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،  آموزش  وضعيت  ، توصيف تحقيق  از اين  هدف  :چکيده 

  و بودجه  تأسيساتو   و اماكن  ، امكانات) مدرسان(  انساني  نيروي
  دانشگاه   در واحدهاي٢و   ١ عمومي بدني تربيت  دروس ارائة براي

 توصيفي  منظور از روش  اين  به. ور بود کش٣  منطقة  آزاد اسالمي
  ميداني  روش  ها به شد و داده  استفاده  تحقيق  انجام  براي 

 هاي ير گروهمد  ١٥ شامل  آماري  نمونة. گرديد  آوري جمع
دختر و    دانشجوي١٣٣٥( دانشجو ٢٥٢٤و    مدرس١٢١،  آموزشي 

ها از  داده  آوري جمع   براي. بود) پسر   دانشجوي١١٨٩
  استفاده  باز و بسته  هاي سؤال  شامل  ساخته  محقق  هاي پرسشنامه

،  گروه  مديران  ديدگاه  بين. ١:  داد  نشان  تحقيق  هاي يافته. شد
 ، هماهنگي آموزشي  برنامة  در مورد اهميت  و دانشجويان  مدرسان

 زمان ساعت  يا نبودن  بودن  و كافي  آموزشي  با اهداف  مدرسان 
 بودجة  تخصيص  و نيز نسبت  عمومي  بدني تربيت  دروس  اجراي 
  بين. ٢. وجود دارد  داري معني  ، تفاوت با تعداد دانشجويان  سرانه 

تعداد   تناسب  دربارة  و دانشجويان  ، مدرسان روهگ  مديران  ديدگاه
تعداد   بين  و تناسب  ورزشي  تأسيساتو   با امكانات  دانشجويان
 مديران  ديدگاه  و نيز بين  هر كالس  با تعداد دانشجويان  مدرسان

  دروس  نظري  آموزش  كيفيت در خصوص و مدرسان  گروه 
  .وجود ندارد  ريدا معني  ، تفاوت عمومي  بدني تربيت

  
  : واژه های کليدی 

،  ، امكانات انساني  ، نيروي ، آموزش٢و  ١ عمومي بدني تربيت
 . و بودجه  تأسيسات
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Abstract : The objective of this research was 
to describe the status of instructional program, 
faculty, facilites and equipment and budget of 
physical education general curriculum at Azad 
Islamic Universities of Iran. Descriptive research 

method was applied in this study. Sample included 
15 directors of physical education departments, 

121 faculties and instructors of physical education 
and 2524 students (1335 girls and 1189 boys). 
Researcher-made questionnaires were used for 
collecting data. The questionnaires included open 
and close ended questions. The findings: 1. There 
was a significant difference among viewpoints of 
directors, faculties, instructors and students on the 
importance of physical education foundation 
courses. 2. There was a significant difference 
among viewpoints of directors, faculties, 
instructors and students on reaching the objectives 
of the courses.3. There was a significant difference 
among viewpoints of directors, faculties, 
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instructors and students on allocating 2 hours a 
week for these courses. 

  

Key Words: 
 physical education curriculum, teaching, 

facilities and equipment and budget. 
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    مقدمه

از   مهمي  بخش  عنوان به  و ورزش  بدني تربيت  كه  است  اعتقاد بر اين   امروزه  

 و تربيت  در تندرستي  زيادي  ، سهم جامعه  در سطح  عملي و تربيت  تعليم  نظام

و   بدني تربيت  رشتة  متخصصان  دليل  همين  دارد، بهكشور   و دانشجويان  جوان نسل 

 از دورة  آموزشي  صورت  را به  آن  اجراي  را كه  عملي  ، تنها برنامة ورزشي  علوم

دانند،  مي  مستمر ضروري  صورت  عمر به  تا پايان و حتي  دانشگاه  تا پايان  دبستان

 ها به و دانشگاه  ها در مدارس برنامه  اين  اجراي.  است  و ورزشي  حركتي هاي فعاليت

و كارامد،   متخصص  انساني  ، وجود نيروي صحيح  آموزش  از جمله  مختلفي  عوامل 

  .دارد  بستگي  كافي  و بودجة  مطلوب  ورزشي  تأسيساتو   و اماكن  وجود امكانات

 انشگاهيد  مختلف  هاي ها در رشته دانشگاه  از دانشجويان  بسياري   از آنجا كه  

 انجام  شوند، براي مي  اجتماعي  بازاركار و خدمات  ، روانة از تحصيل  از فراغت پس 

و   شغلي  و آمادگي  بايد از تخصص  بر اينكه  خود، عالوه  آميز وظايف موفقيت 

 داشته  كافي  جسمي  و آمادگي  سالم  و روح  برخوردار باشند، بايد جسم  الزم  كارايي

 بديهي. دهند  هئارا  و جامعه  مردم  به  مطلوبي  تخصصي  انند خدماتباشند تا بتو 

مند باشند،  مذكور بهره  ها، از ويژگي دانشگاه  آموختگان  دانش  اينكه  ، براي است 

  اطالع  آنان  ها و تمايالت مندي ها از نيازها، عالقه دانشگاه  كه  است  اين  مستلزم

 , ها و اطالعات داده  نوع  اين  خود را براساس  هاي زيري باشند و برنامه  داشته كافي

