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ها و موسسات  آسیب شناسی اجرای دروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه

 1آموزش عالی  

   3ی دهقان قهفرخ ینام ،2ی گودرز محمود

  چكیده

ها و موسرارا  عمومی در دانشرگاههدف از پژوهش حاضرر، آسریب شرناسری اجرای دروس تربیت بدنی 

های  ها در دانشررگاهآموزش عالی کشررور بود. دروس تربیت بدنی عمومی و وضررایت اجرا و اشربآشرری آن

مآتلف همواره مورد توجر  محققران بوده و تحقیقرا  قرابره توجهی در ازن حوزه اندراا شرررده اسرررت. 

ف داخلی در ازران را بر آن داشت  گاتردگی ماائه مربوط ب  دروس تربیت بدنی عمومی، محققان مآتل

توان  اسرررت کر  ازن حوزه را از زوازرای مآتلف مورد بررسررری قرار دهنرد. برا اندراا زری  راتحلیره می

را تلفیق کرد و نظم بآشررید. ب  ازن منظور  در ازن قلمرو انداا شرردهک  ای های متادد و پراکندهتحلیه

های عمومی مورد بررسرری قرار گر ت و لالش سررند پژوهشرری مرتا  با دروس تربیت بدنی  33تاداد  

مورد و در لهار مولف  اصرلی هدف، محتوا، روش و ارزشریابی شرناسرازی   42درس تربیت بدنی عمومی در  

 ها ارائ  گردزد. و دست  بندی شدند و پیشنهاداتی جهت اجرای اشربآش ازن دروس در دانشگاه
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 مقدمه

  ی دارند و خود را برا  یو اقتصراد ی رهنگ  ،یک  دانشردوزان در سراختار اجتماع یبا توج  ب  نقشر

 یو روان یالزا اسررت ک  از سررجمت جاررم  کنند،یآماده م  یاجتماع  یهاتیمشررارکت در  اال

مؤشر واقع   یتیآن را دارد ک  در اهداف ترب زیگاه تواناکامه برخوردار باشرررنرد. ورزش در دانشررر

ا راد را ب   توانیتحصریلی در کشرور ما اسرت ک  م  ی رصرت رسرم  نزدانشرگاه آخر یطر شرود. از 

 نزب  ا دزبا  یآموزشر یهاکرد؛ لذا در برنام   قزتشرو یحزو تفر  یحر   ا یهاآموزش انواع مهار 

 هیرا آموزش داد ک  پس از  راغت از تحصر  هازی¬تی اال  انزمارلل  توج  داشرت تا ب  دانشردو

(. هدف از انداا  االیت های ورزشری در 1387باشرد بباورسراد،   ارریآنها م  یامکان ادام  آن برا

سرح  دانشرگاه ها رشرد و توسراب جنا  های جارمانی و اخجقی و  روانی دانشردوزان ب  موازا  

طرزق درس تربیت بدنی در جرزان  االیت های  تحصریه علوا و  نون دزگر اسرت. دانشردوزان از

ورزشری و بهداشرتی قرار می گیرند و با زادگیری مهارتهای حرکتی پاز ، انتظار بر ازن بوده اسرت 

ک  پس از  راغت از تحصریه نی  ب  سرجمت جارمی و روانی خود توج  بیشرتری داشرت  باشرند و 

 (.1386هانی، ورزش را ج ئی از برنامب روزان  خود قرار دهند ب را

آگاهی و سررای   ارتقای و  ازداد  برای  مناسررب  های¬ رصررت از  زکی بدنی¬درسرری تربیت  واحد

اسرت، انتظار    یو هم عمل  یدرس هم نظر  ناز  ک  جا  آن  از. باشرد¬زندگی سرالم دانشردوزان می

 مهارتی زادگیری و  جارمانی آمادگی  در بیشرتری پیشرر ت  درس، ازن   راگیری از  پس رود¬می

 در شررکت  ضررور  و  اهمیت   راگیران  هازی،¬ززرا در لنین کجس د،شرو  ازداد   راگیران ورزشری

 در را  جاررمانی  های¬ االیت  دارد  احتمال و کرده  درك  را جاررمانی  های¬ای  االیته¬برنام 

 ،نوروزیب دهند ادام  عمر تماا در حتی و  درسی واحد پازان از پس حتی و کجس زمان  از خارج

جهت    یسررال  رصررت مناسررا  24تا    15  یسررن  هنکت  قابه توج  اسررت ک  رد  نز(. ا1383

دوران   نزک  در ا یاسرت. عادات یزندگ  های¬دوره رزسرا یبر ر تارها  ریر تار و تاش  دهی¬شرکه

راستا محالاا    نزخواهند بود. در ا  رگذاریسالم تاش  یماندگارند و بر سای زندگ  شود¬یم تیتثا

مانده   دارزپا  یلالتحصری¬ ارغ  زباد ا های¬تا سرال یجارمان تی اال  ینشران داده اسرت ک  الگو

  اند، ¬منظم داشت   یجامان تی اال زیک  در دوره دانشدو یدرصد ا راد  85ک   یاست، ب  طور
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  ی جارررمان  های¬تیدر انداا  اال یسرررال باد( مشرررارکت قابه توجه 6باد ب های¬سرررال در

 یها¬سرال  یدر ط   یجارمان تی اال  یلنانچ  الگو دهد،¬ینشران م ها¬ا ت ز ناز.  اند¬داشرت 

 ماند¬یم دارزپا  یلیالتحصرر-باد از  ارغ   های¬الگو در سررال  نزشررود، ا گذاری¬ زپا  زیدانشرردو

ارائ  واحد درس  دزشرا  یو آموزش دانشرگاه  یبهداشرت عموم  دگاهز(. از د2002،   نگیباسراارل

  تی عادا   اال دهی¬اقداا جهت شررکه نزدر دانشررگاه آخر یبدن تیو آموزش  اال یبدن تیترب

روزان ،  هیتحصر  یدر ط   انز(. قابه ذکر اسرت ک  دانشردو2001،    یبلارل باشردمنظم   یجارمان

حرکت  یب  نترنتزو ا وتریدر کجس، در حال محرالار ، اسرررتفراده از کاما یمد  زمان قابه توجه

  نگ، یسرراارلبا  وندندیبا حرکت¬یهم ب  مشرراغه ب ندهزدر آ  شررود¬یم  ینبی¬شیهاررتند و پ

آشرنا   یبحور تئور  یجارمان  تیماموال با اصرول  اال  یبدن تیدر دروس ترب  انز(. دانشردو2002

برا عجقر  و داوطلارانر  در   یبردن تیرترب  یدرسررر  هرای¬و انتظرار اسرررت بارد از برنرامر   شرررونرد¬یم

  ، ی لیاسرت، شررکت کنند باسرماع  یواحد درسر  یک  از اهداف اصرل  یجارمان  تی اال های¬برنام 

1382  .) 

تنها  یبدن تیک  واحد ترب دهد¬می نشرران ها¬در دانشررگاه یعموم  یبدن تیدرس ترب آچ زتار

 ¬اسررت. تا قاه از سررال  شررده¬یارائ  م  1342واحد در دانشررگاه تهران در سررال  یزب  ارزش  

  ان زدانشردو  یبرا  رانزا های¬در اکثر دانشرگاه  یب  صرور  واحد درسر  یبدن تتربی درس  1351

در ارتاراط با  انزردانشررردو یورزشررر  های¬تیراسرررت و  ارال شرررده¬یارائ  نم  یبدن  تیرترب  ریغ

  1351دو واحد در سررال    انیب  م یبدن تی وق برنام  بوده اسررت. ارائ  درس ترب  های¬تی اال

در   یبردن  تیربرنرامر  دو واحرد ترب  یقرار گر رت. محتوا  یمورد موا قرت وزار  علوا و آموزش عرال

در   انزبود ک  در هر هفت  دانشردو  یجارمان  یعموم یآمادگ ژهزو نا زاول، تمر  سرال¬میهمان ن

ائ  درس ار وهیش  1352 یلیسرال دوا سرال تحص می. از نکردند¬یسراعت  شررکت م یزدو جلار  

 ب   ها،¬شررکت کننده در کجس  انزکرد. دانشردو رییتغ  فزشرر  یدر دانشرگاه صرنات یبدن تیترب

شرررکت   یگروه  یگرزو د  یدانفرا  یک ز  ،یدر دو رشررت  ورزشرر  یجاررمان یآمادگ  تی اال  جای

 تیترب  یدرس دو واحد ،یبدن تیبرنام  درس ترب  یو بازنگر ی. پس از انقجب  رهنگکردند¬یم

شرد. سراس با توج  ب  مشراهده    یی( تفک یواحد درسر  یزو دو بهر کداا   یز  یب  واحدها یبدن

مقرر شرد واحد  یب  دانشرگاه ها و موسرارا  آموزش عال یورود  انزدانشردو یجارمان یضراف قوا
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 شزا  ا  یبا محتوا یبدن تیو واحد دو ترب یجارمان  یآمادگ شزا  ا  یبا محتوا یبدن تیترب  یز

دروس بر اسراس   نز(. ا1390و همکاران،    انیارائ  شرود بهاشرم یرشرت  ورزشر  یزمهار  در 

