤال(

سؤال( بود. ابعاد  50سؤال( و عوامل بازدارنده سازمانی ) 3عوامل بازدارنده معلم محور )
 پژوهش نیدروکوفلر و بر اساساستفاده شده در این پژوهش در بحث عوامل انگیزشی 

انتخاب شدند و ابعاد استفاده شده در بحث عوامل بازدارنده مؤثر بر  (0251) همکاران
( تهیه شدند. پاسخ 0252جنکینسون و بنسون )س پژوهش بدنی بر اساآموزش تربیت

ا ی از خیلی کم تا خیلی زیاد با امتیاز یک تانهیگزبر اساس مقیاس لیکرت پنج  سؤاالت
نفر از  52 اتازنظربندی شدند. جهت روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پنج درجه

 د. رواییاعمال ش شدهمطرح هاییشنهادپاستفاده شد و  بدنیتربیتی و شناسرواناساتید 
به دست  (P ،497 =df ،60/2=AGFI=225/2) تأییدی عاملی تحلیل طریق از آن سازة
محاسبه شد و  69/2کلی  صورتبهپایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ آمد. 

، 3/35عوامل انگیزشی درونی ، 4/39جداگانه به ترتیب عوامل انگیزشی بیرونی  صورتبه
و عوامل  5/62محور عوامل بازدارنده معلم ، 5/77محور  آموزدانشعوامل بازدارنده 

های آمار توصیفی برای خالصه کردن از روش محاسبه گردید. 7/73بازدارنده سازمانی 
 فراوانی و درصد فراوانی، انحراف استاندارد، های خام و محاسبه میانگینبندی دادهو طبقه

ا استفاده ها بعات به دست آمده پس از اطمینان از طبیعی بودن دادهاستفاده شد. سپس اطال
و  طرفهکتحلیل واریانس ی، ی مستقلهاگروهتی برای ، ایی تی تک نمونههاآزموناز 

 آزمون تعقیبی استفاده شد.

 هایافته
قرار گرفت. میانگین سنی  موردبررسیشناختی نمونة آماری های جمعیتابتدا ویژگی

و سابقة تدریس  34/93در این پژوهش  کنندهشرکتنفر زن(  76نفر مرد و  74معلمان )
 0/6نفر ) 54بدنی و درصد( از معلمان رشته تربیت 3/62نفر ) 596سال بود.  36/59 هاآن

درصد( از معلمان دارای مدرک  6/79نفر ) 559 بدنی بودند کهدرصد( رشتة غیر تربیت
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نفر  52دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودند. درصد(  9/56نفر ) 92کارشناسی و 
میانگین و انحراف  0جدول تر از کارشناسی بودند. درصد( نیز دارای مدرک پایین 7/9)

 دهد.ی پژوهش نشان میرهایمتغاستاندارد ابعاد 

 ی پژوهشرهایمتغ. میانگین و انحراف استاندارد ابعاد 2جدول 

 آماره 
 متغیرهای تحقیق

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین

 انگیزشی
 527 19 72/55 49/39 انگیزش درونی
 12 05 90/1 49/99 انگیزش بیرونی

 519 76 30/51 39/556 (طورکلیبهانگیزش )

 بازدارنده

 93 50 49/4 27/06 محور آموزدانشبازدارنده 

 39 52 93/3 45/03 بازدارنده معلم محور
 16 01 93/9 34/44 بازدارنده سازمانی

 519 15 51 92/520 (طورکلیبهبازدارنده )

 رنفیاسموگروف مولاز آزمون ک پژوهشبودن متغیرهای  ابتدا جهت بررسی طبیعی
استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح معناداری کلیه ابعاد عوامل انگیزشی و عوامل 

 هایبود. با توجه به طبیعی بودن متغیرهای مذکور از آزمون 21/2بازدارنده بیشتر از 
ها استفاده شد. برای تأثیر عوامل انگیزشی و بازدارنده بر پارامتریک جهت تحلیل داده

ارنده عوامل انگیزشی و بازد آزمون تی ساده استفاده شد و میانگین بدنی ازآموزش تربیت
( مقایسه شد. نتایج نشان داد که میانگین نمونه در عوامل انگیزشی 9با میانگین نظری )

(225/2=P ،25/53(=510)t( و عوامل بازدارنده )225/2=P ،25/51(=510)t با میانگین )
ای مقایسه میانگین عوامل انگیزش بیرونی و بر نیچنهمجامعه تفاوت معناداری دارد. 

