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ســـرمقاله

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهار
باز هم بهار، باز هم نس��یم دل نشین ش��ادی و نغمه های 
گوش نواز بلبالن سرخوش از وزش بادهای عطر افزای بهاری و 
کوچ پرستوها به دشت های سبز و باز هم بازگویی داستان های 
ماندگار س��المندان برای کودکان مشتاق عید و عیدانه. بازهم 
جمع شدن به دور پیران فامیل و مادر بزرگان امید آفرین و پدر 
بزرگانی که گاهی چند بهار را دیده اند و از هر کدام توش��ه ای 
برچیده اند. باز هم بوی اس��کناس نو که همه شیرینی دریافت 
آن به قرار داش��تن آن ها در الی قرآن مجید اس��ت و باز هم... 
و باز هم در این فصل، س��رها از گریبان به در می آیند و هوای 
بس ناجوانمردانه سرد به َدِم گرِم مسیحای خردمندان، سقف 
آس��مان را آبی می کند و طراوت و زیبایی از دش��ت و دمن به 

ساکنان بومی و برزن ها سالم می دهند. 
نو بهار آمد و چون عهد بتان توبه شکست 

فصل گل دامن ساقی نتوان داد زدست 
کاسه و کوزة تقوا که نمودند درست 

دیدم آن کاسه به سنگ آمد و آن توبه شکست
باز از طرف چمن نالة بلبل برخاست

عاشقان بی می و معشوق نخواهند نشست
مژدگانی که دگر باره گل از گلبن رست 

بلبل سوخته خرمن زغم هجران رست
دلرباتر زرخت در دمنی گل ندمید

دلگشا تر ز لبت در چمنی غنچه نبست 
در پس اندیشه های بهاری، ساختن و سازندگی و بنیانی از 
ارزش ها و معارف انسانی هویداست و پاکی و طراوت، پیام اصلی 
این بنیان اس��ت. برای ساختن- در کنار همة ابزارآالت مادی- 
وجود موجی از روح های زیبا و پرستنده ضروری است. تقوای 
الهی و پاکی درون انس��ان ها، حرکت انس��ان به سوی تکامل 
مادی را ش��تاب می دهد. بهار با تنویر افکار انس��ان ها، آن ها را 
برای ساختن بیشتر مجّهز می کند و پاالیش همیشه مادی را 
برای آن ها به ارمغان می آورد و من حقیر به دعا دس��ت برآرم 
همه شب تا به سحر، که این رونق انسانی برای خوانندگان این 

س��طور مهیا شود. در سالی که گذش��ت  بزرگ ترین موفقیت 
ورزش کشور در دو بعد حاصل شد: 

نخس��ت، کاروان ورزشی شرکت کننده در سی امین دورة 
بازی ه��ای المپی��ک 2012 لندن با موفقیتی چش��مگیر و با 
س��رافرازی این دوره از بازی های المپیک را پشت سر گذاشت 
و با کس��ب 12مدال- که چهار مدال آن طال بود و س��ه مدال 
طالی آن برای اولین بار درکشتی فرنگی به دست آمد- رونق 
خ��ود را در کاروان های ورزش��ی دنیا به نمایش گذاش��ت که 
یک  پنجم مجموع مدال های کسب شده در بازی های المپیک 

نیز به شمار می رود. 
دوم، ورزش دانش آموزی با رونق مجدد ساختار تشکیالتی 
مواجه ش��د و معاونت ورزش دانش آموزی که در دولت نهم از 
معاونت به ادارة کل و در قالب معاونت پرورش��ی و تربیت بدنی 
تنزل رتب��ه یافته بود، در دولت دهم و ب��ه همت وزیرمحترم 
آموزش و پرورش مج��دداً به معاونت ارتق��ا یافت. هر چند که 
دلی��ل آن تنزل س��اختار و این ارتقای تش��کیالت هیچ گاه به 
روشنی معلوم نش��د، ولی روشن است ورزش دانش آموزی در 
کل از آن تنزل س��اختار زیان دید و با اطمینان می توان گفت 
از این رونق تشکیالت دوباره مسیر موفقیت را در پیش خواهد 

گرفت. 
اما روی س��خن این نوشتار متوجه کس��انی است که در 
30 س��ال گذش��ته، ورزش دانش آموزی را به چالش گرفته اند 
و نگذاش��ته اند این پدیدة رونق آفرین در کالن ورزش کش��ور 
نقش آفرینی کند. از این میان می توان به فدراس��یون ورزش 
دانش آموزی اش��اره کرد. بنای این فدراسیون در دولت هشتم 
و ب��ه اقتضای ارتق��ای مرتبة س��اختار ورزش دانش آموزی در 
س��تاد از ادارة کل به معاون��ت تربیت بدنی و تندرس��تی و در 
حرف نیز به معاون ورزش دانش آموزی در س��طح ادارات کل 
آموزش و پرورش اس��تان ها بنا نهاده شد و اساسنامة آن تهیه و 
تالش هایی برای گس��ترش عملیات ورزش دانش آموزی آغاز 
ش��د. اما، با به تعطیلی کشیده ش��دن معاون��ت تربیت بدنی و 
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تندرستی، سرنوشت فدراسیون ورزش دانش آموزی در هاله ای 
از ابهام فرو رفت و هنوز هم نتوانس��ته از آن ضربه کمر ش��کن  
کمر راس��ت کند و مجدداً س��ر پا بایستد. البته نباید فراموش 
کرد رئیس سازمان تربیت بدنی در دورة دوم ریاست جمهوری 
حجت االس��الم خاتمی)دولت هش��تم( با تأکید بر آنکه رئیس 
مجم��ع عمومی فدراس��یون ورزش دانش آم��وزی باید رئیس 
س��ازمان تربیت بدنی باش��د و نه وزیر آموزش و پرورش، نقش 
بارزی در این س��د آفریني در مقابل ش��کل گیري فدراسیون 
ورزش دانش آموزي داشتند. ولي وزیر وقت آموزش و پرورش با 
پای فشردن بر این حق قانونی زیر بار درخواست غیر منطقی 
رئیس وق��ت س��ازمان تربیت بدنی نرفت و این کارش��کنی و 
مانع تراش��ی تا آنجا پیش رفت که کار داوری به نهاد ریاست 

جمهوری کشیده شد. 
در آن جلس��ة داوری که نگارندة این س��طور نیز به عنوان 
نمایندة ریاس��ت وقت کمیتة ملی المپیک کش��ورمان حضور 
داشت، س��خن حق وزارت آموزش و پرورش را مورد تأیید قرار 
داد، اما مخالفت ش��دید نماینده رئیس وقت س��ازمان تربیت 
بدنی آقای قدمی که هم اکنون نایب رئیس کمیتة ملی المپیک 
هس��تند – مانع از به نتیجه رسیدن جلسه شد و سرانجام نیز 
کار دولت هشتم به پایان رسید. این مشکل –علی رغم تجربة 
دو دولت نهم و دهم- همچنان به قوت خود باقی است و باید 

هر چه زودتر تکلیف این فدراسیون معلوم شود. 
فراموش نکنیم که فدراسیون ورزش دانش آموزی متقبل 
امور ورزش فوق برنامه و مسابقاتی دانش آموزی است که وجوب 
آن در کنار تدریس درس تربیت بدنی در مدارس، اصل خدشه 
ناپذیری اس��ت. برگزاری منظم، زیبا و دوره ای با سازمان دهی 
مش��خص و برنامة هماهنگ با مسابقات ورزشی دانش آموزان 
در س��طح بین الملل��ی، نه تنها به رون��ق درس تربیت بدنی در 
صحن مدارس کمک می کند، بلکه چهره های ورزشی آتیه دار 
را کشف و به حوزة ورزش قهرمانی کشورمان معرفی می کند. 

در کل، ورزش کش��ور ما اگ��ر بخواهد موفقیت دورة قبل 

بازی های المپیک را دس��ت کم در همین سطح حفظ کند و 
از قافلة رقابت با س��ایر کش��ورها عقب نماند، باید در سطحی 
جدی��د یارگیری کند و نیروهای ورزش��ی جوان، خالق و پویا 
را جای گزین قهرمانان پیش��ین س��ازد و چه مکان��ی بهتر از 
جایگاه مسابقات ورزش��ی دانش آموزی برای یارگیری جدید. 
به عالوه، نیروهای جوان و مس��تعد ب��ا انگیزش پایان ناپذیری 
پ��ا به میدان رقابت می گذارن��د و می توانند امید ملت ایران را 
به موفقیت در بازی های المپیک س��ی و یکم در سال 2016 در 
ریودوژانیرو به منصة ظهور رسانند. برای رسیدن به این رویای 
امید آفرین، باید از ماندن در موفقیت های سازمانی فراتر رفت 
و اندیشه ای ملی را تقویت کرد. پانهادن به حوزة موفقیت های 
ملی و گذشتن از منافع سازمانی، نیازی است که جامعة ما باید 
آن را در همة  زمینه ها و به ویژه در ورزش توسعه دهد. قصوری 
که در تحقق نیافتن فدراس��یون ورزش دانش آموزی در دولت 
هش��تم رخ داد، نمون��ه ای از این تفوق توج��ه صرف به منافع 

سازمانی و کم توجهی به منافع ملی است. 
باید دانس��ت، تمرکز بر این رخداد ناخوش��ایند در ورزش 
دانش آموزی در گذش��ته صرفاً ی��ادآوری یک حادثة تلخ برای 
ورزش دانش آموزی یا دیگر قاصران نیست. بلکه هشداری است 
به آیندگان که فراموش نکنند چه مسئولیت سنگینی در قبال 
بازی ه��ای المپیک آینده دارند. هم��ه موظف اند در تحقق آن 
همسو با اندیشه های ملی حرکت کنند و آنجا که باید از خود 
گذشتگی کرد، سستی نکنند. در گذشته، ورزش دانش آموزی 
به هر دلیلی- نتوانس��ته حضور شایس��تة خود را در گسترش 
ورزش کش��ور اثبات کند و اکنون نوبت آن است که مهم ترین 
و اصلی ترین جایگاه ورزش کشور- وزارت ورزش و جوانان- به 
جبران قصورهای گذش��ته بپردازد و ب��ا تأکید بر اینکه قصور 

متوجه مدیران فصل نیست، از ضایعات قبلی بکاهد. 
ب��ه لطف بهاری که در آن قرار داریم، امید می رود طراوت 
به��اری را به گونه ای ب��ه ورزش دانش آم��وزی تزریق کنیم که 

هیچ کس در آینده به دنبال قاصر و مقصری نباشد. 
به امید حق  

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــازنده
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زنگ ورزش در مدارس منطقۀ 8 
تهران چگونه می گذرد؟ 

محمد قراگزلو

حاال دیگ��ر زنگ ورزش مدارس س��اعتی ب��رای بطالت 
دانش آم��وزان یا پرکردن وقت با کالس اضافة آموزش ریاضی 
و علوم نیس��ت. ح��اال زن��گ ورزش برای خ��ودش اهمیتی 
دارد و ط��رح درس و اج��رای آن، هم از س��وی معلم و هم از 
س��وی دانش آموزان جدی گرفته می ش��ود. این جدیت البته 
در م��دارس و مدیری��ت آن ها هم دیده می ش��ود. به تبع این 
اتفاق مهم، اولیای دانش آموزان ه��م برای مقولة تربیت بدنی 
فرزندانشان در محیط مدرسه اهمیت بیشتری قائل می شوند. 
تمام این اتفاقات خوب و تغییرات مثبت را می توان با انتشار و 

ارائة کتاب درس تربیت بدنی تکمیل کرد. 
اما ورزش در مدارس همچنان با مش��کالتی روبه روست 
که نیازمند جدی گرفته ش��دن درس��طح وزارت خانه است و 
نبای��د به این راحتی از مش��کالت و کمبودها عبور کرد. برای 
بررس��ی این مشکالت و البته دس��تاوردهای ورزش مدارس، 
این بار به س��راغ تربیت بدنی آموزش و پرورش منطقة8 تهران 
رفتیم؛ منطقه ای وس��یع که گستردگی اش از برخی استان ها 
وسیع تر و پرجمعیت تر و به دنبال این گستردگی، مشکالتش 

هم بزرگ تر و بیشتر است. 
در این خصوص پای صحبت های نادر جعفری، کارشناس 
مس��ئول تربیت بدن��ی منطق��ه8 و همچنی��ن داود جلیلی، 

کارش��ناس تربیت بدنی این منطقه نشس��تیم تا 
هم کیفیت ارائ��ة  درس تربیت بدنی در مدارس متعدد این 

منطقه را بدانیم و هم از مش��کالت، کمبودها و پیشنهادهای 
آن ها برای بهتر ارائه شدن درس ورزش مطلع شویم.

 
ما هم معاونت می خواهیم 

کار ما عمدتاً در س��ه حوزه انجام و خالصه می ش��ود: 1. 
اج��رای درس تربیت بدن��ی در حیاط مدرس��ه؛ 2. حضور در 
کانون های ورزش��ی و اجرای مس��ابقات مدارس؛ 3. حضور در 

فضاهای ورزشی. 
جعف��ری با گفتن این جمله س��خن خود را آغاز می کند. 
بعد با اش��اره به یک مش��کل ادامه می ده��د. »از زمان حضور 
دکتر حاج بابایی در وزارت خانه، تغییرات خوبی در تربیت بدنی 
م��دارس پدید آم��د. از جملة ای��ن تغییرات ایج��اد معاونت 
تربیت بدنی در وزارت خانه و استان هاس��ت ک��ه امیدوارم این 
اتفاق در س��طح مناطق تهران هم بیفتد. برخی مناطق تهران 
به لحاظ گستردگی و وسعت با بعضی استان های کشور برابری 
می کنن��د. منطقة ما از نظر جمعی��ت پنجمین منطقة بزرگ 
استان به حساب می آید و نیاز به ایجاد معاونت تربیت بدنی در 

این منطقه احساس می شود.« 
منطقة8 آموزش و پ��رورش از تهران پارس تا نظام آباد و از 
خیابان دماوند تا بزرگراه رس��الت را ش��امل می شود. تازه این 
بخش شهری منطقه اس��ت و در بخش روستایی باید مناطق 

گـــزارش

76هزار دانش آموز در حیاط های فسقلی
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پرجمعیت��ی مثل بومهن، رودهن و پردیس را هم به حس��اب 
آورد. در این میان شهرک پردیس با مهاجرت افغان ها هر روز 
جمعیت بیش��تری پیدا می کند و طبیعی اس��ت که جمعیت 
دانش آم��وزان  منطقة8 نیز افزایش می یاب��د. جعفری معتقد 
اس��ت: از آنجا که ورزش یک نیاز واجب است، نمی توان بدون 
چارت و س��اختار جلو رفت. حاال که نتایج درخش��ان المپیک 
را داریم، نیازمند توجه پررنگ تر مس��ئوالن هس��تیم. از طرف 
دیگر، در مقابله ب��ا تهاجم فرهنگی بیگانگان، ورزش می تواند 
عامل پیش گیرنده باش��د. در این ش��رایط چنانچه معاونت در 
س��طح منطقه ایجاد شود، برنامه ریزی، اعتبار و جایگاه ورزش 
در مدارس حفظ خواهد شد. ضمن اینکه حرکت رو به جلو و 

پیشرفت در این مقولة مهم را نیز شاهد خواهیم بود. 
نیاز به این تغییر در حالی جدی تر می شود که بدانیم، در 
تربیت بدنی منطقة8 تقلیل نیرو داشته ایم و بعد از حذف یک 
کارش��ناس و یک کاردان، دایرة تربیت بدنی منطقه با وسعت 

جمعیتی که توصیف کردیم، تنها با دو نفر اداره می شود!

نگاه جدی به طرح درس و زنگ ورزش
درس تربیت بدن��ی در م��دارس ای��ران قدمتی 80س��اله 
دارد. ب��ه گفتة جعف��ری در راه توس��عه درس تربیت بدنی در 
مدارس چند س��الی است که ادارة کل آموزش و پرورش تهران 
دیسکت هایی را در اختیار مناطق قرار می دهد که معلم ورزش 
می تواند از محتوای درس��ی روی آن ها استفاده کند. البته این 
عالوه بر وظایف معلمان اس��ت که بر اس��اس طرح درس ارائه 
ش��ده مشخص می شود. جلیلی محتوای زنگ ورزش را چنین 
توضیح می دهد: »همه چیز زمان بندی شده و بر اساس برنامه 
پیش می رود. مشخص است که معلم باید چه کاری را در چه 
زمانی انجام دهد.« البته بحث چگونگی اجرای معلم و خالقیت 
او می تواند در ارتقای کیفیت تدریس تأثیرگذار باشد. چنانچه 
معلم بتواند در ش��اگرد ایجاد عالقه کند، مطمئناً تکنیکی که 
قرار اس��ت به او یاد بدهد را بهتر و س��ریع تر می آموزد. یقیناً 
دبیران و معلمان می توانند با ترفندهای گوناگون سطح گیرایی 
دانش آموزان را باال ببرند. پس حرکت همراه با هم و هماهنگ 

معلم و دانش آموز باعث اجرای خوب درس خواهد شد. 
اما محتوای کالس های ورزش کاماًل روشن است. جعفری 
می گوید: »با ش��روع ساعت کالس 5 دقیقه به حضور و غیاب 
شاگردان و 15 دقیقه به نرمش و گرم کردن اختصاص می یابد. 
س��پس آموزش را آغاز می کنیم که بین دو تا چهار هفته اجرا 
خواه��د ش��د. مثاًل برای والیب��ال تکنیک س��اعد و پنجه کار 
می ش��ود و این زمان به رش��ته های متفاوت ورزشی در طول 

سال اختصاص می یابد.« 

هیچ دانش آم�����وزی 
را نمی توانی��د پی��دا کنی��د 

توق��ع  زن��گ ورزش  از  ک��ه 
ب��ازی و تفریح نداش��ته باش��د. 

