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  چکیده

. شد انجام مهیم نشهرستا ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با یتیریمد عوامل و یآموزش عوامل نیب رابطه یبررس هدف با پژوهش نیا

دارس ابتدایی مورزش که در  معلمان و رانیمد هیکل شامل پژوهش یآمار جامعه. بود خواهد یهمبستگ و رابطه نوع از پژوهش نوع

 روش از ادهاستف با. میکنند لیتحص ۱۴۰۱_۱۴۰۰ یلیتحص سال در که هست مهیم شهرستان ییابتدا آموزان دانش و مشغول هستند

 سه از ها داده یورآ جمع یبرا. شد انتخاب( ریمد ۵ و معلم ۳۰ آموز، دانش ۱۵۰) نفر ۱۸۵ حجم به نمونه ساده یتصادف یریگ نمونه

وسط ضریب آلفای تپایایی سواالت پرسشنامه  .شد استفاده ورزش تیفیک و یتیریمد عوامل و یآموزش عوامل یریگ اندازه پرسشنامه

 یروشهاز ا اه داده لیلتح و هیتجز یبرا باشند.کرونباخ محاسبه شد که مشخص شد سواالت پرسشنامه دارای پایایی و اعتبار باالیی می

با  که داد نشان همطالع جینتا. شد استفاده ماتریس همبستگی و یداریمعن سطح ن،ییتع بیضر ،یهمبستگ بیضر رینظ یاستنباط آمار

 نیهمچن .دارد وجودمستقیم و معناداری  طهراب ورزش تیفیک و یآموزش عوامل نیب (p-value<0/05) ۰۵/۰داری کمتر از معنیسطح 

یت تاثیر هش به دلیل اهمنتایج به دست آمده از این پژو .دارد وجود مستقیم و معناداری رابطه زین ورزش تیفیک و یتیریمد عوامل نیب

 ان است.آموزان، برای سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی و مدیران و معلمان حایز اهمیت فراوآن در سالمت دانش

 : عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، کیفیت ورزش، مدارس ابتداییکلمات کلیدی
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 مقدمه

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

 پرورش بر ی کهدیکتا با یبدن تیترب. است مستقل و هدفدار انسان کی عنوان به فرد پرورش ت،یترب و میتعل اهداف نینخست از 

 .کرد خواهد فایا تیبتر و میتعل ندیفرا در را یتوجه انیشا نقش ،یاثربخش صورت در ،دارد یاجتماع یزندگ بر و جانیه ،یذهن ،یجسم

 دست از و ناهنجار ررفتا بروز ،یافسردگ سبب بلکه شود یم رشد توقف موجب تنها نه حرکت، از انسان منع. است حرکت ازمندین انسان

 نسل یروح المتس به دنیرس یبرا یالهیوس و تیترب و میتعل نفکیال جز ورزش و یبدن تیترب. شود یم یزندگ نشاط و شور دادن

 و آموزش نظام در یبدن تیبتر دانش امروزه. است بوده جامعه هر تیترب و میتعل یاصل یهاهیپا از یکی ورزش و یبدن تیترب. است امروز

 (۱۳99) امرایی، .دارد یارزشمند و مهم گاهیجا جهان پرورش

عی ر هر اجتماست که دتربیت بدنی است. تربیت بدنی و ورزش مقوله ای ا ،یکی از برنامه های ثابت و پرطرفدار در برنامه مدارس

ی، قی، تربیتای اخالجایگاه ویژه ای دارد و نقش آن در شکوفایی استعداد های مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیت ه

شد ابعاد ت و باعث ربیت اسبدنی بخشی از تعلیم و تر تربیت .جسمانی ، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکار ناپذیر است

ارند که دین نظر را در حالی که تحقیقات نشان داده اند دختران و پسران ایرانی ا .شود می کودکان شخصیتی و شناختی و اجتماعی 

س هم در مدارمقوله که این م تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای به آنها کمک کرده تا بدنی آماده و سالم داشته باشند گاهی می بینیم

وز خود اعات رسنادیده گرفته می شود و ساعت آن صرف دروس نظری می گردد. این در حالی است که کودکان بطور تقریبی یک سوم 

  (۱۳9۴ان، )حسنلوئی و همکاررا در مدرسه می گذارنند و امکان دارد در خارج از مدرسه فرصتی برای ورزش نداشته باشند.

 ،یبدن تیفعال بر یبتنم مدارس گسترده یها برنامه. کنند یم کسب ی راروان و یجسم یسالمت دیفوا دارند یبدن تیفعال که یجوانان

 هب زین جوامع یبرا ،یبدن تیفعال بر یمبتن مدارس. کنند برآورده را خود یبدن تیفعال یازهاین اغلب تا کنند کمک جوانان به توانند یم

 بهبود را خود یکالس تاررف و حافظه تمرکز، تا کند کمک جوانان به تواند یم یبدن تیفعال .هستند سودمند مدارس و آموزان دانش مانند

 تیترب یها السک در یکمتر زمان که ییها آن به نسبت گذرانند، یم یبدن تیترب یها کالس در یشتریب زمان که یجوانان. بخشند

 یبدن تیفعال یبرا ار یزمان خود یها استیس در. مدارس ابتدایی باید کنند ینم کسب یتر نییپا یامتحان نمرات کنند، یم صرف یبدن

 خانه به که ییها امیپ قیطر زا مدرسه مسابقات و یبدن تیفعال دیفوا مورد در یاطالعات ن،یوالد به. کنند فراهم آزاد یباز و افتهی سازمان

