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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی دالیل عدم مشارکت فرهنگیان مرد ایران در فعالیتهای ورزشی در سال ()1394
میباشد .این پژوهش ،توصیفی بوده و از نوع مطالعات تحلیلی میباشد که بهصورت میدانی اجرا شده است .جامعۀ
آماری پژوهش را کلیۀ فرهنگیان مرد سراسر کشور تشکیل دادند که با توجه به حجم باالی جامعه ،تعداد  385نفر
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .روش تحقیق ،تحلیل عاملی بوده است .یافتهها نشان میدهد در متغیر اول که متغیر
ویژگیهای فردی است ،سه جزء عاملی (عدم داشتن مهارت ورزشی ،خستگی و بیحوصلگی و ترس از مصدومیت) ،در
متغیر موانع بازدارنده ،چهار جزء عاملی (دردسترس نبودن اماکن و تسهیالت ،کیفیت پایین اماکن و تسهیالت ورزشی،
مشغلۀ کاری و خانوادگی زیاد و کمی درآمد) ،در متغیر سوقدهندههای محیطی ،چهار جزء عاملی (عدم برنامهریزی
مناسب برای فرهنگیان ،عدم اطالع از ورزشهای موجود ،احساس شرمندگی پس از باخت و تعداد کم اماکن ورزشی
برای فرهنگیان) و در متغیر ویژگی ورزشهای موجود ،دو جزء عاملی (بیزاری از برد و باخت و مدت و شدت زیاد
فعالیتهای ورزشی) تأثیرگذار میباشند .بهطورکلی ،میتوان گفت که از طریق مدیریت بهتر و فراهمساختن
زیرساختها توسط مسئولین ،این عوامل میتوانند مرتفع شوند و سازمان آموزشوپرورش را به اهداف خود در این
زمینه برسانند.
واژگان کلیدی :تحلیل عاملی ،مشارکت ورزشی ،فرهنگیان ایران

* نویسندۀ مسئول

Email: dornaumz6268@gmail.com
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مقدمه
در عصر حاضر ،ورزش بهعنوان ابزاری چندبعدی در حوزههای مختلف تأثيرات گستردهای بر جای
میگذارد .امروزه ،ورزش در سالمت افراد ،گذراندن اوقات فراغت سالم ،بانشاط و لذتبخش ،آموزشو
پرورش بهویژه در نسل نوجوان ،ایجاد روابط اجتماعی سالم در جامعه ،پيشگيری از ابتال به بيماریها
و پيشگيری از بسياری از مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی نقش خود را متجلی ساخته است
(ميرغفوری ،تورانلو ،ميرفخرالدینی .)85 ،1388 ،ورزش یكی از راههایی است که افراد میتوانند به
کمك آن بر فشارهای جسمی ،روحی ،روانی و اجتماعی ناشی از زندگی در دنيای متالطم و پرتنش
امروزی فائق آیند (پالم 1و وولفيانگ .)25 ،2002 ،2مطالعات نشان داده است اشخاصی که بهطور
منظم به ورزش میپردازند ،کمتر از دیگران دچار ناراحتیهای قلبی و عروقی میشوند ،فشارهای
عصبی کمتری را تحمل میکنند و از اعتمادبهنفس بيشتری برخوردار میباشند .عالوهبراین ،به
زندگی خوشبينتر هستند و کمتر دچار افسردگی میشوند (نورگس.)49 ،2011 ،3
داشتن ویژگیهای مثبت بهوجود آمده از ورزش ،از مسائل مهمی است که یكی از اهداف برنامهریزان
و مسئوالن سازمانها جهت افزایش بهرهوری و پيشرفت نيروی انسانی خود میباشد .این افراد که
بهعنوان منابع سازمانی مطرح هستند ،از اهميت زیادی برخوردار میباشند؛ زیرا ،منابع انسانی عامل
مشترک انسانی در هر سازمان میباشد و از نظر سازمانها ،کارکنان منابع اصلی سازمان هستند و
دارای ویژگیها ،رفتار و ظرافتهای خاصی میباشند (نه مانند منابع فاقد حيات مثل سرمایه و
زمين) (چنگ ،4تونگ 5و کوزه چيان .)51 ،2012،از بين سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور،
آموزشو پرورش بهعنوان یكی از حساسترین سازمانها میباشد که سهم بهسزایی در فراهمکردن
جامعهای سالم با آیندهای روشن دارد .تمام افراد جامعه در دوران طالیی فراگيری خود ،از دبستان تا
پایان دبيرستان ،وارد این کارگاه عظيم و قرنطينۀ عمومی میشوند .هدایت و رهبری سيستم اداری
و واحدهای آموزشی بر عهدۀ فرهنگيان است .قشر فرهنگيان بهعنوان متصدیان آموزشوپرورش در
هر جامعه ،اولين حلقه در راه ميل به اهداف توسعهای و تحولگرا بوده و بسيار کارساز و مهم
میباشند .با وجود اقدامات بهوجودآمده در کشور درراستای باالبردن آمادگی جسمانی و روانی این
قشر آیندهساز ،تعداد کمی از آنها در این فعاليتها مشارکت میکنند (حسينی110 ،1372 ،؛
وفایی مقدم .)18 ،1391 ،همچنين ،علیرغم اینکه این افراد بهنوعی با فرهنگسازی در افراد
1. Palm
2. Wolfyang
3. Norges
4. Cheng
5. Tung
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جامعه آشنایی دارند ،اما درنظرگرفتن و بررسی محدودیتهایی که مسبب اصلی مشارکتنكردن آن-
ها است از نكات بسيار مهم برای افزایش روحيه و انگيزش آنها میباشد .در زمان اوقات فراغت،
تمایل به اجرای فعاليتهای ورزشی جهت گذراندن فعال اوقات فراغت برای بازسازی ذهنی و
جسمانی ،یكی از ملزوماتی است که فرهنگيان به آن اذعان دارد؛ فعاليتهایی که هرچند هم از
قوانين خاصی تبعيت نكنند ،اما آرامش روانی و جسمانی را رقم میزنند.
پس از اینکه فرد محدودیتهای اوليه را پشت سر گذاشت و به فعاليتهای ورزشی روی آورد،
مشكل پایبندی به ورزش یا حفظ استمرار برنامۀ ورزشی بهوجود میآید .بسياری از افراد پس از
اجرای فعاليتهای ورزشی ،مجددا به علل گوناگون این فعاليتها را ترک میکنند .نمودار زیر روند
کاهش درصد شرکتکنندگان که در شش ماه اول رخ میدهد و پس از  18ماه متوقف میشود را
نشان میدهد (کميتۀ بينالمللی فعاليت جسمانی و سالمت.)63 ،2005 ،1

شکل  -1روند کاهش فعالیت براساس زمان

در اینجا الزم است این نكته را ذکر کنيم که براساس پژوهشهای انجامشده مشخص گردیده است
که برای بسياری از مردم ،شروع برنامههای ورزشی ،آسانتر از پایبندی به آن است .
دستهبندی محدودیتهایی که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است براساس مطالعات پيشين که
دراینزمينه انجام شده است صورت گرفته است .این دستهبندیها میتواند بسته به شرایط هر
منطقه متغير باشد؛ برایمثال ،نویل )1986( 2محدودیتها را به سه گروه محدودیتهای ارگانيسمی
(ویژگیهای برآمده از خود شخص مانند وزن ،قد ،نگرش و غيره) ،محدودیتهای اجرایی (اقدام و
اجرای مناسب و ماهرانۀ فعاليتها) و محدودیتهای محيطی (مانند آبوهوا ،امكانات و غيره)
تقسيمبندی کرده است.
1. Committee on Physical Activity, Health, Transportation & Land Use
2. Newell
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شکل 2ـ مثلث محدودیت نویل ـ تطابق و هماهنگی بین سه ضلع

