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یقی درس تربیت بدنی بر یادگیری تاثیر دو روش تدریس سنتی وتلف

 1آموزان دختر پایه دوم ابتداییهای بنیادی دانشدرس ریاضی ومهارت
 0محمد صفانیا، علی0محمد امیرتاش، علی2حوریه حاجی رستملو

 چکیده

)متداول( وتلفیقی درس های تدریس سنتیهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش

 آموزان دختر پایه دوم ابتداییهای بنیادی دانشاضی و مهارتتربیت بدنی  بر یادگیری درس ری

آموزان دختر پایه است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری متشکل از تمام دانش

بود؛ که با استفاده  1052-56نفر در سال تحصیلی  1253دوم ابتدایی شهرستان خوی به تعداد 

آموزان به نفر از این دانش 03ای به تعداد ای نمونهرحلهای چند مگیری خوشهاز روش نمونه

 15نفر و گروه تدریس تلفیقی 15صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه )گروه تدریس سنتی

و   ای در گروه سنتی، دروس تربیت بدنی وریاضینفر( قرار گرفتند. در طول این دوره ده هفته

از هم( تدریس شدند در حالی که در گروه تلفیقی،دروس  های بنیادی به شیوه رایج )مجزامهارت

بدنی تلفیق وتدریس شدند. برای گردآوری های تربیتهای بنیادی با برنامهریاضی و مهارت

ها، استفاده شد. نتایج نشان داد ویتنی، و تی برای توزیع طبیعی دادههای یومناطالعات از آزمون

بین میزان یادگیری دروس ریاضی در دو گروه سنتی  داریتفاوت معنا p<./.5که در سطح  

ره داری بین میانگین نموتلفیقی وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تی نشان داد که تفاوت معنا

وجود  p <./.5ها در روش تلفیقی نسبت به روش سنتی در سطحهای آمادگی جسمانی آزمونی

اند جایگزین مناسبی برای روش تدریس تودارد. نتایج حاکی از آن است که روش تلفیقی می

 سنتی باشد.

 های بنیادی، یادگیریتدریس تلفیقی، تدریس سنتی، ریاضی، مهارتهای کلیدی:واژه
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 مقدمه

 های آموزشی وهای بین المللی، نظامدر فضای پیوسته در حال تغییر و در عرصه رقابت

ر توفیق در این رسالت خطیر د دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، کسبتربیتی عهده

های کار آمدی برای آموزش و تربیت اثربخش، در ابعاد مختلف روحی، گرو به کار بستن شیوه

(. در این 1050جسمی، اخالقی، اجتماعی ونیز پرورش تفکر خالق در فراگیران است)حاتمی،

های حوریت روشهای آموزشی با مهای متعددی به منظور ارزیابی کارایی نظامراستا پژوهش

های مختلف تدریس صورت گرفته است، در برخی از این تحقیقات با بررسی اثربخشی روش

پردازند، به یا متداول که اغلب به آموزش مستقل واحدهای درسی مختلف می 1تدریس سنتی

های نظام آموزشی وتربیتی های یادشده در تحقق اهداف و آرماناند که روشاین نتیجه رسیده

(. در روش سنتی یاد گیری پراکنده موضوعات 1043ای مواجهند)احمدی،های عمدهمحدودیتبا 

(، و از طرف دیگر عدم 2،2333درسی وعدم تمرکز بر ارتباط بین مفاهیم علمی مختلف)فایتدیلی

آموزان های خارج مدرسه، باعث شده دانشهای مستقل به موقعیتانتقال این معلومات وآموزه

دروس به روش سنتی فقط به  (. تدریس مجزای2335، 0د بهره کافی نبرند)اروینازمطالعات خو

دلیل راحتی کار برای موسسات و نهادهای آموزشی است که مورد توجه قرار گرفته، نه به دلیل 

(. از این رو پژوهشگران بر آن شدند تا روش 1556، 0این که  شرط یادگیری موثر است)اسمیت

ی و معرفی نمایند که بتواند در رفع معایب مربوط به نظام آموزشی تدریس دیگری را شناسای

