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 چکیده
، هستند شورک آینده توسعه و پیشرفت دارعهده تربیتی و آموزشی هاینظام، تغییر حال در پیوسته فضای در

 در بنیادی هایمهارت داشتن و سالمتی کرده جلب خود به آموزش در را زیادی توجهات که ردیموا از یکی
 حطر با آزمایشی نیمه روش اساس بر، وپرورشآموزش در کاربردی هدف با مطالعه این. هستند آموزاندانش
 یادگیری بر یضریا درس با بدنیتربیت درس تلفیق تأثیر بررسی به کنترل گروه با آزمونپس-آزمونپیش

 عدادت به ابتدایی دوم پایه دختر آموزاندانش تمام آماری جامعه. پرداخته است آموزاندانش بنیادی هایمهارت
 اینمونه، ایمرحله ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده با که بودند 6971-79 تحصیلی سال در نفر 0222

 راستای در. دگردی استفاده کنندهشرکت عنوانبه خوی شهرستان ابتدایی دوم پایه دختر آموزاندانش از نفری 92
 ریاضی درس با تلفیقی صورتبه بدنیتربیت هایفعالیت، (نفر 61) آزمایش گروه آموزاندانش، پژوهش هدف
. خواندند را ریاضی درس سنتی روش همان با فقط( نفر 61) کنترل گروه آموزاندانش کهدرحالی، دادند انجام

 هایآزمون از هاداده آوریجمع برای. گرفت انجام باریک ایهفته و ایدقیقه 51 جلسه 62 قالب در ژوهشپ این
 کتاب، (6911، هادوی) تعادل و سرعت، پذیری-انعطاف، تنفسی و قلبی استقامت شامل جسمانی آمادگی

 توصیفی ارزشیابی اهنمایر کتاب از ریاضی آزمون، (6972، احمدی) دبستان دوم توصیفی ارزشیابی راهنمای
 به هاداده آماری تحلیل. گردید استفاده( 6779) اسمیت ارزشیابی هایتکنیک و( 6976، آزمون) دبستان دوم

 سطح اب آزمایش گروه بنیادی هایمهارت در عملکرد که بود این بیانگر مستقل تی و ویتنی یومن آزمون کمک
 نظری هتوجقابل پیامدهای تواندمی هایافته این. بود کنترل گروه از بهتر دوره پایان در p<21/2 آماری تفاوت

 .باشد اشتهد آموزاندانش بنیادی هایمهارت روی بر ریاضی درس با بدنی-تربیت درس تلفیق برای کاربردی و
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 مقدمه
و  یآموزشهای نظام، المللیهای بیندر عرصه رقابت در فضای پیوسته در حال تغییر و

ت خطیر کسب توفیق در این رسال، دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستندتربیتی عهده
رفتن در نظر گ، آمدی برای آموزش و تربیت اثربخشهای کاربه کار بستن شیوه درگرو
تماعی ونیز پرورش تفکر اج، اخالقی، جسمی، های انسانی در ابعاد مختلف روحیمؤلفه

 ترینمهم از یکی عنوانبه« تلفیق» مبحث(. 6979، حاتمی) استخالق در فراگیران 
در نظام و ته شده است شناخ حاضر حال در درسی ریزیبرنامه یدر حوزه مباحث

معرفی ریزان درسی یک چهارچوب مفهومی راهنمای برنامه عنوانبهایران  آموزشی
موجود در  متون در که مطالعاتی و هابررسی بر اساس .(6919 ،احمدی) استگردیده 

 درسی رنامهب که استشده  حاصل نتیجه این، گرفته صورت تلفیقی درسیبرنامه  زمینه
ویکرد ر، های تجربیهرچند در نمونه، وجودبااین ؛ص به دوره خاصی ندارداختصا تلفیقی

 ،ر سطح دانشگاه نیز دیده شده استحتی د، های تحصیلیتلفیقی در تمام سطوح و دوره
 ابتدایی و دوره اول متوسطه، دبستانهای پیشترین کاربرد این برنامه در دورهمتداول

 ای کهبستر و زمینه ترینمهمیکی از ، (. برنامه درسی6972 احمدی)راهنمایی( است )
ی آن برا شود و نقش و کارکرد بسترسازیقلمداد می، افتدیادگیری در آن اتفاق می

رسی محصول د ریزان درسی نباید نسبت به اینکه برنامهیادگیری انکارناپذیر است. برنامه
(. 6915، ملکی) کنندغفلت ، کندچگونه بستری را برای یادگیری فراهم می هاآنتالش 
رنامه محور ب و محتوامجزا  دهیسازمانتوان مدعی بود که شیوه تلفیقی که با می درواقع

بستر مناسبی را برای ایجاد وحدت و یکپارچگی در تجارب ، تضاد استدرسی در 
 هایتواناییو  هامندیعالقهبا  آموزاندانشمختلف برای  هایمهارتیادگیری مفاهیم و 
توان در های تلفیق مواد درسی را میشیوه (.6919 مهرمحمدی) آوردمختلف فراهم می

تر در این شیوه دو رشته یا بیش، هارشته ازیسموازیهای مختلف بررسی کرد: شیوه جنبه
شود آنچه در یک درس یاد گرفته می کهطوریبهشوند با یکدیگر هماهنگ و مرتبط می

 این مورد، ایچند رشته دهیسازمانگردد. با یادگیری هماهنگ در درس دیگر تقویت می
شود. شیوه می ارائه و مرتبط گوناگونکند که یک موضوع در دروس را مطرح می

مستقل( طراحی و ) های مجزادهد واحدها یا درسنشان می، ایرشتهبین دهیسازمان
 سئلهمبا یک ، ایفرا رشته دهیسازمانشیوه  ؛ وشودمحتوای آن از سایر دروس گرفته می

