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  چکیده 

باید سعی در گسترش ورزش در اقشار همواره ، ی ورزشیهابا در نظرگرفتن فواید فعالیت

های ورزشی در فعالیت رغبتی بهدالیل بی دارداین تحقیق قصد  ،جامعه کرد. به همین دلیل

، شناسایی ،سوق دهندهو عوامل  های شخصیبا تاکید بر متغیرهای ویژگی بین فرهنگیان را

روش تحقیق  .کندمشخص ها را با متغیرهای دموگرافیکارتباط آن و همچنیناولویت بندی 

آماری  ۀاز نوع توصیفی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامع در پژوهش حاضر

 43211) نفرحجم نمونه انتخاب شدند 216تحقیق، فرهنگیان استان مازندران بودند که تعداد 

ای طبقه -ایبه صورت خوشه کهمحقق ساخته بود  ۀپرسشنام . ابزار گردآوری اطالعات،نفر(

ای اسپیرمن، پیرسون و آزمون رتبه های حاصل از تحقیق با استفاده از آزمونیافته توزیع شد.

عوامل  وهای شخصی دهد که ویژگیهای پژوهش نشان مییافته فریدمن استخراج شده است.

ای فریدمن مشخص باط دارند. در ضمن با آزمون رتبه، ارتیرغبتبیسوق دهنده محیطی با 

به ترتیب در اولویت قرار  های شخصی محیطی و ویژگی ۀکه عوامل سوق دهند گردید

ارتباط  یرغبتبیهای دموگرافیک، سن و جنسیت با عوامل بین ویژگی همچنین از .گرفتند

رغبتی در بیهای درونی های بیرونی بر محدودیتمحدودیت ارتباط بیشتربا توجه به  .دارند

یشتر تمرکز خود را برای رفع ب، ورزشی مدیرانکه دست اندرکاران و  شودپیشنهاد می افراد،

  های بیرونی که از مشارکت افراد ممانعت می کنند، قرار دهند.محدودیت

 مشارکت در ورزش ،هامحدودیت ،بی رغبتی :واژگان کلیدی

 Email: dornaumz6268@gmail.com                                                    *نویسنده مسئول:
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 مقدمه
 

بندی دهند که برای اولویتهای زیادی انجام میساعات زندگی روزمره، فعالیت ها درانسان

ها کم تحرک و برخی از این فعالیت باشند.، بسیاری از عوامل دخیل میهااجرای این فعالیت

های اساس ویژگی به نوعی برها باشند و هر یک از این فعالیتبرخی دارای تحرک بیشتری می

مند ها را به خود عالقهانسانتوانند هایی هستند که میدارای جذابیت ،خود و عواملی دیگر

ها لذت ببرند، بیشتر رغبت هنگامی که افراد با میل و عالقه کاری را انجام دهند و از آن .کنند

هاست ورزش یکی از این فعالیت .(102 .، ص2002، 1گاوو) ها بپردازندکنند تا به آن فعالیتمی

در  های باالی انتخاب افرادرود جزء اولویتکه با توجه به تاثیرات مثبتی که دارد، انتظار می

این انتظار نیست. همچنانکه  ۀنشان دهند آمار ،قرار گیرد. با این وجود زمان اوقات فراغت

سنین  ورزشی منظم تا هایفعالیتسن گرایش افراد به براساس تحقیقات انجام شده، بیشترین

( و از این سنین به بعد 11 .،ص2002، 2انجمن خدمات انسانی و سالمتباشد )سالگی می12

  (.42،ص.2002و همکاران، 3روو آورند )های ورزشی روی میکمتر به فعالیت

 انکارناپذیر استهای ورزشی بر سالمت جسمانی و روانی تاثیر ورزش و فعالیتاز سوی دیگر 

های با اینکه بسیاری از افراد از اثرات فعالیت ،. با این همه(22، ص.1323)کشاورز و همکاران، 

 که شده موجب امر همین رغبتند.ها بیولی برای مشارکت در این فعالیت ،ورزشی اطالع دارند

های ورزشی در نظر به فعالیتخود هایی را برای ترغیب پرسنل استراتژی های مختلف،سازمان

ها، سازمان آموزش و پرورش یکی از این سازمان (.32 .، ص2002و همکاران،  2بایلی)گیرند می

 فراهم در بسزایی سهم و باشدمی کشور هایدستگاه ترینحساس از یکی به عنوانکه  است

-در واحد ی کهافراد یکلیه به فرهنگیان، .کندمی ایفا روشن ایآینده با سالم ایجامعه کردن

 مدارس آموزشی و آموزشی –اداری واحدهای و پرورش و آموزش ادارات ستادی و صفی های

 در پرورش و آموزش متصدیان به عنوان فرهنگیان قشر. دنشومی گفته ،باشندمی کار به مشغول

-می مهم و کارساز بسیار ،گراتحول و ایتوسعه اهداف به میل راه در حلقه اولین جامعه، هر

ها برای رسیدن به اهداف عالی کشور بسیار مهم است. آمادگی جسمانی و روانی آنباشند. 

 های ورزشی ندارندتمایل زیادی به مشارکت در فعالیتاین قشر،  تحقیقات نشان داده است که

-ها به فعالیترغبتی آنبنابراین باید به دنبال عواملی که سبب بی (.110 .، ص1322حسینی، )

                                                             
1 - Gao 
2 - U.S. Department of Health and Human Services 
3 - Rowe 
4 - Bailey 
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گذار های مختلف تاثیرفراد به فعالیتهای ورزشی شده است، بود. دو دسته عوامل بر رغبت ا

شاختی فرد به ترجیح دادن یک اول بر رغبت شخصی افراد یا همان تمایل روان ۀاست. دست

دوم عواملی هستند که از محیط بیرونی سبب کاهش  ۀفعالیت یا عمل تاثیرگذار است و دست

به عوامل تاثیرگذار بر رغبت موقعیتی معروف  "شوند و اصطالحابرای فرد می فعالیت جذابیت

توان دو دسته محدودیت برای با این تعاریف می .(142 .، ص2002و همکاران،  1) چن هستند

های ویژگی) های درونیمحدودیتنظر گرفت: شوند، دررغبتی فرهنگیان میعواملی که سبب بی

 ردی و درون شخصیهای ف. ویژگی(های محیطیدهندهسوق) بیرونیهای محدودیت و (شخصی

 حاالت) شناختیروان و( جسمانی وضعیت جنسیت، سن،) شناختیزیست هایویژگی شامل

، محیطی ۀدهندعوامل سوق و باشدمی فرهنگی فرد هر در درون( نفس به اعتماد نگرش، درونی،