جلیل��ی می گوید: »باید زمانی را به 
ب��ازی بچه ها اختص��اص داد، چرا که 

دانش آموز ی��ک هفته منتظر زنگ ورزش 
مانده اس��ت تا از بازی لذت ببرد. اگر بخواهیم 

از ابتدا تا انتهای کالس کار آموزش انجام دهیم، این 
لذت را از بچه ها می گیریم.« 

البته ش��اید االن دانش آموزان توجیه ش��ده باش��ند که 
اوق��ات آموزش هم در آینده به دردش��ان می خ��ورد و بعد از 
فارغ التحصیلی حداقل در سه چهار رشتة ورزشی چند تکنیک 
را آموخته اند؛ اینکه چطور راکت بدمینتون را در دست بگیرند 

یا چگونه ساعد و پنجة درست بگیرند. 

مدارس را وادار می کنیم جدی بگیرند
ب��رای توجی��ه معلم��ان ورزش در راه ارائ��ه طرح درس 
مش��خص، نیاز به هماهنگی در ابتدای س��ال تحصیلی داریم. 
منطقة8 برای این مهم برنامه ریزی ویژه ای دارد؛ در ش��هریور 
م��اه گردهمایی معلم��ان ورزش را داریم که بر اس��اس طرح 
درس توجیه می شوند و سپس همان طرح را در مدارس اجرا 
می کنند. البته گردهمایی معلمان تربیت بدنی در مهرماه هم 
برگزار می شود و دو دفتر کار و ارزشیابی در اختیار آن ها قرار 
می گیرد. در این دفاتر طرح درس مشخص شده است و سپس 

کار دانش آموزان ارزشیابی می شود. 
اما کار به اینجا ختم نمی شود و باید روی آنچه از معلمان 
و دبیران خواسته شده است نظارتی وجود داشته باشد. جلیلی 
می افزاید در طول س��ال تحصیلی دو س��ه ب��ار نظارت داریم. 
گروه هایی برای این کار مش��خص ش��ده اند و بر اس��اس ارائه 
درس تربیت بدن��ی، معلمان و مدارس امتیازبندی می ش��وند. 
این فرایند هر س��ال تکرار می شود و هیچ وقت نظارت را رها 
نمی کنی��م. خودمان کار را جدی می گیری��م و مدارس را هم 
وادار می کنیم تا به نحو احسن  وظایفشان را انجام بدهند. البته 
ممکن است به  خاطر کمبود فضای ورزشی برخی بی عالقگی 

نشان بدهند، اما ما کارمان را دقیق و منظم انجام می دهیم. 

اینجا تیپ بندی مدارس معنی ندارد!
منطقه ای که قریب به 76هزار دانش آموز دارد، به ش��دت 
از کمبود فض��ای ورزش رنج می ب��رد. توضیحات جعفری در 
ای��ن خصوص قانع کننده و کافی اس��ت: »به لحاظ آماری در 

از زمان حضور دکتر حاج بابایی 
در وزارت خانه، تغییرات خوبی 
در تربیت بدنی مدارس پدید 
آمد. از جملة این تغییرات 
ایجاد معاونت تربیت بدنی در 
وزارت خانه و استان هاست
 که امیدوارم این اتفاق در
 سطح مناطق تهران
 هم بیفتد 
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فضاهای ورزشی، مدارس تهران 
فقیرترین مدارس کشور هستند 
و مش��خصاً ای��ن حج��م فضای 
ورزشی قابل گسترش نیست و تا 

االن هم افزایش نداشته ایم. 
وی ادام��ه می ده��د: »بعض��ی از 
فضاهای بیرون از م��دارس را در اختیار 
دانش آم��وزان ق��رار داده ایم؛ ام��ا عمدتاً در 
مدارس فضای بسیار کمی داریم. غالباً 30-40 
دانش آموز باید در یک حیاط کوچک ورزش کنند.«
در ادام��ه جعفری می گوید: »وزارتخانه طرح بس��یار 
خوبی دارد و بر اس��اس تیپ بندی مدارس، س��الن هایی را در 
اختیارش��ان قرار می دهد. اما در منطقه م��ا، با توجه به بافت 
فش��رده ای که وجود دارد، نمی توان این تیپ ها را رعایت کرد. 
این طرح البته درسطح استان های دیگر به خوبی اجرا می شود، 

اما در تهران امکان اجرای آن وجود ندارد.«
شاید ش��هرداری و وزارت ورزش در این خصوص بتوانند 
کاری کنن��د، ام��ا انگار از آن ها هم آبی گرم نمی ش��ود. وقتی 
بحث بیرون رفتن دانش آموز از مدرسه پیش بیاید، مشکالت 
جدیدی مطرح می شود و برخی مدارس به خاطر کمبود وقت 
و... مقاوم��ت می کنن��د. قب��اًل همکاری های خوبی ب��ا ادارات 
تربیت بدنی ص��ورت می گرفت، اما االن این همکاری بس��یار 

کم رنگ شده است. 
آیا شهرداری نمی تواند به توسعة فضاهای ورزشی مدارس 
کمک کند؟ جعفری این گونه جواب می دهد: »برای شهرداری 
بحث مالی اهمیت دارد. شاید در مراسم و مناسبت های خاص 
فضای��ی را در اختی��ار مدارس بگذارد، اما به  صورت گس��ترده 
ای��ن کار را انجام نمی دهد؛ چون بحث مالی مطرح اس��ت. از 
طرف دیگر، بحث ورزش��ی مدارس آن قدر گس��ترده است که 
شهرداری نمی تواند مثاًل یک فضای ورزشی را برای مسابقاتی 

که 25-24 روز طول می کشند، در اختیار ما بگذارد.«
تربیت بدنی منطقة 8 چهار س��الن ورزشی در اختیار دارد 
که ظاهراً هیچ کدام از آن ها اس��تاندارد و مناس��ب نیس��تند. 
»مجتمع رجایی« که عالوه بر س��الن چند منظوره، استخر و 
زمین چمن هم دارد، شاید بهترین فضای ورزشی این منطقه 
را در اختی��ار دارد، اما س��الن های نامجو و نیکوکار از س��طح 

امکانات و استاندارد بسیار پایینی بهره می برند. 

طرح آشنا، ایدۀ اولیة سبا 
هر سالی که می گذرد، حساسیت روی طرح های ورزشی 
ک��ه در م��دارس اج��را و پیگیری می ش��وند، بیش��تر از قبل 
می شود؛ طرح هایی که به آموزش ژیمناستیک )کالس دوم(، 

ش��نا )کالس س��وم(، طناب زنی )کالس چهارم(. تنیس روی 
می��ز)کالس پنجم( و دو و میدانی )کالس شش��م( اختصاص 

دارند و حاال جزو الینفک کالس ورزش مدارس هستند. 
در میان این طرح ها ش��اید طرح»سبا« یا همان آموزش 
شنا در کالس سوم ابتدایی، مهم ترین و قابل توجه ترین آن ها 
باش��د. ظاهراً منطقة 8 در این راه پیشگام و پیشرو بوده است. 
جلیل��ی  در این زمین��ه می گوید: »در آموزش ش��نا ما اولین 
منطقه ای بودیم که به اجرای این طرح دست زدیم. البته طرح 
ما »آش��نا« نام داشت و در تمام پایه های دبستان اجرا می شد. 
االن هم طرح س��با را با کیفیت بس��یار خوبی اجرا می کنیم. 
برای این کار یک اس��تخر ب��ا مقیاس درجة دوم که خصوصی 

هم هست، اجاره کرده ایم و خوب پیش می رویم.«
جعفری نیز می گوید: »این طرح در منطقة  ما خوب جواب 
داده و اولیا مدارس و مدیران همکاری خوبی با ما داش��ته اند. 
البته برای این طرح ساالنه جلساتی داریم و زمان بندی اجرای 

طرح کاماًل مشخص است.« 
اما مش��کالت اجرای طرح س��با در منطق��ه از زبان مدیر 
تربیت بدن��ی: »به ه��ر حال هر طرحی در راه اجرا مش��کالت 
خ��اص خ��ود را دارد. مث��اًل اولیا ب��ا انجام طرح در زمس��تان 
مخالفت می کردند تا فرزندان ش��ان س��رما نخورند. اما بعد که 
توجیه می شدند در آینده این طرح چقدر به سود فرزندانشان 
است، کوتاه می آمدند، وقتی که ضرورت حداقل روی آب حفظ 
کردن کودکان را به آن ها یادآور می ش��دیم، مقاومت ها کمتر 

می شد و با طرح همراهی می کردند.«  
به غیر از طرح س��با که ظاه��راً ایدة اولی��ه اش متعلق به 
منطقة 8 بوده اس��ت، طرح ژیمناستیک و طناورز هم به دقت 
در این منطقه اجرا می ش��ود. مس��ئول تربیت بدنی منطقه در 
این خصوص توضیح می دهد: »در اجرای طرح ژیمناس��تیک، 
از آنجا که یک کار تخصصی، ظریف و س��نگین است، نیازمند 
مربی خوب و فضای مناس��ب هستیم. ممکن است در اثر یک 
حرکت اش��تباه دانش آموز آسیب ببیند و این آسیب سال های 
سال همراه او باشد. به همین خاطر این طرح که در اصل طرح 

بسیار خوبی است، باید با دقت و ظرافت خاصی اجرا شود.«
ظاهراً در مورد طرح طناورز مشکالت کمتری وجود دارد. 
جعفری ادامه می دهد: »جذابیت این طرح برای دانش آموزان 
بیش��تر است، چرا که انعطاف بیشتری دارد. دانش آموز در این 
طرح چندین تکنیک فرا می گیرد و از کارش لذت هم می برد. 
در این طرح هماهنگی عصب و عضله بس��یار باالس��ت، ضمن 
اینکه طناب زدن در اغلب رش��ته ها استفاده و کاربرد دارد. به 
همین خاطر تاکنون همة دانش آموزان از این طرح اس��تقبال 
کرده اند.« صحبت ه��ای پایانی جعفری در خصوص طرح های 
ملی می تواند راهگشا باشد؛ »در اجرای این طرح ها به مطالعات 

منطقه ای که قریب 
به 76هزار دانش آموز 

دارد، به شدت از 
کمبود فضای ورزش 

رنج می برد
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بیشتری نیازمندیم. مثاًل در طرح سبا باید بدانیم دقیقاً هدفمان 
چیست. آیا می خواهیم واقعاً دانش آموزان شنا یاد بگیرند یا نه؟ 
البته در اصل طرح بس��یار خوبی است، اما باید با مطالعه جلو 
رفت. در اجرای طرح ژیمناستیک هم دقیقاً باید این اتفاق رخ 

دهد تا به آنچه می خواهیم برسیم.« 

فدراسیون ها در مسابقات مدارس مشارکت 
کنند

م��دارس  و  آموزش��گاهی  مس��ابقات  دل  از  هم��واره 
اس��تعدادهای تیم ه��ای مل��ی و باش��گاهی در رده های پایه 
شناخته می شوند و این زنجیره همچنان ادامه خواهد داشت. 
ح��ال چنانچه مس��ابقات آموزش��گاهی بهتر ب��ا کیفیت تر و 
منظم تر برگزار ش��وند، باید منتظر ظهور پدیده های بیشتری 

هم بود. 
مس��ابقات آموزش��گاهی در منطق��ة8  درحج��م باالیی 
دنبال می ش��وند. جعفری می گوید: منطقة ما بیشترین حجم 
مسابقات را برگزار می کند. ابتدا مسابقات درون مدرسه ای را 
برگزار می کنیم و س��پس از دل مس��ابقات بین آموزشگاه ها، 
تیم های منتخب را تش��کیل می دهیم. بع��د این تیم ها را در 
سطح اس��تان تهران به رقابت ها می بریم. خوشبختانه از نظر 
حج��م برگزاری مس��ابقات جزو مناطق خ��وب و اول یا دوم 
اس��تان هس��تیم. ما بیش��ترین تعداد دانش آموز را در سطح 
تهران راهی مس��ابقات ورزش��ی می کنیم و نتایج خوبی هم 

گرفته ایم. 
از دل این مسابقات قهرمان هایی مثل محسن خطیون در 
تنیس روی میز، میالد مزرعه در بسکتبال و محسن مسلمان 
و سامان آقا زمانی در فوتبال از منطقة 8پدید آمده اند ضمن 
اینکه بهترین اس��پکر مس��ابقات والیبال جوانان آسیا در سال 
گذش��ته از »مدرسة دانشمند« این منطقه شناسایی شد. حال 
چه باید کرد که مس��ابقات آموزشگاهی بهتر و جدی تر برگزار 

شوند؟ آیا تعامل بیشتر با فدراسیون ها الزم است؟ 
جعف��ری می گوید: »در تعام��ل با فدراس��یون ها فراز و 
فرودهایی داش��ته ایم؛ گاهی با ما هم��کاری کرده اند و گاهی 
نه. در ای��ن خصوص نیازمند تصمیم گیری و تصمیم س��ازی 
در رده ه��ای باالی مدیریتی هس��تیم، تا ما این تصمیمات را 
در س��طوح پایین اجرا کنیم. باید شرایطی فراهم شود تا این 

تصمیمات در سطح کار ستادی باقی نماند«. 
جعفری پیش��نهادهایی ه��م دارد: »مثاًل اگ��ر برگزاری 
رقابت ه��ای فوتب��ال در پایة جوان��ان و نوجوان��ان از هیئت 
فوتب��ال به آموزش و پرورش برس��د و اعتب��ارات، داوری و .... 
ای��ن رقابت ها به ما واگذار ش��ود، نتایج بهت��ری می گیریم و 
ورزشکاران زبده ای مثل محسن سلمان که از سوم ابتدایی 

وارد مسابقات مدارس شد، شناخته می شوند«. 

برای ورزش دختران چه باید کرد؟
کمبود فضای ورزش��ی از یک طرف و محدودیت ورزش 
دختران دانش آموز از طرف دیگر، سبب می شود که نیمی از 
جامعة دانش آموزی مدارس منطقة8 تهران به دشواری بتوانند 
ب��ه انجام تمرینات خ��ود در زنگ ورزش بپردازند. مس��ئول 
تربیت بدن��ی منطقه از مش��کالت ورزش دختران در مدارس 
چنین می گوی��د: »ورزش دختران تنگناها و محدودیت های 
زی��ادی دارد که عمومی هس��تند. معلم��ان ورزش دختران 
موظف اند کارهایی را که به آن ها محول ش��ده اس��ت، انجام 
بدهند. اتفاقاً خانم ها در اجرای برنامه های ورزشی دقیق تر و 
منظم ترند. اما ب��ا توجه به محدودیت فضا و امکانات و بحث 

حریم سازی، حالت ایده آل استفاده از سالن ورزشی است«.
وی ادامه می دهد: »با توجه به محدودیت هایی که برای 
درس تربیت بدن��ی خانم ها وجود دارد، این درس خوب اجرا 
نمی شود کاری هم از دست ما برنمی آید و بهتر شدن شرایط 
تنها مس��تلزم آن اس��ت که تیپ فضای مدرسه تغییر کند و 
حتماً یک س��الن ورزش به عنوان کالس درس وجود داشته 

باشد«.
و در خص��وص جای��گاه کالس ورزش دخت��ران عقیده  
دارد: »همان ط��ور که جایگاه درس ریاض��ی و دروس دیگر 
مشخص است، جایگاه تربیت بدنی هم باید معلوم باشد. باید 
تیپ م��دارس به صورت اجباری تغییر کند و در س��الن های 
ورزش، ورزش دخت��ران جدی گرفته ش��ود ت��ا آن ها هم از 

درس تربیت بدنی لذت ببرند«. 
نادر جعفری می گوید: »آماری وجود دارد مبنی بر اینکه از 
هر سه دختر ایرانی یک نفر از لحاظ ساختار قامتی مشکل دارد. 
این نقیصة بدی برای دختران ماس��ت که باید با ورزش برطرف 
ش��ود. باید این کار را از مدارس ش��روع ک��رد. معلمان ورزش 
ناهنجاری های جسمانی شاگردان را تشخیص دهند و با هدایت 

به یک رشتة ورزشی، مشکالت را ریشه کن کنند.«

بگذاریـد کتـاب ورزش بیاید 
بعد....

