
م محتـر ن  جمـا متر و  ن  گا يسـند نو جـه  تو بـل  قا

مجله رشد آموزش تربيت بدنی، مقاله هايی را می پذيرد که در زمينه تربيت بدنی و ورزش با تاکيد بر آموزش بوده و قبًال در جای ديگری چاپ نشده 
 اما صفحه فرهنگ و انديشه ی آن بسيار پر و پيمان بود و مطالب و نقدهايی به قلم افراد بسيار توانمند و مستعد می نوشت.تا بار روزنامه های فرهنگی را پربار تر و پر ثمرتر کند. درست است که برنامه ها و احترامات سيد محمد خاتمی را پوشش کامل می داد.«آينده نو» به مدير مسئولی آقای وصال - مدير مسئول روزنامه ی ايران زمان خاتمی - هم آمده بود. باشد.

به عنوان مثال در مورد معضل پرفروش ترين فيلم تاريخ سينمای ايران - فيلمی که هيچ گاه بر پرده سينما نرفت و منتسب به بازيگر سريال نرگس که هر کدام جای تامل و تفکر بسيار داشت.
با گردش مالی چهار ميليارد تومان ، مقاالت متعددی را کار کرد و به کند و کاو و واکاوی و ريشه يابی اين معضل عظيم بود.بود.

 که بسيار جالب و حاوی نکات ارزنده ای بود.

م مر مر مر ر محمحمححتـتـتـتـتتتتتتتتتت ننن ن  ااااااااااااااااـاـا جمجمجمجمجم مترتتترترترتتتت م  مم  و و  و  نن  نا گااااااااا گد گگگگگد گگگگگگگگد ييسيسـننننننن نوننننوننونن جـجـهه  وتو ببـل  ققاقا

ن نن نشششدشده ه  چچ چ چاپاپاپاپ یریریری دد د ديگيگيگيگ البالبالبالبًال ًً ً دردردردر جج ج جایایایای و و و و ققق ق هدهدهده زوززوزوزوزشش شش ش بوبوبوبو کاکاکاکيديديديد ب بر رر آمآمآمآمآم تت ت ت اابابابا زرزرزرزرزشش ش ش  و و و و و و و و ييبيبيبيتتت ت بدبدبدبدنینینینی دد د دررر ر زمزمزمزمينينينهه ه ه ترترتر ريريردد د کهککهکه ذپذپذ مم م مییی ی  م مقاقالهله ه هايايايیی ی ررارا ب بدندنی،ی، شزشزش تربربيتيت آ آ آمومو جمجمجللهله رشدشد
ششاشد.د. یمیمیمیمی - - - ه ه ه هممم م م آآمآمآمآمدهدهده بب ب بودودودود. . ب خخ خ خاتاتاتات نانانانان سمسمسئئوئوئولل ل ل روروروروززنززنزنامامههه ه ی یی ی ايايايايراراراران ن ن زممزمزم -- - - م مديديرر  لالال آ آققاقایی ووصوص م مديديرر مسئوئولیلی ونو»»» ببهبه شوشوشوششش ش ش کاکاکاململململ مم م میی یی ددادادادادادد.د.د.د.«آيآينده  اانانامههمهمهمه ه ه هاا ا و و ححاحاحترترترتراماامامااتاتات سس س سييديديد مم محمحمحمحمدد د خخاخاخاتمتمتمیی ی ی رارارارا پ پ کک ک کههه ه ببربر تتستست تستست ا ا ک ک کندند. . دردر ث ثمرمرترتر ت تر ر وو پرپر رارار پپ پرربرب گنگییی رررا ه هایای فرره ن ن نوشوشوشوشتت.ت.ت.تا بار روزوزناناممه فافافراراددد د بسبسبسيااياياررر تتوتوتوتوانانانانممنمننمندد دد و وو و مسمسمستتعتعتعدد د د میمیمی یيیيی ب به ه قلقلم م  نان بوودود و و م مطططاطالببلبلب و و ننقدقدههاها ميميم پ پ و و ی ی آنن ببسيايارر پرپر  اما صفحه فرههنگ وو انديششه

د دشاشت.ت. ماملل و تفتفکرکر بسيارار یای ت سسس سريريريريالالالال ن ن نرگرگرگرگسسس س سس ککه هرر کدکدام ج رگرگرگرگر ب ب بههه ه بابابابازيزيززيزي بسبسبسبسب م م م منتنتنت وو و و يسيسيننمنمنمااا ا نرنرنرفتفتت پپ پ پردردرده ه  ک کهه هيهيچچ چ گاگاگاه ه بربر اتارريخخ سسينمنمای اييرنان - فيليلممیمی فرفرروشش ترينين ف فييليلمم  پ پ روردد معضل بهبه عنوان مثاثال دردر م
ع ع ع عظيظيظيظيم م م م بوبوبووبود.د.دد.بود. يياياينن ن ن معمعمعضضضلضلضل ي ي يابابیی ی  کاکاکاواوی ی  و و ريرريريشهشه ک کاواو و و و و و ک کند بابا گردردشش مالیلی چهاهار ميميلللياراردد تومامان ، مقاالت متعددی راا کار کرکرد وو ببه

ن نکاکات ارزنده ای بود. لالب ب وو و ححاوی ج ج  کهکه بسيسياار

ــرم قــابل توجـــه نويسـندگان و مترجمــان محتـ
مجله ى رشد آموزش تربيت بدنى، مقاله هايى را مى پذيرد كه در زمينه ى تربيت بدنى و ورزش با تأكيد بر آموزش بوده و قبًال در جاى ديگرى چاپ نشده باشد.

* مطالب بايد يك خط در ميان و در يك روى كاغذ نوشته و در صورت امكان تايپ شود.
* شكل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها و تصاوير ضميمه بايد در حاشيه ى مطلب نيز مشخص شود.

* نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسى درست باشد و در انتخاب واژه هاى علمى و فنى دقت الزم مبذول شود.
* مقاله هاى ترجمه شده بايد با متن اصلى همخوانى داشته باشد و متن اصلى نيز ضميمه مقاله باشد.

* در متن هاى ارسالى بايد تا حد امكان از معادل فارسى واژه ها و اصطالحات استفاده شود.
* زيرنويس ها و منابع بايد كامل و شامل نام اثر، نام نويسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشار و شماره ى صفحه مورد استفاده باشد.

* مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاى رسيده مختار است.
* آراى مندرج در مقاله ها، ضرورتاً مبين نظر دفتر انتشارات كمك آموزشى نيست و مسؤوليت پاسخگويى به پرسش هاى خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.

* مشخصات فرستنده ى مقاله شامل نام و نام خانوادگى، ميزان تحصيالت، شغل، آدرس دقيق پستى و شماره ى تماس باشد.
* مجله از بازگرداندن مطالبى كه براى چاپ مناسب تشخيص داده نمى شود، معذور است.
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اكنون كه گشاد گل گريبان
دست من و دامن گلستان

بي باده زرفشان نباشم
چون باد شده است عنبر افشان

از شاخ شكوفه ريز گويي
كرده است فلك ستاره باران

با هم گل و سبزه و بنفشه
چون قوس و قزح به رنگ الوان

وقت طربست و روز عشرت
ايام گل است و فصل نيسان

با اين اشعار از خاقاني شرواني به 
استقبال بهار مي رويم.

باران،  قطره هاي  تا  انتظاريم  در 
و  دهد  نويد  را  صبحگاهي  شبنم 
غرش ابرها، آسمان زيبا را به تسخير 
خوانندگان  و  نوازندگان  آورد.  خود 
شاخسارها  (پرندگان)  بهار  اصيل 
رنگارنگ،  گل هاي  تاج  بر  و  بربايند  را 
سمفوني زيباي بهار را سر دهند. غبار غم 
تاق بستان كاشانه ها پر بگيرد و  از  و خستگي 

شادي ها بر اندام و جود النه گزيند. به قول حافظ:

بار غمي كه خاطر ما خسته كرده بود
عيسي دمي خدا بفرستاد و برگرفت

افسوس، كه مخلوق نتواند از اين همه زيبايي كه در آغاز بهار 
هم چون نعمتي گرانبها عرضه مي شود، كام نگيرد و باز هم به گفته 

حافظ:
رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد

وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد
مكن زغصه شكايت كه در طريق ادب
به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد
ز روي مهوش ساقي گلي بچين امروز

كه ِگرد عارض بستان خط بنفشه دميد
بهار مي گذرد دادگسترا درياب

كه رفت موسم و حافظ هنوز مي نچشيد
بهار مي آموزد كه هر آغازي را پاياني است و هر پاياني مقدمه اي 
است براي آغازي ديگر. هم چون دو بهاري كه محال است در آن 
مشابه  عينًا  و  يكسان  به  آب و هوايي  شرايط  و  طبيعي  رخدادهاي 
نمي تواند  آينده  براي  برنامه ريزي ها  و  رخ دهد، رخدادهاي زندگي 
هم چون سال پيش و با همان شرايط باشد. زندگي، تكرار حوادثي 
نيست كه در سال جديد عينًا مثل سال پيش پديدار و ظاهر شود. 
همه  زندگي  بر  عليم  خداوند  كه  نهاده هايي است  از  تنوع،  اصل 
را  هميشگي  كوشش  و  تالش  و  است  نهاده  وديعه  به  موجودات 
مي طلبد. در اين ميان، تفاوت انسان با ساير موجودات فراوان است 

بار ديگـــر
 بــــهـــا ر

بــــهــار ١٣٩٠ دوره ی يازدهم . شماره ی ٣ ٢



و بار امانتي كه خداوند بر دوش انسان گذاشته است، او را پديده اي 
منحصر به فرد، طراح، برنامه ريز و پويا كرده است.

با رخدادهاي ورزشي فراواني در سطح ملي  سالي كه گذشت 
در  بود.  بارز  آن  در  دانش آموزي  ورزش  سهم  كه  رسيد  انجام  به 
سطح بين المللي نيز كسب عنوان جهاني واليبال دانش آموزي رونق 
فراموش شدة حضور بين المللي را به ورزش دانش آموزي برگرداند 
اين نكته تأكيد شود كه، فعاليت هاي ورزشي جامعيتي دارد  بر  تا 
خدشه  دچار  آن،  از  حلقه اي  به  بهايي  كم  با  آن،  پيشرفت  كه 
مي شود. حضور بين المللي در صحنه هاي ورزشي شرط الزم توسعة 
موفقيت هاي  كسب  و  است،  جامعه اي  هر  در  ورزشي  فعاليت هاي 
بين المللي و حضور در سكوهاي افتخار جهاني، اين توسعه را پايدار 
مي سازد و تالش براي كسب موفقيت هاي آتي و بيشتر را امكان پذير 
اصيل  پايه هاي  كه  مي شود  پايدار  زماني  مهم  اصل  اين  مي سازد. 
فعاليت هاي بدني و ورزشي در نهادهاي گوناگون محترم شمرده شود. 
ورزش دانش آموزي در راه همگاني شدن و توفيق هاي ملي و سپس 
راهيابي به صحنه هاي جهاني و آن گاه به دست آوردن موفقيتت هاي 
پر  برافراشتن پرچم  و  استقرار در سكوهايي سه گانه  بين المللي و 
افتخار كشور در بيرون از مرزها به حمايت هايي نياز دارد كه برخي 

از آن ها به شرح زير است:

١. حمايت رسانة ملي و رسانه هاي مكتوب
بخشي از رسالت فرهنگي رسانة ملي و ديگر رسانه هاي مكتوب 
مي كنند،  دريافت  يارانه  فراوان  كشور  مالي  منابع  از  حق  به  كه 
پرداختن به ورزش دانش آموزي است و انعكاس اخبار آن ها در همة 
سطوح مدرسه اي، منطقه اي، استاني و سپس ملي و بين المللي. دير 
مي برد  رنج  بي توجهي  اين  از  دانش آموزي  ورزش  كه  است  زماني 
به  كشور  ورزشي  و  فرهنگي  و  سياسي  مقامات  توجه  وجود  با  و 
اندازة  به  مكتوب  رسانه هاي  و  ملي  رسانة  هم  هنوز  پديده،  اين 
كافي آموزش هاي الزم را براي رسانه اي كردن ورزش دانش آموزي 
تبليغات  موج  تا  نيست  راضي  هيچ گاه  قلم  اين  صاحب  نديده اند. 
ورزش كشور متوجه ورزش قهرماني پيشرفته و افتخارآفرينان ملي 
و  ملي  رسانة  ساعات  زنده ترين  كه  است  اين حقيقتي  ولي  نشود، 
اصلي ترين تيترهاي مطبوعات داخلي عمدتًا متوجه ورزش قهرماني 
دانش آموزي  ورزش  آتيه  خوش  دانش آموزان  از  و  هستند  بالفعل 
مسابقة  يك  انجام  براي  كه  حالي  در  مي گذرند.  زودي  به  بالقوه 
فوتبال نه چندان پيشرفتة باشگاهی، هفته ای پيش و پس از مسابقه، 

و  ملي  موفقيت هاي  مي پردازند،  آن  حواشي  به  ماهي  گاهي  بلكه 
سرگذاشته  پشت  كوتاه  اخباري  با  دانش آموزي  ورزش  بين المللي 
مي شود و از تحليل و تفسيري با كارشناسان اليق و پرداختن دوباره 

به آن مبني بر چرايي موفقيت ها خبري نيست.

٢. پشتيباني هاي برون سازماني
دانش آموزي  ورزش  پشتيباني  نهاد  اصلي ترين  ترديد،  بدون 
در بيرون از وزارت آموزش و پرورش، سازمان تربيت بدني است. اين 
سازمان با پوشش دادن فدراسيون هاي ملي، نقش كليدي را تدوين 
برنامه هاي ورزش ملي دارد و انتظار مي رود نهاد ورزش دانش آموزي 
پيدا  رونق  به دليل  فراتر  آن  از  و  را در چارچوب وظايف سازماني 
كردن فعاليت هاي ورزشي فدراسيون ها و برخورداري از پشتوانه هاي 
هميشگي، به سختي حمايت كند و رييس سازمان تربيت بدني در 
همة مراحل برنامه ريزي، تخصيص منابع مالي و اجراي برنامه هاي 
ورزشي دانش آموزي يار و ياور هميشگي آن باشد. در گذشته هاي 
دور، همة امور ورزش ملي نيز در حوزة وزارت آموزش و پرورش اداره 
نهاد  سازمان ها،  شدن  تخصصي تر  و  زمان  گذشت  با  ولي  مي شد، 
جديد سازمان تربيت بدني شكل گرفت كه هنوز براساس قانون چند 
دهة گذشته خود اداره مي شود. اميد آن كه روزي اين قانون به روز 
با ورزش ملي، هدف مند  تعامل ورزش دانش آموزي  شود و در آن 

شود و جنبة حقوقي پيدا كند. با اين همه، تا آن زمان 
نبايد فراموش كنيم كه هر گونه كمك سازمان 

تربيت بدني به ورزش دانش آموزي، در اصل 
ورزشي  برنامه هاي  پيشرفت  به  كمك 

همان سازمان است.
يادآوري  با  نداشت  قصد  نگارنده، 
دو نكتة باال درصدد عيب جويي برآيد 
در  بهار  آغاز  در  كه  است  پنداري  كه 
دليل،  همين  به  است.  زنده  دلش 

براي  بهتر  فردايي  به  پاي بندي  براي 
ورزش دانش آموزي، باز هم از حافظ مدد 

مي گيريم:
شكر آن را كه دگر باره رسيدي به بهار

بيخ نيكي بنشان ديدة تحقيق بجوي
دو نصيحت كنمت بشنو و صد گنج ببر

از ره عيش درآي و به ره عيب مپوي
سردبير
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و خاك خورده هاي  آفتاب سوخته ها  از  يكي  به سراغ  بار  اين 
حياط مدرسه رفتيم. كسي كه زمين  ورزش، خانة وي و دانش آموزان 

مدرسه، اعضاي خانواده اش بودند.
تربيت معلم  مركز  دوم  و  اول  دوره هاي  دانش آموختگان 
را  او   ۶۱ و   ۶۰ سال هاي  ورودي هاي  يعني  تهران،  چمران  شهيد 

مي شناسند. 
كه  ورزشي  معلم  و  تربيت بدني  دبير  حسين زاده  احمد 
سال هاست فعاليت مطبوعاتي دارد او يك هنرمند است و هنرش را 
هم صرف  ورزش و تربيت بدني كرده است وي هرگز از اين وادي 
در  مستمر  فعاليت  سال  سي  از  پس  حسين زاده  است.  نبوده  دور 
ورزش آموزشگاه ها، اول مهر امسال بازنشسته شد. احمد حسين زاده 
از اوايل سال ۶۱ با مجلة ورزش و ارزش همكاري خود را آغاز كرد. 
سالي  و چند  مجله  فني  مدير  زماني  و  انتشارات  كارشناس  مدتي 
آموزشي  تكنولوژي  دفتر  تجسمي  هنرهاي  مسئول  كارشناس  هم 
بود. دانش آموختة كارشناسي تربيت بدني و كارشناس فني نقاشي 
از دانشگاه هنر تهران، از نفرات برتر و برگزيدة اولين دورة مسابقات 
و  هنر  مسابقه  اول  نفر  و  كشور  معلمين  ورزشي  فرهنگي،  علمي، 
نفر  حجم،  و  برجسته  نقش  رشتة  در  المپيك  ملي  كميتة  ورزش 
ستادي  حوزة  كاركنان  شطرنج  و  جسماني  آمادگي  مسابقات  اول 
وزارت آموزش و پرورش و ... است. مديريت اجرايي برگزاري مسابقات 

اين  است كه  فعاليت هايي  از جمله  آموزشگاه هاي كشور،  قهرماني 
معلم ورزش در طول خدمتش عهده دار بوده است.

معرفي  را  خودتان  ما،  مخاطبان  بيش تر  آشنايي  براي 
كنيد.

دو نفر پچ پچ كنان از فردي كه مشغول نماز خواندن بود، تعريف 
و تمجيد  مي كردند و با آب و تاب از خوبي ها و سجاياي اخالقي و 
كارهاي خيرش سخن مي گفتند. آن فرد در حال عبادت، صحبت ها 
را هم مي شنيد، طاقت نياورد و با اشارة دست نشان داد كه دو بار 
هم به مكه مشرف شده است و به نماز خواندن ادامه داد! اميدوارم 

اين حكايت شامل حال ما نشود.
با سالم و اداي احترام به معلمان و همكاران محترم و زحمت كش 
ورزش و تربيت بدني، مخاطبان گرامي مجله رشد آموزش تربيت بدني، 
جناب عالي و دست اندركاران مجلة، بايد صادقانه عرض كنم آن چه در 
طول سي سال خدمت، هيچ گاه فراموش نشد و متوقف نماند، ارتباط 
نزديك با محيط دوست داشتني مدرسه و دانش آموزان بود. تالش براي 
يادگيري، دانش افزايي و ارتقاء و توسعة مهارت هاي پايان  ناپذير حرفه اي 
برايم در اولويت قرار داشت. چون هر اندازه وسعت و دامنة اطالعات مان 
بيشتر باشد، توانايي ما براي برداشت از محيط بيشتر مي شود و آن چه كه 
من از محيط مدرسه و دانش آموزان فرا گرفته ام در هيچ محيط ديگري 

نياموخته ام و به همين سبب خود را مديون الطاف الهي مي دانم. 

رسيدن به هر هدفی دور از
 دسترس نيست

گفت و گو با احمد حسين زاده
گفت وگو: جمشيد رمضاني

گفت وگو
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ارزيابي  چگونه  را  كشور  مدارس  در  تربيت بدني  جايگاه 
مي كنيد؟ 

با سابقه  با مقدمه اي كوتاه شروع كنم. همكاران  اجازه بدهيد 
از  اول پس  در سال هاي  كه  دارند  ياد  به  به خوبي  پيش كسوت  و 
پيروزي انقالب و شروع جنگ تحميلي و آغاز دفاع مقدس با توجه 
را عامل تخدير و استعمار  بر جامعه كه مثًال فوتبال  به ّجو حاكم 
و  نبود. مسئولين  برخوردار  مناسبي  از جايگاه  مي دانستند، ورزش 
با  ديدار  و  ارتباط  با  كردند  سعي  برهه  آن  در  ورزش  برنامه ريزان 
مراجع عظام و مسئولين نظام و بر پايي همايش ها و هم چنين فعاليت 
مناسبي  فرهنگي  زمينة  رسانه ها،  و  مطبوعات  عرصة  در  گسترده 
براي فعاليت هاي ورزشي ايجاد كنند. چاپ مجموعه كتاب هاي نيرو 
و نشاط، كتاب هاي مباني تربيت بدني در اسالم و درج ديدگاه هاي 
علماي اسالم در اين مجموعه ها و گردآوري و چاپ احاديث و آيات 
قرآن كه به ضرورت پرداختن به فعاليت هاي ورزشي اشاره داشتند، 

در اين راستا بود.
اين تالش ها در زماني انجام مي گرفت كه پوشيدن لباس ورزشي 
معلمان ورزش، در حياط مدرسه كاري زشت به حساب مي آمد، به 
ورزش قهرماني توجهي نمي شد و ورزش آموزشگاه ها جايگاه قانوني 

مناسبي نداشت و امور ورزش به صورت رفاقتي انجام مي شد.
نظر  اعمال  و  متخصص  نيروي  كمبود  ورزش،  معاونت  حذف 
افراد غير متخصص، كمبود بودجة ورزشي، حذف معلم ورزش دورة 
ابتدايي و... همه دست به دست هم داده بود تا ورزش آموزشگاه ها 
به  رغم وعده هاي اميدوار كنندة مسئولين، ره به جايي نبرد. امروز 
اما بخشي از مشكالت هنوز وجود دارد، اگرچه بسياري از مسائل هم 
حل شده است و اميدواري روبه فزوني دارد. امروز نپوشيدن لباس 
براي دورة  ورزشي در زمين و كالس ورزش خالف مقررات است. 
ابتدايي معلم ورزش استخدام شده، امكانات ورزشي تا حدي افزايش 
يافته و قوانيني براي بهبود فضاهاي ورزشي در ساخت مدارس تازه 
ايده آل  جايگاه  به  رسيدن  تا  هنوز  اما  است،  شده  تدوين  تاسيس 

فاصلة زيادي داريم.

خودش  حقيقي  جايگاه  به  چگونه  مدارس  در  تربيت بدني 
خواهد رسيد؟ 

ويژه  به  استخدام در مدارس  نحوة  اتخاذ شود كه  ترتيبي  اگر 
در دورة ابتدايي داراي چنان جاذبه اي باشد كه پذيراي متخصصان 
استعدادهاي  و  توانايي ها  به  توجه  با  متعهد شود،  و  تحصيل كرده 
از  دور  هدفي  هر  به  رسيدن  بوم،  و  مرز  اين  فرزندان  در  نهفته 

دسترس نيست.
و  دوره هاي ضمن خدمت  برگزاري  با  مي توان  كوتاه مدت  در 
اميدوارتر  آينده  به  انگيزه،  با  و  جوان  نيروهاي  براي  دانش افزايي 
شد. عالوه بر اين، با هماهنگي الزم با ساير نهادهاي متولي ورزش 
و جلوگيري از اقدامات موازي، جايگاه ورزش را تبيين كرد تا براي 

نيل به اهداف بزرگ تر تالش و جديت بيش تري صورت بگيرد.
مدارس  در  تربيت بدني  درس  و  ورزش  به  خانواده ها  نگاه 

چيست و آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
با گسترش وسايل ارتباط جمعي به ويژه رسانه هاي شنيداري 
در  آن  نقش  و  تربيت بدني  و  ورزش  ارزش هاي  اشاعة  و  ديداري 
سالمتي و شادابي، اكثر خانواده ها به نقش و ارزش ورزش پي برده اند 

و به آن اهميت مي دهند.
اكنون مي توان با فرهنگ سازي مناسب و با گسترش فعاليت هاي 
انجمن اوليا و مربيان در مدارس، از مشاركت  آن ها در جهت رشد 

و پويايي ورزش مدد گرفت.
دادن  قرار  اختيار  در  زمينه،  اين  در  خوب  طرح هاي  از  يكي 
فضاهاي ورزشي موجود در مدارس به خانواده هاست. در اين طرح، 
آن ها با فرزندانشان در ايام تابستان در مدرسه ورزش مي كنند و با 

دوره هاي  برگزاري  با  مي توان  مدت  كوتاه  در 
نيروهاي  براي  دانش افزايي  و  خدمت  ضمن 

جوان و با انگيزه، به آينده اميدوارتر شد
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لمس كردن مشكالت از نزديك، در رفع آن مشاركت مي كنند. (اين 
طرح با مشاركت شهرداري ها در بعضي از نواحي مشهد برگزار شد 

و نتايج مثبتي داشت).

چيست؟  تربيت بدني  درس  شدن  مدون  مورد  در  نظرتان 
آيا كتاب درسي براي معلم و دانش آموز الزم است؟

به  رسيدن  براي   هفتاد  دهة  در  دارم  به خاطر  كه  تا جايي 
اين جايگاه تالش هايي صورت گرفت و از برخي كشورهاي شرق 
آسيا كه در اين زمينه پيش گام بودند مجموعه كتاب هاي درسي 
ورزش، گردآوري شد و مورد بررسي قرار گرفت، اما براي تدوين 
و اجرايي كردن آن بستر و زير ساخت هاي مناسب موجود نبود 
ساعات  به  دادن  نظم  براي  زمان  همان  در  نيست.  هم  هنوز  و 
ملي  و  استاندارد  معياري  تهية  جمله  از  شده  اقداماتي  ورزش 
براي دانش آموزان مقاطع مختلف كه با تغييراتي اندك هنوز در 

مدارس استفاده و اجرا مي شود.
جاي اميدواري است كه با پي گيري تالش هاي انجام شده در 

گذشته، شاهد تدوين كتاب ورزش براي دانش آموزان باشيم.

آيا  است؟  چگونه  ورزش  درس  به  دانش آموزان  نگاه 
مي توان اين نگاه را متحول كرد؟

تحقيقي جهاني، با ارائة پرسشنامه هايي با سؤاالت يكسان از 
دانش آموزان گروه هاي سني مختلف انجام گرفته، نتايج به دست 
آمده از اين تحقيق ـ به رغم فرهنگ و اوضاع اقتصادي متفاوت، 
ورزشي  فعاليت هاي  عاشق  آن ها  بود.  يكنواخت  تقريبًا  و  مشابه 
ورزش  ساعات  در  وافر  عالقه اي  و  باال  انگيزه اي  با  و  هستند 
حضور دارند، احترام و جهت دادن به عالقة آن ها، برنامه ريزي و 
از جمله  معلمان  به  توجه الزم  و  ورزش  براي درس  سامان دهي 

مهمترين اقدامات در اين زمينه است.

و  چالش ها  چه  با  تربيت بدني  درس  برنامه هاي  اجراي  در 
موانعي روبه رو بوده ايد و چگونه مي شود بر آن ها غلبه كرد؟

ادامة  در  از تحصيل،  فراغت  از  دانش آموزان پس  از  بسياري 
فراگرفته اند  تحصيل  دوران  در  كه  را  دروسي  اغلب  زندگي  روند 
آموزش و پرورش  از  كه  انتظاري  مي سپارند.  فراموشي  بوتة  به 
آموزش  كنار  در  پرورش  بخش  به  توجه  مي رود  آن  خروجي  و 
روحي،  وضعيت  از  حداقلي  شناخت  داراي  بايد  فرد  هر  است. 
خود  بر ناتواني هاي  غلبه  راه هاي  و  باشد  خود  جسماني  و  رواني 
به  پرداختن  زندگي،  تداوم  براي  سالم  بدني  داشتن  بداند.  را 
با توجه به كشف و شكوفايي آن ها  فعاليت هاي ورزشي و هنري 
و  نگارشي  و  كالمي  مناسب  ارتباط  برقراري  تحصيل،  دوران  در 
اغلب دانش آموختگان در  از جمله مواردي است كه متأسفانه   ...
دوران  در  زيرا  دارند،  مشكل  آن،  از  بخشي  در  يا  زمينه ها  اين 
تحصيل به درس هايي مثل هنر، ورزش، نگارش و ادبيات فارسي 
به  توجهات ظاهري  تمام  با  پرورشي  كم توجهي مي شود. ساعات 
به  راه  ارزشيابي  و  نظارت  سيستم  در  ضعف  دليل  به  شايد  آن، 

نبرده اند. جايي 
حوزة  از  خارج  تصميم گيري  نهادهاي  به  مشكالت  از  برخي 
تغيير  نيازمند  آن ها  رفع  براي  لذا  مي گردد،  بر  آموزش و پرورش 
نيازمند  اين نهضتي فرهنگي و  نگرش در كل جامعه هستيم كه 

زمان، اما ضروري و پر اهميت است.

جايگاه ابتكارات معلم در اجراي درس تربيت بدني چگونه 
بايد آزاد باشد و خودش براي  مي بينيد؟ آيا معلم ورزش 

برنامه ريزي كند؟ درس 
ارزشيابي  و  باشد  قبل مشخص شده  از  تدريس  اهداف  اگر   
در پايان مراحل گوناگون برنامه صورت گيرد، نه چگونگي اجراي 
اجراي  در  او  ابتكارات  باشد،  تخصص  داراي  و  آگاه  معلم  و  آن 
برنامه ها نقش اساسي دارد در امور فقهي شما يا مقلد هستيد يا 
تا در حيطة كار  بايد تالش و همت نمايد  خبره و مجتهد. معلم 

خود مجتهد شود و تا زماني كه مجتهد نشده بايد مقلد باشد.

بيان نماييد. انتقاد يا پيشنهادي داريد  اگر 
براي  تربيت بدني  ارشد  كارشناس  همكاران  از  جمعي  با 
به  قبلي  وقت  تعيين  با  اصالحي  ورزش هاي  كلينك  راه اندازي 
دو  حدود  ايشان  رفتيم.  آموزش و پرورش  محترم  رياست  ديدار 
پايان  در  و  داد  گوش  ما  به حرف هاي  دقت  و  حوصله  با  ساعت 
است  بار  اولين  براي  خدمتم  دوران  طول  در  گفت:  هيجان  با 
پي گير  و  مي كنند  علمي  بحث  ورزشي  همكاران  مي بينم  كه 
امري حياتي و مهم هستند و در پايان امر كردند مساعدت الزم 
انجام پذيرد. اين نگرش در حال تسري و اشاعه است و اميدوارم 
و  تن  سالمت  آيندة  كنندة  تامين  و  حركتي  فقر  كنندة  جبران 

روان نسل آتي مان بشود.

پي نوشت
۱. تالش هاي بزرگواراني چون آقايان: درگاهي، سجادي، رضوي، گاييني، خاكي 

زنده ياد همواره معلم محمد شاه حسيني و ... قابل ستايس و تقدير است.
۲. در زمان مسئوليت آقاي اعلمي در استان خراسان رضوي

۳. پايان نامة دكتراي آقاي جواد آزمون

اگر ترتيبي اتخاذ شود كه نحوة استخدام 
در مدارس به ويژه در دورة ابتدايي داراي 
چنان جاذبه اي باشد كه پذيراي متخصصان 
به  توجه  با  شود،  متعهد  و  كرده  تحصيل 
توانايي ها و استعدادهاي نهفته در فرزندان 
اين مرز و بوم، رسيدن به هر هدفي دور از 

دسترس نيست

آن چه كه من از محيط مدرسه و دانش آموزان 
فرا گرفته ام در هيچ محيط ديگر نياموخته ام
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اينترنت و نقش آن
 در مديريت ورزشي
مير حسن سيد عامري، استاديار مديريت ورزشي دانشگاه اروميه
مير محمد كاشف، استاديار مديريت ورزشي دانشگاه اروميه
سيد حسن محسنيان فر، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت ورزشي دانشگاه اروميه

كليدواژه ها: فناوري اطالعات، اينترنت تكنولوژي، شبكه وب، 
مديريت محتوا.

مقدمه
خلقت  اوان  از  انسان  كه  مي يابيم  در  گذشته،  به  نگاهي  با 
از فناوري هاي اطالعاتي بهره برده است. تنوع و  تاكنون، به نوعي 
توسعه در فناوري اطالعات، از اواخر قرن بيستم شروع شد. پيشرفت 
سريع فناوري، فرآيند ها و ارتباطات نيروي انساني را نيز تغيير داده 

است. توسعه و ارتقاء فناوري اطالعات از مهم ترين محورهاي توسعه 
توسعة  جهان،  كشورهاي  از  بسياري  و  مي آيد  شمار  به  جهان  در 
از مهم ترين زير ساخت هاي توسعة همه جانبه  را  فناوري اطالعات 

خود قرار داده اند. 
بي ترديد  و  داده  رخ  بزرگي  تحوالت  اطالع رساني،  دانش  در 
استفاده از رايانه، به ويژه شبكه هاي رايانه اي و بانك هاي اطالعاتي، 
نه چندان  آينده اي  در  و  است  گذاشته  دانش  اين  بر  زيادي  تأثير 

@

e
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دور، شبكة جهاني اطالعاتي در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. 
اگر امروز به فكر برنامه ريزي صحيح براي انتخاب بهينه در زمينة 
نخواهيم  فردا  نباشيم،  رايانه اي  شبكه هاي  و  اطالعاتي  بانك هاي 
توانست حتي با شتاب زدگي، خود را از آن عقب ماندگي حيرت آور 

برهانيم.
اين فناوري ها و به طور خاص اينترنت و شبكة وب پيوسته، در 
زندگي روزمره مردم نقش دارند. افراد هنگام حضور در شبكه، كوله 
به همراه  را  اجتماعي خود  و  و تجربه هاي فرهنگي  از دانش  باري 
مي آورند و در عين حال تحت تاثير اطالعات و تعامل هاي درون آن 

قرار مي گيرند.
در جهان امروز، نقش اينترنت به عنوان يك ابزار اطالع رساني 
بيشتري  سهولت  با  اطالعات،  و  خدمات  ارائة  براي  سريع  و  قوي 
مطرح است. با توجه به اهميت روز افزون استفاده از اينترنت به عنوان 
مهم ترين ابزار گردش سريع اطالعات در مسير توسعة ملي و نزديك 
شدن به واقعيت يك پارچگي جهاني در اغلب كشورها، شناخت و 
تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر گسترش استفاده از اينترنت مي تواند 

كشورها را براي ايجاد بستر هاي مناسب آن ياري نمايد.
اطالعات،  فناوري  مظاهر  مهمترين  از  يكي  به عنوان  اينترنت 
امروزه نقش بسيار عمده اي را در ايجاد تحوالت مربوط به جهاني 
شدن ايفا مي كند. در حالي كه زمان چنداني از شكل گيري و استفاده 
از اين تكنولوژي  نمي گذرد در اغلب كشورهاي دنيا نرخ استفاده از 
آن در ميان دولت ها، شركت هاي بزرگ و كوچك و حتي خانوارها 

رشد چشم گيري داشته است.
ابعاد حيات  تمامي  در  اطالعات  فناوري  از  استفاده  موازات  به 
بشري، جهان به سرعت در حال تبديل شدن به يك جامعة اطالعاتي 
شبكه جهان  به ويژه آخرين دستاورد آن، يعني  و  اينترنت  است. 
به وجود  اطالعات  فناوري  در  بزرگي  تحول   (www) وب  گستر 
آورده و تمام فعاليت هاي امروز بشر را به نوعي تحت تأثير خود قرار 
داده است. در واقع اينترنت با قابليت ها و امكاناتي كه در اختيار ما 
قرار مي دهد فصل نويني در دسترس پذيري اطالعات و ارتباطات 

انساني محسوب مي شود.
سرعت گسترش اين تكنولوژي به حدي است كه تمام جوانب 
گفته  دليل  همين  به  است.  داده  تغيير  را  بشري  روزمره  زندگي 
را  تكنولوژي  اين  از  استفاده  در  كافي  مهارت  كسي  اگر  مي شود، 
نداشته باشد؛ مانند فردي بي سواد در ايجاد ارتباط با ديگران دچار 
مشكل خواهد شد. به همين صورت اگر شركت ها و سازمان ها خود 
را با اين تغييرات گسترده و همه جانبه هماهنگ نسازند، به سرعت 
از عرصة تجارت حذف خواهند شد. برعكس آن هايي كه خود را با 
برنده  فشرده  رقابت  اين  در  مي توانند  كنند،  هماهنگ  پديده  اين 

باشند.
استفاده از اينترنت در بين نسل جديد جامعه در حال گسترش 

است و بخش مهمي از زندگي افراد را تشكيل مي دهد. امروزه، براي 
خريد، جمع آوري اطالعات، رزرو و خريد بليط مسابقات، گفت و گو 
با ساير كاربران و بسياري از فعاليت هاي ديگر از اينترنت استفاده 
مي شود، آن گونه به نظر مي رسد كه هيچ جنبه اي از زندگي نيست 

كه تحت تأثير اين دهكدة جهاني قرار نگرفته باشد.
اينترنت اولين انجمن و كتاب خانة سراسري است و هر فردي در 
هر زماني مي تواند در آن شركت كند و هرگز بسته نمي شود. عالوه 
بر اين، اهميتي ندارد كه چه كسي هستيد، ورودتان هميشه خوش 
آمد گفته مي شود، هرگز به خاطر نوع لباس، رنگ پوست، يا مذهب 

خود از چيزي محروم نمي شويد.

مديريت و اينترنت 
بحث مديريت اينترنت در سطح خرد و كالن، رقابت هايي را در 
عرصة اين وسيلة ارتباطي به وجود آورده است. به عنوان پديده اي 
كه بسيار سريع همة جهان را در نورديد. اينترنت در مقولة نيروي 
انساني، نيازمند مديريت در سطح نظارت، هدايت و مديريت است. 
به عنوان پديده اي كه مقولة مرز را در هم شكسته و تعريف جديدي 
آن ها  رأس  در  و  كشور  چند  آورده،  وجود  به  بين الملل  روابط  از 
سخت افزاري،  و  اطالعاتي  اشاعه دهندگان  عنوان  به  متحده  ايالت 
داعية مديريت و راهبري اين پديده را دارند. اما ماهيت مديريت در 
اينترنت با ديگر وسايل ارتباطي فرق مي كند، اوًال مديريت واحدي 
عرصة  در  وقتي  كه  مي كنند  احساس  كاربران  و  افراد  ثانيا  ندارد. 
اينترنت هستند كسي نمي تواند براي آن ها تعيين تكليف كند. ثانيًا 
مي كند.  فرق  جمعي  رسانه هاي  ديگر  با  اينترنت  فيزيكي  ساختار 
اينترنت مجموعه اي از شبكه هاي به هم پيوسته در سراسر جهان 

اين شبكه،  از  قسمت  يا چند  يك  افتادن  كار  از  كه  است 
باعث از كار افتادن شبكه نمي شود.

پيامدهاي اينترنت بر زندگي
جامعه  در  وسيعي  طور  به  رايانه  فناوري 
جنبه هاي  تمامي  با  و  كرده  پيدا  گسترش 
آموزش،  كار،  محل  تا  منزل  از  افراد  زندگي 
است.  شده  تلفيق   ... و  خريد  بانكي،  خدمات 

رشد روزافزون كاربران اينترنت در جهان، زندگي 
انسان ها را دگرگون كرده است. طي ده سال 

اخير اينترنت به يك ابزار مهم ارتباطي ميان 
تمامي اقشار جامعه تبديل شده است و 

اطالعات،  به  آني  دسترسي  براي  ما 
انواع  تمامي  اختصاصي،  ارتباطات 
روابط  تجاري،  كاربردي،  برنامه هاي 
كاري و نقل و انتقاالت مالي به آن 

@
رساني،  اطالع  ابزار  ديگر  از  اينترنت  متمايز  و  اصلي  مزاياي  از  يكي 
قابليت مشاركت افراد در آن است كه در ابزار ديگر نظير تلويزيون، 

راديو و ... وجود ندارد
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وابسته ايم.
انواع  و  اينترنت  پوششي  گسترة  و  فراگير  قابليت  به  توجه  با 
مختلف،  زمينه هاي  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  كاركردهاي 
استفاده از اين فناوري به ضرورتي اجتناب ناپذير در تمامي حوزه ها 
تبديل شده است. امكانات وسيع اين دنياي مجازي، به حدي است 
كه تمامي افراد خانواده را با هر نوع تفكر و سليقه مجذوب و معطوف 
را  اينترنت  از كاربران  اين ميان، طيف وسيعي  خود مي كندكه در 
جوانان تشكيل مي دهند. قابليت هاي چند رسانه اي۲ اينترنت، يعني 
غني  گرافيك  با  همراه  تصويري،  صوتي،  فايل هاي  دريافت  امكان 
با  اينترنت  كه  است  شده  باعث  اطالعات  دريافت  باالي  سرعت  و 
زندگي انسان امروزه گره بخورد و بسياري از افراد، خود را نيازمند 

آن احساس كنند.

