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به ویژه  های تربیت بدنی و ورزش در مدارس  و های اثربخش اخالق و معنویت از طریق فعالیتهدف از این پژوهش بررسی روش : چكيده

همچنین از آمار استنباطی )روش است روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی در آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز می باشد . 

 50/5در سطح معنی داری آزمون فریدمن و یومن ویتنی،چرخش واریماکس روش تحلیل عاملی اکتشافی همراه با و همچنین پیرسون( 

  رشته تربیت بدنی در مقطع متوسطه  اول ودوم ناحیه یک شیراز به تعدادجامعه آماری شامل کلیه دبیران رسمی  ، شد تجزیه و تحلیل

 00حجم نمونه مورد استفاده برای بررسی موضوع  پژوهش شامل به تدریس بوده اند .مشغول  59-50نفربودند که در سال تحصیلی 121

ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته ای بودکه با توجه به  نفر بود که برطبق جدول مورگان به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند.

لفای آرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج حاصل از به منظور بررسی پایایی پتهیه و تنظیم شده بود. اهداف کلی و ویژه 

آیا اخالق و معنویت در  ". پرسش اصلی تحقیق به قرار زیر بود:بخش استبه دست آمدکه در سطح رضایت 82/5کرونباخ بدست آمده 

نتایج تحقیق و طع متوسطه ناحیه یک شیرازبا بررسی کلی دبیران تربیت بدنی مق "فعالیت های تربیت بدنی و ورزش مدارس اثربخش است؟

 50/9با میانگین  انگیزه های درونی در ورزشرضایت بخش است. بدین صورت که در  میباشد که25/3میانگین کلی معیارها  نشان داد که :

تبعیض و . ندمورد تائید قرار گرفت با آن موافق بودند و 20/9با میانگین  ، غرور و صفت های ستودنی 30/9با میانگین، پاداش های بیرونی 

نتایج تحلیل  .ندمورد تائید قرار نگرفت و رد شدبا آن موافق بودند و  20/1میانگین با  و خشونت و سرکشی   95/1میانگین   باحق کشی 

، غرور و 51/5سطح در انگیزه های درونی در ورزش و پاداش های بیرونی  بین نگرش دبیران  در مورد واریانس یک طرفه نشان داد که

نمی  و سرکشی تفاوت معنادار همچنین در تبعیض و حق کشی، خشونتتفاوت معنادار وجود دارد ،  52/5در سطح  صفت های ستودنی

ن بود که نشانگر آو همچنین اولویت بندی بار عاملی معیارها با توجه به نتایج تحلیل واریانس میان دبیران زن و  مرد تربیت بدنی  د.باش

موارد تبعیض غرور و صفت های ستودنی  اهمیت می دهند و پاداش های بیرونی ، زنان و مردان به ترتیب به  انگیزه های درونی در ورزش، 

راستا به بررسی سه رکن  این در نظر مشابهی دارند.و حق کشی وهمچنین خشونت وسرکشی در پائین ترین درجه اهمیت قرار دارند و 

داخته پر است، نوجوان یا جواندانش آموزان که همان گروه باشگاه(و مدرسه یا مکان )،  باشگاه مربیمعلم تربیت بدنی یا  م :مه

 .شودمی   معنویت درتربیت بدنی و ورزش تحلیلحوزه اخالق و در نقش آن به تفکیک  و جایگاه می شود و

 .معنویت –تربیت بدنی  -اخالق –اثر بخشی  گان کليدی:واژ
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  مقدمه

ورزشی بعنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت بشمار می رود. متخصصان تربیت بدنی معتقدند یکی از  فعالیت های تربیت بدنی و     

های اجتماعی، بهره گیری مناسب  های اخالقی و آسیب راههای کاربردی جهت جلوگیری از ناهنجاریهای جسمانی ، کجروی

تربیت بدنی دانش تندرستی ، تمرینات گروهی ، لذت و شعف ناشی از تالش و موفقیت »  ورزشی میباشد. بدنی وازفعالیتهای تربیت 

ناشدنی از تعلیم و تربیت است . موضوع آن رشد همه جانبه فرد از طریق پرورش بعد جسمانی است .  است . تربیت بدنی بخش جدا

ابی نو« .) دیگران شود بط اجتماعی فرد با لی بخشد و سبب گسترده شدن رواتعا رشد سالم جسمانی می تواند روح و روان فرد را