درس��ی  کت��اب  ب��زودی 
تربیت بدن��ی ب��ه کالس ه��ای 

و  می یاب��د  راه  ورزش��ی 
ش��اید با این اتفاق درس 
جای��گاه  تربیت بدن��ی 
خود را بیش��تر از قبل 
در م��دارس ب��از کند. 

کمبود فضای ورزشی
 از یک طرف و محدودیت 
ورزش دختران دانش آموز 
از طرف دیگر، سبب می شود 
که نیمی از جامعة دانش آموزی 
مدارس منطقة8 تهران به دشواری 
بتوانند به انجام تمرینات خود در 
زنگ ورزش بپردازند
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کارش��ناس مس��ئول تربیت بدن��ی منطق��ه در این خصوص 
می گوی��د: از مش��کالت کت��اب درس��ی تربیت بدن��ی عدم 
انعطاف پذیری آن و جلوگیری از خالقیت دانش آموزان است. 
چ��را که فق��ط کارهای عمومی در کتاب مطرح می ش��ود. از 
طرف دیگر، عالقه مندی و فیزیک بدنی بچه ها هم در مباحث 

کتاب در نظر گرفته نمی شود.
ام��ا به نظر جلیلی حضور کت��اب منفعت هایی هم خواهد 
داشت: »همة خانواده ها انتظاردارند فرزندشان در ورزش نمرة 
بیست بگیرد. اما وقتی کتاب بیاید و بحث آموزش تربیت بدنی 
حس��اب و کتاب داشته باش��د، همه  طور دیگری به این درس 
نگاه می کنند. ش��اید در گذش��ته جایگاه وی��ژه ای برای درس 
ورزش قائل نمی ش��دیم، اما االن شرایط تغییر کرده است. اگر 
معل��م نم��رة ورزش را 13یا 14 هم بدهد. بر اس��اس عملکرد 

دانش آموز بوده است و ما نمی توانیم دخالت کنیم. 
روزگاری نه چن��دان دور زن��گ ورزش توس��ط درس های 
ریاضی، علوم و... مصادره می ش��د، ام��ا اکنون برای جلوگیری 
از این اتف��اق نظارت های ویژه ای ص��ورت می گیرند. جعفری 
می گوی��د ب��رای این کار بخش��نامه داریم و در ابتدای س��ال 
تحصیلی ب��ه مدارس ابالغ می کنیم که ب��ه هیچ عنوان نباید 
کالس درس تربیت بدن��ی را با درس های دیگر ادغام کنند. ما 
ای��ن کار را از مدیران مدارس می خواهیم و نظارت هم داریم. 
مدیران مدارس باید بکوشند درس تربیت بدنی هم مثل ریاضی 

و درس های دیگر خوب اجرا شود. یعنی معلم، فضا، امکانات و 
ایمن سازی فضا حتماً انجام شود. اگر این اتفاق نیفتد، مطمئن 

باشید حتماً تذکر می دهیم«.
 از جلیلی می پرس��یم:  کتاب تربیت بدن��ی که بیاید چه 
خواهد ش��د؟  او پاس��خ می دهد طبیعی اس��ت که در کتاب 
تربیت بدنی هم نواقصی وجود داش��ته باشد. الزم است بعد از 
مدتی کارشناسان نواقص و کمبودهایش را بررسی کنند، چرا 
که هم رکوردهای ورزشی در حال تغییر هستند و هم اینکه 
هر روز رشته های جدید ورزشی معرفی و استفاده می شوند. 
جعف��ری ادامه می ده��د: »یقیناً کت��اب نمی تواند برای 
س��ال های طوالنی کارایی داش��ته باش��د. البته یک سلسله 
کاره��ای عمومی و پایه مثل پریدن و... آموزش داده خواهند 
شد، اما بعد از مدتی کارشناسان باید نواقص کتاب را برطرف 

کنند.« 

آموزگار مرد تربیت بدنی کم داریم
یکی از مش��کالت بزرگی که تربیت بدنی منطقة8 تهران 
از آن رنج می برد، کمبود شدید معلم ورزش مرد، به  خصوص 
برای دورة ابتدایی اس��ت. جعفری و جلیلی در این خصوص 
توضیحات مفصل��ی دارند. جلیلی می گوید: »مش��کل عمدة 
ما کمبود نیروی معلم ورزش اس��ت که به ش��دت به چش��م 
می آید. از وزارت آموزش و پرورش استدعا داریم در این قضیه 
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به کمک ما بیاید و مثل استان ها مشکل مناطق تهران را هم 
حل کنند.«

جعفری ادامه می دهد: »این مش��کل تقریباً در بیش��تر 
مناطق تهران به ویژه در دورة  ابتدایی وجود دارد که ش��اید با 
جذب نیروهای جدید و کارآمد حل ش��ود. جذب نیرو ظاهراً 
در اس��تان ها و حتی شهرس��تان های تهران انجام شده است 
اما تهران به خاطر کالن ش��هر بودنش محدودیت هایی دارد و 

نمی تواند این مشکل را حل کند. 
جلیلی وارد بحث می شود و می گوید:  »چیدمان معلمان 
ورزش در تهران اش��کال دارد. در س��ال های گذشته معلمان 
ورزش با حکم آموزگاری حتی در دورة متوسطه هم فعالیت 
 می کردن��د. در بخش خانم ها آن قدر جذب نیرو داش��تیم که 
االن آم��وزگار مازاد داریم. ام��ا در بخش آقایان کمبود وجود 
دارد؛ حاال یا عالقه مندی نبوده یا جذب نیرو اش��کال داشته 

است«. 
وی ادام��ه می دهد: »زمانی آن ق��در نیروی آموزگار زیاد 
شد که در دوره های راهنمایی و دبیرستان  هم مورد استفاده 
قرار گرفت. اما همین باعث ش��د برای بازگشت آموزگاران به 
دبستان ها مشکل به وجود بیاید. حال وقتی بحث ساماندهی 
این مشکل مطرح می ش��ود و برای همة  درس ها نیرو جذب 

می شود، متأسفانه تربیت بدنی آخر صف قرار می گیرد«.
جلیلی که 21 س��ال پیش کاپیت��ان تیم فوتبال جوانان 
پرس��پولیس بوده است در همین زمینه می گوید: »متأسفانه 
گروه بندی ها بر اس��اس نیازها انجام نمی شود. یعنی ابتدا به 
دبیرستان معلم ورزش می دهند، بعد راهنمایی و اگر معلمی 
مان��د به ابتدایی داده می ش��ود. در صورتی که باید بر عکس 
باشد. دورة ابتدایی باید گروه یک باشد. یعنی ابتدا باید دورة 
ابتدایی را س��اماندهی کنیم، بعد اگر نیروی مازاد باقی ماند، 

به راهنمایی و دبیرستان بدهیم. 
جلیل��ی می افزاید: »مش��کل بعدی بح��ث حق التدریس 
اس��ت که در دورة  ابتدایی پرداخت نمی شود. اگر این مشکل 
هم حل شود، می توان در بحث جذب نیرو برای ادارة  ابتدایی 

حرکت بزرگی کرد«.
جعف��ری که روزگاری ن��ه چن��دان دور داور بین المللی 
فوتبال بوده اس��ت و حاال به عنوان م��درس و ناظر داوری با 
فدراسیون فوتبال همکاری می کند، می گوید: »کمبود نیروی 
مرد و امکانات ورزش��ی از مهم ترین مشکالت ماست. دربارة 
 امکان��ات هم باید بگویم، گاهی ادارات کل س��رانة ورزش��ی 
مش��خصی به مناط��ق اختصاص می دهند و م��ا بین مدارس 
تقس��یم می کنیم. در ای��ن صورت مدیر مدرس��ه با توجه به 
نیاز مدرس��ه اش و با نظارت ما س��رانه را هزینه می کند. این 

اتفاق ه��م در حالی 
بهتر خواهد ش��د که 

س��رانه معین باشد و با 
نظارت م��ا، مدیر آنرا در 

زمینة ورزش مدرسه هزینه 
در خصوص  جلیل��ی  کن��د«. 

مدارس می گوید:  ورزش  امکانات 
»مشاهده ش��ده که مدارس خودشان 

اقدام ب��ه خرید دروازة هندب��ال یا فوتبال 
می کنند و خودش��ان هم در حیاط مدرسه نصب 

می کنن��د. اما ب��رای جلوگیری از اتفاقات تل��خ حتماً باید 
دروازه ها ایمن سازی شوند. پایه های دروازه ها محکم شوند و 
دور میله ها فوم گذاشته شود که همة این ها هزینه بر خواهند 
بود. حال اگر مدیر مدرسه توانایی هزینه کردن داشته باشد، 
انج��ام می دهد و اگر هم نداش��ته باش��د کار را رها می کند. 
البته در منطقة ما تعدادی از مدیران مدارس که خودش��ان 
عالقمند به ورزش اند، تمام کارهای مربوط به ایمن س��ازی را 

انجام می دهند و این موضوع را جدی می گیرند«. 
ام��ا باز هم برمی گردیم به بحث کمبود معلم ورزش و این 
که با تغییر نظام آموزشی مشکالت جدیدی در این خصوص به 
وجود خواهد آمد.  جعف��ری می گوید: »با اجرای طرح 6-3-3 
که درس تربیت بدنی هم از آن بی نصیب نخواهد ماند، مشکالتی 
به وج��ود می آید. این طرح اکنون اجرا ش��ده اس��ت،  اما اجرای 
درست  آن ظرایف خاص خودش را دارد. االن یک سال به دورة 
ابتدایی اضافه شده، اما هنوز طرح درس کالس ششم به ما ارائه 
نشده است. به عالوه، با همین اضافه شدن یک پایه، بحث کمبود 

آموزگار جدی تر هم می شود«. 
جلیلی در پای��ان می گوید: »با طرح س��اماندهی معلمان 
ورزش باید 12ساعت از وقت کاری معلمان راهنمایی را به سال 
ششم ابتدایی اختصاص دهیم. از طرف دیگر، چون معلم ورزش 
در دورة ابتدایی پنج س��اعت و در دورة  راهنمایی و دبیرس��تان 

شش ساعت کالس دارد، اشکاالتی به وجود خواهد آمد«.
 

تعداد مدارس منطقة 8 آموزش و پرورش

دبستان                              پسرانه37            دخترانه 35

راهنمایی                            پسرانه 25           دخترانه 23

دبیرستان                           پسرانه 28         دخترانه 25

)فقط دولتی(

)دولتی و غیر انتفاعی(

)دولتی و غیر انتفاعی(

روزگاری نه چندان دور زنگ 
ورزش توسط درس های دیگر 
و معلمان درس های ریاضی، 
علوم و ... اشغال می شد، اما 
اکنون برای جلوگیری از این 
اتفاق نظارت های ویژه ای 
صورت می گیرند
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روش زندگـــــي   سالم

علیرضا رمضاني
 استادیار دانشگاه تربیت دبیر 
شهید رجایي 

مقدمه
اضافـــــه وزن«  «
بیماري مزمني اسـت که 
شـیوع آن در کشـورهاي 

حـال  در  و  توسـعه یافته 
توسـعه رو به افزایش است و 

آمده اسـت. به صورت یک معضل بهداشتي در 
در حـال حاضر بیماري هاي قلبيـ  عروقي از مشـکالت بزرگ 
سـالمتي و اجتماعي در ایران هسـتند و بنا به گزارش وزارت 
بهداشت و درمان، شایع ترین علت مرگ  و میر در کشور محسوب 
مي شـوند. »سازمان جهاني بهداشت«، سبک زندگي غیرفعال 
و مصرف رژیم غذائـي داراي چربي و کالري زیاد را علت اصلي 

همه گیري چاقي اعالم کرده است. 
ارتقاي سطح سالمتي به مثابه محور توسعة جوامع، پذیرفته 
شـده و با توجه به اهداف »منشور سالمت اوتاوا«، هدف نهایي 
تمامـي دولت هاسـت. در واقع، از زماني که بشـر فرهنگ ها را 
توسعه داد و در چارچوب آن ها شروع به عمل بر مبناي مقیاسي 

از ارزش هـا کـرد، 
ایـن  بـه  همـواره 
اندیشـیده  موضـوع 
اسـت. آنچـه کـه در حیطة 
رضایتمنـدي از زندگي مـورد قبول 
تمامي متفکران اسـت، احساس سالمت و خوب 
بودن است. تنها با این احساس بشر مي تواند پویا و سازنده باشد 
و خالقیت هایش را به منصة ظهور برساند. به طور کلي مي توان 
گفت کیفیت زندگي فقط از نظر فرد مشـخص مي شود. اگرچه 
کیفیت زندگي را مي توان به طور کلي با عبارت شادي یا رضایت 
تعریف کرد، اما این دریافت کلي به وسـیلة جنبه هاي مختلف 
زندگي فرد تحت تأثیر قرار مي گیرد. رضایت هر فرد از زندگي، 
به وسـیلة درك او از شرایط کنوني اش، در مقایسه با انتظارات، 

آرزوها و شرایط دلخواه و ایده آل او تعیین مي شود. 

کلیدواژه ها: اضافه وزن، سـبک زندگي، زندگي سـالمت 
محور، اصالح عادات تغذیه اي، درمان چاقي، تحرك منظم بدني

عباس نظریان مادواني
 عضو گروه آموزشي دانشکدۀ 

تربیت بدني و علوم ورزشي دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایي

آموزشی
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مفهوم، دیدگاه ها و پیشینة سبک زندگي
اخیراً مطالعات جامعه ش��ناختي مربوط به س��بک زندگي 
س��المت مح��ور توج��ه بس��یاري از جامعه شناس��ان، از جمله 
جامعه شناسان پزشکي را به خود جلب کرده است. نگاهي دقیق به 
آثار و پیشینة این مفهوم نشان مي دهد که جامعه شناسانی چون 
ماکس وبر1 ، گیدنز2، بوردیو3 و کاکرام4 به این موضوع پرداخته اند. 
به نظر گیدنز جهت گیري جامعه شناس��ي معاصر به س��مت 
پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزة مصرف و فعالیت هاي سبک 
زندگي در ش��کل دادن به هویت شخصي و جمعي است. آنتوني 
گیدن��ز در مورد مدرنیته و وضعی��ت زندگي اجتماعي حاصل از 
انقالب صنعتي صحبت مي کند که سبک هاي زندگي را تحت تأثیر 
ق��رار مي دهد. به نظر وي، مدرنیته احتم��ال خطر را در بعضي از 
حوزه ها و سبک هاي زندگي کاهش مي دهد )مثل پیشرفت علم 
پزشکي و فناوري هاي بهداشتي و از بین رفتن بیماري هاي عفوني 
و واگی��ردار(، ولي در عین ح��ال عوامل خطرآفرین نوین و کاماًل 
ناش��ناخته اي را نیز به همان حوزه ها وارد مي کند )بیماري هاي 

مزمن و غیرواگیردار، ایدز، اعتیاد، سکته و سرطان(. 
در کل از نگاه گیدنز، سبک زندگي فرد، انعکاسي از تجربیات 
زندگي، موقعیت، ارزش ها، نگرش ها و انتظارات اوست. در جوامع 
سنتي، به ویژه در کشورهایي که فرهنگ جمع گرایي در آن ها غالب 
است، گزینه هاي مصرف افراد به شدت تحت تأثیر طبقة اجتماعي، 
خانواده و اطرافیان است. اما در جوامع مدرن، مصرف کنندگان در 
انتخاب کاالها، خدمات و فعالیت هایي که به واس��طة آن ها خود 
را تعریف مي کنند، آزاد هس��تند. هر فرد با انتخاب مجموعه اي 
از کاال و خدمات، در واقع ابراز مي دارد که چه کس��ي اس��ت، چه 
ماهیتي دارد، به چه چیزي عالقه مند اس��ت و جزو کدام گروه از 

افراد شناخته و دسته بندي مي شود. 
کاکرام، از جامعه شناس��ان پزشکي معاصر نیز معتقد است 
که س��بک زندگي س��الم، مجموعه انتخاب هایي اس��ت که فرد 
بنابر موقعیت اجتماعي خود برمي گزیند و این انتخاب ها برآمده 
از موقعیت س��اختاري و موقعیت فردي وي هستند. در حقیقت 
فرصت هاي زندگي هر ش��خص به وس��یلة موقعیت اجتماعي و 
ویژگي ه��اي گروه هاي منزلتي ویژه تعیین مي ش��ود. در تعریف 
کاکرام از سبک زندگي سالم، شاهد ترکیب دو مفهوم »انتخاب« 
و »موقعی��ت« هس��تیم. زیرا به عقیدة وي، س��بک هاي زندگي 
س��الم، الگوهایي جمعي از رفتارهاي مرتبط با سالمتي و مبتني 
بر انتخاب هایي هس��تند که افراد بر حس��ب ش��رایط اجتماعي 
و زیستی ش��ان در دس��ترس دارند. رفتارهاي تولید شده از این 
گزینش ها مي تواند نتایج مثبت و یا منفي روي بدن و فکر داشته 
باشند، اما با وجود این، الگویي فراگیر از سالمتي را شکل مي دهند 

که سبک زندگي را مي سازد. 
از دی��دگاه ماکس وبر، »س��لوک زندگ��ي« و »فرصت هاي 
زندگ��ي«، دو مؤلفة اساس��ي زندگي اس��ت. س��لوک زندگي به 
انتخاب هایي اش��اره دارد که افراد در گزینش سبک زندگي شان 

دارند. وبر فرصت هاي زندگي را به عنوان مطلق فرصت مورد توجه 
قرار نمي دهد. بلکه آن ها را فرصت هایي مي داند که افراد به دلیل 
موقعیت اجتماعي شان از آن ها برخوردار مي شوند. مهم ترین سهم 
وبر در مفهوم سازي سبک زندگي، تقابل دیالتیک بین »انتخاب ها« 
و »فرصت ها« اس��ت. به طوري که اگر هر یک از این ها دیگري را 
از بین ببرد، مي تواند در نتیجة س��بک زندگي مؤثر باشد. یعني 
افراد سبک زندگي خود را انتخاب مي کنند و فعالیت هایي را که 
مشخصة آن است، انجام مي دهند. اما انتخاب هاي آن ها به وسیلة 

موقعیت اجتماعي شان تحت تأثیر قرار مي گیرد. 
به نظر وبر سبک هاي زندگي سالمت محور، الگوهایي جمعي 
از رفتار مرتبط با س��المت اند و بر انتخاب هایي مبتني هس��تند 
که طبق فرصت هاي زندگي در دس��ترس م��ردم قرار دارند. این 
فرصت ها عبارت اند از: طبقه، سن، جنس، قومیت و دیگر متغیرهاي 
ساختاري مناسب که انتخاب هاي سبک زندگي را شکل مي دهند. 
این انتخاب ها شامل تصمیم در مورد سیگار کشیدن، مصرف الکل، 
رژیم غذایي، ورزش و اموري مشابه این هاست. رفتارهاي منتج از 
کنش متقابل بین انتخاب ها و فرصت ها مي توانند نتایج بهداشتي 

مثبت و یا منفي داشته باشند. 