 (۱۳۸9)کردی و همکاران، .دهند هیارا فرستند یم

 تمهار و دانش موزانآ دانش بهی، فیک یبدن تیتربباید شامل این موارد باشد:  در مدارس آموزان دانش یبدن تیفعال جامع برنامه

 تیفعال ش اموزان،دان چگونه نکهیا و دهد یم آموزش را یحرکت یها مهارت، دهد یم را یبدن در دوره های فعالیت شرکت یبرا ییها

 شتریب که ییها تیعالف از، کند یم استفاده هستند آموزان دانش سن و مهارت سطح مناسب که ییها تیفعال از، دنکن یابیارز را یبدن

شهبازی و همکاران، گیرد.)یم نظر در را آموزان دانش همه ازینو  کند یم استفاده دارد یم نگه فعال را آموزان دانش کالس، وقت

۱۳97) 
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 یها برنامه ردمو در تا ندده اجازه ها خانواده بهمدارس برای اینکه بتوانند با خانواده ها و گروه های اجتماعی شریک شوند، باید 

 یها شکل از نند؛ک یم افتیدر را اطالعات همه، شوند که مطمئن نکهیا یبرا. کنند کسب اطالع جامعه در و مدرسه در یبدن تیفعال

 و ها خانواده .کنند تفادهاس یا رسانه پوشش و نترنتیا مدرسه، در گفتگو ل،یمیا ،یتلفن یها تماس ها، خبرنامه ها، یآگه مانند یمختلف

. کرد فراهم یبدن تیعالف یها برنامه در را ها خانواده شرکت شانس کرد. وارد باید مدرسه سالمت یمشورت یشورا در را یاجتماع یاعضا

 هم گرد مدرسه در انندتو یم ها خانواده که ییها شب)ها خانواده یها شب و یا خبرنامه تیفعال خانواده، فیتکال شامل تواند یم نیا

 و اه خانواده آموزان، دانش یبرا را کار فیتکال ای یبدن تیفعال یها برنامهباید  .شود( ندینما استفده مدرسه یها برنامه از و شوند جمع

 مدارس یورزش نیادیم و لنسا از تا دهند اجازه آنها به و کنند کار یعموم یها سازمان با توانند یم مدارس. کرد فراهم مدرسه کارکنان

 (۱۳9۴)شکیبایی و همکاران، .ندینما استفاده هفته آخر و یدرس ساعات از پس

ان و نش آموزدست و پا و چشم، استفاده از انرژی دا ورزش در مدارس سبب جلوگیری از چاقی، تقویت حرکات درشت،هماهنگی

 ترکیبات با ذابج پرکالری های غذا به کودکان عالقه بویژه زندگی شیوه شود. تغییرتوسعه مهارت های اجتماعی و کار گروهی می

روز پدیده ی ب باعث تحرک عدم و فیبر دارای غذایی مواد مصرف کاهش شیرین، و چرب غذاهای  و ها وعده میان مصرف نامطلوب،

 دانند یم آنها سالمت دلیل را کودکان چاقی والدین از بسیاری رشد این پدیده از دهه هشتاد دوبرابر قبل شده است  چاقی شده است و

 می عروقی های یماریب جمله از هایی بیماری باعث کودکان در حتی چاقی که است حالی در این. ریزند نمی آن رفع برای ای برنامه و

ی وان از چاقه می ت. بوسیله کنترل تغذیه و تاکید به تغذیه سالم در مدارس و همچنین گنجاندن برنامه ورزشی منظم در مدرسگردد

ی کردن لن و لی کودکان در سن ابتدایی پیشرفت های چشمگیری درحرکات درشت مانند دویدن، پرید کودکان جلوگیری به عمل آورد.

زش در ابر ایت ورست. بنین حرکات نیاز به تقویت دارند و تقویت و پیشرفت آنها نشانه رشد سالم مغز او با توپ بازی کردن دارند. ا

 (۱۳9۴)حسنلوئی و همکاران، مدرسه عالوه بر تاثیر بر جسم بر تقویت مهارت های ذهنی هم تاثیر گذار است.

و  شان می شودانع رشدمن نشینی و بازی های کامپوتری کودکان دبستانی سرشار از انرژی هستند و نیاز به فعالیت دارند. آپارتما

ای صتی است بررسه فرهنگامی که نتوانند انرژی خود را تخلیه کنند دچار اختالالت ذهنی و حرکتی می شوند. حضور در محیط فراخ مد

 ند.پردازفعالیت ب کودکان) به خصوص کودکانی که هر دو والدینشان شاغل هستند( تا خارج از محیط بسته و کوچک خانه به

ه کودکان است ک باید برای اجتماعی شدن کودکان بوسیله تربیت بدنی تالش کرد. ساعت های ورزش در مدارس زمان مناسبی همچنین

ان به دانش آموز اط بینبه بازی و فعالیت گروهی بپردازند. در کالس درس به دلیل اینکه بیشتر معلم در حال صحبت و تدریس است ارتب

ی صورت گروه ی را بهامکان پذیر نیست اما در ساعات ورزش دانش آموزان آزاد هستند و می توانند با رهبری معلم کارهای بدنخوبی 

 (۱۳9۸مکاران، هوی و )تقانجام دهند و مفهوم جمع و ارتباط مثبت و موثر با همساالن را بیاموزند و اجتماعی بودن را تمرین کنند.

