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 دورةدرسی  برنامة عناصر هایتفاوت و هاشباهت ،پژوهش اين ر. دبود بدنیدرس تربیت منظراز ،ايران و چین

 برنامة بخشیدن بهبرای بهبود پیشنهادهايی بدنی، با هدف ارائةدرس تربیتمنظر از ذکرشده کشورهای دبستانیپیش
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 مقدمه
 است. همچنین، های دنیایادگیری در نظام آموزشی اکثر کشوراصلی های یکی از حوزهبدنی تربیت

 با پرورش ایرانودر سند تحول بنیادین آموزشتربیت وهای تعلیماز ساحتیکی  عنوانبهبدنی تربیت

آموزان بدنی دانشای دارد. ازطریق تربیت، نقش و اهمیت برجستهعنوان ساحت زیستی و بدنی

 ،کنندشخصی و دنیایی که در آن زندگی میهایی را یاد بگیرند که در زندگی توانند دانش و مهارتمی

دک وتربیت و شخصیت اجتماعی کواز اهداف اجتماعی و فرهنگی تعلیمد. بسیاری ناثر مثبت دار

ها گیرد. پژوهشهای جسمانی شکل مییافته و شرکت در فعالیتهای سازمانبدنی، بازیازطریق تربیت

شرکت فعال کودک در  ( در مطالعة خود نشان داد که1988) 1. فالولکنندنیز این مطلب را تأیید می

را تشکیل  حرکتی و شناختی او -اجتماعی، روانی -های گوناگون حرکتی، اساس رشد عاطفیبازی

شرکت در فعالیت بدنی،  ند که( به این نتیجه رسید2010و همکاران ) 3( و جانز1987) 2لوردهد. می

اسکلتی و مهارت  -نفس و رشد عضالنید مهارت رهبری، استقالل، اعتمادبهبه رش هاها و بازیورزش

 کند. حرکتی کودکان کمک می

تاکنون  ،(1385زاده، )طالب تدبستانی مطرح اسعنوان سرآغاز آموزش پیشاز قرن نوزدهم که به

دلیل اهمیت وپرورش پیش از دبستان بهموضوع آموزشبه تربیت ونظران تعلیماندیشمندان و صاحب

این دوره . های رشد کودک استترین دورهاین دوران یکی از مهم زیرا، اند؛ای داشتهویژهتوجه زیاد آن 

شود؛ ها نهاده مییند تربیتی در آنبنای فراشود و سنگتلقی مینقطة ورود کودک به نظام رسمی 

رفتن نیست سهآغاز مدر آغاز یادگیری، وتربیت معتقدند کهنظران حوزۀ تعلیمصاحب که همةیطوربه

نیاز دهنده یا پیشهای شکلهای پایه، سالبلکه سال گیرد؛ دبستان شکل نمی و همه چیز از دورۀ

 (.1387هستند )مفیدی، های بعدی دوره

که ییآنجاطور اساسی بر رشد بعدی کودک اثرگذار است. از، بهدهدبیشتر آنچه که در این دوران رخ می

بخش در این دوران های اثرآموزش ارائة ،گیرددبستانی شکل میپیش اساس شخصیت فرد در دورۀ

گذار  عنوان یک مرحلةن دوره بهودک از اهمیت حیاتی برخوردار است. همچنین، ایبرای رشد بعدی ک

های یافته (.1385زاده، کند )طالبو انتقال، کودک را برای حضور مؤثر در محیط دبستان آماده می

نسبت به کودکانی که این  ،انددبستانی را گذرانیدهیشپ کودکانی که دورۀدهند می ها نشانپژوهش

براین، (. افزون1379اند )صافی، تر بودهاند، موفقابتدایی شده وارد دورۀ اند و بالفاصله کردهدوره را طی ن

 یک الگوی مطلوب برنامة دبستانی و نبودق کودکان پیشها و عالیاز نیازها، توانایی نداشتنآگاهی

                                                           
1. Flavell 

2. Lever 

3. Janz  
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شدن بار آورد؛ ازجمله اینکه ممکن است موجب محرومهبدنی ممکن است مشکالتی را بتدرسی تربی

ها در یا دانش و مهارت بدنی شودشمار درس تربیتدبستانی از فواید بیپیشبسیاری از کودکان 

ناسب و گاه این تربیت نام ندها متناسب نباشق آنها و عالی ها، نیازکه با توانایی سطوحی ارائه شوند

صورت عادت هکودکی، امکان دارد ب دلیل وقوع در دوران اولیةزدگی آنان شود و بهخستگی و دل مایة

 . شودنهادینه  هادر آن و درآید

های دبستانی با تأکید بر آموزشتحول بنیادین بر تعمیم دورۀ پیش سند تأکید عالوۀهاین دالیل ب همة

دبستانی و اهمیت درس پیش بودن دورۀخاص ،5-1عنوان راهکار بدنی و اجتماعی با قرآنی، تربیت

بدنی این دوره را ضرورت توجه به برنامة درسی تربیتکند و اثبات میرا در این دوره بدنی تربیت

های جدید و های آموزشی نوین و کارآمد نیاز به اندیشهگذاری نظامپایه براین،کند. افزونروشن می

دبستانی بدنی دورۀ پیشهایی ازقبیل محتوای برنامة درسی تربیتپاسخ به سؤال های نو دارد.روش

کارشناسان  ،چگونه باید ارزشیابی کنیم؟و ؟ آموزشی موردنیاز هستندشد؟ چه وسایل و مواد چه با

، برای ایجاد های جدیدشدن با تحوالت و پیشرفتد که برای همگامدارامور آموزشی را بر آن می

پژوهش اساس، براین وجو بپردازند؛های تازه به جستها و روشطریق شناسایی نوآوریتغییرات از

 بر آن است که ازطریق مطالعةپرورش ایران وسند تحول بنیادین آموزش 11-9 درراستای راهکار حاضر

 دبستانی کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان، کانادا، چین و ایرانپیش درسی دورۀ ی، برنامةتطبیق

 های عناصر برنامةها و تفاوتتا از این طریق بتواند شباهت مقایسه کندبدنی درس تربیتمنظر از  را

دنبال هب شناسایی کند. بدنیدرس تربیتمنظر از  مطالعه راای موردکشورهدبستانی دورۀ پیش درسی

راهکارها و  ها،مندی آگاهانه از آنها و بهرههای مفید آنسازی تجربیات و یافتهطریق بومی، ازآن

بدنی ایران و تدوین برنامة درسی تربیت دبستانی دورۀ پیشدرسی  را برای بهبود برنامةپیشنهادهایی 

 : استزیر  هایگویی به سؤالپاسخ دنبالهب این مطالعه ،بنابراین ارائه دهد؛ این دوره

ی هادبستانی در کشورپیش درسی دورۀ صر برنامةعنا ،بدنیدرس تربیتاز منظر  -1

 چیست؟ ،مطالعهمورد

 ی دورۀدرس هایی در عناصر برنامةتفاوتها و چه شباهت، بدنیدرس تربیتاز منظر  -2

  د؟نوجود دار بین کشورهای موردمطالعه و ایران دبستانیپیش
 

 پژوهش شناسیروش
تطبیقی دو رویکرد کمی و کیفی دارد. رویکرد  مطالعةتطبیقی است.  مطالعة یک نوعپژوهش  این 

ها و ها، موقعیتمفاهیم، زمینهی مبتنی بر معانی، های کمی و رویکرد کیفکمی مبتنی بر داده

د. واحدهای مقایسه نای نیز مشخص شوواحدهای مقایسه که الزم است ،اینبراست. عالوه هاتوصیف
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های برنامه ها، عملکردها وها، ارزشها، نهادها، فرهنگها، زماند مکاننتوان تطبیقی می در مطالعة

های برنامه ،در واحد مقایسه های درسی است.برنامهواحد مقایسه د. در پژوهش حاضر، ندرسی باش

دهی محتوا، یعنی عناصر اهداف، محتوا، سازمان ؛درسی درسی معموالً تمرکز بر اجزای اصلی برنامة

 عنوانکالین به گانةادگیری و ارزشیابی دارند که در این مطالعه از الگوی نهی -یاددهی فرایندهای

استفاده شد  1بِرِدی جرج از روش ، در این مطالعهی انجام این کاربرا. مبنای واحد مقایسه استفاده شد

 (. 1382)الماسی، یقی است که بارزترین رویکرد کیفی به مطالعات تطب

شامل ب )دبستانی کشورهای منتخپیش بدنی دورۀبرنامة درسی تربیت ،آماری جامعة پژوهش،در این 

 زمینةدردر دنیا  بودن این کشورهاکه براساس پیشگام بود آمریکا، استرالیا، انگلستان، کانادا و چین(

دبستانی پیش خصوص دورۀهبدنی بامة درسی تربیتها در تدوین برنبودن آن، پیشروورزش و همچنین

