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 چکیده

 بدنی و ورزش مدارس ابتدایی استان خوزستان انجام شدهشناسی تربیت، با هدف آسیبپژوهش حاضر

ورزش  ۀبه خبرگان حوزبا مراجعه  ه به روش آمیخته انجام شد، پژوهشگرانک . در این پژوهشاست

 یاهدادهو  پرداختند اناطالعات از آن یآورعمیق به جمع ۀمصاحب قیطراز ،استان خوزستان یآموزدانش

ای نامهپرسش ،. سپسنددش تحلیلوهیو تجز یبنیاد کدگذارداده یسازنظریهمصاحبه به روش  25حاصل از 

 و ساتیدتوسط تعدادی از ا نامه با تکنیک دلفی،آمده طراحی شد. روایی پرسشدستهمطابق با کدهای ب

و مراجعه  هشتأیید شد. با توجه به جامعۀ پژوآلفای کرونباخ و پایایی آن با انجام شد نظر صاحب کارشناسان

فر ن 280میان نامه درای متناسب، پرسشطبقه گیری تصادفیروش نمونه (1970) مورگان کرجسی وبه جدول 

بدنی علمی تربیتوپرورش و اعضای هیئتبدنی ادارات آموزشرشناسان تربیتبدنی، کااز معلمان تربیت

یل . تحل.اسو پی.ال .افزارهای اس.پی.اس.اسو با استفاده از نرم آوری شدهای استان، توزیع و جمعدانشگاه

ر حوزۀ ها دای دارای بیشترین آسیبترتیب عوامل سازمانی، فردی و زمینه، بههای پژوهشطبق یافته .شد

( )سطح سازمانی بدنیهای هر سه سطح، معلم تربیتبین زیرشاخهبدنی و ورزش مدارس بودند. درتربیت

های سطح آسیب ای( دارای کمترین آسیب بودند.)سطح زمینه دارای بیشترین آسیب و محیط زیست

زارت واند؛ بنابراین، بازنگری دنی و ورزش مدارس داشتهبشترین تأثیر را بر توسعۀ تربیتسازمانی بی

سطح فردی،  ضروری است. در راستاینا، درریزی، تخصیص منابع و تجهیز مدارسپرورش در برنامهوآموزش

انی از ش و گسترش ورزش همگای، ترویج فرهنگ گرایش به ورزها و در سطح زمینهآموزش به خانواده

 رسند.نظر میهای الزم و مفید بهاقدام

 .شاخگیمدل سه، بدنی و ورزش مدارستربیتورزش، شناسی آسیب واژگان کلیدی:

                                                           
 Email: hovar63@yahoo.com                                                                         مسئول ةنویسند* 
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 مقدمه
 را رشد جریان بدنی هایفعالیت و حرکت ازطریق که است وتربیتتعلیم از مهمی بخش بدنی،تربیت

همچنین،  و شودمی استعدادها کوفاییش موجب و کندمی تسهیل انسان وجودی ابعاد تمام در

 اجتماعی هایپدیده سایر بر متقابلی اثرهای کارکردها، در تنوع دلیلبه اجتماعی، پدیدة یک عنوانبه

 از بخشی و است سالم انسانی نیروی تربیت و تأمین ساززمینه ورزش و بدنیتربیت توسعۀ. دارد

 ورزش قرن یکموبیستم قرنکه  اندکرده اظهار گرانپژوهش .آیدمی شماربه ملی توسعۀ هایبرنامه

 هایفعالیت در جهان جمعیت از نیمی از بیش که دهندمی مختلف نشان مطالعات اما ؛است همگانی

 جمعیت این از درصد یک کاستن آنکهحال ؛کنندنمی شرکت سالمت برای حفظ کافی جسمانی

 کند جوییصرفه هزینه دالر میلیاردها در و کند حفظ را ها نفرمیلیون جان تواندمی غیرفعال

هرم ورزش را  2های تفریحیمدیریت ورزشدر کتاب ( 2005)1جیمسونو  لمو(. 1391)صفاری، 

میزان  ،. در این مدلاندای ترسیم کرده، تفریحی، قهرمانی و حرفهتربیتیصورت چهار بخش به

 همگانیو  تربیتیورزش  ،هرم ةدر قاعد کهطوریبه ؛ها تعیین شده استگستردگی هرکدام از ورزش

 رشد برای را زمینه تربیتی ورزش توسعۀد. نگیرای قرار میس آن ورزش قهرمانی و حرفهأو در ر

همگانی و  ورزش از پیش تربیتی ورزش است الزم و کندمی فراهم قهرمانی ورزش همگانی و

  .(1384 نی،احساو  ، رحمان سرشت، کوزه چیانیابد )غفوری توسعه قهرمانی

 پسر و دختر آموزاندانش دهندةسوق و بازدارنده عوامل ( در پژوهشی به بررسی1390محمدی )

ورزشی پرداخت. نتایج نشان داد که ازنظر  هایفعالیت به انجام اردبیل شهر متوسطۀ مقطع

. بودند ورزشی هایفعالیت در مشارکت بازدارنده در عامل ترینمهم ساختاری عوامل ،آموزاندانش

یی استان ابتدا مدارس در بدنیربیتس تتدریکه  ( در پژوهشی مطرح کرد1393) مقدمسلطانی

 هایرسانه از استفاده ژیمناستیک، و شنا وزارتی هایحطر اجرای هایبخش در خراسان جنوبی

 و ورزشی هایبرنامه اجرای در والدین همکاری از ستفادهس، اتدری در عکس و فیلم مثل آموزشی

 مدیریت و داریالسۀ کحیط در آموزاندانش برای ورزشی و بهداشتی هایپرونده تشکیل به اقدام

 به مربوط اصول آموزش و بدنی وضعیت و اسکلتی هایناهنجاری به مربوط اصول آموزش معلم،

 با پژوهشی در( 1393) هاشمید. نرار دقرا نامطلوبی سطح در ،شناختی ۀحیط در ورزشی ۀتغذی

 موانع که رسید نتیجه این به «تهران شهر مدارس در پایه هایورزش توسعۀ موانع شناسایی» عنوان

 موانع روانی و -جسمانی موانع انگیزشی، موانع زمانی، موانع ساختاری، موانع مالی، موانع فرهنگی،

                                                           
1. Mull & Jamieson  

2. Recreational Sport Management 
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دنگل و  ،هیلز .اندداشته ثیرتأ مدارسدر  پایه هایورزش توسعۀ و رشد بر ،ریزیبرنامه و مدیریتی

 توسعۀ برای هاییتوصیه: عمومی سالمت هایاولویت از حمایت» عنوان با پژوهشی در( 2015)1لوبانز

 تحصیلی، پیشرفت بر تمرکز با مدرسه سنگین درسی برنامۀ «مدارس در بدنی فعالیت و بدنیتربیت

 ازجمله را پایین کیفیت با آموزش و منابعنیز  و بودجه هایمحدودیت مدرسه، مدیران نکردنحمایت

 ،هاآن پژوهش براساس .ندکرد ذکر استرالیا کشور مدارس در بدنی فعالیت توسعۀ اصلی موانع

 خود نقش مدارس در بدنی فعالیت برنامۀ یک ارائۀ با باید ویژه طوربه بدنیتربیت معلمان و مدیران

 و هادیدگاه مطالعۀ به پژوهشی در( 1720) 2سانگاریدوکنند. تی ایفا جامعه عمومی سالمت در را

 بیان او پرداخت. قبرس مدارس در بدنیتربیت اصلی هایچالش به نسبت دبستان معلمان هایادراک

 برای فرصتی ایجاد اولیه هایسال در بدنیتربیت اصلی هدف باید ،کنندگانشرکت عقیدة بهکه  کرد

 از باید بدنیتربیت و باشد آنان اجتماعی هایمهارت و شناختی روانی، توسعۀ برای کودکان

 در بدنیتربیت جایگاه ،آنان عقیدة به اما شود؛ محسوب مدرسه درسی برنامۀ در مهم هایموضوع

 ،همچنین شود.می نگاه آن به ایحاشیه موضوع یک عنوانبه و است ضعیف زیادیحدتا مدارس

 مشکالت، با ،کودکی راندو اول سال چهار مربیانکه  داد نشان سانگاریدوتی پژوهش هاییافته

 هایمهارت توسعۀ هایبرنامه به و اندمواجه آموزشی منابع به مربوط هایمحدودیت و کمبودها

اند، هرم ورزش انجام شده یی که درزمینۀهاکنون بیشتر پژوهشتادر کشور ما  .دارندنیاز  ایحرفه

ور که ق خود هرم ورزش کشآنکه مطاباند؛ حالهای همگانی و قهرمانی بودهمربوط به بخش

رد هرم قرار دا در قاعدة ورزش آموزشی گذاران ورزش کشور است،استفادة سیاستموردقبول و مورد

ش شود که این بخ، این ضرورت احساس می؛ بنابراینها استو اهمیت آن بیشتر از سایر بخش

گیرد تا با واکاوی قرارپژوهشگران و متخصصان  موردبررسی توجه وزیربنایی ورزش کشور بیشتر مورد

صدد رفع شناسایی کنند و در را آنهای آسیب ،زوایای مغفول آن را آشکار کنند ابعاد مختلف آن،

ها در ورزش ها و ناکامیبسیاری از ضعف ریشۀبسا بهتر برای آینده برآیند؛ چهریزی ها و برنامهآن

مربوط ای ورزش در این بخش پایه انگاریای کشور به سهلهمگانی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه

 باشد.

