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 وضعيتآموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساري نسبت به   دانشيبررسي ديدگاه اوليا

  و ورزشبدني  تربيتفعلي درس 
  ١سيد محمدحسين رضوي دكتر

  2طاهره قاسم پور
  چكيده

و بدني  تربيت فعلي درس وضعيت مدارس ابتدايي شهر ساري نسبت به آموزان دانش ين تحقيق، بررسي ديدگاه اوليااي   هدف از اجراي
 شامل جامعة آماري. نامه انجام گرفت  توصيفي از نوع پيمايشي است كه به روش ميداني و با استفاده از پرسش،روش تحقيق. ورزش بود

طور تصادفي ه  نفر از اولياست كه ب384 شامل نة آمارينمو شهر ساري و ة مدارس ابتدايي دولتي دخترانه و پسرانآموزان دانش اولياي
. ييد مورد استفاده قرار گرفت پس از تأ،كار گرفته شده هاي مورد نظر بمتغيرنامه كه براي  روايي و پايايي پرسش.  انتخاب شدنداي خوشه

ي تحقيق نيز با ها فرضيهبراي آزمون ) 2 ( توصيفي با استفاده از روش آمارها تجزيه و توصيف داده) 1 ( در دو بخشها تجزيه و تحليل داده
بدني  تربيت نسبت به درس  اساس نتايج پژوهش، ديدگاه اوليا،بر. استفاده شد)  مستقلـt از آزمون (استنباطي استفاده از روش مناسب آمار

و روش  52/3 ارزشيابي ،43/3ن درس اي  وزشي اوليا در بخش محتوا و آمها گرفته به پاسخ ق مثبت بود و ميانگين امتيازهاي تعلّ،و ورزش
 محتوا و آموزش، ارزشيابي و : در موردآموزان دانش  نيز نشان داد، بين ديدگاه اوليايها فرضيهنتايج آزمون .  بود5 از 73/3تدريس نوين 

  . ي وجود نداشتدار معنيروش تدريس نوين، تفاوت 
   

  . توا، روش تدريس نوين، ديدگاه، ارزشيابي، مح اوليا:ي كليديها واژه
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  مقدمه
شود و به عنوان  ميتي انسان را شامل ي شخصيها ي حركتي و جنبهها يتفعالعلم تربيت بدني، مباحثي همچون 

ال با در مدارسبدني  تربيت.  تعليم و تربيت مطرح استيكي از اركان بسيار مهمتفعي جسماني و حركتي ها ي
 در حفظ سالمتي و روند تكامل و رشد استعدادهاي جسماني  يمبه عنوان عامل بسيار مهتواند  مي ،شده سازماندهي

كا به تي را با اتّي شخصيها ي حركتي، پرورش جنبهها يتفعالگام با گسترش هم بدني  تربيت. فاي نقش كنداي 
  . )11 (شود ميي گروهي موجب ها يتفعالي بدني و شركت در ها يتفعال

 كه هو نقش آن در تندرستي و شادابي، يكي از مباحثي بودبدني  تربيت ورزش و ةاخير، مقول ةدر چند ده
نتايج به . ن زمينه صورت گرفته استاي  دي در و تحقيقات متعدهنظران علوم ورزشي قرار داشت  صاحبتوجهمورد 

ي در مؤثّر، عامل  يافته مان بدني و سازمنظّمي ها يتفعال كه ورزش و داللت بر اين موضوع داشت ،دست آمده
 و نوجوانان كه قشر آموزان دانش سالمتي و نشاط و شادابي تمام اقشار جامعه است و شادابي و نشاط ةتوسع
ن مهم اي  دستيابي به. نده استي آة سالمت روحي و رواني جامعةكنند ، تضمين دهند مياز جامعه را تشكيل   ميعظي

  . )13 (شود ميها ممكن   ورزشي در مدارس و آموزشگاهمنظّمي ها يتفعال و اجرايبدني  تربيت درس ةدر ساي
ر  اعتماد به نفس را افزايش دهد و تصو  سالمتي شود،ةتواند سبب حفظ و توسع مي منظّم بدني يتفعال

 و عواقب و آموزان دانش به روند رو به رشد چاقي در توجهبا . جاد كنداي  مثبت و مناسبي نسبت به خويشتن در فرد
الزم است، . . . ، ديابت و  عضالنيـ، مشكالت اسكلتي  ي قلبي عروقيها مشكالت ناشي از آن از جمله بيماري

