
برنامه عملياتي اجراي تمرينات كششي در كالس، راه كاري جهت ترويج فعاليت بدني مطلوب

 در جامعه

رواني ايجاد شده در كالس براي–تمرينات كششي در كالس عالوه بر ايجاد اثرات مفيد جسمي هدف از اجراي برنامه
، در صدد است  و آموزشهاي الزم به دانش آموزاندانش آموز و هم زمان القاء نگرش مثبت به فعاليت بدني مطلوب روزانه

و اولياء مدرسهبه . اجتناب از كم تحركيرا براي خانواده هاي آنها، معلمان  ارائه نمايد
وضمن برنامه در اين و تأكيد براي داشتن انجام حداقل يك ساعت فعاليت بدني ري از بهره ، دادن آموزش همه فرصتها

حين تمرينات در آموزشي با تكرار يك سري مفاهيم اميد است متوسط روزانه براي دانش آموزان در دستور كار مي باشد. بطوريكه
دكششي ودر زمان  ، اين مطالب در ذهن دانش آموزان كالس و عملكرد نهادينه شده رس آنها نه تنها در دوران نوجوانيو در نگرش

م  واقع شود. ؤثر بلكه در تمام دوران زندگي،
و ارسال عالئم به و ليگامانها ، تاندونها و كششي انتهاي عضالت تحقيقات نشان داده است با توجه به ايمپالسهاي حسي

، نوعي  و در نهايت باعثبه حالت اولنسبت) awareness( افزايش هوشياريمغز افزايش يه در دانش آموزان ايجاد مي شود
و بهبود حاالت رفتاري ، بطوري كه زحمت معلم براي اداره كالس نيز، به علت رفع خستگي دانش تمركز در دانش آموزان شده
)Active Living Searchآموزان كمـتر مي شود . ( مرجع 

و پسرانه اجراع ابتداييدر مدارس مروج سالمت مقطابتدا برنامهاين و به تدريج در كليه مدارس ود.شمي دخترانه
و يا عدم گسترش خواهد يافت. ، هر زمان كه معلم احساس نمود دانش آموزان خسته شده اين تمرينات در ضمن كالس درس

، در   قابل اجرا مي باشد. سه تا پنج دقيقهعرض تمايل به ادامه درس دارند
، حركات يك رديف از تمرينات نشان و رهبر هماهنگ كننده براي اجرا معلم / يك يا دو نفر از دانش آموزان بعنوان الگو

و دانش آموزان كالس تكرار مي كنند. حركات به گونه اي در نظر گرفته شده كه احتياج به  داده شده در پوستر را اجرا نموده
د يا مزاحمتي براي همديگر نداشته باشند. در بعضي شهرستانها با ابتكار معلمان همزمان هيچگونه وسايل اضافي نداشته، برخور

، دانش آموزان و ضمن تشويق معلم و كارتيمي دانش آموزان با يكديگر متمركز شده و در بعضي مدارس بر روي هماهنگي موزيك
و  و تيمي را نيز تجربه كرده و هماهنگي گروهي از آموزش مي بينند. با توجه به تمرين متابعت از جمع باز خورد گرفته شده

و همچنين مديران مدارس  و مدارس به، ضمانت اجرايي طرح،همكاران سالمت نوجوانان و منوط نگرش مثبت همكاري
ن مدارس  و مديرا ميمعلمان و تمرينات كششي ضميمه  مي باشد . به همين منظور فايل توجيهي طرح آموزش فعاليت بدني

.  باشد
و انساني خارج از توان مدارس هيچگونه هزينه اضافي يا منابع فيزيالزم به ذكر است در اين برنامه بر آنها تحميل كي

، چهره وانبساط رويي گشاده صورتهب) حركات انجام درحين تبسم درصورت( مدت درطوالنيو شادابي برعكسشد. نخواهد 
..شد خواهد عارض مربوطه عضالت دراثركشش

كه در راستاي مداخالت مدرسه محور براي افزايش فعاليت، تمرينات كششي برنامه جهت اجراي مطلوب
:بدني دانش آموزان مي باشد موارد زير الزم   است در نظر گرفته شود

و برنامه همكاري در اين-1 تا در جهت تعميم آموزشوظيفه ملي و دانش آموزان 18انجام فعاليت بدني مطلوب براي نوجوانان
و شديد دقيقه60روزانه،سال فعاليت بدني متوسط جهت حفظ دقيقه30روزانه،سال18باالي افراد برايو با شدت متوسط

و كرامت انساني  و در محيط سالمتي  مدرسه مي باشد.كالس
و-2 و مفيد كه در زمانهاي پيام تهيه شعارها ، يا به صورت گروهي دقيقه5تا3هاي آموزشي مختصر توسط معلمان

