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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف آسیبشناسی تربیتبدنی و ورزش مدارس ابتدایی استان خوزستان انجام شده
است .در این پژوهش که به روش آمیخته انجام شد ،پژوهشگران با مراجعه به خبرگان حوزۀ ورزش
دانشآموزی استان خوزستان ،ازطریق مصاحبۀ عمیق به جمعآوری اطالعات از آنان پرداختند و دادههای
حاصل از  25مصاحبه به روش نظریهسازی دادهبنیاد کدگذاری و تجزیهوتحلیل شدند .سپس ،پرسشنامهای
مطابق با کدهای بهدستآمده طراحی شد .روایی پرسشنامه با تکنیک دلفی ،توسط تعدادی از اساتید و
کارشناسان صاحبنظر انجام شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شد .با توجه به جامعۀ پژوهش و مراجعه
به جدول کرجسی و مورگان ( )1970روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب ،پرسشنامه درمیان  280نفر
از معلمان تربیتبدنی ،کارشناسان تربیتبدنی ادارات آموزشوپرورش و اعضای هیئتعلمی تربیتبدنی
دانشگاههای استان ،توزیع و جمعآوری شد و با استفاده از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس .و پی.ال.اس .تحلیل
شد .طبق یافتههای پژوهش ،بهترتیب عوامل سازمانی ،فردی و زمینهای دارای بیشترین آسیبها در حوزۀ
تربیتبدنی و ورزش مدارس بودند .دربین زیرشاخههای هر سه سطح ،معلم تربیتبدنی (سطح سازمانی)
دارای بیشترین آسیب و محیط زیست (سطح زمینهای) دارای کمترین آسیب بودند .آسیبهای سطح
سازمانی بیشترین تأثیر را بر توسعۀ تربیتبدنی و ورزش مدارس داشتهاند؛ بنابراین ،بازنگری وزارت
آموزشوپرورش در برنامهریزی ،تخصیص منابع و تجهیز مدارس ،دراینراستا ضروری است .در سطح فردی،
آموزش به خانوادهها و در سطح زمینهای ،ترویج فرهنگ گرایش به ورزش و گسترش ورزش همگانی از
اقدامهای الزم و مفید بهنظر میرسند.
واژگان کلیدی :آسیبشناسی ورزش ،تربیتبدنی و ورزش مدارس ،مدل سهشاخگی.
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مقدمه
تربیتبدنی ،بخش مهمی از تعلیموتربیت است که ازطریق حرکت و فعالیتهای بدنی جریان رشد را
در تمام ابعاد وجودی انسان تسهیل میکند و موجب شکوفایی استعدادها میشود و همچنین،
بهعنوان یک پدیدة اجتماعی ،بهدلیل تنوع در کارکردها ،اثرهای متقابلی بر سایر پدیدههای اجتماعی
دارد .توسعۀ تربیتبدنی و ورزش زمینهساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم است و بخشی از
برنامههای توسعۀ ملی بهشمار میآید .پژوهشگران اظهار کردهاند که قرن بیستمویکم قرن ورزش
همگانی است؛ اما مطالعات مختلف نشان میدهند که بیش از نیمی از جمعیت جهان در فعالیتهای
جسمانی کافی برای حفظ سالمت شرکت نمیکنند؛ حالآنکه کاستن یک درصد از این جمعیت
غیرفعال میتواند جان میلیونها نفر را حفظ کند و در میلیاردها دالر هزینه صرفهجویی کند
(صفاری .)1391 ،مول و جیمسون( )20051در کتاب مدیریت ورزشهای تفریحی 2هرم ورزش را
بهصورت چهار بخش تربیتی ،تفریحی ،قهرمانی و حرفهای ترسیم کردهاند .در این مدل ،میزان
گستردگی هرکدام از ورزشها تعیین شده است؛ بهطوریکه در قاعدة هرم ،ورزش تربیتی و همگانی
و در رأس آن ورزش قهرمانی و حرفهای قرار میگیرند .توسعۀ ورزش تربیتی زمینه را برای رشد
ورزش همگانی و قهرمانی فراهم میکند و الزم است ورزش تربیتی پیش از ورزش همگانی و
قهرمانی توسعه یابد (غفوری ،رحمان سرشت ،کوزه چیان و احسانی.)1384 ،
محمدی ( )1390در پژوهشی به بررسی عوامل بازدارنده و سوقدهندة دانشآموزان دختر و پسر
مقطع متوسطۀ شهر اردبیل به انجام فعالیتهای ورزشی پرداخت .نتایج نشان داد که ازنظر
دانشآموزان ،عوامل ساختاری مهمترین عامل بازدارنده در مشارکت در فعالیتهای ورزشی بودند.
سلطانیمقدم ( )1393در پژوهشی مطرح کرد که تدریس تربیتبدنی در مدارس ابتدایی استان
خراسان جنوبی در بخشهای اجرای طرحهای وزارتی شنا و ژیمناستیک ،استفاده از رسانههای
آموزشی مثل فیلم و عکس در تدریس ،استفاده از همکاری والدین در اجرای برنامههای ورزشی و
اقدام به تشکیل پروندههای بهداشتی و ورزشی برای دانشآموزان در حیطۀ کالسداری و مدیریت
معلم ،آموزش اصول مربوط به ناهنجاریهای اسکلتی و وضعیت بدنی و آموزش اصول مربوط به
تغذیۀ ورزشی در حیطۀ شناختی ،در سطح نامطلوبی قرار دارند .هاشمی ( )1393در پژوهشی با
عنوان «شناسایی موانع توسعۀ ورزشهای پایه در مدارس شهر تهران» به این نتیجه رسید که موانع
فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری ،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی -روانی و موانع
1. Mull & Jamieson
2. Recreational Sport Management
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مدیریتی و برنامهریزی ،بر رشد و توسعۀ ورزشهای پایه در مدارس تأثیر داشتهاند .هیلز ،دنگل و
لوبانز( )20151در پژوهشی با عنوان «حمایت از اولویتهای سالمت عمومی :توصیههایی برای توسعۀ
تربیتبدنی و فعالیت بدنی در مدارس» برنامۀ درسی سنگین مدرسه با تمرکز بر پیشرفت تحصیلی،
حمایتنکردن مدیران مدرسه ،محدودیتهای بودجه و نیز منابع و آموزش با کیفیت پایین را ازجمله
موانع اصلی توسعۀ فعالیت بدنی در مدارس کشور استرالیا ذکر کردند .براساس پژوهش آنها،
مدیران و معلمان تربیتبدنی بهطور ویژه باید با ارائۀ یک برنامۀ فعالیت بدنی در مدارس نقش خود
را در سالمت عمومی جامعه ایفا کنند .تیسانگاریدو )2017( 2در پژوهشی به مطالعۀ دیدگاهها و
ادراکهای معلمان دبستان نسبت به چالشهای اصلی تربیتبدنی در مدارس قبرس پرداخت .او بیان
کرد که به عقیدة شرکتکنندگان ،باید هدف اصلی تربیتبدنی در سالهای اولیه ایجاد فرصتی برای
کودکان برای توسعۀ روانی ،شناختی و مهارتهای اجتماعی آنان باشد و تربیتبدنی باید از
موضوعهای مهم در برنامۀ درسی مدرسه محسوب شود؛ اما به عقیدة آنان ،جایگاه تربیتبدنی در
مدارس تاحدزیادی ضعیف است و بهعنوان یک موضوع حاشیهای به آن نگاه میشود .همچنین،
یافتههای پژوهش تیسانگاریدو نشان داد که مربیان چهار سال اول دوران کودکی ،با مشکالت،
کمبودها و محدودیتهای مربوط به منابع آموزشی مواجهاند و به برنامههای توسعۀ مهارتهای
حرفهای نیاز دارند .در کشور ما تاکنون بیشتر پژوهشهایی که درزمینۀ هرم ورزش انجام شدهاند،
مربوط به بخشهای همگانی و قهرمانی بودهاند؛ حالآنکه مطابق خود هرم ورزش کشور که
موردقبول و مورداستفادة سیاستگذاران ورزش کشور است ،ورزش آموزشی در قاعدة هرم قرار دارد
و اهمیت آن بیشتر از سایر بخشها است؛ بنابراین ،این ضرورت احساس میشود که این بخش
زیربنایی ورزش کشور بیشتر موردتوجه و موردبررسی پژوهشگران و متخصصان قرارگیرد تا با واکاوی
ابعاد مختلف آن ،زوایای مغفول آن را آشکار کنند ،آسیبهای آن را شناسایی کنند و درصدد رفع
آنها و برنامهریزی بهتر برای آینده برآیند؛ چهبسا ریشۀ بسیاری از ضعفها و ناکامیها در ورزش
همگانی ،ورزش قهرمانی و ورزش حرفهای کشور به سهلانگاری در این بخش پایهای ورزش مربوط
باشد.
اگر به مدرسه بهعنوان یک سازمان بنگریم ،میتوان پدیدههای موجود در آن را برحسب سه دسته
عوامل رفتاری ،سازمانی و زمینهای بررسی کرد .در این مطالعه ،براساس سطوح (تجزیهوتحلیل)
سهگانۀ مدل سهشاخگی به آسیبشناسی تربیتبدنی و ورزش مدارس ابتدایی استان خوزستان