و  دنیا با روش هدفمند ی چهار قارۀبین کشورهاها، ازآنبدنی بودن برنامة درسی تربیتو دردسترس

  نوع در دسترس انتخاب شدند.از

ها و ، سایتطریق مراجعه به منابع نوشتاریاطالعات موردنیاز برنامة درسی کشورهای موردمطالعه از

 رد برنامةمواطالعات موردنیاز در. آوری شدلیست محتوا جمع، با استفاده از چکجو در اینترنتوجست

اسناد و مدارک دست آمد: از این طریق به بدنیدرس تربیتمنظر از  دبستانی ایرانپیش درسی دورۀ

 نامةساسا؛ 1389ران، نگاشت درسی ملی ای سند برنامة؛ 1390پرورش، وسند تحول بنیادین آموزش)

( و همچنین، 1392دبستانی، پیش های دورۀها و فعالیتای برنامهدبستانی و کتاب راهنمپیش دورۀ

)شامل  هاع نظری دادهبا توجه به اشبا کلیدی نظراناحبصکارشناسان و  با یافتهسازمانمصاحبة نیمه

پرورش و سازمان ودبستانی وزارت آموزشپیش درسی دورۀ ریزان برنامةبرنامه نفر از کارشناسان و چهار

صورت هکه ب دبستانی(، چهار نفر از مربیان مراکز پیشریزی آموزشی و همچنینپژوهش و برنامه

 ازنوع گلوله برفی انتخاب شدند. دگیری هدفمننمونه

مصاحبه توسط  هایکه سؤالصورتاینبه حبه از روایی محتوایی استفاده شد؛برای بررسی روایی مصا

با  ها، پس از انطباق سؤالنهایتبدنی بازنگری و بررسی شدند و درریزی درسی و تربیتاساتید برنامه

لیست برای بررسی پایایی چک ها رسید.آنیید نهایی مصاحبه به تأ موضوع و اهداف پژوهش، فرم

، منظورها توسط شخص دوم استفاده شد. بدیناز تحلیل مجدد آن ،ها و اسنادتحلیل محتوای مصاحبه

و موازی با  زمانصورت همهدیگری قرار گرفت تا ب لیست تحلیل محتوا دراختیار پژوهشگرچک

برای  ،در این مطالعه .بود %83ن فرایند ضریب توافق ای ل کند. نتیجةتحلیپژوهشگر، متون یادشده را 

                                                           
1. George Bereday 
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های کیفی افزار تحلیل دادهاز نرم و ت کیفیصوراز روش تحلیل محتوا بهتحلیل اطالعات وتجزیه

 استفاده شد.  1(هشت نسخةوو. )ان.وی.
 

 نتایج

 ايران دبستانیپیش بدنی دورةبا برنامة درسی تربیتآن  یجة مطالعة تطبیقی و مقايسةنت

ا، کانادا، نی در پنج کشور استرالیدبستاپیش دورۀ بدنینتیجة مطالعة تطبیقی برنامة درسی تربیت

 بدنی دورۀصر برنامة درسی تربیتعناهای ها و شباهتتفاوتهمچنین، چین و  آمریکا، انگلستان و

شرح ، بهبدنیدرس تربیتمنظر از  دبستانی ایرانپیش درسی دورۀ با برنامةدبستانی این کشورها پیش

 زیر هستند.

  مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش دورةبدنی اصول برنامة درسی تربیت
 

 مطالعهکشورهای مورددبستانی در پیش بدنی دورةول برنامة درسی تربیتاص -1جدول 

 اصول کشورها

 استرالیا

فردی، عاطفی، روابط مثبت میانشناختی و جسمانی، اجتماعی، رشد  بدنی و سالمت باتربیت

ازگاری سیادگیری در یک محیط امن و سالم،  زندگی وهای سالمت فردی،  انتخاب عوامل مؤثر در

به ایجاد  هایی که قادرمهارتهای حرکتی بنیادی و هماهنگی بدن، الگو، با یک سبک زندگی فعال

لیت بدنی، و دیگران، بهبود فعا شدن برای خودرزش قائلاشوند، تی و نتایج حرکتی بهتر میسالم

 در ارتباط است. ،شودپذیر میلکرد مؤثر و مسئولیتای که منجر به عم تصمیمات آگاهانه تأکید بر

 کانادا
 ایجاد و یجسمان سالمت بهبود برای فعال زندگی در آموزاندانش کارگیریبه دنبالهب بدنیتربیت

 حل برای هافعالیت از وسیعی دامنة در شرکت برای هایی فرصت کردنفراهم ،همچنین و دانش

 .است گروهی و فردی مشکالت

 آمریکا

تجربیات  س همةشده در دورۀ کودکستان، پایه و اسای بنیادی یادگرفتههای حرکتمهارت -

  ند؛شوطول زندگی استفاده میدر د و در فعالیت بدنیندهحرکتی را شکل می

؛شادحرکات  تأکید و تمرکز بر -  

 با ی چشمهماهنگ؛ اما با رشد یکنواخت در قد، وزن، قدرت و استقامت عضالنی، آرام تجربة -

 ؛دست

برند؛ بنابراین، فعالیت ریتمیک یک می کردن با موزیک لذتدبستانی از حرکتکودکان پیش - 

؛جایی استهجایی و غیرجابههای حرکتی جاب آل برای تمرین مهارتایده جلسة  

  

 

 

 

 
 

                                                           
1. Nvivo8 
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 موردمطالعه ایکشوره در دبستانیپیش دورة بدنیتربیت درسی برنامة اصول -1 جدولادامة 

 اصول کشورها

 انگلستان

ری در ورزش آموزان را برای موفقیت و برتدانش همة ،بدنی با کیفیت باالتربیتدرسی  یک برنامة

هایی را برای درسی باید فرصت انگیزاند. این برنامة میهای جسمانی بررقابتی و دیگر فعالیت

را شان سالمتی و آمادگی جسمانی مطمئن شوند ونظر جسمانی کند تا ازآموزان فراهم دانش

نظیر انصاف و هایی گیری ارزشسازند و به شکلها را میهایی که شخصیت آن. فرصتحفظ کند

 کنند؛ احترام کمک می

 چین
های های اساسی ورزش، آگاهی از قوانین اصلی رشته سالمت، آمادگی جسمانی، تسلط بر مهارت

 ؛ورزشی

 ایران
متمرکز محتوا، توجه به فرهنگ بومی و تدوین غیر ابتدایی، هماهنگی با اهداف و محتوای دورۀ 

 ق کودکان وها، نیازها و عالیبودن با تواناییپذیری، متناسبهای تلفیقی و انعطاففعالیت محلی،

 .رعایت عنصر شادی و نشاط

 

تانی کشورهای دبسپیش بدنی دورةول برنامة درسی تربیتهای اصها و شباهتتفاوت

 منتخب با ايران 

. کشورهایی چون بدنی خود تدوین کردندهمة کشورهای موردمطالعه اصولی را برای درس تربیت

زندگی رویکرد  دبستانی خود برپیش دورۀبدنی برنامة درسی تربیتاصول در استرالیا، کانادا و آمریکا 

نیادی و سالمت و های حرکتی بفعال و رشد هر سه بعد جسمانی، شناختی، عاطفی، یادگیری مهارت

نی ایران چیزی به نام اصول برنامة دبستاپیش درسی دورۀ کید دارند. در برنامةآمادگی جسمانی تأ

بدنی تدوین این دوره چیزی به نام برنامة درسی تربیت برای بدنی وجود ندارد؛ زیرا، اساساً درسی تربیت

که مربوط به  اندکلی تدوین شده اصولای بلکه مجموعه ی تدوین شود؛تا برای آن اصول نشده است

تشابهی در رعایت عنصر شادی و نشاط  جای آن،های یادگیری و اهداف این دوره هستند. بهحوزه همة

ویژه آمریکا و هدرسی کشورهای منتخب ب ة درسی این دوره در برنامةبودن برنامبخشلذت تأکید بر و

  شود.می ایران مشاهده

 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةمة درسی تربیتاف برنااهد
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 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةاف برنامة درسی تربیتاهد -2جدول 

 اهداف کشورها

 استرالیا
، موفق زندگی ایجاد برای موردنیاز هاینگرش و هاارزش رشد ،هارشد مهارت فهم، دانش و رشد

 ؛آموزدانش هر در سالم و فعال

 کانادا
 ( وشناختی بعد رشد) بردنکارهب و فهمیدن (،حرکتی -روانی بعد رشد) دادنانجام و کردنحرکت

 ؛(عاطفی بعد رشد) مسئولیت و مشارکت

 آمریکا

 بدنی های فعالیت اجرای برای موردنیاز حرکتی الگوهای و ها مهارت آموزاندانش: 1 استاندارد

