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چکیده
کارگیري رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت هدف عمدة این پژوهش ضرورت و امکان سنجی به:هدف

.بدنی مقطع ابتدایی است
لوم تربیتی با گرایش نفر از استادان و صاحب نظران رشتۀ ع18جامعۀ آماري این پژوهش را :شناسیروش
ریزي و نفر از استادان و صاحب نظران رشتۀ تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه21ریزي درسی و برنامه

گیري نمونهصورت دهند که بههاي دولتی شهر تهران تشکیل میآشنا به برنامه درسی تربیت بدنیِ دانشگاه
سؤالی 25عات مورد نیاز از طریق پرسشنامۀ محقق ساختۀ اطال. اندهدفمند یا مبتنی بر هدف انتخاب شده

اي مورد بررسی قرار گرفته تک نمونهtلگاریتمی و -جمع آوري شده و با استفاده از دو روش آماري خطی
.است

که دیدگاه متخصصان با توجه به جنسیت و میزان موافقت آنان نسبت به نتایج تحقیق نشن داد:هایافته
دار است و دیدگاه متخصصان با توجه به سابقه صورت تلفیقی معنیدرسی تربیت بدنی بهتدوین برنامۀ

دیدگاه متخصصان امکان تلفیق برنامه درسی از همچنین . دار نیستتدریس و تعامل این سه عامل معنی
، انتخاب اهداف(ریزي درسی هاي برنامهتربیت بدنی با تمام دروس مقطع ابتدایی در پنج مؤلفه از مؤلفه

.دار استمعنی) محتوا، سازماندهی محتوا، روش تدریس و تجربیات یادگیري
بر اساس نتایج این پژوهش از نظر متخصصان با توجه به عامل جنسیت و میزان موافقت :گیرينتیجه

تدریس و توان برنامه درسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود و با توجه به عامل سابقه می
. نظر وجود داردصورت تلفیقی از نظر متخصصان اختالفتعامل سه عامل تهیۀ برنامه درسی تربیت بدنی به

بدنی را به توان برنامه درسی تربیتهاي برنامه ریزي درسی میهمچنین از نظر متخصصان با توجه به مؤلفه
.صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود

.نامه درسی تلفیقی، تربیت بدنی، برنامه درسی تریت بدنی تلفیقیتلفیق، بر: يکلیديهاواژه
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مقدمه
اي از دانش سازمان یافته و میراث فرهنگی از یک نسل در گذشته آموزش صرفاً به انتقال مجموعه

این مهم . شدارزشی حاکم بر رفتارهاي فرد و جامعه محدود میبه نسل دیگر یا ایجاد و ارتقاي نظام
ها، اي نهادینه از روشاي با ساختاري مشخص و با زنجیرهاي برآمده از نظام رشتهدر چارچوب برنامه

توان مثل گذشته رسالت تعلیم و تربیت را اما اکنون نمی. شدهاي آموزشی، عملی میمفاهیم و گام
اي هاي رشتهتوان دانش را از طریق حافظه جاودانه نمود؛ چرا که نظامنست و نمیانتقال اطالعات دا

شود این امر سبب می. انداند و علوم، مجزا و بخش بخش شدهبیش از بیش رشد و گسترش یافته
) 1991(1لیپمنۀبه گفت. که یادگیرنده یک بعدي رشد نماید و از واقعیات زندگی فاصله بگیرد

دو ویژگی ممتاز و منحصر به فرد است؛ یکی توانایی یادگرفتن و دیگري قدرت انسان داراي«
بر اساس این دو توانایی، انسان به کسب تجربه ). 217ص،1387ملکی،نقل ازبه (» اندیشیدن

هاي تربیتی به هاي خویش را با استفاده از الگوهاي آموزشی و شیوهپردازد و حاصل آموختهمی
اي که زمینۀ الزم براي دستیابی هاي درسی به گونهبنابراین تدارك برنامه. ندکدیگران منتقل می

