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  ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس درعوامل موثر بر یتحلیل

  3علیرضا قنبري فیروز آباديدکتر ، 2زهرا روحانی، 1دکتر محمد حسین رضوي

  چکیده

ولـی موقعیـت    ،بر ابعاد مختلف وجودي دانش آمـوز اثـر مثبـت مـی گـذارد      ،درس تربیت بدنی: هدفمقدمه و 

عوامل مـوثر در ارتقـاي جایگـاه درس تربیـت      بررسی پژوهش،هدف از این .نداردمناسبی در نظام تعلیم و تربیت 

  . استدر مدارس بدنی 

-91(در سال تحصـیلی  شمالی معلمان تربیت بدنی استان خراسان  ،جامعه آماري تحقیق حاضر :روش شناسی

 )نفـر مـرد   81نفر زن و  92(نفر  173 ، تعدادچند مرحله اياي گیري خوشهبودند که بر اساس روش نمونه) 1390

اسـتفاده   ساخته در مقیاس پـنج ارزشـی لیکـرت    از پرسشنامه محقق. شدند به عنوان نمونه آماري تحقیق انتخاب

و پایـایی آن بـا اسـتفاده از     تأییـد  صاحب نظر و معلمان و کارشناسان با سابقه تاداناس به وسیله روایی آن. گردید

از روش تحلیـل عـاملی اکتشـافی بـا     هـا  تحلیـل داده  و براي تجزیه). α=97/0(روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد

  . استفاده شد ≥05/0pداري آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون در سطح معنی چرخش متمایل،

، )گویـه  5(بعـد روانـی   ، )گویـه 6(عامل تخصص معلمان، در پنج گویه36بر اساس نتایج تحلیل عاملی  :یافته ها

بـه  ) گویـه 10(و امکانات و تجهیـزات  ) گویه 4(، نظارت و ارزشیابی )گویه 11(هاي مرتبط  نگرش و شناخت گروه

موثر عوامل  همچنین بین اولویت. شناخته شدند ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی درموثر ترین عوامل ترتیب مهم

 ). p≥05/0(وجود داشت داري تفاوت معنی ،بر ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی

عامل تخصص معلمان، بعد روانی و نگرش و شناخت گروه هاي مـرتبط در اولویـت هـاي اول و     :نتیجه گیري

نظـارت و ارزشـیابی و عامـل امکانـات و      عامل با عامـل  3ولی بین این  ،ندبود برخوردارتقریباً از اهمیت یکسانی 

تخصص معلمان، بعد روانی با توجه به اولویت باالي عامل رسد به نظر می.)p≥05/0(تفاوت معنا دار بود ،جهیزاتت

یگـاه درس تربیـت   در ارتقاي جاو نگرش و شناخت گروه هاي مرتبط،توجه و بکارگیري شاخص هاي این عوامل 

  .بدنی کمک خواهد کرد

  

  .جایگاه، درس تربیت بدنی، معلم تربیت بدنی: واژگان کلیدي
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 مقدمه

تربیت بدنی، فرایندي آموزشی است که در آن از فعالیت جسمانی به عنوان راهی براي کمک به دانش آموزان به 

عمومی و به حداکثر  مطلوب، کسب سالمتمنظور کسب مهارت، آمادگی، دانش و نگرش مثبت در راستاي رشد 

بخش اعظم اهداف تعلیم و تربیت از .)1( هاي بدنی استفاده می شود رساندن فرصت ها براي اجراي فعالیت

تربیت بدنی به عنوان یکی از . است طریق شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی و حرکتی قابل تحقق

به  ي،رو از این. رایند رشد جسمانی و روانی فراگیران ایفا می نمایدشاخه هاي تعلیم و تربیت نقش مهمی در ف

بازنگري و اصالح مورد برنامه هاي درسی آن مرتباً و  است یکی از دروس اصلی در بسیاري از کشورها عنوان 

 ت هایکی از قوي ترین نهادهاي تأثیرگذار در فرهنگ مل ،بدنی و ورزش که تربیت ییاز آنجا .)2(قرار می گیرد 

هاي تربیت بدنی و ورزش در مدارس، سطح توانایی هاي جسمی،  محسوب می شود، می توان با گسترش فعالیت