؛گذارندمی نمایشبه را مختلف  

 و یادگیری برای که را حرکتی راهبردهای و اصول مفاهیم، دانش آموزاندانش :2 استاندارد

؛گذارندمی نمایشبه ،دارند کاربرد بدنی های فعالیت اجرای  

 حفظ و ارزشیابی اجرا و سالمتی بهبود برای را جسمانی آمادگی سطح آموزاندانش: 3 استاندارد

؛کنندمی  

 بهبود برای را جسمانی آمادگی های راهبرد و اصول مفاهیم دانش آموزاندانش: 4 استاندارد

؛دهندمی نشان اجرا و سالمتی  

 که را شناسیجامعه و شناسیروان هایراهبرد و اصول مفاهیم، دانش آموزاندانش: 5 استاندارد

 .کنندمی استفادهها از آن و دهندمی نشان ،دارند کاربرد بدنی فعالیت اجرای و یادگیری برای

 انگلستان
 جسمانی ازنظر ،بدنی هایفعالیت از وسیعی دامنة در برتری برای شایستگی و صالحیت رشد

سالم. و فعال زندگی ایجاد ،رقابتی هایورزش و هافعالیت در کاربردنهب ،بودن فعال  

 .شناختیشناختی و رشد زبان، رشد اجتماعی و عاطفی، رشد زیباییرشد جسمانی، رشد  چین

 .سطح بهداشت و ایمنی ارتقای حرکتی، -های جسمیپرورش مهارت ایران
 

 

تانی کشورهای دبسپیش بدنی دورةاف برنامة درسی تربیتهای اهدها و شباهتتفاوت

 منتخب با ايران

کردن )حرکت حرکتی -تی )دانش و فهم(، رشد بعد روانیرشد بعد شناخ ،مطالعههر پنج کشور مورد

 ها یا مشارکت و مسئولیت(ا و نگرشه)ارزشرا ها( و رشد بعد عاطفی  و انجام دادن یا رشد مهارت

اند. کشورهای استرالیا دبستانی خود نام بردهپیش بدنی دورۀلی برنامة درسی تربیتعنوان اهداف اصبه

قالب پنج ها را دراما کشور آمریکا آن اند؛طور مشخص در اهداف خود آوردههو کانادا این سه بعد را ب

های فقط دو هدف پرورش مهارت ،دبستانی ایرانپیش درسی دورۀ در برنامة استاندارد ارائه کرده است.

اهداف  که البته این بدنی مرتبط استهداشت و ایمنی با درس تربیتسطح ب حرکتی و ارتقای -جسمی

بعد فقط مربوط به دهند. هدف اول حرکتی و عاطفی را پوشش نمی -هر سه بعد شناختی، روانی

هدفی که بتواند بعد  هر دهد وبیشتر بعد شناختی را پوشش میحرکتی است، هدف دوم نیز  -روانی

 شود. مین ، مشاهدهعاطفی را پوشش دهد
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  مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةيج برنامة درسی تربیتنتا
 

 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةبرنامة درسی تربیتيج نتا -3 جدول

 نتايج کشورها

 استرالیا

تدریس و  نتیجةعنوان هرحله بآموزان در پایان هر ماغلب دانشرود نتایج به آنچه که انتظار می

، دست آوردندهبرا ها بدنی، سالمت و رشد فردی در دانش، فهم و مهارتیادگیری مؤثر درس تربیت

بدنی، موضوع محتوای درس تربیت هشتهارت و م 5ارزش،  6این نتایج برای  شود.اطالق می

  سالمت و رشد فردی تنظیم شده است.

 کانادا

 دبستانی:پیش کلیدی مرحلة درسی برنامه نتیجة 26 و کلی درسی برنامة نتیجة شامل شش

ثر، خالق و رسای الگوهای حرکتی سازگار با سبک زندگی دادن: اجرای مؤکردن و انجامحرکت -

 ؛فعال

ت مرتبط با های تفکر انتقادی و تفکر خالق در مشکالبردن: نمایش مهارتکارهفهمیدن و ب -

 ؛حین فعالیت در ارتباط با خود، کالس، مدرسه و جامعهدرها و رفتارهای حرکات، ارزیابی نگرش

پذیر اجتماعی درون مدرسه و جامعه، نمایش و مسئولیت: نمایش رفتار مسئولیت مشارکت -

فیزیکی و طبیعی درحین فعالیت بدنی، نمایش رشد فردی  مسئولیت فردی برای محیط اجتماعی،

گیری، همکاری، خودانعکاسی و میمری، تصنفس مثبت، خودمسئولیتی، رهبنظیر اعتمادبه

 .حین فعالیت بدنیقدرتمندی در

 آمریکا

 ؛گیرندمی یاد را دستکاری هایمهارت و جاییهغیرجاب و جاییهجاب حرکات صحیح هایتکنیک -

 ؛گیرندمی یاد را بدن مختلف هایبخش نام -

 ؛دهندمی حرکت را ها استخوان ،عضالت که گیرندمی یاد -

 کار هااندام به اکسیژن رساندن برای هاشش با همراه و است عضله یک قلب که یرندگمی یاد -

 ؛کنندمی

 ؛دارند را بدنی هایفعالیت از بسیاری در شرکت به میل -

 .گذارندمی اشتراکبه تمرین درحین را پیرو و رهبر چون مختلفی های نقش -

 انگلستان
 ها و فرایندهای ویژۀ، مهارتهارود تا موضوعانتظار میآموزان در پایان هر مرحلة کلیدی از دانش

 .کار گیرندهدرسی را بدانند، بفهمند و ب متداول در برنامة

 یافت نکرد. را مطلبی پژوهشگر چین

 یافت نکرد. را مطلبی پژوهشگر ایران

 

کشورهای  در تانیدبسپیش بدنی دورةيج برنامة درسی تربیتهای نتاها و شباهتتفاوت

 منتخب با ايران

 آموزان در پایان دورۀاغلب دانشرود که انتظار میرا کشورها به غیر از ایران و چین، نتایجی  همة

، در برنامة درسی دست آورندهبدنی بعنوان نتیجة تدریس و یادگیری مؤثر درس تربیتدبستانی بهپیش

آموز طور دقیق مشخص کردند که یک دانشکشورها به . در این نتایج، ایناندبدنی خود ارائه کردهتربیت
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باور دارد. چیزی داند، قادر به انجام چه کاری است و به چه دبستانی در پایان دوره چه چیزی میپیش

 درسی دورۀ ا آسان کند؛ اما متأسفانه در برنامةارزشیابی و میزان یادگیری رتواند این امر می

کانادا و آمریکا این کشورهای استرالیا،  ،میاناست. دراین ای نشدهاشارهدبستانی ایران به نتایج پیش

اند؛ اما صورت مشروح ارائه کردهحرکتی به -ن سه بعد شناختی، عاطفی و روانیقالب همانتایج را در

 کلی اشاره شده است. صورتانگلستان به درسی کشور در برنامة

 مطالعهکشورهای مورددبستانی در پیش بدنی دورةای برنامة درسی تربیتمحتو
 

 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةای برنامة درسی تربیتمحتو -4جدول 

 محتوا کشورها

 استرالیا
 ارتباطات تکامل، ژیمناستیک، و رشد ،هاورزش و هابازی رقص، ،فعال زندگی سبکموضوع:  هشت
 .ایمن زندگی فردی و سالمت هایانتخاب فردی،میان
 .حل مسئله و کردنحرکت ،تعامل ،گیریتصمیم ،برقراری ارتباطمهارت:  پنج

 کانادا

 ها،بازی -3؛ جاییههای جابمهارتها، بازی -2 ؛ها و بدنآگاهی از فضا، جهت ها،بازی -1
 -5؛ کوچک های دستکاری، پرتاب و دریافت اشیایمهارت، هابازی -4؛ جاییههای غیرجابمهارت

 های دستکاری،مهارت ها،بازی -6؛ بزرگ های دستکاری، پرتاب و دریافت اشیایمهارت، هابازی
 -8؛ هابازیشدن با اسبابهای دستکاری، سرگرممهارت ها،بازی -7؛ هاپرتاب و دریافت اسباب

 .ابییمدیریت بدن و جهت -9؛ های ریتمیکفعالیت

 آمریکا
 هایمهارت ،دستکاری هایمهارت ،جاییهجاب حرکتی هایمهارت ،بدن مدیریت ،حرکتی مفاهیم

 .گروهی پویایی و اجتماعی تعامل ،خودمسئولیتی ،جسمانی آمادگی مفاهیم ،ریتمیک

 انگلستان

 و چابکی تعادل، توسعة همانند گرفتن و کردنپرتاب پریدن، دویدن، شامل بنیادی حرکات -
 ؛گروهی و فردی مختلف هایفعالیت در ها مهارت این کارگیریهب و هماهنگی

 و دفاع و حمله برای ساده هایتاکتیک توسعة تیمی، و انفرادی هایرقابت و هابازی در شرکت -
 ؛برانگیزچالش هایموقعیت در جسمانی هایفعالیت

