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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی عوامل انگیزشی و بازدارندة مؤثر بر آموزش تربیتبدنی در مدارس از
دیدگاه معلمان بود 519 .نفر از معلمان ورزش شهرستان سنندج بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب
شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساختهای استفاده شد که عوامل انگیزشی را در دو بعد
انگیزش درونی و بیرونی و عوامل بیرونی را در سه بعد دانشآموز محور ،معلم محور و سازمانی بررسی
کرد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب روانشناسی و تربیتبدنی و روایی سازة
آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی ( )AGFI=2/60 ،df =497 ،P=2/225به دست آمد و ضریب پایایی
آن در یک مطالعة مقدماتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( )α=2/69به دست آمد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای تی تک نمونهای ،تی برای گروههای مستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه
و آزمون تعقیبی استفاده شد .نتایج نشان داد بین عوامل انگیزشی (درونی و بیرونی) و همچنین بین عوامل
بازدارنده (دانشآموز محور ،معلم محور و سازمانی) در آموزش تربیتبدنی از دیدگاه معلمان تفاوت
وجود داشت .همچنین عامل انگیزش درونی و عامل بازدارنده سازمانی بیشترین تأثیر را بر آموزش
تربیتبدنی داشت .بنابراین توجه به مؤلفههای انگیزشی بر اساس نظریه خودمختاری مانند ایجاد حس
شایستگی ،استقالل و ارتباط در کالسهای تربیتبدنی ،تشویق والدین به درس تربیتبدنی و وجود
فضای ورزشی مناسب در مدرسه و مؤلفههای بازدارنده ازجمله کاهش تعداد دانشآموزان و افزایش
اعتبارات و بودجه دارای اهمیت بود.
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مقدمه
تربیت افراد سالم ،اندیشمند و خالق جهت آیندهای مطمئن هدف آرمانی تمام جوامع
بشری است ،بهطوریکه نیـل بـه این مرحله ،از اهم اهداف دولتمردان و مـردم هـر
جامعـهای است .در چند دهة اخیر ،ورزش و تربیـتبـدنی و نقـش آن در تندرســـتی
و نشـــاط یکـــی از مباحـــث موردتوجه صاحبنظران عرصة پزشکی و ورزش قرار
گرفته است (سعادتی .)5937 ،درس تربیتبدنی و اجرای فعالیـتهـای مـنظم ورزشـی
در مدارس و آموزشگاههـا یکـی از ابزارهـای کلیـدی و مـؤثر رشد نسل آینده محسوب
مـیشـود .بـرای دسـتیابی بـه ایـن هدف در مدارس ،درس ورزش و تربیتبدنی تنهـا
درسـی است که عالوه بـر افـزایش تجـارب علمـی دانشآموزان ،درصـدد اسـت از
طریـق فعالیـتهـای جسـمانی تمـام ابعـاد انسانی ازجمله بعـد جسـمی ،روحـی،
اخالقـی ،فرهنگـی ،حرکتی و اجتماعی را تقویت کند (خلجی .)5937 ،آموزش عبارت
است از فراهمکردن مواد آموزشی و به کار بستن آنها برای رسـیدن به اهداف موردنظر
(موهنسون.)0223 ،5
درس تربیتبدنی نیز مانند سایر درسها ،در انتخـاب روش تـدریس مناســب
تحـت تـأثیر عـوامل مختلفی است اما نسبت آموزشهای مهارتی و جسـمانی در درس
تربیت بدنی بیش از سایر دروس است و لذا در چنین کالسی فضای آموزشی ،امکانـات
و جمعیت در انتخاب روش تدریس نقش تعیینکنندهای دارند .بخش مهم دیگر در مؤلفه
آموزش ،به ویژگیها و مهارتهای معلم تربیتبدنی مانند مواردی شامل داشتن مدرک
تحصیلی ،روش تدریس مؤثر ،در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و ارزشیابی صحیح
برمیگردد (خسرویزاده ،سنه و حقدادی.)5962 ،
در درس تربیتبدنی و ورزش برخالف سایر دروس ،دانشآموزان بیشتر متمایل به
انجام فعالیت بر اساس نیازها و عالئق خود هستند تا آنچه در کتاب یا دستورالعملها
