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 ) ارائه توضيح كلي در باره حوزه كاريم به عنوان دبير تربيت بدني(   مقدمه

 از هدف.   باشم مي    مشغول       شهرستان  مدارس در تتربي  تدريس است كه سال      مدت      اينجانب

 زنگ و بدني تربيت و ورزش معرفي به ابتدا. باشد مي بدني تربيت دردرس خودم تجربيات بيان نوشتار اين

 دوران ساعت بهترين آموزان دانش اكثر براي حتم طور به مدرسه ورزش زنگ.  پردازم مي مدرسه در ورزش
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 از زودتر چه هر خوش ساعت اين تا كنند مي شماري لحظه را هفته طول تمام آموزان نشدا. باشد مي تحصيل

 رنگتر پر بيندازيم نگاه تر پايين هاي پايه و مقاطع به هرچه كه وصف از خارج و فراوان اشتياقي و شور.برسد راه

 از رويايي لذتي دنبال به نهاآ. دارد اهميت بسيار ابتدايي مقطع در خصوصاً آموزان دانش براي بردن لذت.شود مي

 كالس نظم برفراري يا و جسماني آمادگي ديدن؛كسب آموزش از مهمتر او براي لذت اين و هستند ورزش زنگ

 هاي پايه در و بوده مشكل بسيار امر اين اما كرد؛ جمع لذت كنار در باهم را موارد اين همه بتوان شايد. باشد مي

 گذاري شماره ويا گروهبندي؛صف مانند كالس در نظم گونه هر ايجاد.است بزرگ اي مسئله دبستان دوم و اول

 شده بيان موارد. رسد مي نظر به او دنياي از خارج و كننده خسته بسيار آموز دانش براي نيز آموزش اصل وحتي

 انشد كه هنگامي.دهد مي كاهش را شرط و قيد بي و آزادانه كردن ورزش از آموز دانش انتظار مورد لذت آن

 نشاط با و شاد نظر به كند مي تمرين را حركاتي مرتب طور به و بيند مي آموزش بندي صف يا و گروه با آموز

 وضعيت ترين آرماني در معلم كافيست ادعا اين اثبات براي.دهد مي نشان را ديگر چيزي واقعيت اما است

 مسرور است جالب بسيار آموزان دانش العمل عكس نمايد اعالم را تمرين و آموزش پايان خبر كالس آموزشي

 اهداف به رسيدن جهت راهكاري بايد معلم اوصاف اين با.روند مي خود عالقه مورد فعاليت دنبال وبه شده

 فراوان تجربه و مطالعه آن حل كه اي بيابد؛مسئله آموزان دانش واقعي لذت حفظ و ايجاد با نظر مورد آموزشي

 لذت كه آموز دانش قلبي خواسته همان در بايد را اولويت دوم و اول هاي پايه در نظر به حال هر در.  طلبد مي

 بتوان شايد( آموزشي اهداف به دستيابي حين در كه گرفت پيش در را تدريسي هاي روش و گذاشت است بردن

 در سنتي آموزش و تدريس هاي شيوه كاربرد.باشد بخش لذت آموزان دانش براي) مستقيم غير صورت به گفت

 موقعيت در كودكان حركتي تجربه افزايش ها روش ترين مناسب از يكي و باشد نمي موثر چندان مقطع اين

 بسياري. باشند اشتباه دوچار صحيح اجراي در اگر حتي باشد، مي گوناگون تجهيزات و وسايل با و متفاوت هاي

 از استفاده با و مختلف هاي بازي قالب در كودكان حركتي تجربه افزايش كه دهد مي نشان امروزه تحقيقات از
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 استعداد و شود مي شناختي و حركتي توسعه و يادگيري باعث دارد وجود آنها اطراف در كه گوناگوني وسايل

 با. كند مي رشد مدرسه حياط در بازي جريان در اخالقي و ادراكي؛عاطفي؛اجتماعي ابعاد در كودكان وشخصيت

 اهداف ؛به كودك از حمايتي و هدايتي نقش داشتن با تواند مي معلم ؛كودكان براي شرايطي چنين كردن محيا

 كسب ميباشد آنها يادگيري در عامل مهمترين كه را لذت بيشترين نيز آموزان دانش و يابد دست خود آموزشي

 فضاي و بازي آموزشي مدل روشهاي؛ از توان مي دبستان دوم و اول هاي پايه براي راستا اين در.كنند مي

  .دكر استفاده بدني تربيت كالس در درگير يزشيانگ

  كلمات كليدي :   

  تجربيات تدريس ـ روش هاي تدرس ـ ارائه راهكار

  تعاريف مفاهيم كليدي :

  تدريس روشهاي تعريف

 وسيله، تعيين از قبل و محتوي انتخاب از بعد معلم. است تدريس روش انتخاب آموزشي، طراحي مهم مراحل از

 هدف، به رسيدن براي كه منظمي تدابير مجموعه به. كند انتخاب را خود تدريس مناسب وشر و مشي خط بايد

  .گويند "تدريس روش" شود مي اتخاذ امكانات و شرايط به توجه با

 تجربه چيست؟

باشد و به كارها و رويدادهاي گذشته باز  اي جديد از آن مي تجربه به معني آزمودن يك كار و كسب آموخته

شود كه  رويدادهايي گفته مي اي از روانپزشكي هم تجربه به هر رويداد يا مجموعه- از بعد روانشناسي .گردند مي
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ازمعلومات كسب شده را در پي دارد. مجموعه تجارب افراد  اي پيوندند و مجموعه در زندگي شخصي به وقوع مي

اربسازماني دسته بندي نمود كه از تج توان در سه دسته كلي تجارب خانوادگي، تجارب عمومي و در زندگي را مي

 .باشد ميان اين سه دسته، تجربه سازماني مدنظر ما مي

  تعريف پيشنهاد

ارائه هرگونه ايده و راهكار در قالب نظام پيشنهادها كه باعث حل مشكل يا بهبود در فرآيندهاي موجود و  

-ن يا ساير ذينفعان سازمان ارائه ميشود كه توسط كاركنان، مديراخدمات سازمان گردد، پيشنهاد ناميده مي

  .شود

  ارزيابي از حوزه فعاليت هاي بنده به عنوان دبير تربيت بدني

  وظايف و مسئوليت هاي بنده به عنوان دبير تربيت بدني

  : باشند مي ذيل وظايف دار عهده ورزش دبيران

  آموزشگاه در هفتگي برنامه براساس آموزشگاه در منظم حضور -

  آموزشگاه مدير به نياز مورد ورزشي وملزومات تجهيزات ستفهر ارائه - 

   بهداشتي و ايمني نكات رعايت -

  امر اين به آموزان دانش ترغيب  و مناسب ورزشي لباس و كفش از استفاده -  

  آموزان دانش انضباطي و ،آموزشي ورزشي سوابق ثبت و غياب و حضور كنترل - 

  درس طرح از استفاده با دنيب تربيت درس برنامه هدفمند اجراي - 

  ذيصالح مراجع و متبوع وزارت سوي از ابالغي هاي نامه شيوه براساس  آموزان دانش ارزشيابي - 
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  آموزشگاه ورزشي امكانات و وسايل از بهينه استفاده جهت در تالش  - 

  ورزشي مستمر هاي فعاليت در شركت به آموزان دانش ترغيب- 

  بدني تربيت امر در خود عملي و علمي دانش سطح ارتقاء جهت در تالش- 

  بدني تربيت مسائل با ارتباط در آموزان دانش و مدرسه اولياء با تعامل  - 

  آموزشگاه در شده بيني پيش تصدي مورد شغل با مرتبط جلسات در شركت - 

  اداري مسئولين با همكاري و تعامل -

  ورزشي هاي استعداد معرفي و شناخت -

  آموزشگاهي مسابقات به مدرسه ورزشي هاي تيم شركت-

  اهداف درس تربيت بدني در مدارس

 دانش براي سالمتي حفظ و كسب يادگيري، _ ياددهي اساسي گيري جهت بدني، تربيت درسي ي برنامه در

  .است آموزان

 نبدو آينده، در خود سالمت حفظ جهت را الزم هاي آگاهي آموزان دانش به بايد بدني تربيت درسي برنامه

 پرش با پريدن، دويدن، رفتن، راه يعني -پايه حركات صحيح انجام ها آگاهي اين جمله از. بدهد ديگران، كمك

  .شود منتقل...  رفتن، جهش با رفتن،

 و پذيري انعطاف عمومي استقامت همچون آموزان دانش جسماني آمادگي بدني تربيت ديگر اهداف جمله از

  .باشد مي تعيين عامل فرد حركتي و جسمي سالمت در كه باشد مي قدرت

 غذا، صرف دقيق زمان با آموزان دانش. شود مي تغذيه و ورزش اين تنگاتنگ ارتباط بدني تربيت سوم هدف

  .شد خواهند آشنا مايعات و آب نقش
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 مي بدست بدني تربيت درس در آساني به رواني و عاطفي و شناختي اجتماعي، هدفهاي اهداف، اين كنار در

  .آيند

                       كرد؟ ورزش مدرسه در بايد راچ

  :كرد اشاره زير موارد ايجاد به توان مي مهم داليل جمله از 

  آموزان دانش رواني و جسماني سالمت -1

  سن با مناسب حركتي يادگيري و تكامل رشد -2

  گروهي و  فردي تربيت -3

  قهرماني ورزش براي قوي پشتوانه -4

  دنكر ورزش به عادت -5

  زندگي محيط در مضر و ناپسند عادت به آموزان دانش آلودگي از پيشگيري -6

  بردن لذت و فراغت اوقات كردن پر -7

  كالس در سازماندهي و نظم اهميت به بردن پي -8

  توانبخشي نقش داشتن -9
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  عناوين تجارب بنده به عنوان دبير تربيت بدني

  : طرح درس ساالنه  1تجربه 

بود كه و كاربردي تي هميشه بنده به عنوان دبير تربيت بدني مد نظر داشتم داشتن طرح درس ساالنه يكي از نكا

  در زير به بيان و توضيح آن مي پردازم .

باتوجه به امكان وتجهيزات مدرسه  دبتواني واقعا منظورازطرح درس كاربردي طرح درسي است كه شما

نايي هاي جسماني ومالي دانش آموزان محل خدمت ووضعيت زمين هاي ورزشي مدرسه وتوا   ،شرايط

خوداجراكنيد.دراين طرح درس شمامشخص مي كنيددريك سال تحصيلي درهرماه وهرجلسه چه مهارت 

هاومطالبي (حيطه دانشي)رابه دانش آموزان آموزش خواهيدداد. بايدبرنامه وطرح شماانعطاف پذيري الزم 

گرشرايط جوي نامناسب بودوشمامجبوربوديددركالس بمانيدآنروزرابه راداشته باشديعني پيش بيني كرده باشيد ا

  چه كاري مي پردازيد.

