ارزیابی و بررسی میزان دست یابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه های تدوین شده طرح های ملی
ورزشی(مطالعه موردی طرح ژیمناست)
ندا زنگی آبادی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
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هدف:یکی ازراههای مؤثرتوسعه وگسترش تربیت بدنی وتأمین نیازهای ویژه دانش آموزی،تدوین برنامه منسجم علمی و کاربردی درعرصههای مختلف
باالخص درکانونهای ورزشی میباشد،به همین منظور مرکزتربیت بدنی وسالمت باهمراهی ،همکاری وتعامل فنی فدراسیون ژیمناستیک،جهت کیفیت
بخشی به درس تربیتبدنی وتوجه به ورزش دانشآموزی به ویژه دردوره ابتدایی اقدام به اجرای«طرح ژیمناست ویژه دانشآموزان پایه دوم ابتدایی»نموده
است.این پژوهش باهدف ارزیابی وبررسی میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده دربرنامههای تدوین شده به منظورشناخت انحرافات واصالحات انجام
گرفت.
روش شناسی:روش این تحقیق توصیفی بود .جامعه آماری تحقیق حاضر ،کارشناسان تربیت بدنی شهرستانها،مناطق و نواحی که تعداد آنها  23نفر بود.
در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .سؤال طراحی و سپس در اختیار کارشناسان تربیت بدنی ادارات مناطق آموزش وپرورش
شهرستانها ،مناطق و نواحی استان کرمان قرارگرفت .برای تحلیل دادهها از تکنیکهای آمار توصیفی(جدول توزیع فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد و
رسم نمودار فراوانی) و از نرم افزار SPSS 32استفاده شد.
یافته ها:یافتههای تحقیق نشان دادکه ازنظرکارشناسان براساس معیارپنج ارزشی لیکرت تناسب برنامه تعیین شده برای اجرای طرح در حدخوب،میزان
دستیابی به اهداف مورد نظر درحدخوب ،رونداجرای طرح درسطح مدارس درحدمتوسط،میزان موفقیت طرح دربحث استعدادیابی درحدمتوسط وتناسب
طرح با شرایط وامکانات،درحدضعیف گزارش گردید.
نتیجه گیری :ارزیابی کلی نشان دادکه این طرح برای اجرای مطلوبتر درسنوات آینده نیازمند بازنگری و دقت نظر در برخی ازابعاد خود و فراهم نمودن
شرایط و امکانات الزم و کافی جهت بازدهی و کیفیتبخشی ،می باشد.
واژههای کلیدی :طرح ژیمناست  ،ارزیابی ،کرمان ،کارشناسانتربیت بدنی،آموزش و پرورش
مقدمه
بدن وسیله حرکت انسان است(.چوچر.)5231،تربیت بدنی فرآیندی است که هدف آن بهبود رشد و شکوفایی استعدادهای انسان و تأمین سالالمت و بهبالود
عملکرد اوست .این مفهوم برداشت کلی از تعلیم و تربیت و نشاندهنده فرآیند مستمر یادگیری و روند حرکت به سمت تکامالل اسالت .تربیالتبالدنی شالامل
کسب و پردازش مهارتهای حرکت ،توسعه فاکتوهای آمادگی جسمانی برای تندرستی و سالمتی ،کسب دانش علمی و عملی درباره فعالیتهای جسالمانی،
تمرین ،ممارست و توسعه تصویر ذهنی از فعالیتهای جسمانی به عنوان وسیلهای در جهت بهبود اجالرا و عملکالرد مطلالوب فالرد اسالت (امیرتالاش.)5233 ،
ورزش ژیمناستیک تبلوری ازحرکات بسیار زیبای انسان است که قدرت ،استقالامت ،انعطاف و زیبائی اندام را در آنان به وجود میآورد .ژیمناسالتیک یکالی از
رشته های ورزشی بسیار جذاب و پر تحرک است که طرفداران خاص خود را داشته و تقریباً همه مردم ،دیالدن حرکالات آکروباتیالک و کالار ورزشالکاران روی
اسبابهای مختلف را دوست دارند(همت خواه .)5232ژیمناستیک به عنوان رشتهی مادر و پایهی رشتهها معرفی گردیده است و در ایالن موضوع نسبت باله
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ورزش شنا و دو و میدانی اولویت بیشتری هم دارد کارشناسان علم ورزش ،ژیمناستیک را از رشتههای علمی ،مادر ،پایاله و تذذیالهکننالده دیگالر رشالتههالای
ورزشی میدانند (اصل سعیدیپور.)5232 ،بهترین تعریفی که از ژیمناستیک میتوان ارائه نمود"مدیریت بدن با استفاده از حرکات اصوالی به منظالور تساللط
یافتن بربدن در موقعیت های مختلف مکانی،زمانی و نیرو"می باشد(رضوی .)5231،ژیمناستیک از آن جهت رشتهای پایهای قلمداد میشود کاله بسالیاری از