تدوین شده است .ازاینرو ،افراد مختلف باید به فراخور توانایی خود در برنامهریزی
مشارکت داشته باشند تا بتوان با شناسایی اهداف و نیازهای مهم و دارای اولویت ،محتوای
آموزشی مناسبی فراهم آورد .بااینوجود ،تاکنون در مورد نیازهای آموزشی درس
تربیتبدنی مدارس کشور ،بررسیهای زیادی انجام نگرفته است ،چون ماهیت و همچنین
مشکالت ویژة درس تربیتبدنی سبب شده است که اکثر پژوهشها در چند دهة اخیر
1. Mohnsen, B. S.
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بر مسائل و مشکالت مختلف این درس متمرکز شوند و نیازهای آموزشی کمتر مورد
مقایسه و اولویتبندی قرار گیرد ،بهویژه اینکه هنوز مشخص نیست که از دیدگاه
کارشناسان و والدین دانشآموزان کدام نیازها اولویت بیشتری دارد و آیا اصوالً توافقی
در این زمینه وجود دارد یا خیر (رمضانی نژاد ،همتینژاد ،محبی و نیازی.)5933 ،
درصورتیکه برنامههای تربیتبدنی در مدارس با توجه به شرایط سنی دانشآموز ازنظر
جسمی و عقلی تنظیم شود با پیروی از اصولی خاص ،حرکات ،بازیها و رشتههای
ورزشی را منطقی میکند (شفیعی.)5937 ،
یکی از عواملی که در بحث آموزش تربیتبدنی مؤثر است ،بحث انگیزش است.
انگیزش عاملی برای انتخاب و جهتدادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف است.
ابعاد انگیزش شامل انگیزش درونی و انگیزش بیرونی است .انگیزش درونی در ورزش
شامل تهییج ،تفریح ،عالقه به عمل ،فرصتی برای اثبات تواناییهای خود ،بهبود مهارت
و لذت بردن از ورزش است .انگیزش بیرونی در جریان تقویتهای مثبت و منفی که فرد
از منابع بیرونی دریافت میکند ،شکل میگیرد و تمایل به ورزش ناشی از انگیزه درونی
است که با انگیزه بیرونی تقویت میشود (امامی ،حیدری نژاد و شفیع نیا.)5960 ،
از طرف دیگر ،بسیاری از عوامل هم میتواند در بحث آموزش تربیتبدنی بازدارنده
باشد .عوامل بازدارنده مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی در سه سطح فردی،
بین فردی و ساختاری وجود دارد .5 .عوامل بازدارنده فردی :مانند فشار ،افسردگی،
عصبانیت ،تمایالت مذهبی و غیره  .0عوامل بازدارنده بین فردی :مثل عدم تعلق به گروه
یا محیط ،احساس ناامنی محیطی ،تجارب منفی و غیره  .9عوامل بازدارنده ساختاری :مثل
شیوه زندگی خانوادگی ،توانایی مالی خانواده ،آبوهوا ،برنامه کاری ،دسترسی ،فرصتها
(صادقزاده و مقامی .)0250 ،مدل سهبعدی عوامل بازدارنده (درونی ،بین فردی و
ساختاری .موانع درون فردی :بیمیلی ،عدم آگاهی ،مشکالت جسمانی یا روانی ،موانع
اجتماعی :نداشتن همراه ،عدم تعلق به گروه یا محیط ،احساس ناامنی محیطی ،تجارب
منفی و موانع مادی :نبود وقت ،نبود امکانات ،نبود وسیله نقلیه ،نداشتن پول (کرافورد،
ادگر و جفری)5665 ،5؛ اما عوامل بازدارنده مؤثر بر آموزش تربیتبدنی ازنظر جنکینسون
و بنسون )0252( 0در سه دسته تقسیمبندی شده است :عوامل بازدارنده دانشآموز محور
2. Jenkinson, K. A., & Benson, A. C.
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(تنبلی دانشآموز ،فقدان انگیزه ،نداشتن آمادگی بدنی و غیره) ،بازدارنده معلم محور (عدم
دانش کافی معلم ،ناتوانی در ارائه دروس ،برنامهریزی ضعیف و غیره) و بازدارنده
سازمانی (نداشتن زمان ،کمبود اعتبارات ،عدم وجود تجهیزات و غیره).
تحقیقاتی زیادی در زمینه عوامل انگیزشی و مشارکت در فعالیتهای ورزشی انجام
شده است ،اما در زمینه عوامل انگیزشی و بازدارنده بر آموزش تربیتبدنی در مدارس
تحقیقات اندکی انجام شده است .برای نمونه ،اسپری ،جان وانگ ،بیدل و چاتزیسارانتیس

