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  بخشی درس تربیت بدنی مدارس  تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیت

  ورزش  راهنمایی از دیدگاه معلّمان

  1سیدمحمدحسین رضويدکتر 

  2غالمرضا شعبانی بهاردکتر 

  3سیداحمد سجادي

 :چکیده

بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی  تاثیرگذار در کیفیتهدف از اجراي این تحقیق تحلیل عوامل 

با استفاده از روش تحلیل عاملی  1388 -89از دیدگاه معلمان ورزش شهرستان کاشان در سال تحصیلی 

ها از پرسشنامه محقق ساخته  آوري داده  به منظور جمعاین تحقیق از نوع توصیفی است و . می باشد

پایایی پرسشنامه از آلفاي . پرسشنامه با نظر اساتید مورد تایید قرار گرفتاستفاده شد که روایی صوري 

آماري   جامعه آماري تحقیق شامل معلمان ورزش شهرستان کاشان و نمونه. به دست آمد ٪87کرونباخ 

 - گیري طبقه اي است که به شیوه نمونه) نفر مرد 39نفر زن و  40(نفر از معلمان ورزش  79شامل 

به منظور . استفاده شد تحلیل عاملیبه منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از . انتخاب شدندتصادفی منظم 

 در. استفاده گردید) KMO(و کفایت نمونه  تایید مناسب بودن تحلیل عاملی نیز از آزمون هاي بارتلت

عامل  10 مبناي برنتایج نشان داد که . انجام شد SPSSها به وسیله نرم افزار  ضمن تجزیه و تحلیل داده

 .است کرده تبیین را واریانس از درصد 8/45 حدود عامل یک بدنی  اثرگذار بر کیفیت بخشی درس تربیت

در ضمن از دیدگاه معلمان ورزش زن و مرد عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی به ترتیب 

 -5آموزشی  برنامه -4ورزش  نتخصص معلما -3تدریس  شیوه - 2ارزشیابی  -1: اولویت عبارت اند از

 -9ورزش  معلمان  تجربه -8) مسئوالن، دانش آموزان و معلمان(نگرش  -7محتواي آموزشی  -6امکانات 

 .اهداف آموزشی -10بودجه 

 
 .کیفیت بخشی، برنامه آموزشی، محتواي آموزشی، نگرش، ارزشیابی: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه 

  ي نهادها و سازمان هاي اجتماعی استوار است که نقش و اهمیت هر یک در جوامع انسانی بر پایه

  آنها، با توجه به تاثیري که هر سازمان می تواند در فرایند توسعه کشور داشته باشد، مشخص ي دارها

هاي زیر بنایی جوامع بشري است که با توجه به  در این زمینه آموزش و پرورش از جمله سازمان. شودمی

این . محوري آن در فرایند توسعه، به ویژه توسعه ي نیروهاي انسانی، از اهمیت ویژه اي برخودار استنقش 

سازمان و زیر مجموعه هاي آن که با هدف تربیت نسل آینده و متناسب با اهداف از پیش تعیین شده شکل 

در این . اي مختلف استگرفته، نیازمند برنامه ریزي هاي اصولی و مطابق با نیازهاي جامعه در زمینه ه

هاي آموزشی در حیطه هاي شناختی و عاطفی که در حال  خصوص، به نظر می رسد همراه با دیگر برنامه

ي اصولی تربیت بدنی نیز قادر است ضمن   حاضر بیشتر مورد توجه و نظر برنامه ریزان است، یک برنامه

هاي مساعد براي رشد و پرورش استعدادهاي  تامین سالمت جسمانی و روانی دانش آموزان، با ایجاد زمینه

   ].21[بالقوه ي آنان، موجب پویایی و توسعه ي کشور گردد 

پژوهشگران . دهدبرنامه آموزشی مدرسه ها تشکیل میاي را در رس تربیت بدنی بخش الزم و سازندهد

آنها می توانند . زیاد می کندنشان داده اند که فعالیت جسمانی منظم، حافظه و توان یادگیري دانش آموزان را 

عالوه بر این، دیدگاه مثبتی به . هاي حل مساله خود را افزایش دهند  حواس خود را متمرکز کنند و توانایی

خواهند داشت و با ارتباط مناسب، محیط آموزشی سالمی را ایجاد خواهند ) کالسی هاي خودهم(افراد دیگر 