گردد و به سه شیوه کودک های علمی دانش جدیدی تولید میشود و از رشتهشروع می
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گیرند یاد می آموزاندانشارکردهای اجتماعی و مبتنی بر تجربه است. مبتنی بر ک، محور
، و همکاران رستمی نسب) گیرندهای خود را در محیط زندگی به کار چگونه یادگرفته

ده های متفاوتی ارائه شصورتبه(. با توجه به اینکه الگوها و اشکال برنامه درسی 6975
ها و بین رشته، ای خاصدرون یک نظام رشته را در سه شکل: هاآنتوان همه اما می

(. نتایج مثبت اجرای برنامه 6915، ملکی) درون و بین یادگیرندگان ارائه کرد صورتبه
، هادر کاربرد مهارت آموزاندانشکمک به  -الف ( مهارتی:6: درسی تلفیقی در سه مرحله

( نگرشی: 0(؛ 6971، نزاکت و فتحی) باالعلمی سطح  هایمهارتتقویت کسب  -ب
پرورش روحیه همکاری بین  -ب، افزایش رغبت به یادگیری در سطح و عمق -الف

تر ذهنی دانش امکان بازخوانی سریع -( دانشی: الف9(؛ 6912، مظفری) انآموزدانش
اده و زامین) درسیدرک رابطه بین موضوعات مختلف  -ب، از طریق تلفیق شدهکسب
( در پژوهش خود نشان داد روش 6972) قریشیر . کالنتاست، (6976، آبادیحسن

یش باعث افزا، آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی که نوعی از آموزش تلفیقی است
شود. موضوعی که در می آموزاندانشو پیشرفت تحصیلی در  نفسعزت، خودکارآمدی
ست. ا آموزاندانشبنیادی در  هایمهارتتقویت  ،گیردقرار می موردبررسیروش تلفیق 

 زانآمودانشبنیادی در  هایمهارتیکی از دروسی است که باعث افزایش  بدنیتربیت
ذهنی و اجتماعی همه کودکان ، در تربیت جسمی مؤثریابزار  بدنیتربیتشود. می

 نهاتنهان ارائه شود آموزدانشاین برنامه چنانچه به شیوه مناسبی به ، شودمحسوب می
آورد بلکه یادگیری سایر مواد درسی را فراهم می هاآن روحی وموجبات تقویت جسمی 

 انبهجهمه تربیت وهای مناسب جهت تعلیم . یکی از الگوکندرا نیز برای آنان آسان می
های تلفیقی و آموزش، در آن نقش عمده و مهمی را داراست بدنیتربیتکه  آموزاندانش

های نسبی رویکرد ر کنار مزیت(. امروزه د6970، و همکاران یاقوتی) استیکپارچه 
ی های مترقدر مدارس نظام، خاص طوربهتلفیقی  بدنیتربیت، عام طوربهتلفیقی 
های اخیر سال در و شدهمطرحدر مقاطع ابتدایی و راهنمایی(  ویژهبهوپرورش )آموزش

 نیبدتتربی هاآنپردازان تربیتی قرار گرفته است. از منظر جدی نظریه موردعنایتنیز 
تأثیرگذارترین دروسی است که دیگر حکم  ازجمله آموزشیمهمی از نظام  بخش، عنوانبه

ر بلکه این کالس د، ساعت تنفس بین کالس درس یا مفهوم بازی به شکل آزاد را ندارد
 ،حکم آزمایشگاهی است که طی آن فراگیران با وظایف مهمی همانند فراگیری حرکت

حفظ و ارتقای  هایروشاخالقی و اجتماعی و نیز  هایمهارت، یادگیری از طریق حرکت
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در  روازاین .(6779، 6و سالیوان پالسک) شوندمیآشنا  جسمانی آمادگیسالمتی و 
ده متعددی انجام ش هایپژوهشبا دروس دیگر  بدنیتربیتهای اخیر در مورد تلفیق سال

ز دروس یق با بسیاری اظرفیت تلف بدنیتربیتمؤید آن است که  هاپژوهشکه غالب این 
همچنان که نتایج بسیاری از  .(6779، پالسک و سالیوان، 6912، مظفری) دارددیگر را 

دهد که در این نوع خاص از تلفیق فراگیران با انگیزه بیشتری در مطالعات نشان می
 دشویم یادگیری و پیشرفت تحصیلی بیشتر درنتیجه ؛ وکننددرسی مشارکت می مباحث

در سایه این رویکرد  عالوهبه(. 6771، 5راشنباخ، 0227، 9هوسنر، 022، 0و فنلبرایان )
ک میزان فعالیت و تحر، توانایی علمی، تری در کالس دارندافراد حضور فعال، تلفیقی

 (.6979، حاتمی، 6970، نژادفهیمی) یابدافزایش می هاآنجسمانی 
نسبی رویکرد  مزایای و آموزشیهای روش متداول با وجود مشکالت و نارسایی

که  نکارناپذیرابدنی تلفیقی با در نظر گرفتن این واقعیت مشخص تربیت طوربهتلفیقی 
امعه تربیتی ج و آموزشیزیربنای  عنوانبهدر مقاطع ابتدایی و راهنمایی  ویژهبه، مدارس

لیکن و، شوند مندبهره آموزشیهای شیوه کارآمدترینبرای توسعه پایدار کشور باید از 
گران در مورد این موضوع توافق ندارند که آیا شیوه تلفیقی هنوز هم معدودی از پژوهش

تفاوتی  اساساًمرز موضوعات درسی مختلف تأثیر مثبتی روی یادگیری دارد؟ آیا  بدون و
 متداول و تلفیقی وجود دارد یا خیر؟ هایروش اثربخشیبین 

 بدنیتربیتزه در زمینه کارایی تلفیق یکی دیگر از موضوعات مورد چالش در این حو
 بدنیتتربیاست. روش تلفیقی  آموزاندانشجسمانی  و آمادگیدر یادگیری درس ریاضی 

میزان آمادگی جسمانی  و افزایشموجب یادگیری بهتر ، های دیگربا شیوه مقایسهدر 
یران ر فراگساز ارتقای انگیزه یادگیری و افزایش تحرک دزمینه خودشود که این امر می

