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  مقدمه
ورزش مدارس پايه و اساس توسعۀ ورزش در کشورهاست. سرمايه گذاری در حوزۀ ورزش مدارس سبب 
شده امروزه از آن به منزلۀ زيربنايی برای توسعۀ ورزش ياد شود )دارنل1 و همکاران، 2019(. در کشورهای 
پیشرفته از توسعۀ ورزش مدارس برای ارتقای ورزش در ابعاد گوناگون استفاده می شود. سرمايه گذاری 
در حوزۀ مدارس سبب می شود دورنمای مطلوبی از ورزش ايجاد شود )کامیره و کندلدن2، 2016(. در 
کشور ايران مشکالت عمده ای در روند توسعۀ ورزش مدارس وجود دارد. ضعف های مالی مشخص در نظام 
آموزش وپرورش در کشور ايران سبب شده ورزش مدارس نیز با مخاطراتی جدی مواجه شود )میرزايی و 
همکاران، 1394(. امروزه ورزش مدارس از حوزه های مهم و اصلی در جامعه است که سبب توسعۀ ورزش 
می شود. بهره گیری از ظرفیت های ورزش مدارس می تواند به توسعه يافتگی ورزش در سطح ملی منجر 
شود )بیلی3 و همکاران، 2009(. اگرچه ورزش در مدارس به منزلۀ مسئله ای مهم همواره مدنظر بوده، روند 
توسعه يافتگی ورزش مدارس به صورت مناسبی اجرايی نشده است )بجومدال و گجسدال4، 2020(. ورزش 
در مدارس به صورت يکپارچه در تمامی مناطق و محیط ها مورد توجه نبوده است و اين مسئله به بروز 

مشکالت عمده ای در برخی محیط ها در اين خصوص منجر شده است )سولز5 و همکاران، 2021(.
احساس  بدون  را  خود  روزانۀ  کارهای  و  وظايف  آنان  می شود  موجب  دانش آموزان  بدنی  سالمت 
خستگی انجام دهند و توانايی الزم را برای مقابله با پیشامدهای ناگهانی داشته باشند. در اين زمینه يکی 
از مهم ترين برنامه ها برای هم زمانی رشد علم آموزی و سالمت نهادينه کردن زنگ ورزش در مدارس است 
)گوتیرز6 و همکاران، 2017(. يکی از مشکالت کنونِی کشور پايین بودن سرانۀ فضای ورزشی جامعه است. 
اين مهم زمانی می تواند نگران کننده تلقی شود که دانش آموزان به منزلۀ قشر پذيرا و نیازمنِد ورزش در 
شرايط بدتری در قیاس با ديگر اقشار جامعه قرار دارند. در بسیاری از کشورها ورزش مدارس به منزلۀ 
پلی برای رسیدن به بزرگ ترين موفقیت های ورزشی دانسته می شود. در اين زمینه، گسترش ورزش 
در مدرسه در چین باعث شده تا مدال های پرتعدادی در بازی های المپیک کسب شود. در اين کشور 
کارگروه های ويژه ای برای نظارت بر ورزش مدارس وجود دارد )هی7 و همکاران، 2015(. وابستگی ورزش 
قهرمانی به مدارس در ايالت متحدۀ امريکا بیش از ديگر کشورها به چشم می خورد. در اين کشور بیشتر 
از الگوی چین برای توسعۀ ورزش در مدارس استفاده می شود. در اين زمینه مدارس ژاپن از زنگ ورزش 
به منزلۀ شروعی برای شکل دادن قهرمانان آيندۀ ژاپن در المپیک و جهان نام می برند. همچنین در سوئد 
دانش آموز ورزشکار تا هجده سالگی عالوه بر برخورداری از انواع امکانات رايگان آموزشی از تمام تسهیالت 

و امکانات ورزشی رايگان نیز بهره مند  است )تروديائو و ِشفارد8، 2008(.
همان گونه که عنوان شد، ورزش در مدارس در تمامی مناطق به صورت برابر انجام نمی شود. همین امر 
به شکل گیری حس بی عدالتی در دانش آموزان و معلمان ورزش منجر می شود. در اين زمینه پژوهش هايی 
انجام شده است. ازجمله مظلومیان و مرادی )1399( در تحقیق خود پی بردند که کمبود شديد معلم 
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در مناطق محروم، شرايط سخت زندگی در اين مناطق و در نظر نگرفتن امکانات ويژه برای ايشان به 
استفادۀ اجباری از ديپلمه های ناکارآمد به عنوان حق التدريس يا سربازمعلم منجر شده است؛ اين امر خود 
به بازتولید فقر آموزشی در اين مناطق نیز منجر می شود. بهرامی و همکاران )1398( در تحقیق خود، که 
به بررسی عارضه يابی ورزش در مدارس مناطق محروم کشور پرداخته بودند، پی بردند وضعیت عارضه های 
شناسايی شده ازجمله اهداف، ساختار، پاداش، سازوکارهای مفید، ارتباطات و رهبری در شرايط نامطلوبی 
قرار دارند. همچنین رنجبری و همکاران )1397( پژوهش خود را با هدف تحلیل موانع فقرزدايی ورزشی 
در ايران انجام دادند. آن ها پس از بررسی ها، پی بردند که برخی موانع در مناطق محروم و فقیرنشین کشور 
ازجمله توجه نکردن خانواده ها به ورزش، وجود تغییرات طبیعی و جغرافیايی و ايجاد برخی معضالت طبیعی، 
نبود برنامه های آموزشی در حوزۀ ورزش، ضعف فرهنگی در خصوص استفادۀ تمامی اقشار و گروه های 
حاضر، نبود واحدهای صنعتی و تولیدی برای حمايت از ورزش و توجه نکردن مديران ارشد ورزشی کشور 
به مقولۀ توسعۀ ورزش، در گروه متغیرهای مستقل اصلی، سبب ايجاد و شکل گیری ساير موانع می شوند. 
گارنرپورکیس9 و همکاران )2020( در تحقیقی، پس از بررسی ها، پی بردند که برخی راهکارها ازجمله ارائۀ 
کالس های رايگان برای افراد ضعیف جامعه، ارزيابی رايگان فردی و تسهیل میزان مشارکت افراد محروم در 

