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  چكيده

ساير و آموزان  مشكالت مربوط به رفتار دانش(هاي تربيت بدني  هدف از اين تحقيق، مقايسة مشكالت مديريت كالس
ي است و ابزار گردآوري اين تحقيق از نوع توصيف. در مدارس محروم و برخوردار از امكانات ورزشي است) عوامل آموزشي

ضريب پايايي .  درصد استخراج و ترجمه شد۸۷با اعتبار ) Mc Cormack, 1997(اي بود كه از مقالة  اطالعات پرسشنامه
 درصد به دست ۸۶ نفر از معلمان، با روش آلفا، كرونباخ ۵۰اين پرسشنامه با تغييراتي اندك، در يك مطالعه راهنما روي 

 ۵۹/۷۶( نفر ۱۰۸ معلم تربيت بدني مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر رشت بودند كه ۱۴۱يق جامعة آماري تحق. آمد
در تجزيه و تحليل استنباطي اطالعات از . ها را به طور كامل بازگرداندند در تحقيق شركت كردند و پرسشنامه) درصد
نتايج . استفاده شد) P  ≥۰۵/۰(داري  ني و آزمون تعقيبي شفه در سطح معF مستقل، t و آزمون SPSSاي   رايانه برنامة

است ) تنبلي(نظمي، پرخاشگري و عدم انگيزه  آموزان در مدارس به ترتيب بي نشان داد كه مشكالت مربوط به رفتار دانش
از بين مشكالت مربوط به ساير . و اين مشكالت در مدارس محروم كمتر از مدارس برخوردار از امكانات ورزشي است

مشكالت مربوط به تأثير ساير عوامل آموزشي از ديدگاه .  معلم باالترين اولويت را داشت و ي، عامل امكاناتعوامل آموزش
در ضمن از ديدگاه معلمان زن، .  سال بود۲۰ سال و باالي ۱۱ – ۲۰ سال بيشتر از معلمان با سابقة ۱۰معلمان با سابقة زير 

باتوجه به نقش عامل امكانات از ديدگاه معلمان و .  پسرانه استمشكالت رفتاري در مدارس دخترانه بيشتر از مدارس
  .داري نياز دارد هاي كالس آموزان ، اين موضوع به تحقيقات بيشتري براي بررسي روش شيوع مشكالت رفتاري دانش

  
  هاي كليدي واژه

  . مشکالت رفتاری و امکانات ورزشی   راهبردهاي مديريت كالس،
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  مقدمه

بخـش مهمـي از فراينـد تعلـيم و     و نياز آموزش مؤثر در كـالس درس     ش پي  مديريت كالس، 
از طرف ديگر مـديريت كـالس، مهـارت         ). ۶(و اولين سطح مديريت آموزشي است       ) ۱۸(تربيت  

دهـي بـه شخـصيت        ضروري براي آموزش و تدريس است و در ارتقاي كيفيت آموزش و شـكل             
از نظـر   ). ۲۹(آموزان نقش اساسي دارد       شآموزان و بويژه در كاهش رفتارهاي نامطلوب دان         دانش
دهند    معلمان بخشي از وقت كالس را به توضيح قواعد و مقررات اختصاص مي              ٢٢ و جردن    ١١گالسر

 ٣٣رودسـتين ). ۹(كننـد   هاي متقابل آموزشي بحث مـي   مسائل مربوط به آن يا مسئوليت       و دربارة 
ضاي همفكري و اطاعات آگاهانه كمـك       شوند، به ف    هايي كه به خوبي اداره مي       كند، كالس   بيان مي 

ها براي تسهيل آموزش، افـزايش        اي از روش    از نظر وي، مديريت كالس درس، مجموعه      . كنند  مي
مدت يادگيري، ايجاد و تداوم فضايي دلپذير و خوشايند در كالس، ممانعت از رفتارهاي مخـل و                 

  ).۲۳(ود ايجاد نظم در كالس است تا جو مناسبي براي تدريس راحت فراهم ش
زيرا مـديريت   . ها بسيار متفاوت است     هاي تربيت بدني و ورزش با ساير كالس         مديريت كالس 

بـويژه در شـرايط و      . ها به فضا و امكانات ورزشي زيادي وابـسته اسـت            و سازماندهي اين كالس   
امكانات موجود مدارس كشور، شناخت و حل مشكالت و مسائل تربيت بدني مـدارس ضـروري                

