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 .تسه ادش راجي اروهمجت سایرن راگشهوژپز ت ایامح قودنصلی امت یامحا ب شهوژپن یا

قاء سطح آموزش در مدارس رویکرد همگام با پیشرفت دیدگاه شغلی براي ارت
سالمتی مربیان  آمادگی جسمانی و تشکیالت ورزش جهان در جهت ارتقاء فعلی

هدف  دهد. تواند سطح سالمتی جامعه را ارتقاو معلمان است تا از طریق آن ب
-هاي تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارتپژوهش تعیین تأثیر برنامهاین 

. ت بدنی زن و مرد در مناطق جغرافیایی کشور استن تربیهاي ورزشی معلما
کشور بود که بر اساس آمار  جامعه آماري شامل معلمان تربیت بدنی سراسر

 در ها (زن و مرد)تعداد آن 91-92سال تحصیلی  آموزش و پرورش در وزارت
نفر  16097زن و  16235اند که نفر بوده 32332استان کشور در مجموع  30

درصد از حجم  10 پژوهشبر اساس جدول مورگان اندازه نمونه  د وباشمرد می
نفر به صورت  3197استان کشور در بخش زنان و مردان  30جامعه به تفکیک 

-ها استاناي انتخاب شدند. با توجه به گستردگی دادهطبقه-ايتصادفی خوشه
و مرکز بر اساس مناطق  هاي کشور در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب

ش شبندي شدند که در هر منطقه رافیایی، مشترکات فرهنگی و نژادي دستهجغ
هاي آماري شامل تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی استان قرار گرفت. روش

معلمان تربیت  BMIبین قد، وزن و که  نشان داد پژوهشنتایج  .بنفرونی بود
وجود داشت دار مناطق پنج گانه کشور تفاوت معنی بدنی زن و مرد به تفکیک

 )001/0 P≤قامت عضالنی هاي آمادگی قلبی تنفسی، چابکی و است). در قابلیت
ن منطقه جنوب ترین و زنامردان منطقه شمال بهترین و منطقه مرکز ضعیف

هاي دریبل بسکتبال در مهارت). ≥P 001/0(  ترین بودندبهترین و مرکز ضعیف
بهترین و منطقه شمال  ، مردان منطقه جنوبو فوتسال و پرتاب توپ طبی

 001/0(  ترین بودندن منطقه جنوب بهترین و مرکز ضعیفترین و زناضعیف
P≤دست آمده سطوح آمادگی جسمانی و مهارتی معلمان ه ). با توجه به نتایج ب

هاي مرکزي کشور بر اساس هنجارهاي ارائه شده در این تربیت بدنی استان
 تر بوده استداري پایینه طور معنیهاي جنوبی و شمالی باز استان پژوهش

 )001/0 P≤هاي تربیت بدنی در مناطق توان گفت برنامه). در مجموع می
 .جعرافیایی شمال و جنوب از مرکز در شرایط بهتري قرار دارد

 

 کلیدي گانواژ
 .آمادگی جسمانی، آمادگی مهارتی، معلمان تربیت بدنی

Along with the development of career perspectives for 
promotion of education in schools, the current approach to 
encourage physical fitness and sports organizations through its 
trainers and teachers can promote the health of society. The aim 
of this study was to determine the effect of physical education 
programs on physical fitness and sports skills of Iranian sport 
male and female physical education teachers in different 
geographic areas in the country. The population consisted of 
physical education teachers across the country. According to 
the report of Ministry of Education  and Training there were a 
total of 32332 people (16235 women and 16097 men) in 30 
provinces in academic years 2012-2013. The sample size based 
on Morgan table size was 10% of the volume of the separation 
of men and women in 30 provinces.  3197 randomly stratified 
cluster were selected. Considering the extent of the data in the 
five northern provinces, South, East, West and center on the 
basis of geographical, cultural and ethnic similarities were 
clustered in six provinces for each region. Statistical methods 
including variance analysis and Bonferroni post hoc test results 
showed that there was a significant difference (001/0 P≤) 
among  the height, weight and BMI to distinguish male and 
female physical education teachers from five districts in the 
country. The ability of cardiorespiratory fitness, agility and 
endurance, muscular men in the north were best and south were 
the weakest, the central areas   were the weakest, and the south 
women were the best and the north were the weakest (001/0 
P≤). In basketball and football and throwing the medicine ball, 
dribbling skills of men  in the southern regions were the best 
and northern  areas were the weakest ,women in the south were 
the best and in the center were the weakest (001/0 P≤.). 
According to the results of physical fitness and skill levels of 
physical education teachers in the country, central provinces on 
the basis of the norms presented in this study  was significantly 
lower  than North and South (001/0 P≤). In general, effect of 
physical education programs in geographical areas of north and 
south were better than central  parts. 
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 همقدم
شناخت عـواملی کـه بتوانـد اثـر بخشـی بیشـتري روي حفـظ        

