
 

  

  (13981126 - 1وریایش آموزشی امام صادق علیه السالم ) –مجتمع فرهنگی 

 11 از   1 صفحه 
ــسن

 ص
د

ــــ
دق

ا
 

نی
بد

ت 
بی

تر
 /

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 علیه السالمنامه تربیت بدنی مجتمع امام صادق نظام

 

 اسناد باالدستی .1

 (05/07/1390 –)مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .1.1
  ارزشها و بند یک اهداف کالن،که به سالمت جسمانی و نشاط دانش آموزان اشعار دارد.بیانیه  10بند 

 (28/06/1391 –)مصوب شورای عالی آموزش و پرورش  برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران .1.2
 بیانیه حوزه های تربیت و یادگیری» 

 ... حوزه پنجم: سالمت و تربیت بدنی
شهای عنوان امانت الهی و بکارگیری رو به دنبال برقراری سالمت کامل جسمی و روانی دانش آموزان به این حوزه
یهای بدنی و حرکتی، تبیین رو شهای تفریحی سالم و ترویج بهداشت ام فعالیت جسمانی، ارتقای توانایدرست انج

اندامی و توانمندسازی افراد در تسلط بر  و اصول سالم زیستن و پیشگیری از ایجاد بیماری و اختالل و معلولیتهای
 .رفتار خود و حفظ سالمت است

  مهارتهای حرکتی و آمادگی جسمانی؛ 
 های ورزشی؛  بازیها و رشته 
  تفریحات سالم؛ 
  اصول تغذیه سالم و متوازن؛ 
  ایمنی و پیشگیری از آسیبهای فردی و جمعی در ابعاد و شرایط مختلف؛ 
  فردی و عمومی؛ مهار تهای زیستی و بهداشت 
  نظام مراقبت از سالمت جسمانی و روانی با تأکید بر سالمت فرد، خانواده و اجتماع؛ بهداشت بلوغ و

 سالمت نوجوانی. 
 های کلی: در سازماندهی محتوای این حوزه در کلیه دوره های تحصیلی باید ابعاد جسمانی، یجهت گیر

 ...« ی مورد توجه قرار گیرد.عقالنی، اجتماعی، روانی و معنوی به صورت تلفیق
 (28/06/1391 –)مصوب شورای عالی آموزش و پرورش  اهداف تفصیلی برنامه ملی درسی .1.3

 ارتباط با خویشتن:»... 
 خویشتن یو روح یجسم یهاییو توانا ازهاین ق،یشناخت عالحوزه علم: 
 حوزه عمل: 
 هاي جسمي و روحي(پیشگیري از اعتیاد و سایر بیماريهاي  هاي اولیه ،راههاي زندگي سالم )کمكکسب مهارت

 «...  و تالش در ارتقاء ورزش مورد عالقه  یورزش هیپا یهامهارت لیتکم 
 السالم علیه صادق آموزشی امام-فرهنگی مجتمع رسالت بیانیه .1.4

 :داندمی ضروری را زیر موارد به توّجه خود، کیفیت مستمر ارتقای و اهداف تحّقق برای مجتمع»... 
   ...« .روان و جسم سالمت با همراه اعتقادی و علمی فزایندۀ . رشد6... 
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 مجتمع امام صادق علیه السالم 5در  3اهداف کلی  .1.5
 :5و  4اهداف »... 
 توانمند کارآمد -4
است و  افتهیاش را و بالفعل کردن امکانات بالقوه یدرون یاست که قدرت ظهور استعدادها یفرد «توانمند»
و بااراده بودن را در  ندهیبه آ دیام ،یریمشورت پذ ،یت، تالشگرأجر زه،یهمچون: تخصص، تعهد، انگ ییهایژگیو

 شیخو یهایتوانمند بر هیو با تک یاله داتییاست که با شرط تأ یدانش آموز «کارآمد». خود فراهم نموده است
 .کندیها را جبران مو فاصله یافتادگعقب یو باقدرت ابتکار و نوآور شکندیها را مبستبن
 یبلندهمت با نگاه تمدن -5

قوي، عزم جزم  هها ارادبه آن دنیتحقق بخش یرا انتخاب نموده و برا یاست که اهداف بلند و عال« بلندهمت» یفرد
 ...« مستمر دارد. یو سع

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیاستهای راهبردی .2

 :مدظلهای بیانات امام خامنه .2.1
یک سرمایه اندوزی است. من اعتقاد دارم ورزش برای همه یک فریضه عمومی است. البته منظورم برای جوانان ورزش کردن  .2.1.1

ای بروند؛  ای را هم رد نمی کنم، اما توصیه نمی کنم که همه جوانان سراغ ورزش حرفهای نیست. ورزش حرفه ورزش حرفه 
 ((1379/12/08 .نه. ورزش برای سالمت و حفظ نشاط است