  .و اجرا كنند  تدوين

خود   هاي ها و توانايي در آنجا آمادگي  جوان  يك  كه  است  مكاني  ، آخرين  دانشگاه  

،  آمادگي  از اين  مهمي  كند و بخش مي  كامل  بعد از دانشگاه  و مشغلة  زندگي  را براي

  ورزشي  هاي مهارت  آمادگي  تر در كنار آن مطلوب   در شرايطو  جسماني  آمادگي
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 دقيق  ، نيازسنجي ايشان  و ورزشي  حركتي هاي فعاليت  ريزي نياز برنامه  ، پيش است

 هاي ها، نيازها و گرايش نگرش  و شناخت  رو آگاهي از اين.  است  و كاربردي 

ها  دانشگاه  و مديران  ريزان رنامهب ه ، ب و ورزش  بدني تربيت  در حيطة  دانشجويان 

 و اثربخش  علمي  صورت  به  آنان  هاي گيري ها و تصميم ريزي كند تا برنامه مي  كمك

 هاي ريزي از برنامه  گيرد و در نتيجه  انجام  دانشجويان  واقعي  نيازهاي  براساس 

  ).١٤(آيد   عمل  به  اجرا جلوگيري  و غيرقابل  نتيجه بي  هاي و تكرار برنامه  غيرمنطقي

 مطلوب  ها، اجراي در دانشگاه  دانشجويان  سازي ديگر در آماده  توجه  قابل   نكتة  

را   برنامه  اين  مهم  بخش  كه  است  و ورزش  بدني تربيت  هاي برنامه  ها از جمله برنامه 

 دهد كه مي   تشكيل)٢و   ١( عمومي  بدني تربيت  دروس  آموزشي  هاي برنامه

و   اثربخشي  اينكه  براي. كنند و بگذرانند  را انتخاب  اجبار آن  بايد به  دانشجويان 

طور مستمر   بايد به  ها برنامه  اين  شود كه  ها مشخص برنامه  اين  مطلوبيت

 و مشكالت  و موانع  شده  روشن  آن  هاي ها و قوت شود و ضعف  سنجي وضعيت

 دروس  دربارة  شده  انجام  ها و تحقيقات يبررس .گردد  طرف بر  آن  اجرايي 

وجود   دهندة كشور، نشان  آزاد دولتي  هاي دانشگاه دانشجويان  عمومي بدني تربيت 

 و ورزش  بدني موجود تربيت  وضعيت  در زمينة  فراوان  هاي و نارسايي  مشكالت

، )٨(بهار  باني، شع)١١( قنبرزاده  تحقيقات  مورد، نتايج  در اين.  است  دانشجويان 

، )٣( و كاشف ، بنيان)١٠( ، صالحيان)٧( ، زرچي)٦( ، دامرودي)١٢( چيان كوزه

و ) ٥( و خلوصي) ٤( سياهدشت  ، جناني)٢( زنجاني  ، اسكندري)١( ، احمدي)٩( شيرعلي

 ، دانشگاه)١٧ (٢پورتويكو  بدني تربيت  ، موسسة)٣ (١جونال  تحقيقات  هاي نيز يافته
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ها  ، وجود نارسايي)٢٧ (٢ ولز مجارستان سميل  و دانشگاه) ٢٠ (١ نگليسا  بينگهامتون 

را مورد   دانشجويان  براي  عمومي  بدني تربيت  دروس  اراية  به  مربوط  و مشكالت

از   تواند يكي مي  و مشكالت وجود مسايل  شك  بدون. اند دادهقرار كيد أييد و تأت

 و ورزش  بدني تربيت  در زمينة  د و رشد الزمبهبو  در جهت  اساسي  و موانع  عوامل

و   از وضعيت  كه حاضر با توصيفي  تحقيق بنابراين. كشور باشد دانشجويان 

  به  مربوط و بودجة  تأسيساتو   و اماكن  ، امكانات انساني  ، نيروي آموزش چگونگي

  آزاد اسالمي  دانشگاه  مختلف   واحدهاي)٢و   ١( عمومي  بدني تربيت  دروس  اجراي

را   مفيد و ارزشمندي  تواند آمار و اطالعات ، مي است  داده  ئه كشور ارا ٣  در منطقة

و   بدني تربيت  و مسئوالن  آزاد منطقه  هاي دانشگاه  واحدهاي  در اختيار رؤساي

 اجرايي  وضعيت  هاي ها و ضعف قوت  شناخت  قرار دهد، تا ضمن  ربط يذ  ورزش

موجود   هاي در برنامه  بازنگري  براي  شده  هئارا  ها و اطالعات از دادهمذكور،   دروس 

را مورد   دروس  اين  مطلوب  وري ند و بتوانند بهرهکن  جديد استفاده  ريزي يا برنامه

ها  و كاستي  موانع  ها و رفع قوت  تقويت  براي  مناسب  و راهبردهاي  قرار داده  توجه

  .دهند  هئارا

  

