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 تشكر و قدرداني
توانـد   همتا، اكنون كه پژوهش حاضر با توفيق الهي به انجام رسيده اسـت و مـي   كران به درگاه خداي يكتا و بي با حمد و ثناي بي

وزشـي و مـديران آمـوزش و پـرورش، بـه ويـژه دسـت        ريـزي درسـي و آم   اطالعات در خور توجه براي كارگزاران نظام برنامه
تك عزيزاني كه در فرايند انجـام ايـن    دانم از تك اندركاران تهيه و تدوين برنامه درسي تربيت بدني، فراهم نمايد، وظيفه خود مي

 .ام، سپاسگزاري و تشكر نمايم هاي آنان استفاده نموده هاي و راهنمايي ، مشاركت، همكاري طرح از مساعدت
ريزي آموزشي، جنـاب آقـاي دكتـر مجيـد      از جناب آقاي دكتر محمديان رياست محترم سازمان پژوهش و برنامه

قدمي، رئيس محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پـرورش، جنـاب آقـاي دكتـر فرهـاد كريمـي رئـيس محتـرم         
ريـزي درسـي و    مـه پژوهشكده تعليم و تربيت و جناب آقاي دكتر حيدر تـوراني رئـيس محتـرم پژوهشـكده برنا    

اند و مسير پژوهش حاضـر را در سـطح ملـي همـوار كردنـد،       هاي الزم را داشته مساعدتنوآوريهاي آموزشي كه 
 .كمال تشكر و قدرداني را دارم

ا   از جناب آقاي دكتر سيد مصطفي نچواك ناظر محترم طرح كه در مراحل مختلف انجام اين پژوهش از توصيه هـ
 .ام، بسيار سپاسگزار هستم ايشان بهره فراوان برده هاي ارزشمند  و راهنمايي

دكتـر افسـانه    از سركار خانم طيبه ارشاد مسئول محترم گروه برنامه درسي تربيت بدني دفتر تأليف، سركار خـانم  
سنه، جناب آقاي دكتر محرم آقازاده، جناب آقاي دكتر محمد حسني، سركار خانم دكتر فرشـته شـهيدي، سـركار    

بقائيان، جناب آقاي دكتر واعظ موسوي، جناب آقاي دكتر لطفي، جناب آقاي دكتر حالجـي كـه از    خانم معصومه
 . نمايم ام، تشكر مي هاي و نظرات ارزشمندشان استفاده برده همكاري

هاي آذربايجـان شـرقي، شـهر     از مديران كل، معاونين و رؤساي محترم مناطق و نواحي آموزش و پرورش  استان
قزوين و استان هرمزگان كه شرايط اجراي طرح در سـطح ملـي را فـراهم سـاختند؛ واز كارشـناس      تهران، استان 

هـا و منـاطق و نـواحي آموزشـي بـراي       تربيت  بدني استان هاي آموزشي محترم مسئوالن و كارشناسان و سرگروه
 .همكاري در جمع آوري اطالعات  نهايت تشكر را دارم

معصـومه محمـدعلي زاده، زهـرا نيكنـام، مـريم      : هـا  ان ارجمند آقايان و خانمدر استان آذربايجان شرقي از همكار
رويا   ، فاطمه پرتو، مهناز قبله زاده، آزاده موسوي، مهناز قوي پنجه، فاطمه عربي مهرباني، صادق زاده، فريده روانلو

لـو، اصـغر جديـدي،     گالبي زاده، مهدي كاظم زاده، حميد مهماندوست، فيروز عبداله زاده، حسن ابراهيمي كنك
مير حسن موسوي اقدم، بهلول ابراهيم زاده، كاميار قهرماني فرد، احمد بهروز،  يونس برهاني، هوشـنگ اسـماعيل   

 . ، صياد صبور، محمود پيرزاده و علي كشوري نهايت تشكر و قدر داني را دارم فيروز سرشار، رامين اشرف  زاده،
پريسا درشكي، سپيده پور صادقي، محترم بيات، منيره بكايي، : ها و خانم در شهر تهران از همكاران ارجمند آقايان

بهزاد بخشنده، خانم درويـش ، مـريم نـادري، تهمينـه طهرانـي، حميدرضـا نجفيـان، احمـد سـيدكريمي، عبـاس           
 . و سيد جواد توكلي كمال تشكر را دارم  اردستاني، عليرضا صفر عليزاده،

پريسا خلج، فاطمه چگيني، ناهيد كاونـدي،   پروانه صمدي، : ها د آقايان و خانمدر استان قزوين از همكاران ارجمن
خاني، علي پيشرويان، علي محمدي، احد اله حسن پـور، غالمحسـن قـورچي بيگـي، سـيد محمـود        فاطمه صفي

 .حسيني، مهدي خسروي و مرتضي عابدي كمال قدرداني را دارم
مهديـه رضـازاده، زينـب      سـمانه سـاالري،    لـيال اقبـالي،  : ها و خانمدر استان هرمزگان از همكاران ارجمند آقايان 

محمـد حامـدي راد، وحيـد دهقـاني،     يحيي جوادي، ناصر سـاالري،  جباري، مهنيا پشنگ، منصوره عوض زاده، 