طبق نظر نویل ،این محدودیتها بهصورت اثر متقابل ارگانيسمی ـ محيطی ،اجرایی ـ ارگانيسمی و
اجرایی ـ محيطی بهوجود میآیند (تارا)35 ،2001 ،1؛ برایمثال ،عمل کودک در دوران طفوليت
براساس شرایط محيطی و تعامل آن با محدودیتهای دیگر تعيين میشود؛ بهعنواننمونه،
هنگامیکه او در آب قرار میگيرد ،حرکات مربوط به شناکردن را انجام میدهد ،اما بر روی زمين
حرکات دیگری مانند حرکات مربوط به راهرفتن را انجام میدهد؛ بنابراین تعریف ،فرد برای اینکه
فعاليتی را انتخاب کند باید بين شرایط سه ضلع ،تطابق و تعاملی را بهوجود آورد و پس از کنارزدن
محدودیتها ،فعاليتی را اجرا کرده و سپس ،آن را کنترل نماید (ورسچورن ،ویارت ،هرمان و کتالر،2
.)496 ،2012
گاهی نيز تمایل به اجرای ورزشی براساس موارد و موضوعاتی است که ناگهان براساس بيماری و یا
موارد مربوط به آن بهوجود میآید و فرد را ترغيب به اجرای فعاليتهای ورزشی میکند.
ریچاردسن )2014( 3اعتقاد دارد که همين مسأله ،محدودیتی برای اجرای فعاليت ورزشی در افراد
میشود .جاییکه ورزش برای درمان بيماریها بهکار میرود ،بيشتر سبب تطابق فرد با بيماری با
استفاده از ورزش میشود (ریچاردسن ،فولكنر.)169 ،2014 ،4
همچنين ،کرافورد و همكاران )1991( 5براساس مدل سلسلهمراتبی ،سه دسته از محدودیتها را
شناسایی کردهاند؛ محدودیتهای درونشخصی ،محدودیتهای بين شخصی و محدودیتهای
ساختاری.

1. Tara
2. Verschuren, Wiart, Hermans, Ketelaar
3. Richardson
4. Faulkner
5. Crawford, Jackson & Godbey
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شکل 3ـ شرکت در فعالیتهای اوقات فراغت بهعنوان توازن بین عوامل بازدارنده و جذابیتها (کشکر و
احسانی)125 ،1386 ،

ـ عوامل درونشخصی :ویژگیهایی که درون هر فرد بهعنوان شرایط روانشناختی وجود دارد از
قبيل عوامل شخصيتی ،نگرشها و حاالت درونی.
ـ عوامل بين شخصی :شامل تعامالت با دیگران مانند خانواده ،دوستان ،همكاران و همسایگان می-
باشد.
ـ عوامل ساختاری :عواملی مانند کمبود فرصت و یا هزینۀ فعاليتها که از محيط بيرون بر فرد فشار
میآورند (فتاحيان و آقایی.)166 ،1391 ،
میتوان از این نمودار اینگونه استنباط کرد که انگيزانندهها (جذابيتها) و عوامل بازدارنده ،در
حالت معكوس یكدیگر بر مشارکت در فعاليتهای ورزشی تأثير میگذارند.
1
شایانذکر است که دانشمندان زیادی این یافتهها را موردنقد قرار دادهاند (شيلد ،سينوت و بار ،
.)18 ،2012
هنگامیکه فرد تعادل بين محدودیتها و انگيزانندهها را برقرار کند ،کمکم تمایل پيدا میکند
فعاليتهای ورزشی را انتخاب نماید و یا بهشكل مستمر ادامه دهد .در برخی از پژوهشها به
انگيزانندهها نيز اشاره شده است .نادریان و هاشمی ( )1388در پژوهش خود به بررسی انگيزانندهها
در ورزش تفریحی پرداختند و حفظ سالمتی و بهداشت ،تناسب و زیبایی اندام و کسب مهارت و
توانایی را از مهمترین انگيزهها دانستند (نادریان و هاشمی.)41 ،1387،
عالوهبراین ،از سال ( )1970به بعد ،در زمينۀ بررسی و شناخت عوامل بازدارندۀ فعاليتهای ورزشی و
تفریحی ،مطالعاتی در خارج از کشور انجام شده است و پژوهشگران ،طرحهای پژوهشی زیادی را ارائه
داده و به اجرا در آوردهاند که در همۀ آنها ،موانع شخصی و اجتماعی موجود و موانع دیگر برای
1. Shields, Synnot, Barr
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مشارکت در فعاليتهای ورزشی و تفریحی بررسی میشود (بایلی 1و همكاران.)12 ،2010 ،
هندرسون و آنسورث )2001( 2نيز در پژوهشهای خود نشان دادند که کمبود وقت ،عدم عالقه و
کمبود امكانات و سرمایه ،موانعی برای حضور در فعاليتهای تفریحی و بدنی هستند (جنكينز،3
 .)31 ،2010عالوهبراین ،شاو و داوسون )2001( 4در بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت در
فعاليتهای ورزشی بيان کردند که زنان برای مشارکت در فعاليتهای ورزشی با موانع بيشتری
نسبت به مردان مواجه میباشند (شاو و داوسون .)279 ،2001 ،آنها علل حضورنيافتن زنان در
فعاليتهای ورزشی را نداشتن همراه برای مشارکت در فعاليتهای ورزشی ،تعهدات خانوادگی ،کمی
اطالعات ،خجالتیبودن ،کمبود وسایل نقليه و ناتوانی جسمی ذکر نمودهاند .در پژوهش دیگری،
جاراسما و همكاران )2014( 5گزارش دادند که یكی از علل بازدارندۀ مردان از انجام فعاليتهای
ورزشی ،اطالعرسانی ناکافی به افراد است؛ زیرا ،آنها از سرویسهای ارائهشده و از وجود خدماتی
برای فعاليتهای ورزشی ناآگاه هستند (جاراسما ،دیكسترا و گيرتزن .)81 ،2014 ،6عالوهبراین ،در
پژوهشی که شيكوکو 7و همكاران ( )2014درمورد مشارکت دانشآموزان و معلمان انجام دادند،
عنوان کردند که (تقریبا) یكی از مهمترین عوامل مشارکت دانشآموزان ،عوامل انگيزشی است که
معلمان در دانشآموزان بهوجود میآوردند و آنها را به آن ترغيب میکنند .همچنين ،یكی از دالیل
اصلی مشارکت معلمان در این پژوهش ،وجود تسهيالت کافی ،بهویژه برای قشر معلمان در کانادا نام
برده شده است (شيكوکو ،آنت ،الو و الچ .)32 ،2014 ،8نتایج دیگر مطالعات انجامشده در ایران
نشان میدهند که کمبود عالقه ،کمبود وقت ،نداشتن انگيزۀ الزم ،نبود برنامهریزی صحيح در
مدارس ،نداشتن دسترسی به سالنهای ورزشی ،کمبود و گرانی وسایل ورزشی ،محدودیتهای
اجتماعی و فرهنگی و مخالفت والدین ،از عوامل مشارکتنداشتن فعال دانشآموزان و دانشجویان
پسر و دختر در فعاليتهای ورزشی است (احسانی22 ،1381 ،؛ ميرغفوری و همكاران.)91 ،1388 ،
مشارکت در فعاليتهای ورزشی همواره مسالۀ مهمی بوده است و توجه پژوهشگران زیادی را بهخود
جلب کرده است .در نگاه اول بهنظر میرسد موانعی که بر سر راه افراد برای شرکت در ورزش وجود
دارد ،مهمترین فاکتورهای تعيينکنندۀ مشارکت هستند .سالمی و همكاران ( )1381در پژوهش
1. Bailey
2. Handerson & Ainsworth
3. Jenkins
4. Shaw & Dawson
5. Jaarsma
6. Jaarsma, Dijkstra, Geertzen
7. Shikako
8. Shikako, Annette, Law, Lach
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وسيعی به توصيف موانع شرکت افراد در فعاليتهای ورزشی پرداختند .برایناساس ،آنها مهمترین
موانع مشارکت در ورزش را عوامل جسمانی ،نگرش خانواده ،عوامل روانی ،نگرش مسئوالن جامعه،
تغييرات فيزیولوژیك و عوامل امكاناتی و تسهيالتی دانستند (احسانی و عزب دفتران.)42 ،1382 ،
عالوهبراین ،ميرغفوری و همكارن ( )1388به بررسی موانع مشارکت دانشجویان در دانشگاه یزد
پرداختند و مهمترین موانع مشارکت را موانع شخصی ،خانوادگی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
عنوان نمودند (ميرغفوری ،تورانلو و ميرفخرالدینی.)91 ،1388 ،
عالوهبراین ،فتاحيان و همكاران ( )1391در پژوهش خود به تطبيقپذیری موانع مشارکت زنان
ورزشكار و غيرورزشكار براساس مدل کرافورد و گادبی 1پرداختند و به نتایجی مبنی بر تطبيقپذیری
برخی از ابعاد با دبيران شهر همدان رسيدند (فتاحيان و آقایی.)164 ،1391 ،
وفاییمقدم و همكاران ( )1391نيز در پژوهشی با عنوان "بررسی دالیل عدم رغبت فرهنگيان استان
مازندران به مشارکت در فعاليتهای ورزشی" ،برای فرهنگيان مرد ،نبود سوقدهندههای محيطی
مانند ضعف رسانهها ،کمبود آگاهی از ورزشها و موانع بازدارنده از قبيل موانع مالی و کمبود اماکن
ورزشی را نام بردهاند و برای بانوان فرهنگی نيز نبود اماکن ورزشی ویژۀ فرهنگيان ،عدم برنامهریزی
مناسب ،مشغلههای خانوادگی و دالیل فرهنگی جامعه را ذکر کردهاند (وفایی مقدم.)18 ،1391 ،
با توجه به مسائل بيانشده ،در پژوهش حاضر چهار بعد از این محدودیتها برای شناسایی
محدودیتهای فرهنگيان کل کشور در جنس مرد در نظر گرفته شد .بعد اول ،محدودیتهای فردی
که به خود فرد مربوط هستند ،بعد دوم ،موانع بازدارنده (موانع مالی ،محيطی و ساختاری) ،بعد
سوم ،محدودیتهای مربوط به سوقدهندههای محيطی و بعد چهارم نيز ویژگیهای ورزشها
میباشد .با توجه به اینکه فعاليت بدنی ،مؤلفۀ مهم شيوۀ زندگی سالم با فواید جسمانی و روانی
متعدد برای همۀ اقشار میباشد ،سعی بر این است که با انجام این پژوهش ،محدودیتهای
فرهنگيان در این ارتباط در سراسر کشور شناسایی شود و پس از بررسیهای الزم ،اقدامات الزم
برای افزایش سطوح مشارکت آنها انجام گيرد.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی بوده و از نوع مطالعات تحلیلی میباشد که بهصورت میدانی اجرا شده است .ابزار
اجرای پژوهش ،پرسشنامۀ پژوهشگرساختهای بود که در دو بخش مشخصات فردی و سؤاالت اصلی
طراحی گردیده بود .بهمنظور تعيين روایی و پایایی آن ،پس از بررسی منابع داخلی و خارجی و نيز
1. Kraford & Godby
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سؤال و نظرخواهی از چند تن از اساتيد متخصص در رشتههای روانشناسی و مدیریت ورزشی و نيز
مطابقت این سؤاالت با فرهنگ درون کشور و سازمان آموزشوپرورش ،ميان افراد نمونه توزیع
گردید .همچنين ،بهمنظور اندازهگيری قابليت پایایی از روش آلفای کرونباخ و نرمافزار اس .پی .اس.
اس 1استفاده گردید و درنهایت ،ضریب آلفا معادل ( )0/89بهدست آمد.
عالوهبراین ،جامعۀ آماری پژوهش را کليۀ فرهنگيان مرد سراسر کشور تشكيل دادند که با توجه به
حجم باالی آنها ،تعداد  385نفر از پنج منطقۀ کشور (شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکزی) با
استفاده از روش نمونهگيری خوشهای تصادفی بهعنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند .شایانذکر است
که روش مورداستفاده جهت بررسی عوامل عدم مشارکت ،تحليل عاملهای مرتبط بود که توسط
نرمافزار ليزرل 2انجام گرفت.
نتایج
با توجه به نتایج بهدستآمده از یافتههای توصيفی ،تعداد آزمودنیهایی که به پرسشنامهها پاسخ
صحيح دادهاند 365 ،نفر هستند .همچنين ،مشخص میشود که افراد در دامنۀ سنی  31تا  35سال
بيشترین فراوانی را دارند ،بيشتر افراد دارای سابقۀ پنج تا  15سال میباشند ،مدرک تحصيلی
کارشناسی بيشترین درصد را در بين مدارک تحصيلی دارا است و افراد در گروه آموزشی دارای
بيشترین فراوانی در بين گروههای خدمتی هستند .عالوهبراین ،یافتهها نشان میدهد که افراد نمونه
بهطور ميانگين )0/07( ،ساعت در هفته تمرین ورزشی داشتهاند و ميانگين فاصلۀ افراد نمونه تا
اماکن ورزشی )2/02( ،کيلومتر بوده است که نشاندهندۀ کمبودن فاصلۀ آنها تا اماکن ورزشی
است (جدول شماره یك).

