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 مروری برروش های آموزش در ورزش 

 خَاز فجسالْی

 چکیده

 کیفیت رٍش ّبی آهَسش ثب کیفیت هٌبست است. تَخِ ثِ رٍشّبی آهَسضی،  ّسف توبهی ًؾبم

هستلشم تالش ٍ کبر خوقی ٍ ّوبٌّگی کلیِ پبراهتزّبی زاذلی ٍ ذبرخی ًؾبم   بی آهَسضی هٌبستّ

ٍرسش ثِ فٌَاى  یک ًْبز  َسضی، آهَسشًؾبم آهّبی گًَبگًَی  هیبى ثرص است. اسآهَسضی 

ٍ السهِ ، ًقص ثسیبر هْوی زر ایدبز سالهت ٍ اثز گذار ثز زیگز خٌجِ ّبی یبزگیزی زارز اختوبفی

ّبی آهَسش ٍرسش، تَخِ ثِ فَاهل کیفی تبثیز گذار ثز ایي  رٍشّب، ایدبز ٍ تقَیت  تحقق ایي ّسف

ّسف اس ایي ثِ فٌَاى زرسی ضزٍری ٍ پبیِ  ثب تَخِ ثِ اّویت آهَسش ٍرسش ّب را  هی علجس. رٍش

، زر ّبی آهَسش زر ٍرسش رٍشهغبلقِ هزٍری، ثزرسی ٍ ارائِ هٌسدن هَضـَفبت هـزتجظ ثـب 

 بیّ هستٌسات فبرسی است. هحتَای السم ثزای ًگبرش ایي هقبلِ اس عزیـق خسـتدَ زر پبیگبُ

هستٌس کِ ثب ّسف 7 هحتَای  هستٌس حبغل،25ثیي اسکِ  .ثسست آهسُ اسـت ٍ پژٍّطی اعالفبتی

 ثزرسـی هَرز ٍ فَاهل کیفی  زر زرس تزثیت ثسًی را  ًَیسٌسگبى ارتجبط هَضَفی ثیطتزی زاضت

است. ًتبیح حبغل اس ایي پژٍّص ًطبى هی  تحلیـل قـزار گزفتـِ قزار زازُ ثَزًس زر ایي تحقیق هَرز

لی ضبهل ارسضیبثی، ضیَُ تسریس،  عَرکزّسفَاهل تبثیزگذار زر کیفیت ثرطی زرس تزثیت ثسًی ثِ 

ترػیع هقلوبى ٍرسضی، ثزًبهِ آهَسضی، اهکبًبت، هحتَای آهَسضی، ًگزش هسئَالى، هقلوبى ٍ زاًص 

آهَساى، تدزثِ هقلوبى ٍرسش، ثَزخِ، اّساف آهَسضی هی ضًَس، زر حبلی کِ  اهکبًبت، ثَزخِ، 

ْجَز کیفیت زرس تزثیت ثسًی اس هحتَای زرٍس  ٍ تسریس فَاهل کیفی ثَزًس کِ  زر رسیسى ٍ ث

گطبی  آهَسش سَزهٌس  ٍ تقَیت  اّویت ٍیژُ ای زر ثیي  زُ فبهل ثزذَرزار ّستٌس ٍ هی تَاًٌس راُ

 یبزگیزی ثْتز را ثِ ّوزاُ زاضتِ ثبضٌس.

 هزٍری، آهَسش ٍرسش، کیفیت دی:های کلی واژه
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 مقدمه

 ّبی ٍرسضی ٍ ارتقبی سغح هْبرت افزازیکی اس اّساف اغلی تزثیت ثسًی، یبزگیزی، آهَسش هْبرت 

 ضزکت کٌٌسُ زر آى کالس ّب اس عزیق رٍش ّبی سبسهبى یبفتِ ٍ ّوچٌیي غزفِ خَیی زر ٍقت ٍ

 ّشیٌِ خْت آهَسش افزاز هی ثبضس. ثز ایي اسبس، ضٌبذت فبهل ّبی اثزگذار ثز یبزگیزی ٍ اخزای

زاضتِ  سًی سبل ّب سقی زر ضٌبذت آًْبهْبرت ّب، اس هَضَفبتی ّستٌس کِ زاًطوٌساى حَسُ تزثیت ث

 (. 11)اًس. زاًص، کبرثززّبی فزاٍاًی زر ثْجَز، پیطزفت اخزای ٍرسضی ٍ فقبلیت ّبی ثسًی زارز 

ًیبسّب ٍ تدزثِ ّبی هرتلف ٍارز کالس ّبی تزثیت ثسًی هی ضًَس، آًْب هی ذَاٌّس زر ایي  افزاز ثب

ذی کٌٌس، هْبرت ّبی خسیس را یبز ثگیزًس، اثزاس ٍخَز آسازاًِ ثِ فقبلیت ثپززاسًس، ثب ّن ضَ کالسْب

 .ثزای گزٍُ ّبی ذَز فضَ ضبیستِ ای ثبضٌس ٍ فوال ضبیستگی ٍ هَفقیت ذَز را احسبس کٌٌس کٌٌس،

 ثزایي هجٌب، هقلوبى تزثیت ثسًی ثیطتز ٍقت ثزًبهِ کالسی ذَز را ثِ فقبلیت ّبی رقبثتی ثب اًسکی

 (. 10)زٌّس  آهَسش ثزذی هْبرت ّب اذتػبظ هی

رضس خسوبًی ٍ رٍاًی  ّبی تقلین ٍ تزثیت ًقص هْوی زر فزایٌس ثسًی ثِ فٌَاى یکی اس ضبذِ تزثیت

