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  دهيچک

 ة در مدارس متوسطيت بدني مختلف دانش آموزان درخصوص درس تربيازهاي نگرش و نيپژوهش حاضر به بررس
ن ياز ب)  پسر۱۹۳ دختر و ۱۹۲( دانش آموز ۳۸۵ن منظور، يبه ا.  پرداخته است۸۳ – ۸۴ يلير درسال تحصيشهرستان مال

 ة داده ها، از پرسشنامي گردآوريبرا.  منظم انتخاب شدندي تصادف_ ي طبقه ايري نمونه گةويکل دانش آموزان به ش
، ي مقدماتةل مقاين طيهمچن. د قرار گرفتيي پرسشنامه با نظر استادان مورد تأي صورييمحقق ساخته، استفاده شد و روا

نگرش ( کرونباخ محاسبه شد ي سؤال ها با استفاده از آلفاي دروني سنجش همسانةوي پرسشنامه به شييايب پايضرا
 يتني من وي از آزمون آماريفي آمار توصيل داده ها عالوه بر شاخص هايه و تحلي تجزایبر). ۸/۰ يازسنجي و ن۷/۰ يسنج

 ة دانش آموزان درباري که نگرش کلشان دادج نينتا .نجام گرفتا SPSS ةبا برنامل داده ها يه و تحلي تجز.و استفاده شدي
 ۸۱ در مجموع با يابي ارزشةس معلمان و نحوي تدرةوي، شي آموزشي مدارس، برنامه و محتوايزات ورزشيامکانات و تجه

 ي، برنامه و محتوايزات ورزشي امکانات و تجهةني دانش آموزان در زمياز کلين نيهمچن.  قرار دارديدرصد در سطح خوب
 نگرش دانش آموزان دختر و پسر در ةسيدر ضمن مقا. اد قرار داردي زيلي درصد در سطح خ۱/۵۶ در مجموع با يآموزش

 ينه هاي باهم ندارند اما در زمي داري تفاوت معنيت بدني از درس تربيابي، ارزشيزات ورزشي امکانات و تجهينه هايزم
 نگرش دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر يس معلمان و به طور کلي تدرةوي و شيش آموزيبرنامه و محتوا
ن نظر دختران و پسران از لحاظ امکانات و ي دهد که بي دختران و پسران نشان مي ورزشيازهاي نةسيمقا. مثبت است

  . وجود نداردي داري تفاوت معني آموزشي، برنامه و محتوايزات ورزشيتجه

  
  يدي کليهاواژه 

  .ي درسي و محتوايابيس، ارزشي، تدريازسنجي، نينگرش سن
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  مقدمه

 يارتقـا .  دارد يشرفت هر جامعـه ا    ي در رشد و پ    ي و اساس  ينهاد آموزش و پرورش نقش اصل     
ـ ةزان به توسعي به توجه مسئوالن و برنامه ري جوامع، بستگي اجتماع  و ياسي، س يفرهنگ  و ي کم

ـ  يزيبرنامه ر در  . ر دارد  آموزش و پرورش در آن کشو      يفيک ـ   ي آموزش ـ ، زوا ي و پرورش ا و فـصول    ي
 جامعه، شناخت   يازهاي به شناخت ن    توان يم  :د در نظر داشت که از جمله      ي را با  يمختلف و متفاوت  

 آنها اشاره کرد کـه آمـوزش و پـرروش بـا             يازهايرنده، نگرش ها و ن    يعناصر آموزش دهنده و گ    
ـ  ينيش ب يپ  به  تواند يمن عوامل   ي به ا  يشناخت و آگاه   ـ ، برنامـه ر   ي، طراح ـ  دق ي، اجـرا  يزي ق و ي

  ).۱۳(ران و معلمان مربوط اقدام کند ي دانش آموزان و دبي برنامه هاةحساب شد
رگذار در فرهنـگ جامعـه و       يثأ ت ين نهادها ي تر ي از قو  يکي و ورزش    يت بدن ياز آنجا که ترب   

ـ  ي ترب يت ها ي توان با گسترش فعال    ي، م )۶( شود   يملل محسوب م    و ورزش در مـدارس،      يدنت ب
ـ  يش و تنش ها   ي دانش آموزان را افزا    ي عقالن ي و قوا  ي ، روح  ي جسم ي ها ييسطح توانا   و  ي روان

ـ  دانش آمـوزان و اولو     يازهاي از نظرها و ن    يآگاه,  را کاهش داد   ي جسمان ي ها يناراحت  يت بنـد  ي
ـ  هـا و فعال    ق برنامه ي کند تا از طر    يدگاه آنان، معلمان و محققان را کمک م       يازها از د  ين  يت هـا  ي