تکنیکها و فنون رشتههای ورزشی را در بر میگیرد .در واقع میتوان گفت جامعه ای در ورزش موفالق اسالت کاله ژیمناسالتیک قالوی و توسالعه یافتاله دارد.
ژیمناستیک در بیالن سنین پایه ،بسترهای الزم را برای رشالد ورزش در جوامع فراهم میکند .میتوان گفت توجاله به مباحث علمی در رشالته ژیمناسالتیک
در قالالب یک رشته مادر ،توجه به کل ورزش است ،پس نباید اهمیت رشته ژیمناستیک را دست کم گرفت بلکه برای رسیدن به موفقیت در ژیمناسالتیک و
تمامی رشتههای دیگر ،باید علم را سرلوحاله آموزشها قرارداد (محتشمی)5231 ،میتوان گفت توجه به مباحث علمی دررشته ژیمناسالتیک در قالالب یالک
رشته مادر ،توجه به کل ورزش است.ورزش ژیمناستیالک میتواند آمادگی جسمالانی بسیار مطلوب و قابل قبولی خصوصالاً در فاکتالالورهای انعطالافپالذیری،
قدرت عضالنی ،سرعت عکسالعمل و از همه مهمتر هماهنگی عصبی عضالنی که یکی از ویژگیهای خاص ژیمناستیک است در اختیار افرادی که کار مالی-
کنندقرار دهد(دانشمندی .)5231،ژیمناستیک را می توان از سن پاییالن و کودکالی آغالاز کرد که هم فرصالت برای کسالب سالمتالالی و آمالادگی جسالمانی و
عادت کودک به ورزش کردن است و هم فرصتی برای محکزدن و استعدادیابی کسانی که مستعد این ورزش هستند و مالیتواننالد ایالن ورزش را بهصالورت
قهرمانی کار کنند .کسانی که ژیمناستیک کار میکنند از روحیه اجتماعی بسیار باال ،شادابی فراوان و هوش سرشار برخالوردار خواهنالد شالد.نظم ،زیبالایی و
نظافتی که ورزش ژیمناستیک به آن نیاز دارد کودکان را منضبط و مطیع قوانین بار میآورد و اینها خصوصیاتی اسالت که بعالد از کسالب آن کالودک مالی-
تواند در رشتههای ورزشی دیگر چند قدم جلوتر از همساالن خالود باشالد که ژیمناستیک را تجربه نکردهاند(.چوچر .)5231،البتاله در بخالش همگالانی افالراد
می توانند در سنین باال هم این ورزش را تجربه کنند و حتی مقداری از حرکات زیبالای این ورزش را یاد بگیرند .اعتمالاد باله نفالالس بالالاال در انجالام حرکالات
سخت در ورزشکاران ژیمناستیک بدست میآید ،که میتواند در زنالدگالی عالادی این افالراد نیالز بسیالار مؤثر باشالد .بالدن پیچیالده ،قالالدرت بالاال ،راه رفتالالن
و نشستالن درسالت در طالول زندگالی نیز از مزیتهای اکتسابی این ورزش تماشایی و پر طرفدار است .تصورات غلطی کاله دربالارهی ایالن ورزش وجالود دارد
این است که این ورزش مانع رشد انسان به خاطر فشار زیاد به استخوانهالا ،صالفحات رشالد را اسالتخوانی مالیکنالد ،در حالالالی کاله واقعیالت ایالن نیسالت و
ژیمناستیالک نه تنها از رشد انسان جلوگیالری نمیکند بلکه به لحالاظ بهرهبردن از وسایلی مانند بارفیکس و حرکات کششی و جهشالی و همچنالین فعالیالت
فیزیکی زیاد در افزایش رشد بدن مؤثر است (مولیایی .)5231،یکی از مهمترین نکات در خصوص بخش قهرمالانی ژیمناسالتیک ،اسالتعدادیابی از بالین افالراد
عالقه مند است با توجه به شروع ورزش ژیمناستیک از سنین پایین حساسیت انتخاب درست کودکالان باله عنالوان افالراد مسالتعد قهرمالانی در ژیمناسالتیک
اهمیت باالیی پیدا میکند چرا که اگر در انتخاب کودک درست عمل نکرده باشیم در تمرینات سخت ،ممکن است کودک یا از پس آن تمرینات بر نیایالد و
یا دچار آسیب و یا حتی ورزش زدگی شود .پس مهم است که تمامی معیارهای انتخاب فالرد مسالتعد ورزش ژیمناسالتیک بررسالی و رعایالت شالود .از جملاله
فاکتورهای مهم در انتخاب کودکان مستعد مالی تالوان باله مالواردی نظیالر هالوش و ذکالاوت ،قالدرت ،همالاهنگی عصالبی عضالالنی ،سالرعت و انعطالاف اشالاره
نمود(محتشمی)5231،یکی از راه های مؤثر توسعه وگسترش تربیت بدنی و تأمین نیازهای ویژه دانالش آمالوزی ،تالدوین برناماله منسالجم علمالی وکالاربردی
درعرصههای مختلف باالخص درکانونهای ورزشی میباشد ،به همین منظور مرکز تربیتبالدنی وسالالمت بالا همراهالی ،همکالاری و تعامالل فنالی فدراسالیون
ژیمناستیک ،جهت کیفیت بخشی به درس تربیتبدنی و توجه به ورزش دانشآموزی به ویژه در دوره ابتدایی اقدام به اجرای «طرح ژیمناست ویالژه دانالش-
