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بدنی یتتربیکردهای روبر اساس  مدارس راهکارهای شاداب سازی
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 چکیده
 کامل کننده رسالت آموزش و پرورشتواند ینمبه تنهایی امروزه، در مدارس علم و دانش 

یدن علم و دانش، تواند در به ثمر رسمی های تربیتی از جمله تربیت بدنییتالفعباشد بلکه 

 یزهدف از انجام این پژوهش، شناسایی راهکارهای شاداب سا تأثیر بسزایی داشته باشد.

 در شهرستان آران و بیدگل بدنی در مدارس متوسطه دومتربیت مدارس بر اساس رویکردهای

شد. روش گردآوری اساس روش تحلیل مضمون انجام  بود. رویکرد پژوهش کیفی و بر

گیری غیر تصادفی هدفمند اده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و از روش نمونهها استفداده

بدنی یتترب ، دانش آموزان متوسطه دوم و اولیا و معلماناننندگکمشارکتاستفاده شد. 

نفر از  10بدنی، یتتربنفر از معلمان  10مدارس دخترانه شهرستان آران و بیدگل بود که شامل 

گیری، رسیدن به اشباع نظری بود و از ر از اولیا بودند. استراتژی نمونهنف 8دانش آموزان و 

ها استفاده شد. نتایج نشان داد که وتحلیل مصاحبههیزروش تحلیل مضمون برای تج

 یبرگزارت بود از بود که عبار اصلی مضمون 11راهکارهای شاداب سازی مدارس شامل 

از  ی، استفادهمحل یبوم هاییباز گزاریی، برنرمش صبحگاه ی، برگزاریمسابقات ورزش

، مدارس بدنییتدر ترب نو معلما یندادن والد ن، مشارکتسطح شهرستا یورزش هایسالن
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-خانواده یسبک زندگ یازهایروز متناسب با نبه یهاورزش ی، ارائهورزش یاردوها برگزاری

مدارس در باور  یرانوپرورش و مدآموزش یریتنگرش مد ، ارتقایات منطقهامکانها و 

دادن  ، مشارکتمدرسه یبرا یورزش یزاتو بهبود تجه یدخر بدنی،یتداشتن به درس ترب

بدنی بود. درنتیجه به نظر یتمعلمان ترب یزهانگ بدنی و ارتقاییتزان در درس تربش آموناد

 ی،بیشتر در دهه حاضر و با توجه به ظهور و بروز دنیای مجاز منظور تأثیرگذاریرسد بهمی

های ورزشی، سرمایه بایستی بر راهکارهای شاداب سازی مدارس با تمرکز بر زیرساخت

 ید کرد.تأکهای نوین متناسب با سبک زندگی زشروانسانی و آموزش 

 بدنی، دانش آموزان، شاداب سازی، مدارساولیا، تربیت کلیدواژگان:

 

Identifying school happiness strategies based on physical 

education approaches (case study: secondary schools in 

Aran and Bidgol) 
T. Mandalizadeh1 

Z. Mandalizadeh2 
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Abstract 

Today, science and knowledge in schools can not be effective alone, but 

sports activities can have a significant impact on the achievement of 

science and knowledge. The purpose of this study was to identify school 

rejuvenation strategies based on physical education approaches in 

secondary schools. The research approach was qualitative and based on 
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content analysis method. Data collection method was semi-structured 

interview and purposive non-random sampling method was used. 

Participants were secondary school students and parents and physical 

education teachers of Aran and Bidgol girls' schools, which included 10 

physical education teachers, 10 students and 8 parents. The sampling 

strategy was theoretical saturation and the content analysis method was used 

to analyze the interviews. The results showed that school rejuvenation 

strategies included 11 main themes, which were holding sports 

competitions, morning exercises, local indigenous games, using city-level 

sports halls, involving parents and teachers in school physical education, and 

holding Sports camps, providing up-to-date sports tailored to the lifestyle 

needs of families and facilities in the area, promoting the attitude of 

education management and school principals in believing in physical 

education, purchasing and improving sports equipment for school, involving 

students in physical education and It was to motivate physical education 

teachers. As a result, it seems that in order to be more effective in the 

current decade and with the emergence of the virtual world, we should 

emphasize the strategies of school rejuvenation by focusing on sports 

infrastructure, human capital and teaching new sports in accordance with the 

lifestyle of society.  

Keywords: parents, physical education, students, rejuvenation, schools 
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 مقدمه

بخشد و به زندگی معنا مینشاط  اساسی انسان شادی و نشاط است. یازهاییکی از ن

های تواند قلهانسان شاد می شود.موجب نشاط روحی و سالمتی و افزایش توانایی می

سان همواره به انداشته باشد  یاطی کند و در اجتماع نقش سازنده ترسریعموفقیت را 

انی و یا تحمل . انسان درگذشته برای انجام کارهای جسمجسم قوی وابسته بوده است

در دنیای صنعتی امروز  کهیط سخت محیطی به نیروی بدنی نیاز داشت، درحالشرای

یجاد نشاط و ا جامعه صنعتی به توانایی جسمانی نیاز دارد. یهابرای مقابله با استرس

در جامعه است، مدرسه  ها برای افزایش بهداشت روانیشادابی یکی از مؤثرترین راه

باعث هر چه شاداب  ییهاو برنامه هاینهود آوردن زمتواند با به وجمی نهادیکان عنوبه

مدارس، محل خاصی را برای جوانان جهت انجام فعالیت جسمی  کردن جامعه شود.