فعالیت های بدنی ممکن است تأثیر مهمی در بهبود فعالیت های ورزشی در مناطق محروم بگذارد.
اين ورزش در تمامی  از  انتظارات گسترده ای  امروزه  اهمیت ورزش مدارس سبب شده است که 
ابعاد جامعه وجود داشته باشد، به صورتی که روند توسعۀ ورزش اثر مستقیمی در عملکرد ورزشی يک 
جامعه دارد. در روند توسعۀ ورزش مدارس می بايستی عدالت محوری به صورت جدی مدنظر قرار گیرد. 
توسعۀ عدالت در برنامه ريزی ورزشی در مدارس سبب می شود که ورزش در تمامی مناطق نهادينه شود. 
اين در حالی است که امروزه در بسیاری از مدارس امکانات و تجهیزات ورزشی وجود ندارد. اين مسئله 
سبب رشد بی عدالتی ها در مسیر توسعۀ تربیت بدنی در مدارس شده است )مظلومیان و مرادی، 1399(. 
مشکالت متعددی براثر توجه نکردن به ورزش مدارس، به خصوص در مناطق محروم کشور، به وجود آمده 
است. هدررفتن استعدادها و نبود برنامه های فرهنگ سازی در اين مناطق سبب شده است به نوعی فقر 
ورزشی در اين مناطق شکل گیرد )رنجبری و همکاران، 1397(. ازاين رو، ضرورت انجام دادن تحقیقات 
جامع در راستای تقويت وضعیت ورزش مدارس، به خصوص در مناطق محروم کشور، به خوبی درک 
می شود. خأل تحقیقاتی در اين حوزه سبب شده است در مسیر برنامه ريزی و گسترش ورزش مدارس در 
مناطق محروم کشور ابهامات اساسی وجود داشته باشد. توجه نداشتن به تجربۀ زيستۀ دبیران ورزش در 
خصوص بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم سبب شده وضعیت واقعی ورزش مدارس در اين 
مناطق دچار ابهامات اساسی شود. اين مسئله ضمن ايجاد خأل تحقیقاتی باعث شده است که دغدغۀ 
توسعۀ امکانات و زيرساخت ها در ورزش مدارس وجود نداشته باشد. از سوی ديگر، با توجه به اهمیت 
ورزش در مدارس، روند يکسانی برای توسعۀ ورزش در تمامی مناطق ايجاد نشده است. امروزه در برخی 
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محیط ها، ازجمله مناطق محروم، روند توسعۀ ورزش يکسان نیست. اين مسئله سبب شده است مشکالت 
عمده ای در حوزۀ ورزش مدارس، به خصوص در مناطق محروم، ايجاد شود )بهرامی و همکاران، 1398(. 
بررسی پژوهش هايی که بر وجود بی عدالتی در ورزش مدارس ايران صحه گذاشته اند و همچنین 
تجربۀ معلمان ورزش که گروه پژوهش با آن ها در ارتباط بوده اند باعث شد تا چنین پژوهشی انجام گیرد. 
درنتیجۀ آن می توان درک مناسب و ساختاريافته ای از وضعیت بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق 
محروم داشت. از سوی ديگر، بررسی پديدارشناختی اين مسئله و همچنین مطالعه و تحلیل تجربۀ 
زيستۀ دبیران ورزش در خصوص بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم کشور سبب خواهد شد 
شواهد عینی و معتبری در اين خصوص ايجاد شود. اين مسئله سبب شد انجام دادن تحقیق حاضر تأثیر 
مهمی در روند شکل گیری شواهد علمی و عملی در خصوص بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم 
ايجاد کند. به عبارتی، ايجاد اين شواهد ضمن مشخص کردن ضعف های موجود در اين حوزه امکان دارد 
به ايجاد راهکارهايی برای بهبود وضعیت بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم منجر شود. اين 
مسئله می تواند روند توسعۀ ورزش مدارس را تحت الشعاع قرار دهد و درنهايت به شکل گیری شواهدی 
در خصوص بهبود برنامه ريزی در حوزۀ ورزش مدارس، به خصوص در مناطق محروم ايران، منجر شود. 
با توجه به اين موضوع، تحقیق حاضر با هدف تحلیل تجربۀ زيستۀ دبیران ورزش از بی عدالتی در ورزش 
مدارس مناطق محروم سعی در پاسخ به اين سؤال داشت که وضعیت بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق 
محروم چگونه است و چه حوزه هايی تحت تأثیر بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم قرار می گیرند.

