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مبانی نظری برنامه درسی تربیتبدنی
تربیتبدنی 2بهعنوان يكی از شاخههای علوم انسانی نقش مؤثری در تحقق اهداف تعلیم و تربیت كودكان و
نوجوانان ايفا مینمايد .تربیتبدنی با توجه به ماهیت بینرشتهای آثار و كاركردهای مختلفی دارد .اهمیت و ضرورت
اجتماعی تربیتبدنی و ورزش در جامعه و وجود كاركردهای گسترده آن در محورهای اجتماعی ،تربیتی ،زيستی،
اخالیقی ،آموزشی و ررهنیی باع شده است درس تربیتبدنی بهعنوان بخش مهمی از برنامههای آموزشی كشورها
یقرار گیرد (هال ،1980 ،3هاردمن ،2000 ،4وست و بوچر 2003،5به نقل از جوادی پور .)1385،تربیتبدنی به
كودكان كمک میكند تا شیوه زندگی رعال را بیاموزند و كارگروهی را تجربه كنند و از زندگی لذت ببرند
(شايمون.)2011،6
تربیتبدنی و توجه به رسالتهای تربیتی آن سبب پیوند با تعلیم و تربیتشده است و نقش آن را عالوه بر
كاركردهای جسمانی و ذهنی به كاركردهای اجتماعی و ررهنیی نظیر اجتماعی كردن ارراد جامعه ،تلطیف
روان كودكان و نوجوانان ،انتقال میراث ررهنیی ،ارزايش روحیه مسئولیتپذيری ارزايش داده است .با توجه به
اهمیت كاركردهای اساسی پديده تربیتبدنی و ارتباط با ساير پديدههای اجتماعی و نزديكی با تعلیم و تربیت
در برنامههای آموزشی و درسی اكثر كشورها اين رشته بهعنوان يكی از دروس اصلی ساعات مناسبی را به خود
اختصاص داده است (جوادی پور.)1385 ،
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تربیتبدنی مجموعهای از رعالیتهای بدنی برای تقويت جسم است كه رشار بیشازحد و ریقابت در آن وجود
ندارد و اگر هم وجود داشته باشد خیلی جدی نیست و يا تربیتبدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است كه از
طريق حركات مبتنی بر اصول علمی جريان رشد و تكامل را در همه ابعاد وجود انسان ( جسمانی ،روانی و اخالیقی)
تسهیل و هماهنگ نموده و رشد و شكورايی استعدادهای ارراد كمک میكند(آذربانی و كالنتری.)1393 ،
تربیتبدنی نوعی تربیت است كه بهوسیله رعالیتهای بدنی همه وجود انسان مورد تربیت یقرار میگیرد.
تربیتبدنی ررايندی است كه هدف آن بهبود بخشیدن به رشد همهجانبه انسان از طريق رعالیتهای جسمانی
است(خلجی ،بهرام و آیقاپور .)1394 ،گرچه تعاريف متعددی برای تربیتبدنی ذكرشده اما در بین آنها ،تعريف
دوم را میتوان جامعتر ذكر كرد چون به اهداف تربیتی نزديک و ابعاد بیشتری از وجود انسان را دربرمی گیرد.
در تنظیم برنامه درسی تربیتبدنی نمیتوان نیازهای رراگیران را ناديده گررت .درس تربیتبدنی برای
نیازسنجی دیقیق آموزشی و با توجه به اثرات عاطفی و اجتماعی خاص خود به ديدگاهها و نظرات مختلفی نیاز
دارد( رمضانی نژاد ،همتی نژاد ،محبی و نیازی.)1388 ،
بسیاری از اهداف اجتماعی و ررهنیی تعلیم و تربیت و شخصیت اجتماعی كودك از طريق بازی و شركت در
رعالیتهای جسمانی شكل میگیرد ،بنابراين لزوم توجه به اين درس در دوره ابتدايی بسیار اساسی است .با نیاهی
به اهداف تربیتبدنی در دوره ابتدايی میتوان به اهمیت آن كامالً پی برد.
 -1پرورش یقابلیتهای جسمانی با بهكارگیری عضالت از طريق حركات مناسب يا هر يک از اندامها؛
 – 2پرورش یقوای ذهنی از طريق بازیهای سازمانيارته؛
 -3تقويت روحیه اجتماعی و مسئولیتپذيری از طريق بازیها و حركات دستهجمعی؛
-4رشد اخالق و حس بهگزينی از طريق مشاركت در بازیهای اجتماعی؛
-5كمک به رشد و جلوه شخصیت كودك با ايجـاد تفكر خودكار در او از طريق انواع رعالیتهای تربیتبدنی
(راهنمای معلم  1379ص.)14
در سند برنامه درسی ملی سالمت و تربیتبدنی بهعنوان يكی از حوزههای اصلی يادگیری و تربیت ذكرشده
و هدف اين حوزه به دنبال بریقراری سالمت كامل جسمانی روانی ،و ايجاد زمینههايی در جهت شناساندن
روشهای درست رعالیت جسمانی ،ارتقای توانايیهای بدنی ،تبیین روشهای تفريحی سالم ،ترويج بهداشت و
اصول سالم زيستن و پیشییری از ايجاد بیماری و اختالل و معلولیتهای اندامی و توانمندسازی ارراد در تسلط
بر ررتار خود و حفظ سالمت است( برنامه درسی ملی.)1389 ،