5

( )0229در پژوهشی برای آزمون نظریههای خودمختاری و هدف پیشرفت به این نتیجه
رسیدند که دانشآموزان در شرایط استقالل صرفنظر از دستیابی به هدف ،نسبت به
شرایط کنترلشده شادتر بودند و عملکرد بهتری داشتند .شن ،وینگرت ،لی ،سان و
روکاوینا )0252( 0در پژوهشی نشان دادند که فقدان انگیزه در تربیتبدنی ممکن است
به دالیل مختلفی باشد .ابعاد چندگانه بیانگیزگی در تربیتبدنی باید موردتوجه قرار گیرد
و باید در طول تدریس رفع شود .جنکینسون و بنسون ( )0252با بررسی موانع انجام
فعالیتهای ورزشی به این نتیجه رسیدند که موانع آموزش بهطور عمده بنیادی میباشند.
گرچه دو سوم پاسخدهندگان معلمان را بهعنوان موانع مشارکت دانشآموزان مشخص
کرده بودند .رضوی ،شعبانی و سجادی ( )5962ارزشیابی ،شیوه تدریس ،تخصص
معلمان ورزش ،برنامه آموزشی ،امکانات ،محتوای آموزشی ،نگرش (مسئوالن،
دانشآموزان و معلمان) ،تجربه معلمان ورزش ،بودجه و اهداف آموزشی را از عوامل
تأثیرگذار در کیفیتبخشی درس تربیتبدنی از دیدگاه معلّمان ورزش برشمردند .نینگ،
ژاوو و لودویک )0250( 9به لذت بردن و خودفعالیتی از عوامل پیشگو کننده اصلی در
سطح فعالیتهای بدنی دانشآموزان اشاره کردند .زاچ و یانویچ )0251( 4در پژوهشی
نتیجه گرفتند که دانشآموزان در شرایط استقالل در انتخاب برنامه درسی تربیتبدنی
سطح باالتری از انگیزش را داشتند .همچنین دختران انگیزش باالتری نسبت به پسران
داشتند و مدارسی که برنامه درسی انتخابی تربیتبدنی داشتند یک پاسخ روشنتری به
این پرسش دادند که انتخاب واقعی آنها چیست و چه ارزشی دارد .نیدروکوفلر ،هرمان،
سیلر و گرالچ )0251( 1در بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش در تربیتبدنی نشان دادند که
3. Ning, W., Gao, Z., & Lodewyk, K.
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عوامل تعیینکننده انگیزش بهوسیله معلمان و محیط کالس تعدیل میشود .جنسیت بر
انگیزه و عالقه شخصی معلمان در امید به موفقیت تأثیر داشت و همچنین با روش تدریس
همافزایی داشت .عامل بعدی ترس از شکست بود که بر عالقه معلم اثر بازدارنده داشت.
این یافتهها پیشنهاد میکند که دانشآموزان در تربیتبدنی رفتار خاصی دارند که نیازمند
روشهای تدریس متفاوت نسبت به سایر کالسهاست.
در زمینه بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده بر آموزش تربیتبدنی پژوهشهای اندکی
انجام شده است .با توجه به مسائل و مواردی که به آنها اشاره شد برنامهریزی و مدیریت
آموزش تربیتبدنی در مدارس از دیدگاههای مختلف باید از ظرافت و روش ویژهای
برخوردار باشد که در این زمینه پژوهشهایی را بهطور بنیادی میطلبد .چراکه پرداختن
موشکافانه به راههای ایجاد انگیزش و رفع مشکالت و موانع آموزش تربیتبدنی در مدارس
میتواند در برنامهریزی و توجه بیشتر به آموزش تربیتبدنی مؤثر باشد .برای تغییر ساختار
برنامهها ،بهمنظور افزایش عوامل انگیزشی و کاهش موانع ،وجود سیستم مدیریتی قوی و
متعهد ضروری است .لذا در این پژوهش عوامل انگیزشی و بازدارنده مؤثر بر آموزش
تربیتبدنی در مدارس از دیدگاه معلمان تربیتبدنی موردبررسی قرار گرفت.
روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی -پیمایشی است که بهصورت
میدانی انجام گرفت .جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان تربیتبدنی شهرستان سنندج
در سال  5961بودند که با مراجعه به اداره کل آموزشوپرورش استان کردستان تعداد
جامعه آماری برابر با ( )015بود که از این تعداد  504نفر مرد و  507نفر زن است و
نمونه آماری با استفاده از روش نمونهگیری مورگان  543نفر تعیین شد که درمجموع
