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 چکيده
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران بر توسعه مؤلفه های تربیت 

بدنی مدارس شهر کرمان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه و نمونه 

  043بدست آمده برابر با  دنی شهر کرمان بودند که طبق آمارو مرد تربیت باین تحقیق، کلیه دبیران زن 

مونه گیری شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق نفر بودند و به طور تمام شمار ن

 نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید 03ساخته گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظر 

( محاسبه گردید. به منظور شناسایی عوامل و بررسی روایی سازه از CVI=10/3گردید و روایی محتوایی )

(  𝛂=30/3تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پایایی درونی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ )

 <30/3سطح معناداری بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پارامتریک تی تک نمونه ای در 

P  ،درصد از کل واریانس ها مربوط به چهار   30/43استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد

عامل بود. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد بین نمره همه عوامل با نمره مالک از دیدگاه دبیران 

مچنین اولویت بندی میزان تأثیر مسئولیت تربیت بدنی شهر کرمان اختالف معناداری وجود داشت. ه

 AHPپذیری اجتماعی دبیران بر توسعه مؤلفه های تربیت بدنی مدارس شهر کرمان با استفاده از روش 

به ترتیب عبارت بودند از: ارتقای تمایل دانش آموزان به ورزش، شناسایی و هدایت استعدادها، برگزاری 

می. با توجه به یافته های پژوهش به طور کلی می توان چنین رویدادهای مختلف دانش آموزی و جذب حا

نتیجه گرفت که جدی گرفتن زنگ ورزش در مدارس سبب شناسایی و هدایت بهتر استعدادهای ورزشی 

  .و نهایتاً قهرمان پروری در آینده می شود

 .مسئولیت پذیری اجتماعی، تربیت بدنی، مدارس، کرمان: واژگان کليدي
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 3 .کوروش قهرمان تبریزي 2تهمورث نورایی، 1صدیقه سيستانی

 .کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان 0
 .استادیار بازنشسته دانشگاه شهید باهنر کرمان 2
 .دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان 0
 

  نام نویسنده مسئول:

 صدیقه سيستانی

مؤلفه هاي  ي پذیري اجتماعی دبيران بر توسعه تأثير مسئوليت

 تربيت بدنی مدارس شهر کرمان
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 مقدمه

توسعه تربیت بدنی و ورزش به عنوان زمینه ساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست، بخشی از برنامه های توسعه ملی به شمار 

ست. در سال های گذشته می رود. شمول ورزش در برنامه های ملی مستلزم رعایت همه جوانب، آثار و کارکردهای این پدیده در جامعه ا

نهادهای مختلف بخش تربیت بدنی و ورزش، برنامه های متعددی طراحی و اجراکردند، اما به دلیل عدم هماهنگی و انسجام کافی، از کارایی 

ر و عمل الزم برخوردار نبوده است و به نظر می رسد مسأله ناکامی بعد از تدوین طرح جامع ورزش نیز ادامه دارد. شکاف عمیق بین نظ

[ امروزه منابع (0)غیرکاربردی شدن دانش تربیت بدنی، نشان می دهد که از امکانات و منابع موجود به درستی بهره برداری نشده است ]

انسانی نیز ارزشمندترین سرمایه یک سازمان به شمار می روند. یکی از سازمان هایی که بیشترین نیروی انسانی جامعه را به خودش اختصاص 

ه، سازمان آموزش و پرورش می باشد. در این راستا بخشی از منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش را دبیران تربیت بدنی تشکیل می داد

دهند که در داشتن جامعه ای پویا و سالم نقش زیادی دارند. ظهور و حاکمیت این دیدگاه که موفقیت و اثر بخشی سازمان ها در گرو هدایت 

ویژه منابع انسانی، موجب شده تا در سال های اخیر به رفتارها و نگرش های کارکنان از جمله مسئولیت پذیری توجه قابل  صحیح منابع، به

[. اغلب این طور گفته می شود که مسئولیت پذیری شامل مشکالت (2)مالحظه ای شود. لذا دبیران تربیت بدنی از این مهم مستثنی نیستند ]

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و شخصی با آن  ها روبرو می شویم. افراد حس مسئولیت پذیری را در زندگی و طی  فراوانی است که در زندگی

آموزش فرا می گیرند. مدارس، مکان هایی مهم برای ارائه عادت های رفتاری متعهدانه است. معلمان مهم ترین عامل آموزشی هستند چون 

مسئولیت پذیری ما بدون "و  "دستیابی به خواسته ها"( عقیده 01۹0[. مالگر)(0)معلمی هستند]معرف برنامه ریزی،کاربرد و ارزیابی دوره 

توجه به رشته تحصیلی دانش آموز در قبال ملزم شدن یا نشدن دانش آموزان به پیروی از برنامه های آمادگی جسمانی در طول اوقات 

جلوگیری از کاهش سطح دستیابی به خواسته های دانش آموزان از آن مقداری را مورد بحث قرار داده است. حداقل مسئولیت ما،  "فراغتشان

است که قبل از آموزش های ما داشته اند؛ یعنی ما نباید تمایل دانش آموزان به شرکت در فعالیت های ورزشی را کاهش دهیم اگرچه 

وزان برای یافتن راه های افزایش آمادگی جسمانی در برانگیختن دانش آموزان اهمیت زیادی دارد، ولی کمترین سهم ما کمک به دانش آم

[. امروزه اهمیت آموزش و پرورش بر هیچکس پوشیده نیست، سرمایه امروز و آینده ماست، سرمایه ای (4)درون محیط زندگی شان است ]