 آن می تواند در افزایش تواناییهای بو مطلوتربیت بدنی یکی از مواد درسی درکلیه مدارس می باشد که با ارائه مناسب . (1389نژاد،

نی و ورزش در زندگی جسمی و تکوین شخصیت دانش جسمی و ذهنی و بویژه باروری خصائل معنوی و اخالقی موثر باشد . تربیت بد

 (1352)عسکریان ، .« آموزان نقش مهمی را ایفا می کند 

در مورد فعالیت بدنی و ورزشی بچشم می خورد از جمله : پیامبر اکرم )ص(  گهر باریدر تعالیم غنی دین مبین اسالم سخنان       

 بدنی که قوی و نیرومند» در جایی دیگر ایشان می فرمایند:  .«را باید اداء کنی  بدن تو بر تو حقی دارد ، حق بدن» می فرمایند : 

) االسالم والطلب ( در ضمن ایشان به والدین توصیه می « ی که ضعیف باشد بهتر ودوست داشتنی تر است . مؤمنباشد از نظر من از 

ت پروردگارا ، اعضا و جوارح مرا در خدم» )ع( می فرمایند : حضرت علی کنند که به فرزندان خود شنا و تیراندازی آموزش دهید . 

 ) مفاتیح الجنان ، دعای کمیل (  « به خودت قوی و نیرومند گردان.

 « در تمامی مدت عمر برای سالمتی و حفظ تندرستی بدنهای خود کوشا باشید . » امام حسین )ع( می گویند :  

                                         مفاتیح الجنان ، دعا ابوحمزه ثمالی ()در جسم و توانایی بدنی به من ارزانی فرما .  خداوندا سالمتی » امام سجاد می فرمایند : 

 .. را شاملخانوادگی ؛ اقتصادی ؛ دینی و.تربیت باید همه جانبه انجام گیرد ؛ یعنی جنبه های بدنی ، ذهنی ، عاطفی ؛ اجتماعی ، 

با توجه به فراگیر شدن امر تربیت بدنی و ورزش در زندگی روزمره افراد و جاذبه آنها فدای دیگری نشود. امروزه شود و هیچکدام از 

و تعدد رشته های موجود ورزشی در جامعه نمی توان از تاثیر آن بر کلیه ارکان زندگی غافل شد . همچنین با  های مختلف ، تنوع

ی توان به رشد همه جانبه دانش آموزان پرداخت تا نه تنها به قهرمانی بلکه به پهلوانی بهره گیری از آموزه های اخالقی و دینی م

      خویش قرار دهند . زندگی هرا سرلوح نو آبیندیشند 

به دلیل تنوع و تعدد استفاده از رسانه های مختلف دیداری وشنیداری، اینترنت و... توسط نوجوانان و جوانان ضرورت دارد که       

دبیران تربیت بدنی با بهره وری از جاذبه های گیرای این رشته تالش کنند تا آنان را به سوی معنویت و اخالق در تربیت بدنی سوق 

در تمام جنبه های زندگی بشر وجود دارد . امروزه تربیت بدنی و ورزش ، وسیله و عاملی جهت  زندگی است ودهند . حرکت کلید 

 .کسب نشاط و شادابی بشمار می رود 
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امل اساسی ودر راستای شناخت رشد جسمانی ، اجتماعی ، معنوی و اخالقی دانش آموزان و تاثیر فعالیتهای ورزشی بر این ع       

 قات متعدد ضرورت دارد . اهمیت و ضرورت اجرای این تحقیق عبارتست از : انجام تحقی،

 رشد همه جانبه انسانها از جمله رشد اخالقی ؛ تربیتی و معنوی است .  یکی از اهداف عالیه تربیت بدنی،- 1

بیت بدنی تر بهینه هاییت دینی از راه فعال ترشد تربیاخالق و نگرش شیوه های ارتقاء  مربیان تربیت بدنی با و آگاهیشناخت - 2

 .  در آموزشگاهها و باشگاهها و ورزش

و  اههادانشگ انتظار می رود ، آگاهی از نتایج این تحقیق بتواند مورد استفاده کارشناسان و متخصصان امر تعلیم و تربیت در- 3

 د .آموزش و پرورش و بویژه معلمان  و مربیان رشته تربیت بدنی قرار گیر

 نی در این زمینه صورت نگرفته است.تحقیقات چندا - 9

در فعالیت های  تربیت بدنی و ورزش در دبیران تربیت این مقاله سعی دارد به بررسی اثربخشی گرایش به اخالق و معنویت       

دینی و فرهنگ غنی اسالمی در بپردازد و همچنین ضرورت استفاده از آن با تعالیم پربار بدنی دبیرستان های ناحیه یک شیراز 

امید است که این تحقیق بتواند جهت مسئولین  فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش بپردازد .هرچند که نیازمند تحقیقی مفصل تر  بود.