ب    1392و  ناوری در سررال  قا یوزار  علوا، تحق یآموزش عال   یرز¬شررورای برنام  بمصرروب

 بردنی¬تیردرس ترب  نزگ زبجرا  یزر(، ورزش  یزر  یتاردنیدرس ترب  نزگ زبجرا  یبردن تیردروس ترب

 میبرا مفراه  زیمصررروبر ، آشرررنرا  نی. در هما تنردزر  رییتغ  ژهزو ورزش و  ژهزو  بردنی¬تیردو(، ترب

 های¬وهی را گر تن شررر  ،ی ردی و اجتماع یو نقش آن در زندگ  یو علوا ورزشررر بدنی¬تیترب

و کاررب    زیآشررنا  ،یگر تن اصررول حرکا  بدن احفظ و نگهداری سررجمت و تناسررب بدن،  ر

ب  عنوان اهداف   ،ی رصرت مناسرب ورزشر دادزو ا  یورزشر زبمربوط ب  حرکا  پا  های¬تیقابل

 های¬از ورزش  یک ز نون و مقررا   رییادگزو   زیشردند. آشرنا نییتا بدنی¬تیدرس ترب یکل

 داداز  و دانشدو مندی¬انفرادیِ متداول در کشور، با توج  ب  امکانا  دانشگاه و عجق   از گروهی

 یزدرس ورزش   یاف کلب  عنوان اهد   ین  ی رصرت مناسرب برای کارب تدارب  ردی و گروه

    زدارای شرا انزبرای دانشدو ژهزو ورزش و  ژهزو بدنی¬تیدروس ترب یشدند. اهداف کل  فزتار

همان اهداف درس  ،یزندگ یاصررل  ریو بازگشررتن ب  مارر  یجاررمان زیخاص در جهت خودکفا

 (.  1395  ،یو مصلح  یمسلیب اند¬شده فزتار یزو ورزش   بدنی¬تیربت

 بدنی تربیت و  ورزش  ک  دهد¬می نشران ها¬قرن طول در  تربیتی الگوهای و ها¬اندزشر  بررسری

ی زا ت  و ضررمن اسررتفاده گاررترده در ا¬برجاررت  و  متماز   جازگاه  آموزشرری نظاا با ت در

 متآصرصرین سرازر و شرناسران¬جاما  برای  تربیتی  میاندی  زی ب   اجتماعی  مآتلف  های¬حوزه

 و بدنی¬تربیت  آزد،¬از اهداف تالیم و تربیت ب  میان می صرحات ک  زمانی.  اسرت شرده تادزه

 رز ی¬بر  عنوان زکی از مهمترزن اب ارهرا، تحقق اهرداف مرذکور را از طرزق طر   ورزشررری علوا

  کشرورهای در عالی  آموزش  امر اندرکاران دسرت.  شرود¬سرالم و کاربردی مندر می هازی¬برنام 

و علوا   یبدن تیو توج  هر ل  بیشرتر ب  امر ترب یگذار¬سررماز  ک  اند¬درزا ت   زا ت ¬توسرا 

 سرجمت  انداز¬لشرم  مثات،  سروی و  سرمت ب   دانشردوزان  نگرش تغییر ضرمن تواند¬می  ،یورزشر

(. زکی از اهداف اصرلی دروس دانشرگاهی 1380  ،اسردیب  بآشرد  بهاود نی   را  جاما   وری¬بهره و

اسرت ک  دانشردو را  هازی¬ار هاز جمل  درس تربیت بدنی،  راگیری آگاهی، نگرش، ارزش و م

  دهرد  سررروق  آموختگی¬در جهرت ادامر   ارالیرت جارررمرانی منظم در طی زنردگی بارد از دانش



 ی ، محمود گودرز یدهقان قهفرخ نیام     ...  و ها¬در دانشگاه یعموم یبدن تیدروس ترب یاجرا یشناس بیآس 

29 

 

درصررد  60درصررد دختران و   80( حدود  1381ب زاده¬یصررفو قی(. در تحق1387  ،ای-ه اوهب

  ک  اند¬دروس قائه بوده رزنارات ب  سرا یبدن تیدرس ترب  یبرا کارانز ازباالتر   یپارران ارزشر

(. ارائ  1381 زاده،¬یدارد بصرفو یدانشرگاه هیدر دوران تحصر یواحد درسر نزاز ضررور  ا نشران

آنان را ب   یک  بتواند موجاا  عجقمند  یدر صررورت انزب  دانشرردو  یواحد درسرر  نزمحلوب ا

نگرش   دادزبر ا آنان موشر بوده و عجوه  یو روان  یدر سرجمت جارم نایقز راهم آورد   یبدن تیترب

  ی برا  یخوب  ارانیخواهنرد نمود بر  نوبر  خود پشرررت  دایرو ورزش پ  یبردن  تیرکر  بر  ترب  یمثات

 در سح  کشور خواهند بود.  یبدن تیترب های¬تی اال

همگان   یبرا  یو ورزش در دوران دانشردوئ یبدن تیکجس و  درس ترب یو ل وا برگ ار ضررور 

  اذعان   ها¬دانشرگاه یبدن تیترب  نیاز کارشرناسران و مارئول یاریوجود بار نزروشرن اسرت. با ا

کند   دایپ یخود را در مراک  آموزش عال یاصرل گاهزنتوانارت  اسرت جا یبدن تتربی هنوز ک  دارند

متآصررو و   یانارران  یرویاز جمل  کماود امکانا ، بودج ، ن  ای¬دهزمشررکج  عد او همواره ب

مشرکج  از   ی(. وجود برخ1394مواج  بوده اسرت براهار و همکاران،    نیمارئول های¬تزحما

نامناسرب، کماود پرسرنه متآصرو،  قدان بودج  الزا جهت    یورزشر  ا یامکانا  و تده  هیقا

واحد   نزبرنام  مشرررآو جهت ارائ  ا  یزناود   یطر  ازو   یآموزشررر یفیک های¬تیاداره  اال

 نزا  یابزخود اقداا ب  ارائ  محتوا و ارز  های¬زیواناو ت  قزبا توج  ب  سرج  دیموجب شرده ک  اسرات

   ، زبشرررا یکل  تی(. اما بر اسرراس شررواهد موجود؛ وضررا1394بورزدار و همکاران،   ندزواحد نما

. ارررتیبآش ن  تزرلنردان محلوب و رضرررا یت بردنیرترب  یو..( واحردهرا یامکرانرا ، نحوه برگ ار

  دا یپ  یخود دسررترسرر ین  تنها ب  اهداف متاال  یواحد درسرر  نزبتوان ادعا کرد ا دزشررا  نزبنابرا

کاشرف و  قیهم داشرت  اسرت. در تحق  یماکوس و منف  د ینت دزاز موارد شرا یدر برخ  کند¬ینم

از د1383ب  انیربن ماتقرد بودنرد کر     آنراندرصرررد از    14تنهرا    ،یعلم  ا یره  یاعضرررا  دگراهزر(، 

 جز. نتراکردند¬یکت مشرررر  یعموم یبدن تیرترب های¬در کجس   هیبا عجق  و انگ انزردانشررردو

 یز  یعموم  یبدن تیدرس ترب  یدر اجرا یعلم ا یه  یک  اعضرا دهد¬می  نشران ها¬آن قیتحق

 ان،زدانشرردو ادزتاداد ز اد،زنداشررتن امکانا  ز ک زمواج  هاررتند بحور یاریبا مشررکج  بارر

 هزنداشرتن وسرا  ان،زدانشردو تزالزا، عدا جد   هیکماود وقت، ناود انگ  ،یورزشر  ی ضرا  اشرتنند

  های¬نداشرتن تآصرو الزا و تداخه کجس ،ی رز¬عدا توج  مارئوالن، عدا برنام   ،یورزشر
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(  1395دادرس و همکاران ب های¬ا ت ز. اند¬درس بوده  نزا  یاز مشررکج  اجرا  بیدرس ب  ترت

در هر جلارر  و در طول ترا   یبدن تیب  درس ترب ا ت زاختصرراص   نزما   انینشرران داد ک  م

 درس ندارد.    یابیاهداف درس و نوع ارزش س،زا محتوا، روش تدرب  یتناسا

را بر عهده   انزدانشردو  یورزش برا  نیاز تام یبآش ب رگ  ،یعموم  یبدن تیترب  یدرسر یواحدها

  شود؛ یصررف م  یادارند و بودج  قابه مجحظ  تی اال ی راوان یاناران  یرویراسرتا ن نزدارند. در ا

  ، الهی ¬بیردارد بحا  یاژهزو  تیراهم هاتیر ارال  یو اجرا  ی زربرنام  ،یگذارهدف  تیرفیک  نزبنرابرا

 رزدروس ب  مانند سا  ررررنزا  یالزا ب  ضرور  گذراندن صح تزو جد  ی(. عدا توج  کا 1389

 دادزخود هاتند، موجب ا هتحصی  دوران در ها¬ملر ا بر  گذرانردن آن  انزک  دانشدو  یدروس

 ندز رآ رررنزدر ا  رررهیا رررراد دخ  برخی نگررراه  کررر   است شده  ها¬غلررر  در دانشگاه ی رهنگررر