آموزان پایه دوم ابتدایی» نموده است.ارزیابی و بررسی میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده دربرنامالههای تدوین شده به منظالور شالناخت انحرافالات و
اصالحات الزم است.طرح آموزش ژیمناستیک به طور رسمی وگسترده درسطح مدارس ایران تا به حال سابقه نداشته است.مطالعات انجام شده حالاکی از آن
است که اکثر کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه  ،آموزش ژیمناستیک در برنامه درسی رسمی دانشآموزان ابتدائی دیده شالده اسالت.
اما در ایران و با توجه به سن تعیین شده  ،اولین باری است که طرح به صورت هدفمند به اجرا در آمالده اسالت  .تالاکنون هالی تحقیقالی در زمیناله ارزیالابی
اثرات طرح مذکور و میزان موفقیت آن در داخل کشور انجام نشده است و از این لحاظ کار جدیدی باله حسالاب مالیآیالد .سپاسالی و همکالاران ( ،)5231در
پژوهشالی با عنوان "بررسی وضعیت محتوای درس تربیتبدنی در مدرسههای راهنمایی دختران ایران و ارائه الگوی پیشنهادی" به این نتایج دسالت یافتنالد
که -5 :عدم توجه پژوهشی به برنامهریزی بر اساس محتوی درس تربیتبدنی با توجه شرایط حاکم بر مدارس -3 .فقدان برناماله مصالوب و مالدون در مالورد
درس تربیتبدنی -2.از نظر دبیالران شیوه ارزشیابی درس تربیتبدنالی رضایتبخش ارزیابی نشده است .قنداقبنالدی شوشتالالری ( ،)5233در تحقیقالالی بالا
عنوان "عوامل اثرگذار بر کیفیت کالسهای درس تربیتبدنی در مدارس" به نتایج زیر دست یافت که -5:عدم نظالارت بالر نحالالوه ارزشیالابی -3توقالع غیالر
مسئوالنه در رابطاله با نمالره درس تربیالت بدنالی -2.فضای نامناسب محالل برگالزاری کالس درس تربیالتبالدنی -1.کمبالود وسالایل و تجهیالزات ورزشالی-1.
بیتوجهی به پیشنهادات ،خواستهها و عالیق دبیران تربیتبدنی -1 .عدم برنامهریزی صحیح درس تربیتبدنی ( 53ساعت تدریس دبیر تربیتبالدنی در یالک
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روز) را از مشکالت عمده تربیتبدنی مدارس تشالخیص داد.اسالفندیار،5235،درتحقیقالی بالاعنوان"ارزیالابیطرح شالنا ازدیدگاهکارشناساناداراتوموزشالوپرورش
مناطق استان تهران نتایج زیر دست یافت که :اجرایی شدن طرح با توجه به شرایط وامکانات موجودو فعلی نیازمندبه پالیش بینالی بودجاله و تمهیالدات الزم
میباشدوهمکاری و همیاری همه جانبه مسئولین،وزارتخانه ها،نهادها و انجمنها وبه خصوص اولیاء دانشآمالوزان ومربیالان درمالدارس رابالیش ازپالیش مالی-
طلبد.جونزا (،)3223درپژوهشی باعنوان "آموزش وپرورش تربیتبالدنی درچالین"باله ایالن نتیجاله رسالیدکه:درس تربیالتبدنی،باله طالورکلی برناماله آمالوزش
دوومیدانی ،ژیمناستیک درطول دوره سه ساله راهنمایی و سه ساله دبیرستان بر پنج محور شنا ،دوومیدانی ،ژیمناستیک ،ووشو و ورزشهای تالوپی (تنالیس
روی میز ،بسکتبال ،فوتبال،بدمینتون) استوار است.نمره درس تربیتبدنی جزیی از شرح حال دوره آموزشی برای ورود به دانشگاه میباشد.برنامه تربیتبالدنی
مدارس شامل ورزشهای المپیکی میباشد.جونال ( )5313درتحقیقی با عنوان"امتحان و ارزشیابی برنامه های تربیت بدنی مدارس منتخب کالیفرنیا"به ایالن
نتایج دست یافت که :نیروی متخصص ،امکانات ،تجهیزات ورزشی موثرترین فاکتور در کیفیت ارائه برنامههای ورزشی بوده است .برنامالههالای ورزشالی تنهالا
عامل تعیینکننده موفقیت نیست بلکه تأسیسات ،امکانات و تسهیالت همگی درموفقیت نهایی نقش دارند .با توجه به این که تاکنون درارتباط با ایالن طالرح
و مزایا و محاسن آن تحقیقی صورت نگرفته بر آن شدیم تا با بررسیهای الزم و مفصل و ارزیابی دقیق از طرح ژیمناسالت(طرح آمالوزش ژیمناسالتیک ویالژه
دانشآموزان پایه دوم ابتدایی) درطی مدت انجام طرح (به مدت 3سال ) ازمدیران صف وستادی مشذول به انجام وظیفه هستندصالورت پالذیرد .البتاله قابالل
ذکراست که این مدیران همان کارشناسان وکارشناس مسئوالن ادارات آموزش و پرورش می باشالندکه رابالط بالین سالازمان یالا اداره کالل آمالوزش و پالرورش