 ؛ساده حرکتی الگوی از استفاده با رقص اجرای -
 .شنا -

 .اسکیت و شنا پذیری، رقص، بازی،انعطافمباحث تئوری آموزش سالمت، ژیمناستیک،  چین

 ایران

 رفتن، چرخیدن، جهیدن، دویدن، پریدن،راه حرکتی: نشستن، - جسمی هایتوانایی توسعة
  ها و خوابیدن؛ اندام بازکردن و جمع زدن،درجا

 خطوط روی رفتنراه دادن،جاخالی کردن،لیلی: حرکتی -های جسمیتوانایی هماهنگی و تقویت
 را سوزن دست، بریدن، با زدنضربه پا، با زدنضربه گیری،هدف دار،شیب و دارزاویه مستقیم،

 دکمه، کردنبسته و باز کفش، بند بستن کردن،خالی و پر کردن، چسباندن،تا ،دوختن کردن،نخ
کردن دریافت اشیا و کردنپرتاب اشیا، درست حمل حرکات، تقلیدکردن کردن،رنگ کردن،ترسیم
 اشیاء؛

رعایت نکات ایمنی  ها، رعایت بهداشت، تغذیة سالم،مراقبت از آن وۀآشنایی با اعضای بدن و نح 
 .هنگام فعالیت
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کشورهای  در دبستانیپیش بدنی دورةای برنامة درسی تربیتهای محتوها و شباهتتفاوت

 با ايرانمنتخب 

های جایی و مهارتههای غیرجابمهارتجایی، ههای جابمهارت ،جمله ایراندر همة کشورها از

دبستانی پیش بدنی دورۀبخش محتوای درس تربیتترین های حرکتی بنیادی( اصلیدستکاری )مهارت

دبستانی، پایه و اساس شده در دورۀ پیشی بنیادی یادگرفتههای حرکتد. مهارتندهرا تشکیل می

ند. در همة پنج شوو در فعالیت بدنی طول زندگی استفاده می نددهتجربیات حرکتی را شکل می همة

 بدنی دورۀمهم محتوای درس تربیتحرکات ریتمیک همراه با موزیک بخش  ،مطالعهکشور مورد

کردن با موزیک لذت تدبستانی از حرکآموزان پیشند؛ زیرا، دانشدهدبستانی را تشکیل میپیش

جایی ههای حرکتی جابل برای تمرین مهارتآیک یک جلسة ایده، فعالیت ریتمدلیلهمینبرند. بهمی

دبستانی ایران بسیار خالی پیش درسی دورۀ در برنامةاما متاسفانه جای آن  جایی است؛هو غیرجاب

 است.

دبستانی کشورهایی چون استرالیا پیش بدنی دورۀمهم محتوای درس تربیتژیمناستیک نیز یک بخش 

در برنامة درسی های مختلف انفرادی و گروهی نیز شرکت در بازید. دهو چین را تشکیل می

در یادگیری  بازی نقش مهمی شود؛ زیرا،می دبستانی هر پنج کشور مشاهدهپیش بدنی دورۀتربیت

 .رنگ استبستانی ایران بسیار کمدپیش درسی دورۀ نه این بخش در برنامةسفااما متأ کودکان دارد؛

ها و دانش و مطالعه، مهارتبدنی کشورهای موردشده در برنامة درسی تربیتارائه، محتوای واقعدر

بردن از یک سبک زندگی بودن و لذتآموزان برای فعالدانش که همة کندمفاهیم ضروری را ارائه می

محتوای  ، در عنصربخش مربوط به عنصر هدف اشاره شد که درطورها نیاز دارند؛ اما همانسالم به آن

های حرکتی توجه حرکتی و اجرای مهارت -دبستانی ایران فقط به بعد روانیپیش درسی دورۀ رنامةب

نیاز  هابه آن دبستانی برای فعالیت بدنیو دانش و مفاهیم ضروری که یک کودک پیش شده است

  .اند، ارائه نشدهدارد

  مطالعهکشورهای مورددبستانی در پیش بدنی دورةری برنامة درسی تربیتهای يادگیفعالیت
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 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةری برنامة درسی تربیتهای يادگیفعالیت -5جدول 

 های يادگیریفعالیت کشورها

 ژیمناستیک های خالق، شنا، رقص وبازی استرالیا

 کانادا
یک، رقص، های ریتمفعالیت موزیک،ات با شعر و سرود همراه با اجرای حرک،هاها و سرگرمیبازی

 آوردندراکتشاف آزاد، تقلید و اداواصول

 برانگیزبخش و چالشلذت های بدنی شاد، تفریحی،بازی و فعالیت آمریکا

 برانگیزشلهای چاهای جسمانی در موقعیتفعالیت ها،رقابت ها،بازی انگلستان

 رقص و شنا بازی، ژیمناستیک، چین

 ایران
های بازی وگو، مشاهده،گفت و بحث خالق، نمایش اشی، کاردستی،نق سرود، بازی، و شعر قصه،

 بومی و سنتی

 

دبستانی پیش بدنی دورةری برنامة درسی تربیتهای يادگیهای فعالیتها و شباهتتفاوت

 با ايرانکشورهای منتخب 

ان، بازی فعالیت اصلی ایر جملهدبستانی همة کشورهای موردمطالعه ازپیش درسی دورۀ در برنامة

محور است؛ تانی این کشورها، یادگیری بازیدبسپیش درسی دورۀ ، در برنامةواقعیادگیری است. در

عنوان یک ، بازی بهحقیقتشود. درهای اجتماعی، عاطفی و علمی بیشتری میمنجر به موفقیت زیرا،

ای برای همة ق ویژهن ملل بازی را حدلیل، سازماهمینت برای رشد سالمتی موردتوجه است. بهضرور

های بدنی های ریتمیک و موزون، ژیمناستیک، فعالیتبر بازی، فعالیتکودکان شناخته است. عالوه

ی یادگیری اصلی هر پنج کشور هافعالیت ، جزوبرانگیز همراه با شعر و موزیکبخش و چالشلذت

 .اندموردمطالعه بوده

های های بومی و سنتی، بازیجمله بازیها ازانی ایران نیز به بازیدبستپیش درسی دورۀ در برنامة

های بر بازی به فعالیت، عالوهدارای ریتم و آهنگ همراه با شعر و سرود اشاره شده است. همچنین

 . دگیری هستندهای یاحوزهدیگر ها بیشتر برای تحقق اهداف که برخی از آن است دیگری اشاره شده
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  مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةبع برنامة درسی تربیتمنامواد و 
 

 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةبع برنامة درسی تربیتمواد و منا -6جدول 

 مواد و منابع کشورها

 یافت نکرد. را مطلبی ، پژوهشگرمورد عنصر مواد و منابعدر استرالیا

 کانادا

ها، های هوالهوب، حروف الفبا، رنگهای لوبیا، حلقهرنگی، کیسهموسیقی، طبل، کاغذوسایل 

های ها، توپای، شیطونکهای ژلههای بولینگ، فرزبی اسفنجی، توپها، حیوانات، توپشکل

های بزرگ رنگارنگ ساحلی، های نخی، توپهای تنیس و توپهای پری، توپواکنشی، توپ

 .زنی، شال، اسکوتر، روبان و تشکیبال و فوتبال اسفنجی، طناب، والهای بسکتبالتوپ

 یافت نکرد.را مطلبی پژوهشگر  آمریکا

 انگلستان
با مشورت مدیر مدرسه و مسئول معلم کند. پرورش مواد آموزشی خاصی را توصیه نمیوآموزش

 .کندرا انتخاب می مواد آموزشی هماهنگی موضوعات درسی

 .یافت نکردرا مطلبی پژوهشگر  چین

 ایران
سازی، های ساختمانهای کوچک و بزرگ، پازل، دومینو، انواع بلوکتاب، سرسره، االکلنگ، توپ

 .های چوبی و پالستیکی، کاغذهای رنگی، خمیر بازیاتصاالت، مکعب
 

دبستانی کشورهای پیش بدنی دورةبع برنامة درسی تربیتهای مواد و مناها و شباهتتفاوت

 با ايرانمنتخب 

بدنی اکثر کشورهای موردمطالعه درمورد عنصر مواد و منابع، پژوهشگر در بررسی برنامة درسی تربیت

با معلم درسی ملی انگلستان،  و چین مطلبی یافت نکرد. در برنامةجمله استرالیا، آمریکا، انگلستان از

به  ،سی دو کشور کانادا و ایراندر کند؛ اما در برنامةرا انتخاب میمواد آموزشی مشورت مدیر مدرسه 

، برای دیگرعبارتبدنی یا بهوسایل و تجهیزاتی اشاره شده است که برای یادگیری درس تربیت مواد،

 . شده هستندتحقق اهداف و محتوای تدوین

 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةيس برنامة درسی تربیتهای تدرروش
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 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةيس برنامة درسی تربیتهای تدرروش -7جدول 