ويژگي هاي اينترنت
به طور خالصه اينترنت داراي پنج ويژگي مهم است:

الف ـ چند رسانه اي بودن
ب ـ فوق متن

ج ـ تعاملي بودن
د ـ داراي خصيصه بايگاني بودن

ه ـ مجازي بودن
 

الف ـ  چند رسانه اي بودن: اصطالح چند رسانه اي، به معني 
كاربرد رسانه هاي مختلف براي انتقال اطالعات است.

متفاوت  سنتي  متن خطي  با  اينترنت  متن:  فوق  ـ  ب 
است و پيوندهاي مربوط را ارائه مي كند. متون آموزشي سنتي 
كامًال به صورت خطي ارائه مي شوند. خطي بودن، عمًال 
خود را در دست يابي به اطالعات مورد نظر خود، 
اصطالح و  مي كند  محدود  كوتاه  زمان  در 

بدون  محيط  معني حركت  به    Hyper
محدوديت هاي خطي و توالي 

اين محيط است.
تعاملي  ـ  ج 
زمينة  اينترنت  بودن: 
تعاملي  و  متقابل  ارتباط 
فعاليت هاي  و  سازمان ها  افراد، 
كم ترين  بدون  و  مي كند  فراهم 
هر  با  مي تواند  انسان  محدوديتي 
تعامل  است،  خود  پيرامون  آن چه 

داشته باشد.
د ـ داراي خصيصه بايگاني بودن: 
اطالعاتي  داده هاي  به  دسترسي   امكان 
و  مقايسه  و  آن ها  جست و جوي  متفاوت، 

سازماندهي اطالعات را مي دهد.
فرد  اينترنت  در  بودن:  مجازي  ـ  ه 
در  دارد.  كار  و  سر  مجازي  واقعيت  با 
با  را  جهان  كاربر  فضايي،  چنين 

ادراك بي واسطه تجربه مي كند. در فضاي، مجازي، فاصلة فيزيكي 
از بين مي رود. حتي اگر تلويزيون و تلفن اين خصوصيت را داشته 
باشد، مردم اينك قادرند هم زمان وارد بحث و گفت وگو شوند وفارغ 

از مكان اقليمي خويش، تعامل اجتماعي داشته باشند.

اينترنت و ورزش 
شدن  بزرگ  و  اينترنت  از  استفاده  گرفتن  سرعت  به  توجه  با 
شهرها و رشد فزاينده ي جمعيت و همين طور افزايش تعداد و تنوع 
اماكن ورزشي و هم چنين عالقة زياد عموم مردم به ورزش و نبود 
و يا كمبود سيستم هاي اطالع رساني سريع و راحت و در دسترس، 
طراحي سيستم اطالع رساني و مديريتي بر مبناي اينترنت و وب 
در اين زمينه بيش از پيش احساس مي شود كه باعث صرفه جويي 
روش هاي  و  اطالعات  صحت  و  دقت  افزايش  و  هزينه  و  زمان  در 
دسترسي و بهره گيري از آن ها با راه اندازي اين سيستم ها مي گردد.

اماكن  گستردة  و  كامل  سيستم هاي  چنين  نبود  يا  و  كمبود 
اماكن  اين  برنامه ريزي را براي مديران  ورزشي در گذشته و حال، 
اطالعات  شبانه روزي  بودن  دسترس  در  مي سازد.  دشوار  و  سخت 
براي  را  قيمتي  گران  و  فوق العاده  فرصت  فني،  و  دقيق  اينترنتي 
اطالعات  اين  بودن  دسترس  در  مي سازد.  فراهم  مربوط  مديران 
زمينه هاي  مختلف،  ورزشي  اماكن  سرويس هاي  و  خدمات  از 
ارزشمندي را براي استفادة مردم و كمك به آن ها به منظور انتخاب 
مكان، زمان و كيفيت اماكن ورزشي دلخواه خود، ايجاد مي نمايد و 
بستر مناسبي را به منظور نظارت و بررسي عملكرد اماكن ورزشي 

به وجود مي آورد.
امروزه با پيشرفت هاي علمي و فناوري به دست آمده در زمينة 
ارتباطات و سيستم هاي اطالع رساني، به ويژه شبكة اينترنت به عنوان 
ابزاري سريع و در دسترس و با عنايت به تعيين و تثبيت استانداردها 
و شاخص هاي فني و بين المللي اماكن ورزشي، لزوم استفادة مديران 
بسيار  اطالعات  قبيل  اين  از  ورزشي  و  عمراني  امور  برنامه ريزان  و 

اهميت دارد.

(CMS) ۳سيستم هاي مديريت محتوا
 Content Management system مخفف عبارت CMS
است كه به معناي سيستم مديريت  محتواست و به نرم افزارهايي 
ايجاد، ثبت، بروز رساني  گفته مي شود كه نظام قابل مديريتي در 
اطالعات، تصويب و نشر داده ها (محتوا) و بازيابي اطالعات را فراهم 

مي آورند.
CMS     يا سيستم هاي مديريت محتوا، نرم افزارهايي هستند 
مبتني بر وب براي ايجاد و كنترل وب سايت ها. اين نرم افزارها توانايي 
ايجاد يك وب  سايت حرفه اي را بدون داشتن اطالعات تخصصي در 
بودن  غني تر  البته  مي دهند.  ما  به  وب  مديريت  و  طراحي  زمينة 

اينترنت اولين انجمن و كتاب خانة سراسري @
است و هر فردي در هر زماني مي تواند در آن 

شركت كند و هرگز بسته نمي شود

e
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به دست  بيشتر  هرچه  كنترل  باعث  سيستم ها  اين  كاربر  اطالعات 
مديريت  سيستم هاي  مي شود.  كامل تر  و  بهتر  وب سايتي  آوردن 
محتوا براساس زبان هاي برنامه نويسي گوناگوني نوشته مي شوند كه 
پر كاربردترين و معروف ترين آن ها PHP و ASP است. توجه كنيد 
اگر  مثًال  و  نيست  بي دانشي  بيانگر  سيستم ها،  اين  از  استفاده  كه 
بخواهيم سايت هاي بزرگي مثل «ياهو» را كه داراي سايت هايي با 
صدها هزار صفحه هستند، به صورت دستي طراحي و كنترل كنيم، 

چه اتفاقي مي افتد؟
به  بايد  نكتة ديگري كه در مورد سيستم هاي مديريت محتوا 
عملكرد  اين  ست.  آن ها  كردن  شخصي  توانايي  كرد،  اشاره  آن ها 
مي شود،  نوشته  نرم افزارها  اين  براي  كه  وصله هايي  به وسيلة 
امكان پذير است. مثال با افزودن يا كم كردن هر كدام از اين وصله ها 
فرم  ايجاد  مثل  بدهيد.  به سايت خود  را  توانايي خاصي  مي توانيد 

تماس، تقويم، ساعات شرعي، گالري عكس، معرفي محصول و ...
در سال ۱۹۹۵ تعداد كاربران اينترنتي تنها ۱۳ ميليون نفر در 
سراسر جهان بود. اين در حالي است كه اين رقم در سال ۲۰۰۵ يعني 
فقط ده سال بعد به يك ميليارد نفر رسيد. اين رشد انفجاري موجب 
شد تا كاربران زيادي به لزوم استفاده از اينترنت و وب پي بردند و در 
فاصلة اين سال ها تعداد صفحات وب بر روي شبكة جهاني وب، به 
۶۰ ميليارد صفحه رسيد. اين نياز روزافزون، شركت هاي طراح وب 
را بر آن داشت تا با طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي جامع همه 
منظوره كه منطبق بر نياز اغلب مشتريان باشد و به صورت قالبي 
منعطف بتوان بيش تر وب سايت هاي اينترنتي را با آن ها راه اندازي 
يا  محتوا  مديريت  نرم افزارهاي  بعدها  را  نرم افزارها  اين گونه  كرد. 

CMS ناميدند.
CMSها مزاياي زيادي از قبيل صرفه جويي در ايجاد و به روز 
انعطاف پذيري بيش تر،  رساني وب سايت ها، پشتيباني مطمئن تر، 

امنيت باالتر وب سايت و ... را دارند.
از قابليت هاي يك سيستم مديريت محتوا مي توان به موارد زير 

اشاره كرد:
é ايجاد و ويرايش محتوا به تعداد نامحدود

تعريف  پيش  از  قالب  يك  براساس  دهي  و شكل  دهي  ساختار   é
شده

é برخورداري از زمان و هزينة بيش تر براي ارائه مطالب و محتواي 
اصلي در سايت

براي  آينده،  در  فني طراح سايت  مراجع  به  به رجوع  نياز  é عدم 
توسعه وب سايت و افزودن مطالب بيش تر

é عدم نياز به دانش فني به منظور پياده سازي وب سايت و درج 
محتوا و مطالب

é صرف وقت كمتر براي راه اندازي وب سايت
é صرف هزينة كمتر براي ايجاد يك وب سايت قدرتمند

(شخصي، تجاري، خبري، اطالع رساني، پرتال)
é پس به طور كلي بايد فقط هزينه اي براي طراحي اوليه با توجه 

به نياز سايت پرداخت.

 CMS مديريت بر مبناي وب و
همان طور كه گفته شد CMS يك نرم افزار مبتني بر وب است 
نشر  و  تصويب  نظارت،  رساني،  بروز  ايجاد،  مديريت،  امكانات  كه 
داده ها (محتوا) بر روي وب سايت را بدون نياز به مهارت و دانش 
فضاي  يك  در  كاربران،  سوي  از  وب  نشر  و  سازي  پياده  طراحي، 
استفاده  با  ورزشي  مديريت  در  مي آورد.  فراهم  آنان  براي  جمعي 
و  مديريت  مي توان  ورزشي،  اهداف  زمينة  در   CMS طراحي  از 
اينترنت را با هم تلفيق داد و همانند بسياري از كشورهاي پيشرفته 
يك مركز اطالع رساني و مديريتي جامع، سريع و شبانه روزي در 
زمينة ورزش ايجاد كرد. در اين پژوهش سعي شد با طراحي سيستم 
جامع اطالع رساني استخرهاي شناي اروميه (www.issp.ir) اين 
نياز در سطح شهر اروميه آورده شود، تا پس از مدتي بتوان آن را 
به تمام اماكن ورزشي شهر اروميه و در آينده اي نه چندان دور به 

تمامي شهرها و استان ها گسترش داد.
عالوه بر اطالع رساني جامع استخرهاي شناي شهر اروميه در 
گرفته شده  نظر  در  زير  موارد  استخرها  مديريتي   CMS طراحي

است:
مديران  با  رجوع  ارباب  متقابل  ارتباط  سيستم  طراحي   .۱

استخرها، اداره كل تربيت بدني و مدير سايت
يكي از مزاياي اصلي و متمايز اينترنت از ديگر ابزار اطالع رساني، 
قابليت مشاركت افراد در آن است كه در ابزار ديگر نظير تلويزيون، 
راديو و ... وجود ندارد. هم چنين ديگر ابزار اطالع رساني نظير تلفن، 
پيام كوتاه و ايميل كه ارتباط دو طرفه را براي افراد فراهم مي كنند. 
نيز محدوديت هاي مربوط به خود را دارند. مثًال نمي توان به تلفن، 
كرد.  پيدا  دسترسي  نظر  مورد  افراد  تمام  ايميل  يا  و  همراه  تلفن 
هم چنين عالوه بر اين، استفاده از ايميل به دليل محيط التين آن 
براي بسياري افراد عادي مشكل است، يا طرز كار آن را بلد نيستند 
و حتي بسياري افراد پست الكترونيك و ايميل ندارند. در اين راستا 
CMS مديريتي وب سايت براي انجام امور مديريتي و ارتباط ارباب 
براي مراجعيني كه  ادارة تربيت بدني،  با مديران استخرها و  رجوع 
كامًال  محيطي  در  و  اتوماتيك  طور  به  مي شوند،  سايت  وب  عضو 
فارسي، سيستمي شبيه پست الكترونيك ايجاد كرده تا اعضا بتوانند 
و  تربيت بدني  ادارة  استخرها،  مديران  نظر،  مورد  فرد  با  راحتي  به 
از  باشند. استفاده  ارتباط  يا مدير وب سايت به صورت متقابل در 
اين سيستم بدون محدوديت است و اعضا به تعداد دلخواه و در هر 
اندازه مي توانند پيغام هاي خود و ديدگاه ها، انتقادات و پيشنهادهاي 

اگر امروز به فكر برنامه ريزي صحيح براي انتخاب بهينه در زمينة بانك هاي 
با  حتي  توانست  نخواهيم  فردا  نباشيم،  رايانه اي  شبكه هاي  و  اطالعاتي 

@شتاب زدگي، خود را از آن عقب ماندگي حيرت آور برهانيم

@
از امكانات بسيار  é برخورداري 
مختلف  فعاليت هاي  براي  زياد 

در سايت
در  نرم افزار،  از  استفاده   é
گوناگون  اهداف  و  زمينه ها 

CMSها مزاياي زيادي از قبيل صرفه جويي در ايجاد و به روز رساني 
وب سايت ها، پشتيباني مطمئن تر، انعطاف پذيري بيش تر، امنيت 

باالتر وب سايت و ... را دارند

e
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خود را براي هر عضوي به طور خصوصي ارسال كنند. اين سيستم 
گرفته  نظر  در  اعضا  هر  براي  سايت  وب  مديريتي   CMSتوسط
شده است. براي تسهيل و دست رسي آسان تر به مديران استخرها، 
ادارة تربيت بدني و يا مدير وب سايت در كنار تمام صفحات سايت 

قسمتي به اين بخش اختصاص يافته است.
طور  به  استخر  هر  مورد  در  نظر سنجي  سيستم  طراحي   .۲

عمومي و خصوصي 
آن  بهتر  شناسايي  باعث  چيزي،  قبال  در  بازخورد  گرفتن 
مي گردد و نقاط قوت و ضعف آن بهتر نمايان مي شود. در طراحي 
اين وب سايت نيز سعي شده براي هر استخر و هر صفحة اطالعاتي، 
يك سيستم نظر سنجي و نظر خواهي از بازديد كننده ايجاد شود تا 
مديران با دريافت اين بازخوردها و نظرات بتوانند استخر خود را از 
ديد بازديدكنندگان بهتر بشناسند و نقاط قوت خود را تقويت كنند 
و براي اصالح نقاط ضعف خود بكوشند. نمونه هاي چنين سؤاالت و 
بازخوردهايي در وب سايت هاي اينترنتي بسيار مرسوم است و گاهي 
اساس كار وب سايت ها، بر پاية همين نظرات و مشاركت افراد است، 
همان طور كه فعاليت فروم ها و انجمن هاي اينترنتي بر اين اساس 
شكل گرفته است. اين سيستم مي تواند باز خورد را به سه شيوه، به 

مدير آن مجموعه انتقال دهد:
طراحي  پيش  از  سؤال  به  بازديد گنندگان  است  ممكن  الف) 
شده اي كه در باالي صفحة اطالعات هر استخر قرار مي گيرد پاسخ 

دهند، مانند مناسب بودن قيمت بليط.
ب) مراجعين نظر خود را به صورت متني و نوشتاري در پايين 

صفحة اطالعات هر استخر درج كنند.
ج) در صورتي كه بازديدكنندگان نخواهند انتقاد يا پيشنهاد يا 
بازديد كنندگان ديگر وب سايت  از سوي آن ها متوجه  پيغامي  هر 

و  نظر  مي توانند  طور گردد،  به  را  خود  پيشنهاد 
آن  مدير  به  مجموعه ارسال كنند.خصوصي 
چنين  از  بازخوردهايي، كمك زيادي استفاده 

مجموعه ها  اين  مديران  و به  مي كند 
و  قوت  نقاط  شناسايي  باعث 
و  مي شود  استخري  هر  ضعف 

در  زيادي  كمك  آن  دنبال  به 
آن  مديريت  آيندة  تصميم گيري هاي 

اصالح  يا  و  قوت ها  تقويت  براي  مجموعه 
ضعف ها مي كند.

۳. طراحي سيستم نظرسنجي در مورد 
وب سايت

بازخوردها،  شد  گفته  كه  همان طور 
مي شوند.  چيزي  بهتر  شناسايي  باعث 

براي  مي كوشد  نيز  سايت  وب  مدير 

ارائه هر چيز بهتر و مطلوب تر اين وب سايت، بازخوردها و نظرات 
بازديدكنندگان را دريافت كند. بدين منظور مدير وب سايت سؤاالت 
دسترسي  قابل  سايت  صفحات  تمام  از  كه  را  نظرسنجي هايي  و 
است، در آن قرار مي دهد تا بازديدكنندگان با پاسخ به اين سؤاالت 
مديريت وب سايت را براي ارائة سيستمي مطلوب تر و كارا تر ياري 
كنند. هم چنين بازديد كنندگان در قسمت « ارتباط با ما» انتقادات، 
پيشنهادها و نظرات تكميلي خود را براي مدير وب سايت به صورت 
وب  مديريتي   CMSتوسط بخش  اين  نمايند.  ارسال  خصوصي 

سايت پشتيباني و اجرا مي شود. 
۴. طراحي سيستم اصالح و به روز رساني هر يك از استخرها، 

توسط مدير آن مجموعه
سايت  وب  يك  فاكتورهاي  مهم ترين  از  يكي  رساني،  به روز 
اطالعات  پراكندگي  و  گستردگي  به  توجه  با  است.  اطالع رساني 
اعمال  هم چنين  و  به روزرساني  جامع،  و  گسترده  وب  صفحات 
تغييرات و اصالح خطاها فقط توسط يك فرد امكان پذير نيست و 
اين امر بايستي توسط چند نفر و يا چند گروه انجام شود. انجام كار 
گروهي، كارها را ساده تر مي كند و باعث به روز رساني هميشگي وب 
سايت مي شود كه اين امر به تداوم فعاليت وب سايت كمك زيادي 
مي كند. در اين راستا اين وب سايت چنين قابليتي را فراهم كرده تا 
اين امر توسط مديران استخرها انجام پذيرد. بهترين فرد براي به روز 
رساني اطالعات يك استخر، به اعمال اين تغييرات بپردازد. در اين 
اطالعات  ويرايش  و  تغيير  به  فقط مجاز  استخر  مدير هر  سيستم، 
مربوط به استخر خود است. با چنين قابليتي و همكاري مسئولين 
و مديران استخرها سبب مي شود وب سايت هميشه به روز باشد و 

فعاليت به طور هميشگي توسط مديران استخرها ادامه يابد.
توسط  اماكن  تمام  رساني  به روز  و  اصالح  سيستم  طراحي   .۵

e گرفتن بازخورد در قبال چيزي، باعث شناسايي بهتر آن
مي گردد و نقاط قوت و ضعف آن بهتر نمايان مي شود

@
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از طراحي CMS در زمينة اهداف ورزشي،  با استفاده  در مديريت ورزشي 
مي توان مديريت و اينترنت را با هم تلفيق داد و همانند بسياري از كشورهاي 
پيشرفته يك مركز اطالع رساني و مديريتي جامع، سريع و شبانه روزي در 

@زمينة ورزش ايجاد كرد
اداره كل تربيت بدني استان.

فعاليت هايي كه  ناظر كل،  واحد و يك  در ساية يك مديريت 
توسط چند نفر يا چند گروه صورت مي گيرد، بهتر به انجام مي رسد 
احتمالي  و خطاهاي  انحرافات  از  و هم چنين  و منسجم تر مي شود 
جلوگيري مي گردد. در بحث مديريت ورزشي، اداره كل تربيت بدني 
باالترين نهاد مديريت ورزشي يك شهر است به همين منظور براي 
و كل صفحات  استخرها  تمام  اطالعات  بر  كلي  نظارت  و  مديريت 
وب سايت دسترسي داشته باشد و در صورت وجود اشتباه يا اعمال 
نظر، ديگري بتواند آن ها را ويرايش، اصالح و يا به روز رساني كند. 
چنين قابليتي براي اداره كل تربيت بدني توسط CMS مديريتي 
وب سايت در نظر گرفته شده و يك بخش مديريتي براي سهولت 

انجام چنين اعمالي در اختيار اداره تربيت بدني قرار گرفته است.

نتيجه گيري
در  سيستمي  چنين  وجود  و  طراحي  گفت  مي توان 
هم چنين  و  شنا  استخرهاي  اطالع رساني  و  مجازي  مديريت 
اغلب  به عالقة  توجه  با  و  است  بوده  مفيد  اماكن ورزشي  ديگر 
آن ها  اطالعاتي  نيازهاي  مفرح،  ورزشي  رشتة  اين  به  افراد 
با  توانسته اند  افراد  و  شده  برطرف  سيستمي  چنين  وجود  با 
اطالعات  و  موقعيت جغرافيايي  و  اروميه  استخرهاي شهر  تمام 
نظر  و  عالقه  مورد  استخر  و  شوند  آشنا  بيشتر  آن ها  به   مربوط 
دريافت  با  استخرها  مديران  هم چنين  نمايند.  انتخاب  را  خود 
وب  به  مراجعه كنندگان  پيشنهادهاي  و  انتقادات  بازخوردها، 
سايت، براي ارائة خدمات هر چه مطلوب تر خود بكوشند. ادارة 
 CMS طريق  از  و  كل  مدير  يك  عنوان  به  نيز  تربيت بدني 
را  استخرها  فعاليت هاي  تمامي  مي تواند  سايت  وب  مديريتي 
مكاني  موقعيت  به  توجه  با  هم چنين  نمايد.  كنترل  و  مديريت 
برخي  در  شنا  استخر  وجود  عدم  و  شنا  استخرهاي  جغرافيايي 
در  منطقه،  يك  در  استخرها  اكثر  بودن  متمركز  و  مناطق 
رفع  جهت  در  آينده،  مديريتي  تصميمات  و  سازها  و  ساخت 
و  تربيت بدني  ادارة  هم چنين  بكوشد.  مباحث  و  مشكالت  اين 
سؤاالت  و  سنجي ها  نظر  درج  با  مي توانند  استخرها  مديران 
موضوع  آن  دربارة  را  افراد  بازخورد  و  پاسخ  خود  نظر  مورد 
مديريتي  تصميم گيري هاي  براي  راهنمايي  تا  كنند،  دريافت 
و  پاسخ  دريافت  و  نظرسنجي  سيستم  اين  باشد.  آينده 
جمع آوري  حالت  آسان ترين  و  سريع ترين  تقريبًا  بازخورد، 

است. اطالعات  اين 
اداره  مسئولين،  بيش تر  چه  هر  همكاري  با  است  اميد 
نجات غريق،  و  و هيئت هاي شنا  استخرها  تربيت بدني، مديران 
افزايش  سايت  وب  اين  از  استفاده كنندگان  و  ومراجعان  تعداد 
اروميه  شهر  سطح  در  جامع  و  فراگير  سيستم  يك  به  و  يابد 
مديريت  مبحث  به  شاياني  كمك  كار  اين  كه  شود  تبديل 
را  آن  مي توان  و  مي كند  شنا  استخرهاي  خصوص  در  ورزشي 
كشور  كل  حتي  و  شهر  سطح  ورزشي  اماكن  تمامي  روي  بر 

داد. توسعه 

پي نوشت
1. world wide web
2. MultiMedia
3. Content Management System
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چــــرا  برخی
 دانش آموزان 
 ورزش را د وسـت
   نـــدارنـــد؟
C. V. R. ragjan :نويسنده
ترجمه: توران مرزبان پناه
دبير تربيت بدنى آموزش و پرورش شهرستان فومن

آموزش هـای رسـمی مدرسـه ای، فقط 
برای ايجاد مهارت های ذهنی نيسـت، 
بلکـه سـالمتی جسـمانی هـم مدنظر 

است. 
ــالم در بدن سالم  ضرب المثل «عقل س
ــدن درس  ــتيبانی برای گنجان ــت»، پش اس
تربيت بدنی در آموزش های رسمی مدرسه ای 
ــی رود بازی ، درگير  ــت. هر چند انتظار م اس
ــابقات ورزشی و باال بردن بنيه  شدن در مس
ــتقامت، به عنوان وسيله ای برای رهايی  و اس
ــتگی حاصل از درس و مطالعه روزانه  از خس

باشد، ولی واقعيت آن است که بعضی بچه ها 
ــان نمی آيد.  از ورزش و تربيت بدنی خوشش
ــود دارد از  ــل زيادی وج ــرای اين کار دالي ب

جمله:
١. خلقت (هر کس دارای خلقتی منحصر 

به فرد است)
ــوع جوهر حيات  ــت، تن ــان خلق در جه
ــت. افراد با تمايالت، توانايی های ذهنی و  اس
جسمانی و کنجکاوی در جنبه های گوناگون 
دانش اندوزی و مهارت های جسمانی، يکسان 
خلق نشده اند، هر چند در سطوح کوچک تر 

آن تفاوت ها غير قابل اجتناب است. بعضی ها 
با طبيعت به قول خارجی ها «کرم کتاب» و 
ــا «...خوان» متولد  يا به اصطالح ما ايرانی ه
ــتری به  ــی ديگر تمايل بيش ــوند. برخ می ش
انجام کارهای هنری نظير موسيقی، طراحی، 
ــی و... دارند، تا رياضی و علوم. و بعضی  نقاش
ــعر نسبت به يادگيری  به يادگيری زبان و ش
علوم بيشتر عالقه نشان می دهند. گروهی در 
تمام روز و در هر فرصتی به بازی می پردازند 
ــردن کتاب و  ــاز ک ــد از ب ــح می دهن و ترجي

مطالعه اجتناب کنند.
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٢. ناتوانـی در يادگيـری مهارت هـای 
ورزشی

برخی از کودکان با اين که عالقة وافری 
ــت قدرت  ــه ورزش دارند، ولی ممکن اس ب
ــای مخصوص  ــب مهارت ه ــرای کس الزم ب
يک ورزش را نداشته باشند. به عنوان مثال: 
ــه ورزش واليبال  ــه ب ــن در دوران مدرس م
ــا بنية کافی را برای يک  عالقه مند بودم، ام
ــتم. قدرت عکس العمل  بازی پر انرژی نداش
ــرای يادگيری و به  ــريع و چابکی الزم ب س
ــز واليبال  ــتن مهارت های ري نمايش گذاش
ــود تالش  ــا وج ــت. ب ــود نداش ــن وج در م
ــخت و صادقانه به اين نتيجه رسيدم که  س
محدوديت های ارثی در من وجود دارد که 
ــم  مهارت های ضروری اين بازی  نمی توان
را بياموزم، لذا پس از مدتی از يادگيری 
ــح دادم  ــيدم و ترجي ــت کش آن دس

تماشاگر بازی مورد عالقه ام باشم.

٣. محدوديت های جسمانی
ــب،  همة افراد از هيکل متناس
ــد و وزن  ــمانی و ق ــدرت جس ق
مناسب برای شرکت در بازی ها و 
برتری جستن در آن ها برخوردار 
ــای  محدوديت ه ــتند.  نيس
ــمانی و معلوليت ها، موجب  جس
بيزاری افراد از شرکت مشتاقانه 
ــی  تربيت بدن ــای  کالس ه در 

می شود.

٤. ترس از صدمه ديدن
ــائل  ــدن با برخی مس ــه رو ش روب
ــی،  ــر؛ صدمه ديدگ ــره نظي غيرمنتظ
ــا و يا حوادث  ــی اندام ه پيچ خوردگ
ــة درس  ــن جلس ــر آن در اولي نظي

عالقه مندی يا بی عالقگی فردی به 
ورزش، توانايی ها و محدوديت ها 

بايد به عنوان حقيقت حيات 
پذيرفته شود

ــروع بدی برای  تربيت بدنی، ممکن است ش
ــن تجربيات  ــد که اي ــی از کودکان باش بعض
ــدن فعاالنه به  ــخ، آن ها را از عالقه مند ش تل

ورزش ها و بازی ها باز دارد.

٥. ترس از شکست و تمسخر
ــت طبيعتًا  برخی از کودکان ممکن اس
ــی و  ــای رقابت ــت در ورزش ه ــگام باخ هن
ــوط به آن  ــرار گرفتن مرب ــخر ق مورد تمس
ــند. کودکانی که  ــاس باش ــش از حد حس بي

در جهان خلقت، تنوع جوهر حيات است. 
افراد با تمايالت، توانايی های ذهنی و 

جسمانی و کنجکاوی در جنبه های گوناگون 
دانش اندوزی و مهارت های جسمانی، 

يکسان خلق نشده اند

ــبت به  ــی نس ــمی مواد درس در آموزش رس
ــد و همواره  ــوزان برتری دارن ديگر دانش آم
دانش آموز ممتاز کالس هستند، ممکن است 
از باختن در يک رقابت ورزشی احساس بدی 
داشته باشند. درجايی که نمرة ورزش، باالتر 
از نمرة ساير دروس نباشد، اين ايدة از دست 
دادن پايگاه برتر در بين دانش آموزان ممکن 
ــدن به کالس  ــد ش ــت وی را از عالقه من اس

تربيت بدنی منصرف کند.
ــی از  ــه تربيت بدنی بايد بخش در اين ک
ــد و تربيت بدنی امری  ــی باش برنامة آموزش
بسيار مهم است، هيچ شکی نيست. کودکان 
ــنين  ــازی را در س می توانند اهميت بدن س
ــذت ببرند، اما  ــد و از آن ل ــن ياد بگيرن پايي
ــد توجه کرد  ــن نکته باي ــال به اي ــر ح در ه
ــه درس ورزش نبايد  ــتن ب ــه، عالقه نداش ک
ــود،  ــک دانش آموز رفتار بد تلقی ش برای ي
ــور محرز  ــه در درس ورزش به ط ــر آن ک مگ
تنبل باشد. عالقه مندی يا بی عالقگی فردی 
ــا بايد  ــا و محدوديت ه ــه ورزش، توانايی ه ب

به عنوان حقيقت حيات پذيرفته شود.

منبع
http//help. helium/ com/ starsand/ 
badges
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ــي،  ــي، اماكن و فضاهاي ورزش كليدواژه  ها: مديريت ورزش
ــزي. ــزات، برنامه ري ــره وري، تجهي به

مقدمه 
ــت وجوي بهره وري بيشتر بدانيم، با  اگر مديريت را علم جس

اماكن ورزشي و بهره وري
عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري اماكن،

تأسيسات و تجهيزات ورزشي
دكتر حميد فروغي پور، استاديار دانشگاه آزاد اسالمي بروجرد
دكتر رضا صابونچي، استاديار دانشگاه آزاد اسالمي بروجرد

هادي تيپ،  كارشناس ارشد تربيت بدني و دبير آموزش وپرورش استان همدان

ــت از  ــامح مي توان گفت، مديريت بهره وري عبارت اس اندكي تس
ــراي بهينه تركردن  ــي نظام مند ب ــي و انجام مجموعه تالش طراح
ــوب  ــق مطل ــراي تحق ــاني، ب ــاني و غيرانس ــل انس ــط متقاب رواب
ــازمان،  ــازماني. بنابراين اصلي ترين هدف هر س مأموريت هاي س
ــت. تالش براي بهبود، استفادة  ــت يابي به بهره وري بهينه اس دس
ــون، چون نيروي كار،  ــد از منابع و امكانات گوناگ ــر و كارآم مؤث
سرمايه، انرژي، تأسيسات و تجهيزات و... رسالت مديريت و هدف 
ــازمان ها و مؤسسات است. تجهيزات، تأسيسات  اصلي مديران س
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ــاي  دارايي ه و 
مالي براي ادامة حيات 
ــازمان ها  س ــكل گيري  ش و 
ــتند و زماني كه  ــي هس ضروري و اساس
ــاني همراه گردند، اهميت  اين عوامل با عامل نيروي انس

ــود. ــتر مي ش آن ها بيش
ــرات محيطي و تقاضاي  ــريع تغيي امروزه با توجه به روند س
ــاز به تهيه و  ــي، ني ــتفاده از امكانات ورزش ــه ازدياد براي اس روب
ــن مفهوم  ــت. هم چني ــي افزايش يافته اس ــداث اماكن ورزش اح
ــه امروز بيش از يك قرن از طرح آن به صورت جدي  بهره وري ك
ــئون  ــل كاربردهاي روزافزون آن در تمامي ش ــذرد، به دلي مي گ

ــت. ــترش اس ــد و گس ــان ها در حال رش زندگي انس
ــش براي شناخت  ــرو اولين گام، كوش در نظام متحول و پيش
ــل مؤثر بر  ــراي تعيين عوام ــالش ب ــب آن، ت ــره وري و متعاق به
ــرايط الزم و ضروري براي تحقق رشد  ــت كه از ش افزايش آن اس
ــايي بهره وري و اندازه گيري آن،  ــعه به شمار مي آيد. شناس و توس
ــر در افزايش بهره وري امكانات و  ــژه اولويت بدني عوامل مؤث به وي
ــي از اهميت خاصي برخوردار است. بهره وري  منابع موجود ورزش
ــاي افزايش آن در زمينة تربيت بدني و ورزش در عصر  و راهكاره
ــت. از جمله مسائل و مشكالتي  حاضر، امري حاضر و ضروري اس
كه در تربيت بدني و ورزش كشور مطرح است و بايد به آن توجه 
ــت، كمبود امكانات و فضاهاي ورزشي است. اماكن و  ويژه اي داش
ــتگاه و بستر اجراي فعاليت ها و برنامه هاي  فضاهاي ورزشي خاس
ــي هستند و مديريت صحيح و اصولي از آن ها، بر بهره وري  ورزش
ــا و رويدادهاي  ــت و كيفيت برنامه ه ــن و هم چنين بر كمي اماك

ــتقيم مي گذارد. ــي تأثير مس ورزش
ــا، از جمله  ــور م ــي در كش مديريت اماكن و فضاهاي ورزش
ــيدن به  ــي، براي رس ــي و كيف ــر كم ــه از نظ ــت ك ــائلي اس مس
ــاي معمول دنيا، راه درازي در پيش دارد.  ــتانداردها و معياره اس
ــعة استانداردهاي زندگي، موجب افزايش  افزايش جمعيت و توس
ــتفاده از منابع و امكانات گرديده است و اين افزايش  تقاضا و اس
ــبب بهره برداري  ــا و به تبع آن افزايش توليد يا خدمات، س تقاض
ــتر از منابع و امكانات گرديده است. بهره برداري غيرمنطقي  بيش
ــريع بهره وري از  ــبب كاهش س ــات موجود، س ــع و امكان از مناب

ــود. يك طرف و تخريب آن ها از طرف ديگر مي ش
در اين ميان سازمان تربيت بدني، آموزش وپرورش و آموزش 
ــي  ــئوليت را در تهيه و تجهيز اماكن ورزش ــترين مس عالي، بيش
ــد، نگه داري  ــودن هزينه هاي احداث، خري ــده دارند. باال ب به عه
ــن نياز به نيروي  ــي و هم چني ــر اماكن و تجهيزات ورزش و تعمي
ــي را  ــاختن نياز به اماكن ورزش ــص، برآورده س ــاني، متخص انس
ــت. لذا لزوم يافتن  ــاخته اس ــكل مواجه س به طور مطلوب، با مش
ــاي عملي  ــد، الگوه ــي هاي جدي ــب، خط مش ــاي مناس راهكاره
ــزات موجود را  ــره وري اماكن و تجهي ــراي افزايش به ــب ب مناس

ــازد. نمايان تر مي س
ــري [۱۳۷۷]،  ــي [۱۳۷۹]، جعف ــات پوركيان ــج مطالع نتاي

كريميان [۱۳۸۲]، 
 ،[۱۳۸۳] رمضاني 
ــر [۱۳۸۳] و  كارگ
تجاري  و  ــزاده  علي
ــب  به ترتي  [۱۳۸۵]

ــوم،  عل وزارت  در 
فناوري،  و  ــات  تحقيق

ــت،  بهداش وزارت 
سازمان  آموزش وپرورش، 

ــگاه  دانش ــي،  تربيت بدن
آزاد اسالمي  ــگاه  تهران و دانش

ــرانة فضاي  ــد كه س ــان مي دهن نش
ــخ گوي اقشار  ــور، پاس ــي در كش ورزش

ــل جوان، در قياس  مختلف جامعه به ويژه نس
ــال حاضر  ــت. در ح ــعه يافته نيس ــورهاي توس با كش

ــي باالبردن  ــرانة ورزش بهترين و معقول ترين راه براي افزايش س
ــت.  ــق بهره ورنمودن اين اماكن اس ــاي موجود از طري ظرفيت ه
ــفانه كاستي هاي اطالع رساني و آموزشي در بخش مديريت  متأس
ــي، بهره برداري  ــات ورزش و بهره وري اماكن، تجهيزات و تأسيس

مناسب از اين سرمايه هاي ملي را با دشواري مواجه ساخته است.
ــم مديريت  ــه نوپا بودن عل ــا توجه ب ــور ما ب ــروزه در كش ام
ــت در  ــي، مديري ــوم ورزش ــترش عل ــن گس ــي و هم چني ورزش
ــت منابع، امكانات  ــي و ورزش، خصوصًا مديري ــة تربيت بدن حيط
ــت. البته اين امر در  ــنتي اس ــي به صورت س ــات ورزش و تأسيس
ــتري برخوردار است. اگرچه تاكنون  آموزش وپرورش از نمود بيش
ــده است، ليكن  گاهي تغييرات و تحوالتي در اين زمينه ايجاد ش
ــيدن به معيارها و استانداردهاي جهاني فاصله بسيار وجود  تا رس
ــره وري در حيطة تربيت بدني  ــئلة مديريت صحيح و به دارد. مس
ــور  ــي در مديريت ورزش كش ــكالت اساس و ورزش، يكي از مش
ــنتي و غيرعلمي برنامه ريزي، براي استفاده  ــت.  روش هاي س اس
ــده است كه بسياري از  ــات ورزشي موجب ش از اماكن و تأسيس
ــبك هاي خاص  ــليقه اي و به س ــن مراكز به طور غيرعلمي و س اي
ــث كاهش بهره وري  ــئله باع ــوند و همين مس ــف اداره ش و مختل

ــت. ــده اس امكانات  موجود ش
ــن و  ــره وري اماك ــر در به ــل مؤث ــا و عوام ــن اولويت ه يافت
ــي، يكي از مهم ترين اهداف و دغدغه هاي اصلي  تأسيسات ورزش
ــت و پژوهش حاضر سعي دارد قدمي  ــي كشور اس مديران ورزش
ــر چند ناچيز در اين زمينه بردارد. اين پژوهش از نوع علمي ـ  ه
مقايسه اي و از نظر هدف، كاربردي و از نظر زمان، حال نگر است. 
ــت. عوامل مؤثر بر  نحوة جمع آوري اطالعات به صورت ميداني اس
ــان از طريق تحليل  ــي و زيرمجموعه هايش بهره وري اماكن ورزش
ــايي و  ــاي صورت گرفتة قبلي شناس ــافي پژوهش ه عاملي اكتش
ــامل تمامي دبيران  ــاري پژوهش ش ــن گرديدند. جامعة آم تعيي
ــطة ادارات آموزش وپرورش شهر همدان  تربيت بدني مقطع متوس
ــي در  ــد. عوامل مؤثر در بهره وري اماكن ورزش (N=۸۶) مي باش

از جملـه زمينه هاي بسترسـازي 
و  تربيت بدنـي  بـراي گسـترش 
ورزش، افزايـش سـرانة اماكـن، 
فضاها و تأسيسات ورزشي است
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هفت محور نيروي 
مديريتي،  انساني، 
 ، ي ــز ي مه ر نا بر
نگه داري،  و  تعمير 
و  ــارت  نظ ــي،  مال
ــات و  ــرل، امكان كنت
(كالبدي)  ــزات  تجهي
ــور  به منظ ــد.  ش ــه  تهي
ــه و تحليل اطالعات  تجزي
وضع موجود از آمار توصيفي 
ــي، درصد، ميانگين  نظير فراوان
ــي  ــد و براي بررس ــتفاده ش و... اس
ــش از روش هاي آمار  ــاي پژوه فرضيه ه
استنباطي، آزمون فريدمن و آزمون كروسكال 

ــتفاده گرديد. ـ واليس اس

بهـره وري در ورزش
ــازي براي گسترش تربيت بدني و  از جمله زمينه هاي بسترس
ــات ورزشي است.  ــرانة اماكن، فضاها و تأسيس ورزش، افزايش س
ــًا دانش آموزان و  ــادي از مردم، خصوص ــش جمعيت زي زيرا پوش
ــور و به منظور دست يابي  ــازان كش ــجويان به عنوان آينده س دانش
ــز، نگه داري و  ــاخت، تجهي ــتلزم س ــداف تربيت بدني، مس ــه اه ب
ــي است. براي رسيدن به حداقل هاي رسانة  تعمير فضاهاي ورزش
ــا و امكانات  ــب از فضاه ــي و بهره برداري مناس ــاي ورزش فضاه
ــناخت تنگناها  ــتفاده از مديريت علمي و ش ــاز به اس موجود، ني
ــت. امروزه افزايش بهره وري و شناخت عوامل مؤثر  و چالش هاس
ــايي ها در بخش هاي مختلف  بر آن، از جمله راه هاي كاهش نارس
ــاني است. اريكسون معتقد است سازمان ها براي ادامة  جوامع انس
ــند به اعتقاد وي اولين  ــش هدف باش بقاي خود بايد به دنبال ش

