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 چکیده
دورۀ و سالمت بدنی  برنامۀ درسی تربیت موجود در اجرای های  هدف پژوهش حاضر، شناسايی آسیب

پیمايشی  -پژوهش از روش پژوهش توصیفیاَکر بود. جهت انجام  میعلمتوسطه مطابق با الگوی اول 
و  اسانو مؤلفان برنامه درسی(، کارشن آماری شامل متخصصان )اساتید دانشگاه ۀاستفاده شد. جامع

متخصص به  71آماری شامل  ۀدولتی شهر تهران بود. انتخاب نمونهای  دبیرستانبدنی  تربیتمعلمان
 93بر اساس جدول مورگان و ای  چندمرحلهای  ن به شیوه خوشهمعلم ز 11هدفمند، گیری  نمونهشیوه

محقق نامه  پرسشش پژوه. ابزار در دسترس انجام شدگیری  نمونهبه شیوه بدنی  تربیتکارشناس حوزه 
از طريق ر، ابزا روايی صوری و محتوايی درسی اکر تدوين شد.ريزی  برنامهکه بر اساس الگوي بودساخته 

دست  هب 37/6پايايی آن بر اساس ضريب آلفای کرونباخ، عدد صاحب نظر تأيید شد و  1دريافت نظر 
تک نمونه ای، ويل کاکسون دار  عالمتاستنباطی شامل آزمون و دو سطح آمار توصیفی در ها  دادهآمد. 

نشان داد ها  يافته والیس و آزمون يومن ويتنی تحلیل شدند. –کروسکالای  تحلیل واريانس رتبه
برنامۀ درسی  های  لفهو سالمت، شامل طیف متنوعی از مؤبدنی  برنامۀ درسی تربیت اجرای های  آسیب

. براين اساس، پیشنهاد ، نقش معلم، مواد و منابعاهداف فضای آموزشی، زمان، محتوا، از جمله،ت، اس
عناصر را با اهداف هماهنگ کنند،  بدنی، تربیت برنامۀ درسی  گیرندگان تصمیم سیاستگذاران و  شود می 

شناسايی شده برطرف های  ضعف نمايند تا فضای آموزشی را بهبود بخشند و زمان تدريس را متناسب
 .شود
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 مقدمه
هدف غایی تعلیم و تربیت، شکوفا کردن استعدادهای بالقوه انسان است تا به کمال مطلوب خویش 

دار  خردمند و دانا که عهدههای  علیم و تربیت فراگیران را برای زندگی پرمعنا و پرورش انسانتبرسد. 

این که در انسان تربیت نشده ضمن  (.2002، 1کند )لوئیس می مسئولیت خود و جامعه هستند آماده 

را نیز به ها  پذیر بوده و رشد او با خطر مواجه است، زیست دیگر انسان مقابل جهان ناآشنا آسیب

نماید و او را برای ورود به  می و تربیت بستر رشد انسان را فراهم اندازد در حالی که تعلیم  می خطر

ورود به  مکانات خود را باسازد به نحوی که انسان تربیت شده قادر خواهد بود ا می جهان آماده 

و ناهمسانی  2مانندی بیهای یعنی در فضایی آزاد جلوه می عموتواند در بستر  می جهان توسعه بخشد و 

 (.2002، 3خود را در ارتباط با دیگران تحقق بخشد )توپولوسکی و لون

عقالنی، عاطفی،  توان در دو بعد فردی و اجتماعی و چهار بخش میاهداف تعلیم و تربیت را 

در بخش عقالنی، هدف رسیدن به حقایق از راه تفکر و اندیشه و تقسیم کرد.  و اخالقیجسمانی 

کاربرد آن در زندگی است. توسعه ذوق زیباشناختی و هنری در شاگردان از اهداف رشد عاطفی و 

ش اخالقی شاگردان نیز از اهداف بخاخالقی و رعایت اعتدال در استعدادهای های  درک ارزش

. این بخش به عنوان پایه تندرستی شاگردان است.در بعد جسمانی، هدف اصلی تعلیم و تربیت، است 

ترین  به عقیده ریکور تعلیم و تربیت به عنوان مهمبرای اهداف دیگر تعلیم و تربیت است. ای  و مقدمه

، 4فرد بپردازد )مالنو اجتماعی  میورش جسآفرین عالوه بر آموزش ذهن باید به پر ابزار هویت

2012.) 

ناپذیر از نظام  ملی به عنوان بخش جداییبرنامۀ درسی  همسو با سایر دروسبدنی برنامۀ درسی تربیت 

به عنوان مختلف در دستیابی به اهداف آن نقش دارد و های  است که به شیوه میتعلیم و تربیت رس

آموزشی و اقتصادی ابزاری ضروری برای فردی، اجتماعی، فرهنگی،  هعاملی اساسی و مؤثر در توسع

برنامۀ  ) ابی به ابعادی از حیات طیبه استتیهایی سالم و توانمند جهت دس نرشدو پرورش انسا

تأکیدی که بر پرورش جسمی، ذهنی، هیجانی و برازندگی با بدنی  تربیت(. 1322ملی، درسی 

خود را در تعلیم و تربیت و در  تواند نقش قابل توجه می اجتماعی دارد، در صورت اجرای صحیح 

حرکتی ایفا نماید )وست بوچر، ترجمه –سه گانه یادگیری یعنی شناختی، عاطفی و روانی های  حوزه

 (.1320احمد آزاد، 

                                                           
1. Lewis 

2. unique 

3. Topolski & Leuven 

4. Malan 
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تحصیلی ابتدائی طراحی دورۀ  در ارتباط طولی با اهداف متوسطه بدنی دورۀ اول  تربیتبرنامۀ درسی  

های الزم را از طریق برنامه در  و نگرشها  ، مهارت دانشکند  این درس تالش می .شده است

، «دانشی»حیطه  شامل سهبرنامۀ درسی  بنابراین، اهداف آموزشی این  .آموزان پیگیری کند دانش

. مهمترین اهداف بخش دانشی شامل: آشنایی با آمادگی جسمانی و است و نگرشی « مهارتی»

جسمانی و آشنایی با های تغذیه، ایمنی و آسیبورزشی، شناخت نکات بهداشتی، های  رشته

آمادگی جسمانی به عنوان یک عامل اساسی در جهت تقویت سالمت و محلی است.  می بوهای  ورزش

در ها تالش می . در واقع، تماداردای  جایگاه ویژهها  پایه می و عملکرد حرکتی دانش آموز در تما میجس

توانمندی در . معطوف استآموزان  دانش سطح آمادگی جسمانی و حرکتی  أبخش مهارتی بر ارتق

پیشرفته، مهارت در انجام تمرینات های  حرکتی، و توانایی در اجرای مناسب فنون و مهارتهای مهارت

حیطه نگرشی جایگاهی ویژه بدنی  تربیتدرترین اهداف حیطه مهارتی است.  مهمآمادگی جسمانی از 

الهی، اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، های  ت آموزش و نهادینه کردن همه ارزشتوان گف می دارد. 

 ۀرود برنام میانتظار گیرند. می پهلوانی در این حیطه جایهای  گذشت، ایثار، جوانمردی و منش

، با فراهم آوردن فضایی شاد و آمادگی جسمانی و حرکتی أدر کنار رشد و ارتقبدنی  تربیتدرسی 

بدنی به بهبود نگرش مثبت نسبت به های  یتلتجربه لذت از شرکت در فعاانگیز و کسب  نشاط

و مهارت هایی همچون تالش، کارگروهی، احترام ها  فعالیتهای بدنی منجر شودو با کسب صالحیت

و سالمت، بدنی  برنامۀ درسی تربیت )راهنمای به خود، حس مسئولیت و انتخاب سالم را فراهم آورد 

1321 .) 