  .)3(روحی و قواي عقالنی دانش آموزان را افزایش و تنش هاي روانی و ناراحتی هاي جسمانی را کاهش داد 

یگر است، اما در عمل از نظر ارزش و درس تربیت بدنی از نظر ضوابط آموزشی تقریبا مشابه سایر دروس د     

 باشد؛شاید پایین بودن ارزش این رشته به ماهیت عملی بودن آن مربوط . )4(اهمیت مساوي با سایر دروس نیست

هاي آموزشی، فعالیت هاي ذهنی برتر از فعالیت هاي جسمانی است و این موضوع با باال رفتن پایه زیرا در برنامه

آموزان حذف عمال از برنامه ي درسی دانش چهارمپیدا می کند، تا جایی که در دوره ي  هاي تحصیلی بیشتر نمود

. هاي مختلف استي عدم درك صحیح اهمیت و جایگاه این درس از دیدگاهاین موضوع نشان دهنده. می شود

از حد والدین  ي تصویري نادرست از درس تربیت بدنی از سوي مدیران و پرسنل اجرایی مدرسه، تاکید بیشارایه

بر مفاهیم شناختی و موفقیت فرزندان شان در دروس تئوري و همچنین عدم اطالعات کافی دانش آموزان از 

اثرات عمیقی که درس تربیت بدنی می تواند بر زندگی آنها داشته باشد، جایگاه این درس را متزلزل ساخته 

  .)4(است

کمبود نیروي متخصص، چون ؛هاي مختلفی از جنبهتربیت بدنی تحقیقات زیادي به بررسی وضعیت درس      

-و نگرش دانشجایگاه درس تربیت بدنی در میان سایر دروس ، درك دانش آموزانفضا، امکانات، تجهیزات، 

نتایج و وضعیت آن را مطلوب نمی دانند از جمله  ن نسبت به این درس پرداختندمسئوالو والدین  ،آموزان 

مشکالت عدم  نیتر مهمکه کمبود معلم متخصص را یکی از ) 1385(علی محمدي و ) 1384( ضرابیانتحقیقات 

مشکالت  ،کند یمنیز عنوان ) 1383( عوض زاده سامانی.)11، 9(کردنداجراي مطلوب درس تربیت بدنی عنوان 

تربیت بدنی  نگرش ضعیف به جایگاهآنها  نیتر مهماز بدنی در سطح کشور وجود دارد که  زیادي در درس تربیت

پس از بررسی نظرات دانش آموزان به این نتیجه رسید که آنها ) 1999(1سافی سی .)7(است  در آموزش و پرورش

هاردمن و مارشال .)8(به تربیت بدنی مانند زنگ تفریحی براي فعالیت هاي مستمر و دائمی شان می نگرند

در ایجاد فاصله بین وضعیت تعیین شده و وضعیت  که دانند یمعدم ارزشیابی رسمی را از جمله عواملی ) 2000(

وضعیت اجراي درس تربیت بدنی در  .)4(اجرا شده درس تربیت بدنی در مدارس کشورهاي جهان تأثیرگذار است 

مشکالت و کمبودهاي بسیار زیادي در اجراي درس تربیت  می دهدکهو سایر کشورها نشان  مامدارس کشور

. کشور ما تا رسیدن به استانداردهاي مورد نیاز فاصله زیادي دارد ،بدنی در مدارس کشور وجود دارد و در این زمینه

 

1. Saffici 
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بر ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی در  تواند یمکه مسائل و عوامل بسیاري نکته است تحقیقات بیانگر این 

  .س کشور تأثیرگذار باشدمدار

 ؛می توان گفت معلم می تواند موثرترین عنصر انسانی در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی باشد ،بدون تردید     

بدیهی است که معلم به طور مجرد و مجزا از سایر عناصر و .ول اصلی اجراي این درس استئزیرا او متولی و مس

همین به . جایگاه این درس به مجموعه اي از عوامل موثر مربوط می شودعوامل موثر عمل نمی کند و کیفیت و 

تقاي جایگاه د در شناسایی عوامل موثر در ارنکه می توان کسانیعنوان یکی از بهترین دلیل از نظرات معلمان به 

