
  
 

 

 دوره ابتدایی از ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی )راهنمای تدریس(

 دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد

 

  3راحله قیصریو  2 محمد دادرس، 1*سارا کشکر

 (02/00/0329ـ تاریخ تصویب:  92/00/0329)تاریخ دریافت: 

 چکیده

روش تحقیـق از نـوع  بـود. ابتدایی معلمان از دیدگاه ابتدایی دوره (راهنمای تدریس) بدنی ارزیابی کتاب کار تربیت تحقیق حاضر هدف
بـه نفر در  بودند که همگی آن ها  40قیق معلمان درس تربیت بدنی دوره ایتدایی شهر یزد به تعداد تحقیقات ترکیبی  بود. جامعه آماری تح

شکل کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند و نمونه گیری نشدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تأییـد روایـی 
اتید مدیریت ورزشی برای تحقیق حاضر استفاده  شد. پایایی پرسشنامه پس از اجـرای نفر از متخصصان برنامه ریزی درسی و  اس 34توسط 

نتایج تحقیق نشان داد کـه  حاصل شد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. 70/2آزمایشی با محاسبه ضریب پایایی آلفای کرونباخ 
ان مرد بیشتر از معلمان زن از کتاب استفاده می کنند و همچنین معلمان معلمان در امر تدریس درحد کمی از کتاب استفاده می کنند و معلم

 لزوم ایجاد تغییراتی را در کتاب مورد تاکید قرار دادند. همچنین معلمان به کمبود امکانات در مدارس که مـانع اسـتفاده از کتـاب مـی شـود،
 اشاره داشتند.

 ن، مدارس ابتدایی: ارزیابی، کتاب کار، تربیت بدنی، معلماواژگان کلیدی
 

 مقدمه

در برنامه  ای راسازنده درس تربیت بدنی بخش الزم و
د و دوران ابتدایی برای کسب دهآموزش مدرسه تشکیل می

مظلومی، )ار حساس است های حرکتی مقطعی بسیمهارت
 که مدرسه و کنندبیان می (0222)4و مارشال5هاردمن (.3111
باید توجه بیشتری به  هاتاجرای فعالی ریزی وبرنامه معلم در

       ها پاسخگویی به حتی آن دانش آموزان داشته باشند و
     را  های دانش آموزان دوره های تحصیلی پایین تر نیاز
. نتایج تحقیقات مختلف دانندمی های باالتراز دوره ترمهم

های اولیه زندگی، عمدتا تربیت بدنی دهد که در سالنشان می
هان توسط معلمان ورزش مدارس ابتدایی آموزش در سراسر ج
( و وجود راهنمایی در 0233دیام و همکاران، ) داده می شود.

برای کمک به این معلمان در قالب کتاب یا هر رسانه دیگری 
آموزش جدید درس  آموزش اهمیت ویژه ای می یابد. درامر 

)راهنمای تدریس( موجود است که این  تربیت بدنی کتاب کار
    های برنامه وویژگی تدوین شده تا اب به این منظورکت

 شیوه های   و موثر  اجرایجهت  روش های تدریس مورد نظر

  

این  دهد. معلمان قرار اختیار قالب راهنمای معلم در ارزشیابی را در
کتاب، برای پنج پایه دوره ابتدایی با هدف جامعیت بخشیدن به 

ربیت بدنی دوره ابتدایی تدوین اهداف و انتظارات برنامه درسی ت
بخش اساسی است. در بخش اول شده است. این کتاب دارای دو 

های برنامه درسی تربیت بدنی، روش آموزش و ارزشیابی ویژگی
آن ارائه شده است و در بخش دوم، روش تدریس به صورت درس 

 (.3172دبیری،به درس به تفکیک پایه ارائه شده است )

یت بدنی، جهت گیری اساسی بر مبنای دربرنامه درسی ترب
کسب وحفظ سالمتی برای دانش آموزان  یادگیری،ـ  یاددهی
  این رو، اهداف آموزشی حیطه های سه گانه است؛ از

  آگاهی های مورد نیازالف ـ 
  مهارت های ضروریب ـ 
 را شامل می شود. نگرش های مورد انتظارج ـ 