ن اي   ما درةندي آكودكان و نوجوانان معطوف دارند تا نسل ـ يتفعال به اي  ويژهتوجهمعلمان و مربيان و والدين 
ها  ي مناسبي در آنها تواند، عادت مي به ورزش در دوران تحصيل وزانآم دانشتشويق . زمينه با بحران مواجه نشود

مان ورزش در معلّ  له، أن مساي   بهتوجهبا . وجود آورد و سالمتي آنان را در طول دوران زندگي تضمين كنده ب
در . ه باشند داشتآموزان دانشايفا كنند و مشاركت مناسب و مثبتي در آمادگي بدني   يمتوانند نقش مه ميمدارس 
فا اي   بدنييتفعالها به  را در آمادگي بدني و تشويق آن  يم نيز نقش بسيار مهها مان ورزش، والدين بچهكنار معلّ

 از طريق نمونه و مثال مسائل ها ترين الگو و سرمشق فرزندانشان هستند و از آنجا كه بچه ها بزرگ معموالَ آن. كنند
دهد، شركت  ميتحقيقات نشان . ت والدين الگوهاي مناسبي براي فرزندانشان باشندكنند، الزم اس ميرا بهتر درك 

  . )2 ( شوديتفعالتواند، سبب افزايش شركت فرزندانشان در  ميي بدني ها يتفعالوالدين در 
 يتفعالن زمينه، اي  هاي جسماني و موارد الزم در تواند از طريق آموزش مهارت ميبدني  تربيتكالس 

جاد انگيزه در اي   بدني در مدرسه،يتفعالهدف واضح و آشكار ارتقاي . ي در تمام طول عمر را افزايش دهدبدن
جاد انگيزه براي اي   مهم درةفلّييدات اجتماعي به عنوان يك مؤغالباَ تأ.  بودن استفعال براي آموزان دانش
 ةي جامعمان و ديگر بزرگساالن و حتّ، خانواده، معلّ، والدين ييد از جانب دوستانتأ.  شناخته شده استآموزان دانش
 جسماني را ارتقا دهند و براي افزايش يتفعالتوانند  ميبدني  تربيتمان از آنجا كه معلّ.  بسيار مهم است،مدرسه
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ر ميان د. ها صورت گيرد تواند از طريق آن ميييدات اجتماعي نيز ي جالبي دارند، تأها دهاي  ،آموزان دانشانگيزه در 
  . )11 (ترين منبع هستند ترين و قوي ، والدين مهمها ييدات اجتماعي براي بچهمنابع فراوان تأ

شوند،  ميي مبتني بر نگرش، مقاصد مثبتي را كه با هنجارهاي جامعه تعيين ها به طور خالصه، پژوهش
 و ها نگرش مثبت با ارزش. دانند مي جسماني يتفعال كودكان نسبت به گيري  تصميمةكنند ترين عوامل تعيين مهم

هنجارهاي اجتماعي، پذيرش كودكان را نسبت به باورها و . كنند مي جسماني رشد يتفعالباورهاي مثبت نسبت به 
بنابراين . در تغيير رفتار باشند  يمتوانند عامل مه مين افراد مهم اي . دهد ميرفتارهاي افراد مهم محيطشان، افزايش 

 رو، مقاله حاضر نگرش والدين را  اين از. )8 (كننده است  تعيين، جسماني كودكانيتفعالوالدين در  اجتماعي تأثير
  . كند ميو ورزش بررسي بدني  تربيتنسبت به درس 

 اي و ورزش در مدارس به ميزان قابل مالحظهبدني  تربيت گذشته تعداد مطالعات راجع به  در دو دهة
تزاده در مورد توصيف  ن زمينه را نمازياي  ارش درلين گزافزايش داشته است و اوي ها در دبستانبدني  تربيت وضعي

ن اي  ن بهاق ارائه كرد و از آن به بعد هم عالقه محّق1353استان سيستان و بلوچستان و استان مركزي در سال 
 مدارس يت خودياري اوليا حاكي از آن بود كه اقداما،به دست آمد نتايجي كه از اين تحقيق. موضوع افزايش يافت