 معلم کی طیشرا از ها آن تمام که کرد ادعا توان ینم یدرست به و شود یم افتی یمعلم نوع همه یبدن تیترب معلمان جمع رد

 نیا در ها آن حضور .بوده مند عالقه خود حرفه و کار به وجود تمام با که هستند یمعلمان ها آن انیم در .دارند برخور خوب یبدن تیترب

 با ای کرده کسب قبال را الزم طیشرا آنان است خود هموطن نونهاالن پرورش و خدمت خاطر به و آن داشتن دوست خاطر به تنها جمع

 شغل عنوان به خود حرفه به و نبوده شغل نیا طیشرا واجد که هستند زین یمعلمان گرید طرف از .آن هستند لیتحص راه در تمام تیجد

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

5 

 صرف .اند آورده یرو ریخط امر نیا به است ها آن متوجه حرفه نیا در که یمهم یها تیمسؤل گرفتن نظر در بدون و نگرند یم دوم

 به ،یبدن تیترب جامع یها برنامه عدم و لیوسا و امکانات و یورزش یفضا کمبود از نظر صرف و جمع نیا در ها آن یوجود علل از نظر

 به یادیز یبستگ ،است جامعه ندهیآ نسل سالمت کننده نیتضم که ما مدارس در یبدن تیترب درس یبقا که گفت توان یم جرأت

 (۱۳97)شهبازی و همکاران، .دارد یبدن تیترب خوب معلمان

 یب ورزش و یبدن تیربت کالس آموزان دانش .باشند آشنا دهند آموزش خواهند یم که یفنون و ها مهارت با دیبا یبدن تیترب معلمان

 موجبات نتواند که یعلمم ای یمرب یبرا ها آن بخشد، بهبود را ها آن مهارت یاجرا تا هستند یحیصح فنون فراگرفتن انتظار در صبرانه

 آموزان دانش اوری و ههمرا که هستند ییها آن موفق معلمان .شوند یم قائل یکمتر ارزش سازد فراهم را معلومات و فنون نیا یریفراگ

 در که کشد ینم یطول است تانهدوس ریغ رفتارشان و داشته تند یاخالق که یمعلمان اما سازند برقرار یانسان روابط ها آن با قادرند و بوده

 از مختلف اشخاص اب رابطه جادیا به ییتوانا ،یسازگار سلوک، حسن .گردند یم تیموفق عدم دچار یآموزش مطلوب یها برنامه ارائه

 .باشد یم یبدن تیربت یمرب کی یبرا مطلوب اریبس یها یژگیو از آموزان دانش نیوالد و مدرسه ر،یمد همکاران، آموزان، دانش لیقب

 یم یباطانظ مشکالت زده جانیه و یعصب معلمان. اوست یعاطف ثبات و یاستوار خوب، معلم کی ژهیو صفات نیمهمتر از یکی

 و مشتاق بانشاط، متعادل، نیمعلم اما سازند، یم یکوه ها آن از و کرده مربوط بهم را کالس تیاهم کم و یجزئ اتفاقات ها نیا نند،یآفر

 (۱۳9۴ )حسنلوئی و همکاران،.آورند یم فراهم آرامش و لطف از سرشار یفضائ موثر، و مطلوب آموزش یبرا معموأل میفه

یگر جایز ا دروس دبورزش از موضوعات درسی مهم است و باید اهمیت آن در مدرسه ها جدی گرفته شود و جایگزینی آن در نتیجه، 

م برنامه منظ وسیلههب باشد ولی فعالیت بدنی در واقع به یادگیری دروس نظری کمک شایانی می کند.نیست و شاید به ظاهر کم اهمیت 

 د.ورزشی در مدارس می توان به تقویت حرکات دانش آموزان، مهارت های اجتماعی و سالمت جسمانی آنها یاری رسان

 ادبیات و پیشینه تحقیق

جسمانی دانش  آمادگی دادند نشان خود پژوهش در (۱۳9۴)و اکبر برزویی ییرضا مهرداد و یلیاسماع رضا و ذوالقدرنسب محسن

دنی آیی الزم بو کار آموزان یک امر بنیادی و اساسی است که سالمت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین می کند.دانش آموزی که قدرت

یا مقابله  وقات فراغتاراندن و توانایی الزم را برای گذ را دارد، قادر است وظایف و کارهای روزانه خود را بدون احساس خستگی انجامدهد

 مت، چابکی،استقا با پیشامدهای ناگهانی به دست آورد. چنین فردی از بیماری ونارسایی ها و نواقص جسمی به دور خواهد ماند و

ساس قدرت شی براهای منظم ورزانعطاف پذیری و سرعت از ویژگی های چنین دانش آموزیاست. دانش آموزان باید هر روز به فعالیت 

ها،  ود استخوانشجب می بدنیشان بپردازند تا قدم های صحیح به سویآمادگی و کارآیی بدنی برداشته شود زیرا توجه به کارآیی بدن مو

ای از اجراری حد بسی انجام حرکات و فعالیت ها نیرومند شوند. دستگاه های تنفس و جریان خون نیز تا مفاصل و عضله های بدن برای

اض شود، ابتال به امر هرچه برنامه های مناسب ورزشی، زودتر و در سنین کمتری اجرا .برنامه ها و حرکت هایصحیح ورزشی سود می برد

 .قلبی ودیگر نارسایی ها کمتر خواهد بود

ت می کنند، کودکانی که در فعالیت های منسجم ورزش مدارس خود شرک داد نشان گرید یپژوهش در (۱۳9۵ی)خیش سیپرد

نمرات بهتری کسب کرده اند، عالوه بر آن از خود رفتارهای معتدل و مطلوبی در کالس نشان می دهند. همچنین خارج از کالس، 
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مشکالت رفتاری کمتری دارند و به طور چشمگیری از تنبلی و سستی گریزان هستند، مضاف بر آن به حضور به موقع در کالس درس 

های غیرموجه کمتری نسبت به دیگران دارند. نقش مربیان ورزش در آموزش مهارت های زندگی پروفسور تارا اهمیت می دهند و غیبت 

