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 چکیده

  نخندمي نه ود را یادگیری و دهدمي اف ایش را تمره  قدرا  گرددمي مغ  و ذهن سالمت مو ب ورزش

 و درسي سطح پردازندمي ورزشي هایفعالیت انجام نه روزانه مدرسه در هه آموزاني دانش هداد ننا  تحقیقاا

 ورزشي های فعالیت نه آموزا  دانش این اگر مدتي از پس اما  است هرده پیدا تو هي قانل رشد هاآ  یادگیری
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 نتیجه در  گرددنرمي ورزش از ق ل سطح نه هاآ  هاینمره و نرگنته ق ل سطح نه هاآ  یادگیری نپردازند خود

 .دارد س ایينه تأ یر یادگیری نر ورزش

 را تو ه و دهدمي اف ایش را تمره  نخندامي نه ود را استدالل و تفکر قدرا دهدامي اف ایش را یادگیری ورزش

 از را نهروزا هایاستر  و هااضطراب از نسیاری تواندمي همچنین  هندمي  لب زندگي مهم مسائل سمت نه

 را اهسیژ  و غذا نه مغ  دسترسي نینتر رساني خو  هه شودمي مغ  نه رساني خو  مو ب ورزش.نردارد میا 

 فنار اضطراب و استر  هه هنیممي زندگي دوراني در ما هه  اآ  از هندمي دفع را زائد مواد و دهدمي اف ایش

 پایدار صورا نه ورزش انجام نا پس رودمي تحلیل نه رو ما مغ  هم هم و سازدمي وارد ما روح و  سم نر زیادی

  نرد نهره ورزش مفید نهایتني تأ یراا از و داد اف ایش را یادگیری قدرا توا مي همینگي و

دانش و یادگیری هم لذا نا نا تو ه نه تعهد و مسئولیت خود در هال ا نا مناهده ی حوا  پرتي و عدم تمره  

و تالش نمودم نا ورزش هرد  تمره  حوا  را در آنها شدم   آنها ر حل هرد  منکل در هال  سعي دآموزانم 

 اف ایش داده و سطح یادگیری را در آنها ناال ن رم  

ان ار گردآوری اطالعاا شامل مصاح ها پرسننامها مناهده و اسناد و مدارک مي ناشد نا اطالعاا نه دست آمده 

تي یا عدم تمره  در هال  است هه نه دن ال عوامل ایجاد هننده ی حوا  پر ا ا منخص شد منکل دانش آموز

آ  نر آمدم و راهکار های مناسب نا تو ه نه اطالغاتي هه در هتانها ا تحقیقاا در این زمینه و تجرنیاا شخصي 

 نود ارائه شد   خودم

 یادگیری –ورزش  –نکاا هلیدی : دانش اموزا  
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 مقدمه

 و تدریس درناره  دیدی هایدیدگاه والدینا و معلما  نرای مغ  یادگیری شیوه و مغ  مورد در  دید مطالعاا

 نوسازی نه نلکه استا هرده عرضه را نویني هاییافته فقط نه  دید هایپژوهش است هرده ایجاد یادگیری

 و آموزش  ن ش از  دا محورا مغ  هایپژوهش.است هرده همک هم یادگیری درناره قدیمي هاینرداشت

 نرخي هه آ  نا  سازندمي مرتفع را پرورش و آموزش هه هستند رویکردهایي آنها نلکه نیستندا ورشپر

 عرضه هم عملیاتي اندازهایچنم و هانینش ولي ننینندامي نار نه دیر محورا مغ  پژوهني پیننهادهای

 .مدار  در نازی فضای سازیآماده و سازیساختما  نرای حتي هنندمي

 درصدد همگي هه هندمي اظهار مغ  نر م تني تدریس عنوا  تحت خود  دید هتاب در( ۱۹۹۵)  نسن اریک

 تا  دید هاییافته هارنرد در ناید و نیانیم پرورش و آموزش هایچالش و مسائل نرای هایيحلراه تا هستیم

 نه هندامي معرفي یادگیری ارتقای نرای مغ  نا سازگار خاص رویکرد فردی هه گاهآ   هنیم احتیاط حدودی

