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  چکیده

هاي نوظهور در بخش آموزش است که با پرورش روحیۀ پژوهشگري بدنی تلفیقی یکی از روش شیوة آموزشی تربیت
هاي آموزمحوري مانند بازي تجربه کردن، اکتشاف با رویکرد دانشو تفکر نقادانه کودك سعی دارد با ایجاد فرصت 

هاي فرهنگی، قوانین علمی ریاضی و علوم تجربی، مداري، بایدها و نباید اي مانند اخالق، قانون تربیتی ورزشی، معانی
بدنی را  یق تربیتیافته، اخیراً در مدارس خود روش تلف هدیه آسمانی و ادبیات را به کودك بیاموزد. کشورهاي توسعه

گیرند. به صورت شیوة تدریس تلفیقی به عنوان شیوه آموزشی مؤثر و نوین در مقاطع مختلف آموزشی به کار می
هاي اخیر بدنی مبتنی بر اهداف المپیزم در مدارس سبب شده در سال ضرورت و اهمیت روش تدریس تلفیقی تربیت

در کشورمان شکل بگیرد. مقاله حاضر پیرامون اهمیت و ضرورت مندي از این روش  فرایندهاي آموزشی براي بهره
بدنی مبتنی بر المپیزم و تجربۀ آموزشی دورة سفیران المپیک، کمیسیون همبستگی کمیته  روش آموزش تلفیقی تربیت

عث المپیک جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک تجربۀ موفق در مدرسۀ پسرانه سما پایۀ ششم واحد اقلید است که با
آموزان با فلسفۀ  ایجاد محیط پویاي آموزشی و ترکیب مباحث دروس علوم تجربی و هدیه آسمانی براي آشنایی دانش
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  مقدمه 
که هر لحظه اطالعات و دانش در مورد یک پدیده خلق یا کند انسان امروز در عصري زندگی می

اي شود و سیستم آموزشی سعی در ویرایش دانش جدید یا انتقال آن به انسان دارد، به گونهویرایش می
که فرد مورد نظر آن را یاد بگیرد و در موقعیت واقعی متناسب با محیط به صورت کاربردي به کار ببندد. 

ها توسط انسان جاهل است. به همین اي از یادگیري و به کار بردن یادگرفتهچرخه با این تفاسیر زندگی
هاي آموزشی هر کشور هاي یادگیري در نظام آموزشی یکی از اولویتسبب شناسایی موانع و فرصت

هاي آینده هر کشور بایست به بهترین شیوة آموزشی فرایند آموزان به عنوان سرمایه گردد. دانشتلقی می
آموزي را در مدارس طی کنند تا بتوانند در آیندة شغلی خود اقدام به فعالیت با بهترین  ادگیري و مهارتی

  مهارت کاربردي بر گرفته از دانش یادگرفته در دوران تحصیل کنند. 
اند که کدام روش تدریس آموزان همواره با این چالش مهم روبرو بوده هاي آموزشی دانشسیستم

آموزان را  توان دانشآموز داشته باشد؟ چگونه می وري را براي دانشین کارایی و بهرهتواند بهتر می
هاي توان با ایجاد اشتراك درس مند به تعامل دوسویه و فعال در فرایند آموزش کرد؟ آیا می عالقه

  مختلف یادگیري مؤثرتري ایجاد نمود؟ 
شوند. روش ارس استفاده میهاي آموزشی بسیاري ابداع شده و در مددر عصر حاضر روش

هاي آموزشی مؤثر در کشورهاي  هاي آموزشی مورد توجه سیستمبدنی تلفیقی یکی از روش تربیت
هاي مختلفی مانند برگزاري طرح المپیادهاي مختلف براي آموزش است که همین امر سبب شده برنامه

اطع تحصیلی مختلف، برگرفته از بدنی در مق هاي ویژة درس تربیتدرون مدرسه به عنوان یکی از بخش
هاي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکید بر مدرسه به عنوان سرآغاز هر گونه تحول با آموزه

هدف توسعۀ شادي و نشاط، افزایش تعامل و صمیمت با محیط آموزشی، افزایش آمادگی جسمانی، 
در مدارس سراسرکشورمان با  93صیلی هاي رفتاري پهلوانی، رفتار اخالقی از سال تحتوسعۀ آموزه

بدنی برگزار گردد. همچنین شاهد  آموزان، والدین و دبیران تربیت حضور و فعالیت چند میلیونی دانش
با هدف آموزش نحوه  ،»فاطمه جمشیدي گوهري«توسط سرکار خانم » المپیک در مدرسه«تألیف کتاب 

شامل مفاهیم کلی منشور و جنبش المپیک  که ایم دهبوآموزان  معرفی و شناساندن اهداف المپیک به دانش
گیري از شیوة  اهمیت بهره .استدر این مقوله تلفیقی بدنی  تربیت ویژه به هاي نوین آموزشو شیوه

اي سبب شده که به عنوان یک ضرورت هاي المپیاد دورن مدرسهبدنی تلفیقی و فعالیت آموزش تربیت
ک از طرف کمیته همبستگی المپیک جمهوري اسالمی ایران براي آموزشی، دورة آموزشی سفیران المپی
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مند و داوطلب به صورت ملی بدون محدویت سنی، جنسی و مقطع تحصیلی به  دبیران ورزش عالقه
صورت آموزش مجازي و ارائۀ گزارش عملیاتی هفتگی در قالب گزارش متنی، عکس و فیلم از 

  ل حضور دبیر براي مدرسان دوره ارسال گردد. هاي عملی انجام گیرد و در مدرسۀ مح فعالیت
بدنی مبتنی بر المپیزم و تجربه  مقاله حاضر سعی در تشریح چرایی اهمیت روش تدریس تلفیقی تربیت

برگزاري دوره سفیران المپیک برگرفته از این شیوة آموزشی توسط کمیته همبستگی کمیته ملی المپیک 
  گیرد. ه مورد نقد و بررسی قرار میجمهوري اسالمی ایران دارد که در ادام

  
  بیان مسأله 

هاي یادگیري مبتنی بر تکرار مفاهیم دهد که اغلب شیوه کنکاش در سیستم آموزشی کشور نشان می 
نظري هستند، حال آن که یادگیري واقعی محصول فرایند ترکیب دانش و تجربه است. حفظ مفاهیم 

شود و هدف باشد که با تجربه به یادگیري علوم منجر میافزایی می دانشنظري تنها بخش جزئی از فرایند 
کارگیري علوم در زندگانی  آموزان و تربیت آنان براي به از آموزش در مقاطع مختلف، تحصیل دانش

اند  اند و فراموش ناشدنی ها به بهترین شکل ثبت شده ها و جزوه است نه حفظ اطالعاتی که در کتاب
). متأسفانه یادگیري و کاربرد عملی دانش در مدارس جاي خود را به حفظ مطالب 53: 1386(عطاران، 

آموزان با حضور در کالس درس مدرسه خالقیت و  اند و دانش نظري و مفاهیم علمی و غیرملموس داده
هاي تدریس با این شیوه آموزشی  اشتیاق کشف و به کار بستن علوم خود را به صورت تدریجی طی سال

هاي گوناگون کمک درسی و کنکور خالقیت و تفکر الي کتاب دهند و در ادامه بایست البهدست میاز 
هاي فرسایشی به نقادانه خود را به اجبار سیستم آموزشی و شیوة سنتی آموزش کنار بگذارند تا در آزمون