 های تدريسروش کشورها

 استرالیا
های یادگیری تلفیق با دیگر حوزهموضوعی یا تک ک،های کوچبازی محور، بازی خالق،کودک

 .آموزان با نیازهای ویژهشهای تمایز برای داناستفاده از راهبرد کلیدی و

 کانادا

های تر قبل از فعالیتهای حرکتی آهستهآموزش فعالیت محور و تلفیقی، رقابت کمتر،کودک

های آموزش مهارت غیرمستقیم، هایحرکت در مسیر مستقیم قبل از مسیرآموزش  تر،سریع

ده از استفا استراحت،های های کوتاه با دورهفعالیت صورت ترکیبی،هجایی بهجایی و غیرجابهبجا

تر، سخت تر ووسایل سنگیناستفاده از سمت از وسایل نرم و سبک به بازخورد مثبت، فوری و ویژه

تی، توضیح مفاهیم، بحث، ه از وسایل قبل از شروع هر فعالیآموزش ایمنی استفاد نمایش مهارت،

 .استفاده از موزیک درآوردن و اکتشاف وید و اداواصولتقل اجرای حرکات با شعر و سرود،

 آمریکا
استفاده از راهبردهای  ،استفاده از موزیک در اجرای حرکات ،و تفریحی حرکات شاد تمرکز بر بازی،

 .آموزان با نیازهای ویژهتمایز برای دانش

 انگلستان
های و رقابت هاشرکت در بازیهای مختلف فردی و گروهی، ها در فعالیتکارگیری مهارتهب

های جسمانی در فعالیت های ساده برای حمله و دفاع،تاکتیک انفرادی و تیمی، توسعة

 .اجرای رقص با استفاده از الگوی حرکتی ساده ،برانگیز چالشهایموقعیت

 چین
های فعالیت تدریس نظری و عملی با تأکید بر فاده از بازی،است محور، تلفیقی و هماهنگ،کودک

 .عملی

 ایران
 آموزش هایروش از پرهیز آور،نشاط فعالیت و بازی به اولویت محور، تلفیقی،کودک فعال، روش

 .مدارحافظه و انتزاعی

 

دبستانی پیش بدنی دورةبرنامة درسی تربیتهای تدريس های روشها و شباهتتفاوت

  با ايران کشورهای منتخب

و  محوری، تلفیقی، رویکرد کودکجمله ایرانکشورهای موردمطالعه از درسی همة در برنامة

. توجه به نیازها، عالیق، لب برای روش تدریس در این دوره هستندرویکردهای غا ،محوریبازی

های یادگیری دیگر با حوزۀ یادگیری دبستانی، تلفیق حوزههای کودک پیشها و تواناییخواسته

دبستانی پیش بدنی در دورۀتربیت ی تدریس درسراهبردهای اصل ،طریق بازیبدنی و یادگیری ازتربیت

کلی بیان کرده است؛ اما صورتهای تدریس را بهروش دبستانی ایرانپیش درسی دورۀ . برنامةهستند

 . های مهم ذکرشده نیز استشامل این رویکرد

بدنی و آمریکا به استفاده از راهبردهای تمایز در برنامة درسی تربیت جمله استرالیابعضی از کشورها از

شان درسی اند؛ اما سایر کشورها ازجمله ایران در برنامةیازهای ویژه توجه کردهموزان با نآبرای دانش

هریک از کشور کانادا برای  ،میان. دراینانداااا ارائه نکرده کودکان با نیازهای ویژه راهبردهایی را برای

مثال، آموزش  را ارائه کرده است؛ برایهای تدریس خاص آن محتوا بدنی راهبردمحتوای درس تربیت



 1397، بهار و تابستان 14ربیتی شماره پژوهش در ورزش ت                                                                     290

تفاده از موزیک در مسیر مستقیم قبل از مسیر غیرمستقیم یا حرکات آهسته قبل از حرکات سریع. اس

شده در برنامة درسی کشور کانادا و آمریکا کارگرفتهههای تدریس بیکی از روش اجرای حرکات نیز

  فاده از موزیک نشده است.ای به استدبستانی ایران هیچ اشارهپیش درسی دورۀ است؛ اما در برنامة

  مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةبی برنامة درسی تربیتارزشیا

 

 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةبی برنامة درسی تربیتارزشیا -8جدول 

 ارزشیابی کشورها

 استرالیا

 ،هاارائه ،گووگفت و بحث ،هامشاهده، برداریو یادداشت روزانه ثبت دفاتر نظیر هاییراهبرد

 که هاییارزشیابی و فردی و گروهیهای پروژه ها،مهارت هایلیستچک ،اجراهای حرکتی

 .دهدمی انجام همکالسی

 بندیقهطب ،کردنوصل ،پرکردن ،غلط و درست ،ای چندگزینه هایسؤال) هاآزمون و هاپرسش

 کشیدن،نقشه ناتمام، هایداستان ،ها سناریو ،نقش هایبازی شفاهی، و کتبی ،الگوها یا هاشکل

 .(و غیره روزانه مجالت ،ها چاره راه

 کانادا
کردن شرکت ،ارزشیابی توسط یار ،خودارزشیابی ،آموزاندانشاجرای  ،بردارییادداشت مشاهده،

 .آموزدانش

 شدهاستانداردهای تدویناساس ارزشیابی بر آمریکا

 یافت نکرد.را مطلبی  بدنی پژوهشگرارزشیابی درس تربیتدرمورد  انگلستان

 .شودنمی هیچ آزمون و امتحانی برگزار چین

 ایران
 ارزشیابی همة ،ارزشیابی درحین فرایند یادگیری انجام ،صورت توصیفیدۀ رفتار در گروه بهمشاه

نبود هرگونه آزمون و برگزارنکردن  ،با کودک دیگر عملکرد کودک نکردنمقایسه ،ابعاد کودک

 .ارزشیابی به والدین گزارش نتیجة و همچنین، دهینمره

 

دبستانی کشورهای پیش بدنی دورةبرنامة درسی تربیتهای ارزشیابی ها و شباهتتفاوت

  با ايران منتخب

مطالعه )استرالیا، کانادا، آمریکا و ایران( برای ارزشیابی کودکان راهبرد غالب کشورهای مورد

ز انگلستان، چین غیر ارد کودک است. البته اغلب کشورها رفتار و عملک دبستانی، راهبرد مشاهدۀپیش

اند؛ دبستانی ارائه کردهپیش بدنی دورۀی ارزشیابی درس تربیتبرا را نیزهای دیگری و ایران راهبرد

آموز کردن دانشآموز، شرکتدانش اشت روزانه، اجرایدلیست، یادتوان به استفاده از چکجمله میاز

هایی لیستترالیا، کانادا و آمریکا( حتی چکو ارزشیابی توسط همکالسی نام برد. بعضی از کشورها )اس

مربیان این  صورت پیوست برای استفادۀشان بهبدنی در برنامة درسیرا برای ارزشیابی درس تربیت

دستیابی  توانند میزان یادگیری وها میلیستاز این چکده که مربیان با استفاطوریبه اند؛دوره آورده

  .زیابی کنندربه نتایج این دوره را ا
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ستانی، همانند کشور دبپیش در دورۀ یآزمون و امتحان هیچ برگزارنکردنکشور چین با توجه به 

نامة درسی بردبستانی در پیشبدنی دورۀ رزشیابی درس تربیتبرای ارا  گونه راهبردیانگلستان هیچ

در  را لیستیه روش، راهبرد و چکگونشده هیچ، ایران برای محتوای ارائه. همچنینخود ارائه نکرد

رای ارزشیابی این دوره ارائه کرده و فقط چند اصل کلی را ب برنامة درسی این دوره ارائه نکرده است

های توانایی ن تحقق هدف توسعةمیزا دبستانی ایران برای ارزشیابیمربیان پیشدلیل، همیناست. به

 کنند. ای عمل میسلیقهیا اینکه  شوندمواجه میمشکل با حرکتی  -جسمی

  مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةدر برنامة درسی تربیتزمان 

 

 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةدر برنامة درسی تربیتزمان  -9جدول 

 زمان کشورها

 روز در دقیقه 30 حداقل استرالیا

 های استراحتهای کوتاه با دورهفعالیت بدنی روزانه،برنامة تربیت کانادا

 دقیقه در هفته 150 آمریکا

 انگلستان
دبستانی یافت نکرد. آزادی پیش بدنی دورۀص مدت زمان درس تربیتخصورا درمطلبی  پژهشگر

 .های درسیبرنامهعمل مدارس در انتخاب طول مدت محتوای 

 فعالیت بدنی روزانه چین

 ایران
ای فعالیت بدنی مناسب کودکان بودن زمان بردقیقه بازی در فضای باز و ناکافی 30وزانه ر

