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 چکیده
( 1394)در سال  های ورزشیفعالیتبررسی دالیل عدم مشارکت فرهنگیان مرد ایران در  پژوهش حاضر، هدف از

 ۀصورت میدانی اجرا شده است. جامعکه به باشدمیتحلیلی مطالعات و از نوع  بوده توصیفی پژوهش،. این باشدمی

نفر  385، تعداد جامعهکه با توجه به حجم باالی  تشکیل دادندفرهنگیان مرد سراسر کشور  ۀکلی پژوهش راآماری 

در متغیر اول که متغیر دهد میها نشان یافته. بوده استی . روش تحقیق، تحلیل عاملشدندعنوان نمونه انتخاب به

ترس از مصدومیت(، در و  حوصلگیبی جزء عاملی )عدم داشتن مهارت ورزشی، خستگی و سه ،استهای فردی ویژگی

نبودن اماکن و تسهیالت، کیفیت پایین اماکن و تسهیالت ورزشی، )دردسترس جزء عاملی چهار، موانع بازدارندهمتغیر 

ریزی جزء عاملی )عدم برنامهچهار  ،های محیطیدهندهمد(، در متغیر سوقآکمی در و کاری و خانوادگی زیاد ۀمشغل

تعداد کم اماکن ورزشی  و س شرمندگی پس از باختهای موجود، احساعدم اطالع از ورزش مناسب برای فرهنگیان،

مدت و شدت زیاد  و جزء عاملی )بیزاری از برد و باخت دوهای موجود، برای فرهنگیان( و در متغیر ویژگی ورزش

ساختن مدیریت بهتر و فراهم توان گفت که از طریقطورکلی، میبهند. باشمی ثیرگذارأهای ورزشی( تفعالیت

 این دربه اهداف خود پرورش را وو سازمان آموزش شوندتوانند مرتفع توسط مسئولین، این عوامل میها زیرساخت

  زمینه برسانند.
 

 تحلیل عاملی، مشارکت ورزشی، فرهنگیان ایرانکلیدی:  واژگان
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 قدمه م

ی جا رب ایگسترده ثيراتأت مختلف هایحوزه در بعدیچند ابزاری عنوانبه ورزش حاضر، عصر در

 وآموزش بخش،لذت و نشاطبا ،سالم فراغت اوقات گذراندن افراد، سالمت در ورزش ،امروزه .گذاردمی

 هابيماری به ابتال از گيریپيش جامعه، در سالم اجتماعی روابط ایجاد نوجوان، نسل در ویژهبه پرورش

 است ساخته متجلی را خود نقش اخالقی انحرافات و اجتماعی مفاسد از بسياری از پيشگيریو 

 به توانندمی افراد که است هاییراه از یكی ورزش .(85، 1388 ،غفوری، تورانلو، ميرفخرالدینیمير)

 پرتنش و متالطم دنيای در زندگی از ناشی اجتماعی و روانی روحی، جسمی، فشارهای بر آن کمك

 طوربه که اشخاصی است داده نشان مطالعات .(25، 2002، 2وولفيانگو  1پالم) آیند قئفا امروزی

 فشارهای شوند،می عروقی و قلبی هایناراحتی دچار دیگران از کمتر ردازند،پمی ورزش به منظم

 بهبراین، عالوه. باشندمی برخوردار بيشتری نفسبهاعتماد از و کنندمی تحمل را کمتری عصبی

  .(49، 2011، 3نورگس) شوندمی افسردگی دچار کمتر و ندهست ترخوشبين زندگی

ریزان آمده از ورزش، از مسائل مهمی است که یكی از اهداف برنامهوجودههای مثبت بویژگی داشتن

این افراد که  باشد.میخود  نيروی انسانیوری و پيشرفت ها جهت افزایش بهرهسازمان نو مسئوال

 عامل انسانی منابع ،زیرا ؛ندباشمی برخوردارهستند، از اهميت زیادی مطرح عنوان منابع سازمانی به

 و سازمان هستند اصلی منابع کارکنان ها،سازمان نظر از و باشدمی سازمان هر در انسانی مشترک

 و سرمایه ثلم حيات فاقد منابعمانند  نه) باشندمی خاصی هایظرافت و رفتار ها،ویژگی دارای

 کشور، اجرایی هایدستگاه و هاسازمان بين از(. 51، 2012،و کوزه چيان 5، تونگ4چنگ) (زمين

 کردنفراهم در سزاییهب سهم که باشدمی هاسازمان ترینحساس از یكی عنوانبه پرورش وآموزش

 تا دبستان از ،خود فراگيری طالیی دوران در جامعه افراد تمام. دارد روشن ایآینده با سالم ایجامعه

 اداری سيستم رهبری و هدایت. شوندمی عمومی ۀقرنطين و عظيم کارگاه این وارد دبيرستان، پایان

 در پرورشوآموزش متصدیان عنوانبه فرهنگيان قشر. است فرهنگيانۀ عهد بر آموزشی واحدهای و

 مهم و کارساز بسياربوده و  گراتحول و ایتوسعه اهداف به ميل راه در حلقه اولين جامعه، هر

راستای باالبردن آمادگی جسمانی و روانی این آمده در کشور دروجودهبا وجود اقدامات ب .باشندمی

 ؛110، 1372حسينی، ) کنندها مشارکت میها در این فعاليتساز، تعداد کمی از آنقشر آینده

افراد سازی در نوعی با فرهنگبهاین افراد  کهرغم اینهمچنين، علی(. 18، 1391، مقدم وفایی

                                                           
1. Palm 

2. Wolfyang  

3. Norges 

4. Cheng 

5. Tung  
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-آن نكردنهایی که مسبب اصلی مشارکتنظرگرفتن و بررسی محدودیتدراما  ،جامعه آشنایی دارند

در زمان اوقات فراغت، باشد. ها مینكات بسيار مهم برای افزایش روحيه و انگيزش آناز  استها 

ذهنی و های ورزشی جهت گذراندن فعال اوقات فراغت برای بازسازی تمایل به اجرای فعاليت

چند هم از هایی که هرفعاليت ؛یكی از ملزوماتی است که فرهنگيان به آن اذعان دارد ،جسمانی

 د. نزنمیآرامش روانی و جسمانی را رقم  اما ،دنقوانين خاصی تبعيت نكن

، های ورزشی روی آوردو به فعاليت های اوليه را پشت سر گذاشتکه فرد محدودیتپس از این

آید. بسياری از افراد پس از وجود میورزشی به ۀی به ورزش یا حفظ استمرار برناممشكل پایبند

کنند. نمودار زیر روند ها را ترک میبه علل گوناگون این فعاليت مجددا   ،های ورزشیاجرای فعاليت

شود را ماه متوقف می 18دهد و پس از کنندگان که در شش ماه اول رخ میکاهش درصد شرکت

  .(63، 2005، 1المللی فعاليت جسمانی و سالمت)کميتۀ بين دهدنشان می

 
 اساس زمانروند کاهش فعالیت بر -1شکل 

 

ه است شده مشخص گردیدانجام هایپژوهشاساس ذکر کنيم که برجا الزم است این نكته را در این

 به آن است .تر از پایبندی آسان ،های ورزشیبرای بسياری از مردم، شروع برنامه که

پيشين که  مطالعاتاساس نظر قرار گرفته است برمد پژوهشهایی که در این بندی محدودیتدسته

تواند بسته به شرایط هر ها میبندیاست. این دسته صورت گرفته ه استزمينه انجام شدایندر

 های ارگانيسمیودیتمحدگروه سه  هها را ب( محدودیت1986) 2نویل ،مثالبرای ؛متغير باشدمنطقه 

های اجرایی )اقدام و (، محدودیتو غيره خود شخص مانند وزن، قد، نگرش های برآمده از)ویژگی

( و غيرههوا، امكانات وهای محيطی )مانند آبها( و محدودیتفعاليت ۀاجرای مناسب و ماهران

 .ه استبندی کردتقسيم
                                                           
1. Committee on Physical Activity, Health, Transportation & Land Use 

2. Newell 
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 ضلع سه نیب یهماهنگ و ابقتط ـ لینو تیمحدود مثلث ـ2 شکل

 

ارگانيسمی و  ـ محيطی، اجرایی ـ صورت اثر متقابل ارگانيسمیها بهنظر نویل، این محدودیتطبق 

کودک در دوران طفوليت عمل مثال، برای؛ (35، 2001، 1آیند )تاراوجود میهمحيطی ب ـ اجرایی

 نمونه،عنوان؛ بهشودتعيين می های دیگربراساس شرایط محيطی و تعامل آن با محدودیت

 بر روی زمين اما ،دهدکردن را انجام میحرکات مربوط به شنا ،گيردمیکه او در آب قرار هنگامی

که بنابراین تعریف، فرد برای این ؛دهدرفتن را انجام میحرکات دیگری مانند حرکات مربوط به راه

زدن و پس از کنارآورد وجود هو تعاملی را بفعاليتی را انتخاب کند باید بين شرایط سه ضلع، تطابق 

، 2، ویارت، هرمان و کتالر)ورسچورن نمایدکنترل  ، آن راو سپسکرده ها، فعاليتی را اجرا محدودیت

2012 ،496.) 

