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 مقدمه

طراحی برنامه های آموزشی در سطح تحصیلات تکمیلی با هدف رشد تفکر مستقل، انتقادی ، تحلیلی به منظور تحریک حس 

های ان دورهتوپذیرد. تلقی و درک از تمرین، فعالیتهای جسمانی و حرکت را میاکتشافگری و درک روش علمی صورت می

ارها های فلسفی، تعلیم و تربیتی، تاریخی، اجتماعی و پژشکی و ...  بتاریخی جستجو کرد. این عملکردهای پایه انسان  از جنبه

وزه به عنوان یک ح« علم ورزش»های اخیر حوزه علمی مستقل تحت عنوان  اما در دههمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، 

های نظری و موضوعی)کاربردی( مطرح شده است. علم تعلیم و تربیت ورزشی )پداگوژی ای با زیرشاخهعلمی بین رشته

در  شکل بین المللیو هم به ای در بستر فرهنگیهای  نظری علم ورزش است که هم به شکل منطقهورزشی( از جمله حوزه

 –حال رشد است. رشته کارشناسی ارشد آموزش تربیت بدنی با هدف رفع نیازهای علمی این حوزه در بستر فرهنگ ایرانی 

 شود.ارت آموزش و پرورش ایجاد میاسلامی و در چارچوب اسناد بالادستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وز

 آموزش تربیت بدنیمعرفی دوره کارشناسی ارشد 

دوره کارشناسی ارشد آموزش تربیت بدنی یک دوره تاسیسی است که با رویکرد تعیلم و تربیت ورزشی )پداگوژی ورزشی( 

ه رشته شود. این رشته زیر مجموعای مستقل در دوره تحصیلات تکمیلی محسوب میرو رشتهطراحی و تولید شده است. از این

دامۀ دوره بدنی، در اآموزش تربیت دوره کارشناسی ارشد شود.علوم ورزشی محسوب می مجموعهرفتار حرکتی نیست و  زیر 

شود. این دوره در چارچوب  تحصیلات تکمیلی با رویکرد آشناسازی دانشجویان با بدنی ارائه میکارشناسی آموزش تربیت

راهم آموختگان )معلمان تربیت بدنی(  فط دانشروش علمی و پژوهش در آموزش تربیت بدنی زمینه را برای تولید دانش توس

تلفیق دانش و  عملی با تأکید بر ای از دروس واحدهای آموزشی، علمی، پژوهشی وسازد.  این دوره  شامل مجموعهمی

لاش دارد است. همچنین این دوره ت های دانش موضوعی، تربیتی و تربیتی ـ موضوعیهای مورد نیاز معلمی در جنبهشایستگی

بدنی موضوعاتی را که در درون مدرسه در قالب تا در راستای پیداسازی اهداف راهنمای برنامه درسی حوزه سلامت و تربیت

 آید را با نگاه پژوهشی مورد بررسی قرار دهد.فعالیتهای الزامی، اتنخابی و اختیاری به اجرا درمی

 منطق برنامه درسی آموزش تربیت بدنی

ــی دوره کارش ــه درس ــوزش تربیتبرنام ــد آم ــی ارش ــه ناس ــا درج ــی ب ــک دوره تحصــیلات تکمیل ــدنی ی ــوب  MAب محس

ــه دوره کارشناســی و دکتــری اســت و بــا رویکــرد آمــوزش دروس تخصصــی پیشــرفته رشــته مــی شــود. ایــن دوره در میان

ــار، روش ــه( و نیــز دروس پژوهشــی )آم ــوزش تربیــت بــدنی)ورزش مدرس ــمینار( طراحــی آم شــده هــای تحقیــق و س

ارکرد ایــن دوره ارتقــاا تــوان علمــی و  پژوهشــی دانشــجویان و معلمــان تربیــت بــدنی بــا تاکیــد بــر مولفــه ورزش اسـت. کــ

ــس از فــار  ــهتربیتــی اســت. انتظــار مــی رود شــرکت کننــدگان ایــن دوره پ ــد پیرامــون مولف هــای اصــلی التحصــیلی بتوانن
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ــه حــل مســائ ــه و ب ــه مطالعــه و تحقیــق پرداخت ــدنی و ورزش مدرســه ب ــاددهیتربیــت ب ــد ی ــادگیری  -ل و مشــکلات فرآین ی

 بپردازند.

 هدف کلی برنامه درسی

بــدنی، تربیــت معلمــان در تــراز نظــام جمهــوری اســلامی مبتنــی هــدف از برنامــه درســی کارشناســی ارشــد آمــوزش تربیت

ــا اســتفاده از نــوآوری و بهرهبــر اســناد بالــا دســتی در حیطــه آمــوزش تربیت های علمــی و یافتــهگیــری از بــدنی اســت تــا ب

ــامی  رفیت ــا تم ــدارس ب ــن درس در م ــوزش ای ــد در آم ــن حــوزه، بتوانن ــدایتپژوهشــی ای ــای موجــود، ه ــشه -گــر دان

 بدنی باشند.آموزان در عرصه تربیت

هــای دوره کارشناســی در پیونــد بــا تجربیــات ارزشــمند بــه دنبــال آن اســت تــا باهــدف تعمیــق آموختــه ایــن برنامــه درســی

ــه مباحــ  تخصصــیمعلمــی، پشــتوانه ــاتر ای قــوی بــرای ارائ تعمیــق دانــش، نگــرش و مهــارت در ایــن حــوزه   باشــد تــا ب

ــتگی ــاا شایس ــرایط ارتق ــی، ش ــشدرس ــهها دان ــا  برنام ــه لح ــراهم آورده و ب ــاتر ف ــطوح بال ــوزان را در س ــرای آم ریزی ب

یــل و ارزیــابی مســتمر از اجــرای درس و نیــز نظــارت و مــدیریت کلــاس توفیــق بیشــتری حاصــل کــرده و بــا تحل تــدریس،

 های تدریس و... روند فرایند یاددهی ـ یادگیری را اثرگذارتر نماید.برنامه، محتوا، الگوها و روش

 ضرورت و اهمیت برنامه

ها های علمی در دانشگاهها و زیرشاخهها و موضوعات زمینه را برای گسترش سریع رشتهگسترش سریع علوم در همه عرصه

-های تحصیلات عالی و تکمیلی را اجتنابهای درسی در دورهروز رسانی برنامه. این امر ضرورت ایجاد و بهفراهم ساخته است

های متعدد از این قاعده مستثنی نبوده و ضرورت دارد تا هم ناپذیر کرده است. رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با زیرشاخه

و تحصیلات تکمیلی گامهای موثری برداشته شود. بنابراین بر حسب  در ایجاد و هم در بازنگری برنامه درسی آموزش عالی

 آموزش ارشد کارشناسی توافق اعضای هیات علمی گروه آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان، ضرورت پیدا کرد تا دوره

ایشی مستقل در رو به عنوان گ شده تولید و طراحی( ورزشی پداگوژی) ورزشی تربیت و علم تعیلم بدنی با رویکرد تربیت

 پاسخ به نیازهای آموزشی در حوزه تربیت بدنی ) ورزش مدرسه( رونمایی شود. 

علمان م مدارس با کیفیت مطلوب نیازمند رشد علمی و افزایش  توانمندی پزوهشی بدنی درتربیت درس ریزی و اجرایبرنامه

های نظری وگرایش های رغم ایجاد زیر شاخهو کارشناسان ورزش تربیتی در چارچوب ورزش مدرسه است. این مهم علی

ها،  به هیچ وجه اتحصیل از این رشتهکاربردی مختلف علم ورزش در نظام آموزش عالی کشور و وجود معلمان فار 

رو تاسیس یک رشته علمی از دوره کارشناسی های ورزش مدارس نبوده است. از اینپاسخگوی  نیازهای تخصصی و اولویت

رویکرد علم تعلیم و تربیت ورزشی ضروری است. از  منظر سند مبانی نظری تحول در نظام تعلیم و تربیت رسمی تا دکتری با 

عنوان یک عامل اساسی و مؤثر در توسعه فردی، اجتماعی، بدنی در مدارس بهو عمومی و برنامه درسی ملی، درس تربیت
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توانمند  های سالم وو ابزاری ضروری برای رشد و پرورش انسان گرددفرهنگی، معنوی، اخلاقی، آموزشی و اقتصادی تلقی می

، اخلاقی، اعتقادی یابی به ابعادی از حیات طیبه است. تحقق اهداف این درس نیازمند نیروهای دارای صلاحیتمنظور دستبه

 های تحصیلی مختلف است.بدنی در پایهای و تخصصی در امر تدریس درس تربیتحرفه

 های مورد انتظارها و توانمندیتگیمهارتها، شایس

 آموختگان بتوانند:رود تا دانشدر پایان این دوره تحصیلی، انتظار می

 ـــی تربیـت وره د تر مطـالعـه کنند، راهبردهای عملیاتی مربوب به هربـدنی مـدارس را دقیقزاویـای مختلف برنـامـه درس

و  توجه به شرایط و  محیط یادگیری بررسی راهکارها را بامنظور دسـترسی به این راهبردها، و به  تحصـیلی را اسـتخرا 

 ها را برای اجرا اتخاذ کنند.ترین آنمناسب

 ریزی آموزشی در سطوح مختلف همکاری کنند.درصورت نیاز بتوانند به عنوان عضوی موثر در طراحی و برنامه 

 ـــگر در زمینــه ــه عنوان یــک پژوهش ــد ب ــدنی )بـتـوانن ــاد هــای مختلف آموزش تربیــت ب ورزش مــدرســــه( در ابع

های الزامی، انتخابی و اختیاری متناســـب با راهنمای برنامه حوزه ســـلامت و تربیت بدنی مشـــارکت و های/فعالیتبرنامه

 پژوهش کنند.

 استفاده در هر دوره تحصیلی را تحلیل نموده بدنی قابلهای ارزشیابی درس تربیتهای یاددهی ـــ یادگیری و روشروش

 انمند گردند.آموزان توبدنی به دانشهای تربیتشرایط محیط یادگیری و یادگیرندگان، در انتقال آموخته و با توجه به

  ـــفانهآموزان و پیچیدگیدرک تنوع فرهنگی و اجتمـاعی دانشبـا ان ای را با تمامی ذینفعهای آن، روابط عادلانه و منص

های دیتها و محدوآموزان یاری دهند تا قابلیتن به دانشبرای تدارک موقعیت یادگیری اثربخش برقرار نمایند. همچنی

 خود را درک کرده و چگونگی رسیدن به یک زندگی سالم و فعال را مدیریت کنند.

 موزش ریزی/ اجرا و تحلیل آبرنامه با آشنایی و تجربه دوره کارشناسی ارشد بتوانند دانش و تجربه خود را در سه محور

 وهشی ارتقا دهند و این دانش و تجربه را هنگام تدریس منتقل کنند.بدنی با رویکرد پژتربیت

 آموزان را در رســیدن به مراتبی از حیات طیبه )ســاحت کننده اصــلی فرایند یاددهی ـــــ یادگیری، دانشعنوان هدایتبه

 وپرورش کشور است، یاری رسانند.بدنی( که رویکرد اصلی اسناد بالادستی نظام آموزش -زیستی

های مورد انتظارهاو توانمندی: جدول مهارتها، شایستگی0شماره  جدول  

 دروس مرتبط های ویژهها و توانمندیها، شایستگیمهارت

ها و  هیرنظبرنامه ریزی درسی پیشرفته در آموزش تربیت بدنی،  معلم درس تربیت بدنی در مدارس

مدارس، روش های تدریس  در یبدن تیآموزش ترب یالگوها

 درس تربیت بدنی در مدرسه
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ی ویژه، رشد حرکتی ازهایآموزان با ن دانش یبدن تیترب موزشآ معلم درس تربیت بدنی در مدارس استثنایی

 پیشرفته

آموزش تربیت بدنی، سمینار در آموزش آموزش در  قیتحق روش کارشناس پژوهش در تربیت بدنی

 تربیت بدنی، پایان نامه

 در آموزش ناریسم ،یبدن تیآموزش در آموزش ترب قیروش تحق پژوهشگر در تربیت بدنی

 پایان نامه ،یبدن تیترب

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی در آموزش تربیت بدنی،  طراح، مجری و ارزیاب برنامه های تربیت بدنی در مدارس

 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی،

 ابی ورزشیاستعدادی استعدادیاب ورزشی

 دروس مرتبط های عمومیها و توانمندیها، شایستگیمهارت

سبک زندگی فعال)با تاکید بر تربیت بدنی مدرسه(، استعدادیابی  مربی کانون ها و باشگاه های ورزشی دانش آموزی

 ورزشی

ها و  هیرنظبرنامه ریزی درسی پیشرفته در آموزش تربیت بدنی،  کارشناس برنامه ریزی درسی تربیت بدنی مدرسه

مدارس، مبانی فلسفی تربیت  در یبدن تیآموزش ترب یالگوها

فرهنگی ورزش، تربیت بدنی و اوقات -بدنی، مبانی اجتماعی

 فراغت

ها و  هیرنظ ،یبدن تیدر آموزش ترب شرفتهیپ یدرس یزیبرنامه ر کارشناس تربیت بدنی

 تیبتر یفلسف یدر مدارس، مبان یبدن تیآموزش ترب یالگوها

ات و اوق یبدن تیورزش، ترب یفرهنگ-یاجتماع یمبان ،یبدن

 فراغت

 طول دوره و شکل نظام

ـــدنی دورهآمـــوزش تربیت دوره کارشناســـی ارشـــد ای اســـت کـــه در ادامـــه دوره کارشناســـی خواهـــد آمـــد. مـــدت ب

ــت  ــال تحصــیلی اس ــار نیمس ــن دوره، چه ــه میتحصــیل در ای ــه ارائ ــن برنام ــوردنظر در ای ــه در آن دروس م ــر ک ــوند. ه ش

 ســاعت 01نامــه آموزشــی، بــرای هــر واحــد درســی نظــری اســاس آئین هفتــه آموزشــی اســت و بــر 01نیمســال مشــتمل بــر 

ــا ســاعت زمــان در هــر تــرم در نظــر گرفته 11عملــی  و بــرای هــر واحــد درســی شــده اســت. نظــام آموزشــی نیــز مطــابق ب

 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. شدهصادر هاینامهآئین

 های درسیتعداد و نوع واحد

ــا  ــدنی جمع ــت ب ــوزش تربی ــداد کــل واحــدهای دروس دوره کارشناســی ارشــد رشــته آم ــع  11تع واحــد اســت کــه توزی

 باشد.می 1دروس آن مطابق جدول 
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 توزیع دروس دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش تربیت بدنی – 1جدول 

 تعداد واحد نوع درس

 01 دروس تخصصی الزامی 

 01 دروس تخصصی انتخابی 

 1 نامهپایان

 11 جمع واحدها

 ط شــده اســت که مطابق با ضــواببینیبندی دروس در جدول فوق ، دروس جبرانی نیز برای این دوره پیشعلاوه بر طبقه

 شد. مندر  در این دوره ارائه خواهد

 شرایط و ضوابط ورود به دوره

ــرایط ــوابط و ش ــه ورود ض ــون  ب ــای آزم ــه راهنم ــدر  در دفترچ ــی من ــومی و اختصاص ــرایط عم ــا ش ــابق ب ــن دوره مط ای

ــتهورودی دوره ــد رش ــجو در ک ــذیرش دانش ــرایط و ضــوابط پ ــز ش ــته و نی ــد ناپیوس ــی ارش ــای کارشناس ــای تحصــیلی ه ه

 باشد.رهنگیان مندر  در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته میدانشگاه ف

 مواد و ضرایب امتحانی

 های کارشناسی ارشد ناپیوسته می باشد.مطابق با عناوین و ضرایب مندر  در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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وس جبرانی، تخصصی الزامی و تخصصی دروس دوره کارشناسی ارشدآموزش تربیت بدنی مشتمل بر جداول درجداول 

 باشد.انتخابی در طول دوره تحصیلی می

  آموزش تربیت بدنیکارشناسی ارشد رشته  1: دروس جبرانی1جدول شماره 

 ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعت

 نظری عملی کارگاهی جمع نظری عملی کارگاهی جمع

 0 *اخلاق معلمی از دیدگاه اسلام 1 - - 1 11 - - 23

اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش  1 - - 1 11 - - 23

 *در  .ا.ا 

1 

 1 بدنیمبانی و اصول ورزش و تربیت 1 - - 1 11 - - 23

 1 0آمادگی جسمانی  - 1 - 1 - 11 - 46

 1 تخصصی گروهی**ورزش  - 1 - 1 - 11 - 46

 1 انفرادی** ورزش تخصصی - 1 - 1 - 11 - 46

در پهلوانی ورزش و بدنی تربیت تاریخ 1 - - 1 11 - - 23  

 ایران و اسلام

7 

 8 و علم تمرین ورزش فیزیولوژی 1 0 - 1 11 11 - 46

 9 حرکات اصلاحی - 0 - 0 - 11 - 23

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعداد واحدهای  01/18/0191مورخ  011911کارشناسی ارشد شماره آیین نامه آموزشی دوره  9مطابق با ماده

واحد از  01تواند تاسقف حداکثر است، بر این اساس گروه درسی آموزش تربیت بدنی می 01دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 

  .ی ارشد ارائه دهد( را به دانشجویان دورۀ کارشناس0دروس جبرانی )جدول 

هوری ای و لزوم آشنایی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با فلسفه تعلیم و تربیت در جمبا توجه به رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت  معلم حرفه  *

 – 011111/10/1شماره  ریزی درسی دانشگاه و مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بهاسلامی ایران، با استناد به مصوبه شورای برنامه

 "اسناد، قوانین و سازمان آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران "و  "اخلاق معلمی از دیدگاه اسلام  "عنوان درس   1،گذراندن 1/7/0191

روس باشد. این داند الزامی میای، برای دانشجویانی که در دوره قبل این دروس را نگذراندهواحد نظری و با ماهیت جبرانی حرفه 1هرکدام به ارزش 

 های جبرانی باید ارائه گردد. در سقف مقرر تعداد واحد

ها ارائه خواهند شد. ورزش تخصصی گروهی شامل فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال و ** این دو درس از دروس کارشناسی و با همان سرفصل

میدانی و شنا خواهد بود. این دروس متناسب با شرایط و امکانات، توسط گروه تعیین تخصصی انفرادی شامل تنیس روی میز، بدمینتون، دو ورزش

 و ارائه خواهند شد.

                                                             
ود و این شتر همان رشته انتخاب میدروس جبرانی دوره کارشناسی ارشد از دروس تخصصی برنامه درسی مصوب و در حال اجرای مقطع پایین. 1 

 واحد مورد قبول واقع شود. 1تواند معادل شود، میواحد ارائه می 1دروس در صورتیکه در دوره کارشناسی به ارزش 
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 آموزش تربیت بدنی: دروس تخصصی الزامی کارشناسی ارشد رشته 3جدول 

 نام درس تعداد واحد تعداد ساعت

ف
دی

 ر

 نظری عملی کارگاهی جمع نظری عملی کارگاهی جمع

رشد حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی  1 - - 1 11 - - 11

 پیشرفته
Advanced Motor development,, 

learning and Control 

0 

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی  در آموزش  0 0 - 1 01 11 - 18

 بدنیتربیت
Measurement, Assessment and 

Evaluation in Physical 

Education Instruction 

1 

یزی درسی پیشرفته در آموزش ربرنامه 1 - - 1 11 - - 11

 بدنیتربیت

Advanced Curriculum Planning  
in Physical Education 

Instruction 

1 

 )ورزش مدرسه( 0بدنیمبانی فلسفی تربیت 1 - - 1 11 - - 23
Philosophical Foundation of 

Physical Education(school 
sport) 

1 

بدنی در نظریه ها و الگوهای آموزش تربیت 1 - - 1 11 - - 11

 مدرسه
Theories and Models of Physical 

Education Instruction in School 

1 

آموزان با نیازهای بدنی دانشآموزش تربیت 0 0 - 1 01 11 - 18

 ویژه
Adapted Physical Education 

1 

 بدنیتحقیق در آموزش تربیت روش 0 0 - 1 01 11 - 18
Research Methods in Physical 

Education Instruction 

7 

 بدنیسمینار در آموزش تربیت 0 0 - 1 01 11 - 18
Seminar in Physical Education 

Instruction 

8 

 جمع واحدها 14

                                                             
 بدنی، واژه ورزش مدرسه وجود دارد.در منابع لاتین، معادل تربیت. 1
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واحد( 01) انتخاب : دروس تخصصی انتخابی کارشناسی ارشد رشته آموزش تربیت بدنی 2جدول   

 نام درس تعداد واحد تعداد ساعت

ف
دی

 ر

 نظری عملی کارگاهی جمع نظری عملی کارگاهی جمع

 سبک زندگی فعال )با تاکید بر دوره مدرسه( 1 - - 1 11 - - 11
Active life-style (with an 

emphasis on school) 

0 

بدنی مطالعات تطبیقی محتوای آموزش تربیت 1 - - 1 11 - - 11

 )ورزش مدرسه(
Comparative Study of Physical 

education (sport school) content 

1 

دنی و بمبانی اجتماعی ـ فرهنگی ورزش، تربیت 1 - - 1 11 - - 11

 اوقات فراغت
Socio-Cultural Foundations of 

Sport, Physical Education and 

leisure Time 

1 

 ورزشیمدیریت اماکن و تجهیزات  1 - - 1 11 - - 11
Management of sport facilities 

and equipment 

1 

 استعدادیابی ورزشی 1 - - 1 11 - - 11

Sport Talent Identification 

1 

 بدنی در مدرسههای تدریس درس تربیتروش 0 0 - 1 01 11 - 18
Methods of Teaching physical 

education in school 

1 

روانشناسی ورزشی در آموزش کاربرد  1 - - 1 11 - - 11

 بدنیتربیت
Application of Sport Psychology 

in Physical Education Instruction 

7 

 فیزیولوژی ورزشی در سنین مدرسه 1 - - 1 11 - - 11

Exercise Physiology in school  

Age 

8 

 بدنیتعلیم و تربیت ورزشی و تربیت 1 - - 1 11 - - 11
Sport Pedagogy and Physical 

Education 

9 

 یادگیری الکترونیکی 0 0 - 1 01 11 - 18
Electronic Learning 

01 

 00 آمار پیشرفته 0 0 - 1 01 11 - 18
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Advanced Statistics 
 تربیت بدنی تلفیقی 0 0 - 1 01 11 - 18

Integrated Physical Education 
01 

  بدنی و تشخیصواحد از مجموع واحدهای جدول سه به انتخاب دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش تربیت 01گذراندن 

 .گروه آموزشی مربوب الزامی است

 آموزش تربیت بدنی نامه کارشناسی ارشد رشته: پایان6جدول 

 تعداد واحد نام درس ردیف

 نامهپایان 1
MA Thesis 

1 
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 های دروس تخصصی الزامیویژگی
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 «پیشرفته حرکتی کنترل و  یادگیری ،حرکتی رشد »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ـــناخت ویژگی ـــدی در دانشش ـــای رش ـــراهم میه ـــرایطی را ف ـــوزان، ش ـــای درس آم ـــه ه ـــرای برنام ـــا در اج ـــد ت کن

ــه اجــرا گذاشــته میتر عمــل کــرد. بســیاری از فعالیتبــدنی در مــدارس دقیــقتربیت شــود، امــا هــای ورزشــی در مدرســه ب

ی و رشـدی چـه اتفاقـاتی در بـدن آمـوزان سـازگار نباشـد. اینکـه در هـر شـرایط سـنممکـن اسـت بـا شـرایط رشـدی دانش

 شود. دهد و آثار آن چیست، موضوعی است که در این درس بدان پرداخته میانسان رخ می

تـوان نیازهــای مربــوب بــه هـر مرحلــه را بهتــر بررســی آمــوزان و تیییــرات حاصــل میبـا توجــه بــه مراحــل رشـدی در دانش

نمــود. تفـاوت هـای فـردی و تفــاوت هـای جنسـیتی نیـز ازجملــه  هــای ورزشـی لـازم را ارائـهکـرد و متناسـب بـا آن فعالیت