  ث

 

كمـال قـدرداني را     احمد احمدي زاده و سهيل كرمي  سيد نصراله عمراني،  حسن معماري، هدايت كمالي زركاني،
 .دارم

هاي ارزشمند سركار خانم معصومه توكلي، سركار خانم سكينه نقـدلو، جنـاب    ها و پيگيري زحمات و همكاري از
 .آقاي نصيري، جناب آقاي مجيد ثقفي، جناب آقاي عبرت اهللا وحداني و جناب آقاي رضا جعفري سپاسگزارم
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 ده پژوهشيچك

0Fو نياز سفارش دهندهبر اساس نظر 

هش حاضر به دنبال آن است تا برنامه درسي تربيت بدني پايه دوم و ششم دوره ، پژو1
 : عبارتند از ارزشيابي طرح هاي پرسش .مورد ارزشيابي قرار دهدابتدايي را از منظر برنامه درسي قصد شده و اجرا شده 

ها و  بتدايي از نظر اجراي روشنحوه اجراي برنامه درسي تربيت بدني توسط معلمان درس تربيت بدني پايه دوم و ششم ا -1
يادگيري برنامه درسي چگونه است و چه مشكالتي دارد؟ مشكالت تدريس و يادگيري مباحث و اجراي  -فرايند ياددهي

 هاي برنامه درسي تربيت بدني توسط معلمان درس تربيت بدني پايه دوم و ششم ابتدايي كدامند؟ فعاليت

 پيش بيني شده برنامه درسي چگونه است؟) راهنماي معلم كتاب(وضعيت استفاده از مواد آموزشي  -2

 هاي پيش بيني شده چگونه است؟ يا فعاليت اوضعيت زمان برنامه و تناسب آن با حجم محتو -3

نحوه اجراي برنامه درسي تربيت بدني توسط معلمان معلمان درس تربيت بدني پايه دوم و ششم ابتدايي از نظر چگونگي  -4
 شرفت تحصيلي برنامه درسي چگونه است؟اجراي ارزشيابي از پي

ريزي درسي در سازمان دهي عناصر برنامه و تنظيم محتوا يا  وضعيت مواد آموزشي برنامه از نظر رعايت معيارهاي برنامه -5
 ها چگونه است؟ حجم محتوا و فعاليت) ارتباط عرضي محتوا، توالي محتوا(ها  فعاليت

هاي  تناسب نوع و حجم محتوا و فعاليت(ظر رعايت معيارهاي روانشناسي يادگيري هاي برنامه از ن وضعيت محتوا يا فعاليت -6
 چگونه است؟ )آموزان پيش بيني شده با توان دانش

 از ديدگاه متخصصان و معلمان چگونه است؟) كتاب راهنماي معلم(وضعيت مواد آموزشي برنامه  -7

از ديدگاه متخصصان  -خصصي حوزه آموزشي تربيت بدنيهاي برنامه از نظر رعايت معيارهاي ت وضعيت محتوا يا فعاليت -8
 چگونه است؟ -تربيت بدني

 آيا امكانات و تجهيزات و وسايل ورزشي براي اجراي برنامه درسي تربيت بدني در مدارس وجود دارد؟ -9

 هاي آموزشي و توجيهي براي معلمان پايه دوم و ششم ابتدايي از ديدگاه آنان چگونه است؟ كيفيت دوره -10

 ن دانش معلمان از برنامه درسي تربيت بدني چقدر است؟ميزا -11

 معلمان چه نگرشي نسبت به درس تربيت بدني دارند؟ آيا نگرش معلمان زن و مرد متفاوت است؟ -12

 آموزان دختر و پسر متفاوت است؟ آموزان نسبت به برنامه درسي تربيت بدني چه نگرشي دارند؟ آيا نگرش دانش دانش  -13

 208872جامعه آماري معلمان ابتدايي نيـز  . تشكيل شده استنفر  2980000از حدود آموزان  آماري دانشجامعه . يجامعه آمار
نفر معلم در منـاطق روسـتايي بـه امـر تـدريس در       716هزار و  87نفر از آنها در مناطق شهري و  156هزار و  121نفر بوده كه 

 .تشكيل شده است 41500و پايه ششم حدود  46500ود جامعه آماري كالس پايه دوم حد. هستند هاي درس مشغول كالس
هاي درس و مدارس دورة ابتدايي، با عنايت بـه   آموزان، معلمان، كالس روش نمونه گيري از دانش. يآمار هروش نمونه گيري و نمون

، شـهر   اسـتان آذربايجـان   4: وسعت جامعة آماري، به صورت خوشه اي هدفدار به شرح زير انجام شده است تهـران، قـزوين و    شـرقي
اسـتان جامعـه نمونـه     4يعني در مجموع . هرمزگان به صورت تصادفي از شمال، جنوب، غرب، شرق و مركز ايران انتخاب شده است