اند زمان آموزشی بیشتری کنند. بسیاری از مدارس در تالشمنظم و ورزشی فراهم می

امتحان این  ایش نمرات دانش آموزان درریاضیات، انگلیسی و علوم جهت افزرا برای 

رسید در گذشته به نظر می .(2003، 1ویلکینز و همکارانبگنجانند ) هابرنامهدروس در 

که فقط بتوانند  باشدمی یلالتحصفارغ یاوپرورش، تولید عدهکه وظیفه آموزش

زندگی کردن را به دانش آموزان  شوق»د بود باید معتق پسینامرارمعاش کنند، اما ازا

رشد  یقتشده است. در حقسرلوحه تعلیم و تربیت خالصه در جدید. عصر «بیاموزیم

تواند با به وجود می نهادیکعنوان پایدار ما در گرو شادی پایدار است و مدرسه به
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 .(1390باشقره، شود )باعث شاداب کردن جامعه  یی،هاو برنامه هاینهآوردن زم

د اثرگذار بر جامعه خواهد خواگر در مدرسه شوق زندگی کردن به وجود آید خودبه 

یل قبیکی از علومی که برگرفته از علوم انسانی از  عنوانبهبدنی، یتترب .بود

ی و علوم طبیعی چون فیزیک، پزشکروانی، شناسجامعهروانشناسی، علوم تربیتی، 

علمی جدید که بنا به  عنوانبهاز این طریق  شیمی، مکانیک و پزشکی و... بود و

یژه روانشناسی بهره وبههای خاصی از علوم ینهزمفرد، بیشتر در  موقعیت تحقیقی

کوشد تا از راه کشف قوانین فیزیکی های علمی میگیرد و با به کار گرفتن روشیم

پزشکی  مربوط به حرکت و نیز عوامل گوناگون روانی، اجتماعی، تربیتی، آموزشی،

جسمانی و  سالمتبهموری که و... به مؤثرترین بهترین نمود پیشرفت در مسائل و ا

. مدرسه (1390باشقره، ) ها بستگی دارد دست یابدیناروانی و حرکت و یا ارتباط بین 

رشد شخصیت کودکان که  وپرورشآموزشفضای اجتماعی خاصی است که 

شود یمکه باعث شاد شدن مدرسه  حیحی صهاروشآینده هستند در پناه  سازجامعه

  .(2001، 1ریگانکند )گذاری و اداره مییهپا

تواند مدرسه را بهترین مکان برای نوجوانان و جوانان بدنی میرویکردهای نوین تربیت

شود. ولی برخی مشکالت در زمینه  هاآنتبدیل کند و باعث شکوفایی استعداد 

بودن مدرسه تحت تأثیر قرار گیرد از جمله شاد شود بدنی در مدارس باعث میتربیت

ورزشی، فضای ورزشی، نبود معلمان متخصص و اهمیت ندادن مدیر  نبود تجهیزات

مظفری باشد )تواند بر شادی مدرسه تأثیرگذار بدنی میمدرسه به امر ورزش و تربیت

ش آموزان محیط مدرسه را برای دان به عنوان یکی از راهکارها تواندآنچه می .(1388
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باشد که عوامل اجرایی نی میبدتوجه به رویکردهای نوین تربیت جذاب و شاد کند

 ازجملهاجرایی کنند  آن راتوانند با تمهیدات الزم مدرسه با حضور فعال اولیا، می

ر روی، ریگ نوردی و غیره. دیادهپبرای دختران پارک بانوان(، ها )پارکورزش در 

توان بررسی نمود چراکه در ابتدا ی را از ابعاد مختلف میتبیین موضوع، شاداب ساز

اداب کردن محیط مدرسه در کالم به ایجاد فضای مناسب و فضاسازی ظاهری منتج ش

جسمی، روحی و روانی و سرگرمی  سالمتبهبدنی در مدارس منجر تربیت شود.می

که شاداب نوان کرد تر باید علیکن با نگاهی دقیق .(2013، 1سان)شود بهینه افراد می

بهداشت روانی سالم نیازمند رعایت نمودن فقط جنبه ظاهری ندارد چون داشتن 

اصولی است که هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی دارد و در واقع شاداب سازی را در 

وجو کرد که هر یک از این موارد شامل بررسی ابعاد ظاهری و ابعاد معنوی جست

روح و روان  توانمیها مطمئنًا که با در نظر گرفتن آن موضوعات و مواردی مهم است

چراکه نوجوان باید ابتدا از درون وجودش احساس  کردجسم و جان نوجوان را شاد و 

شادمانی داشته باشد و این احساس شادمانی همان ایجاد رضایت از زندگی است که 

 (.1390)باشقره،  باید در تمام ابعاد وجودش رخنه کند

. در این اندپرداختهبر شاداب سازی مدارس  مؤثربه بررسی عوامل اندکی  تحقیقات

های شاداب سازی (، به سنجش راه1400سلطانی زرندی ) مینایی و پور راستا، پژوهش

های ورزشی دانش آموزان استان کردستان پرداختند که محتوایی و محیطی فعالیت

ریزی ط ورزشی، والدین و برنامهآموز، مدیریت مدرسه، محیشش مؤلفه معلم، دانش

اکیرپوران و ای شاداب سازی فعالیت ورزشی نتیجه گرفتند.هرا اثرگذار بر راه محتوا

                                                           
1- Sun 



 

 

 

 

266  ۱۴۰۰ پاییز و زمستان ،هیجدهم شماره ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