مهم در یادگیري  هادنبال تقلید و قبول کردن بی چون و چراي مطالب کتاب باشند. حال آن که از روش
باشد که اقوام مختلف از جمله  هاي ورزشی میهاي تربیتی (بازي ورزشی) مانند بازياستفاده از بازي

  اند.سالگی از این روش بهره برده 13تا  5ایرانیان باستان از سن 
نشاط،  ها به منظور ارضاء تمایالت درونی و با شادي وهاي اختیاري که انسانبازي به مجموعه فعالیت

شود؛ در حالی که بازي ورزش  دهند گفته میبا هدف سرگرم شدن به صورت فردي و گروهی انجام می
شده در چارچوب قوانین و مقررات خاص، متناسب با  هاي جسمانی از قبل طراحیانجام اعمال و فعالیت

با اهداف تربیتی سعی هاي ورزشی  باشد. بازي کنندگان آن می هاي سنی، جنسی و توانایی استفاده ویژگی
ها براي انجام زندگی بهتر دارند که در گذشته توسط اقوام مختلف  در تقویت جسمانی و روحانی انسان

هاي  اند. اهمیت بازي گرفتهبراي تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان مورد استفاده آموزشی قرار می
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ریزي هدفمند براي  در برنامه هاي آموزشی سعیورزشی سبب شده است در عصر حاضر نیز سیستم
آموزان در راستاي یادگیري متون  ها به منظور انتقال مفاهیم علمی به دانش ترکیب متون درسی با بازي

شان، دارند  علمی و همزمان رشد جسمانی و ذهنی کودك براي تضمین زندگی بهتر در آینده
ر زندگانی نیاکان ما سبب ایجاد جنبش هاي ورزشی د ). اهمیت آموزش از طریق بازي1397نژاد،  (قاسمی

جو براي انجام زندگی بهتر شده است که  ها اندیشمند، سالم و صلحالمپیک با هدف تربیت انسان
  باشد.  هاي آموزشی میاکنون نیز در قالب فلسفۀ المپیزم مورد استفادة سیستم هم

و سرشار از صلح از طریق آموزش المپیزم، ترکیبی از اهداف موجود در المپیک (ساختن دنیایی بهتر 
جوانان فارغ از هرگونه تبعیض) و هنر را گویند که به صورت هدفمند و علمی ورزش را همه جا در 

اي سرشار از صلح و  خدمت رشد و توسعۀ هماهنگ انسان در ابعاد جسمانی و روحی قرار دهد و جامعه
ها را به  ط دوسویه با آموزش و فرهنگ، انسانآرامش با حفظ کرامات انسانی بنا کند. المپیزم با ارتبا

اندوزي  جویی، شجاعت، صداقت، تالش و علمهایی مانند صلح دهد که با ارزشاي آموزش میگونه
هاي هاي مختلف را در راه دستیابی به تعالی و زندگی سالم در حیطه بتوانند به صورت علمی دانش

هنگ خود به خدمت بگیرند که به این سبب اغلب مختلف زندگی به صورت کاربردي جهت توسعه هما
دانند و سعی دارند فلسفۀ المپیزم را در  راستا با اهداف سیستم آموزش خود می کشورها فلسفۀ المپیزم را هم

آموزان نیرومند و دانا براي آینده، بتوانند آنان  فضاي آموزشی خود استفاده کنند تا عالوه بر تربیت دانش
  کاربردي زندگی کنند. را مجهز به دانش 

هاي ورزشی مانند بازي و مسابقه با سایر علوم به دنبال تربیت آموزش المپیزم با ترکیب فعالیت
آموزان براي زندگی بهتر است. به همین سبب کارشناسان با انتخاب شیوة آموزشی تلفیقی  دانش
ریزي شده متون  به صورت برنامه آموزان بر آنند تا بدنی و برقراري ارتباط با سایر دروس دانش تربیت

آموزان را براي زندگی بهتر فراهم  درسی علمی و اخالقی را با المپیزم پیوند بزنند و شرایط یادگیري دانش
هاي درسی انجام هاي مختلفی در تألیف و تدریس کتاب سازند. براي محقق شدن این امر کشورها تالش

  اي از این آموزش از طریق ورزش دانست. اي را نمونه توان المپیاد درون مدرسه اند که میداده
بدنی نیازمند درك و فهم صحیح دبیران از اهداف و فرایند تلفیق است. فعالیت  روش تلفیقی تربیت

هاي جایگزینی براي نمونه قرار گرفتن تکلیف - 1بندي کرد:  توان در سه بخش طبقه تلفیق را می
هاي تمرینی  تکلیف -2ی و تکرار جهات از فرعی به اصلی؛ آموزان در جهات مختلف جغرافیای دانش

  هاي اکتشافی.تکلیف -3(عملی)؛ 
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سازي ایجاد حس چالش تکلیف عادي را با ورزش  هاي جایگزینی، صرفاً جهت غنیتکلیف -1
آموزان با ترکیب تکلیف عادي درس مربوط به فعالیت  در تکلیف تمرینی، دانش -2آمیزد.  درهم می

باشند که با حرکات بنیادي در قالب بازي ورزشی  دنبال شناخت بیشتر حوزه درسی مربوطه میورزشی به 
هاي هاي مختلف کشور را از گوشه شود استان آموزان خواسته می اند. براي نمونه از دانش ترکیب شده

شافی ترین شیوة اکت تکلیف اکتشافی کامل -3آوري و نقشۀ جغرافیا را کامل کنند.  زمین بازي جمع
هاي مختلف درسی را درك کند. براي نمونه از  دهد ارتباط بین بخش آموز امکان می باشد که به دانش می

شود با استفاده از دانش علوم تجربی،  طراحی و ساخت، با وسایل مختلف اقدام آموزان خواسته می دانش
  به ساخت یک ایدة تجهیزات ورزشی کنند.

بی انگیزگی دبیران براي استفاده از این روش؛  -1بدنی عبارتند از:  تربیتبرخی معایب روش تلفیق 
تواند به دلیل آگاه نبودن از شیوة تدریس و محاسن  اطالعی از چگونگی استفاده از این شیوه که می بی -2

 آموزان، باشد (آزمون، تر و ماندگار دانش آموز، یادگیري سریع آن یعنی افزایش خالقیت دبیر و دانش
1386.(  
هاي جهانی کمیته المپیک براي اشاعۀ روش  کمیتۀ همبستگی المپیک کشورمان با توجه به سیاست 

آموزان از طریق ورزش، با توجه به نقش آموزشی خود با تعامل و هماهنگی با معاونت  تربیت دانش
یت از هاي حضوري و غیر حضوري، همچنین حمابدنی آموزش و پرورش و با برگزاري دوره تربیت

  بدنی با اندیشۀ المپیزم اقدام کرده است.   طریق تهیه منابع آموزشی و تربیت دبیران تربیت
 و ستا دكکو شدر و تکامل خدمت در که ننددامی يچندبعداي هاي ورزشی را پدیدهمحققان، بازي

منجر  همچنین زد؛سا ترارهمو او يگیردیا ايبر را راه و باشد او نیدرو يهاژينرا تخلیه جهت هیرا نداتومی
هاي اول زندگی نقش بسزایی در و در سال دشو می دكتباطی کوار هايمهارت دبهبو و جتماعیا شدر به

  ).1393کند (جعفري، یادگیري کودك دارد و او را براي روبرویی با مشکالت و غلبه بر آنها آماده می
هاي جسمانی و حرکتی همچنین کسب آموزان فرصت تجربۀ فعالیت هاي ورزشی براي دانشبازي 