  : طرح درس روزانه 2تجربه 

طرح درس روزانه بود كه در زير به بيان و تبيين آن مي از تجارب ديگر تدريس من در تربيت بدني داشتن 

  پردازم .
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سه ازماه چه مهارتي رامي خواهيد آموزش ومشخص كرديددرهرجلمي كردم كه نقشه كلي تهيه  زماني

دهيداكنون نوبت آن است كه تعيين كنيد اين مهارت راچگونه با چه تمريناتي مي خواهيدآموزش دهيد.براي 

هرجلسه وآموزش هرمهارت تمريناتي راكه مي خواهيد اجرا كنيد وبازيهاي متناسب با آن راطرح ريزي 

يرباشد ولي باشروع تعطيالت تابستان شماباصرف نيم ساعت كنيدانجام اينكارشايددرنگاه اول وقت گ

  درروزميتوانيدتاپايان تابستان اين كاررابه پايان برسانيد.انجام اينكارچندمزيت دارد:

اگرشمايكباروقت خودراصرف انجام اينكاركنيدباقي سالهاي خدمت، داراي طرح درسي هستيدكه تمامي  •

جديدي درهرسال به ذهنتان آمدمي توانيدآن رابه برنامه  جزييات درآن لحاظ شده،اگرتمرين يابازي

  اضافه كنيددرواقع برنامه شمابه مرورزمان به روزخواهدشد، قدم اول تهيه اين برنامه است.   يتان

باتهيه اين طرح درس شماميدانيددقيقاهرسال به چه تجهيزاتي نيازداريدبنابراين سرانه مدرسه  •

 رادقيقادرآن بخش صرف مي كنيد.

  : دفتر ثبت فعاليت ها 3جربه ت

يكي از نكاتي كه هميشه بنده به عنوان دبير تربيت بدني انجام مي دادم ، تهيه يك دفتر فعاليت ها بود كه 

  در آن موارد زير را درج مي كردم .

           مشخصات آموزشگاه،دبيرتربيت بدني وبرنامه هفتگي •

            ليست ثبت حضوروغياب دانش آموزان •

  وضعيت وسايل ورزشي وزمين هاي ورزشي موجوددرآموزشگاه ليست •

  ليست ثبت هزينه هاي انجام شده براي فعاليت هاي تربيت بدني آموزشگاه •
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  ليست ثبت بخشنامه هاي ارسالي به مدرسه •

          ليست ثبت مشخصات دانش آموزان معاف ازفعاليت هاي ورزشي به دليل مشكالت جسماني يا •

          ير بيما

      ست ثبت صدمات و آسيب هاي ورزشي دانش آموزان در ساعت تربيت بدني لي •

      ليست ثبت مشخصات سرگروه هاي ورزشي آموزشگاه   •

ليست مشخصات و نتايج تيم هاي ورزشي آموزشگاه كه در مسابقات سطح شهرستان / منطقه شركت  •

           نموده اند

            ثبت صورت جلسه كميته ورزش •

                  صورت گرفته بااولياثبت مالقات  •

  ثبت طرح و ابتكار و خالقيت معلم تربيت بدني(به همراه گزارش تصويري وفايل هاي ضميمه)   •

  شعارهاي ورزشي هرهفته •

 ليست ارزشيابي نيمسال اول ودوم تحصيلي •

  مي كرد .  كارهايم كمك به بخشيدن نظم من را درجهت دفتربه اين

  دنيب تابلوتربيت:  4تجربه   

به عنوان دبير تربيت بدني هميشه يك تابلو مخصوص مطالب تربيت بدني در مدرسه تعبيه مي كردم . از 

دانش آموزان مي خواستم مطالب خود را در زمينه ورزشي براي نصب به مسئولي كه براي آن قرار مي دادم 
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اي بدني در دانش آموزان مي تحويل دهند .اين روش باعث افزايش اطالعات عمومي درباره ورزش و فعاليت ه

  شد .

  : لباس پوشيدن ورزشي خودم به عنوان دبير تربيت بدني 5تجربه 

سعي مي كردم لباس ورزشي بپوشم تا الگوي مناسبي براي دانش  بنده به عنوان دبير تربيت بدني هميشه 

  آموزان در زنگ ورزش باشم . در زير به تبيين اين تجربه مي پردازم .

 دانش توان امرباشد،نمي اين دهنده نشان پوشيدنمان لباس نحوه بايد شناسندپس مي ورزش معلم بعنوان مارا

 درحياط رسمي ياكفش باشلوارغيرورزشي خودمان كه كرددرحالي ورزشي لباس پوشيدن به راتشويق آموزان

 لباس پوشيدن دهيم اهميت هايمان لباس بودن ومرتب آراستگي بايدبه گذاريم،هميشه مي قدم مدرسه

 ديگران استفاده سوء رابراي ميدهدوزمينه نشان يمان حرفه مارابه اهميتي بي وچروك ،نامرتب كثيف ورزشي

 باشيدبايدخودتان وقانونمندداشته ومودب مرتب آموزاني بادانش منظم داريدكالسي دوست اگر. آورد مي فراهم

  . باشيد ومرتب ،آراسته قاتونمند،مودب

  كتبي : امتحان 6تجربه شماره 

 نظرات و بحث سرش  خيلي كه است مواردي آن از يكي ، مدارس بدني تربيت رشته  در گرفتن كتبي امتحان

 آن  مقرر شيوه  اگرچه دارم، قرار موافقان جزء حدودي تا كه هستم افرادي دسته آن از من.  دارد وجود متفاوت

  !ندارم قبول چندان را

 فرار و كننده خسته مطالب كلي گاها كه( ها رشته مقرارت و قوانين از اي صفحه...   ي جزوه يك جاي به من

 را همان بعد و دهم مي آموزش را آموزان دانش استفاده و نياز مورد لي و ساده مسائل سال طول در ،) دارند

 معموال هم نتيجه ، فرار مطلب كلي كردن حفظ نه و است اي صفحه چند ي جزوه به نياز نه.  گيرم مي امتحان
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 سواالت از مورد چند.ندارند اعتراض و شكايت  هم كنند مي كسب خوبي نمرات آموزان دانش هم كه است اين

  :است زير شرح به  امتحاناتم

  كنيم؟ مي ورزش چرا .1

  بپوشيم؟ ورزشي كفش كردن ورزش هنگام بايد چرا .2

  ) .. و ضربدري زانو ، گردپشتي. ( ببريد نام را بدني هاي هنجاري نا.3

  .بكشيد را....   زمين شكل .4

  .بنويسيد دلخواه به را...  بازي قوانين از مورد 4. 5

  مدرسه با همكاري : 6تجربه شماره 

 از كه مانند مي زمين از بيرون ذخيره عنوان به نفر دو يكي معموال هستند تيمي بازي حال در ها گروه وقتي 

  .باشد شده مدرسه به خدمتي هم نباشند بيكار دشانخو هم طوريكه كرد استفاده احسن نحو به شود مي آنها

 ريخته هاي زباله و بگيرند دستكش مدرسه بهداشت معلم از ، خواهم مي آموزانم دانش از مواقعي چنين من

 اينكه خاطر به( آموز دانش خود هم ، سرايدار هم شود مي خوشحال مدير هم. كنند  جمع را حياط توي شده

  )گيرد مي مثبت نمره
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  يين تجربياتتب

  ورزش و راه حل آن زنگ به آموزان دانش از برخي عالقگي بي علت -  1

يكي از مواردي كه بنده به عنوان دبير تربيت بدني با آن مواجه بودم بي عالقگي دانش آموزان به درس تربيت 

  بدني بود كه در زير به بيان آن و راه حل هايي براي ايجاد انگيزه در آنها مي پردازم .

ركت كودكان دربازيهاي گروهي به افزايش اعتماد به نفس، تقويت روحيه همكاري و سالمت عمومي آنها منجر ش

شود اما بعضي كودكان به ورزش و تحرك جسمي عالقه كمي دارند. بهترين راه حل براي اين مسئله اين  مي

يابند. بايد در مرحله اول مستقيما با مند نبودن كودك خود را در آنهاخواسته شودتاعلت عالقه ازوالدين   است كه 

 مشخص شدن علت بي عالقگي ميتوان راه حل مناسب راپيداوعملي كرد. او صحبت كنندبا

  بعضي از اين داليل به شرح زير است:

  انتخاب ورزش نامناسب:

كنواخت گاهي اوقات دليل بي عالقگي دانش آموزان خودمعلم ورزش است،معلم با انتخاب بازي هاوفعاليت هاي ي

وكسل آوروگاهاتكراري سبب بي عالقگي دانش آموزبه زنگ ورزش مي شود،معلم خوب بايدسعي كندهرهفته 

بادستي پربه سراغ دانش آموزان رفته وبرنامه كاري خودرادرطول سال مشخص كرده باشد،اين كالس براي هيچ 

  دانش آموزي بي عالقگي وتنبلي رابهمراه نخواهدداشت.



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي 

فت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد شغلي با قيمت فقط  ه

.www.asemankafinet.ir 

٢٠ 

 

  نش آموز:توانايي باالي دا

گاهي دانش آموزمانسبت به همكالسان خودازنظرجسماني بسيارباالاست ياقبالآن مهارت رافراگرفته پس عالقه 

اي به تمرينات واجراي مهارت نشان نميدهدبراي رفع اين مشكل مي توان از اين دسته ازدانش آموزان جهت 

  آموزش وتمرين يشتربادانش آموزان ضعيف استفاده كرد.

  گيري مهارت هاي ضروري:  عدم شكل

ممكن است دانش آموزي دراجراي مهارت يابازي اي نسبت به همساالن خودضعف داشته باشد بدليل اينكه از 

اند. به اين ترتيب به دليل ناكام  نظر توانايي فيزيكي، دامنه تمركز و توان يادگيري قوانين بازي رشد كافي نكرده

شوند. در اين گونه موارد مي   ساالن طرد و از فعاليت جسمي متنفر ميماندن در انجام بازي صحيح از سوي هم

توانندازوالدين خواسته شودتا اين بازي ها را در منزل با دانش آموزان انجام بدهند و او را تشويق كنند. او فارغ از  

وز توانايي هاي خود گيرد و در محيطي امن به بر  نگاه همساالن با تشويق آنان به سرعت قواعد بازي را فرا مي

  شود. شود. ادامه اين كار به افزايش تمايل او به ورزش كردن منجر مي  مند مي  عالقه

  برد و باخت:

گاهي اوقات عدم تحمل باخت ازسوي دانش آموزي سبب بي عالقگي وي به ورزش مي شود.دراين خصوص مي 

ان صحبت كنيم كه باخت جزئي ازبازيست توان جنبه بردباخت رادركالسمان كمرنگ تركنيم .بادانش آموزانم

ومقدمه پيروزي است.اگردانش آموزضعيفي است باارفاق طمع بردوتشويق رانيزبه اوبچشانيم تاراغب به تالش 

براي كسب پيروزي شود.ميتوان بازي هارابه صورت گروهي انجام دادتادرصورت باخت فشارتحمل باخت بجايي 

  ن تيم تقسيم شود.كه بين يك نفرتقسيم شودبين اعضاي آ
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  مشكالت دروني:

موجب ترس ازرقابت وبي عالقگي به شركت درفعاليت مي    گاهي خجالتي بودن دانش آموزياوعدم اعتمادبه نفس

گرددبراي رفع اين مشكل مي توان به اين دسته ازدانش آموزان مسئوليتهاي بيشتري دادتااعتماد به نفس 

  .خودرابدست آورده وياخجالت راكناربگذارد

  چگونگي برخورد بنده در زنگ ورزش با دانش اموزان داراي بيماري صرع  - 3

يكي از مشكالتي كه بعضي از دانش آموزان در كالس هاي تربيت بدني داشتند بيماري صرع بود كه بنده با 

  مطالعات زياد راه هايي براي اين دانش آموزان در زنگ ورزش پيدا كردم كه در زير بيان مي كنم :

 اين در. شود مي مغزي عصبي هاي سلول بين طبيعي ارتباط قطع موجب كه است مغزي بيماري يك صرع

 عالئم بدون فرد آن ازانواع دربسياري داردكه مختلفي انواع صرع. شود مي مكرر هاي تشنج دچار فرد بيماري،

 بيني پيش آنرا و آورد ربخاط را خود تشنج زمان تواند نمي فرد لذا گردد مي تشنج دچار ناگهاني بطور خاصي

  .كند

       دارند؟ را ورزشي هاي فعاليت در شركت اجازه هم صرع به مبتال كودكان

 و نفس  به اعتماد ارتقاي و عمومي سالمت وضع بهبود باعث ورزشي هاي فعاليت در بيماران اين حضور بله،   

 با رابطه در اي بيانيه صدور به منجر ،1983 سال در شده  انجام هاي تالش. شود مي آنها شخصي مندي رضايت

 صرع به مبتال كودكان وقتي: «است آمده بيانيه اين در. شد ورزشي هاي فعاليت در صرع به مبتال كودكان حضور

 و تشنج كنترل مناسب، پزشكي هاي مراقبت دارند، ورزشي هاي فعاليت و بدني تربيت هاي برنامه در حضور قصد

 نظارت تحت صرع، به مبتال كودكان ديدگاه، تغيير و بيانيه اين صدور با.» است لزاميا برايشان كافي هاي نظارت
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 هاي فعاليت از آنها مطلق محروميت پايان معناي به اين و كنند مي شركت مدارس ورزشي هاي فعاليت در طبي،

  .است بدني

 و ترس در بيايد پيش اي حادثه و تصادف ورزش، هنگام كه اين از همواره صرع به مبتال افراد وابستگان و والدين

 كنار ورزش از را او دليل اين به و است صرع بيماري به مبتال ما  آموزان دانش اينكه اما برند، مي سر به اضطراب

 دانش والدين به دادن آگاهي و خودتان آگاهي بردن باال با بدني تربيت معلمان شما نيست درستي كار بگذاريم

  .داريد نگه آموزان دانش ساير كنار در ورزش زنگ در را آموزان دانش از تهدس اين توانيد مي آموز

  :صرعي بيماران با آن ارتباط و ورزشي مختلف هاي فعاليت

  شديد تنفسي هاي فعاليت

 به ورزش هنگام در بدن نمك و آب دادن دست از ورزشي، عمليات انجام حين در زياد زدن نفس نفس گاهي

 است بهتر بنابراين. كند صرع حمله بروز آماده را فرد است ممكن ها، ماهيچه زياد عاليتف و زياد كردن عرق دليل

 داراي كه هاي فعاليت در آن جاي به و كنيم منع شديد تنفسي و تداومي هاي فعاليت اجراي از را آنان  كه

 حين در بيشتري تراحتاس زمان نيازمند آموزان دانش از دسته اين دهيم اقرار است تناوبي و كوتاه هاي دويدن

 كه فعاليتي براي را آموزان دانش مدرسه حياط در شما اگر. هستند عادي آموزان دانش به نسبت تمرينات

  .كنيد استفاده بازي ناظر يا داور بعنوان مصروع آموز دانش از ميتوانيد ايد كرده دهي سازمان است استقامتي

  رقابتي هاي فعاليت

 است زا خطر مصروع فرد براي باشد داشته زيادي رواني و هيجاني فشارهاي هك رقابتي هاي فعاليت اجراي

             .نشود داده شركت اي مسابقه و رقابتي هاي فعاليت در است بهتر بنابراين
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  برخوردي و تماسي هاي ورزش

 نيامده تدس به صرعي بيمار شدن حال بد و سر جزئي صدمات بين رابطه بر مبني مدركي هيچ تاريخ، اين تا

 ورزش به خواهند مي كه معلوم بيماري سابقه با صرعي بيماران كه دارند مي اظهار مولفين از برخي اما است،

 گونه هيچ اينكه دليل به اين بنابر. ساخت منصرف بايد بپردازند،) هندبال بستكبال، فوتبال،( مثل تماسي هاي

 از نبايد را صرعي بيماران كه داند مي ابراز مؤلفين از ريبسيا ندارد وجود ها ورزش اين بودن مضر بر دال مدركي

 وي از ها فعاليت اين در آموز دانش دادن شركت صورت در امابهتراست. ساخت محروم ها ورزش اين در شركت

  .نيايد وارد وي سر به اي ضربه خوردن زمين صورت در تا كند استفاده ايمني كاله از شود خواسته

  صرع حمله به كننده عدمست ورزشي فاكتورهاي

  .ميكند حمله بروز رامستعد فرد ورزش طي مفرط خستگي        ·

  .كند مي حمله بروز مستعد را فرد هم خوابي كم        ·

  ورزش به پرداختن طي بدن آبي كم        ·

  بدن امالح زياد دادن ازدست        ·

  مرطوب و گرم هواي در ورزش يا شديد ورزش از ناشي بدن، حرارت افزايش        ·

  نامناسب و شديد ورزش بدنبال خون قند كاهش        ·
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  خالصه كارهاي بنده در مواجه با دانش اموزان داراي بيماري صرع : 

 در را او ميتوانيم است صرع بيماري دچار كه هستيم مواجه آموزي دانش با خود، آموزان دانش ميان در اگر

  كنيم توجه نكته چند  به است الزم فقط هيمد شركت كالس ورزشي هاي فعاليت

  .است كرده رامصرف خود داروي آيا كه شود سوال آموز دانش از ورزش شروع از قبل

 در ازشركت را او است خسته كرد بيان كه صورتي در شود سوال اش جسماني وضعيت درباره آموز دانش از

 ها فعاليت ادامه از را او كرد مشاهده وي در را خستگي آثار معلم كه صورتي در يا كنيم منع روز آن هاي فعاليت

  .كند منع

  .كند استفاده... و بند آرنج زانوبند، ايمني، كاله چون حمايتي وسايل از تا شود خواسته وي از ورزش حين در

 عصر حمله به شدن مستعد و آبي كم دچار تا كرده مايعات نوشيدن به تشويق را او ورزش از بعد و درحين قبل،

  .نگردد

  .نگردد قندخون افت دچار تا نمايد استفاده كربوهيدراتي و قندي مواد از تا گردد توصيه ورزش از بعد و قبل

  .آوريم بعمل ممانعت مرطوب و گرم هواي در طوالني و شديد هاي ورزش از

  و چالش هاي بنده به عنوان دبير تربيت بدني مشكالت

 كه جهاتي از و داشته عهده بر را تربيت و تعليم خطير وظيفه معلمان، ساير همچون كه بدني تربيت معلمان   

 كه عامه نظر خالف بر تحصيلي سال طول در باشد، نيز مؤثرتر كارشان شايد آمد، خواهد ميان به آن ذكر بعداً

  .باشند مي روبرو اي عديده مشكالت با. دارند مدرسه در تري راحت كار بدني، تربيت معلمان معتقدند،
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 تا شده موجب... و اوراق تصحيح و كتبي امتحان نداشتن كالس، چارچوب به بدني تربيت درس نبودن وابسته

 تصور، اين برخالف اما. است مدرسه معلم دردسرترين بي و ترين راحت بدني تربيت معلم كنند، تصور مردم عموم

 دبيران سنگين وظيفه به آنها به دقت با توان مي كه مواجهند متعددي زاي استرس عوامل و مشكالت با

 با بتوان تا شده اشاره آنها اهم به ذيالً لذا. برد پي دارند عهده بر همكاران ساير كه اي وظيفه بر عالوه بدني، تربيت

  :كرد اقدام آنها حل جهت در همكاران مساعدت با و مسوولين طرف از دقيق ريزي برنامه

  ورزشي ناسبم فضاي و امكانات وجود عدم يا كمبود -1

 داراي فوتبال، ميدان برداشتن عالوه و توپ چند از ورزش، زنگ در توپ يك جاي به كه مدارسي است، پرواضح

 و معلم بين تنش و برخورد كاهش و ورزش معلم كارايي افزايش موجب باشند،... و بسكتبال واليبال، هاي ميدان

 انتفاعي غير مدارس منجمله مدارس، برخي در ورزشي مناسب فضاي كمبود همچنين. شود مي آموزان دانش

 حياط در نيز بعضي و پرداخته ورزشي رشته يك به را ورزش زنگ مجبورند آموزان دانش بعضي كه استيجاري

  .شود مي شاگردان بين برخوردهايي موجب خود. بمانند بيكار مدرسه

  آموزان دانش سالمت كننده تهديد عوامل -2

: مانند شاگردان سالمت كننده تهديد عوامل برخي. باشد مي مدرسه اولياي ايفوظ از شاگردان، سالمت حفظ

 گاه  كه... و مدرسه ورزشي ميادين خطكشي و ديوارها بين مناسب فاصله نشدن رعايت دروازه، هاي ديرك

 جهت كه شده بخشنامه البته. است شده موجب همكاران براي را حقوقي مشكالت آن پي در و جسمي صدمات
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 است شايسته كه شود مي پيشنهاد لذا. كند درخواست مدرسه مدير از بدني تربيت معلم كتباً بايد موانع، اين رفع

  .كند واگذار مدارس محترم مديران عهده بر مستقيماً را مسووليت بخشنامه، صورت به موارد اين

  

  ورزش كالس عنوان به مدرسه حياط نامطلوب شرايط -3

 در. چشند مي را روزگار گرم و سرد قولي، به لذا و بوده مدرسه حياط در حضور به مجبور بدني تربيت معلمان

 انواع از كشورمان اينكه به توجه با لذا. مندند بهره كالس داخل مطلوب نسبتاً شرايط از همكاران ساير كه حالي

 از اقليمي عناصر زا ناشي كه( هوايي و آب نامطلوب اثرات كاهش جهت است شايسته باشد مي برخوردار اقاليم

 كه باشد اي گونه به مدارس حياط و ساختمان طراحي ،)باشد مي... و باران باد، سرما، آفتاب، شديد تابش: قبيل

 حياط در همچنين. شود اقدام مدارس در ورزشي سالن ساخت به االمكان حتي و باشد منطقه اقليم با هماهنگ

 حياط در كامل نظارت براي را شرايط بهترين تا شده تعبيه بدني تربيت معلم استقرار براي مناسب مكاني مدرسه