ـ  ي دانش آموزان آشـنا شـوند و بـرا         ي واقع يازهايکالس، با خواسته ها و ن      دن بـه اهـداف     ي رس
گر، عدم توجـه و شـناخت       ياز طرف د  .  کنند يزي متناسب با آنها برنامه ر     يت بدن ي ترب ياختصاص

ت يري و مـد   ي شاگردان، معلمـان را در برگـزار       يازها و نظرها  يا عدم انطباق برنامه ها با ن      يازها  ين
بـه تعـداد    که اين امر می توانـد         کند يم با مشکل مواجه     يت بدن ي ترب يد کالس ها  يسازنده و مف  

  ). ۱۹ (بيفزايدان کالس ورزش يمنزو
ـ  درس ترب  ي اجـرا  يض در گذشته، ضرورت پرداختن به چگونگ      يج ضد و نق   ينتا  در  يت بـدن  ي

قات خود عنوان کرده اند که عدم       ي و تابش در تحق    ينيياز جمله گا  .  کند يمدارس را دو چندان م    
ـ  درس ترب  ي و محتـوا   يزي و فقدان برنامه ر    يامکانات ورزش   در راه   ي، مـشکالت اصـل    يت بـدن  ي

گـر  ياز طرف د  ). ۱۵ و   ۲( شود ي در مدارس محسوب م    يت بدن ي ترب يتوسعه و گسترش برنامه ها    
 يامـه هـا و محتـوا      ت برن يفيا عنوان کرده اند که دانش آموزان در مورد ک         يع ن ي و شف  يقلعه نوع 
ـ ج ا ي بودن نتـا   ين باتوجه به کاربرد   يبنابرا). ۱۲ و   ۱۰( دارند   ي مثبت ي نظرها يت بدن يدرس ترب  ن ي
ـ  پ ئـة ق و موشکافانه با ارا    ي دق ي تا ضمن بررس   ند   برآن شد  ان  قات، محقق يگونه تحق   يشنهادهاي

ـ به  .  عادالنه کمک کند   ةع بودج يم و توز  ين و تنظ  يزان را در تدو   يسازنده، برنامه ر   ن منظـور   يهم
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 يت بـدن  ي دانش آموزان درخصوص درس ترب     يازهايق شناخت نگرش ها و ن     ين تحق ي ا يهدف کل 

اين تحقيـق   ژه  ياهداف و .  است ۸۳ – ۸۴ يلير در سال تحص   ي شهرستان مال  ةدر مدارس متوسط  
 ي، برنامه و محتـوا    يزات ورزش يشامل شناخت نگرش دانش آموزان در چهار بعد امکانات و تجه          

 ةازهـا دربـار   ين شناخت ن  ي و همچن  يت بدن ي درس ترب  يابيس معلمان، ارزش  ي تدر ةوي، ش يآموزش
ـ در ضـمن نگـرش و ن      .  است ي آموزش ي مدارس و برنامه و محتوا     يزات ورزش يامکانات و تجه   از ي

و در نهايـت    . سه قرار گرفته اسـت    يدانش آموزان دختر و پسر در چهار بعد ذکر شده، مورد مقا           
  .ر انجام شده استيآموزش و پرورش شهرستان مالسازمان ت يق با حماين تحقيا

  

  تحقيق روش 
ـ نه يق از نوع زم يق، روش تحق  ي تحق ي اساس ي و سؤال ها   ي پژوهش يباتوجه به هدف ها     ١١يابي

ـ  يازهـا ينه ن يط موجود در زم   ي شرا ة به منظور مطالع   يابينه  يق زم يتحق. است  و کـشف    ي آموزش
  .رها را مورد بحث قرار دادين متغي توان روابط بيق آنها مي شود که از طريداده ها به کار برده م

ـ  متوسطه شهرستان مال   ة دانش آموزان دختر و پسر دور      ةين پژوهش را کل   ي ا ي آمار ةجامع ر ي
حجـم نمونـه براسـاس فرمـول        ).  پـسر  ۵۴۷۵ دختـر و     ۵۵۵۱( دهند   يل م يتشک)  نفر ۱۱۰۲۶(

، پرسـشنامه   يريعمل به هنگام نمونه گ    اما در   . ن شد يي نفر تع  ۳۷۲) ۱۹۷۰ (٣٣ و مورگان  ٢٢يکرجس
ـ روش نمونـه گ   . ل شد يه و تحل  ي و تجز  ي نفر گردآور  ۳۸۵ يها ـ  ا يري  _ ين پـژوهش طبقـه ا     ي

  . منظم است٤٤يتصادف
   تحقيقابزار

ن پرسـشنامه هـا در      يا.  محقق ساخته استفاده شد    ة داده ها از پرسشنام    يبه منظور گردآور  
 نگـرش   ةپرسـشنام . م شده است  ي تنظ يزسنجاي و ن  ي، نگرش سنج  ي فرد ي ها يژگيسه بخش و  