شادابی بـراي انجـام کارهـاي روزمـره      نشاط وایجاد  سالمت و
ـ افراد داشته باشد می ه جامعـه ورزش  تواند در تسریع این روند ب

). مدیریت راهبردي در این میان 1380کمک نماید (کشتی دار، 
معلمان تربیت تواند نقش مهمی داشته باشد. این مهم براي می

یشـتري  آوران سالمتی در مدارس اهمیـت ب بدنی به عنوان پیام
دارد که باید خود از سطح آمادگی جسـمانی و سـالمتی بـاالیی    

هاي آموزان به موفقیتبرخوردار باشند تا بتوانند در هدایت دانش
 آموزشی دست پیدا کنند. 

اي دارد کـه  ورود به حرفه معلمی نیاز به احراز شرایط ویـژه 
ی است کـه  هایدانشگاه ها وکسب آن مستلزم تحصیل در رشته

 مین نیروهـاي مـورد نیـاز   شده و براي تأ ایجاد مین منظوربه ه
داوطلبـان ورود بـه حرفـه     کننـد. پرورش فعالیت مـی  آموزش و

معلمــی تربیــت بــدنی بــراي ایفــاي رســالت خــود، عــالوه بــر 
برخورداري از شرایط کلی حرفه معلمی، باید از سالمت جسـمی  

 رکامل، سطح آمادگی جسمانی مطلوب و توانایی قابـل قبـول د  
بـا   باشـند.  هاي ورزشی رایج درمدارس، برخورداراجراي مهارت

هـاي پزشـکی، آمـادگی جسـمانی و     عنایـت بـه حـذف آزمـون    
 هاي مهارتی در پذیرش دانشجویان متقاضی تحصـیل در آزمون

کیفــی  هــا، مطالعــه کمــی وبرخــی از دانشــگاه ایــن رشــته، در
رفه هاي یادشده در فارغ التحصیالن متقاضی ورود به حشاخص

با توجه به فقـدان اطالعـات    معلمی تربیت بدنی ضروري است.
مورد وضعیت موجود معلمان تربیت بدنی کشور در  مورد نیاز در

هاي ورزشی، انجـام ایـن   حیطه، آمادگی جسمانی و مهارتاین 
 پژوهش ضرورت دارد.

ــاران کشــاورز و ــوان  1392( همک ــی تحــت عن ) در تحقیق
علمان سایر دروس به معلمـان  م آموزان ومقایسه نگرش دانش"

گزارش کردنـد کـه    "ت بدنی در مقطع متوسطه بندر عباستربی
به معلم تربیت بدنی  آموزان و معلمان سایر دروسنگرش دانش

همین امر لزوم توجه بیشتر به  .)1392، (کشاورز نامطلوب است
 جنوبی کشور از نظـر هاي معلم تربیت بدنی مخصوصا در استان

 یا و گلسـتان ین يحامد سازد.می را مشخص شغلیهاي شاخص
مربـوط بـه    یت زنـدگ یـ فیمربوط به ک یپژوهش 1383در سال 

ال از نظـر   یفعال و غ یأت علمیه ين اعضایدر ب یتندرست ر فعـ
 کـه  ج نشـان داد ینتـا  .سبزوار انجام دادند يهادر دانشگاهی بدن

ال دچـ  یـ کمتـر از افـراد غ   يداریطور معنـ ه افراد فعال ب ار ر فعـ
-یو درد بودند. افراد فعال به طور معنـ  یت بدنیت فعالیمحدود

و نشـاط و سـالمت    يانرژ ير فعال دارایشتر از افراد غیب يدار
و  یر فعال از نظر مشکالت جسمیبودند. افراد فعال و غ یعموم

بـا   يداریتفاوت معنی، و عملکرد اجتماع یسالمت روانی، روان
بـا عنـوان    یهمکـاران در پژوهشـ   و گر نداشتند. بـاقرزاده یکدی
 "ر ورزش کـار یـ غ کارکنان ورزش کـار و هاي سه استرسیمقا"

 ط کاریدرمح یعصب يورزش باعث کاهش فشارهاکه افتند یدر
ـ  يداری) رابطـه معنـ  1386( همکاران و یشود. مفلحمی ن یرا ب
ل یـ کـاهش تحل  و یأت علمـ یـ ه ياعضـا  یت بدنیش فعالیافزا

 همکاران ن هنربخش وی. عالوه برانددمشاهده کرها آن یرفتگ
 یشـغل  یسـه فرسـودگ  یمقا"ق خود با عنـوان  یتحق ) در1386(

 کـه  اعـالم کردنـد   "ر ورزش کـار یـ غ معلّمان مرد ورزش کار و
 یعنـ ی یشـغل  یلفـه فرسـودگ  سـه مؤ  هر معلّمان ورزش کار در