جوانی، دوره توانایی است. این توانایی در چه چیزهایی باید به کار برود؟ به اعتقاد من، باید عمدتًا در تحصیل ببینید؛ دوره  .2.1.2
به کار رود. این سه مورد،  -که ورزش باشد  -علم، در ایجاد صفای نفس و روحیه تقوا در خود و ایجاد نیروی جسمانی در خود 

من بپرسند که شما از جوان چه میخواهید؟ خواهم گفت: تحصیل، تهذیب و عمده است. یعنی اگر در یک جمله کوتاه از 
 (07/02/1377) .ورزش. من فکر میکنم که جوانان باید این سه خصوصّیت را دنبال کنند

تر هم کسانی بینم حّتی از من مسن  آیم و گاهی میی من این است که جوان ها به من نگاه کنند. من وقتی به کوه می  توصیه .2.1.3
از این رو توصیه  ...برم کنند، واقعًا لّذت می آیند که با استحکام و استقرار جسمانی و قرص و محکم این راه را طی میمی 
سال ها، هم مردها و هم زنها. زنها هم باید ورزش کنند. گاهی کنم همه ورزش کنند؛ هم جوان ها، هم پیرها، هم میان  می

بینم که با چادر  روم، خانم هایی را می عکس به طرف پایین میه از پایین به باال می آیم، یا بکه « ُکلک چال»من در همین راه 
حال که قسمتی از این راه، بسیار ناهموار و یا به قول ما مشهدی ها قلب است، درعینکنند. با این مشکی این راه را طی می
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طور زنها و همچنین آیند. خوب؛ این هّمت است دیگر. من اینشکی می کنند و با چادر م خانمها این راه ناهموار را تحّمل می
 (02/06/1375). کنم روند، بسیار تحسین می کنند و می افراد مسّنی که این راه های طوالنی را طی می

 ین به دین و به انقالبها و مؤمن روح ورزش ایمان و تقوا و پاکدامنی است. اگر بخواهید این کار را بکنید، شما باید حزب الّلهی .2.1.4
ها را در سر تا سر میدان ورزش بیاورید و به کارهای حّساس بگمارید... باید فضای محیط کار را طوری کنید که حزب الّلهی 

شود آمد... محیط ورزش را، محیط دینی و اسالمی، محیط توّسل و توّجه  بیایند. مؤمنین به انقالب، احساس کنند که می
های مؤمن به  طور پیش خواهد رفت. وقتی پای بچهخواهید ورزش پیش برود، این به خدا قرار دهید. اگر می و محیط اعتقاد

ی مهمی است  میدانی برسد و راه آنان باز باشد، البته پیش خواهند رفت؛ کار خواهند کرد و خوب خواهد شد. این، آن نکته
 (8/10/1375) .ی روح ورزش باید دنبال شودکه در زمینه

باید محیط ورزش را محیط معنوی کنید. محیط معنوی، همان محیط پهلوانِی دیرین ورزشکاران قدیمی خوِد ماست؛ آنهایی  .2.1.5
کردند و با  بوسیدند؛ آنهایی که همیشه ورزش را با نام خدا شروع می شدند، خاک گود را می که وقتی وارد گود ورزشی می

ه شروع میبسمبا  -کردند  نام خدا تمام می گونه کشوری است. محیط ورزش کشور ما این -کردند  کردند و با دعا تمام می الل ّ
  .آن، محیط معنوی، جوانمردی، ایمان، تقوا، پاکدامنی و پارسایی و محیط معنوّیت و درخشندگی روحی و نفسانی است

(15/06/1376) 
است.  یرانیورزش ا کیام.  دهیا خبر ندارند. مثاًل من ورزش چوگان را دماست و مردم از آنه یکه بوم دیبگرد ییدنبال ورزش ها .2.1.6

! ستیچوگان چ میدان ی. اصاًل نممیستیچوگان را بلد ن یما اصاًل باز یکنند. ول یم یمعمول است، چوگان باز ایاالن هم در دن
از ورزش  یبعض رینظ ،یبوم یها ورزش شماست. تیچون جزو فرهنگ شما و اصاًل جزو مل د؛یکن ندهو ز ایرا اح نهایا دییایب

هالتر  دیندارد. فرض کن یوجه چیکنند، بهتر است. آنها ه یکه آنها پرتاب م ییزهایو آن چ سکیو م سکیما از د یباستان یها
 ایدارها خود زورخانه ریبه تعب میزن یسنگ م م؛یدار یکه ما در باشگاه ها بر م یزدن خوب است. چرا سنگ زدن نباشد؟ سنگ

 ،یباز لی. مدیرا باب کن لیم دییای. بدیکن یمعرف ایرا در دن نهایا دییایب م؟ی. چرا ما سنگ گرفتن را باب نکنمیریگ یسنگ م
هم  ،یداشتاست هم به یورزش« چرخ» دینیاست. شما بب یرانیا ی ژهیدر آن است و هم ورزش و یهم تردست باست،یهم ز

