
 

 

 

 

 

  ی نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد

 1394 زمستان ،  11 شمارة، 3دورة 

 47 –56 ص ص : 
  

 

 

 SWOTبررسی وضعیت درس تربیت بدنی دورة اول ابتدایی با استفاده از ماتریس

 
میرزازاده – 1 بهاره کاتوزیان  4دار محمد کشتی – 3زاده تضی عظیممر -  2 زهرا سادات 

. استادیار گروه 2،3های ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران   مدیریت راهبردی سازمانارشد  . کارشناس1

. دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة 4علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  مدیریت ورزشی، دانشکدة

 بیرجند، ایران ،علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند

 (1394/  11 / 05، تاریخ تصویب :   1394/ 05/  11)تاریخ دریافت :  

 

 

 چکیده

نفر، مشتمل  76مدارس ایران بود. جامعۀ آماری عبارت بود از  هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دورة اول ابتدایی

ها شامل  آوری داده ی. ابزار جمعریزی درسی حوزة ستاد ها و کارشناسان و مسئوالن برنامه بر معاونان تربیت بدنی ادارات کل استان

ای لیکرت بود که در دو قسمت عوامل داخلی و عوامل خارجی در بین جامعۀ آماری  گزینه مصاحبه، پرسشنامۀ باز و پرسشنامۀ بسته پنج

ای کرونباخ نظران و پایایی آن در پرسشنامۀ محیط داخلی با روش آلف توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط چند تن از استادان و صاحب

ای و تحلیل  نمونه های تک های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تأیید شد. داده 19/7و در پرسشنامۀ محیط خارجی  52/7

وتحلیل محیط داخلی و خارجی و تشکیل ماتریس ارزیابی، محرز شد که تربیت بدنی دورة اول  وتحلیل شد. پس از تجزیه عاملی تجزیه

شود مدیران و  استفاده کرد. پیشنهاد می قرار دارد، در نتیجه باید از راهبردهای رقابتی STرس ایران در موقعیت راهبردی ابتدایی مدا

 درس رویکرد به آموزان دانش شدن نزدیکتر موجب پژوهش، این در آمده دست به قوت نقاط به تر ریزان تربیت بدنی با نگاهی عمیق برنامه

  .شوند( سالمتی حفظ و کسب) دوره این در بدنی تربیت

 

 

  های کلیدی واژه

 ، مدارس ایران، نیروهای ستادی.SWOTدرس تربیت بدنی، دورة اول ابتدایی، ماتریس 

 
 

                                                                 

                                                                                      Email: z.mirzazadeh@um.ac.ir 09124476208نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

تربیت بدنی، فرایندی آموزشی است که در آن از 

آموز  عنوان راهی برای کمک به دانش فعالیت جسمانی به

نگرش مثبت در  منظور کسب مهارت، آمادگی، دانش و به

راستای رشد مطلوب، کسب سالمت عمومی و به حداکثر 

ها برای اجرای فعالیت بدنی استفاده  رساندن فرصت

 (.8) شود می

گرفته در مورد نقش حرکت و  نتایج تحقیقات انجام

دهد که  فعالیت بدنی در رشد یکپارچۀ انسان نشان می

استفادۀ صحیح از برنامۀ حرکتی و ورزش مناسب با 

ویژه در  شناختی انسان، به های ساختاری و روان ویژگی

دوران کودکی و نوجوانی، ضمن تأمین سالمت جسم و 

روان، فرد را برای زندگی در محیط اجتماعی آماده 

(. بر این پایه و با عنایت به نقش و اهمیت 4سازد ) می

سازندۀ ورزش در حفظ، بهداشت و ارتقای سطح سالمت 

ریزی اصولی و منطقی و مبتنی  برنامه جامعه، الزم است با

بر نیازهای آموزش و پرورش و رویکردهای تربیت بدنی و 

انداز توسعۀ کشور در  ورزش در مسیر دستیابی به چشم

بخش تربیت بدنی و ورزش مدارس همگام با سایر 

های اجرایی گام برداشت. هر گاه صحبت از توسعه  دستگاه

ریزی  از مدیریت و برنامهناچار باید  آید، به به میان می

ویژه در اموری که خود  صحبت به میان آورده شود. به

موجب توسعۀ امور دیگر بوده و بستر خوبی را در این 

توان به ورزش  آورد؛ از جملۀ این امور می زمینه فراهم می

و تربیت بدنی مدارس اشاره کرد که تحقیقات و تجربیات 

تواند موجب  نی میموجود حاکی از آن است که تربیت بد

آمادگی بدنی، تندرستی، سالمتی عاطفی و اجتماعی، 

آموزان ابتدایی  اخالقی و معنوی ذهنی و عقالنی دانش

های  ( و تأثیرات مثبت روی سایر شاخص15شود )

