
 

 روش آموزش در ورزشمروری بر 

 رضا ابراهیم خانیگرد آورنده :

  چکیده

ها و محدودیت های خودش را  ورزش هم مانند همه چیز باید و نبایدوزه ورزش یک امر همگانی شده است. رامزمینه و هدف:

  .هرکدام مزایا و معایبی را دارند ن وجود دارد ویابرای یاد دادن یک مهارت به هنرجوروشهای زیادی دارد؛

ریحی میباشد. تش در زمره مروریزش انجام شده است. بنابر این تحقیق این تحقیق با هدف مروری بر روش آموزش در ور روش:

 نیز اشاره شده است. هنرجویانبی با مردر این مقاله عالوه بر روش های آموزش به چگونگی برخورد 

در  .در تنگنا قرار نگیرند تی به دانش و مهارت های فراگیری مجهز باشند تا هیچگاهسموزش دهندگان و فراگیران بایآ  نتیجه گیری:

 سهیل نمود.می توان یادگیری را ت تدریس یکی از ابزار های مهم یادگیری است که با به کارگیری روش های نوین تدریس تیجهن

 

 هنرجو ،مربی ، تمرین ،ورزش ،آموزش)تدریس( ،مروری کلید واژه:
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  مقدمه

ورزش یک امر واجب در زندگی روزمره است. هر چه سنتان باالتر می رود ممکن است از لحاظ بدنی و حتی فکری دچار مشکل 

ورزش کردن سیستم دفاعی بدنتان را تقویت خواهد  .و ضعف شوید. اما ورزش منظم می تواند شما را از نظر بدنی سالم نگاه دارد

برای مثال:  د ها و محدودیت های خودش را داردورزش هم باید و نبای ه و اعتماد به نفس تان را باال می برد.کرد و همینطور حافظ

عمومی و تخصصی از باید هایی است که یک زمان تمرین، چگونگی تمرین،طریقه ی گرم کردن و سرد کردن بدن و تمرین های 

 مربی باید رعایت کند.

ذار ورزش وجود مربی خوب و با تجربه است. یک مربی ورزش باید دارای صفات و اخالق ها و ثیرگیکی از بخش های مهم و تأ

باشد والگوی شاگردان قرار گیرد و نمونه معلم باید در رفتار و اعمالش  رفتار هایی باشد، که در خود مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

مربی باید با بردارد و در همه حال متوجه خدا باشد و به او توکل کند. با خلوص نیت خود، در جهت هدفهای الهی و انسانی گام 

 این باشد پیشرفتی حاصل نخواهد شد.شاگردان اونس بگیرد و برای آنها وقت بگذارد اگر غیراز 

مدیریت کالس یکی دیگر از مهم ترین بخش ها مدیریت کالس است که مربی باید در مورد آن نیز توجه زیادی داشته باشد. 

سازماندهی، رهبری، نظارت، کنترل و  م داشتن مهارت در کارکردهایی چونعی مستلزهمانند مدیریت سایر موقعیتهای اجتما

موثر و لذت بخش  هنرجویانارزشیابی است. توجه به این وظایف و انجام درست آن، کالس درس و محیط آموزشی را برای 

 .مطرح میشودقاله مباحثی در خصوص مدیریت کالس خواهد کرد. از این رو در این م

و  ی، مدیریت و سازماندهی کالس، برنامه های آموزشبیشتر در مورد نحوه تدریس یمرور مقاله نیا ارائه و یآور جمع از هدف 

 پردازیم. است که در ادامه به آن ها می مقالهتدریس موثر از فواصل مهم این 
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 ؟ ستیچ سیتدر ایآموزش 

تدریس بخشی از  .افتد یدر کالس اتفاق م یکه با حضور مرب ندگوی یم یآموزش یها تیبه آن قسمت از فعال سیتدر ای آموزش

 فعالیت های منظم،هدف دار واز پیش تعیین شده را در بر می گیرد.آموزش است و همچون آموزش یک سلسله 