نوجواني و تأثیر تعیین کنندگي سبک زندگي
نوجواني دوره اي مهم و حیاتي است که با تغییرات جسمي، 
عاطفي، ذهني و تکاملي همراه است و فرد را براي ورود به مرحلة 
بزرگ سالي آماده مي کند. مجموعة این تغییرات و تأثیر آن ها بر 
رفتارهاي نوجوان، س��بک زندگي او را تشکیل مي دهد. بسیاري 
از عادت هاي سالم و یا ناسالم در این دوران شکل مي گیرند و به 
دوره هاي بعدي زندگي نیز تسري مي یابند. بدین ترتیب، افزایش 
شیوع رفتارهاي مخاطره آمیز در دوران نوجواني نگراني هایي جدي 
را براي متولیان بهداشت جامعه در اکثر جوامع ایجاد کرده است.

تحقیقات نشان مي دهند که بین اضافه وزن دوران کودکي و 
بزرگ سالي رابطة نزدیکي وجود دارد. زیرا عادات غذایي و الگوي 
فعالیت جسمي در س��ال هاي اولیة زندگي تثبیت مي شود و در 
سایر دوره ها نیز ادامه مي یابد. امروزه اضافه وزن به ویژه در کودکان 
به ص��ورت اپیدمي درآمده و در گروه 12-6 س��ال، اضافه وزن به 
بیش از دو برابر رس��یده است. طبق آمار مرکز تغذیه و بهداشت 
ملي در سال 2006، تقریباً 13 درصد کودکان 12-6 سال اضافه 
وزن دارند. این مي تواند ناشي از عادات نامطلوب جاري در شیوة 
زندگي کودکان و نوجوانان باش��د. ع��ادات مذکور عالوه بر اینکه 
تهدیدي براي سالمتي این گروه سني آسیب پذیر تلقي مي شوند، 
کشورها را در معرض خطر همه گیري اضافه وزن و چاقي طي دو 

دهة آینده قرار مي دهند. 
اضافه وزن داراي عوارض کوتاه مدت و بلند مدت اس��ت. از 
عوارض کوتاه آن، کاهش اعتماد به نفس و از عوارض بلند مدت آن 
مي توان به بیماري هاي قلبي � عروقي در کودکان سنین مدرسه 
اش��اره کرد. در س��ال هاي اخیر در کشور ما نیز همانند بسیاري 
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از کش��ورهاي در حال توسعه، از یک سو 
فعالیت جسماني کودکان و نوجوانان رو به 
کاهش گذاش��ته و از سوي دیگر تماشاي 
تلویزیون و بازي هاي رایانه اي و نیز مصرف 
مواد غذایي پرکالري افزایش یافته اس��ت. 
اکثر افراد داراي اضافه وزن، اطالعات کمي 
در مورد درمان و پیامدهاي مرتبط با اضافه 
وزن دارند. دیده شده است که درک بیمار 

مي تواند نقش بس��یار مهمي در ارتقاي سالمت وي داشته باشد. 
لذا آموزش تغذیة مناس��ب و افزایش فعالیت فیزیکي در مدارس 
و مؤسسات عمومي و غیره از روش هاي مناسب براي پیشگیري 
از اضافه وزن در کودکان س��نین مدرس��ه محسوب مي شوند. به 
عبارت دیگر، اصالح س��بک زندگي اصلي مهم براي درمان مؤثر 
کاهش وزن است. الزمة نگه داري طوالني مدت وزن مطلوب، بعد 
از کاهش وزن، تغییر در ش��یوة زندگي است. این روش بهترین و 
اقتصادي ترین روش براي کاهش وزن به ش��مار مي رود. الزم به 
ذکر اس��ت که تغییر رفتار به زمان نی��از دارد و معموالً به تدریج 

اتفاق مي افتد. 

فعالیت بدني منظم و تغذیة مناسب
یکي از عوامل مهم و اثرگذار در ارتقاي سطح کیفیت زندگي، 
تحرک منظم بدني است. در واقع، کم تحرکي یکي از عوامل اصلي 
مرگ هاي ناش��ي از بیماري هاي عروقي کرونر به شمار مي آید. بر 
اس��اس نتایج تحقیقات، ورزش منظم روزانه، کالري و چربي ها را 
مي سوزاند، ظرفیت تنفسي را افزایش مي دهد، باعث سهولت هضم و 
دفع مي شود و در درمان افسردگي و اضطراب نیز نقش مهمي دارد. 
نتایج مطالعات حاکي از تأثیر مثبت فعالیت هاي جسماني 
منظم بر ارتقاي سطح سالمت و کیفیت زندگي و روي بیماري هایي 
نظیر بیماري هاي قلبي، پوکي اس��تخوان، بیماري هاي کلیوي و 
بیماري هاي کبدي است. به نظر مي رسد ارتباط فعالیت هاي بدني 
منظم و تأثیر آن بر درک مثبت از زندگي و ارتقاي سطح کیفیت 
زندگي، دربارة جمعیت غیر بیمار کشور به بازنگري جامع تري نیاز 

دارد. 
هدف از اصالح سبک زندگي، انجام اصالحات الزم در عادات 
تغذیه اي، فعالیت هاي فیزیکي و سایر رفتارهاي مؤثر بر اضافه وزن 

است. این امر بر پایة یکي از چهار راهبرد زیر استوار است:
1. دادن آگاهي به فرد در مورد عادات غذایي و انجام فعالیت. 

2. اصالح و کنترل محرک هایي که غذا خوردن را تحت تأثیر قرار 
مي دهند. 

3. توس��عة اصول و تکنیک هاي غذا خوردن براي کنترل سرعت 
خوردن.

4. تشویق و ایجاد تقویت مثبت به منظور تثبیت و ایجاد انگیزه 
براي کاهش وزن در کودکان.

طي 30 س��ال گذش��ته، توصیه هاي 
»انجمن علمي تغذیة کودکان آمریکا« در 
مورد نحوة کنترل وزن، مبتني بر برنامه هاي 
آموزش��ي بوده است. در س��ال هاي اخیر، 
توجهات ویژه اي به برنامه هاي آموزش��ي 
براي افراد داراي اضافه وزن معطوف شده 
است. در این راستا مي توان با به کارگیري 
روش هاي غیر تهاجمي و از طریق آموزش 
شیوة صحیح زندگي به کودکان سنین مدرسه و با ارائة رفتارهاي 
صحیح بهداشتي � تغذیه اي و بهبود بهداشت خانواده، به کاهش 
وزن کودکان کمک کرد و حتي مانع عود مجدد آن شد. به همین 
دلیل راهبردهاي ارتقاي سالمتي شامل اقدامات رفتاري با هدف 
اصالح عادات تغذیه اي و افزایش فعالیت فیزیکي، اصل ضروري در 

پیشگیري و درمان چاقي محسوب مي شوند. 
به نظر مي رسد هر چه افراد دانش بیشتري دربارة وضعیت 
تغذیه  و نحوة اصالح و تعدیل آن داش��ته باشند، به تغییر رفتار 
مناسب تري مطابق با الگوهاي بهداشتي و درماني دست مي یابند. 
بنابراین پیشنهاد مي شود آموزش فعالیت هاي بدني منظم، تغذیة 
مناسب و موارد بهداشتي در مدارس در اولویت برنامه ها قرار گیرد. 
زیرا مدارس همیشه و در همة جوامع به عنوان محیطي مناسب 
براي آموزش و فراهم آوردن زمینة الزم براي پیروي کردن از سبک 
صحیح زندگي مطرح ش��ده اند. از سوي دیگر، با توجه به این که 

فرزندان بهترین پیام رس��ان به والدین هستند، بنابراین لزوم 
مداخالت بنیادي وسیع براي آشنا کردن کودکان و نوجوانان 

جامعة ما با اصول صحیح شیوة زندگي 
س��الم و فراه��م آوردن امکانات 

مناس��ب عمل��ي در این 
زمینه ضروري است.

نتیجه گیري
س������بک 
زن���������دگي، 
ي  لیت ه��ا فعا

معمول  و  ع��ادي 
روزانه است که افراد 

زندگ��ي  در  را  آن ه��ا 
خود ب��ه طور قابل قبول 

پذیرفته ان��د، به طوري که 
روي  فعالیت ه��ا  ای��ن 

س��المت اف��راد تأثیر 
با  فرد  مي گذارن��د. 

انتخ��اب س��بک 
مناسب  زندگي 

به نظـر وبر سـبک هاي زندگي 
سالمت محور، الگوهایي جمعي 
از رفتار مرتبط با سـالمت اند و 
بر انتخاب هایي مبتني هستند 
که طبق فرصت هاي زندگي در 

دسترس مردم قرار دارند
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ب��راي حف��ظ و ارتقاي س��المتي خود و 
پیش��گیري از بیماري ها، فعالیت هایي از 
قبیل رعایت رژیم غذایي مناسب، خواب 
و فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم 
مصرف س��یگار و الکل و ایمن س��ازي در 
مقاب��ل بیماري ها را انج��ام مي دهد. این 
مجموعه سبک زندگي را تشکیل مي دهد. 
سالمتي مس��تلزم ارتقاي سبک زندگي 
بهداش��تي اس��ت. اهمیت سبک زندگي 
بیش��تر از آن نظر است که روي کیفیت 

زندگي و پیشگیري از بیماري ها مؤثر است. براي حفظ و ارتقاي 
سالمتي، تصحیح و بهبود سبک زندگي ضروري است. 

ب��ا توجه به جوان ب��ودن جامعة ایران و وج��ود ارتباط بین 
چگونگ��ي گ��ذران دورة نوجوان��ي و س��المت جامع��ه در دورة 
بزرگ سالي و سالمندي، شناسایي سبک زندگي نوجوانان مي تواند 
به پیشگیري از بیماري هاي سنین سالمندي کمک کند. نتایج 
مطالعات روي س��بک زندگي در ایران به وی��ژه بین نوجوانان و 
جوانان قابل توجه و تأمل اس��ت و به انجام بررسي هاي بیشتر و 
برنامه ریزي مسئوالن امر در سطح کالن به منظور برطرف شدن 
مشکالت ذکر شده در س��بک زندگي نیاز دارد. برنامة آموزشي 
مدارس در خصوص آموزش بهداش��ت در جهت باال بردن سطح 
آگاهي، ایجاد رفتارهاي بهداشتي مثبت، تصحیح سبک زندگي و 
در نهایت ارتقاي سالمت جامعه نقش مؤثري ایفا 

مي کند. 
ب��ا توجه به نتای��ج مطالعات 
پیش��نهاد مي ش��ود، از طریق 
بازنگ��ري در برنامه ه��اي 
و  بهداش��ت  درس��ي 
تربیت بدني در سطح 
رفتارهاي  مدارس، 
س��بک  صحی��ح 
زندگ��ي در زمینة 
مصرف مواد غذایي 
مرتبط با پیش��گیري 
از بیماري ه��ا، اهمیت 
فعالیت بدني و ورزش 
و دوري از عادات مّضر 
)اس��تعمال سیگار، 
ال��کل،  مص��رف 
اس��تفاده از رژیم 
غذای��ي الغري و 
داروي الغري( 

آموزش داده شود. همچنین ضروري 
اس��ت این موارد در محتواي درس��ي 
دانش آموزان گنجانده شود. از طریق 
طراح��ي و اجراي محت��واي جدید و 
مناسب ساعات ورزش براي دوره هاي 
گوناگون تحصیلي و اختصاص فضا و 
امکانات مناس��ب ورزشي به مدارس، 
مي توان گامي مثبت در جهت افزایش 
فعالیت ورزشي هدفمند دانش آموزان 
برداش��ت. از آنجا که وس��ایل ارتباط 
جمع��ي به خصوص تلویزی��ون، مهم ترین راه کس��ب اطالعات 
بهداشتي است، سبک زندگي سالم، رفتارهاي صحیح بهداشتي و 
ارتقاي سالمت از این طریق به همة افراد جامعه آموزش داده شود 

تا در نهایت جامعة سالم تري داشته باشیم. 
پیشنهاد مي شود پژوهشي تحت عنوان »ارزیابي تأثیر آموزش 
رفتارهاي س��بک زندگ��ي مرتبط با پیش��گیري از بیماري هاي 
بزرگ س��الي بر عملکرد افراد جامعه« به خصوص نوجوانان انجام 
گیرد. همچنین مطالعات طولي نیز در زمینة بررسي سبک زندگي 

نوجوانان ضروري به نظر مي رسد. 

پي نوشت
1. Max Weber
2. Antony Gidense
3. Bourdeu
4. Cockerham

منابع
1. اصفهاني، نوشین )1381(.»تأثیر ورزش بر سالمت رواني در بعد جسماني، 
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دیابت و لیپید ایران. بهار 1389. دورۀ 9. شمارۀ 3.
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در سـال هاي اخیر در کشور ما نیز 
همانند بسـیاري از کشورهاي در 
حال توسـعه، از یک سـو فعالیت 
بدنـی کـودکان و نوجوانـان رو به 
کاهش گذاشـته و از سـوي دیگر 
تماشـاي تلویزیـون و بازي هـاي 
رایانـه اي و نیز مصرف مواد غذایي 

پرکالري افزایش یافته است
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اشاره
تربیت بدني به مثابه یکي از حوزه هاي یادگیري در میان 
سایر رشته هایي که در مدارس تحصیل مي شوند، دیر زماني 
اسـت که جاي خود را باز کرده. این حوزۀ یادگیري بي کم و 
کاست در دیدگاه جمیع فیلسوفان تربیتي جایگاه ویژه اي 
داشـته است و آنان در مجموع به اهمیت تربیت بدني نه به 
مثابه بدن، بلکه تربیت بدنی به مثابه یکي از عناصر وجودي 
انسـان اشـاره کرده و بهـا داده اند. در کنار اندیشـه ورزان 
تربیتي، سیاست گذاران و مربیان تعلیم و تربیت نیز توجه و 
تعلیم و تربیت بدني را مهم انگاشـته اند. امروز، تربیت بدني 
بـه مثابه یکـي از حوزه هـاي یادگیري و در دایـرۀ فعالیت 
نظام هـاي آموزشـي مدرسـه اي و دانشـگاهي، از جانـب 
یافته هاي نوین مغزپژوهي نیز مورد تأیید و تأکید است. در 
مغزپژوهي هاي نوین، تربیت بدني هم به ذاته و هم به صورت 

.1]Ceri،2007[ کارکردي ارزشمند انگاشته مي شود
بـر پایة اهمیتي که تربیت بدنـي دارد و به طور مختصر 
به آن اشـاره شد، همة کشـورهای جهان به استثناي چند 
کشور کوچک، نظیر ترکمنستان، تربیت بدني را در ساختار 
برنامة درسـي ملي و منطقه اي خود گنجانده اند و به آن بها 
مي دهند. بیشـتر کشـورهاي پیشـرفته براي تربیت بدني 
چونان سایر رشـته ها و حوزه هاي یادگیري، استانداردهاي 
ملي و منطقـه اي منظور کرده اند. بسـیاري از کشـورهاي 
جهان اول، تربیت بدني را جزو حوزه هاي یادگیري مي دانند 
که فرصت مناسبي را براي جهاني شدن و ایجاد فرصت هاي 

جهاني اندیشي فراهم مي آورد. 
در ادامه، چیسـتي برنامة درسي ملي، منظور از برنامة 
درسي ملي در ایران، و جایگاه تربیت بدني در برنامة درسي 

ملي ایران تبیین مي شود. 