ن آموزش و پرورش و به ویژه دبیران محترم تربیت بدنی و ورزش و همینطور مربیا دانشگاهها و و متولیان امر تعلیم و تربیت در

 باشگاهها مورد استفاده قرار گیرد .  

 اهداف تحقيق :*

در آموزش و پرورش ناحیه ورزش از طریق فعالیتهای تربیت بدنی و  اخالق و معنویت های اثربخشبررسی روش  هدف کلی : –الف 

  یک شیراز

 اهداف ویژه :  –ب 

  کوفایی معنویت در ورزش در ش و ورزش و مربیان باشگاهها نقش معلمین تربیت بدنی -1

  باشگاهها و بررسی فضا ، امکانات و تجهیزات مناسب در مدارس - 2

 اجتماعی در ورزش اخالقی و نقش نوجوانان بعنوان متعلمین فرهنگ معنوی، - 3

 

 :فرضيه های تحقيق*

 . دارد وجود معناداری رابطه آموز(معیارهای اخالق ومعنویت با محورهای تربیت بدنی )معلم ،فضا ،دانش  بین   :اصلی فرضیه

 . دارد وجود معناداری رابطه معیارهای اخالق ومعنویت با محورهای تربیت بدنی )معلم ،فضا ،دانش آموز(ابعاد   بین  :فرعی هفرضی
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 *پيشينه پژوهش:

بازی و فعالیت های ورزشی ، زمینه ای از اعمال میان فردی است که توسط هنجارهای مشترک و انتظارات اخالقی دو طرفه »        

 (1383خالدان ، .« ) شکل می گیرد 

 ، مربیاناخالقی و معنوی ، همواره یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت اسالمی است . این نکته همواره مورد توجه معلمان  رشد»        

 (  1381محمدی ، « ) ، والدین و حتی خود دانش آموزان بوده است . 

  ( 1355خبیری ، « ) ارناپذیر است.نقش تربیت بدنی از نظر اجتماعی ، روانی ، فرهنگی ، جسمانی و اقتصادی در جهان امروز انک»   

و تربیت بدنی و ورزش به باروری  و فعالیت های  روسمدرسه سالم ، مدرسه ای است که افراد در حین یادگیری آموزش د»       

 (1359والکی ،«)و اسالمی بپردازند.  ، انسانی خصائل واالی معنویرشد 

به مهارت های ،رفتار  با مطالعه او در تحقیقی به بررسی تاثیرات ارزشی و رفتاری در محیط کار پرداخت.(Bruce)بروس       

یر موضوعاتی چون تغیدر آموزشها ، اغلب به واکنش یادگیری توجه می کنند اما به  مربیان است ارتباطی میپردازد. همچنین معتقد

 هرچند که این مورد بسیار حائز اهمیت می باشد. (1559.)بروس، آن کمتر توجه می کنند نتایج دراز مدتو رفتار 

در تحقیقی به بررسی شخصیت اساتید تربیت بدنی می پردازند. این تحقیق در سه سطح است  (Stier,Wiliam)و ویلیام استر      

 (2550که در یکی از سطوح آن به بررسی شخصیت رفتاری و اخالقی معلمان میپردازد.)استر و ویلیام،

و همچنین ناهنجاریهای اخالقی متخصصان تربیت بدنی  ورزش را وسیله ای جهت پیشگیری از بروز ناراحتیهای جسمی و روانی       

 (2515هاجز ،(و اجتماعی دانسته و همگان را به انجام فعالیتهای مختلف ورزشی ترغیب می کنند .