 اند در پژوهش ديگر، مديران اظهار داشته. )16 ( بوده استيئ بسيار جز،ي ورزشي مدارسها يتفعالبراي پيشبرد 
. )3 (كنند  پيشرفت ورزشي فرزندان خود را مانند ساير دروس تعقيب نميآموزان دانش اولياي درصد 73 تا 66
ي، اوليااند  درصد از مديران ابراز داشته59: ارشد خود به اين نتايج دست يافت نامة كارشناسي پاياننژاد در  تيهم 

ت را نسبت به ي سطح اهم، درصد از اوليا16. دهند ت مييفرزندان خود اهمبدني  تربيتي به  تا حدآموزان دانش
 درصد اولياي 40اكي از آن است، ، حنتايج تحقيق ديگر. )17 (اند  زياد و بسيار زياد اعالم نمودهدر حدبدني  تربيت
 سعيد دقيقه ،ن نتايجاي  همسو با. )12 (دهند ميي به پيشرفت ورزشي فرزندان خود ناهميتگونه   هيچآموزان دانش

 وضعيت ،آموزان دانش از تحقيق وي، اولياي به دست آمدهاساس نتايج  بر. رضايي نيز به نتايج مشابهي دست يافت
در . )6 (گونه آگاهي الزم را در اين خصوص ندارند كنند و هيچ ميانشان را پيگيري ندرس تربيت بدني فرزند

ي ورزشي ها  كم و خيلي كم پيشرفت در حدآموزان دانشاز نظر اكثر مديران، والدين  :تحقيق ديگر نيز آمده است
 مطلوبي نسبت به درس در حديا ان، اولماز نظر اكثر معلّ. كنند ميفرزندان خود را در مقايسه با ساير دروس تعقيب 

اولياي در نتيجه تحقيق جليلي نيز، ارتباط دبيران با . )10 (دهند ميتربيت بدني فرزندان خود عالقه نشان 
دني موافقند  با درس تربيت ب اغلب اوليادر نتايج تحقيق ديگر آمده است،. )4 ( ضعيف عنوان شده استآموزان دانش

اشاره كردند،  تعدادي ديگر،. )14 ( بعد از مطالعه قرار دارد نسبت به ورزشآموزان دانش و ميزان رغبت و عالقة
نتايج تحقيق . )2 و 11 و 8 (باشد ميو ورزش مثبت بدني  تربيت نسبت به درس آموزان دانشنگرش اولياي 

 گزارش كردند و از وسطت م و مديران در حد؛ كمدر حد  رااوليا توجهن، ما حاكي از آن است كه اكثر معلّ،ريمظفّ
. )25 (اند گزارش كردهتوسط  را نسبت به درس تربيت بدني در حد منوال مسؤتوجهن و مديران، امطرفي ديگر معلّ
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ا ام  ؛كنند مي از ورزش فرزندانشان حمايت آموزان دانش، والدين اند ن ديگر در نتايج تحقيقات خود اظهار داشتهاقمحقّ
كنند و عقيده دارند كه فقط آوردن  مي مهم تلقي ن،ا همانند ساير موضوعات برنامه درسيربدني  تربيتها درس  آن

  . )22 ( قبولي در درس ورزش كافي استنمرة
يت بدني در مدارس  ديدگاه والدين در خصوص درس ترباهميتن فوق و اق به نظرات محقّتوجهبا 

 محتوا و آموزش، وضعيت چه ديدگاهي نسبت به آموزان دانشكه اولياي   پژوهش عبارت از اينفرزندانشان، مسألة
  ارزشيابي و روش تدريس نوين درس تربيت بدني و ورزش فرزندانشان دارند؟

درس   به كافيتوجه ،فانه در اكثر مدارس كشور مامتأس به نتايج مطالعات انجام شده، توجهبا 
ن ام داليل كمبود اماكن و تجهيزات، كمبود معلّبه. گردد  و در سطح نامطلوبي اجرا ميشود نميبدني  تربيت