که در پژوهش نیمه  رسدمیبا عنایت به اشارات مذکور ضروری به نظر  .خواهد شد
ان آموزدانش بنیادی در هایمهارتدر یادگیری  بدنیتربیتمیزان اثربخشی تلفیق ، تجربی

جسمانی همراه با یادگیری  هایفعالیتهای ورزشی و بررسی شود. مشارکت در برنامه
 ویژههبهای رایج مدارس سبب ایجاد تنوع در برنامه، یوه تلفیقیدروس دیگر در یک ش
 شودتحرک جسمانی هستند می، به بازی و فعالیت مندعالقهدر مقطع ابتدایی که 

(. یکی از الگوهایی که 0261، 1استیون و رابرتسون، 6979، حاتمی، 6970، نژاد)فهیمی
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بنیادی است که  هایمهارتط به در دوره ابتدایی مطرح گردیده مربو بدنیتربیتدر 
. ردگیبرمینیرو و حرکت را در ، زمان، موضوعاتی شامل نقش بدن و رابطه آن با فضا

 انآموزدانشاست که  مسئلهبرای حل  حرکتی هایمهارتدر این الگو بر کشف  تأکید
ن کاربرد یکنند تا به نتایج معینی برسند؛ که بیشتربرای استفاده از بدنشان خلق می هاییراه

گیرد چگونه حرکت کند و در انجام آموز یاد میدر این الگو دانش .آن در دبستان است
(. 6972 سنهآقازاده و ) گرددمند حرکات متنوع چگونه از بدن و فضای اطراف بهره

( در پژوهش خود نشان دادند ترکیب بدنی مطلوب و 6970) و همکاران زادهعالی
شود و می آموزاندانشبنیادی در  هایمهارتفزایش جسمانی باعث ا هایفعالیت
کنترل شیء بیشتری نسبت به  هایمهارتی که فعالیت جسمی زیادی دارند آموزاندانش

شود تا بنابراین لزوم توجه خاص به این مقطع احساس می؛ همساالن خود دارند
 هایمهارت ریبدنی بر میزان یادگیگذاری روش تلفیق تربیتمیزان تأثیر وسیلهبدین

ی قرار بگیرد تا در صورت تأیید اثربخش موردبررسی، بنیادی در پایه دوم مقطع ابتدایی
 چنینهمتحولی در روش تدریس مدارس به وجود آید و ، روش تلفیقی در امر آموزش

ارزیابی شود تا تفاوت ، های آمادگی جسمانیروی مؤلفه، تلفیقی هایروشتأثیر 
 تیتندرس برزان فعالیت کودکان در ساعات مدرسه و اثرگذاری آن تدریس در می هایروش

(. این 0261، و رابرتسون مشخص گردد )استیون آموزاندانش آمادگی جسمانیو میزان 
یاضی بر با درس ر بدنیتربیتپژوهش درصدد است که در این راستا تأثیر تلفیق درس 

 قرار دهد. یموردبررسرا  آموزاندانشبنیادی  هایمهارتیادگیری 

 روش

 -نآزموهدف کاربردی بوده و به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش ازنظرپژوهش حاضر 
ختر د آموزاندانشاین مطالعه تمامی  کنندگانشرکتآزمون با گروه کنترل انجام شد. پس

آموزش برای  آنجائی کهاز ، نفر بودند 0222پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به تعداد 
داقل آورد حد نیاز به زمان زیادی داشته و از طرفی کیفیت مداخالت را پایین میاین تعدا

نفر در  61( در این مطالعه نیز حجم هر گروه 6915، هومن) شد نفر در نظر گرفته 61
دختر پایه دوم ابتدایی در شهرستان  آموزاندانشنفری از  92ای نظر گرفته شده و نمونه

انتخاب شدند.  6971-79ای در سال تحصیلی ای مرحلهشهگیری خوخوی به روش نمونه
ادفی سه تص صورتبهدر ابتدا کلیه مدارس ابتدایی شهرستان خوی مشخص شده سپس 
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نفر  1مدرسه انتخاب و از هر مدرسه دو کالس دوم ابتدایی انتخاب و از هر کالس 
 61 آزمایشیوه و گر نفر 61 کنترلتصادفی انتخاب شده و در دو گروه )گروه  صورتبه

های درس ریاضی با برنامه، گروه تلفیقی ایهفتهدهنفر( قرار گرفتند. در طول دوره 
شدند و گروه کنترل طبق برنامه رایج و متداول تحصیلی  تدریس وبدنی تلفیق تربیت

 وه معلم انگیز، گر مانند شیوه تدریس معلمکنترل متغیرهای مداخله منظوربه تدریس شد.
زمان اجرای آزمون در باشگاه ورزشی که برای آزمون ، تدریس تجربه و زانآمودانش

برای هر دو گروه )تلفیقی و سنتی( یک معلم مشترک برای درس ، ترتیب داده شده بود
معلم کالس دوم ابتدایی در نظر گرفته شد تا فرقی در تدریس با هم  و یک بدنیتربیت

 سؤاالتاز  ،اولیا برای شرکت در این پژوهش کتبی از نامهرضایتنداشته باشند. گرفتن 
معلم ساخت و هماهنگ شهری که مورد روایی محتوایی و پایایی توسط  هایو آزمون

استفاده شد. مالک ورود ، قرار گرفته بودند آموزشیهای متخصصین و سرگروه
شتن اد دختر کالس دوم ابتدایی و نداشتن ناتوانی جسمی بود و مالک خروج آموزاندانش

و یا مصرف داروی خاص پزشکی بود.  آموزشیهای غیبت بیش از دو جلسه در دوره
 پیشرفتهروب)یک سیستم بازخوردی  پورت فولیو لیستچکارزشیابی عملکرد از  برای