اساس بيماری و یا ست که ناگهان برا اساس موارد و موضوعاتیتمایل به اجرای ورزشی بر گاهی نيز

. کندهای ورزشی میفرد را ترغيب به اجرای فعاليت وآید وجود میهموارد مربوط به آن ب

محدودیتی برای اجرای فعاليت ورزشی در افراد ، لهأهمين مسکه ( اعتقاد دارد 2014) 3ریچاردسن

بيشتر سبب تطابق فرد با بيماری با  ،رودکار میها بهکه ورزش برای درمان بيماریشود. جاییمی

 (.169 ،2014، 4ریچاردسن، فولكنر) شوداستفاده از ورزش می

ها را مراتبی، سه دسته از محدودیتاساس مدل سلسله( بر1991) 5و همكاران کرافورد ،همچنين

های های بين شخصی و محدودیتشخصی، محدودیتهای درونمحدودیت؛ نداهشناسایی کرد

 ساختاری.

                                                           
1. Tara 

2. Verschuren, Wiart, Hermans, Ketelaar 

3. Richardson 

4. Faulkner 

5. Crawford, Jackson & Godbey 
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 ها )کشکر وجذابیت و بازدارنده عوامل نیب توازن عنوانبه فراغت اوقات یهاتیفعال در شرکت ـ3 شکل

(125 ،1386، احسانی  

 

شناختی وجود دارد از عنوان شرایط روانهایی که درون هر فرد بهویژگیشخصی: عوامل درون ـ

 ها و حاالت درونی.قبيل عوامل شخصيتی، نگرش

-می شامل تعامالت با دیگران مانند خانواده، دوستان، همكاران و همسایگان :عوامل بين شخصی ـ

 . باشد

ها که از محيط بيرون بر فرد فشار فعاليت ۀفرصت و یا هزینکمبود عواملی مانند  :عوامل ساختاریـ 

 .(166 ،1391، آقایی)فتاحيان و  آورندمی

 در ،ها( و عوامل بازدارنده)جذابيت هاانگيزانندهگونه استنباط کرد که توان از این نمودار اینمی 

  گذارند.تأثير میهای ورزشی حالت معكوس یكدیگر بر مشارکت در فعاليت

، 1، سينوت و بارند )شيلداهنقد قرار دادها را مورددانشمندان زیادی این یافته ذکر است کهشایان

2012 ،18 .) 

کند کم تمایل پيدا میکم ند،ها را برقرار کو انگيزانندهها فرد تعادل بين محدودیت کههنگامی

به  هاپژوهشمستمر ادامه دهد. در برخی از شكل بهو یا  نمایدهای ورزشی را انتخاب فعاليت

ها به بررسی انگيزاننده در پژوهش خود (1388اشاره شده است. نادریان و هاشمی ) نيز هاانگيزاننده

حفظ سالمتی و بهداشت، تناسب و زیبایی اندام و کسب مهارت و  و نددر ورزش تفریحی پرداخت

 (. 41، 1387،هاشمینادریان و ) نددانستها ترین انگيزهتوانایی را از مهم

 و ورزشی هایفعاليت بازدارندۀ عوامل شناخت و بررسی زمينۀ در بعد، به (1970) سال ازبراین، عالوه

 ارائه را زیادی پژوهشی هایطرح پژوهشگران، و ه استشد انجام کشور از خارج درمطالعاتی  تفریحی،

 برای د و موانع دیگرموجو اجتماعی و شخصی موانع ها،آن همۀ در که نداهآورد در اجرا به و هداد

                                                           
1. Shields, Synnot, Barr 
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 (.12، 2010و همكاران،  1بایلی) شودمی بررسی یتفریح و ورزشی هایفعاليت در مشارکت

 و عالقه عدم وقت، کمبود که دادند نشان خود هایپژوهش در نيز (2001) 2آنسورث و هندرسون

، 3جنكينز) ندهست بدنی و تفریحی هایفعاليت در حضور برای موانعی سرمایه، و امكانات کمبود

 در مشارکت بازدارندۀ عوامل بررسی در (2001) 4شاو و داوسونبراین، عالوه .(31، 2010

 بيشتری موانع با ورزشی هایفعاليت در مشارکت برای زنان که ندکرد بيان ورزشی هایفعاليت

 در زنان نيافتنحضور علل هاآن .(279، 2001، داوسونو  شاو) ندباشمی مواجه مردان به نسبت

 کمی خانوادگی، تعهدات ورزشی، هایفعاليت در مشارکت برای همراه نداشتن را ورزشی هایفعاليت

 ،دیگری اند. در پژوهشهجسمی ذکر نمود ناتوانی و نقليه وسایل کمبود بودن،خجالتی اطالعات،

 هایفعاليت از انجاممردان  ۀبازدارند علل از یكی که دادند گزارش (2014) 5جاراسما و همكاران

 خدماتی وجود از و شدهارائه ایهسرویس از هاآن، زیرا؛ است افراد به ناکافی رسانیاطالع ورزشی،

در  براین،عالوه. (81، 2014، 6دیكسترا و گيرتزن، جاراسما) ندهست آگاهنا ورزشی هایفعاليت برای

 ،آموزان و معلمان انجام دادندشنمشارکت دا درمورد( 2014) و همكاران 7که شيكوکو پژوهشی

که  استآموزان، عوامل انگيزشی ترین عوامل مشارکت دانشیكی از مهم (تقریبا عنوان کردند که )

یكی از دالیل  ،ند. همچنيننکمی ترغيبها را به آن آنآوردند و وجود میهب آموزاندانشمعلمان در 

برای قشر معلمان در کانادا نام  ویژهبه ،وجود تسهيالت کافی پژوهش،اصلی مشارکت معلمان در این 

 ایران در شدهمطالعات انجام دیگر نتایج. (32، 2014، 8يكوکو، آنت، الو و الچ)ش برده شده است

 در صحيح ریزیبرنامه نبود الزم، انگيزۀ نداشتن وقت، کمبود عالقه، کمبود که دهندمی نشان

 هایمحدودیت ورزشی، وسایل گرانی و کمبود ورزشی، هایسالن به دسترسی نداشتن ،مدارس

 دانشجویان و آموزاندانش فعال نداشتنمشارکت عوامل از والدین، تمخالف و فرهنگی و اجتماعی

  (.91، 1388ميرغفوری و همكاران، ؛ 22، 1381احسانی، ) است ورزشی هایفعاليت در دخترپسر و 

خود زیادی را به پژوهشگرانتوجه  و است مهمی بوده ۀهای ورزشی همواره مسالمشارکت در فعاليت

راه افراد برای شرکت در ورزش وجود  رسد موانعی که بر سرنظر میجلب کرده است. در نگاه اول به

 پژوهشدر  (1381)مشارکت هستند. سالمی و همكاران  ۀکنندترین فاکتورهای تعييندارد، مهم

                                                           
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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ترین ها مهمآن ،اساساینبر .های ورزشی پرداختنددر فعاليت وسيعی به توصيف موانع شرکت افراد

 ن جامعه،اده، عوامل روانی، نگرش مسئوالعوامل جسمانی، نگرش خانوورزش را  درموانع مشارکت 

. (42 ،1382، عزب دفتراناحسانی و ) دانستندتسهيالتی  تغييرات فيزیولوژیك و عوامل امكاناتی و

در دانشگاه یزد  یان( به بررسی موانع مشارکت دانشجو1388) و همكارن غفوریمير براین،عالوه

شخصی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ترین موانع مشارکت را موانعمهم وپرداختند 