ی آموزد که چگونه تحرك و فعالیت جسمانی را با فعالیت روزانه درس تربیت بدنی به دانش آموزان م. کرد

اي پرورش یابند که بتوانند با  خود درآمیزند و از شیوه زندگی فعال و سالمی پیروي کنند و به گونه

  ]. 1[هاي اجتماعی برخورد مناسب داشته باشند   چالش

شهروندانی مسئول، سالم و سرزنده جزء  اند که تربیتع و علماي تعلیم و تربیت دریافتهخیرخواهان جوام

به این . باشد و نیز دریافته اند که بخش مهم این تربیت بر عهده تربیت بدنی استپذیر نمی در مدارس امکان

به این  ].8[دلیل، فعالیت هاي جسمانی و ورزش در برنامه ي روزانه درسی دانش آموزان گنجانده شده است 

بدنی و ورزش یکی از پایه هاي اصلی تعلیم و تربیت هر جامعه بوده که به  ترتیب می توان گفت که تربیت

عنوان یک روش تربیتی در جهت متعادل ساختن و تکامل یافتن ابعاد وجودي انسان در زندگی او مطرح است 

]14.[  

ور توجه افراد و سازمان ها به درس تربیت بدنی در مدارس تا آنجا افزایش یافته که در ماده اول منش

یونسکو براي تربیت بدنی و ورزش از آن به عنوان حق بنیادي تمام کودکان و نوجوانان نام برده شده است 

ماده دوم این منشور تاکید . که باید از طریق فراهم کردن فرصت هاي تمرین در نظام آموزش حمایت شود

ایجاد تعادل و تقویت رابطه بین  بدنی به منظور دارد که مؤسسات مالی هر کشور براي بهبود و توسعه تربیت

   ].5[فعالیت جسمانی و دیگر اجزاي آموزش و پرورش تالش کنند 

همچنین ارتقاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع، بستگی به توجه مسئوالن و برنامه ریزان به 

ر عرصه زیرا هم در عرصه ي ملی و هم د ،]10[توسعه ي کمی و کیفی آموزش و پرورش در آن کشور دارد 

بین المللی، کیفیت آموزش یک موضوع مهم است و نظام تعلیم و تربیت هر جامعه نیز درصدد است تا این 

  ].7[ نیاز را با شیوه هاي آموزشی و نظارت هاي هدف دار به سمت بهبود کیفیت آموزش دنبال کند
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بدنی در مدارس کشور به باید بپذیریم که گسترش برنامه هاي تربیت با وجود واقعیت هاي یاد شده، 

امکانات مالی و انسانی مطلوب و برنامه ریزي دقیق و اصولی نیاز دارد، اما شواهد موجود نشان از عدم برنامه 

محدود  ،کمبود معلم ورزش ،اصول و اهداف کلی تربیت بدنی در آموزش و پرورش ي ریزي مطلوب در زمینه

عدم تخصص کافی و کمبود  ،دشواري دسترسی به آنهاکمبود کتاب هاي علمی و  ،بودن ساعت درس ورزش

کمبود تجهیزات، وسایل و مکان هاي ورزشی کافی و ، تربیت بدنی ي دانش و آگاهی معلمان در زمینه

در ) 1379(هاشمی بنی  ].4[ استاندارد و ضعف مدیریت یا عدم همکاري مدیران طی سال هاي گذشته است

هاي ورزشی مجاز  دایر نبودن کانون  تربیت بدنی متخصص و کارامد، تحقیقی نتیجه گرفت که کمبود دبیران

بودن انگیزه تدریس در معلمان تربیت بدنی، کمبود امکانات، تجهیزات و فضاهاي   در سطح مدارس، پایین

هاي ورزشی، عدم تمهیدات الزم مدیران نسبت به اجراي صحیح درس  ورزشی، پایین بودن کیفیت برنامه 

دم تناسب تعداد دانش آموزان با امکانات و تجهیزات ورزشی، عواملی هستند که در عدم اجراي بدنی، ع  تربیت

  ].18[مطلوب درس تربیت بدنی از اهمیت بیشتري برخوردارند 

به نطر می رسد یکی از راه هاي تدوین برنامه هاي نظام دار و حفظ کیفیت تجارب آموزشی در درس 

ذار در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی در دوره هاي مختلف تحصیلی تربیت بدنی، آگاهی از عوامل اثرگ