 ودویدن ، ان از طریق انجام واقعی آنان و مهارت راه رفتنآموزدانشبرای ثبت یادگیری 
استفاده شد که به  روش روبریک، (آزمونپسو  آزمونپیشکسب کند امتیاز  را غیره

های ارزیابی را ( تکنیک6779) اسمیتشود. روش ملوگرانو توضیح هریک پرداخته می
های حیاتی و معتبری از تواند ارزیابیآموز هم میکند که در آن خود دانشمشخص می

ملوگرانو شامل کارت  توانایی خود داشته و با همتایان دیگر خود را مقایسه کند. روش
روبریک است. کارت پورت فولیو یک سیستم بازخوردی  مقیاس وپورت فولیو 

 رداستفادهمو، از طریق انجام واقعی آموزاندانشاست که برای ثبت یادگیری  پیشرفتروبه
شامل خود ) هاآنآموز در انتخاب و قضاوت درباره کیفیت کاری گیرد. دانشقرار می

انتخاب بخش ، مدیریت، دهیسازمان، هاآنشوند. چارچوب اهداف می انعکاسی( درگیر
 شود. در تدریسدهی میخود گزارش، شود که از طریق تکالیف درسمی هابخشیا تنوع 

نوارهای ، گروهی معموالً ارزیابی به روش معلم محور است اما از ابزارهایی مانند عکس
اده کرد. پورت فولیو استف شدهاصالحز سیستم بخشی ا عنوانبهتوان ها میویدئویی آزمون

راهنمایی داده و ، در مدل پورت فولیو معلم امکانات و تسهیالت را فراهم کرده
 شود.کند که با روش ارزیابی و جوانب تدریس ادغام میهایی را پیشنهاد میانتخاب
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داد را ین تعشود و مقیاسی که بیشتربنیادی در آن ثبت می هایمهارتامتیازات نهایی 
ن آ بر اساسگردد و آزمون محسوب میآزمون و پسامتیاز نهایی در پیش عنوانبهداشت 

و دهد. در کارت فولیظرفیت و میزان دستیابی به عملکرد مطلوب را نشان می، یتوانای
آموز در امر یادگیری است. در کارت پورت تمرکز اصلی بر یادگیری و کمک به دانش

اند تومهارتی که می، آموزی دانشایتوان، مهارت قبلی) حرکتیروانی های فولیو حیطه
، وببسیار خ) توصیفی صورتبهها( ارزش) نگرشیها( و دانستنی) شناختی، انجام دهد(

دهی شود. مقیاس روبریک یک سیستم نمره( ارزیابی میقبولغیرقابل، متوسط، خوب
بر اساس استانداردها و معیارهای  آموزاندانشجهت قضاوت در مورد عملکرد ، دقیق

حتیاج ا، نزدیک به انتظار، . دارای یک مقیاس سه تا پنج سطحی: در حد انتظاراستخاص 
. در این روش امتیازدهی باید به معیارها توجه داشت برای توصیف است، به تالش بیشتر

 ذاشتنارزش گ، خوب کار کردن با دیگران) فردیرفتارهای بین ، آموزاندانشعملکرد 
شرکت در ، خودکنترلی) فردیرفتارهای درون ، های در دیگران(ها و شباهتبه تفاوت

ده و نمونه عملی( استفا قبولقابل، قبولغیرقابل) انتظارها(. از سه سطح مورد فعالیت
 w، های ملی()باالتر از نرم a اختصاریآزمون آمادگی جسمانی از حروف  برایشود. می

 ایتدرنه ؛ و)نیاز به بهبود برای رسیدن به نرم ملی( بهره گرفت nو  )در سطح نرم ملی(
برای کالس دوم  بدنیتربیتکتاب راهنمای معلم در دروس  هایلیستچکاستفاده از 

ارت وز وزیرانهیئتابتدایی و کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی کالس دوم مصوب 
بنیادی استفاده  هایمهارتبرای  که هالیستچک( در این 6976، )آزمون وپرورشآموزش

ه جهت امتیازدهی ب، آموزاندانششده است برای ارزشیابی توصیفی از میزان یادگیری 
نیازمند ، (0) قبولقابل، (9) خوب، (5) خوبروش روبریک بر مبنای چهار مقیاس خیلی 

 هایمهارتجداگانه  طوربه آموزاندانششود. هر یک از ( استفاده می6) بیشترتالش 
( آزمونپسآزمون و -پیش صورتبه) ایهفته 62بنیادی را قبل و بعد از دوره آموزش 

 از رفتارهای هرکدامبا استفاده از چهار مقیاس مذکور به ، کنند و معلمان منتخباجرا می
دهند. یکی از چهار مقیاس فوق را اختصاص می، هر مهارت لیستچکدر  انتظارمورد 

شود و مقیاسی که مشخص می، موردنظردر مهارت بنیادی سپس تعداد هر مقیاس 
د. در گردمحسوب می، امتیاز نهایی آن مهارت بنیادی عنوانبهبیشترین تعداد را داشت 

، استقامت قلبی و تنفسی هایمؤلفهدر  آموزاندانشارزیابی آمادگی جسمانی 
فسی قامت قلبی و تنشود. برای ارزیابی استسرعت و تعادل پرداخته می، پذیریانعطاف
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شود. در آزمون نشستن و رسیدن در نظر گرفته می وبرگشترفتمتر دوی  02آزمون 
ناحیه  پذیریبرای سنجش انعطاف، پذیریآزمون ولز( برای ارزشیابی انعطاف) شدهاصالح

پذیری در آن فاصله بین انگشتان و جعبه انعطاف که گرددکمر و مفصل ران توصیه می
متر( عبارت به سانتی) آموزشود. رکورد هر دانشداده می 0تیاز نسبی از صفر تا ام عنوانبه

اند. برای ارزشیابی سرعت رسیده آنجاای که انگشتان به ترین فاصلهاست از بیش
را در نقطه شروع روشن و در نقطه پایان  سنجزمانو معلم  دودمیمتر  92آموز دانش