   يقتحق   روش

 روش به  مورد نياز آن  هاي و داده  بوده  توصيفي  از نوع  تحقيق  اين   روش  

  . است  شده  آوري جمع  از پرسشنامه  و با استفاده  ميداني 

   تحقيق  برداري  نمونه  و روش  آماري   جامعة
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و   بدني تربيت   مدرس١٢١،  مدير گروه ١٥  شامل  تحقيق  اين  آماري   جامعة  

 شامل(كشور   ٣ منطقة  آزاد اسالمي  هاي دانشگاه  واحدهاي   دانشجوي٥٠٤٠٦

  انجام  دختر و پسر در زمان  دانشجويان).  و گلستان  ، مازندران گيالن  هاي استان 

 تحصيل به  مشغول  تحصيلي  مختلف  هاي در رشته) ١٣٨٢‐٨٣ تحصيلي  سال(  تحقيق

مذكور   دانشگاهي  را در واحدهاي)  ٢و   ١(يعموم  بدني تربيت  و قبالً دروس  بوده 

 تحقيق  نمونة  عنوان  به  بدني تربيت  و مدرسان گروه  مديران  همة. بودند  گذرانده

  درصد از دانشجويان٥،  دانشجويان  آماري  نمونة  حجم  تعيين  شدند و براي  انتخاب 

از )  پسر١١٨٩ختر و  د١٣٣٥(نفر   ٢٥٢٤ شامل در مجموع  كه  هر واحد دانشگاهي 

  .شدند   انتخاب و  بود، تعيين   واحد دانشگاهي١٥

  ها داده  گيري  ابزار اندازه

باز و  هاي از سؤال  بود كه  هايي ها، پرسشنامه داده  و گردآوري  گيري  در اندازه  

 ٧٧با   مدرسان  ، براي الؤ س٧٨با   بدني تربيت  آموزشي گروه  مديران  براي  بسته

ها از  اعتبار پرسشنامه. شد  و تدوين  تهيه الؤ س٥٠با   دانشجويان  و براي  الؤس

  و علوم  بدني تربيت  كتراي د دورة   استاد و دانشجوي١٥از   نظرخواهي  طريق

  استفاده  باخونكر  آماري  ها از روش پرسشنامه  پايايي  شد و براي  انجام  ورزشي

 ٨٦ و ٨٨به ترتيب   و دانشجويان  مدرسان  پرسشنامة  براي  پايايي  ضرايب. شد

 در واحدهاي ايشان  و همكاران  محقق  ها توسط پرسشنامه.  است  درصد بوده

  .شد  آوري و جمع  توزيع  دانشگاهي 

  ها داده  تجزية  براي  آماري  هاي روش

و از د  از تحقيق  آمده  دست  به  هاي داده  و تحليل  و تجزيه  منظور بررسي   به  

  :شد  استفاده و آمار استنباطي  آمار توصيفي  روش
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 ، رسم نمونه  هاي اندازه  ، توصيف اطالعات  بندي خالصه براي  از آمار توصيفي. ١ 

معيار   و انحراف  ، درصد، ميانگين نسبي  ، فراواني مطلق  و نمودارها، فراواني  جداول 

  .شد  استفاده

 مقايسة  براي    مستقلt  هاي ، از آزمون محقق  هاي فرضيه  آزمون  براي. ٢ 

  براي  متغير  يك  واريانس تحليل  و از روش  و مدرسان  گروه  مديران  هاي ديدگاه 

 تعقيبي  و نيز از آزمون  و دانشجويان  ، مدرسان گروه  مديران  هاي ديدگاه  مقايسة

  ها آزمون  تمام  براي  داري معني  سطح. شد  استفاده  توكي 

٠٥/٠≤ Pاست  شده    در نظر گرفته .  

  

   تحقيق   هاي  يافتهو  نتايج 
  ) و مدرسان  مديران(ها  آزمودني  خدمت  و محل  همكاري  ، نحوة دانشگاهي  مرتبة  فراواني   توزيع_ ١ جدول

  آماره مدرسان مديران گروه

 وضعيت 
فراوانی مطلق 

 )تعداد(

فراوانی 

  نسبی

 )درصدی(

فراوانی مطلق 

 )ادتعد(

  فراوانی نسبی

 )درصدی(

 _ _ ٧/٤٦ ٧ کارشناسی

 ٣/٢٧ ٢١ _ _ مربی آموزشيار

 ١/٧٠ ٥٤ ٧/٤٦ ٧ مربی 

مرتبة 

 دانشگاهی

 ٦/٢ ٢ ٧/٦ ١ استاديار 

 ٢٥ ٢٧ ٨٠ ١٢ تمام وقت

 نحوة همکاری ٤/١٩ ٢١ ٧/٦ ١ نيمه وقت 

 ٦/٥٥ ٦٠ ٣/١٣ ٢ پاره وقت 

 ٢٥ ٦١ ٧/٨٦ ١٣ دانشگاه آزاد اسالمی

 محل خدمت ٤/١٩ ٦ ٧/٦ ١ دانشگاه های دولتی

 ٦/٥٥ ٤٢ ٧/٦ ١ آموزش و پرورش
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 ٤٧و حدود   ، كارشناس گروه   درصد از مديران٤٧حدود   دانشگاهي    مرتبة

