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 چکیده 

 حرکت وجنبش از ویژگی های حیات انسان ودارای انگیزه وریشه ای در سرشت او وعاملی برای رشد وسالمت ونشاط او است . مدارس در پرورش این

حرکت و جنبش نقش اساسی و در مقطع دبستان به نوعی حرکت و ورزش را پایه گذاری می کنند . هدف از مقاله حاضر بررسی اهمیت نقش ورزش در 

توصیفی گردآوری گردیده است . براساس نتایج ورزش در رشد تمام ابعاد جسمی ،ذهنی ،روانی و –ن ها می باشد . اطالعات به شیوه ی کتابخانه ای دبستا

 اخالق تاثیرگذار بوده و از ملزومات برنامه درسی دوره دبستان می باشد . 

 کلمات کلیدی : ورزش ،دبستان ،برنامه درسی

 

 

 مقدمه

زمند حرکت وناگزیر از حرکت است.منع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب افسردگی،بروز رفتار ناهنجار واز دست دادن شور انسان نیا

تربیت بدنی و ورزش جزء الینفک تعلیم وتربیت و وسیله ای برای رسیدن به سالمت روحی نسل امروز است. تربیت بدنی و ورزش  ونشاط زندگی می شود.

ی از پایه های اصلی تعلیم وتربیت هرجامعه بوده وهست. امروزه دانش تربیت بدنی وعلوم ورزشی در نظام آموزش وپرورش جهان،جایگاه مهم یک

 وارزشمندی دارد.

شر از جامعه از جمله میلیون دانش آموز،یکی ازکشورهای جوان منطقه وجهان به حساب می آید. لزوم توجه هرچه بیشتر با این ق 15کشور ایران با بیش از 

 الزامات دولت به ویژه وزارت آموزش وپرورش محسوب می شود. نخبگان علمی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و ورزشی هر جامعه ای از بستر مدارس خارج

 می شوند. هیچ قله ای تاکنون فتح نشده،مگر اینکه زیر ساخت آن در آموزش وپرورش شکل گرفته است.
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امعه امروزی کشور،با توجه اینکه به سمت زندگی ماشینی در حرکت است وفعالیت های حرکتی روزمره کاهش یافته است،ارزش اهمیت این موضوع  در ج

آموزانی وجایگاه باالتری پیدا کرده است. ورزش ارتباط مستقیمی با سالمتی دارد وجزء ضروری در مدارس به حساب می آید. ما چنانچه بخواهیم دانش 

 داشته باشیم باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم. پویا،شاد وباهوش

 تعریف ورزش

ایه یک برای ورزش تعاریف متعددی ذکر شده است. در یک تعریف، ورزش به عنوان مجموعه فعالیت ها یا مهارت های عادی جسمانی گفته می شود که بر پ

مسابقه،نشاط شخصی،دستیابی به ورزیدگی،مهارت جویی یا آمیزه ای از این اهداف انجام می رشته قوانین مورد توافق همگانی وبا اهداف تفریحی،یا برای 

شود که  شود.در تعریف دیگری بیان شده،تربیت بدنی در لغت به معنای پرورش بدن به وسیله ورزش های گوناگون است وبه مجموعه فعالیت هایی گفته می

 متناسب با ویژگی های سنی انجام می شود.

 ت ورزش در دوره ابتداییاهمی

ه های ورزش عالوه برایجاد نشاط،سرزندگی وبهداشت روان،تاثیرات شگرفی در تناسب اندام وسالمت جسمانی افراد دارد.از میان دانش آموزان در دور

ش در دوران کودکی،امری مهم وحیاتی متفاوت،دانش آموزان دوره ابتدایی دارای شرایط ویژه تری نسبت به سایر دانش آموزان دارند. اهمیت دادن به ورز

ایین،نقص یا است.زیرا کودک همواره در حال رشد است و رشد مطلوب وهمه جانبه او می تواند در زندگی آینده اش بسیار مفید وموثر واقع شود. در سنین پ

،پرتاب توپ وپاس گرفتن به شکل رقابتی،خود به خود سریع تر برطرف می شود. انواع دو،پرش ها ناراحتی در قسمتی خاص ازبدن با تمرین وتقویت عضالت

 باعث تقویت همه جانبه روح وجسم کودک می شود.

در دوره دبستان،تربیت وتقویت کودک از طریق بازی،امری ضروری است. در این دوره بازی نقش مهمی در رشد کودک دارد. فعالیت وجنب وجوش 

اقتضای رشد ذهنی وحواس خود در این مرحله قادر است مسائل وحقایق بیشتری را نسبت به دوره های  کودک در دوره دبستان بسیار زیاد است. کودک به

 قبل درک کند.

