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مقایسۀ دیدگاه مدیران،  شناسایی مشکالت موجود درس تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان و

 کارشناسان و معلمان تربیت بدنی مدارس اصفهان
 

  3حبیب هنری  – 2یمان نسترن بروجنیا  – 1الهام نسترن بروجنی

دانشجوی دکتری . 2، تهران، ایران. دانشگاه عالمه طباطبائی ،تربیت بدنی ةدانشکدمدیریت ورزشی، ارشد کارشناس .1
گروه دانشیار . 3، تهران، ایران دانشگاه تربیت مدرسگروه مدیریت ورزشی،  های تفریحی،اوقات فراغت و ورزش مدیریت

 ، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبائی ،تربیت بدنی ةدانشکدمدیریت ورزشی، 
 (1395/  05 / 03 ، تاریخ تصویب :   1395/ 01/  07)تاریخ دریافت :  

 
 

 چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی مشکالت موجود درس تربیت بدنی در مدارس شهر اصفهان و مقایسۀ دیدگاه مدیران، معلمان و 

کارشناسان انجام گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و به شیوة میدانی به مرحلۀ اجرا در آمده است. جامعۀ پژوهش 

های ران و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش کلیۀ مناطق شهر اصفهان بودند. گویهتمامی معلمان تربیت بدنی و مدی

یلۀ ضریب آلفای کرونباخ و به مقدار وسبهوسیلۀ تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی مشخص شده است. پایایی پرسشنامه تحقیق به

ن دیدگاه مدیران، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی دربارة کیفیت ها نشان داد که بیوتحلیل دادهمحاسبه شده است. تجزیه 863/0

ریزی ناصحیح در درس تربیت بدنی درس تربیت بدنی مدارس تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که مشکالت مربوط به برنامه

ریزی منظم و توجه و پرورش باید با برنامهترین مشکالت درس تربیت بدنی و ورزش مدارس هستند. وزارت آموزش مدارس، از جمله مهم

 ای بلندمدت برای توسعۀ درس تربیت بدنی در مدارس داشته باشد.ها و کمبودهای موجود، برنامهبه واقعیت

 

  های کلیدیواژه

 .اصفهان، تربیت بدنی، مدارس، معلمان تربیت بدنی، موانع

                                                           

  -  : 09353447067نویسنده مسئول : تلفن                                                               nastaran_borujeni@yahoo.com :Email 
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 مقدمه

 اعتالی تربیت بدنی و ورزش در جامعۀ ما زمانی میسر

 های جاریاست که تحولی سازنده و مثبت در برنامه

 عمل آید. بازنگری در برنامۀ گذشته و جاری وورزش به

 تردید نیازمندبی ترو جامعای کارساز تدوین برنامه

 ی است که نتایج آنها بتوانداجانبههمهتحقیقات گسترده و 

 ی برنامۀ جدید را تعیین و صحت انطباق آن را بامشخط

 نیازهای اساسی جامعه در حال تحول ما تضمین کند. با

 در انسانی نیروی اهمیت نقش و ضرورت به توجه

 معلمان از گیریبهره بدنی، تربیت درس بخشیکیفیت

 هایزمینه و مدارس در متخصص ورزش و شرایط واجد

 و تحصیل ادامۀ برای هادانشگاه به ورزش معلمان جذب

 جهت در مهم هایاقدام از کارایی الزم، کسب

  .است بدنی تربیت درس به بخشیکیفیت

تربیت بدنی و ورزش در مدارس از دیرباز در کشور ما 

مورد توجه بوده است. تربیت بدنی در مدارس با شناسایی 

تواند سبب اعتالی ورزش آموز مینخبگان ورزشی دانش

ای کشور شود. ورزش و تربیت بدنی در قهرمانی و حرفه

مدارس، در اولین گام خود سالمت، شادی و نشاط را برای 

آموزان به ارمغان خواهد آورد و این کارکرد مهم باید دانش

عنوان آموزان بهمورد توجه بیشتر قرار گیرد. دانش

سازان کشور بسیار نیازمند پرورش آمادگی جسمانی آینده

بر این رکن مؤثر توسعۀ توسعۀ سالمتی هستند. عالوهو 

آموزان ورزش و تربیت بدنی در مدارس و در بین دانش

آموزان است سازی برای آموختن این نکته به دانشفرهنگ

تواند در نشاط و سالمت آنها مؤثر باشد. که ورزش می

ای سالم و رسد اولین گام برای داشتن جامعهنظر میبه

های بدنی از مدارس ازی فرهنگ ورزش و فعالیتسنهادینه

 شود. آغاز می

از این مطلب اهمیت تربیت بدنی مدارس را بیش 

پیش روشن خواهد کرد. دغدغۀ بسیاری از مدیران و 

 های درسمعلمان تربیت بدنی برگزاری هرچه بهتر کالس

 ها بهتربیت بدنی در مدارس است که گاهی این تالش

 رسد و ساعت تربیت بدنی در مدارسیسرانجام مطلوب نم

 آموزان در کالس تبدیلبه گذران و اتالف وقت دانش

 شک استعدادیابی در ورزش مدارس زمانیشود. بیمی

 رویکرد بهتری خواهد یافت که مدارس فضاهای ورزشی

 های درس تربیت بدنی بهمناسبی داشته باشند یا کالس

 ل آن معلمانشکل عملی و مطلوب اجرا شود تا در خال

 آموزان پیتربیت بدنی بتوانند به استعدادهای ناب دانش

 تواندآموزان میببرند. شناسایی و کشف استعدادهای دانش

 پررونقاز پیش شکوفا و فضای ورزش کشورمان را بیش 

 برای بدنی تربیت درس افزایش ساعت بنابراین سازد. 

