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 چكيده 

است اين  پنهو ب بنا     6031تا  6031تحقيق حاضر با عنوان تاريخ تربيت بدني وزارت آموزش وپرورش از سال 

رويداد اي مهم تربيت بدني و ورزش داننب آمنوزي ودنردآوري وتندوي        دف مطالعه ،بررسي وتجزيه وتحليل

 تجربيات مهم وارزنده پيب كسوتان در دوره زماني تعيي  شده بود 

روش تحقيق ،تاريخي است كه به بررسي ومطالعه در خصوص وقايع ورويداد اي دذشته كه دريك مقطع زماني 

ق و مكاران برآن بود كه وقنايع دذشنته تربينت بندني و     مشخص اتفاق افتاده است ،صورت مي ديرد.تالش محق

ورزش دانب آموزي را از طريق جمع آوري اطالعات ،تدوي  نمايد. ابزارتحقينق بنراي جمنع آوري اطالعنات بنه      

منظور يافت  سواالت تحقيق از طريق انجام مصاحبه ،بررسي ومشا ده اسنناد منرتبو ومطالعنه وبررسني مننابع      

ت. با توجه به ما يت پهو ب حاضر ،جامعه ونمونه آماري شامل معلمنان پنيب كسنوت    كتابخانه اي صورت درف

ومديران با سابقه تربيت بدني  مدارس كه با نظر دروه تحقيق وبا توجه به سوابق شان انتخاب شدند.از كليه اين   

پنهو ب در   .بخنب ديرنر   آمند افراد براساس سئواالت ازقبل طراحي شده وساير موارد ضروري مصاحبه به عمل 

رابطه با اسناد ومدارك بود كه از مركز اسناد ملي استعالم وجمع آوري درديد ،ضم  آنكه مطالعات كتابخاننه اي  

 نيز بخب ديرري از كار را تشكيل داد كه از اي  موارد به عنوان پشتوانه اسناد پهو ب سود برده شد .

عنوان در  01صورت درفته ، حاصل پهو ب در طي با توجه به مطالعات وبررسي  اي انجام شده ومصاحبه  اي 

محور استخراج شد..دربخب اول به بررسي سير تاريخي تربيت بدني و ورزش در نظام آموزش  33دوبخب وحول 

 پرداخته شد .عناوي  موضوعات دوازده دانه شامل : 6011 -6031وپرورش طي سال  اي 

 -4نظنام قنواني  ومقنررات       -0وي انسناني  آموزش وتربيت نيروي نينر -2وضعيت ورزش آموزشرا ها  -6

نيروي انسناني   -1فضاوامكانات ورزش آموزش وپرورش   -1ساختار وتشكيالت ورزش آموزش وپرورش  

ا ميت درس تربيت بدني  -3استثنايي در ورزش  آموزاندانب -1تربيت بدني  وورزش آموزش وپرورش 

عوامنل روننق ورزش آموزشنرا ها     -66كمك كار ،عوامل – 63نحوه تامي  منابع مالي  -9وبستر رقابت 

علل كيفي بودن ورزش دانب آموزي است كه  ريك از اي  موضوع  ناي دوازده داننه زينر بخنب     -62

 زير بخب است. 33 ايي تقسيم شد كه در مجموع محور  اي دوازد رانه فوق شامل 

عنوان 04حاصل پهو ب طي  6031تا  6011در بخب دوم ودر ادامه روند تاريخي بخب اول يعني از سال 

 زير بخب تدوي  شد .كه عناوي  سيزده دانه مستخرج از پهو ب عبارت از : 612ودر مجموع 



درس تربينت   -4امور پرورشني نهنادي در مقابنل ورزش     -0سير تغيير درساختار  -2سازماند ي مجدد  -6

شركت در رويداد اي -1آموزي تاسيس فدراسيون ورزش دانب  -1مسابقات قهرماني آموزشرا ها  -1بدني 

ا   طرح  نايي جهنت ارتنق    - 63پهو شي  –نقب فعاليت  اي علمي  -9تربيت نيروي انساني  -3بي  المللي 

بررسني تنرنا نا    -60سناخت امناك  ورزشني واردودا هنا      -62خدمات پشنتيباني وتجهينز مندارس     -66

ت بدني وامكان احيناي مجندد ورزش   بررسي را هاي توسعه تربي -64ومحدوديت  اي ورزش وتربيت بدني 

مسنابقات   -61درس تربينت بندني    -61امنور پرورشني نهنادي مندعي در مقابنل ورزش       -61آموزشرا ها 

نيروي انساني تربيت بدني آمنوزش وپنرورش    -69تاسيس فدراسيون ورزش دانب آموزي  -63آموزشرا ي 

-20وب سايت نشاط -22و شي په –ي نشر فعاليت  اي علم -26نرهداشت نيروي انساني تربيت بدني -23

تنرنا نا ومحندوديت    -21بودجه واعتبارات -21خدمات پشتيباني  -24طرح  اي ارتقا ورزش دانب آموزي 

-29شيوه نامه ودستورالعمل  اي كارساز  -23ايجاد بستر  اي مناسب قانوني  -21 اي ورزش آموزشرا ي 

-06توجنه منديريت بنه مننابع دوننادون       -03 بررسي را هناي توسنعه تربينت بندني وورزش آموزشنرا ها     

نرننرش علمنني  -00نقننب آمننوزش در پيشننرفت معلمننان ورزش  -02ارزشننمندي خنندمت معلمننان ورزش 

 در توسعه تربيت بدني وآموزشرا ها  مؤثرساير عوامل  -04وتخصصي به تربيت بدني 

زش وپنرورش منورد   دراي  پهو ب تالش شد تا مهم تري  رويداد اي تاريخ تربيت بندني و ورزش آمنو   -2

زير بخب محور اي مطرح  243محور مذكور و 41كنكاش قرار درفته وبه رشته تحرير درآيد  باتوجه به 

وبه جهت دسترددي موضوعات تدويني ودسترددي موضوع ،در اي  چكيده صرفاً به  مي  ميزان بسنده 

 شد
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