1. SPSS
2. Lisrel
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جدول 1ـ یافتههای توصیفی به تفکیک متغیرهای آن
متغیر
جنس

مدرک تحصيلی

گروه

سابقه

سن

تفکیکشده
مرد
دیپلم
فوقدیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
اداری
اداری ـ آموزشی
آموزشی
کمتر از  5سال
 5تا  15سال
 16تا  25سال
بيش از  25سال
کمتر از  25سال
 26تا  30سال
 31تا  35سال
 36تا  40سال
بيش از  40سال

موجودی یافتشده به درصد
100
8/6
21/9
51/5
18/9
0/3
19/9
28/8
51/3
21/9
42/7
29/9
2/5
5/5
25/5
25/8
18/4
0/3

جهت بررسی فرضياتی که برای این پژوهش در نظر گرفتيم ،از شاخصهای آمار استنباطی استفاده
شد که در این قسمت به آن اشاره شده است.
جدول شماره دو مقادیر ویژه و واریانس متناظر با عاملهای متغير اول؛ یعنی ویژگیهای فردی را
نشان میدهد .در ستون مجموع ضرایب کل عوامل نيز مقادیر ویژۀ اوليه برای هریك از عاملها در-
قالب مجموع واریانس تبيينشده برآورد میشود که این واریانس ،برحسب درصدی از کل واریانس و
درصد تجمعی بهدست میآید .عالوهبراین ،مقادیر ویژۀ هر عامل ،نسبتی از واریانس کل متغيرها
است که توسط آن عامل تبيين میشود .مقدار ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط
به تمام متغيرها در آن عامل قابلمالحظه است؛ ازاینرو ،مقادیر ویژه ،اهميت اکتشافی عاملها را در
ارتباط با متغير نشان میدهد .پایينبودن این مقدار برای یك عامل ،بدینمعنا است که آن عامل،
نقش اندکی در تبيي ن واریانس متغيرها داشته است .در این جدول ،ستون مجموع ضرایب عوامل
چرخشدادهشده ،مجموعۀ مقادیر عاملهای استخراجشده پس از چرخش را نشان میدهد .با توجه
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به نتایج بهدستآمده ،سه جزء عاملی وجود دارند که  58/370درصد از واریانس کل دادهها را دربر-
میگيرند .دادههای فوق پس از چرخش واریماکس بهترتيب عدم داشتن مهارت ورزشی 20/77
درصد ،خستگی و بیحوصلگی  18/98درصد و ترس از مصدوميت  18/60درصد میباشد که در-
مجموع 58/37 ،درصد از واریانس کل را تبيين میکنند.
جدول 2ـ مقادیر ویژه و واریانس عاملهای پژوهش
مقدار ویژۀ اولیه
مؤلفهها

داشتن مشكالت جسمانی
خستگی ناشی از کارهای روزمره
نداشتن مهارت اجرا
عالقهنداشتن به ورزش
اعتمادبهنفس پایين
بهدليل بدن ضعيف
اعتمادبهنفس پایين
بهدليل مهارت ضعيف
تنبلی و بیحوصلگی
ترس از مصدوميت و
آسيب ورزشی
کمی وقت یا فرصت