 میدا  در توانندمي ورزش معلما  هه قدریآ  حال.ناشد تدریس و یادگیری درناره نهایي گام تواندنمي آ  واقعا

 خودشا  هانچه هال ا در ههاین نرای هردا ترنیت را هاآ  شودنمي واقعاً هال  در هنندا ترنیت را هانچه ورزش

 مورد همواره حرهتي هایمهارا عملکرد و یادگیری  چیست آنها ذاا هه فهمدنمي آدم و هنندمي و ور مع را

 هنترل نه تدریج نه و شوندمي هسب هودهي اوایل هما  از انتدایي و ننیادی هایمهارا زیرا است نوده تو ه

 و نماید طي متوالي طور نه را خود رشدی مراحل ناید هودک مرحله این نه رسید  نرای و یانندمي دست قامتي

 در و گرد  هنترل نه تدریج نه و شروع نوزاد دستا  در غیرارادی حرهاا انجام نا نوزاد تولد ندو در مهم این

 هایمهارا و( … و پرتاب دریافتا) هاریدست هایمهارا مثل پینرفته هایمهارا هسب نه ناالتر سنین

 .شودمي  انجایي
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 نی  حرهتي هایمهارا عملکرد نمایدمي هسب را آ  نه مرت ط هایمهارا و ا تماعي روانط همچنا ا هودک

 عمومي رشد در مهمي نقش و است انسا  زندگي عوامل تریناساسي   ء حرهت  گرددمي ترمتعادل و سازگارتر

 ( هرد  زندگي و نود  زنده یعني حرهت  )دارد ذهني رشد خصوص نه و

 بیان مسئله

 گروهيا هایرسانه انواع مدار ا راهروی و حیاط دیوار ورزشي هایالنس در نارها و نارها آموزیدانش هر

 و نو وانا  از همي عده حال این نا  شودمي موا ه «است سالم ند  در سالم عقل» ع اراتي نا ننریاا و هاهتاب

 هاینامهنر در آنها اغلب و گیرندمي هار نه خود زندگي در عمالً را  مله این اصلي معنای و حقیقت  وانا 

 .هنندنمي تنظیم هم همراه را ورزش و در  روزانه

 در  ما هنور در متأسفانه: گویدمي زمینه این در تهرا  هایدنیرستا  از یکي ورزش مرني شوهتيا صانره خانم

 از اندگماشته همت خود ندني نیروی پرورش نه هه آنها اغلب  شوندمي توأم یکدیگر نا ندرا نه ورزش و

 هار و مطالعه نه مدام هه نی  پرتالش و مستعد آموزا دانش نینتر و غافلند خویش فکری قدرا نه پرداختن

 هدر را آنها روزیش انه تالش از نیمي خود این هه دارند قرار ضعیفي نسیار حد در ندني نظر از منغولند فکری

 .دهدمي

 نه تنها انرژی این آیا  دارند نیاز ند  استفاده مورد انرژی هل از درصد ۲۵ نه خود فعالیت نرای مغ ی هایسلول

 شود؟مي تأمین -است رایج آموزا دانش نین در هه صورتي نه -استراحت و تغذیه وسیله

 نا خورد  غذا: گویدمي مطلب این توضیح در تغذیه و شناسيزیست زمینه در هارشنا  سماوااا نرگس خانم

 تواندنمي ناشد همراه هم هافي استراحت نا اگر حتي الزما سمي  تحرک ندو  آموزا دانش نین شایع عجله
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 انجام نرای صحیح ری ینرنامه ن ود  صورا در  ناشد داشته ند  نیاز مورد انرژی و ماده رساند  در هاملي تأ یر

 سترد گ و تنظیم و انداختن  ریا  نه نرای تالشي زیرا ندارد اختیار در هافي انرژی مغ  روزانها ورزشي حرهاا

 .است نگرفته صورا -مغ  خصوصاً -ند  از قسمت هر نیاز تناسب نه انرژی

 نه نی  را ذهن و دارد اعصاب و روا  و روح روی نر مستقیم تأ یر آ ا از  سمي رخوا و تحرهيهم این نرعالوه

 و ذهني یهاقانلیت از نسیاری ماند  نالقوه اینها همه نتیجه هه هندمي هدایت ناتواني و خستگي سمت