های آزمون گروهی استفاده شد. ابتدا مفروضهدرونواریانس  تحلیل آزمون ازدرونی 
های مکرر بررسی شد. نتایج آزمون کرویت موخلی نشان گیریتحلیل واریانس با اندازه

با  یافتهیلتعدنابراین از آزمون تحلیل واریانس داد که مفروضه کرویت برقرار نیست ب
ی هانیانگیمشد که نتایج نشان داد بین استفاده از اپسیلون گرین هاوس گیسر استفاده 

، 2η ،225/2=P=69/2انگیزش درونی و بیرونی تفاوت معناداری وجود دارد )
62/9(=510 ،5)Fی هاؤلفهم یبدنتیترباز دیدگاه معلمان ، ها(. با توجه به مقایسه میانگین

یزش ی انگهامؤلفهی نسبت به بدنتیتربانگیزش درونی اهمیت بیشتری در آموزش 
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 ونآزمبدنی از ی عوامل بازدارنده در معلمان تربیتهامؤلفهبیرونی دارد. برای مقایسه 
ه استفاده شد. مشاب گیریمورداندازههای گروهی با تکرار روی عاملدرونواریانس  تحلیل

ل واریانس از آزمون تحلیرویت موخلی مورد تأیید قرا نگرفت لذا با تحلیل قبلی فرضیه ک
ن را در جدول شد که نتایج آبا استفاده از اپسیلون گرین هاوس گایسر استفاده  یافتهیلتعد

 .دیکنیم. مشاهده 9

و سازمانی( مؤثر بر آموزش  محورمعلم، محور آموزدانش. مقایسه عوامل بازدارنده )3جدول 

 بدنیتربیت

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادی
میانگین 
 مجذورات

 مقدار اف
سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 71/2 225/2 3/714 99/51991 70/5 21/09477 عوامل
    00/90 49/090 6/3419 خطا

آموز ی عوامل بازدارنده )دانشهانیانگیبین ممعناداری تفاوت دهد که نتایج نشان می
وجود دارد.  بدنی از دیدگاه معلمانمحور و سازمانی( در آموزش تربیتمعلم ، محور

 هاآناز  کیکدامی عوامل بازدارنده و تعیین اینکه میان هامؤلفهمقایسه میانگین  منظوربه
ایج آن قرار گرفت که نت مورداستفادهآزمون تعقیبی بونفرونی ، تفاوت معنادار وجود دارد

 آمده است. 4در جدول 

 ی عوامل بازدارندههامؤلفهمیانگین  دویدوبه. مقایسه 4جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد هانیانگیمتفاوت  هامؤلفه متغیر

عوامل 
 بازدارنده

 64/2 91/2 99/2 محورمعلم -آموز محوردانش
 225/2 49/2 -77/51 سازمانی – آموز محوردانش

 225/2 99/2 -49/59 سازمانی - محورمعلم

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد ، نماییدمشاهده می 4که در جدول  طورهمان
آموز محور با محور و دانشهای عوامل بازدارنده معلمکه تفاوت معناداری بین میانگین

 عوامل سازمانی وجود دارد.
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 گیریبحث و نتیجه
بدنی بر آموزش تربیت هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل انگیزشی و بازدارندة مؤثر

در مدارس از دیدگاه معلمان شهرستان سنندج بود. علت پرداختن به این موضوع این امر 
و از این  کردهبوده است که عوامل انگیزشی و بازدارنده از دیدگاه معلمان را بررسی 

 زنظراجامع مشخص نماییم. نتایج نشان داد که  صورتبهطریق نقاط قوت و ضعف آن را 
 طورهببدنی بدنی نقش عوامل انگیزشی و بازدارنده در آموزش تربیتمان تربیتمعل

یزشی بدنی عوامل انگمعلمان تربیت ازنظر. همچنین استمعناداری از میانگین نظری باالتر 
ری دارد. آخرین تأثیر بیشت بدنیتربیتدرونی نسبت به عوامل انگیزشی بیرونی بر آموزش 