  ش یپ زیموضروع تا جا  نزموارد ا  یدروس دلار اشرتااه کرده و در برخ  نزرا نارات ب  ا  یآموزشر

زمرران، انررر،ی، محالا ، و   نزک  با صرررف کمتررر  ندنماز¬یم  یسا  ین دیر ترر  کرر  خررود اسات

 یبرگ ار های¬(. در طول سررال1395  ،یمیبسررل  ندنماز  سرراری  را مرتا  های¬کجس ت؛زجد

 یموانع م نزوجود داشرت  اسرت. از جمل  ا یمتادد  نعموا  یعموم یبدن تیترب  یدرسر یواحدها

امکانا  مناسررب و اب ار الزا جهت ارتقا   نتامی در  ها¬دانشررگاه نیکم ماررؤول  تزتوان ب  حما

 تیترب  یواحد درسر  ن یدر زم  یج وه اسرتاندارد و علم ازنداشرتن کتاب   ،یجارمان  یسرح  آمادگ

در   انزعدا حضررور دانشرردو  ،یبدن تیترب انیو مرب دیعمه کردن اکثر اسررات  یا ق یسررل  ،یبدن

محالب   زندادن ب  آن، کماود وقت جهت ارا  تیاهم هیب  دل یعموم  یبدن  تیساعا  ترب یتمام

 نزاشراره نمود. هم  ا شررویالزا، کماود جلارا  آن در طول هفت ، نداشرتن برنام  مناردم و پ

  تی ب   اال  انزدانشردو ردنعجق  مند ک  یداده و ب  جا  گرزکدزمشرکج  و موانع دسرت ب  دسرت  

و ادام  برنام    یو سرجمت  یتندرسرت  یانز ی اکتور زندگ  نزمهمتر  تیو درك اهم  یجارمان یها

  ی موجاا  کاهش عجق  مند  ،یدر طول دوران ب رگاال  یباد از دانشگاه و حت یبدن تیترب یها

 را  راهم نموده است.  یواحد درس  نزناات ب  ا  انزدانشدو

آن هارتند ک  عناصرر برنام    ازمندیشرده ن نییتا  شیب  اهداف از پ  دنیرسر  یدروس برا یتمام

و هم در رابح  متقابه با   یو هم ب  صررور  انفراد رندیقرار گ گرزکدزدر کنار   یب  خوب  یدرسرر
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 انیم  یبرنام  درسرر  یاج ا ازداشررت  باشررند. درباره عناصررر  یعناصررر عملکرد محلوب رزسررا

وجود ندارد؛ اما اکثر متآصررصرران   یاتفاق نظر و اجماع یآموزشرر ی رز¬م صرراحانظران برنا

توا ق دارند ک  ب    یابزشرریار و ¬با عناصررر لهارگان  هدف، محتوا، روش یدرسرر ی رز¬برنام 

 یشرناسر  بیآسر  یبرا  ن،ز. بنابرادهند¬یپوشرش م  یاج ا را ن رزلتر ب رگتر سرا  یزبا  ای¬گون 

 استفاده خواهد شد. رزز  یالگو زا  یعموم یبدن تیترب  یبرنام  درس

 

 ی. عناصر پهارگان  برنام  درس1  شکه

را بر   رانزدر ا  یمحققان مآتلف داخل  ،یعموم یبدن تیمارائه مربوط ب  دروس ترب  یگارتردگ

از پژوهشگران   یقرار دهند. تاداد یمآتلف مورد بررس یازحوزه را از زوا نزآن داشت  است ک  ا

در  یدرسررر  یواحدها نزا  یو اجتماع یروان  ،یجارررمان  را یو تاش امدهایاهداف، پ یب  بررسررر

(، ورزدار و همکراران 1391و همکراران ب  انزربر  محمرد  توان¬یکر  م  انرد¬داختر پر  انزردانشررردو

 تیدرس ترب ازی(، منابع بودج  و امکانا  مورد ن1386و همکاران ب  ی( اشراره کرد. مظفر1394ب

مقدا و همکاران   ی( و صرالح1395ب  یمی(، سرل1395ب یو مصرلح یمیکردند. سرل یرا بررسر یبدن

( و 1383و کاشرف ب  انبنی.  اند¬مدرسران پرداخت  های¬تیحو صرج ها¬یارتگز( ب  شرا1398ب

نحوه   یاز پژوهشرگران ب  بررسر تادادی. اند¬درس متمرک  شرده  یمحتوا ی( رو1392ب  یقناعت

ب  کارگر رد   توان¬یپرداختند ک  م یو حرکت  یجامان یآمادگ های¬نورا  نزتدو ازو   یابیارزش

و   یاز پژوهشرگران ب   سرازمانده  ی( اشراره کرد. برخ1394ب  یدی( و شره1392(، کاشرف ب1386ب

و  ای¬(، ه اوه1385ب  یب  کارگر رد و قهرک توان¬یپرداختند ک  م  یدرس یواحدها  نزا  یاجرا

 قا یتحق ی( اشرراره کرد.  برخ1396ب یگدرز( و ا1395(، دادرس و همکاران ب1387همکاران ب

آنان   های¬و نگرش  یومعم یبدن تیروس ترباز د  انزدانشرردو  یتمندزو رضررا یب  اشربآشرر   ین
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  ا یر(، ب1390(، گره صرررنم لو ب1389(، خنردان ب1383ب  یبر  نوروز  توان¬می  کر   انرد¬پرداختر 

 ( اشاره کرد. 1397ب   انز( و ع 1392( و سلمان ب1391ب

 ای¬رررهزقلمرو انداا شده، همچررون ج   ناز در  ک   ای¬متادد و پراکنده های¬هیتحل  متلسفان ،

  قی و تلف بیب  ترک  توان¬یم  هی راتحل  یزک  با انداا    حالی در اند،¬رها شده گرزکدزجررردا از  

هم بر  راهکرارهرا و   قرا ،تحقی  در  موجود  مارررائره  ارائر   بر  عجوه  و  پرداخرت  هرا¬پژوهش  نزا

  شرناسرازی  را ها¬پژوهش  نزتوج  داشرت و هم موضروعا  مغفول در ا قا یتحق نزا  شرنهادا یپ

از   دزرجرد  ریتفاررری  ارائر   و  هرا¬آن  هیرو تحل   زرتد   قرا ،یتحق  اررر زبرا مقرا  ،ینمود. بر  عارارت

کر  بر    دآزر¬می  دسرررت  بر   گر تر  صرررور   هرای¬ای از پژوهش¬کره نگرانر   ددزر  هرا،¬پژوهش

  زیاطجعا  رها ادزز اریتا از حدم بارر دهد¬یاجازه م یورزش دانشررگاه متولی های¬سررازمان

 نزمناسررب در ا  یرز¬ب  برنام  قا ،یتحق  نزو دسررتاوردهای ا  جنتاز از  مندی¬و با بهره ا ت ز

ک  تاکنون در  یقاتیتحق هیبررا محالا  و  را تحل  ترروان¬یرو، مرر ررنز. از اندزحوزه ماادر  نما

 ررنزو درك کرد و ا  زیعوامه را شناسا  نزاست، ا ا ت زصور     یعموم  یبدن  تیمورد دروس ترب

  ی برا   یرز¬الزا جهت برنام   شرنهادا یو پ  ها¬ یک  بتوان توصر  شرود¬یامکرررران  ررررراهم م

قصد دارد تا با مرور   قیتحق نزرا ب  مائوالن ارائرر  کرد. ا  یدرس یواحدها  نزا  شتریب یاشربآش

(، یابزهدف، محتوا، روش و ارزب  یعناصرر برنام  درسر  یاز الگو  یرگی¬محالاا  گذشرت  و با بهره

 .     دزنما  زیرا شناسا  یعموم یبدن تیدرس ترب های¬لالش

 روش پژوهش

ا از روش  راتحل  نزدر  نمازان     هیپژوهش  ب   راتحلیه، در  استفاده شد. روزکرد کیفی  کیفی 

  قابلیت   ک   است  هازی¬روش  از  زکی  پژوهش،  مورد  ماال   محتوازی  مفاهیم  و  ها¬سازی مولف 

هد مند    بیترک  یبرا  قیدق  ای¬وهیش  ه راتحلی.  دارد  را  کیفی  های¬روش  زمره  در  گر تن  قرار

و همکاران،    یاست بعابد قتیبرآورد بهتر درباره حق یز ب   دنیرس یبرا متادد،محالاا   جزنتا

روش  راتحل1385 در  طر  ه،ی(.  از  اج ا  قزابتدا  اول  یشکاتن  که  از  و  راتر  ماورا  ب       یکه 

حاصه   دزکه جد ی ز  ،یاول ی اج ا بیساس با ترک رد؛یگ-یصور  م  یاول  هیو تحل مرسی¬یم

از محالاا    یپژوهش  های¬ا ت ز  آوری¬عاارتات از جمع  هیحلکار  رات  ی. هدف اصلشود¬یم
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ترک منظور  ب   پراکنده،  و  علم  های¬ا ت ز  سازی¬کاارل زو    بیمنفرد  استفاده  و    یآن جهت 

. شود¬یم  فزتار  یب  روشن  قیابتدا هدف پژوهشگر مشآو و ماال  تحق  هی. در  راتحلیکاربرد