به ت و جايگاه خود را ياهم ن درس هنوزاي ،غيرهو بدني  تربيتت درس ي، عدم شناخت والدين از اهممتخصص
بررسي و توصيف شده  مان از ديدگاه مديران و معلّ انجام شدهت تحقيقاتاكثري ،عالوه بر اين.  نياورده استدست
در مدارس ابتدايي صورت نگرفته ) اولياديدگاه  (ن بارهاي  كه تاكنون تحقيقي بدين صورت در ناي   بههتوجبا . است
 در جهت كمك به  نتايج به دست آمدهةن موضوع و ارائاي   با بررسي و توصيفكوشد تا مي، تحقيق حاضر است
  . الي تعليم و تربيت گام مثبتي برداردريزان آموزشي نظام آموزش و پرورش در راستاي اهداف ع الن و برنامهؤومس
  

    تحقيقشناسي روش
پژوهش،   اينجامعة آماري.  پيمايشي است كه به شكل ميداني اجرا شدـپژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي 

 ندهست شهر ساري ل تا پنجم دخترانه و پسرانة مدارس دولتي مقطع ابتدايي اوآموزان دانش) پدر و مادر ( اولياةيكلّ
 6 ( مدرسه12.  انتخاب گرديدنداي طور تصادفي خوشهه  كه ب نفر از اوليا384 شامل نمونة آماري. ) نفر769/15(

شدند، به  ل تا پنجم ميي اوها  پايهآموز كه شامل همة  دانش32، از هر مدرسه )پسرانه ة مدرس6، مدرسة دخترانه
گردد   تحقيق ارسال نامة  پرسش384شدند،  مي نفر 384امل ش ها كه مجموعاً  طور تصادفي انتخاب و به والدين آن

در اين . دادند  را تشكيل نمونة آماريي خود را تحويل دادند كه در واقع تعداد ها نامه  پرسش،ها  نفر آن341كه 
نامه است كه پس از تعيين روايي و پايايي آن مورد  هاي مورد نظر، پرسشمتغيري گير ازهاند ة پژوهش، وسيل

 براي پاسخ 5 نمرة ( ارزشي ليكرت5اي و با مقياس   گزينه5 پرسش 43نامه شامل  پرسش. برداري قرار گرفت هرهب
 ميي عموها سؤالهاي فردي و  ل در ارتباط با ويژگي بخش، بخش او4و در )  براي خيلي كم1 ، و نمرةخيلي زياد

و ورزش بدني  تربيت و روش تدريس نوين ي بخش آموزش و محتوا، ارزشيابيها سؤالي بعدي شامل ها و بخش 
تاداننظران و اس  نفر از صاحب15ي تحقيق بين ها نامه روايي محتوايي، ابتدا پرسش تعيين براي. ه و تنظيم شدتهي 

فكري  محترم، نظرات و پيشنهادهاي آنان با همتادان ت توزيع گرديد پس از دريافت نظرات اسدر رشته مديري
 نسخه از آن، 30 تعداد ،نامه براي تعيين پايايي پرسش. نامه لحاظ گرديد شاور در ويرايش پرسش راهنما و متاداناس
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گرديد و پس  توزيع)  نفر از مادران15 نفر از پدران و 15 ( يكي از مدارس ساريآموزان دانش نفر از والدين 30بين 
 . محاسبه گرديد89/0ضريب پايايي   ، با استفاده از فرمول تعيين ضريب آلفاي كرونباخآوري جمعاز تكميل و 
بندي   از آمار توصيفي براي طبقهها براي تحليل داده. اند ي تحقيق نبودهها كه اين تعداد، جزء نمونه توضيح اين

از . ي پراكندگي مانند ميانگين استفاده شده استها احي جدول توزيع فراواني و محاسبه شاخصي خام، طرّها نمره
ها از آزمون متغيرهاي پارامتريك، ابتدا براي تعيين توزيع طبيعي  ي برخورداري از آزمونآمار استنباطي برا

ها متغيري بين ها كالموگروف ـ اسميرنف استفاده شد، سپس از آزمون لوين براي تعيين تجانس واريانس
هاي مستقل استفاده   از آزمون تي مستقل براي گروهمقايسه و تعيين تفاوت نگرش اوليابرداري شد و براي  بهره

  . انجام گرفت spss13افزار  نرم ي آماري با استفاده ازها تمام تجزيه و تحليل. شده است
    

  ي تحقيقها يافته
  نتايج توصيفي

  .  درصد مادر بودند14/57 درصد پدر و 86/42: اوليا نسبت وضعيت ـ1
 درصد 08/33، ) درصد39/70 مادرها درصد و 61/46پدرها  ( درصد زير ليسانس52/51:  تحصيليوضعيت ـ2

