
 

 

 

 

 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1397 بهار، 1شمارة ، 10دورة 

  129 -143: ص ص 
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  يديكل يهاواژه
  .يآموزش تيموقعي، دروس مدرسه، مدارس متوسطه، بدن تيدرس ترب، آموزان دانش

  

                                                           
 -  09153318042: تلفن: نويسنده مسئول Email : saeedabdi264@gmail.com                                                                 

                                                                                                      



 1397بهار ، 1 ، شمارة10هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دورة  نشرية پژوهش                                                      130

 

 

 مقدمه

در مدارس ايران شرايط خاصي دارد درس تربيت بدني 

تأمين منابع انساني  هاي اخير از نظر و با اينكه در سال

تحوالت مثبت و  ،ريزي درسي ويژه برنامه متخصص و به

ديدگاه و نگرش ولي  ،بسياري را تجربه كرده است

درس به  نسبت آموزان دانشنفعان اصلي آن مانند  ذي

 موقعيت آموزشي اين درسمهمي در امل تربيت بدني ع

در نگرش  تواند يمدرس تربيت بدني ، زيرا )24( است

به فعاليت بدني مؤثر آموزان و حتي والدين نسبت  دانش

والدين، مانند ترين افراد  نزديك همچنين ديدگاه. باشد

 دروسموقعيت آموزشي معلمان و مديران مدارس در 

وجود فوايد بسيار فراوان درس  با البته. است اثرگذار

مناسبي  موقعيتاين درس كه رسد نظر مي تربيت بدني، به

  . )17( س نداردمدار ةدر برنام

 تيترب درسمختلف  بارة ابعاددربسياري تحقيقات 

افزاري مانند امكانات  هاي سخت ويژه در زمينه بهي و بدن

كه به بررسي موضوعاتي مانند  ه استگرفتام جورزشي ان

محتوا، فضا و امكانات، اهداف، ارزشيابي و ضرورت كتاب 

يكي از موضوعات مهم، بررسي موقعيت  .اند درسي پرداخته

درس تربيت بدني در مقايسه با ساير دروس مدرسه است 

 حساب بهسنجي مستقيم  آن را نوعي نگرش توان يمكه 

بين نگرش مثبت  ه شده استنشان داد كهطور همان. آورد

بخش از اين درس و افزايش  لذت ةبه تربيت بدني و تجرب

ي وجود دارد مستقيم ةعمر رابط طول درفعاليت بدني 

و  )1381( اصالنخانيالبته برخي محققان مانند ). 21(

موقعيت و جايگاه درس معتقدند كه  )1387( خاوري

و  تربيت بدني در ميان ساير دروس روشن نيست

مشكل اساسي درس تربيت بدني را  نيز )1383(اسماعيلي 

  ).2( داند يمنبود نگرش مثبت نسبت به اين درس 

كه  دهد يمنشان در اين زمينه  ها پژوهش مرور

متفاوت و گاه  يها دگاهيدنفعان مختلف آموزشي،  ذي

ر بيشتنگرش مثالً . متضادي نسبت به اين درس دارند

). 8،3( مديران و معلمان به درس تربيت بدني مثبت است

درصد مديران  5از مديران زن و تنها  كدام چيهبا اينكه 

همچنين در  واول  اولويتمرد درس تربيت بدني را در 

اين درس  مدارس درصد مديران 43/2متوسطه تنها  دورة

ولي در تحقيق جديدتر،  ،)9( اند دادهرا در اولويت اول قرار 

درصد معلمان نسبت به درس  54درصد مديران و  57

كه ) 4(تربيت بدني مدارس ابتدايي ديدگاه مثبتي داشتند 

معلمان و مديران را تا حدي روند تغييرات مثبت ديدگاه 

  .دهد يمنسبت به درس تربيت بدني نشان 

فعال  مي توانند از والدين نيز مانند مديران و معلمان

و  ندكنبيشتري  آموزان در مدرسه حمايت دانشبودن 

كه برخي طور همان .الگويي مناسب براي فرزندانشان باشند

 تيفعال به نيوالد مثبت نگرش كه ندا هداد نشانمحققان 

نتايج ). 31،26( دارد فرزنداننگرش  بري مثبت ريتأث ،يدنب

دهد كه  نشان مي 1379تا 1371ات بسياري از سال قيتحق

موقعيت درس تربيت بدني از ديدگاه والدين پايين و تا 

 و مرد نامعلم درصد 66 كه يطور بهحد متوسط است، 

 درس به راوالدين  توجه زانيم زن، نامعلم درصد 5/69

). 16( اند كرده گزارش متوسط و كم حد دري بدن تيترب

 كه معتقدند مدارس رانيمد و رانيدب درصد 80 در ضمن

 ريسا از كمتر را خود فرزنداني ورزشي ها شرفتيپوالدين 

نتايج،  براساسبا وجود اين و ). 6( كنند يم دنبال دروس

 دروس بر ورزشبيش از نيمي از والدين معتقدند كه 

البته در برخي ). 11( ندارداثر منفي  فرزنداني نظر

ر والدين به درس بيشتنگرش خارجي و داخلي  تحقيقات

ي ملية اتحادهمچنين ). 34،14،5(بود تربيت بدني مثبت 

 از نفر 600 دگاهيد ،)2000(1كايآمر يبدن تيترب و ورزش

 و شد ايجو مدارس دري بدن تيترب كالسة دربار را نيوالد

                                                           
1. The National Association for Sport & Physical 
Education (NASPE) 
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ة برنام وجود خواستار زين آنان درصد 81 كه داد نشان