نور سوق داده است. مهم ترین عنصر  که نمی توان قیمتی بر آن نهاد و همان چیزی است که بشر را از عصر تاریکی و جهل به عصر روشنایی و

این نهاد سرنوشت ساز، جامعه عظیم معلمی است که مسئولیت هدایت و پرورش یک نسل بر عهده آنهاست. بنابراین هرگونه سرمایه گذاری 

ی بهره وری آنان می شود، عملی و هدفمند به پرورش و بهسازی آنها و نیز تامین آتیه روحی و روانی این قشر انسان ساز، نه تنها موجب ارتقا

[. واقع امر این است که مسئولیت پذیری اجتماعی با ایجاد حس تعلق و وفاداری (0)بلکه می تواند موجب بالندگی و سر افرازی یک ملت بشود]

ای جامعه را پیدا نسبت به جامعه و ارزش های جمعی باعث می شود که افراد به دلیل وابستگی شان به جامعه، آمادگی ایثار و فداکاری بر

ظور ننمایند. اندیشمندان علوم اجتماعی و مدیران اجرایی امروزه بر لزوم آگاهی اجتماعی و تعهد افراد جامعه و عمل به مسئولیت اجتماعی به م

، بلکه می شودسرعت بخشیدن به کارها و کاستن از هزینه ها تأکید می ورزند. اهمیت مسئولیت پذیری تنها در گستره اجتماعی آن خالصه ن

بسیاری از روان شناسان آن را برای فرد الزم می دانند. مسئولیت پذیری اجتماعی به زندگی خود معنا و مفهومی تازه می بخشد. انسان با 

یری مسئولیت یا مسئولیت پذ [.(6)توفیق یافتن در پذیرش و انجام مسئولیت ها و تکالیف فردی و اجتماعی به زندگی خویش معنا می بخشد ]

[. واژه مسئولیت در رشته های فلسفه، جامعه شناسی، حقوق و (۹)به تنهایی، اشاره به حس وظیفه شناسی، پاسخگو بودن تعهد دارد ]

از این واژه  "در مورد آزادی"، از فیلسوفانی است که در مقاله خود با عنوان 0روانشناسی به کار  رفته است. در این رابطه جان استوارت میل

زمینه ورود این واژه به جامعه شناسی را فراهم نمود  "اخالق مسئولیت"ه کرده است و در ادامه ماکس وبر با مطرح کردن واژه استفاد

 (. در یک دسته بندی کلی می توان مسئولیت پذیری را به انواع زیر تقسیم کرد: 003۹، 2)بیرهورف

 مسئولیت پذیری در قبال خود -0

 نمسئولیت پذیری در برابر دیگرا -2

 مسئولیت پذیری در برابر طبیعت و محیط زیست -0

 مسئولیت پذیری در برابر خدا -4

  :در این منظر هر فردی الزم است تا نسبت به سالمت روح و جسم خود ارزش قائل شده و نسبت مسئوليت پذیري در قبال خود

شمندان علوم سالمت می باشد. برای مثال فردی که به آن مسئول باشد. این بعد از مسئولیت پذیری بیشتر مورد مطالعه روان شناسان و دان

نسبت به بهداشت دهان و دندان خود بی توجهی می کند، فردی است که نسبت به خویشتن مسئول نیست. توصیه پزشکان و روان شناسان 

                                                           
1 .Johan stewart mill 
2 .bier horf 
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پس مسئله اساسی در این برای شاد زیستن و انجام ورزش از جمله مواردی است که ناظر بر اهمیت توجه به مسئولیت پذیری فردی است. 

 نوع مسئولیت پذیری بر محوریت سالمت و منفعت فردی استوار است.

  :انسان به عنوان موجودی اجتماعی در زندگی جمعی خویش در برابر دیگران مسئول است و مسئوليت پذیري در برابر دیگران

و عام قابل تفکیک می باشند. مسئولیت پذیری خاص ناظر بر  می بایست برای حقوق دیگران احترام قائل شود. دیگرانی که در دو نوع خاص

 اتعهد و مسئولیت در قبال دیگرانی است که کنشگر رابطه عاطفی با آن ها دارد مانند پدر، مادر، خواهران، برادران، فرزندان و دوستان، ام

عاطفی است. برای مثال همه افراد جامعه در مقام شهروند  مسئولیت پذیری عامل به دیگری عام اشاره دارد که کنشگر با آن ها قراردادی و غیر

الزم است تا در برابر دیگر شهروندان و امور کشور خود احساس مسئولیت اجتماعی کنند و بدان عمل نماید. این سطح بیشتر در حوزه کاری 

 جه به اجتماعی بودن انسان، توجه به این بعد از مسئولیتعلوم رفتاری مانند: جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی قرار می گیرد. بنابراین، با تو

 پذیری از اهمیت بسزایی برخوردار است. مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی که موضوع این جستار است، عمدتاً ناظر بر این بعد می باشد.

  :م منابع آبی، خاکی، هوای سالمحیط زیست و عناصر تشکیل دهنده آن چون مسئوليت پذیري در مقابل طبيعت و محيط زیست

و غیره همگی متعلق به همه انسان ها هستند و از این رو احساس مسئولیت و تعهد نسبت به سالم نگه داشتن آن ها برای همگان ضروری 

باتی و عدم اثاست. این نوع مسئولیت پذیری به دلیل گستره و عمومیت آن می تواند موضوع مطالعاتی در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی 

 یقرار گیرد. امروزه با توجه به تأثیر انسان و فعالیت های توسعه ایی بر محیط زیست، توجه به این بعد از مسئولیت پذیری از اهمیت بیشتر

ی عنسبت به گذشته برخوردار گشته است. بر اساس تأثیر متقابل حیات اجتماعی و محیط زیست می توان آن را ذیل مسئولیت پذیری اجتما

 نیز قرار داد.

