
  

  در ایران و آلمانمقطع ابتدایی تطبیقی درس تربیت بدنی مطالعه

Comparative study of elementary sport lessons in Iran and 

Germany

  چکیده

ی متخصصین تعلیم و تربیت بوده و هست روش تحقیق آموزش يها نظامیاصل يها ازجملهدغدغههمواره به برنامه درسی بخشی یفیتک

برنامه درسی  يها مؤلفهاز طریق تطبیق  توسعه درحالدرسی در کشورهاي  یزير برنامهتطبیقی یکی از راهکاري بهبود بخشی براي 

کهبر آموزشیکشورهایدیگرودستیابیبهاطالعاتیاستیها برنامهمطالعاتتطبیقی،بررسیدر این سبک.در یک واحد مشخص است

 یرنظیافتهتوسعهکشورهایازآنجاکه .شدهاقدام کردسازی یبومدرسیجدیدویبرنامهدرسیموجودویاتدوینیبرنامهاساسآنبتوانبهاصالحوبهبود

 نگر کلو  مفهومییها حوزهخودبهاهدافوبدنی یتتربدرسیبرنامهدرآلمان

 .باشد یوالمانمایراندوره ابتدایی بدنی یتتربآموزشدرسیبرنامهتطبیقییمطالعه،برهمیناساس،هدفازاینپژوهش،اند کردهتوجه

عناصر متغیرهایتحقیقشامل؛توصیفومقایسهبر اساستحقیقنیزی یژهواهداف

 يها روشبهایندرسویافتهاختصاص؛اهداف،محتوا،زمانازجملهایندوکشوربدنی یتتربدرسیبرنامه

 يدورهبدنی یتتربدرسیاجرا دربرنامهالگوهایموفقجهتپیشنهادمنظور به،بدنی یتتربارزشیابیپیشرفتتحصیلیدانشآموزانبرایاجرایدرس

با تحلیلیبودهو-توصیفییها پژوهشاینمطالعهازنوع .ایراناستآموزش عمومی

و دوکشورایرانبدنی یتتربدرسیبرنامهدراینپژوهشنیز،موردمطالعهیجامعه .استشده داده پاسخازروشجرجبردیبهسؤاالتپژوهشاستفاده

ایران با آلمان دارد به دلیل  بدنی یتتربتفاوت معناداري عناصر برنامه درسی ،دهد یمصلهنشاننتایجحا .شود یمراشاملآلمان

  .رسد یماقتباس برنامه درسی آلمان جهت اجرا در ایران مفید به نظر  المللی ینبورزشی المان در عرصه  هاي یتموفق

بدنی یتترب،آلمان ،وپرورش آموزشتطبیقی، : کلیدي يها واژه



  مقدمه

جسمانی و  هاي یتفعالکه از طریق  شود یمبه بخشی از تعلیم و تربیت عمومی گفته  بدنی یتترب) 1983(همکاران ت و نبی ازنظر

  .شود یممشابه اجرا  هاي یتفعالو  رقص ،یمناستیکژ ، نرمش،ورزش ،مسابقه حرکت از قبل انواع بازي،

، توانایی الزم را براي حل مشکالت و هر نظردیگر، از  وپرورشجامعه آموزشهر جامعه و مقایسه آن با نظام  وپرورش مطالعهآموزش

تا در حل  بخشد یم، ما را توانایی وپرورش آموزشجوامع در حل مشکالت یها تجربهبررسی . سازد یترم افزونمسائل مشابه 

  تحقق آن است وپرورشدرراه آموزشتطبیقی  مطالعهکهرسالتی است مؤثري برداریم و این  يها گامآموزشی خود، های يدشوار

بپردازد، با مشاهده و مقایسه و  وپرورش آموزشیها نظامبه تشریح و توصیف  کوشد یمضمن اینکه 1تطبیقی وپرورش آموزش

اقتصادي، تاریخی و سیاسی ، به تبیین علل فرهنگی، اجتماعی، وپرورش آموزشیها نظامموجود  هاي یتواقعدقیق  وتحلیل یهتجز

و  ها یروزيپمؤثر در ایجاد  هاي ینهو زمعوامل  مجموعتا  کند یمتالش  یتدرنهانیز توجه دارد و  ها نظامموجود  هاي یتواقعپیدایش