دارند،   یپژوهش مورد نظر هماهنگ  های¬ک  با مجك هازی¬محالاا  موجود، از آن ن یدوا، از ب

  بر   ها¬آن  های¬یژگزو و  یگردآور   قا یتحق  های¬و سوا، داده  د؛آز¬یب  عمه م   یرگی¬مون ن

  یرا کل  قیتحق  ی. جاما  آمارشود¬یم   یو طاق  بند  یکدگذار  ه،ی راتحل  قتحقی  هدف  اساس

  ی عموم یبدن تیترب یدرس  م در حوزه برنا ا ت زنگارش  های¬مقاال  و پژوهش ها،¬نام ¬انزپا

. روش مورد  دهد¬یم  هی( تشک 1398تا    1378سالهای    ن یبب  ریسال اخ   اتیدر داخه کشور در ب 

ا در  تحق  قیتحق  نزاستفاده  اول  گاا  در  است.  اسنادی  از جاتدوگرهای   قیروش  استفاده  با 

پا  رینظ  ینترنتزا ب   مراجا   و  اسکوالر  رسان  های¬گاهزگوگه  مرک ی   ن کتابآا  رینظ  یاطجع 

و مدج  کشور(، اس   ا زببانی اطجعا  نشر  رانزمگ ا   ،اناانی  علوا  جامع  پورتال  ها،¬دانشگاه

نورمگ  بپایجهاد دانشگاه  یاطجعا  علم  گاهزبپا  ید  یآ ا  یمدج  تآصص  گاهز(،    ران زنور(، 

حاوی    یقیشد تا بانی اطجعا  جامع و دق  سای...    و(  کشور  های¬نام   انزداك ببانی اطجعا  پا

ارشد و    کارشناسی  های¬نام   انزو پا  ا ت زخاتم     یپژوهش  های¬طر   ، یپژوهش  یمقاال  علم

  ی ز ن د   ،یاول   یجاتدو  یز شود. در     یته  ی عموم  ی بدن  تیترب  یبا موضوع برنام  درس  یدکتر

شد و ب  طور کامه مورد بررسی قرار گر تند. در گاا دوا با   زی حوزه شناسا  نزمناع در ا 33ب  

در لهار حوزه   یعموم  یبدن  تیدروس ترب  یشناس  بیگر تن اهداف پژوهش شامه آس  نظردر  

شدند    یاستآراج و کدگذار  یقال  قا یمرتا  در تحق  های¬ا ت ز  ،یابیهدف، محتوا، روش و ارزش 

 و در طاق  مربوط  قرار گر تند.   

های مورد بررسی را نشان  ، اطجعا  کلی مربوط ب  پژوهش 1جدول شماره    پژوهش  زا ت  های

 دهد:می

 های مورد بررسی. اطجعا  کلی پژوهش1جدول 

 نوع گ ارش و محه لاپ  عنوان پژوهش  پژوهشگر
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ازطرزق  1بدنی سازماندهی ب  ارائ  و ارزشیابی درس تربیت ( 1379ذواالکتاف ب 

ها در  آزمونهای آمادگی جامانی و تهی  نورااستاندارد کردن 

 دانشگاه اصفهان 

طر  پژوهشی دانشگاه 

 اصفهان 

از دزدگاه اعضای هیا  علمی و   2و  1سازی تربیت بدنی بهین  ( 1381رمضانی ب

 های منتآب تهران دانشدوزان پار دانشگاه

پازان نام  کارشناسی ارشد  

 دانشگاه خوارزمی 

بررسی نگرش دانشدوزان دختر و پار دانشگاه صناتی امیرکایر   ( 1381زاده بصفوی 

 2و  1در مورد نحوه اجرای واحد تربیت بدنی عمومی 

پازان نام  کارشناسی ارشد  

 دانشگاه تهران 

بنیان و کاشف  

 ( 1383ب

  1بدنی عمومیبررسی محتوا و شیوه ارزشیابی واحد تربیت

 ها دانشگاه

نشرز  پژوهش در علوا 

 ورزشی 

از   2و   1بررسی می ان اشربآشی دروس تربیت بدنی عمومی  ( 1383نوروزی ب

 دزدگاه دانشدوزان و مربیان در دانشگاه  ردوسی مشهد 

پازان نام  کارشناسی ارشد  

 دانشگاه تربیت مدرس 

ججلی  راهانی 

 ( 1384ب

تربیت  2و   1بررسی نقاط قو  و ضاف برگ اری واحدهای عمومی

 بدنی در دانشگاه تهران 

طر  پژوهشی دانشگاه 

 تهران 

کارگر رد و  

 ( 1385قهرکیب

بررسی و مقازاب وضایّت موجود دروس تربیت بدنی عمومی  

های آزاد اسجمی منحقب لهار کشور از دزدگاه مرّبیان زن  دانشگاه

 و مرد 

نشرز  پژوهش در علوا 

 ورزشی 

 نشرز  المایی (  وتاال  رشتب 2عمومی بدنی تربیت ساماندهی ب  ارزشیابی درس ( 1386کارگر رد ب

سیارنژاد و مظفری  

 ( 1386ب

وضایت آموزش، نیروی اناانی، امکانا ، تاسیاا  و بودج  برای 

در واحدهای دانشگاه آزاد    2و1اراز  دروس تربیت بدنی عمومی  

کشور از دزدگاه مدزران گروه، مدرسان و  3اسجمی منحق  

 دانشدوزان 

 نشرز  حرکت 

 ای وه اوه

 ( 1387همکارانب

برنگرش و   2بدنی مقازا  تاشیر دو روش ارائ  واحد درسی تربیت

عملکرد مرتا  با  االیت جامانی منظم دانشدوزان دختر  

 دانشگاه علوا پ شکی

نشرز  آموزش علوا 

 پ شکی

ای و ه اوه

 ( 1388همکارانب

تنظیم شده بر   2بدنی ی واحد درسی تربیتررسی تاشیر برنام ب 

اساس مدل ب نف بر  االیت جامانی منظم دانشدوزان دانشگاه  

 علوا پ شکی 

مدل  دانشگاه علوا  

 پ شکی زندان

http://zums.ac.ir/journal/article-1-1030-fa.pdf
http://zums.ac.ir/journal/article-1-1030-fa.pdf
http://zums.ac.ir/journal/article-1-1030-fa.pdf
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شناسازی عوامه موشر بر می ان اشربآشی واحد تربیت بدنی  ( 1389خندان ب

 دانشدوزان دانشگاه شهید لمران اهواز از دزدگاه  2و   1عمومی 

پازان نام  کارشناسی ارشد  

دانشگاه شهید لمران 

 اهواز 

هاشمیان و همکاران  

 ( 1390ب

طراحی الگوی بهین  و مناسب برای اجرای اصولی و صحی  درس  

تربیت بدنی زی از دزدگاه اساتید و دانشدوزان با توج  ب  

 د اسجمی استان  ارس امکانا  و تدهی ا  واحدهای دانشگاه آزا

طر  پژوهشی دانشگاه آزاد  

 مرودشت 

گه صنم لو 

 ( 1390ب

ادراك دانشدوزان دانشگاه سیاتان و بلولاتان در مورد دروس  

ها در تربیت بدنی عمومی و ارتااط آن با می ان مشارکت آن

 های ورزشی  االیت

پازان نام  کارشناسی ارشد  

 دانشگاه پیاا نور

های بررسی تحایقی جازگاه درس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه ( 1390باقری ب

 ازران، کانادا و مال ی

پازان نام  کارشناسی ارشد  

 دانشگاه عجم  طااطاازی 

محمدزان و  

 ( 1391همکارانب

 شر تربیت بدنی عمومی زی بر آمادگی جامانی و نگرشا

 های حرکتی االیت دانشدوزان دختر ناات ب 

محالاا  مدزرزت  نشرز  

 ورزشی 

بدنی عمومی از   شناسازی عوامه موشر بر اشربآشی درس تربیت ( 1391بیا  ب

 دزدگاه دانشدوزان دانشگاه آزاد اسجمی و دانشگاه دولتی اراك 

پازان نام  کارشناسی ارشد  

 دانشگاه آزاد تهران مرک 

سلمان و  

 ( 1392همکارانب

متی و می ان  های آموزش ازاتگاهی و استقااشربآشی روش

 ( 1های تربیت بدنی عمومی برضازتمندی دانشدوزان از کجس

پژوهش نام  مدزرزت  

 ورزشی و ر تار حرکتی

پازان نام  کارشناسی ارشد   1های تربیت بدنی عمومی تحلیه وضایت کتاب ( 1392قناعتی ب

 دانشگاه پیاا نور

احمدی و ملی  

 ( 1393شاهی ب

بدنی دانشدوزان با توج  ب    االیت توصیف و مقازاب نگرش ب  

 های ورزشی منتآب رشت 

نشرز  محالاا  روانشناسی  

 ورزشی 

شهیدی و همکاران  

 ( 1394ب

  2تدوزن نرا استانداردهای آمادگی مهارتی تربیت بدنی عمومی 

 های منتآب دانشدوزان دختر در رشت 

 گیری تربیتینشرز  اندازه

های مشهد با  تربیت بدنی عمومی دانشگاهارززابی عملکرد واحد  ( 1394بدوئی ب

 استفاده از کار  امتیازی متوازن 

پازان نام  کارشناسی ارشد  

المللی اماا دانشگاه بین

 رضا 

ورزدار و همکاران  

 ( 1394ب

های شهر کرج مقازا  نگرش و گرازش دانشدوزان دختر دانشگاه

ی بدن ب   االیتهای حرکتی و ورزشی باد ازگذراندن واحد تربیت

 ( 1عمومی ب 

همازش ملی دستاوردهای  

 نوزن تربیت بدنی و ورزش
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 پردازد:، ب  آسیب شناسی دروس تربیت بدنی عمومی می2ول شماره جد