( سیاست شادی و نشاط در مدارس ایران را ناکافی دانسته و عنوان 1397رضایی )

کردند که برنامه اجرایی مشخصی برای ایجاد شادابی در مدارس ایران وجود ندارد و 

مطالعه ( به 2020) 1باهیرو و همکاران شود.ا اقدامات سنتی در مدارس انجام میتنه

پرداختند و در این راستا، نقش مشاوره، نگرش  آموزانعوامل موثر بر شادابی دانش 

مثبت معلمان، نگرش  مثبت دانش آموزان، امکانات و زیرساخت ها و راهبردهای 

سیادتی و ماجدی  دانستند.شادی موثر درنظر گرفته شده در مدارس را در ارتقای 

ضاهای باز و نیمه باز مدرسه، استفاده از عناصر غیرثابت و (، اهمیت طراحی ف2021)

طاهری  را بهترین ایده برای شادابی و خالقیت بیشتر دانش آموزان مطرح کردند. پویا

عالیت (، از عناصر موثر بر شاداب سازی مدارس را فضای فیزیکی، ف2019و همکاران )

لزوم طراحی مدل جدیدی از (، بر 1998) 2الوسون  عنوان کردند.های فرهنگی هنری 

منظور بازسازی و پاسخ به نیازهای چندگانه معلمان و والدین تأکید کرد. بدنی بهتربیت

بدنی از (، با تمرکز بر شادی در مدارس دبستان، سه منبع ارزش در تربیت2006) 3رایت

هاد و میل به شادی را شناسایی کرد. وی پیشن های اخالقی، ارزشجمله تعهد به حقیقت

بدنی در مدارس انگلستان ارائه های ملی تربیتکند که این منبع ارزش باید در دورهمی

( در پژوهشی دریافت احساس شادی و نشاط جنبۀ مثبت 1386) ییرضا و تأکید شود.

آورد. از نظر بال میبه دن ینی رابخوشهیجان است که تحرک فعالیت، خالقیت و 

در سالمت افراد، نشاط است. چاوش باشی و دهقان  ین عاملترمهم (1996) 4کامپتون

و شادی رابطۀ مثبت دارد. آنیسون  بانشاطبیان کردند که سالمت روانی  (1394)عفیفی 
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مثبت و  خود پندارهبدنی در مدارس شاد در توسعۀ های تربیت( فعالیت2003) 1و مولر

داری، استقالل یشتنخومؤثر است و موجب احساس شایستگی،  نفساعتمادبهزایش اف

در پژوهشی با عنوان رضایت دانش آموزان از  (1982) 2بوچر شود.یمو قاطعیت 

های گیری کرد که اکثر دانش آموزان از شرکت در فعالیتیجهنتبدنی تربیت

ها به انگیزه باال در این فعالیتبرند و اذعان کردند که با حضور بدنی لذت میتربیت

آموزان در پژوهشی با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش (1390باشقره ) یابند.دست می

ی که فعالیت آموزاندانشهای ورزشی دریافت که بین ایجاد انگیزه در شرکت فعالیت

ی وجود داشت. در پژوهشی معنادارهایی که فعالیت ندارند تفاوت ورزشی دارند با آن

یزه افراد را افزایش گان تواندیمدریافتند که نشاط  (2004) 3دیگر کوئیک و کوئیک

تحقیقات دیگر به مقایسه دهد. بین نشاط و انگیزه، نشان می داده و رابطۀ مثبت را

را موردبررسی قرار و ارتباط شادابی با سایر متغیرها در جوامع دیگر  شادابی بین معلمان

 .اندداده

ان ما به تنها دانش آموزآید این است که در مدارس نهیمسئله مهمی مآنچه به نظر 

روح برخورد ورزش توجهی ندارند، بلکه والدین و معلمان هم با این مهم، سرد و بی

درصد دانش آموزان ما در مدارس به ورزش نگاه خوبی دارند و  20 کمتر ازکنند. می

محیط  یجادا، تکواندو و ... هستند. های شنا، والیبال، تنیسدارای مهارت در رشته

عنوان یک دغدغه جدی نـزد است که به یانش آموزان مسئلهآموزشی بانشاط برای دا

شده است. ایـن مسئله یکـی از وپرورش مطرحو برنامه ریزان آموزش گذارانیاستس
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نابراین الزم است بنیازهـای اساسـی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است؛ 

عامل، تالش خود را وپرورش با همکاری و تآموزش یانمه متصدالدین و مربیان و هو

بانشاط و جذاب برای دانش آموزان  هایییطبکار گیرند تا مراکز آموزشی را به مح

 عنوانبههای بدنی و ورزشی، فعالیت .ها ارتقاء یابدتبدیل کنند تا پیشرفت تحصیلی آن

در تأثیر ورزش  سالمتی مطرح است و هیچ تردیدی یک ابزار قوی در ایجاد تحرک و

ورزش در مدارس در ها وجود ندارد، چرا که و درمان بیماری از بیماریدر پیشگیری 

تواند باعث شاداب سازی مدرسه و کاهش قالب مسابقات مختلف، تغذیه درست، می

ن استرس شود و مدرسه را به یک محیط زنده تبدیل کند و در کنار دانش آموزا

بدنی هم تربیتدر واقع،  (.1385معلمان و اولیا نیز حضور فعال داشته باشند )مظفری، 

های جسمانی، جریان رشد بخشی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکت و فعالیت