ــت. هدف، افزايش بهره وري در سازمان هاس
ــتفاده  ــت، اس در حال حاضر آن چه بيش از پيش ضروري اس
ــري از آخرين  ــه بهره گي ــد ب ــان مقي ــان و كارشناس از متخصص

دست آوردهاي 
و  ــش  دان و  ــي  علم

ــة  زمين در  ــد  جدي ــون  فن
ــي  ــت اماكن و فضاهاي ورزش مديري

ــي از مديريت اماكن  ــا بخش ــت. اين فعاليت ه اس
ــي كشور است و سياست گذاران ورزش كشور، همواره بايد  ورزش
به بخش مهم تر آن، يعني مديريت امور بهره برداري، برنامه ريزي، 
ــي توجه ويژه  ــعة فضاها و اماكن ورزش تعمير و نگه داري، و توس
ــند. بررسي سال هاي گذشته نشان مي دهد بي توجهي  داشته باش
ــب صالحيت فني و  ــتفاده  نكردن از افراد متخصص و صاح و اس
ــرداري و نگه داري  ــاخت تا بهره ب ــي، در فرآيند طراحي و س علم
ــارات جبران ناپذيري در برداشته و بهره وري  اماكن ورزشي، خس

ــت. ــانده اس ــي كشور را به حداقل رس امكانات و فضاهاي ورزش
ــخن از كمبود و  ــتر محافل هرجا س ــر حاضر در بيش در عص
ــرژي، امكانات و تجهيزات به ميان  ــان خصوصًا در مباحث ان نقص
ــوان بهترين راه حل  ــه عن ــته مقولة بهره وري ب ــد، ناخواس مي آي
ــال هاي اخير مطالعات  ــي مي كند. به همين دليل در س خودنماي
ــاني  ــياري پيرامون بهره وري به خصوص در زمينة نيروي انس بس
ــور  ــي در داخل و خارج كش در مراكز مختلف مطالعاتي و پژوهش
صورت پذيرفته است. اما درخصوص بهره وري اماكن و تأسيسات 
ــفانه تحقيقات كمي  ــي و مؤلفه هاي تأثيرگذار بر آن، متأس ورزش

ــت. آن هم به صورت موردي صورت گرفته اس

عوامل مؤثر در بهره وري اماكن و تأسيسـات ورزشـي
ــي  ــات ورزش ــن عوامل در بهره وري اماكن و تأسيس مهم تري
ــه ترتيب اولويت  ــهر همدان ب ــران تربيت بدني ش ــدگاه دبي از دي

ــد از: عبارت ان

� نيروي انسـاني 
به طور كلي شاخص بهره وري نيروي انساني مي تواند به عنوان 
يك ابزار توانمند در اختيار مديريت سازمان قرار بگيرد و معياري 
ــايي هزينه هاي مؤثر سازمان باشد. نقش نيروي انساني  براي شناس

مديريت اماكن و فضاهاي ورزشـي 
در كشـور مـا، از جمله مسـائلي 
است كه از نظر كمي و كيفي، براي 
رسيدن به استانداردها و معيارهاي 
معمول دنيا، راه بسيار درازي در 

پيش دارد
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ــره وري  ــر به ب
دنياي  در  سازمان ها 
امروز، به عنوان يك واقعيت 
مطرح است و عواملي هم چون ماهيت 
كار، انگيزه، رضايت شغلي، اهميت كاركنان براي 
ــت. هرچه شرايط فيزيكي  مديران و... بر افزايش بهره وري مؤثر اس
ــب) و شرايط  ــاعات كاري منعطف و فن آوري بهينه و مناس كار (س
ــد،  ــب و عادالنه) بهتر باش ــتمزد مناس اقتصادي كار (حقوق و دس
ــئوليت پذيري افراد، مهارت و دانش نيروي كار، سطح بهره وري  مس
افراد و... بيشتر مي شود و در نهايت سطح بهره وري سازمان ها باالتر 
ــات، بيش از آن كه به  ــد رفت. معيار بهره وري در بخش خدم خواه
فن آوري و ساير عوامل بستگي داشته باشد، به عامل نيروي انساني 
ــتگي دارد.  ــر آن تأثير مي گذارند بس ــي كه ب ــروي كار) و عوامل (ني
ــاني مهم ترين عامل در ارتقاي بهره وري است و چنان چه  نيروي انس
ــاس تعهد كنند و از حمايت  ــبت به سازمان خود احس کارکنان نس

سازماني برخوردار باشند، بيشترين بهره وري را خواهند داشت.
ــاني را  كارگر [۱۳۸۳] در ارائه مدل بهره وري، عامل نيروي انس
ــي مي داند و اعالم  ــترين تأثير در بهره وري اماكن ورزش داراي بيش
ــي بايد با  ــتان اماكن ورزش ــي دارد مديران و متصديان و سرپرس م
شناخت مؤلفه هاي مؤثر، در زمينة تقويت و ارتقاي دانش و توانايي 
نيروهاي تحت سرپرستي خويش اقدام كنند. ضمن اين كه خود نيز 
ــغل  ــه مباحث علمي علوم مديريت و دانش هاي مرتبط با ش بايد ب
خويش آشنا باشند. تعداد افراد شاغل متخصص در فضاهاي ورزشي، 
عامل مؤثر بر افزايش بهره وري است و با توجه به كمبودهاي موجود 
در اين زمينه در كشور براي رفع اين مشكل بايد نيازهاي تخصصي 
فضاهاي ورزشي توسط كارشناسان ورزشي شناسايي شود و سپس 
ــتفاده قرار گيرد.  ــكيالتي فضاهاي ورزشي مورد اس در ساختار تش
ــي در حيطة نيروي  ــات ورزش در افزايش بهره وري اماكن و تأسيس
ــاني مؤلفه هاي: رعايت نكات اخالقي و برخورد مناسب از جانب  انس
متصديان و سرپرستان اماكن ورزشي، ميزان انگيزه و عالقه مندي به 
ــتان اماكن ورزشي، وجود حقوق و دستمزد  كار متصديان و سرپرس
مكفي براي متصديان و سرپرستان اماكن ورزشي، ميزان تحصيالت 
ــي، ميزان رضايت مندي شغلي  ــتان اماكن ورزش تخصصي سرپرس
ــري از متصديان  ــي، بهره گي ــتان اماكن ورزش متصديان و سرپرس
ــروز ابتكارات و  ــي، ب ــا تجربه در ادارة اماكن ورزش ــتان ب و سرپرس
ــتان در ادارة امور اماكن  ــان و سرپرس ــب متصدي ــا از جان نوآوري ه
ــي، ميزان باور فرهنگ بهره وري و عمل به آن نزد متصديان و  ورزش
ــتان اماكن ورزشي و در نهايت ميزان تحصيالت متصديان،  سرپرس
به ترتيب از مهم ترين مؤلفه هاي مؤثر در افزايش بهره وري اماكن و 

تأسيسات ورزشي هستند.

� تجهيزات و امكانات ورزشـي (كالبدي)
ــات و تجهيزات  ــد امكان ــي، نيازمن ــة فعاليت هاي ورزش كلي
ويژه اي هستند و از نظر مديريت و بهره برداري، مستلزم آگاهي ها 
و تخصص خاص خود مي باشند. در مرحلة بهره برداري از امكانات 

ــزات  تجهي و 
نوع  بايد  ــي،  ورزش
و  ــزي  برنامه ري
ــي  خاص ــت  مديري
ــاب  انتخ ــت  ــا دق ب

و  ــوند  ش ــت  رعاي و 
در  ــي  مطلوب ــو  به نح

مورد  ــي  ورزش ــن  اماك
ــد  گيرن ــرار  ق ــتفاده  اس

ــتر  بيش ــره وري  به ــث  باع و 
ــن امكانات و  ــد. ارتباط بي گردن

ــي، با ميزان  تجهيزات اماكن ورزش
ــوده و عدم  ــا معني دار ب ــره وري آن ه به

ــي  ــب ورزش كفايت امكانات و تجهيزات مناس
ــد و براي جذب  ــهود مي باش ــور مش ــر كش در سراس

سرمايه و برنامه ريزي براي تهية اين گونه امكانات از جانب بخش 
دولتي و خصوصي بايد اقدامات اساسي صورت پذيرد. در افزايش 
ــي در حيطة عوامل كالبدي،  ــات ورزش بهره وري اماكن و تأسيس
ــب و كافي در اماكن  ــايل و تجهيزات مناس مؤلفه هاي: وجود وس
ــي، وجود  ــاخت اماكن ورزش ــي، رعايت نكات ايمني در س ورزش
ــرايط فيزيكي مناسب (نور، تهويه، كف پوش و...)، منطبق بودن  ش
ــتي مناسب  ــي با نياز كاربران، وجود امكانات بهداش اماكن ورزش
ــهولت  ــي، س ــن ورزش ــتي، دوش و...) در اماك ــرويس بهداش (س
ــي، توانايي و سرويس دهي به  ــي كاربران به اماكن ورزش دسترس
ــعه امكانات در آينده  ــتة ورزشي، توسعه پذيري (توس چندين رش
ــب (بوفه، پاركينگ و...) و مجزا  و...)، وجود امكانات رفاهي مناس
ــته هاي مختلف به ترتيب اولويت  ــي براي رش بودن امكانات ورزش
ــي  ــش بهره وري اماكن ورزش ــا بر افزاي ــن مؤلفه ه از اثرگذارتري

ــند. مي باش

�  مديريـت 
ــر بر بهره وري، نقش مديريت و  يكي از مهم ترين عوامل مؤث
ــي به عنوان ابزار مناسب  ــتفاده مدير از مكانيسم هاي انگيزش اس
براي افزايش بهره وري است. نحوة مديريت صحيح، اصل بهره وري 
در سازمان است. مديريت اصولي صحيح بر منابع انساني و مادي 
ــازمان تأثير مستقيم دارد. از مهم ترين موانع  بر روي بهره وري س
ــت و  ــور، نوع و نحوة مديريت اس كنوني ارتقاي بهره وري در كش
ــده  ــه علمي و بر مبناي اصول پذيرفته ش ــت بيش از آن ك مديري
باشد، تجربي و بعضًا رابطه اي است و نمي تواند هم زمان با تغييرات 
ــريع محيط، سازمان را انطباق دهد و تعهد الزم را براي ايجاد  س
ــازمان تأمين  ــطح س اصالحات و اجراي تحوالت، در مهم ترين س
كند. از جمله مؤلفه هاي تأثيرگذار بر افزايش بهره وري در حيطة 
ــد از« برخورداري مديران  ــه ترتيب اولويت عبارت ان مديريتي، ب
ــي از مهارت هاي مختلف مديريتي (فني، انساني، ادراكي)،  ورزش
ــي  ــي، برخورداري مديران ورزش ميزان تحصيالت مديران ورزش

يكـي از مهم تريـن عوامـل مؤثر 
بـر بهـره وري، نقـش مديريت و 
اسـتفاده مدير از مكانيسم هاي 
انگيزشي به عنوان ابزار مناسب 

براي افزايش بهره وري است
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ــاي  تخصص ه از 
ــاور  ب ــط،  مرتب
ــگ بهره وري  فرهن
ــه آن نزد  و عمل ب
ــي،  ورزش ــران  مدي
تصميم گيري  قدرت 
ــي،  ورزش ــران  مدي
ــام  نظ از  ــتفاده  اس
ــنهادات  ــادات و پيش انتق
ــبك  مديريت، س ــيوة  ش در 
ــران  ــي مدي ــري و مديريت رهب
ــاي  دوره ه ــدن  گذران ــي،  ورزش
آموزشي مرتبط با بهره وري و كارآفريني 

ــي. مديران ورزش

�  برنامه ريـزي 
ــان وظايف مديريت  ــي ترين وظيفه در مي برنامه ريزي، اساس
ــت.  ــش از ديگر بخش ها نياز اس ــي بي ــت كه در اماكن ورزش اس
برنامه ريزي صحيح و اصولي سبب باالرفتن بهره وري در سازمان ها 
ــي كامل و كمبود  ــب، هماهنگ ــردد. عدم برنامه ريزي مناس مي گ
ــة منطقي و صحيح بين نهادها و ارگان هايي كه به نحوي در  رابط
ــدن اهداف  ــرفت و محقق ش امر تربيت بدني و ورزش فعاليت پيش
ــود. از جملة مؤلفه هاي مهم و مؤثر در  تربيت بدني و ورزش مي ش
ــي در حيطة برنامه ريزي به ترتيب  افزايش بهره وري اماكن ورزش
ــاعات كاري منظم اماكن  اولويت عبارت اند از: تعيين و تنظيم س
ــي، برنامه ريزي مناسب براي حداكثر بهره برداري از اماكن  ورزش
ــب براي تعميرات و  ــاختار و برنامه ريزي مناس ــي، ايجاد س ورزش
ــي، برن امه ريزي  ــات و تجهيزات ورزش نگه داري اماكن، تأسيس
ــتراتژي  ــات و منابع، به عنوان اس ــتفادة بهينه از امكان ــراي اس ب
ــي مرتبط با  ــازمان، پيش بيني و برنامه ريزي دوره هاي آموزش س
بهره وري، برنامه ريزي عملياتي براي باال بردن فرهنگ بهره وري، 
تهيه و نصب تراكت و بروشورهاي آموزشي و استفاده از تكنولوژي 

ــي. و IT در برنامه ريزي و بهره برداري از اماكن ورزش

�  كنتـرل و نظـارت 
ــدي مديريتي، در  ــت با نظارت و كنترل ج ــور معتقد اس تيل
سراسر محيط كار، نظمي ايجاد مي شود كه موجب تحقق كارآيي 
ــي در مديريت  ــرل، نظارت و ارزش ياب ــود. كنت نيروي كار مي ش
ــعه و در نهايت  ــد و توس ــي، ابزار مطمئني براي رش اماكن ورزش
ــي هماهنگ و تطابق بين فعاليت ها و  ــت و به بررس بهره وري اس
ــده و اهداف  ــخص ش ــتانداردهاي مش عملكردها و اقدامات با اس
پيش بيني شده مي پردازد. نظارت و كنترل بر اجراي برنامه، يكي 
ــت  ــتم هاي چهارگانة مربوط به برنامه ريزي در ورزش اس از سيس
ــت. ساختار  ــده اس ــكيل ش و از دو بخش نظارت و ارزش يابي تش
ــب براي نظارت و ارزش يابي فعاليت هاي ورزشي،  سازماني مناس

ــل مؤثري  عام
بهره وري  ارتقاي  بر 

يك  وجود  هم چنين  است. 
ــي در قالب نظارت  ــزم كنترل مكاني

ــتانداردهاي خاص  ــي بر اس ــي مبتن و ارزش ياب
ــت.  ــازمان اس ــخص، تضمين كننده و حافظ بقاي اهداف س و مش
ــاي كنترلي، به  ــايي در مكانيزم ه ــود هرگونه نارس ــدان يا وج فق
ــرفت و بهره وري  ــي براي اندازه گيري پيش ــتن مالك معناي نداش
ــد و اثربخش  ــتم هاي كارآم ــص و نبود سيس ــت و اجراي ناق اس
ــت. در  ــر در كاهش بهره وري اس ــل مؤث ــي از عوام ــي، يك نظارت
ــارت، مؤلفه هاي: وجود نظام كنترل و نظارت  حيطة كنترل و نظ
ــتفادة مطلوب از  ــب در ادارة اماكن ورزشي، اس ــتمر و مناس مس
ــب، تعيين  ــتمر و مناس ــج ارزيابي ها، وجود نظام ارزيابي مس نتاي
ــري و ارزيابي دوره اي  ــاخص هاي اندازه گي ــخص نمودن ش و مش
ــاخص هاي بهره وري اماكن  ــخص و تعيين نمودن ش ــم، مش منظ
ــت هاي نظارتي مشخص  ــي و وجود چك ليس ــات ورزش و تأسيس
ــن مؤلفه ها در افزايش  ــب اولويت از اثرگذارتري ــن، به ترتي و معي

ــت. ــي اس ــات ورزش بهره وري اماكن و تأسيس

�  تعميـر و نگـه داري 
ــن، تجهيزات  ــه داري منظم از اماك ــر و نگ ــت، تعمي مراقب
ــي  ــر و ايمن ــتحكام بهت ــظ و اس ــي در حف ــاي ورزش و فضاه
ــول عمر و دوام  ــت و مي تواند ط ــيار مهم و مؤثر اس ــا بس آن ه
ــش دهد. نگه داري  ــي را افزاي ــاختمان هاي ورزش امكانات و س
ــي بايد اصولي  ــرداري اماكن، فضاها و تجهيزات ورزش و بهره ب
ــمندترين  ــه داري، از ارزش ــود. حفظ و نگ ــام ش ــح انج و صحي
ــات و  ــي در زمينة اماكن، فضاها، تأسيس ــاي مديريت فعاليت ه
ــوب مي گردد و اين وظيفه مي تواند بر  تجهيزات ورزشي محس
ــات  ــت كاربران، بهره وري اماكن و تأسيس ــدي، رضاي بودجه بن
ــي و ورزش تأثير مثبت  ــي و در نهايت اهداف تربيت بدن ورزش
ــند راهبردي نظام جامع توسعة تربيت بدني  داشته باشد. در س
ــتيباني  ــاي پش ــاي مؤلفه ه ــش ضعف ه ــور در بخ و ورزش كش
ــرل و نظارت بر  ــوان ضعف كنت ــاخت) با عن ــات و زيرس (امكان
ــاخت هاي ورزش به خوبي مورد توجه  ــه داري فضاها و زيرس نگ
ــت. مؤلفه هاي مؤثر در افزايش بهره وري اماكن  قرار گرفته اس
ــه ترتيب  ــة حفظ و نگه داري ب ــي در حيط ــات ورزش و تأسيس

ــد از:  ــت عبارت ان اهمي
ــات،  ــم اماكن و تأسيس ــع و منظ ــرات به موق ــام تعمي انج
ــه داري اماكن و  ــوص تعمير، تجهيز و نگ ــدي درخص اولويت بن
ــي، اختصاص بودجة مخصوص تعمير، تجهيز  ــات ورزش تأسيس
ــي، رعايت نكات علمي و  ــات ورزش و نگه داري اماكن و تأسيس
مديريت در نحوة نگه داري و تعميرات اماكن و تأسيسات ورزشي، 
ــت مدون براي انجام امور تعمير و نگه داري  ــتفاده از چك ليس اس
ــاز جديد. و توجه به مقولة تعميرات، پيش از توجه به ساخت وس

سريع  روند  به  توجه  با  امروزه 
تغييرات محيطي و تقاضاي رو به 
ازدياد براي استفاده از امكانات 
ورزشي، نياز به تهيه و احداث 
يافته  افزايش  ورزشي  اماكن 

است
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�  مالـي 
ــتفادة بهينه و  ــي و اس ــات مالي كاف ــه و امكان ــود بودج وج
ــيدن  ــب از بودجة موجود در اختيار، از عوامل مؤثر در رس مناس
ــت. اثرگذارترين  ــازمان ها به اهداف برنامه ريزي شدة خود اس س
ــد از: ميزان  ــب اولويت عبارت ان ــن زمينه به ترتي ــا در اي مؤلفه ه
ــات ورزشي، ميزان  اعتبارات مربوط به نگه داري اماكن و تأسيس
ــي، استفادة  ــات ورزش اعتبارات مربوط به تجهيز اماكن و تأسيس
ــزان اعتبار براي برگزاري  ــب از بودجة موجود، مي بهينه و مناس
ــه تعمير اماكن و  ــزان اعتبارات مربوط ب ــي، مي دوره هاي آموزش
ــود اقتصادي حاصل از فعاليت  ــي، دارابودن س ــات ورزش تأسيس

ــي. ــات ورزش اماكن و تأسيس

نتيجه گيـري 
ــات ورزشي از ارکان مهم ورزش كشور است.  اماكن و تأسيس
ــي در كشور، لزوم  ــرانة فضاها و اماكن ورزش با توجه به كمبود س
ــزد كلية افراد درگير  ــترش فرهنگ بهره وري و عمل به آن ن گس
ــت. با توجه به مقولة بهره وري، بديهي  در اين حيطه، مشهود اس
ــت كه اولويت اول براي زنده و پويا نگه داشتن اماكن ورزشي،  اس
استفادة بهينه و مقرون به صرفه از آن هاست. از مجموع مطالعات 
ــده پيرامون راهكارهاي افزايش بهره وري  و تحقيقات به عمل آم
ــترين و تأثيرگذارترين عاملي كه تاكنون  ــران و جهان، بيش در اي
ــت.  ــاني اس مورد پژوهش قرار گرفته، مقولة بهره وري نيروي انس
ــه عنوان مؤثرترين  ــاني را ب نتايج اكثريت پژوهش ها، نيروي انس
عامل در افزايش بهره وري اماكن و تأسيسات ورزشي دانسته اند، 
ــده  ــور ما چندان توجهي به آن نش ــفانه در كش چيزي كه متأس
ــات ورزشي،  ــازمان هاي داراي اماكن و تأسيس ــت. در اكثر س اس
ــاني متخصص و آموزش ديده در ادارة  نقش و اهميت نيروي انس
ــت و ما شاهد مديريت  امور اين گونه اماكن مدنظر قرار نگرفته اس
ــط افراد غيرمتخصص و حتي فاقد  ــاماندهي اين اماكن توس و س
ــازمان ها  ــياري از اين س ــتيم. در بس مدرك تحصيلي ديپلم هس
ــازماني  ــت س ــاغل در پس به ويژه در آموزش وپرورش، از افراد ش
ــتفاده  ــراي مديريت و ادارة اين اماكن اس ــرايدار ب متصدي و س
ــازماني، قوانين موجود و عدم توجه  مي شود. زيرا طبق چارت س
ــت سالن نه از وجهة اجتماعي  ــئولين، پست سازماني سرپرس مس
و كاري خوبي برخوردار است و نه حقوق و مزاياي مناسبي براي 
اين پست در نظر گرفته شده است و از اين روست كه هيچ يك از 
ــان تربيت بدني و دبيران تربيت بدني حاضر  متخصصان، كارشناس
ــتند. البته نتيجة چنين بي توجهي  ــتي نيس به پذيرش چنين پس
آشكاري را با يك سركشي ساده و سطحي و ديدن اوضاع سالن ها 
ــر بر افزايش  ــه از ديگر عوامل مؤث ــم خواهيم ديد. اين ك به چش
بهره وري (برنامه ريزي، تعمير و نگه داري، مالي و...) به چه صورت 
استفاده مي شود را مي توان حدس زد. حال جواب اين سؤال نزد 
ــئوالن باقي خواهد ماند كه آيا زمان آن فرا  نرسيده كه براي  مس
ــات ورزشي، از  ــب از اماكن و تأسيس بهره برداري مطلوب و مناس
ــود ببريم؟ و نقش  ــي س ــم مديريت و خصوصًا مديريت ورزش عل

نيروي 
و  ــاني  انس

ــوزش  ــص و آم متخص
ــتر اماكن و  ــده را در بهره وري بيش دي

ــي باور كرده و به آن بها دهيم. ــات ورزش تأسيس
در پايان پيشـنهاد مي شـود: مديران ورزشي، مسئوالن 
ــي و سرپرستان و متصديان اماكن ورزشي  مرتبط با اماكن ورزش
ــش بهره وري اماكن  ــك از عوامل مؤثر در افزاي ــناخت هر ي با ش
ــش و توانايي هاي خود  ــت و ارتقاي دان ــي، در زمينة تقوي ورزش
ــن و مهم ترين  ــه مؤثرتري ــا توجه به اين ك ــند. هم چنين ب بكوش
ــي، نيروي  ــات ورزش اولويت در افزايش بهره وري اماكن و تأسيس
ــت و از آن جا كه وضعيت و شرايط نيروي  ــاني متخصص اس انس
ــي (از لحاظ تخصص و كارآمدي  ــاغل در اماكن ورزش انساني ش
ــت،  ــوب نيس ــرورش مطل ــًا آموزش وپ ــالت و...) خصوص و تحصي
ــئوالن آموزش وپرورش با  ــت مديران ورزشي و مس ــته اس شايس
ــرانة فضاهاي ورزشي كم  توجه به جمعيت زياد دانش آموزي و س
ــتري كنند و زمينه هاي  و محدود، به اين نكته توجه و دقت بيش
ــروي  ــط ني ــي توس ــات ورزش ــن و تأسيس ــراي ادارة اماك الزم ب
ــوان از حداقل  ــم كنند، تا بت ــوزش ديده را فراه ــص و آم متخص
ــته هاي موجود به طور مطلوب و مناسب استفاده و محافظت  داش
ــات و تجهيزات  ــرد و در جهت ارتقاي بهره وري اماكن، تأسيس ك

ــت. ــي قدم برداش ورزش
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كليدواژه ها: آمادگي جسماني، سالمتي، فعاليت بدني، ظرفيت 
هوازي.

مقدمه
در شمارة قبل به تربيت بدني سالمت محور و دسته اي از شرايط 
تحقق آن اشاره كرديم. يادآور شديم كه هدف غايي چنين برنامه اي، 
آن است كه حركت مستمر و هدفمند دانش آموزان در كالس درس 
به آن  اين  نگيرد.  قرار  تربيت بدني تحت الشعاع هيچ هدف ديگري 
معناست كه تمامي هدف ها، زيرمجموعة هدف بزرگ تري هستند و 
آن تحقق سالمت، از طريق فرآيند حركتي مطلوب و مفيد است. 
در  تربيت بدني  يادگيري درس  از حوزه هاي  يكي  به  راستا  اين  در 
مدرسه به نام آمادگي جسماني اشاره كرديم و گفتيم كه به داليل 
باال در اين حوزه آن چه اهميت دارد، پرداختن به آمادگي جسماني 
با آمادگي جسماني مهارت محور،  سالمت محور است و در مقايسه 

به  شماره  اين  در  دهيم.  اختصاص  آن  به  را  بيشتري  وزن  بايد 
اصطالحات اشاره شده و شيوة ارائة آمادگي جسماني مي پردازيم.

انتخاب زمان مناسب براي فعاليت بدني 
تربيت بدني  آموزش  به  هم  روز  پنج  هفته  در  اگر  حتي  معلم 
شدت  رعايت  به  دانش آموزان  واداشتن  براي  كافي  زمان  بپردازد، 
و زمان مناسب براي فعاليت بدني، به منظور دست يابي به آمادگي 
دارد  قصد  معلم  مسلمًا  داشت.  نخواهد  را  شايسته  جسماني 
دانش آموزان، بيش ترين بهره را از درس تربيت بدني ببرند. اينجاست 
كه بايد فعاليت را به عنوان روشي در زندگي به آنان آموزش داد. 
از  خارج  فراغت  اوقات  در  كه  كرد  ترغيب  و  تشويق  را  آن ها  بايد 
از حياط،  در گوشه اي  ايستادن  يا  و  نشستن  به جاي  كالس درس 
به فعاليتي مناسب هم چون قدم زدن بپردازند و در خارج از مدرسه 
نيز فرصت هاي مناسبي براي ورزش و تفريحات سالم فراهم كنند. 

غالمرضا سراج زاده

درس تربيت  بدني 
سالمـت  محـور
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چنين روشي مسلمًا در ارتقاي مسئوليت هاي شخصي دانش آموزان 
انتخاب روشي در  به عنوان  فعاليت هاي جسماني،  براي حضور در 

زندگي، مؤثر است.
از  انتخاب نوعي  اثر  به دانش آموزان كمك كنيد كه اهميت و 
فعاليت را براي اوقات فراغت خود براي حفظ سالمتي خويش درك 
كنند. اهميت فعاليت جسماني را با پرداختن به واقعيت هاي موجود 
پيرامون خود روشن تر كنيد. چه اشكالي دارد كه چند گزارش مربوط 
به بروز بيماري در افراد بزرگ سال را در كالس ارائه و كم  تحركي 
دانش آموزان  براي  است،  بوده  ناهنجاري ها  اين  ايجاد  عامل  كه  را 
بازگو كنيد. آن ها بايد بدانند كه اين يك واقعيت دنياي معاصر است 
به زودي  مشابه،  زيستي  مدل  ادامة  صورت  در  سرنوشت  همين  و 
گريبان گير آن ها نيز مي شود. به عبارت ديگر تربيت بدني و فعاليت 
جسماني را با واقعيت هاي زندگي گره بزنيد تا ميزان اثرگذاري آن 

بر جوانان بيشتر شود.

آمادگي جسماني مرتبط با سالمت
با سالمت شامل پنج حيطة  آموزش آمادگي جسماني مرتبط 

اصلي است: 
۱. معرفي مفاهيم آمادگي جسماني 

۲. آمادگي قلبي ـ عروقي 
۳. قدرت و استقامت عضالني 

۴. انعطاف پذيري
۵. عادات مربوط به سالمتي (شامل آن دسته از عاداتي كه بر 

تركيب بدني كه درصد چربي است، تأثير دارد) و تندرستي.
معموًال در آموزش آمادگي جسماني، توضيح علت اهميت اجراي 
دانش آموزان  به  واقعي  دنياي  با  آن  ارتباط  و  فعاليت ها  از  هر يك 
با  ابتدايي  از دورة  بايد  فراموش مي شود. در حالي كه دانش آموزان 

موارد زير آشنا شوند و آن ها را درك كنند: 
é اجزاي آمادگي جسماني مرتبط با سالمت كدام اند؟

با سالمت،  به آمادگي جسماني مرتبط  é فعاليت هاي بدني منجر 
گزينه هاي برتر سالمت زا هستند.

é اگر فعاليت هاي جسماني به عنوان يك روش زيستي در زندگي 
اجرا  و  انتخاب  براي  فراواني  و  متعدد  فعاليت هاي  شوند،  پذيرفته 

وجود دارند.
é پس از كسب آموزش هاي الزم، دانش آموزان خود شخصًا مسئول 
كسب و ارتقاي سطوح آمادگي جسماني مرتبط با سالمت خويش 

هستند.
عملكردهاي  از  جنبه هايي  به  جسماني  آمادگي  از  نوع  اين 
از  ناشي  بيماري هاي  بروز  از  كه  مي شود  اطالق  فيزيولوژيكي 

كم تحركي جلوگيري مي كند. دانش آموزان بايد به مرور دريابند كه 
اين نوع از آمادگي جسماني، از طريق انجام فعاليت هاي مناسب قابل 
تثبيت و ارتقاست. تدارك فرصت مناسب براي فعاليت جسماني و 
ترغيب به چنين فعاليتي در خارج از مدرسه كافي نيست و كودكان 
بايد علت اهميت فعاليت جسماني را درك كنند. آن ها بايد بدانند 
بيماري  معاصر،  بزرگ ترين داليل مرگ ومير در جهان  از  يكي  كه 
انسداد رگ هاي كرونري (رگ هاي تغذيه كنندة قلب) است. ميزان 
مرگ ومير در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بسيار زياد و 
نگران  كننده است و ما بايد در كنار پرداختن به آمادگي جسماني 
اجتماعي خود  زندگي  در  نيز  را  عادات ديگري  با سالمت،  مرتبط 

به صورت جدي رعايت كنيم.
اين عادات عبارت اند از: پرهيز از استرس (دوري از عصبانيت)، 

كاهش استفاده از چربي ها و عدم مصرف دخانيات.
قلب  ضربان  در  اختالل  و  فشارخون  افزايش  باعث  موارد  اين 
مي شود. تأكيد كنيد كه گرفتگي رگ هاي خونرسان و تغذية قلب، 
جنيني  و  نوزادي  دوران  از  و  نمي شود  حادث  بزرگ سالي  در  تنها 

ت هاي شخصي دانش آموزان 
انتخاب روشي در  به عنوان   

از  انتخاب نوعي  اثر  هميت و 
 حفظ سالمتي خويش درك 
داختن به واقعيت هاي موجود 
ي دارد كه چند گزارش مربوط 
 در كالس ارائه و كم  تحركي 
دانش آموزان  براي  است،  وده 
ك واقعيت دنياي معاصر است 
به زودي  مشابه،  زيستي  مدل 
ت ديگر تربيت بدني و فعاليت 
 بزنيد تا ميزان اثرگذاري آن 

با سالمت شامل پنج حيطة 

ي 

ل آن دسته از عاداتي كه بر 
ثير دارد) و تندرستي.

ي، توضيح علت اهميت اجراي 
دانش آموزان  به  واقعي  دنياي 
با  ابتدايي  از دورة  بايد  موزان 

كنند: 
سالمت كدام اند؟

با سالمت،   جسماني مرتبط 

يك روش زيستي در زندگي 
اجرا  و  انتخاب  براي  فراواني 

ش آموزان خود شخصًا مسئول 
ني مرتبط با سالمت خويش 

عملكردهاي  از  جنبه هايي   
از  ناشي  بيماري هاي  بروز 

بايد علت اهميت فعاليت جسماني را درك كنند. آن ها بايد بدانند 
بيماري  معاصر،  بزرگ ترين داليل مرگ ومير در جهان  از  يكي  كه 
انسداد رگ هاي كرونري (رگ هاي تغذيه كنندة قلب) است. ميزان 
مرگ ومير در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بسيار زياد و 
نگران  كننده است و ما بايد در كنار پرداختن به آمادگي جسماني 
اجتماعي خود  زندگي  در  نيز  را  عادات ديگري  با سالمت،  مرتبط 

به صورت جدي رعايت كنيم.
اين عادات عبارت اند از: پرهيز از استرس (دوري از عصبانيت)، 

كاهش استفاده از چربي ها و عدم مصرف دخانيات.
قلب  ضربان  در  اختالل  و  فشارخون  افزايش  باعث  موارد  اين 
مي شود. تأكيد كنيد كه گرفتگي رگ هاي خونرسان و تغذية قلب، 
جنيني  و  نوزادي  دوران  از  و  نمي شود  حادث  بزرگ سالي  در  تنها 

به دانش آموزان كمك كنيد كه اهميت و اثر 
انتخاب نوعي از فعاليت را براي اوقات فراغت 

خود براي حفظ سالمتي خويش درك كنند

ازدياد عوامل خطرسازي كه  با  سير خود را آغاز مي كند و به مرور 
و  كودكي  دوران  از  بايد  مي يابد.  گسترش  كرديم،  اشاره  آن ها  به 
آرام،  دويدن  تند،  ريتم  با  قدم زدن  مانند  خوبي  عادات  نوجواني 
به طور خالصه ورزش هاي زمان بر و  دوچرخه سواري، طناب زدن، و 
مداوم را در برنامة روزانه خود قرار دهند. يادآور مي شوم كه منظور 
ما در اين بخش كه به آموزش آمادگي جسماني مرتبط با سالمت 
كسب  مكمل هاي  يادآوري  براي  فرصت  از  استفاده  پرداخته ايم، 
آمادگي جسماني مرتبط با سالمت است. در واقع درك اين مفهوم 
كه كسب سالمتي نيز مانند ساير امور زندگي يك فرايند است و 
هر لحظه غفلت از آن، چند قدم ما را عقب تر مي برد و چه بسا راه 

رسيدن به سالمتي را دشوارتر مي كند، اهميت خاصي دارد.

شيوة ارائة مفاهيم آمادگي جسماني
مبحث آمادگي جسماني را با ارائة مفهوم آن شروع كنيد؟ به 
دانش آموزان آموزش دهيد كه كدام فعاليت ها آمادگي جسماني را 

در واقع درك اين مفهوم كه كسب سالمتي 
نيز مانند ساير امور زندگي يك فرايند است و 
هر لحظه غفلت از آن، چند قدم ما را عقب تر 

مي برد و چه بسا راه رسيدن به سالمتي را 
دشوارتر مي كند، اهميت خاصي دارد
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بهبود  و  را حفظ  آمادگي  اين  بايد  چگونه  و  چرا  و  مي دهند  ارتقا 
ببخشيد؟ حيطه هاي شامل اين موضوع آموزشي عبارت اند از: 

۱. پنج جزء آمادگي مرتبط با سالمت 
۲. اجزاي آمادگي جسماني مرتبط با مهارت 

۳. فوايد آمادگي جسماني 
۴. شيوة حفظ و بهبود آمادگي جسماني 

۵. آشنايي با آزمون هاي آمادگي جسماني 
طبعًا هر يك از اين بخش ها با توجه به دانش معلم تربيت بدني 
از  فرار  دارد.  ويژه اي  اهميت  آن ها  انتقال  نحوة  ولي  ارائه مي شود، 
آموزش دهنده  توسط  مفاهيم  انتقال  در  و سعي  كليشه اي  تعاريف 
را حساس تر  موضوع  دانش آموزان،  درك  و  سن  به  ويژه  عنايت  با 
ارتقاي  براي  دانش آموزان  انگيزش  ارتقاي  به  را  ما  اميد  و  مي كند 

سالمتي خود از طريق حركت افزايش مي دهد.
را  قلب  يعني  بدن،  بخش  سالمتي  مورد  مهم ترين  بايد  ابتدا 
بايد  كرد.  صحبت  سالمتي  براي  بيشتر  تنفس  حجم  از  و  مطرح 
اين مسئله را روشن كرد كه آن چه در آمادگي جسماني مرتبط با 
با  و  فعاليت هاي طوالني مدت  ما كمك مي كند،  به  بيشتر  سالمت 
شدت كم است. مثل دوي كم  شدت و طوالني مدت يا راه رفتن تند 
و طوالني. اين آن چيزي است كه از بقيه موارد مهم تر است. اين 
همان چيزي است كه در تمام طول مدت عمر بايد به علت تبديل 
آن سهم  طريق  از  كه  است  روشي  و  راه  ساده ترين  كه  چرا  شود. 

حركت براي تأمين سالمتي پرداخت مي شود.
قلب قوي الزمة تأمين مؤثر خون حاوي اكسيژن فراوان براي 
عضالت است و در فعاليت هاي بلندمدت اين مهم حاصل مي شود. 
و  موجود  اكسيژن  مي شود،  فعاليت طوالني  وقتي  ديگر  عبارت  به 
تنفس،  افزايش  با  اين رو  از  و  مي شود  تخليه  عضالت  دسترس  در 
بدن سعي مي كند اكسيژن مورد نياز را از هواي آزاد تهيه كند و در 
دسترس اندام ها قرار دهد. تمرين، اين ظرفيت اكسيژن گيري را به 
مرور افزايش مي دهد و اين همان ظرفيتي است كه از آن به ظرفيت 
هوازي ياد مي كنيم. و اين يك اصطالح كليدي و حياتي است كه 
مجدداً  نكنند.  فراموش  آن را  زندگي  سراسر  در  بايد  دانش آموزان 
يادآور مي شويم كه اين جمالت بايد با توجه به سن دانش آموزان و 

ادبيات ويژة آنان ادا شود.
آمادگي  از  تعريفي  كلمه  به  كلمه  دانش آموزان،  نيست  الزم 
جسماني و مفاهيم مرتبط با آن را با واژه هايي كه ما مايل هستيم 
ارائه دهند. بلكه كافي است مفهوم را درك كنند و در قالب كلمات 
خويش و مثال هاي مناسب به ارائه آن بپردازند. به عنوان مثال در 
ارائة مفهوم قدرت و استقامت منظور ما آن است كه: دانش آموزان 
براي  را  عضالت  از  گروهي  يا  يك  نيروي  به كارگيري  بين  تفاوت 
به كارگيري  تكرار  مقابل  در  نيروي خارجي،  با يك  مواجهه  يك بار 
نيرو به صورت مكرر براي مواجهه با همان نيرو را درك كنند. اين 
تعامل  پاسخ در  و گرفتن  به دانش آموزان  با كمك  را مي توان  كار 
پرسش ها  از  يك سري  با طرح  مثال  عنوان  به  داد.  انجام  گروهي 
آغاز  فوق  مفاهيم  به  نزديك شدن  به منظور  زير  پرسش هاي  مانند 

كرد: 
بار نيروي عضالت خود  با به كارگيري يك  é تاكنون چه كاري را 

انجام داده ايد؟
é در امور روزانه چه كاري را با تكرار به كارگيري عضالت خود انجام 

مي دهيد؟
é مثال هايي را براي هر يك ارائه كنيد؟ مانند انجام يك بار نشست و 
برخاست در مقابل چندبار تكرار آن. و يا استفاده از پاها براي انجام 
يك  بار پرش جفت، در مقابل استفاده از دست ها براي تلمبه زدن 

جهت باد كردن تيوپ دوچرخه.
با همكاري و هدايت معلم، راه رسيدن به پاسخ ها هموار مي شود. 
در اين تعامل گروهي، مهم تر از رسيدن به پاسخ سؤال، فعال سازي 
نيز اهميت دارد كه  ذهن دانش آموزان است. طبعًا دريافت مفهوم 
اين كار با چنين روشي ساده تر، پايدارتر و كيفي تر خواهد بود چرا 

كه دانش آموز با چالش فكري به آن دست مي يابد.
در موارد انعطاف پذيري، به عنوان آخر آمادگي جسماني مرتبط 
با سالمت نيز كافي است اين معنا درك شود كه هرچه مفصل يا 
مفاصل و عضالت و اندام هاي اطراف آن ها دامنه بيشتري براي باز 
شدن و اجراي كامل حركات داشته باشند، فرد از انعطاف بيشتري 
بهينه  انعطاف  يادآور شويد كه هرچه  را  نكته  اين  برخوردار است. 
باشد، فرد كمتر دچار آسيب مي شود، اندام شكيل تري دارد و كمتر 
افزايش  در  مهمي  نقش  كششي  تمرينات  مي شود.  كمردرد  دچار 
انعطاف پذيري دارند و بايد دانش آموزان را هرچه بيشتر با آن ها آشنا 
كرد. البته تمامي موارد ايمني در تمرينات كششي بايد به مرور به 

دانش آموزان آموزش داده شود.