  .باشد داشته مدرسه

 از خارج و آزاد نسبتاً را خود كه شاگرداني بر و مدرسه حياط وسعت به كالسي بر نظارت -4

  .است بدني تربيت معلمان مشكالت ديگر از پندارند، مي كالس چارچوب

  مردم عامه نظر در بدني تربيت درس بودن اهميت كم -5

 بدني تربيت كتاب نبود مدارس، در بدني تربيت متخصص معلمان نبود: به توان مي بودن، اهميت كم داليل از

  ....و



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي 

فت هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد شغلي با قيمت فقط  ه

.www.asemankafinet.ir 

٢٧ 

 

 شخصيتي هاي ويژگي داراي سو يك از كه راهنمايي مقطع آموزان دانش با داشتن سروكار -6

 ناآرام روان داراي و هستند متوسطه طعمق شخصيتي هاي ويژگي داراي ديگر سوي از و) ابتدايي مقطع( كودكي

 ايجاد همكاران براي را مشكالتي سال، طول در ارتباط و تعامل نحوه لحاظ از بلوغند، و نوجواني دوره خاص

  .كند مي

  

 از دارند جسمي مشكل نوعي به كه شاگرداني با بدني تربيت معلمان تعامل نحوه -7

... و ورزش به عالقه بي يا وزن اضافه داراي شاگردان ريوي،-قلبي ايه بيماري عضو، نقص داراي آموزان دانش قبيل

 مي محترم همكاران مشكالت ديگر از دادن نمره و امتحان گرفتن نحوه نيز و ورزشي هاي فعاليت انجام حيث از

  .باشد

 اخالل و مزاحمت موجب ،باشند مي بيكاري وقت داراي كه هايي كالس شاگردان حضور-8

  .شوند مي بدني تربيت كالس در

  وظايف معلمان تربيت بدني :

  معلم در مدرسه

   

معلم تربيت بدني معموأل عالوه بر وظايف مستقيمي كه بر عهده دارد در اداره كردن برنامه هاي ديكر مدرسه نيز 
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مسئوليتهايي را تقبل مي كند :معاونت، مربي گري ، ناظم شدن ،سرپرستي فعاليتهاي فوق برنامه از آن جمله 

 .ستا

  وظايف عام

ويژگي هاي يك معلم تربيت بدني او را قادر ميسازد كه در اداره كردن مدرسه نقش مهمي به عهده بگيرد .او با 

شخصيت خود ، هنر مديريت ،خالقيت و ابتكار ، حسن سلوك و اخالق خود ،هميشه مايه سكون ،آرامش ،نظم و 

  .  انظباط و تسهيل امور جاري محيط آموزشي خود مي گردد

معلمان خوب تربيت بدني كه به راحتي از عهده اداره كردن يك موسسه عظيم آموزشي بر مي آيندعمومأ از 

    شخصيتي قوي كه مويد بزرگ منشي ، ثبات عاطفي و درستي اوست- 1:  ويژگي هاي زير برخوردارند

   از لحاظ شغلي ، براي آموزش تربيت بدني تخصص گرفته است- 2

   گي برخوردارنداز پشتوانه خوب فرهن- 3

در زمينه رشد و پرورش كودكان داراي معلوماتي است كه اساس برنامه ها و تجربه هاي آموزشي او را تشكيل - 4

    مي دهد

    توانايي اين را دارد كه ،دامنه تخصص خود را توسعه دهد ودر راه ارتقا آن تالش مستمري بعمل آورد  -5

    قف است و مي تواند آن را به ديگران تفهيم نمايدبر لزوم و اهميت تربيت بدني و نقش آن وا- 6

    تمايل خودرا به كار نه تنها با ورزشكاران با استعداد بلكه با كليه دانش آموزان نشان مي دهد- 7

  اي بسياري از فعاليتهاي ورزشي را عمأل نشان دهد    قادر است تا مهارتهاي پايه- 8
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 نقش مربيان ورزش در آموزش مهارت هاي زندگي

ورزش مي تواند عرصه پيشرفت را «پروفسور تارا اسكن الن، روانشناس ورزشي از دانشگاه كاليفرنيا مي گويد: 

براي جوانان فراهم آورد. كودكان و نوجوانان مي توانند در اين عرصه گسترده، مهارت هاي زندگي مانند چگونه 

ن، قاطعانه اظهار نظر كردن و تشريك مساعي و همكاري كردن را بياموزند البته نمي توان از ارتباط برقرار كرد

 .نقش مؤثر مربيان دلسوز و والدين صرف نظر كرد

مهارت هاي زندگي آموخته شده بايد تقويت شوند تا بتوان از آنها در صحنه هاي مختلف زندگي استفاده كرد و 

 «.از آنها بهره جست

اور است كه: بايد به نوجوانان بياموزيم مهارت هاي زندگي را كه از عرصه هاي مختلف ورزشي وي بر اين ب

آموخته اند، در زندگي روزمره مي توانند به كار ببرند. بايد به آنان ياد بدهيم كه در برخورد با همساالن خود و 

كنيم مي توانيم شاهد لذت آنها  والدين و مربيان چگونه عمل كنند و اگر به عنوان يك مربي ورزش مجرب عمل

 .در به كارگيري اين مهارت ها در برخوردهاي اجتماعي باشيم

لذا با سازمان دهي ورزش هاي گروهي، دانش آموزان در مدارس مي آموزند كه چگونه مهارتها را فراگيرند، به 

د كه چگونه تعهد و احساس ديگران كمك كنند و به خودباوري و اعتماد به نفس دست يابند.جوانان بايد بدانن

مسئوليت در فعاليت هاي گروهي ورزشي موجب مي شود تا آنان توانايي الزم را براي پذيرش مسئوليت در 

 .زندگي به دست آورند

تواند سطح انرژي شما را باال ببرد و حتي به شما كمك كند كه از نظر عاطفي  ورزش كردن، به اندازه مناسب، مي
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دقيقه يا بيشتر فعاليت بدني متوسط  60اند كه بزرگساالن  اشيد. كارشناسان توصيه كردهاحساس بهتري داشته ب

    تا شديد را در هر روز به طور منظم انجام دهند.

    و فوايد ها پاداش ●

 مواد كند؛ توليد اندروفين بدن شود مي باعث تمرين. رساند مي فايده مغز جمله از بدن هاي قسمت تمام به ورزش

 كه كند كمك افراد از برخي به تواند مي تمرين. كند شادي و آرامش احساس فرد شود مي باعث هك شيميايي

المت رواني از قبيل افسردگي ماليم و خودباوري مؤثر س مسائل بهبود در تواند مي همچنين ورزش. بخوابند بهتر

    باشد و به شما كمك كند كه ديد بهتري نسبت به مسائل داشته باشيد.

   هوازي تمرين ●

 قلب يك داشتن براي خوب شرايط توانيد مي شما. دارد دوست را خوب ورزش عضالت، ديگر مشابه هم قلب

شود قلب اكسيژن  هاي هوازي نوعي از تمرين است كه باعث مي . تمرينكنيد فراهم هوازي هاي تمرين با را سالم

كشيد، به  تر نفس مي د همانطور كه سريعكند و عضالتش را به تحرك وادارد. شما متوجه خواهيد ش را پمپاژ 

شود و در  تر مي كند، قوي رسد. هنگامي كه قلب شما اين نوع تمرين را دريافت مي تان اكسيژن بيشتري مي بدن

    كند. هاي بدن كارآمدتر عمل مي رساني به همه بخش اكسيژن

فعاليت شديد انجام دهند. اگر شما  اي دقيقه 20بخش  3 در حداقل روز هر نوجوانان كنند مي توصيه كارشناسان

كنيد، كه بسيار خوب است.  كنيد، احتماال بيش از مقدار توصيه شده فعاليت مي هاي تيمي شركت مي در ورزش

دهند، عبارتند از شنا، بسكتبال، فوتبال،  هاي هوازي خوبي را ارائه مي هايي كه به شما تمرين برخي از ورزش
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هاي زيادي براي انجام  هاي تيمي شركت نداريد، باز هم نگران نباشيد؛ راه شهاكي وچوگان. اگر شما در ورز

روي  تمرين هوازي توسط خودتان يا با دوستان وجود دارد كه شامل دوچرخه سواري، دويدن، شنا، رقص و پياده

    تر است. نها در هنگام رفتن به مدرسه يا محل كار يا دانشگاه آسا سريع است. در واقع انجام اين نوع تمرين

    قدرتي تمرين ●

 سود تمرين انجام از نيز شما بدن عضالت بقيه برد؛ مي بهره منظم تمرين انجام از كه نيست اي عضله تنها قلب،

دهد  شوند و اين موضوع به شما اجازه مي تر مي ها قوي گيريد، آن كار مي تان را به . هنگامي كه شما عضالتبرند مي

كه احساس خستگي بكنيد. عضالت قوي همچنين در هنگام تمرين از  باشيد، بدون آنتري فعال  كه مدت طوالني

كنند. به ياد داشته باشيد كه عضله، در  هاي مفصلي كمك مي مفاصل شما محافظت و به پيشگيري از آسيب

 تان به شما كمك سوزاند؛ بنابراين ساختن عضالت هنگام استراحت، انرژي بيشتري نسبت به بافت چربي مي

    تان را حفظ كنيد. هاي بيشتري را بسوزانيد و وزن مناسب خواهد كرد كه كالري

  پذيري انعطاف تمرين ●

داشته باشيد؛ به اين معني كه عضالت و مفاصل شما به  پذيري انعطاف بدن كه كند مي كمك شما به ورزش

آمدن  تر از بقيه نگران كشپذير هستند، كم شدن داشته باشند. افرادي كه انعطاف راحتي قابليت كشش و خم

ها را بهتر  كند كه ورزش پذيري همچنين كمك مي ها باشند. انعطاف رگ شدن يا پيچ خوردن آن به عضالت و رگ

    انجام دهيد.
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  مقدارخيلي زياد از يك چيز خوب ●

ارخوب كه تمرين يك راه بسي در ورزش هم مثل خيلي ديگر از كارهاي خوب ممكن است افراط شود. با وجود اين

اش هم صحيح نيست. بدن به كالري كافي نياز دارد. شما  براي حفظ وضعيت مناسب بدن و سالمت است، زيادي

براي رشد، حفظ تندرستي و سالمت روان به انرژي به عنوان سوخت نياز داريد؛ ورزش بيش از حد به عنوان 

   همراه داشته باشد. هايي را تواند زيان ها و كاهش وزن، مي  تالشي براي سوزاندن كالري

 حد از بيش كه دختراني از بعضي. كنيد مشور پزشكتان با است بهتر كنيد ورزش بايد چقدر دانيد نمي شما اگر

 «آمنوره»اي كه به نام  شان متوقف يا نامنظم شود؛ بيماري ن است كه سيكل قاعدگيممك كنند، مي تمرين

دهند، كمتر قادر به تأمين كلسيم براي  از دست مي شود. دختراني كه سيكل قاعدگي منظم را شناخته مي