نسـبت   يت فردیفقدان موفق ت ویمسخ شخص یعاطف یخستگ
هسـتند   يتـر ط مناسبیشرا ير دارار ورزش کایکارمندان غبه 

 ). 1380(حمیدي و همکاران 
درس تربیت بدنی  تأثیر) به 1388پور و همکاران (رحیم

یک بر میزان آمادگی جسمانی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد 
 هـاي حاصـل نشـان داد کـه    . یافتـه پرداختند نورم يو تهیه

مت تنفسـی، اسـتقا   –میانگین رکورد آزمون استقامت قلبـی  
کمربند شانه، استقامت عضالت شکم، چابکی، توان انفجاري 

پـس آزمـون    پذیري دانشجویان در پیش آزمون وو انعطاف
بنابراین درس تربیت بدنی باعث  داري داشت؛اختالف معنی

ات مثبتی در جهت بهبود آمادگی جسمانی دانشـجویان  تأثیر
) در تحقیقـی تحـت عنـوان    1369است. همتی نژاد ( داشته

بدنی مدارس هاي تربیتتجزیه و تحلیل و ارزشیابی برنامه"
به نتـایج زیـر دسـت یافـت: بـین       "متوسطه استان گلستان

جنسیت و اشتغال به شغل دیگر به جز معلمی و بین جنسیت 
دار بـدنی اخـتالف معنـی   هـاي تربیـت  و ابعاد مختلف برنامه

ن کرد سیستمی در ایراعدم روی ).1380، باشد (کشتی دارمی
مربیان  معلمان و ارتقاي هاي آموزش وموجب شده تا برنامه

هـاي پیشـرفته جهـان همگـام نباشـد. در      ورزش با سیسـتم 
اي ایاالت متحـده مطالعـات گسـترده    انگلستان و استرالیا و

در حـال بـه روز    هاي آموزشی تـدوین و برنامه انجام شده و
هاي نبهمربیان ورزش را در ج رسانی است تا بتواند معلمان و

 ). 1392 ،همکاران (معماري و مختلف ارتقاء دهند
) بیانگر 2013( دنیتربیت ب هاي انجمن ملی ورزش ویافته

آمـوزان بـه   ترین دلیل نگـرش منفـی دانـش   این است که مهم
معلمان تربیت بدنی به دلیل عـدم تسـلط بـه تعـداد زیـادي از      

 مناسـب بـوده اسـت   هاي ورزشـی و وضـعیت جسـمانی نا   شتهر
در نظـر دارد تـا بـه ارزیـابی      لذا این پژوهش )؛1392، کشاورز(

هاي ورزشی در ارتباط بـا  هاي آمادگی جسمانی و مهارتبرنامه
 معلمان تربیت بدنی در مدارس کشور بپردازد.
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 پژوهش یشناسروش
بـه   یدانیـ وه میو به ش يکاربرد - یفیاز نوع توص ن پژوهشیا

زن و مـرد   یت بـدن ین تربشامل معلما ياجرا درآمد. جامعه آمار
آمـوزش و پـرورش    سراسر کشور است که بر اساس آمار وزارت

تعداد معلمان تربیت بدنی زن و مـرد   91-92سال تحصیلی  در
زن  16235که اند نفر بوده 32332استان کشور در مجموع  30
ـ باشند. نمونـه تحق می نفر مرد 16097و  ق بـر اسـاس جـدول    ی

اسـتان کشـور    30عه به تفکیک درصد از حجم جام 10مورگان 
-خوشـه  ینفر به صورت تصـادف  3197در بخش زنان و مردان 

-هـاي انـدازه  انتخاب شدند. پس از تـدوین روش اي طبقه -يا
و تهیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز و  پژوهشهاي گیري متغیر
-گان استانالزم به نمایندهاي آموزش، هاي مربوطهتنظیم فرم

هـا انجـام شـد. بـا     ه استانیري اطالعات از کلآوها ارائه و جمع
کشـور بـا توجـه بـه      يهـا اسـتان  ،هـا داده یتوجه به گسـتردگ 

، جنوب، پنج منطقه شمال قومی و جمعیتی، مشترکات فرهنگی
شدند که در هـر منطقـه شـش     يبندغرب و مرکز دسته، شرق

ـ  یاز متغ یارزشـ  20 يهااستان قرار گرفت و سپس نورم ه رهـا ب
حقیق آزمون ایستگاهی با توجه به حجم زیاد نمونه تدست آمد. 
ن آزمـون  یا .گیري مهارتی به شرح ذیل طراحی شدبراي اندازه

د بود که به صورت پیوسته و داراي هشت ایستگاه و شش رکور
یت زمـان کـل   آمده و در نهادار تا آخرین مرحله به اجرا درادامه