با توجه به روشن شدن نقش رعالیت بدنی منظم بهعنوان معیاری برای سالمتی و رشد كودكان ،دولتها و گروههای
حررهای ،رعالیت بدنی را برای كودكان پیشدبستانی توصیه نمودهاند .انجمن ملی ورزش و تربیتبدنی 1حدایقل
يک ساعت رعالیت بدنی ساختارمند در روز و حدایقل يک و بیشتر از چند ساعت بازی غیر ساختارمند در روز را
توصیه میكنند (كالرك و همكاران 2009 ،2به نقل از ملیجی .)1396 ،در سال  ،2009دپارتمان سالمت و
كهنسالی دولت استرالیا 3توصیه نمود كه كودكان پیشدبستانی بايد حدایقل  3ساعت در رعالیت بدنی روزانه
شركت نمايند (ملیجی.)1396 ،
در راهنمای برنامه درسی تربیت بدنی آمده است« :رويكردهای گوناگونی در ارائه برنامههای درسی تربیتبدنی در
كشورهای مختلف مورداستفاده یقرارگررته است .مهمترين اين رويكردها عبارتاند از آموزش ورزشها ،4آمادگی
جسمانی 5و سالمت و مدل چند رعالیتی( »6راهنمای برنامه درسی تربیت بدنی 1379 ،ص .)3
در مورد هر يک از رويكردهای مذكور ديدگاههای مختلفی وجود دارد بهطور مثال در زمینه آموزش تربیتبدنی
دو ديدگاه اساسی وجود دارد كه به آنها اشاره خواهد شد.
 -1آموزش بدنی :7در اين ديدگاه برنامههای آموزش تربیتبدنی و اهداف آن روی سالمت و آمادگی جسمانی
تأكید مینمايد.
 -2آموزش از طريق جسمانی :8در اين ديدگاه اهداف و رعالیتهايی كه با تعلیم و تربیت عمومی مشابه است
سروكار دارد (لوی.)1991 ،9
در رويكردهای ارائهشده روی رشته علمی و دانشآموز بهعنوان منابع اصلی برنامه درسی تأكید شده است .در
استانداردهای تربیتبدنی انجمن بینالمللی سالمت ،تربیتبدنی ،تفريح ،ورزش و حركات موزون از سال  2001به
رويكردهای شیوه زندگی رعال ،رويكرد حركت و رويكرد ررتار رردی -اجتماعی و ررهنیی تأكید شده است .در
چارچوب برنامه درسی تربیتبدنی در دوره ابتدايی كشور آمريكا ( )1999رويكردهای برنامه درسی را در سه
رويكرد كلی به شكل ديیر بیان میكند.
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 -1رويكرد شیوه زندگی رعال1؛
 -2رويكرد حركت2؛
 -3رويكرد رردی – اجتماعی و ررهنیی( 3چارچوب برنامه درسی تربیتبدنی آمريكا  1999و پانیرازی،4
 2007به نقل از جوادی پور.)1385،
رويكردها و جهتگیریها در برنامه درسی تربیتبدنی كشورها به عوامل متعددی برمیگردد كه يكی از
مهمترين آنها نقش و جايیاه درس تربیتبدنی در نظام آموزشی است كه هرچه اين جايیاه رریعتر باشد
بیشتر میتواند به تحقق اهداف اجتماعی و ررهنیی تعلیم و تربیت كمک نمايد.
جدول  -1الیوی اساسی برنامه درسی تربیتبدنی (مائو هوآبو )2011 ،5به نقل از ملیجی.)1396 ،
الگوی برنامه درسی

