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 هاي ورزشیاستان مازندران به فعالیت فرهنگیان یرغبت بیعلل  بنديبررسی و اولویت

 3مصطفی افشاري ،2رزام فرزانفدکتر  ،1علی وفایی مقدم

   چکیده 

به همین دلیل این . ، باید سعی در گسترش ورزش در اقشار جامعه کردهاي ورزشیفعالیتفواید با در نظرگرفتن : هدفمقدمه و 

ي هامتغیر ها که شاملمحدودیت با تاکید بر هاي ورزشی در بین فرهنگیان استان مازندران رابه فعالیت یرغبت بیعلل  ردتحقیق قصد دا

و  بندي کندشناسایی و اولویت ،ها از طرف دیگرز یک طرف و جذابیت فعالیتا بازدارنده موانع وسوق دهنده علل هاي شخصی، ویژگی

  .همچنین ارتباط این عوامل را با متغیرهاي جمعیت شناختی مشخص کند

 تحقیق، آماري ي جامعه. است گرفته انجام میدانی صورت به که است توصیفی نوع از حاضر پژوهش در تحقیق روش :شناسیروش

 محقق يپرسشنامه اطالعات، گردآوري ابزار). نفر 41783( شدند انتخاب نمونه نفرحجم 750 تعداد که بودند ازندرانم استان فرهنگیان

، tآزمون ، پیرسون اسپیرمن، آزمون از استفاده با تحقیق از حاصل هايیافته. شد توزیع ايطبقه - ايخوشه صورت به که بود ساخته

 .است شده فریدمن استخراج يارتبه آزمون و والیس کروسکال آزمون

و  =723/0rhoعوامل سوق دهنده محیطی با ،  =652/0rhoهاي شخصی باویژگیدهد که هاي پژوهش نشان مییافته :هایافته

هاي ولی جذابیت فعالیت با عدم رغبت، ارتباط دارند طرفه دو و p>01/0معناداري درسطحrho  = 688/0همچنین موانع بازدارنده با

اي فریدمن مشخص گردید که موانع در ضمن با آزمون رتبه .رغبتی نداردارتباطی با بی p>01/0معناداري درسطح rho=287/0اورزشی ب

  67/1يهاي شخصی با میانگین رتبهو ویژگی 11/2يي محیطی با میانگین رتبه، عوامل سوق دهنده55/2ي بازدارنده با میانگین رتبه

    .رغبتی ارتباط داشتندسن و جنسیت با عوامل بی ،در ضمن از بین متغیرهاي جمعیت شناختی .دنفتبه ترتیب در اولویت قرار گر

شود که رغبتی افراد، پیشنهاد میهاي درونی در بیهاي بیرونی بر محدودیتبا توجه به ارتباط بیشتر محدودیت :گیريبحث و نتیجه 

  .کنند، قرار دهندهاي بیرونی که از مشارکت افراد ممانعت میا براي رفع محدودیتدست اندرکاران و مدیران ورزشی، بیشتر تمرکز خود ر

  

  ها، مشارکت در ورزشها، جذابیتمحدودیت: کلید واژه
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  :مقدمه

بندي انجام این هاي زیادي به غیر از خوابیدن انجام می دهند که براي اولویتها در زندگی روزمره، فعالیتانسان

ها کم تحرك و برخی داراي تحرك بیشتري برخی از این فعالیت .باشند -بسیاري از عوامل دخیل میها، برنامه

هایی هستند داراي جذابیت ،هاي خود و عواملی دیگرها  به نوعی براساس ویژگیباشند و هر یک از این فعالیتمی

 انکارناپذیر و ضرورت یک عنوان به ورزش بدنی وتربیت امروزه .ها را به خود جلب کنندتوانند توجه انسانکه می

 توجه مورد فزاینده و چشمگیر طور به شود ومی محسوب جوامع و کشورها تمام زیربنایی براي اساسی نیاز یک

  ).1(است  قرارگرفته همگان

با این همه با اینکه  .)2( هاي ورزشی بر سالمت جسمانی و روانی انکارناپذیر استتاثیر ورزش و فعالیت     

 امر همین .رغبتندها بیهاي ورزشی اطالع دارند ولی براي مشارکت در این فعالیتبسیاري از افراد از اثرات فعالیت

هاي یق سازماناز طر سالم تفریحات ورزش و امر در گذاريسرمایه و ریزيبرنامه فکر به هادولت که شده موجب

  .) 3(اجرایی خود شوند 

ها، کارکنان منابع از نظر سازمان .باشداز سوي دیگر، منابع انسانی عامل مشترك انسانی در هر سازمان می     

- فراهم ). 4(هاي خاصی هستند نه منابع فاقد حیات مانند سرمایه و زمین ها، رفتار و ظرافتاصلی و داراي ویژگی

وري و پیشرفت به سمت هدف براي کردن آمادگی روانی و جسمانی هر یک از کارکنان، سبب افزایش بهره

 ترینازحساس کیی پرورش به عنوان و هاي اجرایی کشور، آموزشها و دستگاهاز بین سازمان. شودسازمان می

 قشر. کند می ایفا روشن ايآینده با سالم ايجامعه کردن فراهم در بسزایی سهم که باشدمی  کشور هايدستگاه

 و ايتوسعه اهداف به میل راه در حلقه اولین جامعه، هر در پرورش و آموزش متصدیان به عنوان فرهنگیان

توانند آمادگی روانی و فعالیت هاي ورزشی مین قشر جامعه با اجراي ای  .باشندمی مهم و کارساز بسیار گراتحول

  .افزایش دهندجسمی خود را 

هاي به دنبال عواملی است که سبب عدم رغبت فرهنگیان استان مازندران به فعالیت یندر این تحقیق محقق     

اند که بندي کردهتقسیم هاها و جذابیتدو دسته محدودیت این عوامل را به ینمحقق .ورزشی شده است

ها فعالیت و جذابیت بازدارنده هاي محیطی و موانعسوق دهندههاي شخصی، ویژگی هايها شامل متغیرمحدودیت

هاي فردي و درون شخصی مانند جنسیت، سن ویژگی. باشدهاي ورزشی میمواردي از قبیل شدت و مدت فعالیت

عوامل فرهنگی، اجتماعی و رسانه ها و موانع بازدارنده مانند موانع ي محیطی مانند عوامل سوق دهندهو نگرش، 

  .محیطی، مالی و ساختاري رامی توان نام برد

  : باشدایم شامل دو قسمت میفرضیاتی که براي این تحقیق درنظر گرفته

  محدودیت ها

عدم رغبت به  با) ها و حاالت درونیجنسیت، سن، تحصیالت، نگرش(هاي شخصی فرهنگیان بین ویژگی -

  .هاي ورزشی ارتباط معناداري وجود داردفعالیت

با عدم رغبت ) هاسازمان ها وفرهنگ سالمتی، آگاهی عمومی، رسانه(بین عوامل محیطی سوق دهنده  -

  .ي وجود داردهاي ورزشی ارتباط معنادارفرهنگیان به فعالیت

و عدم رغبت فرهنگیان به  )هارسی به امکانات و هزینهکمبود وقت، عدم دست(ي فرهنگیان بین موانع بازدارنده -

  .هاي ورزشی ارتباط معناداري وجود داردفعالیت
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  هاجذابیت

 .رغبتی فرهنگیان ارتباط معناداري وجود داردهاي ورزشی با بیبین جذابیت فعالیت -

  :و

-شخصی، محیطی سوق( زشیهاي ورفعالیت مشارکت دررغبت فرهنگیان به بین میزان ارتباط عوامل عدم  -

  .اختالف معناداري وجود دارد) دهنده و موانع بازدارنده از یک طرف و جذابیت از طرف دیگر

هاي اوقات فراغت را می سازند و از مشارکت شوند که اولویتهاي اوقات فراغت به حدودي گفته می1محدودیت