در تحقیق حاضر نیز دیدگاه معلمان ورزش در مورد عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت . است

عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی به درس  آگاهی از. قرار گرفته است بدنی مدارس راهنمایی مورد بررسی

در این تحقیق با برنامه ریزي مناسب و پیشرفت درس تربیت بدنی در  یدگاه معلمین ورزستربیت بدنی از د

مدارس ارتباط دارد و اطالعات آن می تواند در مورد تاثیر سخت افزارهاي درس تربیت بدنی مانند امکانات، 

فضاهاي ورزشی روباز یا بسته، ابزارهاي ورزشی و نرم افزارهاي درس تربیت بدنی مانند نیروي انسانی 

از طرف . بدنی مفید باشد آموزشی، محتواي آموزشی و غیره در کیفیت بخشی درس تربیت ، برنامهمتخصص

بخشی به درس تربیت بدنی نشان خواهد داد که مسئوالن، معلمان  تاثیرگذار در کیفیتدیگر بررسی عوامل 

توافق نظر در مورد ورزش و غیره در چه زمینه هایی باید به درس تربیت بدنی توجه کنند و وجود اختالف و 

هاي مختلف آشنا شده و با   عوامل تاثیرگذار به برنامه ریزان درس تربیت بدنی کمک خواهد کرد که با دیدگاه

انجام سایر بررسی هاي کارشناسی یا تشکیل گروه و کمیته هاي ویژه کاري در راستاي پیشرفت کیفی درس 

  . تربیت بدنی گام بردارند
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 روش شناسی تحقیق

جامعه آماري این تحقیق را کلیه معلمان ورزش مدارس . قیق این مطالعه از نوع توصیفی می باشدروش تح

حجم نمونه ي آماري از . دهند تشکیل می) نفر مرد 49نفر زن و  50نفر،  99جمعاً (دولتی شهرستان کاشان 

) نفر مرد 39نفر زن و  40(نفر  79جامعه ي آماري مذکور به شیوه ي طبقه اي تصادفی منظم انتخاب شد و 

  .می باشد

 64این پرسشنامه شامل . به منظور جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است

گزینه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد می باشد و عوامل  5سؤال است و پاسخ هاي هر سؤال شامل 

تحصیلی راهنمایی را از دیدگاه معلمان ورزش در ده بدنی در مقطع  مؤثر بر کیفیت بخشی به درس تربیت

آموزشی، شیوه تدریس، تخصص معلمان ورزش، تجربه  مؤلفه اهداف آموزشی، برنامه آموزشی، محتواي

ارزشیابی مورد سنجش قرار  و) آموزان و معلمان مسئوالن، دانش(نگرش معلمان ورزش، بودجه، امکانات، 

 از آن پایایی ضریب و به تایید تنی چند از اساتید تربیت بدنی رسید این پرسشنامه روایی صوري. دهد می

در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها . آمد دست به) نفر 30در تعداد نمونه ( ٪87 کرونباخ آلفاي

و کفایت  2تایید مناسب بودن تحلیل عاملی نیز از آزمون هاي بارتلتبه منظور . استفاده شد 1تحلیل عاملیاز 

  .انجام شد SPSSافزار   ها به وسیله نرمضمن تجزیه و تحلیل داده در. استفاده گردید KMO(3(نمونه 

 
 یافته هاي تحقیق

بدنی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده  تربیت درس به بخشی کیفیت در تاثیرگذار براي تعیین اولویت عوامل

  :شد، که نتایج آن در جداول ذیل آمده است

  

 کل واریانس تبیین شده: 1جدول 

  مقادیر ویژه

  عوامل
  درصد واریانس تجمعی

درصد واریانس تبیین 

  شده
 کل        

785/45  785/45 57/4 1  

 
عامل اثرگذار بر کیفیت بخشی درس تربیت  10 مبناي بر که شود می مالحظه) 1( جدول اطالعات براساس

عوامل اثرگذار  که گفت توان می بنابراین. است کرده تبیین را واریانس از درصد 8/45 حدود عامل یک بدنی

  . دارند مشترك ضرایب عامل یک در بدنی  بر کیفیت بخشی درس تربیت

  

  

  

