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 ورزش رده موضوعي : 
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 ننوشتھمدرك تحصیلي : 

 بدنییتترب مربيسمت فعلي: 

 ابتدایيدوره تحصیلي : 

 شھرضامحل پژوھش : 

 ۹۰ -۹۱ تاریخ پژوھش:

 چکیده : 

 در مدرسھبھ ورزش  آموزاندانش یمندسازعالقھ:  ھدف پژوھش

؟ براي كاھش یا  دھندینمنشان  یاعالقھمن بھ درس ورزش  آموزاندانش چرا : پرسش ھاي تحقیق
 انجام دھم ؟  توانمیم  ییھااقدامرفع این مشكل چھ 

 

این  آموزاندانشمشغول شدم متوجھ شدم كھ  پس از چند جلسھ كھ در این مدرسھ: وضعیت موجود
. این دھندیمكند  انجام  یاربسورزشي را  و حرکات دھندینمنشان  یاعالقھبھ درس ورزش  مدرسھ

 نان كشاورز و بھ نسبت فقیر ھستند. آمدرسھ در روستایي واقع است كھ اكثر والدین 

 و مدارك  اسنادو  نامھپرسششاھده.مدرسھ و ھمكاران دیگر.م یربا مدصحبت  : گردآوري اطالعات

 : آموزاندانشحاصل از مشاھده  یھادادهبرخي از :  اطالعات وتحلیلیھتجز

 وجود ورزش/عدم امر در اشتباه ھاي یزیربرنامھ/ھایھمکالس جانب از تمسخر و شکست از ترس
 یتمحدود و ھایتمعلولمناسب/ ورزشی فضاھاي کمبود و آموزاندانش براي الزم ورزشی امکانات

 .آموزاندانش جسمی ھاي

 عدم و ورزشی ھاي مھارت یادگیري در حاصل از ابزار و فنون دیگر: ناتوانی یھادادهبرخي از 
 نشدن نھادینھ و ورزشی مسائل حیطھ در یسازفرھنگ /نبودآموزدانش تنبلی و /سستینفساعتمادبھ

 .آموزاندانشبا گرم یرابطھ نداشتن و بدنییتترب مربی نامناسب خانواده/رفتار در ورزش امر

 : ھااجراي آنموقتي جدید و  یھاراه

 با صمیمی ارتباط معلم/ برقراري توسط مناسب ورزشی لباس و کفش : پوشیدنھاحلراهبرخي از 
 در فردي ھاي تفاوت گرفتن نظر آنھا/در با دوستانھ روابط داشتن و آموزاندانش

 و یآموزشکمک و آموزشی وسایل از بھینھ نوین/استفاده تدریس روش از یریگبھره/یدھسازمان



 ارزشیابی بھ / توجھ.درس طرح مختلف مراحل در شدهبینییشپ ھاي فعالیت یبندزمان/ cdاز استفاده
 .آموزاندانش مستمر

 :  ھااقدامارزیابي 

 اولیا و انجمنمعلمان  و مدیر نظرات و خود مشاھدات بھ توجھ با ، جدید ھاي حل راه اجراي از پس
 ورزشی ھاییتفعال در کنندهشرکت آموزاندانش ارقام و آمار بررسی و ھمچنین توجھ و مربیان و

 و ورزشی کاور و ورزشی یھالباس پوشیدن صبحگاھی ،ھمچنین ورزش اجراي ،4 زنی ،طناب
 در مثبتی تغییرات متوجھ ورزشی فعالیت ھاي انجام از قبل عمومی کردن گرم منظوربھ  نرمش انجام

مقایسھ میزان شركت  .شدم کیفی و کمی لحاظ از ورزشی ھاییتفعال از آنان استقبال میزان
بھ نسبت زیاد شده  آموزاندانشاز آن نشان داد كھ عالقھ  و پسدر قبل از اجراي طرح  آموزاندانش

 داشتند فرزندانشان اذعان داشتم آموزاندانش یخانواده با کھ یامصاحبھ اساس ). بر۲است .(جدول
 ورزش انجام براي شوق و شور با و خورندیم صبحانھ و شوندیم بیدار خواب از زود صبح

 زیاد درس بھ آموزاندانش یعالقھ کھ کردند اعالم نیز ھمکاران و شوندیم راھی مدرسھ صبحگاھی
 .اندکرده کسب بھتري نمرات و شده

 : نھادھاو پیش  گیرییجھنت

 ھاآن سنجی اعتبار و موجود مدارك و شواھد بھ توجھ با مشکل حل براي جدید ھاي حل راه انتخاب

 23 از آنھا استقبال میزان کھ یطوربھ.  دھدیمنشان  آمیزیتموفقر ا  جدید، ھاي حل راه اجراي
 .رسید درصد 90 از بیش بھ درصد

 آسفالت عدم مثل نبود من دست آنھا تغییرات کھ شد مواجھ مشکالتی با نیز ھاحلراه برخی اجراي
 تعویض براي کن رخت اتاق نبود و ورزشی امکانات کمبود حیاط، کف بودن یو خاک مدرسھ حیاط
 میزان کھ شد باعث امر این کھ غیره و بعد زنگ براي شدن و آماده ورزش انجام از بعد و قبل لباس

 نگردد. حاصل صد در صد و کامل موفقیت

 وپرورشآموزش شود اداره آموزاندانش اجتماعی یھاارزش صرف کالس وقت از یاپاره باید
 تدارك ببیند. امر این براي ییھاباشگاه و دھد افزایش را مدارس ورزشی بودجھ

 .است موثري روش رھبري تمرین حالیندرع و گروھی ھاییتفعال براي ،یبندگروه یا یبنددستھ

 یرگسخت اندازه از بیش آن آموزش و ورزش مبانی و اصول ارائھ در بدنییتترب معلم است بھتر
 خود فرزندان ورزش، امر بھ آنھا عالقھ افزایش براي آموزاندانش این والدین شودیم نباشد . پیشنھاد

 .دھند مشارکت ،شودیم برگزار خانواده با روییادهپ عنوان با شھر سطح کھ در ییھامراسم در را

استفاده  ھاورزش از بعضی و صبحگاھی ورزش در آرام موسیقی از ورزش معلم شودیم پیشنھاد
 كند. 

 