کند. های انسان کمک میسازد و به شکوفایی استعدادرا در تمام ابعاد انسانی آسان می

دارد ای و اساسی در رشد و پیشرفت هر جامعه اصلی ، نقشوپرورشآموزشنهاد 

 موضوع به پرداختن اصلی دالیل دیگر سوی از .(1386بهار و همکاران، شعبانی )

 جهان، سراسر در جوانان بین در افسردگی شیوع مدرسه، در شادی آموزش و شادی

 در زانآمو دانش رضایت بودن پایین اخیر، قرن نیم در زندگی از رضایت بودن پایین

در نتیجه با  .(2015 ،1جاویکری) است یادگیری بین افزایی هم و کشورها از بسیاری

بدنی و اثرات آن یتتربتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تاکنون پژوهشی با محوریت 

است، هدف تحقیق، شناسایی راهکارهای  نشدهانجامدر مدارس بر شاداب سازی 

بدنی در مدارس متوسطه دوم است. یتتربای شاداب سازی مدارس بر اساس رویکرده

                                                           
1 . Rijavec 
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در مبحث  یانقش و جایگاه برجستهتواند ز این پژوهش میکارکردهای حاصل ا

مدیران مدارس،  مورداستفادهمدارس داشته باشد و آموزشی  یزیرکیفیت و برنامه

 بدنی قرار گیرد.یتتربو معلمان  وپرورشآموزشمدیران 

 

 پژوهش ابزار

 از مصاحبه هاداده یمنظور گردآوربهشد.  انجام کیفی رویکرد استفاده ازاین تحقیق با 

و اطالعات  هاداده( معتقدند 1392گال و همکاران ) استفاده شد. ساختاریافته نیمه

 یرسااز طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در مقایسه با آنچه از طریق  آمدهدستبه

نفر از  10اهد داشت. نمونه آماری شامل ری خوبیشت عمق آیدیم به دست هامصاحبه

که مصاحبه از  انتخاب شدند نفر از اولیا 8نفر دانش آموزان و  10بدنی و یتتربمعلمان 

. این مصاحبه ها در سطح مدارس دخترانه شهرستان آران و این افراد صورت پذیرفت

دفی هدفمند گیری غیر تصابیدگل صورت پذیرفت که در این راستا، از روش نمونه

 گریلتحل 3که یطوربهگرفت ی قرار موردبررس هامصاحبه. اعتبار استفاده شد

وتحلیل کردند. در چندین مرحله فرآیند تحلیل صورت گرفت، را تجزیه هامصاحبه

مصاحبه با معلمان و دانش آموزان و اولیا پس از به اشباع رسیدن اطالعات به پایان 

( وقتی کفایت نظری حاصل شد هیچ نوع 1967) 1تراوسبه عقیده گالسر و اسرسید. 

ها یله آن بتواند خواص یا ویژگیوسبهتوان یافت که پژوهشگر اضافی نمیهای داده

کند، از لحاظ آوری میهای مشابه را جمعها( را تدوین کند. به موازاتی که داده)مقوله

است )خنیفر و  کند که یک مقوله به کفایت رسیدهتجربی اطمینان حاصل می

                                                           
1. Glasser & Strauss 
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به بعد مفاهیم و  18ۀ کنندمشارکته در این تحقیق از ( ک1397همکاران، 

 تکراری بود. شدهاستخراجهای یهمادرون

ها به برخی از ها، رونوشت مصاحبه و گزارشید درستی یافتهتائبودن و  قبولقابلجهت 

های و یافته رشدهکذبا مطالب  هاآنارسال شد تا موافقت و مخالفت  شوندگانمصاحبه

 برای مصاحبه به شرح ذیل بود: سؤاالتچند نمونه از پژوهش مشخص گردد. 

 شود؟یمچه عواملی باعث شادی و نشاط در مدرسه -1

 ازنظرتواند شادی را می هاییبا بهره گیری از چه روش بدنیرویکردهای تربیت -2

 روحی و جسمی به دانش آموزان منتقل کند؟

 کنند؟یمشاد چه نقشی را ایفا در ایجاد محیط عوامل مدرسه -3

توسط دستگاه دیجیتالی ضبط شد و در  شوندگانمصاحبهاهی و رضایت مصاحبه با آگ

NVI افزارنرمها وارد ها، نوشتهبندی تحلیلدسته منظوربهادامه روی برگه نوشته و  VO 

 گرفت. ماه انجام 2دقیقه بود که طی مدت  45-30ها شد. طول مدت مصاحبه

اده شد. تحلیل مضمون روشی ها استفتحلیل مصاحبه منظوربهتحلیل مضمون از روش 

ی آشکار و هاتمبرای دیدن متن، است و به پژوهشگر اجازه می هد که به جستجوی 

ها را تفسیر بپردازد. در واقع تحلیل مضمون به دنبال پنهان پرداخته و سپس آن

یابی الگو گویند و در حقیقت به دنبال یمچه  اههداداست که  سؤالپاسخگویی به این 

به دست آمد باید حمایت تمی یا موضوعی  هادادهاست زمانی که الگویی از  هادادهدر 

گیرند )خنیفر و همکاران، یمنشات  هادادهاز  هاتمی عبارتاز آن صورت گیرد به 

های معنادار هدر تکنیک تحلیل مضمون اطالعات بر اساس موضوع در دست(. 1397
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ان را خالصه و تحلیل کرد. تحلیل مضمون دهندگشوند تا بتوان نظر پاسخبندی میطبقه

