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 70/76/36تاریخ پذیرش:                                                                                  17/70/33تاریخ دریافت: 

 چكیده
 رفتاری های ناهنجاری و طیانضبا ثر در بروز بیوحاضر، بررسی عوامل م پژوهشهدف از انجام 

از دیدگاه معلمان تربیت بدنی است. جامعه آماری های تربیت بدنی  در کالسآموزان  دانش

اصفهان در  شهر ی و دبیرستانیشاغل در مقاطع راهنما تربیت بدنی معلمان پژوهش،

 یخوشه ابه صورت تصادفی ـ نفر زن(  369و   نفر مرد 671) 162  بودند. تعداد 83ـ37سال

نامه  پرسش، گیری اندازه انتخاب و به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار

پژوهش نتایج  به دست آمد. 33/7 ،که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ساخته بود محقق

های شخصیتی و رفتاری دانش  ها و عملکرد معلم، ویژگی توانایی)حیطه نشان داد چهار 

انضباطی و  بیدر بروز  (های ورزشی خارج از مدرسه والدین و محیطنگرش  ،آموزان

نگرش والدین و نقش  ،معلمان تربیت بدنی زن. آموزان موثرند های رفتاری دانش ناهنجاری

نقش محیط خارج از مدرسه را در بروز ناهنجاری رفتاری  ،و معلمان مردشرایط خانوادگی 

نگرش منفی والدین به کالس که  دادتایج نشاندانند. همچنین ن می ترثروآموزان م دانش

عدم تسلط معلم ،های مکرر والدین در محیط خانواده اختالفات و کشمکش ،تربیت بدنی

تعداد  و استاندارد،  و تجهیزات ورزشی کافی عدم وجود امکانات ، تربیت بدنی در اداره کالس

گروه دوستان و ، حین ورزشاستفاده از کلمات نامناسب در  ،آموزان در کالس زیاد دانش

های رفتاری  در بروز ناهنجاری کامپیوتریهای  خشن و بازی های و تماشای فیلم، همساالن

 دارند.  ینقش مهم های تربیت بدنی آموزان در کالس دانش

 انضباطی های تربیت بدنی، بی های ناهنجار، کالس : رفتارواژگان کلیدی

Email: m.naderian@spr.ui.ac.ir                               :                    نویسنده مسئول*
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 مقدمه
 (2222) 1فونت ناهای درس است.  های آموزشی در کالس محور اساسی در برنامه ،انضباط

و میزان   هم زده آموز را بر ارتباط منطقی و دوسویه بین معلم و دانش ،2انضباطی بیمعتقد است 

ای به نام  در حال حاضر نظام آموزشی با مشکل پیچیده (.1) رساند یادگیری را به حداقل می

-بهکاری  ،داردانضباط  بامند و  هآموزان عالق تدریس در کالسی که دانشست. ا انضباط روبرو

هستند که به دالیل مختلف تربیتی و آموزانی  دانشدر کالس  همیشهاما ؛ آسان است نسبت

نظمی در  و باعث ایجاد بی ردهمقررات کالس را حفظ ک توانند چارچوب انضباطی و عاطفی نمی

آموزان  انضباطی دانش های رفتاری و بی در بروز ناهنجاری ری عوامل موثیشناسا شوند. کالس می

ضرورت است.  کی ،ریزی متناسب با اهداف عالی آموزش و پرورش برای نیل به یک برنامه

بدنی های تربیت در کالسآنان ورزند.  یآموزان ورزش را دوست دارند و به آن عشق م دانش

ماهیت  با توجه بهپردازند.  میورزشی  های  به فعالیتبا عالقه احساس آزادی بیشتر کرده و 

بیشتر  آموزان های رفتاری در بین دانش انضباطی و ناهنجاری بی ،های تربیت بدنی عملی کالس

کوشند نوع مشارکت  دهند و یا می میکمتر از خود اطاعت و پیروی نشان  زیرا ؛شود مشاهده می

چند وجهی  یک پدیده  ،انضباطی بی دهد  ها نشان می بررسی فردی را خودشان تعیین کنند.