موزان آهای سنتی، شیوه بهتری برای تدریس به دانشکمک کند و کاربرد آن نسبت به رویکرد

سازی موضوعات یا یکپارچه« 5تلفیق »(. مبحث1053باشد)احمدی، در تمام سطوح  تحصیلی 

ی نوین آموزشی بوده که راهکاری مناسب برای تحقق هادرسی مجزا، به عنوان یکی از شیوه

یادگیری معنادار از طریق حذف مرزهای ساختگی بین مفاهیم علمی مختلف و ایجاد ارتباط 

در واقع می  (.1051نژاد، منطقی بین مفاهیم و موضوعات مختلف تعریف شده است) فهیمی

جزا ومحتوای محور برنامه درسی دهی متوان مدعی بود که شیوه تدریس تلفیقی که با سازمان

                                                      
1 Traditional 

2 Findley 

3 Erwin 
4 Smith 
5 Integration 



 1055زمستان ،5شماره ،دومدوره               م تربیتی و مشاوره      در آموزش علوپویش  فصلنامه 

0 

 

در تضاد است، بستر مناسبی برای ایجاد وحدت ویکپارچگی در تجارب یادگیری مفاهیم و 

های مختلف آنان فراهم ها و تواناییآموزان با عالقمندیهای مختلف برای دانشمهارت

-زم برای دستی الهای درسی به شیوه تلفیق، زمینهسازماندهی برنامه  (.1040آورد)ملکیمی

آورده و موجب های یادگیری را، فراهم آموزان به وحدت و یکپارچگی در تجربهیابی دانش

هایی که در (. یکی از پژوهش1046شود)جعفری و قربانی، آموزان مییادگیری معنادار در دانش

نی ( در حوزه تلفیق دروس با تربیت بد1555)1، توسط پالسکزمینه تلفیق دروس صورت گرفته

بود. وی در پژوهش خود اعالم کرد این تلفیق باعث افزایش میزان یادگیری، آموزش جهت 

دهد که اموزان یاد میآموزان در کارهای گروهی و تیمی شده و از طرفی به دانشمشارکت دانش

به درس تربیت بدنی تنها به صورت بازی نگاه نکنند بلکه آن را به عنوان یک علم قلمداد کنند. 

د. کنای در تربیت بدنی ایجاد میهای دیگر، دیدگاههای تازهطرفی همکاری با معلمان رشتهاز 

های حرکتی به صورت تلفیقی با سایر دروس، باعث تشویق و انگیزه بیشتر در تلفیق فعالیت

ور و به مرشود یادگیرنده و در نتیجه یادگیری بهتر و دریافت بازخوردهای دقیق و مطلوب می

به همان نسبت باعث افزایش سطح و  های حرکتی شدهث ارتقای سطح یادگیری فعالیتزمان باع

-ستا های حرکتی به طور تلفیقی آموزش داده شدهیادگیری سایر دروس میگردد که با فعالیت

لی های تحصی( نشان داد که تلفیق درس تربیت بدنی با رشته1040(. آجودان)1552، 2)راشنباخ

شود مفاهیم  ریاضیات و علوم برای پذیر بوده و باعث میریاضی امکان دیگر از جمله علوم و

آموزانی که با روش آموزش سنتی، مطالب را آموزان ساده شود، به ویژه آن دسته از دانشدانش

( نیز نشان دهنده سهم بالقوه 1046کنند. در این راستا پژوهش فهیم دوین)به خوبی درک نمی

، خواندن و نوشتن و علوم و تعلیمات اجتماعی بود که نشان یاضیاتتربیت بدنی در یادگیری ر

از  شود.آموزان در این دروس میداد تلفیق بربیت بدنی با دروس دیگر موجب پیشرفت دانش

 درسی برنامه های تلفیق درباره نقش ،(1051نژاد، ، به نقل از فهیمی1045) قاسمیسوی دیگر 

 بدنیحوزه تربیت در دامنه تلفیق که رسید نتیجه این به بدنیتربیت درس ساعات بهبود در

ستفاده از این ا با مدارس آموزگاران و ورزش معلمین و ایران مدارس و است توسعه روبه مدارس