  :از منظر دینی انسان به عنوان اشرف مخلوقات، که دارای آگاهی و آزادی است، در مقابل خالق یکتا مسئوليت پذیري در برابر خدا

 ،مسئول اعمال و گفتار خویش بوده و نسبت به احکام و دستورات الهی، دارای مسئولیت می باشد. غالباً مباحث این بعد از مسئولیت پذیری

 حوزه مطالعاتی معارف و الهیات می باشد. از این نوع مسئولیت پذیری می توان با عنوان مسئولیت پذیری الهی نام برد. بر اساس آنچه گفته

 [.(3)دسته بندی کرد ] 0شد می توان انواع مسئولیت پذیری را بر اساس حوزه های مطالعاتی به شکل جدول 

های ارزشمند انسانی تأکید دارد که منظور از آن همان پرورش فکر و جسم در جهت رشد و دفدر جامعه ما تربیت بدنی بیشتر بر ه

مختلف انسان، جنبه اکتسابی  هایاز آنجا که معلومات و مهارت های انسانی و آموختن رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی است. تکامل ارزش

ای در آمادگی بر ورزشبدنی و درآوردن استعدادهای خود الزم است به آموزش و تمرین بپردازد. بنابراین اهمیت تربیت  فعالیتدارد، برای به 

بازسازی انرژی دانش آموزان با ورزش امکانپذیر می شود، در تئوری  تخلیه انرژی های زائد و .رسیدن به کمال واالی انسانی غیرقابل انکار است

فا می این راستا ای های جدید یادگیری، زمینه پردازش فعال و ایجاد محیط مطلوب یادگیری محقق می شود که تربیت بدنی نقش مطلوبی در

گی صنعتی و افزایش بیماری های مرتبط با بی حرکتی ورزش و تحرک جزو جدایی ناپذیر زندگی بشری بوده و فقر حرکتی ناشی از زندکند. 

بر این اساس، رسالت مدیران ورزش کشور و به خصوص  ترین دغدغه های پیش روی جامعه کنونی و مدیران ورزشی کشور است. از مهم

 یچ کوششی فروگذار نکند.از ه که هر کس در حد توان خود در انجام این رسالت عظیم معلمان ورزش در مدارس سنگین تر شده و می طلبد

خوشبختانه در مقطع کنونی مدیران ارشد تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با دیدگاه برنامه ای در مقوله ورزش دانش آموزی کشور ورود 

ز این رو ا کرده اند و به طور حتم در صورت به بار نشستن برنامه های کالن پیش بینی شده، قسمت اعظم مشکالت پیش رو مرتفع می شود.

معلمان نیز به عنوان مدیران عملیاتی ورزش دانش آموزی متعهد هستند زمینه های محقق شدن اهداف کالن ورزش را مهیا نموده، شیوه 

های جاری سازی آن را در محل خدمت خود فراهم آورده و با ارایه بازخوردهای ایجاد شده، اسباب هدایت مدیران و برنامه های راهبردی 

[.  با توجه به بررسی های صورت گرفته و با توجه به نقش مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران تربیت بدنی، از (1)] ور را فراهم آورندورزش کش

مؤلفه های ارتقای تمایل دانش آموزان به ورزش، برگزاری رویدادهای مختلف دانش آموزی، شناسایی و هدایت استعدادها و جذب حامی برای 

استفاده خواهد شد. هرچند به نظر می رسد در ایران مطالعاتی  بسیاری در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی انجام شده  انجام این تحقیق

[، (00)[ و صنوبر و حیدریان ](02)[، سروش ](00)[، سبحانی نژاد و فردانش ](03)است؛ اما اغلب آن ها همچون مطالعات مهدی زاده اصل ]

[، نه تنها در جوامع آماری متفاوت انجام شده اند؛ بلکه قطعاً تعمیم یافته های آن ها به جامعه (00)اران ][، قاسمی و همک(04)علیزاده ]

آموزش و پرورش با اشکال مواجه خواهد شد. بنابراین مسئولیت پذیری اجتماعی در جوامع مختلف نیاز به بررسی دارد؛ که با توجه به اهمیت 

موزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بنابراین ما در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این نقش دبیران تربیت بدنی در نظام آ

 سؤال مهم خواهیم بود که تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران بر توسعه مؤلفه های تربیت بدنی مدارس شهرکرمان چگونه می باشد؟
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 روش شناسی تحقيق 
از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این روش تحقیق این پژوهش توصیفی 

نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه گیری در   043تحقیق، کلیه دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهر کرمان که طبق آمار بدست آمده برابر با 

عامل ارتقای  "خرده مقیاس  4گویه مشتمل بر  00عات پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی این پژوهش تمام شمار بود. ابزار جمع آوری اطال

بود که بر اساس  "تمایل دانش آموزان به ورزش، برگزاری رویدادهای مختلف دانش آموزی، شناسایی و هدایت استعدادها و عامل جذب حامی 

نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و آموزش و پرورش  03تفاده از نظر طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم گردید. روایی صوری پرسشنامه با اس