 شدن آگاه و سو یک از آموزاندانش حرکتی نیازهای تأمین

 و دیگر سوی از تئوری هایکالس ورزشی در دانش از

 تدوین در آموزاندانش عالیق و نیازها ها،ویژگی به توجه

 درس بخشیکیفیت در مهمی عامل آموزشی، هایبرنامه

  .(1-3) است مدارس بدنی تربیت

 در بدنی تربیت درس به هاسازمان و افراد توجه

 منشور اول مادۀ در که یافته افزایش آنجا تا مدارس

 حق عنوانبه آن از ورزش و بدنی تربیت برای یونسکو

 است که شده برده نام نوجوانان و کودکان تمام بنیادی

 نظام در تمرین یهافرصت کردن فراهم طریق از باید

 که تأکید دارد منشور این شود. مادۀ دوم حمایت آموزش

 بدنی تربیت توسعۀ و بهبود برای کشور هر مالی مؤسسات

 جسمانی فعالیت بین رابطۀ تقویت و تعادل ایجاد منظوربه

 کنند. همچنین تالش پرورش و آموزش اجزای دیگر و

 توجه به جوامع، اجتماعی و سیاسی فرهنگی، ارتقای

 و آموزش کیفی و کمی ۀتوسعبه  ریزانبرنامه و مسئوالن

 و ملی ۀعرص در هم زیرا بستگی دارد، کشور آن در پرورش

 مهمی موضوع آموزش کیفیت المللی،عرصۀ بین در هم

 تا است درصدد نیز جامعه هر و تربیت تعلیم نظام و است
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 به هدفدار یهانظارت و آموزشی هایشیوه با را نیاز این

 (.9،8،4کند ) دنبال آموزش کیفیت سمت بهبود

 ( در پژوهشی به بررسی درس تربیت2015) 1دادلی

 هاییاستسبدنی در مدارس پرداخت و  بیان کرد که 

 کالن آموزشی باید در جهت توسعۀ درس تربیت بدنی

 منظور توسعۀ اماکن ومدارس باشد. مدیران باید به

 ریزیهای درس تربیت بدنی تالش کنند. برنامهیرساختز

 آموزشی درس تربیت بدنی برای سودمند ساختن درس

 (.10) های آموزشی استیتاولوتربیت بدنی مدارس یکی از 

 ( در پژوهش خود به عوامل حمایتی2015) 2هیلز

 کند. وی بابهداشتی درس تربیت بدنی مدارس اشاره می

 بیان اینکه عوامل بهداشتی از فاکتورهای ضروری درس

 تربیت بدنی مدارس است، بر ضرورت عوامل بهداشتی در

 کید کرد.آموزان تأاماکن و تأسیسات ورزشی ویژۀ دانش

 علتآموزان بههای ورزشی دانشیطمحعوامل بهداشتی در 

 .(12آموزان الزم و ضروری است )حساسیت شرایط دانش

 یرگذار برتأثپژوهشگران در پژوهشی به تحلیل عوامل 

 بخشی درس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی ازکیفیت

 از یکی رسدمی نظربه. اندپرداختهدیدگاه معلمان ورزش 

 تجارب کیفیت حفظ و دارنظام هایبرنامه تدوین یهاراه

 در اثرگذار عوامل از آگاهی بدنی، درس تربیت در آموزشی

 مختلف یهادوره در بدنی تربیت درس بخشیکیفیت

 ورزش معلمان دیدگاه نیز حاضر تحقیق تحصیلی است. در

 تربیت درس بخشیکیفیت در یرگذارتأث عوامل مورد در

 است.  شده بررسی راهنمایی مدارس بدنی

 درس به بخشیکیفیت در یرگذارتأث عوامل از آگاهی

 با تحقیق این در ورزش معلمان دیدگاه از بدنی تربیت

 در بدنی تربیت درس پیشرفت و مناسب یزیربرنامه

 یرتأث مورد در تواندمی آن اطالعات و دارد ارتباط مدارس

                                                           