مربوطه ازیک طرف ومدیران مدارس و اولیاء دانشآموزان و کادر اجرایی طرح مورد نظر مستقر در سالنهای ژیمناستیک در نظر گرفته شده از طالرف دیگالر
هستند .انجام این طرح از طرف وزارت آموزش و پرورش به منظوردستیابی به اهداف فوق درسال  5231طراحی و ازسال 5232به مرحله اجالرا رسالید.دراین
رابطه چگونگی اجرای طرح ژیمناستیک ویژه دانش آموزان پایه دوم ابتدایی در استان کرمان از دیالدگاه کارشناسالان تربیالت بالدنی شهرسالتان ها،منالاطق و
نواحی مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته است.
روش شناسی
روش این تحقیق توصیفی بود.جامعه آماری کارشناسان تربیت بدنی شهرستانها،مناطق و نواحی که تعداد آنها  23نفر بود .روش نمونه گیری به صورت
تمام شماری بود.در این تحقیالق از پرسالشنامه محقق ساختاله استفاده شد .باتوجه به اینکه هدف از این تحقیق ارزیابی وبرآورد کمی وکیفی طرح درحال
انجام بود ،از ارائه فرضیه استفاده نشده وبرای رسیدن به مقصودازپنج سؤال کلیدی استفاده شده که هریک از این سؤاالت دربرگیرنده چندین سوال دیگر
بوده که درپرسشنامه درج گردید(در این  1بخش از مقیاس پنج ارزشی لیکرت ،خیلی زیاد تا خیلی کم استفاده شد) .سؤال طراحی وسپس دراختیار
کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش وپرورش شهرستانها ،مناطق و نواحی استان کرمان قرارگرفت .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ازطریق نظرات
 51نفرازاساتید و خبرگان دانشگاهی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.پایایالی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ./35پس از بررسی پیشینه و
تعیین معیارهالای تحقیق توسط خبرگان ،پرسش ناماله های مورد نیاز توسط محقق طراحی شد و با حضور محقق در ادارات مورد مطالعه ،پرسش نامهها
تکمیل گردید.باتوجه به اهداف و پرسش های تحقیق و پس از بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها به روش آمار توصیفی از شاخصهای اندازهگیری مرکزی
مانند میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و محقق برای تجزیه و تحلیل توصیفی یافتهها ازنرم افزار ( ) spss 32استفاده گردید.
یافتههای پژوهش:
یافتههای پژوهش نشان داد که تعداد 33نفر از پاسخ دهندگان مرد و  1نفر زن بودند که حداکثر سن آنان  12سال و حداقل سن 33سال بود.سطح
تحصیالت تعداد  2نفر فوق دیپلم33،نفرلیسانس و 3نفر فوق لیسانس بودند.حداکثر سابقه کارپاسخ دهندگان 33 ،سال و حداقل سابقه کار  1سال بود .با
توجه به نتایج به دست آمده حداکثر سابقه مدیریت  53سال و حداقل  3سال بود .براساس نتایج حاصله ،رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه تعداد  33نفر
دارای مدرک تربیت بدنی و  1نفر دارای مدرک غیر تربیت بدنی بودند .وضعیت استخدامی  2نفر به صورت پیمانی  52،نفر به صورت رسمی آزمایشی و
 51نفر به صورت رسمی قطعی مشذول به فعالیت بودند .بر اساس نتایج بدست آمده  ،میزان آشنایی افراد مورد مطالعه با رشته ژیمناستیک ،تعداد 51نفر
آشنایی خیلی زیاد  ،تعداد  52نفر آشنایی زیاد  ،تعداد  1نفر آشنایی متوسط  ،و تعداد  3نفر آشنایی کمی  ،با ژیمناستیک داشتند .ازنظر اکثریت
کارشناسان ازمیان معیارهای پنج ارزشی لیکرت(بسیارخوب،خوب ،متوسط ،ضعیف وبسیارضعیف) ،تناسب اجرای طرح با برنامه های تعیین شده
( )1/53±2/13درحدخوب،میزاندستیابیبهاهداف در نظرگرفته شده با در نظر گرفتن شرایط فعلی ازدیدگاه کارشناسان ()1/51±2/13
درحدخوبگزارششدهاست .همچنینازنظررونداجرایطرحدرسطحمدارسکهویامطلوباجراشدهاستیاخیربراساسنظرکارشناساندرحدمتوسطارزیابیگردیدهاست(2/13
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 .) 2/11±همچنینازنتایجبه عمل آمده میزان موفقیت در بحث استعدادیابی ( ) 2/ 51±2/35درحدمتوسطواجرایطرحژیمناستمتناسبباشرایطوامکانات،
( ) 3/22± 2/11نظرکارشناساندرحدضعیفگزارششدهاست.
جدول  -1نتایج آمار توصیفی مربوط به تناسب برنامه تعیین شده
متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