اطالعات حاصل از  519شرکتکننده بهصورت نمونهگیری در دسترس جمعآوری و
مورد تحلیل قرار گرفت .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محققساختهای استفاده
شد که عوامل انگیزشی را در دو بعد انگیزش درونی و بیرونی و عوامل بیرونی را در سه
بعد دانشآموز محور ،معلم محور و سازمانی بررسی کرد .با توجه به مجموعه اطالعات
به دست آمده ،گزینهها و سؤاالت موردنیاز بهصورت مدون و در قالب پرسشنامههای
مربوط به متغیرهای پژوهش تهیه و تدوین شد .پس از تنظیم پرسشنامه اقدام به تأیید
روایی و پایایی آن با روشهای استاندارد شد و پس از تأیید نهایی پرسشنامه ،پرسشنامهها
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در میان نمونه پژوهش توزیع شد .بخش اول پرسشنامه مربوط به اطالعات فردی شامل
جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن ،مدرک تحصیلی ،سابقه تدریس ،مقطع تدریس و کسب
مقام ورزشی توسط معلم تربیتبدنی بود .بخش دوم پرسشنامه مربوط به پرسشنامه
محققساخته عوامل انگیزشی و بازدارنده مؤثر بر آموزش تربیتبدنی در مدارس از دیدگاه
معلمان شهرستان سنندج بود که شامل  92سؤال در پنج بعد انگیزش درونی شامل (00
سؤال) ،انگیزش بیرونی شامل ( 52سؤال) ،عوامل بازدارنده دانشآموز محور ( 3سؤال)،
عوامل بازدارنده معلم محور ( 3سؤال) و عوامل بازدارنده سازمانی ( 50سؤال) بود .ابعاد
استفاده شده در این پژوهش در بحث عوامل انگیزشی بر اساس پژوهش نیدروکوفلر و
همکاران ( )0251انتخاب شدند و ابعاد استفاده شده در بحث عوامل بازدارنده مؤثر بر
آموزش تربیتبدنی بر اساس پژوهش جنکینسون و بنسون ( )0252تهیه شدند .پاسخ
سؤاالت بر اساس مقیاس لیکرت پنج گزینهای از خیلی کم تا خیلی زیاد با امتیاز یک تا
پنج درجهبندی شدند .جهت روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ازنظرات  52نفر از
اساتید روانشناسی و تربیتبدنی استفاده شد و پیشنهادهای مطرحشده اعمال شد .روایی
سازة آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی ( )AGFI=2/60 ،df =497 ،P=2/225به دست
آمد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بهصورت کلی  2/69محاسبه شد و
بهصورت جداگانه به ترتیب عوامل انگیزشی بیرونی  ،39/4عوامل انگیزشی درونی ،35/3
عوامل بازدارنده دانشآموز محور  ،77/5عوامل بازدارنده معلم محور  62/5و عوامل
بازدارنده سازمانی  73/7محاسبه گردید .از روشهای آمار توصیفی برای خالصه کردن
و طبقهبندی دادههای خام و محاسبه میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی و درصد فراوانی
استفاده شد .سپس اطالعات به دست آمده پس از اطمینان از طبیعی بودن دادهها با استفاده
از آزمونهای تی تک نمونهای ،تی برای گروههای مستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه و
آزمون تعقیبی استفاده شد.
یافتهها
ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة آماری موردبررسی قرار گرفت .میانگین سنی
معلمان ( 74نفر مرد و  76نفر زن) شرکتکننده در این پژوهش  93/34و سابقة تدریس
آنها  59/36سال بود 596 .نفر ( 62/3درصد) از معلمان رشته تربیتبدنی و  54نفر (6/0
درصد) رشتة غیر تربیتبدنی بودند که  559نفر ( 79/6درصد) از معلمان دارای مدرک
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کارشناسی و  92نفر ( 56/9درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودند 52 .نفر
( 9/7درصد) نیز دارای مدرک پایینتر از کارشناسی بودند .جدول  0میانگین و انحراف
استاندارد ابعاد متغیرهای پژوهش نشان میدهد.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد ابعاد متغیرهای پژوهش
آماره