ایسـتگاه اول:  ترین رکوردها ثبـت شـد.   به عنوان یکی از اصلی
ایسـتگاه سـوم:   ، ایسـتگاه دوم: دراز و نشسـت  ، دریبل بسکتبال

ایستگاه پنجم: ، متري 4ایستگاه چهارم: چوب موازنه ، غلت جلو

، متـر  4×9ایستگاه ششـم: دو رفـت و برگشـت    ، دریبل فوتسال
 4×20ایسـتگاه هشـتم: دو    و ایستگاه هفتم: پرتاب تـوپ طبـی  

دو رفـت و  ، دراز و نشسـت  سـتگاه ین هشت ایمتر. از مجموع ا
) به عنوان یتنفس ی(استقامت قلب متر و زمان کل 4×9برگشت 

بـل فوتسـال و پرتـاب    یدر، بل بسـکتبال یو در یجسمان یآمادگ
 پـژوهش هـاي  هیدر فرضـ  یمهـارت  یبه عنوان آمادگ یتوپ طب

 منظور شد.
هـا بـا   شـامل: تشـریح و توصـیف داده    هاي آماري پژوهشروش

در منـاطق   ین و انحـراف معیـار متغیرهـاي پـژوهش    استفاده از میـانگ 
ه شد. بـراي  گانه شمال، غرب، شرق، جنوب و مرکز ارائ جغرافیایی پنج
ارزشـی   20هـاي اسـتاندارد   بر اساس نورم هاي پژوهشآزمون فرضیه

و آزمـون   گانـه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل واریـانس      در مناطق پـنج 
 مورد بررسی قرار گرفت.   ید فرضیه صفرتعقیبی بنفرونی رد یا تأی

 
 جیارائه نتا

شـود در اکثـر متغیرهـا    مشـاهده مـی   1همانطور که در جـدول  
 پنج گانـه بسـیار بـه هـم نزدیـک اسـت.       ها در مناطقمیانگین
و  29که میانگین سن در زنان و مردان به ترتیب حـدود  بطوري

و  58سانتیمتر و میزان وزن  176و  163سال و در اندازه قد  30
 پــژوهش باشــد. نتـایج مـی  23و  BMI ،21کیلـوگرم و در   75

دهد که در کلیه متغیرهاي مشخصات فردي، زنـان از  نشان می
انـد کـه در سـن و    دسـت آورده ه تري بهاي پائینمردان ارزش

BMI اند.ها بسیار به هم نزدیک شدهاین ارزش 

 
 اطق جغرافیایی کشورمیانگین و انحراف معیار مشخصات فردي مردان و زنان من .1جدول 

BMI (kg)وزن (cm) متغیر سن (سال ) قد 
منطقه 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جغرافیایی

 شمال 8/2+4/29 8/2+9/30 4/5+9/163 2/7+4/177 1/8+9/59 4/10+9/76 8/2+3/22 8/2+2/24
 جنوب 9/2+3/92 9/2+5/30 1/5+2/163 7/6+8/176 3/8+6/58 9/10+8/74 9/2+1/22 9/2+9/23
 شرق 7/2+8/28 6/2+4/30 2/5+163 6+4/175 2/8+2/57 8/72 +7/9 9/2+6/21 7/2+5/23
 غرب 6/2+1/29 8/2+1/31 4/5+5/163 4/6+6/176 6/7+5/58 9/10+4/75 7/2+9/21 9/2+1/24
 مرکز 7/2+7/28 1/3+4/30 4/5+4/164 8/6+3/178 4/7+3/58 5/10+8/75 2/5+5/21 7/2+8/23
 میانگین 74/2+06/29 84/2+66/30 3/5+6/163 62/6+9/176 92/7+5/58 48/10+14/75 76/2+88/21 8/2+9/23

 
 هاآزمون فرضیه

ها با توجه به گستردگی اطالعات به دسـت  براي آزمون فرضیه
، 10، 5شـی در درصـدهاي   ارز 20هاي استاندارد آمده ابتدا نورم

اطق دســت آمــده و ســپس بــین منــه بــ 95 و 90، 85، .، ..15
هـا  جغرافیایی پنج گانه بر اساس روش تحلیل واریـانس تفـاوت  

 باشد. می ≥P 05/0گیري نیز بررسی شد. ضابطه تصمیم
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 گانه هاي آمادگی جسمانی معلمان مرد در مناطق پنجتحلیل واریانس متغیر .2جدول 

 SD+M Df F P ES مناطق متغیر 

آمادگی 
جسمانی 
 در مردان

زمان کل به ثانیه 
 رداندر م

 2/159+8/6 جنوب

19 *56/247 001/0 985/0 
 7/157+5/6 شرق
 1/157+7/5 غرب
 5/156+8/5 شمال
 2/160+0/6 مرکز