انحراف استاندارد ±میانگین

برنامه تعیین شده

23

2/31

1/31

1/31 ± 2/13

اجرای طرح ژیمناست

23

3/1

1

2/31 ±2/13

استعداد یابی

23

3/31

1/1

2/53 ±2/35

تناسب شرایط و امکانات

23

5/31

2/1

3/22 ± 2/11

دستیابی به اهداف مورد انتظار

23

2/11

1/31

1/51 ± 2/13

*همانگونه که در جدول مشاهده می گردد باالترین نمره 1/31و پایین ترین نمره  2/31بوده است  .با توجه به نتایج حاصله از جدول فوق و معدل گیری از
نتایج به دست آمده این نتیجه حاصل می گردد که برنامه تعیین شده برای اجرای طرح درحدخوب بوده است.
*همانگونه که در جدول مشاهده می گردد باالترین نمره 1و پایین ترین نمره  3/1بوده است  .با توجه به نتایج حاصله از جدول فوق و معدل گیری از نتایج
به دست آمده این نتیجه حاصل می گردد که نحوه اجرای طرح درحدمتوسط بوده است.
*همانگونه که در جدول مشاهده می گردد باالترین نمره 1/1و پایین ترین نمره 3/31بوده است  .با توجه به نتایج حاصله از جدول فوق و معدل گیری از
نتایج به دست آمده این نتیجه حاصل می گردد که میزان موفقیت طرح دربحث استعدادیابی درحدمتوسط بوده است.
*همانگونه که در جدول مشاهده می گردد باالترین نمره2/1و پایین ترین نمره 5/31بوده است  .با توجه به نتایج حاصله از جدول فوق و معدل گیری از
نتایج به دست آمده این نتیجه حاصل می گردد که برنامه تعیین شده برای اجرای طرح ازنظر مناسب بودن شرایط و امکانات درحدضعیف بوده است.
*همانگونه که در جدول مشاهده می گردد باالترین نمره 1/31و پایین ترین نمره 2/11بوده است  .با توجه به نتایج حاصله از جدول فوق ومعدل گیری از
نتایج به دست آمده این نتیجه حاصل میگرددکه طرح ازظردستیابی به اهداف موردانتظار درحدخوب بوده است.
بحث و نتیجه گیری
دستیابی به اهداف آموزشی تربیتبدنی و اجرای درست راههای دست یابی به این اهداف از ضروریات شناخت ما نسبت به ساز و کارها و برنامههایی
آموزشی ،آموزش و پرورش میباشد .تحقیق حاضر با هدف ارزیابی طرح ژیمناست (آموزش ژیمناستیک برای پایه دوم دوره ابتدایی) ازدیدگاه کارشناسان
تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش شهرستانها،مناطق و نواحی استان کرمان انجام گرفته است .هدف از طرح مذکور به طور کلی آموزش ژیمناستیک به
دانش آموزان به منظور ارتقاء سطح سالمت ،افزایش آمادگی جسمانی و فعالیتهای مناسب جایگزین برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی و ممانعت از
اتالف سرمایه های انسانی است و به صورت اختصاصی هدف از این طرح (ژیمناست ) کیفیت بخشی به ساعات درس تربیتبدنی ،شناسایی و هدایت
استعدادها کمک به بهبود وضعیت بدنی دانشآموزان ،ارتقاء سالمتی ،نشاط و شادابی دانشآموزان  ،تقویت تیمهای دانشآموزی برای شرکت در مسابقات
قهرمانی ،پیشبینی فعالیت های مناسب جایگزین برای جلوگیری ازآسیبهای اجتماعی ،استفاده از امکانات وظرفیتها ،ارتقاء سطح آگاهی دانشآموزان در
خصوص نکات ایمنی و بهداشتی میباشد*.یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی ،برنامه تعیین شده برای اجرای طرح در حد
خوب بوده است.به عبارت دیگرباتوجه به اینکه برنامه آموزشی این طرح شامل فراگیری مهارتهای مقدماتی ژیمناستیک و موارد ایمنی و بهداشتی مربوط
به آن و نهایتاً تعلیم حرکات پایه در ژیمناستیک می باشد ،از حدمتوسط انتظار هم بیشتر به این برنامههای تدوین شده دست یافته و این نمایانگر این
است که برنامه های ارائه شده با توجه ویژه به ساختار و پایهای بودن این رشته و تأثیرات بیشماردر رشد و سالمتی افراد و با هدف آموزش مهارتهای