  ، مربي  درصد مدرسان٧٠حدود   دانشگاهي  مرتبة  همچنين.  است  بوده  مربي درصد 

  . است  وزشيار بودهآم  ، مربي  درصد از آنان٢٧و حدود 

  همكاري  با واحد دانشگاهي  وقت تمام  صورت  ، به گروه  درصد مديران٨٠   

  صورت   درصد به٢٥و   وقت پاره  صورت  به   درصد از مدرسان٥٦حدود . داشتند

  .داشتند همكاري  با واحد دانشگاهي  وقت تمام

.  است  بوده  آزاد اسالمي  ، دانشگاه گروه   درصد مديران٨٧حدود   خدمت     محل

و   آموزش عمومي بدني تربيت دروس  درصد مدرسان٥٦حدود   خدمت محل  در ضمن

  دولتي  هاي  درصد، دانشگاه١٩و حدود   آزاد اسالمي   درصد دانشگاه٢٥،  پرورش

  . است  بوده



 

 ٤٨

  

  ها آزمودني تحصيلي  و رشتة  مقطع  فراواني   توزيع_ ٢ جدول

  آماره مدرسان ان گروهمدير

فراوانی مطلق  وضعيت 

 )تعداد(

  فراوانی نسبی

 )درصدی(

فراوانی مطلق 

 )تعداد(

  فراوانی نسبی

 )درصدی(

 ٣/٨ ٩ ٧/٦ ١ کارشناسی ارشد
 مقطع اشتغال

 ٨/١ ٢ ٧/٦ ١ دکتری 

تربيت بدنی و علوم 

 ورزشی
٢/٩ ١٠ ٣/١٣ ٢ 

 ٩/٠ ١ _ _ ساير رشته ها
 رشتة تحصيلی

 ٩/٨٩ ٩٨ ٧/٨٦ ١٣ هيچ

  

ارشد و  كارشناسي  در مقاطع   درصد مدرسان١٠و    درصد مديران١٣حدود 

  .بودند  تحصيل  به  مشغول  ورزشي  و علوم  بدني تربيت   در رشتةیدكتر

 درصد ٩٧و حدود    درصد مدرسان٩٦، حدود  گروه  درصد مديران٩٣حدود 

 بدني تربيت  دروس  ةائار  براي  داشتند كه  بيان  تحقيق  انجام  در زمان  دانشجويان

  اند، استفاده بوده  دانشگاه  بيشتر آنها در اجارة  كه  ورزشي  هاي از سالن  عمومي 

  . است  شده

 درصد ٤٧و حدود    درصد مدرسان٩٦، حدود   درصد مديران٤٧حدود 

و   است  شده  استفاده  روباز ورزشي  از فضاهاي  اند كه كرده  عنوان  دانشجويان

  درصد دانشجويان٥٣و    درصد مدرسان٥٢، حدود   درصد مديران٥٣حدود 



 

 ٤٩

روباز   فضاهاي از  اند كه كرده  بيان  عمومي  بدني تربيت  هاي در كالس  كننده شركت 

  . است  شده  استفاده  ورزشي

  

  



 

 ٥٠

 ارائة  براي   ورزشيروباز  ها و فضاهاي از سالن  استفاده  يا عدم  ها در مورد استفاده آزمودني   ديدگاه_٣ جدول

   عمومي  بدني تربيت  دروس 

 دانشجويان مدرسان مديران گروه
  آماره

  وضعيت سالن

  و فضای روباز ورزشی

فراوانی 

  مطلق

 )تعداد(

فراوانی 

  نسبی

 )درصدی(

فراوانی 

  مطلق

 )تعداد(

فراوانی 

  نسبی

 )درصدی(

فراوانی 

  مطلق

 )تعداد(

فراوانی 

  نسبی

 )درصدی(

ستفاده از سالن ورزشی ا

 شده است
٨/٩٦ ٢١٤٢ ٣/٩٦ ١٠٥ ٣/٩٣ ١٤ 

از سالن ورزشی استفاده 

 نشده است 
٢/٣ ٧١ ٧/٣ ٤ ٧/٦ ١ 

 ١٠٠ ٢٢١٣ ١٠٠ ١٠٩ ١٠٠ ١٥ جمع

از فضای روباز ورزشی 

 استفاده شده است 
٧/٤٦ ١٠٣٣ ٧/٤٧ ٥٢ ٧/٤٦ ٧ 

از فضای روباز ورزشی 

 استفاده نشده است
٣/٥٣ ١١٨٠ ٣/٥٢ ٥٧ ٣/٥٣ ٨ 

 ١٠٠ ٢٢١٣ ١٠٠ ١٠٩ ١٠٠ ١٥ جمع

 
 در مورد   و دانشجويان  ، مدرسان گروه  مديران  هاي ديدگاه  در مورد مقايسة  واريانس  تحليل  آزمون   نتايج_٤ جدول

   عمومي بدني تربيت  دروس  آموزشي  ريزي برنامه  اهميت

مدرسان , مديران(منبع 

 )و دانشجويان

مجموع 

 مجذورات
 درجة آزادی

ميانگين 

 ذوراتمج
F  

 مشاهده
سطح معنی داری 

(P) 
 ٠٠٠/٠ ٥٢/٩ ٠٣/٨ ٢ ٠٧/١٦ بين گروهی

 _ _ ٨٤/٠ ٢٣٣٠ ٣٣/١٩٦٥ درون گروهي

 _ _ _ ٢٣٣٢ ٤٠/١٩٨١ کل 

  