ملی برنامۀ درسی  ده، بر محور پنج عنصر تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق که در سند اهداف یاد ش

نیز با برنامۀ درسی  محتوای اند، تدوین شده است.  به عنوان مبنای تعیین اهداف در نظر گرفته شده

شامل: آموزش مقدماتی مهارتهای ورزشی آموزان  دانش و نیازهای ها  توجه به اهداف و ویژگی

)بسکتبال ویژه پایه هفتم، والیبال ویژه پایه هشتم و هندبال ویژه پایه نهم(، آمادگی جسمانی و 

سنتی و بازی در های  رایج در مدرسه و ورزشهای  و ورزشها  حرکتی، بهداشت و تغذیه، بازی

ارد د می ملی که بیانبرنامۀ درسی  در « توجه به تفاوت». در این برنامه، بنا بر اصل استطبیعت 

محیطی، جنسیتی و فردی متربیان توجه کرده و در های  درسی و تربیتی باید به تفاوتهای  برنامه»

، محتوای آموزشی به سه صورت اختصاصی )تجویزی(، «این خصوص از انعطاف الزم برخوردار باشند

س تدریهای  تدریس ترکیبی از روش ۀانتخابی )نیمه تجویزی( و اختیاری تدوین شده است. شیو

محور است و تحت تأثیر عواملی چون هماهنگی با اهداف، محتوا، توانایی معلمان  محور و شاگرد معلم

شود )همان  می و فضا است. در ارزشیابی نیز، از سه شیوه ارزشیابی ورودی، مستمر و پایانی استفاده 

 منبع(.
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و سالمت، همواره با چالش هایی همراه بوده بدنی  برنامۀ درسی تربیت مسئله اینجاست که اجرای 

است. در بسیاری از مدارس شاهد تبعیض میان دروس پایه نظیر علوم و ریاضی با دروس مفرح نظیر 

قرار ها  در درجه اول اولویتبدنی  تربیتهستیم. در بسیاری از مواقع اهمیت درس بدنی  تربیت

شود. در این میان، این مسئله  میو حمایت نگیرد و یا این درس به درستی در مدارس اجرا  مین

و نشاط  میو سالمت در سالمت جسبدنی  تربیتشود که با توجه به اهمیت درس  می مطرح 

آموزان  دانش شود؟ آیا می به درستی و مطابق با استانداردهای آن اجرابرنامۀ درسی  ، آیا این نوجوانان

و بدنی  تربیتمنظم های  جا که ایجاد برنامه از آن بایند؟ می به اهداف تعیین شده در این درس دست

های تحصیلی مختلف برای دانش آموزانی که مراحل اصلی رشد خود را از کودکی تا  در سال ورزش

دوره متوسطه مکانی مناسب  ناپذیر است، کنند یک ضرورت اجتناب می نوجوانی در مدرسه سپری 

است. این مهم وظیفه مدارس متوسطه آموزان  دانش بالقوه های  برای شناسایی استعدادها و توانمندی

که برای این درس ای  ویژههای  کند برای دستیابی به هدف می تر  سنگینآموزان  دانش را در قبال 

صحیح و مبتنی بر اصول اجرا شود و انسجام ای  طراحی شده است الزم است این درس به گونه

شته باشد. ضعف یا قوت در هر یک از اجزاء باعث کندی یا درونی بین اجزاء و عناصر آن وجود دا

ها  لذا باید هر یک از عناصر را بررسی کرد تا ضعف یا مطلوبیت آن.شود می تسریع اجرای برنامه 

برداشته شود تا برنامه به مطلوبیت ها  بعدی برای رفع نواقص یا تقویت قوتهای  بررسی شود و گام

برنامۀ درسی  موجود در اجرای های  آسیباضر قصد دارد تا به این منظور، پژوهش ح برسد.

تری را در زمینه اجرای  انداز روشن چشمو بررسی نماید  در مدارس متوسطهو سالمت را بدنی  تربیت

شود؛  می ابعاد نظری و پیشینه موضوع بحث دربارۀ در این مقاله ابتدا نشان دهد.  بهینه این درس

 شوند. می مهم عرضه های  شناسی پژوهش، نتایج و یافته روشسپس، ضمن معرفی چهارچوب و 

، تعریفی از 1براینمونه، دکر واکردر زمینه موضوع پژوهش حاضر، مبانی نظری متنوعی وجود دارد.

دهد که در آن به طور عملی، تنها به سه عنصر هدف ها، محتوا و سازماندهی  می ارائه برنامۀ درسی  

برنامۀ درسی  هایی که پیشگامان  همچنین دیدگاه .(1221است )واکر،  محتوای یادگیری اشاره شده

کنند  می مطرح کرده اند، چهار عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی را پیشنهاد  2از جمله رالف تایلر

برنامه درسی، عناصر چهارگانه تایلر را به هفت حوزۀ اندیشمند دیگر  3هیلدا تابا .(1242)تایلر، 

ها، گزینش محتوا، سازماندهی محتوا، گزینش تجربیات  نیازها، تدوین هدفعنصر تشخیص 

ترین و  (. یکی ازکامل1292یادگیری، سازماندهی تجربیات یادگیری و ارزشیابی گسترش داد )تابا، 

تواند به عنوان الگوی زیربنا در  می که برنامۀ درسی  ترین برداشت از عناصر  در عین حال کاربردی

                                                           
1. Decker Walker 

2. Tyler 

3. Taba  
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299 
(. اکر بر 134: 1324، است )فتحی واجارگاه 1درسی مورد استفاده قرار گیرد، الگوی اکر ریزی برنامه

عنصر مورد توجه قرار داده  10را در قالب برنامۀ درسی  دهنده  عناصر تشکیل ،2کالین اساس الگوی

درسی، سایر عناصر با الگوی کالین مشترک  ۀبرنام« 3منطق یا چرایی»است که به غیر از عنصر 

کننده وضعیت این  کند که روشن می هستند. او ضمن مشخص ساختن این عناصر، سؤاالتی مطرح

 (.1است )جدول برنامۀ درسی  عناصر در فرایند تدوین 
 

 (2669از ديدگاه اکر )برنامۀ درسی  عناصر  -7جدول 

 دهنده جهتهای  پرسش                                               برنامۀ درسی  عناصر 

 منطق                                                            چرا فراگیرندگان باید یاد بگیرند؟

 پردازند؟ می مقاصد و اهداف                                یادگیرندگان در جهت تحقق چه اهدافی به یادگیری

 آموزند؟ می محتوا                                                           یادگیرندگان چه چیز

 آموزند؟ مییادگیری                                        یادگیرندگان چگونه های  فعالیت

 کند؟ می فرایند تدریس و یادگیری را تسهیل نقش معلم                                              معلم چگونه 

 پردازند؟ می مواد و منابع                                            یادگیرندگان با کمک چه چیزی به یادگیری 

 پردازند؟ می بندی                                                     با چه کسانی به یادگیری  گروه

 پردازند؟ میمکان                                                            کجا به یادگیری 

 گیرند؟ می زمان                                                            کی و چه زمانی یاد 

 اند؟ پیشرفت داشته سنجش و ارزشیابی                                          چقدر در یادگیری

 

برنامۀ درسی  با توجه به نقش محوری منطق یا چرایی برنامه درسی، که نقش کلی یا مأموریت اصلی 

عمل برنامۀ درسی  سازی  دهنده در فرایند تصمیم جهتای  کند و در حکم مؤلفه می را ایفا 

نشان داد که در آن، همه ای  را به صورت ویژهبرنامۀ درسی  توان وضعیت آرایش عناصر  می .کند می 

به یکدیگر متصل و مربوط هستند. این برنامۀ درسی  حول محور منطق اصلی ها  عناصر و مؤلفه

اند. با  مورد اشاره قرار داده« 4تار عنکبوت برنامه درسی»را به عنوان برنامۀ درسی  آرایش یا چینش 

عنصر در نظر  10تار عنکبوتی اکر  ویشناسی بر اساس الگ پژوهش آسیب عنایت به این مهم در این

 شد.گرفته 

توان به تحقیقات زیر اشاره  می بدنی  برنامۀ درسی تربیت از جمله تحقیقات انجام گرفته در زمینه 

دوره بدنی  تربیتبررسی دیدگاه معلمان »( در پژوهشی با عنوان 1321کرد: ضیاالدینی دشتخاکی )