قیامی راد و همکاران،  ) آورند می روی ورزشی هایفعالیت به فرهنگیان که دالیلی هستند

 هایکنش یا سالمتی فرهنگ مانند شوندمی هاآن جمعی مشارکت سبب و (11 .، ص1322

به حدودی گفته  ،های اوقات فراغت معروف هستندها که به محدودیتاین محدودیت فردی.بین

فرد و همچنین لذت بردن او از  سازند و از مشارکتهای اوقات فراغت را میشوند که اولویتمی

ها بر فرد تحمیل شده و سبب کاهش و کنند. این محدودیتهای ورزشی جلوگیری میفعالیت

دانشمندان زیادی به بررسی این  (.211 .، ص2012، 2جوزفشوند )عدم مشارکت افراد می

( سه دسته از عوامل 1224) برای نمونه، کرافورد، جکسون و گادبی اند.ها پرداختهمحدودیت

 شوندهای ورزشی میفعالیت افراد بهشارکت را که مانع از مفردی، بین فردی و ساختاری 

( در 1324در کشور ما نیز معتمدین و همکاران ) (.332 .، ص2002و همکاران،  3گری)

 "همگانیتوصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش " تحقیقی با عنوان

سالمتی و هنگمانند فر هادریافتند که عواملی به عنوان سوق دهنده شهروندان به این فعالیت

ها، کسب سالمتی روح و جان و.. ( وجود دارند که بر های عمومی )پیشگیری از بیماریآگاهی

 گیرندهای مختلفی قرار میدر اولویت های فردی مانند جنس و تحصیالتاساس ویژگی

 (.42 .، ص1322معتمدین و همکاران، (

تمایلی به اجرای  ،های جسمانی نشوندضعف ها وانواع بیماری به مبتالبسیاری از افراد تا 

کنند و گاهی اوقات با آشکار شدن بیماری و دستور پزشک به این های ورزشی پیدا نمیفعالیت

کنند. این های ورزشی را رها میفعالیت ،آورند و سپس پس از درمان موقتیها روی میفعالیت

                                                             
1. Chen 
2.Joseph 
3. Garry 
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این بیان گردیده است.  2سالمت  ۀعقید ( در تئوری1240)1حالت به وضوح توسط روسنستاک

روی بیاورند یا  ورزشی بر تصمیم افراد برای اینکه به فعالیت تاثیر گذار اصلی ۀتئوری، شش ساز

 اجرای فعالیت هستند اگر: ۀآمادها معتقدند که افراد از آن اجتناب کنند تاثیر گذار است. آن

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

 آمد و نتایج جدی دارد.معتقد باشند که انجام ندادن فعالیت های ورزشی، پی .2

ها را کاهش در معرض شرایط سخت تر بودن بیماری معتقد باشند اجراکردن فعالیت، .3

 دهد.می

مزایای اجرای فعالیت های مربوط به سالمت بیشتر از هزینه های درمان معتقد باشند  .2

 بیماری ها باشد.

 در معرض عواملی که اجرای فعالیت را بر می انگیزند باشند.  .1

 )خودکارآمدی( های خود در اجرای موفقیت آمیزفعالیت باشندمطمئن به توانایی  .4

 (.142.، ص2011و همکاران، 3گاوو )

آید و برای تغییر این ه صورت روزمره در میبدر افراد  تحرکهای بیفعالیتبرخی از اجرای 

های دست از اجرای فعالیت "گیرند و مجددابه صورت آنی و موقتی تصمیمی می ،رفتارها

به دلیل عدم داشتن تواند میها کشند. این تصمیم آنی و اجرای موقت این فعالیتورزشی می

مراحل تغییر  باشد. بنابر تئوریدادن رفتار یا عادات گذشته تغییرآگاهی در مورد چگونگی 

است، فردی که  شده داده توسعه 1223 سال در  دیکلمنتا و پروچسکا توسط که 2)مدل سیال(

 رفتار خود را تغییر می دهد باید از این پنج مرحله بگذرد:

پیش تفکری: تا شش ماه بعد، قصد اجرای فعالیت ورزشی را ندارد. این مرحله به علت  ۀ* مرحل

باشد. بسیاری از افراد در عدم آگاهی و اطالعات شخصی در مورد خطرات و مزایای فعالیت می

 باشند.این مرحله ناامید به اجرای فعالیت می

الزم را برای اجرای  ۀفرد انگیز تفکر: قصد اجرای فعالیت را تا شش ماه بعد دارد. ۀ* مرحل

 کند.فعالیت پیدا می

های موثری در این سازی: قصد اجرای فعالیت را تا سی روز دیگر دارد و گام* مرحله آماده

)کمتر از سه بار در  های ورزشی در این مرحله نامنظم استگیرد. اجرای فعالیتجهت می

 شود.آشنا میراین مرحله فرد به نوعی با اهداف د هفته(.

                                                             
1. Rosenstock 
2. Health Belief Model 
3.  Gao 
4. Stages of Change (Transtheoretical) Model 
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این مرحله ثبات الزم را  اجرا: فرد رفتارش را برای کمتر از شش ماه تغییر می دهد. ۀ* مرحل

های ورزشی زیاد است. در این مرحله فرد به حل مشکل ندارد و احتمال کنار گذاشتن فعالیت

 می پردازد و نیاز به حمایت اجتماعی و تقویت دارد.

استمرار: رفتار تغییر یافته، برای بیشتر از شش ماه ادامه دارد. اگر برای مدت بیش از  ۀ* مرحل

سه سال فعالیت را ادامه دهند، احتمال اجرای فعالیت ورزشی را تا پایان عمر دارند. در این 

مرحله افراد با استفاده از یادآوری و عدم فاصله گرفتن با فعالیت، اجرای فعالیت را حفظ می 

 (.322 .، ص2010و همکاران،  1گلنز) کند

-شود، ابراز بیهای ورزشی بسیار مشاهده میرغبتی افراد به فعالیتیکی از مسائلی که در بی

د درونی شدن ناین موضوع است که فرای ۀهای ورزشی است. این بیان کنندعالقگی به رشته

برای اینکه  ، 2رفتار طراحی شدههای ورزشی در این افراد اجرا نشده است. بنابر تئوری فعالیت

شناختی در او درونی شود. این باید آن فعالیت به صورت روان ،دفرد به فعالیتی عالقه نشان ده

 شود.گردد که در این تئوری به آن اشاره میترک انجام فعالیت میفرایند درونی شدن، مانع از 

و نیات را  هابین رفتار و عقاید، نگرش، ارتباط 3آن با تئوری عمل مستدلاین تئوری و ارتباط 

کند. بر طبق این مدل، نیات رفتاری بر نگرش افراد به سمت اجرای فعالیت تاثیرگذار بیان می

(. این تئوری اجرای یک فعالیت را در چهار سطح مورد 12،ص.2011و همکاران، 2زوییکراست )

 دهد.بررسی قرار می

 احتمال اجرا کردن یک فعالیت را دارد.کند فرد نیات رفتاری که بیان می -1

 باشد.از رفتار مینگرش که ارزیابی شخصی  -2

کند که آیا فرد اعتقاد به پذیرش فعالیت هنجار ذهنی و غیر عینی که بیان می -3

کند ولی اعتقاد دارد که برای مثال اگر فرد خود ورزش نمی دارد یا خیر؟

ها را آن ۀکند، در این صورت خواستنزدیکان او بر این باورند که او باید ورزش 

 کند. برآورده می

تواند بر اجرای فعالیت کنترل کند که فرد میبیان می که کنترل رفتار ادراکی  -2

فرد تلقی مثبتی بر اجرای خود دارد و از این طریق تمایل بیشتری به  پیدا کند.