1. Factor analysis  

4.  Bartlett Test 

3. Kaiser-Meyer-Olkin 
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 و بارتلت KMOآزمون : 2جدول                                                

 
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

نتایج آزمون بارتلت نشان می دهد که استفاده از تحلیل عاملی مناسب می باشد ) 2( جدول اطالعات براساس

نیز نشان می دهد که تعداد  KMOنتایج آزمون . و عامل ساخته شده از متغیرها از اعتبار الزم برخوردار است

  ). 50/0بیشتر از معیار 842/0(نمونه ها براي تحلیل عاملی مناسب بوده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  842/0  براي سنجش کفایت نمونه KMOآزمون 

 آزمون بارتلت

  430/305 میزان تقریبی خی دو

  45 درجه آزادي

  0001/0 سطح معنی داري



108 90پاییز و زمستان / دهمچهارشماره / سال هفتم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

 

  

  

  ماتریس اجزاء و بارهاي عاملی: 3جدول 

 

 تربیت درس به بخشی کیفیت در تاثیرگذار عوامل

 بدنی
  1عامل    

  759/0  ارزشیابی

  708/0  شیوه تدریس

  681/0  ورزشتخصص معلمان 

  662/0  برنامه آموزشی

 654/0 امکانات

  644/0  محتواي آموزشی

 616/0 )مسئوالن، دانش آموزان و معلمان(نگرش 

  553/0 تجربه معلمان ورزش

  499/0  بودجه

 488/0 اهداف آموزشی

  

بدنی روي  تربیت درس به بخشی کیفیت در تاثیرگذار ضرایب بارهاي عاملی هر یک از عوامل) 3(در جدول 

 همانطور که مالحظه می شود اولویت عوامل. عامل اصلی به دست آمده به ترتیب آورده شده است

آموزشی، امکانات،  ورزش، برنامه تدریس، تخصص معلمان  ارزشیابی، شیوه: عبارت است از ثیرگذار◌ٔ تا

  .دجه و اهداف آموزشیورزش، بو معلمان  ، تجربه)مسئوالن، دانش آموزان و معلمان(محتواي آموزشی، نگرش 
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 بحث و نتیجه گیري

 عامل یک عامل اثرگذار بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی 10 مبناي بر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که

عوامل اثرگذار بر کیفیت بخشی  که گفت توان می بنابراین. است کرده تبیین را واریانس از درصد 8/45 حدود

هاشمی بنی این یافته با برخی از نتایج تحقیقات  .دارند مشترك ضرایب عامل یک در درس تربیت بدنی

زندي و و ) 1381(قربانی و واثقی  ،)1381(علم  ،)1381(اصالنخانی و همکاران  ،)1380( همتی، )1379(

عدم تامین وسایل و امکانات ضروري و رفاهی زندگی، پایین بودن حقوق و  که عوامل،) 1387(فراهانی 

دایر نبودن کانون هاي   مزایاي معلمان و گرایش آنان به شغل هاي غیر ورزشی به منظور کسب درآمد بیشتر،

اصالح ساختار و تشکیالت  بودن انگیزه تدریس در معلمان تربیت بدنی، ورزشی مجاز در سطح مدارس، پایین

، میزان آگاهی اولیاء و مربیان از اهداف و ضرورت هاي ورزش آموزشگاه ها، ورشپرتربیت بدنی در آموزش و 

رضایت و عالقه مندي معلم از مسئولین تربیت بدنی همکاري مسئوالن با اجراي این درس در مدارس، 

هاي داخلی و خارجی آموزش و پرورش و مدیر آموزشگاه ها، دسترسی رایگان به آخرین کتاب ها و مجله 

هاي  و مهارت توجه و تفکر دولت نسبت به اصل سوم قانون اساسی و بندهاي آنتربیت بدنی و ورزش، 

 18[مدیریت را در کیفیت بخشی و افزایش کارایی درس تربیت بدنی در مدارس مؤثر می دانند، مطابقت دارد 

عالقگی و نبود گرایش مثبت به درس  انگیزگی، بی  نیز، بی) 1996( 1لیوینگتون]. 9و  16و  13و  3و  19و 

آموزان را از  توجهی معلمان به نیازهاي جدید مدرسه ها و دانش  تربیت بدنی در بین دانش آموزان و بی

  ].25[مشکالت درس تربیت بدنی در مدرسه ها می داند 

هداف آموزشی، برنامه عوامل ابنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل زیادي وجود دارند که غیر از 