  .آموزشی را نشان دهد يها نظامیها شکست

مدون  يها برنامهاطالعات و  کردنا هماهنگب توان یممطالعات تطبیقی یک راهبرد عقالیی جهت استفاده از تجارب دیگران است و 

بهتر  یفیتباکیها برنامهدر مدارس  بدنی یتتربازجمله در زمینه آموزش  کشورمانایشان با شرایط مالی و مالحظات بومیمحلی 

و از منابع کندتنظیم 

  .انسانی و مالی موجود استفاده بهینه نمود

ایران و ور کشدر دو  بدنی یتتربعناصر برنامه درسیآموزش  بامطالعهه کدر این مطالعه تالش پژوهشگران در این جهت بوده است 

درسی آموزش  نقدبرنامه بهخواهیم توانست با دیدگاه علمی  وسیله ینبد.درسی را مدنظر قرار دهند برنامهمفاهیم سازنده آلمان 

مسئله اصلی تحقیق اینبوده است آه  درواقع. ، دبستان، راهنمایی و دبیرستان در ایران بپردازیمبستانید یشپیها دورهدر  بدنی یتترب

و براي  اند کردهمفهومی توجه  يها حوزهخود به چهاهداف و  بدنی یتتربدر برنامه درسی  یافتهتوسعهدر مقایسه با ایران، آشورهاي 

چه نقشی دارد و ابزارها و مواد  ها آنیها برنامهمعلم در . نمایند یماستفاده  اجرایی شدن این اهداف از چه راهبردهایآموزشی

در آن  بدنی یتتربارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دردرس  هاي یوهشو  ها روشهمچنین . آنان چیست موردنظرآموزشی

تحقیق با وضعیت ایران راهکارهاي مفیدي براي بهبود  اي یافتههستند، با مقایسه مند عالقهپژوهشگران  یتدرنها؛ واند کدمشورها ک

  شور ارائهنمایندکدر  بدنی یتتربآموزش 

                                                       
1. Comparative Education



 مدنظرورهاي مختلف را کشدر مقاطع مختلفو در  بدنی یتتربآموزش  يها برنامهلزوم اصالح را که و مطالعاتی بدنی یتتربتوجه به 

در مطالعات وضعیت )2000(2هاردمن و مارشال مثال عنوان به. داده استرا به خود اختصاص ها پژوهش، حجم انبوهی از اند دادهقرار 

، به کار بود مشغول کاناداتورنتوي  در شهرچکی کودرمدرسۀ خصوصی که  بدنی یتتربکه یک معلم  کرده اشارهبدنی یتتربجهانی 

در » ماند ثمر یبفشرده و مخرب یها رقابت، به دلیل وجود بدنی یتتربآموزش  يها دورهمعتقد استسال گذشته، تعداد زیادي از 

 نوبت بهباید تعداد زیادي از دانش آموزان  ها آنبر اساس  دارند که بر اساسآموزشی زیادي وجود  يها برنامه، هنوز هم 2ایندیانا 

مردم کرد بیان  )1999(3یکی از مسئوالن دولتی باهاما. پردازد یمورزشکاران برگزیده » عامهبایستند و معلم فقط به پرورشمعموالً 

شود و لزومی بر توجه یدهاتائ مدرسهدر  يپرور قهرمانبرای یزير برنامهبه که معتقدند، براي پیشرفت ورزشکاران برگزیده، الزم است 

از ). 4،1995گریر(ندارد گیرد، وجود  یدربرمدانش آموزان را  همهپرورش کهبدنی یتتربعمومی درس  برنامهبه 

براي  گذاري یهسرمانیز  بدنی یتتربای یهپایها برنامهروز  یزير برنامهکه  تلقی شود گونه یناروي ورزش  گذاري یهماسریها برنامهکه ینا

  .از نگرانی کردراب هاست مدالب کس

 کهفعالیتجسمانیمنظم،اند دادهنشانپژوهشگران .دهد یمتشکیلها مدرسهبرنامهآموزشیرا دریا و سازندهبخشالزمبدنی یتتربدرس

 .دهند یشرا افزاخودمسئلهحلهای ییو تواناحواسخودرامتمرکزکنندتوانند یمبهترها آن.کند یموتوانیادگیریدانشآموزانرازیاد حافظه