کطَرّب ثَزُ ٍ هزتجبً  ًوبیس. اس ایٌزٍ ثِ فٌَاى یکی اس زرٍس اغلی زر ثسیبری اس فزاگیزاى ایفب هی

 (.5هیگیزز ) ی قزارّبی زرسی آى هَرز ثبسًگزی ٍ اغالح گز ثزًبهِ

هحسَة  لهلخبهقِ ٍ  گَیتزیي ًْبزّبی تأثیزگذار زر فزٌّقس آًدب کِ تزثیت ثسًی ٍ ٍرسش یکی اس ا

 ّبی ثسًی ٍ ٍرسش زر هسارس، سغح تَاًبیی ّبی تزثیت تَاى ثب گستزش فقبلیت ضَز، هی هی

 ّبی خسوبًی را ایص ٍ تٌطْبی رٍاًی ٍ ًبراحتیشآهَساى را اف َای فقالًی زاًصقخسوی، رٍحی ٍ 

 (.8ز )کبّص زا

 ثبیس ثپذیزین کِ گستزش ثزًبهِ ّبی تزثیت ثسًی ٍ آهَسش ٍرسش زر هسارس کطَر  ثِ  ّوچٌیي

اهکبًبت هبلی ٍ اًسبًی هغلَة ٍ ثزًبهِ ریشی زقیق ٍ اغَلی ًیبس زارز، اهب ضَاّس هَخَز ًطبى اس فسم 

کوجَز هقلن ش، ریشی هغلَة زر سهیٌِ ی اغَل ٍ اّساف کلی تزثیت ثسًی زر آهَسش ٍ پزٍر ثزًبهِ

فسم  ،کوجَز کتبة ّبی فلوی ٍ زضَاری زستزسی ثِ آًْب ،هحسٍز ثَزى سبفت زرس ٍرسش   ،ٍرسش

، کوجَز تدْیشات، زاًص ٍ آگبّی هقلوبى زر سهیٌِ ی آهَسش تزثیت ثسًی ترػع کبفی ٍ کوجَز

سبل ّبی ٍسبیل ٍ هکبى ّبی ٍرسضی کبفی ٍ استبًسارز ٍ ضقف هسیزیت یب فسم ّوکبری هسیزاى عی 

  (.1)گذضتِ است
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یبزگیزی هطبرکتی زست  آهَسش اس عزیق  بیح تحقیقبت ًطبى زازُ اًس کِ اّساف تزثیت ثسًی ثبًت

ثسًی،  تزثیت هقتقسًس کِ زر( 13) خبًسَى ٍ ٍارز ،(12)ثز ایي اسبس، ثبرت  .یبفتٌی تز ّستٌس

را افشایص هی  َلیت پذیزی آًْبیبزگیزی هطبرکتی هَخت ارتقبء اّساف افزاز زر کالس هی ضَز، هسئ

کبر گزٍّی را زر  زّس، هْبرت ّبی حزکتی ٍ استزاتژی را ثْجَز هی ثرطس ٍ هْبرت ّبی ارتجبعی ٍ

آهَسش ٍرسش  اس زٍراى  کَزکی ٍ ازاهِ آى تب سٌیي ثشرگسبلی  . ثب تَخِ ثِ ایٌکِ آًْب تقَیت هی کٌس

قبلیتْب ٍ تکبلیف  ٍ اّساف سًسگی هثوز ثوز ٍاقـ هی تَاًس زر ایدبز اًگیشُ ٍ ضبزی افزز زر اًدبم ف

ی هسئَل ثب ّب ضَز، آًچِ کِ هْن است چگًَگی آهَسش ٍرسش  هی ثبضس، کِ ًیبس است ارگبى

ثِ ایي  هسئلِ هْن ثِ فٌَاى اهزی السم ٍ ضزٍری اّویت ٍیژُ ای ثسٌّس.   ّوکبری آهَسش ٍ پزٍرش

ّبی آهَسش  رٍش فَاهل  کیفی تبثیز گذار ثز تحقیق حبضز ثِ زر پی یبفتي پبسد ایي سَال است

 ٍرسش کساهٌس؟

 روش 

کِ یک ضکل هزٍر هٌبثـ ًؾبهٌس است کِ رٍی یک هقبلِ حبضز ثرطی اس یک هغبلقِ هزٍری خبهـ 

پزسص توزکش ًوَزُ ٍ سقی زر ارائِ خَاة  ثب استفبزُ اس تدشیِ ٍ تحلیل ضَاّس هقتجز هَخَز، ثب هزٍر 

ٌبثـ، استفبزُ اس هقیبرّبی ٍرٍز ٍذزٍج اس پیص هطرع ضسُ، ارسیبثی ًقبزاًِ ثب استفبزُ اس خستدَ زر ه

ایي کِ ثب ضَاّس، استرزاج ٍ تَلیس زازُ ّب اس ضَاّس هَخَز ٍ تَلیس یبفتِ ّب اس آًْب اًدبم هی ضَز. 