ر آزمودنی ب، دویدن است. برای ارزشیابی تعادل زمانمدتکند. نمره آزمودنی متوقف می
 ،ها را بر روی کمر قرار داده استدست کهدرحالیایستد و مسلط( می) برترروی پای 

دهد و با فرمان حاضر روی پنجه انگشت پای دیگر خود را روی زانوی پای اتکا قرار می
 اهاپاز کمر( و ) هات دادن دستتوان تعادل خود را بدون حرکایستد تا آنجا که میپا می

گیرد. آزمودنی سه بار این کار را از وضعیت خاص خود( در وضعیت تعادلی قرار می)
، هادوی) شودثانیه ثبت می 1آموز به حساب نمره او دهد و بهترین امتیاز دانشانجام می

 ارانهمکآورده و یاقوتی و  به دست 11/2( اسمیت روایی آزمون مولوگراتو را 6911
 آمد. به دست 17/2کرونباخ پژوهش حاضر  آلفایآوردند.  به دست 705/2( 6970)

 معلم هاآنکه یکی از ) معلمبرای دو  آموزشیبرای اجرای پژوهش در ابتدا جلسات  
متخصص و با تجربه در مقطع ابتدایی بود و دیگری معلم متخصص و با تجربه در رشته 

اجرای ، یشیوه و تدوین طرح درس تلفیق، وش تلفیقیشد و درباره رتشکیل ( بدنیتربیت
گام دوم تهیه و تنظیم طرح  .کالس دایر گردید، ساعته 0جلسه  9این روش در طی 

برای دروس ریاضی و  وپرورشآموزشها بود با توجه به محتوای مصوب شده درس
برای  شدهتعیینحرکتی طراحی گردید و مطابق با میزان ساعت  هایفعالیتآن با  تلفیق

 نظرسنجی، طرح درس روزانه تهیه گردید. گام سوم، وپرورشآموزشهر درس توسط 
کشور که در حوزه عمومی تلفیق  هایدانشگاهاز متخصصان بود که از چند تن از اساتید 

 و پژوهشی دارند استفاده شد و درخواست گردید آموزشیسابقه فعالیت  بدنیتربیتو در 
گر مانند کنترل متغیرهای مداخله، را ارائه دهند. گام چهارم نظرات اصالحی و تکمیلی

ها و سالمت جسمانی شرایط اقتصادی و خانوادگی آزمودنی، میزان انگیزه معلم
ی و ها در دو گروه آزمایشکنندهشرکتتصادفی  بندیگروه، پنجم گام بود. هاکنندهشرکت

مادگی آ مؤلفهابتدا چهار ، آموزشینامه قبل از انجام بر، کنترل بود. گاه ششم اجرای آزمون
 زمایشیآسرعت و تعادل( در دو گروه ، پذیریانعطاف، تنفسی-استقامت قلبی) جسمانی
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 ،بنیادی )راه رفتن هایمهارتآزمون صورت گرفت. همچنین پیش عنوانبهو کنترل 
( که در درس دودستیپایین و پرتاب ، از باال یکدستیپرتاب ، دویدن، چرخیدن

د. گام آزمون ش، مصوب در نظر گرفته شده است طوربهپایه دوم ابتدایی  بدنیبیتتر
شنبه برای گروه سنتی در نظر گرفته شد. سه، های تلفیقیهای درساجرای طرح، هفتم

 تیسنبرای گروه  کهطوریبه، بود وپرورشآموزشدقیقاً طبق برنامه  تدریسساعات 
ای جهت دقیقه 51دریس ریاضی و دو جلسه ای جهت تدقیقه 51جلسه  1کنترل( )

ساعت ریاضی  1آزمایشی( ) تلفیقیاختصاص داده شد. برای گروه  بدنیتربیتتدریس 
 .برای گروه آزمایشی درس ریاضی با ورزش یاد داده شد .است بدنیتربیتو یک ساعت 

ول ری طگیو یا اندازه های هندسی با طناب و را رفتن روی آنمثال ساختن شکل طوربه
کردن بر روی اعداد صحیح و با اعداد  لیلیپریدن و ، کردنجمعو  بازیزمینو عرض و 

روس در د، از هر دو گروه سنتی و تلفیقی آموزشیبعد از اتمام جلسات ، زوج. گام هشتم
 آزمون نهایی، آمادگی جسمانی هایمؤلفهبنیادی( و  هایمهارت) بدنیتربیتریاضی و 

گروه آزمایشی عملکرد بهتری نسبت به گروه  آموزاندانشداده شد که نشان  و شدگرفته 
 هایروشتوصیفی و  هایروشها از آماری یافته وتحلیلتجزیهبرای  .کنترل داشتند

 ؛ ودها استفاده شو تی برای توزیع طبیعی داده ویتنیهای یومنآزمون ازجملهاستنباطی 
بنیادی به  هایمهارت ودر دروس ریاضی  آموزاندانشای های فاصلهتبدیل نمره در

 خیلی و خوب، قبولقابل، نیاز به تالش بیشتر) ارزشی چهارای در مقیاس های رتبهداده
 (.6976 جوادی وآزمون ) شدخوب( استفاده 

 هایافته
در شروع آزمون شاخص ارزشیابی آزمون نهایی درس ریاضی در روش سنتی و تلفیقی 

 آمد. به دست

 های ارزشیابی آزمون نهایی درس ریاضی در روش سنتی و تلفیقیراوانی شاخص. ف1جدول 
 روش تدریس ایمقیاس نمره آماره درس

 ریاضی

 
 نیازمند به تالش بیشتر

 (0) قبولقابل
 (9) خوب

 (5) خوبخیلی 
 کل

 نفر() تلفیقی نفر() سنتی
0 
9 
9 
9 
61 

2 
0 
1 
9 
61 
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امتیاز ، پس از گذراندن مدت آموزش که در جدول یک نشان داده شد گونههمان
نفر  امتیاز خیلی خوب به هفت در آموزاندانشتعداد  ؛ ونیازمند به تالش بیشتر صفر شد