                                                           
1. Akker 

2. Klien 

3. Curriculum Rationale 

4. Curriculum Spider we 
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به این « تربیت بدنیبرنامۀ درسی  مدارس استان کرمان نسبت به بدنی  تربیتراهنمایی و کارشناسان 

موجود از کمیت و کیفیت خوبی برخوردار نیست به طوری که هر دو برنامۀ درسی  نتیجه رسید 

گروه نمونه آماری متغیرهای مورد بررسی؛ اهداف، محتوا، زمان، تجهیزات و ارزشیابی را در سطح 

برنامۀ درسی  شناسی  ( در پژوهشی به آسیب1321همکاران )متوسط ارزیابی نمودند. صمدی و 

را در برنامۀ درسی  مدارس متوسطه پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد دبیران مطلوبیت بدنی  تربیت

( وضعیت 1320زاده و همکاران ) اند. خسروی در حد کم تحقق ارزیابی نمودهآموزان  دانش حد زیاد و 

دارس متوسطه استان مرکزی را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق مبدنی  برنامۀ درسی تربیت 

سه مؤلفه برنامه درسی، آموزش و ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سه مؤلفه مورد 

برنامۀ درسی  ( در پژوهشی به تطبیق 1322بررسی از وضعیت متوسطی برخوردار هستند. اسمعیلی )

نتایج پژوهش نشان دادبه رغم وجود درس .ا پانزده کشور جهان اقدام کردایران ببدنی  تربیت

در برنامه هفتگی دوره ابتدایی و متوسطه در تمام کشورهای مورد مطالعه و در تمام بدنی  تربیت

از دیدگاه کالین، به طور کامل عمل برنامۀ درسی  تحصیلی این کشور طبق متغیرهای های  پایه

در مدارس بدنی  تربیتگذار بر کیفیت بخشی درس  ( عوامل تأثیر1322ار )نکرده اند. شعبانی به

متوسطه از دیدگاه معلمان ورزش را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که از دیدگاه 

عوامل اهداف آموزشی، برنامه آموزشی، محتوای آموزشی و شیوه تدریس و بدنی  تربیتمعلمان 

 اثرگذارند. بدنی  تربیتادی بر کیفیت بخشی درس ارزشیابی در حد زی

همچنین درباره موضوع پژوهش حاضر، برخی مطالعات در خارج ایران انجام شده است. برای مثال، 

در بدنی  های تربیت در پژوهشی در زمینه تدوین سنجش فعالیت(2012) و همکاران1فارکولوگ

درس های  مهارتثر اجرای مؤمدارس متوسطه، به این نتیجه رسیدند مشارکت معلمان در 

همچنین شولر و است. اثرگذارها  و یادگیری آنآموزان  دانش به شدت بر الگوگیری  بدنی، تربیت 

در سالمت اجتماعی ها  دبیرستانبدنی  تربیتدر بررسی آثار اجرای درس (2012) 2دمیتریو

رفتاری اجتماعی های  بر بهبود صالحیت بدنی، تربیت آموزان نشان دادند اجرای مناسب درس  دانش

و 3هولین به عالوه،. است ثرمؤها  شناختی اجتماعی آنهای  و همچنین صالحیتآموزان  دانش 

جمهوری چک، به این نتیجه  کشوردر مدارس بدنی  های تربیت در بررسی سیاست (2012) همکاران

روی و  )نظیر پیاده میورزشی و تحرک جسهای  کارگیری مهارته دست یافتند که میزان ب

را به خوبی گذراندند، و به ویژه در بدنی  تربیتآموزانی که درس  سواری( در دانش دوچرخه

ار باالتر از دانش آموزانی بود که یسالمت را اجرا کردند، بس أارتقهای  مدارسی که برنامهآموزان  دانش 

                                                           
1. Fairclough 

2. Schüller, & Demetriou  

3. Hollein 
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( در پژوهش خود به مشخص کردن 2011و همکاران ) 1موهد.را نگذرانده بودندها  این برنامه

نتایج نشان دادسه مؤلفه دانش، مهارت و پرداختند. بدنی  تربیتاثربخشی آموزش برای معلمان 

 2هیلز. هستند که معلمان برای اثربخشی آموزش خود به آن نیاز دارند میمههای  ویژگی نگرش از

کند. وی با  می مدارس اشاره بدنی  تربیت( در پژوهش خود به عوامل حمایتی بهداشتی درس 2011)

مدارس است، بر ضرورت عوامل بدنی  تربیتبیان اینکه عوامل بهداشتی از فاکتورهای ضروری درس 

(پژوهشی 2013) 3تأکید کرد. باالن و شاوآموزان  دانش بهداشتی در اماکن و تأسیسات ورزشی ویژه 

های  آموزش از طریق بازیهای  مطالعه بر بهبود محتوای خاص از آموزش جسمانی کالس»با عنوان 

تدریس به های  هش بهینه سازی روشانجام دادند. هدف پژو« حرکتی در مدرسه ابتدایی والریا باالن

در مدرسه بوده است. نتایج نشان داد استفاده از بدنی  های تربیت منظور بهبود ویژه اهداف فعالیت

زشی و دستیابی به اهداف خاص به بهبود روند آموبدنی  های تربیت حرکتی در طول کالسهای  بازی

تدوین شده برنامۀ درسی  ( در بررسی مشکالت مربوط به 2002)4آال و اولورآنسوال شود. می منجر 

به لحاظ مدیریت، برنامۀ درسی  برای مدارس نیجریه، نتیجه گرفتند این برنامه به بازنگری 

گستردگی و توسعه برنامه به ویژه در ساعات غیردرسی، تدوین یک سیاست کلی به منظور مشارکت 

و  1دن اماکن و فضاهای ورزشی، نیاز دارد. جی والترزذیربط به لحاظ اختصاص داهای  سازمان

با نیازهای تحصیلی بدنی  تربیتآموزشی معلمان های  نامتناسب بودن برنامه (2002) همکاران

 رابدنی  تربیتتوسط معلمان ها  و اختصاص دادن بیشتر وقت کالس به مسابقات و رقابتآموزان  دانش 

 نام برده اند. در مدارسبدنی  تربیتاز عمده مشکالت 

در مدارس، بدنی  تربیتدهد رصد چگونگی اجرای درس  می در مجموع، مرور مبانی نظری فوق نشان 

مدارس است و در این میان، پیگیری عناصر یت واقعی این درس در ترین روش ارزیابی کیف مهم

 همچنین،ص نماید.تری را برای پژوهشگران مشخ انداز روشن تواند چشم می آن، برنامۀ درسی  بنیادی 

برنامۀ  ها، تأثیر یک یا چند عنصر در اکثر پژوهشتوان گفت  می تحقیقات انجام شده با توجه به 

برنامۀ  انجام شده عناصر های  به عبارت دیگر، در پژوهش .را بررسی کرده اندبدنی  درسی تربیت

به صورت یک مجموعه واحد و یک کل مرتبط و با تأثیرگذاری متقابل در نظر  بدنی درسی تربیت

در همه عناصر شامل: برنامۀ درسی  های  گرفته نشده است. در پژوهش حاضر سعی شده است آسیب

یادگیری، مواد و منابع، گروه بندی، فضا و زمان و های  منطق، اهداف، محتوا، نقش معلم، فعالیت

                                                           
1. Mohd 

2. Hills  

3. Balan & Shaao 

4. Alla & olorunsola 

5. J walters 
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در بدنی  تربیتکه مسائل و عوامل بسیاری بر اجرای درس  با توجه به ایند.ارزشیابی بررسی شو

یزان و  ر زا بینش الزم را برای برنامه مدارس کشور تأثیرگذار است، شناسایی عوامآلسیب

به عنوان یک حوزه مغفول فراهم  بدنی، تربیت برنامۀ درسی  اندرکاران به منظور تدوین بهتر  دست

برنامۀ  موجود در اجرای های  آسیب ؛مطالعه در پی پاسخ به این پرسش است کهآورد. لذا این  می 

