
 
 

 

 
 

 

Adaptation of the Intended, Implemented and Experienced 

Physical Education Curriculum, in the Fifth Grade of 

Elementary School in Birjand 

Mohammad Bagher Bagheri Majd1, Mohsen Ayati2, Mohammad Akbari Borang3 

1. M.Sc. in Curriculum Planning, University of Birjand, Birjand, Iran 

2. Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, 

Birjand, Iran 
3. Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, 

Birjand, Iran 

(Received: Junuary 19, 2021; Accepted: April 25, 2021) 

Abstract 
The purpose of the current research is to survy adaptation of the Intended, implemented and 
Experienced physical education curriculum in the fifth grade of primary school in Birjand. 
The research is practical and has been carried out in a descriptive-survey method. The 
statistical population of the research was the fifth-grade students of public schools in Birjand, 
whose number was 3690 which was determined based on Morgan's table with a sample size 
of 300 people and the target sample was selected by cluster random method. To collect data, 
2 researcher-made questionnaires of the implemented curriculum and the Experienced 
curriculum of fifth grade physical education were used. Checking and verifying the validity 
and reliability of the questionnaires was done through content validity, factor analysis and 
Cronbach's alpha. Data analysis was done using one-sample t-test in SPSS software. The 
results indicated that there is no necessary compliance between the implemented curriculum 
and the intended curriculum, and the experienced curriculum with the intended curriculum.   

Keywords: Experienced curriculum, Implemented curriculum, Intended curriculum, 
Physical education curriculum. 
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در  شدهکسبو  اجراشده، ی قصدشدهبدن تیتربدرسی انطباق برنامة 

 پایة پنجم ابتدایی بیرجند

 3محمد اکبری بورنگ، 2محسن آیتی، 1محمدباقر باقری مجد

 رانیا، رجندیب، رجندیب دانشگاه، یدرس یزیرارشد برنامه یکارشناس. 1
 رانیا، رجندیب، رجندیدانشگاه ب، یشناسروانو  یتیعلوم ترب ةدانشکد، گروه علوم تربیتی، اریدانش. 2
 رانیا، رجندیب، رجندیدانشگاه ب، یشناسو روان یتیعلوم تربة دانشکد، گروه علوم تربیتی، اریدانش. 3

 (05/02/1400؛ تاریخ پذیرش: 30/10/1399)تاریخ دریافت:  

  دهیچک

پژوهش کاربردی در پایة پنجم ابتدایی بیرجند است.  شدهکسبو  شدهاجرا، ی قصدشدهبدن تیتربدرسی انطباق برنامة ، پژوهش حاضر هدف
پایة پنجم ابتدایی مدارس دولتی بیرجند بودند  آموزانجامعة آماری پژوهش دانش پیمایشی انجام گرفته است. -بوده و به روش توصیفی 

 یاخوشه یتصادف ین شد و نمونة مورد نظر به روشنفر تعی 300نفر بود. که براساس جدول مورگان با حجم نمونه  3690که تعداد آنان 
پنجم  ةبدنی پای شده تربیتدرسی کسبة درسی اجراشده و برنامة برنام ةساختمحقق ةپرسشنام 2از ، هاداده آوریجمعانتخاب شدند. برای 
. انجام گرفتتحلیل عاملی و آلفای کرونباخ  روایی محتوایی و طریق ها ازروایی و پایایی پرسشنامهبررسی و تأیید ابتدایی استفاده شد. 

نتایج مشخص کرد که میان برنامة انجام گرفت.  افزار اس پی اس اسدر نرم نمونهتک تیها با استفاده از آزمون تحلیل داده و تجزیه
 الزم وجود ندارد.درسی قصدشده انطباق شده با برنامة و برنامة درسی کسب، درسی قصدشدهشده با برنامة درسی اجرا

 .شدهکسبی درسة برنام، قصدشدهی درسة برنام، یبدن تیتربی درسة برنام، اجراشدهی درسة برنام: واژگان کلیدی
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 مقدمه

بدنی انجام  آموزان است که از طریق تربیتسالمت جسمانی دانش، یکی از اهداف نظام آموزشی

، 1388، ی)فراهان های جسمانی استطریق فعالیت گیرد و هدفش بهبود اجرا و رشد انسان ازمی

یک و  ةکه در ماد دارداهمیتی  چنانی بدن تیتربآموزش  (.436ص، 2007، و همکاران 1یل؛ 2ص

 (.2ص، 1978، 3ونسکوی؛ 2000، 2هاردمن، )مارشال شد اشاره( بدان 1978یونسکو ) منشور دو

 ةبرنامکند. بدنی نقش ایفا میسی تربیت درنظام آموزشی در تربیت جسمانی از طریق برنامة 

  چه در، شودیم تیو هدا شدهی زیرکه توسط مدرسه برنامه یریادگیتمام است از ی عبارت درس

، 5چانگ؛ 153ص، 2012، 4سو)ه خارج از مدرس ایدر داخل و ، یصورت فردها و چه بهروهگ

موزشی و تربیتی نظام آموزشی و های آترجمان هدف، برنامة درسی، به عبارتی (.20ص،2014

 (.16ص، 1393، هاست )مهرمحمدی و همکارانمهمترین ابزار تحقق این هدف

طور متفاوت به، نظرانصاحبمختلفی دارند که بسته به درک  و ابعادی درسی سطوح هابرنامه

اشتراک  ةطو نق نظرانصاحب. با بررسی نظرات (723ص، 2017، 6رزیاستو  تونیاند )فشدهی گذارنام

درسی ة برنام (از: الف اندعبارتکه  افتی دستدرسی ة به سه سطح کلی از برنام توانیم هاآنمیان 

 .شدهکسبدرسی ة برنام (ج ؛اجراشدهدرسی ة برنام (ب ؛قصدشده

درسی  یهابرنامه و برنامه یهاطرح، یلیتحص یهامانند دوره یدر اسناد رسمی که درس یمحتوا

، 2009، 8؛ لیسک19ص، 2013، 7هارز و وودز)قصدشده نام دارد  درسیة برنام، شودیمشرح داده 

درسی قصدشده سندی است که توسط نظام آموزشی ملی یا محلی یا حتی برنامة ، (. در واقع207ص

                                                           
1. Lee 

2. Marshall & Hardman 
3. UNESCO 
4. Su 
5. Chang 
6. Phaeton & Stears 

7. Woods & Hauser 

8. Leask 
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کند )فتحی تصریح می ، شود و آنچه را باید تدریس شودمدرسه یا معلم تولید می، منطقة آموزشی

 (.58ص، 1395، واجارگاه

آموزان به اهداف ی دانشابیدستدر کالس درس توسط معلم برای  آنچه ؛اجراشده یدرسة برنام

برنامة ، در واقع (.2017، رزیو است تونیف؛ 2003، 2؛ مارزانو2007، 1)بران ردیگیمانجام  شدهنییتع

زان در دنیای واقعی اتفاق آمودرسی است که عمالً بین معلمان و دانشدرسی اجراشده آن نوع برنامة 

 (.61ص، 1395، متفاوت است )فتحی واجارگاه، افتد و اساساً از آنچه در اسناد صریح بیان شدهمی

 سیآموزش و تدر ةجیبه نت و دشومی آشکار شدهکسب درسیة برنام در اجراشده درسیة برنام ةنتیج

