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 چکیده
روش  شهر اهواز بود. ییدر مدارس ابتدا هیپا یهاورزش ةر توسعدعوامل مؤثر  لیتحل ،حاضر هدف پژوهش

معلمان ورزش مرد و زن  همة یآمار ة. جامعشدانجام  پیمایشیروش  ابود که ب تحلیلی -یفیتوص پژوهش

. ابزار (نفر 220) شد از جدول مورگان برآورد ه. حجم نمونه با استفاد(521تعداد =) ندشهر اهواز بود

اختیار نامه درپرسش ،روایی محتوایی و صوریبررسی برای . بود ساختهپژوهشگر ةنامپرسش گیریاندازه

 بررسی ، برایهمچنین .اعمال اصالحات موردنظر توزیع شد تن از اساتید مرتبط قرار گرفت و پس ازچند 

عامل  نُهپژوهش نشان داد که  یهاافتهیای از روایی همگرایی و واگرایی استفاده شد. روایی و پایایی سازه

 ،یزشیانگ زات،یمتخصص، امکانات و تجه یانسان یروین ،یاقتصاد ،یو سازمان یتیریمد ،یو اجتماع یفرهنگ

کلی، با طوربه. دندار ریشهر اهواز تأث ییدر مدارس ابتدا هیپا یهاورزش ةهوا و رسانه برتوسعوآب ،یزمان

شده با ی برازش آن مشخص شد که مدل ارائههاو شاخص .اس.ال.پی رافزاتوجه به خروجی نهایی نرم

ریب مسیر با ضمدیریتی عوامل  ،میانباشد و مناسب است. دراینهای حاصل از پژوهش منطبق میداده

های پایه ورزش ةتوسع عوامل کمترین تأثیر را بر 071/0عوامل انگیزشی با ضریب مسیر  بیشترین و 326/0

های پایه ورزش ای به عوامل اثرگذار بر توسعةشود نگاه ویژهیتوصیه م ،کلیطورهب .دارند اهواز در مدارس

 .ن نتایج لحاظ شوندورزشی مدارس ای هایگذاریدارس انجام شود و در سیاستدر م
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 مقدمه
با  و جمله در کشور ما پذیرفته شده یک پدیدة اجتماعی در دنیا و از عنوان ورزش به ،امروزه

ایگاه و بعدی با تأثیرات گسترده، ج عنوان یک ابزار چندرو شده است. ورزش بهاستقبال خوبی روبه

بخش، روابط اجتماعی، فراغت سالم و لذت اد، سالمتی افراد، گذراندن اوقاتنقش خود را در اقتص

گسترش در جامعه و کاربردهای متعدد دیگر  به اجتماعی و انحرافات اخالقی رو پیشگیری از مفاسد

معة امروز است. نهایت بازتابی از جاورزش در ،کلیطور (. به21 ،1378حمیدی، است ) متجلی کرده

جوامع و صلح در  عنوان یک ابزار برای توسعة های ورزشی بهورزش، فعالیت ءطریق ارتقا از

 (. 2009، 1، کارلیس و کارداکیسکولیساکارت) های مختلف هستندفرهنگ

به مردم برای شروع یک ورزش، ماندن در ورزش انتخابی خود و  ایجانبه همهکمک توسعة ورزش 

ها و ساختارها و تأثیرگذار، سیستم یفرصتعنوان به توسعة ورزش را 2زکالینن است. موقعیت در آ

ای قادر های خاص یا منطقهاست که افراد جامعه را در تمام سطوح با گروهفرایندهایی تعریف کرده 

ها نظر آنو عملکردشان را به هر سطحی که مددر ورزش، تفریح و سرگرمی شرکت کنند  کندمی

عنوان های المپیک بهورزش و بازی ،(. در عصر حاضر2012، 3سوتیریادودهند )یشرفت ، پاست

کنند، در همة های خود آن را تماشا میطریق گیرنده که بیش از نیمی از مردم جهان از رقابتی

ن دادشاننمایی و ندنبال قدرت، کشورها بهالمپیک کشورهای جهان ارزش زیادی دارد. در عرصة

ن عرصه در جایگاه باالتری قرار توانند در ایالبته کشورهایی می ود در بخش ورزش هستند؛توانایی خ

 (. 1391ری، گذاری کنند )عسکهای پایه سرمایهیرند که در ورزشگ

های ورزش یک جامعه را ورزش های متداول در توسعةترین بخشتوان یکی از مهم، میاین بر افزون

، آبوت) اندگرفتهویژه موردتوجه کشورهای مختلف قرار  طور ههای پایه بورزش ،پایه دانست. امروزه

دلیل  ومیدانی( بهژیمناستیک، شنا و دو) هیپاهای (. ورزش2005 ،4باتن، پپینگ و کولین

 بودن برای همة بدنی و ورزشی، مادرهایفعالیت همة بودنپایه و اساس همچون هاییویژگی

و  اندهای دنیا اهمیت فراوانی یافتهمیان کشور ، درزیاد در المپیکهای تعداد مدال ها وورزش

ریزی و گیرند که برنامهکشورهایی در المپیک و مسابقات قهرمانی جهان در سکوهای باال قرار می

ها و اولویت اول کاری های پایه را در برنامهورزش و رفع موانع توسعة داشته گذاری مناسبسرمایه

  باشند. خود قرار داده

                                                 
1. Kartakoullis, Karlis & Karadakis 

2. Collins 

3. Sotiriadou 

4. Abbott, Button, Pepping, & Collins 



 167                                                                 ...  های پایه در مدارستحلیل عوامل مؤثر در توسعة ورزش  
 

. نخستین پرورش هستند و مدارس آموزش ،هاآن پایه و اولین مکان برای توسعةهای شروع ورزش

های مختلف جسمانی، رشد ابعاد گوناگون شخصیت فرد از جنبهنیز پرورش  و هدف در آموزش

 زمینة بدنی و ورزش در دورة ابتدایی ایجادروانی، اجتماعی و معنوی است. رسالت اصلی درس تربیت

های پایة حرکتی و آموزان به الگوهای حرکتی بنیادی و پرورش مهارتمناسب برای دستیابی دانش

ها، حرکات پایه و مهارت ای ورزشی، گرایش به بهبود و توسعةهبردن از انجام فعالیتورزشی، لذت

اهی رشد شناخت و آگ هایشان،رعایت اصول اخالقی، بهداشتی، عاطفی و اجتماعی در بازی

مطلوب و ورزش بر  مختلف بدن، آشنایی با تأثیر تغذیةآموزان از انواع حرکت در اعضای دانش

است های رایج آموزشگاهی ها و بازیسالمت، بهداشت فردی و عمومی، اصول ایمنی در ورزش

 (. 1391، ارشاد، اردستانی و آزمون)

 .اندایه در مدارس پرداختههای پورزش یادی به بررسی ورزش مدارس و توسعةز هایپژوهش

بخشی درس ر کیفیتعامل اثرگذار ب 10ند دریافت پژوهشی طی( 1390فرزان ) و رضویفیروزی، 

شیوة  -2ارزشیابی؛  -1ند از: ترتیب اولویت عبارتبهبدنی از دیدگاه معلمان ورزش زن و مرد تربیت

