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چکيده
هدف از انجام این تحقیق ،تعیین عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیتبدنی شهر کاشان بود.
روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه ی محقق ساخته
استفاده شد .روایی صوری و محتوایی پرسشننامه توسنم متخصصنین منورد تأییند گنرار گرفنت و پاینایی
پرسشنامه با آلفای کرونباخ  0/87به دست آمد .جامعه آماری شامل کلیه معلمان ورزش شهرستان کاشان و
نمونه آماری شامل  79نفر از معلمان ورزش ( 40نفر زن و  39نفر مرد) بنود .بنه منظنور تج ینه و تحلینل
دادهها از آزمونهایتی تک نمونهای ،تی مستقل و فریدمن استفاده شد( .)P≤0/05نتایج نشان داد از دیدگاه
معلمان ورزش ،اهداف آموزشی ،برنامه آموزشی ،محتوای آموزشی ،شیوه تدریس ،تخصص معلمین ورزش،
تجربه معلمین ورزش ،بودجه ،امکانات ،نگرش و ارزشیابی در حد باالتر از متوسم (زیاد) در کیفینتبخشنی
درس تربیت بدنی تأثیرگذار هستند .همچنین بافتهها نشان داد عوامل تأثیرگنذار در کیفینت بخشنی درس
تربیتبدنی به ترتیب اولویت عبارتاند از -1 :امکانات  -2نگرش  -3بودجه  -4تخصنص معلمنان ورزش
 -5برنامه آموزشی  -6اهداف آموزشی  -7تجربه معلمان ورزش  -8شیوه تدریس  -9محتنوای آموزشنی
 -10ارزشیابی .مقایسه دیدگاه معلمان ورزش زن و مرد در خصوص عوامنل تأثیرگنذار در کیفینت بخشنی
درس تربیت بدنیبه ج در مولفه ارزشیابی تفاوت معنی داریرا نشان نداد .در ضمن مردان نسنبت بنه زننان
تاثیر بیشتری را برای مولفه ارزشیابی ابراز نموده اند.
کليد واژهها :عوامل تاثیر گذار ،کیفیت بخشی ،درس تربیت بدنی ،شهر کاشان.

 -1دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گم ،گم ،ایران (نویسنده مسئول) rjafarih@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 -3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
 -4استادیارگروه علوم ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گم ،گم ،ایران
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مقدمه
بخش اعظم اهداف تعلیم و تربیت از طریق شرکت دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی و حرکتنی
گابل تحقق میباشد .تربیتبدنی به عنوان یکی از شاخههای تعلیم و تربیت نقنش مهمنی در فراینند
رشد جسمانی و روانی فراگیران ایفا مینماید .از اینرو به عنوان یکنی از دروس اصنلی در بسنیاری از
کشورها بوده و مرتباً برنامههای درسی آن مورد بازنگری و اصالح گرار میگیرد (جوادی پور.)1385 ،
از آنجا که تربیت بدنی و ورزش یکی از گنویتنرین نهادهنای تأثیرگنذار در فرهننم جامعنه و ملنل
محسوب میشود ،میتوان با گسترش فعالیتهای تربیتبدنی و ورزش در مدارس ،سطح تواناییهای
جسمی ،روحی و گوای عقالنی دانشآموزان را اف ایش و تنشهای روانی و ناراحتیهنای جسنمانی را
کاهش داد (شعبانی بهار ،عرفانی ،بختیار .)1386 ،تربیتبدنی که بهداشت و تفریحات سالم نین جن ء
آن میباشد ،در پرورشو القای ارزشهای اجتماعی دانشآموزان سهم ب رگی دارد .اگر بازی و ورزش
در موگعیت های مختلف به عنوان مبنای تربیت اجتماعی و رفتار مطلوب انسنانی بنه کنار رود ،شناید
بتوان گفت بهترین شیوه در بین روشهای مختلف آموزشگاهی و اثرگذاری تربیتی و ساختن داننش-
آموزان و شناسایی ارزشهای اجتماعی به آنها بوده و پایدارترین و آسانترین اسنلوب منیباشند(علی
محمدی.)1385 ،
درس تربیت بدنی از نظر ضوابم آموزشی تقریباً مشابه دروس دیگر است اما در عمنل از نظنر ارزش و
اهمیت مساوی با سایر دروس نیست .شاید پایین بودن ارزش این رشته به ماهیت عملی بودن آن مربوط
باشد زیرا در برنامههای آموزشی فعالیتهای ذهنی برتر از فعالیتهای جسمانی است(رضوی.)1393 ،