هاي ورزشی به سازند که نقش بسزایی در رشد اجتماعی آنان دارند. بازياطالعات اجتماعی فراهم می
شود که با توجه به سن بازیکن قواعد و  گفته می هنیذ و جسمی يهافعالیت و ها حرکتاي از  مجموعه

هاي داراي قانون و نظم موزان در مدارس، بازيآ هاي مناسب دانش شرایط متفاوتی دارد. اغلب بازي
توان  ها از قبل تعیین شده و سعی در رشد ذهنی و جسمی کودك دارند. می باشند که با هدف در آن می
 انیگرد با طتباار و تلذ دي،شا موجب که نستاهاي ورزشی دها را زیرمجموعۀ بازي گونه بازي این
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فراهانی، سلیمانی، (دارد  در زندگی نیزندگی زموآ جنبه تسا سرگرمی سیلهو این که عین در و هشد
 وينیر و یابدمی زشموآ آن در دكکو که نددامی گیربز سهرمد را زيبا ريسو مونته یارما ).1391
(مدانلو،  دشومی دهماآ جهت هر از دنکر ندگیز ايبر و کند می شدر او جتماعیا و هنیذ ،بدنی

  ).1390ساالریان، 
هاي مختلفی در ها و فرایند آموزشی، تحقیقیاد برد که با توجه به اهمیت آموزش و شیوهنباید از 

یافته انجام شده که نتایج عمدة آنها باعث کمتر شدن اهمیت تأکید بر مطالب نظري و  کشورهاي توسعه
شیوة باشد. براي نمونه  آموزان می در عوض تأکید بر پرورش روحیۀ پژوهشگري و تفکر نقادانه دانش

آموزمحوري مانند  آموزش ترکیبی دروس با ایجاد فرصت تجربه کردن و اکتشاف، با رویکرد دانش
هاي فرهنگی، قوانین علمی ریاضی و مداري، بایدها و نبایدهاي تربیتی ورزشی معانی اخالق، قانون بازي

عۀ یادگیري را در اندوزي، به چالش کشیدن و توس آموزند و فرصت تجربهفیزیک و... را به کودك می
پردازند و با مشاوره به دهند. آموزگاران در نقش تسهیلگر، به مدیریت یادگیري می اختیار آنها قرار می

اي تربیت شوند ها به گونهآموزان با انجام مشتاقانۀ بازي آموزان در فرایند یادگیري بر آنند که دانش دانش
اسایی مسأله آموزشی و حل خالقانه آن، یادگیري خود که بتوانند با روحیۀ پژوهشگري و تفکر، با شن

هاي آموزش تلفیقی با براي استفاده موارد فراگرفته شده در زندگی توسعه دهند. از این رو، روش
العاده است و به عنوان شیوة  بدنی به عنوان یک شیوة آموزشی براي مدارس داراي ارزش فوق تربیت

 بدنی این قابلیت را دارد که در کنار تعلیم حرکت درس تربیتشود. آموزشی تأثیرگذار شناخته می
واقع شود. در بازي و انجام حرکات جسمانی براي آموزش سایر دروس مؤثر ، از طریق جسمانی ورزشی

گونه که  همان .ثري براي سایر دروس باشدؤتواند کمک مبدنی می تنیده، تربیت هاي درسی درهمبرنامه
بدنی تلفیقی گویند. تربیت  بدنی با سایر دروس را تربیت یوة آموزشی تلفیق تربیتپیش از این گفته شد، ش

بدنی تلفیقی در مدارس و سیستم آموزش و پرورش جهان از اوایل قرن بیستم در مطالعات و منابع 
خندقی و شود (کارگیري می آموزشی مطرح شده و با استقبال کشورهاي پیشرفته در مقطع ابتدایی به

بدنی تلفیقی یک فرصت آموزشی ویؤه و خاص براي برطرف کردن  روش تربیت). 2011 ،1فراست
باشد که با هدف ادغام و تلفیق هاي شیوه سنتی آموزش با تأکید بر مبانی نظري و تکرار آنها می نقص

متفکرانه، هوشمندانه و با برنامه است که رسیدن به این هدف با حفظ اهداف اصلی دروس میسر 

                                                             
1. khandaghi & ferasat 
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بدنی تلفیقی به عنوان روش  تجارب کشورهاي مختلف را مبنی بر پذیرش روش آموزش تربیت گردد. می
  اند.آموزشی مؤثر گزارش داده

بینی شده  بدنی توسط کمیتۀ جهانی المپیک نیز پیش شایان ذکر است اهمیت آموزش توسط تربیت
تواند براي هایی، میسگیري از فلسفه المپیزم به عنوان یک روش زندگی همراه با دراست و بهره

بیندر،   - نهد آموزنده باشد (دیانالورزشکاران و هر آن کس که به زندگی فردي و اجتماعی ارزش می
هاي انسان از طریق ورزش است که به سبب تعامل و هاي المپیک تربیت نسل ). یکی از اصل1395
هاي ، تالش و تعالی ارزشآمیختگی ورزش با فرهنگ و آموزش سعی دارد انسان را با تفکر درهم

ها در زندگی ها و آموختهآموزش با حفاظت از مبانی اخالقی جسمانی تربیت کند تا تبلور این ارزش
ها در کره خاکی بدون روزمره نمایان شود. المپیک رؤیاي تحقق این امر از طریق آموزش سراسري انسان

  ).1395و همکاران،  ادهم نوید کند (تبعیضات نژادي را دنبال می
چنین هدف آموزشی سبب شده است که کشورهاي پیشرفته از المپیک و فلسفۀ پویاي المپیزم در 

از این کشورها مانند چین، در مدارس خود المپیک را به اي خود بهره بگیرند که برخی دروس مدرسه
دهند؛ مجارستان با برپایی اردوهاي اي تلفیقی با سایر دروس در مقاطع مختلف آموزش میصورت شیوه

دست در دست «ها با تهیۀ فیلم تابستانی مسابقات المپیکی سعی در آموزش کودکان خود دارد؛ فنالندي
هاي المپیک آموزان و تهیۀ سرویس حامل آموزش آکادمی المپیک براي دانشها با تأسیس ،  هلندي»هم

مندي از سعی در بهره» به المپیاد مدرسه بپیوندید«براي مدارس ابتدایی و کشور آلمان با ایجاد جنبش 
  اي دارند.  آموزان خود در سایر دروس مدرسه پتانسیل آموزشی المپیک به صورت تلفیقی در تربیت دانش

آن که تحقیقات انجام شده در کشورمان حاکی از پایین بودن سطح آگاهی متخصصان و حال 
باشد. همچنین محتواي هاي تاریخی و اجتماعی نهضت المپیک میبدنی از جنبه نظران تربیت صاحب

آموزان در سطح کشور داراي انسجام و پیوستگی خاصی در مورد مبحث  هاي درسی دانش کتاب
یک نیست؛ هر چند به صورت پراکنده از مبانی و اهداف المپیک مطالبی ارائه شده بدنی و المپ تربیت

) غافل شوند (فراهانی و 1است که همین امر سبب شده از چنین استراتژي آموزشی (تربیت بدنی تلفیقی
  ).1387زندي، 

اند که به دذهنی را آماده تحول و یادگرفتن می پیاژهشایان ذکر است در تأیید این شیوة آموزشی، 
آموزان ابتدایی از این  ها را در آموزش دانشصورت فعال با محیط پیرامون در تعامل باشد که نقش بازي