ـ  يزات، برنامه و محتوا   ي چهار بعد امکانات و تجه     يسنج ـ   ي، روش تـدر   ي آموزش  و  يابيس و ارزش
 را مورد سنجش قرار     ي آموزش ةزات و محتوا و برنام    ي دو بعد امکانات و تجه     يازسنجي ن ةپرسشنام

 سـؤال هـا از      ي درون يهمسان سنجش   ةوي پرسشنامه ها به ش    يياي پا ةبه منظور محاسب  .  دهد يم

                                                 
1 - Survey  
2 - Kerjcie 
3 - Morgan  
4 - Classical _ Systematic Random Sampling 
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ـ ب پاي، ضـر ي نگـرش سـنج  ة پرسـشنام ي استفاده شد که برا  ١١نباخو کر يآلفا  ي و بـرا ۷/۰ يياي

  .دي محاسبه گرد۸/۰ يايب پاي، ضريازسنجي نةپرسشنام
  اجراروش 

ده با مراجعه به افـراد گـروه نمونـه،          ين صورت بوده است که افراد آموزش د       يروش اجرا به ا   
 داده ها   ,تي و در نها   يسپس پرسشنامه ها کدگذار   .  کردند يل و جمع آور   يمپرسشنامه ها را تک   

ف اطالعـات از    ين پژوهش به منظور توص    يدر ا . ل قرار گرفت  يه و تحل  ياستخراج شد و مورد تجز    
ـ    ٣٣ي و پراکندگ  ٢٢ي مرکز ي و درصد و شاخص ها     يجداول و نمودار فراوان     اسـتفاده   ٤٤يفي آمـار توص

 مـورد مطالعـه     يرهايق باتوجه به متغ   ي تحق ي اساس ي سؤال ها   به يي پاسخگو ين برا يهمچن. شد
ـ ي من و  ي مورد سنجش قرار گرفته بودند از آزمون آمار        ٥٥يکه در سطح رتبه ا     ـ  يتن  اسـتفاده   ٦٦وي

  .انجام گرفت ٧٧ SPSS يل داده ها با نرم افزار آماريه و تحليدر ضمن تجز. شد

  

  نتايج و يافته های تحقيق 
در و  وهشی براساس متغيرهای مورد مطالعه در قالب جدول هـا           در اين قسمت يافته های پژ     

  . راستای سؤال های اساسی تحقيق گزارش می شود
  توصيف گروه نمونه براساس جنسيت_ ۱جدول 

  درصد  فراوانی  جنسيت

  ۹/۴۹  ۱۹۲  دختر

  ۱/۵۰  ۱۹۳  پسر

  ۱۰۰  ۳۸۵  جمع

  
نه را دختران و نيم ديگـر را  نشان می دهد که به طور تقريبی نيمی از افراد گروه نمو ۱جدول  

  . پسران تشکيل می دهند

                                                 
1 -  CronbachS Alpha  
2 - Central tendency 
3 - Measure of Variation  
4 - Descriptive Statistics 
5 - Ordinal  
6 - Mann _ Whitney U 
7 - Statistical Package for Social Science 
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  توصيف نگرش گروه نمونه براساس مؤلفه های مورد مطالعه_ ۲جدول 

امکانات و 
  تجهيزات

برنامه و 
محتوای 
  آموزشی

شيوة تدريس 
  معلمان

  نگرش کلی  ارزشيابی

نوع  
  نگرش

  
  

سطح 
  نگرش

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  ۰  ۰  ۵/۰  ۲  ۰  ۰  ۳/۰  ۱  ۳/۰  ۱  خيلی بد

  ۰  ۰  ۳/۱  ۵  ۰  ۰  ۲/۴  ۱۶  ۸/۰  ۳  بد

  ۷/۵  ۲۲  ۲/۲۵  ۹۷  ۷/۴  ۱۸  ۵/۳۳  ۱۲۹  ۴/۱۷  ۶۷  متوسط

  ۸۱  ۳۱۲  ۶۰  ۲۳۱  ۳۹  ۱۵۰  ۵/۵۲  ۲۰۲  ۸/۶۷  ۲۶۱  خوب

  ۲/۱۳  ۵۱  ۱۳  ۵۰  ۴/۵۶  ۲۱۷  ۶/۹  ۳۷  ۸/۱۳  ۵۳  خيلی خوب

  ۱۰۰  ۳۸۵  ۱۰۰  ۳۸۵  ۱۰۰  ۳۸۵  ۱۰۰  ۳۸۵  ۱۰۰  ۳۸۵  جمع

  
نشان می دهد نگرش دانـش آمـوزان در خـصوص امکانـات و تجهيـزات                 ۲اطالعات جدول   