واریانس

درصد فراوانی

به درصد

تجمعی

3/054
1/115
1/084
0/924

33/930
12/393
12/048
10/262

33/930
46/232
58/370
68/633

0/703

7/816

76/488

0/653

7/252

80/700

0/617

6/857

90/575

0/475

5/277

95/834

0/375

4/166

100/000

جمع

دوران جمع مربعات بارگذاریشده
واریانس

درصد فراوانی

به درصد

تجمعی

20/775 1/870
18/988 1/709
18/608 1/675

20/775
39/793
58/370

جمع

درادامه ،در جدول شماره سه ماتریس چرخشدادهشدۀ مؤلفهها نشان داده شده است که بارهای
عاملی هریك از متغيرها در عاملهای باقیمانده پس از چرخش میباشد .میدانيم که هرچه مقدار
قدرمطلق این ضرایب بيشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بيشتری در کل واریانس متغير موردنظر دارد.
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جدول 3ـ مقادیر ماتریس عاملی دورانیافته
عوامل
پایينبودن اعتماد به نفس بهدليل نداشتن مهارت
نداشتن مهارت در انجام ورزشها
اعتمادبهنفس پایين بهدليل اندام ضعيف
کمبود وقت و فرصت
خستگی ناشی از کارهای روزمره
داشتن مشكالت جسمانی(آسيب ،بيماری و غيره)
عالقهنداشتن به ورزش
احساس تنبلی و بیحوصلگی
ترس از مصدوميت و جراحت

مؤلفه
1

2

3

0/787
0/708
0/515
0/467
-0/109
0/230
0/409
0/187
-0/015

-0/020
0/437
-0/525
0/264
0/776
0/696
0/539
0/15
0/263

0/004
0/007
0/352
0/384
0/060
0/127
0/269
0/841
0/774

بنا بر نتایج حاصل از پژوهش در جدول باال ،پارامترهای تأثيرگذار شناساییشده بهترتيب زیر میباشند:
نداشتن مهارت در اجرای ورزشها ،پایينبودن اعتمادبهنفس بهدليل نداشتن مهارت در اجرای ورزشها،
خستگی از کارهای روزمره ،احساس تنبلی و بیحوصلگی و ترس از مصدوميت

در جدول شماره چهار مقادیر ویژه و واریانس متناظر با عاملهای دومين متغير تأثيرگذار؛ یعنی
موانع بازدارنده نشان داده شده است .با توجه به توضيحاتی که درمورد متغير اول ارائه شد ،دراین-
مورد نيز با توجه به نتایج بهدستآمده ،چهار جزء عاملی وجود دارد که  64/91درصد از واریانس کل
دادهها را شامل میشود .دادههای فوق پس از چرخش واریماکس بهترتيب عبارت هستند از :در-
دسترسنبودن اماکن و تسهيالت ورزشی  20/77درصد ،کيفيت پایين اماکن و تسهيالت ورزشی -
 17/17درصد ،مشغلۀ کاری و خانوادگی زیاد  16/51درصد و کمی درآمد  16/34درصد .درادامه ،در
جدول شماره پنج ماتریس چرخش مؤلفهها نشان داده شده است که بارهای عاملی هریك از
متغيرها در عاملهای باقیمانده پس از چرخش میباشد .همانطور که گفته شد ،هرچه مقدار قدر-
مطلق این ضرایب بيشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بيشتری در کل واریانس متغير موردنظر دارد.
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جدول 4ـ مقادیر ویژه و واریانس عاملهای پژوهش
مقدار ویژۀ اولیه
مؤلفه
درآمد کم
هزینۀ رفت و برگشت
هزینۀ استفاده از اماکن
ورزشی
بدی شرایط آبوهوا
دردسترسنبودن
اماکن ورزشی
کيفيت پایين اماکن ورزشی
وجود اماکن ورزشی
غيربهداشتی
نداشتن برنامهریزی دقيق
مشغلۀ کاری و خانوادگی زیاد
نگهداری از فرزندان

جمع

دوران جمع مربعات بارگذاریشده

واریانس به درصد فراوانی

واریانس به درصد فراوانی

جمع

درصد

تجمعی

درصد

تجمعی

17/171
16/516

17/171
33/686

2/869
1/356

28/686
12/575

28/686
42/262

1/717
1/652

50/026

1/251

12/513

54/776

1/634

16/340

64/910

1/013

10/134

64/910

1/488

14/884

0/912

9/115

24/025

0/799

7/992

84/017

0/612

6/116

88/133

0/470
0/426
0/290

4/703
4/259
2/904

92/836
97/096
100/000

جدول 5ـ مقادیر ماتریس عاملی دورانیافته
عوامل
بدی شرایط آبوهوا
دردسترسنبودن اماکن ورزشی
هزینۀ رفت و برگشت
درآمد کم
هزینۀ استفاده از اماکن ورزشی
وجود اماکن ورزشی غيربهداشتی
کيفيت پایين اماکن ورزشی
مشغلۀ کاری و خانوادگی زیاد
نگهداری از فرزندان
نداشتن برنامهریزی دقيق

مؤلفهها
1

2

3

4

0/926
0/829
-0/002
0/045
-0/009
0/133
0/151
-0/154
0/143
0/211

0/023
0/0163
0/759
0/730
0/626
0/013
0/219
-0/078
0/069
0/249

0/052
0/0265
0/0262
0/199
-0/174
0/851
0/816
0/136
0/038
0/112

0/058
0/086
0/008
0/059
0/082
0/115
0/145
0/820
0/034
0/427
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براساس نتایج حاصل از جدول فوق ،پارامترهای تأثيرگذار شناساییشده در متغير دوم بهترتيب زیر
میباشد:
 .1بدی شرایط آبوهوایی
 .2دردسترسنبودن اماکن ورزشی
 .3هزینۀ زیاد رفت و برگشت تا اماکن ورزشی
 .4درآمد کم افراد نمونه
 .5وجود اماکن ورزشی غيربهداشتی
 .6کيفيت پایين اماکن ورزشی
 .7مشغلۀ کاری و خانوادگی زیاد
 .8نگهداری از فرزندان
در این قسمت به بررسی ميزان ارتباط متغير سوم؛ یعنی سوقدهندههای محيطی بر عدم مشارکت
فرهنگيان کل کشور در ورزش میپردازیم که در جدول شماره شش ،مقادیر ویژه و واریانس متناظر
با عاملهای این متغير نشان داده شده است .دراینمورد نيز با توجه به نتایج بهدستآمده ،چهار جزء
عاملی وجود دارد که ( )54/27درصد از واریانس کل دادهها را شامل میشود .دادههای فوق پس از
چرخش واریماکس بهترتيب عبارت هستند از :عدم برنامهریزی مناسب برای انجام فعاليت فرهنگيان
 21/56درصد ،عدم اطالع از فعاليتهای ورزشی مفيد موجود  15/45درصد ،احساس شرمندگی
پس از باخت  9/36درصد و تعداد کم اماکن ورزشی درنظرگرفتهشده برای فرهنگيان  7/88درصد.
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جدول 6ـ مقادیر ویژه و واریانس عاملهای پژوهش
مقدار ویژۀ اولیه
مؤلفه

جمع

واریانس درصد فراوانی

دوران جمع مربعات بارگذاریشده
جمع

به درصد

تجمعی

وجود محدودیتهای فرهنگی
تعداد کم اماکن و تسهيالت ورزشی
عدم برنامهریزی مناسب

3/656
1/695
1/167

26/118
12/111
8/336

26/118
36/228
46/564

3/019
2/164
1/311

عدم اطالع از فواید جسمانی ورزشها

1/079

7/706

54/270

1/104

عدم اطالع از فواید روانی ورزشها
عدم اطالع از قوانين ورزشی
عدم اطالعرسانی مناسب رسانهها
عدم حمایت از سوی خانواده
بیعالقگی دوستان و همكاران
نداشتن همراه و همبازی
عدم وجود ورزشهای دلخواه
ترس از باخت
عدم اطالع از ورزشهای موجود
احساس خجالتزدگی از حضور در
اماکن ورزشی