 روششناسی
تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به صورت میدانی اجرايی شد. روش کیفی مورداستفاده 
از نوع پديدارشناسی بود. از موارد مناسب برای کاربرد روِش پديدارشناسی پاسخ به اين سؤال است که 
آيا نیاز به روشن سازی بیشتر پديده ای خاص وجود دارد )اديب حاج باقری و همکاران، 1394(. بی عدالتی 
در ورزش مناطِق محروم هنوز به درستی تبیین نشده است. متون و تحقیقات بسیاری در اين زمینه وجود 
ندارد و متون موجود هم بیشتر در چارچوب بررسی های کّمی و منحصر به سازۀ ورزش مدارس به صورت 
کلی بوده است. ازاين رو، پژوهشگران پژوهِش حاضر رويکرد فوق را برای بررسی بی عدالتی در ورزش 
مناطق محروم انتخاب کردند. شايان ذکر است در راستای جنبش پديدارشناسی، بر اساس ديدگاه های 
فلسفی، روش شناسی های متفاوتی برای جمع آوری و تجزيه وتحلیل داده ها مطرح شده است. در پژوهش 
حاضر از روش پديدارشناسی توصیفی شامل سه مرحلۀ درک مستقیم، تجزيه وتحلیل و توصیف استفاده 
شد. در مرحلۀ درِک مستقیم محقق کاماًل در پديدۀ موردنظر غوطه ور می شود. در اين فرايند، محقق 
را آن گونه می شناسد که  پديدۀ موردنظر  اظهارنظِر شخصی  و  بررسی  نقد،  از هرگونه  اجتناب  ضمن 
مشارکت کنندگان توصیف می کنند. در مرحلۀ تجزيه وتحلیل، محقق در پی تشخیص جوهرۀ پديدۀ 
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موردنظر و مضامین )تم های( اصلی و مشترک است. در مرحلۀ توصیف، که مرحلۀ آخر و مکمل مراحل 
قبلی است، اجزای اصلی و شاخص پديده ها به هم مرتبط و مضامین و جوهره های موجود در پديده ها 
گروه بندی می شوند )هالوِوی و ويلر10، 2002(. در اين پژوهش درک عمیق تجارب معلمان ورزش مناطق 
محروم با راه يافتن به توصیفات بیان شده از تجربه های آن ها در متن و زمینۀ ويژۀ خودشان امکان پذير بود.
با توجه به هدف مطالعه، شرکت کنندگان بر اساس نمونه گیری هدفمند از میان معلمان ورزشی 
از  بدين صورت که  داشتند.  مناطق محروم  در ورزش  بی عدالتی  تجربه ای درزمینۀ  انتخاب شدند که 
معلمان ورزش پرسیده می شد آيا تجربه ای درزمینۀ بی عدالتی در ورزش مناطق محروم دارند و اگر پاسخ 
آن ها مثبت بود، در روند مصاحبه قرار می گرفتند. فرايند گزينش نمونه ها ادامه پیدا کرد تا هنگامی که 
در جريان کسِب اطالعات هیچ دادۀ جديدی پديدار نشد. به عبارتی، داده ها در 13 مصاحبه به اشباع 
رسیدند و ادامۀ مصاحبه صرفاً برای اطمینان از يافته ها انجام شد. در اين پژوهش 15 مصاحبه با 15 نفر 