در سـطح   )  درصـد  ۵/۵۲(و ارزشـيابی    )  درصـد  ۵/۵۲(برنامة محتوای آموزشی    , ) درصد ۸/۶۷(
  . در سطح خيلی خوب گزارش شده است)  درصد۴/۵۶(خوب و شيوة تدريس معلمان 

  
  مونه بر حسب مؤلفه های مورد مطالعهتوصيف نيازهای گروه ن_ ۳جدول 

  نوع نياز  نياز کلی  برنامه و محتوای آموزشی  امکانات وتجهيزات ورزشی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  سطح نياز

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  خيلی کم

  ۰  ۰  ۳/۰  ۱  ۵/۰  ۲  کم

  ۳/۲  ۹  ۴/۴  ۱۷  ۴/۳  ۱۳  متوسط

  ۶/۴۱  ۱۶۰  ۹/۵۶  ۲۱۹  ۹/۲۹  ۱۱۵  زياد

  ۱/۵۶  ۲۱۶  ۴/۳۸  ۱۴۸  ۲/۶۶  ۲۲۵  يادخيلی ز

  ۱۰۰  ۳۸۵  ۱۰۰  ۳۸۵  ۱۰۰  ۳۸۵  جمع
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در حـد  )  درصد۲/۶۶( نشان می دهد که نيازهای دانش آموزان در خصوص امکانات      ۳جدول  

  . در حد زياد گزارش شده است)  درصد۹/۵۶(خيلی زياد و برنامه و محتوای آموزشی 
  یبارة درس تربيت بدنمقايسة نگرش دانش آموزان دختر و پسر در_ ۴جدول 

 تعداد  جنسيت  مؤلفه 
ميانگين 
  رتبه

مجموع 
   هارتبه

U Z  P  

امکانات و   ۳۸۳۸۷  ۹۳/۱۹۹  ۱۹۲  دختر
  ۳۵۹۱۸  ۱۰/۱۸۶  ۱۹۳  پسر  تجهيزات

۱۷۷۹۷  ۴۷/۱‐  ۱۳۹/۰  

برنامه و محتوای   ۵۰/۳۹۰۴۸  ۳۸/۲۰۳  ۱۹۲  دختر
  ۳۵۹۱۸  ۱۰/۱۸۶  ۱۹۳  پسر  آموزشی

۵۰/۱۶۵۳۵  ۰۱/۲‐  ۰۴۳/۰  

وة تدريس شي  ۵۰/۴۰۱۸۶  ۳۰/۲۰۹  ۱۹۲  دختر
  ۳۵۹۱۸  ۱۰/۱۸۶  ۱۹۳  پسر  معلمان

۵۰/۱۵۳۹۷  ۲۸/۳‐  ۰۰۱/۰  

ارزشيابی از درس   ۵۰/۳۵۶۶۵  ۷۶/۱۸۵  ۱۹۲  دختر
  ۵۰/۳۸۶۳۹  ۲۰/۲۰۰  ۱۹۳  پسر  تربيت بدنی

۵۰/۱۷۱۳۷  ۴۵/۱‐  ۱۴۶/۰  

  ۳۸۷۱۵  ۶۴/۲۰۱  ۱۹۲  دختر
  نگرش کلی

  ۳۵۵۹۰  ۴۰/۱۸۴  ۱۹۳  پسر
۱۶۸۶۹  ۲۲/۲‐  ۰۲۶/۰  

  
بين نگرش دانـش آمـوزان دختـر و         , )۴جدول  (ويتنی يو نشان می دهد      _ نتايج آزمون من    

پسر در زمينه های امکانات و تجهيزات ورزشی و ارزشيابی از درس تربيت بدنی تفـاوت معنـی                  
اما در زمينه های برنامه و محتوای آموزشی و شيوة تدريس معلمـان تفـاوت               , داری وجود ندارد  

  . د دارد و به طور کلی نظر دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر مثبت تر استوجو
  

  مقايسة نيازهای دانش آموزان دختر و پسر در زمينة درس تربيت بدنی_ ۵جدول 

 تعداد  جنسيت  مؤلفه
ميانگين 
  رتبه

مجموع 
   هارتبه

U Z  P  

امکانات و   ۳۷۵۰۴  ۳۳/۱۹۵  ۱۹۲  دختر
  ۳۶۸۰۱  ۶۸/۱۹۰  ۱۹۳  پسر  تجهيزات

۱۸۰۸۰  ۴۹/۰‐  ۶۱۹/۰  

برنامه و محتوای   ۵۰/۳۸۲۳۳  ۱۳/۱۹۹  ۱۹۲  دختر
  ۵۰/۳۶۰۷۱  ۹۰/۱۸۶  ۱۹۳  پسر  آموزشی

