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 چكيده

آموزان یك امر بنيادی و اساسی است که سالمت و قدرت افراد و اجتماع را تضمين  آمادگی جسمانی دانش

روزانه خود را بدون آموزی که قدرت و کارآیی الزم بدنی را دارد، قادر است وظایف و کارهای  دانش. کند می

احساس خستگی انجام دهد و توانایی الزم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پيشامدهای ناگهانی به 

ها و نواقص جسمی به دور خواهد ماند و استقامت، چابكی،  و نارسایی  چنين فردی از بيماری. دست آورد

 .وزی استآم های چنين دانش پذیری و سرعت از ویژگی انعطاف

های صحيح به  شان بپردازند تا قدم های منظم ورزشی براساس قدرت بدنی آموزان باید هر روز به فعاليت دانش

ها، مفاصل و  شود استخوان سوی آمادگی و کارآیی بدنی برداشته شود زیرا توجه به کارآیی بدن موجب می

های تنفس و جریان خون نيز تا حد  دستگاه. ها نيرومند شوند های بدن برای انجام حرکات و فعاليت عضله

 .برد های صحيح ورزشی سود می ها و حرکت بسياری از اجرای برنامه

ها  های مناسب ورزشی، زودتر و در سنين کمتری اجرا شود، ابتال به امراض قلبی و دیگر نارسایی هرچه برنامه

ی، انظباط، سازگاری با محيط، ایجاد ارتباط بين آمادگی بدن و سرعت انتقال، یادگير. کمتر خواهد بود

های بدنی  مهارت. صفات اجتماعی و تعاون با دیگران غيرقابل تردید است و مربيان باید به آن توجه کنند

 .آید های صحيح ورزشی به دست می زایيدن قدرت استقامت و چابكی بدن است و با اجرای برنامه
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 مقدمه

های جدیدی درباره تدریس  وه یادگيری مغز برای معلمان و والدین، دیدگاهمطالعات جدید در مورد مغز و شي

های نوینی را عرضه کرده است، بلكه به نوسازی  های جدید نه فقط یافته و یادگيری ایجاد کرده است پژوهش

 . های قدیمی درباره یادگيری هم کمك کرده است برداشت

رش نيستند، بلكه آنها رویكردهایی هستند که آموزش و های مغز محور، جدا از جنبش آموزش و پرو پژوهش

با آن که برخی پيشنهادهای پژوهشی مغز محور، دیر به بار (. 1992کانی . )سازند پرورش را مرتفع می

سازی و  کنند حتی برای ساختمان اندازهای عملياتی هم عرضه می ها و چشم نشينند، ولی بينش می

 .سازی فضای بازی در مدارس آماده

کند که همگی  بر مغز اظهار می در کتاب جدید خود تحت عنوان تدریس مبتنی( 1995)اریك جنسن 

های  های آموزش و پرورش بيابيم و باید در کاربرد یافته هایی برای مسائل و چالش حل درصدد هستيم تا راه
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تقای یادگيری معرفی گاه که فردی رویكرد خاص سازگار با مغز برای ار آن. جدید تا حدودی احتياط کنيم

 .تواند گام نهایی درباره یادگيری و تدریس باشد کند، به واقع، آن نمی می

شود  ها را تربيت کنند، در کالس واقعاً نمی توانند در ميدان ورزش بچه قدری که معلمان ورزش می آن  حال

فهمد که ذات  نند و آدم نمیک وجور می ها خودشان را جمع که در کالس، بچه ها را تربيت کرد، برای این آن

 (شهيد بزرگوار رجایی. )آنها چيست

های بنيادی و ابتدایی از  های حرکتی همواره مورد توجه بوده است زیرا مهارت یادگيری و عملكرد مهارت

یابند و برای رسيدن به این  شوند و به تدریج به کنترل قامتی دست می ی کسب میدانش آموزهمان اوایل 

باید مراحل رشدی خود را به طور متوالی طی نماید و این مهم در بدو تولد نوزاد با انجام  آموزدانش مرحله 

های  حرکات غيرارادی در دستان نوزاد شروع و به تدریج به کنترل گردن و در سنين باالتر به کسب مهارت

 .شود می  های جابجایی و مهارت...( دریافت، پرتاب و )کاری  های دست پيشرفته مثل مهارت

های  نماید عملكرد مهارت های مرتبط به آن را کسب می همچنان، روابط اجتماعی و مهارت دانش آموز

ترین عوامل زندگی انسان است و نقش مهمی  حرکت جزء اساسی. گردد تر می حرکتی نيز سازگارتر و متعادل

 (.کردن حرکت یعنی زنده بودن و زندگی. )در رشد عمومی و به خصوص رشد ذهنی دارد

  مسأله طرح

 جامعه سازنده که است نونهاالنی پرورش است توجه خور در ما جامعه ی برا تربيتی نظر از که مهمی مسئله

 جهت در و کرده شناسایی را آموزان دانش مشكالت تمام بردباری و حوصله با باید مربيان ما هستند فردا

 . کنيم تالش آنها رفع
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 پرخاشگری و دارد مشكل اخالقی لحاظ از آموزانم دانش از نفر یك که دمش متوجه تحصيلی سال اوایل در

 می بحث و جر حرکتی کوچكترین با مرتب و است گرفته ورزش زنگ از را شادی و نشاط حالت و کند می

 . کرد

 و کنند ورزش شادابی و راحتی به توانند نمی و برند می رنج دیگر آموزان دانش روش این با کردم احساس

 نشاط با کالسم فضای تا شود گرفته آموز دانش این پرخاشگری جلوی ممكن روش هر با که کنم فكری دبای

 . افتادم راهكارهایی فكر به و ببرند کافی لذت ورزش زنگ از آموزانم دانش و گردد شاداب و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تحقيق پيشينه

 بچه ورزشی ميدان در توانيد می(  ورزش دبيران)  شما که قدری آن:  اند فرموده رجایی دکتر شهيد مرحوم

 بچه ام گفته بارها من کالس در که این برای.  کرد تربيت را آنها شود نمی واقعاً کالس در کنيد تربيت را ها

 ؟ چيست آنها ذات که فهمد نمی آدم و کنند می جور و جمع را خودشان ها
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 در را خود شاداب زندگی ، کنيم تربيت رستد را آنان اگر.  هستند فردا امور مسئوالن ، امروز کودکان

 بهزیستی برای اساسی نياز یك بعنوان ورزش و بدنی های فعاليت و حرکت داشت خواهند جامعه به خدمت

 . است شده پذیرفته علمی جوامع و بشری افراد

 اب باید متوسطه دوره ورزش دبير یك که دانستم خود وظيفه متوسطه ی دوره دبير یك عنوان به من

 و دانسته هيجانی تخليه را بازی اصلی انگيزه ، فروید که همانطور باشد اشنا بازی شناختی روان تئوریهای

 . شود می آرامش و لذت کسب موجب ، آرامش آوردن وجود به با بازی که است معتقد

 کردن رفبرط و شادابی آوردن دست به برای گرفتم تصميم شغلم به عالقمند دبير یك عنوان به هم من پس

 زیورهای و ورزشی روانشناسی های کتاب دليل همين به کنم تحقيق و مطالعه آموزانم دانش پرخاشگری

 همكاران از گرفتن کمك و دیگران تحقيقات از استفاده و اینترنتی های سایت از و کردم مطالعه را ورزشی