اجتماعی مانند درمان، بهداشت، شادابی و نشاط و اقتصاد 

فاق آرا و غیره داشته باشد. اما امروزه، آنچه اهل فن بدان ات

ریزی است.  دارند جداناپذیری علم مدیریت از علم برنامه

سالۀ 20انداز  حال که قرار است در مسیر رسیدن به چشم

ریزی راهبردی  توسعۀ کشور گام برداشته شود، برنامه

عنوان یک ضرورت مطرح است و باید در سرلوحۀ کار  به

ی و قرار گیرد. بر این مبنا شناسایی موقعیت و جایگاه فعل

اهدافی که باید بدان دست یافت، اهمیت خاصی دارد 

های قوی برای  (. اسناد باالدستی که پشتوانه18)

ریزی و فعالیت در حوزۀ تربیت بدنی و ورزش  برنامه

 شوند، به قرار و شرح زیرند: آموزش و پرورش محسوب می

  تربیت بدنی و ورزش در قانون اساسی جمهوری

سوم به آموزش پرورش و تربیت اسالمی ایران، که در اصل 

 بدنی اشاره و تأکید شده است.

 1404انداز  سالمت و تندرستی در سند چشم 

جمهوری اسالمی ایران، که در آن برخورداری جامعۀ 

 ایرانی از سالمت و... مورد تأکید قرار گرفته است.

  تربیت بدنی و ورزش در برنامۀ پنجم توسعۀ

 19و 17، 13، 9رد جمهوری اسالمی ایران، که در موا

 مورد تأکید قرار گرفته است.

  تربیت بدنی و ورزش در سند تحول بنیادین

 (.3وزارت آموزش و پرورش )

های کالن ورزش کشور و نیز اهداف  همگام با سیاست

مدنظر وزارت آموزش و پرورش در چارچوب سند 

و  1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  چشم

ول بنیادین آموزش و پرورش، همچنین اهداف سند تح

های ورزشی مدارس ابتدایی کشور نیز تحت  تبع فعالیت به

گیرد که در این پژوهش با  تأثیر تغییرات اساسی قرار می

بررسی وضعیت داخلی و خارجی درس تربیت بدنی دورۀ 

و با SWOT اول ابتدایی در قالب تحلیل ماتریس

یکرد های اهداف کمی و کیفی سعی شده با رو شاخص

 فرهنگی و مدیریت راهبردی به آن پرداخته شود.–علمی 
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  در زمینۀ تربیت بدنی مدارس تحقیقات زیادی انجام

به تدوین برنامۀ  1392گرفته است. بابویی در سال 

های ورزشی وزارت آموزش  راهبردی تربیت بدنی و فعالیت

های  و پرورش پرداخت. این محقق با بررسی فعالیت

( نشان داد WTت را در منطقۀ راهبردی )ورزشی این وزار

نیازسنجی »( در پژوهشی با عنوان 1382نژاد ) (. همتی3)

، به این «درس تربیت بدنی و ورزش در دورۀ دبیرستان

های اصلی تربیت بدنی  نتیجه رسید که اولویت هدف

 (. 19ارتقای سالمت و آمادگی جسمانی است )

دیریت ( به بررسی مشکالت م1382نژاد ) رمضانی

های تربیت بدنی و نیازهای ورزش مدارس متوسطۀ  کالس

ایران پرداخت و نتایج نشان داد مشکالت مربوط به سایر 

تر از مشکالت مربوط به رفتار  عوامل آموزشی، شایع

بررسی عوامل تأثیرگذار بر (. »10شاگردان است )

بخشی درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه از  کیفیت

عنوان تحقیق شعبانی بهار « رزشدیدگاه معلمان و

 ( است. 1387)

نتایج تحقیق بیانگر آن است که از دیدگاه معلمان 

تربیت بدنی عوامل اهداف آموزشی، برنامۀ آموزشی، 

محتوای آموزشی و شیوۀ تدریس در حد زیادی بر 

(. از جمله 12بخشی درس تربیت بدنی اثرگذارند ) کیفیت

توان به  ورها میگرفته در دیگر کش تحقیقات انجام

( در 2015)و همکاران  1تحقیقات زیر اشاره کرد: موهد

پژوهش خود به مشخص کردن اثربخشی آموزش برای 

و  2(؛ بررسی دری23معلمان تربیت بدنی پرداختند )