1. Hills & Dengel & Lubans
2. Tsangarido
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پرداخته شده و سعیشده است که در پایان ،آسیبهای موجود درقالب یک مدل شرح داده شوند؛
برایناساس و براساس مطالعۀ مبانی نظری پژوهش (جوادیپور1385 ،؛ هاشمی1393 ،؛ قاسمی،
1393؛ احمدی1393 ،؛ چمبرز1991 1،؛ دنیز و ینل2013 2،؛ آمایاکاستالنوس ،شمهلوی ،اسکاالنته-
زتا ،مورالسروان ،جیمنزآگولیار ،ساالزار کرنل و آمایاکاستالنوس2015 3،؛ کوبل ،کتنر ،کستایز،
ارکلنز ،درنواتز و استینکر2015 4،؛ گرینفیلد ،الموند ،کالرک و ادواردز2016 5،؛ پاول ،وودفیلد و
نویل 2016 6،و غیره ،مدل سطح صفر پژوهش بهصورت زیر بنا نهاده شد:

شکل  -1مدل سهشاخهای آسیبهای تربیتبدنی و ورزش مدارس (مدل سطح صفر پژوهش)

روششناسی پژوهش
تمام مطالعات پژوهشی بر یک چهارچوب مفهومی استوارند که متغیرهای موردنظر و روابط میان
آنها را مشخص میکند (ادوارد ،تامپسون و روزن .)1379 7،هر نظریه دارای سطوح تجزیهوتحلیل
است؛ بهگونهایکه در قلمرو یا سطوح خاصی مطرح میشود .نظریهها بهطورکلی شامل سه قلمرو یا
1. Chambers
2. Deniz & Yenel
3. Amaya-Castellanos & Shamah-Levy & Escalante-Izeta & Morales-Ruan & JiménezAguilar & 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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سطح رفتاری ،ساختاری و زمینهای هستند .بهعبارتدیگر ،هر نظریه که پدید میآید ،یا دررابطهبا
رفتار انسان در سازمان که سطح خرد بهشمار میآید مطرح میشود یا دررابطهبا ساختار سازمان که
سطح میانی این علم بهشمار میآید مطرح میشود یا دررابطهبا زمینهای است که سازمان را احاطه
میکند و با آن تعامل دارد (میرزایی اهرنجانی و امیری .)1381 ،در این مطالعه ،بهعنوان چهارچوب
نظری از مدل سهشاخگی استفاده شده است .مدل موردنظر ابزاری تحلیلی است که براساس آن
میتوان مطالعات و نظریههای سازمان و مدیریت را در سه حوزه بررسی کرد .در این مدل ،ارتباط
بین عوامل رفتاری ،ساختاری و زمینهای بهگونهای است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمیتواند
خارج از تعامل این سه شاخه صورت گیرد .رابطۀ بین این سه شاخه رابطهای تنگاتنگ است و
درعمل از هم جداییناپذیرند .درواقع ،نوع روابط موجود بین این سه شاخه ازنوع الزم و ملزوم است
و بهمثابۀ سه شاخۀ روییده از تنۀ واحد حیات پدیده هستند (میرزایی اهرنجانی.)1377 ،
در مطالعۀ حاضر ،براساس سطوح (تجزیهوتحلیل) سهگانۀ مدل سهشاخگی به تربیتبدنی و ورزش
مدارس استان خوزستان پرداخته شده است و سعی بر این بوده است که زوایای پنهان و مغفول آن
آشکار شوند و آسیبها و مشکالت این حوزه از ورزش استان شناسایی و معرفی شوند.
این مطالعه به روش ترکیبی انجام شد و ازنوع طرحهای پژوهش آمیختۀ اکتشافی است .برای فهم
بهتر مسألۀ پژوهش و تبیین دقیقتر آن میتوان دادههای کمی و کیفی را با هم ترکیب کرد .در این
نوع طرح پژوهش اکتشافی ،ابتدا دادههای کیفی و سپس ،دادههای کمی گردآوری و تحلیل
میشوند؛ بنابراین ،ابتدا با روش نظریهسازی زمینهای 1،پدیدة مربوطه موشکافی میشود و سپس،
برای تعیین روابط دادههای کیفی از دادههای کمی استفاده میشود؛ بهطوریکه دادههای کیفی
دادههای کمی را میسازند .در روش آمیختۀ اکتشافی ،به دادههای کیفی اهمیت بیشتری داده
میشود و در توالی گردآوری دادهها ،ابتدا دادههای کیفی و سپس ،دادههای کمی گردآوری
میشوند.
با توجه به کیفیبودن مطالعه ،در مرحلۀ اول از روش نمونهگیری گلولهبرفی استفاده شد .این روش
یکی از رویکردهای متداول در نمونهگیری متوالی یا متواتر برای پژوهشهای کیفی است؛ بنابراین،
ابتدا فهرستی از اسامی کارشناسان تربیتبدنی و ورزش مدارس استان خوزستان شامل معاون و
کارشناسان تربیتبدنی ادارة کل و ادارات آموزشوپرورش نواحی  41گانۀ استان خوزستان،
آموزگاران درس تربیتبدنی در مدارس ابتدایی استان خوزستان و اساتید دانشگاه (دارای کتب یا
پژوهش در حوزة ورزش دانشآموزی) ،تهیه شد و به روش گلولهبرفی با تعدادی از آنان مصاحبۀ
1. Grounded Theory
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عمیق انجام شد .پس از اتمام مصاحبه ،از هریک از افراد مصاحبهشده خواسته شد سایر خبرگان
درزمینۀ موردنظر را به پژوهشگر معرفی کنند .این کار تازمانی ادامه یافت که با تمام افراد
معرفیشده ازسوی خبرگان ،مصاحبه انجام شده باشد .درمجموع ،با  25نفر از خبرگان ورزش
دانشآموزی استان خوزستان مصاحبه انجام شد .از مصاحبۀ پانزدهم به بعد ،میزان تکرار در