 . کنم حل را مشكل کردم سعی مدرسه مدیر و دیگر

 

 ( 1 شواهد) اطالعات گردآوری و ها داده آوری جمع

 آموز دانش چهره از بگوید را خود نظر تا کنم صحبت آموز دانش خود با نخست دادم ترجيح کار این برای

 اخالق روی سوئی تأثير که نيست خوب مادرش و پدر بين ارتباط و دارد مشكل خانواده در که بود مشخص

 آموزان دانش به مدام مدرسه در نداشت آرامش خانه در اینكه خاطر به ، است گذاشته آموز دانش

 . کرد می پرخاشگری

 من با ورزش زنگ فقط چون کنم حل را آموز دانش مشكل توانستم نمی تنهایی به خودم اینكه به توجه با

 و صبحگاه های زنگ در هم معاون و مدیر با و بود کالس در مربوطه دبير با اوقات ی بقيه داشت کار و سر

 . بگيرم کمك همه از گرفتم تصميم.  داشت ارتباط دیگر مراسم
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 دبير.  کردم آموز دانش پرخاشگری از سوال و داشتم هایی صحبت آموز دانش مربوطه دبير با دوم مرحله در

 کرده اذیت را دیگر آموزان دانش دارد دوست مختلف های بهانه به آموز دانش این که داشتند اظهار مربوطه

 زیادتر آموز دانش پرخاشگری کالسی های زنگ در که شد معلوم بزند هم به را السک نظم پرخاشگری با و

 . . است کمتر ورزش زنگ در اما است

  همان از که رسيدم نتيجه این به کردم سوال آموز دانش این اخالقی وضعيت مورد در قبل سالهای دبيران از

 ورزش های زنگ ولی کرده می اذیت خيلی کالس در و است بوده منوال همين به او رفتار و اخالق سال قبل

 . است بوده تر آرام

 پرخاشگری و اخالق از هم آنها که شد آموز دانش وضعيت مورد در سواالتی مدرسه آموزشی معاون و مدیر از

 به نظمی بی شود می برگزار که مختلفی مراسم یا صبحگاه مراسم در گفتند می و نبودند راضی نامبرده

 . دآور می وجود

 و ، داشتند شكایت زیادی ی عده شد آموز دانش مورد در سواالتی تفریح  زنگ در مدرسه آموزان دانش از

 . بودند راضی حدودی تا کمی ی عده

 تر آرام گروهی های بازی هنگام آموز دانش این داد پاسخ جواب در پرسيدم قبل سال بدنی تربيت دبير از

 . است کرده می پرخاشگری و اذیت را خود دوستان  درس کالس در ولی بوده

 آموز دانش این حتی گفت می و نبود راضی کردم سوال آموز دانش وضعيت مورد در مدرسه مستخدم از

  کند می پرخاشگری و شود می عصبانی شود داده تذکر اگر و بریزد سطل در را خود آشغال نيست حاضر

 . نبودند راضی دبيران رفته هم ویر شد مطرح آموز دانش مشكل دبيران شورای ی جلسه در

 کرده مكث کردند می بازی کوچه در که دیدم را هایی بچه شدم می رد آموز دانش پدر کنار از که روز یك 

 پرخاشگری هم باز است کوچه در ها بچه با که زمانی بود معلوم پرسيدم سواالتی نظر مورد فرد مورد در و

 . کند می
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 شكایت و گله و ندارد کارش از رضایت هم مادرش که شد معلوم کردم صحبت آموز دانش مادر با روز یك

 به و ندارد سازش هم آنها های بچه با رویم می هم خویشان و اقوام خانه به که  زمان هر گفت می و کرد می

 . کند می پرخاشگری مختلف های بهانه

 دارید خوبی وضع اقتصادی نظر از آیا:  جمله از پرسيدم سواالتی او از  و کردم مصاحبه آموز دانش خود با باز

 افراد ی بقيه با رفتارت ؟ است چگونه هم با مادرت و پدر ارتباط ؟ است چگونه شما با مادرت و پدر رابطه ؟

 ؟ روید می گردش و تفریح به فراغت اوقات آیا ؟ داری دوست را تفریح و ورزش آیا ؟ است چطور خانواده

 ...... و ؟ است چقدر مادرت و پدر سواد حسط ؟ هستيد فرزند تا چند

 سواد کم مادرش و پدر و ندارند خوبی وضع اقتصادی نظر از که گرفتم نتيجه آموز دانش حرفهای تمام از

 بد هم خانواده افراد ی بقيه با و است پرخاشگر مالی مشكالت و سنگين کارهای خاطر به پدر و هستند

 نظر از و ندارند ورزش و گردش و تفریح به کاری و گذاشته تأثير شانفرزند در او رفتار و کند می اخالقی

 خوبی آرامش احساس خانه در آموز دانش این امنيتی لحاظ از و نداشته توجهی فرزندان ترتيب به اخالقی

 . ندارد

 ، وزآم دانش خانواده ، اداره مشاور از گرفتن کمك با و همكاران ی بقيه همكاری با مشكل این به توجه با

 . گرفتم مشكل حل به تصميم....  و پيوند های کتاب و گوناگون های کتاب ی مطالعه
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 یافته های علمی

 شناختی تأثير ورزش بر متغيرهای روان

بر اینكه ابزار ارزشمندی برای حفظ سالمت جسمانی است  تحقيقات بسياری نشان داده است که ورزش عالوه

ورزش از اضطراب و . های روانی دارد ه ویژه پيشگيری از بروز ناهنجاریرابطه نزدیكی با سالمت روانی و ب

ورزش به ویژه در سنين . کند دهد و خودپنداره را تقویت می کاهد، اعتماد به نفس را افزایش می افسردگی می

های اندوخته شده است و این خود بسيار  ی و نوجوانی مفر سالمی برای آزاد کردن انرژیدانش آموز

 .دهنده است خش و آرامشب لذت

یابی و ارتباط  و کفایت و همچنين دوست  های ورزشی به اجتماعی شدن و کسب مهارت شرکت در فعاليت

درصد از جوانان  65های اخير در ایاالت متحده  در جریان یكی از پژوهش. کند سالم با همساالن کمك می

 (.1999سيمون . )مخدر بازداشته است ابراز کردند که ورزش آنها را از اعتياد به الكل و مواد

یابد و به همين دليل ورزشكاران  ها افزایش می های ورزشی شدید ميزان ترشح اندورفين در جریان فعاليت

گفته  joggrs highکنند که به آن اصالحاً  پس از انجام تمرینات احساس لذت و آرامش خاصی می

تواند جایگزین سوءمصرف  ترکيبات افيونی، ورزش کردن میها و  با توجه به شباهت بين اندورفين. شود می

 .مواد مخدر در معتادان شود

افزایش جریان موجب . یابد در نتيجه تمرینات ورزشی مدام ميزان جریان خون در مغز افزایش می

این تأثيرات . کند های مغز شده و از تنگ شدن عروق مغز جلوگيری می رسانی و تغذیه بهتر نرون اکسيژن

تمرینات ورزشی . شود های ذهنی در سالمندان می ود موجب پيشگيری از فراموشی و زوال توانمندیخ



فایل ورد قابل  برای خرید. فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

13 
 

ها را در مقابل  تواند نرون شود که می می B.D.N.Fهمچنين موجب آزادسازی نوعی فاکتور رشد به نام 