فرهنگی و آموزشی مطرح  های روانی، اجتماعی، زمینه، انضباطی است. در بررسی عوامل بی

شرایط زندگی  ،آموزان دانششخصیتی و رفتاری های  ویژگیعوامل فردی و شود.همچنین  می

 در جامعه ثیر عوامل اقتصادی و فرهنگیات و و روابط بین والدین و اعضای خانواده خانوادگی

یک سازمان  ،مدرسه (.2-4) گزارش شده استآموزان  در بین دانش های رفتاری بروز ناهنجاری

ت همه نهادهای اجتماعی در یک راستا فعالی بایست برای موفقیت می وپیچیده رسمی است 

شی و تربیتی های آموز در موفقیت برنامه یمهم نقش بسیار ،ها کنند. نهادهای خانواده و رسانه

آموزان و  دانش معلمان، بین والدین، موثرمتقابل و  ارتباط تعاملیکنند. برقراری  ایفا می

با پدر و مادر  مستمرمدارس باید به طور  .یند تربیت استآیک ضرورت در فرمسئوالن مدرسه 

تبادل نظر نمایند.  ،کرده و برای پیشگیری و حل مشکالت انضباطیآموزان ارتباط برقرار نشدا

و تبلیغاتی آموزشی  ،های تربیتی بایست شیوه میها  و رسانهخانواده  ،در حقیقت مدرسه

 اتخاذ کنند.را هماهنگی 

                                                 
1. Fontana 
2. Indiscipline 
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ناپذیری در  انکارثیر اوسایل ارتباط جمعی، ت ها و های رسانه برنامه معتقد است (1191) 1هالپین

اکیبا و  مطالعات. نتایج (5) گذارد جای می رفتار کودکان تا سالمندان از یادگیری تا انحرافات بر

2بیکر
های تلویزیون  دهد که تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان از تماشای فیلم نشان می( 2222) 

ژه  وی ید و در محیط مدرسه و بههای بازیگران را تقل شوند و حرکات و برنامه تحریک یا تشویق می

( در بررسی علل و عوامل 2222) 4و فریر 3. آمادمو(6) کنند های تربیت بدنی اجرا می کالس

عوامل فردی  ،اولین سطح. های تربیت بدنی به سه سطح اشاره دارند انضباطی در کالس بی

دومین  گذارند. یر میثاخود بر عملکرد کالس ت رفتارهای نابهنجاربا  آموزان است. برخی دانش

 ی آموزشی ها برنامهسطح شامل درگیری میان همساالن است و سومین سطح شامل تضاد میان 

باشد که ممکن است موجب خشونت و یا حتی  آموزان می دانشانتظارات و نیازهای  با معلم 

واه در انجام حرکات ورزشی دلخ ثیر تسلطات پژوهشی( در 1116) 5سیدالك .(2) بزهکاری شود

را یکی از عوامل مهم برای  انمعلم های ورزشی های فنی و آگاهی و مهارت آموزان دانش

. عالوه بر (9) ذکر کردهای تربیت بدنی  در کالسهای رفتاری  جلوگیری از بروز ناهنجاری

مهارت و تخصص معلم، وضعیت ظاهری هم یکی از عوامل مهم در جلوگیری از بروز 

اشتن تناسب اندام، با انگیزه و . وضعیت ظاهری معلم از جمله داست های رفتاری ناهنجاری

حد زیادی محبوبیت معلمان را در بین  تا ورزشی و استفاده از پوشش مناسب سرحال بودن

های ورزشی مفرح و مورد  ارائه برنامه دهد. داشتن نشاط در حین تدریس، آموز افزایش می دانش

پرداخته بیشتری به ورزش پذیری  اطاعتو با روحیه ن آناشود که  موجب می آموزان پسند دانش

 کاهش یابد. نانبین آ انضباطی بیو  نافرمانی از دستورات معلم در نتیجه و
نوعی تفریح و  را های تربیت بدنی کالسدر  جسمانیهای  آموزان، فعالیت از دانش بسیاری

در  و شادابی تفریح ،طنشابرای  اصرف های ورزشی دانند و معتقدند که فعالیت سرگرمی می
با آزادی بیش از حد کرده و با شوخی بنابراین احساس  ؛برنامه مدارس گنجانده شده است

ثیر نگرش منفی والدین اتحت تآموزان  شود. برخی از دانش انضباطی شایع می ها بی همکالسی
در  ها خواهد شد های ورزشی باعث رکود و افت تحصیلی آن که معتقدند شرکت در فعالیت

دهد که  نشان می مطالعاتنتایج برخی  .کنند های تربیت بدنی از معلم تبعیت نمی کالس
طراحی  زندگی خانوادگی،نامناسب شرایط  آموزان، دانششخصیتی و رفتاری های  ویژگی