 بـه سـازماندهي، نظـارت و كنتـرل           هاي تربيت بدني و ورزش،      مديريت كالس ). ۲۵ و   ۱۷(است  
هـاي    خواهنـد فعاليـت     طور مداوم مي    ذوق و سليقة شاگردان متغير است و به       . مستمر نياز دارد  

هاي شغلي مربيان     هاي خاص در كالس ورزش، مسئوليت       اين ويژگي . ورزشي خود را تغيير دهند    
مديريت كـالس   . ناپذير ساخته است    ريزي دقيق را اجتناب     يت و برنامه  تر كرده و مدير     را سنگين 

آموز ممكن است بر موفقيت كالس تأثير داشـته           تربيت بدني با بررسي نگرش و رفتارهاي دانش       
ريزي، بـه     اي در كالس تربيت بدني وجود دارد كه با برنامه           رفتارهاي متنوع و پراكنده   ). ۱۰(باشد  

توان از رفتارهـاي مخـرب     كالس، مي تدوين قوانين روشن براي ادارة    وجود آوردن فضاي مثبت،     
آموزان بايد بر آن      چند نوع رفتار در كالس تربيت بدني وجود دارد كه دانش          ). ۲۰(پيشگيري كرد   

  ):۲۵(خودكنترلي داشته باشند 
  بددهني، دست انداختن، مسخره كردن و هر نوع ارتباط كالمي نادرست. ۱

                                                 
1- Glasser          
2 - Jordan        
3 - Rodestin, P        
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  زدن، لگد زدن، كشيدن و هر نوع برخورد بدني ناشايستهل دادن، تنه . ۲
فريب دادن، جر زدن، پرت كردن حواس معلم يا شاگرد در هنگام اجراي تكاليف و وظايف                . ۳

اصلي، ايجاد ترس و رعب بين شاگردان و ايجاد مانع براي حركت و بازي ديگران يا گرفتن فـضا                   
  يا ابزار ورزشي از ديگران

آموزان، يكي از موانع اصلي آموزش و تدريس در فضاهاي بـاز و آزاد                مشكالت رفتاري دانش  
داري و مديريت مؤثر در       بنابراين اتخاذ شيوة كالس   . شود  محسوب مي ) مانند كالس تربيت بدني   (

از يك طرف، فـضا و وسـايل اسـتاندارد          ). ۷(هاست    تر از ساير كالس     كالس تربيت بدني حساس   
. هاي نظري عمل كرد     هاي معمول مديريت كالس     توان با روش    ميمورد نياز است و از طرف ديگر ن       

آموزان در كنار حفظ نظم و سـاختار كـالس دشـوار              حفظ آزادي، مشاركت، لذت و شادي دانش      
مديريت محيط بازي، تدارك لوازم ورزشي، تنوع رفتارها، ماهيت كالس تربيت بدني            ). ۱۷(است  

 و  ١١از نظـر دويـل    ). ۳۴(كنـد     س حـساس مـي    نظمي سريع بـر فـضاي كـال         را نسبت به بروز بي    
هاي مديريت كالس با هـم اخـتالف نظـر دارنـد و متفـاوت عمـل                   ، معلمان در روش   ٢٢سايدنتاپ

كار و باتجربه مشاهده       نيز اين تفاوت را بين معلمان تربيت بدني تازه         ٤٤و شان  ٣٣پار  ). ۲۳( كنند  مي
راي مديريت كالس بايد بـه حـداقل        شده ب   كند كه زمان صرف      بيان مي  ٥٥دوراند). ۳۱(كرده است   

رسد در    به نظر مي  ). ۲۹(شود    هاي آموزشي معلم كمتر مي      برسد چون در غير اين صورت، فعاليت      
). ۲۱(هاي تربيت بدني، شيوع رفتارهاي غيرآموزشي و حتـي پرخاشـگري بيـشتر اسـت                  كالس
اي كه در بـيش       يدر بررس .  در مطالعات مشابهي در مدارس متوسطه به همين نتيجه رسيد          ٦٦راگ

ترين منبع بدرفتاري در واقع سر و صداي بيش از حد بـود                كالس درس انجام گرفت، رايج     ۲۰۰از  
). ۲۱(گرفت     بدون اجازه دويدن را دربرمي      و   ها، ترك صندلي    جا شدن بچه    كه تخلفاتي چون جابه   

