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 مقدمه
 ،واقعدر و ناآموزدانش به توجه مسئوالن جامعه ،ایدر هر جامعه یشرفتمهم پ یهااز راه یکی

حساس  ةدر دور ینکهایلدلبهابتدایی  ناآموزدانش آموزان،بین دانشدر. استسازان آن جامعه یندهآ
به توجه  یگرد یسن یهاهای اجتماعی هستند، نسبت به ردهفعالیت یادگیریو  پذیرییتشخص
 یسالم یندةآ ناآموزدانش ینکها یبرا هاهلفؤم ینترمهم ةازجمل ،یلدلینهمدارند. به ی نیازبیشتر

بین در یسالمت و تندرست هایهلفؤم یحفظ و ارتقا ،واقع شوند یدجامعه مف یو براباشند داشته 
 زشو آمو یریالگوپذ یبرارا الزم  یآمادگ یابتدای آموزاندانش ینکهادلیلهب براین،افزون. استها آن

 داشته باشند ینبر ا یسع یدبا نمسئوال(، 1393 سمیرمی،ییو بابا یارجمند یری،شب یبدی،)مدارند 
را به کودکان آموزش  یسالمت و تندرست هایهلفؤحفظ م یهاروش یینپا یسن یهااز همان رده که

در  یژهوفعال، به یزندگیوة ش ییرتغو  ینیرنششه ،ینیماش یاز زندگ یناش یتحرککمولی  ؛دهند
 یقلب یهایماریاز آن مانند ب یعوارض ناش ،ینوزن و همچناضافه ی،بزرگ، باعث چاق یشهرها

مقابل با های از راه یکی. (1389یا، پو یاتح نامةآییندر افراد جامعه شده است ) یابتو د یعروق
 ،جامعه پذیریبعنوان قشرآسبه خصوص کودکانها بهانسان یسالمت ینتأمشده و مشکالت ذکر

و افزایش  (1390،منصوریو  ، عابدینییزدی)ا )ورزش( یبدن و داشتن تحرك بدنی هاییتانجام فعال
توسعة  یسواد حرکت. ( است1396، قهرفرخیدوستعلیو  ، خبیریحرکتی )وحدانیسواد 
 یطتا حرکات مداوم مح سازدیم است که کودك را قادر یو ورزش یحرکت یادینبن یهامهارت

 یداشته باشد. سواد حرکت یطاساس درکش از محبر یقیدق گیرییمکند و تصم یشرا پا یرامونشپ
تر سالم یبه زندگ تیابیو دس یورزش هاییتتوسعة موفق یراستاکودکان در یرا برا یازنابزار مورد
و  یقاصول دق یترعا یازمندل، نسالم و فعا یاداشتن جامعه یبرا ،بنابراین آورد؛یفراهم م

 (؛1396، قهرفرخیدوستخبیری و علی ،یم )وحدانیهست یو ورزش یحرکت یادینبن یهامهارت
 یجادو ا یماریاز ب یشگیریپ ا هدفب یجسمان یتفعال یشجهت افزامداخالت مؤثر در ،ینبنابرا

 این السؤ ،حال (.2006،  1دوبتر ، ویلیامز ومارکوس) رسدینظر مبه یضرور ،متحرك یسبک زندگ
داشتن هستند،  یسن ةدامن ینای که در ه افرادممکن ب نحو ینبه بهتر یمتوانمی ست که چگونها

از  یبرخ ؟یمکن یقو تشو یبها را به انجام آن ترغو آندهیم و ورزش را آموزش  یبدن تحرك
تمرین و  ا مانند ژیمناستیکر یهایورزشسوئد و آلمان  یتانیا،دانمارك، بر یرنظ ییاروپا یهاکشور
در که  کار گرفتندهدر مدارس ب بدنییتآموزش ترب ینةزمدر ها راو بازیکنند می بخشیتوان
جهان برقرار  یآموزش یهانظام ةو در هم اندیافته یتسر یآموزش یهابرنامه ینا ،یبعد یهاسال
 کامالا  یشمال ییکار آمروپا و هم درهم در ا 1970 ةدر ده «آموزش ورزش». اصطالح ندشد

 اییژهو یهاسال گذشته در اروپا توانستند با استفاده از روش 20تا  15در  ینکهناشناخته بود تا ا

                                           
1. Marcus,Wiliams & Dubbert 
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طور به یاو آس یشمال یکایآمر یهااز کشور یهنوز در برخ یول ؛کنند یادهآموزش ورزش را پ
 ةجه به گسترش ورزش در چند دهبا تو یز. در کشور ما نشودیاصطالح استفاده نم ینگسترده از ا

 یهاگروه یرورزش کودکان، نوجوانان و ساة که متضمن توسع یعلمبه  ینهزمیناهنوز در ،گذشته
 یبهتر یجنتا توانمیکه با آموزش ورزش  ستا یحالدر یننشده است. ا یتوجه جد باشد،جامعه 

کرد. در فرایند آموزش ورزش،  یریدست آورد و از بروز عوارض جلوگکودکان و نوجوانان به ینبدر
در . (1386زاده، )فرج بدنى مدارس معطوف شده استزیادى به تربیتتاحد پژوهشگرانتوجه 

 هاییوهش ی،مرتبط با تندرست یجسمان یآمادگشامل آموزش ورزش  ،لیملالینو ب یمطالعات مل
 یاجتماع -یجسمان یاهثر در ظهور رفتارؤورزش کودکان و نوجونان، عوامل م و یفعال در زندگ

آموزش  ینگ،موزش مبارزه با دوپآ ن،معلوال یجسمان هاییتفعال ی،اجتماع -یسالم، رشد فرهنگ
جوانمردانه و  یبازی )اخالق یارهایمع دادنیاد یبرا یمحمل نعنوابه یکآموزش المپ ،یهتغذ

 ینةدرزم (2001) 1اسلر ،همهاین با .(1386زاده، )فرج است در ورزش یهآموزش تغذو  (منصفانه
 ینیزمهای الزم دربودن آموزشو اندك یبه ناکاف ،ییمدارس ابتدا در یهای بدنتیبهبود وضع فعال

ابزار  ینبهترحتی اگر   آموزش کودکان و نوجوانان درزمینة براین،. افزوندارداشاره  یهای بدنتیفعال
ترغیب و تشویق انجام به  ،نداشته باشند و عالقه یزهکودکان و نوجوانان انگ یول ،یمداشته باش یزرا ن

 دادهمختلف در کشور نشان  یهاپژوهش یجکه نتایطوربه(؛ 1393و همکاران،  یبدی)م شدنخواهند 
و کمتر به  کم است یاربس آموزانشکودکان و دان ینبو ورزش در یبدن هاییتفعال یزانماست که 