اطالعات دریافتی افزایش یافت و از مصاحبۀ بیستویکم به بعد دادهها کامالً تکراری بودند و به
اشباع رسیده بودند؛ اما برای اطمینان تا مصاحبۀ بیستموپنجم مصاحبه ادامه یافت .گردآوری
اطالعات از اسفند  1394آغاز شد و تا مهر  1395طول کشید .مصاحبه با طرح سؤالهایی درمورد
عوامل مؤثر در گرایش دانشآموزان به ورزش در مدرسه آغاز میشد و باقی پرسشها براساس پاسخ-
های مصاحبهشونده طرح میشد (چنانچه مصاحبهشونده موافقت میکرد ،مصاحبۀ او ضبط میشد و
برای موشکافی دقیق مجدداً بررسی میشود) .پس از انجام هر مصاحبه ،تجزیهوتحلیل دادههای آن با
هدف پایهگذاری مدل انجام میشد .مراحل تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای انجامشده
عبارتاند از:
گام اول :کدگذاری باز
ابتدا محتوای همۀ مصاحبهها پیادهسازی شد و سپس ،کدگذاری باز آنها به روش کدگذاری نکات
کلیدی انجام شد؛ بدینترتیبکه دادههای جمعآوریشده در مصاحبهها بهصورت مکتوب روی کاغذ
درج شدند و سپس ،با تجزیهوتحلیل خطبهخط و پاراگرافبهپاراگراف نوشتههای موجود ،کدهای باز
ایجاد شدند .درمجموع ،از تجزیهوتحلیل  25مصاحبه 245 ،کد باز بهدست آمدند.
گام دوم :کدگذاری محوری
کدگذاری محوری مرحلۀ دوم تجزیهوتحلیل در نظریهپردازی دادهبنیاد است .هدف از این مرحله،
برقراری رابطه بین طبقههای تولیدشده (در مرحلۀ کدگذاری باز) است .در کدگذاری محوری،
کدهای تولیدشده در گام قبلی ،به روشی جدید و با هدف ایجاد ارتباط میان کدها بازنویسی شدند.
کدگذاری محوری به ایجاد گروهها و مقولهها منجر میشود .تمامی کدهای مشابه در گروه خاص
خود قرار گرفتند .بدینمنظور ،تمامی کدهای ایجادشده دوباره بازبینی شدند و با متون مقایسه
شدند تا مطلبی فراموش نشود .در این فرایند ممکن بود که چندین کد باز با عنوان یک کد محوری
کدگذاری شوند 245 .کد باز استخراجی به  53کد محوری تبدیل شدند.
گام سوم :مرحلۀ نظریهپردازی (کدگذاری انتخابی)
پس از اینکه تمامی دادهها بهصورت ذکرشده کدگذاری باز و محوری شدند ،نوبت به گروهبندی آنها
میرسد .درواقع ،هدف نظریهپردازی بنیادی ،تولید نظریه است و نه توصیف صرف پدیده .برای
تبدیل تحلیلها به نظریه ،طبقهها باید بهطور منظم به یکدیگر مربوط شوند .کدگذاری انتخابی
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براساس نتایج دو مرحلۀ قبلی کدگذاری ،مرحلۀ اصلی نظریهپردازی است؛ بدینترتیبکه طبقۀ
محوری را بهصورت نظاممند به طبقههای دیگر ربط میدهد و آن روابط را در چهارچوب یک روایت
ارائه میکند و طبقههایی را که به بهبود و توسعۀ بیشتری نیاز دارند ،اصالح میکند .درگروهبندی
کدها ،کدهای محوری مستخرج از مصاحبهها گروهبندی شدند و سپس ،گروههای ایجادشده با
یکدیگر مقایسه شدند تا گروههای اصلی و ابعاد هریک شناسایی و استخراج شوند؛ البته در این
مرحله ،مراجعه به ادبیات نظری پژوهش نیز به هرچهدقیقترشدن گروهبندیها کمک کرد.
سپس ،پرسشنامهای منطبقبر کدهای انتخابی استخراجشده ،به تعداد  53پرسش طراحی شد که
برای مرحلۀ دوم پژوهش (مرحلۀ کمی) استفاده شد .برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه با
استفاده از تکنیک دلفی ،در سه راند از  12نفر متخصص رشتۀ مدیریت ورزشی خواسته شد براساس
مدل مرحلۀ اول ،سؤالها را بررسی کنند .با توجه به نظر متخصصان ،تعدادی از عوامل شناختهشده
بهدلیل شباهت با عوامل قبلی حذف شدند یا در طبقات مربوطه قرار گرفتند و درنهایت،
پرسشنامهای با  53سؤال که با روش لیکرت و ارزش عددی یک تا پنج برای پاسخ هر سؤال
امتیازبندی شده بود ،تهیه شد .پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ سنجیده شد که  0/80بهدست
آمد و قابلقبول بود .با توجه به حجم جامعه و براساس جدول کرجسی و مورگان ( ،)1970با روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب ،پرسشنامۀ ذکرشده درمیان  280نفر از معلمان تربیتبدنی،
کارشناسان تربیتبدنی ادارات آموزشوپرورش و اعضای هیئتعلمی دانشگاههای استان خوزستان
توزیع و جمعآوری شد .دادههای جمعآوریشده ازطریق نرمافزارهای اس.پی.اس.اس 1.و اسمارت
پی.ال.اس2.تحلیل شدند و مدل پژوهش استخراج و اعتبارسنجی شد.
نتایج
گروهبندی کدهای محوری در هر مورد و مقایسۀ آنها نشان داد که میتوان تمامی کدهای
بهدستآمده را در سه گروه اصلی جای داد -1 :سطح زمینهای :آسیبهایی که مربوط به بستر و
زمینۀ تربیتبدنی و ورزش مدارس هستند و تربیتبدنی و ورزش مدارس استان خوزستان را در
برمیگیرند؛  -2سطح سازمانی یا ساختاری :آسیبهایی که به تشریح سطح اجرایی و بهکارگیری
سیستمهای پشتیبانی نرم و سخت برای پیادهسازی تربیتبدنی و ورزش مدارس میپردازند؛ -3