 فَاهل  کیفی تبثیز گذار ثزرٍضْبی آهَسش ٍرسش کساهٌس؟ پزسص

فبرسی ثسست آهسُ است را ارائِ هی  ِ ثب خستدَ زر هتَىزر ایي هقبلِ ثرطی اس هغبلقِ هذکَر ک

اعالفبتی  بیّ ًوبیین. هحتَای السم ثزای ًگبرش ایي هقبلِ اس عزیـق خسـتدَ زر پبیگبُ

ACM,Science Direct,irandoc  Google scholar  ًیش هَتَر خستدَی فوَهی ٍ

Googleغفحبت ٍة کِ ثِ ًَفی هستٌس کِ ضبهل هقبلِ، کتبة ٍ 15هحتَای  ثسست آهسُ است

. اًتربة ٍ ثزرسی گززیس ًسثَز 1398-89ّبی  هزتجظ ثِ آهَسش ٍرسش ثیي سبلهزتجظ ثب هَضَؿ 

ثزای اًتربة هقبالت  هالک ّبیی  زر ًؾز گزفتِ ضس کِ عجق ایي هالک ّب هقبالت اًتربة ٍ هَرز 

هالک زٍم  ،1398تب لغبیت 1389ّبی  ثزرسی قزار گزفت ضبهل هالک اٍل تحقیقبت ثیي سبل

تحقیقبت فَاهل کیفی رٍضْبی آهَسش زرس تزثیت ثسًی را ثزرسی کززُ ثبضٌس، هالک سَم  

هقبالت زر سهیٌِ ٍرسش ٍ تزثیت  سبیت ّبی هقتجز زاذل کطَر ثبضٌس،هٌتطز زر  خسیستزیي هقبالت ٍ

بی ٍرٍز ثبضٌس، هقیبرّ  ثسًی ثبضٌس، هقبالت ثِ غَرت کیفی ٍ کوی ثِ تزثیت ثسًی ٍ ٍرسش پززاذتِ
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هالک ّبی ذزٍخی ضبهل هقبالتی کِ ثِ تزثیت ثسًی زر سهیٌِ ّبی زیگز  ثِ تحقیق حبضز ثَزًس.

ثَزًس، هقبالتی ذبرخی  اس ارسیبثی زر تحقیق حبضز کٌبر  1389پززاذتِ اًس، هقبلِ ّبی کِ قجل اس سبل 

ًَیسٌسگبى زاضت، هَرز  هقبلِ کِ ارتجبط هَضَفی ثیطتزی ثب ّسف 4ٍ اس ایي ثیي ًیش گذاضتِ ضسًس.  

 .گزفتِ است ثزرسی ٍ تحلیل قزار

 یافته ها

پژٍّطی هٌتطز ضسُ زر –ایي تحقیق ثب تَخِ ثِ ّسف هَرز ثزرسی ًتبیح حبغل اس چْبر هقبلِ فلوی 

هدالت ٍ فػلٌبهِ ّبی کطَر را ثزای هقبیسِ ٍ ثزرسی فَاهل کیفی هَثز زر آهَسش ٍرسش اًتربة ٍ 

ت زر قسوت یبفتِ ّب ثیبى تب پس اس هطرع کززى ًتبیح حبغل اس ایي چکیسُ کلی اس ایي هقبال

 تحقیقبت هقبیسِ ٍ ثزرسی آًْب زر ثرص ًتیدِ گیزی ارائِ گززز.

 :1عنوان

ثسًی ثز ضبزکبهی  ثزرسی تأثیز کیفیت زرٍس تزثیت زر هغبلقِ ای ثب  (1398) فزیسًٍی ٍ فلَی

سالهت هقٌَی زر ثیي زاًطدَیبى فلَم  ًی ٍزاًطدَیبى ثب تَخِ ثِ هتغیزّبی هیبًدی سالهت رٍا

 زریبیی هحوَزآثبز افضبی گزٍُ زلفی هترػػبى هسیزیت ٍرسضی ٍ افضبی ّیبت فلوی هزتجظ ثب

غَرت گلَلِ ثزفی اًتربة ضسًس. ثقس اس هزحلِ کیفی سؤاالت زر قبلت  هَضَؿ پژٍّص ثَزًس کِ ثِ

 یبیی زاًطگبُ ًفت ٍ زاًطکسُ فٌی ٍ حزفِزاًطدَیبى زاًطکسُ فلَم زر  سؤالی زر ثیي22پزسطٌبهِ 

 . غَرت کل ضوبر تَسیـ گززیس ثِ ثسًی را گذراًسُ ثَزًس ای هحوَزآثبز کِ ٍاحس زرس تزثیت

ثسًی ثز سالهت رٍاًی، سالهت هقٌَی ٍ ضبزکبهی زاًطدَیبى  ًتبیح ًطبى زاز کیفیت زرٍس تزثیت

ٍ سالهت رٍاًی ثب ضزیت 0/22ی ثب ضزیت ًطبى زاز سالهت هقٌَ ّب تأثیزگذار است. ّوچٌیي یبفتِ

ثسًی  ی زرٍس تزثیتاهحتَ ضسپیطٌْبز  ّبی هسل ثز ضبزکبهی تأثیزگذار است. ثب تَخِ ثِ یبفت0/10ِ

 (.9) زضَ ثب ًیبسّبی زاًطدَیبى هغبثقت زاضتِ ثبضس تب استقسازّبی ٍ هْبرتی زاًطدَیبى ضکَفب

 :2عنوان

 زرس ثرطی تأثیزگذارزرکیفیت فَاهل ،تقییيِ ای ثِ ( زر هغبلق1396خقفزی ّزًسی ٍ ّوکبراى)

-. رٍش تحقیق تَغیفی اس ًَؿ پیوبیطی هی ثبضس. ثِ هٌؾَر خوـپززاذتٌسضْز کبضبى  ثسًی تزثیت

ّب اس پزسطٌبهِ ی هحقق سبذتِ استفبزُ ضس. رٍایی غَریَ هحتَایی پزسطٌبهِ تَسظ آٍری زازُ

 خبهقِ. آهس زست ثِ 87/0 زسطٌبهِ ثب آلفبی کزًٍجبخ هترػػیي هَرز تأییس قزار گزفت ٍ پبیبیی پ
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 40) ٍرسش هقلوبى اس ًفز 79 ضبهل آهبری وبى ٍرسش ضْزستبى کبضبى ٍ ًوًَِهقل کلیِ ضبهل آهبری