 :شود یبرشمرده م یژگیدر آموزش حداقل سه و معموالً

 ضبط صوت مباحث را تکرار نکند.( کیطرفه نباشد و مدرس فقط مثل  کی انیجر نکهیا یعنی)رندهیادگیمدرس و  نیوجود تعامل ب-

 .(دهد یرا انجام م ها تیفعال نیا یمدرس بداند با چه اهداف نکهیا یعنی)شده  نییوجود اهداف از قبل تع-

 ردیروش ممکن موضوع را فراگ نتری بتواند با آسان رندهیادگی)تا یریادگی یفرصت مناسب و آسان برا جادیا-

 :چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس

  مربی و هنرجووجود تعامل بین  -الف 

 فعالیت بر اساس اهداف معین و از پیش تعیین شده  -ب 

 طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات -ج 

 یاد گیری گری در ایجاد فرصت و تسهیل-د 

 آن و عوامل موثر در کارایی ویژگی های یک مربی خوب

خقوب و واجقد شقرایط سقبب      مربقی یقک   ذالق  موزشقی اسقاتید هسقتند،   آیکی از عوامل موثر در تعلیم و تربیت وتحققق اهقداف   

 ارتقاء کیفیت آموزش می شود.

صقداقت   خوشقرویی،  یکی از ویژگی هقای مهقم بقرای مربیقان ویژگقی هقای فقردی اسقت، ویژگقی هقایی مانند:عشقق و عالققه،            

 راستگی ظاهری.آ قدرت بیان، رامش روحی،آ و درستکاری،

 باشد و بین هنرجویانش تبعیضی قائل نشود.مربی خوب باید نسبت به تمامی هنرجویانش دلسوزو مهربان 

مشققخک کققردن یققک هققدف بققرای  درکققالس،از دیگققر ویژگققی هققای مربققی خققوب میتققوان مهققارت تدریس،حضققور بققه موقققع 

 پردازیم. ..نام برد که به بررسی برخی از این ویژگی ها میتدریس و.
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بققا  ربققین برخققوردار باشققد زیققرا اصققوال مآخققوب بایققد از  ربققیکققه واقعققا یققک ماسققت یکققی از خصوصققیاتی  صققبر و بردبققاری:

 اهی رفتقار هقایی از خقود بقروز میدهنقد     د و ایقن افقراد بقه خقاطر کقم بقودن سقن و تجربقه گق         نوجوانان سر و کار دارکودکان و 

 .اشته باشد موجب ناراحتی خواهد شدبردباری کافی ند ربیکه اگر م

 ربقی واملی اسقت کقه در ایجقاد رابطقه بقا افقراد فقوق العقاده مقوثر اسقت و م          خوش صحبتی و قدرت بیان یکی از عق  قدرت بیان:

بققه  آنبایققد حتمققا از ایققن نیققرو بققر خققوردار باشققد .بسققیاری از افققراد باسققواد و مطلققع هسققتند ولققی در اظهققار مطلققب وتقسققیم  

 دیگران ناتوان هستند.

بایققد از نظققر ظققاهر کققامال  ،هر مققی شققودهنرجویققان کققالس ظققای کققه در روز چنققدین سققاعت دربرابققر مربقق راسققتگی ظققاهری :آ

 راسته، پاکیزه و منظم باشد.آ

 بققه و اوردیق ب بقار  آزاده را آنهقا  و ردیق گ ققرار  شقاگردان  یوالگقو  نمونقه  باشقد  بزرگقوار  ققدر  آن اعمقالش  و رفتقار  در دیق با مربقی 

 . باشد کامل انسان ی نمونه خود و است تحقق قابل تیانسان که اموزدیب آنها

 زیرا زبان از ارکان های انسجام فرهنگی است. نوعی عامل فرهنگی حکایت میکند،: از هم زبانی