نتايج تحقيق  كه يدرصورت. هستند مدارس دري بدن تيترب

نشان داد از ديدگاه والدين درس تربيت بدني در بين ده 

  ).18(درس در رتبة هفتم قرار دارد 

ة درس تربيت بدني دربار آموزان نيز دانش ديدگاه

 نگرشدادند  نشان، چون برخي محققان است بسيار مهم

ي بدن تيفعال در شركتمهمي براي  عامل آموزان دانش

 تربيت درس ديگري موقعيتدر تحقيق البته ). 41( است

 در بين آموزان اين درس را دانشپايين بود و بدني 

همچنين در ). 30( اولويت نهم قرار دادند درس در14

آموزان نشان دادند درس  درصد دانش 43 تحقيقي ديگر،

آموزشي مدرسه مهم است و آن را تربيت بدني در روند 

چهارم قرار  تبةانگليسي و علوم، در ر رياضي، دروس ازبعد 

از طرف ديگر، با اينكه مشخص شد بيشتر ).22(د دادن

آموزان جايگاه درس تربيت بدني را در مقايسه با  دانش

از معلمان و مديران ارزيابي كرده  تر نييپاساير دروس 

به  يآموزان نگرش مثبت دانشر ، ولي بيشت)3(بودند 

جايگاه درس تربيت بدني دارند و آن را در رديف دروس 

نگرش تحقيقات بسياري ). 1( اند دادهرياضي و علوم قرار 

 اند دادهبدني را نشان  آموزان به درس تربيتمثبت دانش

موقعيت درس در ضمن با بررسي ). 40،34،19،15،8(

هنمايي نشان داده دورة را تربيت بدني در بين ده درس

ششم و  ةآموزان در رتب از ديدگاه دانش شد كه اين درس

 ادبيات و زبان انگليسي، علوم، بعد از دروس رياضي،

  ).18(قرار دارد وفن  حرفه

نفعان  برخي محققان نيز نشان دادند كه نگرش ذي

آموزشي به درس تربيت بدني و اولويت قائل شدن براي 

ويژه  به). 36(كند  تغيير ميآن تحت تأثير سن و جنسيت 

آموزان به درس تربيت بدني با  اينكه نگرش مثبت دانش

در ). 40،35،27(يابد  افزايش دورة تحصيلي كاهش مي

 تيترب به را تر كوچك آموزان دانش نگرشها  برخي پژوهش

 آموزان دانشه شد داد نشان و كردي ابيارز تر مثبتي بدن

ي بدن تيفعال انواع بهي شتريب عالقة تر نييپاهاي  كالس

ي پ موضوع نيا به زينمحققان ديگري ). 36،29،20( دارند

 شيافزا باي بدن تيترب به آموزان دانش نگرش كه بردند

همين موضوع در ). 33،23( ابدي يم كاهشي ليتحصدورة 

ويژه در دورة  كاهش فعاليت بدني دختران در مدارس و به

متوسطه و با افزايش سن وجود دارد كه بخشي از اين عدم 

فعاليت و عالقه ممكن است به ديدگاه ونگرش آنها نسبت 

ي مختلف دروس مدرسه وابسته باشد و مقايسة ها جنبهبه 

رس تربيت بدني هاست كه بر موقعيت د همين ويژگي

كه اولويت پاييني براي اين  شود يماست و سبب  اثرگذار

 .درس در نظر بگيرند

با اينكه در تحقيقات بسياري ديدگاه و نظرهاي كلي 

نفعان اصلي درس تربيت بدني بررسي شده است  برخي ذي

، ولي در اين تحقيق ديدگاه چهار گروه از )18،10،3(

يرهاي مختلف آموزشي متغ دربارةويژه  نفعان و به ذي

دروس دورة متوسطه مورد توجه قرار گرفته كه با افزايش 

سن، فشردگي دروس، فشار اجتماعي و ادامة تحصيل 

با ديدگاه  ها گروهكه اين  شود يمهمراه است و سبب 

 دربارة تر نييپاي تحصيلي ها دورهمتفاوتي نسبت به 

در  ي متفاوتي براي آنهاها تياولودروس قضاوت كنند و 

كه مديران، معلمان، والدين و كلي مشخص نيست  طور به

آموزان در دورة متوسطه چه اولويتي براي درس  دانش

تربيت بدني در مقايسه با ساير دروس در نظرمي گيرند؟ از 

نفعان  دهد كه ذي ي نشان ميبند رتبهطرف ديگر، اين 

ي مختلف اين درس ها جنبهاصلي چه اهميتي براي 

در پژوهش حاضر اولويت درس تربيت  ،رو نيازا. ندا قائل

آموزان ديدگاه دانش از گريدبدني نسبت به دروس 

 مخاطبان اصلي اين درس و هم از ديدگاه والدين، عنوان به

-ترين الگوي رفتاري دانشمهم ةمثاب به معلمان ومديران 

  .آموزان بررسي شده است
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  ي پژوهششناس روش
 نيا يآمار يجامعه :پژوهش يجامعه و نمونه آمار