( در زمینۀ اینکه معلمان تربیت بدنی 2012همکاران )

آموزان چه  یونان در مورد نیازهای تربیت بدنی دانش

( در مورد 2012) 3د و پژوهش تی سانکاریدودانن می

تربیت معلمان تربیت بدنی برای آموزش تربیت بدنی 

                                                                 

1 . Mohd 
2 . Derri 

3 . Tsangaidou 

گرفته در زمینۀ  (. ولی هر کدام از تحقیقات انجام24،21)

ورزش مدارس بیشتر به بررسی و رفع مشکالت کنونی 

مدرسه پرداخته یا نگاه کلی به تربیت بدنی وزارت آموزش 

که در پژوهش حاضر سعی  حالیاند، در و پرورش داشته

ها، تهدیدها  شده است تا با توجه به تحلیل محیطی فرصت

و نقاط قوت و ضعف درس تربیت بدنی خاص دورۀ اول 

ابتدایی با توجه به جایگاه کنونی آن بررسی شود تا بتوان 

به نظام ورزش کشور که از دورۀ اول ابتدایی )سه پایۀ اول 

 .گیرد، کمک کرد یصورت رسمی شکل م دبستان( به

 

 روش تحقیق

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش تحلیلی، 

توصیفی انجام گرفته است. برای انجام این پژوهش 

های کیفی مصاحبه با  های کمی از شیوه بر شیوه عالوه

نظران هم استفاده شد تا برای تهیۀ پرسشنامۀباز  صاحب

بعد، محقق پس  دست آید. در مرحلۀ تری به اطالعات جامع

آوری اطالعات از طریق پرسشنامۀ باز و مصاحبه و  از جمع

همچنین مرور ادبیات و پیشینۀ تحقیق، به تهیۀ 

 ارزشی لیکرت اقدام کرد. پرسشنامۀ بسته در طیف پنج

محتوای پرسشنامه حاوی دو قسمت محیط داخلی با 

سؤال بود که در محیط  16سؤال و محیط خارجی با  22

مل نیروی انسانی، محتوای آموزشی، ارزشیابی، داخلی عوا

هدف، ایمنی تجهیزات و فضا، و در محیط خارجی عوامل 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و قانونی  -فرهنگی

بررسی شد که پس از تأیید روایی توسط استادان و 

متخصصان، پایایی آن در پرسشنامۀ محیط داخلی از 

و در 752/0پایاییطریق آلفای کرونباخ با ضریب 

تأیید شد و در میان  719/0پرسشنامۀ محیط خارجی 

نفر مشتمل  76جامعۀ آماری تحقیق که عبارت بودند از 

ها و  بر کلیۀ معاونان تربیت بدنی ادارۀ کل استان
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های ورزشی  و فعالیت کارشناسان و مسئوالن تربیت بدنی

  حوزۀ ستادی وزارت آموزش و پرورش، توزیع شد.

ای برای  نمونه های تک پژوهش از آزمون در این

ها و  ها )محیط داخلی( و فرصت ها و ضعف شناسایی قوت

تهدیدها )محیط خارجی(، از تحلیل عاملی برای 

بندی عوامل محیط داخلی و خارجی و تحلیل  اولویت

 ماتریس عوامل داخلی و خارجی استفاده شد.

 

 

 های تحقیق  نتایج و یافته

ترین نقاط قوت و  داخلی: مهم الف( ماتریس عوامل

ضعف درس تربیت بدنی دورۀ اول ابتدایی مدارس ایران با 

ای مشخص و با استفاده از  نمونه استفاده از آزمون تک

ترتیب اولویت در  بندی شد که به تحلیل عاملی اولویت

بر موارد  عالوه 1جدول  نمایش داده شده است. 1جدول 

یس عوامل داخلی را نیز بیان آمده در ماتر دست باال نمرۀ به

 .کند می

 آمده از ماتریس عوامل داخلی دست ترتیب اولویت و نمرة به . نقاط قوت و ضعف به1جدول 

 قوت ضریب اهمیت وزن نمره
671/0  065/0  آموزان در این سن برای ورزش و فعالیت در این ساعت انگیزۀ دانش                3/ 21 