 ٍ هستقل تی ای، ًوًَِ تک ّبییآسهَى اس ّبزازُ تحلیل ٍ تدشیِ هٌؾَر ثِ. ثَز( هزز ًفز 39 ٍ سى ًفز

 آهَسضی، ثزًبهِ آهَسضی، اّساف ٍرسش، هقلوبى زیسگبُ اس زاز ًطبى ًتبیح .ضس استفبزُ فزیسهي

 اهکبًبت، ثَزخِ، ٍرسش، هقلویي تدزثِ ٍرسش، هقلویي ترػع تسریس، هحتَای آهَسضی، ضیَُ

. ّستٌس تأثیزگذار ثسًی تزثیت زرس ثرطیکیفیت زر( سیبز) هتَسظ اس ثبالتز حس زر ارسضیبثی ٍ ًگزش

ت اٍلَی تزتیت ثِ ثسًیتزثیت زرس ثرطی کیفیت زر تأثیزگذار فَاهل زاز ًطبى ّب ثبفتِ ّوچٌیي

 اّساف -6 آهَسضی ثزًبهِ -5ترػع هقلوبى ٍرسش  -4ثَزخِ  -3ًگزش  -2اهکبًبت  -1اًس اس: فجبرت

 هقبیسِ. ارسضیبثی -10 آهَسضی هحتَای -9 تسریس ضیَُ -8 ٍرسش هقلوبى تدزثِ -7 آهَسضی

 ثسًی ثِ تزثیت زرس ثرطی کیفیت زر تأثیزگذار فَاهل ذػَظ زر زهز ٍ سى ٍرسش هقلوبى زیسگبُ

را ًطبى ًساز. زر ضوي هززاى ًسجت ثِ سًبى تبثیز ثیطتزی را  زر هَلفِ ارسضیبثی تفبٍت هقٌی زاری خش

 (.4)ثزای هَلفِ ارسضیبثی اثزاس ًوَزُ اًس

 :3عنوان

ثیزگذار زر کیفیت ثرطی زرس تحلیل فَاهل تب ( زر هغبلقِ ای ث1396ِاهیسی قٌجزی ٍ زرذطبى)

 79ًوًَِ آهبری ضبهل ثب  تزثیت ثسًی هسارس هتَسغِ اس زیسگبُ هقلوبى ٍرسش ضْزستبى کَّسضت 

تػبزفی هٌؾن  -ًفز هزز(است. ثِ ضیَُ ًوًَِ گیزی عجقِ ای 39ًفز سى  40ًفز اس هقلوبى ٍرسش )

کیفیت ثرطی زرس تزثیت ثسًی یک فبهل اثزگذار ثز  10کِ ثز هجٌبی ًتبیح ًطبى زاز اًتربة ضسًس. 

زرغس اس ٍاریبًس را تجییي کززُ است. زر ضوي اس زیسگبُ هقلوبى ٍرسش سى ٍ هزز  54/8فبهل حسٍز

اّساف - 1فَاهل تبثیزگذار زر کیفیت ثرطی زرس تزثیت ثسًی ثِ تزتیت اٍلَیت فجبرت اًس اس: 

هحتَای - 5ص آهَساى ٍ هقلوبى( ًگزش )هسیَالى، زاً-4تدزثِ هقلوبى ٍرسش - 3ثَزخِ - 2آهَسضی

– 10ثزًبهِ آهَسضی - 9ترػع هقلوبى ٍرسش - 8ضیَُ تسریس - 7ارسضیبثی - 6آهَسضی 

 (.2)اهکبًبت

 :4عنوان

ثزرسی فَاهل تأثیزگذار ثز زرس تزثیت ثسًی اس زیسگبُ هقلوبى تزثیت ثسًی ضْز  ( زر1393رضَیبى )

پیوبیطی هی ثبضس ٍ ثِ   -حقیق اس ًَؿ تَغیفیایي تاًدبم ضس.   93-1392سبل تحػیلی  تْزاى زر

استفبزُ ضس. پبیبیی پزسطٌبهِ ثب 1379پزسطٌبهِ آقبی ّبضوی ثٌی،  هٌؾَر خوـ آٍری زازُ ّب اس

تحقیق ضبهل هقلوبى تزثیت ثسًی هٌبعق  زرغس ثِ زست آهس. خبهقِ آهبری95ضزیت آلفبی کزًٍجبخ 
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ثِ فٌَاى ًوًَِ  (ًفز سى83ًفز هزز ٍ 135 )ثسًی هقلوبى تزثیت  گبًِ ضْز تْزاى هی ثبضٌس کِ 19

هٌؾَر ثزرسی رٍاثظ ثیي فَاهل  آهبری ثِ ضیَُ ًوًَِ گیزی تػبزفی ذَضِ ای اًتربة ضسًس. ثِ

آى  اثزگذار ثز زرس تزثیت ثسًی اس ضزیت ّوجستگی پیزسَى ٍ ثزای ثزرسی ٍضقیت فَاهل ٍ هقبیسِ

تک ًوًَِ ای ٍ هبًٍَا ٍ tٍ خٌسیت اس آسهَى  ّب ثز اسبس سغَح رضتِ تحػیلی، هسارک تحػیلی

آسهَى فزیسهي ٍ ثزای هقبیسِ فَاهل هَثز هذکَر ثز اسبس ٍیژگی ّبی  ثزای اٍلَیت ثٌسی آى ّب اس

اًدبم ضس. spssثب استفبزُ اس ًزم افشار  هستقل ٍ تحلیل ٍاریبًسtخوقیت ضٌبذتی اس آسهَى ّبی 

-1: تزتیت  ٌسی فَاهل اثزگذار ثز زرس تزثیت ثسًی ثًِتبیح آسهَى فزیسهي ًطبى زاز کِ اٍلَیت ث