(. 1393، بیانحقو  ، صادقی، امینیآبادیحیم نجار) شودپرداخته میو ورزش  یبدن هاییتفعال
 دچار کودکاناز درصد  20که حدود است  دادهنشان نیز وزارت بهداشت و درمان  یهایبررس
رو روبه یدآموزان را با تهددانش یامروز و فردا یتواند زندگیامر م ینهستند و ا یوزن و چاقاضافه
انجام آموزان به برای آموزش و ترغیب دانشها رین محیطت. از مهم(1389یا، پو یاتح نامةآیین)کند 

کودکان در این سن بیشترین وقت  ،بعد از خانواده ، مدارس هستند؛ زیرا،بدنی و ورزشهایفعالیت
کارکرد و  ی،کنون یطدر شرا ،واقعدر (.1393دی و همکاران، میبگذرانند )خود را در مدارس می

شناسان و روان ةکه به گفتییجاتااست تر شده ه پررنگگونه مراکز نسبت به گذشتیننقش ا
برای نگهداری کودکان  یمکان فقط صرفاانه یاجتماع هاییطگونه محینا یتی،کارشناسان امور ترب

دی و میب) باشندمی هابچه یتوتربیمو تعل یریپذبرای جامعه یطمح ینتربلکه مهم ،یستندن
 یطیشرا کنندةفراهم ندنتوایم ییدر دورة ابتدا یبدنیتتربهای مهبرنا کهطوریبه (؛1393همکاران، 

 .(1396)وحدانی و همکاران،  دنسالم و فعال شو یسبک زندگ ،یجهنتو در یتوسعة سواد حرکت یبرا
پسران  یشش تا نه سال برا یمعتقدند بازة سننیز  (2014) 2سیکنیکو  ، بیگلی، کارسونکاستلی

                                           
1. Sler 

1. Centeio, Beighle, Carson & Nicksic 
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و توسعة سواد  یادینبن یهامهارت یادگیری یبرا یمهم ةمرحل ،تراندخ یو شش تا هشت سال برا
ها را به و ورزش یبدن هاییتبتوانند فعال ینکها یمدارس برا ؛ بنابراین،در آنان است یحرکت
 یداز فوا ینکهابرکنند که کودکان عالوه یجادرا ا یمناسب یطمح یدبا ،آموزان آموزش دهنددانش

تشویق و ترغیب  زیها نبه انجام آن ،یابند یآگاه یتحرکو عوارض کم یشو ورز یبدن هاییتفعال
)وحدانی و  در مشارکت هستندیق تشو یازمندن یبدن هاییتاز فعال یمیعظ یفط شوند؛ زیرا،
 ؛آموزش کودکان استفاده کنند یبرا یفمختل یهااز روش توانندیم یزمدارس ن .(1396همکاران، 

درك تا بتوانند  ینندرا بب یزک چییعنی باید  ؛گرایی هستندینیع یندر سن ییتداآموزان ابدانش زیرا،
 یط(، از محییها )دوران ابتداسال ینا یکودکان ط ،ینهمچند و درستی نسبت به آن داشته باشن

 ی،و مدن یی)شفا هستندکنجکاو  یعیطور طبط خود بهیمورد محو در دنگیریم یشتریب یرتأث
 یطآنان در ارتباط با مح ،کودکان نهفته استکه در  ییرومندحس بصری ن یلدلیعنی به (؛1389

 ند بربخواهی آموزش یممفاهاگر  ،روازاین ؛توجه دارند یابه فرم و صورت اش یشترخود ب یرامونپ
ی و )به کنندحس بصری او را تحریک  یزباید قبل از هر چ ،دنمطلوبی داشته باش یرثأآموزان تدانش

 1شهر ساکرامنتو یحاتها و تفرپارك بخششورای شهر شهرداری و  ،برای مثال ؛(1393، زهتاب
های از شبکه ،یحیهای تفریتها و فعالجامعه درخصوص برنامه یآگاه یشبرای افزا ،(2008)

 یعموم یاستفاده کرد تا با توجه به دسترس یمحل یغاتها، بروشورها و تبلرسانه یوتری،کامپ یارتباط
های یتجامعه در فعال یشترهای مناسب برای مشارکت بینهزم ،یارتباط یبزارهاا ینجامعه به ا

نشان  یزن (2015) 3حبیب و سولیمون پژوهشنتایج  (.2008، 2جیمز) فراهم شود یحیتفر -همگانی
تأثیر آن قرار ست که یک فرد در دوران کودکی تحتداد که کارتون یکی از عوامل قدرتمندی ا

ها در توجه کودکان به  ند که انیمیشن فوتبالیستدنشان دا یزن (1396زان )و فر . مقدسگیردمی
در  ،نهایتو درورزش فوتبال، در عالقة کودکان به ورزش فوتبال، در تمایل کودکان به ورزش فوتبال 

ها در توان گفت که انیمیشن فوتبالیستمی ،بنابراین ؛رزش فوتبال توسط کودکان مؤثر بودانجام و
 تار ورزشی کودکان اثربخشی الزم را داشته است.رف غییرت

های فعالیت انجام آموزان بهآموزش و ترغیب دانش توان برایی که در مدارس میهاییکی از روش
 های رویها و نگارهنوشته ،کار بردآموزان بهاستفاده از تحریک حس بصری دانش بدنی و ورزشی با

بر ها عالوهها و نوشتهدیوارنگاره .بدنی و ورزشی هستند هایفعالیت دیوارهای مدارس با مضامین
آموزان اوقات در دید دانش بیشترشوند که بودنشان، موجب میبودن، استفادة آسان و ثابتهزینهکم

 نامتخصصیر بسزایی داشته باشد. آموزان تأثد در یادگیری بهتر دانشتوانکه این امر می باشند
نقش  ییفاا یتوان بالقوه برا یاز نوع یرنظر دارند که تصاونکته اتفاق یندر ا یهمگنیز  یتترب ویمتعل

                                           
2. Sacramento Parks and Recreation Commission 

3. James 

4. Habib & Soliman 
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کودکان  اینکه( و 1393، و همکاران ، به نقل از میبدی2007 یان،ند )افخمنرآموزش برخوردادر 
، نهمچنی (.1393، و همکاران به نقل از میبدی 1997، 1هستند )برندچامپ یفعال یادگیرندة