از هـر اسـتان سـه    : ها به صورت خوشـه اي هدفـدار شـامل    انتخاب مناطق آموزش و پرورش از استان. دهد اين پژوهش را تشكيل مي
انتخـاب  . انتخـاب شـده اسـت   ) 4×3= 12(منطقـه   12در مجمـوع  . برخوردار و نابرخوردار انتخاب شده اسـت  منطقة برخوردار، نيمه
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مدرسه ابتدايي و در مجموع  4مدرسه پسرانه ابتدايي در مجموع  2مدرسه دخترانه و  2از هر منطقه : مدارس به صورت تصادفي شامل
الس درس به صـورت تصـادفي و از هـر مدرسـه دو كـالس دوم و      روش انتخاب ك. مدرسه انتخاب شده است) 12×4=48(كشوري 

هاي  انتخاب معلم برابر با تعداد كالس. براي هر كدام انتخاب شده است) براي دو پايه 48×2=96(كالس  48ششم ابتدايي، در مجموع 
دفي و از هر كالس انتخاب شده، آموزان به صورت تصا انتخاب دانش. نفر براي هر پايه انتخاب شده است 48يعني   درس انتخاب شده

بعـد از كنـار   . انتخـاب شـده اسـت   ) بـراي دو پايـه   96×10=960(آموز پسر و دختر براي هر پايه  نفر دانش 480نفر و در مجموع  10
اجـرا نكـرده يـا نـاقص اجـرا      برنامه را به علت عدم برخورداري از معلم تخصصي  ،در بيشتر موارد ،هايي كه گذاشتن مدارس و كالس

 39 پايه ششـم،   نفر معلم يا كالس 46:  هاي مورد مطالعه عبارت است از گروههاي ناقص، حجم نمونة  اند، و نيز حذف پرسشنامه كرده
ريـزي درسـي،    انتخـاب متخصصـان برنامـه   . آموز پايه دوم نفر دانش 444 و آموز پايه ششم نفر دانش 472 پايه دوم،  نفر معلم يا كالس

نفر انتخاب شده  3ي تخصصحوزة و از هر بوده متخصص آموزش تربيت بدني به صورت هدفمند و گلوله برفي روانشناسي تربيتي و 
 .است

 :هاي مشاهده عبارتند از ها و چك ليست ها، فرم پرسشنامه. تآوري اطالعا ابزارهاي جمع
 دوم ابتدايي  آموز پايه پرسشنامه ويژة دانش -1 
 ششم ابتدايي  آموز پايه پرسشنامه ويژة دانش -2
 پرسشنامه ويژه معلمان و مربيان تربيت بدني در مورد برنامه درسي تربيت بدني پايه دوم ابتدايي -3
 ششم ابتدايي  پرسشنامه ويژه معلمان و مربيان تربيت بدني در مورد برنامه درسي تربيت بدني پايه -4
 دوم ابتدايي در مدرسه  فرم ويژه گزارش مشاهده اجراي برنامه درسي تربيت بدني پايه -5
 فرم ويژه گزارش مشاهده اجراي برنامه درسي تربيت بدني پايه ششم ابتدايي در مدرسه -6
 مشاهدة امكانات و تجهيزات و وسايل مورد نياز اجراي برنامه درسي تربيت بدني پايه دوم ابتدايي   چك ليست -7
 از اجراي برنامه درسي تربيت بدني پايه ششم ابتداييمشاهدة امكانات و تجهيزات و وسايل مورد ني  چك ليست -8
 دوم ابتدايي در مدرسه  فرم ويژه معلم گزارشگر روزانه درس تربيت بدني پايه -9

 ششم ابتدايي در مدرسه  فرم ويژه معلم گزارشگر روزانه درس تربيت بدني پايه -10
 ها دوم ابتدايي در استانانديشي برنامه درسي تربيت بدني پايه  هاي هم پرسش چارچوب -12
 ها انديشي برنامه درسي تربيت بدني پايه ششم ابتدايي در استان هاي هم پرسش چارچوب -13
 پاية دوم و ششم ابتدايي ويژة متخصصان ذيربطانديشي برنامه درسي تربيت بدني  هاي هم پرسش چارچوب -14

 : )پاسخ به سواالت ارزشيابي(پژوهش  هاي يافته

در حدود نيمي از معلمان مورد مطالعه، كمي بيشتر و يا . هاي ارزشيابي پاية ششم پژوهشي مربوط به سؤالهاي  يافته) الف
زير در حد متوسط و بيشتر با هاي  مرينات و فعاليتاند كه در تدريس و يادگيري مباحث و اجراي ت ، گزارش كردهكمتر

، پرش طول با تعيين جاي پاي اتكاء، پرتاب نيزه، مانع كوتاه پرش با نيزه از روي، پرش طول با نيزه :مشكالتي مواجه هستند
پرتاب نيزه ، پرش سه گام در منطقه تعيين شده، دوي سرعت با مانع و تعويض امدادي، پرش سه گام، پرش طول با دورخيز بلند

دانش، ( شرايط الزم، هاي مورد مشاهده در حدود نيمي از كالس .هاي مراقبت از فضاها و تجهيزات در ورزش روش، و موشكي
مدت زمان مربوط به . نبوده استتر فراهم  براي انجام تالش علمي بيشتر و يادگيري عميق... ) مهارت و انگيزش معلم و فضا و