درس تربیتبدنی و ورزش از شرایم خاصی در بین برنامههای آموزشی مدارس برخوردار اسنت .از
یک طرف ارتقاء کیفی این درس و دستیابی به اهنداف عنالی آن بنه امکاننات و تسنهیالت ورزشنی
بستگی دارد؛ و از طرف دیگر ،این درس برای پاسخگویی به نیازهای متنوع و متغیر دانشآمنوزان بنر
اساس اهداف حیطههای تربیتی مانند اهداف شناختی ،روانی -حرکتی و عاطفی در برنامه درسی گنرار
گرفته است(رمضانی نژاد .)1385 ،بدون شک بهبود کمنی و کیفنی درس تربینتبندنی در مندارس و
منندیریت مطلننوب آن مننیتواننند پشننتوانه ورزش کشننور را نننیتننر نمننوده و اسننتحکام بیشننتری
ببخشد(ذبیحی.)1384 ،
تربیت بدنی و ورزش ج ء الینفک تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سالمت روحی نسل
جوان است .نباید چنین تصور شود که تربیت بدنی امری بی ارزش و تفنننی اسنت و صنرفاً موجبنات
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سرگرمی و مشنغولیت کودکنان و جواننان را فنراهم میسنازد؛ بنرعکس بایند آن را جن ء مهمنی از
فعالیتهای زندگی به شمار آورد .مفاهیمی مانند تندرستی ،بهداشت ،رشد فردی و اجتماعی و سالمت
روحی ارتباط ن دیکی به تربیت بدنی و ورزش دارد (نمازی زاده ،سلحشور.)1394 ،
امروزه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی ،درنظام آموزش و پرورش جهان ،جایگاهی بس ارزشمند
و پر اهمیت یافته است .به طنوری کنه در برنامنه و دورههنای تحصنیلی مندارس بنا فنراهم آوردن
فرصتهای الزم برای دانش آموزان ،آنها را در زمینههای مختلف رشد جسنمی ،عناطفی ،ذهننی و
مهارتی یاری میدهد (اصل سعیدی پور.)1373 ،
روند آموزشی برنامههای تربینت بندنی معمنوالً از طرینق فعالیتهنای جمعنی و بنازی در گالنب
سرگرمیهای مختلف به دانش آموزان ارائه میگردد .لذا دستیابی بنه آرمانهنای آموزشنی در زمیننه
تربیت بدنی مدارس یا به عبارتی دیگر رسیدن به اندازههای مطلوب در اجراهای گوناگون فعالیتهای
تربیت بدنی و ورزش به برنامه ری ی آموزشی و درسی دگیق و علمی نیناز دارد (اصنل سنعیدی پنور،
.)1373
امروزه ثابت شده است که بسیاری از اهداف اساسی تربیتی در ورزشها و بازیها نهفته است و از
طریق بازیها و ورزشها به صورت آموزش مستقیم و یرمستقیم می توان به اهداف اساسی تربیتی
در بعد جسمانی ،عقالنی ،اجتماعی واخالگنی دسنت یافت(معمناری ،گلچنین و اصنغری جعفرآبنادی،
.)1392
در حال حاضر تربیت بدنی و ورزش یکی از دروس کلیه مقاطع تحصنیلی از ابتندایی تنا دانشنگاه
است .درك فوائد یر گابل انکار آن توسم مسئولین و برنامه ری ان تعلیم و ترییت موجب شده اسنت
تا تربیت بدنی و ورزش در برنامههای آموزشی گنجانده شود .با عنایت بنه اینن کنه تربینت بندنی و
ورزش می تواند تأثیر بس ایی در زمینه رشد و شکوفایی انسان در تمام مراحل زندگی بنه خصنوص در
دو ران کودکی و نوجوانی داشته باشد ،ضرورت وجود آن در برنامه درسنی مقناطع مختلنف تحصنیلی
آشکار است ( لطیفی.)1372 ،
کیفیت یک نظام آموزشی عبارت است از وضعیت دانشآموختگان این نظام از نظر دانش ،نگنرش
و تواناییهای کسب شده ،بطوری که بتوان سطح موجود این گابلیتها ،تواناییها و نگنرش مکتسنب
را به نظام آموزش نسبت داد .به عبارت دیگر ،یک نظام آموزشنی از نظنر ارزش افن وده در صنورتی
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دارای کیفیت است که بتوان گفت صالحیتهای علمی ،عملی و نگرشنی داننشآمنوزان آن بنر اثنر
کسب تجربه در فرایند تحصیل در این نظام حاصل شده است (ذبیحی.)1384 ،
ارزشیابی به عنوان بخش مهمی از هر برنامه ،دارای گسترهای وسیع است و نخستین گندمها را در
تهیه برنامه و مراحل اجرایی و بازدهی شامل میشود .ارزشیابی در فرآیند برنامهری ی درسی یک گام
بسیار مهم تلقی می شود که معلمان برای پی بردن به اینکه آینا فراگینران بنه تجربنههای ینادگیری
رسیدهاند یا خیر باید از شیوههای مختلف ارزشیابی استفاده نماینند .امنروزه ارزشنیابیهای سننتی در
تربیت بدنی جای خود را به ایدههای جدیدتر در ارزشیابی نوین داده است و به معلمنان تربینت بندنی
برای درك اهمیت ارزشیابی به عنوان بخشی حساس از فرآیند آموزش کمک کرده است.
ارائه برنامههای آموزشی مناسب و گابل اندازه گیری را می توان ج ء مهم ترین عوامل جهت نی
سازی محیم به حساب آورد (محمدی .)1394 ،لیوینگتنون )1996(1معتقند اسنت ،اسناس مشنکالت
درس تربیتبدنی در مدرسهها بیانگی گی ،بیعالگگی و نبود گنرایش مببنت بنه اینن درس در بنین
دانشآموزان است .او این موضوع را ناشی از به روز نبودن معلمان ورزش و بیتوجهی آنها به نیازهای
جدید مدرسهها و دانشآموزان میداند .همچنین ،یکسان بودن آموزش معلمان مقاطع گوناگون که بر
ناکارآمدی آنها میاف اید ،از دیگر دالیل این موضوع ذکر شده است.
بررسی وضعیت تربیتبدنی در مدارس کشور نی نشان میدهند کنه اینن درس از نظنر کیفینت و
کارایی در وضعیت مناسبی گرار ندارد و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است که گواه بر این
ادعاست .از جمله این تحقیقات میتنوان بنه تحقینق اصنالنخانی و همکناران ( )1381اشناره کنرد.
اصالنخانی و همکاران ( )1381در تحقیقی به این نتیجه دست یافتنند کنه وضنیعت کمنی و کیفنی
اجرای درس تربیتبدنی در شهر جاجرم مطلوب نیست که ضعف کیفی درس تربیتبدنی در مندارس
میتواند نتیجه مجموعهای از عوامل کمبود اساسی در زمینههای برنامنهرین ی ،کتنابهنای درسنی،
امکانات آموزشی و ساعات درس تربیتبدنی در هفته باشد (علی محمدی.)1385 ،
تحقیقات انجام شده در مورد سطح تخصص معلمان ورزش در سالهای گبنل نین نشنان دهننده
کمبود معلم متخصص ورزش در سطح کشور است که از آن جمله میتنوان بنه تحقیقنات ضنرابیان
( )1384و علی محمدی ( )1385اشاره کنرد .همچننین منالکی ( )1381کمبنود امکاننات ورزشنی را
مهمترین مشکل اثرگذار بر کالس تربیت بدنی میداند.از سوی دیگر مکنن ی و همکناران ( )2004و
1Livington
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تیلور ( )2007نی نشان دادند که وضعیت اجرای درس تربیتبندنی در مندارس بنا مشنکالت زینادی
همراه است.
با توجه به آنچه بیان شد ،این تحقیق گصد دارد به ارزیابی عوامنل تأثیرگنذار در کیفینت بخشنی
درس تربیت بدنی شهر کاشان بپردازد .بدین منظور هدفهای زیر مورد بررسی گرار گرفته اند.
 -1تعیین تاثیرگذاری عوامل تاثیر گذار درکیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی
 -2تعیین اولویت عوامل تاثیرگذار درکیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی
 -3تعیین تفاوت نظرات پاسخ گویان نسبت به عوامل تاثیرگذار در کیفینت بخشنی درس تربینت
بدنی دوره ابتدایی از نظر جنس
اطالعات حاصل از این تحقیق میتواند به دستاندرکاران در پیشبینی و تدوین طرحهای مناسب
و برنامهری یهای اصولی و مناسب با نیازها و در نهایت ارتقنای کیفنی درس تربیتبندنی در مندارس
کمک کند.
روش شناسی تحقيق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -پیمایشی بوده که به ارزیابی عوامل تاثیرگذار در کیفینت بخشنی
درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش پرداخت .جامعه آماری اینن تحقینق را کلینه معلمنان ورزش
مدارس دولتی شهرستان کاشان (جمعاً  99نفر 50 ،نفر زن و  49نفر مرد) تشنکیل منیدهنند .حجنم
نمونه آماریبر اساس جدول مورگان ،کرجسی و کهن1از جامعنه آمناری منذکور بنه شنیوه طبقنهای-
تصادفی منظم انتخاب شد و  79نفر ( 40نفر زن و  39نفر مرد) میباشند .ابن ار گنردآوری اطالعنات،
پرسش نامه ی محقق ساخته بود .در این پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیتبخشی درس تربینتبندنی
در مدارس مورد سنجش گرار گرفت .ابتدا عوامل مؤثر بر کیفیتبخشی درس تربیتبدنی در مندارس
پس از مطالعه مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش استخراج و در اختیار چند متخصص گرار گرفت
و پس از اعمال نظرات اصالحی آنان ،پرسشنامه اولیه تنظیم شد .این پرسشنامه  64سئوال داشت که
در آن  10عامل مؤثر بر کیفیتبخشی درس تربیتبدنی در مدارس شامل؛  -1اهداف آموزشنی بنا 8
سئوال -2 ،برنامه آموزشی با  8سئوال -3 ،محتوای آموزشی بنا  4سنئوال -4 ،شنیوه تندریس بنا 6
سئوال -5 ،ارزشیابی با  8سئوال -6 ،تخصص با  6سئوال -7 ،تجربه بنا  4سنئوال -8 ،بودجنه بنا 4
سئوال -9 ،امکانات با  10سئوال -10 ،نگرش بنا  6سنئوال منورد ارزینابی گنرار گرفتنند .در ضنمن
Morgan, Kerjcie, Cohen
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پرسشنامه در طیف پنج درجه ای لیکرت 1تدوین شد .پاسخهای هر سؤال شامل  5گ ینه خیلنی کنم،
کم ،متوسم ،زیاد و خیلی زیاد با نمرات  1تا  5بود .به منظور اطمینان از روایی 2صنوری و محتنوایی،
مؤلفهها و گویههای استخراجی در اختیار چند نفر متخصص ،گذاشته شد و آنان گویهها را بنه لحنا
درجه تناسب با مولفههای مرتبم تأییند کردنند .همچننین پاینایی پرسشننامه م بنور پنس از اجنرای
مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ 0/87 3و پایایی نهایی پرسشنامه  0/91و پایایی عوامنل منوثر بنین
 0/83تا  0/95تعیین شد که نشان دهنده پایایی مناسب اب ار است .به منظور تج یه و تحلیل دادههنا،
در تحلیل توصیفی ،پس از ارائه فراوانی پاسخهای حاصله با بهره گیری از ارزشهنای عنددی اعطناء
شده به فراوانی ها ،میانگین پاسخهای حاصل محاسبه شد و از آمارههای توصیفی مناسنب همچنون
فراوانی ،درصد ،میانگین و جدول برای توصیف نتایج استفاده شد .امنا در تحلینل اسنتنباطی ،پنس از
بررسی توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلموگوروف -اسمیرنوف ،از آزمونهای آماری مناسنب "تنی
تک نمونهای" و "تی مستقل" و آزمون فریدمن استفاده شد .در ضمن تج ینه و تحلینل دادههنا بنه
وسیله نرم اف ار  SPSS.20انجام شد.
یافتههای تحقيق
سوال اول پژوهش :به چه می ان هر یک از عوامنل در کیفینت بخشنی درس تربینت بندنی دوره
ابتدایی تأثیرگذار هستند؟
ابتدا نتایج توصیفی و سپس استنباطی بیان میگردد.