ها بر فرد تحمیل شده و این محدودیت. کنندهاي ورزشی جلوگیري میفرد و همچنین لذت بردن او از فعالیت

 ). 5(شوند سبب کاهش و عدم مشارکت افراد می

عوامل فردي، عوامل بین . سه دسته از عوامل را شناسایی کردند) 1986(براي نمونه، کرافورد، جکسون و گادبی

  ). 6( شوندهاي ورزشی میها در فعالیتفردي و عوامل ساختاري مانع از مشارکت آن

در ابتداي . در فهم عمومی جامعه، اصطالحاتی مانند عالقه، رغبت و تمایل به صورت مترادف تعبیر می شوند

باشد که در این مقاله، نیاز به روشن شدن مفهوم رغبت می ،بحث براي روشن ساختن دالیل بی رغبتی به ورزش

شود، ولی شایان ذکر است که در ه میي عالقه و تمایل مترادف در نظر گرفتهمانند تعابیر عمومی، دو واژه

  .ها کمی با هم متفاوتنداصطالحات و مفاهیم، این واژه

  مفهوم رغبت

  :گونه تعریف کرده استغالمحسین مصاحب رغبت را این

ي مخصوص و عالقه به معنی احساس همراه با توجه شناسی کاربرد دارد واي است که در علم روانرغبت کلمه 

این احساس ممکن است ظاهر باشد و شخص بدان آگاهی داشته باشد و ممکن است از نظر . شدبابه موضوعی می

  ).7(سایرین یاخود فرد مخفی باشد 

ها استخراج توان از آنها را میکه این یافتهچنانآن. ي رغبت بیشتر پرداخته شده استدر منابع خارجی، به کلمه

  :کرد

این بنابر. )8(، رغبت را  میل و عالقه به کاري داشتن و از آن لذت بردن تعریف کرده است 2009گاوو در سال 

بیند، پس به آن فعالیت یچ اجباري نمیدهد و در انجام آن هتعریف، فردي که فعالیتی را با عالقه و میل انجام می

عالقگی یا کم میلی او به فعالیتی بی         اگر این فعالیت را از روي اجبار انجام دهد یا عواملی سبب. رغبت دارد

 . گرددرغبت میشوند، از ابتدا یا به تدریج فرد از انجام آن فعالیت سرباز می زند و به انجام آن فعالیت بی

، به نقل از چن و 1992( 2کراپ و همکاران ). 10و 9(توان شمرد قوي میهاي کی از انگیزانندهرغبت را ی

شناختی رغبت شخصی به تمایل روان. تفکیک قائل شدند 4رغبت موقعیتی و 3بین رغبت شخصی) 2004انیس،

ک فعالیت شود و رغبت موقعیتی به عنوان اثر جذابیت ویژگی یفرد به ترجیح دادن یک فعالیت یا عمل اطالق می

 ).12و11( براي فرد تعریف شده است

 

1
 -  Constraint  

2  -  Krapp, Hidi, & Renninger 
3 - Individual interest 
4 - Situational interest 
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هایی محدودیت ،بعد اول: رد بحث قرار دادتوان موکه وجود دارد، می بنابراین تعریف، رغبت را بر اساس دو بعدي

هایی که در فعالیت هدف، قرار شوند و بعد دوم کمبود جذابیتمی مربوط رغبت شخصی فرد به فعالیت،به که 

هاي خود فرد، هایی که بر رغبت فرد اثرگذارند، عالوه بر ویژگیمحدودیتدر بحث در مورد . باشددارند، می

افراد در سه سطح  .باشدبیرون مربوط می طد باشند که به ارتباطات فرد با محیتواننمیهاي بیرونی نیز محدودیت

 سطح فردي، سطح بین فردي و سطح اجتماعی که در سطح فردي،: یر افراد جامعه قرار می گیرندثکلی تحت تا

فردي تئوري  بین حدر سط ، تئوري رفتار طراحی شده،)مدل سیال(تئوري هاي عقیده ي سالمت، مراحل تغییر 

 .ایمهاي حمایت اجتماعی و ارتباطات را در نظر گرفتهی تئوريعر سطح اجتمادشناخت اجتماعی و 

  1 مدل عقیده ي سالمت

او به  .بیان گردید) 1960(2یکی از نخستین تئوري هاي ذکر شده در رفتار سالمت می باشد که توسط روسنستاك

هاي مربوط به سالمت مانند فعالیت هاي بدنی شرکت می کنند در برنامهدنبال این بود که چرا تعداد کمی از افراد 

شش سازه ي اصلی بر   پس از بسط دادن این تئوري توسط محققان، و به دنبال آن ها بیماري آشکار می شود؟

قدند که آن ها معت ).13(تصمیم افراد براي اینکه به فعالیتی روي بیاورند یا از آن اجتناب کنند تاثیر گذار است 

  :ي اجراي فعالیت هستند اگر آنهاافراد آماده

  .معتقد باشند که مستعد پذیرش شرایط ناسالم مانند بیماري هستند  .1

  .آمد و نتایج جدي داردمعتقد باشند که انجام ندادن فعالیت هاي ورزشی، پی .2

  .ی دهددر معرض شرایط سخت تر بودن بیماري ها را کاهش م معتقد باشند اجراکردن فعالیت، .3

  .معتقد باشند مزایاي اجراي فعالیت هاي مربوط به سالمت بیشتر از هزینه هاي درمان بیماري ها باشد .4

  .باشند ،در معرض عواملی که اجراي فعالیت را بر می انگیزند  .5

 ).14)(خودکارآمدي( فعالیت باشند مطمئن به توانایی هاي خود در اجراي موفقیت آمیز  .6

 دستور با فرد که این است مهم ولی نیاید بوجود فرد براي گردید،بیان  که شرایطی این يهمه است ممکن

  .کندمی احساس را پرتحرك هاي فعالیت به نیاز بیماري، وضعیت در قرارگرفتن با یا و پزشک

   3)مدل سیال( مدل مراحل تغییر

 به رغبتیبی یلدال جزء افراد، اکثریت که است مسائلی از یکی است، شده عادت صورت به که رفتاري تغییردادن

 این اصول با و شده ریزي برنامه صورت به باید دهد، تغییر را خود رفتار بتواند فردي اینکه براي. دانندمی ورزش

 افراد براي درست، اجراي عدم یا و رفتار دادن تغییر چگونگی مورد در آگاهی داشتن عدم ولی دهد انجام را کار

  .  گرددمی اشاره آن به مدل این در که آورد می بوجود را هاییمحدودیت

افراد در عادات ورزشی خود از مراحل . توسعه داده شده است 1983در سال  4این مدل توسط پروچسکا و دیکلمنتا 

این مدل بیان می کند ). 15( ي تغییر استوار است که شامل پنج مرحلهکنند ، این مراحل دایرهمختلفی گذر می

  :باید ازاین پنج مرحله بگذرد که فردي که رفتار خود را تغییر می دهد

  . تا شش ماه بعد، قصد اجراي فعالیت ورزشی را ندارد: مرحله ي پیش تفکري* 

  . قصد اجراي فعالیت را تا شش ماه بعد دارد: مرحله ي تفکر* 
 

1 -Health Belief Model 
2  -Rosen stock 
3 -Stages of Change (Trans theoretical) Model 
4  -Prochaska and Decremented 
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  . قصد اجراي فعالیت را تا سی روز دیگر دارد و گام هاي موثري در این جهت می گیرد:  مرحله آماده سازي* 

  .فرد رفتارش را براي کمتر از شش ماه تغییر می دهد: مرحله ي اجرا* 

اگر براي مدت بیش از سه سال فعالیت . رفتار تغییر یافته، براي بیشتر از شش ماه ادامه دارد: مرحله ي استمرار*

  ).16(یت ورزشی را تا پایان عمر دارندرا ادامه دهند، احتمال اجراي فعال

 سپس و گذاشته سر پشت را مراحل تکتک باید فرد اینکه و است مسیر بودن واردایره تئوري، این در مهم ينکته