ها، انواع  مقدمات دو سرعت، دو امدادي، انواع پرش(هاي مربوط به كسب مهارت در مقدمات رشته ورزشي دو و ميداني  فعاليت
محلي با تأكيد  -هاي ورزشي و بومي هاي مربوط به كسب مهارت در اجراي بازي فعاليت .نيست كافي) و استقامتها و د پرتاب
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انجام ) هاي ورزشي پايه حركتي و مهارت -هاي ادراكي ورزي، توانايي توجه به دست(هاي پايه  بر اجراي تركيبي مهارت
. شود ميندر برنامه اجرا  اي انجام شده بر اساس طرح درس موجوده يادگيري و تمرينات و فعاليت -فعاليت ياددهي. دشو مين

شركت  يرأ .شود هاي انجام شده بر اساس طرح درس شخصي معلم اجرا مي يادگيري و تمرينات و فعاليت -فعاليت ياددهي
اجرا،  تيقابل تياولو بيبه ترتششم  يها هيپا يشده برا نيتدو يبرنامه درس ياجرا تيكنندگان در نشست در خصوص قابل

كتاب راهنماي اند كه  بيش از نيمي از معلمان مورد مطالعه گزارش كرده .است» قابل اجرا«و » اجرا رقابلغي«، »اجرا قابل تركم«
درصد  75بيش از در . گرفته استنقرار  نفيلم آموزشي ويژه معلم در اختيار شاولي  قرار گرفته است نمعلم در اختيار شا

گزارش بيش از نيمي از معلمان مورد مطالعه . شان قرار نگرفته استفيلم آموزشي ويژه معلم در اختيار هده هاي مورد مشا كالس
اند كه  گزارش كردهنيمي از معلمان مورد مطالعه فقط حدود  .دنا كردهاستفاده كتاب راهنماي معلم به عنوان الگو اند كه از  كرده

هاي مورد  كالسنيمي از گران در بارة فقط حدود  مشاهده. ه هفتگي تناسب داردحجم كتاب معلم با زمان تعيين شده در برنام
هاي مربوط به كسب مهارت در مقدمات  طور كلي، مدت زمان اختصاص داده شده به به فعاليت بهاند كه  مشاهده گزارش كرده

را مناسب ارزيابي  )ها و دو استقامت ها، انواع پرتاب مقدمات دو سرعت، دو امدادي، انواع پرش(رشته ورزشي دو و ميداني 
   .اند كرده

. كنند استفاده مي شانبراي ارزشيابي درس تربيت بدني از روش خوداند كه  گزارش كردهنيمي از معلمان مورد مطالعه حدود 
در حد مده يابي از عملكرد به عمل آ ارزشاند كه  هاي مورد مشاهده گزارش كرده كالسنيمي از  گران در بارة حدود مشاهده

طول تمام جلسات نيمي از معلمان در حدود در و  دهد اهداف موضوع مورد آموزش در اين جلسه را پوشش ميكمتر از متوسط 
طور مستمر در قالب چك ليست هاي معلم ساخته امتياز داده شده و در پايان نيمسال، از  مالك هاي ارزيابي به، آموزشي

فقط حدود . دنكن آموزان استفاده مي براي ثبت عملكرد ورزشي دانش) اي انفرادي و گروهيه فرم(دستورالعمل ارزشيابي نهايي 
، محتواي كتاب معلم با محتواي ديگر كتاب هاي درسي كالس ارتباط دارداند كه  گزارش كردهنيمي از معلمان مورد مطالعه 
ي، دانيدو و م يها از ماده يبعضراهنما، بويژه در اب در كت، و آموزان ارتباط دارد هاي قبلي دانش مطالب كتاب معلم با آموخته
هاي قاطبه متخصصين بر اين باورند كه در بسياري از موارد برنامه درسي تدارك شده داراي ابهام. محتواي تكراري وجود دارد

. ها پيشنهاد شده است تطوري كه تبيين بيشتر و غني تر فعالي به. اين نكته در ارزيابي اجراي دروس نيز هويدا بود. علمي است
هاي  هاي خود را به بازي آموزان غالبًا بازي دانشاند كه  درصد معلمان تربيت بدني پايه ششم مورد مطالعه گزارش كرده 70باالي 
 يها تيفعال .دهند هاي توپي را به يادگيري دو و ميداني ترجيح مي يادگيري ورزشو  دهند بيني شده در برنامه ترجيح مي پيش

مطالب موجود در كتاب متناسب با سن و  يبعض. آموزان است دانش ييمواقع، كمتر از سطح فهم و توانا شتريشده در ب ينيب شيپ
معلمان  35حدود  .نيست ناسبتمخاطب م يها و عالئق گروه سنازيها با ن بازيتعداد قابل توجهي از . ستيآموزان ن دانش ي هيپا

بين تصوير نيمكت . طرح روي جلد كتاب معلم تداعي كننده محتوا استوافق نيستند كه تربيت بدني پايه ششم مورد مطالعه م
 ييو نما بايز اريكوچك بس ريروي جلد كتاب معلم تصاو طرح. ي تناسبي وجود نداردبدن تيمانند ترب يبا درس فعال روي جلد

  .رسد مبهم و نامربوط به نظر مي نهياست اما طرح زم يورزش تياز فعال
رسد كه موضوع محوري و اصلي سالمت است و  نظر مي است، به” سالمت و تربيت بدني“جه به اينكه عنوان كتاب راهنما با تو