 ها را ملاحظه و بررسی کردتوان در دوران رشد آنعواملی هستند که می

ــام آموزشــی اســت. در تربیت ــم در نظ ــای مه ــه ه ــادگیری یکــی از مقول ــش ی ــادگیری در بخــش حرکــت نق ــز ی ــدنی نی ب

ــد. اینکــه آغــاز و اجــرای حرکــت از مهمــی را ایفــا می ــه کجاســت و از چــه اجزایــی تشکیلکن شــده و ماهیــت آن چگون

ــی را مشــخص می ــرل حرکت ــادگیری و کنت ــت مبحــ  ی ــه اهمی ــتند ک ــواردی هس ــه م ــن درس، اســتا ازجمل ــد. در ای کن

ــین میهــای تمرینــی آنشــود، روشهــا مشــخص میشــوند، ماهیــت آنبندی میهــا دســتهمهارت شــود و معلمــان و هــا تعی

تواننــد فراینــد یــادگیری و کنتــرل و اجــرای دهنــد، میی کــه در حــین تمرینــات ارائــه میمربیــان بــا نــوع بــازخورد

ــدی ــه از کلی ــرین ک ــش تم ــد. نق ــدایت کنن ــی را ه ــی میحرکت ــادگیری تلق ــل در ی ــناخت ترین عوام ــد ش ــردد، نیازمن گ

 شود.ریزی مناسب است که در این مبح  بدان پرداخته میکافی و برنامه

 مشخصات درس

 صصی الزامیتخ نوع درس:

 نظری نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 11 تعداد ساعت:

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس:

بدنی و دکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

 ، یادگیری  و کنترل حرکتی پیشرفتهحرکتی رشدنام درس به فارسی: 

  نام درس به انگلیسی:

Advanced Motor development, learning and Control 

اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت آموز قادر خواهد 

 بود:

جایگاه تئوری رشد و تکامل حرکتی و جسمانی را موردبررسی قرار داده و اصول  .0

های هر مرحله رشـــدی را دگی جســـمی و حرکتی ویژگیننمو و بال ،کلی رشـــد

 های اصلی آن را تحلیل کند. بررسی کرده و شاخص

افراد و  بدنیهای ورزشی و تربیتبرنامه، متناسـب با شـرایط و خصوصیات رشدی .1

 ریزی بشناسد.های مختلف سنی را تعیین و کاربرد آن را در برنامهگروه

ـــمیم .1 هــای حرکتی و نیز اجرای مهــارتگیری در نحوه پردازش اطلــاعــات و تص

 ها بپردازد.یادگیری حرکات را بررسی کرده و به تحلیل آن
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ـــی قرار داده و عملکرد  امـل اثرگـذار بر حرکـتعو .1 ـــان را موردبررس و رفتار انس

 های حرکتی را مطابق با حرکات انسان ارزیابی کند.مهارت

ــی کرده و در مورد بهها و نحوه تمرین آنانواع مهارت .1 ها کارگیری آنها را بررس

 گیری کنددر مدرسه تصمیم

ــه، نحوه یادگیری  .1 ــرایط مدرس ها را حرکت و تمرینات مربوب به آن با توجه به ش

 موردبررسی قرار داده و تصمیمات مناسب اتخاذ کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت. 3

 فصل اول: مفاهیم

 بدنینگاهی به تعریف نمو، بالیدگی، رشد و... اهمیت آن در آموزش تربیت -

 تحلیل پیشرفته تکامل انسان، نگاهی به طول عمر -

 تعریف یادگیری حرکتی و کنترل حرکتی و تاریخچه آن -

 ضرورت پرداختن به کاربردهای یادگیری و کنترل حرکتی در ورزش مدرسه -

 فصل دوم: رشد و تکامل بیولوژیکی

 تحلیل پیشرفته تیییرات عصبی وراثت -

 تحلیل تیییرات رشد جسمانی -

 تحلیل تیییرات فیزیولوژیکی -

 املتحلیل عوامل اثرگذار بر رشد و تک -

 فصل سوم: رشد الگوهای حرکتی بنیادی 
 هاتحلیل پیشرفته تکامل تعادل و حفظ وضعیت قامتی )پاسچر( و ابزارهای ارزیابی آن -

 هاتحلیل پیشرفته تکامل راه رفتن و دویدن و ارزیابی آن -

 هاهای ارزیابی آنهای بنیادی حرکتی مانند پریدن و روشتحلیل پیشرفته مهارت -

 عملکرد حرکتی در دوران کودکی و نوجوانی فصل چهارم: رشد
 های رشدی در دوران مدرسههای توجه به ویژگیضرورت -

 آموزانهای جسمانی و حرکتی دانشهای رشدی با آمادگیتحلیل پیشرفته ارتباب ویژگی -

 گیریفصل پنجم: پردازش اطلاعات و تصمیم

 رویکرد پردازش اطلاعات -

 گیریزمان واکنش و تصمیم -

 اجرای انسانیتوجه و  -
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 فصل ششم: مهارت و عوامل مؤثر بر آن

 تعریف مهارت -

 های حرکتیبندی مهارتطبقه -
 های حرکتیهای مهارتمشخصه -

 یکپارچگی ادراکی حرکتی -

 اینظم زنجیره -

 های حرکتیاکتساب مهارت در مطالعه مهارت -

 فصل هفتم: یادگیری حرکتی

 تقویت و آمادگی -

 های فردی، وسعت و دامنه آنتفاوت -

 یادگیری و اجرا -

 اکتساب، یاد داری و انتقال -

 هامنحنی یادگیری و اجرا و تحلیل آن -

 مراحل یادگیری -

 اولویت های آموزشی در نظریات یادگیری -

 انتقال یادگیری و نظریه های آن -

 فصل هشتم: بازخورد

 بازخوردبندی و طبقهتعریف  -

 هاانواع بازخورد و کارکرد آن -

 بستههای باز و بازخورد و مهارت -

 های بازخوردویژگی -

 ریزی تمرینفصل نهم: برنامه

 ریزی جلسات تمرینبرنامه -

 تمرین بین مهارتی و درون مهارتی -

 توزیع تمرین و اثرات آن -

 هاسازی ارائه مهارتساده -

 های تمرین اثربخشروش -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2
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 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاریراهبرد  -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های اطلاعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 منابع اصلی:

(. رشد حرکتی در طول عمر. ترجمه: اصلانخانی، محمدعلی و همکاران. 0190) نانسی، گچل. کاتلین، ام هی وود و -0

 تهران: علم و حرکت.

ـــتمی پور، محمد  0191کابارد )کـارل. پی  -1 ـــد حرکتی در طول عمر. ترجمه: رس یی، زهرا  محمدی، پور آقا(. رش

 معصومه. تهران: انتشارات طنین دانش.

طلب، رسـول  قاسمی، حمایت ترجمه: حرکتی. کنترل و یادگیری (.0191) لی دیی، تیموتی. اشـمیت  ریچارد. ای، -1

 حرکت. عبدالله. تهران: انتشارات علم و

(. یـادگیری و کنترل حرکتی: از نظریـه تا عمل. ترجمه: حیرانی، علی، جهانگیری محمد 0191ویلیـام ا،، ادواردز ) -1

 وزینی طاهر، امیر. تهران: انتشارات بامداد کتاب.

 منابع فرعی:

ـــی، . ترجمه: تحلیل پیشـــرفته رشـــد حرکتی(. 0191) گچل ،نانســـیو  آن رابرتون ،ماریو ام.هیوود ،کاتلین -0 فارس

 علیرضا. تهران: حتمی.

 آییژ همکاران. تهران: انتشاراتاشتری و   حسن ،خلجی :ترجمه. رشد حرکتی انسان (.0191) یساکسا  پاینه  -1

موحدی،  زندگی. ترجمه: مختلف دوران در حرکتی رشـــد درک (.0191. آزمون )ســـی جان گالاهو،. ال دیوید -1

 حرکت. و علم فولادیان، جواد. تهران: انتشارات احمدرضا 

ــید کا م و شــجاعی، 0191) یلمگریچارد ای،  -1 (. یادگیری حرکتی: مفاهیم و کاربردها. ترجمه: واعظ موســوی، س

 معصومه. تهران: انتشارات بامداد کتاب.

(. یادگیری و عملکرد حرکتی: 0191) یسبرگگ ای. روکری سید محمدکا م ،واعظ موسوی  اشمیت ،ریچارد ای -1

 مدار. ترجمه: نمازی زاده، مهدی. تهران: انتشارات سمت رویکرد یادگیری مسئله

ـــم ،ریچـارد ای -1 ـــول تـا تمرین. ترجمه: نمازی زاده، مهدی واعظ 0191) یـتاش (. یـادگیری حرکتی و اجرا: از اص

 موسوی سید کا م. تهران: انتشارات سمت.

 های مطالعاتی:پایگاه

- http://www.bu.edu/motordevlab/ 

- https://www.eadp.info/ 

http://www.bu.edu/motordevlab/
https://www.eadp.info/
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- https://www.psychologicalscience.org/tag/developmental 

- https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/active-play/physical-activity-for-

young-children 

- https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/3482397791879/labs.php 

- https://www.tc.columbia.edu/biobehavioral-sciences/movement-science-and-

education/motor-learning-and-control/history-of-the-motor-learning-program/motor-

learning-newsletter/ 

 

 )پیشنهادی(: . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  :)ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیعملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیشارزشیابی فرآیندی )مستمر

 نمره 1

  :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

  :)نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

 

  

https://www.psychologicalscience.org/tag/developmental
https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/active-play/physical-activity-for-young-children
https://raisingchildren.net.au/babies/play-learning/active-play/physical-activity-for-young-children
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/9781934432846/labs.php
https://www.tc.columbia.edu/biobehavioral-sciences/movement-science-and-education/motor-learning-and-control/history-of-the-motor-learning-program/motor-learning-newsletter/
https://www.tc.columbia.edu/biobehavioral-sciences/movement-science-and-education/motor-learning-and-control/history-of-the-motor-learning-program/motor-learning-newsletter/
https://www.tc.columbia.edu/biobehavioral-sciences/movement-science-and-education/motor-learning-and-control/history-of-the-motor-learning-program/motor-learning-newsletter/
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 «بدنیتربیتاندازه گیری، سنجش و ارزشیابی در آموزش  »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

تــوان بــه کمــک ارزشــیابی می .ارزشــیابی فعــالیتی اســت کــه ماهیــت آن آموزشــی، اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی اســت

ــان اهــداف و عملکــرد برنامــه انجــام دادمقایســه ــدازه /در بُعــد آموزشــی، معلــم. ای می گیری، ســنجش و مربــی از طریــق ان

 بنــابراینبررســی قــرار دهــد   خــود و فراگیــر را مــوردارزشــیابی قــادر خواهــد بــود تــا اهــداف، محتــوای برنامــه و عملکــرد 

هــای هــا، آزمونگیری، ســنجش و ارزشــیابی، آشــنایی بــا مفــاهیم آنانــدازه پــرداختن بــه ابعــاد مختلــف تــا دارد ضــرورت

ــش قابلیت ــمانی در دو بخ ــادگی جس ــی و آزمونآم ــمانی و حرکت ــای جس ــتنباطی، ه ــیفی و اس ــار توص ــارتی، آم ــای مه ه

ــتفاده  ــبه دادهاز نرمچگــونگی اس ــت محاس ــزار جه ــازماناف ــین س ــا و همچن ــهه ــرای برنام ــدیریت اج ــاخره دهی و م ها و بال

بــدنی هــای تربیتهــای بهتــری بــرای ارزشــیابی فعالیتتــا راه شــتهرا بــه بحــ  گذا هــا، آنهــانحــوه اســتاندارد کــردن نمره

 مدارس پیدا نماید.

ــه ری دربــاره دانشتتر و مناســببــدیهی اســت هرقــدر معلــم اطلاعــات دقیــق آمــوز خــود بــه دســت آورد، بــرای کمــک ب

ــتعدادهای وی می ــرورش اس ــرفت و پ ــبپیش ــرایط مناس ــد ش ــر، دانشتوان ــرف دیگ ــد. از ط ــا نمای ــز تری را مهی ــوز نی آم

ــد و از توانایی ــر بشناس ــود را بهت ــدر خ ــاههرچق ــود آگ ــای خ ــائی ه ــی و نارس ــات واقع ــا، تمایل ــد، میه ــد در تر باش توان

ـــهتصـــمیم هـــای  ـــع منطقـــی و عاقلان ـــا رف ـــد و ب ـــر شـــرکت کن ـــم و ســـایر یینارســـاتر بهت ـــا کمـــک معل های خـــود، ب

 اندرکاران عرصه تعلیم و تربیت در این راستا قدم های مؤثرتری بردارد. دست

ــتردگی فعالیت ــل گس ــه دلی ــای تربیتب ــرفت دانشه ــیابی از پیش ــرایط ارزش ــه، ش ــدنی در مدرس ــوزان و تصــمیمب گیری آم

ــ ــای آموزش ــوردار میه ــاتری برخ ــت بال ــز از اهمی ــد درســی بهی نی ــن واح ــه آن در ای ــه ب ــه توج ــاره گــردد ک وضــوح اش

 شود.می

 مشخصات درس

 تخصصی الزامینوع درس: 

 نظری ـ عملینوع واحد: 

 1تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس:

ارزشیابی در آموزش اندازه گیری، سنجش و نام درس به فارسی: 

 بدنیتربیت
 نام درس به انگلیسی:

Measurement, Assessment and Evaluation in Physical 

Education Instruction 

 اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ــیابی در گیری، به تحلیل مفهوم اندازه .0 ــیابی بپردازد، انواع ارزش ــنجش و ارزش س

ــبی برای نمره دادن در درس تربیت ــی کند و الگوی مناس ــه را بررس بدنی مدرس

 بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی را طراحی کند.تربیت
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دنی و بدکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

ها در مدرســه را ارزیابی کرده، برای نمره کارگیری آنها و نحوه بهانواع آزمون .1

ـــیلی، نحوه بهورهبدنی در ددادن درس تربیـت ن کارگیری ایهای مختلف تحص

 طور صحیح و مناسب مشخص کند.ها را بهآزمون

ـــی و تحلیل های مختلف نمره دادن در درس تربیتهـا و روشراه .1 بدنی را بررس

ترین را انتخاب و شـــیوه کرده و با توجه به دســتورالعمل های موجود، مناســـب

 ها را برای مدرسه طراحی کند.اجرای آن

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 فصل اول: مفهوم شناسی

 گیری، سنجش و ارزشیابیماهیت اندازه -

 گیری، آزمون، سنجش، ارزیابی و ارزشیابیمفهوم شناسی اندازه -

 تفاوت ارزیابی و ارزشیابی -

 گیری، سنجش و ارزشیابیرهیافت های اندازه -

 بدنی مدرسهدر تربیتها انواع ارزشیابی و کاربرد آن -

 فصل دوم: شیوه های نوین ارزشیابی از یادگیری

 آموزانای به تفکر و یادگیری دانشکارپوشه، پنجره -

 کارنما، ابزار ارزشیابی مستمر -

 گرا و کاوش گری نظام یافتهسنجش واقع -

 نگاهی به چیستی ارزشیابی ساخت گرایانه -

 بدنیفصل سوم: چگونگی ساخت آزمون در تربیت

 های مطلوب آزمونویژگی -

 روایی آزمون -

 پایایی آزمون -

 عینی بودن آزمون -

 بدنیو نحوه ساخت یک آزمون در تربیت مراحل -

 بدنی مدرسهفصل چهارم: نمره دادن در تربیت

 نمرات استاندارد -

 هابندی و روش محاسبه آنهای درجهمقیاس -
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 ها در مدرسهانواع ارزشیابی و نحوه اجرای آن -

 بدنیحیطه های مختلف یادگیری در درس تربیت نحوه ارزشیابی -

 بدنی در مدارسدستورالعمل های ارزشیابی درس تربیت -

 بدنی در مدارسفصل پنجم: ارزشیابی درس تربیت

 بدنی در دوره اول ابتداییارزشیابی درس تربیت -

 بدنی در دوره دوم ابتداییارزشیابی درس تربیت  -

 اول متوسطهبدنی در دوره ارزشیابی درس تربیت -

 بدنی در دوره دوم متوسطهارزشیابی درس تربیت -

 هافصل ششم: انواع آزمون

 های آمادگی جسمانیآزمون -

 های آمادگی حرکتیآزمون -

 های مهارتیآزمون -

 راهبردهای تدریس و یادگیری:. 2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 همیاریراهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و  -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:منابع آموزشی و پایگاه .6

 منابع اصلی:

 بدنی. تهران: انتشارات حتمیگیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت(. اندازه0191) هادوی، فریده و همکاران -0

 ارزشیابی. تهران: انتشارات عصر انتظارگیری و (. اندازه0188) همتی نژاد، مهر علی و همکاران -1

 منابع فرعی:

 گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.(. اندازه0191) اکبر.سیف، علی -0

ــود شــیخ، -1 ــاووسســید  ،صــالحی  محم ــدازه (.0191) ک ــابی و ان ــانارزی ــم و گیری حرکــات انس . تهــران: انتشــارات عل

 حرکت.

 های مطالعاتی:پایگاه
- https://www.thepespecialist.com/home/blog/ 

- https://www.achper.org.au/blog 

- https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/ 
- https://www.roshdmag.ir/fa/magazine1/11 

https://www.thepespecialist.com/home/blog/
https://www.achper.org.au/blog
https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/
https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/23


 28/    کارشناسی ارشد آموزش رتبیت بدنی       

 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیپیش ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری

 نمره 1

  :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

  :)نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 
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 «بدنیریزی درسی پیشرفته در آموزش تربیتبرنامه »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ــا بهتربیت ــت ت ــه درســی اس ــد برنام ــایر دروس نیازمن ــون س ــدارس همچ ــدنی م ــه مهمب ــان و از هم ــطه آن ذینفع تــر واس

هــا و پایــه تحصــیلی تحقــق متولیــان و مســئولین بتواننــد اطمینــان داشــته باشــند کــه اهــداف و شایســتگی پایــه ویــژه در دوره

 ریزی درسی است. هیابی به این برنامه درسی نیازمند برنامکنند. دستپیدا می

ـــا سرفصـــل ـــان ب ـــی، دانشـــجو معلم ـــهدر دوره کارشناس ـــوزش تربیتهایی از درس برنام ـــی آم ـــنا ریزی درس ـــدنی آش ب

هــای آموزشــی ای در مواجهــه بــا تــدوین برنامــه ســالیانه در اجــرای فعالیتشــوند کــه رویکــردی عملــی و دانشــی رویــهمی

ــاری دارد ــوای الزامــی، انتخــابی و اختی ــل هــای   محت ــده اســت در تــدوین سرفص ریزی درس برنامــهبنــابراین ســعی ش

ــ ــوزش تربیت یدرس ــدنیدر آم ــه ب ــم برنام ــری عل ــه مباحــ  نظ ــرداختن ب ــانی از پ ــان و می ــای کل ــه ه ریزی درســی در لای

متکــی بــر آشــنا ســاختن دانشــجویان بــا  «بــدنیدر تربیت شــرفتهیپ یریزی درســبرنامــه»رو درس پرهیــز شــود. ازایــن

 بدنی در مدارس( است.ریزی درسی در لایه کلان و میانی )با تاکید بر تربیتاصول و فرآیندهای برنامه مفاهیم،

کــه متکــی بــر رویــه هــای مربوطــه )کنــد تــا ضــمن آشــنایی بــا اســناد بالادســتی ارائـه ایــن درس بــه دانشــجویان کمــک می 

ــه ــتبرنام ــران اس ــلامی ای ــوری اس ــت جمه ــیم و تربی ــام تعل ــی در نظ ــهریزی درس ــاهیم، نظری ــا مف ــا و... در ( ب ها، رویکرده

ـــه ـــکلبرنام ـــونگی ش ـــا چگ ـــده و ب ـــنا ش ـــی آش ـــهریزی درس ـــی تربیتگیری برنام ـــانی ریزی درس ـــه می ـــدنی )در لای ب

هـــای تـــدریس آشـــنا شـــوند. همچنـــین فراگیـــری ایـــن درس بســـتری بـــرای درک درس الگوهـــا و روش ریزی(برنامـــه

بــدنی در ســایر ریزی درســی تربیتهای برنامــهاســت دانشــجویان بــا مــدل اســت. البتــه لــازم بــدنیپیشــرفته در تربیت

 کشورها نیز آشنایی پیدا کنند.

 مشخصات درس

 تخصصی الزامینوع درس: 

 نظری نوع واحد: 

 1تعداد واحد: 

 11تعداد ساعت: 

ــات نییاز: دروس پییش مــطــالع

 مدرسه بدنیتطبیقی محتوای تربیت

 استاد متخصص برای تدریس:

ی و بدنتخصصی تربیتدکترای 

 علوم ورزشی

 ریزی درسیدکترای برنامه

 بدنیتربیتدر آموزش  شرفتهیپی ریزی درسبرنامهنام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:

Advanced Curriculum Planning  in Physical Education Instruction 

 خواهد بود:اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر 

علمی  عنوان ها و فرآیندهای آن بهریزی درســـی، نظریهمفاهیم مرتبط با بدنه دانش برنامه .0

های مند محتوای درسـی متناسب با تحقق شایستگیگیری صـحیح و نظامدر جهت شـکل

های مطالعاتی مربوب به آن ها و پایه های تحصـیلی را مورد بررسی قرار داده و زمینهدوره

 ند.را کسب ک

های درسـی سایر کشورها را بررسی و تحلیل کند و با توجه به شرایط و نیازهای برنامه .1

ربط گیری، به مراجع ذیسازی کرده و برای تصمیمها را بومیفعلی مدارس کشور، آن

 اعلام نماید.
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 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 فصل اول: کلیات

 بدنیدرسی تربیت ریزیتوسعه تاریخی برنامه -

 بدنیتربیت یریزی درسبرنامه ها، اهدافویژگی م،یمفاه -

 بدنیتربیت یریزی درسبرنامهکارکرد/ و ایف  -

 مدرسه( )ورزش یبدنریزی درسی تربیتشناسی تحقیق در برنامهروش -

 و سایر علوم مربوطه ورزش یپداگوژریزی درسی با رابطه برنامه -

 بدنیتربیت یریزی درسبرنامه گاهیجا -

 های یادگیریفعالیت -

 یریزی درسای برنامهه هیبا نظر ییآشنافصل دوم: 

 مفهوم نظریه و رابطه نظریه با عمل -

 ریزی درسیهای برنامهنظریه -

 ریزی درسی:ها از دیدگاه محققین برنامهفرا نظریه -

 آیرنر فرا نظریه -

 فرا نظریه دکر واکر -

 فرا نظریه هونکی -

 و پاینر ، پنارو یجفرا نظریه  -

 فرا نظریه همی بر -

 های تربیتیطیف دیدگاه -

 دیدگاه رفتاری -

 دیدگاه موضوعی/ دیسیپلینی -

 دیدگاه اجتماعی -

 دیدگاه رشدگرا -

 دیدگاه شناختی -

 دیدگاه انسان گرایانه -

 دیدگاه ماورای فردی -

 هافرا دیدگاه -
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 یریزی درسمراحل برنامهفصل سوم: 

 یازسنجینمفهوم نیاز و  -

 ریزی درسیبرنامهاهمیت نیازسنجی در  -

 چارچوب نیازسنجی -

 ها و فنون نیازسنجیروش -

 بدنیدر تربیت یلیتحص هیدوره و پا یهااهداف/ شایستگی نیتدو -

 بدنیگیری محتوایی برنامه درسی تربیتفصل چهارم: شکل

 تعریف و ماهیت محتوا -

 انتخاب محتوا -

 ها،مهارت م،یمفاه دیبا نحوه تول ییآشنا -

 ی، عملکردییمحتوا یاستانداردها -

 بدنیدر تربیت یریادگی هایمحتوا/ فعالیت دیتول -

 بدنی(جامع به محتوای ورزش مدارس )تربیت یـ رویکرددر تولید محتوا« های کاربردیایده  -

 دهی محتوا و فرصت های یادگیریهای سازمانشیوه -

 دهی عمودی محتواهای سازمانروش -

 بدنیتربیتسازی/اجرای برنامه درسی فصل پنجم: پیاده

 ریزی درسیبرنامه هاینظام های/ مدل -

 عوامل مؤثر بر اجرای برنامه درسی -

 یبسته آموزش -

 بدنیتربیت کتاب های راهنمای معلم -

 فیلم ای آموزشی -

 ها / پوسترهای آموزشلوح -

 بدنیفصل ششم: ارزشیابی از برنامه درسی تربیت

 مفهوم ارزشیابی -

 بدنیارزشیابی از برنامه درسی تربیت -

 الگوهای ارزشیابی از برنامه درس -

 راهبردهای تدریس و یادگیری: -2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -
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 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 تألیفنیاز به منابع اصلی: 

 منابع فرعی:

 ریزی درسی. تهران: انتشارات سمت.(. مقدمات برنامه0191ملکی، حسن. ) -0

 زمین.ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران(. اصول برنامه0181فتحی واجارگاه، کوروش. ) -1

 یمبان  یهای عملنوآوری یبرا یعلم میامروز: مفاه یایبدنی( در دنورزش مدارس )تربیت ندهی(. آ0197هاگ، هربرت. ) -1

 .ی: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامنی. قزویورزش مدارس، ترجمه: محسن حلاج یکیو پداگوژ یعلم ،یفلسف

ها، رویکردها و الگوهای طراحی برنامه درسی (. نظرگاه0181) جوادی پور، محمد، کیامنش، علیرضا و خبیری، محمد. -1

 .  009- 011 ،01فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، بدنی دوره ابتدایی. تربیت

ساله . ربدنی در مدارس ابتدایی ایرانطراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی تربیت(. 0181جوادی پور، محمد. ) -1

 .معلم تهراندانشگاه تربیت شناسی و علوم تربیتیده رواندکتری انتشار نیافته: دانشک

 های مطالعاتی:پایگاه

- https://sparkpe.org/blog/ 

- http://gppe.primaryblogger.co.uk/ 

- https://www.elementarypeteacher.com/ 

- http://isppelementarype.blogspot.com/ 
- http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/ 

- https://www.tandfonline.com/action/journalInformation 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

  ها:  الیتشده و مشارکت در فعبینییادگیری پیشارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد

 نمره 1

  :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

  :)نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

  

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3722&Number=12&Appendix=0
https://sparkpe.org/blog/
http://gppe.primaryblogger.co.uk/
https://www.elementarypeteacher.com/
http://isppelementarype.blogspot.com/
http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation
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 «بدنی )ورزش مدرسه(فلسفی تربیت مبانی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ــوزش تربیت ــانی تربیتدر دوره کارشناســی پیوســته آم ــدنی درس مب ــا اصــول ب ــر آشــنایی دانشــجویان ب ــد ب ــا تاکی ــدنی ب ب

شــده یعنــی ورزش همگــانی، ورزش تربیتــی، ورزش قهرمــانی و بــدنی در چهــار نــوع ورزش شــناخته و مبــانی تربیت

بـــا گـــرایش پـــداگوژی ورزشـــی( بـــا بـــدنی )ای ارائـــه شـــد. در دوره کارشناســـی ارشـــد آمـــوزش تربیتورزش حرفـــه

ــانی و فلســفه ورزش  ــا دانشــجویان در جســتجوی مب ــت، ضــروری دارد ت ــیم و تربی ــام تعل ــه در نظ ــش مدرس ــه نق ــت ب عنای

 در نهاد مدرسه، بکوشند. 