حسب سه دسته های موجود در آن را برپدیده توانمی عنوان یک سازمان بنگریم،اگر به مدرسه به

 وتحلیل()تجزیه سطوح براساس ،این مطالعه در .کرد بررسیای عوامل رفتاری، سازمانی و زمینه

ابتدایی استان خوزستان  و ورزش مدارسبدنی تربیتشناسی آسیب به شاخگیسه مدل گانۀسه

                                                           
1. Hills & Dengel & Lubans 
2. Tsangarido 
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 ند؛شو قالب یک مدل شرح دادههای موجود دریان، آسیبدر پاکه است  شدهو سعیشده  پرداخته

 ، قاسمی ؛1393 ،هاشمی ؛1385، پورجوادی) مبانی نظری پژوهش اساس مطالعۀو بر اساسبراین

-اسکاالنته لوی،، شمهکاستالنوسآمایا ؛2013 ،2و ینل دنیز ؛1991 ،1چمبرز ؛1393 ،احمدی؛ 1393

، کتنر، کستایز، کوبل ؛2015 ،3آمایاکاستالنوسکرنل و  جیمنزآگولیار، ساالزار روان،زتا، مورالس

 ووودفیلد  ،پاول ؛6201 ،5، الموند، کالرک و ادواردزگرینفیلد ؛2015 ،4ارکلنز، درنواتز و استینکر

 :شد بنا نهادهصورت زیر هب مدل سطح صفر پژوهش و غیره، 2016 ،6نویل
 

 

 ()مدل سطح صفر پژوهش بدنی و ورزش مدارستربیتهای آسیب ایشاخهسهمدل  -1 شکل

 پژوهش شناسیروش
 روابط میان و موردنظر متغیرهای که نداستوار مفهومی ارچوبهچ یک برپژوهشی  مطالعات تمام

وتحلیل تجزیه سطوح دارای نظریه هر .(1379 ،7، تامپسون و روزنکند )ادواردمی مشخص را هاآن

 یا سه قلمرو شامل طورکلیبه هانظریه. شودمی مطرح خاصی سطوح یا قلمرو در کهایگونههب ؛است

                                                           
1. Chambers 

2. Deniz & Yenel 

3. Amaya-Castellanos & Shamah-Levy & Escalante-Izeta & Morales-Ruan & Jiménez-

Aguilar & Salazar-Coronel & Amaya-Castellanos 

4. Kobel & Kettner & Kesztyüs & Erkelenz & Drenowatz & Steinacker 

5. Greenfield & Almond & Clarke & Edwards 

6. Powell & Woodfield & Nevill 

7. Edward & Thompson & Rosen 
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 بارابطهدر یا ،آیدمی پدید که نظریه هر ،دیگرعبارتبه. هستند ایزمینه و ساختاری رفتاری، سطح

 که سازمان ساختار بارابطهدر یا شودمی مطرح آیدمی ارشمهب خرد سطح که سازمان در انسان رفتار

 احاطه را سازمان است که ایزمینه بادررابطه یاشود مطرح می آیدمی شماربه علم این میانی سطح

 ارچوبهچ عنوانبه ،مطالعه این (. در1381 امیری، و اهرنجانی )میرزایی دارد تعامل آن با و کندمی

 آن براساس که است تحلیلی یابزار موردنظر مدل. است شده استفاده شاخگیسه مدل از نظری

 ارتباط ،مدل این در. کرد بررسی حوزه سه در را مدیریت و سازمان هایو نظریه مطالعات توانمی

تواند نمی سازمانی رویداد یا پدیده هیچ که است ایگونهبه ایزمینه و ساختاری عوامل رفتاری، بین

 و است تنگاتنگ ایابطهر شاخه سه این بین رابطۀ .گیرد صورت شاخه سه این تعامل از خارج

 است ملزوم و الزم شاخه ازنوع سه این بین موجود روابط نوع درواقع،. ناپذیرندجدایی هم از درعمل

 .(1377 اهرنجانی، )میرزایی پدیده هستند حیات واحد تنۀ از روییده شاخۀ سه مثابۀبه و

بدنی و ورزش تربیت به شاخگیسه مدل گانۀسه وتحلیل()تجزیه سطوح براساس ،حاضر مطالعۀ در

 آن غفولم و پنهان زوایای که بوده است این بر سعی و شده است پرداخته استان خوزستان مدارس

 .ورزش استان شناسایی و معرفی شوندها و مشکالت این حوزه از آسیب و شوند آشکار

 فهم برای. است اکتشافی آمیختۀ پژوهش هایطرح ازنوع و نجام شدترکیبی ا روش به مطالعه این

 این در .کرد ترکیب هم با را کیفی و کمی هایداده توانمی آن تردقیق تبیین و پژوهش ۀلمسأ بهتر

 تحلیل و گردآوری کمی هایداده ،سپس و کیفی هایداده ابتدا ،اکتشافی پژوهش طرح نوع

 ،سپس وشود می موشکافی ، پدیدة مربوطه1ایسازی زمینهروش نظریه با ابتدا ،بنابراین ؛شوندمی

 کیفی هایداده کهطوریهب شود؛می استفاده کمی هایداده از کیفی هایداده روابط تعیین برای

 داده بیشتری اهمیت کیفی هایداده به ،اکتشافی آمیختۀ روش در. سازندمی را کمی هایداده

 گردآوری کمی هایداده ،سپس کیفی و هایداده ابتدا ،هاداده وریگردآ توالی در و شودمی

 .شوندمی

 این روش شد. استفاده برفیگلوله گیرینمونه روش ازاول  مرحلۀدر  ،مطالعه بودنکیفی به توجه با

 ،بنابراین ؛استکیفی  هایپژوهش برای متواتر یا متوالی گیرینمونه در متداول رویکردهای از یکی

 و معاون شامل خوزستان استان بدنی و ورزش مدارستربیت کارشناساناسامی  از فهرستی اابتد

 خوزستان، استان گانۀ 41 نواحی وپرورشآموزش تاادار و کل ادارة بدنیتربیت کارشناسان

 یا کتب دارای) دانشگاه اساتید و خوزستان استان ابتدایی مدارس در بدنیتربیت درس آموزگاران

 مصاحبۀ آنان از تعدادی با برفیگلوله روش به وشد  تهیه ،(آموزیدانش ورزش حوزة در پژوهش

                                                           
1. Grounded Theory 
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 خبرگان سایر شد خواسته شدهمصاحبه افراد از هریک از ،مصاحبه اتمام از پس. شدانجام  عمیق

 افراد تمام با که یافت ادامه زمانیتا کار این کنند. معرفی پژوهشگر به را موردنظر درزمینۀ

 ورزش خبرگان از نفر 25 با ،درمجموع. باشد شدهانجام  مصاحبه خبرگان، ازسوی شدهمعرفی

 در تکرار میزان بعد، به پانزدهم مصاحبۀ از .شدانجام  استان خوزستان مصاحبه آموزیدانش

 به و بودند تکراری کامالً هاداده بعد به ویکمبیست مصاحبۀ از و یافت افزایش دریافتی اطالعات

 یافت. گردآوری ادامهمصاحبه  وپنجمبیستم صاحبۀم تا اطمینان برای اما ند؛بود رسیده اشباع

 درمورد هاییسؤال طرح با مصاحبه .کشید طول 1395 مهر تا وشد  آغاز 1394 اسفند از اطالعات

-پاسخ براساس هاپرسش باقی و شدمی آغاز مدرسه درآموزان به ورزش عوامل مؤثر در گرایش دانش

 و شدمی ضبط او مصاحبۀ ،کردمی موافقت شوندهمصاحبه چنانچه) شدمی طرح شوندهمصاحبه های

با  آن هایداده وتحلیلتجزیه مصاحبه، هر انجام از پس .(شودمی بررسی مجدداً موشکافی دقیق برای

 شدهانجام هایمصاحبه از حاصل هایداده تحلیلوتجزیه مراحل .شدانجام می مدل گذاریپایه هدف

 از: ندابارتع

 باز کدگذاری: اول گام

 نکات ذاریکدگ روش به هاآن باز کدگذاری ،سپس وشد  سازیپیاده هامصاحبه همۀ محتوای ابتدا