 مؤثر بودن روش تدریس تلفیقی بود. دهندهنشانرسید که 

 بنیادی هایمهارتو  بدنیتربیتهای های آمار توصیفی مؤلفه. شاخص2جدول 

 میانگین وهگر آزمون هامؤلفه متغیر
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

دامنه 
 تغییرات

 نیبدتربیت
استقامت و 
 تنفس قلبی

 آزمونپیش
 96/60 60/11 56/11 62/9 71/12 سنتی
 10/61 17/17 29/19 55/5 61/16 تلفیقی

 آزمونپس
 91/61 51/17 29/19 57/5 61/12 سنتی
 71/62 71/17 20/17 15/9 91/19 تلفیقی

 هایارتمه
 بنیادی

 تعادل
 آزمونپیش

 77/56 11 26/65 21/62 09/01 سنتی
 25/51 19/12 59/61 96/65 29/96 تلفیقی

 آزمونپس
 51/90 99/51 15/60 21/9 19/01 سنتی
 91/01 65/16 91/09 11/1 70/90 تلفیقی

 سرعت
 آزمونپیش

 15/0 79/62 59/1 15/2 75/7 سنتی
 16/5 17/66 99/9 50/6 22/7 تلفیقی

 آزمونپس
 25/9 02/66 12/9 616/6 95/7 سنتی
 01/9 11/7 19/1 22/6 71/9 تلفیقی

 پذیریانعطاف
 آزمونپیش

 61 96 61 12/5 79/09 سنتی
 09 99 62 21/9 21/01 تلفیقی

 آزمونپس
 69 92 69 71/9 20/05 سنتی
 05 99 69 99/1 99/01 تلفیقی

ه تلفیقی میانگین و گرو در نشان داد که 0ها در جدول ضعیت توصیفی دادهبررسی و
نسبت به گروه سنتی در  بدنیتربیتدر  آموزاندانش( 15/9، 91/19انحراف معیار )

( افزایش داشته که نشان از بهبود تنفسی و استقامت قلبی 57/5، 61/12) آزمونپس
ادل مؤلفه تع آزمونبنیادی در پس هایمهارتر تلفیقی دارد. در متغی گروه در آموزاندانش

( در مقایسه با گروه سنتی با 11/1، 70/90) معیارگروه تلفیقی با میانگین و انحراف 
( وضعیت بهتری در تعادل از خود نشان دادند و 21/9، 19/01) معیارمیانگین و انحراف 

( نسبت به گروه سنتی 6 ،71/9) معیاردر مؤلفه سرعت گروه تلفیق با میانگین و انحراف 
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این  .دهد( کاهش در سرعت رکورد را نشان می616/6، 95/7) معیاربا میانگین و انحراف 
نتیجه حاکی از آن است که گروه تلفیق زمان کمتری را در رکورد زدن نسبت به گروه 

 عیارمپذیری گروه تلفیقی با میانگین و انحراف سنتی کسب کرده است. در مؤلفه انعطاف
( در 71/9، 20/05) معیار( نسبت به گروه سنتی با میانگین و انحراف 99/1، 99/01)

آورد. در بررسی مفروضه این مطالعه مبنی بر  به دستپذیری بیشتری انعطاف آزمونپس
دایی ابت آموزاندانشبنیادی در  هایمهارتیادگیری  اینکه روش تدریس تلفیقی باعث

 د.به دست آم 9جدول شود نتایج می

 بنیادی هایمهارتهای در مؤلفه مستقل tنتایج آزمون  .3 جدول

 میانگین آزمون هامؤلفه
انحراف 
 T استاندارد

درجه 
 z F آزادی

سطح 
داری معنی

 یک دامنه

 تعادل
 97/1 19/01 سنتی

071/0- 01 625/2 577/0 207/2 
 92/1 70/90 تلفیقی

 سرعت
 01/2 95/7 سنتی

610/5 01 022/2 015/2 226/2 
 91/2 71/9 تلفیقی

 پذیریانعطاف
 11/2 20/05 سنتی

921/1- 01 022/2 012/2 226/2 
 99/2 90/01 تلفیقی

21/2>p 

 طورهماناز آزمون لوین استفاده شد.  هاگروهبررسی فرض همگنی واریانس نمرات 
است.  21/2از  تررگبزآزمون در پس سطح معناداری لوین ،نشان داده شد 9که در جدول 

ن توان نتیجه گرفت که بیشود و با اطمینان میمی تأییدها پس فرض برابری واریانس
آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد و با توجه به در پس موردمطالعهواریانس متغیرهای 

 ؛ ونداتوزیع شده هادر گروهنرمال  طوربهها داده zداری در سطح معنی آمدهدستبهمقادیر 
مؤلفه تعادل با  5در جدول ، مستقل استفاده شد tاز آزمون  هاواریانسبا توجه به همگنی 

در  -t 921/1با مقدار  پذیریانعطافو  t 610/5مؤلفه سرعت با مقدار ، -t071/0مقدار 
 ،توان بیان کرد که میانگین تعادلمی روازاین. هستند ، معنادارp <21/2سطح معناداری 

های مهارت بنیادی در آزمون نهایی تلفیقی بیشتر از سنتی پذیری از مؤلفهنعطافسرعت و ا
 افزایش دهد. آموزاندانشبنیادی را در  هایمهارتبوده و روش تلفیقی توانسته است 
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 «بنیادی هایمهارت»بر میزان یادگیری  و تلفیقیکنترل  در گروه . نتایج آزمون یومن ویتنی5 جدول

 یک دامنه() یمعنادارسطح  z مقدار بهمیانگین رت گروه
 P< 21/2 -012/9 02/0 کنترل
   02/9 تلفیقی