از معلمان ورزش انجام پذيرفته است.
به منظور جمع آوری اطالعات از مصاحبۀ نیمه ساختاريافته و عمیق استفاده شد. مصاحبه با سؤالی وسیع 
و کلی دربارۀ چگونگی وضعیت بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم، حوزه هاِی تحت تأثیر بی عدالتی 
در ورزش مدارس اين مناطق و راهکارهاِی موجود برای رفع اين بی عدالتی شروع شد. سپس سؤال های 
اکتشافی برای تشويق شرکت کننده و دستیابی به اطالعات عمیق تر پرسیده شد. مدت مصاحبه ها بین 5 
تا 25 دقیقه و در يک جلسه انجام شد. از شرکت کنندگان خواسته شد زمان و کانال ارتباطی مصاحبه را 
به دلخواه خودشان تعیین کنند زيرا به علت پراکندگی نمونه ها و همچنین شیوع ويروس کرونا به ناچار 
مصاحبه ها به صورت مجازی ازطريق اسکايپ، واتسپ و تماس تلفنی انجام گرفتند. مصاحبه ها تا دستیابی 
به داده های عمیق ادامه يافت. با در جريان گذاشتن و کسب اجازه از مشارکت کنندگان مصاحبه ها با تلفن 
همراه ضبط شدند و بالفاصله بعد از اتمام مصاحبه، پس از گوش دادن چندين باره، متن آن ها پیاده و 
تحلیل شد. ابتدا اطالعات مکتوِب مصاحبه ها چندين مرتبه خوانده می شد تا محتوای کلی آن درک شود. 
اين کار همراه با گوش دادن به بخش هايی از اطالعات ضبط شده انجام می شد )مروری بر تمام اطالعات(. 
در مرحلۀ بعد، عبارات، جمالت يا پاراگراف هايی که مربوط به سؤال های پرسیده شده در مصاحبه ها بودند 
جدا و در فايل های جداگانه ای نگه داری می شدند. پس ازآن برای هر جملۀ مهم توصیفی کوتاه از معنِی 
پنهان در آن نوشته می شد. اين فرايند را سه نفر به صورت جداگانه و با هم انجام دادند. سپس معانی 
بیرون کشیده از جمالت با هم ترکیب شدند تا يک معنی مشترک حاصل شد )ايجاد معانی فرموله شده(. 
در مرحلۀ بعد، عبارات و جمالت کوتاهی از معانی فرموله شده، توسط هريک از نفراتی که مرحلۀ چهارم 
را انجام داده بودند، جداگانه دسته بندی شدند و پس ازآن به بحث گذاشته شدند. تکرار مضامین يکی از 
شاخص های اعتبار است. برای تعیین اعتبار داده ها، در اين مرحله، يک نفر از افراد ذی صالح مضامین 
به دست آمده را با اطالعات تطبیق داد )قراردادن معانی فرموله شده در داخل دسته ها و شکل دادن مضامین 
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در درون دسته های متفاوت(. پس ازآن، مفاهیم اساسی اطالعات که با اتفاق نظر پژوهشگران انتخاب شده 
بودند به صورت خالصه ای روايت وار نوشته شد. اين خالصه را پژوهشگر نوشت و سپس نفرات ديگر، به 

اتفاق پژوهشگر، آن ها را تصحیح کردند )ايجاد يک توصیف روايتی مختصر(.
در ادامۀ کار، به منظور تأيید روايی و دقت تحقیق، معتبربودن، اطمینان پذيری و قابلیت تأيید داده ها 
بررسی شد. برای تضمین معتبربودن، يافته های اين مطالعه به شرکت کنندگان ارائه شد و آن ها نظرهای 
خود را دربارۀ هماهنگی يافته ها با تجارب خود به محققان ابراز کردند )بازگشت به منظور تعیین اعتبار(. 
همچنین گروه تحقیق تعمق مشارکتی پیرامون مضمون های پديدارشده را در مراحل گوناگون مطالعه 
انجام دادند. پژوهشگران با حفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش قابلیت تأيید اين پژوهش را تضمین 
کردند. عالقه مندی پژوهشگران به پديدۀ موردمطالعه، تماس درازمدت با داده ها و همچنین تالش برای 

 کسب نظرهای ديگران در اين زمینه از ديگر عوامل تضمین کنندۀ قابلیت تأيید بودند.

 جدول 1.   نتایج روایی و پایایی                                                                                                                                        

نتیجهروش

روایی

قابلیتباورپذیری
)اعتبار(

تأيید تأيید فرايند پژوهش توسط هفت متخصص

تأيید استفاده از دو کدگذار برای کدگذاری چند نمونه مصاحبه

تأيید نظرهای سه متخصص که در پژوهش مشارکت نداشتندانتقالپذیری

تأيید ثبت و ضبط تمامی مصاحبه هاتأییدپذیری

پایایی

تأيید در اختیار قرار دادن اطالعات به استادان راهنما و مشاورمطالعۀحسابرسیفرایند

توافقدرونموضوعی
دوکدگذار

 تحلیل سه مصاحبه توسط محقق و همکار و مشخص کردن 
کدهای مشابه و غیرمشابه

تعداد کل کدها: 112
تعداد کل توافقات: 53

تعداد کل عدم توافقات: 6
پايايی بین دو کدگذار: ٪94/6
بیشتر از 60٪ و تأيید پايايی

به منظور رعايت مالحظات اخالقی، قبل از شروع مصاحبه، شرکت کنندگان از اهداف و اهمیت تحقیق 
آگاه شدند و با رضايت آگاهانه در تحقیق شرکت کردند. از آن ها برای شرکت در تحقیق و استفاده از 
ضبط صوت برای ضبط مصاحبه ها اجازه گرفته شد و به آن ها اطمینان داده شد که اطالعات به دست آمده 
صرفاً برای اهداف تحقیق استفاده می شود و در اختیار افرادی غیر از گروه پژوهش قرار نمی گیرد. همچنین 
به شرکت کنندگان تأکید شد که در هر مرحله ای از پژوهش می توانند انصراف خود را از شرکت در پژوهش 

اعالم کنند و مشخصات آن ها طی انجام دادن تحقیق و بعدازآن به صورت محرمانه حفظ خواهد شد.
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کدگذاری در اين پژوهش به دو صورِت کدگذاری اولیه و کدگذاری ثانويه انجام شد. کدگذاری اولیه 
شامل خواندن خط به خط داده ها، استخراج مفـاهیم و جمـالت اصـلی، تـشکیل مقوالت و طبقات اولیه بود. 
همچنین کدگذاری ثانويه شامل طبقه بندی داده ها، مـشخص کردن زيـرطبقـات و تـشکیل طبقـات نهايی 
بود. به منظور تجزيه وتحلیل داده های کیفی از تحلیل موضوعی استفاده شد که از کارآمدترين روش های 
تحلیل داده های کیفی، به ويژه در پژوهش های پديدارشناختی، است. در انجام دادن اين تحلیل مضمون های 
فرعی و اصلی در خصوص اهداف تحقیق شناسايی شدند. همچنین برای بررسی يافته های جمعیت شناختی 

مربوط به مشارکت کنندگان در تحقیق از آمار توصیفی، شامل فراوانی و درصد، استفاده شد.