عنوان موضوع فرعي و يكي از ابعاد سالمت است كه در اين درس نسبت به ابعاد ديگر سالمت، داراي وزن  تربيت بدني به
چنين، برنامه درسي تربيت بدني رويكرد دو وجهي دارد كه  هم. گيرد ر ميطور ويژه مورد تاكيد و توجه قرا بااليي است و به

بنابر اين، . طور روشن تبيين نشده است پردازد، در اين برنامه سهم سالمت به وجهي به تربيت بدني و وجهي ديگر به سالمت مي
توان گفت اگر چه تربيت بدني و سالمت در يك بعد، مانند سالمت جسمي، تالقي و نقطه مشترك بااليي دارند و در ابعاد  مي

تمايز داراي افتراقات و وجوه ) مانند سالمت رواني، اجتماعي، معنوي(ديگر مرتبط هستند، اما از بعد پرورش ابعاد ديگر سالمت 
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از طريق تربيت بدني به صورت ) مانند سالمت رواني، اجتماعي، معنوي(چون پرورش ابعاد ديگر سالمت . قابل توجه هستند
آموزان از طريق تربيت بدني  در حالي كه از نظر پرورش سالمت جسمي، توانمند سازي رواني دانش. افتد غير مستقيم اتفاق مي

مانند سالمت رواني، (پس بايد يا محتوايي ويژه و مختص اهداف ابعاد ديگر سالمت . دشو  به صورت مستقيم هدف گرفته مي
تعيين، تدوين، تصريح و متناسب با آن مواد آموزشي پيش بيني شود؛ و يا اهداف و محتواي اين برنامه ) اجتماعي، معنوي

  .متناسب با عنوان آن مورد بازنگري اساسي قرار گيرد
امكانات مدرسه ربيت بدني پايه ششم مورد مطالعه با اين نكته موافق و كامال موافق هستند كه درصد معلمان ت 77حدود 

اند كه حدود نصف معلمان  هاي مورد مشاهده گزارش كرده گران كالس مشاهده .براي تدريس درسي تربيت بدني مناسب نيست
چنين، حدود نصف  هم. اند دسترسي داشتهآموزان  وسايل و تجهيزات مورد نياز و مناسب براي اجراي فعاليت دانشمورد به 

 70حدود  .مناسب بودكمتر  براي برنامة درسي تربيت بدني شانوسايل و تجهيزات مورد استفاده   هاي مورد مشاهده كالس
چوب ، توپ طبي، كيسه شن، پرچم، بطري گچ :مانند(درصد يا بيشتر مدارس به بخشي از وسائل و تجهيزات آمادگي جسمي 

وسايل : مانند( محلي -حدود نيمي يا بيشتر مدارس به بخشي از وسائل و تجهيزات بازي بومي. اند دسترسي نداشته) وازنهم
حدود . اند دسترسي نداشته) توپ ميني بسكتبال، پارچه، توپ هندبال، پارچه، روبان يا كاغذ، حلقه بسكتبال، دست ساز تمريني

نيزه ، پايه، نيزه پرش، پرچم، نيزه پرش، توپ مديسن بال: مانند(ل وتجهيزات دووميداني نيمي يا بيشتر مدارس به بخشي از وسائ
  .اند دسترسي نداشته) كارتو  موشكي

دو و : شامل(هاي آموزشي و توجيهي دو و ميداني  در دورهدرصد معلمان تربيت بدني پايه ششم مورد مطالعه  44حدود 
كارگاه ، و طرح ملي دو و ميداني، طرح دو و ميداني، دو و ميداني ششم، ي پايه ششمدو و ميدان، آموزش دو و ميداني، ميداني

آشنايي با مواد ، آشنايي با كتاب: شامل( موادآموزشي پايههاي آموزشي و توجيهي  درصد دردوره15، حدود )دو و ميداني
هاي آموزشي و  درصد در دوره 17و  )توجيهي پايه ششم، روش تدريس پايه ششم، تدريس تربيت بدني در پايه ششم، تدريس

شركت ) كالس توجيهي، كارگاه توجيهي، كارگاه آموزشي، آموزش توجيهي: شامل( توجيهي-كارگاه آموزشيتوجيهي با عنوان 
دوره  1درصد در بيش از  15چنين، حدود  هم. اند درصد در هيچ دوره آموزشي و توجيهي شركت نكرده 22حدود . اند كرده

اند يعني  سؤال پاسخ درست داده 4سؤال به  10از  معلمان تربيت بدني پايه ششم مورد مطالعه درصد 28حدود .دان شركت كرده
سؤال يا كمتر  5سؤال به  10درصد از معلمان تربيت بدني پايه ششم مورد مطالعه، از  52حدود . اند كسب كرده 8نمرة  20از 

درصد از معلمان تربيت بدني پايه ششم مورد  35حدود . اند كسب كرده يا كمتر 10نمرة  20اند يعني از  پاسخ درست داده
درصد از  13حدود . اند يا باالتر كسب كرده 12نمرة  20اند يعني از  سؤال يا بيشتر پاسخ درست داده 6سؤال به  10مطالعه، از 

