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 چکيده

آموزان در مسیر میزان پیشرفت دانش کردنی براي مشخصمنظم و منسجم فرايند ،ارزشیابی

استقرار ارزشیابی  ، مطالعةهدف پژوهش حاضر هاي آموزشی و پرورشی است.رسیدن به هدف

با رويكرد نظرية  که روش پژوهش کیفی بود. بودبدنی در مدارس هماهنگ و متمرکز درس تربیت

 صاحبه و بررسی اسنادهاي متعددي مانند مها به روشگردآوري داده بنیاد انجام شده است.داده

جامعة آماري ارس بدنی مدمديران و متخصصان حوزة ارزشیابی و تربیتنظران، صاحبانجام شد. 

ي بنیاد و انجام مصاحبه براي گردآورتشكیل دادند. با توجه به استفاده از روش دادهپژوهش را 

ي زمان با گردآورهم. و با استفاده از روش قضاوتی انجام شد صورت نظريگیري بهها، نمونهداده

 2/5کارگیري نسخة انتخابی با بهذاري باز، محوري و کدگ ها طی سه مرحلةها، کار تحلیل آنداده

ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس  نتايج پژوهش نشان داد که. انجام شد اطلس تی.آي افزارنرم

ا نیز راي و بازتاب گسترده س تربیت بدنی در مدارس داردثیر مثبتی بر روند اجراي درتأ بدنیتربیت

 کردنپیامدهاي مثبت اين طرح درگرو فراهمه تمام اما دستیابی ب ؛کنددر جامعه ايجاد می

 .افزاري آن استافزاري و نرمهاي سختزيرساخت

 

 بدنی، ارزشیابیاي، درس تربیتزمینه نظريةكليدی: گانواژ
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 قدمهم
فرهنگ آن جامعه هاي موردقبول اصول و اعتقادات و ارزش ةاي برپايوتربيت هر جامعهتعليمنظام 

است،  ايراني -تأثير فرهنگ اسالميوپرورش ايران كه تحتنظام آموزش رودميانتظار  .استوار است

هاي پايه و شايستگيبه تمام شدن به الگوي پيشرفت در منطقه و جهان، دستيابي درراستاي تبديل

قرار توجه در تربيت كودكان و نوجوانان موردهاي دين اسالم اساس آموزهبر هاي تكامل بشر راساحت

 ير و تحوالت پيرامون خود، بايد بهمناسب با تغي براين، هر نظام تربيتي براي رويارويينافزو .دهد

پايدار و الگوهاي نظري تكيه كند تا دستيابي به رسالت و مأموريت خود را  هاياي از سياستمجموعه

عنوان تربيت، بهوهاي خرد و كالن نظام تعليمها و مؤلفهنظامبا تعريف زير 1ول. سند تحتسهيل كند

خوبي روشنگر مسير دستيابي به رسالت واقعي ، بهپرورشومبناي اصلي تحول در آموزش

ها، ها، اهداف و راهبردهاي موجود است. با توجه به سياستگيري از سياستبا بهره پرورشوآموزش

دنبال مت بهبدني و سالمندرج در سند تحول، معاونت تربيتاهداف كالن و عملياتي و راهكارهاي 

 وپرورش در حوزةهايي درراستاي تحقق رسالت خطير آموزشها و فعاليتكردن برنامهاجرايي

 سالمت است. بدني و تربيت

شة جامع منزلة نقهاي اصلي سند تحول بنيادين و بهعنوان يكي از زيرنظامدرسي ملي به برنامة

 ي فراهم كردهدر مفاهيم و محتواي آموزشرا جانبه، گسترده و عميق ايجاد تحول همه يادگيري، زمينة

مكان كسب ادرصدد است تا  هاي تربيتي متنوع و جامعآفرين با تدارك فرصتتحول است. اين برنامة

آموزان اساس نظام معيار اسالمي توسط دانشبردرك و اصالح موقعيت  هاي الزم را برايشايستگي

به حيات طي هويت خويش تا دستيابي به مراتبي از اي تكوين و تعالي پيوستةنان را برو آ ر كندميس

دوين، تراحي، كارهاي مناسب براي طآوردن سازوياري رساند. رسالت خطير برنامة درسي ملي فراهم

تربيت وهاي درسي در سطوح ملي و محلي است تا مبتني بر فلسفة تعليمبرنامهاجرا و ارزشيابي 

و نوجوانان قرار  اختيار كودكانيافته درمند و ساختارصورت نظامآموزشي و تربيتي بهاسالمي، مفاهيم 

 د. نگير

عقلي، ايماني، علمي، عملي و اخالقي  هاي درسي و تربيتي، تربيت يكپارچةهدف كلي برنامه 

و نظام ها كه بتوانند موقعيت خود را نسبت به خود، خدا، ديگر انسانايگونهبه آموزان است؛دانش

دست وقعيت فردي و اجتماعي خويش را بهدرستي درك كنند و توانايي اصالح مستمر مخلقت به

                                                 
وتربيت عليمتمبتني بر فلسفة امل شش زيرنظام است كه به پشتوانة مباني نظري پرورش شوشسند تحول بنيادين آموز. 1

انداز، چشم موريت،مأ ها، بيانية، به كليات، بيانية ارزشقالب هشت فصل تنظيم شده است. در اين فصولاسالمي و عمومي در

يادين نظام اجرايي تحول بن ارچوب نهادي وههاي عملياتي و راهكارها و چاهداف كالن، راهبردهاي كالن، هدف

  ه شده است.پرورش پرداختوآموزش
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الگوي  گانةعناصر پنج اي، در مجموعةتحصيالت مدرسه آموزان در دورةرود دانش. انتظار ميآورند

بيت و يادگيري هاي ترحوزه ،راستاهاي پايه دست يابند. درايناي از شايستگيبه مرتبه گذاريهدف

هاي ميان حوزهكنند. درها، فرايندها و عناصر كليدي يادگيري را روشن ميحدود محتوايي، روش

عنوان پنجمين حوزه در برنامة درسي ملي بدني و سالمت بهشده، تربيتتربيت و يادگيري معرفي

امانتي الهي براي تكامل هاي اسالمي، بدن انسان هديه و در آموزه زيرا، ؛اندشايستگي معرفي شدهبه

راري سالمت، تكليف ديني ها، تقويت جسماني و برقشود. حفظ بدن از خطرها، آسيبروح محسوب مي

بدني قت تأكيد شده است. سالمت و تربيتالسالم نيز بر اين حقين عليهمو الهي است و در كالم معصوما

رهنگي، آموزشي و اقتصادي است و ابزار فردي و اجتماعي، ف عةدر توس ياساسي و مؤثر عنوان عاملبه

جهت دستيابي به ابعادي از حيات طيبه هايي سالم و توانمند درضروري براي رشد و پرورش انسان

كه در هستند اي هاي ارزشيجمله بيانيه(، از10)بيانية  است. سالمت جسماني، نشاط و تقويت اراده

اي كلي ايجاد تحول ههبري نيز در ابالغ سياستاشاره شده است. مقام معظم ر هاسند تحول به آن

رشد  (،2-5)سياست  آموزانپرورش كشور به ارتقاي سالمت جسمي و روحي دانشودر نظام آموزش

. ( اشاره كردند4-5)سياست  نشاط و شادابي آموزان و تقويت روحيةو شكوفايي استعدادهاي دانش

آموزان را قادر دانش در برنامة درسي ملي بدني و سالمتتربيت هاي اساسي حوزةكسب صالحيت

اعتماد كنند و در پرورش  هاهاي جسمي، روحي و رواني خود را بشناسند، به آنتا ظرفيت كندمي