ــبختانه تلاش ــفی خوش ــانی فلس ــت مب ــروری اس ــا ض ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــن خصــوت ص ــی در ای ــفی و علم ــای فلس ه

ــا ســند  ــگ ب ــه ورزش مدرســه روشــن و هماهن ــت رســمی و عمــومی در توجی ــیم و تربی ــانی نظــری تحــول در نظــام تعل مب

ــانی بــدنی گســترش و تعمیــق یابــد. ازایــنتولیــد شــود و در ســطح جامعــه معلمــین تربیت رو در محتــوای ایــن درس، بــه مب

 شود.فلسفی، علمی و تربیتی ورزش مدرسه پرداخته می

ــه  ــرد ماننــد چتــری اســت کــه تقلمــرو ایــن درس ب ــابراین وجــود تمــامی  مــامی دروس دیگــر ایــن دوره را دربرمــی گی بن

ــه  ــن نکت ــر ای ــن درس ب ــداگوژی در ای ــرد پ ــت. رویک ــرتبط اس ــن درس م ــاهیم ای ــا درک مف ــوی ب ــه نح ــر ب دروس دیگ

ــوزش تربیت ــی آم ــیش از دوره کارشناس ــن دوره ب ــه ای ــد دارد ک ــهتاکی ــمت ورزش مدرس ــه س ــدنی ب ــا تربیت) ب ــدنی( ب ب

 ،یفلســفســازی مبــانی کنــد. بــدین معنــی کــه دانشــجویان بایــد بــه غنیبرنامــه آن ســوق پیــدا میکمــل و فوقهــای مفعالیت

 های تحقیق هرمنوتیک، پدیدارشناسی و تجربی بپردازند. در چارچوب روش ورزش مدرسه یتیو ترب یعلم

ــرای متخصصــین و معلمــی ــری محکــم در ابعــاد مختلــف ب ــارکرد ایــن درس در ســاخت زیربنــای فک بــدنی ن تربیتک

اســت. تولیــد هرگونــه برنامــه درســی بــرای ورزش مــدارس منــوب بــه درک مبــانی فلســفی، علمــی و تربیتــی آن اســت کــه 

 عنوان کارکردی دیگر یادکرد.توان بهاز آن می

 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

   نظری نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 11 تعداد ساعت:

 -نیاز: دروس پیش

 )ورزش مدرسه( بدنیتربیت یفلسف یمباننام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:

Philosophical Foundation of Physical Education(school sport) 

 ود:ب اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد

ـــه  بـدنیتربیـتمفـاهیم مرتبط بـا  .0 ـــی و علم )مدرس ورزش، تعلیم و تربیت ورزش

ـــه و مورد ارزیـابی قرار دهـد و به دلایل تحلیلی و توجیه  ورزش( را بـاهم مقـایس

 در دنیای امروز بپردازد. بدنی ورزش مدرسهتربیت

ـــه و ارتباب آنهای پایه در تربیتپـدیده .1 ا در رها با یکدیگر بدنی و ورزش مدرس

 رد.ها به دست آونگر نسبت به آنیک توالی مشخص بررسی کرده و درک کل
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استاد متخصص برای 

دکترای تخصصی تدریس: 

 بدنی و علوم ورزشیتربیت

را بررسی  بدنی مدرسهابعاد ساختاری و مفاهیم مرتبط با بدنه دانشی/علمی تربیت  .1

کند و با کمک رویکرد تعلیم و تربیت حرکتی، به استدلال در مورد آن بپردازد و 

ناسب بدنی مدرسه متالمللی در تربیتینهای باز منابع منتشـرشـده از سوی سازمان

 مند شود.با شرایط حاکم بر جامعه بهره

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 فصل اول: کلیات

 بدنی مدرسهتوسعه تاریخی مبانی و فلسفه تربیت -

 مدرسه بدنیتربیتو فلسفه قلمرو کارکرد مبانی  -

 بدنی مدرسهمفاهیم و اصطلاحات مرتبط با تربیت  -

 مدرسه بدنیتربیتو فلسفه شناسی تحقیق در مبانی روش -

 بدنی مدرسهها علمی و عملی در تربیتبا سایر حوزه و فلسفه ورزش مدرسه یمبانرابطه  -

 مدرسه بدنیتربیت یفلسف وم: مبانیدفصل 

 شناسیشناسی و انسانهستی -

 شناسیمعرفت -

 شناسیزیبایی -

 شناسیارزش -

 شناسیدین -

 بدنی مدرسههای پایه در تربیتفصل سوم: پدیده

 حرکت -

 بازی -

 ورزش -

 مسابقات ورزشی -

 بدنی مدرسهفصل چهارم: مبانی علمی تربیت

 مبانی تاریخی  -

 یشناسمبانی روان -

 یشناسمبانی جامعه -

 مبانی حقوقی -
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 مبانی پزشکی/طبی -

 مبانی زیستی -

 رویکردهای تطبیقیپژوهش و آموزش راجع به  -

 فصل پنجم: مبانی تعلیم و تربیتی)آموزشی(

 بدنی مدرسهایده کلیدی در تربیت ـ حرکتی سواد جسمانی -

 های مشترک در برنامه درسی ملیاهداف ورزش مدرسه و شایستگی -

 بدنی مدرسهحرکتی ـ مبنایی جدید برای تربیت شایستگی -

 های پایهمفاهیم و مهارت -

 و یادگیری: . راهبردهای تدریس2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 نیاز به تألیفمنابع اصلی: 

 منابع فرعی:

های عملی  مبانی بدنی( در دنیای امروز: مفاهیم علمی برای نوآوریمدارس )تربیت(. آینده ورزش 0197هاگ، هربرت ) -0

 فلسفی، علمی و پداگوژیکی ورزش مدارس، ترجمه: محسن حلاجی. قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

و  متوسطه ایران بدنی دوره ابتدایی، راهنمایی وی تطبیقی برنامه درسی تربیتمطالعه(. 0189) اسمعیلی، محمدرضا. -1

وهش و سازمان پژ تهران:. بدنیالگوی مناسب برای تدوین راهنمای برنامه درسی تربیت ارائهکشورهای منتخب جهان و 

 ریزی آموزشی.برنامه

 بدنی ورزش. تهران: سمت.(. تاریخ تربیت0188) اسمعیلی، محمدرضا. -1

نی ورزش، ترجمه احمد آزاد. تهران: کمیته المپیک جمهوری بد(. مبانی تربیت0181) آ. وست، دبورا و آ. بوچر، چارلز. -1

 اسلامی ایران.

 وزارت ریزی آموزشی.(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه0190) رانیابرنامه درسی ملی جمهوری اسلامی  -1

 وپرورش.آموزش

(. تهران: دبیرخانه شورای 0191) مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. -1

 وپرورش.وپرورش، وزارت آموزشعالی آموزش
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7- Haag, H. Keskinen K. and Talbot M. (1101).Directory of Sport Science, 1th Edition. 

Human Kinetics. 
 های مطالعاتی:پایگاه

- http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/ 

- https://www.tandfonline.com/action/journalInformation 

- https://sparkpe.org/blog/ 

 ارزشیابی یادگیری:. راهبردهای 5

 نمره 1ها شده و مشارکت در فعالیتبینیپیش ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: طراحی و اجرای واحد یادگیری 

   :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

  :)نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

 

  

http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation
https://sparkpe.org/blog/
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 «در مدرسه بدنیتربیتنظریه ها و الگوهای آموزش » سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن:. 1

 یمهــارتکنــد. محتــوایی کــه شــامل: موضــوعات حرکتــی ـ نوبــه خــود محتــوای متنــوعی را طلــب میها بهتنــوع شایســتگی

ــمانی و مهارت) ــادگی جس ــتهآم ــه رش ــای پای ــی(، موضــوعات ه ــناختهای ورزش ــبت ) یش ــاربرد و... نس ــش، درک، ک دان

ـــه و تشـــخیص موقعیتبـــه دانش ـــردی و ) یاجتمـــاع ـعات عـــاطفی هـــای حرکتـــی( و موضـــوپای ـــود رفتارهـــای ف بهب

بــدنی نیازمنــد آگــاهی از بــدنی از طریــق معلــم تربیتاجتمــاعی( اســت. انتقــال ایــن محتــوای متنــوع در درس تربیت

 یادگیری است. ـهای یاددهی راهبردها و روش

ــوزش تربیت  ــد آم ــی ارش ــای در دوره کارشناس ــا و الگوه ــه ه ــوع نظری ــرح موض ــرای ط ــتن ب ــام برداش ــدنی فرصــت گ ب

یــادگیری در  ـهــای یاددهیــبــدنی بــا راهبردهــا و روشآموزشــی و ایجــاد ارتبــاب بــین الگوهــای آموزشــی در تربیت

ــه درس تربیت ــت. ارائ ــدنی اس ــا و روشب ــایراهبرده ــاددهی ه ـــ ی ــدنیدر تربیت یریادگی ــم را  ب ــی، معل در دوره کارشناس

ــرای دســتیابی بــه دســتاوردهای محــدود و کوتاه هــای راهبــرد، بنــابراین از واژه  رســاندبــدنی یــاری میمــدت تربیتب

ــبک و مهارت تر و انداز جــامعشــود. حــال اگــر قصــد حرکــت بــه ســمت چشــمهــای تــدریس اســتفاده میروش، س

ـــوان از الگتری داشـــته باشـــیم، میمنســـجم ـــا و روشت ـــده عناصـــری از راهبرده ـــای آموزشـــی کـــه دربرگیرن ـــای وه ه

 یاددهی ـ یادگیری هستند، بهره گرفت.

بـدنی بایـد بـه سـمت آشـنایی و تسـلط بـه الگوهـای شـود کـه معلمـان تربیتضرورت ایـن واحـد درسـی ازآنجـا ناشـی می

ــه ــی از برنام ــه مشخص ــده مجموع ــه دربرگیرن ــد ک ــت کنن ــی حرک ــی آموآموزش ــاس، ریزی، طراح ــدیریت کل ــی، م زش

ــرا در میفعالیت ــه اج ــه ب ــکلی یکپارچ ــه ش ــجم ب ــه منس ــن مجموع ــت. ای ــابی اس ــنجش و ارزی ــادگیری و س ــای ی ــد. ه آی

ــایی برحســب دوره ــین الگوه ــین ســنخیت الگوهــای آموزشــی هــای تحصــیلی میاجــرای چن ــاوت باشــد. همچن ــد متف توان

هــای یــاددهی ـ یــادگیری. ایــن واحــد درســی ارتبــاب وشبــا رویکردهــای برنامــه درســی بیشــتر اســت تــا بــا راهبردهــا و ر

ــد درســی  ــبت بــه واح ــی نس ــن واحــد درس ــی ارشــد دارد. ای ــی و کارشناس ــا ســایر دروس دوره کارشناس ــاتنگی ب تنگ

 پیشروتر است. بدنیتربیت در یریادگیـ یاددهی هایراهبردها و روش

 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

 نظری نوع واحد: 

 1تعداد واحد: 

 11تعداد ساعت: 

 مدرسهدر بدنی آموزش تربیت یالگوهانظریه ها و نام درس به فارسی: 

 انگلیسی:نام درس به 
Theories and Models of Physical Education Instruction in 

School 

 اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:
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زی ریبرنامهنییاز: دروس پیش

ـــی تربیـت ـــرفتهدرس ، بدنی پیش

ارزشـــیابی پیشـــرفته در آموزش 

 بدنیتربیت

استاد متخصص برای 

 تدریس:

بدنی و دکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

بررسی  بدنی را موردنظریه ها و اصـول آموزش مبتنی بر الگو در آموزش تربیت -0

ـــب این الگوهـا را در نیـازهـای لـازم برای اجرایی کردن قرار دهـد و پیش منـاس

 مدرسه تحلیل کند.

ها، بدنی را نقد و بررســی و با مقایســه آنآموزش و برنامه های روز درس تربیت -1

ـــه ها در دورهنظرخود را در خصـــوت این برنامه های مختلف تحصـــیلی مدرس

 پیشنهاد کند.

ـــتفــاده در درس تربیــت -1 ـــی مورد اس هــای مختلف بــدنی دورهالگوهــای آموزش

را از بین الگوهای موجود انتخاب و تحلیل خود را برای استفاده هریک تحصیلی 

 از این الگوها در دوره تحصیلی موردنظر مشخص کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 بدنی در دنیای امروزفصل اول: آموزش و برنامه های تربیت

 بدنی از روش تا الگوسیر تحول آموزش تربیت -

 ها و الگوهای تدریسها، مهارتها، سبکراهبردها، روش -

 بدنیها و استانداردهای درس تربیتاهداف، شایستگی -

 بدنیآموزش مبتنی بر الگو در تربیت -

 بدنیفصل دوم: چارچوب و چگونگی انتخاب الگوهای آموزشی در تربیت

 بدنیمزایای استفاده از آموزش مبتنی بر الگو در تربیت -

 برای توصیف الگوهای آموزشیچارچوبی  -

 انتخاب الگوهای آموزشی -

 بدنیپایه برای آموزش مبتنی بر الگو در تربیتفصل سوم: دانش

 بدنیپایه برای تدریس تربیتدانش -

 بدنی متخصصپرورش معلمان تربیت -

 بدنیفصل چهارم: راهبردهای پیشرفته آموزشی در تربیت

 راهبردهای ارائه تکلیف -

 آموزان در فرآیند یادگیریساختار تکلیف و درگیر ساختن دانشراهبردهایی برای  -

 های یادگیریی انتخاب فعالیتبرا ییراهبردها -

 راهبردهایی برای پیشبرد تکلیف -
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 آموزانسازی ایمنی دانشراهبردهایی برای بیشینه -

 راهبردهایی برای مرور و خاتمه درس -

 بدنی مدرسهآموزشی در تربیتفصل پنجم: طراحی آموزشی اثربخش برای اجرای الگوهای 

 بدنیریزی درسی در تربیتمروری بر برنامه -

 ریزی در سطح واحد درسیبرنامه  -

 طراحی آموزشی -

 بدنی مدرسهفصل ششم: الگوهای آموزشی در آموزش تربیت

 الگوی آموزش مستقیم: معلم در نقش رهبر آموزشی -

 گیرند.و برای هم یاد می وسیله همآموزان باهم، بهالگوی یادگیری مشارکتی: دانش -

 شدن به ورزشکار ماهر.الگوی تعلیم و تربیت ورزشی: یادگیری برای تبدیل -

 الگوی آمادگی جسمانی: کسب آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت و مرتبط با اجرا -

 الگوی بازی های دبستانی / بومی ـ محلی: ایجاد فرصت های یادگیری برای کودکان -

 تاکتیکی: تدریس انواع بازی های ورزشی برای فهمیدن الگوی بازی های ورزشی  -

 پذیری فردی و اجتماعی: تلاش برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعیالگوی آموزش مسئولیت -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهغیرمستقیم: مشاوره راهبرد -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه1

 منبع اصلی:

بدنی. ترجمه: رضوانی اصل، رضوان  آزمون، جواد  رفیعی، (. الگوهای آموزشی در تربیت0191متسلر، میکل، دبلیو.) -0

 وحید و محمدپور، محبوبه. تهران: انتشارات سمت.

 منابع فرعی:

. کر : انتشارات 1بدنی )ورزش مدرسه(، فصول های تدریس در آموزش تربیت(. الگوها و روش0191) محسن.حلاجی،  -0

 گاندی.

 بدنی، اهداف و راهبردها، ترجمه محسن حلاجی. تهران: بامداد کتاب.آموزش تربیت (.0191. )هلیسون، دونالد -1
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های جسمانی، ترجمه محسن حلاجی. تهران: علم و پذیری از طریق فعالیت(. آموزش مسئولیت0191هلیسون، دونالد. ) -1

 حرکت.

بدنی، ترجمه سید کا م واعظ موسوی و محمود مرشدی. تهران: (. یادگیری مشارکتی در تربیت0191) گرینسکی، استیو. -1

 سمت.

 های مطالعاتی:پایگاه
- http://www.physicaleducationupdate.com/ 

- https://thephysicaleducator.com/blog/ 

- http://thepehub.co.uk/blog/ 

- http://gppe.primaryblogger.co.uk/ 

- https://www.elementarypeteacher.com/ 

- http://isppelementarype.blogspot.com/ 

- https://www.roshdmag.ir/fa/magazine1/11 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیپیش ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری

 نمره 1

  :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

  نمره 01مباح  نظری(: ارزشیابی پایانی) آزمون 

  

http://www.physicaleducationupdate.com/
https://thephysicaleducator.com/blog/
http://thepehub.co.uk/blog/
http://gppe.primaryblogger.co.uk/
https://www.elementarypeteacher.com/
http://isppelementarype.blogspot.com/
https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/23
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 «آموزان با نیازهای ویژهبدنی دانشآموزش تربیت»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ــف دارایدانش ــواع مختل ــول در ان ــوزان معل ــن گــروه از دانش آم ــتند. ای ــای آموزشــی خاصــی هس ــیول نیازه ــوزان مش آم

شــناختی و ادراکــی، نیازمنــد جســمانی، ذهنــی، روانبـه تحصــیل در مــدارس کشــور کــه بـا توجــه بــه شــرایط ویــژه حسـی، 

هــا بــدنی نســبت بــه آنتوجــه خــات هســتند، الزامــات آموزشــی خاصــی نیــز بایــد در زمــان آمــوزش محتــوای درس تربیت

موردتوجـه قـرار گیـرد. لـذا لـازم اسـت از چنـد جهـت بـه ایـن مهـم توجـه شـود: اول اینکـه بـا عنایـت بـه منشـور آمـوزش 

دهــد، معلــم ایــن آمــوزان ســایر مــدارس قــرار میآمــوزان بــا شــرایط ویــژه را در کنــار دانشاز دانشیکپارچــه کــه بســیاری 

ــا ویژگی ــد ب ــدارس بای ــای همهم ــل دانشه ــن قبی ــه ای ــته و روشجانب ــنایی داش ــوزان آش ــادگیری آم ــاددهی ـ ی ــای ی ه

ــه آنمهارت ــاهیم ب ــا و مف ــن روشه ــد از ای ــد و بتوان ــا را بدان ــنه ــه ای ــوزش ب ــرای آم ــا ب ــایر دانش ه ــار س ــوزان در کن آم

ــات دانشدانش ــدارس خ ــان در م ــن معلم ــار ای ــه ک ــوت ب ــال دع ــه احتم ــد. دوم اینک ــتفاده نمای ــوزان اس ــا آم ــوزان ب آم

ــذا داشــتن حــداقل قابلیت ــژه وجــود دارد و ل ــه از ضــروریات دورهنیازهــای وی هــای هــای شــناختی و مهــارتی در ایــن زمین

 بدنی است.آموزش تربیت

ــرای تولیــد دانشان دوره کارشناســی ارشــد آمــوزش تربیتامــا دانشــجوی  پایــه در ســه بعــد را بــدنی بایــد آمــادگی لــازم ب

انـد از: دانــش نســبت بــدنی بـه معلــولین را پیــدا کننـد. ایــن سـه بعــد عبارتاز طریـق پــژوهش بـرای تســهیل آمـوزش تربیت

ــه  ــهزمب ــه) ین ــش زمین ــوایی( و دادان ــش محت ــوا )دان ــه محت ــبت ب ــش نس ــداگوژیکی. ای(، دان ــوای پ ــش محت ــن ن ــوا ای محت

 است.افراد با نیازهای ویژه برای  بدنیورزش و تربیتالمللی و بین ملیسازمان حاوی استانداردهای 

 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

 نظری/ عملی نوع واحد: 

 1تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 یتخصص یدکتراتدریس: 

 یو علوم ورزش یبدنتیترب

 آموزان با نیازهای ویژهبدنی دانشآموزش تربیتنام درس به فارسی: 

 Adapted Physical Educationنام درس به انگلیسی:  

 اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

آموزان با نیازهای ویژه را مورد دانشبدنی ها و محتوای تربیتاهداف، شـایستگی .0

ــبت به برنامه ــرایط، نس ــب با ش ــی قرار داده و متناس ریزی و اجرای آن اقدام بررس

 کند.