 .(91، 1388، غفوری، تورانلو و ميرفخرالدینیمير) عنوان نمودند

 نموانع مشارکت زنا پذیریبه تطبيقدر پژوهش خود  (1391) و همكاران فتاحيانبراین، عالوه

پذیری بر تطبيق مبنیی نتایجپرداختند و به  1اساس مدل کرافورد و گادبیورزشكار و غيرورزشكار بر

 . (164، 1391، آقاییاز ابعاد با دبيران شهر همدان رسيدند )فتاحيان و  برخی

بررسی دالیل عدم رغبت فرهنگيان استان "با عنوان  ( نيز در پژوهشی1391)و همكاران  مقدموفایی

های محيطی دهندهنبود سوق ،، برای فرهنگيان مرد"های ورزشیفعاليتبه مشارکت در مازندران 

ها و موانع بازدارنده از قبيل موانع مالی و کمبود اماکن ها، کمبود آگاهی از ورزشمانند ضعف رسانه

ریزی فرهنگيان، عدم برنامه ویژۀو برای بانوان فرهنگی نيز نبود اماکن ورزشی  اندرا نام برده ورزشی

 . (18، 1391)وفایی مقدم،  اندجامعه را ذکر کردههای خانوادگی و دالیل فرهنگی مناسب، مشغله

ها برای شناسایی بعد از این محدودیت چهاردر پژوهش حاضر شده، بيانبا توجه به مسائل 

های فردی محدودیت ،بعد اول .شد های فرهنگيان کل کشور در جنس مرد در نظر گرفتهمحدودیت

بعد ، (موانع مالی، محيطی و ساختاری)موانع بازدارنده ، دومبعد که به خود فرد مربوط هستند، 

ها ورزش هایویژگی زني چهارمبعد  و های محيطیدهندههای مربوط به سوقمحدودیت ،سوم

با فواید جسمانی و روانی  زندگی سالم ۀمهم شيو ۀمؤلف ،فعاليت بدنیکه با توجه به اینباشد. می

های ، محدودیتپژوهشبا انجام این  که بر این است ، سعیباشدمی اقشار ۀمتعدد برای هم

اقدامات الزم  ،های الزمو پس از بررسی دشو سر کشور شناساییادر سر در این ارتباط فرهنگيان

 جام گيرد. نا هابرای افزایش سطوح مشارکت آن

 

 پژوهش اسینشروش
ابزار  صورت میدانی اجرا شده است.که به باشدمیتحلیلی  مطالعات و از نوعبوده توصیفی  پژوهش حاضر،

 االت اصلیؤدر دو بخش مشخصات فردی و س که بود ایساختهپژوهشگر ۀنام، پرسشپژوهشاجرای 

 نيزخارجی و  و داخلی منابع بررسی از ، پسآن تعيين روایی و پایایی منظور. بهگردیده بودطراحی 

                                                           
1. Kraford & Godby 
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نيز ورزشی و  مدیریت و شناسیروان هایرشته در متخصص اساتيد از تن چند از نظرخواهی و الؤس

افراد نمونه توزیع  ميان پرورش،وکشور و سازمان آموزش درون فرهنگ با االتؤس این مطابقت

اس. پی. اس.  افزارنرم و کرونباخ لفایآ روش از پایایی قابليت گيریاندازه منظوربههمچنين،  .گردید

 .آمد دستهب( 89/0معادل ) آلفا ضریب ،نهایتدر و گردید استفاده 1اس

که با توجه به  تشكيل دادندکشور  سراسرمرد  فرهنگيان ۀکلي پژوهش راآماری  ۀجامعبراین، عالوه

با کشور )شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکزی(  ۀنفر از پنج منطق 385، تعداد هاآنحجم باالی 

ذکر است شایانانتخاب گردیدند.  حجم نمونه عنوانبه ای تصادفیگيری خوشهاستفاده از روش نمونه

که توسط  های مرتبط بوداستفاده جهت بررسی عوامل عدم مشارکت، تحليل عاملروش موردکه 

  گرفت.انجام  2افزار ليزرلنرم

 

 نتایج
ها پاسخ نامههایی که به پرسشهای توصيفی، تعداد آزمودنیآمده از یافتهدستبا توجه به نتایج به

سال  35تا  31 شود که افراد در دامنۀ سنینفر هستند. همچنين، مشخص می 365اند، داده صحيح

باشند، مدرک تحصيلی سال می 15تا  پنجدارای سابقۀ بيشترین فراوانی را دارند، بيشتر افراد 

افراد در گروه آموزشی دارای است و  بيشترین درصد را در بين مدارک تحصيلی دارا کارشناسی

دهد که افراد نمونه ها نشان میبراین، یافتههای خدمتی هستند. عالوهترین فراوانی در بين گروهبيش

اند و ميانگين فاصلۀ افراد نمونه تا ( ساعت در هفته تمرین ورزشی داشته07/0، )طور ميانگينبه

ماکن ورزشی ها تا ابودن فاصلۀ آندهندۀ کم( کيلومتر بوده است که نشان02/2اماکن ورزشی، )

 (. شماره یكاست )جدول 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1. SPSS 

2. Lisrel 
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های آنهای توصیفی به تفکیک متغیریافته ـ1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده های آمار استنباطی شاخصاز  ،گرفتيم در نظر پژوهشجهت بررسی فرضياتی که برای این 

 شد که در این قسمت به آن اشاره شده است.

های فردی را های متغير اول؛ یعنی ویژگیمقادیر ویژه و واریانس متناظر با عامل شماره دوجدول 

-ها دریك از عاملنيز مقادیر ویژۀ اوليه برای هردهد. در ستون مجموع ضرایب کل عوامل نشان می

حسب درصدی از کل واریانس و شود که این واریانس، برشده برآورد میقالب مجموع واریانس تبيين

براین، مقادیر ویژۀ هر عامل، نسبتی از واریانس کل متغيرها آید. عالوهدست میدرصد تجمعی به

مقدار ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط  شود.است که توسط آن عامل تبيين می

ها را در رو، مقادیر ویژه، اهميت اکتشافی عاملاینمالحظه است؛ ازبه تمام متغيرها در آن عامل قابل

معنا است که آن عامل، بودن این مقدار برای یك عامل، بدیندهد. پایينارتباط با متغير نشان می

ن واریانس متغيرها داشته است. در این جدول، ستون مجموع ضرایب عوامل نقش اندکی در تبيي

دهد. با توجه شده پس از چرخش را نشان میهای استخراجشده، مجموعۀ مقادیر عاملدادهچرخش

 شده به درصدموجودی یافت شدهتفکیک متغیر

 100 مرد جنس

 مدرک تحصيلی

 6/8 دیپلم

 9/21 دیپلمفوق

 5/51 کارشناسی

 9/18 کارشناسی ارشد

 3/0 دکتری

 گروه

 9/19 اداری

 8/28 آموزشی اداری ـ

 3/51 آموزشی

 سابقه

 9/21 سال 5کمتر از 

 7/42 سال 15تا  5

 9/29 سال 25تا  16

 5/2 سال 25بيش از 

 سن

 5/5 سال 25کمتر از 

 5/25 سال 30تا  26

 8/25 سال 35تا  31

 4/18 سال 40تا  36

 3/0 سال 40بيش از 
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-برها را دردرصد از واریانس کل داده 370/58آمده، سه جزء عاملی وجود دارند که دستبه نتایج به

 77/20ترتيب عدم داشتن مهارت ورزشی های فوق پس از چرخش واریماکس بهگيرند. دادهمی

-باشد که دردرصد می 60/18درصد و ترس از مصدوميت  98/18حوصلگی درصد، خستگی و بی

 کنند.درصد از واریانس کل را تبيين می 37/58مجموع، 
 

 های پژوهشمقادیر ویژه و واریانس عامل ـ2جدول 

هالفهؤم  

اولیه ۀمقدار ویژ شدهدوران جمع مربعات بارگذاری   

 جمع
واریانس 

 به درصد

درصد فراوانی 

 تجمعی
 جمع

 واریانس

درصد به  

 فراوانی درصد

 تجمعی

930/33 3/054 داشتن مشكالت جسمانی  930/33  870/1  775/20  775/20  

ناشی از کارهای روزمره خستگی  1/115 393/12  232/46  709/1  988/18  793/39  

084/1 نداشتن مهارت اجرا  048/12  370/58  675/1  608/18  370/58  

به ورزش نداشتنعالقه  924/0  262/10  633/68     

نفس پایين هاعتمادب  

بدن ضعيف دليلبه  
703/0  816/7  488/76     

نفس پایين هباعتماد  

مهارت ضعيف دليلبه  
653/0  252/7  700/80     

حوصلگیتنبلی و بی  617/0  857/6  575/90     

مصدوميت واز ترس   

آسيب ورزشی   
475/0  277/5  834/95     

375/0 کمی وقت یا فرصت  166/4  000/100     

 