 های دروس تربیت بدنی عمومی . لالش2جدول شماره 

زارع و همکاران  

 ( 1394ب

شرکت   انگی ش بر عمومی بدنی تربیت درس اجرای هتلشیر نحو

 شهراجواحد اس میجاس ن دانشگاه آزاددانشدوزا

نشرز  مدزرزت و ر تار  

 سازمانی در ورزش 

راهار و همکاران  

 ( 1394ب

ارزشیابی وضایت موجود دروس تربیت بدنی عمومی در بررسی و 

 دانشگاه آزاد اسجمی واحد زاهدان 

همازش ملی دستاوردهای  

 نوزن تربیت بدنی و ورزش

  ای اساتید دروس تربیت بدنی عمومیهای اخجق حر  مؤلف  ( 1395سلیمی ب

 ها دانشگاه

 صلنام  اخجق در علوا و 

  ناوری 

سلیمی و مصلحی  

 ( 1395ب

 بدنی های ارزشیابی استادان تربیتها و شاخوسازی مؤلف شنا

 عمومی 

نشرز  پژوهش در ورزش  

 تربیتی

دادرس و همکاران  

 ( 1395ب

  تناسب عنصر زمان با اشربآشی آموزشی درس تربیتارززابی 

 های دولتی تهران در دانشگاه(  1ب عمومی بدنی

 نشرز  مدزرزت ورزشی 

  2 و 1  تحایقی وضایت درس تربیت بدنی عمومیمحالا  ی  ( 1396ازگدری ب

 آموزش عالی ازران با کشورهای آلمان، استرالیا و کانادا 

پازان نام  کارشناسی ارشد  

 دانشگاه پیاا نور

بررسی و مقازا  ارزشیابی اشربآشی واحدهای تربیت بدنی  ( 1397ع ز ان ب

دزدگاه  دانشگاه آزاد اسجمی واحد شهر قدس از   1عمومی 

 دانشدوزان دختر و پار

پازان نام  کارشناسی ارشد  

 دانشگاه آزاد شهرقدس 

های تربیت بدنی: زی مدل ارتقا مشارکت دانشدوزان در برنام  ( 1398به ادنیا ب

 به زاتی

-سومین همازش ملی تازه

های پژوهش درعلوا  

 ورزشی 

صالحی مقدا و 

 ( 1398همکاران ب

بر   بدنی دانشگاه مدرسین واحد تربیتش ارتااطا  غیرکجمی نق

 دانشدوزان   های هیدانی و رضازتمندیپاسخ

های  نشرز  پژوهش

کاربردی در مدزرزت 

 ورزشی 

بدنی عمومی بر نگرش و قصد مشارکت آتی  های تربیتتاشیرکجس  ( 1398پوراستاد ب

 دانشدوزان در ورزش 

پازان نام  کارشناسی ارشد  

دانشگاه شهید لمران 

 اهواز 

 تاداد محالاا   هالالش مولف 
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 8 اشربآشی کم دروس در ازداد عجق  و گرازش محلوب ب  ورزش  هدف

 6 دانشدوزیاشربآشی کم دروس در ازداد عادا  صحی  ورزشی دردوران پس از  

 5 عدا تایین و شفاف نمودن اهداف درس تربیت بدنی توس  اساتید 

 5 عدا نیازسندی ونظرسندی از دانشدوزان در ارائ  و اجرای واحدهای درسی 

 5 اشربآشی کم دروس در ارتقای آمادگی جامانی و تناسب انداا دانشدوزان 

 4 اشربآشی کم دروس در ازداد نشاط و شادابی 

 3 های ورزشیها و ارتقای تاکتییاشربآشی کم دروس در ا  ازش سح  تکنیی

 2 اشربآشی کم دروس در تقوزت رواب  اجتماعی 

 12 پر رنگ بودن جنا  عملی درس تربیت بدنی و آموزش کمتر محالب نظری  محتوا

 8 عدا وجود کتاب و ج وه مناسب برای دروس تربیت بدنی عمومی 

های تمرزنی متنوع، جذاب و ب  روز ببازی، تمرزنا   کمتر از روشاستفاده 

 و ...(  TRXازاتگاهی، 

6 

 5 طراحی محتوای درس بدون در نظر گر تن سجزق و عجزق دانشدوزان

 5 ای و حضور بدون برنام  اساتید ای( و تی جلا جلا  16نداشتن طر  درس کلی ب 

 4 آمادگی جامانی زا مهارتهای ورزشی تاکید بیش از حد روی برخی  اکتورهای

 3 بشنا، کوهنوردی و ...( 2های ورزشی متنوع و مفر  در واحد عدا ارائ  رشت 

ساختار 

 بروش( 

 7 کا ی ناودن دو واحد درسی تربیت بدنی

در طول دوره کارشناسی و ترا بتداخه   2و   1زمان بندی نامناسب ارائ  واحدهای 

 درسی( 

5 
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بدنی بدانشکده، گروه زا  رز ی و اجرای دروس تربیتناودن متولی برنام مشآو 

 بدنی(اداره تربیت

3 

 2 محاسا  ساعا  کمتر در پرداخت حق ال حم  مدرسین

استاد 

 بروش( 

 5 ارتااط ضایف استاد با دانشدوزان خارج از کجس درس 

 4 تر تحصیج  پازیناهمیت ندادن و استفاده از اساتید کم تدرب  با 

 4 کم انگی ه و کم انر،ی بودن اساتید 

 2 های آموزشی و توجیهی برای اساتید تربیت بدنی عمومیعدا برگ اری کجس

 2 های ورزشیها و تکنییمشارکت کم زا عدا تال  اساتید در نمازش مهار 

 2 بدنی توانازی کم برخی از استادان در اداره و کنترل کجس تربیت 

شیوه  

تدرزس  

 بروش( 

 4 ها های  ردی دانشدوزان و سح  آمادگی بدنی آنتوج  کم ب  تفاو 

 3 استفاده کم از الگوهای تدرزس دانشدومحور ببحث گروهی، تدرزس مشارکتی و ...( 

 3 های تربیت بدنی ب  صور  نامناسبمدزرزت زمان کجس

امکانا   

 بروش( 

 14 بدون کیفیت بتوپ، وزن  و ...( تدهی ا  ورزشی کم و 

 11 عدا تناسب بین اندازه  ضای ورزشی و تاداد دانشدوزان 

 10 کماود  ضاهای ورزشی سرپوشیده و محصور بب  وزژه برای دانشدوزان دختر(

 8 ضاف شراز  ازمنی، امنیت و بهداشت در اماکن ورزشی 

 7 ...( ها بدما، نور، بارش و شراز  جوی نامناسب کجس

 7 های ب رگمشکج  ر ت و آمد و دسترسی ب   ضاهای ورزشی ب  وزژه در دانشگاه

 3 های تربیت بدنی عمومی عدا اختصاص بودج  جداگان  برای تدهی  و اداره کجس

 3 های  رسوده، کثیف و نامناسب بایاری از  ضاهای ورزشی کف پوش
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 بحث و نتیجه گیری 

های مآتلف کشور ها در دانشگاهها و وضایت اجرای آندروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه

مآتلف بوده و تحقیقا  قابه توجهی در ازن حوزه انداا شده است.  همواره مورد توج  محققان 

ها، تدارب گذشت ، وضایت  الی و مقازا  با آن ل  در ازن راستا، ضرور  بررسی مفصه دزدگاه

بازد باشد، محققان را بر آن داشت تا ب  آسیب شناسی اجرای دروس تربیت بدنی عمومی در  

ب  ازن  ها و موساا  آموزش عالی کشدانشگاه باردازد.  از روش  راتحلیه کیفی  با استفاده  ور 

های درس تربیت بدنی سند پژوهشی مرتا  مورد بررسی قرار گر ت و لالش  33منظور تاداد  

مورد در لهار مولف  هدف، محتوا، روش و ارزشیابی شناسازی و    42ها در  عمومی در دانشگاه

 دست  بندی شدند.  