ین امر اشاره دارد که به ا هدف آموزشی اگاهی های مورد نیاز،
 که پشتوانه   گردیده گونه ای طراحی  به  نیاز   مورد مطالب   سیر
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مناسبی  دین وسیله بسترب برای مهارت کسب شده باشد ومناسبی 
بدون کمک  موزان جهت حفظ سالمت خود درآینده،آبرای دانش 

حرکات  دامنه آگاهی های مورد نیاز شامل دیگران، فراهم آورد.
ورزشی، ایمنی درورزش، بهداشت  ، آمادگی جسمانی، تغذیه وپایه

های اجتماعی، های ورزشی، اهداف تربیت بدنی )هدفشناخت رشته
 باشد.روانی ( می عاطفی و شناختی و

 در بخش اساسی مهارت ها دو در هدف مهارت های ضروری،
 تربیت بدنی، یعنی حرکات پایه و آمادگی جسمانی مورد توجه است.

 برنامه درسی  رودانتظار، انتظار می دف نگرش های مورددر ه
تربیت بدنی موجب افزایش عالقه دانش آموزان به شرکت در 

بهبود حرکات پایه، تمایل به رعایت  ورزش و آمادگی جسمانی و
رعایت اصول ایمنی  های ورزشی و اصول بهداشتی و توسعه مهارت

 .(3173سراج زاده،) شود

امه های تربیت بدنی تحقیقاتی در سالیان برن مورد کتاب و در
( بر 3161مثال در تحقیق همتی نژاد ) قبل انجام شده به طور

ارزشیابی برنامه تربیت بدنی مدارس نشان داده  تحلیل و تجزیه و
 شد که اکثر مدیران ودبیران تربیت بدنی استان گیالن وجود

 شدانند. نتیجه پژوهضروری می کتاب درسی تربیت بدنی را
شناخت  بر وضعیت جاری ورزش و (3161) کاشف و مجتهدی

مسئولین تربیت بدنی  تنگناهای آن نشان داد که اکثر مشکالت و
 معلمان الزم  تدوین کتاب تربیت بدنی را برای دانش آموزان و

 بر (3191و سعیدی پور) (3172می دانند. نتیجه تحقیقات دبیری )
( بر نیازهای 0225، )3ریوضعیت درس تربیت بدنیو هو، هوآ و شا
رغم اینکه نشان داد که علی معلمان ورزش مدارس ابتدایی مالزی

وجود کتاب راهنما ضروری است، اما مطالب کتاب راهنمای 
معلمان متناسب با امکانات موجود در مدارس نیست و محتوای 

و به این جهت  این کتاب برای امکانات موجود آرمانی می باشد
سعیدی ) مورد تاکید قرار دادند محتوای کتاب رادر  لزوم تغییر
( نشان 0230) 0(. همچنین نتایج تحقیق تی سانکاریدو3191پور،

داد که معلمان ورزش مدارس برای تدریس نیاز به آموزش دارند و 
های راهنمای تدریس الزامی اببرای این آموزش استفاده از کت

دند که وجود ( در تحقیق خود نشان دا0227) 1است. هی و پنی
یک راهنمای اینترنتی برای معلمان ورزش مدارس که بتوانند در 

   طور از راهنمای  آن برنامه های خود را قرار دهند و همین
های مختلف آموزشی برنامه ریزی درسی تربیت بدنی در سایت

 6، امانوئلیدو4آوجرینوس، 5دری است.د، یک ضرورت استفاده کنن
                                                                              
1.Hoe, Hua and Shaari 

2.Tsangaridou 

3.Hay and Peny 

4.Derri 

5.Avgerinos 

(. در پژوهشی به بررسی میزان آگاهی و 0023، )9و کیومورتزوگلو
معلومات معلمان ورزش مدارس ابتدایی در مدارس ابتدایی یونان 

ها نشان دادند که معلومات معلمان زن بیش از  پرداختند. آن
دلیل کمتر از مردان به کتاب  معلمان مرد است و به همین

 چه راهنماهای تدریس نیاز دارند و همچنین نشان دادند که هر
ها سابقه تدریس معلمان باالتر بوده است، میزان معلومات آن
کمتر بوده است. عالوه بر این، نتیجه تحقیق دری و آوجرینوس 