از دیدگاه متخصصان، برنامۀ درسی  ه به عناصر ده گانه متوسطه با توجبدنی دورۀ اول  درسی تربیت

 کارشناسان و معلمان کدامند؟
 

 پژوهششناسی  روش

آوری اطالعات به صورت  پیمایشی انجام شد. روش جمع -پژوهش حاضر به روش توصیفی

آماری دربردارنده سه گروه شامل متخصصان )اساتید دانشگاه  ۀجامعو میدانی بوده است. ای  کتابخانه

و سالمت بدنی  برنامۀ درسی تربیت سالمت، مؤلفان  بدنی برنامۀ درسی تربیت نظران حوزه  و صاحب

در سطح  و سالمت بود.بدنی  یتتربسان حوزه و کارشنابدنی  تربیتمتوسطه(، معلمان دورۀ اول 

در سطح جامعه گیری  نمونهنفر به صورت هدفمند مشارکت داشتند.  12جامعه متخصصان تعداد 

برنامۀ درسی  معلم زن  342انجام شد که از مجموع ای  چند مرحلهای  معلمان به صورت خوشه

به  3،9،2،13،12منطقه گانه شهر تهران، پنج  دوه اول متوسطه در کل مناطق نوزدهبدنی  تربیت

بدنی دورۀ اول  تربیتمعلم زن در درس  110سپس از مجموع .عنوان واحد نمونه انتخاب شدند

نفر به عنوان نمونه برگزیده  22متوسطهدر پنج منطقه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 

نفر  32د و تعداد در دسترس استفاده شگیری  نمونهشدند. در سطح جامعه کارشناسان نیز از روش 

نفر، نمونه پژوهش حاضر را  141در پژوهش حاضر شرکت نمودند. در مجموع بدنی  تربیتکارشناس 

بدنی  برنامۀ درسی تربیت ارزیابی اجرای »محقق ساخته نامه  پرسشابزار پژوهش شامل تشکیل دادند.

بررسی برای ( تدوین شد.)شامل عناصر ده گانه برنامه درسیکه بر مبنای الگوی اکر  بود« و سالمت

تأیید و  راهنما و مشاور بعد از اصالحات اولیه توسط اساتید ،پرسشنامهروایی محتوایی

رشته قرار گرفت تا نفر از متخصصین این  2در اختیار « فرم تعیین روایی»همراه با نامه  پرسشآنان،

انجام اصالحات دریافت نظرات و پس از  ضروری انجام پذیردهای  ها، تعدیل های آنبراساس نظر

و  نگارشی الزم، روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصین مذکور مورد تأیید قرار گرفت

 .نامه در دو بخش تنظیم شد پرسشسوالی تبدیل شد. 31نامه  پرسشاصالح شده به یک نامه  پرسش

سؤال  31بخش اول شامل مشخصات فردی و بخش دوم شامل سؤاالت اصلی پژوهش بود که حاوی 

، 3، متوسط= 2، کم= 1) به ترتیب: خیلی کم= 1لیکرتای  درجه 1بسته پاسخ مطابق با مقیاس 
                                                           
1. Likert Scale 
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را بدنی  برنامۀ درسی تربیت نامه یاد شده، عناصر  ( طراحی شده است. پرسش1و خیلی زیاد=  4زیاد=

یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، زمان، های  ده طبقه کلی منطق، اهداف، محتوا، فعالیتدرون 

مورد مطالعه، نظرات خود را بر حسب های  فضا، گروه بندی و ارزشیابی مورد آزمون قرار داد تا گروه

لفای با استفاده از ضریب آنامه  پرسش. پایایی کنند ها اعمال درجه اهمیت و اولویت در خصوص آن

پایایی هر  آمد. به دست 22/0محاسبه شد و مقدار آن برابر با  ویاننفر از پاسخگ 30برای کرونباخ 

 (.2نیز به صورت جداگانه محاسبه شد )جدول نامه  پرسشیک از ابعاد 

 
 نامه هريک از ابعاد پرسش ضرايب پايايی برای -2جدول 

 ها                             پايايی تعداد گويه                               ها  مؤلفه

 21/0                                  2منطق                                         

 21/0                                  4اهداف                                         

 29/0                                   1محتوا                                         

 92/0                                3    های یادگیری                  فعالیت

 22/0                                   1نقش معلم                                   

 23/0                                   2و منابع                                 مواد 

 29/0                                   1زمان                                          

 22/0                                  3فضا                                            

 23/0                                  2بندی                                    گروه

 22/0                                  2ارزشیابی                                      

 

آمار های  مورد مطالعه، از روشهای  شناختی گروه جمعیتهای  تحلیل ویژگیتجزیه و منظور به 

آمار استنباطی استفاده شده های  پژوهش از روشهای  و به منظور پاسخگویی به پرسش توصیفی

استفاده ( K-Sف اسمیرونف )لموگروپژوهش از آزمون کهای  دادهررسی چگونگی توزیع برای بست.ا

های  آزموناز لحاظ آماری نرمال نیست. بنابراین، از ها  شد. نتایج این آزمون نشان دادتوزیع داده

کروسکال ای  ای، تحلیل واریانس رتبه ویل کاکسون تک نمونهدار  ای عالمت رتبه)آزمون ناپارامتریک

بدین ترتیب، ابتدا آزمون  .استفاده شده است، آنهای  فرض رعایت پیشبا (مان ویتنی uوالیس و  –

دیدگاه هر یک از  ازبدنی  برنامۀ درسی تربیت موجود در های  ویل کاکسون برای شناسایی آسیب

مستقل سه های  گروههای  مورد مطالعه به کار گرفته شد سپس برای بررسی تفاوت دیدگاههای  گروه

استفاده شد و در نهایت، به منظور تشخیص  1کروسکال والیسای  گانه از تحلیل واریانس رتبه

                                                           
شود  دو گروه یا بیشتر به کار برده میهای  میانگین رتبه ( برای مقایسهKruskal-Wallisآزمون کروسکال والیس ). 1

با توجه  (. در این مطالعه1323ترجمه کریمی،1222برقرار نباشد )سیگل، ها  در صورتی که فرض یکسان بودن واریانس
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ویتنی به عنوان آزمون  –مان  uمورد مطالعه به صورت دو به دو، از آزمون های  گروهمیان تفاوت

 تعقیبی استفاده شد.

 یجنتا
، بیشترین تعداد متخصصان از نظر جنسیت ،دهد می نتایج حاصل از جدول شماره سه نشان 

درصد(، از نظر سابقه  10)بدنی  تربیت(، از نظر رشته تحصیلی، رشته 4/24متخصصان مرد )

ان دارای صمتخص می مدرک تحصیلی، تما( و از نظر 9/11سال ) 11-20کار،متخصصان با سابقه کار 

بیشترین تعداد از نظر جنسیت، بدنی  تربیتدکتری بوده اند. در گروه کارشناسان  تحصیلی مدرک

(، از نظر سابقه کار، کارشناسان با 2/42)بدنی  تربیت(، از نظر رشته تحصیلی، 4/24کارشناسان مرد )

( 3/12لی، دارای مدرک کارشناسی ارشد )( و از حیث مدرک تحصی2/13سال ) 11-20سابقه کار 

معلمان زن، از نظر رشته تحصیلی، معلمان با رشته  می گروه معلمان، از نظر جنسیت، تمابوده اند. در 

( و از نظر مدرک 2/92سال ) 1-10(، از نظر سابقه کار، با سابقهکار 4/94)بدنی  تربیتتحصیلی 

بیشترین با توجه به نتایج جدول، همچنین، ند.( بوده ا2/91تحصیلی، دارای مدرک کارشناسی )

.گروه ه است( بود2/21)12 منطقه ،از پنج منطقه آموزشی تهرانکننده  شرکت معلمانتعداد 

 متخصصان و کارشناسان منطقه خاصی نداشتند.
  . 