1Likert
2Validity

Alpha

3Cronbach's
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ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش
جدول  2ارزیابی پاسخگویان نسبت به عوامل ده گانه ذکر شده در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

ارزیابی
عوامل تاثیر گذار
فراوانی
اهداف آموزشی
درصد
فراوانی
برنامه آموزشی
درصد
فراوانی
محتوای آموزشی
درصد
فراوانی
شیوه تدریس
درصد
فراوانی
ارزشیابی
درصد
فراوانی
تخصص معلمان ورزش
درصد
فراوانی
تخصص معلمان ورزش
درصد
فراوانی
بودجه
درصد
فراوانی
امکانات
درصد
نگرش(مسنئوالن ،دانننش فراوانی
درصد
آموزان ،معلمان)

خیلی کم
2
2/5
3
3/8
3
3/8
2
2/5
4
5/1
3
3/8
2
2/5
2
2/5
2
2/5
3
3/8

کم
3
3/8
3
3/8
4
5/1
3
3/8
4
5/1
3
3/8
3
3/8
2
2/5
3
3/8
4
5/1

متوسم
12
15/2
13
16/5
14
17/7
13
16/5
16
20/3
16
20/3
11
13/9
10
12/7
13
16/5
13
16/5

زیاد
13
16/5
14
17/7
12
15/2
14
17/7
13
16/5
13
16/5
12
15/2
14
17/7
14
17/7
14
17/7

خیلی زیاد
49
62
46
58/2
46
58/2
47
59/5
42
53/2
44
55/7
51
64/6
51
64/6
47
59/5
45
57

