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  : چكيده

 عيار و كند مي ايفا فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه در را اصلي نقش ترديد بي آموزش امروز جوامع در

 هم دليلش. سنجند مي كشور آن نوجوانان و كودكان براي گذاري سرمايه ميزان با را وريكش هر در توسعه

 ترين حساس آموز دانش ميليون 15 حاضر حال در. است انساني نيروي كشور اصلي سرمايه. است روشن

 توجه اتاثب براي است اي نشانه جامعه، قشر اين به توجه لذا گذرانند، مي مدرسه در را خود زندگي هاي سال

 اين اگرچه. نيست حاضر نسل به گذشته فرهنگي ميراث انتقال تنها پرورش و آموزش وظيفه امروز. آينده به

 سالمت بر عالوه آموز دانش كه بود خواهد ارزشمند زماني دانش اين اما. دارد توجه خور در اهميتي هدف

 را بزرگتر جامعه به ورود آمادگي متسال اين سايه در و باشد سالمت در هم جسمي و روحي لحاظ به ذهني

 به 1306 سال از. است فضايي چنين ايجاد براي مناسب بسيار اي وسيله ورزش رهگذر اين در. باشد داشته

 آن از. بگذرانند را بدني تربيت درس ساعت يك روزانه آموزان دانش تمام كه شد بنا اجباري و رسمي صورت

 بوده تحول و تغيير كمترين دستخوش مدارس ورزش ها سال اين لطو در. گذرد مي سال 82 تاكنون تاريخ

 معلمان و مديران برخي حتي. آيد مي حساب به آموزان دانش براي فراغت ساعت نوعي به ورزش زنگ و است

 دوران سني حساسيت كه است حالي در اين پردازند، مي خود دروس تدريس به زمان اين از استفاده با هم

  .نيست پوشيده كس چهي بر آموزي دانش

 و قهرماني همگاني ورزش آن از بعد و گيرد قرار قاعده در بايد آموزي دانش ورزش كه است آمده مولر هرم در

 برنامه طبق. ندارد وجود راهي باشد باريك قاعده وقتي. ماند مي پايدار هرم كه است شرايط اين در. اي حرفه

 15 شود خواسته ديپلمه يك از اگر اما بخوانند بدني ربيتت درس سال 12 بايد آموزان دانش ايران درسي

 درس اين متخصص نيروهاي كه باشد اين دليل شايد. داند نمي و تواند نمي بدهد انجام صحيح نرمش دقيقه

بنده در . آموزند نمي چيزي هم آموزان دانش به نيستند بلد را كار اين خودشان چون و كنند نمي تدريس را

ق تصميم بر اين گرفته ام كه راهكار هاي عالقه مند كردن دانش آموزان را به درس تربيت اقدام پژوهي فو

 بدني مورد بررسي و تحليل قرار دهم.
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  مقدمه

 ورزش زنگ در آنچه و برسد خود اصلي ماهيت به است نتوانسته و داشته ركود ها سال از پس مدارس ورزش

 در ورزش زنگ گاهي گفت توان مي حتي و باشد نزديك اصلي هدف به كه نيست چيزي شود مي ديده

 كشور در قهرماني ورزش رشد براي كه حالي در. شود مي... و علوم ، رياضي دروس دشواري قرباني مدارس

 مقطع ها رشته از بسياري براي ورزش شروع زمان و است اجبار و الزام نوعي آموزي دانش ورزش به توجه

 فضاي و امكانات نبود و ندارند هم ورزش معلم حتي سوم پايه تا داييابت آموزان دانش اما است ابتدايي

  .زند مي دامن مشكالت به هم مدارس ورزشي

. مواجهند اندامي و قامتي مشكل با آموزان دانش از زيادي درصد كشور شهر 120 در تحقيقي نتايج براساس

 آنها درصد 69 كه داد نشان ييراهنما دوره دختر آموز دانش 191 و هزار 174 روي پژوهش اين نتايج

 هزار 173 از پسران بين. يابد مي افزايش درصد 72/4 ناهنجاري اين متوسط دوره در. دارند قامتي ناهنجاري

 اسكلتي و فيزيكي اختالالت درصد 58/5 متوسطه در و درصد 57/6 راهنمايي، دوره پسر آموز دانش 491 و

 ارقام و اعداد اين. است شده برآورد درصد 64 حدود كشور آموزان دانش كل در اختالالت اين ميانگين. دارند

 موازات به آموز دانش يك حتم طور به. باشد مدارس ورزش به دادن اهميت براي جدي يادآوري يك تواند مي

 خاطر به تري كوتاه زمان مدت در را آنها و گرفته ياد خوبي به را درسي مفاهيم تواند مي خود هاي تمرين

  .بسپارد

 وزارتخانه اين كه شود مي متبادر ذهن به اينگونه مدارس، ورزش حوزه در موجود هاي ضعف تمام به توجه با

 مبحث اين در بدني تربيت مديران و پرورشي معاونان كه حالي در است، اعتنا بي آوزي دانش ورزش به نسبت

 و اعتباري و مالي تسهيالت كمبود اما كنند حل شكلي يك به را مدارس ورزش مشكل كه هستند تالش در

 بتوانند كشور بدني تربيت متصديان رسد مي نظر به. است گذاشته اثر بي را مديران اين هاي برنامه تجهيزات،