 .، بهره گرفتیمن کننده باشددرس تربیت بدنی تعیی

  

  روش شناسی

  تعداد . )نفر 450(ندهدتشکیل میمعلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی جامعه آماري تحقیق را کلیه 

برابر  10برابر و حداکثر 2حداقل (اساس تعداد متغیرهاي اکتشافی عاملی برهاي تحقیق در روش تحلیلنمونه

نفر از  173لذا  ،بود گویه36به دلیل اینکه تعداد متغیرهاي اکتشافی در تحقیق حاضر . تعیین می شود) متغیرها

  .، به عنوان نمونه آماري انتخاب شدندوتصادفیاي خوشهبه روش معلمان زن و مرد 

براي این . استفاده شد ،اختهاز پرسشنامه محقق س ،با موضوع پژوهش مرتبطاستانداردبه دلیل نبود پرسشنامه      

، فهرستی از معلماننظران و ، صاحبتادانو مصاحبه با اس و نیز مقاالت متعدد علمی منظور ضمن بررسی کتب

بیشترین تکرار  بسامد،که به لحاظ مستندات علمی معتبر و از نظر  موضوع تهیه شدمهمترین متغیرهاي مرتبط با 

نظر در مورد روایی از متخصصان صاحب تعداديپس از استخراج این متغیرها، . و تأکید را در مقاالت داشته است

ارزشی لیکرت  5والی با مقیاس س 36صوري و محتوایی آن اظهار نظر نمودند؛ پس از اصالحات، پرسشنامه نهایی 

نفري تکمیل شد و پس از تجزیه و  30نمونه به وسیلهطی یک مطالعه راهنما، ) 5=  خیلی زیادتا  1= خیلی کماز (

ثبات درونی هر یک از ) α=92/0(از ضریب همبستگی آلفاي کرونباختحلیل آنها، پایایی پرسشنامه با استفاده 

دو و در نهایت پرسشنامه در  .برآورد شد =94/0rتا  =70/0rبین  موثر بر ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنیعوامل 

از روش تحلیل عاملی .هاي تحقیق توزیع شدبین نمونه، واالت بخش مشخصات فردي و بخش اصلی س

و روایی ساختاري ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی  دربراي شناسایی عوامل موثر  2با چرخش متمایل 1اکتشافی

 16نسخه  SPSSافزار با نرم ≥p 05/0داري  در سطح معنیفریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون از آزمون و ابزار 

  .استفاده شد

  

  یافته ها

در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی براي تعیین و شناسایی عوامل مهم 

هـا از معیـار   به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی، به منظور اطمینان از کافی بودن تعداد نمونه. استفاده شد

اسـتفاده  ) p=001/0( 4بین متغیرها از آزمون بارتلـت و براي تعیین همبستگی ) :KMO 93/0(3کایرز، میجر، الکین

 

1. Exploratory factor analysis 
2. Direct Oblimin rotation 
3. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy 
4.Bartlett's test of sphericity 
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هاي ساخته شده از اعتبار الزم برخوردار است شد که نتایج نشان داد استفاده از تحلیل عاملی مناسب بوده و عامل

  .ها نیز براي تحلیل عاملی کافی است و تعداد نمونه

گویه با توجه بـه پیشـینه پـژوهش و بـار عـاملی بیشـتر برخـی         36با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی     

 10(، نگـرش و شـناخت گـروه هـاي مـرتبط      )گویه 6(ن در پنج عامل تخصص معلمانا، با نظر متخصصسؤاالت

  .شناسایی و معرفی شد) گویه 10(و امکانات و تجهیزات ) گویه 4(، نظارت و ارزشیابی )گویه 11(، بعد روانی )گویه

ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی از  درنتایج آزمون آماري فریدمن نشان داد که بین اولویت عوامل مؤثر      

اولویت عوامل بر اساس میانگین رتبه هر یک از عوامل . تفاوت معناداري وجود دارد ،دیدگاه معلمان تربیت بدنی

عوامل در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی ترین مهم ،شود همچنان که مشاهده می. ارائه شده است )1(در جدول 

به ترتیب تخصص معلمان، بعد روانی، نگرش و شناخت گروه هاي مرتبط، نظارت و ارزشیابی و امکانات و 