( نشان داد که معلمان 0230( و همچنین دری و همکاران )0221)
مدارس ابتدایی کشور یونان با ابزارهای ارزشیابی و نیز اهداف 

های اشته و از آن در کالسشناختی و حرکتی کامال آشنایی د
خود به خوبی بهره برداری می کنند و این آشنایی حاصل استفاده 
   از کتاب راهنمای تدریس تربیت بدنی در مدارس است که 

های بسیاری در اختیار معلمان بوده است. اما از طرفی دیگر سال
این محققان نتیجه گیری می کنند که آن دسته از معلمانی که 

آگاهی اندکی دارند و یا استفاده از ابزارهای آموزشی و دانش و 
طور مناسب نمی دانند به این دلیل است که محتوای ه ارزیابی را ب

مطالب درج شده در کتاب راهنمای تدریس از کفایت و کیفیت 
 الزم برخوردار نیست

کتاب راهنمای تدریس در بسیاری از کشورهای جهان تدوین 
بوملی و لمان ورزش مدارس است )شده و مورد استفاده مع

ها عموما به معرفی اهداف  (. محتوای این کتاب0226همکاران،
های مهارتی و حرکتی،  درس تربیت بدنی در مدارس، انواع بازی

ابزارهای ارزشیابی تحصیلی، نحوه کالسداری و تهیه طرح درس 
و برنامه آموزشی و سایر نکات مورد نیاز معلمان ورزش اختصاص 

 33و کاتن 32، پیرسون7، اوکلی1شده است.نتیجه تحقیق دادلی داده
( بر ارزیابی کتابها و آثار منتشر شده در زمینه راهنمایی 0233)

در استرالیا  0232تا  3772های معلمان ورزش مدارس از سال
ها از نظر کمی و کیفی با  نشان داد که محتوای این کتاب

بتوانند از محتوای  مشکالتی همراه است و برای اینکه معلمان
بخش استفاده کنند، الزم است محتوای  ها برای تدریس اثرکتاب
های راهنمای تدریس معلمان توسط متخصصان بازنگری و کتاب

ها در بخش  اصالح گردد. نتابج تحقیق نشان داد که این کتاب
های درسی نیاز به بازنگری جدی های حرکتی و نیز برنامهمهارت
 دارد.

علمین درس تربیت بدنی از کتاب راهنمای تدریس امروز، م
 

6.Emmanouilidou 

7.Kioumourtzoglou 
8.Dudley 

9.Okely 

10.Pearson 

11.Cotton 
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استفاده می کنند. محققان با هدف پاسخگویی به این مسئله که 
آیا واقعا محتوای این کتاب تا چه حد در دستیابی به اهداف درس 
تربیت بدنی به معلمین ورزش مدارس ابتدایی یاری می رساند؟ 

ظور در پی اقدام به انجام این پژوهش نمودند و به این من
پاسخگویی به این سؤاالت بودند که میزان استفاده از کتاب 
راهنمای تدریس در بین معلمان ورزش تا چه حد است؟ و آیا 
محتوای این کتاب بر اساس اهداف درس تربیت بدنی و با توجه 

های دانش آموزان نوشته شده است؟ آیا این کتاب در  به ویژگی
 ی مؤثر است؟  رسیدن به اهداف درس تربیت بدن

 روش تحقیق

روش انجام این تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی بود و دو 
روش کمی و کیفی در انجام آن مورد بهره برداری قرار گرفت. در 
روش کمی، تحقیق به شکل پیمایشی انجام شد که داده ها به 
صورت میدانی جمع آوری گردید و در روش کیفی از مصاحبه 

 استفاده شد. 

تمامی معلمان تربیت بدنی  این تحقیق عبارتست ازجامعه 
مدرسه  54نفر که در  40یزد به تعداد  مدارس ابتدایی دولتی شهر

دلیل تعداد کم جامعه به  ابتدایی این شهر مشغول به کار بودند.
رغم دشواری دستیابی به معلمان مورد نظر به دلیل تحقیق و علی

معلمان مورد توجه  پراکندگی مدارس در سطح شهر، اما تمام
تحقیق قرار گرفتند و به عبارتی از روش کل شمار استفاده شد و 

 نفر 03 معلمان زن و از نفر07معلم شامل  42در نهایت تعداد 

این پژوهش پرسشنامه  بزارا معلم مرد در تحقیق شرکت کردند.