هاي جدي  هايشان هستند كه اين امر به مرور زمان به كاهش تراكم استخوان و افزايش خطر آسيب استخوان

آورد كه به عنوان  مفصلي منجر خواهد شد. تركيب آمنور، اختالل غذايي و پوكي استخوان حالتي را به وجود مي

   شود. ناخته ميمثلث زن ورزشكار ش

 بايد هم ورزش در حتي كه دريافت توان مي راحتي به مغز، و مفاصل عضالت، قلب، براي ورزش فوايد به توجه با

 ار گذاشت و اعتدال را رعايت كرد و به تمرين و ورزش عاقالنه روي آورد. كن را ها تفريط و افراط
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  ارائه برنامه آينده

  رشتهاطالع ازسهم سيستمهاي انرژي در  - 1

هم چنانكه مي توانيد منابع انرژي متفاوتي داريم كه باتوجه به زمان فعاليت به توليد انرژي مي پردازند .منبع   

انرژي اعمال   ATP_OC  است تأمين مي نمايد .منبع 6تا4انرژي اعمالي راكه مدت اجراي آن ها   ATP انرژي

رابدون  60- 45عضالني امرژي فعاليتها ي  راتأمين مي كندكه درصورت طول كشيدن فعاليت گليكوژن 15-20

حضور تامين مي كند وبه همين دليل توليد اسيد الكتيك كرد و موجب بروزخستگي در فرد مي شود درنتيجه 

حين انجام هرمرحله ،زمان استراحت مناسب بايد داده شود منبع ديگر انرژي حاصل ازسوخت چربي است كه 

ات طوالني مدت وباشدت كم مورد استفاده قرار مي گيرد. به عنوان نمونه ( اكسيژن ) وباانجام تمرين  Oدرحضور

تأمين مي شود ومابقي ازسيستم اسيد   PC-ATP % انرژي مصرفي از منبع80دربسكتبال وواليبال بيشتر از

  الكتيك مي باشد .

  استفاده از اصل اضافه باردرتمرينات - 2

ا وروشها راباتكيه براين اصل انجام داد .مثالً انجام درازنشت با كمي تأمين و تفكر مي توان مهمترين برنامه ه  

عدد درازنشست مي رود ديگر برايش عادي مي شود واين مربي است كه بايد با  40باتوپ وقتي دانش آموز هربار 

افزايش تكرار ،شدت و مدت تمرين به بهبود قدرت و استقا مت عضالت شكم دانش آموزان بپردازد ولي متأسفانه 

راغلب موارد ديده مي شود كه معلم حتي ازبردن دانش آموزان به نمازخانه هم دريغ مي ورزد با استفاده از اصل د

  فعاليت هدفمندي وادارد . 50تا 45اضافه بار مي توانست دانش آموزان رابه جاي فعاليت دريك ساعت ورزشي به 
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  شناخت عوامل مهم آمادگي جسماني -3

مت ، چابكي ، توان ، هماهنگي و انعطاف پذيري و روشهاي تمريني براي بدست نظير قدرت ،سرعت ،استقا 

روز  آوردن پيشرفت در هريك ازموارد باال .آمادگي جسماني شامل باالترين توانايي انسان درانجام فعاليت بدني

ن مي فراوان ورفع خستگي در صورت بروز آ   مره بانيرومندي و هوشياري بدون احساس خستگي وصرف انرژي

دقيقه كار وتمرين  5عروقي بايد فرد توانايي ادامه –باشد .مثالً براي افزايش استقامت دستگاه تنفسي وقلبي 

اينتروال وبازي سرعت  –نظير دويدن ، دوچرخه سواري ، دويدنهاي پيوسته و مداوم ، باسرعتهاي مختلف 

امقاومت كم وتعداد تكرار زياد افرايش مي يابد . راداشته باشد . استقامت عضالني بااستفاده از تمرينات تدريجي ب

اما قدرت زماني افزايش مي يابد كه عضالت در محدوه اصلي اضافه بارتمرين داده شوند واين تمرينات معموالً به 

آهستگي انجام مي شوند درحاليكه تمرينات مربوط به توان با حداكثر سرعتي كه امكان پذير است به اجرا درمي 

ورد انعطاف پذيري نيز از آنجا كه بيشترورزشها به آن نياز دارند حتي دويدنها وراه رفتنها ي آرام و نيز آيد .در م

  براي جلوگيري از آسيب ديدگي انجام تمرينات مربوط به آن ضروي به نظر مي رسد .

  شناخت روشهاي تمريني - 4

رامتناوباً انجام مي دهند بين هر دومرحله الف) تمرين تناوبي كه عده اي از شاگردان دسته اي ازمراحل تمرين 

تمرين استراحت وجود داردكه اين نوع تمرين بايد باتوجه به دستگاه انرژي مورد نظر جهت گسترش آن ، 

 انتخاب استراحت نوع و استراحت و فعاليت به به نسبت ها دوره و تكرارها تعداد چنين هم و   انتخاب نوع فعاليت

  . شود

  كه درآن دستگاه اكسيژن منبع انرژي غالب مي باشد .ب) دوي تداومي : 

  ج) بازي سرعت ( فارتلك ) شامل دوهاي سريع و آهسته بطورمتناوب مي باشد .
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  .  PC-ATP د) تمرينات سرعتي جهت گسترش سيستم

  و) سرعت هاي منقطع و .....مي باشد .

جاكينگ و سرعتهاي تناوبي محور  –از ميان روشهاي باال روشهاي تمريني دوي آهسته ، دوي سريع تداومي 

عمده آنها توسعه دستگاه اكسيژن است و تمرينات سرعتي ، سرعتهاي شتابي وسرعتهاي منقطع كه محور عمده 

  و اسيدالكتيك مي باشد .  PC-ATP آنها توسعه

  تمرينات تناوبي ، دوهاي تكراري وفارتلك هردوسيستم هوازي وبي هوازي رابهبود مي بخشد .

ازهمه اينكه بداند چه نوع روش تمريني رابراي چه نوع ورزشي مورد مهمتر - 5

  استفاده قرار دهد ؟

پاسخ به آن منوط به دانستن اين است كه روشهاي گوناگون تمرين تاچه اندازه سبب توسعه دستگاهها ي   

  مختلف انرژي مي شود و اينكه درهر ورزشي چه نوع دستگاهي بيشتر مورد استفاده قرارمي گيرد.

يك مربي ورزش باداشتن اطالعات تخصصي فوق مي تواند به انتخاب بهترين روس تمرين جهت بهبود عملكرد 

ATP- % انرژي از سيستم80ورزشي دانش آموزان بپردازد .بطورمثال گفتيم كه درواليبال و بسكتبال بيش از 

PC  ينات تناوبي و تمرينات تأمين مي شود ، هم چنين مي دانيم كه روشهاي تمريني سرعت منقطع ، تمر

% اين سيستم راتقويت مي كنند پس نتيجه مي گيريم كه اگر يكي از دورشته واليبال يا 80سرعتي نيز بيش از 

بسكتبال راآموزش مي دهيد حتماً ازتمرينات تناوبي ، سرعت هاي منقطع وتمرينات سرعتي جهت بهبود 

  عملكرد دانش آموزان خود استفاده كنيم .
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رد ذكرشده همه منطبق بااصول علمي وبراساس تحقيقات فراواني استوار است اما صرف اطالع معلم اگر چه موا

ازاين موارد كافي نيست .هر چند خواست معلم براي پويايي كالس عنصر اصلي تحرك در كالس تربيت بدني 

ت مدرسه وباوجود حداقل است .اما معلم بايد اقداماتي را انجام دهد تا ضمن برنامه ريزي مناسب د رحد امكانا

فضا، چهار چوب فعاليتهاي مشخص شده رانيز رعايت كرد وباشد واز سليقه اي اداره كردن كالس بپرهيزد 

وزمينه شركت كليه دانش آموزان رادر فعاليتهاي تربيت بدني فراهم سازد .اگر نگاهي دقيق ترداشته باشيم مي 

ين تربيت بدني تحصيل كرده افزوده مي شود ولي متأسفانه روز به بينيم علي رغم اينكه روز به روز برتعداد معلم

روز برتعداد شاگرداني كه به هر بهانه ازورزش دراين زنگ فرارمي كنند ، افزوده مي شود .اين درحالي است كه 

سال  20- 15درجهان پرسرعت امروزي كه همه چيز روبه پيشرفت لحظه به لحظه است ما هنوز طرح درسهاي 

فاده مي كنيم ،هنوز همان تمريناتي رابه شاگردان خود مي آموزيم كه معلمان مابه ماآموخته پيش است

سال پيش هم  3- 2انددرحاليكه دانش آموزان ما نه تنها دانش آموزان چندسال پيش نيستنددانش آموزان 

  نيستند ونيازهاي حركتي و فعاليتهاي آنها تغيير كرده وتنوع زيادي رامي طلبد .

         .گردان امروز ما از اين همه تكرار خسته شده و خواهان چيزهاي نو و جديد هستندديگر شا

از طرف ديگر تفريحات كاذب و كم تحرك نظير بازيهاي كامپيوتري ، اينترنت و ... به قدري رشد يافته كه در 

ه شاگرد ما بهتر از آينده اي نه چندان دور ، فقر حركتي گريبانگير جامعه ما خواهد شد . فراموش نكنيم ك

  حركتي معلم خود را ارزيابي مي كند و خيلي سريع مي فهمد كه معلم با برنامه در كالس حاضر شده يا نه .

متأسفانه معلمين ما يك طرح كليشه اي و مشخص را اجرا مي كنند در حالي كه آنچه مد نظر ماست نوشتن 

  رت يا پيشرفت هر نوع فاكتور آمادگي جسماني است .جزء به جزء تمرينات همراه با تنوع جهت آموزش هر مها

مطمئن باشيد از آنجا كه در اين زنگ بايد حواستان به هزارو يك چيزباشد في البداهه نخواهيد توانست تنوع 

الزم را در تمرينات لحاظ كنيد پس اهداف جزئي و تمرينات را بصورت جزء به جزء مشخص كنيد و فراموش 
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ساسي در تمرين است كه ضمن جلوگيري از خستگي شاگردان ، پيشرفت آنها را تضمين نكنيد تنوع يك اصل ا

  مي كند و به شما نيز در اداره بهتر كالس و احساس رضايت حاصل از كار كمك خواهد كرد .

دقيقه زنگ تربيت بدني حتي براي توسعه سالمت موجود نيز بسيار كم است ولي به هر حال پر 90هم مي دانند 

دن همين يك زنگ هم بهتر از نبود آن است پس آنچه كه با نوجه به زمان و مكان در اجتيار شما براي بار بو

انجام روشهاي تمريني گوناگون بايد مورد توجه باشد شامل به وسايل ، فضاي موجود ، شكل انجام تمرين و 

  الگوي تمرين است .