 .جلوگيری کندهای آلزایمر و پارکينسون تا حدود زیادی  آسيب و صدمه مقاوم نموده و از بروز بيماری

هایی که اخيراً در رابطه با تأثير ورزش بر حافظه انجام شده، افزایش ميزان توليد  بر طبق نتایج آزمایش

BDNF بنابراین در نتيجه تمرینات ورزشی، ميزان . تواند بر یادگيری و حافظه تأثير مثبت داشته باشد می

 BDNFهای حفاظتی مانند  امپ و ترشح مولكولهای مغز در ناحيه هيپوک جریان خود در مغز، تعداد سلول

تواند موجب بهبود حافظه و به تعویق انداختن بيماری آلزایمر  مجموعه این فرآیندها می. یابد افزایش می

 (.برکتولد)شوند 

شود به تأخير  های شناختی را که در اثر سالمندی حادث می تواند کاهش توانمندی انجام تمرینات ورزشی می

های عصبی و گسترده شدن ارتباطات بين سلولی که برای یادگيری و  تمرینات ورزشی رشد سلول .اندازد

 (.کریستيت یافه. )تواند مغز را جوان و فعال نگهدارند حافظه ضرورت دارد می

های عصبی ناشی از افزایش جریان خون در مغز است که منجربه آزاد  دکتر یافه تأثيرات تمرین بر سلول

از سوی دیگر تمرینات ورزشی . تواند از سكته مغزی پيشگيری نماید شود و می های رشد میشدن فاکتور

 .تواند مانند برخی ترکيبات دارویی، موجب آزادسازی سروتونين، نوراپی نفرین و دوپامين شود می

 انرژی برای یادگيری

به تنهایی بيست درصد از انرژی دهد، ولی  اگر چه مغز انسان بالغ فقط دو درصد از وزن بدن او را تشكيل می

شود، اکسيژن مصرفی  انرژی مصرفی مغز از طریق خون پراکسيژن تدارك می. کند جسمانی را مصرف می

گالن خون یا در هر روز  8مغز انسان در هر ساعت به گردش . گردد ها تأمين می مورد نياز از طریق شش
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توازن الكترونيكی مناسب برای کارکرد مغز از طریق آب . خون نياز دارد( ليتر 622تا  822)گالن  122تقریباً 

از دست دادن آب . ليوان آب بنوشد 11تا  6برای حصول این توازن، هر فرد بالغ باید . آید بدن به دست می

حالی  های یادگيری، تنبلی و بی آموزان در کالس درس عاملی برای آسيب بدن در طول ساعات حضور دانش

 (.1995هانافورد . )است

توان انتظار داشت که مغز  بدون هوای تازه، نمی. عامل حياتی دیگر برای کارکرد مطلوب مغز، اکسيژن است

بينی تسهيالت و تجهيزات  از این رو، طراحی ساختمان مدارس و در پيش. ای داشته باشد کارکرد بهينه

 -های مغز گام یادگيری، سلولهن. های درس مورد غفلت قرار گيرد مدارس، نباید تأمين هوای تازه کالس

کيلومتر در ساعت انتقال داده یا مورد تبادل قرار  122اطالعات را تقریباً با سرعتی بيش از  -ها نرون

تواند هزاران سيگنال یا عالمت را از سایر منابع نرونی، بدون آن که با آنها ارتباط  هر نرون می. دهند می

 (.1998جنسن )کنند  ها را بيشتر به صورت شيميایی تبادل می امها، پي نرون. داشته باشد، دریافت کند

ها، مغز را به یك  ماهيت عمل نرون. نرونی، انرژی الكتریكی و شيميایی است  انرژی الزم برای فعاليت

الگوی یادگيری مغز از زمان تولد و بنا به دیدگاهی عمر از . شيميایی تبدیل کرده است -پردازشگر الكترو

شيوه پاسخ وی و سازگاری فرد با محيط، نحوه زیست و یادگيری مغز را تعيين . شود ی آغاز میدوره جنين

مدارس، یكی از مراکز عمده برای ایجاد تغيير در . گذاری شده را فرو بریزد الگوی یادگيری پایه. کند می

 .آموزان هستند الگوهای یادگيری دانش

، هنوز  با این همه. برانگيز منبع اصلی یادگيری هستند ای چالشه بازی، ورزش، تجربيات عملی و انواع فعاليت

های  برای نمونه، استخر شنا از محيط. شوند آموزان طراحی می مدارس برخالف الگوهای یادگيری دانش

 .اند، ولی مدارس به ندرت به آن دسترسی دارند ان ابتدایی و راهنماییدانش آموزبرانگيز برای  محرك و چالش
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 نقش ورزش در تسریع روند یادگيریاهميت و 

های گروهی،  های ورزشی دیوار حياط و راهروی مدارس، انواع رسانه آموزی بارها و بارها در سالن هر دانش

با این حال عده کمی از . شود مواجه می« عقل سالم در بدن سالم است»ها و نشریات با عباراتی  کتاب

گيرند و اغلب آنها در  ین جمله را عمالً در زندگی خود به کار مینوجوانان و جوانان حقيقت و معنای اصلی ا

 .کنند های روزانه درس و ورزش را همراه هم تنظيم نمی برنامه

متأسفانه در کشور ما : گوید های تهران در این زمينه می خانم صابره شوکتی، مربی ورزش یكی از دبيرستان

اند  اغلب آنها که به پرورش نيروی بدنی خود همت گماشته .شوند درس و ورزش به ندرت با یكدیگر توأم می

آموزان مستعد و پرتالش نيز که مدام به مطالعه و  از پرداختن به قدرت فكری خویش غافلند و بيشتر دانش

روزی آنها  کار فكری مشغولند از نظر بدنی در حد بسيار ضعيفی قرار دارند که این خود نيمی از تالش شبانه

 .دهد را هدر می

آیا این انرژی تنها . درصد از کل انرژی مورد استفاده بدن نياز دارند 15خود به   های مغزی برای فعاليت سلول

 شود؟ تأمين می -آموزان رایج است به صورتی که در بين دانش -به وسيله تغذیه و استراحت

غذا خوردن : گوید طلب میشناسی و تغذیه در توضيح این م خانم نرگس سماوات، کارشناس در زمينه زیست

آموزان بدون تحرك جسمی الزم، حتی اگر با استراحت کافی هم همراه باشد  با عجله شایع بين دانش

ریزی  در صورت نبودن برنامه. تواند تأثير کاملی در رساندن ماده و انرژی مورد نياز بدن داشته باشد نمی

فی در اختيار ندارد زیرا تالشی برای به جریان صحيح برای انجام حرکات ورزشی روزانه، مغز انرژی کا

 . صورت نگرفته است -خصوصاً مغز -انداختن و تنظيم و گستردن انرژی به تناسب نياز هر قسمت از بدن
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تحرکی و رخوت جسمی از آن، تأثير مستقيم بر روی روح و روان و اعصاب دارد و ذهن را نيز  بر این کم عالوه

های ذهنی و  کند که نتيجه همه اینها بالقوه ماندن بسياری از قابليت هدایت میبه سمت خستگی و ناتوانی 

 .استعدادهای محصالن در یادگيری است

کنند  روند و سعی می هایشان می حوصله و با اکراه به سوی انبوه کتاب آموزان خمود و بی اغلب اوقات دانش

های  مورد به ذهن و انواع و اقسام روش خلل هميشگی ناشی از عدم تحرك بدنی را با فشار آوردن بی