یکی ند. بخش بهبود را درسی و بدنیتربیت درس ساعات کیفیت مؤثری طوربه توانندرویکرد می

ت های بنیادی اسه ابتدایی مطرح گردیده مربوط به مهارتاز الگوهایی که در تربیت بدنی در دور
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د گیرد. تاکیکه موضوعاتی شامل نقش بدن و رابطه آن با فضا، زمان، نیرو و حرکت را در بر می

آموزان راههایی برای های حرکتی  برای حل مساله است که دانشدر این الگو بر کشف مهارت

نتایج معینی برسند؛ که بیشترین کاربرد آن در دبستان کنند تا به استفاده از بدنشان خلق می

گیرد چگونه حرکت کند و در انجام حرکات متنوع چگونه از آموز یاد میاست در این الگو دانش

میزان یادگیری (.1050، به نقل از حاتمی، 1040مند گردد)حمیدی، بدن و فضای اطراف بهره

فارسی با روش تلفیقی نسبت به روش سنتی،  بدنی، ریاضی،درس تربیت 1های بنیادیمهارت

های جسمانی همراه های ورزشی و فعالیتداری دارد به صورتیکه مشارکت در برنامهافزایش معنی

ه های رایج مدارس ببا یادگیری دروس دیگر در یک شیوه تلفیقی، سبب ایجاد تنوع در برنامه

می شود )فهی، تحرک جسمانی هستند میویژه در مقطع ابتدایی که عالقمند به بازی و فعالیت

توان به تقویت مهارتها، افزایش رغبت (. از نتایج مثبت اجرای برنامه درسی تلفیقی می1051نزاد

تر ذهنی کسب شده از طریق تلفیق به یادگیری، پرورش روحیه همکاری، امکان بازخوانی سریع

(. روش تدریس 1040برد )ملکی،  آموزان، نامو درک رابطه بین موضوعات درسی در بین دانش

؛ به نقل از 1052ماهرزاده، )تلفیقی به دلیل مساله محور بودن  به پرورش تفکر و رشد یادگیری

(، رضایت و 2335، فعالیت و مشارکت ) اروین و همکاران، (2335، 2؛ برایان1050حاتمی، 

تلفیقی حضور داشتند، نسبت  آموزانی که در یک برنامه( در دانش2313، 0مندی )میراشواعالقه

آموزان که تحت آموزش برنامه درسی موضوعات مجزا)سنتی( بودند  بیشتر نشان به بقیه دانش

وب های دقیق و مطلتواند باعث دریافت بازخوردتلفیق تربیت بدنی با سایر دروس میداده شد. 

-مندین مختلف با عالقهشود، و امکان تمرین و تکرار در زمینه های متنوع، ترغیب دانش آموزا

های پژوهشی دیگر در ارتباط با  با عنایت به یافته (. 1552های مختلف را فراهم آورد)راشنباخ، 

(؛ 2315، 0های تدریس تلفیقی تربیت بدنی در دروسی مانند ریاضی)استیوناثربخشی شیوه

( 2330؛ 5بیز)استیل و بو ( و موسیقی1060ملکی، (؛ مطالعات اجتماعی)1050، علوم)حاتمی

توان مدعی بود که این شیوه نوین در پیشرفت تحصیلی و تحقق اهداف آموزشی فراگیران در می

ه بنابر لزوم توجتواند استراتژی و رویکرد قابل اتکایی محسوب گردد. حوزه علمی مختلف می
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ن اشود تا میزان تأثیر گذاری روش تدریس تلفیقی بر میزخاص به مقطع ابتدایی، احساس می

یادگیری دروس ریاضی و تربیت بدنی در پایه دوم مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار بگیرد؛ چرا 

 تواند تحولی در روش تدریس مدارس به وجود  بیاورد.که روش تدریس تلفیقی در امر آموزش می

 

 روش پژوهش

متشکل جامعه آماری پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث اجرا نیمه آزمابشی است. 