 یباسازی،زبه نقش توان یمآموزان ر یادگیری دانشها بها و نوشتهطلوب دیوارنگارهمثیر بر تأعالوه
در  ناو توجه به احساسات مخاطب یطدر مح یواریمخاطب به آثار  د یشو گرا یازاحساسات )ن یانب
 ینقاش ردر آثا یاعتقادی و فرهنگ یاسی،س ی،مذهب ینو مضام یماعتقادات )مفاه یانآثار( و ب ینا
ای عنوان رسانهبه هاها و نوشتهیوارنگارهد ،بنابراین (؛2008، مقدمکفشچیان( اشاره کرد )رییواد

 یادگیریدر ، یذهن یرسازیها، و تصویشهافکار و اند یم،برای انتقال اصول و مفاه یپردوام و همگان
 یناکنون ا .دنده هاآن د الگوهای رفتاری بهنتوانیم ید و حتندار یمهم یکودکان نقش یاجتماع

آموزش و راستای در ییمدارس ابتدا یهاو نوشته هایوارنگارهد چقدرکه مطرح است  یسؤال اساس
یافتن به پاسخ  این دستبرای  ؟اندنگاشته شده و ورزش یبدن تحركانجام آموزان به دانش یبترغ

 یتو کم یفیتو کاند شده محتوا یلتحل یزشهر تبر ییمدارس ابتدا یهاو نوشته هاهریوارنگادسؤال، 
 است. هشد ها نشان دادهو نوشته هاهریوارنگاد یندر ا یورزش یممفاه ینپرکاربردتر

 

 پژوهش شناسیروش
و  ها به روش اسنادیو دادهانجام شده است  استنباطی صورت تحلیل محتوایبه حاضر پژوهش
در  هانگاره و نوشتهیواردیل محتوای تحل. اندآوری شدهکدگذاری جمعای با استفاده از برگة کتابخانه

نگاره و یوارددار برای توصیف های تحلیلی کمی و کیفی، عینی و نظامکاربرد روش ،این پژوهش
یادگیری، تأثیرات آشکار و پنهان در  -یند یاددهیار فرب هاو آگاهی از میزان تأثیرگذاری آن هانوشته

نظام  یطراح اجرای هر تحلیل محتوا نیازمند .های اجتماعی استفراگیران و شناخت واقعیت
طور موجب آن، اطالعات خام بهست که بها در تحلیل محتوا یمهم یندارمزگذاری فر .است رمزگذار

 .دنشوهای محتوا تبدیل میو به واحدهایی برای توصیف دقیق ویژگی یابندمیمنظم تغییر شکل 
 منطقةپسرانه و دخترانه ابتدایی  مدرسة 20ی هاها و نوشتهآماری این پژوهش دیوارنگاره جامعة

ها و یعنی کل دیوارنگاره ری از روش سرشماری استفاده شد؛گیکه برای نمونه چهار شهر تبریز بودند
کدگذاری ن دیجیتالی و برگة دوربی ،استفاده در پژوهشابزار مورد. ها تحلیل شدندنوشته

جداولی صورت بهرا  کدگذاری ةبرگ پژوهشگر ،آوری اطالعاتجمع رایب. ندساخته بودپژوهشگر
ی افقی این جداول ها. ستونشدآوری آن جداول جمع که اطالعات مربوط به پژوهش درساخت 

. این اطالعات شامل ندبودها و نوشته هایوارنگارهتک دفضایی برای گردآوری اطالعات مربوط به تک
 یازهایها با ننگارهیوارارتباط سبک د، (یعرنگ و توز)اندازه و فونت، ی عوامل ظاهر مقولة 10تعیین 

                                           
1. Brandchamps 
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با انواع  کردنآشنا، هانگارهیوارد یمل یتانعکاس هو، هانگارهیواراحساسات مختلف د یالقا، کودکان
از  کردنآگاهیک، المپ یاهیاز باز کردنآشنا ،با ورزشکاران نامی اکردنآشنی، بدن هاییتفعال
مناسب یة تغذ یوةاز ش کردنآگاهو  فعال در زندگى هاییوهاز ش کردنآگاهی، بدن هاییتفعال یتاهم
از  یبخش پژوهشگر .درصد توافق استفاده شد ةاز روش محاسبنیز یایی پا یزانسنجش م برای .ندبود

 درصد 5/91توافق  یبکرد و ضر یگذارهفته کد یک یزمان ةو بار و با فاصلد را یآمار ةجامع
، پژوهشدرجهت مطابقت با اهداف نیز  هامقولهصوری و منطقی  رواییبرای تعیین  .دست آمدهب

 شد و نظرهای  زیعمدیریت ورزشی و تحلیل محتوا تو خبرگانمیان تعدادی از برگة کدگذاری در
از  هامقولهکدگذاری برگة است که ها حاکی فتهیا شد. کدگذاری اعمالها روی برگة درخواستی آن

، آوری اطالعاتبرای جمع پژوهشگر. برخوردار بودقبولی قابل ی و منطقیصور رواییو  توافقیضریب 
شهر تبریز، در مدراس ابتدایی موردمطالعه حضور پرورش وبعد از گرفتن مجوز از ادارة کل آموزش

ورزشی و غیرهای ورزشی ها و نوشتهو با استفاده از دوربین دیجیتالی از تمامی دیوارنگاره پیدا کرد
ها وجود ه غیر از داخل کالسدارس و محیط داخلی ساختمان مدارس بحیاط م یرهاکه در دیوا

 ،بعد آوری کرد. در مرحلةی خام پژوهش را جمعهاطریق دادهبرداری کرد و بدینعکسداشتند، 
فاده آمده با استدستهب یهادادهتحلیل و کدگذاری شدند. شده آوریجمعهای ها و نوشتهدیوارنگاره
 .ندتحلیل شدوتجزیه 20 نسخة 1.اس.اس.یاس.پ افزارنرم یلةوسهای آمار توصیفی بهاز شاخص

 

  نتایج
دارس ابتدایی شهر م یهاها و نوشتهنگارهآمده از تحلیل دیواردستهنتایج ب در جدول شمارة یک،

یعنی  ؛و نوشته یوارنگارهد 102 شده،تحلیل ةو نوشت یوارنگارهد 219میان از که نشان دادتبریز 
 ؛و نوشته یوارنگارهد 117و  بودند یورزش یهالفهؤبا م بط، مرتمطالبدرصد از کل  57/46با  معادل

 102از ، ینن. همچبودند یورزشغیر یهالفهؤبا م بطمرت مطالبدرصد از کل  4/53با  یعنی معادل
 31نگاره، دیواردرصد  4/31با  معادلمطلب  32، های ورزشیلفهة مرتبط با مؤو نوشت یوارنگارهد

ه با همرا درصد دیوارنگارة 6/46با مطلب معادل  39درصد دیوار نوشته و  4/30 با مطلب معادل
نگاره، درصد دیوار 91/21مطلب معادل با  48، شدهنوشته بود. درمجموع نیز ازبین کل مطالب رصد