 .ارتباطمناسب محیطآموزشیسالمیایجادخواهندکردخواهند داشتو با) خودهای یهمکالس(یگردمثبتیبهافرادیدگاهد ،ینبه راعالوه

خود فعالیتروزانهرا باجسمانییتو فعالآموزدکهچگونهتحرك بهدانشآموزانمیبدنی یتتربدرس

و آزمون(اجتماعیبرخوردمناسبداشتهباشندیها چالشبتوانندباکه یابندپرورشیا گونهپیرویکنندوبهیسالموازشیوهزندگیفعالیزنددرآم

  )77ص ،1382گرگانی، یآجودان

کسب مهارت،  منظور آموز به دانشکمک به  يبرا یراه عنوان بهیجسمان یتاز فعالاست که در آن  یآموزش ینديفرا ،بدنی یتترب

 یتفعال ياجرا يبرا ها حداکثر رساندنفرصتو به  یرشد مطلوب، کسب سالمت عموم راستاي دانش و نگرش مثبت در ی،آمادگ

  شود یماستفاده یبدن

 ۀاز برنام یحصح استفادة که دهد یمن نشان انسا یکپارچۀدر رشد  یبدن فعالیت در مورد نقش حرکت و گرفته انجامیقاتتحق یجنتا

سالمت  ینضمن تأم ی،و نوجوان یکودک دوران در یژهو بهانسان،  یشناخت روانو  يساختار هاي یژگیوو ورزش مناسب با یحرکت

  ).1390ي،موحد ی،شارم يپورشکور(سازد یمآماده یاجتماع یطدر مح یزندگ يفرد را برا روان، جسم و

                                                       
2. Hardman and Marshall
3 . Bahamas
4 . Grier



را واجد  آموزان-دانش برنامه درسیینمرتبط با ا یرو تداب یمهستند و مفاه یاکتساب يها مهارتجزء بدنی یتتربدرس  يها مهارت

قدرتمند ابزاری بدنی یتتربدرس  .است مؤثر"5تحقق خود "و این صالحیت و توانمندي جدید در خود پنداره  نماید یمیتجدید صالح

 بدنی یتتربآموزش يبرنامههستند و در  یشناخت يها مهارتو  یاجتماع ي،رفتار ي،فرد یانم ي،فرد يها مهارتییادگیریبرا

 یژهو هابه بچهیحرکت ياست که کاهش الگو یدر حال ینا .شدهاست اي یژهوتوجه  یمفهوم يهاو حوزهبه اهداف  یافتهتوسعهیکشورها

 دهند یماکثر مطالعات نشان . یاستحال حاضر دن یبهداشت هاي ینگرانینتر مهماز  یسالگ 16تا  11یعنیرشد،  ییدر دوران طال

  ).1387زندیو فراهانی،(کنند یمیینافراد بالغ را تع ي یندهآیتالگوها و سطح فعال ايفراوانتا حد  یدوران کودک یتفعال يالگوها

و توجه به بهداشت فردي در اهداف سالمت جسمانی  یناگرچهتأمبراي تعلیم و تربیت عمومی، بدنی یتترببر ضرورت  یدباوجودتأک

 وپرورش آموزشو پرورش تن و روان و حفظ سالمت جسمانی و ایجاد عادات بهداشتی در اهداف  ذکرشدهو  وپرورش آموزشزیستی 

در سال  که یدرحالدهد یمایران نشان  وپرورش آموزشدر  بدنی یتترببه تاریخچه  یامانگاه)یتاب ابطحی،(شده گرفتهدبستان در نظر 

 بینی یشپرسمی و اجباري جزو برنامه درسی همه مقاطع تحصیلی اضافه شد اما به دالیل عدم  طور بهبدنی یتتربدرس  1306

 هاي یکاستتوصیفی دیگر نشان از  مطالعات) 1364کرمی،(بودجه و امکانات و نیروي انسانی الزم اجراي ان در عمل صورت نگرفت 

  .دهد یمدر این زمینه نشان 

مناسب براي دانش آموران  درسی برنامه ینو تدویزیر برنامهتوجه به  ضرورت گفته شد، بدنی یتدراهمتتربکه  یلیبه دال ا توجهب

درس  ینبراي ا یمناسب یتابرنامه درساند نمودهیاریتالش بس مختلف درکشورهاي یدرس یزانبرنامه ر یلدل ینهم به .شود یمروشن 