اساسی این ورزش و ترویج آن بین دانشآموزانمتناسب تدوین شده است.همچنین سیاست های جدید وزارت آموزش وپرورش ،چارچوب برنامه های
آموزشی وپرورشی خود را با رویکرد و تأکید برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بین دانش –آموزان تعیین نموده است میگردد .نتایج حاصله با نتایج به دست
آمده از تحقیق سپاسی وهمکاران ( ،)5231باعنوان"بررسی وضعیت محتوای درس تربیتبدنی درمدارس ایران و ارائه الگوی پیشنهادی" که :عدم توجه
پژوهشی به برنامهریزی براساس محتوی درس تربیتبدنی با توجه شرایط حاکم برمدارس ،فقدان برنامه مصوب و مدون در مورددرس تربیتبدنی همخوانی
ندارد.ازسوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق با نتایج به دست آمده ازتحقیق جونزا ( ،)3223باعنوان "آموزش وپرورش تربیتبدنی درچین"همخوانی داردازآن
جهت که آموزش فراگیر ورزش ژیمناستیک مورد استفاده در بسیاری از فعالیتها قرار دارد و آموزش آن به دانشآموزان جزئی از برنامه اصلی درس
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تربیتبدنی میباشد از این رو ورزش ژیمناستیک به عنوان یکی از برنامههای محوری و مهم برای اشاعه فرهنگ ورزش و ارتقاء سالمتی و دانش آموزان
محسوب می گردد همچنین درس تربیتبدنی،درطول دوره سه ساله راهنمایی و سه ساله دبیرستان بر پنج محور شنا ،دوومیدانی ،ژیمناستیک ،ووشو و
ورزش های توپی (تنیس روی میز ،بسکتبال ،فوتبال،بدمینتون) استوار است .نمره درس تربیتبدنی جزیی از شرح حال دوره آموزشی برای ورود به دانشگاه
میباشد .برنامه تربیت بدنی مدارس شامل ورزش های المپیکی میباشد .طرح آموزش ژیمناستیک می بایست برای کلیه دانشآموزان دختر و پسر پایه
دوم مدارس ابتدایی کشور اجرا شود ،آموزش در حد11جلسه و در سطح مقدماتی بوده و مقصود کسب مهارت پایه ژیمناستیک است .برهمین اساس تالش
و کوشش بیش از پیش مدیران کل استانها و روئسای آموزش و پرورش مناطق و شهرستانهای کشور ضمن کمک به تحقق و اثر بخشی این طرح مهم و
اساسی و تشویق و ترغیب مدیران و اولیا و مربیان مدارس  ،زمینهساز تحقق اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.همت وتالش مضاعف مسئولین
مدارس وباجلب مشارکت اولیاء دانشآموزان،کلیه دانش آموزان پسرودختر پایه دوم ابتدایی در مدارس کشور با استفاده از طرح درس یکپارچه ،ورزش مفرح
و حیاتی ژیمناستیک را فرا خواهند گرفت*.یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی،در مورد اینکه طرح مطلوب اجرا شده است
نظر کارشناسان تربیت بدنی در مورد سؤال دوم از نظر مطلوبیت در حد متوسط بوده است.به عبارت دیگر این طرح می توانست با پشتیبانی همه جانبه
دست اندرکاران ،مسئولین ،خانواده ها و به خصوص حمایت مالی به موقع و کافی به بهترین نحو ممکن و بدون دغدغه و در حد باالی تناسب اجرایی گردد،
اما باتوجه به نظرات کارشناسان این انتظار متوسط بوده و این نظریه احتماالً به نبود پشتیبانیهای الزم و امکانات کافی و شرایط تقریباً نا مناسب در
مناطق مختلف برمیگردد .از آنجایی که در بعد کالن اجرای این طرح به صورت مرحلهای و براساس امکانات موجود در کلیه استانهای کشور در یک
دوره  52ساله و از پایه دوم دوره ابتدایی آغاز می شود ،اگر توجه ویژه به بحث حمایت همه جانبه نشود روند اجرایی طرح رو به زوال یا حتی به رکود هم
کشیده خواهد شد.از این رو نتایج حاصله با نتایج بدست آمده از تحقیق اسفندیار ،5235،باعنوان"ارزیابی طرح شنا ازدیدگاه کارشناسان ادارات آموزش
