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 مقدمه  
های مختلف های آموزشی در حیطهبندی هدفطبقه

یادگیری به تجربه و تخصص فراوان در زمینه آموزش و 
ها از نظر ماهیت و درجه سادگی پرورش نیاز دارد؛ زیرا هدف

ها و سطوح مختلفی قرار دارد. طبقهو پیچیدگی در مقوله
های آموزشی عرضه شده که مختلفی از هدفهای بندی

بندی بلوم است. در طبقه 1بندی بلوممعروفترین آنها طبقه
های آموزشی در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی هدف

ر بندی به دلیل تأکید بگیرد و این نوع طبقهحرکتی قرار می
های مختلف است و نه متمایز کردن های خاص هدفجنبه

های مطلقاً جدا و نامربوط به هم؛ زیرادر طبقهآنها به صورت 
توان مرز مشخصی بین های آموزشی به هیچ وجه نمیفعالیت

. در فلسفه آموزش و  [1]سه حیطه یاد شده تعیین کرد 
پرورش امروز، تربیت بدنی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از 

های بدنی برنامه درسی در نظر گرفته شده است و فعالیت
رود، از برای توسعه و رشد هر دانش آموز به شمار میابزاری 

ها بر این واقعیت استوار است که این رو نظر بیشتر پژوهش
 یابی به اهدافهای تربیت بدنی امر ضروری برای دستکالس

   . [2] باشندآموزش و پرورش دوره ابتدایی می

جزء مهم و حساس آموزش و پرورش  برنامه های درسی
و  تریندر این میان تربیت بدنی نیز از ابتدایی [.3]هستند
های تحصیلی است که از ی درسی در دورهترین برنامهقدیمی

ای های حرکتی و ورزشی نقش عمدهطریق آموزش فعالیت
در تربیت کودکان و نوجوانان پیدا کرده است. برنامه های 
درسی از جمله ابزارهای تربیت اجتماعی دانش آموزان است، 

ی درسی تربیت بدنی بخشی از تجارب نظر اجتماعی برنامه از
دهد که به اجتماعی و عاطفی دانش آموزان را تشکیل می

[. همه 4کند ]شکل حرکت و بازی در مدارس نمود پیدا می
افراد و به ویژه دانش آموزان برای انجام امور روزمره خود 

ه دی کنیازمند آمادگی جسمانی هستند، و در مقایسه با افرا
آمادگی مطلوبی ندارند، افراد دارای آمادگی بدنی مطلوب برای 
انجام یک کار مشخص، انرژی کمتری مصرف خواهند کرد. 

مانی های جستغییر این روند و توجه به گسترش سطح فعالیت
آموزان به طور خاص در جامعه به طور عام و به در بین دانش

 تربیت بدنی در مستلزم یک کار تیمی و طراحی برنامه های
باشد که عادات بهداشتی کودکان اصالح شده و با مدارس می

های جدید زندگی سازگار شوند. یک برنامه قوی نیازمندی
تواند فرصت پرورش آموزش آمادگی جسمانی در مدارس می

. [5] کودکان سالم، قوی و شاداب را در سطح ملّی فراهم آورد
امروزی به دلیل مصرف شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان 

                                                           
1 Bloom 
2 Corbin 

با قند باال، زندگی آپارتمان نشینی، کمبود  غذاهای پرچرب و
های حرکتی و آلودگی هوا در مقایسه با کودکان فرصت

گذشته افزایش یافته است و بسیاری از کودکان امروزی دچار 
[ . با توجه به شواهد علمی، به 7،6اند ]فقر حرکتی شده

طوالنی مدت به بزرگساالن چاق احتمال زیاد کودکان چاق در 
های ناتوان تبدیل شده و در معرض افزایش خطر بیماری

های [ . از این رو، فعالیت7گیرند ]کننده و مرگ ومیر قرار می
تواند به عنوان راهی برای کمک به تربیت بدنی در مدارس می

دانش آموزان برای کسب مهارت، افزایش آمادگی بدنی، دانش 
در راستای رشد مطلوب، کسب سالمت و نگرش مثبت 

عمومی و بهبود سبک زندگی و در نتیجه پیشگیری از 
[ . 8]تحرکی کمک کند اختالالت و مشکالت ناشی از کم

دانش آموزان نیازمند کسب سالمت جسمی و روانی از طریق 
فراهم آوردن موجبات روابط و تعامالت تربیتی سالم و 

نین رشد و به بلوغ محتوای مناسب و موثر هستند. همچ
ها میرسیدن دانش آموزان، باعث تغییرات همه جانبه در آن

گردد و به تبع آن نوعی عدم تعادل در روان و عواطف نوجوان 
ا، هشود. بنابراین محتوای آموزشی مناسب برای آنپدیدار می

های الزم محتوایی است که عالوه بر دادن اطالعات و آگاهی
وغ، به برقراری تدریجی تعادل روانی و ی تغییرات بلدرباره

 [. 10، ۹اجتماعی آنها نیز کمک کند ] 
با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه اهداف 

اهداف  2مختلفی برای درس تربیت بدنی وجود دارد.کوربین
عاطفی، اهداف کسب  –آمادگی جسمانی، اهداف اجتماعی 

های حرکتی، اهداف کنترل و تناسب اندام را جزء مهارت
. [11]اهداف کلی درس تربیت بدنی تلقی کرده است 

همچنین در آموزش و پرورش ایران اهداف اختصاصی تربیت 
 ی شناختیهای تربیتی در سه حیطهبدنی براساس حیطه