هسیزیت ٍ رّجزی ٍ  4- ٍرسضی اهکبًبت ٍ تدْیشات 3- پطتَاًِ اقتػبزی ٍ هقیطتی2- کیفیت آهَسضی

ضوي ًتبیح آسهَى تحلیل ٍاریبًس ًطبى زاز کِ ثیي هَلفِ ّبی فَاهل  هٌشلت اختوبفی ثَز. زر5-

ٍثب تَخِ ثِ ًتبیح  تفبٍت هقٌبزاری ٍخَز ًسارز هسارک تحػیلیاثزگذار ثز زرس تزثیت ثسًی ثز اسبس 

ثسًی ثب تَخِ ثِ خٌسیت، زارای اذتالف  هبًٍَا، هیبًگیي هَلفِ ّبی فَاهل اثزگذار ثز زرس تزثیت

فَاهل اثزگذار ثز زرس تزثیت ثسًی ثب تَخِ ثِ  ّوچٌیي هیبًگیي هَلفِ ّبی  .هقٌبزاری ثب ّن ًیستٌس

 (.7)اذتالف هقٌبزاری ثب ّن ًیستٌس رضتِ تحػیلی، زارای

 :5عنوان

فَاهل هَثز ثز اثزثرطی ٍاحس تزثیت ثسًی فوَهی ( زر پبیبى ًبهِ ارضس زر هَرز ضٌبسبیی 1391ثیبت)

ٍاحس اراک ٍ زاًطگبُ زٍلتی اراک است. خبهقِ آهبری  اس زیسگبُ زاًطدَیبى زاًطگبُ آساز اسالهی2ٍ 1

را 2ٍ 1تزثیت ثسًی  ثبضس کِ زرٍس اًطگبُ ّبی هذکَر هیضبهل کلیِ زاًطدَیبى زذتز ٍ پسز ز

هیساًی ٍ  -تَغیفی  ًفز هی ثبضس. رٍش تحقیق اس ًَؿ260گذراًیسُ اًس. ًوًَِ آهبری زر ایي تحقیق 

؛ فبهل هحتَای زرس، هطرػبت فززی، ٍ فَاهل هَرز تحقیقتحقیق، پزسطٌبهِ هحقق سبذتِ  اثشار

ّبی ارسضیبثی  تسریس، فبهل اهکبًبت ٍ فضبّبی ٍرسضی، فبهل رٍش ّبی هزثی ٍ رٍش فبهل ٍیژگی

تَغیف هتغیزّبی تحقیق اس  ّبی فززی آسهَزًی ّب ٍ هیجبضس. زر ایي تحقیق ثزای تَغیف ٍیژگی

ّبی آهبری تَغیفی ٍ ثزای ثزای ثزرسی زیسگبُ زاًطدَیبى ٍ اٍلَیت ثٌسی ٍ استٌجبط تفبٍت  رٍش

زاز کِ  ًطبى . ًتبیحى ّبی فزیسهي ٍ یَهبى ٍیتٌی استفبزُ ضسزٌّسگبى اس آسهَ-ًؾزات پبسد ًقغِ

اس زیسگبُ زاًطدَیبى 2ٍ 1هَثزتزیي فبهل اس فَاهل هَرز تحقیق ثز اثزثرطی زرٍس تزثیت ثسًی 

ٍیژگیْبی هزثی ٍ رٍش تسریس ضٌبذتِ ضس، ٍزر ایي هَلفِ ّبی زرًٍی ّوچَى؛  زذتز ٍ پسز، فبهل

ثزذَرز هٌبست هزثی ثب  ...(پَضیسى لجبس ٍ کفص ٍرسضی ٍ)ٍرسضی ثَزى هزثی ؽبّز هٌبست ٍ

ی استفبزُ  اٍلَیت ثَزًس. زر فبهل هحتَای زرس، هَلفِ زاًطدَ، فقبل ثَزى هزثی زر عَل کالس زر
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ّبی خسوبًی  تَاًوٌسی اس هَسیک زر ٌّگبم اخزای حزکبت ٍرسضی، تغبثق هحتَای زرس ثب

ضٌبیی ثب حزکبت هٌبست ثزای ًبٌّدبریْبی هرتلف زاًطدَیبى، اذتػبظ ثرطی اس هحتَای زرس ثِ آ

زر اٍلَیت ثَزًس. زر فبهل اهکبًبت هَلفِ ّبی ّوچَى؛ کبفی ثَزى ٍسبیل ٍرسضی ثب تَخِ ثِ  ثسًی

ّبی  ثبالی ٍسبیل ٍرسضی زر اٍلَیت ثَزًس، ٍ زر فبهل رٍش تقساز زاًطدَیبى کالس، کیفیت

زر کالس ًِ ثب زیگز زاًطدَیبى،  پیطزفت ذَزشارسضیبثی، هَلفِ ی سٌدیسُ ضسى زاًطدَ ًسجت ثِ 

ّوچَى  اذتػبظ زازى ثرطی اسًوزُ ثِ فقبلیت ّبی فولی زرکالسی زر اٍلَیت ثَزًس. هطکالتی

ًساضتي اًگیشُ ٍ فالقِ، کوجَز ٍقت، ًساضتي اهکبًبت ٍ فضبی هٌبست ٍ ّن سغح ًجَزى کالس اس 

یي هْوتزیي فَاهل قبثل تقَیت زر اخزای ثزذَرزار ثَزًس. ٍ ّوچٌ لحبػ فٌی اس اّویت ثیطتزی

ریشی  ثزًبهِ ٍسبیل ٍرسضی هٌبست، کززى ثبسیْبی گزٍّی، افشایص ،اضبفِ 1ٍ2زرٍس تزثیت ثسًی 