1 . Dudley 

2 . Hills 

 فضاهای امکانات، مانند بدنی تربیت درس یافزارهاسخت

 درس یافزارهانرم و ورزشی ابزار بسته، یا روباز ورزشی

 برنامۀ آموزشی، انسانی متخصص، نیروی مانند بدنی تربیت

 تربیت درس بخشیکیفیت در غیره و آموزشی محتوای

 های محققان(. براساس یافته11،7،3باشد ) مفید بدنی

 بدنیمعلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه، درس تربیت 

 ، این در حالیانددانستهرا به میزان زیادی دارای مطلوبیت 

 آموزان این میزان مطلوبیت را بسیار کماست که دانش

 رسد این تفاوت آشکار در این نوعنظر می. بهانددانسته

 علت درک متفاوت معلمان ودیدگاه و تناقض موجود به

 و آموزان از درس تربیت بدنی و همچنین نیازهادانش

 (.1ی متفاوت آنها باشد )هاخواسته

 ( در پژوهش خود بر این نکته تأکید2015) 3وود

 کند که درس تربیت بدنی مدارس باید مبتنی بر نشاطیم

 بیشتر باشد و از فضای درسی فاصله بگیرد و به بازی و

 سرگرمی نزدیک شود. بدیهی است که هرچه از فضای

 شویم، اثربخشیرسمی درسی به فضای تفریح نزدیک 

 (.23درس تربیت بدنی در مدارس بیشتر خواهد شد )

 وتحلیل نیازهای(، در پژوهشی به تجزیه2014) 4الین

 آموزان در درس تربیت بدنی مدارسآموزشی دانش

 پردازد. او عوامل جسمانی، روانی، انگیزشی و تربیتی رایم

 ترین عوامل الزم در تدوین طرح درس تربیتاز جمله مهم

 هاییرساختزداند. همچنین وی وجود اماکن و یمبدنی 

 مناسب را گامی مهم در جهت ارتقای سطح تربیت بدنی

 (.15داند )یممدارس 

 ( آموزش مؤثر در تربیت بدنی را در2014) 5سولمون

 شده در قالبینتدوهای دقیق و یتمآگرو رعایت 

 داند. ترسیمیمی آموزشی درس تربیت بدنی هاسرفصل

 آیندۀ درس تربیت بدنی با بررسی نقاط قوت و اندازچشم
                                                           

3. Wood 

4 . Layne 

5 . Solmon 
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 و تهدیدات موجود در درس تربیت بدنی هافرصتضعف، و 

 (. 22یر خواهد بود )پذامکان

( در تحقیق خود به بررسی 2013) 1النزدال

های بدنی راهکارهای ویژه جهت افزایش میزان فعالیت

 متوسط تا شدید در درس تربیت بدنی مدارس پرداخته

منظور افزایش انگیزۀ ریزی بلندمدت بهاست. داشتن برنامه

های بدنی باید در اولویت معلمان آموزان برای فعالیتدانش

 (.16ورزش قرار گیرد )

مقولۀ ورزش و تربیت بدنی در مدارس یکی از ارکان 

آموزان و مکملی برای آموزش کارامد رشد و سالمت دانش

المت است. لیکن با آموزانی نخبه و سو داشتن دانش

گرفته مشکالت و کمبودهای های صورتتمامی تالش

فراوانی در زمینۀ تربیت بدنی در مدارس وجود دارد. 

گرفته حاکی از آن است که در زمینۀ مشاهدات صورت

اماکن ورزشی در مدارس شهر اصفهان کمبودهایی وجود 

آموزان مدارس از کمبود فضاهای دارد. بسیاری از دانش

شی شکایت دارند. این شاید تنها یکی از مشکالت ورز

ویژه شهر اصفهان درس تربیت بدنی در مدارس کشور و به

باشد. در این زمینه هدف از پژوهش حاضر شناسایی 

مشکالت موجود درس تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان و 

مقایسۀ دیدگاه مدیران، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی 

 شهر اصفهان است.

 

 روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوۀ 

توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحلۀ اجرا درآمده 

است. جامعۀ پژوهش  تمامی معلمان تربیت بدنی و 

مدیران و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش 

نفر بودند که  12931کلیۀ مناطق شهر اصفهان به تعداد 

این میان و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونۀ  از

                                                           

1 . Lonsdale 

عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. نفر به 548مورگان 

منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد به

عنوان نمونۀ نفر به 548های این جدول و براساس داده

پرسشنامه بین  600آماری انتخاب شدند. پس از آن 

ان و کارشناسان توزیع شد و از این میان معلمان و مدیر

 548پرسشنامه برگشت داده شد که پس از بررسی   560

ها پاسخ داده کامل به پرسش صورتبهکه  هاپرسشنامه

برای وتحلیل آماری انتخاب شدند. بودند، برای تجزیه

های هر محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره

سشنامه و واریانس کل محاسبه ی پرهاسؤالیرمجموعه ز

شود، سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا می

محاسبه شد. برای تهیۀ پرسشنامه با  863/0به مقدار 

حوزه  10در  سؤال 60مصاحبه با استادان متخصص 

وسیلۀ تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی شد که به

گویه و  42های مناسب تحقیق در نهایت در تأییدی گویه

ی شد. پرسشنامۀ این تحقیق پرسشنامۀ بندطبقهحوزه  7

شناسایی مشکالت درس تربیت بدنی مدارس شهر 

ای در مقیاس لیکرت ینهگز 5 سؤال 42اصفهان شامل 

. این پرسشنامه در هفت بعد طراحی شده است که است

(، 5تا  1 سؤاالت) سؤال 5شامل ابعاد اهداف برتر دارای 

(، 10تا  6 سؤاالت) سؤال 5ی دارای اصول تربیت بدن

(، 15تا  11 سؤاالت) سؤال 5اهداف عمومی دارای 

( ، روش 21تا  16 سؤاالت) سؤال 6ریزی دارای برنامه

(، ارزشیابی در 26تا  22 سؤاالت) سؤال 5تدریس دارای 

( و موانع 31تا  27 سؤاالت) سؤال 5تربیت بدنی دارای 

وتحلیل . تجزیهاست( 42تا  32 سؤاالت) سؤال 11دارای 

وتحلیل واریانس و آزمون یلۀ آزمون تجزیهوسبهها داده

( انجام گرفته است. LSDآنووا و آزمون تعقیبی )