( محاسبه گردید. همچنین برای بررسی روایی سازه از تحلیل CVI=10/3(، )01۹0تأیید گردید و روایی محتوایی بر اساس مدل الوشی )

بود بنابراین پایایی درونی کلی پرسشنامه از طریق  13/3تا  ۹6/3عاملی اکتشافی استفاده شد. دامنه پایایی عوامل این پرسشنامه از حداقل 

 اآلفای کرونباخ از میانگین عوامل ارتقای تمایل دانش آموزان به ورزش، برگزاری رویدادهای مختلف دانش آموزی، شناسایی و هدایت استعداده

کندگی داده ها و از آمار استنباطی جهت (  بدست آمد. از آمار توصیفی جهت بررسی شاخص های مرکزی و پراα=30/3و عامل جذب حامی )

و نرم افزار آماری  P<30/3تک نمونه ای در سطح معناداری  tتجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد؛ که در این راستا، از آزمون پارامتریک 

20SPSS  استفاده شد. همچنین جهت اولویت بندی مؤلفه ها به روشAHP  از نرم افزارChoice Expert ده شد. استفا 

 

 یافته هاي پژوهش
سال و  20آنها مرد بودند. که در میان آنها کمترین سن  %0/43پاسخ دهندگان زن و  % 0/01در آمار توصیفی پژوهش، نتایج نشان داد 

گزارش شد. سال  03سال و بیشترین سابقه کار  2مجرد بودند. کمترین سابقه کار  %0/02آنها متأهل و  %۹/3۹سال داشت.  03بیشترین سن 

تحصیالت  نیز در رشته ای غیر از تربیت بدنی دارای  %۹/۹از کل آزمودنی ها در رشته تربیت بدنی تحصیل کرده بودند و همچنین  0/12%

از کل آزمودنی ها  % 1/03 دارای مدرک لیسانس می باشند که بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.  % 6/61از کل آزمودنی ها بودند. 

 %0/06نفر نمونه تحقیق که دارای سابقه قهرمانی هستند،  012فاقد سابقه قهرمانی بودند. از تعداد کل   % 0/40سابقه قهرمانی داشتند و 

 %0/61زمودنی ها از نظر وضعیت استخدامی از کل آدارای مقام در سطح استانی می باشند که بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. 

در ورزش های رزمی  % 0/0در ورزش والیبال و  % 0/0۹قراردادی بودند.  %0/2پیمانی و  %3/20آزمایشی،  –رسمی  %۹/6قطعی، –رسمی 

 دارای تخصص هستند که به ترتیب بیشترین و کمترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

های مرتبط با نتایج فرضیه اول بین میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران در آزمون های استنباطی فرضیه های تحقیق، یافته 

(. نتایج فرضیه دوم بیانگر آن بود P <30/3بر توسعه مؤلفه ارتقای تمایل دانش آموزان به ورزش با نمره مالک اختالف معناداری وجود داشت)

ه برگزاری رویدادهای مختلف ورزش دانش آموزان با نمره مالک اختالف که بین میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران بر توسع

(. نتیجه فرضیه سوم بیان کرد بین میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران تربیت بدنی بر توسعه P <30/3معناداری وجود داشت)

(. و نهایتاً نتیجه فرضیه چهارم پژوهش حاضر P <30/3مؤلفه شناسایی و هدایت استعدادها با نمره مالک اختالف معناداری وجود داشت )

گویای این نتیجه بود که بین میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران تربیت بدنی بر توسعه مؤلفه جذب حامی با نمره مالک اختالف 

 (.P <30/3معناداری وجود داشت)

اجتماعی دبیران بر توسعه مؤلفه های  تربیت بدنی مدارس شهر کرمان یافته های مرتبط با اولویت بندی میزان تأثیر مسئولیت پذیری 

 بدین شرح بود: AHPبه روش 
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 ساختار سلسله مراتبی ميزان مسئوليت پذیري اجتماعی دبيران بر توسعه مؤلفه هاي ورزش دانش آموزي  (1نمودار )

 

( مشخص است میزان مسئولیت پذیری اجتماعی بر توسعه مؤلفه های ورزش دانش آموزی از دیدگاه دبیران 0همانطور که از  نمودار )

 لی تقسیم بندی شده اند.تربیت بدنی شهر کرمان در دو سطح هدف و معیارهای اص

( 0میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران بر توسعه مؤلفه های تربیت بدنی مدارس شهر کرمان با توجه به جدول ) یبند رتبهدر 

های  مؤلفه(، رتبه بندی AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) و بر اساس نتایج انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از تکنیک

ورزش دانش آموزی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرکرمان  به ترتیب عبارتند از: ارتقای تمایل دانش آموزان به ورزش، شناسایی و هدایت 

، نشان دهنده 30/3استعدادها، برگزاری رویدادهای مختلف دانش آموزی و جذب حامی. عالوه بر این،  نرخ ناسازگاری به دست آمده یعنی عدد 

 معتبر بودن قضاوت ها است.