 از بسياري در كه چرا رسانند ياري مدارس در ورزش اشاعه به و بگيرند را پرورش و آموزش دست امر اين در
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 از كشور در اي حرفه ورزش سطح ارتقاي و مختلف هاي رشته در استعدادها شناسايي پيشرفته، كشورهاي

 به فقط نه مدارس، در ورزش به توجهي بي دود مطمئناً. شود مي انجام ابتدايي مقاطع ويژه به مدرسه دوران

  .رفت خواهد قهرماني ورزش چشم به مواقع برخي در كه آموزان دانش چشم

  بيان مسئله :

 حركت از انقالب دهه سه كارنامه در پرورش و آموزش هاي برنامه ديگر اب مقايسه در مدارس ورزش گرچه

 مسير اين در نوآوري كمترين با و ايستاده را جاهايي خود ساله 30 مسير در و بوده برخوردار اي آهسته

 هم آنقدر آموزي دانش ورزش ارشد مسووالن و مديران اما كرده جامعه وارد و التحصيل فارغ را آموزان دانش

 محسوس خيلي شايد كه رساندند تصويب به و دادند ارائه را هايي طرح ها سال اين طول در و نبوده تفاوت بي

 اين اما جداست بحثي شدند، رها راه نيمه در يا درآمده اجرا مرحله به آنها از مقدار چه اينكه حال نبودند،

 حساس و مدارس ورزش اهميت پرورش و آموزش امور مسووالن كه است موضوع اين دهنده نشان مطلب

 هاي معاونت تشكيل يا آشنا طرح بهسا، طرح چون هايي طرح اند، كرده درك خوبي به را حوزه اين بودن

 شده، تعريف پرورش و آموزش سيستم در تازگي به كه مقامي قائم پست ايجاد و تندرستي و بدني تربيت

 و كافي اعتبارات تخصيص با حتم طور به. هداشت وجود آموزي دانش ورزش در كه است مثبتي هاي نگاه

 معرفي ملي هاي تيم به و شكوفا استعدادهايي آموز، دانش ميليون 14 دل از آنها، توسعه و مدارس تجهيز

 مناسبي فرصت حساس، سني هاي رده اين بين در روحي و جسمي سالمت ايجاد بر عالوه كه شد خواهند

 توصيف را خود ورزش زنگ بگوييد ايراني آموزان دانش به اگر .شود مي اي حرفه ورزش در سازي پشتوانه براي

 در را ورزش زنگ دور هميشه ،»شيطوني و راحتي زنگ تفريح، زنگ يعني: «گويند مي آنها اكثر كنيد،

 هاست سال. دانند مي درسي برنامه ترين راحت و بهترين را روز آن و كشند مي قرمز خط هفتگي هاي برنامه

 توپ چند رنگ طوسي فايل از ورزش معلم تا مانند مي منتظر شود مي كه ورزش ساعت آموزان دانش

 چند شود مي كه هم سال آخر. تفريح و بازي دنبال بروند تا بدهد آنها به دربياورد، باد كم واليبال و بسكتبال

 نمره بزند بيشتري نشست دراز كه هر: «گويد مي معلم و مدرسه آسفالت حياط وسط اندازند مي تشك تا



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط چهار هزار 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژهشي اسما مراجع كنيد .

٧ 

 

 ارائه جالب هاي طرح گاهي از هر شايد. كشورمان مدارس ورزش از است اي خاطره اين و.» گيرد مي بهتري

 متولي ها باشگاه و پرورش و آموزش دنيا سطح در كه درحالي. است اينگونه مدارس ورزش كليت اما شود

 امري اين و كنند مي پروري قهرمان ها فدراسيون و داده پرورش و كشف را استعدادها آنها هستند، پايه ورزش

 قهرمان به آنها تبديل و پرورش استعداد، با ورزشكاران كشف يعني. شود مي انجام بالعكس ايران در كه است

 و شود مي سنگين كم، اعتبارهاي با ها فدراسيون براي موضوع اين. است ورزشي هاي فدراسيون كار حيطه در

 به طوالني هاي سال تا ها رشته برخي در و بوده پايين ملي هاي تيم در سازي پشتوانه كه است دليل همين به

 تعداد و آموزان دانش وقت درصد 50 داشتن اختيار در با مدارس كه درصورتي. شود مي تكيه ها ستاره تك

 دنيا كشورهاي اكثر در. دارند قهرمانان شناسايي براي را مناسبي فرصت پايه سنين در ميليوني نيروهاي

 دورنماي توصيف در كه جايي تا شوند مي ديده آينده قهرمانان و ورزشي هاي مهره عنوان به آموزان دانش

 مدارس نشسته ميز پشت آموزان دانش آنها جهاني و المپيكي قهرمانان كه گويند مي خود ورزش آينده

 نجومي هاي بودجه خصيصت با و دارد قرار مدارس اختيار در ورزشي اماكن بيشترين دليل همين به. هستند

 جهاني هاي ميدان و المپيك در آوري مدال آماده را خود آينده قهرمانان ورزشي، مختلف هاي رشته در تنوع و

 مدارس در اجبار طور به ورزشي هاي رشته آن دارند، ملي هاي رشته كه كشورها از برخي در. كنند مي

 آموزان دانش به را رزمي هنرهاي و ها رشته كه هاست سال ها ژاپني و ها چيني مثال براي. شود مي تدريس

 به كريكت آموزش به را هايي ساعت مدارس ورزش هفتگي  برنامه در نيز ها هندي دهند، مي آموزش خود