به  SPSS16 افزارنرمها با استفاده از وتحلیل دادهتجزیه

 انجام رسیده است.
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 های تحقیقنتایج و یافته

نفر خانم  371از نظر فراوانی جنسیتی در این تحقیق 

درصد نمونه  7/67 هاخانمنفر آقا وجود داشتند که  177و 

درصد نمونۀ مورد مطالعه را تشکیل  3/32و آقایان 

 دهند.یم

از نظر میزان تحصیالت، بیشتر افراد دارای مدرک 

درصد( بودند و بعد از  5/61نفر معادل  337کارشناسی )

ارشد یا دکتری بیشترین تعداد را درک کارشناسیآن، م

. انددادهدرصد( به خود اختصاص  8/30نفر معادل  169)

نفر و  35همچنین دارندگان مدرک کاردانی به تعداد 

درصد(  3/1نفر ) 7دارندگان مدرک دیپلم به تعداد 

 .اندداشتهکمترین تعداد را 

ردۀ  از نظر سنی بیشترین تعداد افراد نمونه دارای

نفر بودند که معادل  416سال و به تعداد  55تا  36سنی 

درصد جمعیت نمونۀ آماری هستند. همچنین بعد از  76

درصد نمونه را تشکیل  4/16سال  35تا  26آن ردۀ سنی 

که  استسال  25دهند. کمترین ردۀ سنی نیز کمتر از یم

 .اندشدهنفر گزارش  6به تعداد 

ترین تعداد نمونه را مدیران از نظر فراوانی شغلی، بیش

دهند. پس از یمدرصد( تشکیل  9/54نفر معادل  301)

درصد( و کارشناسان  4/41نفر ) 227آن معلمان با تعداد 

 درصد( حجم نمونۀ آماری را تشکیل می دهند. 6/3)

از نظر میزان فراوانی در سابقۀ کار، بیشترین فراوانی 

سال و به  20ز مربوط به کارکنان با سابقۀ کار بیش ا

. همچنین کمترین استدرصد(  9/61نفر ) 339تعداد 

با سابقۀ کمتر  سابقهکمفراوانی مربوط به کارکنان جوان و 

 . استدرصد(  3/11نفر ) 62سال و به تعداد  5از 

از نظر نوع و شرایط استخدام افراد نمونه، بیشترین 

درصد( استخدام  8/76نفر معادل  423تعداد کارکنان )

سمی آموزش و پرورش هستند. همچنین وضعیت ر

درصد رسمی آزمایشی است. از نظر  4/2استخدامی 

فراوانی نوع رشتۀ تحصیلی در بین افراد نمونۀ مورد 

درصد( دارای تحصیالت غیر  7/57نفر ) 316مطالعه، 

درصد( دارای تحصیالت  3/42نفر ) 232تربیت بدنی و 

 تربیت بدنی بودند.

مۀ مورد نظر از تحلیل عاملی برای ساخت پرسشنا

 42 سؤال 60تأییدی و اکتشافی استفاده شد. از مجموع 

گویه دارای بار عاملی مناسب بودند و در تحقیق باقی 

ی را تشکیل سؤال 42گویه پرسشنامۀ  42ماندند. این 

ی اطالعات تحقیق استفاده آورجمعدادند که از آن برای 

( برای تعیین KMOشد. آزمون کفایت نمونۀ بارتلت )

برای تحلیل عاملی به انجام  هانمونهکافی بودن تعداد 

 رسید و از این حیث استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد.

 

 برای بررسی کفایت نمونه  KMOآزمون بارتلت و شاخص. 1جدول 

 864/0 یبردارنمونهشاخص کفایت 

 6604/1 (BTSشاخص بارتلت )

 861 درجۀ آزادی

 0001/0 سطح معناداری

 

( که برابر با KMOنتایج آزمون بارتلت و شاخص )

دهد که تعداد می نشانو به یک نزدیک است،  864/0

(. 1نمونه برای انجام تحلیل عاملی مناسب است )جدول 

و عوامل اولیه و  هااشتراکهمچنین نتیجۀ بررسی 

تحقیق دارای مقادیر  سؤاالتاستخراجی نشان داد که 

 1اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی مساوی با عدد 

عامل موجود در تحقیق در تحلیل  42هستند و از این نظر 

 شوند.املی استفاده میع
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 . تحلیل عاملی مشکالت درس تربیت بدنی مدارس2جدول 

