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 4831عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.

در دوره نوجوانی و جوانی، نه تنها به عنوان یک  خصوصتربیت بدنی و ورزش جز الینفک از تعلیم و تربیت به 

تعلیم و تربیت و تربیت بدنی می و پرورشی مورد توجه اکثریت متخصصین  یآموزشدرون داد در یک سیستم 

داد هر موسسه  بروندر ارتقا سطح کیفی و کمی باشد بلکه به عنوان یکی از عوامل مهم فرآیند عملیاتی 

 است.  آموزشی

دنی و تربیت ب بیات در کالس هایارتباط مثبتی بین کسب تجر  (Tim Baugh2000وشیده نیست تیم باخ)پ

و متذکر شده است که ورزش در مدارس و استمرار فعالیت بدنی در دوره های بعدی زندگی را نشان می دهد 

در  آموزانایجاد انگیزه قوی در دانش  آنعلت % از کسانی در دوره بزرگسالی از لحاظ جسمی فعال بوده اند. 06

 مدرسه بوده است.  دورانکالس های تربیت بدنی و ورزش در 

تی و ایجاد عالقه اند که برای توسعه مهارت های حرک اظهار داشته  (Teeri and Amelia 1998و امیلیا)تری 

در کالس های درس تربیت  منظمبه شرکت در فعالیت های حرکتی، عالوه بر شرکت  آموزانمندی در دانش 

 ت. ها نیز بسیار مهم اس آندر فعالیت ها و ایجاد نشاط و سرور  بدنی، لذت بردن از

با مصوبه دولت وقت درس تربیت بدنی  6060که در سال نشان می دهد  در کشور سیر تحول درس تربیت بدنی

نیز برنامه ریزی و  تاکنونجز برنامه تحصیلی مقاطع درسی قرار می گیرد. و و ورزش به طور رسمی و اجباری، 

که براساس  مصوبه شورای عالی آموزش و این درس با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است. تا ایناجرای 

به معلم عمومی و کالسی واگذار  آنتدریس پرورش، معلم مختص تربیت بدنی در دوره ابتدایی حذف و 

 و پرورش(. آموزششورای عالی  0/0/6000مورخ 8004شد.)بخشنامه 

ماتی برای تدوین آغاز شد و اقدا پرورشو  آموزشنگرش جدید نسبت به این درس در وزارت  6030از سال 

و منابعی برای تدریس این درس تدوین گردید و از گردید  آغازبرنامه های درس تربیت بدنی با نگاه و فکری نو 

مشمول استفاده از نیز، پایه های باالتر  آنو بعد از  6041-40جمله برای سه پایه اول ابتدایی از سال تحصیلی 

و اولیا و معلمان نسبت به  آموزانکه تحولی در اجرا و نگرش دانش  برنامه و منبع درسی شد، و به نظر می رسد



انجام شد تا وضعیت درسی تربیت بدنی و ورزش را  دگاهیدو لذا این تحقیق هم با این این درس پیدا شده است 

ده در سه پایه ول مدارس ابتدایی کشور مورد بررسی و توصیف قرار دهد. گروش تحقیق از نوع توصیفی بوده و دا

شامل معلمین و مدیران سه پایه اول مدارس  آماری جامعهشده است.  آوریمیدانی جمع  قیطربه  آنهای 

 کشور مورد بررسی و توصیف قرار گرفت. ییابتدا

شامل  آماریشده است. جامعه  آوریبه طریق میدانی جمع  آنروش تحقیق از نوع توصیفی بوده و داده های 

 14مدرسه دخترانه در  66803مدرسه پسرانه و  66464که در بتدایی کشور معلمین سه پایه اول مدارس ا

شامل انتخاب شد که  آماری% جامعه 5 مأخذبه  آماریمشغول تدریس و یا مدیریت بوده اند. نمونه استان کشور 

 مدیر زن بود. 566مدیر مرد و 596معلم زن و  015معلم مرد،  390

اجرای درس تربیت بدنی در توصیف ویژگی -1ی ها آزمودنای فردی ه یژگیوتوصیف  -6اهداف تحقیق شامل: 

و وسایل و بودجه و ارزیابی و مقایسه  ساتیتأسی درسی، نیروی انسانی، امکان ابعاد اهداف، آموزش و محتوا

 دیدگاه های معلمین مرد و زن در رابطه با بعضی از متغیرها بود. 

