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چكیده
هدف این تحقیق مقایسۀ اثر شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی
دانشآموزان پسر بود .روش پژوهش نیمهتجربی و جامعۀ آماری را کلیۀ دانشآموزان پسر پایۀ اول دورۀ متوسطۀ
شهرستان مراغه تشکیل دادهاند ( .)n=5682نمونۀ تحقیق  68نفر بود که بهصورت نمونۀ دردسترس انتخاب شدند و
بهصورت تصادفی در  4گروه  58نفری تحت عنوان گروه تجربی  :1شیوۀ مبتنی بر خودنظارتی دانشآموزان ،گروه
تجربی  :5شیوۀ مبتنی بر نظارت والدین ،گروه تجربی  :3شیوۀ مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی ،و گروه شاهد همگن
و همسان شدند .ابتدا ،یک پیشآزمون شامل آزمونهای بارفیکس اصالحشده ،خمشدن نشسته ،درازونشست و دو
 248متر از هر چهار گروه گرفته شد .شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس بهمدت هشت هفته روی گروهها
اجرا شد ،سپس یک پسآزمون از هر چهار گروه به عملآمد .از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسۀ
میانگین گروهها استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد بین تأثیر شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس بر
برخی عوامل آمادگی جسمانی دانشآموزان پسر تفاوت معنیداری وجود دارد( .)p≤8/82ضمناً نتایج تحقیق نشان داد
شیوۀ نظارت معلم تربیت بدنی تأثیر بیشتری بر فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی داشت.
واژههای کلیدی  :فعالیت بدنی ،تکالیف خانگی ،خودنظارتی ،معلم تربیت بدنی ،آمادگی جسمانی.
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مقدمه
رسالت آموزش و پرورش در هر کشوری تقویت نگرش انسانی به زندگی و ارتقای فلسفۀ آن و ایجاد توانایی در افراد جامعه
برای زندگی سالم و سازنده است .یکی از ویژگیهای آموزش و پرورش پیشرفته و مدرن ،توجه ویژه به فعالیتهایی است که
دانشآموزان در بیرون از کالس و مدرسه انجام میدهند .این قبیل فعالیتها ،بدون شک ،بیشتر از فعالیتهای کالسی در رشد
دانشآموزان مؤثر هستند .بر دستگاه تعلیم و تربیت هر کشوری واجب است که زمینههای اجرایی این فرایند را فراهم کند.
توسعه و غنیسازی فعالیتهای مکمل و فوقبرنامه با توجه به رویکرد نسبتاً متمرکز برنامهریزی درسی و نداشتن توجه کافی به
رشد مهارتهای اجتماعی ،عاطفی و شناختی فراگیران و در فرآیند یاددهی ـ یادگیری ضرورت دارد .الزم است برای تعدیل
نارسایی و کاستیهای برنامۀ درسی ،توجه به عالیق و استعدادها ،پاسخ به نیازهای فردی ،غنیسازی اوقات فراغت ،پاسخ به
تحوالت پرشتاب دنیای امروز ،و تعمیق فرآیند یاددهی ـیادگیری ،فعالیتهایی درقالب مکمل و فوقبرنامه برای اجرا در مدارس
در نظر گرفته شود( .)1در نظامهای آموزشی اغلب کشورها نیز هدف از قراردادن نقش نظارت و راهنمایی آموزشی بهطور
رسمی ،حلوفصل مسائل و مشکالت آموزشی معلمان ،فرایند تدریس و یادگیری و ارتقای کیفیت عملکرد معلمان و درنتیجه
دانشآموزان است .در هرحال ،اگر یک سازوکار علمی و دقیقی برای نظارت و رهبری بهصورت مستمر و حمایتی در این بخش
صورت گیرد ،شاهد شکوفایی هرچه بیشتر آموزش و پرورش کشورمان خواهیم بود(.)5
در مدارس امروزی نیز این تمایل وجود دارد که مسئولیت یادگیری بین دانشآموزان و معلم توزیع شود .این مفهوم فضای
بیشتری را در اختیار دانشآموزان قرار میدهد و آنها را یادگیرانی خودگردان و خودتنظیم بار میآورد .راهبرد خودنظارتی به
دانشآموزان کمک میکند تا بتوانند بر نحوۀ یادگیری خودشان نظارت کنند .خودنظارتی توصیف کنندۀ فرایندی است که در آن
دانشآموز این موضوع را ،که رفتار خاصی توسط او انجام شده یا نه ،میسنجد و سپس نتایج را ثبت و یادداشت میکند (.)3
همچنین ،امروزه گزارشهای ارسالی والدین به مدرسه و معلم تربیت بدنی یکی از راههای سنجش و آموزش در حوزۀ تربیت
بدنی است .این گزارشها را فرد بزرگسالی (مثل قیم ،مربی ،والدین یا مدیر) ارائه میکند تا مشارکت ،پیشرفت یا عملکرد
دانشآموز در یک فعالیت ویژه بررسی شود .برای مثال ،یکی از والدین تأیید میکند که دانشآموز سهبار در هفته دویدن آرام را
انجام داده است( .)4نظارت معلممحور نیز باید یادگیری دانشآموزان را بهبود بخشد .ناظران معلممحور باید بر این عقیده باشند
که اگر بتوانند عملکرد معلم را بهبود بخشند معلم نیز خود میتواند عملکرد دانشآموزان را بهبود بخشد .اگر نظارت معلممحور
اثربخش است ،باید بتوان این اثربخشی را در عملکرد شاگردان معلمان تحت نظارت یافت(.)2
بهنظر میرسد که نظارت در تربیت بدنی ،چند صباحی است که در کانون توجه قرار گرفته است .پاسخگویی درقبال دانشآموز و
والدین ،معلم و برنامۀ معلمان تربیت بدنی را واداشته است تا مدرکی مبنی بر یادگیری دانشآموزان در سطح برنامه مهیا کنند.
ظهور ایدههای جدیدتر در موضوع نظارت به معلمان تربیت بدنی کمک میکند تا اهمیت نظارت را همچون بخشی مهم و حیاتی
از فرآیند آموزش احساس کنند .روشهای متفاوتی نیز جهت نظارت بر فعالیتهای بدنی دانشآموزان خارج از ساعات تربیت
بدنی وجود دارد که میتوان بهروش خودنظارتی دانشآموزان ،روش نظارت والدین ،نظارت گروه همساالن ،نظارت معلم تربیت
بررسی قرار خواهند گرفت تا بدانیم که کدام روش تأثیر بیشتری بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشآموزان دارد.
در سالهای اخیر ،تکلیف فعالیت بدنی خارج از کالس در تربیت بدنی اهمیت یافته است .با وجود این ،تکلیف تربیت بدنی
میتواند بهصورت واگذاری یک تکلیف نوشتن انجام شود ،بر هماهنگی و استراتژی فکرکردن تمرکز کند یا بر دیدگاه سالمتی در
طول عمر متمرکز شود .همچنین ،میتواند عامل بالقوهای برای افزایش مقدار فعالیت بدنی در دانشآموزانی باشد که خارج از
وقت کالس در فعالیت شرکت میکنند ( .)8اگر هدف اصلی برنامههای تربیت بدنی ،شرکت کودکان و نوجوانان در تمرینها و
فعالیتهای ورزشی برای دستیابی به نمرههای باالتر در آمادگی جسمانی باشد ،بیشتر معلمان باید بدانند تحقق چنین هدفی
میسر نخواهد شد ،چون زمان کالسهای تربیت بدنی محدود است()7؛ بنابراین ،اگر در مدرسهها هر روز کالس تربیتبدنی
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بدنی و ...اشاره کرد( .)4در این تحقیق سه شیوۀ خودنظارتی دانشآموزان ،نظارت والدین و نظارت معلم تربیت بدنی تحت
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داشته باشیم ،آنگاه میتوانیم تا اندازهای نیازهای کودکان را به فعالیت بدنی برطرف کنیم ،ولی چون این امر محقق نیست ،باید به
فعالیتهای ورزشی خارج از کالس روی آوریم (.)6
پژوهشگران زیادی تأثیر تمرینات مختلف در دانشآموزان را بررسی کردهاند و نتایج ضدونقیضی در بیان کردهاند ،اما پژوهشهای
اندکی به بررسی تأثیر فعالیتهای بدنی خارج از کالس بر آمادگی جسمانی دانشآموزان و شیوههای نظارت آن بهعمل آمده
است .هارتز و بیچ ( )5888طی پژوهشهای خود دربارۀ نقش تصمیمگیری راهنمایان آموزشی ،گزارش کردهاند که فرایند نظارت
مستلزم فعالیت با معلمان ،والدین ،دانشآموزان و بقیۀ مسئوالن بهمنظور تعیین بهترین چیز برای همۀ افراد درگیر است .توانایی
ایجاد تفاوت در کیفیت آموزشی در کالس به توانایی ناظران در ایجاد تصمیمات مبتنی بر اطالعات بستگی دارد( .)3گلکستون و
همکارانش( )5883تأثیر تکلیف فعالیت بدنی را بر آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه (دانشجویان بخش سالمت دانشگاه)
مطالعه کردند .مقایسۀ نمرات در تحقیق آنها نشان داد که گروه تکلیف بهطور معنیداری در فعالیتهای بدنی با شدت متوسط،
شدت زیاد ،استقامت عضالنی و انعطافپذیری رکوردهای بهتری را کسب کردهاند ( .)18ماریتا و همکارانش تأثیر فعالیتهای
بدنی خارج از مدرسه را بر استقامت قلب و عروق ،استقامت عضالنی و انعطافپذیری بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد
که فعالیتهای طراحیشده ،تأثیر مثبت و معنیداری بر آزمون نشان دادند ( .)11موذّمی و خوشرفتار ( )5811تأثیر یک دوره
برنامۀ تمرینی کوتاهمدت را بر آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بررسی کردند .شرکتکنندگان او  132دختر دانشجو با دامنۀ
سنی  16تا  36سال بود .نتایج تحقیق آنها نشان داد که فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی بعد از شانزده هفته افزایش
یافتند ( .)15کارابولوت ( )5811شرکت در تکلیف خانگی و تأثیر آن بر آمادگی جسمانی نوجوانان ترکیهای را بررسی کرد.
آزمودنیهای او دو گروه شاهد و تکلیف بود که بهطور تصادفی انتخاب شده بودند .گروه شاهد صرفا در کالسهای تربیت بدنی
شرکت میکردند و گروه تکلیف عالوهبر شرکت در کالسهای تربیت بدنی ،هفتهای سهجلسه در تکالیف فعالیت بدنی حضور
مییافتند که شامل برنامههای دو ،انعطافپذیری و استقامت عضالنی بود و فعالیتهای انجامشده را ثبت و گزارش میکردند.
پس از  14هفته تمرین تکلیف خانگی و پسآزمون ،به این نتیجه رسید که نمرات گروه تکلیف خانگی در دویدن و آزمونهای
آمادگی جسمانی بهتر از گروه دیگر بود(.)13
با توجه به موارد بیانشده ،آنچه ضرورت تحقیق و پژوهش در حوزۀ فعالیتهای بدنی خارج از کالس را آشکار میکند این است
که کالسهای تربیت بدنی بهتنهایی نمیتوانند میزان فعالیت بدنی الزم برای کودکان و نوجوانان را فراهم آورند .بههمین منظور،
برای برطرفکردن نیازهای دانشآموزان به فعالیت بدنی ،باید به فعالیتهای خارج از کالس تربیت بدنی روی بیاوریم(.)6
همچنین ،مقدار زمانی که دانشآموزان طی کالسهای تربیت بدنی به فعالیت بدنی میپردازند (ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستانی)،
برای رسیدن به توصیههای مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا کافی نیست .پس ،دانشآموزان بایستی در فعالیتهای
بدنی منظمی ،بهغیر از زمانی که در کالس تربیت بدنی صرف میکنند ،مشارکت کنند ( .)8بهطورکلی ،برنامههای خارج از مدرسه
برای ارتقای فعالیت بدنی و حفظ آمادگی جسمانی و رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوۀ دانشآموزان طراحی شدهاند و
تحقیقات قبلی نیز مزایای استفاده از فعالیتهای بدنی خارج از کالس را بر عواملی از قبیل توسعۀ توانایی حرکتی ،افزایش
دانشآموزان در فعالیتهای بدنی خارج از کالس ،کدام روش برای اجرای این برنامهها مناسب است؟ این تحقیق بر آن است با
مقایسۀ اثر شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر (شیوه
خودنظارتی دانشآموزان ،شیوۀ نظارت والدین و شیوۀ نظارت معلم تربیت بدنی) ،بهترین شیوه را برای اجرای فعالیتهای بدنی
خارج از کالس معرفی کند.
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روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی بود که بهروش میدانی اجرا شد و ازنظر نتیجه جزء تحقیقات کاربردی است .طرح تحقیق شامل
پیشآزمون و پسآزمون با نمونههای مجزا است که برای گروههای تجربی و گروه شاهد اجرا شد .جامعۀ آماری این تحقیق شامل
کلیۀ دانشآموزان پسر پایۀ اول دورۀ متوسطۀ شهرستان مراغه بود ( )n=5682که  68نفر از آنها بهروش نمونۀ دردسترس بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .در ادامۀ چهار گروه  58نفری تحت عنوان شیوۀ نظارت معلم تربیت بدنی ،شیوۀ نظارت والدین ،شیوۀ
خودنظارتی دانشآموزان و گروه شاهد بهشکل تصادفی تعیین شد .برای همتاسازی گروهها نیز از شاخص تودۀ بدنی افراد
استفاده شد که ترکیبی از قد و وزن افراد است .بهعلت اینکه در هر چهار آزمون بارفیکس اصالحشده ،خمشدن نشسته،
درازونشست و دو  248متر قد و وزن افراد تأثیر دارد ،برای حل این مشکل افرادی که باال یا پایین میانگین شاخص تودۀ بدنی
قرار داشتند ،بهطور مساوی در هر چهار گروه پراکنده شدند تا عامل تأثیرگذار قد و وزن در تمامی گروهها تقریباً یکسان باشد.
روش اجرا