های کیفی حاصل از های متداول تحلیل محتوا و روشی برای تحلیل دادهیکی از شیوه

های دهد که به جستجوی تممصاحبه است، تحلیل مضمون به پژوهشگر اجازه می

 (.53: 1397خینفر و مسلمی، )ها را تفسیر نماید و سپس آن آشکار و پنهان پرداخته

برای تعیین روایی در اختیار  آمدهدستبهاطمینان بیشتر، نتایج  منظوربهعالوه بر این 

چنین پایایی بین کدگذاران اغلب، گروهی از پاسخگویان )هشت نفر( قرار گرفت. هم

سطوح باالی فقدان توافق بین  است. بوده موردنظرمقیاسی برای کیفیت تحقیق  مثابهبه

ها در های تحقیق است. در زمینه پایایی کدگذاریدر روشدهنده ضعف داوران نشان

، عبارت است از: ضریب اندشدهاستفادههایی که بیشتر های پژوهشی، شاخصمصاحبه

(. روش درصد توافق به 2008، 1توافق درصدی و ضریب کاپای کوهن )بون و بون

سازگاری آید. در واقع، پایایی بین کدگذاران میزان به دست می 1ول کمک فرم

ای اشاره گیرد. پایایی بین کدگذاران به درجهدرک یا معنای مشترک متن را اندازه می

(. بدین 2008کنند )بون و بون، دارد که دو یا چند کدگذار نتایج یکدیگر را تکرار می

به را کدگذاری کرده و درصد توافق با منظور محقق همکار، نیز تعداد سه مصاح

 مد.به دست آ 1کمک فرمول 

 

=درصد پایایی (1)فرمول     

                                                           
1 .Bowne & Bowne 
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 پایایی بین دو کدگذار -1جدول 

عنوان  ردیف

 مصاحبه

تعداد  تعداد کدها

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

باز پایایی 

 آزمون

1 M1 25 9 4 %72 

2 M2 16 7 2 %87 

3 M3 12 5 5 %83 

 79% 13 21 53 مجموع

 

ایایی بین دو کدگذار مناسب به دست آمده دهد پنشان می 1همان گونه که جدول 

 است. 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

بود. سابقه خدمت معلمان  107/35±20/15در تحقیق  کنندگانمشارکتمیانگین سنی 

 بود.   86/6±30/21

؛ داب سازی مدرسه شناسایی شدمضمون اصلی در راستای شا 11نتایج نشان داد که 

 است.  شدهداده نشان 2این مضامین در جدول  که
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 هااز مصاحبه شدهاستخراجیه فرعی و اصلی مادرون -2جدول 

 یه یا مضامین اصلیمادرون فرعی مضامین  یا یهمادرون

ی به امدرسهبرگزاری مسابقات ورزشی درون 

 فواصل منظم در مدارس 

 رزشیبرگزاری مسابقات و

 ی امدرسهبرگزاری المپیاد درون 

 ورزشی در مدارس  برگزاری نمایشگاه

 برگزاری مسابقات ورزشی بین مدارس 

 یصبحگاهبرگزاری نرمش  یصبحگاهاستفاده از موزیک در ورزش 

یری ورزش ایروبیک در ورزش کارگبه

 ی صبحگاه

شرکت کردن معلمان دیگر در ورزش 

 ی صبحگاه

بدنی با ارائه یتترب یفیت درسارتقای ک

 های بومی محلی یباز

 های بومی محلییبازی برگزار

 ی بومی محلی هالباسپوشیدن 

 های بومی محلی برگزاری جشنواره بازی

های بومی محلی به دانش یبازشناساندن 

 آموزان 

ها و تجهیزات ورزشی اجازه استفاده از سالن

 سطح شهرستان

 سطح شهرستانهای ورزشی لناستفاده از سا

اده از جهت استف وپرورشآموزشهماهنگی 

 ی ورزشی سطح شهرهاسالن

بدنی یتتربمشارکت دادن والدین و معلمان در  بدنی یتتربمشارکت دادن والدین در دروس 
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 مدارس بدنی و ورزش برای والدین یتتربآموزش 

ی ورزشی هابرنامهشرکت کردن معلمان در 

  مدارس

ی ورزشی هابرنامهمشارکت دادن والدین در 

 قات ورزشی و...از جمله مساب

 برگزاری اردوهای ورزشی فعالیت در فضای آزاد 

های ورزشی خارج از یتفعالروی و پیاده

 مدرسه 

بدنی از طریق یتتربمتنوع سازی درس 

 برگزاری اردوهای ورزشی

 استفاده از فضای طبیعت 

بدنی در یتتربدر ارائه درس ی یرپذانعطاف

 مدارس

متناسب با نیازهای سبک  زروبهی هاورزشارائه 

 و امکانات منطقه  هاخانوادهزندگی 

ی هاورزشنظرسنجی در خصوص آموزش 

 بدنی مدارس یتتربنوین در کنار سرفصل 

بدنی با یتتربمتناسب بودن آموزش ورزش و 

  سبک زندگی تناسببهنیازهای خانوار 

امکانات  تناسببهی ورزشی هاآموزشتنوع 

 منطقه 

به  وپرورشآموزشای باور مدیریت ارتق

 بدنی یتترب

و مدیران  وپرورشآموزشارتقای نگرش مدیریت 

بدنی در ایجاد یتتربمدارس در باور داشتن به درس 

ارتقای نگرش مدیران مدارس به درس  نشاط و شادابی 

 پرورشی بدنی و رویکردهاییتترب

بدنی در مدارس یتترببهبود فهم اهداف 
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 وپرورشآموزشان و مسئوالن توسط مدیر