 به تعهد عدم سبب اجرا، حال در فرایند این کردن رها یا و مراحل این منظم اجراي عدم. گردد بعد يمرحله وارد

 .شود می عالقه مورد هايفعالیت

  )2،1986ایزن و مادن( 1تئوري رفتار طراحی شده

 فرایند این. شود درونی او در شناختیروان صورت به فعالیت آن باید هد د نشان عالقه فعالیتی به فرد اینکه براي

این تئوري و ارتباط آن با  .شودمی اشاره آن به تئوري این در که گرددمی فعالیت انجام ترك از مانع شدن، درونی

بر طبق این مدل، نیات . کندمی     و نیات را بیان  هابین رفتار و عقاید، نگرش، ارتباط 3تئوري عمل مستدل

کنند که دیگر عوامل تاثیر این دو مدل فرض می. رفتاري بر نگرش افراد به سمت اجراي فعالیت تاثیر گذار است

این تئوري اجراي یک ). 17(هاي مدل می باشند و مستقل نیستند درون سازه...) فرهنگی، محیطی و ( گذار

  .دهدت را در چهار سطح مورد بررسی قرار میفعالی

  .نیات رفتاري که بیان می کند فرد احتمال اجرا کردن یک فعالیت را دارد

  .باشدنگرش که ارزیابی شخصی از رفتار می

  کند که آیا فرد اعتقاد به پذیرش فعالیت دارد یا خیر؟ هنجار ذهنی و غیر عینی که بیان می

فرد تلقی مثبتی بر اجراي  .می کند که فرد می تواند بر اجراي فعالیت کنترل پیدا کندکنترل رفتار ادراکی بیان 

  .خود دارد و از این طریق تمایل بیشتري به انجام فعالیت دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  )رنگ تیره(مدل رفتار طراحی شده و مدل عمل مستدل -1شکل  

  

پس از اینکه فرد محدودیت هاي اولیه را پشت  مشکل پایبندي به ورزش یا حفظ استمرار برنامه ي ورزشی     

بسیاري از افراد پس از اجراي فعالیت هاي  .بوجود می آید ،سر گذاشته و به فعالیت هاي ورزشی روي آورده است

 

1  -  Theory of Planned Behavior 
2  -  Ajzen & madden 
3  -Theory of Reasoned Action 

 عقاید رفتاری

 ارزیابی از نتایج رفتاری

 عقاید ھنجاری

انگیزش برای اجرا 

 فعالیت

 کنترل عقاید

 قدرت ادراک شده

 نگرش بھ سمت رفتار

 ھنجارذھنی

 کنترل رفتار ادراک شده

نیات   رفتار
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نمودار زیر روند کاهش درصد شرکت کنندگان . کنندبه علل گوناگون این فعالیت ها را ترك می"ورزشی مجددا

  ).18( خ می دهد وپس از هجده ماه متوقف می شودکه در شش ماه اول ر

                                                                                                                        

کاهش فعالیت به درصد                                                                                                                                                                                                        

100    

75  

50    

25  

  1         3          6         9         12       15       18                       ماه هاي سال                  

  

  نمودار روند کاهش فعالیت بر اساس زمان - 2شکل 

  

 فرهنگی و اجتماعی محیط مانند بیرونی هايمحدودیت شود، می وارد فرد بر که درونی هايمحدودیت  بر عالوه

 شناخت هايتئوري اساس بر توانمی را آیندمی بوجود که شرایطی و هامحدودیت این. اثرگذارند نیز فرد بر

  :داد شرح رسانه اثرات و ارتباطات اجتماعی، حمایت اجتماعی،

  )2،1986باندورا (1تئوري شناخت اجتماعی

- می اثر فرد درون بر که هستند بیرون محیط از عواملی باشد،می فرد هر درون در که شخصی عوامل بر عالوه

بر  .کندعوامل انسانی را توصیف می این تئوري فرایند مداوم اثر گذاري عوامل شخصی، عوامل محیطی و .گذارند

بینی پیش خود کارامدي، اهداف و : سه عامل اصلی اثرگذار بر شخص تا رفتار خود را تغییر دهد طبق این تئوري،

 .باندورا با اضافه کردن خودکارآمدي به این تئوري، این تئوري را تئوري شناخت اجتماعی نامید. باشدنتایج می

رفتار به سادگی، محصول ). 19(گرفت  نظر توان درترین عامل در این نظریه میرا مهم 3خودکارآمدي "احتماال

 .)20( کندمحیط و شخص نیست و همچنین محیط به سادگی با شخص و رفتار او ایجاد نمی شود و یا تغییر نمی

 با فرد نامناسب ارتباط درك براي فرضیات مهمترین از یکی شد، گفته که عاملی سه بین تعامل داشتن عدم

 .باشد می خویش محیط

   4تئوري ارتباطات

تئوري  .با چه عواملی می گوید انالی، با چه کسی، ودهد که چه کسی، چه چیزي، از چه کاین تئوري شرح می

- شوند و همانند سازي میشوند، دریافت میشوند، مخابره میها تولید میدهد که چگونه پیامارتباط نشان می

هنگام بررسی عدم مشارکت به فعالیت هاي ورزشی، سوال اینست که فرایند ارتباط چگونه این مسئله ). 21(شوند

 سبب که فردي سطح در مناسب هايپیامدهد؟ را بوجود آورده است؟و مانع می شود؟ و یا رفتار را تغییر می

 سبب که گروهی سطح در کننده حدمت هايپیام شوند،می ورزشی هايزمینه در افراد عمومی اطالعات افزایش

 هاسازمان از تشویقات همانند که اجتماعی سطح در اجتماعی امتیازات شود،می اجتماعات و ها گروه آمدن بوجود
 

1  -  Social Cognitive Theory 
2  -  Bandura 
3  -  self-efficacy 
4  -  Communication theory 
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 تواندمی عمومی، و سیاسی سطوح در ايرسانه يتوده و باشندمی سالم ارتباطات نشانگر خود، کارکنان براي

 رفتار تغییر در را بسزایی نقش سطوح، تمام در آن تاثیر و ايرسانه يتوده. اشدب ارتباط تئوري يکننده تداعی

  :کنیممی اشاره جوامع در ارتباطات ابزار ترینگذار تاثیر از یکی به نمونه براي. دارند

  1هااثرات رسانه

ها، عالیق و بر نیاز زیادي راتوانند با تاثیر گذاري بر دانش، عقیده، نگرش و رفتار مخاطبین خود تاثیر ها میرسانه

 ).22(ترجیحات افراد دارند 

افراد (، موضوعات عمومی )شودچه موضوعی پوشش داده می(اي این تاثیرگذاري از طریق موضوعات رسانه     

  .  )23( باشدمی) هاقوانین و نظم دهنده(و موضوعات سیاسی ) چه افکاري دارند

البته این دالیل بر اساس . رغبتی به ورزش باشندتوانند از عوامل بیها ذکر شد، میدالیلی که با کمک تئوري     

در تحقیقی ) 1386( معتمدین و همکارانبراي مثال . باشندفرهنگ هر جامعه و یا حتی قوم و نژاد نیز متفاوت می

دریافتند که بیشترین موانع "ي به ورزش همگانیتوصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریز"با عنوان

کمبود امکانات ورزشی براي آقایان و پایین بودن سطح فرهنگ جامعه براي بانوان ذکر کردند که  عدم گرایش را

  ).24( گیرندهاي فردي در اولویت قرار میموانع موجود بر اساس ویژگی

ناطق مختلف با عنوان عوامل بازدارنده نیز مورد بحث قرار ها براي اکثر اقشار جامعه و شهروندان ماین محدودیت

  .گرفته است

بررسی اهمیت عوامل بازدارنده ي زنان تهران از مشارکت در "در تحقیقی با عنوان) 1386(کشکر و احسانی      

مدل ( از مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده ي اوقات فراغت"ورزش تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردي 