 مورد مطالعههای  شناختی گروه توزيع فراوانی متغیرهای جمعیت -9جدول 

 معلمان بدنی تربیتکارشناسان  متخصصان نمونه
 درصد گزينه درصد گزينه درصد گزينه متغیرها

 جنسیت
 - مرد 4/24 مرد 4/24 مرد
 100 زن 9/21 زن 9/1 زن

 رشته تحصیلی
 1/22 ریزی درسی برنامه 2/32 ریزی درسی برنامه

ریزی  برنامه
 درسی

3/11 

 4/94 بدنی تربیت 2/42 بدنی تربیت 10 بدنی تربیت
 3/24 روانشناسی 2/24 روانشناسی 1/12 روانشناسی

 سابقه کار
 2/92 سال 1-10 2/49 سال 1-10 4/44 سال 10-1

 4/94 سال 11-20 2/13 سال 11-20 9/11 سال 20-11

 3/24 سال 21-30 - سال 21-30 - سال 30-21

 
 

                                                                                                                                               
حاصل نشود؛ ها  شد، نتایجی دقیق از این آزمون ها موجب می نس آنمتفاوت است، تفاوت در واریاها  به اینکه حجم نمونه

رابر نبوده، بنابراین آزمون بها  اند، چون واریانس گروه به صورت مستقل و تصادفی انتخاب شدهها  هر چند آزمودنی

 ه شمار می رفت.برای این آزمون بکروسکال والیس، مناسب ترین جایگزین 
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 های مورد مطالعه توزيع فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی گروه -9جدول ادامۀ 

 معلمان بدنی کارشناسان تربیت  متخصصان نمونه
 گزينه گزينه درصد گزينه درصد گزينه متغیرها

 مدرک تحصیلی
 2/91 کارشناسی 9/32 کارشناسی - کارشناسی

 2/34 کارشناسی ارشد 3/12 کارشناسی ارشد - کارشناسی ارشد
 - دکترا - دکترا 100 دکترا

 منطقه خاصی نداشتندگروه متخصصان و کارشناسان  منطقه آموزشی

 2/14 3منطقه 
 2/11 9منطقه 
 2/23 2منطقه 
 2/12 13منطقه 
 2/21 12منطقه 

 

دهد سطح معناداری به دست آمده  می نشان  4نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در جدول شماره 

(01/0p< ،)های  فعالیت منطق، اهداف، محتوا،؛ یعنی پژوهش به جز نقش معلم متغیرهایهمه برای

است.  01/0 یادگیری، فضای آموزشی زمان، مواد و منابع، گروه بندی و ارزشیابی،کوچکتر از

 (.4)جدول  شود می بنابراین، فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرها، رد 
 

 برای بررسی نرمال بودن متغیرها کلموگروف اسمیرنف نتايج آزمون -0جدول 

 

 

میانه توزیع  ،در گروه متخصصانبدنی  برنامۀ درسی تربیت به منظور بررسی وضعیت موجود عناصر 

با استفاده از آزمون ناپارامتریک  1تا 1 در طیف 3 نظریخرده مقیاس با میانه  10نمرات افراد در 

تفاوت ،1با توجه به نتایج جدول شماره . مقایسه شدای  تک نمونه ویلکاکسوندار  های عالمت رتبه

 عناصر برنامه درسی

 سطح معناداری                           درجه آزادی                               آماره           و سالمت             بدنی  تربیت

                                                                        000/0                                          141                         122/0                                         اهداف

                    000/0                                          141                         111/0                                         محتوا

                   000/0                                         141                         102/0                       یادگیریهای  فعالیت

                    024/0                                         141                         021/0                                   نقش معلم

                   000/0                                         141                         192/0                                 مواد و منابع

                               000/0                                        141                          212/0                                         زمان

                               000/0                                         141                          131/0                                          فضا

                               000/0                                    141                           131/0                                  بندی گروه

                     001/0                                        141                            103/0                                   ارزشیابی
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از (01/0p)معنادار نیست  3 نظریاز میانه  ارزشیابی اهداف و منطق، در عناصرمیانه مشاهده شده 

مواد و  یادگیری،های  از قبیل محتوا، نقش معلم، فعالیتبرنامۀ درسی  های  مؤلفهدر سایر سوی دیگر،

به لحاظ آماری  3تفاوت میانه مشاهده شده از میانه نظری ی آموزشیفضامنابع، گروه بندی، زمان و 

در از دیدگاه متخصصان برنامه درسی،  گفتتوان  می ؛ به عبارت دیگر. (>01/0p) معنادار است

 (.1)جدول  وجود دارد و کاستی هایی یاد شدهآسیبهای  مؤلفه
 

در گروه بدنی  برنامۀ درسی تربیت عناصر در ای  تک نمونهويلکاکسوندار  عالمترتبه  نتايج آزمون -5جدول 

 متخصصان

 عناصر برنامه درسی

         سطح معناداری                                    Zه                             میانبدنی و سالمت                   تربیت

                      122/0                                    -31/1                          20/2                                   منطق

                                                                        120/0                                   -19/0                          22/2                                   اهداف

                    001/0                                     -22/2                          40/2                                   محتوا

                   001/0                                     -22/2                          33/2                 یادگیریهای  فعالیت

                    011/0                                     -43/2                          10/2                             نقش معلم

                   001/0                                    -12/3                           00/2                          مواد و منابع

                               001/0                                    -12/3                           00/2                                   زمان

                               001/0                                   -42/3                           23/1                                     فضا

                               002/0                                         -34/3                           10/2                             بندی گروه

                     102/0                                   -93/1                           21/2                               ارزشیابی

 

معلم،  منطق، محتوا، نقشبرنامۀ درسی  ی از،در عناصر9جدول شماره  حاصل ازهای  براساس یافته

معنادار  3از میانه نظری تفاوت میانه مشاهده شده بندی و ارزشیابی  یادگیری گروههای  فعالیت

زمان و فضای  هداف، مواد و منابع،ااز قبیل برنامۀ درسی  در سایر متغیرهای ولی ( 01/0p نیست )

از  یعنی.(>01/0pبه لحاظ آماری معنادار است ) 3تفاوت میانه مشاهده شده از میانه نظری  آموزشی

برنامۀ  عناصر اهداف، مواد و منابع، زمان و فضای آموزشی در در بدنی، تربیت دیدگاه کارشناسان 

 (.9متوسطه آسیب وجود دارد )جدول دورۀ اول و سالمت بدنی  درسی تربیت
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در بدنی  برنامۀ درسی تربیت عناصر  درای  تک نمونه ويلکاکسوندار  عالمتن رتبه نتايج آزمو -0جدول 

 گروه کارشناسان

 برنامۀ درسی عناصر 

 سطح معناداری                          Zبدنی و سالمت                میانه                                 تربیت

 314/0                         -21/4                            00/3                                             منطق

 001/0                         -13/3                            21/3                                             هدافا

 312/0                          -23/0                            3/ 00                                            محتوا

 323/0                         -22/0                            00/3                           یادگیریهای  فعالیت

 122/0                           -31/1                           20/2                                       نقش معلم

 002/0                           -03/3                           10/2                                     مواد و منابع

 001/0                           -43/3                           00/2                                              زمان

 001/0                            -21/3                           33/2                                               فضا

 324/0                             -22/0                            00/3                                      بندی گروه

 14/0                               -22/1                           21/3                                        ارزشیابی

 
در متغیرهای منطق و  تفاوت میانه مشاهده شده دهد می نشان 2شماره نتایج جدولهمان طوری که 

از بدنی  برنامۀ درسی تربیت عناصر در سایر ولی ( 01/0pمعنادار نیست ) 3از میانه نظری  ارزشیابی،

یادگیری، نقش معلم، مواد و منابع، زمان، فضای آموزشی و گروه های  اهداف، محتوا، فعالیتجمله، 

از (. یعنی > 01/0pبه لحاظ آماری معنادار است ) 3میانه نظری فاوت میانه مشاهده شده از بندی ت

عناصر یاد شده آسیب وجود  به جز عناصر اهداف و ارزشیابی، در سایربدنی  تربیتدیدگاه معلمان 