ای ک  مانند زی لوکوموتیو سازر اج ا را ب   »هدف« است ب  گون ترزن عنصر برنام  درسی اصلی

کشد و ازن اج ا بازد با ازن هدف هم جهت و هماهنگ باشند. اهداف درس تربیت  دناال خود می

- توان در س  حیح  اهداف شناختی، عاطفی و روانیبدنی را مانند هر برنام  درسی دزگر می

، نتازج بیانگر آن است ک  دروس تربیت بدنی عمومی،  بندی کرد. در عنصر هدفحرکتی تقایم

اند ب  اهداف مورد انتظار دست پیدا کنند؛ ب  ازن مانی ک  در  طاق برخی از محالاا ، نتوانات  

ازداد عجق  و نگرش محلوب، در ازداد عادا  صحی  ورزشی پس از دوران دانشدوزی، در بهاود  

های ورزشی و تقوزت رواب  اجتماعی  ارتقای مهار آمادگی جامانی، ا  ازش نشاط و شادابی،  

 2 هابرگ اری برخی از کجسهای آسفالت در استفاده از زمین

 12 های استاندارد برای ارزشیابی دانشدوزان عدا استفاده از نورا ارزشیابی 

-عدا تناسب ارزشیابی با اهداف دروس تربیت بدنی و تاکید بیش از حد ب  آزمون

 های عملی 

9 

 7 های مآتلف ها و دانشگاهتفاو  در نحوه ارزشیابی دانشدوزان در کجس

 6 های تکوزنی بارزشیابی در طول ترا( کماود ارزشیابی

 2 درخواست تحقیق زا ترجم  از دانشدوزان برای ا  ازش نمره از سوی برخی اساتید 
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ای ک  روی دانشدوزان انداا داد اعجا  ر محالا ( د1381ب  مضرانیاند. ردر دانشدوزان مو ق ناوده

زی را روی تغییر ر تار خود در حد بایار کم   بدنی عمومی  کرد دانشدوزان ترلشیر واحرد تربیرت

-در  االیت راندن ازن واحد در تشوزق ا راد برای شرکتگذ اند و تلکید شرده اسرت کر دانات 

( در تایین اهداف درس از دزدگاه اعضای  1383. بنیان و کاشف ب های حرکتی مفید ناوده اسرت

مند ساختن دانشدوزان دارد و اولوزت  هیا  علمی بیان کردند ک  اولوزت اول اختصاص ب  عجق 

جامانی آنان و انداا صحی  حرکا  است. محمدزان و همکاران  های دوا و سوا ا  ازش قابلیت

بدنی  1394ب تربیت  از گذراندن درس  ( درزا تند ک  سح  آمادگی جامانی دانشدوزان پس 

آن است؛  نکرده  تفاوتی  زی  برگ اری کجسعمومی  در  انضااط  و  نظم  ا  ازش  ا  ازش ها  و  ها 

اند. الات  بازد توج  داشت ک  شنهاد کردهجدزت مائوالن و مدرسان را برای ر ع ازن مشکه پی

کند و تحقیقاتی وجود  ها و هم  دانشدوزان صدق نمیازن نتید  گیری در مورد هم  دانشگاه

اند ک  از  دارد ک  اشربآشی واحدهای درسی تربیت بدنی را محلوب و نااتا محلوب گ ارش کرده

(، احمدی و ملی شاهی  1394و همکاران ب (، راهار  1394توان ب  ورزدار و همکاران بآن جمل  می

برای نمون  احمدی و ملی شاهی ب1392(، سلمان و همکاران ب 1393ب اشاره کرد.   )1393  ،)

 1درصد دانشدوزان مورد محالا ، نگرش مثاتی ب   االیت بدنی دارند. سولیوان  80درزا تند باالی  

  سرتی و آمرادگی جارمانی را بر  عدا تو یق در تغییر نگرش دانشدوزان در بارد تندر(،  2008ب

ک  برای   اندتلکید کرده( نی   1383و کاشف ب  نیران. بدهدها ناات میکوتاه بودن دورة کجس

 های دست ورزش  عمومی زی بازد از  هرای جارمانی در درس تربیرت بردنیا ر ازش قابلیرت

های دزگر در  کی از لالش. ز شودمی جمای و مفر  اسرتفاده کررد کر  باعرث نشراط و شرادابی

محمدزان    عدا تایین و شفاف نمودن اهداف درس تربیت بدنی توس  اساتید بود. حوزه هدف،  

  ارغ از روزکردهای  ی زولو،زکی ک  بررای ازدراد تغییررا کنند،  ( اظهار می1394و همکاران ب

  صرحی  و درسرت  تایرین  اسرت، مرواردی مثره محلوب جامانی و ذهنی در ا راد مورد انتظار  

  ها توس  استادان باعث خواهرد شرد مفاهیم و ماانی ورزش و  االیت حرکتی محلوب در کجس

 هایدانشدوزان، در مقازا  با زمان پیش از گذراندن ازن دروس نگرش بهتری ناات ب   االیت

ندی  عدا نیازسندی و نظرس های حوزه هدف،  . زکی دزگر از لالشحرکتی و ورزشی داشت  باشند

 
1 . Sullivan 
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در تحقیق خود  (  1998ماتی  باز دانشدوزان در ارائ  و اجرای واحدهای درسی بود. در ازن راستا،  

  صور   دلیه ازنک  ب  ها ب دانشگاه هرای تربیرت بردنی درکند ک  برنامر گون  استدالل می ازن

های لیتدانشدوزان ناات ب   اا  شود، تلشیری در تغییر نگرشاجااری ب  دانشدوزان عرض  می

ندار از دانشدوزان در خصوص  االیتدنحرکتی  بر  . نظرسندی  تاکید بیشتر  های مورد عجق ، 

های حرکتی، استفاده از اساتید ماهر با مهار -اهداف شناختی و عاطفی در کنار اهداف روانی

دستیابی ب   تواند  های تربیت بدنی زی و دو میارتااطی و انگی شی باال و برگ اری مفر  کجس

 اهداف مورد نظر ازن درس را تاهیه نمازد.

ای ک  وجود محتوای متنوع و مفر  ای بر سازر عناصر دارد، ب  گون عنصر محتوا نی  تاشیر گاترده

می باعث  آموزشی  پربار  محی   ازداد  بر  عجوه  دانشدوزان،  عجزق  با  دانشدو متناسب  تا  شود 

ترزن  شازد اگر اغراق نااشد زکی از سآتدنی کاب کند.  تری از درس تربیت بهای عمیقآموخت 

ک  از آن  شرازحی رز ی درسی، انتآاب محتوا باشد ب  خصوص در های اقداما  زی برنام بآش

ارتااط با هدف، مانی دار بودن محتوا برای مآاطب،    .کنندب  عنوان عصر انفدار دانش زاد می

سح   و    ، تناسب با جنایتقابلیت اجرازی شدن،  تناسب با تدارب قالی مآاطب، داشتن جذابیت

-ای از مفاهیم، اصول، مهار محتوا، مدموع . های انتآاب محتواسترشد مآاطب از جمل  مجك

ها آن را انتآاب و سازماندهی  رز ان ب  قصد تحقق هدفهازی است ک  برنام ها و گرازشا، ارزشه

گان  درس تربیت بدنی باهداف شناختی، عاطفی و  کنند. نگاه متاادل و متوازن ب  اهداف س  می

حرکتی( از طرزق اهمیت دادن تواا ب  محالب نظری و عملی، استفاده از کتاب و ج وه در  -روانی

های جامانی، پرداختن متوازن ب   اکتورهای مآتلف آمادگی جامانی و حرکتی  کنار  االیت

پذزری، توان، سرعت، تاادل، ، اناحافعروقی، استقامت عضجنی، قدر  عضجنی-باستقامت قلای

ها  های تآصصی و ...( از طرزق حضور با برنام  اساتید در کجسلابکی، هماهنگی، انواع مهار 

های تربیت بدنی عمومی موشر باشد.  تواند در ا  ازش غنای کجسبا داشتن طر  درس قالی می

ای ک  کجسهای درس  یم شود ب  گون در حوزه محتوا، الزا است ازن عنصر متناسب با اهداف تنظ

بدنی از حالت عملی صرف خارج شده، محالب تئوری با هدف ا  ازش آگاهی دانشدوزان تربیت

دانشدوزان در مورد ضرور    رائ  اطجعا  و آگاه سازیاز علم ورزش با توج  ب  کتاب ارائ  گردد. ا

تواند احااس  در کجس می  های بدنیها در کنار انداا  االیتورزش در زوازای مآتلف زندگی آن
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ب  دناال   با آگاهی کا ی  را در دانشدوزان درونی کند و موجب شود ک  ازشان  ب  ورزش  نیاز 

(  1383بنیان و کاشف ب  (.1392برداری از ورزش و  ضاهای ورزشی بروند بسلمان و همکاران،  بهره

های مفر  ای از بازیاول ب  مدموع   در ارتااط با لگونگی ارائ  محتوای آموزشی درزا تند اولوزت

و دست  جمای اختصاص زا ت  است ک  الات  در ادام  بیان کردند ک  ازن محتوای مفر  بازد 

های جامانی دانشدوزان بب  ترتیب استقامت، لابکی، تاادل، سرعت و  هد دار باشد و قابلیت

س تربیت بدنی، نشان از  زمان واکنش( را ا  ازش دهد. مرور تحقیقا  در خصوص محتوای در

 قدان برنام  مدون و مصوب بدون مراتب تکاملی مشآو در اجرای درس تربیت بدنی عمومی 

از دزدگاه رمضانی ب از  (، داشتن طر  درس می1381دارد.  انگی ه و جلوگیری  تواند در ازداد 

باشد. عدا اس از زمان کجس موشر  اشربآش  تکراری و کاه کننده و استفاده  از کارهای  تفاده 

دانشگاه در  بدنی  تربیت  درس  در  مدون  محتوای  و  درسی  برای  کتاب  مهم  موانع  دزگر  از  ها 

ب  اهداف ازن درس می و کاشف ب1381باشد ک  رمضانی بدستیابی  بنیان  قناعتی  1383(،   ،)

اند. استفاده از کتاب ب  وزژه در دستیابی ب  اهداف  ( ب  آن اشاره کرده1397( و ع ز ان ب1392ب

شناختی درس تربیت بدنی از اهمیت باالزی برخوردار است. در حوزه محتوا، الزا است ازن عنصر 

بدنی از حالت عملی صرف  ای ک  کجسهای درس تربیتمتناسب با اهداف تنظیم شود ب  گون 

ب  کتاب   توج   با  از علم ورزش  ا  ازش آگاهی دانشدوزان  با هدف  تئوری  خارج شده، محالب 

های ورزشی درون و بیرون دانشگاهی  ائ  گردد و دانشدوزان برای شرکت در  االیتپیشنهادی ار

 تشوزق شوند.   