1. SPSS
2. Smart PLS
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سطح رفتاری :آسیبهایی که مربوط به سطح رویدادهای عینی هستند و دررابطهبا رفتار ورزشی
افراد با رویکرد سالمت تعیین میشوند.
براساس تجزیهوتحلیل مصاحبهها به روش نظریهسازی دادهبنیاد ،مؤلفههای سطح زمینهای عبارتاند
از:
جامعه :جامعه عبارت است از افرادى که گردهم جمع شدهاند و مناسبات و روابطى درمیان آنها
بهوجود آمده است .این روابط بهوسیلۀ مقررات ،مؤسسهها یا نهادهاى اجتماعى مستحکم میشوند و
همچنین ،براى اجرای این مناسبات و حفظ روابط ،مکافات یا ضمانت اجرایى وجود دارد
 .)1894در این مطالعه ،آسیبهای مرتبط با جامعه این موارد بودند :توجه ناکافی به تربیتبدنی و
ورزش مدارس در سیاستگذاریهای کالن کشور ،ضعف فرهنگ ورزش همگانی و ناکافیبودن
برنامههای ورزشی خانوادگی ،حمایت ناکافی رسانهها بهویژه رسانۀ ملی از تربیتبدنی و ورزش
دانشآموزی ،مجهزنشدن پارکها و اماکن ورزشی اطراف مدارس توسط برخی از شهرداریها ،وجود
برخی از دیدگاههای منفی و مخرب درمیان برخی از مردم نسبت به فعالیتهای ورزشی کودکان
(ازجمله اینکه ورزش مانع پیشرفت درسی کودک میشود یا ورزش موجب آسیبهای جسمانی
میشود یا ورزش موجب آموزش خشونت و پرخاشگری میشود) ،ضعف کمی و کیفی در برگزاری
مسابقههای ورزشی درونمنطقهای ،استانی و کشوری ،بودجه و امکانات ناکافی برای پیادهسازی
طرحهای ملی ورزشی سابق و جاری در مدارس ازقبیل آموزش شنا ،طناورز ،ژیمناست ،المپیاد
ورزشی ،مدرسه قهرمان و غیره ،ضعف آگاهی و نگرش برخی از رؤسا و مسئوالن ادارات
آموزشوپرورش مناطق نسبت به اهمیت و جایگاه تربیتبدنی و ورزش مدارس ،کارایی ضعیف برخی
از کارشناسان تربیتبدنی ادارات آموزشوپرورش مناطق ،نبود قابلیت اجرا و فقدان تناسب محتوای
برخی از مطالب و سرفصلهای درس تربیتبدنی.

(دورکیم1،

محیطزیست :محیطزیست عبارتی ترکیبی از دانشهای متفاوت در علم است که شامل مجموعهای
از عوامل زیستی و محیطی درقالب محیطزیست و محیط غیرزیستی (فیزیکی و شیمیایی) است که
بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر میگذارد و از آن تأثیر میگیرد .امروزه ،این تعریف غالباً به انسان و
فعالیتهای او مرتبط میشود و میتوان محیطزیست را مجموعهای از عوامل طبیعی کرة زمین
همچون هوا ،آب ،اتمسفر ،صخره ،گیاهان و غیره که انسان را احاطه میکنند ،خالصه کرد
(روانشادنیا .)1392 ،در این مطالعه ،آسیبهای مرتبط با محیطزیست شامل آلودگی هوای استان و
مشکل ریزگردها و گرمای طاقتفرسای هوا در بیشتر ماههای سال میشوند (جدول شمارة یک).
1. Durkheim
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جدول  -1کدهای محوری مستخرج از کل مصاحبههای مربوط به جامعه
گروه کلی

گروه فرعی

کدهای محوری
 کمتوجهی به حوزة تربیتبدنی و ورزش مدارس در سیاستگذاریهای کالنکشور

جامعه

سطح زمینهای

 حمایت ناکافی رسانهها بهویژه رسانۀ ملی از تربیتبدنی و ورزش دانشآموزی ضعیفبودن فرهنگ ورزش همگانی و ناکافیبودن برنامههای ورزشیخانوادگی
 کمتوجهی به وضعیت پارک ها و اماکن ورزشی اطراف مدارس توسط بسیاریاز شهرداریها
 وجود این دیدگاه منفی دربین برخی از افراد جامعه که «ورزش مانعپیشرفت درسی دانشآموزان میشود»
 وجود این دیدگاه منفی دربین برخی از افراد جامعه که «ورزش موجبآموزش خشونت و پرخاشگری میشود»
 وجود این دیدگاه منفی دربین برخی از افراد جامعه که «ورزش موجب بروزآسیبهای جسمانی میشود»
 ضعف کمی و کیفی در برگزاری مسابقههای ورزشی درونمنطقهای ،استانی وکشوری

جامعه

 ضعف آگاهی و ضعف نگرش برخی از رؤسا و مسئوالن ادارات آموزشوپرورشمناطق نسبت به اهمیت و جایگاه تربیتبدنی و ورزش مدارس
 ضعف توانمندی و کارایی برخی از کارشناسان تربیتبدنی اداراتآموزشوپرورش مناطق
 ن بود قابلیت اجرا و فقدان تناسب محتوای برخی از مطالب و سرفصلهایدرس تربیتبدنی

محیطزیست

 ناکافیبودن بودجه و امکانات برای اجرای بهینۀ طرحهای ورزشی سابق وجاری درمدارس ازقبیل آموزش رشته های مختلف ورزشی ،المپیاد ورزشی،
مدرسۀ قهرمان ،حیاط پویا و غیره
 آلودگی هوای استان و مشکل ریزگردها -گرمای طاقتفرسای هوا در بیشتر ماههای سال

براساس تجزیهوتحلیل مصاحبهها به روش نظریهسازی دادهبنیاد ،مؤلفههای سطح ساختاری
عبارتاند از:
مدرسه :در این مطالعه ،آسیبهای مرتبط با مدرسه شامل این موارد بودند :کمبود بودجۀ ورزشی و
سرانۀ ورزشی مدرسه ،کمبود فضا و امکانات ورزشی مدرسه ،نگرش نامناسب برخی از مدیران
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مدارس نسبت به تربیتبدنی و ورزش مدارس ،نبود تناسب فرهنگ حاکم بر هر مدرسه با تحرک
بدنی و پویایی دانشآموزان (مدرسۀ رسمی -اداری ،مدرسۀ پایدارگرا و غیره) ،تشویق و حمایت
ناکافی از دانشآموزان ورزشکار توسط اولیای مدرسه ،کافینبودن تعداد جلسات درس تربیتبدنی در
هفته ،دوزبانهبودن دانشآموزان و معلمان تربیتبدنی در برخی مدارس ،ازدیاد بخشنامههای ارسالی
به مدارس ،نگرش ضعیف آموزگار اصلی کالس (نه معلم تربیتبدنی) به تربیتبدنی و ورزش،
برگزاری ضعیف مسابقهها و فوقبرنامههای ورزشی درونمدرسه ،برگزارنشدن یا برگزاری نامستمر
ورزش صبحگاهی ،ضعف در نظارت و ارزشیابی مستمر از کار معلمان تربیتبدنی و چیدمان نامناسب
زنگ تربیتبدنی در برنامۀ کالسی.
معلم تربیتبدنی :در این مطالعه ،آسیبهای مرتبط با معلم تربیتبدنی شامل این موارد بودند:
پایینبودن سطح وجدان کاری برخی از معلمان تربیتبدنی ،پایینبودن سطح رضایت شغلی و رفاه
معلمان ازجمله معلم تربیتبدنی ،کوتاهی برخی از معلمان تربیتبدنی در برخورد عادالنه و یکسان با
همۀ دانشآموزان ،کوتاهی برخی از معلمان تربیتبدنی در جلوگیری از بروز خشونت و زورگویی
کودکان قویتر نسبت به کودکان ضعیفتر ،ارزشیابی غیراصولی برخی از معلمان تربیتبدنی در
درس تربیتبدنی ،روش تدریس نامناسب برخی از معلمان تربیتبدنی ،پوشش غیرورزشی برخی از
معلمان تربیتبدنی و شرکتنکردن در بازی و تمرین دانشآموزان ،ناتوانی و کوتاهی برخی از
معلمان تربیتبدنی در ایجاد ارتباط مثبت و حسنه با دانشآموزان ،ضعف خالقیت برخی از معلمان
تربیتبدنی در تدریس تربیتبدنی ،کمتوجهی برخی از معلمان تربیتبدنی به سطوح رشدی کودکان
و اصل تفاوتهای فردی و پایین بودن سطح عالقۀ برخی از معلمان تربیتبدنی به آموزش
تربیتبدنی (جدول شمارة دو).
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جدول  -2کدهای محوری مستخرج از کل مصاحبههای مربوط به معلم تربیتبدنی
گروه کلی