 نظر مربیان و کارشناسان.دبستانی ازپیش
 

دبستانی کشورهای پیش بدنی دورةدر برنامة درسی تربیتهای زمان و شباهتها تفاوت

 ايرانبا منتخب 

درسی کودکان  فعالیت بدنی روزانه را در برنامة اغلب کشورها )استرالیا، آمریکا و چین( انجام

دقیقه در روز و کشور آمریکا  30برای مثال، کشور استرالیا حداقل اند؛دبستانی پیشنهاد کردهپیش

درسی  اند. در برنامة نظر گرفتهدبستانی درپیش بدنی دورۀته را برای درس تربیتدقیقه در هف 150

اما این آزادی عمل را برای مدارس در  ای نشده است؛بدنی اشارهکشور انگلستان به زمان درس تربیت

 صورت مستقیمهای درسی قائل شده است. در برنامة درسی ایران بهانتخاب طول مدت محتوای برنامه

ای که در کتاب روزانه ر نمونه برنامةما دا بدنی نشده است؛ای به زمان الزم برای درس تربیتاشاره

که البته هیچ  در فضای باز اختصاص داده شده استدقیقه برای بازی  30راهنما ارائه شده است، 

بودن خود ناکافی هایاکثر مربیان و کارشناسان در مصاحبهوجود، اینای به نوع بازی نشده است؛ بااشاره

 یید کردند. را تأ وزانهزمان و ضرورت انجام فعالیت بدنی ر
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  مطالعهکشورهای مورد در دبستانیپیش بدنی دورةدر برنامة درسی تربیتمکان 

 

 مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةدر برنامة درسی تربیتمکان  -10جدول 

 مکان کشورها

 استرالیا
بینی و پیشقابل ،اتو تجهیزوسایل  ،محیط مدرسه و خارج از محیط مدرسه، ایمنی محیط

 ؛بودن محیط با سطح رشد کودکانمتناسب

 .ژیمناستیک، استخر و فضای بازی بیرونی روباز سالن سرپوشیدۀ

 فضای بازی بیرونی روباز سالن سرپوشیدۀ ژیمناستیک و کانادا

 فضای بازی بیرونی روباز سالن سرپوشیدۀ ژیمناستیک و آمریکا

 ای بازی بیرونی روباز، استخر و فضژیمناستیک سالن سرپوشیدۀ انگلستان

 فضای بازی بیرونی روباز سالن سرپوشیدۀ ژیمناستیک، استخر و چین

 ایران

ها، امکان اجرای های فردی و گروهی، امکان حضور والدین و مشارکت آنامکان اجرای فعالیت

ن بازی کودکا های ورزشی،بودن فضای باز مناسب برای فعالیتهای مختلف یادگیری، دارافعالیت

بودن شرایط ایمنی، بهداشتی و دارا کان، مجهزبودن به وسایل موردنیاز وو متناسب با تعداد کود

 رفاهی

 

دبستانی کشورهای پیش بدنی دورةدر برنامة درسی تربیتهای مکان ها و شباهتتفاوت

  با ايران منتخب

 بدنی دورۀدرس تربیتمکان برای  عنصرطور مستقیم به همطالعه بدر برنامة درسی هر پنج کشور مورد

اما با توجه به اینکه  نشده است یا اینکه پژوهشگر چنین مطلبی را یافت نکرد؛ دبستانی اشارهپیش

 بدنی دورۀای برنامة درسی تربیتاصلی محتو هایرقص، حرکات ریتمیک و شنا موضوعژیمناستیک، 

ا به سالن برای تحقق و انجام این محتو است که ند، طبیعیدهدبستانی این کشورها را تشکیل میپیش

ضای بازی بیرونی های مختلف دیگر به فو برای انجام بازی سرپوشیدۀ ژیمناستیک و استخر نیاز است

 پیش های آموزشی دورۀها و فعالیتمهراهنمای برناحالی است که در کتاب روباز نیاز است. این در
های ورزشی و بازی اشاره شده به فضای باز برای فعالیت خصوص عنصر مکان فقطدر دبستانی ایران

 ای به سالن سرپوشیده نشده است. و هیچ اشاره است

  مطالعهدبستانی در کشورهای موردپیش بدنی دورةدر برنامة درسی تربیتبندی گروه
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 مطالعهمورددبستانی در کشورهای پیش بدنی دورةدر برنامة درسی تربیتبندی گروه -11جدول 

 بندیگروه کشورها

 های دونفری و چندنفریتیمهای گروهی، انجام فعالیت  استرالیا

 ها، فضاها و وسایل گذاشتن ایدهاشتراکبههای انفرادی و گروهی، شرکت در فعالیت کانادا

 عنوان رهبر و پیروی گروهی: شرکت در فعالیت بدنی بهپویای آمریکا

 های تیمیبازی گروهی وهای انفرادی و رقابتشرکت در  انگلستان

 .یافت نکردرا مطلبی  پژوهشگر چین

 نفریچند هایگروه به کودکان بندیگروهی، تقسیم هایفعالیت از استفاده ایران

 

دبستانی پیش بدنی دورةدر برنامة درسی تربیتبندی های گروهها و شباهتتفاوت

 با ايرانکشورهای منتخب 

دبستانی پیش شرکت کودکان دورۀ شان بردرسی ، در برنامةجمله ایرانکشورهای موردمطالعه ازهمة 

 اند.کید کردههای تیمی دونفری تا چندنفری تأهای گروهی و بازیدر فعالیت
 

 گیریبحث و نتیجه

کشورهای اغلب  ،دبستانیکودکان پیشجانبة بدنی در رشد همهبه نقش و اهمیت درس تربیت با توجه

بدنی دبستانی و درس تربیتهای درسی دورۀ پیشبخشی به برنامهپیشرفتة دنیا درراستای کیفیت

ای دنیا و برای ایجاد هشدن با تحوالت و پیشرفتبنابراین، برای همگام اند؛هانجام دادرا اقدامات خوبی 

درسی  تطبیقی برنامةدر پژوهش حاضر مطالعة ها، ها و برنامهطریق شناسایی طرحتغییرات از

تا از این انجام شد  چین یکا، استرالیا، انگلستان، کانادا ودبستانی کشورهای آمردورۀ پیشبدنی تربیت

 مطالعه رادبستانی کشورهای مورددرسی دورۀ پیش های عناصر برنامةها و تفاوتشباهت طریق بتوان

درسی  و پیشنهادهایی برای بهبود برنامة راهکارهابراین، شناسایی کرد. افزون بدنیدرس تربیتمنظر از 

  .بدنی این دوره ارائه شونددبستانی ایران و تدوین برنامة درسی تربیتدورۀ پیش

درس  که همة این کشورها برای یابیمردمطالعه درمیدرسی کشورهای مو با نگاه مختصری به برنامة

قائل شدند. گواه این ادعا تدوین  ارزش و اهمیت خاصی کودکی دوران اولیةدر  ویژهبه بدنیتربیت

 دبستانی شروعپیش یعنی دورۀ ؛تحصیلی ترین پایةیینکه از پا استجامع بدنی رنامة درسی تربیتب

موزشی سفانه در نظام آاما متأ هم ادامه دارد؛هبط و متصلمرتب صورت کامالًهای آخر بهتا پایهو  شودمی

های قرآنی، دبستانی با تأکید بر آموزش)تعمیم دورۀ پیش دستیاسناد باال و اهمیت کیدتأ ایران باوجود

هنوز جایگاه بدنی درس تربیت، در سند تحول بنیادین( 5-1عنوان راهکار بدنی و اجتماعی با تربیت

برای کنون مشخص شد که تادر این پژوهش  پیدا نکرده است.ریزی درسی در برنامهواقعی خود را 
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بنابراین،  تدوین نشده است؛ ای طراحی ودبستانی ایران هیچ برنامهدورۀ پیش بدنیتربیتدرس 

ای برنامههای کشورهای پیشرو، مندی آگاهانه از تجربیات و یافتهبهره برعالوه شودپیشنهاد می

وجه به ها، عالیق، نیازها و تمتناسب با توانایی ،متناسب با شرایط فرهنگی و بومی کشور و همچنین

 این برنامه هدف .تدوین و اجرا شود دبستانی طراحی،های فردی و جنسیتی کودکان پیشتفاوت

دبستانی از فواید مندی کودکان پیشدبستانی ایران و بهرهبخشی به برنامة آموزشی دورۀ پیشفیتکی

عنوان اولین هدف کالن شمار فعالیت بدنی و حرکتی، درراستای تربیت انسانی سالم و بانشاط بهبی

دبستانی بدنی دورۀ پیشرخصوص درس تربیتد شدهذکر 5-1راهکار  ،همچنین وسند تحول بنیادین 

 است.ایران 

ها و مبانی د تا با ارزشنای شایسته است ابتدا اصول و مبانی آن برنامه تدوین شوبرای تدوین هر برنامه

مطالعه اصولی که اکثر کشورهای مورد نشان داداین مطالعه نتایج  د.نخوانی داشته باشآن جامعه هم