 چون هايي رشته كشورمان در كه درحالي دهند، مي آموزش را شطرنج ها روس. اند داده اختصاص آموزان دانش

 مدارس در ها رشته اين از خبري هيچ اما آيند مي حساب به ملي هاي رشته جمله زا چوگان و كشتي زورخانه،

 ما اما است مطلوب زحمات اين اگرچه و است تقدير قابل اخير هاي سال در دولت هاي تالش البته. نيست ما

  .گوييم مي ها  آل ايده از
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  : موجود توصيف وضعيت

 كه شدم متوجه شدم مشغول مدرسه اين در كه جلسه چند از پس   آموزشگاهاينجانب دبير ورزش 

 انجام كند بسيار را ورزشي حركات و دهند نمي نشان اي عالقه ورزش درس به مدرسه اين آموزان دانش

  !ورزش معلم جز به شوند مي جويا را خود فرزند درسي وضعيت معلمي هر از والدين بيشتر و. دهند مي

 در توانند مي كه است استعدادهايي شناسايي براي ابتدايي هايي زمينه مدارس، در ورزش زنگ و ورزش

 معلم اگر البته. باشند مختلف اي عرصه و رشته در ايران ورزش آوران مدال و پوشان ملي از يكي آينده

  .باشد آگاه استعداديابي هاي شيوه از ورزش

 و آموزشي اهداف امر در گذارتاثير و مهم نقش ورزش معلم خصوص به و ورزش كه است حالي در اينها همه

 كشورهاي در خصوص به ورزش معلم دور ساليان از  كه است دليل همين به. دارند آموزان دانش سالمت

  .ندارد تر اهميت كم نقش باشد، نداشته معلمان ساير از تر برجسته و تر مهم جايگاهي و نقش اگر پيشرفته

 صحيح هاي شيوه آموزش و آموزان دانش رواني و جسمي سالمت توسعه با مستقيمي ارتباط ورزش معلم

 مهارت بهبود آموزان، دانش سالمت هاي شاخص بهبود و اوليه جسمي سالمت ارزيابي. دارد سالم زندگي

  .است ورزش معلم وظايف از آنها ورزشي و حركتي هاي

 جايگاهي ورزش معلم براي دارند، هم اي پيشرفته پرورش آموزش كه پيشرفته دركشورهاي دليل همين به

 هم ها برنامه فوق دقيق اجراي و سازماندهي مانند هايي نقش و شود مي گرفته نظر در معلمان ساير با برابر

 داخل تمرينات و مسابقات از كه آموزشي تفريحي هايي برنامه فوق. شود مي داده نسبت ورزش معلم به

  .گيرد برمي در را مدرسه از خارج تا مدرسه
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 به نسبت اوضاع البته. است نشده ايجاد و شناخته كشورمان در هنوز ورزش معلم اصلي ايگاهج اينها همه با

  .است مانده زيادي راه عالي نقطه به رسيدن تا هنوز اما شده بهتر گذشته

 معلم اگر كه چرا. شود حفظ باشد، بايد كه آنجايي در ورزش معلمان جايگاه كه است آن نيازمند اينها همه

 ورزش به آموزان دانش توجهي بي موجب تواند مي متخصص، غير و  باشد ورزشي مهارتهاي قدفا كه ديگري

  .شود بزرگسالي در سالمتي و

 در توانند مي كه است استعدادهايي شناسايي براي ابتدايي هايي زمينه مدارس، در ورزش زنگ و ورزش 

 معلم اگر البته. باشند مختلف اي صهعر و رشته در ايران ورزش آوران مدال و پوشان ملي از يكي آينده

 بتوانند كه شوند تربيت اي گونه به بايد ورزش معلمان بنابراين.  باشد آگاه استعداديابي هاي شيوه از ورزش

  .آورند دست به را "ورزش معلم" عنوان به تاثيرگذاري براي الزم هاي مهارت

 الزم.است مدارس در ورزش معلم شايسته هجايگا ايجاد و شناخت بر تاملي و تاكيد مباحث اين مجموعه

 ساير معلمان جايگاه راستاي در معلم جايگاه بايد. كند تغيير او زنگ و ورزش معلم به نسبت ها نگرش است

 منظور اين به رسيدن براي. سايرين از باالتر موارد بسياري در بسا چه و برابر كامال. گيرد قرار دروس

 در. است ورزش درس و ورزش معلم به نسبت ها خانواده و مسؤوالن نگرش رتغيي براي تالش اقدام مهمترين

 هاي نقش ايفاي در الزم هاي مهارت به مجهز ورزش معلم تربيت در مناسب آموزشي نظام ايجاد بعدي گام

 در ممكن هاي گزينه بهترين كارگيري به و جذب در احراز شرايط نظام ايجاد ديگر، گام در و است شده ياد

  .است مهم بسيار و حساس شغل اين

 اكثر در متاسفانه كه كرد اشاره هم ورزشي فضاهاي كمبود و مدارس مشكالت به بايد موارد اين كنار در البته

 وظيفه انجام براي معلمان دست امر همين و ندارد وجود اموزان دانش كردن ورزش براي فضاهايي ما مدارس

 .است بسته را واقعي معناي به
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  )يك شواهد(  اطالعات گردآوري

 شده استفاده  دو و يك شواهد در پژوهش اين در اطالعات آوري جمع براي مصاحبه ، مشاهده روشهاي از