 ( اولویت بندي مؤلفه هاي ورزش دانش آموزي از دیدگاه دبيران تربيت بدنی شهر کرمان1جدول )
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 هاي ورزش دانش آموزيمؤلفه 

 ارتقای تمایل دانش آموزان به ورزش 0 1۹06/0 13۹3/2 03۹6/4 4۹1/3 1

 شناسایی و هدایت استعدادها 0360/3 0 0000/0 4613/2 24۹/3 2

 برگزاری رویدادهای مختلف دانش آموزی 004۹/3 6633/3 0 4004/2 030/3 3

 جذب حامی 2203/3 4343/3 4040/3 0 310/3 4

 30/3( = 𝐶𝑅ناسازگاری)نرخ 

 

 

 مؤلفه های ورزش دانش آموزی

 ارتقای تمایل دانش آموزان 

 به ورزش

 برگزاری رویدادهای مختلف 

 دانش آموزی

 شناسایی و هدایت استعدادها

 جذب حامی
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 بحث و نتيجه گيري
کودک از ابتدای ورود به دنیای مدرسه، پیوسته در این تالش است که به زندگی خوب، سالم و پر طراوت دست یابد. در تـأمین این نیاز 

سازنده و مفید خواهد بود. لذا کلیه و تحقق چنین هدفی، بهره مندی دانش آموزان از امکانات ورزشی، در کنار سایر عوامل تربیتی، بسیار 

تالش ها باید در جهت توسعه آموزش تربیت بدنی و دانش نوین این رشته در بین دانش آموزان باشد، چرا که از گذشته های دور، اعتقاد ما 

ی شود و به نحو صحیح و اصول . پس چه بهتر که این کار از مدارس و دبیران تربیت بدنی آغاز"عقل سالم در بدن سالم است"بر این است که: 

دنبال گردد. از این رو دراین پژوهش ابتدا خالصه ای از مفاهیم اساسی که در درجه اهمیت قرار داشتند ارائه شد و سپس به مرور تحقیقات 

ه ه بحث و نتیجپژوهشگران داخلی و خارجی در زمینه موضوع مورد پژوهش پرداخته شد؛ در نهایت با توجه به پیشینه تحقیقات مختلف ب

 گیری حاضر می پردازیم.

بین میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران تربیت بدنی بر توسعه "در نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق،  مبنی بر

تک نمونه ای نشان داده شد که ، با استفاده از آزمون آماری تی "مؤلفه ارتقای تمایل دانش آموزان با نمره مالک اختالف معناداری وجود دارد

در اولویت اول قرار گرفت. با توجه به این یافته و از  AHPفرض صفر رد و فرض تحقیق پذیرفته می شود. این مؤلفه در رتبه بندی به روش 

ه ه در دانش آموزانی کآن جا که دبیران تربیت بدنی نقش کلیدی در ایجاد انگیزش و تمایل به ورزش در دانش آموزان ایفا می کنند، به ویژ

گرایش به خودمداری دارند احتمال بیشتری دارد که توسط بازشناسی و موقعیت نیز برانگیخته شوند. همچنین احتمال دارد نقش دبیران 

پژوهش یافته های تحقیق حاضر با   [.(06)پذیر تربیت بدنی سبب توسعه مهارت و لذت بردن و تمایل دانش آموزان به ورزش شود ]-مسئولیت

، سیت [(22)] انیس کاترین  [،(20)[، ضامنی ](23)[، محمدی ](01)[، بهرام و شفیع زاده ](03)[، گائینی و حمایت طلب ](0۹)های تابش ]

 [، همسو بود.(24)] sو لیندا و بانویل [(20)] و لیندنر

در دانش آموزان، تقویت انگیزه تالش و تحصیل،  های مثبت و پویا روزهای اول مدرسه از جهات متفاوت بسیار مهم هستند. ایجاد نگرش

کاهش دغدغه، اضطراب  و تردید، رفع نگرانی ها و بدبینی های احتمالی به معلم و مدرسه، آشنایی با ویژگی های شخصیتی، بازخوردها و 

در افکار، روی گرایش به تحرک و  دیدگاه های دانش آموزان نسبت به وضع موجود، در روزهای آغازین اتفاق می افتد. این نگرش های مثبت

 نتربیت بدنی نیز تأثیرگذار است. البته اگر روحیه حاکم بر مدرسه مطبوع و راضی کننده باشد و به معلمان حق انتخاب و عمل داده شود تا آ

 های پی در پی، احساس امنیتها استعدادهای خود را به طور کلی با شکوفایی هر چه بیشتر به شاگردان منتقل کنند. احتماالً دادن استرس 

را از بین می برد و آموزش اجباری امری بی تأثیر است. دانش آموز نیازمند آزادی، احترام و استقالل نسبی است. با تکمیل شخصیت دانش 

هم چنین معلم باید آموز، او را با انگیزه بهتری به محیط ورزش می کشانیم. اصل توجه به ویژگی ها، تفاوت های فردی بسیار اهمیت دارد. 

بتواند دانش آموزان را از نظر هوشی و تالش برای یادگیری درک کند. تعامل دانش آموزان با والدین و مخصوصاً معلمان تربیت بدنی خود، 

ت کم ن، بصیراشتیاق، انگیزه و قابلیت ها را در زنگ ورزش باال می برد. بسیاری از دانش آموزان در مدرسه مشکالتی دارند که به هوش پایی

ا ر یا موارد شبیه به این ها مربوط نمی شود، بلکه آن ها به غلط یاد گرفته اند که خودشان برای اداره امور ضعیف هستند و یا امور بی ربطی

در درک عمومی خود جای دهند. این امر ممکن است ریشه بینشی داشته باشد و باعث محدود شدن شرکت دانش آموزان در فعالیت های 

[. بنابراین برای اعتالی ورزش و توسعه فراگیر آن در جامعه، به نظر می رسد افزایش انگیزه مربیان و معلمان ورزش و (23)رزشی شود ]و