 نگاه علمی به ورزش در مدارس 

اختصاص بودجه جهت تجهیز ورزشی 

 مدارس

 خرید و ارتقای تجهیزات ورزشی برای مدارس  

ی هاورزشخرید تجهیزات ورزشی مربوط به 

 نوین

رویکردهای  ازنظر بهبود فضا و محیط مدرسه

 ورزشی

های یبازش نمای منظوربهاستفاده از ویدئو 

 مهیج امروزی 

 بدنی یتتربمشارکت دادن دانش آموزان در درس  ی ورزشی در درون مدارسهاگروهایجاد 

واگذاری اختیار به دانش آموزان برای 

برگزاری رویدادهای ورزشی درون 

 ی امدرسهی و برون امدرسه

ی اجتماعی توسط خود دانش هاشبکهد ایجا

 دهای ورزشی آموزان در معرفی دستاور

های یتفعالی مدارس بر اساس بندرتبه

 ورزشی

 بدنی یتتربارتقای انگیزه معلمان 

در نظر گرفتن امتیاز برای فعالیت معلمان 

های یتفعالبدنی در مدارس در راستای یتترب

 ورزشی

ن به معلما یری بیشترپذانعطافارائه 

 بدنی از سوی مدیران یتترب
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مضمون فرعی شناسایی  39مضمون اصلی و  11دهد نشان می 2ول همان گونه که جد

 ی، برگزاریمسابقات ورزش یبرگزارکه از جمله مضامین اصلی عبارت بود از:  شد

سطح  یورزش هایاز سالن ی، استفادهمحل یبوم هاییباز ی، برگزارینرمش صبحگاه

 یاردوها برگزاری، مدارس بدنییتو معلمان در ترب یندادن والد ن، مشارکتستاشهر

ها و امکانات خانواده یسبک زندگ یازهایروز متناسب با نبه یهاورزش ی، ارائهورزش

مدارس در باور داشتن به  یرانوپرورش و مدآموزش یریتنگرش مد ، ارتقایمنطقه

دادن دانش  ، مشارکتمدرسه یبرا یورزش یزاتتجه و بهبود یدخر بدنی،یتدرس ترب

 بدنی.یتمعلمان ترب یزهانگ بدنی و ارتقاییتآموزان در درس ترب

 ی گیرهنتیج

یزه شدن زندگی، همچنین گسترش زندگی شهری و فرهنگ و مدرنها یفناور

از بسیاری جهات رفاه و آسایش را برای بشر به وجود آورده ولی  اگرچهآپارتمانی، 

اگر مدارس های جسمی و روحی شده است. یماریبتحرکات و عث کاهش با

های ورزشی برای دانش هایی باشند که نشاط و شادابی را همراه با فعالیتیطمح

 تواند نقش مؤثری در ایجاد یکی جامعه سالم داشته باشد.آموزان به ارمغان بیاورد می

گسترده آن توجه  دهایپیاملیل به د در مدارس از سوی دیگر امروزه به ترتیب بدنی

تماعی حاصل از مشارکت در تربیت بدنی توسعه اج نتایجاز جمله  شودزیادی می

 حل گیری؛ تصمیم هدف؛ تعیین مدیریت؛ و کنترل کار؛ عبارت است از: اخالق

 رفتار و ارتباط؛ یابی؛ دوست و مردم با مالقات مشارکت؛ رهبری؛ مسئولیت؛ مسئله؛

در این راستا هدف تحقیق، شناسایی   (.2020، 1رانل و همکاستوئاوپاجتماعی )

                                                           
1 . Opestoel et al  
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 بدنی بود. یتتربشاداب سازی مدارس متوسطه دوم بر اساس رویکردهای  راهکارهای

، برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس است. در واقع، شدهارائهیکی از راهکارهای 

الیا قبل از شور استرکه کیطوربهبدنی در شاد بودن مدارس نقش مهمی دارد. تربیت

مدارس داشته است. هرگاه  المپیک سیدنی توجه بسیار زیادی را به ورزش در

ی هامهارتبدنی پایه و اساس آن بر مدرسه باشد فرصت خوبی است که معلمان تربیت

ین به مسئولچگونه زیستن و علم و دانش را در محیطی امن بهتر یاد دهند. توجه ویژه 

تواند از همه ابعاد روحی، روانی بر دانش ی میامدرسهو برون  مسابقات ورزشی درون

هایی که طی چند سال است اجرایی شده و باشد. از جمله برنامه اثرگذاران آموز

نرمش  یادهای ورزشی والمپی لمس کرد، خوببهتوان شادی را در مدرسه یم

ای رویکرده صبحگاهی است. برخی معتقدند در صورت توجه زیاد به شادی مدرسه و

سیار اشتباه است. مدارسی که بیدرصورتشود بدنی، آموزش از اعتبار خارج میتربیت

دهند شادی بیشتری را در مدرسه ایجاد کرده و دانش آموزان که به ورزش اهمیت می

از نظر روحی و جسمی وضعیت بهتری خواهند داشت و شرایط علمی بهتری برای 

یکی از رویکردهای روانشناسی مثبت در دهه  انعنوبهن مهیا خواهد شد. شاد بود هاآن

سرزنده بودن  احساس بااست که  قرارگرفتهبسیاری از روانشناسان  موردتوجهاخیر، 

 یصادق آید.یکی از تجارب مهم انسانی به شمار می عنوانبهارتباط نزدیکی دارد و 

زیباسازی بخش، یدشاهای ( هم در پژوهشی، کاهش بار درسی، انجام فعالیت1385)