خالصه 
مهم ترين بخش آمادگي جسماني، آمادگي جسماني مرتبط با 
سالمت است. دانش آموزان بايد از اين موضوع مطلع شوند و آن را 
به عنوان روشي براي كسب سالمتي در طول عمر بياموزند. آن چه 
درك  دارد،  اهميت  دانش آموزان  به  جسماني  آمادگي  آموزش  در 
ادبيات متداول در ميان  و  تعاريف  با  را  آنان  نبايد  و  مفاهيم است 
براي  مناسب  زمينة  كردن  فراهم  كرد.  زحمت  دچار  متخصصان، 
درك اهميت فعاليت جسماني با مثال ها و معادل هاي زندگي واقعي، 
انگيزش آنان را براي حضور در كالس درس و فراگيري مهارت و 

حفظ سالمتي در طول عمر بيشتر مي كند.

 منابع
1. Physical fitness in Elementry Schools: Robert P. Pangrazi, 
Douglas N. Hastad
2. Physical Education Methods for classroom Teachers: 
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تربيت بدنـي و فعاليـت جسـماني را بـا 
واقعيت هـاي زندگي گره بزنيـد تا ميزان 

اثرگذاري آن بر جوانان بيشتر شود 

٢٣بــــهــار ١٣٩٠ دوره ی يازدهم . شماره ی ٣ 



ک
ـيـ

منا  ست
ژ يـ

ــة مهارت های حرکتی  ــی پايه ای برای هم ــتيک آموزش ژيمناس
ــازد. متخصصان سال هاست که فقدان آمادگی جسمانی  فراهم می س
ــمانی، نه تنها  ــخيص داده اند. کاهش آمادگی جس ــان تش را در جوان
ــه بعضی بر  ــت، بلک ــالمتی اس ــايع برای س ــک موضوع جدی و ش ي
ــت  ــدی برای امنيت ملی اس ــه اين يک تهديد ج ــن عقيده اند ک اي
 .[۲۰۰۳ ,Thomas ,۱۹۴۹ ,Lee ,۲۰۰۶ ,Coelho & Fielitz]
ــدن  اين مقاله به توصيف چالش های روزافزون جامعة ما، در روبرو ش
ــی، کم تحرکی و ورزش های تخصصی کودکان می پردازد.  با بی تحرک
ــرای مربيان تربيت بدنی آمريکا در  ــع، اين مقاله يک فراخوان ب درواق
دوره های ابتدايی و متوسطه، نه تنها برای تربيت بدنی اعضای خدماتی 
آينده، بلکه برای همة جوانان می باشد. از لحاظ تاريخی، ژيمناستيک 
ــمانی و تمرينات نظامی ايفا  ــعة آمادگی جس نقش مهمی را در توس
ــال ۱۸۰۰، مهاجران اروپايی سيستم های  ــت. در اواسط س کرده اس
 ,Degen] بسيار پيشرفتة تمرينات بدنی را به اياالت متحده آوردند

.[۲۰۰۰ ,Thomas ;۱۹۶۶

ترجمه: مريم هادى زاده
عضو هيئت علمى سازمان سما

 و آموزش حرکت

كليدواژه ها: ژيمناستيك، آموزش حركت، آموزش.
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ــمانی نظامی را  ــه بهترين تمرينات آمادگی جس ــل اصلی ک عام
ــد، می تواند دنباله روی از  ــول تاريخ آمريکا به هم پيوند می ده در ط
ژيمناستيک نظامی و پزشکی باشد که طی قرن ها به وسيلة پزشکان و 
 ,Thomas] جنگ جويان در فرهنگ های شرق و غرب توسعه يافت

.[۱۱.p ;۲۰۰۰
آکادمی نظامی اياالت متحده (USMA) و آکادمی های خدماتی 
ــتيک دارند. لزوم تعليم  ــة پايداری از آموزش ژيمناس ديگر، تاريخچ
دادن سربازانی مطمئن و با اندامی متناسب که بتوانند به نحو احسن 
در ميدان نبرد حرکت کنند، دليل اصلی است که USMA (آکادمی 
ــيوه نامه های حرکتی نياز  ــتيک و ش نظامی ايالت متحده) به ژيمناس
دارد [Coelho & Fielitz, ۲۰۰۶]. معلمان تربيت بدنی نيز تعهد 
ــابهی نسبت  به دانش آموزان خود دارند. همة کودکان شايستگی  مش
ــر و آمادگی  ــای مهارت های حرکتی مؤث ــتن فرصتی برای ارتق داش
حرکتی را دارند. شرکت کردن در فعاليت های مرتبط با ژيمناستيک 
 Pangrazi &] می تواند آمادگی حرکتی و جسمانی را بهبود بخشد

.[۱۹۹۲ ,Dauer
ــوزان مهارت های حرکتی پايه را در زندگی روزمره و در  دانش آم
اکثر ورزش ها استفاده می کنند (برای مثال: تاب خوردن، آويزان شدن، 
پريدن، پرش کردن، غلت زدن، صعود کردن، خزيدن و فرود آمدن و...). 
ــکل دهد.  ــتيک می تواند پاية همة مهارت های حرکتی را ش ژيمناس
توانايی های حرکتی که با تمرين (يادگيری) بهبود می يابند و به توانايی 
اجرای ورزش های خاص و ديگر فعاليت های حرکتی مربوط می شوند 

.[۲۰۰۰ ,Corbin, Pangrazi, & Franko]

کاهش آمادگی حرکتی در کودکان
ــمانی است.  آمادگی حرکتی، پايه ای برای همة فعاليت های جس
ــامل تعادل، هماهنگی، چابکی و قدرت می باشد.  آمادگی حرکتی ش

مهارت های آمادگی حرکتی پايه شامل موارد زير است:
ــک مکان به مکان  ــای جابه جايی (حرکت بدن از ي ۱. مهارت ه

ديگر)، مانند دويدن، جهيدن، لی لی کردن، و پريدن
ــدن، وارو زدن،  ــد چرخي ــی، مانن ــای غيرجابه جاي ۲. مهارت ه

تاب خوردن و باالنس زدن
۳. آگاهی حرکتی، يا توانايی هايی که نياز به تجسم سازی ذهنی 
ــخی مؤثر به اطالعات حسی برای انجام فعاليت حرکتی  دارند و پاس

خاص ايجاد می کنند.
ــت کاملی از مهارت های آمادگی حرکتی را برای  اگر افراد فهرس
استفاده داشته باشند، فراگيری مهارت های ورزشی برايشان آسان تر 
خواهد بود، از آسيب ها جلوگيری می شود و سبک زندگی فعال حفظ 
ــنين اولية زندگی از نظر بدنی فعالند و  ــود. کودکانی که از س می ش
تجربيات حرکتی مثبت، مفرح و موفقی در مراحل اوليه زندگی دارند، 
ــاس منظم  معموًال به اين روند ادامه می دهند. فعاليت را بر پايه و اس
ــه مهارت های آمادگی حرکتی غيرکافی  دنبال می کنند. کودکانی ک
دارند، اغلب خودشان کنار می روند، يا توسط کودکان ديگر از تجارب 
ــوند، و متعاقبًا به  ــته می ش ــازماندهی و آزاد کنار گذاش بازی های س
زندگی بی تحرکشان ارجاع داده می شوند [مراکز کنترل و پيشگيری 
ــی هم چنين به جلوگيری  ــا [CDC]، ۱۹۹۶]. فعاليت بدن بيماری ه

ــکالت سالمتی مثل،  از چاقی مقرط و ديگر مش
ديابت و فشار خون باال کمک می کند.

علل و عوامل افت حرکتی در کودکان
ــرای کاهش  ــل مختلفی ب ــا دالي در اين ج
ــود دارد.  ــودکان وج ــی بين ک ــی حرکت آمادگ
ــون و بازی های ويدئويی  ــای تلويزي جاذبة تماش
ــده که تعداد  ــت وجوی اينترنتی، باعث ش و جس
 ,CDC] ــوند ــودکان بی تحرک ش ــادی از ک زي
ــی و تجربة  ــودکان، فعاليت بدن ۲۰۰۰]. اکثر ک
ــه در برخی از  ــی کودکانی ک ــی ندارند. حت کاف

ــرکت می کنند، ممکن  فعاليت های بدنی ش
ــت مهارت های پايه را در همة حوزه های  اس
حرکتی، توسعه ندهند. بسياری از کودکان 
ــت يا ورزش  ــل دارند که در يک فعالي تماي

ــر، اغلب  ــوند. اين ام ــه متبحر ش ــورد عالق م
ــرفت در ديگر فعاليت ها و  ــود از پيش باعث می ش
ــوند. با اين حال، مشارکت فعال  ورزش ها غافل ش

ــای حرکتی، برای  ــيعی از فعاليت ه در دامنة وس
ــت. اگر  ــودکان ضروری اس ــرفت مضاعف ک پيش

ــی مناسب فراهم شود،  تربيت بدنی و تجارب ورزش
کودکان می توانند مهارت های آمادگی حرکتی پايه را 

ياد بگيرند.
ــودکان در بعضی  ــه اکثر ک اگرچ

ــت  درياف را  ــی  تربيت بدن ــع  مواق
ــداد کمی، از آن در  می کنند، اما تع

ــتفاده می کنند.  ــة روزانه خود اس برنام
احتمال شرکت دانش آموزان مدارس ابتدايی 

و راهنمايی در برنامة تربيت بدنی منظم، خيلی بيشتر از دانش آموزان 
ــتانی است؛ هرچند که تربيت بدنی روزانه در پايه های پايين تر  دبيرس
ــت. کودکانی که تربيت بدنی را فرامی گيرند، برای نمونه يک  نادر اس
 Morrow,] ــتند ــن آموزش ها هس ــه درگير اي ــه روز در هفت تا س

.[۱۹۹۹ ,Jackson, & Payne
ــی، نيازمندی های  ــده است که دو عامل اساس اين گونه بيان ش
ــم برای کالس های  ــت. اول، زمان ک ــی را کاهش داده اس تربيت بدن
ــت، دوم،  ــرای کاهش زمان تربيت بدنی اس ــگاهی دليل رايج ب دانش
ــود دارد، تربيت بدنی اغلب يکی  ــی وج ــی که بحران های مال هنگام
ــت که کاهش داده يا کنار گذاشته می شود  ديگر از اولين مواردی اس

.[CDC ,۱۹۹۶]
ــه کار نبردن  ــا ب ــی حرکتی، ب ــش آمادگ ــن کاه ــر اي ــالوه ب ع
ــدت  ــر برنامه های تربيت بدنی ش ــتيک پايه در اکث ــوزش ژيمناس آم
ــه اوايل  ــوان ب ــتيک را می ت ــن از ژيمناس ــت. فاصله گرفت ــه اس يافت
ــی تأکيد بر  ــه رهبران تربيت بدن ــبت داد. زمانی ک ــة ۱۹۲۰ نس ده
ــتيک افزايش دادند  ــود ژيمناس ــا را به هزينة نب ــا و بازی ه ورزش ه
ــر  ــزای جدايی ناپذي ــا اج ــا و بازی ه [Thomas, ۲۰۰۳]. ورزش ه
ــرکات آکروباتيک پايه،  ــود ح ــتند، اما نب ــی مدارس هس تربيت بدن
ــودکان را برای اکثر الگوهای  ــتيک و مهارت های حرکتی، ک ژيمناس
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ــا می کند و از مزايای  حرکتی پيچيده ناآماده ره
ــة قوی از  ــازد. پاي ــی محروم می س آمادگی اساس
آمادگی حرکتی می تواند با شرکت در فعاليت های 

پاية ژيمناستيک به دست آيد.

چرايی ژيمناستيک در برنامة تربيت بدنی
ــتيک  دانش آموزان و معلمان اغلب از ژيمناس
ــتقبال نمی کنند، چون برای عرضة يک برنامه با  اس
کيفيت ژيمناستيک در مدارس، موانعی وجود دارد 
که بايد بر آن غلبه کنند. موانع ابتدايی، کمبود تعليم 
و تربيت معلم، نبود صالحيت های حرفه ای در مديريت 
ــر، فقدان آمادگی بدنی کلی دانش آموزان که عمدتًا  خط

آمادگی عضالنی است (استقامت و قدرت عضالنی).

تربيت معلم حرفه ای
ــياری از معلمان فاقد سابقه و تخصص مناسب در ادارة يک  بس
ــا در حين تعليم و آموزش خود،  ــتند، زيرا آن ه برنامة با کيفيت هس
ــت کرده اند. اين موضوع  ــش محدودی از اين فعاليت ها را درياف نماي
ــتيک بی ميل سازد  ــبت به ارائة ژيمناس ــت معلمان را نس ممکن اس
ــان را با شرکت  [Werner, ۱۹۹۴]. معلمان می توانند مهارت هايش
ــياری از کتب در دسترس  در کارگاه ها و کنفرانس ها، مراجعه به بس
ــند. مشاهده و تجزيه  و با کپی برداری از برنامه های موفق بهبود بخش
ــتيک، ارتقاء آگاهی از پيشرفت صحيح  و تحليل مهارت های ژيمناس
ــرای مهارت ها می تواند  ــن و بهبود در چگونگی کمک به اج و مطمئ

اعتماد به نفس معلمان را در آموزش ژيمناستيک افزايش دهد.

مديريت خطر
ــای  ــة برنامه ه ــان را از ارائ ــز معلم ــئوليتی ني ــای مس نگرانی ه
ژيمناستيک بازمی دارد؛ به همين منظور، بايد به مديريت خطر اشاره 
ــتيک و توانايی کمک  ــرد. معلمان بايد دانش کافی دربارة ژيمناس ک
ــرفت های مهارت و  به اجرای حرکات، هدايت کردن فعاليت ها، پيش
ــته  تکنيک های مديريت کالس برای ادارة يک برنامة مطمئن را داش
باشند. با استفاده از پيشرفت های مناسب و فراهم کردن امکانات سالم 
ــد به مقدار زيادی  ــيب ديدن می توان و آموزش کمک ها، خطرات آس
ــان می توانند راهکارهای زير  ــش يابد. برای افزايش ايمنی، مربي کاه

را اجرا کنند:
é آگاه باشيد و به درستی آموزش دهيد.

é فضای کافی برای اجرای دانش آموزان فراهم کنيد.
ــرای مهارت هايی را بدهيد که قبًال  ــه دانش آموزان فقط اجازة اج é ب

آموزش ديده اند.
ــار کنند و  ــتی رفت ــيد که دانش آموزان به درس ــته باش é اصرار داش

خودشان را مطابق قوانين کالس تنظيم کنند.
ــوان تجهيزات فراهم  ــک های تاتامی کافی به عن ــتک ها و تش é بالش

کنيد.
ــتی نصب،  ــتند و به درس ــويد که تجهيزات محکم هس é مطمئن ش

جای گذاری و نگه داشته شده اند.

ــب کمک به  ــان حاصل کنيد که دانش آموزان، طريق مناس é اطمين
ــان  ــرکات و تکنيک های کمکی در اجرای حرکات خودش اجرای ح
ــرای واگذاری  ــامل روش هايی ب ــد و درک می کنند که ش را می دانن
ــوردن و فرود آمدن  ــا حرکات غلت خ ــا به صورت مطمئن ب مهارت ه

می باشد که از بروز صدمات جلوگيری می کند.
é پيشرفت ها و مهارت هايی را آموزش دهيد که مطابق با توانايی های 

هر دانش آموز باشد.

آمادگی عضالنی
ــوزان، معلمان  ــی دانش آم ــدرت عضالن ــه کمبود ق ــاره ب در اش
ــات آمادگی عضالنی پايه مانند باال  ــد به دانش آموزان تمرين می توانن
ــيدن بدن (مثل بارفيکس)، پايين آوردن بدن (مثل تمرين روی  کش
ــی را آموزش دهند. اگر اين  ــاندن قوزک پا به ميلة افق پارالل) و رس
ــود، به دانش آموزان  ــه آغاز و به طور منظم اجرا ش تمرينات در مدرس
ــالت باالتنه و مرکزی خود را  ــن امکان را می دهند تا آمادگی عض اي
ــطوح باالی موفقيت در فعاليت های مرتبط  ــيدن به س که الزمة رس

ــد،  می باش ــتيک  ژيمناس ــا  توسعه دهند. به ويژه ب
ــتيک از  ــر واحد ژيمناس اگ
ــه تدريس  ديرباز در مدرس
ــد. باال کشيدن و  شده باش

ــن آوردن بدن تمرينات  پايي
ــة معلمان  ــت که هم رايجی اس

ــند. تمرين  بايد قادر به تدريس آن باش
رساندن قوزک پاها به ميلة افقی، به اندازة 

ــت. از اين تمرين  ــن ديگر رايج نيس دو تمري
برای توسعة قدرت عضالت سرشانه، شکم، مرکز 

ــتفاده می شود. در اين  ثقل و تاکننده های ران اس
تمرين، دانش آموزان از وضعيتی که به ميلة بارفيکس 

ــت خميده به خود  ــتند، وضعي (ميلة افقی) آويزان هس
می گيرند و با کشيدن قوزک پاهايان به سمت ميله 
در وضعيت خميده وارونه قرار می گيرند. قوزک پاها 
ــوری که ران ها باالتر از  ميله را لمس می کند، به ط
سطح شانه ها کشيده می شود. تمرين با بازگشت به 

وضعيت آويزان اوليه به پايان می رسد.

رويکردهای آموزشی در ژيمناستيک
ــتيک و  ــرای آموزش ژيمناس ــای زيادی ب روش ه

ــب با نيازهای  ــود دارد که می تواند متناس ــرکات پايه وج ح
ــطح توانايی ترکيب،  ــن و با هر س ــوزان در هر س دانش آم

ــعه يابد و برای هر نوع مدرسه ای مناسب  تعديل و توس
ــد. برنامة آموزشی حرکات پايه مناسب و منتخب  باش

برای دانش آموزان سنين ابتدايی و راهنمايی شامل 
موارد زير است:

(آموزش حرکت)،  ــی  آموزش ژيمناستيک 
ــتگاهی و دايره ای (مسيرهای  تمرينات ايس

ــر رقابتی  ــر فعاليت های غي ــع) و ديگ مان

ارائـة مهارت های حرکتی 
پايه و آموزش ژيمناستيک 
به دانش آمـوزان، آن ها را 
بـرای ورزش هـای آينده، 
فعاليت های بدنی، خدمت 
سـربازی و به طـور کلـی 
آماده  بهتـر  زندگی  برای 

خواهد کرد
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ــتند. برنامه ها می توانند پيرامون  ــرفت مناسب هس که از لحاظ پيش
موضوع مهارتی گسترده ای چون غلت زدن، باالنس زدن، پرش کردن، 
ــعه  ــدن، باال رفتن، فرود آمدن و خزيدن توس ــی، آويزان ش جابه جاي
ــی از مهارت های حرکتی  ــوزان می توانند تنوع ــوند. دانش آم داده ش
ــد. عالوه بر اين،  ــف کنن ــه را از هريک از موضوعات مهارتی کش پاي
ــود، می توان به گونه ای اداره  ــی را که يک مهارت انجام می ش محيط
کرد که دانش آموزان به چالش کشيده شوند و تجربيات حرکتی آنان 
ــاده بر روی  ــترش يابد. برای مثال: يادگيری يک غلت جلوی س گس
ــط دانش آموزان ممکن است به يادگيری غلت باال و غلت  زمين توس
ــرازيری با استفاده از يک تشک تاتامی بينجامد. يا غلت بر روی  از س
وسايل، زير ريسمان ها، از ميان حلقة هوالهوپ، به سرعت يا به آرامی 
و... را ياد بگيرند. تغيير و دستکاری محيط تمرين، دانش آموزان را در 

معرض دامنة وسيعی از مهارت های غلت زدن قرار می دهد.
برنامه های ژيمناستيک بايد يادگيری را در زمينة روانی ـ حرکتی، 
عاطفی و حوزة شناختی ارتقا دهد و بايد بر توسعة بی نقص مهارت های 
ــد [Werner, ۱۹۹۴]. منابع و کتاب های  ــز کن حرکتی پايه تمرک
بسياری برای کمک به مربيان در توسعة صحيح ژيمناستيک و برنامة 

حرکتی برای دانش آموزان در همة سنين در دسترس می باشد.
ــرای دانش آموزان  ــم در مهارت های حرکتی ب ــوزش پاية مه آم
ــد پيرامون هفت موضوع يا حوزة  ــع ابتدايی و راهنمايی می توان مقط

کلی سازماندهی شود:
۱. موضع گيری های بدن

۲. تعادل
۳. غلت زدن

ــدن، تاب  ــزان ش ۴. آوي
خوردن و تحمل 

وزن

۵. باال رفتن از طناب
۶. پرش کردن و فرود آمدن

۷. ميدان موانع يا حرکات زنجيره ای.
از  ــياری  بس ــة  پاي ــر  ب ــا  فعاليت ه ــن  اي
ــتيک ـ  ژيمناس ــد  واح ــاز  ني ــورد  م ــای  مهارت ه
ــت  آمريکاس ــدة  متح ــت  ايال ــی  آکادم ــت  حرک
ــی و  [Coelho, ۲۰۰۸]. معرفی جزئيات برنامة آموزش
ــت، اما  ــوزش تکنيک ها خارج از حوزة اين مقاله اس آم
ــة اين بخش مالحظات کلی برای هر موضوع را  دنبال

بحث خواهد کرد.

موضع گيری بدن
درک و اجرای موقعيت های بدنی پايه و 
يادگيری چگونگی مديريت بدن، از اصول 

بنيادی آموزش ژيمناستيک است. حالت های 
ــتيک و  بدنی، بايد پاية معرفی اولية ژيمناس

ــکيل دهد. وضعيت های  آموزش حرکات را تش
ــدن، پاباز،  ــدن، خم ش ــامل جمع ش بدنی پايه ش

ــيدن بدن و راست کردن بازو و پا، قوس زدن و  کش
موج زدن با انحنای زياد و... است. کودکان می توانند 

ــته،  ــا را روی زمين در وضعيت های نشس اين حالت ه
درازکش و تاق باز (بر پشت خوابيدن) ياد بگيرند و تمرين 

کنند. سپس اين وضعيت ها می تواند با پرش ها و با استفاده 
از اسباب و وسايل ژيمناستيک انجام داده شود.

تعادل
ــت که رابطة مستقيمی  تعادل جزء مهمی از آمادگی حرکتی اس
ــراد، دارد. تعادل  ــن اف ــالمتی و آمادگی به خصوص با س با ارتقای س
ــيب در افراد مسن  خوب می تواند به کاهش افتادن که عامل مهم آس
است، کمک کند. تعادل مؤثر می تواند توانايی کودکان را برای شرکت 
ــناخت نسبت به بدن کمک  ــعه دهد و به افزايش ش در ورزش ها توس
ــوزان  دانش آم  .[۲۰۰۶ ,Claxton, Troy, & Dupree] ــد  کن
ــان را در کوشش های تعادلی در  می توانند توانايی های تعادلی خودش
وضعيت های بدنی مختلف، امتحان کنند. مثًال تعادل بر روی يک پا، 
ــت ها و پاها، بر روی تشک، ميلة موازنه و يا ديگر  ــت ها، دس روی دس
ــايل. مهارت ها بايد تعديل و با نيازهای دانش آموزان سازگار شود.  وس
ــتيک، تعادل بر روی دو دست است  يکی از مهارت های رايج ژيمناس
که امکان دارد برای بسياری از دانش آموزان سخت باشد. مهارت های 
ــه پايه و باالنس سر بايستی در ابتدا معرفی شود.  پيش نيازی مانند س
ــده روی دو  ــپس دانش آموزان می توانند حرکت باالنس تعديل ش س
ــان را باال به تشک  ــت را امتحان کنند، به اين صورت که پاهايش دس
ــده تکيه دهند و وزنشان را روی دست هايشان بيندازند (حالت  تا ش
چرخ دستی). يک باالنس بر روی دو دست سه چهارم (حرکت پا رو 
به باال برای يک باالنس بر روی دو دست) نيز پيشرفت مؤثری برای 
ــيدن به تعادل و حمايت الزم برای يک باالنس بر روی دو دست  رس
ــرفت دانش آموزان، آن ها می توانند  ــد. همزمان با پيش کامل می باش
ــان را به ديوار  هنگام اجرای اين مهارت برای حمايت از خود، پاهايش

تکيه دهند.

غلت زدن
ــب  ــنی مناس ــت زدن برای کودکان در هر س ــای غل مهارت ه
ــال تر به داليل ايمنی نبايد غلت های  ــت. کودکان کم سن و س اس
ــی در ارتفاع يا فاصله انجام دهند. غلت اوليه روی زمين (به  نمايش
ــه طرفين) به کودکان اين فرصت را می دهد که  ــو، به عقب و ب جل
ــدن، خم شدن،  ــامل جمع ش موقعيت های بدنی پاية خود را که ش
پاباز و کشيدن بدن می باشد، کشف کنند. عمل غلت زدن می تواند 
روی زمين، تشک های تاتامی، ميله های موازنه، تشک های گوه ای، 
ــايل انجام  ــی کم ارتفاع، ميلة پارالل، دارحلقه و ديگر وس ميلة افق
ــز از مهم ترين تکنيک های آموزش  ــود. غلت زدن هنگام فرود ني ش

ــد. ايمنی هنگام فرود می باش

آمادگـی حرکتی، پايه ای برای 
همـة فعاليت هـای جسـمانی 

اسـت. آمادگی حرکتی شامل 
قدرت می باشدتعـادل، هماهنگـی، چابکی و 
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آويزان شدن، تاب خوردن، تحمل وزن
آويزان شدن، تاب خوردن از ميله ها، دارحلقه، نردبان ها و ديگر 
وسايل و هم چنين تحمل کردن وزن می تواند مکملی برای يادگيری 
ــد. اين فعاليت ها به طور طبيعی در کودکان وجود دارد  مهارت ها باش
و می تواند در حالت های مختلف بدنی انجام شود. کودکان می توانند 
آويزان شدن در يک حالت جمع، خم و کشيده را با دستان خميده، 
ــت وجو کنند. تمرينات آمادگی عضالنی  صاف و موقعيت وارونه جس
ــدن از يک ميله و باال  ــود. آويزان ش ــه نيز می تواند انجام داده ش پاي
ــيدن بدن تا جايی که چانه به باالی ميله برسد، آويزان شدن از  کش
ــيدن، باال آوردن پاها به  ــت ها بدن را به باال کش ميله و با کمک دس
ــمت ميله، خم کردن بازوها در حالی که بدن آويزان است و پايين  س
ــه می تواند در موقعيت های  ــت ک آوردن، بدن از جمله تمريناتی اس
ــباب و وسايل مربوط به آويزان  ــود. اس آويزان و تحمل وزن انجام ش
شدن و تحمل وزن بايد در ارتفاع کمی نسبت به زمين قرار گيرد و 

برای ايمنی، بايستی تشک های مناسبی در زيرشان چيده شود.

باال رفتن از طناب
ــی می تواند برای  ــودی و افق ــن از طناب به صورت عم ــاال رفت ب
ــود، به شرطی  ــنهاد ش ــطه پيش دانش آموزان مقطع ابتدايی و متوس
ــود.  ــای ايمنی به کار برده ش ــک های مخصوص و احتياط ه ــه تش ک
ــوزان از طناب عمودی نبايد بيش تر از ۶ فوت (حدود ۱۸۰  دانش آم
ــوند يا با  ــانتی متر) باال بروند؛ طناب ها می توانند عالمت گذاری ش س
يک وسيلة بازدارنده ايمن، مانع از باال رفتن دانش آموزان به ارتفاعات 
ــب در زير طناب ها قرار داده  ــوند. بايستی تشک های مناس باالتر ش
شوند. تشک هايی به قطر حداقل ۴ اينچ (حدود ۱۰ سانتی متر) بايد 
استفاده شود، اما تشک های ضخيم بهتر است، البته اگر در دسترس 

باشد.
طناب های افقی می تواند سه تا پنج فوت (۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر) 
ــته باشد تا تجربة باال رفتن  ــک های زيرين ارتفاع داش از زمين با تش
مؤثر و ايمنی را برای بچه ها فراهم آورد. کودکان می توانند روش های 
ــدن و جابه جايی در طول طناب را جست وجو  مختلفی از آويزان ش
ــامل: جابه جايی  ــد. فعاليت های باال رفتن از يک طناب افقی ش کنن
ــر  ــت ها به طوری که اول پا يا س ــتفاده از پاها و دس زير طناب با اس
ــا از طرفين با  ــرد، جابه جايی رو به جلو ي ــداد طناب قرار گي در امت
ــت ها و حتی سينه خيز رفتن روی طناب است. برای  استفاده از دس
کلية فعاليت های باالرفتن، بايد روی پيشرفت مؤثر تکنيک، توانايی 
ــف راه های متفاوت باال رفتن  تحمل وزن بدن و اطمينان هنگام کش
از طناب، تمرکز کرد. برای جلوگيری از آسيب، بايد به دانش آموزان 

طرز صحيح پايين آمدن و پياده شدن از طناب آموزش داده شود.

پـرش کـردن و فـرود آمـد
ــه برای دانش آموزان  ــی از مهم ترين مهارت های پاي پرش يک
ــت. مهارت های پاية پرش، قبل از اجرا بر روی  در همة سنين اس
يک مانع کمکی، تشک چند ال و يا در صورت امکان خرک پرش، 
ــباب و  ــود. مجموعه ای از اس می تواند بر روی زمين ياد گرفته ش
ــه دانش آموزان  ــود که ب ــايل پرش می تواند طوری تنظيم ش وس

ــات مختلف با دورخيز از فاصلة کم و  ــکان انجام پرش از ارتفاع ام
ــتفاده از يک  ــتفاده يا بدون اس زياد را بدهد. پرش می تواند با اس
ــود. برای دانش آموزان کم سن و سال تر، پرش  تختة پرش انجام ش

ــت. ــده اس ــکوی کم ارتفاع توصيه ش از س
ــيعی از  فرود ايمن يکی از مهم ترين مهارت ها برای دامنة وس
ــت. دانش آموزان بايد چگونگی جذب شوک و ضربه و  فعاليت هاس
تعادل و حفظ کنترل را هنگام فرودها ياد بگيرند. پرش به جلو و 
ــانه، يکی از  فرود روی دو پا، به دنبال آن يک غلت جلو يا غلت ش
بهترين راه های توسعة ايمنی تکنيک های پريدن می باشد. تعديل 
ــامل: پرش وارو (چرخشی)، پرش جمع و غلت زدن  اين تمرين ش
ــه عقب و طرفين به صورت تخصصی، دامنة مهارت فرود ايمن را  ب

ــد داد. ــش خواه ــوزان افزاي در دانش آم

ميـدان موانـع و حـرکات زنجيـره ای
ــود آمادگی حرکتی، آمادگی  ــدان موانع می تواند برای بهب مي
ــکالت و فعاليت بدنی کلی استفاده  ــالمتی و حل مش مرتبط با س
ــع می تواند  ــدان موان ــود [Docheff & Davis, ۱۹۹۹]. مي ش
ــق دادن فرصت به  ــوزش حرکتی از طري ــون يک روش آم پيرام
ــای مختلف  ــف روش ه ــکالت و کش ــوزان برای حل مش دانش آم
ــازماندهی شود. انتخاب موانع و چالش ها  برطرف کردن موانع، س
ــرای اطمينان از  ــال، رهنمودهای ايمن ب ــت. به هرح نامحدود اس
ــردن موانع را  ــای پرخطر برطرف ک ــه دانش آموزان روش ه اين ک
ــد در ميدان موانع  ــت. دانش آموزان نباي به کار نبرند، ضروری اس
ــعة  ــابقه دهند. هماهنگی، کار گروهی و توس ــت کنند يا مس رقاب
ــکالت حرکتی و برطرف کردن  ــای خالقيت برای حل مش روش ه

ــرد. ــرار گي ــد ق ــورد تأکي ــد م ــع باي موان

نتيجه گيـری
ــروز، يک عنوان  ــتيک برای جوانان ام ــر به اين که ژيمناس نظ
 ,Tomas] ــيع در تربيت بدنی است ــده و فراموش شدة وس گمش
ــتيک به  ۲۰۰۳]. ارائة مهارت های حرکتی پايه و آموزش ژيمناس
ــا را برای ورزش های آينده، فعاليت های بدنی،  دانش آموزان، آن ه
ــر آماده خواهد  ــور کلی برای زندگی بهت ــربازی و به ط خدمت س
ــت که «فرد بايد از  کرد. گيالم Gillam (۱۹۸۵) بيان کرده اس
اصول بنيادی حرکت برخوردار باشد، آن ها را حفظ کند و توسعه 
 .p] «ــد و باقی بماند ــودمند برای جامعه باش ــد تا عضوی س بخش

.[۱۲۹
ــتم ژيمناستيک اولية  ــتيک اروپايی و سيس ــتم ژيمناس سيس
ــده اند. امروزه مربيان  ــته و از هم ديگر اقتباس ش آمريکا، از گذش
ــتيک خود  ــعة برنامه های ژيمناس تربيت بدنی می توانند برای توس
ــته و حال، دسترسی پيدا  به انواع نمونه های برنامة تحصيلی گذش
ــرای ارائة يک  ــان تربيت بدنی ب ــد [Tomas, ۲۰۰۳]. مربي کنن
ــتيک کامل و مناسب روبه پيشرفت و برنامة حرکتی برای  ژيمناس
دانش آموزان در همة سنين، بايد مايل به استفاده و جست وجو از 
ــيابی باشند.  منابع مختلف، راهبرهای آموزش و تکنيک های ارزش

ــگاه هايمان حفظ کنيم. ــتيک را در باش بياييد ژيمناس
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اشـاره
نشست علمي ـ تخصص گروه جامعه شناسي ورزش انجمن جامعه شناسي ايران با عنوان «جامعه شناسي ورزش و اوقات فراغت جوانان 
ــكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران با حضور اساتيد  ــاعت ۳۰: ۱۶ در سالن شريعتي دانش ــنبه ۱۰/ ۳/ ۸۹ رأس س در ايران» در تاريخ دوش
محترم، آقايان دكتر سيد مهدي آقاپور (استاديار دانشگاه تهران و رئيس گروه جامعه شناسي ورزش)، دكتر محمدرضا اسماعيلي (استاديار 
دانشگاه آزاد اسالمي و مدير مسئول مجله ورزش و خانواده)، دكتر موسي عنبري (جامعه شناس، استاديار دانشگاه تهران و معاون دانشكده 

علوم اجتماعي) با همكاري اداره كل تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
ــب  ــتيم در موقعيتی مناس ــت می گذرد، به دليل اهميت موضوع اوقات فراغت می خواس با اينکه چند ماه از تاريخ برگزاری اين نشس
گزارش اين نشست در مجله آورده شود. اولين فرصتی که قادر بوديم اين گزارش را خدمت مخاطبان گرامی ارائه کنيم در اين شماره بود. 

اميدواريم مطالعة آن مفيد واقع شود.

ــب  ــتيم در موقعيتی مناس ــت می گذرد، به دليل اهميت موضوع اوقات فراغت می خواس با اينکه چند ماه از تاريخ برگزاری اين نشس
گزارش اين نشست در مجله آورده شود. اولين فرصتی که قادر بوديم اين گزارش را خدمت مخاطبان گرامی ارائه کنيم در اين شماره بود. 

اميدواريم مطالعة آن مفيد واقع شود.

ابراهيم شكراني
دبير گروه جامعه شناسي ورزش انجمن جامعه شناسي ايران

گزارش نشست 
جامعه شناسي ورزش و اوقات فراغت 

جوانان در ايران
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مقدمه
ــتاني و افزايش اوقات  ــا توجه به در پيش بودن تعطيالت تابس ب
فراغت جوانان و نوجوانان و به ويژه دانش آموزان، ضرورت برنامه ريزي 
مناسب به منظور غنا بخشيدن به اين زمان هاي خالي و گرانبها توسط 
ــئولين امر احساس مي شود. ورزش ابزار قدرتمندي به منظور پر  مس
ــت،  كردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و به ويژه دانش آموزان اس
ــماني و  ــادابي جس ــالمتي و ش زيرا عالوه بر جاذبة قو ي و تأمين س
ــتقيم  ــيلة آن مي توان به صورت پنهان و غير مس روحي آنان، به وس
ــودمند را به دانش آموزان و جوانان و نوجوانان عزيز  آموزش هايي س

ارائه كرد.

هدف نشست
ــي عملي و نظري بحث  ــده كه با هدف بررس ــت يادش در نشس
ــازي و الگودهي دربارة  ورزش و اوقات فراغت و هم چنين فرهنگ س
ــد، نقطه  ــات فراغت برگزار ش ــب در اوق ــت برنامه ريزي مناس اهمي

نظراتي به شرح زير بيان شد:

عوامل تأثير گذار در پرداختن به ورزش در اوقات فراغت
دكتر سـيد مهدي آقاپور به عنوان شروع كنندة بحث گفت 
ــي ورزش با جامعه شناسي اوقات فراغت پيوند نزديكي  جامعه شناس
دارد. اولين بار توريستن وبلن با كتاب طبقه تن آسا و ژوفر دومازديه 

با كتاب جامعه شناسي اوقات فراغت به اين موضوع پرداختند.
ــط، هر انسان با متوسط ۸۰ سال  طبق برآوردها، به طور متوس
عمر ۳۶ هزار ساعت اوقات فراغت در طول زندگي دارد كه بايد براي 
ــخص،  ــزي كند. كيفيت برنامه هاي اوقات فراغت هر ش آن برنامه ري
ــكوفايي و رشد توانايي ها و استعدادهاي او دارد.  تأثير بسزايي در ش
ــتن اوقات فراغت خوب، سالمتي و شادابي جسمي و  هم چنين داش

روحي را به ويژه در سنين پايه و نوجواني موجب مي شود.
ــط جوانان  ــات فراغت توس ــت گذران اوق ــان كيفي از نظر ايش
ــت و در  ــيار مهم اس ــژه دانش آموزان گرامي بس ــان و به وي و نوجوان
ــراي اين منظور در  ــات و قوانين جامعي ب ــبختانه مصوب ايران خوش
ــت كه بايد براساس  ــده اس ــتگاه هاي مختلف تدوين ش نهادها و دس
ــب براي فعاليت هاي زمان فراغت جوانان و  آن ها، برنامه ريزي مناس

ــور تربيتي جوانان كه  نوجوانان صورت گيرد. به طور مثال، در منش
ــال ۱۳۷۴ توسط سازمان ملي جوانان تصويب شد و داراي ۱۴  در س
ــة ورزش پرداخته و آن را يكي  ــد، بند چهاردهم به مقول بند مي باش
از فعاليت هاي الزم و ضروري براي جوانان و نوجوانان دانسته است.
ــور ملي جوانان اصل ۹۲ تا ۹۸ به امر ورزش  هم چنين در منش
ــم و روح،  ــالمت جس ــامل اصول س اختصاص دارد كه به ترتيب ش
ــازگاري، ورزش  ــخص، وفاق و س ــردي، دفاع ش ــداري، جوانم هدف
ــي و  ــد و در برنامه ريزي هاي ورزش همگاني و افتخار آفريني مي باش

فراغتي براي نوجوانان و جوانان عزيز بايد سرلوحة كار قرار گيرد.
ــه را مي توان در  ــاي فراغتي در جامع ــر برنامه ه ــل موثر ب عوام
شاخص هايي هم چون: داشتن برنامه هاي مناسب، بودجه هاي كافي، 
ــژه مديريت هاي خالق و  ــا و پرانگيزه، به وي ــان و معلمين كوش مربي
ــورت يك پارچه و مكمل   ــود كه بايد به ص ــت و جو نم هماهنگ جس

يكديگر وجود داشته باشند. 
از نظر دكتر آقاپور پرداختن به ورزش در برنامه ريزي هاي اوقات 
ــت در ايران، اولويت بااليي دارد و بايد به آن توجه ويژه اي كرد  فراغ

كه داليلي هم براي اين منظور بيان كرده اند:
۱. آموزش هاي پايه و اصلي و هنجارپذيري، از طريق ورزش در 

بين نوجوانان بهتر صورت مي گيرد.
ــكاران و دانش آموزان از آسيب ها و  ۲. ورزش باعث دوري ورزش

انحرافات اجتماعي مي شود.
ــرعت انجام  ــت يابي و ايجاد گروه به س ۳. از طريق ورزش دوس

مي گيرد.
ــادابي رواني و سالمتي جسماني از طريق ورزش به خوبي  ۴. ش

انجام مي شود.
۵. جذابيت ورزش بسيار زياد است و در بين جوانان و نوجوانان 

طرفداران بسياري دارد.
۶. ورزش متناسب با روحيات و خصوصيات روحي و فيزيولوژيكي 

جوانان و نوجوانان است.
ــي به ويژه در  ــي و اختالالت حركت ــاختار قامت ــكالت س ۷. مش

دختران، توسط ورزش قابل حل مي باشد.