 اولویت انحراف میانگین مشکالت درس تربیت بدنی مدارس

 1 777/0 48/4 ی ورزشی سقف بلند کوچکهاسالنعدم احداث 

 2 877/0 43/4 عدم همکاری مدیر، معلمان و مسئول تربیت بدنی منطقه

 3 787/0 42/4 تخصیص ندادن سرانۀ مناسب ورزشی به مدارس

 4 859/0 30/4 توجهی به نظرهای فنی معلمان تربیت بدنیبی

 5 896/0 24/4 آموزانیابی دانشاستعدادپیگیری نکردن طرح 

 6 12/1 87/3 تشکیل نشدن انجمن ورزش مدارس

 7 03/1 52/3 آموزان در درس تربیت بدنیعدم ارزشیابی صحیح دانش

 8 10/1 30/3 عدم ارزشیابی صحیح معلمان تربیت بدنی

 9 03/1 23/3 توجهی به هدف نهایی از تدریس تربیت بدنیبی

 10 11/1 21/3 آموزانیری از ذوق و استعداد دانشگبهرهعدم 

 11 16/1 16/3 آموزانعدم ابتکار و خالقیت معلمان برای پیشرفت دانش

 12 09/1 09/3 ی ارزشیابی و سنجش هابرنامهاطالعی معلمان از بی

 13 17/1 03/3 ی آموزشی تربیت بدنی آموزش و پرورشهاگروهعدم فعالیت 

 14 11/1 97/2 آموزان توسط معلمانی دانشبندطبقهنگرفتن طرح  کاربه

 15 00/1 95/2 توجهی به تدوین طرح درس تربیت بدنی مدارسبی

 16 16/1 79/2 توجهی به طرح درس از سوی معلمان تربیت بدنیبی

ی هابرنامهآموزان در تدوین های سنی و جنسیتی دانشیژگیوتوجهی به بی

 آموزشی درس تربیت بدنی

70/2 04/1 17 

ریزی و اجرای درس ها در برنامهها و ضعفمنظور یافتن قوتعدم ارزشیابی به

 تربیت بدنی مدارس

70/2 12/1 18 

آموزان و عدم اجرای ارزشیابی صحیح از درس تربیت بدنی مدارس از دانش

 معلمان

60/2 06/1 19 

 20 07/1 10/2 ۀ کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصصمسئلتوجهی به بی

 21 14/1 10/2 های درس تربیت بدنی مدارسیرساختزتوجهی به بی

 22 10/1 88/1 در مدارس کمبود ساعات درس تربیت بدنی

 23 91/0 81/1 پایین بودن سطح تخصص معلمان ورزش مدارس

 24 95/0 70/1 ی درس تربیت بدنیآموزشکمکیل وساکمبود یا فقدان 

 25 89/0 68/1 های ورزش در مدارس دخترانهینزمدار نبودن سقف

 26 86/0 59/1 ی ورزشی مدارسهاسالنکمبود یا فقدان اماکن و 

 

ین مشکل جامعۀ ترمهمکنید یمکه مشاهده طورهمان

ی سقف بلند کوچک برای هاسالنمورد مطالعه، احداث 

( 777/0و انحراف  48/4مدارس دخترانه )با میانگین 

ها یتاولوی بندرده. همچنین آخرین مشکل در است

ی ورزشی مدارس با هاسالنکمبود یا فقدان اماکن و 

(. نتایج 2)جدول  است 86/0و انحراف  59/1ین میانگ

ی عوامل موجود در درس بندرتبهآزمون فریدمن برای 

 هارتبه. میانگین استتربیت بدنی مدارس به شرح زیر 

شده ییشناسابیانگر آن است که از مجموع هفت فاکتور 

)موانع موجود در درس تربیت بدنی  7فاکتور شمارۀ 

دارد. همچنین فاکتور چهارم مدارس( در ردۀ اول قرار 

ریزی در درس تربیت بدنی مدارس( در ردۀ آخر )برنامه

 (.3قرار دارد )جدول 
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 ی فریدمنبندرتبه. نتایج آزمون 3جدول 
 میانگین رتبه گانههفتفاکتورهای 

 22/5 اهداف برتر

 74/2 اصول تربیت بدنی

 67/4 عمومیاهداف 

 70/2 ریزیبرنامه

 74/2 روش تدریس

 93/2 ارزشیابی

 00/7 موانع

 

بار عاملی بین عوامل  براساسهمچنین نتایج مقایسه 

 براساسمربوط به فاکتور موانع توسعۀ درس تربیت بدنی 

 (.4)جدول  استبه شرح زیر  5/0از  تربزرگبار عاملی 

 
 همراه بار آنها. متغیرهای مربوط به عامل موانع توسعۀ درس تربیت بدنی به4جدول 

 بار متغیرها عامل

 506/0 ی ورزشی مدارسهاسالنکمبود یا فقدان اماکن و  

 671/0 ی درس تربیت بدنیآموزشکمکیل وساکمبود یا فقدان  موانع

 971/0 بدنی در مدارسکمبود ساعات درس تربیت  توسعه

 605/0 های ورزش در مدارس دخترانهینزمدار نبودن سقف درس

 628/0 ی ورزشی سقف بلند کوچکهاسالنعدم احداث  تربیت بدنی

 524/0 عدم همکاری مدیر، معلمان و مسئول تربیت بدنی منطقه 

 857/0 عدم تشکیل انجمن ورزش مدارس 

 634/0 به مدارسعدم تخصیص سرانۀ مناسب ورزشی  

 