اهداف  بود که با توجه به اهداف کتاب و ایمحقق ساخته
سوال  16تهیه شد. پرسشنامه حاوی  بدنی تپرورشی برنامه تربی
شیوه نگارش کتاب و اهداف  ارزیابی از اهداف و بود که به منظور

ضمنا در این پرسشنامه سه  درس تربیت بدنی طراحی گردید.
سؤال باز پاسخ نیز طراحی گردیده که به میزان استفاده از کتاب و 

راهنمای معلم میزان دستیابی به اهداف درس با استفاده از کتاب 
     اساتید از نفر 34توجه به نظر  روایی پرسشنامه با اشاره داشت.
پایایی  گرفت و برنامه ریزی درسی مورد تأیید قرار تربیت بدنی و

 برآورد گردید.     2270روش الفای کرونباخ  پرسشنامه با استفاده از

استنباطی  روش آمارتوصیفی و ها ازلیل دادهحت برای تجزیه و
انحراف  توصیفی فراوانی، میانگین، بخش آمار استفاده شد. در

بررسی  منظورارائه شد و در بخش استنباطی به  و... استاندارد
تک  سواالت پژوهش ازروش هایی چون آزمون تی مستقل و

 گروهی استفاده گردید.

 ی تحقیقیافته ها

یافته های توصیفی نشان داد که اکثریت معلمان در سنین 
سال بودند و اکثرا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی  12تا  06

سال سابقه  1تا  3تربیت بدنی بودند و همچنین اکثر آنها بین 
 تدریس به عنوان معلم ورزش در مدارس ابتدایی داشتند. 

 

 تدریسدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه فراوانی جامعه به تفکیک جنسیت، سن، م. 1جدول 

 متغیر
 ددرص فراوانی 

 جنسیت
 85 22 زن

 42 21 مرد

 سن

22-28 7 14 

22-32 31 22 

31-48 12 24 

 مدرک تحصیلی

 12 2 کاردانی

 22 31 کارشناسی

 22 13 کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی
 52 41 تربیت بدنی

 15 2 سایر

 سابقه تدریس

 22 32 سال 1-3

 32 18 سال 4-2

 4 2 سال 7-12

 2 3 سال 12بیشتر از 

 
های آمار توصیفی را به تفکیک جنسیت نشان داده 0 جدول
طور که مشاهده می شود میانگین نظرات معلمان  دهد. همان می

 مرد در هر چهار متغیر باالتر از میانگین نظرات معلمان زن است.
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 دهندگانهای آمار توصیفی به تفکیک جنسیت پاسخداده  .2جدول 

 انحراف استاندارد ینمیانگ تعداد جنسیت مقیاس

 آگاهی معلمان
 16/2 33/0 07 زن

 53/2 12/0 03 مرد

 آگاهی
 14/2 74/3 07 زن

 51/2 32/0 03 مرد

 نگرش
 51/2 77/3 07 زن
 52/2 14/0 03 مرد

 مهارت
 43/2 01/0 07 زن
 56/2 44/0 03 مرد

 کل سواالت
 15/2 24/0 07 زن

 11/2 01/0 03 مرد

 

یج بررسی میزان استفاده از کتاب راهنمای به نتا 1جدول 
دهد تدریس در بین معلمان اشاره دارد. نتایج این جدول نشان می

که تفاوت نمرات کلی معلمان به سواالت پرسشنامه با میانگین 
 توان بنابراین می .(sig=222/2) ( معنادار است4/0نمرات ممکن )

 

 
کمتر از میانگین گفت نمرات کلی معلمان به سواالت پرسشنامه 

گیرد    نمره کل پرسشنامه مالک قرار است. بنابراین چنانچه 
میزان استفاده معلمان از کتاب راهنمای تدریس توان گفت می

 ضعیف است.