میانگین
4/32
4/24
4/19
4/27
4/10
4/17
4/34
4/40
4/27
4/17

بر اساس نتایج جدول باال؛
 6/3درصد از پاسخگویان معتقدند ،اهنداف آموزشنی درکیفینت بخشنی درس تربینت بندنی دوره
ابتدایی در حد کم و خیلی کم 15/2 ،درصد در حد متوسم و  78/5درصد در حند زیناد و خیلنی زیناد
تأثیرگذاراست.
 7/6درصد از پاسخگویان معتقدند ،برنامنه آموزشنی درکیفینت بخشنی درس تربینت بندنی دوره
ابتدایی در حد کم و خیلیکم 16/5 ،درصد در حد متوسم و  75/9درصند در حند زیناد و خیلنی زیناد
تأثیرگذاراست.
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 8/9درصد از پاسخگویان معتقدند ،محتوای آموزشی درکیفینت بخشنی درس تربینت بندنی دوره
ابتدایی در حد کم و خیلی کم 17/7 ،درصد در حد متوسم و  73/4درصد در حند زیناد و خیلنی زیناد
تأثیرگذاراست.
 6/3درصد از پاسخگویان معتقدند ،شیوه تدریس درکیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتندایی
در حنند کننم و خیلننیکم 16/5 ،درصنند در حنند متوسننم و  77/2درصنند در حنند زینناد و خیلننی زینناد
تأثیرگذاراست.
 10/2درصد از پاسخگویان معتقدند ،ارزشیابی درکیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتندایی در
حد کم و خیلی کم 20/3 ،درصد در حد متوسم و  69/7درصد در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذاراست.
 7/6درصد از پاسخگویان معتقدند ،تخصص درکیفیت بخشی درس تربیت بندنی دوره ابتندایی در
حد کم و خیلی کم 20/3 ،درصد در حد متوسم و  72/2درصد در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذاراست.
 6/3درصد از پاسخگویان معتقدند ،تجربه درکیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی در حند
کم و خیلی کم 13/9 ،درصد در حد متوسم و  79/8درصد در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذاراست.
 5درصد از پاسخگویان معتقدند ،بودجه درکیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی در حد کم
و خیلیکم 12/7 ،درصد در حد متوسم و  82/3درصد در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذاراست.
 6/3درصد از پاسخگویان معتقدند ،امکانات آموزشی درکیفینت بخشنی درس تربینت بندنی دوره
ابتدایی در حد کم و خیلی کم 16/5 ،درصد در حد متوسم و  77/2درصد در حند زیناد و خیلنی زیناد
تأثیرگذاراست.
 8/9درصد از پاسخگویان معتقدند ،نگرش درکیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی در حد
کم و خیلیکم 16/5 ،درصد در حد متوسم و  74/7درصد در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذاراست.
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نتایج استنباطی
جدول شماره  3نتایج آزمون  tتک نمونه ای ،مقایسه میانگین با میانگین فرضی ( )m=3در عوامل تاثیرگذار

عوامل تاثیرگذار
میننانگین
فرضی
3
اهداف آموزشی
3
برنامه آموزشی
3
محتوای آموزشی
3
شیوه تدریس
3
ارزشیابی
تخصص معلمان ورزش 3
3
تجربه معلمان ورزش
3
بودجه
3
امکانات
نگرش(مسئوالن ،دانش 3
آموزان ،معلمان)

میانگین
4/32
4/24
4/19
4/27
4/10
4/17
4/34
4/40
4/27
4/17

انحنننننراف
معیار
0/590
0/772
0/709
0/666
0/856
0/876
0/679
0/763
0/876
0/921

t

df

31/235
25/335
20/751
26/667
11/119
18/189
32/453
39/524
26/483
18/234

78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

سننطح معننناداری
()Sig
<0/0005
<0/0005
<0/0005
<0/0005
<0/0005
<0/0005
<0/0005
<0/0005
<0/0005
<0/0005

مطابق نتایج جدول شماره  ،3مقدار سطح معناداری در تمام عوامل برابر  <0/0005اسنت و چنون
این مقدار کم تر از  0/01است ،لذا تفاوت مشاهده شده از نظر آماری در سنطح اطمیننان  99درصند
معنادار است .به عبارت بهتر ،پاسخ گویان معتقدند ،عوامل ده گانه ی ذکر شده ( -1اهداف آموزشنی،
 -2برنامه آموزشی -3 ،محتوای آموزشی -4 ،شیوه تدریس -5 ،ارزشیابی -6 ،تخصص -7 ،تجربنه،
 -8بودجه -9 ،امکانات -10 ،نگرش) در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی در حد بناالتر
از متوسم (زیاد) تأثیرگذار هستند.
سوال دوم پژوهش :اولویت بندی عوامنل تاثیرگنذار در کیفینت بخشنی درس تربینت بندنی دوره
ابتدایی چگونه است؟
برای بررسی اولویت بندی عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربینت بندنی دوره ابتندایی از
آزمون فرید من که رتبه بندی انجام می دهد ،استفاده شد.
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جدول  :2نتایج آزمون فریدمن پیرامون رتبه بندی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی

شاخص ها
عوامل تاثیرگذار

میانگین رتبه

رتبه

اهداف آموزشی

1/95

6

برنامه آموزشی

1/962

5

محتوای آموزشی

1/89

9

شیوه ی تدریس

1/92

8

ارزشیابی

1/83

10

تخصنننص معلمنننان 1/964
ورزش
تجربه معلمان ورزش 1/93

آزمون فریدمن
کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنی داری

251/28

9

0/001

4
7

بودجه

1/97

3

امکانات

2/00

1

نگرش(مسنننننئوالن1/99 ،
دانش آموزان ،معلمان)

2

مطابق نتایج جدول ،مقدار سطح معناداری (ارزش یا مقدار  )pبرابر  <0/0005اسنت و چنون اینن
مقدار کمتر از  0/01است ،لذا تفاوت مشاهده شده بین میانگین رتبههای عوامل تأثیرگذار در کیفینت
بخشی به درس تربیت بدنی از نظر آماری درسطح اطمینان  99درصدمعنادار است .بنه عبنارت بهتنر
بین رتبههای عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی تفاوت معنناداری وجنود دارد و
میانگین رتبهها یکسان نیست بلکه به ترتیب ذکر شده در جدول است.
سوال سوم پژوهش :آیا بین نظرات پاسخ گویان نسبت به عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس
تربیت بدنی دوره ابتدایی از نظر جنس تفاوت وجود دارد؟
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ارزیابی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش
جدول  4نتایج آزمون  tمستقل عوامل تاثیرگذار کیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی از نظر جنس

عوامل تاثیرگذار

جنس

مرد
اهداف آموزشی
زن
مرد
برنامه آموزشی
زن
مرد
محتوای آموزشی
زن
مرد
شیوه تدریس
زن
مرد
ارزشیابی
زن
مرد
تخصص
زن
مرد
تجربه
زن
مرد
بودجه
زن
مرد
امکانات
زن
نگرش(مسننننئوالن ،مرد
دانننننش آمننننوزان،
معلمان)
زن

فراوانی

میانگین

39
40
39
40
39
40
39
40
39
40
39
40
39
40
39
40
39
40
39
40

4/37
4/29
4/21
4/29
4/21
4/17
4/25
4/30
4/29
4/01
4/21
4/14
4/29
4/40
4/49
4/32
4/32
4/20
4/11
4/24