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

انگیزش درونی

39/49

55/72

19

527

انگیزش بیرونی

99/49

1/90

05

12

انگیزش (بهطورکلی)

556/39

51/30

76

519

بازدارنده دانشآموز محور

06/27

4/49

50

93

بازدارنده معلم محور
بازدارنده سازمانی

03/45
44/34

3/93
9/93

52
01

39
16

بازدارنده (بهطورکلی)

520/92

51

15

519

متغیرهای تحقیق
انگیزشی

بازدارنده

ابتدا جهت بررسی طبیعی بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنف
استفاده شد .نتایج نشان داد که سطح معناداری کلیه ابعاد عوامل انگیزشی و عوامل
بازدارنده بیشتر از  2/21بود .با توجه به طبیعی بودن متغیرهای مذکور از آزمونهای
پارامتریک جهت تحلیل داده ها استفاده شد .برای تأثیر عوامل انگیزشی و بازدارنده بر
آموزش تربیتبدنی از آزمون تی ساده استفاده شد و میانگین عوامل انگیزشی و بازدارنده
با میانگین نظری ( )9مقایسه شد .نتایج نشان داد که میانگین نمونه در عوامل انگیزشی
( )t)510(=53/25 ،P=2/225و عوامل بازدارنده ( )t)510(=51/25 ،P=2/225با میانگین
جامعه تفاوت معناداری دارد .همچنین برای مقایسه میانگین عوامل انگیزش بیرونی و
درونی از آزمون تحلیل واریانس درونگروهی استفاده شد .ابتدا مفروضههای آزمون
تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر بررسی شد .نتایج آزمون کرویت موخلی نشان
داد که مفروضه کرویت برقرار نیست بنابراین از آزمون تحلیل واریانس تعدیلیافته با
استفاده از اپسیلون گرین هاوس گیسر استفاده شد که نتایج نشان داد بین میانگینهای
انگیزش درونی و بیرونی تفاوت معناداری وجود دارد (،P=2/225 ،η2=2/69
 .)F)5 ،510(=9/62با توجه به مقایسه میانگینها ،از دیدگاه معلمان تربیتبدنی مؤلفههای
انگیزش درونی اهمیت بیشتری در آموزش تربیتبدنی نسبت به مؤلفههای انگیزش
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بیرونی دارد .برای مقایسه مؤلفههای عوامل بازدارنده در معلمان تربیتبدنی از آزمون
تحلیل واریانس درونگروهی با تکرار روی عاملهای مورداندازهگیری استفاده شد .مشابه
با تحلیل قبلی فرضیه کرویت موخلی مورد تأیید قرا نگرفت لذا از آزمون تحلیل واریانس
تعدیلیافته با استفاده از اپسیلون گرین هاوس گایسر استفاده شد که نتایج آن را در جدول
 .9مشاهده میکنید.
جدول  .3مقایسه عوامل بازدارنده (دانشآموز محور ،معلممحور و سازمانی) مؤثر بر آموزش
تربیتبدنی
منبع تغییرات
عوامل
خطا

مجموع
مجذورات
09477/21
3419/6

درجه آزادی
5/70
090/49

میانگین
مجذورات
51991/99
90/00

مقدار اف
714/3

سطح
معناداری
2/225

اندازه اثر
2/71

نتایج نشان میدهد که تفاوت معناداری بین میانگینهای عوامل بازدارنده (دانشآموز
محور ،معلم محور و سازمانی) در آموزش تربیتبدنی از دیدگاه معلمان وجود دارد.
بهمنظور مقایسه میانگین مؤلفههای عوامل بازدارنده و تعیین اینکه میان کدامیک از آنها
تفاوت معنادار وجود دارد ،آزمون تعقیبی بونفرونی مورداستفاده قرار گرفت که نتایج آن
در جدول  4آمده است.
جدول  .4مقایسه دوبهدوی میانگین مؤلفههای عوامل بازدارنده
متغیر

