ﻋﻧوان ﭘژوھش  :ﻋﻧوان :ﭼﮕوﻧﮫ ﺗواﻧﺳﺗم داﻧشآﻣوزاﻧم را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﻲ ﺗﺷوﯾﻖ ﻛﻧم ؟
رده ﻣوﺿوﻋﻲ  :ورزش
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﻲ  :ﺳﯾده ﻣرﯾم ﻋﻠوي
ﻣدرك ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  :ﻧﻧوﺷﺗﮫ
ﺳﻣت ﻓﻌﻠﻲ :ﻣرﺑﻲ ﺗرﺑﯾتﺑدﻧﯽ
دوره ﺗﺣﺻﯾﻠﻲ  :اﺑﺗداﯾﻲ
ﻣﺣل ﭘژوھش  :ﺷﮭرﺿﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘژوھش۹۰ -۹۱ :
ﭼﮑﯾده :
ھدف ﭘژوھش  :ﻋﻼﻗﮫﻣﻧدﺳﺎزی داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ ورزش در ﻣدرﺳﮫ
ﭘرﺳش ھﺎي ﺗﺣﻘﯾﻖ  :ﭼرا داﻧشآﻣوزان ﻣن ﺑﮫ درس ورزش ﻋﻼﻗﮫای ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھﻧد ؟ ﺑراي ﻛﺎھش ﯾﺎ
رﻓﻊ اﯾن ﻣﺷﻛل ﭼﮫ اﻗدامھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧم اﻧﺟﺎم دھم ؟

وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود :ﭘس از ﭼﻧد ﺟﻠﺳﮫ ﻛﮫ در اﯾن ﻣدرﺳﮫ ﻣﺷﻐول ﺷدم ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﻛﮫ داﻧشآﻣوزان اﯾن
ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ درس ورزش ﻋﻼﻗﮫای ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھﻧد و ﺣرﮐﺎت ورزﺷﻲ را ﺑﺳﯾﺎر ﻛﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد .اﯾن
ﻣدرﺳﮫ در روﺳﺗﺎﯾﻲ واﻗﻊ اﺳت ﻛﮫ اﻛﺛر واﻟدﯾن آﻧﺎن ﻛﺷﺎورز و ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻓﻘﯾر ھﺳﺗﻧد.
ﮔردآوري اطﻼﻋﺎت  :ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ و ھﻣﻛﺎران دﯾﮕر.ﻣﺷﺎھده.ﭘرﺳشﻧﺎﻣﮫ و اﺳﻧﺎد و ﻣدارك
ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل اطﻼﻋﺎت  :ﺑرﺧﻲ از دادهھﺎی ﺣﺎﺻل از ﻣﺷﺎھده داﻧشآﻣوزان :
ﺗرس از ﺷﮑﺳت و ﺗﻣﺳﺧر از ﺟﺎﻧب ھﻣﮑﻼﺳﯽھﺎ/ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ھﺎي اﺷﺗﺑﺎه در اﻣر ورزش/ﻋدم وﺟود
اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ﻻزم ﺑراي داﻧشآﻣوزان و ﮐﻣﺑود ﻓﺿﺎھﺎي ورزﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب/ﻣﻌﻠوﻟﯾتھﺎ و ﻣﺣدودﯾت
ھﺎي ﺟﺳﻣﯽ داﻧشآﻣوزان.
ﺑرﺧﻲ از دادهھﺎی ﺣﺎﺻل از اﺑزار و ﻓﻧون دﯾﮕر :ﻧﺎﺗواﻧﯽ در ﯾﺎدﮔﯾري ﻣﮭﺎرت ھﺎي ورزﺷﯽ و ﻋدم
اﻋﺗﻣﺎدﺑﮫﻧﻔس/ﺳﺳﺗﯽ و ﺗﻧﺑﻠﯽ داﻧشآﻣوز/ﻧﺑود ﻓرھﻧﮓﺳﺎزی در ﺣﯾطﮫ ﻣﺳﺎﺋل ورزﺷﯽ و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﻧﺷدن
اﻣر ورزش در ﺧﺎﻧواده/رﻓﺗﺎر ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﻣرﺑﯽ ﺗرﺑﯾتﺑدﻧﯽ و ﻧداﺷﺗن راﺑطﮫی ﮔرم ﺑﺎداﻧشآﻣوزان.
راهھﺎی ﻣوﻗﺗﻲ ﺟدﯾد و اﺟراي آنھﺎ :
ﺑرﺧﻲ از راهﺣلھﺎ :ﭘوﺷﯾدن ﮐﻔش و ﻟﺑﺎس ورزﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط ﻣﻌﻠم /ﺑرﻗراري ارﺗﺑﺎط ﺻﻣﯾﻣﯽ ﺑﺎ
داﻧشآﻣوزان و داﺷﺗن رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ/در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻔﺎوت ھﺎي ﻓردي در
ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ/ﺑﮭرهﮔﯾری از روش ﺗدرﯾس ﻧوﯾن/اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮭﯾﻧﮫ از وﺳﺎﯾل آﻣوزﺷﯽ و ﮐﻣﮏآﻣوزﺷﯽ و

اﺳﺗﻔﺎده از/ cdزﻣﺎنﺑﻧدی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎي ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽﺷده در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف طرح درس /.ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ارزﺷﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺳﺗﻣر داﻧشآﻣوزان.
