
زهرا تسليمي
دكتراي مديريت ورزشي

 برنامه ي درسي - تربيت بدني 

ارزشیابی درس تربیت بدنی 
در دوره ى ابتدایی

ارزشيابی را فرایند منظم جمع آوري اطالعات از یادگيري دانش آموزان و قضاوت 
در مورد حدود یادگيري تعریف كرده اند. براساس این تعریف، مشاهدات بي نظم 

و ترتيب از رفتار دانش آموزان را نمي توان ارزشيابي خواند و معلمان باید از آغاز 
برنامه ا ي آموزشي، براي تنظيم فرایند ارزشيابي برنامه ریزي كنند.

در ارزشيابي از عملكرد دانش آموزان، در حوزه ی تربيت بدني و سالمت، و قضاوت 
در مورد كيفيت عملكرد آن ها، بهره گيري از سه شيوه ي ارزشيابي ورودي، مستمر 

و پایاني ضروري است.

ارزشــيابي ورودي: ايــن شــيوه از 
ارزشــيابي به منظور آگاهــي از ميزان 
آمادگي اوليه ي جســماني دانش آموزان 
و تشــخيص مهارت هــاي اوليه ي آن ها 
در مهارت هاي حركتي و ورزشــي مورد 
نظر صورت مي گيرد. مشــاهده ي رفتار 
دانش آموزان در هنگام انجام فعاليت هاي 
مرتبــط و پرســش هاي شــفاهي، ابزار 
مناســبي براي تشــخيص در اين نوع 
ارزشيابي است. معلمان مي توانند از اين 
شيوه براي شروع تدريس مطالب جديد 

استفاده كنند.

ارزشيابي مســتمر: گاهــي معلمان 
كلمــه ي مســتمر را بــا مكرر اشــتباه 
مي گيرند و ارزشيابي مســتمر را انجام 
در  قلمــداد مي كنند.  مكرر  آزمون هاي 
حالي كه مهم ترين ويژگي مستمر، پويايي 
و گستردگي آن است و اين ويژگي است 
كه آن را از ارزشيابي پاياني و تشخيصي 

متمايز مي كند.
ارائه ي  اهميت ارزشــيابي مســتمر در 
بازخورد به معلم براي طراحي فعاليت هاي 
مناسب تر آموزشي است و معلمان نبايد 
از ارزشيابي مســتمر براي رتبه بندي و 

دســته بندي دانش آموزان استفاده كنند 
يا دانش آموزاني را به ناتواني متهم كنند، 
بلكه انجام ارزشيابي مستمر بايد به معلم 
و دانش آموز كمــك كند تا بداند در چه 
مرحله اي از پيشرفت يادگيري قرار دارد 
و براي پيشرفت بيشــتر چه تمهيداتي 
بايد انديشيده شــود. با توجه به ماهيت 
مهارتي درس تربيت بدني و وجود فراواني 
در تفاوت هاي فردي و تجربه هاي پيشين 
دانش آمــوزان در فراينــد يادگيري اين 
درس، نقش و اهميت ارزشيابي مستمر 
در درس تربيت بدني و سالمت، بيش از 
ارزشيابي پاياني و تشخيصي خواهد بود.

پاياني  ارزشــيابي  پایاني:  ارزشيابي 
دانش آمــوزان در پايــان هر نيم ســال 
براســاس رهنمودهاي كتــاب راهنماي 
معلم و آزمون هاي معلم ســاخته انجام 

مي شود.
به طور كلــي، ارزشــيابي دوره هاي اول 
و دوم ابتدايي به شــكل توصيفي است 
و گزارش نسبتًا مشــروحي از چگونگي 
پيشرفت تحصيلي دانش آموز الزم است 
تا معلم به رشد همه جانبه ي دانش آموزان 

توجه كند. مواد ارزشيابي عبارت اند از:

با  مرتبط  )عوامــل  آمادگي جســماني 
ســالمت و برخــي از عوامــل مرتبــط 
با مهــارت، متناســب با نوع رشــته ي 
ورزشــي(؛ حركات پايه؛ مهارت ورزشي 
)شامل رشته هاي شنا، واليبال، هندبال، 
بســكتبال، تنيس روي ميز، دووميداني، 
فوتبال، بدمينتــون و طناب زني(؛ بخش 
دانشــي و نگرشي )شــركت در بازي ها 
و فعاليت هــا، به ويــژه بازي هاي بومي ـ  
محلي، آشنايي با مسائل بهداشتي، تغذيه 