 ی انفعالی)اهداف دانشی، شناختی یا آگاهی و معرفت( حیطه
–ی روانی اجتماعی( و حیطه -عاطفی )اهداف نگرشی یا

بندی شده است. با حرکتی )اهداف جسمانی و مهارتی( طبقه
وجود تمام این موارد شواهد نشان دهنده این بود که برنامه

های کلی درس تربیت بدنی ی هدفریزی مطلوبی در زمینه
[. لذا، در نظام 12در آموزش و پرورش ایران وجود نداشت ]

و بر اساس سند تحول بنیادین  13۹1از سال آموزشی ایران 
جدیدی برای درس تربیت  ریزیآموزش و پرورش، برنامه

بدنی انجام شد، هدف این برنامه، بنا به مصوبه شورای عالی 
آموزش و پرورش در تمام مقاطع تحصیلی فراهم کردن 
فرصت مغتنمی برای رشد و تکامل متعادل و متوازن ابعاد 

عاطفی دانش آموزان از طریق فعالیت جسمانی، شناختی و
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های حرکتی و بدنی با رعایت استانداردهای تندرستی و 
های اخیر با ابالغ . در نتیجه در سال[13]موازین اخالقی است 

سند تحول بنیادین، درس تربیت بدنی نیز همگام با سایر 
دروس دچار تغییراتی شده است، که در این میان در پایه 

حتوای درس سالمت و تربیت بدنی شامل ششم ابتدایی م
آمادگی جسمانی، آموزش مقدماتی دو و میدانی و بازی است. 

های بخش آمادگی جسمانی، شامل عوامل آمادگی سرفصل
 های بخشجسمانی مرتبط با سالمتی و اجرا است و سرفصل

تربیت بدنی و سالمت، شامل آشنایی با تأثیر فعالیت جسمانی 
با اصول تغذیه و بهداشت در ورزش، بر سالمت، آشنایی 

های مراقبت از فضاها و های جسمانی در ورزش، روشآسیب
های مختلف است. تجهیزات ورزشی و انواع حرکات در اندام

های درسی باید با توجه به جمعیت هدف طراحی شده برنامه
یابی به اهدافشان مورد ارزیابی قرار و برای اطمینان از دست

، لذا پس از  اتالف وقت و هزینه جلوگیری شودگیرند تا از 
های اجرا های آموزشی معموال اثربخشی برنامهاجرای برنامه

 گیرد.شده مورد بررسی و ارزیابی قرار می
برای مثال مجلسی به مقایسه اثربخشی آموزش تربیت   

( به روش متداول و روش آموزش مهارت 2بدنی عمومی) 
عاطفی و مهارتی دانشجویان  های شناحتی،ورزشی در حیطه

پرداخت و نتیجه گرفت، اجرای الگوی آموزش مهارت ورزشی 
و  تواند به اهداف تعلیمهای تربیت بدنی بیشتر میدر کالس

 [.14]تربیت )شناختی، عاطفی و روانی حرکتی( دست یابد 
-در پژوهش خود به مطالعه تاثیر فعالیت 1المبرگ و همکاران

شناختی پرداختند و نتیجه گرفتند که های بدنی بر عملکرد 
های بدنی تاثیر مثبتی بر عملکرد شناختی کودکان فعالیت

پور نشان داد که اجرای درس تربیت . مطالعه علی [15]دارد 
تواند تأثیر قابل توجهی بر ی آموزش مهارت میبدنی به شیوه

آموزان در مقایسه با اجرای سنتی آمادگی جسمانی دانش
و همکاران، در پژوهشی بیان  2گور  [.16]ه باشد کالس داشت

کردند که برنامه تربیت بدنی اجرا شده در مدارس مورد 
مطالعه، اثر مثبتی بر رشد عاطفی دانش آموزان نداشته ولی  
سیستم عصبی و عضالنی دانش آموزان را توسعه داده است 

و همکاران نشان داد که کسب و 3نتایج پژوهش کوچ   [.17]
توسعه مهارت های حرکتی کودکان، به فعالیت فیزیکی منظم 

 [.18]و معلمین ورزش واجد شرایط بستگی دارد 
و همکاران در پژوهشی به تاثیر فعالیت حرکتی و  4کو

تربیت بدنی در سطوح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کالس 
 شرکت در فعالیت پایه ششم پرداختند. نتایج نشان داد که

                                                           
1 Ellemberg et al 
2 Gur et al 
3 Koc et al  
4 Coe et al 

های ورزشی عالوه بر بهره مند شدن از تناسب اندام، منجر به 
 .[1۹]بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود

در نظام آموزش و پرورش پیشرو، متخصصان تعلیم و  
ست کنند که بهتر اتربیت و روانشناسان تربیتی تأکید می

ریس نوین، های تدروش تدریس قدیمی و معلم محور  با روش
فعال و فراگیرمحور جایگزین گردد. برای آنکه برنامه های 
درسی بتوانند به طور موثر به وظایف خود عمل کنند، برنامه 
ریزان درسی، ناگزیرند مداوم بررسی های الزم را انجام 

 .[20]دهند
با در نظر گرفتن اهداف درس تربیت بدنی درجهت رشد 

ها و ن و ارتقاء مهارتی همه جانبه دانش آموزاو توسعه
توان به دقت و حساسیت طراحی این های آنها، میتوانمندی

ها پی برد و لزوم بازبینی و تعدیل آن را مورد توجه گونه برنامه
قرار داد.  در این راستا در سند بنیادین تحول آموزش و 