دیوارنگارة درصد  94/26با  مطلب معادل 59نوشته و درصد دیوار 14/51با  مطلب معادل 112
 .همراه با نوشته بود

 

 

 

                                           
1. SPSS 
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 مدارس ابتداییی هاها و نوشتهنگارهآمار توصیفی مربوط به نوع دیوار -1جدول 

 متغیر
 مجموع  غیرورزشی  ورزشی

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی

4/31 32 دیوارنگاره   16 7/13   48 91/21  

4/30 31 دیوارنوشته   81 2/69   112 14/51  

2/38 39 نگاره همراه با نوشته   20 1/17   59 94/26  

 100 219  4/53 117  6/46 102 مجموع

 

نشان دارس ابتدایی شهر تبریز های منوشتهآمده از تحلیل دیواردستهنتایج ب در جدول شمارة دو،

)شکل  بدنیتربیت های آموزشیفراوانی به لوح ینبیشتر ،شدهتحلیل دیوارنگارة 32که ازبین  داد

وپرورش طراحی شده نی و سالمت آموزشبدکه توسط معاونت تربیتاختصاص داشت  شمارة یک(

بدنی و معاونت تربیتکه مربوط به  نددیوارنگاره تحلیل شد با تغذیة سالم فقط هفتدررابطه. بود

بود.  یزتبر یدرمان یخدمات بهداشت یمعاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکپرورش و وسالمت آموزش

 یهایشکل ، جزوشطرنج ةصفحو  پرش یرةدا، پرش طول، پرش جفتیدن، دویچمارپکردن، لیلی

 ،مجموعند که درآموزان روی زمین ترسیم شده بودهای بدنی دانشکه برای انجام فعالیت دبودن

فقط چهار  ، کردندادن افراد درحال ورزشبرای نشان .بود شدهمورد تحلیل 23ها برابر با تعداد آن

صورت گرافیکی و یک مورد تصویر بودند )شکل ها بهآن شدند که سه مورد دیوارنگاره تحلیل مورد

 شمارة دو(.

 های مدارس ابتدایینگارهمار توصیفی مربوط به موضوع دیوارآ -2جدول 

 
 

 

 

 آماره
 ورزشی

 آماره
 غیر ورزشی

 فراوانی نگاره فراوانی نگاره

 3 گیرینشانه دایرة 7 13 بدنیلوح آموزشی تربیت 1

 2 پرش طول 8 10 کردنلیلی 2

 1 پرش دایرة 9 7 سالم تغذیة 3

 1 شطرنج صفحة 10 5 دویدنمارپیچ 4

 1 لوح سالمتی دانشگاه پزشکی 11 4 پرش جفت 5

 1 شخصیت کارتونی 12 4 کردندادن ورزشنشان 6
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 رشپرووبدنی آموزشهای تربیتنمونه لوح -1شکل 

 

 

 ی با مضامین ورزشییهانمونه دیوارنگاره -2شکل 
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نشان دارس ابتدایی شهر تبریز های منوشتهآمده از تحلیل دیواردستهنتایج ب در جدول شمارة سه،

رهبر معظم  ای)امام خامنه ورزش یب،تهذ یل،: تحصخواهمیآنچه از جوانان م»های نوشته که داد

 اند. بعدها داشتهبین نوشتهبیشترین فراوانی را در« یدتا سالم بمان یدورزش کن»و  «(انقالب اسالمی

های دربین نوشته بار استفاده شده بودند. های درزمینة ورزش فقط یک، همة نوشتههااین نوشته از

، جملة و بعد از آن« من استؤنماز معراج م»انی مربوط به جملة ورزشی نیز بیشترین فراوغیر

های راوانی نوشتهف ،که از نتایج جدول مشخص استطوربود. همان« است نیمانظافت از ا»

 .)شکل شمارة سه( شده استهای ورزشی تحلیلورزشی بیشتر از نوشتهغیر
 

 مدارس ابتدایی هاینوشتهمار توصیفی مربوط به موضوع دیوارآ -3جدول 

 آماره

 غیرورزشی  ورزشی

 فراوانی نوشته  فراوانی نوشته

1 
 خواهم:ز جوانان میآنچه ا

 ورزش تحصیل، تهذیب،
 9 نماز معراج مؤمن است.  5

 5 نظافت از ایمان است.  5 ورزش کنید تا سالم بمانید. 2

3 
ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست 

 دارم.می
1  

چشم و امید من به شما دبستانی 

 هاست.
4 

 3 هنر مردان خداشهادت   1 ایمان، تقوا و پاکدامنی روح ورزش است. 4

  1 جوانان باید شنا و تیراندازی را یاد بگیرند. 5
امام خمینی یک حقیقت همیشه 

 زنده است.
2 

 2 تربیت باید تربیت قرآنی باشد.  1 بهترین تفریح ورزش است. 6

 2 بهترین دوست انسان کتاب است.  1 تندرستی گواراترین لذت هاست. 7

  1 مدارس مروج سالمتی 8
صالح گلی از گل های بهشت  فرزند

 است.
2 

9 
طورکه بدن را سالم و تربیت ورزش همان

 کند.کند، عقل را هم سالم میمی
1  

های باید با وجدان اسالمی بچه

 تربیت شوند.
2 

10 
 ز نیرو بود مرد را راستی

 ز سستی کژی زاید و کاستی
1  

احترام به معلم احترام به همة 

 هاست.خوبی
2 
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 با مضامین ورزشی یهایدیوارنوشته نمونة -3شکل 

 

عوامل  با مؤلفةکه دررابطهود نتایج حاکی ب، شمارة چهار جدولطبق اطالعات استخراج شده از 

ها ، دیوارنگارهیعو توازن توز ینهبودن اندازه و فونت حروف، رنگ حروف و زممناسبیعنی  ؛یظاهر

 1/16ب، نامطلودرصد  9/12صورت به هانوشته، وبمطل درصد 3/1ب و نامطلودرصد  9/96صورت به

 3/10ب، نامطلودرصد  1/23صورت به هاها و نوشتهنگارهیوارد و مطلوب درصد 71درصد متوسط و 

ها و نگارهیوارارتباط د با مؤلفةدررابطه. اند، تحلیل شدهمطلوب درصد 7/66درصد متوسط و 

، بنامطلوصورت ها بهان، دیوارنگارهآموزدانش یسن هایگروه یازهاین با ی مدارس ابتداییهانوشته

ها و نگارهیوارد و مطلوب درصد 4/19درصد متوسط و  29ب، نامطلودرصد  6/51صورت به هانوشته