ویژگیهای الگو

الیوی برنامه درسی تربیتبدنی موضوع -محور

تأكید روی دانش ورزشها و مهارتهای يادگیری ،توانايی
دانش آموزان برای رشد مهارتهای حركتی ظريف

الیوی برنامه درسی تربیتبدنی دانشآموز -محور

تأكید روی عاليق دانش آموزان در رشد شخصیت ،يادگیری
مهارتهای حركتی ظريف

الیوی برنامه درسی تربیتبدنی جامعه -محور

تأكید روی ررهنگ سازگاری اجتماعی دانش آموزان

الیوی برنامه درسی تربیتبدنی تركیبی

تركیب طبیعی تمركز روی انتقال مهارت ،نیازهای دانش
آموزان و نیازهای جامعه

كلی و ملوگرانو )2004( 6ده الیوی برنامه درسی برای تربیتبدنی را ذكر نموده است:
 -1آموزش حركات بنیادی :7آموزش حركات بنیادی و كشف شیوه انجام حركات مختلف؛
 -2آموزش آمادگی جسمانی :8آمادگی جسمانی و ارزايش تمايل به شیوه زندگی رعال؛
 -3آموزش رشدی :9آموزشی كه مبتنی بر رشد كودك درزمینه های شناختی ،عاطفی و روانی حركتی باشد؛
1

Activity – based education
Movement perspective
3
Personal – social – cultural perspective
4
Pangrazi
5
Mao Haobo
6
Kelly & Melograno
7
Movement education
8
Fitness education
9
Developmental education
2