قبال بهداشت و سالمتي خود نند كه دركآموزان كمك ميها به دانشكوشا باشند. اين آموزه هاآن

مت جسمي و رواني و نشاط فردي و اجتماعي، مسئوليت بپذيرند و به نقش خود در تضمين سال

هاي بدني ياد خالل ورزش و فعاليتآموزان درخصوص سالمت خانواده اعتقاد داشته باشند. دانشبه

فراغت خود خود را افزايش دهند، براي اوقات نفسگيرند چگونه درقالب گروه كار كنند، اعتمادبهمي

 ديگران مسائل را حل كنند )برنامة رگير شوند و به كمكريزي كنند، خطر كنند، در مسائل دبرنامه

 (.1391درسي ملي، 

آن پرداخته شود. به شايستگي به  ترين اركان هر برنامة درسي ارزشيابي است كه بايديكي از مهم

آموزان در مسير رسيدن ميزان پيشرفت دانش كردني براي مشخصمنظم و منسجم ارزشيابي فرايند

خوبي به اصول حاكم بر ارزشيابي وزشي و پرورشي است. در سند برنامة درسي ملي، بههاي آمبه هدف

 ( بايد10-8رزشيابي تحصيلي )بند اساس اصول ابرپيشرفت تحصيلي و تربيتي اشاره شده است. 

تحصيلي،  هاياساس استاندارهاي ملي براي گذر از دورهمحور براحي و اجراي نظام ارزشيابي نتيجهطر

كرد تلفيقي )فرايندمحور ابتدايي و روي هاي تحصيلي دورةمحور در ارتقاي پايهارزشيابي فرايندرويكرد 

ارزشيابي درس كه رود انتظار مي د؛ بنابراين،نهاي تحصيلي مبنا قرار گيرمحور( در ساير پايهو نتيجه
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جرا از اصول حاكم ريزي درسي در محتوا و شكل ااز فرايند برنامه يمهم عنوان بخشبدني بهتربيت

 . مندرج در برنامة درسي ملي تبعيت كند

شده يادگيري تعريف هايحوزهتربيت، تمام ورود در نظام تعليمبا توجه به آنچه ذكر شد، انتظار مي

الن سند در نظام آموزشي و نظام ارزشيابي متبلور شوند تا تحقق اهداف ك يكامالً متوازن صورتبه

نامتوازن، بر ارزشيابي دروس شناختي  صورتينظام ارزشيابي حاكم به ،حاضرتحول ممكن شود. درحال

ادگيري را اعم از بخش مهارتي، براساس استانداردها ارزشيابي هاي يتأكيد بيشتري دارد و تمام حيطه

و نيازمند بازنگري  ول در تناقض استكه اين مسئله با رويكردها و اهداف ارزشمند سند تح كندنمي

 اساسي است. 

اساس ريزي درسي برعنوان بخش مهمي از فرايند برنامهبدني بهتحقق ارزشيابي درس تربيتبنابراين، 

اساس استانداردها در گذر از ق استاندارهاي ملي و ارزشيابي براسناد باالدستي، نيازمند تعريف دقي

آموزان محقق شود. نتايج برخي هاي پايه در دانشيدستيابي شايستگ هاي تحصيلي است تا زمينةدوره

هاي ورزشي بدني و فعاليتها نيز نشان داده است كه فوايد و كاركردهاي مثبت درس تربيتاز پژوهش

دليل نداشتن جايگاه در نظام ارزشيابي رسمي و فقدان اثر اما به اند؛و معرفي شده مطلوب شناخته

، رضوي) نيافتني شده استبودن، دستموزان، باوجود خواستنيآمستقل در سرنوشت تحصيلي دانش

 (. 1393، روحاني، قنبري

سي ريزي درلحاظ فرايند برنامهبدني و سالمت و ساير دروس، بهدرسي ملي بين درس تربيت در برنامة

با  رابريارزش و اهميت بو ارزشيابي تفاوتي وجود ندارد؛ اما باوجود اهميت اين درس، در حوزة عمل 

بودن اين درس نسبت مساوات را به ماهيت عملي نبودن . شايد بتوان بخشي از ايساير دروس ندارد

تأكيد سند تحول بنيادين بر  در نظام آموزشي و تربيتي كشور باوجودهاي ذهني فعاليت داد؛ زيرا،

د و نبرتري دار (،30-هاارزش وتربيت )بيانيةيمهاي تعلجامعيت، يكپارچگي و توجه متوازن به ساحت

كه اولياي مدرسه و والدين، آموزان سايه افكنده است تاجايياين موضوع كامالً بر نظام ارزشيابي دانش

سمت دستيابي به اطالعات شناختي و محفوظات هاي پايان تحصيلي بهويژه در سالآموزان را بهدانش

ها داشته باشند؛ و آزمون ورودي دانشگاهتحصيل  ملكرد بهتري در پايان دورةدهند تا بتوانند عسوق مي

آموزان را و سرنوشت تحصيلي دانش اه مهمي در نظام كنكوري كشور دارندجايگ زيرا، دروس نظري

هاي تمام ساحتبه  ر يك نظام متوازن ارزشيابي بايدغافل از اينكه د ند؛دهتأثير قرار ميتحت

آموزان در سوابق تحصيلي دانش بايد جسمانيهاي سالمت و سواد . شاخصتوجه شودتربيت وتعليم

آموزان نيز بر آموزش، به رسالت خود در بعد پرورش دانشوپرورش بتواند عالوهند تا آموزشلحاظ شو

 آموزان را ارزشيابي كند. عمل بپوشاند و تمام ابعاد وجودي دانش جامة
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از  هاي بسياريفهميي و كجبدني باعث بدفهمهاي ملي در ارزشيابي درس تربيتنبود استاندارد

كارگيري ابزارهاي هب ها شده است و زمينةآموزان و خانوادهمديران، اولياي مدرسه، معلمان، دانش

رزشيابي دقيقي توان احيث نمياي را ايجاد كرده است كه از اين دهي سليقهنامناسب ارزشيابي و نمره

شده  باعث بدني در نظام ارزشيابيدرس تربيت نداشتنبازتاب ،. همچنيناز برنامة درسي ارائه كرد

بدني يتاكافي اولياي مدرسه به درس ترب. توجه نرو شودبهرو است اين درس با مشكالت متعددي

از معلم  نادرستيكه مطالبات هاي آنان شده است تاجاييآموزان و خانوادهدانش نداشتنباعث توجه

بدني و كاهش ين مسئله باعث تخريب جايگاه معلمان تربيتا ،همچنيننمره دارند.  بدني درزمينةتربيت

توانند ن نميعلمابدني نمود بيروني ندارد و معملكرد معلم تربيت گيزه و تعهد آنان شده است؛ زيرا،ان

اين مسئله باعث  براين،يافت كنند. افزونآموزانشان دراز سطح عملكرد خود و دانش بازخورد درستي

ز احتي در برخي  بدني در مدارس ايجاد شود.استفاده از ساعت درس تربيتفرصت سوءشده است 

بدني ، ساعت درس تربيتدوم ويژه در مقطع متوسطةمدارس خاص )تيزهوشان و غيرانتفاعي( به

سائل از آنجا مشود. تمام اين آموزان به ساير دروس داده ميدرسي هفتگي دانش باوجود درج در برنامة

حتمالي ا جمله عللد. ازننداربدني بر درس تربيتمديران مدارس نظارت كافي د كه نگيريت منشأ

ابي درس و نداشتن آنان از الزامات اجرا و ارزشيبدني، آگاهيمديران بر درس تربيت نداشتننظارت

مديران  وها خانوادهنظارت ناكافي همچنين، نداشتن جايگاهي در امتحانات هماهنگ و نهايي است. 