محور و  آموزهای عوامل بازدارنده دانشیافته این پژوهش این بود که بین میانگین
صورت که عوامل  به این، ی وجود داردمعنادارمحور با عوامل سازمانی تفاوت معلم

ر ب محور به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر رابازدارنده سازمانی و عوامل بازدارنده معلم
 در مدارس دارند. بدنیتربیتآموزش 

انگین معناداری از می طوربهاولین یافتة این پژوهش این بود که متغیر عوامل انگیزشی 
ر عوامل انگیزشی د، بدنیاز دیدگاه معلمان تربیت، دیگرعبارتبهنظری باالتر است. 

ی هاپژوهشبدنی در مدارس اهمیت زیادی دارد. نتایج این پژوهش با آموزش تربیت
و  (؛ نینگ0226(؛ شن و همکاران )0229(؛ اسپری و همکاران )5960امامی و همکاران )

( همخوانی دارد. زاچ و 0251( و زاچ و یانویچ )0254هیردن ) و آن(؛ 0250همکاران )
ی مهم در پیشرفت و آموزش هامؤلفه( عوامل انگیزشی را یکی از 0251یانویچ )

ر ویژه دبرشمردند و بر توسعه و گسترش عوامل انگیزشی در آموزش و یادگیری به
رد با توان عنوان ککردند. در تبیین نتایج پژوهش حاضر می تأکیدهای جسمانی فعالیت

 ،بدنی و نقش آن در سایر ابعاد زندگی انسانهای ورزشی و تربیتتوجه به اهمیت فعالیت
از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در این راستا به  آموزاندانشافزایش انگیزش 

یت درسی با اهم صورتبهبدنی را معلمانی کارآزموده و مجرب نیاز است که درس تربیت
معلمان تشویق والدین و  ازنظرهای پژوهش نشان داد معرفی کند. یافته آموزاندانشبه 

یکی از عوامل  عنوانبهامری مهم در آموزش و  عنوانبهبدنی یتبه ترب هاآناهمیت 
 کهزآنجاییا. کردبدنی خواهد انگیزش بیرونی معلمان را بیشتر راغب به امر آموزش تربیت

در  الزم است که، والدین با اکثر معلمان در رابطه با درس فرزندانشان در ارتباط هستند
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فرزندان  بدنی ارتباط مؤثر داشته و به انگیزشتربیت بدنی نیز با معلمانزمینه درس تربیت
 بدنی کمک کنند.های تربیتو شرکت مؤثر در کالس

نگیزش عوامل ا بدنیتربیتدر ادامه نتایج پژوهش نشان داد که مطابق با دیدگاه معلمان 
ند. این بدنی اهمیت بیشتری داردرونی نسبت به عوامل انگیزش بیرونی در آموزش تربیت

ه کند کنظریة خودمختاری بیان میقابل توجیه است.  5نظریه خودمختاری بر اساسیج نتا
، اللهـای استقانگیزش درونی تحت تأثیر برآورده شدن سه نیاز اساسی روانـی بـه نام

شایستگی و وابستگی اسـت. احسـاس اسـتقالل در هنگام انجام کار منجر به یک حالت 
شـود فـرد احسـاس کنـد که این حالت باعث مـیشود ای میویـژه شناختیروان

محـیط بیـرون  وسیلهبههای کاری تحت تأثیر عملکرد خود وی قرار دارد و خروجی
 گیری انگیزش درونـینیز منجر به شکل شناختیروانشـود. ایـن حالـت کنتـرل نمـی

ش درونـی یـک انگیـز، (. بر اساس این نظریه0223، شود )کـوواسبـرای انجام کار می
د بیرونی نیرومنـ هـا و فشـارهاینیـروی طبیعی اسـت کـه رفتـار را در غیـاب پـاداش

انگیزش درونی از نیازهـای روانـی ، کنـد. بـر اسـاس نظریـه خودمختـاریمـی
شود. چون های فطری برای رشد ناشی میکنجکـاوی شخصی و تالش، ارگـانیزمی

نتایج این پژوهش  (.0229، 0ی فطـری برخـوردار هسـتند )ریـوها از نیازهای روانـانسان
 وکلمنت ، تریلپ، نولز یهاافتهیبا ، مبنی بر تأثیر بیشتر انگیزش درونی در فرآیند آموزش