 (.2)جدول  دارد
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در گروه  بدنی  برنامۀ درسی تربیت عناصر ای  تک نمونه ويلکاکسوندار  عالمتنتايج آزمون رتبه  -7جدول 

 معلمان

 برنامۀ درسی عناصر 

 سطح معناداری                               Z                       ه             میان                          و سالمت   بدنی  تربیت

             323/0                            -22/0                               00/3                                              منطق

              021/0                            -24/2                               21/3                                              اهداف

             002/0                             -91/2                               20/2                                              محتوا

             001/0                             -10/3                               99/2                            یادگیریهای  فعالیت

             001/0                            -12/4                                99/2                                        نقش معلم

             001/0                             -92/9                               10/2                                      مواد و منابع

             001/0                            -32/9                                00/2                                              زمان

             001/0                            -23/9                                00/2                                               فضا

             001/0                            -32/3                               10/2                                        بندی گروه

            229/0                             -01/0                               00/3                                         ارزشیابی

 

بدنی  برنامۀ درسی تربیت  عناصر خصوص در مطالعه مورد گروه سه اختالف نظرات بررسی منظوربه 

 .(2جدول) شد استفاده والیس کروسکال آزمون از سالمت و

سه گروه مورد مطالعه های  اختالف دیدگاه01/0داری اسطح معن در، 2الف( با توجه به نتایج جدول 

دار است. بنابراین با امعنبندی  یادگیری، مواد و منابع و گروههای  فعالیتمحتوا،  عناصر در خصوص

سه های  میان دیدگاهفرض صفر مبنی بر این که  01/0داری اتوجه به مقادیر خی دو و سطح معن

یادگیری، مواد و های  از لحاظ بررسی وضعیت عناصری از قبیل محتوا، فعالیت گروه مورد مطالعه

مورد مطالعه در شود؛ یعنی میان نظریات سه گروه  می تفاوت وجود ندارد رد  بندی منابع و گروه

 داری وجود دارد.ااختالف نظر معنخصوص عناصر یاد شده، 

منطق، اهداف، نقش معلم، و سالمت از قبیل بدنی  برنامۀ درسی تربیت ب( در طبقاتی از عناصر  

ست؛ دار نیااست، تفاوت معن 01/0از آلفای باالترداری ابه دلیل اینکه سطح معنفضا، زمان، ارزشیابی 

معلمان در این امر بدان معناست که میان سه گروه مورد مطالعه، یعنی متخصصان، کارشناسان و 

داری وجود انظر معنعناصر یاد شده، اختالف های  خصوص شیوه نگریستن به وضعیت و ویژگی

 ندارد. 
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 برنامۀ درسی  والیس مقايسه نظريات سه گروه مورد مطالعه درباره عناصر -نتايج آزمون کروسکال  -1جدول 

 
 برنامۀ درسی عناصر 

 مطالعه      فراوانی         میانه          خی دو    درجات آزادی      مقدار معناداری های مورد بدنی و سالمت       گروه تربیت

 243/0                  2         343/0             1/3            12خصصان                  مت                         منطق
 4               32             کارشناسان                                    
                    1/3            22                   معلمان                                   

 022/0                 2          21/4             22/2            12متخصصان                                          اهداف
 21/3             32کارشناسان                                                

 21/3             22معلمان                                                     
 031/0                2          92/9              40/2            12متخصصان                                          محتوا

 00/3             32کارشناسان                                                
 20/2              22 معلمان                                                   

 030/0                2         02/2             33/2              12متخصصان                      های              فعالیت
 3/ 00             32      کارشناسان                               یادگیری

 99/2               22 معلمان                                                   
 131/0                 2         09/4              10/2              12متخصصان                                   نقش معلم

 20/2              32کارشناسان                                               
 0/2               22  معلمان                                                  

 002/0                2          40/2               00/2            12                متخصصان                  مواد و منابع
 10/2             32    کارشناسان                                            

                    10/2              22معلمان                                                    
 020/0            2           04/1                00/2             12       متخصصان                                    زمان

 00/2              32        کارشناسان                                        
 00/2              22     معلمان                                               

 092/0            2           39/1               23/1               12متخصصان                                            ضاف
 33/2                32    کارشناسان                                           

      00/2                22معلمان                                                   
 030/0           2            03/2                21/2               12        متخصصان                          گروه بندی

  00/3               32     کارشناسان                                          
 10/2                22     معلمان                                              

  020/0           2          02/2                21/2                 12      متخصصان                              یبارزشیا
           21/3                 32   شناسان              کار                             

 00/3                  22  معلمان                                               
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بر حسب  و سالمتبدنی  برنامۀ درسی تربیت نظرات متخصصان، کارشناسان و معلمان درباره عناصر  -7شکل 

 میانه
  

و سالمت از قبیل، بدنی  برنامۀ درسی تربیت در طبقاتی از عناصر شود،  می طوری که مالحظه  همان

یادگیری، مواد و منابع و گروه بندی میان دیدگاه سه گروه متخصصان، معلمان و های  محتوا، فعالیت

طق، از جمله، منبرنامۀ درسی  در عناصری از  ان اختالف نظر وجود دارد. از سوی دیگر،کارشناس

اهداف، نقش معلم، فضا، زمان و ارزشیابی تفاوتی بین سه گروه وجود ندارد. این امر بدان معناست 

شیوه نگریستن ان و معلمان در خصوص که میان سه گروه مورد مطالعه، یعنی متخصصان، کارشناس

 .وجود ندارد د شده، اختالف نظرعناصر یا به وضعیت

کند که نمونه مطالعه با  می والیس، فقط بیان  -جا که فرضیه مخالف در آزمون کروسکال از آن

که  گوید، تفاوت میان کدام گروه هاست، بنابراین برای آگاهی از این مییکدیگر تفاوت دارند و هرگز ن

ویتنی -مان  u، از آزمون «دو گروه نمونه به گونه معنادار از یکدیگر تفاوت دارند یا خیر؟های  رتبه» 

 (.2به عنوان آزمون تعقیبی استفاده شد )جدول 

های  ویتنی برای مؤلفه -مان uبه دست آمده از آزمون  zمقادیر  ،2جدول های  با توجه به نتایج داده

برای  01/0در سطح  و سالمتبدنی  برنامۀ درسی تربیت در بندی  گروهو یادگیری های  فعالیت ،محتوا

به دست آمده  zدار بوده، ولی مقدار اکارشناسان معن -معلمان و متخصصان -متخصصانهای  گروه

 یعنی با .دار نیستامعن 01/0سطح  کارشناسان در سه مؤلفه یاد شده در -معلمانهای  گروهبرای 

کارشناسان در  -معلمان و متخصصان -متخصصانهای  گاهفقط میان دیدها  توجه به میانگین رتبه

 یادگیری و گروه بندی اختالفهای  ، فعالیتمحتواهای  مؤلفه های و ویژگیها  سی آسیبزمینه برر
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برای مؤلفه  دست آمده هب zمقادیر  دهد می نشان  2جدول های  همچنین، داده داری وجود دارد.امعن

 –گروه متخصصان  برای 01/0در سطح  و سالمتبدنی  برنامۀ درسی تربیت مواد و منابع در 

 –برای گروه متخصصان دست هب zمقدار ولی هدار بودامعلمان، معن –کارشناسان و کارشناسان 

 –متخصصان های  این امر بدان معناست که میان دیدگاه .تدار نیسامعن01/0 در سطحمعلمان 

عنصر یادشده اختالف نظر های  معلمان، در خصوص بررسی آسیب –کارشناسان و کارشناسان 

 .داردداری وجود امعن
 

مت و سالبدنی  تربیتعناصر برنامه درس های  وايتنی اختالف میانگین رتبه-مانu نتايج آزمون   -3جدول 

 مطالعه در میان گروههای

 برنامۀ درسی عناصر 

 z         sig مقدار       u مشخصه آزمون     ها  میانگین رتبه  و سالمت      گروه        فراوانی    بدنی  تربیت
 041/0        -00/2                      114                31/40               12 متخصصان                                    
 20/19                22       مان      معل                            
 002/0           -92/2                   121                39/20               12  محتوا                   متخصصان         
     22/32                32       کارشناسان                             
 322/0         -22/0                   1122                29/91               22  معلمان                                       
 22/92                32         کارشناسان                           