وپرورش مناطق استان تهران از آن جهت که اجرایی شدن طرح با توجه به شرایط وامکانات موجودو فعلی نیازمندبه پیش بینی بودجه و تمهیدات الزم
میباشدوهمکاری وهمیاری همه جانبه مسئولین ،وزارتخانهها،نهادهاوانجمنها وبه خصوص اولیاء دانشآموزان ومربیان درمدارس رابیش ازپیش می-
طلبد،همسو میباشد شایان ذکراست نتایج حاصله ازاین تحقیق با نتایج بدست آمده درتحقیققنداقبندی شوشتری()5233از جمله بیتوجهی به
پیشنهادات ،خواستهها و عالیق دبیران تربیتبدنی عدم برنامهریزی صحیح درس تربیتبدنی مدارس ،همخوانی ندارد.یافته های تحقیق نشان داد که نظر
کارشناسان در بحث استعدادیابی وکشف نخبه ها در حد متوسط بوده است.به عبارت دیگر ازنظر کارشناسان فرصت آنچنانی که انتظار می رود تا بتوان
افراد نخبه در این رشته ورزشی را شناسایی و به فدراسیون مربوطه معرفی کرد وجو د ندارد .و این شاید به دلیل تعداد جلسات آموزشی طرح بوده که در
طی  11جلسه تمرین که ترتیب جلسات هم به صورت سلیقه ای و بسته به هماهنگی های الزم مسئولین طرح با سالن های موجود می باشد بستگی
داردلذا انجام این طرح حداقل در این حیطه زمانی نتوانسته است اقبال عموم ک ارشناسان را در رابطه با بحث استعداد یابی به همراه داشته باشد .البته
شایان ذکراست که با پیش بینی مراسم اختتامیه و برگزاری مسابقات و رقابت های ابتکاری بین دانشآموزان در پایان هر ترم آموزشی ،چند نفری
شناسایی شوند .اما به دلیل عدم فرصت کافی شناسایی استعدادها ی بالقوه و هدایت آنها به سمت بالفعل رساندن استعدادها،درحدانتظار مقدور
نیست.بنابراین افزایش تعداد جلسات تمرینی و تدارک جلسات به صورت منظم و وجود یک کارشناس خبره که در پی شناسایی استعدادها با توجه به
فاکتورهای مربوط به استعدادیابی و پیش بینی فضا و فرصت الز م جهت هدایت آنها برای افتخار آفرینی می تواند بسیار کارآمد باشد .نتایج حاصل از این
تحقیق با نتایج به دست آمده از تحقیق جونزا ( )3223باعنوان "آموزش وپرورش تربیتبدنی درچین"که:درس تربیتبدنی،به طورکلی برنامه آموزش
دوومیدانی ،ژیمناستیک درطول دوره سه ساله راهنم ایی و سه ساله دبیرستان بر پنج محور شنا ،دوومیدانی ،ژیمناستیک ،ووشو و ورزشهای توپی (تنیس
روی میز ،بسکتبال ،فوتبال،بدمینتون) استوار است .نمره درس تربیتبدنی جزیی از شرح حال دوره آموزشی برای ورود به دانشگاه میباشد.برنامه تربیت
بدنی مدارس شامل ورزشهای المپیکی و سنجش استعدادهای افراد میباشد،همسو است.همچنین با نتایج بدست آمده از تحقیقات مؤسسه تحقیقاتی
ایفرد ( )5333که هدایت دانشآموزان به طرف رشته هایی که استعداد آن را بیشتر دارند انجام گیرد.عالقمند کردن دانشآموزان به ورزشهای مختلف و
رشته انتخابی ،توجیه آنان به سنجش توان کسب شده در مهارتها توسط آزمونها ،نیز همسو می باشد*.یافتههای تحقیق نشان داد که از دیدگاه
کارشناسان تربیت بدنی ،مبنی بر این که اجرای طرح ژیمناست با شرایط وامکانات موجود تناسب داشته است ،درحدضعیف بوده است .به عبارت دیگر
امکانات وشرایط کافی وال زم جهت اجرای بهتر و همه جانبه طرح ،برای مسئولین برگزاری دوره فراهم نبوده است و این شاید به دلیل کمبود تعداد سالن-
های الزم درمناطق مورد نظر بوده است وهمچنین نبود یا کمبود نیروی مجرب و کارآمد به عنوان مربی که برای اجرایی نمودن طرح بسیارحائز اهمیت
است ،خود د لیل دیگری بر این نظریه باشد .لذا الزمه اجرای طرح به بهترین شکل پیش بینی تمام وکمال همه ابعاد به خصوص امکانات وظرفیت های
سالنهای ژیمناستیک و نیروی کار آمد و زمان مناسب دربحث آموزش می باشد .تحقیقات شوشتری ()5233عدم وجود فضای مناسب جهت آموزش