                                                 
1. Halpin 
2. Akiba & Baker 
3. Amado 
4. Ferrer 
5. Skylark 
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 مدرسه، تعداد استاندارد و کافی در امکانات و تجهیزات عدم وجود ،آموزشی طمحی نامناسب
 انضباطی و بی در بروز دتوان میمسئوالن مدرسه به ورزش  منفی گرشن و نفرات کالس زیاد

( گزارش داد در سال 1399نادریان ) (.1،12) باشدآموزان موثر  های رفتاری دانش ناهنجاری
آموزان  دیدگی و شکستگی استخوان در بین دانش مورد آسیب 224 حدود ،1399 -91تحصیلی 

به  ، حوادث درصد   62هان اتفاق افتاد که بیش از ی و دبیرستان استان اصفیمدارس راهنما
 های تربیت بدنی بوده است انضباطی در کالس و بیبا همدیگر آموزان  های دانش خاطر شوخی

دهد که چنین رفتارهایی همیشه  انضباطی نشان می تجزیه و تحلیل اقدامات بی. البته (11)
آموز  بلکه دفاعی است که دانش ؛نیست ند()آنچه که افکار عمومی اغلب اعتقاد دار آمیز توهین

 دهد. نشان می برای حفظ شخصیت و کرامت خود
های تربیت  انضباطی در کالس های رفتاری و بی در نظر دارد عوامل بروز ناهنجاری پژوهشاین 

بدنی در مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در چهار حیطه 
آموزان، نگرش والدین و  دانششخصیتی و رفتاری خصوصیات و ویژگی های  عملکرد معلمان،

 محیط خارجی را بررسی نماید. 
 

 پژوهش روش 
معلمان تربیت  نفر از 1426 پیمایشی است. جامعه آماری راـ  روش پژوهش حاضر توصیفی

 ژوهش،پدادند. نمونه آماری  های شهر اصفهان تشکیل می ی و دبیرستانیبدنی مقاطع راهنما
مناطق شاغل در تربیت بدنی  از بین معلمان ای خوشهگیری  نفر بودند که به روش نمونه 346
  نامه پرسش ،گیری ابزار اندازه (.1)جدولشدند  انتخاب اصفهان گانه آموزش و پرورش پنج

خواسته شده بود تا نظرات خود را گویان  ال بود که در آن از پاسخوس 26ساخته شامل  محقق
 ها و عملکرد معلم،  تواناییحیطه های رفتاری در چهار  ثر در بروز ناهنجاریوبه عوامل منسبت 
های ورزشی خارج از  ، نگرش والدین و محیطانآموز دانش شخصیتی و رفتاری های ویژگی

 گویه( در مقابل هر 1کم ) ( تا خیلی5زیاد ) ای از خیلی درجه 5مقیاس اساس  بر مدرسه 
به  مطالعاتچهار حیطه مورد اشاره در بسیاری از  پژوهشگر،اس مطالعات بر اس مشخص نمایند.

 .گزارش شده بودند آموزان های رفتاری در بین دانش عنوان عوامل اصلی در بروز ناهنجاری
در مواردی همچون  نظران این حیطه متخصصان و صاحبنامه توسط  پرسشصوری روایی 

 پایایی .بررسی شد ها الوتعداد س فهم بودن و  قابل  ،تنوع ،ترتیب قرار گرفتن ،ها الوکیفیت س
)اس افزار  تجزیه و تحلیل داده ها با نرم .گردید برآورد 11/2 ،آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ

 انجام شد. 11( نسخه 1پی اس اس

                                                 
1. SPSS 
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 نتایج
 تحلیل و به شرح زیر ارائه گردید. سطح توصیفی و استنباطی  در دو پژوهشنتایج 

 

 پژوهشتعداد جامعه و نمونه آماری  -1جدول

 جامعه آماری مرد مقطع

 جامعه آماری

 زن

 

 نمونه آماری

 مرد

 نمونه آماری

 زن

 56 92 296 351 راهنمایی

 91 121 346 213 دبیرستان

 145 223 632 244 جمع

 349  1326  جمع کل

  
تربیت بدنی  یها سکه عدم تسلط معلم تربیت بدنی در اداره کال دهد ینشان م 2جدول  جینتا

تربیت بدنی با  یها دارای اولویت اول و برگزاری مسابقات ورزشی در کالس M=12/4با میانگین 
 .باشند ی، دارای اولویت هفتم مM=  26/2میانگین 