نفر در سال تحصیلی  1253آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی  به تعداد از تمام دانش

  03ای به تعداد ای  نمونهای چند مرحلهگیری خوشهبود؛ که با استفاده از روش نمونه56-1052

نفر  15نتیآموزان به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه )گروه تدریس سنفر از این دانش

ه گر مانند شیونفر( قرار گرفتند. به منظور کنترل متغییرهای مداخله 15و گروه تدریس تلفیقی

آموزان وتجربه تدریس برای هر دو گروه یک معلم مشترک تدریس معلم، انگیزه معلم ودانش

 ایهفته 13برای درس تربیت بدنی ویک معلم کالس دوم ابتدایی در نظر گرفته شد.در دوره 

روزهای زوج تلفیقی وروزهای فردبا چهارشنبه برای سنتی در نظر گرفته شد. به طوری که برای 

دقیقه ای جهت تدریس  05دقیقه ای جهت تدریس ریاضی و دو  جلسه 05جلسه 5گروه سنتی 

 2تربیت بدنی اختصاص داده شد، برای گروه تلفیقی به دلیل تلفیق درس ریاضی با تربیت بدنی 

 05جلسه  6به تربیت بدنی بادرس ریاضی تلفیق شد.از این رو در گروه تلفیقی جلسه مربوط 

دقیقه ای جهت تدریس ریاضی با تربیت بدنی در نظر گرفته شد تا مجموع جلسات آموزش  داده 

شده در هر دو درس برای دو گروه با یکدیگر یکسان باشند. بعد از اتمام جلسات آموزشی از هر 

قی، در دروس ریاضی و تربیت بدنی)مهارت های بنیادی راه رفتن، دویدن، دو گروه سنتی و تلفی

چرخیدن، پرتاب یک دستی باال، پرتاب یک دستی از پایین،پرتاب دو دستی( و همچنین آمادگی 

جسمانی )استقامت قلبی و تنفسی( آزمون نهایی گرفته شد. از نتایج این آزمون نیز برای مقایسه 

دروس ریاضی در دو روش سنتی و تلفیقی استفاده شد. همچنین برای یاگیری دانش آموزان در 

مقایسه بین پیش آزمون و پس آزمون در عملکرد مهارت های بنیادی و آمادگی جسمانی هر دو 

گروه مورد استفاده قرار گرفت. به منظورتایید روایی آزمون معلم ساخت از استادان دانشگاه که 

بدنی سابقه فعالیت آموزشی وپرورشی داشتند نظر خواهی  در حوزه عمومی تلفیق درس تربیت
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ای هها از روشواصالحات مورد نیازدر نتیجه نهایی اعمال شد. . برای تجزیه وتحلیل آماری یافته

ها ویتنی، و تی برای توزیع طبیعی دادههای یومنهای استنباطی از جمله آزمونتوصیفی و روش

های بنیادی آموزان در دروس ریاضی ومهارتای دانشفاصله هایاستفاده شد. ودر تبدیل نمره

ای در مقیاس جهار ارزشی)نیاز به تالش بیشتر، قابل قبول، خوب، وخیلی خوب( های رتبهبه داده

 (.1051استفاده شد) آزمون وجوادی

 تعداد جلسات و مدت تدریس هر درس در دو روش تلفیقی و سنتی
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 در جلسات

 برای هفته

روش  هر

 تدریس

ی
یق

تلف
 

ریاضی 

ـ تربیت 

 بدنی

   

شنبه ـ 

دوشنبه 

 چهارشنبه

13 

 
05 6 6 

ی
نت

س
 

 -یکشنبه  ریاضی

سه شنبه 

 چهارشنبه

13 05 5 

تربیت  6

 بدنی
13 05 2 

 

 

 نتایج 

 

 تدریس سنتی وتلفیقی بر میزان یادگیری درس ریاضیتاثیر دو روش 

هادر درس محاسبه شده، میانگین رتبه zوبا در نظر گرفتن مقدار 1های جدولباتوجه به داده

بنابراین میزان .است  pریاضی در روش تلفیقی به طور معناداری بیشتر از روش سنتی در سطح 