). ۲۶( بي نظمي و تنبلي را مـشكل اصـلي معلمـان زن عنـوان كـرده اسـت                    ٧٧آن مك كورماك  
 نيز مشكالت انضباطي را عامل مستقيم و اثرگذار بر ناهمـاهنگي ارتبـاط بـين                ٨٨كورتيس و بنت  

                                                 
1 - Doyle, 1986        
2 -  Siedentop, 1997        
3 - Par, 1995        
4 - Schon, 1997        
5 - Durand, 1996        
6 - Rag, 1984        
7 - Ann mc Cormack, 1997        
8 - Curtis and Bennett, 1981        
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، نقـش اصـلي مـديريت       ١١توماس جري و همكـاران    ). ۳۴(اند    آموزان عنوان كرده    معلمان و دانش  

داند تا ميحطي كامالً ايمن براي آمـوزش فـراهم            كالس تربيت بدني را كاهش رفتار نامطلوب مي       
هاي مختلفي براي مديريت كالس تربيت بدني پيشنهاد كـرده اسـت               نيز روش  ٢٢بوني). ۲۸ ( شود

تـرين    رسد در كشور ما كمبود فـضاهاي ورزشـي يكـي از اساسـي               باوجود اين به نظر مي    ). ۲۴(
مشكالت درس تربيت بدني در مدارس است كه بر مديريت كالس و رفتارهاي نامطلوب شاگردان            

از فضاهاي آموزشي به    ) مدارس محروم (آموزان در بيشتر مدارس       دانشگذارد و     در كالس اثر مي   
، شـيرزاد باللـي     )۱۳۷۶(، مرتضي شـنبدي     )۱۳۷۳(نيا    عباس عباسي . برند  اندازة كافي بهره نمي   

ترين مشكل اثرگذار بر كـالس        كمبود امكانات ورزشي را مهم    ) ۱۳۸۱(و غالمرضا مالكي    ) ۱۳۷۹(
نيـز امكانـات و     ) ۱۹۷۴( ٤٤سوارز و پورتال    ) ۱۹۶۸( ٣٣جونال  ). ۱۷ و   ۱۳،  ۱۱،  ۲(دانند    تربيت بدني مي  

. داننـد   تجهيزات ورزشي را يكي از عوامل بسيار مؤثر در اجراي برنامة تربيت بدني مدارس مـي               
 ديگري در بررسي وضعيت تربيت بدني مدارس كشور، مديريت برنامـه و             تعالوه بر اين، تحقيقا   

  ).۳۱ و ۲۲، ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۸، ۴(اند  كالس را به طور جدي نشان داده
  

  روش تحقيق
  جامعة آماري و نمونة تحقيق. ۱

تعداد .  مدرسه است  ۳۳۴ مدارس راهنمايي و دبيرستان دولتي و غيردولتي شهر رشت،            كلية
ها را     نفر بود كه به عنوان جامعة آماري، پرسشنامه        ۱۴۱كل معلمان تربيت بدني در اين دو مقطع         

 تحقيق در نظر      آماري به عنوان نمونة     ن تعداد جامعة آماري كم بود، كل جامعة       چو. تكميل كردند 
هاي برگشتي و قابل اسـتفاده،         نفر بود كه باتوجه به پرسشنامه      ۱۴۱كل جامعة آماري    . گرفته شد 

  .به عنوان نمونة آماري در تحقيق شركت داشتند)  درصد۵۹/۷۶( نفر ۱۰۸
  ابزار گردآوري اطالعات. ۲

اي بـا عنـوان مـشكالت،         اي بـود كـه از مقالـه         دآوري اطالعات تحقيق، پرسـشنامه    ابزار گر 
 مـك كورمـاك از    ها و عوامل اثرگذار بر مديريت كـالس درس تربيـت بـدني نوشـتة               استراتژي

                                                 
1 - Jerry et al . 1994        
2 - Bonnie, 1999        
3 - Gonella, 1968        
4 - Suarez and Portela, 1974        
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پـس از   ). ۲۷( درصد گزارش شده اسـت       ۸۷دانشگاه نيوكاستل استراليا تهيه شده و اعتبار آن         

 نفر از   ۵۰نامه، براي تعيين پايايي يا ثبات دروني آن در اختيار           ترجمه و تغييرات اندك در پرسش     
معلمان باتجربة شاغل به تحصيل در دانشكدة تربيت بدني قرار گرفت و در اين مطالعة راهنمـا،                 