همچنین توسعه عالقه و تمایل دانش آموزان به ورزش عامل بسیار مهمی باشد. به جرأت می توان ادعا کرد، تنها عامل نفس کشیدن، زنده 

   [.(01)در مدارس، وجود معلمان مسئولیت پذیر با انگیزه و دانش آموزان عالقه مند است ]ماندن و حیات 

بین میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران تربیت بدنی بر توسعه مؤلفه برگزاری  "در نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق مبنی بر 

. با استفاده از آزمون آماری تی تک نمونه ای نشان داد فرض "اری وجود داردرویدادهای مختلف دانش آموزان با نمره مالک اختالف معناد

 در اولویت سوم قرار گرفت.  AHPصفر رد و فرض تحقیق پذیرفته می شود. این مؤلفه در  رتبه بندی به روش 

ز موضوعات مورد اقبال و عالقه دانش احتماالً برگزاری بازی ها و رقابت های ورزشی از جمله جاذبه های تربیت بدنی در مدارس  بوده و ا

ت. آموزان می باشد و از دیرباز از ابزارهای بسیار قوی و در اختیار مدارس جهت رشد وتعالی دانش آموزان در حوزه آموزشی و پرورشی بوده اس

وانی را در حوزه های اجتماعی، به طوری که عالوه بر ارتقاء مهارت های ورزشی و گذران لحظات شاد و بانشاط، تجربیات و مهارت های فرا

اخالقی و فرهنگی به دانش آموزان ارزانی داشته است. اگرچه گنجاندن برگزاری رویدادهای مختلف دانش آموزی در برنامه های مدارس سابقه 

رد توجه قرار داده است، در طوالنی دارد، ولی باید اذعان کرد که آن چه تاکنون در این زمینه انجام شده، بیشتر مسابقات ورزشی پسران را مو

ین نکته اصورتی که این برنامه ها باید برای تمامی پسران و دختران تنظیم شود و همه آنان را در بر گیرد. بنابراین دبیران تربیت بدنی باید به 

د که قات ورزشی باعث می شوتوجه داشته باشند که نتایج تربیتی بسیاری در ضمن اجرای مسابقات ورزشی عاید دانش آموزان می شود. مساب

دانش آموزان، شخصیت فردی و استعداد ذاتی خود را بروز دهند و نیز در اثر برخورد جدی با یکدیگر، تجارب اجتماعی با ارزشی به دست 

، به قدری روشن آورند. البته آثار غیر قابل تردید جسمی و روحی که از راه اجرای مسابقات و رویدادهای ورزشی نصیب دانش آموزان می شود
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و مسلم است که جای بحثی باقی نمی گذارد. ذهن دبیران تربیت بدنی در اجرای رویدادهای ورزشی باید بر آموزش فنون و مهارت ها، رعایت 

ت مقررات و قواعد ورزشی متمرکز گردد، تا دانش آموزان از هر جهت برای فعالیت های ورزشی و حتی رو به رو شدن با پیشامدها و مشکال

 زندگی و مقاومت در برابر آن ها آماده شوند. 

در رتبه سوم قرار گرفت؛ و این امر نشان  AHPاز آن جا که مؤلفه برگزاری رویدادهای مختلف دانش آموزان در اولویت بندی به روش 

ره به کم توجهی مسئولین باالدست به از نقش کمرنگ دبیران تربیت بدنی در در این حوزه بوده است. از دالیل احتمالی این امر می توان اشا

 برگزاری این رویدادها و از همه مهم تر عدم تخصیص بودجه به برگزاری چنین رویدادهایی اشاره کرد؛ و شاید عدم آگاهی دبیران تربیت بدنی

مؤلفه در جامعه مذکور شده به آثار مثبت مسابقات و رویدادهای مختلف ورزشی بر روی دانش آموزان، منجر به کم اهمیت جلوه دادن این 

 است.

 انیس کاترین[ و (20)[، حالجی و دامرودی ](24)[، حلم سرشت و دل پیشه ](0۹)یافته های تحقیق حاضر با پژوهش های تابش ]

  [، همسو است.(20)]

بین میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران تربیت بدنی بر توسعه مؤلفه شناسایی  "در نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق مبنب بر

، با استفاده از آزمون آماری تی تک نمونه ای نشان داده شد که فرض صفر "و هدایت استعدادها با نمره مالک اختالف معناداری وجود دارد

در اولویت دوم قرار گرفت. یکی از وظایف دولت در هر کشوری  AHPق پذیرفته می شود. این مؤلفه در  رتبه بندی به روش رد و فرض تحقی

آماده سازی زمینه پرداختن به ورزش در مدارس می باشد. این وظیفه مهم به دلیل اهمیت و ضرورت ورزش در سالمت جسم، شادابی، نشاط 

زان است و تمام دولتمردان بر این امر واقفند. پس از پیروزی انقالب اسالمی که سازمان تربیت بدنی به و در نهایت سالمت روح دانش آمو

[. بنابراین برای شناسایی و (00)تشکیالت مستقلی تبدیل شد، در کنار آن مسئولیت ورزش مدارس به وزارت آموزش و پرورش محول شد ]

ایجاد فرهنگ ورزش همگانی و توجه به سالمت باید به نقش خطیر دبیران تربیت بدنی در این هدایت استعدادها و شناسایی قهرمانان آینده و 

باره اذعان داشت. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که ورزش مدارس می تواند زمینه بسیار مناسبی برای نهادینه کردن ورزش در 

تن به ورزش از سوی معلمان و فضای تربیتی مدارس این مسئله به خوبی با جامعه باشد و به دلیل تحت کنترل بودن شیوه و روش پرداخ

شکل و محتوای پسندیده و فرهنگ مناسب صورت می گیرد. در واقع، جدی گرفتن زنگ ورزش در مدارس سبب شناسایی و هدایت بهتر 

 استعدادهای ورزشی و نهایتاً قهرمان پروری در آینده می شود.