ها و محتواهای پرورش تاکید شده که با طراحی سرفصل
های مختلف درسی از جمله ر حوزهدرسی جدید و به روز د

ش آموزان افزایتربیت بدنی، رشد و پیشرفت همه جانبه دانش
و  تربیت بدنی"های جدید، برنامه درسی یابد. یکی از برنامه

مقطع ششم ابتدایی است که به تازگی طراحی و  "سالمت
مصوب شده است. ولی در مورد تحقق اهداف آن در مقایسه 

و میزان تناسب آن با عالئق و ویژگیبا روش سنتی مرسوم 
آموزان اطالعاتی در دسترس نیست؛ از های این گروه از دانش

این رو با توجه به کمبود اطالعات در این زمینه و نیاز بدیهی 
های درسی برای آگاهی از میزان دستیابی به به ارزیابی برنامه

ش ها، مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی بخاهداف این برنامه
آمادگی جسمانی درس سالمت و تربیت بدنی پایه ششم 

)شناختی، عاطفی و  های تربیتی بلومابتدایی بر مبنای حیطه
 حرکتی( در دانش آموزان پسر شکل گرفت.-روانی

 های پژوهشفرضیه
 بدنی تربیت و سالمت درس جسمانی آمادگی برنامه -1

 ششم پایه پسر آموزان دانش عاطفی حیطه یادگیری بر
 . است موثر ابتدایی

 یبدن تربیت و سالمت درس جسمانی آمادگی برنامه -2 
 ششم پایه پسر آموزان دانش شناختی حیطه یادگیری بر

 .است موثر ابتدایی
 یبدن تربیت و سالمت درس جسمانی آمادگی برنامه - 3

 هپای پسر آموزان دانش حرکتی - روانی حیطه یادگیری بر
 .است موثر ابتدایی ششم
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 روش پژوهش 
مطالعه حاضر از نظر هدف و نتایج جزء پژوهش های 

از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع نیمه تجربی  کاربردی و
با پیش آزمون و پس آزمون به همراه گروه کنترل 

 6457ی دانش آموزان پسر) ی آماری، شامل همهاست.جامعه
یق ی دقنفر( پایه ششم ابتدایی شهر ارومیه بودند . جهت اجرا

طرح پژوهش و نیز برای جلوگیری از ایجاد اختالل در سیستم 
گیری در دسترس آموزشی مدارس، با استفاده از روش نمونه

آموزان انتخاب و به صورت تصادفی در دو نفر از دانش 60
وه ی آموزشی در گرگروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. برنامه
ن این گروه به صورت کنترل به این صورت بود که دانش آموزا

بندی کالس، فعالیت دانش آموزان معمول )گرم کردن، گروه
های خود( در درس تربیت بدنی فعالیت داشتند و در گروه

ی درسی مصوب پایه ششم گروه تجربی نیز بر اساس برنامه
ابتدایی که در کتاب راهنمای معلم برای آن الگوهایی ارائه 

 . [4]کت داشتند شده است در درس تربیت بدنی شر

ابزارهای پژوهش دو نوع بوده است. جهت دستیابی به 
های شناختی و عاطفی، از اهداف پژوهش در حیطه

ی محقق ساخته ) براساس کتاب درس تربیت پرسشنامه
 24و سالمت راهنمای معلم ( استفاده شد، که دارای  بدنی

ی شناختی شامل )دانش، درک، ی حیطهسؤال در شش مولفه
سوال در پنج  1۹ربرد، تجزیه تحلیل، ترکیب و ارزیابی( و کا

دهی، ی حیطه عاطفی شامل )دریافت و توجه، پاسخمؤلفه
ارزش گزاری، سازماندهی و درون سازی ارزش( در مقیاس 
پنج امتیازی لیکرت بود، که پایایی آن در یک مطالعه 

ت. مورد تأئید قرار گرف ۹5/0مقدماتی با آلفای کرونباخ معادل 
به منظور بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، پرسش 

نفر از متخصصان تربیت بدنی و علوم  15نامه در اختیار 
تربیتی قرارگرفت و روایی صوری و محتوایی آن تایید شد. 
جهت تعیین روایی سازه ابزار، از تحلیل عاملی اکتشافی و 

اده از فتأئیدی  استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی با است
انجام گرفت. همچنین برای  1های اصلیروش تحلیل مؤلفه

                                                           
1 Principal components analysis 
2 Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) measure 
3 chi-square 
4 Eigenvalue 
5 Varimax rotation 
6 Keizer 
7 Comparative Fit Index(CFI) 
8 Goodness of Fit Index(GFI) 
9 Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI) 

10 Root Mean Squares of Error Approximation (RMSEA)  
11 Root Mean Residual (RMR) 

 
 

 

 یپی بردن به اینکه آیا ماتریس همبستگی بین گویه ها
عاطفی و شناختی از تناسب کافی برای  تحلیل عاملی 

، برای «2اندازه کفایت نمونه گیری»برخوردار است یا نه از 
« تلآزمون کرویت بارت»تعیین همبستگی بین متغیرها از 

 استفاده شد. که میزان بدست آمده برای هر کدام به ترتیب

،  p<00/0) :وآزمون کای اسکوئر به ترتیب 81/0و  82/0
210 =df  ،618/112400/0) و( 3دو= خی>p  ،276 =df  ،
بود و نشان داد که ماتریس همبستگی  دو(= خی34/1240