0/977
0/954
0/891
0/680
0/653
0/585
0/515
0/453
0/377

6/975
6/812
4/365
4/855
4/661
4/198
3/681
3/253
2/693

61/246
68/058
74/423
79/278
83/969
88/139
91/818
95/503
97/746

0/316

2/254

100/000

واریانس به

درصد فراوانی

درصد

تجمعی

21/697
15/459
9/363

21/567
37/025
46/383

7/882

54/270

درادامه ،در جدول شماره هفت ماتریس چرخشدادهشدۀ مؤلفهها نشان داده شده است که بارهای
عاملی هریك از متغيرها در عاملهای باقیمانده پس از چرخش میباشد .همانطور که گفته شد- ،
هرچه مقدار قدرمطلق این ضرایب بيشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بيشتری در کل واریانس متغير
موردنظر دارد.
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جدول 7ـ مقادیر ماتریس عاملی دورانیافته
عوامل

مؤلفهها
1

2

-0/087 0/804
عدم اطالع از فعاليتهای ورزشی موجود
0/212 0/753
ترس از باخت
-0/109 0/752
احساس خجالتزدگی از حضور در اماکن ورزشی
0/254 0/570
عدم اطالع از قوانين ورزشی
تعداد کم اماکن و تسهيالت ورزشی برای فرهنگيان 0/709 -0/185
0/868 0/198
وجود محدودیتهای فرهنگی در فضاهای ورزشی
0/599 0/136
عدم وجود ورزشهای دلخواه
0/539 0/523
بیعالقگی دوستان و همكاران
0/521 -0/001
عدم حمایت از سوی خانواده
0/159 0/202
عدم اطالع از فواید روانی ورزشها
0/201 0/529
عدم اطالع از فواید جسمانی ورزشها
0/216 0/229
نداشتن همراه و همبازی
عدم برنامهریزی مناسب برای انجام فعاليت فرهنگيان 0/163 -0/080
-0/181 0/299
عدم اطالعرسانی مناسب رسانهها

3

4

0/024
0/067
0/004
0/270
0/050
0/150
-0/097
-0/074
0/030
0/714
0/566
-0/562
-0/117
0/177

-0/011
0/119
0/055
-0/088
0/185
0/126
-0/76
-0/037
-0/146
-0/154
-0/006
-0/245
0/807
0/517

براساس جدول فوق ،پارامترهای تأثيرگذار شناساییشده در متغير سوقدهندههای محيطی بهترتيب
زیر میباشد:
 .1عدم برنامهریزی مناسب برای انجام فعاليت فرهنگيان
 .2عدم اطالع از فعاليتهای ورزشی موجود
 .3ترس از باخت
 .4احساس خجالتزدگی از حضور در اماکن ورزشی
 .5عدم اطالع از فواید روانی ورزشها
 .6تعداد کم اماکن و تسهيالت ورزشی برای فرهنگيان
درنهایت ،در این قسمت به بررسی ميزان ارتباط متغير تأثيرگذار بعدی که شامل ویژگیهای
فعاليتهای ورزشی میباشد میپردازیم .در جدول شماره هشت مقادیر ویژه و واریانس متناظر با
عاملهای این متغير نشان داده شده است .براینمبنا ،دو جزء عاملی وجود دارد که  59/51درصد از
واریانس کل دادهها را شامل میشود .دادههای فوق پس از چرخش واریماکس بهترتيب عبارت
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هستند از بيزاری از برد و باخت در فعاليتهای ورزشی  40/31درصد و مدت و شدت زیاد
فعاليتهای ورزشی  19/19درصد.
جدول 8ـ مقادیر ویژه و واریانس عاملهای پژوهش
مقدار ویژۀ اولیه
مؤلفه

دوران جمع مربعات بارگذاریشده

واریانس به درصد فراوانی

جمع

جمع

واریانس درصد فراوانی
به درصد

تجمعی

درصد

تجمعی

40/313

جذابيت کم ورزشها

2/477

40/789

40/789

40/313 2/419

59/511

شدت زیاد فعاليتهای ورزشی
مدت زیاد فعاليتهای ورزشی
بيزاری از برد و باخت در ورزش
دردسترس نبودن ورزشهای دلخواه
عدم عالقه به ورزشهای هيجانی

1/123
0/806
0/705
0/532
0/388

18/722
13/433
11/754
8/839
6/464

59/511
72/944
86/698
93/536
100/000

19/198 1/152

درادامه ،در جدول شماره نه ماتریس چرخشدادهشدۀ مؤلفهها نشان داده شده است که بارهای
عاملی هریك از متغيرها در عاملهای باقیماندۀ پس از چرخش میباشد .شایانذکر است که هرچه
مقدار قدرمطلق این ضرایب بيشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بيشتری در کل واریانس متغير موردنظر
دارد.
جدول 9ـ مقادیر ماتریس عاملی دورانیافته
عوامل