  .است

  موجود وضعيت كيفي هاي شاخص

 را آموزان دانش امتياز كارت و تشويقي ي نمره دادن با كرديم سعيآقاي شريفي  مدرسه مدير  كمكبا امسال 

 كمي تعداد همچنان تحصيلي سال از ماه 3 گذشت با اما كنيم مند عالقه ت هاي تربيت بدنيفعالي در شركت به

فعاليت هاي ورزشي  در شركت به چنداني ي عالقه و ميكردند شركتفعاليت هاي ورزشي  در آموزان دانش از

 نمره كردن كم و منا نوشتن همچون اجبار به توسل با ميشد مجبور مدرسه انتظامات مواقع بيشتر در و نداشتند

 و كنند شركتفعاليت هاي ورزشي  در آنها كه ميكردند مجبور ، مدرسه دفتر به اسامي دادن يا و انضباطشان

 و معلمان يا و مدرسه انتظامات چشم از را خودشان تا ميشدند قايم ها كالس ميز زير يا حياط در ها بچه از بعضي

   نكنند شركتليت هاي ورزشي فعا در ترتيب بدين و كنند مخفي مدرسه كادر

  موجود وضعيت كمي هاي شاخص

  ميزان عالقه مندان و شركت

 فعاليت تربيت بدنيكنندگان در 

 دي آذر مهر وآبان

20% 30% 50% 

  )1شماره جدول( سالتحصيلي اول ماه 4 درفعاليت هاي ورزشي  در كنندگان شركت و مندان عالقه ميزان جدول 
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 متوجه بودم كرده كسب كه تجربياتي به توجه با همچنين و موجود شواهد كمي و كيفي وضعيت مشاهده با 

فعاليت هاي ورزشي  به آموزان دانش جذب مورد در همكاران وساير خودم حاال تا كه اقداماتي اين كه شدم

 رافعاليت هاي ورزشي  به آموزان دانش ي عالقه عدم و مشكل اين داليل بايد و نيست كافي ايم داده انجام

  . كنم حل را مشكل اين توان حد تا و كنم پيدا محترم وهمكاران اوليا و آموزان دانش خود باكمك

   ها حل راه ي ارائه براي اطالعات آوري جمع

  :مصاحبه        -1

فعاليت هاي  در ندارند دوست ها بعضي چرا اينكه مورد در همچنين وفعاليت هاي ورزشي  اهميت درمورد ابتدا

 كنند؟ شركتفعاليت هاي ورزشي  در همه تا شود انجام بايد هايي كار چه شان نظر به  كنند؟ تشركورزشي 

 از سواالتي ؟   ميباشد؟ چگونهفعاليت هاي ورزشي  در شركت جهت ها آن با مادرشان و پدر همكاري ميزان

 به را ها پاسخ اين كه دادند ارائه گوناگوني هاي پاسخ آموزان دانش و شد پرسيده آموزان دانش از قبيل اين

 زمينه اين در اطالعاتي و كرده مصاحبه محترم همكاران و مشاورين و اساتيد وبا. كردم داشت ياد خالصه طور

  .آوردم دست به

   همكاران جلسه برگزاري        -2

يت هاي فعال به آموزان دانش از بعضي ي عالقه عدم مورد در و كرديم برگزار پايه هم همكاران با اي جلسه 

 ورزش دبير كه داشتند عقيده و بودند شده موضوع اين متوجه نيز آنها كرديم گفتگو و بحث همكاران باورزشي 

 كه گرفتيم نتيجه پايان در و شود موفق مهم امر اين در تواند نمي تنهايي به كالس هر معلمان همكاري بدون

 مورد در  را الزم هاي آگاهي و باشيم داشته آموزان دانش ي اوليا با اي جلسه بايد كار اين در شدن موفق براي

  .بدهيم آنها به فعاليت هاي ورزشي اهميت و آموزان دانش با آنها همكاري چگونگي
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   نامه پرسش        -3

 اي نامه پرسش كه دانستم الزم بودند داده مصاحبه سواالت به پاسخ در آموزان دانش كه هايي پاسخ به توجه با 

  .آوردم بدست اوليا از زمينه اين در را اطالعاتي و كنم  تهيه

   مطالعه        -4 

 مأخذ و منابع در آنها از بعضي عنوان بود،كه شده كار زمينه اين در كه تحقيقاتي و مجالت كتابها، ي مطالعه 

  .شد يافت هايي حل راه نيز، است شده ذكر

  مشاهده        -5

 در ايشان هاي نظر صحت طريق اين از و آوردم دست به داشتم  رريمك مشاهده با را اطالعات از يكسري 

  .گرديد تأييد سواالت پاسخ با رابطه

 ساير همكاران هاي نظريه و مشاهده و  مطالعه و نامه پرسش و مصاحبه طريق از كه اطالعاتي بررسي از پس

 و تجزيه مورد فرايند اين از اصلح اطالعات امد دست به امر مشاوران و آموزشگاه مديريت و معاونان و مدارس

 تجزيه هاي يافته ي خالصه شد، معين يابد اصالح و تغيير زمينه اين در بايد كه مواردي و گرفت قرار تحليل

  :ميباشد زير شرح به وتحليل

  :  اطالعات وتحليل تجزيه

 امكانات وجود عدم/ورزش امر در اشتباه هاي ريزي برنامه/ها همكالسي جانب از تمسخر و شكست از ترس