 یافتههایپژوهش
در اين بخش از پژوهش اطالعاِت جمع آوری شده از اجرای مصاحبه ها تجزيه وتحلیل شدند. ابتدا 
داده های توصیفی مصاحبه شوندگان و در جدولی با دسته بندِی مضمون ها و زيرمضمون ها ارائه می شود و 
در بخش بعد هرکدام از مضمون ها به صورت مبسوط توصیف می شوند. مصاحبه شوندگان در اين پژوهش 
15 نفر بودند که 46/7 درصد از آن ها خانم و مابقی آقايان بودند. میزان 33/3 درصد دارای تحصیالت 

کاردانی، 46/7 درصد دارای تحصیالت کارشناسی و مابقی دارای تحصیالت کارشناسی ارشد بودند.
کدهای  از  نمونه  چند  ابتدا  شد.  استخراج  زيرمضمون   28 و  مضمون   5 مصاحبه ها  تحلیل  از 

استخراج شده از متن مصاحبه ها ارائه و در ادامه نتايج در جدول 2 گزارش خواهد شد.

 بحث منافع و مزايای جسمی ورزش بر همگان روشن است، اينکه ورزش چه آثار و فوايد مثبتی در دانش آموزان جسمی
دارد و سالمت جسمی و روانی آن ها را تضمین می کند. وقتی که شما در جايگاه معلم در مناطق محروم مشغولید، 
می توانید خیلی از ناهنجاری های رفتاری ـ حرکتی را در دانش آموزان به علت کمبود تغذيه و وراثت ببینید. وقتی هم 
که امکانات و نیروهای کافی برای زنگ ورزش در مدارس در اختیار مدارس مناطق محروم نباشد، می توان شاهد کاهش 

عملکردهای جسمی و روانی دانش آموزان بود.

 بچه در مناطق محروم اصوالً درسته که به علت ماهیت روستايی بودن روحیۀ آرام تری دارد، اما مسئلۀ غالبی که روانی
می توان شاهدش بود بی اعتمادبه نفسی در آن هاست. دانش آموزان بسیار خجالتی اند و اضطراب و استرس در چهره شان 

کاماًل مشهود است.

دانش آموزان مناطق محروم و کمتر توسعه يافته اصوالً به همه چیز و همه کسی احساس نارضايتی دارند، اينکه در حق تربیتی
آن ها بی عدالتی صورت گرفته و مقصر خیلی از مشکالت ديگران اند، چون امکانات ورزشی کمی در اختیار آن هاست. 
در دورۀ ابتدايی اصاًل معلم ورزشی ندارند تا بسیاری از فنون تربیتی که بچه ها اصوالً در خالل ورزش به دست می آورند 

را کسب کنند.

آمادگی جسمی که به علت شرکت در فعالیت های ورزشی به دست می آيد به افزايش سطح آمادگی ذهنی برای آموزشی
آموزش و يادگیری منجر می شود. خیلی از بچه ها اصاًل به خاطر زنگ ورزش در مدارس حاضر می شوند و اگر به آن ها 
بگويی که زنگ ورزش مثاًل تعطیل است و يا بايد فالن درس را در زمان ورزش بگذارند، بسیار ناراحت و شاکی می شوند.

بچه هايی که در مناطق محروم زندگی می کنند درست است که عالقۀ بسیار زيادی به ورزش دارند، اما چون امکانات ورزشی
کافی در اختیار آن ها نیست و اصاًل معلم ورزِش متخصصی ندارند نمی توانند استعدادهای ورزشی خودشان را نشان دهند.
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 جدول 2.   استخراج مضمون ها و زیرمضمون های اصلی                                                                                                      

زیرمضمونهامضمون

جسمی

کم تحرکی1.

چاقی2.

تأثیر منفی در فرايند رشد3.

بروز بیماری های قلبی ـ عروقی، مغزی4.

روانی

افزايش اضطراب5.

کاهش اعتمادبه نفس6.

کاهش تاب آوری7.

افزايش افسردگی8.

افزايش استرس9.

تربیتی

پرخاشگری و خشونت در مدرسه10.

پرورش نیافتن منش پهلوانی11.

کاهش روحیۀ همکاری و تعامل12.

کاهش روحیۀ گذشت13.

تمايل به بزهکاری14.

عدم پرورش يافتن نسل شاداب15.

کاهش انگیزۀ پیروزی16.

کاهش رعايت حقوق ديگران17.

کاهش روحیۀ اجتماعی شدن18.