چابکی به ثانیه در 
 مردان

 2/11+88/0 جنوب

19 *5/1494 001/0 965/0 
 8/10+79/0 شرق
 1/11+72/0 غرب
 5/10+75/0 شمال
 9/10+78/0 مرکز

دراز و نشست 
 (تعداد) مردان

 4/21+0/3 جنوب

19 *138 001/0 974/0 
 22+6/3 شرق
 1/22+6/3 غرب
 3/23+8/2 شمال
 8/20+2/3 مرکز

 دار است.) معنیP≥001/0در سطح ( *
 

 گانه در مناطق پنجهاي آمادگی جسمانی معلمان زن تحلیل واریانس متغیر. 3جدول 

 SD+M Df F P ES مناطق متغیر 

آمادگی 
جسمانی 
 در زنان

زمان کل به ثانیه 
 در زنان

 2/168+6/8 جنوب

19 *58/158 001/0 977/0 
 4/170+8/8 شرق
 6/170+9/7 غرب
 8/170+1/7 شمال
 4/171+7/8 مرکز

چابکی به ثانیه در 
 زنان

 6/12+0/1 جنوب

19 *13/23 001/0 863/0 
 7/12+0/1 شرق
 8/12+79/0 غرب
 9/12+79/0 شمال
 6/12+89/0 مرکز

دراز و نشست 
 (تعداد) زنان

 4/18+4/3 جنوب

19 *54/23 001/0 863/0 
 7/17+7/2 شرق
 3/17+10/3 غرب
 7/17+7/2 شمال
 4/16+1/2 مرکز

 ) معنی دار است.P≥001/0در سطح ( *
 

نشان داد که در آمادگی قلبـی تنفسـی، چـابکی و     پژوهش نتایج
داري در بهتـرین  ه طور معنـی استقامت عضالنی مردان منطقه شمال ب

وضعیت قرار داشتند و منطقه مرکز در آمادگی قلبی تنفسی و اسـتقامت  
 ).≥P 001/0(  ترین بودندالنی و منطقه جنوب در چابکی ضعیفعض

ــایج  ــژوهشنت نشــان داد کــه در آمــادگی قلبــی تنفســی و   پ

تـرین  داري در بهطور معنیهاستقامت عضالنی زنان منطقه جنوب ب
ترین سطح قرار داشتند. همچنـین  وضعیت و منطقه مرکز در ضعیف
چـابکی بهتـرین و منطقـه شـمال      زنان مناطق جنـوب و مرکـز در  

یج آزمـون بنفرینـی نشـان    نتـا ). ≥P 001/0(  تـرین بودنـد  ضعیف
دهد کـه در اکثـر منـاطق جغرافیـایی در متغیـر دراز و نشسـت       می
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دو گـروه  و استقامت (ثانیـه ) در هـر    متر (ثانیه)4×9(تعداد)، چابکی 
داري وجـود دارد کـه نشـان از سـطوح     مردان و زنان تفاوت معنـی 

گانـه   مختلف آمادگی جسمانی معلمان تربیت بدنی در منـاطق پـنج  
 شد.بامی

هاي دریبل بسکتبال در مهارتنشان داد که  پژوهشنتایج 

مردان منطقه و پرتاب توپ طبی مردان منطقه جنوب و فوتسال 
داري در بهتـرین وضـعیت قـرار داشـتند و     ه طور معنـی غرب ب

نطقه و مهاي دریبل بسکتبال و فوتسال مهارتمنطقه شمال در 
 ).≥P 001/0(  ترین بودندجنوب در پرتاب توپ طبی ضعیف

 
 گانه هاي آمادگی مهارتی معلمان مرد در مناطق پنجتحلیل واریانس متغیر .4جدول 

آمادگی 
 مهارتی

دریبل 
 بسکتبال

 9/28+7/3 جنوب

19 *7/11 001/0 757/0 
 9/28+1/4 شرق
 4/27+5/3 غرب
 4/27+6/3 شمال
 8/27+6/3 مرکز

 دریبل فوتسال

 1/23+4/2 جنوب

19 *138 001/0 974/0 
 4/22+3 شرق
 9/21+8/2 غرب
 3/21+7/2 شمال
 5/21+6/2 مرکز

پرتاب توپ 
 طبی

 797+89 جنوب

19 *26/188 001/0 965/0 
 807+102 شرق
 857+91 غرب
 818+99 شمال
 841+78 مرکز

 دار است.) معنیP≥001/0در سطح (* 
 گانه  هاي آمادگی مهارتی معلمان زن در مناطق پنجتحلیل واریانس متغیر .5جدول 