 تک گروهی برای بررسی میزان استفاده معلمان از کتاب راهنمای تدریس tنتایج آزمون  .3جدول 

 هاتفاوت میانگین اریسطح معناد درجه آزادی tنمره  متغیر

میانگین نمره کل 
 سواالت

45/6- 57 222/2 15/2- 

 
استفاده معلمان از کتاب راهنمای تدریس جهت بررسی میزان 

 1تک گروهی استفاده شد. نتایج این تحلیل در جدول  tاز آزمون 
     نشان 5ضرایب همبستگی در جدول  نشان داده شده است.

 اهداف کلیه از کتاب راهنمای تدریس و  بین استفادهدهد که  می

کتاب راهنمای تدریس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین 
  توان به اهداف درس  از نظر معلمان با استفاده از کتاب می

 تربیت بدنی دست یافت.

 ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش .4جدول 

 سواالت کل مهارت نگرش آگاهی آگاهی معلمان 

 72/2** 64/2** 61/2** 96/2** - آگاهی معلمان

 72/2** 92/2** 61/2** -  آگاهی

 14/2** 91/2** -   نگرش

 14/2** -    مهارت

 -     کل سواالت

 )دودامنه( 23/2**  معناداری در سطح  
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گویای نتایج حاصل از بررسی مقایسه معلمان  4جدول شماره 
حسب جنسیت آنها می باشد. نتایج این در مؤلفه اهداف درس بر 

دهد که بین میانگین نمرات زنان و مردان در کل جدول نشان می
های نگرش ( و همچنین در مؤلفهsig=21/2سواالت پرسشنامه )
( تفاوت معنادار sig=21/2و  sig=225/2و مهارت )به ترتیب 

ای وجود دارد. به بیان دیگر میزان استفاده مردان از کتاب راهنم
تدریس بیشتر از زنان است. همچنین مردان بیشتر از زنان 
معتقدند که در کتاب به مؤلفه های ایجاد مهارتهای مورد نیاز و 
ایجاد تغییر در نگرش دانش آموزان نسبت به ورزش توجه شده 

 است.  
 

مقیاسهاردهمستقل برای مقایسه نمرات دو گروه مرد و زن در نمرات کلی و خ tنتایج آزمون  .5جدول 

 tنمره  متغیر
درجات 

 آزادی
 خطای استاندارد تفاوت هاتفاوت میانگین سطح معناداری

 33/2 -31/2 32/2 51 -69/3 آگاهی معلمان

 33/2 -34/2 31/2 51 -14/3 آگاهی

 30/2 -16/2 225/2 51 -77/0 نگرش

 35/2 -13/2 21/2 51 -00/0 مهارت

 32/2 -00/2 21/2 51 -02/0 کل سواالت

 
های معلمان در این بخش یافته های کیفی که حاصل پاسخ

قرار گرفته است. در این به سؤاالت تشریحی است، مورد بررسی 
های معلمان به هر سؤال مقوله بندی شد و نتایج هر بخش پاسخ

ا ه مقوله در زیر هر سؤال ارائه شده است. روش مقوله بندی پاسخ
هایی که به دهی به پاسخمروشی است برای طبفه بندی و نظ

ها ائه نمی شوند و معموال در مصاحبههای انتخابی ارصورت گزینه
د. به همین منظور های تشریحی استفاده می شوو یا تحلیل پاسخ
های کیفی در تحقیقات مورد توجه قرار می گیرند. به عنوان یافته

 های اولیه های تشریحی پس از بررسی در این تحقیق نیز پاسخ
 مقوله بندی شدند و در زیر ارائه گردیده اند:

کتاب برای این درس نیاز است و آن را دارای قابلیت و  آیا-3
 کارایی می دانید؟

  از معلمان معتقدند که کتاب برای این  %74حدود
 درس نیاز است.