ها نشان داده شده است که بارهای لفهؤم ۀشددادهماتریس چرخش شماره سهدر جدول  ،ادامهدر

مقدار دانيم که هرچه باشد. میمانده پس از چرخش میهای باقییك از متغيرها در عاملعاملی هر

 نظر دارد. مطلق این ضرایب بيشتر باشد، عامل مربوطه نقش بيشتری در کل واریانس متغير موردقدر
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یافتهمقادیر ماتریس عاملی دوران ـ3جدول   

 عوامل
لفهؤم  

1 2 3 

مهارت نداشتندليل نفس به هب اعتماد بودنپایين  787/0  020/0-  004/0  

هاانجام ورزش در داشتن مهارتن  708/0  437/0  007/0  

اندام ضعيفدليل نفس پایين بههباعتماد  515/0  525/0-  352/0  

467/0 کمبود وقت و فرصت  264/0  384/0  

-109/0 خستگی ناشی از کارهای روزمره  776/0  060/0  

(غيرهداشتن مشكالت جسمانی)آسيب، بيماری و   230/0  696/0  127/0  

به ورزش نداشتنعالقه  409/0  539/0  269/0  

حوصلگیاحساس تنبلی و بی  187/0  15/0  841/0  

-015/0 ترس از مصدوميت و جراحت  263/0  774/0  

 

 د:نباشترتيب زیر میشده بهثيرگذار شناساییأتهای پارامتراز پژوهش در جدول باال،  بر نتایج حاصل بنا

، هااجرای ورزش در داشتن مهارتن دليلنفس بههببودن اعتمادپایين، هااجرای ورزش در داشتن مهارتن

 ترس از مصدوميتو  حوصلگیاحساس تنبلی و بی، خستگی از کارهای روزمره

های دومين متغير تأثيرگذار؛ یعنی مقادیر ویژه و واریانس متناظر با عامل شماره چهاردر جدول 

-اینمورد متغير اول ارائه شد، درتوجه به توضيحاتی که درموانع بازدارنده نشان داده شده است. با 

درصد از واریانس کل  91/64آمده، چهار جزء عاملی وجود دارد که دستمورد نيز با توجه به نتایج به

-ترتيب عبارت هستند از: درهای فوق پس از چرخش واریماکس بهشود. دادهها را شامل میداده

-درصد، کيفيت پایين اماکن و تسهيالت ورزشی  77/20الت ورزشی نبودن اماکن و تسهيدسترس

ادامه، در در درصد. 34/16درصد و کمی درآمد  51/16درصد، مشغلۀ کاری و خانوادگی زیاد  17/17

یك از ها نشان داده شده است که بارهای عاملی هرمؤلفه ماتریس چرخش شماره پنججدول 

-مقدار قدرهرچه طور که گفته شد، باشد. هماننده پس از چرخش میماهای باقیمتغيرها در عامل

 نظر دارد.مطلق این ضرایب بيشتر باشد، عامل مربوطه نقش بيشتری در کل واریانس متغير مورد
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 های پژوهشمقادیر ویژه و واریانس عامل ـ4دول ج

لفهؤم  

اولیه ۀویژ مقدار شدهبارگذاری مربعات جمع دوران   

 جمع
 به واریانس

 درصد

 فراوانی درصد

 تجمعی
 جمع

 به واریانس

 درصد

 فراوانی درصد

 تجمعی

کم مدآدر  869/2  686/28  686/28  717/1  171/17  171/17  

رفت و برگشتۀ هزین  356/1  575/12  262/42  652/1  516/16  686/33  

از اماکن  استفادهۀ هزین

 ورزشی
251/1  513/12  776/54  634/1  340/16  026/50  

هواوبدی شرایط آب  013/1  134/10  910/64  488/1  884/14  910/64  

نبودندسترسدر  

اماکن ورزشی   
912/0  115/9  025/24     

799/0 کيفيت پایين اماکن ورزشی  992/7  017/84     

 وجود اماکن ورزشی

بهداشتیغير   
612/0  116/6  133/88     

ریزی دقيقداشتن برنامهن  470/0  703/4  836/92     

کاری و خانوادگی زیاد ۀمشغل  426/0  259/4  096/97     

290/0 نگهداری از فرزندان  904/2  000/100     
 

یافتهمقادیر ماتریس عاملی دوران ـ5 جدول  

 عوامل
هالفهؤم  

1 2 3 4 

هواوبدی شرایط آب  926/0  023/0  052/0  058/0  

نبودن اماکن ورزشیدسترسدر  829/0  0163/0  0265/0  086/0  

رفت و برگشت ۀهزین  002/0-  759/0  0262/0  008/0  

مد کمآدر  045/0  730/0  199/0  059/0  

استفاده از اماکن ورزشی ۀهزین  009/0-  626/0  174/0-  082/0  

بهداشتیاماکن ورزشی غير وجود  133/0  013/0  851/0  115/0  

151/0 کيفيت پایين اماکن ورزشی  219/0  816/0  145/0  

کاری و خانوادگی زیاد ۀمشغل  154/0-  078/0-  136/0  820/0  

143/0 نگهداری از فرزندان  069/0  038/0  034/0  

ریزی دقيقداشتن برنامهن  211/0  249/0  112/0  427/0  
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ترتيب زیر بهدر متغير دوم شده ثيرگذار شناساییأهای ت، پارامترفوقجدول نتایج حاصل از  براساس

 باشد:می

 هواییوشرایط آببدی . 1

  نبودن اماکن ورزشیدسترسدر. 2

 ن ورزشیکزیاد رفت و برگشت تا اما ۀهزین. 3

  مد کم افراد نمونهآدر. 4

 بهداشتیوجود اماکن ورزشی غير. 5

 کيفيت پایين اماکن ورزشی. 6

 کاری و خانوادگی زیاد ۀمشغل. 7

 نگهداری از فرزندان. 8

 

های محيطی بر عدم مشارکت دهندهارتباط متغير سوم؛ یعنی سوقدر این قسمت به بررسی ميزان 

، مقادیر ویژه و واریانس متناظر شماره ششپردازیم که در جدول فرهنگيان کل کشور در ورزش می

آمده، چهار جزء دستمورد نيز با توجه به نتایج بهایننشان داده شده است. درهای این متغير با عامل

های فوق پس از شود. دادهها را شامل می( درصد از واریانس کل داده27/54که ) دعاملی وجود دار

ریزی مناسب برای انجام فعاليت فرهنگيان ترتيب عبارت هستند از: عدم برنامهچرخش واریماکس به

درصد، احساس شرمندگی  45/15های ورزشی مفيد موجود عدم اطالع از فعاليتدرصد،  56/21

 درصد. 88/7شده برای فرهنگيان گرفتهنظردرصد و تعداد کم اماکن ورزشی در 36/9پس از باخت 
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 های پژوهشمقادیر ویژه و واریانس عامل ـ6جدول 

لفهؤم  

اولیه ۀویژ مقدار شدهبارگذاری مربعات جمع دوران   

 جمع
 واریانس

درصد به  

 فراوانی درصد

 تجمعی
 جمع

 به واریانس

 درصد

 فراوانی درصد

 تجمعی

های فرهنگیوجود محدودیت  656/3  118/26  118/26  019/3  697/21  567/21  

695/1 تعداد کم اماکن و تسهيالت ورزشی  111/12  228/36  164/2  459/15  025/37  

ریزی مناسبعدم برنامه  167/1  336/8  564/46  311/1  363/9  383/46  

هافواید جسمانی ورزش عدم اطالع از  079/1  706/7  270/54  104/1  882/7  270/54  

هاعدم اطالع از فواید روانی ورزش  977/0  975/6  246/61     

954/0 عدم اطالع از قوانين ورزشی  812/6  058/68     

هارسانی مناسب رسانهعدم اطالع  891/0  365/4  423/74     

680/0 عدم حمایت از سوی خانواده  855/4  278/79     

عالقگی دوستان و همكارانبی  653/0  661/4  969/83     

بازینداشتن همراه و هم  585/0  198/4  139/88     

های دلخواهعدم وجود ورزش  515/0  681/3  818/91     

453/0 ترس از باخت  253/3  503/95     

های موجودعدم اطالع از ورزش  377/0  693/2  746/97     

زدگی از حضور در احساس خجالت

 اماکن ورزشی
316/0  254/2  000/100     

 