، به عبارت دیگر اشاره دارد، آمدهدستبه دیها و عقانگرش، یلیتحص یدستاوردها، هاییو به توانا

؛ 2014، 3یسپن و نیمیا ؛1395، فتحی واجارگاه) شودآموزان دریافت و درک میآنچه توسط دانش

ة ی به اهداف برنامابیدست (.2003، 4ریهامو  پریکو، آکر ون دن ؛2013، هارز و ؛ وودز2003، مارزانو

 و فاصله وجود، است ادشدهدرسی یة ن سه برنامنیازمند انطباق و هماهنگی میا، درسی قصدشده

 در ریش محوـنق، سیدر هایبرنامه که ازآنجا .باشد اساسی ضعف تواندیمها آنناهماهنگی میان 

 ةئارا منظورشده بهکسب اجراشده و، هدـدشـقص سیدرة برنام ةفاصل سیربر، نددار شیزموآ منظا

درسی های هبرنام نیترمهممهم و حیاتی است. یکی از ، دمتناسب و نظام آموزشی کارآمسی در ةمبرنا

آموزان که با عملکرد تحصیلی دانش استی بدن تیتربدرسی ة برنام، موجود در مدارس ابتدایی

ی بدنتیتربدرسی ة برنام ةدر حوز (.240ص، 2007، و همکاران 5کاستلی) ابتدایی در ارتباط است

، درسی قصدشده ةبا موضوع برنام گرفتهانجامهای اما پژوهش است؛ گرفته انجاممطالعات زیادی 

های بیان کرد که پژوهش گونهنیاتوان ی اندک بوده و میبدن تیتربدر درس ، شدهکسبو  اجراشده

ضمنی  طوربه توانیمابتدایی نیست؛ اما  ةیا مربوط به دور، در زمینه سایر دروس بوده است، پیشین

که مرتبط با موضوع این پژوهش  اندکرده اشارهد که در درون خود به عواملی به تحقیقاتی اشاره کر

  .است

                                                           
1. Brown 

2. Marzano 
3. Emine & Cepni 
4. Van den Akker, Kuiper & Hameyer 
5. Castelli 
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 ی در مدارس کشوربدن تیتربدر ارتباط با چگونگی وضعیت کمی و کیفی اجرای درس 

میان معلمان ، همچنین، قرار ندارد بدنی در سطح مطلوبیدهد اجرای درس تربیت ها نشان میپژوهش

ی دیدگاه مشترکی وجود بدنتیتربدرسی ارة وضعیت کیفی و کمی اجرای برنامة آموزان دربو دانش

 ؛ در پژوهشی با عنوان(1388، ؛ حبیبی1381، نوعیفتحی واجارگاه و قلعه، اصالنخانی)ندارد 

 یدرس ةبرنام در پژوهشی و همچنین در مدارس استان مرکز یبدن تیترب یبرنامة درس تیوضع

ی محتوا، لحاظ اهداف ازمشخص شد که وضعیت  صاحبنظران دگاهیاز د نرایمدارس ا یبدن تیترب

، هاو نگرش هامهارت، دانش یابیارز یهاو روش سیتدر، یریادگی یهایاستراتژ، یدرسة برنام

 و سنه، زادهی)خسرو کندیرا برآورده نم یطور کامل انتظارات آموزش جسمانو به ستین مطلوب

 (.2017، کارانو هم 1؛ نظری1390، دیحقدا

آموزان دانش دهدمیها نشان ی برخی پژوهشبدن تیتربدرسی ة تحقق اهداف در برنام زمینةدر 

در  یاهداف آموزش و دستیابی به یابنددست  شدهنییتع یبه اهداف مهارت یکل طوراند بهتوانسته

؛ 1394، زادهیدمحم و پوریجواد، عمرانیحلصا) بیان شدند، دانش کمتر از حد متوسطة طیح

 گرفتهانجامهایی ی پژوهشبدن تیتربرسی در ارتباط با اجرای برنامة د (.1394، یزیسرتشن یمقصود

ی انجام درستبهبدنی در مدارس  درسی تربیتشود تا اجرای برنامة عواملی سبب می دهندةکه نشان

 یو نظارت قو یریگیعدم پ، یمناسب ورزش یفضا و زاتینبود تجهاند از: این عوامل عبارت، نگیرد

جبران  یکردن از زنگ ورزش برااستفاده، عدم استفاده از معلم متخصص، یبدن تیمسئوالن ترب

 ورلهی)پی بدن تیتربشرایط آب و هوایی و اقلیمی جهت اجرای درس ، کمبود بودجه، گریدروس د

، زادهو ملک یصداقت، یدمحم؛ 1395، و سعادت رحیمی، ییرضا؛ 1393، زادیمانیپ، یئعال، خرؤم

1395.) 

، درسی تربیت بدنی انجام گرفتة برنام ةهای دیگر در زمینهایی که در کشورپژوهش، همچنین

با محدودیت زمان برای اجرای محتوا و ، بدنیدرسی تربیتة اجرای برنام ةدر مرحل دهدمی نشان

 زاتیکمبود امکانات و تجه، (ییبتداو متخصص )مخصوصاً در مدارس ا یمعلمان ناکاف، کمبود بودجه

                                                           
1. Nazari 
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بر  نیتمرکز والد، یبدنتیدرس ترب بهمدرسه  تیریمد یتوجهکم، فضای نامناسب، یو مواد آموزش

 جادیا یبرا نیوالد ناتوانی، یبدن تیترب ةنسبت به دور تمرکزکمبود  جهینت و در یلیتحص تیموفق

، 1و چن سیان، و؛ ژ2000، ارشال و هاردمنممواجه است )، به کودکان خود در انجام ورزش زهیانگ

 (.2018، 3؛ ازکارا2018، 2اسارتوکیو  لمازیی، کول؛ 2011

درسی  ةپژوهشی نشان داد برنام، یبدن تیتربدرسی ة آموزان به برنامدر ارتباط با نگرش دانش

سه شد و های خارج از مدرآموزان برای شرکت در فعالیتی موجب افزایش انگیزة دانشبدن تیترب

(. 2006، 4لیو بانو کاردیر ندایلمند شدند )بدنی عالقه های تربیتآموزان نسبت به کالسدانش

 هاافتهدر پژوهش دیگر ی .اندافتهی تحققاین پژوهش نشان از آن دارد که اهداف نگرشی  درواقع

و  ییطح راهنمادر س شتریاز آن است که دوسوم از مدارس در چهار منطقه جزیره هاوایی و ب یحاک

، )چان کنندیوفادار بوده و آن را اجرا م یبدن تیدر درس ترب یآموزش یهابه دستورالعمل، رستانیدب

ی در مدارس بدن تیتربدر پژوهشی با عنوان ادراک معلمان از آموزش  (.2005، 5ایبرن و دانلی

درسی ی قصدشده با برنامة بدن تیتربدرسی ة حاکی از آن است که بین برنام هاافتهی، ابتدایی نیوزلند

، و همکاران 6گوردون) باشندیممحدود  ةتناقض وجود دارد و معلمان دارای توانایی و تجرب اجراشده

بین اهداف  دادنشان  هاافتهی، کانادا ی دربدن تیترب یدرسة برنام لیتحل و هیتجز(. در پژوهش 2016