و همکاران در کالج ویرجینیا روی کارآموزان به بررسی عواملی مانند بصیرت، تجربه، موضوعات شخصی (Martin)مارتین       

 (2515مطالعه و تحقیق قرار دادند.)مارتین و همکاران،،رفتاری و حرفه ای و...را مورد 

 تحقيق :  شناسی روش*

اطی تحلیل واریانس یک طرفه ،جداول همچنین از آمار استنباست پیمایشی توصیفی از نوع مطالعات  جمله از حاضر تحقیق         

رشته تربیت بدنی در مقطع متوسطه  اول ودوم ناحیه  کلیه دبیران رسمی شامل جامعه آماری. آماری و نمودار نیز استفاده شده است

مشغول به تدریس بوده اند و حجم نمونه مورد استفاده برای بررسی  59-50نفربودند که در سال تحصیلی121یک شیراز به تعداد

تحقیق شامل ابزار  .به شکل تصادفی ساده انتخاب شدندبود که برطبق جدول مورگان  زن ومردنفر 00موضوع  پژوهش شامل 

پرسشنامه بر اساس  .سوال بود 25شامل  بر اساس اهداف کلی و فرعی تحقیق طراحی گردید وشنامه معلم ساخته ایست که سپر

از این مقیاس به منظور سنجش معیارهای اخالق و معنویت استفاده  تهیه تنظیم شده بود.(LIKERT SCALE)مقیاس لیکرت 

وایی ر کرد. را انتخاب می ها گزینه ی ازیک با معیار مورد نظر با توجه به میزان توافق خود،  مورد امکان انتخاب پنج و آزمودنی ازشد 
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 سنجش جهت  ها پرسشنامه سواالت طراحی درو به همین منظور  می باشد و محتوایی مورد استفاده در این تحقیق روایی صوری

 35روی  در پژوهشی ثبات درونی پرسشنامه ی مذکور جهت عضو هیات علمی دانشگاه اعمال گردید و 10نظرات تخصصی متغیرها،

اجرا و همبستگی نتایج حاصله از آزمون مجدد با آزمون اولیه با استفاده از ضریب گشتاوری پیرسون مورد  نفر از دبیران تربیت بدنی

 پاداش های ،0/ 84انگیزه های درونی در ورزش : معنوی شامل یک از معیارهای اخالقی و هر برایپایایی  ضریب بررسی قرار گرفت.

 بدست آمد. در پژوهش  0/  38سرکشی  خشونت و ،37/0تبعیض و حق کشی  ،0/  87غرور و صفت های ستودنی ، 0/ 37بیرونی 

یج فاده نتااست پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ه منظور پایاییبعتبار پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید ا

 .ورد تائید قرار گرفتی باشد که در سطح رضایت بخش است و مم =p 82/5با حاصل از آلفای کرونباخ برابر

 

                      :عبارتند از پرسشنامه تنظیم شده بود که بر مبنای آن ت بدنییترب سه محور       

 مربیان تربیت بدنی. معلمین و 1   

 ورزشی تجهیزات .فضا. امکانات.2   

 .دانش آموزان و فراگیران تربیت بدنی3   

موارد و صفاتی که در سوالهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت ،عبارتند از: انگیزه های درونی، پاداش های بیرونی، غرور و صفت های       

  ستودنی، تبعیض و حق کشی، خشونت و سرکشی.

ر، تحلیل ها، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیافراوانی داده های آماری از آمار توصیفی شامل:در این پژوهش جهت بررسی داده      

هت رابطه بین متغیرها وتجزیه و تحلیل داده ج همچنین از آمار استنباطی )روش پیرسون( . نمودار استفاده شدواریانس ، جداول آماری و 

آموزش و پرورش  اول و دوم نفر از معلمان تربیت بدنی مقطع متوسطه 00در این پژوهش اطالعات خواسته شده از  ده شده است.ها استفا

تجزیه  spssافزار ها با استفاده از نرمها و تصحیح و کدگذاری پرسشنامهآوری پاسخنامهناحیه یک شیراز مورد بررسی قرار گرفت.پس از جمع

 . و تحلیل صورت گرفت

 های آماری زیر استفاده شده است: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش

های پراکندگی )دامنه تغییرات، واریانس های گرایش مرکزی )نما، میانه و میانگین(، شاخصتوصیفی مانند شاخصآمار ـ روشهای1

 و انحراف معیار(.