بر سالمت، نشاط  توانند عالوه تری مانند ورزش می تر و سالم یادگيری جبران کنند در حالی که راه بسيار ساده

برای اینكه مغز به خوبی . و افزایش فعاليت ذهنی، شور و اشتياق آنان را نسبت به درس خواندن تضمين کند

بر رساندن مواد غذایی و انرژی کافی باید از خونی پاك و  مطالب درسی برآید، عالوهاز عهده یادگيری و حفظ 

 .غنی از اکسيژن تغذیه شود

های خود را نيز نيرومند  آموزان باید ریه ها کامالً از هوا پر و خالی شوند بنابراین دانش بدین منظور باید شش

ورزشی خواص و نتایج خاص خود را دارد و  هر حرکت. کنند و این کار نيز به وسيله ورزش ميسر است

معلمين ورزش در مدارس باید خواص هر حرکت را . ها را قوی کند گونه نيست که ورزش فقط ماهيچه این

در ضمن . مند شوند نيز به محصلين خود آموزش دهند تا آنها با آگاهی کامل از نتایج سودمند ورزش بهره

آموزان باید یاد بگيرند که صحيح و اصولی تنفس کنند  ی مغزی دانشها برای رساندن اکسيژن کافی به سلول

 .ها به نحوه مطلوب بازده تنفسی خود را افزایش دهند و با عادت دادن شش

دانش و زیبایی در تندرستی است و تندرستی . ورزش نخستين پرونده احساسات و ادراکات آدمی است

ورزش خون را به نسبت به . شود وی و منظم حاصل میحقيقی به وسيله ورزش و گردش و غذای سالم، مق
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رساند و در تمام بدن خون را به  تمام اعضای بدن به عضالت دست و پا و گردن و کمر به خصوص اعصاب می

 .آورد جریان درمی

آموزان ممكن است دیرتر یا زودتر از دو ماه به ورزش صبحگاهی عادت نمایند و باالخره این  برخی از دانش

های سنگين  نمایند نباید ورزش ورزشی که دختران می. م مفيد عادت و طبيعت ثانوی آنان خواهد شداقدا

دار مثل واليبال و بسكتبال و  های توپ قهرمانی باشد بلكه آنان باید در مدرسه بيشتر تنيس روی ميز و بازی

 .ل کار نداشته باشندهای ورزشی سنگين مانند هالتر و دمب های سبك دیگر نمایند و با اسباب ورزش

های ذهنی و جسمی خویش باشند و با  بنابراین بهتر آن است که محصالن خود به فكر تنظيم فعاليت

گيری و به کار بستن اراده، روی آوردن به ورزش و توأم کردن آن با تحصيل از سنگينی بار مشكالتی  تصميم

دریابند که در صورت هماهنگ کردن این دو با  اند بكاهند و به تجربه عينی که بر روح و ذهنشان انباشته

تر از قبل دست خواهند  صرف همان وقت و همان کار ذهنی در عرصه یادگيری به نتایجی چند برابر مطلوب

 .برداری خواهند کرد تر از استعدادهای خود بهره یافت و در نهایت با ذهنی بازتر و بسيار راحت

 تحصيلیهای جسمانی و افزایش عملكرد  فعاليت

هایی چون دویدن، پریدن،  فعاليت. جسمانی بسيار حائز اهميت است  های مغزی، فعاليت برای رشد کارکرد

ورزش و تمرین بدنی، . شود ای می های پایه، مخچه و جسم پينه جهيدن، شنا کردن سبب تقویت عقده

روی،  یادگيری از طریق پياده. افزاید رساند و بر ميزان ارتباط بين نرونی می اکسيژن زیادی را به مغز می

 (1998جنسن . )گردد های جسمانی ارتقاء یافته و تقویت می حرکات کششی و سایر فعاليت
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آموزان را افزایش  علوم تربيتی حاکی از آن است که ورزش عملكرد تحصيلی دانش  های یك پژوهش یافته

که صرف وقت بيشتر برای ورزش نه تنها توان نتيجه گرفت  تر به نتایج تحقيق می با توجه دقيق. دهد می

گونه اثر سویی بر عملكرد تحصيلی و هوش نداشته است، بلكه در بيشتر موارد باعث عملكرد تحصيلی  هيچ

 .آموزان نيز شده است بهتر دانش

 بدنی دوره ابتدایی در جهان معاصر جایگاه تربيت 

به شكل آزاد یا حكم ساعت تنفس بين دو کالس  بدنی در مدارس ابتدایی مفهوم بازی باید دانست که تربيت 

با وظيفه مهم  دانش آموزبدنی، حكم آزمایشگاهی را دارد که در طی آن،  کالس درس تربيت . را ندارد

شادی، تنوع و سرگرمی محصول فرعی یك . شود فراگيری حرکت و یادگيری از طریق حرکت درگير می

تربيت بدنی آن جز از فرآیند . م و تربيت هدایت به جلو استمعنای واژه تعلي. درس تربيت بدنی خوب است

 .تعليم و تربيت است که در آن هم تربيت بدن و هم تربيت از طریق بدن، مطرح است

 اهداف درس تربيت بدنی

یادگيری، کسب و حفظ سالمتی برای  -گيری اساسی یاددهی ی درسی تربيت بدنی، جهت در برنامه

های الزم را جهت حفظ سالمت خود در  آموزان آگاهی درسی تربيت بدنی به دانش  برنامه. آموزان است دانش

راه رفتن، دویدن،  یعنی -ها انجام صحيح حرکات پایه از جمله این آگاهی. آینده، بدون کمك دیگران، بدهد

از جمله اهداف دیگر تربيت بدنی آمادگی جسمانی . منتقل شود... رفتن، با جهش رفتن،   پریدن، با پرش

باشد که در سالمت جسمی و حرکتی فرد  پذیری و قدرت می آموزان همچون استقامت عمومی انعطاف دانش

آموزان با  دانش. شود ن ورزش و تغذیه میهدف سوم تربيت بدنی ارتباط تنگاتنگ بي. باشد عامل تعيين می
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های اجتماعی،  در کنار این اهداف، هدف. زمان دقيق صرف غذا، نقش آب و مایعات آشنا خواهند شد

 .آیند شناختی و عاطفی و روانی به آسانی در درس تربيت بدنی به دست می

 چرا باید در مدرسه ورزش کرد؟

 :ارد زیر اشاره کردتوان به ایجاد مو از جمله دالیل مهم می

 آموزان سالمت جسمانی و روانی دانش -1

 رشد تكامل و یادگيری حرکتی مناسب با سن -1

 تربيت فردی و گروهی -1

 قوی برای ورزش قهرمانی  پشتوانه -2

 عادت به ورزش کردن -5

 آموزان به عادت ناپسند و مضر در محيط زندگی پيشگيری از آلودگی دانش -6

 ت فراغت و لذت بردنپر کردن اوقا -7

 دهی در کالس پی بردن به اهميت نظم و سازمان -8

 داشتن نقش توانبخشی -9
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 اندانش آموزاهميت تربيت بدنی در تعليم و تربيت 

بر تقویت قوای جسمانی که یك اصل مهم در ارتقای بهداشت همگانی است  های بدنی و ورزش عالوه فعاليت

تدوین یك برنامه ورزشی مناسب در . ای دارد وزان نيز تأثير قابل مالحظهآم بر رشد قوای ذهنی و روانی دانش