 .اسکن الن، روانشناس ورزشی از دانشگاه کالیفرنیا می گوید: ورزش می تواند عرصه پیشرفت را برای جوانان فراهم آورد

 یا کتابخانه روش به یی کهابتدا مدارس در ورزش تیاهم عنوان با یپژوهش در (۱۳9۵ی)شکوه صفورا و یقادر یعل و دربار نبیز 

ای رشت او وعاملی برسریشه ای در  از ویژگی های حیات انسان ودارای انگیزه و جنبش و حرکت که اند گفته اند داده انجام یفیتوص _

ا پایه رورزش  بستان به نوعی حرکت ونقش اساسی و در مقطع د ،مدارس در پرورش این حرکت و جنبش .رشد وسالمت ونشاط او است

 . گذاری می کنند

 بوده مدارس رد آن به مربوط مشکالت یبررس و ورزش زنگ به یتوجه کم علل رامونیپ که خود پژوهش در (۱۳97بادروج) اشرف 

مربوط به بیرون مشکالت -2شکالت مربوط به درون مدرسه م-۱ :دو دلیل عمده دارد ورزش زنگ به یتوجه کم که داد نشان است

ی برا ،ت استز اهمیهمچنین نگاه بیشتر دانش آموزان به ورزش نگاهی درسی است که نمره آن صرفا برای تاثیر در معدل حای .مدرسه

 .امتحان آن چهارچوب خاصی مشخص شده اما حرکت در این چهارچوب و ارزشیابی آن بر عهده خود دبیر است

 هیپا یورزشها وسعهت بر موثر عوامل لیتحل عنوان با یپژوهش در (۱۳97ی)بیخط نیام و پور یمهد عبدالرحمان و تاب جهان عباس 

صص، وی انسانی متخعامل فرهنگی و اجتماعی، مدیریتی و سازمانی، اقتصادی، نیر نه که دادند نشان اهواز شهر ییابتدا مدارس در

 .ارنددهای پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز تأثیر ورزشوهوا و رسانه برتوسعة امکانات و تجهیزات، انگیزشی، زمانی، آب

 در موثر عوامل بر یلیتحل عنوان به (۱۳9۳)فیروز آبادی یقنبر رضایعل و یروحان زهرا و یرضو حسین محمد توسط که یپژوهش 

اخت گروه های تخصص معلمان، بعد روانی و نگرش و شن عامل که داد نشان شد انجام مدارس در یبدن تیترب درس گاهیجا یارتقا

و ارزشیابی و عامل امکانات و  عامل با عامل نظارت ۳مرتبط در اولویت های اول و تقریباً از اهمیت یکسانی برخوردار بودند، ولی بین این 

ی خت گروه هاگرش و شنانمان، بعد روانی و رسد با توجه به اولویت باالی عامل تخصص معلبه نظر میبوده. تجهیزات، تفاوت معنا دار 

 .مرتبط،توجه و بکارگیری شاخص های این عوامل در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی کمک خواهد کرد

 اهداف و فرضیه های پژوهش

 :یکل هدف 

 یلیصتح سال در مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با یتیریمدعوامل  و یآموزش عوامل نیب رابطه یبررس 

۱۴۰۰_۱۴۰۱ 

 :یجزئ اهداف 

 مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با یآموزش عوامل نیب رابطه یبررس 

 مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با یتیریمد عوامل نیب رابطه یبررس 
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 :یکل هیفرض 

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با یتیریمدعوامل  و یآموزش عوامل نیب 

 ی:جزئ اتیفرض 

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با انگیزه معلم نیب .۱

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با عالقه معلم نیب .2

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک بانگرش معلم  نیب .۳

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک باتجربه معلم  نیب .۴

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با تخصص معلم نیب .۵

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با شیوه تدریس معلم نیب .6

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با شیوه ارزشیابی نیب .7

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک بابرنامه آموزشی  نیب .۸

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با اهداف آموزشی نیب .9

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با اهمیت درس نیب .۱۰

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با طراحی آموزشی نیب .۱۱

 .دارد وجود رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با امکانات آموزشی و بودجه نیب .۱2

 و یآموزش عوامل نیب ایآ که بود خواهد یپژوهش مسئله نیا یبررس دنبال به حاضر پژوهش شد، ارائه باال در که یمطالب به توجه با 

 ر؟یخ ای دارد وجود یا رابطه ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با یتیریمدعوامل 

 

 روش تحقیق

  نمونه حجم و یریگ نمونه روش ،یآمار جامعه 

 هیکل از ستا عبارت پژوهش، نیا یآمار جامعه نظر هدف، کاربردی است و از نظر ماهیت، توصیفی همبستگی هست.این پژوهش از 

 سال در هک مهیم شهر ییابتدا مدارس رانیمد و ورزشی که در مقطع ابتدایی تدریس میکنند معلمان ،ابتدایی آموزان دانش

 نفر ۱۵۰ هک هستند نفر ۱۸۵ قیتحق نوع به توجه با پژوهش نیا در نمونه حجم. و تدریس هستند لیتحص به مشغول ۱۴۰۱_۱۴۰۰

 به شده است، استفاده دهسا یتصادف روش از یریگ نمونه یبرا. دارند. حضور مهیم ییابتدا مدارس از ریمد ۵ و معلم نفر ۳۰ ،آموز دانش

 .باشد ریمد هم و آموزدانش هم معلم، هم شامل یآمار نمونه کهی طور
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 :ها داده یگردآور ابزار و روش شرح 