مؤلفهها

عوامل
بازدارنده

دانشآموز محور -معلممحور
دانشآموز محور – سازمانی
معلممحور  -سازمانی

تفاوت میانگینها خطای استاندارد
2/99
-51/77
-59/49

2/91
2/49
2/99

سطح معناداری
2/64
2/225
2/225

همانطور که در جدول  4مشاهده مینمایید ،نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد
که تفاوت معناداری بین میانگینهای عوامل بازدارنده معلممحور و دانشآموز محور با
عوامل سازمانی وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل انگیزشی و بازدارندة مؤثر بر آموزش تربیتبدنی
در مدارس از دیدگاه معلمان شهرستان سنندج بود .علت پرداختن به این موضوع این امر
بوده است که عوامل انگیزشی و بازدارنده از دیدگاه معلمان را بررسی کرده و از این
طریق نقاط قوت و ضعف آن را بهصورت جامع مشخص نماییم .نتایج نشان داد که ازنظر
معلمان تربیت بدنی نقش عوامل انگیزشی و بازدارنده در آموزش تربیتبدنی بهطور
معناداری از میانگین نظری باالتر است .همچنین ازنظر معلمان تربیتبدنی عوامل انگیزشی
درونی نسبت به عوامل انگیزشی بیرونی بر آموزش تربیتبدنی تأثیر بیشتری دارد .آخرین
یافته این پژوهش این بود که بین میانگینهای عوامل بازدارنده دانشآموز محور و
معلممحور با عوامل سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد ،به این صورت که عوامل
بازدارنده سازمانی و عوامل بازدارنده معلممحور به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر
آموزش تربیتبدنی در مدارس دارند.
اولین یافتة این پژوهش این بود که متغیر عوامل انگیزشی بهطور معناداری از میانگین
نظری باالتر است .بهعبارتدیگر ،از دیدگاه معلمان تربیتبدنی ،عوامل انگیزشی در
آموزش تربیت بدنی در مدارس اهمیت زیادی دارد .نتایج این پژوهش با پژوهشهای
امامی و همکاران ()5960؛ اسپری و همکاران ()0229؛ شن و همکاران ()0226؛ نینگ و
همکاران ()0250؛ و آن هیردن ( )0254و زاچ و یانویچ ( )0251همخوانی دارد .زاچ و
یانویچ ( )0251عوامل انگیزشی را یکی از مؤلفههای مهم در پیشرفت و آموزش
برشمردند و بر توسعه و گسترش عوامل انگیزشی در آموزش و یادگیری بهویژه در
فعالیتهای جسمانی تأکید کردند .در تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان عنوان کرد با
توجه به اهمیت فعالیتهای ورزشی و تربیتبدنی و نقش آن در سایر ابعاد زندگی انسان،
افزایش انگیزش دانشآموزان از اهمیت زیادی برخوردار است .بنابراین در این راستا به
معلمانی کارآزموده و مجرب نیاز است که درس تربیتبدنی را بهصورت درسی با اهمیت
به دانشآموزان معرفی کند .یافتههای پژوهش نشان داد ازنظر معلمان تشویق والدین و
اهمیت آنها به تربیتبدنی بهعنوان امری مهم در آموزش و بهعنوان یکی از عوامل