باید به هدف تربيت بدنی ارج نهيم و مسائل کاربردی این علم را در مدارس به . مدارس بسيار ضروری است

دازد و آموزان به آن مبتال هستند بپر تواند به موارد زیر که اکثر دانش اجرا درآوریم، تربيت بدنی و ورزش می

های جسمانی به بيماران خود توجه  آن را تا حدی رفع نماید، حتی پزشكان برای درمان بسياری از ناراحتی

 .کنند که ورزش و کارهای اصالحی جسمی که جزء علوم تربيت بدنی و ورزشی انجام دهند می

 :این موارد عبارتند از

 برطرف نمودن ضعف عضالنی -1

 تپذیری عضال تقویت انعطاف -1

 دادن نشاط روحی -1

 اجتماعی نمودن -2

 تقویت سيستم قلب و عروق -5

 تقویت حواس و ذهن -6

 تقویت عضالت جهت جلوگيری از انحراف ستون فقرات -7
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 های تربيت بدنی مدارس ارتباط آموزش حرکات بدنی با برنامه

از جمله . شوند آشنا میان با چگونگی و چرایی حرکات بدن خود دانش آموزدر آموزش حرکات تربيت بدنی 

های  ان است تا از طریق الگوهای حرکتی فعال، به تواناییدانش آموزآموزش حرکات، کمك به   اهداف اساسی

 .برند بدنی خود پی می

اصول و مبنای  دانش آموزان، آن است که دانش آموزریزی حرکات بدنی  ترین کمك مربی در برنامه مهم

های متفاوت آنها را اجرا کند و یا مسائل رقابتی را  های مختلف و در شكل حرکات را یاد بگيرد و در زمان

 دانش آموزهای هر  ها و سطح توانایی های متناسب با قابليت ان ترتيب دهد و با ارائه تمریندانش آموزبرای 

 :خاص آنها را در حل مسائل، کمك کنند

کننده آن  تواند کامل جایگزینی ندارد، بلكه می های تربيت بدنی نقش در واقع آموزش حرکات بدنی در برنامه

هایی که نياز به شروع و توقف کردن، چرخيدن و حرکت به  ی در فعاليتدانش آموزبرای مثال اگر . باشد

تواند توانایی در این جهت باال  های حرکتی می طریقی خاص دارد، مشكل داشته باشد، فعاليت

دانش حرکتی آموزش حرکات بدنی و مورد عالقه  -های ورزشی مهدهی برنا ریزی در جهت شكل برنامه.ببرد

ان در مدرسه و دانش آموزان نه تنها برای رشد همه جانبه بلكه برای کاهش رفتارهای تخریبی آموز

 .های دیگر نيز مؤثر است محيط

 موزدانش آان ایجاد جوی است که در آن دانش آموزهای حرکات بدنی  ترین کمك مربی در برنامه مهم 

در . های مختلف حرکات را پيدا کند های متنوع برای کاوش در شكل اصول حرکات را یاد بگيرد و فرصت

آموزان در نظر  های ورزشی در فضای باز، اوالً باید حداقل مساحت را نسبت به تعداد دانش موارد ایجاد زمين

 .ثانياً دقت شود که سطح زمين صاف و بدون پستی و بلندی باشد. گرفت
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 ورزش و نقش آن در سالمت روان

قوای جسمانی،   نكته برجسته در تقویت. های جسمانی، اختالالت روانی را به همراه داشته و برعكس ناراحتی

بر ضعف جسمانی دارای  باشند عالوه پسرانی که از نظر قوای جسمانی ضعيف می. باشد حفظ روان سالم می

آموزان ورزشكار  دانش. باشند انایی تطبيق خود با دیگران میمشكالت روانی مانند احساس حقارت و عدم تو

های فردی و اجتماعی، عدم شك  های اجتماعی حس ارزش دارای صفات ممتاز رفتاری چون رهبری، تحرك

 .باشد جویی و نتيجتاً رشد اجتماعی بيشتر می و تردید در خود عدم بهانه

اینكه ابزار ارزشمندی برای حفظ سالمت جسمانی است بر  تحقيقات بسياری نشان داده است که ورزش عالوه

ورزش از اضطراب و . های روانی دارد رابطه نزدیكی با سالمت روانی و به ویژه پيشگيری از بروز ناهنجاری

ی و نوجوانی مفر دانش آموزورزش به ویژه در سنين . دهد کاهد و اعتماد به نفس را افزایش می افسردگی می

 .دهنده است بخش و آرامش های اندوخته شده است و این خود بسيار لذت ردن انرژیسالمی برای آزاد ک

های  که مطالعاتی پيرامون تأثير شرکت جستن در فعاليت Thomas Jeffreyشناسی  به گفته جامعه

، نظر از نژاد و جنسيت آنها آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی انجام داده است، جوانان، صرف ورزشی بر دانش

 .برند ی زیادی می های ورزشی مناسب بهره از شرکت در برنامه

آنها در   های ورزشی در مقاطع راهنمایی و دبيرستان و موفقيت هایی نيز ميان شرکت دختران در تيم ارتباط

در . گردد های کار تيمی، تعيين هدف و پاداش برتر بودن باز می ای کشف کرده که به ارزش زندگی حرفه

شرکتی که در فورچون  522درصد از مدیران زن  82تصادفی نيست که »نياد ورزش زنان آمده، تارنمای ب

اند، دخترانی شيطان و شلوغ معرفی  اند، خود را به این دليل که در نوجوانی در دنيای ورزش بوده آمده

 .«اند کرده
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 آموزان تنظيم ساعت زنگ ورزش با نيازهای دانش

بر تقویت بعد  با حضور در ساعت ورزش عالوه دانش آموز. ان استدانش آموززنگ ورزش، زمان بروز خالقيت 

پردازد ولی ساعت زنگ ورزش در مدارس ایران  جسمانی به بازی، تفریح، پرورش روحيه تعاون و همكاری می

 های نيازهای در تحقيق زیر به مقایسه اولویت. آموزان تنظيم نشده است های اصلی نيازهای دانش با اولویت

. مدارس پرداخته شده است  آموزان در درس تربيت بدنی و ورزش جسمانی، مهارتی، شناختی و عاطفی دانش

 (.نژاد نژاد، حميد محبی، مهرعلی همتی رحيم رمضانی)

بعدی با توجه به یك  آموزان و پرهيز از پرورش تك در این تحقيق آمده است توجه به نيازهای چندگانه دانش

ميت بسياری دارد، به ویژه اینكه برخی محققان معتقدند نقش معلمان تربيت بدنی در هدف با یك نياز اه

 .برآوردن برخی از نيازهای اجتماعی حتی بيشتر از والدین است

دهد که بسياری از نيازهای آموزشی  بررسی محتوای درس تربيت بدنی در کشورهای مختلف نشان می

همچنين در بسياری از اهداف و استانداردهای درس تربيت بدنی بر . آموزان مورد توجه قرار گرفته است دانش

آموزان مانند آموزش انواع حرکات و مهارت، بهداشت جسمانی و روانی توسعه مفاهيم  نيازهای مختلف دانش

های جسمانی خارج از مدرسه، لذت، حرکت، سالمتی و رشد  های ارتباطی، فعاليت شناختی، توسعه مهارت

 .آميز و آمادگی جسمانی تأکيد شده است ر احتراماجتماعی، رفتا

های مختلف تربيتی گسترش زیادی پيدا کرده است که در  تدوین اهداف کلی درس تربيت بدنی در حيطه

های ورزشی و تفریحی، توسعه  های مناسب با نيازهای لذت، تعامل اجتماعی، مهارت بسياری از آنها فعاليت

های حرکتی ورزش برای  بنيادی، سالمتی و آمادگی جسمانی، مهارت ادراکی، الگوهای حرکتی -حرکتی

 .های مختلف تحصيلی در نظر گرفته شده است آموزان دوره دانش
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 زنگ ورزش، زنگ سالمت

سالمت هر فردی تحت تأثير عوامل گوناگونی چون ژنتيك، محيط زیست، خدمات پزشكی، سبك زندگی و 

تواند  ورزش جایگاه مهمی دارند تا جایی که کاهش فعاليت بدنی میاست و در این ميان تمرینات بدنی ... 