داری در میزان یادگیری شود افزایش معنینشان داده می 1که در جدول  گونههمان
ها در آزمایشی بیشتر از گروه کنترل بوده و میانگین رتبه در گروهبنیادی  هایمهارت
معناداری بیشتر از گروه کنترل در سطح  طوربهلفیقی بنیادی در روش ت هایمهارت

21/2>p .است 

 گیریو نتیجهبحث 
 با درس ریاضی بر یادگیری بدنیتربیتدرس  تأثیرهدف اصلی این مطالعه بررسی 

از طرح شبه آزمایشی  شدهآوریجمعهای بود. داده آموزاندانشبنیادی  هایمهارت
 ،ودبا ریاضی تلفیق شده ب بدنیتربیتی که درس زانآمودانشبود که  این یدهندهنشان

 تلفیقی عملکرد بهتری نسبت به گروه وشوند بنیادی می هایمهارتیادگیری  منجر به
، (6919) احمدیهای های حاصل از این پژوهش با یافتهگروه کنترل داشتند. یافته

لفیقی بر یادگیری های ت( که به بررسی نقش برنامه6915ملکی )، (6919مهرمحمدی )
یران ها منجر به یادگیری فراگسایر دروس پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این برنامه

 راشنباخ هایپژوهشهای این پژوهش با این یافته بر عالوهشود همخوانی دارد. می
 6برلین و کویونگ پوک، (0261) استیون، (6970) نژادفهیمی، (6912) مظفری، (6771)
ایر با س بدنیتربیتهای خود نشان دادند تلفیق که در یافته (0227) 0هوسنر، (0227)

ین چن. هماستهمسو  ،را افزایش دهد آموزاندانشتواند قابلیت میزان یادگیری دروس می
 کارگیریهبنتایج مؤید آن است که با ، بدنی با درس ریاضیتلفیق تربیت تأثیردر مورد 
تلفیقی نسبت به گروه کنترل در آزمون نهایی  در گروهضر حا آموزاندانش، این روش

افزایش یافته بود. به علت اینکه این درس  هاآنمعناداری یادگیری  طوربهدرس ریاضی 
. از این حیث جزء با استدر مقاطع باالتر ، شیمی، زیربنای دروس همانند فیزیک

ای تدریس در یادگیری هتوفیق شیوه کهنحویبه، های درسی استترین واحداهمیت
 وسودمندی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران ونیز کسب عالقه  تأثیرات، عمیق این مفاهیم

                                                                                                                                        
1. Berlin, D. F., & Kyungpook, H. L. 2. Housner, L. D. 
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ا هش حاضر بپژو بنابراین ؛ی آینده افراد خواهد داشتالزم برای انتخاب حرفه انگیزه
ی هاکه در یافته (0261) 0اسپیردوال و پدرو، (0261) 6مالدن، (6971) پورهای کاظمیافته

ست با ریاضی منجر به یادگیری بهتر ریاضی شده ا بدنیتربیتخود نشان دادند که تلفیق 
های خود به کارآمدی شیوه تلفیقی ( که در یافته6777) 9اما با یافته کاتلین؛ همخوانی دارد

. با توجه به همسو نبود ،بود به دیده تردید نگریسته آموزاندانشدر توسعه یادگیری 
یقی در روش تلف، بنیادی هایمهارترسد که میزان یادگیری وهش به نظر میهای پژیافته

 بدنییتترببنیادی درس  هایمهارتیابد. ولی استفاده از روش تلفیقی آموزش افزایش می
 سبت بهبنیادی را ن هایمهارتقابلیت افزایش بیشتر میزان یادگیری ، پایه دوم ابتدایی

های در زمینه و تکرارامکان و مدت تمرین  ازنظر آمدهدستبهگروه کنترل داشت. نتایج 
 (6771)، بهتر آن با نتایج راشنباخ و یادگیریبنیادی  هایمهارت ازجملهمتفاوت درسی 

های گیرد. اتخاذ رویکرد تلفیقی برنامهقرار می تأیید( مورد 6972) سنهو  آقازاده و
یشرفت در کنار پ بدنیتربیتد درس نشان دا، های دیگر و سایر دروسو حوزه بدنیتربیت

آمادگی  هایارتقاء قابلیت به منجر، های تلفیقدر حوزه آموزاندانشتحصیلی و یادگیری 
شده و باعث باال رفتن توان فهم و کاربرد  آموزاندانشبنیادی  هایمهارتجسمانی و 

 استقامت فهمؤلدر رشد آمادگی جسمانی در  چنینهمگردیده و  هاآندر  شدهکسبدانش 
، آبل ،های اورینیافته .معناداری افزایش آماری نشان داده است صورتبه، قلبی تنفسی

( که نشان دادند تلفیق دروس مختلف با 6970) نژادفهیمی ، (0227) 5بیتز، بیگل
تر تواند منجر به افزایش تحرک فعالیت و مشارکت بیشجسمانی و حرکتی می هایفعالیت

حرکتی و همچنین ارزیابی  هایمهارت. برای آموزش همسو بود ،ها شودآزمودنی
 فو ضعو تشخیص نقاط قوت  کارآمدو  مؤثر ریزیبرنامه منظوربهحرکتی  هایمهارت

هترین در ایجاد ب تواندمیحرکات کودکان  و کیفیاین برنامه ضروری است. ارزیابی کمی 
هایی در ششود پژوهپیشنهاد می راینبناب ؛باشد مؤثرکودکان  متناسب با نیازهای یبرنامه

و سطوح  هادورهروش تلفیقی در  سازیپیادهارتباط با موانع موجود در کشور برای 
ریزان برنامه، مدیران مدارس، والدین، معلمان، آموزاندانشاز دیدگاه  آموزشیمختلف 

 ی مثلمتغیرهای تأثیراتانجام گردد.  وپرورشآموزشدرسی و مدیران سطوح عالی در 
ناخواسته در مراحل پژوهش دیده  صورتبهها استراحت و عوامل فرهنگی خانواده، تغذیه

                                                                                                                                        
1. Mladen, H. 
2. Spyridoula, V., & Pedro, F. 
3. Katlin, R. 

4. Erwin, H. E., Abel, M. G., Beighle,A., 
& Beets, W. 
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کمبود ، شدتغذیه به هر دو گروه رسیدگی می ازلحاظکه در طی آموزش  هرچندشد می
لمان مع میلیبیزمان و محوطه ورزشی که برای این مطالعه گذاشته شده بود و از طرفی 

های این پژوهش مطرح محدودیت عنوانبهییر در برنامه درسی و مدیران مدرسه به تغ
ر و تمشابه در سطحی وسیع هایپژوهشاین منظور با فراهم آوردن امکان اجرای  به بود.