 جسمي هاي محدوديت و ها معلوليت/مناسب ورزشي فضاهاي كمبود و آموزان دانش براي الزم ورزشي

  .آموزان دانش
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  : ديگر فنون و ابزار از حاصل هاي داده از برخي

 در سازي فرهنگ نبود/آموز دانش تنبلي و سستي/نفس اعتمادبه عدم و ورزشي هاي مهارت يادگيري در ناتواني

 نداشتن و بدني تربيت مربي نامناسب رفتار/خانواده در ورزش امر نشدن نهادينه و ورزشي مسائل هحيط

  .آموزان بادانش گرم ي رابطه

  راه حل هاي پيشنهادي

  :ورزشي اعالنات تابلوي ▪

 اعالنات تابلوي يك نصب شود مي مدارس در بدني تربيت درس جاذبه افزايش موجب كه روشهايي از يكي

  .كرد ارائه آموزان دانش به را.... و ورزشي،اخبار جديد اطالعات آن طريق از توان مي كه تاس ورزشي

 به وآسان راحت يابي ودست جهان سطح در اينترنت گسترش با امروزه:ورزشي مختلف هاي سايت اعالم ▪

 را ورزشي سايتهاي كه صورت اين به كرد ترغيب كردن ورزش به را آموزان دانش طريق اين از توان مي آن

  .نمائيم معرفي آموزان دانش به

  :ورزشي مسابقات گزاري بر ▪

 سطوح تا گرفته كالس يك سطح شود،از اجرا مختلف سطوح در تواند مي مسابقات

 مورد كه اي نكته اما شود مي اجرا مختلف مقاطع در اكنون هم كه كشور و آموزشگاه،ناحيه،استان:باالتر

 نشانة واين نكرده پيدا آموزان دانش بين در را خود واقعي جايگاه هنوز قاتمساب اين كه است اين است توجه

 شركت برتر آموزان دانش فقط مسابقات اينگونه برگزاري كه چرا. باشد مي ريزي برنامه در ونقص ضعف

 ومشوّقين گران تماشا ويا ديگر آموزان دانش جهت مسابقاتي اگر نيست بد آنكه حال گيرد مي فرا را كننده

 فرهنگ يك واقع ودر نمايد انگيزه ايجاد نيز آموزان دانش ديگر وبراي گردد برگزار آيند مي مسابقات به كه

  . گردد فعال غير آموزان ودانش گران تماشا براي اصولي سازي



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط چهار هزار 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژهشي اسما مراجع كنيد .

١٤ 

 

  :ورزشي مطالعات براي انگيزه ايجاد ▪

 اي ويژه و خاص ديدگاه از نيبد تربيت امر به كه دارند وجود مفيد ورزشي كتب از بسياري حاضر حال در

 نام ورزشي ومعروف معتبر هاي نامه وهفته ها وروزنامه مجالت از توان مي آنها بر وعالوه نگرند مي

 مهمي نقش عظيم منابع اين دادن قرار اختيار در با توانند مي وپرورش آموزش بدني تربيت برد،كارشناسان

 عمومي واطالعات رساني خبر:انگيزه كننده ايجاد عوامل ملهج از.كنند ايفا ورزش به آموزان دانش ترغيب در

  .باشد مي ورزشي عمومي اطالعات مسابقات وبرگزاري بدني وتربيت ورزشي

 ابعاد در گوناگوني اي مشاوره مراكز امروزه كه طور همان:شده ريزي برنامه جدول جهت مشاوره ارائه ▪

 زمان اي برنامه داشتن براي آموزان دانش به مشاوره ارئه دارند وجود.... و شناسي روانشناسي،جامعه مختلف

  .آيد مي چشم به كمتر ورزشي هاي فعاليت انجام براي شده بندي

 يا آموزشگاه يك آموزان دانش براي رقابتي محيط يك ايجاد:آموزان دانش توسط ورزشي نشريات چاپ ▪

 افزايش موجب موارد از بسياري در اندتو مي آموزي دانش ورزشي نشريات چاپ مورد در استان ويا ناحيه

  .گردد بدني تربيت درس جاذبه

  :آموزشگاه براي ورزشي سايت يك ايجاد ▪

 ترتيب وبدين شود مي گردآوري ورزشي مختلف مطالب آموزان دانش كمك وبا ورزشي سايت يك ايجاد با

  .گردد مي بدني تربيت درس جاذبة گسترش موجب

  :ورزشي جوايز اهداي ▪

 ،هنري،فرهنگي درسي مختلف هاي رشته برتر آموزان دانش از كه است اين بر رسم مدارس از ريبسيا در

 نادر بسيار ورزشي جوايز اهداي ميان اين در چرا.گردد مي اهدا جوايزي آنها وبه آيد مي عمل به تقدير....و

 به آموزان دانش وتشويق ترغيب در را مهمي نقش شيوه اين كردن مرسوم با تواند مي بدني است؟تربيت

  .كند ايفا ورزش وسوي سمت
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  :اي رايانه بازيهاي ارزش كاهش ▪

 بين در بازيها گونه اين ماداميكه داشت توجه بايد دانست،اما بدني تربيت وظايف جزء نتوان را مورد اين شايد

 اينگونه نقش دادن جلوه رنگ كم با آورند،اما مي روي ورزش به كمتر دارد،آنها واهميت رونق آموزان دانش