همسو است که یادآور شدند انگیزش درونی یک ویژگی اساسی است  (0222) 9والرند
. مطالعات قبلی در داخل کشور نیز بر ندکه افراد موفق در زمینه تحصیلی از آن برخوردار

موز آتأثیر انگیزش درونی در اشتیاق تحصیلی و ادامه تحصیل و افزایش عملکرد دانش
(. 5969، درویزه و بنی جمالی، یزدی، متقی؛ 5965، اند )نعامی و پیریاییکرده تأکید

بعد مهمی در شایستگی معلمان مطرح کردند  عنوانبهچنین انگیزش درونی را هم
توان عنوان کرد که (. در تبیین این نتایج می5967، شجاعی و علی اسماعیلی، جاویدان)

هر چه ، کلیطوربهوجود انگیزه طی فرایند یادگیری و آموزش الزم و ضروری است. 
ی های یادگیرتدر فعالی آموزاندانشعملکرد ، شودیتر مدرونی های انگیزشیگیریجهت

آموزانی که دانش روازاین شود.بدنی بیشتر میتربیت به هاآنبهتر شده و تمایل  و بدنی
نند از موفقیت بیشتری کبرای خود اهداف آموزشی تعیین می اند وخود انگیخته
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های خود را بر اساس عالئق درونی خود یادگیرندگان فعالیت که برخوردارند زیرا زمانی
تمرکز بیشتری خواهند داشت و نیروی  هاآنبر روی  طبیعی طوربه، انجام دهندانتخاب و 

 در مقایسه با زمانی که مجبور به انتخاب، کرد ها خواهندبیشتری را صرف انجام آن فعالیت
 ،)جنکینسون و بنسون بیرونی آن عمل را انجام دهند دالیلو یا به د یک فعالیت شون

های خود که دارای انگیزش درونی هستند بیشتر به قضاوت (. افزون بر این افرادی0252
معطوف کنند و « خود فعالیت»توجه خود را به  شودیهستند. همین امر موجب م متکی

ز موفقیت ا یجهدرنت؛ یندیشندنخواهند دریافت کنند کمیت پاداشی که می به کیفیت و
 باالتری برخوردار گردند.

شان بدنی با میانگین نظری نمؤثر بر آموزش تربیت میانگین عوامل بازدارندة یسهمقا
بدنی نقش عوامل بازدارنده از حد متوسط باالتر است. داد که از دیدگاه معلمان تربیت

(؛ رضوی و همکاران 5933گشا )ذواالکتاف و مشکل، های نادریاناین نتایج با یافته
های ن نیز در پژوهش. این پژوهشگرااستهمسو  (0252(؛ جنکینسون و بنسون )5962)

های ورزشی و آموزش پرداخته خود به بررسی موانع و عوامل بازدارنده در انجام فعالیت
 وقت کمبود، نامناسب فرهنگ وجود، ورزش به مسئوالن توجه بودند که اکثریت آنان عدم

های ورزشی را فعالیت توسعه در الزم گذاریسرمایه عدم و اقتصادی وضعیت، زمان و
امل بدنی بین عومعلمان تربیت ازنظرنتایج نشان داد ، دانستند. عالوه بر اینمیدخیل 

 بدنی تفاوتمحور با عوامل سازمانی در آموزش تربیتمحور و معلم آموزبازدارنده دانش
ی وجود دارد. در این پژوهش عوامل بازدارنده سازمانی و عامل بازدارنده معلم معنادار

. اندداشتهارس در مد بدنیتربیتو کمترین تأثیر را بر آموزش محور به ترتیب بیشترین 
بدنی یکی از موانع مهم در آموزش تربیت عنوانبه در کالس آموزاندانشتعداد زیاد 

ر عملی د-بدنی یکی از دروس نظریمطرح شده است. با توجه به اینکه درس تربیت
ان آموزش آن برای تمامی بنابراین در فرصت و زمان محدود امک، استنظام آموزشی 

فضاهای محدود و کوچک مدارس ، چنین از دیدگاه معلمانمیسر نیست. هم آموزاندانش
 عدم ازجملهبدنی است. بعضی از عوامل یکی از عوامل بازدارنده در امر آموزش تربیت