 ان وه سوی نه اهراه نا و حوصلهني و خمود آموزا دانش اوقاا اغلب.است یادگیری در محصال  استعدادهای

 نه موردني آورد  فنار نا را ندني تحرک عدم از ناشي همینگي خلل هنندمي سعي و روندمي هاینا هتاب

 ورزش مانند تریسالم و ترساده نسیار راه هه حالي در هنند   را  یادگیری هایروش اقسام و انواع و ذهن

 تضمین خواند  در  نه نس ت را آنا  اشتیاق و شور ذهنيا فعالیت اف ایش و نناط سالمتا نرعالوه توانندمي

 انرژی و غذایي مواد رساند  نرعالوه نرآیدا درسي مطالب حفظ و یادگیری عهده از خوني نه مغ  اینکه نرای  هند

 شوند خالي و پر هوا از هامالً هاشش ناید منظور ندین.شود تغذیه اهسیژ  از غني و پاک خوني از ناید هافي

 حرهت هر  است میسر ورزش وسیله نه نی  هار این و هنند نیرومند نی  را خود هایریه ناید آموزا دانش ننانراین

 ورزش معلمین  هند قوی را هاهیچهما فقط ورزش هه نیست گونهاین و دارد را خود خاص نتایج و خواص ورزشي

 سودمند نتایج از هامل آگاهي نا آنها تا دهند آموزش خود محصلین نه نی  را حرهت هر خواص ناید مدار  در

 هه نگیرند یاد ناید آموزا دانش مغ ی هایسلول نه هافي اهسیژ  رساند  نرای ضمن در  شوند مندنهره ورزش

 .دهند اف ایش را خود تنفسي نازده مطلوب نحوه نه هاشش داد  عادا نا و هنند تنفس اصولي و صحیح
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 اهمیت موضوع

 حقیقي تندرستي و است تندرستي در زی ایي و دانش  است آدمي ادراهاا و احساساا پرونده نخستین ورزش

 ایاعض تمام نه نس ت نه را خو  ورزش  شودمي حاصل منظم و مقوی سالما غذای و گردش و ورزش وسیله نه

  ریا  نه را خو  ند  تمام در و رساندمي اعصاب خصوص نه همر و گرد  و پا و دست عضالا نه ند 

 .آورددرمي

 اقدام این ناالخره و نمایند عادا ص حگاهي ورزش نه ماه دو از زودتر یا دیرتر است ممکن آموزا دانش از نرخي

 قهرماني سنگین هایورزش ن اید نمایندمي ا دختر هه ورزشي  شد خواهد آنا   انوی ط یعت و عادا مفید

 هایورزش و نسکت ال و والی ال مثل دارتوپ هاینازی و می  روی تنیس نینتر مدرسه در ناید آنا  نلکه ناشد

 .ناشند نداشته هار دم ل و هالتر مانند سنگین ورزشي هایاس اب نا و نمایند دیگر س ک

 نا و ناشند خویش  سمي و ذهني هایفعالیت تنظیم فکر نه خود محصال  هه است آ  نهتر ننانراین

 هه منکالتي نار سنگیني از تحصیل نا آ  هرد  توأم و ورزش نه آورد  روی ارادها نستن هار نه و گیریتصمیم

 صرف نا دو این هرد  هماهنگ صورا در هه دریانند عیني تجرنه نه و نکاهند اندان اشته ذهننا  و روح نر

 در و یافت خواهند دست ق ل از ترمطلوب نرانر چند نتایجي نه یادگیری عرصه در ذهني هار هما  و وقت هما 

 .هرد خواهند نردارینهره خود استعدادهای از ترراحت نسیار و نازتر ذهني نا نهایت

 ید اپر دوید ا چو  هایيفعالیت  است اهمیت حائ  نسیار  سماني فعالیت مغ یا هایهارهرد رشد نرای

 اهسیژ  ندنيا تمرین و ورزش  شودمي ایپینه  سم و مخچه پایها هایعقده تقویت س ب هرد  شنا  هید ا

 و هنني حرهاا رویاپیاده طری  از یادگیری  اف ایدمي نروني نین ارت اط می ا  نر و رساندمي مغ  نه را زیادی