انگیزش بیرونی معلمان را بیشتر راغب به امر آموزش تربیتبدنی خواهد کرد .ازآنجاییکه
والدین با اکثر معلمان در رابطه با درس فرزندانشان در ارتباط هستند ،الزم است که در
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زمینه درس تربیتبدنی نیز با معلمان تربیتبدنی ارتباط مؤثر داشته و به انگیزش فرزندان
و شرکت مؤثر در کالسهای تربیتبدنی کمک کنند.
در ادامه نتایج پژوهش نشان داد که مطابق با دیدگاه معلمان تربیتبدنی عوامل انگیزش
درونی نسبت به عوامل انگیزش بیرونی در آموزش تربیتبدنی اهمیت بیشتری دارند .این
نتایج بر اساس نظریه خودمختاری 5قابل توجیه است .نظریة خودمختاری بیان میکند که
انگیزش درونی تحت تأثیر برآورده شدن سه نیاز اساسی روانـی بـه نامهـای استقالل،
شایستگی و وابستگی اسـت .احسـاس اسـتقالل در هنگام انجام کار منجر به یک حالت
روانشناختی ویـژهای میشود که این حالت باعث مـیشـود فـرد احسـاس کنـد
خروجیهای کاری تحت تأثیر عملکرد خود وی قرار دارد و بهوسیله محـیط بیـرون
کنتـرل نمـیشـود .ایـن حالـت روانشناختی نیز منجر به شکلگیری انگیزش درونـی
بـرای انجام کار میشود (کـوواس .)0223 ،بر اساس این نظریه ،انگیـزش درونـی یـک
نیـروی طبیعی اسـت کـه رفتـار را در غیـاب پـاداشهـا و فشـارهای بیرونی نیرومنـد
مـیکنـد .بـر اسـاس نظریـه خودمختـاری ،انگیزش درونی از نیازهـای روانـی
ارگـانیزمی ،کنجکـاوی شخصی و تالشهای فطری برای رشد ناشی میشود .چون
انسانها از نیازهای روانـی فطـری برخـوردار هسـتند (ریـو .)0229 ،0نتایج این پژوهش
مبنی بر تأثیر بیشتر انگیزش درونی در فرآیند آموزش ،با یافتههای نولز ،پلیتر ،کلمنت و
والرند )0222( 9همسو است که یادآور شدند انگیزش درونی یک ویژگی اساسی است
که افراد موفق در زمینه تحصیلی از آن برخوردارند .مطالعات قبلی در داخل کشور نیز بر
تأثیر انگیزش درونی در اشتیاق تحصیلی و ادامه تحصیل و افزایش عملکرد دانشآموز
تأکید کردهاند (نعامی و پیریایی5965 ،؛ متقی ،یزدی ،بنی جمالی و درویزه.)5969 ،
همچنین انگیزش درونی را بهعنوان بعد مهمی در شایستگی معلمان مطرح کردند
(جاویدان ،علی اسماعیلی و شجاعی .)5967 ،در تبیین این نتایج میتوان عنوان کرد که
وجود انگیزه طی فرایند یادگیری و آموزش الزم و ضروری است .بهطورکلی ،هر چه
جهتگیریهای انگیزشی درونیتر میشود ،عملکرد دانشآموزان در فعالیتهای یادگیری
و بدنی بهتر شده و تمایل آنها به تربیتبدنی بیشتر میشود .ازاینرو دانشآموزانی که
خود انگیختهاند و برای خود اهداف آموزشی تعیین میکنند از موفقیت بیشتری
3. Noels, K. A., Pelletier, L. G., Clément,
R., & Vallerand, R. J.