علم فاصله شده در كتب راهنماي ماجراي درس از استانداردهاي تعريفباعث شده است تا بر اين درس 

 داشته باشد. 

امكانات  بودنتوان به ميبدني در مدارس را هاي تربيتبرنامه نداشتنتوسعه و گسترش نبود علل جملهاز

تاب راهنماي كجود با توجه به واما اكنون  ؛نسبت دادبدني ريزي و محتواي درس تربيتورزشي و برنامه

، بدني اجباري در مدارس، اشتغال معلمان متخصصبدني، دو ساعت درس تربيتمعلم درس تربيت

مختلف در  هايني در گرايشبدهاي چشمگير تربيتو پيشرفتهاي انگيزشي در مدارس سياست

بدني مدارس، هاي حوزة تربيتتمام پيشرفت باوجود رسد؛ زيرا،نظر نمياين امر عجيب به ،سطوح عالي

عنوان يكي از آموزان بهكردن آن در سوابق تحصيلي دانشبدني و لحاظارزشيابي درس تربيتاز 

بي نداشته شيابي بازتا. آنچه در نظام ارزريزي درسي همچنان غفلت شده استترين اركان برنامهمهم

 وارد ذكرشدهمالزامي براي آن وجود نخواهد داشت؛ بنابراين، تعهد و باشد، هرچند موردتأكيد باشد، 

برنامه وقفعنوان يك فعاليت تفريحي و بدني در جامعه بهكه درس تربيت اندبرايندي را ايجاد كرده

 .آموزان شده استباعث بروز مشكالت جسماني و رواني دانش ،دنبال آناست و به تلقي شده
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دفتر اجرايي اند. هاي مختلف پرداختهبدني از جنبهبررسي وضعيت درس تربيتبسياري به  هايپژوهش

داند كه در جمله عواملي ميارزشيابي رسمي را از نبود( 2011) 1فرهنگ، سمعي بصري و آموزش

بدني در مدارس كشورهاي جهان شده و وضعيت اجراي درس تربيتايجاد فاصلة بين وضعيت تعيين

 بدني اشاره شده است.از كشورها در ارزشيابي درس تربيتبه تجربيات برخي  ،ادامهدر  .گذار استتأثير
آوري بدني، شامل جمعن يكي از چهار مؤلفه اساسي تربيتعنواآموزان بهمريكا ارزيابي دانشدر آ

آموزان مورد پيشرفت دانشگيري درآموزان به موفقيت و نتيجهمورد دستيابي دانششواهدي در

شود انداردهاي ملي و ايالتي انجام مياساس استآموزان برشواهد و مدارك است. ارزيابي دانشاساس بر

شود و شامل بنايي براي برآورد گذر از هر دورة تحصيلي است كه در برنامة درسي گنجانده ميو م

كه  شواهد و مدارك هستند هاي مبتني برها شامل شيوههاي اجرايي است. اين پروتكلپروتكل

دهي ند. نمرهكنگيري ميي آموزشي و آمادگي جسماني اندازههاآموزان را در تمام زمينهيشرفت دانشپ

شده است آموزان مرتبط است كه در برنامة درسي تعريف صورت مستقيم به اهداف يادگيري دانشبه

ورد و اوليا درمآموزان دهي و ارتباط با دانشهاي مدرسه را براي گزارشبدني پروتكلو معلم تربيت

يادگيري  گويي بهآموزان قابليت پاسخكلي، ارزيابي دانشطورند. بهكآموزان دنبال ميپيشرفت دانش

پرورش در تمام وند و جزئي كليدي در فرايند آموزشكمبتني بر استانداردهاي ملي را فراهم مي

كه شامل  استانداردمحور، شناختي و حركتي هستند ارزيابي بدني بستةست. معيارهاي تربيتا هاحوزه

بي به استانداردهاي راستاي دستياآموز درگيري معتبر و روا براي سنجش پيشرفت دانشابزارهاي اندازه

 (.3201، 2امريكا بدنيانجمن بهداشت و مربيان تربيت) بدني هستندملي در تربيت

-كالس رايب بدنيكه تربيتطوريبه شود؛مي ايهمالحظسياسي قابل حمايت بدنيتربيت از ،چين در

 پاية به اارتق الزم براي شرط يك بدني تربيت بخشرضايت تكميل .اجباري است دوازدهم تا اول هاي

 رد افرادي كه ايبر اداري، مجوزهاي از با استفاده تواننداست. مدارس مي آموختگيدانش و بعدي

ايي باشد: اجز بر چنين مشتمل تواندمي كه بگيرند روزانه درنظر جسماني فعاليت ساعت يك اندشده

 مقررات ربراب .هفته هر در بدنيتربيت كالس دو و از مدرسه خارج جسماني فعاليت جلسه سه حداقل

 ختردنكند )چه  پيدا حضور ترم يك در درس ساعات مجموع از سوميك در آموزيدانش اگر اداري،

 باشد، داشته ار بدنيتربيت حدنصاب كه عنوان كسيبه و گيرددرس نمي از قبولي نمرة ،پسر( چه و

 به ورود براي كه كندمي يادگيري دريافت گواهي يك فقط آموزيدانش چنين .شودنمي شناخته

 مدرسه، درسي برنامة از اصلي بخش يك عنوانبه بدنيتربيت الزامات .نيست معتبر عالي تحصيالت

 (.2013، يونسكو)كند مي بدني )و ورزش( محافظتتربيت از خوبيبه و است مثبت بسيار

                                                 
1. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
2. SHAPE America 
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صورت منظم به ،بدنيآموزان در تربيتمشاركت، پيشرفت و رشد دانش ،كشورهاي اروپايي در همة

ي گيري بسته به كشورهاابزارهاي اندازه د؛ هرچندنشوطول سال تحصيلي سنجش و ارزيابي ميدر

آموزان در پيشرفت دانش ،. در بسياري از كشورهاي اروپاييهستندمختلف و سطوح تحصيلي متفاوت 

بيشتر كشورهاي اروپايي ، . همچنينشودبدني مانند هر درس ديگري ارزيابي ميدرس تربيت

هارچوب ارزشيابي چ ،بدني در مدارس دارند. در فرانسهي روشني براي ارزشيابي درس تربيترهنمودها

هاي ارزيابي متمركز درس . برخي از كشورها شاخصزمايش شدآ 2012ز سال بدني املي تربيت

، براي ايجاد قابليت بدني در كشور و همچنينبدني را با هدف ارائة ارزيابي استاندارد براي تربيتتربيت

، الزامات موردنياز براي . در سوئددراختيار دارندبدني نتايج حاصل از يادگيري درس تربيتملي  مقايسة

آموزشي )تا پايان سال ششم و نهم تحصيل( قرار داده  ل دو مرحلةبدني براي تكميبيتمهارت در تر

هاي اروپايي نيز مهارت در يك رشتة ورزشي مشخصي ارزيابي ملي شده است. در برخي از كشور

ارزيابي آموزان تحصيلي دانش لووني مهارت شنا حداقل دو بار درطول دورةدر اس شود؛ براي مثال،مي

آموزان تا شنا از اولين سال شروع تحصيل دانش هاي موردنظر در رشتةدر ايسلند نيز مهارت .شودمي

 آموزان كارنامةدانش ،. در بيشتر كشورهاشودصورت اجباري و رسمي ارزيابي ميم تحصيل، بهسال ده

؛ اما بدني نيز در آن لحاظ شده استكنند كه درس تربيتساالنه از وضعيت تحصيلي خود دريافت مي