 .گرددمي تقویت و یافته ارتقاء  سماني هایفعالیت سایر
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 اف ایش را آموزا دانش تحصیلي عملکرد ورزش هه است آ  از حاهي ترنیتي علوم پژوهش یک هاییافته

 تنها نه ورزش نرای نینتر وقت صرف هه گرفت نتیجه توا مي تحقی  نتایج نه تردقی  تو ه نا  دهدمي

 نهتر تحصیلي عملکرد ناعث موارد نینتر در نلکه استا نداشته هوش و تحصیلي عملکرد نر سویي ا ر گونههیچ

  است شده نی  آموزا دانش

 توصیف وضع موجود

نعضي از خانواده ها از نظر تحصیالا و  هستم در این آموزشگاهاول آموزشگاه پایه آموزگار              اینجانب 

ریس ا نکته شرایط اقتصادی در سطح خوني هستند ولي اهثر آنها از ط قه محروم هستند نعد از دو سه هفته تد

 در هال  نود  و عدم تمره  تعدادی از دانش آموزا ای تو ه من را نه خودش  لب هرد و آ  حوا  پرتي 

اما منخص نود نه هال   ندیا نه من نگاه مي هرد ندرا روی می  مي گذاشت ا در حین تدریس گاهي سرشآنها  

هارهای دیگر مثل نقاشي هنید  یا خط  را منغول ا د گاهي هم خودشند و تمره  نداردو در  فکر نمي هن

در هال  نیست نرای  ا  یک  لسه در حین تدریس وقتي فهمیدم حواسنند مي هرد ا خطي هرد  هتانن

 : ن خنید حواسم ن ود  ند  گفت ندسئوالي پرسیدم ا عذر خواهي هرد آنها از دو سه نفرشا   لب تو ه 

 ندپایاني هه هسب مي هرداما نمره هایي  ندالقمند و فعال هستع يدرس علمي و  در فعالیتهای آنها ضمن اینکه 

لذا نا تو ه نه تعهد و مسئولیت معلمي و نی  نرگ اری هال  اقدام پژوهياویژگي های خوب اخالقي پائین نود  

ناشد تا تغییراتي  آنها انگی ه ای در من ایجاد هرد هه یکي از اولویتهای من حل منکل   نه من ا آنهاو تو ه  آنها 

ننا نر این تصمیم گرفتم از طری  راهکارهای متفاوا نظیر عالقه  در رفتار از لحاظ نه ود یادگیری نه عمل آورم 

 مند نمود  آنها نه ورزش و فعالیت های ندني سطح یادگیری آنها را ناال ن رم  
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 (1گردآوری اطالعات)شواهد 

هتاب تمام شد وامتحا  هت ي  نصفنود نعد از اینکه  آنهاده ضعف دهن ننا  دانش آموزا  سطح نمراا توصیفي

 یکي از نرنامه های های مدیریت و معاونین ندنمره همي گرفت تعدادی از آنهااز دانش آموزا  گرفته شد ناز هم 

این است هه ق ل از امتحاناا ترم اول از معلمین خواسته مي شود اسامي دانش آموزا  ضعیف در  مدرسه 

درسنا  را منخص هرده و ننویسند و این اسامي را در اختیار آنها نگذارند تا نا دعوا از والدین آنها نه  هال 

مدرسه منکالا درسي یا اخالقي دانش آموزا  را نا آنها در میا  گذاشته تا نتوانند نا همفکری آنها نرای حل 

 منکل آنها اقدام شود تا نرای امتحاناا منکل نداشته ناشند 

 ا پرسیدم:منکلت آنهااز  دانش آموزا   طي صح تهای اولیه نا  ندآمد مدرسهنه لیای این تعداد دانش آموز او

ي زرنگ و فعال انرا دانش آموز شمانداشتم ا  شما؟اصال انتظار نمره های پایین را از دچیست هه در  نمي خوانی

م نمراا ناال یهم خیلي دوست دار ا :خودم ندپاسخ داد ندهم از این موضوع ناراحت نود ا فرض مي هردم خودش