، 7سیلوروسو و فرانس، لبرنیکی آن تناقض وجود دارد )و محتوا قصدشدهدرسی در برنامة  شدهنییتع

، آموزگاران ریتفس قیشده و اجراشده از طرقصد یدرسة برنام همسویی یبررس در پژوهش (.2016

 ةمعلمان از برنام یاز ناسازگار یشده و اجراشده ناشقصد یدرسة برنام نیعدم تقارن بنتایج نشان از 

 (.2017، و استیرز تونیف) بودند ی الزمعلم یهامهارت و دانش معلمان فاقد و موردنظر است یدرس

همگی ، های پیشینتوان بیان کرد پژوهشمی گرفتهانجامی هاپژوهشی هاافتهدر ارتباط با ی

ولی ، دادند قراری بررس موردی متفاوت هامقطع وی را در پایه بدن تیتربدرسی ة یی از برنامهاجنبه
                                                           
1. Zhu, Ennis & Chen 

2. Kul, Yilmaz & Yasartürk 

3. Özkara 

4. Linda Rikard & Banville 

5. Chun, Eburne & Donnelly 
6. Gordon 
7. Kilborn, Lorusso & Francis 
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 یةپا انتخاب. نشده استی بررسی پایه پنجم ابتدایی بدن تیتربدرسی در مهانطباق میان سطوح برنا

، هیپا این در یبدن تیترب یدرسة است که برنام ییهایژگیو لیپژوهش به دل نیدر ا ییپنجم ابتدا

 اند از:داراست که عبارت

در  یبدن تیدرس ترب ی: که موضوع اصلیمختلف ورزش یهامهارت یآموزش سطح مقدمات .1 

 یهاهیدر پا یورزش یتخصص یهامهارت یریفراگ یآموزان را برااست تا دانش هیپا نیا

 آماده کند. یباالتر و شرکت در سطوح مختلف ورزش

از آنان  یاریباالست و بس نیسن نیبه ورزش در ا شی: گرایعادات مناسب ورزش یریگشکل .2

 نیترمناسب یسن ةرد نیا، نیبنابرا کنند؛یشرکت م یورزش یهاتیدر فعال خود یخود به

روزانه  یجسمان یهاتیو مشارکت در فعال یعادات مناسب ورزش یریگشکل یزمان برا

 است.

 نی: کودکان در ایدر ورزش و باز یجوانمرد ةیو روح یاخالق یهاتوجه به کسب ارزش .3

 هیپا نیدر ا لیدل نیهستند و به هم یعاشق رقابت و شرکت در مسابقات ورزش نیسن

در  گرانیو فقدان تحمل د ینامناسب ورزش یگذشته رفتارها یهاهیاز پا شتریآموزان بدانش

و اقدام مؤثر است  یزیربرنامه ازمندیکه ن شودیها مشاهده میو باز تیطول انجام فعال

 (.1394، یآموزش یزیربرنامه )سازمان پژوهش و

شده اجراشده و کسب، قصدشده تربیت بدنی یدرسة انطباق برناماین پژوهش به بررسی ، بنابراین

زیر پاسخ  سؤاالتپژوهش حاضر به ، پرداخت. در راستای این مهم رجندیشهر ب ییپنجم ابتدا ةیدر پا

 خواهد داد:

 قصدشده مطابق است؟ یدرسة اجراشده تا چه حد با برنام یدرسة برنام .1

 قصدشده مطابق است؟ یدرسة شده تا چه حد با برنامکسب یدرسة برنام .2

 شناسی پژوهشروش

از نوع توصیفی و ، ی پژوهشهاسؤالو  هادادهگردآوری  ةبا توجه به ماهیت و نحو، پژوهش حاضر

در  جامعه. رودیمکاربردی به شمار  ةهدف یک مطالع نظر ازاست و  شده انجامبه روش پیمایشی 
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شهر  یمدارس دولت ییپنجم ابتدا ةیپا آموزان دختر و پسردانش ةیعبارت است از کل این بخش

 نفر به 300نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با  3690تعدادشان  که رجندیب

 شد. ستفادها یاخوشه یتصادف یریگها از روش نمونهمنظور گردآوری دادهآمده است. به دست

 است. شده ادهدنشان  1آموزان در جدول دانش ةمشخصات حجم نمون
 

 پنجم ابتدایی مدارس دولتی در شهر بیرجند ةآموزان پایدانش ةحجم نمون .1 جدول

  کنندگانشرکتمیانگین سنی  تعداد جنسیت

 11 135 پسر

 5/11 165 دختر

 ةشدکسبدرسی ة و برنام اجراشدهدرسی ة ی در رابطه با برنامسؤاالتاین پژوهش که حاوی 

پنجم  ةآموزان دختر و پسر پایپرسشنامه در میان دانشم ابتدایی بود در قالب پنج ةی پایبدن تیترب

آزمون  ةوسیلها در این پژوهش بهتحلیل داده و د. تجزیهشابتدایی مدارس دولتی شهر بیرجند توزیع 

 انجام شد.  23 ةنسخ SPSSافزار ای و با کمک نرمنمونهتک تی

سی قصدشده به بررسی اسناد )کتاب راهنمای معلم و درة در این پژوهش برای بررسی برنام

 ةهایی نظیر اهداف در سه حیطلفهؤبدین گونه که فهرستی از م، های ساالنه( پرداخته شدطرح

ارزشیابی  ةاجرا )روش تدریس( و نحو ةنحو، های یادگیریفعالیت، مهارتی و نگرشی، شناختی

درسی اجراشده ة برنامهای ه از اسناد پرسشنامهدست آمده های بلفهمؤبر اساس ، سپس بررسی شد.

 ةسؤال دربار 71درسی اجراشده دارای ة برنام ةپرسشنام د.شتدوین شده درسی کسبة و برنام

اهداف نگرشی و اهداف مهارتی که معلمان ، اهداف شناختی، ارزشیابی، های روش آموزشمؤلفه

درسی ة برنام ة؛ و پرسشنامدشآموزان تکمیل شتوسط دان، کردنددرس اجرا بدنی در کالس  تربیت

ها به دستیابی آن ةدربار، پنجم ابتدایی ةآموزان پایدانش توسطسؤال بود؛ که  58شده دارای کسب

بله و  ةگزین 2هر سؤال دارای ، . در هر دو پرسشنامهتکمیل شد مهارتی نگرشی و، اهداف شناختی

ه گزینه خیر امتیاز صفر داده شد. برای بررسی روایی بله امتیاز یک و ب ةخیر بود که به گزین

علمی و متخصصان ورزشی  د و در اختیار اعضای هیئتشاز روایی محتوایی استفاده ، هاپرسشنامه
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ریزی درسی و سه نفر از معلمان ورزش با مدرک تحصیلی فوق برنامه ة)دو نفر دانشیار رشت مدارس

. شدید أیقرار گرفت و ت اند(سال داشته 10دمت باالی خ ةلیسانس تربیت بدنی که دارای سابق

 9/0تر از بزرگ KMO ةاز تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی روایی استفاده شد. انداز، همچنین

 5/0متوسط و کمتر از  6/0 ةدر دامن، بهتر از متوسط 7/0 ةدر دامن، شایسته 8/0تا  7/0 ةدر دامن، عالی