۵/۱۷۳۵۰  ۲۳/۱‐  ۲۱۶/۰  

  ۳۸۲۴۰  ۱۷/۱۹۹  ۱۹۲  دختر
  نياز کلی

  ۳۶۰۶۵  ۸۷/۱۸۶  ۱۹۳  پسر
۱۷۳۴۴  ۲۵/۱‐  ۲۱۱/۰  
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نيازهای دانش آمـوزان دختـر و       بين  ) ۵جدول  (ويتنی يو نشان می دهد      _ نتايج آزمون من    

به طور کلی تفـاوت     , برنامه و محتوای آموزشی   , پسر در زمينه های امکانات و  تجهيزات ورزشی        
  . معنی داری وجود ندارد

  

  بحث و نتيجه گيری 
نتايج به دسـت آمـده از       . در اين مرحله سعی شده به سؤاالت اساسی تحقيق پرداخته شود          

در )  درصـد  ۸/۶۷(دانش آموزان نسبت به امکانات و تجهيزات        نشان می دهد که نگرش      تحقيق  
نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيقـات       .  درصد در سطح خيلی خوب بوده است       ۸/۱۳سطح خوب و    

ـا   , )۱۳۷۱(دقيقه رضـايي    , )۱۳۶۹(کريمی  , )۱۳۶۸(کاشف   ـفيع ني , )۱۳۷۱(شـيرعلی   , ) ۱۳۸۳ (ش
صلی تربيت بدنی در مدارس فقـدان امکانـات و          که عنوان کرده اند مشکل ا     ...  و   )۱۳۷۲(گائينی  

) ۱۹۸۷ (٢٢و پارک ذاکر اسک) ۱۹۷۸ (١١در تضاد است و با نتايج تحقيقات يو و کيم       , تجهيزات است 
بنابراين می تـوان گفـت      . مطابقت دارد , که وضعيت امکانات در مدارس را مطلوب گزارش کردند        
  . ند هستارمدارس مورد نظر از امکانات و تجهيزات مناسبی برخورد

 ۵/۵۲نتايج نشان می دهد که نگرش دانش آموزان در خصوص برنامـه و محتـوای آموزشـی         
 درصد در سطح خيلی خوب گزارش شده است که نتايج اين تحقيق با              ۶/۹درصد در حد خوب و      

کرده اند يکی از مـشکالت       که مطرح ) ۱۳۷۱(همت فر   , )۱۳۷۰(پازوکی  , )۱۳۷۰(تحقيقات کاشف   
در تضاد است و با نتايج تابش       ,   دنی در مدارس فقدان برنامه ريزی آموزشی است       اصلی تربيت ب  

ند دانش آموزان مـدارس مـورد نظـر از محتـوای            ه ا که عنوان کرد  ) ۱۳۸۳(و شفيع نيا    ) ۱۳۷۵(
ازاين رو می توان گفت محتـوا و        . مطابقت دارد , درسی تربيت بدنی در حد متوسط رضايت دارند       

  . موزشی معلمان در درس تربيت بدنی در شرايط مناسبی قرار داردبرنامه های آ
 درصـد   ۶۰نتايج اين تحقيق نشان داد که نگرش دانش آموزان به نحوة ارزشـيابی معلمـان                  

کاشـف  قـات      درصد در حد خيلی خوب بوده که نتايج اين تحقيـق بـا نتـايج تحقي                ۱۳خوب و   
شيابی درس تربيت بدنی با مشکل جـدی رو بـه           که عنوان کرده اند ارز    ) ۱۳۷۲(گائينی  , )۱۳۷۰(

که ) ۱۳۷۱(و همت فر    ) ۱۳۷۲(لطيفی  , )۱۳۸۳(روست تضاد داشته و با نتايج تحقيقات شفيع نيا          

                                                 
1 - Yoo, ST & Kim, Y.W 
2 - Park and Zakraesk  
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ـوان   در نتيجه   .  ارزشيابی درس تربيت بدنی در حد متوسط است مطابقت دارد          کرده اند مطرح    مـی ت

  . راضی اندتربيت بدنی به نسبت گفت دانش آموزان از چگونگی ارزشيابی معلمان در درس 
ـ           ين تحق يج ا ينتا  ۶۰س معلمـان    ي تـدر  ةويق نشان داد که نگرش دانش آموزان نسبت بـه ش