          محتوای آموزشی؛ -6 امکانات؛ -5برنامة آموزشی؛  -4تخصص معلمان ورزش؛  -3تدریس؛ 

اهداف  -10 بودجه؛ -9تجربة معلمان ورزش؛  -8آموزان و معلمان(؛ مسئوالن، دانشنگرش ) -7

آموزان دختر شهر ( موانع دانش1390، صلصالی، معینی و نیکروان )شریعتی ،آموزشی. همچنین

موانع اقتصادی و تسهیالتی  و دریافتندشناسایی کردند های ورزشی برای شرکت در فعالیتمشهد را 

و موانع شخصی، فرهنگی و خانوادگی در درجات بعدی قرار  یندآشمار می به موانعترین از مهم

در بین  های ورزشی پایه( به بررسی مهارت2010)1هاردی، کینگ، فارل، مکنیون و هاولت .دارند

از نکات  مناسبریزی شی و برنامهتجهیزات ورز فضا، آموزان استرالیایی پرداختند و دریافتنددانش

کت موانع شرمهمترین  دریافتند (2013) 2مارلنو  بوردن هاستتوسعه این مهارتضروری برای 

امکانات، کمبود  کمبود منابع مالی، عبارتند از ورزشی مدرسه ةبرنامهای فوقآموزان در فعالیتدانش

پژوهشگران دیگری نیز اشاره  .آموزاندانشکم  ةعالقو  مند و توانمندو مربیان عالقه کارکنانکمبود 

 هایفعالیت کت درهای بدنی و مشارانع فعالیتم ترینبزرگ اجتماعی -اقتصادی عواملکه  اندهکرد

 ةسسؤمطبق گزارش  .(0132 ،3، باکارو، ادواردز، کاسپر و فلویدکانترز) هستندمدرسه  ةبرنامفوق

عبارتند های پایه ورزش ترین موانع توسعةمهم ،(2014) 4اکاناد یزندگسبکتناسب اندام و  پژوهشی

                                                 
1. Hardy, king, Farrell, Macniven, & Howlett 

2  . Burden & Marlene 

3. Kanters, Bocarro, Edwards, Casper, & Floyd 

4. Canadian Fitness & Lifestyle Research Institue 
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 آموزاندانشمحدودیت زمانی  موانع ساختاری، ریزی،برنامه محدودیت زمانی والدین، موانع مالی، از

دریافتند چهار مانع مهم برای آموزش نیز ( 2016) 1سین ، لی، چو و. سوفومربی مناسب و نبود

فقدان منابع ازقبیل راهنمای  -1ه چین وجود دارد که عبارتند از یاهای بدنی در مدارس پفعالیت

 فقدان آموزش کافی. -4 ؛گریدفقدان حمایت معلمان  -3فقدان زمان؛  -2معلم؛ 

مکانی هستند که محل  پرورش نخستینوشمدارس آموزاساس این مطالب و با توجه به اینکه بر

 ی کلیدی در توسعةپرورش نقش و رس آموزشادمهای پایه هستند، ویژه ورزش آموزش ورزش به

ند. این نقش کلیدی بر همگان عهده دارآموزان در آینده برگیری ورزش دانشهای پایه و جهتورزش

است که استمرار یادگیری و اجرای پرورش روشن  و معلمان و دبیران آموزش ،نمسئوالویژه  و به

 ابتدایی انجام ةخصوص در دورنوجوانی و به ةرودهای حرکتی در بنیادی و مهارتحرکات اصلی و 

ویژه  تربیت افراد به و پرورش که متولی تعلیم و ، وزارت آموزشبنابراین ؛یابدو توسعه می شودمی

 ت جسم و روح آنان را از راه توسعةنونهاالن، نوجوانان و جوانان است، مسئولیت تأمین سالم

نی در بدهای تربیترو گسترش برنامهبرعهده دارد؛ ازاین زبدنی در مدارس نیهای تربیتبرنامه

 وتربیت هستند و لزوم استمرار آن در تمامهای پایه از نیازهای اساسی تعلیمورزش مدارس و توسعة

انجام  آموز نحوةو پرورش یک دانش است. ازنظر ساختار آموزش ناپذیر قاطع تحصیلی انکارم

و اجرا  بیندبدنی آموزش میارچوب درس تربیتهخود را در چ ةهای حرکتی و ورزشی عمدفعالیت

است. گسترش  های پایه در ورزش ایران وجود داشتهبحث حمایت از ورزشهمواره کند. می

تجهیزات رس کشور به منابع انسانی متخصص، های پایه در مدابدنی و ورزشهای تربیتبرنامه

های مهم یکی از پایگاه و اصولی نیاز دارد؛ بنابراین، ریزی دقیقورزشی مناسب و مطلوب و برنامه

های پایه های حرکتی پایه و آموزش ورزشمهارت شود. ارائةورزش قهرمانی در مدارس بنا نهاده می

های بدنی، خدمت های آینده، فعالیتها را برای ورزشآموزان، آنبه دانشنظیر ژیمناستیک و شنا 

(. 1393، دادرس و قیصری، رکشگکرد )گی بهتر آماده خواهد دنبرای ز ،کلیطورسربازی و به

تواند توسعة طور جدی توسعه یابد، میند که اگر ورزش مدارس بهدهنشان می ها، پژوهشهمچنین

 بدنیتربیت درسی برنامة (.1386راسخی، دهد )تأثیر قرار ورزش کشور را در سطح جامعه تحت

 بسکتبال، ماتیهای مقدمهارت آموزش جسمانی، آمادگی شزآمو بر تأکید با ابتداییهای پایه

 هایلوحه و معلم راهنمای کتاب درقالب ایمنی، و تغذیه بهداشت، دوومیدانی، بدمینتون، هندبال،

 اخیر، هایسال گرفته است. در قرار هاآن اختیار در وشده است  تدوین آموز،دانش ویژة آموزشی

 -فرهنگی رویکرد اتخاذ و یمل درسی برنامة جمله از تحولی نادسا شدن اجرایی و تصویب دنبالبه

                                                 
1  . Sofo, Lee, Chow, & Sin 
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بدنی تربیت ضمیمة هایکتاب تألیف به اقدام بدنیتربیت درسی گروه درسی، هایبرنامه در تربیتی

 برای سازی زمینه مأموریت بدنیتربیت درس رویکرد، این اساس بر .ه استکرد ابتدایی دورة در

 هاینعمت ترینبزرگ از یکی عنوانبه تندرستی و سالمت حفظ کند:می لدنبا را زیر اهداف تحقق

 استفاده در آموزاندانش توانمندسازی آموزان،دانش ورزشی استعدادهای شکوفایی و شناسایی الهی،

بومی  هایبازی توسعة با ملی هویت تقویت متفاوت و هایموقعیت در هابازی مختلف هایظرفیت از

 دارند، تمرکز ورزشی هایمهارت آموزش بر که بدنیتربیت مرسوم و تیسن هایهبرنام محلی. در

 از برخی و دنشومی داده آموزش آموزاندانش همة عالقةو  توانایی از فراتر هامهارت گاهی

 در حضور بخشتلذ دلپذیر و تجربة از شوند،نمی مهارت کسب و یادگیری به موفق که آموزاندانش