جسمانی نه تنها در ایجاد و حفظ تناسب اندام اثرات   ورزش و فعاليت. سالمت فرد را تحت تأثير قرار دهد

های قلبی عروقی، فشار خون، دیابت و  ها به خصوص بيماری سودمندی دارد بلكه در پيشگيری از بيماری

ان، نوجوانان و جوانان از دانش آموزدر این ميان ورزش برای . کند هم نقش مهمی را ایفا می. ..چاقی و 

های  های ورزشی در محيط های اخير سعی شده به برنامه اهميت بيشتری برخوردار است تا جایی که در سال

تواند فواید  د بلكه میآور ای شود زیرا ورزش نه تنها فواید جسمانی با خود به همراه می آموزشی نگاه ویژه

آوردن سپری   کاهش افسردگی، کاهش اضطراب، فراهم. آموزان داشته باشد شناختی بسياری برای دانش روان

 .نفس و آسایش فكری از جمله فواید مهم ورزش است برای مقابله با استرس و باال بردن عزت

زان تسلط کامل بر بدن خود را به دست آورند آمو ریزی شود که دانش ای طرح تربيت بدنی باید به گونه  برنامه

های ورزشی باید متضمن کارایی، چابكی و نيرومندی  حرکت. های الزم بدنی را کسب کنند و بتوانند مهارت

یكی از . های تربيت بدنی منظور کنند های الزم را جزء برنامه بدن باشد و مربيان ورزشی باید چنين مهارت

مربيان با دعوت از اولياء برای . آموزان است يان ورزشی ایجاد ارتباط با والدین دانشمرب  اقدامات برای موفقيت

 .مند سازند توانند آنها را به امر ورزش و سالمت عالقه های ورزشی فرزندانشان، می ها و فعاليت تماشای مسابقه

عامل سالمت جسمانی است های ورزشی که  تواند به تمام فعاليت تربيت بدنی مدارس به تنهایی نمی  برنامه

های الزم در نوجوانان است  جواب دهد بنابراین وظيفه مهم دیگر هر مدرسه از نظر تربيت بدنی ایجاد محرك
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های ورزشی خارج از مدرسه به تقویت بيشتر بدنشان و تأمين آمادگی جسمانی آن  تا با اجرای فعاليت

 .بپردازند

به طور کلی ورزش و تحرك . ختلف مورد تأیيد محققين استلزوم و اهميت، برای هر دو جنس در سنين م

های پيچيده  ورزش امروزی تنها یك فعاليت ساده نيست بلكه قابليت. گذارد بر رشد عمومی بدن تأثير می

  مغز را در امور مختلف از جمله آموختن مطالب، هماهنگی، چاالکی، درست عمل کردن، درست تصميم

 .گذارد ند و در کليه اجزای جسم و روح و ذهن تأثير مثبت میک را تقویت می... گرفتن و 

نشينند حتی اگر نوع نشستن مناسب باشد و  آموزان روزانه چند ساعت در کالس درس روی نيمكت می دانش

آموزان پسر غالباً این شكل را  شود دانش نيمكت نيز استاندارد باشد باز هم در آنها خستگی فيزیكی ایجاد می

کنند ولی برای دختران به علت اعتقادات و  حل می( غالباً فوتبال)ها  ها و ورزشگاه ردن در خيابانبا بازی ک

های بيشتری برای  فرهنگ جامعه امكانات کمتری وجود دارد بنابراین الزم است در مدارس دخترانه ساعت

 .تمرینات بدنی منظور گردد

حوصلگی، احساس  افسردگی، بی. خورد بسياری برمیآموز در مسير پيشرفت تحصيلی خود به موانع  یك دانش

پایه و اساس، مشغول بودن ذهن، عدم توانایی در یادگيری مطالب و  خستگی، احساس ضعف، تفكرات بی

اما ورزش . آموز باشد تواند مانع از به سرانجام رسيدن هدف تحصيلی یك دانش بسياری عوامل دیگر می

تواند عاملی تأثيرگذار  د و تباهی و اعتياد جوانان و نوجوانان است میطور که سد محكمی در برابر فسا همان

 .در رفع موانع تحصيلی باشد

کند  را بيشتر می( قلب و عروق)های بدن  دستگاه  بدنی یا ورزش باعث تحریك عضالت شده و فعاليت  فعاليت

ورزش در ساعاتی در روز تمام مغز در هنگام   با فعاليت. مغز و ذهن انسان نيز از این امر مستثنی نيست
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شود و به همين امر  حوصلگی و ضعف به اندازه قابل توجهی رفع می تخيالت، احساسات خستگی و بی

تواند  ورزشی منظم در صورت تداوم می  فعاليت. آموزان کمك کند تواند به درك بهتر مطالب برای دانش می

ن، اشتياق بيشتر به کار و درس، باال رفتن باعث آسودگی ذهن شود و این آسودگی باعث بهتر آموخت

آموز  شود یك دانش شخصيت انسانی و عدم فرار مطالب از ذهن شود بنابراین هر کدام از این عوامل باعث می

 .به پيشرفتی بيشتر دست یابد

  مناسب های حل راه ی ارائه

 گذاشته آموز دانش اولياء رایب مدرسه مدیر همكاری با متعددی جلسات:  آموز دانش اولياء از گرفتن کمك

 . است ممكن غير والدین حمایت بدون مفيد آموزشهای چون شد صحبت فرزندشان مشكل زمينه در و شد

 برخورد طریق از آمد عمل به مصاحبه دار مشكل آموز دانش با متعدد جلسات در:  آموز دانش خود همكاری

 . کند استفاده کارش الحاص برای روشهایی چه از که کردم راهنمایی را او خوب

 زیر را آموز دانش رفتار و حرکات که خواستم همكاران ی بقيه و مربوطه دبير از:  همكاران از گرفتن کمك

 . کنند کمك او به مشكل رفع جهت در و باشند داشته نظر

 با آموز شدان حضور در و کرده دعوت اداره مشاور از مدرسه مدیر همكاری با جلسه یك در:  مشاور از دعوت

 . داشت هایی صحبت او

 شود می گذاشته که مراسمی تمام در که شد خواسته پرورشی معاون از:  پرورشی معاون از گرفتن کمك

 . گيرد قرار تشكر و تقدیر مورد و باشد داشته فعال شرکت آموز دانش

 تشویق اگر است آن یآسا معجره تأثير جهت به تشویق بر شناسان روان فراوان تأکيد:  متنوع های تشویق