اهداف  -0دیدگاه مدیریتی در اجرای درس تربیت بدنی  -1 وضعیت نیروی انسانی-6متغیرهای تحقیق شامل: 

دیدگاه -3ارزشیابی درس  -0و بودجه  ساتیتأساماکن  -5آموزش و محتوی درس  -8درس تربیت بدنی 

 در رابطه با استفاده از روش های وین تدریس بود. معلمین مرد و زن 

 یژگیوبخش های شنامه ویژه معلمین که شامل پرس -6داده ها شامل دو نوع پرسشنامه بود:  آوریابزار جمع 

 41های عمومی بود که متغیرهای تحقیق را مورد بررسی قرار داد. این پرسشنامه شامل  سؤالهای فردی و 

و یا تعیین اولویت  "بله و خیر"ها دارای گزینه با مقیاس پنج ارزشی لیکرت و یا  سؤالبخشی از بود که  سؤال

و گزینه های مشابه بود.  سؤال 83ز با همان مشخصات پرسشنامه معلمین و شامل مدیران نیبود. پرسشنامه 

و برنامه  تیریمددانشجویان دوره دکتری  و دیاساتنفر از  65از  ینظرخواهها از طریق  پرسشنامهاعتبار صوری 

 ریزی تربیت بدنی دانشگاه تعیین شد. 

ها و  دانشگاههای تربیت بدنی  گروهتید دانشکده ها و با داده ها، در هر مرکز استان یک نفر اسا آوریبرای جمع 

ش استان ها به عنوان سرپرست اجرایی تعیین شدند رروو پ آموزشیا یکی از کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل 

 شدند.  آوریو پرسشنامه ها با نظارت و سرپرستی آنان توسط عوامل اجرایی توزیع و جمع 

توصیفی و با محاسبه  آماریها با استفاده از روش  داده یفیتوصتجزیه -6نجام شد: تجزیه داده ها در دو بخش ا

فرضیه های  آزمونبرای -1در جدول ارائه شدند.  جینتا، میانگین و انحراف استاندارد انجام شد . درصدفراوانی، 



بررسی قرار گرفت و مورد  ها دادهتوزیع طبیعی و تجانس واریانس  آماریمناسب  آزمونبا استفاده از تحقیق 

 ها استفاده شد.  هیفرض آزمون)خی دو( برای آماری آزمون، از آزمونبراساس نتایج حاصل از این 

 یافته های پژوهش:

 کاردانی و مدیران کارشناسی بوده است.  نیمعلممدرک تحصیلی اکثریت  -6

 اند.  گذراندهضمن خدمت  آموزشیساعت( دوره 06-06پس )%( 83اکثریت معلمین ) -1

و دانش خود  یآگاهضمن خدمت را در ارتقا  آموزشیاستمرار برگزاری دوره های % معلمین 51دود ح -0

 اند.  دانستهگذار  تأثیردر حد زیاد 

% مدیران اظهار داشته اند. که تدریس درس تربیت بدنی به وسیله معلم غیر متخصص تربیت 36حدود  -8

 ن زن غیر تربیت بدنی بوده است. % معلمی96% معلمین مرد 35بدنی انجام می شود و رشته 

 سال( بوده است.  5-6سال( و اکثریت مدیران بین ) 0-6بین )سابقه تدریس اکثریت معلمین  -5

 است.  بودهسال ( 5-6سال( و مدیران زن بین )66-5سابقه مدیریت اکثر مدیران مرد بین ) -0

 می پرداختند. ساعت در هفته تدریس درس تربیت بدنی 66% از معلمین بیشتر از 50حدود  -3

به تدریس دروس % معلمین زن عالوه بر تدریس درس تربیت بدنی 5/38% معلمین مرد و 80حدود  -4

 دیگر مدرسه هم ملزم بودند. 

خود را د رابطه با تربیت بدنی و علوم  یآگاه% معلمین زن دانش و 58% معلمین مرد و 80حدود  -9

 ارزیابی کردند.  متوسطورزشی در 

توانایی جسمی خود را برای تدریس درس تربیت بدنی در حد  مرد وین درصد معلم 81حدود  -66

 در حد متوسط ارزیابی کردند. % معلمین زن 84زیاد و 

درصد معلمین زن میزان تسلط خود بر رشته تخصصی مورد  80% معلمین مرد و 04حدود  -66

 ارزیابی کردند.  متوسطتدریس خود را حد 

% 88تحقق اهداف درس تربیت بدنی را در زیاد و  % معلمین مرد توانایی خود در80حدود  -61

 ارزیابی کردند.  متوسطمعلمین زن در حد 

 با دروسساعت( در هفته در ارتباط 6-1% زن( بین )86% مرد و 00)حدود اکثریت معلمین  -60

 خود مطالعه داشته اند. مورد تدریس 

دروس را در حد  % زن( میزان رضایت خود از اجرای80% مرد و 80اکثریت معلمین )حدود  -68

 گزارش کردند.  متوسط

دنی را در حد % زن( رضایت خود از اجرای درس تربیت ب08% مرد و 06اکثریت مدیران )حدود  -65

 زیاد گزارش کرده اند. 