ـــتفـاده برای دو گروه روش .1 آموزان با نیازهای دانش"هـا و فنون تـدریس مورداس

را مقایسـه کرده و برای اجرای مشترک برنامه  "آموزان غیرمعلولدانش"و  "ویژه

 مناسب پیشنهاد و آن را به اجرا بگذارد. حلراهبدنی، س تربیتدر
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ـــمانی و حرکتییتفعالنحوه مـدیریـت کلاس، اجرای آزمون و ارزیابی  .1  های جس

 آموزان با نیازهای ویژه را متناسب با شرایط و محیط مدرسه به اجرا بگذارد.دانش

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 آموزان معلولای دانشینهزمدانش فصل اول: تعاریف، اصطلاحات و 

 های آنبندطبقهتعریف انواع معلولیت و اختلالات جسمانی، حرکتی، ذهنی، شناختی و... و نحوه  -

آمـــوزان بـــا بـــدنی بـــه دانشی آمـــوزش تربیتهابرنامـــهتحلیـــل اصـــطلاحات تطبیقـــی، شفابخشـــی و اصـــلاحی در  -

 نیازهای ویژه

 آموزان با نیازهای ویژه در مدارس جهانبدنی به معلولین و دانشآموزش تربیتپیشینه  -

 بدنی )ورزش مدرسه( معلولینتربیت محتوای فصل دوم:

ــا معلولیت) ینظــرمحتــوای علمــی/  - ــه دانشمباحــ  شــناختی(، آشــنایی ب ــا ب ــات مبتل ــف و اختلال ــوزان هــای مختل آم

 آموزان با اختلالات رفتاری و اختلالات یادگیری: دانششاملها با نیازهای ویژه و نیازهای حرکتی آن

 (DCD) یرشدآموزان با اختلال هماهنگی دانش -

 آموزان اوتیسمدانش -

 فعالآموزان با اختلالات توجه و بیشدانش -

 باهوش پائین و میانهآموزان دانش -

 آموزان نابینادانش -

 آموزان ناشنوادانش -

 و...میزی آموزان فلج میزی، ضربهدانش -

 آموزان ضایعه نخاعیدانش -

 هاآموزان قطع عضو  و کوتولهدانش -

 آموزان با اختلالات فیزیولوژیکدانش -

ــی/ مهارت - ــوای عمل ــر گــروه از دانشمحت ــا ه ــی/ ورزشــی مناســب ب ــای حرکت ــژهه ــای وی ــا نیازه ــوزان ب رشــد  -آم

 حرکتی و اختلالات آن

 آموزان با نیازهای ویژهثر با دانشمحتوای رفتارهای فردی و اجتماعی و برقراری ارتباب مؤ -

بیا نیازهیای آمیوزان دانشبیدنی بیه هیا و فنیون آمیوزش تربیتالگوهیا، راهبردهیا، روش فصل سیوم:

 صورت عملیویژه به

 آموزش انفرادی -
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 آموزش گروهی -

 آموزش فراگیر )تلفیقی( -

آمییوزان هییای حرکتییی دانشی قابلیتابیییسیینجش و ارزابزارهییای نییوین/ پیشییرفته در  فصییل چهییارم:

همییراه بییا اجییرای عملییی  بییدنی مدرسییهتربیتهییای ورزشییی در بییا نیازهییای ویییژه و اجییرای فعالیت

 آن

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی، توضیحی و عملی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهغیرمستقیم: مشاورهراهبرد  -

 های اطلاعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 نیاز به تألیف منبع اصلی:

 منابع فرعی:

و منقص توجه، اوتیس فعالی باهای حرکتی در کودکان دارای کنش پریشی، بیشدرک مهارت (.0197)ای. کورتس. لیزا -0

 . تهران: انتشارات کتاب آیرا.حسنباغنده،   ، فؤادنسبنیک  غلامرضا ،لطفی. مترجم: های یادگیریسایر ناتوانی

)به سفارش  مشاهیروپرورش فراگیر. نشر فلسفی آموزش مبانی. (0180)هوسپیان، آلیس.  و اصیرکاکوجویباری، علی -1

 (.پژوهشکده کودکان استثنایی

. تعلیم بدنیفراگیر تربیت آموزش (.0191) .مهین، فرهادی زادو اصیر علی، درودیان  علیرضا، رمضانی  معصومه، شهبازی -1

 .11-18(،9)011 ،و تربیت استثنایی

 دانشگاه پیام نور، :بدنی ورزش معلولین، تهرانتربیت (.0181. )محمدرضا، اسد -1

5- Adapted Physical Education and Sport - 5th Edition 5th Editionby Joseph Winnick 

(Author). 

9- Block, M.E. (1004). A teacher’s guide to including students with disabilities in general 

physical education (9rd ed). Baltimore: Paul H. Brookes. Available at Brooke's 

Publishing. 

4- Graham, G. Holt/Hale, S. A. and Parker, M. (1008). Children moving: A reflective 

approach to teaching physical education (8th Ed). Mountain View, CA: Mayfield. 

8- Fuchs, D. & Fuchs, L. (2337). Inclusive schools and the radicalization of special 

education reform. Exceptional Children, 902137-903. 

3- DePauw, K.P. & Goc Karp, G. (2337). Integrating knowledge of disability throughout 

the physical education curriculum: An infusion approach. Adapted Physical Activity 

Quarterly, 22, 9-29. 

https://www.gisoom.com/search/book/author-371249/پدیدآورنده-لیزاای.-کورتس/
https://www.gisoom.com/book/11408283/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11408283/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11408283/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11408283/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11408283/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-398584/پدیدآورنده-غلامرضا-لطفی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-398584/پدیدآورنده-غلامرضا-لطفی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-490606/پدیدآورنده-فواد-نیک-نسب/
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20- Block, M.E. & Rizzo, T.L. (2335). Attitudes and attributes of physical education 

teachers towards including students with severe and profound disabilities into regular 

physical education. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 10, 

80-84. 

22- Block, M.E. (2337). Why all students with disabilities should be included in regular 

physical education. Palaestra, 20(9), 24-17. 

21- Winnick, J. (1005). Adapted physical education and sport (7th ed). Champaign, IL: 

Human Kinetics. 

 های مطالعاتی:پایگاه
- http://playtherapy.org/Resources/Research 

- http://IPC.org 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیپیش ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری

 نمره 1

   :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

  :)نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

 

 

 

  

http://playtherapy.org/Resources/Research
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 «بدنیتحقیق در آموزش تربیت روش »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ــی از تفاوت ــی، آمادهیک ــه دوره کارشناس ــبت ب ــد نس ــی ارش ــکار دوره کارشناس ــای آش ــام ه ــرای انج ــجو ب ــازی دانش س

ــروژه  ــانیــک پ ــام پای ــه ن ــاتی ب ــهتحقیق ــه اســت. ب ــر یــک عبارتنام ــا تمرکــز ب ــدن دروســی ب دیگر دانشــجو ضــمن گذران

ــه دســت مــی ــق/ پــژوهش را ب ــرای انجــام تحقی ــازم ب ــادگی ل ــادهگــرایش خــات، آم ــن آم ــا ای -آورد. از دروس مــرتبط ب

 است.  /پژوهشهای تحقیقسازی درس روش

ـــهوشهـــای تحقیـــق دارای محتـــوای آشـــنایی بـــا رروشدرس  ـــه  منظور کســـب دانـــش،هـــای اســـتدلال ب معرفـــی نظری

ــای آن،ویژگی ــی،  ه ــی روش علم ــژوهش، معرف ــاختار پ ــا س ــنایی ب ــواع آش ــا ان ــنایی ب ــژوهش و آش ــرد پ ــا راهب ــنایی ب آش

هــای تحقیــق متنــوع اســت. پــداگوژی هــای پــژوهش اســت. تولیــد علــم در موضــوعات متنــوع نیازمنــد روشروش

ــه ــی ب ــوزه نورزش ــک ح ــهعنوان ی ــت. برنام ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــم ورزش، از ای ــری از عل ــوزش ظ ــی و آم ــزی درس ری

ــدنی درونورزش و تربیت ــوزه ب ــن ح ــادی در ای ــاربردی و بنی ــش ک ــد دان ــت و تولی ــی اس ــداگوژی ورزش ــلی پ ــه اص مای

ه هــای تحقیــق در عمــل اســت. بنــابراین کــارکرد ایــن درس نگــاه بــه آینــدعلمــی نیازمنــد ورزیــدگی در بکــارگیری روش

رود تــا بـا تلـاش علمــی اسـت. آینـده شـیلی دانشــجو بـا درک مفـاهیم ایــن درس گـره خـورده و از دانشــجویان انتظـار مـی

 ای راهکارهای عملی ارائه دهند.های شیلی خود را شناسایی کنند و برای رشد حرفهو به روش پژوهشی ضعف

 مشخصات درس

 تخصصی الزامی نوع درس:

 نظری/ عملی نوع واحد: 

 1تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

دکترای تخصصی تدریس: 

 بدنی و علوم ورزشیتربیت

 بدنیتحقیق در آموزش تربیت روش نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی:  

Research Methods in Physical Education Instruction 

 این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف یادگیری: در پایان 

ـــی و بــا توجــه بــه تفــاوت آن .0 ـــی را بررس هــا، مفهوم روش علمی و روش پژوهش

 راهکارهای اجرایی پیشنهاد دهد.

ــاختار پژوهش را در آن یک نمونه پایان .1 ــی را مطالعه و اجزاا س نامه یا مقاله پژوهش

 مشخص کند.

ها و مقالات پژوهشی نامهها در پایانکاربرد آنهای های پژوهش و زمینهانواع روش .1

 نامه یا مقاله پژوهشی نقد کند.را بررسی و مقایسه و در یک پایان

ش طور مســـتقل نگارنحوه نگارش پروپوزال تحقیق را با انتخاب یک موضـــوع، به .1

 کند.

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3



 46/    کارشناسی ارشد آموزش رتبیت بدنی       

 

 های پژوهشفصل اول: ریشه

 اکتساب دانش و روحیه پژوهشگری -

 های آننظریه ویژگی -

 روش علمی و روش پژوهش و مراحل آن -

 فصل دوم: ساختار پژوهش

 انتخاب موضوع پژوهشی -

 انتخاب مسئله و بیان آن -

 سازیفرضیه -

 تدوین اهداف پژوهش -

 پژوهشاهمیت و ضرورت  -

 متییرشناسی -

 فصل سوم: راهبرد پژوهش

 جامعه پژوهش و نمونه آماری -

 گیرینمونه -

 گیریهای نمونهطرح -

 گیریابزار اندازه -

 مدل آماری -

 های پژوهشفصل چهارم: روش

 پژوهش تاریخی -

 پژوهش استدلالی -

 پژوهش تک آزمودنی -

 یابیپژوهش زمینه -

 ایمقایسه -پژوهش علی -

 های آنپژوهش آزمایشی و انواع طرح -

 پژوهش توصیفی -

 های موردیفصل پنجم: پژوهش

 اقدام پژوهی -

 پژوهیدرس  -
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 آموزش پژوهی -

 پژوهیآینده -

 پژوهش روایی -

 فصل ششم: تهیه گزارش تحقیق

 نامهگزارش پایان -

 عنوان روی جلد -

 تشکر و قدردانی -

 چکیده -

 فهرست مطالب -

 فصل اول: طرح تحقیق -

 فصل دوم: پیشینه تحقیق -

 تحقیق روش فصل سوم: -

 های تحقیقفصل چهارم: یافته -

 گیریفصل پنجم: خلاصه و بح  و نتیجه -

 گزارش مقاله پژوهشی -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی و کارگاهی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 منابع اصلی:

ـــهره. )کامکـــاری،  -0 ـــکر زاده، ش ـــروز و ش ـــومرثی، فی ـــامبیز، کی ـــران: (. روش0187ک ـــاربردی. ته ـــژوهش ک ـــای پ ه

 شهر.دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام

ـــی. ) دلـــاور، -1 ـــق در روان0197عل ـــوم تربیتـــی،(. روش تحقی ـــرایش چهـــارم. تهـــران: موسســـه نشـــر  شناســـی و عل وی

 ویرایش.

ــن،  -1 ــارد وی ــرگ  ریچ ــریس ای، ب ــاتک ــتی، تربیتوش(. ر0191) ینل ــق در تندرس ــای تحقی ــی و ه ــوم ورزش ــدنی، عل ب

 تفریحات. احمدی، منصور  عبدلی، بهروز  عظیم زاده، الهام. تهران: انتشارات علم و حرکت.

 منابع فرعی:
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 ی مطالعات برنامه درسی. ترجمه: مهرمحمدی، محمود. تهران: انتشارات سمت.شناسروش(. 0188سی )ادمون.  شورت، -0

1- Haag, H. Keskinen K. and Talbot M. (1101). Directory of Sport Science, 1th Edition. 

Human Kinetics. 

1- Bain, L. L. (0991). Research in sport pedagogy: Past, present and future. California State 

University, Northridge, USA. 

 های مطالعاتی:پایگاه
- http://www.ssrc.ac.ir/fa 

- http://www.ensani.ir/fa 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 ــادگیری ــد ی ــرای واح ــی و اج ــجو در طراح ــرد دانش ــتمر(: عملک ــدی )مس ــیابی فرآین ــارکت بینیپیش ارزش ــده و مش ش

 نمره 1ها: در فعالیت

  نمره 1واحد کار یا پروژه: ارائه 

  نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری(: به میزان 

 

  

http://www.ssrc.ac.ir/fa
http://www.ensani.ir/fa
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 «بدنیسمینار در آموزش تربیت »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ــی و  ــدد علم ــابع متع ــا من ــجویان ب ــتقیم دانش ــه مس ــی مواجه ــر دوره کارشناس ــد در براب ــی ارش ــزه دوره کارشناس ــه ممی وج

ــهســازی زمینه ــابع علمــی کتابخان ــه من ــو از طریــق هــدایت اســتاد، دسترســی ب ــرای تولیــد دانــش ن ای، جســتجو در فضــای ب

ــه مهم وب ــی بهو از هم ــتاوردهای علم ــه دس ــایی در ارائ ــب توان ــر کس ــتت ــداگوژی دس ــمینار در پ ــت. درس س آمده اس

ــرای معطــوف کــردن توانایی ــاش ب ــا و مهارتورزشــی در تل ــو در هــای پژوهشــی دانشــجویان در ه ــش ن ــد دان جهــت تولی

ــه ــا زمین ــی ت ــه ایران ــن حــوزه نظــری در جامع ــه ای ــداگوژی ورزشــی اســت. از آنجــائی ک ــا حــوزه نظــری پ ــرتبط ب های م

ــایی ــق توان ــده اســت، ضــرورت توســعه و تعمی ــا و مهارتحــدودی محــروم مان ــتر آن ه هــای پژوهشــی دانشــجویان در بس

 ناپذیر است.اجتناب

ــر م ــن درس از منظ ــی ای ــرو علم ــوزش تربیتقلم ــد آم ــی ارش ــی دوره کارشناس ــدهای درس ــر واح ــا اکث ــوعی ب ــدنی وض ب

ــه ــردن ب ــتعد ک ــر مس ــاوه ب ــن درس عل ــارکرد ای ــاد اســت. ک ــیار زی ــداگوژی ورزشــی بس ــق در پ ــا درس روش تحقی ویژه ب

ــه گزارش ــجویان در تهی ــاندانش ــاندن پای ــام رس ــه انج ــرای ب ــادگی ب ــب آم ــر، کس ــی در دروس دیگ ــای علم ــه دوره ه نام

ــی شــدن پایانکارشن ــوزال اســت کــهاســی ارشــد اســت. از مقــدمات اجرای ــه پروپ ــه ارائ ــن می نام ــدادهای ای ــد از برون توان

 نویس باشد.درس حداقل در حد ارائه پیش

 مشخصات درس

 تخصصی الزامینوع درس: 

 نظری/ عملی نوع واحد: 

 1تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

ق روش تحقینیاز: دروس پیش

 بدنیتربیتدر آموزش 

استاد متخصص برای 

 تدریس:

دنی و بدکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

 بدنیسمینار در آموزش تربیتنام درس به فارسی: 

 Seminar in Physical Education Instruction نام درس به انگلیسی:

 اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

منابع در کتابخانه و فضــای وب را مطالعه و مهارت اســتخرا  روش جســتجوی  .0

 کند. مطالب موردنیاز را به روش علمی کسب

ی از منظر ساختاری و محتوایی را بررسی و از گزارش علمروش چگونگی تهیه  .1

 یک موضوع دلخواه گزارش علمی تهیه و به کلاس ارائه کند.

ـــب نموده  .1 و حـداقـل یک نمونه مهـارت روش علمی نگـارش پروپوزال را کس

 پروپوزال از یک موضوع دلخواه تهیه کند.

 نامه های دفاع شده را ازنظر ساختاری و محتوایی نقد و بررسی کند.پایان .1

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 وب یمنابع در کتابخانه و فضا یروش جستجوفصل اول: 
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 هاتعریف منابع علمی و تفکیک آن -

 وب یمنابع در کتابخانه و فضا یجستجوروش  -

 برداری از مطالببرداری/ خلاصهنحوه فیش -

 ییو محتوا یاز منظر ساختار یعلمهای پژوهشگزارش  هیته یروش چگونگفصل دوم: 

 تعریف گزارش پژوهش علمی -

 ساختار گزارش پژوهش علمی و ضوابط حاکم بر آن -

 محتوای گزارش پژوهش علمی و ضوابط حاکم بر آن -

 ییو محتوا یاز منظر ساختارهای موردی پژوهشگزارش  هیته یروش چگونگفصل سوم: 
 پژوهی، پژوهش روایی(اقدام پژوهی، درس پژوهی، آموزش پژوهی، آینده) یموردتعریف گزارش پژوهش  -

 ساختار گزارش پژوهش موردی و ضوابط حاکم بر آن -

 محتوای گزارش پژوهش موردی و ضوابط حاکم بر آن -

 یگزارش علم یارائه شفاه ییتوانارم: فصل چها

 انتخاب گزارش علمی مناسب -

 آموزشیهای کمکو بدون کمک از وسایل/ رسانه تلخیص و سخنرانی با -

 آماده کردن پروپوزال یروش علمفصل پنجم: 

 پروپوزالآشنایی با ساختار  -

 ای دفاع شدههنامه پایان ییو محتوا ینقد ساختار ییتوانافصل ششم: 

 نقد از منظر ساختاری و محتوایتعریف  -

 معیارهای نقد ساختاری و محتوایی -

 فصل هفتم: منبع شناسی

 مفاهیم و تعاریف -

 انواع منابع -

 فصل هشتم: منابع مکتوب

 منابع مرجع -

 منابع غیر مرجع -

 یبا مراکز خدمات اطلاعات ییآشنافصل نهم: 

 تخصصی -آشنایی با سایت های اینترنتی علمی -

 ها/سازمان های علمی مرتبط با ورزش مدرسهموسسههای یتسا -
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 بدنیمعلم تربیتها/ دانشکده های تربیتهای دانشگاهیتسا -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 کار/ پروژهای، واحد راهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 منابع اصلی:

 های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه(. روش0197) بازرگان، عباس و همکاران -0

. ترجمه: اسدی، حسن و آصفی، های تحقیق در مدیریت ورزشیروش(. 0197)کوارترمان ،جروم و پیتز ،برندا .لی ،منیگ -1

 ران: انتشارات دانشگاه تهراناحمدعلی. ته

 منابع فرعی:

 نامه نویسی. تهران: نشر مدیران.(. اصول پایان0191) پاریزی، مهدی. نژادایران -0

 (. روش تحقیق در مدیریت ورزشی. تهران: انتشارات علم و حرکت0191) قاسمی، حمید و همکاران -1

 . تهران: بامداد کتاب.بدنی و علوم ورزشیتربیتکتاب،  فرهنگ بامداد(. 0188قاسمی، حمید و همکاران ) -1

 . تهران: اسرار دانش.فرهنگ توصیفی علوم تربیتی(. 0191فرمهینی فراهانی، محسن. ) -1

 .آثار فکر . تهران:پژوهی رسانهآینده (.0191، احمد. )کوهی  هادی ،البرزی -1

1- Haag, H.; Keskinen K. and Talbot M. (1101). Directory of Sport Science, 1th Edition. 

Human Kinetics. 
 های مطالعاتی:پایگاه

- www.modiran.com 

- www.sid.ir 

- www.noormags.ir 

- http://www.afpe.org.uk/physical-education/category/news-and-events/ 

- https://www.achper.org.au/blog 

- https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/ 
- http://www.peprn.com/blog.aspx 

- http://www.schoolssports.com/  

- https://www.roshdmag.ir/fa/magazine1/11  

 

 

http://press.ut.ac.ir/?search&au=21134&aun=%20منیگ%20لی
http://press.ut.ac.ir/?search&au=21135&aun=%20برندا%20پیتز
http://press.ut.ac.ir/?search&au=21136&aun=%20جروم%20کوارترمان
http://www.modiran.com/
http://www.sid.ir/
http://www.noormags.ir/
http://www.afpe.org.uk/physical-education/category/news-and-events/
https://www.achper.org.au/blog
https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/
http://www.peprn.com/blog.aspx
http://www.schoolssports.com/
https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/23
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 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 ها:  الیتشده و مشارکت در فعبینیارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش

 نمره 8

  نمره 1یا پروژه: ارائه واحد کار 

 :نمره  1)آزمون مباح  نظری(:   ارزشیابی پایانی 
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 «)با تاکید بر دوره مدرسه(سبک زندگی فعال  »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ها به پیشــگیری از بســیاری مشــکلات و بیماریمنظور بدنی آحاد جامعه را بهســال های متمادی اســت که متخصــصــین تربیت

ـــویق میفعالیت ـــواری، پیادههایی چون دویدن، دوچرخهکنند. ورزشهای بدنی ورزش تش ـــنا و... به خاطر تأثیر س روی، ش

ان شـود تا افراد از سـلامت جسم و روانکاری که روی بهبود عملکرد دسـتگاه قلب و عروق و تنفس دارند، باع  میغیرقابل

 وردار شده و زندگی بهتری را تجربه کنند.برخ

متحرک است،  های غیرجای فعالیتهای جایگزین بهای اسـت که به معنای تشویق افراد برای یافتن فعالیتزندگی فعال واژه

 اروی بجای ماشین. این درس در واقع راهنمایی است برای آموزش نحوه رسیدن به یک زندگی فعال، تمثل اسـتفاده از پیاده

 سلامت را برای زندگی به ارمیان آورد.

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نظری  نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 11 تعداد ساعت:

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس:

دنی و بدکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

 )با تاکید بر دوره مدرسه(سبک زندگی فعال نام درس به فارسی: 

  نام درس به انگلیسی:        

Active life-style (with an emphasis on school) 

اهیداف ییادگیری: در پیاییان این واحید ییادگیری مهیارت آموز قادر 

 خواهد بود:

به آن را مشـــخص کند و با بررســـی زندگی   مفهوم زندگی فعال و عوامل مربوب .0

ـــب را تنظیم  روزانـه را  های توأم با تحرکو فعالیت، برنـامه فعالیت بدنی مناس

 تحرک نماید.های بیجایگزین فعالیت

ـــکلات، ناهنجاری .1 های مربوب به این دوره از زندگی را مورد ها و بیماریانواع مش

 ها را مشخص کند.بررسی قرار داده و نحوه پیشگیری از آن

 یهای بدنی مناسب برای زندگمتناسـب با جنسـیت، محیط و دوران رشـد، فعالیت .1

ها را بررسی نموده و در زندگی خود اجرا و فعال را طراحی و نحوه کارکرد آن

 به دیگران نیز توصیه کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 فصل اول: مفاهیم مربوط به زندگی فعال

 مفهوم زندگی فعال و گام های اساسی برای کسب موفقیت آن -

 برای سلامتهای مناسب فعالیت -

 های مناسب برای حفظ سلامتعادت -
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 های بدنیها و الزامات فعالیتسبک زندگی جدید، اولویت -

 فعالیت بدنی و تندرستی فصل دوم:

 عروقی -نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری های قلبی  -

 استخوانی –نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از ناهنجاری های عضلانی  -

 فعالیت بدنی در پیشگیری از ناهنجاری های روانینقش  -

 نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری های ریوی -

 وسازینقش فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری های سوخت -

 نقش فعالیت بدنی در پیشگیری از سرطان -

 فصل سوم: فعالیت بدنی و آمادگی

 مفهوم آمادگی و انواع آن -

 یمات آنآمادگی جسمانی و تقس -

 فعالیت بدنی و تیذیه -

 فعالیت بدنی و ترکیب بدن -

 فعالیت بدنی و کنترل وزن -

 فصل چهارم: فعالیت بدنی و دوران رشد

 فعالیت بدنی در دوران نوزادی -

 فعالیت بدنی در دوران کودکی -

 فعالیت بدنی در دوران نوجوانی -

 فعالیت بدنی در دوران جوانی -

 سالیبزرگفعالیت بدنی در دوران  -

 سالیفعالیت بدنی در دوران میان -

 فعالیت بدنی در دوران سالخوردگی -

 فصل پنجم: مباحث خاص

 فعالیت بدنی و محیط -

 فعالیت بدنی و جنسیت -

 فعالیت بدنی و شیل -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -
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 ش و پاسخ و همیاریراهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرس -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 نیاز به تألیفمنبع اصلی: 

 منابع فرعی:

 (. زندگی فعال همراه با ورزش. ترجمه: معماری، ژاله. تهران: بامداد کتاب0187گوردون )استوارت،  -0

(. مبانی فیزیولوژی ورزش برای آمادگی، اجرا و سلامتی. ترجمه: ابراهیم، خسرو 0181رابرتس )رابرت، رابرگز و اسکات،  -1

 وکوزه چیان، مجید. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

(. آمادگی جسمانی پیشرفته: ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی. ترجمه: آزاد، احمد و همکاران. 0191) یواردهویویان ا،،  -1

 تهران: سمت.