 انیس کاترین [،(23)[، ضامنی ](20)[، محمدی ](26)[، مسیبی ](00)ا  پژوهش های قاسمی و همکاران ]یافته های تحقیق حاضر ب

[ در پژوهش خود از جمله هدف های (26)[، همسو است. بنابراین همانطور که مسیبی ](20)] لیندا و بانویل[ و (22)[، سیت و لیندنر ](20)]

ار تربیت بدنی در کشورهای مختلف و نظام های آموزشی متفاوت رشد مهارت های شناختی و آموزش تربیت بدنی را صرف نظر از تنوع ساخت

حرکتی، ایجاد نگرش مثبت به فعالیت ها، حرکت های سالمت بخش و بهداشتی، سنجش قابلیت های جسمانی و انجام اندازه گیری های 

هداف صحه گذاشته و با شناسایی این اهداف از دیدگاه دبیران تربیت آنتروپومتریک می داند؛ احتماالً در نتیجه پژوهش حاضر نیز بر این ا

بدنی زن و مرد شهر کرمان در جهت استعدادیابی ورزشی گام مؤثری برداشته است. توجه به این نکته ضروری است که موضوع، استعدادیابی 

ه علم بیولوژی هنوز ناشناخته است. احتماالً معلمان موجودی است به نام انسان که با وجود گسترش حوزه رشته ای علمی گوناگون به ویژ

مسئولیت پذیری که می خواهند به تربیت و به حد کمال رساندن ویژگی های ذاتی یک دانش آموز مستعد ورزشی برای موفقیت های ورزشی 

رد آتی را با کم ترین هزینه و باالترین دستاودست یابند باید دائماً موضوع را تحت مطالعه داشته باشند تا با یافته های جدید علمی، گام های 

[ ، ناهمسو می باشد. احتماالً از دالیل ناهمسویی می توان (2۹)به پیش برند. همچنین نتایج پژوهش حاضر با بخشی از نتایج پژوهش گایینی ]

 به جوامع متفاوت دو پژوهش اشاره نمود.

بین میزان تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران تربیت بدنی بر توسعه مؤلفه "و اما نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم تحقیق 

، با استفاده از آزمون آماری تی تک نمونه ای نشان داد فرض صفر رد و فرض تحقیق "جذب حامی با نمره مالک اختالف معناداری وجود دارد

چهارم قرار گرفت. بهره گیری از مشارکت و همیاری داوطلبانه به صورت در اولویت  AHPپذیرفته می شود. این مؤلفه در  رتبه بندی به روش 

حامی و پشتیبان از جمله ظرفیت هایی است که می تواند در فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی دارای نقشی بسیار مشهود و قابل توجه باشد. 

از مدارس( کت تمامی دست اندرکاران محیط های آموزشی )برای حضور حداکثری دانش آموزان کشور در فعالیت های ورزشی، نیاز به مشار

ز ا جمله مدیران، معاونین، انجمن اولیاء و بویژه معلمان مشهود است. تا با تکیه بر توانمندی ایشان و با ایجاد نهضت داوطلبی و بهره مندی

تن  نسلی پویا، شاداب و با نشاط در میهن ایران اسالمی تخصص ها و مهارت های این عزیزان، گامی مثبت و تأثیرگذار در تأمین سالمتی و داش

به میان می آمد ذهن ها متوجه وجه مالی آن می شد و  و یا به عبارتی حامی تا پیش از این هرگاه سخن از مشارکت مردمیبرداشته باشیم؛ 

 هگذشت از تر گسترده بسی مفهومی و معنی امروزه اما.  دانستند می مردم معنای مشارکت را پرداخت وجوهی برای تأمین هزینه های مدرسـه 
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تن برای به انجام رساندن کارهاست. کاری که می تواند به صورت کمک های فکری، تخصصی و در گذاش هم دست در دست معنای به و دارد

  نهایت پرداخت وجوه مادی باشد.

ر معلمان تربیت بدنی حتی اگر در جلسات اولیا و مربیان با قرار گرفتن این عامل در آخرین سطح می توان چنین اذعان داشت که اگ

 وحضور داشته باشند و این آگاهی )حامی صرفاً پرداخت وجوه مادی نیست( را نیز به اولیا بدهند؛ با این حال هنوز راهی بس دشوار در پیش ر

خود مطلع باشند که بتوانند گامی هر چند کوچک در  وجود دارد چراکه در ابتدا باید خانواده ها آنچنان از مزیت های ورزش برای فرزندان

 جهت ارتقای سطح ورزش در مدارس بردارند. 