 ورزش به آنها جذب در توجهي قابل انگيزه توان مي آموزان دانش به ورزش گزينه ارائه با وهمزمان بازيها

  .كرد ايجاد

 مختلف هاي مناسبت به توان مي مثال عنوان به:ورزشي محدودة در ،هنري فرهنگي مسابقات برگزاري ▪

 ويا كرد برگزار ورزشي موضوع با عكاسي عنوان تحت استان ويا ناحيه ويا آموزشگاه سطح در مسابقاتي

  ....و نقاشي- كاريكاتور-طنز:قبيل از ديگر عناوين

  :اي دوره يا ثابت هاي نمايشگاه برگزاري ▪

  :شامل ها نمايشگاه اين

   مناسب وقيمت كيفيت با ورزشي محصوالت عرضه)1

  .است بدني تربيت مربيان اوي آموزان دانش....و ها اختراعات،تأليفات،ترجمه ابداعات، آثار) 2

 در ورزشي وروحيه ونشاط شور افزايش موجب مسابقاتي چنين برگزاري:همگاني ورزشي مسابقات برگزاري ▪

  .شود مي اجرا محدودي بسيار سطح در مسابقات اين حاضر حال در.گردد مي آموزان دانش بين

 تحقيق يك در توانند مي بدني بيتتر كارشناسان:ورزشي معتبر هاي وكلوپ ها مكانها،باشگاه معرفي ▪

 آموزان دانش استفاده منظور به را وغيره همجوار ومفيد معتبر ورزشي هاي وباشگاه ومكانها سالنها گسترده

  .نمايند ومعرفي شناسايي
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١٦ 

 

  :صبحگاهي ورزش اجراي ▪

 شورز كند ايفا مهمي نقش ورزش به آموزان دانش وتشويق ترغيب در تواند مي كه عواملي از يكي

  .شود شامل را مدارس صبحگاهي مراسم از قسمتي بايد كه است صبحگاهي

 توجهي قابل نتيجة كوتاه زمان در ويا تنهايي به شده مطرح موارد از يك هيچ كه داشت توجه بايد البته

 نتيجة تا داد انجام سال چندين طي ومتمادي گسترده بطور را نظر مد هاي فعاليت بايد.داشت نخواهد

  .شود صلحا مطلوب

 بدني تربيت درس وموثرتر بهتر آموزشي بستر نمودن فراهم عملي راهكارهاي ●

  مدارس در

  :مناسب سازي بستر ▪

 را خود عالقة مورد رشتة تا است آموزان دانش براي كافي امكانات آوردن مناسب،فراهم سازي بستر از منظور

  .هست نيز مسئله مهمترين كه شود فراموش نبايد اما است تكراري بسيار بحث اين گرچه.نمايند انتخاب

  :خاص بندي زمان در آموزان دانش دادن تمرين ▪

 ورزش زنگهاي بر عالوه را ورزشي،آنها زمينة در مستعد آموزان دانش به خاص برنامة يك ارائة با اينكه يعني

 مستعد آموز نشدا هر براي برنامه وبا منظم،متداول آموزش ويك دهيم تمرين نيز هفته اوقات ديگر در

  ).باشد مي آن مالي بودجة تامين با آموزشگاه گردان خود ورزشي هاي كانون ايجاد منظور.(باشيم داشته

  :ژنتيكي گزينش ▪

 نقش تواند مي آموز دانش يك ونزديكان خانواده در موفق سابقة وجود ورزشي هاي فعاليت از برخي در

 ورزشي استعدادهاي وكشف گذاري سرمايه البته.باشد شتهدا وي در انگيزه ايجاد ويا وي موفقيت در مهمي

  .باشد مي وضروري الزم خاص ورزشي رشتة جهت مناسب بدني فيزيك با آموزان دانش بين در
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  :متخصص آموزان دانش از استفاده ▪

 در توان ومي دارند ارزشمندي تجارب ورزشي خاص رشتة در كه هستند آموزاني مدارس،دانش در معموال

  .نمود استفاده آنها از آموزان دانش ساير وتمرين آموزش آنها،در به خدمات رائها قبال

  :حمايت هاي كميته ايجاد ▪

 پوشش تحت را وآنها شناسايي را استعداد وبا مند عالقه آموزان دانش بتوانند كه است هايي كميته منظور

  .ليما نظر از چه و آموزش بهتر كيفيت نظر از چه.دهند قرار خود وحمايت

 جهت را آموزان دانش صحيح، ريزي برنامه با توان مي:ورزشي مختلف ومسابقات ورزشي اماكن از بازديد ▪

  .نمايند بازديد ورزشي هاي وباشگاه اماكن از ويا برد مسابقات به تشويق

  :پيشرفت الگوي تعيين ▪

 ناحيه ويا مدارس در نآموزا دانش ورزش و بازي كيفيت بردن باال براي ودقيقي مشخص الگوي متأسفانه

 يك تعيين با توان مي.گيرند مي قرار توجه مورد آموزان دانش اين مسابقات هنگام به وفقط ندارد وجود

 موفق ورزشكار يكبار وقت چند هر مثالً.كرد حفظ آموزان دانش در را الزم پيشرفت،آمادگي مناسب الگوي

 سپري را لحظاتي آموزان دانش بين در تا نماييم دعوت آموزشگاه به را ملي ويا شهرستان،استان ونمونه