و شادي بخش ، مهيج  صورت تكرار مالل آور نباشد.كه در بوده توسط دانش آموزان در كالس قابل ارائه

، نصب-3 و نحوه اجراي آن در كالس توسط دانش آموزان پوستر آموزشي تمرينات كششي در كالس كه تدوين علمي
و غيره را  و كار گروهي ، تبعيت از رهبري هامي تواند الگوهاي هماهنگي، نظم  تداعي كند. براي آن



و كارشناسانو شيوه نامه اجرايي آن مي بايست در جلسات مشتتهيه دستورالعمل بديهي است-4 رك با حضور مقامات
و پرورش استان يا اداره شهرستان  و اداره كل آموزش كه مي توان به عنوان نمونه مطرح وفرآينداجرايي آن مشخص گردد.دانشگاه

 ، يك(و الگو از پيوست شماره يك استفاده كرد. )"لرستان شيوه نامه اجراي برنامه تمرينات كششي استان"پيوست شماره
حداقل(ه مطالب آموزشي در خصوص فعاليت بدني مطلوب اين سه تا پنج دقيقه با ارايدر طي همچنين مي توان-5

و شادي بخش) دقيقه روزانه 60 و دادن آگاهي هاي الزم به دانش آموز،و يا مطالب نشاط انگيز را، ضمن ايجاد نگرش مثبت آنها
و شاداب كرد. محتوا )2(پيوست شمارهي آموزشي پيشنهادي پيوست مي باشد.براي ادامه درس مهيا

 برنامه براجراي شهرستان وستاد استان ستاد بهداشت، وزارت ستاد درسطوح برنامه اجراي وپايش نظارت–6
)4و3شماره پيوست(.خواهدآمد عملبه پيوست ليستهايچك طبق،درمدارس

و نهادينه كردن تذكر: هدف اين طرح و با عملياتي شدن فعاليت بدني مطلوب در دانش آموزانآموزش است
و خانواده هاي آنها تحقق خواهد ياف ت.اين طرح، شيوه زندگي سالم از منظر رفع كم تحركي براي نسل آينده

( (پيوست شماره يك

و مدارس و اجرايي طرح تمرينات كششي واحد سالمت نوجوانان  برنامه عملياتي

 لرستان دانشگاه علوم پزشكي

 پروتكل طرح ورزش دركالس درس

 تعريف موضوع واهميت آن در حوزه تخصصي:

باتوجه به اينكه دانش آموزان ومعلمان بيشتر وقت خود را دركالس درس سپري مي نمايند ودراين مدت از حداقل
(بخص وص در دانش آموزان به دليل نشستن طوالني مدت پشت فعاليت بدني برخوردارندكه پيامدآن ايجاد ناهنجاري ساختارقامتي

(يادگيري، تمركز) دانش آموزان دراواخر ساعات كالس بوده وازطرفي به استناد تحقيقات ومطالعات  ميزو نيمكت ) وكاهش بازدهي
و پيشگيري ازناهنجاريه ، انجام چند حركت ورزشي در رفع خستگي وايجاد شادي، نشاط، يادگيري بهتر اي ساختار قامتي مختلف

تأثير بسزايي دارد. راه اندازي طرح ورزش دانش آموزان در كالس درس ازجمله برنامه پيشگيري ازكم تحركي دردانش آموزان است 
و تاكنون در حال اجرا مي باشد. لرستان در استان96-97كه ازسال تحصيلي   شروع

 هدف كلي:

و فعاليت بدني  ارتقاء سالمت دانش آموزان ازطريق افزايش آگاهي، نگرش وبهبود عملكرد دانش آموزان در خصوص تحرك

 اهداف اختصاصي:

 ارتقاء سطح آگاهي، نگرش وعملكرد دانش آموزان درخصوص پيشگيري ازكم تحركي.�

اي–افزايش مشاركت دانش آموزان دربرنامه هاي مداخالتي ورزشي�  به منظورپيشگيري ازكم تحركي.تغذيه

�.  افزايش مشاركت پرسنل درگيردرآموزشگاهها به ويژه معلمين در ورزش دركالس



�.  ارتقاء سطح فعاليت بدني دانش آموزان ازطريق ورزش دركالس

 ايجادزمينه فرهنگ سازي ارتقاء تحرك بدني روزانه دردانش آموزان�

 دانش آموزان–معلمان گروه هدف:

 منابع:

:  دانش آموزان–معلمان مدرسه–كارشناسان تربيت بدني انساني

:  پوستر ورزش در كالستجهيزاتي

:  كالس درسفضاي فيزيكي

:  والدين دانش آموزان–دانش آموزان–فرم نظرسنجي معلمان فرم

 فرآيند انجام كار:

و سالمت آموزش- وپرورش استان يا شهرستان مربوطه با هماهنگي هاي بين بخشي وبرون بخشي معاونت تربيت بدني
و با معاونت آموزشي ومسئولين گروههاي آموزش ابتدايي(از آن جهت كه در ابتداي شروع طرح ،در نظر است از مقطع  دانشگاه

)ابتدايي شروع شود

 تهيه پوسترآموزشي با عنوان تمرينات كششي دركالس ونصب دركالسهاي آموزشي.-

) تهيه وابالغ دستورالعمل- و پرورش استان  اجرايي به كل مدارس ( نامه پيوست مدير كل آموزش

و يا نماينده- اجراي برنامه اجراي روزانه ورزش دركالس درساعات درسي با حضور دانش آموزان وبا مجري گري معلم كالس
و يا حتي مي توان بمنظور پرورش دانش آموزان جهت پذيرف و الگو شدن دانش آموزان يا سفير سالمت در كالس تن نقش رهبري

) تمرينات كششيو نشان دهنده مجري( در جمع هر بار توسط يكي از دانش آموزان كالس   با نظارت معلم باشد. در كالس

و زمان اجراي آن با نظرمعلم كالس تعيين دقيقه5تا حداكثر3طول مدت اجراي حركات درهرساعت كالس بين- مي باشد
 مي گردد.

و قابليت اجرادركالس رادارد.- و وسايل ورزشي نداشته  حركات به گونه اي انتخاب شده اندكه نيازبه هيچگونه امكانات

)انجام مي شود. حركتي6مجموعه1حركات با الگوگيري ازپوسترمربوطه انتخاب ودركليه ساعات درسي(-

، آموزشهاي مرتبط با فعال- ، تذكر به نياز روزانه بدن نوجوان به در هنگام تمرينات مي توان از موزيك دقيقه60يت بدني
، نقش و گفتمان در خصوص شيوه زندگي سالم و شديد پرورش دانش آموزان خواهدو درآگاهي مؤثري فعاليت بدني متوسط

 داشت . 

و- و مسئولين بهداشت برگزاري كارگاه هاي آموزشي ، مسئولين ورزش نواحي ، مديران مدارس  توجيهي ويژه مسئولين نواحي

-.  پايش وارزشيابي طبق چك ليست



)2(پيوست شماره

:  محتواي آموزشي پيشنهادي

انبض يكي از موارد آموزشي موفق اجرا شده در كشور استراليا آموزش گرفتن ضربان ) توسط و ارتباط فراد ( كودكان
و تقويت مفاهيم شناختي آموزشها نزد آن با فعاليت بدني مي باشد. در ابتدا بمنظور احساس اثرات فعاليت بدني بر روي بدن

و دانش آموزان  )، معلمان و شمارش ضربان قلب ( در طول يك دقيقه . ياد گيري گرفتن نبض هرشخص توسط خودش است
ا و احساس مي كند. تعداد ضربان قلب خود را در زمان و براكيال آموزش داده ستراحت درك مي در بچه ها گرفتن نبض كاروتيد

و معلمان  و در بزرگساالن يا"به عالوه نبض راديال تعليم داده شود . از طرفي با انجام فعاليت بدني نسبتا، هردو نيز شود متوسط
و احساس  و صوري آموخته ها در كنندمي سريع تغييرات بوجود آمده در نبض را لمس . با انجام اين كار عملي ارتباط عيني

و شديد  و تعاريف فعاليت بدني خفيف متوسط شد درك بهتر دانش آموزان محقق شده سفيران . از طرفي بعنوان خواهد
(راههاي تشويق به مشاركت والدين يا تشويق دانش سالمتي . آموزان بايد مورد اين مفاهيم را به خانه نيز منتقل خواهند كرد

.كارشناسي قرار گيرد ) 

:  ضرورت تحرك بدني

و تندرستي است همچنانكه مسواك و عروق و فعاليت هر چه بهتر قلب فعاليت بدني جزء ضروري زندگي براي كار كرد
، روزانه يك ساعت فعاليت بدني  و دندان ضروري است و18تا6براي سنين متوسطبراي بهداشت دهان دقيقه يراي30سال

. الزم سال65بالغين تا افراد   است

-. و كاهش قدرت ذهني است ، عدم تمركز فكري  بي تحركي يكي از عوامل مهم خستگي زودرس

در- ، فشار خون باال، ديا ابتالء به بي تحركي و عروقي ي غير واگير مانند سرطان، بيماريهاي قلبي و بيماريها ( (قند خون بت
 افسردگي نقش دارد.