 جسمانی هایالیتفع در شرکت برای را خود انگیزة رفتهرفته و شوندمی محروم یشورز هایالیتفع

آموزشی،  ریزیبرنامه و پژوهش دهند )سازمانمی دست از مدرسه از بیرون و ورزشی داخل و

 آموزاندانش های پایةورزش توسعة را برای هافرصت بهترین باکیفیت، بدنیتربیت (. برنامة1395

 انسان زندگی سراسر بودن در فعال و کنونی فعالیتانجام  ،تندرستی کسب به رداکه ق نحویبه

 اما ؛هستند هاکالس منسجمی در برنامة دارای بدنیتربیت معلمان اکنونآورد. می فراهم باشند،

سواد  برای رشد را خود همت تمامی مناسب تدریس هایروش که با کندمی اقتضا هاآن رسالت

 برنامة یک در های پایه در مدارسورزش موضوع ،واقع گیرند. در کاربه یجسمان ورزشی و

باید بدنی تربیت معلمان پرورش وومسئوالن آموزش اما است؛ آن مستتر محتوای در و بدنیتربیت

 ایبرنامه هیچ صورتایندرغیرکامل مدنظر قرار دهند؛  با توجه و عمدی طوربهرا  مفهومی چنین

 در ایالت ،مثال برای شود؛ آموزاندانش در های پایهورزش رشد به یی منجراهتنبه تواندنمی

 های پایةورزش توسعة که کرد مشخص بدنی سالمت و تربیت اونتاریوی امریکا بازنگری برنامة

است.  کرده رشد دوازدهمپایة تا  اول پایة از هاآن یادگیری زیربنای و هاپایه عنوانبهآموزان دانش

 یک شاخص عنوانآموزان بهدانش ایةهای پورزش توسعة مترقی از کشورهای برخی در رطوهمین

توان می ،رواین از شود؛تلقی می مدارسشان در بدنیتربیت درسی برنامة کیفیت ارزیابی در مهم

 در ورزش و بدنیتربیت هایبرنامه و هم پیامد دادبرون هم های پایهورزش که کرد استنباط چنین

 را های پایهورزش توسعة کانادا پرورش و آموزش وزارت اکنون شوند. هممحسوب می سرامد

 (. 1394کند )حالجی و شیری، می محسوب مدارس بدنی درتربیت برنامة برای مبنایی عنوانبه

ریزی مطلوب درزمینة اصول و اهداف کلی در برنامهنبود  دهندةاما شواهد موجود نشان

بودن ساعات درس ورزش، کمبود لم ورزش در مدارس ابتدایی، محدودبود معمکوپرورش، آموزش

کمبود  ورزش، و کمبود دانش و آگاهی معلمان درزمینة تخصص کافیهای علمی و نبود کتاب

مدیران  نکردن همکاریو استاندارد و ضعف مدیریت یا های ورزشی کافی تجهیزات، وسایل و مکان



 1397، مهر و آبان 50مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                            170
 

 بدنی در مدارس،تربیت اساسی هایچالش از یکی ،اساس این رب های گذشته هستند؛طی سال

 در تکمیل درس این جایگاه و نقش بدنی وتربیت درس به هاتوجهی خانوادهبی ،درنتیجه و ناآگاهی

 هآموزان ایرانی و بدانش والدین از کارشناسان، بسیاری اعتقاد آموزان است. بهدانش تربیتی عناصر

 کالس در فعال فرزندانشان حضور به زیادی عالقة هدف، عنوان جامعة خصوص شهر اهواز به

تشویق  هاییدرس خواندن به را فرزندان خود چیز هر از بیش هاآندهند. نشان نمی بدنیتربیت

 ،مقاله نویسندگان این اعتقاد ند. بههست الزم هاکنکور دانشگاه در موفقیت برای که کنندمی

بدنی و تربیت درس بخشی بهکیفیت ،درنهایت و نگرش و تغییر ندیبخشرونق راه ترینمهم

است. با توجه به مطالب باال  این درس با مرتبط اساسی مفاهیم تحلیل های پایه در مدارس،ورزش

 های پایه در مدارسورزش د موانع و مشکالت بر سر راه توسعةوجو ،های پایهورزش توسعة زمینة در

که همة این عوامل  و شوندهای پایه میآموزان به ورزشقگی دانشالعکه این موانع باعث بی

وجود مطالعات مختلف، پژوهشی ، باو همچنین ندشوورزش کشور می نیافتن توسعهدرنهایت باعث 

بندی های پایه و شناسایی این عوامل و اولویتورزش تحلیل عوامل مؤثر در رشد و توسعة که به

رس ابتدایی شهر اهواز انجام نشده است، های پایه در مداورزش توسعة یاها و ارائة راهکار برآن

 است: هاگویی به این سؤالپی پاسخاین پژوهش در بنابراین،

 ند؟اهای پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز کدامورزش عوامل مؤثر در توسعة -1

 بندی این عوامل چگونه است؟اولویت -2

 

 پژوهش یناسشروش
 های پژوهشو داده است انجام شده پیمایشیروش  است که با تحلیلی -توصیفی پژوهش روش این 

این مطالعه در  اند. جامعة آماری موردآوری شدهساخته جمع نامة پژوهشگرنیز با استفاده از پرسش

ند که در بود 1395-96بدنی مدارس ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی معلمان تربیتپژوهش 

. حجم نمونه با (521)تعداد =  بودندپرورش شهر اهواز مشغول به فعالیت  و رگانة آموزشاهمناطق چ

گیری تصادفی ها به روش نمونهنفر برآورد شد و نمونه 220تعداد استفاده از جدول مورگان به 

گویه شامل  60 با ایساخته نامة پژوهشگرپرسش ها،گردآوری داده برای. تخصیصی انتخاب شدند

ارزشی لیکرت )کاماًل و در مقیاس پنج های اصلیمؤلفه گویة 53های فردی و ویژگی گویة تهف

به انجام پژوهشگر نامه، اطمینان از روایی محتوایی پرسشتدوین شد. برای  مخالفم( موافقم تا کامالً 

 ،آشنایی داشتند ن مدیریت ورزشی که با موضوع پژوهشخبرگا نامه ازطریقتعیین روایی پرسش

گویه  54نامة نهایی با و پرسش شدپس از دریافت بازخورد، اصالحات پیشنهادی انجام . کرد اقدام

 ،پس از آن و تدوین شد پژوهش اصلی مؤلفة برای نُه گویه 47های فردی و ویژگی شامل هفت گویة
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 و هیزآوری و تجها(، جمعنامهدرصد پرسش 36/96نامه )پرسش 212 و ندنامه توزیع شدپرسش 220

های از روش ار توصیفی و استنباطی استفاده شد.ها از آمتحلیل داده و تحلیل شدند. برای تجزیه

میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی و در قسمت آمار  آمار توصیفی برای محاسبة

 فاده شد. برایتسا لفهداری هر مؤی مرتبة دوم برای آزمون قدرت معناگیرمدل اندازهاز  ،طیاستنبا

. اس .ال .افزار اسمارت پینرم روایی همگرایی و روایی واگرایی و ای ازبررسی روایی و پایایی سازه

کفایت حجم نمونه در معادالت ساختاری  ذکر شود برایاست )الزم  استفاده شده استنسخة دو 