 م یم اما تمره  الزم را در هال  و موقع در  خواند  نداریهسب هن

دانش  گذاشتم تا وضعیت مدیریت زما  و نرنامه ری ی اولیاء آنها  را در اختیار پرسشنامه مدیریت زمان

 عدم تمره  داشتند پر شد اولیای دانش آموزاني هه منکل این پرسننامه توسط منخص شود  آموزا 

  همینه  اغلب  گاهي   نه ندرا  هیچ گاه  

                          ؟در هارهایي هه در طول روز انجام مي دهید نه مقدار الزم فعالیت ندني داریدآیا -1

 ؟نه می ا  الزم ورزش مي هنید و نه ورزش عالقه ای دارید آیا -2

 هنید؟  مي مختلف زما  خود راصرف درو  آیا مي دانید هه چه مقدار از-3
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 آیا شما در نرنامه ری ی های خود زما  را درنظرمي گیرید؟-4

 آیا در هارها یا نرنامه هایتا  وقفه ایجاد مي شود؟-5

 هنید؟ مي تعیین آیا در انتخاب هارها یا تکالیفي هه ناید انجام دهید هدف-6

 گیرید؟ مي نظر در منتظره غیر انجام اتفاق هایآیا در نرنامه ری یخود زمانهایي را نرای -7

 (   امتوسطازیاد هم)است؟ نرخوردار ارزشي آیا مي دانید هر یک از هارهایي هه انجام مي دهید از چه-8

در  را ا  اسا  این نر و هرده نررسي را آ  اهمیت آیا  زماني هه نرنامه یا هار  دیدی نه شما محول مي شود-9

 دهید؟ مي رارق خود نندی اولویت

 هستید؟ نگرا  آیا در مهلت نهایي انجام تکالیف و تعهداا خود-10

 دارد؟ مي ناز آیا حوا  پرتي اغلب موارد شما را از انجام تکالیف-11

 هنید؟ موهول آیا مج ور مي شوید خواند  درسهای امروز را نه فردا-12

 هنید مي تنظیم  آیا نرای خود لیست درسهایي را هه ناید نخوانید-13

عاملي عدم فعالیت ندني و در پي آ  رخوا و سستي نه این پرسننامه منخص شد  آنهانا تو ه نه پاسخهای 

در مورد انجام نند   ندرا از انجام تکالیف ناز مي دارد اهمچنا  هه ق ال نی  اعالم هرده نود آنهااست هه همینه 

 ا د ولي وقفه در انجام فعالیتهایننویت آنها را مي دانااهمیت هارها و اولهستند تعهداا و تکالیف خود نگرا  

 د نایجاد مي شود هه نه دلیل زماني هست هه از دست مي ده
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 تجزیه و تحلیل داده ها:

و اسناد و مدارک مو ود  ا در هال  و مصاح ه نا خودش آنهاو مناهداا  اولیاء پس از مصاح ه نا همکارا  و 

فعالیت های ندني مناسب و ورزش هافي و د و دلیل آ  هم عدم نضعف دار آنها در تعدادی از درو منخص شد 

 نه ط ع رخوا و سستي است 

 یافته های تحقیق

 را هال  دو نین تنفس ساعت حکم یا آزاد شکل نه نازی مفهوم انتدایي مدار  در ندني ترنیت هه دانست ناید

 حرهت فراگیری مهم وظیفه نا هودک آ ا طي در هه دارد را آزماینگاهي حکم ندنيا ترنیت در  هال   ندارد

 خوب ندني ترنیت در  یک فرعي محصول سرگرمي و تنوع شادیا  شودمي درگیر حرهت طری  از یادگیری و

 در هه است ترنیت و تعلیم فرآیند از    آ  ندني ترنیت  است  لو نه هدایت ترنیت و تعلیم واژه معنای  است

 اساسي گیری هت ندنيا ترنیت درسي ینرنامه در.است مطرح ند ا طری  از تترنی هم و ند  ترنیت هم آ 

 آموزا دانش نه ندني ترنیت درسي نرنامه  است آموزا دانش نرای سالمتي حفظ و هسب یادگیریا -یاددهي

 امانج هاآگاهي این  مله از  ندهد دیگرا ا همک ندو  آیندها در خود سالمت حفظ  هت را الزم هایآگاهي