: پرسشنامة مورد نظر از سه بخش تشكيل شـده اسـت          .  درصد برآورد شد   ۸۶پايايي پرسشنامه   
هاي تربيت بـدني      زشي مدرسه و مشكالت مديريت كالس     هاي فردي، وضعيت امكانات ور      ويژگي

آموزان و مشكالت مربوط به ساير عوامل اثرگذار بر مديريت كالس را              كه مشكالت رفتاري دانش   
هـاي بـسيار زيـاد، زيـاد،          گذاري پنج ارزش ليكرت براي گزينه       در سيستم نمره  . گرفت  دربر مي 

نظمـي، تنبلـي و       بـي  ( آمـوزان   فتـار دانـش   تأثير، كم و بسيار كم در مشكالت مربـوط بـه ر             بي
به ترتيب امتياز دو، سه، چهار و پنج داده شد كه ميانگين بيشتر در هر سـؤال يـا                   ) پرخاشگري

گيري تـأثير سـاير عوامـل آموزشـي           در اندازه . عامل بيانگر شيوع زياد آن مشكل رفتاري است       
تأثير،   هاي بسيار زياد، زياد، بي      زينهبراي گ ) آموزان، اجتماعي و معلمان     امكانات، همكاري، دانش  (

ميانگين بيـشتر در هـر      . كم و بسيار كم به ترتيب امتيازهاي پنج، چهار، سه، دو و يك داده شد              
بندي مدارس به     طبقه. دهندة شيوع كمتر مشكل مربوط به ساير عوامل آموزشي بود           عامل نشان 

اس حداقل اسـتانداردهاي ورزشـي      دو گروه مدارس محروم و برخوردار از امكانات ورزشي براس         
 درصد بيشتر از ايـن      ۷۰آموزش و پرورش انجام گرفته است و مدارسي كه امكانات ورزشي آنها             

 درصـد ايـن اسـتانداردها بـه عنـوان           ۷۰استانداردها بود، به عنوان مدارس برخوردار و كمتراز         
  .بندي شدند مدارس محروم طبقه

  روش اجرا. ۳
نامه از    پس از تنظيم نهايي پرسشنامة تحقيق و اخذ معرفي        .  است اين تحقيق از نوع توصيفي    

.  كل آموزش و پرورش استان گيالن مراجعـه شـد           دانشكدة تربيت بدني به دفتر تحقيقات ادارة      
اي از ادارة آموزش و پرورش شهر رشت به قسمت مديريت تربيت بـدني ايـن                  نامه  سپس معرفي 

 مدارس راهنمايي و دبيرستان پـسرانه و دخترانـة          ضمن تهية فهرست و آدرس    . اداره صادر شد  
هـا بـا حـضور محقـق در           دولتي و غيردولتي و با كمك مسئوالن تربيت بدني ادارة پرسـشنامه           

  .آوري شد مدارس، در اختيار معلمان شهر رشت قرار گرفت و در طول پنج هفته توزيع و جمع
  روش آماري و چگونگي تجزيه و تحليل اطالعات. ۴

ها استفاده  هاي آماري توصيفي در قالب جداول و نمودارها براي بررسي يافته         روش  نخست از 
 مـستقل بـا     t، آزمـون    SPSSاي    براي تجزيه و تحليل استنباطي اطالعات از برنامة رايانـه         . شد
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 ضـريب همبـستگي     Fو آزمون   ) Levenآزمون لون   (هاي دو گروه      گيري تجانس واريانس    اندازه

در ضمن با استفاده از آزمـون كـالموگراف و   . استفاده شد≥ p ۰۵/۰اري پيرسون در سطح معناد
  .اسميرنف از نرماليته بودن توزيع اطمينان حاصل شد

  

  تحقيقو يافته های نتايج 
براساس استانداردهاي وسايل و تجهيزات مورد نياز درس تربيت بدني و ورزش در مقاطع 

 درصد جزو ۵/۴۳ت جزو مدارس محروم و  درصد مدارس شهر رش۵/۵۶راهنمايي و دبيرستان، 
در اين تحقيق، مشكالت مديريت كالس به دو طبقة . مدارس برخوردار از امكانات قرار گرفتند

مشكالت رفتاري و مشكالت مربوط به ساير عوامل آموزشي اثرگذار بر مديريت كالس بررسي 
دارس محروم و برخوردار آموزان در م هاي تحقيق مربوط به مشكالت رفتارهاي دانش يافته.شد