  .تجهیزات هستند

 

  ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی دراولویت بندي عوامل مؤثر  )1(جدول 

  میانگین رتبه  عوامل مؤثر بر ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی  ردیف

  22/3  تخصص معلمان  1

  10/3  بعد روانی   2

  07/3  نگرش  و شناخت گروه هاي مرتبط  3

  84/2  نظارت و ارزشیابی  4

  77/2  امکانات و تجهیزات  5

  

بر این  .بدست آمد )2(تر با استفاده از آزمون تعقیبی ویلکاکسون، نتایج ارائه شده در جدول در بررسی دقیق     

بین عامل امکانات و تجهیزات با تخصص معلمان، بعد روانی و نگرش و شناخت گروه هاي مرتبط تفاوت  ،اساس

بین عامل تخصص معلمان با . تفاوت معنادار است ،بین عامل بعد روانی با عامل نظارت و ارزشیابی. معنا دار است

روه هاي مرتبط با عامل نظارت و بین عامل نگرش و شناخت گ. عامل نظارت و ارزشیابی تفاوت معنادار است

 .ارزشیابی تفاوت معنادار است

یبدن تیدرس ترب گاهیجا يارتقا درموثر نتایج آزمون تعقیبی ویلکاکسون براي مقایسۀ دو به دو عوامل  )2(جدول   

  نگرش  تخصص روانی  ارزشیابی  

 011/0* 004/0* 002/0* 943/0 امکانات و تجهیزات

   444/0 912/0 026/0* روانی

     556/0 001/0* تخصص

        049/0* نگرش

   ≥ 05/0pتفاوت معنی دار در سطح *
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میـزان  و که سطح مهارت هـاي تخصصـی    مشخص شد ،تخصص معلمانمربوط به عامل  هاي گویه در بررسی 

صـورتی کـه   در . درعامـل دا ایـن  به ترتیب بیشترین اهمیت را در میان متغیرهاي معلمان تربیت بدنی  تحصیالت

  ).3جدول ( رادارد ترین اولویتپایین ،وجود کتاب تخصصی درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس به عنوان راهنما

  

  هاي عامل تخصص معلمانتوصیف اولویت گویه )3(جدول 

  بار عاملی  هـویـگ

  791/0  سطح مهارت هاي تخصصی معلمان تربیت بدنی 

  761/0  میزان تحصیالت معلمین تربیت بدنی 

  719/0  میزان آگاهی معلمان نسبت به اهداف و چگونگی انتقال آن به دانش آموزان 

  710/0  روش تدریس درس تربیت بدنی 

  615/0  برگزاري امتحانات کتبی در کنار امتحانات عملی 

 464/0  وجود کتاب تخصصی درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس به عنوان راهنما 

توجـه بـه ابعـاد عـاطفی و      ،بعـد روانـی   عامـل مربوط به  گویه 5از بین  کهدهدنشان می )4(اطالعات جدول      

در صورتی که تاکیـد  . ردبیشترین اهمیت را در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی دا ،اجتماعی دانش آموز در کالس

  .این عامل دارد عالیت هاي گروهی در مقابل فردي، کمترین اهمیت را در بین سایر متغیرهايفبر 

  

  هاي عامل بعد روانیتوصیف اولویت گویه )4(جدول 

  بار عاملی  هـویـگ

  779/0  توجه به ابعاد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان در کالس 

  742/0  اجراي برنامه ورزشی صبحگاهی در مدارس 

  688/0  توجه به نیاز ها، و عالیق دانش آموزان در تدوین برنامه آموزشی 

  628/0  هماهنگی محتوا با رشد جسمی و شناختی 

  606/0  تاکید بر فعالیت هاي گروهی در مقابل فردي

هـاي  ،گویـه  نگرش و شناخت گروه هـاي مـرتبط  عامل گویه در  11دهد که از بین نشان می )5(اطالعات جدول 

نگرش مدیر دنی به ترتیب بیشترین و متغیر سبت به اهداف و فواید درس تربیت بآگاهی و شناخت دانش آموزان ن

و باال بردن منزلت و مقبولیت اجتماعی معلمان درس تربیت بـدنی در جامعـه،   تربیت بدنی مدرسه نسبت به درس 