  مله از  شود منتقل … رفتنا  هش نا رفتنا پرش نا پرید ا دوید ا رفتنا راه یعني -پایه حرهاا صحیح

 ناشدمي قدرا و پذیریانعطاف عمومي استقامت همچو  آموزا دانش  سماني آمادگي ندني ترنیت دیگر اهداف

 و ورزش نین تنگاتنگ ارت اط ندني ترنیت سوم هدف  ناشدمي تعیین عامل فرد حرهتي و  سمي سالمت در هه

 اهدافا این هنار در  شد خواهند آشنا مایعاا و آب نقش غذاا صرف دقی  زما  نا آموزا دانش  شودمي تغذیه

 .آیندمي دست نه ندني ترنیت در  در آساني نه رواني و عاطفي و شناختي ا تماعيا هایهدف

 هرد؟ ورزش مدرسه در ناید چرا
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 :هرد اشاره زیر موارد ایجاد نه توا مي همم دالیل  مله از

 آموزا دانش رواني و  سماني سالمت -۱

 سن نا مناسب حرهتي یادگیری و تکامل رشد -۲

 گروهي و فردی ترنیت -۳

 قهرماني ورزش نرای قوی پنتوانه -۴

 هرد  ورزش نه عادا -۵

 زندگي محیط در مضر و ناپسند عادا نه آموزا دانش آلودگي از پینگیری -۶

 یادگیری دانش آموزان در بدنی تربیت اهمیت

 نر است همگاني نهداشت ارتقای در مهم اصل یک هه  سماني قوای تقویت نرعالوه ورزش و ندني هایفعالیت

 در مناسب ورزشي نرنامه یک تدوین  دارد ایمالحظه قانل تأ یر نی  آموزا دانش رواني و ذهني قوای رشد

 ا را نه مدار  در را علم این هارنردی مسائل و نهیم ارج ندني ترنیت هدف نه ناید  است ضروری نسیار مدار 

 تا را آ  و نپردازد هستند م تال آ  نه آموزا دانش اهثر هه زیر موارد نه تواندمي ورزش و ندني ترنیت درآوریما

 هه هنندمي تو ه خود نیمارا  نه  سماني هایناراحتي از نسیاری درما  نرای پ شکا  حتي نمایدا رفع حدی

 .دهند انجام ورزشي و ندني ترنیت علوم   ء هه  سمي اصالحي هارهای و ورزش

 :از ع ارتند موارد این

 عضالني ضعف نمود  نرطرف -۱
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 عضالا پذیریانعطاف تقویت -۲

 روحي نناط داد  -۳

 نمود  ا تماعي -۴

 عروق و قلب سیستم تقویت -۵

 ذهن و حوا  تقویت -۶

 فقراا ستو  انحراف از  لوگیری  هت عضالا تقویت -۷

 مدارس بدنی تربیت هایبرنامه با بدنی حركات آموزش رتباطا

 اهداف  مله از  شوندمي آشنا خود ند  حرهاا چرایي و چگونگي نا هودها  ندني ترنیت حرهاا آموزش در

 پي خود ندني هایتوانایي نه فعالا حرهتي الگوهای طری  از تا است هودها  نه همک حرهااا آموزش اساسي

 حرهاا م نای و اصول هودک هه است آ  هودها ا ندني حرهاا ری ینرنامه در مرني همک ترینمهم .نرندمي

 هودها  نرای را رقانتي مسائل یا و هند ا را را آنها متفاوا هایشکل در و مختلف هایزما  در و نگیرد یاد را

 مسائلا حل در را آنها خاص هودک هر هایتوانایي سطح و هاقانلیت نا متناسب هایینتمر ارائه نا و دهد ترتیب

 :هنند همک

 آ  هنندههامل تواندمي نلکه نداردا  ایگ یني نقش ندني ترنیت هاینرنامه در ندني حرهاا آموزش واقع در

 خاص طریقي نه حرهت و چرخید  هرد ا توقف و شروع نه نیاز هه هایيفعالیت در هودهي اگر مثال نرای  ناشد