161/0  26/0  70/3  ای درس تربیت بدنی در یک روز دقیقه 45ری متوالی دو ساعت برگزا 

132/0  047/0  79/2  افزایش سطح سواد معلمان تربیت بدنی 

122/0  046/0  56/2  وجود کتاب راهنمای معلم 

 ضعف ضریب اهمیت وزن نمره

167/0  044/0  57/2  آگاهی مسئوالن تربیت بدنی از رویکرد تربیت بدنی در این دوره 

110/0  041/0  48/2  آگاهی معلمان تربیت بدنی این دوره از شرح شغل 

067/0  038/0  30/2  آگاهی مدیران و مسئوالن تربیت بدنی از وجود برنامۀ درسی در این دوره 

066/0  038/0  25/2  نام درس آموزان برای ثبت ارزشیابی حرکات بنیادین و آمادگی جسمانی دانش 

076/0  036/0  11/2  دبستانی ربیت بدنی در دورۀ پیشوجود برنامۀ ت 

073/0  035/0  07/2  آموزان در رابطه با درس تربیت بدنی کتاب کار دانش 

073/0  035/0  07/2  ایمنی فضاهای مورد استفاده در ساعات تربیت بدنی مدارس    

068/0  034/0  00/2  ساخته مخصوص این دوره در کالس ی و معلمآموزش کمکاستفاده از وسایل  

068/0  034/0  00/2  ای درس تربیت بدنی بدون در نظر گرفتن اهداف این دوره توسط معلمان تدریس سلیقه 

068/0  034/0  00/2  استفاده از دفتر کار 

063/0  033/0  93/1  دسترسی به کتاب راهنمای معلم برای تمام معلمان 

061/0  032/0  89/1 بیشتر معلمان، مدیران، های آموزشی در کشور و... برای آشنایی  برگزاری دوره 

 بخشی(. کارشناسان و مسئوالن با برنامۀ درسی این دوره )دورۀ کیفیت

061/0  032/1  89/1  فرم ارزشیابی معلم تربیت بدنی مخصوص این دوره 

067/0  031/0  82/1  برای تدریس این دوره باتجربهاستقبال معلمان  

133/0  044/0  57/2 نسبت به سایر دروس از دیدگاه مسئوالن، اهمیت درس تربیت بدنی این دوره  

 مدیران و دیگر معلمان تربیت بدنی

101/0  043/0  54/2  تأثیر کوچک شدن فضاهای ورزشی بر درس تربیت بدنی 

011/0  041/0  48/2  آگاهی معلمان از وسایل و تجهیزات ورزشی مناسب این دوره 

057/0  031/0  82/2 آن بر اهداف آمادگی جسمانی کمبود ساعت درس تربیت بدنی و تأثیر  

 آموزان این دوره دانش

959/2  جمع  1 
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 دیدگاه از  دهد نشان می 1طورکه جدول  همان

 در شده مطرح هایگویه کلیۀ بین از و دهندگان پاسخ

 انگیزۀ قوت، نقاط اولویت اولین داخلی، محیط

اولین اولویت در نقاط  و تحرک به سن این در آموزان دانش

آگاهی مسئوالن تربیت بدنی از رویکرد درس ضعف عدم 

تربیت بدنی در این دوره، است. رویکرد درس تربیت بدنی 

در این دوره کسب و حفظ سالمتی است که با توجه به 

توان کل جامعه را به  آموزان به فعالیت می انگیزۀ دانش

 سمت این رویکرد سوق داد.

ه بین آمده از این ماتریس ک دست با توجه به نمرۀ به

توان نتیجه گرفت درس تربیت بدنی  است، می 4و  50/2

دورۀ اول ابتدایی مدارس ایران در محیط داخلی در منطقۀ 

 قدرت قرار گرفته است.

 ها و ترین فرصت ب( ماتریس عوامل خارجی: مهم

تهدیدهای درس تربیت بدنی دورۀ اول ابتدایی مدارس 

خص و با استفاده ای مش نمونه ایران با استفاده از آزمون تک

ترتیب اولویت در  بندی شد که به از تحلیل عاملی اولویت

 نمایش داده شده است. 2جدول 

 

 آمده از ماتریس عوامل خارجی دست ترتیب اولویت و نمرة به ها و تهدیدها به . نمایش فرصت2جدول 

 نمره وزن ضریب فرصت

 057/0 051/0 11/1 اجتماعی، فرهنگی و تربیتی( عنوان یک عامل سازنده )روانی، نگرش جامعه به ورزش به