پنجم ابتدایی  ةآموزان پایبعد از اصالح نهایی در اختیار دانش پرسشنامهدو  اینقبول است.  قابل غیر

که  بررسی شدروش آلفای کرونباخ  با هاپرسشنامهپایایی  ؛قرار گرفت تا به آن پاسخ دهند رجندیب

اهداف  ةمؤلف، 80/0ارزشیابی  ةمؤلف، 80/0 روش ةمؤلفبرای  اجراشدهدرسی ة برنام ةپرسشنامدر 

 ةپرسشنامآمد؛ و برای  دست به 91/0اهداف مهارتی  ةمؤلف، 83/0اهداف نگرشی  ةمؤلف، 86/0شناختی 

 86/0 شدهکسباهداف نگرشی ، 90/0 شدهکسباهداف شناختی  ةمؤلفدر  شدهکسبدرسی ة برنام

های نتایج آزمون کرویت بارتلت و یافته، آمد. در ادامه دست به 90/0 شدهکسبو اهداف مهارتی 

 نشان داده شده است. در قالب جدول شدهشده و کسبة اجراکتشافی برای دو پرسشنامتحلیل ا

 

 اجراشدهدرسی  ةبرنام ةپرسشنام برای و نتایج آزمون کرویت بارتلت KMOة آمار .2جدول 

Kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy 87/0 

Bartlett’s test of spherisity 

 لت()آزمون کرویت بارت

Approx..chi-square 423/17492 

 2485 درجة آزادی

 01/0 داریسطح معنا

 
 اجراشدهدرسی  ةبرنام ةپرسشنامی تحلیل اکتشافی هاافتهی .3جدول 

 سؤاالت مؤلفه
بارهای 

 عاملی
 سؤاالت مؤلفه

بارهای 

 عاملی
 سؤاالت مؤلفه

بارهای 

 عاملی

 روش آموزش

1 90/0 

اهداف 

 شناختی

14 82/0 

ف اهدا

 مهارتی

50 77/0 

2 90/0 15 80/0 51 75/0 

3 74/0 16 87/0 52 67/0 

4 74/0 17 91/0 53 66/0 

5 83/0 18 84/0 54 68/0 
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 سؤاالت مؤلفه
بارهای 

 عاملی
 سؤاالت مؤلفه

بارهای 

 عاملی
 سؤاالت مؤلفه

بارهای 

 عاملی

6 80/0 19 86/0 55 73/0 

7 75/0 20 63/0 56 76/0 

8 67/0 21 75/0 57 57/0 

9 87/0 22 82/0 58 58/0 

 ارزشیابی

10 79/0 23 76/0 59 58/0 

11 79/0 24 83/0 60 73/0 

12 85/0 25 75/0 61 56/0 

13 68/0 26 69/0 62 73/0 

اهداف 

 نگرشی

38 72/0 27 53/0 63 81/0 

39 47/0 28 64/0 64 82/0 

40 81/0 29 80/0 65 85/0 

41 67/0 30 71/0 66 82/0 

42 71/0 31 78/0 67 83/0 

43 60/0 32 71/0 68 70/0 

44 69/0 33 73/0 69 79/0 

45 69/0 34 65/0 70 68/0 

46 69/0 35 44/0 71 76/0 

47 71/0 36 73/0   

48 66/0 37 82/0   

49 62/0  

 

 شدهدرسی کسب ةبرنام ةپرسشنامبرای  و نتایج آزمون کرویت بارتلت KMOة آمار .4جدول 

Kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy 89/0 

Bartlett’s test of spherisity 

 )آزمون کرویت بارتلت(

Approx..chi-square 777/9445 

 1653 درجة آزادی

 001/0 سطح معناداری
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 شدهدرسی کسب ةبرنام ةپرسشنامی تحلیل اکتشافی هاافتهی .5جدول 

 سؤاالت مؤلفه
بارهای 

 عاملی
 تسؤاال مؤلفه

بارهای 

 عاملی
 سؤاالت مؤلفه

بارهای 

 عاملی

اهداف 

 شناختی

1 49/0 

اهداف 

 نگرشی

26 54/0 

اهداف 

 مهارتی

39 60/0 

2 66/0 27 63/0 40 68/0 

3 63/0 28 56/0 41 66/0 

4 69/0 29 62/0 42 70/0 

5 63/0 30 68/0 43 64/0 

6 69/0 31 65/0 44 68/0 

7 72/0 32 63/0 45 67/0 

8 63/0 33 68/0 46 66/0 

9 64/0 34 55/0 47 78/0 

10 56/0 35 65/0 48 78/0 

11 56/0 36 65/0 49 67/0 

12 65/0 37 61/0 50 75/0 

13 63/0 38 65/0 51 82/0 

14 59/0   52 84/0 

15 61/0   53 69/0 

16 63/0   54 75/0 

17 62/0   55 60/0 

18 58/0   56 74/0 

19 52/0   57 74/0 

20 64/0   58 66/0 

21 62/0     

22 61/0     

23 59/0     

24 65/0     

25 61/0     
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 ی پژوهشهاافتهی

 شده مطابق است؟قصددرسی تا چه حد با برنامة  اجراشده درسیبرنامة اول:  سؤال

، اهداف مهارتی، اهداف نگرشی، ی اهداف شناختیهامؤلفه اساس گویی به این سؤال برپاسخ

 به شرح زیر انجام گرفت.، روش و ارزشیابی

 آزمون تیاهداف شناختی از  ةی از جنببدن تیترب اجراشدهدرسی ة بررسی برنام منظوربه (الف

در سطح  اجراشدهدرسی ة ی استفاده شد. نتایج نشان داد توجه به اهداف شناختی در برنامانمونهتک

 (.6جدول )( t = -55/27و  P<01/0تر از میانگین فرضی قرار دارد )پایین
 

 اهداف شناختی ةدر مؤلف یبدن تیتربة اجراشد یدرسة برنام یبررس .6جدول 

با توجه  به دست آمد.، 56/4 نیانگیم؛ اجراشدهدرسی ة اهداف شناختی در برنام ةدر بررسی مؤلف

، )متوسط( 16 – 1/8، )ضعیف( 8-0 طبقه سهنمرات به ، است 24تا  0نمرات بین  ةدامن نکهیابه 

 (.6)جدولآموزان این مؤلفه را در سطح ضعیف ارزیابی کردند دانش، تقسیم شد، )خوب( 24 – 1/16

 آزمون تیاز  نگرشیاهداف  ةاز جنب یبدن تیترب ةاجراشد یدرسة برنام یسرمنظور بربه (ب

اجراشده در سطح  یدرسة در برنام نگرشینشان داد توجه به اهداف  جینتا .استفاده شد یانمونهتک

 .(7)جدول  (t = -89/12و  P<10/0) قرار دارد میانگین فرضیتر از پایین
 

 نگرشیاهداف  ةدر مؤلف یبدن تیترب ةاجراشد یدرسة برنام یبررس .7جدول 

 6 =میانگین 

 ضریب معناداری آمارة تی در جة آزادی انحراف از معیار شدهدهمیانگین مشاه بررسی متغیر مورد

 001/0 -89/12 299 25/3 58/3 اهداف نگرشی

به دست آمد با توجه ، 58/3درسی اجراشده؛ میانگین ة اهداف نگرشی در برنام ةدر بررسی مؤلف