 گیرییجهنتبحث و 

ین مشکل جامعۀ ترمهمکنید یمکه مشاهده طورهمان

ی سقف بلند کوچک برای هاسالنمورد مطالعه، احداث 

( 777/0و انحراف  48/4مدارس دخترانه )با میانگین 

ها یتاولوی بندرده. همچنین آخرین مشکل در است

ی ورزشی مدارس با هاسالنکمبود یا فقدان اماکن و 

. نتایج آزمون فریدمن است 86/0و انحراف  59/1میانگین 

ی عوامل موجود در درس تربیت بدنی بندرتبهبرای 

بیانگر آن است  هارتبه. میانگین استمدارس به شرح زیر 

 7شده فاکتور شمارۀ ییشناساکه از مجموع هفت فاکتور 

ع موجود در درس تربیت بدنی مدارس( در ردۀ اول )موان

ریزی در درس قرار دارد. همچنین فاکتور چهارم )برنامه

تربیت بدنی مدارس( در ردۀ آخر قرار دارد. همچنین نتایج 

بار عاملی بین عوامل مربوط به فاکتور  براساسمقایسه 

 تربزرگبار عاملی  براساسموانع توسعۀ درس تربیت بدنی 

 .است 5/0از 

ها نشان داد که بین دیدگاه وتحلیل دادهنتایج تجزیه

مدیران، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی دربارۀ کیفیت 

درس تربیت بدنی مدارس تفاوت معناداری وجود دارد. 

های پرسشنامه، فاکتور موانع ی گویهبندرتبههمچنین در 
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تایج با بیشترین بار عاملی در رتبۀ اول قرار گرفته است. ن

تحقیق بیانگر آن است که موانع و مشکالت موجود در 

درس تربیت بدنی مدارس راه پیشرفت این درس را سد 

ریزی هرچه بیشتر در این . همچنین به برنامهاندکرده

 .استحوزه نیاز 

ییدی و اکتشافی نشان داد که تأنتایج تحلیل عاملی 

ریزی صحیح در درس مشکالت مربوط به عدم برنامه

بیت بدنی مدارس، همچنین موانع مربوط به توسعۀ تر

ترین مشکالت درس تربیت بدنی مدارس از جمله مهم

درس تربیت بدنی و ورزش مدارس هستند. همچنین از 

دیگر مشکالتی که در اولویت باالیی قرار داشت، کمبود 

های مربوط به درس تربیت بدنی یرساختزاماکن و 

توان به یمن کمبودها مدارس است. از جمله مصادیق ای

آموز ی ورزشی ویژۀ دختران دانشهاسالنکمبود شدید 

اشاره کرد که در تحقیق نیز به آن اشاره شده است. 

( نیز در تحقیق خود به نقش اماکن ورزشی 1393رضوی )

در توسعۀ درس تربیت بدنی مدارس اشاره کرده و به 

این نظر کند. از یمکمبودهای فراوانی در این حیطه اشاره 

گرفته، با نتایج تحقیقات پیشین نتایج تحقیق انجام

(. در زمینۀ 3کند )همخوانی دارد و نتایج آنها را تأیید می

ترین عامل عدم توسعۀ درس تربیت بدنی انتخاب مهم

( 1393های رضوی )مدارس نتایج این تحقیق با یافته

 ناهمسوست.

تربیت بندی مشکالت مربوط به درس یتاولودر زمینۀ 

بدنی مدارس، اولین اولویت دربارۀ موانع مربوط به توسعۀ 

که شامل  استساعت درس تربیت بدنی در مدارس 

. بیشترین بار عاملی در زمینۀ استفاکتورهای متعددی 

عوامل مرتبط با موانع توسعۀ درس تربیت بدنی مدارس به 

کمبود ساعات درس تربیت بدنی مدارس اختصاص دارد. 

ی گذشته نیز بیانگر آن است که کمبود هاشپژوهنتایج 

یر مهمی در عدم تأثساعات درس تربیت بدنی مدارس، 

 توسعۀ درس تربیت بدنی مدارس خواهد داشت. در این

  زمینه نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات رضوی

 ( همسوست و نتایج1389نژاد )( و رمضانی1393)

 نژاد. رمضانی(4، 5کند )یید میتأتحقیقات گذشته را 

 ( عامل کمبود ساعات درس1393( و رضوی )1389)

 ین عامل عدم توسعۀترمهمعنوان تربیت بدنی مدارس را به

 و از این نظر نتایج تحقیقات اندکردهاین درس شناسایی 

 آنها با نتایج این تحقیق ناهمسوست.