 انجام فعالیت دارد. 

 

                                                             
1. Glanz 
2. Theory of Planned Behavior 
3. Theory of Reasoned Action 
4
 - Zwicker 
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 مدل رفتار طراحی شده و مدل عمل مستدل) در رنگ تیره( -1شکل 

 

موضوع بسیار مهمی است که در تحقیقات مندی ی یک فعالیت و ایجاد عالقهفرایند درونی ساز

 بازدارنده عوامل"تحقیقی با عنوان  در 1322داداشی در سال  نیز به آن اشاره گردیده است.

-، عوامل بازدارنده نه"اصفهان صنعتی دانشگاه دانشجویان فراغت اوقات در ورزشی ای فعالیت

 بیشتری نقش بازدارندگی وقت و عالقه را مورد بررسی قرار داد که در این میان، عوامل گانه ای

 برای که داد نشان نیز ورزشکار غیر با و ورزشکاران پسران با دختران نظرات دارند. مقایسه

 دراز ایمسئله عالقه ایجاد که رسدمی نظر شد. به قائل ایویژه اهمیت باید و عالقه وقت عوامل

 .(12 .، ص1322داداشی،  ) داد آن اهمیت به باید ترپایین سنین از که است مدت

های ورزشی تاثیر گذار است. در بسیاری از مواقع محیط بیرونی برعدم مشارکت افراد به فعالیت

گذارند تا بتواند رفتاری را انجام دهد یا به نوعی عوامل محیطی و عوامل انسانی بر فرد اثر می

این  تشریح کرد.1تئوری شناخت اجتماعی توسطتوان را تغییر دهد. این نکته را میرفتار خود 

-گذاری عوامل شخصی، عوامل محیطی و عوامل انسانی را توصیف میتئوری فرایند مداوم اثر

سه عامل اصلی اثرگذار بر شخص تا رفتار خود را تغییر دهد  بر طبق این تئوری، کند.

کردن خودکارآمدی به این باشد. باندورا با اضافهبینی نتایج میپیش  خودکارامدی، اهداف و

را مهم ترین عامل  2خودکارآمدی "احتماال .تئوری، این تئوری را تئوری شناخت اجتماعی نامید

                                                             
1 -  Social Cognitive Theory 
2 -  Self-efficacy 

 عقاید رفتاری

ارزیابی از 

رفتارینتایج   
 عقاید هنجاری

انگیزش برای 
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 کنترل عقاید

قدرت ادراک 

 شده

نگرش به 

 هنجارذهنی

کنترل رفتار 
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نیات 

رفتار
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عدم داشتن  به نوعی (.142 .، ص2010، 1داویدسوننظرگرفت ) در این نظریه می توان در

تعامل بین سه عاملی که گفته شد، یکی از مهمترین فرضیات برای درک ارتباط نامناسب فرد با 

ارتباطات نامناسب افراد با افراد دیگر در محیط خانواده، همسایگی،  باشد.محیط خویش می

محیط کاری و یا حتی فضاهای ورزشی از زمینه سازهای اصلی عدم مشارکت افراد به صورت 

. این گرددبیان می 7ارتباطات که توسط تئوری باشندها میداوم و همیشگی در این فعالیتم

ها یا اجتماعات های متحد کننده که سبب تشکیل گروهتواند به صورت پیامنوع ارتباطات می

ها به عنوان تشویق به شوند، باشد و یا به صورت امتیازات اجتماعی که مدیران سازمانمی

-تاثیر با باشد کهای میرسانه ۀدهند. البته از مهمترین ابزار ارتباطات، تودخود میکارکنان 

تاثیر زیادی را بر نیازها، عالیق و  ،گذاری بر دانش، عقیده، نگرش و رفتار مخاطبین خود

 (.121. ، ص1322نادریان، ترجیحات افراد دارند )

رغبتی به ورزش باشند. البته این عوامل بیتوانند از ذکر شد، می هادالیلی که با کمک تئوری

باشند. در برخی از دالیل بر اساس فرهنگ هر جامعه و یا حتی قوم و نژاد نیز متفاوت می

ها( به عنوان محور تحقیقات مورد بررسی )جذابیت هاها و انگیزانندهمحدودیتتحقیقات نیز 

 موانع"تحت عنوان  1322در سال گشا در تحقیقی که توسط نادریان و مشکل قرار گرفتند.

در شهر اصفهان انجام گردید، نبود وقت، نبود "انگیزه با هاآن ارتباط و زنان ورزش مشارکت

 نبود امکانات، همراه، نداشتن به مربوط عالقه، ناآگاهی، مشکالت فردی و روانی، مشکالت

 اند.گرفته قرار زن قشر در بخصوص ورزشی مشارکت موانع امکانات، جزء به دسترسی نداشتن

به تحقیق  ،هاها در مقابل انگیزهعناوین موانع و یا محدودیت در تحقیقات خارج از کشور نیز با

2هاها و انگیزانندهمحدودیت"( درتحقیقی با عنوان2002)3الم یوت مینگ اند.پرداخته
برای  "

 دهنده را با چهار گروهعوامل سوق"تحرک مشاغل کم های ورزشی در افراد باشرکت در فعالیت

شش گروه )زمانی،  ها را برآور، رقابتی، آمادگی جسمانی و اجتماعی( و محدودیت)لذت

بندی و بررسی کرد. شرکت کنندگانی فردی، روانشناختی( تقسیممحیطی، اقتصادی، فردی، بین

های ی و انگیزانندههای رقابتآور، انگیزانندههای لذتکه به طور منظم فعالیت داشتند، انگیزاننده

های فردی مانند جنس ویژگی دانستند که البته بر اساساجتماعی را مهمترین عوامل می

                                                             
1. Davidson 
2. Communication Theory 
3.  Lam Yuet Ming  
4.  Constraints & Motivations 
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های شخصی بیشترین عوامل اقتصادی، نگرش و آگاهی بین موانع ذکر شده نیز متفاوت بود. از