 1/8، )متوسط( 8 – 1/4، )ضعیف( 4-0 ةطبق نمرات به سه، است 12تا  0نمرات بین  ةبه اینکه دامن

 (.7)جدول  آموزان این مؤلفه را در سطح ضعیف ارزیابی کردنددانش، تقسیم شد، )خوب( 12 –

 12 =میانگین 

 ضریب معناداری آمارة تی در جة آزادی انحراف از معیار شدهمشاهدهمیانگین  یبررس مورد ریمتغ

 001/0 -55/27 299 67/4 56/4 اهداف شناختی
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 آزمون تیاهداف مهارتی از  ةبدنی از جنب تربیت ةدرسی اجراشدة منظور بررسی برنامبه (پ

درسی اجراشده در سطح ة ای استفاده شد. نتایج نشان داد توجه به اهداف مهارتی در برنامنمونهتک

 .(8)جدول ( t = -90/23و  P<01/0تر از میانگین فرضی قرار دارد )پایین
 

 اهداف مهارتی ةبدنی در مؤلف تربیت ةدرسی اجراشدة بررسی برنام .8جدول 

 11 =میانگین 

 ضریب معناداری آمارة تی در جة آزادی انحراف از معیار شدهمیانگین مشاهده بررسی متغیر مورد

 001/0 -90/23 299 97/4 13/4 اهداف مهارتی

به دست آمد. با توجه ، 13/4 نیانگیم؛ اجراشدهدرسی ة اهداف مهارتی در برنام ةدر بررسی مؤلف

 67/14 – 34/7، )ضعیف( 33/7-0 ةطبق سهنمرات به ، است 22تا  0نمرات بین  ةدامن نکهیابه 

آموزان این مؤلفه را در سطح ضعیف ارزیابی دانش، تقسیم شد، )خوب( 22 – 68/14، )متوسط(

 .(8)جدول کردند. 

ی انمونهتک آزمون تی روش آموزش از ةدر مؤلف اجراشدهدرسی ة بررسی برنام منظوربه (ت

تر از میانگین فرضی قرار روش آموزش در سطح پایین ةاست که نتایج نشان داد مؤلف شده استفاده

 .(9 )جدول( t=-45/6و  P<01/0دارد )
 

 روش آموزش ةی در مؤلفبدن تیترب ةاجراشددرسی ة بررسی برنام .9جدول 

 5/4 =میانگین

 ضریب معناداری آمارة تی در جة آزادی انحراف از معیار شدهمشاهدهمیانگین  یبررس مورد ریمتغ

 001/0 -45/6 299 20/2 68/3 روش آموزش

به دست آمد. با ، 68/3 نیانگیمی؛ بدن تیتربدرسی ة روش آموزش در برنام ةدر بررسی مؤلف

، )متوسط( 6- 1/3، )ضعیف( 3-0 ةطبق سهنمرات به ، است 9تا  0نمرات بین  ةدامن نکهیاتوجه به 

 (.9)جدول آموزان این مؤلفه را در سطح متوسط ارزیابی کردند دانش، شد میتقس، )خوب( 1/6-9

 آزمون تیارزشیابی از  ةی در مؤلفبدن تیترب ةاجراشددرسی ة بررسی برنام منظوربه (ث

تر از میانگین فرضی قرار دارد ارزشیابی در سطح پایین ةی استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفانمونهتک

(01/0>P  52/7و -=t ) (.10)جدول 
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 ارزشیابی ةدر مؤلف یبدن تیترب ةاجراشد یدرسة برنام یبررس .10جدول 

 2 =میانگین 

 ضریب معناداری آمارة تی در جة آزادی انحراف از معیار شدهمیانگین مشاهده یبررس متغیر مورد

 001/0 -52/7 299 67/0 71/1 ارزشیابی

به دست آمد که با توجه ، 71/1بدنی؛ میانگین درسی تربیتة ارزشیابی در برنام ةدر بررسی مؤلف

، )متوسط( 67/2 – 34/1، )ضعیف( 33/1-0 ةطبق نمرات به سه، است 4تا  0نمرات بین  ةبه اینکه دامن

)جدول آموزان این مؤلفه را در سطح متوسط ارزیابی کردند دانش، تقسیم شد، )خوب( 4 – 68/2

10.) 

 درسی قصدشده مطابق است؟ة شده تا چه حد با برنامدرسی کسبة برنامسؤال دوم: 

اهداف نگرشی و اهداف ، تیهای اهداف شناخگویی به این سؤال بر اساس دستیابی به مؤلفهپاسخ

 مهارتی به شرح زیر انجام گرفت.

 آزمون تیاهداف شناختی از  ةبدنی از جنب تربیت ةشددرسی کسبة منظور بررسی برنامبه( الف

شده در درسی کسبة ای استفاده شد. نتایج نشان داد دستیابی به اهداف شناختی در برنامنمونهتک

 (.11)جدول ( t =-36/18و  P<01/0ی قرار دارد )تر از میانگین فرضسطح پایین
 

 اهداف شناختی ةبدنی در مؤلف تربیت ةشددرسی کسبة بررسی برنام .11جدول 

 5/12 =میانگین 

 ضریب معناداری آمارة تی در جة آزادی انحراف از معیار شدهمیانگین مشاهده بررسی متغیر مورد

 001/0 -36/18 299 73/5 42/6 اهداف شناختی

به دست آمد. با ، 42/6 نیانگیم؛ شدهکسبدرسی ة اهداف شناختی در برنام ةدر بررسی مؤلف

 67/16 – 34/8، )ضعیف( 33/8-0 ةطبق سهنمرات به ، است 25تا  0نمرات بین  ةدامن نکهیاتوجه به 

آموزان این مؤلفه را در سطح ضعیف ارزیابی دانش، )خوب( تقسیم شد 25 – 68/16، )متوسط(

 (.11جدول )ردند ک

 آزمون تی از نگرشیاهداف  ةاز جنب یبدن تیتربة شدکسب یدرسة برنام یسرمنظور بربه (ب
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شده در کسب یدرسة در برنام نگرشیبه اهداف  دستیابینشان داد  جیاستفاده شد نتا یانمونهتک

 (.12جدول ) (t = -54/11و  P<01/0) قرار دارد میانگین فرضیتر از سطح پایین
 

 اهداف نگرشی ةبدنی در مؤلف تربیت ةشدکسب یدرسة برنام یبررس .12جدول 

 5/6 =میانگین 

 ضریب معناداری آمارة تی در جة آزادی انحراف از معیار شدهمیانگین مشاهده بررسی متغیر مورد

 001/0 -54/11 298 60/3 08/4 اهداف نگرشی

به دست آمد. با ، 08/4شده؛ میانگین سی کسبدرة اهداف نگرشی در برنام ةدر بررسی مؤلف

 67/8 – 34/4، )ضعیف( 33/4-0 ةطبق نمرات به سه، است 13تا  0نمرات بین  ةکه دامنتوجه به این

ضعیف ارزیابی کردند  سطح در را مؤلفه این آموزاندانش، شد تقسیم، (خوب) 13 – 68/8، (متوسط)

 (.12جدول )

 آزمون تیاهداف مهارتی از  ةبدنی از جنب تربیت ةشدسی کسبدرة منظور بررسی برنامبه (پ

شده در درسی کسبة نتایج نشان داد دستیابی به اهداف مهارتی در برنام .ای استفاده شدنمونهتک