انحراف معیار
0/586
0/612
0/812
0/790
0/721
0/815
0/722
0/699
0/820
0/923
0/889
0/758
0/675
0/742
0/787
0/732
0/825
0/921
0/904
0/852

t

df

سنننننننننطح
معناداری

0/92

77

0/442

-1/37

77

0/431

1/05

77

0/775

-0/68

77

0/687

1/62

77

0/012

1/86

77

0/511

-1/24

77

0/095

1/35

77

0/089

1/48

77

0/101

-1/65

77

0/108

مطابق نتایج جدول باال در تمام عوامل تاثیرگذار بج ارزشیابی اختالف مشاهده شده بین میانگین
مردان و زنان معنادار نیست .زیرا در این عوامل ،مقدار سنطح معنناداری ب رگتنر از  0/05اسنت و در
نتیجه در تمام عوامل مردان و زنان نظرات یکسانی ابراز نموده اند .امنا در عامنل ارزشنیابی در عنین
حال اختالف مشاهده شده بین میانگین مردان و زنان معنادار است .زیرا در این عامنل ،مقندار سنطح
معناداری کوچکتر از  0/05است .به عبارت دیگر و با توجه به میانگین دو گروه ،مردان تأثیر بیشنتری
برای مؤلفه ارزشیابی در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی ابراز نموده اند.
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بحث و نتيجهگيری
هدف از انجام این تحقیق ارزیابی عوامل موثر در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی و اولویت بندی
این عوامل از دیدگاه معلمان تربیت بدنی بود .نتایج تحقیق حاضر نشنان داد کنه از دیندگاه معلمنان
ورزش ،اهداف آموزشی در کیفیت بخشی درس تربیتبدنی اثرگذار است .این یافته با برخنی از نتنایج
تحقیق اشراگی ( )1386مطابقت دارد .از آنجایی که در مدارس هدف ،آموزش دانش آموزان میباشند
داشتن اهداف آموزشی به دلیل نبود کتناب آموزشنی درس تربینت بندنییک نیناز اساسنی محسنوب
میشود .داشتن اهداف برنامهری ی شده در مندارس بسنیار بنا اهمینت منیباشند .در همنین رابطنه
جارت ( )2006نشان داد که رابطه معنیداری میان نیازهای دانشآموزان و اهداف برنامهری ی شده از
سوی معلمان وجود دارد .
یافتههای این مطالعه نشان میدهد که از دیدگاه معلمان ورزش ،برنامه آموزشی در کیفیتبخشنی
درس تربیت بدنی اثرگذار است .اصالنخانی و همکاران ( )1381و عوضزاده سامانی ( )1383که عدم
برنامه را را از دالیل اجرای نامناسب درس تربیت بدنی میدانند ،یافتههای پنژوهش حاضنر را تأییند
میکنند .اشراگی ( )1386نی در تحقیقی نشان داد که از نظر معلمان ورزش برنامنه آموزشنی در حند
زیاد و خیلی زیاد در خصوص کیفیتبخشی به درس تربیتبدنی اثرگنذار اسنت .همچننین گاریسنون
( )2001عنوان میکند ،به منظور تضمین آینده تربیتبدنی مندارس منیبایسنت ینک برنامنه دگینق
نگه دارنده ،ویژه کیفیت تربیتبدنی در مدارس طراحی و توسنعه پیندا کنند .بنروس ( )2001نین بنا
مشارکت در تحقیقات کاربردی بیان میکند که زمان اختصاص یافته بنه آمنوزش تربینتبندنی بایند
اف ایش یابد .در همین رابطه لیندا و بانویل( )2006برنامنه آموزشنی را در اثربخشنی و کیفینت درس
تربیتبدنی در مدارس مؤثر میدانند.
دیگر نتایج این مقاله حاکی از آن است که از دیدگاه معلمان ورزش ،محتوای آموزشی در کیفیت-
بخشی درس تربیت بدنی اثرگذار است .در این زمینه داشتن کتاب که بنر اسناس محتنوای آموزشنی
مورد نیاز تدوین شده باشد میتواند بسیار حیاتی باشد .در این راستا صانعیفرد و همکناران ( )1386و
خاوری و یوسفیان ( )1387نشان دادند که تدوین کتاب درسی تربیت بدنی از ضنروریتنرین اگندامها
برای بهبود وضعیت اجرای درس تربیتبدنی میباشد.برای تدوین کتاب درس تربیتبدنی میتنوان از
متخصصانی که کتابهایی در این زمینه برای دانشجویان تدوین کردهاند مشورت گرفت و بنا تشنکیل
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یک تیم که دارای اعضای متخصص مختلف از جمله تربیتبدنی ،روانشناسی کودك ،جامعهشناسی و
یره باشد اگدام به جمعآوری محتوای آموزشی برای درس تربیتبدنی کرد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از دیدگاه معلمان ورزش ،شیوه تدریس در کیفینتبخشنی درس
تربیتبدنی اثرگذار است .این یافته با برخنی از نتنایج تحقیقنات اشنراگی ( ،)1386زنندی و فراهنانی
( )1387و مهدیپور و همکاران ( )1388مطابقت دارد.
تدوین یک کتاب برای مدارس تربیت بدنی و از سوی دیگر برگن اری دورههنای محتلنف جهنت
آموزش میتواند باعث وحدت رویه در بین معلمان باشد و همین امر باعث میشود که معلمان تربیت-
بدنیاز یک شیوه آموزش که در نوع خود میتواند بهترین شیوه باشد ،استفاده نمایند.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از دیدگاه معلمنان ورزش ،تخصنص معلمنین در کیفینتبخشنی
درس تربیت بدنی اثرگذار است .از جمله مواردی که باید مد نظر باشد استفاده از نیروهنای متخصنص
در امر تربیت بدنی بویژه مدارس میباشد .در همین راستا ضنرابیان ( )1384و علنیمحمندی ()1385
بیان میکنند که کمبود معلم متخصص یکی از مهمترین مشکالت عدم اجرای مطلوب درس تربیت-
بدنیمیباشد .در همین رابطه صانعیفرد و همکاران ( )1386و مهدیپور و همکناران ( )1388داشنتن
معلمین متخصص ورزش را از جمله عواملی که تأثیر زینادی در بهیننه سنازی و افن ایش کیفینت و
کارایی درس تربیت بدنی دارد ،میدانند.از سوی دیگر نین بایند بنه تعنداد نیروهنای متخصنص نین
متناسب با تعداد دانش آموزان در مدارس باشد تا باعث آموزش مناسنب از سنوی متخصصنین امنر و
یادگیری بهتر داشن آموزان شود .در همین رابطه هاردمن و مارشال 1کمبود در تعداد نینروی انسنانی
مناسب را از جمله عواملی میدانند که در ایجاد فاصله بین وضعیت تعیین شده و وضعیت اجنرا شنده
درس تربیننت بنندنی در منندارس کشننورهای جهننان تأثیرگننذار اسننت .همچنننین دانیننل (،)2007
کانستیل ،)2007(2بومن و کیمبال )2005(3عقیده دارند که دانش ناکافی معلمین ،اجرای ضعیف درس
تربیت بدنی در مدارس را در پی دارد.
بر اساس یافتههای این تحقیق به نظر میرسد که از دیندگاه معلمنان ورزش ،تجربنه معلمنین در
کیفیتبخشی درس تربیتبدنی اثرگذار است .تجربه معلم باعث منیشنود کنه شنیوه مناسنبی بنرای
آموزش دانشآموزان مختلف به کار گیرد ،این اگدام معلم میتواند نتایج مناسبی را در پی داشته باشد.
1