دانش آموزان دختر وپسر مدارس  ي هيپژوهش را كل

و ) نفر 20830(متوسطه  يدوره  يردولتيوغ يدولت

 يمدارس مورد بررس رانيمد هيكل نيآنها، همچن نيوالد

 يبدن تيترب رينفر دب 73نفر كه  1537( رانيودب) نفر 76(

نمونه . دادند ليرشت تشك رمدارس متوسطه شه) بودند

نظام مند انجام گرفته  يو تصادف يبه روش خوشه ا يريگ

مدارس،تعداد  رانيمد هيطبق جدول مورگان،كل. است

 تيرتربيغ ريدب 291و  يبدن تيترب ريدب15(ريدب306

 يآنها به عنوان نمونه  نيدانش آموز ووالد 377و) يبدن

ابتدا مدارس متوسطه در نواحي شهر .انتخاب شدند قيتحق

 4مدرسه دخترانه و 4رشت مشخص شد و از هر ناحيه 

با توجه به . مدرسه پسرانه به صورت تصادفي انتخاب شد

دانش آموز و  400معلم،  310احتمال افت آزمودني ها،

 يحداقل دارا نيالبته والد.والدين آنها انتخاب شدند

بودند كه به  يهمان دانش آموزان نيو والد پلميمدرك د

با توجه به تفاوت جامعه آماري . پاسخ دادند شنامهپرس

آموزان دختر وپسر وهمچنين معلمان زن ومرد،  دانش

دانش  226معلم مرد،و تعداد  115معلم زن و195تعداد 

  .دانش آموز پسر بودند174آموز دختر و 

محقق  ي پژوهش از پرسشنامه نيدر ا :پژوهش  ابزار

و  ينظر يساخته استفاده شد كه با استفاده از مبان

آزمون  يداخل ديجد  قيدو تحق ژهيو به و قيتحق نهيشيپ

 25را در  يآموزش تيابزار موقع نيا). 18،1(ديگرد يطراح

دروس دوره  هيدر كل يمشترك و قابل بررس يرآموزشيمتغ

ارتباط با  ت،يمتوسطه مانند اهميت، عالقه، لذت، اهم

خسته شدن، آسان بودن، مفيد بودن و  ل،يشغل و تحص

  ،يآموزش ريها در مورد هر متغ يآزمودن.ديسنج يغيره م

)  تياولو نيتر نييپا( 1با رتبه  بيدروس را به ترت هيكل

 تيكردند وموقع يم يبند تياولو)  تياولو نيبهتر( 5تا 

 يرهايهمه متغ تيجمع اولو صلهردرس با حا يآموزش

 نيكه از مجموع ا يدرس شد يمحاسبه م يآموزش

 يآموزش تيكرد، موقع يكسب م يشتريب ازيرهاامتيمتغ

 ييروا نييتع يبرا. دروس داشت ريسا انيدر م يبهتر

 20و يبدن تيدانشكده ترب دينفر از اسات 12ابزار، يصور

دروس مختلف  يآموزش ينفر از كارشناسان وسرگروه ها

مختلف پرسشنامه  يها جنبهمتوسطه، در مورد  يدوره 

. دياعمال گرد زيآنان ن يشنهادهاياظهارنظر كردند و پ

با  يپرسشنامه در چهار گروه آزمودن يميزان ثبات درون

 دييتا) r=  82/0تا  r=  77/0(استفاده از آلفاي كرونباخ 

 .شد

ي با توجه به جامعه : ها و تحليل داده آوري جمع

آموزان هر رشته تحصيلي، ابزار پژوهش با  آماري دانش

 ليو پس از تكم عياز محققان در مدارس توز يكيحضور 

آموز سال  دانش 15در مدارس پسرانه . شد يجمع آور

 4دانش آموز تجربي و 6آموز از رشته رياضي،  دانش 6اول، 

 15انتخاب شدند و در مدارس دخترانه  نيدانش آموز انسا

دانش آموز  10دانش آموز رياضي،  6وز سال اول، دانش آم

دانش آموز انساني انتخاب شدند و معلمان نيز  8تجربي و 

با توجه به جامعه آماري آن ها درگروه هاي مختلف 

آموزشي، انتخاب شدند پرسشنامه مديران و معلمان در 

به هر گروه و رشته  مربوطهاي آموزشي  جلسات گروه

پرسشنامه . دارس توزيع شدتحصيلي و همچنين در م

آموزان سال اول متوسطه در حضور محقق در  والدين دانش

آموزان  مدارس توزيع شد و نيمي از والدين دانش

هاي رياضي، تجربي و انساني نيز پرسشنامه خود را  رشته

در حضور محقق در مدرسه پاسخ دادند و پرسشنامه بقيه 

ها شد و به  والدين در پاكت مخصوص تحويل فرزندان آن

آن ها توضيح داده شد از والدين خود بخواهند بدون 

مشورت با آنها، پرسشنامه را تكميل كنند و روز بعد به 

در مجموع . مدير يا معاون آموزشي مدرسه تحويل دهند
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 70آموزان و حدود  پرسشنامه كليه مديران، معلمان، دانش

مدت پاسخگويي . والدين در حضور محقق كامل شد ددرص

بررسي توزيع  يبرا.  دقيقه بود 30به سواالت در حدود 

 يبررس يها توسط آزمون كالموگراف اسميرنوفو برا داده

 ،يتنيو وماني دمن،يفر يها از آزمون ها هيفرض

 استفاده p ≤05/0در سطح سيو كروسكال وال لكاكسونيو

اسميرنوف نشان داد كه  -افآزمون كالموگر جنتاي.شد

يافته هاي تحقيق با استفاده . ستيداده ها طبيعي ن عيتوز

مورد تجزيه وتحليل قرار  18نسخه  SPSSاز نرم افزار

  .گرفت

 

 دگاهيدروس از د تيموقع سهيمقا :  پژوهش هاي افتهي

براساس آزمون فريدمن نشان دادكه  نيآموزان و والد دانش

اول تا پنجم  هاي تياز اولو كي چيدر ه يبدن تيدرس ترب

 تيدراولو رانيمعلمان و مد دگاهيازد يقرار نگرفته است،ول

  .هاي اول تا چهارم قرار داشت

آموزان اول دهد كه دانشنشان مي 1هاي جدول داده

رتبة هفتم و والدين در  در رامتوسطه، درس تربيت بدني 

اند و دروس تخصصي و اصلي در رتبة هشتم قرار داده

اولويت  رانيمد والبته معلمان . اولويت باالتري قرار داشتند

دهندة اند كه نشانبااليي براي اين درس در نظر گرفته

آگاهي اين افراد و ديدگاه مثبت آنها نسبت به درس 

  .تربيت بدني است

آموزان رشتة رياضي ، دانش2هاي جدول براساس داده

دني را در رتبة هفتم، والدين در رتبة نهم، درس تربيت ب

در رتبة چهارم  رانيمد ومعلمان اين درس را در رتبة دوم 

نتايج نشان داد درس تربيت بدني از ديدگاه . اند داده قرار

ديدگاه مديران  از وآموزان و والدين در اولويت پايين دانش

ديدگاه  ضمندر . در اولويت بااليي قرار دارد معلمان و

و ديدگاه معلمان به ديدگاه  ،آموزان به ديدگاه والدين دانش

  .است تر كينزدمديران 

  
  سال اول متوسطه رانيو مدمعلمان ، والدين، آموزان دانش دگاهيدموقعيت درس تربيت بدني از . 1جدول 

ميانگين 
 ها رتبه

 مديران
ميانگين 

 ها رتبه
 معلمان

ميانگين 
 ها رتبه

 والدين
ميانگين 

 ها رتبه
 اولويت انآموز دانش

 1 رياضي 37/9 رياضي 59/9 رياضي 97/8 رياضي 60/9

 2 فيزيك 98/7 فيزيك 81/7 تربيت بدني 41/8 فيزيك 77/7

 3 يشناس ستيز 68/7 زبان انگليسي 29/7 زبان انگليسي 97/6 تربيت بدني 76/4

44/7 
 اتيو ادبزبان 

 فارسي
 4 زبان انگليسي 82/6 يشناس ستيز 85/6 يشناس ستيز 88/6

 5 شيمي 78/6 شيمي 74/6 فيزيك 39/6 زبان انگليسي 61/6

 6 اجتماعي 89/5 اجتماعي 58/5 شيمي 95/5 شيمي 33/6

 7 تربيت بدني 67/5 و قرآنديني  08/5 ديني 87/5 و قرآنديني  79/5

 41/5 اجتماعي 71/5
 اتيو ادبزبان 

 فارسي
 54/4 تربيت بدني 05/5

 اتيو ادبزبان 

 فارسي
8 

 97/4 اجتماعي 92/4 يشناس ستيز 78/3
 اتيو ادبزبان 

 فارسي
 9 و قرآنديني  50/4

 10 عربي 25/4 عربي 50/4 يزير برنامه 13/4 يزير برنامه 78/2

 11 يزير برنامه 51/2 يزير برنامه 54/2 عربي 10/2 عربي 41/2
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  علوم رياضي رشتة رانيو مدمعلمان ، والدين، آموزان دانش دگاهيداولويت درس تربيت بدني از . 2جدول 
ميانگين 