های پرسشنامه برای تحلیل عاملی تشکیل شده از گویه
های اصلی با معیار استخراج مناسب است. نتایج تحلیل مؤلفه

گویه  20بیشتر از یک  نشان داد که  4ها با ارزش ویژهعامل
ها، هرکدام حداقل روی یک عامل با برای هر یک از حیطه

های استخراج اند و عاملارزش ویژه، بیشتر از یک قرار گرفته
ها را یانس دادهدرصد از وار 84/50و  85/50شده در مجموع 

های اصلی نمایند. در ادامه مجدداً تحلیل مؤلفهتبیین می
و نرمال  5اجرا، و این بار از چرخش متعامد به روش واریماکس

)حداقل همبستگی  = 4/0kبا ضریب  6کردن به روش کیزر
قابل قبول برای قرار گرفتن یک گویه در عامل مربوطه( اجرا 

 گردید. 
تحلیل عاملی تأییدی از شاخص برای ارزیابی الگوی 

، شاخص نیکویی 8، شاخص نیکویی برازش7برازش تطبیقی
 "آر. ام. آر "و   "10آر. ام. اس. ایی. ای"اصالح شده،  ۹برازش

های استخراج استفاده شد. شاخص 2درجه آزادی برابر  11
و شکل  1شده از مدل برای تحلیل عاملی تائیدی در جدول 

های انتخاب شده برای ه معرفدهد کنشان می 2و  1های 
سنجش عوامل فوق، از اعتبار الزم برخوردار است و به خوبی 

 .توانند سازه حیطه عاطفی و شناختی را بسنجدمی
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. خروجی لیزرل برای نشان دادن برازش مدل1جدول  
 حیطه شناختی حیطه عاطفی مولفه

Chi-Square 82/1۹3 73/2۹2 

Df 125 174 

Chi-Square/ df 55/1 68/1 

RMSEA 041/0 046/0 

GFI ۹4/0 ۹3/0 

AGFI ۹1/0 ۹0/0 

CFI ۹6/0 ۹4/0 

NFI ۹0/0 86/0 

RMR 60/0 068/0 

 

.نمودار مدل برازش حیطه عاطفی1شکل 

 –ی روانی حیطهاز سوی دیگر برای بررسی عملکرد در 
حرکتی، از آزمون ورزشی ترکیبی )مصوب آموزش و پرورش 
برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی( و آزمون استاندارد 

متر، انعطاف پذیری، درازو  540ایفرد شامل پنج ماده: دوی 
نشست، بارفیکس اصالح شده و ترکیب بدن )سنجش چربی 

 زیر پوستی( استفاده شد. 

پژوهش در پنج گام صورت گرفت. گام اول تهیه و تنظیم 
ای بود که ) پس از اخذ مجوز از آموزش هفته 12طرح درس 

و پرورش ناحیه دو ارومیه( و با توجه به محتوای مصوب 
آموزش و پرورش برای درس سالمت و تربیت بدنی پایه ششم 

احی شد وهمچنین طرح درس برای یک نیم سال تحصیلی طر

روزانه جهت اجرای پروتکل پژوهش انجام گرفت. گام دوم 
گر بود که مشخص شود آیا دانش کنترل متغیرهای مداخله

های ورزشی خارج از مدرسه دارند یا خیر،که آموزان فعالیت
با تهیه چک لیست کنترل شد. گام سوم، انجام پیش آزمون 

گرفت و دانش ژوهش صورت بود که قبل از اجرای پروتکل پ
ی آموزان هر دو گروه تجربی و کنترل ابتدا پرسشنامه

های شناختی و عاطفی را تکمیل نموده و سپس برای حیطه
ی روانی حرکتی، آزمون ورزشی ترکیبی و ارزشیابی حیطه

 آزمون ایفرد استاندارد را انجام دادند. گام چهارم اجرای
هفته گروه تجربی  12مدت ی اصلی پژوهش بود که به برنامه

پس از گرم کردن برنامه آمادگی جسمانی درس سالمت و 
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 هایتربیت بدنی را اجرا کردند و گروه کنترل نیز برنامه 
دادند. گام معمول و سنتی درس تربیت بدنی را انجام می

پنجم، انجام پس آزمون یا آزمون نهایی بود که پس از اتمام 
.طرح از هر دو گروه گرفته شد

 
.نمودارمدل برازش  حیطه شناختی2شکل

از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای پژوهش، از آزمون 
-جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده  1کلموگروف اسمیرنوف

ها در مستقل برای بررسی همگن بودن گروه tها، از آزمون 
) تجزیه واریانس چندگانه( برای  2پیش آزمون، از آزمون مانوآ

های بین گروهی در پیش آزمون و پس آزمون بررسی تفاوت
جفتی برای بررسی  t)در حیطه شناختی و عاطفی( و از آزمون 

 -تغییرات پیش آزمون به پس آزمون در حیطه ی روانی
مستقل برای مقایسه بین  tحرکتی و در ادامه از آزمون 
(. همچنین ≥p 05/0ناداری گروهی استفاده شد )سطح مع

برای بررسی روایی سازه پرسش نامه روش تحلیل عاملی 
 تاییدی و اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت.