عنصر مهم دزگر درس تربیت بدنی ک  مورد بررسی قرار گر ت روش بود ک  در ازن پژوهش  

ساختار  مولف  حوزه  در  شد.  داده  ناات  آن  ب   امکانا   و  تدرزس  شیوه  استاد،  ساختار،  های 

ها وجود  ک  متاسفان  متولی مشآصی برای اجرای واحدهای تربیت بدنی در دانشگاهمشآو شد  

ها واگذار  ها ک  دانشکده زا گروه تربیت بدنی دارند، ازن مهم ب  آنندارد. در برخی از دانشگاه

های صناتی ب  اداره زا مدزرزت تربیت بدنی دانشگاه های دزگر نظیر دانشگاهشود و در دانشگاهمی

نظار  بر حان اجرای دروس  ده میسار را در سیاستگذاری و  ازن امر، وزار  علوا  شود ک  

کند. از طر ی، ب  عقیده بایاری از محققان از جمل  ججلی  راهانی تربیت بدنی دلار لالش می

(، زمان زی جلا  در هفت  1395(، دادرس و همکاران ب1390(، هاشمیان و همکاران ب 1384ب
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تواند تاشیرا  محلوب ب  وزژه در باد سجمت و آمادگی  ضا متوالی هم نیاتند، نمیدر دو ترا ک  با

واحد درسی تربیت بدنی را کا ی   2بدنی را ب  همراه داشت  باشد؛ نتازج باضی از تحقیقا  حتی 

التدرزس اساتید،  اند تاداد واحدها ا  ازش زابد. از طر ی، در محاسا  حق ندانات  و پیشنهاد کرده

واحد نظری برابر است،    2غم ازنک  زمان صرف شده برای زی واحد عملی تربیت بدنی با  عیلر

 شود.  ال حم  لحاظ نمی ولی ازن تناسب در پرداخت حق

های قابه بررسی در اجرای اشربآش هر برنام  درسی، استاد، مالم، مدرس  ترزن مولف زکی از مهم

حتوا ب  خوبی تنظیم نشده باشند، امکانا  کا ی باشد. در شرازحی ک  حتی اهداف و مزا مربی می

وجود نداشت  باشد و سازر استانداردهای برگ اری با کیفیت زی کجس تربیت بدنی وجود نداشت  

تواند تا حدود ززادی ب  ازن مشکج  رسد زی استاد، مدرس زا مربی برجات  میباشد، ب  نظر می

شوند و بازد ها ذاتا مالم آ رزده نمین است ک  اناانها  ائق آزد؛ اما آن ل  مهم است ازو لالش

های تحصیج  تکمیلی رشت   تربیت شوند. متاسفان  در حال حاضر، با توج  ب  رشد ززاد دوره

و شاخ  بدنی  گرازشتربیت  و  دورهها  ب   تدرب ، حتی  با  و  برتر  اساتید  آن،  مآتلف  های های 

ارند و طایاتا وضایت دروس تربیت بدنی عمومی  کارشناسی رشت  تربیت بدنی توج  لندانی ند

بغرنج لحاظ  ازن  کجساز  ازن  در  تدرب   کم  اساتید  بنابرازن،  است.  گر ت  تر  کار  ب   بیشتر  ها 

های آموزشی و توجیهی برای اساتید دروس تربیت بدنی عمومی برگ ار شوند. از طر ی، دورهمی

-اتنی بر سلیق  و شآصیت اساتید اداره میها بدون استانداردهای زکاان، م شود و کجسنمی

توانازی از  اساتید  از  برخی  بنابرازن،  توانازی  شوند.  زا  نیاتند  برخوردار  علمی الزا  و  های  نی 

ها ها را ندارند. مدموع  ازن شراز  ب  همراه کم توجهی دانشگاهارتااطا  موشر و کنترل کجس

های کم با تاخیرهای اران خدما  ضایف بپرداختیها و ج ب  جازگاه درس تربیت بدنی، اساتید آن

های تربیت ززاد(، باعث شده بایاری از استادان از انگی ه کا ی برخوردار ناوده و کیفیت کجس

-(، مولف 1395بدنی کاهش زابد و از اشربآشی الزا برخوردار نااشند. در ازن خصوص، سلیمی ب

ها را مار ی کردند؛ سلیمی و مصلحی  دانشگاهای اساتید تربیت بدنی عمومی  ای اخجق حر  ه

های ارززابی استادان تربیت بدنی عمومی پرداختند؛ صالحی مقدا ( ب  شناسازی شاخو1395ب

( نی ، تحقیقی در حوزه ارتااط بین اساتید و دانشدوزان انداا دادند. در حوزه 1398و همکاران ب 

ای مدرسان در نظر گر ت  شود؛ از جمل   شود ک  حداقه استانداردهازی برمدرس، پیشنهاد می
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باشد؛ مدرك مربیگری آمادگی   ارشد داشت   ازنک  مدرس حداقه مدرك تحصیلی کارشناسی 

های آموزشی و توجیهی واحد درسی تربیت بدنی ک  توس  وزار   جامانی داشت  باشد؛ در دوره

اعضای هیا  علمی تربیت بدنی  شود شرکت کند. اولوزت تامین مدرسان، بازد  علوا برگ ار می

آن دانشگاه باشد و ساس در صور  نیاز، سازر نیروها از کارشناسان و مربیان ورزشی برجات   

باشد و در مواردی ک  تقاضا برای تدرزس  تامین شود. بدزهی است ک  ازن حداقه استانداردها می

های زکاان  گردد ک  دورهیبیشتر است، بازد رزوم  مدرسان مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد م 

سازی روش تدرزس تربیت بدنی توس  اساتید مو ق و خوشناا در حوزه واحدهای درسی تربیت 

گردد ک  ناات دانشدو ب  استاد رعازت شود  بدنی عمومی برگ ار گردد. همچنین، پیشنهاد می

زن واحدها ناات ب  دانشدو شات ناا شود؛ با توج  ب  زمان دو برابری ا 20و در هر کجس نهازتا 

واحدهای نظری، در جاران خدما  اساتید و مدرسان متناسب با ازن زمان بازنگری شود و در  

تا پرداخت از واحدهای موظفی اساتید محاوب شوند  بدنی عمومی، جدا  تربیت  ها، واحدهای 

 اساتید برجات  انگی ه الزا برای تدرزس ازن واحدها را داشت  باشند. 

ها،   ردی دانشدوزان و سح  آمادگی بدنی آنهای  رزس، توج  کم ب  تفاو در حوزه روش تد

استفاده کم از الگوهای تدرزس دانشدومحور ببحث گروهی، تدرزس مشارکتی و ...( و مدزرزت  

های ازن حوزه بودند. دادرس و های تربیت بدنی ب  صور  نامناسب از جمل  لالشزمان کجس

اختصاص زا ت  در طول ترا، مد  زمان اختصاص زا ت  ب  هر  تاداد جلاا (، 1395همکاران ب

جلا  درس، می ان اختصاص زمان برای تحقق اهداف درس، زمان اختصاص زا ت  ب  مااحث  

های اولی ،  ها، ارزشیابیها و مهار علمی، مااحث نظری، تدرزس توضیحی، تکرار و تمرزن  االیت

ها اتند. زمان کم واحدهای تربیت بدنی، بایاری از شیوهتکوزنی و نهازی را نامناسب و ناکا ی دان

کماود وقت و هم سح  ناودن    ( نی 1381دهد. رمضانی بو محتوای تدرزس را تحت تاشیر قرار می

بیان   دانشدوزان را از جمل  مشکج  مهم اجرازی کجس های تربیت بدنی از نظر دانشدوزان 

انشدوزان و سح  آمادگی جامانی و مهارتی آنان  های  ردی دضروری است ک  ب  تفاو  کردند.  

های  تواند موشر باشد. خوشاآتان ، در سالبندی دانشدوزان میتوج  شود و در ازن خصوص گروه

اخیر برای دانشدوزان مالول، کم توان و با شراز  خاص، ازن واحدها تحت عنوان تربیت بدنی  

های اولی  بمثج طر  پازش سجمت ابی و پازششود ولی بهتر است با انداا ارززوزژه برگ ار می
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ها برای دانشدوزان جدزدالورود(، گروه بندی بهتری از دانشدوزان برای ارائ  واحدهای  دانشگاه

 تربیت بدنی عمومی انداا شود.  