  هت در ری ینرنامه ن رد ناال  هت این در توانایي تواندمي حرهتي هایفعالیت ناشدا داشته منکل داردا
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  ان ه همه رشد نرای تنها نه هودها  عالقه مورد و ندني حرهاا آموزش حرهتي -ورزشي هاینرنامه دهيشکل

 .است مؤ ر نی  دیگر هایمحیط و مدرسه در  هودها تخری ي رفتارهای هاهش نرای نلکه

 را حرهاا اصول هودک آ  در هه است  وی ایجاد هودها  ندني حرهاا هاینرنامه در مرني همک ترینمهم

 هایزمین ایجاد موارد در  هند پیدا را حرهاا مختلف هایشکل در هاوش نرای متنوع هایفرصت و نگیرد یاد

 هه شود دقت  انیاً  گرفت نظر در آموزا دانش تعداد نه نس ت را مساحت حداقل ایدن اوالً نازا فضای در ورزشي

  ناشد نلندی و پستي ندو  و صاف زمین سطح

 مراحل اجرای راه حل ها و چگونگی نظارت بر اجرای آنها

معلوم نود  ا گرفته شد و رضایت خودشدانش آموزا  راه حل اول در مورد خانواده نود هه طي تماسي هه نا مادر 

 در خانواده رعایت مي شود 

 عالقه مندی نه ورزشناال رفته ا ا ایجاد شده منخص است اعتماد نه نفسندانش آموزا  نا شور و شعفي هه در 

 نه در  است دانش آموزا  حاهي از این مسئله و عالقمند شد  

  ندشده او در من ل نه انجام این ورزش منغول  هر هدام یک ورزش را انتخاب نمودند

 هلیه فعالیت های ندني را نا نرنامه ری ی دقی  انجام مي دهند و از رخوا و سستي خارج شدند 
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 2شواهدگرد آوری 

و صح ت های  شا   و رضایت خانواده ودر در آنهادر هال انمره های دانش آموزا  نا مناهده ی شور و شوق 

 شده است دانش آموزا  همگي ننا  از رفع منکل دانش آموزا  د پینرفت همکارا  در مور

امید است همه ما در ناروری و شکوفایي استعدادها و تواناییهای فرزندا  هنور و نرطرف هرد  منکالا آنها 

 سهم خویش را نه خوني ادا هنیم 

 چگونگی ارزیابی و اعتبار یابی راه حل ها

و عدم تمره  متفاوا هستند لذا این عوامل ناید خوب شناسایي شوند تا چو  عوامل ایجاد حوا  پرتي 

هه یک عامل دروني و مرنوط نه خانواده نود و نا تو ه نه دانش آموزا  راهکارهای مناسب ارائه شوند در مورد 

ارشا  نا همساال  شده نودند در رفت آنها شناختي هه نس ت نه آنها داشتم و نه طور ناخواسته ناعث مقایسه 
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نود نا مصاح ه دانش آموزا  نس ت نه این مورد تجدید نظر هردند اما عوامل نعدی هه دروني و مرنوط نه خود 

 سطح علمي صورا گرفت و راهکارهای مناسب ارائه شد خوش ختانه نه موفقیت منجر شد هه  آنهاهایي هه نا 

   هرده است پینرفت قانل مالحظه ای نیمسالدوم هه نس ت نه  نیمسالدر  آنها

 تجدیدنظرها،پیشنهادها و تصمیم گیری

ایي مثل این در هالسهایم انجام داده نودم ولي هیچ وقت نه صورا گ ارش ارائه ه من در سالهای گذشته فعالیت

نکرده نودم اما امسال نا گذاشتن هال  اقدام پژوهي در من ایجاد انگی ه شد هه این ها ر را انجام ندهم ولي 

ر سال تحصیلي آینده از انتدای سال تحصیلي نا انتخاب موضوعاا دیگر فرصت نینتری نرای ارائه دوست دارم د

پیننهاد مي هنم این هالسها نه صورا هارگاهي نرگ ار شود و همکارا  نینتری  هارهای نهتری انجام شود 

را  ناعث مي شود شرهت هنند و اشکاالا هارها در زما  نرگ اری هالسها نرطرف شود و شرهت نینتر همکا

 منکالا نینتری از دانش آموزا  نرطرف شود و اطالعاا همکارا  در زمینه های مختلف ناال نرود 