  .نمايد

  ...):و چمن سالنها،زمين(ناحيه ورزشي امكانات از آموزان دانش تمام استفاده ▪

 در فراواني تأثير نمايند، استفاده امكانات از بتوانند آموزان دانش تمام يكبار تحصيلي سال در اگر حتي

  .شتدا خواهد آموزان دانش وانگيزة روحيات

  :بدني تربيت هاي فعاليت وديگر ورزشي امكانات تهية براي خواهي نظر ▪
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١٨ 

 

 وسيع سطح در معلمين وساير بدني تربيت آموزان،اولياء،مديران،مربيان دانش از نظرخواهي است بهتر

  .پذيرد انجام وگسترده

  :آموزان دانش به آن وتدريس بدني تربيت كتاب وتدوين تأليف ▪

 كرده تحصيل بدني تربيت مربيان وفقط بوده تخصصي كامالً كه بدني تربيت درس رةنم از بخشي عنوان به

  .باشند آن تدريس به قادر

  :بدني تربيت درس ساعات افزايش ▪

 روز هر يافته توسعه كشورهاي همانند صحيح ريزي برنامه وبا ايم شنيده را آن اخبار فقط حاضر حال در

  .دنماين ورزش آموزان دانش ساعت يك حدود

  : ها آن اجراي و انتخاب راه حل هاي جديد به صورت موقتي 

 روابط داشتن و آموزان دانش با صميمي ارتباط برقراري/ معلم توسط مناسب ورزشي لباس و كفش پوشيدن

 استفاده/نوين تدريس روش از گيري بهره/دهي سازمان در فردي هاي تفاوت گرفتن نظر در/آنها با دوستانه

 مراحل در شده بيني پيش هاي فعاليت بندي زمان/ cdاز استفاده و آموزشي كمك و آموزشي وسايل از بهينه

  .آموزان دانش مستمر ارزشيابي به توجه./ درس طرح مختلف

  2گرد آوري شواهد 

  )2(شواهد در موجود كيفي شواهد

  .بودم آموزان دانش روحيه در تحول و تغيير شاهد فعاليت هر انجام از بعد        -1

 شركتفعاليت هاي ورزشي  در ورغبت عالقه با و زور از استفاده بدون و ما گفتن بدون آموزان دانش        -2

  .ميكردند
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 و رضايت احساس و كيفي و كمي لحاظ از مستمر طور به آموزان دانش از محترم مدير ارزشيابي         -3

  .آمده پيش وضعيت از ايشان خوشحالي

 اين از و هستند راضي فرزندانشان از كه ميكردند اعالم كتبي و شفاهي صورت به آموزان دانش اولياي        -4

  .ميكردند تشكر و تقدير و كردند مي خوشحالي احساس بابت

 آنها براي خيلي و.ميكردند استقبال همكاران و اوليا و آموزان دانش ميبردم كار به كه هايي روش از        -5

  .بود نو و جالب

  .بود يافته افزايشفعاليت هاي ورزشي  اهميت مورد در اوليا و آموزان دانش هاي آگاهي        -6

 كه چرا نميكردند شركتفعاليت هاي ورزشي  در شكالت و كارت و جايزه خاطر به آموزان دانش        -7

ورزشي    فعاليت هاي در باز جذاب هاي روش كردن جايگزين و ها اين ي همه حذف با كردم مشاهده عمال

  .ميكردند كت شر

  .بود رسيده صد در صد بهفعاليت هاي ورزشي  در كالس كنندگان شركت تعداد        -8

  .كردند مي تشكر و تقدير كارم در موفقيت علت به همكاران        -9

  )2(شواهد در كمي هاي شاخص

  رديف

  

تعداد شركت كنندگان و عالقه  نام فعاليت ها

بعد  ورزشي مندان به فعاليت هاي

 از انجام هر فعاليت

 %20 ابتداي سال تحصيلي 1
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٢٠ 

 

   

2  

  

 %25 ونمره ي تشويقي   بعد از دادن كارت امتياز

   

  3  

   

  

برگزاري جلسه با اوليا و ونوشتن تحقيق توسط 

دانش آموزان در مورد اهميت فعاليت هاي 

 ورزشي 

    

50% 

   

  4 

ي اجراي رويكرد الگويي و توجه به تشويق ها

 كالمي و طرح تشكر كتبي از همكاران

   

70% 

   

  5 

استفاده از روش هاي غير مستقيم و متنوع براي 

 تربيت بدنيآموزش 

80% 

 %90باالي  راه حل هاي جديد مشاركتياجراي  6  

  

  

  ارزشيابي و تاثير اقدام جديد 

 مربيان و اوليا انجمن و معلمان و مدير نظرات و خود مشاهدات به توجه با ، جديد هاي حل راه اجراي از پس

 اجراي ،4 زني ورزشي،طناب هاي فعاليت در كننده شركت آموزان دانش ارقام و آمار بررسي و توجه همچنين و

 كردن گرم منظور به نرمش انجام و ورزشي كاور و ورزشي هاي لباس پوشيدن ،همچنين صبحگاهي ورزش

 هاي فعاليت از آنان استقبال ميزان در مثبتي تغييرات متوجه ورزشي هاي فعاليت انجام از قبل عمومي
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٢١ 

 

 آن از پس و طرح اجراي از قبل در آموزان دانش شركت ميزان مقايسه. شدم كيفي و كمي لحاظ از ورزشي