در این تحقیق چهار گروه  58نفری آزمودنیها در دو نوبت (یکبار قبل از اجرای فعالیتهای بدنی خارج از کالس و بار دوم
بعد از هشت هفته اجرای فعالیتهای بدنی خارج از کالس) سنجیده شدند و تفاوت میان دادههای پیشآزمون و پسآزمون آنها
مورد بررسی قرار گرفت .گروه تجربی  ،1فعالیتهای بدنی را بهشیوۀ خودنظارتی اجرا میکردند و برگۀ ثبت مشارکت فعالیت
بدنی خارج از کالس را خودشان ثبت و گزارش میکردند ،گروه تجربی  ،5فعالیتهای بدنی را بهشیوۀ نظارت والدین اجرا
میکردند و برگۀ ثبت مشارکت فعالیت بدنی خارج از کالس را والدین آنها ثبت و گزارش میکردند ،گروه تجربی  ،3فعالیتهای
بدنی را بهشیوۀ نظارت معلم تربیت بدنی اجرا میکردند و گروه  ،4گروه شاهد بود که هیچ نوع دستورالعمل فعالیت بدنی به آنها
ارائه نشد .فعالیتهای بدنی ارائهشده در یک جدول هشت هفتهای تدوین شد و به هر سه گروه داده شد .فعالیتهای هر هفته در
ساعات تربیت بدنی به دانشآموزان آموزش داده میشد .گروه تجربی  1و  5این فعالیتها را در خانه یا فضای باز اجرا میکردند
و گروه تجربی  3که زیرنظر معلم تربیت بدنی بود فعالیتهای بدنی را در مدرسه و سالن ورزشی اجرا میکردند.
ابزار و وسائل اندازهگیری و نحوۀ گردآوری دادهها