 مایتحعدم، (غیرهوسایل ورزشی و ، سالن، )امکانات یرساختیزدسترسی به تسهیالت 
وضعیت اجتماعی و ، کمبود اعتبارات و بودجه، از ورزش وپرورشآموزشکافی سازمان 

در ، بدنی بود.ترین عوامل بازدارنده در آموزش تربیتاز مهم آموزاندانشاقتصادی 
نیز به این نتایج  وپرورشآموزشهای ملی های قبلی در زمینه موانع اجرای طرحپژوهش
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ها را ساختاری دانستند. برای ت موانع اجرای این طرحاشاره شده است. اکثر تحقیقا
ملی  های طرحترین چالشمهم( 5969) زادهکاشف و داداش، سیدعامری، رضانژاد، نمونه

، محدودیت دسترسی به استخرها، کافی نبودن امکانات، کمبود اعتباراتشنا )سباح( را 
کردند و پیشنهاد کردند  عنواننرخ باالی تعرفه استخرها ، عدم همکاری وزارت ورزش

تخصیص منابع مالی کافی و نظرخواهی از کارشناسان مجری ، ریزی منظمکه با برنامه
 د.توان مشکالت موجود را حل کرمی، مربیان و متخصصان رشته شنا، طرح

نبود ابزار روا و پایا در زمینة سنجش عوامل ، های پژوهش حاضراز محدودیت
اخته سبود که از پرسشنامة محقق بدنیتربیتوزش رشتة انگیزشی و بازدارندة در آم

عوامل مذکور هم مدنظر قرار گیرد. ، های بعدیشود در پژوهشاستفاده شد. پیشنهاد می
آموز به توان نتیجه گرفت افزایش عوامل انگیزش درونی شامل عالقه دانشمی طورکلیبه

های بهینه و اجازه داشتن برای خالقیت و فراهم کردن چالش، ورزش و معلم ورزش
س پدید بدنی در مدارتواند تحول بزرگی در آموزش تربیتمی، بر پیشرفت فردی تأکید

د اقدام بدنی بایافزایش انگیزش درونی و بیرونی آموزش تربیت منظوربهآورد. همچنین 
د تا بدنی پی ببرنیت درس تربیتکه در آن والدین به اهم کردهایی به برگزاری کالس

والدین فرزندان را به جدیت و فعالیت در این درس تشویق نمایند و بدین  وسیلهبدین
بر  بدنی در مدارس داشته باشند.ترتیب معلمان انگیزش کافی برای آموزش درس تربیت

و محور معلم، هرچه عوامل بازدارنده شامل عوامل سازمانی، اساس نتایج این پژوهش
موزش آ درنتیجهرود بدنی باالتر میمحور کاهش یابد کیفیت آموزش تربیت آموزدانش
 شود مدیران و مسئولینتوصیه می درنهایتخواهد بود.  مؤثرتربدنی بهتر و تربیت
ند. با را فراهم کن ترمطلوبموجبات آموزش بهتر و ، بدنی با رفع موانع بازدارندهتربیت

ودجه و تسهیالت ورزشی در مدارس یکی از موانع بازدارنده برای توجه به اینکه کمبود ب
شود مدارس از طریق توصیه می، بدنی در مدارس استاجرای صحیح آموزش تربیت

ورزشی ایجاد ارتباط نمایند تا ساعتی  هایباشگاهها و با مکان وپرورشآموزشسازمان 
ردد. بنابراین جهت باال بردن برگزار گ هامکانبدنی در این های درس تربیتاز کالس

بدنی در مدارس ضروری است که مدیران و مسئولین امر برای کیفیت آموزش تربیت
ی الزم و مؤثر را اعمال نمایند. هایزیربرنامهتعدیل و به حداقل رساندن عوامل بازدارنده 

بدنی سازی برای افزایش عوامل انگیزشی مؤثر بر آموزش تربیتعالوه بر آن با فرهنگ
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که  آموزاندانشسالمت جسمانی و روانی  وسیلهبدیندر مدارس را فراهم کنند تا 
 وری آنان افزایش یابد.کشورمان هستند بهبود و بهره سازانآینده

 منابع
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