اي فراهم شود، از جمله اصولی است آموزان به وحدت و یکپارچگی در عرصۀ تجارب مدرسهدانش
امروزه هاي درسی باید مدنظر قرارگیرد؛ به همین جهت است که برنامهةگیري دربارکه در تصمیم

ها و ها واقعیتاین برنامه. وسعه یافته و از رویکردهاي جدید استفاده کرده استآموزش تۀفلسف
کنند هاي تخصصی جست و جو مینگرِ رشتهنیازهاي دنیاي جدید را در فراسوي ساختار یک سویه

از جمله این رویکردها، .کنندهاي تخصصی شدن و تقسیم علوم را رد مینگري، محدودیتو جزئی
. ی استرویکرد تلفیق
از نظر. ریزي درسی شناخته شده استترین مباحث در حوزة برنامهاز مهم2تلفیقموضوع

ریزي شده که نه هاي یادگیري برنامه، برنامه تلفیقی عبارت است از مجموعه تجربه)1380(احمدي 
اختار در اي از اطالعات و دانش مشترك را به صورت الگو، نظام و سنگر مجموعهتنها با نگاهی کلی

هاي نو بلکه توانایی یادگیرنده را براي دریافت و یا کشف ارتباط.دهداختیار یادگیرنده قرار می
یا . دهدها و ساختارهاي جدید سوق میافزایش داده و از آن طریق او را به سوي خلق الگوها، نظام

درسی به ۀمحتواي برنامدرسی ارتباط دادن و درهم آمیختنۀبه عبارت دیگر منظور از تلفیق برنام
.منظور تحقق هدف انسجام تجربیات یادگیري فراگیران است

دار و ترکیب مفاهیم، هاي درسی با هدف ارتباط دادن مطالب معنیتلفیق در برنامهموضوع
به بحث مهمی تبدیل هاي درسی مجزا و محتوا ها موجب ایجاد تغییر در برنامهمضامین و مهارت

، شدهخوش تغییرات زیادي هاي درسی که طی چند سال گذشته دستله برنامهاز جم. استشده

1. Lipman
2. Integrated
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توان از طریق بازي بسیاري از اهداف تربیتی و آموزشی را میچون .درسی تربیت بدنی استۀبرنام
1هاردمن و مارشالۀبنا به گفت. و ورزش به صورت آموزش مستقیم و غیر مستقیم به تحقق رساند

دنی یکی از دروس برنامۀ درسی مقاطع مختلف در اغلب کشورهاي جهان استتربیت ب«، )2000(
نشان وضعیت ضروري بودن یا اختیاري بودن درس تربیت بدنی در کشورهاي مختلف جهان و

هاي مختلف تحصیلی در که این درس به عنوان یکی از دروس اصلی در برنامۀ درسی دورهدهد می
).53، ص1383به نقل از اسمعیلی،(» استدرصد از کشورهاي جهان اجباري92

کند که تحقیقات انجام شده در بررسی ، در رسالۀ دکتراي خود بیان می)1385(پور جوادي
حقیقت این . دهداجراي درس تربیت بدنی مدارس کشور، نقاط ضعف بسیاري را نشان میةنحو

رو است و آنچنان که شایسته بههاي فراوانی روها و کاستیاست که درس تربیت بدنی با نارسایی
تراز با سایر دروس از اهمیت یکسانی برخوردار باشد و هماست، از ارزش الزم و کافی برخوردار نمی

هاي تربیت بدنی در جهت بیشتر فعالیت. ر استذنیست، طبعاً تأثیرات آن نیز ناکافی و زودگ
طور کنند و بهزان در آن شرکت میآموگیرد که تعداد محدودي از دانشپروري صورت میقهرمان

درسی تربیت بدنی در مدارس باید ۀبرنام. هاي اصلی تربیت بدنی فراموش شده استکلی هدف
بخش بودن ورزش براي هاي جسمی و روحی و همچنین لذتموجب یادگیري و باال بردن توانایی

ی، عقالنی، عاطفی، ابعاد جسمان(آموزان باشد و موجب رشد همه جانبۀ ابعاد شخصیت دانش
هاي موجود در برنامه درسی تربیت با توجه به کاستی. به صورت متعادل شود) اجتماعی و اخالقی