 های مطالعاتی:پایگاه

- https://www.pgpedia.com/s/shape-america 

- https://www.roshdmag.ir/fa/magazine1219 

- https://www.achper.org.au/blog 

- https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/ 

 )پیشنهادی(: . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیواحد یادگیری پیشارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای

 نمره 1

  :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

   :)نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

  

https://www.pgpedia.com/s/shape-america
https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/23
https://www.achper.org.au/blog
https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/
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 «)ورزش مدرسه( بدنیتربیتمطالعات تطبیقی محتوای آموزش » سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ــون ســایر دروس تربیت ــدنی مــدارس همچ ــت تــا بهب ــد محتــوای درســی اس ــطه آن دانشنیازمن آمــوزان و از همــه واس

تحصــیلی  هــا و پایــهتــر متولیــان و مســئولین بتواننــد اطمینــان داشــته باشــند کــه اهــداف و شایســتگی پایــه ویــژه در دورهمهم

ــم در کلــاس فــراهم میاز طریــق مشــارکت در فعالیت ــادگیری کــه معل ــا فرصــت هــای ی ــادگیری و ی تحقــق کنــد، هــای ی

کننــد. دســتیابی بــه ایــن محتــوا نیازمنــد تجربــه و البتــه مطالعــه در متــون تخصصــی بــرای آشــنایی بــا انــواع فرصــت پیــدا می

شــوند و از ایـن منظـر کــم و ها تولیـد میاسـت. ایـن درســت اسـت کـه فرصــت هـای یـادگیری بـرای تحقــق شایسـتگی هـا

توانـد درجـه بالـایی از تنـوع تکـا بـه تجربـه چنـد تـن نمیهـا محـدود اسـت امـا توانـایی متخصصـین و معلمـان و اکیـف آن

 را ایجاد کند.

ــن  ــه رو درس ازای ــیمطالع ــوا تحلیل ــدنی( ورزش مدرســه )تربیت یمحت ــراهم میب ــه را ف ــن زمین ــا دانشــجویان در ای ســازد ت

ــ ــر بیندازن ــورها نظ ــایر کش ــت و س ــه دوردس ــته و ب ــود برداش ــون خ ــدوده پیرام ــم از مح ــد چش ــی ارش د. از دوره کارشناس

ــه مهم ــه آنهم ــن درس ب ــر، ای ــام را میت ــن پی ــا ای ــتگیه ــق شایس ــه تحق ــاند ک ــدنی در دورههای درس تربیترس ــا و ب ه

ــازی شناختهها لزومــاب بهپایــه ــا ورزشواســطه چنــد ب هــای شــود و فعالیتیافته و معــروف محقــق نمیهــای ســازمانشــده و ی

صــت بــرای بــه چــالش کشــیدن معلمــان و دانشــجویان و البتــه در عنوان فرتواننــد بــهیــادگیری دیگــری هــم هســتند کــه می

 ها مطرح و بکار گرفته شوند. راستای تحقق شایستگی

ـــا سرفصـــل هـــای درس برنامـــه ـــدنی آشـــنا ریزی درســـی در آمـــوزش تربیتدر دوره کارشناســـی دانشـــجو معلمـــان ب ب

ــهمی ــی روی ــی و دانش ــردی عمل ــه رویک ــوند ک ــک برناش ــدوین ی ــا ت ــه ب ــرای فعالیتای در مواجه ــالیانه در اج ــه س ــای م ه

ــاری دارد ــی، انتخــابی و اختی ــوای الزام ــابراین آن  آموزشــی محت ــیش تعیینبن ــوای از پ ــا محت ــا ب ــتند. در ه ــرو هس شــده روب

ــدوین سرفصــل ــم برنامــهدرس های ایــن درس ســعی شــده اســت در ت ــه مباحــ  نظــری عل ــرداختن ب ریزی درســی در از پ

ــه ــلای ــز ش ــانی پرهی ــان و می ــرای  ودهای کل ــد ب ــوای جدی ــال جســتجوی محت ــه دنب ــود ب ــی ارشــد خ و دانشــجوی کارشناس

ــتگی ــنشایس ــد ازای ــوب باش ــه ترو درس های مص ــیمطالع ــوا حلیل ــهتربیت یمحت ــدنی مدرس ــاختن  ب ــنا س ــر آش ــی ب متک

بــدنی تریزی درســی )بــا تاکیــد بــر تربیدانشــجویان بــا مفــاهیم، اصــول و فرآینــدهای مطالعــه تحلیلــی در لایــه میــانی برنامــه

 در مدارس( است.

کــه متکــی بـر رویــه هــای مربوطـه )کنــد تـا ضــمن آشــنایی بـا اســناد بالادســتی ارائـه ایــن درس بــه دانشـجویان کمــک می 

ی برنامــه درســی ســلامت و باراهنمــاریزی درســی در نظــام تعلــیم و تربیــت جمهــوری اســلامی ایــران اســت( برنامــه

 بدنی آشنا شوند.تربیت

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:
ـــی:  زش )وربدنی تربیتآموزش  یمحتوا ات تطبیقیمطیالعینـام درس بـه فـارس

 مدرسه(
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 نظری  نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 11 تعداد ساعت:

 -نیاز: دروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

ی و بدندکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی 

 نام درس به انگلیسی:
Comparative Study of Physical education (sport school) content 

 اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

تی، ریزی درسـی از جنبه های تاریخی، تعلیم و تربیمفاهیم مرتبط با تحلیل محتوای برنامه .0

یری گجهت شکلعنوان علمی در ها بههای حاکم بر آناجتماعی، علمی، زیستی و نظریه

ای ها و پایه ههای دورهمند محتوای درســی متناســب با تحقق شــایســتگیصــحیح و نظام

ه کلاس ها طی گزارشی بتحصیلی را بررسی و تحلیل کند و دیدگاه خود را نسبت به آن

 ارائه نماید.

ا را هبدنی مدارس سـایر کشـورها را بررسی کند، رویکرد حاکم بر این برنامه. برنامه تربیت1

 ها گزارش کند.مشخص کرده و تحلیل خود را نسبت به آن

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 بدنیفصل اول: اهمیت، جایگاه و کارکرد مطالعات تحلیلی و تطبیقی در تولید محتوای درس تربیت

 بدنی(کارکرد / و ایف محتوای ورزش مدارس )تربیت -

 بدنی(ورزش مدارس )تربیتاهمیت مطالعه تحلیلی و تطبیقی محتوای  -

 ریزی کلان، میانه و خردجایگاه محتوا در برنامه -

 تأثیر محتوا  بر تحقق شایستگی -

 بدنی(ورزش مدارس )تربیتاندازی از آینده محتوای چشم -

 محتوا دیدر انتخاب و تول ی و تطبیقیخیتار یمبانفصل دوم: 

 رانیمدارس در ا ورزش -

 مدارس در جهان ورزش -

 محتوا دیدر انتخاب و تولفصل سوم: مبانی تعلیم و تربیتی 

 برنامه درسی ملیو  محتوا -

 وپرورشاسناد راهبردی آموزش محتوا و -

 بدنیمحتوا و راهنمای برنامه سلامت و تربیت -

 بدنیمحتوا و راهنمای معلم تربیت -

 بدنی(تربیترزش )وهای کارشناسی آموزش محتوا و برنامه درسی دوره -

 های آموزشیمحتوا و تنوع مدل -

 (بدنیمعلمان تربیتتبحر معلم )نقش محتوا و کیفیت آموزش های تربیت -

 های اشخات منتخب: افراد معلولگروهمحتوا و  -
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 آموزان، معلمین، والدین و مدیران مدارسمحتوا و تمایلات دانش -

 یمحتوا دیدر انتخاب و تولفصل چهارم: مبانی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، دینی 

 سیاسی و نظامی -یاجتماع یمبان -

 اخلاقی –مبانی اعتقادی  -

 ایحرفه -مبانی اقتصادی  -

 هنری –مبانی فرهنگی  -

 محلی –های بومی محتوا و رشته ورزشی -

 محتوا ی علمی، زیستی و بدنی در انتخاب و تولیدمبانفصل پنجم: 

 رشد و تکامل حرکتی -

 یادگیری حرکتی -

 بیومکانیک حرکتی شناسی وحرکت -

 فیزیولوژی تمرین و علم تمرین -

 روانشناسی ورزش -

 ی آموزشی و فناوری ارتباطاتفنّاور -

 حقوق ورزشی -

 تیییر در گرایش های حاکم() یجمعهای رسانه -

 سبک زندگی )زندگی شهروندی( -

 زیستبهداشت، سلامت و محیط -

 (نیهای مخاطبگیری نسبت به گروه/ جهت یها در زندگسالم )دیدگاهتفریحات  -

 فصل ششم: مبانی ورزشی در انتخاب و تولید محتوا

 یی(تخصص گراای )ی حرفهورزشی محتوا -

 (سالانبزرگ در دوران کودکی، نوجوانی و) یقهرمانرزش وی محتوا -

 (سالانبزرگ در دوران کودکی، نوجوانی و) یهمگانمحتوای ورزش  -

 (ورزش یمرتبط با پداگوژ یندهای)ساختار فرآ یتیتربمحتوای ورزش  -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -
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 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 مطالعاتی:های . منابع آموزشی و پایگاه6

 منبع اصلی:

(. بررسی و تحلیل اسناد بالادستی 0191) حمید. شرف بیانی، عباس و اردستانی، ارشاد، طیبه  حلاجی، محسن  -0

بدنی، شده مرتبط با برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری سلامت و تربیتهای انجامهای پژوهشوپرورش و یافتهآموزش

 های درسی ابتدایی و متوسطه نظری.ریزی و تألیف کتاب دفتر برنامه

 منابع فرعی:

بدنی دوره ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب جهان (. مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت0181اسمعیلی، محمدرضا. ) -0

 .معلم تهرانبدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیتنامه دوره دکتری تربیتالگو، پایان ارائهو 

کشورهای  و بدنی دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ایرانتطبیقی برنامه درسی تربیت (. مطالعه0189اسمعیلی، محمدرضا. ) -1

ریزی بدنی. تهران: سازمان پژوهش و برنامهبرنامه درسی تربیت یراهنما نیتدو یالگوی مناسب برا ارائهمنتخب جهان و 

 آموزشی.

های درسی ابتدایی و نظری. بدنی دفتر تألیف کتابگروه تربیت (.0197) بدنی.راهنمای برنامه درسی سلامت و تربیت -1

 ریزی آموزشی.سازمان پژوهش و برنامه

 های مطالعاتی:پایگاه

- http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/ 

- https://www.roshdmag.ir/fa/magazine1219 

- http://www.peprn.com/blog.aspx 

- https://www.achper.org.au/blog 

- https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/ 

- http://www.afpe.org.uk/physical-education/category/news-and-events/ 

- https://thephysicaleducator.com/blog/ 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش

 نمره 1

 نمره 1ه: ارائه واحد کار یا پروژ 

   :)نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

 

  

http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/
https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/23
http://www.peprn.com/blog.aspx
https://www.achper.org.au/blog
https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/
http://www.afpe.org.uk/physical-education/category/news-and-events/
https://thephysicaleducator.com/blog/
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 «بدنی و اوقات فراغتفرهنگی ورزش، تربیت -مبانی اجتماعی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

شــود تــا فرهنــگ هـای متفــاوت در کنــار هــم قـرار بگیرنــد. رفتارهــای حاصــل حضـور افــراد مختلــف در جامعــه باعـ  می

ــن  ــب و هدفمندتعاملاز ای ــد رفتارهــای مناس ــدادهای ورزشــی ملــی اســت. همــانهــا نیازمن ــه در برگــزاری روی طور ک

ــی ــه م ــه را ملاحظ ــف جامع ــراد مختل ــوب اف ــیار خ ــتقبال بس ــان کنیم، میاس ــا نش ــود. آماره ــاهد ب ــأثیر ورزش را ش ــوان ت ت

ــکلات و ناهنجارمی ــیاری از مش ــی، بس ــابقات مل ــزاری مس ــای برگ ــه در روزه ــد ک ــاهش مییدهن ــه ک ــا در جامع ــد ه  یاب

ــابراین می ــهبن ــرای آن برنام ــت تلقــی کــرد و ب ــر ورزش در جامعــه را مثب ــوان اث ــهت ــر در ریزی داشــت. ب ــن ام طور مســلم ای

ــل ــز قاب ــهمدرســه نی ــزوم برنام ــه نظــر میپیگیری اســت و ل ــرات ریزی آن ضــروری ب ــه اث ــن درس ضــمن مطالع رســد. در ای

ــأثیرات جامعه ــناختی ورزش و ت ــهش ــت آن، زمین ــراهم میمثب ــه برنامــهای ف ــطح مدرس ــار در س ــن آث ــا ای ریزی و شــود ت

 سالی شاهد کاهش فراوان عوارض منفی در جامعه باشیم.اجرا شود تا در بزرگ

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نظری  نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 11 تعداد ساعت:

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس:

بدنی و دکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

ـــی:  اوقات  بدنی وفرهنگی ورزش، تربیت -مبانی اجتماعینام درس به فارس

 فراغت
 نام درس به انگلیسی:

Socio-Cultural Foundations of Sport, Physical Education and 

leisure Time 
آموز قادر خواهد  اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری مهارت

 بود:

ـــی کرده و در  .0 ـــده در جامعه با ورزش را بررس ـــت هـای تـأثیرگـذار ایجادش فرص

 خصوت اجرایی کردن برنامه های ورزشی آن اقدام کند.

های تیمی و انفرادی را های ورزشــی در رشــتهرفتارهای مناســب حاصــل از فعالیت .1

 ریزی کند.تشریح و برای توسعه آن در سطح مدرسه برنامه

صورت بدنی در مدرسـه را برای توسعه بیشتر بهفرهنگ حاصـل از ورزش و تربیت .1

 ها توجه نماید.ریزی های خود به آنمکتوب ثبت کند و در برنامه

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 شناسی ورزشیفصل اول: اصول و مبانی جامعه

 شناسی ورزشیمفهوم جامعه -

 های اجتماعیمؤلفهورزش بر اساس  -
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 شناسی ورزشیهای مطالعاتی جامعهحوزه -

 فصل دوم: جایگاه فرهنگی ورزش

 ورزش و فرهنگ و هنر -

 ورزش و دین -

 جایگاه فرهنگی ورزش در ایران وجهان -

 درک فرهنگ و ارتباب آن با ورزش -

 بدنی ورزشریزی تربیتشناسی و فرهنگ شناسی در برنامهفصل سوم: کاربرد جامعه

 توسعه فرهنگ با ورزش -

 منشور فرهنگی ورزش -

 بدنی ورزششناسی در تربیتفصل چهارم: نظریه های جامعه

 شناسیرویکردهای نظری جامعه -

 شناسی در ورزشرویکردهای نظری جامعه -

 فصل پنجم: نقش ورزش در روابط اجتماعی

 ماهیت ارتباب و ارتباب مؤثر در ورزش -

 اجتماعی و فرهنگی نقش ورزش در بهبود روابط -

 های تیمی یا انفرادی در روابط اجتماعی و فرهنگینقش ورزش -

 میادین ورزش فصل ششم: رفتارشناسی در

 نگرش و نوع رفتار در میادین ورزشی -

 ورزش و سازگاری های اجتماعی و فرهنگی -

 رفتار ورزشی و مردم و رسانه -

 فصل هفتم: نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در ورزش

 اقتصاد و سیاستورزش،  -

 زیستورزش و محیط -

 ورزش و اوقات فراغت -

 بدنی در مدارسهای مکمل تربیتفصل هشتم: فعالیت

 اردوهای ورزشی -

 حیاب پویا -

 مسابقات ورزشی -



 63/    کارشناسی ارشد آموزش رتبیت بدنی       

 

 اردوهای ورزشی -

 ورزش آغازین مدرسه -

 های ورزشیکانون -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های اطلاعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 منبع اصلی:

 (. مبانی اجتماعی، فرهنگی ورزش. تهران: بامداد کتاب0191و کشتگر، سارا ) زاده یرنصقاسمی، حمید   -0

 منبع فرعی:

ـــاترینی -1 ـــاورین ،ک ـــون و م ـــمیت ) ،ام. جیس ـــانی جامعه(. 0197أم اس ـــدنیمب ـــت ب ـــی ورزش و فعالی ـــه: شناس . ترجم

 قدیمی، بهرام و همکاران. تهران: انتشارات جامعه شناسان

 های مطالعاتی:پایگاه

- https://www.roshdmag.ir/fa/magazine1219 

- http://www.peprn.com/blog.aspx 

- https://www.achper.org.au/blog 

- https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/ 

 )پیشنهادی(: . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 ها الیتشده و مشارکت در فعبینیارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش

 نمره 1

   نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

 نمره 01: آزمون مباح  نظری به میزان ارزشیابی پایانی 

  

https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/23
http://www.peprn.com/blog.aspx
https://www.achper.org.au/blog
https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/
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 «مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ــی از مهم ــرای فعالیتیک ــای اج ــرین ابزاره ــهت ــی، ن ــای ورزش ــازمانه ــه س ــه در هم ــه بلک ــی، در تنها در مدرس های ورزش

کنــار نیــروی انســانی و بودجــه و... ، امــاکن و تجهیــزات ورزشــی مناســب اســت. ابــزار اجــرای رویــدادها، مکــان ورزشــی 

ــلبــدنی در همــه مراکــز آموزهــای تربیتو تجهیــزات مناســب اســت. کلاس اجرا شــی، بــدون مکــان ورزشــی مناســب، قاب

 روز است. نیست. کسب آمادگی جسمانی هم مستلزم مکان و تجهیزات به

ــاکن ساخته ــت ام ــظ کیفی ــداری آنحف ــده و نگه ــه آنش ــا تهی ــدا  ی ــا از اح ــا مهمه ــت از ه ــداری نادرس ــت. نگه ــر اس ت

بــدنی و معلــم آموختــه تربیتبنــابراین دانش  امــاکن ورزشــی منجــر بــه اتلــاف منــابع مــالی، انســانی و فیزیکــی خواهــد شــد

ــابع، از  ــظ من ــه و حف ــتفاده بهین ــر اس ــاوه ب ــا عل ــود ت ــنا ش ــی آش ــاکن ورزش ــداری ام ــات نگه ــا کلی ــت ب ــازم اس ورزش، ل

 ها جلوگیری کند.استهلاک زودهنگام آن

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نظری  نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 11 تعداد ساعت:

 -نیاز: پیشدروس 

استاد متخصص برای 

 تدریس:

دنی و بدکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشینام درس به فارسی: 

 نام درس به انگلیسی:

 Management of sport facilities and equipment 

اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد 

 بود:

 برای نگهداری فضاهای بندی کند و شرایط لازمانواع اماکن ورزشـی را تقسیم .0

 ریزی کرده و به اجرا بگذارد.ورزشی موجود در مدرسه را برنامه

ــی و در تجهیزات ورزشــی پرکاربرد و اصــلی و نحوه نگهداری آن .1 ها را بررس

ـــه، تمهیدات لازم را مورد حفظ و نگهـداری آن بینی، پیشهـا در داخل مدرس

 ریزی و اجرا نماید.برنامه

دهی، رهبری و نظارت بر اماکن ورزشــی را تشــریح ریزی، ســازماننحوه برنامه .1

های ایمنی و امنیت متخصــص، مهارت کارکنانهای نگهداری، کند و با روش

 اماکن ورزشی، فضاهای ورزشی مدرسه را مدیریت کند.

 ر آن:های یادگیری، محتوای درس و ساختا. فرصت3

 فصل اول: آشنایی با انواع اماکن و فضاهای ورزشی

 خشکی، آبی، یخی، روباز، سرپوشیده و...() یورزشبندی اماکن تقسیم -

 استادیوم، سالن چندمنظوره ...() یورزشتعریف فضاها و اماکن  -

 استانداردهای اماکن ورزشی با تاکید بر فضاهای مدارس -
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 ورزشیفصل دوم: اصول طراحی و اجرای اماکن 

 دسترسی، زیبایی، ایمنی...() یورزشمقدمات طراحی اماکن   -

 نیازسنجی اماکن ورزشی  -

 سنجی اماکن ورزشیامکان  -

 مبانی توسعه اماکن ورزشی ویژه مدارس  -

 فضاهای ورزشی فصل سوم: حفظ و نگهداری

 هاپوش سالنکف -

 هادر و دیوار سالن -

 هاسقف سالن -

 ورزشی چندمنظورهای هو سقف سالن  واریدپوش، رنگ کف -

 مرطوب آبی اماکن -

 امکانات و فضاهای جانبی اماکن ورزشی حفظ و نگهداریم: چهارفصل 

 رختکن -

 سرویس بهداشتی -

 ای رفاهی و خدماتیهسرویس  -

 یوسایل و تجهیزات ورزش حفظ و نگهداریم: چهارفصل 

 های انبار وسایل ورزشیآشنایی با ویژگی -

 ورزشی یهاتوپ -

 های ورزشیراکت -

 ایزورخانهورزش  -

 های آبیورزش -

 نوردی(، کوهیاسکسواری، های طبیعی )دوچرخهورزش -

 دوومیدانی -

 های بدمینتونشاتل -

 هاتشک -

 م: چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشیپنجفصل 

 اصول نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی -

 انواع اماکن و تجهیزات ورزشی -
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 نیروی متخصص() یورزشآشنایی با محل و مسئول نگهداری اماکن  -

 ها و...های بهداشتی و دوشنگهداری رختکن، سرویس -

 سازی فضاها وسایل بازیم: نحوه ایمنششفصل 

 مراحل ایمنی سازی فضاهای ورزشی -

 عوامل ایمنی در انتخاب محل -

 ای ورزشی )اماکن سرپوشیده(هایمنی در ساختمان  -

 بدنی )اماکن روباز(ایمنی در فضاهای تربیت -

 تجهیزات بازیایمنی وسایل و  -

 بدنی در مدرسهآموزشی تربیتتولید وسایل آموزشی و کمک :هفتم فصل

 آموزشی از وسایل بلااستفادهایده پردازی برای ساخت وسایل آموزشی و کمک -

 شده و اسقاطیآموزشی از وسایل استفادهطراحی وسایل آموزشی و کمک -

 آموزانکمک دانشآموزشی با ریزی برای ساخت وسایل آموزشی و کمکبرنامه -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:یگاهپا. منابع آموزشی و 6

 منبع اصلی:

مدیریت اماکن و رویدادهای ( 0191) یوونلیندا وان ل-کریستین گرین-پل ترنر پل امری-هانس آرون اسمیت  ،وستربیک -0

 ، دانشگاه خوارزمیورزشی

 منبع فرعی:

 ان شعبانی مقدم و نوشین اصفهانی دانشگاه تهرانوترجمه حسن اسدی، کی مدیریت اماکن ورزشی (0191) یلگ ،فرد -0

 

 های مطالعاتی:پایگاه

 

- http://www.gophersport.com/blog/ 

- https://www.roshdmag.ir/fa/magazine1219 

- https://thepegeek.com/blog/ 

 دهای ارزشیابی یادگیری:. راهبر5

http://www.gophersport.com/blog/
https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/23
https://thepegeek.com/blog/
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 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیپیش ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری

 نمره 1

   :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

  :) نمره 01ارزشیابی پایانی) آزمون مباح  نظری 
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 «استعدادیابی ورزشی»سرفصل درس 

 درس و منطق آن:. معرفی 1

هــای یری روشکارگبــه بــدنی در برنامــه درســی ملــی،بــر اســاس بیانیــه حــوزه تربیــت و یــادگیری ســلامت و تربیت

ــدنی و حرکتــی و تبیــین روشدرســت انجــام فعالیــت جســمانی و ارتقــای توانایی ــرین از مهم هــای تفریحــی ســالمهــای ب ت

منـــدی از ســاعات آمـــوزش رســمی و غیررســـمی درس بهرهبـــدنی اســت. در همـــین راســتا هــای درس تربیتمأموریت

ــه و دانشتربیت ــاا مدرس ــی اولی ــارکت و همراه ــی، مش ــی ورزش ــوع آموزش ــاهای متن ــدنی، فض ــوزان و  رفیتب ــای آم ه

هــای ورزشــی داخــل و خــار  از مدرســه، وپرورش مــورد تاکیــد اســت و بــر انجــام فعالیتدرون و بیــرون آمــوزش

ــد می ــابراین در   گــرددتاکی ــات اجــرای درس تربیتبن ــدارک الزام ــار ت ــد همهحــال حاضــر در کن ــدنی و تاکی ــر ب ــه ب جانب

ــهکیفیت ــه آن، برنام ــی ب ــل درس تربیتریزی و اجــرای فعالیتبخش ــای مکم ــدنی میه ــهب ــه ایــن توانــد ن ــخی ب تنها پاس

ــه میکیفیت ــد بلک ــهبخشــی باش ــد ب ــی از فعالیتتوان ــرای فعالعنوان یک ــدارس ب ــان م ــه کل ــای برنام ــر ه ــل در نظ ــت مکم ی

 گرفته شود.