 کاغذ روی مکتوب صورتبه هامصاحبه در شدهآوریجمع هایداده کهترتیببدین ؛شد انجام کلیدی

 باز دهایک موجود، هاینوشته پاراگرافبهرافپاراگ و خطبهخط وتحلیلتجزیه با ،سپس شدند و درج

 .ندآمد دستبهباز  کد 245 ،مصاحبه 25 وتحلیلتجزیه از ،درمجموع .شدند ایجاد

 محوری کدگذاری: دوم گام

 ،مرحله ینا از هدف. است بنیادداده پردازینظریه در وتحلیلتجزیه دوم مرحلۀ محوری کدگذاری

 حوری،م کدگذاری در .است( باز کدگذاری مرحلۀ در) یدشدهتول هایطبقه بین رابطه برقراری

. شدند نویسیباز کدها میان ارتباط ایجاد هدف با و جدید روشی به قبلی، گام در تولیدشده کدهای

 خاص روهگ در مشابه کدهای تمامی شود.میمنجر  هامقوله و هاگروه ایجاد به محوری کدگذاری

 مقایسه ونمت با و ندشد بازبینی دوباره ایجادشده کدهای امیتم ،منظوربدین. گرفتند قرار خود

 محوری کد کی عنوان با باز کد چندینکه  بود ممکن فرایند این در. نشود فراموش مطلبی تا شدند

 .شدند تبدیل محوری کد 53 به استخراجی باز کد 245. شوند کدگذاری

 (انتخابی کدگذاری) پردازینظریه مرحلۀ سوم: گام

 هاآن بندیگروه به نوبت شدند، محوری و باز کدگذاری شدهذکر صورتبه هاداده تمامی اینکه از پس

 برای. پدیده صرف توصیف نهو  است نظریه تولید بنیادی، پردازینظریه هدف ،درواقع رسد.می

 یانتخاب کدگذاری. شوند مربوط یکدیگر به منظم طوربه باید هاطبقه نظریه، به هاتحلیل تبدیل
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 طبقۀ کهترتیبینبد ؛است پردازینظریه اصلی مرحلۀ کدگذاری، قبلی مرحلۀ دو نتایج براساس

 روایت یک ارچوبهچ در را روابط آن و دهدمی ربط ی دیگرهاطبقه به مندنظام صورتبه را محوری

 بندیرگروهکند. دمی اصالح ،دارند نیاز بیشتری توسعۀ و بهبود به که را هاییطبقه و کندمی هارائ

 با ایجادشده هایگروه ،سپس و شدند بندیگروه هامصاحبه از مستخرج محوری کدهای کدها،

 این در البته شوند؛ استخراج و شناسایی هریک ابعاد و اصلی هایگروه تا شدند مقایسه یکدیگر

 .دکر کمک هابندیگروه ترشدندقیقهرچه به نیز پژوهش نظری ادبیات به مراجعه ،مرحله

ش طراحی شد که پرس 53شده، به تعداد بر کدهای انتخابی استخراجای منطبقنامهپرسش ،سپس

با  نامهپرسش محتوایی روایی بررسی برای .کمی( استفاده شدمرحلۀ دوم پژوهش ) مرحلۀبرای 

 براساس شد خواسته ورزشی مدیریت رشتۀ متخصص نفر 12 از استفاده از تکنیک دلفی، در سه راند

 شدهشناخته عوامل از تعدادی متخصصان، نظر به توجه با. کنند بررسی را هاسؤال اول، مرحلۀل مد

 ،درنهایت و ندگرفت قرار مربوطه طبقات در یاشدند  حذف قبلی عوامل با دلیل شباهتبه

 سؤال هر پاسخ برای پنج تا یک عددی ارزش و لیکرت با روش که السؤ 53 با اینامهپرسش

دست هب 80/0با آلفای کرونباخ سنجیده شد که نامه پایایی پرسش .دش تهیه بود، شده امتیازبندی

، با روش (1970) مورگانکرجسی و توجه به حجم جامعه و براساس جدول با قبول بود. و قابل آمد

بدنی، معلمان تربیتنفر از  280میان شده دررنامۀ ذکپرسشای متناسب، تصادفی طبقه گیرینمونه

 ی استان خوزستانهاعلمی دانشگاهوپرورش و اعضای هیئتبدنی ادارات آموزشتناسان تربیکارش

و اسمارت  1.اس.پی.اس.اس فزارهایاازطریق نرمشده آوریهای جمعآوری شد. دادهتوزیع و جمع

 .سنجی شدتحلیل شدند و مدل پژوهش استخراج و اعتبار 2..اسپی.ال
 

 نتایج
 کدهای تمامی توانمی که داد نشان هاآن مقایسۀ و مورد هر رد محوری کدهای بندیگروه

 و بستر به مربوط که هاییآسیب: ایزمینه سطح -1 داد: جای اصلی گروهسه  در را آمدهدستبه

در  را استان خوزستان بدنی و ورزش مدارستربیت و هستند بدنی و ورزش مدارستربیت زمینۀ

کارگیری هب و اجرایی سطح تشریح به که هاییآسیب: اختاریس یا سازمانی سطح -2؛ گیرندبرمی

 -3پردازند؛ می بدنی و ورزش مدارستربیتازی سپیاده برای سخت و نرم های پشتیبانیسیستم

                                                           
1. SPSS 

2. Smart PLS 
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رفتار ورزشی  بادررابطه و هستند عینی رویدادهای سطح به مربوط که هاییآسیب :رفتاری سطح

 د.نشومی تعیین سالمت رویکرد با افراد

 نداای عبارتنهزمی سطح هایلفهمؤ ،بنیادداده سازینظریه روش به هامصاحبه وتحلیلتجزیه براساس

 :از

 هاآن درمیان روابطى و مناسبات و اندشده جمع گردهم که افرادى از است عبارت جامعه جامعه:

 شوند ومی مستحکم اعىاجتم نهادهاى یا هامؤسسه مقررات، وسیلۀبه روابط این است. آمده وجودبه

، 1)دورکیم دارد وجود ىاجرای ضمانت یا مکافات روابط، حفظ و مناسبات این اجرای براى ،همچنین

بدنی و تربیت بهتوجه ناکافی : بودند موارد این جامعه با مرتبطهای آسیب مطالعه، این در .(1894

 بودنناکافی و مگانیه ورزش فرهنگ ضعف ،های کالن کشورگذاریدر سیاست ورزش مدارس

 ورزش و بدنیتربیت از ملی رسانۀ ویژهبه هارسانه ناکافی حمایت خانوادگی، ورزشی هایبرنامه

وجود  ها،شهرداریبرخی از  توسط مدارس اطراف ورزشی اماکن و هاپارک مجهزنشدنآموزی، دانش

های ورزشی کودکان یتبه فعال میان برخی از مردم نسبتهای منفی و مخرب درخی از دیدگاهبر

 جسمانی هایآسیب موجب ورزش یا شودمی کودک درسی پیشرفت مانع ورزش)ازجمله اینکه 

 برگزاریضعف کمی و کیفی در  شود(،می ریگپرخاش و خشونت آموزش موجب ورزشیا  شودمی

سازی بودجه و امکانات ناکافی برای پیادهو کشوری،  استانی ،ایمنطقهدرون ورزشی هایمسابقه

، المپیاد ژیمناست طناورز، شنا، آموزش زقبیلاملی ورزشی سابق و جاری در مدارس های طرح

 ادارات نمسئوال و رؤسا از برخی نگرش و آگاهی ضعف ،غیره و ورزشی، مدرسه قهرمان

 برخی ضعیف کارایی ،مدارس ورزش و بدنیتربیت جایگاه و اهمیت به نسبت مناطق وپرورشآموزش

 محتوای تناسبفقدان  و اجرا قابلیتنبود  ،مناطق وپرورشآموزش ادارات بدنیتربیت سانکارشنا از

 .بدنیتربیت درس هایسرفصل و مطالب از برخی

 ایهمجموع شامل که است علم در متفاوت هایدانش از ترکیبی یعبارت زیستمحیط زیست:محیط

 که تاس( شیمیایی فیزیکی و) یستیغیرزمحیط  و زیستمحیط درقالب محیطی و زیستی عوامل از

 و انانس به غالباً تعریف این ،امروزه. گیردمی تأثیر آن از و گذاردمی تأثیر گونه یا فرد یک زندگی بر

 زمین کرة طبیعی عوامل از ایمجموعه را زیستمحیط توانمی و شودمی مرتبط او هایفعالیت

کرد  خالصه کنند،می احاطه را انسان که غیره و گیاهان صخره، اتمسفر، آب، هوا، همچون

 و استان وایه آلودگی شامل زیستمحیط تبط بامر هایآسیب مطالعه، این در (.1392 روانشادنیا،)