گروه فرعی

مدرسه

سطح
ساختاری
(سازمانی)

معلم
تربیتبدنی

کدهای محوری
 کمبود بودجۀ ورزشی و سرانۀ ورزشی مدرسه تناسب پایین فضا و تجهیزات برخی از مدارس با برنامۀ درسی نگرش نادرست برخی از مدیران مدارس نسبت به تربیتبدنی و ورزشمدارس
 فرهنگ مغایر با پویایی و تحرک و نشاط (مدرسۀ رسمی -اداری،مدرسۀ قانونمحور و غیره)
 حمایت ناکافی از دانشآموزان ورزشکار توسط اولیای مدرسه کافینبودن تعداد جلسات درس تربیتبدنی در هفته دوزبانهبودن دانشآموزان و معلمان تربیتبدنی کثرت بخشنامههای ارسالی به مدارسنگرش ناکافی برخی از آموزگاران پایه به ساعت درس تربیتبدنی وفوقبرنامۀ ورزشی
 برگزاری ضعیف مسابقهها و فوقبرنامههای ورزشی درونمدرسه دربرخی از مدارس
 برگزاری ضعیف و نامستمر ورزش صبحگاهی در برخی از مدارس کافینبودن نظارت و ارزشیابی مستمر نسبت به کار معلمان تربیتبدنی چیدمان نادرست زنگ تربیتبدنی در برنامۀ کالسی پایینبودن میزان وجدان کاری برخی از معلمان تربیتبدنی پایینبودن میزان رضایت شغلی و رفاه معلمان ازجمله معلم تربیتبدنی کوتاهی برخی از معلمان تربیتبدنی در برخورد عادالنه و یکسان نسبتبه همۀ دانشآموزان
 کوتاهی برخی از معلمان تربیتبدنی در جلوگیری از بروز خشونت وزورگویی کودکان قویتر نسبت به کودکان ضعیفتر
 ارزشیابی غیراصولی برخی از معلمان تربیتبدنی در درس تربیتبدنی روش تدریس نامناسب برخی از معلمان تربیتبدنی (معلممحوری وغیره)
 کوتاهی برخی از معلمان تربیتبدنی نسبت به پوشش ورزشی خود وشرکت در بازی و تمرین دانشآموزان
 ناتوانی برخی از معلمان تربیتبدنی در ایجاد ارتباط مثبت و حسنه بادانشآموزان
ضعف خالقیت برخی از معلمان تربیتبدنی در تدریس تربیتبدنیکمتوجهی برخی از معلمان تربیتبدنی به سطوح رشدی کودکان و اصلتفاوتهای فردی
 پایینبودن سطح عالقۀ برخی از معلمان تربیتبدنی به آموزشتربیتبدنی
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براساس تجزیهوتحلیل مصاحبهها به روش نظریهسازی دادهبنیاد ،مؤلفههای سطح رفتاری عبارتاند
از:
عوامل فردی :این عوامل یا منشأ ژنتیکی دارند یا مربوط به تجارب و ویژگیهای مختص به هر فرد
(پارک1،

هستند .عوامل فردی ارجحبودن یا عالقه به ورزش و فعالیتهای بدنی را در برمیگیرند
 )2004و در پژوهش حاضر ،عبارتاند از :جنسیت (مؤنثبودن) ،ضعف ویژگیهای جسمانی (آمادگی
جسمانی ،قد ،وزن و غیره) ،نامساعدبودن ویژگیهای شخصیتی برخی از کودکان (گوشهگیری،
درونگرایی و غیره) ،پایینبودن سطح سالمت روانی ،پایینبودن سطح عالقۀ ذاتی به فعالیت بدنی،
پایینبودن سطح استعداد ورزشی ،قرارداشتن در گروه دوستان و همساالن کمتحرک و غیرفعال و
نیز تجارب حرکتی ناموفق در انجام مهارتهای حرکتی موردانتظار در کالس تربیتدنی.

خانواده :در این پژوهش ،آسیبهای مرتبط با خانواده شامل این موارد بودند :پایینبودن سطح
سطح سواد و تحصیالت پدر و مادر ،ضعف نگرش خانواده نسبت به تربیتبدنی و ورزش ،مشکالت
اقتصادی خانواده ،پایینبودن سطح فعالیت بدنی اعضای خانواده ،اختصاص هزینۀ ناکافی خانواده
برای فعالیتهای ورزشی ،حمایت و تشویق ناکافی پدر و مادر و اعضای خانواده از فعالیتبدنی و
ورزش و نیز امکان و دسترسی محدود کودک به فعالیتهای ورزشی در بیرون از مدرسه (جدول
شمارة سه).

1. Park
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جدول  -3کدهای محوری مستخرج از کل مصاحبههای مربوط به عوامل فردی
گروه کلی

کدهای محوری

گروه فرعی
 -جنسیت (دختربودن) کودکان

عوامل مربوط به دانشآموز
(عوامل فردی)
سطح رفتاری

عوامل مربوط به خانواده

 نامساعدبودن ویژگیهای جسمانی برخی از کودکان (آمادگیجسمانی ،قد ،وزن،سالمتی و غیره)
 نامساعدبودن ویژگیهای شخصیتی برخی از کودکان (گوشهگیری ،درونگرایی وغیره)
 پایینبودن سطح سالمت روانی برخی از کودکان پایینبودن سطح عالقۀ ذاتی برخی از کودکان به فعالیت بدنی و ورزش پایینبودن سطح استعداد ورزشی برخی از کودکان قرارداشتن در گروه دوستان و همساالن کمتحرک و غیرفعال تجارب حرکتی ناموفق برخی از کودکان در انجام مهارتهای حرکتی موردانتظاردر کالس تربیتبدنی
 پایینبودن سطح سطح سواد و تحصیالت پدر و مادر ضعف نگرش خانواده نسبت به تربیتبدنی و ورزش وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده پایینبودن سطح فعالیت بدنی خانواده اختصاص هزینۀ ناکافی خانواده برای فعالیتهای ورزشی حمایت و تشویق ناکافی پدر و مادر و اعضای خانواده از فعالیت بدنی و ورزش -امکان و دسترسی محدود کودک به فعالیت ورزشی در بیرون از مدرسه