 داند.ر مدرسه میمحیط، مسابقات ورزشی و... را موجب شادی د

جهت شاداب سازی مدرسه بر اساس رویکرد  هامصاحبهمورد دیگری که در 

همسو بود نرمش صبحگاهی است. در پژوهشی  قرارگرفته موردتوجهبدنی تربیت
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ا عاملی بر بحگاهی ر(، ورزش ص1390) ( و فراهانی و همکاران1392زادگان )ی رضو

رسد اگر نرمش صبحگاهی با ند. به نظر میدانباال بردن تمرکز و قدرت یادگیری می

ی دو روز هم در مدرسه انجام پذیرد باعث ایجاد روحیه و اهفتهحضور اولیا و معلمان 

کند. رویکردهای یمشود و قدرت یادگیری را بیشتر شاداب سازی در مدرسه می

تواند صبحگاهی در شادابی مدرسه و دانش آموزان می مله نرمشبدنی از جتربیت

انگیزگی، نقش مؤثری داشته باشد. همچنین عدم شادی در دانش آموزان باعث بی

شکست، افت تحصیلی، ترک تحصیل، ضعف در عملکرد سالمت روان و 

شود. ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت آموزشی مدارس می زااسترسهای یتموقع

سم و روح دانش عامل مهمی در ایجاد نشاط و شادابی و تأمین سالمت جتواند ینیز م

-آموزان داشته باشد. روحیۀ همدردی و همدلی بین دانش آموزان و عوامل مدرسه می

تواند نقش بدنی میتواند مدرسه را به محیطی شاد تبدیل کند در این میان معلم تربیت

 شد.ی را در این همدلی داشته بااارزنده

های بومی محلی بود که به آن اعتقاد داشتند بازی شوندگانمصاحبهسومی که  مورد

دادند و معتقد بودند امکانات وسیع ورزشی یمآن را انجام  خود قبالً بیشتر والدین 

ی در مدارس تازگبههای بومی محلی به فراموشی سپرده شود. باعث شده بازی

های بومی محلی را در تواند بازیادها میین المپیشود و ایمالمپیادهای ورزشی انجام 

منتظر  ما فقطکند یمعنوان  هامصاحبههد. یکی از دانش آموزان در این خود جای د

ها و یبازی برگزار شود تا ما با دیدن برخی از امدرسهاین هستیم که المپیاد درون 

دوران نوجوانی  یی که درهاهای محلی شاد شویم. در این میان والدین هم به بازیلباس

 و نشاط آن زمان را تداعی کردند. دادند اشاره کردند و شادیانجام می
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تواند یکی از راهکارهای ایجاد استفاده از تمامی امکانات در سطح یک منطقه می

رسد برخی از مدارس از یمشادابی در مدارس و در بین دانش آموزان شود. به نظر 

ی نوین را ندارند باید هاورزشی از امکانات برای ی یا برخامکانات سالن که یآنجائ

موجب ایجاد انگیزه و  کنند که چنین رویکردیتوانند از امکانات سطح منطقه استفاده ب

 . شودمیبدنی یتتربنگرش جدید به ورزش و 

مشارکت دادن والدین و مربیان در برگزاری مسابقات ورزشی و یا در رویدادهای 

مسابقات اند در ارتقای شادابی در مدارس اثرگذار باشد. اگر تویمزش متناسب با ور

شود. مسابقات می دوچندانورزشی با حضور والدین در مدرسه انجام شود تأثیر آن 

ها به آن توجه ویژه شده بود و تشویق و ورزشی یکی از مواردی بود که در مصاحبه

 شود.  هاآنشادی  تواند باعثمی کنندهشرکتتقدیر از دانش آموزان 

ست که حضور در فضای طبیعت و برگزاری اردوهای ورزشی از موارد دیگری ا

های خارج از کالس شامل ریگ نوردی، یتفعالتواند به ارمغان آورد. یمفضای باز را 

شود در زمره فعالیت در فضای باز قرار اردوی خارج از مدرسه، کوهنوردی و ... می

ی جدید و هامهارتین نیاز به بدست آوردن چنهمضای باز های در فیتفعالگیرد. 

ها نیاز به همکاری و مشارکت و مراقبت از یتفعالدارد. این  بخشلذتی هاتمهار

 عنوانبههای در فضای باز را یتفعالبدنی معلمان تربیت معموالًخود و دیگران دارد. 

، فعالیت مثالعنوانبه. گیرندیمای برای غنی کردن و توسعه برنامه درسی در نظر یلهوس

دهد یمبدنی ایرلند را تشکیل های تربیتشی یکی از برنامهدر فضای باز و فعالیت چال

ی، سواردوچرخهروی، صحرانوردی، یادهپ های از قبیل:یتفعالکه دربرگیرنده 

و ی در فضای باز است )الند هاچالشهای اردویی و یتفعالهای مبتنی بر آب، یتفعال
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 (. 2015، 1تانهیل

و امکانات منطقه  هاخانوادهای سبک زندگی متناسب با نیازه روزبهی هاورزشارائه 

تواند راهکاری دیگر برای ایجاد شادابی در بین دانش آموزان باشد. یمدر مدارس 

ی اثربخش را عوامل شادکامی هاورزشجذابیت محتوای درسی و  (2008) 2گروثر

 داند. مدرسه می

تن به درس و مدیران مدارس در باور داش وپرورشآموزشش مدیریت تقای نگرار

ین ترمهمدر واقع، یکی از بود.  شدهمطرحبدنی یکی دیگر از راهکارهای یتترب

جاد کند نگرش و باور مدیران است که بدنی در مدرسه ایتواند تربیتعواملی که می

ان و معلمان در شاداب ثبت مدیر( به بحث نگرش م2020تحقیق باهیرو و همکاران )