 عوامل مهم در تدریس موثر

 : تاثیر آن در فرایند تدریس ربیویژگی های شخصیتی و علمی م- 1

 و تأثیر آن در فرآیند تدریس هنرجویانویژگی های - 2

 اثر برنامه و ساختار نظام آموزشی در فرآیند تدریس- 3

 تأثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرآیند تدریس- 4

 :و نقش آن در تدریس ربیویژگیهای شخصیتی م

را محور فعالیتهای  هنرجویانهستند که  شاگردنگربه دو محور اساسی توجه کافی و کامل دارند عده ای  ربیدر این ویژگی ها م

توجه دارند و انتقال دانش برای پرورش آنها بکار می گیرند ودسته ی دیگر  هنرجویانآموزشی می دانند وبه رشد همه جانبه ی 

 تالشنظرآنها است و به علوم وفنون رغبت نشان میدهند و موزشی، مددرس نگر هستند و مواد درسی را محور اصلی فعالیتهای آ

 را بسوی خود جلب کنند.  هنرجویاند علمی که دارن اطالعاتمی کنند دانش و آگاهی خود را گسترش دهند و با نگرش فلسفی و

باید در رفتار و اعمالش آن قدر بزرگوار باشد نمونه والگوی شاگردان قرار گیرد و آنها را آزاده بار بیاورد و به آنها بیاموزد که  ربیم

 سانی گام بردارد.هدفهای الهی و انانسانیت قابل تحقق است و خود نمونه ی انسان کامل باشد. و با خلوص نیت خود، در جهت 
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 در فرآیند تدریس  سطح علمی مربیتأثیر 

واقع نخواهد شد،  هنرجویاندارای رفتار مطلوب انسانی باشد ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان باشد مورد قبول  ربیهر اندازه م

از نظر علمی قوی است که  مربی ایمی سازد.  باربا ارزش واعت هنرجویان، را از نظر ربیشخصیت متعادل همراه با تسلط علمی م

ویژه ه به روشهای ارائه محتوا و چگونگی برقراری ارتباط آگاه وبرآن مسلط باشد و به روشهای جدید روانشناسی و علوم فناوری ب

 روانشناسی تدریس ویادگیری، اطالعات کافی داشته باشد. 

 و تأثیر آن در فرآیند تدریس هنرجویانویژگی های 

و  عالیق، زیرا فرآیند رشد شاگردان ، ایف معلم استدر سنین مختلف از ضروری ترین وظ هنرجویانآگاهی از فرآیندهای شناختی 

 در کالس اثر می گذارند. مربیمیزان انگیزش، بلوغ عاطفی، سوابق اجتماعی و تجارب گذشته، عواملی هستند به روش کار 

نامطلوب دیگر با  مطلوب ودروغگویی، اضطراب، شهامت پرخاشگری و بسیاری صفات صفات زیادی مانند راستگویی،  هنرجویان

 می آورند.کالس خود از خانواده به 

بدون آگاهی از فرآیند رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی و حتی بدون همکاری  و هنرجویانباید آگاه باشد بدون شناخت  ربیم 

 والدین نمیتوانند در انجام وظایف آموزشی موفق باشد.

 مراحل تدریس:

 رده و بر مبنای اهداف تربیت بدنی، نیازتربیت بدنی قبل از ورود به کالس فعالیتهای الزم در ساعت آموزشی را سازماندهی ک ربیانم

، وسایل و امکانات موجود ، شرایط جوی و کالس .می نمایند هنرجویانبازده را نصیب  ینبهترین و بیشتر ، مدت کالس هنرجویان

طرح سه مرحله ای تدریس یکی از طرح های سازماندهی و تنظیم ساعت آموزش تربیت بدنی است . این سه مرحله شامل موارد 

 زیر است : 

 مرحله آمادگی    -۱

 )مرحله اصلی (  رحله پیاده نمودن هدف آموزشیم   -۲

 مرحله بازگشت به حالت اولیه    -۳

تقسیم بندی  آموزش. در صورتی یک ساعت دیگری بستگی داردبه  هااز آنیک بدیهی است که این مراحل و انتخاب فعالیتهای هر 

 زمانی آن بشرح زیر خواهد بود . 
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 آمادگی  -۱ 

 مرحله آمادگی از دو بخش آمادگی سازمانی و آمادگی بدنی تشکیل یافته است . 