مدل عوامل مؤثر در گرایش دانشآموزان دبستانی به تربیتبدنی و ورزش در مدارس استان
خوزستان
براساس نتایج تجزیهوتحلیل دادههای کیفی و کمی و ادبیات نظری ،به استخراج و طراحی مدل
اقدام شد .در این پژوهش سعی شده است براساس فهم پژوهشگران از متن پدیدة موردمطالعه؛ یعنی
آسیبشناسی تربیتبدنی و ورزش مدارس ابتدایی استان خوزستان با استفاده از مدل سهشاخگی،
چهارچوب مدل پارادایم بهصورت روایتی به شکل ترسیمی نشان داده شود .از جمعبندی ادبیات
پژوهش برداشت شد که میتوان اکثر آسیبهای تأثیرگذار بر تربیتبدنی و ورزش مدارس را در سه
سطح زمینهای ،سازمانی و رفتاری جای داد که این سه سطح درمجموع شامل شش گروه از
آسیبها میشوند -1 :آسیبهای مرتبط با عوامل فردی (سطح رفتاری)؛  -2آسیبهای مرتبط با
خانواده (سطح رفتاری)؛  -3آسیبهای مرتبط با مدرسه (سطح سازمانی)؛  -4آسیبهای مرتبط با
معلم تربیتبدنی (سطح سازمانی)؛  .5آسیبهای مرتبط با جامعه (سطح زمینهای)؛  -6آسیبهای
مرتبط با محیطزیست (سطح زمینهای).
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شکل  -2مدل عوامل (آسیبهای) مؤثر در تربیتبدنی و ورزش مدارس بههمراه نمرات تی (خروجی نرمافزار
پی.ال.اس).
جدول  -4مقادیر تی و سطح معنیداری مدل پژوهش
مسیر

آمارۀ آزمون تی

سطح معناداری

نتیجه

مشکالت معلم تربیتبدنی به تربیتبدنی و ورزش
مدارس

14/81

0/05

تأیید

مشکالت عوامل فردی به تربیتبدنی و ورزش مدارس

5/46

0/05

تأیید

مشکالت خانواده به تربیتبدنی و ورزش مدارس
مشکالت جامعه به تربیتبدنی و ورزش مدارس
مشکالت مدرسه به تربیتبدنی و ورزش مدارس
مشکالت محیطزیست به تربیتبدنی و ورزش مدارس
جامعه به خانواده
جامعه به عوامل فردی

5/10
3/15
6/48
2/04
3/51
8/05

0/05
0/05
0/05
0/05
0/05
0/05

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
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ادامۀ جدول  -4مقادیر تی و سطح معنیداری مدل پژوهش
مسیر

آمارۀ آزمون تی

سطح معناداری

نتیجه

جامعه به معلم تربیتبدنی
جامعه به مدرسه
خانواده به عوامل فردی
محیطزیست به عوامل فردی
محیطزیست به مدرسه
محیطزیست به معلم تربیتبدنی
محیطزیست به خانواده
مدرسه به معلم تربیتبدنی

5/20
8/93
11/46
2/02
6/32
3/13
7/30
9/07

0/05
0/05
0/05
0/05
0/05
0/05
0/05
0/05

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

در مدلهای مسیری پی.ال.اس ،.آزمون معناداری مسیرها ازطریق روش خودگردانسازی یا
بوتاستراپ 1که روش باز نمونهگیری است ،آزمون میشوند .براساس بوتاستراپ میتوان آزمون
فرضیههای مربوطه را انجام داد .در خروجیهای مربوطه ،ضریب مسیر بههمراه نمرههای
استخراجشده آمارة تی وجود دارد .ازآنجاییکه سطح خطای تعریفشده در پژوهشها  0/05است،
نمرات تی باالتر از  1/96نشاندهندة پذیرش فرضیه است .مطابق جدول شمارة پنج و براساس
نمرات تی میتوان گفت که بهترتیب معلم تربیتبدنی ،مدرسه ،عوامل فردی ،خانواده ،جامعه و
محیطزیست بیشترین آسیبها را متوجه تربیتبدنی و ورزش مدارس کردهاند .همچنین ،متغیر
جامعه عالوهبر تأثیر مستقیم بر تربیتبدنی و ورزش مدارس ،بر متغیرهای عوامل فردی ،مدرسه،
خانواده و معلم تربیتبدنی اثر معنادار داشته است .متغیر محیط نیز عالوهبر تأثیر مستقیم بر تربیت-
بدنی و ورزش مدارس بر متغیرهای خانواده ،مدرسه ،معلم تربیتبدنی و عوامل فردی اثر معنادار
داشته است .متغیرهای خانواده و مدرسه نیز بهترتیب بر متغیرهای عوامل فردی و معلم تربیتبدنی
اثر معنادار داشتهاند.
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شکل  -3مدل آسیبهای تربیتبدنی و ورزش مدارس ابتدایی خوزستان

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،آسیبشناسی تربیتبدنی و ورزش مدارس ابتدایی استان خوزستان با استفاده از
مدل سهشاخگی بود .بدینمنظور ،پژوهشگران به خبرگان حوزة ورزش دانشآموزی استان خوزستان
مراجعه کردند و ازطریق مصاحبههای عمیق و باز به جمعآوری اطالعات پرداختند .سپس ،دادههای
حاصل از مصاحبهها به روش نظریهسازی دادهبنیاد کدگذاری شدند .نتیجۀ گروهبندی کدها،
آسیبهای موجود در حوزة تربیتبدنی و ورزش مدارس ابتدایی استان خوزستان را در سه قلمرو
اصلی و شش زیرشاخۀ اصلی مشخص و طبقهبندی کرد که در ادامه آنها را شرح میدهیم.
مطابق با یافتههای پژوهش ،آسیبهای سطح سازمانی (ساختاری) بیشتر از دو سطح دیگر،
تربیتبدنی و ورزش مدارس را تحتشعاع قرار دادند .در این سطح که دارای دو مؤلفۀ اساسی
مدرسه و معلم تربیتبدنی است ،عوامل مربوط به معلم تربیتبدنی بیشترین آسیب را متوجه
تربیتبدنی و ورزش مدارس کردند و پس از آن ،مدرسه و عوامل مربوط به آن دارای بیشترین
آسیبها درزمینۀ تربیتبدنی و ورزش مدارس بودند .محمدی ( )1390در پژوهش خود عوامل
ساختاری را مهمترین عامل بازدارنده در مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی بیان کرد.
هاشمی ( )1393نیز موانع ساختاری را بهعنوان یکی از مهمترین موانعی که بر رشد و توسعۀ
ورزشهای پایه در مدارس اثر دارند ،ذکر کرد .هیلز و همکاران ( )2015در کشور استرالیا و
تیسانگاریدو ( )2017در کشور قبرس ،در پژوهشهای خود ،مشکالت مربوط به مدرسه و معلم
تربیتبدنی را ازجمله موانع اصلی توسعۀ فعالیت بدنی در مدارس ذکر کردند .نتایج این مطالعات با

آسیبشناسی تربیتبدنی و ورزش مدارس با ...