 (.13جدول )( t = -97/24و  P<01/0تر از میانگین فرضی قرار دارد )سطح پایین
 

 اهداف مهارتی ةبدنی در مؤلفربیتتة شددرسی کسبة بررسی برنام .13جدول 

با به دست آمد که ، 56/3شده؛ میانگین درسی کسبة اهداف مهارتی در برنام ةدر بررسی مؤلف

 33/13 – 67/6، )ضعیف( 66/6-0 ةطبق نمرات به سه، است 20تا  0نمرات بین  ةکه دامنتوجه به این

 ارزیابی ضعیف سطح در را مؤلفه این آموزاندانش، شد تقسیم( خوب) 20 – 34/13، (متوسط)

  (.13 جدول) کردند

 10 =میانگین 

 ضریب معناداری آمارة تی در جة آزادی انحراف از معیار شدهمیانگین مشاهده بررسی متغیر مورد

 001/0 -97/24 299 46/4 56/3 اهداف مهارتی
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 گیریبحث و نتیجه

های ها و عادتکند تا مهارتکند و کمک میمیفرد را به فعالیت بدنی درگیر ، بدنی آموزش تربیت

(. نظام آموزشی 2009، 1زندگی فعال را به دست آورد )تروست و مارسة الزم برای پیروی از شیو

کند. این پژوهش درصدد بود تا بدنی نقش ایفا می درسی تربیتة در تربیت جسمانی از طریق برنام

پنجم  ةبدنی پای درسی تربیتة شده در برنامو کسب اجراشده، درسی قصدشدهة انطباق میان برنام

 د:کنابتدایی شهر بیرجند را مشخص 

درسی ة درسی اجراشده و برنامة د میان برنامشهای این پژوهش مشخص بر اساس یافته (الف

پنجم  ةآموزان پایپنجم ابتدایی در بیرجند انطباق الزم وجود ندارد. دانش ةبدنی پای قصدشده تربیت

اهداف ، های اهداف شناختیبدنی در مؤلفه درسی تربیتة ابتدایی در این پژوهش اجرای برنام

در سطح ضعیف گزارش کردند که این یافته ، بدنی نگرشی و اهداف مهارتی را توسط معلمان تربیت

، 1397، ؛ نظری و همکاران1394، زادپور و محمدیجوادی، های )صالحی عمرانبا نتایج پژوهش

 بدنی مقاطع ابتدایی در سطحی ضعیف اجرا درسی تربیتة ( که بیان داشتند اهداف در برنام2017

های روش آموزش و روش ارزشیابی توسط معلمان آموزان مؤلفهدانش، همسو است. همچنین، شده

 (2005) چان و همکاران هشبدنی را در سطح متوسط گزارش کردند که این یافته با نتایج پژو تربیت

بدنی در وضعیت متوسط قرار دارد و با پژوهش  درسی تربیتة آموزش در برنام ةکه بیان داشتند مؤلف

بدنی از وضعیت متوسطی ( که بیان داشتند ارزشیابی درس تربیت1390) سنه و حقدادی، زادهخسروی

 همسو است.، برخوردار است

رسی قصدشده در پایة پنجم ابتدایی شهر دعدم انطباق الزم میان برنامة درسی اجراشده با برنامة 

تواند حاکی از آن باشد که معلمان نتوانستند آن طور که شایسته است به اجرای برنامة بیرجند می

( در پژوهش خود بیان داشتند 1392دادسر و قیصری )، درسی قصدشده بپردازند. در این زمینه کشکر

ت و تجهیزات ورزشی در مدارس قابلیت اجرایی برنامة درسی تربیت بدنی به دلیل کمبود امکانا

درسی ی از برنامة بدن تیترب( نیز بیان داشتند معلمان 2017، 1397ندارند. نظری و همکاران )

ی به دالیل مختلف نظیر عدم تناسب مطلوب میان اهداف و محتوا و نداشتن تناسب میان بدنتیترب

                                                           
1. Trost & Mars 
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فتحی وارجارگاه و ، اصالنخانیرضایت ندارند. ، موزانآبدنی با توانایی دانشدرسی تربیت برنامة 

وجود زمان کم برای زنگ بیان داشتند ( 1396زاده )عالئی و پیمانی، ورپیله، (1381نوعی )قلعه

 ساعات درسو اینکه ، شودورزش یکی از مشکالتی است که مانع از اجرای مؤثر برنامة درسی می

های نظری و نتایج پژوهش، را نامتناسب دانستند. همچنین های پیشنهادیبا برنامه یبدن تیترب

، ژو، (2008هاردمن )، (2000مارشال و هاردمن )، (1973) 1برینتسون و سینینگ، (1397همکاران )

، کول و، (2018ازکار )، (2015) 2اوجو، (2014کیرک و اودووان )، هاروی، (2011انیس و چن )

ی در بدن تیتربلزوم افزایش ساعات آموزش برنامة درسی  دهندة( نشان2018) اسارتوکیو  لمازیی

 مدارس است.

 تربیت ةدرسی قصدشدة درسی اجراشده با برنامة عدم انطباق الزم میان برنام، و از سوی دیگر

مهارتی ، شناختی ةگرفتن اهداف آموزشی در سه حیطنادیدهپنجم ابتدایی می تواند به دلیل  ةبدنی پای

آموزش و هم در ارزشیابی توسط معلمان تربیت بدنی باشد. در ارتباط با این موضوع و عاطفی هم در 

 درسی تربیتة دارند برنام( در پژوهش خود بیان می1385) امیرتاش و مشرف جوادی، نیز اسمعیلی

اما ، کشور مورد مطالعه تدوین شده 15مهارتی و عاطفی در هر ، اهداف شناختی ةبدنی در سه حیط

مورد توجه معلمان ، مطالعه کشورهای مورد ةحرکتی بیش از اهداف دیگر در هم -وانی اهداف ر

دهد معلمان به اهداف شناختی و عاطفی توجه کمتری نشان می آنانپژوهش ، در واقع بوده است.

این گونه می توان ، دشهای دیگر که ذکر این پژوهش و پژوهش ةبراساس نتیج، دارند. در نهایت

درسی قصدشده تربیت بدنی در ة درسی اجراشده با برنامة عدم انطباق الزم میان برنامه ک کرد تبیین

، فضای ورزشی و کمبود امکانات و تجهیزاتتواند ناشی از پنجم ابتدایی شهر بیرجند می ةپای

آموزان در طراحی و تدوین نکردن به عالقه و توانایی دانشتوجه، محدودیت در زمان زنگ ورزش

آموزان در این بدنی قصدشده با دانش درسی تربیتة عدم تناسب برنام، بدنی درسی تربیتة برنام

مهارتی و عاطفی هم در آموزش و هم در ، شناختی ةگرفتن اهداف آموزشی در سه حیطنادیده، پایه

 بیرجند باشد. پنجم ابتدایی مدارس ةارزشیابی توسط معلمان تربیت بدنی پای

                                                           
1. Brynteson & Sinning 
2. Ojo 
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درسی ة میان برنام کردها مشخص و تحلیل دادهتجزیه ، ل دوم پژوهشاؤدر ارتباط با س (ب