 ها رتبه
 مديران

ميانگين 
 ها رتبه

 معلمان
ميانگين 

 ها رتبه
 والدين

ميانگين 
 ها رتبه

 اولويت انآموز دانش

34/11  

 

و رياضي 
 حسابان

45/10  
و رياضي 
 حسابان

12/11  
و رياضي 
 حسابان

87/10  
و رياضي 
 حسابان

1 

37/9 57/9 فيزيك  59/9 تربيت بدني  82/9 فيزيك   2 فيزيك 

48/8 56/8 زبان انگليسي  وتريو كامپآمار    25/8 12/8 زبان انگليسي   3 شيمي 

32/8 72/7 تربيت بدني  49/7 فيزيك  و جبرهندسه    71/7  4 زبان انگليسي 

91/7 وتريو كامپآمار    25/7 و جبرهندسه    34/7 58/7 شيمي  و جبرهندسه    5 

38/7 49/6 شيمي  20/6 زبان انگليسي  97/5 ديني و قرآن   6 ديني و قرآن 

05/6 و قرآنديني    31/6 63/5 شيمي  85/5 آمار و كامپيوتر   7 تربيت بدني 

61/5  
 اتيو ادبزبان 

 فارسي
84/5  

زبان و ادبيات 
 فارسي

32/5  
زبان و ادبيات 

 فارسي
12/5  8 تاريخ و جغرافيا 

15/4 93/4 هندسه و جبر  31/5 آمادگي دفاعي  99/4 تربيت بدني   9 آمار و كامپيوتر 

63/3 07/4 عربي  39/4 ديني و قرآن   
تاريخ و 
 جغرافيا

81/4  
زبان و ادبيات 

 فارسي
10 

29/3 95/3 تاريخ و جغرافيا  22/4 تاريخ و جغرافيا  03/4 عربي   11 عربي 

48/2 دفاعيي آمادگ   86/2 15/3 عربي  14/3 آمادگي دفاعي   12 آمادگي دفاعي 
  

) 3جدول (آموزان و والدين رشتة علوم انساني  دانش

نيز مانند رشتة رياضي، اولويت پاييني براي درس تربيت 

آموزان درس تربيت بدني  اين دانش. اندگرفته نظر دربدني 

اند، رتبة نهم و والدين در رتبة هشتم قرار داده در را

 در رادرس تربيت بدني  رانيمد ومعلمان  كه يدرصورت

اين نتايج نشان داد كه ديدگاه مديران . رتبة اول قرار دادند

نسبت به درس تربيت بدني نسبت به والدين و  معلمان و

  .تر استآموزان مثبت دانش

  

  علوم انساني رشتة رانيو مدمعلمان آموزان، والدين،  ولويت درس تربيت بدني از ديدگاه دانشا. 3جدول 
ميانگين 

 ها رتبه
 مديران

ميانگين 
 ها رتبه

 معلمان
ميانگين 

 ها رتبه
 والدين

ميانگين 
 ها رتبه

 اولويت آموزان دانش

 89/7 تربيت بدني 98/8 تربيت بدني 71/9
اقتصاد و 

 يشناس جامعه
92/7 

اقتصاد و 
 يشناس جامعه

1 

32/8 
زبان و ادبيات 

 فارسي
88/7 

زبان و ادبيات 
 فارسي

 2 تاريخ و جغرافيا 81/7 زبان انگليسي 74/7

69/7 زبان انگليسي 39/7 زبان انگليسي 07/8 عربي 48/7 3 عربي
26/7 رياضي 23/7 شناسي روان 90/6 ديني و قرآن 20/7 4 ديني و قرآن
19/7 شناسي روان 77/6 عربي 89/6 تاريخ و جغرافيا 92/6 5 زبان انگليسي

 64/6 ديني و قرآن 88/5 رياضي و آمار 71/6
زبان و ادبيات 

 فارسي
60/6 

زبان و ادبيات 
 فارسي

6 

 66/5 ديني و قرآن 10/6
اقتصاد و 

 يشناس جامعه
 7 رياضي و آمار 46/5 رياضي و آمار 42/5

 77/4 فلسفه و منطق 11/5
تاريخ و 
 جغرافيا

 8 شناسي روان 52/4 تربيت بدني 24/5

29/3 
تاريخ و 
 جغرافيا

 9 تربيت بدني 48/4 شناسي روان 23/4 عربي 47/4

24/3 
اقتصاد و 

 يشناس جامعه
02/4 

فلسفه و 
 منطق

 10 فلسفه و منطق 04/4 آمادگي دفاعي 61/3

27/3 آمادگي دفاعي 95/2 آمادگي دفاعي 66/1 فلسفه و منطق 57/3  11 آمادگي دفاعي
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  علوم تجربي رشتة رانيو مدمعلمان آموزان، والدين،  اولويت درس تربيت بدني از ديدگاه دانش. 4جدول 
ميانگين 