استفاده کردند پس از بررسی نتایج تحقیق، دریافتند که عوامل ساختاري، عوامل فردي و عوامل ) کرافورد و گادبی

  ).25(بین فردي به ترتیب اولویت قرار دارند 

به عنوان محور تحقیقات مورد بررسی قرار ) جذابیت ها( در برخی از تحقیقات نیز محدودیت ها و انگیزاننده ها     

 و زنان ورزش مشارکت موانع"تحت عنوان  1387در تحقیقی که توسط نادریان و مشکل گشا در سال . رفتندگ

در شهر اصفهان انجام گردید، نبود وقت، نبود عالقه، ناآگاهی، مشکالت فردي و روانی، "انگیزه با آنها ارتباط

 ورزشی مشارکت موانع کانات، جزءام به دسترسی نداشتن نبود امکانات، همراه، نداشتن به مربوط مشکالت

  ). 26( اندگرفته قرار زن قشر در بخصوص

 دانشجویان فراغت اوقات در ورزشی هايفعالیت بازدارنده عوامل"درتحقیقی تحت عنوان) 1379( داداشی     

وقت و  اي را مورد بررسی قرار داد که در این میان، عواملگانهنه ي ، عوامل بازدارنده"اصفهان صنعتی دانشگاه

  .)27(دارند  بیشتري نقش بازدارندگی قهعال

بررسی عوامل تاثیرگذار بر گرایش دانشجویان "در تحقیقی با عنوان) 1388(حسنقلی پور و همکاران      

ي عمیق ادبیات پژوهش تحقیقات قبلی، پس از مطالعه"تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران به رویدادهاي ورزشی

و  هاي آن، شرایط و امکانات ورزشی،ویژگیترفیع ورزشی، نوع ورزش و : مولفه هاي تاثیرگذار را بر چهار عامل

  .بندي کردها طبقهخصوصیات ورزشکاران و تیم

  . اندها، به تحقیق پرداختهها در مقابل انگیزهدر تحقیقات خارج از کشور نیز با عناوین موانع و یا محدودیت     

 

1  -  Media Effects 
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هاي لذت آور، انگیزانندهدریافت که  "2محدودیت ها و انگیزاننده ها"درتحقیقی با عنوان) 2009(1الم یوت مینگ

هاي دانستند که البته بر اساس ویژگیهاي اجتماعی را مهمترین عوامل میهاي رقابتی و انگیزانندهانگیزاننده

هاي شخصی بیشترین بین موانع ذکر شده نیزعوامل اقتصادي، نگرش و آگاهی از. فردي مانند جنس متفاوت بود

 ).28( دارا بودند فراوانی را

فرهنگی و نیازمندي هاي  شناخت موانع بازدارنده از مشارکت"در تحقیقی تحت عنوان) 2010(3جنکینز     

هاي انتخاب فعالیت ها در اوقات فراغت شهروندان بیرمنگام پرداخته ، به بررسی اولویت"ساکنین بیرمنگام

هاي هاي مالی، محدودیتتهاي خانواده، محدودیبه طور کلی بیشترین موانع مربوط به مسئولیت ودریافت که

  ).29(هاي جسمانی بوده است هاي کاري و محدودیتزمانی، مسئولیت

، به بررسی تئوري مشارکت  در "کاوش و ارزیابی تئوري مشارکت"تحقیقی با عنوان  در) 2009(4یتونب     

شناختی افراد با وانبا بررسی نتایج، الگوریتمی براي ارتباط ر. هاي زمان اوقات فراغت افراد پرداختفعالیت

این چهار عامل، آگاهی، جذابیت، . دانستندهاي ورزشی طراحی کرد که چهار عامل را تاثیرگذار میفعالیت

  .باشنددلبستگی و وفاداري می

  

  شناسی تحقیقروش

 وشر به ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با که باشدمی پیمایشی -توصیفی تحقیق، این در استفاده مورد روش

 و پرورش و آموزش ادارات در شاغل فرهنگیان کلیه را تحقیق این آماري جامعه. است شده انجام میدانی توزیع

 داده تشکیل مرد و زن جنس دو در و متوسطه و راهنمایی ابتدایی، مقطع سه در مازندران استان در تابعه مدارس

. شد تعیین نفر 750 مورگان، جدول از استفاده با و آماري جامعه براساس آماري ينمونه حجم و) نفر 41783( اند

 استان پرورش و آموزش کل اداره و مازندران دانشگاه از تحقیق اجراي براي مجوز و نامه معرفی اخذ از پس

 و آمل بابل،( مرکزي) چالوس و نوشهر( غربی يمنطقه سه در محققین توسط پرسشنامه، 800تعداد مازندران،

 آوريجمع و توزیع پرورش، و آموزش يمنطقه هشت در و استان در) نکا و ريسا( شرقی و) جویبار

 تحلیل و تجزیه قابلیت پرسشنامه 728 نهایت در مخدوش، موارد حذف از پس و شد دریافت پرسشنامه756.گردید

  .داشتند را

 از پس یی،پایا و روایی تعیین براي که شد طراحی اصلی، سواالت و فردي مشخصات بخش دو در پرسشنامه

-روان هايرشته در متخصص اساتید از تن چند از نظرخواهی و سوال همچنین و خارجی و داخلی منابع بررسی

 نسخه 45 تعداد به آزمایشی صورت به استان، درون فرهنگ با سواالت این مطابقت و ورزشی مدیریت و شناسی

 افزار نرم از استفاده با و کرونباخ الفاي روش از پایایی، قابلیت گیرياندازه منظور به. گردید توزیع فرهنگیان بین در

spss آمد بدست 0/89 آلفا ضریب نهایت در و گردید استفاده.  

 و توصیفی آمار سطح دو در که بوده توصیفی -تحلیلی نوع از پژوهش این هايداده آماري تحلیل و تجزیه

 و بوده معیارها انحراف و هامیانگین درصدها، ها،نیفراوا محاسبه مانند توصیفی روش. است شده انجام استنباطی

 هايویژگی متغیر ارتباط میزان سنجش براي. است شده استفاده متغیرها بین رابطه بررسی براي استنباطی آمار از
 

1  -  Lam yuet ming  
2  -  Constraints and motivations 
3  - Jenkins 
4
 Beaton 
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، براي وقت کمبود و هامهارت ضعف بنفس، اعتماد کمبود سالمتی، هايمحدودیت شامل که گویه 9 از شخصی،

 13 از دهندهسوق عوامل متغیر برايساختاري و  محیطی و گویه که شامل موانع مالی، 10ع بازدارنده از متغیر موان

 و مسئوالن ریزيبرنامه و جامعه فرهنگ اجتماعی، حمایت عمومی، آگاهی شامل بیرونی محیط به مربوط گویه

 طیف از سواالت این به پاسخگویی براي .یدگویه استفاده گرد 6براي متغیر جذابیت نیز از  .گردید استفاده هارسانه

  .است شده استفاده)  کمخیلی کم، متوسط، زیاد، زیاد، خیلی( لیکرت ايدرجه پنج

 بودن نرمال غیر یا نرمال تعیین براي اسمیرنف کلموگروف آزمون روش از ابتدا ها داده تحلیل و تجزیه براي

 آزمون از و رغبت عدم با عوامل ارتباط براي پیرسون و پیرمناس هايآزمون از سپس. شد استفاده هاداده توزیع

 دموگرافیک هاي متغیر ارتباط سنجش براي همچنین. شد استفاده عوامل این بندي رتبه براي نیز فریدمن ايرتبه

  . گردید استفاده اسپیرمن و والیس کروسکال تی، هايآزمون از رغبتیبی علل با

  

  هایافته

 یافته هاي توصیفی

  یافته هاي توصیفی به تفکیک متغیر هاي آن -1جدول 
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  هاآزمون طبیعی بودن توزیع داده

ها استفاده شد که با ی بودن توزیع دادهدرپژوهش حاضر از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف به منظور آزمون طبیع