قبل از انجام هر کاری ابتدا پرسشنامۀ سالمت بین نمونهها توزیع و از آنها رضایتنامۀ کتبی خود و والدین جهت مشارکت در
تحقیق اخذ شد .در ادامه ،بهمنظور جمعآوری اطالعات الزم و انجام آزمونهای پیشبینیشده ،دانشآموزان هریک از گروهها
بهصورت مجزا پس از آشنایی با مراحل آزمون و پوشیدن لباس ورزشی برای اجرای آزمونها خود را آماده کردند .برای ارزیابی
میزان آمادگی جسمانی شرکتکنندگان از آزمون ایفرد برتر که هنجاریابی شده و روایی پایایی مقبولی نیز دارد و در مدارس
کشورمان نیز قابل اجراست استفاده شد ( .)14بههمینمنظور ،از آزمون دو  248متر جهت اندازهگیری میزان استقامت قلبی –
تنفسی ،آزمون بارفیکس اصالحشده جهت اندازهگیری میزان قدرت و استقامت عضالت کمربند شانهای ،آزمون درازونشست
جهت اندازهگیری میزان قدرت و استقامت عضالت شکم و از آزمون خمشدن نشسته جهت اندازهگیری میزان انعطافپذیری
هنگام اندازهگیری روی دیوار نصب شده بود .همچنین ،از ترازوی زیرپایی دیجیتالی  BEURERمدل  GS 57دارای ظرفیت
 178کیلوگرم و دقت توزین  52گرم ساخت سال  5815کشور آلمان جهت اندازهگیری وزن ،از دستگاه بارفیکس برای سنجش
استقامت عضالت کمربند شانهای و از جعبۀ انعطافپذیری ،که لبۀ خارجی آن با متر نواری مدرج شده بود ،برای سنجش میزان
انعطاف عضالت کمر و قسمت خلفی ران استفاده شد.
برای اینکه افراد از اجرای آزمونها خسته نشوند ،آزمونها در دو نوبت صبح رأس ساعت ( 3آزمونهای بارفیکس و خمشدن
نشسته) و بعدازظهر رأس ساعت ( 4آزمونهای درازونشست و دو  248متر دور زمین والیبال) برگزار شد (هم برای پیشآزمون و
هم برای پسآزمون) .برای اینکه مکان برگزاری برای تمامی گروهها یکسان باشد ،آزمونهای هر چهار گروه در مدرسه برگزار
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عضالت کمر و قسمت خلفی ران استفاده شد .همچنین ،برای اندازهگیری قد افراد از متر نواری ساخت ایران استفاده شد که
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شد ،بهطوریکه روز اول گروه تجربی  ،1روز دوم گروه تجربی  ،5روز سوم گروه تجربی  3و روز چهارم هم گروه شاهد
آزمونها را اجرا کردند .درنهایت ،رکوردهای خام تکتک دانشآموزان در هر چهار آزمون با درنظرگرفتن سن آنها با نرم استانی
امتیازبندی شد (که دامنۀ امتیازات هر آزمون از عدد صفر تا  188تقسیم شده بود) .میانگین امتیازات چهار آزمون (با هم جمع و
بر عدد چهار تقسیم شد که عدد حاصل نشاندهندۀ امتیاز آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی شرکتکننده بود).
روش تحلیل دادهها