نقش خانواده در اوقات فراغت فرزندان
دكتـر محمدرضا اسـماعيلي (اسـتاديار دانشـگاه آزاد 
اسالمي)، ابتدا به تعريف تفريح خانوادگي از نظر يكي از دانشمندان 
ــان، فعاليت هاي تفريحي  به نام هورنا (۱۹۸۶) پرداخت. از نظر ايش
ــدان و بدون به توجه  ــر و فرزن ــه با اعضاي خانواده به ويژه همس را ك
ــي گويند. اهميت و  ــكان صورت گيرد، تفريح خانوادگ ــه زمان و م ب
ــا دو عامل زير  ــح خانوادگي از نظر هورن ــرورت پرداختن به تفري ض

مي باشد:
الف) ايجاد انگيزه

ب) تحكيم روابط خانوادگي
ــماعيلي، تأثير اعضاي خانواده را در تعيين نوع فعاليت هايي  اس
ــيار مهم  كه در اوقات فراغت كودكان و نوجوانان انجام مي گيرد، بس
ــبت به  ــرات متقابل والدين و فرزندان نس ــت. از نظر وي، تأثي دانس

اثر متقابل فعاليت هاي 
ورزشي والدين و 
فرزندان بر يكديگر در 
پرداختن به فعاليت های 
ورزشی در زمان های 
فراغت بسيار زياد است
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ــي در زمان هاي فراغت  ــن به فعاليت هاي ورزش يكديگر در پرداخت
ــاس تحقيقات موجود، والدين  ــيار زياد است، به طوري كه براس بس
ورزشكاران به احتمال زياد فرزندان ورزشكار و يا عالقه مند به ورزش 
خواهند داشت و از طرف ديگر فرزندان ورزشكار نيز مي توانند انگيزه 

و عالقة الزم را براي ورزش كردن والدين فراهم نمايند.
از نظر «هورنا» فعاليت هايي را كه با اعضاي خانواده انجام گيرد، 
ــاي تفريحي گويند، اما با توجه به تغيير تعريف خانواده در  فعاليت ه
تمدن امروز (به دليل افزايش خانواده هاي تك هسته اي) و گسترش 
ــوب مي شوند، موارد زير  تعداد افرادي كه جزو اعضاي خانواده محس

براي گذراندن يك اوقات فراغت خوب قابل ذكر است:
۱. خصوصيات اعضاي خانواده از نظر وضعيت اقتصادي و سطح 

تحصيالت و جايگاه اجتماعي.
ــه ورزش و تربيت بدني و  ــاي خانواده ب ــزه و عالقة اعض ۲. انگي

داشتن اوقات فراغت سالم و مفيد.
ــتاني كه در دسته بندي گروه هاي اجتماعي  ۳. ويژگي هاي دوس

قرار مي گيرند، مثل ساكنين پرورشگاه يا زندان يا مشاغل صنفي.

سبك زندگي و اوقات فراغت
دكتر موسي عنبري (استاديار دانشكده علوم اجتماعي 
ــات فراغت و فعاليت هايي كه  دانشـگاه تهران) دربارة اهميت اوق
ــال هاي اخير،  ــت كه در س ــود، بيان داش در اين زمان بايد انجام ش
ــبك  ــي، مفهوم طبقة اجتماعي به مفهوم س در مباحث جامعه شناس

ــت و در سبك زندگي نيز دو  زندگي تغيير يافته اس
ــزو اركان اصلي آن به  ــة ورزش و هنر ج مقول

ــمار مي آيند. امروزه كمتر خانواده اي را  ش
ــوان يافت كه اوقات فراغت  مي ت

ــود را با يكي از  فرزندان خ
يا  ــي  فعاليت هاي ورزش

هنري پر نكند و 

يا كمتر دانشكده يا دانشگاهي را مي توانيد پيدا كنيد كه دربارة هنر 
و ورزش صحبت نكنند.

ورزش و تربيت بدني كه از آن با عنوان مديريت بدن نيز نام برده 
ــد كرده و بسياري از مقوالت  ــيار فراتر از انتظارات رش مي شود، بس
ــنتي ايران،  ــت. در فرهنگ س ــي را تحت تأثير قرار داده اس اجتماع
ورزش اهميت چنداني نداشت و معموًال افراد بيكار به ورزش گرايش 

پيدا مي كردند.
ورزش از نظر جامعه شناسي نيز اهميت زيادي پيدا كرده است، 
ــت، به  ــته بين كار و فراغت فاصله وجود داش به طوري كه در گذش
ــي سخت كار مي كرد، انسان خوب و با اخالق  اين معني كه اگر كس

ــخصي اوقات بيكاري  شمرده مي شد و اگر ش
ــت به عنوان  زيادي داش

طبق برآوردها، به طور 
متوسط، هر انسان با 

متوسط ٨٠ سال عمر ٣٦ 
هزار ساعت اوقات فراغت 

در طول زندگي دارد كه 
بايد براي آن برنامه ريزي 

كند
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ــد، در صورتي كه امروزه مرز  فرد الابالي و بيكار از او نام برده مي ش
ــخصي بين كار و فراغت وجود ندارد و هنر و ورزش فاصلة بين  مش
ــؤال به  ــت. به طوري كه اين س زمان فعاليت و فراغت را پر كرده اس
ذهن انسان متبادر مي شود كه؛ آيا امروزه ورزش، كار است يا فراغت 

يا هر دو؟
 در گذشته ورزش، مانند كاالي لوكس و تجملي بود، در صورتي 
ــي در توليد ناخالص ملي كشورها مهم  كه امروزه فعاليت هاي ورزش
ــتند و به خصوص اقتصاد ورزش در اقتصاد كشورها تأثير بااليي  هس
دارد. در حقيقت افراد از طريق ورزش هم صاحب شهرت مي شوند و 

هم صاحب ثروت. ورزش براي آنان هم كار است و هم فراغت.

بررسي فراغت نوجوانان و تقويت آن
دكتر اسماعيلي با استفاده از نظرية «هورنا» مواردي را دربارة 

تفريح خانوادگي مطرح كرد:
۱. بسياري از افراد در زمان تفريح خانوادگي با هم آشنا مي شوند، 

مثل كوه رفتن كه معموًال پس از ازدواج هم ادامه مي يابد.
۲. در دو مقطع زماني تفريح خانوادگي كاهش مي يابد:

۱. قبل از تولد تا ۵ سالگي
۲. زماني كه كودك به مدرسه مي رود تا قبل از بلوغ

ــالگي كودك، تا مدرسه رفتن، فعاليت هاي تفريحي  ۳. از پنج س
خانواده     افزايش   مي يابد.

۴. در زمان بلوغ، تفريحات خانوادگي افزايش مي يابد، (خانواده 
و فرزندان به صورت مستقل)

ــش كيفيت و  ــنهادهايي كه براي افزاي ــماعيلي پيش ــر اس از نظ
كميت برنامه هاي ورزشي و فراغتي مي توان براي جوانان و نوجوانان 

در نظر گرفت عبارت اند از:
ــر از تفريح فردي  ــيار مهم ت ــي و خانوادگي بس ــح جمع ۱. تفري

است
۲. جايگزيني تفريحات جسمي به جاي تفريحات غير جسمي

۳. انتخاب فعاليت تفريحي متناسب با اعضاي خانواده و موقعيت 
اقتصادي و اجتماعي آنان

ــمت فعاليت  ــط به س ــمي متوس ــد بر فعاليت هاي جس ۴. تأكي
جسمي شديد

ورزش و تربيت بدني كه از آن با عنوان 
مديريت بدن نيز نام برده مي شود، بسيار 
فراتر از انتظارات رشد كرده و بسياري 
از مقوالت اجتماعي را تحت تأثير قرار 
داده است
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ــاص  ــوع خ ــراي ن ــات الزم ب ــرار دادن امكان ــترس ق ۵. در دس
تفريحات

۶. بهتر است تفريحات خانواده و فرزندان هم زمان صورت گيرد.
ــكالت  ــات خانوادگي هم فكري و حل مش ــگام تفريح ۷. در هن

خانواده راحت تر صورت مي گيرد.
۸. براي انجام تفريح جسماني خانوادگي، بايد از قبل برنامه ريزي 

منظم و مدوني انجام پذيرد.
ــور، فليم ديدن و ...) مثل تغيير  ۹. تغيير عادت زندگي (آسانس

دكوراسيون خانه و استفاده از اندام ها و حركات بدني.
ــي از فعاليت هاي  ــح خانوادگي به عنوان يك ــاب تفري ۱۰. انتخ

اصلي خانواده با تأكيد بر ورزش و تربيت بدني

ــوم فراغت بيان كرد كه دو نوع  ــريح مفه دكتر عنبري، در تش
فراغت قابل تصور است؛

ــت براي انرژي گرفتن،  ــازنده] كه زماني اس ۱. فراغت موثر [س
بازسازي روحي و جسمي و توان افزايي

ــي است مثل با  ــماني و غير ورزش ۲. فراغت مخدر كه غير جس
دوستان بودن و استعمال مواد مخدر، قليان، بلوتوث بازي و ...

ــه نمايند كه وقتي تلفن همراه  ــا بايد به اين مهم توج خانواده ه
ــن و سال قرار مي گيرد، در حقيقت وي به  در اختيار فرزندان كم س
طور غير مستقيم به سمت بازي با موبايل و ارسال بلوتوث و پيامك 

سوق داده مي شود.
ــنتي، حتي در مجالس عزاداري نيز نوعي شادابي   در جوامع س
ــورت گروهي و  ــات فراغت به ص ــت و فعاليت ها در اوق ــود داش وج
ــروزه فراغت ها فردي و  ــد، ولي ام ــته جمعي و فعال انجام مي ش دس
ــت مثل بازي هاي رايانه. بسياري از راه ها در زندگي غير  غيرفعال اس
ــت، بنابراين بايد زمان فراغت فرزندان به بهترين  ــت اس قابل بازگش

شكل مديريت شود.
ــت. در تمدن امروز وسيله جاي  ــده اس علم و فراعلم نيز وارد ش
هدف را گرفته است. در تمدن امروز، علم هم در خدمت ورزش قرار 

گرفته است و در جهت گسترش آن به كار مي رود.
آسيب شناسي فراغت ورزشي در ايران

ــاي خود بيان كرد كه، از نظر  دكتـر آقاپور در ادامة صحبت ه
ــلي» ورزش شاخص عمدة روزگار ماست و از نظر «كواكلي»  «هاكس
ورزش امروز يك عنصر دولبه است، به طوري كه هم مي تواند موجب 
شود انسان، اوقات فراغت خوب و مفرحي داشته باشد و هم مي تواند 

عكس آن را موجب شود.
ــاگري  ــي، با فراغت منفعل يا تماش برنامة فراغت فعال و ورزش
ــي را  ــت. بايد فراغت ورزش ــار و تبعات آن ها كامًال متفاوت اس و آث
ــرد كه از نظر  ــترش داد و توجه ك ــه و در بين جوانان گس در جامع
ــهرت، ثروت و الگودهي براي سنين پايه و نوجواني، حتي  كسب ش
هنرمندان معروف نيز با ورزشكاران و قهرمانان ورزشي قابل مقايسه 
نيستند. لذا در بين جوانان و نوجوانان يك گروه مرجع مهم محسوب 

مي شوند.
ــد كه آيا با پنج برابر شدن بودجة  ــوال مطرح ش در ادامه اين س

ــالم و با  ــت، در جامعة ما ورزش و تربيت بدني س ــط دول ورزش توس
نشاط رشد خواهد كرد؟ و فراغت فعال توسعه خواهد يافت؟

متأسفانه شواهد نشان مي دهد كه اكثر اين بودجه هاي ورزشي 
ــتفادة بهينه در  ــدر مي رود و براي ورزش پايه و دانش آموزي و اس ه
ــان و نوجوانان هزينه  ــات فراغت جوان ــي و غناي اوق ورزش همگان

نمي شود پس بايد چاره انديشي اساسي شود.
ــگاه تهران برنامه ريزي و اقدامات گذران  از نظر اين استاد دانش
اوقات فراغت جوانان از طريق ورزش در ايران داراي آسـيب هايي 

است كه عبارت اند از :
۱. براساس مطالعات انجام يافته، تنها يك سوم جوانان ايران در 

اوقات فراغت خود به ورزش مي پردازند كه فراغت فعال نام دارد.
ــت، نه  ــي و تجاري اس ۲. نگاه به ورزش در جامعة ما نگاه سياس
ــه و دانش آموزي اصل قرار  ــگاه فرهنگي و تربيتي و لذا ورزش پاي ن

نمي گيرد.
۳. نهادهاي متولي اوقات فراغت جوانان، هماهنگي بسيار اندكي 

با هم دارند و برنامه ريزي موثر و واحدي ندارند.
ــودن فعاليت ها  ــور نب ــه مح ــي و برنام ــاي مقطع ۴. فعاليت ه
ــه از كيفيت  ــم مي خورد، ك ــي و فراغتي به چش در نهادهاي ورزش

فعاليت ها مي كاهد.
۵. عدم تخصيص بودجه الزم و كافي براي گذران اوقات فراغت 

فعال جوانان و نوجوانان كشور 
ــب دربارة اوقات  ــناخت علمي و فرهنگ مناس ۶. عدم وجود ش

فراغت و اصول و ويژگي هاي آن در جامعه و رسانه هاي گروهي
ــتر پرداختن به جنبه هاي ظاهري و كمي نسبت  ۷. اهميت بيش

به جنبه هاي زيربنايي و كيفي در برنامه ريزي هاي فراغتي جوانان
پيشنهادهايي كه براي ارتقاي اثربخشي برنامه هاي ورزشي و 

فراغتي مي توان برشمرد عبارت اند از:
ــواده و آموزش و پرورش در فعاليت هاي فراغتي  ۱. نهادهاي خان
ورزشي بسيار مهم هستند و از اولويت بااليي برخوردارند و بايد آن ها 

را محور اصلي قرار داد.
ــي باشند، اوقات  ــور محور فعاليت هاي ورزش ۲. اگر مدارس كش
ــود،  ــن منظور توصيه مي ش ــد . به همي ــيار غني خواه ــت بس فراغ
ــي در اختيار  ــي فراغت ــة الزم براي اجراي فعاليت هاي ورزش بودج

آموزش و پرورش و مدارس قرارگيرد.
۳. حمايت از معلمين ورزش و در نظر گرفتن امكانات و مزاياي 
ــي  ــان فراغت فعال و ورزش ــور تقويت و غناي زم ــب به منظ مناس

دانش آموزان بسيار مهم است.
ــت از اولويت  ــي در اوقات فراغ ــه فعاليت ورزش ــن ب ۴. پرداخت

بيشتري برخوردار است و داليل زيادي در اين زمينه وجود دارد.
ــي، حمايتي، و  ــد نقش نظارت ــاي دولتي باي ــت و نهاده ۵. دول
هدايتي داشته باشند و از دخالت در اجرا و تصدي گري فعاليت هاي 

فراغتي جوانان و نوجوانان بپرهيزند.
در پايان اين ميزگرد تخصصی، استادان و دانشجويان حاضر در 
جلسه، به بحث و تبادل نظر در زمينة ورزش و اوقات فراغت جوانان 

و نوجوانان در ايران پرداختند.

٣٣بــــهــار ١٣٩٠ دوره ی يازدهم . شماره ی ٣ 



مقدمه
ــته و  ــای برجس ــا و عملکرده ــته، اجراه ــای گذش در دهه ه
ــاهده شده است.  ــته های گوناگون ورزشی مش ــمگيری در رش چش
عده ای از متخصصان علوم ورزشی و مربيان ادعا می کنند که بهترين 
ــت که در دوران کودکی و  ــکارانی اس عملکردها، معموًال از آن ورزش
ــازمان يافته قرار  نوجوانی، تحت تأثير برنامه های تمرينی منظم و س
ــريع،  ــته اند. مربيان عجولی که، کودکان را برای نتيجه گيری س داش
ــار قرار می دهند، معموًال شکست می خورند و ورزشکاران  تحت فش
ــی، از ورزش  ــيدن به بلوغ و تکامل ورزش آنان نيز، اغلب قبل از رس
ــری اصول و قواعد تمرينی صحيح  کناره گيری می کنند. با به کارگي
ــودکان و نوجوانان به دوره ها  ــيم بندی تمرينات ک ــب و تقس و مناس
ــه احتمال زياد  ــه و منظم و هدفدار مربی ب ــازمان يافت و مراحل س

می تواند، ورزشکارانی تندرست و سرشناس را پرورش دهد.

تأثير تمرينات استقامتی
ــازگاری سيستم ها و اعضای بدن کودکان، نسبت به تمرينات  س
ــتقامتی بسيار گوناگون است. بيشترين تأثير اين تمرينات شامل  اس
ــت. هم چنين  ــيژن مصرفی (Vo۲max) اس ــش حداکثر اکس افزاي
ــيژن را به عضالت  ــز خون که اکس ــداد گلبول های قرم ــش تع افزاي
ــت. هم چنان  ــر نتايج مهم اين فعاليت هاس ــاند، از ديگ فعال می رس
ــتقامتی خود ادامه می دهد، در نتيجه  ــکار به تمرينات اس که ورزش

عملکرد کارآيی بهتر می شود و عملکرد بهبود می يابد.

ويژگی های استقامتی کودکان پيش از بلوغ
اين مرحله بيشتر به عنوان دورة شروع فعاليت های طوالنی مدت 
ــال های اوليه، مهارت ها و تکنيک کودکان  ــوب می شود. در س محس
ــان، از نظر مصرف انرژِی، کمتر  ــت و فعاليت های بدنی ش ضعيف اس

گردآورى: تحسين خطايى

تمرينات  استقامتی برای کودکان
 در مرحلة پيش از بلوغ، بلوغ و پس از بلوغ

كليدواژه ها: تمرينات استقامتي، كودكان، كودكان بيش از بلوغ، دورة بلوغ.
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ــت. در دورة پيش از بلوغ، برون ده قلبی، ظرفيت حمل  اقتصادی اس
ــيژن و Vo۲max کودکان در سطح پايينی است. با وجود اين  اکس
در مقايسه با غير ورزشکاران، کودکان ورزشکار در اين موارد بهترند، 

که نشان دهندة سازگاری آنان با تمرينات هوازی است.
ميانگين استقامت پسران در دورة پيش از بلوغ، بيشتر از دختران 
 Vo۲max ــش از بلوغ ــه در اواخر دورة پي ــه اين دليل ک ــت، ب اس
ــت. علت اين تفاوت اين است  دختران در حدود ۱۵ درصد کمتر اس
ــوس دارد و در نتيجه  ــی، ارتباط معک ــه Vo۲max با تودة چرب ک
ــد. در عين حال قبل از  ــتقامتی بهترن ــران ۲۰ درصد در کار اس پس
ــران و هم در دختران افزايش می يابد و  بلوغ Vo۲max هم در پس
ــدن قلب،  ــتقامتی به دو دليل تمرين کردن و بزرگتر ش عملکرد اس

ريه ها و عضالت بهتر می شود.
ــت تنفس  ــل تکنيک های نادرس ــش ها، به دلي ــش کار ش افزاي
ــده و بازده  ــابهی را در مقدار هوای تهويه ش ــد افزايش مش نمی توان
ــود. در واقع کودکان، تنفس تند و سطحی دارند،  تنفسی موجب ش
ــکاران آهسته و عميق نفس می کشند. هم زمان با  در حالی که ورزش
ــد، تعداد تنفس کاهش می يابد. تعداد تنفس در زمان استراحت  رش
ــيدن آن ها به  ــت و با رس ــا ۲۰ تنفس در دقيقه اس ــودکان، ۱۸ ت ک

مرحلة بعد از بلوغ، سه تا چهار تنفس در دقيقه، کمتر می شود.
ــتراحت و  ــال، هم در زمان اس ضربان قلب برای کودکان خردس
ــاالن است (۲۰۰ الی ۲۱۵).  ــتر از بزرگس هم در زمان فعاليت، بيش
ــش ها رشد می کند و در نتيجه  ــد کودکان، قلب و ش هم زمان با رش
ــه منجر به افزايش کارايی و افزايش  تعداد ضربان کاهش می يابد ک
ــود. در نتيجة انجام تمرينات هوازی،  ــش ها می ش ظرفيت حياتی ش
گلبول های قرمز و هموگلوبين خون افزايش می يابد و مقدار اکسيژن 
تحويل داده شده به عضالت افزايش پيدا می کند و در نهايت، سطح 

ــتقامت هوازی و کارايی باال می رود. در  اس
مرحلة پيش از بلوغ، غلظت هموگلوبين 

ــت، اما وجود تفاوت در مقدار  ــران و دختران تقريباً  برابر اس در پس
ــن، به عوامل ديگری که  ــتقامتی، به جز غلظت هموگلوبي کارايی اس

ذکر شد، نيز وابسته است.

ــودکان، پيش از  ــتقامتی برای ک ــوی تمرينات اس الگ
بلوغ

هدف از تمرينات استقامتی که بايد با دقت انجام شود، اين است 
که کودکان به تدريج بتوانند فعاليت جسمانی طوالنی مدت را بدون 
خستگی، با موفقيت به انجام برسانند. تمرينات استقامتی بی هوازی 
ــام داد و تنوع اين  ــکل های مختلف انج ــوازی را می توان به ش يا ه
ــابقات تفريحی  ــات را افزايش داد. برای اين کار، بازی ها و مس تمرين
ــی مرتبط با عملکرد استقامتی  ــاير رشته های ورزش ــی و يا س ورزش
مانند دو و ميدانی، شنا و...، برای افزايش اين ويژگی توصيه می شود. 
ــن اگر تمرينات و فعاليت های مربوط به ورزش های تيمی را  هم چني
ــود، به  ــازمان دهی کرد که مدت آن طوالنی تر ش بتوان به نحوی س
خوبی می تواند باعث کسب نتايج مفيد در زمينة توسعة ويژگی های 

استقامتی شود.
ــيدن به سطح مورد نياز برای دوره پيش  افزايش استقامت، تا رس
ــق دويدن روی زمين، با  ــت که بايد از طري از بلوغ، به اين مفهوم نيس
مسافت يا سرعت معين، فقط روش های خشک و رسمی سازمان دهی 
شده را به کار گرفت. چنين روش هايی باعث آسيب ديدگی و فرسودگی 
جسمی و روانی کودکان خواهد شد. در اين مرحله از رشد فعاليت های 
ــد چندجانبه باشد و بيشتر  ــی از برنامه های رش ــتقامتی، بايد بخش اس
به عنوان بخشی از کل برنامة تمرينات تکنيکی انجام شود. برای کودکان، 
ــد  اين فعاليت ها بايد همراه با لذت، تفريح و تنوع باش
ــن صورت آنان خواهند  ــود. در اي و با عالقه انجام ش
ــت، عالوه بر انجام تمرينات  توانس
متنوع، سيستم قلبی تنفسی 
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خود را نيز تقويت کنند.
طرح برنامه

ــش از بلوغ، بهتر می توانند  ــد کودکان در دورة پي به نظر می رس
ــريع و يا تمريناتی که بيش از دو  از عهدة انجام تمرينات کوتاه و س
ــته تری انجام می شود؛ در  ــد، اما با سرعت آهس دقيقه طول می کش
ــا ۸۰۰ متر، برای کودکان  ــافت های بين ۲۰۰ ت آينده در نتيجه مس
ــت، زيرا آنان قادر  ــب اس پيش از بلوغ و حتی دوره بلوغ نيز نامناس
ــيد الکتيک را تحمل کنند. تنها در اواخر دورة  ــطح اس ــتند س نيس
ــابقات جای داد.  ــا را می توان در برنامة مس ــی اين فعاليت ه نوجوان
ــرای پايه ريزی و ايجاد  ــد، کودکان از فرصت ب ــن مرحله از رش در اي
زيربنای قوی برای استقامت هوازی و بی هوازی و هم چنين تقويت و 
افزايش کارايی سيستم قلبی تنفسی برخوردارند و در نتيجه، توانايی 

تحمل اسيدالکتيک در آن ها افزايش می يابد.
ــر گرفت که طی آن،  ــوغ را بايد فرصتی در نظ ــش از بل دورة پي
ــاختاری و آناتوميکی در قلب، شش ها، مفاصل و  ــازگاری اولية س س
ــبت به فعاليت های جسمانی طوالنی مدت (استقامتی)،  عضالت، نس
ــی برای سطح  ــازگاری اوليه، بايد پايه و اساس روی می دهد. اين س

استقامت هوازی و بی هوازی مورد نياز تخصصی و اوج اجرا باشد.

برنامة تمرينات
ــتقامتی در اين دوره برای دختران و پسران به طور  تمرينات اس
مشابه اجرا می شود. شدت تمرينات، با توجه به سن افراد، بايد به طور 
ــال افزايش يابد. اصل تفاوت های  ــه س تدريجی طی دو تا س
فردی بايد در برنامه های تمرينی رعايت شود. برای کودکان 

طول مسير ضعيف يا ديررس، بايد مسافت و 

ــت پيدا کنند، به  ــود تا اين کودکان فرص ــدن، کمتر انتخاب ش دوي
سطح ساير کودکان برسند. کودکان بايد در شکل های مختلف بازی 
ــاده که با  ــی و در ورزش های تيمی س ــابقات تفريحی ـ ورزش و مس

حداقل شدت اجرا می شوند، شرکت کنند.
ــازی را تا زمانی ادامه دهند که برای آن ها بدون  کودکان بايد ب
ــوة ابتکار و  ــتی از ق ــازی لذت ببرند. مربی بايس ــد و از ب ــش باش تن
ــتفاده و از تکراری شدن بازی ها جلوگيری کند. در  خالقيت خود اس
ــطح استقامت پايه، مد نظر است (از طريق  اين تمرينات، افزايش س
ــواری، دو و...) که بايد توجه  ــنا، دوچرخه س ــی مانند ش فعاليت هاي
ــت تمرين، به رقابت شديد يا مسابقه تبديل نشود. برنامه ای که  داش
ــود، بايد  ــتقامتی داده می ش ــن دوره برای باال بردن قابليت اس در اي
بخشی از يک برنامة دراز مدت باشد و مربی معيارها و استانداردهای 

بزرگساالن را به منظور استفاده برای کودکان، تعديل کند.

مرحلة بلوغ
ــيدن کودکان ورزشکار به سن بلوغ، کارايی آنان در عملکرد  با رس
استقامتی، بهتر می شود. اگر دورة بلوغ برای ورزشکاران خردسال مرحلة 
ــود، انتظار می رود که آن ها  ــروع تمرينات سازماندهی شده تلقی ش ش
ــبتًا سريع افزايش دهند، چون سطح تمرينات اوليه  کارايی خود را نس
ــت. Vo۲max در دورة بلوغ افزايش می يابد که  در آنان ناچيز بوده اس

بزرگ ترين دستاورد در دورة جهش رشد است.
ــران تقريبًا برابر  ــران و پس ــوغ Vo۲max در دخت ــش از بل پي
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ــتاب گيری Vo۲max در پسران به  ــت، اما در دورة بلوغ اين ش اس
ــتر تغييراتی که  ــت. بيش ــتر اس دليل افزايش تودة بدون چربی بيش
ــت.  ــد، ارثی و ژنتيکی اس ــوغ رخ می ده ــکاران در دورة بل در ورزش
ــمگيری که متحمل  ــالوه بر تغييرات چش ــن دوره کودکان ع در اي
ــتقامت هوازی خود نيز تغييراتی را نشان می دهند  می شوند، در اس
ــکاران خردسال با مرحلة رکود و ايستايی آشکار در بهبود و  و ورزش
ــتند. در اين زمان مربيان می توانند  ــعة اين ويژگی، روبه رو هس توس
ــتقامت هوازی، به رغم  ــی و زودگذر را در ميزان اس ــک فالت موقت ي
ــی و زودگذر، در ميزان  ــاهده کنند. تغييرات آن تداوم تمرينات مش
تمرين پذيری کودکان و هم چنين در دورة بلوغ قابل مشاهده است. 
ــد، می توان کاهشی  ــال قبل از رخ دادن جهش در رش حدوداً نيم س
ــاهده کرد. برای  ــتقامتی مش ــکار را در مقدار تأثير تمرينات اس آش
ــريعترين و شايد بهترين مرحله در افزايش و  دختران، دورة بلوغ س
ــتقامتی است. عملکردی که دختران در سن بلوغ  بهبود عملکرد اس
ــر اين که در تمرينات  ــده تکرارناپذير خواهد بود، مگ ــد، در آين دارن

منظم شرکت کنند. 
افزايش در کل ميزان چربی بدن در دورة پس از بلوغ، علت اصلی 
ــت. پسران  ــتقامتی دختران از اين مرحله به بعد اس افت عملکرد اس
ــه دليل اندازة آناتوميکی  ــن دوره اندام های بزرگتری دارند و ب در اي
ــمانی، نسبت به  ــتر در فعاليت های جس ــارکت بيش ــش ها و مش ش
ــتم انتقال اکسيژن دارند.  دختران عملکرد و کارايی بهتری در سيس
ــاالن و نسبت  با وجود اين الگوی تنفس کودکان، متفاوت از بزرگ س
به آنان سطحی تر و سريعتر است. در نتيجه تنفس سريعتر و بيشتر 
ــيژن و کاهش کارايی را  ــش مقدار بهره مندی از اکس ــد که کاه دارن

به وجود می آورد.

الگوی تمرينات استقامتی برای دورة بلوغ
ــی بين دورة پيش از  ــن دوره، به عنوان حلقة اتصال ــات اي تمرين
ــوند.  ــدن طراحی می ش بلوغ و پس از بلوغ و نيز مرحلة تخصصی ش
ــش از بلوغ را،  ــده در دورة پي ــات بايد زيربنای ايجاد ش ــن تمرين اي
ــتقامت هوازی و هم برای استقامت بی هوازی به سطوح  هم برای اس
ــانند. هدف مهم در اين زمينه، تداوم  سازگاری ساختاری  باالتر برس
ــت، تا بدين طريق قدرت قلب برای  ــتم قلبی ـ تنفسی اس در سيس
پمپاژ بيشتر خون به سمت عضالت فعال، افزايش يابد. ايجاد چنين 
ــق کاهش تدريجی  ــود کارايی آن، از طري ــازگاری در قلب و بهب س
ــت. برنامه های  ــاهده اس در تعداد ضربان و افزايش برون ده قابل مش
ــن بلوغ به  ــران به دليل تفاوت هايی که از س ــی دختران و پس تمرين
ــتقامتی آن ها وجود دارد، بايد به طور مجزا باشد.  بعد در ظرفيت اس
ــروع تمرينات استقامتی پربازده تر و  مرحلة بلوغ هم چنين مرحلة ش

کارامدتر است.

فوايد تمرينات استقامتی دورة بلوغ
۱. آمادگی کامل و همه  جانبة جسمانی

۲. کاهش شدت خستگی و اثرات آن
۳. افزايش تعداد ساعات تمرين و توانايی تحمل فشار

۴. بازيابی و برگشت به حالت اولية سريع تر

طراحي برنامه
ــود که زيربنای ايجاد شده در  ــتی طوری طراحی ش برنامه بايس
ــدن پيش  ــمت تخصصی ش دورة پيش از بلوغ را تقويت کند و به س
ــديدتر و اختصاصی می شود.  برود، که طی آن تمرينات به وضوح ش
ــافت  ــعه می يابد و دوهايی با مس ــة تمرينات در اين دوره توس برنام
ــط (۸۰۰ تا ۳۰۰۰ متر) را شامل می شود. در دورة بلوغ، مربی  متوس
ــًال توضيح دهد. به همين منظور  ــد تکنيک صحيح دويدن را کام باي
بايستی مسافت ها يا تعداد دورها و تکرارها تا حدی باشد که تکنيک 
ــتگی و طوالنی  ــت نخورده باقی بماند. چون در اثر خس ــح دس صحي
ــرای کودکان  ــرای صحيح تکنيک ب ــدن بيش از حد تمرين، اج ش
ــوار خواهد شد. می توان قسمت اعظم برنامة تمرينات استقامتی  دش
ــن دوره را در حين انجام فعاليت های تکنيکی و تاکتيکی اجرا  در اي
ــتقامتی خارج از اين محدوده هم، بايد  کرد. با اين حال تمرينات اس

انجام شود.

افزايش تدريجی فشار تمرينات استقامتی
ــه، از ۴۵ دقيقه به ۶۰، ۷۰ و يا  ــدا افزايش مدت هر جلس ۱. ابت

بيشتر
ــه جلسه در هفته به چهار  ــات از دو تا س ۲. افزايش تعداد جلس

تا پنج جلسه
۳. افزايش تکرارهای هر تمرين، در هر جلسه

۴. تکرار مسافت (يا زمان) طی شده، در هر تکرار (يا زمان)
ــتی قبل،  نکتة مهم: هنگام انجام تمرينات حتمًا کودکان بايس

حين و بعد از تمرين، آب بنوشند.

برنامة تمرينات
در اين دوره، عالوه بر تمرينات رسمی تر و سازمان دهی شده تر، 
ــتقامتی در نظر  ــعة اس ــم انواع بازی ها را با هدف توس ــد هنوز ه باي
ــد. (از طريق تغيير حجم،  ــًا در تمرينات بايد تنوع باش گرفت. حتم
ــافت، و...). بايد از نظم و انضباط خشک و ايجاد محيطی خشن،  مس
ــافت ها و مدت زمان و نوع تمرين، باعث  ــاب کرد. تغيير در مس اجتن
ــود. مثًال  ــود و تقويت يکی از اعضا و اندام خاصی در بدن می ش بهب
ــرداری يک نواخت، قدرت پمپاژ قلب و حجم  ــرعت گام ب دويدن با س
ضربه ای را افزايش می دهد و اگر زمان تمرين طوالنی تر شود، تعداد 
ــتراحت کاهش می يابد. بعضی از فعاليت ها  ضربان قلب در حالت اس

به ويژه تمرينات هوازی، باعث گسترش شبکة مويرگی می شوند.

سازگاری سيستم ها و اعضای 
بدن کودکان، نسبت به تمرينات 
استقامتی بسيار گوناگون است. 

بيشترين تأثير اين تمرينات شامل 
افزايش حداکثر اکسيژن مصرفی 

(Vo۲max) است
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تمرينات تناوبی
ــخص،  ــافت يا زمان مش ــت که در آن تمرين با مس ــی اس روش
ــتراحت معين، تکرار و  ــدت و فواصل اس ــدت، م با چندين بار در ش
ــود. اگر مدت زمان فعاليت حدود  ــش می ش باعث تقويت قلب و ش
ــد Vo۲max افزايش خواهد يافت. از طريق  ــه دقيقه باش دو تا س
تکرارهای کوتاه تر، ورزشکاران به تدريج با استقامت بی هوازی تطابق 
ــا که اين تمرينات باعث توليد  ــازگاری حاصل می کنند. از آن ج و س
الکتات و ايجاد خستگی می شوند بايد با دقت بيشتری انجام شوند. 

بيشترين کاربرد اين تمرينات در دورة پس از بلوغ خواهد بود.
انواع مختلف تمرينات تناوبی طراحی شده در اين دوره، به جای 
ــتر باعث سازگاری های  ــند، بيش اين که در جهت بهبود عملکرد باش
ــازگاری هايی  ــوند. ايجاد چنين س ــکاران می ش آناتوميکی در ورزش
ــتلزم اجرای تمريناتی با زمان يا مسافت متوسط، شدت متوسط  مس

و استراحت های دوره ای، به منظور برگشت به حالت اوليه است.

ويژگی های استقامتی مرحلة پس از بلوغ
در سال های رشد، استقامت و عملکرد استقامتی بهتر می شود، 
ــن نوجوانی، مردان شتاب اندکی را نيز در اين پيشرفت  حتی در س
ــان می دهند. اما در مورد زنان اين گونه نيست و ميانگين  از خود نش
Vo۲max برای زنان ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از مردان است. کارايی 
ــالی  ــيژن، در دورة پس از بلوغ و اوايل بزرگ س ــتگاه انتقال اکس دس
ــتراحت  ــد. تعداد تنفس در زمان اس به باالترين ميزان خود می رس
ــان ۱۹۰ تا ۱۹۵  ــه و ميانگين حداکثر ضرب ــار در دقيق ــا ۱۷ب ۱۶ ت
ــرفت در کارايی دستگاه انتقال اکسيژن،  ضربه در دقيقه است. پيش
هم چنين می تواند دليلی بر اين موضوع باشد که با وجود حفظ سطح 
ــمانی از  ــدم افزايش آن، حرکات و فعاليت های جس Vo۲max و ع
ــد. افزايش  ــرژی اقتصادی تر و کارآمدتر خواهد ش ــاظ مصرف ان لح
ــردی در بين زنان و  ــای بيولوژيکی و نيز تفاوت های عملک تفاوت ه
مردان در دوران بلوغ ادامه خواهد يافت. عالوه بر اين احتماًال تعداد 
ــمانی نهايی خود  ــی از زنان می توانند به ظرفيت و توانايی جس اندک
ــند. علت اين مسئله، الزامًا نارسايی های بيولوژيکی نيست، بلکه  برس

عوامل اجتماعی نيز مطرح است.
جامعه در کل به اين نکته عادت کرده که مشارکت های ورزشی 
ــی مشهور  ــد. فقدان الگوهای ورزش ــلطة مردان باش تحت نفوذ و س
ــکار، کاهش تمايل و گرايش رسانه ها و حتی  برای زنان جوان ورزش
همتايان اداری و اجرايی زنان، به بررسی و مالحظة مشارکت ورزشی 
ــياری از دختران جوان به عنوان محدوديت های روانی  زنان، برای بس
ــت. تغييرات در نگرش ها ممکن است در آينده،  اجتماعی مطرح اس
ــتقامتی مردان و  ــاد موجود در ميان عملکرد اس ــکاف و فاصلة زي ش

زنان را از بين ببرد.

الگوی تمرينات استقامتی برای دورة پس از بلوغ
ــای پيش از بلوغ، برای  ــازی های اوليه در دوره ه بعد از آماده س
ــتر به صورت  ــن دوره، تمرينات بايد بيش ــتقامت در اي افزايش اس
ــود. تنوع و گوناگونی تمرينات در اين دوره، با  اختصاصی انجام ش
ــدن به مرحلة اوج اجرا، به تدريج کمتر می شود. تنوع و  نزديک ش
ــی، به مفهوم وجود تمرينات گوناگون و نيز وجود اتحاد و  گوناگون

ــت. ــتگی بين تمرينات هوازی و بی هوازی اس همبس
ــدت در تمرينات  ــان بلندم ــک جري ــری ي ــاذ و به کارگي اتخ
ــکاران  ــتقامتی دوران بلوغ و پيش از آن، به ويژه پرورش ورزش اس
ــند،  ــه در دورة بلوغ به اوج اجرای عملکرد خود برس ــه نحوی ک ب
ــت. تفاوت  در دورة پس از بلوغ نيز به عنوان هدفی مهم مطرح اس
ــدت، بعد از دورة پس از  ــت که عالوه بر اين هدف درازم ــن اس اي
ــاليانه داشته باشد که در آن عالوه  بلوغ، مربی بايد برنامه ريزی س
ــوازی، تمرينات «ارگوژنيز» هم وجود  بر تمرينات هوازی، و بی ه

دارد.
ــتقامتی با يکديگر و  ارگوژنيز، يعنی ترکيب اجزا و عناصر اس
ــتقامتی به همان شکلی که مورد  ايجاد تمرينات و فعاليت های اس
ــت. بنابراين ارگوژنيز به  ــی منتخب اس ــتة ورزش تقاضا و نياز رش

هدف از تمرينات استقامتی که 
بايد با دقت انجام شود، اين است 

که کودکان به تدريج بتوانند فعاليت 
جسمانی طوالنی مدت را بدون 

خستگی، با موفقيت به انجام برسانند
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مجموع مشارکت و همکاری استقامت هوازی و بی هوازی برای اجرا 
و عملکرد يک فعاليت اشاره می کند و به صورت درصد بيان می شود. 
مثًال در شنا ۷۰ درصد هوازی و ۳۰ درصد بی هوازی است. در نتيجه 
مربی در برنامة ساليانه خود، بايد مرحله ای را در نظر بگيرد که طی 
ــترين ميزان تمرينات را تشکيل دهد. اين  آن تمرينات ارگوژنيز بيش
ــتقامت  ــب را بين اس ــوع تمرينات، در واقع ترکيب صحيح و مناس ن
ــازگاری با چنين  ــوازی ايجاد می کند. بر اثر ايجاد س ــوازی و بی ه ه

تمريناتی، سرعت بهبود و اصالح عملکرد به تدريج افزايش می يابد.