کلیدواژه ها: تربیت بدني برنامة درسي ملي

مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایيدکتر افسانه سنهمدرس دانشگاه تهران دکتر محرم آقازاده 

ـــــــاع  اط
رســــانی
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برنامة درسي ملي چیست؟ 
رودلف2 )1977( مي گوید: »برنامة درس��ي جایي اس��ت 
ک��ه در آن مي گویی��م کیس��تیم.« برنام��ة درس��ي ملي، نما 
و جل��وة ملموس آرزوها و آمال تربیتي در س��طح ملي اس��ت 
]Aghazadeh,2006[. از برنامة درس��ي به مثابه نقش��ه اي 
یاد مي شود که نظریه ها، باورها و ایده هاي مربوط به تحصیل، 
یادده��ي � یادگیري و دانش را در برمي گیرد. برنامة درس��ي 
مل��ي به گونه اي تدوین مي ش��ود که بتوان��د آموزش و پرورش 
پایه را براي همة جمعیت دانش آموزي کش��وري فراهم آورد. 
براي رس��یدن به این مقصود، در برنامة درس��ي براي عملکرد 
دانش آموزان اس��تاندارهاي ملي در نظر گرفته مي شود. به طور 

معمول، استانداردها درس به درس تهیه مي شوند. 
در تدارک استانداردها کف یا حد پایین عملکرد یادگیرنده 
مورد توجه قرار مي گیرد و امکانات اجراي برنامة درس��ي هم 
مطابق با حداقل ها تنظیم و تأمین مي ش��ود. در کش��ورهایي 
که چنین رخدادي متداول است، استدالل مي کنند کسي که 
فراتر از اس��تانداردهاي برنامة درس��ي خدمتي را مطالبه کند، 
باید رأساً به تأمین آن دست یازد. به هر روي، در بیشتر موارد 
در برنامة درسي برخي مجوزهاي قانوني تعیین مي شوند که به 
معلمان اجازه مي دهند، تعدیل هایي را بنا به ضرورت در برنامة 
درسي پدید آورند تا برنامه براي یادگیرندگان متناسب تر شود. 
بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه داراي نظام 
برنامة درس��ي متمرکز هستند. متمرکز بودن برنامة درسي به 
این معناس��ت که برنامة درسي ملي از جانب دولت تهیه و در 

اختیار مدارس قرار مي گیرد. 
دلیل عمدة طرفداران وجود برنامة درسي ملي آن است که 
برنامة درسي ملي سبب مي شود در سطح کشور نظام یکساني 
حاکم باش��د و به دانش آموزان کمک شود به حدود پیشرفت 
مورد انتظار در سطح کشور برسند. دلیل دیگر در این خصوص 
دلیل اقتصادي اس��ت. کساني که این مورد را مطرح مي کنند 
بر این باورند که وجود برنامة درسي ملي سبب مي شود هزینه 
و سرمایه گذاري دولت منطقي تر شود. به سخني دیگر، در این 
صورت است که دولت به هزینه و عواید ناشي از سرمایه گذاري 
خود آگاهي مي یابد. افزون ب��ر این، عده اي دیگر از طرفداران 
وجود برنامة درس��ي ملي، لزوم برنامة درسي ملي را در پیش 

گرفتن ارزش هاي مورد وفاق، میراث فرهنگي و زبان مشترک 
مي دانند؛ یعني همان چیزهایي که به زعم طرفدارانش عاملي 
 Eryamanand Genc , in[ براي پرورش هویت ملي است

 .]601-600:kridel
طراح��ي و تدوی��ن »س��ند برنامة درس��ي مل��ي« نوعي 
سیاس��ت گذاري عمومي و کلي در حوزة برنامه ریزي درس��ي 
اس��ت. از نظر المبي3 )2001( تدوین چارچوب برنامة درسي 
ملي نوعي هدایت ملي اس��ت در م��ورد آنچه که باید آموخته 
شود، چگونگي آموختن، روش هاي ارزشیابي و پیامدهاي مورد 
انتظار. داوکینز4 )1988( سند برنامة درسي ملي را چارچوب 
عمومي و مش��ترک برنامة درس��ي جامعه تعریف مي کند که 
در آن، مالک هایي براي تعیی��ن محتوا در حوزه هاي متفاوت 
موضوع��ي، مالک هایي براي ارزش��یابي می��زان تحقق اهداف 
برنامة درس��ي و چارچوبي براي طراحي برنامه هاي درس��ي و 

اقدامات آموزشي به بهترین وجه فراهم مي آید. 
بچر5 )1989( برنامة درس��ي ملي را برنامه اي مي داند که 
صرفاً جنبة تجویزي دارد و کاربست آن داراي الزام قانوني است. 
برخي محققان مانند بردي6 )1994( گرایش به طراحي »برنامة 
درسي ملي« را اساساً به عنوان نوعي تمایل به »تمرکزگرایي«7 
تعریف مي کنند که به استانداردس��ازي8 برنامه هاي درسي در 
جامعه مي انجامد. عموماً در کش��ورهاي داراي سیستم فدرال 
اقدام قابل توجهي نس��بت به آزادي عم��ل ایالت ها و مناطق 
محلي و حتي مدارس براي تعیین و س��ازماندهي برنامه هاي 
درس��ي وجود دارد. ب��ا این همه، ایالت ها و مناطق آموزش��ي 
تعیین کنندة اقدامات آموزش��ي و برنامة درسي خود هستند و 
جنبه هاي عمومي و ملي در برنامه ریزي هاي درسي مورد توجه 

.]1994,Hansen[ قرار مي گیرند
در کشورهایي مانند استرالیا، کانادا، ولز، نیجریه و خیلي 
کشورهاي دیگر، مناطق آموزشي بر اساس رهنمودهاي سند 
برنامة درسي ملي به برنامه ریزي درسي مي پردازند و در عین 
ح��ال، یک کمیتة نظارتي به ط��ور جدي بر فعالیت ها نظارت 
مي کند تا برنامه ریزي درس��ي در س��طوح ایالت ها در مس��یر 
چارچوب هاي ملي قرار گیرد. ]Hans,1998[. در ولز س��ند 
برنامة درس��ي ملي مبناي فعالیت هاي جاري آموزش��ي است 
و به مدارس در تعیین بودجه، مدیریت مدرس��ه، اس��تفاده از 

بر پایة اهمیتي که تربیت بدني دارد و به طور مختصر 
به آن اشاره شد، همة کشورها جهان به استثناي 

چند کشور کوچک، نظیر ترکمنستان، تربیت بدني 
را در ساختار برنامة درسي ملي و منطقه اي خود 

گنجانده اند و به آن بها مي دهند
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خدم��ات تخصص��ي و حرفه اي و به کارگیري نیروي انس��اني 
مسئولیت داده مي شود. شوراي تعلیم و تربیت کشور استرالیا 
هشت حوزة یادگیري را در سند برنامة درسي ملي کشور تحت 
عنوان درس هاي زبان انگلیسي، ریاضیات، مطالعات اجتماعي و 
محیطي، زبان هاي غیر انگلیسي، علوم، فناوري، هنر و بهداشت 
مورد توجه قرار داده اس��ت. در این کش��ور ه��ر ایالتي برنامة 
درسي خاص خود را تهیه مي کند و یک سیستم نظارتي جدي 
فعالیت ها را در س��طح مناط��ق و ایالت ها کنترل مي کند تا با 

.]2005,Reid[ .رهنمودهاي مرکزي و ملي هماهنگ باشند

منظور از برنامة درسي ملي در ایران چیست؟
براي آشنایي با برنامة درسي ملي هر کشوري کافي است 
روي چند نکته تمرکز داشت: تعریف برنامة درسي ملي، هدف 
غایي نظام تعلیم و تربیت و الگوي هدف گذاري آن. در ادامه هر 

سه مورد اشاره شده را شرح مي دهیم. 

تعریف برنامة درسي ملي
در ایران، برنامة درسي ملي سندي دانسته شده است که 
نقشة کالن برنامة درسي و چارچوب نظام برنامه ریزي درسي 
کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوري 
اس��المي ایران تعیین و تبیین مي کند ]س��ازمان پژوهش...، 
1390:11[. در واقع در چارچوب این س��ند انتظار مي رود که 
هدف غایي نظام تعلیم و تربیت که »دست یابي متربي به مراتبي 
از ق��رب الي اهلل، خالفت اله��ي، عبودیت خدا و حیات طیبه« 

]همان، ص 31[ تحقق یابد. 
در برنام��ة درس��ي ملي تالش ش��ده، از چارچوبي که در 
جدول 1 آمده اس��ت، براي هدف گذاري بهره گیري شود. این 
چارچوب از دو بعد عناصر و عرصه ها تش��کیل مي شود. عناصر 
چارچوب )تفکر و تعقل، ایم��ان، علم، عمل و اخالق( ناظر بر 
شاکلة وجودي انسان و س��طوح مورد توجه )ارتباط متربي با 
خود، خدا، خلق و خلقت( در آن ناظر بر گونه هاي ارتباطي هر 
انسان است که شاکلة وجودي او را تحت تأثیر قرار مي دهند و 

صورت بندي مي کنند. )جدول 1(.
معنا و مفهوم جدول 1 آن است که هر هدفي در هر حوزة 
یادگی��ري، خواه تربیت بدني یا علوم تجربي، باید در چارچوب 
هم گرای��ي عناصر و عرصه ها ش��کل بگیرد یا تدوین ش��ود. بر 
اس��اس ن��وع اهداف و س��طوح آن ها در هر ی��ک از دوره هاي 
تحصیلي، زم��ان آموزش، محتواي درس ه��ا، روش تدریس و 
روش ارزش��یابي درس ها مشخص مي شود. این موارد در سند 

برنامة درسي ملي ایران به تفصیل ارائه شده اند.
 

جایـگاه تربیت بدني در برنامة درسـي ملي 
ایران کدام است؟

در سند برنامة درسي ملي ایران، تربیت بدني به مثابه یک 
حوزة یادگیري میان رش��ته اي دیده شده است. یعني در این 
س��ند، تربیت بدني حوزة یادگیري مستقلي به شمار نمي آید، 
بلکه حوزة یادگیري س��المت هم بدان افزوده شده  است. این 
که تربیت بدني باید به مثابه حوزة یادگیري مستقلي مطرح یا 

جدول شماره1. الگوی هدف گذاری در سند برنامة درسی ملی ایران 

عرصه ها
عناصر

رابطه با خویشتن 
)با محوریت رابطه با 

خدا(

رابطه با 
خدا

 رابطه با خلق خدا
)سایر انسان ها( 

)با محوریت رابطه با خدا(

رابطه با خلقت 
)طبیعت و...( 

)با محوریت رابطه با 
خدا(

تفکر و تعقل
ایمان و باور مبتنی بر تفکر

علم، معرفت و آگاهی 
عمل 

اخالق )رفتارهای اخالقی+ ملکات 
نفسانی(

در سند برنامة درسي ملي ایران، تربیت بدني به مثابه 
یک حوزۀ یادگیري میان رشته اي دیده شده است. 

یعني در این سند، تربیت بدني حوزۀ یادگیري مستقلي 
به شمار نمي آید، بلکه حوزۀ یادگیري سالمت هم بدان 

افزوده شده است
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به صورت میان رشته اي نگریسته شود، هستة اصلي بحث هاي 
دراز دامني اس��ت که کارشناس��ان و عالقمندان و همچنین 
سیاس��ت گذاران آموزش��ي به آن پرداخته اند و این مجادالت 
نظري و عملي ادامه دارد. با این همه، این مقاله قصد پرداختن 
ب��ه بحث و مجادالت موج��ود را ن��دارد و از آن مي گذرد. در 
سند برنامة درسي ملي، حوزة یادگیري سالمت و تربیت بدني 

به صورت زیر آورده و تبیین شده است. 

حوزۀ یادگیري سالمت و تربیت بدني
حوزه س��المت و تربیت بدني به دنبال برقراري سالمتي 
کامل جسمي، رواني و ایجاد زمینه هایي در جهت شناساندن 
روش هاي درست فعالیت جسماني، ارتقاي توانایي هاي بدني، 
تبیین روش هاي تفریحي س��الم و ترویج بهداش��ت و اصول 

س��الم زیستن و پیشگیري از ایجاد بیماري و اختالل و 
معلولیت هاي اندامي و توانمندسازي افراد در تسلط بر 

رفتار خود و حفظ سالمت است. 
ضرورت و کارکرد حوزه: در آموزه هاي اس��المي، بدن 
انسان هدیه و امانتي الهي براي تکامل روح محسوب مي شود. 
حفظ بدن از خطرها و آس��یب ها و برقراري س��المت تکلیف 
دیني و الهي مي باش��د و در کالم معصومین علیهم السالم نیز 
بر این حقیقت تأکید شده است. سالمت و تربیت بدني عاملي 
اساسي و مؤثر در توسعة فردي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي 
و اقتص��ادي اس��ت و ابزاري ض��روري براي رش��د و پرورش 
انسان هایي سالم و توانمند جهت دست یابي به ابعادي ازحیات 

طیبه است. 
کسب صالحیت هاي اساس��ي این حوزه، متربیان را قادر 
مي سازد ظرفیت هاي جسمي، روحي و رواني خود را بشناسند، 
به آن اعتماد کنند و در جهت پرورش آن کوش��ا باش��ند. این 
آموزه ه��ا به متربیان کمک مي کنند که در قبال بهداش��ت و 
سالمتي خود مس��ئولیت  بپذیرند و به نقش خود در تضمین 
سالمتي جسمي و رواني و سالمت و نشاط فردي و اجتماعي، 

به خصوص سالمت خانواده اعتقاد داشته باشند. 
متربیان در خالل فعالیت هاي بدني یاد مي گیرند چگونه 
در قال��ب گ��روه کار کنن��د، اعتماد به نفس خ��ود را افزایش 
دهن��د، براي اوق��ات فراغت خ��ود برنامه ری��زي کنند، خطر 
کنند، در مس��ائل درگیر ش��وند و به کمک دیگران مسائل را 
حل کنند. س��المت و بهداش��ت موجب رفاه کامل جس��مي، 
روان��ي، اجتماع��ي، و معنوي و پیش��گیري از ایجاد بیماري و 
ضایعات و معلولیت هاي جس��مي، حس��ي، حرکتي، و موجب 
توانمندس��ازي فرد در تس��لط بر رفتار و حفظ سالمت خود و 

پیشگیري از کردارهاي پرخطر و بهبود 
مي شود. زندگي متربیان 

قلمرو حوزه: بهداشت و سالمت، و تربیت بدني و تفریحات 
سالم به عنوان موضوعات همبسته یک حوزه شناخته شده اند 
و اهداف مشترک بسیاري دارند. توجه به سطح کیفي زندگي 
و رش��د و تکامل ف��رد، اصول صحی��ح تغذی��ه، رعایت آداب 
بهداش��تي و کسب مهارت هاي ایمني از مهم ترین اهداف این 
حوزه مي باش��د. قلمرو این حوزة یادگیري، دو زیر حوزة اصلي 
سالمت و بهداشت و تربیت بدني و تفریحات سالم شامل موارد 

زیر است:
é مهارت هاي حرکتي و آمادگي جسماني،

é بازي ها و رشته هاي ورزشي،
é تفریحات سالم،

é اصول تغذیه سالم و متوازن،
é ایمني و پیش��گیري از آس��یب هاي فردي و جمعي در 

ابعاد و شرایط مختلف،
é مهارت هاي زیستي و بهداشت فردي و عمومي،

é نظام مراقبت از س��المت جسماني و رواني با تأکید بر 
سالمت فرد، خانواده و اجتماع،

é بهداشت بلوغ و سالمت نوجواني. 