 ها رتبه
 مديران

ميانگين 
 ها رتبه

 معلمان
ميانگين 

 ها رتبه
 والدين

ميانگين 
 ها رتبه

 اولويت انآموز دانش

 1 يشناس ستيز 12/11 يشناس ستيز 52/10 تربيت بدني 62/9 يشناس ستيز 97/10

 2 شيمي 16/9 زبان انگليسي 64/9 زيست 57/9 تربيت بدني 68/9

 3 رياضي 65/8 شيمي 81/8 رياضي 35/9 فيزيك 53/9

 4 فيزيك 14/8 فيزيك 17/8 شيمي 48/7 رياضي 88/8

 5 زبان انگليسي 40/7 رياضي 77/7 فيزيك 30/7 شيمي 37/8

 6 تربيت بدني 30/6 ديني و قرآن 61/6 زبان انگليسي 15/7 زبان انگليسي 33/7

 7 ديني و قرآن 22/6 تربيت بدني 80/5 ديني و قرآن 50/6 ديني و قرآن 21/7

زبان و ادبيات  25/4
 فارسي

زبان و ادبيات  43/6
 فارسي

زبان و ادبيات  21/5
 فارسي

زبان و ادبيات  50/5
 فارسي

8 

 9 عربي 64/4 عربي 73/4 دفاعيآمادگي  28/4 هندسه و آمار 25/4

 10 هندسه و آمار 11/4 تاريخ جغرافيا 52/4 هندسه و آمار 06/4 تاريخ و جغرافيا 90/2

 11 تاريخ و جغرافيا 60/3 هندسه و آمار 40/3 عربي 24/3 آمادگي دفاعي 33/2

  12 آمادگي دفاعي 15/3 آمادگي دفاعي 26/3 ايو جغرافتاريخ  01/3 عربي 32/2
  

، اولويت درس تربيت 4هاي جدول دادهبر اساس  

آموزان و والدين رشتة علوم تجربي، بهتر از بدني در دانش

آموزان و والدين رشتة علوم رياضي و انساني ديدگاه دانش

دهد درس تربيت بدني از ديدگاه نتايج نشان مي. است

ديدگاه مديران  از وآموزان و والدين در اولويت پايين دانش

  .در اولويت بااليي قرار دارد معلمان و

  
  مختلف يها دگاهيداز  دروس ريسا تيموقع درس تربيت بدني با موقعيت ةمقايس. 5جدول 

 
 

 آموزان از ديدگاه دانش

 
 تربيت بدني

رتبه ميانگين  
انحراف 
داري امعن Z استاندارد  

12/45  85/15  
 ٭001/0 ‐507/6 42/49 ساير دروس  11224/4  

  از ديدگاه والدين
78/42 تربيت بدني  560/14   

425/8 -  

 
٭001/0  

 
43/48 ساير دروس  27388/5  

 واز ديدگاه مديران 
  معلمان

60/55 تربيت بدني  206/13  
653/15- ٭001/0   

68/44 ساير دروس  75764/5  

  .دار است معنا P>05/0در سطح    *
  

جدول ( دار ويلكاكسونهاي عالمتنتايج آزمون رتبه

 ةميانگين رتبآموزان  از ديدگاه دانشكه دهد مي نشان، )5

 تيترب درس ةرتبداري باالتر از اساير دروس به شكل معن

همچنين از ديدگاه .)Z=-507/6؛P>001/0( است يبدن

 باالتر از يدار امعن شكلساير دروس به  والدين موقعيت

 ).Z=- 425/8؛ P>001/0(بدني است  تربيت درس تيموقع

درس از ديدگاه مديران و معلمان موقعيت  كه يدرصورت

ساير  موقعيتداري باالتر از ابدني به شكل معن تربيت

 ).Z=-653/15؛ P>001/0(دروس است 

آزمون كروسكال واليس نشان داد كـه  ، 6جدول  نتايج

بدني از ديدگاه والدين، معلمـان،   لويت درس تربيتوبين ا

ــش ــديران و دان ــ م ــاوت معن ــوزان تف ــود دارد داري اآم وج
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)001/0<P 182/237؛=X2( .  با توجه به اين نتـايج مـي-

بـدني را  آموزان درس تربيت  توان گفت كه والدين و دانش

 درهاي پايين و معلمان و مـديران ايـن درس را   در اولويت

 .اندي بااليي قرار دادهها تياولو

 

  ها يآزمودن دگاهيد ازدرس تربيت بدني در ميان ساير دروس  موقعيت آموزشي. 6 جدول
  داري معنا  X2  درجة آزادي ميانگين رتبه تعداد گروه
 400 77/506 والدين

 ٭001/0  3 182/237
 275 40/887 معلمان

 252 35/831 مديران

 400 22/562 آموزان دانش

  دار است معنا P>05/0در سطح          *
 

  آموزان دختر و پسر درس تربيت بدني از ديدگاه دانش موقعيت. 7جدول 
  يدار امعن  يو ةآمار ها رتبهمجموع  ميانگين رتبه تعداد جنسيت

 درس تيموقع

 تربيت بدني 

  227 26/190 50/43188 دختر

500/17310 

 

 ٭042/0  173 94/213 50/37011 پسر

 .دار است معنا P>05/0در سطح    *

 

دهد  مينشان  ، )7جدول ( نتايج آزمون يومن ويتني

از  )94/213(بدني  درس تربيت ةميانگين رتب كه بين

اين درس از  ةميانگين رتبو آموزان پسر  دانشديدگاه 

داري تفاوت معنا )26/190( آموزان دختردانش ديدگاه

درس براي آموزان پسر اولويت باالتري  دانش وجود دارد و

 .نداتربيت بدني قائل شده

 نشان ، 7در جدول  نتايج آزمون كروسكال واليس

بدني از ديدگاه درس تربيت ةكه بين رتب دهدمي

-اتفاوت معن متوسطه دورة مختلفهاي آموزان رشته دانش

با توجه به  ).X2=798/5؛ P>122/0(داري وجود ندارد 

هاي دوم و آموزان پاية اول متوسطه پايهاين نتايج، دانش

سوم تجربي درس تربيت بدني را در اولويت باالتري قرار 

 .اند داده

 

  هاي مختلف آموزان رشته ديدگاه دانش درس تربيت بدني ازموقعيت . 8جدول 
آزادي ةدرج ميانگين رتبه تعداد گروه  X2 داري امعن  

182 55/212 اول متوسطه  

3 798/5  122/0  
61 57/172 انساني  

73 63/193 رياضي  

84 65/200 تجربي  

 

  و بررسي بحث
با توجه به تفاوت در تعداد دروس هر  پژوهشدر اين 

آموزان و همچنين تفاوت در دروس تخصصي از دانش پايه

 صورت به در هر گروه بدني درس تربيت، موقعيت آنها

آموزان  نتايج، دانش براساس .شده است مستقل مقايسه

پاية اول درس تربيت بدني را در ميان يازده درس در رتبة 

هاي رياضي و تجربي نيز  اند و در رشتهششم قرار داده

 ششم درس تربيت بدني در ميان دوازده درس در رتبة
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رتبة نهم را درميان  آموزان رشتة انساني قرار گرفت و دانش