و رویکردهای اصلی برنامة ها در این اصول مسائل آن اند.بدنی تدوین کردهامة درسی تربیترا برای برن

، کانادا و آمریکا در اصول کشورهایی چون استرالیا. اندبدنی کشور خود را مطرح کردهدرسی تربیت

 هر سه بعد جسمانی، شناختی، عاطفی،رشد  دبستانی خود، بربدنی دورۀ پیشبرنامة درسی تربیت

کید گی جسمانی و رویکرد زندگی فعال تأهای حرکتی بنیادی و سالمت و آمادیادگیری مهارت

اند که ای اصول کلی ارائه شدهدبستانی ایران مجموعهدرسی دورۀ پیش در برنامة مقابل،در. نداهکرد

بدنی اصولی ارائه نشده است؛ ربیتخصوص درس تو در های یادگیری هستندحوزهگیرندۀ همة دربر

تدوین  به ایران دبستانیپیش دورۀ بدنیتربیت درسی برنامةطراحی  در شودمی پیشنهادرو، ازاین

 استوار اصول آن بر دوره این کودکان بدنی و حرکتی هایفعالیت تمام تا شود توجه بدنیتربیت اصول

 د:ناین اصول شامل موارد زیر باش شودمی پیشنهاد .دنباش

  ؛رشد هر سه بعد جسمانی، شناختی، عاطفی برتأکید 

 ؛رویکرد زندگی فعال و سالم تأکید بر 

 ؛های این دورهبودن تمام فعالیتنشاطمحور و باتأکید بر رویکرد بازی 

 های حرکتی بنیادییادگیری مهارت تأکید بر. 

ی است که باید در طراحی هر برنامة درسی به آن توجه کرد. درس عنصر برنامة تریناولین و مهم ،هدف

دبستانی همة بدنی دورۀ پیشبرنامة درسی تربیتکه نتایج این مطالعه نشان داد، هدف در طورهمان

حرکتی کودک بود. این  -ر سه بعد شناختی، عاطفی و روانیرشد ه کشورهای موردمطالعه شامل

که فقط یک  اندهدف کلی بیان شده 11، دبستانی ایران-درسی دورۀ پیش برنامة درحالی است که در

را  حرکتی و تاحدودی هدف ارتقای سطح بهداشت و ایمنی -های جسمیپرورش توانایی؛ یعنی هدف

حرکتی را در  -، رشد بعد روانیکه هدف اولطوریبدنی دانست؛ بهتوان مرتبط با درس تربیتمی
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حرکتی  -خوبی ابعاد روانیهب ی در ارتباط است. این دو هدفبا بعد شناخت دوم نیزگیرد و هدف میبر

 پیشنهاد بنابراین، شد بعد عاطفی غفلت شده است؛راز  ند؛ اما در این برنامهدهو شناختی را پوشش نمی

ی این بدنل بنیادین، اهداف زیر برای برنامة درسی تربیتراستا با اهداف کالن سند تحوهم شود کهمی

 و کردندرک) فهم و دانش رشد -1واند رشد هر سه بعد کودک را در برگیرد: تا بت دوره تدوین شوند

 و مشارکت) هانگرش و هاارزش رشد -3 ؛(دادنانجام و کردنحرکت) هامهارت رشد -2؛ (فهمیدن

 .(مسئولیت

رود اغلب انتظار مینتایج، اشاره دارد به آنچه  .دیگری است که در این مطالعه بررسی شد عنصر ،نتایج

بدنی ری مؤثر درس تربیتتدریس و یادگی عنوان نتیجةدبستانی به-آموزان در پایان دورۀ پیشدانش

های این مطالعه یافته .میزان یادگیری را نیز آسان کندتواند کار ارزشیابی و ند. این امر میددست آورهب

دبستانی خود به این بدنی دورۀ پیشی موردمطالعه در برنامة درسی تربیتاغلب کشورها نشان داد که

دبستانی آموز پیشصورت دقیق مشخص کردند که یک دانشها در این نتایج بهنتایج اشاره کردند. آن

نی دقیقاً یع چیزی باور دارد؛ داند، قادر به انجام چه کاری است و به چه در پایان دوره چه چیزی می

درسی دورۀ  سفانه در برنامةمتأ اند؛ امابه نتایج هر سه بعد اشاره کرده با اهداف برنامهمطابق 

ای نشده است.  بدنی( اشارهکلی و نه برای درس تربیتورتصدبستانی ایران به نتایج )نه بهپیش

 نتایجی به ،ایران دبستانیپیش دورۀ بدنیتربیت درس اهداف تدوین با راستاهم شود کهمی پیشنهاد

 درس ثرمؤ یادگیری و تدریس نتیجة عنوانبه دوره این پایان در آموزاندانش اغلب رودمی انتظار که

 تفصیلی و مجزا صورت، بهآورند دستهحرکتی ب -روانی و عاطفی، شناختی بعد سه هر در بدنیتربیت

 .شود اشاره

صورت آن اهداف اهداف آن برنامه منطبق باشد؛ درغیراین با بدیهی است که محتوای هر برنامه باید

مطالعه دیده  در برنامة درسی کشورهای مورداین اصل کامالً ند شد. نتایج نشان داد کهمحقق نخواه

ش و مفاهیم ها، دانها مهارتآن ،واقعها برای تحقق هر هدف محتوایی ارائه کردند. درشده است. آن

بردن از یک سبک زندگی سالم بودن و لذتآموزان برای فعالکه همة دانشای را ارائه کردند ضروری

های مهارت ،این کشورها همةدبستانی بدنی دورۀ پیشبرنامة درسی تربیتها نیاز دارند. در به آن

، حرکات ریتمیک همراه با موزیک، های دستکاریجایی و مهارتههای غیرجابجایی، مهارتهجاب

ترین بخش محتوای درس اصلی ،های مختلف انفرادی و گروهی در بازی ژیمناستیک و شرکت

درسی دورۀ  شده در برنامةدهند؛ اما در محتوای ارئهدبستانی را تشکیل میبدنی دورۀ پیشتربیت

ری اشاره شده های دستکاجایی و مهارتهجایی، غیرجابههای جابدبستانی ایران فقط به مهارتپیش

به  ،همچنین ژیمناستیک در این دوره نشده است. ای به انجام حرکات ریتمیک وهیچ اشارهاست و 

زندگی فعال و داشتن دبستانی برای فعالیت بدنی و که یک کودک پیش ایدانش و مفاهیم ضروری
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 بدنیتربیت درس محتوای تولید در شود کهمی پیشنهاد ای نشده است. اشاره ،نیاز داردها به آنسالم 

، شودبدنی با اهداف آن توجه میبراینکه به انطباق محتوای درس تربیتعاله ،ایران دبستانیپیش دورۀ

تی، شهری و های فردی، جنسیها، تفاوتها، ویژگیبه توانایی ،سند تحول بنیادین 1-1مطابق راهکار 

بعد  هر سهرشد  شود محتوایی تولید شود که موجب، پیشنهاد می. همچنینروستایی نیز توجه شود

های جایی، مهارتههای جابمهارت .را فراهم کندرکتی کودک ح -شناختی، عاطفی، روانی

های دستکاری، حرکات ریتمیک همراه با موزیک، ژیمناستیک و شرکت در جایی و مهارتهغیرجاب

دبستانی که یک کودک پیش ایهای مختلف انفرادی و گروهی همراه با دانش و مفاهیم ضروریبازی

ترین بخش محتوای عنوان اصلی، بهنیاز داردها به آنزندگی فعال و سالم داشتن فعالیت بدنی و  برای

 .شودمی پیشنهاددبستانی ایران بدنی دورۀ پیشدرس تربیت

مربوط به محتوا را چگونه و با چه روشی  هایدام از موضوعکنصر روش تدریس اشاره دارد به اینکه هرع

محور، تلفیقی کودک بیاموزیم تا به اهداف موردنظر برسیم. نتایج نشان داد که رویکردهای کودک به

جمله لب برای روش تدریس در این دوره هستند. بعضی از کشورها ازرویکردهای غا ،محورو بازی

موزان با آبدنی برای دانشده از راهبردهای تمایز در برنامة درسی تربیتاسترالیا و آمریکا به استفا

های تدریس روشیکی از  موزیک در اجرای حرکات نیز استفاده از .اندنیازهای ویژه توجه نکرده

 دبستانی ایران بردرسی دورۀ پیش . در برنامةبوده است هاکشوراز  برخیدرسی  کاررفته در برنامةهب

مدار تأکید شده است؛ حافظههای آموزشی انتزاعی و روش تلفیقی و استفاده از بازی و پرهیز از روش

نشده است؛ بدنی این دوره روشی پیشنهاد درس تربیت مرتبط با هایاما برای تدریس هریک از موضوع

پیشنهاد می شود که متناسب با موضوع های مختلف ارائه شده در محتوای این برنامة درسی،  بنابراین،