 .(4 .، ص2002، 1مینگ ) دارا بودند فراوانی را

موانع فعالیتهای "با عنوان درتحقیقی (2001)2کاناداسبک زندگی انجمن تحقیقات آمادگی و 

موانع اصلی )کمبود زمان،کمبود انرژی،کمبود  -1موانع موجود را در سه طبقه"جسمانی

 -3های زیاد امکانات، دسترسی به امکانات، مصدومیت( و موانع متوسط )هزینه -2انگیزش(،

های نداشتن همبازی( قرار دادند. ویژگی)کمبود مکان مناسب، کمبود حمایت،  موانع ضعیف تر

جامعه را نیز مورد  ۀفردی مانند سن، جنس و تحصیالت و همچنین شرایط محیطی مانند انداز

بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که هر یک از این ویژگی ها عالوه بر سطوح فعالیت جسمانی 

 (.43،ص.2001، 3فراغت کانادا)انجمن مطالعات اوقات  بر موانع موجود نیز تاثیر گذارند

اند. بندی دالیل عدم مشارکت افراد پرداختهویتلبه او ،در برخی از تحقیقات نیز عالوه بر بررسی

شناخت موانع بازدارنده از مشارکت فرهنگی و "( در تحقیقی تحت عنوان2010)2جنکینز

ها در اوقات فراغت های انتخاب فعالیت، به بررسی اولویت"های ساکنین بیرمنگامنیازمندی

گونه ایناو ها را تشریح کرده است. شهروندان بیرمنگام پرداخته و موانع انتخاب این فعالیت

های های سنی مختلف عوامل تاثیرگذار در عدم گرایش به فعالیتگیری کرد که برای ردهنتیجه

خانواده، های ورزشی متفاوت بودند و به طور کلی بیشترین موانع مربوط به مسئولیت

های جسمانی بوده های کاری و محدودیتهای زمانی، مسئولیتهای مالی، محدودیتمحدودیت

 .(12، ص. 2010جنکینز،  ) است

 ورزشی هایفعالیت و ورزش سوی به را جامعه افراد اینکه ۀالزمتوجه به مباحث عنوان شده، با 

-می ورزش جامعه در که افرادی که اندشده سبب عواملی چه بدانیم که است این دهیم سوق

 هافعالیت این به کنندنمی ورزش که افرادی همچنین و بیاورند روی هافعالیت این به کنند،

-آگاهی ورزشی هایفعالیت و ورزش اهمیت مورد در افراد از بسیاری اینکه با باشند؟ رغبتبی

 که زیادی تحقیقات. بپردازند هافعالیت این به تا کنندنمی رغبت هم باز ولی ،دارند را الزم های

 بیانگر است و بیان گردید، گرفته صورت مختلف هایدستگاه و افراد طریق از مختلف جوامع در

رغبتی در جمعیت فرهنگیان استان این تحقیق نیز با بررسی عوامل بی .باشدمی موضوع اهمیت

باشند، سعی در پیشبرد وضعیت تعالی میمازندران که از تاثیرگذارترین اقشار جامعه در رشد و 

  ها دارد.تفع کردن این محدودیتها از طریق کشف و مرروانی و جسمانی آن

                                                             
1. Ming 
2. Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute 
3. Canadian Association for Leisure Studies 
4. Jenkins 
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 ایم:شده، سه فرضیه برای این تحقیق در نظر گرفته عنوانبر اساس این مطالب 

 ها و حاالت)جنسیت، سن، تحصیالت، نگرش های شخصی فرهنگیانبین ویژگی-

 های ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد.فعالیترغبتی بهدرونی( با بی

 ها وسازماندهنده )فرهنگ سالمتی، آگاهی عمومی، رسانهبین عوامل محیطی سوق-

 های ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد.رغبتی فرهنگیان به فعالیتها( با بی

 شخصی و سوق های ورزشیمشارکت درفعالیترغبتی فرهنگیان به عوامل بی بین(-

 دهنده محیطی( اختالف معناداری وجود دارد. 
 

 شناسی روش
پرسشنامه  از استفاده با باشد کهپیمایشی می -توصیفی تحقیق، این در استفاده مورد روش

 کلیه را تحقیق این آماری جامعهاست. میدانی انجام شده  توزیع روش محقق ساخته به

پرورش و مدارس تابعه در استان مازندران در سه مقطع فرهنگیان شاغل در ادارات آموزش و 

آماری  ۀحجم نمون. اندداده راهنمایی و متوسطه و در دو جنس زن و مرد تشکیل ابتدایی،

اول، تعیین حجم نمونه بر  ۀو در دو مرحله محاسبه گردید. در مرحل براساس جامعه آماری

. با استفاده انجام گرفت (نفر 21223 ،ی زن و مرددر دو طبقه "جمعا)اساس حجم کلی جامعه 

تعیین  نفر 212 "باشد که جمعامی نفر 322حجم نمونه برای هر طبقه  ،از جدول مورگان

های استفاده شده برای جدول تخصیص برای تعیین نمونهاستفاده از  ،دوم ۀگردید. در مرحل

غربی )نوشهر  بخشن به سه ابتدا با تقسیم کردن استان مازندرا ،باشد. در این جدولتحقیق می

ی آموزش و و چالوس( مرکزی )بابل، آمل و جویبار( و شرقی )ساری و نکا( و در هشت منطقه

 220آموزش و پرورش در هر منطقه، تصمیم به توزیع  اداراتای پرورش و انتخاب خوشه

آموزش و پرورش با در نظر گرفتن جمعیت  ۀپرسشنامه در هر منطقه گرفته شد. در هر منطق

بندی گردید و سپس از طریق ، این تعداد پرسشنامه بین مناطق تقسیمموجود کل زنان و مردان

 "جمعا ،سه مقطعدر  و ای و با گرفتن نسبت بین زن و مرد در هر منطقهگیری خوشهنمونه

از حذف موارد مخدوش، در پرسشنامه دریافت شد و پس  214. توزیع گردید ،پرسشنامه 210

 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل را داشتند. 222نهایت 
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 نمونه حجمجدول تخصیص برای تعیین  -1جدول

 

و  برای تعیین رواییکه  ، طراحی شدسواالت اصلیپرسشنامه در دو بخش مشخصات فردی و 

 از تن چند از نظرخواهی و سوالهمچنین خارجی و  و داخلی منابع بررسی از پس، پایایی

 فرهنگ با سواالت این مطابقتو  ورزشی مدیریت و شناسیروان هایرشته در متخصص اساتید

 منظور به .در بین فرهنگیان توزیع گردیدنسخه  21به تعداد به صورت آزمایشی  ،استان درون

 1اس اس پی اس افزار منر از استفاده با و کرونباخ الفای روش از پایایی، قابلیت گیریاندازه

 .آمد بدست 22/0 آلفا ضریب نهایت در و گردید استفاده

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

 درصدها، ها،فراوانی محاسبه مانند توصیفی روش. است شده انجام استنباطی و توصیفی

 استفاده متغیرها بین رابطه بررسی برای استنباطی آمار از و بوده معیارها انحراف و هامیانگین