ی درس هاي برنامهیشیآزما واجرايی تجرب یمهن برکنارمطالعه.است طرح قابلاز جهات مختلف  یبرنامه درس هاي جنبهیبررسارائه دهند

 یکتوان مییقیمطالعات تطب ازطریق،برآنداردوعالوه  موجودضرورتوامکانا ت یتوضع منظورشناخت بهیفیتوص مطالعاتیشنهادي،پ

  .پرداخت یدرس هاي برنامهمقایسه بهیفی،توص یقاتگام فراترازتحق

 یآموزش هاي برنامهاداري، سازمان:مانندها  جنبهیبعض نظر ویا ازنقطهرا درمجموع  ینظام آموزش اند دوي،تواند مییقیتطب هاي بررسی

  ).13ص،1382الماسی،(دهدوغیرهموردمطالعهیماده درس یکهای برنامهیاهمچنینو

ینا هاي هاوتفاوت قراردادوشباهتیسهمورد مقاوآلمانیرانادرار ییدوره ابتدا بدنی تربیتدرس تابرنامهپژوهش قصد است  دراین

  .قرارگیريموردمطالعه  یدرس برنامه

 یقاست، تحق یالتیمراکز ا عهددر آن به  یبرنامه درس ینو تدو شود یآلمان بر طبق نظام فدرال اداره م ینظام آموزش که ازآنجایی

 هاي استاناستان هسن از . استان هسن متمرکز است یعنیکشور  ینا هاي استاناز  یکیبدنی تربیتیبرنامه درس يحاضر بر رو

و  ترین بزرگاز  یکیکه  یزفرانکفورت ن. در مرکز کشور آلمان قرار دارد یبًاتقر یسبادنو هرآلمان است و مرکز آن ش يمرکز

  .استان قرار دارد ینآلمان است در ا يشهرها ترین یتپرجمع

                                                       
5. Self realization



مسئلهبیان 

براي ای وپایهیادگیریوفعالیترااساسحرکت،8آیرزجین،7هارتان،6کفارتمانندپژوهشگرانی

هرگونه اجرادرآوردنرادربهوجسمانینیروهایروانیناپذیری تفکیکآنان.دانند میتوانذهنی

  .)1367مشرف جوادي،(دهندیکاصالساسیموردتأکیدقرارمیمنزله بهولیهآموزش،همدرمراحال آنحرکتی

تمریناتدورانکودکیبازي ترین مهم4نوجوانانوتربیتنظریاتانجمنملیتعلیمبراساس

 ها دهدودربازي رانشانمیخویشرشدصحیحکودکدرآنفعالیتیاستکهبازیاست،

 استفادهملیآموزشکودکانکمسن،انجمن.آید درمیبهحرکتها درتمامزمینهرشدونموکودکان

 فقط نهبازی ).1385سید محمدي، ترجمه،9اسالوین(اند راتوصیهکردهومواردمشابهمراکزیادگیری،کارگروهی،کاوش،بازي،ها ازپروژهوسیع

بررشدتواناییهاي شناختی کودکان، بلکه برساخت فیزیولوژیکی او نیز اثري 

دهد راتشکیلمیکودکوشناختیحرکتی –روانی،اجتماعی،رشدعاطفیگوناگوناساسهای دربازيفعالرشدحرکتیوشرکت.داردانکاری یرقابلغ

  ).1998فالول،(

 بدنیدربرنامه تربیتدرس) بیشازنودودودرصد(ها هایآن ایالتودربیشترکشورهایجهان

 یاترکشورها  بیش.حضوردارنددرمدرسهاستکهالزامًاشده ایگنجانده دورهبرایوپسرانتحصیلیدختران

  ).2ص،1382آزمونوآجودانیگرگانی،(اند تأکیدکردهتحصیلیبدنیدربرنامه تربیتدرسطورقانونیبرلزومقرارگرفته به،ها دولت

 تریجزءبرنامه طوررسمیواجب بدنیبه تربیتدرس 1306ارسالاگرچه،دهد مینشان  یرانا وپرورش بدنیدرآموزش تربیتیخچهبه تار ینگاه

نگرفتصورت  درعملآن  اجرايمتخصص، نیرويامکاناتی،منابع مال بینی پیشعدم  یلدل قرارگرفتهامابههمه مقاطع  یلیتحص