                                                             
1. integrated physical education 
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هاي باقاعده (بازي يبازکند. بندي و معرفی میهاي خاصی را طبقهداند و براي هر بازه سنی، بازي نوع می
شوند داند که سبب میوش آموزشی میآموزان در مدارس ابتدایی به عنوان ر ورزشی) را براي دانش

آموزان با عالقه و انگیزة باال به صورت فعال با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کنند؛ به فعالیت  دانش
آموزشی جذب شوند؛ به اکتشاف خود و عوامل محیط بپردازند و پروسه یادگیري را طی کنند که از 

آموزان و رشد (جسمانی، حرکتی، شناختی و عاطفی  دانش ذهنی هايتسریع و تقویت تواناییفواید آن 
هاي بازي این از مزیتبرخی  .آموزان خواهد بود باشد که تأثیرات آن تا آخر عمر همراه دانش دانش) می
کند تا اعضاي گوناگون،  را تحریک می انهایی همراه است که کودک بازي همواره با انگیزهاست که 

تا در نتیجۀ بازي به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تعامل  دنرا به کار اندازو ذهن خود پنچگانه حواس 
  ).1397نژاد،  حواس با محیط برقرار شود و اکتشاف محیط حاصل گردد (قاسمی

هاي کاربستن تجربۀ عملی در قالب بازي شود یادگیري علوم مختلف و به این شیوه آموزشی سبب می
ان مهیا گردد که کودك بدون دغدغۀ نمره و فراموشی بتواند محور آموز اي براي دانش تربیتی به گونه

شده توسط آموزگار را به چالش بکشد، همچنین با تمرین و اکتشاف به  آموزش باشد و درستی علوم ارائه
شده را به دانش تبدیل کند و با تجربه کردن آن در  پایداري آن مبادرت بورزد؛ اطالعات تئوري ارائه

هاي خود را در بوتۀ آزمایش قرار دهد و بتواند در شرایط واقعی آن را به کار یادگرفته فضایی متفاوت،
). با توجه به ایجاد شیوة آموزشی مبتنی بر فلسفۀ المپیزم که با ارائه مدارس 1387بندد (سنه و همکاران، 

مرتبط با المپیک  هایی با محتواي متنوع علمی، اخالقی، فرهنگی و اجتماعیویژة المپیک و تدریس کتاب
هاي درونی و ایجاد ارتباط بین علوم مختلف در مقاطع مختلف آموزان پایه و اساس آموزش براي دانش

گیري از اند، بهرهمدار ایجاد کرده مدار، اجتماعی و ارزش تحصیلی را براي تربیت نسلی شجاع، اخالق
گردد. ضرورت آموزشی تلقی می آموزان یک روش تلفیقی المپیک با سایر دروس براي آموزش دانش

یافته از جمله چین در تمام مقاطع تحصیلی  این ضرورت سبب شده سیستم آموزشی کشورهاي توسعه
هاي المپیک و فلسفۀ المپیزم گره بزنند (جعفرلو و هاي درسی خود را با اندیشهخود محتواي کتاب

  ). 1393همکاران، 
در این زمینه صورت گرفته؛ از جمله تألیف کتاب  هاییهاي اخیر در کشور ما فعالیتدر سال

که مورد تقدیر کمیتۀ المپیک » فاطمه جمشیدي گوهري«توسط سرکار خانم » المپیک در مدرسه«
بدنی با  جمهوري اسالمی ایران قرار گرفت. تحقیقات میدانی استفاده از روش تربیت تلفیق تربیت

هاي آن در این دروس و اري بر یادگیري شناختی و حیطهجغرافی تأثیر معنا دهایی مانند ریاضی و  درس



  89 ...    بدنی تلفیقی مبتنی بر المپیزم تربیتشیوة آموزشی 

 1397 پاییز /پانزدهم شماره / چهارم سال

). شایان 1389(اسدیان و همکاران،  دارداول راهنمایی آموزان  آموزان به آنها در دانش مندي دانش عالقه
ذکر است اهمیت این روش تدریسی و آموزش فلسفه المپیزم سبب انجام تحقیقات علمی همچون 

توسط » هاي درسی دورة ابتدایی مدارسوزش المپیک در کتاببررسی میزان توجه به ورزش و آم«
هاي ابتدایی را نگري تفکر المپیک با کتابشده که عدم انسجام و آینده» وندیان و همکاران کریم زهره«

ها با توجه به اهمیت آموزشی المپیک و المپیزم پیشنهاد دادند به گزارش دادند و به نویسندگان کتاب
هاي دوره ابتدایی به عنوان دوره یادگیري، رشد بدنی، کر المپیک براي غنی کردن کتابمنظور انتشار تف

بدنی و کمیتۀ المپیک بپردازند تا با تلفیق دروس  اجتماعی، به برقراري ارتباط دوسویه با کارشناسان تربیت
). 1397و همکاران،  وند بدنی بتوانند اهداف آموزشی خود را مؤثرتر به سر انجام برسانند (زهره با تربیت

تر  نیز طی تحقیقات خود الگوهاي آموزش المپیک در مدارس را براي اثربخش» حمیدي و خسرومنش«
نیز در تحقیقات خود به این » قاسمی«بدنی تلفیقی با فلسفۀ المپیک ارائه کردند.  شدن یادگیري تربیت

رسانی  اگاهی (آشنایی با المپیزم)، اطالعتواند سه کارکرد ایجاد  نتیجه رسید که ترویج فلسفه المپیزم می
هایی مانند (چگونگی کاربرد آن) و ظهور پاسخ (رعایت فلسفه المپیزم در زندگی) داشته باشد و روش

، 1تواند مؤثر باشد (قاسمی سایت و... با توجه به امکانات مدرسه می دیواري، پوستر، وبساخت روزنامه
هاي حضوري برگزاري دورههاي آموزشی خود مانند ادامه برنامه). کمیسیون همبستگی المپیک در 200

بدنی و سالمت  شده از سوي معاونت تربیت براي معلمان معرفی ،1395-96در سال تحصیلی روزه،  سه
بدنی  حضوري با هماهنگی رسمی معاونت تربیتغیریک دوره براي انجام وزارت آموزش و پرورش و 

سفیران سالمت فراخوان داد که طی بررسی رزومه و درخواست  با عنوان وزارت آموزش و پرورش
بدنی داوطلب سراسر کشور انتخاب شدند که در ادامه در مورد  نفر از دبیران تربیت  30مند  دبیران عالقه

  شود. برنامۀ سفیران المپیک توضیح داده می
  
  یشناس روش

به صورت  یفیک قیمقالۀ حاضر بر اساس روش تحق ،موجود یفیو ک یکمّ  هاي قیتوجه به روش تحق با
در  کننده ، شرکتدیپسرانه سما واحد شهرستان اقل ییمدرسه ابتدا 1395 -  96 یلیدر سال تحص یپژوه اقدام

 مبنی بر اجراي رانیا یاسالم يجمهور کیالمپ یمل تهیکم یهمبستگ ونیسیکم »کیالمپ رانیسف« یطرح مل
انجام شده است. نحوة  زمیآموزان با فلسفۀ المپ آشنا ساختن دانشي بدنی برا تربیت یقیتلف آموزشروش 

                                                             
1. Ghasemi 
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) یو خارج یداخل ی(کتاب، مقاله، مجله علم ياي و اسناد اطالعات در مقاله به صورت کتابخانه يگردآور
پرداخته و  یقیی تلفبدن تربیت یآموزش وهیمرتبط با ش هاي دگاهید ها، هینظر ،یمبان یبه بررسبوده که با این روش 