آموزان شامل پرخاشگري، عدم  از امكانات ورزشي نشان داد كه سه نوع مشكل رفتاري دانش
  . )۱جدول (نظمي در مدارس برخوردار از امكانات بيشتر از مدارس محروم است انگيزه و بي

  
  ردار از ديدگاه دبيرانمقايسة مشکالت مربوط به رفتارهای دانش آموزان در مدارس محروم و برخو_ ۱جدول 

   تربيت بدنی

  مدارس محروم  مدارس برخوردار  نوع مدرسه

  
 شاخص آماری 

 
 

  نوع مشکل

  ميانگين
انحراف 
ن  استاندارد
گي
يان
م

  

رد
دا
تان
اس

ف 
را
نح
ا

  

t df  

p  

 ∗۰۰۸/۰ ۱۰۶ ۷۹/۲  ۵/۳  ۶/۸  ۰۱/۳  ۳/۱۰  پرخاشگری

  ۰۵۵/۰  ۱۰۶  ۹۴/۱  ۸۷/۲  ۴/۸  ۸۸/۲  ۵/۹  عدم انگيزه

  ۱۱/۰  ۱۰۶  ۶۰/۱  ۴/۵  ۶/۱۷  ۸/۴  ۲/۱۹  بی نظمی

مشکالت مربوط 
به رفتار دانش 

  آموزان

  ۰۲/۰  ۱۰۶  ۳۲/۲  ۴/۱۰  ۶/۳۴  ۴/۹  ۱/۳۹  کل

  . معنی دار است≥P ۰۵/۰در سطح  ∗
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كل مشكالت . نظمي در هر دو نوع مدرسه بيش از ساير رفتارهاست در ضمن شيوع رفتار بي

 از امكانات بود و از بين سه نوع مشكالت رفتاري در مدارس محروم كمتر از مدارس برخوردار
آموزان در مدارس برخوردار از امكانات بيشتر از مدارس  رفتاري نيز فقط رفتار پرخاشگري دانش

مقايسة بين مشکالت مديريت مربوط به . دار بود  معني≥۰۵/۰pها در سطح  اين يافته. محروم بود
ز امکانات ورزشی نشان داد که اين ساير عوامل آموزشی در مدارس محروم و برخوردار ا

مشکالت در مدارس برخوردار از امکانات بيشتر از مدارس محروم است و در ضمن شيوع مشکل 
عوامل , امکانات و تأثير آن بر مديريت کالس بيشتر از ساير عوامل است و پس از آن معلم

اوت معنی داری بين دو در اين يافته ها هيچ تف. دانش آموزان و همکاری قراردارند, اجتماعی
   .)۲جدول (مدارس پيدا نشد

مشکالت رفتاری و تأثير مشکالت مربوط به ساير عوامل آموزشی از ديدگاه معلمان زن 
مشكالت رفتاري . ولی فقط شيوع مشکالت رفتاری معنی دار بود, بيشتر از معلمان مرد بود

 ۳۵ سال و زير ۳۵ – ۵۰(ر معلمان  سال بيشتر از ساي۵۰آموزان از ديدگاه معلمان باالي  دانش
 سال بيشتر از ساير ۳۵و مشكالت مربوط به ساير عوامل آموزشي از ديدگاه معلمان زير ) سال

 ۱۱ – ۲۰ آموزان از ديدگاه معلمان با سابقة  همچنين شيوع مشكالت رفتاري دانش. معلمان است
اما فقط مشكالت . بود) ل سابقه سا۲۰ سال و باالتر از ۱۰زير  ( سال و بيشتر از ساير معلمان

 سال بيش از ساير معلمان و با ۱۰ زير  مربوط به ساير عوامل آموزشي از ديدگاه معلمان با سابقة
مشكالت مربوط به . دار بود  معنيp ≥ ۰۵/۰ و آزمون تعقيبي شفه در سطح Fاستفاده از آزمون 

 دورة راهنمايي بيشتر از ديدگاه آموزان و ساير عوامل آموزشي از ديدگاه معلمان رفتار دانش
  .)۳جدول  (معلمان دوران دبيرستان است
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  مقايسة مشکالت مربوط به ساير عوامل آموزشی در مدارس محروم و برخوردار از ديدگاه دبيران_ ۲جدول 
   تربيت بدنی

  مدارس محروم  مدارس برخوردار  نوع مدرسه

 شاخص آماری 

 

 

  نوع مشکل

  ميانگين
انحراف 

ن  استاندارد
گي
يان
م

  