ن دورة تحصيلي خود پايا آموزان گواهينامةساالنه، دانش جاي دريافت كارنامةدر برخي از كشورها به

اين روش  كنند كه براي مثال،ابتدايي( دريافت مي هاي نهايي )مثاًل در پايان دورةاساس ارزيابيرا بر

ندرت بدني در اروپا بهدرس تربيت ، ارزشيابي مليكليطورشود. بهدر فرانسه، فنالند و ايسلند اجرا مي

( اخيراً به اين موضوع 2012( و فرانسه )2009اگرچه در برخي كشورها مانند اسلووني ) ؛شودانجام مي

 (.2012اجرايي فرهنگ، سمعي بصري و آموزش، دفتر شود )در امتحانات ملي متوسطه توجه مي

است كه و وقت آن رسيده  است جسماني نسل جديد به اوج خود رسيده اكنون، نگراني دربارة آيندة

كه  جرأت بيان كردتوان بهمي صورت گيرد.بدني در مدارس ي در برخورد با درس تربيتنوين تحول

بديلي كه با ارتباط بي واسطةبه به تمامي دروس اهميت بيشتري دارد؛ زيرا،بدني نسبت درس تربيت

فقر حركتي را براي  مدرنزندگي . به آن نياز دارندآموزان ارد، همواره دانشدسالمت و نشاط زندگي 

هاي افزايش سبك زندگي ماشيني در دهه ارمغان آورده است. توسعه و گسترش فناوري وبشريت به

آموزان ايجاد كرده ويژه دانشرا دربين آحاد مردم به جسمانيسوادي تحركي و كماخير، موجي از كم

هايي سالم غيرممكن است. اين درحالي است كه ناي سالم بدون انساداشتن جامعه ،شكبدوناست. 

ن به صدا درآورده است زنگ خطر را براي مسئوال ،بودن نرخ پرداختن مردم به ورزش در ايرانينيپا

اي بر هستند كه وپرورش در تالشهاي دولتي و غيردولتي ازجمله آموزشو ارگانها و تمامي سازمان
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هترين سنين كودكي و نوجواني ب ؛ زيرا،نديشندبي ايچارهآموزان بدني دانش افزايش سطح فعاليت

مثبتي بر تربيت نسل  ند آثارتوانكه مي سبك زندگي فعال هستندكردن زمان براي آموزش و نهادينه

هاي در دورهبدني درسي تربيت ةبرنام ،پرورشوشوراي عالي آموزش ةبنا به مصوبد. نآينده داشته باش

، شناختي و عاطفي تحصيلي، فرصت مغتنمي براي رشد و تكامل متعادل و متوازن ابعاد جسماني

با رعايت استانداردهاي تندرستي و موازين فرهنگي  هاي بدني و حركتيازطريق فعاليت ،آموزاندانش

به تمام اركان آن ازجمله  ر خواهد بود كهتأثيرگذادرسي  برنامةصورتي در. ايجاد كرده استو اخالقي 

افزاري افزاري و نرمهاي سختاي فراهم شود تا بتوان از ظرفيتو زمينه اي شودارزشيابي توجه ويژه

آموزان، بدون درنظرگرفتن ادراكات و عقايد شخصي دانش موجود براي اجرا و پيشبرد آن بهره برد.

در تمام مقاطع تحصيلي و  واحد درسي ارزش و منزلت واقعي يكبه بخشيدن آنچه منجر به عينيت

 كند. شود، سياستي است كه سيستم آموزشي در ارزشيابي آن اتخاذ ميشدن آن مينهادينه

وپرورش درراستاي بدني در نظام آموزشتحقق اهداف درس تربيت جه به آنچه ذكر شد، مسئلةبا تو

نظام در  يعنوان درس مؤثردرس بهرايطي حل خواهد شد كه اين آموزان در شتربيت متوازن دانش

بدني در سيستم آموزشي در جايگاه نكه درس تربيتبراي، عالوهصورتتعريف شود. دراين ارزشيابي

ها خانوادهنگراني رفع آموزان و خود باعث ايجاد حركت در دانشخوديگيرد، بهواقعي خود قرار مي

را جويا شوند، والدين دليل اين سياست  كهوقتي ،ي از فقر حركتي فرزندانشان نيز خواهد شد؛ زيراناش

شدن استقرار درس برند. با محققامت اوضاع جسماني فرزندان خود پي ميبه وخبيشتر از گذشته 

توان اميد داشت كه نسل آينده نسلي خواهد بود كه مي هماهنگ و متمركزبدني در امتحانات تربيت

اندام بهتري برخوردار خواهد تناسب روحي وهاي سريع فناوري، از سالمت جسماني، باوجود پيشرفت

 نديشد. اميتر اينكه حداقل به اين مسئله عميقكند و بود و سبك زندگي خود را اصالح مي

راستاي وپرورش درنظر دارد دربدني و سالمت وزارت آموزشجه به آنچه ذكر شد، معاونت تربيتبا تو

ئل آموزشي در نظام كنار مسابخشي بيشتر به مسائل تربيتي دراعتباربدني و اه درس تربيتبهبود جايگ

بدني در نظام ارزشيابي و سوابق تحصيلي جايگاه درس تربيت متوازن، بازنگري جامعي در تربيتوتعليم

، راستادراين عمل بپوشاند. بدني جامةا بتواند به اهداف مهم درس تربيتآموزان داشته باشد تدانش

 :زير است هايدنبال يافتن پاسخ براي سؤالپژوهش حاضر به

 د بود؟نبدني اثرگذار خواهشيابي هماهنگ و متمركز درس تربيتچه عواملي بر استقرار ارز -

 ؟بدني بايد انجام شوندشيابي هماهنگ و متمركز درس تربيتچه اقداماتي براي استقرار ارز -

 همراه خواهد داشت؟بدني چه پيامدهايي را بههماهنگ و متمركز درس تربيتشيابي استقرار ارز -
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 پژوهش شناسيروش
 استفاده شده است اي(زمينه )نظرية 1بنيادداده رويكرد ازروش پژوهش حاضر كيفي است كه  

 4بررسي اسنادو  3هاي متعددي مانند مصاحبهها به روشگردآوري داده (.2،1990)استراوس و كوربين

آماري  جامعةبدني مدارس نظران، مديران و متخصصاني حوزة ارزشيابي و تربيتحبصا. انجام شد

ها، دآوري دادهبنياد و انجام مصاحبه براي گرتشكيل دادند. با توجه به استفاده از روش دادهپژوهش را 

معموالً پژوهشگر ن و با استفاده از روش قضاوتي انجام شد كه در آ 5صورت نظريگيري بهنمونه

ها را انتخاب نياز است، نمونهاينكه چه نوع اطالعات خاصي مورد مبنايدار برصورت هدفكوشد بهمي

گيري . اساس انتخاب نمونه اين بود كه افراد منتخب بتوانند به شكل(1389، حاج باقريكند )پرويزي و 

تكرارپذيري  -1عد مدنظر قرار گرفت: ها كمك كنند. تكرارپذيري در دو بنظريه و تكرارپذيري يافته

تكرارپذيري  -2             هاي مشابه هدف بود؛لغوي كه در آن توليد نتايج مشابه با انتخاب مورد

هاي مخالف هدف بود )استراوس طريق انتخاب موردهايي در قطبي كه در آن توليد نتايج متضاد ازنظر

 (.1990،كوربينو 

كه بر طوريها در مسير پژوهش بهقراردادن آنشوندگان و زخورد به مصاحبهبا در اين پژوهش، با ارائة

، پس از انجام هر برايناقدام شد. افزون زايش روايي درونياف ها تأثير نگذارد، برايگويي آنپاسخ نحوة