 یافته ها
( نشان داد که میانگین 2نتایج توصیفی پژوهش )جدول 

آموزان گروه تجربی به ترتیب قد و وزن دانش
(Cm24±cm51/1( )Cm21±cm4۹/1 و گروه کنترل )
(kg25/3±kg61/42( )Kg65/3±kg18/44 .بود ) 

                                                           
1 Kolmogorov Smirnov Test 
2 Manova  

 پژوهش هایآزمودنی  توصیفی جدول. 2 جدول

میانگین  میانگین وزن میانگین قد گروه
BMI 

گروه 
 تجربی

Cm24±cm151 kg25/۳±kg61/42 6/2±6/2۳ 

گروه 
 کنترل

Cm21±cm149 Kg65/۳±kg18/44 2/1±5/21 

برنامه آمادگی جسمانی درس سالمت و  فرضیه اول:
یادگیری در حیطه عاطفی دانش آموزان پسر  تربیت بدنی بر

 پایه ششم ابتدایی موثر است.
نتایج آزمون مانوا در پیش آزمون برای بررسی حیطه 
عاطفی نشان داد که تفاوت معناداری به لحاظ میزان یادگیری 
در حیطه عاطفی بین گروه تجربی و کنترل وجود نداشت 

 (. 3)جدول 
که  های آزمون مانوااست که پیش شرط الزم به ذکر

 د بهباشها میها و همگنی کوواریانسشامل همگنی واریانس
( و باکس p= 286/0) ترتیب با استفاده از آزمون لون
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(121/0=p.بررسی شد ) 

. نتایج آزمون مانوا برای مقایسه بین گروهی یادگیری در حیطه  3جدول 
 عاطفی ) پیش آزمون(

 Value F Sig آزمون

Wilks' Lambda 
۹80/0 217/0 ۹54/0 

نشان داد با وجود این، نتایج آزمون مانوا در پس آزمون  
که در کل تفاوت معناداری به لحاظ یادگیری در حیطه 

 (.4عاطفی بین گروه تجربی و کنترل وجود داشت )جدول

.  نتایج آزمون مانوا برای مقایسه بین گروهی در حیطه عاطفی 4جدول
 )پس آزمون(

 Value F Sig آزمون

Wilks' Lambda 347/0 ۹24/1۹ 001/0 

جداگانه متغیرهای وابسته و مقایسه در ادامه برای بررسی 
 tبین گروهی با توجه به معنادار بودن آزمون مانوا از آزمون

 (.5مستقل استفاده شد )جدول 

ها در مستقل برای مقایسه بین گروهی عامل t.  نتایج آزمون 5جدول
 پس آزمون

 آزمون                   
 متغیر     

 مستقل tآزمون  آزمون لون

F Sig Df  مقدارt Sig 

 001/0 180/7 57 250/0 352/1 دریافت

 001/0 886/5 160/50 005/0 4۹8/8 پاسخ

 001/0 061/8 405/45 010/0 052/7 گذاریارزش

 001/0 445/5 57 ۹7۹/0 001/0 سازماندهی

 001/0 444/4 57 075/0 2۹3/3 سازیدرون

یافته ها نشان داد در پیش آزمون تفاوت معناداری به 
ها وجود ندارد، ولی در پس لحاظ یادگیری عاطفی بین گروه

آزمون تفاوت معنا دار مشاهده شد. همچنین، با استفاده از 
( 5ها )جدول مستقل و مقایسه بین گروهی عامل tآزمون 

ی عاطفی های حیطهی عاملمشخص شد که درکلیه
)دریافت، پاسخ، ارزش گذاری، سازمان دهی، درون سازی( 

توان ها تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین، میگروهبین 
گیری کرد که برنامه آموزشی آمادگی جسمانی و نتیجه

ش ی عاطفی دانتربیت بدنی بر یادگیری در حیطه –سالمت 
  آموزان پسر پایه ششم ابتدایی تاثیرگذار بوده است.

برنامه آمادگی جسمانی درس سالمت و  فرضیه دوم:
یادگیری در حیطه شناختی دانش آموزان پسر  رتربیت بدنی ب

 پایه ششم ابتدایی موثر است.
های مربوط به حیطه شناختی با توجه به در بررسی یافته

وجود تفاوت معنادار در دو عامل یادگیری شناختی در مرحله 
های پیش آزمون از پس آزمون کم شد و از پیش آزمون، داده

برای مقایسه بین گروهی  tآزمون مانوا و در ادامه آزمون 
ها که خالص تغییرات از پیش ها با استفاده از این دادهعامل

(. 7و  6باشند، انجام گرفت )جدول آزمون به پس آزمون می
های آزمون مانوا که شامل همگنی همچنین، پیش شرط

باشد به ترتیب با استفاده ها و همگنی کوواریانس میواریانس
 بررسی شد. (p=1۹3/0و باکس) (p= 346/0آزمون لون )

.  نتایج آزمون مانوا برای مقایسه بین گروهی یادگیری 6جدول 
 ها در حیطه شناختیآزمودنی

 Value F Sig آزمون
Wilks' Lambda 504/0 520/8 001/0 

های حیطه مستقل برای مقایسه بین گروهی عامل t.  نتایج آزمون 7جدول 
 یادگیری شناختی

 آزمون      
 متغیر

 مستقل tآزمون  آزمون لون

F Sig df  مقدارt Sig 

 001/0 826/3 57 183/0 818/1 دانش

 056/0 ۹51/1 160/50 200/0 680/1 درک

 052/0 ۹84/1 405/45 114/0 580/2 کاربرد

 002/0 284/3 57 842/0 040/0 تجزیه

 002/0 2۹0/3 57 48۹/0 456/0 ترکیب

 001/0 660/4 63۹/45 008/0 638/7 ارزشیابی

 که در کل ادها نشان دمقایسه خالص تغییرات بین گروه
جود ها وتفاوت معناداری به لحاظ یادگیری شناختی بین گروه

مستقل و مقایسه  t، با استفاده از آزمون داشته است. همچنین
ها مشخص شد که در بیشتر اجزای بین گروهی عامل

ترکیب، ارزشیابی( بین یادگیری شناختی )دانش، تجربه، 
ها تفاوت معناداری وجود دارد، ولی در دو عامل درک و گروه

رفت گتوان نتیجهکاربرد تفاوت معناداری مشاهده نشد. لذا می
ی تربیت بدن –که برنامه آموزشی آمادگی جسمانی و سالمت 

ی شناختی دانش آموزان موثر بوده بر یادگیری در حیطه
 است. 