  .دارد ،کمترین بار عاملی را در متغیرهاي عامل نگرش و شناخت
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  مرتبطهاي عامل نگرش و شناخت گروه هاي توصیف اولویت گویه )5(جدول 

  بار عاملی  هـویـگ

  813/0  آگاهی دانش آموزان نسبت به اهداف آموزشی 

  795/0  شناخت دانش آموز ان از فواید درس تربیت بدنی 

  793/0  فعالیت هدفمند انجمن هاي ورزشی مدرسه زیر نظر معلمین تربیت بدنی 

  783/0  آگاهی اولیا دانش آموزان نسبت به اهداف آموزشی درس تربیت بدنی 

  657/0  شناخت مدیران مدارس از اهمیت درس تربیت بدنی 

  634/0  نگرش مثبت دانش آموزان به تربیت بدنی 

  588/0  نگرش مسئوالن نظام آموزشی به درس تربیت بدنی 

  552/0  نگرش مثبت والدین به تربیت بدنی 

  520/0  شناخت والدین از فواید درس تربیت بدنی 

  493/0  تربیت بدنی نگرش مدیر مدارس به درس

  453/0  منزلت و مقبولیت اجتماعی معلمان درس تربیت بدنی در جامعه

  

بیشترین اهمیـت   ،ایمن بودن فضاي ورزشی مدرسه، گویهامکانات و تجهیزات شاخص مربوط به عامل 10از بین 

، درس تربیـت بـدنی    بـراي تخصـیص زمـان بیشـتر    در صورتی کـه  . داردرا در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی 

 ).6جدول (کمترین اهمیت را در بین سایر متغیرهاي این عامل دارد 

  

  هاي عامل  امکانات و تجهیزاتتوصیف اولویت گویه )6(جدول 

  بار عاملی  هـویـگ

  851/0  ایمن بودن فضاي ورزشی مدرسه 

  844/0  سرانه ورزشی دانش آموزان 

  841/0  اختصاص بودجه براي آماده سازي تیم هاي ورزشی 

 804/0  وجود فوق برنامه ورزشی 

 802/0  تجهیزات ورزشی مناسب  

 690/0  ...)فیلم، پوستر و (استفاده از وسایل کمک آموزشی 

 683/0  رم هاي ورزشی با توجه به ویژگی هاي جغرافیایی ون 

 629/0  وجود امکانات و تجهیزات  به اندازه کافی براي هر رشته ورزشی 

تناسب امکانات و تجهیزات و فضاي ورزشی مدارس با توجه به سن، جنس و تعداد دانش  

  آموزان

492/0 

 455/0  تخصیص زمان بیشتر به درس تربیت بدنی 
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بر کار معلمان اهمیت  مدیر ، نظارتو ارزشیابینظارت گویه عامل  4دهد که از بین نشان می )7(اطالعات جدول 

اجراي محتوا بر اساس طرح درس روزانه ضمن این که . بیشتري نسبت به سایر متغیرها در این عامل داشته است

  .دارداین عامل در رارین اهمیت کمتو ساالنه 

 هاي عامل نظارت و ارزشیابیتوصیف اولویت گویه )7( جدول

  بار عاملی  هـویـگ

  880/0  مدیر  از سوينظارت بر کار معلمان  

  757/0  کارشناس تربیت بدنی  ازسويارزشیابی کار معلمان  

  506/0  ...ارزشیابی معلم از خود در زمینه روش تدریس و

  500/0  اجراي محتوا بر اساس طرح درس روزانه و ساالنه 

 
  بحث و بررسی

توان در پنج موثر بر ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی را مینتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل 

به طور کلی عامل تخصص معلمان در صدر عوامل موثر در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی .بندي کردعامل طبقه

نشان می دهد ارتقاي سطح  مهارتی و تحصیلی معلمان، میزان آگاهی آنها نسبت به  ،این موضوع. داردقرار 

در داشتن کتاب راهنما مهارت در انتقال درست آنها به دانش آموزان، روش تدریس و  ،تربیت بدنی اهداف درس

که ) 1385(علی محمدي  یافته با برخی از نتایج تحقیقات این. ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی تاثیر گذار است