ها نشان داده شده است که بارهای لفهؤم ۀشددادهماتریس چرخش شماره هفتدر جدول  ،ادامهدر

-طور که گفته شد، باشد. همانمانده پس از چرخش میهای باقییك از متغيرها در عاملعاملی هر

ضرایب بيشتر باشد، عامل مربوطه نقش بيشتری در کل واریانس متغير مطلق این مقدار قدرهرچه 

 نظر دارد.مورد
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یافتهمقادیر ماتریس عاملی دوران ـ7 جدول  
 

 عوامل
هالفهؤم  

1 2 3 4 

804/0 های ورزشی موجودعدم اطالع از فعاليت  087/0-  024/0  011/0-  

753/0 ترس از باخت  212/0  067/0  119/0  

زدگی از حضور در اماکن ورزشیاحساس خجالت  752/0  109/0-  004/0  055/0  

570/0 عدم اطالع از قوانين ورزشی  254/0  270/0  088/0-  

-185/0 تعداد کم اماکن و تسهيالت ورزشی برای فرهنگيان  709/0  050/0  185/0  

ضاهای ورزشیفهای فرهنگی در وجود محدودیت  198/0  868/0  150/0  126/0  

های دلخواهعدم وجود ورزش  136/0  599/0  097/0-  76/0-  

عالقگی دوستان و همكارانبی  523/0  539/0  074/0-  037/0-  

-001/0 عدم حمایت از سوی خانواده  521/0  030/0  146/0-  

هاعدم اطالع از فواید روانی ورزش  202/0  159/0  714/0  154/0-  

هاعدم اطالع از فواید جسمانی ورزش  529/0  201/0  566/0  006/0-  

بازینداشتن همراه و هم  229/0  216/0  562/0-  245/0-  

ریزی مناسب برای انجام فعاليت فرهنگيانعدم برنامه  080/0-  163/0  117/0-  807/0  

هارسانی مناسب رسانهعدم اطالع  299/0  181/0-  177/0  517/0  

 

ترتيب بههای محيطی دهندهدر متغير سوق شدهثيرگذار شناساییأهای تپارامتر فوق،جدول  براساس

 باشد:زیر می

 ریزی مناسب برای انجام فعاليت فرهنگيانعدم برنامه. 1

  های ورزشی موجودعدم اطالع از فعاليت. 2

 ترس از باخت. 3

 زدگی از حضور در اماکن ورزشیاحساس خجالت. 4

 هاعدم اطالع از فواید روانی ورزش. 5

 ورزشی برای فرهنگيانتعداد کم اماکن و تسهيالت . 6

 

های ویژگی درنهایت، در این قسمت به بررسی ميزان ارتباط متغير تأثيرگذار بعدی که شامل

مقادیر ویژه و واریانس متناظر با  شماره هشت پردازیم. در جدولباشد میهای ورزشی میفعاليت

درصد از  51/59جود دارد که مبنا، دو جزء عاملی ونشان داده شده است. براینهای این متغير عامل

ترتيب عبارت های فوق پس از چرخش واریماکس بهشود. دادهها را شامل میواریانس کل داده
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مدت و شدت زیاد درصد و  31/40های ورزشی هستند از بيزاری از برد و باخت در فعاليت

 درصد. 19/19های ورزشی فعاليت

 

 پژوهش هایمقادیر ویژه و واریانس عامل ـ8جدول  

لفهؤم  

اولیه ۀویژ مقدار شدهبارگذاری مربعات جمع دوران   

 جمع
 به واریانس

 درصد

 فراوانی درصد

 تجمعی
 جمع

 واریانس

درصد به  

 فراوانی درصد

 تجمعی

هاکم ورزش جذابيت  477/2  789/40  789/40  419/2  313/40  313/40  

های ورزشیشدت زیاد فعاليت  123/1  722/18  511/59  152/1  198/19  511/59  

های ورزشیمدت زیاد فعاليت  806/0  433/13  944/72     

705/0 بيزاری از برد و باخت در ورزش  754/11  698/86     

های دلخواهبودن ورزشندسترس در  532/0  839/8  536/93     

های هيجانیعدم عالقه به ورزش  388/0  464/6  000/100     

 

ها نشان داده شده است که بارهای لفهؤم ۀشددادهماتریس چرخش شماره نهدر جدول  ،ادامهدر

هرچه  ذکر است کهشایانباشد. پس از چرخش می ۀماندهای باقییك از متغيرها در عاملعاملی هر

نظر مطلق این ضرایب بيشتر باشد، عامل مربوطه نقش بيشتری در کل واریانس متغير موردمقدار قدر

 دارد.

 
 یافتهمقادیر ماتریس عاملی دوران ـ9 جدول

 عوامل
 هالفهؤم

1 2 

 164/0 830/0 بيزاری از برد و باخت در ورزش

 -044/0 768/0 های ورزشیشدت زیاد فعاليت

 106/0 757/0 های ورزشیمدت زیاد فعاليت

 -062/0 655/0 هاکم ورزش جذابيت

-204/0 های هيجانیعالقه به ورزش  861/0 

 686/0 312/0 های دلخواهبودن ورزشندسترسدر

 

ثيرگذار أهای ت، پارامترهای ورزشیویژگی فعاليت، در متغير فوقجدول از  نتایج حاصلبا توجه به 

 باشد:ترتيب زیر میشده بهشناسایی

 بيزاری از برد و باخت در ورزش. 1
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 های ورزشیشدت زیاد فعاليت. 2

 ورزشیهای مدت زیاد فعاليت. 3

 

 گیریبحث و نتیجه
 در که واملیبرخی از ع بين ارتباط دهندۀنشان شده،آوریجمع هایداده از استنباط و آماری بررسی

 ساسابر که پژوهش این سؤال اصلی مطرح در. بود فرهنگيانمشارکت کم  با بودیم گرفته نظر

 آیا کهعبارت بود از این بود،شكل گرفته  مختلف اقشار درمورد مختلف جوامع مطالعات پژوهشگران

 نيز نظرمورد ۀجامع برای ،وجود دارد مختلف در جوامع مختلف اقشار برای که موانعی و هامحدودیت

افراد  ۀکلي دارند؟ دخالت هاآن مشارکت عدم در دیگری عوامل یا و ؟شودمی افراد مشارکت از مانع

 5/51ها )اکثریت آن ها،براساس یافته که ندفرهنگيان مرد بود در پژوهش حاضر، آماری ۀجامع

 ،. همچنينبودندآموزشی مشغول به خدمت  گروهبيشتر در  و نددرصد( دارای مدرک کارشناسی بود

در ارتباط با  و بودند در آموزش و پرورش سال 15تا پنج  ۀاین افراد دارای سابق از درصد 7/42

با یك نگاه کلی به این آمار . فراوانی بود دارای بيشترین سال 35تا  31سنی  ۀردشرایط سنی، 

سالی علت شروع ميانکه به قرار دارند ایهدر رد لحاظ سنیبه آماری ۀگفت بيشتر افراد نمونتوان می

 ۀرد هر در های جسمانی مشارکت داشته باشند.سالمت جسمانی در فعاليت داشتن باتوانند می

 از جسمانی ضعف وجود ،احتماال . دارند رغبتیبی بر گوناگونی ثيرأت شدهگرفتهنظردر عوامل سنی،

 .باشدمی ترپایين سنين در رغبتی، از علل بیوقت کمبود واست  باالتر سنين در رغبتیبی عوامل

 آموزشی مختلف مقاطع در سالمتی فرهنگ گسترش جهت مسئوالن گذاریسياست به موضوع این

 . کندمی کمك مختلف تحصيلی مدارک و کاری ۀسابق با افراد برای نيز و مدارس در

 پژوهش این در که مشارکت کم در ورزش و فرهنگيان های شخصیمتغير ویژگی واملع بين ارتباط