 (.3)غحیح هسئَالى، ضٌبسبیی ضسًس

 :6عنوان 

 تبثیز گذار زر کیفیت تحلیل فَاهل ( زر هقبلِ ای  ثب1390رضَی،ضقجبًی ثْبر ٍ سدبزی زر سبل)

اس زیسگبُ هقلوبى ٍرسش ضْزستبى کبضبى ثب استفبزُ اس  تزثیت ثسًی هسارس راٌّوبیی ثرطی زرس

 زازُ ّب اس پزسطٌبهِ هحقق سبذتِ ثِ هٌؾَر خوـ اًدبم ضس.تَغیفی ثِ رٍش رٍش تحلیل فبهلی 

ًفز اس  79ضبهل  استفبزُ ضس خبهقِ آهبری تحقیق ضبهل هقلوبى ٍرسش ضْزستبى کبضبى ٍ ًوًَِ

فَاهل تبثیزگذار غَرت  ًوًَِ گیزی تػبزفی عجقِ ای اًتربة ضسًس . ًتبیح ًطبى زاز  هقلوبى کِ ثِ

ضیَُ تسریس،  -2ارسضیبثی،  -1:فجبرت اًس اس اٍلَیت  زر کیفیت ثرطی زرس تزثیت ثسًی ثِ تزتیت

ًگزش  -7هحتَای آهَسضی،  -6اهکبًبت،  -5ثزًبهِ آهَسضی،  -4بى ٍرسضی، ترػیع هقلو -3

  (.5اّساف آهَسضی) -10ثَزخِ،  -9تدزثِ هقلوبى ٍرسش،  -8قلوبى ٍ زاًص آهَساى،هسئَالى، ه

 :7عنوان

اس زیسگبُ 2ٍ 1ثسًی فوَهی  ضٌبسبیی فَاهل هَثز ثزهیشاى اثزثرطی ٍاحس تزثیت( زر 1389ذٌساى)

چوزاى اَّاس است. خبهقِ آهبری ضبهل کلیِ زاًطدَیبى زذتز ٍ پسز  زاًطدَیبى زاًطگبُ ضْیس

. رٍش تحقیق اس ًَؿ ثَزًفز 260ًوًَِ آهبری زر ایي تحقیق  اًدبم ضس.بُ ضْیس چوزاى اَّاس زاًطگ

هحقق سبذتِ هطرػبت فززی، ٍ فَاهل هَرز تحقیق ؛  هیساًی ٍ اثشار تحقیق، پزسطٌبهِ -تَغیفی 

ٍ فضبّبی ٍرسضی، فبهل  ّبی هزثی ٍ رٍش تسریس، فبهل اهکبًبت فبهل هحتَای زرس، فبهل ٍیژگی

فَاهل هَرز تحقیق ثز اثزثرطی زرٍس  ًطبى زاز کِ هَثزتزیي فبهل اسًتبیح بی ارسضیبثی ضس. رٍضْ
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ضٌبذتِ  ٍیژگیْبی هزثی ٍ رٍش تسریس  اس زیسگبُ زاًطدَیبى زذتز ٍ پسز، فبهل2ٍ 1ثسًی   تزثیت

 ضس، ٍزر ایي هَلفِ ّبی زرًٍی ّوچَى؛ ؽبّز هٌبست ٍ ٍرسضی ثَزى هزثی (پَضیسى لجبس ٍ

ثزذَرز هٌبست هزثی ثب زاًطدَ، فقبل ثَزى هزثی زر عَل کالس زر اٍلَیت ثَزًس.  ...(،سضی ٍ کفص ٍر

ی استفبزُ اس هَسیک زر ٌّگبم اخزای حزکبت ٍرسضی، تغبثق هحتَای  هَلفِ زر فبهل هحتَای زرس،

ثرطی اس هحتَای زرس ثِ آضٌبیی ثب حزکبت  زرس ثب تَاًوٌسیْبی خسوبًی زاًطدَیبى، اذتػبظ

ّوچَى؛ کبفی  ّبی ست ثزای ًبٌّدبریْبی هرتلف ثسًی زر اٍلَیت ثَزًس. زر فبهل اهکبًبت هَلفِهٌب

ثَزى ٍسبیل ٍرسضی ثب تَخِ ثِ تقساز زاًطدَیبى کالس، کیفیت ثبالی ٍسبیل ٍرسضی زر اٍلَیت ثَزًس، 

س ّبی ارسضیبثی، هَلفِ ی سٌدیسُ ضسى زاًطدَ ًسجت ثِ پیطزفت ذَزش زر کال رٍش ٍ زر فبهل

 (.6س)ًِ ثب زیگز زاًطدَیبى، اذتػبظ زازً

 بحث و نتیجه گیری

زر ایي تحقیق ّسف اغلی ثزرسی فَاهل کیفی هَثز ثز آهَسش ٍرسش ثَز، ثب تَخِ ثِ ایٌکِ فَاهل 

سیبزی هیتَاًٌس رٍضْبی آهَسش ٍرسش اثز هثجت یب هٌفی زاضتِ ثبضٌس عی ثزرسی یبفتِ ّبی هقبالت 

زرس تزثیت ثسًی را اٍلَیت ثٌسی ًوَزُ ٍ ثِ عَر کلی ایي فَاهل را زر  پیطیي فَاهل کیفی هَثز ثز

هقَلِ ثیبى ًوَزُ اًس کِ زر ثرص هزتجظ ثب رٍضْبی آهَسش ثِ اّساف آهَسضی، هحتَای  10تب 5

آهَسش ٍ ضیَُ تسریس زر توبم هقبالت اضبرُ هستقین ضسُ است کِ ثٌب ثِ زیسگبُ خبهقِ ّبی هرتلف 