 مطلب در این پژوهش نیکه ا( 2001، 1)بوما و هوگلندتجاوز کند  200حداقل از حجم نمونه باید 

 .رعایت شده است

 

 نتایج
مرد و  درصد 67 ،ها را تکمیل کردندنامهآزمودنی که پرسش 212که از  های توصیفی نشان دادیافته

ها  بود که بیشتر آزمودنیسال به باال 45تا  20دهندگان بین درصد زن بودند. دامنة سنی پاسخ 33

 24سال )16-20قرار داشتند. بیشترین سابقة تدریس درصد( 1/48سال ) 26 -35سنی  در ردة

 3/78متأهل )دهندگان درصد( بود. بیشتر پاسخ چهارسال ) 1-5درصد( و کمترین سابقة تدریس 

درصد(  5/58) یکارشناسدهندگان دارای مدرک ، بیشتر پاسخلحاظ مدرک تحصیلیدرصد( بودند. به

 9/68 ،مدرک مربیگری لحاظ داشتننی بودند. بهدبها دارای رشتة تحصیلی تربیتدرصد آن 7/88و 

 ورزشی ها اصالً سابقةاز آندرصد  5/57 ،ها هیچ مدرک مربیگری نداشتند و همچنینآناز درصد 

 . نداشتند

ول ادر جدآن نتایج  گرایی و روایی واگرایی استفاده شد کهاز روایی هم پژوهش،برای ارزیابی مدل 

 است. هدششمارة یک و شمارة دو ارائه 

در  یها از پایایی و آلفای کرونباخ باالیمتغیر ، همةمشخص است ،یک طورکه در جدول شمارةهمان

 4/0 2شدهمیانگین واریانس استخراج مقدار مالک برای سطح قبولی  ،مدل برخوردارند. همچنین

مربوط به هر  یمیانگین واریانس استخراجمقادیر  ،مده استشمارة یک آکه در جدول گونه. هماناست

نامة حاضر در حد که روایی همگرایی پرسش کنداست و این مطلب تأیید می 4/0بیشتر از سازه 

  قبول است.قابل

 

                                                 
1. Bouma & Hoagland 

2. AVE 
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روایی همگرا -1 جدول  

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

 میانگین واریانس

 استخراجی

موانع توسعه 

 های پایهورزش

 عیفرهنگی و اجتما 403238/0 816875/0 766832/0

 مدیریتی و سازمانی 407538/0 854414/0 792312/0

 اقتصادی 562686/0 865311/0 805332/0

 نیروی انسانی 773173/0 944409/0 894532/0

 زمانی 511304/0 754792/0 704231/0

 امکانات و تجهیزات 677232/0 892712/0 831245/0

 واوهآب 584620/0 737866/0 682354/0

 انگیزشی 655970/0 846113/0 763254/0

 752142/0   812151/0   752142/0  رسانه 

 

ن معرف برای هر سازه بیشتر از بار آبار هر  ،شودمالحظه می ،دوشمارة  که در جدولطورهمان

که بار ؛ درصورتیاست 42/0خودش  برای سازة q1ال ، سؤبرای مثال است؛ هامعرف برای سایر سازه

 شود. یید می، روایی افتراقی مدل تأبنابراین است؛ها کمتر ین معرف برای سایر سازها

 
 

 

زمون بار عرضیآ -2 جدول  

 اقتصادی مدیریتی فرهنگی 
نیروی 

 انسانی
 زمانی

 امکانات 

 نجهیزات
 رسانه انگیزشی هواوآب

q1 426301/0 122778/0 058576/0 114540/0 101616/0 28636/0 276403/0 378560/0 336183/0 

q2 631695/0 100317/0 014936/0 109789/0 99339/0 303503/0 344547/0 308463/0 474457/0 

q3 667465/0 037826/0 006415/0 083525/0 082173/0 286788/0 290548/0 269170/0 248539/0 

q4 641808/0 132373/0 165160/0 235154/0 089820/0 196244/0 189291/0 221220/0 198434/0 

q5 684816/0 400593/0 400614/0 319690/0 449780/0 318844/0 233905/0 284419/0 256640/0 

q6 658835/0 553050/0 399374/0 416194/0 463140/0 410244/0 375106/0 296921/0 364409/0 

q7 668868/0 4315220/0 406640/0 461167/0 309628/0 419455/0 360365/0 394920/0 256386/0 

q8 076157/0 6181829/0 259628/0 343175/0 413188/0 294400/0 279821/0 314236/0 453503/0 

q9 141537/0 607332/0 471100/0 522550/0 562151/0 276386/0 276403/0 333032/0 326183/0 

q10 143525/0 690718/0 459909/0 522859/0 529054/0 303503/0 344547/0 349309/0 424457/0 

q11 066147/0 653252/0 558689/0 352028/0 535375/0 286778/0 290548/0 337229/0 514126/0 

q12 081407/0 693011/0 300515/0 404546/0 474508/0 196244/0 189291/0 398084/0 438438/0 
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 یزمون بار عرضآ -2جدول ادامة

 اقتصادی دیریتیم فرهنگی 
نیروی 

 انسانی
 زمانی

 امکانات 

 نجهیزات
 رسانه انگیزشی هواوآب

q13 053682/0 70006/0 456686/0 313905/0 493865/0 318844/0 233905/0 316962/0 331755/0 

q14 087284/0 61303/0 444986/0 391711/0 412987/0 333864/0 536812/0 358689/0 352028/0 

q17 133733/0 464550/0 372950/0 315582/0 420283/0 167630/0 355417/0 200515/0 304546/0 

q18 173256/0 604413/0 415343/0 457099/0 393485/0 195661/0 451229/0 456686/0 463905/0 

q19 134898/0 607283/0 780331/0 343537/0 531532/0 306834/0 519946/0 424986/0 321711/0 

q20 042434/0 499317/0 719630/0 300543/0 562519/0 306183/0 5016140/ 372950/0 459582/0 

q21 182756/0 416499/0 713603/0 379384/0 528949/0 274457/0 564143/0 306183/0 501614/0 

q22 127540/0 430172/0 763372/0 307175/0 622876/0 248349/0 625322/0 274457/0 564143/0 

q23 091794/0 488542/0 773498/0 385193/0 504585/0 190634/0 423353/0 248349/0 625332/0 

q25 101917/0 426962/0 530216/0 901060/0 782458/0 233640/0 408921/0 200643/0 523353/0 

q27 040850/0 392371/0 347302/0 901825/0 720615/0 264409/0 643988/0 233632/0 328921/0 

q28 111435/0 352159/0 266877/0 801750/0 589326/0 276386/0 276403/0 264409/0 633988/0 

q30 081155/0 0337130/0 291401/0 909801/0 647196/0 303503/0 344547/0 366386/0 236403/0 

q31 010514/0 340971/0 364523/0 778082/0 642789/0 286778/0 290548/0 303503/0 324547/0 

q32 085395/0 344496/0 335011/0 288517/0 575352/0 196244/0 189291/0 436183/0 471614/0 

q33 038814/0 328704/0 272906/0 245017/0 814525/0 333864/0 233905/0 195454/0 647482/0 

q34 196254/0 287482/0 573089/0 555786/0 735122/0 182630/0 375106/0 383864/0 433864/0 