و ریچاردسن و  (2001آنسورث ) و هندرسون ،(1391وفایی مقدم ) هاییافته با ،است شده منتج

اساس بندی این عوامل برنشان از اولویت هاآنهای یافته. باشدمی همسو (2014) همكاران

 های خودیافتهدر  نيز ریچاردسن و همكاران داشت.آمده از آزمون فریدمن دستههای ببندیدسته

 عامل در نهبرای  نظرمدهای از پارامتر. ندموانع ذهنی یا رفتاری برای افراد اشاره کرد هب

بودن تبع آن پایينو به یاجرای ورزش در داشتن مهارتنشده برای این متغير، پارامترهای نظرگرفته

است. بودن سطح مشارکت افراد شناخته شده ثيرگذار بر پایينأیكی از عوامل ت ،نفسهباعتماد

و  داردحوصلگی قرار تنبلی و بی و از این عوامل، عوامل خستگی از کارهای روزمره پس همچنين،

های . در نگاه اول شاید ضعف در ویژگیتعلق گرفته استترس از مصدوميت  ها نيز بهرتبۀ بعد از آن

 این احتمال وجود دارد کهخورد. بچشم  به باشدهای فردی افراد میشناختی که خود از ویژگیروان
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ها اقدام کرد. افراد آن نمودنباشند که باید در ابتدا به برطرف یهای دیگرها پيامد ویژگیاین ویژگی

های مختلف ورزشی، در سطوح باال و پایين آموزش رشتهگوناگون مختلف با دسترسی به امكانات 

 توسطگرفتن تمسخر قرار شاید ترس از مورد ،اساسهمينبر ؛قرار دارندی مهارت اجرای ورزش

سبب  ،اگر به آن پرداخته نشود وتلقی شود  ترس ۀآورندوجوده، یكی از عوامل بانهمبازی

 ،همچنين شود.میگرفتن از فضای ورزشی فاصله (کمکم)و  یسرخوردگی فرد پس از اجرای ورزش

را دليلی برای خستگی از  شغلدو یا سه داشتن ، دریافتی کم و مدآدرداشتن  دليلبه انفرهنگي

های فرد با خستگی جسمانی و دغدغه کههنگامیزمينه باید گفت درایناند. کارهای روزمره دانسته

که ایگونهبه ؛آیدمی ویحوصلگی و تنبلی به سراغ های روانی و بینوعی دغدغهبه ،دوشغلی مواجه ش

اجرای  که علم ثابت کرده است ،چه. اگرخواهند داشتن ویبرای  جذابيتیهای ورزشی هيچ فعاليت

بلكه پس از گذشت زمان اندکی از شروع  ،کندمیتنها خستگی را زیاد نهای ورزشی نهفعاليت

بایلی و همكاران  هاییافتهبا  امراین  .کندتری میفرد را دارای جسم و روان آماده ،فعاليت ورزشی

پذیری در گرفتن در شرایط آسيبشدن و قرارترس از مصدوم ،باشد. همچنينناهمسو می (2010)

از دالیل عدم مشارکت افراد شناخته شده است. برای افرادی که در حين اجرای  ،کارهای روزمره

این افراد  وآید وجود میهشناختی منفی بحالت رواناند، دیدهو یا در گذشته آسيب ورزشی  یورزش

 هایمعلوليت مانند افراد جسمی مشكالت از رخیب ؛ زیرا،کنندورزش خودداری می آوردن بهرویاز 

 سبب تدریجبه که باشندمی گذشته ورزشی هایفعاليت از ناشی ورزشی هایآسيب یا و جسمی

 که است مصدوميت از ترس ها،محدودیت این گذاریاثر دیگر نوع .شوندورزش می به عالقگیبی

و شيكوکو و ( 2010) جنكينز هاییافته با این نتيجه. دشومی افراد مشارکت از مانع روانی لحاظبه

 . داردهمخوانی ( 2014همكاران )

 توانستند درون از و گذاشتند سر پشت را فردی هایمحدودیت کهاین از پس افراداین،  بر عالوه

 و محيطی مالی، موانع) موانعی با ،کنند انتخاب خود فراغت اوقات برای را ورزشی هایفعاليت

 فرهنگيان برای موانع کاهش این. شوندمی مواجه دارند بستگی محيط و فرد خود به که( ساختاری

 ۀنموننظر افراد هب اما ،باشدمیهوای چهار فصل وآب دارایکشور ایران . اهميت است حائز بسيار

بارش باران در  ،. شایدباشدمشارکت در ورزش میموانع هوایی یكی از وبدی شرایط آبآماری، 

فرسا در حدود شش ماه از سال در شمال کشور و یا گرمای طاقت ۀهای گرم تابستان در منطقروز

از های شش ماه دوم سال در مناطق غربی و شرقی کشور بارش برف در اکثر ماه نيزجنوب کشور و 

 ناهمسو( 2001شاو و داوسون ) هاییافتهاین نتيجه با  باشد. تفكراین  ۀدنوجودآورهعوامل ب

( و فتاحيان و همكاران 2014) ، شيكوکو و همكاران (2001) احسانیاما با نتایج پژوهش  باشد،می

های مشارکت بودن هزینهمشكالت و مسائل مالی از قبيل کمی درآمد و زیاد. دارد ییهمسو( 1391)
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 نيز رفت و برگشت تا اماکن ورزشی و استفاده از تسهيالت ورزشی و ۀها از قبيل هزیندر فعاليت

که  از مسائلی است که در بسياری از مطالعاتی ت پایين اماکن ورزشیموانع محيطی مانند کيفي

فتاحيان و همكاران در  خورد.ما صورت گرفته است به چشم می ۀجامعاقشار مختلف  مورددر

 براین،عالوه اند.اشاره داشتهعامل  بها اولویت باالیی ب ،دبيران شهر همدانپژوهش خود در ارتباط با 

بودن زن و مرد در فضای بيرون از منزل را شاغلنيز وادگی و نزندگی کاری و خا ۀمشغل افزایش

 مردان تبع آن بسياری ازدانست که به زندگی ۀبودن هزینباال نيزمد و آتوان از عواقب کمی درمی

افزایش بيشتر  ،در گذشته ،سفانهأمت داری از فرزندان بپردازند.هاوقات فراغت به نگدر  بایستمی

 ر ارتباط باد اول و دوم توسعه ۀچند که در برنامهر .مطرح بوده استکمی تسهيالت ورزشی 

اما  ،کشور به چشم خوردکيفی ورزش  ۀراستای ارتقا و توسع موارد ارزشمندی در ،های کيفیهدف

. باشدمیو معطوف به افزایش تسهيالت ورزشی  بوده کمی ها صرفا  ها و سياستمشیخط ،سفانهأمت

ها، گيریدنبال آن عدم تمرکز در تصميمو به ضعف در ساختار تشكيالتی ساليان اخير ورزش کشور

 با مورد این باشد. وضعيتاین  ۀآورندوجودهتواند از عوامل بها نيز میها و اجرای برنامهریزیبرنامه

 همسو( 1386) احسانی و کشكر و( 2010) جنكينز ،(1391آقایی و همكاران ) نجف هاییافته

 17/1پرورش از وبدنی آموزشهای تربيتهزینهشاخص  ،های اخيردر سال ،دیگرسویاز .باشدمی

بيشتر در ورزش قهرمانی سازمان هزینه شده است.  ودرصد کاهش یافته است  83/0درصد به 

اشاره شده بود که ثبات مدیریت در  هاپژوهشدر تمامی این  ،شرایط اقتصادی جامعه دليلبه

 این به توجه با های سنگين ورزشی شده است.سبب هزینه ارد و این امروجود ندورزش سازمان 

 ،با آن مواجه هستند فرهنگيان که یموانع کردنحداقل یا و بردنبينازبا که  گفت توانمی نتایج

 زدنکنار از پس فرد ،بساچه. کرد بيشتر ورزشی هایفعاليت در مشارکت به را هاآن ۀعالق توانمی

 ورزشی هایفعاليت اجرای به دارد، بستگی او درونی عوامل و وی خود به بيشتر که هاییمحدودیت

 فرد گرایش در خارجی هایمحدودیت دخالت بيشتر که موانع این وجود اما ،پيدا کند تمایل

 هافعاليت این اجرای استمرار از یا و کندمی کم فراغت ساعات در به ورزش افراد گرایش از باشند،می