 (.شمارة یک جدول)شوند می سال هایماه بیشتر در هوا فرسایطاقت گرمای ریزگردها و مشکل
 

                                                           
1. Durkheim 
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 جامعه به وطمرب یهامصاحبه کل از مستخرج محوری کدهای -1 جدول

 کدهای محوری گروه فرعی گروه کلی

 ایسطح زمینه

 

 جامعه

ی کالن هاگذاریبدنی و ورزش مدارس در سیاستتوجهی به حوزة تربیتکم -

 کشور

 آموزیشبدنی و ورزش دانویژه رسانۀ ملی از تربیتها بهحمایت ناکافی رسانه -

شی های ورزودن برنامهببودن فرهنگ ورزش همگانی و ناکافیضعیف -

 خانوادگی

ط بسیاری ها و اماکن ورزشی اطراف مدارس توستوجهی به وضعیت پارککم -

 هااز شهرداری

ورزش مانع »جود این دیدگاه منفی دربین برخی از افراد جامعه که و -

 «شودآموزان میپیشرفت درسی دانش

 جامعه

ورزش موجب »افراد جامعه که بین برخی از وجود این دیدگاه منفی در -

 «شودآموزش خشونت و پرخاشگری می

وز ورزش موجب بر»جود این دیدگاه منفی دربین برخی از افراد جامعه که و -

 «شودهای جسمانی میآسیب

ای، استانی و منطقههای ورزشی درونیفی در برگزاری مسابقهضعف کمی و ک -

 کشوری

وپرورش سئوالن ادارات آموزشمبرخی از رؤسا و ضعف آگاهی و ضعف نگرش  -

 بدنی و ورزش مدارسمناطق نسبت به اهمیت و جایگاه تربیت

بدنی ادارات کارایی برخی از کارشناسان تربیت وضعف توانمندی  -

 وپرورش مناطقآموزش

های بود قابلیت اجرا و فقدان تناسب محتوای برخی از مطالب و سرفصلن -

 بدنیدرس تربیت

رزشی سابق و وهای بودن بودجه و امکانات برای اجرای بهینۀ طرحناکافی -

، های مختلف ورزشی، المپیاد ورزشیجاری درمدارس ازقبیل آموزش رشته

 مدرسۀ قهرمان، حیاط پویا و غیره

 زیستمحیط
 یزگردهارآلودگی هوای استان و مشکل  -

 های سالهفرسای هوا در بیشتر ماگرمای طاقت -
 

 تاریساخ سطح هایلفهمؤ ،بنیادداده سازینظریه روش به هامصاحبه وتحلیلتجزیه براساس
 :از نداعبارت

 و ورزشی بودجۀکمبود : بودند موارد این شامل مدرسه با مرتبط هایآسیب مطالعه، این در مدرسه:

 مدیرانبرخی از  ناسبنام نگرش مدرسه، ورزشی امکانات و فضاکمبود  مدرسه، ورزشی سرانۀ
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با تحرک  مدرسه هر بر حاکم فرهنگتناسب نبود  ،بدنی و ورزش مدارستربیت به نسبت مدارس
 تشویق و حمایت ،(غیره و اداری، مدرسۀ پایدارگرا -رسمی مدرسۀ) آموزانبدنی و پویایی دانش

 در بدنیتربیت درس تجلسا تعدادنبودن کافی ،مدرسه اولیای توسط ورزشکار آموزاندانش از ناکافی
ارسالی ی هانامهبخشازدیاد  ،در برخی مدارس بدنیتربیت معلمان و آموزاندانش بودنزبانهدو هفته،

 ،بدنی و ورزشتربیت به( بدنیمعلم تربیت نه) کالس اصلی آموزگار ضعیف نگرش ،به مدارس
 مستمرنا برگزارییا  ارنشدنبرگز مدرسه،درون ورزشی هایبرنامهفوق و هامسابقهضعیف  برگزاری

 نامناسب چیدمان و بدنیتربیت معلمان کاراز  مستمر ارزشیابی و نظارت ضعف در صبحگاهی، ورزش
 کالسی. برنامۀ در بدنیتربیت زنگ

: بودند واردم این شامل بدنیتربیت معلم با مرتبط هایآسیب مطالعه، این در :بدنیتربیت معلم

 رفاه و لیشغ رضایتبودن سطح پایین ،بدنیتربیت انمعلمبرخی از  یکار وجدانبودن سطح پایین
ا ب یکسان و دالنهعا برخورد در بدنیتربیت معلمان از برخی کوتاهی ،بدنیمعلم تربیتجمله معلمان از

 زورگویی و خشونت بروز از جلوگیری در بدنیتربیت معلمان از برخی کوتاهی ،آموزاندانش همۀ
 در بدنیتربیت معلمان از برخی غیراصولی ارزشیابی ،ترضعیف کودکان به بتنس ترقوی کودکان

رخی از ب ورزشیغیر پوشش، بدنیتربیت انمعلمبرخی از نامناسب  تدریس روش ،بدنیتربیت درس
برخی از  ناتوانی و کوتاهی آموزان،دانش تمرین و بازی در نکردنشرکت و بدنیربیتت انمعلم

ان معلم ی ازبرخ خالقیت ضعف آموزان،دانش با حسنه و مثبت ارتباط ایجاد رد بدنیمعلمان تربیت
 کودکان شدیر سطوح به بدنیتربیت معلمان از برخی توجهیکم بدنی،تربیت تدریس در بدنیتربیت

 زشآمو به بدنیتربیت معلمان از برخی عالقۀ سطح بودن پایین و فردی هایتفاوت اصل و
 (.ة دوشمار جدول) بدنیتربیت
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 بدنیمعلم تربیت به مربوط یهامصاحبه کل از مستخرج محوری کدهای -2جدول 

 محوری کدهای گروه فرعی گروه کلی

سطح 

ساختاری 

 )سازمانی(

 

 

 مدرسه

 

 مدرسه ورزشی سرانۀ و ورزشی کمبود بودجۀ -

 رسید برنامۀ با مدارس از برخی تجهیزات و فضا پایین تناسب -

بدنی و ورزش تربیت به نسبت مدارس برخی از مدیران گرش نادرستن -

 مدارس

اداری،  -مدرسۀ رسمی) مغایر با پویایی و تحرک و نشاط فرهنگ -

 (غیره و محورقانون مدرسۀ

 مدرسه اولیای توسط رورزشکا آموزاندانش حمایت ناکافی از -

 فتهه در بدنیتربیت درس جلسات تعداد نبودنکافی -
 بدنیتربیت معلمان و آموزاندانش بودندوزبانه -
 مدارس به ارسالی هایبخشنامه کثرت -
 و بدنیتربیت درس ساعت به پایه آموزگاران از برخی ناکافی نگرش- 

 ورزشی برنامۀفوق
مدرسه در درون ورزشی هایبرنامهفوق و هامسابقه برگزاری ضعیف -

 برخی از مدارس
 دارسمصبحگاهی در برخی از  ورزش ضعیف و نامستمر برگزاری -
 بدنیتربیت معلمان کار نسبت به ستمرم ارزشیابی و نبودن نظارتکافی -
 کالسی برنامۀ در بدنیزنگ تربیت چیدمان نادرست -

معلم 
 بدنیتربیت

 بدنیبرخی از معلمان تربیت کاری بودن میزان وجدانپایین -
 بدنیعلمان ازجمله معلم تربیتم رفاه و شغلی بودن میزان رضایتینپای -
 بترد عادالنه و یکسان نسبدنی در برخومعلمان تربیت کوتاهی برخی از -
 آموزاندانش همۀ به
 و خشونت بروز از دنی در جلوگیریبکوتاهی برخی از معلمان تربیت -

 ترضعیف کودکان به نسبت ترقوی کودکان زورگویی
 بدنیتربیت درس در بدنیتربیت برخی از معلمان غیراصولی ارزشیابی -
محوری و معلم)بدنی تربیت برخی از معلمان تدریس نامناسب روش - 

 غیره(
زشی خود و نسبت به پوشش ور بدنیبرخی از معلمان تربیت کوتاهی -

 آموزاندانش و تمرینبازی  شرکت در
 اب حسنه و مثبت ارتباط ایجاد بدنی دراز معلمان تربیتناتوانی برخی  -

 آموزاندانش
 بدنیتربیت تدریس در بدنیبرخی از معلمان تربیت ضعف خالقیت-
 اصل و کودکان رشدی سطوح به بدنیمعلمان تربیت توجهی برخی ازکم-

  فردی هایتفاوت
 آموزش به یبدنبودن سطح عالقۀ برخی از معلمان تربیتپایین -

 بدنیتربیت
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 نداتاری عبارترف سطح هایلفهمؤ ،بنیادداده سازینظریه روش به هامصاحبه وتحلیلتجزیه براساس

 :از

 فرد هر به مختص هایویژگی و تجارب به مربوط یا دارند ژنتیکی منشأ یا عوامل این فردی: عوامل

، 1گیرند )پارکمیدر بر را بدنی هایعالیتف و ورزش به عالقه یا بودنفردی ارجح عوامل هستند.