q35 276150/0 367598/0 653705/0 623991/0 333032/0 715232/0 360365/0 187630/0 567630/0 

q36 217589/0 341213/0 537174/0 333864/0 349309/0 895231/0 536812/0 573089/0 196254/0 

q37 288770/0 290623/0 548718/0 167630/0 326657/0 889123/0 665417/0 513705/0 276150/0 

q38 196254/0 287482/0 573089/0 195661/0 521895/0 778214/0 531229/0 537174/0 217589/0 

q39 276150/0 367598/0 353705/0 306834/0 548322/0 308463/0 762124/0 548718/0 288770/0 

q40 276386/0 276403/0 536812/0 306183/0 585045/0 269170/0 767321/0 196254/0 287482/0 

q41 303503/0 344547/0 665417/0 274432/0 603115/0 223220/0 333032/0 896124/0 296254/0 

q42 286778/0 290548/0 321229/0 248419/0 639034/0 284419/0 349309/0 97124/0 135254/0 

q43 196244/0 189291/0 519946/0 190634/0 325743/0 296921/0 326657/0 569124/0 155264/0 

q44 318844/0 233905/0 501614/0 233640/0 420989/0 394920/0 196244/0 189291/0 691521/0 
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آزمون بار عرضی -2جدولادامة   

 اقتصادی یدیریتم فرهنگی 
نیروی 

 انسانی
 زمانی

 امکانات 

 نجهیزات
 رسانه انگیزشی وهواآب

q45 410244/0 375106/0 564143/0 264409/0 53164/0 314236/0 318844/0 233905/0 651212/0 

q46 419455/0 360365/0 625322/0 555786/0 333032/0 410244/0 375132/0 375132/0 769123/0 

q47 294400/0 279821/0 523353/0 623991/0 349309/0 308463/0 419455/0 360365/0 768123/0 

 

با توجه به اینکه دارای بار عاملی کمتر  ،29 و 26، 24، 16، 15های لادر مرحلة ارزیابی بیرونی سؤ

شده در شکل  ها انجام شد. مدل ارائهشدند و بررسی با سایر سؤالاز مدل حذف  ،بودند 4/0از 

 ه است.شمارة یک درحالت استاندارد و در شکل شمارة دو درحالت معناداری ارائه شد
 

 

 

 در حالت استاندارد بررسی مدل پژوهش -1 شکل

 

ترین معیار، شود که اولین و اساسیبرای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می

اشند تا بتوان در سطح اطمینان بیشتر ب 96/1است. این ضرایب باید از  1تی ضرایب معناداری یا همان مقادیر

مشخص است، ضریب  شمارة دوگونه از شکل مورد این مدل همان . درکردها را تأیید بودن آن معنادار 95%

                                                 
1. T-Values 
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بودن مدل ساختاری را نشان  بودن این مسیر و مناسب بیشتر است که معنادار 96/1از  امسیره همةمربوط به 

 دهد.می

زای ونمربوط به متغیرهای پنهان در 2Rضرایب  ،مدل دومین معیار برای بررسی برازش ساختاری

زا زا بر یک متغیر درونبرونتأثیر یک متغیر  دهندةمعیاری است که نشان 2R)وابسته( مدل است. 

 2Rعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  به 67/0و  33/0، 19/0و سه مقدار  است

های پایه در ورزش ةموانع توسع ةبرای ساز 2R، مقدار شمارة یک د. مطابق شکلنشونظر گرفته میدر

ازش مدل بودن بربا توجه به سه مقدار مالک، مناسبمحاسبه شده است که  983/0مدارس 

 .کندساختاری را تأیید می

که مقدار درصورتی است. 2Qبینی مدل ، معیار قدرت پیششودکه الزم است بررسی دیگری  معیار
2Q دهندةترتیب نشان ، بهکندرا کسب  35/0و  15/0، 02/0ر زا سه مقدادرون ةدرمورد یک ساز 

که یجایآن . ازاستزای مربوط به آن های برونزهبینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا ساقدرت پیش

قدرت  دهندةانشده است، نش 288/0 ورزش مدارس توسعة موانعزای درون ةساز 2Qمقدار 

پژوهش را بار دیگر تأیید  و برازش مناسب مدل ساختاری است متغیرهای مدلبینی مناسب پیش

 کند.می

شاخص کیفیت کلی مدل است. برای بررسی کیفیت  شود،آخرین معیاری که بررسی می ،نهایتدر

. برازش باالی مدل شودمیاستفاده 1نیکویی برازش کلی مدل در حداقل مربعات جزئی، از شاخص

ص نیکویی شده است. شاخخوبی تبیین که این مدل توسط حداقل مربعات جزئی بهدهد نشان می

عنوان مقادیر ضعیف،  ترتیب به به 36/0و  25/0، 01/0سه مقدار  و برازش بین صفر و یک است

نظر قرار گیری و ساختاری را مداین شاخص دو مدل اندازه اند.شدهمعرفی  آنمتوسط و قوی برای 

 بینی عملکرد کلی مدل است. دهد و معیاری برای پیشمی

 
 
 

مدل مفهومی  ،توان گفتمیی برازش آن هاو شاخصر افزای، با توجه به خروجی نهایی نرمکلطوربه

ن و عوامل بیشتری 326/0مدیریتی با ضریب مسیر برابر با عوامل  ،میانشود. دراینتأیید میپژوهش 

 ارسهای پایه در مدورزش ةتوسع ةسازکمترین تأثیر را بر  071/0انگیزشی با ضریب مسیر برابر با 

 داشتند. اهواز شهر
 

                                                 
1. GOF 
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داری. در حالت معنااس .ال .افزار پیخروجی نرم -2 شکل  

 های پژوهشلفهبررسی مؤ -3 جدول

 موانع استاندارد تخمین داریضریب معنا نتیجه

 فرهنگی و اجتماعی 105/0 04/5 ییدتأ

 مدیریتی و سازمانی 32/0 23/12 تأیید

 اقتصادی 139/0 37/8 ییدتأ

 نیروی انسانی 174/0 38/4 ییدتأ

 زمانی 098/0 35/4 ییدتأ

 امکانات و تجهیزات 095/0 93/4 ییدتأ

 هواوبآ 08/0 11/5 ییدتأ

 انگیزشی 071/0 86/2 ییدتأ

 رسانه 175/0 79/9 ییدتأ

 

بیشهتر از  شمارة سهه، تمهامی موانهع مهوردنظر بها توجهه بهه اینکهه در بهازةبا توجه به نتایج جدول 

 .اندتأیید شده 95/0، در سطح اطمینان اندتهقرار گرف96/1
 

 گیریبحث و نتیجه
 

هر های پایه در مدارس ابتدایی شورزش ر توسعةا هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر دب این پژوهش

 طیهای آینده فراهم شود. ریزیبرای برنامه ها بستر مناسبتا با شناخت دقیق آن اهواز انجام شد
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 ،گویهدر مرحلة ارائة مدل درونی با حذف پنج  بررسی شد. گویه 47امل درقالب ، نُه عتحلیل عاملی