 آورد.عمل میبه ممانعت طوالنی زمان در

 (های ورزشیدهندهمتغير سوق) در متغير سومویژه آماری به ۀتفاوت فرهنگی افراد جامع براین،عالوه

 ورزشی هایفعاليت در افراد مشارکت مسير هایکنندهتسهيل ها،دهنده. سوقباشدمی بحثمورد

 و کندمی پيدا ورزشی هایفعاليت به نياز احساس ،شناختیروان صورتبه فردکه معنا؛ بدینباشندمی

 ۀدهنداز عوامل اساسی سوق. شودمی مواجه هادهندهسوق کمی با ،مشارکت به تصميم از پس

برای مشارکت بيشتر ن این سازمان و یا ادارات زیرمجموعه ریزی مسئوالبرنامه به توانمیفرهنگيان 

 ،های این پژوهشآزمودنیکه  اشاره کرددادن امكانات و تسهيالت مربوطه دسترس قراردر نيزو  هاآن
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شرایط مالی ممكن است . ستنددانضعف در این خدمات را از عوامل مرتبط با عدم مشارکت خود می

 برای این سازمان های اخيرهای ناجوانمردانه در سالسامان و تحریمهنابکه در پی شرایط اقتصادی 

رسد نظر میبه. باشدریزی مسابقات برای این قشر بوده مانع از برگزاری و برنامه ،استوجود آمدههب

مقطعی پنج ساله و رسيدگی به  ۀبيش از طرح یك برنام ،بدنیریزی در تربيتمشكل برنامه

ورزش  ۀانقالب بر توسع ۀهای اوليهای اساسی ورزش در سالیمشآن باشد. خطهای ضعيف شاخص

 ونيز تمرکز کرده است ورزش قهرمانی  ۀبر توسع ،های اخيردر سال ، امااست بودهمتمرکز همگانی 

 و طور که ميرغفوریانهمان ،براینعالوهجایی مصون نمانده است. هورزش فرهنگيان نيز از این جاب

، مانع دارد وجود فرهنگيان در که ورزش فواید از آگاهی عدمو  ضعفنشان دادند، ( 1388) همكاران

 دالیلبه تواندمی ورزش از عمومی هایآگاهی داشتنن. باشددیگری برای عدم مشارکت در ورزش می

 و مسئوالن مناسب ریزیبرنامه عدم اطالعات، آوریجمع در افراد خود ضعف. ایجاد شود متعددی

عدم  و پرورشوورزش آموزش ۀوسعت محدود براین،عالوه. باشد دالیل این از تواندمی هارسانه ضعف

از دالیل  تواندمی های اختصاصیبدنی برای پستجذب نيروی متخصص و متعهد تربيت

. باشدمی خوانهم (1381سالمی و همكاران ) هاییافته با نتایج ایناین نتایج باشد.  ۀآورندوجودهب

نسبت  افرادضعف  ،شناخته شده است مرتبط رغبتی فرهنگيانبا بیآخرین عاملی که در این متغير 

باشد. شاید این می آیدوجود میهزدگی و شرمندگی که پس از این فرایند بیا خجالت و باختن به

های سنی گرفتن افراد ورزشكار در ردههای نداشتن مهارت ورزشی و یا قرارعامل نيز از پيامد

 قرار جوانان گروه در که سالیميان فرد از انتظار بودنباال مثال، برای ؛باشد هاآنتوانایی  ناهمخوان با

 فعاليت انجام آن به او ميلیبی سبب تدریج، بهزیاد و یا نداشتن مهارت هایباخت دليلهب گيرد،می

 مطرححدود کمی در جامعه تا ،ورزش ۀفرهنگی حوز ـهای ارزشی زمينهغالبا   ،براینعالوه .گرددمی

توان اثرات آن را در نمی اما ،حاکم شده است در این ارتباط شرایط بهتری اخيرا  ،البته است. بوده

های چند سازمان کالن توان ضعف در اجرای مسئوليتمحافل ورزشی نادیده گرفت. این نتایج را می

  ن در تمامی فضاهای ورزشی منتج شود.تا حمایت از ورزشكارا جامعه دانست

( 1386کشكر و احسانی ) پژوهشهای ورزشی باید به ورزش و فعاليت هایویژگیمورد در بحث در

ها( سبب اجرای آن )انگيزاننده هاجذابيتها و . برقراری توازن بين محدودیتداشته باشيمنظری 

ها را پشت فرد ابتدا باید محدودیت ،بنابراین ؛گرددهای دیگر میفعاليت و انتخاب آن از بين فعاليت

مند دارد، به آن فعاليت عالقهورزشی های که فعاليت هاییجذابيتها یا اساس انگيزهو بر ردسرگذا

عنوان عوامل مرتبط با شده برای این متغير، سه عامل بهگرفتهنظرعامل در ششدر بين گردد. می

ها هایی هستند که در آندنبال فعاليتآماری به ۀاست. افراد نمونعدم مشارکت افراد شناخته شده 

ها های ورزشی برای آناین نوع فعاليت جذابيت ،بنابراین؛ برد و باخت زیاد اهميت نداشته باشد
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های روی را یكی از ورزشپياده ،دليل نباشد که بسياری از فرهنگيانبسيار بيشتر است. شاید بی

 ۀندر بين افراد نمو، های با شدت و مدت زیادفعاليت گرایش به ،همچنين دانند.دلخواه خود می

ی که دارند ورزش در شرایط سخت را نهای جسمانی و روااساس ویژگیبر زیرا، ؛باشداندک میآماری 

راحتی ورزش توانند بهنمیگذشته باشند که  دیدگیدارای آسيبشاید  ،کنند. البتهکمتر اجرا می

 شاید. باشدمی خوانناهم (1382احسانی و همكاران )های با یافته نتایجاین  را انجام دهند. شدید

 درک با فرهنگيان. باشد ورزشی هایفعاليت ویژگی گوناگون تعاریف دليلبه بودنخوانناهم این

 این بندیبه اولویت دیگر، هایفعاليت به نسبت( ورزش فواید همانند) فعاليت یك هایویژگی

 از ، یكیورزشی هایفعاليت ۀجاذب کمبود ،بنابراین ؛پردازندمی فراغت اوقات زمان در هافعاليت

 ایرسانه پوشش نيز و دیگر عوامل بر بيشتر تمرکز شاید ،وجوداین با. باشدمی هاآن رغبتیبی دالیل

 و حفظ سبب مستمر، صورتبه ورزشی هایفعاليت هایویژگی از رسانیاطالع گسترش برای قوی

 یابیدست سهولت نيز و فعاليت شدت و مدت با توجه به افراد. گردد هافعاليت این افراد به پایبندی

  .کنندمی حفظ و انتخاب را هاآن ها،ورزش انواع به

عنوان عوامل مرتبط با عدم مشارکت بهکه  عواملیتك متغيرها شاید بتوان گفت پس از بررسی تك

ت أهای بومی مختلف کشور نشای از فرهنگاز نمونه پژوهش ذکر شده است، فرهنگيان در این

خورد. در به چشم می موانع بازدارنده بيشتر نيزها و دهندهسوقمتغير این مورد در  که گيردمی

بدنی های تربيتریزی گروهسازمان و برنامه توسط آمدهوجودهب هایمحدودیتمتغيرهای محيطی، 

 تواندمی فراغت اوقات هایفعاليت در مشارکت هایهزینه باالبودن و اجتماعی زندگی شرایط ،ادارات

 عوامل موانع و سپس، فرهنگيانرسد که نظر میبه. باشد موارد این گرفتنقرار اولویتدر  دالیل از

مسائل ذکر این نكته ضرورت دارد که . دانندمی گذارثيرأت خود عالقگیبی در را اجتماعی و فرهنگی

گذار در بعد ثيرأت ۀگذشت ،اهميتحائز ۀنكت ، امابررسی گردید مورد متغير دوم کامال  مالی در بحث در

بسياری از اقدامات و  زیرا، ؛باشدپرورش میوسازمان آموزش ویژهبهو مدیریت کالن جامعه 

ابعاد دیگر اجتماعی در  ۀپشت مسائل بهين ،پرورشوورزش آموزش ه بهکنندهای کمكریزیبرنامه

پرورش وبه ورزش آموزش وجههيچ، بهو همچنان در برخی از مناطق است این سازمان قرار گرفته