اند و نمرة  سؤال پاسخ درست داده 10همة  اند، يعني به معلمان تربيت بدني پايه ششم مورد مطالعه، باالترين عملكرد را داشته
دو گروه معلمان زن و معلمان مرد مورد مطالعه  دانش تربيت بدنيدار بين ميانگين نمرات  تفاوت معني. اند كامل را كسب كرده

د درص 87درصد از معلمان تربيت بدني پايه ششم مورد مطالعه بدون نظر يا داراي نگرش منفي و  13حدود  .وجود ندارد
دار از نظر آماري بين ميانگين نمرات  تفاوت معني. نگرش مثبت دارند و تفاوت بين اين دو گروه از نظر آماري معني دار است

آموزان پايه ششم  درصد از دانش 92حدود . مرد مورد مطالعه پايه ششم به درس تربيت بدني وجود ندارد نگرش معلمان زن و
درصد گزينه تاحدي يا خير را  8تربيت بدني نگرش مثبت باالتر از ميانگين دارند و حدود برنامه درسي نسبت به مورد مطالعه 

دار از نظر آماري بين  تفاوت معني. دار است اند و اين تفاوت از نظر آماري معني در پاسخ به عبارات نگرش سنج انتخاب كرده
برنامه درسي تربيت بدني وجود دارد و نسبت به ه مورد مطالع آموزان دختر و پسر پايه ششم دانش نگرشميانگين نمرات 
 .آموزان پسر است دانش نگرشآموزان دختر باالتر از ميانگين نمرات  مثبت دانش نگرشميانگين نمرات 
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، در حدود نيمي از معلمان مورد مطالعه، كمي بيشتر و يا كمتر .هاي ارزشيابي پاية دوم هاي پژوهشي مربوط به سؤال يافته) ب
 -استقامت قلبي(هاي آمادگي جسمي  هاي مؤلفه مرينات و فعاليتاند كه در تدريس و يادگيري مباحث و اجراي ت كردهگزارش 
ايمني ، بهداشت و تغذيه ورزشي، )استقامت عضالني(هاي آمادگي جسمي  مؤلفه، )قدرت(هاي آمادگي جسمي  مؤلفه، )عروقي

در حدود نيمي از . در حد متوسط و بيشتر با مشكالتي مواجه هستند غلبازي آشنايي با مشاو  بازي تور ماهيگيري، در ورزش
در آموزش ، كنند مينآموزان در فرايند يادگيري از وسايل و مواد پيش بيني شده استفاده  دانشهاي مورد مشاهده،  كالس
، گردد مينن، ارائه آموزا آموزان و هدايت دانش نمايش حركت، تشخيص مشكالت دانش: هاي حركتي، مراحل آموزش مهارت

يادگيري و انجام  -فرايند ياددهي، بودنهاي مربوط به مرحله بازگشت به حالت اوليه مناسب  مدت زمان مربوط به فعاليت
از وسايل و ابزارهاي دست و  بودنهاي مورد نظر برنامه با رويكرد و اصول حاكم بر برنامه و محتوا هماهنگ  تمرينات و فعاليت

هاي انجام شده بر اساس طرح درس  يادگيري و تمرينات و فعاليت -فعاليت ياددهيو  شود مينخته استفاده ساز يا معلم سا
 يها هيپا يشده برا نيتدو يبرنامه درس ياجرا تيشركت كنندگان در نشست در خصوص قابل يرأ. شود شخصي معلم اجرا مي

در بازنگري برنامه وضعيت موجود . است» قابل اجرا«و » اجرا بلرقاغي«، »اجرا قابل تركم«اجرا،  تيقابل تياولو بيدوم به ترت
  .مدارس و قابليت اجراي برنامه در اولويت قرار بگيرد
 88ولي حدود  قرار گرفته است نكتاب راهنماي معلم در اختيار شااند كه  بيش از نيمي از معلمان مورد مطالعه گزارش كرده

اند  چنين، حدود نيمي از معلمان مورد مطالعه گزارش كرده هم. گرفته استنقرار  نشا فيلم آموزشي ويژه معلم در اختياردرصد 
بيش از نيمي از معلمان مورد مطالعه . گرفته استنقرار  نهاي آموزشي در اختيار شا لوحهو  ضميمة كتاب راهنماي معلمكه 

قرار  نوزشي ويژه در زمان مناسبي در اختيار شافيلم آمو  هاي آموزشي لوحه، ضميمة كتاب راهنماي معلماند كه  گزارش كرده
كتاب راهنماي معلم در زمان مناسبي در اند كه  در حدود نيمي، كمي بيشتر و يا كمتر، از معلمان گزارش كرده. گرفته استن

ژه معلم فيلم آموزشي ويگران بيش از نيمي از معلمان مورد مطالعه به  طبق گزارش مشاهده. گرفته استنقرار  ناختيار شا
ضميمة كتاب راهنماي ، كتاب راهنماي معلمهاي مورد مشاهده به  چنين، حدود نيمي از معلمان كالس هم. اند دسترسي نداشته