مؤلفهها
1

2

بيزاری از برد و باخت در ورزش

0/830

0/164

شدت زیاد فعاليتهای ورزشی

-0/044 0/768

مدت زیاد فعاليتهای ورزشی

0/106

جذابيت کم ورزشها
عالقه به ورزشهای هيجانی
دردسترسنبودن ورزشهای دلخواه

0/757

-0/062 0/655
0/861 -0/204
0/312

0/686

با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق ،در متغير ویژگی فعاليتهای ورزشی ،پارامترهای تأثيرگذار
شناساییشده بهترتيب زیر میباشد:
 .1بيزاری از برد و باخت در ورزش
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 .2شدت زیاد فعاليتهای ورزشی
 .3مدت زیاد فعاليتهای ورزشی
بحث و نتیجهگیری
بررسی آماری و استنباط از دادههای جمعآوریشده ،نشاندهندۀ ارتباط بين برخی از عواملی که در
نظر گرفته بودیم با مشارکت کم فرهنگيان بود .سؤال اصلی مطرح در این پژوهش که براساس
مطالعات پژوهشگران جوامع مختلف درمورد اقشار مختلف شكل گرفته بود ،عبارت بود از اینکه آیا
محدودیتها و موانعی که برای اقشار مختلف در جوامع مختلف وجود دارد ،برای جامعۀ موردنظر نيز
مانع از مشارکت افراد میشود؟ و یا عوامل دیگری در عدم مشارکت آنها دخالت دارند؟ کليۀ افراد
جامعۀ آماری در پژوهش حاضر ،فرهنگيان مرد بودند که براساس یافتهها ،اکثریت آنها (51/5
درصد) دارای مدرک کارشناسی بودند و بيشتر در گروه آموزشی مشغول به خدمت بودند .همچنين،
 42/7درصد از این افراد دارای سابقۀ پنج تا  15سال در آموزش و پرورش بودند و در ارتباط با
شرایط سنی ،ردۀ سنی  31تا  35سال دارای بيشترین فراوانی بود .با یك نگاه کلی به این آمار
میتوان گفت بيشتر افراد نمونۀ آماری بهلحاظ سنی در ردهای قرار دارند که بهعلت شروع ميانسالی
میتوانند با داشتن سالمت جسمانی در فعاليتهای جسمانی مشارکت داشته باشند .در هر ردۀ
سنی ،عوامل درنظرگرفتهشده تأثير گوناگونی بر بیرغبتی دارند .احتماال ،وجود ضعف جسمانی از
عوامل بیرغبتی در سنين باالتر است و کمبود وقت ،از علل بیرغبتی در سنين پایينتر میباشد.
این موضوع به سياستگذاری مسئوالن جهت گسترش فرهنگ سالمتی در مقاطع مختلف آموزشی
در مدارس و نيز برای افراد با سابقۀ کاری و مدارک تحصيلی مختلف کمك میکند.
ارتباط بين عوامل متغير ویژگیهای شخصی فرهنگيان و مشارکت کم در ورزش که در این پژوهش
منتج شده است ،با یافتههای وفایی مقدم ( ،)1391هندرسون و آنسورث ( )2001و ریچاردسن و
همكاران ( )2014همسو میباشد .یافتههای آنها نشان از اولویتبندی این عوامل براساس
دستهبندیهای بهدستآمده از آزمون فریدمن داشت .ریچاردسن و همكاران نيز در یافتههای خود
به موانع ذهنی یا رفتاری برای افراد اشاره کردند .از پارامترهای مدنظر برای نه عامل در
نظرگرفتهشده برای این متغير ،پارامترهای نداشتن مهارت در اجرای ورزشی و بهتبع آن پایينبودن
اعتمادبهنفس ،یكی از عوامل تأثيرگذار بر پایينبودن سطح مشارکت افراد شناخته شده است.
همچنين ،پس از این عوامل ،عوامل خستگی از کارهای روزمره و تنبلی و بیحوصلگی قرار دارد و
رتبۀ بعد از آنها نيز به ترس از مصدوميت تعلق گرفته است .در نگاه اول شاید ضعف در ویژگیهای
روانشناختی که خود از ویژگیهای فردی افراد میباشد به چشم بخورد .این احتمال وجود دارد که
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این ویژگیها پيامد ویژگیهای دیگری باشند که باید در ابتدا به برطرفنمودن آنها اقدام کرد .افراد
مختلف با دسترسی به امكانات گوناگون آموزش رشتههای مختلف ورزشی ،در سطوح باال و پایين
مهارت اجرای ورزشی قرار دارند؛ برهميناساس ،شاید ترس از مورد تمسخر قرارگرفتن توسط
همبازیان ،یكی از عوامل بهوجودآورندۀ ترس تلقی شود و اگر به آن پرداخته نشود ،سبب
سرخوردگی فرد پس از اجرای ورزشی و (کمکم) فاصلهگرفتن از فضای ورزشی میشود .همچنين،
فرهنگيان بهدليل داشتن درآمد و دریافتی کم ،داشتن دو یا سه شغل را دليلی برای خستگی از
کارهای روزمره دانستهاند .دراینزمينه باید گفت هنگامیکه فرد با خستگی جسمانی و دغدغههای
شغلی مواجه شود ،بهنوعی دغدغههای روانی و بیحوصلگی و تنبلی به سراغ وی میآید؛ بهگونهایکه
فعاليتهای ورزشی هيچ جذابيتی برای وی نخواهند داشت .اگرچه ،علم ثابت کرده است که اجرای
فعاليتهای ورزشی نهتنها خستگی را زیاد نمیکند ،بلكه پس از گذشت زمان اندکی از شروع
فعاليت ورزشی ،فرد را دارای جسم و روان آمادهتری میکند .این امر با یافتههای بایلی و همكاران
( )2010ناهمسو میباشد .همچنين ،ترس از مصدومشدن و قرارگرفتن در شرایط آسيبپذیری در
کارهای روزمره ،از دالیل عدم مشارکت افراد شناخته شده است .برای افرادی که در حين اجرای
ورزشی و یا در گذشته آسيب ورزشی دیدهاند ،حالت روانشناختی منفی بهوجود میآید و این افراد
از رویآوردن به ورزش خودداری میکنند؛ زیرا ،برخی از مشكالت جسمی افراد مانند معلوليتهای
جسمی و یا آسيبهای ورزشی ناشی از فعاليتهای ورزشی گذشته میباشند که بهتدریج سبب
بیعالقگی به ورزش میشوند .نوع دیگر اثرگذاری این محدودیتها ،ترس از مصدوميت است که
بهلحاظ روانی مانع از مشارکت افراد میشود .این نتيجه با یافتههای جنكينز ( )2010و شيكوکو و
همكاران ( )2014همخوانی دارد.
عالوه بر این ،افراد پس از اینکه محدودیتهای فردی را پشت سر گذاشتند و از درون توانستند
فعاليتهای ورزشی را برای اوقات فراغت خود انتخاب کنند ،با موانعی (موانع مالی ،محيطی و
ساختاری) که به خود فرد و محيط بستگی دارند مواجه میشوند .کاهش این موانع برای فرهنگيان
بسيار حائز اهميت است .کشور ایران دارای آبوهوای چهار فصل میباشد ،اما بهنظر افراد نمونۀ
آماری ،بدی شرایط آبوهوایی یكی از موانع مشارکت در ورزش میباشد .شاید ،بارش باران در
روزهای گرم تابستان در منطقۀ شمال کشور و یا گرمای طاقتفرسا در حدود شش ماه از سال در
جنوب کشور و نيز بارش برف در اکثر ماه های شش ماه دوم سال در مناطق غربی و شرقی کشور از
عوامل بهوجودآورندۀ این تفكر باشد .این نتيجه با یافتههای شاو و داوسون ( )2001ناهمسو
میباشد ،اما با نتایج پژوهش احسانی ( ، )2001شيكوکو و همكاران ( )2014و فتاحيان و همكاران
( )1391همسویی دارد .مشكالت و مسائل مالی از قبيل کمی درآمد و زیادبودن هزینههای مشارکت
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در فعاليتها از قبيل هزینۀ رفت و برگشت تا اماکن ورزشی و استفاده از تسهيالت ورزشی و نيز
موانع محيطی مانند کيفيت پایين اماکن ورزشی از مسائلی است که در بسياری از مطالعاتی که
درمورد اقشار مختلف جامعۀ ما صورت گرفته است به چشم میخورد .فتاحيان و همكاران در
پژوهش خود در ارتباط با دبيران شهر همدان ،با اولویت باالیی به عامل اشاره داشتهاند .عالوهبراین،
افزایش مشغلۀ زندگی کاری و خانوادگی و نيز شاغلبودن زن و مرد در فضای بيرون از منزل را
میتوان از عواقب کمی درآمد و نيز باالبودن هزینۀ زندگی دانست که بهتبع آن بسياری از مردان
میبایست در اوقات فراغت به نگهداری از فرزندان بپردازند .متأسفانه ،در گذشته ،بيشتر افزایش
کمی تسهيالت ورزشی مطرح بوده است .هرچند که در برنامۀ اول و دوم توسعه در ارتباط با
هدفهای کيفی ،موارد ارزشمندی در راستای ارتقا و توسعۀ کيفی ورزش کشور به چشم خورد ،اما
متأسفانه ،خطمشیها و سياستها صرفا کمی بوده و معطوف به افزایش تسهيالت ورزشی میباشد.
ضعف در ساختار تشكيالتی ساليان اخير ورزش کشور و بهدنبال آن عدم تمرکز در تصميمگيریها،
برنامهریزیها و اجرای برنامهها نيز میتواند از عوامل بهوجودآورندۀ این وضعيت باشد .این مورد با