، خروجی مدل ساختاری و مدل طبق شاخص نیکویی برازشند. شناخته شد معنادارگویه  42

های ورزش مه به تبیین هریک از عوامل مؤثر در توسعةدر ادا قبول است.قابلنامه پرسشگیری ندازها

 دوم خواهیم پرداخت.  گیری مرتبةدایی شهر اهواز با استفاده از مدل اندازهپایه در مدارس ابت

نوع ارتباط افراد  ،ها، باورها، عقاید و فرهنگ حاکم و همچنیناجتماعی که به سنت -عامل فرهنگی

درصد از  10/0به میزان دهندگان این عامل نظر پاسخ عه و مسائل اجتماعی مرتبط است، ازجام

های این یافته کند.ین مییتب را در مدارس ابتدایی شهر اهوازهای پایه ورزش ر توسعةتغییرات متغی

 یبادامساالری و (، 1392) و روزبهانی ، اندامزادهمهدی(، 1392) یعبداللههای یافتهبا پژوهش 

ی ط( 2013) باوخوانی دارد. ژانگ و ( هم2012) و همکاران 2بوکارو ( و2013) 1و باو ژانگ(، 1393)

فرهنگ  نقش ، بهآموزاندر بین دانش های پایهبه اهمیت توسعة ورزش پژوهش خود ضمن اشاره

اجتماع از عوامل اثرگذار در فرهنگ و  ،بنابراینکردند. تاکید ورزش توسعه یک  درمنطقه  هر مردم

 ند؛کهای پایه در مدارس هستند. این مسئله اهمیت محیط را برای ما بیشتر روشن میورزش توسعة

فرهنگ حاکم بر آن باعث تغییر نگاه به  ،کنند و همچنینآموزان در آن رشد میمحیطی که دانش

فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی  زمینة توسعةرسانی مناسب درشود؛ بنابراین، با اطالعفعالیت بدنی می

پایه در  هایتوان به رشد و شکوفایی ورزشطریق مردم میهم ازطریق مدیران و  هم از در جامعه

 کرد.مدارس کمک 

دارس های پایه در مورزش در توسعةنیز  مل مدیریتی و سازمانینشان داد که عوا های پژوهشیافته

درصد از تغییرات  32/0به میزان دهندگان این عامل از نظر پاسخ. تأثیر گذارندابتدایی شهر اهواز 

، ربانی، سیدی و سعیدیهای یافتهبا  این یافتهکند. ین میرا تبیهای پایه ورزش توسعةمتغیر 

(، 1392) ، اندام و روزبهانیزاده(، مهدی1391)، رضوی و فرزان فیروزی(، 1391)خدادوست 

 سبکتناسب اندام و  پژوهشی ةسسؤمگزارش (، 1393) ، کاشف، وحدانی و موگشتیپورحسین

ن در رأس تمامی . مدیراخوان استهم (2010همکاران )هاردی و ( و 2014) اکاناد یزندگ

 به موفقیت یا شکست سازمانخود  هایگر دارند. آنان با تصمیمقش حیاتی و هدایتها نسازمان

آموزان وظیفه وتربیت دانش عنوان یکی از اعضای تیم تعلیم مدیران به کنند؛ بنابراین،کمک می

 این در فراهم آورند. بدنی در مدارستربیتدرس را برای اجرای مطلوب  یهای مساعددارند زمینه

بدنی و های تربیتزم برای اجرای برنامهبینی امکانات فیزیکی الپیش بر عالوه، آنان باید زمینه

                                                 
1. Zhang & Bao  

2. Kanter  
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درسی( بر  ةبرنامه و متن برنامه )برنامورزشی فوق هایهر دو بخش فعالیت زمان کافی به اختصاص

دیران باید از نقش و اهمیت ها متنظارت منطقی داشته باشند؛ یعنی نهن ها نیزاجرای برنامه

بدنی و اساس به تربیت این زان آگاهی کامل داشته باشند و برآمودانش ةبدنی در رشد یکپارچتربیت

بر  مکانات ورزشی و فضای مدرسه عالوها، بلکه باید تالش کنند کنندآن به حد کافی توجه نیازهای 

بدنی تربیت ةبرناماختیار فوق م درصورت لزو ت موظف درسی، در ساعات تعطیلی درساعا

سازی فضاهای های الزم را برای ایمنبینیموظفند پیش مدیرانهمچنین، آموزان قرار گیرد. دانش

 ند. ها داشته باشورزشی انجام دهند و نظارت هماهنگ با قوانین و مقررات را بر کمیت و کیفیت آن

های پایه در مدارس ابتدایی شهر ورزش توسعةعامل اقتصادی در نشان داد که  های پژوهشیافته

درصد از تغییرات متغیر توسعة  13/0 به میزاندهندگان این عامل از نظر پاسخ. است گذارتأثیراهواز 

و امیرنژاد  میرکالئیزادهقاسم هاییافتههای این پژوهش با کند. یافتهین میهای پایه را تبیورزش

 همکارانبوکارو و و  (2010) 1و جیمز (، یوشیدا1390) جادیبهار و س، شعبانییرضو(، 1391)

تهیه با مسائل اقتصادی، مالی،  مستقیم یا غیرمستقیمعامل اقتصادی،  خوان است. منشأهم( 2012)

ترین عوامل شایع همیشه جزوو  استو تأمین وسایل ورزشی، تأسیسات، تجهیزات و امکانات مرتبط 

توانند با راهکارهایی همچون پرورش میو، مسئوالن آموزشراینبناب مؤثر در توسعة ورزش است؛

های ن، کمک از وزارت ورزش و فدراسیوناز بخش خصوصی، جذب سرمایه از خیراگرفتن  کمک

از عوامل اساسی که ند. پرورش بکاه و از مشکالت مالی و اقتصادی در حوزة ورزش آموزش مربوط،

در ساخت آموزشی در مدارس است و مرتبط است، مسئلة زیرو مسائل اقتصادی شدت به اقتصاد  هب

ساخت مراکز  ةدر حوز و بخش خصوصی ناتجربیات خوبی درخصوص فعالیت خیر نیز کشور ما

با توجه به اهمیت موضوع و اساس و  این وجود دارد؛ بر و غیرهدینی، مدارس، مراکز آموزش عالی 

زمینه  این توان از نهادهای مختلفی که درشور میو ورزش ک بودن آن در حوزة آموزش سازسرنوشت

 ورزش مدارس کمک گرفت.  کنند، در بعد اقتصادی توسعةفعالیت می

های پایه در ورزش عامل نیروی انسانی متخصص نیز در توسعةنشان داد که  های پژوهشیافته

درصد از  17/0 به میزاندهندگان این عامل از نظر پاسخ. تأثیرگذار استمدارس ابتدایی شهر اهواز 

 های مطالعاتهای این پژوهش با یافتهکند. یافتهین مییبهای پایه را تتغییرات متغیر توسعة ورزش

 (1394همکاران )زاده میرکالئی و قاسم(، 1393همکاران )پور و (، حسین1393همکاران )رضوی و 

. خوان استهم (2014) ادکانا کودکان یزندگسبکتناسب اندام و  پژوهشی ةسسؤمگزارش و 

یکی  عنوانبه ،بشری جوامع در خدمات ارائة و آموزش یندفرا در انسانی نیروی اهمیت و نقش امروزه،
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 نقش که شودمی مشخص بشری تمدن مراحل به نگاهی باشود. نظر گرفته میدر عوامل ترینمهماز 