هاي ترین تغییرات به وجود آمده در این برنامه تمایل و گرایش به سمت و سوي برنامهبدنی، عمده
بدنی ارتباط دادن و ربیتمنظور از برنامه درسی تلفیقی ت«. آموزشی ادغامی و تلفیقی بوده است

درهم آمیختن محتوا و موضوعات درس تربیت بدنی با محتوا و موضوعات دروس دیگر در مقطع 
ابتدایی به منظور برطرف کردن نیازهاي اساسی آموزشی یادگیرندگان و ارتقاء سطح تفکر آنان 

گیري، به دانش آموزان بدنی با موضوعات درسی، صرفه نظر از افزایش میزان یادتلفیق تربیت. »است
دهد تا با هم به صورت تیمی و گروهی کار کنند و همچنین به معلمان و اولیاي مدرسه فرصتی می

آورند، تربیت بدنی و ورزش را یک بازي دست میبا شناختی که از اثربخشی و کارآیی این برنامه به
.آورندوع درسی واقعی به حساب میتلقی نکرده، بلکه آن را یک موض

بدنی دامنۀ تلفیق در حوزة تربیت دهد که هاي انجام شده در این زمینه نشان میپژوهش
توانند ن ورزش و آموزگاران مدارس با استفاده از این رویکرد میمدارس روبه توسعه است، معلما

با توجه به نقش . طور مؤثري کیفیت ساعات درس تربیت بدنی و دروس دیگر را بهبود بخشندبه
بازي در انگیزش و یادگیري دانش آموزان نتایج مختلف به بهبود یادگیري دروس مختلف از مؤثر 

دهد که ها نشان میهمچنین بررسی. کنندطریق تلفیق محتواي آنها با بازي و ورزش تأکید می

1. Hardman & Marshall
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ها ها با فعالیتهایی براي درگیر شدن آنها به در دسترس بودن فرصتمیزان فعالیت بدنی بچه
آموزان اگر تدریس با بازي و نشاط همراه شود زمینۀ رشد، نوآوري و خالقیت در دانش. استوابسته

توان به سطح گردد؛ با استفاده از این برنامه میبخش میشکوفا شده و یادگیري برایشان لذت
هاي گوناگون یادگیرندگان ه و در جهت بالفعل نمودن استعدادآل دست یافتیادگیري مطلوب و ایده

هاي با توجه به این در پژوهش). 22002برور؛12010مهانا و کیالنی؛1389رجبی(ام برداشت گ
هاي خود به رویکرد تلفیقی در ، که در بررسی)2008(3اخیر از جمله پژوهش، وب و پیرسون

ي دارند که با قراردادن یادگیرندگان در یک موقعیت بازاند و بیان میهاي آموزشی اشاره کردهبازي
، )2007(4توان یادگیري و ایجاد فهم را تسهیل نمود؛ همچنین پژوهش، اپلبی، آدلر و فیلهانمی

گروه تلفیقی به صورت یک مطالعه موردي دربارة برنامه درسی تلفیقی در 11که پس از بررسی 
اي هاي درس راهنمایی و دبیرستان به این نتیجه رسیدند که افرادي که با استفاده از محتوکالس

اند، تمایل و تأکید بر آموزش مبتنی بر برنامه برنامه درسیِ بازنگري شده یعنی تلفیقی تشویق شده
هاي میان درسی تلفیقی و توسعۀ مباحث را دارند؛ و همچنین این مطالعه نشان داد که دوره

حاضر به رو در پژوهشاز این. دهداي و تلفیقی میزان موفقیت افراد تیم را نیز افزایش میرشته
هاي برنامه گرفتن پنج مؤلفه از مؤلفهبررسی برنامه درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی با در نظر

پرداخته ) هاي تدریس و تجارب یادگیرياهداف، انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، روش(درسی 
وجودي انسان با پذیرش اهمیت برنامۀ درسی تربیت بدنی در شکوفایی همه جانبۀ ابعاد . شده است