 :است صورت نیبد آنها شرح که شده است استفاده ابزار سه از پژوهش نیا در 

 :یآموزش عوامل پرسشنامه 

 عوامل یها مولفه مورد در که ،است سوال 6۰ یدارا پرسشنامه نیا. شده است استفاده پرسشنامه نیا از یآموزش عوامل سنجش یبرا 

 وهیش ، معلم خصصت معلم، تجربه معلم، نگرش معلم، عالقه معلم، زهیانگ: از عبارتند یآموزش عوامل یها مولفه. باشد یم یآموزش

 نیا به مربوط یهانهیگز. شده است یطراح محقق ساخته صورت به پرسشنامه نیا. دارند جواب چهار ها سوال نیا. معلم سیتدر

 بارها آن ییایپا و ییروا و شده است یطراح محقق ساخته صورت به پرسشنامه نیا. ادیز و متوسط کم، کم، یلیخ: از عبارتند سواالت

که نشان میدهد  میباشد 9۱/۰که برابر با  شد محاسبه پرسشنامه سواالت کرونباخ یآلفا بیضر نیهمچن. گرفت قرار شیآزما مورد

 دارد. ییباال هنجار پرسشنامه

 :یتیریمد عوامل پرسشنامه 

 عوامل یها مولفه دمور در که ،است سوال ۴۵ یدارا پرسشنامه نیا. شده است استفاده پرسشنامه نیا از یتیریمد عوامل سنجش یبرا 

 یطراح درس، تیاهم ،یآموزش اهداف ،یآموزش برنامه ،یابیارزش یها وهیش: از عبارتند یتیریمد عوامل یها مولفه. باشد یم یتیریمد

 و متوسط کم، کم، یلیخ: از عبارتند سواالت به مربوط یها نهیگز. دارند جواب چهار سواالت نیا. بودجه وامکانات آموزشی  ،یآموزش

 تیترب و میتعل حوزه در متخصص هفت توسط آن ییایپا و ییروا و شده است یطراح محقق ساخته صورت به پرسشنامه نیا. ادیز

 . شد یبررس

 : ورزش تیفیک پرسشنامه 

 مسائلی رامونیپ سوال ۱6 یدارا پرسشنامه نیا شده است. استفاده) استاندارد(  شده آماده پرسشنامه از ریمتغ نیا یریگ اندازه یبرا

 مهارت ،یشاداب و نشاط ،افراد یهایتوانمند ،یریادگی کارکرد ،یمغز یکارکردها رشد ،اضطراب و استرس ،آموزاندانش هیروح همچون

 شده آماده قبالً که امهپرسشن نیا کرونباخ یآلفا بیضر. است نفس به اعتماد و یمیت کار و یرهبر ییتوانا ،تحمل و صبر ،زمان تیریمد

 آن ییایپا و ییوار مورد در مجد تا گرفت قرار تیترب و میتعل متخصصان از یتعداد اریاخت در پرسشنامه نیهمچن. هست  9۱/۰ است

 .دهند انجام را ییها یبررس

پرسشنامه، پایایی و  است که نشان میدهد سواالت 9۱/۰سواالت پرسشنامه ها به صورت میانگین برابر با  در کل ضریب آلفای کرونباخ

الت د که سواشلیم و تربیت انجام شد، مشخص متخصصان تعتوسط تعدادی از اعاتبار زیادی دارند. همچنین طبق بررسی هایی که 

 پرسشنامه، از روایی باالیی نیز برخوردار است.

 :ها داده لیتحل و فیوصت نحوه 
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 همچون ییها روش ست.شده ا استفاده ها داده ارتباط کردن مشخص منظور به یاستنباط آمار یروشها از ها داده لیتحل و هیتجز یبرا 

 SPSSرنامه بهمچنین تمام تجزیه و تحلیل ها توسط  .ماتریس همبستگی و یدار یمعن سطح ن،ییتع بیضر ،یهمبستگ بیضر نییتع

 صورت گرفته است.

 