آمادگی 
 مهارتی

دریبل 
 بسکتبال

 9/26+8/3 جنوب

19 *834/20 001/0 847/0 
 2/26+7/3 شرق
 8/25+3/3 غرب

 9/26+8/3 شمال
 3/25+9/2 مرکز

دریبل 
 فوتسال

 5/16+7/2 جنوب

19 *54/23 001/0 863/0 
 7/15+8/2 شرق
 2/15+3/2 غرب
 3/16+0/3 شمال
 15+0/2 مرکز

پرتاب توپ 
 طبی

 552+56 جنوب

19 *48/1 001/0 917/0 
 554+65 شرق
 555+56 غرب
 512+67 شمال
 524+57 مرکز

 ر است.دا) معنیP≥001/0در سطح ( *
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هاي دریبل بسکتبال و در مهارتنشان داد که  پژوهشنتایج 
یت داري در بهترین وضعه طور معنیزنان منطقه جنوب بفوتسال 

ترین سطح قرار داشتند. همچنـین زنـان   و منطقه مرکز در ضعیف
ـ  وب طبـی بهتـرین و منطقـه    منطقه جغرافیایی غرب در پرتاب ت

نتـایج آزمـون بنفرینـی    . )≥P 001/0(  ترین بودنـد شمال ضعیف
هاي دریبل مهارتدهد که در اکثر مناطق جغرافیایی در نشان می

دو گـروه مـردان و   و پرتاب توب طبـی در هـر    بسکتبال، فوتسال
داري وجود دارد کـه نشـان از سـطوح مختلـف     زنان تفاوت معنی

گانــه  آمــادگی جســمانی معلمــان تربیــت بــدنی در منــاطق پــنج
 باشد.می

 
 گیريجهبحث و نتی

سسات بسیاري به مطالعـه و بررسـی کیفیـت    امروزه مراکز و مؤ
زندگی، با سایر ابعاد مطرح مرتبط با آن مشغولند. ارتباط کیفیت 
زندگی با تندرستی، یکی از این گونه موارد است که به کیفیـت  
زنــدگی همــراه بــا وضــعیت بهداشــتی و ســالمتی اشــاره دارد. 

ی را این گونه تعریـف  زندگ) کیفیت 1996سیموس و همکاران (
هـاي جسـمی، روانـی و اجتمـاعی     نگرشی بـر جنبـه  «اند: کرده

 تـأثیر سالمتی بـه عنـوان ابعـاد مجـزا از یکـدیگر کـه تحـت        
» گیـرد انتظارات، اعتقادات، تجربیات و تصورات فـرد قـرار مـی   

 ).1996 ،(سیموس و همکاران
) نیـز  1996گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهـانی ( 

پنـدارهاي  «کنـد:  با تندرستی را چنین تعریف میباط زندگی ارت
اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشـی کـه در آن   فرد از زندگی

هـا، انتظـارات،   ها بـا هـدف  کند و ارتباط این دریافتزیست می
صـادقی بروجـردي،   » (هاي مـورد نظـر فـرد   هنجارها و اولویت

ـ   ). به هر حـال در تعریـف  1392 اره کیفیـت  هـاي گونـاگون درب
شـود. بـه   می، روانی و اجتماعی دیده میهاي جسزندگی، جنبه

، گیري کیفیت زندگی مربوط بـه تندرسـتی  اي که در اندازهگونه
هاي محدودیت فعالیت بدنی، مشکالت جسمی، مشکالت لفهمؤ

 روانی، درد، انرژي و نشاط، سالمت روانی، عملکرد اجتمـاعی و 
د. از طرف دیگر، تحقیقات وشسالمت عمومی در نظر گرفته می

هاي جسـمانی،  متعددي نیز اثر ورزش و فعالیت بدنی را بر جنبه
بنابراین، به نظر  اند؛ادهروانی، عاطفی و اجتماعی انسان نشان د

رسد که در تندرستی، ارتباطی بین فعالیت بدنی و ورزش بـا  می
یاري نیـز ایـن مطلـب را    کیفیت زندگی وجود دارد. محققان بس

هاي اند. با این حال، در بیشتر تحقیقات از آزمودنیی کردهبررس
مسن یا بیمار استفاده شده اسـت. ماننـد تحقیقـات اسـتوارت و     

)، اسـکرول و همکــارانش  2001)، کـولتین ( 2003( همکـارانش 
) و مـک  1999)، وود و همکارانش (1999)، مانز و چاد (2003(

 ). 1996راي و همکارانش (
ــر  در ــتا ب ــن راس ــ ای ــاعی،  اس ــناختی اجتم ــوري ش اس تئ

هاي خود در سـازماندهی  خودکارآمدي میزان باور فرد به قابلیت
اداره منابع مورد نیاز، عمل بـراي تولیـد دسـتاوردهاي تعیـین      و

 ). ایـن باورهـا بـر آرزوهـا و    1997، (باندور شود، اطالق میشده
یکی، سـطح  استراتژ تحلیل و ها، کیفیت تفکرمیزان تعهد به آن