 گیرینتیجه و بحث

 لحاظ از هه آموزانيدانش  ناشد داشته پسر و دختر آموزا دانش نناط و شاداني در نس ایي تأ یر تواندمي ورزش

 نینتر آرامش نا و ترسریع نهترا توانندمي شک ندو  ناشند داشته ارقر ترمطلوب شرایط در رواني و روحي

 از ورزشکار آموزدانش  ترندموف  نی  زندگي دیگر مراحل در روحیه نا آموزا دانش این نگیرند فرا را مطالب

 دیگر هردار و رفتار در شاید هه گیردمي فرا هایيخصلت و روح از و خود مرنیا  از ورزشي میادین

 نه نینتر احترام و مسئولیت احسا  ادبا شناسياوقت گذشتا  وانمردیا شود مناهده همتر هایشمکالسيه

 قوانین هه مدرسه محیط نر عالوه نو وانا  و  وانا  ق یل این.معلما  و اساتید مادرا و پدر خصوص نه ن رگترا 
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 دیگر هایمکا  شرایط نا و یانندمي ضورح هاورزشگاه  مله از دیگر هایمحیط در دارد را خود خاص مقرراا و

 ندني شرایط نی  و روزشي هایرشته فني هایقانلیت از اگر  شوندمي آشنا مختلف روحیاا نا و مدرسه از غیر نه

  هنند پیدا حضور نی  ورزشي ناالی میادین و مراحل در تحصیلي مراحل نر عالوه توانندمي ناشند نرخوردار خوني

 نظر از شده قائل نراینا  دولت هه امتیازاتي نرعالوه و شده آموزا دانش شخصیت رفتن ناال ثناع میادین این

 سرانجام نه تواندمي صورتي در هاپینرفت این تمامي.نرنایند دوستاننا  دیگر از را س قت گوی توانایي و مالي

 ندو  و رویهني ورزش هه هرد موشفرا ن اید طرفي از ناشد صحیح ری ینرنامه نراسا  و منظم هه نرسد مقصود

 چه انسا  ند  نرای چه ناشد آورزیا  و مخرب تواندمي ناشد مؤ ر و مفید هه آ  از نیش نیافته سازما  و مرني

 ن رگ میدا  تنها آ  پرهیاهوی محیط و ورزش آورشگفت و پرشور دنیای  ذاني.آموزا دانش تحصیل نرای

 گذشتا هوششا هایصحنه آ  در هه است انساني ن رگ واالی هایارزش اهگتجلي نلکه نیست م ارزه و رقانت

 مردانگيا تعاو ا فداهاریا تالشا در  هال  این شاگردا  و دهدمي رخ تهور و نردناری صداقتا همکاریا

 .آموزندمي را شجاعت و استقامت
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 منابع فهرست

 شیراز داننگاه دار ام در ندني ترنیت ا(۱۳۸۰) اسکندر ارسنجانيا رحیمي

 فارسي ن رگ نامهدانش ننیاد ورزشيا شناسيروا  ا(۱۳۷۹) محمدهاظم موسویا واعظ

 داننگاهي ننر مدار ا در ورزش و ندني ترنیت ا(۱۳۶۷) نتول  وادیا منرف

 علوم و ندني ترنیت داننکده راهنمایيا و انتدایي مدار  نرای پرورش و آموزش اصول ا(۱۳۵۷) مصطفي ن ویا

 ورزشي

 سمت مدار ا در ندني ترنیت هلیاا ا(۱۳۷۱) محمود ذهائيا

 وزارا انتدایيا مدار  آموزا دانش ویژه هال  داخل نرای ندني ترنیت هایروش ا(۱۳۷۰) محمدعلي امیرتاشا

 ندني ترنیت هل اداره پرورش و آموزش

 ۲۴/۸/۷۷ دادگستری قضایي و حقوقي مجله

 ۱۳۸۰ تهرا  خوا وندا نورعلي تر مه رزشياو شناسيروا  ا(۱۹۶۶)  ارویس مت

   ۱۳۶۹ تهرا  داننگاه خالدا ا اصضر تر مه ورزشا فی یولوژی ا(۱۹۸۱) فاهس ادوارد
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