% مدیران اظهار داشته اند به درس تربیت بدنی در مدارس خود در حد خیلی زیاد اهمیت می 80حدود  -60

 دادند. 

نسبت به درس  آموزان% زن( میزان توجه اولیا دانش 08% مرد و 00اکثریت معلمین )حدود  -63

 تربیت بدنی را در حد کم گزارش کرده اند. 

را در حد متوسط  آموزان% زن میزان اهمیت دادن اولیا دانش 5/05% مرد و 00اکثریت مدیران  -64

 توصیف کرده اند. 

% زن( 5/05% و 08 مدیران )حدود تیاکثرزن( و  085% مرد و 03معلمین )حدود  تیاکثر -69

 میزان توجه مسئولین اداره نسبت به درس تربیت بدنی را در حد متوسط گزارش کرده اند. 

 تأمین"را به ترتیب سه اولویت اول، یت بدنی بدر اجرای درس تر مؤثرمعلمین مهترین عامل  -16

ی و وسایل و تجهیزات ورزش تأمینفضای مناسب، تدریس درس تربیت بدنی توسط معلم متخصص و 

فضای ورزشی کافی و مناسب و  تأمینتدریس درس تربیت بدنی به وسیله معلم متخصص، مدیران 

 وسایل و تجهیزات ورزشی اعالم کردند.  تأمین

و مدیران مهم ترین عامل بازدارنده در اجرای درس تربیت بدنی را به ترتیب سه  نیمعلم -16

مناسب ورزشی، کمبود تجهیزات و وسایل عدم استفاده از معلم متخصص، کمبود فضای "اولویت اول 

 گزارش کرده اند.  "ورزشی

% از سالن های اختصاصی، و 05% فضای روباز ورزشی، 65از حیاط مدرسه،  نیمعلم% 34حدود  -11

 استفاده می کرده اند.  سیتدر% از سالن های غیراختصاصی برای 3/0

نی باید دو جلسه در هفته درس تربیت بد یاجرا% مدیران اعالم کرده اندکه زمان 06حدود  -10

 باشد. 

 آموزانبا توانایی و استعداد دانش  هماهنگدرسی خود را  آموزشی% معلمین، مواد 01حدود  -18

 تعیین می کنند. 

و ساالنه استفاده % معلمین مرد و زن اظهار داشته اند. در تدریس خود از طرح روزانه 45حدود  -15

 می کنند. 

را در کالس درس تربیت بدنی در حد خیلی زیاد  آموزانزه دانش %( عالقه و انگی03اکثریت مدیران ) -10

 توصیف کرده اند. 

مطلوب درس تربیت بدنی می تواند بر  سیتدر%( اظهار داشته اند که 06مدیران ) تیاکثر -13

 باشد.  اثرگذارس دیگر در حد خیلی زیاد وری ددار ادی و یریادگی

کامل در ایجاد روحیه  تأثیربدنی و ورزش  اند برنامه تربیتاشته % معلمین اظهار د38حدود  -14

 دارد آموزانبشاش در دانش 



زن گزارش کرده اند که برنامه های تربیت بدنی  در ایجاد  مرد ودرصد معلمان  36حدود  -19

 کامل داشته است.  تأثیر آموزانهمکاری گروهی بین دانش 

جاد آگاهی و شناخت عادات برنامه های تربیت بدنی را در ای تأثیرزن  مرد و% معلمین 00حدود  -06

 در حد کامل ارزیابی کرده اند.  آموزانبهداشتی در دانش 

س تربیت بدنی بسیار % معلمین اظهار کرده اند به اجرای مهارت های بنیادی در در86حدود  -06

 توجه می کنند. 

بخش اصلی درس تربیت  عنوان% معلمین در تدریس خود از بازی های دبستانی به 09حدود  -01

 ستفاده می کنند. بدنی ا

اجتماعی( 6)حیطه عاطفی آموزانرفتار دانش  بهبود% معلمین اظهار داشته اند که به 91حدود  -00

 نمره می دهند. 