جهت تجزیه و تحلیل داده  همچنین و بررسی رابطه دو به دوی متغیرها پیرسون برایهمبستگی ضریب آمار استنباطی شامل  -2

 استفاده شده است. «SPSS»های جمع آوری شده از نرم افزار آماری 
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ی سطح معن در برای کلیه فرضیه هامن و یومن ویتنی آزمون فرید،کتشافی همراه با چرخش واریماکس با روش تحلیل عاملی ا -3

 .ومهمترین عوامل موثر بیان گردید شدتجزیه و تحلیل آماری   p=50/5داری 

 *نتایج و یافته ها : 

  الف: داده های توصيفی:

یش نمابرای تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از شاخص های آمار توصیفی مانند توزیع فراوانی، میانگین، درصد، انحراف معیار،       

 SPSS افزارنرم  به کمک (ضریب همبستگی پیرسونهمچنین آمار استنباطی) تحلیل واریانس یک طرفه واطالعات توسط جداول ، نمودار 

 استفاده شده است .

 پرسش اصلی تحقیق:

 "آیا اخالق و معنویت در فعالیت های تربیت بدنی و ورزش مدارس اثربخش است؟ "      

انگیزه های درونی، پاداش های بیرونی، غرور و صفت های ستودنی،  که شامل : الزم به ذکر است که برای پاسخگویی به این سوال از مواردی

 تبعیض و حق کشی، خشونت و سرکشی میباشد استفاده شده تا بتوان به جمع بندی رسید.

 دبیران ناحیه یک: میانگین و درصد پاسخگویی دبیران درمورد معیارهای اخالقی  ومعنوی  1جدول شماره 

 میانگین درصد معنویتمعیارهای اخالق و 

 11/3 31/0 انگیزه های درونی در ورزش

 91/3 18/0 پاداش های بیرونی

 51/3 81/0 رور و صفت های ستودنیغ

 30/7 58/0 تبعیض و حق کشی

 51/7 51/0 خشونت و سرکشی

   

 یافته ها به ترتیب اولویت عبارتند از:1در جدول شماره     

 ا آن موافق بودند، مورد تائید قرار گرفت.ب50/9و میانگین   50/5 با انگیزه های درونی در ورزش:-1

 آن موافق بودند، مورد تائید قرار گرفت. 30/9و میانگین 85/5 با پاداش های بیرونی: -2

 تائید قرار گرفت.  دبا آن موافق بودند، مور 20/9و میانگین   80/5 با غرور و صفت های ستودنی: -3

 با آن موافق بودند، مورد تائید قرار نگرفت و رد شد.95/1و میانگین   28/5 با تبعیض و حق کشی:-9

 ا آن موافق بودند، مورد تائید قرار نگرفت و رد شد.ب 20/1و میانگین   20/5با خشونت و سرکشی :-0



983-931، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

  

  

470 

 

بیشترین   0کمترین واحد و  1، که در آنارزشی بررسی و ارائه شده اند  0الزم به ذکر است با توجه مقیاس لیکرت میانگین ها در واحد       

. بنابر یافته های فوق سه گروه معیار اخالقی: انگیزه های درونی در ورزش و پاداش های بیرونی و غرور و صفت های واحد توصیف شده است

ی پائین و خشونت و سرکش ستودنی باالتر از سطح متوسط  مقیاس هستند و مورد تائید قرار گرفتند و دو گروه معیار: تبعیض و حق کشی

 تر از حد متوسط مقیاس هستند و مورد تائید قرار نگرفتند.

 بررسی توصيفی  محورهای تربيت بدنی :

 : بررسی میانگین و انحراف استاندارد اخالق و معنویت2جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 38/0 11/3 انگیزه های درونی در ورزش

 18/0 91/3 پاداش های بیرونی

 38/0 51/3 غرور و صفت های ستودنی

 91/5 30/7 تبعیض و حق کشی

 15/5 51/7 خشونت و سرکشی

  77/3 میانگین کل

غرور (، 30/9) پاداش های بیرونی (،50/9) انگیزه های درونی در ورزش می توان متوجه شد که میانگین 2با توجه به جدول       

انگیزه های  عامل: معیار   باالترین می باشد. (20/1)سرکشی خشونت و(،95/1) کشیتبعیض و حق (20/9صفت های ستودنی)

  .ه استخشونت و سرکشی بدست آمدعامل: معیار  درونی در ورزش و پائین ترین

 

: نمودار هیستوگرام امتیازات مالک های رفتار اخالقی1نمودار شماره  



983-931، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

  