 درصد 16/13پدرها  ( درصد فوق ليسانس و دكتري14/7و )  درصد97/26  درصد و مادرها23/14پدرها  (ليسانس
  . بودند)  درصد63/2و مادرها 

سابقة  درصد داراي 53/10 ورزشي و قهرماني و  درصد بدون سابقة47/89: و قهرماني ورزشي  سابقةوضعيت ـ3
  . بودند)  درصد60/4 درصد و مادرها 42/18پدرها  (و قهرماني ورزشي

 درصد بدون شغل 23/43و )  درصد34/24 درصد و مادرها 100پدرها  ( درصد شاغل77/56:  شغلوضعيت ـ4
  . بودند

  
   محتوا و آموزش، ارزشيابي و روش تدريس وضعيت نسبت به ها ي آماري ديدگاه آزمودنيها شاخص. 1جدول 

  و ورزشبدني  تربيت درس نوين
    ميانگين

  روش تدريس نوين  ارزشيابي  محتوا و آموزش  والدين   
  68/3  59/3  49/3  پدر
  76/3  45/3  39/3  مادر

  73/3  52/3  43/3  مجموع
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ي آماري مربوط به نگرش والدين در مورد ها شود، تفاوت چنداني بين شاخص ميطور كه مشاهده  همان
  . و ورزش وجود نداردبدني  تربيتشيابي و روش تدريس نوين درس  محتوا و آموزش، ارزوضعيت

  
  ي تحقيقها فرضيهنتايج حاصل از بررسي 

 محتوا و آموزش، ارزشيابي و روش تدريس نوين درس وضعيت نسبت به ها بررسي تفاوت ميزان ديدگاه آزمودني
 نشان داده 5هاي مستقل در جدول   گروهtتربيت بدني و ورزش، هدف اين تحقيق است كه با استفاده از آزمون 

  . شده است
  

   محتوا و آموزش، ارزشيابي و روش تدريس وضعيت نسبت به ها  ديدگاه آزمودني مقايسة.2جدول 
  نوين درس تربيت بدني و ورزش

  p مقدار  درجه آزادي  tمقدار  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  والدين  
محتوا و   541/0  49/3  154  پدر

  092/0  295  691/1  578/0  39/3  186  مادر  آموزش

  ارزشيابي  658/0  59/3  150  پدر
  070/0  290  802/1  663/0  45/3  185  مادر

روش تدريس   637/0  68/3  155  پدر
  339/0  300  ـ958/0  565/0  76/3  190  مادر  نوين

   
محاسبه شده در مقايسه  t، مقداردهد مي را نشان ها فرضيهي ها مطابق جدول فوق كه نتايج تحليل يافته  

شود،  مي معنادار گزارش نشد، و بين دو گروه والدين اختالفي مشاهده نP≥05.0 بحراني در سطح t با مقدار
 محتوا، ارزشيابي و روش تدريس نوين درس تربيت بدني و ورزش وضعيت نگرش يكساني در مورد ،اوليابنابراين 
  . داشتند

  
  يگير  نتيجهبحث و

 تدوين كتاب درسي را براي درس ،ها آزمودني  درصد از68بيشتر از دهد كه  ميي پژوهش حاضر نشان ها يافته
 89) 1368 (ادي سجةدر تحقيقات مرور شد.  زياد و خيلي زياد ضروري عنوان كردندبدني و ورزش در حد تربيت

 89  وناممعلّ  درصد از77) 1378 (يا  در تحقيق آدينه،اوليا  درصد از67) 1380 ( فالح در تحقيق،نامدرصد از معلّ
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 تدوين كتاب درسي را براي درس ،اوليا درصد از 50بيش از ) 1386 ( و در تحقيق انوشه،درصد از مديران
در مطالعات خود  نيز )1376 (، خبيري)1369 (نژاد تي، هم)1384 (ريمظفّ. اند بدني و ورزش ضروري داشته تربيت
م  نبودن معلّ،ها  از آزمودني درصد59 حدود ي پژوهش حاضر نشان داد،ها يافته. يج مشابهي دست يافتندبه نتا