و ايمني(.
بايد توجه داشــت، معيار ارزيابي سطح 
آمادگي جسماني و مهارت هاي حركتي 
و ورزشــي، ميزان پيشــرفت دانش آموز 
نسبت به خود اوســت. داوري معلم در 
مورد تحقق انتظارات در يك طيف چهار 
درجه اي »خيلي خوب، خوب، قابل قبول 

و نيازمند به آموزش« اعالم مي شود.

ابزارها و شیوه هاي رایج در 
سنجش درس تربیت بدني

)چك ليســت(  فهرست وارســي 
مشاهده ي رفتار: فهرست وارسي همان 
برگه ي مشاهدات است كه معلمان براي 
نشان دادن اينكه آيا دانش آموز به عملكرد 
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خاصي رسيده است يا خير، آن را به كار 
مي برند. فهرست وارسي يكي از مؤثرترين 

ابزارهاي سنجش در تربيت بدني است.
آزمون هاي  آزاد،  پاســخ  سؤاالت 
كتبي و شــفاهي: با توجــه به اينكه 
دانش آمــوزان در درس تربيت بدنــي و 
ســالمت با يك مجموعه حقايق و اصول 
حاكم بر اين درس آشنا مي شوند، ارزيابي 
يادگيري دانش آمــوزان در اين مباحث 
مي تواند از طريق برگــزاري آزمون هاي 
كتبي به صورت چهارگزينه اي يا سؤاالت 
پاســخ آزاد و آزمون هاي شفاهي انجام 

پذيرد.
از  كارنمــاي فعاليت هاي خــارج 
كارنماهــا مي توانند  ايــن  مدرســه: 
ورزشــي  فعاليت هاي  منعكس كننده ي 
خارج از مدرسه ي دانش آموزان باشند كه 
دانش آموز با نظــارت اوليا آن ها را كامل 

مي كند.
دفتر گزارش هاي ســرگروه ها: ثبت 
گزارش هــاي ســرگروه ها كــه در قبال 
دانش آموزان گروه خود مسئوليت دارند، 
مي توانــد به عنوان ابزاري ارزشــمند در 
ســنجش به معلمان كمــك كند و در 

صرف وقت ايشان نيز صرفه جويي شود.

جدول ارزشيابي درس تربيت بدني در دوره ي ابتدایي

ف
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ارزشيابي
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هســتند  فعاليت هايي  پروژه ها  پروژه: 
كه بدون تشــكيل كالس بــراي آن ها 
و اختصــاص ســاعات به آن هــا، براي 
تكميلشان ممكن اســت هفته ها صرف 
زمان الزم باشــد. در اين برنامه، بر انجام 
پروژه هــاي گروهي در مباحث دانشــي 
درس تربيت بدني تأكيد شــده و ارائه ي 
پروژه ها در زمان مقرر، در قالب سخنراني، 
توليد روزنامه ي ديواري، گزارش تحقيق 
درباره ي موضوعي خاص، نقاشي، ضبط 
دانش آموز  توسط  و مشاهده ها  مصاحبه 

انجام خواهد شد.
خودارزیابــي: اگــر از دانش آمــوزان 
خواســته شــود دربــاره ي عملكــرد و 
فعاليت هاي يادگيري خــود فكر كنند، 
كمك مؤثــري به يادگيري آن ها خواهد 
شــد. در اين روش، آن هــا قادر خواهند 
بود آنچه را فرا گرفته اند، ارزشيابي كنند 
و فرصت پيدا مي كنند ضمن تشــخيص 
خطاها و ضعف هاي خود، آن ها را اصالح 

كنند.
ارزیابي دیگران: ارزشيابي دانش آموزان 
هم ساالنشــان  يادگيري  فعاليت هاي  از 
خودآگاهي را رشــد مي دهد. زيرا هنگام 
دانش آموزان  عملكــرد  درباره ي  داوري 
ديگر، توانايي بررســي و تحليل عملكرد 