 از روش سنتی بوده است.یادگیری درس ریاضی در روش تدریس تلفیقی بیشتر 
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نتایج آزمون یومن ویتنی به منظور تعیین تاثیر دو روش تدریس سنتی وتلفیقی بر  -1جدول

 «درس ریاضی»میزان یادگیری 

روش 

 تدریس

سطح معنی  zمقدار میانگین رتبه

 داری)یک دامنه(

 P< 35/3 002/0 02/2 سنتی

   00/0 تلفیقی

 

هادر مهارتهای  محاسبه شده، میانگین رتبه zنظر گرفتن مقداروبا در  2های جدولباتوجه به داده

است. بنابراین  pبنیادی در روش تلفیقی به طور معناداری بیشتر از روش سنتی در سطح 

 یادگیری مهارت های بنیادی در روش تدریس تلفیقی بیشتر از روش سنتی بوده است.

 

ثیر دو روش تدریس سنتی وتلفیقی بر نتایج آزمون یومن ویتنی به منظور تعیین تا -2جدول

 «مهارت های بنیادی»میزان یادگیری 

روش 

 تدریس

سطح معنی  zمقدار میانگین رتبه

 داری)یک دامنه(

 P< 35/3 053/0 23/2 سنتی

   23/0 تلفیقی

 

مستقل به منظور تعیین تاثیر روش تدریس سنتی وتلفیقی بر استقامت  tآزمون  -0جدول

 ون نهاییقلبی وتنفسی در آزم

 استقامت

 قلبی و تنفسی 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 tمیزان 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 35/1 05/20 سنتی
564/0- 24 

35/3 

 P< 35/3 60/3 12/23 تلفیقی
 

با توجه به اینکه در تربیت بدنی هر چه کارایی قلبی و تنفسی بهتر شود میانگین کاهش پیدا 

های استقامت قلبی وتنفسی میانگین نمره 0های جدول توجه به دادهکند، بنابر این با می
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( بود. به 05/20به طور معناداری باالتر از روش سنتی)( 12/23تلفیقی )ها در روش آزمودنی

 ها در روش تلفیقی نسبت به روش سنتی افزایش معناداری دارد.های آزمودنیعبارتی نمره

 

 نتیجه گیری

دو روش تدریس سنتی و تلفیقی درس تربیت بدنی بر یادگیری درس در پژوهش حاضر تاثیر 

آموزان دختر پایه دوم ابتدایی بررسی شد. میزان کارایی شیوه های بنیادی دانشریاضی و مهارت

های تدریس سنتی و تلفیقی در یادگیری دروس ریاضی وتربیت بدنی مورد بررسی قرار گرفتند  

درس ریاضی با روش تلفیقی نسبت به روش سنتی داشت.  هایکه تفاوت معناداری بین رتبه

(، فهیمی 1043(، مظفری)1552نتایج به دست آمده از این تحقیق با تحقیقات راشنباج)

های باشد که در یافته(، همسو می2335)1(، هوسنر2335(، برایان)2315(، استیون)1051نزاد)

واند قابلیت افزایش میزان یادگیری تخود نشان دادند تلفیق تربیت بدنی با درس ریاضی می

آموزان را نسبت به روش سنتی افزایش دهد. درس ریاضی و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله دانش

ه ها انگیزآید وآناموزان مقاطع مختلف تحصیلی به حساب میدروس مشکل و دشوار برای دانش

گر این آموزش در کالس درسی دهند؛ به ویژه او رغبت چندانی به یادگیری از خود نشان نمی

ارتباط مفاهیم درس   آموز گرفته شده است وصورت گیرد که اجازه فعالیت و تکرار از دانش

بورگ و  شود) کلینیریاضی با دروس دیگر و کاربرد آن در زندگی واقعی نشان داده نمی

ی که تا حدود های حرکتی وبنیادی(. در حالی که با تلفیق درس ریاضی با فعالیت2،2334بیرد