گریز  ، عقب نشینی وهاپشتکار در رویارویی با سختی زش وانگی
آسـیب   ی براي موفقیت یا شکسـت و ماز مصیبت، اسنادهاي عل

 (کشــاورز و اســت گــذارتــأثیرافســردگی  پــذیري از اســترس و
ــاران ــراي). 1393 ،همک ــاس    ب ــري براس ــه گی ــث و نتیج بح

شود و سـپس بـه دالیـل    متغیرهاي تحقیق ابتدا نتایج مرور می
 پردازیم.مالی و نتایج موافق و مخالف میاحت

 
 مشخصات فردي -الف

معلمـان   BMIهاي آنتروپومتریک شـامل قـد، وزن،   بین اندازه
تربیت بدنی زن و مرد به تفکیک مناطق پنج گانه کشور تفاوت 

 ).P≥001/0( وجود داشت
، دالیـل چنـدي   در این فرضیه که نتایج، آن را تأیید کـرده 

اش ایـن اسـت کـه    ترین دلیـل عمـده  . مهمثر باشدتواند مؤمی
هاي متفـاوتی هسـتند و   ها از قوممعلمان تربیت بدنی در استان

ها در طول قـد و وزن تفـاوت   این باعث شده که با دیگر استان
با نتایج تحقیـق نـوري    پژوهش بسیاري داشته باشند. این نتایج

؛ همخوانی دارد. وي دریافـت کـه بـین معلمـان     1387یامچی، 
هـاي انتروپومتریـک   ازهبیت بدنی و غیر تربیت بـدنی در انـد  تر

ال ولی در مورد کارمندان اداري فع ؛داري وجود داردتفاوت معنی
1387(نوري یامچی،  ال این تفاوت مشاهده نشدو غیر فع.( 

 
 آمادگی جسمانی  -ب

 ،بــین آمــادگی جســمانی و حرکتــی شــامل قــدرت و اســتقامت
مت قلبی تنفسی معلمـان تربیـت   عضالت شکم، چابکی و استقا

گانه کشور تفاوت وجـود   بدنی زن و مرد به تفکیک مناطق پنج
 ).P≥001/0داشت(

هاي بدنی مردان نشان داد که در اکثر قابلیت پژوهشنتایج 
. شمال در سطوح باالتري نسبت به سایر منـاطق قـرار داشـتند   

 نطقه اي تربیت بدنی در این مهبرنامهکه دهد نشان می این امر
تـرین اسـت. در   کارایی بهتري دارد و در منطقـه مرکـز ضـعیف   

تـرین  ، منطقه جنوب بهترین و شمال و مرکز ضعیفبخش زنان
نیا باشد که حامديمشابه نتایجی می پژوهشاند. نتایج این بوده

ر پژوهشی مربوط به کیفیت زندگی د 1383و گلستانی در سال 
ال و غیـر    مربوط به تندرستی در بین اعضاي هیـأ  ت علمـی فعـ
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 ،(گلستانی هاي سبزوار انجام دادندفعال از نظر بدنی در دانشگاه
1383.( 
 

 آمادگی مهارتی -ج
بین آمادگی مهارتی شامل دریبل بسکتبال و فوتسـال و پرتـاب   
توپ طبی معلمان تربیت بدنی بـه تفکیـک منـاطق پـنج گانـه      

 ).P≥001/0( تفاوت وجود داشت
هـاي ورزشـی   د که در اکثـر مهـارت  نشان دا پژوهشنتایج 

مردان جنوب در سطوح باالتري نسبت بـه سـایر منـاطق قـرار     
هـاي ورزشـی در ایـن    امـه برن که دهدنشان می . این امرداشتند

ترین است. در منطقه کارایی بهتري دارد و منطقه شمال ضعیف
انـد.  ترین بوده، منطقه جنوب بهترین و مرکر ضعیفبخش زنان

کـه زنـان هنـوز در     پـژوهش نشـان داده   تی نتایجاز نظر جنسی
خوردار نیسـتند.  رت باالیی در مقایسه با مردان برفوتسال از مها

 )1387(بـا نتـایج تحقیـق نـوري یـامچی       پـژوهش  این نتـایج 
دنی و غیـر  همخوانی دارد. وي دریافت که بین معلمان تربیت ب

رمندان داري وجود دارد ولی در مورد کاتربیت بدنی تفاوت معنی

ـ اداري فع صـانعی،   ال ایـن تفـاوت مشـاهده نشـد    ال و غیر فع)
1382.( 

برگرفته از مفهوم خودکارآمدي با ندورا، خودکارآمدي شغلی بـه  
عنوان قضاوت فرد در مورد توانایی خود براي انجـام اصـل تکـالیف    

کارآمدي ن تعریف شده است. خوداي معیحرفه در چارچوب شغلی و
 تـأثیر آن  به طور متقابـل بـر   گرفته و تأثیررفتار  شغلی از انگیزش و