از روشهای آماری توصیفی برای تعیین شاخصهای آماری میانگین ،انحراف معیار و نیز ترسیم جدولها استفاده شد تا دادهها
دستهبندی و توصیف شوند و برای آزمون فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی
توزیع طبیعی دادهها ،آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها ،تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی نیز برای
بررسی تفاوت بین میانگین گروهها استفاده شد .کلیۀ محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  13انجام گرفت.
یافتههای تحقیق
توصیف آماری ویژگیهای عمومی برحسب میانگین و انحراف معیار در جدول  1آمده است.
جدول  .4اطالعات مربوط به متغيرهای قد ،وزن ،سن و شاخص تودۀ بدني گروههای
گروههای پژوهش براساس شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس
متغیر ها

خود نظارتی دانش آموزان

نظارت والدین

نظارت معلم تربیت بدنی

گروه شاهد

()M±SD

()M±SD

()M±SD

()M±SD

قد (سانتی متر)

186/52±7/43

183/62±3/73

183/78±6/15

187/68±18/15

وزن (کیلوگرم)

88/38±14/68

26/72±15/88

26/32±11/71

81/88±15/84

سن (سال)

14/61±8/42

14/68±8/51

14/78±8/56

14/78±8/57

شاخص توده بدنی

51/13±4/56

58/54±3/83

58/42±3/77

51/25±3/48

پس از انتخاب گروهها ،متغیرها در دو نوبت قبل و پس از اجرای فعالیتهای بـدنی خـارج از کـالس ارزیـابی شـدند .از روش
استنباطی کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی دادهها استفاده شد .نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نشان داد که
همۀ متغیرها از توزیع طبیعی برخوردارند .همچنین از آزمون لوین برای بررسی همگنی واریـانسهـا اسـتفاده شـد .و نتـایج ایـن
آزمون نیز نشان داد که واریانس همۀ متغیرها همگن است ( .)p≤8/82بهمنظور بررسی تفاوتهـای درونگروهـی از آزمـون تـی
همبسته استفاده شد که نتایج آن در جدول  5درج شده است.

شاخص آماری

M ±SD

متغیرهای مستقل

متغیر

t

پیش آزمون

پس آزمون

df

p

قدرت و استقامت

خودنظارتی دانشآموز

13/72±6/15

14/82±7/3

*6/531

13

./831

عضالت ناحیه

نظارت والدین

14/6±2/84

16/72±2/48

*12/348

13

./888

نظارت معلم

14/3±7/47

13/3±8/71

-*43/362

13

./888

شاهد

13/82±4/75

15/3±4/41

13/877

13

./528

خودنظارتی دانشآموز

35/3±6/55

33/88±6/45

*17/251

13

./844

کمربند شانهای

انعطافپذیری
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جدول  .2آزمون تي همبسته مربوط به متغيرهای تحقيق در بين گروههای پژوهش

مقايسۀ اثر شيوههای اجرای فعاليت بدني خارج...

عضالت ناحیه کمر و

نظارت والدین

33/7±8/35

36/2±8/78

*52/423

13

./888

قسمت خلفی ران

نظارت معلم

33/6±8/28

36/32±8/85

*-37/626

13

./888

شاهد

33/2±8/88

35/2±8/21

55/385

13

./453

قدرت و استقامت

خودنظارتی دانشآموز

37/42±3/13

48/82±6/64

*58/225

13

./881

عضالت ناحیۀ شکم

نظارت والدین

38/1±6/43

44/2±8/42

*38/643

13

./888

نظارت معلم

38/8±15/47

44/6±11/3

-*13/683

13

./888

شاهد

38/72±6/43

37/1±7/67

*51/873

13

./841

خودنظارتی دانشآموز

142/8±12/32

148/52±16/3

*33/178

13

./854

نظارت والدین

148/72±18/48

136/2±18/43

*37/833

13

./888

نظارت معلم

144/6±14/86

138/72±13/86

*15/551

13

./888

شاهد

142/32±13/31

144/2±14/12

42/841

13

./115

مجمــــوع آمــــادگی

خودنظارتی دانشآموز

88/82±54/24

88/88±51/32

*13/273

13

./856

جســمانی مــرتبط بــا

نظارت والدین

83/172±51/88

61/32±12/38

*53/776

13

./888

نظارت معلم

85/82±58/76

65/68±13/58

-*4/111

13

./888

شاهد

83/51±13/14

83/33±58/56

13/384

13

./142

استقامت قلبی-تنفسی

تندرستی

* در سطح  P≤ 3/35معنيدار است.

با توجه به جدول  ،5مشاهده میشود که هر سه گروه شیوۀ نظارت معلم تربیت بدنی ،شیوۀ نظارت والدین و شـیوۀ خودنظـارتی
دانشآموزان در هر چهار قابلیت و مجموع آمادگی جسمانی پیشرفت کردهاند و گروه شاهد فقط در قابلیـت قـدرت و اسـتقامت
عضالت ناحیۀ شکم پیشرفت کرده است .در ادامه ،بهدلیل همگن و همسانسازی گروهها ،قبل از اجرای فعالیتهای بدنی خـارج
از کالس ،تفاوت معنیداری بین گروهها در میانگین دادههای پیشآزمون مشاهده نشد ،اما پس از اجرای پـسآزمـون ،تفـاوت در
بین گروهها آشکار شد که نتایج آن در جدول  3درج شده است.
جدول  .0خالصۀ نتايج تحليل واريانس چندمتغيره در مراحل پيشآزمون و پسآزمون
متغیرهای