 (8/10/1375)خبر ندارد. « چرخ»از  ای. دندیباب کن ایرا در دن« چرخ»است.  دیمف اریاندام بس ییبایز یمفّرح و هم برا
کمبود فضای معنوی و فرهنگی در ورزش است. یعنی در محیط  دوم ]به عنوان عامل نابسامانی فضای فعلی ورزش،[ اشکال .2.1.7

ط ورزشی ما باید محیط عفیفی باشد. عّفت، معنای محی.. ورزش، سعی نشده فضای فرهنگی اسالمی و سالمی حاکم باشد.
دهد. محیط ورزش، باید محیط عفیف خیلی عجیب و وسیعی دارد. سالمت نفس یک انسان، در هر جایی خودش را نشان می

 باشد. در آن بایستی هرزگی، شلختگی و هر چیز غیر عفیفانه مشاهده نشود. ما باید این فضا را در محیط ورزشمان به وجود
 (7/2/1377) .آوریم و اگر این باشد، در دنیا خواهد درخشید و ورزش ما ستاره خواهد شد

ورزش هم  یرسد؛ اگر اراده نباشد، حتّ  ینم یقهرمان ی و عزم راسخ نباشد، قطعًا به مرحله یقو یاراده یورزشکار اگر دارا .2.1.8
 ستندیها حاضر ن یاما بعض - ینرمش صبحگاه ،یورزش معمول -شود  یهمه راجع به ورزش گفته م نیا نکهیکند. با ا ینم

 یکند و سخت یورزش م یجوان کی یاست. حاال وقت یارادگکم  نیکار مصروف کنند؛ ا نیربع وقت شان را به ا کی قه،یده دق
کند،  یو بدنِی خودش حرکت م یجسمان یکند و با شوق و ذوق به سمت پرورش استعدادها یورزش را تحمل م یجسمان یها
 (21/12/1391) است. یشخص تیخصوص ینقطه کی نیا دهد؛یعزم راسخ را نشان م نیا

خود  ی از عرصه های ورزش حضور پیدا می کند و چشمهایی را در سرتاسر دنیا به سویادر عرصههر ورزشکار قهرماِن ما که  .2.1.9
و هویت اسالمی کشور و ملت ما؛ هرچه در این زمینه ها تالش کنید، ی است از احساسات ملی اجلب می کند، در واقع ترجمه

 (14/7/1383) .تالِش باارزشی کرده اید
 (15/6/1376) خواهید ورزش عمومی و همگانی شود باید ورزش قهرمانی را هم تقویت کنید.ا گر می .2.1.10
جوانان را چگونه  جانیکه ه میاوریدر ذهنمان ب ینگران کیسؤال و  کیرا به عنوان  نیا دیکه نبا میبگو یطور نیا خواهمیمن م .2.1.11

 جانیکه عالقه دارد ه رودیم ییباز باشد، جوان خودش به آن جا یزندگ دانیمختلف، م ینه. اگر در بخشها م؛یارضاء کن
 -در آن آشکار است. مثاًل ورزش  جانیهست که ه ییزهایاست. چ یدر منطقه خاص جانیه د؛ینیبب خودش را ارضاء کند.
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و  بالیوال یگونه است و با نوع باز نیفوتبال ا عتیاست. طب یجانیحادثه ه کی -از ورزشها مثل فوتبال  یوص بعضبخص
است. ورزش به  ادیز نهایو امثال ا جانیو ه بارزهاست که در آن، م یبافت ،یکه اصاًل بافت باز نیفرق دارد؛ از جهت ا سیتن

آشکار  جانشانیاست که ه ییزهایآن چ نهایاست؛ اما ا زیانگ جانیهم ه یهنر یاست. کارها یجانیامر ه کی یطور کلّ 
 -هرچه که هست  -. اگر جوان بتواند منطقه مورد عالقه خودش را ستیمنطقه ها ن نیفقط مخصوص ا جان،یه..است.

تنم بود،  یکه من جوان بودم و لباس طلبگ یرا در خود ارضاء کند. مثاًل آن هنگام جانیآن ه تواندیم یکند، به راحت دایپ
. شدیارضاء هم م جانیو آن ه میداشت جانیحال ما هم ه نیوجود داشت؛ اما درع طیمح یتهایلباس و محدود یتهایمحدود

بود که چهار، پنج نفر  یسخت باشد. جلسه شعر یلیشما خ یبرا نیچگونه؟ من به شعر عالقه داشتم. ممکن است باور ا
 نیا. خواندندیو شعر م زدندیو راجع به شعر حرف م نشستندیه شعر عالقه مند بودند، دو ساعت، سه ساعت مکه ب یدوست
 دانیدر م ستیفوتبال کیکه  کندیرا به همان اندازه ارضاء م جانشیه هیمقوله عالقه مند است، روح نیکه به ا یکس یبرا