طراحي برنامه
ــدن  ــدن دورة پس از بلوغ، اختصاصی ش ــل تخصصی ش به دلي
ــتر آشکار می شود. در عين حال در اين شرايط نيز  تمرينات نيز بيش
نبايد تمرينات چند جانبه به صورت کامل کنار گذاشته و يا در مورد 

آن ها زياده روی شود.

برنامة تمرينات
ــتم هوازی  يک برنامة تمرينی برای دورة پس از بلوغ، بايد سيس
ــرار دهد، تا  ــار ق ــرفت مداوم ظرفيت هوازی تحت فش را برای پيش
اکسيژن به صورت مؤثر توليد شود و از طريق اين سيستم به صورت 
ــال اولية پس از بلوغ،  ــود. در دو تا سه س مقرون به صرفه مصرف ش
ــته ها، توسعه و بهبود ظرفيت  هدف اصلی تمرينات برای تمامی رش
ــتقامتی  ــال های آخر پس از بلوغ، تمرينات اس ــت. در س هوازی اس
ــود. از اين مرحله به بعد، اجرای تمرينات مربوط  اختصاصی تر می ش
ــتقامت بی هوازی و ارگوژنيز روی يک زيربنای هوازی محکم،  به اس

تأييد می شود.

فوايد توجه به ظرفيت هوازی عبارت است از:
ــتم انتقال اکسيژن، که يک قلب  ــرفت در سيس ۱. بهبود و پيش

قوی نقش مهمی را در آن ايفا می کند.
ــود، که برای بهبود  ــی به خوبی تقويت می ش ــتم تنفس ۲. سيس
ــيژن  ــاندن اکس ــتم، تنفس صحيح به منظور رس عملکرد اين سيس
ــت کند که تنفس  ــت. بنابراين مربی بايد دق ــه ريه ها ضروری اس ب
ورزشکاران منظم و عميق باشد. هم چنين بايد اطمينان حاصل کند 
که ورزشکاران دچار «پر تهويه»ای نشوند. الزم است ورزشکاران به 
بازدم فعال توجه کنند. در هنگام تنفس، عمل دم به صورت طبيعی 

انجام می شود و در برابر عمل دم، بازدم بايد عميق تر انجام شود.
۳. ظرفيت هوازی بهتر، بر ميزان ظرفيت بی هوازی تأثير مثبت 

خواهد داشت.
۴. ورزشکارانی که ظرفيت هوازی باالتری دارند، بعد از جلسات 
ــت به حالت اولية سريع تری خواهند  ــته کننده، برگش تمرينی خس
ــاوب را کاهش و در  ــتراحت های متن ــن می توان اس ــت. بنابراي داش

نتيجه، تمرين بيشتری را انجام داد.
ــرای دورة پس از بلوغ، بايد  ــده ب يک برنامة تمرينی طراحی ش
ــد توسعه دهد.  ظرفيت بی هوازی را در بخش دوم اين مرحله از رش
ــئله به توانايی ورزشکار، برای توليد انرژی در غياب اکسيژن  اين مس
ــوازی می پردازد.  ــيد الکتيک در تمرينات بی ه ــل مؤثرتر اس و تحم

ــش و بهبود ظرفيت هوازی يا بی هوازی، به روش تمرينی مؤثر  افزاي
ــت. روش های تمرينی دراز مدت، از تمرينات يکنواخت و  وابسته اس
مشابه گرفته تا تکرارهای متناوب و طوالنی مدت و دوهای اختصاصی 

دراز مدت، باعث خواهند شد تا ظرفيت هوازی توسعه يابد.

ــت ــر وراث تأثي
ــدت تحت تأثير وراثت و  ــتقامتی، به ش کارايی و عملکرد اس
ــت. زيرا اين عامل می تواند تعداد تارهای عضالنی تند  ژنتيک اس
ــه تعيين کند.  ــبت آن ها را در عضل ــاض و کند انقباض و نس انقب
ــيژنی که در دقيقه  ــر حداکثر حجم اکس ــهم وراثت در تأثير ب س
ــود (Vo۲max)، تقريبًا ۵۰ درصد است. هم چنين  مصرف می ش
ــر کل کارايی و  ــاختار بيولوژيکی فرد ب ــر عوامل وراثت يا س تأثي
ــتة ورزشی يا مسابقه ای که استقامت، ويژگی  عملکرد در يک رش
ــت، ممکن است به بيش از ۷۰ درصد برسد.  حرکتی غالب آن اس
ــتقامتی، می توان خصوصيات  ــاير عوامل مؤثر در عملکرد اس از س
ــی و برتری طلبی را نام  ــی مانند: انگيزش، رقابت جوي روانی و ذات
ــی استقامتی،  ــته های ورزش برد. قابليت عملکرد و کارايی در رش
ــوغ تا دورة پس از  ــل دورة پيش از بل ــالی از اواي در دوره خردس
ــرفت است تا اين که در دورة  بلوغ و نوجوانی همواره در حال پيش

ــد. ــالی به اوج می رس بزرگ س
ــت در عملکرد استقامتی، نسبت  ورزشکاران دختر ممکن اس
ــران هم سن خود زودتر به اوج برسند. شايد به اين دليل که  به پس
ــند. در نتيجه  ــه بلوغ می رس ــران ب ــران معموًال زودتر از پس دخت
ــود ادامه می دهند و  ــد خ ــران تا مدتی بعد از دختران به رش پس
ــتقامتی آنان تا مدتی بعد از توقف اين روند  ــرفت عملکرد اس پيش
ــد. در اين  ــطح باالتری می رس ــران ادامه می يابد و به س در دخت
ــران عملکرد بهتری نسبت به  ــد، در کل، پس مراحل و مراحل رش
دختران دارند. کودکان در مرحله جهش رشد، ممکن است نسبت 
ــيب ديدگی های ناشی از فعاليت های طوالنی مدت  به بعضی از آس
آسيب پذير باشند. اين موضوع بيشتر هنگامی که کودک مسافتی 
ــی می کند، ديده  ــفت و محکم ط ــطح س ــی را روی يک س طوالن
ــتقامتی، ممکن  ــود. با توجه به مدت طوالنی ورزش های اس می ش
ــاير فعاليت های اجتماعی لذت بخش و  ــت کودکان از انجام س اس

ــاير مهارت ها باز بمانند. يادگيری س
ــتقامتی  ــور معمول اکثر کودکان در انواع فعاليت های اس به ط
ــواری و... جذب نمی شوند.  و طوالنی مدت از قبيل دو، دوچرخه س
ــتقامتی را می توان به  ــالف ورزش های تيمی، فعاليت های اس برخ
ــرط اين که در  ــای کوچک انجام داد، به ش ــی يا در گروه ه تنهاي
ــته باشد، به نحوی  ــکل گروهی آن، فعاليت حالت رقابتی نداش ش
که هر کودک بتواند بدون متحمل شدن فشار زياد، از آن فعاليت 

ــرد. ــذت   بب ل
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كليدواژه ها: ايمني، بهداشت، فضاهاي ارزش مدارس.
ــت اماكن و فضاهاي ورزشي، از جمله  وضعيت ايمني و بهداش
موضوعات مهم و مورد توجه متخصصان علوم ورزشي، طب ورزش 
ــت. اصطالح «ايمني مقدم بر كار»  ــئولين سالمت جامعه اس و مس
ــتور كار مربيان بهداشت، ورزش  ــي نيز بايد در دس در اماكن ورزش
و مسئولين برنامه ريزي فعاليت هاي ورزشي قرار گيرد. وجود موانع 
ــتفاده از وسايل  ــتاندارد و خطرناك به عالوه اس ــايل غير اس و وس
ــات بدني و حتي  ــوده، بدون ترديد موجب صدم ــتهلك و فرس مس
ــبب مرگ و مير كاربران خواهد گرديد. جمعيت چند  در مواردي س
ميليوني دانش آموزان و مشكالت ايمني و بهداشت اين قشر پي گير 
موضوع ايمني و بهداشت را ضروري مي سازد. دانش آموزان به دليل 

ــني و بي تجربگي، در  ــرايط س ش

ــي از وقوع حوادث در مدرسه قرار دارند. دنياي  معرض خطرات ناش
ــه و جامعة پيرامون آن تشكيل مي دهند.  يك كودك را خانه، مدرس
ــاس تجربيات  ــند، ولي براس ــتي باش اين مكان ها بايد ايمن و بهداش
ــته اين اماكن سهم عمده اي در وقوع حوادث داشته اند. هرگاه  گذش
ــد،  ــطح قابل قبولي نباش ــتي و ايمني مدارس در س وضعيت بهداش
ــرگ دانش آموزان وجود دارد.  ــال وقوع حوادث و جراحت و م احتم
ــت و ايمني فضاهاي  ــطح بهداش مهم ترين عوامل كاهش دهندة س

ورزشي عبارت است از:
سرانة ناكافي فضاي ورزشي، قديمي بودن مدارس و شرايط غير 

ايمني و بهداشت 
فضا هاي ورزشي مدارس

اسكندر حسين پور

ير پي ر ين
ش آموزان به دليل 
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ــويي، آب خوري و غير ايمن بودن فضاي  ــتي توالت، دست ش بهداش
ــن هاي بزرگ، داشتن چاله ها و جمع  ورزشي مدرسه (آسفالت با ش
شدن آب هاي سطحي، عدم تفكيك زمين ها از همديگر، ثابت نبودن 
تيرك ها در زمين ورزش، وجود سكوها و درخچه ها در حاشية نزديك 
ــب، نزديكي بيش از حد به  ــن ورزش، ورودي و خروجي نامناس زمي
ــوان پاركينگ،  ــي به عن ــتفاده از فضاي ورزش پاركينگ و گاهي اس

امكان برق گرفتگي و آتش سوزي و ناكافي بودن كمك هاي اوليه).
ــاعت در روز و شش روز  از آن جا كه كودكان در حدود ۵ ـ ۷ س
در هفته و حدود نه ماه از عمر خود را در مدرسه مي گذرانند، سهم 
ــالمتي مي تواند چشم گير  ــه، در ارتقاي آموزش س حوادث در مدرس
ــد. در آموزش و پرورش نوين، فضاي فيزيكي به عنوان يك عامل  باش
ــي و تربيتي دانش آموزان  ــا در انجام فعاليت هاي آموزش زنده و پوي
ــتي  ــائل و فاكتورهاي فيزيكي و بهداش تلقي مي گردد. توجه به مس
ــي و ورزشي مؤثرترين و اساسي ترين عامل رشد  در فضاهاي آموزش
ــماني و فراگيري مطالب در دانش آموزان  طبيعي از نظر  رواني، جس
ــن عوامل و برطرف  ــايي اي ــت. پيش گيري از عوامل خطر، شناس اس
كردن آن ها در زمينة بهداشتي و فيزيكي و هر عامل ديگر كه امنيت 
ــك عامل رواني مؤثر  ــر مي اندازد، به عنوان ي ــكاران را به خط ورزش
ــد. بنا به آمار رسمي از اوايل سال ۸۷ اواسط ارديبهشت ماه ۸۹  باش
ــتان آذربايجان غربي  تعداد ۲۹۴۱ نفر از دانش آموزان در مدارس اس
ــي از آن به بيمة استان  ــده اند و براي اخذ هزينة ناش دچار صدمه ش
ــر ۲/۵۴۸/۴۷۲/۲۷۵ ريال بابت  ــد و هزينه اي بالغ ب مراجعه كرده ان
ــده دريافت كرده اند كه اكثر اين حوادث در فضاي  ــارت وارد ش خس
مدرسه و بيش از نيمي از آن ها در زنگ ورزش و فضاهاي ورزشي اين 
مدارس بوده است. و چه بسيارند مصدوميت هاي جزئي كه در جايي 
ثبت نمي شوند و باعث رنجش دانش آموزان و خانواده ها مي شوند. در 

اين مقاله پنج مؤلفه در مورد ايمني مورد بررسي قرار مي گيرد.

١. مؤلفة ايمني داخل زمين هاي ورزشي
ــي  ــش بررس ــهر اروميه با ۱۳ پرس اين مؤلفه در تحقيقي در ش
ــتن سنگ ريزه، درز  ــد كه مواردي مانند صاف بودن زمين، نداش ش
ــكاف، جنس مناسب، هم سطح بودن با سطوح مجاور، نداشتن  و ش
ــمالي ـ جنوبي)، براي  ــري (ش ــي، موقعيت قرارگي ــه و برآمدگ چال
ــيد، شيب مناسب و... را شامل مي شد. در  جلوگيري از اثر نور خورش
ــي فقط ۱۹/۸ درصد وضعيت مطلوب  اين مؤلفه، مدارس مورد بررس
ــوادث در مدارس  ــتر ح ــته اند. در تحقيقات صورت گرفته بيش داش
ــاق مي افتد و يك مورد مرگ  ــر افتادگي و برخورد با زمين اتف بر اث
ــهر اروميه مشاهده شد. در تحقيق فيالن  ــتان شهدا در ش در دبيرس
ــكا مربوط به زمين  ــورس [۲۰۰۱] ۲۰ درصد حوادث در امري وتين
ــي [۱۳۸۵] كه در مدارس  ــت. اميرزاده، فريد در پژوهش خوردن اس
ــيراز انجام داد دريافت كه ۴۱/۹۳ درصد از حوادث مدارس  شهر ش

مربوط به زمين خوردن مي باشد.

٢. مؤلفة تجهيزات و لوازم 
اولين جنبة رعايت اصول ايمني براي وسايل و تجهيزات، انتخاب 

آن ها براساس استاندارد موجود است. استانداردهاي وضع شده براي 
ــايل و تجهيزات، وزن، حجم، جنس، ارتفاع، طول، استحكام و...  وس
است. دومين جنبه، رعايت اصول ايمني تجهيزات، معاينه و وارسي 
و در نهايت تعمير و ترميم روزانه وسايل بازي پس از زنگ ورزش و يا 
مسابقات است. در مجموع ۱۶ پرسش براي اين مؤلفه در نظر گرفته 
ــد كه در اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس شهر  ــخص ش ــد و مش ش
ــايل داراي وضعيت مطلوبي بوده اند،  اروميه تنها ۳۰/۷ درصد از وس
كه نشان از ضعف ايمني در اين مؤلفه است. عدم رعايت استانداردها 
ــد  به معني عدم پيش گيري كامل از بروز حوادث در مدارس مي باش
ــيب مي انجامد و گاهي ممكن است باعث مرگ شود.  كه به بروز آس
ــرگ بر اثر افتادن ميله هاي دروازه  ــتا، چندين مورد م در همين راس
ــور و خارج از كشور ديده شده است. در  بر روي دانش آموزان در كش
ــهر اوتاگو كشور نيوزلند انجام  ــي كه در بين دانش آموزان ش پژوهش
شده نشان داده شده است كه افتادن وسايل بازي موجود در حياط 
ــه، شايع ترين نوع حادثه است و شامل ۶۷ درصد كل حوادث  مدرس

رخ داده شده در مدرسه بوده است.

٣. مؤلفة سكوها و پوشش ها
ــتر به چگونگي ساخت وساز مربوط مي شود كه  اين مؤلفه، بيش
ــان و  ــي مدارس، موارد آسيب رس ــورد اماكن و فضاهاي ورزش در م
ــاي روكار آب و گاز و... وجود زائده ها بر  ــامل لوله ه تهديد كننده ش
ــاي واليبال و... نبود درب هاي خروجي  روي دروازه فوتبال، تيرك ه
ــش براي پريزهاي برق، لبه دار بودن ستون هاي  كافي، حفاظ و پوش
ــاختماني، وجود پاركينگ ها در فضاي كنار زمين  بازي، سكوهاي  س
ــك، وجود پنجره هايي  ــت درختان در فضاي نزدي صبحگاهي، كاش
ــرف به فضاي ورزشي، پله هاي ورودي  ــه هاي شكستني مش با شيش
ــش در  ــت. براي اين مؤلفه  نيز ۱۶ پرس ــب و... اس و خروجي نامناس
ــان از  ــه تنها ۳۳/۹ درصد مطلوب بوده اند كه نش ــد ك نظر گرفته ش
ــت. تحقيق فيالن [۲۰۰۱] نشان داد كه  ايمني كم در اين مؤلفه اس
دانش آموزان ۵ تا ۹ ساله در ۲۰ درصد موارد بر اثر برخورد با سكوها 

و پوشش هاي نامناسب آسيب ديده اند.

٤. مؤلفة حريم و خطوط 
عدم رعايت ايمني مؤلفة حريم و خطوط، مانند ساير مؤلفه هاي 
ــوزان گردد. عدم  ــيب دانش آم ــت باعث آس ديگر تحقيق ممكن اس
ــكتبال و زمين واليبال  ــة دروازة فوتبال، حلقه هاي بس رعايت فاصل
ــاي ورزش در مدارس،  ــت فاصله بين زمين ه ــا، عدم رعاي از ديواره
ــكوها، ديوارها و درختان، شيرهاي  ــب با س عدم رعايت فاصلة مناس
ــدن  ــوار و پياده ش ــاختماني، پاركينگ محل س آبخوري، درهاي س
ــن و...  ــخص بودن خطوط با رنگ هاي روش دانش آموزان و عدم مش
ــيب گردند. اين كار بايد براساس  ــت باعث بروز آس همگي ممكن اس

اصول استاندارد و ايمني صورت گيرد.
ــت كه تنها  ــؤال قرار گرف ــش مورد س ــه ۱۵ پرس ــن مؤلف در اي
ــي مدارس شهر اروميه وضعيت مطلوب  ۴۲/۲ درصد فضاهاي ورزش
ــد. در اين  ــان از ايمني پايين در اين مورد مي باش ــته اند كه نش داش

در آموزش وپرورش نوين، فضاي فيزيكي به عنوان يك عامل زنده و پويا 
در انجام فعاليت هاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان تلقي مي گردد

مدرسه و بيش از نيمي از آن ها در زنگ و
مدارس بوده است. و چه بسيارند مصدوم
ثبت نمي شوند و باعث رنجش دانش آموز
اين مقاله پنج مؤلفه در مورد ايمني مور

١. مؤلفة ايمني داخل زمين
ــهر اروم اين مؤلفه در تحقيقي در ش
ــد كه مواردي مانند صاف بودن زمين ش
ــكاف، جنس مناسب، هم سطح بود و ش
ــري ــي، موقعيت قرارگي ــه و برآمدگ چال
ــيد، شيب منا جلوگيري از اثر نور خورش
ــي فقط ۸ ۸اين مؤلفه، مدارس مورد بررس
ــته اند. در تحقيقات صورت گرفته بي داش
ــا ــر افتادگي و برخورد با زمين اتف بر اث

ــهر اروميه مش ــتان شهدا در ش در دبيرس
ــورس [۲۰۰۱] ۲۰ درصد حوادث وتين
ــت. اميرزاده، فريد در پژوهش خوردن اس
۱/۹۳ ــيراز انجام داد دريافت كه شهر ش

مربوط به زمين خوردن مي باشد.
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ــه ايمني در مناطق  ــان داد ك ــي و همكاران نش زمينه تحقيق فارس
ــوردار و غيربرخوردار  ــورد تهران ۵۰/۵۵ و در مناطق نيمه برخ برخ
به ترتيب ۴۰/۵ و ۳۲/۳۵ درصد بوده است كه اين رقم نشان دهندة 
ــت به صدمات و  ــت كه ممكن اس ــدم رعايت حريم و خطوط اس ع

آسيب هاي ورزشي شديد و گاه به مرگ بينجامد.

٥. مؤلفة بهداشت 
عدم رعايت اصول بهداشتي در مدارس، نه تنها باعث بيماري و 
انواع آلودگي ها مي شود، بلكه از نظر رواني مي تواند اثر سوء باشد. در 

اين زمينه، رعايت موارد زير ضروري است: 
ــب و آموزش ديده در  ــت فردي، وجود فرد مناس رعايت بهداش
ــطح تميز  ــتي در مدارس، وجود س ــتاي رفع عوامل غيربهداش راس
ــمت فاضالب  ــي مدارس كه به س ــن در اماكن و فضاهاي ورزش زمي
ــته باشد، عدم وجود چاله براي جمع شدن آب هاي سطحي،  راه داش
ــتحكام كافي در فضاهاي  وجود ديواره هاي جانبي صاف و داراي اس
ــري از وجود گردوغبار،  ــاي بلند براي جلوگي ــتن ديواره روباز، داش
ــتيكي با داشتن كيسه زباله در محوطة  وجود سطل هاي زبالة پالس
ــتن آب بهداشتي مناسب و  ــرويس هاي بهداشتي، داش مدارس و س
ــويي هاي بهداشتي متناسب  ــردكن، دست ش تعداد موردنياز آب س
ــب  ــتن صابون مايع، وجود كف مناس ــداد دانش آموزان و داش با تع
ــراميك بهداشتي و داراي  ــنگ يا س ــويي ها كه بايد از س در دست ش
ــيب مناسب به سمت فاضالب باشد. سرويس ها از روشنايي كافي  ش

ــود.  ــب و پنجره هاي توردار نصب ش ــند، تهية مناس ــوردار باش برخ
ــته باشد. اتصال فاضالب سرويس هاي  درهاي مقاوم و ضدزنگ داش
ــتن دوش هاي مناسب در اماكن،  بهداشتي به فاضالب شهري، داش
ــر بيماري هاي  ــرما در براب ــول س ــايل در فص ــردن وس ضدعفوني ك
ــب كه داراي ديوارة سراميكي و تميز و  ويروسي، داشتن بوفة مناس
قابل شست وشو باشد. فروشندة بوفه داراي گواهي بهداشتي يا لباس 

و روپوش مناسب و... باشد.
ــتاندارد كه از آيين نامة بهداشت  ــش اس در اين مؤلفه، ۲۹ پرس
ــد كه تنها ۴۳/۸ درصد از  ــؤال واقع ش ــتخراج شده بود مورد س اس
ــدم رعايت مؤلفة ايمني،  ــان دهندة ع مطلوبيت برخوردار بود كه نش
ــت در اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس شهر اروميه مي باشد.  بهداش
ــد، ايمني و  ــط جابري انجام ش ــال ۸۴ توس ــي كه در س در تحقيق
ــهد را در سطح پاييني گزارش كردند.  بهداشت سالن هاي شهر مش
هم چنين در تحقيقي كه زارع و همكاران در مدارس استان مركزي 
انجام داده اند، تنها ۲۱/۲ درصد از مدارس از نظر ايمني و بهداشتي 

داراي شرايط مطلوب بوده اند.

نتيجه گيري 
ــتنباط  ــاير پژوهش هاي اين چنين اس از نتايج اين پژوهش و س
مي شود كه درصد ايمني و بهداشت فضاهاي ورزشي مدارس و ساير 
اماكن ورزشي در سطح پايين قرار دارد. پايين بودن ايمني و بهداشت، 
ــيب و خطر را فراهم كند. بدين دليل در موارد  مي تواند موجبات آس

عدم رعايت اصول بهداشتي در مدارس، نه تنها باعث بيماري 
و انواع آلودگي ها مي شود، بلكه از نظر رواني مي تواند اثر سوء 

داشته باشد
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ــاز مي تواند  ــه ايمني و جامعة ايمن، حداقل عوامل خطرس مربوط ب
ــود، كه بايستي مسئولين امر درصدد رفع  به عنوان مشكل تلقي ش
آن ها باشند. تمام مؤلفه هاي پژوهش كه مورد سؤال قرار گرفتند، در 
ــد، در صورتي كه مي توان با كمي توجه و بها دادن  حد پاييني بودن
ــت مدارس توسط مسئولين، همه  آن ها را به حد  به ورزش و بهداش
ــاند. يكي از داليل پايين بودن سطح ايمني و بهداشت در  بهينه رس
ــمردن خطرات تهديدكنندة سالمتي و زندگي  مدارس كم اهميت ش
ــت. بنابراين افزايش سطح ايمني  هم در مدارس و هم در جامعه اس
ــاير موارد، مستلزم ايجاد نگرش  ــت در مدارس، در كنار س و بهداش
مثبت در زمينة سالمتي و ارتقاي فرهنگ ايمني و بهداشت به عنوان 
يك اولويت براي مديران مدارس و اماكن ورزشي و در سطوح باالتر، 

برنامه ريزان و متوليان آموزش وپرورش كشور است.
ــراي رفع موانع و  ــه كم توجهي و كوتاهي در اقدام ب ــا ك از آن ج
ــئوليت مديران و مربيان را در مواقع  ــاز مدارس، مس عوارض خطرس
ــازي محيط و  ــانحه افزايش مي دهد، لذا تالش براي ايمن س بروز س
ــاي درس تربيت بدني، از  ــي و نيز تأمين نيازمندي ه امكانات ورزش
ــاختن شرايط مناسب براي يكي  ضروري ترين اقدام ها براي فراهم س
ــود. سياست هاي تشويقي  ــه قلمداد مي ش از برنامه هاي مهم مدرس
ــتند  براي مديران و دبيران تربيت بدني كه در اين عرصه فعال تر هس
و هم چنين بازديدهاي مستمر ايمني و بهداشتي از فضاهاي ورزشي 
ــت نيز از  ــع خالءهاي ايمني و بهداش ــدارس براي پي گيري رف و م

مواردي است كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.
ــتفاده  ــي مورد اس ــاي ورزش ــه و فض ــر مدرس ــن در ه هم چني
دانش آموزان در ابتداي هر سال تحصيلي براساس چك ليست ايمني 
ــت مورد تأييد مدارس، توسط افراد متخصص بررسي شوند  و بهداش

و موارد ناامن به مسئولين گوشزد گردد.

مشـكل نسـبتًا حاد در ورزش مدارس شهر 
اروميه 

در پايان پيشنهاد مي شود با توجه به تعداد نسبتًا مناسب اماكن 
ــي سرپوشيده در شهر اروميه و نزديكي هر كدام از اين اماكن  ورزش
به چند مدرسه، (با وجود نبود فضا در مدارس همجوار براي ورزش) 
ــفانه هيچ كدام از اين اماكن در زنگ ورزش مورد استفاده قرار  متأس
نمي گيرد و فقط در زمان مسابقات تعداد كمي از منتخبين مدارس 
در مدت معيني از آن ها استفاده مي كنند. در بررسي هاي انجام شده 
ــئولين اين مجموعه هاي ورزشي  ــط محقق و صحبت هاي مس توس

داليل زير را براي عدم استفاده مطرح گرديد: 
ـ نداشتن مجوز براي خروج دانش آموزان از مدرسه
ـ عدم همكاري كارشناسان تربيت بدني با مدارس

ـ مشكالت رفت وآمد و خطرات ناشي از آن براي دانش آموزان 
ــوزان به اين  ــئوليت انتقال دانش آم ــره رفتن مديران از مس ـ طف

اماكن 
ــالن در روزهاي  ـ نبودن نيروي خدماتي براي تميز و نظافت س

مورد استفادة دانش آموزان 
ــي از استهالك سالن هنگام  ـ كمبود هزينه براي تعميرات ناش

استفادة دانش آموزان 
ـ و...

به نظر محقق، مشكالت و داليل بيان شده قبل از آن كه دليلي 
براي عدم استفاده از اين اماكن باشند (با توجه به نزديكي بسيار زياد 
ــت كه هر كدام از مرتبطين  ــكل مديريتي اس به مدارس) نوعي مش
ــئوليت به انجام چنين كاري  ــراي راحتي خود و طفره رفتن از مس ب
ــئولين ورزش مدارس استان  بيش تر اقدام مي كنند اميدوارم كه مس
ــه فضاي محدود و ايمني  ــهر اروميه با توجه ب آذربايجان غربي و ش
ــيب ديدگان در دو  ــي مدارس و تعداد آس ــن در فضاهاي ورزش پايي
ــال اخير كه توسط بيمة معلم در اختيار محقق قرار گرفته، مجال  س

استفاده از اين اماكن را براي دانش آموزان فراهم نمايد.
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ــخت مورد توجه  ــی از زمان های قديم س ــای بومی و محل بازی ه
ــت. اين  ــردم بوده و بخش مهمی از اوقات فراغت آنان را پر کرده اس م
بازی ها هنگام برداشت محصول، پس از برداشت، در مراسم و جشن های 
ــيوه های خاص و جذابی برگزار می شده است. اين گونه  گوناگون، به ش
ــتگی خاص به ابزار و وسايل  ــاده و بدون وابس ــکلی س بازی ها که به ش
ــتند، ريشه در  گران قيمت، در هرجا و مکان و هر فصلی قابل اجرا هس
ــا ورود بازی های مدرن  ــی ما دارند اما ب ــگ اصيل و ملی و ميهن فرهن
ــتند. عالوه بر اين، بازی های محلی  ــی هس ــفانه در حال فراموش متأس
گروه های مختلف سنی را از کودکی تا کهن سالی می توانند زير پوشش 
ــته باشند و از ويژگی های فردی، تيمی، نرمشی، نيايشی و رقابتی  داش
برخوردار هستند و احيا و ترويج و گسترش دوباره آن ها چه در داخل و 

چه خارج از کشور امکان پذير است.
- يکی از اين بازی های قديمی، بازی کاله و رؤانک يا کاله بردار 
است که به شکل گروهی (تيمی) اجرا می شود. تعداد بازيکنان در اين 

ــند و بازيکنان آن نيز بيشتر نوجوانان  بازی می توانند ۱۰ - ۲۰ نفر باش
ــتند و اين بازی را می توان در  و جوانان (مقطع راهنمايی يا باالتر) هس
فضای باز و هموار و هم چنين در حياط مدرسه اجرا کرد. اين بازی نياز 
به ابزار خاصی جز تعدادی کاله به اندازة بازيکنان تيم ندارد و پوشيدن 
لباس محلی اختياری است. در اين بازی که بيشتر به بازی کاله و روباه 
ــده است، کاله، نماد طعمه و روباه، نماد زيرکی و تيزهوشی  معروف ش
است که با حرکات خود سعی می کند طعمه (کاله) را از دست بازيکنان 
مدافع بربايند و به مقصد مورد نظر برساند. در اين بازی استقامت، سرعت 
و عکس العمل، چابکی و تيزهوشی دانش آموزان تقويت می شود. تيمی 

که اين ويژگی ها را داشته باشد شانس برنده شدن بيشتری را دارد.

نحوة بازی
ــعاع ۱/۵ تا ۲ متر  ــازی، دايره ای به ش ــمت از زمين ب ــک قس در ي
کشيده می شود. در انتهای زمين و به فاصلة قراردادی از دايره، نقطه ای 

مصطفى سوارى

رفيق کالهت
 را نــگه دار!

نگاهي به بازي «كاله بردار» در شهرستان ايذه
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را مشخص می کنند که به عنوان هدف يا مقصود در بازی مورد استفاده 
ــودن کاله (طعمه)، کاله  ــرار می گيرد که تيم مهاجم بايد پس از رب ق
ــته است که  ــاند. هر گروه (تيم) دارای يک سردس را به آن نقطه برس
ــط آن ها، برای تعيين وضعيت تيم ها قرعه کشی  بعد از يارگيری توس
ــود. افراد گروه مدافع در داخل دايره و روبه بيرون و پشت به هم  می ش
ــر دارند، که بايد از آن  ــتند در حالی که هرکدام کالهی بر س می ايس
ــه دور تا دور دايره  ــه خوبی دفاع نمايند. افراد تيم مهاجم درحالی ک ب
می چرخند، با حرکات و عکس العمل های خود سعی می کنند تا کاله 
ــره، اين جمله را به هم  ــان را بربايند و در حين دويدن دور داي مدافع
ــعر و دست زدن تکرار کنند (ُکله ُکلُه ايبريم) يعنی (کاله،  به صورت ش
کاله می بريم) و مدافعان نيز در حالی که درون محيط دايره نشسته اند، 
ــن، بيون ببرين) يعنی (اگر  ــواب آن ها با هم می گويند (ار ايتري در ج
ــته سعی می کنند  می تونين، بياين ببرين). مدافعان نيز در حال نشس
ــت يا پای خود مهاجمان را بزنند (به آرامی) تا به آن ها نزديک  با دس
نشوند. اگر مهاجم توسط مدافع زده شود، مهاجمان می سوزند و جای 
دو تيم عوض می شود، اما درصورتی که يکی از مهاجمان بتواند قبل از 
اين که مورد اصابت قرار گيرد کاله يکی از مدافعان را بربايد، بايد سريعًا 
کاله را به نقطة از قبل تعيين شده برساند. فردی که کاله را ربوده است، 
می تواند در حال دويدن کاله را به ياران خود پاس دهد و با مشارکت 
ــند. مدافعان نيز به تعقيب ربايندگان کاله  هم به نقطه مورد نظر برس
ــده، کاله  ــيدن مهاجمان به نقطة تعيين ش می پردازند، اگر قبل از رس
ــود و جای دو  ــس بگيرند، تيم مدافع بردنه و مهاجم بازنده می ش را پ
تيم عوض می شود و در غير اين صورت مهاجمان همچنان برنده اند و 
ــود. امتياز برنده شدن در اين بازی  بازی در وضعيت قبلی تکرار می ش

نيز از قبل به طور قراردادی توسط خود دانش آموزان تعيين 
می شود، تيمی که زودتر به امتياز مورد 

نظر برسد، برندة کل بازی خواهد بود.
تصاوير (لباس محلی بختياری) همگی از مدرسه راهنمايی شهيد 

فهميده شهرستان ايذه گرفته شده است.
ــی يک  ــيلة قرعه کش پس از تعيين گروه مدافع و مهاجم به وس
ــرار می گيرد و گروه ديگر به  ــروه به عنوان مدافع در دورن دايره ق گ
ــا دور دايره در حال تالش برای  ــوان مهاجم بيرون از دايره دور ت عن

ربودن کاله مدافعان هستند.
گروه مهاجم سعی در ربودن (تصاحب) کاله مدافعان دارد و مدافعان 

نيز در حال تالش برای حفظ کاله هستند.
اگر مهاجمان نتوانند کاله را صاحب شوند، يعنی يکی يکی توسط 
ــت و پای مدافعان به آن برخورد کند) امتياز  ــوند، (دس مدافعان زده ش

منفی می گيرند.
پس از ربودن کاله توسط مهاجمان، مهاجمان سعی در پاس دادن 
ــخص شده برسند. اگر  کاله يه همديگر می کنند تا به نقطة از قبل مش

برسند پيروز می شوند و امتياز مثبت می گيرند.
مدافعان که کاله را از دست داده اند سعی در به دست آوردن دوباره 
کاله می کنند که اگر کاله را تصاحب کنند، امتياز مثبت و گروه مهاجم 

امتياز منفی می گيرند و جای دو تيم (گروه) عوض می شود.
اگر گروهی که کاله را ربوده بود به فاصلة مشخص شده از قبل (هدف) 

رسيد برنده می شوند و امتياز می گيرند و خوشحال و شادان می شوند.
در صورتی که گروه مهاجمان نتوانند کاله را به نقطة هدف برسانند، 

امتياز منفی می گيرند و جای آن ها عوض می شود و مدافع می شوند.
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شنا يكي از ورزش ها و سرگرمي هاي بسيار مناسب و لذت بخش، 
براي همة افراد در سنين متفاوت، به ويژه در فصل گرما محسوب 
در  بلكه  تابستان،  تنها در هواي گرم  نه  تفريح سالم  اين  مي شود. 
روزهاي سرد زمستان نيز طرف داران زيادي دارد. آن چه در همة 
استخر ها بايد مورد توجه قرار گيرد، مسائل بهداشتي به ويژه پاكيزگي 
آب و تجهيزاتي است كه بايد به طور كامل، نظارت و كنترل شوند. 
آب استخرها، بر اثر اضافه شدن موادي از بدن شناگران به آن مانند: 
مو، چربي، ميكروب هاي دستگاه تنفس و گوارش، ساير باكتري هاي 
مضر و مواد زائد موجود بر روي پوست، آلوده مي شود. چون ميزان 
اين آلودگي بر اثر شنا و استفادة افراد گوناگون از استخرها، به طور 
آلوده شدن  براي  مناسبي  بسيار  است، محل  افزايش  به  رو  مرتب 

افرادي است كه از آب استخرها استفاده مي كنند.

معيارهاي بهداشتي استخرهاي شنا
استفاده  استخر  از  كه  مدتي  تمام  در  كه  داشت  توجه  بايد   é

مي شود، آب آن صاف، زالل و شفاف باشد.
é براي تصفيه و شفاف كردن آب، از تجهيزات جديد صافي و 

فيلترهاي شني استفاده شود.
سانتي گراد  درجة   ۲۵ از  نبايد  استخر،  آب  حرارت  درجة   é
از  نبايد  نيز،  استخر  اطراف  حرارت  درجة  چنين  هم  باشد.  بيشتر 
درجة  يك  يا  گرم تر،  سانتي گراد  درجة  پنج  از  بيش  استخر،  آب 

سانتي گراد سردتر باشد.
é آب استخر بايد به دفعات براي تعيين كلر آزاد باقي مانده، 
و  عمق  كم  قسمت هاي  از  بايد  نم.نه ها  گيرد.  قرار  آزمايش  مورد 
عميق استخر برداشته شود. ميزان كلر آزاد و باقي مانده در آن، بايد 

بين ۶/. تا يك ميلي گرم در ليتر باشد.
é موجودات ذره بيني در آب استخرها، نبايد از حد مجاز فراتر 
روند. به همين دليل آب استخرها بايد به طور مرتب از لحاظ مقدار 

و نوع ميكروب هاي موجود در آن بررسي شود.

اقدامات بهداشتي و ايمني در استخرها
بيماري هاي  انتقال  براي  مناسبي  بسيار  محل  شنا،  استخر 
پوستي و عفوني است. استفاده از استخرهاي شنا، هميشه با مسائل 
در  حتي  استخرها  آب  اگر  است.  بوده  همراه  بهداشتي  خطرات  و 
موقع پر كردن هم سالم باشد، ورود مقدار كمي ميكروب بيماري زا 
به همراه دارد.  را  بيشترين خطر عفونت  احتمال  توسط شناگران، 
و  بيماري هاي دستگاه گوارش، گوش و حلق  اين عفونت ها شامل 
بيني، چشم، پوستي و انگلي است. به منظور پيش گيري از انتشار 
انواع آلودگي هاي ميكروبي و انگلي حاصل از انتقال بيماري شناگران 

به آب استخرها، بايد اقدامات بهداشتي زير انجام پذيرد:
۱. آب استخر، به طور مرتب تصفيه و گندازدايي شود.

۲. از پذيرش مراجعان، بيش از حد ظرفيت استخر جلوگيري 
به عمل آيد.

به طور مرتب  اطراف استخر، رخت كن و دوش ها  ۳. حوضچة 
نظافت و ضد عفوني شود.

۴. حوضچة كوچكي براي ضدعفوني كردن پاي شناگران، قبل 
از ورود به استخر و به منظور مبارزه با بيماري خارش انگشتان پاي 

شناگران احداث شود.
۵. هر فرد شناگر بايد از مايو، كاله شنا، حوله و دم پايي مجزا و 
مخصوص به خود استفاده كند و از استفادة وسايل به طور مشترك 

با فرد ديگر، جلوگيري شود.
۶. شناگران قبل از ورود به استخر، از نظر سرماخوردگي، هر 
عفونت  هر  يا  و  چشم  التهاب  پوستي،  بيماري هاي  جوش،  گونه 
ديگري، معاينة ظاهري شوند و در صورت داشتن هر يك از موارد 

فوق، از ورود آن ها به استخر جلوگيري شود.
۷. بايد درجة حرارت مناسب، براي آب استخر رعايت شود.

بهداشت  شناگران
مهناز تسليمي
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۸. شناگران قبل از ورود به استخر با آب گرم استحمام كنند و 
بعد از خروج از استخر نيز، بدن خود را خوب شست و شو دهند.

۹. در استخرها، بايد براي هر ۱۰۰ نفر شناگر، يك نجات غريق ماهر 
حاضر باشد و در ايام تعطيل تعداد آن ها دو برابر شود.

۱۰. در نقاطي كه عمق استخر تغيير مي كند، بايد مقدار عمق در 
كنار ديوار استخر نوشته شود. هم چنين عمق استخر در زير سكوي 

شيرجه، بايد متناسب با ارتفاع سكو باشد و از سه متر كمتر نباشد.
۱۱. چنان چه براي روشن كردن آب استخر، از چراغ هاي برق 
در داخل استخر استفاده مي شود، بايد به منظور پيش گيري از برق 
گرفتگي شناگران، ضمن استفاده از كلية وسايل استاندار، تمام نكات 

ايمني رعايت شود؛ زيرا خطر برق گرفتگي بسيار جدي است.
و  تلفن  چنين  هم  و  تلفن  خط  يك  به  بايد  استخر  هر   .۱۲
هم چنين شماره تلفن هاي بيمارستان ها و اورژانس و جعبة كمك هاي 

اوليه و كپسول همراه با ماسك اكسيژن مجهز باشد.

رعايت نكات و مقررات بهداشتي توسط شناگران
به منظور پيش گيري از بيماري ها، ضرورت دارد كه شناگران به 

نكات بهداشتي زير توجه كنند:
بدن  استخر،  به  ورود  از  قبل  كه  هستند  موظف  شناگران   .۱
خود را با آب گرم و صابون بشويند. هم چنين بعد از استفاده از آب 
احتمالي  آلودگي هاي  از  تا  انجام دهند،  را  نيز همين عمل  استخر 

پيش گيري به عمل آيد.
۲. قبل از ورود به استخر، حتمًا به مدت يك دقيقه پاهاي خود 

را در حوضچة ضد عفوني قرار دهند.
۳. قبل از ورود به استخر، بايد مثانة خود را تخليه كنند.