گویه که شامل  2شخصی، از های برای سنجش میزان ارتباط متغیر ویژگی .است شده

ها و کمبود وقت استفاده شد و برای های سالمتی، کمبود اعتماد بنفس، ضعف مهارتمحدودیت

گویه مربوط به محیط بیرونی شامل آگاهی عمومی،  13متغیر عوامل سوق دهنده نیز از 

 برای ها استفاده گردید.ریزی مسئوالن و رسانهحمایت اجتماعی، فرهنگ جامعه و برنامه

-خیلی کم، متوسط، زیاد، زیاد،خیلی) لیکرت ایدرجه پنج طیف از سواالت این به پاسخگویی

 است. شده استفاده( کم

 یا تعیین نرمال برای اسمیرنف کلموگروف آزمون روش ابتدا از هاداده تحلیل و تجزیه برای

و پیرسون برای ارتباط  اسپیرمن هایآزمون سپس از استفاده شد. هاتوزیع داده بودن غیرنرمال

                                                             
1. S.P.S.S 

ها بر حسب تعداد نمونه
تعداد نمونه  نسبت

 برای منطقه

 جمعیت کل

 مناطق
های در نظر گرفته بخش

 مرد زن شده
 مرد زن

 ساری 1ی ناحیه 1241 1121 20 20 10

 ساری 2ی ناحیه 1313 1222 110 10 40 شرق مازندران
 نکا 221 210 20 32 32

 بابل 2112 2400 130 41 41
 آمل 2123 2010 101 11 10 مرکز مازندران

 جویبار 434 120 31 20 11

 نوشهر 121 432 131 42 23
 غرب مازندران

 چالوس 132 122 131 41 20

 جمع کل 210 321 211
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 .شدبندی این عوامل استفادهرتبه براینیز  فریدمن ایرتبه آزمون و از رغبتیبیعوامل با 

 ،مستقل t هایاز آزمون رغبتیهای دموگرافیک با علل بیارتباط متغیر سنجش همچنین برای

های فوق بر آزمونشایان ذکر است استفاده از  اسپیرمن استفاده گردید.کروسکال والیس و 

بوده و در متغیرهایی که دارای توزیع نرمال هستند از مبنای نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف 

( و در متغیرهایی که دارای توزیع غیرنرمال 1تیهای پارامتریک )پیرسون و آزمون آزمون

  گردیده است.کروسکال والیس( استفاده و  اسپیرمن، فریدمن)های ناپارامتریک هستند از آزمون
 

  نتایج
 

 های توصیفییافته

 یافته های توصیفی به تفکیک متغیرهای تحقیق -2جدول  
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 هاآزمون طبیعی بودن توزیع داده
ها طبیعی بودن توزیع داده پژوهش حاضر از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف به منظور آزمون در

 بی رغبتی ها نتایج این آزمون در مورد پرسشنامهها توزیع دادهاستفاده شد که با توجه به یافته

 ارائه گردیده است. 3های ورزشی به همراه معیارهای آن در جدول به فعالیت
 

 

 

 
 

 

 

                                                             
1
 - t-test 
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 توزیع داده هاهای آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت تعیین طبیعی بودن آماره -3جدول
 

 

 

 
 

 

 

 

 های استنباطییافته

 رغبتی به ورزشو بیارتباط دو متغیر 
 ،شده آوریجمع هایداده رغبتی توسطبی با های شخصیویژگی متغیرهای بین رابطه فرض
 .است شده تایید قویاً

اطالعات حاصل از این تحقیق با استفاده از آزمون اسپیرمن )بدلیل عدم معنادار بودن توزیع 
های فردی و درون شخصی فرهنگیان استان نشان دهنده ارتباط معنادار بین ویژگی ،ها(داده

 =412/0RHO) باشدهای ورزشی میمشارکت درفعالیت فرهنگیان به یرغبتبیمازندران با 

،01/0>p .)شناختی های درون فردی و زیستهای شخصی افراد که برآمده از ویژگیویژگی
 باشند. های ورزشی دخیل میرغبتی و عدم گرایش به فعالیتهاست در بیآن

 

 های فردی و درون شخصی فرهنگیان استان مازندران بانتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین ویژگی -2جدول 

 های ورزشیمشارکت درفعالیتفرهنگیان به یرغبتبی

   p   <01/0داری در سطحا* = معن

   p <01/0داری در سطح ا** = معن
 

عوامل محیطی سوق میانگین از آزمون پیرسون بین  ،پژوهش دوم ۀجهت پاسخگویی به فرضی
های ورزشی درفعالیتمشارکت  فرهنگیان به یرغبتبیدهنده فرهنگیان استان مازندران با 

-دهنده فرهنگیان استان مازندران با عدم استفاده شد. بر این اساس بین عوامل محیطی سوق

   های ورزشی رابطه معناداری مشاهده شدفعالیت مشارکت در رغبت فرهنگیان به

 معیارهای پرسشنامه ها

 هاآماره

انحراف 
 استاندارد

سطح 
 معناداری

 توزیع

 غیرطبیعی 002/0 221/1 ویژگی های فردی و درون شخصی

 طبیعی 022/0 222/1 عوامل محیطی سوق دهنده

 غیرطبیعی 033/0 234/1 فرهنگیان یرغبتبی

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 حجم

 نمونه

درجه 

 آزادی
 همبستگی

سطح 

 معناداری

 های شخصیویژگی
-مشارکت درفعالیت فرهنگیان به رغبتیبی

 های ورزشی
222 224 **412/0 001/0 
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(223/0=RHO ،01/0 >P  ،)  از عوامل فرهنگی و اجتماعی  این عوامل که بیشتر(. 1)جدول
 باشند.های ورزشی میی دوم از عوامل تاثیرگذار بر عدم اجرای فعالیتگیرند، دستهمینشات 

 

-نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عوامل محیطی سوق دهنده فرهنگیان استان مازندران با عدم -1جدول 

 های ورزشیفعالیت مشارکت در رغبت فرهنگیان به

   p   <01/0داری در سطح ا* = معن            

   p <01/0داری در سطح ا** = معن           

از آزمون فریدمن استفاده گردید. براین اساس از دیدگاه فرهنگیان  سوم، ۀفرضیبرای آزمون 

های فرهنگیان به مشارکت در فعالیت یرغبتبیاستان مازندران، اختالف معناداری بین عوامل 

ای بنابراین با آزمون رتبه .(4)جدول محیطی سوق دهنده( مشاهده شد و ورزشی )شخصی

داشتیم که دریافتیم عوامل سوق  یرغبتبیها با از متغیرفریدمن سعی در میزان ارتباط هر یک 

به  42/1ی های فردی با میانگین رتبهو متغیر ویژگی 11/2ی محیطی با میانگین رتبه ۀدهند

 در اولویت بودند. ترتیب 

فرهنگیان به مشارکت در  یرغبتبیبندی معیارهای عوامل چهار گانه نتایج آزمون فریدمن جهت اولویت  -4جدول 

 های ورزشیفعالیت

 میانگین رتبه های ورزشیرغبتی فرهنگیان به مشارکت در فعالیتعوامل بی اولویت معیارها

 11/2 عوامل محیطی سوق دهنده 1

 42/1 ویژگی های فردی و درون شخصی 2

 

 های فرعی تحقیقیافته

جنسیت( از  رسته و)سن، مدرک تحصیلی، سابقه،  برای سنجش ارتباط متغیرهای دموگرافیک

 های زیر استفاده کردیم.آزمون

های ورزشی را رغبتی فرهنگیان به فعالیتهای تحقیق ارتباط بین جنسیت و عوامل بییافته

نشان داده شده است حاکی از  2که در جدول تی های حاصل از آزمون یافته دهند.نشان می

  مرتبط بودن این دو متغیر است.