به عنوان  دیکه ما با یکار.ستندیمحدود ن دانهایم ن،یفوتبال. بنابرا یتماشا نیعالقه مند به فوتبال در ح کی ایفوتبال، 
مخصوص  یدولت و بخشها ریاعم از دولت و غ -و به کشور عالقه مندند  توانندیکه م یهمه کسان زیو ن میمسؤوالن کشور بکن

که از  یروند نیبا هم ،یاله قیاگر به توف یعنی ...و سالم جوانان باز شود حیصح تیفعال یبرا دانیاست که م نیا -جوانان 
را  یجوان جانیدر مقابل جوانان گشوده شود، جوانان خواهند توانست آن ه تیکار و فّعال دانیرفته، م شیاّول انقالب هم پ

 (7/2/1377) است، ارضاء کنند. یکه جزو برکات جوان
 
 

 روش دسته بندی و حرکت به سوی اهداف اختصاصی مقاطع .2.2
البته از آنجا که  و رفتار تنظیم شده است. ، گرایشبینشی اهداف اختصاصی هر مقطع تحصیلی، بر اساس سه گانه

در سنین پایین کودکی، آنچه مهم است، رفتارهای گرایش ساز است، در اهداف تفصیلی مقاطع نیز ابتدا از رفتارهای 
رفتاری مبتنی بر توانمندی و مهارت، به عنوان اهداف گرایش ساز شروع کرده و پس از آگاهی بخشی، اهداف عملی و 

 این سه گانه و دسته بندی هر یک از این سه گانه به شرح زیر است: ترتیبی در نظر گرفته شده است.
 حوزه گرایش .2.2.1

ای عالقمند شود و آن را دوست بدارد و با آن عالقه: منظور آن است که دانش آموز، صرفًا به مقوله .2.2.1.1
 عارض و تنفر نداشته باشد.احساس دوری یا ت

به انجام آن عمل یا عملیاتی کردن آن مفهوم را نیز تمایل: دانش آموز عالوه بر عالقه،تمایل درونی  .2.2.1.2
 داراست؛ چه اینکه این تمایل، در عالم واقع منجر به انجام عملی بشود یا خیر.

 حوزه بینش .2.2.2
مخاطب است. دانش آموز در این آشنایی: منظور، رساندن اطالعات اولیه راجع به موضوعی به  .2.2.2.1

 مرحله،از موضوعی مطلع می شود. این اطالع ممکن است فاقد عمق و شناخت جدی باشد.
مفهوم مورد نظر به صورت یک دریافت درونی، قدرت تفکر، مقایسه و حرکت آگاهی: در این مرحله، .2.2.2.2

 دانای به موضوع است. اودر مسیر رسیدن به هدف را در مخاطب ایجاد می کند و در واقع،
 حوزه رفتار .2.2.3

 عالیت خاص بوده و یا می تواند مانع از بروز مشکلی شود.یی: دانش آموز قادر به انجام یک فتوانا .2.2.3.1
 مهارت: دانش آموز عالوه بر توانایی،مهارت و توانمندی ویژه بر فعل یا ترک فعلی را پیدا کرده و در .2.2.3.2

 ران،آموزش ابتدایی دهد.آینده می تواند، در مقام مربی،آن را به دیگ
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 عمومی اهداف کالن .3

 تکامل روح یبرا یاله یو امانت هیهدنگرش به جسم به عنوان  .3.1
 خویش و ظرفیتهای آن و تالش برای شکوفاسازی ظرفیتها یجسم یهاییو توانا ازهاین ق،یشناخت عال .3.2
 سالمت خانواده و اجتماعنسبت با سالمت جسمانی و فهم سالمت فردی در  .3.3
 آمادگی جسمانی و مهارتهای حرکتیافزایش  .3.4
  ی مناسبورزش یو رشته ها هایبازآشنایی با  .3.5
 و جهت دهی اوقات فراغت دانش آموزان در خارج از محیط مدرسه سالم حاتیتفرآشنایی با  .3.6
 بسترسازی برای ایجاد عالقه بیشتر به ورزشهای گروهی جهت تقویت روحیه کار تشکیالتی .3.7
 یو جمع یفرد یبهایاز آس یریشگیپ و فهم روشهای زندگی ایمن برای بهایحفظ بدن از خطرها ،آس .3.8
 ارتقاء نشاط برای حضور فعال تر در خانواده، مدرسه و اجتماع .3.9
 در حین ورزش سالم و متوازن هیتغذ اصولآشنایی با  .3.10
 آشنایی با اصول حرکت درمانی و اصالح حرکتی برای پیشگیری یا درمان ناهنجاریهای جسمی .3.11
 ی سلحشوری و دالوریو ارتقاء روحیه ت برخورد با مسائل زندگیارده و جرأ تقویت عزم و .3.12
 سازی و مواجهه درست با تمدنهای مخالفبا افق تمدن تقویت کارآمدی و توانمندی دانش آموز .3.13