ن وظيفه بديهي به نظر مي رسد اما گاهي به علت هزينه وسايل : وسيله ها بايد مناسب و كافي باشند . اگر چه اي

، زحمت ودرد سر يا بي دقتي مورد غفلت قرار مي گيرد . بايد بهترين وسايلي را كه بودجه شما اجازه مي دهد 

براي دانش آموزانتان در مدرسه تهيه كنيد ، وسايلي كه مطابق با قوانين و معيارهاي موجود باشد و به گونه اي 

و نگهداري شوند كه در هر زمان براي فعاليت داراي ايمتي باشد . طبق قانون ، معلم و ورزش بايد در طرز  تعمير

انتخاب به توزيع ، استفاده ا زبرخي وسايل مورد توجه قرار گيرد و در صورتي كه مورد استفاده قرار نمي گيرند . 

  . در مكان غير قابل دسترسي نگهداري مي شود تا خطر ساز نباشد

فضاي موجود : همه واقفيم كه در داشتن اماكن مناسب ورزشي محدوديتهاي زيادي داريم كه اين امر بخصوص 

يكي از عوامل كم تحركي جوانان بخصوص دختران بعد از سن بلوغ مي باشد . تنها مكان ورزشي براي دختران ، 

اشته باشند و عالقه اي هم به ورزش در دقيقه اي ، البته ااگر معلم خوبي د 90مدرسه است آن هم در يك زنگ 

آنها به چشم بخورد وگرنه ترجيحاً از ورزش كردن امتناع مي ورزند . عالوه بر آن در فضاهاي كم و فشرده فعلي 

با تعداد زياد دانش آموزان اجراي برنامه هاي تربيت بدني داراي كيفيت خوب و غني دست ياري مدير و همه 

  ند .كاركنان مذرسه را مي طلب
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شكل انجام تمرين : تحوه استقرار دانش آموزان در اجراي هر تمرين مي تواند تغيير كند و به تنوع در اين امر 

  كمك كند مثالً

  الف ) در چند گروه ، سر گروهها روبروي با فاصله مناسب .    

  ب ) به شكل نيمدايره يا دايره ي كامل قرار گيرند .    

  د قرار گيرندج ) به شكل شعاعهاي خورشي    

  د ) گروهها به صورت شكلهاي هندسي قرار گيرند بصورت + كه وسط آن خالي باشد     

  و ) دو. نفر ، دو نفر رو بروي هم     

  ه ) بصورت نيمدايره با فاصله از هم ( تو در تو )    

  الگوي تمرين :شامل روشهاي تمريني زير همراه با رعايت اصل از آسان به مشكل .

  ا : در نظر گرفتن بازيهاي متنوع و مختلف جهت افزايش انگيزه دانش آوزان .بازي ه1   

تمرين به صورت الگو : معلم الگوي كاملي از مهترت مورد نظر ارائه مي كند و دانش آموزان ابتدا بصورت سايه 2  

  زني و سپس با توپ بصورت انفرادي تمرين مي كنند .

با زخوردي متناسب با رفتار شما و در واقع برابر آن ارائه مي كند تمرينات  از آنجا كه ديوار ،  تمرين با ديوار :  3

  با ديوار مي تواند بسيار مفيد باشد .

از آنجا كه هر دو انسان مي باشند تمرين به شكل باز تر ئ با متغيرهاي بيشتر انجام مي   تمرينات دو نفري :4

  شود و در واقع كمي مشكل تر مي شود .

در اين مرحله با توجه به ميزان تبحر شاگردان ، نفر برتر را در مقابل هر گروه در ستونها ي   ي :تمرينهاي ستون5

مشخص قرار مي دهيم تا به تمرين ادامه دهند در اين مرحله بعد از مدتي مي توانند افراد گروه يكي يكي 

  جايگزين اين فرد شوند .
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دو به دو رو به هم است قرار مي گيرند بار اول هر شاگردان بصورت چند ستون كه   وبروي هم :ر ستونهاي  6

كس بعد از اجراي مهارت به انتهاي ستون خود مي رود وبراي بار دوم هر كس بعد ازاجراي مهارت به انتهاي 

  ستون مقابل خود مي رود .

نهايي گروه به شكل مثلث و در سه رأس آن در ستو 3مثالً شاگردان در   : مختلف هندسي شكلهاي در تمرين  7

ستون كه  4قرار مي گيرند و هر كس به نوبت اجراي مهارت كند . يا به شكل مربع يا در شكل بعدي بصورت 

بصورت + و با فاصله از هم هستند قرار بگيرند ئ براي بار اول هر كس بعد از اجرا ي مهارت انتهاي گروه خود 

عدد انجام  3تا  2نات را مي توان با افزايش توپها به قرار گيرند و در بار دوم در انتهاي گروه مجاور ، همين تمري

  داد البته نياز به هماهنگي بيشتر بين گروهها دارد .

افراد به صورت دايره قرار مي گيرند و يك نفر در وسط دايره و به اجراي مهارت مي   : مختلف جهات در تمرين  8

  پردازند .

دي مي شود اعمال كرد و شاگردان را در ستونهايي با فاصله در اين قسمت تنوع زيا به صورت امدادي : تمرين  9

قرار داد هر دانش آمئز بعد ا زاجراي مهارت توپ را به نفر بعدي بسپارد اين تمرين برا ي انجام دوها كاربرد 

  زيادي دارد .

با  ايجاد رقابت بين دانش آموزان در انجام صحيح مهارت و سرعت عمل در اجراي آن  : رقابتي تمرين 10

  مشخص نمودن زمان و تعداد و تكرار و اعالم گروه برنده .

در مواقعي ا زتمرين به دانش آموزان اجازه دهيم كه در ذهن خويش به تمرين بپردازند و   : ذهني تمرين 11

  تحوه اجراي صحيح مهارت را در ذهن خود مرور كنند يا كه گرفتن ايراد شاگردان ديگر بپردازند .

دخالت دادن وسايل مختلف در اجراي مهارت مثالً  : هدف نمودن مشخص و موجود مختلف يلوسا با تمرين 12

  انجام مهارت پنجه پشت تور يا با قسمت باالي خط روي ديوار .
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مناسب جهت انحام مهارتهاي مختلف به شرط درست انتخاب شدن ايستگاهها مي تواند   : ايستگاهي تمرين 13

  كي و آمادگي بدني نيز شود .منجر به افزايش استقامت ، چاب

توجه و نظارت كافي بر انجام آن    تمرينات فوق درهمه موارد بايدمتناسب با سن و جنس دانش آموزان باشد   

  صورت پذيرد .

  ودر انواع گرم كردنها عمومي بصورت مدون .   

  در انوع گرم كردنهاي اختصاصي بصورت مدون .  

  جسماني بصورت مدون .در افزايش فاكتورها مختلف آمادگي  - 1

  در انجام تمرينات مربوط به فراگيري مهارتهاي رشته ها ي مختلف ورزشي بصورت مدون . - 2

  در اتجام انواع تمرينات سرد كردن . - 3

  : مثال  

از موارد باال مهارت پاس سينه بسكتبال را آموزش دهيم و سعي مي كنيم از بيشترين  4مي خواهيم در قسمت 

  و از ساده به مشكل استفاده كنيم .روشهاي تمريني 

  تمرينها :

دانش آموزان در دو گروه در دو نيمه زمين بسكتبال قرار ميگيرند خط وسط مرز بين دوتيم است ، توپها  -1     

را به صورت مساوي تقسيم كرد و به دو تيم مي دهيم با سوت مربي هر تيم بايد سعي كند توپ را با دو دست 

اب كند بعد از مدتي با سوت مربي بازي متوقف و تيمي كه توپ كمتري در زمين خود دارد به زمين مقابل پرت

  برنده است .
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معلم تكنك صحيح پاس سينه را شرح و نمايش داد وكليه موارد مربوط به آنرا متذكر مي شود . و دانش  -2  

  آموز به صورت سايه زني و انفرادي آنرا تمرين ميكند .

  و به ديوار قرار گرفته و باالي خط مشخص شده پاس سينه مي دهد و در يافت مي كند .بصورت ستونهايي ر - 3

  دو به دو روبروي هم به اجراي مهارت مي پردازند . - 4

دو رديف روبروي هم قرار مي گيرند ولي هر كس يه جاي به نفر روبرويي به تفر روبرو و مجاور پاس مي دهد  - 5

.  

مي گيرند و پاس سينه به نفر جلوي گروه فعلي و رفتن به آخر صف ، بعد با دو درچهار گروه بصورت + قرار  - 6

  توپ همين كار را انجام ميدهند .

باربه ديوارپاس ميدهداين تمرين مي تواند بصورت 3درگروههاي مساوي روبه ديوارقرارمي گيرندوهركس - 7

  رقابتي انجام شود.

  را انجام مي دهيم . ايستگاه تمرين 5بصورت ايستگاهي در چهار تا  - 8

  بار 5ايستگاه اول : شناي سوئدي 

  بار 5ايستگاه دوم : پاس به ديوار 

  بار 5ايستگاه سوم : درازو نشست 

  بار 3ايستگاه چهارم : زدن توپ به زمين و گرفتن آن در باالي سر 

  اهم مواردي كه بك معلم ورزش بايد رعايت كند .

وط به اين زنگ را بصورت قانونهاي براي دانش آموزان بيان كند تا پايان در ابتداي سال قوانين و مقررات مرب -  

  سال بر آن استوار باشد .

  بيان اهميت زنگ تربيت بدني جهت داشتن نظم و توجه بيشتر در كالس . -  
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تجربه ثابت كرده است كه اگر براي تمام لحظات زنگ تربيت بدني برنامه دقيق ومدوني همراه با تنوع داشته  -

باشيد حتماً دانش آموزان غايب كالس ازنبود خويش ابراز تأسف خواهند نمود و مشكل فراراز ورزش را 

  نيزنخواهيم داشت .

با توجه به اينكه اغلب معلمين در دوره هاي ضمن خدمت با ضمن تحصيل نكاتي كلي درباره حركات  -  

گردان درزمينه حركات اصالحي اختصاص اصالحي آموخته اند حتماً در هر كالس جلسه اي را جهت كنترل شا

  دهند و شاگردان مشكل دار را جهت تشخيص دقيق تر و پيگيري به مراكز حركات اصالحي معرفي نمايند .