جهت گیري هاي کلي در سـازماندهي محتوا و آموزش 
حوزه: 

این حوزه شامل دو قلمرو محتوایي سالمت و بهداشت و 
تربیت بدني و تفریحات سالم است که در سازماندهي محتواي 
آن در کلی��ة س��طوح تحصیلي باید ابعاد جس��ماني، عقالني، 

برنامة درسي 
ملي، نما و 

جلوۀ ملموس 
آرزوها و آمال 

تربیتي در 
سطح ملي 

است
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جدول 2. میانگین ساالنة زمان رسمی اجرای برنامة درسی(
)حوزۀ یادگیری سالمت و تربیت  بدنی پایه های اول تا سوم ابتدایی(

زمان   

حوزۀ یادگیری 

زمان در وضع 

موجود)ساعت 60 

دقیقه ای(

 زمان حداقلی در وضع جدید)ساعت 60 دقیقه ای(

جمع زمان
٪10 زمان کل در اختیار زمان غیرکالسیزمان کالسی

استان/ منطقه/ مدرسه
درصدساعت

5281121566سالمت و تربیت بدنی

جدول 3. میانگین ساالنة زمان رسمی اجرای برنامة درسی(
)حوزۀ یادگیری سالمت و تربیت  بدنی پایه های چهارم تا ششم ابتدایی(

زمان   

حوزۀ یادگیری 

زمان در وضع 

موجود)ساعت 60 

دقیقه ای(

 زمان حداقلی در وضع جدید)ساعت 60 دقیقه ای(

جمع زمان
٪10 زمان کل در اختیار زمان غیرکالسیزمان کالسی

استان/ منطقه/ مدرسه
درصدساعت

5692122072سالمت و تربیت بدنی

جدول 4. میانگین ساالنة زمان رسمی اجرای برنامة درسی(
)حوزۀ یادگیری سالمت و تربیت  بدنی در پایة اول متوسطه(

زمان   

حوزۀ یادگیری 

زمان در وضع 

موجود)ساعت 60 

دقیقه ای(

 زمان حداقلی در وضع جدید)ساعت 60 دقیقه ای(

جمع زمان
٪10 زمان کل در اختیار زمان غیرکالسیزمان کالسی

استان/ منطقه/ مدرسه
درصدساعت

568991574سالمت و تربیت بدنی

اجتماعي، روان��ي و معنوي به صورت تلفیقي مورد توجه قرار 
گیرد. در دورة دوم متوسطه، سازماندهي محتوا در شاخة فني 

و حرفه اي موضوع محور خواهد بود. 
براي آموزش س��المت و تربیت بدني، با توجه به  ش��رایط 
سخت افزاري و نرم افزاري، روش هاي متفاوت و متناسب مورد 
استفاده قرار مي گیرد. برخي از آن ها عبارت اند از: بازي، نمایش 
و تمری��ن عمل��ي، بازدیدها و اردوها، مس��ابقات و همایش ها، 
اس��تفاده از فعالیت ه��اي هن��ري، کار در گروه هاي کوچک و 
موقعیت هاي واقعي که مي توانند فضاهاي شبیه س��ازي شدة 
نرم افزاري تا موقعیت هاي واقعي را ش��امل شوند. ]همان، ص 

.]80-82

زمان اجراي برنامة درسـي سالمت و تربیت 
بدني

ه��ر برنامة درس��ي زماني به گونه اي مطل��وب به اجرا در 
مي آید که ملزومات اجراي آن در نظر گرفته شود. از جملة این 
ملزومات »زمان اجراي برنامة درسي« است. در جدول هاي 2 
تا 4 زمان تخصیصي براي اجراي برنامة درسي حوزة یادگیري 
سالمت و تربیت بدني در سه دورة تحصیلي مشاهده مي شود. 
با توجه به مواردي که ارائه شد، امکان دارد این سؤال پیش 
آید که: »آیا آنچه در سند برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي 
ای��ران دربارة ح��وزة یادگی��ري تربی��ت بدني یا س��المت و 
تربیت بدني آمده اس��ت، شایستة این حوزة یادگیري هست یا 

ضرورت و کارکرد حوزه: در آموزه هاي اسالمي، 
بدن انسان هدیه و امانتي الهي براي تکامل روح 

محسوب مي شود. حفظ بدن از خطرها و آسیب ها 
و برقراري سالمت تکلیف دیني و الهي مي باشد 

و در کالم معصومین )علیهم السالم( نیز بر این 
حقیقت تأکید شده است
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نه؟« تصویري که دربارة حوزة یادگیري سالمت و تربیت بدني 
در س��ند برنامة درسي ملي ارائه مي شود، تصویر و معرفي واقع 
گرایانه اي از آن است یا خیر؟ پاسخ دادن به این سؤال و سؤاالت 
مشابه این سؤاالت مس��تلزم واکاوي دو حوزة یادگیري تربیت 
بدني و سالمت است. شاید هم با نگاهي تطبیقي بتوان با مبنا 
قرار دادن کشورهاي با تجربه و پیشرفته در حوزة برنامة درسي 

تربیت بدني و سالمت به پاسخ دقیقي دست یافت. 
چنـد نکتة نقدگونه بـر جایگاه تعریف شـده براي 

حوزۀ یادگیري سالمت و تربیت بدني
در نگاهي گذرا، نقدهاي زیر را مي توان به حوزة یادگیري 
سالمت و تربیت بدني معرفي شده در سند برنامة درسي ملي 

جمهوري اسالمي ایران بیان داشت:
1. کاستي توجه به حوزة یادگیري سالمت و تربیت بدني 

از منظر یک رشتة علمي؛
2. ع��دم تبیین حوزة یادگیري س��المت و تربیت بدني بر 

پایة فرهنگ ایراني و اسالمي به طور شایسته؛
3. عدم توجه به حوزة یادگیري س��المت و تربیت بدني از 

منظر هویت گرایانه؛
4. مح��دود کردن حوزة یادگیري س��المت و تربیت بدني 
به سطوح فرودست یا اهداف نازل حوزة یادگیري مورد بحث؛

5. ع��دم توجه ب��ه اس��تعدادیابي ورزش��ي و ورزش هاي 
آماتوري در حوزة تربیت بدني؛

6. ع��دم توجه به نقش آفریني فرهیختگي بدني در ایجاد 
افتخارات ملي و بین المللي. 

در پایان این سؤال براي خوانندگان در نظر گرفته مي شود: 
»با توجه به جایگاه یا تعریفي که از حوزة یادگیري سالمت و 
تربیت بدني در س��ند برنامة درسي ملي ایران آمده است، آیا 
این حوزة یادگیري قابلیت آن را خواهد یافت که بر اساس آن 
بتوان گفت: ما کیس��تیم؟« این سؤال بر مبناي سخن رودلف 

است که گفته بود:
برنامـة درسـي جایي اسـت کـه در آن مي  گوییم 
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 مقدمه

براي فهم اینکه افراد چگونه خودآگاهي و هویت اجتماعي شـان را از طریق عضویت 

در گروه ها و آشـنایي با گروه ها و اعضایشان توسعه مي دهند، اطالع از رفتارهاي قالبي و 

خود ادراکي هاي آنان اهمیت دارد )هاگ و وانگ، 2008(. اسـتادان تربیت بدني نیز باید با 

برخي رفتارهاي قالبي معلم تربیت بدني آشـنا باشـند، تا هنگام تربیت دانشجوـ معلمان 

از اینکه چه طور دانشـجوـ  معلمان تربیت بدني )دانشـجویاني که در رشـتة تربیت بدني 

تحصیل مي کنند تا معلم شـوند( رفتار قالبي پیدا مي کننـد و آیا ارتباطي بین رفتارهاي 

قالبي و اینکه دانشـجو ـ معلمان تربیت بدني چگونه از خود درك پیدا مي کنند، ارتباطي 

وجود دارد یا خیر، آگاهي مختصري داشته باشند. 

رفتارهـاي قالبـي این گونه تعریف شـده اند: »مجموعه اي از باورها دربارۀ مشـخصة 

اختصاصي گروهي از مردم« )استرا بي و اینسکو، 1989 . 5(. رفتارهاي قالبي کاربردهاي 

زیادي در جامعه دارند. به کمک آن  ها مي توان به سـرعت اشـخاص را به گروه ها نسـبت 

داد و باورهـاي اختصاصي گروهي از مردم را شناسـایي کـرد. رفتارهاي قالبي گروه ها را 

قادر مي سـازد تفاوت هاي ارزشي خود را با سـایر گروه هاي اجتماعي و ایدئولوژي )افکار 

و عقاید( گروهي شـان را حفظ کنند )اسـترا بي و اینسـکو، 1989(. هنگامي که فردي به 

گروهي نسـبت داده مي شود، بدین معني است که آن فرد، گروه و افراد منتسب به گروه 

رفتارهای قالبي و خود 
ادراكي دانشجوـ  معلمان 

نویسندگان: مایکل اسپیتل، فلسیتي پترینگ، تربیت بدني

پیتر کریمر، شارنا اسپیتل 
ترجمه: دکتر جواد آزمون

 عضو هیئت علمي دانشکدۀ تربیت بدني و علوم ورزشي 

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي

آموزشی
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در برخي مشخصه ها، ارزش ها و باورها شریک هستند )مک 
گارتي، واي زربت و اسپیرز، 2002(.

وقتـي که شـخصي رفتار گروهـي را در فعالیت خاصي 
مشـاهده مي کند، احتماالً باور خواهد کرد که بین ویژگي ها 
و توانایي هـای اعضاي گروه با مشـخصه هاي مورد نیاز براي 
انجام آن فعالیت، سازگاري وجود دارد )استرابي و اینسکو، 
1989(. در مـدارس، معلمـان معموالً به انجـام فعالیت هاي 
مربوط به وظایفشـان مشـغول هسـتند. مثـاًل معلم درس 
صنایع چوب غالبًا مشـغول سـاخت شـئي با چوب اسـت، 
یـا معلم زبان انگلیسـي غالبًا در سـاعات اسـتراحت خود 
در حـال کار در کتابخانـه دیده مي شـود. در خصوص معلم 
تربیت بدني، انجام یک ورزش، خوش مشـربي و پوشـیدن 
لباس ورزشـي رفتارهاي قابل مشاهده اي هستند که ممکن 
اسـت رفتار قالبي این گروه باشـند. با استفاده از رفتارهاي 
قالبي، محققان در تربیت بدني مي توانند مشخصه هاي عضو 
یک گروه را ارائه کنند )مک گارتي و همکاران، 2002(. براي 
شناسـایي رفتارهاي قالبي باید به دنبال یک عنصر حقیقي 
در آن ها بود؛ یعني یک عقیده مشترك فرهنگي که مردم با 
رفتار قالبي به شـیوۀ خاصي ارائه مي کنند )اسپیرز، اوآکیز، 

ایلمرز، وهاسالم، 1997(.

کلید واژه هـا: رفتار قالبـي، معلم تربیت بدنـي، دیدگاه 
درون گروهي، دیـدگاه برون گروهي، هویت اجتماعي، خود 

ادراکي

دیدگاه هاي درون گروهي و برون گروهي 
موقعی��ت و جایگاه فردي که رفت��ار قالبي به یک گروه 
مي دهد، بر حس��ب دیدگاه هاي درون گروهي یا برون گروهي، 
ب��ا خروجي و یا رفت��ار قالبي ش��ده ارتباط مس��تقیم دارد. 
دیدگاه درون گروهي را کس��اني معرفي کرده اند که خودشان 
رفتارهاي قالبي آن گروه )یعني گروهي که رفتار قالبي دارد( 
را پذیرفته اند و در نتیجه در آن نفع شخصي دارند. در مقابل، 
دیدگاه برون گروهي را اشخاص یا دسته هایي معرفي کرده اند 
که رفتارهاي قالبي گروه قالب را ندارند و در مقایسه با گروه 
خودش��ان، نس��بت به گروه قالب دیدگاه منفي دارند )کون، 
1988؛ هاگ و وانگ، 2008(. این پدیده با س��وگیري درون 
گروهي مرتبط است. جایي که فرد در داخل گروه براي حفظ 
یا ارتقاي جایگاه اجتماعي گروهش س��عي و تالش مي کند، 
گ��روه خودش را مثبت تر از ب��رون گروهي ها ارزیابي خواهد 
کرد. عالئم و رفتارها هویت درون گروهي را افزایش مي دهند. 
ب��راي مث��ال، ش��رکت در فعالیت هاي ورزش��ي، پوش��یدن 

ورزش��ي،  لباس ه��اي 
معاش��رت ب��ا دیگران، 

ب��ه گ��ردن انداختن 
رفت��ار  و  س��وت 
به روش هایي  کردن 
ک��ه زیبن��دة حرفة 

تربیت بدني هس��تند، 
اش��خاص را به عن��وان 

درون  تربیت بدني  معل��م 
معرف��ي مي کنن��د.  گروه��ي 

ش��خص هر چي بیش��تر خودش را به 
اعض��اي درون گ��روه خودش نزدیک کند، تفاوت بیش��تري 
نس��بت به برون گروهي ها پیدا مي کن��د و در نتیجه، افتراق 

و تمایز درون و برون گروهي افزایش مي یابد. 
اعض��اي درون گروه��ي، ع��الوه ب��ر درک اینک��ه عضو 
گروه هس��تند، مي توانن��د درکي از مش��خصه هاي خود نیز 
داشته باش��ند. کون )1988( »خویشتن شناسي شخص« را 
به عن��وان »درک ذهني کامل از خود« مش��تمل بر تصویري 
که ش��خص از بدنش در ذه��ن دارد و برداش��تي که فرد از 
شخصیت و مقدورات خود دارد توصیف مي کند. با آگاهي از 
مش��خصه هایي که معرف ما هستند، مي توان به خود ادراکي 

یا خودآگاهي دست یافت. 
این ام��کان وجود دارد که در بی��ن مردمي که خواهان 
جذب و استخدام در مراکز تربیت معلم تربیت بدني هستند، 
گروهي باش��ند که رفتاري قالبي ش��بیه معلمان تربیت بدني 
داشته باش��ند. دانشجو � معلمان تربیت بدني معموالً دوست 
دارن��د خود را ب��ا نقش معلم تربیت بدني از طریق مش��اهدة 
نقش قالبي معلم تربیت بدني وفق دهند و حتي ممکن است 
خودش��ان به یک مدل قالب��ي از معل��م تربیت بدني تبدیل 
شوند. این افراد با درک و شناخت خودشان به عنوان عضوي 
از کارکن��ان حرفة تربیت بدني، ممکن اس��ت ارتباط نزدیکي 
بین ادراکشان و قالب هاي معلم تربیت بدني احساس کنند. 

وقتي که قالب ها مش��خصه هاي گروه ه��اي اجتماعي را 
به روش��ني بیان مي کنند و شخص به واسطة یک گروه معین 
و اوقاتي که با آن گروه س��پري مي کند ش��ناخته مي ش��ود، 
مش��خصه هاي قابل شناس��ایي آن گ��روه را در خود به وجود 
م��ي آورد و خ��ودش را به عن��وان عضو گ��روه درک می کند. 
در خص��وص تصور قالبي و خود ادراکي دانش��جو � معلمان 
تربیت بدن��ي، تحقیقات اندکي انج��ام گرفته اند. با این حال، 
برخ��ي از مطالعاتي ک��ه روي جذب در مراک��ز تربیت معلم 
تربیت بدن��ي انج��ام ش��ده اند، اطالعاتي در م��ورد قالب ها و 

در خصوص معلم 
تربیت بدني، انجام یک 

ورزش، خوش مشربي 
و پوشیدن لباس ورزشي 

رفتارهاي قابل مشاهده اي 
هستند که ممکن است 
 باشندرفتار قالبي این گروه



22
دورۀ سیزدهم/ شمـارۀ  3/ بهار 1392

خود ادراکي هاي دانشجو � معلمان 
تربیت بدني به دست مي دهند.