 ( در پژوهشی به بررسی1387نژاد و همکاران )رمضانی

 اهداف اختصاصی درس تربیت بدنی از دیدگاهو مقایسۀ 

 برنامۀ اصلی . هدفپرداختندمعلمان، مدیران و متخصصان 

 فراگیری برای فرصت ایجاد مدارس، در بدنی تربیت

 از را آموزدانش است که ییهامهارت و آگاهی یا معرفت

 و سالم زندگی شیوۀ یک تا دارد نگه فعال جسمانی نظر

 بر باید آموزاندانش .دهد ادامه عمر طول در را بهداشتی

 و ورزشی و حرکتی یهامهارت حرکتی، متنوع اشکال

 در ببرند. لذت از آنها و یابند تسلط اجتماعی یهامهارت

 جسمانی هاییتفعال در شرکت باالتر، تحصیلی یهادوره

 تعلق و اجتماعی چالش، تعامل برای را زیادی یهافرصت

 درس اختصاصی اهداف مقایسۀسازد. یم فراهم گروهی

 دیدگاه از پسر و دختر آموزاندانش برای بدنی تربیت

 و معلمان متخصصان، که نشان داد تحقیق هاییآزمودن

 این از یک هر برای را متفاوتی هاییتاولو آموزاندانش

 .اندگرفته نظر در دورۀ تحصیلی سه بین در اهداف

 سه در اهداف این از یک هر اولویت دیگر، عبارتبه 

 والدین، دیدگاه از دار البتهامعن و متفاوت تحصیلی دورۀ

 دورۀ سه بین بدنی تربیت درس اهداف اولویت در تفاوتی

 ،21نداشته است ) وجود لذت و تفریح هدف تحصیلی جز

17 ،13،6 ،5.) 

 پژوهشگران در پژوهشی به بررسی عوامل ارتقای

 تربیت . درساندپرداختهجایگاه درس تربیت بدنی مدارس 
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 دروس سایر مشابه یباًتقر آموزشی ضوابط نظر از بدنی

 با مساوی و اهمیت ارزش نظر از عمل در اما است، دیگر

 به رشته این ارزش بودن پایین شاید نیست. دروس سایر

 هایبرنامه در باشد، زیرا مربوط آن بودن عملی ماهیت

 جسمانی هاییتفعال از برتر ذهنی هاییتفعال آموزشی،

 بیشتر تحصیلی هاییهپا رفتن باال با موضوع این و است

 از عمالً چهارم ۀدور در که جایی تا کند،یم پیدا نمود

 موضوع شود. اینحذف می آموزاندانش درسی ۀبرنام

 درس این جایگاه و اهمیت صحیح درک عدم ۀدهندنشان

 از نادرست تصویری ۀارائ .است مختلف هاییدگاهد از

 اجرایی کارکنان و مدیران سوی از بدنی تربیت درس

 و شناختی مفاهیم والدین بر ازحدیشب تأکید مدرسه،

 عدم همچنین و دروس نظری در فرزندانشان موفقیت

 درس که از تأثیرات عمیقی آموزاندانش کافی اطالعات

 جایگاه باشد، داشته آنها زندگی بر تواندمی بدنی تربیت

(. 3، 18، 48،19ساخته است ) متزلزل را درس این

ر عنص ینمؤثرتر تواندمی معلم گفت توانیم تردیدبی

 او باشد، زیرا بدنی تربیت درس جایگاه ارتقای در انسانی

 است است. بدیهی درس این اجرای اصلی مسئول و متولی

 مؤثر و عوامل عناصر سایر از مجزا و مجرد طوربه معلم که

 یامجموعه به درس این جایگاه و کیفیت و کندینم عمل

 که دهدیم نشان نتایج .شودمی مربوط مؤثر عوامل از

 توانیم را بدنی تربیت درس جایگاه ارتقای بر مؤثر عوامل

 تخصص عامل کلی طوربهکرد.  یبندطبقه پنج عامل در

 تربیت درس جایگاه ارتقای در مؤثر عوامل صدر در معلمان

 سطح ارتقای دهدیم نشان موضوع این دارد. بدنی قرار

 آنها از اهداف آگاهی میزان معلمان، تحصیلی و مهارتی

 به آنها درست انتقال در مهارت بدنی، تربیت درس

 در کتاب راهنما داشتن و تدریس روش آموزان،دانش

 (.3است ) یرگذارتأث بدنی تربیت درس جایگاه ارتقای

 همچنین نتایج تحقیق حاضر بیانگر اهمیت تخصص 

 معلمان از دیدگاه مدیران و همچنین داشتن کتاب

 . نتایج تحقیقاستراهنمای درس تربیت بدنی مدارس 

 (1393حاضر در این زمینه با نتایج تحقیق رضوی )

 (.3) ستهمسو

 وتحلیل نیازهای( در پژوهشی به تجزیه2014) 1الین

 در درس تربیت بدنی مدارسآموزان آموزشی دانش

 پردازد. او عوامل جسمانی، روانی، انگیزشی و تربیتی رایم

 ترین عوامل الزم در تدوین طرح درس تربیتاز جمله مهم

 هاییرساختزداند. همچنین وی وجود اماکن و یمبدنی 

 مناسب را گامی مهم در جهت ارتقای سطح تربیت بدنی

 دهدیمش حاضر نشان (. نتایج پژوه15داند )یممدارس 

 که عوامل جسمانی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی مورد

 توجه فراوان قرار دارد و از این نظر نتایج این تحقیق با

 (.15( همسوست )2014تحقیق الین )