 و هایافته، گردد که پژوهشگران این حوزهپیشنهاد می، مختلف آموزشیی هادر گروه
 گیرندهتصمیم ومجامع علمی ، مدارسمدیران ، مطالعات خود را در اختیار معلمان نتایج

 و آموزشیاز مزایای نسبی این رویکرد در تحقق اهداف  رسانیاطالع و ضمنقرار داده 
 .دکننش اثربخش تشویق رو این از و حمایت کارگیریبهدر جهت  را هاآن، تربیتی

 منابع
ویژه معلمان دوم  دوره ابتدایی بدنیتربیتراهنمای معلم (. 6976) م.، جوادی و .ج، آزمون

 .وپرورشآموزشچاپ اول: وزارت ، ابتدایی
 ،بدنیتربیتمجله رشد آموزش . بدنیتربیت(. تاریخچه برنامه درسی 6972) .ا، و سنه .م، آقازاده

97، 02-09. 
 ای در برنامهرشتهمحتوای برنامه درسی: رویکرد بین دهیسازمانطراحی و  (.6972) پ.، احمدی

 آییژ. :تهران .اپ اولچ. درسی تلفیقی
گاه . دانشتحلیلی بر کثرت و تنوع مفهوم تلفیق در حوزه برنامه درسی(. 6919پ. )، احمدی

 الزهراء.

بنیادی در کودکان دارای ناتوانی ریاضی و  هایمهارت(. 6976) ح.، آبادیو حسن .ا، زادهامین
 051-091، (96)1. ایرانی شناسانتحولی: روان شناسیروانناتوانی توأم ریاضی و خواندن. 

بر یادگیری  بدنیتربیتتدریس سنتی و تلفیقی  هایروشمقایسة اثربخشی  (.6979ح. )، حاتمی
 .ان پسر مقطع دوم راهنماییآموزدانش اجتماعی هایمهارتدرس علوم تجربی و توسعة 

 دکتری. دانشگاه علوم تحقیقات تهران. رساله
(. بررسی تأثیر آموزش کتاب تفکر و 6975) م.، پورفضیلت و ع.، بازخانه، ع. ع.، نسبرستمی

لعه شهرستان ق آموزاندانش هایمهارتبر یادگیری تفکر و سبک زندگی و  زندگیسبک 
 .621-16، (07)7، آموزشیهای فصلنامه پژوهش در نظام. 79-75گنج در سال تحصیلی 

، های پیکر سنجیی شاخصیسه(. مقا6970) س. ف.، و حسینی ح.، محمدزاده، ب.، زادهعالی
ساله با وضعیت  9-62پسر  آموزاندانشبنیادی  هایمهارتمیزان فعالیت بدنی و 

 .611-611، 69، فصلنامه رفتار حرکتیاجتماعی مختلف.  -اقتصادی
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آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خالقیت  تأثیر(. 6971ا. )، پورکاظم
 .72-99، (6)1، علمی پژوهشی ابتکار در خالقیت در علوم انسانیفصلنامه ان. آموزدانش
(. تأثیر آموزش تلفیقی یادگیری مشارکتی و یادگیری در حد تسلط در 6972) م.، کالنتر قریشی

، یآموزشهای فصلنامه پژوهش در نظامو پیشرفت تحصیلی.  نفسعزت، خودکارآمدی
1(60) ،17-629. 

 و یبر میزان یادگیری ریاض و تلفیقیه اثر دو روش تدریس سنتی مقایس(. 6970. )ع، نژادفهیمی
. رساله دکتری. دانشگاه علوم پسر اول ابتدایی انآموزدانشدر  بدنیتربیتفارسی و 

 علوم انسانی. یدانشکدهتحقیقات تهران. 
 .991، مجله دانشور. بدنیتربیت(. آموزش دروس در تلفیق با 6912) .ا ا. س.، مظفری
: ایران( درسی ریزیبرنامهرویکرد تلفیقی به برنامه درسی )کتاب سال انجمن (. 6915ح. )، ملکی

 .و مربیانانجمن اولیا 
)ویراست اندازها رویکردها و چشم، هابرنامه درسی نظرگاه (.6919)م. ، مهر محمدی
شرکت به نشر ، مشهد، سمت. مرکز تحقیقات و توسعه علوم انسانی :تهران دوم(.

 ات آستان قدس رضوی(.)انتشار
(. اثربخشی آموزش زبان با کمک مودل بر عملکرد درک 6971) ج.، و فتحی .ب، گونزاکت

 .699-667، (55)69، آموزشیهای فصلنامه پژوهش در نظامآموزان ایرانی. مطلب زبان
اپ چ، (هاآزمون -کاربرد -)مفاهیم بدنیتربیتو ارزشیابی در  گیریاندازه(. 6911ف. )، هادوی

 .معلمتربیتپنجم. تهران: دانشگاه 
 .. تهران: پارساشناخت روش علمی در علوم رفتاری(. 6915) ع.، هومن
ی درسی (. رویکرد تلفیقی در برنامه6970) ا. ع.، خسروی م. و، پورجوادی، ح.، یاقوتی

ل یه و عمدو فصلنامه نظرمتخصصان.  دیدگاهن امکان از یمقطع ابتدایی: تبی بدنیتربیت
 .615-657، (0)6، در برنامه درسی
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