 يافته مطالعاتن نتيجه با اي . اند بدني و ورزش ذكر كرده بدني را از مشكالت اصلي درس تربيت كرده تربيت تحصيل
.  همخواني دارد)1372 ( لطيفي،)1375 (رشيدي، )1368 (اديسج، )1371 ( دقيقه رضايي،)1353 (زاده مازين

در مطالعات نيز ) 1990 (ردمن و مارشالها  و)1386 ( انوشه،)1384 (ري مظفّ،)1378 (اي ه آدين،)1376 (چيان كوزه
 يت حسقو ت،اوليا  درصد از85/39ي پژوهش حاضر نشان داد، ها  يافته.خود به نتايج مشابهي دست يافتند

  يافته با نتايجناي .  زياد و خيلي زياد ارزيابي نمودندحد  در،بدني و ورزش  تربيتممعلّ سيلةبه وپذيري را  توليؤمس
 83بيشتر از  دهد كه ميي پژوهش حاضر نشان ها يافته.  همخواني دارد)1997 (ديويسو ) 1386 (ي انوشهها يافته

 بر بهبود آمادگي جسماني و حركتي هاي آمادگي جسماني  برگزاري آزمونتأثير ،آموزان دانش ياوليادرصد از 
دستيابي فرزندشان به اهداف ،اوليا در صد از 73باالي . اند و خيلي زياد توصيف نموده  زيادفرزندشان را در حد 

 ،اوليا  درصد از48بيشتر از . اند  زياد و خيلي زياد توصيف نمودهي ورزشي در حدها زمونآرا از نتايج بدني  تربيت
 زياد و خيلي در حد(بدني  تربيتفرزندشان به ارزيابي و امتحان درس بدني  تربيتم درس  كه معلّاند اذعان نموده

بدني  تربيتم  كه معلّاند  زياد و خيلي زياد اذعان نموده در حداوليا درصد از 45بيشتر از . دهند ميت ياهم) زياد
 با نتايج پژوهش انوشه ها  يافتهاين. دهند مينمره نظر آمادگي جسماني   ازآموزان دانشفرزندشان به پيشرفت 

 در يافته او،.  مغايرت داشت)1384 (ري مظفّ پژوهش حاضر با پژوهشيها از طرفي يافته. همخواني دارد) 1386(
 اختصاص آموزان دانشو ورزش را به افزايش آمادگي جسماني بدني  تربيت درس ةن نمراممعلّ  درصد از27فقط 
 زياد و خيلي زياد  در حدآموزان دانش ياوليا  درصد از46 بيش از ي پژوهش حاضر نشان داد،ها هيافت. دهند مي

. دهد ميهاي ورزشي نمره   از نظر يادگيري مهارتآموزان دانشبه پيشرفت بدني  تربيتم  كه معلّاند اذعان نموده
 نامت معلّاكثري) 1384 (يرفّ مظةيافت  در واوليا درصد از 46) 1386 (انوشه :ن زمينهاي  مرور شده در يها پژوهش

 1ونتگور پيلون و شن. ندددا ميهاي ورزشي نمره   از نظر يادگيري مهارتآموزان دانشبه پيشرفت )  درصد92(
 در درس آموزان دانشو ورزش مدارس ابتدايي انگلستان شامل پيشرفت بدني  تربيتبه ارزشيابي درس ) 1976(

  يكي از، كشور جهان26بدني  تربيت وضعيت ةدر مطالع) 1990 (ردمن و مارشالها . كنند مياشاره بدني  تربيت
ي ها چنين يافته و هم. عنوان كرده است  ميشده و اجراشده را عدم ارزشيابي رس ي تعيينها هاي بين برنامه تفاوت

 خيلي زياد بوده  و زياد درصد در حد79 ،)تلفيقي ( نوينسير از روش تداوليا استقبال پژوهش حاضر نشان داد،
 همخواني )1386 (ي انوشهها يافته ولي با نتيجة ؛شت داهماهنگي) 1384 (ريمظفّ مطالعات يافتةاست كه با 

 افزايش ميزان ،جاد پويايي و نشاطاي  ن نوع روش تدريس دراي  تأثير ،اوليا درصد 87حدود ، چنين همنداشت و 
_____________________________________________________________ 