،  گروه  مديران  ديدگاه  بين  دهد كه مي  نشان  واريانس  تحليل  آزمون   نتايج

 بدني تربيت دروس  زشيآمو  ريزي برنامه  در مورد اهميت  و دانشجويان  مدرسان

 آزمون  نتايج  همچنين. وجود دارد ) F =٥٢/٩ ،P=٠٠/٠(  داري معني  ، تفاوت عمومي 



 

 ٥١

  ، تفاوت و دانشجويان  مدرسان  هاي ديدگاه  ميانگين  بين  داد كه  نشان  توكي  تعقيبي 

  .وجود دارد  داري معني

  

در مورد   و دانشجويان  ، مدرسان گروه  مديران  هاي ديدگاه  سةدر مورد مقاي  واريانس  تحليل  آزمون  نتايج_ ٥ جدول

   عمومي  بدني تربيت  دروس آموزشي  با اهداف  مدرسين  تدريس  روش  هماهنگي

مدرسان , مديران(منبع 

 )و دانشجويان

مجموع 

 مجذورات
 درجة آزادی

ميانگين 

 مجذورات

F  

 مشاهده

سطح معنی داری 

(P) 

 ٠٠٠/٠ ٨٣/١٥ ٩٠/١٦ ٢ ٨٠/٣٣ بين گروهی

 _ _ ٠٦/١ ٢٣٢٧ ٠٨/٢٤٨٤ درون گروهي

 _ _ _ ٢٣٢٩ ٨٨/٢٥١٧ کل 

  

  ، مدرسان گروه  مديران  ديدگاه  بين  دهد كه مي  نشان  واريانس  تحليل  آزمون  نتايج

 آموزشي با اهداف  مدرسان تدريس  روش  هماهنگي  خصوص در  و دانشجويان

. وجود دارد) F=٨٣/١٥،P=٠٠/٠( داري معني  ، تفاوت عمومي  بدني تربيت  دروس 

و  مدرسان  هاي ديدگاه  ميانگين  بين  داد كه  نشان  توكي  تعقيبي  آزمون  نتايج  همچنين

  .وجود دارد  داري معني  ، تفاوت دانشجويان

  

  دربارة  دانشجويانو   ، مدرسان گروه  مديران  هاي ديدگاه  در مورد مقايسة  واريانس  تحليل  آزمون  نتايج_ ٦جدول

   هر كالس  با تعداد دانشجويان   مدرسان تعداد  بين  تناسب

مدرسان , مديران(منبع 

 )و دانشجويان

مجموع 

 مجذورات
 درجة آزادی

ميانگين 

 مجذورات

F  

 مشاهده

سطح معنی داری 

(P) 

 ١٨٥/٠ ٦٨/١ ١٨/٢ ٢ ٣٧/٤ بين گروهی



 

 ٥٢

 _ _ ٢٩/١ ٢٣٢٧ ٨٨/٣٠١٨ درون گروهي

 _ _ _ ٢٣٢٩ ٢٦/٣٠٢٣ کل

  

 ، مدرسان گروه  مديران  ديدگاه  بين  دهد كه مي  نشان  واريانس  تحليل  آزمون  نتايج

 ، تفاوت هر كالس  با تعداد دانشجويان  مدرسان  بين  در مورد تناسب  و دانشجويان 

  .وجود ندارد ) F =  ٦٨/١ ، P =  ١٨٥/٠(  داري معني 

  



 

 ٥٣

  دربارة  و دانشجويان  ، مدرسان گروه  مديران  هاي ديدگاه  در مورد مقايسة  اريانسو  تحليل  آزمون   نتايج_٧ جدول

   با تعداد دانشجويان  سرانه  بودجة  تخصيص  نسبت

مدرسان , مديران(منبع 

 )و دانشجويان

مجموع 

 مجذورات
 درجة آزادی

ميانگين 

 مجذورات

F  

 مشاهده

سطح معنی داری 

(P) 

 ٠٠٠/٠ ٣٦/٩٩ ٨٠/١١٢ ٢ ٦١/٢٢٥ بين گروهی

 _ _ ١٣/١ ٢٣٢٧ ٨٣/٢٦٤١ درون گروهي

 _ _ _ ٢٣٢٩ ٤٤/٢٨٦٨ کل

  

  ، مدرسان گروه  مديران  ديدگاه  بين  دهد كه مي  نشان  واريانس  تحليل  آزمون  نتايج

  ، تفاوت با تعداد دانشجويان  سرانه  بودجة  تخصيص  در مورد نسبت  و دانشجويان

    داري معني

)٠٠/٠ =P،٣٦/٩٩=F (داد كه  نشان  توكي  تعقيبي  آزمون  نتايج  همچنين. وجود دارد 

و   مدرسان  هاي ديدگاه  ميانگين  و دانشجويان  گروه  مديران  هاي ديدگاه  ميانگين  بين 

  .وجود دارد  داري معني  ، تفاوت دانشجويان

  