كتاب راهنماي گران بيش از نيمي از معلمان مورد مطالعه  طبق گزارش مشاهده. اند دسترسي نداشتههاي آموزشي  لوحهو  معلم
درصد  50چنين، حدود  هم. اند را مورد استفاده قرار ندادهفيلم آموزشي ويژه معلم ولي . اده اندرا مورد استفاده قرار دمعلم 

نيمي از معلمان فقط حدود . اند را مورد استفاده قرار ندادههاي آموزشي  لوحهو  ضميمة كتاب راهنماي معلممعلمان مورد مطالعه 
 موافق ودرصد  50ولي بيش از . اي درسي تربيت بدني كافي نيستزمان پيش بيني شده براند كه  گزارش كردهمورد مطالعه 

نيمي از گران در بارة فقط حدود  مشاهده. زمان پيش بيني شده براي درسي تربيت بدني كافي نيستهستند كه  موافق كامال
حله بازگشت به حالت هاي مربوط به مر طور كلي، مدت زمان مربوط به فعاليت بهاند كه  هاي مورد مشاهده گزارش كرده كالس
  .مناسب بوداوليه 

. كنند استفاده مي شانبراي ارزشيابي درس تربيت بدني از روش خوداند كه  گزارش كردهنيمي از معلمان مورد مطالعه حدود 
 در حديابي از عملكرد به عمل آمده  ارزشاند كه  هاي مورد مشاهده گزارش كرده كالسنيمي از  گران در بارة حدود مشاهده

فقط حدود نيمي از معلمان تربيت بدني پايه دوم  .دهد اهداف موضوع مورد آموزش در اين جلسه را پوشش ميكمتر از متوسط 
محتواي كتاب معلم ، هاي درسي كالس ارتباط دارد محتواي كتاب معلم با محتواي ديگر كتاباند كه  مورد مطالعه گزارش كرده

آموزان ارتباط  هاي قبلي دانش مطالب كتاب معلم با آموخته، دوره ابتدايي ارتباط داردهاي تربيت بدني  با محتواي ديگر كتاب
هاي عملي پيش بيني شده در كتاب قابليت  فعاليت، هاي متناسب با موضوع در كتاب معلم پيش بيني شده است تمرين، دارد

 . محتواي تكراري در كتاب وجود داردو  اجرايي دارد
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توان  ا توجه به روشن نبودن چگونگي ارتباط عناصر و نحوه پيوند دادن عناصر با يكديگر ميبر اساس نظر متخصصان ب
براي مثال، در اين . گفت برنامه درسي تربيت بدني پايه دوم از نظر رعايت معيارهاي تدوين برنامه درسي داراي ابهام جدي دارد

چنين، نحوه سنجش و  هم. ده و مورد ارزشيابي قرار گيرندهايي بايد ارائه ش برنامه روشن نيست كه چه اهدافي با چه روش
افزودني است كه در اين برنامه ارتباط محتوا با اهداف و مواد آموزشي مورد نياز . اندازه گيري تحقق اهداف برنامه روشن نيست

با اهداف برنامه هست  توان قضاوت كرد كه مواد آموزشي و كمك آموزشي تدارك شده متناسب تبيين نشده است از اين رو نمي
اين . آموزان دختر و پسر يكسان است در جمع بندي بيان اين نكته حائز اهميت است كه رفتار برنامه با همه دانش. يا نيست

اي چون تربيت بدني، بايد هم از نورم  شود انتظار نهايي از برنامه روشن نگردد، طبيعي است كه در برنامه درسي مورد سبب مي
آموزان دست كم در سه سطح خوب، متوسط و ضعيف  هاي دانش فت و هم نسبت به طبقه بندي عمومي از توانمنديها بهره گر
 . بهره گرفت
هاي خود را به  آموزان غالبًا بازي دانشاند كه  درصد معلمان تربيت بدني پايه دوم مورد مطالعه گزارش كرده 60باالي 

 .دهند ترجيح مي هاي ديگر فعاليتهاي توپي را به يادگيري  يادگيري ورزشو  دهند بيني شده در برنامه ترجيح مي هاي پيش بازي
، هاي ظاهري مناسب است كتاب معلم از نظر ويژگيحدود نصف معلمان تربيت بدني پايه دوم مورد مطالعه موافق نيستند كه 

به نظر . تاب معلم تركيب مناسبي داردرنگ و ساختار طرح روي جلد ك، و طرح روي جلد كتاب معلم تداعي كننده محتوا است
ها، مانند  برخي از بازي. هاي ضميمه و اهداف در نظر گرفته شده از حوصله اين گروه سني خارج است برخي از معلمان، بازي

ند، گرفت آموزان تحت كشش و فشار قرار مي در اين بازي وقتي دانش. ترساند آموزان را از بازي مي بازي عمو زنجير باف، دانش
هاي ارائه  برخي از بازي. ها نياز به فضاي مناسب دارد كه اكثر مدارس آن را ندارند بيشتر بازي.از ادامه بازي سرباز مي زدند

دوم با اهداف  هيپا يبدن تيترب يهدف برنامه درس يهمخوان نهيدر زم .شده، به علت عدم وجود فضاي كافي قابل اجرا نيستند
سالم و  يا جامعه ندهيدر آ نكهيا يفراموش كرد برا دينبا يكرده ول دييتوان آن را تا يو سالمت م يبدن تيترب يريادگي حوزه