اندنی ونوشتنی یادگیری از طریق انجام دادن وبازی کردن می تواند کامال در این مرحله تحقق یابد. بازی کودک دبستانی می تواند با بسیاری از مطالب خو

 همراه باشد.

اس بازی وتربیت بدنی برای کودکان یک امر طبیعی است،بازی همواره با انگیزه هایی هراه است که کودک را تحریک می کند تا اعضای گوناگون،حو

 وذهن خود را به کار اندازد وهمین باعث رشد وتربیت او می شود.

 تاثیر تربیت بدنی بر ابعاد مختلف رشد کودک

 کودک به حیطه های مختلفی تقسیم می شود،مهم ترین این ابعاد عبارت اند از:تاثیرات ورزش بر ابعاد وجودی 

 :تاثیر ورزش در رشد شناختی -1

از قدرت  هرچه جسم بهتر پرورش یابد،فکر بیشتر توسعه می یابدو کودک  در طول حرکت و بازی نه تنها جسمش را به کار می گیرد بلکه در تمامی لحظات 

رک جسمانی تفکر خود نیز استفاده می کند.مسائل را تجزیه وتحلیل می کند وبا توجه به شرایط موجود وپیش رو تصمیم می گیرد. بنابراین حرکت وتح

 موجب تقویت تفکر وآمادگی در سایر ابعاد روحی و روانی فرد می شود.
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 تاثیر ورزش در بعد جسمانی: -2

ماری ها، با شرکت کودک در فعالیت های حرکتی،تغیرات فیزیولوژیکی بسیاری از جمله افزایش کارایی قلب وعروق،تنفس،افزایش مقاومت بدن در مقابل بی

 ن ها،آرامش اعصاب،توسعه سرعت عکس العمل واستقامت وپرورش حواس پنجگانه در وی ایجاد می کند.تقویت عضالت واستخوا

 تاثیر ورزش دربعد اجتماعی: -3

آماده می شوند.  دانش آموزان از طریق بازی وفعالیت های حرکتی،اطالعات الزم را برای زندگی اجتماعی کسب می کنند وبرای پذیرش مسئولیت در جامعه

 یتبه اهم

ماده می تعاون،همکاری،رعایت حقوق دیگران وبسیاری از مسائل اجتماعی دیگر آگاهی می یابند. بنابراین بازی و ورزش فرد را برای زندگی اجتماعی آ

تا  کند،همچنین فعالیت حرکتی برای کودک زمینه ساز همزیستی مسالمت آمیزاست ویک کارکرد مهم جامعه پذیری انجام می دهد واجازه می دهد

 برخوردهای مناسب دیگران جذب وجزئی از فرد بشود.

 :تاثیر ورزش در بعد اخالقی ومعنوی -4

راورا با از طریق بازی وفعالیت های حرکتی می توان فضایل اخالقی ومعنوی نیکو ازجمله ایثار،فداکاری،عمل،نیکی واحترام را به کودک آموخت و رفتا

 داد وخصائل ناپسند از جمله کینه توزی،حسد،تعدی و خود خواهی را از وی دور کرد.موازین اخالقی مورد قبول جامعه تطبیق 

روانشناس ورزش وعلم تمرین در مطالعات گسترده خود در دهه گذشته،متوجه شد بین عزت نفس وایجاد انگیزه وحضور کودکان در «مارین ویس»پروفسور 

وانی،اجتماعی افراد گذاشته وموجب افزایش عزت نفس می شود. او به همراه دانشجویان خود فعالیت های منظم جسمانی،تاثیری شگرف بر ابعاد مختلف ر

مطالعه دریافت که فعالیت های منظم جسمانی،تاثیری شگرف بر ابعاد مختلف روانی واجتماعی افراد گذاشته وموجب  60با بررسی بیش از « اورگون»دردانشگاه

 های ایشان در بردارنده سه نکته مهم است که در این جا به صورت خالصه بیان شده است:افزایش عزت نفس می شود. نتایج پژوهش 

شود.مثال  ادارک از توانمندی ها وقابلیت های جسمانی تاثیرات مطلوبی را به همراه خواهد داشت ومی تواند سبب بروز رفتارهای موفقیت آمیز وانگیزه -1

کم می گیرند در مقایسه با افرادی که توانمندی های خود را باور دارند وبه طور صحیح از آن بهره مند می  کودکانی که توانمندی های بدنی خود را دست

 شوند انگیزه وعالقه کمتری دارند ودر برخورد با مسائل،بیشتر از خود اضطراب ونگرانی نشان می دهند.