.  دهد می تغيير را او زندگی مسير و کند می ایجاد جدی دگرگونی شاگرد رفتار در ، شود انجام موقع به



فایل ورد قابل  برای خرید. فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

27 
 

 بحار) دادند قرار وی سر بر( ع) علی حضرت تشویق برای را خود ی عمامه( ص) خدا رسول که است روایت

 (16 جلد الوفاء موسسه ، االنوار

 شيرازی آزار بی)«  است گرفتن قرار تحسين مورد عطش ، آدمی نهاد در انگيزه ترین عميق» :  جيمز ویليام

 ( تبليغ و قرآن ، مصطفی ،

 ... و فوتسال و واليبال مثل گروهی ورزشهای و شنا مخصوصاً ورزشی کانونهای به آموز دانش معرفی

 شرکت گروهی مسابقات در آید بوجود نشاط و هيجان آموز دانش در اینكه برای:  گروهی مسابقات برگزاری

 . شود داده

 به برای تجربه سپس ، محيط با آشنایی ابتدا در های بچه های بازی» :  مظلومی دکتر:  متنوع های بازی

  « . است تربيت و تعليم هم باالخره و سازی فرهنگ سپس و کاربردها گيری کار

 

 « است بزرگسالی در زندگی جهت فرد آمادگی برای ای وسيله بازی» :  گروس کارل

 هر کار روند باید بنابراین است اهميت حائز بسيار آموز دانش هر کار روند به مربی توجه:  وقت گذاشتن

 روی تا بگوئيم او به را هایش توانائی بشناسيم را آموز دانش قوت نقاط کنيم بررسی دقت به را آموز دانش

 . شود متمرکز بيشتر آن

 جمعی ارتباط وسایل طریق از ورزش اهميت و فواید زمينه در مردم گاهيهایآ سطح بردن باال و آموزش

 دانش  روانی و جسمانی ویژگيهای به توجه با صحيح اصول براساس ورزشی های فعاليت و ورزش آموزش

 آموزان

 آموزان دانش رفتار کنندة تقویت عوامل عنوان به بهداشت ، ورزش مربيان خدمت ضمن آموزش

 جهت پنگ پينگ ميزهای ، بسكتبال های حلقه نظير ت محال و پارکها در ورزشی مكاناتا تعبيه و نصب

 درآمد کم های خانواده استفاده
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  پيشنهادی و جدید های حل راه اجرای چگونگی

 فرزند با آرامش با -1:  دادم پيشنهاد آنها به حل راه چند اولياء با کردن صحبت با:  اولياء از گرفتن کمك

 گردش و تفریح به را خود فرزند -1 باشند نداشته جدل و بحث هم با فرزند حضور در -1 کنند رفتار خود

 شرکت را فرزندشان نشاط و آرامش خاطر با شنا ، فوتسال ، واليبال مخصوصاً متنوع ورزشهای در -2.  ببرند

 شود می بيشتر اشگریپرخ باعث که جاهایی به نه بروند بيشتر جنجال از دور و آرام های محيط به -5 دهند

 و شيرین داستانهای طریق از -7 کنند تعيين جایزه و کنند تشویق را او خوشایند رفتارهای مقابل در -6

 . کنند رفتار صميمی او با که بخواهند دوستانش از -8.  کنند تشویق را او آموزنده

 نداشته اگر و باشد داشته رامشآ دوستانش ی بقيه مثل که خواستم آموز دانش از:  آموز دانش خود همكاری

 او که خواستم هم معاون و مدیر از و کردم می تشویق را او هميشه.  دارد دنبال به آینده در عواقبی چه باشد

 . کنند تشویق را

 

 کار ها بچه با فوتسال و واليبال خودم که تابستان مخصوصاً کند شرکت ورزشی کالسهای در خواستم او از

 کالس خواستم و.  کردم می کار آرامش با او با و کند شرکت که بودم خواسته آموز دانش از شخصاً کردم می

 . داشت او روی مثبتی تأثير و کرد می مطالعه که گذاشتم اختيارش در هایی کتاب.  کرد قبول که برود شنا

 کنند بيان موزآ دانش مورد در را خود نظر که خواستم همكاران از جلسه یك در:  همكاران از گرفتن کمك

 داشته را الزم همكاری آموز دانش مشكل حل برای که خواستم آنها از و داشت خاصی نظر کدام هر که

 بعضی گروه سر عنوان به را او و کنند استفاده تشویقی های کارت از.  کنند تشویق را آموز دانش.  باشند

 بلكه نكنند سرزنش را او آموز دانش ریپرخاشگ مقابل در.  بدهند مسئوليت او به و کنند انتخاب اوقات

 دوستی ارتباط او با بخواهند دوستانش از.  باشند داشته نظر در بيشتر را او مثبت کارهای و کرده نصيحت

 ..... و.  باشند داشته صميمانه
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 آموز دانش با خصوصی صورت به و آمد عمل به دعوت مشاور از ورزش زنگ چند در:  مشاور از دعوت

 جلسات در را آموز دانش و پرسيد آنها خانوادگی وضع و همساالن ، دوستان ، خانواده از.  کرد می صحبت

 . کرد مشاوره و راهنمایی متعدد

 می برگزار صبحگاه مراسم که زمانی شد خواهش مدرسه پرورشی معاون از:  پرورشی معاون از گرفتن کمك

 مورد آموزان دانش حضور در او وضع بهبود صورت در و شود گرفته کمك دانش از مختلف عنوانهای به شود

 . گيرد قرار تشویق

 

 را او هنری – فرهنگی مسابقات در.  باشد پيشنماز عنوان به مواقع اغلب در شود می برگزار نماز زمانی

 . دهد شرکت

 زآمو دانش که کردم خواهش و کردم صحبت آزاد بدنی تربيت با:  ورزشی کانونهای به آموز دانش معرفی

 ای هزینه او از اش خانواده   اقتصادی وضع خاطر به و دهند شرکت ورزشی کالسهای اکثر در را پرخاشگر

 انجام توانند می تالشی هر آموز دانش وضع بهبود جهت شد خواسته و کردند قبول آنها و.  نكنند دریافت

 . کردند همكاری که دهند

 قبال در بودم کرده آماده بود شده دست به قلك ندمان که ای جعبه ورزش زنگ در:  متنوع های تشویق

 کاغذ روی نامشان آموزان دانش...  و ادب و نظم پيشرفت ، گروه با همكاری ، اخالقی خوش ، خوب کارهای

 شدند می مشخص هفته های ستاره و باز گنجينه هفته هر پایان در و رفت می جعبه داخل و شد می نوشته

 آن های ستاره جزء هفته هر تا باشد داشته رفتارش در را الزم دقت که واستمخ دار مشكل آموز دانش از و

 . بود آميز موفقيت و شود هفته
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 را او و بفرستم مدرسه جایزه بانك به را آموز دانش که خواستم مدیر از آموز دانش خوب رفتارهای مقابل در

 . بود بخش اثر و شد واقع قبول مورد که کند تشویق

 

 بازی در که افرادی برای و کردم می برگزار گروهی مسابقه بار یك هفته چند هر:  گروهی ابقاتمس برگزاری

 . گرفتم خوبی نتيجه که کردم می تعيين جایزه کردند می رعایت را ورزشی اخالق

 دوی ، شيم می بسته شيم می باز:  نظير متنوعی های بازی ورزش زنگ در مدرسه در:  متنوع های بازی

 بازی ی همه از و کردم می برگزار....  و سه گل وسط ، واليبال ، ميز روی تنيس ، سنگ هفت ، شتبرگ رفتو

 عهده به را ها مسئوليت و کردم می تعيين جایزه او ورزشی اخالق برای و داده شرکت را پرخاشگر دانش ها

 . گذاشتم می اش

 . گرفتم می نظر زیر را رفتارش و حرکات تمام و داشتم آموز دانش روی خاصی توجه:  وقت گذاشتن 

 شد می ثبت آموز دانش رفتاری وضعيت پيشرفت جدولی در و کرده دعوت را آموز دانش اولياء با یك ماه هر

. 