 اهداف اختصاصی .4

 دبستان دوره اول .4.1
 یورزش یهاتیو فعال یبدنتیدر ساعات درس ترب یو اخالق یاصول اسالم تیبه رعا یمندعالقه .4.1.1
 یو تندرست یجسمان یبه کسب آمادگ عالقه .4.1.2
 ینظافت و عادات بهداشت تیبه رعا لیتما .4.1.3
 یو تندرست یاز سالمت یمندبه بهره لیتما .4.1.4
 یگروه یهاتیو فعال هایبه شرکت در باز لیتما .4.1.5
 اءیحمل اش و نشستن ستادن،یراه رفتن، ا در یبدن حیصح یهاتیبا وضع ییآشنا .4.1.6
 آن یهااز آزمون یو برخ یو حرکت یجسمان یآمادگبا  ییآشنا .4.1.7
 آشنایی با اصول اولیه تغذیه حین ورزش .4.1.8
 یبهداشت ورزش یاز اصول اساس یآگاه .4.1.9
 مختلف و متنوع یهادر پاسخ به محرک یحرکت– یادراک یتواناها کسب .4.1.10

 دبستان دوره دوم .4.2
 گرانینظم و انضباط و احترام به حقوق د تیبه رعا یمندعالقه .4.2.1
 اوقات فراغت یسازیو غن هاتیلذت بردن از فعال یبرا یورزش یهابه کسب توسعه مهارت عالقه .4.2.2
 ورزش اقتصادی و اجتماعی سیاسی، نقش با شروع آشنایی .4.2.3
 یآموزشگاه جیرا یرشته ورزش یبا برخ ییآشنا .4.2.4
 هااز آن یریشگیو نحوه پ یصدمات ورزش جادکنندهیعوامل ا یبا برخ ییآشنا .4.2.5
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 بلوغ )برای دختران( از ناشی یاحساس و جسمانی فیزیولوژی، تغییرات از آگاهی .4.2.6
 یحرکت یهاتیو محدود هاتیقابل شناخت .4.2.7
 ( یحرکات مهارت،یانتقال ریحر کت غ،ی)حرکات انتقالیادیبن یهامهارتصحیح انجام  ییتوانا .4.2.8
 یورزش یهاتیفعال قیاز طر یریپذتیو مسئول یتعاون، همکار هیروح پرورش .4.2.9
جهت تقویت هوش  یورزش یهامربوط به رشته یابداع ،یهیتشب ،یدیتقل ،یدر حرکات تعادل مهارت .4.2.10

 حرکتی و همگامی با ورزش همگانی
 یو تندرست یجسمان یآمادگ ناتیدر انجام تمر مهارت .4.2.11
 یو پرورش انهکودک یهایباز یبرخ یدر اجرا مهارت .4.2.12

 متوسطه دوره اول .4.3
 و مقررات و حفظ نظم  نیاز قوان یرویبه پ عالقه .4.3.1
 حین ورزش هیتغذ و تبا اصول بهداش ییآشنا .4.3.2
 در ورزش یمنیو نکات ا جیرا یورزش یهابیآس یبا بعض ییآشنا .4.3.3
 (یگروه رشتهکی ،یانفراد رشتهکی) یدر حداقل دو رشته ورزش یو مهارت نسب ییآشنا .4.3.4
 استعدادیابی ورزشیفیزیولوژی جسمی در بستر فرآیند آشنایی با استعداد ورزشی متناسب با  .4.3.5
 یو ارتباط آن با سالمت یجسمان یآمادگ تیاز اهم یآگاه .4.3.6
 متناسب با استعداد یافته شده یورزش یهااز دانش و فنون مربوط به مهارت یآگاه .4.3.7
 یورزش یهاو مقررات حاکم بر رشته نیاز قوان یآگاه .4.3.8
 پسران( یاز بلوغ )برا یناش یو احساس یجسمان ،یولوژیزیف راتییاز تغ یآگاه .4.3.9
 ها و حفظ تناسب اندام یدر بهبود ناهنجار یجسمان یهاتیو فعال یبدنتیاز نقش ترب یآگاه .4.3.10
 ییدانش آموزان و شکوفا یو رشد اجتماع یلیتحص تیدر موقع یبدنتیاز نقش ترب یآگاه .4.3.11
 آن یاستعدادها
 اوقات فراغت یسازیدر غن یبدنتیاز نقش ترب یآگاه .4.3.12
 یو مفاسد اجتماع یدر کاهش انحرافات اخالق یبدنتیاز نقش ترب یآگاه .4.3.13
 ژهیو یهاتیو گذشت در موقع ثاریا ییها و تواناو احترام گذاشتن به آن گرانیحقوق د تیرعا .4.3.14
 یورزش یهادر انجام مهارت یکیومکانیو ب یاصول حرکت یبرخ یریکارگدر به مهارت .4.3.15
 یآموزشگاه جیرا یورزش یهاو مقررات حاکم بر رشته نیقوان تیدر رعا مهارت .4.3.16
 در لحظات دشوار یو منطق حیصح یریگمیو احساسات و تصم جاناتیدر کنترل ه مهارت .4.3.17
 یورزش یهاتیو تعاون در فعال یمشارکت هیو داشتن روح تیدر خالق مهارت .4.3.18
 ژهیو یهاتیگروه در موقع یو رهبر تیدر هدا مهارت .4.3.19