ّبی اٍل تب زّن قزار گزفتِ اًس. آًچِ کِ هْن است اّویت رٍضْبی تسریس ثِ ّز کسام زر اٍلَیت 

فٌَاى فبهلی کیفی زر اثز هستقین ثز رٍضْبی آهَسش ٍ تبثیز آى ثز یبزگیزی فزاگیزاى است . زر ثحث 

فَاهل کیفی هَثز ثز تزثیت ثسًی را اٍلَیت ثٌسی  2ٍ3ٍ6ٍ ثزرسی زر هَرز  یبفتِ ّبی هقبالت فٌَاى

عَرکلی ضبهل:ارسضیبثی، ضیَُ فَاهل تبثیزگذار زر کیفیت ثرطی زرس تزثیت ثسًی ثِ  اًس.ًوَزُ 

تسریس،  ترػیع هقلوبى ٍرسضی، ثزًبهِ آهَسضی، اهکبًبت، هحتَای آهَسضی، ًگزش هسئَالى، 

هقلوبى ٍ زاًص آهَساى،تدزثِ هقلوبى ٍرسش، ثَزخِ، اّساف آهَسضی هی زاًٌس. هقبلِ ثب فٌَاى اٍل 

زرٍس را ثِ فٌَاى فبهلی هَثز ثز سالهت رٍاى ٍ سالهت هقٌَی هی زاًس ، فٌَاى پٌدن ٍ  هحتَای

)زاضتي فضب ٍ تدْیشات(،  ّفتن  فَاهل هَثز ثز کیفیت تزثیت ثسًی را ثِ عَری کلی اهکبًبت

ّبی سٌدص زاًطدَیبى(، ترػع هقلوبى ٍرسش)ٍیژگی ّبی السم هزثی(، تسریس  ارسضیبثی)رٍش

)کبفی ثَزى ٍسبیل ٍرسضی( ٍ هحتَای زرٍس )استفبزُ اس هَسیک ٍ غیزُ(  زخِ(ثَ ّبی تسریس )رٍش

هی زاًٌس.  فٌَاى چْبرم ثب ثزرسی زیسگبُ هقلوبى فَاهل کیفی تبثیز گذار ثز تزثیت ثسًی را اهکبًبت، 

ثٌبثزایي تَخِ ثِ  ترػع  السم(  ٍ کیفیت آهَسضی هغلَة هی زاًٌس.) ثَزخِ، هسیزیت ٍرّجزی
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زثیت ثسًی فالٍُ ثز تبثیز ثز سالهت رٍاى ٍخسن ّوبًگًَِ کِ ًتبیح یبفتِ ّبی کیفیت زرزرس ت

( ًطبى زاز هی تَاًٌس اثز هغلَة ثز یبزگیزی ثْتز ٍ ثب کیفیت تز زر 1398) هغبلقِ فزیسًٍی ٍ فلَی

( 13خبًسَى ٍ ٍارز  ) ،(12)، ثبرت اسبس یبفتِ ّبیثز آهَسش ٍرسش را فزاّن آٍرًس. ّوچٌیي 

ثسًی، یبزگیزی هطبرکتی هَخت ارتقبء اّساف افزاز زر کالس هی ضَز،  تزثیت ِ زرهقتقسًس ک

. ثِ عَر را افشایص هی زّس، هْبرت ّبی حزکتی ٍ استزاتژی را ثْجَز هی ثرطس هسئَلیت پذیزی آًْب

کلی ّفت فٌَاى ثزرسی ضسُ ثِ اهکبًبت، ثَزخِ، هحتَای زرٍس  ٍ تسریس فَاهل کیفی ثَزًس کِ  زر 

ٍ ثْجَز کیفیت زرس تزثیت ثسًی اس اّویت ٍیژُ ای ثزذَرزار ّستٌس. ایي یبفتِ ّبی ًتبیح رسیسى 

حبغل اس یبفتِ ّبی تحقیق حبضز زر ثزرسی یبفتِ ّبی پیطیٌِ چٌس تحقیق هَرز ثزرسی، ّوسَ 

 است. اس ایي رٍ پیطٌْبز هی ضَز:

 ًی ثیطتز ضَزهغبلقبت فلوی ٍپژٍّطی زر سهیٌِ ّبی هرتلف هزتجظ ثب زرس تزثیت ثس

تَخِ ثِ فَاهل کیفی زر آهَسش ٍرسش هی تَاًس راُ گطبی ثزعزف کززى هَاًـ هَخَز زر راستبی 

 رسیسى ثِ اّساف اسبسی ایي زرس را تبهیي ًوبیس. 

 ّبی آهَسش هثوز ثوز ثبضس. اًدبم هغبلقبت تغجیقی هی تَاى زر ارتقبء کیفیت رٍش

 منابع 

ارسضیبثی ٍضقیت اخزای زرس  .(1386).ذَضجرتی، خقفز  ، هحوَز؛گافضل پَر، اسوبفیل؛ سرً-1

ّبی اٍل ٍ زٍم هسارس اثتسایی استبى ذزاسبى خٌَثی. فػلٌبهِ پژٍّص زر فلَم  ثسًی زر پبیِ تزثیت

 .16، پیبیی4چْبرم، ضوبرُ ٍرسضی، سبل

ًی زرذطبى، ًبّیس ، تحلیل فَاهل تبثیزگذار زر کیفیت ثرطی زرس تزثیت ثس ،رضب،اهیسی قٌجزی-2

، سَهیي ّوبیص هلی فلَم ٍرسضی ٍ تزثیت ثسًی ایزاى هسارس هتَسغِ اس زیسگبُ هقلوبى ٍرسش،