  انتخابی حل راه

 

 این برای که هایی تشویق با همراه متنوع بازیهای و گروهی مسابقات دادم ارائه که راهكارهایی بين از

 . کرد کمك من به آموز دانش پيشرفت رامر د بسيار گرفتم می نظر رد ها بازی و مسابقات

 

  حل راه بهترین اجرای
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 کردند کمك من به اند شده داده توضيح ها حل راه اجرای در کامل طور به که انتخابی های حل راه اجرای

 داده مدرسه مدیر یلتحو و شد می پر ماه هر اولياء کمك با بودم کرده تهيه که جدولی کارم شدن بهتر برای

 خيلی که دادم گزارش را کارم ی نتيجه در دادم قرار ای پوشه در را جداول مربوطه مدیر همكاری با شد می

 . شد واقع ثمر مثمر

 

 (  2 شواهد) ارزیابی

  (2) اطالعات گردآوری

 بودم خوشحال لیخي و کردم مشاهده آموزم دانش در را آرامش و نشاط و شادابی شده انجام مراحل اجرای با

 و آموزش بنيادین تحول بند به توجه با انقالب کبير رهبر سفارش طبق دهم انجام مفيدی کار ام توانسته که

 باشد اسالمی جمهوری طراز در باید دهيد می ننظام این تحویل شما که محصوالتی:  اند فرموده که پرورش

 داشته....  و باور خود ، خالق ، نشاط با ، اسالمی قاخال به متخلق ، پرهيزکار ، مؤمن:  نظير ویژگيهایی یا

 . شود می بيفتد اتفاق این اگر باشند

 

 

  پيشنهادها

  : مسئولين به:  الف

 . بگذارند مدارس و دبيران اختيار در زیادی امكانات

 . کنند تشویق را موفق آموزگاران

 . باشند داشته کنند ستفادها خدمت ضمن های آموزش از دبيران ی همه اینكه برای ای برنامه
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 . بگذارند احترام دلسوز و موفق دبيران پيشنهادهای به

 . بپردازند آموزان دانش روح و جسم پرورش به تعليم کنار در

  دبيران به:  ب

 . شمرد غنيمت را ها فرصت باید آموزشی فضای کردن بهتر و ها حل راه اجرای برای

 . گرفت همكاری همكاران ی بقيه و آموزان دانش ینوالد از باید خود موفقيت برای هميشه

 . داد قرار نظر مد را تشویق باید رسيدن نتيجه به و موفقيت برای

 . کرد پژوهش و تحقيق است بهتر مشكالت کردن برطرف برای

 . بود صميمی آنان با و گذاشت احترام آموزان دانش به

 . داد قرار ارانهمك ی بقيه اختيار در سال هر را شده ارائه روشهای

 به تنهایی به چون بگذارند ميان در همكاران و مسئولين به حتماً کردند برخورد مشكلی با کالس در اگر

 . رسيد توان نمی خوبی ی نتيجه

 . بگيرند کمك دبير هميار و ثانی دبير عنوان به آموزان دانش از

 . باشند داشته ارتباط آموزان دانش اولياء با

  وزانآم دانش به:  ج

 بگذارند احترام دبيران های گفته به

 . کنند توجه والدین سخن به

 . کنند حفظ را خود ارامش ورزش هنگام به درس کالس در

 . کنند رعایت ها زمينه ی همه در را ورزشی اخالق و ادب

  . کنند استفاده درسی های کتاب  کنار در آموزشی های کتاب از و کرده توجه مشاورین های گفته به

 . دهند آموزش نيز دیگران به را خلقی خوش و آرامش و نيكو اخالق



فایل ورد قابل  برای خرید. فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

 

33 
 

 . بپرهيزند جنگی و خشن های فيلم به کردن گوش از

 گيری بحث و نتيجه

آموزانی که از  دانش. آموزان دختر و پسر داشته باشد تواند تأثير بسزایی در شادابی و نشاط دانش ورزش می

تر و با آرامش  توانند بهتر، سریع تر قرار داشته باشند بدون شك می لحاظ روحی و روانی در شرایط مطلوب

آموز  دانش . ترند آموزان با روحيه در مراحل دیگر زندگی نيز موفق بيشتر مطالب را فرا بگيرند این دانش

گيرد که شاید در رفتار و کردار  هایی فرا می ورزشكار از ميادین ورزشی از مربيان خود و از روح و خصلت

شناسی، ادب، احساس مسئوليت و احترام  هایش کمتر مشاهده شود جوانمردی، گذشت، وقت دیگر همكالسی

 .بيشتر به بزرگتران به خصوص پدر و مادر، اساتيد و معلمان

های  این قبيل جوانان و نوجوانان عالوه بر محيط مدرسه که قوانين و مقررات خاص خود را دارد در محيط

های دیگر به غير از مدرسه و با روحيات مختلف  یابند و با شرایط مكان ها حضور می اهدیگر از جمله ورزشگ

توانند  های روزشی و نيز شرایط بدنی خوبی برخوردار باشند می های فنی رشته اگر از قابليت. شوند آشنا می

دین باعث باال رفتن این ميا. عالوه بر مراحل تحصيلی در مراحل و ميادین باالی ورزشی نيز حضور پيدا کنند

بر امتيازاتی که دولت برایشان قائل شده از نظر مالی و توانایی گوی  آموزان شده و عالوه شخصيت دانش

 .سبقت را از دیگر دوستانشان بربایند

ریزی صحيح  تواند به سرانجام مقصود برسد که منظم و براساس برنامه ها در صورتی می تمامی این پيشرفت

رویه و بدون مربی و سازمان نيافته بيش از آن که مفيد و  باید فراموش کرد که ورزش بیباشد از طرفی ن

 . آموزان آور باشد چه برای بدن انسان چه برای تحصيل دانش تواند مخرب و زیان مؤثر باشد می
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لكه آور ورزش و محيط پرهياهوی آن تنها ميدان بزرگ رقابت و مبارزه نيست ب جذابی دنيای پرشور و شگفت

های کوشش، گذشت، همكاری، صداقت،  های واالی بزرگ انسانی است که در آن صحنه گاه ارزش تجلی

دهد و شاگردان این کالس درس تالش، فداکاری، تعاون، مردانگی، استقامت و  بردباری و تهور رخ می

 .آموزند شجاعت را می

آموز دختر و پسر  ل زندگی دارد که دانشتوان گفت ورزش نقشی انكارناپذیر در تمامی مراح به طور کلی می

آموزان نباید در اختيار دروس باشد بلكه ورزش را  از این امر مستثنی نيستند در نتيجه ساعت ورزش دانش

 (حسين سليم. )یك علم دانسته و به آن اهميت بيشتری داده شود
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