افزايش حس بی تفاوتی نسبت به ديگران19.

آموزشی

عدم تمرکز در دروس ديگر20.

عدم انگیزه و عالقه به حضور در مدرسه21.

کاهش خالقیت22.

کاهش انگیزۀ يادگیری23.

عدم تقويت حافظه24.

ورزشی

عدم کسب موفقیت ورزشی25.

عدم تجربۀ شرکت در گروه های ورزشی26.

کاهش آمادگی بدنی27.

عدم کشف استعدادهای ورزشی28.
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. بحثونتیجهگیری 

آموزش وپرورش به منزلۀ ارکان توســعۀ پايدار شناخته  شــده اســت و فعالیت ها و 
برنامه های مدنظر آن در مسیر رشد و تعالی جوامع در ابعاد گوناگون تأثیر بسزايی دارد. 
کارکردهای آموزش وپرورش سبب شده است مسیر توسعۀ پايدار در آن جست وجو شود 
)هاينز و زدرويک11، 2018(. با توجه به چنین اهمیتی که آموزش وپرورش دارد، توجه به 
ابعاد و زمینه های آن )ازجمله ورزش، هنر، علم و فناوری( و توزيع برابر امکانات در تمامی 
مناطق شــهری و روستايی دارای اهمیت فراوانی است. ازاين رو، پژوهش حاضر با هدف 

ســنجش بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم از ديد دبیران ورزش انجام شد.
بر اســاس نتايج، اکثر دبیران ورزش شاغل در مناطق محروم بی عدالتی در ورزش 
مــدارس را درک کرده اند. همان گونه که مصاحبه شــوندۀ شــمارۀ 10 عنوان کرد: »در 
مدرسۀ ما، حتی بیشتر از ساير مدارس منطقه، اين بی عدالتی به چشم می خورد و بايد 
کاری انجام شود.« در حوزۀ بی عدالتی در ورزش مدارس پژوهش های کمی انجام شده 
و در بیشــتر پژوهش ها به صورت کلی مسئلۀ آموزش در مناطق مختلف کشور بررسی 
شده است. ازاين رو اين نتیجه با نتايج پژوهش های زارعی )1397(، سامری و همکاران 
)1394( و شــیرکرمی و بختیارپور )1393(، به صورت کلی، همخوان و هم راستاســت. 
همچنین مشــخص شــد که بُعد تربیتی از مهم ترين حوزه های تحت تأثیر بی عدالتی 
در ورزش مدارس مناطق محروم از ديد دبیران ورزش اســت. پرخاشــگری و خشونت 
در مدرســه، پرورش نیافتــن منش پهلوانی، کاهش روحیۀ همــکاری و تعامل، کاهش 
روحیۀ گذشت، تمايل به بزهکاری، پرورش نیافتن نسل شاداب، کاهش انگیزۀ پیروزی، 
کاهش رعايت حقوق ديگران، کاهش روحیۀ اجتماعی شــدن و افزايش حس بی تفاوتی 
به ديگران ازجملــه آثار تربیتی منتج از بی عدالتــی در ورزش مدارس مناطق محروم 
 اســت که بايد برای رفع اين آثار اقداماتی صورت گیرد. از ديد مصاحبه شوندۀ شمارۀ 2 
اين مشــکالت به صورت کامل قابل مشــاهده اســت: »من خودم در جريان بسیاری از 
مشــکالت دانش آموزان در مدرسه هستم و می بینم که اين دانش آموزان به کدام سمت 
در حرکت انــد و خیلی ناراحتم که به راحتی می توان با پُرکــردن دانش آموزان با اوقات 
فراغت ورزشی آن ها را از مسیر انحراف دور کرد که متأسفانه اين امر صورت نمی گیرد.« 
همچنین مصاحبه شوندۀ شمارۀ 11 عنوان کرد: »وقتی مدارسی که ازنظر امکانات ورزشی 
در شرايط بهتری هستند را می بینم، متوجه تفاوت تربیتی دانش آموزان مدرسۀ خودم با 
دانش آموزان آن مدرسه می شوم. ای کاش شرايط به نحوی پیش برود که امکانات ورزشی 
مناســبی در اختیار تمام مدارس قرار گیرد.« بنابرايــن همان گونه که در پژوهش های 
پیری زمانه و همکاران )1399(، وفايی مقدم و همکاران )1397( و حسین زاده و مومبینی 
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)1397( مشاهده می شود آثار تربیتی ازجمله آثار برابری )نابرابری( آموزشی در مدارس 
کشور است.