  همه معلمان معتقدند کتاب قابلیت و کارایی چندانی
یی کودکان نوشته نشده و توانا عالقه و ندارد زیرا متناسب با

 ها توجه نکرده و جمعیت کالس همچنین به امکانات مدرسه و
توجه  منطقه هوایی هر همچنین در آن به شرایط اقلیمی و آب و

 نشده است.
 ذکر کنید. موارد را ؟ دارد به تغییر آیا کتاب نیاز  -0

نظرات معلمان در خصوص لزوم تغییرات کتاب در پنج مقوله 
 بندی شده است:زیر دسته 

 72 % .معلمان معتقد بودند کتاب نیاز به تغییر دارد 

 فضای  الزم است در محتوای کتاب به امکانات و
 تعداد دانش اموزان توجه شود. کالس و

 گرفته  نظر الزم است به تناسب فعالیت ها با زمان در
 شده برای تربیت بدنی توجه شود.

  گروهی والزم است به عالقه کودکان برای فعالیت 
کتاب توجه بیشتری  متنوع تر در های جذاب و همچنین بازی

 شود. 

 همچنین  تصاویر بیشتر و الزم است کتاب باcd 
 هایهمچنین بازی های ساده و بازی آموزشی برای برخی از
 هند بال... همراه شود. قانونمند مانند والیبال و

 ای های وزارت خانه الزم است محتوای کتاب با طرح
 ند طرح سباح وطناورز... همراه شود.مان
 های اجرا، روش )اهداف، کدام قسمت های کتاب از -1
استفاده  بیشتر ...( روش تدریس، دانستنی های معلم و ارزشیابی،
 می کنید؟
 های معلمان در سه مقوله زیر دسته بندی شده است: پاسخ

  روش های اجرایی و درصد از معلمان از %52حدود 
 معلم استفاده می کننددانستنی های 

  شیوه  روش تدریس و معلمان از از درصد %12حدود
 ارزشیابی استفاده می کنند.

 12% های کتاب استفاده  هدف معلمان از درصد از  
 می کنند.
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 حث ونتیجه گیریب
)راهنمای  یافته های تحقیق حاکی از آن است که کتاب کار

ولی  شود. میگرفته  کمی به کار حد تدریس( توسط معلمان در
ضرورت وجود کتاب را در جهت کمک به معلمان در  همه معلمان

امر آموزش ورزش مورد تایید قرار دادند. با وجود اینکه تحقیقات 
کتاب راهنمای تربیت بدنی  انجام شده بر کتاب راهنمای معلمان،

را کمتر مورد بررسی قرار داده است و حتی تحقیقات اندکی که در 
ام شده است با اهداف تحقیق حاضر مغایرت دارد، این زمینه انج

گرفته است و  قرار اما دراین تحقیقات لزوم وجود کتاب مورد تاکید
 (، کاشف و3166) در این خصوص میتوان به تحقیقات همتی نژاد

اشاره کرد. چون این محققین نیز در تحقیق  (3161) مجتهدی
علمان ورزش خود نشان دادند که وجود راهنمای تدریس برای م

 قابل انکار است. یک ضرورت غیر
دهدکه معلمان کتاب رامتناسب نتایج تحقیق حاضر نشان می

 قابلیت اجرایی کتاب را عالیق آنان نمی دانند و باسن کودکان و
 متناسب با امکانات و ها کتاب راپایینی ارزیابی می کنند آن درحد

ها اجازه اجرای کمبود امکانات به آن و دانندفضای مدرسه نمی
. در این خصوص نتایج فعالیت های ذکر شده در کتاب رانمی دهد

 مطالب کتاب را که (3191) سعیدی پورو  (3172)تحقیق دبیری 
برای امکانات موجود در مدارس کشور نامناسب و آرمانی می دانند 

همخوانی  مورد تاکید قرارمی دهند، درکتاب را و نیز لزوم تغییر
 دارد.

ان کتاب را مورد استفاده ها نشان داد مردان بیشتر از زنیافته
فته با نتیجه تحقیق دری، آوجرینوس، دهند. این یاقرار می

( همخوانی دارد و به نظر می آید 0230امانوئلیدو و کیومورتزوگلو )
میزان اطالعات معلمان زن در زمینه نحوه تدریس بیش از 

یاز کمتری به کتاب معلمان مرد است و به همین دلیل زنان ن
 راهنما احساس می کنند.
توان به اهداف استفاده از کتاب می علمان معتقدند که با

پرورش دست  واحد تربیت بدنی از سوی آموزش و مطرح شده در
  یافت اما آنان مطرح می کنند با  امکانات فعلی مدارس امکان 