1. Guerpillon&shenton 
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نيز ) 1386 ( و انوشه)1384 (ريمظفّ. اند  زياد خيلي زياد ارزيابي نمودهدآمادگي جسماني و يادگيري مهارت را در ح
 از  درصد53 بيشتر از ي پژوهش حاضر نشان داد،ها  يافتهچنين هم. در مطالعات خود به نتايج مشابهي دست يافتند

  كه بااند ي كم انتخاب نموده كم و خيلةگزين  را در حد تلفيقيةسايل ورزشي مورد نياز براي برنام امكانات و و،اوليا
توسط  مة گزين در حد كه)1384 (ريمظفّ مطالعات  نتيجةبا ولي ؛مطابقت داشت) 1386 ( مطالعات انوشهنتيجة
  . شت همخواني ندا،بودم شده اعال

در تبيين اين . ها وجود ندارد ي بين نگرش آندار معني نگرش والدين نشان داد كه تفاوت نتايج مقايسة
هتوان چنين بيان كرد، با  مي ها هفرضيت براي بهبود ، تحقيقات مرور شده به نتايج تحقيق حاضر وتوجدرس وضعي 
 ،ريزي صحيح و اصولي كرده در اجراي برنامه م تحصيل و استفاده از معلّ تدوين كتاب درسي،شزو وربدني  تربيت
چنين  هم ؛ن درس شوداي  والدين و ديگران نسبت بهتر شدن نظرات  تواند باعث مثبت ميكه اين ناپذير است  اجتناب

برگزاري  ي كهتأثير به توجهبا . كيد داشتند تأشزو وربدني  تربيت درس  ارزشيابياهميتها بر  هر دو آن
نيز همانند بدني  تربيتدرس   دارد،آموزان دانش هاي آمادگي جسماني بر بهبود آمادگي جسماني و حركتي آزمون

ن درس ام و معلّاوليااگر . نياز به ارزشيابي و تعيين نمره داردبدني  تربيت ي رسيدن به اهدافساير دروس برا
 آن به تأثير ،ي خارج از مدرسه نيز ارزشيابي گرددها يتفعال بدين صورت كه ،با هم هماهنگ باشندبدني  تربيت

ه نتايج تحقيق  بتوجهچنين با  و هم .شود مين درس جبران اي  شود و بدين وسيله كمبود ساعات ميمراتب بيشتر 
  آن درتأثيرري و انوشه در استفاده از روش تدريس تلفيقي در مدارس ابتدايي و  مطالعات مظفّحاضر و نتايج يافتة

  به افزايش ساعات درس تربيت بدني بهتر دروس ديگر و يادداري طوالني آن وو يادگيري جاد پويايي و نشاطاي 
، اين آگاهي والدين و اند  زياد و خيلي زياد توصيف نموده آن را در حدتأثيرييد و  باال تأرا در حد اين امر ،اولياكه 

بدني و ورزش در مدارس ابتدايي  ق اهداف تربيتآحاد جامعه به اين حقايق، باعث ايجاد نگرش مثبت و تحقّ
  . شود مي

 به ارزشيابي اولياتي كه ي به اهمتوجهبا  شود  پيشنهاد مي، آمدهبه دست اطّالعات به مجموع توجهبا 
 ةي خارج از مدرسها يتفعال هم به اي  نمره،اوليان درس با همكاري اي  نام معلّ،دهند ميو ورزش بدني  تربيتدرس 
 تشويق و ،ي حركتي و ورزش خارج از مدرسهها يتفعال ة براي ادامآموزان دانش اختصاص دهند تا آموزان دانش

، طرح درس استاندارد و كتاب درس  تربيت بدنيوالن و كارشناسان مسؤشود مي پيشنهاد چنين  و همدترغيب شون
 توجهچنين براي دبيران به عنوان راهنماي تدريس اين درس تدوين كنند و با   و همآموزان دانش برايبدني  تربيت

   .س ابتدايي اقدام نمايندي اين روش در مدارگير كاره  از روش تدريس نوين در باوليابه استقبال 
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  منابع و مĤخذ
 شهرستان ة دخترانيي مدارس ابتداآموزان دانش توصيف نظرات مديران و معلمان و «. )1378(. ،پروانهاي آدينه .1

 نامة پايان. »در مدارس مذكوربدني  تربيت چگونگي اجراي درس هاي چهارم و پنجم دربارة راك پايها
 . )23ص (واحد تهران مركزي ـ  ميو علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالبدني  تربيتدانشكدة كارشناسي ارشد، 