رد
دا
تان
اس

ف 
را
نح
ا

  

t df  P 

  ۴۲/۰ ۱۰۶ ‐۷۹/۰  ۶/۲  ۵/۱۲  ۲/۲  ۱/۱۲  امکانات

  ۰۵۹/۰  ۱۰۶  ۹۱/۱  ۷۹/۲  ۶/۱۵  ۷۱/۲  ۶/۱۶  همکاری 

دانش 

  آموزان
۶/۱۳  ۷/۲  ۴/۱۴  ۲/۳  ۳۲/۱‐  ۱۰۶  ۱۸/۰  

  ۹۳/۰  ۱۰۶  ‐۰۷/۰  ۴/۳  ۹/۱۳  ۸/۲  ۱۴  اجتماعی

  ۸۵/۰  ۱۰۶  ۱۸/۰  ۵/۱  ۹/۱۲  ۷/۱  ۰۴/۱۳  معلم

مشکالت 

مربوط به ساير 

 عوامل آموزشی 

  ۹۸/۰  ۱۰۶  ‐۰۱/۰  ۵/۹  ۶/۶۹  ۳/۸  ۵/۶۹  کل 

    

  . ميانگين کمتر در هر عامل تأثير بيشتر آن عامل را در مديريت کالس نشان می دهد: توضيح 
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  مقايسة مشکالت مديريت کالس های تربيت بدنی بر اساس ويژگی های فردی دبيران_ ۳جدول 

   بدنی تربيت
  مشکالت مربوط به ساير عوامل آموزشی مشکالت مربوط به رفتار دانش آموزان  نوع مشکل

 شاخص آماری 
 
 

  ويژگی فردی 

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  انحراف استاندارد ميانگين

  ۳/۸  ۰۵/۶۸  ۶/۹  ۶/۳۸∗  زن
  جنسيت

  ۴/۹  ۳/۷۱  ۱/۱۰  ۳/۳۴  مرد

  ۴/۸  ۰۳/۶۷  ۷/۹  ۴/۳۵   سال۳۵زير 

  سن  ۵/۷  ۶/۶۹  ۳/۱۰  ۹/۳۶   سال۳۵‐ ۵۰

  ۳/۹  ۹/۶۷  ۳/۹  ۳/۳۷   سال۵۰باالی 

  ۷/۸  ۸/۶۵∗  ۹/۸  ۳۴   سال۱۰زير 

  سابقة کار  ۲/۹  ۰۳/۶۸  ۶/۹  ۰۷/۳۸   سال۱۱‐۲۰

  ۵/۶  ۵/۷۱  ۵/۱۰  ۸۲/۳۶   سال۲۰باالی 

مقطع   ۴/۹  ۷/۶۸  ۹/۸  ۹۸/۳۷  راهنمايي
  ۲/۹  ۴/۷۰  ۹/۱۰  ۲۶/۳۵  دبيرستان  تدريس

  ۷/۸  ۲/۶۷  ۷/۹  ۶/۳۵  ديپلم

سطح   ۰۶/۹  ۷/۷۰  ۶/۹  ۷/۳۸  کاردانی
  تحصيالت

  ۴/۶  ۳/۶۹  ۳/۱۰  ۲/۳۵  کارشناسی

 . معنی دار است≥P ۰۵/۰در سطح ∗
تأثير بيشتر آن را در مقايسة بين گروه ها , ميانگين کمتر در مشکالت مربوط به ساير عوامل آموزشی: توضيح 

  . نشان می دهد
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  نتيجه گيری بحث و 

 درصد مدارس رشت جزو مدارس محروم و فاقد امكانـات           ۵/۵۶ي تحقيق،   ها  باتوجه به يافته  
 سال گذشته در مـورد وضـعيت   ۳۰اين يافته با توجه به تحقيقات بسيار زيادي كه از  . اند  ورزشي

تربيت بدني و ورزش مدارس انجام گرفته و در نتايج همة آنها مـشكل كمبـود فـضا و امكانـات                     
گذاري جدي بويژه براي ساخت مدارس جديد نياز           و سياست  ريزي  ورزشي مطرح شده، به برنامه    

البته اين موضوع را بايد در نظر گرفت كه در تحقيق حاضر، مالك مدارس محروم، نداشتن                . دارد
 درصـد از    ۵۰اگر داشـتن    .  درصد استاندارد آموزش و پرورش بود      ۷۰امكانات ورزشي زير سقف     