هاي ورزشی به همراه معیارهاي آن در عدم رغبت به فعالیت نتایج این آزمون در مورد پرسشنامه ،هاتوجه به یافته

  .ارائه گردیده است 2جدول 
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  هاي آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده هاآماره - 2جدول

  معیارهاي پرسشنامه ها
  هاآماره

z p  توزیع  

  غیرطبیعی  002/0  895/1  شخصیهاي فردي و درونویژگی

  غیرطبیعی  011/0  614/1  موانع موجود

  طبیعی  098/0  228/1  دهندهعوامل محیطی سوق

  غیرطبیعی  001/0  843/1  جاذبه فعالیت ورزشی

  غیرطبیعی  033/0  436/1  عدم رغبت فرهنگیان

  

 اي استنباطیهیافته

 هايداده رغبتی توسطبی با و موانع بازدارنده دهندهعوامل سوق ،هاي شخصیویژگی متغیرهاي بین رابطه فرض

  .است شده تایید قویاً شده، آوريجمع

، نشان دهنده )هابدلیل عدم معنادار بودن توزیع داده(اطالعات حاصل از این تحقیق با استفاده از آزمون اسپیرمن 

 رغبت فرهنگیان بههاي فردي و درون شخصی فرهنگیان استان مازندران با عدمط معنادار بین ویژگیارتبا

هاي شخصی افراد که برآمده از ویژگی).   rho =،01/0<p 652/0( باشد هاي ورزشی میمشارکت درفعالیت

- یت هاي ورزشی دخیل میرغبتی و عدم گرایش به فعالهاست در بیشناختی آنهاي درون فردي و زیستویژگی

  . باشند

  

هاي فردي و درون شخصی فرهنگیان نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین ویژگی -3جدول 

  هاي ورزشیمشارکت درفعالیترغبت فرهنگیان بهاستان مازندران با عدم

 N df R p متغیر وابسته  متغیر مستقل

هاي ویژگی

  شخصی

 رغبت فرهنگیان به عدم

  هاي ورزشییتمشارکت درفعال
728  3  **652/0  001/0  

    p   >05/0معنی داري در سطح * = 

    p >01/0معنی داري در سطح ** = 

  

ي دوم پژوهش، از آزمون پیرسون بین عوامل محیطی سوق دهنده فرهنگیان جهت پاسخگویی به فرضیه     

بر این اساس بین عوامل . استفاده شد هاي ورزشیمشارکت درفعالیت رغبت فرهنگیان بهاستان مازندران با عدم

هاي ورزشی رابطه مشارکت درفعالیترغبت فرهنگیان به محیطی سوق دهنده فرهنگیان استان مازندران با عدم

-از عوامل فرهنگی و اجتماعی نشات می این عوامل که بیشتر).   rho ،01/0<p =723/0(معناداري مشاهده شد 



     87هاي ورزشیاستان مازندران به فعالیت رغبتی فرهنگیانبندي علل بی بررسی و اولویت

  
 

ها، ضعف و براساس این یافته. باشندهاي ورزشی میاثیرگذار بر عدم اجراي فعالیتي دوم از عوامل تگیرند، دسته

ها را در ارجحیت قرار دادن کنند و آنهاي ورزشی هدایت میدهنده که افراد را به فعالیتیا فقدان عوامل سوق

بیرانی است که خود گیري فرهنگیان و دي تاثیر گذاري بر تصمیمکنند، نشان دهندهها کمک میاین فعالیت

  . باشندسرمنشا فرهنگ در جامعه می

  

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل محیطی سوق دهنده فرهنگیان استان  -4جدول 

  هاي ورزشیمشارکت در فعالیت رغبت فرهنگیان بهمازندران با عدم

    p   >0/05معنی داري در سطح * = 

    p >0/01معنی داري در سطح ** = 

  

دهنده ارتباط معنادار بین موانع موجود فرهنگیان استان مازندران با نشان هاي حاصل آزمون اسپیرمن،یافته     

دو طرفه  و p>01/0این نتایج درسطح معناداري. باشدهاي ورزشی میت درفعالیتمشارک رغبت فرهنگیان بهعدم

بر این اساس فرض حکم مبنی بر ارتباط بین دو متغیر مذکور پذیرفته و فرض . بوده است  = rho 688/0با مقدار 

  .شود صفر رد می

  

 بازندران فرهنگیان استان ما نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین موانع موجود -5جدول 

  هاي ورزشیمشارکت درفعالیترغبت فرهنگیان بهعدم

    p   >05/0معنی داري در سطح * = 

    p >01/0معنی داري در سطح ** = 

  

  

  

 N df R p متغیر وابسته  متغیر مستقل

عوامل محیطی 

  سوق دهنده

رهنگیان به رغبت فعدم 

هاي مشارکت درفعالیت

  ورزشی

728  3  **723/0  001/0  

 N df R P متغیر وابسته  متغیر مستقل

  موانع بازدارنده
 رغبت فرهنگیان بهعدم

  هاي ورزشیمشارکت درفعالیت
728  3  **688/0  001/0  
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نشان داد که  ،اطالعات حاصل از این تحقیق با استفاده از آزمون اسپیرمنهاي ورزشی، بیت فعالیتدرمورد جذا

هاي فعالیت مشارکت در رغبت فرهنگیان بههاي فعالیت ورزشی فرهنگیان استان مازندران با عدمبین جاذبه

 = rho 287/0و طرفه با مقدار د و  p>05/0این نتایج در سطح معناداري . ورزشی رابطه معناداري وجود ندارد

باتوجه به یافته هاي مذکور فرض حکم پذیرفته و فرض صفر مبنی بر عدم ارتباط معنادار بین دو متغیر . باشدمی

  .شودمی مذکور رد

  

هاي فعالیت ورزشی فرهنگیان استان نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین جاذبه -6جدول 

  هاي ورزشیمشارکت درفعالیت رغبت فرهنگیان بهمازندران با عدم

    p   >05/0معنی داري در سطح * = 

    p >01/0معنی داري در سطح ** = 

  

این  بر. از آزمون فریدمن استفاده گردیدرغبتی فرهنگیان، متغیر با بیمیزان ارتباط این چهار براي آزمون      

-اساس از دیدگاه فرهنگیان استان مازندران، اختالف معناداري بین عوامل رغبت فرهنگیان به مشارکت در فعالیت

باالترین اولویت  55/2با میانگین رتبه  موانع بازدارنده )=728N(از دیدگاه جامعه مذکور  .مشاهده شد هاي ورزشی

هاي شخصی با ویژگی، 11/2، عوامل سوق دهنده با میانگین رتبه ي  3ودرجه آزادي 668/983را با کاي اسکوار 

-اولویت p>01/0در سطح معناداري 48/1يهاي ورزشی با میانگین رتبهو جذابیت فعالیت  67/1يمیانگین رتبه

  .ندبه خود اختصاص دادهاي بعدي را 

  

بندي معیارهاي عوامل چهار گانه عدم رغبت ایج آزمون فریدمن جهت اولویت نت - 7جدول

  هاي ورزشیفرهنگیان به مشارکت در فعالیت

  اولویت معیارها
-عوامل چهار گانه رغبت فرهنگیان به مشارکت در فعالیت

  هاي ورزشی
  میانگین رتبه

  2/55  موانع بازدارنده موجود  1

  2/11  عوامل محیطی سوق دهنده  2

  1/67  ویژگی هاي فردي و درون شخصی  3

  48/1  جذابیت فعالیت هاي ورزشی  4

 N df R p متغیر وابسته  متغیر مستقل

هاي فعالیت جاذبه

  ورزشی

-مشارکت درفعالیترغبت فرهنگیان بهعدم

  هاي ورزشی
728  3  287/0  001/0  



     89هاي ورزشیاستان مازندران به فعالیت رغبتی فرهنگیانبندي علل بی بررسی و اولویت

  
 