  ).194ص1391کریمی،(

ابطحی و (دورهابتداییدرنظرگرفتهشده وپرورش آموزشسالمتیجسمانیوایجادعاداتبهداشتیدرهدفهایوروانوحفظپرورشجسم

- ابعادحسیبایادگیریآموزشیهای هدفرسیدن بهبدنی تربیترسیدن وازسویدیگرهدفازبدنی تربیتدیگرهدفازازسوی).1378همکاران،

  ).17ص،1384واعظ موسوي،(است وعاطفیادراکیحرکتی،

که  شده دادهتنزل  واحديدرس  ینا اهمیت اوقات ینشده بلکه گاه مواردعملییارینه تنهادربس وپرورش آموزشیمصوبات شوراي عال

  .واگذارشده است یدرس به معلم عموم ینا شدهوتدریس وسومحذفدوماول، هاي درپایهییمتخصص در دوره ابتدا بدنی تربیتمعلم 

بدنیورزش تربیتاولمنشوریونسکوازکهدرماده طوري بهاست،یافته بدنیدرمدارسافزایش تربیتبهدرسالمللی هایبین سازمانعلیرغماینکهتوجه

تمریندرنظامآموزشی های فرصتشدهاستکهبایدازطریقفراهمکردنبرده نامحق بنیادیعنوان به

                                                       
6. Kephart
7. Hurtmann
8. Jean ire's
9. Slavin



براي هرکشوریحمایتشودوهمچنینمادهدوماینمنشورتأکیدکهمؤسساتملی

  .)6ص،1978یونسکو،(کنندتالشوپرورش آموزشاجزایودیگررابطهبینفعالیتجسمانیقویتوتایجادتعادلمنظور بدنیبه تربیتبهبودوتوسعه

 وهوشییذهن یتتقو هاي جنبهبه  یعنینشده است؛ یچندان توجه ییدوره ابتدا خصوصًادرآن، واثراتورزش  بهما، یآموزش درنظام

 ودرنتیجهیموجب کاهش رشد جسمان حرکتیفقر،وسالسن  کهدراین درصورتی،شود میتوجه  یرمسائلازسا یشدانش آموزان ب

آن  زدایی تنشبهبازي، یهايخودازتئور بندي نظراندرطبقه ازدانشمندانوصاحببعضیکه طوري به؛شود وتنشدرکودکانمییافسردگ

 تئوري،زدایی تنشتئوریانرژي مازاد، تئوري:که عبارتندازاند  قائلشدهبازي شش طبقه  هاي نظریهبرای4سن  ومی3میشل.اند کرده اشاره

  ).1373،ییالقرا نسلطا(خودیانب ایوتئوري تخلیهتئورییدتکامل،تجد تئوريین،تمر

محققان حوزه تعلیم و تربیت 

 بهراینبپردازند؛جستجوتازهبههای روشوها نوآوريشناساییایجادتغییراتازطریقجدید،برایهای پیشرفتجهتهمگامشدنباتحوالتو

 ازطریقمطالعهایرانبرآناستکهوپرورش آموزشبنیادینسندتحول9- 11اساس،پژوهش حاضردرراستایراهکار

ابتداییکشور المان و ایران  و کشورد بدنی تربیتدرسیبرنامهتطبیقی،

درسیدورةابتدایی  برنامهعناصرهای تفاوتوها شباهتمقایسهکندتاازاینطریقبتواندبدنی تربیتراازمنظردرس

بال به دن .شناساییکندبدنی تربیتکشورهایموردمطالعهراازمنظردرس

مقطع درسیبرنامه،راهکارهاو پیشنهادهاییرابرایبهبودها آنآگاهانهازمندی بهرهوها آنمفیدهای یافتهتجربیاتوسازی ازطریقبومیآن،

  :زیراستهای سؤالایندورهارائهدهد؛بنابراین،اینمطالعهبه دنبالپاسخگوییبه بدنی تربیتدرسیبرنامهایرانوتدوینابتدایی

  ونه استگدر ایران و المان چ بدنی تربیته بلوم در درس یادگیري بر اساس نظری هاي حیطه- 1

  ؟محتواي برنامه درسی المان و ایران چگونه است- 2

  در ایران و المان چگونه است؟ بدنی تربیتدرس  ارائهزمان- 3

  در ایران و آلمان چگونه است؟ بدنی تربیتارزشیابی درس  - 4

  