. اندشده تحلیل ،مطلوب درصد 4/97درصد متوسط و  6/2ب، نامطلودرصد صورت صفر به هانوشته

صورت ا بههنگاره، دیوارییمدارس ابتدا یهاها و نوشتهنگارهیواردر داحساسات  یالقا با مؤلفةدررابطه

درصد  29ب، نامطلودرصد  7/38صورت به هانوشته، مطلوب درصد 3/6ب و نامطلودرصد  8/93

ب و نامطلودرصد  5/38صورت به هاهای همراه با نوشتهنگارهیوارد و مطلوب درصد 3/32متوسط و 

ها و نگارهیواردر د یمل یتانعکاس هو با مؤلفةدررابطه. اندشده ، تحلیلمطلوب درصد 5/61

ب نامطلودرصد  8/25 صورتبه هانوشته، بنامطلوصورت ها به،  دیوارنگارهییمدارس ابتدا یهانوشته

درصد  6/2ب و نامطلودرصد  4/97 صورتها بههای همراه با نوشتهیوارنگارهد و درصد متوسط 2/3و 

 یهاو ورزش یبدن هاییتکودکان با انواع فعال کردنآشنا با مؤلفةاند. دررابطهشده تحلیل متوسط،

ب و نامطلودرصد  5/16صورت ها به، دیوارنگارهییمدارس ابتدا یهاها و نوشتهنگارهیوارمختلف در د
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ها های همراه با نوشتهنگارهیوارد و درصد متوسط 3/3 صورتبه هانوشته، مطلوب درصد 9/9

اند. در رابطه شده تحلیلطلوب، درصد م 8/53درصد متوسط و  6/2ب، نامطلودرصد  6/43 صورتبه

 هاییاز باز کردنآگاهو های ورزشی با ورزشکاران نامی و حیطه کردنآشنا یبررسهای لفهبا مؤ

 مؤلفة بادررابطههیچ مطلبی تحلیل نشده است.  ییمدارس ابتدا یهاها و نوشتهنگارهیواردر د یکالمپ

ها و نگارهیواردر د هایماریاز ب یشگیریدر سالمت و پ یبدن هاییتفعال یتکردن از اهمآگاه

ب و نامطلودرصد  3/61 صورتبه هانوشته، مطلوب صورتبه ها، دیوارنگارهییمدارس ابتدا یهانوشته

درصد  6/2ب، مطلونادرصد  4/15 صورتها بههای همراه با نوشتهنگارهیوارد و درصد مطلوب 7/38

فعال در  هاییوهکردن از شآگاه با مؤلفةررابطه. داندتحلیل شده درصد مطلوب، 1/82متوسط و 

تبلت،  یا یلاز موبا یشترب نکردناستفاده یزیون،تلو یشترب نکردنتماشا ی،سوارزندگى )دوچرخه

 درست ةنحو یدن،و خواب مطالعه، نشستن ة درستنحو ای،یانهرا هاییاز باز یشترب نکردناستفاده

صورت ها به، دیوارنگارهییمدارس ابتدا یهاها و نوشتهنگارهیواردر د (یرهو غ یاپو یاترفتن، حراه

درصد  9/41 صورتبه هانوشته، درصد مطلوب 6/15درصد متوسط و  4/9درصد نامطلوب،  475

 صورتبهها راه با نوشتههای همنگارهیوارد و درصد مطلوب 6/5درصد متوسط و  6/51ب، نامطلو

 با مؤلفةدررابطه. اندتحلیل شده رصد مطلوب،د 4/74درصد متوسط و  1/5ب، نامطلودرصد  5/20

،  ییمدارس ابتدا یهاها و نوشتهنگارهیواردر دو تندرستی مناسب در ورزش  یةتغذاز  کردنآگاه

ها های همراه با نوشتهنگارهیوارد و نامطلوب صورتبه هانوشته، صورت نامطلوبها بهدیوارنگاره

 .اندتحلیل شده درصد مطلوب، 8/30درصد متوسط و  1/5ب، نامطلودرصد  1/64 صورتبه
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 گیریبحث و نتیجه

راستای درریز شهر تبی مدارس ابتدایی هاو نوشته هاهریوارنگامحتوای د یلتحل ،هدف پژوهش حاضر

و  هاهریوارنگادمنظور، . بدینهای بدنی و ورزش بودآموزان به فعالیتوزش و ترغیب دانشآم

 ،ورزشی بود ةمقول 10ساخته که دارای پژوهشگرکدگذاری استفاده از برگة با مدارس  یهانوشته

 رداختهها پو نوشته هاهریوارنگامحتوای بصری د یلپژوهش حاضر به تحل درواقع، اند.شدهتحلیل 

ها نشان داده و نوشته هاهریوارنگاد ینرا در ا یورزش یممفاه ینپرکاربردتر یتو کم یفیتو کاست 

تحلیل شهر تبریز  از حیاط مدارس ابتدایی منطقة چهار شتهنو نگاره ودیوار 219، مجموعدر است.

عدد  116ی و درصد ورزش 6/46عدد معادل  102 ،شدهتحلیلمطالب که از مجموع کل  اند شده

و  هاهریوارنگادکه فراوانی  بودآمده حاکی دسته. نتایج بانددرصد غیرورزشی بوده 4/53معادل 

 .اندی غیرورزشی نزدیک به هم بودههاو نوشته هاهریوارنگادی ورزشی در مقایسه با هانوشته

 4/30معادل  عدد 31ه، نگاردرصد دیوار 40/31معادل  عدد 32 ،بین مطالب ورزشی، ازهمچنین

بین اند. درشده تحلیلنگاره همراه با نوشته درصد دیوار 20/38عدد معادل  39و نوشته درصد دیوار

بدنی معاونت های آموزشی تربیتفراوانی به لوح ینبیشتر ،شدهتحلیلی هاو نوشته هاهریوارنگاد

بدنی های تربیتلوح که بیشترذکر است رش اختصاص داشت. قابلپرووبدنی و سالمت آموزشتربیت

نحوة درست  انآموزبرای اینکه دانش ،مثالعنواناند؛ بهدر محیط مدارس دارای جنبة سؤالی بوده

ها آموزش دهند؛ یعنی این به آنمعلمان باید  ،را یاد بگیرند سواد حرکتیرفتن، نشستن، تغذیه و راه

 یةتغذهای مقوله توان گفت همةمی ،ینن(. همچ)شکل شمارة یک اندنداشتهخودآموز  ها جنبةلوح

های همراه با نوشتة ها و نگارهتهها و نوشیوارنگارهدو زندگی فعال در  کردندادن ورزشنشان، سالم