قـات  يج تحق يق با نتـا   ين تحق يج ا ي درصد در حد متوسط بوده که نتا       ۲۵درصد در سطح خوب و      
ـ ع ن يبه نقل از شف    (يو فخر )  مقدم ي به نقل از گلدان    ۱۹۷۲(کارکر   ـ  )۱۳۸۳ا  ي ن ين و اسـت   ير، المب
 ي بـرا  ي خـوب  يکه عنوان کرده اند معلمان آمادگ     ) ۱۳۷۱(و همت فر  ) ۱۹۹۵(، کارتر   )۱۹۹۲(هارت  
، کاشـف   )۱۳۸۳(ا  يع ن ي، شف )۱۳۷۲ (ينييقات گا يج تحق ي کند و با نتا    يس دارند، مطابقت م   يتدر

 معلمان  ي و تخصص  ين بودن دانش فن   ييکه عنوان کرده اند پا    ... و  ) ۱۳۷۱ (ييقه رضا ي، دق )۱۳۷۰(
ـ        يت بدن ي دروس ترب  ئة از مشکالت ارا   يکي يت بدن يترب .  کنـد  ي در مدارس اسـت، مطابقـت نم

کرده و متخصص در مدارس مـورد نظـر موجـب            لي رسد وجود معلمان تحص    ين به نظر م   يبنابرا
  .س شده استيت تدريفيبهبود ک

 يت بدن يب تر ي دانش آموزان در کالس ها     يازهايق درخصوص ن  ين تحق يگر ا ي د يسؤال اساس 
ـ ي ک ئة ارا ي درصد دانش آموزان اعالم کرده اند برا       ۶۶ دهد   يق نشان م  ين تحق يج ا ينتا. است  يف

ج ياز دارند کـه نتـا     ياد ن ي ز يلي در حد خ   يزات ورزش ي، به امکانات و تجه    يت بدن ي ترب يکالس ها 
ـ ي، لط )۱۳۷۱ (ييقه رضـا  ي، دق )۱۳۷۱ (يرعلي، ش )۱۳۶۸(قات کاشف   يج تحق يق با نتا  ين تحق يا  يف
که گزارش کرده اند مدارس کـشور  ) ۱۳۷۵(و تابش ) ۱۳۷۳(ا  ي، عباس ن  )۱۳۷۲ (ينيي، گا )۱۳۷۲(

ـ  يبنـابرا .  دارد ي مواجه اند، مطابقت و همخوان     يزات ورزش يبا کمبود امکانات و تجه      تـوان   ين م
 ي جد يازهاي، هنوز ن  ي ورزش ين ها يزات و احداث زم   ير مسئوالن به تجه   يگفت باوجود توجه اخ   

  . وجود داردي ورزشيز فضاهايل و تجهي در خصوص احداث، تکميو اساس
ـ      يازهايگر، ن يدر سؤال د   ـ  ي سـاز ي دانش آموزان درخـصوص غن ـ ة محتـوا و برنام  ي آموزش

 متناسـب   ي آموزش ي درصد دانش آموزان عنوان کردند به برنامه و محتوا         ۹/۵۶ده شد که    يسنج
چلـر  يقات تر يج تحق يج با نتا  ين نتا يکه ا از دارند   ياد ن ي ز يلي درصد در حد خ    ۴/۳۸اد و   يدر حد ز  

که عنوان کرده اند برنامـه      ) ۱۳۷۱ (يو شعبان ) ۲۰۰۲(نگ  ينا و کت  يو کل ) ايع ن ي به نقل از شف    ۲۰۰۰(
به نظر  .  دانش آموزان باشد، مطابقت دارد     يازها و نظرها  يد متناسب با ن   ي با ي آموزش يها و محتوا  

زات و  يازها، امکانات، تجه  ي متناسب با ن   ي آموزش يم برنامه ها  ي رسد پرداختن به محتوا و تنظ      يم
  . برخوردار استيژه ايت وي دانش آموزان از اولويعالقه مند
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ن يق به ا  ين تحق ي چهارگانه، ا  ي نگرش دانش آموزان دختر و پسر مؤلفه ها        ةسيدرخصوص مقا 

ـ  تفـاوت يت بدني درس تربيابيزات و ارزشي امکانات و تجه ينه ها يد که در زم   يجه رس ينت  ي معن
ـ  مور ات  قيج تحق يق با نتا  ين تحق يج ا ي وجود ندارد که نتا    يدار و کـاوانوا   ) ۱۹۹۱(ر  ينکليا و سـا   ي

ـ يق نشان داد کـه در زم      ين تحق يج ا ي نتا يول. مطابقت دارد ) ۱۳۸۳، به نقل از آذرنوش      ۱۹۹۸(  ةن
قـات  يتحقج يجه با نتـا ين نتي وجود دارد که اي معلمان تفاوتيابي و ارزش ي آموزش ةمحتوا و برنام  