. Hardman& Marshall
. Coustible
3 .Borman &Kimball
2
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این یافته با تحقیق اشراگی ( )1386که تجربه معلمین ورزش را عناملی منؤثر در کنارایی و کیفینت-
بخشی درس تربیتبدنی میدانند ،مطابقت دارد .دارست و پنگرازی( )2001نی معتقدند تجربه ،داننش
و آگاهی معلمان تربیتبدنی ،موجب اف ایش انگی ش آنها به آمنوزش و در نتیجنه افن ایش انگین ش
شاگردان براییادگیری میشود.
نتایج تحقیق حاضنر نشنان داد کنه از دیندگاه معلمنان ورزش ،بودجنه در کیفینت بخشنی درس
تربیت بدنی اثرگذار است .از آنجایی که آموزش درس تربیت بدنی نیازمند داشتن وسنایل و امکاننات
مناسب می باشد .لذا برای تهیه وسایل و امکانات الزم باید بودجه کافی در اختیارباشد تا بتنوان لنوزام
مورد نیاز را تهیه کرد .در همین رابطنه ضنرابیان ( )1384در تحقیقنی نشنان داد کنه از نظنر بیشنتر
مسئوالن ،مشکل اساسی اجرای مطلوب درس تربیت بدنی در اولویت اول کمبود بودجنه اسنت .اینن
یافته با تحقیقات افضلپور و همکاران ( )1386و خاوری و یوسنفیان ( )1387کنه افن ایش بودجنه و
سرانه ورزشی دانشآموزان را به منظور اجرای مطلنوب و کیفنی درس تربینتبندنی الزم منیداننند،
مطابقت دارد .از سوی دیگر نی در برخی مواگنع بودجنه مصنوب در تربینت بندنی مصنروف جاهنای
دیگری میشود که به زعم مسبب ضروریتر از تربیتبندنی منیباشند .در همنین رابطنه هناردمن و
مارشال ( ) 2000موانع مالی ،انتقال منابع به موارد وجاهای دیگر به یر از تربیت بدنی و منابع منادی
ناکافی را از جمله عواملی میداند که در ایجاد فاصله بین وضعیت تعیین شده و وضنعیت اجنرا شنده
درس تربیتبدنی در مدارس کشورهای جهان تأثیر میگذارد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از دیدگاه معلمان ورزش ،امکانات در کیفیتبخشی درس تربیت-
بدنی اثرگذار است .این یافته با برخی از نتایج تحقیقات ضرابیان ( )1384و علی محمدی ( )1385کنه
عدم وجود امکانات را از مهمترین عوامل اجرای مطلوب درس تربیتبندنی منیداننند ،مطابقنت دارد.
امکانات مناسب نرماف اری و سختاف اری باعث اف ایش روحیه در معلمنان بنرای آمنوزش بهتنر بنه
دانشآموزان میشود و از سوی دیگر امکانات مناسب انگی ه یادگیری را در بنین داننشآمنوزان بناال
میبرد .در همین رابطه افضلپور و همکاران ( ،)1386ربیعی و صنالحی ( )1386بینان منیدارنند کنه
وجود امکانات ورزشی در اف ایش کیفیت و کارایی درس تربیتبدنی مؤثر میباشند .امکانناتی کنه در
اختبار مدرسه گرار دارد باید در هنگام تدرس در اختیار معلم گرار گرفته تنا بتوانند از امکاننات موجنود
بیشترین بهره را در اختیار دانشآموزان گرار دهد .لذا وجود امکاناتی که در اختیار معلم بنرای اسنتفاده
در هنگام تدریس گرار نگیرد باعث از دست رفتن روحیه و انگی ه در بین معلم و دانش آموزان خواهند
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شد .در همین راستا تامپسون( )2001در تحقیق خود نشان دادند که از نظنر معلنمهنا ،دسترسنی بنه
تجهی ات و امکانات فرصت پیشرفت حرفهای را به دانشآموزان میدهد .از سوی دیگنر نین بنروس
( )2001فضای ورزشی کافی را به منظور اجرای مطلوب درس تربیتبدنی برای دانشآموزان مندارس
راهنمایی الزم میداند.
همچنننین یافتننهها نشننان داد کننه از دینندگاه معلمننان ورزش ،نگ نرش در کیفیننت بخشننی درس
تربیت بدنی اثرگذار است .این یافته بنا برخنی از نتنایج تحقیقنات اشنراگی ( )1386و صنانعی فنرد و
همکاران ( )1386مطابقت دارد .آنها بیان میکنند نگرش از جمله عواملی است که در کیفیت بخشنی
درس تربیت بدنی مؤثر است .اهمیت کم درس تربیت بدنی در جامعه از یک سو حاصل عدم توجه به
سالمت جسمانی و روانی افراد جامعه و از سوی دیگر عدم پرداختن افراد زیادی از جامعنه بنه ورزش
میباشد.در همی رابطه عوض زاده سامانی ( )1383نین عننوان میکنند ،مشنکالت زینادی در درس
تربیت بدنی در سطح کشور وجود دارد که از مهمترین آنها نگرش ضعیف به جایگاه تربینت بندنی در
آموزش و پرورش است .همچنین هاردمن و مارشال ( )2000اهمیت دادن کمتر به تربینت بندنی بنه
طور عمومی در مدرسه را از جمله عواملی میداند که در ایجاد فاصنله بنین وضنعیت تعینین شنده و
وضعیت اجرا شده درس تربیت بدنی در مدارس کشورهای جهنان تاثیرگنذار اسنت .لنذا بنرای تغیینر
نگرش افراد در جامعه نسبت به تربیت بدنی باید ضرورت ورزش را درزندگی افراد تشریح و گام هایی
را برای آشنایی بیشتر افراد با تاثیرات ورزش در سالمت جسنمانی و رواننی افنراد برداشنت .از سنوی
دیگر با آشنایی افراد با تاثیرات ورزش باعث تمایل افراد برای فعالیت ورزشی و در نتیجه باعث وجنود
جامعه سالم خواهد شد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از دیدگاه معلمان ورزش ارزشیابی در کیفیتبخشی درس تربیت-
بدنی اثرگذار است .ارزشیابی از معلمین باعث تالش بیشتر در آموزش به دانشآموزان خواهند شند .از
سوی دیگر ارزشیابی باید به صورت کامال به دور از داوری شخصی و بر اساس دستورالعمل مربوطنه
انجام گیرد .در همین رابطه هاردمن و مارشال ( )2000عدم ارزشیابی رسمی را از جمله عواملی منی-
دانند که در ایجاد فاصله بین وضعیت تعیین شده و وضعیت اجرا شده درس تربینتبندنی در مندارس
کشورهای جهان تأثیرگذار است.
نتایج تحقیق نشان داد که بین اولویت عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشنی بنه درس تربینتبندنی
تفاوت معناداری وجود دارد ،به طوری که اولویت عوامل اثرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بندنی
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از نظر معلمان ورزش به ترتیب عبارتند از -1 :امکانات  -2نگرش  -3بودجنه  -4تخصنص معلمنان
ورزش  -5برنامه آموزشنی  -6اهنداف آموزشنی  -7تجربنه معلمنان ورزش  -8شنیوه تندریس -9
محتوای آموزشی  -10ارزشیابی .این یافته با برخی از نتنایج تحقیقنات عنوضزاده سنامانی (،)1383
ضرابیان ( ،)1384علیمحمدی ( ،)1385اشراگی ( )1386وصنانعیفنرد و همکناران ( )1386مطابقنت
دارد .هموا ره باید تالش کرد تا آموزش به دانش آموزان به بهترین تحو ممکن انجام گیرد .زمانی کنه
گصد کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی در مدارس را داشته باشیم باید از نظرات معلمان که در بتن
کار هستند استفاده نماییم .همانط ور که در این یافته نین نشنان داده شنده اسنت بیشنترین تناثیر را
امکانات موجود برای اف ایش کیفیت درس تربیت بدنی را موجب میشود .البته این تنها عامنل نمنی
باشد بطوریکه همه عوامل دهگانه ای که در تحقیق حاضر مورد بررسی گنرار گرفنت نشنان از تناثیر
همه عوامل داردو لذا برای کیفیت بخشی تربیت بدنی باید همه عوامل را مد نظر گرار داد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین دیدگاههای معلمان ورزش زن و مرد در منورد ارزشنیابی در
کیفیتبخشی درس تربیتبدنی تفاوت معنیداری وجود دارد .بطوریکه منردان تنأثیر بیشنتری بنرای
مؤلفه ارزشیابی در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی تصور مینمایند .بنابراین میتوان گفنت معلمنان
ورزش مرد برای مقوله ارزشیابی بیشتر از زنان ارزش گایل هستند که میتوان آن را به دگنت نظنر و
اهمیت بیشتر این مؤلفه از دیدگاه آنان نسبت داد .اینن یافتنه بنا برخنی از نتنایج تحقیقنات اشنراگی
( ،)1386زندی و فراهانی ( )1387که معتقدند ارزشنیابی تناثیر بسن ایی در بهیننه سنازی و افن ایش
کیفیت درس تربیت بدنی دارد ،مطابقت دارد.
در پایان ،با نتیجهگیری مباحث و مقایسه ی نتایج این تحقیق بنا تحقیقنات منرور شنده میتنوان
چنین اظهار کرد که ،مؤلفههای امکانات ،تخصص معلمین ورزش ،نگرش ،بودجه ،محتوای آموزشنی،
تجربه معلمین ورزش ،اهداف آموزشی ،شیوه تدریس ،برنامه آموزشی و ارزشنیابی در کیفینت بخشنی
درس تربیت بدنی در حد زیادی تاثیرگنذار اسنت و اجنرای مطلنوب و کیفنی درس تربینت بندنی در
مدارس نیازمند تجهی ات سنخت افن اری (تأسیسنات ،سنالنها و وسنایل) و تمهیندات ننرم افن اری
( نی سازی محتوا و برنامه آموزشی) است تا این درس بتواند در تحقق اهداف آموزشی خود موفق باشد و
ضمن تأمین سالمت جسمانی و روانی دانش آموزان با ایجناد زمیننههای مسناعد بنرای رشند و پنرورش
استعدادهای بالقوه ی آنان ،موجب پویایی و توسعه ی کشور گردد .این کار در دراز مندت باعنث افن ایش
سالمت روحی و جسمانی افراد جامعه خواهد شد و از سوی دیگر باعث رشد همه جانبه ورزش کشنور بنه
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دلیل گرایش افراد زیادی به ورزش و به تبع استعدادیابی و در نتیجه شکوفایی فرد در ورزش خواهد شند.
لذا پیشنهادات ذیل را برای کیفیت بخشی درس تربیت بدنی در مدارس پیشنهاد میگردد:

 -1تعامل و همکاری آموزش و پرورش با سایر ارگانهای دولتی ،یردولتی و مرتبم با ورزش بنه
خصوص سازمان تربیت بدنی بیشتر شود .البته این همکاری باید بنه گوننه ای باشند کنه آمنوزش و
پرورش از امکانات سازمان و سازمان از پتانسیلهای موجود در این وزارتخانه استفاده کنند.
 -2برای گسترش امکانات و فضاهای ورزشی ،از سوی وزارت آموزش و پرورش اگندام جندی بنه
عمل آید و در طراحی و ساخت واحدهای آموزشی ،فضای ورزشی مورد نیناز در نظنر گرفتنه شنود و
سرانه ورزشی دانش آموزان از سوی وزارت آموزش و پرورش اف ایش یابد.
 -3با توجه به ضرورت و اهمیت نقش نینروی انسنانی در کیفنی بخشنی درس تربینت بندنی ،از
معلمان متخصص ورزش در مدارس بهره گیری شود.
 -4طراحی و تدوین کتاب درس تربیت بدنی از طرف دفتر تألیف و برنامهری ی بنرای تندریس در
مدارس انجام شود و ساعت درس تربیت بدنی جهت تأمین نیازهای حرکتی دانش آموزان از یک سنو
و آگاه شدن از دانش ورزشی در کالسهای تئوری از سوی دیگر اف ایش یابد.
 -5برای ایجاد نگرش مطلوب نسبت به درس تربیت بدنی در اولیناء داننش آمنوزان ،مسنئولین و
مدیران ،سخنرانیهای علمی -تخصصی در زمینه ورزش و آگاه شدن از شرایم جسنمانی داننش آمنوزان
برگ ار شود.