۴. در صورت استفاده از توالت در محوطة استخر شنا، شناگر 
بايد قبل از ورود مجدد به استخر، بدن خود را با آب و صابون بشويد 

و از حوضچة كلر عبور كند.
۵. شناگر از ورود به استخري كه به طور كامل پر آب نيست و 

يا نجات غريق در محوطه نيست، خودداري كند.
۶. شناگران از بردن مواد غذايي، ظروف مختلف، به ويژه شيشه 

به محوطة استخر خودداري كنند.
باشد.  شنا   اختصاصي  تميز  وسايل  داراي  بايد  شناگر  هر   .۷
موها  و  چشم  به  آسيب  از  تا  كند  استفاده  شنا  عينك  و  كاله  از 

جلوگيري شود.
۸. انتخاب استخرهاي مطمئن و تحت نظارت مراكز بهداشتي، از 

جمله راه هاي پيش گيري از ابتال به بيماري هاي پوستي در افراد است.
نرم كردن پوست، به خصوص در كساني كه  ۹. حمام رفتن و 
كه  نمناكي  لباس هاي  كردن  تميز خشك  و  دارند  پوستي خشك 

براي رفتن به استخر ها استفاده مي شود، ضروري است.
۱۰. خشك كردن گوش ها با دستمال مناسب، بدون دستكاري 

توصيه مي شود.
كردن  خارج  و  شستن  آب،  كردن  مزمزه  كردن،  تف  از   .۱۱

ترشحات بيني و ... در استخر خودداري شود.
۱۲. هنگام شنا كردن، خلط گلوي خود را به آب استخر وارد نكنيد. 

ترجيحًا هنگام ابتال به بيماري توأم با خلط عفوني، شنا نكنيد.
مسري  قارچي  بيماري هاي  قبيل  از  پوستي،  بيماري  اگر   .۱۳

داريد، به هيچ عنوان به استخر عمومي مراجعه نكنيد.

منابع
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كليدواژه ها: ايمني، مراقبت، فضاي ورزشي، حفاظت نظارت، 
خطر، بازديد. 

تعريف ايمني
ايمني: راه هاي پيش گيري از حوادث و روش هاي مقابله با خطر 
در شرايط عادي و موارد اضطراري، با استفاده از آموزش هاي الزم و 

ابزارها و وسايل مجهز به تجهيزات ضروري است.
عواملي كه امكان دارد وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي مدارس 
را به خطر اندازد بي شمارند. در اين مقاله سعي شده است وظايف 

مديران مدارس و دبيران ورزش در اين ارتباط، گوشزد شود.
مديران دو گروه هستند. يك عده مديران فني مثل: مربيان، 
فعاليت هاي  بر  مستقيم  نظارت  كه  ورزش  معلمان  و  سرمربيان، 
و  جسمي  ذهني،  شرايط  حسب  بر  افراد  اين  دارند.  ورزشكار 
مهارت هاي ورزشكار و نوع ورزش، وظايف خاصي دارند و به طور 
ورزشكار  كامل  سالمتي  از  ورزش،  شروع  از  قبل  موظف اند  كلي 
مطمئن شوند و تناسب بين ميزان فعاليت و توانايي آنان را تنظيم 
كنند و در فعاليت ورزشي، حضور مستمر داشته باشند. آن ها عالوه 
بر حضور مستمر، بايد با مراقبت كافي، از خطرات جلوگيري نمايند. 
را  آن ها  هنگام ضرورت  به  و  بدانند  را  اوليه  هم چنين كمك هاي 
تماميت  از  حفاظت  مسئول  ورزش،  مربي  واقع  در  كنند.  اعمال 

جسماني، رواني و حيثيتي ورزشكار است.
فرض كنيد اگر داور ببيند بازيكني فن خطا اعمال مي كند و از 
اعالم خطا خودداري كند و فن اجرا شود، هم ورزشكار و هم داور 

هر دو ضامن هستند. يا اگر ناجي غريق محلش را ترك كند و برود و 
در غيابش كسي در استخر خفه شود، اين ها ضامن اند. يعني حضور، 
مراقبت، توجه به توانايي ها، بررسي شرايط جوي، همة اين ها براي 
يك معلم ورزش ضروري است. اگر در هواي بسيار گرم دانش آموزان 
و كسي دچار گرمازدگي  ورزشي كنند  فعاليت  انجام  به  را مجبور 
شود و فوت كند، معلم ضامن است. در بعضي از ورزش ها كه ما به 
آن ها ورزش هاي بسيار خطرناك مي گوييم، مثل ژيمناستيك، مربي 
فقط بايد يك ورزشكار را تحت مراقبت قرار دهد. حق ندارد كه ده 
تا اسباب، مراقبت و كنترل كند.  تا ورزشكار را هم زمان روي ده 
پس هر ورزش تابع شرايط و اوضاع و احوال مخصوص خودش است. 
هم چنين مربيان موظف اند نظارت بر وسايل ورزشي داشته باشند؛ 

زيرا در مورد ايمني وسايل ورزشي مسئوليت دارند.
مواجه  ورزشكار  با  كه  هستند  آن هايي  مديران،  دوم  دسته 
نيستند، بلكه مديريت سخت افزاري ورزش را بر عهده دارند. مثل 
مدير مدرسه يا ورزشگاه. او مربي نيست، ولي ملزم است به ايمني 
و تجهيزات آن  يا ورزشگاه  و فضاي ورزشي مدرسه  اماكن  تمامي 
توجه كند. بايد بر سقف ها، برق، آب و همة تجهيزات نظير: تيرك هاي 
هندبال و فوتبال، فضا و زمين بازي و ... نظارت كامل داشته باشد و 
فضاي مدرسه را محيطي امن و سالم، براي فعاليت هاي ورزشي نگه 
دارد. مثًال اگر در زمين بازي چالة خطرناك مي بيند و يا ميله هاي 
... معيوب هستند و آن را تعمير نكند و خطري متوجه  واليبال و 
دانش آموز و هر كس ديگري شود، به علت خودداري از انجام وظيفه، 

مسـئوليت  هـا ي
  مـديران ورزشي

و ايمني اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس
دكتر مير محمد كاشف

 email: mm. kashef @ yahoo. com  استاديار دانشگاه اروميه
اسكندر حسين پور

دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني، گرايش مديريت ورزش، دانشگاه اروميه
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ضامن است. تجهيزات را بايد به طور مرتب بازديد كند و در رفع 
اشكال آن ها بكوشد. فضاي ورزشي مدرسه را از لحاظ اخالقي براي 
نظارت  ورزش  مربيان  و  دبيران  كار  بر  دارد.  نگه  كودكان سالمت 
كامل داشته باشد. در واقع فضاي ورزشي مدارس محيطي است كه 
والدين فرزندان خودشان را با اطمينان خاطر به دست مربي ورزش 
مي سپارند و معلم ورزش امين مردم است، والدين امانتگذار هستند 
و تا حضور كودكان در باشگاه، مربيان جانشين والدين اند و وظايف 

آن ها را بر عهده دارند.
ورزش از خطرناك ترين فعاليت هاي اجتماعي است و بسياري 
از حوادث آن غير قابل جلوگيري است، ولي بخشي از حوادث آن 
وسايلي  از  ناشي  حادثه،  اگر  است.  ورزشي  وسايل  نقص  از  ناشي 
مثل بارفيكس، وزنه، دوچرخه و ... باشد، هم سازنده و هم فروشنده 
مسئول اند. در عين حال خريدار هم اگر مدير ورزشي يا معلم ورزش 
باشد و با اطالع از اين اشكاالت، به خاطر صرفه جويي، وسيلة غير 
ورزشكار  بارفيكس،  ميلة  شكستن  خاطر  به  مثًال  و  بخرد  مرغوب 
و  ضامن  بايد  مورد،  بر حسب  افراد  اين  همة  كند،  فوت  و  سقوط 
علمي  استانداردهاي  مطابق  بايد  ورزشي  وسايل  باشند.  پاسخگو 
فروخته شود و شرايط استفاده از آن به  طور كامل به مصرف كننده 
ابالغ شود. مثًال در  بروشورهايي اعالم كنند كه حداكثر وزني كه 
اين ميلة بارفيكس تحمل مي كند، يك صد كيلوگرم است كه افراد 

سنگين تر از آن استفاده نكنند.

وظايف و مسئوليت هاي حقوقي مديران مدارس

از نظر حقوقي، مديران مدارس در گروه دوم مديران ورزشي كه 
اداري هستند، قرار مي گيرند. اين گروه كساني  موسوم به مديران 
هستند كه بر فعاليت هاي ورزشي نظارت فني ندارند ولي بالفاصله 
پس از گروه مديران فني (مربيان فني و مديران اداري) هر دو گروه 
بر حسب جايگاه خود و در قبال حوادث ورزشي مسئوليت قانوني 
دارند و قصور در هر يك از اين وظايف منجر به تحقق مسئوليت 

قانوني خواهد شد.
مهم ترين و اولي ترين وظيفة مديران مدارس، مراقبت از تماميت 
جسماني، رواني و حيثيتي دانش آموزان است كه زير نظر آنان در 
بدين  لذا  مي پردازند.  تحصيلي  و  ورزشي  فعاليت هاي  به  مدرسه 

منظور توجه مديران به موارد زير معطوف مي شود:
۱. بازديد زمان بندي شده از ساعات ورزش مدارس را در صدر 

وظايف خود قرار دهيد.
و  تجهيزات  و  وسايل  در  معايب  و  اشكاالت  كردن  برطرف   .۱

مهم ترين و اولي ترين وظيفة مديران مدارس، مراقبت 

از تماميت جسماني، رواني و حيثيتي دانش آموزان 

فعاليت هاي  به  مدرسه  در  آنان  نظر  زير  كه  است 

ورزشي و تحصيلي مي پردازند
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زمين هاي ورزشي هر چند جزئي باشد، اگر از وقوع سانحه جلوگيري 
مي كند، ناديده گرفته نشود.

۳. اگر مدرسه مجاور منازل و يا اماكن ديگر قرار دارد، استفاده 
از تورهاي فلزي براي جلوگيري از خارج شدن توپ از مدرسه، يك 

الزام حقوقي است.
۴. نصب حفاظ براي پنجره اي كه رو به فضاي ورزشي مدرسه 
باز مي شود، از ضروريات است، زيرا امكان برخورد توپ با شيشه ها و 

فرو ريختن آن بر سر و صورت دانش آموزان وجود دارد.
۵. از تعبيه و نصب وسايل خطرناك در اطراف زمين هاي ورزشي 

به شدت جلوگيري كنيد.
غير  نامرغوب  تجهيزات  و  لوازم  اسباب،  نصب  و  خريد  از   .۶

استاندار خودداري كنيد.
۷. امكانات الزم براي كمك هاي اوليه بايد هميشه كامل و در 

دسترس باشد.
اورژانس،  نظير:  ضروري  تلفن هاي  شماره  نصب  و  درج   .۸
بيمارستان يا درمانگاه نزديك مدرسه، آتش نشاني، حوادث آب، برق، 

گاز و تاكسي تلفني و ... در دفتر آموزشگاه از ضروريات است.
۹. از تردد افراد مشكوك در مدرسه به ويژه در زمان فعاليت هاي 

ورزشي دانش آموزان بايد به شدت جلوگيري شود.
۱۰. طراحي زمين هاي ورزشي بايد طوري انجام شود كه حريم 
آن ها در نظر گرفته شود و بيشترين بهره را از فضاي حياط بتوان 

برد.
زمين هاي  خط كشي  و  ورزشي  وسايل  ترميم  به  نسبت   .۱۱

ورزشي، قبل از بازگشايي مدرسه و در شهريور ماه اقدام شود.
۱۲. همكاري الزم را با آموزگاران و دبيران تربيت بدني داشته 

باشيد.
به  بي دليل  است  ممكن  گاهي  كه  تربيت بدني  دبيران  با   .۱۳
دفتر آموزشگاه مراجعه نمايند و كالس خود را ترك نمايند، برخورد 

قانوني شود.
مسابقات  براي  آموزشگاه  تربيت بدني  دبير  كه  زماني  در   .۱۴
ورزشي و يا به نحو ديگر ناچار است كالس خود را ترك كند، فعاليت 
ورزشي بايد تعطيل شود يا اين كه يك فرد واجد صالحيت به جاي 

او انجام وظيفه كند.
و  تربيت بدني  دبير  لباس  تعويض  براي  مناسبي  محل   .۱۵

دانش آموزان به صورت مجزا در نظر گرفته شود.
مخصوص  محلي  در  دانش آموزان  وسايل  المقدور  حتي   .۱۶
رختكن   به  ورود  اجازه  فعاليت  اتمام  از  قبل  و  شود  نگه داري 

دانش آموز داده نشود.

۱۷. دروازه هاي هندبال يا فوتبال به نحوي در زمين ثابت شوند 
كه به فرض آويزان شدن دانش آموزان، خطر واژگوني آن ها وجود 

نداشته باشد.
ايام  در  مدارس،  در  ورزشي  مسابقات  برگزاري  زمان  در   .۱۸

مختلف اخذ رضايت نامه از اوليا ضروري است.
الزم  اقدامات  دانش آموزان،  براي  حادثه  وقوع  صورت  در   .۱۹
مصدوم،  خانوادة  با  تماس  اوليه،  كمك هاي  انجام  نظير  قانوني 

رساندن مصدوم به مراكز درماني و ... در اسرع وقت انجام گيرد.
۲۰. تهيه  و تنظيم فرم گزارش حادثه در مواقعي كه حادثه اي در 
مدرسه اتفاق افتاده است، به صورتي كه گزارش در دو نسخه تهيه 
شود و يك نسخه به اداره آموزش و پرورش ارسال و يك نسخه به 

منظور بايگاني در مدرسه نگه داري شود.
۲۱. تهيه  و تكميل فرم استشهاد و استعالم از حاضران در محل 

سانحه براي دفاع در مراجع قضايي توصيه مي شود.

نكات ايمني الزم براي توجه مربيان تربيت بدني
كفايت  با  ادارة  براي  را  الزم  كارايي  و  توانايي ها  بايد  معلم   .۱

كالس خود داشته باشد.
۲. معلم ورزش بايد در تمامي فعاليت هاي ورزشي حضور دائمي 

داشته باشد.
۳. فعاليت هاي ورزشي بايد متناسب با ظرفيت و اندازة كالس 

باشد.
۴. آزمايش هاي سالمتي براي تشخيص صحت بدني دانش آموز 

براي شركت در فعاليت هاي ورزشي انجام گرفته باشد.
شده  نصب  وسايل  روي  بايد  ايمني  دهندة  هشدار  عالئم   .۵

باشد.
۶. لوازم محافظت كننده مثل تشك ها و هر گونه مانع در فضاي 

ورزشي، بايد پس از اتمام كالس در جاي مناسب قرار گيرد.
۷. روش هاي صحيح استفاده از وسايل ورزشي آموزش داده شود.

۸. ساختمان ها و ساير اماكن مورد استفاده، بايد به طور هميشگي 
لق،  كاشي هاي  (مثل:  كنترل شوند  موانع،  و  ايمني  نظر  از  دائم  و 
كردن  همسطح  خورده،  ترك  شيشه هاي  شكسته،  حفاظ هاي 

موزاييك ها براي جلوگيري از ُسر خوردن)
۹. نواقص موجود در هنگام زنگ ورزش بايد به مسئولين گزارش 

شود و پيش گيري هاي احتياطي الزم انجام گيرد.
موارد  ورزشي،  و ساير محيط هاي  بازي ها  برنامه ريزي  در   .۱۰

ذيل بايد رعايت شوند:
الف. فضا بايد به اندازة كافي براي همة مسابقات و بازي ها وجود 

داشته باشد.
تدبير  به گونه اي  انجام مي شود،  توپي  بازي هاي  ب. موقعي كه 

شود تا برخوردها به حداقل برسد.

منابع
۱. مديريت اماكن و فضاهاي ورزشي، دكتر مير محمد كاشف.

۲. حقوق ورزشي، دكتر حسين آقايي.
۳. برنامه ريزي و مديريت اماكن ورزشي، سيد احمد مظفري.

۴. مديريت سازمان هاي ورزشي، دكتر مهرداد محرم زاده.
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مقدمـه
ــور  ــازان كش ــرورش كودكان و نوجوانان كه آينده س آموزش و پ
ــئولين بوده است. يكي از  ــتند، همواره يكي از دغدغه هاي مس هس
ــت يافت،  روش هايي كه به كمك آن مي توان به اين هدف مهم دس
ــادي، ورزش را يكي  ــران علمي و مردم ع ــت. صاحب نظ ورزش اس
ــي را مكمل برنامة  ــان و درس تربيت بدن ــم زندگي انس ــاد مه از ابع
ــور از ورزش، تنها انجام  ــمي مي دانند. در اين جا منظ ــي رس آموزش
فعاليت هاي بدني نيست، بلكه انتظار مي رود در كنار پرورش جسم، 

روح و ذهن فرد نيز تكامل يابد.
ــكلي روشن، رابطة ميان فلسفة  ــور المپيك (۲۰۰۷) به ش منش

ــت: المپيك و فرهنگ و آموزش را بيان كرده اس

«المپيك فلسفه اي از زندگي است، كه صفات جسماني، ارادي 
ــد. المپيزم با در آميختن  و فكري را در هم آميخته و تعالي مي بخش
ــوي ديگر، روشي را در  ــو و فرهنگ و آموزش از س ورزش از يك س
ــردن از تالش، ارزش هاي  ــكل مي دهد كه بر پاية لذت ب ــي ش زندگ

ــت»۱. ــتوار اس ــي و احترام به اصول اخالقي جهاني اس آموزش
ــورها هم چون آلمان،  ــي برخي از كش با نگاهي به نظام آموزش
انگليس، سنگاپور، چين و ... در مي يابيم كه موضوع آموزش المپيك 
ــده  ــة تربيت بدني در مدارس گنجانده ش ــي از برنام به عنوان بخش
ــت و دانش آموزان در حين بازي و انجام فعاليت هاي ورزشي، با  اس
ــرام متقابل، برتري جويي،  ــتانه، احت مفاهيمي هم چون روحية دوس
ــاط در تالش و ... آشنا مي شوند  صلح، عدالت، بازي جوانمردانه، نش

مريم جعفري
دانشجوي كارشناسي ارشد

آموزش  المپيك
 در مدارس

المپيك، آكادمي هاي  ــوزش  آم كليدواژه ها: 
ملي المپيك، برنامة درسي مدارس.
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ــد. ــه مي كنن و آن را تجرب
ــي  ــدارس ما، مفاهيم تربيتي المپيزم در قالب برنامة درس در م
ــده، و درس  ورزش جايگاه مناسب خود را  تربيت بدني گنجانده نش
ــئوالن، معلمان و دانش آموزان پيدا نكرده است. هدف از  در بين مس
ــور و ارائة راهكارها  اين مقاله بيان وضعيت آموزش المپيك در كش

ــت. ــترش ارزش ها و آرمان هاي المپيك اس ــط و گس براي بس

برنامة كميته بين المللي المپيك، به منظور اشاعة ارزش هاي 
المپيـك در بيـن كـودكان و نوجوانـان

ــر بازي هاي نوين المپيك  ــدف «بارون پيردوكوبرتن»، احياگ ه
ــر  ــك، ايجاد فرصت و هدفي براي جوانان سراس ــاي المپي از بازي ه
ــم آيند تا  ــراي رقابت گرد ه ــال يك بار ب ــت كه هر چهار س دنياس
ــتاوردهاي شخصي خود را به نمايش بگذارند در طول اين چهار  دس
ــتكار به تمرين و تكرار مي پردازند تا با هماهنگي  ــال، آن ها با پش س
روش زندگي با ورزش، خود را براي اين بازي ها آماده كنند. بنابراين 
ــن بيش از رويدادها به زمان قبل از بازي هاي المپيك اهميت  كوبرت

مي داد.
ــت كه بر نقش ورزش در توسعة  ــفة اجتماعي اس المپيزم فلس
ــالمت آميز و  ــتي مس ــم و ادراك بين المللي، هم زيس ــي، فه جهان

آموزش اخالقي و اجتماعي تأكيد دارد.
ــام ورزش و  ــان به جاي انج ــودكان و نوجوان ــتر ك امروزه بيش
ــدون تحرك روي  ــه ا ي و ب ــه بازي هاي رايان ــي، ب ــاي بدن فعاليت ه
ــدي چاقي، عدم  ــرگرمي ها آن ها را با خطر ج ــد كه اين س آورده ان
ــرك و ... روبه رو مي كند. در حال حاضر يكي از مهم ترين اهداف  تح
كميتة بين المللي المپيك(IOC) توسعة المپيزم در بين كودكان و 
نوجوانان در جهان است در همين راستا  IOC با تدوين استراتژي 
نوجوانان جهان، برنامه هاي مختلفي در دست اقدام دارد. از ابتكارات 
ــويق كودكان و نوجوانان به انجام ورزش و  IOC براي تش
گسترش ارزش هاي المپيك، بازي هاي المپيك 
ــي ارزش هاي  برنامة آموزش نوجوانان و 

ــت. المپيك (OVEP) اس
ــاي  بازي ه دورة  ــن  اولي
نوجوانان  تابستاني  المپيك 
ــنگاپور  س ــور  كش در 
مورد  كه  ــد  ش برگزار 
نوجوانان  ــتقبال  اس
ــرار گرفت  جهان ق
بازي هاي  اولين  و 
المپيك زمستاني 
نيز قرار است در 
ــال ۲۰۱۲ در  س
برگزار  اينسبراك 
ارزش هاي  ــود.  ش
ــة  المپيك و انديش

ــت را منعكس مي كند و هدف  ــه زندگي اس المپيك، ورزش مدرس
ــزي جز اين  ــاي بازي هاي المپيك، چي ــز در زمان احي ــن ني كوبرت

نبود.
ــم «دايانا  ــط خان ــي ارزش هاي المپيك كه توس برنامة آموزش
ــت، به عنوان منبع، كلية معلمان  ــته شده اس بيندر كانادايي» نگاش
ــاعة ارزش هاي المپيك  ــي و ورزش را كه عالقه مند به اش تربيت بدن
در كالس خويش هستند، از هر نژاد، مذهب و فرهنگ مورد خطاب 
قرار مي دهد. اين برنامه آن ها را تشويق مي كند تا نمادهاي المپيك 
ــي تعاملي به كار برند. اين برنامه، جهاني  را در فعاليت هاي انگيزش
ــي قابل استفاده در  بودن جنبش المپيك را با ارائه ابزارهاي آموزش

ــت. ــر دنيا در نظر گرفته اس سراس

نقش آكادمي هاي ملي المپيك در گسـترش نهضت المپيك
ــترش  ــكل هاي زيادي دارد. تاريخچة گس ــوزش المپيك، ش آم
ــاي المپيك مدرن و  ــه افتتاح بازي ه ــت كم ب آموزش المپيك دس
ــوي بر مي گردد. به هر حال،  ــز بنيانگذار آن، پيردوكوبرتن فرانس ني
ــي و تفكري كه در پس آن چه كوبرتن۲ در نظر داشت  هدف آموزش
ــه در تاريخ  ــت آورد، ريش از طريق بازي هاي المپيك مدرن به دس

ــي المپيك دارد. آموزش
ــترش  در تاريخ آموزش المپيك، جنبش بازي هاي المپيك گس
ــت، اما آموزش همواره در  و نگراني هاي زيادي را به وجود آورده اس
ــكل مجراي كوچكي باقي مانده است. آن چه به  متن المپيزم و به ش
ــد بيشتر ناديده گرفته شده است، پيام آموزشي المپيزم  نظر مي رس
ــاي فوق العاده و  ــي تربيت بدني مدارس، برنامه ه ــواي كنون در محت
سازمان دهي شدة باشگاه هاي ورزشي ورزش نوجوانان امروزي است. 
ــت و يكم،  ــوزش المپيك در دهه هاي اخير و اولين دهة قرن بيس آم
ــود در فعاليت هاي   ــي و ارزش هاي اخالقي موج ــر فضايل اجتماع ب
ــودكان و نوجوانان  تاكيد  ــي و بر ديگر محيط هاي زندگي ك ورزش
ــس و يادگيري،  ــيلة تدري ــا و فضايل بايد به وس ــن ارزش ه دارد. اي
ــاي قهرماني به  ــماني در موقعيت ه ــق ورزش و فعاليت جس از طري
دست آيد كه شامل تالش دو حريف يا بيش از دو نفر براي بهترين 
عملكرد شخصي با به مبارزه طلبيدن يكديگر به روح رقابت، احترام 
به قوانين بازي جوانمردانه ضمن احترام متقابل به حريف به عنوان 
ــيدن به فيزيك بدني مناسب،  يك همراه اجتماعي، تالش براي رس

ــد. ــب مي باش بازده روحي و اجتماعي كامًال متعادل و متناس
ــاس آموزش ورزش  ــترش آموزش المپيك به عنوان اس در گس
ــي)، مفاهيم متفاوت  ــس تربيت بدني (عمل ــاس تدري (تئوري) و اس
ــاي تدريس  ــي، نتايج و روش ه ــداف آموزش ــي در قالب اه آموزش
ــود كه برخي  متفاوت به منظور هدايت آموزش المپيك ظاهر مي ش
از آن ها در بخش تئوري عملي با هم اتفاق مي افتد. تدريس و ارسال 
ــت كه  ــام آموزش المپيك نيازمند اجراي برنامه هاي متفاوتي اس پي
ــط بسياري از آكادمي هاي المپيك برگزار  در سطح بين المللي توس

ــد. ش
ــة المپيك و  ــي المپيك، ترويج انديش ــة آكادمي هاي مل وظيف

المپيزم با در آميختن ورزش از يك سو و 
فرهنگ و آموزش از سوي ديگر، روشي را 
در زندگي شكل مي دهد كه بر پاية لذت 

بردن از تالش، ارزش هاي آموزشي و احترام 
به اصول اخالقي جهاني استوار است
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ــت. در  آرمان هاي المپيك در خالل برپايي فعاليت هاي گوناگون اس
ــان كنگرة صد  ــوزش المپيك» به ويژه از زم ــد «آم روند رو به رش
سالة المپيك پاريس (سال ۱۹۹۴)، IOCسازمان هاي زير مجموعة 
ــك و آكادمي هاي ملي المپيك با اجراي  آن، كميته هاي ملي المپي
ــترش آموزش المپيك  ــا و رويدادهاي متعدد به منظور گس طرح ه
ــياري كردند. به عنوان بخش  ــه ويژه  براي نوجوانان تالش هاي بس ب
ــي ويژة معلمان و مربيان به منظور  مهم اين مورد، دوره هاي آموزش
ــرفت آموزش المپيك در بسياري از مؤسسات آموزش عالي هر  پيش
ــترش يافت كه شامل ابتكارات آموزشي بيشتر  پنج قاره جهان گس
مطابق با معيار جهاني هم در IOA   مستقر در المپيا و هم سطوح 
ــر دنيا از شرق تا  ــورهاي سراس ــياري از كش ملي و منطقه اي در بس

ــمال تا جنوب بود. غرب و ش
ــر دنيا وجود  هم اكنون بيش از ۱۴۰ آكادمي المپيك در سراس
ــي المپيك اجراي  ــيس آكادمي هاي مل ــع هدف از تاس دارد. در واق
ــي، هنري و فرهنگي به  برنامه هاي مختلف اعم از برنامه هاي آموزش

ــت. ــترش نهضت المپيك در كشورهاس منظور گس
در كشور ما در ادوار گذشته، به همت كميتة ملي المپيك، طرح 
ــيار آموزش المپيك در برخي از شهرها اجرا شد و مورد استقبال  س
ــيس آكادمي  كودكان، نوجوانان، والدين و ... قرار گرفت. پس از تأس
ــزاري اين برنامه به  ــال ۱۳۸۱ برگ ملي المپيك و پارالمپيك در س
ــك  و پارالمپيك نيز با  ــي المپي ــد. آكادمي مل ــپرده  ش آكادمي س
ــطوح  ــني و س برگزاري تور يك روزة آكادمي، افرادي را در گروه س
ــتان و دانشجويان  مختلف (دانش آموزان ابتدايي، راهنمايي، دبيرس

ــاتيد، هنرمندان و ...) آموزش داد. ــگاه ها، اس دانش
ــيس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك  هدف از تأس

ــد: ــرح زير مي باش ــاس نامة آن به ش بنابر اس
ــول و اهداف نهضت المپيزم  é تبيين و ترويج اص
و آشنا كردن جامعه با آرمان ها و اهداف بازي هاي 

ــك المپي
ــش و بهره گيري از علوم  ــه و پژوه é مطالع
ــعه و ارتقاي  ــد و توس ــه منظور رش ــي ب ورزش

ــرد  ــطح عملك س
ورزشكاران، مربيان 

ــت اندركاران  دس و 
ــراه  هم ورزش،  ــر  ام

ــاي  ــكيل اردوه ــا تش ب
ــزوم ــورت ل تمريني در ص

ــترش  گس و  ــاعه  اش  ë
ــم  تحكي و  ــردي  جوانم ــة  روحي

ــكاران و  فضايل اخالقي در ميان ورزش
دست اندركاران، از طريق طراحي و اجراي امور 

ــوط ــي مرب فرهنگ
ــهيالت و ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي،  ــازي تس é فراهم س
ــتگي در سطوح ملي، منطقه اي، بين المللي  فرهنگي و ورزش همبس

ــالمي ــورهاي اس و كش
ــدة  ــي، فرهنگي و هنري اجرا ش ــي از فعاليت هاي آموزش برخ

ــت: ــرح زير اس ــترش آموزش المپيك به ش آكادمي در زمينة گس
ــابقات هنر، ورزش و المپيك ٭ برگزاري مس

ــيقي ــابقة المپيك و موس ٭ مس
ــي ــي و ادبيات ورزش ــابقة نقاش ٭ مس

ــي ــك روزة آكادم ــاي ي ــزاري توره ٭ برگ
ــك ــوزش المپي ــوع آم ــا موض ــي ب ٭ همايش هاي

ــك ــاي المپي ــة آرمان ه ٭ كتابچ

آموزش المپيك در برنامة درسـي مدارس
ز به راستي  اين فعاليت ها، پاسخگوي  ــا ني

ــل نوجوان و جوان كشور  آموزشي نس
ــت و الزم است مسئوالن امر به  ما نيس
ــدن ارزش ها و آرمان هاي  منظور گنجان

ــي،  تربيت بدن درس  ــة  برنام در  ــك  المپي
ــت كه  ــنهاد اين اس ــد. در اينجا  پيش ــدام نماين اق

ــه  ــد ب ــي باي ــاي تربيت بدن فعاليت ه
شكل «تمرين هايي» ديده شوند كه 

وظيفة آكادمي هاي ملي 
المپيك، ترويج انديشة المپيك 
و آرمان هاي المپيك در خالل 

برپايي فعاليت هاي گوناگون است
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مفهوم  ــه  ب
گسترش تعالي 
ــل  فضائ و  ــري  بش
ــدن  پروران و  ــي  اخالق
ــت  اس ــخصيتي  ش كيفيت هاي 
ــود فرد اخالقي عمل نمايد.  كه باعث مي ش
ــد «تمرين ورزش، ضمن آگاهي از انسان  ِپري به اين نتيجه مي رس
ــان تربيت بدني به  ــفي المپيزم، زمينه اي را به معلم ــناختي فلس ش
ــت يابي به برخي از اهداف مهم آموزش معنوي پيشنهاد  منظور دس

ــد». مي نماي
ــوزش المپيك در ايران  ــيار محدودي در مورد آم تحقيقات بس
ــه افراد در  ــت ك ــت. اين تحقيقات حاكي از اين اس ــده اس انجام ش
سطوح مختلف اعم از دانش آموزان، دانشجويان دانشگاه ها، اساتيد و 
ساير اقشار جامعه، تقريبًا هيچ گونه اطالعي از ابعاد معنوي المپيك 
ــاي المپيك كه همان ارزش هاي موجود در زندگي واقعي  و ارزش ه
ــتم هاي  ــتي از سيس ــد. بدين منظور كار را بايس ــتند و ... ندارن هس
ــي مدارس آغاز كرد. اين امر لزوم اشاعة آموزش المپيك در  آموزش
مدارس را مورد تأكيد قرار مي دهد و براي تحقق اين مهم همكاري 
ــازمان  ــامل وزارت آموزش و پرورش، س ــا ش ــاي ذيربط آن ه نهاده
ــيون ورزش همگاني ضروري  ــيما و فدراس ــدا و س ــي، ص تربيت بدن
ــت. از آن جا كه معلمان تربيت بدني نيز اطالع چنداني از جنبش  اس
ــتي ابتدا دوره هاي  ــراي طرح  OVEP بايس ــك ندارند، با اج المپي

ــود. ــطح دانش معلمان و مربيان برگزار ش آموزشي براي ارتقاي س
ــامل سه  ــت كه اصول يادگيري ش «دايانا بيندر» بر اين باور اس

ــت: مورد اس
۱. يادگيري يك عمل فعال است، نه غير فعال. مراحل يادگيري 
ــامل: هنر، نمايش،  ــتن، مباحثه، فعاليت هاي خالقانه ش شامل نوش
ــد: ورزش و تربيت بدني  ــي مانن ــاي فيزيك ــيقي و يا حركت ه موس

است.
ــاد مي گيرند. برخي از طريق  ــراد به روش هاي گوناگون ي ۲. اف
ــاختن  خواندن بهتر ياد مي گيرند، برخي با گوش دادن و برخي با س

چيزي يا تحرك ياد مي گيرند.
ــت. برخي از افراد  ــاركتي اس ۳. يادگيري هم انفرادي و هم مش
ــري و تمرين روحية  ــراي يادگي ــر كار مي كنند، اما ب ــرادي بهت انف

ــت افراد با يكديگر كار كنند. همكاري الزم اس
ــراي مثال در كنار ارزيابي تعليم و تربيت معلمان تربيت بدني،  ب

ــدي در ارزيابي تدريس ارزش ها و اصول آموزش المپيك  موج جدي
ــبت بازي هاي المپيك ۲۰۰۸ در چين به  به دانش آموزان، به مناس

ــم مي خورد. چش
در اين مورد به عنوان بخشي از يك طرح اجرايي، برنامة درسي 
ــيد» در  ــك دايانا بيندر، با عنوان «در زندگي يك قهرمان باش المپي
ــة ابتدايي هنگ گنگ به اجرا درآمد. هدف اين مطالعه،  شش مدرس
ــم، خود ارتقايي از طريق  اجراي مفهوم المپيزم (تعادل ذهن و جس
شركت در ورزش، بازي جوانمردانه، دوستي، صلح و ارادة بين المللي) 
ــي تأثير يك برنامة آموزش المپيك هشت  ــه و بررس در قالب مدرس
ــي بر ارزش ها در مدارس ابتدايي منتخب هنگ گنگ بود.  روزه مبتن
از هر مدرسه سه كالس انتخاب شدند: گروه كنترل، گروه كالسي و 
ــگاهي (تعداد ۵۸۳). گروه كالسي دانش المپيك را كسب  گروه باش
كرد. گروه باشگاهي دانش المپيك را از طريق فعاليت هاي جسماني 
ــش نامة المپيك تلما»۳ [۲۰۰۲] در قالب يك  به دست آورد. «پرس
ــت  ــكل پس از آزمون بعد از هش ــش آزمون قبل از اقدام و به ش پي
ــمگيري در دانش المپيك  ــد. هر دو گروه به طور چش هفته تهيه ش

ــبت به گروه كنترل نمرة باالتري گرفتند. پس از آزمون، نس
مفهوم آموزش المپيك، يعني آموزش ارزش هايي كه در ورزش 
ــود روش زندگي  ــت مي آيد و با هدف بهب ــا از طريق آن به دس و ي
ــي، اجتماعي، اخالقي و معنوي هر روزه، فضاي ورزشي زنده  ورزش
ــد. بنابراين آموزش المپيك صرفًا  ــا فرهنگ روزانه پيوند مي ده را ب
تكليفي براي مدارس و درس هاي تربيت بدني نيست، بلكه محدودة 
ــدودة زندگي آنان در خارج از  ــه را با مح زندگي كودكان در مدرس
ــه به هم مربوط مي كند، زيرا در طول آن نيز كودكان تحرك  مدرس
ــغول ورزش هستند، با مسائل اجتماعي روبه رو مي گردند  دارند، مش
ــروكار  ــتانداردها و ارزش ها س ــا چالش هاي معنوي در زمينة اس و ب
ــد. امروزه، آموزش المپيك به عنوان آموزش ارزش در مدارس،  دارن

ــود. ــه ديده مي ش در قالب يك تكليف ميان رشته اي ورزش مدرس

سـازگاري ارزش هـاي المپيـك، بـا ارزش هـاي سـنتي و 
فرهنگي

ــنت ها  ــة فرهنگ ها، مذاهب و س ــاي المپيك، با هم ارزش ه
ــتند. ــازگار هس س

ــد از: ــا عبارت ان ــن ارزش ه اي
ــه ــازي جوانمردان ٭ ب

ــم، روح و ذهن ٭ تعادل بين جس
ــاط در تالش ٭ نش
ــل ــرام متقاب ٭ احت

ــي ٭ برتري جوي
ــة اين ارزش ها با ارزش هاي تأكيد شده در فرهنگ  از مقايس
ــتند  ــنت ايران زمين، در مي يابيم كه اين ها ارزش هايي هس و س
ــت، اما  ــده اس ــم همواره بر آن ها تأكيد ش ــگ ما ه ــه در فرهن ك
ــدن هستند. احترام متقابل و بازي  متاسفانه در حال كم رنگ ش
ــت كه  ــم، روح و ذهن از مواردي اس جوانمردانه، تعادل بين جس

از مقايسه ارزش هاي المپيك با 
ارزش هاي تأكيد شده در فرهنگ و 

سنت ايران زمين، درمي يابيم كه اين ها 
ارزش هايي هستند كه در فرهنگ ما هم 

همواره بر آن ها تأكيد شده است
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حتي در ورزش هاي ملي و بومي ما هم چون كشتي و ورزش هاي 
ــا تدريس اين  ــورد. از اين رو ب ــم مي خ ــه اي نيز به چش زورخان
ــامل همة دروس  ــي مدارس كه ش ارزش ها در خالل برنامة درس
ــود، ارزش هاي اجتماعي نيز در  تاريخ، ادبيات، رياضي و ... مي ش

ــترش مي يابد. بين كودكان و نوجوانان گس

رويكردهـاي تدريـس آمـوزش المپيـك در مـدارس
ــورد بازي ها،  ــة اطالعات در م ــور (ارائ ــرد دانش مح ٭ رويك
ــي،  ــاي المپيك از طريق كتب درس ــا و آرمان ه ــا، ارزش ه نماده

ــورها، راهنماها و...) بروش
٭ رويكرد تجربه محور (در حين بازي و مسابقه، دانش آموزان 
با ارزش هاي المپيك هم چون بازي جوانمردانه، احترام متقابل و 

ــوند.) ــنا مي ش عدالت آش
ــرفت در يادگيري  ــماني محور (پيش ــرد قابليت جس ٭ رويك
ــعة ارزش هاي  ــاس توس ــال در ورزش كه اس ــالش براي كم و ت
ــوان يك مفهوم توانايي  ــت. «آموزش المپيك به عن اجتماعي اس
ورزشي ـ آموزشي درك شود كه به سؤاالت احساسي و ارزش ها 
ــي و آموزش  ــي از موفقيت آموزش ــن تركيب ــود. اي مربوط مي ش

ــت» . اجتماعي اس
ــور (در اين روش، تجربه هر روزة  ــرد زندگي واقعي مح رويك
ــي، به تدريس ارزش ها و آرمان هاي  ــي و اجتماعي ـ فرهنگ ورزش

ــردد.) ــوط مي گ ــك مرب المپي

مقدمات فعال سـازي المپيك در مدارس
ــا كه اطالعات محدودي در خصوص آموزش المپيك  از آن ج
ــام فعاليت هاي زير در  ــود دارد، برنامه ريزي و انج ــور وج در كش
ــنايي با  ــرار مي گيرد كه هدف از اين فعاليت ها آش ــت كار ق اولوي
ــتانه، احترام متقابل، بازي  ــش المپيك و تقويت رابطة دوس جنب

ــت: جوانمردانه و عزت نفس اس
ــوري با موضوع بازي هاي  ــه و تدوين كتابچه و يا بروش ë تهي
ــي كلي و خالصه دربارة  ــتان. تأكيد بر ارائة اطالعات المپيك باس
ــرايط، قهرمانان، جوايز، استاديوم ها و  زمان، رشته ها، ويژگي، ش
ــي بازي هاي المپيك باستان  جنبه هاي هنري، فرهنگي و آموزش

ــت. اس
ــورهايي براي معرفي جنبش المپيك ë تهية بروش

ــدارس و اجراي فعاليت هاي  ــزاري هفتة المپيك در م ë برگ
ــي در طول اين هفته. اين برنامه ها مي تواند شامل  مختلف ورزش
ــنايي با نمادهاي المپيك موجود در  بازديد از موزة المپيك و آش
ــتن  موزه، دعوت از يك قهرمان المپيك به منظور در ميان گذاش
ــزاري  ــك، برگ ــاي المپي ــات وي در بازي ه ــات و احساس تجربي
ــكتبال، فوتبال، دو و   ــون واليبال، بس ــاي گروهي هم چ ورزش ه
ــي،  ــتان نويس ــي، داس ــابقات مختلف هم چون نقاش برگزاري مس

ــد. ــعر، كتابخواني و ... باش ش
ë برگزاري مسابقات المپياد بين هر دو يا سه مدرسه. اجراي 

ــم افتتاحية بازي هاي المپيك (رژه،  ــم افتتاحيه مانند مراس مراس
ــم و ...) و سپس انجام مسابقات در رشته هاي  مشعل، پرچم، قس
ــي و در پايان تعيين و تشويق افراد برنده و اهداي  مختلف ورزش

ــدال ــه  و م گواهينام
ــاره و نمايش به  ــي در اين ب ــة فيلم هاي ــا ترجم ــه و ي ë تهي

ــوزان دانش آم
ــان و مربيان تربيت بدني، به منظور انتقال  ë تربيت كارشناس

ــوزان ــه دانش آم ــا ب ــن ارزش ه اي

نتيجه گيـري
ــه تا به حال در زمينة آموزش  ــا وجود فعاليت هاي خوبي ك ب
ــت كميته و آكادمي ملي المپيك در  ايران انجام  المپيك به هم
ــان مي دهد كه مردم از  ــي ها نش ــت، تحقيقات و بررس ــده اس ش
ــي و معنوي بازي ها، ارزش ها و ويژگي هاي  ابعاد فرهنگي ، آموزش
ــي آن توجه  المپيك در ايران آگاهي ندارند و تنها به جنبة ورزش
ــاني به  ــخص اطالع رس ــد. علت اين امر نبودن منابع مش مي كنن
ــنا نبودن كودكان و بي توجهي صدا و سيما به  ــي، آش زبان فارس

ــت. ابعاد اخالقي بازي هاي المپيك اس
يادگيري براي زندگي و يادگيري در سراسر زندگي، فقط به 
ــود. البته آموزش و يادگيري در  مدارس و معلمان محدود نمي ش
ــمت هاي مهمي از آموزش المپيزم است، اما هنگامي  مدارس، قس
ــماني  ــدارس و فعاليت هاي جس ــن موضوعات در ورزش م كه اي
ــط تجربه هاي  ــود، توس در درس هاي تربيت بدني گنجانده مي ش

ــترش مي يابد. ــر زندگي گس فردي بد و خوب، در سراس
ــيدن به استاندارد برخي از كشورها در زمينة  هر چند تا رس
ــيار طوالني در  ــه و به كارگيري ارزش هاي المپيك، راه بس تجرب
ــئولين امر  ــت با تالش و برنامه ريزي مس ــت، اميد اس پيش روس

ــيم. ــاهد پويايي اين برنامه در ايران باش ش
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ــق،  ــي، تعري ــاوت فيزيولوژيك تف ــي،  كليدواژه هـا: گرمازدگ
آسيب هاي گرما و سرما، سرمازدگي.