ی تبریز بوده پزشکهای علوم کدهدانش یلوح سالمتپرورش و وآموزشبدنی های تربیتمربوط به لوح

آمار تدایی شهر تبریز های ورزشی در مدارس ابو نوشته هانگارهتعداد  ،این لوح نبود و درصورت است

، پرش طول، پرش جفتیدن، دویچمارپکردن، لیهای لی، دیوانگارههمچنین .ندپایین داشت بسیار

های بدنی فعالیت طرح حیات پویا برای انجامد که درهای بودنشکل جزو شطرنج ةصفحو  پرش یرةدا

 ، فقط چهارکردنورزش دادن افراد درحالند. برای نشانودروی زمین ترسیم شده بآموزان دانش

اند. صورت گرافیکی و یک عدد به شکل تصویر بودهها بهآن تایاند که سهشده تحلیلعدد دیوارنگاره 

های مقام فرمایش را داشتند، که بیشترین فراوانی یهایجمله ،های ورزشیبا دیوارنوشتهدررابطه

رهبر  ای)امام خامنه ورزش یب،تهذ یل،: تحصخواهمیآنچه از جوانان م»صورت معظم رهبری به

 ندفراوانی بود پنج دارایکدام بودند که هر« .یدتا سالم بمان یدورزش کن» و« (معظم انقالب اسالمی

در رابطه با یک شعر . تنها ندبار استفاده شده بود شده هرکدام یکتحلیلورزشی های جمله و بقیة
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، همچنین«. یو کاست یدزا یکژ یسست ز  ی بود مرد را راست یروز ن»شده است: تحلیل ورزش 

 یدو ام ؛ چشماست یماننظافت از ا؛ من استؤنماز معراج م»ورزشی های غیربا دیوارنوشتهدررابطه

شود الی که مطرح میسؤ ،. حالاندشده تحلیل« هنر مردان خدا هاست؛ شهادتیمن به شما دبستان

؟ فهم و درك هستندآموزان قابلهای درزمینة ورزش برای دانشآیا معنای این نوشتهکه این است 

های بدنی و ورزش فعالیتانجام آموزان به توانند سبب تشویق و ترغیب دانشمی هاآیا این نوشته

به عوامل  اند،ی که روی دیوار ترسیم شدهیهاها و نوشتهنگارهیوارددر  نتایج نشان داد که د؟نشو

های ولی در لوح ؛، توجه نشده استیعو توازن توز ینهاندازه و فونت، رنگ و زمیعنی  ؛یظاهر

و  یهانگارهیواردهای دیگری که باید در مقولهاز . یکی اندبدنی عوامل ظاهری رعایت شدهتتربی

ها با سن آنبودن ، متناسبدیگرعبارتیا به کودکان یازهایبا نها آنارتباط  ،رعایت شود هانوشته

بدنی متناسب با های تربیتکه فقط لوح بودسفانه نتایج حاکی از آن آموزان است؛ اما متأدانش

، عبارتیبه قوله رعایت نشده است.ها این مو در دیوارنگاره و نوشته آموزان هستندنیازهای دانش

که  جود دارداحتمال این وآموزان ها با سن دانشبودن آنندلیل متناسبتوان گفت بهمی

برای  ها نداشته باشد؛ زیرا،آموزشی برای آن ها توجه نکنند و جنبةبه آن آموزان اصالادانش

وجود ارزش معنوی و ها بابرخی از مفاهیم یا نگارهان با توجه به اقتضای سنشآموزان ابتدایی دانش

جزئى از که  ات و عواطفاحساسالقای  درزمینة مقولة د.ننداریی که دارند، مفهوم خاصی علمی باال

موجب توانند میهمچنین، و  و نقش بسیار مهمى در زندگى او دارند هستنددنیاى روانى انسان 

القای احساسات و عواطف به بدنی تربیت یهادر لوحکه  نتایج نشان داد .شونداو تحرك و تالش 

افراد درحال انجام  یبرا ندیها، به احساسات خوشاو نوشته یوارنگارهدر د ینهمچن؛ توجه شده است

ندادن با انجام یافراد یبرا یندسالم  و احساسات ناخوشا یةتغذ یتو رعا یورزش ی،بدن هاییتفعال

به دو  توانیمیاحساسات را مسالم توجه نشده است.  یةتغذ نکردنیتورزش و رعا ی،بدن هاییتفعال

احترام،  توانیم،یم )مطلوب( یندات خوشاکه از احساس یمکن یبنددسته یندو ناخوشا یندخوشا گروه

 ی،)نامطلوب(، غم، ترس، افسردگ یندو از احساسات ناخوشا یرهو غ یسربلند یزه،انگ ی،شاد ی،دوست

ها ها و نوشتههبه هویت ملی نیز در دیوارنگارکه  دادنتایج نشان  .یمرا نام ببر یرهو غ یانزوا، خستگ

عناصر و  ،مثبت نسبت به عوامل یهاو نگرش هایشاز گرا یامجموعهتوجه نشده است. هویت ملی 

است.  یاسیواحد س یکنوان عکه به است کشور یکدر سطح  کنندهیکپارچهو  بخشیتهو یالگوها

و  یانسان ی،اجامعه ی،فرهنگ ینی،د ی،مل یهاچون ارزش یگوناگون ةعناصر سازند یدارا یمل یتهو

کودکان با  کردنآشنا است. یرهو غ یزبان یاسی،س یایی،جغراف و یخیتار عی،اجتما ی،در ابعاد فرهنگ

کی از ی یی،مدارس ابتداهای و نوشتهها نگارهیوارمختلف در د یهاو ورزش یبدن هاییتانواع فعال

ها و بدنی در دیوارنگارههای تربیتغیر از لوحها است که متأسفانه نتایج نشان داد بهترین مقولهمهم

باید معرفی های بدنی های ورزشی یا فعالیتانواع رشته به آن صورت که ،رس ابتداییمدا یهانوشته
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در  هاو نوشتهها نگارهیواردتوانیم با استفاده از ست که میا . این در حالیاندمعرفی نشده شوند،

بتدایی از همان دوران ا های ورزشی مختلفهای بدنی و رشتهآموزان را با انواع فعالیتدانش ،مدارس

 خود را انتخاب کنند. های ورزشی مختلف، رشتة ورزشی موردعالقةآشنا کنیم تا ازبین رشته

ها آوران کشور و نیز منش و رفتار آنمدالورزشکاران نامی و پهلوانان، با آموزان دانش کردنآشنا

 الگوعنوان ها بهکردن آنتر اینکه معرفیآموزان داشته باشد و مهمتواند تأثیر بسزایی بر دانشمی