 آمادگی سازمانی-الف

دقیقه را به خود  1۰، ایستادن در صف و ستون که در هر جلسه حدود  که عبارت است از تعویض لباس، تذکرات، حضور و غیاب 

 اختصاص می دهد. 

 آمادگی بدنی-ب 

 این بخش خود به دو قسمت تقسیم می شود :  

و آمادگی عمومی یا گرم کردن : شامل انواع راه رفتنها ، دویدن ها و پرشها است در پایه اول بهتر است از حرکات تقلیدی  ب(-۱

 . و کامالً آنها را انجام می دهند پایه اول به این حرکات عالقه دارند هنرجویان. زیرا تشبیهی در این بخش استفاده شود

عنوان مثال اگر  . بهآموزشی کالس است استفاده می شود هایی که مرتبط با هدف : در این بخش از نرمشآمادگی اختصاصیب( -۲

ین قسمت می شود باید هایی که منجر به تقویت عضالت اندام فوقانی و مفاصل ا ها باشد از نرمش پرتاب هدف آموزشی کالس

 ،حرکتهای مقاومتیباالتر می توان از شیرین کاریها،هی بوده ولی در پایه های . در پایه اول این حرکات بیشتر تشبیاستفاده کرد

 درصد را بخود اختصاص میدهد . 2۰. این دو  بخش وسیله و بدون وسیله استفاده کرد های با حرکات با طناب و نرمش

 اصلی مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله ی -  ۲

ویت . در این مرحله برای تقاز بازیهای مختلف استفاده می کند ین مرحله پس از توضیحات و آموزش الزم، مربیهدف اصلی در ا 

 .از بازیهای مختلف استفاده می شود، حرکات پایه و مهارتهای ورزشی

ی و ، اجتماعآنها برای تقویت ابعاد عاطفی طریقبازیها عالوه بر تقویت حرکات و مهارتها دارای خصوصیاتی هستند که می توان از 

، تعاون و همکاری ، مسئولیت پذیری، مسئولیتنوان مثال مفاهیمی از قبیل صداقت، راستگویی. به عشناختی کودکان نیز اقدام کرد

  .قالب بازیهای مختلف آموزش داد شناخت اشکال هندسی و غیره را می توان در

 یه مرحله بازگشت به حالت اول -۳

به اوج خود می رسد از نقطه نظر عاطفی نیز  هنرجویان، ضربان قلب و سرعت دستگاه گردش خون و تنفس در مرحله اصلی 

.یکی دیگر از نتایج فعالیتهای انجام شده خوردهای جسمانی به وجود آمده استاحتماالً تغییراتی به جهت برد و باخت و یا  بر

آماده  هنرجویانتعریق و نشستن گرد و غبار محیط بر بدن است به این ترتیب اقداماتی در هر یک از این مراحل باید انجام شود تا 

 ترک کالس شوند.
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خون و تنفس ، مروری بر آموزش  ، انجام حرکات کششی برای آرام کردن ضربان قلب به دستگاه گردشراه رفتن آرام و نفس گیری

به امر نظافت و  هنرجویان. سپس و... در این بخش صورت می گیرد ، اخالقی و اجتماعیاشتیانجام شده و ارائه تذکرات مهم بهد

   . شستشو می پردازند

 مدیریت برنامه های کالس

کن به هنگام شست و شو و نظافت پس از رختمی گیرند و آنچه در خارج از کالس، اتاق آن چه کودکان در خصوص کالس یاد 

می آموزند ممکن است در تقابل با یکدیگر و در واقع ترکیبی از برداشت های مثبت و منفی باشند و لذا موارد زیر را باید  آموزش

