
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

۸۱ 
 

 ماکن و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه دوره متوسطه استان گلستانتوصیف وضعیت ا
 کارشناسی ارشد تربیت بدنی - آناهیتا رضائی  

Korosh.arya١٣۵٠@gmail.com 
  چکیده

جامعـه آمـاري ایـن مطالعـه      .توصیف وضعیت مدارس دخترانه دوره متوسطه از نظر اماکن وتجهیزات ورزشی می باشـد  ،هدف از این تحقیق
- 3برخوردارو نیمه- 2برخوردار، - 1:دسته سه به استان هاي شهر نمونه، حجم تعیین شامل تمامی مدارس دخترانه دوره متوسطه بوده و براي

 ،کلیـه  شـماري  تمـام  روش بـا  سـپس  و می ازشهرسـتان هـا در هـر دسـته انتخـاب گردیـد      نی سیستماتیک، طور به که.شدند تقسیم محروم
 مـدارس  فراوانـی  تعـداد  بـه  هـا  پرسشنامه که. دادند نشان را تحقیق این نمونه ي منتخب حجم ها شهرستان این در موجود هاي دبیرستان

هدف محقق در ایـن نـوع   . تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش به کار رفته پیمایشی می باشد. شد تکمیل ورزش دبیر وتوسط توزیع
داده هاي مـورد نیـاز بـا اسـتفاده از روش میـدانی جمـع       . واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است ،توصیف عینی ،تحقیق

 سـطح  دو در هـا  داده تحلیـل  و تجزیـه  .ه ها، پرسشنامه محقق سـاخته بـوده اسـت   آوري گردیده و ابزار مورد استفاده جهت جمع آوري داد
 ماننـد  توصـیفی  آمـار  در موجـود  هـاي  ازروش هـا  داده توصـیف  بـراي  موضـوع  ماهیت به توجه بااست که  گرفته انجام استنباطی و توصیفی
 اي رتبـه  اسـمی، (سنجش سطوح هاي مقیاس مبناي بر ها داده تحلیل و تجزیه است و براي گردیده استفاده فراوانی توزیع جداول و میانگین

 در سـنجش  مقیـاس  اینکه به توجه با ها تفاوت محاسبه براي که طوري به. است شده استفاده آماري مناسب هاي هاي روش از)  اي فاصله و
روایی ابزار بـا اسـتفاده از روش روایـی صـوري و      .است گردیده استفاده ،tآزمون از باشد می اي استاندارد فاصله وضعیت و موجود وضعیت دو

با توجـه بـه ماهیـت درس تربیـت بـدنی مـدارس بـراي برگـزاري         . پایایی ابزار با استفاده از آلفاي کرانباخ و دونیمه کردن سنجیده شده است
×  9(والیبـال : ماننـد  هـایی  رشـته  يبـرا  الزم فضاهاي تحقیق دراین .مطلوب آن نیازمند فضا براي انجام آموزش رشته هاي ورزشی می باشند

 و شـده  کشـی  خط هاي زمین بودن دارا نظر از را) 4/13× 1/6(بدمینتون ،)25× 15(فوتسال ،)40×  20(هندبال ،)28×  15( بسکتبال ،)18
 بـراي )28×15( سرپوشیده ورزشی سالن از برخورداري سرانجام و میز روي تنیس رشته براي سالن بودن دارا وهمچنین ابعاد نظر از استاندارد

 ترتیـب  بـه  مدارس از درصد2/49و7/96،77،8/16،8/14: نتایج حاصله به این شرح است که ایم داده قرار مطالعه مورد ، کالس 18 تا مدارس
 میـز  روي درصـد از مـدارس سـالن تنـیس    39. برخوردارند شده کشی خط ابعاد با بدمینتون فوتسال، بسکتبال،هندبال، والیبال، هاي زمین از

 متـر 45/1 آمـوز  دانـش  هـر  ورزشی فضاي سرانه مطالعه این در. کنند می استفاده ورزشی سالن از مدارس از درصد 3/3فقط. دارند استاندارد
 و وسـایل  نیازمنـد  آن مطلوب و مناسب برگزاري براي بدنی، تربیت درس ماهیت به توجه با. است تر پایین استاندارد حد از باشدکه می مربع

 دارا منظـر  از را ورزشـی  وسـیله  هشـت  و بیسـت  تحقیق  دراین. دنباش می ورزشی هاي رشته آموزش با متناسب نیاز مورد ورزشی تجهیزات
 از مـدارس  در اسـتفاده  مـورد  تجهیـزات : است  شرح این به نتایج  حاصله که ایم داده  قرار مطالعه مورد آنها کیفیت نظر از همچنین و بودن
 اسـتانداردهاي  بـا  مـوارد  اکثـر  در و مطلوب نبـوده  نیز مدارس در موجود ورزشی وسایل نیستندوکمیت مطلوبی چندان سطح در کیفی لحاظ