 درخصوص  و دانشجويان  ، مدرسان گروه  مديران  هاي ديدگاه  در مورد مقايسة  واريانس  تحليل  آزمون   نتايج‐٨ جدول

   عمومي  بدني تربيت  دروس  اجراي  زمان  دو ساعت  بودن  كافي 

مدرسان , مديران(منبع 

 )و دانشجويان

مجموع 

 مجذورات
 درجة آزادی

ميانگين 

 مجذورات
F  

 مشاهده
سطح معنی داری 

(P) 
 ٠٠٣/٠ ٨٩/٥ ٢٤/٨ ٢ ٤٨/١٦ بين گروهی

 _ _ ٣٩/١ ٢٣٣٢ ٥٦/٣٢٦٣ درون گروهي

 _ _ _ ٣٣٣٤ ٠٥/٣٢٨٠ کل 

  



 

 ٥٤

،  گروه  مديران  ديدگاه  بين  دهد كه مي  نشان  واريانس  تحليل  آزمون   نتايج

  دروس  اجراي  زمان  ساعتو   بودن  در مورد كافي  و دانشجويان  مدرسان

 مچنينه. وجود دارد) F=٨٩/٥،P=٠٠٣/٠(  داري معني  ، تفاوت عمومي  بدني تربيت

و   مدرسان  هاي ديدگاه  ميانگين  بين  داد كه  نشان  توكي  تعقيبي  آزمون  نتايج 

  .وجود دارد  داري معني  ، تفاوت دانشجويان

در مورد   و دانشجويان  ، مدرسان گروه  مديران  هاي ديدگاه  در مورد مقايسة  واريانس  تحليل  آزمون   نتايج_ ٩ جدول

  مورد نياز  ورزشي  و تجهيزات  با امكانات  يانتعداد دانشجو  تناسب

مدرسان , مديران(منبع 

 )و دانشجويان

مجموع 

 مجذورات
 درجة آزادی

ميانگين 

 مجذورات
F  

 مشاهده
سطح معنی داری 

(P) 
 ٤٩١/٠ ٧١/٠ ٠٥/١ ٢ ١١/٢ بين گروهی

 _ _ ٤٨/١ ٢٣٢٩ ٧٩/٣٤٥٦ درون گروهي

 _ _ _ ٢٣٣١ ٩٠/٣٤٥٨ کل 

  

،  گروه  مديران  ديدگاه  بين  دهد كه مي  نشان  واريانس  تحليل  آزمون   نتايج

  و تجهيزات  با امكانات  تعداد دانشجويان  در مورد تناسب  و دانشجويان  مدرسان

  .وجود ندارد ) F =  ٧١/٠ ، P =٤٩١/٠( داري معني  مورد نياز، تفاوت  ورزشي

  

 كيفيت  درخصوص  و مدرسان  گروه  مديران  هاي ديدگاه  در مورد مقايسة    مستقلt آزمون  نتايج_ ١٠جدول

   عمومي بدني تربيت  دروس  نظري  آموزش 

 ميانگين تعداد گروه ها
انحراف 

 استاندارد
tدرجة آزادی  مشاهده 

سطح معنی داری 

 (P)دو سويه 

 ٢٦٣/٠ ١٢٢ ١٢/١ ٠٣/١ ٩٣/٢ ۱۵ مديران گروه

    ٩٢/٠ ٦٤/٢ ١٠٩ مدرسان 

  



 

 ٥٥

در   و مدرسان  گروه  مديران  ديدگاه  بين  دهد كه مي  نشان    مستقلt  آزمون  نتايج

 P =٢٦٣/٠( داري معني ، تفاوت عمومي  بدني تربيت  دروس  نظري  آموزش  مورد كيفيت

 ،١٢/١ = t  (وجود ندارد.  

  

   گيري و نتيجه   بحث
  زشيآمو برنامة و ضرورت  اهميت  حاضر در زمينة  تحقيق  ها و نتايج  يافته

،  گروه   درصد مديران٤٧حدود   داد كه   نشان٢و   ۱ عمومي  بدني تربيت  دروس

 مدرسان  درصد در حد زياد و٤٠را در حد بسيار زياد و   آموزشي  برنامة  اهميت

 درصد در حد بسيار زياد و ٩٠مذكور را حدود   ، اهميت عمومي  بدني تربيت  دروس 

 درصد در حد بسيار ٣٣را حدود   آموزشي  رنامةب  نيز اهميت  زياد و دانشجويان

بيشتر  دهد كه مي نشان نتايج اين. اند كرده  درصد در حد زياد بيان٤٢زياد و حدود 

و  ١  عمومي  بدني تربيت  دروس  كه و دانشجوياني  بدني تربيت  ، مدرسان گروه  مديران