اثر زیادی بر ورزش کشور و ورزش  ،های گذشتههای مالی سالسياستبراین، عالوهشود. توجه نمی

 هایحمایت نبود هایدغدغه نيز و افراد جامعه بين در ورزش فرهنگ ضعف. است فرهنگيان داشته

 عوامل از فارغ تواندمی که است هاییمحدودیت از پرورشوادارات و نواحی آموزش سوی از سازمانی

 نداشتن و نفسهباعتماد ضعف مانند شخصیدرون عوامل از برخیهمچنين، . باشد افراد درونی

 مثال،برای ؛باشندمی ارتباط در دیگر هایدهندهسوق یا و عمومی هایآگاهی با فعاليت، در مهارت

کمبود مالی . کند کمك نفسهباعتماد افزایش به تواندمی ورزش در عمومی هایآگاهی باالبردن
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آمدن وجودهب شود.ای میسبب کاهش فعاليت رسانهنيز ورزش  ۀکردن بودجها در فراهمسازمان

هم  که آن باشدمی هانيازمند تغيير در نگرش آن ،در شرایط حال حاضر ورزش فرهنگيان انقالب

 نوعیبه که ورزشی هایفعاليت اجرای به تصميماست. مشروط به تغيير در دانش و اطالعات افراد 

 از پس ورزشی رفتار ایجاد به پذیرد،می صورت افراد در ورزشی فعاليت شدندرونی فرایند از پس

 به نياز افراد، در ورزشی رفتار ایجادهمچنين، . کندمی کمك شدهریزیبرنامه فرایند یك

 رفتار بر کنترل و ذهنی هایهنجار نگرش، گيریشكل از پس هم آن که رفتاری نيات شدنتشكيل

 سبك با زندگی از که رفتارهایی درست دادنتغيير از استفاده با. گرددمی منتج گيردمی شكل

 فرهنگ در تغيير با. کرد بيشتر افراد در را ورزشی رفتار به تعهد توانمی ،ندشومی ناشی غيرفعال

 مزایای و فواید مورددر عمومی آگاهی بردنباال نيز و مسئوالن ریزیبرنامه و هارسانه طریق از جامعه

براین، عالوه. کرد بيشتر ورزشی هایفعاليت به را افراد ۀعالق و رغبت توانمی ورزشی هایفعاليت

 محيط در ورزشی هایگروه ایجاد و محلی هایطيف طریق از ورزشی هایفعاليت گسترش

مدارس و ادارات  محيط در نيز وهوایی متفاوت وایط جوی و آبهای مختلف با شرشهر در همسایگی

 به عوامل این. شود منجر ورزشی هایزمينه با اجتماعی مثبت تعامالت به تواندمی پرورشوآموزش

 با. گرددمی منتهی کار محيط حتی و همسایگی ،خانواده محيط در هاگروه در اجتماعی حمایت

کردن فراهم نيزفرهنگيان و  ۀورزشی ملی برای جامع ـ های علمیبرگزاری همایش و ریزیبرنامه

یكی از  .شوندمی داده سوق ورزشی هایفعاليت به فرهنگيانبروشورها و پوسترهای انگيزاننده، 

برای این جامعه  در کشور یهای گسترش ورزش، ایجاد اماکن ورزشی و توریستاستراتژیترین مهم

 نيز مناسب ارتباطات ایجاد (.41، 2009، به نقل از نادریان و هاشمیحميدی است ) (طور خاصبه)

 طریق از هامحدودیت این ساختنمرتفع با .کند درگير هافعاليت این در را بيشتری افراد تواندمی

 که عواملی و تسهيالت و اماکن این به دسترسی در سهولت مناسب، تسهيالت و امكانات کردنفراهم

 هایفعاليت در را افراد مشارکت توانمی او، درونی عوامل تا دارد بستگی فرد محيط به بيشتر

 . کرد بيشتر ورزشی

شده  انجام ورزشی هایفعاليت به افراد مشارکت عدم ۀزمين در زیادی هایپژوهش کهاینتوجه به  با

 انجام با. ایمبودهن (داریم انتظار که گونهآن) هاکنندهمشارکت تعداد افزایش شاهد تاکنوناما  ،است

 یا و هاکنندهشرکت هایانگيزه آید،می دستهب که نتایجی بر عالوه بایستمی راستا،دراین مطالعات

 اقدام هاآن رفع یا و افزایش برای ،سپس و دگرد مشخص نيز سرباززدن از اجرا برای افراد دالیل

طور بهبردن کيفيت زندگی اجتماعی تأکيد بر اهميت فعاليت بدنی در باال ،در آغاز قرن جدید. شود

جایگاه واقعی  ،مسائل تندرستی و بهداشتی درموردای رشتهميان هایپژوهششود و افزوده می مداوم

نظریه  بين ترهمكاری نزدیك با برقراری سياستمدارانبراین، عالوه. اندپيدا کرده در این رشتهخود را 



 227                                                                   ...کشور سراسر فرهنگیان کم مشارکت دالیل عاملی تحلیل
 

 جهتدر ی راگام مثبت ،بنيادی و کاربردی در ورزش و دیگر عوامل اجتماعی هایدر پژوهشو عمل 

نزدیك بين  همكاری ،حل دیگرراه براین،. عالوهدارندمیبر ورزش مدیریتدر  جدید اتتمهيد ایجاد

در سراسر ها انسان از این طریق، تا ،دنالمللی داربين ۀهایی است که بيشتر جنبها و برنامهطرح

 ،حالهردرکه  شود. نباید فراموش شوندبهتر و بيشتر درک  ،جهان در ورزش و فعاليت بدنی

 نيز فراد مختلف وفشارهای روانی بيش از هر عامل دیگری باعث تحليل انرژی جسمی ورزشكاران و ا

خوبی شود. بههای اجتماعی میپيروزی و موفقيت در دیگر پدیده ،ها از ورزشبردن آنکاهش لذت

تأثير قرار داده تحت را در مسابقات کامال   هاعملكرد آن ،ضعف روانی ورزشكاران که اثبات شده است

  .است

مورد گسترش ورزش های دیگر دروزارت ورزش و جوانان و هماهنگی وزارتخانه ۀناموجود نظام

 است که اقشار شده ۀمنجر به برقراری ساختاری اساسی در کشور برای کلي ،همگانی در جامعه

ریز و ن برنامهافراد و مسئوال به های این پژوهشیافتهسازد. تمایل به ورزش را در افراد برجسته می

 شدنروشندر پی گيرند. تا فرایندهای اجرایی را بهتر از گذشته  کندمیگذار این قشر کمك سياست

 که عواملی به یا وباشند می آشنا خود ضعف نقاط اب افراد که کندمی مشخص قشر این در دالیل این

 پيشنهاد. هستند مطلع باشند، نداشته حضور ورزش فضای در تا کندمی وارد فشار هاآن بر بيرون از

تا شود اجرا  (شناسی ورزشی و مدیریت ورزشیروان ۀبين رشت)ای رشتهميانپژوهشی  شودمی

 در آموزاندانش مورددر پژوهشی شودپيشنهاد می ،چنينطور دقيق مشخص گردند. همعوامل به

 اجرای ۀانگيز براین، الزم است کهشود. عالوه انجام در سراسر کشور تحصيلی مختلف مقاطع

 هستند ورزشی مستمر هایفعاليت دارایکه  سراسر کشور فرهنگيان توسط ورزشی هایفعاليت

 .شود بررسی

هایی که در زندگی ماشينی افراد وجود دارد نياز به سبك زندگی فعال برای داشتن سالمت با دغدغه

باشد و با توجه به اینكه قشر فرهنگيان به عنوان قشر انی و روانی بسيار الزم و ضروری میمجس

باشد به صورت ها میتحرکی آنباشند، ولی شناسایی موانعی که سبب بیدر جامعه میتاثيرگذار 

   گسترده درکشور در تحقيقات گذشته انجام نگردیده است.

سبب روشن شدن وضعيتی  ،ها و موانعی که در این تحقيق شناسایی گردیدبسياری از محدودیت

های کنند و وجود زمينه مالی یكی از مشخصهاست که اکثر فرهنگيان با آن دست و پنجه نرم می

باشد. بنابراین رفع موانع با محوریت رفع موانع مالی باید در اولویت برنامه ها میاصلی شرایط آن

 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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