 . دارند چشمگیري ي فاصله موجود
 ورزشی و تجهیزات مدارس، فضا ورزش:  ها واژه دکلی

  مقدمه
 ورزشـی  تسـهیالت  و امکانـات  کمبـود  و فقـدان  رود مـی  شـمار  بـه  ورزشی اجراي کیفی ارتقاء در مؤثر عوامل از یکی مناسب ورزشی محیط

 باعـث  مناسـب،  ورزشـی  وتجهیـزات  امـاکن  همچنین وجـود . می شود آموزان دانش پیشرفت کندي موجب که است عواملی جمله از مناسب
 تجهیـزات  و امکانـات  شناسـایی  طریـق  از تحقیـق  ایـن  .شـود  مـی  مدارس در ورزشی تمرین جلسات طول در زمانی کاربرد و کارایی حداکثر
 رفـع  زمینـه  در قـدمی  انشـاءاهللا  و آینـد  بـر  آن نقـایص  رفـع  صدد در کاران اند دست تا کند مشخص را وضعف قوت نقاط تواند می ، موجود

  .شود برداشته مدارس در بدنی تربیت مشکالت
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  نتایج 
 والیبال،بسکتبال،هندبال،فوتسـال  شده کشی خط هاي زمین داراي ترتیب به مطالعه مورد مدارس از )درصد8/49و6/14، 8/16، 77، 7/96( - 
 .باشند می سرپوشیده ورزشی سالن و میز روي تنیس سالن داراي ترتیب به موردمطالعه مدارس از)درصد3/3و1/39. (باشند می بدمینتون و
 .دارد قرار وسط حد در فرسودگی لحاظ از ورزشی وسایل کیفیت مطالعه مورد مدارس اکثر در- 
 بـدمینتون ، فوتسـال  ،والیبال،بسـکتبال،هندبال  هـاي  تـوپ  تعـداد  واقعـی  میانگین ترتیب به)عدد43/1و 76/1،28/2، 35/2، 71/3، 43/4( - 

 کـاره  سـه  ،دستگاه ورزشی طناب تعداد واقعی میانگین ترتیب به)عدد25/4، 1، 66/6، 53/1، 1، 5( .باشد می موردمطالعه مدارس در وتنیس
 میـز  روي تنـیس  و بدمینتون راکت واقعی میانگین ترتیب به)جفت46/2، 16/6(.باشد می مخروطی مانع و باد ،تلمبه ،کاورورزشی1×2 ،تشک
 .باشد می مدارس در موجود

 .بودند جنس لحاظ از پرورش و آموزش استاندارد داراي مطالعه مورد موارد از) درصد41/49( - 
 . هست موجود استانداردهاي با چشمگیري فاصله داراي مدارس در ورزشی ،تجهیزات موارد اکثریت در- 

  روش شناسی 
دبیرستان دخترانه وجـود   86شهرو  14که در مجموع در استان  ، بوده متوسطه دوره دخترانه مدارس تمامی شامل مطالعه این آماري جامعه

 طـور  بـه  کـه .شـدند  تقسـیم  محـروم - 3برخـوردارو  نیمـه - 2برخـوردار،  - 1:دسـته  سـه  به استان هاي ،شهر نمونه حجم تعیین براي و.داشت 
 ي هـا  شهرستان در موجود هاي دبیرستان ،کلیه شماري تمام روش با گردیدوسپس انتخاب دسته هر در ها ازشهرستان می،نی سیستماتیک

 هـاي  داده. باشـد  مـی  پیمایشـی  رفتـه  کـار  به روش و بوده توصیفی تحقیقات نوع از تحقیق.  دادند نشان را تحقیق این نمونه حجم منتخب
. اسـت  بـوده  ساخته محقق پرسشنامه ها، داده آوري جمع جهت استفاده مورد ابزار و گردیده آوري جمع میدانی روش از استفاده با نیاز مورد

 مقیـاس  اینکـه  بـه  توجـه  با ها تفاوت محاسبه براي که طوري به.است گرفته انجام استنباطی و توصیفی سطح دو در ها داده تحلیل و تجزیه
 روایـی  روش از اسـتفاده  با ابزار روایی. است گردیده استفاده ،tآزمون از باشد می اي فاصله استاندارد وضعیت و موجود وضعیت دو در سنجش
 .است شده سنجیده کردن دونیمه و کرانباخ آلفاي از استفاده با ابزار پایایی و صوري

  بحث ونتیجه گیري
 ورزشـی  فضـاي  میـانگین سـرانه  و  دارنـد  چشـمیگري  فاصله موجود استانداردهاي با ورزشی تجهیرات و وسایل نظر از مطالعه مورد مدارس 

ن      واین بیـانگر ایـن اسـت کـه    .است ووضعیت فضاهاي ورزشی مورد نیاز نامناسب است  کمتر استاندارد سرانه از موجود ھ ای ئوالن نسبت ب مس
ال    کامـل  تهیـه  بـدنی،  تربیـت  درس اجـراي  در چـالش  بزرگتـرین حاضر قضیھ بی اطالع بوده وبیشتر درگیر مسائل روزمره شده اند ودر ح

   . است ورزشی امکانات
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