 آمادگی)جسمانی  هایویژگیضعف ، (بودنمؤنث)ند از: جنسیت اعبارت ،حاضر پژوهش( و در 2004

 گیری،گوشه) کودکان از برخی شخصیتی هایویژگی نامساعدبودن، (غیره ووزن  قد، جسمانی،

، بدنی فعالیت به ذاتی عالقۀبودن سطح ایینپروانی،  سالمتبودن سطح ، پایین(غیره و گراییدرون

و  فعالتحرک و غیرکم همساالن و دوستان گروه داشتن درقرارورزشی،  استعدادبودن سطح پایین

 دنی.تربیت کالس در موردانتظار حرکتی هایمهارت انجام در موفقنا حرکتی تجارب نیز

بودن سطح پایین: بودند موارد این املش خانواده با مرتبط هایآسیبدر این پژوهش،  خانواده:

شکالت م ،بدنی و ورزشتربیت به نسبت خانواده نگرش ضعف مادر، و پدر تحصیالت و سواد سطح

 خانواده افیناک هزینۀ اختصاص خانواده،اعضای  بدنی فعالیت سطحبودن پایین خانواده، صادیاقت

 و بدنیالیتفع از خانواده اعضای و مادر و پدر ناکافی تشویق و حمایت ،ورزشی هایفعالیت برای

 جدول) مدرسه از بیرون در ورزشی هایفعالیت به کودک محدود دسترسی و امکان و نیز  ورزش

 (.شمارة سه
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 فردی عوامل به مربوط یهامصاحبه کل از مستخرج محوری کدهای -3 جدول

 محوری کدهای گروه فرعی گروه کلی

 سطح رفتاری

عوا
ل

م
 

ط
ربو

م
 به 

ش
دان

وز
آم

 
(

ل
وام

ع
 

ی
رد

ف
) 

 کودکان بودن()دختر جنسیت -

 وزن، قد، جسمانی،آمادگی) کودکانبرخی از  جسمانی هایویژگیبودن نامساعد -
 (غیره و سالمتی

 و گراییدرونگیری، گوشه) کودکانبرخی از  شخصیتی هایویژگیبودن نامساعد -
 (غیره

 انکودکبرخی از  روانی سالمتبودن سطح پایین -
 ورزشفعالیت بدنی و  به برخی از کودکان ذاتی عالقۀبودن سطح پایین -
 کودکانبرخی از  ورزشی استعداد سطح بودنپایین -
 فعالتحرک و غیرهمساالن کم و دوستان گروه داشتن درقرار -
 انتظارمورد کتیحر هایمهارت انجام در کودکانبرخی از  موفقنا حرکتی تجارب -

 بدنیتربیت کالس در

ده
نوا

خا
ه 

ط ب
ربو

ل م
وام

ع
 

 مادر و پدر تحصیالت و سواد سطحبودن سطح پایین -
 ورزش بدنی وتربیت به نسبت خانواده نگرشضعف  -
 خانواده اقتصادی نامناسب وضعیت -
 خانواده بدنی فعالیت بودن سطحپایین -
 های ورزشیفعالیت برای نوادهخا اختصاص هزینۀ ناکافی -
 و ورزش از فعالیت بدنی خانواده اعضای و مادر و پدر ناکافی تشویقحمایت و  -
 مدرسه از بیرون در ورزشی فعالیت کودک به و دسترسی محدود امکان -

 

 تاناس مدارس در بدنی و ورزشتربیت به دبستانی آموزاندانش گرایش رد ثرمؤ عوامل مدل

 نخوزستا

 مدل حیطرا و استخراج به نظری، ادبیات و ی کیفی و کمیهاداده وتحلیلتجزیه نتایج براساس

 یعنی ؛لعهموردمطا پدیدة متن از پژوهشگران فهم براساس است شده سعی پژوهش این در. شداقدام 

 ،شاخگیسه مدل از استفاده با ابتدایی استان خوزستان بدنی و ورزش مدارستربیت شناسیآسیب

 ادبیات بندیجمع از .شود داده نشان ترسیمی شکل به روایتی صورتبه پارادایم مدل ارچوبهچ

سه  در را رسبدنی و ورزش مداتربیت بر ثیرگذارتأهای آسیب اکثر توانمی که شد برداشت پژوهش

از  گروه شششامل  فتاری جای داد که این سه سطح درمجموعای، سازمانی و رسطح زمینه

های مرتبط با آسیب -2 ؛(رفتاری سطح) فردی عواملهای مرتبط با آسیب -1 :شوندمی هاآسیب

رتبط با مهای آسیب -4 ؛)سطح سازمانی( مدرسه های مرتبط باآسیب -3 ؛)سطح رفتاری( خانواده

های آسیب -6 ؛ای()سطح زمینه جامعههای مرتبط با آسیب. 5 ؛)سطح سازمانی( بدنیمعلم تربیت

 .ای()سطح زمینه زیستمحیطبا مرتبط 
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افزار )خروجی نرم تی همراه نمراتبه بدنی و ورزش مدارستربیت ر( مؤثر دهایآسیبعوامل )مدل  -2 شکل

 (.اس.ال.پی
 

 پژوهشمدل داری سطح معنیو  تی مقادیر -4 جدول

 نتیجه معناداریسطح  ن تیآزمو ۀآمار مسیر

نی و ورزش بدتربیتبه  بدنیمعلم تربیتمشکالت 

 مدارس
 ییدأت 05/0 81/14

 ییدأت 05/0 46/5 بدنی و ورزش مدارستربیتبه  مشکالت عوامل فردی

 ییدأت 05/0 10/5 بدنی و ورزش مدارستربیتخانواده به  مشکالت

 ییدأت 05/0 15/3 بدنی و ورزش مدارستربیتجامعه به  مشکالت

 ییدأت 05/0 48/6 بدنی و ورزش مدارستربیتمدرسه به  مشکالت

 ییدأت 05/0 04/2 بدنی و ورزش مدارستربیتبه  زیستمحیط مشکالت

 ییدأت 05/0 51/3 جامعه به خانواده

 ییدأت 05/0 05/8 عوامل فردیجامعه به 
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 پژوهشمدل داری سطح معنیو  تی مقادیر -4 جدولادامۀ 

 نتیجه معناداریسطح  ن تیآزمو ۀآمار مسیر

 ییدأت 05/0 20/5 بدنیربیتمعلم تجامعه به 

 ییدأت 05/0 93/8 جامعه به مدرسه

 ییدأت 05/0 46/11 عوامل فردیخانواده به 

 ییدأت 05/0 02/2 عوامل فردیبه  زیستمحیط

 ییدأت 05/0 32/6 به مدرسه زیستمحیط

 ییدتأ 05/0 13/3 بدنیتربیت معلمبه  زیستمحیط

 یدیأت 05/0 30/7 به خانواده زیستمحیط

 ییدأت 05/0 07/9 بدنیمعلم تربیتمدرسه به 

 

 یا سازیخودگردان روش ازطریق مسیرها معناداری آزمون ،.اس.ال.پی مسیری هایمدل در

 آزمون توانمی استراپبوت براساس. شوندمی آزمون است، گیریباز نمونه روش که 1استراپبوت

 هاینمره همراهبه مسیر ضریب ربوطه،م هایخروجی در. داد انجام را مربوطه هایفرضیه

 ،است 05/0 هاپژوهش در شدهتعریف خطای سطح کهازآنجایی. دارد وجودتی  آمارة شدهاستخراج

اساس جدول شمارة پنج و بر مطابق. است فرضیه پذیرش دهندةنشان 96/1 از باالترنمرات تی 

 و جامعهخانواده،  ،یعوامل فرد ه،مدرس ،بدنیمعلم تربیت بیترتکه به گفت توانینمرات تی م

 ریمتغ ،همچنین .اندکرده بدنی و ورزش مدارستربیتها را متوجه بیشترین آسیب ستیزطیمح

مدرسه،  ،یفرد ملعوا یرهایبر متغ، بدنی و ورزش مدارستربیتبر  میمستق ریثأبر تجامعه عالوه

-تربیتبر  میمستق ریثأبر تعالوه زین طیمح ریمتغ .است اثر معنادار داشته بدنیمعلم تربیتخانواده و 

اثر معنادار  یو عوامل فرد بدنیمعلم تربیت، خانواده، مدرسه یرهایبر متغ بدنی و ورزش مدارس

 بدنیمعلم تربیتو  یعوامل فرد یرهایبر متغ بیتتربه زیخانواده و مدرسه ن یرهایمتغ .است داشته

 .انداثر معنادار داشته
 

                                                           
1. Bootstrap 
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 ابتدایی خوزستان بدنی و ورزش مدارستربیتهای آسیب مدل -3 شکل