 فعلي وضعيت مدارس ابتدايي شهر تهران نسبت به آموزان اولياي دانشبررسي ديدگاه «. )1386(. سروناز  انوشه،.2
  . م و تحقيقاتواحد علو  ـ مي ارشد، دانشگاه آزاد اسالنامة كارشناسي پايان. »درس تربيت بدني و ورزش

 نامة كارشناسي پايان. »در مدارس استان خوزستانبدني  تربيت وضعيتبررسي «. )1373(. پور،سعيد  اصل سعيدي.3
 . مو علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلّبدني  تربيتدانشكدة ارشد، 

هنمايي در شهر در مقطع رابدني  تربيتبررسي عوامل مانع پيشرفت درس «. )1369(. ينقوام الد  جليلي،.4
 . م تهرانريزي دانشگاه تربيت معلّ  ارشد، برنامهنامة كارشناسي پايان. »باختران

5.ابتدايي مدارس تهران در مورد مان ورزش دورةتجزيه و تحليل نظرات تعدادي از معلّ«. )1376(. د خبيري، محم 
 رزش مدارس با تأكيد بر دورةو  مي علمجموعه مقاالت دومين كنگرة. »زنگ ورزش و پيشنهادهاي اصالحي

 . وزارت آموزش و پرورشبدني  تربيتابتدايي 
نامة  پايان. » استان خراساندر مدارس پسرانةبدني  تربيت وضعيتبررسي «. )1371(. سعيد  دقيقه رضايي،.6

 . مو علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلّبدني  تربيتدانشكدة  ارشد، كارشناسي
 پسرانه و دخترانة  هاي در آموزشگاهبدني  تربيت درس وضعيتتوصيف و تحليل «. )1375(. احمد  رشيدي،.7

نامة  پايان. »مان تربيت بدنيشهر و شهميرزاد از ديدگاه مديران و معلّ آموزش و پرورش منطقة مهدي
 . سو علوم ورزشي دانشگاه تربيت مدربدني  تربيت ارشد، گروه كارشناسي

نامة  پايان. » دختر ابتدايي مدارس تبريزآموزان دانشررسي نگرش والدين به ورزش ب«. )1374(. مهين  رضايي،.8
 . و علوم ورزشي دانشگاه تبريزبدني  تربيت ارشد، گروه كارشناسي

9.در مدارس ابتدايي آموزش و پرورش مناطق بدني  تربيت اجراي درس بررسي نحوة«. )1368( هللاادي، نصرا سج
 . سو علوم ورزشي دانشگاه تربيت مدربدني  تربيت ارشد، گروه امة كارشناسين پايان. »بيستگانه تهران

10.دخترانه و پسرانه (در مدارسبدني  تربيتبررسي و ارزشيابي تدريس درس «. )1376(. محسن دزاده، شيرمحم (
ه تربيت و علوم ورزشي دانشگابدني  تربيتدانشكدة  ارشد، نامة كارشناسي پايان. »استان آذربايجان شرقي

 . ممعلّ
توسطة  مدارس راهنمايي و ماوليا نگرش مديران و  توصيف و مقايسة«. )1380(. آبادي، محسن  فالح علي.11

و علوم ورزشي بدني  تربيتدانشكدة  ارشد، نامة كارشناسي پايان. »شهر يزد نسبت به درس تربيت بدني
 . واحد تهران مركزي ـ  ميدانشگاه آزاد اسال
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مدارس استان بدني  تربيتهاي جاري   برنامهوضعيتبررسي و تجزيه و تحليل «. )1371(. درمحممي  كاشف،.12
 . م تهرانو علوم ورزشي دانشگاه تربيت معلّبدني  تربيتدانشكدة  كارشناسي ارشد، نامة پايان. »آذربايجان غربي

مجموعه مقاالت . » ابتدايي دورةدربدني  تربيت درس  ري اساسيضرورت بازنگ«. )1376(. هاشم چيان،  كوزه.13
  . وزارت آموزش و پرورشبدني  تربيت ابتدايي  ورزش مدارس با تأكيد بر دورة مي علدومين كنگرة

. »در شهرستان دزفولبدني  تربيت كنوني درس وضعيتبررسي و ارزشيابي «. )1372( هللا  تحج  لطيفي،.14
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