  همواره سعي كنيد در زمينه هاي جديد و مختلف ورزشي كار كنيد . -  

  همواره در پي كسب دانش روز دنيا و بكار گيري آن در كالس خود باشيد . -

  

  هاي جسماني و افزايش عملكرد تحصيلي فعاليت -

هايي چون دويدن، پريدن،  جسماني بسيار حائز اهميت است. فعاليت  هاي مغزي، فعاليت براي رشد كاركرد

شود. ورزش و تمرين بدني، اكسيژن  اي مي هاي پايه، مخچه و جسم پينه جهيدن، شنا كردن سبب تقويت عقده

روي، حركات كششي و  افزايد. يادگيري از طريق پياده بر ميزان ارتباط بين نروني مي رساند و زيادي را به مغز مي

  )1998گردد. (جنسن  هاي جسماني ارتقاء يافته و تقويت مي ساير فعاليت

آموزان را افزايش  علوم تربيتي حاكي از آن است كه ورزش عملكرد تحصيلي دانش  هاي يك پژوهش يافته

توان نتيجه گرفت كه صرف وقت بيشتر براي ورزش نه تنها  ر به نتايج تحقيق ميت دهد. با توجه دقيق مي

گونه اثر سويي بر عملكرد تحصيلي و هوش نداشته است، بلكه در بيشتر موارد باعث عملكرد تحصيلي بهتر  هيچ
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  آموزان نيز شده است. دانش

  بدني در جهان معاصر جايگاه تربيت  -

مدارس ابتدايي مفهوم بازي به شكل آزاد يا حكم ساعت تنفس بين دو كالس را  بدني در بايد دانست كه تربيت 

بدني، حكم آزمايشگاهي را دارد كه در طي آن، كودك با وظيفه مهم فراگيري حركت  ندارد. كالس درس تربيت 

شود. شادي، تنوع و سرگرمي محصول فرعي يك درس تربيت بدني خوب  و يادگيري از طريق حركت درگير مي

است. معناي واژه تعليم و تربيت هدايت به جلو است. تربيت بدني آن جز از فرآيند تعليم و تربيت است كه در 

  آن هم تربيت بدن و هم تربيت از طريق بدن، مطرح است.

  اهداف درس تربيت بدني -

آموزان  انشيادگيري، كسب و حفظ سالمتي براي د - گيري اساسي ياددهي ي درسي تربيت بدني، جهت در برنامه

هاي الزم را جهت حفظ سالمت خود در آينده، بدون  آموزان آگاهي درسي تربيت بدني به دانش  است. برنامه

  يعني راه رفتن، دويدن، پريدن، با پرش -ها انجام صحيح حركات پايه كمك ديگران، بدهد. از جمله اين آگاهي

آموزان همچون  ر تربيت بدني آمادگي جسماني دانشرفتن، با جهش رفتن، ... منتقل شود. از جمله اهداف ديگ

باشد.  باشد كه در سالمت جسمي و حركتي فرد عامل تعيين مي پذيري و قدرت مي استقامت عمومي انعطاف

آموزان با زمان دقيق صرف غذا، نقش  شود. دانش هدف سوم تربيت بدني ارتباط تنگاتنگ بين ورزش و تغذيه مي

هاي اجتماعي، شناختي و عاطفي و رواني به آساني در  شد. در كنار اين اهداف، هدف آب و مايعات آشنا خواهند

  آيند. درس تربيت بدني به دست مي
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  چرا بايد در مدرسه ورزش كرد؟ -

  توان به ايجاد موارد زير اشاره كرد: از جمله داليل مهم مي

  آموزان سالمت جسماني و رواني دانش -1

  ي مناسب با سنرشد تكامل و يادگيري حركت -2

  تربيت فردي و گروهي -3

  قوي براي ورزش قهرماني  پشتوانه -4

  عادت به ورزش كردن -5

  آموزان به عادت ناپسند و مضر در محيط زندگي پيشگيري از آلودگي دانش -6

  پر كردن اوقات فراغت و لذت بردن -7

  دهي در كالس پي بردن به اهميت نظم و سازمان -8

  خشيداشتن نقش توانب -9

  اهميت تربيت بدني در تعليم و تربيت كودكان -

بر تقويت قواي جسماني كه يك اصل مهم در ارتقاي بهداشت همگاني است بر  هاي بدني و ورزش عالوه فعاليت

اي دارد. تدوين يك برنامه ورزشي مناسب در  آموزان نيز تأثير قابل مالحظه رشد قواي ذهني و رواني دانش

است. بايد به هدف تربيت بدني ارج نهيم و مسائل كاربردي اين علم را در مدارس به اجرا مدارس بسيار ضروري 
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آموزان به آن مبتال هستند بپردازد و آن را تا  تواند به موارد زير كه اكثر دانش درآوريم، تربيت بدني و ورزش مي

كنند كه  بيماران خود توجه ميهاي جسماني به  حدي رفع نمايد، حتي پزشكان براي درمان بسياري از ناراحتي

  ورزش و كارهاي اصالحي جسمي كه جزء علوم تربيت بدني و ورزشي انجام دهند.

  عبارتند از: داين موار

  برطرف نمودن ضعف عضالني -1

  پذيري عضالت تقويت انعطاف -2

  دادن نشاط روحي -3

  اجتماعي نمودن -4

  تقويت سيستم قلب و عروق -5

  تقويت حواس و ذهن -6

  تقويت عضالت جهت جلوگيري از انحراف ستون فقرات -7

  هاي تربيت بدني مدارس ارتباط آموزش حركات بدني با برنامه -

شوند. از جمله اهداف  در آموزش حركات تربيت بدني كودكان با چگونگي و چرايي حركات بدن خود آشنا مي

هاي بدني خود پي  تي فعال، به تواناييآموزش حركات، كمك به كودكان است تا از طريق الگوهاي حرك  اساسي

  برند. مي
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ريزي حركات بدني كودكان، آن است كه كودك اصول و مبناي حركات را ياد  ترين كمك مربي در برنامه مهم

هاي متفاوت آنها را اجرا كند و يا مسائل رقابتي را براي كودكان ترتيب  هاي مختلف و در شكل بگيرد و در زمان

هاي هر كودك خاص آنها را در حل مسائل، كمك  ها و سطح توانايي هاي متناسب با قابليت مريندهد و با ارائه ت

  كنند:

كننده آن  تواند كامل هاي تربيت بدني نقش جايگزيني ندارد، بلكه مي در واقع آموزش حركات بدني در برنامه

، چرخيدن و حركت به طريقي خاص هايي كه نياز به شروع و توقف كردن باشد. براي مثال اگر كودكي در فعاليت

ريزي در جهت  تواند توانايي در اين جهت باال ببرد.برنامه هاي حركتي مي دارد، مشكل داشته باشد، فعاليت

حركتي آموزش حركات بدني و مورد عالقه كودكان نه تنها براي رشد همه جانبه  -هاي ورزشي دهي برنامه شكل

  هاي ديگر نيز مؤثر است. كان در مدرسه و محيطبلكه براي كاهش رفتارهاي تخريبي كود

هاي حركات بدني كودكان ايجاد جوي است كه در آن كودك اصول حركات را  ترين كمك مربي در برنامه مهم 

هاي  هاي مختلف حركات را پيدا كند. در موارد ايجاد زمين هاي متنوع براي كاوش در شكل ياد بگيرد و فرصت

آموزان در نظر گرفت. ثانياً دقت شود كه  بايد حداقل مساحت را نسبت به تعداد دانش ورزشي در فضاي باز، اوالً

  سطح زمين صاف و بدون پستي و بلندي باشد.

 آموزان تنظيم ساعت زنگ ورزش با نيازهاي دانش -

 بر تقويت بعد جسماني به زنگ ورزش، زمان بروز خالقيت كودكان است. كودك با حضور در ساعت ورزش عالوه

هاي  پردازد ولي ساعت زنگ ورزش در مدارس ايران با اولويت بازي، تفريح، پرورش روحيه تعاون و همكاري مي

هاي نيازهاي جسماني، مهارتي،  آموزان تنظيم نشده است. در تحقيق زير به مقايسه اولويت اصلي نيازهاي دانش

نژاد،  پرداخته شده است. (رحيم رمضانيمدارس   آموزان در درس تربيت بدني و ورزش شناختي و عاطفي دانش
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  نژاد). حميد محبي، مهرعلي همتي

بعدي با توجه به يك  آموزان و پرهيز از پرورش تك در اين تحقيق آمده است توجه به نيازهاي چندگانه دانش

هدف با يك نياز اهميت بسياري دارد، به ويژه اينكه برخي محققان معتقدند نقش معلمان تربيت بدني در 

  برآوردن برخي از نيازهاي اجتماعي حتي بيشتر از والدين است.

دهد كه بسياري از نيازهاي آموزشي  بررسي محتواي درس تربيت بدني در كشورهاي مختلف نشان مي

آموزان مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در بسياري از اهداف و استانداردهاي درس تربيت بدني بر  دانش

آموزان مانند آموزش انواع حركات و مهارت، بهداشت جسماني و رواني توسعه مفاهيم  شنيازهاي مختلف دان

هاي جسماني خارج از مدرسه، لذت، حركت، سالمتي و رشد  هاي ارتباطي، فعاليت شناختي، توسعه مهارت

  آميز و آمادگي جسماني تأكيد شده است. اجتماعي، رفتار احترام

هاي مختلف تربيتي گسترش زيادي پيدا كرده است كه در  در حيطهتدوين اهداف كلي درس تربيت بدني 

هاي ورزشي و تفريحي، توسعه  هاي مناسب با نيازهاي لذت، تعامل اجتماعي، مهارت بسياري از آنها فعاليت

هاي حركتي ورزش براي  ادراكي، الگوهاي حركتي بنيادي، سالمتي و آمادگي جسماني، مهارت -حركتي

  هاي مختلف تحصيلي در نظر گرفته شده است. آموزان دوره دانش

   

 زنگ ورزش، زنگ سالمت -

سالمت هر فردي تحت تأثير عوامل گوناگوني چون ژنتيك، محيط زيست، خدمات پزشكي، سبك زندگي و ... 

تواند سالمت  است و در اين ميان تمرينات بدني ورزش جايگاه مهمي دارند تا جايي كه كاهش فعاليت بدني مي
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جسماني نه تنها در ايجاد و حفظ تناسب اندام اثرات سودمندي دارد   تحت تأثير قرار دهد. ورزش و فعاليت فرد را

هاي قلبي عروقي، فشار خون، ديابت و چاقي و ... هم نقش  ها به خصوص بيماري بلكه در پيشگيري از بيماري

وانان از اهميت بيشتري برخوردار است تا كند. در اين ميان ورزش براي كودكان، نوجوانان و ج مهمي را ايفا مي

اي شود زيرا ورزش  هاي آموزشي نگاه ويژه هاي ورزشي در محيط هاي اخير سعي شده به برنامه جايي كه در سال

آموزان  شناختي بسياري براي دانش تواند فوايد روان آورد بلكه مي نه تنها فوايد جسماني با خود به همراه مي

نفس  آوردن سپري براي مقابله با استرس و باال بردن عزت  سردگي، كاهش اضطراب، فراهمداشته باشد. كاهش اف

  و آسايش فكري از جمله فوايد مهم ورزش است.