اتي را نسبت كشونده نكه مصاحبهشد و درصورتيآمده تا آن مرحله ارائه ميدستهمصاحبه، الگوي ب

ا مصاحبه خالي از شد ت. اين كار پس از انجام مصاحبه انجام ميكرددربارة آن بحث ميبه الگو داشت، 

هاي ري يافتهكه مؤلفة پايايي به گسترة تكرارپذيگيري انجام شود. ازآنجاييفرض و جهتگونه پيشهر

پردازد، نيازي مطالعه ميموضوع مورديفي پژوهشگر به تفسير پژوهش اشاره دارد و در انجام مطالعات ك

شان داد كه چگونه به ايجاد و ارائة مفهوم سنتي پايايي نيست؛ بنابراين، در بحث پايايي پژوهش، بايد ن

 .انديم و انتخاب طبقات انجام شدهو كدگذاري، استخراج مفاه اندشده ها گردآوريداده

اي شگر اطمينان حاصل كند كه ادامة كار چيز تازهزماني ادامه يافت كه پژوهها تاكار گردآوري داده

كدگذاري  ها طي سه مرحلةها، كار تحليل آنزمان با گردآوري دادهافزايد. همهاي او نميبه دانسته

                                                 
1. Grounded Theory 

2. Strauss, & Corbin 

3. Interview  

4. Content Analysis  

و د، در جريان پژوهش ش مشخص شوگيري قبل از پژوهكه نمونهه بيش از آنكمعنا است گيري نظري بدين. نمونه5

 (.1990د )استراوس و كوربين، نگيرها شكل ميمرحله دادهبهبراساس تحليل مرحله
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خط بهصورت دقيق و خطها بهشروع شد. طي اين سه مرحلة كدگذاري، دادهو انتخابي  2، محوري1باز

 بنديها طبقهپس از استخراج كدها، آنترين جزء ممكن شكسته شدند. و به كوچكشدند خوانده 

كند؛ طبقات جدا يا ادغام ات بين اين كدها را آشكار ميها و تشابهمداوم، تفاوت ند. مقايسةشومي

ون موجود نيز در روند تكميل نظريه يند شكل گيرد. منابع و متروند اين فرا تا نظريه در شوندمي

 افزارنرم 2/5كارگيري نسخة مراحل كدگذاري با به(. 1990)استراوس و كوربين، شوندفاده مياست

ماهه، تحليل ششطي دورة مصاحبه در 12در پژوهش حاضر، پس از انجام . ندنجام شدا 3اطلس تي.آي

حبه و رسيدن مصا 21بنابراين، با انجام  هاي قبلي بود؛نشدن دادة جديد به دادهها حاكي از اضافهداده

 ها پايان يافت.مصاحبه به حد اشباع نظري، انجام
  

 نتايج
بدني مدارس مشاركت نظر در حوزة تربيتنفر از افراد صاحب 21شد، در اين پژوهش  طوركه ذكرهمان

 علمي انتخاب شدند. مديران اجرايي و اعضاي هيئت ميانداشتند كه از
 

 استفادهدر پژوهش و کدهاي موردکننده رکتهاي مشاتوزيع گروه -1جدول 

 فراوانی تخصص
 میانگین سابقة

 کار
 استفادهکد مورد

 ,p2, p3, p4, p5, p10, p13, p14, p15, p16 20 13 مدير و معلم

p17, p18, p20, p21 

عضو 

 علميئتهي
8 22 p1, p6, p7, p8, p9, p11, p12, p19 

 -- - - 21 جمع كل

درك تحصيلي مدگان داراي كنننفر از مشاركت شش و بقيه مرد بودند.( p5, p6, p16)كنندگان زن سه نفر از مشاركت *

 ارشد و سايرين داراي مدرك تحصيلي دكتري بودند.كارشناسي
 

ن بوده است كه نكات كليدي و موردتأكيد تالش بر اي شايان ذكر است با كدگذاري باز

 ،موعمجند كه دردادكد را تشكيل  113. اين نكات شوند ها استخراجنندگان از مصاحبهكمشاركت

 . ندبار تكرار شده بود 293
 

 

                                                 
1. Open Coding  

2. Axial Coding  

3. Atlas.Ti 
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 نتايج کدگذاري محوري و انتخابی -2 جدول

 مفهوم مقوله

نه
مي

ل ز
وام

ع
ي

ا
 

فرهنگ ورزش در 

 جامعه

 

 ضعف فرهنگ ورزش در جامعه

 مدرنش تحرك افراد جامعه در زندگي كاه

 تحرك و فعاليت بدني توسط والدين آموزان بهدانش نكردنترغيب

سطح و ميزان توجه به 

 سالمت

 بدنين احساس نياز جامعه به درس تربيتفقدا

 توجه عملي به تأكيد مباني ديني بر سالمت جسم نبود

 تحركيتحركي و كمي از بيهاي ناشلزوم پيشگيري از بيماري

نظام ارزشيابي در 

 پرورشوآموزش

 آموزان در نظام ارزشيابيپرورش تمام ابعاد وجودي دانش نداشتنتابباز

 گذاري صحيح در امر ارزشيابي دروسسياست نبود

توجه به نبود وپرورش و نامتوازن در نظام آموزشحاكميت سيستم ارزشيابي 

 تربيتوهاي تعليمتمام ساحت

 نظام آموزشي كنكوري

ي
 عل

ط
راي

ش
 

آگاهي اولياي 

 آموزاندانش

 

زشيابي رسمي و سوابق امتحان و ار ةدادن و توجه والدين به مسئلاهميت

 آموزانتحصيلي دانش

 بدنيدرس تربيتمورد اهميت رها دخانواده نداشتنيآگاه

بدني در سيستم آموزان از معلم تربيتمطالبات نادرست خانواده و دانش

 دهينمره

آگاهي مديران و اولياي 

 مدرسه

 بدنيبه درس تربيت اولياي مدرسهنگرش نادرست 

 بدنينظارت كافي مديران مدارس بر درس تربيت نبود

 بدنيراي بهينه و ارزشيابي درس تربيتاج ةمديران از نحو نداشتنآگاهي

ن آگاهي مسئوال

 پرورشوآموزش

مخاطب  ةهاي جامعكارگيري تمام ظرفيتهدر بدرست  گذاريسياست نبود

 بدنيپيشبرد اهداف درس تربيت در

 آموزيكاري متوليان ورزش دانشتوجهي و كمبي

استانداردسازي 

ارزشيابي درس 

 بدنيتربيت

 بدنيو شفاف براي ارزشيابي درس تربيت ريزي دقيقهبرنام نبود

 بدنياي براي ارزشيابي درس تربيتو سليقه رگيري ابزارهاي نامناسبكاهب

ملي براي درس  ةهاي سند تحول و قوانين برناماز ظرفيت نكردناستفاده

 بدنيبهبود جايگاه درس تربيت
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 تايج کدگذاري محوري و انتخابین -2ادامة جدول 