 032/0          -02/2                     142               22/32                12تخصصان        م             های  فعالیت
 22/19                22            معلمانیادگیری                 

                 011/0          -11/2                     204                23/20               12  متخصصان                                  
 22/32                32   کارشناسان                                

  233/0         -12/1                     1420               44/91               22      معلمان                                  
 22/92              32      کارشناسان                             

 124/0         -32/1                       932                 22/44             12     متخصصان                               
 29/11              22        معلمان                                
 003/0         -21/2                       123               22/12               12متخصصان            مواد و منابع         

     31/33                32   کارشناسان                               
 021/0         -31/2                     1224                 02/12              22  معلمان                                     

 02/21              32رشناسان          کا                         
  044/0        -012/2                        119                   42/40             12گروه بندی          متخصصان         

 12/19              22معلمان                                    
                 002/0          -91/2                        122                  19/20              12  متخصصان                              
 20/32              32کارشناسان                               
  233/0          -12/1                      1421                 41/91               22معلمان                                    
 29/92               32کارشناسان                               
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 گیری بحث و نتیجه

برنامۀ  در این پژوهش معرفی شد مبتنی بر نگرش جامع نسبت به عناصر درسی که ریزی  برنامهمدل 

و سالمت، مؤثر بدنی  برنامۀ درسی تربیت تواند در فهم جامع  می لذا  .و سالمت بودبدنی  درسی تربیت

و بدنی  برنامۀ درسی تربیت اجرای های  و ضعفها  نشان دادند کاستیها  طور که یافته همان واقع شود.

نقش های  مؤلفه، از دیدگاه متخصصاناست.برنامۀ درسی  های  لفهسالمت، شامل طیف متنوعی از مؤ

برنامۀ درسی  در  ،فضای آموزشی بندی، زمان و گروهمواد و منابع، یادگیری،های  فعالیت ،محتوا معلم،

توان  می متوسطه با کاستی هایی مواجه است. در تبیین این یافته دورۀ اول و سالمت بدنی  تربیت

معموالً توسط تعداد محدودی از درسی در آموزش و پرورش ایران ریزی  برنامهاظهار داشت که 

رسد. در حالی که  می درسی خاص بررسی و به تصویب ریزی  رنامهبمتخصص مختلف و در شورای 

(. 1322مؤمنی مهموئی، ) کند می و در عرصه اجرا با اقشار و عوامل گوناگون ارتباط پیدا  عمالً

درسی واقع گرایانه مستلزم مشارکت کلیه نیروهای اثرگذار و درگیر در مراحل گوناگون ریزی  برنامه

معلمان به همیت و جایگاهی ویژه برخوردارند.ها، معلمان از ا میان آنتصمیم گیری است که در 

و مدرسه و تجربیات ارزشمندی که در سایه تعامل با آموزان  دانش سبب آشنایی با مسائل و نیازهای 

درسی هستند و در صورتی های  ترین عنصر در موفقیت برنامه مهم .آورند می یادگیرندگان به دست 

برنامۀ درسی  مرتبط با های  گیری ها در تصمیم جایگاه، نقش و زمینه سازی مشارکت آنکه در زمینه 

درسی بهبود چشمگیر خواهد یافت های  تأملی عمیق و جامع االطراف صورت پذیرد، اثربخشیبرنامه

 (.1323، )فتحی واجارگاه

وزشی مؤثر توسط معلم آمهای  رسد به کارگیری شیوه می ،با توجه به نقش مهم معلم به نظر بنابراین

حداکثر استفاده را ببرند؛ توجه به معلم ها  از وقت خود برای انجام فعالیتآموزان  دانش به نحوی که 

تواند به بهبود  می برای دستیابی به رشد شخصی مطلوب و... آموزان  دانش فردی های  به تفاوت

افته بر حسب موضوع با یدر مدارس متوسطه کمک کند. این بدنی  تربیتوضعیت آموزش درس 

همچون ایفای نقش مثبت و مداوم توسط معلم ورزش به عنوان الگوی سالمتی و های  یافته

مطابقت دارد. ( 1320)خسروی زاده و همکاران آموزان  دانش توجه معلم ورزش به تمام ،تندرستی

در بدنی  ربیتت( نیز به اهمیت نقش بسزای معلمان 2012همچنین مطالعه فارکولوگ و همکاران )

 اند. اجرای بهینه این درس اشاره داشته

که وجود محتوای متنوع و متناسب ای  بر سایر عناصر دارد، به گونهای  عنصر محتوا نیز تأثیر گسترده

های  شود تا دانش آموز آموخته می عالوه بر ایجاد محیط پربار آموزشی سبب آموزان  دانش با عالیق 

نوین های  و سالمت کسب کند، و معلم نیز برای به کارگیری روشدنی ب تربیتتری از درس  عمیق

مقتضی، استفاده بهینه از زمان آموزش و های  یادگیری پویا، گروه بندیهای  تدریس، فعالیت
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 .تر باشد تر و غنی ارزشیابی نوین، با انگیزه بیشتری تالش کند و فرایند آموزش جذابهای  روش

نیز بایستی چنان انتخاب شود که متناسب با نیازها و بدنی  برنامۀ درسی تربیت بنابراین، محتوای 

محلی نیز توجه خاصی شود. شعبانی  میسنتی و بوهای  بوده و در آن به بازیآموزان  دانش عالیق 

بدنی  تربیت( محتوای آموزشی را سومین عامل مؤثر بر کیفیت بخشی درس 1322بهار و همکاران )

 مرد و زن معرفی کرده است. بدنی  تربیتلمان از دیدگاه مع

نسبت به سایر دروس است. آموزان  دانش نیازمند فعالیت گسترده تر بدنی  تربیتماهیت عملی درس 

باید با نیازها، عالئق، معلومات و تجارب فعلی نیز یادگیری انتخاب شده های  بنابراین، فعالیت

ها  در اختیار آنبدنی  تربیتدرس های  برای تمرین مهارت سازگار بوده و فرصت الزم راآموزان  دانش 

به ها  و عاطفی آن مییادگیری به آمادگی شناختی، جسهای  قرار دهد همچنین در انتخاب فعالیت

 اندازه کافی توجه شود. 

از جمله دروسی است که وابستگی زیادی به امکانات و وسایل کمک آموزشی دارد. بدنی  تربیتدرس 

بیشترین محتوا را به صورت  ،تواند در کمترین زمان می معلم با کمک وسایل و امکانات آموزشی 

باید به منابع آموزشی تشریح نماید. در انتخاب مواد و آموزان  دانش ر و ملموس برای ت واقعی

ی، سطح دانش و نیازهای یادگیرندگان، عالیق دانش آموزان، جذاب بودن و معتبر فردهای  ویژگی

 بودن مواد و منابع یادگیری توجه نمود. 

حائز اهمیت است، توجه به مهارت و بدنی  تربیتدر کالس درس آموزان  دانش آن چه در گروه بندی 

را در ها  بتواند آنآموزان  دانش  است که معلم با شناخت هوشمندانه خود ازآموزان  دانش قد و وزن 

در طول انجام بازی و تمرینات گروهی آموزان  دانش بندی مناسب،  همگن قرار دهد. با گروههای  گروه

اخالقی و اجتماعی همچون های  خود به ارزشهای  توانند عالوه بر ارتقای سطح توانایی و مهارت می 

 کار گروهی، احترام به خود و دیگران، تمرین رهبری و.. نائل آیند.  