 

 های مربوط به عملکرد معلمان و مدرسه میانگین، انحراف معیار و درصد پاسخ -2جدول

 

 ها گویه

 

 میانگین

 

 

 ارانحراف معی

 

درصد پاسخ ها )بسیار 

 زیاد( -زیاد

 

 اولویت

عدم تسلط معلم تربیت بدنی در اداره 

 های تربیتی بدنی کالس
12/4 15/ 2/91% 3 

عدم وجود امکانات و تجهیزات ورزشی 

 کافی و استاندارد
22/3 14/ 6/62% 6 

آموزان  عدم نظارت دقیق بر حرکات دانش

 توسط معلم
69/3 12/1/ 4/56% 6 

آموزان  معلم از دانش اندازه  از  بیش اتتوقع

 های تربیت بدنی در کالس
22/3 12/ 9/33% 1 

کم اهمیت دادن مدیر مدرسه به درس 

 تربیت بدنی
51/3 11/1 2/52% 9 

عدم آشنایی معلمان تربیت بدنی به 

 های ورزشی آموزش صحیح مهارت
12/2 19/1 6/36% 2 

ی ها آموزان در کالس داد زیاد دانشتع

 ربیت بدنیت
26/2 12/1% 1/32 2 
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تربیت بدنی با میانگین  یها آموزان در کالس که تعداد زیاد دانش  دهد ینشان م 3نتایج جدول 

21/4 =M یها آموزان ناشی از حضور در کالس دارای اولویت اول و خستگی بیش از حد دانش 

 . باشند یدارای اولویت نهم م M=23/3سایر دروس با میانگین 
 

 آموزان های دانش های مربوط به ویژگی میانگین، انحراف معیار، درصد پاسخ -3 لجدو

 ها گویه
 میانگین

 

انحراف 

 معیار

بسیار )ها  درصد پاسخ

 (دزیا، زیاد
 اولویت

های  آموزان در کالس تعداد زیاد دانش

 تربیت بدنی
21/4 12/ 2/23% 1 

ها و کلمات نامناسب در  استفاده از واژه

 آموزان حین ورزش کردن توسط دانش
22/3 19/1 9/64% 2 

داشتن انرژی زیاد به دلیل کمبود 

 تحرك
54/3 11/1 2/52% 3 

آموزان از اهداف  عدم شناخت دانش

 تربیت بدنی در مدارس
34/3 14/1 55% 4 

 5 %5/46 21/1 22/3 آموزان تحرکی و تنبلی برخی از دانش کم

آموزان نسبت به  عالقه بودن دانش بی

 های تربیت بدنی کالس
23/3 32/1 1/42% 6 

آموزان از لحاظ  های بین دانش تفاوت

 قدرت جسمانی
19/3 13/1 5/46% 2 

آموزان برای  رقابت جسمانی بین دانش

 جلب توجه و خودنمایی
22/3 26/1 3/35% 9 

آموزان ناشی  خستگی بیش از حد دانش

 ز سایر دروسا
23/3 12/1 2/35% 1 

 

تربیت بدنی با  یها که نگرش منفی والدین نسبت به کالس دهد ینشان م 4نتایج جدول 

مکرر والدین با  یها دارای اولویت اول و اختالفات و کشمکش M=29/4میانگین 

 .باشند یدارای اولویت پنجم م M=26/2میانگین
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 نگرش والدینمحیط خانوادگی و  ی مربوط به  ها پاسخ میانگین، انحراف معیار، درصد -4 جدول

 گویه ها
 میانگین

 

انحراف 

 معیار

ها  درصد پاسخ

 زیاد( -)بسیار زیاد
 اولویت

نگرش منفی والدین نسبت به 

 های تربیت بدنی کالس
29/4 16/1 9/52% 1 

فرهنگی پایگاه و  سطح تحصیالت

 خانواده
15/3 41/1 1/54% 2 

سبت به درس تربیت تفاوتی والدین ن بی

 بدنی فرزندان
49/3 14/1 2/35% 3 

 4 %4/32 21/1 19/3 جدایی و متارکه والدین

 5 %5/21 21/1 26/2 های میان والدین اختالفات و کشمکش

 

که کمبود امکانات الزم برای آموزش تربیت بدنی در مدارس با  دهد ینشان م 5نتایج جدول 

و تماشای مسابقات ورزشی در خارج از مدرسه با میانگین  ، دارای اولویت اولM=93/3میانگین 

1/3 =M  باشند یمدارای اولویت پنجم. 
 