رفتارهاي قالبي در 
تربیت بدني 

غالب��اً  محقق��ان 
ای��ن  ب��ه  مي کوش��ند 
پرس��ش ها پاسخ دهند: چه 
کساني وارد حرفة تربیت بدني 
مي ش��وند؟ چ��را تربیت بدني را 
انتخ��اب مي کنن��د؟ چ��ه ادراکي از 
معلم��ان تربیت بدني و به ط��ور اعم از تدریس 
دارند؟ چه تجاربي از ورزش و تربیت بدني در مدارس دارند؟ 
تصمیمش��ان به اینکه معلم تربیت بدني ش��وند، متأثر از چه 
بوده اس��ت؟ )مک دانلد، کریک، و برایوکا، 1999؛ اس��پیتل، 
جکس��ون وکیس��ي، 2009(. فرایند اجتماعي ش��دن افراد 
در تربیت بدني توس��ط دیدگاه هاي قالبي کس��اني که براي 
معلم تربیت بدني ش��دن مناس��ب هس��تند، تحت تأثیر واقع 
مي ش��ود. احتم��االً دانش��جویان به س��بب موفقیت هایي که 
به دس��ت آورده ان��د و عالقه مندي ب��ه ورزش و فعالیت بدني 
جذب دوره هاي رسمي تربیت بدني مي شوند )دیوار، 1989(. 
آن هایي که  از رفتارهاي مطلوب معلمان تربیت بدني الگویي 
ندارن��د و موفقیت ه��اي کمي را در کالس ه��اي تربیت بدني 
تجرب��ه مي کنن��د، ممک��ن اس��ت در تربیت بدن��ي پایگاهي 
به دس��ت نیاورند و در این حرفه اس��تخدام نش��وند. دانشجو 
� معلمان تربیت بدني که تصویر یا مدل مناس��بي از معلمان 
تربیت بدن��ي ندارند، احتماالً تجربة ناقصي به دس��ت خواهند 
آورد و نمي توانن��د موقعیت درون گروهي خودش��ان را بین 

دانشجو � معلمان تربیت بدني هم گروهشان ارتقا دهند. 
ی��ک مفهوم مهم در اجتماعي ش��دن معلم تربیت بدني، 
ادراک ش��خص وي از مهارت ها و توانایي هاي مورد نیاز براي 
اشتغال به این شغل است )دیوار و الوسون، 1984(. شخص 
با ایجاد و توس��عة ای��ن ادراک در خ��الل دوران کودکي، از 
طری��ق مش��اهدة معلمان، والدی��ن و هم س��االن، عالقه مند 
مي ش��ود ظرفیت ه��ا، ویژگي ه��ا و اش��تیاقش را در زمین��ة 
تربیت بدني در مقایسه با درکي که از معلمان تربیت بدني 
دارد، مح��ک بزند. این چارچ��وب مفهومي تحت تأثیر 
عوام��ل اجتماع��ي، تربیتي و روان ش��ناختي، مثل 
عالق��ة خانواده به فعالیت بدني، فواید اقتصادي و 

پاداش هاي آموزشي تربیت بدني است. 
تاینین��گ، مک دونال��د، رای��ت و 
هي ک��ي  )2001( نمون��ه اي از 

یک فرد ش��یفتة تربیت معلم تربیت  بدن��ي و »نگاهي« را که 
مي تواند روي مستخدمان برنامه هاي تربیت معلم تربیت بدني 
اثر داش��ته یا نداشته باشد، در نظر گرفتند. این »نگاه« حکم 
ش��خصي را که مشتمل است بر »الغر یا عضالني پیکر، قوي 
بنی��ه، ناهم جنس خ��واه، داراي بدن��ي مس��تعد، دارای بدنی 
قبراق« را تجویز مي کند )تاینینگ و همکاران، 2001: 86(، 
یعني جواني که لباس هاي ورزش��ي مي پوش��د و ورزشکار و 
سفیدپوس��ت اس��ت. او بریان��ت و همکاران��ش )2000( که 
اس��تخدام معلمان تربیت بدني را بررسي کردند، دریافتند که 
خانواده و دوستان در استخدام آنان تأثیري نداشته است. به 
عالوه، تصمیم هاي حمایتي اولیه براي الزام معلم تربیت بدني 
به اس��تخدام و داوري نقادانه براي تغییر حرفه وجود نداشته 
اس��ت. زماني که حرفة تربیت بدني با حرفه هاي دیگري مثل 
پزش��کي و حقوق مقایس��ه مي شود، ممکن اس��ت به ادراک 

منفي افراد حاضر در حرفة تربیت بدني بینجامد. 

پایگاه مردمي معلمان تربیت بدني 
تعریف و توصی��ف معلمان تربیت بدني در فرهنگ عامه، 
عقیدة کلیشه بودن اختصاصات معلمان تربیت بدني را تقویت 
مي کن��د )دانکن، نوالن و وود، 2002(. در دهه هاي 1970 و 
1980، یعني هنگامي که جنبش فمینیستي به درک ماهیت 
جنس��یتي تربیت بدني نیاز داشت، تحقیق روي کلیشه بودن 
خصوصیات معلمان تربیت بدني شایع بود. معلمان تربیت بدني 
عموم��اً به عنوان مذکر، سفیدپوس��ت، مرد صف��ت در رفتار و 
هیکل تیپ سازي مي ش��دند )نتل تون، 1985(. کلیشه هایي 
که قباًل به معلمان تربیت بدني نسبت داده شده اند عبارت اند 
از برخ��ي توصیفات مثبت مثل مهربان، ورزش��کار، مرتب و 
منظم، تندرست، الگوي خوش نقش براي جوانان و در مقابل، 
برخي توصیفات منفي مثل ش��وخ، قلدر، لوده، هم جنس باز، 
کندذهن، زش��ت، آقامنش، و کنایه پران )دانکن و همکاران، 
2002؛ م��ک کولی��ک، بلچ��ر، هاردین، و هاردی��ن، 2003؛ 

اوریلي، 2000؛ تاینینگ و همکاران، 2001(.
تحقیق��ات مبتني بر دی��دگاه برون گروهي در بررس��ي 
رس��انه ها، ب��ه بررس��ي ایف��اي نق��ش معلم��ان تربیت بدني 
در فیلم ه��ا پرداخته ان��د. ب��راي مثال، دانک��ن و همکارانش 
)2002( و مک کولی��ک و همکاران��ش )2003( نقش ه��اي 
معلم��ان تربیت بدني را در فیلم ها چنین جمع بندي کرده اند: 
جنسیتي، گیج و پریشان، و داراي ابهام در نقش به ویژه نقش 
مربي، غیر علمي نش��ان دهندة تربیت بدني به دلیل ناتواني در 
تدریس، داراي نگرش منفي نسبت به دانش آموزان و استفاده 
از تحقیر، طعنه و خش��ونت در تدریس. اما جنبه هاي مثبتي 
هم وجود داش��ته است. مثاًل دانکن و همکارانش )2002( در 

موقعیت و جایگاه فردي 

که رفتار قالبي به یک گروه 

مي دهد، بر حسب دیدگاه هاي 

درون گروهي یا برون گروهي،

 با خروجي و یا رفتار 

قالبي شده ارتباط

 مستقیم دارد
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توصی��ف نقش هاي معلمان تربیت بدن��ي عموماً چنین اظهار 
داش��ته اند: قبراق، ملبس به لباس مناسب و گاهي دلسوز در 

انجام مسئولیت ها. 
آنچه که از معلمان تربیت بدني در وسایل ارتباط جمعي 
عرضه مي ش��ود، جنسي است. مثاًل مرداني به تصویر کشیده 
مي شوند که به دلیل افزایش بیش از حد هورمون، هر زني را 
که مي بینند، تعقیب مي کنند، میل ش��دید به لکه دار کردن 
دانش آموزان مؤنث دارند و عامل زیبایي بدني را هم به عنوان 
عامل انگیزة ش��هواني جوانان و ه��م به عنوان هم جنس باز به 
تصویر مي کشند. )دانکن و همکاران، 2002؛ مک کیولیک و 
همکاران، 2003(. چنین تعمیم هایي مي تواند بر دیدگاه هاي 
اجتماعي نس��بت به معلمان تربیت بدن��ي تأثیر بگذارد. آنچه 
دربارة کلیش��ة جنس��ي که ب��ه معلمان تربیت بدني نس��بت 
مي دهند ناش��ناخته اس��ت، تأثیر این کلیشه ها روي کساني 
است که در حال بررسي و مطالعه هستند تا معلم تربیت بدني 
بش��وند. در این زمین��ه تحقیقات کمي توس��ط طرف داران 
دی��دگاه درون گروهي انجام شده اس��ت. هری��س و گریفین 
)1997( ط��ي مطالعه اي کلیش��ه ها و باورهاي ش��خصي در 
مورد معلمان زن تربیت بدني را از منظر درون گروهي بررسي 
کردند. آن ها دریافتند ک��ه معلمان تربیت بدني مؤنث چنین 
دیده مي شوند: بسیار ورزشي، س��تیزه جو، هماهنگ، قبراق، 
خشنود از بدنش��ان، و مرد صفت )هم جنس باز، فیمینیست، 
مجرد و غیرزنانه( که نس��بت به بیش��تر زنان زیبایي و هوش 

کمتري دارند. 
 تاینیگ و همکارانش )2001( سیماي جسماني معلمان 
تربیت بدني را به طبیعت جنس��ي کلیش��ه ها در تربیت بدني 
پیوند دادن��د. آن ها خصوصیاتي مث��ل داراي تیپ عضالني، 
قوي بنیه بودن، ناهم جنس خواهي، استعداد بدني و سرحالي 
بدني )قبراق بودن( را که براي معلم خوب برشمرده مي شوند، 
ب��ا چالش ه��اي زنانة پیش  روي نگاه کلیش��ه اي و زنانه باقي 
ماندن مقایس��ه کردند. آن ها دریافتند تا وقتي که دانشجویان 
رش��تة تربیت معلم تربیت بدن��ي از رفتار زنان��ه )موي بلند، 
آرایش و مدپرس��تي( پیروي مي کنند، برایشان سخت است 
در محیطي کاماًل مردانه، حس زنانة خودشان را حفظ کنند. 
در مقابل، مرداني که در کالس هاي تربیت معلم تربیت بدني 
به خطرجویي رفتاري، دالوري ورزش��ي، و مردصفتي ترغیب 

مي شوند با تناقض هویت مواجه مي شوند. 
ضرورت انجام تحقیق در خصوص رفتار کلیشه اي و خود 

ادراکي
یافته هاي تحقیقي نشان داده اند که نوعاً رفتارهاي قالبي 
معلمان تربیت بدني مشتمل اند بر: قبراق بودن، تندرست بودن، 
ورزش��ي بودن )یا ورزش��کار(، ق��وي بنیه ب��ودن )تاینینگ و 

هم��کاران، 2001( مردصفت ب��ودن، مذکربودن، 
سفیدپوس��ت بودن )نیتلت��ون، 1985( مرتب و منظم 

بودن، کند )ی��ا کم( ذهن بودن، عضالني بودن، قلدر بودن، 
آقامنش بودن و پرخاش��گر بودن )دانکن و همکاران، 2002؛ 
هری��س و گریفین، 1997؛ مک کولیک و همکاران، 2003(. 
این ه��ا رفتاره��اي قالب��ي معلم��ان تربیت بدني هس��تند و 
ممکن اس��ت این انتظار به وجود آید که دانش��جو � معلمان 
تربیت بدني نیز خواس��تار داشتن رفتار قالبي به همین منوال 
باشند. دیدگاه هاي حامي رفتار قالبي یافتن درون گروهي )یا 
باندي و محفلي( ممکن اس��ت با رفتارهاي قالبي که توسط 
برون گروه ها ابراز مي ش��وند، مغایر باش��ند. بنابراین، اجراي 
تحقیق بیش��تري روي تربیت بدني درون گروهي )یا باندي و 

محفلي( ضروري است. 
نظریه ه��اي اجتماعي س��ازي و هوی��ت اجتماعي اظهار 
مي دارن��د که وقتي یک فرد با گروه��ي هویت پیدا مي کند 
)شناخته مي شود(، برخي مشخصه ها، ارزش ها و باورهایش 
را با س��ایر اف��رادي که مثل او با آن گ��روه هویت یافته اند، 
تقس��یم خواهد ک��رد )مک گرت��ي و هم��کاران، 2002(. 
به ع��الوه، فراین��د اجتماعي ش��دن اف��راد در تربیت بدن��ي 
تحت تأثیر دیدگاه هاي قالبي کس��ي قرار مي گیرد که براي 
معلم تربیت بدني شدن مناسب است. اشخاصي که به سیاق 
رفتارهاي مطلوب معلم��ان تربیت بدني عمل نمي کنند، یا 
ب��ا تربیت بدني هویت پیدا نمي کنند، ممکن اس��ت در این 

حرفه استخدام نشوند. اشخاصي که در تربیت معلم 
تربیت بدن��ي، تصویر مناس��بي ی��ا الگوي 

مناس��بي از یک معل��م تربیت بدني 
ندارند، احتماالً ن��ه تنها موفقیت 

ناقصي را تجربه مي کنند. بلکه 
به موقعیت هاي درون گروهي و 
در حد و اندازه هاي دانشجویي 
ممک��ن  و  نمي یابن��د  ارتق��ا 
است حذف ش��وند. این نقص 

در هویت یاب��ي از طری��ق گروه 
ممکن اس��ت نقص در هویت یابي 

با تصورات قالبي مناس��ب فرض شده 
براي معلمان تربیت بدني استنباط شود.
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چرا زنگ ورزش
 جدی گرفته
 منی شود؟

دورۀ سیزدهم/ شمـارۀ 3/ بهار 241392

اکبرمالک��ی »متول��د29 آبان م��اه س��ال 1324 و دبیر 
بازنشس��تة ورزش مدارس تهران اس��ت. او دبیری را از سال 
1353 آغاز کرد و در س��ال 1378 بعد از 25 س��ال خدمت 
بازنشسته شد. اما این تمام زندگی اکبر مالکی نیست. او فقط 
یک دبیر ورزش نمونه برای دانش آموزان تهرانی نبود. خودش 
می گوید که بیش از 20 س��ال فوتبال بازی کرده اس��ت. 
قدیمی ها ه��م خوب به  یاد دارند که مالکی 
س��ال ها در س��طح اول فوتبال ایران در 
تیم هایی مانند عقاب تهران، س��پاهان 
اصفهان، ایران جوان و تراکتورس��ازی 

تبریز به میدان رفت. 
چه حسی دارد که بازیکن تیم 
مل��ی فوتبال ای��ران، دبیر ورزش 
شما باش��د؟ حتماً هیجان انگیز 
است و لذت بخش. سال های 
سال، دانش آموزان در زنگ 
ورزش با مردی تمرین 
و ورزش می کردند 
ک��ه در بهترین 
ایران  تیم های 

پای صحبت اكبرمالکی، دبیر ورزش، 
بازیکن قدمیی تیم ملی فوتبال ایران

گفت و گو 
با پیشکسوتان

ب��ه میدان می رفت. مالکی 10 بازی مل��ی در کارنامه اش دارد و 
البته وقتی هم فوتبال را به صورت حرفه ای کنارگذاشت، باز هم 
از ورزش قهرمانی جدا نشد. او مربیگری را در ردة امیدها، جوانان 
و بزرگ ساالن ادامه داد. یکی از بزرگترین افتخاراتش همراهی با 
تیم ملی ایران در جام جهانی 1998 فرانسه است؛ جایی که اکبر 
مالک��ی به عنوان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی روی نیمکت 

ایران نشست. 
همة این ها بهانه ای ش��د برای یک گپ و گفت دوس��تانه با 
اکب��ر مالکی؛ مردی که او را به عنوان مربی بدن س��از درجة اول 
ورزش ه��ای قهرمانی و البته دبیر نمونة ورزش مدارس کش��ور 
می شناسیم. مالکی در مورد دوران و عمر معلمی خود در مدارس 
این گونه می گوید: »من 25 س��ال کار معلمی کردم. این یکی از 
بزرگ ترین افتخارات زندگی من است. کارم را از مدرسة تکنیکوم 
نفیس��ی آغاز کردم؛ جایی که بعدها تغییر نام داد و امروز آن را 
به اسم مدرسة شهید سروندی می شناسند. این مدرسه شمایل 
خاصی داشت. روزها هنرستان بود و شب ها زیر نظر آموزش عالی 
کار می کرد. برای همین من صبح ها معلم ورزش بودم و در نوبت 
ش��بانه، به عنوان استاد و مس��ئول تربیت بدنی دانشجویان دورة 

لیسانس خدمت می کردم«.
اکب��ر مالکی دنیای تربیت دانش آم��وزان و البته زندگی در 
کنار ورزش��کاران را توأمان تجربه کرده است. از او می پرسیم که 
آی��ا میان زنگ ورزش مدارس و ش��کل گرفتن یک قهرمان ملی 
رابطه ای در 25س��ال تدریس خود دیده است؟  مالکی این گونه 
جواب می دهد: »صادقانه بگویم که نه! به خصوص قبل از انقالب. 
پیش از انقالب می گفتند مدارس بعد از تعطیل شدن باید درها را 
ببندند. اما بعد از انقالب که آقای فکری قائم مقام آموزش و پرورش 
شد، دس��تور دادند که درهای مدارس را باز نگه دارند و مدارس 
بعد از تعطیلی تبدیل ش��وند به باش��گاه های ورزشی. این حق 
دانش آموزان بوده و هس��ت که از محیط مدرسه به عنوان محل 
پرورش خود اس��تفاده کند. متأسفانه ما همیشه بهانه می آوریم 
که در مدارس ما امکانات نیس��ت. من نمی گویم که ما امکانات 
فوق العاده ای داریم، اما معتقدم که از امکانات اندک هم می توان 

بهترین بهره را برد...«

پیام یونسی پور
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اکب��ر مالکی در ادام��ه توضیح جالبی می ده��د. او از عمر 
دبیری خودش نمونه می آورد و می گوید: »من ش��خصاً س��عی 
کردم با کمترین امکانات ممکن بهترین پرورش را داشته  باشم. 
معلم��ان ورزش بای��د این را درک کنند ک��ه زنگ ورزش، یک 
زمین و یک توپ فوتبال نیس��ت. من س��ال ها سعی کردم که 
روی حرکات اصالحی نرمش بچه ها کار کنم. من روی باال بردن 
گردش خون در زمان تمرینات کار کردم و حتی زمانی که برف 
ی��ا باران می بارید هم زنگ ورزش را تعطیل نکردم. بچه ها را به 
راهروی مدرسه می بردم و همان جا تمرینات را انجام می دادیم«.
از این دبیر بازنشس��ته می پرس��یم که آیا تمرین و نرمش 
در راهروها باعث اعتراض س��ایر دبی��ران در کالس های درس 

نمی ش��د؟ مالکی این گونه جواب می دهد:» به هیچ وجه. 
من س��ه اصل داش��تم: اول نظم، دوم بهداشت 

فردی و سوم بهداش��ت عمومی. کالس ما 
چیزی کمتر از کالس ریاضیات نداشت. 