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نظری  نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 11 تعداد ساعت:

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس:

دنی و بدکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

 استعدادیابی ورزشینام درس به فارسی: 

 Sport Talent Identification نام درس به انگلیسی:

اهیداف ییادگیری: در پیاییان این واحید ییادگیری مهیارت آموز قادر 

 خواهد بود:

 با توجه به شــرایط مدرســه مفهوم اســتعدادیابی را بررســی و به تحلیل اصــول آن .0

 بپردازد.

ی وسیله آن ارزیاببرای هریک از معیارهای استعدادیابی شاخص طراحی کند و به .1

آموزان را به سمت آمده، دانشدستمتناسب با اطلاعات به آورده ولازم را به عمل

 های ورزشی مناسب هدایت کند.رشته

ر فراهم منظوبدنی در اســتعدادیابی ورزشـــی توجه نموده و بهبه نقش معلم تربیت .1

آموزان برای کوشــش بیشــتر، از برنامه آوردن محیطی مناســب برای فعالیت دانش

 تائید استفاده کند.بدنی مورد های مکمل درس تربیت

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 کلیاتفصل اول: 

 مفهوم استعداد، استعدادیابی، استعدادیابی ورزشی، مدیریت استعداد -
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 اهمیت استعدادیابی -

 ارکان اصلی استعداد )قابلیت، مهارت، فرصت( -

 کارگیری استعداد در ورزشجذب، گزینش و به -

 های استعدادیابیروش اصول وفصل دوم: 

 اصول استعدادیابی -

 های استعدادیابیروش -

 مراحل استعدادیابی -

 عوامل تأثیرگذار در استعدادیابی -

 فصل سوم: معیارها و ارزیابی استعدادیابی

 های ادراکی ـ حرکتیمعیارها و ارزیابی ویژگی -

 شناختیهای روانمعیارها و ارزیابی ویژگی -

 فیزیولوژیکی هایمعیارها و ارزیابی ویژگی -

 های جسمانیمعیارها و ارزیابی ویژگی -

 های پیکرسنجیمعیارها و ارزیابی ویژگی -

 های روانی ـ حرکتیمعیارها و ارزیابی ویژگی -

 برنامه در استعدادیابیهای فوقریزی و اجرای فعالیتفصل چهارم: نقش برنامه

 بدنیبرنامه در درس تربیتهای فوقمفهوم و کارکرد فعالیت -

 های ورزشی مدارسبرنامهختار و تشکیلات اجرای فوقسا -

 بدنیهای مکمل درس تربیتبرنامهفوق -

 اردوهای ورزشی -

 حیاب پویا -

 مسابقات ورزشی -

 اردوهای ورزشی -

 ورزش آغازین مدرسه -

 های ورزشیکانون -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -
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 بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاریراهبرد تعاملی:  -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 نیاز به تألیفمنبع اصلی: 

 منبع فرعی:

 (. استعدادیابی در ورزش. ترجمه: آرشم، سعید و رادنیا، الهام. تهران: انتشارات علم و حرکت.0191) برون، جیم. -0

(. آشنایی با مبانی نظری و فرایند استعدادیابی ورزشی. تهران: انتشارات بامداد 0189) محسن. ابراهیم، خسرو حلاجی، -1

 کتاب.

 های مطالعاتی:پایگاه

- http://www.thetalentequation.co.uk/blog 

- http://www.peprn.com/blog.aspx 

- http://www.schoolssports.com/ 

- https://www.roshdmag.ir/fa/magazine1219 

- http://www.peprn.com/blog.aspx 

 )پیشنهادی(: . راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش

 نمره 1

  :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

   :)نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

 

  

http://www.thetalentequation.co.uk/blog
http://www.peprn.com/blog.aspx
http://www.schoolssports.com/
https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/23
http://www.peprn.com/blog.aspx
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 «بدنی در مدرسههای تدریس درس تربیتروش »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

شــده بینیهــا امکــان انتقــال محتــوای پیشواســطه آنهــایی اســت کــه بهایــن واحــد درســی شــامل معرفــی الگوهــا و روش

طور کــه حــداقل ســه حــوزه یــادگیری متفــاوت بــرای یــادگیری آورد. همــانمــیریزی درســی مدرســه را فــراهم در برنامــه

هـــای انتقـــال محتـــوای ایـــن ســـه حـــوزه نیـــز بـــاهم متفـــاوت هســـتند. چنانچـــه بهتـــرین و اند، روشانســـان قائـــل شـــده

ــداف تربیتمناســبت ــق اه ــرای تحق ــوا ب ــا روشترین محت ــه شــود، ام ــر گرفت ــه در نظ ــدنی مدرس ــرین ب ــدریس و تم هــای ت

 ها میسر نخواهند شد.د و مؤثر از سوی معلم بکار گرفته نشود، تحقق هدفکارآم

 -مهــارتی، دانشــی و عــاطفی ـبــدنی، بــا چــالش انتقــال محتــوای حرکتــی بــدنی بــه دلیــل  رفیــت درس تربیتمعلــم تربیت

ــرو اســت. مهم ــود روب ــاس خ ــاعی در کل ــزایش کیفیــاجتم ــوا و اف ــال محت ــن درس در تســریع انتق ــارکرد ای ــرین ک ت ت

ــه آموزشــی اســت. نشــاب حاصــل از یــادگیری حرکتــی و تســلط دانش آمــوزان در انجــام بــازی و رقابــت هــای ورزشــی ب

طور مــداوم تکـــرار انجامـــد و ایــن چرخــه بـــهبهبــود رفتارهــای عـــاطفی و اجتمــاعی در زمــان آمـــوزش و تمــرین می

ــا الگــو و روش مناســب  شــود. یــادگیری حرکتــی صــرفاب بــا آمــوزش محقــق نشــده و نیازمنــد تمــرین مناســبمی و کــافی ب

 یافت. دستوری لازم آموزان و... به حداکثر بهرهاست تا بتوان با توجه به فضا، امکانات، تعداد دانش

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نظری/عملی  نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 18 تعداد ساعت:

نظریه ها و نیاز: دروس پیش

ر بدنی دالگوهای آموزش تربیت

 مدرسه

استاد متخصص برای 

 تدریس:

دکترای تخصصی تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

 بدنی در مدرسههای تدریس درس تربیتروش نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی:

Methods of Teaching physical education in school 
 ود:خواهد باهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر 

ـــه را های تدریس درس تربیتجایگاه و موقعیت الگوها و روش .0 بدنی در مدرس

 ها را در شرایط متفاوت تحلیل کند.بررسی کرده و اجرای آن

بدنی در مدرســه را ها و اصــطلاحات مرتبط با روش تدریس تربیتمفهوم واژه  .1

 د.های یادگیری تشریح کنها را به تفکیک حوزهو آن بررسی کرده

 کیــرا بــه تفک در مــدرســـهبــدنی تربیــت سدر تــدریسهـای روشالگوهـا و  .1

ا ریزی و اجرها را در شــرایط کلاس برنامهو آن کند حیتشـر یریادگی یهاحوزه

 کند.

ها های مربوب به آن را در تدریس بکار گیرد و کاربرد آنمفهوم ارتباب و مهارت .1

 را در کلاس داری تحلیل کرده و ارزیابی کند.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 بدنی در مدرسهتربیت فصل اول: جایگاه و موقعیت آموزش و تدریس
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 های نظری و موضوعی علم ورزشبدنی در حوزهجایگاه آموزش تربیت -

 بدنیبدنی با دروس کارشناسی آموزش تربیتجایگاه و موقعیت درس تربیت -

 بدنیهای آموزشی معلم تربیتبدنی در فرآیند فعالیتتربیت جایگاه و موقعیت روش تدریس -

 ها و اصطلاحاتتعریف و تحلیل واژه فصل دوم:

 تربیت و تربیت حرکتی  -

 یادگیری و یادگیری حرکتی -

 یادگیری و تمرین -فرآیند یاددهی -

 آموزش -

 های آموزشیفعالیت -

 های تدریس مؤثر(تدریس )مفهوم، کارکرد ویژگی -

 تفاوت الگوهای تدریس و الگوهای آموزش() الگوهای تدریس -

 تفاوت یادگیری، آموزش، تدریس و آموزش -

 طراحی آموزشی -

 کارورزی -

  بدنیای معلم تربیتصلاحیت های حرفه -

 بدنی های تدریس درس تربیتفصل سوم: روش

 مهارتی -های تدریس موضوعات حرکتیروش -

 های تدریس موضوعات دانشیروش -

 اجتماعی -عاطفی های تدریس موضوعات روش -

 بدنی های تدریس تربیتعوامل مؤثر بر انتخاب روش -

 فصل چهارم: ارتباط و تعامل در تدریس

 تعریف ارتباب و تعامل معلم و شاگرد -

 بدنیآموزان و معلمان تربیتهای تعامل بین دانشویژگی -

 آموزاناقدامات معلمان برای بهبود تعامل با دانش -

 وانع ارتبابهای ارتباطی و مانواع روش -

 شاگرد و معلم بین تعامل و ارتباب بهبود برای پیشنهادهایی خلاصه -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2
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 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی و ... -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری و ... -

 ای، واحد کار/ پروژه و ...راهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 نیاز به تألیفمنابع اصلی: 

 منابع فرعی:

 بدنی در مدارس. تهران: انتشارات سمت(. تربیت0191) یمرحرمضانی نژاد،  -0

 های نوین تدریس. تهران: انتشارات آییژ(. راهنمای روش0188محرم )آقازاده،  -1

ورزش مدرسه(. کر : انتشارات مهاتما ) یبدنتدریس در آموزش تربیتهای (. الگوها و روش0191) حلاجی، محسن. -1

 گاندی.

 بدنی. تهران: انتشارات آبیژ.ها، فنون و الگوهای تدریس تربیت(. روش0190) آذربانی، احمد و افشار، منصور. -1

 

 های مطالعاتی:پایگاه

- http://www.physicaleducationupdate.com/ 

- https://thephysicaleducator.com/blog/ 

- https://sparkpe.org/blog/ 

- http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/ 

- http://www.schoolssports.com/ 

- https://www.roshdmag.ir/fa/magazine1219 

- http://gppe.primaryblogger.co.uk/ 

- https://www.elementarypeteacher.com/ 

- http://isppelementarype.blogspot.com/ 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش

 نمره 1

   :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

   :)نمره 9ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

  

http://www.physicaleducationupdate.com/
https://thephysicaleducator.com/blog/
https://sparkpe.org/blog/
http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/
http://www.schoolssports.com/
https://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/23
http://gppe.primaryblogger.co.uk/
https://www.elementarypeteacher.com/
http://isppelementarype.blogspot.com/
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 «بدنیروانشناسی ورزشی در آموزش تربیتکاربرد »سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ــوب می ــاد از ضــروریات محس ــه ایــن ابع ــت و توجــه ب ــاد گونــاگون اس ــان دارای ابع ــای تربیتانس بــدنی شــود. در دنی

 ورزش نیز پرداختن به همه ابعاد مورد تاکید متخصصان است.

بــدنی علـــاوه بــر پـــرداختن بــه بعـــد بررســـی اســت. معلـــم تربیتبــدنی از جهـــات گونــاگون قابلســاعت درس تربیت

ــروزه متخصصــان تربیتجســمانی، می ــز توجــه داشــته باشــد. ام ــی نی ــد روان ــه بع ــن بایســت ب ــر ای ــوم ورزشــی ب ــدنی و عل ب

اســت کــه در کنــار پــرداختن انــد کــه موفقیــت یــک ورزشــکار درگــرو آمــادگی روانــی اوســت. بــه همــین جهــت واقف

ــری  ــار گی ــی، بک ــات روان ــدیریت حال ــرین دارد. م ــوزش و تم ــه آم ــاز ب ــز نی ــی نی ــعیت روان ــمانی، وض ــعیت جس ــه وض ب

 های روانی و ... ازجمله عواملی هستند که موفقیت ورزشکاران را در پی دارد.یکتکن

ــان تربیت ــه معلم ــت ب ــال آن اس ــه دنب ــن درس ب ــرایای ــار ش ــاموزد در کن ــدنی بی ــی ب ــرایط روان ــه ش ــه ب ــمانی، توج ط جس

ــهدانش ــری و ب ــال فراگی ــه دنب ــه ورزش، ب ــرداختن ب ــدای پ ــان ابت ــت و از هم ــت اس ــز بااهمی ــوزان نی ــ  آم کارگیری مباح

 مربوب به روانشناسی ورزشی نیز باشیم.

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

   نظری نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 11 تعداد ساعت:

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس:

دنی و بدکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

 دنیبکاربرد روانشناسی ورزشی در آموزش تربیت نام درس به فارسی:

 نام درس به انگلیسی:

Application of Sport Psychology in Physical Education 

Instruction 
 یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:اهداف یادگیری: در پایان این واحد 

مفهوم و گرایش های روانشناسی ورزش در تمرینات ورزشی را موردبررسی قرار  .0

 داده و موارد اجرایی آن در مدرسه را شناسایی و تحلیل کند.

های بدنی را مورد تجزیه و تحلیل قرار تأثیرات روانشـــناســـی در ورزش و فعالیت .1

 در مدرسه مشخص کند.ها را دهد و کاربرد اجرایی آن

ـــینحوه ارتبـاب مؤثر در فعـالیت .1 ـــی را بررس ها را مورد و تأثیرات آن های ورزش

 ارزیابی قرار دهد.

سازی در فعالیت ورزشی درون مدرسه را مشخص های آرامنحوه بکارگیری شیوه .1

 کند.

 بررسی قرار دهد. های ورزشی موردهای روانی را در فعالیتبکارگیری مهارت .1

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت. 3

 فصل اول: کلیات
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 مفهوم روانشناسی ورزش -

 رشد روانشناسی تمرینات ورزشی -

 گرایش های جدید در روانشناسی ورزش -

 تأثیرات روانشناسی در ورزش فصل دوم:

 رفتار مربیان بر عملکرد و رفتار ورزشکاران  -

 عملکرد ورزشکاران مطابق با انتظارات مربی -

 تأثیر توقعات در برنامه های ورزشی جوانان -

 نسبت های رشد سنی و فرایند توقعات ورزشی -

 فصل سوم: ارتباط مؤثر و کارآمد

 شدهارتباطات تعریف -

 ها و در ورزشارتباطات در گروه -

 پویایی ارتباطات تیمی -

 همدلی و گوش کردن فعالانه -

 آموزش ا هار وجود -

 ماهرعنوان یک دستیار روانشناسی ورزش به -

 شناختی اوج عملکردهای روانفصل چهارم: ویژگی

 مروری بر او  عملکرد -

 های روانی او  عملکرد در حین ورزشویژگی -

 جریان روانی و او  عملکرد -

 های روانی ورزشکاران موفق ورزشکاران کمتر موفقها و مهارتنگرش -

 هایی برای رسیدن به او  عملکرد موردنیاز استاچه ویژگی -

 افزایش آگاهی برای اجرای ورزشی فصل پنجم:

 آگاهی و ارتباب آن با کسب مهارت -

 اییادگیری اصول پایه -

 بازی کردن به بهترین شکل او  اجرا -

 آگاهی در مدیریت استرس اجرا -

 فنون توسعه آگاهی -

 فصل ششم: انگیختگی و عملکرد
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 تعریف انگیختگی و ساختارهای مرتبط -

 های انگیختگیمنشأ حالت -

 شودانگیختگی ایجاد میچگونه  -

 رابطه بین انگیختگی و عملکرد حرکتی -

 سازیفصل هفتم: فنون آرام

 سازی عضله به ذهنها و راهکارهای آراممهارت -

 تمرینات تنفس -

 سازی پیشروندهتمرینات آرام -

 سازی ذهن به عضلهفنون آرام -

 ی بخشیسازی و انرژها و راهکارهایی برای یادگیری چگونگی افزایش فعالمهارت -

 های روانیفصل هشتم: فنون و مهارت

 تصویرسازی ذهنی -

 گزینیهدف -

 اضطراب و استرس -

 نفسنفس و عزتاعتمادبه -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 کار/ پروژهای، واحد راهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 منابع اصلی:
فارسی، (. ترجمه: 0  رشد فردی برای او  عملکرد ) ،شناسی ورزشی کاربردیروان(. 0191)ویلیامز، جین ماری  -0

 . تهران: انتشارات علم و حرکت.فهیمه ،حبیبی فر  فولادیان، جواد  عبدلی، بهروز  علیرضا

تقی ، (. ترجمه: کیایی1  رشد فردی برای او  عملکرد ) ،شناسی ورزشی کاربردیروان(. 0191)ویلیامز، جین ماری  -1

 و همکاران. تهران: انتشارات مهرگان دانش.

(. ترجمه: واعظ موسوی، محمدکا م 1و  0  ) ینتمر(. مبانی روانشناسی ورزش و 0191گولد ) دنیل، واینبرگ  رابرت، -1

 تهران: انتشارات حتمی.و همکاران. 

 منابع فرعی:
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 (. کاربرد روانشناسی در ورزش. تهران: انتشارات آوای  هور0191بهاره ) ،قائمی  یدالله ،آزادی -0

 های مطالعاتی:پایگاه

- http://isppelementarype.blogspot.com/ 

 یادگیری: . راهبردهای ارزشیابی5

 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش

 نمره 1

   :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

  :)نمره 9ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

 

 

 

 

 

  

http://isppelementarype.blogspot.com/
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 «در سنین مدرسه یفیزیولوژی ورزش »سرفصل درس 

 درس و منطق آن: . معرفی1

ــده ــیار پیچی ــار بس ــان، ک ــوژی ورزشــی کودک ــد، اصــلیای اســت. بیکــار فیزیول ــد تردی ــایی فراین ترین ویژگــی آن، شناس

تیییــر اســت. ابعــاد شــناختی  روانــی، جســمانی و تقریبــاب همــه ابعــاد زیســتی، دســته عوامــل فیزیولــوژی اســت کــه در ایــن 

 سن بسیار بااهمیت است.

گـــذارد، بخصـــوت دورانـــی کـــه جای مینی چـــه تـــأثیری بـــر روی کودکـــان و نوجوانـــان بـــههـــای بـــداینکـــه فعالیت

ــن اصــلی ــوژی ورزشــی در ای ــه فیزیول ــرداختن ب ــو  در آن وجــود دارد، همگــی ضــرورت پ ــی بل ــاق رشــدی یعن ترین اتف

 کند.دوران را صدچندان می

ــان تربیت ــیمعلم ــدی، م ــن دوران رش ــدی ای ــرات رش ــافی از تییی ــناخت ک ــا ش ــدنی ب ــه ب ــبت ب ــافی نس ــه ک ــد بامطالع توانن

آمــوزان، از آســیب هــای هــای بــدنی مناســب، اقــدام نماینــد تــا علــاوه بــر تقویــت و توســعه رشــدی دانشپــرداختن فعالیت

ــه احتمــالی در ایــن دوره و دوره ــد. دوران رشــد، دوران بســیار حساســی اســت کــه توجــه ب هــای آتــی نیــز جلــوگیری کنن

 ت.آن از اهمیت بالایی برخوردار اس

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابی نوع درس:

 نظری نوع واحد:

 1 تعداد واحد:

 11 تعداد ساعت:

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس:

بدنی و دکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی

 فیزیولوژی ورزشی در سنین مدرسه نام درس به فارسی:

 Exercise Physiology in school Age نام درس به انگلیسی:

ر پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد پیامدهای یادگیری: د

 بود:

ابعاد رشــدی ســنین مدرســه را مطالعه کرده و تأثیرات فیزیولوژی مربوب به این  .0

 دوره را موردبررسی قرار دهد.

ـــل از تیییرات   .1 ـــه را تحلیل کند و تیییرات حاص فعـالیـت بـدنی در دوران مدرس

 فیزیولوژی را در این دوره موردبررسی قرار دهد.

به تیییرات حاصـل از بلو  با توجه به جنسیت بپردازد و تأثیر فعالیت بدنی در این  .1

 شرایط رشدی را تحلیل کند.