  در واحدهاي  عمومي  بدني تربيت  دروس  آموزشي  برنامة  اند، بر اهميت  را گذرانده٢

 برنامة  در مورد اهميت  تحقيق  فرضية  آزمون  در ضمن. اند واقف  دانشگاهي

،  گروه  مديران  ديدگاه  بين داد   نشان  عمومي  بدني تربيت  دروس  براي  آموزشي 

  .وجود دارد  داري معني  ، تفاوت زمينه  در اين  و دانشجويان  مدرسان

 بيشتر مسئوالن  چه هر  توجه بر  و ورزش  بدني تربيت  متخصصانكيدأت   امروزه

  و ورزشي  بدني تربيت  هاي فعاليت  ةئو ارا  ريزي امر برنامه  به  اندركاران و دست 

 و ورزش  بدني تربيت  مديران  توجه  كه  است  بديهي.  هاست دانشگاه  دانشجويان

و   عمومي  بدني تربيت  دروس  آموزش  براي  يريز برنامه  فراوان  اهميت  ها به دانشگاه 

 و مطلوب  صحيح  اجرايئه ارا  خواهد شد تا كيفيت  سبب  جنبي  هاي ساير فعاليت



 

 ٥٦

كومبز   فيليپ  زمينه  در اين. شود  حفظ اي و بايسته  نحو شايسته  مذكور، به  دروس 

از   ورد هر يكدر م  تحليليروش های را كاربرد   آموزشي  ريزي ، برنامه)١٩٧٠(

 به)  مذكور است نيز جزو نظام  و ورزش  بدني تربيت  كه( آموزشي  نظام  اجزاي

  ).١٣(داند   مي كارامد  آموزشي  منظور ايجاد نظام 

 دروس  آموزشي  با اهداف  مدرسان  تدريس  محتواي  هماهنگي  در زمينة

در   سعي  بيشتر مدرسان  هدهند ك مي  نشان  تحقيقي  هاي ، يافته عمومي  بدني تربيت 

 تحقيقات  نتايج. اند داشته  عمومي  بدني تربيت  دروس  تدريس  در طي  ايجاد هماهنگي

  ، مؤسسة)٥( ، خلوصي)١٠( ، صالحيان)٧( ، زرچي)٦( ، دامرودي)٨(بهار   شعباني 

  كه  داده  نيز نشان) ٢٧( ويز مجارستان سميل  و دانشگاه) ١٧(پورتوريكو   بدني تربيت

. دارد  آنها كمتر مطابقت  با وظايف  مدرسان  تدريس  و روش  عملكرد آموزشي  كيفيت

  داراي  از نظر علمي  كه  مدرساني  تدريس  اند، كيفيت كرده  بيان  بيشتر دانشجويان

 هماهنگي  عدم  در ضمن.  است  بوده  هماهنگ  آموزشي  بودند، با اهداف  خوب  كيفيت

.  است  آنها بوده  علمي  مدرك  بودن  از پايين  ، ناشي مدرسان  يستدر  روش  و ضعف 

  آموزشي  با اهداف  مدرسان  در مورد هماهنگي  تحقيق  فرضية  آزمون  همچنين

و   ، مدرسان گروه  مديران  ديدگاه  بين  داد كه  ، نشان عمومي  بدني تربيت  دروس

  .وجود دارد  يدار معني  ، تفاوت زمينه  در اين  دانشجويان

 ، جناني)٧( ، زرچي)٦( ، دامرودي)٨(بهار  ، شعباني)١١( قنبرزاده  تحقيقات  نتايج

 در مورد كافي  بيشتر دانشجويان  كه است  داده  نشان) ٥( و خلوصي) ٤( سياهدشت 

اند و اكثر  داشته  نظر مخالف  عمومي  بدني تربيت  دروس  ئهارا  زمان  دو ساعت  بودن 

 نشان  مطلب  اين. اند بوده  عمومي  بدني تربيت  هاي كالس  زمان  ستار افزايشآنها خوا

  دارند و براي  توجه و جسماني  ورزشي  هاي فعاليت  انجام  به  دانشجويان  دهد كه مي 



 

 ٥٧

 ديدگاه  بين  داد كه  نشان تحقيق  فرضية  آزمون  در ضمن.  است  و ضروري  مهم  آنان

 زمان  دو ساعت  يا نبودن  بودن  در مورد كافي  و دانشجويان  ان، مدرس گروه  مديران 

  .وجود دارد  داري معني  ، تفاوت)٢و  ١(عمومي  بدني تربيت دروس ةائار 

 تأسيساتو   با امكانات  تعداد دانشجويان  تناسب  در مورد ميزان  تحقيق   نتايج

د بسيار زياد و زياد و در ح  گروه  درصد مديران١٣حدود   داد كه  نشان  ورزشي 

در حد    درصد دانشجويان٢٩در حد زياد و حدود    درصد مدرسان١٩حدود 

 تناسب  دربارة  تحقيق  فرضية  آزمون  در ضمن. اند كرده  نظر خود را بيان  متوسط

 ديدگاه  بين  داد كه  نشان  ورزشي  و تجهيزات  با امكانات  تعداد دانشجويان 

  .وجود ندارد  داري معني  ، تفاوت زمينه  در اين  و دانشجويان  ان، مدرس گروه مديران 

استاندارد   بر رعايت  ورزشي  و علوم  بدني تربيت  كيد متخصصانأت  امروزه

  رعايت  كه  است  بديهي.  است  ورزشي  تعداد دانشجو با امكانات  و تناسب  سرانه

 به  و هم در آموزش  بدني تتربي  و مدرس معلم  به  هم آموزشي  استانداردهاي

  مفاهيم  و انتقال  كند تا امر آموزش مي  كمك در يادگيري  و دانشجويان  شاگردان 

و   حركتي  هاي فعاليت  آموزشي  بنابر ماهيت  بويژه. گيرد  بهتر انجام  يادگيري

، زيرا  است  بسيار مهم  با ساير دروس  استاندارد در مقايسه  نوع  اين  ، رعايت مهارتي