 

 گیرینتیجه و بحث
 از تفادهاس با ابتدایی استان خوزستان بدنی و ورزش مدارستربیت شناسیآسیب ،پژوهش این هدف

 وزستانخآموزی استان دانش ورزش ةحوز خبرگان به ، پژوهشگرانمنظوربدین. بود شاخگیسه مدل

 هایداده ،سسپ. پرداختند اطالعات آوریبه جمع باز و عمیق هایمصاحبه طریقاز وکردند  مراجعه

 ،کدها یبندگروه نتیجۀ. نددش کدگذاری بنیادداده سازینظریه روش به هامصاحبه از حاصل

قلمرو  سهدر ابتدایی استان خوزستان را  بدنی و ورزش مدارستربیتهای موجود در حوزة آسیب

 دهیم.ها را شرح میه در ادامه آنک بندی کرداصلی مشخص و طبقه زیرشاخۀ و شش اصلی

 ،( بیشتر از دو سطح دیگرساختاری) های سطح سازمانیآسیب ،های پژوهشمطابق با یافته
در این سطح که دارای دو مؤلفۀ اساسی  .ندداد شعاع قراررا تحت بدنی و ورزش مدارستربیت

متوجه را  آسیببیشترین  بدنیمعلم تربیتامل مربوط به عو، است بدنیمعلم تربیتمدرسه و 
، مدرسه و عوامل مربوط به آن دارای بیشترین و پس از آن ندکرد بدنی و ورزش مدارستربیت

خود عوامل  ( در پژوهش1390) محمدی ند.بود بدنی و ورزش مدارستربیتزمینۀ ها درآسیب
 ورزشی بیان کرد. هایفعالیت آموزان دردانش مشارکت در بازدارنده عامل ترینمهم ساختاری را

 و توسعۀ رشد موانعی که بر ترینیکی از مهمعنوان بهرا ( نیز موانع ساختاری 1393هاشمی )
و در کشور استرالیا ( 2015)و همکاران هیلز  .، ذکر کرددناثر داردر مدارس  پایه هایورزش

معلم مشکالت مربوط به مدرسه و ، ی خودهادر پژوهشدر کشور قبرس، ( 2017) سانگاریدوتی
ن مطالعات با نتایج ای بدنی در مدارس ذکر کردند. فعالیت توسعۀ اصلی موانع ازجمله را بدنیتربیت
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بدنی و تربیت دهندة اهمیت و جایگاه ویژة معلماناین نتایج نشان. ستا حاضر همسو پژوهشنتایج 
های در زمینه اناحساس مسئولیت معلم .مدارس استبدنی در فعالیت  در توسعۀ ایعوامل مدرسه

های صحیح ارزشیابی و غیره، ان، شیوهآموزکاری، تعامل مثبت با دانش وجدان شغلی و فنی ازقبیل

با وضعیت معیشتی و رضایت شغلی  است و طبیعی است که آنانزیادی مرتبط با رضایت شغلی تاحد
جذب معلمان کاردان و کارآمد،  ،بنابراین تنگ دارد؛جایگاه و منزلت اجتماعی آنان ارتباط تنگا

آموزش و حمایت کافی از آنان، توجه به معیشت و رضایت شغلی آنان و هدایت و نظارت مستمر بر 
ثیر مستقیم بر کیفیت کار که اهمیت دارند و با تأ هستند ییهاکارراهترین جمله مهم، ازکار آنان

در  و درنهایت، های ورزشیفعالیتبه  آموزاندانشر گرایش م دطور غیرمستقیبدنی، بهمعلمان تربیت
 در نیز (1390) پرورشومؤثرند. در سند تحول بنیادین آموزش بدنی و ورزش مدارستربیترشد 
است که  شده کیدتأ کلی(طوره)ب ارتقای جایگاه معلمان بر 15و  12، 10 ،8 های بندهایراهکار

بیت معلمان مستعد، رفع مشکالت معیشتی آنان، توانمندسازی جذب و تر ترین آنان،ازجمله مهم
 و 12-3 تا 10-1شمارة )راهکارهای  هستند ها و غیرهسازی نظام پرداختای آنان، بهینهحرفه

 (.15-4 راهکار
سب، ی منافضا و امکانات ورزش دلیل کمبود سرانه و بودجۀ ورزشی مدارس، محدودیت، بههمچنین
ه ببدنی نسبت نداشتن درس تربیتپاهمیتهای ورزشی، کممدرسه از فعالیت اولیای کافیناحمایت 

س در بسیاری از مدارس جلسات در، برخی مدیران، عوامل مدرسه و غیرهسایر دروس توسط 
رزش صبحگاهی، و برنامه ازجملههای ورزشی فوقو فعالیت را ندارندکیفیت الزم بدنی تربیت

 اندازةز بهورزشی و غیره نی -ای، اردوهای تفریحیمدرسهو برون ایمدرسهمسابقات ورزشی درون
کار معلمان  هم بر کیفیت زیادیثیر عوامل تأاین  شوند.مطلوب برگزار نمیصورت بهکافی و 

رهای اهکاردر  د.نهای ورزشی در مدارس داربدنی و هم بر میزان گرایش کودکان به فعالیتتربیت
این  ی ازبسیار (،1390) پروشون آموزشیسند تحول بنیاد 22 و 21، 20، 17، 14 ،7، 6 بندهای

اسب، تی منضاهای تربیطراحی و ساخت ف ند از:ااند که برخی از آنان عبارتبینی شدهموارد پیش

 وت ر تخصیص منابع، تربیبخشی به مدارس ابتدایی دوپرورش، اولویتافزایش اعتبارات آموزش
 رای همۀحاضر در کشور ما، در مقطع ابتدایی ب، درحالعالوه. بهنگهداشت مدیران کارآمد و غیره

بسیاری  به عقیدة وجود دارد که آموزاندانشدر برنامۀ کالسی  در هفته بدنیتربیت دو جلسۀ هاپایه
که نیابا توجه به  یابد. به حداقل سه جلسه در هفته ارتقا و باید ز کارشناسان این میزان کافی نیستا

ری لهای فارسی، عربی و مردم مناطق مختلف به سه زبان مختلف )زبان وزستاندر استان خ
ی برقرار ،ابتدایی ویژه در مقطعآموزان بهبودن معلم و دانشنهدوزبا کنند، گاهیبختیاری( تکلم می

 ،بدنییتدهی معلمان تربدر سازمانشود که پیشنهاد می رتباط را با مشکل مواجه کرده استا
 نیز مالک قرار گیرد. بودنبومی
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نی و بدتربیتها، دومین سطحی که پس از سطح سازمانی بیشترین آسیب را متوجه طبق یافته
در . ستادو مؤلفۀ عوامل فردی و خانواده که شامل  استاست، سطح رفتاری کرده  ورزش مدارس

ارب و ه تجبکه یا منشأ ژنتیکی دارند یا  هستندعواملی این پژوهش، منظور از عوامل فردی 
گرایی و درون، بودن()دختر جنسیت مربوط هستند. عواملی مثلهای مختص به هر فرد ویژگی
نی، های بدمندی به فعالیتعالقهفقدان ضعف یا سالمت روانی، نبود ضعف یا گیری، گوشه
و  گروه دوستان عضویت در کودک، ناموفق سطح استعداد ورزشی، تجارب حرکتیبودن پایین

 به متریتمایل کشوند کودکان مواردی هستند که باعث می و غیره تحرکفعال و کمغیرهمساالن 
 دارد؛نا وجود هآنعوامل، ژنتیکی هستند و امکان تغییر این برخی از  دنی نشان دهند.های بفعالیت

رد ف ازکه  اجتماعی عنوان اولین نهادبه نیز خانواده. تغییرنددیگر اکتسابی هستند و قابلاما برخی 

بودن نپایی تأثیرگذار است. ویژه در سنین پایینهای اجتماعی فرد، بهکنشکند، بر همۀ حمایت می
ه به انواداعضای خ نادرست خانواده، نگرش بودن سطح درآمدپایینسطح سواد و تحصیالت والدین، 

ی انواده براخ نکردنهزینه اعضای خانواده،تحرکی کمساکن و  بدنی و ورزش، سبک زندگی فعالیت
ای هعالیتفبه  انگیزه و تمایل کودکانبر جمله عواملی هستند که از ،ی و غیرهورزشهای فعالیت

 ود موانعخ ( نیز در پژوهش1393) هاشمی .اثر منفی دارندمدرسه و خارج از مدرسه درون  یورزش
 دارس دانستدر م پایه هایترین موانع توسعۀ ورزشمهم را جزو روانی -یجسمان موانع و انگیزشی

 16و  5، 4در راهکارهای بندهای  ست.ا با نتایج این بخش از پژوهش حاضر همسواین یافته که 
 خانواده ه فرد وهای مربوط براهکارهای مقابله با آسیببرخی از  ،شرپروون آموزشیسند تحول بنیاد