1. self-determination theory
2. Rio, J. M.

بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده مؤثر ...

98

برخوردارند زیرا زمانی که یادگیرندگان فعالیتهای خود را بر اساس عالئق درونی خود
انتخاب و انجام دهند ،بهطور طبیعی بر روی آنها تمرکز بیشتری خواهند داشت و نیروی
بیشتری را صرف انجام آن فعالیتها خواهند کرد ،در مقایسه با زمانی که مجبور به انتخاب
یک فعالیت شوند و یا به دالیل بیرونی آن عمل را انجام دهند (جنکینسون و بنسون،
 .)0252افزون بر این افرادی که دارای انگیزش درونی هستند بیشتر به قضاوتهای خود
متکی هستند .همین امر موجب میشود توجه خود را به «خود فعالیت» معطوف کنند و
به کیفیت و کمیت پاداشی که میخواهند دریافت کنند نیندیشند؛ درنتیجه از موفقیت
باالتری برخوردار گردند.
مقایسه میانگین عوامل بازدارندة مؤثر بر آموزش تربیتبدنی با میانگین نظری نشان
داد که از دیدگاه معلمان تربیتبدنی نقش عوامل بازدارنده از حد متوسط باالتر است.
این نتایج با یافتههای نادریان ،ذواالکتاف و مشکلگشا ()5933؛ رضوی و همکاران
()5962؛ جنکینسون و بنسون ( )0252همسو است .این پژوهشگران نیز در پژوهشهای
خود به بررسی موانع و عوامل بازدارنده در انجام فعالیتهای ورزشی و آموزش پرداخته
بودند که اکثریت آنان عدم توجه مسئوالن به ورزش ،وجود فرهنگ نامناسب ،کمبود وقت
و زمان ،وضعیت اقتصادی و عدم سرمایهگذاری الزم در توسعه فعالیتهای ورزشی را
دخیل میدانستند .عالوه بر این ،نتایج نشان داد ازنظر معلمان تربیتبدنی بین عوامل
بازدارنده دانشآموز محور و معلممحور با عوامل سازمانی در آموزش تربیتبدنی تفاوت
معنادار ی وجود دارد .در این پژوهش عوامل بازدارنده سازمانی و عامل بازدارنده معلم
محور به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر آموزش تربیتبدنی در مدارس داشتهاند.
تعداد زیاد دانشآموزان در کالس بهعنوان یکی از موانع مهم در آموزش تربیتبدنی
مطرح شده است .با توجه به اینکه درس تربیتبدنی یکی از دروس نظری-عملی در
نظام آموزشی است ،بنابراین در فرصت و زمان محدود امکان آموزش آن برای تمامی
دانشآموزان میسر نیست .همچنین از دیدگاه معلمان ،فضاهای محدود و کوچک مدارس
یکی از عوامل بازدارنده در امر آموزش تربیتبدنی است .بعضی از عوامل ازجمله عدم
دسترسی به تسهیالت زیرساختی (امکانات ،سالن ،وسایل ورزشی و غیره) ،عدمحمایت
کافی سازمان آموزشوپرورش از ورزش ،کمبود اعتبارات و بودجه ،وضعیت اجتماعی و
اقتصادی دانشآموزان از مهمترین عوامل بازدارنده در آموزش تربیتبدنی بود ،.در
پژوهشهای قبلی در زمینه موانع اجرای طرحهای ملی آموزشوپرورش نیز به این نتایج
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اشاره شده است .اکثر تحقیقات موانع اجرای این طرحها را ساختاری دانستند .برای
نمونه ،رضانژاد ،سیدعامری ،کاشف و داداشزاده ( )5969مهمترین چالشهای طرح ملی
شنا (سباح) را کمبود اعتبارات ،کافی نبودن امکانات ،محدودیت دسترسی به استخرها،
عدم همکاری وزارت ورزش ،نرخ باالی تعرفه استخرها عنوان کردند و پیشنهاد کردند
که با برنامهریزی منظم ،تخصیص منابع مالی کافی و نظرخواهی از کارشناسان مجری
طرح ،مربیان و متخصصان رشته شنا ،میتوان مشکالت موجود را حل کرد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر ،نبود ابزار روا و پایا در زمینة سنجش عوامل
انگیزشی و بازدارندة در آموزش رشتة تربیتبدنی بود که از پرسشنامة محققساخته
استفاده شد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی ،عوامل مذکور هم مدنظر قرار گیرد.
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت افزایش عوامل انگیزش درونی شامل عالقه دانشآموز به
ورزش و معلم ورزش ،فراهم کردن چالشهای بهینه و اجازه داشتن برای خالقیت و
تأکید بر پیشرفت فردی ،میتواند تحول بزرگی در آموزش تربیتبدنی در مدارس پدید
آورد .همچنین بهمنظور افزایش انگیزش درونی و بیرونی آموزش تربیتبدنی باید اقدام
به برگزاری کالسهایی کرد که در آن والدین به اهمیت درس تربیتبدنی پی ببرند تا
بدینوسیله والدین فرزندان را به جدیت و فعالیت در این درس تشویق نمایند و بدین
ترتیب معلمان انگیزش کافی برای آموزش درس تربیتبدنی در مدارس داشته باشند .بر
اساس نتایج این پژوهش ،هرچه عوامل بازدارنده شامل عوامل سازمانی ،معلممحور و
دانشآموز محور کاهش یابد کیفیت آموزش تربیتبدنی باالتر میرود درنتیجه آموزش
تربیتبدنی بهتر و مؤثرتر خواهد بود .درنهایت توصیه میشود مدیران و مسئولین
تربیتبدنی با رفع موانع بازدارنده ،موجبات آموزش بهتر و مطلوبتر را فراهم کنند .با
توجه به اینکه کمبود بودجه و تسهیالت ورزشی در مدارس یکی از موانع بازدارنده برای
اجرای صحیح آموزش تربیتبدنی در مدارس است ،توصیه میشود مدارس از طریق
سازمان آموزشوپرورش با مکانها و باشگاههای ورزشی ایجاد ارتباط نمایند تا ساعتی
از کالسهای درس تربیتبدنی در این مکانها برگزار گردد .بنابراین جهت باال بردن
کیفیت آموزش تربیت بدنی در مدارس ضروری است که مدیران و مسئولین امر برای
تعدیل و به حداقل رساندن عوامل بازدارنده برنامهریزیهای الزم و مؤثر را اعمال نمایند.
عالوه بر آن با فرهنگسازی برای افزایش عوامل انگیزشی مؤثر بر آموزش تربیتبدنی
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در مدارس را فراهم کنند تا بدینوسیله سالمت جسمانی و روانی دانشآموزان که
آیندهسازان کشورمان هستند بهبود و بهرهوری آنان افزایش یابد.
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