 متوسطه دوره دوم .4.4
 هاآن از بردن لذت و ورزشی هایرشته هایمهارت توسعه و ، یاددهییادگیری به تمایل .4.4.1
 ورزش در ایمنی نکات و اولیه هایکمک اصول کارگیریبه و رایج ورزشی هایآسیب به نسبت آشنایی .4.4.2
 سنجش ابزار و تقویت،حفظ هایروش سالمتی، و جسمانی آمادگی دهندهتشکیل عوامل از آگاهی .4.4.3

 آن
 ورزشی هایمهارت در مؤثر بیومکانیکی و حرکتی اصول برخی از آگاهی .4.4.4
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 بهبود جهت در ورزشی هایفعالیت کارگیریبه و وزن کنترل و تغذیه بهداشت، اساسی اصول از آگاهی .4.4.5
 هاآن

 دخانیات و عوارض به اعتیاد و اجتماعی مفاسد و انحرافات کاهش در بدنیتربیت نقش از آگاهی .4.4.6
  نیروزا و محرک مواد از استفاده

 ورزش اقتصادی و اجتماعی سیاسی، نقش آگاهی از .4.4.7
 بدن مختلف هایدستگاه بر آن تأثیر و ورزش فیزیولوژی، نقش به نسبت دانش .4.4.8
فراغت در داخل و  اوقات سازیغنی استفاده از مهارتهای کسب شده در مدرسه برای حهت دهی و .4.4.9
 خارج مدرسه
 هایکمک اساسی اصول از مناسب استفاده و ورزشی هایفعالیت حین ایمنی اصول کاربرد توانایی .4.4.10

 ورزشی هایآسیب با شدنمواجه هنگام در اولیه
 ورزشی  هایفعالیت در پذیری و رهبری گروهمسئولیت و وظیفهانجام  در توانمندی .4.4.11
 تندرستی در حد اداره یک گروه ساده و جسمانی آمادگی تمرینات انجام در مهارت .4.4.12
گروهی در حد اداره  رشتهیک و انفرادی ورزشی رشتهیک حداقل اساسی هایتاکتیک در اجرای مهارت .4.4.13

 یک گروه ساده

 اصول حاکم .5

، آگاهی، مهارت و است متولی اصلی که مدرسه متولی تربیت بدنی دانش آموز نیست. بلکه در کنار خانواده .5.1
 عالقه متناسب ورزشی دانش آموزان را به ایشان منتقل خواهد کرد.

 و ،حرکات پایهی ورزشیگذرانده، نهایتًا با اصول اصلی تغذیهدانش آموزی که همه مقاطع را در مجتمع  .5.2
شنای کرال سینه،یک رشته ورزشی انفرادی و یک  آشناست و حداقل های مهارت عمومی مهارتهای آمادگی جسمانی

 را دارد.رشته ورزشی گروهی 
ی که مسیر قهرمانی را ، اما همراهی با دانش آموزانقهرمان پروری ورزشی از اهداف و اولویتهای مجتمع نیست .5.3

طی می کنند در صورتی ممکن خواهد بود که ضمن حفظ همه معیارهای اعتقادی، اخالقی و انضباطی،در زمینه درسی، 
موز و . این تعامل با تعهد دانش آالاقل از میانگین معدل کل پایه، بیش از یک نمره کمتر نشود ایشانمعدل هر نیمسال 
 پذیرد.میخانواده او صورت 

یکی از مهمترین وظایف هر مدرسه، تشکیل پرونده ورزشی دانش آموز از بدو ورود به مجتمع است و این  .5.4
 پرونده، پس از ورود به مقطع بعد، در اختیار آن مقطع قرار می گیرد.

مناسب،با جلسات استفاده سالنهای ورزشی و استخر خود را با تخفیف امکانات و قسمتی از  بایدمجتمع  .5.5
اوقات فراغت آنها،به سوی فضای تعلیم دهی جهت تا مشوقی باشد برای ش آموزان تنظیم و برنامه ریزی کنداولویت دان

 .عدم ورود دانش آموزان به برخی محیطهای نامناسب ورزشی خارج از مدرسه وداده شده در مدرسه 
ک خانواده سعی کند خود باید به کمچنانچه دانش آموزی در بین مقاطع به جمع دانش آموزان مجتمع بپیوندد،  .5.6