 060/0 056/0 07/1 آموزان از تربیت بدنی این دوره های گروهی بر ذهنیت دانش تأثیر رسانه

 059/0 057/0 04/1 های تربیت بدنی )معلم، مربی( دار توسط دانشکده تربیت نیروی انسانی جهت

 نمره وزن ضریب تهدید

 147/0 047/0 93/1 ی مدرسه با تربیت بدنیمشارکت انجمن و اولیا

 141/0 073/0 93/1 آموزان جای تحرک و فعالیت در بین دانش های کامپیوتری به جایگزینی بازی

 126/0 067/0 89/1 افزایش تورم و تأثیر آن بر بودجۀ تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

 146/0 077/0 89/1 بین برخی از مدیران های راهبردی ای بر اجرای برنامه تقدم اقدامات سلیقه

 148/0 078/0 89/1 قیمت وسایل و تجهیزات ورزشی

 011/0 065/0 68/1 کرده برای اشتغال در این دوره انگیزۀ افراد تحصیل

 094/0 064/0 46/1 آگاهی والدین از اهداف تربیت بدنی در این دوره

 056/0 044/0 32/1 آموزان در کالس درس انشجمعیت رو به رشد و تأثیر آن بر افزایش تعداد د

شناسی و...( در  های تخصصی )مدیریت، آسیب آموختگان تربیت بدنی با گرایش استخدام دانش

 مقطع ابتدایی

32/1 031/0 040/0 

 057/0 044/0 30/1 آگاهی مدیران و مسئوالن غیر تربیت بدنی از اهداف درس تربیت بدنی در این دوره

 066/0 054/0 22/1 بودن ماهیت درس زا بیآسمکفی معلمان تربیت بدنی از طرف دولت با توجه به  حمایت حقوقی

 052/0 043/00 21/1 گرایی نگرش مثبت عموم مردم به مسابقات و نتیجه

 062/0 053/0 18/1 آموزان مردم جامعه بر تحرک و فعالیت بدنی دانش رفعالیغتأثیر زندگی ماشینی و 

 551/1 1  جمع

 

توان گفت که  دهد می نشان می 2طورکه جدول  همان

فرصت و  3شده در محیط خارجی  های مطرح در بین گویه

دهندگان برای درس تربیت بدنی  تهدید از نظر پاسخ 13

ها،  در این دوره شناسایی شده است که اولویت اول فرصت

عنوان یک عامل سازنده و  نگرش جامعه به ورزش به

یدها، عدم مشارکت انجمن و اولیای اولویت اول تهد

آمده از  دست با توجه به نمرۀ به  مدرسه با این درس است.

توان نتیجه  است، می 1و  50/2این ماتریس که بین 

گرفت درس تربیت بدنی دورۀ اول ابتدایی مدارس ایران 

 در محیط خارجی در منطقۀ تهدیدها قرار گرفته است.
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 گیری  بحث و نتیجه

آمده از ماتریس عوامل داخلی  دست ه نمرۀ بهبا توجه ب 

آمده برای  دست و ماتریس عوامل خارجی، منطقۀ راهبرد به

 است.  STاین درس، منطقۀ 

 
. نمایش منطقۀ استراتژیک درس تربیت بدنی 1شکل 

 دورة اول ابتدایی

 

آورند،  را به اجرا در می 1STهایی که راهبرد سازمان

گیرند و هدف آنها استفاده از  حالت رقابتی به خود می

(. این 20نقاط قوت و پرهیز از تهدیدهای خارجی است )

سازمان که دارای نقاط قدرت داخلی است، با تهدیدهایی 

نسبت خوبی  روست و در موضع به در محیط خارجی روبه

، در واقع هدف چنین سازمانی استفاده از نقاط قرار دارد

(. با 5قوت برای مقابله با تهدیدهای خارجی است )

آمده در ماتریس  دست های به تر به نمره نگاهی دقیق

که  50/2ارزیابی داخلی و فاصلۀ کم آن با نمرۀ 

هاست  ها به ضعف کنندۀ مرز بین برتری قوت مشخص

توجهی و  با کمتوان نتیجه گرفت که  (، می1)شکل 

راحتی از منطقۀ  توان به برنامگی در این درس می بی

نزول پیدا کرد. این در حالی است   2WTبه STراهبردی 

های نقاط قوت که  بندی تر به بخش که با نگاهی عمیق

ریزی  شامل برنامۀ درسی و نیروی انسانی است و برنامه

به  توان ها، می دقیق برای پررنگ شدن این بخش

موجب نزدیک شدن  تهدیدهای این درس فائق آمد و

هرچه بیشتر کل جامعه به رویکرد این درس که همانا 

                                                                 