بدیهی است که برنامه درسی تربیت بدنی، به عنوان یک فرآیند آموزشی راهی براي کمک به دانش 
ها، آمادگی، دانش و نگرش مثبت در جهت رشد مطلوب و تندرستی آموزان به منظور کسب مهارت

بوده که هاي آموزشی تربیت بدنی در مدارس همواره موضوعیاما چگونگی ارائۀ برنامه. باشدمی
سنجی رو هدف عمده این پژوهش ضرورت و امکاناز این. مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است

که بدین منظور . باشدکارگیري رویکرد تلفیقی در برنامۀ درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی میبه
بدنی با هاي برنامه درسی تربیتدیدگاه متخصصان در خصوص امکان تلفیق پنج مؤلفه از مؤلفه

بنابراین پژوهش حاضر در . برنامۀ درسی سایر دروس در مقطع ابتدایی مورد بررسی گرفته است
:تالش براي یافتن پاسخ به سؤاالت به شرح ذیل است

دیدگاه متخصصان در خصوص ارائۀ برنامۀ درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی با توجه به سه 
توان اهداف برنامۀ قت آنان چگونه است؟ تا چه حد میعامل جنسیت، سابقۀ تدریس و میزان مواف

توان محتواي برنامۀ درسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود؟ تا چه حد می

1. Mehana & Kilani
2. Brewer
3. Webb & Pearson
4. Applebee, Adler & Flihan
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توان محتواي برنامۀ درسی تا چه حد میدرسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی انتخاب نمود؟
هاي تدریس برنامۀ توان روشتا چه حد میرد؟تربیت بدنی را به صورت تلفیقی سازماندهی ک

توان تجربیات یادگیري برنامۀ تا چه حد میدرسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی اجرا نمود؟
درسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی اجرا کرد؟

شناسی پژوهشروش
به عنوان روش پیمایشی - هاي این پژوهش، از روش توصیفیبا در نظر گرفتن اهداف و سؤال

هاي داخلی تحقیقی در راستاي برنامۀ با توجه به این که در پژوهش. پژوهش استفاده شده است
هاي برنامۀ درسی صورت نگرفته است؛ بنابراین درسی تربیت بدنی تلفیقی با درنظر گرفتن مؤلفه

ران رشتۀ آوري اطالعات مورد نیاز را استادان و صاحب نظجامعۀ آماري این پژوهش جهت جمع
ریزي درسی و همچنین استادان و صاحب نظران رشتۀ تربیت بدنی با علوم تربیتی با گرایش برنامه

هاي دولتی شهر تهران ریزي و آشنا به برنامۀ درسی تربیت بدنی دانشگاهگرایش مدیریت و برنامه
رجایی ـ تربیت که شامل دانشگاه تهران ـ تربیت معلم ـ شهید بهشتی ـ عالمه طباطبایی ـ شهید 

براي تعیین نمونۀ آماري در این پژوهش، از روش . دهندمدرس و الزهرا است؛ تشکیل می
با توجه با این که متخصصان تربیت بدنی . گیري هدفمند یا مبتنی بر هدف استفاده شده استنمونه

یار اندك هاي درسی آشنا باشند بسبا گرایش مدیریت و برنامه ریزي که با نحوة تدوین برنامه
هاي درسی ریزي درسی صاحب نظرانی که با تدوین برنامههستند و همچنین در رشتۀ برنامه

بدنی آشنا باشند در حد بسیار کم وجود دارند؛ بنابراین تالش گردید تا متخصصان مذکور تربیت
39پژوهش شناسایی و در نمونۀ آماري پژوهش قرار گیرند، از این رو براي تعیین نمونۀ آماري این 

ریزي درسی و زن در رشته برنامه7مرد و 11(ریزي درسی نفر از متخصصان تربیت بدنی و برنامه
هاي مذکور به عنوان نمونۀ آماري و با روش از دانشگاه) زن در رشته تربیت بدنی6مرد و 15

. گیري هدفمند انتخاب شدندنمونه
25ساخته که شامل اي محققرسشنامهپژوهش براي بررسی نظرات متخصصان از پایندر 