M±SD

متغیرهای مستقل

وابسته

قــــــدرت و

خودنظارتی

اســــــتقامت

دانشآموز

df

پیش آزمون

پس آزمون

13/72±6/15

14/82±7/3

پیش

پس

پیش

پس

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

3

ناحیه کمربنـد

نظارت معلم

14/3±7/47

13/3±8/71

شاهد

13/82±4/75

15/3±4/41

انعطافپذیری

خودنظارتی

35/3±6/55

33/88±6/45

عضــــــالت

دانشآموز

**2/888

78

8/627

8/885

3
8/588

ناحیه کمـر و

نظارت والدین

33/7±8/35

36/2±8/78

قسمت خلفی

نظارت معلم

33/6±8/28

36/32±8/85

شاهد

33/2±8/88

35/2±8/21
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**4/75

8/653

8/884
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عضــــــالت

نظارت والدین

14/6±2/84

ران

F

8/528
16/72±2/48

شانهای

p
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قــــــدرت و

خودنظارتی

اســــــتقامت

دانشآموز

عضــــــالت

37/42±3/13

48/82±6/64

8/882

نظارت والدین

38/1±6/43

44/2±8/42

نظارت معلم

38/8±15/47

44/6±11/3

شاهد

38/72±6/43

37/1±7/67

اســــــتقامت

خودنظارتی

142/8±12/32

148/52±16/3

قلبی-تنفسی

دانشآموز

ناحیۀ شکم

**3/413

78

نظارت والدین

148/72±18/48

نظارت معلم

144/6±14/86

138/72±13/86

شاهد

142/32±13/31

144/2±14/12

مجمـــــــوع

خودنظارتی

88/82±54/24

88/88±51/32

آمـــــــادگی

دانشآموز

جســــــمانی

نظارت والدین

83/172±51/88

مـــرتبط بـــا

نظارت معلم

85/82±58/76

65/68±13/58

شاهد

83/51±13/14

83/33±58/56

**5/84

8/362

8/82

78

3
8/883

61/32±12/38

8/376

8/851

3
8/821

136/2±18/43

تندرستی

3

*8/156

8/373

8/881

78

*در سطح  p≤3/334معنيدار است.
**در سطح  p≤3/35معنيدار است.

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،در برخی موارد مقدار  pمشاهدهشده کوچکتر از مقدار  8/82اسـت؛ بنـابراین ،طبـق
ضوابط تصمیمگیری بین میانگینهای مقایسه شده تفاوت معنیداری وجود دارد .برای تعیین گـروههـایی کـه بـین میـانگین آنهـا
تفاوت معنیدار وجود دارد؛ از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جدول  4آمده است .در مقایسۀ میانگین قـدرت و
استقامت عضالت کمربند شانهای ،بین گروههای مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی با گروه مبتنی بـر خودنظـارتی دانـشآمـوزان
( ،)p≤8/847شیوۀ نظارت معلم تربیت بدنی با گروه کنترل ( )p≤8/884و بین شـیوۀ نظـارت والـدین بـا گـروه شـاهد تفـاوت
معنیداری وجود داشت( .)p≤8/851در مقایسۀ میانگین انعطافپذیری عضالت کمر و قسمت خلفی ران ،بین گروههای مبتنی بر
نظارت معلم تربیت بدنی با گروه مبتنی بر خودنظارتی دانشآموزان ( ،)p≤8/846شیوۀ نظارت معلم تربیت بدنی با گـروه شـاهد
( )p≤8/857و بین دو گروه مبتنی بر نظارت والدین با گروه شاهد نیز مشاهده شـد ( .)p≤8/848در مقایسـۀ میـانگین قـدرت و
استقامت عضالت ناحیۀ شکم ،بین گروههای مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی با گروه شاهد ( )p≤8/832و بین شـیوۀ نظـارت
والدین با گروه شاهد تفاوت معنیداری وجود داشـت ( .)p≤8/848در مقایسـۀ میـانگین اسـتقامت قلبـی – تنفسـی ،فقـط بـین
گروههای مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی با گروه شاهد تفاوت معنیداری وجود داشت( .)p≤8/837در بین گروههـای دیگـر
تفاوت معنیداری بین آنها مشاهده نشد .در مقایسۀ میانگین آمادگی جسمانی مرتبط با تندرسـتی (مجمـوع چهـار قابلیـت) ،بـین
گروههای مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی با گروه مبتنی بر خودنظارتی دانشآموزان ( ،)p≤8/853گروه مبتنی بر نظارت معلـم
تربیت بدنی با گروه شاهد ( )p≤8/882و بین دو گـروه مبتنـی بـر نظـارت والـدین بـا گـروه شـاهد تفـاوت معنـیداری دیـده
شد( .)p≤8/815در بین گروههای دیگر نیز هرچند میانگین آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی (مجموع چهار قابلیـت) بـین دو
گروه خودنظارتی دانشآموزان با گروه شاهد ،بهنفع گروه خودنظارتی دانشآموزان بود ،تفاوت معنیداری بین آنها مشاهده نشد.
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نیز هرچند میانگین پسآزمونها بهنفع دو گروه مبتنی بر نظارت والدین و گروه خودنظارتی دانشآمـوزان بـا گـروه شـاهد بـود،

جدول  .4خالصۀ نتایج آزمون تعقیبی توکی
متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل

P
T

والدین

معلم تربیت

شاهد

بدنی

قدرت و استقامت عضالت ناحیه کمر

خودنظارتی

اختالف میانگین

4/18

*2/52

1/72

دانشآموز

سطح معنی داری

p≤8/521

p≤8/847

p≤1/888

نظارت والدین

اختالف میانگین

1/12

*2/62

سطح معنی داری

p≤1/888

p≤8/851

بند شانهای

انعطافپذیری عضالت ناحیه کمر و

نظارت معلم

اختالف میانگین

*7/88

تربیت بدنی

سطح معنی داری

p≤8/884

خودنظارتی

اختالف میانگین

2/48

*2/62

8/8

دانشآموز

سطح معنی داری

p≤8/876

p≤8/846

p≤8/338

نظارت والدین

اختالف میانگین

8/42

*8/88

سطح معنی داری

p≤8/337

p≤8/848

قسمت خلفی ران

قدرت و استقامت عضالت ناحیه شکم

استقامت قلبی-تنفسی

مجموع آمادگی جسمانی مرتبط با

نظارت معلم

اختالف میانگین

*8/42

تربیت بدنی

سطح معنی داری

p≤8/857

خودنظارتی

اختالف میانگین

3/62

4/12

3/22

دانشآموز

سطح معنی داری

p≤8/213

p≤8/446

p≤8/261

نظارت والدین

اختالف میانگین

8/3

*7/48

سطح معنی داری

p≤1/888

p≤8/848

نظارت معلم

اختالف میانگین

*7/78

تربیت بدنی

سطح معنی داری

p≤8/832

خودنظارتی

اختالف میانگین

1/72

3/28

4/52

دانشآموز

سطح معنی داری

p≤8/336

p≤8/538

p≤8/638

نظارت والدین

اختالف میانگین

7/72

8/88

سطح معنی داری

p≤8/413

p≤8/856

نظارت معلم

اختالف میانگین

*13/72

تربیت بدنی

سطح معنی داری

p≤8/837

خودنظارتی

اختالف میانگین

14/86

*18/13

3/33

دانشآموز

سطح معنی داری

p≤8/827

p≤8/853

p≤8/337

نظارت والدین

اختالف میانگین

1/21

*16/81

سطح معنی داری

p≤8/333

p≤8/815

تندرستی
تربیت بدنی

سطح معنی داری

p≤8/882

* در سطح  p≤3/35معنيدار است.
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نظارت معلم

اختالف میانگین

*13/25

بحث و نتیجهگیری
در متون علمی توصیه شده است که دانشآموزان با توجه به سن خود ،باید روزانـه  38تـا  88دقیقـه بـه فعالیـتهـای ورزشـی
بپردازند .بعضی روزها ،دانشآموزان حتی میتوانند تا چندین ساعت ،مجموعهای از فعالیتهای ورزشی مناسب را انجـام دهنـد.
البته ،این فعالیتها نباید مداوم اجرا شود ،بلکه باید در طول روز و بهطور متناوب اجرا شود( .)6بایـد بـدانیم کـه کـدام شـیوه و
روش جهت اجرای این فعالیتها مناسب است .هدف این تحقیق مقایسۀ شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس بر برخی
عوامل آمادگی جسمانی دانشآموزان پسر بود .نتایج تحقیق نشان داد شیوۀ اجرای میتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی تأثیر بیشتری
بر آمادگی جسمانی دانشآموزان پسر دارد.
نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که بین شیوه های اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس بر روی متغیـر قـدرت و اسـتقامت
عضالت کمربند شانهای دانشآموزان پسر تفاوت معناداری وجود دارد .گروه مبتنی بر خود نظارتی دانشآموزان پیشرفت کمتری
داشتند و گروه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی و گروه مبتنی بر نظارت والدین پیشرفت بیشتری داشـتند کـه پیشـرفت گـروه
نظارت معلم تربیت بدنی بیشتر از نظارت والدین بود .از دالیل احتمالی آن میتوان بهشیوۀ نظارت بر انجـام فعالیـتهـای بـدنی
اشاره کرد؛ یعنی هرچه نظارت بیشتر و دقیقتر بوده است ،میانگین رکوردهای پسآزمون نیز بیشتر شده اسـت .گـروه شـاهد نیـز
نهتنها پیشرفتی نداشته است ،بلکه پسرفت هم کرده است .احتماالً بهدلیل اینکه زمان پیشآزمون نزدیک امتحانـات تـرم اول بـود،
دانشآموزان تمرینات الزم را قبالً انجام داده بودند و در حد آمادگی بودنـد ،ولـی بـا شـروع تـرم دوم دیگـر تمرینـات آزمـون
بارفیکس را انجام نمیدادند و همین عامل باعث پسرفت استقامت عضالت کمربند شانهای در گروه شـاهد شـده اسـت .بـهنظـر
میرسد که نقش نظارتی خانواده بر فرزندان از اهمیت بسیاری برخوردار است .در میان نقشهایی که والدین برعهده دارند؛ نقش
نظارتی آنها در کنترل روند فعالیتهای فرزندان در تمامی مقاطع تحصیلی جایگاه ویژهای دارد .بدیهی اسـت کـه ایـن نظـارت و
کنترل در سنین دبستان از اهمیت فوقالعاده بیشتری برخوردار است .هرچند که صاحبنظران تعلیم و تربیت نظارت را در تمامی
دورههای تحصیلی توصیه میکنند ،نظارتی که برای تمام سنین در هدف مشترک است و تنهـا در شـیوههـای اجـرا و روشهـای
کنترلی ممکن است قدری با هم متفاوت باشد ( .)12نتایج این بخش از تحقیق با یافتههای طیبـی( ،)18( )1366مـوذّمی(،)1338
گلکستون ( )5883و کارابولوت ( )5811مبنی بر تأثیر فعالیت بدنی خارج از کالس بر قدرت و استقامت عضالت کمربند شانهای
همسو بود و با تحقیقات نبوی ( ،)17( )1363شهبازی ( )16( )1362و افتخاری ( )13( )1368ناهمسو بود .از دالیل احتمالی آن
میتوان به نوع تمرینات ارائهشده اشاره کرد که در تحقیق نبوی ،چون آزمودنیها تمرینات منتخب فوتبال را اجرا میکردند ،تأثیر
کمتری بر قدرت و استقامت عضالت کمربند شانهای داشت ،یا به سن و جنسیت میتوان اشاره کرد که در تحقیقات شـهبازی و
افتخاری جنسیت آرمودنیها مؤنث بود و در اثر تمرینات ،قدرت و استقامت عضالت کمربند شـانهای آنهـا بـه حـد معنـیداری
نرسید.
یافتههای دیگر تحقیق مبین آن است که بین تأثیر شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس بر متغیر انعطافپذیری عضـالت
کمر و قسمت خلفی ران دانشآموزان پسر تفاوت معناداری وجود دارد .در اینجا نیز گروه خودنظـارتی دانـشآمـوزان پیشـرفت
کمتری داشتند و گروه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی و گروه مبتنی بر نظارت والـدین پیشـرفت بیشـتری نشـان دادنـد کـه
گروه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی اشاره کرد که باعث ایجاد انگیزه در انجام فعالیتهای بدنی در بـین دانـشآمـوزان شـده
است .گروه شاهد نیز نهتنها پیشرفتی نداشته است ،بلکه پسرفت هم کرده است .احتماالً بهدلیل اینکه زمـان پـیشآزمـون نزدیـک
امتحانات ترم اول بود ،دانشآموزان تمرینات الزم را قبالً انجام داده بودند و در حد آمادگی بودند ،ولی با شروع تـرم دوم دیگـر
تمرینات آزمون خمشدن نشسته را انجام نمیدادند و همین عامل باعث پسـرفت انعطـافپـذیری در گـروه کنتـرل شـده اسـت.
انگیزش عامل فعالساز و معموالً علت اختصاصی یک رفتار مشخص است .انگیزش یگانه عامل کلـی و مولـد رفتـار بـهحسـاب
نمیآید ،بلکه در یادگیری نیز نقش مهمی دارد .درحقیقت ،انگیزش پیشنیاز یادگیری در دانشآموزان بهحساب میآید و تـأثیر آن
بر آموزش و یادگیری بدیهی است .میتوان اهمیت انگیزش را در یادگیری اینگونه بیان کرد که اگر دانشآمـوز بـه دروس بـی-
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پیشرفت گروه نظارت معلم تربیت بدنی بیشتر از نظارت والدین بود .از دالیل احتمالی آن میتوان به حضور معلم تربیت بدنی در