های خاص معرفی عنوان افراد با ویژگیغربی که به هایسمت شخصیتها بهتواند در گرایش آنمی

از یکی از پهلوانان و  حتی اسمیکه دهد سفانه نتایج نشان می؛ اما متأگذار باشد، تأثیرشوندمی

ترین یکی از بزرگ ده است.های مدارس آورده نشو نوشتهها نگارهیواردآوران کشورمان در مدال

کنار در یآموزش عوامل جسمانکید بر که همواره تأ المپیک است ،سرتاسر جهاندر  ن ورزشیادیمی

سفانه مدارس است؛ اما متأطریق یکی از اهداف آن، آموزش المپیک از ست وداشته ا یعوامل اخالق

و  یبرگزار ةآرم، شعار، نحو نوشته، هیچمدارس های و نوشتهها نگارهیواردقبلی در  هایهمانند مقوله

از آموزان دانش دنکرآگاه شده وجود نداشته است.تحلیلدر مطالب  یکالمپ هاییاز باز ،یرهغ

مدارس  یهاها  و نوشتهنگارهیواردر د ،هایماریاز ب یشگیریدر سالمت و پ یبدن هاییتفعال یتاهم

نتایج  تأثیرگذار باشد؛ زیرا،های بدنی فعالیتام انجبه  هادادن آنتواند به سوقمینیز  ییابتدا

فواید و معایب است که نقش  که دیدگاه فرد نسبت به بودمختلف حاکی  هایپژوهش

پژوهش نتایج  (؛ اما1393 ای در اتخاذ رفتار فعالیت جسمانی دارد )حسنی و همکاران،کنندهتعیین

ها و ن مقوله توجه شده است و در دیوارنگارههای تربیت بدنی به ایکه فقط در لوح حاضر نشان داد

اشاره شده ها یماریاز ب یشگیریدر سالمت و پ یبدن هاییتفعالانجام  یتاهمکمتر به  ها،نوشته

 یشترب نکردنتماشا ی،سواردوچرخهمربوط به فعال در زندگى  هاییوهکردن از شآگاه است.

ة نحو ای،یانهرا هاییاز باز یشترب نکردناستفادهلت، تب یا یلاز موبا یشترب نکردناستفاده یزیون،تلو

نتایج  کهطورهمانیره بود. و غ یاپو یاترفتن، حراه درست ةنحو یدن،مطالعه، نشستن و خواب درست

های ها و دیوارنگارهدر نوشته ؛ امابه این مقوله کمتر توجه شده است هاداد، در دیوارنگارهنشان 

 نتایج مقولة .وضعیت مطلوبی داشت فعال در زندگى  هاییوهدن از شکرآگاه ،همراه با نوشته

بدنی در رابطه های تربیتدر لوح سالمتی و تندرستی نشان داد که برایمناسب  یةتغذ از کردنآگاه

به این مقوله یی مدارس ابتداهای و نوشتهها نگارهیواردر د ؛ اماسالم مطالبی آورده شده است با تغذیة

 است. توجه نشده

در  ییمدارس ابتدا یهاو نوشته هایوارنگارهد یعملکردوضعیت آمده نشان داد که دستنتایج به

به درحد مطلوب نیست و  ورزشانجام و  یتحرك بدنداشتن آموزان به دانش یبآموزش و ترغ



 1397، مرداد و شهریور 49مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                     110 

موزش آ یها برانهاد ینترمهم عنواناست که بعد از خانواده به حالیاین دردارد.  نیاز بازنگری

 یدر انتقال هنجارها و الگوده مدارس یرنظ یاجتماع هاییطمح یرنقش سا ،کودکان و نوجوانان

، تشویق و در آموزش یو مهم ید نقش اساسنتوانیمابتدایی  مدارسمهم است.  به فرزندان یحصح

اهمیت مدارس  .داشته باشندعهده ربهای بدنی و ورزشی فعالیتانجام آموزان به دانش ترغیب

پرورش ووزارت آموزشآموزان مهم است که دانشبه  درست یانتقال هنجارها و الگودهای در اندازهبه

را دارد   پیاده کردند. این طرح این دیدگاهرا ی طرح مدارس مروج سالمت ،وزارت بهداشت یبا همکار

 بندید به آن پاخو یزندگ در یاداحتمال زبه ،آموزندیسالم را م یزندگ یوةکه ش یآموزاندانش که

مراقبت از خود، فرهنگ  ینةزمآموزان درسبب توانمندسازی دانشاین طرح  و بود خواهند

دسازی و توانمن هایتظرف یشبه افزامنجر  یتنهادر و و آموزش همسانان و همساالن یمراقبتخود

مروج  مدارس رحط) خواهد شد یفیتککردن، سالم کارکردن و آموزش بایمورد سالم زندگمردم در

فراغت و اوقات یسازیغن یکردرو یو سالمت برا یبدنیتمعاونت ترب ،همچنین (.1389ی، سالمت

مدارس، با  یحفراغت و در ساعات تفر یهاآموزان در زماندانش یتتحرك و فعال برای یزهانگ یجادا

رك و به تحرا آموزان دانش یبترغ ینةمدرسه، زم یاطساده در ح یاراشکال و خطوط بس یمترس

 ةبه مرحل یزاز کشورها ن یپرورش برخوآموزش یهاکه در نظام یدها ین. اتفراهم آورده اس یاییپو

سطح سالمت و  یتقابه ار ینآفراقدامات تحرك یقطردرصدد است از ،اجرا گذاشته شده است

و  ها برای آموزشیکی از این روش (.1389، یاپو یاتحطرح ) کندآموزان کمک دانش یشاداب

بر ها است که عالوهها و نگاره، ازطریق دیوارنوشتههاکردن کودکان به انجام این فعالیتمندهالقع

آموزان در دانش بیشتر اوقات که شودها، موجب میآن بودنو ثابتة آسان بودن، استفادهزینهکم

و  یها ورزشرفتارید طی سال تحصیلی، که شا دنباشآموزان مدارس هستند، در دید دانش

مطالب  موجب یادگیری آسان وشوند تکرار  آموزاندانش درپیهای پیبا مشاهدههای بدنی فعالیت

که  است نشان دادهشناسی کودکان روان تصویرگری و ،. همچنینها شوندها و نگارهدیوارنوشته

و سبب  کنندکمک می انتزاعی و آموزشی اثربخش یمدرك مفاه تصاویر آموزشی به فهم و

با کاربست طراحی و رنگ  توانندیتصاویر م ،ین. همچنشوندترشدن آموزش میتر و جذاببخشتلذ