که ) ۱۹۹۱ (يرا و گر  يو مو ) ۱۹۷۱(نگسترم  يو ا ) ۱۳۶۹، به نقل از نوربخش      ۱۹۹۱کارول و همکاران    
ن نگرش دانش آموزان دختر و پسر وجـود دارد، مطابقـت            ي ب ي دار ياعالم کرده اند اختالف معن    

  . کنديم
ـ          يازهاي ن ةسي مقا ةنيدر زم  ـ ه امکانـات و تج    ة دانش آموزان دختر و پـسر در دو مؤلف زات و  ي

 دانـش آمـوزان     يازهاين ن يو نشان داد که ب    ي ينتي و –ج آزمون من    ي آموزش نتا  يبرنامه و محتوا  
 دانش آمـوزان    ي دهد تمام  ين موضوع نشان م   ي وجود ندارد که ا    ي دار يدختر و پسر تفاوت معن    

ـ  اتفاق نظر دارند و بر آن تاک       ی آموزش ةزات و داشتن برنام   ي امکانات و تجه   ةيدر مورد ته   ـ د  ي  يم
  .کنند

ت ي درصـد وضـع  ۸۱ دانش آموزان گروه نمونـه،    ين که در نگرش کل    ي باتوجه به ا   يبه طور کل  
ـ      يلي درصد در حد خ    ۲/۱۳ را در حد خوب و       يت بدن ي درس ترب  ارائة  ي خوب گزارش کرده اند، م

ر به نسبت مناسـب     يهرستان مال ة ش  در مدارس متوسط   يت بدن يت ترب يتوان اظهار کرد که وضع    
مطابقت ) ۱۹۹۱ (يرا و گر  يو مو ) ۱۹۹۰(قات اسمول و شاتز     يج تحق يق با نتا  ين تحق ي ا ةجينت. است
  . دارد

ن کـه مـسئوالن مربـوط همـواره در          يشنهاد کرد ضمن ا   ي توان پ  يق م يج تحق يبه نتا باتوجه  
ـ بامعلمان تربيت بدنی نيز      کنند،   ي تالش م  يز اماکن ورزش  يل و تجه  ياحداث، تکم  ـ   ي م يد در تنظ

ـ شنهاد با پ  ين پ يت دقت را اعمال کنند که ا      ي نها ي آموزش يابرنامه و محتو   چلـر  ي تر يشنهادهاي
 معلـم مدرسـه    مطابقت دارد بنابراين)۲۰۰۲(نگ ينا و کتيو کل) ۱۳۸۳ا، يع ني به نقل از شف  ۲۰۰۰(
 دانـش   يازها و نظرهـا   ي ن ,يقت ها به عال   ي فعال ي و اجرا  ي آموزش يم برنامه و محتوا   يد در تنظ  يبا

های آموزشی متناسـب و کيفـی        داشته باشد تا بتوان براساس آن برنامه         يشتريآموزان توجه ب  
  .ارائه کرد
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  منابع و مآخذ

ـ ان درخـصوص درس ترب    ي از دانشجو  ينگرش سنج ). "۱۳۸۳(. آذرنوش، آرزو . ۱ . " و ورزش  يت بـدن  ي
  . يدانشگاه آزاد اسالم.  ارشد، تهراني کارشناسان نامةيپا

ران و معلمـان    ي از نظر مـد    يت بدن ي ترب يي و اجرا  يل آموزش ي مسا يبررس). "۱۳۷۵(. تابش، محسن . ۲
دانـشگاه  .  ارشد، تهران  ي کارشناس ةان نام يپا. " دختر و پسر در شهرستان فسا      يليورزش سه مقطع تحص   

  .ت مدرسيترب
. رشد ا ي کارشناس ةان نام يپا. "يت بدن ي مشکالت موجود درس ترب    يبررس). "۱۳۷۰(. ، بهرام يپازوک. ۳
  .انشگاه تهراند. تهران
. تهـران .  ارشد ي کارشناس ةان نام يپا. "يت بدن يت ترب ي وضع يبررس). "۱۳۷۱(. دي، سع ييقه رضا يدق. ۴

  .ت معلم تهرانيدانشگاه ترب
ـ    ي تحق يروش ها ). "۱۳۷۱(. يدالور، عل . ۵ ـ ي و علـوم ترب    يق در روان شناس انتـشارات  . تهـران . "يت

  .ام نور، چاپ چهارميدانشگاه پ
ـ پا. "۲ و ۱ ي عموميت بدني واحد ترب  ي اجرا ۀ نحو يبررس). "۱۳۷۱(. ، غالمرضا  بهار يشعبان. ۶ ـ ي  ةان نام

  .ت معلم تهرانيدانشگاه ترب. تهران.  ارشديکارشناس
 يانتشارات دانـشگاه بـوعل    . " و ورزش  يت بدن ي ترب ياصول و مبان  ). "۱۳۸۴(.  بهار، غالمرضا  يشعبان. ۷