عالقه باشد یا از سطح پایین انگیزش برخوردار باشد به توضیحات و درس معلم توجه نمیکند ،تکالیف را با جدیت انجام نمی-
دهد و پیشرفت چندانی بهدست نمیآورد .بالعکس ،اگر دانشآموزان به مطالب درسی عالقهمند باشند یـا دارای سـطح بـاالیی از
انگیزش باشند ،هم به توضیحات معلم با دقت گوش میکنند و تکالیف درسی را با جدیت انجام خواهند داد و هم بهدنبال کسب
و جمعآوری اطالعات بیشتر در زمینۀ مطالب درسی خواهند رفت و متعاقب آن پیشرفت خواهندکرد ( .)58نتایج ایـن بخـش از
تحقیق با یافتههای نجّارزاده ( ،)51( )1377نبوی ( ،)1363شهبازی( ،)1362موذّمی ( )5811مبنی بر تأثیر فعالیت بدنی خـارج از
کالس بر انعطافپذیری عضالت کمر و قسمت خلفی ران همسو بود و با یافتههای افتخـاری ( ،)1368گابریـل ( )55( )5883و
گلکستون ( )5883ناهمسو بود .از دالیل احتمالی آن میتوان متفاوتبودن سن آزمودنیها و تفاوتهای فیزیولوژیکی اشاره کـرد.
در تحقیق حاضر آزمودنیها  12ساله بودند ،درحالیکه در تحقیق افتخاری سن شرکتکنندگان  15تا  12سـال بـود و در تحقیـق
گابریل هم شرکتکنندگان  13تا  12ساله بودند .و در تحقیق گلکستون نیز احتماالً بهدلیل اینکه سن آزمودنیها باال بود()16±33
در اثر فعالیتهای ورزشی انعطافپذیری کمتری کسب کردهاند .از دالیل احتمالی دیگر میتوان به نوع تمرین اشاره کـرد کـه در
تحقیق گابریل و افتخاری حرکات کششی ارائهشده به آزمودنیها شامل حرکات کششی گردن ،بازو ،تنه و عضالت پـا بـود و بـا
توجه به اینکه در این آزمون عضالت پایین کمر و قسمت خلفی ران بیشترین نقش را دارند تأثیر معنیداری مشاهده نشد.
مطابق یافتههای دیگر تحقیق ،بین شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس بر متغیر قدرت و استقامت عضالت ناحیۀ شکم
دانشآموزان پسر تفاوت معناداری مشاهده شد .هر سه گروه خودنظارتی دانشآموزان ،گروه مبتنی بـر نظـارت والـدین و گـروه
مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی پیشرفت زیادی کردهاند ،ولی جالب توجه اینجاست که گروه مبتنی بر نظارت والدین پیشرفت
بیشتری نسبت به دو گروه دیگر داشت .احتماالً بهدلیل اینکه آزمون درازونشست جزء آزمونهای پایان تـرم دانـشآمـوزان بـود.
گروه خودنظارتی دانشآموزان نیز همانند دو گروه دیگر تمرینات را انجام داده بودند .همین امر دربارۀ گـروه شـاهد نیـز صـادق
است؛ یعنی احتماالً آنها هم تمرینات درازونشست را بهخاطر کسب نمرۀ بهتر در آزمون پایان ترم انجـام دادنـد و پیشـرفت هـم
کردهاند ،هرچند این پیشرفت از لحاظ آماری معنیدار نبود .بهنظر میرسد که در دو گروه مبتنی بر نظارت معلـم تربیـت بـدنی و
نظارت والدین کنترل ،ارزیابی و ارائه بازخورد بهتر به آزمودنیها باعث پیشرفت بیشتر در پسآزمون شده است .یکی از راههـای
رسیدگی به تکالیف خارج از کالس دانشآموزان ،کنتـرل بـه وسـیلۀ اولیـای دانـشآمـوزان اسـت .کنتـرل ،ارزیـابی و بـازخورد
فعالیتهای سوی فراگیران از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چراکه بیتوجهی بـه فعالیـت کودکـان بـهمنزلـۀ اهمیـت نداشـتن
فعالیتهای انجامشده است و این باعث خواهد شد تا فراگیران در فعالیتهای بعدی تـالش نکننـد .کنتـرل درسـت و بـهموقـع
فعالیتها کمک خواهد کرد تا فراگیران برنامهریزی ،دقت و مرتببودن را بیاموزند ( .)53نتایج این بخش از تحقیق با یافتههای
نبوی ( ،)1363شهبازی ( ،)1362طیبی ( ،)1366موذّمی ( ،)5811گابریل ( ،)5883ماریتا ( )5818و کارابولوت ( )5811مبنـی بـر
تأثیر فعالیت بدنی خارج از کالس بر قدرت و استقامت عضالت شکم همسو و با یافتۀ افتخاری ( )1368ناهمسو بـود .از دالیـل
احتمالی آن میتوان به متفاوتبودن تمرینات اشاره کرد که در تحقیق افتخاری ،با توجه به اینکه شرکتکنندگان تمرینـات رشـتۀ
ورزشی والیبال و بسکتبال را اجرا میکردند ،این تمرینات تأثیر کمتری روی قدرت و استقامت عضالت شکم داشتند ،درحالیکه
در تحقیق حاضر ،آزمودنیها تمرینات مربوط به عضالت شکم را نیز انجام میدادند.
بر متغیر استقامت قلبی-تنفسی دانشآموزان پسر تفاوت معناداری وجود دارد .گروه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بـدنی پیشـرفت
بیشتری نسبت به دو گروه مبتنی بر نظارت والدین و گروه خودنظارتی دانشآموزان داشت .با توجه به اینکـه تحقیـق حاضـر در
فصل سرما اجرا شد و گروههای مبتنی بر نظارت والدین و خودنظـارتی دانـش آمـوزان بـه فضـا و مکـان مناسـب جهـت انجـام
فعالیتهای مربوط به استقامت قلبی -تنفسی دسترسی نداشتند ،تغییر معناداری بین آنها با گروه شاهد مشاهده نشـد .درحـالیکـه
گروه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی فعالیتهای بدنی را زمانی که آب و هوا مناسب بود در مدرسه اجرا میکردنـد و زمـانی
که هوا سرد و برفی بود در سالن ورزشی اجرا میکردند و احتماالً همـین عامـل دسترسـی بـه فضـا و موقعیـت مناسـب جهـت
تمرینات استقامت قلبی-تنفسی باعث بهبود رکوردها در گروه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی شـده اسـت .گـروه شـاهد نیـز
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در مقایسۀ میانگین استقامت قلبی-تنفسی نیز نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کـالس