تحقیقشناسی روش

باتوجهبهماهیتونوعمطالعه کهروشتحقیقدراینپژوهشروشتوصیفیتشریحیاست

 .است شده انجام13ومقایسه12جواري هم،11،تفسیر10بررسیتطبیقیاستدرچهارمرحلهتوصیفکه

                                                       
10. Description
11. Interperation
12. Juxtaposition
13. Compar i son



 لهستانیاست14تطبیقیجرجبرديمطالعهاینروشبرگرفتهازروش

  .استکردهتحقیقاتتطبیقیتبیینشیوهتطبیقیونگارشمقاالتبسیاریدراینزمینه،وپرورش آموزشتدریسوتحقیقدرزمینهها سالپسازکه

چک ازطریقنماینده نظام آموزشی آلماناستاطالعاتاینپژوهش عنوان بهجامعهآماریاینپژوهشنظامآموزشیایرانو ایالت هس آلمان 

 .کهداده هایمختلفرادرخصوصابعادگوناگونموردمطالعهدرخودجایدادندآمده دست بهمتعددیهای فهرست

  .شدندآوری جمعازطریقمکاتبهیاشبکهاینترنتها دادهاین

  گیرينتیجهبحثو

  در ایران و المان چگونه است؟ بدنی تربیتیادگیري بر اساس نظریه بلوم در درس  هاي حیطه:اول سؤالدر مورد 

 بدنی تربیتاهداف برنامه درسی در ) 1(اساس جدول  بر.است بررسی قابلحرکتی روانی،عاطفیدر حیطه شناختی، یادگیريبلوم  ازنظر

در سطح دانش و کسب اطالع نظري درو افزایش  گذاري هدفدر ایران و آلمان در حیطه شناختی تفاوت ااساسی دارند آلمان فاقد 

  .دارد تأکیدایران بر این دو زمینه شناختی  که درحالیاست  بدنی تربیتدر زمینه  تحلیلیقدرت 

:حیطه شناختی

  جسمانیافزایش دانش و اطالعات مربوط به آمادگی    - 1

  و بگارگیري این دانش تغذیهفعالیت جسمانی، ایمنیو حوزه بهداشت، سالمتی بهافزایش دانش مربوط    - 2

شیوه ها و  فراگیريتحلیل حرکات و اجراي حرکت، تواناییمهارت هاي حرکتی و ورزشی، افزایش دانش و اطالعات مربوط به    - 3

  .راهبردهاي بازي و بکار گیري این دانش

:یحیطه عاطف

  جسمانی هاي فعالیتتوسعه نگرش مثبت نسبت به - 4

  جسمانی هاي بازيبه شرکت در  مندي عالقهو  جسمانیتوسعه نگرش مثبت به فعالیت - 5

  همکاري و غیره حساجتماعی شامل فرهنگ جامعه، هاي ارزشتوسعه نگرش مثبت نسبت به -6

و  نفس عزتفردي شامل  هاي ارزشو توسعه  ها آنبهداشتی و سالمتی فردي و رعایت  هاي عاداتتوسعه نگرش مثبت نسبت به - 7

  نفس اعتمادبه

:حرکتی –حیطه روان 

                                                       
14. George ZF. Beredy



  .شکل صحیح به) حرکات مهارتی –غیرانتقالیحر کت  -انتقالی حرکات(بنیادي  هاي مهارتتوانایی انجام  - 8

  آمادگیجسمانی کسب- 9

  جسمانی و ورزش هاي بازيشرکت در - 10

  ورزشییھامھارتیادگیری -١١

شده  تأکیدکدام هدف در چه ایران و المان  دهد میاست که نشان  1همان هدف در جدول  دهنده نشانباال  هاي شمارهاز  هریکی

  است

  

  در حیطه شناختی بدنی تربیتاهداف درس . 1جدول

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  هدفکشور

  ----   *  *  *  *  *  ----   *  ----   *  ----   آلمان

  *  ---  *  *  ----   *  *  *  *  *  *  ایران 

  گنجانده است بدنی تربیتاین اهداف در برنامه درسی * 

 هاي مهارتافزایش دانش و اطالعات مربوط به هدف افزایش دانش و اطالعات مربوط به آمادگی جسمانیو  1بر اساس جدول 