 ی مربوط به کمبود امکانات و محیط خارج از مدرسهها  میانگین، انحراف معیار، درصد پاسخ -5جدول 

 ها گویه
 میانگین

 

انحراف 

 معیار

ها  درصد پاسخ

 زیاد( -زیاد )بسیار
 اولویت

کانات الزم برای آموزش تربیت بدنی در کمبود ام

 مدارس
93/3 15/ 6/62% 1 

ورزشی از  های هنجار رقابتمشاهده رفتارهای ناب

 آن  دادن تلویزیون و الگو قرار
22/3 22/1 2/51% 2 

مستعمل و غیراستاندارد بودن امکانات ورزشی موجود 

 در مدرسه
42/3 25/1 1/52% 3 

ورزشی بیرون از الگوگیری از عملکرد قهرمانان 

 مدرسه
32/3 29/1 1/45% 4 

 5 %9/42 12/1 21/3 تماشای مسابقات ورزشی در خارج از مدرسه
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آموزان، نگرش والدین  چهار مولفه عملکرد معلمان، ویژگی دانش  ،نشان می دهد 6نتایج جدول 

آموزان  ضباطی دانشان و کمبود امکانات و مکحیط خارج از مدرسه بر بروز رفتارهای ناهنجا و بی

انضباطی یکسان نیست. بیشترین تاثیر مربوط به  موثر است. میزان تاثیر عوامل چهارگانه بر بی

  نگرش والدین و کمترین تاثیر مربوط به کمبود امکانات بوده است.
 

 های تربیت بدنی در کالس انضباطی ثر بر بیومیانگین نمرات عوامل م تاثیر -6جدول 

 F P میانگین انحراف معیار انضباطی بیعوامل موثر بر 

 23/2 51/3 19/3 554/2 عملکرد معلمان

 221/2 151/4 222/4 655/2 نگرش والدین

 221/2 913/3 212/3 622/2 آموزان ژگی دانش  وی

 214/2 441/5 134/3 956/2 کمبود امکانات و محیط خارج از مدرسه
 

 

 بحث و نتیجه گیری
و بروز رفتارهای انضباطی  پدیده بیشناسی  و آسیبورت بررسی ضر پژوهشی،این مطالعه 

 پژوهشسازد. نتایج  می اجتناب ناپذیر را های تربیت بدنی در کالس آموزان در بین دانشناهنجار

آموزان، محیط  های دانش و ویژگی ، خصوصیاتو مدرسه داد چهار عامل عملکرد معلماننشان

دوستان و  ها و گروه  رسانهتبلیغات  ویژه ج از مدرسه  بهخانوادگی و نگرش والدین و محیط خار

 ،از دیدگاه معلمان اند. داشته یثیر بیشترات آموزان دانشهای رفتاری  در بروز ناهنجاری همساالن

با توجه به نقش انکارناپذیر خانواده و والدین مهم است.   نقش خانواده در بروز ناهنجاری بسیار

ها  تفاوتی آنعواملی از قبیل دیدگاه منفی والدین و بی ،نوجوانان در تکوین شخصیت کودکان و

 مخل پیشرفت درسی ،این دیدگاه که ورزش یبه مشارکت ورزشی فرزندانشان در مدرسه و القا

کند. همچنین  میتفاوت  آموزان را نسبت به درس و کالس تربیت بدنی بی دانشاست،  آنان

 یتواند در بروز ناهنجارها و اختالفات خانوادگی میتضاد وجود ها و  سطح فرهنگی خانواده

 نا  از جمله فونت پژوهشگراناری از موردی که بسی آموزان نقش داشته باشند. رفتاری دانش

 بنابراین ؛کنند ( به آن اشاره می1395( و نوربخش و زارعی )2222) کیبا و بیکرا(، 2222)

 ،انجمن اولیا و مربیانجلسات در ر مستمر آنان حضو ،با والدینمعلمان تربیت بدنی ارتباط موثر 

در های پیشنهادی  و ارائه برنامهبیان اهمیت ورزش در رشد جسمانی و عقالنی دانش آموزان 

 موثر دارد.مثبت والدین نقش  نگرش
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 ها در کالس معلمان در بروز رفتارهای ناهنجارهای  ها ومهارت ییتوانانشان داد  پژوهشنتایج 