سؤال آن از نظرات مبسوط افراد استفاده 5البته در . باشد استفاده شده استسؤال بسته پاسخ می
و 22، 21، 20، 4، 3، 2، 1هاي شمارة سؤال. باشندها نیز به صورت بسته پاسخ میاین سؤال،شده
جهت بررسی 10و 9، 8، 7، 6، 5مارة هاي شجهت بررسی امکان تلفیق مؤلفۀ هدف، سؤال23

جهت بررسی مؤلفۀ 24و 13، 12، 11هاي شمارة امکان تلفیق مؤلفۀ انتخاب محتوا، سؤال
هاي تدریس و جهت بررسی مؤلفۀ روش25و 15، 14هاي شمارة سازماندهی محتوا، سؤال

یادگیري برنامه جهت بررسی امکان تلفیق مؤلفۀ تجربیات 19و 18، 17، 16هاي شمارة سؤال
این پرسشنامه . درسی تربیت بدنی با برنامه درسی سایر دروس در مقطع ابتدایی طراحی و اجرا شد

هاي برنامۀ درسی تربیت بدنی با برنامۀ درسی تمامی دروس مقطع ابتدایی به منظور تلفیق مؤلفه
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روایی . لی زیاد استاي لیکرت از خیلی کم تا خیدرجه5مؤلفه و در مقیاس 5تهیه شد که شامل 
نفر از استادان و 20پرسشنامۀ مذکور در این پژوهش براساس نظرات اساتید راهنما و مشاور و 

صاحب نظران در این زمینه در چند دانشگاه، هم به صورت حضوري و هم از طریق اینترنتی صورت 
کرونباخ استفاده ی پرسشنامه از روش آزمون آلفايیگرفته است؛ همچنین جهت تعیین میزان پایا

دهد پرسشنامه برآورد شد، که نشان می924/0میزان ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه . شده است
.از میزان پایایی مناسبی برخوردار است

اي جهت بررسی تفاوت میانگین مشاهده تک نمونهtآماري، خطی ـ لگاریتمی و از دو روش
لگاریتمی جهت بررسی - از روش خطی. ده شده استشده در مقایسه با مقدار تعیین شده، استفا

تدریس و ۀجنسیت، سابق: و متغیرهاي مورد بررسی در این قسمت. سؤال اول پژوهش استفاده شد
باشد که ابتدا هریک از متغیرها به صورت مستقل بررسی نظران میمیزان موافقت اساتید و صاحب

اي جهت تک نمونهtگرفته است؛ و از روش ها با هم مورد بررسی قرار شده و سپس تعامل آن
ۀپژوهش استفاده شده که در این روش میزان توافق اساتید نسبت به تهی6تا 2هاي بررسی سؤال

صورت تلفیقی با سایر دروس مقطع ابتدایی با توجه به پنج مؤلفه از درسی تربیت بدنی بهۀبرنام
هاي تدریس و ب محتوا، سازماندهی محتوا، روشریزي درسی شامل اهداف، انتخاهاي برنامهمؤلفه

.تجربیات یادگیري مورد بررسی قرار گرفته است

هاي پژوهشیافته
ۀسابق،)زن و مرد(جهت پاسخگویی به سؤال اول پژوهش دیدگاه متخصصان با توجه به جنسیت 

-وش آماري خطیو میزان موافقت آنان با استفاده از ر)سال10سال و باالي 10کمتر از (تدریس 
پاسخگوي این 1دست آمده از جدول شماره هاي بهداده. لگاریتمی مورد بررسی قرار گرفته است

.سؤال پژوهش است

لگاریتمی، براي جنسیت، سابقه تدریس و میزان موافقت–برآورد پارامترهاي خطی . 1جدول 
اطمینان فاصله
95% اريدیمعن Z

خطاي 
استاندارد برآورد پارامتر اثر

حدباال حدپایین
247/0 - 411/0 - 00/0 834/7 - 042/0 329/0 - 1 جنسیت
070/0 094/0 - 774/0 287/0 - 042/0 012/0 - 1 سابقه تدریس
314/0 - 569/0- 00/0 772/6- 065/0 441/0 - 1 میزان موافقت