یافتههای نجف آقایی و همكاران ( ،)1391جنكينز ( )2010و کشكر و احسانی ( )1386همسو
میباشد .ازسویدیگر ،در سالهای اخير ،شاخص هزینههای تربيتبدنی آموزشوپرورش از 1/17
درصد به  0/83درصد کاهش یافته است و بيشتر در ورزش قهرمانی سازمان هزینه شده است.
بهدليل شرایط اقتصادی جامعه ،در تمامی این پژوهشها اشاره شده بود که ثبات مدیریت در
سازمان ورزش وجود ندارد و این امر سبب هزینههای سنگين ورزشی شده است .با توجه به این
نتایج میتوان گفت که با ازبينبردن و یا حداقلکردن موانعی که فرهنگيان با آن مواجه هستند،
میتوان عالقۀ آنها را به مشارکت در فعاليتهای ورزشی بيشتر کرد .چهبسا ،فرد پس از کنارزدن
محدودیتهایی که بيشتر به خود وی و عوامل درونی او بستگی دارد ،به اجرای فعاليتهای ورزشی
تمایل پيدا کند ،اما وجود این موانع که بيشتر دخالت محدودیتهای خارجی در گرایش فرد
میباشند ،از گرایش افراد به ورزش در ساعات فراغت کم میکند و یا از استمرار اجرای این فعاليتها
در زمان طوالنی ممانعت بهعمل میآورد.
عالوهبراین ،تفاوت فرهنگی افراد جامعۀ آماری بهویژه در متغير سوم (متغير سوقدهندههای ورزشی)
موردبحث میباشد .سوقدهندهها ،تسهيلکنندههای مسير مشارکت افراد در فعاليتهای ورزشی
میباشند؛ بدینمعناکه فرد بهصورت روانشناختی ،احساس نياز به فعاليتهای ورزشی پيدا میکند و
پس از تصميم به مشارکت ،با کمی سوقدهندهها مواجه میشود .از عوامل اساسی سوقدهندۀ
فرهنگيان میتوان به برنامهریزی مسئوالن این سازمان و یا ادارات زیرمجموعه برای مشارکت بيشتر
آنها و نيز دردسترس قراردادن امكانات و تسهيالت مربوطه اشاره کرد که آزمودنیهای این پژوهش،
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ضعف در این خدمات را از عوامل مرتبط با عدم مشارکت خود میدانستند .ممكن است شرایط مالی
که در پی شرایط اقتصادی نابهسامان و تحریمهای ناجوانمردانه در سالهای اخير برای این سازمان
بهوجود آمدهاست ،مانع از برگزاری و برنامهریزی مسابقات برای این قشر بوده باشد .بهنظر میرسد
مشكل برنامهریزی در تربيتبدنی ،بيش از طرح یك برنامۀ مقطعی پنج ساله و رسيدگی به
شاخصهای ضعيف آن باشد .خطمشیهای اساسی ورزش در سالهای اوليۀ انقالب بر توسعۀ ورزش
همگانی متمرکز بوده است ،اما در سالهای اخير ،بر توسعۀ ورزش قهرمانی نيز تمرکز کرده است و
ورزش فرهنگيان نيز از این جابهجایی مصون نمانده است .عالوهبراین ،همانطور که ميرغفوریان و
همكاران ( )1388نشان دادند ،ضعف و عدم آگاهی از فواید ورزش که در فرهنگيان وجود دارد ،مانع
دیگری برای عدم مشارکت در ورزش میباشد .نداشتن آگاهیهای عمومی از ورزش میتواند بهدالیل
متعددی ایجاد شود .ضعف خود افراد در جمعآوری اطالعات ،عدم برنامهریزی مناسب مسئوالن و
ضعف رسانهها میتواند از این دالیل باشد .عالوهبراین ،وسعت محدودۀ ورزش آموزشوپرورش و عدم
جذب نيروی متخصص و متعهد تربيتبدنی برای پستهای اختصاصی میتواند از دالیل
بهوجودآورندۀ این نتایج باشد .این نتایج با یافتههای سالمی و همكاران ( )1381همخوان میباشد.
آخرین عاملی که در این متغير با بیرغبتی فرهنگيان مرتبط شناخته شده است ،ضعف افراد نسبت
به باختن و یا خجالتزدگی و شرمندگی که پس از این فرایند بهوجود میآید میباشد .شاید این
عامل نيز از پيامدهای نداشتن مهارت ورزشی و یا قرارگرفتن افراد ورزشكار در ردههای سنی
ناهمخوان با توانایی آنها باشد؛ برای مثال ،باالبودن انتظار از فرد ميانسالی که در گروه جوانان قرار
میگيرد ،بهدليل باختهای زیاد و یا نداشتن مهارت ،بهتدریج سبب بیميلی او به انجام آن فعاليت
میگردد .عالوهبراین ،غالبا زمينههای ارزشی ـ فرهنگی حوزۀ ورزش ،تاحدود کمی در جامعه مطرح
بوده است .البته ،اخيرا شرایط بهتری در این ارتباط حاکم شده است ،اما نمیتوان اثرات آن را در
محافل ورزشی نادیده گرفت .این نتایج را میتوان ضعف در اجرای مسئوليتهای چند سازمان کالن
جامعه دانست تا حمایت از ورزشكاران در تمامی فضاهای ورزشی منتج شود.
در بحث درمورد ویژگیهای ورزش و فعاليتهای ورزشی باید به پژوهش کشكر و احسانی ()1386
نظری داشته باشيم .برقراری توازن بين محدودیتها و جذابيتها (انگيزانندهها) سبب اجرای آن
فعاليت و انتخاب آن از بين فعاليتهای دیگر میگردد؛ بنابراین ،فرد ابتدا باید محدودیتها را پشت
سرگذارد و براساس انگيزهها یا جذابيتهایی که فعاليتهای ورزشی دارد ،به آن فعاليت عالقهمند
میگردد .در بين شش عامل درنظرگرفتهشده برای این متغير ،سه عامل بهعنوان عوامل مرتبط با
عدم مشارکت افراد شناخته شده است .افراد نمونۀ آماری بهدنبال فعاليتهایی هستند که در آنها
برد و باخت زیاد اهميت نداشته باشد؛ بنابراین ،جذابيت این نوع فعاليتهای ورزشی برای آنها
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بسيار بيشتر است .شاید بیدليل نباشد که بسياری از فرهنگيان ،پيادهروی را یكی از ورزشهای
دلخواه خود میدانند .همچنين ،گرایش به فعاليتهای با شدت و مدت زیاد ،در بين افراد نمونۀ
آماری اندک میباشد؛ زیرا ،براساس ویژگیهای جسمانی و روانی که دارند ورزش در شرایط سخت را
کمتر اجرا میکنند .البته ،شاید دارای آسيبدیدگی گذشته باشند که نمیتوانند بهراحتی ورزش
شدید را انجام دهند .این نتایج با یافتههای احسانی و همكاران ( )1382ناهمخوان میباشد .شاید
این ناهمخوانبودن بهدليل تعاریف گوناگون ویژگی فعاليتهای ورزشی باشد .فرهنگيان با درک
ویژگیهای یك فعاليت (همانند فواید ورزش) نسبت به فعاليتهای دیگر ،به اولویتبندی این
فعاليتها در زمان اوقات فراغت میپردازند؛ بنابراین ،کمبود جاذبۀ فعاليتهای ورزشی ،یكی از
دالیل بیرغبتی آنها میباشد .با اینوجود ،شاید تمرکز بيشتر بر عوامل دیگر و نيز پوشش رسانهای
قوی برای گسترش اطالعرسانی از ویژگیهای فعاليتهای ورزشی بهصورت مستمر ،سبب حفظ و
پایبندی افراد به این فعاليتها گردد .افراد با توجه به مدت و شدت فعاليت و نيز سهولت دستیابی
به انواع ورزشها ،آنها را انتخاب و حفظ میکنند.
پس از بررسی تكتك متغيرها شاید بتوان گفت عواملی که بهعنوان عوامل مرتبط با عدم مشارکت
فرهنگيان در این پژوهش ذکر شده است ،از نمونهای از فرهنگهای بومی مختلف کشور نشأت
میگيرد که این مورد در متغير سوقدهندهها و نيز موانع بازدارنده بيشتر به چشم میخورد .در
متغيرهای محيطی ،محدودیتهای بهوجودآمده توسط سازمان و برنامهریزی گروههای تربيتبدنی
ادارات ،شرایط زندگی اجتماعی و باالبودن هزینههای مشارکت در فعاليتهای اوقات فراغت میتواند
از دالیل در اولویت قرارگرفتن این موارد باشد .بهنظر میرسد که فرهنگيان موانع و سپس ،عوامل
فرهنگی و اجتماعی را در بیعالقگی خود تأثيرگذار میدانند .ذکر این نكته ضرورت دارد که مسائل
مالی در بحث درمورد متغير دوم کامال بررسی گردید ،اما نكتۀ حائزاهميت ،گذشتۀ تأثيرگذار در بعد
مدیریت کالن جامعه و بهویژه سازمان آموزشوپرورش میباشد؛ زیرا ،بسياری از اقدامات و
برنامهریزیهای کمكکننده به ورزش آموزشوپرورش ،پشت مسائل بهينۀ ابعاد دیگر اجتماعی در
این سازمان قرار گرفته است و همچنان در برخی از مناطق ،بههيچوجه به ورزش آموزشوپرورش
توجه نمیشود .عالوهبراین ،سياستهای مالی سالهای گذشته ،اثر زیادی بر ورزش کشور و ورزش
فرهنگيان داشته است .ضعف فرهنگ ورزش در بين افراد جامعه و نيز دغدغههای نبود حمایتهای
سازمانی از سوی ادارات و نواحی آموزشوپرورش از محدودیتهایی است که میتواند فارغ از عوامل