نمره حسمانی  آمادگیاز نظر  آموزان% معلمین اظهار داشته اند که به پیشرفت دانش 96حدود  -08

 می دهند. 

های ورزشی نمره می  مهارتگیری از نظر یاد آموزان% معلمین به پیشرفت دانش 91حدود  -05

 دهند. 

را در بازی های دبستانی ارزیابی  آموزان% زن( پیشرفت دانش 44 مرد و% 30اکثریت معلمین )حدود  -00

معلمین مرد بعد از بازی های دبستانی، فوتبال و معلمین زن، بازی های بومی و محلی  ضمناًکرده اند. 

 را ارزیابی می کرده اند. 

% 85%( به ورزش صبحگاهی در مدرسه خود در حد زیاد و مدیران زن 04مرد )اکثریت مدیران  -03

 در حد خیلی زیاد اهمیت می دادند. 

% مدیران میزان بودجه اختصاص داده شده به برنامه تربیت بدنی را در حد متوسط 05حدود  -04

 گزارش کرده اند. 

نی را در حد زیاد درس تربیت بد سیتدر% میزان رضایت خود از برنامه ریزی و 01حدود  -09

 توصیف کرده اند. 

% مدیران گزارش کرده اند که پوشش سطح حیاط مدرسه برای اجرای درس تربیت 04حدود  -86

 بدنی مناسب است. 

% مدیران میزان نظارت خود را بر اجرای درس تربیت بدنی در مقایسه با سایر دروس 83حدود  -86

 در حد گزینه زیاد اعالم کرده اند. 

داشته اند که از وقت کالس درس تربیت بدنی برای جبران دروس عقب مانده  % اظهار81حدود  -81

 . کننددر حد خیلی کم استفاده می 



و تشکیل کالس های درس تربیت بدنی در مدارس  یبرگزار% مدیران از نحوه ی 00حدود  -80

 . نداشته اندرضایت 

شد. میزان دری مشاهده با متغیر ذیل تفاوت معنا رابطهبین دیدگاه های معلمین مرد و زن در  -88

-درس تربیت بدنیتوانایی تدریس -تواناییدجسمی خود برای تدریس-دانش و آگاهی و عملی خود

هماهنگ با  آموزشیانتخاب مواد –یادگیری مهارت های ورزشی در نتیجه اجرای درس تربیت بدنی 

–استفاده از بازی دبستانی -در ایجاد عادات بهداشتیتربیت بدنی  تأثیر-آموزانتوانایی و استعداد دانش 

 آمادگیروش تدریس تلفیقی در افزایش  تأثیر-آشنایی خود با شیوه های مختلف ارزشیابی درس

درس تربیت بدنی در  آموزشیپیش بینی ایجاد تحول در برنامه  -و یادگیری مهارت ورزشیجسمانی 

دیگر های درس معلمین  معلمین از حوزه یآگاهافزایش سطح -صورت استفاده از روش تدریس تلفیقی

 در صورت استفاده از روش تدریس تلفیقی. 

 در دیدگاه مدیران زن و مرد در ارتباط با متغیرهای زیر تفاوت معناداری مشاهده شد.  -85

-دروس دیگر یدار ادیبر یادگیری و اثرگذاری تدریس مطلوب درس تربیت بدنی -رضایت از شغل خود

میزان اهمیت  -بدنی تیتربوجه و اهمیت دادن مسئولین به امور میزان ت-اماکن ورزشی فضاها وکفایت 

برای  آموزشیکفایت بودجه برای خرید وسایل کمک -دادن خود به ارزیابی امتحان درس تربیت بدنی

استفاده از روش تدریس -و پشتیانی اولیا از روش تدریس تلفیقی تائید -استفاده از روش تدریس تلفیقی

-میزان توانایی و قابلیت تدریس معلم تربیت بدنی-آموزانو پویایی بیشتر در دانش تلفیقی در ایجاد نشاط 

 از نحوه تدریس درس تلفیقی. نارضایتی 

اماکن و  -رس تربیت بدنیدمحتوای  -یت بدنیباهداف درس تر-ورزش-واژه های کلیدی: تربیت بدنی

 مدیر مدرسه. -معلم تربیت بدنی -درسارزشیابی -ورزشی ساتیتأس

 

 

 

 

 

 

 