 تحوالت بدون پیشرفت زیرا، است؛ یافته تکامل انسانی سرمایة به ساده کار نیروی از انسانی نیروی

راستای وپرورش درانداز آموزشها با سند چشماست. این بخش از یافته کارایی فاقد انسانی نیروی

 و تربیت و تعلیم یندفرا در بصیر و امین ایاسوه و کنندههدایت عنوانبهاینکه نقش معلم و مربی 

 طبق، قرار دارد. عمومی است رسمی تربیت و تعلیم نظام هایمأموریت تحقق در عنصر ثرترینمؤ

 ،های پایه در ورزش مدارسورزش توسعة بحث در عوامل ترینمهم ، یکی ازپژوهش این هاییافته

که  رسدمی نظر به موجود وضع به توجه با ،زیرا است؛ زمینه این متخصص در انسانی نیروی عامل

 سطح در که را مستعدی آموزاندانش و باشند داشته زمینه این در بیشتری توجه توانندمی مدیران

معلمان و  برای پاداش سیستم کردن قانونمندکنند.  حفظ باالتر سطوح در شوندمی ورزش جذب پایه

 های پایه کمک کند. ورزش توسعة به تواندمی ،کنندمی کسب مقام کشور سطح در که مربیانی

های پایه در مدارس ابتدایی شهر ورزش عامل زمان در توسعةنقش  ،های پژوهشیافتهیکی دیگر از 

درصد از تغییرات متغیر توسعة  098/0 به میزاندهندگان این عامل از نظر پاسخ. بوداهواز 

من،  ،فاکس(، 1392همکاران )زاده و مهدی هاییافتها ب این نتیجهکند. ین میهای پایه را تبیورزش

( 2013) 3نگاوان و ، کریم، اونابراهیمی، (2012)2ژی ،(0122) 1کلینمن و هارویتز راموس،

در  دریافت به منظور افزایش مشارکت دانش آموزان مقطع ابتدایی( 2012) خوانی دارد. ژیهم

این موضوع بر  بدنی اقدام کرد؛طریق مدارس و ساعات درس تربیت از های ورزشی بایدفعالیت

ا دختران نسبت به پسره زیرا دخترانه، برای مدارسویژه به  ؛افزایدمیبدنی تربیت درس اهمیت زمان

افزایش ساعات درس  با بنابراین پردازند؛فراغت خود به ورزش میکمتر در خارج از مدرسه و اوقات

های پایه ورزش توسعة بهتوان می برنامهی فوقهای ورزشبدنی توسط مسئوالن و حتی کالستربیت

 در مدارس دست یافت. 

های پایه در ورزش نیز در توسعةامکانات و تجهیزات عامل  اد کهنشان د های پژوهشیافته ،نینهمچ

درصد از  09/0 به میزاندهندگان این عامل از نظر پاسخ. تأثیرگذار استمدارس ابتدایی شهر اهواز 

 یعبدالله هاییافتهبا  های این پژوهشکند. یافتهین مییبهای پایه را تتغییرات متغیر توسعة ورزش

میرکالئی و  زادهقاسم(، 1393)زاده و عسکرشمسی ، گوهررستمی، اسماعیلبرومند(، 1392)

 همکاران و 1اگییاوو  (2010همکاران )هاردی و ، (2010) 4و بنسون جنکینسون(، 1394همکاران )

                                                 
1. Fox, Mann, Ramos, Kleinman, & Horowitz 

2. Zhe 

3. Ibrahimi, Karim, Oon, Wan Ngah 

4. Jenkinson & Benson 
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 بر توسعة زجمله عواملی است که تأثیر مثبتی. عامل امکانات و تجهیزات اخوانی داردهم( 2013)

ها و اماکن ورزش همگانی و قهرمانی دارد. عواملی همچون سالنورزش در تمام سطوح ورزش پایه، 

ورزش و  های ویژة بانوان و غیره، بر توسعةها، وجود سالناستاندارد، ایمنی اماکن، نور کافی سالن

گران نیاز دارند که  اً به امکانات و تجهیزات تخصصی و نسبتهای پایه مشارکت ورزشی مؤثرند. ورزش

های پایه ورزش وپرورش فاقد این امکانات هستند و شرط نخست و الزم برای توسعةمدارس آموزش

، وجود همین امکانات و تجهیزات الزم برای آموزش است که همت مسئوالن مربوط را در مدارس

 طلبد.کردن موانع و تجهیز مدارس میبرای برطرف

های پایه در مدارس ابتدایی ورزش در توسعة وهواآب پژوهش نقش عاملهای یکی دیگر از یافته

درصد از تغییرات متغیر توسعة  08/0 به میزاندهندگان این عامل از نظر پاسخ. بودشهر اهواز 

یکی از وهوا آبکه ( نیز دریافتند 2013همکاران )ابراهیمی و کند. ین میهای پایه را تبیورزش

 یوهوای، شرایط آببنابراین. است های بدنیدر فعالیت مردان اهل مالزی ردننک شرکت شایعموانع 

دلیل مشکالتی تواند باعث توسعة ورزش شود. شهر اهواز بهست که میمناسب یکی از دالیلی ا

 ها و امکانات ورزشی سرپوشیده ونیازمند سالن ،دهارگی گرم و مشکل ریرهواوهمچون آب

 . های ورزشی استانجام فعالیتایشی پیشرفته برای مندی از امکانات سرمبهره

های پایه در مدارس ابتدایی ورزش در توسعة انگیزشعامل  تاثیر های پژوهشیافتهیکی دیگر از 

درصد از تغییرات متغیر توسعة 071/0 به میزاندهندگان این عامل از نظر پاسخ. بودشهر اهواز 

(، 1393) یبادامساالری و  (،1392) یعبدالله تایج مطالعاتبا ن کند کهین مییبهای پایه را تورزش

( 2013همکاران )اگی و یاوو ( 2012)همکاران  (، بوکارو و1393)مازیاری، کاشف و سیدعامری 

زان و معلمان به آموهای ورزشی در دانشایجاد انگیزش نسبت به فعالیت ،بنابراین خوان است؛هم

آموزان در کالس درس دانشمعلم و  نکردن همکاری. ها نیاز داردن، دبیران و خانوادهتالش مسئوال

 توانند با الگوآموزان میهای دانششود. معلمان مدارس و خانوادهمیمنجر به موانع انگیزشی 

آموزان را برای مشارکت و توسعه در دانش ، انگیزةآموزانقراردادن قهرمانان و ورزشکاران برای دانش

  افزایش دهند.ورزشی  هایفعالیت

های پایه در مدارس ورزش نیز در توسعةها رسانهعامل اد که نشان د های پژوهشیافته ،همچنین

از  درصد 175/0 به میزاندهندگان این عامل از نظر پاسخ. تأثیرگذار استابتدایی شهر اهواز 

با نتایج مطالعات های این پژوهش کند. یافتهین میهای پایه را تبیتغییرات متغیر توسعة ورزش

( 2013)رمضانی ، نجفی و نوبخت( و توکلی1391همکاران )(، رضوی و 1391همکاران )فیروزی و 