تدریس، تخصص معلمین ورزش، تجربه معلمین ورزش، بودجه، امکانات،  آموزشی، محتواي آموزشی، شیوه

زیرا این عوامل فقط . بدنی در مدارس اثرگذار هستند  بخشی درس تربیت  نگرش و ارزشیابی بر کیفیت

  .از واریانس را تبیین کرده اند) درصد 8/45 حدود(قسمتی 

در این تحقیق نتایج آزمون بارتلت نشان داد که استفاده از تحلیل عاملی مناسب می باشد و عامل ساخته شده 

نیز نشان داد که تعداد نمونه ها براي تحلیل  KMOنتایج آزمون . از متغیرها از اعتبار الزم برخوردار است

  ). 50/0بیشتر از معیار 842/0(عاملی مناسب بوده است 

 کیفیت در تاثیرگذار ضرایب بارهاي عاملی هر یک از عواملق حاضر نشان داد که با توجه به نتایج تحقی

 -2ارزشیابی  -1: عبارت است از تاثیرگذار بدنی روي عامل اصلی، اولویت عوامل تربیت درس به بخشی

 نگرش -7محتواي آموزشی  -6امکانات  - 5آموزشی  برنامه - 4ورزش  تخصص معلمان - 3تدریس   شیوه

   .اهداف آموزشی -10بودجه  - 9ورزش  معلمان تجربه - 8) مسئوالن، دانش آموزان و معلمان(

معتقدند که ) 1387(زندي و فراهانی ، )1386(اشراقی ، )1380(این یافته با برخی از نتایج تحقیقات همتی 

]. 9و  2و  19[بدنی دارد، مطابقت دارد   بسزایی در بهینه سازي و افزایش کیفیت درس تربیت ارزشیابی تاثیر

عدم ارزشیابی رسمی را از جمله عواملی می دانند که در ایجاد فاصله بین ) 2000( هاردمن و مارشالهمچنین 

]. 23[وضعیت تعیین شده و وضعیت اجرا شده درس تربیت بدنی در مدارس کشورهاي جهان تاثیرگذار است 

زندي و ، )1386(اشراقی ، )1383(زاده سامانی   عوض، )1381(ات علم این یافته با برخی از نتایج تحقیق

1. Livington 
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که روش تدریس را در افزایش کارایی درس تربیت بدنی ) 1388(مهدي پور و همکاران و ) 1387(فراهانی 

این یافته با برخی از نتایج تحقیقات همچنین ]. 17و  9و  2و  15و  13[دانند، نیز مطابقت دارد  مؤثر می

که کمبود معلم متخصص را یکی از مهمترین ) 1385(و علی محمدي ) 1384(ضرابیان ، )1379(نی هاشمی ب

هاردمن و  ].14و  12و  18[مطابقت دارد اند،  مشکالت عدم اجراي مطلوب درس تربیت بدنی عنوان کرده

که در ایجاد  نیز کمبودهایی در تعداد نیروي انسانی مناسب را از جمله عواملی می دانند) 2000(مارشال 

فاصله بین وضعیت تعیین شده و وضعیت اجرا شده درس تربیت بدنی در مدارس کشورهاي جهان تاثیرگذار 

و مهدي ) 1386(و همکاران  صانعی فرد، )1386(، اشراقی )1381(علم ، )1380( همتیهمچنین،  ].23[است 

ی که تاثیر زیادي در بهینه سازي و داشتن معلمین متخصص ورزش را از جمله عوامل) 1388(پور و همکاران 

نیز ) 1379(  دهقانی]. 17و  11و  2و  13و  19[دانند  بدنی دارد، می افزایش کیفیت و کارایی درس تربیت

کریستف هاتز و همچنین . ]6[داند  عدم یک برنامه جامع را از دالیل اجراي نامناسب درس تربیت بدنی می

بدنی مدارس می بایست یک برنامه دقیق   به منظور تضمین آینده تربیت عنوان می کنند،) 2000(پائول ناپ 

نیز  با ) 2001( بروس]. 22[ در مدارس طراحی و توسعه پیدا کند بدنی تربیت ویژه کیفیت ،دارنده  نگه

مشارکت در تحقیقات کاربردي بیان می کند که زمان اختصاص یافته به آموزش تربیت بدنی باید افزایش 