چرا كه . ها در نظر گرفته شود برنامه نيادر كنار  يابياستعداد  يبرا يا برنامه ديبا، ميداشته باش يجهان يها  تورزشكار در رقاب
 يدوم در حد  هيپا يبدن تيترب يباور هستند كه برنامه درس نيبر ا نيصصمتخ. باشد مهم و حساس مي اريبس يليدوره تحص نيا

همن حد هم، كه برنامه امكان اجرا دارد در  ييجا، بدان معناست يابيارز نيا. هم دارد يريادگي تيكه قابل اجراست، قابل
بر اساس جلسات  زيها ن ست و بازيا يفقط باز مهيكتاب ضممحتواي . اموزنديتدارك شده را ب يتوانند محتوا يم رندگانيادگي

بداند در كدام جلسه آموزشي همزمان با استفاده از  ديكه معلم با يصورت به. اند نشده يآموزشي و مرتبط با كتاب راهنما طراح
  .استفاده كند، به اهداف آموزشي آن درس دنيراهنما ورس يمحتوا يدر راستا يتواند از آن باز يكتاب راهنما م

امكانات مدرسه براي از معلمان تربيت بدني پايه دوم مورد مطالعه با اين نكته موافق و كامال موافق هستند كه  حدود نيمي
اند كه حدود نصف معلمان مورد  هاي مورد مشاهده گزارش كرده گران كالس مشاهده. تدريس درسي تربيت بدني مناسب نيست

حداقل مورد قبول و حد . اند دسترسي داشتهآموزان  ي اجراي فعاليت دانشوسايل و تجهيزات مورد نياز و مناسب برامطالعه به 
لذا داوري بر اساس استاندارد برنامه . مطلوب وسايل و تجهيزات ورزشي در برنامه درسي تربيت بدني پيش بيني نشده است

وورد نياز براي اجراي برنامه حدود نصف يا بيشتر مدارس به بخشي از وسائل و تجهيزات م: با وجود اين. امكان پذير نيست
 80تا  70هاي پالستيكي به قطر  حلقه، مخروط پالستيكي، )تعدادي(طناب بلند ، توپ تنيس، پوستر، چوب امدادي :مانند(

يك رشته طناب كنفي يا ، زمين واليبال، زمين مناسب براي دويدن، )عدد 1(كاور در رنگ سوم ، )عدد 20حدود (سانتيمتر 
دسترسي ) يك تكه پارچه ووسايل دست ساز تمريني ، متر 10اي به طول  يك رشته طناب كنفي يا پنبه، متر 10 اي به طول پنبه

  .اند نداشته



  ز

 

درصد در  8، حدود توجيهي ژيمناستيك -هاي آموزشي در دوره معلمان تربيت بدني پايه دوم مورد مطالعهدرصد  28حدود 
شركت  ساير مواردهاي آموزشي و توجيهي با عنوان  درصد در دوره 26و  ايهتوجيهي تربيت بدني ويژه پ -هاي آموزشي دوره
درصد از معلمان تربيت بدني پايه دوم  54حدود  .اند درصد در هيچ دوره آموزشي و توجيهي شركت نكرده 39حدود . اند كرده

درصد از معلمان تربيت  69حدود . اند كسب كرده 8نمرة  20اند يعني از  سؤال پاسخ درست داده 4سؤال به  10مورد مطالعه از 
درصد  13و حدود . اند كسب كرده 10نمرة  20اند يعني از  سؤال پاسخ درست داده 5سؤال به  10بدني پايه دوم مورد مطالعه، از 

اند و  ت دادهسؤال پاسخ درس 8سؤال به  10اند، يعني از  از معلمان تربيت بدني پايه دوم مورد مطالعه، باالترين عملكرد را داشته
دار از  تفاوت معني دانش تربيت بدنيبين دو گروه معلمان زن و معلمان مرد مورد مطالعه از نظر . اند كسب كرده 16نمرة  20از 

نگرش معلمان تربيت بدني پايه دوم مورد مطالعه به برنامه درسي تربيت بدني در حد بااليي مثبت . نظر آماري وجود ندارد
درصد نگرش مثبت دارند و  84از معلمان تربيت بدني پايه دوم مورد مطالعه بدون نظر يا نگرش منفي و  درصد 16حدود . است

بين معلمان زن ومرد مورد مطالعه پايه دوم به درس تربيت بدني تفاوت . تفاوت بين اين دو گروه از نظر آماري معني دار است
هاي كالس  ان را بيشتر از بازيشهاي خود بازيايه دوم مورد مطالعه آموزان پ درصد از دانش 48حدود . دار وجود ندارد معني

برنامه نسبت به آموزان پايه دوم مورد مطالعه  درصد از دانش 90با وجود اين، حدود باالي . نددرس تربيت بدني دوست دار
آموزان  دانش نگرشيانگين نمرات دار از نظر آماري بين م تفاوت معني. درسي تربيت بدني نگرش مثبت باالتر از ميانگين دارند

 .برنامه درسي تربيت بدني وجود نداردنسبت به مورد مطالعه  دختر و پسر پايه دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