مه آمادگی جسمانی درس سالمت و برنا فرضیه سوم:
حرکتی دانش  -یادگیری در حیطه روانی  تربیت بدنی بر

 آموزان پسر پایه ششم ابتدایی موثر است.
برای ارزشیابی برنامه آموزشی در حیطه روانی حرکتی از 
آزمون ورزشی ترکیبی و آزمون ایفرد استفاده شد که نتایج 

ارائه شده  ۹و  8هر یک به صورت مجزا به ترتیب در جدول 
است. در مورد آزمون ورزشی ترکیبی، برای بررسی تغییرات 

فتی ج tدرون گروهی در دو گروه تجربی و کنترل از آزمون 
و برای مقایسه بین گروهی در پیش آزمون و پس آزمون از 

مستقل استفاده شد. و برای مقایسه درون گروهی  tآزمون 
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جفتی استفاده شد،   tهای گوناگون آزمون ایفرد از آزمونماده 
به عالوه برای مقایسه بین گروهی، پیش آزمون از پس آزمون 

آزمون بین  کم شد و خالص تغییرات از پیش آزمون به پس
 دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

ها ی دو گروه در آزمون . مقایسه بین گروهی عملکرد آزمودنی 8جدول 
 حرکتی( در پیش آزمون و پس آزمون -ورزشی ترکیبی )حیطه روانی

 آزمون        
 متغیر

 مرحله

 مستقل tآزمون  آزمون لون

F Sig df  مقدارt Sig 

عملکرد در 
ورزشی آزمون 

 ترکیبی

پیش 
 آزمون

036/0 850/0 57 403/0- 688/0 

پس 
 آزمون

31۹/1 256/0 57 863/2- 006/0 

های بین مستقل برای بررسی تفاوت tنتایج آزمون 
ا هگروهی نشان داد در پیش آزمون تفاوت معناداری بین گروه

وجود ندارد، اما در پس آزمون تفاوت معناداری بین دو گروه 
و عملکرد در آزمون ورزشی گروه تجربی بهتر از وجود داشت 

 (.۹گروه کنترل بود )جدول 

ها در مجموعه آزمون .  مقایسه بین گروهی عملکرد آزمودنی 9جدول
 حرکتی( -ایفرد )حیطه روانی

 آزمون               
 متغیر

 مستقل  tآزمون آزمون لون

F Sig df  مقدارt Sig 

 015/0 -51۹/2 08/47 004/0 200/۹ متر 540دوی 

 001/0 486/3 57 67۹/0 173/0 انعطاف پذیری

 000/0 ۹50/3 57 105/0 713/2 درازونشست

 000/0 184/4 57 383/0 733/0 بارفیکس اصالح شده

 387/0 -873/0 57 3۹3/0 740/0 درصد چربی

مقایسه بین گروهی خالص تغییرات )از  ۹نتایج جدول  
مستقل را  tپیش آزمون به پس آزمون( با استفاده از آزمون 

های گوناگون دهد، غیر از درصد چربی در مادهنشان می
ها وجود داشت و غیر آزمون ایفرد، تفاوت معناداری بین گروه

های هی گروه تجربی در مادهاازدرصد چربی رکورد آزمودنی
گوناگون مجموعه آزمون ایفرد در حد معناداری بهتر از گروه 

گیری کرد در کل برنامه توان نتیجهکنترل بود. لذا می
آموزشی آمادگی جسمانی و سالمت تربیت بدنی بر عملکرد 

حرکتی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی  –حیطه روانی 
 اثر بخش بوده است.

 گیریبحث و نتیجه
های تربیت بدنی در مدارس باید به عنوان یک برنامه

قسمت اساسی برنامه کامل درسی مدرسه مورد توجه قرار 
گیرد. بررسی منظم میزان تغییرات ایجاد شده، در درس 

سالمت و تربیت بدنی بر اساس برنامه درسی ملّی در 
تری در مورد اثربخشی این های تربیتی اطالعات دقیقحیطه

، این در حالی است که اکثر مطالعات کنددروس فراهم می
انجام شده در مورد توصیف وضعیت فضاهای آموزشی، 
امکانات یا دیدگاه معلمان و مدیران و دانش آموزان نسبت به 
این دروس و به طور کلی طرح مسائل و مشکالت اجرایی 

های درسی است و راجع به اثربخشی و میزان دستیابی برنامه
ها مطالعه کمتری صورت گرفته است. به اهداف این برنامه

نتایج این مطالعه نشان داد در مقایسه با شیوه سنتی مرسوم، 
اجرای بخش آمادگی جسمانی و سالمت تربیت بدنی بر 

های مربوط یعنی دریافت، یادگیری در حیطه عاطفی و مؤلفه
سازی در دانش گذاری، سازماندهی و درونیپاسخ، ارزش