توسعه نگرش  .و راهبردهاي بازي و بکار گیري این دانش ها شیوهفراگیریتحلیل حرکات و اجراي حرکت، تواناییحرکتی و ورزشی،

اهداف حوزه  جزوورزشی در آلمان  هاي مهارتجسمانی،یادگیري  هاي دربازيبه شرکت  مندي عالقهو  جسمانیمثبت به فعالیت 

 ها آنبهداشتی و سالمتی فردي و رعایت  عاداتدوهدفتوسعه نگرش مثبت نسبت به  روي همو در ایران  شود نمیشناختی محسوب 

نشده است پس ایران با  تأکیدجسمانی و ورزش  هاي بازي، شرکت در نفس اعتمادبهو  نفس عزتفردي شامل  هاي ارزشو توسعه 

  .طه یادگیري دارندیتفاوت در ح 10و  7آلمان در اهداف 

و  یراندر محتوي بین ا دهد مینشان  2بر اساس جدول  "تچگونه اس یرانالمان و ا یبرنامه درس يمحتوا  "دوم سؤالدر مورد 

در دوره  بدنی تربیتفعالیت درس  ترین عنوانمهم بهفعالیت  12بدنی تربیتمحتوي برنامه درسی  شود میفاحشی دیه  لمان تفاوتآ

  ).1383،جوادي،امیرتاشاسماعیلی،(بوده است  مدنظرابتدایی 

ورزشی پایه و  هاي مهارتآموزش و تمرین - 3بنیاديحرکتی  هاي مهارتآموزش و تمرین - 2پرورشیجسمانی  هاي بازي- 1

فردیو  هاي مهارتآموزش نظري - 9تمرین جسمانی - 8شنا- 7دومیدانی-6موزونحرکات - 5ژیمناستیک  - 4ها ورزشمقدمات 

- 11آنو رعایت  بهداشتمناسب، ذیهتغایمنی و ورزش، اصولجسمانی و تمرین، فعالیتآموزش نظري اصول سالمتی،-10اجتماعی 

  رقابت و مسابقات ورزشی- 12طبیعتفضاي باز و اردو و فعالیتدر  الیتفع

  ابتدایی در ایران و آلمان بدنی تربیتمقایسه محتوي درس -2جدول



  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  کشور              هدف

  --  --  --  --  --  *  --  *  *  --  *  *  آلمان

  *  ---  *  --  *  *  --  --  --  *  *  *  ایران 

  برنامه درسی  موجوددرفعالیت *

نظري  آموزش،دومیدانیموزون، حرکاتدر ایران محتوي زیمناستیک، دهد میتفاوت محتوي تدریس شده در ایران با المان نشان 

شنا نیز در پایه سومفقط در گنجانده نشده است فعالیت فردي و اجتماعی، فعالیت فضاي باز و اردو و فعالیتدر طبیعت  هاي مهارت

  .با مشکالتی روبرو است ها آناست و  شده مطرحعی طمق

  در ایران و المان چگونه است ؟ بدنی تربیتدرس  ارائهزمان   "سوم تحقیق  سؤالدر مورد 

ساعت  5.5در طول هفته  شده ارائهدروس  کل بهآلمان نسبت  هدر ابتدایی نسبت ب بدنی تربیتدرس  ارائهساعت  3به استناد جدول 

  .کمتر است

  در کشور آلمان و ایرانبدنیتربیتدرس زمانارائھمدت- ٣جدول

  دروس کل بهنسبت  بدنی تربیتدرصد ساعات   تعداد کل ساعات دروس در هفته  در هفته بدنی تربیتتعداد ساعات درس   کشور              زمان

  13  23  3  آلمان

  7.5  26.5  2  ایران 

بررسی در مورد ارزشیابی برنامه درسی نشان  "در ایران و آلمان چگونه است ؟ بدنی تربیتارزشیابی درس "چهارمسؤالدر مورد 

مطرح استبدنی تربیترس نوع ارزشیابی در ارزشیابی د 5دهد می

)ارزیابی مهارتی و حرکتی(مشاهده عملکرد مهارتیدر پایان کالس - 1

)ارزیابی مهارتی و حرکتی(مهارتی در حین بازي و ورزش مشاهد غیر مستقیم عملکرد - 2

آزمون آمادگی جسمانی با استاندارد ملی یا استانی یا کالسی- 3

)طه عاطفییارزیابی ح(کالسرفتار در حین  مشاهده- 4

)حیطه شناختی(آزمون کتبی و شفاهی - 5

  