امروزه، آموزش یکی از شاخص های اصلی توسعه منابع انسانی به شمار می رود. تقاضا برای آموزش در ایران به ویژه آموزش مدرسه ای 

های ورزشی فرسوده، در کنار کمبود اعتبارات دولتی برای ساخت، مقاوم سازی و رشد فزاینده ای داشته است. کمبود فضاهای آموزشی و فضا

تجهیز مدارس ضرورت جستجوی منابع دیگری برای توسعه آموزش، در چارچوب ظرفیت های موجود در کشور ایجاب کرده است. در این 

زه بسیاری از خیّرین ما عالقه چندانی به سرمایه گذاری در زمینه یکی از گزینه ها جذب کمک های داوطلبانه خیّران می باشد. شاید اگر امرو

جهت تأمین و توسعه فضاهای ورزشی مدارس ندارند به این دلیل باشد که آگاهی زیادی از آثار ورزش بر کل جامعه ندارند. احتماالً هزینه 

سب از دالیل دیگر عدم تمایل خیّرین مدرسه باالی ساخت اماکن ورزشی و خرید تجهیزات ورزشی همچنین عدم تبلیغ و فرهنگ سازی منا

ساز در جهت فعالیت در امر ورزش باشد. بنابراین شرکت معلمان تربیت بدنی در جلسات خیّرین مدرسه ساز، همچنین گفتگو و دادن اطالعات 

ایجاد مکان های ورزشی در در مورد اهمیت وجود فضاهای ورزشی در مدارس به آن ها ممکن است سبب ترغیب این افراد به مشارکت در  

 "بررسی عوامل مؤثر در توسعه درس تربیت بدنی در مدارس شهر تهران"[، در پژوهشی با عنوان (23)ضرابیان ] مدارس و برای مدارس شود.

ولویت ا به این نتیجه دست یافت که از نظر بیشتر مسئوالن، مشکل اساسی اجرای مطلوب درس تربیت بدنی در اولویت اول کمبود بودجه،

دوم کمبود امکانات و اولویت سوم کمبود معلم متخصص می باشد که بخشی از یافته های این پژوهش با یافته ما همسو می باشد. احتماالً 

زمانی که کمبود بودجه همراه با نبود حامی باشد منجر به مشکالت عدیده ای از جمله عدم تأمین امکانات ورزشی می شود، هر چند که معلم 

[، که در آن (21)بیت بدنی متخصص در دسترس باشد. همچنین یافته های پژوهش حاضر با بخشی از نتایج پژوهش حالجی و دامرودی]تر

  .فلسفه رقابت های ورزشی بین مدرسه ای را از اهداف حمایت های مالی و مدیریت برنامه ها در مدارس جدا نمی دانند نیز همسو می باشد

اولویت میزان مسئولیت پذیری اجتماعی دبیران تربیت بدنی بر توسعه ورزش دانش آموزی به روش  -سؤال تحقیق همچنین در ارتباط با 

AHP چگونه می باشد؟- ( با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP مؤلفه های توسعه ورزش دانش آموزی از دیدگاه دبیران تربیت )

مهم ترین مؤلفه و سایر مؤلفه های   4۹1/3مؤلفه ارتقای تمایل دانش آموزان به ورزش با وزن نهایی  بدنی اولویت بندی شدند، که در این میان

(  به ترتیب در اولویت 310/03( و جذب حامی )030/3(، برگزاری رویدادهای مختلف دانش آموزی )24۹/3شناسایی و هدایت استعدادها )

ان مسئولیت پذیر تربیت بدنی این است که به قابلیت های دانش آموزان و توسعه پتانسیل های بعدی قرار گرفتند. امروزه مهم ترین نقش معلم

 [.(03)های فردی بپردازند ]

احتماالً یکی از مهم ترین عواملی که موجب برتری مؤلفه ارتقای تمایل دانش آموزان به ورزش نسبت به سایر مؤلفه های توسعه ورزش 

یت بدنی کرمان شده است، درک باالی آنان نسبت به افزایش آمادگی بدنی دانش آموزان است تا بدین دانش آموزی از دیدگاه دبیران ترب

د. نوسیله بتوانند دانش آموزان را از رکود حرکتی که ثمره زندگی مدرنتیه امروزه است خارج نموده و سالمت جسمی و روانی آن ها را ارتقا ده

د، باید با روش های مختلف تمایل دانش آموزان را نسبت به فعالیت های بدنی افزایش دهد. به بنابراین کسی که این درس را تدریس می کن

طور کلی می توان گفت برای ایجاد نگرش بهتر نسبت به توسعه مؤلفه های ورزش دانش آموزی در مدارس الزم است واگذاری کالس های 

ربه و حداقل مسئولیت پذیر و آگاه به ورزش باشد. همچنین دوره کارآموزی ضمن تربیت بدنی به عهده دبیرانی متعهد، شایسته، متعادل، با تج

خدمت را برای آموزش دبیران در جهت آشنا کردن با ورزش دانش آموزی فراهم سازند تا تغییر نگرشی در دبیران تربیت بدنی به وجود آید و 

وش در ذهنشان متفاوت است و عملکرد ورزشی شان را در جهت بهر بدانند توسعه و تعمیم ورزش مدارس با توسعه و تعمیم های دیگر منق

 وری بهتر از زنگ ورزش فراهم آورند.

[، بهرام و شفیع (2۹)[، گائینی و حمایت طلب ](02)[، صافی ](0۹)[، تابش ](00)یافته های تحقیق حاضر با  پژوهش های عباس زاده ]

[، ناهمسو می باشد. از مهم ترین دالیل ناهمسویی (23)[، همسو و با یافته های ضرابیان](03)[، مرادی و احسانی](01)[، محمدی ](06)زاده ]

احتماالً جامعه متفاوت دو پژوهش )جامعه پژوهش ضرابیان مدیران مدارس راهنمایی شهر تهران( ، [(23)پژوهش حاضر با یافته های ضرابیان]

 می باشد.
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