  .نايس
. "يت بـدن  ي درس ترب  يابيس و ارزش  ي تدر ي محتوا ي برا يي الگو يطراح). "۱۳۸۳(. ا، پروانه يع ن يشف. ۸
  .ت معلم تهرانيتهران، دانشگاه ترب. يت بدني تربي درسيزيت و برنامه ريري مدي تخصصي دکتراةرسال
بررسي و ارزشيابي وضعيت وجود درس تربيت بدني در مدارس استان           ). "۱۳۷۱(. شيرعلي، محسن . ۹

  .دانشگاه آزاد اسالمي. کارشناسي ارشدةاصفهان، پايان نام. "اصفهان
ـ پا. "ي در مدارس شهرستان انزل    يت بدن يت درس ترب  ي وضع يبررس)."۱۳۷۳(.ا، عباس يعباس ن . ۱۰ ان ي

  .ي واحد تهران مرکزيتهران، دانشگاه آزاد اسالم.  ارشدي کارشناسةنام
 و دانش آموزان دربارة     يت بدن يران، معلمان ترب  يدگاه مد ي د ةسيمقا). "۱۳۸۱(. رضايعل. يقلعه نوع . ۱۱
ـ  ان نامة يپا. " و متوسطه  يي در مدارس راهنما   يت بدن ي درس ترب  يفي و ک  يت کم يوضع  ارشـد،   ي کارشناس

  . تهرانيد بهشتيدانشگاه شه. تهران
ـ ). "۱۳۶۸(. ني، حس يمجتهد. ديکاشف، مج . ۱۲  ورزش مـدارس و شـناخت       يت جـار  ي وضـع  يبررس
ـ  کل ترب  ة ادار يزيق و برنامه ر   يواحد پژوهش و تحق   . تهران. " آن يتنگناها  آمـوزش و پـرورش      يت بـدن  ي
  . تهران
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دفتـر  . " تهـران  ة دختران يرستان ها ي ورزش در دب   يت جار ي وضع يبررس). "۱۳۶۹(. باي، فر يميکر. ۱۳
  . وزارت آموزش و پرورش تهران يت بدني کل تربة اداري با همکاريت بدنيقات و آموزش سازمان تربيتحق

ـ  مشکالت موجـود در درس ترب      يبررس). "۱۳۷۲( .ي، عباسعل ينيئگا. ۱۴  مـدارس سراسـر     يت بـدن  ي
  .قات وزارت آموزش و پرورشي تحقيطرح مصوب شورا. تهران. "کشور
ـ  مؤثر در ترب   ي عوامل آموزش  ةسي و مقا  يبررس). "۱۳۷۵(. ي مقدم، مهد  يگلدان. ۱۵  از نظـر    يت بـدن  ي

ـ  ي پا ". تهران  شهرستان يرانتفاعي و غ  يران و معلمان ورزش مدارس دولت     يمد ـ  ةان نام  ارشـد،   ي کارشناس
  . ت مدرسيدانشگاه ترب. تهران
 در شهرسـتان    يت بدن ي درس ترب  يت کنون ي وضع يابي و ارزش  يبررس). "۱۳۷۲. (... ، حجت ا  يفي لط .۱۶
  .ت مدرسيدانشگاه ترب. تهران.  ارشدي کارشناسةان ناميپا. "دزفول
 دانـش   ي اجتمـاع  يرزش در رشـد مهـارت هـا        و و  يت بدن ير ترب يثأت" ).۱۳۶۹(.مهوش. نوربخش. ۱۷
  .۸_۱۱، ص ۸شماره . ور ورزشي زة ماهانةينشر.  دخترانيت بدني کل تربةانتشارات ادار. "آموزان
 از  يت بدن ي درس ترب  ينه ساز ي و به  ييش کارا ي عوامل مؤثر بر  افزا     يبررس)."۱۳۷۹(.، رضا يمحمد. ۱۸

مـوزش و پـرورش      کـل آ   ةقـات ادار  ي تحق يشورا. " مدارس اصفهان  يت بدن يران و معلمان ترب   يدگاه مد يد
  .استان اصفهان

ـ  ترب يازسـنج ي ها، تنگناهـا و ن     يي مشکالت، نارسا  يبررس). "۱۳۷۵(.  سادات، طاهره  يمظلوم. ۱۹ ت ي
. تهران. رشد ا ي کارشناس ةان نام يپا. "ي جامع و کاربرد   ة برنام ئة دخترانه به منظور ارا    يي مدارس ابتدا  يبدن

  . دانشگاه تهران
. " در مدارس اسـتان لرسـتان      يت بدن يت موجود درس ترب   ي وضع يبررس). "۱۳۷۱(. همت فر، احمد  . ۲۰
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