، است کردهمشکالت عدم اجراي مطلوب درس تربیت بدنی عنوان  نیتر مهمکمبود معلم متخصص را یکی از 

د، توانایی رنآموزان دبیرستانی عقیده دانیز نشان می دهد دانش) 1995(نتایج تحقیق کارلسون. )6(مطابقت دارد 

همچنین . )9(معلم در توجه و درك و فهم دانش آموزان، بر تنفر، تحمل و یا لذت از کالس تربیت بدنی موثراست

را از جمله متخصص ورزش  انداشتن معلم) 1388(و همکاران  پور يمهدو ) 1386(صانعی فرد و همکاران 

. )13، 8( دارددرس تربیت بدنی یی اکارکیفیت و در بهینه سازي و افزایش  زیاديثیر أتکه  دانند یمعواملی 

بدنی، موجب افزایش انگیزش آنها نیز معتقدند تجربه، دانش و آگاهی معلمان تربیت ) 2001(دارست و پنگرازي 

به نظر می رسد استفاده از روش . )12( شود یمشاگردان براي یادگیري  هبه آموزش و در نتیجه افزایش انگیز

از ) 1388(در تحقیق مهدي پور و همکاران . تدریس هاي  نوین با سطح تحصیالت و تخصص آنها مرتبط است

تدوین کتاب ) 1383(اعرابی . )11(یلی مرتبط عنوان شده استموانع روش تدریس فعال، نداشتن مدرك تحص

تربیت بدنی به عنوان راهنماي درست و دسترسی رایگان به آخرین کتاب ها و مجله هاي داخلی و خارجی تربیت 

توجه به تخصص معلمان در . )13(بدنی و ورزش را در افزایش کارایی درس تربیت بدنی و ورزش مؤثر می داند

آن براي سیاست گذاران و مدیران، می تواند در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی بسیار کمک کننده  تمام جوانب

  .باشد

توجه به نیازهاي عاطفی، اجتماعی، . دومین عامل موثر در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی بعد روانی شناخته شد

ه فعالیت هاي خاص و انجام فعالیت جسمی، توجه به ورزش صبحگاهی، در نظر گرفتن عالیق دانش آموزان ب

در تحقیقات مختلف توجه به . هاي گروهی به عنوان متغیر هاي مهم در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی است

اجتماعی مثل داشتن بدنی  - نیازهاي عاطفی) 1383(در تحقیق اعرابی. این متغیرها مهم شمرده شده است
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اي درس تربیت بدنی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان عنوان شده متناسب و آماده یکی از مهم ترین الویت ه

تجارب مثبت مثل سرگرم شدن، به حساب )  1993(2و تانهیل وزاکراجسک) 1987(1ارل و استنت. )13(است

جزء عواملی می دانستند که دانش آموزان به طور اختیاري تربیت را موفقیت  و آمدن، کار گروهی، برنده شدن

  . )15، 14(انتخاب می کردندبدنی را 

نیز نشان داد که تربیت بدنی در مدارس به دانش آموزان کمک می کند تا تصور نادرست و ) 2002(3اوالفسون

کندن و . )17(منفی شان را نسبت به فعالیت هاي جسمانی تغییر دهند و مشارکت شان را در کالس افزایش دهند

حق انتخاب، تاثیر زیادي بر تعهد دانش آموزان می گذارد که حتی بعد از  به این نتیجه رسیدند که) 2002(4کولیر

آموزان به نشان دادند که دانش) 2005(5کوکا و همکاران. )17(مدرسه نیز فعالیت هاي جسمانی خود را ادامه دهند

ی به درس شان را بدون فشارهاي تحصیلی بگذرانند، نگرش مثبتکه وقتشان به موفقیت و یا اینخاطر عالقه

 ،باید به مسائلی که مانع تمایل آنها و کم اهمیت دانستن تربیت بدنی می شود ،یجهدر نت. )18(تربیت بدنی دارند

پس از بررسی نظرات دانش آموزان به این نتیجه رسید که آنها به تربیت ) 1999(6توجه کرد از جمله سافی سی

می توان گفت که  ،بر این اساس. )8(ائمی شان می نگرندبدنی مانند زنگ تفریحی براي فعالیت هاي مستمر و د