 ( آموزش مؤثر در تربیت بدنی را در2014) 2سولمون

 شده در قالبینتدوهای دقیق و یتمآگرو رعایت 

 داند. ترسیمیمزشی درس تربیت بدنی ی آموهاسرفصل

 آیندۀ درس تربیت بدنی با بررسی نقاط قوت و اندازچشم

 و تهدیدات موجود در درس تربیت بدنی هافرصتضعف، و 

 نتایج تحقیق حاضر براساس(. 22یر خواهد بود )پذامکان

 یهابرنامهی دقیق آموزشی در قالب هاسرفصلتدوین 

 س از دیدگاه مدیران ومدون درس تربیت بدنی مدار

 معلمان و کارشناسان تربیت بدنی باید مورد توجه فراوان

 قرار گیرد و از این منظر نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق

 (2014(. سولمون )22( همخوانی دارد )2014سولمون )

 ریزی درس تربیتسازی و برنامهیغندر پژوهش خود 

 عامل شناسایی کردهین ترمهمعنوان بدنی مدارس را به

 گرفته کمبوداست. این در حالی است که در پژوهش انجام

                                                           

1 . Layne 

2 . Solmon 
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 عنوان عامل اصلی شناسایی شده استی ورزشی بههاسالن

 های سولمونهای تحقیق با یافتهو از این منظر یافته

 ( ناهمسوست.2014)

(، موضوعات مورد نیاز در آموزش 2014) 1نایبرگ

ضرورت رعایت عوامل  کند ویمتربیت بدنی را مطرح 

دهد یمآموزشی در درس تربیت بدنی را مورد بحث قرار 

دهد که اهمیت عوامل یم(. نتایج این تحقیق نشان 20)

آموزشی در درس تربیت بدنی مدارس از دیدگاه مدیران و 

معلمان و کارشناسان بسیار زیاد بوده و از این منظر نتایج 

 (.20) ستتحقیق حاضر با پژوهش نایبرگ همسو

نتایج تحقیق حاضر بیش از هر چیز به اهمیت درس 

تربیت بدنی مدارس پرداخته و دیدگاه معلمان تربیت 

بدنی، مدیران و کارشناسان را در این زمینه مورد بحث 

قرار داده است. آنچه در مورد ابعاد گوناگون این تحقیق به 

مدیران و معلمان  خورد، تفاوت معنادار نظرهاییمچشم 

مورد بحث در درس  عواملت بدنی در بسیاری از تربی

مانند  عواملیاز جمله  ،تربیت بدنی مدارس است

ارزشیابی معلمان و موانع موجود در درس تربیت 

 هاییدگاهدموجود در  یهاتفاوتبدنی مدارس. 

مدیران و معلمان در موضوع درس تربیت بدنی 

مدارس در بسیاری از موارد ناشی از نگاه 

است. هپرسشبه  یدهپاسخآن گروه در  یانۀجومنفعت

برای مثال بدیهی است که معلمان در پاسخ به این 

که آیا عدم تخصص معلمان ورزش  یکی از  پرسش

شمار درس تربیت بدنی مدارس به ۀموانع توسع

ند کنند و بر این باوریزی را انکار می، چنین چرودیم

در که معلمان ورزش از تخصص کافی برای تدریس 

درس تربیت بدنی برخوردارند. این در حالی است که 

نظر مدیران و کارشناسان چیز دیگری است و این 

                                                           

1 . Nyberg 

شخصی در  یهابغضحب و  ۀمسئل هااختالف نظر

 ۀ. اما فارغ از همسازدیمرا آشکار  هاپرسشپاسخ به 

موجود در این تحقیق  یهاگروهآنچه به منافع 

تربیت بدنی درس  ازحدیشبحساسیت  گردد،یبازم

اخیر عواملی همچون  یهاسالمدارس است که در 

عدم و اماکن،  هایرساختز، ریزیبرنامهضعف در 

 ازتخصص معلمان، عدم همکاری مدیران و عواملی 

مهم را به رکود کشانده است.  ۀاین حوز دستین ا

موتور  عنوانبهغافل از آنکه تربیت بدنی مدارس 

ی و ایجاد نشاط و جسمان هایفعالیتمحرک برای 

سالمت و همچنین کشف استعدادهای ورزشی کشور 

ورزشی در مدارس  یهاگروهان و آموزدانش در قالب

از  زمینهست. آنچه در این ابسیار حائز اهمیت بوده و 

مسئوالن محترم وزارت آموزش و پرورش و وزارت 

 برایآن است که  رودیمورزش و جوانان انتظار 

بدنی مدارس و ارتقای سطح پیشبرد درس تربیت 

خوبی با  هاییهمکارکیفی ساختار ورزش مدارس 

الب قاین همکاری در  ۀیکدیگر داشته باشند که ثمر

رشد تربیت بدنی و ورزش در مدارس نمایان خواهد 

 شد.
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