055/0 201/0 - 263/0 120/1 - 065/0 073/0 - 1 سابقه *جنسیت
میزان موافقت*تدریس
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دیدگاه متخصصان با توجه به جنسیت آنان نسبت ،شودمشاهده می1طور که در جدولهمان
در این پژوهش . درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته استۀبه تدوین برنام

با توجود به بیشتر بودن تعداد . نفر بود13نفر و تعداد متخصصان زن 26تعداد متخصصان مرد 
صان نسبت به دهد که دیدگاه متخصهاي بدست آمده نشان میها، دادهدها نسبت به تعداد زنمر
-834/7برابر Zدرسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی با توجه به جنسیت آنان با مقادیر ۀبرنامۀارائ

ود بدین معنی که بین دیدگاه آنها اختالف نظر وج. دار استز لحاظ آماري معنیا01/0در سطح 
درسی تربیت بدنی ۀتدریس آنان نسبت به تدوین برنامۀدیدگاه متخصصان با توجه به سابق. ندارد

دهد که دیدگاه دست آمده نشان میههاي بداده. به صورت تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است
س آنان درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی با توجه به سابقه تدریۀمتخصصان نسبت به ارائۀ برنام

بدین معنی که بین . دار نیستیاز لحاظ آماري معن01/0در سطح - 287/0برابر Zبا مقادیر 
سال 10تدریس کمتر از ۀصان با سابقسال و متخص10تدریس باالي ۀدیدگاه متخصصان با سابق

تدوین صان با توجه به میزان موافقت آنان نسبت به همچنین دیدگاه متخص. اختالف نظر وجود دارد
دهد که ها نشان میداده. درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته استۀبرنام

صان با مقادیر میزان موافقت متخصZ دار استاز لحاظ آماري معنی01/0در سطح -772/6برابر .
زان موافقت تدریس و میۀصان با توجه به تعامل سه عامل جنسیت، سابقبه طور کلی دیدگاه متخص
. درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته استۀدر خصوص تدوین برنام

درسی ۀبرنامۀصان نسبت به ارائشود، دیدگاه متخصطور که در جداول فوق مشاهده میهمان
تدریس و میزان موافقت ۀتربیت بدنی به صورت تلفیقی با توجه به تعامل بین جنسیت، سابق

صان با مقادیر متخصZ بنابراین در . دار نیستیاز لحاظ آماري معن01/0در سطح -120/1برابر
ۀتدریس و میزان موفقیت آنان نسبت به ارائۀصان با توجه به تعامل جنسیت، سابقدیدگاه متخص

.درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی اختالف نظر وجود داردۀبرنام
درسی تربیت بدنی به صورت ۀصان در راستاي تدوین برنامه منظور بررسی دیدگاه متخصب

اي استفاده شد، و هر تک نمونهtدرسی از آزمون ۀهاي برنامتلفیقی با توجه به پنج مؤلفه از مؤلفه
2پاسخگوي سؤاالت 2دست آمده در جدولههاي بداده. مؤلفه مجزا بررسی و تجزیه و تحلیل شد

.پژوهش است6ا ت
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)n=39( هاي توصیفی به تفکیک براي هر مؤلفه اي و مشخصهتک نمونهtآزمون . 2جدول 
داريیسطح معن df t انحراف استاندارد میانگین هامؤلفه
00/0 38 70/18 480/0 42/4 اهداف
00/0 38 35/15 470/0 15/4 انتخاب محتوا
00/0 38 00/12 590/0 12/4 هی محتواسازماند
00/0 38 95/16 460/0 26/4 روش تدریس
00/0 38 44/15 520/0 30/4 تجربیات یادگیري

شود، دیدگاه متخصصان در خصوص ارائۀ اهداف رفتاري، مشاهده می2طور که در جدول همان
هاي شناختی، مهارتی و درسی تربیت بدنی با توجه به حیطهۀانتخاب و سازماندهی محتواي برنام