نتیجه  دست یابی به اهداف  وجود ندارد. این گیری کتاب وکاربه
(، 3191(، سعیدی پور )3172با دستاوردهای تحقیق دبیری )
( از این نظر که کتاب 0233)دادلی، اوکلی، پیرسون و کاتن 

راهنمای معلمان از نظر کمی و کیفی با وضعیت موجود مدارس از 
ستفاده از کتاب راهنما نظر امکانات تناسب ندارد، همخوانی دارد. ا

      که محتوای آن مطابق با صورتی امکان پذیر است در 
های موجود باشد و در شرایطی که بسیاری از مدارس واقعیت

 کشور با فقر فضای ورزش مواجهند و حتی در برخی از آنها فقر 

طور جدی وجود دارد، امکان اجرایی نمودن ه فضای آموزشی نیز ب
کتاب راهنمای معلم ورزش امکان پذیر نیست و در  محتوای

ا نویسندگان باید شرایط موجود کشور را نیز در نظر تدوین محتو
 و مفید ارائه کنند. بگیرند و مطابق با آن برنامه های عملی

یافته های کیفی نشان داد که لزوم کتاب راهنما مورد تاکید 
دانند اما ها وجود کتاب را مفید میبیشتر معلمان می باشد. آن
قائل نیستند. دادلی،  کارایی چندانی برای کتاب موجود قابلیت و
( 0225( و نیز هو، هوآ و شاری )0233اوکلی، پیرسون و کاتن )

نیز به نتایج مشابهی رسیدند و در واقع از این نظر که وجود کتاب 
برای معلمان ورزش ضرورت دارد اما محتوای آن نیاز به بازنگری 

د، با تحقیق حاضر بخشی و کارایی آن افزایش یاب دارد تا اثر
 انی دارند.همخو

ثربخشی کتاب امری جدی در اثربخشی     کارایی و ا
های درس تربیت بدنی است. برنامه های درسی و طرح کالس
باید به نحوی طراحی  هایی که در این کتاب ارائه شده استدرس

ها فراهم گردد و در این  ها در کالسشوند که امکان کاربرد آن
اقلیمی و جمعیتی و  های جمعیت مخاطب و شرایطامر ویژگی

 امکانات مدارس باید مورد توجه قرار گیرند. 
در  پیشنهادهایی معلمان اکثرا موافق تغییراتی درکتاب بودند و

استفاده بیشتر از  تصاویر، همراه بودن کتاب با سی دی و زمینه
ودکان، متناسب بودن با فضای جذاب برای ک های گروهی و بازی
هوایی، زمان در  ، آب وومیشرایط ب ، تعداد دانش آموزان،کالس

و تناسب  عالقه کودکان نظر گرفته شده برای این درس، سن و
سباح، طناورز  پرورش مانند طرح با طرح های وزارت آموزش و

بین قسمت های مختلف کتاب بخش  معلمان از .و... ارائه نمودند
 های معلم را بیشتر مورد استفاده قراردانستنی های اجرا وروش

ها نسبت به سایر می دادند و دلیل ان را مفید تر بودن این بخش
 وضوح و عینی بودن آن دانسته اند. ها وبخش

لذا وجود کتاب راهنمای معلمان تربیت بدنی یک ضرورت 
قابل اجتناب است. اما فقط وجود کتاب و دسترسی به آن  غیر

یز محتوای مناسبی ناز  باید  کتاب   این بلکه   کافی نیست
برخوردار باشد. در حال حاضر معلمان ورزش، کتاب راهنمای 
معلمان تربیت بدنی را از نظر محتوا کارا نمی دانند و معتقدند 
محتوای کتاب با توجه به متناسب سازی آن با اهداف درس، نیاز 
به بازنگری دارد و الزم است محتوای کتاب تغییراتی یابد تا 

ن فراهم شود. به همین دلیل الزم امکان بهره برداری مناسب از آ
است محتوای کتاب توسط کارشناسان و متخصصان بازنگری 

نیازهای کشور  شده و متناسب با وضعیت موجود مدارس و نیز
 بازنگری و اصالح گردد. 
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