دورة آموزشی سفیران به کار گرفته شده است.  زمیانتقال دانش المپ يبرا یبه صورت عمل یآموزش وهیش
بدنی سراسر کشور بدون محدودیت سنی، جنسی و  المپیک یک تجربه آموزش ورزشی براي دبیران تربیت

ه صورت مجازي از سوي کمیسیون آموزان ب مدرك تحصیلی بوده و در مدارس ابتدایی با مشارکت دانش
  شکل گرفت.   1395 – 1396همبستگی کمیته ملی المپیک در سال تحصیلی 

هاي بدنی و مربیان رشته هایی از المپیکف ویژه معلمان تربیتدرس«تدریس مجازي با معرفی کتاب 
پنج فصل و کتاب در » ابوالقاسم دباغیان«و ترجمۀ » بیندر- دیانال«تألیف » هاي سنی پایهورزشی رده

المللی المپیک، به  انتشارات کمیتۀ بین» دکتر خبیري و همکاران«ترجمۀ » راهنماي مدیریت ورزشی«
بایست با پایان هر فصل از کتاب، با خالقیت خود و  بدنی می صورت فصل به فصل آغاز شد. دبیران تربیت

بدنی تلفیقی براي انتقال  بتنی بر تربیتهاي آموزشی مامکانات موجود در مدرسه اقدام به برگزاري فعالیت
کردند. سپس گزارش تصویري هر فصل را  بدنی می دانش خود به به صورت عملیاتی در ساعت تربیت

کننده در دوره مجازي با دریافت  دادند. دبیران شرکت براي نقد و بررسی به مدرسان دوره انتقال می
میتۀ مربوطه، سعی در اشاعه فرهنگ المپیزم در بین دبیران نامه سفیران المپیک به عنوان نماینده ک گواهی
هاي خود را ادامه دادند. با بدنی حوزه خدمت خود داشتند و ارتباط مستمر و ارائه گزارش فعالیت تربیت

توجه به اهمیت دوره برگزار شده، گزارش دوره مجازي سفیران المپیک در گزارش چهل و چهارمین 
به صورت تصویري درج گردید و طی  31در صفحۀ  1395اسفندماه  23ک مجمع عمومی کمیته المپی

بدنی آموزش و  سخنرانی اهداف و نتایج مثبت این دوره براي اعضاي مجمع متشکل از معاونت تربیت
  ها، رؤساي فدراسیون و... تشریح شد و انعکاس یافت.  بدنی وزارتخانه هاي تربیتپرورش، سایر معاونت

بدنی و ایجاد الگوي آموزشی تلفیقی  تربیت از طریق معلمانان المپیک دوره آموزشی سفیر
گیري از تفکر المپیک و اهداف متعالی آن ، سعی در انتقال فلسفه المپیزم به صورت بدنی با بهره تربیت

ها و مدارس دنیا از این ارزشداشتند تا همچون سایر آموزان  دانش بهتر  عملیاتی، ملموس و صمیمی
هاي آسمانی،  ادبیات، علوم اجتماعی، دینی، هنر، هدیهبراي آموزش دیگر دروس از جمله نمادها 

دوره مجازي مذکور با مدرسان و مشاوره، توسط کمیته ملی  .ریاضی، شیمی، علوم ... استفاده نمایند
 بدنی مدارس داوطلب سراسر کشور برگزار شد و باعث ایجاد روح المپیک ایران، براي دبیران تربیت

هاي المپیکی و آموزشی در مدارس شد. مدرسه ابتدایی پسرانه سما واحد اقلید، پایۀ ششم، یکی از مدرسه
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بدنی المپیک توسط دبیر تربیت بدنی،  کننده در این طرح بود که فرایند آموزش تلفیقی تربیت شرکت
ر برگزار گردید. در آموزان در مدرسه مذکو آموزان، مدیر، سایر دبیران مدرسه و خانواده دانش دانش

  شود. شده هفتگی این مدرسه توضیح داده می هاي آموزشی انجام ها و فعالیتادامه به اختصار سرفصل
  

  طرح پژوهش 
آموزان را براي انجام فعالیت  دانش«با پیام آموزشی » جسم اندیشه و روان«سرفصل اول کتاب با عنوان 

اهمیت جسم و ارتباط آن با روح و روان پرداخت که در به بیان مطالبی در مورد » جسمانی تشویق کنیم
آموزان انتقال  اي خالقانه شرایطی ایجاد نماید که این مطالب را به دانشبایست با ایده ادامه دبیر مربوطه می

  شود:دهد. در ادامه ایده عملیاتی به اختصار توضیح داده می
با ایجاد چالش ذهنی و مطرح ساختن پرسش  1395 - 96آبان ماه سال تحصیلی  26روز یکشنبه  - 1

آموزان در مورد  با مدیریت چالش ایجاد شده و پاسخ دانش» هایی دارد؟انسان سالم کیست و چه ویژگی«
آموزان با کارکرد بدن و برقراري ارتباط درسی با سرفصل  یک انسان برتر، سعی در آشنا نمودن دانش

انجام گرفت. تأثیر ورزش بر جسم، روان و اندیشه به عنوان یک ابزار ورزش و نیرو در کتاب علوم تجربی 
هاي سالم در جامعه توضیح داده شد و تأثیر نیرو و قواي جسمانی در موفقیت مهم جهت دستیابی به انسان

گانۀ آمادگی جسمانی  هاي روزمره مطرح گردید. فاکتورهاي پنجورزشکاران و افراد عادي در انجام فعالیت
آموزان با ایجاد تعامل فعال به  قامت، سرعت، قدرت، انعطاف و چابکی) و ارتباط آن با سالمت دانش(است

هاي ورزش نکردن از دیدگاه پرسش و پاسخ گذاشته شد. و پس از کنکاش پیرامون برخی علت
ادر، همچنین آموزان، شاغل بودن پدر و م هاي آپارتمانی دانش آموزان، دالیلی مانند نبود فضا در خانه دانش

آموزان مطرح گردید که یکی از راهکارهاي غلبه بر این مشکالت  نبود زمان الزم براي ورزش توسظ دانش
  هاي خانوادگی نیازمند به فضاي کم پیشنهاد شد.  آشنایی با ورزش

بدنی بهکاپ به عنوان یک ورزشی ایرانی جهانی براي غلبه بر  در جلسه حضوري زنگ تربیت
هاي کرشده معرفی گردید. در کالسی با ابعاد کوچک که نمادي از کمبود فضا در خانههاي ذمحدودیت

هاي مرتبط با آموزان با تکنیک آپارتمانی بود به آموزش قوانین و مقررات این ورزش پرداخته شد و دانش
زان خواسته شد آمو زنی و قوانین بازي آشنا شدند و به فعالیت بهکاپ پرداختند. در پایان نیز از دانش ضربه

ورزش بهکاپ را به عنوان یک ورزشی ایرانی جهانی به خانوادة خود معرفی کنند (ورزش بهکاپ یک 
هاي نویسی شده و از زیرمجموعه ابداع و قانون» بهنام آزاد«ورزش خانوادگی است که توسط آقاي 
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زان در سطوح صاف آمو ورزش گلف است. این ورزش در ابعاد متفاوت، متناسب با سن و جنسیت دانش
  هاي ساحلی قابل اجرا است). ها، سنگ سرامیک، موکت و زمینو صیقلی همچون کفپوش