 ابتدایی تاثیر مثبت معناداری داشته آموزان پسر پایه ششم
است و در حقیقت اجرای این برنامه توانسته است باعث رشد 
و افزایش آگاهی و یادگیری دانش آموزان در حیطه عاطفی 

-شود. اثربخشی حیطه عاطفی موجب رشد و تکامل دانش

هایی مانند راستگویی، عدالت، تواند در ویژگیآموزان می
احترام به دیگران و پایبندی به مقررات، تواضع، درستکاری، 

و کارایی اجتماعی شود. رشد عاطفی صرفاً به تغییر نگرش 
شود، بلکه آنها تغییرات عاطفی و شاگردان محدود نمی

دهند. اجتماعی در رفتار حرکتی و ورزشی خود هم نشان می
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر در حیطه 

 [20]، کو و همکاران[14]طالعات مجلسی عاطفی با نتایج م
باشد. همچنین با نتایج پژوهش گور و همکاران همسو می

باشد. شاید یکی از دالیل اثرگذاری این غیر همسو می [18]
برنامه مدّ نظر قرار دادن نکات قابل توجه در آموزش آمادگی 
جسمانی پایه ششم باشد که به صورت مکتوب و کامل و با 

مبانی علمی تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی از  استفاده از
آمادگی جسمانی تحت قالب آمادگی جسمانی مرتبط با 
سالمتی و آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا یا مهارت، به صورت 
راهنما در اختیار معلم ورزش قرار داده شده است. از دالیل 

توان از اجراشدن  برنامه دیگر اثر بخش بودن این حیطه می
ای هادگی جسمانی به صورت ایستگاهی نام برد که فعالیتآم

جسمانی را از حالت خشکی وخسته کنندگی خارج کرده و از 
کند. شاید یکی از دالیل دل زدگی دانش آموزان جلوگیری می

ها محل مناسبی برای توسعه خود دیگر این باشد که، بازی
های پنداری و اعتماد به نفس دانش آموزان هستند و کالس

بدنی برای شکل دهی تصویر ذهنی مناسب از خود تربیت
بسیار تعیین کننده هستند. احتماالً اجرای برنامه آمادگی 
جسمانی برنامه سالمت و تربیت بدنی به صورت بازی هم 
توانسته است موجب افزایش یادگیری در حیطه عاطفی شود 

 یچرا که وقتی دانش آموزی حین بازی گروهی به دلیل کوتاه
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 همکاران وناهید طالبی                                                                                               ت بدنی پایه ششم ابتدایی بررسی اثربخشی بخش آمادگی جسمانی درس سالمت و تربی

شود، و تعامل بین معلم و در انجام مسئولیت خود طرد می
یابی عدم موفقیت، در نهایت موجب درک دانش آموز و علّت

ی مفهوم مسئولیت پذیری در کودک خواهد شد و برنامه
تواند چنین تجربیاتی را برای دانش مند و دارای الگو مینظام

 آموزان فراهم کنند.

داد به طور کلی بین دو گروه های این پژوهش نشان یافته
های مرتبط با حیطه شناختی )دانش، تجربی در اکثر مؤلفه

تجزیه، ترکیب و ارزشیابی( تفاوت معناداری وجود داشت. لذا 
ی آموزشی آمادگی جسمانی و توان بیان کرد که برنامهمی

سالمت تربیت بدنی یادگیری در حیطه شناختی دانش 
اثربخش بوده است که نتایج این آموزان پسر پایه ششم 

[، کو و 17[، گور و همکاران ] 14تحقیق، با نتایج مجلسی ]
[ 18[ و کوچ ]  15[ ، المبرگ و همکاران ] 1۹همکاران ] 

همسو بوده است. تکامل شناختی نیز بخشی از فرآیند تربیتی 
 ی تفکر و هوشبدنی است. قوههای تربیتدانش آموز در برنامه

ب شود. کسان فعالیت جسمانی به کار گرفته میفرد در جری
دانش مربوط به تندرستی، بهداشت ورزشی، اهمیّت تمرین، 

ها روندی ضرورت رعایت رژیم غذایی متعادل به فعالیت
بخشد و همگی در حیطه شناختی قرار دارند. از هوشمند می

نظر پژوهشگران از دالیل اثربخش بودن حیطه شناختی این 
وان به هدف چینی مناسب این برنامه و توجه ویژه تبرنامه می

به گسترش دانش علم تربیت بدنی و ورزش در برنامه آمادگی 
جسمانی دانست که دانش آموزان حین انجام فعالیت ورزشی 

جویند. با مفاهیم نظری نیز آشنا شده و از آن بهره می
های مرتبط به آن ، اضافه وزن و بیماریمفاهیمی مانند چاقی

های قلبی عروقی، دیابت، آپنه در خواب و... که شامل بیماری
های درمانی شده که عالوه بر تهدید سالمت عمومی هزینه

کنند. آشنایی و شناخت طرز گزافی هم به جامعه تحمیل می
بدنی در هنگام نشستن، ایستادن، راه رفتن و صحیح وضعیت

خود  های بدنیها و قابلیتدویدن و آگاهی از محدودیت
همگی موجب شادی و نشاط شده و دانش آموزان از کالس 

برند و در نتیجه کالس جذاب شده و برنامه ورزش لذّت می
کند. همچنین آشنایی با اطالعات مفید و اثربخش جلوه می

مربوط به بهداشت و تغذیه ورزشی و نیز رعایت موارد ایمنی 
 های جسمانی و حرکات ممنوعه( همگیدر کالس )آسیب