كه طور همان .اند يازده درس به درس تربيت بدني داده

بدني  ها، درس تربيتگروه ةدهد در همنتايج نشان مي

كه با تحقيقات  جزء پنج اولويت اول قرار نگرفته است

را  5تر از اي پايينبسياري همخواني دارد و همگي رتبه

). 37،30،20،18(اند براي درس تربيت بدني گزارش كرده

دروس علوم پايه در اولويت باالتري  ،اين تحقيقات درالبته 

دروس دورة راهنمايي آموزان در دانش مثالً. قرار داشتند

هاي اول و دوم قرار دادند كه رياضي و علوم را در اولويت

نتايج اين  البته. )18( با نتايج اين پژوهش همسوست

 مثالً. ني نداردپژوهش با نتايج برخي تحقيقات همخوا

بدني را در  آموزان درس تربيتدانشه شد نشان داد

اولويت چهارم و بعد از رياضي، زبان انگليسي و علوم قرار 

درس تربيت بدني در ات ديگري تحقيق درو ) 26( دادند

تحقيقات  درهمچنين . )32،1( اولويت اول قرار داشت

بدني آموزان درس تربيت نشان داده شد كه دانش ديگري

بدني   دانند و نگرش مثبتي به درس تربيترا مهم مي

 ).40،13،12،3( ارندد

آموزان درس تربيت بدني را  در تحقيقات مذكور دانش

يكي از داليل آن  شايد. مهم يا در اولويت باالتر قرار دادند

درس تربيت بدني با ساير دروس باشد كه به  ةعدم مقايس

ر اين تحقيقات فقط آن پرداخته نشده است، همچنين د

، لذت، فوايد سالمتي و تياهممانند  يك يا چند متغير

از متغيرهاي  الزم بودشده است كه  بررسيفعاليت بدني 

البته برخي از اين . استفاده شود يتر قيدق وبيشتر 

. اند گرفتهمتغيرها در تحقيقات مختلف مورد توجه قرار 

 آموزان شدان مثبت نگرش كهمثالً در تحقيقي بيان شد 

 بودن ديمف درك لذت، باي ميمستقرابطة  احتماالً مدرسه

 نشانمحققان ديگري ). 39( داردي ريپذ تعلق احساس و

ي بدن تيترب در مثبت اتيتجرب كهي آموزان دانش دادند

 برعكس و هستند خود تيفعالة ادام خواستار دارند

ي بدن تيدر ترب كنند يم احساس كهي آموزان دانش

با توجه  ).39،38( برند ينم لذت خود تيفعال از اند ناموفق

توان دريافت كه در كشور ما  مياين موضوع به 

تري به دروس علوم پايه دارند و  آموزان نگرش مثبت دانش

يكي  توان يمدهند كه  به اين دروس اهميت بيشتري مي

از داليل آن را نقش و اهميت دروس علوم پايه در كنكور 

درس تربيت ديگر،  از طرف. انستها د ورودي دانشگاه

در تمام  يا رشته نيبيك درس عمومي و  عنوان بهبدني 

 كنكور درچنداني  ارزش واست شناخته شده  ها هيپا

  .)18،1( ددارآموزان ندانش و آيندة شغلي سراسري 

تجربي و  ةنشان داد در رشتحاضر نتايج پژوهش  

و بعد از  و هفتم ششم ةرياضي درس تربيت بدني در رتب

دروس علوم پايه و زبان انگليسي قرار گرفته كه در كنكور 

در . ستهاسراسري از دروس تخصصي و مهم اين رشته

 بعد وانساني اين درس در اولويت نهم  علوم و اتيادب رشتة

 سبب به ،پايه قرار گرفته است علوم واز دروس تخصصي 

تماعي اهميت دروسي مثل عربي، ادبيات، اقتصاد، علوم اج

دروس  ءهاي ديگر جزكه در رشته ايجغراف وو تاريخ 

دروس تخصصي و با  ءانساني جز ةو در رشت اند عمومي

- كنكورند، درس تربيت بدني از سوي دانش در باالضرايب 

 طرف از .گرفته است تري قرار آموزان در اولويت پايين

نيز از سوي مسئوالن  دورة متوسطه اين درس درديگر، 

 ةحذف درس تربيت بدني دور سببكه  است تر تياهم كم

چهارم متوسطه و حذف يك ساعت از اين درس در دورة 

 يبند تياولودر  تواند يمسوم متوسطه شده است و 

 . بسزايي داشته باشد ريتأثآموزان  دانش

داري بين ابررسي نتايج پژوهش نشان داد تفاوت معن

از  ساير دروسموقعيت درس تربيت بدني با  موقعيت

- اولويت بدني در ديدگاه والدين وجود دارد و درس تربيت

 والدين درس تربيت بدني دگاهيد از .شتهاي پايين قرار دا

 اول، ةيپا هفتم قرار گرفته و در ةرتب تجربي در رشتة در
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انساني در اولويت هشتم قرار گرفته  ةرياضي و رشت ةرشت