درونی افراد باشد .همچنين ،برخی از عوامل درونشخصی مانند ضعف اعتمادبهنفس و نداشتن
مهارت در فعاليت ،با آگاهیهای عمومی و یا سوقدهندههای دیگر در ارتباط میباشند؛ برایمثال،
باالبردن آگاهیهای عمومی در ورزش میتواند به افزایش اعتمادبهنفس کمك کند .کمبود مالی
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سازمانها در فراهمکردن بودجۀ ورزش نيز سبب کاهش فعاليت رسانهای میشود .بهوجودآمدن
انقالب در شرایط حال حاضر ورزش فرهنگيان ،نيازمند تغيير در نگرش آنها میباشد که آن هم
مشروط به تغيير در دانش و اطالعات افراد است .تصميم به اجرای فعاليتهای ورزشی که بهنوعی
پس از فرایند درونیشدن فعاليت ورزشی در افراد صورت میپذیرد ،به ایجاد رفتار ورزشی پس از
یك فرایند برنامهریزیشده کمك میکند .همچنين ،ایجاد رفتار ورزشی در افراد ،نياز به
تشكيلشدن نيات رفتاری که آن هم پس از شكلگيری نگرش ،هنجارهای ذهنی و کنترل بر رفتار
شكل میگيرد منتج میگردد .با استفاده از تغييردادن درست رفتارهایی که از زندگی با سبك
غيرفعال ناشی میشوند ،میتوان تعهد به رفتار ورزشی را در افراد بيشتر کرد .با تغيير در فرهنگ
جامعه از طریق رسانهها و برنامهریزی مسئوالن و نيز باالبردن آگاهی عمومی درمورد فواید و مزایای
فعاليتهای ورزشی میتوان رغبت و عالقۀ افراد را به فعاليتهای ورزشی بيشتر کرد .عالوهبراین،
گسترش فعاليتهای ورزشی از طریق طيفهای محلی و ایجاد گروههای ورزشی در محيط
همسایگی در شهرهای مختلف با شرایط جوی و آبوهوایی متفاوت و نيز در محيط مدارس و ادارات
آموزشوپرورش میتواند به تعامالت مثبت اجتماعی با زمينههای ورزشی منجر شود .این عوامل به
حمایت اجتماعی در گروهها در محيط خانواده ،همسایگی و حتی محيط کار منتهی میگردد .با
برنامهریزی و برگزاری همایشهای علمی ـ ورزشی ملی برای جامعۀ فرهنگيان و نيز فراهمکردن
بروشورها و پوسترهای انگيزاننده ،فرهنگيان به فعاليتهای ورزشی سوق داده میشوند .یكی از
مهمترین استراتژیهای گسترش ورزش ،ایجاد اماکن ورزشی و توریستی در کشور برای این جامعه
(بهطور خاص) است (حميدی به نقل از نادریان و هاشمی .)41 ،2009 ،ایجاد ارتباطات مناسب نيز
میتواند افراد بيشتری را در این فعاليتها درگير کند .با مرتفعساختن این محدودیتها از طریق
فراهمکردن امكانات و تسهيالت مناسب ،سهولت در دسترسی به این اماکن و تسهيالت و عواملی که
بيشتر به محيط فرد بستگی دارد تا عوامل درونی او ،میتوان مشارکت افراد را در فعاليتهای
ورزشی بيشتر کرد.
با توجه به اینکه پژوهشهای زیادی در زمينۀ عدم مشارکت افراد به فعاليتهای ورزشی انجام شده
است ،اما تاکنون شاهد افزایش تعداد مشارکتکنندهها (آنگونه که انتظار داریم) نبودهایم .با انجام
مطالعات دراینراستا ،میبایست عالوه بر نتایجی که بهدست میآید ،انگيزههای شرکتکنندهها و یا
دالیل افراد برای سرباززدن از اجرا نيز مشخص گردد و سپس ،برای افزایش و یا رفع آنها اقدام
شود .در آغاز قرن جدید ،تأکيد بر اهميت فعاليت بدنی در باالبردن کيفيت زندگی اجتماعی بهطور
مداوم افزوده میشود و پژوهشهای ميانرشتهای درمورد مسائل تندرستی و بهداشتی ،جایگاه واقعی
خود را در این رشته پيدا کردهاند .عالوهبراین ،سياستمداران با برقراری همكاری نزدیكتر بين نظریه
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و عمل در پژوهشهای بنيادی و کاربردی در ورزش و دیگر عوامل اجتماعی ،گام مثبتی را درجهت
ایجاد تمهيدات جدید در مدیریت ورزش برمیدارند .عالوهبراین ،راهحل دیگر ،همكاری نزدیك بين
طرحها و برنامههایی است که بيشتر جنبۀ بينالمللی دارند ،تا از این طریق ،انسانها در سراسر
جهان در ورزش و فعاليت بدنی ،بهتر و بيشتر درک شوند .نباید فراموش شود که درهرحال،
فشارهای روانی بيش از هر عامل دیگری باعث تحليل انرژی جسمی ورزشكاران و افراد مختلف و نيز
کاهش لذتبردن آنها از ورزش ،پيروزی و موفقيت در دیگر پدیدههای اجتماعی میشود .بهخوبی
اثبات شده است که ضعف روانی ورزشكاران ،عملكرد آنها را در مسابقات کامال تحتتأثير قرار داده
است.
وجود نظامنامۀ وزارت ورزش و جوانان و هماهنگی وزارتخانههای دیگر درمورد گسترش ورزش
همگانی در جامعه ،منجر به برقراری ساختاری اساسی در کشور برای کليۀ اقشار شده است که
تمایل به ورزش را در افراد برجسته میسازد .یافتههای این پژوهش به افراد و مسئوالن برنامهریز و
سياستگذار این قشر کمك میکند تا فرایندهای اجرایی را بهتر از گذشته در پی گيرند .روشنشدن
این دالیل در این قشر مشخص میکند که افراد با نقاط ضعف خود آشنا میباشند و یا به عواملی که
از بيرون بر آنها فشار وارد میکند تا در فضای ورزش حضور نداشته باشند ،مطلع هستند .پيشنهاد
میشود پژوهشی ميانرشتهای (بين رشتۀ روانشناسی ورزشی و مدیریت ورزشی) اجرا شود تا
عوامل بهطور دقيق مشخص گردند .همچنين ،پيشنهاد میشود پژوهشی درمورد دانشآموزان در
مقاطع مختلف تحصيلی در سراسر کشور انجام شود .عالوهبراین ،الزم است که انگيزۀ اجرای
فعاليتهای ورزشی توسط فرهنگيان سراسر کشور که دارای فعاليتهای مستمر ورزشی هستند
بررسی شود.
با دغدغه هایی که در زندگی ماشينی افراد وجود دارد نياز به سبك زندگی فعال برای داشتن سالمت
جسمانی و روانی بسيار الزم و ضروری میباشد و با توجه به اینكه قشر فرهنگيان به عنوان قشر
تاثيرگذار در جامعه میباشند ،ولی شناسایی موانعی که سبب بیتحرکی آنها میباشد به صورت
گسترده درکشور در تحقيقات گذشته انجام نگردیده است.
بسياری از محدودیتها و موانعی که در این تحقيق شناسایی گردید ،سبب روشن شدن وضعيتی
است که اکثر فرهنگيان با آن دست و پنجه نرم میکنند و وجود زمينه مالی یكی از مشخصههای
اصلی شرایط آنها می باشد .بنابراین رفع موانع با محوریت رفع موانع مالی باید در اولویت برنامه
ریزی سياستگذاران برای این قشر در نظر گرفته شود.
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Abstract
For causes few people participate in sport in our country, the purpose of this research is
to investigate reasons for non-participation of male teachers in sport. This Research is
descriptive research and its type is analytical that operated as a field study. Population
composed of all Iranian teachers that 385 people were selected for the sample. For
analyzing the reasons of non-participation. Findings show that in first variable was
individual characteristics:4 factor components (don’t have sport skill, Fatigue and
impatience, Fear of injury) in variable of inhibitory obstacles 4 factor components
(Unavailability sport Places, Low quality in sport Places, Busy work and family, Low
income) in environmental push factor: 4 factor components (Proper planning for sport
teacher, don’t have useful knowledge about sport activities, Feel ashamed after losing,
The low number of sport facilities) and in sport Property variable 2 factor components
(Aversion of Winning and losing, Duration and intensity sport activities are effective.
officials and policy makers should consider these factors and through the appropriate
management help education ministry to fulfill its goals.
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