 به دقت در نظر گرفت : 

باید البسه خود را در  هنرجویانت.آموزش هنرجویان اس، همان کالس کالسهای ما معموالً اتاق رختکندر مقررات اتاق رختکن:

 .مشخصی در کنار هم قرار دهند محل

. فعالیت با لباس معمولی به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا تعریق و ورزشی از نظر بهداشتی ضروری است البسه : استفاده از البسه 

شی برای پسران و لباس نخی و کفش ورز مناسب. استفاده از شلوار فراوانی را به همراه خواهد داشت عدم آزادی عمل مضرات

باسی را برای آنان فراهم می . در مورد دختران نیز توصیه می شود فضای مناسبی که امکان استفاده از چنین لمشکلی نخواهد داشت

 .آورد، مهیا شود

ولی در ، معموالً همه در کالس حضور دارند و غیاب ضرورت چندانی ندارد و گرچه در سنین کوچکتر حضور :حضور و غیاب

  .. با یکی از روشهای زیر به راحتی و به سرعت می توان این کار را انجام دادسنین باالتر الزم است

 .ف است افراد غایب را شناسایی کندسرگروه موظ :توسط سرگروه -1   

 .ودضور و غیاب با سرعت انجام می ش: نوعی تمرین رهبری است و حمحاسن 

 . اسامی و چهره ها را فراموش میکند: امکان دارد به علل عاطفی سرگروه از ارائه برخی از اسامی خودداری کند یا معایب 

 . اره اماکن خالی را یادداشت میکندنام و یا شم ربیم : از طریق تعیین محل استقرار  -2

 .ربی بیشتر استچهره ها برای مب است و امکان انطباق اسامی با روشی نسبتاً سریع برای حضور و غیامحاسن:

تری برای حضور و در این روش در قیاس با روش سرگروه ها زمان بیشمی گیرد. هنرجویانمعایب : امکان تمرین رهبری را از 

 . غیاب صرف می شود
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 روش های گروه بندی کالس

 ای در کالس استفاده کرد زیرا فراهم شدن فرصت ه هنرجویانباید از روش های گوناگونی برای گروه بندی  آموزشدر طی  

ی دوستان رشد ، روحیه ورزشکاری و گسترش دایره ا را از نظر کسب مهارت های رهبری، آنهمسئول شدنجهت سرگروه یا 

 . خواهد داد

 کاربرد گروهها:

به مرحله  هنرجویانتشکیل گروهها را می توان از نیمه اول سال اول دبستان شروع کرد . شکل ایده آل تشکیل گروه زمانی است که 

 هنرجویان، اما به ربی انتخاب میکند. سرگروه را اولین بار مدرند به راحتی در گروه حرکت کنندای از رشد اجتماعی رسیده اند که قا

با توافق هم  هنرجویانو  ربیگروه را تا هفته دوم و سوم هر ثلث انتخاب کنند طول دوره سرگروهی را باید مباید فرصت داد که سر

گیری دارند تا رشد و ، صبر و ثبات در تصمیم دانشی و مهارتی است. این کارها نیاز به زمان. شرط سرگروه شدن برتری تعیین کنند

قرار گرفتن در وضعیت حساس را در کالس در چند نوبت داشته باشد و به عنوان  . در عین حال هر کودک باید فرصتتوسعه یابند

 .  ا رهبر چند فعالیت خاص گزینش شودسرگروه و ی

 هنرجویاناستراتژیهای تعامل با 

یا در حین بازی و فعالیت موجب تسهیل در  کالسپایان  کالسصحبت و برقراری ارتباط در زمان شروع می: تعامل کال. ۱

 یادگیری می شود.

بر پیامهای روشن و صحیح الگوی رفتار نیز یک منبع قوی و اثر گذار برای تعامل در برنامه است. بر  عالوهشکل دهی رفتار: . ۲

 هنرجویانیرند باید در تعامل با خود کنترلی را یاد بگ هنرجویانباید خود الگوی کاملی باشد و چنانچه میخواهد  مربیاین اساس 

 برخود کنترل داشته باشد.