ارزﯾﺎﺑﻲ اﻗدامھﺎ :
ﭘس از اﺟراي راه ﺣل ھﺎي ﺟدﯾد  ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺎھدات ﺧود و ﻧظرات ﻣدﯾر و ﻣﻌﻠﻣﺎن و اﻧﺟﻣن اوﻟﯾﺎ
و ﻣرﺑﯾﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺟﮫ و ﺑررﺳﯽ آﻣﺎر و ارﻗﺎم داﻧشآﻣوزان ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ
،طﻧﺎب زﻧﯽ ، 4اﺟراي ورزش ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎسھﺎی ورزﺷﯽ و ﮐﺎور ورزﺷﯽ و
اﻧﺟﺎم ﻧرﻣش ﺑﮫﻣﻧظور ﮔرم ﮐردن ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎي ورزﺷﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺛﺑﺗﯽ در
ﻣﯾزان اﺳﺗﻘﺑﺎل آﻧﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ از ﻟﺣﺎظ ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﺷدم .ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯾزان ﺷرﻛت
داﻧشآﻣوزان در ﻗﺑل از اﺟراي طرح و ﭘس از آن ﻧﺷﺎن داد ﻛﮫ ﻋﻼﻗﮫ داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ ﻧﺳﺑت زﯾﺎد ﺷده
اﺳت ).ﺟدول .(۲ﺑر اﺳﺎس ﻣﺻﺎﺣﺑﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهی داﻧشآﻣوزان داﺷﺗم اذﻋﺎن داﺷﺗﻧد ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن
ﺻﺑﺢ زود از ﺧواب ﺑﯾدار ﻣﯽﺷوﻧد و ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽﺧورﻧد و ﺑﺎ ﺷور و ﺷوق ﺑراي اﻧﺟﺎم ورزش
ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ راھﯽ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽﺷوﻧد و ھﻣﮑﺎران ﻧﯾز اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫی داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ درس زﯾﺎد
ﺷده و ﻧﻣرات ﺑﮭﺗري ﮐﺳب ﮐردهاﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری و ﭘﯾش ﻧﮭﺎدھﺎ:
اﻧﺗﺧﺎب راه ﺣل ھﺎي ﺟدﯾد ﺑراي ﺣل ﻣﺷﮑل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷواھد و ﻣدارك ﻣوﺟود و اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺟﯽ آنھﺎ
اﺟراي راه ﺣل ھﺎي ﺟدﯾد ،ر ا ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد  .ﺑﮫطوری ﮐﮫ ﻣﯾزان اﺳﺗﻘﺑﺎل آﻧﮭﺎ از 23
درﺻد ﺑﮫ ﺑﯾش از  90درﺻد رﺳﯾد.
اﺟراي ﺑرﺧﯽ راهﺣلھﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات آﻧﮭﺎ دﺳت ﻣن ﻧﺑود ﻣﺛل ﻋدم آﺳﻔﺎﻟت
ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ و ﺧﺎﮐﯽ ﺑودن ﮐف ﺣﯾﺎط ،ﮐﻣﺑود اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ و ﻧﺑود اﺗﺎق رﺧت ﮐن ﺑراي ﺗﻌوﯾض
ﻟﺑﺎس ﻗﺑل و ﺑﻌد از اﻧﺟﺎم ورزش و آﻣﺎده ﺷدن ﺑراي زﻧﮓ ﺑﻌد و ﻏﯾره ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣﯾزان
ﻣوﻓﻘﯾت ﮐﺎﻣل و ﺻد در ﺻد ﺣﺎﺻل ﻧﮕردد.
ﺑﺎﯾد ﭘﺎرهای از وﻗت ﮐﻼس ﺻرف ارزشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﻧشآﻣوزان ﺷود اداره آﻣوزشوﭘرورش
ﺑودﺟﮫ ورزﺷﯽ ﻣدارس را اﻓزاﯾش دھد و ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﺑراي اﯾن اﻣر ﺗدارك ﺑﺑﯾﻧد.
دﺳﺗﮫﺑﻧدی ﯾﺎ ﮔروهﺑﻧدی ،ﺑراي ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮔروھﯽ و درﻋﯾنﺣﺎل ﺗﻣرﯾن رھﺑري روش ﻣوﺛري اﺳت.
ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣﻌﻠم ﺗرﺑﯾتﺑدﻧﯽ در اراﺋﮫ اﺻول و ﻣﺑﺎﻧﯽ ورزش و آﻣوزش آن ﺑﯾش از اﻧدازه ﺳﺧتﮔﯾر
ﻧﺑﺎﺷد  .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود واﻟدﯾن اﯾن داﻧشآﻣوزان ﺑراي اﻓزاﯾش ﻋﻼﻗﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻣر ورزش ،ﻓرزﻧدان ﺧود
را در ﻣراﺳمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺑﺎ ﻋﻧوان ﭘﯾﺎدهروی ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺑرﮔزار ﻣﯽﺷود ،ﻣﺷﺎرﮐت دھﻧد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﻣﻌﻠم ورزش از ﻣوﺳﯾﻘﯽ آرام در ورزش ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ و ﺑﻌﺿﯽ از ورزشھﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﻛﻧد.

