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چکيده
تحقیق حا ر با عنوان تاری تربیت بادنی وزارت آماوزش وپارورش از ساال  8509تاا  8515اسات ایان
پژوهش با هدف مطالعه ،بررسی وتجزیه وتحلیل رویادادهای مهام تربیات بادنی و ورزش داناش آماوزی
وگردآوری وتدوین تجربیات مهم وارزنده پیش کسوتان در دوره زمانی تعیین شده بود
روش تحقیق ،ت اریخی است که به بررسی ومطالعه در خصوص وقایع ورویدادهای گذشته که دریک مقطع
زمانی مشخص اتفاق افتاده است ،صورت می گیرد.تالش محقق وهمکاران بارآن باود کاه وقاایع گذشاته
تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی را از طریق جمع آوری اطالعات ،تدوین نماید .ابزارتحقیق بارای جماع
آوری اطالعات به منظور یافتن سواالت تحقیق از طریق انجام مصاحبه ،بررسای ومشااهده اساناد مارتبط
ومطالعه وبررسی منابع کتابخانه ای صورت گرفت .با توجه به ماهیت پژوهش حا ر ،جامعه ونمونه آماری
شامل معلمان پیش کسوت ومدیران با سابقه تربیت بدنی مدار که با نظر گروه تحقیاق وباا توجاه باه
سوابق شان انتخاب شدند.از کلیه این افراد براسا سئواالت ازقبل طراحای شاده وساایر ماوارد اروری
مصاحبه به عمل آمد .بخش دیگر پژوهش در رابطه با اسناد ومدارح بود که از مرکز اسناد ملای اساتعالم
وجمع آوری گردید  ،من آنکه مطالعات کتابخانه ای نیز بخش دیگری از کاار را تشاکیل داد کاه از ایان
موارد به عنوان پشتوانه اسناد پژوهش سود برده شد .
با توجه به مطالعات وبررسی های انجام شده ومصاحبه های صورت گرفته  ،حاصال پاژوهش در طای 55
عنوان در دوبخش وحول  11محور استخراج شد..دربخش اول به بررسی سیر تاریخی تربیت بدنی و ورزش
در نظام آموزش وپرورش طی سال های  8551 -8509پرداخته شد .عناوین مو وعات دوازده گانه شامل
:
 -8و عیت ورزش آموزشگاهها -9آموزش وتربیت نیروی نیروی انساانی  -5نظاام قاوانین ومقاررات
 -4ساختار وتشکیالت ورزش آموزش وپارورش  -5فضااوامکانات ورزش آماوزش وپارورش -9
نیروی انسانی تربیت بدنی وورزش آموزش وپارورش -1داناش آماوزان اساتتنایی در ورزش -1
اهمیت در تربیت بدنی وبستر رقابت  -2نحوه تامین منابع مالی – 80عوامل کماک کاار -88،
عوامل رونق ورزش آموزشگاهها -89علل کیفی بودن ورزش دانش آموزی است که هریک از ایان
مو وع های دوازده گانه زیر بخش هایی تقسیم شد که در مجموع محور های دوازدهگاناه فاوق
شامل  11زیر بخش است.
در بخش دوم ودر ادامه روند تاریخی بخش اول یعنی از سال  8551تا  8519حاصال پاژوهش طای
54عنوان ودر مجموع  859زیر بخش تدوین شد .که عناوین سیزده گانه مستخرج از پژوهش عباارت
از :
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 -8سازماندهی مجدد  -9سیر تغییر درساختار  -5اماور پرورشای نهاادی در مقابال ورزش  -4در
تربیت بدنی  -5مسابقات قهرمانی آموزشگاهها  -9تاسیس فدراسیون ورزش دانش آموزی -1شارکت
در رویدادهای بین المللی  -1تربیت نیروی انسانی  -2نقش فعالیات هاای علمای – پژوهشای - 80
طرح هایی جهت ارتقا  -88خدمات پشتیبانی وتجهیز مدار  -89ساخت اماکن ورزشی واردوگاهها
 -85بررسی تنگناها ومحدودیت های ورزش وتربیت بدنی  -84بررسی راههای توساعه تربیات بادنی
وامکان احیای مجدد ورزش آموزشگاهها  -85امور پرورشی نهادی مدعی در مقابال ورزش  -89در
تربیت بدنی  -81مسابقات آموزشگاهی  -81تاسایس فدراسایون ورزش داناش آماوزی  -82نیاروی
انسانی تربیت بدنی آموزش وپرورش -90نگهداشت نیروی انسانی تربیت بدنی  -98نشر فعالیت هاای
علمی – پژوهشی-99وب ساایت نشااط -95طارح هاای ارتقاا ورزش داناش آماوزی  -94خادمات
پشتیبانی -95بودجه واعتبارات  -99تنگناها ومحدودیت های ورزش آموزشاگاهی  -91ایجااد بساتر
های مناسب قانونی  -91شیوه نامه ودستورالعمل های کارساز -92بررسی راههای توسعه تربیت بدنی
وورزش آموزشگاهها  -50توجه مدیریت به منابع گوناگون -58ارزشمندی خدمت معلمان ورزش -59
نقش آموزش در پیشرفت معلمان ورزش  -55نگرش علمی وتخصصای باه تربیات بادنی  -54ساایر
عوامل مؤثر در توسعه تربیت بدنی وآموزشگاهها
 -9دراین پژوهش تالش شد تا مهم ترین رویدادهای تاری تربیت بادنی و ورزش آماوزش وپارورش
مورد کنکاش قرار گرفته وبه رشته تحریر درآید باتوجه به  49محاور ماذکور و 940زیار بخاش
محورهای مطرح وبه جهت گستردگی مو وعات تادوینی وگساتردگی مو اوع ،در ایان چکیاده
صرفاً به همین میزان بسنده شد
كليد واژه ها :تاری  .تربیت بدنی  .ورزش  .آموزشگاهها .
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