 یافته های پژوهشی

 بررسی همبستگی و ارتباط بین ابعاد عوامل آموزشی با متغیر عوامل آموزشی .۱

 آموزشی عوامل ابعاد همبستگی ماتریس ،۱ جدول

شیوه تدریس  تخصص معلم تجربه معلم نگرش معلم عالقه معلم انگیزه معلم متغیر

 معلم

 انگیزه معلم
p-value 

۱ 7۸۸/۰ 

۰۰۱/۰ 

7۴۵/۰ 

۰۰۱/۰ 

67۱/۰ 

۰۰۰/۰ 

7۱۱/۰ 

۰۰۱/۰ 

۸۰۱/۰ 

۰۰۰/۰ 

 عالقه معلم
p-value 

7۸۸/۰ 

۰۰۱/۰ 

۱ 7۵۴/۰ 

۰۰2/۰ 

77۸/۰ 

۰۰۱/۰ 

69۵/۰ 

۰۰۰/۰ 

۸27/۰ 

۰۰۱/۰ 

 نگرش معلم
p-value 

7۴۵/۰ 

۰۰۱/۰ 

7۵۴/۰ 

۰۰2/۰ 

۱ 7۳۸/۰ 

۰۰۰/۰ 

629/۰ 

۰۰۰/۰ 

7۸۵/۰ 

۰۰۱/۰ 

 تجربه معلم
p-value 

67۱/۰ 

۰۰۰/۰ 

77۸/۰ 

۰۰۱/۰ 

7۳۸/۰ 

۰۰۰/۰ 

۱ ۸۱۱/۰ 

۰۰2/۰ 

7۵9/۰ 

۰۰۱/۰ 

 تخصص معلم
p-value 

7۱۱/۰ 

۰۰۱/۰ 

69۵/۰ 

۰۰۰/۰ 

629/۰ 

۰۰۰/۰ 

۸۱۱/۰ 

۰۰2/۰ 

۱ ۸۴6/۰ 

۰۰۰/۰ 

شیوه تدریس 

 معلم
p-value 

۸۰۱/۰ 

۰۰۰/۰ 

۸27/۰ 

۰۰۱/۰ 

7۸۵/۰ 

۰۰۱/۰ 

7۵9/۰ 

۰۰۱/۰ 

۸۴6/۰ 

۰۰۰/۰ 

۱ 

 عوامل آموزشی
p-value 

92۳/۰ 

۰۰2/۰ 

9۱۱/۰ 

۰۰۱/۰ 

۸9۱/۰ 

۰۰۱/۰ 

9۵۴/۰ 

۰۰۰/۰ 

927/۰ 

۰۰۰/۰ 

9۴۳/۰ 

۰۰۱/۰ 

 

 یدار یمعن سطح و ددار وجود آن ابعاد و ها مولفه همه و یآموزش عوامل نیب یقو یهمبستگ که دهد یم نشان باال جدول یها افتهی 

 نیا که دارد وجود ییهمگرا ینوع یآموزش عوامل با یآموزش عوامل ابعاد همه نیب جهینت در پس. باشد یم ۰۵/۰  از کمتر زین آنها

 .دیشبخ بهبود را یآموزش عوامل توانیم جهینت در یآموزش عوامل ابعاد شیافزا با یعنی ،باشدیم معنادار ییهمگرا
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 بررسی همبستگی و ارتباط بین ابعاد عوامل مدیریتی با متغیر عوامل مدیریتی .2

 همبستگی ابعاد عوامل مدیریتی ، ماتریس2جدول 

امکانات آموزشی  طراحی اموزشی اهمیت درس اهداف آموزشی برنامه آموزشی شیوه ارزشیابی متغیر

 و بودجه

 شیوه ارزشیابی
p-value 

۱ 7۴۱/۰ 

۰۰۰/۰ 

7۱۱/۰ 

۰۰۱/۰ 

69۰/۰ 

۰۰۱/۰ 

7۴۳/۰ 

۰۰۱/۰ 

۸۱۱/۰ 

۰۰2/۰ 

 برنامه اموزشی
p-value 

7۴۱/۰ 

۰۰۰/۰ 

۱ ۸۰۴/۰ 

۰۰۱/۰ 

79۵/۰ 

۰۰۱/۰ 

7۱۴/۰ 

۰۰2/۰ 

769/۰ 

۰۰۰/۰ 

 اهداف آموزشی
p-value 

7۱۱/۰ 

۰۰۱/۰ 

۸۰۴/۰ 

۰۰۱/۰ 

۱ 7۸۸/۰ 

۰۰۰/۰ 

69۰/۰ 

۰۰۰/۰ 

7۳۱/۰ 

۰۰۱/۰ 

 اهمیت درس
p-value 

69۰/۰ 

۰۰۱/۰ 

79۵/۰ 

۰۰۱/۰ 

7۸۸/۰ 

۰۰۰/۰ 

۱ 692/۰ 

۰۰2/۰ 

6۵7/۰ 

۰۰۰/۰ 

 طراحی اموزشی
p-value 

7۴۳/۰ 

۰۰۱/۰ 

7۱۴/۰ 

۰۰2/۰ 

69۰/۰ 

۰۰۰/۰ 

692/۰ 

۰۰2/۰ 

۱ ۸۱9/۰ 

۰۰۰/۰ 

امکانات آموزشی 

 و بودجه
p-value 

۸۱۱/۰ 

۰۰2/۰ 

769/۰ 

۰۰۰/۰ 

7۳۱/۰ 

۰۰۱/۰ 

6۵7/۰ 

۰۰۰/۰ 

۸۱9/۰ 

۰۰۰/۰ 

۱ 

 عوامل مدیریتی
p-value 

9۰۱/۰ 

۰۰۰/۰ 

9۱2/۰ 

۰۰۰/۰ 

۸76/۰ 

۰۰2/۰ 

۸9۵/۰ 

۰۰۱/۰ 

9۳۸/۰ 

۰۰۰/۰ 

97۱/۰ 

۰۰۱/۰ 
 

 

 یدار یمعن سطح و رددا وجود آن ابعاد و ها مولفه همه و یتیریمد عوامل نیب یقو یهمبستگ که دهد یم نشان باال جدول یها افتهی 

 ییهمگرا نیا که دارد جودو ییهمگرا ینوع یتیریمد عوامل با یتیریمد عوامل ابعاد همه نیب جهینت در پس. باشد یم  ۰۵/۰ از کمتر آنها

 یهمبستگ کی جهینت در سپ د؛یبخش بهبود را یتیریمد عوامل توانیم جهینت در یتیریمد عوامل ابعاد شیافزا با یعنی باشد،یم معنادار

 .دارد وجود یتیریمد عوامل با یتیریمد عوامل ابعاد نیب یداریمعن و مثبت
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 .است شده استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر از ها داده بودن نرمال به توجه با شده مطرح یها هیفرض آزمون یبرا 

 ورزش تیفیک با یآموزش عوامل یهمبستگ بیضر ،۳ جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 معلم تخصص معلم، بهتجر معلم، نگرش معلم، عالقه معلم، زهیانگ) یآموزش عوامل یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضر باال، یها افتهی طبق

 نیب جهینت در. دباش یم ۰۵/۰ از کمتر هم یدار یمعن سطح و است مثبت یعدد ورزش، تیفیک وابسته ریمتغ با( معلم سیتدر وهیش و