تقویت حتی در یت و اجرای خوب را تحسین می کند.را به اجرای درست حرکات و مهارتها هدا هنرجویانخوب ربی متقویت: . ۳

انگیزه می کند از وقتی که یک کلمه یا عبارت کوتاه ایجاد بی به نتیجه مورد نظر ضروری است.صورت شکست و عدم دستیا

 نباید استفاده کرد. التجم

تربیت بدنی باید با توجه به اهداف دانش  ربیباید درباره نگرشها و رفتارهای خود بازاندیشی کنند و م هنرجویان :بازتاب اندیشه. ۴

عدم همکاری و مسئولیت پذیری را مورد سوال قرار دهد و از  کالسرا از قبیل عدم مشارکت در  هنرجویانو حرفه خود رفتارهای 

 آنان بخواهد درباره این موضوعات فکر کنند.

 می شود. کالساحساس تعلق به وتمرین موجب بروز کالسدرباره جنبه های مختلف برنامه  هنرجویانتبادل نظر بین :تبادل نظر. ۵

8 



 خود کنترلی:.6

 به کنترل اعمال و رفتار خود است به گونه ای که حقوق دیگران حفظ و رعایت شود.هنرجو خود کنترلی توانایی و تمایل  

بد دهنی دست انداختن مسخره کردن و هر نوع کنترلی داشته باشد؛  باید بر آن خودهنرجو وجود دارد که  کالسچند نوع رفتاردر 

فریب دادن جر زدن پرت کردن ، برخورد بدنی ناشایستهل دادن تنه زدن لگد زدن کشیدن و هر نوع نادرست،  کالمیارتباط 

 .هنرجویا  مربیحواس 

 مدیریت کالس

مدیریت کالس همانند مدیریت سایر موقعیتهای اجتماعی مستلزم داشتن مهارت در کارکردهایی چون طراحی، سازماندهی، رهبری، 

ت موثر و لذ هنرجویاننظارت، کنترل و ارزشیابی است. توجه به این وظایف و انجام درست آن، کالس و محیط آموزشی را برای 

 رت مباحثی در خصوص مدیریت کالس درس مطرح میشود.از این رو در این مهابخش خواهد کرد.

 آموزش در سنین مختلف چگونه است؟  

 که در سنین مختلف هستند هنرجویانآموزش در سنین مختلف قطعاً فرق خواهد داشت و یک مربی خوب باید بداند چگونه به 

دارد. برای مثال مربی تمرینات نسبتاً سختی که به نهاالن با آموزش به نوجوانان و جوانان فرق . مثالً آموزش به نوآموزش بدهد

تواند به خردساالن یا نونهاالن بدهد و باید به آنان تمریناتی بدهند که به تربیت قوای فکری و نظم دهد نمینوجوانان و جوانان می

 ،اطاعت از قانون  ،را مانند نظم های مطلوب ، ایجاد منش نمایند و عادتبه این معنا که تکوین اخالق کنندروحی آنان تمام شود، 

تواند به آموزش آسان در سنین مختلف کمک کند هایی که میهمکاری و یا حس ابتکار را در خود پیدا کند. یکی ازراه ،جوانمردی 

است که در ادامه درباره آن  هنرجویان، اجتماعی و بدنی نستن خصوصیات و ویژگی های جسمانی، عاطفیتفکیک کالسها و دا

 کنیم.بحث می

 ورزش در کودکان

 کان به طور طبیعی و فطری به ورزش، بازی و تحرک عالقه نشان میدهندکودفوق العاده ضروری و الزم است. ،ورزش برای کودکان

بیش از کودکان  در کودکان چیزی جز ورزش نیست نیاز به تحرک و بازی ودهو این بازی و تحرک برای رشد و نمو بدنشان الزم ب