 مفهوم مقوله  

ي
 عل

ط
راي

ش
 

جايگاه و هويت معلم 

 بدنيتربيت

 بدنيهاي معلمان تربيتناسب براي بروز توانمندينبود بستري م

 بدنينگيزگي و كاهش تعهد معلمان تربيتابي

 بدنيتخريب جايگاه معلم تربيت

 بدنيد بيروني براي عملكرد معلم تربيتنداشتن نمو

 آموزاندانش ةبه نمر يدنبتيمعلمان ترببرخي از  يتفاوتيب

له
اخ

مد
ل 

وام
ع

 گر

 كمبود نيروي انساني نيروي انساني

 فرصت يادگيري

 بدنيدرس تربيت ةآور براي اجراي بهينشرايط الزام نبود

 بدنيت درس تربيتامحتواي آموزشي و ساع تناسب بين نبود

  بدني در كشوراجراي نامتوازن درس تربيت

 امكانات و تجهيزات
 قضاوت يبرا يمل يهانداشتن نورمارياختدر

 نياز در مدارسكمبود امكانات و تجهيزات مورد

 يآموزش يو فضا يدرس ةبرنام يمحتوا نيب يهماهنگ نبود آموزشي فضاي

 نيازمبود منابع مالي و اعتبارات موردك منابع مالي

ماهيت درس 

 بدنيتربيت

 بدني با ساير دروس در اجرا و ارزشيابي در مدارستمايز درس تربيت

 يبدنتيدرس ترب ةهنجارمحور با اهداف و فلسف يابيتناسب ارزش نبود

 بدنينبودن نيازهاي درس تربيتشفاف

 بدنيافزاري درس تربيتافزاري و نرمپيچيدگي سخت

 اقدامات اساسي

 مخاطب رساني و توجيه جامعةاطالع

 آموزش معلمان

 آموزش مديران

 مديريت تغيير

 نظارت

 اجراي آزمايشي

 ساخت ابزارهاي ارزشيابي استاندارد

 مين ماليتأ

 دريافت مجوزهاي قانوني

 آموزطراحي كتاب كار دانش

 بدنياي بر محتواي كتب تربيتنگري دورهباز

 افزاري مدارسهاي سختبهبود زيرساخت

 هاي نوينگيري از فناوريبهره

 نورم تهية

 بدني در ساختار و تشكيالت اداريمحوريت درس تربيت
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زاع است كه با تعيين روابط و طبقة سوي يك سطح باالتر از انتكدگذاري محوري شامل حركت به

ري عبارت است گردند. كدگذاري محوكه ساير مفاهيم حول آن مي شوداي حاصل مياصلي يا سازه

، 1هستند )گلدينگ ها. اين مفاهيم مبناي تشكيل نظريهمبناي روابط پوياي آنتأييد مفاهيم براز 

شود. در اين مرحله، (. طي كدگذاري محوري، بين طبقات و طبقات فرعي ارتباط برقرار مي2002

ع با گيرند. اين موضواي جديد كنار هم قرار ميطريق برقراري ارتباط بين طبقات به شيوهها ازداده

هاي عمل و راهبرد ،اكتشاف زمينه ،ها(اكتشاف شرايط )شرط :شوداهيم حاصل ميمفاين اكتشاف 

 اكتشاف پيامدها.و  تعامل

آزمون هماهنگ و متمركز درس  با كشف اين مفاهيم، دركي از پديدةسعي شد  در اين پژوهش

درس پژوهش در ارتباط با چگونگي وضعيت موجود ارزشيابي  هايبدني حاصل شود و سؤالتربيت

اساس اسناد باالدستي و پيامدهاي يابي به وضعيت مطلوب ارزشيابي بربدني، سازوكارهاي دستتربيت

                                                 
1. Goulding 

 وري و انتخابیمحنتايج کدگذاري  -2ادامة جدول 

 مفهوم مقوله

 پيامدها

 آموزيبهبود ورزش دانش ها براي توسعه وكارگيري ظرفيت خانوادهبه

 افزايش فعاليت بدني و توسعة ورزش همگاني

 آموزانافزايش انگيزش دانش

 كارآفريني و ايجاد اشتغال

 آموزيگذاري بخش خصوصي براي ورزش دانشايجاد بستري براي سرمايه

 افزايش نشاط در جامعه

 نيهاي جسماآموزان و كاهش چاقي و ناهنجاريبهبود سالمت عمومي دانش

 درسهمآموزان، والدين و بدني ازسوي دانشايجاد مطالبه براي درس تربيت

 اي در ارزشيابيكاهش اقدامات سليقه

 بدنيتثبيت جايگاه درس تربيت

 افزايش انگيزة معلمان

 بدنيبخشي به برنامة درس تربيتهويت

 ايجاد فرصتي براي شناسايي استعدادهاي ورزشي
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در هاي انجام شده در اين مرحله، دستيابي به موارد زير كلي، با تحليلطورند. بهآن پاسخ داده شو

 پذير شد:بدني امكانبيتارتباط با ارزشيابي درس تر

 اند )شرايط علي(؛بدني شدهت ارزشيابي درس تربيتشرايطي كه سبب بروز وضعي

 ؛اي(بدني در آن نهفته است )شرايط زمينهوضعيت موجود ارزشيابي درس تربيت اي كهزمينه

  هاي عمل(؛اتخاذ هستند )راهبردراي دستيابي به وضعيت مطلوب قابلهايي كه براهبرد

 )پيامدها(. ردانتظار هستندها موكارگيري اين راهبرديي كه با بهامدهاپي

مطابق با رويكرد ( استفاده شد. 2004) 1كدگذاري محوري بوهم حاضر، مدل پارادايمي در مطالعة

كار برده شد، مقولة اصلي هاي قبلي بهم( در كدگذاري انتخابي، نتايج گا1990استراوس و كوربين )

شد و اعتبار ارتباطات بررسي  ها ارتباط داده شد.لهبه ساير مقو يمندنظام شكلانتخاب شد و به

ند، توسعه داده شدند. اين كار براساس الگوي داشتنياز بيشتر  هايي كه به تصفيه و توسعةمقوله

هاي زير هاي اصلي و فرعي در كدگذاري باز و محوري آغاز شد كه شامل گامشده بين مقولهشناسايي

 بود:

ه با آن انجام سازي داستاني است كه مطالعه در رابط: خط داستان، مفهوم2كردن خط داستانمعين

برگشت وها بازنگري شدند كه اين كار با رفتكردن خط داستان، دادهشود. براي آساني در معينمي

 انجام شد.برگشت بين كدگذاري باز، محوري و انتخابي وهاي اصلي و فرعي و نيز با رفتبين مقوله

اي اصلي و فرعي همقوله طريق پارادايم: براي اينكههاي اصلي ازهاي فرعي به مقولههدادن مقولاطارتب

دهي شوند ه نظمها دوبارولهشد تا مقكافي با خط داستان متناسب شوند، به داستان رجوع مي به اندازة

رحله، شرايط ماين  ادامةا بسازند. در ها و اتفاقات، اجزاي مدل پارادايمي رشكل بهتري مجموعهو به

 اي، راهبردها و پيامدهاي مدل بيان شدند.علي، شرايط زمينه

يم شكل گرفته ها كه در مدل پارادااعتباربخشي به روابط: براي اعتباربخشي به ارتباطات بين مقوله

از تا پس  ندشد بررسي طور دقيقاي بههاي زمينهها و يادداشتها، كدگذاريداشتدها، يا، دادهندبود

شده دهتواند بيشتر موردهاي مشاهي ميطرح نهايي، اطمينان حاصل شود كه اين طرح نظر مقايسة

 ن كند.يرا تبي

برخاسته  رية(، تاحدامكان به نظ1990نظر استراوس و كوربين )ها: طبق هاي بين مقولهپركردن شكاف

 و انسجام مفهومي نظريه حاصل شود.ها، خصوصيات مفهومي اضافه شد تا فشردگي از داده

برگشتي و تعاملي و همراه با وهاي ذكرشده در فرايندي رفتبيان شود كه تمامي گاماست الزم 

هايي پژوهش استخراج شد كه در شكل شمارة مدل ن ،هايتند. درنكدگذاري باز و محوري انجام شد

                                                 
1. Bohm 

2. Story Line  



 95                                                                                          استقرار ارزشیابی هماهنگ و متمرکز درس ...