 Guiding the Young) ــوان  نوج ــكاران  ورزش ــت  هداي
(Athlete

بخشي از فصل اول با عنوان «تغييرات بدني در دوران خردسالي» 
(Changes to the body during childhood)

 David Jenkins) ــنده: ديويد جنكيس و پيتر ريبورن نويس
and Peter Reaburn) سال ۲۰۰۰

ــتان فعاليت  ــاالن در طي ماه هاي تابس ــودكان مثل بزرگ س ك
مي كنند. با وجود اين، به نظر مي رسد كودكان برعكس بزرگ ساالن 
نمي توانند از عهدة اجراي فعاليت ورزشي در شرايط آب وهوايي 
ــبي به گرما،  ــد. اين تحمل ناپذيري نس ــرم  و مرطوب برآين گ
ــودكان و  ــي بين ك ــاوت فيزيولوژيك ــن تف ــه چندي ب
بزرگ ساالن بستگي دارد. برخي از اين تفاوت ها كه 
ــي در دماهاي سرد و  هنگام اجراي فعاليت ورزش

گرم شايع هستند عبارت اند از:
é كاهش قابليت تعريق پذيري

ــبت رويه به وزن بدن  é نس
در  ــتر  بيش

ترجمه: جواد وكيلي دانشجوي دكتراي فيزيولوژي دانشگاه تهران

تأثير فعاليت ورزشي بر كودكان 
در دماهاي خيلي گرم و سرد

بــــهــار ١٣٩٠ دوره ی يازدهم . شماره ی ٣ ٥٦



ــت بيشتري براي جذب يا  ــطح پوس كودكان، بدين معنا كه آن ها س
دفع حرارت دارند.

é ميزان تعريق كمتر
ــروع تعريق در دماهاي باالتر é قابليت ش

ــنگي ــازو كار تش é كاهش س
é توانايي سازگاري خيلي آهسته با محيط

در نتيجة چنين تفاوت هايي، كودكان نسبت به بزرگ ساالن، 
ــًال متفاوتي  ــرد و گرم يا آب، واكنش كام ــه تمرين در هواي س ب
ــرد، نسبت رويه بدن به  ــان مي دهند. براي مثال: در محيط س نش
ــتر، بدين معناست كه كودكان حرارت را خيلي سريع تر  وزن بيش
ــت مي دهند. اين مسئله مي تواند  ــال از دس از اكثر افراد بزرگ س
ــانتي گراد) براي كودكان مزيت  در هواي خنك (۲۰ تا ۲۵ درجة س
ــد، آن ها ممكن است حرارت  ــود، اما اگر دما سرد باش ــوب ش محس

زيادي از دست بدهند و در معرض خطر سرمازدگي قرار گيرند.
ــبت رويه به وزن بدن بيشتر هنگام اجراي فعاليت ورزشي  نس
ــمار مي رود. وقتي  در هواي گرم نيز براي كودكان يك عيب به ش
ــتر از ۳۲ تا  ــت بدن (بيش دماي هوا يا آب به باالتر از دماي پوس
ــرارت را از محيط  ــد، كودكان ح ــانتي گراد) مي رس ۳۳ درجة س
ــراي تعريق، در كنار  ــي كمتر كودكان ب ــت مي كنند. تواناي درياف
ــبت به بزرگ ساالن،  ــروع به تعريق آن ها در دماهاي باالتر نس ش
ــر گرما زدگي قرار مي دهد (نگاه به  ــتر در معرض خط آن ها را بيش

ــي). ــم گرمازدگ عالئ
به طور كلي، به نظر مي رسد كه كودكان نسبت به بزرگ ساالن 
ــته باشند.  ــرما قرار داش ــيب هاي گرما و س ــتر در معرض آس بيش
ــخ كودكان به  ــات علمي دربارة پاس ــن، تعداد تحقيق ــا وجود اي ب
ــرد محدود است و موارد  ــي در محيط هاي گرم و س فعاليت ورزش
ــيب گرمايي، در مقايسه با تعداد شركت كنندگان  گزارش شدة آس
ــت هنگام توصيه به كودكان دربارة  در ورزش نوجوانان اندك اس
ــالم در محيط هاي  ــي ايمن و س ــاي اجراي فعاليت ورزش عادت ه

ــود. ــنهاد مي ش ــيوة احتياطي پيش ــرد، ش خيلي گرم و س

فعاليـت در محيط هـاي گـرم و يـا مرطـوب
كودكاني كه در محيط هاي گرم و يا مرطوب فعاليت مي كنند، 
ــتر در معرض آسيب گرما زدگي  ــال بيش ــبت به افراد بزرگ س نس
ــود. اين  ــرار مي گيرند و احتياط هاي الزم به آن ها توصيه مي ش ق
ــاختار بدني توپر و سنگين صادق  امر به ويژه دربارة كودكان با س
ــي دارند و گرماي زيادي  ــت، كودكاني كه تودة عضالني بزرگ اس
ــد مي كنند. كودكان با درصد چربي باال، نه تنها از بابت عايق  تولي
ــتند، بلكه نسبت به  ــكالتي مواجه هس مازاد از بافت چربي با مش
ــري برخوردارند.  ــب و آمادگي كمت ــراد الغرتر معموًال از تناس اف
ــتهايي عصبي  ــتي، بي اش ــي نظير فيبروز كيس ــاي خاص بيماري ه
ــادرزادي نيز هنگام  ــت و بيماري قلبي م ــاري الغري)، دياب (بيم
ــتر مستعد آسيب هاي  فعاليت در محيط هاي گرم كودكان را بيش
ــتي به دقت  ــودكان با چنين امراضي بايس ــي مي كند. ك گرمازدگ
ــت مراقبت قرار گيرند. بيماري گرمازدگي مي تواند خيلي حاد  تح
ــت به مراقبت هاي پزشكي نياز داشته  ــد و ممكن اس و جدي باش

باشد. بنابراين، مربيان، مديران ورزشي و والدين بايستي از عالئم 
ــند. ــدار دهندة اوليه گرمازدگي در كودكان آگاه باش هش

عالئم هشدار دهندة اولية گرمازدگي در كودكان
é خستگي

é ضعف
é سردرد

é درد شكم يا گرفتگي عضالني
é حالت تهوع

é پوست سوخته
é تعريق زياد

é غش كردن احتمالي
ــاهده كرديد،  اگر هر كدام از عالئم گرمازدگي را در كودكان مش

اعمال زير توصيه مي شود:
۱. خارج كردن كودك از زمين بازي

۲. خواباندن آن ها در محيط سرد، با تهوية هواي مطلوب
۳. قرار دادن پوست در معرض هوا، با در آوردن لباس هاي كودك

۴. نوشاندن آب سرد
۵. قرار دادن حولة مرطوب بر روي پوست

۶. خنك كردن بدن، با آب خنك

راهكارهاي پيش گيري از گرمازدگي
ــت. طب ورزش استراليا به تازگي  پيش گيري بهتر از درمان اس
ــالمتي برا ي كودكان  ــخه اي با عنوان «رهنمودهاي ايمني و س نس
ــت. اين نسخه  ــر كرده اس در ورزش و فعاليت هاي تفريحي» منتش
ــودكان در محيط هاي گرم  ــاي زير را در هنگام فعاليت ك رهنموده

توصيه مي كند:
ــته  ــبت به عالئم گرمازدگي تحت نظر داش é كودكان را به دقت نس

باشند.
é از كرم هاي ضد آفتاب غير روغني (كه از داروخانه ها قابل تهيه است) 
استفاده كنند. چرا كه گونه هاي روغني ممكن است از تعريق جلوگيري 
كند. SPF (عامل محافظت از آفتاب) كرم بايستي بيشتر از ۱۵ باشد. 

é در صورت لزوم از كاله استفاده كنند.
ــمي) يا  ــاد، الياف طبيعي (كتان يا پش ــن، گش é از لباس هاي روش
ــتفاده  پارچه هايي با طراحي ويژه (كول ماكس يا ديري ـ فيت۱) اس

كنند، نه از لباس هاي نايلوني كه گرما را نگه مي دارند.
é اطمينان حاصل نمايند كه كودكان براي جلوگيري از دهيدراسيون 
ــابقه،  ــت دادن آب بدن) قبل، در حين و بعد از تمرين يا مس (از دس

آب مي نوشند.

كودكان مثل بزرگ ساالن در طي ماه هاي 
تابستان فعاليت مي كنند. با وجود 

اين، به نظر مي رسد كودكان برعكس 
بزرگ ساالن نمي توانند از عهدة اجراي 
فعاليت ورزشي در شرايط آب وهوايي 

گرم  و مرطوب برآيند
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ــازگاري  é راهكارهاي ديگر پيش گيري از گرمازدگي عبارت اند از: س
ــرل كاهش وزن و  ــواي جديد)، كنت ــن با آب  و ه ــن (خو گرفت يافت

جايگزيني مايعات.
سازگاري يافتن

ــدت (۳ تا ۶ بار  ــي منظم كوتاه م ــان با فعاليت ورزش بدن انس
ــته شروع  ــرعت  آهس در هفته) در محيط هاي گرم كه با آهنگ و س
ــد. از طريق  ــدت آن افزايش مي ياب ــدت و م ــود و به تدريج ش مي ش
افزايش ميزان تعريق و محتواي آب بدن سازگاري پيدا مي كند. اين 
فرايند در كودكان (۱۴ روز) در مقايسه با بزرگ ساالن (۷ تا ۱۰ روز) 

بيشتر طول مي كشد.

كنترل كاهش وزن
ــك كيلوگرم كاهش وزن، تقريبًا با يك ليتر كاهش مايعات بدن  ي

ــذا بايد  ــري مي كند. ل ــا جايگزيني براب ــد كه ب هدف اين باش
وزن بدن در محدودة طبيعي مايعات تا حد امكان، 

حفظ شود.

جايگزيني مايعات
سازوكار تشنگي كودكان همانند سازو كار تشنگي بزرگ ساالن، 
ــد كه معدة  ــت. به عالوه، به نظر مي رس ــعه نيافته اس به خوبي توس
كودكان در مقايسه با بزرگ ساالن مقاومت كمتري نسبت به مايعات 
داشته باشد كه حتي اين مسئله، جايگزيني مايعات بدن را دشوارتر 
ــتفاده از مايعات را در  ــتراليا برنامة اس ــازد. لذا طب ورزش اس مي س
ــاعت طول مي كشد، مطابق جدول ۱  ــابقاتي كه كمتر از يك س مس

پيشنهاد مي كند.
نوشيدني هاي ورزشي همچون گاتوراد يا پاوراد۲ نيز ممكن است 
توسط كودكان استفاده شود، زيرا آن ها خيلي خوش طعم هستند و 

ممكن است كودكان را به مصرف مايعات بيشتر ترغيب كنند.

نقش مؤسسات دولتي
ــي،  ــي يا حتي برگزار كنندگان رقابت هاي ورزش مديران ورزش
ــرق زير به  ــز مي توانند به ط ــا مرطوب ني ــام گرم و ي ــژه در اي به وي

پيش گيري از گرمازدگي كودكان كمك كنند.
ــات درماني در  ــان و كارمندان خدم ــن، مربي ــوزش والدي ۱. آم
ــي و راهكارهاي پيش گيري و  خصوص عالئم بيماري هاي گرمازدگ

درمان آن ها.
ــئله كه گروه پشتيباني پزشكي با مربيان  ۲. اطمينان از اين مس
و كارمندان نشست هايي داشته باشند، تا دربارة مسائل زير مشورت 

كنند:
é وقفه هاي اضافي براي نوشيدن آب

é گنجاندن زمان استراحت بيشتر
é تغيير مدت زمان بازي از دو نيمه به چهار كوارتر (يك چهارم)

é تغيير دادن زمان شروع تمرينات به اوقات خنك تر روز
é قابليت دسترسي به مكان هاي سايه با شرايط تهويه اي مطلوب

۳. اطمينان از اين كه تيم پشتيباني پزشكي تجهيزات زير را در 
دسترس دارند:

به طور كلي، به نظر مي رسد كه كودكان 
نسبت به بزرگ ساالن بيشتر در معرض 

آسيب هاي گرما و سرما قرار داشته 
باشند

ميانگين سني 15 سالميانگين سني 10 سال

300 تا 400 ميلي ليتر آب150 تا 200 ميلي ليتر آب قبل از مسابقه  (45 دقيقه)

در در حين مسابقه آب  ميلي ليتر   100 تا   75
هر 20 دقيقه

150 تا 200 ميلي ليتر آب در 
هر 20 دقيقه

روشن بعد از مسابقه زمان  تا  آب  نوشيدن 
شدن ادرار

روشن  زمان  تا  آب  نوشيدن 
شدن ادرار
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ــه هاي يخ، پنكه يا  ــرد كننده، همچون كيس ــايل كمكي س وس
حوضچه كودكان

é آب سرد
é منطقة استراحت سايه دار

é دسترسي به وسايل حمل و نقل پزشكي 

۴. پيش گيري يا به حداقل رساندن پوشيدن بانداژ، بالشتك، روبان 
تعريق، دست كش و ... كه به حفظ حرارت بدن كمك مي كنند.

ــت.  ــودكان قابل پيش گيري اس ــي در ك ــه، گرمازدگ در نتيج
ــاهده و پيش گيري متفكرانه، وظيفة والدين، مربيان  راهكارهاي مش
ــي است. تبعيت از راهكارهايي كه در باال اشاره شده  و مديران ورزش
است به حصول اين اطمينان كمك مي كند كه كودكان قادر هستند 
ــالمتي بازي و تمرين كنند و يا  تا در محيط هاي گرم با ايمني و س

مسابقه دهند.

فعاليت ورزشي در محيط هاي سرد
ــتعد بيماري هاي  ــتر مس ــاالن بيش ــبت به بزرگ س كودكان نس
آب و هواي سرد مي باشند. اين مسئله به ويژه دربارة كودكان نحيف و 
الغري كه نسبت سطح بدن به وزن بااليي دارند، بيشتر حائز اهميت 
ــت، چرا كه چنين وضعيتي به آن ها اجازه مي دهد تا گرماي بدن  اس
خود را در هواي سرد يا آب، سريع تر از دست بدهند. نتايج تحقيقات 
نيز نشان داده است كه كودكان در سرما قوي ادراك خوبي ندارند و 

ممكن است بيشتر از توانايي شان در آب بمانند يا شنا كنند.
ــرد فعاليت  ــك فرد به ويژه كودكان در هوا يا آب س وقتي كه ي
ــت آن ها را در معرض آسيب هاي  مي كنند، چندين عامل ممكن اس

سرمازدگي قرار دهند. اين عوامل عبارت اند از:
é دماي هوا يا آب

é سرعت باد (سرماي باد) به ويژه زماني كه مرطوب باشد، يك خطر 
بزرگ است.

é نداشتن لباس هاي مرطوب
é بدن يا لباس هاي مرطوب

é قرار گرفتن طوالني مدت در معرض محيط
é خستگي

é دهيدراسيون يا از دست دادن آب بدن
é كاهش كربوهيدرات

é تماس با سطوح سرد، مانند آب يا يخ
é فعاليت ورزشي با شدت پايين

مربي يا والدين هوشيار، بايستي نسبت به آسيب هاي گرمازدگي 
ــند، زيرا اگر اين عوامل خطر وجود داشته باشد، عالئم  نيز آگاه باش
ــيب سرمازدگي به  ــت آس ــانه هايي بروز مي كند كه ممكن اس يا نش

نظر برسد.

عالئم هشدار دهندة اولية سرمازدگي در كودكان
é ضربان ضعيف

é صحبت كردن مبهم و لرزان

é دماي سرد پوست
é نيلي (آبي) شدن لب ها

é افكار بي مفهوم و غير عقالني
é افت عملكرد 

درمان افت خفيف دماي بدن از طرق زير انجام مي گيرد:
é گرما دهي تدريجي با پتو يا حمام گرم

é دور كردن از باد
ــي آن با لباس هاي  ــاي مرطوب و جايگزين ــارج كردن لباس ه é خ

خشك  و گرم
é مصرف تدريجي مايعات گرم

ــي  ــاري برقي، فعاليت ورزش ــاي زياد از طريق بخ ــتفاده از گرم اس
اجباري، سائيدن پوست يا مصرف نوشيدني الكلي مي تواند خطرناك 
ــت باعث افزايش دفع  ــن درمان هايي ممكن اس ــد، چرا كه چني باش

حرارت از پوست شود.

راهكارهاي پيش گيري از سرمازدگي
ــراي كودكان در  ــتراليا ب ــي اس رهنمودهاي ايمني طب ورزش
ــرايط آب و هوايي  ورزش و فعاليت هاي تفريحي، هنگام فعاليت در ش

سرد و مرطوب، راهكارهاي زير را پيشنهاد مي كند:
۱. خود داري از ايستادن طوالني مدت در محيط خارج

ــان ممكني كه  ــوب، در حداقل زم ــض لباس هاي مرط ۲. تعوي
عملي باشد.

۳. پوشيدن لباس هاي مناسب:
é پوشيدن لباس هاي چند اليه، براي حفظ حرارت در بين اليه ها

é با توجه به شرايط دمايي محيط يا شدت فعاليت ورزشي، افزودن 
يا كاستن اليه هاي لباس

é با توجه به شرايط آب و هوايي، افزودن يا كاستن روپوش و يا ژاكت 
عايق آب

ــي (در بخش مچ دست، بازو،  ــيدن لباس هاي زيب دار يا كش é پوش
گردن و ...) به گونه اي كه در صورت لزوم شل و يا محكم شوند.
é پوشيدن كاله و دست كش براي جلوگيري از افت دماي بدن

ــرما نسبت  ــيب هاي س به طور كلي، هر چند كه در كودكان آس
ــبت به  ــت، اما با اين فرض كه نس ــايع نيس ــيب هاي گرما ش به آس
بزرگ ساالن بيشتر در معرض خطر هستند، آسيب هاي سرما ممكن 
است در آن ها رخ دهد. در اين نوع آسيب ديدگي نيز پيش گيري از 
ــتن بدن و پوشيدن لباس هاي مناسب عامل  طريق خشك نگه داش
ــت. با وجود اين، اگر عالئم سرمازدگي ظاهر شود، مربي  كليدي اس
ــازي خارج كنند و  ــتي كودك را از زمين ب ــيار بايس يا والدين هوش
ــپس آن ها را با  ــك كنند. س ــا را در مكان بدون وزش باد خش آن ه
ــانند و اطمينان حاصل نمايند كه آن ها  ــاس يا پتو هاي گرم بپوش لب

نوشيدني هاي گرم مصرف مي كنند.
پي نوشت

1. Cool Max TM or Dri - Fit TM 

2. Gatorade TM Powerade TM
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شناسايي  اولويت بندي،  برنامه ريزي،  نياز سنجي،  كليدواژه ها: 
اهداف، الگوهاي برنامة درسي.

نياز سنجي چيست؟
در  جديدي  قلمرو  مدارس،  در  تربيت بدني  درس  نياز سنجي 
نياز سنجي،  است.  دشوار  و  پيچيده  ماهيتي  داراي  و  تعليم و تربيت 
آموزشي  برنامه ريزي  پيش نياز  حتي  و  گام  مهمترين  و  اولين 
است. بنابراين در فرآيند نياز سنجي، نيازها به عنوان مبنايي براي 
برنامه ريزي و تدوين مواد آموزشي است كه به طور مدون تعيين و 
طبقه بندي مي شود. نياز سنجي، فرايند جمع آوري و تحليل اطالعات 
شناسايي  جوامع  و  گروه ها  افراد،  نياز هاي  آن  اساس  بر  كه  است 

مي شود.
از نظر مشاوران يونسكو، تشخيص نياز، اولين گام در برنامه ريزي 
بنابراين در  انجام مي گيرد.  و دروني  بيروني  براي عوامل  است كه 
را  اهداف  سپس  شناخت،  را  نياز ها  بايد  ابتدا  درسي،  برنامه ريزي 
در  تحوالت سريع  كرد.  آغاز  را  درسي  برنامه ريزي  نهايتًا  و  تعيين 
برنامه هاي  براي  عمومي  نيازهاي  افزايش  و  تعليم   و تربيت  نظام 
تربيتي نظام يافته، نياز سنجي را در تمام ابعاد برنامه ريزي درسي، 

خصوصًا درس تربيت بدني الزامي ساخته است.
«ويكرز و برچت»، سه مرحلة اساسي را براي برنامه ريزي در نظر 
به كارگيري سه  و  گرفته اند. تجزيه  و تحليل شرايط، تصميم گيري 
مرحلة اساسي است كه معموًال مرحلة تصميم گيري و به كارگيري 
تعيين  و  تشخيص  مي گيرد.  انجام  برنامه ريزي  پايين  سطح  در 

نيازها در درس تربيت بدني و  ارزيابي اين  يا  نيازهاي دانش آموزان 
ورزش مدارس، بخشي از تجزيه و تحليل يادگيرنده يا دانش آموز را 
با شناسايي  نياز سنجي  برنامه،  تشكيل مي دهد. در مرحلة طراحي 
اهداف داراي اولويت، بستر مناسبي را براي تدوين محتواي آموزشي 

مناسب فراهم مي سازد.
يكي  آموزشي  نياز سنجي  دانش آموزان،  نياز هاي  شناسايي  در 
از مراحلي است كه براي تعيين اهداف، شناسايي فاصلة بين وضع 
استفاده  عمل  براي  اولويت ها  تعيين  نهايت  در  و  اهداف  و  موجود 
مي شود. به عبارت ديگر، نياز سنجي عبارت است از فرآيند تعيين 
آن چه كه بايد آموزش داده شود. بنابراين قلمرو اصلي نياز سنجي، 

تعيين آن چيزي است كه بايد به دانش آموزان آموخته شود.

چرا اقدام به نياز سنجي كنيم؟
تأييد  مورد  گذشته  از  تربيت بدني،  درس  آموزشي  محتواي 
براساس  مدارس  در  و  بوده  تربيت بدني  و  علوم تربيتي  متخصصان 
ـ  رواني  شناختي،  حيطة  سه  در  تربيت بدني  اختصاصي  اهداف 
حركتي و اجتماعي براي پاسخگويي به نياز هاي دانش آموزان تنظيم 
شده است. در مورد اهميت و اولويت اين اهداف و نيازهاي متناسب 
البته  دارد،  وجود  اختالف نظر  تحصيلي،  مختلف  مقاطع  در  آن  با 
شناسايي و طبقه بندي اين اهداف حتي در سطح يك كالس ممكن 
شناسايي  بنابراين  نباشد.  دانش آموزان  نيازهاي  با  منطبق  است 
و  طبقه بندي  براي  مختلف  ديدگاه هاي  از  دانش آموزان  نيازهاي 
اولويت اهداف اختصاصي تربيت بدني و تدوين فعاليت هاي متناسب 

ضرورت نياز سنجي در برنامه ريزي 
درس تربيت بدني در مدارس

زهرا تصدقي
سارا اعتضادي
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اولويت ها  اهداف،  براساس  برنامه ريزي درسي  كميته هاي تخصصي 
و نيازهاي برنامة درسي را به مدارس كشور ابالغ مي كنند، ولي با 
وجود اين نياز سنجي كامًال ضروري است تا بتوان برنامه اي مطابق 
با نياز هاي آموزشي دانش آموزان از ديدگاه هاي مختلف تنظيم كرد. 
تا  نياز هاست  اولويت بندي  و  تعيين  نياز سنجي،  هدف  مجموع  در 

برنامه اي براي برطرف كردن آن نياز ها تدوين شود.
چگونگي و فرايند نياز سنجي

يكي از الگوهاي معروف نياز سنجي، الگوي سه بعدي «كافمن و 
همكاران» است كه در آن از نظرات سه گروه اصلي (فراگير، معلم، 
صاحب نظران و والدين) استفاده مي شود. براساس نظر كافمن، اين 
مسئله كه به كدام نياز بايد توجه بيشتري كرد و كدام يك را بايد 
ناديده گرفت يا به تعويق انداخت، حساس ترين مرحلة نياز سنجي 
پيش بيني  اولويت بندي  براي  كه  روش هايي  مرحله  اين  در  است. 
شده است، شامل اولويت بندي توسط محقق براساس شناخت خود 
از ويژگي هاي نظام آموزشي، نگرش مشاركت كنندگان و استفاده از 

نظرات گروهي دست اندركاران مسائل آموزشي و پرورشي است.
فرآيندي  عنوان  به  نياز سنجي  اگر  كه  گفت  بايد  نهايت  در 
تعريف شود، بنابراين الزم است به دليل ماهيت درس تربيت بدني، 
براي تعيين محتواي آموزشي، آن را از چند جهت و از ديدگاه هاي 
براساس  شده،  تدوين  درسي  برنامة  معموًال  كرد.  بررسي  متفاوت 
نظرات كارشناسان به شكل راهنماي برنامه درسي به معلمان ارائه 
مي شود، اما اجراي آن به فلسفه و ادراك معلم بستگي دارد و برنامة 
واقعي و تجربه شده نيز به درك دانش آموز از تجارب يادگيري يا به 
مشاهدة مسئولين مدرسه و والدين نيز وابسته است. از اين جنبه 
نيز ضرورت آگاهي از نظر گروه هاي گوناگون روشن مي شود. به ويژه 
اين كه كسب اطالعات از نيازهاي دانش آموزان، مبناي روان شناختي 
برنامة درسي است و بدون آن نمي توان محتواي درسي را پيشنهاد 

كرد.
نشان مي دهد كه كشورهاي مختلف عمدتًا  پيشينه ها  بررسي 
تربيت بدني  اهداف  و  (استانداردها)  معيارها  نياز سنجي،  تدوين  به 
همت گماشته اند. بنابراين كامًال بديهي است كه نياز سنجي درس 
الگوهاي  و  آموزشي  محتواي  تدوين  زمينة  مي تواند  تربيت بدني 
گوناگون برنامة درسي را بر اساس ديدگاه هاي گروه هاي مشاركت 
كننده فراهم آورد تا مدارس با حفظ استقالل، فعاليت هاي آموزشي 
خود را در جهت آن اهداف قرار دهند و براي پيشبرد اهداف خطير 

تعليم و تربيت و نظام آموزشي، گام هاي مثبتي بردارند.
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شناسايي نيازهاي دانش آموزان از ديدگاه هاي مختلف براي 
طبقه بندي و اولويت اهداف اختصاصي تربيت بدني و تدوين 

فعاليت هاي متناسب ضروري است
ضروري است. برنامه هاي نيازسنجي در كشور ما از جايگاه روشن و 
مشخصي برخوردار نيست؛ به همين دليل از نياز سنجي مي توان به 

عنوان حلقة گمشدة نظام برنامه ريزي درسي ايران نام برد.
نياز سنجي يك مرحلة مقدماتي در برنامه ريزي آموزشي و تعيين 
«گلداستاين»،  است.  آموزشي  نيازهاي  اولويت بندي)  و  (شناسايي 
آموزش را متشكل از سه بخش اصلي سنجش، آموزش و ارزش يابي 
تلقي مي كند كه در مرحلة سنجش، تعيين نيازها و اهداف آموزشي 
انجام مي گيرد، تا مبنايي براي تدوين اهداف آموزشي قرار گيرد. يكي 
اهداف  به  دست يابي  و  آموزشي  برنامه ريزي  در  مهم  مؤلفه هاي  از 
تعليم  و تربيت، استفاده از مطالعات نياز سنجي براي ارائة برنامه هاي 
از  آگاهي  فراگيران،  نيازهاي  با  انطباق خدمات  آموزشي، خدمات، 
نظرات، خواسته ها و ارزش هاي مخاطبان و در نهايت جلب رضايت 
فراگيران است. از همه مهم تر تناسب برنامه هاي موجود با نيازهاي 
متغير فردي و گروهي است؛ زيرا بدون آن، برنامه ريزان دچار مشكل 

مي شوند و كارايي و اثر بخشي برنامة درسي از بين مي رود.
با  همراه  اهداف  شناسايي  يا  طراحي،  مرحلة  در  نياز سنجي 
اولويت بندي منطقي، بستر مناسبي را براي سازمان دهي ساير عناصر 
برنامه، حول محور اين نيازها فراهم مي آورد و به استفادة مؤثر از 
نياز سنجي  برخي  اگر چه  مي شود.  منجر  محدود  امكانات  و  منابع 
برنامه)  اهداف  تعيين  (براي  برنامه ريزي  فرآيند  از  اولين مرحله  را 
و برخي نياز سنجي را بعد از تدوين هدف ها در نظر مي گيرند، اما 
نياز سنجي  درسي،  و  آموزشي  برنامه ريزي  مختلف  ديدگاه هاي  در 
ويژه،  اهداف  تعيين  رسالت ها،  بيان  اقدامات،  پيش بيني  براي 
برنامه ريزي  اصلي  مرحلة  در سه  ويژه  به  و  كلي  تعيين هدف هاي 
(تدوين برنامه و عناصر آن)، اجرا (انطباق برنامه با شرايط اجرايي 
يافته  تحقق  هدف هاي  (شناسايي  ارزش يابي  و  برنامه)  موفقيت  و 
در  درسي  برنامة  تكامل  و  توسعه  است.  ضروري  بسيار  نيافته)  و 
تربيت بدني، فرآيندي است كه در آن تجارب يا فعاليت هايي براي 
دانش آموزان طراحي مي شود. برنامة درسي بايد طوري تنظيم شود 
كه كسب مهارت ها و رفتارهاي مورد نياز جامعه را به وسيلة جوانان 
تضمين كند. يك نياز سنجي خوب، معموًال همة درون نظام از قبيل 
فراگيران، مربيان، سرپرستان هر رشته، مديران آموزشي و مسئوالن 

محلي را در بر مي گيرد.
رئوس  و  اهداف  از  بسيار  گوناگون  منابع  در  چه  اگر  بنابراين 
برنامة درس تربيت بدني بيان شده است و اين نيز جزء فعاليت هاي 
نشان  را  نياز سنجي  فرآيند  كامل  طور  به  ولي  است،  نياز سنجي 
نمي دهد؛ چون نياز سنجي بايد از روي قصد قبلي با برنامه ريزي و 
يا به صورت مشاركتي انجام گيرد و اگر چه كارشناسان درسي در 

كسب اطالعات از نيازهاي دانش آموزان، 
مبناي روان شناختي برنامة درسي است 
و بدون آن نمي توان محتواي درسي را 

پيشنهاد كرد
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آنان كه گذشته خود را فراموش كنند، محكوم به تكرار 
آن هستند.

حكمت
درك و شناخت هر پديده اي با آگاهي از تاريخ آن آغاز مي شود 
و علم تربيت بدنی و ورزش نيز از اين مقوله مستثني نيست. براي 
مطالعة  و  بررسي  به  است  ضروري  ورزش،  و  تربيت بدني  شناخت 

يا  و  هستند  كمياب  يا  و  قديمي  خيلي  كتاب ها  اين  باشيد.  ديده 
نام  با  كه  كتابي  اما  دارند،  خاصي  هدف  با  تحقيقي  جنبة  بيشتر 
«تاريخ تربيت بدني و ورزش» به شما عالقه مندان علم تربيت بدني 

شيريني تربيت بدني و ورزش در 
ترازوي تاريخ

ناهيد كريمي

ل ا ا ك ا د باش ه

نشيب  و  فراز  در  آن  تحول  و  پيشرفت  سير  آن،  گذشتة  و  تاريخ 
تاريخ بپردازيم چرا كه پيشرفت و تكامل تربيت بدني و ورزش نيز 
مردم،  تالش  و  اقدامات  مرهون  ديگري  اجتماعي  پديدة  هر  مانند 
اجتماعي و حتي طبيعي هر جامعه در طول  رويدادهاي  فرهنگ، 

تاريخ مي باشد.
ايران  در  و ورزش  تربيت بدني  تاريخ  و وسعت  با وجود قدمت 
و جهان، تأليفات و منابع جامع قابل توجهي در اين زمينه به زبان 
بيشتر  نيز  بازار  در  موجود  كتاب هاي  نمي خورد.  چشم  به  فارسي 
داراي جنبة تحقيقي بر روي يك موضوع و مقطع زماني خاص در 

زمينة تربيت بدني و ورزش است.
شايد شما نيز در زمينة تاريخ تربيت بدني در ايران كتاب هايي 
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و  زمان،  طي  در  ورزش  و  تربيت بدني  تحوالت  مي شود،  معرفي 
بررسي  مورد  را  جهان  و  ايران  در  تربيت بدني  تاريخي  بنيان هاي 
قرار مي دهد. كتاب موردنظر، كه تأليف دكتر محمدرضا اسمعيلي، 
نياز  تأمين  با هدف  آزاد اسالمي است،  عضو هيأت علمي دانشگاه 
و  مورخان  گرايش ها،  تمام  با  رشته  اين  متخصصان  و  دانشجويان 

محققان تاريخ و متخصصان تعليم و تربيت تأليف شده است.
تاريخ  به  «نگاهي  درسي  كتاب  مؤلف  كريمي،  جواد  استاد 
تربيت بدني جهان» منتشر شده در سال ۱۳۶۴، در مقدمة كتاب 

«تاريخ تربيت بدني و ورزش» چنين مي گويد: 
از  پس  سرانجام  كه  سپاسگزارم  و  شاكر  را  بزرگ  «خداوند 
۲۲ سال كه از انتشار اولين كتاب درسي تاريخ تربيت بدني تأليف 
اينجانب مي گذرد، آقاي دكتر محمدرضا اسمعيلي محقق عالقه مند 
و فرهيخته و پرانرژي، با همت و پشتكار و كوشش خستگي ناپذير 
خود، به تأليف و انتشار اين مجموعة ارزنده اقدام كرده است. هر چند 
فاصلة زماني بين انتشار اين دو كتاب، نمايانگر ركودي دلتنگ كننده 
و تأسف بار است، اما بايد از مؤلف محترم كه با عالقه و دقت نظر و 
ركود ۲۲  به  راسخ  عزم  و  بردباري  و  و حوصله  فراوان  وقت  صرف 
يافته است، سپاسگزاري  امر مهم دست  اين  به  و  پايان داده  ساله 
كرد. در جهان امروز، برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف هر 
پنج  سال يك بار مورد بازبيني و اصالح و احتماًال اعمال تغيير الزم 
قرار مي گيرد. اين فاصله زماني بايد كوتاه و كوتاه تر شود تا با دانش 

روز دنيا هماهنگ شويم.
اطمينان دارم كه اين كتاب جامع با توجه به گستردگي مطالب، 
اطالعات سودمند و مفيدي را در اختيار دانشجويان، مربيان ورزش، 
معلمان و محققان جوان و عالقه مند قرار خواهد داد. توفيق روزافزون 
همة جوانان فرهيخته اين مرز و بوم را كه در راه توسعة علم و دانش 
و فرهنگ و خدمت به سرمايه هاي اصلي اين ديار، يعني آينده سازان 
اميد  به  خواهانم.  متعال  خداوند  از  مي كنند،  تالش  اسالمي  ايران 
آن كه همه  ساله انتشار كتاب هاي متعدد و متنوعي در زمينه هاي 
تربيت بدني و ورزش توسط جوانان فرهيخته  مختلف رشتة علمي 
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)



ايران اسالمي را شاهد باشيم.»
مطالب اين كتاب در ۱۲ فصل تنظيم شده و در هر فصل، يكي 
گرفته  قرار  بررسي  مورد  ورزش  و  تربيت بدني  تاريخ  جنبه هاي  از 

است.
پايه،  مفاهيم  كليات،  به  ابتدا  كتاب  اول  بخش  در  نويسنده 
واژه هاي ساده مربوط و حتي تقسيم بندي دوره هاي تاريخي به طور 

كلي مي پردازد و سپس به سراغ كليات تاريخ تربيت بدني مي رود.
در بخش دوم با عنوان توسعة تاريخي تربيت بدني درخصوص 
تربيت بدني در دوران باستان، تربيت بدني در دوران جديد، مطالب 

بسيار جالبي ارائه شده است.
به  بازي،  و  ورزش  تاريخي  توسعة  عنوان  با  سوم  بخش  در 
ريشه هاي ورزش و بازي، تاريخچة ورزش ها و بازي ها پرداخته شده 

است.
شامل  ورزشي،  جشنواره هاي  تاريخ  عنوان  با  چهارم  بخش 
ورزشي  جشنواره هاي  و  المپيك  بازي هاي  دربارة  مستند  مطالب 

بين المللي است.
بخش پنجم با عنوان تاريخ تربيت بدني و ورزش در ايران نيز 
ايران،  در  ورزش  ايران،  در  تربيت بدني  ايران،  تاريخ  تحوالت  به 

ويژگي هاي تربيت بدني و ورزش ايران پرداخته است.
در بخش آخر (بخش ششم) با عنوان جهت گيري تربيت بدني و 
ورزش، درخصوص تربيت بدني و ورزش تطبيقي و آيندة تربيت بدني 

و ورزش توضيحات مبسوطي آورده شده است.
تصاوير زيبا و تاريخي داخل فصول، درج گفته هاي نغز بزرگان 
در ابتداي هر بخش و هم چنين معرفي چند سايت موزة داخلي و 

خارجي در پايان كتاب به جالب بودن كتاب مي افزايد.
انتشارات  توسط   ۱۳۸۸ تابستان  در  كه  كتاب  اين  مطالعة  با 
سمت به چاپ رسيده است، ضمن كسب اطالعات جالب و سودمند 
درسي  منبع  به  ورزش،  و  تربيت بدني  مختلف  جنبه هاي  به  راجع 

بسيار سودمندي براي تاريخ تربيت بدني و ورزش دست مي يابيد.

بــــهــار ١٣٩٠ دوره ی يازدهم . شماره ی ٣ ٦٤

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482ـ 
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 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 
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   در صورتي  كه قبًال مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:
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