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مقدمه
  

ورزش، بخـش مهمـى از برنامـه آموزشـى مدرسـه و فراينـد تربيـت و               و  تربيت بـدنى    
دستيابى به اهداف آموزشى تربيت بدنى در       . دهد  را تشكيل مى   آموزان  دانشپرورش  

ى و ريـز  سه حيطه شناختى، عاطفى ـ اجتماعى و روانـى ـ حركتـى فقـط از راه برنامـه      
 نگـارش كتـابى كـه همـه موضـوعات           ضـمناً .  است پذير  امكاناستفاده از طرح درس     

بـسيار ضـروري     كارى دشـوار و      ،گيرد آموزشى و تربيتى را براى سنين مختلف دربر       
در همين راستا تجربه آموزش و تدريس مؤلـف در هـر سـه مقطـع تحـصيلى و         . است

ن و  اآشنايى با شرايط آموزشى مدارس كشور سبب شد كه مطالب كتاب براى معلمـ             
 مدرسه و خارج از مدرسه و همچنين دانشجويان تربيـت بـدنى تنظـيم               مربيان فعال در  

 چـاپ قبلـي     ج با توجه به استقبال دانـشجويان، معلمـان و مدرسـان محتـرم از پـن                .شود
اميـد اسـت سـاختار و    .  در چـاپ شـشم محتـواي كتـاب بـازبيني و مـرور شـد            ،كتاب

 در ت بـدني تربيـ محتواي جديد كتاب كه با توجه به تجارب يك دهه تدريس درس           
 در مــدارس در تربيــت بــدنيمــدارس كــشور و نزديــك بــه دو دهــه تــدريس واحــد 
  .دانشگاهها تنظيم شده است، باز هم مورد توجه قرار گيرد

ورزشـى و   و بخش اول و دوم كتاب با عنوان كليات و مفاهيم تربيت حركتـى          
 مطالـب ايـن دو بخـش عمـدتاً        . فصل تشكيل شـده اسـت     هفت  شناخت يادگيرنده از    

در فـصل اول، مفـاهيم تربيـت        . سـوم و چهـارم كتـاب اسـت        نياز بخش    نظرى و پيش  
هـاى   بنـدى برنامـه    بدنى، كاركرد عناصـر آموزشـى آن در جامعـه و مدرسـه، و طبقـه               

در فصل دوم اهداف اختـصاصى تربيـت بـدنى و ورزش          . آموزشى بررسى شده است   
تنظيم و سـپس   تربيتى ةگان هاى سه  با اهداف عمومى تعليم و تربيت در حيطه      رابطهدر  

در فـصل سـوم،     . هاي تحصيلي توصيف شـده اسـت        ه  به تفكيك براي هر يك از دور      
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هاي تحصيلي تفكيك     استانداردهاي كامالً كاربردي و عملياتي براي هر يك از دوره         
. شده است و منبع خوبي براي رسيدن به اهداف تربيت بدني و  محتواي درسي اسـت                

فه و اهداف مربيگرى، وظايف و مسئوليتهاى شـغلى مربيـان و             نيز فلس  چهارمدر فصل   
. آموزان مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت          هاى برقرارى ارتباط سالم با دانش       شيوه نهايتاً
آموزان و نيازهـاى    ـ حركتى دانش   ىـاعى و روان  ـى، اجتم ـانى، عاطف ـژگيهاى جسم ـوي

م بـه بررسـى     شـش ل  فـص .  اسـت  پـنجم آنان در رابطه با ايـن ويژگيهـا موضـوع فـصل             
منظـور شـناخت     آمـوزان بـه    ركتى دانـش  ــ ح  ىـى و روان  ـاختـشن انى،ـاوتهاى جسم ـتف

.  استعداديابى حركتى ـ ورزشى اختصاص يافتـه اسـت   به ويژهعملكردهاى حركتى و 
 جـسمانى و شـناختى اثرگـذار بـر فعاليتهـاى طبيعـى              تـواني   انـواع كـم   ،  هفتمدر فصل   

ريزى و توجه ويـژه بـه ايـن كودكـان و حفـظ ايمنـى و                  آموزان به منظور برنامه    دانش
  .سالمتى آنان بررسى شده است

بخش سوم و چهارم كتاب، كامالً كاربردى است و در هر برنامـه و محـيط يـا                  
 و  ريـزي   مراحـل اساسـى برنامـه     . توان از مطالب آن بهـره گرفـت        شرايط آموزشى مى  

نگى تنظـيم محتـواى يـك       تم و آشنايى با چگـو     شدرس تربيت بدنى در فصل ه       طرح
هم سه مـدل    ددر فصل   . هم بررسى شده است   نبرنامه تعليم و تربيت حركتى در فصل        

ريزى بازى، آموزش مهارت و آمادگى جسمانى توصـيف شـده            آموزشى براى برنامه  
 براسـاس زان  آمـو  ـ اجتماعى دانـش    ىـاختى و رشد عاطف   ـد شن ـريزى رش  برنامه. تـاس

ايـن دو فـصل،     . دهـد  هم را تشكيل مـى    يازدوع فصل   مدلهاى مختلف آموزشى، موض   
ـ اجتماعى و    هاى شناختى، جسمانى، عاطفى    اهداف آموزشى تربيت بدنى را در حيطه      

سازماندهى و مديريت كـالس و فـضاهاى روبـاز          . دهد مهارتى تحت پوشش قرار مى    
آمـوزان   هم و روشهاى تدريس تربيـت بـدنى و تعامـل بـا دانـش              دوازدموضوع فصل   

روشهاي كـاهش   دهم نيز مسائل ايمنى و      چهاردر فصل   . دهم است سيز فصل   موضوع
 فـصل آخـر كتـاب، مـروري بـر           . است شدهبحث  آموزان    پذيري دانش   خطر و آسيب  

وضعيت اجراي درس تربيت بـدني در مـدارس كـشورهاي مختلـف و سـابقه تحـول                  
  .استدرس تربيت بدني در كشور 
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ريزى آموزشى و    در زمينه برنامه  محتواى كتاب شامل مباحث اساسى و بنيادى        
مديريت كالسهاى تربيت بدنى و ورزش است و ضمن حفظ ساختار علمـى مباحـث               
كتاب، تالش شده است مطالبى در خصوص انواع فعاليتهاى حركتى متنوع، بازيهـاى             

ـ ورزشى كـه     زار و بازيهاى تفريحى   ـدون اب ـرينات ب ــ سنتى، تم   اى بومى ـاده، بازيه ـس
ز توانند در شرايط مختلف و با توجـه بـه امكانـات مـدارس ا               ن مى ا معلم دانشجويان و 

در نهايـت ايـن معلـم اسـت كـه بـا آگـاهى، مـديريت،                 . دشـو آنها استفاده كنند ارائه     
ريزى و هدايت فعاليتهاى حركتى      تواند در برنامه   پذيرى و تسلط تخصصى مى     انعطاف

  .ق باشدسازان كشور موف و ورزشى مفيد و سازنده براى آينده