مناســب  هایبپردازد و فعالیت های جســمانی در این ســنینبه نحوه تقویت قابلیت .1

 ها را مشخص و به اجرا بگذارد.برای آن

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

 فصل اول: اهمیت اندازه بدن

 نتایج رشدسنجی -
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 شناخت و استفاده از رشد سنجی -

 مخاطرات رشد سنجی -

 اندازه بدناصلاح متییرهای فیزیولوژی با توجه به -

 و فعالیت ورزشیرشد  فصل دوم:

 تأثیر عوامل رشدی بر آمادگی بدنی -

 سن زیستی -

 محاسبه تفاوت های بین فردی آمادگی در کودکان -

 آثار فعالیت ورزشی بر رشد -

 رشد ورزشکاران جوان -

 بلوغ فصل سوم:

 فرایند بلو  -

 ارزیابی وضعیت بلو  -

 آثار بلو  بر آمادگی بدنی -

 پاسخ هورمونی به فعالیت ورزشی -

 هوازیهوازی و آمادگی بیبلو  و توان  -

 فصل چهارم: آمادگی هوازی

 معنای آمادگی هوازی به لحا  فیزیولوژی -

 Vo1maxافزایش  -

 فعالیت آنزیم هوازی -

 ارتباب بین آمادگی هوازی و فعالیت بدنی -

 Vo1maxهای جنسیتی در تفاوت -

 ایحداکثر حجم ضربه -

 عروقی به فعالیت ورزشی یهای قلبی فصل پنجم: پاسخ

 متییرهای قلبی با اندازه بدن ارتباب -

 ایابعاد قلب، برون ده قلبی و حجم ضربه -

 متییرهای قلبی و فعالیت ورزشی -

 مدتفعالیت ورزشی یکنواخت و طولانی -
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 مطالعات درباره جوانان -

 ایهای تهویهفصل ششم: پاسخ

 ایتیییرات تکاملی در اجزاا تهویه -

 فعالیت بیشینه ورزشی -

 م جاریالگوهای تواتر تنفسی و حج -

 رسانی شریانی در کودکاناکسیژن -

 مدتفعالیت ورزشی یکنواخت و طولانی -

 هوازیهای ورزشی انفجاری کوتاه و آمادگی بیفعالیتفصل هفتم: 

 هوازیوساز بیآمادگی سوخت -

 مدت در سرعتآمادگی انفجاری کوتاه -

 روابط عملکرد سرعتی در کودکان -

 ایهوازی تهویهآستانه بی -

 پرش عمودی توان انفجاری: -

 فصل هشتم: قدرت عضلانی

 افزایش قدرت عضلانی -

 های افزایش قدرت عضلهکنندهتعیین -

 انقباض عضله -

 ساختار تار عضله -

 آسیب عضلانی -

 دستگاه عصبی مرکزی و آمادگی فیزیولوژیفصل نهم: 

 خستگی در گرما -

 ادراک استرس فعالیت ورزشی -

 تیییرپذیری تواتر قلبی -

 CNSکنترل فعالیت بدنی از راه  -

 راهبردهای تدریس و یادگیری: -2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -
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 های اطلاعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 منبع اصلی:

 (. فیزیولوژی ورزشی کودکان. ترجمه: گائینی، عباسعلی  خالدی، ندا. تهران: انتشارات سمت.0191رولند )یلو، دب توماس. -0

 منابع فرعی:

 (. فیزیولوژی ورزشی کودکان. ترجمه: سوری، رحمن. تهران: انتشارات حتمی.0191آرمسترانگ ) ،نیل -0

  رعنا ،: محمودیهو انجام تمرینات ورزشی ترجم کودکان (.0191) ژوریماق ،ژاک  آرمسترانگ ،نیل  ژوریمانی ،توویو -1

 زبرجد.فرهنگ  انتشارات . تهران:الهام ،ادیب فر  ارسطو ،قاسمی  سپیده ،جلالی

 های مطالعاتی:پایگاه

- https://www.amazon.com/Childrens-Exercise-Physiology-Thomashttps 

- https://www.slideshare.net/.../children-exercise-physiology 

- https://www.nationwidechildrens.org/specialties/heart-center 

- https://www.researchgate.net 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش

 نمره 1

   :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

   :)نمره 9ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpjpagla_gAhVCZVAKHY9cAv4QFjADegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FChildrens-Exercise-Physiology-Thomas-Rowland%2Fdp%2F0736051449&usg=AOvVaw3_17RSK3IX4Ix1K_Y8sgCb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpjpagla_gAhVCZVAKHY9cAv4QFjADegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FChildrens-Exercise-Physiology-Thomas-Rowland%2Fdp%2F0736051449&usg=AOvVaw3_17RSK3IX4Ix1K_Y8sgCb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpjpagla_gAhVCZVAKHY9cAv4QFjAGegQIDBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fmochammadyunus52%2Fchildren-exercise-physiology-37229024&usg=AOvVaw2KeHKrgol0jChyg0HiVu0i
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpjpagla_gAhVCZVAKHY9cAv4QFjAHegQIDxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nationwidechildrens.org%2Fspecialties%2Fheart-center-cardiology%2Fservices-we-offer%2Fprograms%2Fexercise-physiology&usg=AOvVaw1hVaDXsu5hGIqNn6pCQohj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU9Zvvla_gAhVNL1AKHRYeBzg4ChAWMAJ6BAgHEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F244941011_Children%2527s_Exercise_Physiology_2nd_Edition&usg=AOvVaw3xbBDlzohq3q3CGZ1hZ8y3
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 «بدنیورزشی و تربیت تعلیم و تربیت»سرفصل درس 

 . معرفی درس و منطق آن:1

ــداگوژ ــق فعالیتدر تربیت ورزش یپ ــا و از طری ــت ب ــیم و تربی ــون تعل ــه فن ــدنی ب ــاس تربیتب ــای جســمانی در کل ــدنی ه ب

ــهمی ــد برنام ــامل دو بع ــداگوژی ورزش ش ــردازد. پ ــی تربیتپ ــم ریزی درس ــر عل ــت. از منظ ــوزش ورزش اس ــدنی و آم ب

ـــداگوژی ورزش ـــی  ورزش، پ ـــک حـــوزه موضـــوعی تلق ـــوزش ورزش ی ـــل آم ـــک حـــوزه نظـــری اســـت و در مقاب ی

 شود. می

ــت  ــداگوژی ورزش و موقعی ــش پ ــه دان ــاع از بدن ــد اطل ــدنی نیازمن ــت ب ــوزش تربی دانشــجویان دروه کارشناســی ارشــد آم

ــتند. نظــر ــاختار کلــان علــم ورزش هس ــداگوژی ورزش بــا تربیتبه آن در س بــدنی مــدارس ضــرورت درک ارتبــاب پ

ـــه) ـــدارس( ب ـــم ورزش و فعالیتورزش م ـــاربرد عل ـــی در ک ـــردی تربیت ـــاعات درس عنوان رویک ـــمانی در س ـــای جس ه

ــهتربیت ــت ریش ــازم اس ــجویان ل ــدنی، دانش ــانب ــداگوژی ورزش هم ــد. درک اصــطلاح پ ــم را درک کنن ــن عل طور های ای

ــا منــابع علمــی مــرتبط،توانــد تعامــل تــدریج میشــود، بهمورداســتفاده واقــع میدر دنیــای علــم ورزش کــه   دانشــجویان را ب

ــتفاده کرده ــطلاح اس ــن اص ــه از ای ــابعی ک ــا از من ــجویان ی ــاب دانش ــورت معمول ــن ص ــر ای ــد. در غی ــزایش ده ــد دوری اف ان

ــابیر مختلــف و ســلیقهمی ــا تع ــان اســتفاده از آن ب ــا در زم  ای آن را در مطالعــات و تحقیقــات رســمی خــود بکــارکننــد و ی

 گیرند. می

ـــانی اصـــلی دوره بـــوده و زمینهایـــن واحـــد د ـــوان و رســـی جـــزا مب ـــاوین درســـی و انتخـــاب عن ســـاز درک ســـایر عن

 شود.نامه دوره محسوب میشناسی صحیح در پایانروش

 مشخصات درس

  تخصصی انتخابینوع درس: 

 نظری نوع واحد:

 1تعداد واحد: 

 11تعداد ساعت: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

تخصصی دکترای تدریس: 

 بدنی و علوم ورزشیتربیت

 بدنیتعلیم و تربیت ورزشی و تربیت نام درس به فارسی:

             Sport Pedagogy and Physical Education نام درس به انگلیسی:

 اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ـــاختـاری و مفـاهیم مرتبط بادانش  .0 و  عنوان بعد تعلیمپداگوژی ورزش بهابعـاد س

ـــی قرار دهـد و بـا توجـه بـه زمینـه های مطالعاتی تربیتی علم ورزش را موردبررس

ـــاختارها، مدل ـــی و جهت)مبانی، س ـــبت مخاطبین گیریهای آموزش های آن نس

 های لازم را کسب کند.مختلف( شایستگی

ـــه و ارزیابی کند،هـا و الگوهـای تربیـتمـدل .1 ا ها رروابط بین آن بـدنی را مقـایس

ریزی و راهکارهای لازم ها را در مدارس برنامهمشـــخص کرده و نحوه اجرای آن

 را پیشنهاد دهد.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3
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 فصل اول: کلیات

 توسعه تاریخی پداگوژی ورزش -

 ورزش یپداگوژ کارکرد/ و ایف -

 ورزش یپداگوژبدنه دانش  -

 ورزش یپداگوژشناسی تحقیق در روش -

 و علوم مربوطه با عمل ورزش یپداگوژرابطه  -

 ورزش یپداگوژ اندازی از آیندهچشم -

 ورزش یپداگوژ یمبانفصل دوم: 

 تیو ترب میورزش و علم تعل یپداگوژ -

 ورزش و علم ورزش یپداگوژ -

 ورزش یپداگوژ تیو ترب میمبانی نظریه تعل -

 ورزش یمبانی تاریخی پداگوژ -

 ورزش یپداگوژ شناسیانسان –مبانی فلسفی  -

 ورزش یپداگوژ یمبانی روانشناس -

 شناسی پداگوژی ورزشمبانی جامعه -

 پداگوژی ورزش تطبیقی -

 یورزش یدر پداگوژ قیشناسی تحقروش -

 ریزی درسی در ورزشبرنامه -

 ورزش( میهای آموزشی )تعلرشد و توسعه در نظریه -

 ورزش یمرتبط با پداگوژ یندهایساختار فرآفصل سوم: 

 آموزان و معلمانپیش شرایط: دانش -

 فرهنگی –های اجتماعی شربپیش -

 ها و استانداردهای محتوایی و عملکردی، شایستگیاهداف  -

 محتواها و عناوین -

 اصول -

 هاروش -

 هاابزار و رسانه -
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 یادگیری –اینترنت  -

 های سازمانیمدل -

 ریزی آموزشبرنامه -

 ارزشیابی -

 ورزش یهای آموزش مرتبط با پداگوژمدلفصل چهارم: 

 تعیین استلزامات اجرا -

 تعلیم و تربیت حرکتی -

 تفریحات سالم با و از طریق ورزش تیو ترب میتعل -

 آموزش سلامت -

 مختلط تیو ترب میتعل -

 تجربه بدن -

 یعمل تیو ترب میتعل -

 اجتماعی تیو ترب میتعل -

 بازی تیو ترب میبازی و تعل -

 تعلیم و تربیت ورزشی -

 خطرپذیری آموزش -

 نیهای مخاطبگیری نسبت به گروه/جهتیهای در زندگدیدگاهفصل پنجم: 

 دبستانکودکستان و پیش -

 کودکان ورزش در تیییر زمان -

 دوران نوجوانی -

 سالیهای بزرگسالان ورزشبزرگ -

 شهروندان سالمند -

 بدنی(ورزش مدارس )تربیت -

 ورزشکاران سطح بالا -

 معلولینهای اشخات منتخب: افراد گروه -

 بدنینقش معلمان تربیت -

 بدنیمعلم تربیتتربیت -
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 مانند آموزش مداومبدنی و آموزش ضمن خدمت بهمعلم تربیت -

 یینقش مربی و تخصص گرا -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهغیرمستقیم: مشاورهراهبرد  -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 نیاز به تألیفمنبع اصلی: 

 منابع فرعی:

های عملی  بدنی( در دنیای امروز: مفاهیم علمی برای نوآوری(. آینده ورزش مدارس )تربیت0197هاگ، هربرت ) -0

 ترجمه: محسن حلاجی. قزوین: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.مبانی فلسفی، علمی و پداگوژیکی ورزش مدارس، 

1- Haag, H. Keskinen K. and Talbot M. (1101). Directory of Sport Science, 1th Edition. 

Human Kinetics. 
 های مطالعاتی:پایگاه

- https://www.achper.org.au/blog 

- https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/ 

- http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/ 

- https://www.tandfonline.com/action/journalInformation 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 نمره 1ها شده و مشارکت در فعالیتبینیپیش ارزشیابی فرآیندی )مستمر(: طراحی و اجرای واحد یادگیری 

   :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

    :نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

  

https://www.achper.org.au/blog
https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/
http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation
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                                                                                          «یادگیری الکترونیکی»سرفصل درس 

 معرفی درس و منطق آن: -1

ها را متحول کرده است. گستردگی فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباب از انسانورود فناوری به عرصه اطلاعات، زندگی 

ر تهای آموزش در جوامع را نیز دچار دگرگونی کرده است. پیشرفت تکنولوژی و ارزانراه دور به عمق جامعه، ابزارها و روش

د نش را در جوامع مطرح کرده و به دنبال آن به وجوشدن هزینه استفاده از آن، فکر استفاده از ابزارهای جدیدتر برای انتقال دا

آمدن و گسترش اینترنت نیز یادگیری الکترونیکی را برای گسترش آموزش در جوامع مد نظر قرار داده است. رویکرد نوین 

ست. یادگیری اهای اطلاعاتی و ارتباطاتی، انقلابی در زمینه یادگیری ایجاد کرده یادگیری الکترونیکی، همانند دیگر فناوری

های کاربرپسندی مانند یادگیری در هر زمان، یادگیری در هر مکان، یادگیری فردی در کنار الکترونیکی با ارائه ویژگی

یادگیری مشارکتی، یادگیری مبتنی بر نیاز و ایجاد امکان یادگیری مستقل و مبتنی بر علایق و استعدادهای شخصی، موجب 

دانیم هسته اساسی هر نظام آموزشی، یادگیری است وزش روزافزون گردد. از طرفی، نیک میشده است اقبال از این نوع آم

ه اند. تسلط بر یادگیری، شرایط و لوازم آن، بو تمامی تمهیدات و امکانات برای به ثمر نشستن یادگیری تدارک دیده شده

ت آن را در هر سطحی از نظام آموزشی کسب شود مهارت و دیدگاه لازم برای کاربسویژه یادگیری الکترونیکی باع  می

های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان بر مفاهیم و کنیم. این واحد درسی با هدف آشنایی و تسلط دانشجویان دوره

 رویکردهای یادگیری الکترونیکی تدوین شده است.

 مشخصات درس

 عمومی انتخابی نوع درس:

 نظری /عملی نوع واحد:

 واحد 1 تعداد واحد:

 ساعت 18 تعداد ساعت:

 ندارد :نیازدروس پیش

 استاد متخصص برای تدریس:

دکتری تکنولوژی آموزشی، دکتری 

علوم تربیتی که در این زمینه 

علمی و عملی(  تخصص )فعالیت

 اند.انجام داده

 یادگیری الکترونیکینام درس به فارسی:  

 Electronic Learningنام درس به انگلیسی:   

 اهداف یادگیری:در پایان این واحد درسی دانشجو باید:

ــام -8 ــی را در نظ ــادگیری الکترونیک ــاه ی ــت و جایگ ــریح اهمی ــی تش ــای آموزش ه

 و تبیین کند.

محــیط یــادگیری الکترونیکـــی را بــر اســاس اصـــول و معیارهــا طراحـــی  -9

 نماید.

ــیوه -9 ــی بــر ش ــی را در عمــل و مبتن ــادگیری الکترونیک ــای ارزشــیابی از ی ه

 بافتار خات انجام دهد.یک 

بــرای مســائل یــادگیری الکترونیکــی بــه پــژوهش متناســب بپــردازد و نتــایج  -4

 آن را ارئه نماید.

ــر اســاس وضــعیت نظــام آموزشــی چــالش -5 ــادگیری الکترونیکــی را ب هــای ی

 تشریح نماید.



 87/    کارشناسی ارشد آموزش رتبیت بدنی       

 

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:فرصت -3

 فصل یکم: کلیات و مفاهیم

 ماهیت یادگیری -

 یادگیری الکترونیکی -

 شناسی یادگیری الکترونیکیسنخ -

 قواعد و مفاهیم یادگیری الکترونیکی -

 سیر تکاملی یادگیری الکترونیکی -

 های یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دورنسل -

 ای نسل اول: آموزش مکاتبه 

 ای نسل دوم: چندرسانه 

  نسل سوم: یادگیری از دور 

 گرا )اولین نسل یادگیری الکترونیکی(الکترونیکی عینیت نسل چهارم: آموزش 

 پذیر )دومین نسل یادگیری الکترونیکی(نسل پنجم: یادگیری الکترونیکی انعطاف 

 گرا )سومین نسل یادگیری الکترونیکی(نسل ششم: یادگیری الکترونیکی سازنده 

 های وبیادگیری الکترونیکی و نسل -

 مزایای یادگیری الکترونیکی -

 مشکلات و موانع یادگیری الکترونیکی -

 های یادگیری الکترونیکیفصل دوم: طراحی آموزشی در محیط

 طراحی آموزشی -

 عناصر 

 محتوا 

 رسانه 

 ها روش 

 ارزشیابی 

 طراحی تعاملی محیط یادگیری الکترونیکی -

 ماهیت طراحی 

 های طراحیمدل 



 88/    کارشناسی ارشد آموزش رتبیت بدنی       

 

 تعامل 

 های یادگیری الکترونیکیچگونگی تعامل در محیط 

 اصول روانشناختی و شناختی یادگیری الکترونیکی -

 اصول معیار 

 ایاصول چندرسانه 

 یکیالکترون طیدر مح هاایاستفاده از چندرسانه هایوهیش 

 ایدر چندرسانه یریادگهاییهینظر کاربرد 

 یکیدر آموزش الکترون ایچندرسانه هایامیپ یطراح 

 یتعامل هایایرسانه چند 

 مرتبط با آموزش الکترونیکیهای یادگیری نظریه 

 رویکرد رفتارگرایی و فناوری آموزشی 

 تاثیر رفتارگرایی بر فناوری یادگیری 

 گرایی و فناوری آموزشیرویکرد شناخت 

 تاثیر فناوری یادگیری بر پردازش ذهنی 

 گرایی و فناوری آموزشیرویکرد سازنده 

 گرایی و فناوری یادگیریهای سازندهاصول و مولفه 

 های یادگیری الکترونیکی سوم: ارزشیابی و پژوهش در محیطفصل 

 ارزشیابی -

 های ارزشیابی در یادگیری الکترونیکیتیییر پارادایم 

 های الکترونیکیهای ارزشیابی در محیطچالش 

 های الکترونیکی )بلانگر و جردن، بتیس و ...(الگوهای ارزشیابی متناسب با محیط 

  مناسبانتخاب الگوی ارزشیابی 

 های یادگیری الکترونیکیابعاد ارزش در دوره 

 استانداردهای ارزشیابی 

 پژوهش -

 تعریف و تفسیر قلمرو پژوهش در یادگیری الکترونیکی 

 های پژوهش در یادگیری الکترونیکی )کمی و کیفی(روش 
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 استفاده از نتایج پژوهش در راستای بهبود 

 :راهبردهای تدریس و یادگیری -2

شود. بدین ترتیب ارائه این درس با دانشجو انجام می -مدرسجانبه های کلاس درس با مشارکت همهآموزشدر این درس ، 

یکرد المقدور با روهای مشارکتی و ... و حتیهای پروژه محور، مسئله محور، کار در گروهتوجه به شرایط دانشجویان به روش

ها انشجویان در کلاس درس و نیز انجام تکالیف عملکردی و گزارش فعالیتد به علاوه ارائه  شود.تلفیقی و چندگانه توصیه می

 به عنوان یک اصل مورد توجه است. و مطالعات خار  از کلاس توسط دانشجویان

 های مطالعاتی:منابع آموزشی و پایگاه -6

 :به ترتیب اولویت منابع

محمد. )آخرین انتشار(. یادگیری علی الهی، مهران  متکلم، عظیمه  کریمی دشتکی، احمد  احمدی قراچه،فر  .0

 ها(. تهران: نشر مارون.الکترونیکی )مفاهیم و تکنیک

لشین، سینیتا، بی  رایگلو ، چارلز، ام. )آخرین انتشار(. راهبردها و فنون طراحی آموزشی، ترجمه هاشم فردانش.  .1

 تهرن: سمت.

آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی، ترجمه  زومبو، برونو. )آخرین انتشار(. ارزشیابی درروهه، والری  دی .1

 الله الهی، رضا پاشا و حسن رستگارپور. تهران: برنیس.ذبیح

انداردها، ابزارها افزار آموزشی( استعباسی، سیف الله  بادله، علیرضا. )آخرین انتشار(. تولید محتوای الکترونیکی )نرم .1

 افزارها. تهران: دیباگران.و نرم

5. Isaías, P., Spector, M., Ifenthaler, D., Sampson, D. G. (1025). E-Learning Systems, 

Environments and Approaches. Swiss: Springer. 

9. Haythornthwaite, C., and Andre, R. (1022). E-learning Theory & Practice. India: 

SAGE Publications 

 های مطالعاتی:پایگاه
- https://civilica.com/ 

- https://www.sid.ir/ 

- https://www.noormags.ir/ 

- http://www.magiran.com/ 

- https://irandoc.ac.ir/ 

- http://icsa.org.ir/ 

- https://www.sciencedirect.com/ 

 ارزشیابی یادگیری: راهبردهای -5

جام های آموزشی ارزشیابی آغازین اننیاز در این درس قبل از شروع فعالیتسطح اطلاعات علمی پیش تعیینبه منظور  -

 گیرد.می

https://civilica.com/
https://www.sid.ir/
https://www.noormags.ir/
http://www.magiran.com/
https://irandoc.ac.ir/
http://icsa.org.ir/
https://www.sciencedirect.com/
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 تکالیفِ عملکردی و تخصیصِ نمره به تشخیصِ مدرس فرایند ارزشیابی تکوینی انجام شود. ارزشیابیِاز طریقِ  -

شود. در  تواند بخشِ پایانی تدریس را شاملترم، ارزشیابی پایانی میهای میانبسته به تشخیص مدرس و براساسِ امتحان -

 های پایانی تلقی کرد.ترم را باید جزو ارزشیابیمیان هایامتحاناین صورت، 

بدیع  محتوای یک سند و در بستریتواند در قالب یک پروژه اصلی در قالب تحلیل : این بخش میپژوهشیتهیه مقاله  -

 .ترم را به خود اختصات دهدانجام شود و بخشی از نمره میان

ای هباشد، ارزشیابی پایانی با رویکرد کاربست روشعملی می-واحد درسی به صورت نظری اینبا توجه به اینکه  -

 آموخته شده انجام گیرد.
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 «آمار پیشرفته» سرفصل درس 

 آن:. معرفی درس و منطق 1

انجام فعالیت های پژوهشی مستلزم دانستن اصول و پایه های آن است. یکی از این پایه ها، آمار توصیفی و استنباطی است. 

 آمار توصیفی در دوره کارشناسی ارائه شده است و در این دوره نیز در ادامه به آمار استنباطی پرداخته می شود.

اهیم و شوند. نقش این مفی به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرایند اکثر تحقیقات را شامل میآمار مفاهیم و ابزارهای

های مختلف، توصیف داده هایگروه ها، جایگزینی آنها درآزمودنی گیری در مورد گزینشتوان هنگام تصمیمابزارها را می

ی چندین نقش ایفا آمار هایق ، روشهای حاصل از مطالعه، مشاهده کرد. بنابراین در تحقیشده و تعمیم یافتهآوریجمع

زند. ساها دستورالعمل لازم را فراهم میی برای خلاصه کردن و توصیف دادهآمار هایکنند که با هم ارتباب دارند. روشمی

تر را تهیه کرده و برای گزینش آزمودنی وسیع هایگروه آزمودنی به هایگروه های لازم جهت تعمیم نتایج ازهمچنین روش

 کنند.ها دستورالعمل ارائه میآوری دادهمختلف و جمع هایگروه و جایگزینی آنها در

ت. ها اسها یا جامعهآمده از نمونهآوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمّی به دستنقش آمار توصیفی در واقع، جمع  

 کند آنچه را که از بررسی گروه نمونه به دستدهد، بلکه سعی میاما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی

ها معمولا از طریق تعمیم نتایج یک یا چند مطالعه به های مشابه بزرگ تر تعمیم دهد. نظریه ها و تئوریآورده است، به گروه

آیند. از طرف دیگر در اغلب موارد، مطالعه تمام ممکن است در مورد کل افراد جامعه صادق باشد، به وجود میآنچه که 

آمده از هایی احتیا  دارد که بتواند با استفاده از آنها نتایج به دستاعضای یک جامعه ناممکن است. از اینرو محقق به شیوه

رگ های بزهای گروههایی که از طریق آنها ویژگیر تعمیم دهد. به شیوههای بزرگتهای کوچک را به گروهمطالعه گروه

 .شودشود، آمار استنباطی گفته میهای کوچک استنباب میها در گروهگیری همان ویژگیبراساس اندازه

مند است علاقهای کوچک غالبا هدف پژوهشگر نیست، بلکه او ها،کسب اطلاعات درباره گروهبه بیان دیگر، در پژوهش  

ای که این گروه کوچک را از آن انتخاب کرده است، های این گروه کوچک، اطلاعات لازم را درباره جامعهکه از طریق یافته

 آمده از یک گروه کوچک به یک جامعه بزرگ تردستها، هدف پژوهشگر تعمیم نتایج بهکسب کند. یعنی در این پژوهش

 .استفاده نماید "استنباب آماری  "تری تحت عنوان های آماری پیشرفتهه پژوهشگر از روشاست. این تعمیم مستلزم آن است ک

 

 

 

 

 

 

 

https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22
https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22
https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22
https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22
https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22
https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22
https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22
https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22
https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22
https://yektabook.com/%22http:/www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/111010123954.html/%22


 92/    کارشناسی ارشد آموزش رتبیت بدنی       

 

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابینوع درس: 

 نظری / عملی نوع واحد:

  1تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

 تدریس:

دنی و بدکترای تخصصی تربیت

 علوم ورزشی 

دکترای تخصصی روش تحقیق 

 و سنجش

 آمار پیشرفتهنام درس به فارسی: 

 Advanced Statistics  نام درس به انگلیسی:

 اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

 هدف از بکارگیری آمار را در پژوهش ها بیان نماید. .0

علمی بویژه در حوزه آموزش  ضــرورت، اهمیت و جایگاه آمار را در تحقیقات .1

 تربیت بدنی تشریح نماید.