هاي تدریس و تجربیات یادگیري با توجه به ابعاد گرشی و همچنین در خصوص تدوین روشن
بدنی به صورت تلفیقی با تمام دروس مقطع ابتدایی درسی تربیتۀمختلف رشد فراگیران در برنام

و 42/4دهد که مؤلفۀ اهداف با میانگین دست آمده نشان میههاي بداده. مورد بررسی قرار گرفت
ةدست آمدهبtو میزان 15/4، مؤلفه انتخاب محتوا با میانگین 70/18ةدست آمدبهtمیزان

هاي روشۀ، مؤلف12ةدست آمدهبtو میزان 12/4سازماندهی محتوا با میانگین ۀ، مؤلف35/15
و مؤلفۀ تجربیات یادگیري با میانگین 95/16دست آمدة بهtو میزان 26/4تدریس با میانگین 

. دار استمعنیp>01/0در سطح 38با درجۀ آزادي مشترك 44/15دست آمدة بهtمیزان و 30/4
درسی تربیت بدنی را با توجه ۀتوان برناماطمینان می% 99بدین معنی که از دیدگاه متخصصان با 

هاي اهداف، انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، روش(ریزي درسی هاي برنامهبه پنج مؤلفه از مؤلفه
.به صورت تلفیقی تهیه و تدرین نمود) تدریس و تجارب یادگیري

گیريبحث و نتیجه
لگاریتمی حاکی از آن است - دست آمده از طریق روش خطیدر بررسی سؤال اول پژوهش نتایج به

دار است، یت صاحب نظران از لحاظ آماري معنیمیزان موافقت و جنس) >01/0p(که در سطح 
ها است، اما اختالفی در اینکه در عامل جنسیت تعداد مردها بیشتر از تعداد زنبنابراین با توجه به

. درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی در مقطع ابتدایی وجود نداردۀبرنامۀها نسبت ارائدیدگاه آن
درسی ۀریزي درسی و برنامدر عامل میزان موافقت نیز اختالفی در دیدگاه صاحب نظران برنامه

بنابراین از نظر متخصصان با توجه به جنسیت . دنی در خصوص ارائۀ این برنامه وجود نداردتربیت ب
درسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی ارائه نمود؛ براساس ۀتوان برنامو میزان موافقت آنان می

میزان موافقت، جنسیت و (دست آمده، عامل سابقۀ تدریس و تعامل این سه عامل یعنی هنتایج ب
تدریس بیشتر ۀبدین معنی که بین دیدگاه صاحب نظران با سابق. باشددار نمیمعنی) ابقۀ تدریسس
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عالوه بر . سال اختالف وجود دارد10تدریس کمتر از ۀسال و دیدگاه صاحب نظران با سابق10از 
ه تعامل درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی با توجه بۀبرنامۀصان نسبت به ارائاین بین نظر متخص

هاي موجود در این پژوهش از جمله تحقیقاتی که با یافته. این سه عامل نیز اختالف وجود دارد
پور ، جوادي)1385(، آقازاده )1386(زاده ، ملک)1388(نورآبادي : همخوانی دارند، عبارتند از

نیکیتینا ، )2008(، پرك )2010(؛ مهانا و کیالنی )1380(، احمدي )1381(دوین ، فهیم)1385(
2هاي در بررسی سؤال). 1989(و شومیکر ) 1999(، سم )2000(، فیندلی )2002(، برور )2005(

اي حاکی از آن است که در سطح تک نمونهtدست آمده از طریق روش آماري پژوهش نتایج به6تا 
)01/0p< ( تمامی پنج مؤلفۀ برنامۀ درسی)ش تدریس اهداف، انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، رو

توان بدین معنی که از نظر متخصصان می. باشددار میاطمینان معنی% 99با ) و تجربیات یادگیري
هاي موجود در این یافته با نظریه. برنامه درسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود

زاده ، ملک)1388(، حقانی و محمدخانی )1389(، رجبی )1389(قاسمی این زمینه و تحقیقات 
و آقایی ) 1381(دوین ، فهیم)1382(نظري ، صفاري)1383(، رستما )1385(پور ، جوادي)1386(
، اپلبی، آدلر و فیلیهان )2008(، وب و پیرسون )2008(، پرك )2010(؛ مهانا و کیالنی )1377(
و شومیکر ) 1999(، سم )2000(، فیندلی )2002(، برور )2002(، رفون )2005(، نیکیتینا )2007(
.همخوانی دارد)1989(

هاي درسی در بهبود ساعات درس ، در تحقیق خود دربارة نقش تلفیق برنامه)1389(قاسمی 
ت و تربیت بدنی به این نتیجه رسید که دامنۀ تلفیق در حوزة تربیت بدنی مدارس روبه توسعه اس

توانند به طور مؤثري این رویکرد مین ورزش و آموزگاران مدارس با استفاده از مدارس ایران و معلما
سنه، سلمان و ). 1389به نقل از رجبی،(کیفیت ساعات درس تربیت بدنی و درسی را بهبود بخشند 

هاي ذهنی هاي بدنی و بازي بر رشد توانایی، در پژوهشی با عنوان تأثیر فعالیت)1387(آقازاده 
نتخاب شده بودند را به دو گروه آزمایش صورت تصادفی اکودك پسر پیش دبستانی که به60تعداد 

کنندگان پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش ابتدا از کل شرکت. و کنترل تقسیم نمودند
یافته پرداختند و هاي آموزشی سازمانهاي بدنی و بازيماه به آموزش از طریق فعالیت2به مدت 

هاي ، نتیجه پژوهش نشانگر رشد تواناییپس از طی دوره از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد
ها و توان استنباط کرد که بازيذهنی کودکان گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل بود و می

دست همچنین نتایج به. شودهاي ذهنی کودکان میهاي بدنی سبب تسریع رشد تواناییفعالیت
هاي درسی فاده از آموزش برنامه، حاکی از آن است که است)1382(آمده از پژوهش صفاري نظري

فهیم دوین . گردداول ابتدایی میفزایش یادگیري دانش آموزان پایۀبه صورت تلفیقی موجب ا
تلفیق تربیت بدنی با دیگر موضوعات درسی در سیستم آموزش ، در تحقیق خود به مطالعۀ)1381(

آموزشی در مدارس ةیري این شیوابتدایی پرداخته است و عالوه بر بررسی فواید و مشکالت به کارگ
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تربیت بدنی در یادگیري دیگر موضوعات درسی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و ةبه سهم بالقو
ی به افزایش تربیت بدنی در برنامۀ، در پژوهش)2010(مهانا و کیالنی. راهنمایی اشاره کرده است

هاي عمان میزان فعالیت بدنی بچهکنند کهاند و بیان میاي کشور عمان پرداختهدرسی آموزش پایه
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Abstract
Objective: The main purpose of this research is to assess the necessity and
feasibility of the use of integrated approach in elementary school physical
education curriculum.
Methodology: The statistical population of this research contained teachers and
experts of education with curriculum development specialty (18 persons) and
teachers and experts of physical education with management specialty (21
persons) in state universities of Tehran, all of whom were selected objectively.
All needed information was gathered through a researcher made questionnaire
consisting of 25 questions. All gathered data were analyzed with both linear-
algorithm & T-solo sample statistical methods.
Results: the results gained through linear-algorithm method showed that experts
agreed upon adopting an integrated physical education curriculum considering
gender and their agreement. Also there was a difference between experts’
viewpoint in rendering an integrated physical education curriculum and
confliction of state of agreement, gender and teaching background. Results
gained through T-solo sample showed that all five indicators of physical
education curriculum (goals, choosing content, organizing the content, teaching
method and learning experiences) were possible to prepared and codify physical
education curriculum in an integrated style.
Conclusion: Based on experts’ points of view, given considering gender and
degree of agreement, physical education curriculum can be prepared for the
integration. Also, given the teaching experience and interaction of three factors
in the curriculum, there were different views offered by experts. Experts views
showed that it would be possible to prepare and codify integrated physical
education curriculum.
Keywords: Integrated curriculum, Integrated physical education curriculum,
Physical education.
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