همچنین مشخص شد که حوزه های آموزشی دومین حوزۀ متأثر از بی عدالتی در ورزش 
مدارس مناطق محروم است. نبود تمرکز در دروس ديگر، نبود انگیزه و عالقه به حضور در 
مدرسه، کاهش خالقیت، کاهش انگیزۀ يادگیری و نبود تقويت حافظه ازجمله آثار بی عدالتی 
و ورزش نکردن برای دانش آموزان است. از ديد مصاحبه شوندۀ شمارۀ 5 بی عدالتی در ورزش 
مدارس تأثیر بســیاری در عملکرد آموزشی دانش آموزان دارد: »نمی دانم به چه دلیل اين 
اتفــاق رخ می دهد. اينکه چــرا دانش آموزانی که ازنظر تحصیلی عملکرد بهتری دارند در 
ورزش نیز به همان نسبت بهتر عمل می کنند و حتی برعکس. اين مسئله مثل شمشیر 
دولبه است، يعنی اگر امکانات ورزشی خوبی در اختیار مدارس به خصوص مدارس مناطق 
محروم قرار گیرد، عملکرد آموزشی و تحصیلی دانش آموزان بهتر می شود و اگر قرار نگیرد، 
عملکرد تحصیلی هم تحت تأثیر آن ضعیف می شــود.« از سوی ديگر، ناصح و همکاران 
)1397( از اهداف و کارکردهای ورزش دانش آموزی و افزايش موفقیت دانش آموز در دروس 
ديگر صحبت می کنند. به صورت کلی، نتايج اين قسمت از پژوهش با نتايج پژوهش های 

قربانی و همــکاران )1399( و ناصــح و همکاران )1397( همخوان و هم راستاســت.
مســئلۀ ديگر بُعد روانی اســت. دانش آموزان مناطق محروم که شاهد بی عدالتی در 
ورزش مدارسشان اند دچار مشکالت روانی منتج از ورزش نکردن می شوند، آثاری همچون 
افزايش اضطراب، کاهش اعتمادبه نفس، کاهش تاب آوری، افزايش افســردگی و افزايش 
استرس. آثار روانی مثبت ورزش کردن بسیار زياد و متنوع است. درنتیجۀ اين بی عدالتی 
است که دانش آموزان مناطق محروم به دلیل قرارگیری در منطقۀ جغرافیايی نامناسب از 
آثار مثبت روانی آن بی بهره اند. در ادامۀ اين نتايج، مصاحبه شوندۀ شمارۀ 1 به خوبی اشاره 
کرده است: »دانش آموزان مناطق محروم، کاًل ازنظر مشکالت روانی مثل ناهنجاری های 
روانی، نسبت به مناطق توسعه يافته تر از شرايط بدتری برخوردارند و ورزش می تواند اين 
آثار را کمتر نمايد. ورزش می تواند منجر به افزايش اعتمادبه نفس در دانش آموزان گردد 
و اضطراب، افســردگی و استرس را در آن ها کاهش دهد.« بنابراين نتايج اين قسمت از 

پژوهش با نتايج پژوهش متقی شهری و همکاران )1398( همخوان و هم راستاست.
همچنین مشــخص شد که در بُعد ورزشی )کسب نکردن موفقیت ورزشی، نداشتن 
تجربۀ شرکت در گروه های ورزشــی، کاهش آمادگی بدنی و کشف نشدن استعدادهای 
ورزشی( نیز بی عدالتی در ورزش مدارس تأثیرگذار است. مصاحبه شوندۀ شمارۀ 12 در 
اين زمینه عنوان کرد: »درســت است که در بسیاری موارد خاستگاه ورزش در مناطق 
محروم اســت، چراکه بسیاری از قهرمانان ورزشی عنوان نموده اند که در شرايط سختی 
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توانستند موفقیت های ورزشی را کســب کنند، اما طبیعتاً اگر دانش آموزان در شرايط 
رفاهی بیشــتری قرار گیرند، می توانند عملکرد ورزشــی بهتری از خود نشان دهند.« 
به صورت کلی، نتايج اين بخش با نتايج پژوهش های قربانی و همکاران )1399( و ناصح 
و همکاران )1397( همخوان و همسوست. درنهايت مشخص شد بُعد جسمی که شامل 
کم تحرکی، چاقی، تأثیر منفی در فرايند رشد و بروز بیماری های قلبیـ  عروقی و مغزی 
اســت از پیامدهای بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم است. نتايج اين قسمت 
از پژوهش نیز با نتايج پژوهش های متقی شهری و همکاران )1398( و ناصح و همکاران 

)1397( همخوان و همسوست.
به صورت کلی، در جمع بندی می توان اين گونه عنوان کرد که امروزه در کشــورهای 
پیشرفته سرمايه گذارِی گسترده ای در حوزۀ آموزش وپرورش شده است به صورتی که توسعۀ 
حوزه های مربوط به آموزش وپرورش از ضروريات اين کشورها به شمار می رود )کامیره12 و 
همکاران، 2019( و آموزش وپرورش، در جايگاهِ سازمانی مهم، سهم چشمگیری از بودجۀ 
هر کشور را به خود اختصاص می دهد. با توجه به اهمیت و تأثیر تعلیم وتربیت، به خصوص 
در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، ضروری است برای بهبود کیفیت 
آموزش وپرورش فعالیت هايی اساســی صورت گیرد تا از به هدر رفتن سرمايه های انسانی 
و مادی جلوگیری شــود )سبحانی نژاد و همکاران، 1396(. در هر کشوری از جهان بخش 
بزرگی از درآمد ملی  به گسترش و بهبود کارايی آن کشور اختصاص داده می شود. درواقع 
آموزش وپرورش رکن اساسی جوامع انسانی محسوب می شود و شناسايی عوامل مؤثر در 
بهبود کارکرد اين نهاد، پیداکردن نقاط قوت و ضعف آن و ايجاد تغییرات مفید با توجه به 