 -4آموزش مبتنی بر رعالیت : 1تنوع در رعالیتهای جسمانی و رراهم كردن ررصتهايی برای رعالیت جسمانی؛
 -5آموزش انسانگرايی و اجتماعی  :تأكید بر رشد اجتماعی و ررهنیی كودك؛
 -6آموزش ورزش  :دانشآموز همچون يک بازيكن ورزشی عمل میكند و تأكید بر يک ورزش ويژه میشود؛
 -7آموزش ورزشهای طبیعی و رضای باز :2تجربه حضور در طبیعت و رضای باز؛
 -8آموزش مبتنی بر مفاهیم :3تأكید به دانش نظری دانش آموزان؛
 -9آموزش رشد شخصیت4؛
 -10الیوی تركیبی (اسماعیلی به نقل ازشايمون.)2012 ،
تاریخچه برنامه درسی تربیتبدنی در جهان
نخستین برنامههای تربیتبدنی در اياالتمتحده ،برنامههای آموزش تربیتبدنی مبتنی بر رشتههای ورزشی بود.
اين وضعیت در برنامههای درسی تربیتبدنی آموزشوپرورش ايران هم وجود داشته است .مصداق اين ادعا،
بح های بسیار داغی است كه در آغازين دهههای یقرن بیستم ،در برنامههای درسی تربیتبدنی آلمان كه از
برنامههای سوئد ایقتباسشده بود ،وجود داشت .رويكرد غالب برنامه درسی تربیتبدنی در اين دوران ،از منظر نظری
 ،نظريهی تسلط بر رشته علمی بود (اسمعیلی.)1383 ،
برنامههای درسی دههی  1940در آمريكا چرخش چشمگیری را نشان میدهند .چرخش اين برنامهها بهسوی
برآورد نیازهای اجتماعی بودند .بهويژه پس از جنگ جهانی دوم ،پرورش مهارتهای رهبری و كار گروهی مورد
تأكید یقرار گررت .برنامههای درسی تربیتبدنی در اين دوران ،بر رعالیتهای آمادگی جسمانی ،برنامههای
تربیتبدنی معطوف به مهارتهای نظامی تأكید بیشتری داشتند .چنین وضعیتی امروز در حوزه تربیتبدنی ايران
ديده میشود .بهطوریكه درسطح كالن تدوين برنامه درسی تربیتبدنی با آمادگی دراعی همراه بوده
است(اسمعیلی .)1383 ،اما ازلحاظ نظری سوگیریهايی ها به سمت نظريه بازسازی گرايی را میتوان دورهای
دانست كه اصالح عمدهای در برنامههای درسی اتفاق میارتد .چرخشهايی كه در اين دهه رخ داد ،مبین رويكرد
به تسلط بر رشتهی علمی در برنامههای درسی است .برنامه ريزان درسی در حوزه تربیتبدنی نیز از تحوالت اين
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دوران متأثر بودهاند .در اين دوران ،بیشتر برنامههای درسی تربیتبدنی بر رشتههای علمی ،نظیر حركتشناسی و
ریزيولوژی تمركز كردند (جوادی پور.)1385 ،
از دههی  1960بازهم تحوالت برنامه درسی مدارس آغاز میشود .مجدداً نظريه هايی ،چون تسلط بر رشته علمی
به پرسش گررته می شوند و نیاهها به سمت ايجاد تحول اجتماعی متوجه میگردد .در دههی ،1970مربیان تعلیم
و تربیت عمده تالش خود را صرف ايجاد توازن بین منابع اصلی برنامه درسی ،يعنی يادگیرندگان و جامعه كردند.
در اين دوره ،نظريه برنامه درسی مورد تأكید و اثرگذار ،نظريه بازسازی گرايی اجتماعی است .برنامههای درسی
تربیتبدنی اين دوره عمدتاً متمركز بر ارزشهای یقهرمانی و ریقابتی بود .اين جايیاه نظری در برنامههای درسی
تربیتبدنی تا سال  1985هم حفظ شد .با اينهمه ،در درون برنامههای موضوعاتی نظیر درك و تعامل میان
ررهنیی هم مورد تأكید یقرار گررت .ارزون براين ،آمادگی ارراد از جهت جسمانی و اجتماعی برای بازار كار ریقابتی
نیز در نظر آورده شد ،از اين زمان تاكنون ،عالوه بر توجه به ابعاد مذكور و تأثیرپذيری از نظريههای گوناگون،
برنامههای درسی رويكرد تلفیقی داشته است(جوادی پور .)1385 ،در حال حاضر رويكرد و ساختار تربیتبدنی در
كشورهای چین ،ژاپن ،تركیه ،آلمان ،انیلیس ،ررانسه ،روسیه ،كانادا ،آمريكا و استرالیا به سمت رويكرد تلفیقی،
آمادگی جسمانی و رويكرد شیوه زندگی رعال جسمانی متمركزشده است( اسمعیلی و جوادی پور.)1389
تحوالت برنامه درسی تربیتبدنی در ایران
از زمان تشكیل آموزشوپرورش نوين در ايران و تصويب یقانون اساسی ررهنگ مصوب آبان ماه  1290خورشیدی
درس تربیتبدنی بهعنوان يكی از دروس نظام آموزشوپرورش مطرح و در سال  1306خورشیدی بهعنوان درس
اجباری تمام مقاطع تحصیلی به تصويب رسید .از آن زمان به بعد اين درس جزو دروس اصلی نظام آموزشی ايران
محسوب میگردد .توجه به تدوين برنامه درسی سراسری از سال  1376آغاز شد .از اين سال ،گروه تربیتبدنی در
درتر برنامهريزی و تألیف كتب درسی سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی وزارت آموزشوپرورش به تدوين
برنامه درسی سراسری همت گماشت .پسازآن ،مواد آموزشی اين درس برای دانشآموزان معلمان برای مقاطع
مختلف بهتدريج تدوين و اجرا شد.
راهنمای برنامه درسی تربیتبدنی دوره ابتدايی در سال  1377تدوين و در سال  1378اعتبار يابی نظری شد.
پسازآن به تصويب شورای عالی آموزشوپرورش رسید و سپس كتاب و محتوای آموزشی آن برای پايهی اول
ابتدايی تولید شد .اولین برنامه درسی برای پايه اول ابتدايی در سال  1379تدوين و در سالهای  79و  80و 81
به اجرای آزمايشی در برخی مدارس منتخب درآمد .اين برنامه در سال تحصیلی  83-1382بهطور سراسری در