 آموزان دانش ي خانواده با كه اي مصاحبه اساس بر.  است شده زياد نسبت به آموزان دانش عالقه كه داد نشان

 براي شوق و شور با و خورند مي صبحانه و شوند مي بيدار خواب از زود صبح فرزندانشان ندداشت اذعان داشتم

 درس به آموزان دانش ي عالقه كه كردند اعالم نيز همكاران و شوند مي مدرسه راهي صبحگاهي ورزش انجام

 .اند كرده كسب بهتري نمرات و شده زياد

 

 

  

  )بخشي اعتبار( ارزيابي بودن عادالنه

 كنندگان شركت تعداد وقتي و آورد بعمل ارزشيابي آموزان دانش ار تصادفي طور به بار چندين محترم مدير

 روز به روز من كالس گان كنند شركت تعداد كه ميكرد مشاهده ميكرد بررسي را كالس هر تربيت بدني

 كه بود رسيده صد در صد به تعداد اين جذاب و متنوع هاي روش اجراي از بعد كه بطوري يابد مي افزايش

  .كرد تشكر و تقدير مدرسه همكاران ساير مقابل بار چندين محترم مدير

 مي داني قدر و تشكر و كردند مي اعالم را خود رضايت احساس شفاهي بصورت يا نامه نوشتن با محترم اولياي

  .كردند

   عمل بهسازي يا ساخت باز

 آنها تربيتي رشد مراحل و آموزان دانش روانشناسي مورد در را اطالعاتم كه شد باعث پژوهي اقدام اين        -1

  ببرم باال
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 مي استفاده تحقيق روش از ورزش اهميت و آثار مورد در آموزان دانش آگاهي بردن باال براي ابتدا        -2

 تصميم نتيجه در نيست جالب ها بچه براي بودن يكنواخت علت به روش اين كه شدم متوجه بعد كه كردم

   كنم استفاده ابتكاري و متنوع و جذاب هاي روش از كار اين براي فتمگر

 دانش ترغيب براي مدرسه مدير و مربي اقدامات كه برديم پي موضوع اين به همكارانم و خود همچنين        -3

  .كنند تالش مورد اين در معلمان همه بايد نيست كافي ورزش به اموزان

 از است بهتر بلكه نيست مناسب آموزان دانش ترغيب براي مستقيم و يكنواخت هاي روش از استفاده        -4

 شود استفاده روش چند از تلفيقي و مستقيم غير هاي روش

  

  :پيشنهادها و گيري نتيجه

  ها آن سنجي اعتبار و موجود مدارك و شواهد به توجه با مشكل حل براي جديد هاي حل راه انتخاب

 به درصد 23 از آنها استقبال ميزان كه طوري به.  دهد مي نشان آميز موفقيت ا ر جديد، هاي حل راه اجراي

  .رسيد درصد 90 از بيش

 حياط آسفالت عدم مثل نبود من دست آنها تغييرات كه شد مواجه مشكالتي با نيز ها حل راه برخي اجراي

 بعد و قبل لباس تعويض براي كن رخت اتاق نبود و ورزشي امكانات كمبود حياط، كف بودن خاكي و مدرسه

 در صد و كامل موفقيت ميزان كه شد باعث امر اين كه غيره و بعد زنگ براي شدن آماده و ورزش انجام از

  .نگردد حاصل صد

 ورزشي بودجه وپرورش آموزش اداره شود آموزان دانش اجتماعي هاي ارزش صرف كالس وقت از اي پاره بايد

  .ببيند تدارك امر اين براي يهاي باشگاه و دهد افزايش را مدارس
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٢٣ 

 

  .است موثري روش رهبري تمرين حال درعين و گروهي هاي فعاليت براي بندي، گروه يا بندي دسته

.  نباشد گير سخت اندازه از بيش آن آموزش و ورزش مباني و اصول ارائه در بدني تربيت معلم است بهتر

 در را خود فرزندان ورزش، امر به آنها عالقه افزايش براي آموزان دانش اين والدين شود مي پيشنهاد

  .دهند مشاركت شود، مي برگزار خانواده با روي پياده عنوان با شهر سطح در كه هايي مراسم

 .كند استفاده ها ورزش از بعضي و صبحگاهي ورزش در آرام موسيقي از ورزش معلم شود مي پيشنهاد

 

 

  

  

  

  

  »مĤخذ و منابع«

: شيراز ، كودكان در رواني هاي بيماري درمان و تشخيص ،)1369(فريده، يوسفي، و هوشنگ امير مهريار، - 1

  .طباطبايي عالمه انتشارات

 ي ترجمه ، معلوالن بهبود و سازگاري رشد، براي پروري باز و بدني تربيت ،)1369( هاليس فيت،. اف – 2

  .رضوي قدس آستان انتشارات: مشهد طوسي، منشي تقي

 ي چاپخانه قلم، زرين نيمتاج ي ترجمه خواندن، و گفتار هاي دشواري درمان و تشخيص كارل، دالكاتو، – 3

  ,1371 ، اول چاپ – اسالمي فرهنگ نشر دفتر

  .كتاب نيكان انتشارات زنجان، تربيت، اصول و مباني ،)1382( حسن) قاسم( ملكي – 4



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط چهار هزار 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژهشي اسما مراجع كنيد .

٢٤ 

 

  .شيراز دانشگاه انتشارات:  شيراز مدارش، در بدني تربيت ،)1380( ، اسكندر ارسنجاني، رحيمي – 5

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  