توجه مدیران و سیاست  وبه استتعیین کننده  ،جایگاه درس تربیت بدنی يآن بر ارتقا يبعد روانی و خرده اجزا

 .بستگی داردگذاران نظام آموزشی 

از جمله والدین، دانش آموزان و مسئوالن نسبت به  رتبطنگرش و شناخت گروه هاي م عاملدر این پژوهش، 

این یافته با برخی از نتایج تحقیقات صانعی . درس تربیت بدنی در ارتقاي جایگاه درس تربیت بدنی اثرگذار است

که نشان دادند نگرش از جمله عواملی است که در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مؤثر ) 1386(فرد و همکاران 

بدنی در  مشکالت زیادي در درس تربیت ،کند یمنیز عنوان ) 1383( عوض زاده سامانی. )10(دارد است، مطابقت 

با . )7(است  نگرش ضعیف به جایگاه تربیت بدنی در آموزش و پرورشآنها  نیتر مهماز سطح کشور وجود دارد که 

و اهداف درس تربیت بدنی، باید  توجه به باال بودن بار عاملی در نگرش و شناخت دانش آموزان در باره ي فواید

در تحقیق خود به آن رسیده ) 1390(در مقابل آنچه هژبري.را هر چه بهتر و بیشتر در نظر داشت  موضوعاین 

عدم درك صحیح والدین از فواید این درس و کم اهمیت تلقی کردن آن نسبت به سایر دروس مدرسه  است،

نیز دیده ) 2008( 7از سوي والدین در تحقیقات ناصر اللهیبینگرش نامطلوب به درس تربیت بدنی . )19(است

 ي،رواز این. هاي ورزشی براي والدین بیشتر قابل لمس باشدشاید پیشرفت ورزشی فرزندان در باشگاه. )16(شد

- آنچه که والدین از آن غافل هستند مشارکت، همکاري و مهارت. دهنداهمیت چندانی به درس تربیت بدنی نمی

-هاي خود در ساعت درس تربیت بدنی مدرسه کسب میکالسیآموزان در کنار هماجتماعی است که دانشهاي 

آموزان شود این فرصت را به دانشها دیده میکه تأکید بر برد و باخت و مدل رقابتی که در باشگاهحال آن ،کنند

شماري که براي خود آنها ه بر منافع بیهاي جسمانی منظم عالوبا وجود این، شرکت والدین در فعالیت. دهدنمی
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ها ترغیب هایی پی برده و به شرکت در این فعالیتشود که کودکان نیز به اهمیت چنین فعالیتدارد، باعث می

سوگوستافسوناین موضوع در تحقیقات . شوند ن، )2006(1رود اریک سیگموند و  ،)2008(2اریکسو

دیده ي مثبتی بین فعالیت هاي جسمانی والدین وفرزندان رابطه شود که در آنهادیده می) 2008(3همکاران

هاي جسمانی والدین و فرزندان مشاهده اي بین فعالیترابطه) 2010( 4اگر چه  جاگو]. 22، 24، 20[شد

شود که والدین به نقش مهم خود در تشویق و هدایت فرزندان الگوپذیري فرزندان از والدین سبب می. )23(نکردند

- هاي جسمانی آگاه باشند و حمایت خود را از فعالیت آنها در ساعت تربیت بدنی و کاهش فعالیتانجام فعالیتبه 

والدین با در پیش گرفتن یک روش زندگی فعال و شرکت دادن کودکان . هاي کم تحرك فرزندان افزایش دهند

مندي خاصی نسبت به است بتوانند عالقههاي ورزشی، ممکن چنین برنامهي خانوادگی و همهاي روزانهدر فعالیت

ي این روش به یک الگوي فعال در زندگی هایی در فرزندان خود ایجاد کنند و در نتیجهاجراي چنین فعالیت

  .ها تبدیل شودي آنآینده

ه عوض زاد. بدنی اثرگذار است نظارت و  ارزشیابی معلمان به عنوان چهارمین عامل در ارتقاي جایگاه درس تربیت

نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که تنظیم نورم جهت ارزشیابی دقیق معلمان الزم ) 1383(سامانی

که در ایجاد فاصله  دانند یمعدم ارزشیابی رسمی را از جمله عواملی ) 2000(، همچنین هاردمن و مارشال ]7[است