در دانش آموزان تقويت مي شود.
پوشــه كار: مجموعه تكاليف كالسي 

و خانــه ي دانش آمــوز مي تواند گوياي 
پيشــرفت او در درك مفاهيــم آمادگي 
جســماني، زندگي فعال و انجام تكاليف 
جســماني داخل و خارج از مدرسه باشد 
كه در يك پوشه مستندسازي و نگهداري 
مي شود. براي مثال، دانش آموزان گزارش 
انجام فعاليت هاي جســماني و تمرينات 
ورزشــي در ســاعات خارج از مدرسه را 
به صورت كاربرگ هايــي كامل مي كنند 
و اين برگه ها هر هفته در پوشــه ي كار 

بايگاني مي شود. 
آزمون هــاي مهارتــي: آزمون هاي 
مهارتي براي سنجش عملكرد در اجراي 
مهارت هــاي بدنــي معيارهــاي خوبي 
هســتند. اين آزمون ها عمومًا نسبت به 
ابزارهاي مشــاهده اي معيارهاي پاياتري 
هســتند و استفاده از آن ها توسط معلم، 
هم بازي ها يا خود دانش آموز، خيلي آسان 
اســت. معلمان بــراي ارزيابي مهارت ها 
مي توانند از انواع آزمون هاي استاندارد و 

معلم ساخته استفاده كنند.
 آزمون هــاي آمادگي جســماني: 
آزمون هاي آمادگي جســماني استاندارد 
معيارهــاي خوبي هســتند كه نشــان 
مي دهند، دانش آموزان در چه ســطحي 
از آمادگي قرار دارند و به دليل داشــتن 
هنجار معمــواًل اســتفاده از آن ها براي 
معلم بسيار آسان است. البته آزمون هاي 

آزمون هــاي  جملــه  از  معلم ســاخته، 
ايستگاهي نيز، با توجه به اينكه مي توانند 
هم زمان چندين عامل آمادگي جسماني 
را بــا صرف زمان كمتر ارزيابي كنند، در 

اين برنامه  كاربرد دارند.

ارزشــیابي از بخش هاي گوناگون 
برنامه ي درسي

با توجه بــه نكاتي كه درخصوص فرايند 
ارزشــيابي درس تربيت بدني و ابزارهاي 
آن ذكر شد، ارزشيابي مباحث گوناگون 
)مستمر و پاياني( مي تواند به شكل زير 

انجام شود:
مباحث دانشــي: براي ارزشــيابي از 
دانستني هاي درس تربيت بدني، از روش 
پروژه )ارزشيابي گروهي( و سؤاالت پاسخ 
آزاد كتبي يا شفاهي )ارزشيابي انفرادي( 

استفاده شود.
ارزشــيابي  براي  نگرشــي:  مباحث 
نگرشي از روش هاي فهرست وارسي هاي 
مشــاهده ي رفتــار فــردي و گروهي، 
خودارزيابــي، دفتر ثبت ســرگروه ها و 

ارزيابي ديگران استفاده شود.
آمادگي جســماني: براي ارزشــيابي 
كار،  پوشــه ي  از  آمادگــي جســماني 
فهرست وارســي مشــاهده ي رفتــار و 
كارنماي فعاليت هاي خارج از مدرسه، و 
آزمون هاي آمادگي جسماني استاندارد و 

معلم ساخته استفاده شود.
مهارت هــاي حركتــي: پيشــنهاد 
مهارت هاي  ارزشــيابي  براي  مي شــود 
مشاهده ي  فهرست وارســي  از  حركتي، 
رفتار و آزمون هاي مهارتي اســتاندارد يا 

معلم ساخته استفاده شود. 

منابع
تربيت بدني  معلم   .)1389( مؤلفــان.  گــروه   .1
دوره ي ابتدایــي. اداره ي كل چــاپ و توزيــع 

كتاب هاي درسي. چاپ اول.
2. ضرغامــي، مهدي؛ صالحي، كيــكاوس؛ داودي، 
بابك. )1393(. روش هــاي آموزش و تدریس 

تربيت بدني. انتشارات علم و حركت. چاپ اول.

|  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بیست ويکم |  شماره ی 8 | ارديبهشت ماه 1397  16