 

 

كه در آن عوامل علي،  شاهده هستندمتر قابل، مفاهيمي انتزاعيارائه شده است. در اين مدليك 

 .اندمشخص شده بدنيشيابي هماهنگ و متمركز درس تربيتارزها و پيامدهاي اي، راهبردزمينه
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 بدنی در مدارسشیابی هماهنگ و متمرکز درس تربیتارچوب استقرار ارزهچ -1 شكل
 

 گيریحث و نتيجهب
كنار فراگيري كه در كشور، تربيت نسلي شاداب و بانشاط استورش پروازجمله اهداف نظام آموزش

. (1390تحول بنيادين،  )سند دتحرك و پويايي الزم برخوردار باشعلوم مختلف، از سالمتي، 

طريق آموزش وتربيت است كه ازمواد درسي تعليمترين و تربيتي ترينقديمي ،بدني از اولينتربيت

 اي در تربيت كودكان و جوانان پيدا كرده است كه در نبوددههاي حركتي و ورزشي نقش عمفعاليت

بدني در دهه از حضور تربيت 80بيش از . رودبين ميجسم و روح از بينآن تعادل و هماهنگي الزم 

طي  كه شودصورت اجباري در مدارس برگزار ميبه 1306 از سال بدنيتربيتگذرد و درس كشور مي

اما  ؛دنبال داشته استيي را با خود بههاكاستي واست  هيادي همراه بودهاي زنشيباين مدت با فرازو
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وري از كنج عزلت اين درس ضر چند سال اخير، در پرورشوآموزش با عزم دولت و توجه مسئوالن

 . شده است و همچنان به توجه بيشتري نياز داردتوجه به آن خارج شده و 

بدني در مدارس مانند فضا، تجهيزات ورزشي، معلم متخصص الزامات اجرايي درس تربيت ،حاضردرحال

ترين اركان اما يكي از مهم ؛(1387 نيا،)شفيع دنقرار دار متوسطيو محتواي آموزشي در وضعيت 

حاضر،  هاي پژوهشاساس يافتهشكل واقعي به خود نگرفته است. برهنوز  برنامة درسي؛ يعني ارزشيابي

در مدارس تعريف نشده است و بدني هنوز استانداردهاي ملي براي ارزشيابي هماهنگ درس تربيت

كه براساس برنامة درسي ملي، تمامي صورتيدر را ندارد؛صراحت الزم  زمينهبرنامة درسي نيز دراين

هاي حصيلي )پايههاي تمحور در گذر از دورهدروس بايد داراي استانداردهايي براي ارزشيابي نتيجه

هاي پژوهش حاكي از يافته ،همچنين .(1390درسي ملي،  )برنامة سوم، ششم، نهم و دوازدهم( باشند

 بدنيكه معلمان تربيت بدني باعث شده استمحور در درس تربيتآن است كه نبود ارزشيابي نتيجه

با پژوهش رضوي و همكاران اين يافته اي براي ارزشيابي استفاده كنند كه نامناسب و سليقه ابزارهاي از

ن ها و مديرادليل مطالبات نادرست خانوادهبرخي از معلمان به براين،افزون ( همسو است.1392)

-و ارزشيابي واقعي از عملكرد دانش اندتفاوت شدهآموزان بيدانش مدارس، نسبت به ارزشيابي و نمرة

سبك زندگي  سب نشاط، شادابي، سالمت و توسعةكبدني دهند. هدف درس تربيتآموزان انجام نمي

هاي ارزشيابي جمله سياستمحوري ازهاي فردي و معلمسالم است و ارزشيابي مستمر، توجه به تفاوت

در ارزشيابي  با ساير دروس، بدنياسناد باالدستي بين درس تربيتاما  بدني هستند؛درس تربيت

هاي استفاده از ظرفيت رسد كهنظر ميبه. ندل نيستقائها تفاوتي پيشرفت تحصيلي در گذر از دوره

و برنامة درسي ملي در حوزة ارزشيابي  پرورشوند سند تحول بنيادين آموزشقانوني اسناد باالدستي مان

بخشي از  ،بدني خواهد شد. نظام ارزشيابي دروسدني باعث بهبود جايگاه درس تربيتبدرس تربيت

رد. ضعف نظام ارزشيابي شدن مفاد درسي اهميت بسياري داكه در اجرايي است هاهويت انكارناپذير آن

كه فقط بر دروس شناختي تمركز ارزشيابي نامتوازن در نظام آموزشي  ،كليطوربدني و بهدرس تربيت

ولياي مدرسه نيز از وظايف خود درخصوص درس مديران و ا كه كيد دارند، باعث شده استو تأ

بدني مدارس ي به سطوح باالتر مديريتي در حوزة تربيتكنند. اين مسئله حتبدني شانه خالي تربيت

باعث  هاي پژوهش نشان داد كه نبود سيستم ارزشيابي متمركز و هماهنگنيز نفوذ كرده است. يافته

وظايف ذاتي و  بدني كه جزوبدني در مدارس در حوزة درس تربيتكه عملكرد معلم تربيتشده است 

انگيزگي و نمود داشته باشد و اين مسئله بي ورزشي برنامةهاي فوقست، كمتر از فعاليتا هاالزامي آن

باعث  برنامة درسي درپي داشته است و گاهيكاهش تعهد معلمان تربيت بدني را نسبت به اجراي 
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( 1387بدني در مدارس شده است كه نتايج مطالعات شفيع نيا )علم تربيتتضعيف و تخريب جايگاه م

   د.نكن( نيز آن را تأييد مي1392رضوي و همكاران )و 

جهش بدني در امتحانات هماهنگ و متمركز، درس تربيت قراردادن يافته هاي پژوهش نشان داد كه

موجي از  ه ايجاد خواهد كرد. چنين راهبرديدر فرهنگ ورزش و سبك زندگي جامع و انقالب بزرگي

نها باعث تثبيت جايگاه تهمراه خواهد داشت كه نهشور بهز نهادهاي متولي ورزش در كمطالبات را ا

ورزش  ه باعث افزايش نشاط و تحرك، توسعةتربيت خواهد شد، بلكوبدني در نظام تعليمدرس تربيت

دنبال افزايش اين، بهبر. عالوهها خواهد شدها و بيماريهمگاني و كاهش احتمال ابتال به ناهنجاري

هاي مناسبي براي براي افزايش كارآفريني و اشتغال در ورزش و فرصت مطالبات، بسترهاي مناسبي

سلي كه با چنين وجود خواهد آمد. نآموزي بهگذاري بخش خصوصي در ورزش دانشجذب سرمايه

با  د داشت وري در زندگي فردي و اجتماعي خواهوري بيشتد، در آينده بهرهرويكردي تربيت شو

دارد. هاي علمي، كشور را از گزند دشمنان مصون نگاه مينار پيشرفتكبرخورداري از قواي جسماني در

عنوان محور توسعه در بر آنچه ذكر شد، انجام اقداماتي درزمينة بهبود سالمت نسل جوان بهعالوه

بسيار مهم و راهبردي خواهد بود. كاهش تحرك و  ،هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسيتمامي حوزه

ويژه نسل كودك و نوجوان تحميل كرده ها بهندگي مدرن آن را به انسانفعاليت بدني كه سبك ز

كه در مباني ارزشي همراه داشته است؛ درحاليهاي ناشي از فقر حركتي را بهاست، موجي از بيماري

حي و لزوم توجه به فعاليت بدني تأكيد شده است. به سالمت جسمي و رو ،و اعتقادي دين اسالم