-. و ناراحتي است و آمد و صرف انرژي بيشتر براي رفت و چاقي شده كه نتيجه آن زحمت بيشتر  بي تحركي سبب اضافه وزن

، خصوصا- و شخص مستعد كمر درد، قوز"بي تحركي به تدريج موجب ضعيف شدن عضالت و ستون فقرات شده عضالت كمر
 گردد. ظاهرميشكليبدكردن يا 

و كم تحركي خصوصا- و عدم استحكام استخوانها"بي تحركي و شخص از داشتن در نوجوانان موجب ضعيف شدن شده
و محكم در سنين بزرگسالي محروم  و فاقد فعاليت بدني مطلوب استخوانهاي قوي "در آينده ( خصوصامي شود. افراد كم تحرك

و شكستگي استخوان مي گردند. و زنان ) مستعد پوكي استخوان  دختران

 داشته باشد.و شديد متوسط دقيقه فعاليت بدني60بايد حداقل روزانه ساله18تا6هر نوجوان-

. دقيقه فعاليت بدني30حداقل بايد سال به باال18هر فرد بالغ-  متوسط داشته باشد

و پريدن باشدنوش- ، جهيدن و استحكام يدن حداقل يك يا دوليوان شير همراه با فعاليتهايي بدني كه شامل دويدن موجب تقويت
 استخوانها مي شود.

،4يا3سال بايد18تا12نوجوانان- دقيقه فعاليت بدني شديد انجام دهند تا همه دستگاههاي20 حداقلبار در طول هفته
و ريه ها به حداكثر ظرفيت عملكردي خود دست پيدا كنند . بدين  ، استخوانها و عروق و قلب بدن خصوصا دستگاه گردش خون

و پر تالش خواهد شد.  ، سالم  ترتيب جامعه ،داراي انسانهاي قوي



)3(پيوست شماره

ارزیابی لیست درکالسچک کششی تمرینات برنامه

 تكميل گردد: پايگاه سالمت جامعه لطفاٌ اطالعات زيرتوسط مراقب سالمت

 .......................نام ونام خانوادگي مراقب سالمت-4......... ..............ـ نام شهرستان ..................1

 ........................مجري برنامه.............ـ تعداد كالس5............. .................نام مدرسه ................-2

 تاريخ تكميل چك ليست .....................................-6... ..........مجري برنامه...................انـ تعداد دانش آموز3

(تعداد ذكربليسوالرديف

شود)

(تعداد ذكرخير

شود)

 پوسترتمرينات كششي دريافت نموده اند؟ مجري برنامه، كالسهايآيا1

 است؟پوسترتمرينات كششي درمحل مناسب دركالس نصب گرديده آيا2

 نوركالس جهت ديدن پوستركافي مي باشد؟آيا3

 آيا فضاي كالس مناسب جهت انجام تمرينات كششي مي باشد؟4

 حركات كششي با مجري گري معلم انجام مي گيرد؟آيا5

 آيا حركات كششي با مجري گري دانش آموزانجام مي گيرد؟6

 انجام مي دهند؟علمان حركات كششي را به درستي آيام7

 دانش آموزان حركات كششي را به درستي انجام مي دهند؟ آيا8

 آيا اهميت تمرينات كششي دركالس جهت دانش آموزان ارائه گرديده است؟9

 آيا حركات كششي حداقل در دوزنگ انجام مي شود؟ 10

 آيا مديرمدرسه نسبت به تمرينات كششي توجيه مي باشد؟  11

 آيا معلمان آموزش هاي الزم براي تمرينات كششي را گذرانده اند؟ 12

(اجراي موسيقي هنگام نرمشهاي كششي آموزش.....) انجام داده است؟با ذكرنام–*معلم براي ترغيب دانش آموزان فعاليتهاي فوق برنامه
....................................................................................................................................................................................................................................... 
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جامعه از اجراي برنامه در مدارس تحت پوشش پايگاه سالمت سالمت مراقب گزارش فرم  

تعدادنام مدرسه مجريرديف

كالس

 مدرسه 

تعداد

كالس

داراي 

 پوستر 

تعداد كالسي كه به درستي

حركات كششي را اجرا مي 

كنند

براييتعداد جلسات آموزش

و تأكيد بر انجام فعاليت توجيه

بدني مطلوب براي دانش آموزان 

اولياي مدارسوآنهاي، اوليا مجري گري 

 معلم 

مجري گري

 دانش آموز

 انجام برنامه تمرينات كششي در كالس فرم گزارش

 ........... / شبكه بهداشت شهرستانعلوم پزشكي دانشگاه

تعداد مدارس تحت

 پوشش

تعداد كالس هايتعداد مدارس مجري برنامه

 مجري برنامه

تعداد دانش آموزان

 مجري برنامه

ديدهتعداد افراد آموزش

ءاوليادانش آموزان

دانش

 آموزان

معلمانو

كاركنان

آموزشو 

 پرورش



)5(پيوست شماره