155

نتایج پژوهش حاضر همسو است .این نتایج نشاندهندة اهمیت و جایگاه ویژة معلمان تربیتبدنی و
عوامل مدرسهای در توسعۀ فعالیت بدنی در مدارس است .احساس مسئولیت معلمان در زمینههای
شغلی و فنی ازقبیل وجدان کاری ،تعامل مثبت با دانشآموزان ،شیوههای صحیح ارزشیابی و غیره،
تاحدزیادی مرتبط با رضایت شغلی آنان است و طبیعی است که رضایت شغلی با وضعیت معیشتی و
جایگاه و منزلت اجتماعی آنان ارتباط تنگاتنگ دارد؛ بنابراین ،جذب معلمان کاردان و کارآمد،
آموزش و حمایت کافی از آنان ،توجه به معیشت و رضایت شغلی آنان و هدایت و نظارت مستمر بر
کار آنان ،ازجمله مهمترین راهکارهایی هستند که اهمیت دارند و با تأثیر مستقیم بر کیفیت کار
معلمان تربیتبدنی ،بهطور غیرمستقیم در گرایش دانشآموزان به فعالیتهای ورزشی و درنهایت ،در
رشد تربیتبدنی و ورزش مدارس مؤثرند .در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ( )1390نیز در
راهکارهای بندهای  12 ،10 ،8و  15بر ارتقای جایگاه معلمان (بهطورکلی) تأکید شده است که
ازجمله مهمترین آنان ،جذب و تربیت معلمان مستعد ،رفع مشکالت معیشتی آنان ،توانمندسازی
حرفهای آنان ،بهینهسازی نظام پرداختها و غیره هستند (راهکارهای شمارة  10-1تا  12-3و
راهکار .)15-4
همچنین ،بهدلیل کمبود سرانه و بودجۀ ورزشی مدارس ،محدودیت فضا و امکانات ورزشی مناسب،
حمایت ناکافی اولیای مدرسه از فعالیتهای ورزشی ،کماهمیتپنداشتن درس تربیتبدنی نسبت به
سایر دروس توسط برخی مدیران ،عوامل مدرسه و غیره ،در بسیاری از مدارس جلسات درس
تربیتبدنی کیفیت الزم را ندارند و فعالیتهای ورزشی فوقبرنامه ازجمله ورزش صبحگاهی،
مسابقات ورزشی درونمدرسهای و برونمدرسهای ،اردوهای تفریحی -ورزشی و غیره نیز بهاندازة
کافی و بهصورت مطلوب برگزار نمیشوند .این عوامل تأثیر زیادی هم بر کیفیت کار معلمان
تربیتبدنی و هم بر میزان گرایش کودکان به فعالیتهای ورزشی در مدارس دارند .در راهکارهای
بندهای  21 ،20 ،17 ،14 ،7 ،6و  22سند تحول بنیادین آموزشوپروش ( ،)1390بسیاری از این
موارد پیشبینی شدهاند که برخی از آنان عبارتاند از :طراحی و ساخت فضاهای تربیتی مناسب،
افزایش اعتبارات آموزشوپرورش ،اولویتبخشی به مدارس ابتدایی در تخصیص منابع ،تربیت و
نگهداشت مدیران کارآمد و غیره .بهعالوه ،درحالحاضر در کشور ما ،در مقطع ابتدایی برای همۀ
پایهها دو جلسۀ تربیتبدنی در هفته در برنامۀ کالسی دانشآموزان وجود دارد که به عقیدة بسیاری
از کارشناسان این میزان کافی نیست و باید به حداقل سه جلسه در هفته ارتقا یابد .با توجه به اینکه
در استان خوزستان مردم مناطق مختلف به سه زبان مختلف (زبانهای فارسی ،عربی و لری
بختیاری) تکلم میکنند ،گاهی دوزبانهبودن معلم و دانشآموزان بهویژه در مقطع ابتدایی ،برقراری
ارتباط را با مشکل مواجه کرده است که پیشنهاد میشود در سازماندهی معلمان تربیتبدنی،
بومیبودن نیز مالک قرار گیرد.
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طبق یافتهها ،دومین سطحی که پس از سطح سازمانی بیشترین آسیب را متوجه تربیتبدنی و
ورزش مدارس کرده است ،سطح رفتاری است که شامل دو مؤلفۀ عوامل فردی و خانواده است .در
این پژوهش ،منظور از عوامل فردی عواملی هستند که یا منشأ ژنتیکی دارند یا به تجارب و
ویژگیهای مختص به هر فرد مربوط هستند .عواملی مثل جنسیت (دختربودن) ،درونگرایی و
گوشهگیری ،ضعف یا نبود سالمت روانی ،ضعف یا فقدان عالقهمندی به فعالیتهای بدنی،
پایینبودن سطح استعداد ورزشی ،تجارب حرکتی ناموفق کودک ،عضویت در گروه دوستان و
همساالن غیرفعال و کمتحرک و غیره مواردی هستند که باعث میشوند کودکان تمایل کمتری به
فعالیتهای بدنی نشان دهند .برخی از این عوامل ،ژنتیکی هستند و امکان تغییر آنها وجود ندارد؛
اما برخی دیگر اکتسابی هستند و قابلتغییرند .خانواده نیز بهعنوان اولین نهاد اجتماعی که از فرد
حمایت میکند ،بر همۀ کنشهای اجتماعی فرد ،بهویژه در سنین پایین تأثیرگذار است .پایینبودن
سطح سواد و تحصیالت والدین ،پایینبودن سطح درآمد خانواده ،نگرش نادرست اعضای خانواده به
فعالیت بدنی و ورزش ،سبک زندگی ساکن و کمتحرکی اعضای خانواده ،هزینهنکردن خانواده برای
فعالیتهای ورزشی و غیره ،ازجمله عواملی هستند که بر انگیزه و تمایل کودکان به فعالیتهای
ورزشی درون مدرسه و خارج از مدرسه اثر منفی دارند .هاشمی ( )1393نیز در پژوهش خود موانع
انگیزشی و موانع جسمانی -روانی را جزو مهمترین موانع توسعۀ ورزشهای پایه در مدارس دانست
که این یافته با نتایج این بخش از پژوهش حاضر همسو است .در راهکارهای بندهای  5 ،4و 16
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،برخی از راهکارهای مقابله با آسیبهای مربوط به فرد و خانواده
پیشبینی شدهاند که برخی از آنان عبارتاند از :تعمیم دورة پیشدبستانی به همۀ مناطق ،توجه به
نیازهای روحی و جنسیتی دانشآموزان ،تدوین برنامههای آموزشی متناسب با نیازهای جنسیتی
دانشآموزان ،آموزش و ارتقای مدیریت خانواده ،افزایش مشارکت خانوادهها در امور مدرسه و غیره؛
بنابراین ،آموزش به خانوادهها دراینخصوص و فرهنگسازی درزمینۀ اهمیت و جایگاه فعالیت بدنی
و ورزش ،برای تأمین سالمتی اعضای خانواده ضروری است.
سومین و آخرین سطحی که تربیتبدنی و ورزش مدارس را دچار آسیب کرده است ،سطح محیطی
(کالن) بود که شامل دو مؤلفۀ جامعه و محیطزیست است .جامعه به عنوان بستری که دربرگیرندة
همۀ پدیدههای اجتماعی ازجمله ورزش است ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر بسیار زیادی بر
حوزة ورزش ازجمله تربیتبدنی و ورزش مدارس دارد .کمتوجهی به حوزة تربیتبدنی و ورزش
مدارس در سیاستگذاریهای کالن کشور و نیز اعتبارات ناکافی و برنامههای ناکارآمد و غیراصولی
که برای این حوزه اختصاص داده میشوند ،تأثیر بسیار زیادی بر افت کمی و کیفی سطح ورزش و