یاد شده های  نیز به غیر از مؤلفه نشان دادند از دیدگاه کارشناسان و معلمانها  بخشی دیگر از یافته

برنامۀ درسی  تربیتی، در حقیقت در حکم قانون اساسی های  اهداف نیز دارای آسیب بود. هدف عنصر

از این رو در . ها صورت گیرند ها و برای تحقق آن باید با استناد به آنها  هستند که همه فعالیت

و سالمت بایستی نیازهای عاطفی بدنی  برنامۀ درسی تربیت های  گیری برای هدف تصمیم

متناسب شوند. این یافته بر آموزان  دانش ها و عالیق  مورد توجه قرار گیرند و با توانائیآموزان  دانش 

مطلوبیت اهداف را در آموزان  دانش ( که در آن 1321صمدی و همکاران )های  حسب موضوع با یافته

کشور  11کند در هر  می ( بیان 1322حد کم ارزیابی نمودند مطابقت دارد. همچنین، اسمعیلی )

ی، عاطفی و روانی حرکتی مورد مطالعه اهداف این درس در سه حیطه رفتاری شامل حیطه شناخت
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تدوین شده است که اهداف روانی حرکتی بیش تر از سایر اهداف مورد توجه کشورهای مورد مطالعه 

 بوده است.

است که به طور مشخص با برنامه و ای  زمان آموزشی در اشکال مختلفش، یکی از عوامل مدرسه

ی دالیلی گوناگون دارد که آموزشی مرتبط است. کافی نبودن یا کاهش زمان آموزشهای  روش

در این مورد توجه معلم به مدیریت . بایستی آن عوامل شناسایی شدهدر جهت رفع آنها اقدام شود

و سالمت در بدنی  تربیتویژه درس « فضای آموزشی»همچنین مؤلفه .کند می زمان، مهم جلوه 

بود. مرور سایر مطالعات مدارس متوسطه نیز از دیدگاه معلمان پژوهش حاضر، با ضعف هایی همراه 

تواند بر رفتار و یا نگرش یادگیرنده نسبت  می کالس دهند محیط فیزیکی مدرسه یا  می مرتبط نشان 

و بدنی  تربیتبه مدرسه و یادگیری محتوا، اثر گذار باشد. تجهیز و شادابی فضای آموزشی ویژه درس 

ها  آنهای  مدرسه با رعایت الزامکارگیری فضاهای ورزشی مقتضی خارج از ه سالمت و همچنین ب

تواند یکی از راهکارهای آموزش و یادگیری  می بدنی، تربیت برنامۀ درسی  های  برای یادگیری مهارت

پژوهشی بیانگر آن های  باشد. به طور کلی پیشینهآموزان  دانش تر این درس برای  تر و با نشاط عمیق

خواهد شد و بدنی  تربیتو کیفی درس  میارتقای کهستند که وجود امکانات و منابع آموزشی سبب 

ترین موانع اجرای مطلوب این درس خواهد بود. در پژوهش  بالعکس فقدان امکانات آموزشی از اصلی

معلمان به کمبود فضای ورزشی روباز و سرپوشیده در مدارس اذعان داشتند. نامناسب  میحاضر، تما

ورزشی در تمام فصول، مانع های  برای انجام فعالیتبودن حیاط مدرسه و فقدان فضای سرپوشیده 

است. این امر تحقق اهداف از پیش تعیین شده بدنی  تربیتبزرگی بر سر راه اجرای مطلوب درس 

دست  بنابراین، با توجه به نتایج بهکند.  می و سالمت را با تأخیر و مشکل مواجه بدنی  تربیتدرس 

 شود: می پیشنهاد  آمده از این پژوهش، به معلمان مدارس

  بدنی و ورزشی را برای های  توجه نموده و فعالیتآموزان  دانش به نیازهای عاطفی روحی و روانی

 نان در دستور کار خود قرار دهند.آ می و افزایش شادکاآموزان  دانش توسعه سالمت روانی

  و  میجسشودبه منظور توجه به نیازهای سالمت  می به مدیران مدارس متوسطه پیشنهاد

را بدنی  های تربیت سالمت و فعالیتهای  همچنین نیازهای عاطفی و روانی دانش آموزان، آموزش

مدرسه از آن غفلت های  در برنامه ریزیکید قرار دهند و ر راستای سایر دروس دیگر مورد تأد

 نورزند.

  و بدنی  ربیتتشود آموزش و پرورش به منظور بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی درس  می پیشنهاد

فراهم نماید و توجه بدنی  تربیتآموزشی قبل و ضمن خدمت را برای معلمان های  سالمت کالس

آموزشی خود قرار ریزی  برنامهمعلمان را با اهتمام بیشتری در ای  و حرفه میعلهای  به توانمندی

 دهند. 
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 ،شود می پیشنهاد المت و سبدنی  برنامۀ درسی تربیت به طراحان با توجه به نتایج به دست آمده 

هایی که  برای نمونه، تصمیم .ایجاد شود بیشتری همخوانی، متنوع این برنامه درسیعناصر بین 

هایی که درباره  شوند، باید با تصمیم می ارزشیابی گرفته های  در خصوص اهداف برنامه و شیوه

شوند، هماهنگ باشد. در صورتی که این همخوانی  می مواد و منابع، فضای آموزشی و زمان اخذ 

خألهایی دارد که به کاهش تأثیر آن بر برنامۀ درسی  دیده نشود، برنامۀ درسی  و یکنواختی در 

 انجامد.  می فراگیران 

 کاهش تحرک جسمانی و افزایش بروز  هبا در نظر گرفتن تغییر و تحوالت اجتماعی، بویژ

فقر حرکتی و همچنین با در نظر گرفتن مخاطبان اصلی برنامه، به مؤلفان و دست اندرکاران آموزش 

مدارس متوسطه یک ارزیابی و بازنگری بدنی  برنامۀ درسی تربیت شود در  می و پرورش پیشنهاد 

بهبود کمیت و کیفیت فضای صورت گیردو از طریق ایجاد اصالحات و تدارک شرایط و امکانات، به 

سرپوشیده حتی االمکان در مدرسه های  تجهیز مدارس به سالن مدرسه توجه بیشتری داشته باشند

تواند به بهبود  می موزش این درس در نزدیکی مدارس و همچنین افزایش زمان آها  یا اجاره آن

توان  می هایی روبرو بوده است. از جمله وضعیت آن کمک کند.در این مطالعه، پژوهشگر با محدودیت

های  نتایج به جمعیت پذیری به محدود بودن نمونه پژوهش به معلمان زن اشاره کرد که تعمیم

مطالعه دربرگیرنده جامعه  سازد. همچنین جامعه را با محدودیت مواجه میآماری مردان 

به منظور انجام شود  پیشنهاد میمندان پژوهش در این حرفه،  عالقهبنابراین، به  .نبودآموزان  دانش 

آماری جدید،  ۀبا تکمیل جامعهای بعدی در پژوهشتر در این زمینه  تر و گسترده مطالعات عمیق

داده شود تا نتایج قابل اعتمادتری  نیز به طور مشترک بررسی و تطبیقها  این گروههای  دیدگاه

 دست آید. هب
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Abstract 
The purpose of the study was to identify the challenges in implementing the physical 
education and health curriculum in first level secondary school, based on Aker Model. 
The research method was a descriptive-survey one. The statistical population included 
the experts (university professors and curriculum authors), and the teachers of the public 
high schools in Tehran. The sample was comprised of 18 specialists selected based on a 
purposive sampling, 88 female teachers selected based on a multi-stage cluster sampling 
through Morgan's table and 39 scholars selected based on a convenience sampling. The 
instrument was a researcher-made questionnaire that was developed according to the 
Aker mode. The ostensible and content validity was confirmed by 8 scholars and the 
reliability was calculated as 0.97, based on Cronbach's alpha coefficient. Data analysis 
was done in descriptive and inferiority sections, including single-sample Wilcoxon 
signed test, Kruskal-Wallis rank analysis and U-Mann Whitney test. The findings 
showed that the challenges include a diverse range of curriculum components, as 
learning space, time, content, goals, teacher role, and materials and resources. Based on 
the findings, it is suggested that the policymakers and the decision-makers of the 
physical education curriculum coordinate the curriculum components with the goals, 
improve the educational environment and adapt teaching time to resolve the identified 
weaknesses. 
 

Keywords: Pathology, Physical Education and Health Curriculum, First Level of 
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