. يافت  گرفت، تعداد مدارس محروم نيز تغيير مي        ميامكانات وسايل ورزشي استاندارد مالك قرار       
اين موضوع به تحقيق و بررسي بيشتري نياز دارد چون درصد مدارس محـروم در سـطح شـهر                   

  .رشت بسيار زياد است
آمـوزان در مـدارس       نتايج تحقيق نشان داد كه مشكالت مديريتي مربوط بـه رفتـار دانـش             

 است و از بين سه نوع مشكل مربوط به رفتار دانش            محروم كمتر از مدارس برخوردار از امكانات      
بـه ترتيـب اولويـت در مـدارس     ) تنبلـي (نظمي، پرخاشگري و عدم انگيـزه   آموزان، مشكل بي  

) ۱۹۹۷(در همـين زمينـه مـك كورمـاك          . برخوردار از امكانات بيشتر از مدراس محروم اسـت        
نيز مشكالت انـضباطي را  ) ۱۹۸۱(نظمي و تنبلي را مشكل اصلي معلمان زن و كورتيس و بنت         بي

. انـد   آمـوزان عنـوان كـرده       عامل مستقيم و اثرگذار بر ناهماهنگي ارتباط بين معلمان و دانـش           
آمـوزان را بـه ترتيـب       در همين باره مشكالت رفتـاري دانـش       ) ۱۳۸۱(غالمرضا مالكي گندماني    

 به اين نتايج بـه نظـر        باتوجه). ۲۶ و   ۱۷(عنوان كرد   ) تنبلي(نظمي و عدم انگيزه       پرخاشگري، بي 
تواند تفاوتي در مشكالت رفتـاري ايجـاد          رسد كمبود امكانات ورزشي در مدارس كشور نمي         مي
چرا در مدارس محروم باوجود كمبود امكانات، شيوع مشكالت رفتاري كمتر اسـت؟ شـايد               . كند

 امكانـات  يك توجيه نظري در اين زمينه وجود داشته باشد كه در مدارس محروم به دليل كمبود       
شود، بنابراين احتماالً معلمان اين مشكالت        هاي حركتي و ورزشي كمتر اجرا مي        ورزشي، فعاليت 

گيري در اين تحقيق مانند       بسياري از مشكالت رفتاري مورد اندازه     . اند   كرده  را نيز كمتر مشاهده   
ان بيـشتر   آمـوز   هاي ورزشي و رفتارهاي طبيعي دانـش        نظمي در هنگام فعاليت     پرخاشگري و بي  

  .شود مشاهده مي
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مقايسة بين مشكالت مديريتي مربوط به تأثير ساير عوامل آموزشـي در مـدارس محـروم و                 

داري را نشان نداد، اما برحسب شيوع اين عوامل در مـدارس              برخوردار از امكانات، تفاوت معني    
مكـاري و در    آمـوزان، عوامـل اجتمـاعي و ه         امكانات، معلم، دانـش   عامل  برخوردار از امكانات،    

آموزان و همكـاري بـه ترتيـب در            دانش  مدارس محروم عامل امكانات و معلم، عوامل اجتماعي،       
 سـال گذشـته در مـدارس        ۳۰كمبود امكانات ورزشي در بيشتر تحقيقات       . اولويت قرار داشتند  

ه زاد  در همين زمينه، نمازي   . كشور به عنوان يكي از مشكالت اصلي مورد تأكيد قرار گرفته است           
 سال گذشـته، كمبـود فـضاي ورزشـي     ۲۸ترين مشكل مدارس را در  مهم) ۱۳۵۳(و همكارانش   

، )۱۳۶۹(، فريبا كريمي    )۱۳۶۹(نژاد    ، مهرعلي همتي  )۱۳۶۸(كاشف و مجتهدي    . عنوان كرده است  
لطيفـي  ... ، حجت ا  )۱۳۷۱(، محسن شيرعلي    )۱۳۷۱(، سعيد دقيقه رضايي     )۱۳۷۱(بهرام پازوكي   

و غالمرضـا   ) ۱۳۷۹(، شيرازد باللي    )۱۳۷۶(، مرتضي شنبدي    )۱۳۷۳(نيا    اسي، عباس عب  )۱۳۷۲(
ترين مشكل اثرگذار بر كالس تربيت بدني         كمبود امكانات ورزشي را مهم    ) ۱۳۸۱(مالكي گندماني   