1 . Strength - Threat 

2 . Weakness - Threat 

ای  کسب و حفظ سالمتی است، رسید و در آینده جامعه

آموزان کنونی را شاهد بود. با  تر متشکل از دانش سالم

در  STتوجه به قرار گرفتن درس تربیت بدنی در منطقۀ

تر، در ادامه به  ست آمدن نتایج ملموسد این پژوهش و به

تر نقاط قوت و تهدیدها و مقایسۀ  بندی کلی بخش

  پردازیم. آمده می دست تحقیقات پیشین با نتایج به

را   آمده در قسمت نقاط قوت دست چهار عامل به

 بندی کرد: توان به دو بخش کلی زیر بخش می

. وجود کتاب 1الف( محتوای آموزشی شامل 

. برگزاری متوالی دو ساعت تربیت 2معلم و راهنمای 

 بدنی در یک روز. 

. افزایش سطح سواد 1ب( نیروی انسانی شامل 

آموزان برای  . انگیزۀ دانش2معلمان تربیت بدنی و 

 فعالیت در این ساعت. 

: کتاب راهنمای معلم در درس 1-در قسمت الف

برای  1389تربیت بدنی پیرو برنامۀ درسی در سال 

ار در درس تربیت بدنی این دوره تدوین شد. اولین ب

( به ارزیابی کتاب پرداخته و لزوم کتاب را 1392کشکر )

بر  (. عالوه14کند ) برای درس تربیت بدنی تصدیق می

( در پژوهش خود وجود کتاب را در 2012این، دری )

یونان موجب شناخت بیشتر معلمان از اهداف تربیت 

( 2011اوکلی و همکاران )، 3(. دادلی21داند ) بدنی می

 (. 22در مورد وجود کتاب به نتایج مشابهی رسیدند )

 درس یک از پیاپی : برگزاری متوالی دو ساعت2-الف

( مجاز 1391در برنامۀ درس ملی ) ابتدایی مقطع در

که در این پژوهش جزء نقاط قوت  (، درحالی4نیست )

مۀ دهندگان از برنا تلقی شده است. شاید ناآگاهی پاسخ

طور کامل یا عدم آگاهی قانونگذاران برنامۀ  درسی ملی به

درسی از ماهیت درس تربیت بدنی موجب بروز این تضاد 

 شده است.

                                                                 

3 . Dudly 

 کارانه محافظهمنطقۀ 

SO 

 تهاجمی منطقۀ

WO 

 ST منطقۀ رقابتی
 

 WTمنطقۀ تدافعی
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: افزایش سواد معلمان با نتایج 1-در بخش ب 

( 1389( و غفرانی )1391شعبانی بهار ) تحقیقات

( 1393های رضوی ) ( و با پژوهش13،12همخوانی دارد )

(. این عدم 11،9( مغایر است )1390) و سیف پناهی

گرفته از تفاوت جامعۀ مورد  تواند نشأت همخوانی می

بررسی محققان باشد. آموزش و پرورش با استخدام 

موجب پررنگ  1389نیروهای جوان و متخصص در سال 

 شدن این قوت در بخش تربیت بدنی این ارگان شده است. 

ن سن برای آموزان در ای : انگیزۀ باالی دانش2 -ب

( و 1390تحرک و فعالیت بدنی با نتایج تحقیقات آزمون )

(. تحرک و فعالیت 3،2( همخوانی دارد )1392بابوئی )

ماهیت درس تربیت بدنی است که مجریان آن 

 مهم، عامل دو این بودن موازی. هستند آموزان دانش

. معلم توسط درس، بهتر اجرای در است قدرتمندی کمک

 شدهبرشمرده تهدید نقاط قوت، نقاط بندی دسته از پس

 مقایسه  مشابه تحقیقات با را دهندگان پاسخ توسط

تر  صورت منسجم ها به بندی وسیلۀ این تقسیم ایم تا به کرده

ها به تهدیدها فائق آمد و به نتایج  بتوان با استفاده از قوت

تری در درس تربیت بدنی این دوره دست یافت.  مطلوب

توان با توجه  آمده در این تحقیق را می دست تهدیدهای به

های: الف( بخش فرهنگی  به سطح کالن محیط به قسمت

اجتماعی با شش عامل؛ ب( بخش اقتصادی با دو عامل؛ 

ج( بخش سیاسی با سه عامل؛ د( بخش قانونی با یک 

عامل و در نهایت و( بخش فناوری با یک عامل، که در 

 بندی کرد. سیمشود، تق مجموع شامل سیزده عامل می

 اجتماعی شامل:  -الف( بخش فرهنگی

: ناآگاهی والدین از اهداف درس تربیت بدنی در 1-الف

( 1392( و بابویی )1392این دوره که با تحقیقات آزمون )