لدين دروس از سوي وا يبند تياولواين نتايج با  .است

 مانند يكي ازدر اين پژوهش . )18( همخواني دارد

ر ، والدين درس تربيت بدني را د)18( اي جديده پژوهش

دادند و جايگاه اين درس را نسبت به  آخر قرار يها تياولو

ساير دروس خوب ارزيابي نكردند و در هر دو پژوهش 

  . شتاول قرار دا يها تياولودروس علوم پايه در 

تحقيقات ديگري نيز به نگرش والدين به درس تربيت 

و  يبند تياولو، البته اين دروس را اند پرداختهبدني 

، ميزان اهميت مختلفي تحقيقات در. اند نكردهمقايسه 

اظهار  و والدين به درس تربيت بدني را كم ارزيابي كرده

كه با ) 12( دند والدين هيچ توجهي به اين درس ندارندكر

نگرش والدين  ،ديگر طرف از .ين تحقيق همسوستنتايج ا

آموزان مثبت  فعاليت بدني دانش به درس تربيت بدني و

 )26،14،5( دهند اي به اين درس مي است و اهميت ويژه

البته در اين . كه با نتايج اين پژوهش متناقض است

بين دروس پرداخته  ةو مقايس يبند تياولوتحقيقات به 

شايد . دي بررسي شده استنشده و متغيرهاي محدو

از  آنهااهميت كم والدين به درس تربيت بدني، آگاهي كم 

 ندةيآدر زندگي  تواند يمثيراتي كه أاين درس و ت

باشد و مسائلي چون توجه بيشتر  ،آموزان ايفا كند دانش

 درمردم به قبولي در دانشگاه و اهميت نداشتن اين درس 

نكردن به درس تربيت  توجه وسراسري، حذف  كنكور

پاياني دورة متوسطه از داليل اهميت  يها كالسبدني در 

نتايج . استندادن به درس تربيت بدني از سوي والدين 

 موقعيتدرس تربيت بدني با موقعيت بين  دهد يمنشان 

داري  اساير دروس از ديدگاه مديران و معلمان تفاوت معن

ديران و معلمان وجود دارد و درس تربيت بدني در گروه م

مديران در  كه يطور به. اي برخوردار استاز اهميت ويژه

 ةتجربي رتب ةرشت ،يك ةانساني به اين درس، رتب ةرشت

 چهارمرياضي، اولويت  ةو در رشترتبة سه  اول ةدر پاي، دو

و رشتة تجربي اند و در گروه معلمان، اين درس در را داده

در  اول ةيپا ورياضي  ةتاول و در رش ةانساني، در رتب ةرشت

اهميت اين  ةدهند اين نتايج نشان. دوم قرار گرفت ةرتب

  .استدرس در بين مديران و معلمان 

بندي دروس از اگرچه تحقيقات داخل كشور به اولويت

درس موقعيت ولي  اند،ديدگاه مديران و معلمان نپرداخته

تربيت بدني در اين پژوهش با برخي از نتايج تحقيقات 

مديران  همچنين مشخص شده است كه. مشابه همسوست

و معلمان، جايگاه درس تربيت بدني را نسبت به ساير 

تر ارزيابي  آموزان بهتر و مثبت دروس، در مقايسه با دانش

نشان داد  مختلفهمچنين نتايج تحقيقات  ).3( اند كرده

ان و معلمان درس تربيت بدني را در جايگاه كه مدير

 اند و عقيده دارند تربيت بدني اهميت وخوبي قرار داده

البته . )3( دارد شانيزندگاي در مالحظه شايانارزش 

تحقيقات همخواني  نتايج اين پژوهش با نتايج برخي

مديران درس تربيت بدني ه شد كه ، نشان دادمثالً. نداشت

از مديران زن  كدام چيهو  دانند ي ميغيرضرور و را ضعيف

 5درس تربيت بدني را در اولويت اول قرار ندادند و تنها 

درصد مديران مرد اين درس را در اولويت اول قرار دادند و 

درصد مديران اين درس را در  43/2متوسطه تنها  دورةدر 

 ازي كي عنوان به مدارس رانيمد .)9( اولويت اول قرار دادند

 دارند فهيوظ آموزان دانش تيترب و ميتعل ميتي اعضا

 دري بدن تيترب  مطلوبي اجراي برا را مساعدي هانهيزم

  ).3( آورند فراهم مدارس

نتايج پژوهش نشان داد بين اولويت درس تربيت     

بدني در ميان ساير دروس از ديدگاه مديران، معلمان، 

. داري وجود دارداآموزان تفاوت معن والدين و دانش

 تر نييپاهاي  آموزان و والدين اين درس را در اولويت دانش

معلمان درس تربيت بدني را  قرار دادند، ولي مديران و

برخي اولويت اول قرار دادند كه با نتايج چهار جزء 

آموزان و والدين  همخواني دارد كه در آن دانشها  پژوهش
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). 18( اين درس را جزء پنج اولويت اول قرار ندادند