 .از نفس فعالیت بدنی لذت می برند پر جنب و جوش هستند بچه ها در این دورهحد 

 ورزش در نوجوانان

ظ قانونی هنوز کودک نوجوانان در گروه سنی خوبی هستند چون در عین اینکه به لحاظ بیولوژیک بزرگ شده اند اما به لحا

 .محسوب میشوند
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دچار بیماری های مختلف  زندگی سالم هستند تا رشد ورزش داشته باشند و، تغذیه مناسب و سبک نوجوانان نیازمند ورزش

 .نشوند

 ورزش در جوانان

 .ظر بهداشت وسالمت به همراه داردروحی و اجتماعی مهمی از ن دنی منظم برای جوانان فوائد جسمی،فعالیت ب

. وزن و عضالت و مفاصل سالمی داشته باشند ،وجوانان کمک میکند تا استخوان هاتمرین های منظم فعالیت بدنی به کودکان و ن

. این امر در ایجاد هماهنگی حرکت مشارکت نموده و فعالیت قلب و ریه ها موثر باشند بدن شان تنظیم شود و چربی آنها کم شود و

 .ظیم اضطراب و افسردگی کمک می کندپیشگیری و تن

. موفقیت اوری و اتکاء به نفس داشته باشندفرصت را میدهد که خود ب ، ورزش ها و سایر انواع فعالیت بدنی به جوانان اینبازی ها

ده به وسیله روش های . این اثرات مثبت همچنین به کاهش مضرات و خطرات ایجاد شارکت و اتحاد جمعی را احساس کنندو مش

. مشغول بودن به فعالیت کندمروزی بسیار شایع است کمک می ، پراز استرس و بی تحرکی که در جوانان ازندگی مصرفی، رقابتی

مخدر و رفتار های خشونت ، الکل و مواد های بهداشتی مثل پرهیز از سیگار بدنی هدایت شده می تواند باعث پرورش سایر رفتار

 . بار گردد

می تر به مصرف سیگار روی ، کمبیشتر در فعالیت بدنی شریک باشند، هرچه نشان داده که در طول دوران بلوغ برخی تحقیقات

همچنین کودکانی که فعالیت بدنی بیشتری دارند نتایج تحصیلی باالتری نشان داده اند. بازی های گروهی باعث تعامل .آورند

 .در دوران جوانان را تسهیل میکند اجتماعی مثبت شده و ظهور مهارت های اجتماعی

بنابراین باعث طول زندگی یک فرد باقی می مانند  الگوهای فعالیت بدنی که در دوران کودکی و بلوغ کسب می شوند بیشتر در

، تغذیه نامناسب و سوء عادت غیر سالم مثل زندگی بی تحرک، ای فعال و سالم در زندگی می شوند. برعکسفراهم آمدن پایه 

جوانان در کشورهای  فعالیت بدنی در .اد میابندامتد مصرف مواد که در دوران جوانی به وجود بیایند در دوران بزرگسالی نیز معموال

. تخمین زده می شود کمتر از یک سوم ناطق فقیر نشین شهری دیده می شودمختلف دنیا کاهش یافته است و این مخصوصا در م

 .و شادابی حال و آینده شان هستند ی فعالیت کافی برای سالمتیاجوانان دار

 نقش وسایل آموزشی در تدریس یا آموزش

در اختیار قراردادن ، افزایش عمق و میزان یادگیری، انتقال سریع مفاهیم آموزشی، موجب شودیادگیری میسبب ایجاد عالقه در امر 

 .گسترش دامنه لغات فراگیر،فراهم نمودن پیوستگی افکار، تجارب واقعی و حقیقی

 

1۰ 



 راهبردهایی برای مقابله با رفتارهای نامطلوب ضعیف 

تقویت کردن و شکل دهی رفتار مطلوب استفاده کنند مانند نشان دادن یک فیلم یا شرح از شیوه های فراخوانی سر مشق گیری 

یکی از روشهای موثر در فرایند شکل دهی رفتار مطلوب به کارگیری نوعی قرارداد ک الگوی مناسب و مطلوب آغاز شود.توصیف ی

اگر او هر روز رفتار مطلوبی انجام دهد از مقابل پاداش خود توافق کنید که  هنرجویانتوافقی است. به طور مثال شما می توانید با 

  دریافت نماید یا به عنوان عضو فعال گروه در کالس پذیرفته شود.