 (. 2،3همراستاست )

: عدم مشارکت انجمن و اولیای مدرسه در این 2 -الف

ن از گرفته از ناآگاهی آنا درس را که ممکن است نشأت

توان با تمهیداتی در جهت برطرف  اهداف درس باشد، می

نوعی دیگر این دو عامل  کردن عامل اول، کمرنگ کرد یا به

را علت و معلول همدیگر تلقی کرد که برطرف کردن یکی 

 موجب برطرف کردن دیگری خواهد شد.

: عدم آگاهی مسئوالن و مدیران غیر تربیت 3 -الف

زاده  ن دوره که با پژوهش محرمبدنی از اهداف درس در ای

 (. 16،12( همخوانی ندارد )1391( و شعبانی بهار )1392)

: نگرش مثبت عموم مردم به مسابقات و 4-الف

( همخوانی 1392گرایی که با پژوهش حسینی ) نتیجه

و با توجه به  4و  3(. نظر به تهدید شمارۀ 6دارد )

اره شد، ای که به چند نمونۀ آن اش حرفه تحقیقات ورزش

ها و  ای در دانشگاه توان توجه مسئوالن به ورزش حرفه می

به سمت مسابقات  ها را یکی از دالیل نگرش جامعه هیأت

دانست. شاید اگر مسئوالن با توجه به اهمیت ورزش 

ای توجه بیشتری به آن  تربیتی و تأثیر آن بر ورزش حرفه

 کرد.  مبذول داشتند، نگرش جامعه هم تغییر می

: تأثیر زندگی ماشینی و غیرفعال جامعه بر 5 -الف

آموزان تهدیدی است که  حرکت و فعالیت بدنی دانش

دلیل وابستگی  آموزان این مقطع را به بیشتر از همه دانش

 گیرد. آنها به والدین خود در برمی

کرده برای اشتغال در  : عدم انگیزۀ افراد تحصیل6 -الف

عاونت تربیت بدنی و این دوره با نتایج گزارش عملکرد م

( همخوانی ندارد 1393سالمت وزارت آموزش و پرورش )

نگری معاونت  کلی  توان به (. این ناهمخوانی را می18)

که مورد  تربیت بدنی به استخدام افراد نسبت داد، درحالی

مطالعۀ این پژوهش استخدام خاص دورۀ اول ابتدایی بوده 

 است.

 بخش اقتصادی شامل: -ب

ایش تورم و تأثیر آن بر بودجۀ تربیت بدنی : افز1-ب 

 وزارت آموزش و پرورش. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

https://ntsmj.issma.ir/article-1-607-en.html


 1394زمستان ،  11 ، شمارة 3 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة  

 

 

54 

: افزایش قیمت وسایل و تجهیزات ورزشی که با 2-ب

( 1391( و شعبانی بهار )1392تحقیقات رشید لمیر )

عوامل اقتصادی بخشی  (. درحقیقت12،7همخوانی دارد )

از محیط کالن است که تربیت بدنی را در بیشتر جوامع 

 دهد. ثیر قرار میتحت تأ

 بخش سیاسی شامل:  -ج

های  ای بر اجرای برنامه : تقدم اقدامات سلیقه1-ج

( 1392زاده ) راهبردی بین برخی مدیران که با نتایج محرم

(. همراستایی این 16،6( همخوانی دارد )1392و حسینی )

تحقیقات در جوامع مختلف تأییدکنندۀ این مطلب است 

ای با سازمان آنها ندارد  ران رابطهای مدی که عملکرد سلیقه

توانند  و مدیران در هر سازمانی چه خرد و چه کالن می

ای عمل  راحتی از اعمال قانون صرف نظر کرده و سلیقه به

 کنند. 