وجه به ناطق، تمانی به همۀ دبستتعمیم دورة پیشند از: ااند که برخی از آنان عبارتبینی شدهپیش
تی ی جنسیهای آموزشی متناسب با نیازهاآموزان، تدوین برنامهنیازهای روحی و جنسیتی دانش

 و غیره؛ مدرسه ها در امورآموزش و ارتقای مدیریت خانواده، افزایش مشارکت خانوادهآموزان، دانش
یت بدنی اهمیت و جایگاه فعال زمینۀرسازی دخصوص و فرهنگراینها دآموزش به خانواده ،بنابراین
 ضروری است.برای تأمین سالمتی اعضای خانواده  ،و ورزش

 است، سطح محیطیرا دچار آسیب کرده  بدنی و ورزش مدارستربیتسومین و آخرین سطحی که 
برگیرندة به عنوان بستری که درجامعه . استزیست جامعه و محیطلفۀ )کالن( بود که شامل دو مؤ

بر ثیر بسیار زیادی مستقیم تأمستقیم و غیر طور، بههای اجتماعی ازجمله ورزش استدیدههمۀ پ
 ورزش و بدنیتربیت حوزة به توجهیکم. دارد مدارسورزش بدنی و تربیتجمله حوزة ورزش از

 اصولیناکارآمد و غیر هایو برنامه ناکافی اعتبارات و نیز کشور کالن هایگذاریسیاست در مدارس
 افت کمی و کیفی سطح ورزش وثیر بسیار زیادی بر ، تأدنشوبرای این حوزه اختصاص داده می که

اهمیت  نسبت بهجامعه عموم نادرست و نگرش  یفرهنگضعف  ند.بدنی در مدارس دار هایفعالیت
مسئوالن برخی از دیدگاه ضعف  ها با این پدیده ورسانه مفیدهای غیر، برخوردورزشبدنی و  فعالیت
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افت کیفی و طور مستقیم بر جمله عوامل کلی و مهم دیگری هستند که هم بهاز ،پرورشوموزشآ
ثیر بر عوامل طور غیرمستقیم ازطریق تأگذارند و هم بهتأثیر بدنی و ورزش مدارستربیتکمی سطح 

به  کودکان جذبعدم تمایل و عدم بر  ،و عوامل فردی بدنیمعلم تربیتدیگر نظیر خانواده، مدرسه، 

مدیریتی و موانع  ( نیز در پژوهش خود به موانع1393) هاشمی ثرند.های ورزشی مدارس مؤفعالیت
با نتایج این بخش از پژوهش این یافته که  کرد اشاره بدنی و ورزش مدارستربیتفرهنگی در توسعۀ 

 و عیاجتما اقتصادی، توسعۀ سالۀ ششمبرنامۀ پنج قانون 94تنها در مادة  ست.ا حاضر همسو
 اشارة ضمنی و مختصری به توسعۀ ورزش مدارس شده ،(1396) ایراناسالمیفرهنگی جمهوری

درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای  9درصد از کل  27/0دولت مکلف است »براینکه: مبنیاست 
، ای و کشتی پهلوانیهای زورخانهالمللی ورزشتوسعۀ ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین

 جانبازان و معلوالن حوزة در ویژهبه ورزش هایزیرساخت و عشایری، ورزش بانوان و روستایی ورزش
در  گیر نخواهد بود.نظر مکفی و چشمتازه اگر به مرحلۀ اجرا برسد، بهکه ، «دهد اختصاص

صورت ویژه و تخصصی به به(، 1390) پرورشومندرج در سند تحول بنیادین آموزشراهکارهای 

را  23 تا 8بندهای راهکارهای توان می اما ؛است بدنی و ورزش مدارس پرداخته نشدهعۀ تربیتتوس
 :ند ازاعبارتبرخی از آنان  که ای ورزش مدارس مرتبط دانسترای حل برخی از مشکالت زمینهب

استفاده اعی و ماجت -وتربیت، تعامل با مراکز فرهنگیهای نظام تعلیمها و برنامهسازی سیاستبهینه
 از اصالح ساختار اجرایی و غیره.محوری، کردن برنامهنهادینه ،ملی ویژه رسانۀهها باز ظرفیت رسانه

توسعۀ فرهنگ  ،دنآینظر میو اساسی به زمینه بسیار مهمدیگر کلی و بلندمدت که دراین راهکارهای
مدت و در کوتاهدر  ست.ریزی کالن و ملی اد یک برنامهنیازمنورزش همگانی در جامعه است که 

در گسترش تواند میها های توجیهی برای اولیای مدرسه و خانوادهبرگزاری کارگاه نیز مدارس سطح
 .ثر باشدبدنی مؤتربیتورزش و فرهنگ گرایش به 

طور هب باشد کهمهم دیگری  هایآسیبتواند از هوایی هر منطقه میویست و وضعیت آبزیطمح
در سند  ،بارهدراین .گذاردهای ورزشی کودکان در مدارس تأثیر میم بر فعالیتمستقیمستقیم و غیر

اجمالی به این موارد اشاره طور به ،21و  14ش در راهکارهای بندهای رپروون آموزشیتحول بنیاد
حوالت جمعیتی، شرایط درسی، ت تربیتی متناسب با اقتضائات برنامۀساخت فضاهای است:  شده

بازطراحی تقویم سال تحصیلی منعطف با توجه به شرایط اقلیمی، استقرار نظام ، اقلیمی و غیره
اهتمام به ساخت و تجهیز نیز اس آمایش سرزمین و تحوالت جمعیتی و اسیابی مدارس برمکان

لحاظ استان خوزستان از این حیث، به در تمام مدارس. غیره مازخانه، کتابخانه، فضای ورزشی ون
 ثر مناطق آن، دارای شرایطی خاص است.آلودگی هوا و مشکل ریزگردها در اک فرسا،گرمای طاقت

، عوامل فردی و بدنیمعلم تربیتطریق عواملی مثل مدرسه، از طور غیرمستقیمعوامل محیطی هم به
ر مدارس استان بر میزان گرایش کودکان دبستانی به ورزش د ،طور مستقیمخانواده و هم به
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رتبۀ ی ملی است که مسئوالن عالیعزم و تالشفع مشکل ریزگردها نیازمند ر خوزستان اثر دارند.
اسالمی باید بتوانند دولت را متقاعد و شورایگان محترم استان خوزستان در مجلساستانی و نمایند

ای پایدار برای رفع چاره ،محیطیزنی با کشورهای همسایه و مداخالت زیستتا با رای کنند مصمم
آموزان در های ورزشی دانشثیر گرمای شدید هوا بر فعالیتکردن تأدیشند. مرتفعاین مشکل بین

های استفاده از سالن پذیر است.های ورزشی سرپوشیده امکانتنها با استفاده از سالن ،مدارس
های های ورزشی، استفاده از ظرفیتسرویس برای مراجعه به سالن با مدارس، تهیۀجوار ورزشی هم

د برخی از راهکارهای تواننمی های سرپوشیده برای مدارس و غیره، احداث سالنبخش خصوصی
شده و مدل برآمده از پژوهش های شناساییاساس آسیببر ،یاندر پا زمینه باشد.پیشنهادی دراین

بدنی و ورزش مدارس استان خوزستان که دو ای تربیتهای سطح زمینهوان گفت که آسیبتمی

 که هستندزیست( )جامعه و محیط شامل عوامل محیطی و بیرونی ،یشه دارندسطح دیگر در آن ر
مانی که دارای بیشترین ساز. سطح تاری هستندثر بر سطوح سازمانی و رفساز و مؤبکلی سبطوربه

وابط میان آنان دربرگیرندة عوامل فیزیکی، اولیای مدرسه، معلمان و روابط و ض ،است آسیب بوده
بدنی و آموزان در گرایش به تربیتفردی دانششامل عوامل مربوط به رفتار  است و سطح رفتاری

در چنین  اپذیرند.نورزش در مدارس است. رابطۀ بین این سطوح تنگاتنگ است و درعمل جدایی
ص این سطوح صرفًا جنبۀ های سه سطح با هم تعامل مستمر دارند و تفکیک و تشخیمؤلفه ،ایابطهر

 موجود هایتجربه است. ها بودهمفاهیم و مؤلفه تحلیل و شناختورای تجزیهنظری داشته است و ب
ت مشکال تواندنمی تنهاییوپرورش بهوزارت آموزش که است داده نشان ی دیگرکشورها و ایران در

این امر  بدنی و ورزش مدارس را متحول کند؛ بلکهو تربیتکند موجود در این حوزه را مرتفع 
عنوان یک ابزار تواند بهده از این پژوهش میمدل برآم .گانۀ ذکرشده استسطوح سهنیازمند تعامل 

راه برای توسعۀ  شده،رهای ذککردن آسیبریزی و مرتفعتا با برنامه گیرد تحلیلی مبنای عمل قرار
 .زیربنای تحول ورزش جامعه هستند، هموارتر شود بدنی و ورزش مدارس کهتربیت

 

 منابع
1. Ahmadi, A. (2015). The relationship between leadership styles of physical 

education teacher and Sport motivations of student athletes in the city of Fariman. 