ارد فاقد ارزیابی در حین بازي و بروز رفتار هم ایران تفاوت معناداري با کشور آلمان د ارزشیابیدر  4با توجه به جدول 

  .است بدنی تربیتدرس  ارزشیابیطبیعی براي 

  

  در کشور ایران و آلمانبدنیتربیتمقایسھ نحوه ارزشیابی درس –۴جدول

مشاهده عملکرد   کشور              زمان

مهارتی  در پایان 

  کالس

 مشاهدهغیرمستقیم

عملکرد مهارتی در حین 

  بازي و ورزش

 یجسمان یآزمون آمادگ

 ییابا استاندارد مل

  یکالس ییااستان

رفتار در حین  مشاهده

  کالس

  آزمون کتبی و شفاهی



  ----   ----   ---  *  ----   آلمان

  *  *  *  ---  *  ایران 

  عالمت وجود ارزشیابی در کشور*

  

پرهیز نموده است  شده ریزي برنامهدارد و از ارزشیابی تصنعی و  تأکیدروي ارزشیابی حین بازي  صرفًاآلمان  دهد مینشان  4جدول 

  .است یادگیريابی براي سنجش تغییر در رفتار و یاین بهترین نوع ارزش رسد میو به نظر 

  

بین عناصر برنامھ درسی ایران و آلمان تفاوت معناداری بھ نظر رسدمیاین تحقیق بھ نظر ھاییافتھبر اساس 

ھنجارھایبر اساس بدنیتربیتعناصر برنامھ درسی کندمیورزشی ایجاب درزمینھٔ موفقیت کشور آلمان رسدمی

.گرددبدنیاعمالتربیتشده و در برنامھ درسی سازیبومیاجتماعی ایران 

و تندرستی، انتشارات دفتر  بدنی یتتربجهان، معاونت  يها مدرسهدر  بدنی یتتربدرس .)1382) انا آزمون جواد، آجودان گرگانی ماند- 

.28، چاپ اول، ص و توسعهتحقیقات 

.13.اسالمی انقالب یعال يشورا ،بدنی یتو تربورزش  یتوضع یابیارز )1390(. یمابراه ی،شکران ؛يمهد یدس، آقا پور- 

. "ییکودکانه و مدرن بر رشد دانش آموزان دختر اوالبتدا هاي يبازیرتأث").1390(احمدرضا  ي،فاطمه و موحد ی،شارم يپورشکور- 

.147- 164، ص 7ش  ورزشی،–یحرکت یادگیريرشد و  یۀنشر

.تهران،روان.یدمحمديس یحییترجمه ،)و کاربست  یهنظر(یتیترب یروانشناس ).1393(یناسالو رابرت - 

،نشریه در ایران باکشورهاي آمریکا و کانادا وپرورش آموزشبدنی یتتربمطالعه تطبیقی وضعیت ).1387ابوالفضل، زندي،بهمن و فراهانی- 

.109ص. ، 1387پاییز و زمستان . ، 12شماره . نشریه علوم حرکتی و ورزش سال ششم، جلد دوم، -97

 سومینمقاالت  گروهنوجوانوجوان،مجموعه  یعو اجتمااخالقی يها ارزش،نقشمدرسهدررشد).١٣٧٣(سلطان القرایی، خلیل- 

.دبیرخانه سمپوزیوم جایگاه تربیت:ناشر  ،تابستان  وپرورش آموزشسمپوزیوم جایگاه تربیت نوجوان، جوان 

. شغلی هاي یتقابلبا رویکرد  بدنی یتتربمدل بهبود کیفیت تربیت نیروي انسانی مقطع کارشناسی  ارائه"). 1391. ( کریمی، جالل- 

.82- 46ص   . ایران. تهران. دانشگاه  تهران. و علوم ورزشی بدنی یتدانشکدهترب. "دکتري رساله

.رشد: تهران یقی،تطب وپرورش آموزش،)1382(محمد یعلی،الماس- 

.،تهران،مرکز نشر دانشگاهیو ورزش در مدارس بدنی یتترب).1367.(بتول ي،مشرف جواد- 
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