  : هاي فرعی تحقیقیافته

هاي زیر از آزمون) سن، مدرك تحصیلی، سابقه، رسته و جنسیت(براي سنجش ارتباط متغیرهاي دموگرافیک 

  .استفاده کردیم

. دهندهاي ورزشی را نشان مینگیان به فعالیترغبتی فرهارتباط بین جنسیت و عوامل بی ،هاي تحقیقیافته     

  . نشان داده شده است حاکی از مرتبط بودن این دو متغیر است 8که در جدول  tهاي حاصل از آزمون یافته

  ارتباط علل عدم رغبت به فعالیت ورزشی با جنسیت، مستقل tنتایج آزمون   -8جدول 

  

گویه 

  ها
f Sig.  t  df  Sig. (2-

tailed)  
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

علل 

عدم 

  ترغب

11.462  0.001  1.673-  726  0.095  0.5331-  0.03187  

  پایین تر  باالتر

0.00926 0.11588-  

  

ها، از آزمون رغبتی، بدلیل عدم نرمال بودن توزیع دادهبراي درك ارتباط یا عدم ارتباط متغیر سن و عوامل بی     

طرفه یافته و دو p>01/0و معناداري در سطح هاي حاصل، رابطه مثبت براساس یافته. اسپیرمن استفاده گردید

بین عوامل بی رغبتی به فعالیت هاي ورزشی در فرهنگیان استان  9هاي مندرج درجدول براساس داده. شد

  . مازندران و سن آنان ارتباط معناداري وجود دارد

 میانگین  حجم نمونه  جنسیت  گویه ها
انحراف 

  ندارداستا

خطاي 

استاندارد 

  میانگین

علل عدم 

رغبت به 

فعالیت هاي 

  ورزشی

  0.02449  0.46925  2.7909  367  مرد

  0.02031  0.38595  2.8442  361  زن
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 نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد علل عدم رغبت به فعالیت ورزشی با  -9جدول 

  سن در فرهنگیان مازندران

  N R p متغیر وابسته  متغیر مستقل

علل عدم رغبت به فعالیت هاي 

  ورزشی
  01/0  095/0  728  سن

  

ي خدمتی با عوامل بی رغبتی فرهنگیان، بدلیل عدم نرمال بودن توزیع براي سنجش ارتباط بین متغیر رسته      

هاي مختلف هاي این آزمون، اختالف بین رستهبرمبناي یافته .استفاده گردید والیسداده ها از آزمون کروسکال

و در  646/3هاي ورزشی با کاي اسکوار شرکت در فعالیت فرهنگیان استان مازندران و علل عدم رغبت آنان به

  ).=601/0p( معنادار نبود p>05/0سطح 

، بدلیل عدم نرمال بودن توزیع داده ها، با رغبتیي فرهنگیان با بیهمچنین بررسی میزان ارتباط متغیر سابقه     

هاي حاصل درارتباط با فرضیه مذکور، رابطه معناداري در براساس یافته. استفاده از آزمون اسپیرمن صورت پذیرفت

بین علل عدم رغبت به  10هاي مندرج درجدول پس براساس داده. طرفه یافته نشدو دو p>05/0سطح 

  . ي آنان ارتباط معناداري وجود نداردیان استان مازندران و سابقههاي ورزشی در فرهنگ فعالیت

  

هاي ورزشی نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد علل عدم رغبت به فعالیت -10 جدول

  با سابقه در فرهنگیان مازندران

  متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته
N R p 

هاي علل عدم رغبت به فعالیت

  ورزشی
  236/0  044/0  728  سابقه

       

براي درك این رابطه نیز بدلیل . بین متغیر تحصیالت با عوامل بی رغبتی فرهنگیان، ارتباطی مشاهده نگردید    

هاي این آزمون فرضیه، برمبناي یافته. ها از آزمون کروسکال والیس استفاده گردیدعدم نرمال بودن توزیع داده

شرکت در  ان مازندران و مورد علل عدم رغبت آنان بهاختالف بین میزان تحصیالت مختلف فرهنگیان است

  ). =463/0p( معنادار نبود p>05/0و در سطح  597/3هاي ورزشی با کاي اسکوارفعالیت

  

 گیريبحث ونتیجه

 گرفته نظر در که ها رامتغیر از محدودیت سه بین ارتباط شده، آوريجمع هايداده از استنباط و آماري بررسی

 بر مختلف جوامع محققین تحقیقات اساس بر که تحقیق این فرضیات. دادند نشان فرهنگیان رغبتییب با بودیم

 اقشار براي که موانعی و هامحدودیت آیا که باشندمی مبنا این بر است، شده نظرگرفته در مختلف، اقشار روي
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 عوامل یا و باشد؟می افراد رکتمشا از مانع نیز تحقیق مورد يجامعه براي باشد،می در جوامع مختلف مختلف

 و عوامل این بودن مرتبط از حاکی تحقیق، این در شده درك نتایج دارند؟ دخالت آنها مشارکت عدم در دیگري

 پژوهش این شده آوريجمع هايداده. دارند فرهنگیان، مشارکت عدم بر بیرونی هايمحدودیت بیشتر ارتباط

 قرار ما اختیار در ورزش در مستمر مشارکت عدم با مرتبط متغیرهاي ارزیابی براي را ارزشمندي اطالعات توانستند

 نفر 361 و% 4/50 معادل که مرد نفر 367 دهنده، پاسخ فرهنگی 728 بین از توصیفی، هايیافته اساس بر. دهند

 شتريبی يپرسشنامه فرهنگی، زنان بیشتر جمعیت علت به که درحالیست این. باشدمی% 6/49 معادل که زن

 که گفت توانمی. باشد می زن از بیشتر مرد دهندگان پاسخ نسبت ولی گردید توزیع هاآن بین مردان به نسبت

 علل میان که دهدمی نشان هایافته. قائلند اهمیت خود، نظرات همچنین و تحقیق براي زنان از بیشتر مردان

 بنابراین. دارد وجود داريمعنی ارتباط ژوهشپ در حاضر فرهنگیان جنسیت و ورزشی هايفعالیت به رغبتعدم

. همسوست) 2009( مینگ یوت الم هايیافته با که است متفاوت هم با زن و مرد فرهنگیان رغبتیبی عوامل

 توانند می عوامل این گرفتن نظر در با جنسیت دو در افراد هايمشارکت براي ریزي برنامه براي ورزش متولیان

 رغبتیبی عوامل و فرهنگیان سن بین ارتباط هایافته همچنین. کنند بیشتر ورزشی هايالیتفع به را هاآن رغبت

 نظر در عوامل سنی، يرده هر در. همسوست) 1386(همکاران و معتمدین هاي یافته با که دادند نشان را هاآن

 سنین در رغبتی بی عوامل از جسمانی هايضعف وجود "احتماال. دارند رغبتیبی بر را تاثیرگوناگونی شده گرفته

 يسابقه شغلی، هايرسته میان که اندداده نشان هایافته.باشدمی ترپایین سنین در وقت کمبود همچنین و باالتر

 عوامل ارتباط عدم. نگردید مشاهده ارتباطی ورزشی هايفعالیت به رغبت عدم دالیل با هاآن تحصیالت و افراد

 هايسابقه با همچنین و) آموزش و آموزشی اداري اداري،(  گانه سه هاي رسته از کی هر در فرهنگیان رغبتیبی

 با افراد با کارکردن همچنین و سال چند طی در فقط افراد شغلی يرسته مداوم تغییرات دلیل به تواندمی متفاوت،

 از افراد درك بودن همانند از نشان نیز تحصیالت ارتباط عدم. باشد خود کاري محیط در مختلف هايسابقه

. ناهمسوست) 1996( کانادا زندگی سبک و آمادگی تحقیقات انجمن هاي یافته با که دارد خود رغبتی بی عوامل

 و مدارس در آموزشی مختلف مقاطع در سالمتی فرهنگ گسترش جهت مسئوالن سیاستگذاري به موضوع این