  

473 

 

 

 میانگین و انحراف استاندارد محورهای تربیت بدنی : بررسی3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 محورهای تربیت بدنی

 )معلم،فضا،دانش آموز(

 

11/9 

 

98/0 

 ارزشی( 0)با توجه به سقف می باشد. 55/3 محورهای تربیت بدنی توان متوجه شد که میانگین نمرات می 3با توجه به جدول

 

 ناحیه یکتربیت بدنی  طرفه معیارهای اخالقی و معنوی دبیران  : جدول تحلیل واریانس دو9جدول شماره               

 سطح معنی داری منبع واریانس

 07/0 انگیزه های درونی در ورزش

 07/0 پاداش های بیرونی

 05/0 غرور و صفت های ستودنی

 NS01 /0  - تبعیض و حق کشی

 NS08/0  - خشونت و سرکشی

 

پاداش های بیرونی  انگیزه های درونی در ورزش وواریانس یک طرفه معیارهای اخالقی و معنوی در موارد :  تحلیل 4جدول شماره در

 باشد .همچنین درمعنادار میدر سطح دو صدم  غرور و صفت های ستودنیو میان  داری معنی داری میباشد در سطح یک صدم

معنادار  50/5هشت صدم میباشد ،که دو معیار اخیر با توجه به سطح  سرکشی خشونت و، هفت صدم تبعیض و حق کشی  معیارهای

 د.نمی باشن

 ب: یافته های استنباطی:

در مورد این فرض از روش آماری ضریب . دارد وجود معناداری معنوی با محورهای تربیت بدنی رابطه معیارهای اخالقی و بین      

 همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

 

 بررسی ضریب همبستگی پیرسون بر اساس ضریب همبستگی و سطح معنا داری:9جدول شماره
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 سطوح رفتاری و معنوی                 

 نوع معیار رفتاری      

معنوی بررسی سطوح رفتاری و

سطح معناداریضریب همبستگی

 و
ی

ار
رفت

ی 
ها

ار
عی

م
 

ی
نو

مع


 07/0 593/0 انگیزه های درونی در ورزش

 07/0 593/0 پاداش های بیرونی

 05/0 591/0 غرور

 05/0 591/0 صفت های ستودنی

 01/0 551/0 تبعیض

 01/0 551/0 حق کشی

 08/0 555/0 خشونت 

 58/5 222/5 سرکشی

 

همچنین جهت اولویت بندی بارعاملی معیارها در جدول زیر بصورت کامل با توجه به تفکیک معیارهای اخالقی  و معنوی       

 بیان شده است.

 بار عاملی متغیرهای اخالقی و معنوی در تربیت بدنی و ورزش :0جدول شماره

 بارعاملی اولویت متغیرها

 81/0 اول انگیزه های درونی در ورزش

 83/0 دوم پاداش های بیرونی

 89/0 سوم غرور و صفت های ستودنی

 30/0 چهارم تبعیض و حق کشی

 98/0 پنجم خشونت و سرکشی

 85/0 ضریب
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پائین ترین عامل مشخص  باالترین عامل و خشونت و سرکشی  انگیزه های درونی در ورزش  می توان دریافت که 0با توجه به جدول

 شده است.

 : نتيجه گيریبحث و * 

در ابعاد آموزشی، اجتماعی و فرهنگی ،لزوم توجه به توسعه و  امروزه در موسسات ورزشی یکی از راههای موفقیت و پیشرفت      

همچنین اکثر تحقیقاتی که اخیرا  گسترش اخالق و معنویت در آموزه ها، گفتار و رفتار متولیان امر ورزش و تربیت بدنی می باشد

 (1350.)والکی،ی تاثیر عامل مهم مسائل اخالقی در تربیت بدنی و ورزش تاکید کرده اندانجام شده رو

داش انگیزه های درونی در ورزش، پا :بار عاملی شامل ترتیب اولویتیافته های تحقیق به به با توجه  کلی تحقیق ه گیرییجنت      

 سرکشی میباشدکه این نتایج با یافته های ضریب همبستگی های بیرونی، غرور و صفت های ستودنی، تبعیض و حق کشی و خشونت و

 پیرسون تطبیق دارد.