 1396 تْزاى، اًدوي تَسقِ ٍ تزٍیح فلَم ٍ فٌَى ثٌیبزیي،

ضٌبسبیی فَاهل هَثز ثز اثزثرطی زرس تزثیت ثسًی فوَهی اس زیسگبُ (.1391ثیبت، آسازُ.) -3 

زاًطگبُ آساز .پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضس،ٍ زاًطگبُ زٍلتی اراک زاًطدَیبى زاًطگبُ آسازاسالهی اراک

 .اسالهی ٍاحس تْزاى هزکشی، زاًطکسُ تزثیت ثسًی ٍ فلَم ٍرسضی
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ارسیبثی فَاهل  .حسیي ،فلیوحوسی حسیي ،کززلَ ،سیس احوس،سدبزی رضب ،خقفزی ّزًسی-4

، لقِ هَرزی: ضْز کبضبىهغب تأثیزگذار زر کیفیت ثرطی زرس تزثیت ثسًی اس ًؾز هقلوبى ٍرسش

 .1396ثْبر، 22-1، ظ50شسبل زٍاسزّن،  ،پژٍّطی پژٍّطٌبهِ تزثیتی -فػلٌبهِ فلوی

 هسارس زر ثسًی تزثیت زرسی ثزًبهِ الگَی ثرطی افتجبر ٍ (.عزاحی1385) هحوس. پَر، خَازی-5

 هقلن تزثیت گبُزاًط تزثیتی فلَم ٍ ضٌبسی رٍاى زاًطکسُ(. زکتزی ًطسُ چبح رسبلِ)  اثتسایی ایزاى

 تْزاى.

ٍ 1ضٌبسبیی فَاهل هَثز ثز هیشاى اثزثرطی ٍاحس تزثیت ثسًی فوَهی (.1389ذٌساى، اسوبفیل.)-6

زاًطگبُ ضْیس چوزاى  . پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضس.زاًطگبُ ضْیس چوزاى اَّاس اس زیسگبُ زاًطدَیبى2

 ی.اَّاس، زاًطکسُ تزثیت ثسًی ٍ فلَم ٍرسض

. ثزرسی فَاهل تبثیزگذار ثز زرس تزثیت ثسًی اس زیسگبُ هقلوبى تزثیت ثسًی(.1393رضَیبى، خبثز.)

زاًطگبُ پیبم ًَر استبى الجزس، هزکش پیبم  پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضس رضتِ تزثیت ثسًی ٍ فلَم ٍرسضی.

 .ًَر کزج

 (. تحلیل فَاهل1390رضَی، سیس هحوس حسیي، ضقجبًی ثْبر، غالهزضب، سدبزی، سیس احوس.)-5

تبثیزگذار زر کیفیت ثرطی زرس تزثیت ثسًی هسارس راٌّوبیی اس زیسگبُ هقلوبى ٍرسش، پژٍّص ًبهِ 

 ، پبییش ٍ سهستبى.14، ش7هسیزیت ٍرسضی ٍ حزکتی ٍ رفتبر حزکتی، سبل

أثیز کیفیت زرٍس تزثیتجسًی ثز ضبزکبهی زاًطدَیبى ثب فزیسًٍی، هسقَز، فلَی، سیس حسیي. ت-6

سالهت رٍاًی ٍ سالهت هقٌَی )هغبلقِ هَرزی: زاًطدَیبى فلَم زریبیی  بًدیتَخِ ثِ هتغیزّبی هی

 1398، ثْبر16ی، شفػلٌبهِ فلوی آهَسش فلَم زریبی،هحوَزآثبز

 یبزگیزی هطبرکتی زر تزثیت ثسًی تزخوِ ٍافؼ هَسَی، هحوس.(1998).گزیٌسکی، استیَ-7

 (اًتطبرات سوت1384کبؽن ٍ هزضسی، هحوَز،  )

رٍاًطٌبسی ثزای هزثیبى تزثیت ثسًی، تزخوِ یویٌی،هحوس .(1998).ّوکبراى  ،یٍَیل ًٍسى، ٍٍس، آ-8

 (.ؿ)(اًتطبرات زاًطگبُ اهبم رضب 1384ٍ حبهسی ًیب، هحوس رضب )

9-Barrett, T. Effects of cooperative learning on the performance of sixth-

grade physical education students. Journal of Teaching in Physical 

Education42, 88-50,2,001 
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50-Johnson, M. & Ward, P.. Effects of class wide peer tutoring on correct 
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An overview of training methods in sports 

Javad Abdollahi 

 

Abstract 

The goal of all educational systems is to pay attention to appropriate 

quality teaching methods. The quality of appropriate educational methods 

requires collective effort and coordination of all internal and external 

parameters of the educational system. Among the various parts of the 

educational system, sports education as a social institution, has a very 

important role in creating health and affecting other aspects of learning and 

the need to achieve these goals, creating and strengthening methods of 

sports education, attention to quality factors affecting Requires these 

methods. Considering the importance of sports education as a necessary 

and basic subject, the purpose of this review study is to review and present 

a coherent issues related to the methods of education in sports in Persian 

documents. The necessary content for writing this article has been obtained 

through search in databases and research. Among the 52 obtained 

documentaries, the content of 7 documentaries that had more thematic 

relevance with the aim of the authors and examined the qualitative factors 

in the physical education course has been analyzed in this research. The 

results of this study show the factors affecting the quality of physical 

education course in general, including evaluation, teaching methods, 

assignment of sports teachers, curriculum, facilities, educational content, 

attitudes of officials, teachers and students, experience of sports teachers, 

budget, goals While facilities, budget, course content and teaching were 

qualitative factors that are of special importance among the ten factors in 

achieving and improving the quality of physical education lessons and can 

pave the way for useful education and enhance better learning. Have. 

Keywords: Review, Sports Education, Quality 


