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 بررسی مشکات موجود درس تربیت بدنی در مدارس از دیدگاه مدیران مدارس

 رضا رضایی

 دانشگاه پیام نور فیروز اباد                                                                     

 برنامه از بخشی نیز بدنی تربیت.یابد یم تحقق آموزان دانش  به مختلف دروس ارانه طریق از ، مدارس در وتربیت تعلیم هداف: چکیده
 تا است درصدد حاضر تحقیق. دارد جوان نسل وتندرستی درتربیت توجهی قابل سهم دیگر دروس همانند که است وپرورش آموزش های
 مدارس نمدیرا، بدنی تربیت مسئولین دیدگاه از متوسطه مقطع در فارس استان بررسی مشکات موجود درس تربیت بدنی در مدارس با

 موجود های واقعیت از تصویری بتواند وپسر دختر ورزشکار غیر و ورزشکار آموزان دانش، ومرد زن بدنی تربیت وغیر بدنی تربیت ،معلمین
 نوع از حاضر تحقیق.باشد داشته موجود های برنامه کردن بهینه در سهمی مطلوب پیشنهادهای و ها حل راه ارائه با ضمنا و دهد نشان را

 این آماری جامعه. است گرفته بهره پرسشنامه از اطاعات آوری جمع وجهت است شده اجرا میدانی شکل به که است توصیفی قاتتحقی
 غیر معلمین،(نفر333)بدنی تربیت معلمین(نفر143)متوسطه مقطع مدارس مدیران،(نفر51)مناطق بدنی تربیت مسئولین شامل تحقیق
 به توجه وبا ای طبقه،ای خوشه صورت به تحقیق های نمونه،(نفر261132)ورزشکار وغیر رزشکارو آموزان دانش،(نفر3126)بدنی تربیت
 تربیت غیر معلمین،درصد21/11بدنی تربیت معلمین،درصد13/5مدارس مدیران،درصد122 بدنی تربیت مسئولین) نمونه حجم
 :از عبارتند تحقیق این مهم نتایج.است درصد صدم/23ورزشکار وغیر ورزشکار آموزان ودانش،درصد دهم/62بدنی

 مسئولین -2 .اند دانسته ورزشی امکانات عدم را بدنی تربیت درس مشکات اول اولویت( گروه سه هر) بررسی مورد های گروه کلیه-1
 ندا نموده ارزیابی خوب راخیلی ای مدرسه نظام در بدنی تربیت درس جایگاه( درصد53/45)مدارس ومدیران( درصد21/13)بدنی تربیت

 .است گرفته قرار خود واقعی جایگاه در بدنی تربیت درس که ومعتقدند

 نیوهمچن یفیتوص قاتیتحق به مربوط یریگ ازابزاراندازه بااستفاده درآن که است یفیتوص قاتیتحق ازنوع قیتحق نیا:  قیتحق روش
 برارتقاء درس نیرایتاث یبررس به وسپس پرداخته یبدن تیترب درس گاهیجا فیوتوص یبررس ازمواردبه یدربعض یازاماراستنباط استفاده
 یبدن تیرتربیوغ یبدن تیترب نیرانمدارس،معلمی،مدیبدن تیترب نیمسول ازنظرات قیتحق نیدرا.پردازد یورزشکارم آموزان دانش یمعنو

 شده خودساخته ازنوع مهپرسشنا نوع ازسه آن ودر است شده استفاده فارس استان متوسطه رورزشکارمقطعیوغ ورزشکار آموزان ودانش
 .است

 یریگ جهینت

 درصد 2521 سطح در یا مدرسه نظام در یبدن تیترب درس گاهیجا با ارتباط در مدارس رانیمد و یبدن تیترب نیمسئول نگرش نیب -1
 (   p<2521. ) است دار یمعن ارتباط

 تفاوت آموزان دانش و نیمعلم یبرا یبدن تیترب کتاب وجود ضرورت مورد در مدارس رانیمد و یبدن تیترب نیمسئول نظرات نیب-2
 .  نشد مشاهده یدار یمعن

 یمعن اختاف درصد 2521 سطح در یبدن تیترب درس ساعت شیافزا با ارتباط در مدارس رانیمد و یبدن تیترب نیمسئول نظرات نیب-3
 ( p<2521.) باشد یم دار
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 یدار معنا تفاوت مدارس ورزش لیوسا به نسبت مواظبت و یدگیرس با رتباطا در مدارس رانیمد و یبدن تیترب نیمسئول نظرات نیب-3
 .  دینگرد مشاهده

 مشاهده یدار معنا تفاوت ورزش امر در آموزان دانش اءیاول یهمکار با ارتباط در مدارس رانیمد و یبدن تیترب نیمسول نظرات نیب-5
 .  دینگرد

 یدار یمعن تفاوت مدارس یورزش یها سرانه و اعتبارات زانیم با ارتباط در مدارس رانیمد و یبدن تیترب نیمسول نظرات نیب-6
 .  دینگرد مشاهده

 تفاوت 2521 سطح در آموزان دانش یلیتحص افت و مسابقات یاجرا با ارتباط در مدارس رانیمد و یبدن تیترب نیمسئول نظرات نیب-4
 (  p<2521. ) دار یمعن

 اموزش وپرورش,معنویت , ورزشکار ,تربیت بدنیواژگان کلیدی:

 : منابع

 .34،33،ص1345 سمت،پاییز ،انتشارات مدارس در بدنی تربیت تدریس روش.محمود نبوی،محمد،زکائی-1

 125،ص1345تهران واحد اسامی آزاد دانشگاه.ارشد کارشناسی نامه پایان-گیان استان ابتدایی مدارس در بدنی تربیت درس اجرای نحوه:بهمنش،ادیب.2

 . 1342تهران، واحد اسامی آزاد دانشگاه-اصفهان استان مدارس در بدنی تربیت درس موجود وارزشیابی بررسی:علی،محسن شیر.3

 65و1ص.ورزشی علوم و بدنی تربیت تهران،دانشگاه معلم تربیت بدنی،دانشگاه تربیت ومبانی اموال ،جزوه1366احمد، امیر مظفری،سید.3

 135،ص1341 ،زمستان وپرورش آموزش کل اداره اول،انتشارات ،چاپ متوسطه مدارس در بدنی تربیت درس تدریس شم،راهنمایها پویانفرد،علیرضا،معینی،سید.5

 .35ص.1363 سال بدنی تربیت سازمان ورزش و بدنی تربیت علمی کنگره.محمد امیرتاش،علی.6
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