گيري دروس شناختي و بازتاب ها به يادضعف فرهنگ ورزش در جامعه و توجه خانواده ،اينبرعالوه

 زشي كنكوري، باعث شده است باوجودآموزان در نظام آموها در سرنوشت تحصيلي دانشآن گستردة

كمتر زمينه آموزان دراينوالدين دانشة بدني در مدارس، مطالبرزش و اهميت درس تربيتاذعان به ا

بدني ترغيب فعاليت بدني و توجه به درس تربيتآموزان توسط والدين خود به شود و دانش مشاهده

بدني ربيتتوانند در پيشبرد اهداف خطير درس تآموزان ميحالي است كه والدين دانشنشوند. اين در

و  هاي آموزشيكردن والدين در برنامهس نقش بسزايي داشته باشند. درگيرهاي مكمل مدارو فعاليت

هاي اصلي نظام آموزشي كشورهاي پيشرو است يكي از سياست ،آموزان در مدارستربيتي دانش

؛ بيني شده استخوبي پيشوپرورش ايران نيز بهو در اسناد باالدستي نظام آموزش (2013، يونسكو)

 زيادي باقي مانده است. آل فاصلة ايده اما تا رسيدن به نقطة

بدني، آزمون هماهنگ و متمركز درس تربيتشده، بايد توجه داشت كه اجراي بر موارد ذكرعالوه

درس ماهيت  هاي كافي است؛ زيرا،داشتن زيرساختمبتني بر وجود بستر مناسب و دراختيار

كه طلبد. نتايج نشان داد اي را مياساسي دارد و استلزامات ويژه ير دروس تفاوتبا سابدني تربيت

بدني خواهند داشت، ملي كه تأثير جدي بر برنامة ارزشيابي هماهنگ درس تربيتترين عواجمله مهماز
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يافته، كمبود امكانات و تجهيزات استاندارد ورزشي ويژه در مناطق كمترتوسعهكمبود نيروي انساني به

جراي سراسري در نياز براي اردهاي الزم، كمبود اعتبارات موردهاي سرپوشيده با استاندامانند سالن

ند بود بدني در كشور خواهيادگيري و فضاي آموزشي درس تربيتنبودن فرصت ل كشور و متوازنك

طوركامل بررسي موشكافانه ، بهبدنيو بازنگري بر ارزشيابي درس تربيتقبل از تصويب نهايي  كه بايد

 و برطرف شوند. شوند 

وزي در كشور آممسئوالن ورزش دانش ترين اقداماتي كه بايدجمله مهمهاي پژوهش نشان داد ازيافته

درج در اسناد باالدستي اساس اصول منبدني برارزشيابي هماهنگ درس تربيت شدندرراستاي اجرايي

رسه، والدين آموزان، اولياي مدمعلمان، مديران، دانشجامعة هدف؛ يعني  تغيير نگرش در انجام دهند،

 -هاي آموزشيبرگزاري دوره باكه  رسدنظر مياست. به هاپرورش استانوو مديران ارشد آموزش

با بررسي قوت  ،مخاطب سازي فضاي ذهني جامعةاي و آمادهتوجيهي گوناگون، انعكاس مناسب رسانه

 بدنيتوان زمينة انعكاس آثار عملي درس تربيتبدني مينگ درس تربيتهاي ارزشيابي هماهو فرصت

ران و سازي معلمان، مديبراين، توانمندفراهم كرد. عالوهآموزان در زندگي فردي و اجتماعي دانش را

شدن تواند گام بسيار مهم و مثبتي درراستاي اجراييمي وپرورش نيزمديران ارشد و مياني آموزش

بدني تربيت محوريت درس تارسازي و اصالح ساختارهاي كنوني و. ساخهماهنگ تلقي شود ارزشيابي

ثير تواند تأدرسي نيز مي رت مستمر، بازخورد و اصالح برنامةاآموزي، نظدر تشكيالت ورزش دانش

هاي بدني مدارس داشته باشد. تدوين دستورالعملپيشبرد اهداف ارزشيابي درس تربيتبسزايي در 

جمله الزامات ديگر برگزاري آزمون هماهنگ هاي روا و پايا نيز ازاجرايي بسيار شفاف و دقيق با آزمون

هاي تحصيلي گوناگون و توان با اجراي مطالعاتي و آزمايشي در دورهكه مي بدني استدرس تربيت

هاي يادگيري ها و فرصتمسلم است كه به ضعف در زيرساختدست يافت.  هاي مختلف به آناستان

ترين و هاي نخست از سهلسال رافيايي بايد توجه ويژه داشت و ازآموزان در مناطق مختلف جغدانش

ورزشي مدارس و  برنامةهاي فوقتقويت فعاليت. زارهاي ارزشيابي استفاده كردن ابترياجرايي

زيرا، دو ساعت درس  در اولويت قرار گيرد؛ آموزان نيز بايدمندي حداكثري دانشبسترسازي براي بهره

-شركت در آزمون گذر از دوره آموزان برايگوي نياز دانشجواب  ًبدني رسمي در مدارس، قطعاتربيت

ليف كتاب كار نظران بر آن تأكيد داشتند، تأكه صاحب از مسائل ديگريتحصيلي نخواهد بود.  هاي

برنامة ورزشي، زمينة هاي فوقكنار ساعت درس رسمي و فعاليتاست كه بتواند درآموز دانش

 هاي نوين در ثبت سوابق ورزشي. استفاده از فناوريآموزان را فراهم كندسازي حداكثري دانشآماده

اي يا شناسنامة ورزشي و هاي پيشرفت تحصيلي ماهانه، ساالنه و دورهآموزان و طراحي كارنامهدانش
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ثير بسزايي در تصحيح و نند تأتوابدني نيز ميتربيت هاي پايان دوره در حوزةنيز اعطاي گواهينامه

 د.نبدني در مدارس داشته باشتثبيت اجرا و ارزشيابي درس تربيت

هاي الزم، شتاب در نبودن زيرساختاين نكته ضروري است كه درصورت فراهم ، ذكردر پايان

اد انحرافاتي بر ايجنبودن جامعة مخاطب، عالوهبدني و توجيهدرس تربيت ارزشيابي متمركز فراگيركردن

پرورش را با تهديد بسيار وبدني وزارت آموزشبدني در مدارس و تشكيالت تربيتدر اجرا، درس تربيت

ح با محوريت مدارس اي اين طرريزي مناسب و اجراي مرحلهرو خواهند كرد. البته برنامهروبه جدي

به تمام  گسترش آن ،سپس اجراي متمركز در مناطق برخوردار ويافته و در مناطق كمترتوسعه

  تواند گام مثبتي در تثبيت ارزشيابي هماهنگ تلقي شود.هاي تحصيلي و كل مناطق كشور ميدوره
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Abstract 
Evaluation is a regular and consistent process to determine students' progress on 

the path to achievement education goals. The aim of this study was to evaluate the 

establishment of a coordinated and focused physical education lesson evaluation 

in schools. The method of research was qualitative, which is done with the 

Grounded theory approach. Several data collection methods such as interviews 

and document review was conducted. The study population were consisted of 

experts, managers and specialists in evaluation field in school’s physical 

education. According to the method of Grounded-theory, theoretical sampling 

was done. Simultaneously by data collecting, data analyzing with three-stage of 

open, axial and selective coding by version 5.2 software Atlas.Ti were done. The 

results showed, coordinated and focused evaluation of physical education lessons 

has a positive impact on the implementation of physical education in schools and 

will also extensively reflected in society. But achieving all the positive 

consequences of this plan depends on providing its hardware and software 

infrastructure. 
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