 ناست. ایبیشترین اهمیت را دارا بوده  رفاقت ، بازی جوانمردانه انگیزه های درونی در ورزش، اخالق مداری ،حس نوع دوستی،      

تربیت بدنی و ورزش در زندگی جسمی و تکوین شخصیت دانش آموزان نقش  ( هم سو میباشد،1352قیق عسگریان)مورد با نتایج تح

نقش تربیت بدنی و ورزش می تواند در افزایش تواناییهای جسمی و  ببا ارائه مناسب و مطلو ایشان معتقد بودمهمی را ایفا می کند 

  ذهنی و بویژه باروری خصائل معنوی و اخالقی موثر باشد .

به خود اختصاص داده   در میان افراد از جهت رجحان و برتری اجتماعی خاصی اهمیت نیز پیروزی طلبی و پاداش های بیرونی      

لذت و خوشحالی ناشی از تالش و موفقیت که  همخوانی دارد، ایشان بیان داشتند (1389)این مطلب با نتایج تحقیق نوابی نژاد است.

رشد سالم جسمانی می تواند روح و روان فرد را تعالی بخشد و در تمرینات گروهی باعث رشد همه جانبه فرد در اجتماع میگردد و 

 .سبب گسترده شدن روابط اجتماعی فرد با دیگران شود

با این توضیح ( همسو میباشد . 1381نتایج محمدی ) این مورد با است.  جایگاه خوبی برخوردار بوده غرور و صفت های ستودنی از       

بایستی مورد  کهرشد اخالقی و معنوی ، همواره یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت  و فرهنگ اسالمی است که صفت های برتر همچون 

 توجه معلمان ، مربیان ، والدین و حتی خود دانش آموزان بوده است . 

الزم به ذکر است  که هرچند امر تبعیض در اجرای  و حق کشی از نظر اهمیت پائین ولی به لحاظ حساسیت، قابل تامل بود. تبعیض      

ناخودآگاه و ناخواسته از سوی مربیان پیش می آید و دانش فعالیت های ورزشی مذموم است ولی گاهی با توجه به تفاوت های فردی 

میکنند. حساسیت دانش آموزان و فراگیران روی این مورد تفاوت ها و تعارضات بسیاری را پیش آموزان ،آنرا بنوعی تبعیض برداشت 

 میاورد.

الزم به توضیح است که مربیان تربیت بدنی بایستی  خشونت و سرکشی از نظر اهمیت در پائین ترین اهمیت قرار داشته است.       

 در مسابقات و برنامه های ورزشی حساس و مراقب باشند.نسبت به امر خشونت ، تندخویی و سرکشی دانش آموزان 
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فضا ،امکانات وتجهیزات مدارس و دانش آموزان بعنوان  همچنین الزم است در اینجا به سه رکن معلمین و مربیان تربیت بدنی،      

 متعلمین تربیت بدنی پرداخته شود که بصورت اجمالی به توضیح آن پرداخته میشود.

 مربیان تربیت بدنی و ورزش در رشد اخالق و معنویت :  *نقش معلمین و

العات مداوم علمی ، تمرینات حرفه شناخت استعدادها ، تواناییها و ایجاد حرکت در مسیر بارور ساختن دانش آموزان ، به اط       

 ای ، ایمان و تالش مربیان بستگی دارد . 

تغذیه می کنند  وجسم آنان را پرورش می دهند ، موقعیت خاصی دارند .  معلمین ورزش به علت آنکه روح دانش آموزان را      

بهمین خاطراست که غالبا مورد توجه وعالقه دانش آموزان می باشند و گاهی حتی بصورت سرمشق بشمار می روند. ازاین رو بایستی 

اسالم  ائم از نبی اکرم اسالم حضرت محمد دبیران محترم تربیت  بدنی  و  ورزش   با تمسک به ائمه اطهار و بزرگان دین مبین 

)ص( ، موالی متقیان حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( را الگوی خویش قراردهند تا بتوانند پیامهای دینی ، اخالقی 

 ومعنوی را   بشکل  مطلوب و مناسبی از جمله رفتار ، اخالق ، گفتار ، نوع پوشش با ظاهری آراسته منتقل نمایند . 