آموزش شوند  یفیتسازی محتوای آموزشی سبب بهبود و افزایش کفآشکارسازی و شفا ،جذاب

اینکه در دید عموم هستند، دلیلها به، دیوارنگاره و نوشتههمچنین(. 1393و زهتاب،  ی)به

در مدارس حضور پیدا ها که شاید در نگرش والدین آن ،دنگذارثیر میآموزان تأنکه بر دانشبرایعالوه

زان آمودانش یقتشو برایآوردن امکانات و اقدامات الزم فراهم ،بنابراین ند؛گذار باشکنند، اثرمی

 ینبدر یبدن هاییتفرهنگ انجام فعال یجادو ا یجسمان یو آمادگ یورزش هاییتفعال یدفوا دربارة

 یزانعمل و م یارتقا به تواندیم ،مدارس یطها در محو نوشته هایوارنگارهد یقطرآموزان ازدانش

های طوالنی اژبا متر ییهامدارس دارای دیواره براین، بیشترافزون کمک کند. یجسمان یهایتفعال
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ها هم سیم تصاویر و نوشتهتوان با ترمی هااند و با کمترین هزینههاستفاده ماند که بدون هستند

نظر را آموزش آموزان اهداف رفتاری مورده دانشهم از این طریق بو وجود آورد ی را بهمحیط جذاب

باشند و حد مطلوب از بعد کیفی و بصری در باید ها در مدارس ابتداییوشتهها و ننگاره. دیوارداد

ی برخی از آموزان ابتدایبرای دانش، د؛ زیرانسنی ترسیم و طراحی شو های این ردةبراساس نیاز

ند. معنا و مفهوم خاصی ندار ،ی که دارندها باوجود ارزش معنوی و علمی زیادمفاهیم یا نگاره

آموزان ابتدایی دانش ی و دانشها باید متناسب با سطح فکرها و نگارهنوشته، دیواردلیلهمینبه

بر ها از مطالب روی دیوارهای مدارس عالوهکه آند نو سبب شوباشند گذار ها تأثیرد تا بر آننباش

 مده از این پژوهش نشان داد کهآبگیرند؛ اما نتایج بدست مطالبی را نیز یاد ،کسب انرژی و نشاط

لحاظ کیفی و مفهومی درحد مطلوب مدارس ابتدایی شهر تبریز به یهاو نوشته هاییوارنگارهد

آگاهی، عمل و حفظ  دهندةجذاب و افزایش ای ایجاد محیطهها بتوان یکی از روشنیستند که با آن

س از بین این قشر حساسالمتی و تندرستی را در ،هادنبال آنها و بههای جسمانی و ورزشعالیتف

با قهرمانان و ورزشکاران  کردنآشناهای لحاظ مؤلفهکه بهطوریهب جامعه توسعه و گسترش داد؛

نشده  تحلیلهای مدارس هیچ موردی و نوشته هانگاره، در دیواریکالمپ هاییباز و نامی و معاصر

آموزان با پهلوان و ورزشکاران نامی کشور خود آشنا شوند. ست که باید دانشا است. این در حالی

ترین میدان ورزشی که حتی آموزش ترین میدان و مهمعنوان بزرگالمپیک بهدرزمینة  ،همچنین

 یثیرتأو مطرح شد، در جنبش المپیک  1المپیک پیردوکوبرتن پیشگامرزش برای اولین بار توسط و

بنایی اصول زیرهمچنین،  و( 1389زاده، فرج) سازی داشته باشددر شخصیتتواند میورزش  که

مقام انسانی،  های جسمانی، اراده و عقل، حفظژگیزندگی، ترکیب وی که اکنون فلسفةالمپیسم 

هنمای مدیریت تبعیض در ورزش تعریف شده است )را نبودانسانی و  حق ،پرداختن به ورزش

آمده از پژوهش نشان دستهسفانه نتایج بنشده است. متأ تحلیلهیچ مطلبی (، 21 ،1396ورزشی، 

ی و سالمتی تهای بدنی و ورزشی که با تندرسهای فعالیتلفهد در مدارس ابتدایی برای آموزش مؤدا

که با توجه  توجهی شده استکم طریق حس بصریی آموزش ازهاآموزان همراه است، به روشدانش

های لفهها در امر آموزش مؤبیشتر از دیوارنگاره و نوشتهموضوع، به بازبینی و استفادة هرچه به این

توان گفت در ، با توجه به نتایج مینهایتدراست. نیاز های بدنی و ورزش در مدارس فعالیت

های جسمانی و ورزشی عالیتهای فبرخی از مؤلفهارس شهر تبریز ای مدهو نوشته هادیوارنگاره

 آموزان این ردةهای دانشبا نیاز هالحاظ ظاهری، القای احساسات و ارتباط آناند؛ ولی بهشده تحلیل

 رش درزمینةپرووئوالن آموزشمدیران و مس ،اساسمسو و مرتبط نبوده است؛ برهمینسنی ه

                                           
1. Pierre de Coubertin 
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انی، ورزشی و حتی رفتارهای های جسمر فعالیتتوانند تأثیر مطلوبی به میها و نوشته کنگارهدیوار

 ةبهبود و استفاد تدابیری بیندیشند و برایباید را ایجاد کنند،  یجذاب دیگر داشته باشند و محیط

  های مدارس ابتدایی سعی کنند.هها و نوشتبهینه و مطلوب از دیوارنگاره
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Abstract 

One of the ways to educate and encourage children to do physical activity and 

exercise through schools. The present study was conducted to investigate the 

functional role of the madman and the writings of primary schools in Tabriz. The 

method of this research is descriptive. Content analysis was performed and the 

data were collected using a researcher made scribble sheet whose agreement 

coefficient (91.5) and validity were verified as acceptable. The statistical 

population of this study was wall paintings and writings of elementary boys and 

girls in the four district of Tabriz city, the census method was used for sampling. 

The results of the analysis of wall paintings and writings showed that among 219 

wall papers and observation papers, 46.57% of the total was related to sports 

components. The results indicated that the elements of sport were undesirable in 

the elementary school walls. This is while wall paintings and writings in the 

school environment can be encouraged, informing about the benefits of sports 

activities, create a culture of doing sports activities and promote action and motor 

Literacy. Most schools also have long-lived walls that are left unused, while they 

can create attractive environments at the lowest cost, drawing pictures and 

writings, and train the desired behavioral goals. Regarding the results of the 

functional status of the wall paintings and the writings of primary schools in 

education and encouraging students to exercise and exercise is not optimal and 

needs to be reviewed. 

 

Keywords: Students, Wall Paintings, Wall Writings, Activity, Sports 

 
 

 

 

                                                 
*  Corresponding Author                                              Email: saeed_yuosefi@yahoo.com 