با پیام آموزشی » اخالق ورزشی«آموزان با حضور در جلسه دوم با سرفصل دوم یعنی  دانش -2
کی از پیرامون اخالق و منش المپیک صحبت کردند و نسبت به ی» الگویی براي رفتار فردي و اجتماعی«

اجتماعی یک انسان یا ورزشکار و انجام رفتار به صورت منصفانه، در قالب شعار بازي -هاي فرديرفتار
هاي ورزشی مختلف صحبت جوانمردانه آگاه شدند. همچنین در مورد نحوة انجام بازي منصفانه در رشته

ازیکن مصدوم اشاره شد شد. براي نمونه به اوت زدن توپ به صورت آگاهانه براي رسیدگی به وضعیت ب
بازیکن تیم فجرسپاسی شیراز به عنوان نماد اخالق ملی کشور معرفی » زاده امین متوسل«و در این راستا 

بان مصدوم و دروازة خالی، تصمیم گرفت توپ را به اوت بزند تا به  شد. وي هنگام روبرویی با دروازه
ین بازیکن به عنوان مرد اخالق سال جهان وضعیت ورزشکار مصدوم رسیدگی شود که با تشخیص فیفا ا

دوستان، همیشه مکتب تیم فجر شهید سپاسی و تصمیم  شناخته و از او تقدیر شد. تماشاگران و فوتبال
ستایند. از طرفی در مورد ابعاد مختلف اخالق ورزشی مانند کمک افراد ماهر به  ورزشکار او را می

یابی به اهداف فردي و ... توضیح داده شد. در جلسۀ آتی تیمی جهت دست تر، کمک به همتیمی ضعیف هم
آموزان با تهیۀ روزنامه دیواري با موضوع اخالق ورزشی، به اهمیت بازي جوانمردانه و حرکت  دانش
  مدار ورزشی انتخاب کردند.  زاده پرداختند و او را به عنوان یک الگوي اخالق اي آقاي امین متوسل حرفه
هاي یاد بگیریم به فرهنگ«با پیام آموزشی » تنوع فرهنگی«کتاب یعنی مطابق سرفصل سوم  -3

هاي آسمانی و تأکید قرآن بر وجود تفاوت در هاي هدیهگیري از درسبا بهره» مختلف احترام بگذاریم
رنگ، قومیت و... به عنوان یک نشانۀ خداشناسی و همچنین کتاب تعلیمات اجتماعی متناسب با اهمیت 

هاي متنوع با توجه به شرایط محیطی زندگی، ارتباط آموزشی برقرار دگی و ایجاد فرهنگهاي زنشیوه
آموزان با بررسی موضوعاتی مانند چیستی فرهنگ، تنوع قومی و شرایط آب و هوایی چهار  شد. دانش

هاي مختلف ایران، ها و قومیتهاي بومی محلی و ملی برگرفته از فرهنگفصل ایران، انواع بازي
هاي بومی محلی و ملی را شناختند و به صحبت پیرامون اهمیت احترام به یزات مرتبط با اقلیم و بازيتجه

سنگ  آموزان در قالب تیمی به بازي هفت هاي آنها پرداختند. دانشهاي مختلف ورزشی و بازيفرهنگ
تنوع فرهنگی و هاي مختلف به به عنوان یک بازي بومی پرداختند. همچنین با مقایسۀ تجهیزات ورزش

هاي توپ هفت سنگ و گلف از آموزان با مقایسه ویژگی ها پی بردند. دانشسازي ورزش اهمیت بومی
بندي مبحث مبنی بر این شد که  نظر جنس، وزن و رنگ، سختی آنها را مورد آزمایش قرار دادند و جمع
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توانند مفید باشند، در غیر این  ها در شرایط خاص با قوانین و مقرارت مربوط به خود می هر کدام از توپ
هاي نژادي و جنسی مختلف  ها، تفاوت باشند و به ضرورت احترام به فرهنگ زا می صورت مضر و آسیب

آموزان با استفاده از  پرداخته شد. همچنین به عنوان یک فعالیت ورزشی مرتبط با المپیک، دانش
گانۀ المپیک کردند  هاي پنجبه ساخت حلقههاي المپیک و توپ گلف اقدام  رنگ حلقه هاي هم بادکنک

هاي آبی، زرد، سیاه، سبز و قرمز که در پرچم هر و با عالئم، شعار و نمادهاي المپیک آشنا شدند. رنگ
میان مردم سراسر دنیا صرف نظر  مودت و دوستیها وجود دارد و نشانگر کشور حداقل یکی از این رنگ

تر المپیک نیز بر اهمیت شرکت در  تر، باالتر، قوي نین شعار سریعباشد. همچان میاز عقاید و نژاد آن
ها و انجام حداکثر تالش خود براي خلق بهترین نمایش ورزشکار داللت دارد و کسب پیروزي در  بازي

  گیرد.  هاي بعدي ورزشکاران قرار میاولیت
گیري از خود با بهره هاي بومی شهر تولدآموزان براي جلسه آینده به بررسی آیین و سنت دانش

هاي سنتی شهر خود را به هاي ورزشی بومی همچنین آیینتجارب پدر و مادر خود پرداختند و بازي
  ها بیان شد.داشتن و احیاي این آیینهاي خود بیان نمودند و نحوه زنده نگهاختصار براي همکالسی

پیرامون مباحث » س و عزت نفسدر جستجوي تعالی هویت، اعتماد به نف«مطابق سرفصل چهارم  – 4
هاي پیرامون از جمله محیط زیست ها و نحوة برقراري ارتباط صحیح با پدیده تعالی و تکامل انسان

صحبت شد. رسالت انسان براي حفظ و نگهداري محیط زیست به عنوان دغدغۀ المپیک مطرح شد و 
 ورزشش سبز پرداخته شد. تحقق همچنین به اهمیت محیط زیست و ارتباط آن با ورزش در مبحث ورز

هایی از اهمیت حفظ و حراست محیط زیست براي دنیایی و ایجاد چالش فکري سبز با ارائه نمونهسبز 
هاي حفاظت از محیط زیست  حل بهتر براي انسانی سالم و ورزشکار به بحث گذاشته شد. یکی از راه

هیزات کهنه، معیوب و بدون استفاده بود که هاي درس علوم مبحث بهسازي وسایل و تج مبتنی بر آموخته
آموزان به  مندي دانش هاي جدید پیشنهاد شد. به سبب عالقهبا تغییر کاربري و خلق تجهیزات نو با استفاده

ورزش بهکاپ و گلف به ساخت تجهیزات بهکاپ و گلف از وسایل دورریز با توجه به اهداف المپیکی 
  اخته شد. شده در مورد محیط زیست پرد آموخته

آموزان با کمک والدین خود با تجهیزات غیرقابل استفادة موجود در خانه اقدام به بهسازي آنها  دانش
با » طراحی کنیم و بسازیم«مندي از سرفصل علوم تجربی یعنی  هاي ورزشی کردند و با بهرهبا ایده

بهکاپ و گلف مانند  برداري از تجهیزات بهکاپ و گلف  اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات الگو
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هاي شکستۀ تنیس هاي دورریز دفتر و توپهاي پالستیکی، برگهها، توپ، دروازه با چوب، بستهکالب
  کرده بودند. 