مفاهیم اصـلی و پرکاربرد آمار را توضیح داده، اجرا، تحلیل، محاسبه و ... نماید  .1

 و اهم کاربرد هر کدام را در حوزه آموزش تربیت بدنی تشریح نماید.

 های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن:. فرصت3

  فصل اول: کلیات
 نمونه گیری روش های -

 نمونه گیری تصادفی ساده -

 نمونه گیری منظم یا سیستماتیک -

 نمونه گیری طبقه ای -

 نمونه گیری خوشه ای -

 خطای نمونه گیری -

 خطای استاندارد میانگین -

 خطای استاندارد میانه -

 خطای استاندارد نسبت -

 خطای استاندارد انحراف استاندارد -

 خطای استاندارد فراوانی -

 آزمون فرضیه -

 فرض صفر -
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 فرض خلاف -

 خطای نوع اول -

 خطای نوع دوم -

 توان آزمون -

 سطح اطمینان -

 آزمون های یک دامنه و دو دامنه -

 فرض صفر تفسیر تایید یا رد -

 t آزمون های وم: دفصل   

 استودنت t توزیع -

 درجات آزادی -

 استودنت t ویژگی های توزیع -

 در آزمون فرضیه t استفاده از توزیع -

 جامعه )آزمون یک گروهی(آزمون فرضیه درباره میانگین  -

 برای معنادار بودن اختلاف بین میانگین ها t توزیع -

 توزیع تفاوت بین دو میانگین -

 خطای استاندارد تفاوت بین دو میانگین -

 برای تفاوت بین میانگین های دو نمونه t توزیع -

 برای گروه های همبسته t توزیع -

 مقایسه توان آزمون ها -

 بودن: نسبت، واریانس و همبستگی آزمون های معنادار وم: سفصل  

 آزمون نسبت -

 آزمون معنادار بودن مقایسه یک نسبت با یک نسبت ثابت -

 آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو نسبت مستقل -

 آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو نسبت همبسته -

 آزمون واریانس -

 مقایسه واریانس های مستقل -

 آزمون معنادار بودن همبستگی -
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 معنادار بودن ضریب همبستگیآزمون  -

 آزمون معنادار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی در نمونه های مستقل -

 آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو ضریب -

 همبستگی در نمونه های همبسته -

 تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه م: چهارفصل  

 برآورد واریانس جامعه -

 F نسبت -

 F مقایسه میانگین ها پس از آزمون -

 مفروضه های تجزیه و تحلیل واریانس -

 طرح های بلوکی تصادفی م: پنجفصل  

 آزمون معنادار بودن در طرح بلوکی تصادفی شده -

 دسته بندی کردن آزمودنی ها در بلوک ها -

 تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر فصل ششم:  

 مجموع مجذورات و درجات ازادی -

 آزمون های تعقیبی م: هفتفصل  

 استودنت شدهدامنه  -

 آزمون چنددامنه ای دانکن -

 آزمون نیومن کلز -

 آزمون توکی -

 آزمون شفه -

 طرح عاملی م: هشتفصل 

 طرح عاملی واکنش متقابل -

 اثرات اصلی و کنش متقابل -

 F درجات ازادی، میانگین مجذورات و آزمون -

 آزمون خی دو فصل نهم: 

 نیکویی برازش خی دو -

 درجات ازادی -
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 تصحیح خی دو -

 برای جداول توافقی درجات آزادی -

 ضریب فی -

 ضریب توافقی -

 . راهبردهای تدریس و یادگیری:2

 راهبرد مستقیم: روش تدریس سخنرانی و توضیحی -

 راهبرد تعاملی: بح  گروهی، پرسش و پاسخ و همیاری -

 ای، واحد کار/ پروژهراهبرد غیرمستقیم: مشاوره -

 های مطالعاتی:. منابع آموزشی و پایگاه6

 منبع اصلی:

 (. آمار استنباطی پیشرفته. تهران: دانشگاه پیام نور.0191حسن و سعید طالبی.)زارع، حسین و صیف، محمد -0

 منابع فرعی: 

(. تحلیل آماری)رویکردی نو در تحلیل و تفسیر داده ها. تهران: نشرعلوم تربیتی و 00197علی پور، فرهاد. ) -0

 روانشناسی. چاپ دوم.

. ترجمه: فرزاد، ولی الله و  IBM SPSS(. تحلیل داده ها با استفاده از 0198لارنس اس، میرز و همکاران. ) -1

 همکاران. تهران: انتشارات سمت.

 های مطالعاتی:پایگاه
- https://www.scribbr.com/statistics/inferential-statistics/ 
- https://www.coursera.org/learn/inferential-statistics 
- https://statistics.laerd.com/statistical-guides/descriptive-inferential-statistics.php 
- https://towardsdatascience.com/inferential-statistics-data-analysis-e19adc71c1eb 

 . راهبردهای ارزشیابی یادگیری:5

 ها: الیتشده و مشارکت در فعبینیارزشیابی فرآیندی )مستمر(: عملکرد دانشجو در طراحی و اجرای واحد یادگیری پیش

 نمره 1

  :نمره 1ارائه واحد کار یا پروژه 

  :)نمره 01ارزشیابی پایانی)آزمون مباح  نظری 

https://www.scribbr.com/statistics/inferential-statistics/
https://www.coursera.org/learn/inferential-statistics
https://statistics.laerd.com/statistical-guides/descriptive-inferential-statistics.php
https://towardsdatascience.com/inferential-statistics-data-analysis-e59adc75c6eb
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 «تربیت بدنی تلفیقی » سرفصل درس 

 :. معرفی درس و منطق آن1

ارتباب دادن یک یا چند موضوع درسی به یکدیگر یا رفع تکلیف آموزش نیست،  تنهاهای آموزش تلفیقی هدف از برنامه

بلکه هدف اصلی، ادغام و تلفیق هوشمندانه و با برنامه است. در این نوع ادغام و تلفیق باید هویت اصلی دروسی که به صورت 

باید مواد  ریزید. در این نوع برنامهند حفظ شود تا استمرار آموزش و یادگیری دچار مشکل نشوشوتلفیقی آموزش داده می

  .تدریس شوند یننو یهای آموزشبا روشو شده و مفاهیم آموزش سازماندهی

به موزان آهای تلفیقی یک استراتژی جدید برای افزایش همکاری میان معلمان و افزایش سطح انگیزش دانشمعرفی برنامه

این روش، زمینه  همچنینهای دروس ادغامی است. د دفعات کلاسزمان و تعدامدت ی بهتر و افزودن بر گیریاد منظور

 هایادغام برنامه .دهددهد و ارتباب کاربردی دروس نسبت به یکدیگر را نشان مییادگیری را در دروس ادغامی افزایش می

ش با تربیت بدنی و ورزبدنی و ورزش با یکدیگر( و هم بیرونی )ادغام هم درونی )ادغام مفاهیم تربیتمی تواند آموزشی 

 باشد. دروس دیگر(

 مشخصات درس

 تخصصی انتخابینوع درس: 

 نظری ـ عملی: واحدنوع 

 1تعداد واحد: 

 18تعداد ساعت: 

 -نیاز: دروس پیش

استاد متخصص برای 

تخصصی دکترای تدریس: 

 و علوم ورزشی بدنی تربیت

ی ریزدکترای تخصصی برنامه

 درسی

 یقیتلف یبدن تیترب نام درس به فارسی:

  Integrated Physical Education  نام درس به انگلیسی:

 اهداف یادگیری: در پایان این واحد یادگیری دانشجو قادر خواهد بود:

ضرورت وجودی برنامه درسی تلفیقی را تشریح کند و ویژگی های کلی این  .0

 برنامه را برشمارد.

ســـی و برردروس را مورد  ریبا ســـا بدنی تیترب یمواد آموزشـــ قیتلف یچگونگ .1

  ارزیابی قرار دهد.

های دورهدر  دیمورد تأک سیتدر های روش درســی، برنامه های با توجه به مدل .1

تربیت  یاز مباح  درس یکیآموزش  یکند و برا ییرا شناسا مختلف تحصـیلی

 .  دیارائه نما یآموزش یطراح بدنی،

 :های یادگیری، محتوای درس و ساختار آن. فرصت3

 آشنایی با مبانی آموزش تلفیقیفصل اول: 
 آموزش تلفیقی چیستا -

 مزایای آموزش تلفیقی -

 های موجود در آموزش تلفیقیچالش -

 ریزی تلفیقی تربیت بدنی از نگاه تاریخ برنامه -

 برنامه درسی استاندارد -

 استانداردهای تربیت بدنی ملی -

 بدنیاستانداردهای ملی برای شروع به کار دبیران تربیت -
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 های آموزش تلفیقیمدل -

 بدنیهای آموزش تربیتمدل -

 ( connected model)مدل ارتباطی  -

 (shared model) مدل اشتراکی -

 (partnership model) مدل مشارکتی -

  طراحی آموزشی موفق و کاربردی )تدریس و یادگیری(فصل دوم: 

 مقدمه آموزش تلفیقی  -

 ریزی درسی مرور راهنمای برنامه -

 انتخاب محتوا  -

 گردآوری اطلاعات محتوایی  -

 ریزی برای تحویلبرنامه -

 انتخاب یک مدل -

 نوشتن طرح درس و منطق آن   -

 ارزشیابی از یادگیری تلفیقی -

 ارزشیابی پیوسته از یادگیری -

 راهبردهای ارزشیابی تناوبی  -

 هایی از ابزارهای ارزشیابینمونه -

 توسعه شبکه حمایتی موفق  -

 مدیران -

 آموزان دانش -

 همکاران  -

 هاخانواده -

 تلفیق درس تربیت بدنی با زبان و ادبیات فارسی: سوم فصل 

 زبان و ادبیات فارسی یدامنه و توال -

 های ابتدایی زبان و ادبیات فارسیمفاهیم و مهارت -

 های حد وسط زبان و ادبیات فارسیمفاهیم و مهارت  -

 تجارب یادگیری -

 حرکات موزون   -

 یژیمناستیک الفبای زبان و ادبیات فارس -

 طراحی بازی  -
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 کلمات ورزشی در عمل -

 مکالمه حرکتی  -

 های بیشتر برای توسعه تجارب یادگیریایده -

 های خواندنمهارت -

 های نوشتنمهارت -

 های مکالمه، شنیدن و دیدنمهارت -

 های زبان و ادبیات فارسیمهارت -

 بدنی راهبردهای نوین برای کلاس تربیت -

 های حرکتی مهارتکاربرد عملی آموزش تلفیقی در آموزش   -

 تلفیق درس تربیت بدنی با زبان انگلیسی : چهارمفصل 

 انگلیسی زبان یدامنه و توال -

 های ابتدایی زبان انگلیسیمفاهیم و مهارت -

 های حد وسط زبان انگلیسیمفاهیم و مهارت  -

 تجارب یادگیری -

 حرکات موزون   -

 ژیمناستیک الفبای انگلیسی -

 طراحی بازی  -

 کلمات ورزشی در عمل -

 مکالمه حرکتی  -

 های بیشتر برای توسعه تجارب یادگیریایده -

 های خواندنمهارت -

 های نوشتنمهارت -

 های مکالمه، شنیدن و دیدنمهارت -

 های زبان انگلیسیمهارت -

 بدنی راهبردهای نوین برای کلاس تربیت -

 های حرکتی کاربرد عملی آموزش تلفیقی در آموزش مهارت  -

 بدنی با ریاضی تلفیق درس تربیت: پنجمفصل 

 ریاضی یدامنه و توال -

 های ابتدایی ریاضیمفاهیم و مهارت -

 های حد وسط ریاضیمفاهیم و مهارت  -
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 تجارب یادگیری -

 محاسبه کردن -

 تکرار و تمرین  -

 طراحی بازی  -

 گیری اندازه -

 های بیشتر برای توسعه تجارب یادگیریایده -

 اعداد  -

 گیری و رسم نمودار اندازه -

 هندسه -

 عملکردهاالگوها و  -

 احتمال و ریاضی -

 منطق  -

 جبر -

 بدنی راهبردهای نوین برای کلاس تربیت -

 های حرکتی کاربرد عملی آموزش تلفیقی در آموزش مهارت   -

 تلفیق درس تربیت بدنی با علوم تجربی: ششمفصل 

 علوم تجربی یدامنه و توال -

 های ابتدایی علوم تجربیمفاهیم و مهارت -

 وسط علوم تجربیهای حد مفاهیم و مهارت  -

 تجارب یادگیری -

 آشنایی با بدن  -

 چیزهای ساده در زندگی -

 های سالفصل -

 دوی رنگین کمان  -

 آب و هوا -

 های بیشتر برای توسعه تجارب یادگیریایده -

 علوم زیستی و زندگی -

 علوم زمین و فضا  -

 علوم بدنی -

 بدنی راهبردهای نوین برای کلاس تربیت -
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 های حرکتی آموزش مهارتکاربرد عملی آموزش تلفیقی در  -

 تلفیق درس تربیت بدنی با مطالعات اجتماعی )اجتماعی، تاریخ و جغرافیا(: هفتمفصل 

 مطالعات اجتماعی یدامنه و توال  -

 های ابتدایی مطالعات اجتماعیمفاهیم و مهارت -

 های حد وسط مطالعات اجتماعیمفاهیم و مهارت  -

 تجارب یادگیری -

 گذر زمان -

 روزهای خوب گذشته  -

 روز خوبی داشته باشید. -

 های سایر کشورها بازی -

 های پرتابی مهارت -

 های بیشتر برای توسعه تجارب یادگیریایده -

 خانواده، مدرسه و جامعه -

 شهروندی -

 ها آموزش شخصیت -

 حمل و نقل  -

 مشاغل  -

 وضعیت شما  -

 تاریخ  -

 برداری و آشنایی با کره زمین  های نقشهمهارت -

 هویت و فرهنگ ملی  -

 جیرافیا -

 بدنیراهبردهای نوین برای کلاس تربیت -

 های حرکتی کاربرد عملی آموزش تلفیقی در آموزش مهارت -

 تلفیق درس تربیت بدنی با هنر: هشتمفصل 

 هنر تئاتر یدامنه و توال -

 های ابتدایی هنر تئاترمفاهیم و مهارت -

 های حد وسط هنر تئاترمفاهیم و مهارت  -

 هنرهای تجسمی )خطاطی و نقاشی( یتوال دامنه و -

 های ابتدایی هنرهای تجسمی )خطاطی و نقاشی(مفاهیم و مهارت -
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 های حد وسط هنرهای تجسمی )خطاطی و نقاشی(مفاهیم و مهارت  -

 تجارب یادگیری -

 حرکات ورزشی -

 الگوها در عمل -

 حرکات موزون -

 انواع نقاشی -

 های بیشتر برای توسعه تجارب یادگیریایده -

 هنرهای تجسمی )خطاطی و نقاشی( -

 هنر تئاتر -

 ترکیبی از هنرهای تجسمی و تئاتر -

 بدنیراهبردهای نوین برای کلاس تربیت -

 های حرکتی کاربرد عملی آموزش تلفیقی در آموزش مهارت -

 :. راهبردهای تدریس و یادگیری 2

هــای روش بــدنی یــاتلفیقــی درس تربیــتآمــوزش منــد از منــابع علمــی در زمینــه مطالعــه فــردی و تهیــه خلاصــه نظــام -

ــتفاده ــورد اس ــژوهش م ــای در پ ــته ــی درس تربی ــوزش تلفیق ــدنیآم ــا در  ب ــی ی ــمینارهای کلاس ــه آن در س و ارائ

 صورت گیرد. سطح واحد آموزشی

ــت - ــابی فعالی ــارکتی در ارزی ــیوه مش ــاکاز ش ــاس مل ــر اس ــی ب ــردی و گروه ــای ف ــای ه ــی درس ه ــوزش تلفیق آم

 . شود استفاده تربیت بدنی

 .نمایند ا هار نظر ،های ارائه شدهو در مورد گزارششرکت کنند  آموزشیدر سمینارهای دانشجویان  -

 : منابع آموزشی .6

 :  نیاز به تألیفمنبع اصلی

 :منابع فرعی

 ای در برنامه درسیاحمدی، پروین )آخرین انتشار(.  طراحی وسازماندهی محتوای برنامه درسی: رویکرد بین رشته -0

 تلفیقی، تهران: آییژ.

-ای در طراحی برنامهرشته (. ارائه یک مدل الگوی تلفیق میان0189محمدی مهر، مژگان . فتحی واجارگاه ، کوروش ) -1

 . 1ای در علوم انسانی، دوره دوم، شماره رشتههای درسی، فصلنامه مطالعات میان

یزی رساخت و سازگرایی، همایش انجمن علمی برنامه(. سازواری رویکرد تلفیقی با نظریه 0180مهرمحمدی، محمود ) -1

 درسی، کتابچه همایش به کوشش حسن ملکی، تهران: انجمن اولیا ومربیان

 01-0(،01)1(. تربیت بدنی تلفیقی و آموزش مفاهیم ریاضی. 0198. م و قادرپور. ا. )یجهرم انی. م، نادریمانیرسلیم -1
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 نییتب :ییمقطع ابتدا یبدن تیترب یدر برنامه درس یقیتلف کردی(. رو0191)ع. . ی. م و خسروپوریح، جواد. یاقوتی -1

 .011-019(، 0)1, یو عمل در برنامه درس هیمتخصصان. نظر دگاهیامکان از د

9- Cone, T. P., Werner, P. H., & Cone, S. L ( .1003 .) Interdisciplinary elementary 

physical education: Human kinetics. 

4- Quay, J., & Peters, J. (1021). Creative physical education: Integrating curriculum 

through innovative PE projects: Human Kinetics. 

8- Chen, B. H., Michael, S., Borgogna, B., Holmes, K., Hughes, K., Jew, L., & Juergens, 

M. (1023). Integrate Classroom Physical Activity in Schools. Journal of Physical 

Education, Recreation & Dance, 30(8), 20-23. 

3- Bunting, C. J. (1009). Interdisciplinary teaching through outdoor education: Human 

Kinetics. 

20- Housner, L. D. (1003). Integrated Physical Education: A Guide for the Elementary 

Classroom Teacher: Fitness Information Technology. 

22- Humphrey, J. H. (2330). Integration of physical education in the elementary school 

curriculum: Charles C Thomas Pub Limited. 

21- Laker, A. (1001). Developing personal, social and moral education through physical 

education: A practical guide for teachers: Routledge. 

29- Marttinen, R. H. J., McLoughlin, G., Fredrick III, R., & Novak, D. (1024). Integration 

and physical education: A review of research. Quest, 93(2), 94-73 . 

27- Skrade, M. A. B. (102 9 .) Integrated classroom physical activity: Examining 

perceived need satisfaction and academic performance in children 

 

 :های مطالعاتیپایگاه
- https://www.achper.org.au/blog 

- https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/ 

- http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/ 

- https://www.tandfonline.com/action/journalInformation 

- http://oerp.ir/  

- https://www.icsa.org.ir 

- http: //www .oerp.ir/groups  

 :. راهبردهای ارزشیابی یادگیری5

  بدنی تلفیقیخصوت تربیت در شفاهی یا کتبی ورودی آغازین: آزمونارزشیابی 

  نمره  1 :هابینی شده و مشارکت در فعالیتهای یادگیری پیش: عملکرد دانشجو در فعالیتتکوینیارزشیابی 

  :ارزشیابی پایانی 

 نمره 1: مباح  نظریتشریحی از آزمون  -

   نمره 01: مجموعه تکالیف عملکردی از کارپوشه -

ک های خود در قالب یو ارائه یافته ریزی درسی در مورد یکی از محتواهای آموزشیبررسی سه مدل برنامهدانشجو ملزم به 

 . استپروژه مطالعاتی 

https://www.achper.org.au/blog
https://www.physicalactivityaustralia.org.au/the-blog/
http://scienceandphysicaleducation.blogspot.com/
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation
http://oerp.ir/
http://oerp.ir/groups
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 فصل چهارم

 توزیع کلان دروس



111 / آموزش رتبیت بدنیکارشناسی ارشد رشته     

111 

 

 آموزش تربیت بدنیکارشناسی ارشد، جبرانی( 3) تخصصی الزامی، تخصصی انتخابی 1چگونگی توزیع دروس

سال(در دورة تحصیلی )چهار نیم  

 نیمسال اول

تعداد  نام درس

 واحد

 نیازپیش نوع درس

  الزامیتخصصی  1 رشد حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی پیشرفته

  تخصصی الزامی 1 آموزان با نیازهای ویژهبدنی دانشآموزش تربیت

  تخصصی الزامی 1 بدنیریزی درسی پیشرفته در آموزش تربیتبرنامه

  تخصصی الزامی 1 مبانی فلسفی تربیت بدنی)ورزش مدرسه(

  انتخابیتخصصی  1 مطالعات تطبیقی محتوای آموزش تربیت بدنی

  ایرشته جبرانی (1)  0آمادگی جسمانی 

  ایجبرانی حرفه (1) پرورش در  .ا.ااسناد، قوانین و سازمان آموزش و 

 01 جمع واحد

 نیمسال دوم

 بدنیریزی درسی پیشرفته در آموزش تربیتبرنامه الزامیتخصصی  1 بدنی در مدرسهنظریه ها و الگوهای آموزش تربیت

  الزامیتخصصی  1 یبدناندازه گیری، سنجش و ارزشیابی  در آموزش تربیت

  الزامیتخصصی  1 بدنیتربیتروش تحقیق در آموزش 

  انتخابیتخصصی  1 روشهای تدریس درس تربیت بدنی در مدرسه

  ایحرفه جبرانی (1) اخلاق معلمی از دیدگاه اسلام

  ایجبرانی رشته (1) تاریخ تربیت بدنی و ورزش پهلوانی اسلام و ایران

 8 جمع واحد

 نیمسال سوم

 بدنیروش تحقیق در آموزش تربیت الزامیتخصصی  1 بدنیسمینار در آموزش تربیت

  انتخابیتخصصی  1 سبک زندگی فعال ) با تأکید بر دوره مدرسه(

  انتخابیتخصصی  1 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی

  انتخابیتخصصی  1 استعدادیابی ورزشی

  ایجبرانی رشته (1) فیزیولوژی ورزش و علم تمرین

  ایرشتهجبرانی  (1) ورزش تخصصی

 8 جمع واحد

 نیمسال چهارم

 بدنیسمینار در آموزش تربیت -بدنیروش تحقیق در آموزش تربیت 1 نامهپایان

 11 مجموع واحدهای دوره تحصیلی

                                                             
 باشد.. توزیع دروس پیشنهادی می0 

 شوند.می ارائه دروس و اولویت نیازهای دانشجویان به توجه با انتخابی دروس .1
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مشخصات تدوین کنندگان برنامۀ درسی رشته آموزش تربیت بدنی دورۀ کارشناسی » -1پیوست 

«ارشد دانشگاه فرهنگیان  

 

 

 دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش تربیت بدنیبرنامه درسی  تولید موضوع:

 دل اربطانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، جناب آقای دکتر طاهر روشن مجری:

 ن، جناب آقای دکتر مهدی نامداری پژمادانشگاه فرهنگیان  ریزی درسی و آموزشیمدیر کل برنامه ناظر کارگروه تخصصی:

 ، سرکار خانم دکتر افسانه کرانیدانشگاه فرهنگیان  ریزی درسیرئیس گروه برنامه دبیر کارگروه تخصصی:

جناب  ، )رئیس کارگروه( جناب آقای دکتر شهرام نظری اعضای کارگروه تدوین برنامه درسی آموزش تربیت بدنی:

آقای دکتر محسن حلاجی، سرکار خانم دکتر سیده فریده هادوی، جناب آقای امید جهانسوز، جناب آقای عباس اردستانی، 

 جناب آقای دکتر فرزاد غفوری
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