فعالیتهای بدنی در مدارس دارند .ضعف فرهنگی و نگرش نادرست عموم جامعه نسبت به اهمیت
فعالیت بدنی و ورزش ،برخوردهای غیرمفید رسانهها با این پدیده و ضعف دیدگاه برخی از مسئوالن
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آموزشوپرورش ،ازجمله عوامل کلی و مهم دیگری هستند که هم بهطور مستقیم بر افت کیفی و
کمی سطح تربیتبدنی و ورزش مدارس تأثیرگذارند و هم بهطور غیرمستقیم ازطریق تأثیر بر عوامل
دیگر نظیر خانواده ،مدرسه ،معلم تربیتبدنی و عوامل فردی ،بر عدم تمایل و عدم جذب کودکان به
فعالیتهای ورزشی مدارس مؤثرند .هاشمی ( )1393نیز در پژوهش خود به موانع مدیریتی و موانع
فرهنگی در توسعۀ تربیتبدنی و ورزش مدارس اشاره کرد که این یافته با نتایج این بخش از پژوهش
حاضر همسو است .تنها در مادة  94قانون برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوریاسالمیایران ( ،)1396اشارة ضمنی و مختصری به توسعۀ ورزش مدارس شده
است مبنیبراینکه« :دولت مکلف است  0/27درصد از کل  9درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای
توسعۀ ورزش مدارس ،ورزش همگانی ،فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی،
ورزش روستایی و عشایری ،ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش بهویژه در حوزة معلوالن و جانبازان
اختصاص دهد» ،که تازه اگر به مرحلۀ اجرا برسد ،بهنظر مکفی و چشمگیر نخواهد بود .در
راهکارهای مندرج در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ( ،)1390بهصورت ویژه و تخصصی به
توسعۀ تربیتبدنی و ورزش مدارس پرداخته نشده است؛ اما میتوان راهکارهای بندهای  8تا  23را
برای حل برخی از مشکالت زمینهای ورزش مدارس مرتبط دانست که برخی از آنان عبارتاند از:
بهینهسازی سیاستها و برنامههای نظام تعلیموتربیت ،تعامل با مراکز فرهنگی -اجتماعی و استفاده
از ظرفیت رسانهها بهویژه رسانۀ ملی ،نهادینهکردن برنامهمحوری ،اصالح ساختار اجرایی و غیره .از
راهکارهای دیگر کلی و بلندمدت که دراینزمینه بسیار مهم و اساسی بهنظر میآیند ،توسعۀ فرهنگ
ورزش همگانی در جامعه است که نیازمند یک برنامهریزی کالن و ملی است .در کوتاهمدت و در
سطح مدارس نیز برگزاری کارگاههای توجیهی برای اولیای مدرسه و خانوادهها میتواند در گسترش
فرهنگ گرایش به ورزش و تربیتبدنی مؤثر باشد.
محیطزیست و وضعیت آبوهوایی هر منطقه میتواند از آسیبهای مهم دیگری باشد که بهطور
مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای ورزشی کودکان در مدارس تأثیر میگذارد .دراینباره ،در سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش در راهکارهای بندهای  14و  ،21بهطور اجمالی به این موارد اشاره
شده است :ساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامۀ درسی ،تحوالت جمعیتی ،شرایط
اقلیمی و غیره ،بازطراحی تقویم سال تحصیلی منعطف با توجه به شرایط اقلیمی ،استقرار نظام
مکانیابی مدارس براساس آمایش سرزمین و تحوالت جمعیتی و نیز اهتمام به ساخت و تجهیز
نمازخانه ،کتابخانه ،فضای ورزشی و غیره در تمام مدارس .استان خوزستان از این حیث ،بهلحاظ
گرمای طاقتفرسا ،آلودگی هوا و مشکل ریزگردها در اکثر مناطق آن ،دارای شرایطی خاص است.
عوامل محیطی هم بهطور غیرمستقیم ازطریق عواملی مثل مدرسه ،معلم تربیتبدنی ،عوامل فردی و
خانواده و هم بهطور مستقیم ،بر میزان گرایش کودکان دبستانی به ورزش در مدارس استان
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خوزستان اثر دارند .رفع مشکل ریزگردها نیازمند عزم و تالشی ملی است که مسئوالن عالیرتبۀ
استانی و نمایندگان محترم استان خوزستان در مجلسشورایاسالمی باید بتوانند دولت را متقاعد و
مصمم کنند تا با رایزنی با کشورهای همسایه و مداخالت زیستمحیطی ،چارهای پایدار برای رفع
این مشکل بیندیشند .مرتفعکردن تأثیر گرمای شدید هوا بر فعالیتهای ورزشی دانشآموزان در
مدارس ،تنها با استفاده از سالنهای ورزشی سرپوشیده امکانپذیر است .استفاده از سالنهای
ورزشی همجوار با مدارس ،تهیۀ سرویس برای مراجعه به سالنهای ورزشی ،استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی ،احداث سالنهای سرپوشیده برای مدارس و غیره میتوانند برخی از راهکارهای
پیشنهادی دراینزمینه باشد .در پایان ،براساس آسیبهای شناساییشده و مدل برآمده از پژوهش
میتوان گفت که آسیبهای سطح زمینهای تربیتبدنی و ورزش مدارس استان خوزستان که دو
سطح دیگر در آن ریشه دارند ،شامل عوامل محیطی و بیرونی (جامعه و محیطزیست) هستند که
بهطورکلی سببساز و مؤثر بر سطوح سازمانی و رفتاری هستند .سطح سازمانی که دارای بیشترین
آسیب بوده است ،دربرگیرندة عوامل فیزیکی ،اولیای مدرسه ،معلمان و روابط و ضوابط میان آنان
است و سطح رفتاری شامل عوامل مربوط به رفتار فردی دانشآموزان در گرایش به تربیتبدنی و
ورزش در مدارس است .رابطۀ بین این سطوح تنگاتنگ است و درعمل جداییناپذیرند .در چنین
رابطهای ،مؤلفههای سه سطح با هم تعامل مستمر دارند و تفکیک و تشخیص این سطوح صرف ًا جنبۀ
نظری داشته است و برای تجزیهوتحلیل و شناخت مفاهیم و مؤلفهها بوده است .تجربههای موجود
در ایران و کشورهای دیگر نشان داده است که وزارت آموزشوپرورش بهتنهایی نمیتواند مشکالت
موجود در این حوزه را مرتفع کند و تربیتبدنی و ورزش مدارس را متحول کند؛ بلکه این امر
نیازمند تعامل سطوح سهگانۀ ذکرشده است .مدل برآمده از این پژوهش میتواند بهعنوان یک ابزار
تحلیلی مبنای عمل قرار گیرد تا با برنامهریزی و مرتفعکردن آسیبهای ذکرشده ،راه برای توسعۀ
تربیتبدنی و ورزش مدارس که زیربنای تحول ورزش جامعه هستند ،هموارتر شود.
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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.
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