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 حجم
 نمونه

 درجه
 آزادی

ضریب 
 دهمبستگی

سطح 
 معناداری

عوامل محیطی 
 سوق دهنده

مشارکت فرهنگیان به  رغبتیبی
 های ورزشیدرفعالیت

222 224 **223/0 001/0 
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  به فعالیت ورزشی با جنسیت بی رغبتیارتباط علل ، مستقل تینتایج آزمون   -2 جدول

 

 f Sig. t Df گویه ها
Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

علل 

-بی

 یرغبت

114242 04001 14423- 224 04021 041331- 0403122 

 پایین تر باالتر

0400224 0411122- 

 

رغبتی، بدلیل عدم نرمال بودن توزیع برای درک ارتباط یا عدم ارتباط متغیر سن و عوامل بی

، رابطه مثبت و معناداری های حاصلداده ها، از آزمون اسپیرمن استفاده گردید. براساس یافته

-عوامل بی بین 2های مندرج درجدول طرفه یافته شد. براساس دادهو دو P<01/0در سطح

وجود  ارتباط معناداری های ورزشی در فرهنگیان استان مازندران و سن آنانرغبتی به فعالیت

 دارد. 
به فعالیت ورزشی با سن در فرهنگیان  یرغبتبینتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد علل   -2جدول 

 مازندران

 متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

تعداد 

 نمونه

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداری

های به فعالیت یرغبتبیعلل 

 ورزشی
 01/0 021/0 222 سن

  

بدلیل عدم نرمال رغبتی فرهنگیان، خدمتی با عوامل بی ۀرستبرای سنجش ارتباط بین متغیر 

، های این آزموناستفاده گردید. برمبنای یافته ها از آزمون کروسکال والیسبودن توزیع داده

شرکت در  آنان به رغبتیبیهای مختلف فرهنگیان استان مازندران و علل اختالف بین رسته

 (.=401/0P) معنادار نبود P>01/0و در سطح  3/424های ورزشی با کای اسکوار فعالیت

، بدلیل عدم نرمال بودن رغبتیی فرهنگیان با بیمیزان ارتباط متغیر سابقهبررسی همچنین 

ارتباط  های حاصل درآزمون اسپیرمن صورت پذیرفت. براساس یافتهها، با استفاده از توزیع داده

-طرفه یافته نشد. پس براساس دادهو دو P<01/0با فرضیه مذکور، رابطه معناداری در سطح 

 استاندارد میانگین خطای انحراف استاندارد میانگین حجم نمونه جنسیت گویه ها

به  یرغبتبیعلل 

 های ورزشیفعالیت

 0402222 0424221 242202 342 مرد

 0402031 0432121 242222 341 زن
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های ورزشی در فرهنگیان استان مازندران به فعالیت یرغبتبیبین علل  2های مندرج درجدول 

 وجود ندارد.  ارتباط معناداری ی آنانو سابقه
 

به فعالیت های ورزشی با سابقه در فرهنگیان  یرغبتبینتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در مورد علل  -2 جدول

 مازندران

 متغیر وابسته متغیر مستقل
تعداد 
 نمونه

ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداری

 234/0 022/0 222 سابقه به فعالیت های ورزشی یرغبتبیعلل 

 

درک این برای ارتباطی مشاهده نگردید.  ،رغبتی فرهنگیانتحصیالت با عوامل بیبین متغیر 

 ها از آزمون کروسکال والیس استفاده گردید.نیز بدلیل عدم نرمال بودن توزیع داده رابطه

اختالف بین میزان تحصیالت مختلف فرهنگیان استان  های این آزمون فرضیه،برمبنای یافته

و در  3/122های ورزشی با کای اسکوارشرکت در فعالیت آنان به یرغبتبیمورد علل  مازندران و

 (. =243/0P) معنادار نبود P>01/0سطح 
 

 گیریبحث ونتیجه
آوری شده، ارتباط بین دو متغیری که در نظر گرفته های جمعبررسی آماری و استنباط از داده

را نشان دادند. فرضیات این تحقیق که بر اساس تحقیقات محققین  رغبتی فرهنگیانبا بی بودیم

باشند که آیا بر این مبنا می شده است،در نظر گرفته  ،جوامع مختلف بر روی اقشار مختلف

ز مانع از مورد تحقیق نی ۀباشد، برای جامعها و موانعی که برای اقشار مختلف میمحدودیت

نتایج درک مشارکت افراد می باشد؟ و یا عوامل دیگری در عدم مشارکت آنها دخالت دارند؟ 

های بیرونی بر شده در این تحقیق، حاکی از مرتبط بودن این عوامل و ارتباط بیشتر محدودیت

 اطالعات توانستند پژوهش این شده آوریجمع هایعدم مشارکت فرهنگیان، دارند. داده

 ما اختیار در ورزش در مستمر مشارکت مرتبط با عدم متغیرهای ارزیابی برای را ارزشمندی

 که مرد نفر 342فرهنگی پاسخ دهنده،  222های توصیفی، از بین بر اساس یافته .دهند قرار

 جمعیت علت به که درحالیست این .باشدمی4/22%  معادل که زن نفر 341 و 2/10% معادل

 نسبت ولی گردید توزیع هاآن بین مردان به نسبت بیشتری ۀفرهنگی، پرسشنام زنان بیشتر

 و تحقیق برای زنان از بیشتر مردان توان گفت کهمی .باشدمی زن از مرد بیشتر دهندگان پاسخ

-فعالیت به یرغبتبی علل میان که دهدمی نشان هایافته .قائلند اهمیت خود، نظرات همچنین

 عوامل بنابراین. دارد وجود داریامعن ارتباط پژوهش در حاضر فرهنگیان جنسیت و ورزشی های