 یکسان يبرنامه يارائه. کندمی کمک مختلف یلیتحص مدارك و گوناگون کاري يسابقه با افراد براي همچنین

-می منتهی هابرنامه بهتر اجراي و هاهزینه شدن کمتر به متغیر، سه این ارتباط عدم گرفتن نظر در با افراد، براي

  . گردد

 یافته با است شده درك تحقیق این در که ورزش به رغبتیبی و افراد شخصیهاي ویژگی متغیر بین ارتباط     

 و عالقه کمبود مانند ايبازدارنده عوامل ارتباط به خود تحقیق در داداشی. باشدمی همسو) 1379( داداشی هاي

 تحت تواندمی همآن که کرد ذکر افراد شناختیروان موارد از توانمی را عالقه کمبود. بود کرده اشاره وقت کمبود

 بیشتر سوم یا دوم هايشغل داشتن و درآمد کمی علت به را وقت کمبود ولی دانست خانوادگی یا ارثی عوامل

 گشامشکل و نادریان هايیافته با هایافته همچنین. دانست هاخانم براي فرزندان تربیت و داريخانه و آقایان براي

 مشکالت از بعضی. باشدمی همسو روانی، و جسمی مشکالت و عالقه وقت، عوامل بودن مرتبط علت به) 1387(

 که باشندمی گذشته ورزشی هايفعالیت از ناشی ورزشی هاي آسیب یا و جسمی هايمعلولیت مانند فرادا جسمی

 مصدومیت از ترس ها،محدودیت این گذارياثر دیگر نوع و شوندمی       ورزش به عالقگیبی سبب تدریج به

) 2010( جنکینز هايیافته با همسویی زنی کشور از خارج در. شوندمی افراد مشارکت از مانع روانی طور به که است
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 هايیافته افراد، شاختیروان ضعف و جسمانی هايمحدودیت. دارد افراد فردي درون و شخصی عوامل ارتباط در

 جوامع شرایط تاثیر توانمی تحقیقات این در دقت با. است آمده بدست تحقیق دو این در که است مشترکی

 سوق عوامل عنوان تحت تحقیق این در که دانست دخیل هاآن هايیافته در را هاآن فرهنگ همچنین و مختلف

 هايفعالیت به افراد مشارکت مسیر هايکننده تسهیل ها،دهنده سوق. است شده بحث هاآن مورد در دهنده

 از پس سپس کند،می پیدا ورزشی هايفعالیت به نیاز احساس شناختیروان طور به فرد یعنی. باشندمی ورزشی

 فرهنگیان در که ورزش فواید از آگاهی عدم ضعف. شودمی مواجه هادهنده سوق کمی با مشارکت به تصمیم

 از عمومی هايآگاهی داشتن عدم. کرد درك توانمی) 1386( همکاران و معتمدین هايیافته همانند را دارد وجود

 مناسب ریزي برنامه عدم اطالعات، آوري جمع در افراد خود ضعف. باشد متعددي دالیل به تواندمی ورزش،

 و )2009( مینگ یوت الم هايیافته با ها،یافته همچنین. باشد دالیل این از تواندمی هارسانه ضعف و مسئوالن

- حمایت مانند اجتماعی هاي انگیزه داشتن. باشدمی همسو) 1996( کانادا زندگی سبک و آمادگی تحقیقات انجمن

 در که باشندمی ورزش، در مشارکت به افراد يانگیزاننده اجتماعی عوامل مهمترین از ه،خانواد و دوستان هاي

 آمادگی انجمن تحقیقات در نیز حمایت کمبود و همبازي نداشتن همچنین. دارد وجود مینگ یوت الم تحقیقات

 که است مهمی اردمو از کردن، ورزش براي ناهمسان هايگروه در افراد شدن درگیر. خورد می چشم به کانادا

 به گیرد،می قرار جوانان گروه در که سالیمیان فرد از انتظار بودن باال مثال، براي. شوندمی مواجه آنها با افراد

همچنین مشکالت و مسائل مالی از قبیل کمی درآمد و زیاد بودن  .گرددمی فعالیت آن به او میلی بی سبب تدریج

ي رفت و برگشت تا اماکن ورزشی و استفاده از تسهیالت ورزشی ز قبیل هزینهها اهاي مشارکت در فعالیتهزینه

و همچنین موانع محیطی مانند کیفیت پایین اماکن ورزشی از مسائلی است که در بسیاري از تحقیقاتی که در 

ائل فرهنگیان در این تحقیق هم به این مس. خوردي ما صورت گرفته است به چشم میاقشار مختلف در جامعه

 از پس افراد. کنندمی ممانعت ورشی هاي فعالیت به افراد مشارکت از سدي، همانند بازدارنده موانع. اشاره کرده اند

 فراغت اوقات براي را ورزشی هاي فعالیت توانندمی درون، از و گذاشتند سر پشت را فردي هايمحدودیت اینکه

 مواجه دارند بستگی محیط و فرد خود به که) ساختاري موانع و محیطی مالی، موانع( موانعی با کنند انتخاب خود

 با نتایج این .کنند مشارکت ورزشی هايفعالیت در هاآن تا گردد مرتفع باید فرهنگیان براي موانع این. شوندمی

) 1386( احسانی و کشکر و) 2010( جنکینز ،)1996( کانادا زندگی سبک و آمادگی تحقیقات انجمن هايیافته

 روي پیش موانع کردن حداقل یا و بردن از بین با که  گرفت نظر در توانمی نتایج این به توجه با. باشدمی سوهم

 زدن کنار از پس فرد بسا چه. کرد بیشتر ورزشی هايفعالیت در مشارکت به را هاآن يعالقه توانمی فرهنگیان،

 یابد تمایل ورزشی هايفعالیت اجراي به دارد، گیبست او درونی عوامل و وي خود به بیشتر که هاییمحدودیت

 ساعات در افراد گرایش از باشند، می فرد گرایش در خارجی هايمحدودیت دخالت بیشتر که موانع این وجود ولی

  .کند ممانعت طوالنی زمان در هافعالیت این اجراي استمرار از یا و کندمی کم فراغت

نظري ) 1386(باید به تحقیق کشکر و احسانی  هاي ورزشیش و فعالیتي ورزدر بحث در مورد جاذبه      

سبب اجراي آن فعالیت و انتخاب آن فعالیت ) انگیزاننده ها( هاها و جذابیتبرقراري توازن بین محدودیت. بیافکنیم

ها یا ساس انگیزهها را پشت سرگذاشته و بر ابنابراین فرد ابتدا باید محدودیت .گرددهاي دیگر میاز بین فعالیت

-ها در این تحقیق با بیجذابیت فعالیت. گرددمند میهاي مزبور دارد، به آن فعالیت عالقههایی که فعالیتجذابیت

ها در ورزش ها مانع از مشارکت آنیعنی ورزش براي فرهنگیان جذابیت دارد ولی محدودیت. رغبتی ارتباطی ندارد



     93هاي ورزشیاستان مازندران به فعالیت رغبتی فرهنگیانبندي علل بی بررسی و اولویت

  
 

 بر داللت افراد این هايیافته .باشدمی ناهمسو) 1388( پور قلی حسن و) 2009( بیتون هايیافته شوند که بامی

 هايفعالیت يجاذبه گوناگون تعاریف دلیل به بودن ناهمسو این شاید. داشت ورزشی هايفعالیت هايویژگی تاثیر

 به تصمیم دیگر، يهافعالیت به نسبت) ورزش فواید همانند( فعالیت این جذابیت درك با فرهنگیان. باشد ورزشی

-بی دالیل از ورزشی هايفعالیت يجاذبه کمبود بنابراین. دارند فراغت اوقات زمان در هافعالیت این دادن اولویت

 براي قوي ايرسانه پوشش همچنین و دیگر عوامل بر بیشتر تمرکز شاید این وجود با. نیست هاآن رغبتی

