
 بررسي كمي و كيفي تربيت بدني مراكز پيش دبستاني شهر تهران
 حسن خلجیمجری: 

 3158دانشگاه اراک ـ  علمی هیئتعضو 

است. روش تحقیق  تهرانهدف این پژوهش بررسی وضعیت کمی و کیفی تربیت بدنی مراکز پیش دبستانی شهر 

کز پیش دبستانی شهر تهران است. نمونه این مطالعه مرا آماریتوسعه ای است. جامعه -مطالعه حاضر، توصیفی

 موجود شهر تهران انتخاب شده اند.و در این پژوهش شرکت کردند.  مراکزنفر بطور داوطلبانه از  272 آماری

زیر بود استفاده شد: برای تدوین  به شرح آنمحقق ساخته که فرآیند تهیه از پرسشنامه  آوریبرای جمع 

گزارش های واصله آنان تلف اعزام نمود. را در روزهای متوالی به مراکز مخ پرسشنامه محقق چندین مشاهده گر

به  مربوطپرسش  43با توجه به کمی  کیفی بودن طبقه  بندی گردید. از مجموع اطالعات کمی و کیفی 

ه زمان آموزش، برنامه تربیت بدنی توانایی های مربیان، مساحت کل، مساحت بازی، تعداد وسایل، میزان بودج

از حیث کسب مرکز به منظور مطالعه راهنما اجرا گردید.  43گردید. پرسشنامه اولیه در  یطراحنامه و ... بر

دانشگاه جهت اظهار نظر داده شد، سپس پرسشنامه اصالح شده  نفر از اعضای هیئت علمی 03روایی محتوی به 

ده از آلفای کرونباخ ضریب کلی مرکز پیش دبستانی اجرا شده، با استفا 43محاسبه پایایی روی به منظور 

شهر تهران نفر مدیر و مربی مرکز پیش دبستانی  272پرسشنامه حاضر روی . آمدبدست  α=34/3پرسشنامه 

مورد تجزیه و تحلیل  SPSS10/5توصیفی و استنباطی از بسته نرم افزار  آماراجرا گردید.  اطالعات با استفاده از 

 زیر می باشد:  به شرح مدهقرار گرفت که یافته های بدست آ

و  3/43±01/03نفر مرد بودند: میانگین سنی زنان  03نفر زن و  253نفر مورد مطالعه  272از مجموع  -0

نفر دارای  13نفر دارای کاردانی،  43نفر دیپلم؛ 53می باشد. از نظر تحصیالت  31/30±32/1مردان 

 نفر دارای کارشناسی ارشد بودند.  00کارشناسی و 

( این نتیجه sd،m 730/3±327/4مربوط به میزان امکانات و فضای تربیت بدنی، )با  سؤال 5از تحلیل  -2

بدنی و بازی موجود مراکز در حد متوسط و برای فعالیت  تیترب یفضاکه میزان امکانات و  آمدبدست 

 بدنی و بازی کودکان کافی نیست. 

 sd،mیت بدنی مراکز )با ترب آموزشیو کمک  آموزشیمربوط به وسایل  سؤالاز تحلیل سه  -4

در حد متوسط است و این اندازه وسایل  مذکورحاصل شد که وسایل  جهینت( این 334/3±323/4

 برای فعالیت بدنی کودکان کافی نمی باشد.  آموزشیو کمک  آموزشی



 (sd،m 533/3±531/4مربوط به برنامه ها و مسابقات تربیت بدنی و ورزشی مراکز، )با  سؤال 3از تحلیل  -3

این نتیجه حاصل شد که میزان برنامه ها و مسابقات مذکور در حد زیاد و خیلی زیاد است و این اندازه 

 برنامه برای کودکان کافی می باشد. 

 (sd،m 533/3±33/4مربوط به توانایی ها، مهارت ها و دانش مربیان مراکز، )با  سؤالتحلیل یازده  از -5

مهارت مربیان برای هدایت کالس های تربیت بدنی و بازی  این نتیجه حاصل شد توانایی ها، دانش و

 این دو ره در حد کافی می باشد. کودکان 

 است که می توان به اصل گزارش مراجعه کرد.  آمدتشریحی نتایج خوبی بدست  سؤال 7از تحلیل  -3

طراحی و در پایان پیشنهاد می شود، سازمان بهزیستی ستادی جهت هدایت، طراحی و ساخت وسایل بازی، 

فضاهای ورزشی کودکان، طراحی و راه اندازی دوره های کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ها و مسابقات،  ساخت

ادامه  یخوب به، کتاب و فیلم راهنما سامان دهد تا توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی مراکز بروشورتهیه نرم افزار، 

 یابد. 

 ضعیت، کمی،کیفی، تربیت بدنی. های کلیدی: مرکز پیش دبستانی، مربی، و واژه

 

 

 

 

 