آموزان با حضور در کالس با ارائۀ تجهیزات بهسازي شده در مورد تجهیزات به کار رفته و  دانش
کردند و به اهمیت اندیشیدن و غلبه بر مشکالت یابی آنها با کمک والدین خود، صحبت  چگونگی ایده

یابی و چگونگی استفاده از تجهیزات بدون استفاده در فرایند بهسازي تجهیزات براي طراحی و  ایده
ورزشی، با شور و اشتیاق به تشریح هاي خود پرداختند. زنگ تفریح براي آزمایش تجهیزات ساخت ایده

ها اقدام آموزان سایر پایه دون استفاده در محیط خانه براي دانشتجهیزات خود و نحوة بهسازي وسایل ب
ورزشی ساخت خود و با معرفی ورزش بهکاپ و گلف به صورت  کردند؛ همچنین با استفاده از تجهیزات

آموزان کالس آموزشی بهکاپ برگزار کردند که این شور هیجان با استقبال و  عملی براي سایر دانش
  دبیران همراه بود.تحسین مدیر و سایر 

بهمن  24روز یکشنبه » داشت روح المپیک المپیک باستان و نوین؛ گرامی«در فصل پایانی با عنوان  -5
آموزان با نمادهاي  ماه، به صورت تئوري به المپیک و فلسفه تربیتی آن پرداخته شد. همچنین دانش

هاي آن، مشعل و انواع و معانی رنگ هاتر)، پرچم، حلقه تر، باالتر، قوي المپیک مانند شعار (سریع
آور ایران در هاي ورزشی المپیکی آشنا شدند. همچنین به اختصار به معرفی برخی ورزشکاران مدال رشته

آوران المپیک هاي رنگی مدال آموزان با استفاده از عکس المپیک پرداخته شد و با پیشنهاد دانش
ک ساخته و در مدرسه نصب شد. ساخت نمادهاي المپیک، کشورمان، یک روزنامه دیواري با عنوان المپی

آفرینی انجام مسابقات در قالب المپیک مدرسه در مقاطع تحصیلی اول تا پنجم ابتدایی با نقش
آموزان و تشریح اهداف  آمیزي شعار المپیک توسط دانش آموزان کالس ششم به عنوان داور، رنگ دانش

  ابتدایی نیز انجام شد. المپیک در مقاطع تحصیلی اول تا پنجم
در نهایت جهت انجام فعالیت عملیاتی و انتقال مفاهیم درسی مبتنی بر فلسفۀ المپیزم، با پیشنهاد 

طراحی و در مدرسه » المپیک مشترك رویاي مدرسه و یک روز، یک«اي با عنوان آموزان برنامه دانش
  برگزار شد:

عت ورزش مدرسه غیرانتفاعی سما واحد اقلید، به اسفند ماه در سا 9و  8روزهاي یکشنبه و دوشنبه 
آموزان، معلمان و  هاي پیشنهادي دانشهاي پنج فصل سفیران المپیک در قالب طرح و برنامهمرور برنامه

  باشد:مدیر مدرسه پرداخته شد که به شرح زیر می
  برگزاري نمایشگاه المپیک و ارائۀ دستاوردهاي المپیکی دورة سفیران المپیک -1
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  هاآموزان سایر کالس برگزاري جشنوارة تغذیۀ سالم و سالمت با همکاري دانش -2
  کننده نتایجآفرینی سفیران المپیک در قالب داور و مربی، ثبتبرگزاري مسابقه و نقش -3
  آموزش و انجام ورزش بهکاپ و تصحیح تکنیک. -4

آموزان فعال دوره سفیران  شگیري از دانشوراي مدرسه سما واحد اقلید، تصمیم گرفت با بهره
ها، با اهداي  هاي تمامی پایهها به عنوان یک جشن سراسري با حضور خانوادهالمپیک، در جشن سبزه

  ها بپردازد.گواهی به معرفی المپیک و دستاوردهاي دوره مذکور به خانواده
ق با تحقیق و مشورت آموزان با انگیزه و شو الزم به ذکر است طی انجام دوره سفیران المپیک، دانش

کردند، با آوري میشده مطالب و اطالعات را همگام با خانواده جمع هاي از پیش تعییندر مورد فصل
آموزان سایر  هاي خود با دانشگذاشتند و حضوري فعال در مباحث و انتقال یافتهیکدیگر به اشتراك می

هایی مانند توسعۀ پایدار، اقتصاد سبز، تنوع دهآموزان در این دوره آموزشی با پدی ها داشتند. دانشپایه
فرهنگی، فلسفۀ المپیزم و اهمیت ورزش به چالش کشیده شدند و خالقانه به صورت تجربی با تعامل با 

شده بپردازند و در سایر دروس  محیط و روبرویی با آن، سعی کردند به کاوش در علوم مرتبط یادگرفته
ها به صورت  ی، ادبیات، ریاضی و ... اقدام به یادگیري این پدیدهمانند هدیه آسمانی، علوم اجتماع

  هاي کاربردي ارائه کردند. اي کردند و با شناسایی مشکالت براي آن راه حلرشته بین
  

  گیري بحث و نتیجه
 دار عهده یتیترب و یآموزشهاي  نظام ،یالملل نیب يهارقابت عرصه در و رییتغ حال در وستهیپ يفضا در

 يهاوهیش بستن کار به گرو در ریخط رسالت نیا در قیتوف کسب .هستند کشور ندهیآ توسعه و شرفتیپ
 زین و یاجتماع ،یاخالق ،یجسم ،یروح مختلف ابعاد در اثربخش، تیترب و آموزش يبرا يمداکار

فراگیري بدنی این قابلیت را دارد که  درس تربیت). 1393 ،یحاتم( است رانیفراگ در خالق تفکر پرورش
کند که عالوه بر  هاي ورزشی از طریق فعالیت جسمانی میسر قالب بازيدر مفاهیم علمی و اخالقی را 

باشد به عنوان یک روش تدریس در ارتباط بدنی می رشد ذهنی و جسمی که هدف اصلی درس تربیت
که تأکید بر تکرار مبانی  تنیده هاي درسی درهمشود. در برنامه میواقع  ترثرؤبراي تعلیم م با سایر دروس

 بدنی تلفیقی روش تدریس تربیت ،آموز در محیط ساکن و ساکت کالس دارد ي توسط دانشنظر
آموز،  و با ایجاد روحیۀ پژوهشگر و نقادانه در دانش ثري براي سایر دروس باشدؤتواند کمک م می

بدنی  روش تدریس تلفیق تربیت .دروس مربوطه را در محیطی بانشاط به صورت کاربردي به آنان بیاموزد
به عنوان شیوة نوین آموزشی در مدارس و سیستم آموزش و پرورش جهان از اوایل قرن بیستم در 
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مطالعات و منابع آموزشی مطرح شد و با استقبال کشورهاي پیشرفته در مقطع ابتدایی به کار گرفته 
م و تلفیق متفکرانه و هوشمندانه و با بدنی تلفیقی یک فرصت آموزشی با هدف ادغا شود. روش تربیت می

گردد و نتایج عمده تحقیقات ها میسر می برنامه است که رسیدن به این هدف با حفظ اهداف اصلی درس
آموزان  بدنی تلفیقی را در یادگیري بهتر دانش کشورهاي مختلف تأثیر مثبت روش آموزش تربیت

  ). 1380، مظفرياند ( گزارش داده
دهد و  افزایش می را دروس ادغامی ، زمینه یادگیري دربدنی تلفیقی تربیت کارگیري روش به

و  و در نهایت سبب یادگیري موثرتر دهد نسبت به یکدیگر را نشان میمختلف ارتباط کاربردي دروس 
باشد (هاشمی و  آموزان، ایجاد عالقه، جذابیت می شود که به سبب افزایش انگیزش دانش دارتر می معنی