ن موجـب افـزایش مشـارکت فـرد در     آسـطوح بـاالي    گذارد ومی
بـا   ).1393، گردد (کشاورز و همکارانرفتارهاي شغلی می تکالیف و

انـدرکاران وزارت آمـوزش و   بـه دسـت   پژوهشتوجه به نتایج این 
ـ پرورش پیشنهاد می م تربیـت بـدنی   شود: براي داوطلبان شغل معل

هاي مرکزي کشور شرط برخـورداري از سـطوح قابـل قبـول     استان
آمادگی جسمانی و مهارتی در نظر گرفتـه شـود. کـه بـا توجـه بـه       

هـاي  میـزان آن از اسـتان   پـژوهش هنجارهاي ارائه شـده در ایـن   
تر بود. همچنین براي داوطلبـان شـغل معلـم    جنوبی و شمالی پایین

 ر نظر گرفتـه شـود. کـه بـا توجـه بـه      تربیت بدنی شرط طول قد د
 میزان آن تعیین گردد. پژوهشهنجارهاي ارائه شده در این 

 منابع
توصیف گذران اوقات  ).1380(سیروس  ،چوبینه؛ حمیدي، مهرزاد −

فنـاوري بـا تأکیـد بـر      فراغت کارکنان وزارت علوم تحقیقـات و 
 تربیـت بـدنی و   هانتشارات پژوهشکد . تهران:اي ورزشیهفعالیت

 علوم ورزشی.
تمرینـات   تـأثیر « .)1380( سید محمـود  ،حجازي خالدان، اصغر؛ −

منتخب هوازي بر برخـی از عوامـل خطـرزاي قلبـی ـ عروقـی        
نشـریه   ».هاي مشهداعضاي هیأت علمی غیر سیگاري دانشگاه

 .27-42 ، صص8شماره  .حرکت
آمـوزش بـر    تـأثیر بررسـی میـزان    ).1381( رخشنده ور، سکینه −

اجعه کننده بـه انجمـن دیابـت    بیماران دیابتی مرکیفیت زندگی 
  .دانشگاه تربیت مدرس نامه کارشناسی ارشد. پایانایران

گذران اوقات  بررسی نحوه). 1370( شجاع الدین، سید صدرالدین −
پرورش تهـران بـا تأکیـد بـر      فراغت کارمندان ادارات آموزش و

ربیـت  دانشـگاه ت  نامه کارشناسـی ارشـد  . پایانینقش تربیت بدن
 معلم.

ارتباط بـین عوامـل فشـارزاي     ).1392( صادقی بروجردي، سعید −
شغلی با سالمت روانی جسمانی تحلیل رفتگـی اعضـاي هیـأت    

دانشـگاه  . رسـاله دکتـري   هاي کشورعلمی تربیت بدنی دانشگاه
 تربیت معلم. 

 هاي عمومی جسمانی، ارتباط بین آمادگی ).1382( صانعی، سعید −
 

 
ـ    نی و تنسالمت روا أت علمـی  یدگی شـغلی در بـین اعضـاي هی

 دانشگاه آزاد اسالمی. رساله تحصیلی هاي نظامی کشوردانشگاه
 .  تهران

. )1393( زهــرا ،اصــغري ؛ابوالفضـل  ،فراهــانی کشـاورز، لقمــان؛  −
هـوش سـازمانی در    تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدي شغلی و«

ــران وزارت ورزش و ــان ای ــژ .»جوان ــاربردي در وهشپ ــاي ک ه
 .67-78ص )، ص8(پیاپی 4 ، شماره2 دوره .ریت ورزشیمدی

سـید محمـد    ،انصـاري  ؛مجیـد  ،جاللی فراهانی ؛کشاورز، لقمان −
ن سایر دروس به معلمی آموزان ومقایسه نگرش دانش« .)1392(

هاي پژوهش .»ت بدنی در مقطع متوسطه بندرعباسمعلمان تربی
 صـص  ،)5(پیـاپی  1شماره ،2. سال اربردي در مدیریت ورزشیک

84-75. 
منبـع کنتـرل    بررسی تحلیل رفتگی و .)1380( دار، محمدکشتی −

غیـر تربیـت    هاي تربیـت بـدنی و  ها و گروهدر مدیران دانشکده
دانشـگاه   يدکتـر ه رسال .هاي آموزش عالی کشوربدنی دانشگاه

 تهران.  
مطالعـه برنامـه آمـوزش،    «). 1392( همکـاران  الـه و ژمعماري،  −

ارائــه  یــان ورزش کشــورهاي منتخــب وارتقــاي مرب ارزیــابی و
 ،2سـال   .هاي کاربردي در مدیریت ورزشیپژوهش .»پیشنهادها

 .99-112ص ص ،)5پیاپی(2شماره 
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