 توسط هافعالیت این پایبندي و حفظ سبب مستمر، صورت به زشیور هايفعالیت يازجاذبه رسانی اطالع گسترش

 ها،ورزش انواع به یابیدست سهولت همچنین و فعالیت شدت و مدت نظر از هافعالیت انتخاب با افراد. گردد افراد

   .کنندمی حفظ و انتخاب را هاآن

. یم اپرداخته متغیرچهار  این ارتباط میزان بندي اولویت به پس از مشخص شدن ارتباط یا بی ارتباطی متغیرها     

 بی در افراد شخصی هايویژگی از و همچنین بیشتر  هادهندهسوق نبود یا و کمبودموانع بازدارنده بیشتر از 

 يبازدارنده عوامل از دسته سه گذاري تاثیر به 1986 سال در گادبی و جکسون کرافورد،. دارند تاثیر هاآن عالقگی

 دوم اولویت در فردي عوامل اول، اولویت در اقتصادي عوامل تحقیق، این هايیافته خالف بر که اند اختهپرد افراد

 زندگی شرایط ها،دولت توسط آمده بوجود هايمحدودیت. گرفتند قرار سوم اولویت در فردي بین عوامل و

 این گرفتن قرار اولویت دالیل از ندتوامی فراغت اوقات هاي فعالیت در مشارکت هاي هزینه باالبودن و اجتماعی

 انجام) همکاران و کرافورد مدل( مدل همین اساس بر را تحقیقی 1386 سال در نیز احسانی و کشکر. باشند موارد

 فردي بین عوامل از بیشتري تاثیر شخصیدرون عواملعوامل اقتصادي و  آنان، هايیافته همانند که اندداده

ابتدا  فرهنگیان. داشتند مشارکت عدم با بیشتري ارتباط فردي بین عوامل تحقیق، ینا هايیافته در که داشتند

 روان داشتن شاید. دانندمی گذار تاثیر خود عالقگی بی در بیشتر را اجتماعی و فرهنگی عوامل ،موانع و سپس

 ولی گیرد، قرار دیگر واملع تاثیر تحت نتوانسته باشد، می افراد درونی و شناختیروان عوامل از که ثبات با و قوي

 همساالن یا خانواده سوي از اجتماعی هايحمایت نبود هايدغدغه همچنین و هاآن بین در ورزش فرهنگ ضعف

 ضعف مانند شخصی درون عوامل از برخی. باشد افراد درونی عوامل از فارغ تواندمی که است هاییمحدودیت جزء

 ارتباط در نیز دیگر هاي دهندهسوق یا و عمومی هايآگاهی با لیت،فعا در هامهارت نداشتن و بنفس اعتماد

و یا  کند کمک بنفس اعتماد باالبردن به تواندمی ورزش در عمومی هايآگاهی باالبردن مثال، براي. هستند

 ،تحقیق این در ولی .شوداي میش فعالیت رسانهي ورزش سبب کاهها در فراهم کردن بودجهبود مالی سازمانمک

- فعالیت به گرایش و افراد خود درون در تغییر. نگریم می دیگر هايمحدودیت از جداي هامحدودیت از یک هر به

 در خودکارآمدي. آید بوجود افراد، رغبتیبی بر تاثیرگذار ياولیه عامل ساختن مرتفع از پس شاید ورزشی هاي

 شخصی هايویژگی بر گذارتاثیر عوامل. کند سزاییب کمک افراد در تغییرات این به تواندمی ورزشی هاي زمینه

 جسمانی هايضعف اصالح. گردد شناسایی باید هاآن توسط فرهنگیان درونی حاالت و جسمانی هايویژگی مانند

 بردن بین از براي راهکارهایی تواندمی خود، در ورزشی رفتار يکننده تعیین عوامل ایجاد و درونی حاالت تغییر و

 به تصمیم شده، طراحی رفتار تئوري طبق بر. باشد اند،آمده بوجود شخصی ايهویژگی اثر بر که غبتیربی علل

 به پذیرد، می صورت افراد در ورزشی فعالیت شدن درونی فرایند از پس نوعی به که ورزشی هايفعالیت اجراي

 تشکیل به نیاز افراد، در ورزشی رفتار ایجاد. کندمی کمک شده ریزي برنامه فرایند یک از پس ورزشی رفتار ایجاد

 منتج گیرد،می شکل رفتار، بر کنترل و ذهنی هاي هنجار نگرش، گیريشکل از پس همآن که رفتاري نیات شدن
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 تعهد توان می گردند،می ناشی غیرفعال سبک با زندگی از که رفتارهایی درست دادن تغییر از استفاده با. گرددمی

 را رفتار درست دادن تغییر چگونگی افراد به تواندمی تغییر مراحل مدل. کرد بیشتر افراد رد را ورزشی رفتار به

 در عمومی آگاهی بردن باال و مسئوالن ریزي برنامه و هارسانه طریق از جامعه فرهنگ در تغییر با. دهد نشان

. کرد بیشتر ورزشی هايفعالیت هب را افراد ي عالقه و رغبت توان می ورزشی، هايفعالیت مزایاي و فواید مورد

- شهرك در همسایگی محیط در ورزشی هايگروه ایجاد و محلی هايطیف طریق از ورزشی هايفعالیت گسترش

. شود منجر ورزشی هايزمینه با اجتماعی مثبت تعامالت به تواندمی کاري، محیط در همچنین و فرهنگیان هاي

. گرددمی منتهی کار محیط در وحتی همسایگی یا خانواده محیط در چه هاگروه در اجتماعی حمایت به عوامل این

 همچنین و پرورش و آموزش ادارات توسط فرهنگیان آسان مشارکت براي تسهیالت ایجاد و ریزي برنامه با

هاي گسترش یکی از مهمترین استراتژي .شوندمی داده سوق ورزشی هايفعالیت به فرهنگیان آموزشی، هايواحد

 در را بیشتري افراد تواندمی مناسب، ارتباطات ایجاد ).30(ش، ایجاد اماکنر ورزشی و توریستس در کشور است ورز

 مرتفع با .ي اول در تاثیرگذاري بر عدم مشارکت داردموانع مالی در بین فرهنگیان رتبه.کند درگیر هافعالیت این

 و اماکن این به دسترسی در سهولت مناسب، سهیالتت و امکانات کردن فراهم طریق از هامحدودیت این ساختن

- فعالیت به را افراد مشارکت توانمی او، درونی عوامل تا دارد بستگی فرد محیط به بیشتر که عواملی و تسهیالت

 انجام ورزشی هايفعالیت به افراد مشارکت عدم يزمینه در زیادي تحقیقات اینکه با. کرد بیشتر ورزشی هاي

 انجام با. نیستیم داریم، انتظار که گونهآن هاکننده مشارکت تعداد افزایش شاهد تاکنون ولی است، گردیده

 که افرادي دالیل یا و هاکننده شرکت هايانگیزه آیند،می بدست که نتایجی بر عالوه باید اهداف، این با تحقیقات

 دالیل این شدن روشن. شود اقدام آنها رفع یا و افزایش براي هابرنامه در سپس و مشخص زنند،می باز سر اجرا از

 وارد فشار هاآن بر بیرون از که عواملی به یا و شده آشنا خود ضعف نقاط به افراد که کندمی مشخص قشر، این در

 مطرح عوامل این کردن استخراج ،"صرفا بنابراین. گردند مطلع باشند، نداشته حضور ورزش فضاي در تا کنندمی

 این تاثیر دارند، نقش گذاريسیاست امر در که مسئوالنی و افراد خود توسط درست يستفادها بلکه نیست

 مقاطع در آموزان دانش مورد در تحقیقی چنین تحقیق، و مطالعه با شودمی پیشنهاد. کندمی تر پررنگ را تحقیقات

 هايفعالیت داراي فرهنگیان توسط ورزشی هايفعالیت اجراي يانگیزه همچنین و گردد اجرا تحصیلی، مختلف

  .شود بررسی ورزشی، مستمر
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