كشور به اجرا درآمد .پسازآن برنامه درسی برای پايه دوم ابتدايی در سال  1383و برای پايه سوم ابتدايی در سال
 1384و پايه چهارم و پنجم ابتدايی در سال  1385به اجرا گذاشته شد (اسمعیلی .)1383
بسیاری از تغییرات در برنامههای درسی در دوره متوسطه اول و دوم در راصله سالهای  1386و  1394از
طريق كتاب راهنمای تدريس معلمان ايجاد شد و در كلیه پايههای تحصیلی برنامه درسی در اختیار معلمان و
مجريان برنامه درسی یقرارگررته است .از سال  1394تاكنون تغییراتی در اين برنامهها ايجاد نشده است .نیاهی به
برنامههای درسی تربیتبدنی در ايران مبین اين حقیقت است كه ،تحوالت عمدهای به لحاظ نظری در آنها رخ
نداده است؛ يعنی از همان ابتدای شكلگیری آموزشوپرورش نوين در ايران ،بنیان نظری برنامههای درسی همانا
تسلط بر رشتهی علمی بوده است .با اينهمه ،ارزشگرايی ،ریقابت مدارس ،آمادگی دراعی تحوالتی بوده كه در
بستر نظريه تسلط بر رشته علمی در برنامههای درسی تربیتبدنی بهطور غیررسمی مورد تأكید
یقرارگررتهاند(جوادی پور .)1385 ،به لحاظ عدم استفاده از يک رويكرد علمی و نامعلوم بودن جايیاه درس
تربیتبدنی در مدارس آسیبهای مختلفی در حوزه برنامه درسی تربیتبدنی مشخص شد(آزمون.)1387 ،
جمعبندی
تربیتبدنی با توجه به ماهیت و كاركردهای مختلف ررهنیی ،اجتماعی ،زيستی ،جسمانی ،ایقتصادی ،سیاسی و
تربیتی نقش مهمی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت دارد( جوادی پور .)1385اين رشته علیرغم تاريخچه طوالنی
در نظامهای آموزشی همه كشورها مانند ساير رشتههای علمی رشد و بلوغ نظری درزمینه برنامه درسی نداشته
است .به همین دلیل همراه با پیشررت در تعلیم و تربیت و مطالعات برنامه درسی ،از دهه پنجم یقرن بیستم رشد
خود را آغاز نموده كه تا امروز ادامه دارد ( اسمعیلی  .)1383بررسی و ارزيابی برنامه درسی تربیتبدنی در كشورهای
توسعهيارته نشان میدهد كه نقش و جايیاه اين درس در نظام آموزشی ارزايشيارته تا جائیكه سهم آن در تحقق
اهداف تعلیم و تربیت با انتخاب اهداف مناسب بیش از گذشته بیشتر شده است .مطالعه تطبیقی برنامه درسی
تربیتبدنی در كشورهای چین ،ژاپن ،آلمان ،ررانسه ،روسیه ،انیلستان ،كانادا ،آمريكا و استرالیا بیانیر توجه مناسب
به درس تربیتبدنی در اين كشورهاست (اسمعیلی و جوادی پور .)1389،در اين مقاله به اهمیت و جايیاه اين
درس در نظام آموزشی و كاركردهای آن در نظام آموزشی اشاره شد .در بخش رويكردها و الیوهای برنامه درسی
تربیتبدنی با توجه به رشد یقابلتوجه در علوم ورزشی ،رويكردهای رشته ايی و موضوع محور ،آموزش رشتههای
ورزشی ،آموزش مهارتها و شیوه زندگی رعال مطرح بوده كه اين موضوع حاكی از رشد و توسعه برنامه درسی
تربیتبدنی است .بر اساس رويكردهای كلی بیش از ده الیوی برنامه درسی ارائه گرديده است.
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