                                                 
1. Aoyagi 
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برای بررسی مسائل اجتماعی، های گروهی یکی از ابزارهای اساسی رسانه .داردوانی خهم

ها رسانهد. آینشمار میهای اجتماعی بهگیری ارزشرسانی، آموزشی و عامل مؤثری در شکلاطالع

افراد ر روشنگری مردم داشته باشند و توانند نقش مهمی دمی عنوان رکن چهارم دموکراسیبه

-و با آگاه سوق دادهورزش  سمت مردم را به توانندمیها رسانه ؛بازدارندتفریحات ناسالم  جامعه را از

ورزش را در زندگی  ،اثرات منفی ناشی از کم تحرکی و همچنین فعالیت بدنیمثبت  اثراتسازی 

نقشی کلیدی های ورزشی پایه های رشتهتواند با تاکید بر جذابیتها میمردم نهادینه کنند. رسانه

 . ها ایفا کننددر توسعه این رشته

 زی، اخالقی و رفتاری سرلوحةدر سه بعد فکری و مغ را پرورش تربیتوسند تحول بنیادین آموزش

طبق این سند باید سالمت جسمانی، نشاط و تقویت اراده در  .امور تربیتی خود قرار داده است

های بدنی و ورزش در مدارس فعالیت کارگیری درستهبا ب مهم دستور کار مدارس قرار گیرد و این

با  رسدبه نظر می های اخیر اقداماتی در این زمینه انجام شده، ولی. هرچند طی سالپذیر استانامک

همانطور که نتایج این پژوهش نشان داد عوامل متعددی در  ؛زیادی دارد جایگاه مطلوب خود فاصله

توان به های پایه در مدارس نقش دارند و صرفا با تهیه بخشنامه و دستورالعمل نمیتوسعه ورزش

انجام که اخیرا  معلمان ورزش برای های راهنمای تدریسکتاب تدویننتایج مطلوب دست یافت. 

 بهها اقدامی مطلوب در این حوزه باشد ولی بهتر بود در تدوین این کتابتواند شده، هر چند می

 رسدشد. به نظر میتوجه بیشتری می کشور موجود در مدارس یهازیرساختامکانات و  ،شرایط

 نخواهد شد و الزم است  ی را حلآموزادانشوررزش  تمشکال ،نوشتار حدطرح این مباحث فقط در

مباحث اقدام این  ارائهبه کشور در مدارس  های موجودعلم به زیرساخت آگاهی وبا ریزان برنامه

  کنند.

 عمومی سالمت حوزه و ورزش حوزه به مسئوالن هنگاهای پایه در کشور نیازمند تغییر توسعه ورزش

پژوهش نشان طور که نتایج همان طلبد؛بدنی را میکه این نیز عزم جدی متخصصان تربیت ،است

 تواندوپرورش میآموزشبدنی در رأس مدیریت کالن تربیتحوزه ورزش  انصمتخص داد حضور

، بنیادی و کاربردی هایپژوهش انجام، ینظارت و ارزشیابی اصول، ریزی بلندمدتبرنامه موجب

را از سستی و حالت ورزش مدارس  های ورزشی شود وها و هیئتهماهنگی و ارتباط با فدراسیون

ی متخصص و عامل فرهنگی و نیروی انسان خصوصدرهای پژوهش ه به یافتهبا توج .ندرکود خارج ک

برای  بدنیآموختگانی غیر از رشتة تربیتشاهد استفاده از دانش گذشته، متأسفانه در اجتماعی

، این نگاه تغییر کرده است و معلمانی که حاضرحال؛ اما خوشبختانه درورزش مدارس بودیم

با اقداماتی همچون  تواندمیوپرورش ر این جایگاه قرار دارند؛ آموزش، دهستند ورزش آموختةدانش
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صصی به دانش علمی و تخ ،توانمندسازیهای مربیگری و های کارآموزی عملی، دورهبرگزاری دوره

 بیفزاید. معلمان ورزش 

و  ی در توسعهمهم ، عاملگیردمی نشأتاجتماعی که از بنیان جامعه و خانواده و  عامل فرهنگی و

دختر با  آموزانان به خصوص دانشآموزاجتماعی برای دانش عامل فرهنگی وگسترش ورزش است. 

در  هی است که نیاز است مسئوالن مربوطحساس و مهم ، عاملهایی که دارندتوجه به محدودیت

کار گیرند. را به یاقدامات و راهکارهای مناسبرفع موانع فرهنگی و اجتماعی ورزش دختران 

رو پرورش با کمبود بودجه روبهوآموزش مواقع توان گفت در بیشترمیعامل اقتصادی  صخصودر

ورزش  بودجة بنابراین ؛نیز با محدودیت مواجه شودورزش مدارس  است و طبیعی است که بودجة

های پایه در ورزش تواند در توسعة، مییابد خوبی تخصیصاگر به نیاز به توجه ویژه دارد و مدارس

  باشد. تاثیرگذارمدارس 

 در توسعة نوعیتوانند به می هریک از عوامل شناسایی شده در این پژوهش توان گفتمی ،نهایت در

رسد نتایج این پژوهش قابل تعمیم به به نظر می د؛نباش تاثیرگذارمدارس اهواز در  های پایهرزشو

ها بندی عاملدر اولویتنطقه، با توجه به شرایط هر م هرچند ممکن است ،سایر نقاط کشور نیز باشد

 کشورهایی که در ا الگوگیری ازبپرورش کشور وامید است آموزشوجود داشته باشد.  نیز اختالفاتی

مردم در هر منطقه  های بومیهمچنین توجه به ویژگی ،اندموفق بوده های پایهتوسعه ورزش زمینة

 تنها در سطحورزش مدارس نه توسعه شاهدهای ورزشی کمک کند و به تدریج به توسعه این رشته

 ه در تمام کشور باشیم. ر اهواز، بلکهشمدارس 

 

 انیدقدر تشکر و
تقدیر و  اعضای تیم پژوهش را یاری کردند، این پژوهش بدنی شهر اهواز که در انجاماز دبیران تربیت

 شود.تشکر می
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Abstract 

The purpose of this study was to analyze the factors affecting the development of 

basic sports in elementary schools of Ahvaz. The research method was 

descriptive-analytical. A survey was conducted. The statistical population 

included all male and female sports teachers in Ahvaz (N=521). The sample size 

was estimated using Morgan table (n=220). The instrument was a researcher-

made questionnaire designed by the researchers. To assess the content and the 

formality of the questionnaire, a number of related professors were reviewed and 

distributed after the desired modifications. Also, convergence and divergence 

validity were used to investigate the validity and reliability of the construct. The 

findings of this study showed that 9 factors of cultural and social, managerial and 

organizational, economic, personnel, equipment, motivational, time, climate and 

media affect the development of basic sports in elementary schools of Ahvaz. In 

general, considering the final output of the software and its fitting indexes, it was 

found that the proposed model is consistent with the data obtained from the 

research. In the meanwhile, management factors with path coefficient (0.326) had 

the highest and motivational factors with path coefficient (0.071) had the least 

effect on the development of basic sports in Ahvaz schools. In general, it is 

recommended that special consideration be given to the factors affecting the 

development of basic gymnastics in schools and to take into account the results of 

sporting school policies. 
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