آموزان تسلط كامل بر بدن خود را به دست آورند و  ريزي شود كه دانش اي طرح تربيت بدني بايد به گونه  برنامه

هاي ورزشي بايد متضمن كارايي، چابكي و نيرومندي بدن  كنند. حركت هاي الزم بدني را كسب بتوانند مهارت

هاي تربيت بدني منظور كنند. يكي از اقدامات  هاي الزم را جزء برنامه باشد و مربيان ورزشي بايد چنين مهارت

اي تماشاي آموزان است. مربيان با دعوت از اولياء بر مربيان ورزشي ايجاد ارتباط با والدين دانش  براي موفقيت

  مند سازند. توانند آنها را به امر ورزش و سالمت عالقه هاي ورزشي فرزندانشان، مي ها و فعاليت مسابقه

هاي ورزشي كه عامل سالمت جسماني است  تواند به تمام فعاليت تربيت بدني مدارس به تنهايي نمي  برنامه

هاي الزم در نوجوانان است تا با  بدني ايجاد محركجواب دهد بنابراين وظيفه مهم ديگر هر مدرسه از نظر تربيت 

  هاي ورزشي خارج از مدرسه به تقويت بيشتر بدنشان و تأمين آمادگي جسماني آن بپردازند. اجراي فعاليت

لزوم و اهميت، براي هر دو جنس در سنين مختلف مورد تأييد محققين است. به طور كلي ورزش و تحرك بر 

هاي پيچيده مغز را در  گذارد. ورزش امروزي تنها يك فعاليت ساده نيست بلكه قابليت رشد عمومي بدن تأثير مي

گرفتن و ... را   امور مختلف از جمله آموختن مطالب، هماهنگي، چاالكي، درست عمل كردن، درست تصميم
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  گذارد. كند و در كليه اجزاي جسم و روح و ذهن تأثير مثبت مي تقويت مي

نشينند حتي اگر نوع نشستن مناسب باشد و  د ساعت در كالس درس روي نيمكت ميآموزان روزانه چن دانش

آموزان پسر غالباً اين شكل را با  شود دانش نيمكت نيز استاندارد باشد باز هم در آنها خستگي فيزيكي ايجاد مي

لت اعتقادات و فرهنگ كنند ولي براي دختران به ع ها (غالباً فوتبال) حل مي ها و ورزشگاه بازي كردن در خيابان

هاي بيشتري براي تمرينات بدني  جامعه امكانات كمتري وجود دارد بنابراين الزم است در مدارس دخترانه ساعت

  منظور گردد.

حوصلگي، احساس  خورد. افسردگي، بي آموز در مسير پيشرفت تحصيلي خود به موانع بسياري برمي يك دانش

و اساس، مشغول بودن ذهن، عدم توانايي در يادگيري مطالب و بسياري پايه  خستگي، احساس ضعف، تفكرات بي

طور كه سد  آموز باشد. اما ورزش همان تواند مانع از به سرانجام رسيدن هدف تحصيلي يك دانش عوامل ديگر مي

ع تحصيلي تواند عاملي تأثيرگذار در رفع موان محكمي در برابر فساد و تباهي و اعتياد جوانان و نوجوانان است مي

  باشد.

كند مغز  هاي بدن (قلب و عروق) را بيشتر مي دستگاه  بدني يا ورزش باعث تحريك عضالت شده و فعاليت  فعاليت

مغز در هنگام ورزش در ساعاتي در روز تمام تخيالت،   و ذهن انسان نيز از اين امر مستثني نيست. با فعاليت

تواند به درك  شود و به همين امر مي قابل توجهي رفع ميحوصلگي و ضعف به اندازه  احساسات خستگي و بي

تواند باعث آسودگي ذهن  ورزشي منظم در صورت تداوم مي  آموزان كمك كند. فعاليت بهتر مطالب براي دانش

شود و اين آسودگي باعث بهتر آموختن، اشتياق بيشتر به كار و درس، باال رفتن شخصيت انساني و عدم فرار 

  آموز به پيشرفتي بيشتر دست يابد. شود يك دانش شود بنابراين هر كدام از اين عوامل باعث ميمطالب از ذهن 
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  :پيشنهادات و ارائه راهكار در تدريس تربيت بدني

  استفاده از روش تدريس و مديريت كالسي بينابيني : .1

فعال استفاده نموده و در  دبيران تربيت بدني بايد سعي نمايند در روند كالس داري و تدريس خود از روش هاي

خالل آموزش هاي خود از توانايي هاي متفاوت هر يك از دانش آموزان در زمينه هاي مختلف به نحو احسنت 

استفاده نمايد تا بتواند با استفاده از اين روش كسالت و يكنواختي را از روحيه كالس خود دور كرده و تمركز 

عطوف نمايد و به اين طريق نشاط و شادابي را در چهره دانش آموزان كامل دانش آموزان را به محتواي كالس م

مشاهده نمايد دبير ورزش با اين كار هم ارزش اين رشته را در بين دانش آموزان و همچنين افرادي كه از بيرون 

  نظاره گر هستند باال مي برد .

  شناسايي دانش آموزان پر انرژي و فعال : .2

با شناسايي دانش آموزان پر انرژي و فعال و واگذاري مسئوليت هاي محدود به آنان از  دبيران با تجربه معموالً

تخليه بهينه انرژي مازاد آنان در جهت   قبيل سرگروهي و مسئول جمع آوري وسائل ورزشي و غيره سعي در

ر ذهن اين د  عالوه بر آن با اين روش سعي مفيد بودن و مهم بودن را  مديريت بهتر كالس خود مي نمايند و

دانش آموزان تداعي مي نمايند و همچنين كنترل كالس كه شالوده كار معلم ورزش مي باشد را آسانتر مي 

     .   كند
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  گروه بندي مناسب دانش آموزان :  .3

بايد سعي شود در روند گروه بندي مناسب دانش آموزان عالوه بر توجه به روابط دوستانه آنان، هر گروه متشكل 

همچنين بايد در گروه بندي به   گوشه گير باشد،  شخصيتي مختلف از قبيل آرام، فعال، اجتماعي واز تيپ هاي 

توانايي هاي جسماني و مهارتي دانش آموزان توجه كرده و در هر گروه تركيب مناسبي از سطح توانايي قرار داده 

تناب گردد و در زمان مسابقات شود و از تجمع دانش آموزان با روحيات و توانايي هاي يكسان در يك گروه اج

كالسي سعي شود قدرت تيم ها را بين كالس تقسيم گردد چون اگر دانش آموزان قوي در يك گروه قرار 

  بقيه دانش آموزان به علت باخت هاي مكرر گوشه گير و بي انگيزه مي شوند.   گيرند

   

 تشويق گروه فعال و در حين حال منضبط : .4

پايان هر جلسه از كالس خود با معرفي و تشويق بهترين گروه از نظر كارآيي و همكاري دبير ورزش مي تواند در 

  گامي مؤثر در جهت ايجاد انگيزه در دانش آموزان به رعايت نظم برداشته و شادي را به كالس خود هديه دهد.

  يكي از راه كارهاي مفيد براي داشتن كالسي پربار در يك روز باراني

شما دبيران عزيز اتفاق افتاده كه علي رغم داشتن برنامه ريزي مدون براي گذراندن كالس حتماً بارها براي 

ورزشي در حياط، به داليل مختلف مثل نامساعد بودن هوا از برگزاري كالس ورزش در حياط محروم مانده و 

ع انديشيده ايد با مجبور به گذراندن وقت خود و دانش آموزان در كالس شده ايد؛ آيا تا به حال به اين موضو

صرف نظر از روش هاي سنتي كه معموالً دانش آموزان تمام وقت خود را به بازي هايي كم بهره از قبيل اسم 
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به منظور پربارتر كردن محتواي كالسي خود از چه راه كارهاي مفيد ديگري مي   فاميل و امثال آن ها مي پردازند

  توان بهره برد؟

كارآمد در اين شرايط مي تواند آموزش شيوه هاي صحيح حفظ ساختار قامتي يكي از راه كار هاي مفيد و 

اين   آموزش نحوه صحيح راه رفتن، نشستن، ايستادن، خوابيدن، بلند كردن و حمل اشياء باشد. اگر از طريق  بدن

 تدوين شود مي توان به صورت مباحثي پيوسته در جلساتي مشابه به شناسايي  آموزش ها به صورت هدف دار

حركات اصالحي مربوط به هر يك از اين ناهنجاري   انواع ناهنجاري هاي ساختار قامتي دانش آموزان پرداخت و

  ها را به دانش آموزان آموخت.

با استفاده از اين روش مي توان كالس خود را تبديل به كالسي كارگاهي نموده و قطعاً در اين فضاي آموزشي 

  مفيد و كاربردي خواهند برد.بهره كافي از مباحثي   دانش آموزان

  

  

  گيري بحث و نتيجه -

آموزاني كه از لحاظ  آموزان دختر و پسر داشته باشد. دانش تواند تأثير بسزايي در شادابي و نشاط دانش ورزش مي

تر و با آرامش بيشتر  توانند بهتر، سريع تر قرار داشته باشند بدون شك مي روحي و رواني در شرايط مطلوب

آموز ورزشكار از  دانش ترند.  آموزان با روحيه در مراحل ديگر زندگي نيز موفق فرا بگيرند اين دانش مطالب را

گيرد كه شايد در رفتار و كردار ديگر  هايي فرا مي ميادين ورزشي از مربيان خود و از روح و خصلت

يت و احترام بيشتر به شناسي، ادب، احساس مسئول هايش كمتر مشاهده شود جوانمردي، گذشت، وقت همكالسي
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  بزرگتران به خصوص پدر و مادر، اساتيد و معلمان.

هاي ديگر  اين قبيل جوانان و نوجوانان عالوه بر محيط مدرسه كه قوانين و مقررات خاص خود را دارد در محيط

ف آشنا هاي ديگر به غير از مدرسه و با روحيات مختل يابند و با شرايط مكان ها حضور مي از جمله ورزشگاه

توانند عالوه بر  هاي روزشي و نيز شرايط بدني خوبي برخوردار باشند مي هاي فني رشته شوند. اگر از قابليت مي

مراحل تحصيلي در مراحل و ميادين باالي ورزشي نيز حضور پيدا كنند. اين ميادين باعث باال رفتن شخصيت 

قائل شده از نظر مالي و توانايي گوي سبقت را از ديگر  بر امتيازاتي كه دولت برايشان آموزان شده و عالوه دانش

  دوستانشان بربايند.

ريزي صحيح باشد  تواند به سرانجام مقصود برسد كه منظم و براساس برنامه ها در صورتي مي تمامي اين پيشرفت

و مؤثر باشد  رويه و بدون مربي و سازمان نيافته بيش از آن كه مفيد از طرفي نبايد فراموش كرد كه ورزش بي

  آموزان. آور باشد چه براي بدن انسان چه براي تحصيل دانش تواند مخرب و زيان مي

آور ورزش و محيط پرهياهوي آن تنها ميدان بزرگ رقابت و مبارزه نيست بلكه  جذابي دنياي پرشور و شگفت

ري، صداقت، بردباري و هاي كوشش، گذشت، همكا هاي واالي بزرگ انساني است كه در آن صحنه گاه ارزش تجلي

  آموزند. دهد و شاگردان اين كالس درس تالش، فداكاري، تعاون، مردانگي، استقامت و شجاعت را مي تهور رخ مي

آموز دختر و پسر از  توان گفت ورزش نقشي انكارناپذير در تمامي مراحل زندگي دارد كه دانش به طور كلي مي

آموزان نبايد در اختيار دروس باشد بلكه ورزش را يك علم  زش دانشاين امر مستثني نيستند در نتيجه ساعت ور

  دانسته و به آن اهميت بيشتري داده شود. (حسين سليم)
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