 .را به سیر معمول و جریان ورزشی مدرسه برساند
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سعی می کند حتی المقدور در اوقات فوق در قبال دانش آموزانی که به صورت میان پایه می پذیرد مجتمع  .5.7
دید صالحو ضرورت . در صورت و مساعدتهای الزم را مبذول دارد برنامه یا تابستان،شرایط جبران را فراهم نماید

 مدرسه، دانش آموز باید با هزینه خانواده، در مدتی معین، سرفصل آموزشی عقب افتاده را جبران نماید.
 اجرایی تربیت بدنی هر مقطع باید تا پایان هفته اول اردیبهشت همان سال آماده شده و قابل ارائه باشد.برنامه  .5.8
برنامه ها و کالسهای تربیت بدنی مجتمع در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هایی اجرایی، اخالقی و انضباطی  .5.9

اجرا می گردد که مسئولیت ابالغ، اجرا و نظارت بر آن، با مدیر همان مقطع  -که به پیوست همین سند خواهد آمد–
 است.

نجام سیر درس تربیت بدنی داشته باشد، این امر چنانچه دانش آموزی بنابر هر دلیل،مشکل و مانع خاصی در ا .5.10
 باید در شورای همان مدرسه مطرح شده و نسبت به بهبود شرایط، اتخاذ تصمیم گردد.

هیچ مدرسه ای نمی تواند خارج از برنامه مصوب، اقدام به برگزاری کالسهای ورزشی در ساعات مدرسه یا  .5.11
 ساعات فوق برنامه نماید.

در صورت  ،زنگ بازی و ورزش دانش آموزان را برای سایر برنامه ها تعطیل کند.ایدحتی المقدور نبمدرسه  .5.12
 مصوبه شورای مدرسه و تأیید مدیر مدرسه است.این امر، نیازمند  ،ضرورت
 سایر آموزشهای تکمیلی، باید در ساعات فوق برنامه انجام پذیرد. .5.13
 در جلسات دانش اموزی استخر، سوناها و جکوزی تعطیل است. .5.14
  مدرسه ممنوع است.ورزشی  عمومی و خوانی های متعارف در فضاهایکری .5.15
امکان پذیر خواهد « نظام جذب و گزینش مجتمع»ی جذب و بکارگیری دبیران مجتمع، صرفًا در چارچوب نحوه .5.16

 بود.
که توسط آموزش و پرورش تهیه شده، باید توسط دبیر خوانده شده و تسلط دبیر تربیت بدنی راهنمای کتاب  .5.17

 دبیر بر محتوای آن، توسط مدیر احراز گردد.
مجتمع، اردوی صرفًا ورزشی ندارد و برای برگزاری هر اردوی ورزشی، باید پیوست فرهنگی آن اردو، جداگانه  .5.18

 تدوین شده و به تأیید شورای مدرسه برسد.
اسالمی است. البته در بحث مسابقات ورزشی، اولویت مجتمع با شرکت در مسابقات چند جانبه بین مدارس  .5.19

 امکان پذیر است. 5.3شرکت در مسابقات منطقه ای با مالحظه شرایط انضباطی و علمی مندرج در بند 
اهدا گردد. این تشویق، « آیین نامه تشویقی و تنبیهی دانش آموزان»جوایز ورزشی باید در قالب و چارچوب  .5.20

 الزم است همسو با شرایط عمومی دانش آموز صورت پذیرد.
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 جداول ورزشهای مقاطع .6

 

 جنسیت پایه
ساعت 
مصوب 
 آ.پ

ساعت 
اجرایی 
در 

 مدرسه

ساعت 
مطلوب 
)الزم 
 االجراء(

 مالحظات یمیمواد تعل

پیش 
 1دبستانی 

 آموزش حرکات پایه .1 4 2 - دختر
 ورزش پایه: ژیمناستیک .2
 بازیهای گروهی کودکانه و مفرح .3
 ورزشی -نوبت استخر تفریحی 4حداکثر  .4

از بازیهای  حتی المقدور باید -
 توپی رایج پرهیز گردد.

اولویت با بازیهای بومی  -
 ایرانی است.

 4 2 - پسر
 شیپ

 2 یدبستان
 4 2 - دختر
 4 2.5 - پسر

 اول
 مهارت افزایی در حرکات پایه .1 4 4 2 دختر

 ورزش پایه: ژیمناستیک .2
 آشنایی با ورزشهای توپی رایج .3
 نوبت استخر تفریحی 8حداکثر  .4

هدف، عالقمندسازی مهمترین 
 به ورزش است.