بخشی و کیفیت درس تربیت بدنی  نیز نشان دادند که برنامه آموزشی در اثر) 2006(لیندا و بانویل . ]20. [یابد

  ].24[اثر گذار است در مدارس 

اهداف آموزشی، برنامه آموزشی، محتواي آموزشی، بنابراین می توان نتیجه گرفت که عوامل، 

تدریس، تخصص معلمین ورزش، تجربه معلمین ورزش، بودجه، امکانات، نگرش و ارزشیابی بر کیفیت  شیوه

بخشی درس تربیت بدنی در مدارس اثرگذار هستند و در این میان نقش عوامل ارزشیابی، شیوه تدریس، 

ی در کیفیت با توجه به تاثیر ارزشیاب. ورزش و برنامه آموزشی از دیگر عوامل بیشتر است تخصص معلمان

بخشی به درس تربیت بدنی مدارس، می توان با تجدید نظر در نورم هاي ارزشیابی و آزمون هاي متفاوت 

توانایی هاي جسمی و تفاوت هاي فردي دانش آموزان کیفیت  ورزشی و تناسب این نورم ها با سن، جنس و

ت بدنی جهت بحث و تبادل نظر همچنین گردهمایی معلمین تربی. درس تربیت بدنی مدارس را افزایش داد

استفاده معلمین از وسایل کمک آموزشی مانند فیلم، نوار، پوستر راجع به روش هاي تدریس خود در مدارس و 

با توجه به ضرورت و اهمیت . و غیره در ساعت ورزش در کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی موثر است

متخصص واجد شرایط و گیري از معلمان بهره، بخشی درس تربیت بدنی نقش نیروي انسانی در کیفیت 

ورزش در مدارس و زمینه هاي جذب معلمان ورزش به دانشگاه ها براي ادامه ي تحصیل و کسب کارایی 

همچنین نتایج تحقیق حاضر . الزم، از اقدامات مهم در جهت کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی می باشد

افزایش بنابراین . بسیار موثر است بدنی  بخشی درس تربیت  فیتکیدر بیانگر این است که برنامه آموزشی 

ورزشی  آموزان از یک سو و آگاه شدن از دانش  ساعت درس تربیت بدنی جهت تأمین نیازهاي حرکتی دانش

توجه به ویژگی ها، نیازها و عالیق دانش آموزان در تدوین برنامه هاي تئوري از سوي دیگر و  در کالس

  .هاي آموزشی عامل مهمی در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس می باشد

در پایان، با نتیجه گیري مباحث و مقایسه ي نتایج این تحقیق با تحقیقات مرور شده می توان چنین اظهار 

، تخصص معلمین ورزش، نگرش، بودجه، محتواي آموزشی، تجربه هاي امکانات  کرد که، عالوه بر مؤلفه
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معلمین ورزش، اهداف آموزشی، شیوه تدریس، برنامه آموزشی و ارزشیابی عوامل دیگري نیز در کیفیت 

بخشی درس تربیت بدنی تاثیرگذار است و اجراي مطلوب و کیفی درس تربیت بدنی در مدارس نیازمند توجه 

یکی از پایه هاي اصلی تعلیم و تربیت در جامعه بوده و به عنوان یک ین درس بتواند به این عوامل است تا ا

  .روش تربیتی در جهت متعادل ساختن و تکامل یافتن ابعاد وجودي انسان در زندگی او مطرح باشد
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  .ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي

 
20- Bruce, W. Deacon. (2001). Physical education curriculum review 
report. Ministry of Education, British Columbia.  
21- Fullan, M. (1999). Change Forces. Ontario Institute for Studies 
in Education. Ontario. Canada. 
22- Garsion, M.D. (2001). Efficiency of physical activity programs 
in schools. Unpublished manuscript. February.  
23- Hardman, ken & Marshall, Joe. (2000). World- wide Survey of 
the state and status of school Physical Education. Summary of findings, 
European Physical Education review, Volume 6, No. 3, P. 203- 229.   
24- Linda Rikard, G. & Banville, Dominique. (2006). High school 
student attitudes about physical education. Sport, Education and Society. 
Vol.11(4). pp.385- 400. 



  113... بخشی درس تربیت بدنی مدارس تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیت

 

25- Livington A. (1996). Redefining the role of physical activity 
courses in the preparation of physical education teaching professionals, 
The Physical Educator (5): 110- 114. 

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 

 