 -6گردهمایی معلمین تربیت بدنی جهت بحث و تبادل نظنر راجنع بنه روشهنای تندریس خنود در
مدارس انجام شود.
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کتابنامه
اشراگی ،امیر ( .) 1386بررسی عوامل تأثیرگذار در کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه
از دیدگاه معلمان ورزش شهرستان گ وین در سال ( .1386پایان نامه چاپ نشده کارشناسنی ارشند) .دانشنگاه
بوعلی سینا همدان.
اصل سعیدی پور ،سعید ( .)1373بررسی وضعیت تربیت بدنی در مندارس اسنتان خوزسنتان ،پاینان نامنه
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی( چاپ نشده ) ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
اصالنخانی ،محمد علی؛ فتحی واجارگاه ،کوروش؛ گلعه ننوعی ،علنی رضنا ( .)1381مقایسنه دیندگاههای
مدیران ،معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه و وضیعت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بندنی
در مدارس راهنمایی و متوسطه .فصلنامه حرکت ،شماره .12
افضل پور ،اسماعیل؛ زرنم ،محمود؛ خوشبختی ،جعفر ( .)1386ارزشنیابی وضنعیت اجنرای درس تربینت
بدنی در پایههای اول و دوم مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی .فصلنامه پژوهش در علوم ورزشنی ،سنال
چهارم ،شماره .)16( 4
بازرگان ،عباس ( .)139014ارزشیابی آموزشی (مفاهیم ،الگوها ،فرایند عملیناتی) .انتشنارات سنمت ،چناپ
اول.
جوادی پور ،محمد ( .)1385طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی تربیت بندنی در مندارس ابتندایی
ایران ( رساله چاپ نشده دکتری) .دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
خاوری ،لیال؛ یوسفیان ،جواد ( .)1387بررسی وضعیت اجرای درس تربینت بندنی در مندارس راهنمنایی و
متوسطه استان ی د .فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی ،سال پنجم ،شماره .)18( 1
ذبیحی ،اسماعیل ( .)1384مقایسه مشنکالت مندیریت کالسهنای تربینت بندنی در مندارس محنروم و
برخوردار از امکانات ورزشی(پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد) .دانشگاه گیالن.
ربیعی ،محمد؛ صالحی ،رضوان ( .)1386مقایسه نرخهای آموزشی و کیفیت آموزش و پنرورش نموننههای
برتر مدارس دولتی و یر انتفاعی استان چهار محال بختیاری .فصلنامه نوآوریهنای آموزشنی ،سنال ششنم،
شماره .19
رضوی ،محمد حسین ،.روحانی ،زهرا ،.گنبری فیروزآبادی ،علیرضا .)1393( .تحلیلنی بنر عوامنل منوثر در
ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس ،پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،سال دهم.19 ،
رمضانی نژاد ،رحیم ( .)1385نیاز سنجی درس تربیت بدنی در دورههای مختلف تحصیلی (ارائه الگو بنرای
برنامه ری ی) .طرح پژوهشی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ،تحقیات و فن آوری.
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زندی ،بهمن؛ فراهانی ،ابوالفضل ( .)1387مطالعه تطبیقی وضعیت تربیت بدنی آموزش و پرورش در ایران
با کشورهای آمریکا و کانادا .دو فصلنامه علوم حرکتی و ورزش ،سال ششم ،جلد دوم.)12( 6 ،
شعبانی بهار ،المرضا؛ عرفانی ،نصراهلل؛ بختیار ،زهرا ( .)1386نظر سنجی و نیاز سنجی از داننش آمنوزان

در خصوص درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه شهرسنتان مالینر در سنال تحصنیلی  .83 -84فصنلنامه
حرکت ،شماره .33
صانعی فرد ،سکینه؛ کاشف ،میرمحمد؛ محرم زاده ،مهرداد ( .)1386بررسی و مقایسنه اهمینت و وضنعیت
اجرایی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه دولتی شهرسنتان ارومینه.
پژوهش نامه علوم ورزشی ،سال سوم.6 ،
ضرابیان ،فروزان ( .)1384عوامل مؤثر بر توسعه درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی تهران(پایان نامنه
چاپ نشده کارشناسی ارشد) .دانشگاه پیام نور تهران.
علی محمدی ،حسین ( .)1385مقایسه نگرش مدیران ،معلمان و والدین دانش آمنوزان نسنبت بنه برنامنه
تربیت بدنی و ورزش در مدارس ابتدایی شهرستان اگلید( ،پایان نامه چاپ نشده کارشناسنی ارشند) .دانشنگاه
تربیت معلم تهران.
عوض زاده سامانی ،سکینه ( .)1383بررسی مسائل و مشکالت موجود درس تربیت بدنی در سطح کشور و
ارائه راهکارهای کاربردی .مجموعه مقاالت چهارمین کنگنره بنین المللنی علمنی تربینت بندنی و تندرسنتی
مدارس .تهران ،انتشارات دفتر تحقیقات و توسعه وزارت آموزش و پرورش.
لطیفی،حجننت اهلل ( .)1372بررسننی و ارزشننیابی درس تربیننت بنندنی در شهرسننتان دزفننول ،پایننان نامننه
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی(چاپ نشده) ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
مالکی گندمانی ،المرضا ( .)1381بررسی مشکالت مدیریت کالسهای تربیت بدنی از دیدگاه معلمنین
(پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد) .دانشگاه گیالن.
محمدی ،مجید ،.طهماسبی ،فرشید ،.شاکرمی ،زهرا ،.رستمی ،محمد .)1394( .تنأثیر فعالیتهنای تربینت

بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا در دانش آموزان پسر ،پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتنار
حرکتی ،سال یازدهم.118-111 .21 ،
معماری ،ژاله ،.گلچین ،الناز ،.اصغری جعفرآبادی ،محمد .)1393( .شناسایی ابعاد و تحلینل مندل مسنیری
ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی ،فناوری آموزش ،جلد .9شماره.142-131 ،2
مهدی پور ،عبدالرحمن؛ شفیع نیا ،پروانه؛ پرهام ،المعلی؛ خانمحمدی ،رحمت اهلل ( .)1388توصیف موانع
اجرای روشهای فعال تدریس تربیتبدنی از دیدگاه دبیران مرد و زن مدارس راهنمایی نواحی چهارگاننه شنهر
اهواز .فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی ،سال ششم ،شماره .)23( 2
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