پنجم ابتدایی در شهر بیرجند انطباق الزم وجود  ةبدنی پای درسی قصدشده تربیتة شده و برنامکسب

در سطح ضعیف گزارش را  اهداف شناختی دستیابی به، آموزان در ارتباط با این سؤالندارد. دانش

، صالحی عمرانو ، (1394) های مقصودی سرتشنیزیی این پژوهش با پژوهشهاکردند. یافته

ابتدایی  ةبدنی دور ( که بیان داشتند اهداف آموزشی درس تربیت1394زاد )پور و محمدیجوادی

تواند ناشی از عدم که این امر می، همسو است، اندیافته در سطح دانش کمتر از حد متوسط تحقق

مناسب و عدم آشنایی با  ةتغذی ةنحو، ی بدنیهاتیوضع، یبدن تیترباز آموزان شناخت دانش

، . همچنین(1394، زادپور و محمدیجوادی، صالحی عمرانسرچشمه گیرد )، ی مختلفهاورزش

آموزان به اهداف نگرشی در سطح ضعیفی دست پیدا کردند. ها نشان از آن دارد که دانشداده لیتحل

که بیان داشتند هیچ  (1396) فرشبابیو ، (1390و همکاران ) تاراسیهای هشاین یافته با نتایج پژو

 ةحیط همسو است.، دنشآموزان با اجرای این درس مشاهده عاطفی دانش ةتغییر محسوسی در حیط

های های ورزشی تا حد برنامهتوجه به آن برنامهیزیرا ب، ی جایگاهی ویژه داردبدن تیتربنگرش در 

ی آموزش بدن تیتربنزول خواهد کرد. در « پرورش تن»ی تا حد بدن تیتربهای برنامه گالدیاتوری و

 ةجوانمردی و خالص، ایثار، گذشت، فرهنگی، اجتماعی، اخالقی، های الهیارزش ةکردن همو نهادینه

درسی ة گیرند و تا انگیزه و نگرش مثبتی نسبت به برنامهای پهلوانی در این حیطه جای میمنش

، بنابراین؛ ستینپذیر کسب دانش و مهارت در این حوزه امکان، ی وجود نداشته باشدبدن تیبتر

آموزان های دانشهای مختلف و باالبردن انگیزهایجاد نگرش مثبت در خود معلمان توسط برنامه

 باشد. کنندهکمکتواند در این زمینه توسط معلمان می

آموزان به اهداف مهارتی در سطحی است که دانش های پژوهش حاکی از آنیافته، در نهایت

آموزان به دانشهمسو است. او بیان کرد  (1390ضعیف دست پیدا کردند که با پژوهش رضایی )

 ةحوزسه اهداف در ، بدنی درسى تربیتة در برنا .یافتنداهداف مهارتی در سطح ضعیف دست 

آموزش و ارزشیابى پیشرفت  ةنحو، نتیجه شده است. در مطرح« هاها و نگرشمهارت، هادانش»

اى باشد که با منطق اهداف هماهنگى داشته باشد.در رابطه با گونهآموزان نیز باید بهتحصیلى دانش
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پنجم ابتدایی شهر  ةدرسی قصدشده در پایة شده با برنامدرسی کسبة عدم انطباق الزم میان برنام

شده درسی کسبة دالیل عدم انطباق میان برنام ةدهندنشانتواند بیرجند چند بحث وجود دارد که می

درسی تربیت بدنی  ةموجود در برنام ةگاننگرفتن اهداف سه. جدی1درسی قصدشده باشد:  ةبا برنام

کید بیشتر به بخش مهارتی در این درس سبب أعاطفی( توسط برخی معلمان و ت و مهارتی، )شناختی

درسی قصدشده بیان شده ة یادگیری در برنام ةسه حیط اهدافی که درآموزان نتواند به شود دانشمی

ة امکانات و فضای الزم برای اجرای برنام، . هنگامی که مدارس از نظر تجهیزات2 .یابنددست ، است

 هایی که در این زمینه انجام گرفتهدرسی تربیت بدنی محدودیت دارند )با توجه به نتایج پژوهش

توانند در کنند و در نتیجه نمیبا مشکالتی برخورد می، زه معلمان در آموزشبه همان اندا، (است

شود که . این گونه استنباط می3درسی قصدشده موفق باشند. ة آموزان به اهداف برنامدستیابی دانش

آموزان توجه نکرده شاید این هم یک به عالقه و جنسیت دانش، بدنی موجود درسی تربیتة برنام

درسی تربیت بدنی تالشی ة آموزان با عالقه و اشتیاق برای یادگیری برناماین باشد که دانشدلیل بر 

مثال ورزش فوتبال در مدارس ابتدایی شهر بیرجند طرفدارهای زیادی  برای .دهنداز خود نشان نمی

در حالی ، است ای به این ورزش نشدهپنجم ابتدایی اشاره ةبدنی پایدرسی تربیتة اما در برنام ؛دارد

شوید که فوتبال ورزش اول آن مدرسه متوجه می، کنیدای که حضور پیدا میکه در هر مدرسه

به توجهی بیکنند. که این خاصی این ورزش را دنبال می ةآموزان با عالقمحسوب شده و دانش

 ایی است.پنجم ابتد ةبدنی پای درسی قصدشده تربیتة آموزان یکی از نقاط ضعف برنامدانش ةعالق

درسی ة شده با برنامشده و کسبسی اجرادر ةهای این پژوهش برای انطباق میان برنامبراساس یافته

 شوند:ه میئزیر ارا هایپنجم ابتدایی پیشنهاد ةقصدشده تربیت بدنی پای

لحاظ فضا و  های موجود در مدارس کشور ازدرسی قصدشده با واقعیتة سازی برناممتناسب -

 .آموزانزمان ورزش در جهت افزایش یادگیری در دانش امکانات و

ة چگونگی طراحی برنام ةها یا شهرها درباربدنی در سطح استان مشورت با معلمان تربیت -

 بدنی. درسی تربیت

های پرسش و پاسخ و آزمون، های ترکیبی ارزشیابی نظیر مشاهدهکردن از روشاستفاده -
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بدنی توسط  درسی تربیتة ضعف و قوت در اجرای برنام برای درک بهتر نقاط، عملکردی

 .بدنی معلمان تربیت

از طریق  مهارتی، نگرشی، شناختی ةسه حیط هر اهداف در اهمبت معلمان از کردنآگاه -

 های ضمن خدمت و سمینارهای تخصصی.برگزاری کالس

 .پنجم ابتدایی ةبدنی پای درسی تربیتة آموزان در طراحی برنامدانش ةتوجه به جنسیت و عالق -

 درسی تربیتة طراحی برنام ؛های مختلف استپهناور و دارای استان یاز آنجا که ایران کشور -

ة میان سه برنام ةکردن فاصلتواند گامی در جهت کمبدنی به صورت بومی )استانی( خود می

بدنی درسی تربیتبرنامه، اجرا شده و کسب شده باشد. زیرا در این صورت، درسی قصد شده

، های معلمانتوانایی، فضای ورزشی، های موجود از نظر امکاناتهر استان با توجه به واقعیت