تواند انسان را بر بلندای موفقیت قدرتی است که مینگرش . سازی اشاره داشته است

تواند عالوه بر عملکرد خوب عوامل بدنی با همه جوانب آن میسوق دهد. تربیت

تواند در مدرسه در به وجود آمدن فضای شاد، باعث ایجاد انگیزه شود و این انگیزه می

لف، تأثیر و مقاالت مخت هاکتاب یلی هم اثر مثبت داشته باشد.شرفت تحصپی

 بدنی بر پیشرفت تحصیلی را مهم و مثبت دانستند. تربیت

تواند نقش مهمی در ارتقای یمخرید و ارتقای تجهیزات ورزشی برای مدارس 

که  های الزم برای ایجاد شادابی و نشاط در بین دانش آموزان داشته باشدیرساختز

( و طاهری  و 2021سیادتی وهمکاران )، (1389کاشف )پژوهش با تحقیق این 

همسو است که  معتقد است میزان عالقه دانش آموزان دختر و پسر  (2019همکاران )

                                                           
1.Lund & Tannehill  

3. Growther  
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های بدنی کمتر به اجرای فعالیتهای تربیتدر کالس هاآنبه ورزش زیاد است ولی 

تواند در در مدرسه می نشاط ت شادی وتجهیزات و امکانا چراکهبدنی رغبت دارند 

ی اگونهبهابقات دانش آموزان اثرگذار باشد. فضای مدارس های ورزشی و مسفعالیت

های خود حداکثر استفاده را بکنند طراحی نشده که دانش آموزان بتوانند از فعالیت

داری زیرا بسیاری از مدارس سالن ورزشی مناسبی ندارند. از سوی دیگر، رابطۀ معنا

های ورزشی فعالیت معماری فضای ورزشی مدارس با تمایل دانش آموزان به بین

. در واقع، این مورد تاکید داشته است( نیز بر 1385که تحقیق صادقی ) وجود دارد

ساختمان مدرسه با شاد بودن مدرسه وجود دارد.  سبزرنگرابطۀ معناداری بین فضای 

بدنی باشد جوانان و های تربیتو رویکرداگر شادی در مدارس همراه با خالقیت 

 ه باشند. توانند از نظر درسی هم پیشرفت داشتواهیم داشت که مینوجوانان سالمی را خ

از دیگر راهکارهای ایجاد  هاآنمشارکت دادن دانش آموزان و تفویض اختیارات به  

د در ایجا بدنییتترباز سوی دیگر، ارتقای انگیزه معلمان  شادابی در مدارس است.

ادابی در مدارس باشد. اهمیت تواند گزینه دیگری برای ایجاد شیمنشاط حداکثری 

(، 1391ی زرندی و همکاران )پور سلطانبدنی در تحقیقات یتتربیزه معلمان انگبحث 

 است.  شدهعنوان( 1383سنجری و نادریان جهرمی )

رت بدنی آموزشی کشور بدون شک وزادر میان همه مؤسسات تربیت

بت به ورزش ین مؤسسه و نهادی در کشور است که نسترمهم وپرورشآموزش

 برد.ی را هم باال میوربهرههای شاد محیط در این راستا، ثیرگذار باشد.تواند تأمی

( رابطه بین یادگیری در مدرسه و شادی مدرسه را مثبت ارزیابی 2020) 1اگور و اکور

                                                           
1 . Ugur & Ucar  
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یزه پرورش دهد باانگی آموزاندانشتواند بدنی میمدرسه شاد با رویکرد تربیت کردند.

توانایی  و های کشور را محکم بنا کنند. انگیزهیهپان سالمتی و نشاط و تالش، تا با داشت

کند. یمدهد و آنان را در رسیدن به اهدافشان یاری دانش آموزان را افزایش می

که هم برای  شودی میناش ازآنجایجادکننده آن اضرورت پرداختن به نشاط و عوامل 

م است. شادابی مدرسه که حاصل ورزش در های آن بسیار مهجامعه و هم برای نهاد

در نتیجه . تواند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر بگذاردمدرسه باشد می

شود موثرترین موضوعات متنوعی که برای برنامه درسی ترببت بدنی در نظر گرفته می

بدنی و از سوی دیگر شاداب سازی مدارس دار تربیت امه معنیروش برای انتقال برن

منظور تأثیرگذاری بیشتر در دهه حاضر و بهرسد در نتیجه گیری کلی به نظر می ستند.ه

با توجه به ظهور و بروز دنیای مجازی، بایستی بر راهکارهای شاداب سازی مدارس با 

های نوین متناسب وزش ورزشهای ورزشی، سرمایه انسانی و آمتمرکز بر زیرساخت

در واقع فرهنگ مثبت و حرکت  ید کرد.تأک و فرهنگ مثبت مدرسهبا سبک زندگی 

مدرسه از  رویکردهای سنتی به سمت و سوی آموزش و روانشناسی مثبت گرا در 

راستای رویکرد های نوین تربیت بدنی می تواند به افزایش رفاه و شادی دانش آموزان 

  (.2021، 1کومارمنجر شود )پاول و 

 

                                                           
1 . Paul & Kumar 
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