 یافته ها

آموزش دهندگان و فراگیران بایستی به دانش و مهارتهای فراگیری مجهز باشند تا هیچگاه در تنگنا قرارنگیرند. تدریس یکی از 

نمود. البته هیچ یک از روش  است که با بهکارگیری روش های نوین تدریس می توان یادگیری را تسهیل ابزارهای مهم یادگیری

 ربیشان می شود لذا م های تدریس فی نفسه خوب یا بد نیستند بلکه نحوه و شرایط استفاده از آنهاست که باعث قوت یاضعف

هنرجویی و تراکم  ، امکانات موجودزمان، فضا، وسایل هنرجویان عالیق، محتوای تدریس، نیازها و باید با توجه به هدفهای آموزشی

باید مجهز به داشتن علم روز  هنرجویانتدریس مطلوب انتخاب کند. هر دو محور مربی و  شیوه را برای یک ترین و... مناسب

ر موقعیتهای مختلف، بهترین و صحیح خود، د ورزشهای مختلف نوین و فعال آموزش اشراف داشته باشند. و مربی باید با تشخیک

 داشته باشد.  هنرجویانکارآمدترین استفاده را در رشد و پیشرفت 

س، الک، انواع روش تدریس حرکتی مانند روش تدریس بازی و بازی در س مشارکتی، انواع روش تدریس خالقانواع روش تدری

غزی روش تدریس ، روش تدریس بارش مسخنرانی س معکوس، روش تدریسال، روش تدریس کدریس پرسش و پاسخروش ت

باید انواع الگوهای تدریس را بداند و از بین اینها  مربیاما توصیه ما این است که یک .ها روش تدریس دیگربدیعه پردازی و ده

، با خواندن مقاله های روش های نوین تدریس ربیبهترین روش تدریس روش را برای خودش انتخاب کند .به عبارت دیگر یک م

 را از خودشان بروز بدهند. خالقمی توانند روش های تدریس 

 

 

 

 

 

 

 



 نتیجه گیری

، با توجه به این که عوامل زیادی میتوانند روش های آموزش ورزش موثر بر آموزش ورزش بودمروری  در این تحقیق هدف اصلی

درس تربیت بدنی را اولویت بندی نموده و به  موثر برسی یافته های مقاالت پیشین عوامل فی داشته باشند طی بررناثر مثبت یا م

طور کلی این عوامل را در پنج تا ده مقوله بیان نموده اند که در بخش مرتبط با روش های آموزش به اهداف آموزشی، محتوای 

اولویت  آموزش و شیوه ی تدریس در تمام مقاالت اشاره ی مستقیم شده است که بنا به دیدگاه جامعه های مختلف هر کدام در

های اول تا دهم قرار گرفته اند. آنچه که مهم است اهمیت روش های تدریس به عنوان عاملی کیفی در اثر مستقیم در روش های 

  ر یادگیری فرا گیران است.آموزش و تاثیر آن ب

بررسی،همسو است. از این این یافته های نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاضر در بررسی یافته های پیشینه ی چند تحقیق مورد 

 مطالعات علمی و پژوهشی در زمینه های مختلف مرتبط با درس تربیت بدنی بیشتر شود. رو پیشنهاد میشود:

توجه به عوامل کیفی در آموزش ورزش می تواند راه گشای بر طرف کردن موانع موجود در راستای رسیدن به اهداف اساسی را 

 تامین نماید.

 یقی میتوان در ارتقای کیفیت روش های آموزش مثمر ثمر باشد.انجام مطالعات تطب
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