احتماالً بهدلیل اینکه آزمون دو  248متر جزء آزمونهای پایان ترم بود ،جهت کسب نمرات بهتـر در پایـان تـرم ،تمرینـات آن را
انجام داده بودند و پیشرفت هم کرده بودند ،هرچند نتایج آنها از لحاظ آماری معنیدار نبود .معموالً یکی از مواردی که در مدارس
ما نادیده گرفته میشود ،اهمیت فضاها و امکانات تربیت بدنی است ،درحالیکه در کشورهای پیشـرفته ،عـالوهبـر فضـاهای بـاز
آموزشی ،فضاهای سرپوشیده با وسائل بازی و سرگرمی ،برای مواقع بارندگی و وضعیت نامناسب جوی در نظر گرفته شده است
( .)54نتایج این بخش از تحقیق با یافتههای طیبی ( ،)1366موذّمی ( ،)5811ماریتا ( )5818و کارابولوت ( )5811مبنـی بـر تـأثیر
فعالیت بدنی خارج از کالس بر استقامت قلبی -تنفسی همسو و با تحقیقات نجّارزاده ( )1377و نبوی ( )1363ناهمسو بـود .از
دالیل احتمالی آن میتوان به تفاوتهای فردی و فیزیولوژیکی اشاره کرد .در تحقیق حاضر ،با توجه به اینکه آزمودنیها در سـن
بلوغ قرار داشتند ( 12ساله بودند) در اثر تمرینات تغییر معنیداری در استقامت قلبی -تنفسی آنهـا مشـاهده شـد ،امـا در تحقیـق
نجارزاده و نبوی بهدلیل اینکه سن شرکتکنندگان کمتر بود ( 7تا  11سال) در اثر تمرینات تأثیر معنیداری بـر قابلیـت اسـتقامت
قلبی و تنفسی شرکتکنندگان دیده نشد .همچنین ،میتوان به نوع تمرین اشاره کرد که در تحقیق نجارزاده تمرینـات صـبحگاهی
تأثیری بر استقامت قلبی-تنفسی دانشآموزان نداشت.
در بخش آخر ،یافتههای تحقیق مبیّن آن است که بین تأثیر شیوههای اجرای فعالیت بدنی خارج از کالس بـر آمـادگی جسـمانی
مرتبط با تندرستی (مجموع چهار قابلیت) دانشآموزان پسر تفاوت معناداری وجود دارد .گروه مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی
پیشرفت بیشتری درمجموع آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی کسب کردند .گروه مبتنی بـر نظـارت والـدین هـم ،بـا اخـتالف
کمتری ،بعد از گروه نظارت معلم تربیت بدنی قرار داشت .گروه خودنظارتی دانشآموزان هم پیشرفت مقبـولی داشـتند و گـروه
شاهد هم پیشرفت خیلی کمی داشتند که آن هم به افزایش رکوردهای پسآزمون دو رکـورد آزمـون درازونشسـت و آزمـون دو
 248متر مربوط بود .نتایج این بخش از تحقیق با یافتههای موذّمی ( ،)5811ماریتا ( )5818و کارابولوت ( )5811مبنـی بـر تـأثیر
فعالیت بدنی خارج از کالس بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی همسو بود.
نتیجهگیری
بهطورکلی ،میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که اجرای فعالیتهای بدنی خارج از کالس باعث افزایش آمادگی جسمانی مرتبط با
تندرستی (مجموع چهار قابلیت) دانشآموزان میشود ،هرچند که این افزایش با توجه به نحوۀ اجرای این شیوهها نیز متفاوت
بوده است و از میان سه شیوۀ اجرای فعالیتهای بدنی خارج از کالس ،شیوۀ مبتنی بر نظارت معلم تربیت بدنی تأثیر بیشتری بر
فاکتورهای آمادگی جسمانی داشت .درپایان ،پیشنهاد میشود معلمان تربیت بدنی جهت باالبردن آمادگی جسمانی دانشآموزان
آنها را به شرکت در فعالیتهای فوق برنامۀ ورزشی مدرسه سوق دهند یا به انجام فعالیتهای ورزشی در کانونهای ورزشی
تشویق کنند .همچنین ،می توانند به آنها تکلیف خانگی فعالیت بدنی ارائه دهند تا در اوقات فراغت زیر نظر والدین خود آنها را
اجرا کنند.
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