 رفتهیپذ 6 تا ۱ یها هیفرض و دارد وجود میمستق ارتباط مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک و یآموزش عوامل یرهایمتغ

 یمعنادار و میستقم رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک و یآموزش عوامل نیب گفت توانیم اساس نیا بر. شوندیم

 .ابدی یم شیافزا ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک معلمان، نیب در یآموزش عوامل تیتقو با جهینت در که است

 

 

 

 

 

 

 

ضریب  متغیر مستقل

همبستگی با 

متغیر کیفیت 

 ورزش

 ضریب تعیین
(2R( 

سطح معنی 

 داری

(p-value) 

تایید یا رد 

 فرضیه

 6۳۰/۰ انگیزه معلم

 

 تایید ۰۰۱/۰ ۳96/۰

 تایید ۰۰۱/۰ ۴22/۰ 6۵۰/۰ عالقه معلم

 تایید ۰۰۰/۰ ۳۳۵/۰ ۵79/۰ نگرش معلم

 تایید ۰۰۰/۰ ۳۴۴/۰ ۵۸7/۰ تجربه معلم

 تایید ۰۰۰/۰ ۳۱6/۰ ۵6۳/۰ معلمتخصص 

شیوه تدریس 

 معلم

 تایید ۰۰۰/۰ ۴6۳/۰ 6۸۱/۰
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 ورزش کیفیت با مدیریتی عوامل همبستگی ضریب ،۴ جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس، تیاهم ،یوزشآم اهداف ،یآموزش برنامه ،یابیارزش وهیش) یتیریمد عوامل یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضر باال، یها افتهی طبق

 یم ۰۵/۰ از مترک هم یدار یمعن سطح و است مثبت یعدد ورزش، تیفیک وابسته ریمتغ با( بودجه و یآموزش امکانات ،یآموزش یطراح

 هیفرض و دارد جودو میمستق ارتباط مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک و یتیریمد عوامل یرهایمتغ نیب جهینت در. باشد

 مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک و یتیریمد عوامل نیب گفت توانیم اساس نیا بر. شوندیم رفتهیپذ ۱2 تا 7 یها

 ییابتدا مدارس رد ورزش تیفیک معلمان، و رانیمد نیب در یتیریمد عوامل تیتقو با جهینت در که است یمعنادار و میمستق رابطه

 .ابدی یم شیافزا

 

 بحث و نتیجه گیری

 شد مطرح ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک و یتیریمد عوامل و یآموزش عوامل یها مولفه و ابعاد مورد در هیفرض ۱2 پژوهش نیا در

 و ورزش تیفیک با یآموزش عوامل ابعاد نیب جهینت در ؛(p<0/05)گرفت قرار دییتا مورد آنها یمعنادار آمده دست به جینتا براساس که

 عوامل ابعاد شیافزا با یعنی. دارد وجود میمستق رابطه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک با یتیریمد عوامل نیهمچن

ضریب  متغیر مستقل

همبستگی با 

متغیر کیفیت 

 ورزش

 ضریب تعیین
(2R( 

سطح معنی 

 داری
(p-value) 

تایید یا رد 

 فرضیه

 ۵۸۰/۰ شیوه ارزشیابی

 

 تایید ۰۰2/۰ ۳۳6/۰

 تایید ۰۰۱/۰ ۴۰۱/۰ 6۳۴/۰ برنامه آموزشی

اهداف 

 آموزشی

 تایید ۰۰2/۰ 297/۰ ۵۴۵/۰

 تایید ۰۰۰/۰ ۳۵۴/۰ ۵9۵/۰ اهمیت درس

طراحی 

 آموزشی

 تایید ۰۰۰/۰ ۳۳۱/۰ ۵76/۰

امکانات 

آموزشی و 

 بودجه

 تایید ۰۰۰/۰ ۴76/۰ 69۰/۰

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

13 

 افتهی با آمده دست به جینتا. دیبخش بهبود را مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک توانیم یتیریمد عوامل ابعاد و یآموزش

 در ورزش بهبود در ،یآموزش مسئوالن و رانیمد دادن تیاهم زانیم و یبدن تیترب امکانات بودگفته که( ۱۳7۸) اکبرزاده پژوهش یها

 ،یآموزش کمک لیوسا و معلمان یمند عالقه و تیرضا گفتند که( ۱۳9۰) یفخار و انیجهان پژوهش با نیهمچن و است موثر مدارس

 با پژوهش نیا یها افتهی نیهمچن. دارد یهمخوان باشد، یم ییابتدا مدارس در یبدن تیترب درس ساعات یبخش اثر شیافزا باعث

 یاثربخش در سیتدر وهیش و یآموزش یمحتوا و نگرش معلمان، تجربه گفتند که( ۱۳9۰) یسجاد و بهار یشعبان و یرضو پژوهش

 .دارد یهمخوان هستند، موثر ییراهنما مدارس در ورزش

 چالش با همراه مهیم شهرستان ییابتدا مدارس در یبدن تیترب درس یاجرا است ممکن که گفت توانیم پژوهش نیا جینتا به توجه با 

 تیترب درس یاجرا نیهم خاطر به. شود یم آموزان دانش سالمت بر یناگوار یامدهایپ باعث هاآن یساز برطرف عدم که باشد ییها

 تحقق در بتواند درس نیا تا باشد یم مناسب یآموزش برنامه و محتوا و خوب یآموزش امکانات و لیوسا ازمندین ییابتدا مدارس در یبدن