كه در آن مديران و دبيران  ديگريهمچنين با تحقيقات 

نگرش مثبت به تربيت بدني داشتند و جايگاه اين درس را 

كه ديگري  و با تحقيقات )3( خوب ارزيابي كردند

بدني را در اولويت سوم و چهارم  آموزان درس تربيت دانش

كه  ديگريو با تحقيقات ) 1( همخواني ندارد  ،قرار دادند

هاي پايين از نظر و معلمان اين درس را در اولويتمديران 

  .) 14،9( اهميت قرار دادند، همسو نيست

رسد نظر مي نتايج پژوهش حاضر به ةبا مشاهد   

بندي از سوي والدين و شباهت و نزديك بودن اولويت

 .برگرددآموزان به وابستگي و ارتباط بيشتر آنها دانش

يري فرزندان نسبت گ همچنين نقش مهم والدين در جهت

دهد و اينكه والدين و به دروس مدرسه را نشان مي

از طرفي . همديگرند هاينگرش ريتأث، تحت آنهافرزندان 

درس تربيت بدني در گروه مديران و  تيتفاوت بين موقع

آموزان و والدينشان شايد از عدم شناخت  معلمان با دانش

- و دانش آموز و ارتباط ضعيف بين مدرسه صحيح از دانش

آموز و مدرسه و والدين آنها باشد و ممكن است جايگاه و 

كه براي اين درس متصورند نتوانستند به را اهميتي 

آموز انتقال بدهند و در انتقال تفكرات خود به  دانش

  .انددهكرآموزان ضعيف عمل  دانش

داري ابررسي نتايج پژوهش نشان داد تفاوت معن   

 درس تربيت ةپسر و دختر دربارآموزان بين ديدگاه دانش

آموزان  بدني در بين دانش درس تربيت. بدني وجود دارد

تجربي در اولويت  ةرياضي و رشت ةاول، رشت ةپسر پاي

. انساني در اولويت هفتم قرار گرفت ةششم و در رشت

 ةتجربي رتب ةاول و رشت يةپا درآموز نيز  دختران دانش

نهم را  ةرتب نيچنهم وهشت  ةرياضي رتب ةهفت، در رشت

هاي تحقيق يافته. انساني به اين درس دادند ةدر رشت

آموزان پسر و دختر نشان داد بين ديدگاه دانشجديدي 

داري وجود اموقعيت درس تربيت بدني تفاوت معن ةدربار

بدني را در اولويت  آموزان پسر، درس تربيتدارد، دانش

لويت ششم آموز اين درس را در او چهارم و دختران دانش

. كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد) 18( قرار دادند

 همسوستمختلفي همچنين اين نتايج با تحقيقات 

نشان دادند  ديگرياز طرف ديگر، تحقيقات . )64،34(

آموزان دختر و پسر در  داري بين دانشاهيچ تفاوت معن

كه با ) 39،19( وجود ندارد نگرش به درس تربيت بدني

اظهار  محققاني نيز .پژوهش حاضر همخواني نداردنتايج 

تفاوت در نگرش  موجبآموزان تفاوت جنسي دانش كردند

همچنين به بيشتر  .شود آنها به درس تربيت بدني مي

آموزان بندي دروس در بين دانششدن تفاوت در اولويت

 تحصيلي اشاره كردند ةدختر و پسر با باال رفتن سن و پاي

)36.( 

ن جايگاه درس تربيت بدني در بين پايين بود

رابطة مستقيمي  تواند يمآموزان دختر نسبت به پسر  دانش

-هاي جسماني آنها نسبت به دانشبا ميزان پايين فعاليت

 مختلفي اين موضوع در تحقيقات. آموزان پسر داشته باشد

تفاوت جنسيتي  ،از طرف ديگر). 36،34( تأييد شده است

 ازدارد و لذت بردن  ريتأثدني در لذت بردن از تربيت ب

 مثالً .)25( شود فعاليت بدني مي ةادام سبببدني  تيترب

آموزان آموزان پسر نسبت به دانش دانش ندا هنشان داد

) 33،28،25( برندبدني لذت بيشتري مي دختر از تربيت

آموزان پسر لذت بيشتري از  دانش نكهيا ليدل بهشايد 

اولويت باالتري به اين درس نسبت  ،برند مي بدني تربيت

تحقيقات  همچنين در .اند دادهآموزان دختر به دانش

هاي تأييد شده است كه پسران بيشتر به ورزش ديگري

شناختي و به مسائل زيبايي دختران ورقابتي و پرخطر 

بنابراين  ).36( مندند عالقههاي ظريف و هنري فعاليت

سائل جسماني و بلوغ به اين نتيجه رسيد كه م توان يم

هاي اجتماعي كم و عدم امكانات و  دختران، حمايت

و همچنين محيط و فضاهاي  آنهافضاهاي مناسب براي 
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كمتري به  عالقةشده است دختران  سببرقابتي زياد 

با فراهم  توان يم. جسماني از خود نشان دهند يها تيفعال

 رقابت وبخش و فارغ از تنش  كردن محيط راحت و لذت

جالب و متناسب با روحيات و  يها تيفعالهمراه  كمتر به

به  آنها شتريبآموز، باعث تشويق  عاليق دختران دانش

درس  ساعت درجسماني و حضور فعال  يها تيفعالانجام 

با توجه به طرح تحول بنيادين . تربيت بدني مدارس شد

با  توان يمدر آموزش و پرورش و احياي درس تربيت بدني 

تربيت بدني و همچنين  برنامةتغييرات اساسي در 

آموز،  ويژه دختران دانش آموزان به مسابقات ورزشي دانش

 يها افتهي. آموزان شد سبب تغيير نگرش اين گروه از دانش

 يها رشتهآموزان  پژوهش نشان داد بين ديدگاه دانش

درس تربيت بدني تفاوت موقعيت مختلف نسبت به 

ه نشان داد هم يديجددر تحقيق . ندارد داري وجود امعن

آموزان تغييري در  كالسي دانش ةبا باال رفتن پايشد 

وجود نيامده  به موقعيت درس تربيت بدني به آنهانگرش 

البته با . كه با نتايج اين پژوهش همخواني دارد) 18(است 

 .)40،36،35،19(مختلفي همخوان نيست تحقيقات نتايج 

 يها دورهآموزان  يقات، نگرش دانشتحقاين البته بيشتر 

اند كه با توجه به اينكه مختلف را با هم بررسي كرده

در آينده شغلي و متوسطه  ةدور ةدروس نظري و پاي

دانشگاهي آنها اهميت بيشتري دارد، در نتيجه اولويت 

، نوع تدريس يكسان .دهندباالتري به اين دروس مي

امتحان پاياني درس هاي مشابه و عدم تفاوت در جذابيت

متوسطه از داليل  ةهاي مختلف دور تربيت بدني در پايه

هاي مختلف ها و رشتهآموزان در پايهديدگاه مشابه دانش

. استبه جايگاه درس تربيت بدني نسبت به ساير دروس 

درس تربيت بدني از نظر ضوابط و مقررات  ضمندر 

ر آموزشي مشابه دروس ديگر مدرسه است، ولي از نظ

شايد پايين . ستينارزش و اهميت مساوي با ساير دروس 

بودن ارزش اين رشته به ماهيت عملي بودن آن مربوط 

هاي ذهني برتر  هاي آموزشي، فعاليت است، زيرا در برنامه

در كارنامة ماهانة ). 18(هاي جسماني است  از فعاليت

آموزان كه در بيشتر مدارس براي آگاهي والدين و  دانش

شود، درس  آموز ارائه مي موزان از پيشرفت دانشآ دانش

گيرد و فقط در  تربيت بدني جزء دروس كارنامه قرار نمي

آموزان نيز جزء دروس پاياني لحاظ  كارنامة پاياني دانش

  . شود مي

با روند فعلي سهولت پذيرش دانشجو  رسد يمنظر  به

آموزان بتوانند  دانش هاي آتي،در سالها در دانشگاه

ي ها تيفعالهاي هنري و ورزشي يا ي به فعاليتاحتر به

 و مورد عالقة خود بپردازند و شايد موقعيت برنامه فوق

درس تربيت بدني از چون . تغيير يابددرس تربيت بدني 

يكساني در  ريتأثلحاظ نمره نسبت به ساير دروس مدرسه 

اولويت باالي دروس ديگر  اگر وآموزان دارد معدل دانش

با  ،ضرايب آنها در كنكور سراسري باشد ميت واه سبب به

ها، درس معدل براي ورودي دانشگاه شرط وحذف كنكور 

موضوع  نيا و دياب يمتربيت بدني نيز اهميت بيشتري 

بسزايي در اولويت اين درس از ديدگاه  ريتأثممكن است 

ي بدن تيترب درس ضمندر  .مخاطبان داشته باشد

 وي جسماني آمادگ حفظي برا را الزم اطالعات تواند يم

 قرار دهد آموزان دانش ارياخت دري زندگ طول در سالمت

يكي از اعضاي تيم  عنوان بهمثالً، مديران مدارس ). 7(

هاي  آموزان، وظيفه دارند زمينه دانش تيترب وتعليم 

 اختصاص وهاي تربيت بدني  مساعد را براي اجراي برنامه

تأمين امكانات، وسايل  ها، دادن زمان كافي براي فعاليت

ورزشي و نگهداري و رفع نواقص مربوط به اين وسايل و 

هاي الزم را براي توسعه و بهبود  بيني همچنين پيش

از معلمان مدارس حتي  كي چيه. امكانات فراهم كنند

توانند در اين زمينه به اندازة  معلمان تربيت بدني نمي

 .مديران، مفيد و مؤثر باشند
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