 ،همچنین یس مناسب و متمایز ارائه گردد.و همچنین برای کودکان با نیازهای ویژه راهبردهای تدر

 با بخشتعالی و خالق، گروهی، فعال هایروش از ،بنیادین تحول سند 17-3 و 1-1 راهکار مطابق

 .شود استفاده مربی الگویی نقش به توجه

 دستیابی برای مهم عناصر از یکی عنوانبه را کشورها ارزشیابی همة تقریباً ، نتایج نشان داد کههمچنین

مطالعه برای راهبرد غالب کشورهای مورد .نداهکرد ریزیآن برنامه برای و اندگرفته درنظر اهداف به

لیست، عملکرد کودک بود. استفاده از چک رفتار و دبستانی، راهبرد مشاهدۀارزشیابی کودکان پیش

د که برای ودنهای دیگری بآموز راهبردکردن دانشآموز و شرکتداشت روزانه، اجرای دانشدیا

توانند می ربیان با استفاده از این راهبردها. مانددبستانی ارائه شدهبدنی دورۀ پیشارزشیابی درس تربیت

درسی دورۀ  در برنامةمقابل، زیابی کنند. درردستیابی به نتایج این دوره را ا میزان یادگیری و

قق آن دو و برای تح اندارائه شدهارزشیابی این دوره دبستانی ایران فقط چند اصل کلی برای پیش

سطح بهداشت و  ارتقایحرکتی و  -های جسمیپرورش تواناییبدنی )هدف مرتبط با درس تربیت
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دبستانی دلیل، اغلب مربیان پیشهمینبه ها ارائه نشده است.برای ارزشیابی آن ایمنی( هیچ راهبردی

کنند؛ ای عمل میسلیقهشوند یا اینکه  میمواجه  برای ارزشیابی میزان تحقق این دو هدف با مشکل

 محور یندفرا ارزشیابی روش، بنیادین تحول سند 19-2 راهکار مطابق شود کهمی پیشنهاد بنابراین،

 نتایج براساسهمچنین، . شود تدوین دبستانیپیش دورۀ بدنیتربیت درس ارزشیابی برای( توصیفی)

، روزانه اشتدیاد، لیستچک از استفاده راهبرد، کودک عملکرد و رفتار مشاهدۀ راهبرد ،مطالعه این

 گردد.می آموز پیشنهاددانش کردنشرکت و اجرا

کان است، انجمن ملی ورزش و که فعالیت بدنی منظم معیاری برای سالمتی و رشد کوددرحالی

حداقل یک ساعت فعالیت بدنی ساختارمند در روز و حداقل یک  1(ایی.بدنی )ان.ای.اس.پی.تربیت

، 2اند )کالرک و همکارکندر روز را توصیه میساختارمند ساعت و بیشتر از چند ساعت بازی غیر

که کودکان  توصیه کرد 3(ای.سالمت و پیری دولت استرالیا )دی.او.اچ. ، بخش2009(. در سال 2009

نتایج این مطالعه نشان داد . ر فعالیت بدنی روزانه شرکت کنندساعت د د حداقل سهدبستانی بایپیش

دبستانی درسی کودکان پیش فعالیت بدنی روزانه را در برنامة مطالعه انجاماغلب کشورهای مورد که

ر دقیقه د 150دقیقه در روز و کشور آمریکا  30برای مثال، کشور استرالیا حداقل اند؛پیشنهاد کرده

اما نتایج حاصل از مصاحبه با  اند؛نظر گرفتهدبستانی دربدنی دورۀ پیشی درس تربیتهفته را برا

اساس، ؛ برایندارددبستانی بودن زمان فعالیت بدنی کودکان پیشاز ناکافی حکایتکارشناسان و مربیان 

 استاندارد به ماندبستانیپیش کودکان تا شودداده می بدنیتربیت درس زمانی برنامة بهبود پیشنهاد

 .دنبرس (روز در دقیقه 30حداقل) روزانه بدنی فعالیت انجام

بحث فضا و تجهیزات  ،بدنیهای مربوط به محتوای درس تربیتبدیهی است که برای اجرای موضوع

بدنی دورۀ ر محتوای برنامة درسی تربیتها دو فعالیت هایت دارد. با توجه به تنوع موضوعبسیار اهم

را  هاای طراحی و تهیه شوند که بتوان این موضوع گونهالزم است فضا و تجهیزات بهدبستانی پیش

به فضای سرپوشیده یا سالن ها نظیر ژیمناستیک . تعدادی از این موضوعدرآورداجرا  خوبی به مرحلةهب

به استخر های آبی د. تعدادی دیگر نظیر شنا یا فعالیتندارنیاز  وطژیمناستیک و تجهیزات مرب

ند. نتایج این شوها در فضای باز بیرونی انجام میو برخی دیگر از فعالیت نددارنیاز مخصوص کودکان 

مستقیم هم به طور غیرهدرسی خود ب کشورهای موردمطالعه در برنامةاغلب  مطالعه نشان داد که

درسی ایران فقط به فضای باز بیرونی  اند؛ اما در برنامةهفضای سرپوشیده و هم به فضای باز اشاره کرد

فعالیت بدنی انجام  ای به فضای سرپوشیده برایم برای انجام بازی اشاره شده است و هیچ اشارهآن ه
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2. Clark 

3. Department of Old Age and Health Australian 
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 نسبت، بنیادین تحول سند 14-3 و 14-2 راهکار با مطابق شود کهمی پیشنهاد بنابراین، نشده است؛

 در جنسیتی هایتفاوت و ویژه نیازهای با متناسب ورزشی فضای مناسب تجهیز و ساخت، طراحی به

 کافی فضای مینتأ به خصوصدراین ،همچنین. شود تالش وتربیتتعلیم محیط عنوانبه مدارس تمام

 و وسایل بعدی مسئلة. شود توجه کودکان تعداد با متناسب بیرونی باز فضای هم و سرپوشیده هم

 این دوم اینکه، و دنباش موجود کافی اندازۀ به وسایل ایناول اینکه،  دارد ضرورت که است تجهیزات

 متناسب دبستانیپیش کودکان عالیق و نیازها، هاتوانایی، سنی شرایط با حتماً تجهیزات و وسایل

 ،همچنین. کرد توجه وسایل این استانداردبودن و بهداشتی و ایمنی نکات به باید براین،افزون .باشد

 ریتمیک حرکات اجرای و شاد فضای ایجاد برای طبل نظیر موسیقی وسایل از شودمی پیشنهاد

 .شود استفاده

دبستانی مبتنی بر وجود پیش های آموزشی دورۀها و فعالیتمهتمام برنا کردناجرا و پیاده ،نهایتدر

 : شوندمی های زیر ارائهپیشنهاد اساس،دیده است که براینمربیان شایسته، متخصص و دوره

دنی برای بخدمت با تأکید بر اهمیت درس تربیتهای آموزشی ضمندورهبرگزاری  -الف

ای یادگیری هتلفیق حوزه رویکردهایبا مربیان ها در این دورهمربیان حاضر. سعی شود 

 ؛آشنا شوند

کارشناسی مرتبط از  با حداقل مدرک و کارآمد مربیان متخصص و نگهداشت جذب -ب

سالة پیش از های یکطریق آزمون، مصاحبه و گذراندن دورهمعلم ازمراکز علمی تربیت

 خدمت؛

دبستانی مراکز آموزشی مربیان پیش بدنی در محتوای دورۀتأکید بر درس تربیت -ج

 معلم )دانشگاه فرهنگیان(.تربیت
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Abstract 
The purpose of this study was to identify and analyze the curriculum of preschools in 

the United States, Australia, England, Canada, China and Iran in terms of physical 

education. In this study, in order to provide suggestions for improving the curriculum 

of this course and the formulation of a curriculum for physical education of preschool 

school in Iran, the similarities and differences between the curriculum elements of the 

preschools of the mentioned countries in terms of the physical education course was 

compared. This study was a comparative survey. Required information was gathered 

through library documents (Iran's Basic Education Transformation Document, 2011; 

National Curriculum of Iran, Mapping 2010; Presidium Constitutions and Guidebook 

for Preschool Programs and Activities, 2013), Semi-Interview Organized with key 

educators, experts and keypads, as well as a search on the World Wide Web and the 

websites of the Ministry of Education of the countries studied. The results showed 

that all countries studied developed a comprehensive curriculum for pre-school 

physical education. They explained the elements of curriculum in their physical 

education curriculum. By contrast, Iran lacked a comprehensive physical education 

curriculum for preschoolers. Therefore, in order to qualify the curriculum of this 

period, it was suggested that a comprehensive curriculum be developed for the 

physical education course of preschool education in Iran. It is also suggested that the 

program should focus on the principles, objectives, outcomes, content, teaching and 

assessment methods, time, space and equipment appropriate for the physical 

education course, and training and recruiting trained work mentors. 
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