دهد؛ رضایت مندی، انگیزه و رغبت آموزان مینیاز به تحرک، بازی و جنب وجوش را به دانش

نماید که از نظر انتقال و درک مفاهیم الزم را برای یادگیری و درک بهتر درس ریاضی ایجاد می

( همسو 2313(، میراشوا)1040های اجودان)های حرکتی با پژوهشریاضی در تلفیق با فعالیت

های خود به کارآمدی شیوه ( همسو نبود که در یافته1552و همکاران) 0بود.  اما با یافته کاتلین

های پژوهش اند. با توجه به یافتهآموزان به دیده تردید نگریستهتلفیقی در توسعه یادگیری دانش

                                                      
1 Housner 
2 Kinniburgh & Byrd 
3 Katlin 
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لفیقی افزایش های بنیادی، در هر دو روش سنتی وترسد که میزان یادگیری مهارتبه نظر می

های بنیادی درس تربیت بدنی پایه یابد. ولی استفاده از روش تدریس تلفیقی آموزش مهارتمی

 های بنیادی را نسبت به روش تدریسدوم ابتدایی قابلیت افزایش بیشتر میزان یادگیری مهارت

 ر متنوعهای متفاوت دسنتی داشت. نتایج بدست آمده از نظر امکان وتمرین وتکرار در زمینه

(، مورد تایید قرار 1552های بنیادی ویادگیری بهتر آن با نتایج راشنباخ،)درسی از جمله مهارت

موزان آهای پژوهش نشان داد که در روش تلفیقی استقامت قلبی و تنفسی دانشگیرد.  یافتهمی

(، اورین 1040(، آجودان)1043های احمدی)بیشتر از روش سنتی بود که با یافته

( همسو بود که نشان 1051(، فهیمی نژاد)2313میراشوا)(، و 2335)1(، مارکس2335اران)وهمک

تواند منجر به افزایش تحرک های جسمانی و حرکتی میدادند تلفیق دروس مختلف با فعالیت

-حوزه های تربیت بدنی وها شود. اتخاذ رویکرد تلفیقی برنامهتر آزمودنیفعالیت و مشارکت بیش

مانند ریاضی و سایر دروس در مقایسه با شیوه تدریس سنتی، نشان داد درس تربیت های دیگر 

های تلفیق، منجربه ارتقاء آموزان در حوزهبدنی در کنار پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش

آموزان شده و باعث باال رفتن توان فهم های بنیادی دانشهای آمادگی جسمانی و مهارتقابلیت

سب شده در آنها گردیده و هچنین در رشد آمادگی جسمانی در مولفه استقامت و کاربرد دانش ک

قلبی تنفسی، انعطاف پذیری، سرعت و تعادل به صورت معناداری افزایش آماری نشان داده است. 

از آنجائیکه مطالعات محدودی درحوزه روش تدریس تلفیقی صورت گرفته بنابر این منابع در 

هایی در جهت دستیابی به پیشینه تحقیق را در ین امر محدودیتدسترس نیز محدود بوده هم

هایی در ارتیاط با موانع موجود در کشور شود پژوهشاین پژوهش موجب گردید. لذا  پیشنهاد می

برای پیاده سازی شیوه تدریس تلفیقی در دوره ها و سطوح مختلف آموزشی از دیدگاه 

ریزان درسی و مدیران سطوح ، مدیران مدارس، برنامهاموزان، دانشجویان، معلمان، والدیندانش

عالی در آموزش وپرورش ووزارت علوم انجام گردد. به این منظور با فراهم آوردن امکان اجرای 

گردد که های آموزشی مختلف، پیشنهاد میتر و در گروههای مشابه در سطحی وسیعپژوهش

خود را در اختیار معلمان، مدیران مدارس، مجامع پژوهشگران این حوزه، یافته ها ونتایج مطالعات 

علمی وتصمیم گیرنده قرار داده وضمن اطالع رسانی از مزایای نسبی این رویکرد در تحقق اهداف 

                                                      
1 Marx 
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هارا در جهت به کارگیری وحمایت از این روش تدریس اثربخش تشویق آموزشی و تربیتی، آن

 نمایند.
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