(Unpublished master's thesis). University of Imam Reza, Mashhad. (Persian). 

2. Amaya-Castellanos, C., Shamah-Levy, T., Escalante-Izeta, E., Morales-Ruan, M., 

Jiménez-Aguilar, A., Salazar-Coronel, A., & Amaya-Castellanos, A. (2015). 

Development of an educational intervention to promote healthy eating and physical 

activity in Mexican school-age children. Evaluation and Program Planning, 52, 

159–168. 

3. Chambers, S. T. (1991). Factors affecting elementary school students' participation 

in sports. The Elementary School Journal, 91, 413-419. 



 591                                                                                       بدنی و ورزش مدارس با ...شناسی تربیتآسیب

4. Deniz, S., & Yenel, F. (2013). The structural analysis of physical education and 

sports system in the Turkish Republic of Northern Cyprus. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 89, 772-780. 

5. Durkheim, A. (1894). The rules of the sociology method. (A. Mohammad Kardan, 

translator). Tehran: Tehran University Press. (Persian). 

6. Edward, J., Thompson, M. D., & Rosen, F. P. (1990). Survey research (practice 

guide). (M. Arabi, & D. Izadi, translators). Tehran: Office of Cultural Research. 

(Persian). 

7. Ghafouri, F., Rahman Seresht, H., Kozechian, H., & Ehsani, M. (2005). The role 

and place of social demand in orienting sports strategies. Journal of Harekat, 25, 5-

19. (Persian). 

8. Ghasemi, N. (2015). Studying the causes and factors affecting the tendency 

elementary students, middle students, high school students, to sports in different 

fields and at all levels, professional and heroism in Ilam province. Research Projects 

Department of Education in Ilam Province. Available at: https://ganj-

old.irandoc.ac.ir/articles/704872 (accessed 18 September 2017). (Persian). 

9. Greenfield, J. R. F., Almond, M., Clarke, G. P., & Edwards, K. L. (2016). Factors 

affecting school physical education provision in England: A cross-sectional 

analysis. Journal of Public Health, 38, 316–322. 

10. Hashemi, S. (2015). Identify barriers to the development of basic sports schools of 

Tehran. (Unpublished master's thesis). Islamic Azad University of Tehran, Tehran. 

(Persian). 

11. Hills, A., Dengel, D., & Lubans, D. (2015). Supporting public health priorities: 

Recommendations for physical education and physical activity promotion in 

schools. Progress in Cardiovascular Diseases, 57(4), 368–374. 

12. Javadipour, M. (2006). Design and validation of the pattern of physical education 

curriculum in elementary schools in Iran. (Unpublished doctoral dissertation). 

Tarbiat Moalem, Tehran. (Persian). 

13. Kobel, S., Kettner, S., Kesztyüs, D., Erkelenz, N., Drenowatz, C., & Steinacker, J. 

M. (2015). Correlates of habitual physical activity and organized sports in German 

primary school children. Public Health, 129(3), 237-243. 

14. Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research 

activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 608-610. 

15. Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran (2005). General National 

Education Plan Document Editor. Available at:http://www.medu.ir (accessed 21 

October 2017). (Persian). 

16. Mirzaei Ahranjani, H. (1998). Designing a model for explaining the factors 

affecting conscience and social discipline. Proceedings of the Workshop on Social 

Conscience and Discipline (pp.18-41). Qazvin: Qazvin Islamic Azad University 

Publications. (Persian). 

17. Mirzai Ahrenjani, H., & Amiri, M. (2002). Presenting a three dimensional model of 

the analysis of philosophical foundations and the basic infrastructure of 

management theories. Management Knowledge, 56, 3-21. (Persian). 



 9713، پاییز و زمستان 15پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                     160

18. Mohammadi, V (2012). Barriers and impellent the male and female high school 

students in Ardabil in sports. (Unpublished master's thesis). Payam Noor University, 

Tehran. (Persian). 

19. Mull R. F., Bayless, K. G., & Jamieson, L. M. (2005). Recreational sport 

management. Australia, Sydney: Human Kinetics.  

20. Park, S. (2004). Constraints to recreational sport participation for adolescents 

exposed to internet-related delinquency: Developing marketing strategies for 

increasing sport participation. International Journal of Applied Sport Sciences, 

16(1), 41-54. 

21. Powell, E., Woodfield, L., & Nevill, A. (2016). Increasing physical activity levels in 

primary school physical education: The SHARP principles model. Preventive 

Medicine Reports, 3, 7-13. 

22. Ravanshadnia, M. (2013). Safety management reference in development projects. 

Tehran: Simaye Danesh Publications. (Persian). 

23. Safari, M. (2013). Designing the model of sport for all in Iran. (Unpublished 

doctoral dissertation). Tarbiat Modarres University, Tehran. (Persian). 

24. Soltani Moghadam, N. (2014). Study of the teaching of physical education course in 

elementary schools in South Khorasan province. (Unpublished master's thesis). 

Birjand University, Birjand. (Persian). 

25. Supreme Revolutionary Cultural Council of the Islamic Republic of Iran. (2011). 

Document of fundamental transformation of education. (Persian). 

26. Tsangaridou, N. (2017). Early childhood teachers’ views about teaching physical 

education: challenges and recommendations. Physical Education and Sport 

Pedagogy. 22(3), 283-300. 

27. The Law of the Sixth Program of the Economic, Social and Cultural Development 

of the Islamic Republic of Iran (2017). Official newspaper of Islamic Republic of 

Iran, No. 20995, p. 28. (Persian). 
 

 استناد به مقاله

 

 

 

 

 

 

 

  ، یداهلل.مهرعلیزاده، پروانه.، نیا شفیع، .، ناهیدبوشهری شتاب.، هادی، قنبری

 مدل از استفاده با سمدار ورزش و بدنیتربیت شناسی آسیب(. 1397)

 . 60-149(: 15)6تربیتی، . پژوهش در ورزششاخگی سه

 RES.2017.4786.1359/10.22089 دیجیتال: شناسه

Ghanbari, H., Shetabbushehri, N., Shafiniya, P. Mehralizadeh, Y. (2019). 

Pathology of Physical Education and School Sports by Applying Three 

Dimensional Model. Research on Educational Sport, 6(15): 149-60. 

(Persian). Doi: 10.22089/RES.2017.4786.1359 



 611                                                                                       بدنی و ورزش مدارس با ...شناسی تربیتآسیب

Pathology of Physical Education and School Sports by 

Applying Three Dimensional Model 
 

H. Ghanbari1, N. Shetabbushehri2, P. Shafiniya3,  
Y. Mehralizadeh4 

 

1. Ph.D student of sport managment, Shahid Chamran University of Ahvaz*1 

2. Assistant Professor of Motor Behavior department, Shahid Chamran 
University of Ahvaz. 
3. Associate Professor of Motor Behavior department, Shahid Chamran 
University of Ahvaz. 
4. Professor of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz. 
 

Received: 2017/09/17                        Accepted: 2017/12/11 
 

Abstract 
The present study has been done with the aim of pathology of physical education 
and Sports in elementary schools of Khuzestan province. In This research, that 
was done in a mixed method, the researchers were referred to experts in the field 
of Sports Students in Khuzestan and began to collect information from them 
through in-depth interviews. Then coded and analyzed data from 25 interviews 
using grounded theory. Then a questionnaire was designed based on received 
codes. Validity of the questionnaire was confirmed by Delphi technique by a 
number of professors and experts and confirmed its reliability with Cronbach's 
alpha(α=0.80). According to the research community and Morgan table, by 
proportional stratified random sampling, were distributed questionnaires among 
the 280 physical education teachers, physical education experts from the 
education departments and physical education professors in Khuzestan. Data 
were analyzed using SPSS and PLS software. According to findings, 
organizational, personal and background factors were the most damaged in the 
field Physical Education and School Sports. Among the subcategories of all 
three levels, the physical education teacher (organizational level) had the most 
damage and the environment (background level) had the least damage. Given 
that organizational-level damages has had the greatest impact on the 
development of Physical Education and School Sports, it is therefore necessary 
to review the Ministry of Education in planning, allocating resources and 
equipping schools. At the individual level, education to families and at the 
background level, promoting the culture of the tendency toward sport for all is a 
necessary and useful actions. 
 
Keywords: Pathology of Sport, Physical Education and School Sports, Three 
Dimensional Model 

                                                           
* Corresponding author                                                         Email: hovar63@yahoo.com 



 9713، پاییز و زمستان 15پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                     162

 

 

 