( 2002های الم یوت مینگ )که با یافته است متفاوت هم با و زن مرد فرهنگیان رغبتیبی
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 نظر در با جنسیت دو در افراد هایمشارکت برای ریزیبرنامه برای ورزش متولیان. همسوست

 هایافته همچنین. کنند بیشتر ورزشی هایفعالیت به را هاآن رغبت توانندمی عوامل این گرفتن

های معتمدین و که با یافته دادند نشان را هاآن رغبتیبی و عوامل فرهنگیان سن بین ارتباط

 بر را تاثیرگوناگونی شده گرفته نظر در عوامل سنی، یرده هر در. ( همسوست1324) همکاران

و  رغبتی در سنین باالتراز عوامل بی های جسمانیوجود ضعف "احتماال .دارند رغبتیبی

 باشد.تر میهمچنین کمبود وقت در سنین پایین

-بی دالیل با هاآن تحصیالت و افراد یسابقه شغلی، هایرسته میان که اند داده نشان هایافته

رغبتی فرهنگیان عدم ارتباط عوامل بی .نگردید مشاهده ارتباطی ورزشی هایفعالیت به یرغبت

های ) اداری، اداری آموزشی و آموزش( و همچنین با سابقه در هر یک از رسته های سه گانه

فقط در طی چند سال و همچنین  ی شغلی افرادتواند به دلیل تغییرات مداوم رستهمتفاوت، می

ت نیز تحصیالباشد. عدم ارتباط  محیط کاری خودهای مختلف در کار کردن با افراد با سابقه

های انجمن تحقیقات که با یافته رغبتی خود داردنشان از همانند بودن درک افراد از عوامل بی

 مسئوالن سیاستگذاری به موضوع این. ( ناهمسوست2001آمادگی و سبک زندگی کانادا )

 با افراد برای همچنین و مدارس در آموزشی مختلف مقاطع در سالمتی فرهنگ گسترش جهت

 افراد، برای یکسان ۀبرنام ۀارائ. کندمی کمک مختلف تحصیلی مدارک و گوناگون کاری یسابقه

 هابرنامه بهتر اجرای و هاهزینه شدن کمتر به متغیر، سه این ارتباط عدم نظرگرفتن در با

تحقیق درک رزش که در این رغبتی به وارتباط بین متغیر شخصی افراد و بی .گرددمی منتهی

باشد. داداشی در تحقیق خود به ارتباط ( همسو می1322داداشی )های با یافته شده است

ای مانند کمبود عالقه و کمبود وقت اشاره کرده بود. کمبود عالقه را می توان از عوامل بازدارنده

تواند تحت عوامل ارثی یا خانوادگی دانست ولی هم میموارد روانشناختی افراد ذکر کرد که آن

-بیشتر برای آقایان و خانه های دوم یا سومشغل داشتنکمبود وقت را به علت کمی درآمد و 

 گشاهای نادریان و مشکلبا یافته هایافته همچنین دانست. هاداری و تربیت فرزندان برای خانم

باشد. همسو می عالقه و مشکالت جسمی و روانی، ( به علت مرتبط بودن عوامل وقت،1322)

گذشته های ورزشی ناشی از فعالیت ،های جسمیبعضی از مشکالت جسمی افراد مانند معلولیت

گذاری این رشوند و نوع دیگر اثی به ورزش میعالقگکه به تدریج سبب بی باشندمی

شوند. در مشارکت افراد میها، ترس از مصدومیت است که به طور روانی مانع از محدودیت

( در ارتباط عوامل شخصی و درون 2010) های جنکینزخارج از کشور نیز همسویی با یافته

های مشترکی است شاختی افراد، یافتههای جسمانی و ضعف روانفردی افراد دارد. محدودیت

رایط جوامع توان تاثیر شکه در این دو تحقیق بدست آمده است. با دقت در این تحقیقات می
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ها دخیل دانست که در این تحقیق تحت های آنهدر یافتها را مختلف و همچنین فرهنگ آن

های ها، تسهیل کنندهسوق دهنده ها بحث شده است.عنوان عوامل سوق دهنده در مورد آن

شناختی احساس یعنی فرد به طور روان .باشندهای ورزشی میمسیر مشارکت افراد به فعالیت

-کند، سپس پس از تصمیم به مشارکت با کمی سوق دهندههای ورزشی پیدا میبه فعالیت نیاز

 همانندشود. ضعف عدم آگاهی از فواید ورزش که در فرهنگیان وجود دارد را ها مواجه می

های عمومی از عدم داشتن آگاهی توان درک کرد.می (1324) همکاران و های معتمدینیافته

-عدم برنامهآوری اطالعات، دالیل متعددی باشد. ضعف خود افراد در جمعتواند به ورزش، می

-ها با یافتهتواند از این دالیل باشد. همچنین یافتهها میمسئوالن و ضعف رسانه ریزی مناسب

همسو ( 2001) کانادا زندگی سبک و آمادگی تحقیقات و انجمن  (2002) مینگ یوت الم های

از مهمترین عوامل  ،های دوستان و خانوادهاجتماعی مانند حمایت هایباشد. داشتن انگیزهمی

الم یوت مینگ وجود باشند که در تحقیقات میافراد به مشارکت در ورزش،  ۀاننداجتماعی انگیز

دارد. همچنین نداشتن همبازی و کمبود حمایت نیز در تحقیقات انجمن آمادگی کانادا به چشم 

های ناهمسان برای ورزش کردن، از موارد مهمی است که گروهخورد. درگیر شدن افراد در می

باال بودن انتظار از فرد میانسالی که در گروه جوانان  برای مثال، ها مواجه می شوند.افراد با آن

سوم، به  ۀیافته ها در فرضی گردد.قرار می گیرد، به تدریج سبب بی میلی او به آن فعالیت می

ها بیشتر از این دو متغیر پرداخته اند. کمبود و یا نبود سوق دهنده بندی میزان ارتباطاولویت

ها تاثیر دارند. کرافورد، جکسون و گادبی در سال عالقگی آنهای شخصی افراد در بیویژگی

های این اند که بر خالف یافتهافراد پرداخته ۀبه تاثیر گذاری سه دسته از عوامل بازدارند 1224

دی در اولویت اول، عوامل فردی در اولویت دوم و عوامل بین فردی در تحقیق، عوامل اقتصا

شرایط زندگی اجتماعی و ها، بوجود آمده توسط دولت هایاولویت سوم قرار گرفتند. محدودیت

گرفتن تواند از دالیل اولویت قرارهای اوقات فراغت میهای مشارکت در فعالیتباالبودن هزینه

باشند، عوامل ما می ۀفرهنگیان که خود به عنوان سرمنشا فرهنگ در جامع باشند.این موارد 

دانند. شاید داشتن روان قوی و گذار میعالقگی خود تاثیرفرهنگی و اجتماعی را بیشتر در بی

باشد، نتوانسته تحت تاثیر عوامل دیگر قرار شناختی و درونی افراد میبا ثبات که از عوامل روان