 بررسی فضا ، امکانات وتجهیزات مدارس : *

امکانات و تسهیالت ورزشی باعث جلب و جذب دانش آموزان می گردد و با توجه به اینکه اکثر مدارس فاقد سالن ورزشی می      

باشند ، دانش آموزان بایستی در فضای حیاط آموزشگاه که معموال محل تردد اولیاء می باشند به فعالیت ورزشی بپردازند . با استتار 

زشی و جدا کردن ورودی مدارس دخترانه این مسئله تا حدی مرتفع می گردد . همچنین درصورت وجود حیاط مدارس مثل سوله ور

 اعتبار مالی حیاط مدارس را می توان با وسایل ورزشی مکانیکی مشابه پارکها تجهیز کرد . 

 *نقش دانش آموزان بعنوان متعلمین تربیت بدنی : 

هستند که میتوان با توجه به جاذبه رشته تربیت بدنی از  انیفرا گیر عنوانببیت هستند دانش آموزان که قاعده هرم تعلیم و تر     

صائل ختفاده از تعالیم دینی به باروری جنبه : آمادگی جسمانی ، تناسب اندام ، نشاط و شادابی ، مهارتهای ورزشی متنوع و... با اس

 . ه شودمعنوی و اخالقی اسالمی پرداخت

ه رشد جسمانی ، اخالقی و رابطه دو سویه آن وجود دارد می توان به ارتقاء رشد دیث و روایات مختلفی که در زمینحابا توجه به ا     

 حرکتی همسو با تعالیم مذهبی اسالم پرداخت و گامهای مثبتی برداشت . 

 : یکاربردپيشنهادات 

 ت بدنی ورزشی توصیه می گردد.یکالس به دبیران تربع زرگان دین مبین اسالم در شرواستفاده از احادیث ، روایات ائمه اطهار و ب -1

 قرار گرفتن برای دانش آموزان .  رعایت شعائر مذهبی و اسالمی دبیر تربیت بدنی جهت الگو -2

                                       (1388ی،)والکاستتارحیاط مدارس  به شکل سوله ورزشی تا دانش آموزان دختر بتوانند با لباس ورزشی کامل به فعالیت بپردازند .  -3

                                              اختصاص اعتبار مالی مناسب به آموزشگاهها جهت توسعه وتجهیز امکانات ورزشی . -9
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س تربیت بدنی مدارب از ساعت شناسایی واستفاده از سالنهاو اماکن ورزشی که در نزدیکی مدارس می باشند ، جهت استفاده مطلو -0

 (1355.)خبیری ، 

 منابع:*

  ، سازمان آ. پ فارس ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی . 1381تربیت بدنی از دیدگاه قرآن احادیث سخن بزرگان ، -1

 ، تکامل اخالقی از طریق فعالیتهای بدنی ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران . 1353خالدان ؛ اصغر -2

 ، مالحظات عمومی دربرنامه ریزی تاسیس فضاهای ورزشی .. 1355، خبیری ، محمد -3

 .281، مبانی روانشناختی تربیت ، تهران ، ص  1318شعاری نژاد ، علی اکبر ؛ -9

 .،جایگاه تربیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت دانش آموزان، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی1352عسگریان ، مصطفی،-0

 ،دانشگاه صنعتی شاهرود.1355تخصصی مدیریت ورزشی،ی دومین همایش ملاالت مجموعه مق-1

المپیاد ورزشی  ی انفرادی و گروهی شرکت کننده در، بررسی میزان رشد اجتماعی ورزشکاران رشته ها 1381محمدی ، رضا ، -5

 مدارس پسرانه کشور ؛ اداره کل تربیت بدنی وزارت آ . پ .

 انتشارات حافظ نوین ،تهران .،منتخب مفاتیح الجنان ، 1383قمی ، عباس ، -8

 در راه توسعه آن ، دانشگاه تربیت معلم . ، ورزش دختران در مدارس و تنگناهای موجود 1389نوابی نژاد ، شکوه ، - 5

رائه شده به دومین ،راههای افزایش تربیت دینی از طریق فعالیت های تربیت بدنی و ورزش در مدارس، مقاله ا1388والکی، شیدا،-15

 جشنواره روشهای نوین تربیتی.

 1353، شیدا، نگرشی به ارزشیابی دبیران تربیت بدنی شیراز، همایش تربیت بدنی ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز.والکی  -11

ورزشی آکادمی ملی ، آمادگی روانی برای ورزشکاران ، مرکز روانشناسی  1318هاجز ، جفری ، مترجم شمسی صنعتی منفرد ، -12

 مپیک ، انتشارات بامداد کتاب .ال
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