ای است ک  در بایاری از تحقیقا  مرور شده ب  آن پرداخت  شده امکانا  و تدهی ا ، حوزه

تدهی ا  ورزشی کم  ر موارد دال بر وجود کماود و نقو در ازن مولف  است.  است و الات  بیشت

دانشدوزان،  تاداد  و  ورزشی  اندازه  ضای  بین  تناسب  عدا   ،)... و  وزن   بتوپ،  کیفیت  بدون  و 

دختر(، ضاف شراز    دانشدوزان  برای  وزژه  بب   و محصور  ورزشی سرپوشیده  کماود  ضاهای 

ها ب  لحاظ دما، نور،  ن ورزشی، شراز  جوی نامناسب کجسازمنی، امنیت و بهداشت در اماک

های ب رگ،  بارش و ...، مشکج  ر ت و آمد و دسترسی ب   ضاهای ورزشی ب  وزژه در دانشگاه 

های  های تربیت بدنی عمومی، کف پوشعدا اختصاص بودج  جداگان  برای تدهی  و اداره کجس

های آسفالت در برگ اری  ی ورزشی و استفاده از زمین رسوده، کثیف و نامناسب بایاری از  ضاها

های تربیت بدنی عمومی از کیفیت محلوب  اصل  بگیرند. در  ها باعث شده کجسبرخی از کجس

( اکثر مربیان و دانشدوزان اظهار کردند ک  تاداد دانشدوزان 1390تحقیق هاشمیان و همکاران ب 

امکانا  و تدهی ا  ورزشی موجود، مناسب    کجس درس تربیت بدنی عمومی زی با توج  ب 

شود ک   ضای ورزشی مورد استفاده ب  هیچ وج  ززر  نمی باشد. در ازن خصوص پیشنهاد می

متر نااشد؛ در صور     3متر نااشد؛ در صور  ماقف بودن  ضای ورزشی، ارتفاع سقف ززر    200

نهازتا لمن مصنوعی باشد  روباز بودن  ضای ورزشی، جنس کف پوش از تارتان، لمن طایای زا 

های خاکی زا آسفالت ممنوع شود. جمایت کجس با  ضای ورزشی محابقت  و  االیت در زمین

متر مربع  ضا وجود داشت  باشد و در غیر ازن صور    4داشت  باشد ب  گون  ای ک  ب  ازای هر نفر  

 ها کاست  شود. از ظر یت شات ناا کجس

های استاندارد برای ارزشیابی دانشدوزان،  ک  عدا استفاده از نورادر مولف  ارزشیابی، مشآو شد  

های عملی،  عدا تناسب ارزشیابی با اهداف دروس تربیت بدنی و تاکید بیش از حد ب  آزمون

های  های مآتلف، کماود ارزشیابیها و دانشگاهتفاو  در نحوه ارزشیابی دانشدوزان در کجس

و درخواست تحقیق زا ترجم  از دانشدوزان برای ا  ازش نمره  تکوزنی بارزشیابی در طول ترا(  

لالش از  اساتید  برخی  زا ت از سوی  طاق  هاتند.  عمومی  بدنی  تربیت  مهم درس  های های 

های دزگر را ب  ارائ  تحقیق در درس  (، حدود نیمی از اساتید، دانشدوزان رشت 1385کارگر رد ب
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(، شیوه ارزشیابی واحدهای  1386نین، کارگر رد بکنند. همچتربیت بدنی تشوزق بمداور( می

از آزمون اعتاار دانات  و پیشنهاد کرده  را  اقد روازی و  بدنی عمومی  های استاندارد و  تربیت 

داده نشود تا دانشدوزان از    12های زکاان استفاده شود و ب  دانشدوزان منظم نمره ززر  نورا

( نی  گ ارش کردند ک  تقرزاا هم   1390کاران بدرس تربیت بدنی دلارد نشوند. هاشمیان و هم

نورا وجود  دانشدوزان  و  دانات مربیان  ضروری  را  ارزشیابی  برای  استاندارد  از  های  زکی  اند. 

تربیت درسی  برنام   اساسی  عناصر مشکج   سازر  متاسفان   ک   است  ازن  حاضر  درحال  بدنی 

-برای نمون  در ارزشیابی درس تربیتبمحتوا، روش و ارزشیابی( با عنصر هدف منحاق نیاتند. 

گیرد و تاداد دراز و نشات، بار یکس و حرکتی مد نظر قرار می-بدنی ماموال  ق  هدف روانی

کند. لذا در حوزه  مشآو می  20رکوردهای سرعت و استقامت، نمره نهازی دانشدوزان را از  

شود  کند( پیشنهاد میمیدهی  ارزشیابی بک  ب  محتوا، روش تدرزس و ر تار دانشدو نی  جهت

مناسب تقرزاا برابر در نظر گر ت     ک  برای هر زی از اهداف س  گان  درس تربیت بدنی نمره

شود زی کتاب جامع و خجص  ب  زبان ساده برای  شود. در حوزه اهداف شناختی پیشنهاد می 

-ید برجات  حوزهای ک  مورد تازید اساتباشد تدوزن گردد ب  گون مآاطب اصلی ک  دانشدو می

های مآتلف تربیت بدنی و علوا ورزشی باشد. ازن کتاب بازد مااحث مهم و کلیدی علم تربیت  

سیاتم از جمل   آمادگی جامانی  بدنی  اج ای  هوازی(،  غیر  و  بهوازی  ورزش  در  انر،ی  های 

قلای اناحاف-باستقامت  و  عضجنی  قدر   عضجنی،  استقامت  آمادگی عروقی،  اج ای  پذزری(، 

الامه، دقت و ...(، عضج  نگهدارنده و ب رگ کتی بتاادل، لابکی، توان، سرعت عمه و عکسحر

ها و عادا  اشتااه در ورزش، نقش ورزش در پیشگیری و درمان  بدن و نحوه تقوزت آنان، نرمش

های مآتلف را پوشش دهد. دانشدو در انتهای ترا کتاب حاضر را امتحان ها وبیماریناهنداری

شود ک  برای حضور منظم دانشدو و مشارکت  اال ر حیح  اهداف عاطفی پیشنهاد میبدهد. د

های  وق برنام  ورزشی همگانی و قهرمانی  در کجس درس بارزش قائه شدن(، شرکت در  االیت

های داوطلاان  در حوزه ورزش و موارد ازن لنینی، نمره در  درون و بیرون دانشگاهی و  االیت

شود برای سندش آمادگی جامانی  حرکتی پیشنهاد می -ر حیح  اهداف روانینظر گر ت  شود. د

آزمون از  دانشدوزان  حرکتی  نوراو  ب   توج   با  کشور  که  در  تازید  مورد  و  زکاان  های  های 

 استاندارد دختران و پاران استفاده شود.   
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ضوع دروس تربیت  داد ک  متاسفان  مودر نهازت، بازد اذعان کرد ک  روند کلی محالاا  نشان می

تر شده و با وجود رشد ززاد  ها ر ت  ر ت  ن د محققان کم رنگبدنی عمومی و اجرای اشربآش آن

نام  همازشپازان  و  نشرزا   مدزرزت ها،  حوزه  تحقیقا   از  کمتری  ناات  بدنی،  تربیت  های 

تر ب  بهتر و جامعورزشی را در مقازا  با گذشت  ب  خود اختصاص داده و ل  باا منابع قدزمی 

پرداخت  موضوع  میازن  نظر  ب   و  اند.  بدنی  تربیت  رشت   کیفی  و  کمی  توسا   و  رشد  رسد، 

ها ب  اهمیت و  وزار  علوا و دانشگاه  های اخیر در کنار کم توجهی تحصیج  تکمیلی در سال

است. امید    جازگاه ورزش و درس تربیت بدنی، اساتید و محققان برتر را از ازن حوزه غا ه کرده 

محتوا،   هدف،  ساختار،  بطراحی،  مآتلف  زوازای  از  را  درسی  برنام   ازن  آتی،  محققان  است، 

های تدرزس، ارزشیابی و ...( با ج ئیا  بیشتر و با هدف ا  ازش اشربآشی امکانا ، مدرسین، روش

 آن مورد بررسی قرار دهند.          
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the barriers and challenges of 

general physical education courses in universities and higher education 
institutes in Iran. General physical education courses and their 

implementation and effectiveness status in different universities have always 

been of interest to researchers while considerable research has been done in 
this field in many universities of Iran. The wide range of issues related to 

general physical education courses has prompted various domestic 

researchers in Iran to study this field from different aspects. A meta-analysis 
can combine and arrange the multiple and dispersed analyzes carried out in 

this area. For this purpose, 33 research documents related to general physical 

education courses were evaluated and the challenges of general physical 

education course were identified and categorized in 42 items and in 4 main 
components including purpose, content, method and evaluation. Therefore, 

suggestions were delivered for effective implementation for these courses in 

universities. 

Keywords: Educational Sport, College Sport, General Physical Education 

Course, Physical Education Curriculum 
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