افزایش میزان  ه سبببتلفیقی بدنی  حوزه تلفیق دروس با تربیتهمین امر سبب شده  .)1396همکاران، 
بدنی  تربیت .مد نظر قرار گیردآموزان در کارهاي گروهی و تیمی  یادگیري، جهت مشارکت دانش

بلکه آن را  ،بدنی تنها به صورت بازي نگاه نکنند دهد که به درس تربیت آموزان یاد می به دانشتلفیقی 
شود روش آموزشی  . لذا اهمیت موضع سبب میقلمداد کنند ی آموزشعلمروش به عنوان یک 

امیر تاش، د (حاجیلو، بدنی تلفیقی به عنوان یک روش مؤثر و علمی به معلمان آینده آموخته شو تربیت
  ). 3: 1395، صفانیا

  
  منابع

بدنی با دروس ریاضی  پایان نامه تلفیق درس تربیت). 1389اسدیان فاطمه، صادقی بروجردي سعید، یوسفی بهرام. (
  ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان. و جغرافی

کنندة ورزش در فراهم کردن شرایط  قش تبعی و تسریعن). «1394. (محمدي عزیز آبادي، مهدي؛ التیامی نیا، رضا
 .179- 149، ص22شماره. تحقیقات سیاسی بین المللینامه  فصل». ها صلح در بین دولت

». آموزان استثنایی بدنی با سایر مواد درسی در مدارس ابتدایی دانش تلفیق درس تربیت). «1386آزمون، جواد. (
  .57-53، ص 73شماره  .تعلیم و تربیت کودکان استثنایی

. ترجمه خبیري محمد، سجادي سید نصراهللا، صدیق سروستانی راهنماي مدیریت ورزشی). 1392جاکسون، راجر . (
  اهللا، عزیزي محمد، گائینی عباسعلی، نوابی نژاد شکوه. ناشر کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ایران. رحمت
شناسی  نامه روان فصلبستانی». د پیش نکادکو جتماعیا شدر بر شیزموآ يها زيبا ). «تأثیر1393رضا. (جعفري علی
  .85-71. ص33. شماره تربیتی
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بدنی بر یادگیري درس علوم  هاي تدریس سنتی و تلفیقی تربیت مقایسۀ اثربخشی روش). «1393حاتمی، حجت. (
رساله دکتري دانشگاه علوم ». پسر مقطع دوم راهنمایی آموزان هاي اجتماعی دانش تجربی و توسعۀ مهارت

 ران، دانشکده علوم انسانی. تحقیقات ته

تلفیقی  ثیر دو روش تدریس سنتی وأت). «1395محمد. ( محمد و صفانیا، علی حاجی رستملو، حوریه؛ امیرتاش، علی
». تر پایه دوم ابتداییآموزان دخ بنیادي دانشهاي  مهارت بدنی بر یادگیري درس ریاضی و درس تربیت

  .12 – 1. ص پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره نامه فصل

چکیده مقاالت . »طراحی الگوي آموزش المپیک در مدارس). «1360. (خسرومنش، رحیمو  مهرزاد ،حمیدي
  .المللی آموزش المپیک و پاراالمپیک. تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک اندیشی بین دومین هم
 هاي سنی پایه هاي ورزشی رده بدنی و مربیان رشته هایی از المپیک ویژه معلمان تربیت درس). 1395دیانال، بیندر. (

  ترجمه ابوالقاسم دباغیانو انتشارات مدرسه. تا الف.
جه بررسی میزان تو). «1397وندیان، کریم؛ سجادي، سید نصراهللا؛ خسروي زاده، اسفندیار و فرشته ابراهیمی. ( زهره

  .88- 65. صنشریه مدیریت ورزشی». هاي درسی دورة ابتدایی مدارس به ورزش و آموزش المپیک در کتاب
هاي ذهنی پسران  هاي بدنی و بازي بر رشد توانایی ثیر فعالیتأت« ).1387(. محرم، آقازادهو زهرا، سلمان ؛افسانه، نهس

  .، سال هفتم26شماره  .هاي آموزشی فصل نامه نوآوري». پیش دبستانی
مجموعه مصوبات شوراي  ). 1395هادي. ( ،رزاقی، مهدي؛ ریاحی نژاد، حسین و ادهم نوید ، جواد؛اردکانی شرکایی

  .ریزي آموزشی سازمان پژوهش و برنامهناشر  رورش.عالی آموزش و پ
ریزي آموزش  نامه پژوهش و برنامه فصل». هاي موجود دانشگاه مجازي: بازخوانی روایت). «1386عطاران، محمد. (

  .73تا  53، ص 43. شمارعالی
 با رانیا در پرورش و آموزشبدنی  تربیت تیوضع یقیتطب مطالعه). «1387فراهانی، ابوالفضل وزندي بهمن. (

  .109-97. صورزش و یحرکت علوم نامه فصل». ا وکاناداکیآمر يکشورها
بدنی از دیدگاه  هاي نوین تدریس درس تربیت موانع اجراي روش). «1391فراهانی، ابوالفضل و سلیمانی، مجید. (

  .31-23، ص1. سال اول. شماره نشریه آموزش تربیت بدنی».  هاي دولتی استان ایالم بدنی آموزشگاه دبیران تربیت
رشد جسمانی و روانی کودکان (راهنماي والدین، هاي ورزشی نقش آن در بازي). 1397قاسمی نژاد، مه پري. (

  . چاپ چهارم. ناشر بامداد کتاب.معلمان و مربیان تربیت بدنی)
بررسی نقش دانشگاه هاي مجازي در دستیابی به اهداف آموزش «. )1390(رانک. ف ساالریان. اسمین ویو، مدانل

  .151-131ص، 4شماره  .اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فناوري ».عالی
. شماره نشریه دانشور پزشکی». آموزش دروس در تلفیق با تربیت بدنی و ورزش). «1380د. (امیراحم سید ،مظفري
  .70- 65، ص 8
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An integrated physical education training method based on Olympism 
 

Mohammad Hossein Mirsoleymani1, Ebrahim Arian Fard2 
 
Abstract 

Integrated physical education training method is one the novel education 
methods that fosters the exploratory and critical thinking spirit of the child and 
tries to provide the opportunity of experiencing and discovering in a student-
based manner such as educational-physical games so that he/she learns notions 
such as morality, the rule of law, the cultural norms, the scientific principles of 
mathematics and experimental sciences, religious thoughts and literature. 
Developed countries have recently been employing the integrated training 
method of physical education through a combined teaching method in their 
schools. The importance and necessity of combined teaching method of physical 
training, based on the targets of Olympism, have caused educational processes 
to form in our country in recent years in order to take advantage of this method. 
These include establishing in-school Olympiads, compilation and translation of 
Olympics educational books in schools, and establishing courses to train 
ambassadors for Olympics education method. The present article describes the 
importance and necessity of integrated training method of physical education 
based on Olympism and presents the experience of training Olympic 
ambassadors, the solidarity commission of the Islamic Republic of Iran 
Olympic committee as a successful experience for the sixth-grade students of 
Sama School, the Eglid branch. Creating a dynamic learning environment and 
combining the topics of experimental science and heavenly gifts for students to 
familiarize themselves with the philosophy of the Olympics created a spirit of 
research and vitality among students. 
Keywords: Education, Integrated Physical Education , Physical Education, 
Olympism. 
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