. )4(س کشورهاي جهان تأثیرگذار است بین وضعیت تعیین شده و وضعیت اجرا شده درس تربیت بدنی در مدار

عنوان می کند عدم پیگیري مسئوالن و کارشناسان تربیت بدنی نسبت به آموزش بهینه ) 1388(البته مهدي پور

درس تربیت بدنی، تجهیز علمی و مهارتی معلمان در دوره هاي ضمن خدمت و همین طور ارائه ندادن 

شاید علت کمتر استفاده کردن . )11(اسی به شمار می روددستورالعمل مشخصی جهت تدریس از مشکالت اس

قاي تشویق و ارت) 1383(عوض زاده سامانی. معلمان از طرح  درس و روش هاي فعال تدریس نیز این باشد

  .)7(ضروري می داند معلمان را براي ایجاد انگیزه،

ایمنی فضاي . امکانات و تجهیزات شناخته شد ،بدنی پنجمین و آخرین عامل موثر در ارتقاي جایگاه درس تربیت

. مکانات و تجهیزات شناخته شده استورزشی به عنوان مهمترین شاخص در بین سایر شاخص هاي مربوط به ا

را به منظور آموزان  دانش یسرانه ورزشبودجه و  شیافزا، )1387(برخی از نتایج تحقیقات خاوري و یوسفیان 

بیشتر  ردر تحقیقی نشان داد که از نظ نیز )1384(ضرابیان . )25(دانند یمی الزم ارتقاي کیفیت درس تربیت بدن

ضرابیان . )5( والن، مشکل اساسی اجراي مطلوب درس تربیت بدنی در اولویت اول کمبود بودجه استئمس

و گانسندر  بیرد. )5(، داند یمعوامل اجراي مطلوب درس تربیت بدنی  نیتر مهمعدم وجود امکانات را از ، )1384(

کمبود  ، شود یمي بدنی در مدارس ها تیفعالآموزان در  که مانع از شرکت دانش را ، از جمله عواملی)1979(

همچنین، تامپسون و . )26(دانند یمي مخصوص تربیت بدنی و کمبود امکانات و تجهیزات ها کالس

فرصت  ،دسترسی به تجهیزات و امکانات، ها معلمدر تحقیق خود نشان دادند که از نظر ) 2001(5همکارانش

درصد از معلمان و مدیران  90عنوان می کند ) 1381(علم . )27( دهد یمپیشرفت حرفه اي را به دانش آموزان 

 

1. Gustafson & Rhodes 
2. Eriksson et al.  
3. Erik Sigmund et al. 
4. Jago 
5. Thompson, lind 
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و زندي ) 2002(1دالی. )28(ربیت بدنی و ورزش مؤثر می دانندوسایل کمک آموزشی را در افزایش کارایی درس ت

را در پرورش افراد ) به ویژه فعالیت هاي فوق برنامه( هاي جسمانی در مدرسه  اهمیت فعالیت) 1387(و فراهانی

به افزایش مدت زمان درس )  2000(3و هاردمن و مارشال) 2008( 2ناصر اللهیبی. )30، 29(جوان یادآور می شود

  .)4،11، 16(مطابقت دارد) 1388(تربیت بدنی اشاره کرده اند که با تحقیقات مهدي پور 

ها بـراي ارتقـاي   توجه و بکار گیري این شاخص رسد به نظر می ،هاي پژوهش حاضرکلی با توجه به یافتهبه طور 

همچنین با توجه به اینکه عامل تخصص معلمان، بعد روانی . در مدارس بسیار مفید باشدجایگاه درس تربیت بدنی 

ل تجهیـزات و امکانـات قـرار دارد و از    و باالتر از عامو نگرش و شناخت گروه هاي مرتبط جزو اولویت هاي اول 

در آموزش و پرورش، توجه به شاخص هاي این عوامـل   بودجه بخش تربیت بدنی مدارسطرف دیگر، محدودیت 

  .تواند راه مناسب و هدفمندي براي ارتقا بخشیدن به جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس باشد می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

1. Daley, A. J 
2. Abdullah Hamed Nasser AL-Liheibi 
3. Hardman & marshal 
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