عدم آشنایی ، ها در اداره کالس ت بدنیعدم تسلط معلمان تربیمواردی مانند د. نقش موثر دار

های متنوع ورزشی و مورد دلخواه دانش  نداشتن برنامه ،های تدریس با اصول و مهارتن آنا

و  نبود  وسائل و تجهیزات ورزشی مورد نیاز و کافی ، انگیزگی در کالس تفاوتی و بی ، بیآموزان

های  ثر در بروز ناهنجاریواز دیگر عوامل م ورزشی مستقل در مدارس عدم وجود فضاهای

مطالعات موزان در آ دهی رفتارهای دانش نقش معلمان در جهتباشد.  میآموزان  دانش رفتاری 

معلمان تربیت بدنی باید ( گزارش شده است. 1391( و بنار )1312نادریان ) ،(2229)1ناکپودیا

و   ها و حرکات جسمانی مفید و مفرح جدیت نسبت به اجرای مهارتبا اقتدار و تسلط کامل و با 

در کالس اقدام نمایند. رها کردن دانش آموز در بر همه رفتارهای دانش آموزان نظارت دقیق 

شود   انضباطی را به دنبال دارد. پیشنهاد می بروز بی ،زمین ورزش و نداشتن برنامه مدون

های  یگری شرکت نموده و ضمن آشنایی با روشهای ضمن خدمت و مرب معلمان در کالس

برای خود بیفزایند. و مهارتی  علمیهای  ییتوانا در افزایش ،های متنوع ورزشی تدریس و بازی

نحوه لباس   حرکات،نحوه   ظاهری معلم، وضعیت  عواملی مانند توان به  ایجاد نظم بیشتر می

-هم اشارههای تربیت بدنی  در کالسو جمالت مثبت و ارزشی  بیان کلماتشیوه  پوشیدن و 

 کرد. 

جمعی   ها و وسایل ارتباط های رسانه برنامهنشان داد محیط خارج از مدرسه مانند  پژوهشنتایج 

بیکر و  مطالعات اکیباموزان دارد. نتایج آ ناپذیری در رفتار دانش ثیر انکاراو گروه همساالن ت

  ،های تلویزیون نان و جوانان از تماشای فیلمدهد که تعداد زیادی از نوجوا نشان می( 2222)

ژه  وی های بازیگران را تقلید و در محیط مدرسه و به شوند و حرکات و برنامه تحریک یا تشویق می

مشاهده رفتارهای ناهنجار از تلویزیون و تقلید از کنند.  های تربیت بدنی اجرا می کالس

تواند در بروز  می ورزشیمسابقات رفتارهای غلط ورزشکاران در هنگام پخش مستقیم 

و بنار ( 2221)2توکارهای درس نقش داشته باشند.  انضباطی در کالس ها و بی ناهنجاری

آموزان از افراد برجسته و  توجه به الگوپذیری دانش ابکید دارند. ا( نیز بر این موضوع ت1391)

غیرطبیعی  ی هارفتار ظار بروزهای تصویری، انت ق رسانهقهرمانان و مشاهده عملکرد آنان از طری

های تربیت بدنی با جمالت کوتاه در  . معلمان تربیت بدنی باید در کالسزیاد استآموزان  دانش

آموزان  های جوانمردانه و احترام با دانش بازیاصول ، های اخالقی در ورزش شاخصمورد 

دارس بر اساس سن و های تربیت بدنی در م معلمان تربیت بدنی باید برای کالس. صحبت کنند

                                                 
1. Nakpodia 
2. Tokar  
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موزان را آ رضایت دانش و بتوانندطرح و برنامه کالسی داشته  ،آموزان همچنین نیازهای دانش

همکاری  و مساعدت همه  ،د. برای موفقیت معلمان در درس تربیت بدنی در مدارسنجلب کن

ب و ضروری است. فضاهای ورزشی مناسدر ارتقا جایگاه درس تربیت بدنی نهادها و مسئوالن 

آموزان در کالس  ، همکاری  ی و استاندارد، تعداد مناسب دانشاستاندارد، وسائل و تجهیزات کاف

رت و تسلط معلمان در ارائه درس اتربیت بدنی همراه با مهملزومات درس والدین در ارائه 

ی انضباط و در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و بی اثربخشی آن را زیادتر کرده  ،تربیت بدنی

 نقش عمده دارند. 
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