 تواند از دالیل اثر بخش بودن حیطه شناحتی باشد. می

های معنی دار تحقیقات نشان داده که دستیابی به هدف
ای منظم و کامل نیاز دارد که محتوای یا ارزشمند به برنامه

آن در برگیرنده اهداف تربیتی آموزش و پرورش باشد. در این 
حیطه پژوهش احتماالً یکی از دالیل اثر بخش بودن این 

هماهنگ بودن محتوای فعالیت جسمانی با نیازها و ویژگی
باشد. که به فراخور های سنی دانش آموزان پایه ششم می

اهداف و با الهام از نیازها تنظیم شده است و چون در هردو 
محور عمده جسمی و روانی سازماندهی شده است، توانسته 

ارتقا است مورد توجه دانش آموزان قرار گرفته و موجب 
کارایی، اثربخشی و بهره وری برنامه گردد. از دالیل دیگر 

 بندی صحیح اجرایتوان به زماناثربخش بودن این برنامه، می
برنامه اشاره نمود که به تعداد جلسات آموزشی در طول سال 
تحصیلی طراحی و به صورت طرح درس اجرا شده است در 

رنامه طبق حالیکه در شیوه آموزش سنتی ورزش مدارس، ب
باشد. همچنین یافته ها نشان سلیقه و عالقه معلم ورزش می

داد، تفاوت بین گروه تجربی وکنترل، در حیطه روانی حرکتی 
نیز معنادار بوده و گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل 

های مختلف حیطه تری در مولفه)شیوه سنتی( بهبود بیش
[ که نشان 14مجلسی ]و با نتایج  حرکتی داشته است -روانی

داد اجرای کالس درس تربیت بدنی با استفاده از آموزش 
های یادگیری تأثیر مهارت در مقابل روش متداول بر حیطه

مثبت و مستقیمی دارد همسو و همخوانی دارد. احتماال علّت 
اثربخش بودن حیطه روانی حرکتی را بتوان به متناسب بودن 

با وضعیت بدنی دانش  های آمادگی جسمانیبخش فعالیت
ریزی، طبق آموزان پایه ششم مرتبط دانست، که برنامه

ساله بوده و موارد  12و  11ها و نیازهای دانش آموزان ویژگی
مربوط به آغاز دوران بلوغ، رشد پاها به مدت کوتاهی سریع 

های خون و تر از اندام فوقانی، افزایش وزن، افزایش سلول
ش عملکرد قلب و تنفس و تأثیرگذاری تعداد هموگلوبین، افزای

های ورزشی در کسب و ارتقای آمادگی بیشتر فعالیت
جسمانی مد نظر قرار گرفته است. و در نهایت موجبات بهبود 
و توسعه استقامت قلبی، تنفسی، انعطاف پذیری، قدرت، 
چابکی، هماهنگی و تعادل در گروه تجربی شده است که با 

[ همخوانی دارد. وی در مطالعه 16پور ] نتایج مطالعه علی
خود به این نتیجه رسید که اجرای درس تربیت بدنی همراه 
با آموزش طناب برای دانش آموزان بر آمادگی جسمانی و 
حرکتی آنها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. به طور کلی می

گیری کرد که در مقایسه با شیوه سنتی کالس توان نتیجه
بخش آمادگی جسمانی، برنامه سالمت و بدنی، اجرای تربیت

تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی در مجموع اثربخشی بهتری بر 
 -های تربیتی بلوم )شناختی، عاطفی و روانیمبنای حیطه

حرکتی( داشته است. در مورد عدم تغییر درصد چربی بدن 
توان گفت احتماال این حجم فعالیت محرک کافی برای می

ربی بدن نبوده است و برای ایجاد تغییرات در درصد چ
تغییرات در درصد چربی بدنی نیاز به تعداد جلسات تمرین و 

 تری است. مدت زمان طوالنی
در نهایت با توجه به اهمیّت درس تربیت بدنی در رشد و 

شود که با توسعه جسمی و ذهنی دانش آموزان  توصیه می
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یادگیری اجرای الگوی مصوب آموزش و پرورش به افزایش  
دانش آموزان بر اساس اهداف درس تربیت بدنی کمک شود. 
از سوی دیگر با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش مبنی 
بر اینکه انجام تمرینات آمادگی جسمانی به صورت بازی باعث 

ود ششود، بنابراین پیشنهاد میافزایش اثربخشی و کارایی می
ی هابا زمان و تعداد کالس ها و متناسبها در قالب بازیبرنامه

درس تربیت بدنی در طول هفته دانش آموزان مقطع ابتدایی 
طراحی شود و برای اجرای بهینه این برنامه در تمامی مدارس 
از معلمان و متخصصین تربیت بدنی استفاده شود، همچنین 
مسئوالن و کارشناسان ادارات تربیت بدنی وزارت آموزش و 

هایی به صورت ضمن خدمت هپرورش، با گذاشتن دور
های جدید را به طور منظم به معلمان های الزم و یافتهآموزش

ریزان و طراحان الگوهای ورزش مدارس انتقال دهند. و برنامه
 درسیبرنامه تربیت بدنی مدارس، در هنگام تدوین برنامه

جدید برای دانش آموزان به وضعیت فضای فیزیکی مدارس و 
ایی کشور توجه داشته باشند، به طوری نیز وضعیت جغرافی

که در برخی از مناطق کشور ممکن است، در برخی از فصول 
 های درسی وجود نداشته باشد.امکان اجرای اینگونه برنامه
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