5

مهارتها،کمبود وسایل و تجهیزات،بی توجهی به پیشنهادات و خواستههای کارشناسان و دبیران تربیتبدنی را از عمده مشکالت ورزش مدارس می داند.از
این رو بانتایج حاصل از تحقیق جونال ( )5313با عنوان"امتحان و ارزشیابی برنامههای تربیت بدنی مدارس منتخب کالیفرنیا"که:نیروی متخصص ،امکانات،
تجهیزات ورزشی موثرترین فاکتور در کیفیت ارائه برنامه های ورزشی بوده است و تأسیسات ،امکانات و تسهیالت همگی درموفقیت نهایی نقش دارند همسو
می باشد .همچنین با نتایج به دست آمده از تحقیق سوارزو پورتال ( 5331که :فضای نامناسب و کمبود امکانات و وسایل مورد نیاز تدریس ،مانع رسیدن به
نتیجه مطلوب بوده است ،نیز همخوانی دارد .از سوی دیگر با نتایج حاصل از تحقیق جانسون ()3221درپژوهشی باعنوان"نکات مهم درس تربیتبدنی"که:
قوی ترین مانع پیشرفت آموزش درس تربیت بدنی عدم وجود طرح درس و برنامه آموزشی تشخیص داد،همخوانی ندارد.چراکه براساس نتایج حاصله و نظر
پاسخ دهندگان وجود امکانات و تجهیزات در کنار برنامه ها و طرح های آموزشی همگی در پیشرفت افراد مؤثر می باشند.نظر کارشناسان در مورد دست-
یابی به اهداف طرح در بلند مدت در حد خوب گزارش شده است .به عبارتی دیگر از نظر کارشناسان رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به برنامهها و
اولویتهای تعیین شده قابل دستیابی است .رشد و اعتال ،وقتی میسر میگردد که به همه ابعاد وجودی جسمی و روحی دانشآموزان ،توجه شده باشد تا
زمینهها و شرایط همه جانبه برای زمینهسازی و هدایت تربیت دانش آموزان به این اهداف متعالی فراهم گردد  .در همین راستا  ،این نکته اهمیت دارد که
آمادگی و نشاط جسمی میتواند زمینه اثر بخشی و کارآمدی تعلیم و تربیت برای هدایت جوانان و آماده سازی آنها برای حرکت در این مسیر را فراهم
نماید  .طرحهای متعدد کیفیت بخشی ورزش و تربیتبدنی دانشآموزان و مدارس  ،به ویژه آموزش فراگیر ژیمناستیک از جمله فعالیتهایی هستند که
در همین چارچوب و برای تعمیق آمادگی و نشاط دانشآموزان صورت میگیرند و اجرای دقیق و مطلوب آن ضمن در برداشتن منافع و نتایج ارزشمند
برای دانشآموزان  ،به تحقق چنین هدفی کمک میکند  .مضاف این که جامعه ایرانی ،جامعه ای است برخوردار از سالمت که گستردگی ورزشهای پایه و
همگانی ،به ویژه ژیمناستیک  ،شنا و دوومیدانی به تحقق این ویژگی کمک می نماید.
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