تواند د که این امر میشوطراحی می، های مخصوص آن استانآموزان و ورزشعالقه دانش

 درسی تربیت بدنی حاضر را در سطح گسترده بهبودة های موجود در برنامضعف از طرفی

بدنی می تواند موجب پرورش درسی تربیتة سازی برنامبومی، بخشد و از سوی دیگر

 های ایران عزیز شود.های مختلف در شهرآموزان در ورزشهای دانشاستعداد

 شود:پیشنهادهای پژوهشی زیر بیان می، همچنین

آموزان به عنوان نشدرسی اجرا شده؛ با اتکاء بر نظرات دا ةبا توجه به قضاوت در مورد برنام -

شود در کنندگان اصلی برنامه مد نظر قرار گرفته است؛ به پژوهشگران پیشنهاد میدریافت

. چنین بررسی کنندهای بعدی، به نحوی نظرات معلمان را نیز در اجرای برنامه پژوهش

 موضوعی شود. ةها در این حیطتواند موجب غنای یافتههایی مییافته

پیشنهاد ، پژوهش تنها به مدارس دولتی در سطح شهر بیرجند محدود بود از آنجا که این -

درسی ة برنام شدهکسبو  اجراشده، درسی قصدشدهة پژوهشی در ارتباط با برنام شودیم

ی و در سطح استان یا کشور دولت ریغپنجم ابتدایی در مدارس دولتی و ة ی پایبدن تیترب

 انجام گیرد.

 درسی تربیتة ثیر آن بر انطباق میان برنامأی و تسازیبوم ةشی دربارشود پژوهپیشنهاد می -

 پنجم ابتدایی انجام گیرد. ةشده در پایاجراشده و کسب، شدهقصد بدنی
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 منابع

ة برنام یقیتطب ة(. مطالع1385بتول )، یمشرف جوادو ، محمدیعل، تاشریام، محمدرضا، یلیاسمع

، (28)28، حرکتمجلة منتخب جهان.  یو کشورها انریا ییابتدا ةدور یبدن تیترب یدرس

86-69. 

 یهادگاهید ة(. مقایس1381) علیرضا، نوعیقلعهو ، کوروش، فتحی واجارگاه، محمدعلی، اصالنخانی

جایگاه و وضعیت کمی و کیفی اجرای  ةآموزان دربارو دانش یبدن تیمعلمان ترب، مدیران

 .5 -17، (12)12، حرکت متوسطه.در مدارس راهنمایی و  یبدن تیدرس ترب

 یهاها و چالشفرصت ییشناسا(. 1393حسین )، زادهو پیمانی، محمد، عالئی، الهام، مؤخر ورلهیپ

مطالعات آموزشی و ی. استان خراسان رضو یآموزورزش دانش یرونیو ب یدرون
 .95-112، (9)3، آموزشگاهی

 زانیم ةسیو مقا فیتوص .(1390) ریاردش، یظفرو ، ارض، یصادق، هیسم، تبارییرضا، اهللحیذب، یتاراس

 نیششم .متوسطه ةدور یلیتحص یهاهیدر دانش آموزان پسر در پا یبدن تیتحقق اهداف ترب

 یبدن تیترب ةپژوهشکد، تهران، رانیا یو علوم ورزش یبدن تیترب انیدانشجو یمل شیهما

 ی.و علوم ورزش

در مدارس راهنمایی و  یبدن تیجرا و مشکالت درس تربا ةبررسی نحو(. 1388اله )نیع، یبیحب
 ةنامانی. پاآموزانو دانش یبدن تیمعلمان ترب، شهرستان ورزقان از دیدگاه مدیران طةمتوس

 .تهران، نور واحد تهران امیدانشگاه پ، ارشد یکارشناس

 یبدن تیترب یدرس ةبرنام تی(. وضع1390) دهیعا، دیحقداو ، افسانه، سنه، اریاسفند، زادهیخسرو

 .162-183، (23)6، رانیا یدرس ةمطالعات برنام .یاستان مرکز ةدر مدارس متوسط

 تیمشکالت موجود درس ترب یبررس(. 1395اله )دی، سعادتو ، الهتیهدا، یمیرح، رضا، ییرضا

 دکریبا رو یعلوم انسان یالمللنیکنفرانس ب نیدوم .مدارس رانیمد دگاهیدر مدارس از د یبدن

 .شهیباران اند یپژوهش یشرکت علم، بهشهر، نینو یهابر پژوهش دیو با تأک یاسالم - یبوم



686                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 
 تیدرس ترب ةشداجراشده و آموخته، قصد شده یدرس ةتفاوت برنام زانیم(. 1390نوازاله )، ییرضا

، ارشد یکارشناس ةنامانی. پا90-89 یلیدر سال تحص رازیش 4 یةناح ییسوم راهنما یبدن

 واحد مرودشت. یاه آزاد اسالمدانشگ

و  یبدن تیترب یدرس یزیربرنامه یو الگوها یآموزش یازهاین یبررس .(1396) هیفوز، فریشباب

و  یشناسو جهان در روان رانیا نینو یهاپژوهش یکنفرانس مل نیاول .ورزش در مدارس

 .ترشوش یکاربرد یدانشگاه علم، رازیش، یحقوق و علوم اجتماع، یتیعلوم ترب

تحقق اهداف  زانیم ی(. بررس1394) هیسم، زادیمحمد و، محمد، پوریجواد، میابراه، عمران یصالح

، (2)4، ورزش ةو توسع تیریمدمجلة . ییابتدا ةمدارس دور یبدن تیدرس ترب یآموزش

135-124. 

 تادان.. تهران: علم اسریزی درسیاصول و مفاهیم اساسی برنامه(. 1395کوروش )، فتحی واجارگاه

 نور. امیانتشارات پ: تهران .1ی عموم یبدن تیترب. (1388ابوالفضل )، یفراهان

)راهنمای  یبدن تی(. ارزیابی کتاب معلم ترب1392راحله )، قیصریو ، محمد، دادرس، سارا، کشکر

مدیریت ارتباطات در  .زدیمعلمان مدارس ابتدایی شهر  دگاهیابتدایی از د ةدور تدریس(
 .63-70، (3)1، ورزشی یهارسانه

 یهاموانع و مشکالت برنامه فیتوص (.1395)رضا ، زادهملکو ، دیسع، یصداقت، مهرداد، یمحمد

 یمل شیهما نیچهارم .رانیپرورش ا و کارشناسان آموزش دگاهیاز د یبدن تیترب

 .واحد گرگان یدانشگاه آزاد اسالم، گرگان، یدر علوم ورزش دیجد یدستاوردها

 تیشده و پنهان درس تربتجربه، یرسم یدرس ةبرنام ةسیمقا(. 1394) لیخل، یزیتشنسر یمقصود
، دانشگاه تهران، ارشد یکارشناس ةنامانی. پاشهرکرد ةاول متوسط ةآموزان پسر دوردانش یبدن

 ی.تیو علوم ترب یشناسروان ةدانشکد

فتحی ، مرجان ،میرشمشیری، محمدحسن، امیرتیموری، مصطفی، شریف، محمود، یمهرمحمد

، علیرضا، کیامنش، غالمرضا، نژادخوی، احمدرضا، نصر اصفهانی، کوروش، واجارگاه

 ةبرنام(. 1393) سیدحسن، امیرلوحی و، اهللنعمت، پورموسی، علیرضا، زاده قمصریصادق

 .یمشهد: آستان قدس رضو اندازها.و چشم کردهایرو، هانظرگاه یدرس
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