های اجتماعی های نبود حمایتفرهنگ ورزش در بین آنها و همچنین دغدغهگیرد، ولی ضعف 

فارغ از عوامل درونی افراد تواند هایی است که میاز سوی خانواده یا همساالن جزء محدودیت

باشد. برخی از عوامل درون شخصی مانند ضعف اعتماد بنفس و نداشتن مهارت ها در فعالیت، 

های دیگر نیز در ارتباط هستند. برای مثال، باالبردن سوق دهندههای عمومی و یا با آگاهی

های عمومی در ورزش می تواند به باالبردن اعتماد بنفس کمک کند ولی در این تحقیق، آگاهی
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 و افراد خود درون در تغییر نگریم.های دیگر میبه هر یک از محدودیت ها جدای از محدودیت

 رغبتیبی بر گذارتاثیر یاولیه عامل ساختن مرتفع از پس دشای ورزشی های فعالیت به گرایش

تواند در تغییر دادن و تمایل یکی از موارد مهمی است که می خودکارآمدی. آید بوجود افراد،

-ویژگی بر تاثیرگذار عوامل(. 110 .، ص2012، 1گاستون) کننده باشدفرد به هر فعالیتی کمک

 شناسایی باید هاآن توسط فرهنگیان درونی حاالت و جسمانی هایویژگی مانند شخصی های

 رفتار ۀکنندتعیین عوامل ایجاد و درونی حاالت تغییر و جسمانی هایضعف اصالح. گردد

 هایویژگی اثر بر که رغبتیبی علل بردن بین از برای راهکارهایی تواندمی خود، در ورزشی

بر طبق تئوری رفتار طراحی شده، تصمیم به اجرای فعالیت های  .باشد اند، آمده بوجود شخصی

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

کند. ایجاد رفتار ورزشی در  ریزی شده کمک میایجاد رفتار ورزشی پس از یک فرایند برنامه

هنجار های ذهنی و  گیری نگرش،از شکلکه آنهم پس  افراد، نیاز به تشکیل شدن نیات رفتاری

با استفاده از تغییر دادن درست رفتارهایی که گردد. کنترل بر رفتار، شکل می گیرد، منتج می

شتر د به رفتار ورزشی را در افراد بیتوان تعهگردند، میاز زندگی با سبک غیرفعال ناشی می

 با ر دادن درست رفتار را نشان دهد.یچگونگی تغی تواند به افرادکرد. مدل مراحل تغییر می

 در عمومی آگاهی بردن باال و مسئوالن ریزیبرنامه و هارسانه طریق از جامعه فرهنگ در تغییر

 ورزشی هایفعالیت به را افراد ۀعالق و رغبت توانمی ورزشی، هایفعالیت مزایای و فواید مورد

 در ورزشی هایگروه ایجاد و محلی هایطیف طریق از ورزشی هایفعالیت گسترش .کرد بیشتر

 تعامالت به تواند می کاری، محیط در همچنین و فرهنگیان هایشهرک در همسایگی محیط

 ها گروه در اجتماعی حمایت به عوامل این .شود منجر ورزشی های زمینه با اجتماعی مثبت

 ایجاد و ریزیبرنامه با. گرددمی منتهی کار محیط در حتی همسایگی و یا خانواده محیط در چه

 های واحد همچنین و پرورش و آموزش ادارات توسط فرهنگیان آسان مشارکت برای تسهیالت

-میایجاد ارتباطات مناسب،  .شوندمی داده سوق ورزشی های فعالیت به فرهنگیان آموزشی،

از طریق  هامحدودیتبا مرتفع ساختن این . ها درگیر کنددر این فعالیتتواند افراد بیشتری را 

کردن امکانات و تسهیالت مناسب، سهولت در دسترسی به این اماکن و تسهیالت و فراهم

توان مشارکت افراد را به عواملی که بیشتر به محیط فرد بستگی دارد تا عوامل درونی او، می

 به افراد مشارکت عدم ۀزمین در زیادی تحقیقات اینکه با های ورزشی بیشتر کرد.فعالیت

-آن هاکنندهمشارکت تعداد افزایش شاهد تاکنون ولی است،گردیده انجام ورزشی هایفعالیت

 بدست که نتایجی بر عالوه باید اهداف، این با تحقیقات انجام با. نیستیم داریم، انتظار که گونه

                                                             
1. Gastone 
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 و مشخص زنند،می سرباز اجرا از که افرادی دالیل یا و ها کنندهشرکت هایانگیزه آیند،می

 قشر، این در دالیل این شدن روشن. شود اقدام هاآن رفع یا و افزایش برای هابرنامه در سپس

 فشار آنها بر بیرون از که عواملی به یا و شده آشنا خود ضعف نقاط به افراد که کندمی مشخص

 استخراج ،"اصرف بنابراین. گردند مطلع باشند، نداشته حضور ورزش فضای در تا کنند می وارد

 امر در که مسئوالنی و افراد خود توسط درست ۀاستفاد بلکه نیست مطرح عوامل این کردن

شود با مطالعه و پیشنهاد می .کندمی ترپررنگ را تحقیقات این تاثیر دارند، نقش سیاستگذاری

تحصیلی، اجرا گردد و مقاطع مختلف  تحقیق، چنین تحقیقی در مورد دانش آموزان در

های مستمر ورزشی، های ورزشی توسط فرهنگیان دارای فعالیتاجرای فعالیت ۀهمچنین انگیز

 بررسی شود.
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Abstract 
Sports activities should be encouraged due to healthy life. The purpose of 
present study was to Surveying and prioritizes the disinterest causes of 
teachers towards sports activities in Mazandaran province focused on 
personal factors and situational factors  and too, surveying relation of 
demographic variations to disinterest causes of teacher . It was a survey done 
through field study. Population composed of teachers employed in 
Mazandaran province (41783) that the sample was 750 teachers. Instrument 
was a researcher-made questionnaire that stratified cluster sampling. Data 
analysis was done by Pearson Correlation, Spearman Correlation, and 
Friedman test. Results showed that personal factors(r=0.652, P<0.01) and 
situational factors (rho=0.723, P<0.01) were related significantly and 
positively to disinterest towards sports activities. There was significant 
difference between personal factors and situational factors in disinterest 
towards sports activities (χ2 (DF=1) = 983.668, P<0.01). The priority was 
referred to the situational factors (MR=2.11), and followed by the personal 
factors (MR=1.67). Too, in the demographic variations age and gender were 
related by disinterest causes of teachers. By priority  appealing effect of the 
characteristics of an activity on individuals (situational factors) on the 
psycho-logical disposition in preference of an activity or an action (personal 
factors) suggests that to sport managers should consider  to decrease the 
Situational Factors to develop sport between teachers. 
Keywords: Internal Constraints, External Constraint, Participation in Sport 
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