آموزان  : جمعیت رو به رشد و افزایش تعداد دانش2-ج

بندی سیاسی این پژوهش است. با  در کالس جزء تقسیم

افزایش جمعیت که از طرف های  توجه به سیاست

دولتمردان تدبیر شده است و با توجه به ایمن نبودن 

فضاهای مورد استفاده در ساعات تربیت بدنی، افزایش 

آموزان در کالس جزء تهدیدهای جدی برای  تعداد دانش

 شود.  این درس تلقی می

آموختگان تربیت بدنی با  : استخدام دانش3 -ج

شناسی و...(. با در  آسیبهای تخصصی )مدیریت،  گرایش

آموزان و اهداف درس در این دوره  نظر گرفتن سن دانش

که شامل آموزش حرکات پایه، آمادگی جسمانی و... 

آموختگان تربیت بدنی  شود از دانش شود، پیشنهاد می می

شناسی  با گرایش عمومی استفاده شود تا از دروس روان

بهتری با  بیشتری بهره برده باشند و در کالس تعامل

 آموزان این سن داشته باشند. دانش

 

 

 بخش قانونی شامل: -د

: حمایت حقوقی ناکافی معلمان تربیت بدنی از 1-د 

زا بودن ماهیت درس که با  طرف دولت با توجه به آسیب

آمده در گزارش عملکرد معاونت تربیت بدنی  دست نتایج به

رد ( همخوانی دا1393و سالمت وزارت آموزش و پرورش )

شده  (. نظر به ایمن نبودن بسیاری از فضاهای استفاده18)

در ساعات تربیت بدنی و ناکافی بودن حمایت قانونی معلم 

ای برای  تربیت بدنی در صورت بروز حادثه، معلم انگیزه

فعالیت بهینه نخواهد داشت و این خود موجب بروز 

 مشکالت دیگری برای درس خواهد شد.

 بخش فناوری شامل: -و

جای تحرک و  های کامپیوتری به : جایگزینی بازی1-و 

گیرد،  فعالیت تهدیدی است که در بخش فناوری قرار می

( همخوانی دارد 1392که با نتایج تحقیق رشید لمیر )

توان مقابله  (. امروزه با دنیای مجازی و جذابیت آن نمی7)

تواند  درستی هدایت نشود، می کرد و اگر این تهدید به

 جدی موجب گرایش جامعه به عدم تحرک شود. طور به

ترین  از آنجا که تربیت بدنی و ورزش، یکی از قوی

شود،  ها محسوب می نهادهای تأثیرگذار در فرهنگ ملت

های تربیت بدنی در مدارس  توان با گسترش فعالیت می

های جسمانی، روحی و قوای عقالنی  سطح توانایی

های  روانی و ناراحتیهای  آموزان را افزایش و تنش دانش

جسمانی را کاهش داد. درس تربیت بدنی از نظر ضوابط 

آموزشی تقریباً مشابه سایر دروس است، اما در عمل از 

 (.8نظر ارزش و اهمیت مساوی با سایر دروس نیست )

یکی از دالیل پایین بودن ارزش این رشته، اجرا نشدن 

ست. برنامۀ درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ا

متأسفانه با وجود برنامۀ درسی تربیت بدنی در این مقطع، 

های زیادی مواجه بوده است  اجرای آن همواره با دشواری

شده در این  ها و تهدیدهای برشمرده که تعدادی از ضعف

پژوهش مبین آن است، مانند ناآگاهی مسئوالن تربیت 
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بدنی و غیر تربیت بدنی از وجود برنامۀ درسی و رویکرد 

ای برخی مدیران و اجرای  آن، تقدم اقدامات سلیقه

 های پیشنهادی بدون توجه به برنامۀ درسی.  طرح

ها ما را به دو قسمت محتوای  نگاه کلی به قوت

کند که جزیی از  آموزشی و نیروی انسانی متوجه می

ترین  شده در برنامۀ درسی است. شاید معروف عناصر بیان

برنامۀ درسی، برنامۀ درسی را شده از عناصر  برداشت ارائه

اند از: اهداف، محتوا،  کند که عبارت عنصر بیان می 9با 

های تدریس، ارزشیابی، نیروی انسانی، فضا و  روش

(. در نتیجه 1و زمان ) آموزان بندی دانش امکانات، گروه

شده در شورای عالی آموزش و  اجرای برنامۀ درسی تصویب

که  های آن  ه به مؤلفهپرورش در سطح کل کشور، با توج

تواند ما را در  شوند، می های درس محسوب می جزء قوت

آمده در این پژوهش که همانا  دست اجرای راهبرد به

استفاده از نقاط قوت برای فائق آمدن به تهدیدهاست، 

 کمک شایانی کند.
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