 یها یینارسا و ها چالش رامونیپ پژوهشگران که کنم یم شنهادیپ موضوع عنوان به خاطر نیهم به. شود موفق خود یآموزش اهداف

 .دهند انجام را یپژوهش ییابتدا مدارس در ورزش و یبدن تیترب درس

 :کنم یم شنهادیپ نیبنابرا 

 برنامه و کنند یبررس را ییابتدا مدارس در ورزش تیفیک بر موثر عوامل یکاف دقت با یآموزش زانیر برنامه و ییابتدا مدرسه رانیمد( ۱

 .کنند نیتدو ییابتدا مدارس در ورزش یارتقا جهت مناسب

 یخوب مکاناتا که یمدارس یبرا و کنند اقدام مدارس در ورزش جهت استاندارد یفضا و دیجد مدارس احداث در دیبا نیمسئول( 2

 .شندیاندیب یریتدب ندارند

 و آموزش با ها ستانا یبدن تیترب کل اداره نیب یهماهنگ ییابتدا مدارس در یورزش امکانات کمبود به توجه با کنم یم شنهادیپ( ۳

 .ردیگ صورت ورزش ساعات در اداره آن یورزش اماکن از آموزان دانش استفاده جهت پرورش

 به و نیتدو ستد نیا یابیارزش و سیتدر وهیش یآموزش یطراح ها برنامه اهداف مورد در یمناسب یالگو دیبا پرورش و آموزش( ۴

 .کند ابالغ مدارس
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 منابع

ه بررسی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی و ورزش در دوره های تحصیلی سه گان، ۱۳7۸اکبرزاده، علی،  .۱

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز تهران شهرستان سراب،

 بادختید انتشارات تهران، اول، چاپ ،مدارس در یبدن تیترب ،۱۳99 فاطمه، ،یامرائ .2

ش دومین همای ،ورزش در مدارس و علل کم توجهی به زنگ ورزش و بررسی مشکالت مربوط به آن بادروج، اشرف، .۳

 ۱۳97آبان  ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سالمت اهواز،

 چاپ ،ییابتدا مدارس در یبدن تیترب ،۱۳9۸ درضا،یحم ن،یالد شمس و دیناه ،یقربان حاج و مانیا ،یتقو و فاطمه ،یتقو .۴

 رانیا نشر و چاپ تهران، اول،

 ر مدارستحلیل عوامل موثر بر توسعه ورزش های پایه درحمن و خطیبی، امین، لاجهانتاب، عباس و مهدی پور، عبد .۵

 ۱۳97، اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سالمت، شهریور ابتدایی شهر اهواز

، یابتدای عوامل موثر در افزایش اثر بخشی ساعات درس تربیت بدنی در مدارسجهانیان، رمضان و فخاری، سید علی،  .6

  ۱۱9-۱۳۰، ۱۳9۱پژوهشی فصلنامه علوم ورزش، سال چهارم، شماره دهم، تابستان  –نشریه علمی 

 دیبا یبدن تیربت معلم کی آنچه ،۱۳9۴ جمال، آذر، یمحمود و نیفخرالد ،یدیزیبا و خالد دودمان، و نیفخرالد ،یحسنلوئ .7

 رانیا نشر و چاپ تهران، اول، چاپ ،بداند

 تهران، ،ولا چاپ ،مدارس در ورزش زنگ تیریمد ،۱۳9۴ داوود، دزاد،یجمش و جمال آذر، یمحمود و نیفخرالد ،یحسنلوئ .۸

 رانیا نشر و چاپ

علوم  ویت بدنی نخستین کنفرانس ملی ترب ،اهمیت ورزش در مدارس ابتدایی دروار، زینب و قادری، علی و شکوهی، صفورا، .9

 ۱۳9۵اسفند  ورزشی،

ت دانش و تربی تاثیر و اهمیت ورزش بر تعلیم ذوالقدر نسب، محسن و اسمعیلی، رضا و رضایی، مهرداد و برزویی، اکبر، .۱۰

، مهر نگی ایرادومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهن ،آموزان دوره ابتدایی

۱۳9۴   

بخشی  تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیت رضوی، سید محمد حسین و شعبانی بهار، غالمرضا و سجادی، سید احمد، .۱۱

م، ال هفتسیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ، پژوهش نامه مددرس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلمان ورزش

 ۱۰۳-۱۱2، ۱۳9۰شماره چهاردهم، پاییز و زمستان 

ربیت تاه درس تحلیلی بر عوامل موثر در ارتقای جایگرضوی،محمدحسین و روحانی، زهرا و قنبری فیروزآبادی، علیرضا،  .۱2

 69-۸۰ ،۱۳9۳ وزدهم، بهار و تابستان، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره دهم، شماره نبدنی در مدارس

 اول، اپچ ،مدارس در یبدن تیترب ،۱۳9۴ محمدرضا، ،یمهلک و نیحس ،یصمد و درضایحم برزگرپور، و بایفر ،ییبایشک .۱۳

 زدی شمندانیاند زد،ی
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 کودک یها مهد و ییابتدا مدارس در یبدن تیترب ،۱۳97 ن،یفرد دیس ،یصریق و مایس آموز، دست و یمهد ،یشهباز .۱۴

 ارشدان یفیتال یآموزش موسسه تهران، اول، چاپ ،کودکانه یهایباز

 ۱۳9۵اسفند  سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ،اهمیت ورزش در مدارس شیخی، پردیس، .۱۵

 گسترش شاراتانت تهران، اول، چاپ ،مدارس در یبدن تیترب ،۱۳۸9 ن،ینسر ان،یچلونگر و رضایعل ،یبهرام و حسن ،یکرد .۱6

 انهیرا

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