نیازهای جامعه از ضروريات است )حمیدی و همکاران، 1396(.
يکی از مســائل مهم در حوزۀ آموزش وپرورش ورزش است. توجه به ورزش به منزلۀ 
يکی از ارکان مهم نظام آموزش وپرورش مشــخص است )جوئت13 و همکاران، 2014(. 
اهمیت ورزش در مدارس سبب شده است ارتقای سطح کیفی و کّمی ورزش در مدارس 
به صــورت جدی مدنظر مديران و متولیان امر قرار گیرد )لیندزی14، 2020(. در 1306 
ش که زنــگ ورزش در برنامۀ نظام آموزش کشــور گنجانده شــد تداعی آن به يکی 
از خاطرات شــیرين دانش آموزان تبديل شده است. شــايد مهم ترين دل مشغولی های 
اوايل ســال تحصیلی دانش آموزان ســاعت زنگ ورزش در برنامۀ هفتگی باشد )رضوی 
و همکاران، 1390(. کارکردهای زنگ ورزش و درکل ورزش در مدارس ســبب شــده 
است که امروزه بسیاری از جوامع در مسیر رشد ورزش در جامعه از قابلیت های ورزش 
در محیط های آموزشی، ازجمله دانشــگاه و مدارس، بهره گیرند )حمیدی و همکاران، 
1396(. پارکاری15 و همکاران )2017( اشاره داشتند که مسیر رشد و توسعۀ ورزش در 
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جامعه از ورزش مدارس آغاز می شود که اين مسئله ضرورت توجه به ورزش مدارس را 
بیش ازپیش مهم می کند. زنگ ورزش، به منزلۀ مسئله ای مهم، تأثیری اساسی و حیاتی 
در توســعۀ فرهنگ ورزشــی در میان افراد دارد. اين در حالی است که نبود شفافیت ها 
درزمینۀ ورزش مدارس در بســیاری از مناطق به خوبی درک می شود )کريستیانِسن و 
هولیهان16، 2017(. بنابراين، با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر، به مديران 

آموزش وپرورش کشور موارد زير پیشنهاد می شود:
 برنامۀ جامع رفع بی عدالتی در ورزش مدارس مناطق محروم تدوين شود که می تواند 
با کارگروهی متشکل از معلمان ورزش نخبۀ فعال در مناطق محروم، مديران مدارس 

مناطق محروم و پژوهشگران اين حوزه انجام گیرد. 
 مديران و متصديان ورزِش دانش آموزی مناطق محروم را در اولويت اختصاص بودجه 
قرار دهند. اين امر می تواند ازطريق فهرستی انجام شود که در آن اسامی مدارس 

مناطق محروم و میزان بودجۀ موردنیاز برای تجهیز آن ها قرار دارد.
 معلمان ورزش بازخورد مناسبی از وضعیت ورزش مدارس مناطق محروم در اختیار 
مديران مرتبط قرار دهند. اين امر می تواند ازطريق ثبت وقايع به صورت ماهانه در 
قالب گزارشی ازجانِب معلمان ورزش ارائه شود. از دانش آموزان می توان برای ثبت 

وقايع استفاده و نمونه های عینی را مطرح کرد. 
دانش آموزان، والدين، معلمان و مديران مدارس مناطِق محروم مطالبه گر امکانات   
ورزشی موردنیاز خود باشند. اين امر می تواند ازطريق تهیۀ نامه ها و مکاتبات منظم و 
منسجم در قالب نامه های اداری صورت گیرد. تمامی جزئیات در اين نامه ها )فهرست 
اقالم موردنیاز به همراه اولويت بندی آن ها و تعیین میزان اهمیت آن ها( بايد درج شود. 
توسعۀ  در  ورزش يار  خیرين  از  ورزش  معلماِن  و  محروم  مناطق  مدارس  مديران   
روزهای  در  می تواند  امر  اين  گیرند.  بهره  مناطق محروم  مدارس  ورزش  امکانات 
خاصی از سال نظیر روز ورزش، روز دانش آموز و اعیاد مذهبی با اعالم فراخوان هايی 
صورت گیرد. دعوت حضوری از خیرين ازطرِف دانش آموزان و معلمان يا مديران 

مدارس، دعوت باواسطه و دعوت عمومی ازجمله اين روش ها می تواند باشد.
مناطق محروم  معلمان ورزش در  فعالیت  انگیزه های  افزايش  برای  ارشد  مديران   
تالش کنند. اعطای پاداش ها و تکريم مناسب آن ها يکی از روش هاست. همچنین 
می توان در ارزيابی های ساالنۀ معلماِن ورزشی معلمانی را که عملکرد بهتری در 
مناطق محروم داشته اند مشخص کنند و از آن ها به درستی تجلیل شود. همچنین 
رفتارهای شهروندی معلمان برای ديگران بازگو شود، رفتارهايی که خارج از تعهدات 

معلمی آن ها بوده است اما آن ها در انجام دادن اين اقدامات پیش قدم بوده اند.
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