فعالیت ورزشی می شود .نمی توان این پیشرفت را به دیگر فعالیت های ورزشی ادراک خویشتن از یک فعالیت ورزشی ویژه،تنها موجب پیشرفت در همان  -2

 تعمیم داد.

اهنمای چگونگی برخورد با مسائل به طور مستقیم به عزت نفس وانگیزه افراد بستگی دارد.تجربیات تلخ وشیرین کسب شده در اماکن ورزشی می تواند ر -3

 خوبی در مواجهه با مشکالت آینده باشد.

معتقد است نوجوانانی که در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند،نمرات « اهمیت ورزش در مدارس»نویسنده کتاب«رونالد.ام .جزیرسکی»ین پروفسور همچن

جی ر سنبهتری در دروس خود کسب می کنند.همچنین رفتارهای پسندیده تری در داخل وخارج از مدرسه از خود بروز می دهند. او در پایان بررسی یک نظ
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همه افراد درنظریات خود اعالم کرده اند:کودکانی »از کارگران،ماموران اجرای قانون ومربیان مدارس سراسر کشور درباره تاثیرات ورزش مدارس ابراز داشت:

 که در فعالیت های منسجم ورزش مدارس خود شرکت می کنند،نمرات بهتری کسب کرده اند.

لوبی از خود نشان می دهند.در خارج از کالس نیز،مشکالت رفتاری کمتری داشته وبه طور چشمگیری از تنبلی عالوه برآن از خود رفتارهای معتدل ومط

 وسستی به دور هستند.

 برنامه ریزی درس تربیت بدنی

کودک را در برگیرد. اگر  برنامه ریزی درس تربیت بدنی  و ورزش در دبستان باید به گونه ای باشد که عالوه بر رشد وتکامل قوای جسمانی،ابعاد شخصیتی

 میکند. برنامه ریزی در این درس به خوبی انجام شود،نقش مهمی در یادگیری دروس دیگر خواهد داشت وزمینه تحقق اهداف کلی آموزش وپرورش را فراهم

انایی ها واستعدادهای ذهنی،عاطفی تربیت بدنی باید بتواند از طریق فعالیت های جسمانی وتمرین ها و ورزش های مختلف،رشد وتوسعه قوای بدنی،تو

 واجتماعی دانش آموزان راتسهیل می کند.

عاطفی تربیت بدنی باید بتواند از طریق فعالیت های جسمانی وتمرین ها و ورزش های مختلف،رشد وتوسعه قوای بدنی،توانایی ها واستعدادهای ذهنی،

 واجتماعی دانش آموزان راتسهیل می کند.

ساعت از برنامه آموزشی خود را به زنگ ورزش وانجام فعالیت های ورزشی می  2زش وپروش،دانش آموزان دوره ابتدایی هفته ای طبق مصوبات رسمی آمو

 پردازند.

 ساعت اصال کافی نبوده ونمی توان به اهداف مورد نظر رسید.  2با توجه به شرایط جسمی دانش آموزان دوره ابتدایی به نظر می رسد 

ت در میزان  ساعت  اختصاص داده شده به ورزش مدارس ابتدایی تجدید نظر اساسی از سوی صاحب نظران اعمال گردد. تا شاهد پیشرفت بنابراین الزم اس

 بهتر ومناسب تر دانش آموزان این دوره باشیم. 

 نتیجه گیری

آنها فراهم درس تربیت بدنی یکی از دروس مهم در دوره ابتدایی است. چنانچه در این سنین موقعیت های الزم برای کسب تجربه های حرکتی،تکرار وتمرین  

های سالم  بنایراین برای پیشرفت تربیت بدنی وتامین نسل نشود،ممکن است کودک هرگز فرصت تصحیح وتکمیل الگوهای حرکات بنیادی را پیدا نکند.

وبهبود وضع تربیت بدنی بهتر است  برای اصالح براساس نتایجوتندرست باید پیش بینی های الزم وسرمایه گذاری قوی واساسی در این زمینه صورت پذیرد.

 موارد زیر به کار گرفته شود :

 ( جذب نیروهای تخصصی رشته تربیت بدنی برای تدریس در کالس تربیت بدنی1

 امکانات و وسایل ورزشی یکسان برای تمامی مدارس (افزایش وتوسعه3

 ( افزایش سطح آگاهی مسئوالن مدرسه واولیای دانش آموزان  در مورد زنگ ورزش4

 های دبستانی وآموزش حرکات پایه. ( استفاده از بازی5
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 منابع 

 میت تربیت بدنی در مقطع ابتدایی.ضرورت واه(:»1370اتقیاء ناهید)

 : حرکات ورزشی وبدن سازی،چاپ سوم،جهاد دانشگاهی:گیالن(1369ایزدی،علی اکبر)
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