 4 4 2 پسر

 دوم
 4 4 2 دختر

 4 4 2 پسر

 سوم
 آموزش شنای کرال سینه  .1 4 4 2 دختر

 ثانیه 15پای دوچرخه در آب برای  .2
آموزش اضافه در ساعات 

 4 4 2 پسر درسی مجاز نیست

 چهارم
 پسران: 4 4 2 دختر

آشنایی با ورزشهای  -
 تکواندورزمی خصوصًا 

مهارت افزایی ورزشهای -
 توپی

 دختران:
آشنایی با ورزشهای  -

شاداب و پرتحرک خصوصًا 
ژیمناستیک و ورزشهای 

 رزمی
مهارت افزایی ورزشهای -

 توپی 

می توان مسابقات گروهی 
 4 4 2 پسر طناورز را نیز برگزار کرد

 پنجم
 شروع آگاهی بخشی در مورد نقش 4 2 2 دختر

 4 4 2 پسر ورزش اقتصادی و اجتماعی سیاسی،

 ششم
نوبت استخر  8حداکثر  4 2 2 دختر

 4 4 2 پسر ی در طول سالحیتفر

 هفتم
 3 2 2 دختر

شروع به آموزش تخصصی رشته ها )هر دانش آموز 
 رشته توپی و یک رشته رزمی را فرا بگیرد ( 2باید 

و  یورزش یابیاستعداد
 3 2.45 2 پسر در سال هفتم یتخصص

 هشتم
 3 2 2 دختر

نوبت استخر  8حداکثر 
 ی برای هر سه پایهحیتفر

 3 2.45 2 پسر

 نهم
 3 2 2 دختر

 3 2.45 2 پسر

 دهم
 3 1 2 دختر

تکمیل آموزش تخصصی رشته ها در حد مربی  .1
)به نحوی که هر دانش آموز بتواند در یک  3درجه 

 آموزش دهد(فضای آموزشی،رشته مزبور را 
،هر دانش آموز فقط یک 11و  10 در هر دو پایه .2

 رشته را ادامه می دهد.

جلسه استخر  8 حداکثر
ورزشی برای پایه -تفریحی
 12و حداکثر  11و  10های 

جلسه استخر برای پایه 
 دوازدهم

 3 1.5 2 پسر
 3 1.45 2 معارف

 یازدهم
 3 1 2 دختر
 3 1.5 2 پسر
 3 1.45 2 معارف

 دوازدهم
 4 1 2 دختر

در قالب تفریح و بازیابی نشاط به صورت استخر و 
 ورزشهای توپی برگزار می گردد.

بهتر است در مسابقات پایه ها 
 حضور یابند

 4 1.5 2 پسر

 4 1.45 2 معارف

  توضیحات جزئیات جدول، صفحه بعد 
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 :برخی توضیحات 
گروهِی شاداب و مفرح انفرادی یا گروهی کودکانه ، غیر از ورزشهای تخصصی در مقطه پیش دبستانی، بازیهای  -

 مطرح شده )حرکات پایه و ژیمناستیک( است.
بار در هر سالتحصیلی، برای هر پایه اردوی کوهنوردی برگزار می نماید. این اردوها باید سبک  3هر مقطع، الاقل  -

 ی جذب به این ورزش صورت پذیرد.بوده و با صبغه
مدیر مقطع پیش دبستانی الزم است در اولین فرصت، جزوه ای پیشنهادی برای بازیهای بومی و غیرتوپی کودکانه  -

 فراهم نمایند.
ماهه است. این  9، تعداد مزبور در طول سالتحصیلی  ورزشی-نوبت استخر تفریحیمنظور از تعداد جلسات  -

 تعداد جلسات، پایگاههای تابستانی را در بر نمی گیرد.
تعیین شده برای هر مقطع،می توانند در ساعات فوق برنامه ثبت نام  بیش از تعداد جلسات استخرمتقاضیان  -

 نمایند.
 منظور از ورزشهای رزمی، ورزشهای رزمی است که حاوی شرایط زیر باشد: -

o  از ورزشهای متداول و متعارف باشد 
o دارای فدراسیون باشد 
o درگیری کامل در آن انجام نپذیرد 
o آموزش تجهیزات خطرناک و تهاجمی در آن ممنوع باشد )ممنوع گردد( حمل و 
o )رویکرد دبیر رشته، انقالبی و اخالقی باشد )شبیه رزم انتظاران  
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 ساختار اجرایی .7

که به اقتضا و صالحدید می تواند از برخی دبیران ورزش نیز دعوت به عمل ،همان مدرسهدر هر مدرسه،شورای  .7.1
 محتوایی و اجرایی درس تربیت بدنی است.آورد،مسئول برنامه ریزی 

 مدیر همان مقطع است. ،ی تربیت بدنیبرنامه هاحسن اجرای مسئول نظارت بر  .7.2
بندی، انعقاد قرارداد و نظارت بر اماکن ورزشی عمومی مجتمع، مدیر اجرایی مجتمع مسئول چینش، جلسه .7.3

 خواهد بود.
در هر پایه و مقطع است که  احراز اهداف ورزشی درصد از حق الزحمه نهایی مربیان ورزشی، منوط به ده .7.4

 توسط مدیر برآورد شده و نهایتًا پس از اعالم مبتنی بر آمار دقیق به دبیر، به ایشان پرداخت خواهد شد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