نيـز  ) ۱۹۷۴(، سـوارز و پـورتال       )۱۹۶۸(جونال  ). ۲۲ و   ۱۷،  ۱۶،  ۱۴،  ۱۳،  ۱۲،  ۱۱،  ۸،  ۳،  ۲(نام بردند   
 تربيت بـدني مـدارس       ات ورزشي را يكي از عوامل بسيار مؤثر در اجراي برنامة          امكانات و تجهيز  

دهد كه مشكل نبود امكانات و فضاهاي         البته بررسي منابع و تحقيقات موجود نشان مي       . دانند  مي
 تجربه، تخصص    در ضمن توانايي،  ). ۱(ورزشي در بسياري از كشورهاي جهان برطرف نشده است          

، پس از عامل امكانات در مديريت كالس نقش مؤثري دارد و شـايد  )انسانيعامل (و آگاهي معلم   
در تحقيقـي محـسن     . آموزان و غيره بيشتر باشـد       اين نقش از ساير عوامل اثرگذار مانند دانش       

در مـورد شغلـشان در حـد متوسـط      نشان داد كه مطالعة معلمان تربيت بدني) ۱۳۷۱(شيرعلي  
در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كـه از ديـدگاه معلمـان             ) ۱۳۸۱(غالمرضا مالكي گندماني    . است

 آموزش و مطالعات دبيران از بين ساير عوامل آموزشي بايد بيشتر مورد توجه قـرار          تربيت بدني، 
  ). ۱۷(گيرد 

 سـال   ۱۰زيـر     مشكالت مديريتي مربوط به ساير عوامل آموزشي از ديدگاه معلمان با سـابقة            
  توان به حساب تجربـة      اين نتيجه را مي   .  سال بود  ۲۰ و باالتر ا ز    ۱۱ – ۲۰بيشتر از معلمان با سابقة      

در تحقيـق حاضـر   . هاي مديريت كالس دانـست  درست از روش   كافي معلمان باسابقه و استفادة      
سابقه، از بين نقش ساير عوامل آموزشي، مشكل اصـلي را ميـزان همكـاري مـدير،                   معلمان كم 

در . همخـواني داشـت   ) ۱۹۶۸(ستند كه بـا تحقيـق جـونال         دان  معاون و حمايت مالي مدرسه مي     
هاي تربيت بـدني مـدارس در         تحقيق وي ميزان تأثير حمايت مدير از بين عوامل مؤثر بر برنامه           
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رسد ميزان همكاري و حمايت مسئوالن مدرسـه از معلمـان             به نظر مي  ). ۲۶(اولويت قرار داشت    

  .باسابقه و باتجربه بيشتر باشد
آموزان با مـشكالت مربـوط بـه سـاير            كالت مديريتي مربوط به رفتار دانش     مقايسة بين مش  

همچنـين مقايـسة بـين مـشكالت مـديريتي      . داري را نشان نداد     ، ارتباط معني  یعوامل آموزش 
داري مـشاهده نـشد ولـي بـين           مربوط به ساير عوامل آموزشي معلمان زن و مرد تفاوت معنـي           

داري مشاهده  هاي معلمان زن و مرد تفاوت معني        كالس آموزان در   مشكالت مربوط به رفتار دانش    
بـه  . شد كه اين تفاوت از ديدگاه معلمان زن، در مدارس دخترانه بيشتر از مدارس پسرانه اسـت              

بيـشتر از مـردان     ) مدرسة دخترانه  ( آموزان از ديدگاه زنان     رسد مشكالت رفتاري دانش     نظر مي 
تحركي، شـكلك درآوردن، جيـغ و داد و    نبلي، كماست و اين مشكالت مانند ت ) مدرسة پسرانه (

  . كند غيره بيشتر در مورد دختران صدق مي
آموزان دختـر و پـسر در     نظمي و پرخاشگري دانش     باتوجه به نتايج تحقيق حاضر، مشكل بي      

) ۱۹۸۱(و كورتيس وبنـت     ) ۱۹۹۷(درجة اول اهميت قرار داشت كه با نتايج تحقيق مك كورماك            
بـه  ). ۲۶(اند    نظمي و تنبلي را عامل اثرگذار و مهم بر مديريت دانسته            ها نيز بي  آن. همخواني دارد 

تـوان    هاي تدريس و راهبردهاي مديريت كالس تربيـت بـدني مـي             رسد با بررسي روش     نظر مي 
  .آموزان را بيشتر شناخت شيوع برخي از مشكالت رفتاري دانش
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