 ديدگي آسيب  احتمال  عدم  و هم  است مشكل  مدرس  براي  كالس  كنترل  هم

و   با امكانات  تعداد دانشجويان  تناسب  رو عدم از اين.  بيشتر است  دانشجويان 

  هاي كالس  درسي  هاي برنامه  كيفيت  كاهش  ، سبب ورزشي  تأسيسات

، )٨(اربه  شعباني  تحقيق  هاي يافتهمورد،   در اين. شود مي  عمومي بدني تربيت

و ) ٤( سياهدشت  ، جناني)١٢( چيان ، كوزه)١٠( ، صالحيان)٧( ، زرچي)٦( دامرودي



 

 ٥٨

  اشاره  ورزشي  و تجهيزات  با امكانات  تعداد دانشجويان  تناسب  به  هم) ٥( خلوصي

  .اند كيد قرار دادهأت را مورد   و آن  كرده

 ها و جزوات و كتاب  نظري  آموزش  ورد كيفيتحاضر در م  تحقيق هاي يافته

 درصد ٢٨حدود   داد كه  ، نشان)٢و  ١( عمومي  بدني تربيت  دروس  براي  شده  تدريس 

   درصد در حد متوسط٤٣را در حد زياد،   شده تدريس  هاي كتاب  ، كيفيت دانشجويان

را در حد   آن   درصد دانشجويان٨٢حدود   شده  تدريس  جزوات  و در مورد كيفيت

حاضر از ديد   در تحقيق. اند كرده  ، ارزشيابي را در حد كم   درصد آن٨زياد و حدود 

و   بوده  در حد متوسط  عمومي  بدني تربيت  درسي  هاي كتاب  كيفيت  دانشجويان

 كه مطالبي  به  توجه با.  است  بوده  در حد زياد و مناسب  شده  تدريس  جزوات  كيفيت

 ها و جزوات كتاب  و نظري  علمي  محتواي  به  توجه  كه  است  د، مشخصش  بيان 

 كمك يادگيري  مفاهيم  و انتقال  آموزش  كيفيت  تنها به  ، نه مدرسان  از سوي  آموزشي 

و   علمي  هاي از روش  استفاده   چگونگيدانشجو نيز در زمينة  به  كند، بلكه مي  شاياني 

 است  بديهي. نمايد مي  زيادي  كمك  و ورزشي  حركتي هاي فعاليت  در اجراي  نظري

را   يادگيري  سطح  ، هم و ورزش  حركتي  هاي فعاليت  در اجراي  و عمل  علم  تلفيق 

  بدني تربيت  هاي كالس  برگزاري  را در طي  ديدگي آسيب  احتمال  دهد و هم مي  افزايش

، )١٠( ، صالحيان)١١( قنبرزاده  تحقيق نتايج،  باره در اين. رساند مي  حداقل  به  عمومي

نيز بر ) ٢٧( ويز مجارستان سميل  دانشگاه  و تحقيق) ٥( ، خلوصي)١٢( چيان كوزه

 در مورد كيفيت  تحقيق  فرضية  آزمون  همچنين. اند كيد داشتهأ، ت موضوع  اين  اهميت

و   گروه  مديران  ديدگاه  بين  داد كه   نشان)٢و   ١( عمومي  بدني تربيت  دروس  آموزش 

  .وجود ندارد  داري معني  ، تفاوت زمينه  در اين  مدرسان



 

 ٥٩

 ثر و مختلفؤم  عوامل  به  مربوط  هاي و يافته  تحقيقنتايج  به  وجه تبا  طور كلي  به

،  انساني  ، نيروي آموزشي  برنامة  شامل  كه عمومي  بدني تربيت  دروس  ةئدر ارا 

 هاي گروه  كرد كه  اذعان  توان  مي, است  و بودجه  و تجهيزات  امكانات

 ٣ منطقة  آزاد اسالمي  دانشگاه  واحدهاي  ورزشي  و علوم  بدني تربيت آموزشي 

نظر   به. اند بوده  مواجه  متعددي  و مشكالت  با مسايل  تحقيق  انجام  كشور، در زمان 

 در واحدهاي  شجوياندان  عمومي  بدني تربيت  دروس  ةائار  رسد وضعيت مي

از   و جدي  الزم  و بايد اقدامات  نيست  و مناسب  مطلوب  ، چندان ذكر شده  دانشگاهي 

در   ها توانايي  منظور افزايش  به  آزاد اسالمي  دانشگاه  مركزي  سازمان  سوي

و   تأسيسات،  انساني ، نيروي آموزشي در مورد ابعاد برنامة  دانشگاهي  واحدهاي

  اجراي و  ائه ار  و كيفي  كمي  بهبود و توسعة  شود تا به  انجام  و بودجه  اتتجهيز

  .منجر شود) ٢ و ١( عمومي  بدني تربيت  دروس
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