دلیلی هم نداش��ت که کسی ناراحت 
ش��ود و اعت��راض کن��د چ��ون ما در 
راهروها مزاحم��ت ایجاد نمی کردیم. 
یکی از تمرینات وی��ژه ای  که من به 

ش��اگردانم می دادم، انج��ام 30 روش 
طناب  زنی بود. من خودم این روش ها را 

از ی��ک کتاب تخصصی که به زبان آلمانی 
نوشته شده بود، پیدا و ترجمه کردم. طناب زنی 

هنر خاصی است که هرکسی نمی تواند آن را اجرا 
کند. اما من به شاگردانم 30 روش یاد دادم«.

یکی از مهم ترین دغدغه های امروز زنگ های ورزش، جدی 
گرفته نش��دن این درس اس��ت؛ موضوعی که باعث شد وزارت 
آموزش و پ��رورش هم برای اصالح تفکر اولیا و مربیان در زمینة 
تربیت بدن��ی، وارد عمل ش��ود و راهکارهایی جدی��د برای این 
موضوع بیندیش��د. اکبر مالکی اما در این مورد اعتقادی جالب 
دارد.  او می گوید: »من با وجود تمامی احترامی که برای معلمان 
ورزش کشور و همکاران خودم قائلم، باید بگویم که این موضوع 
اول از هم��ه به خود دبیران ورزش ما مربوط می ش��ود. ما باید 
اول خودمان، یعنی دبیران ورزش را اصالح کنیم. اگر توانستیم 
خودمان را جدی بگیریم، ارزش کاری مان حتی از دبیر ریاضی 
و فیزیک هم باالتر می رود. برای ش��ما یک نمونه می آورم. من 
یک س��ال برای تدریس ورزش به یکی از دبیرستان های شمال 
ش��هر تهران رفتم. جایی که خیلی از اولیای دانش آموزان تصور 
می کردند با پولی که برای ش��هریة فرزند خود در آن مدرس��ه 
غیرانتفاعی خرج می کنند، باید بهتری��ن  نمرات را در کارنامة 
دانش آم��وز خود ببینند. اما من در نیم س��ال اول نمرات حدود 
بیست درصد از دانش آموزان را زیر 10 دادم. اولیای بچه ها برای 

اعتراض به مدرسه آمدند و از من پرسیدند که مگر می شود نمرة 
ورزش 8 باشد؟ من گفتم ورزش هم مثل فرمول شیمی است. 

اگر حل نکنند، حتماً قبول نمی شوند«.
اما شاید بخواهید در مورد روش  تدریس اکبر مالکی بدانید. 
او این گون��ه دانش آموزانش را تربی��ت می کرد: »من بین 40 تا 
45دقیق��ه روی حرکات نرمش��ی، هنرهای ف��ردی و باال بردن 
گردش خون کار می کردم. بعد حدود 20 دقیقه هم فوتبال بود. 
البته فوتبال هم اصولی داشت. من روی هنرهای فردی بازیکنان 

کار می کردم و تمرینات گروهی انجام می دادیم«.
اکبر مالکی با همین روش و س��خت گیری هایش س��ه بار 
به عن��وان دبیر نمونة کش��ور و دو بار ه��م  به عنوان  دبیر نمونة 
تهران معرفی شده است. از او می خواهیم که برای 
دانش آم��وزان ام��روز خاط��ره ای از دوران 
تدریس��ش تعریف کند. نشستن پای 
خاطرة این دبیر بازنشسته و نمونة 
ورزش کشور خالی از لطف نیست: 
»زمانی که در دبیرس��تان  اتحاد 
تدریس می کردم، گاهی مجبور 

می شدیم به دلیل فضای 
محدود، سه کالس را 
کنار هم داشته باشیم. 
من هیچ وقت در اول کار 

حضور و غیاب نمی کردم. 
روش تدریس من این گونه بود 
که تمرین و ورزش را انجام می دادیم و پنج 
دقیقه مانده به پایان کالس، من با یک سوت 
بلند، هم��ه را به خط می کردم. معلم های 
کالس های دیگر وقتی صدای س��وت مرا 
می شنیدند، می دانس��تند که پنج دقیقه 
دیگر زنگ می خورد! یک بار داشتم حضور 
و غیاب می کردم که رسیدم به اسم یکی 
از بچه ها. اس��مش را خواندم و با صدای 
بلند گفت: حاض��ر! اما من هم با همان 
ص��دای بلن��د داد زدم؛ فالنی تو غایب 
هستی! پرس��ید: چرا؟ من هم گفتم: 
10 دقیقه پیش از پشت دیوار آمدی. 

تأخیر  داش��تی و غایبی! هیچ کس 
باورش نمی ش��د که من بین 150 

دانش آموز متوجه غیبت یکی از 
آن ها بشوم. اما من همیشه 
متوجه اتفاقات��ی که در 

کالس می افتاد بودم...«.

یکی از مهم ترین دغدغه های 
امروز زنگ های ورزش، جدی گرفته 

نشدن این درس است؛ موضوعی که 
باعث شد وزارت آموزش و پرورش 
هم برای اصالح تفکر اولیا و مربیان 

در زمینة تربیت بدنی، وارد عمل 
شود و راهکارهایی جدید برای

 این موضوع بیندیشد
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مشاركت اجتماعي
و  ر  ز  ش  با 

شیما شیرواني بروجني 
دبیر آموزش و پرورش فالرد استان چهارمحال و بختیاري
سمیه سیفي
 دبیر آموزش و پرورش نهاوند استان همدان 

مقدمه
از آنجایـي که شـرکت در ورزش محلـي به معني انجام 
فعالیـت اجتماعـي، گسـترش فرصت هـاي دوسـت یابي، 
گسترش شبکه هاي ارتباطي و کاهش جدایي هاي اجتماعي 
اسـت. از این رو، به نظر مي  رسـد که ورزش از سر فصل هاي 
توسـعة روابط و مشـارکت هاي اجتماعي حمایـت مي کند. 
ابعاد گوناگون مشـارکت هاي اجتماعـي مي توانند چارچوب 
کاربردي و سودمندي براي ورزش در مشارکت هاي اجتماعي 

ارائه دهند.

کلیدواژه هـا: ابعاد مشـارکت اجتماعـي، ورزش محلي، 
پرورش مهارت هاي فردي، تربیت بدني در مدرسه

ابعاد مشارکت اجتماعي
اولی��ن بع��د از ابع��اد مش��ارکت هاي اجتماع��ي »بع��د 
عملکردي« اس��ت که با تقویت علم، آگاهي و مهارت ارتباط 
دارد. ورزش از طریق ایجاد فرصت هاي رقابتي باعث گسترش 
بس��یاري از توانایي ها در آدمي مي شود. به طوري که مدارک 
نش��ان مي دهند، ورزش در پرورش مهارت هاي درون فردي 
و ب��رون فردي مؤثر اس��ت. بحث در این زمینه اساس��اً روي 
نیازه��اي ف��ردي و تش��ویق و ترغیب فرد به س��مت کارهاي 
جمعي تمرکز دارد و گسترش مهارت هایي مثل جلب اعتماد 
دیگران،  همدردي، انجام مس��ئولیت هاي شخصي و همکاري 

گروهي را باعث مي شود.
ای��ن عقیده ک��ه ورزش ارائه دهن��دة محیط هاي 
مناس��ب براي پیش��رفت و ترقي افراد جوان است، 
به اج��راي ش��ماري از برنامه هایي منجر ش��ده 
است که از اشکال متفاوت فعالیت هاي فیزیکي 
به عن��وان اب��زاري براي گس��ترش توانایي ها و 
مهارت ه��اي اجتماعي اس��تفاده مي کنند. 
براي مثال، برنامه هایي با پایة نظري براي 
تدری��س و آموزش معلمان تربیت بدني، 
از قبیل »روش تدریس تربیت بدني در 
مدارس« و یا »مدل ارتباط ورزش با 
مسئولیت هاي اجتماعي و شخصي« 
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27
دورۀ سیزدهم/ شمـارۀ  3/ بهار 1392

را مي توان نام برد. نشان داده شده است که برنامه هایي مبتني 
بر ورزش مي توانند دانش آموزان را به حضور در مدرسه ترغیب 
کنند، رفتار و دیدگاهش��ان را نس��بت به مدرسه مثبت کنند 
و ب��ه همان خوبي مانع س��رزدن رفتارهاي ض��د اجتماعي و 

رفتارهاي جنایي از سوي آنان شوند.
دومی��ن بع��د از ابع��اد مش��ارکت هاي اجتماع��ي »بعد 
ارتباطي« است که در قالب واژه هاي ارتباطي از قبیل »حس 
پذیرش اجتماعي« تعریف مي ش��ود. ورزش در این بعد باعث 
مي شود که افراد جوان به گروه، تیم، باشگاه و جامعه احساس 

تعلق داشته باشند.
شمار بزرگي از مردم زمان زیادي را به شرکت در ورزش 
اختص��اص مي دهند؛ جایي به عنوان بازیک��ن، جایي به عنوان 
برنامه ری��ز و جایي به عن��وان ناظ��ر. ورزش مي تواند به عنوان 
نقطه اي از عالئق مش��ترک اعض��اي خانواده را گردهم آورد و 
افراد را براي عمل کردن در جامعة بزرگ تر متشکل از افرادي 
ب��ا زمینه هاي اجتماعي متفاوت تش��ویق کند. حتي جواناني 
که خودش��ان را ورزشکار به حس��اب نمي آورند، مي توانند به 
ورزشکاران ورزش هاي غیررسمي بپیوندند و از این طریق پلي 

بین هویت هاي شخصي و اجتماعي ایجاد کنند.
سومین بعد که با کاهش و از میان رفتن فواصل اجتماعي 
و اقتص��ادي ارتباط دارد، »بعد فضایي« اس��ت. ورزش باعث 
مي شود که افرادي با زمینه هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت 
از جوام��ع مختل��ف گرد هم آین��د. مدارک نش��ان مي دهند 
که فعاالن ورزش��ي در س��طح ملي و در جوامع خود ادبیات 
مخص��وص به خ��ود را دارند. براي مثال، زب��ان غیرکالمي در 
ورزش )مث��اًل عالئم داوري( بر تفاوت ه��اي فرهنگي و زباني 

غلبه مي کند.
ش��واهدي که نشان مي دهد ورزش مردم را از زمینه هاي 
متفاوت گرد هم مي آورد، ورزش را به عنوان صحنه اي معرفي 
مي کنند ک��ه در آن ارتباطات درون جامعه اي روي مي دهند. 
همچنی��ن ورزش مي تواند براي مردم و جوامع امکان مالقات 
را فراهم آورد؛ هر چند این ارتباط همیش��ه به شکل بهترین 

حالت ارتباط نیست.
چهارمین بعد از ابعاد مش��ارکت اجتماعي »بعد قدرت« 
اس��ت. ورزش در زندگي فردي باعث کنترل احساسات فردي 
مي ش��ود و در سطح اجتماعي، با افزایش شبکه هاي ارتباطي، 

افزای��ش دهندة انس��جام و پیوس��تگي جمعي و غ��رور ملي 
اس��ت. ثبات و ایجاد ش��بکه هاي ارتباطي یک ویژگي کلیدي 
در تمرین هاي مش��ارکت اجتماعي اس��ت. ورزش براي جوان 
و نیروي جواني امکان ریس��ک ک��ردن را فراهم مي آورد و با 
افزایش خود اتکایي، در حمایت از افراد جوان و مشارکت آنان 

در گروه هاي اجتماعي مؤثر است.
ورزش در ای��ن بعد از ابعاد مش��ارکت اجتماعي، به ویژه 
در میان زنان و دختران، س��بب مي ش��ود که آن ها اندام خود 
را از منبع جنس��ي صرف جدا بدانند، در نگاه به خود تجدید 
نظر کنند و براي خودش��ان منبع قدرت ش��وند. فعالیت هاي 
ورزش��ي ممکن است به زنان در گسترش حس تعلق به خود 
و دسترس��ي به انواع متفاوت تجارب ورزشي که سابقاً پسران 
از آن لذت مي بردند، کمک کنند. این باعث رس��یدن به یک 

هویت قوي تر مي شود. 

نتیجه گیري 
با افزایش تعداد جوانان ش��رکت کننده در ورزش، مسیر 
براي افرادي که مي توانند تعلقات جمعي جدیدي را کسب و 
تجربه کنند و آزادانه تر و به طور مساوي تر در زندگي اجتماعي 

حضور یابند، باز مي شود.
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كمال  گـــــرایي
 در     و   ر   ز  ش

سعدي سامي

 کارشناس ارشد تربیت بدني و علوم ورزشي، 

مربي ورزش مدارس شهرستان مریوان. 

استان کردستان

آموزشی

مقدمه
آن هایـي کـه اهـل خوانـدن شـرح زندگـي 
ورزشـکاران هسـتند، مي داننـد کـه ویژگي هاي 
شخصیتي ورزشکاران از زمین تا آسمان با هم فرق 

دارد، آن هایي که دقیق ترند، احتماالً در مورد رابطة این 
ویژگي هـا با موفقیت یا شکسـت مداوم ورزشـکاران نیز 

اندیشیده اند. اینکه چرا بعضي ورزشکاران بعد از دورۀ رکود 
یـا افت، دوباره اوج مي گیرند، امـا بعضي در همان رکود باقي 
مي مانند و حتي افسـرده مي شوند، سؤال بسیار مهمي است. 
اخیراً روان شناسان ورزشي، مفهوم دیگري را نیز در این بحث 

وارد کرده اند و آن »کمال گرایي« است.
کمال گرایي که از اوایل قرن بیسـتم مفهوم مورد عالقة 
روان شناسان بوده عبارتست از: »گرایش افراطي به بي عیب 
و نقص بودن، کوچک ترین اشـتباه خود را گناه نابخشودني 
دانستن و مضطربانه در انتظار پیامد هاي شکست نشستن.« 
به بیان ساده تر، کمال گرایان، معیارهاي خیلي خیلي باالیي را 

براي موفقیت در نظر مي گیرند و اگر به آن اهداف بلند پروازانه 
نرسند، خود را شکست خورده مي دانند. آن ها دنیا را با قانون 

همه یا هیچ مي شناسـند و هر نتیجه اي را یا شکست کامل 
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مي داننـد، یا موفقیت کامـل. در ورزش، این 
پدیـده به وضوح در نظر ورزشـکاران بعد از 
انجام مسابقه نمود پیدا مي کند. آن هایي که 
مسـاوي گرفتن را یک شکست بد مي دانند 
و اصالً بـه عوامل دیگري که در نتیجه گیري 
دخیـل هسـتند، توجهـي ندارنـد، احتماالً 
افرادي کمال گرا هستند. اگر قبل از مسابقه 
نیـز سـراغ ورزشـکاران کمال گـرا برویـد، 
مي بینید که بیش از هر چیز ترس از شکست 

است که ذهنشان را مشغول کرده است.

کلید واژه هـا: تربیت بدنـي در مدرسـه، 
کمال گرایـي در ورزش، والدین قدرت طلب، 

انتظارات باالي جامعه، شکست  و پیروزي ورزشي

کمال گرایي خوب، کمال گرایي بد
کمال گرایي را روان شناسي به نام هاماچک به کمال گرایي 
بهنجار و نابهنجار تقس��یم کرد. کس��اني که کمال گرایي شان 
بهنجار یا س��ازگارانه اس��ت، معیارهایي را ب��راي خود در نظر 
مي گیرند، اما به جاي اینکه رس��یدن یا نرسیدن به آن معیارها 
برایش��ان مهم باش��د، خود تالش کردن براي رسیدن به هدف 
در نظرشان اهمیت دارد. در واقع، این افراد از کار و تالش زیاد 
لذت مي برند و وقتي در انج��ام دادن یا ندادن کاري آزادند، 
س��عي مي کنند آن را به بهترین نحو ممک��ن انجام دهند. 
کمال گرایي بهنجار نه تنها موجب مشکلي نمي شود، بلکه 
باعث مي شود فرد، استعدادهاي خودش را شکوفا کند و به 
احساس رضایت مطلوبي دست یابد. کمال گرایي نابهنجار 
اما به همان تعریف اولیه نزدیک است. کمال گرایان نابهنجار 
یا روان  رنجور، بیشتر در فکر آن هستند که مبادا اشتباهي 
از آن ها سربزند. هیچ وقت کاماًل احساس پیروزي نمي کنند و 
حتي اگر از دیگران بهتر کار کنند، باز هم احساس رضایت 
ندارن��د. این افراد تا به موفقیتي دس��ت پیدا مي کنند، 
خودشان را سرزنش مي کنند که چرا به هدف باالتري 
دس��ت پیدا نکرده اند. آن ها در ای��ن زنجیرة بي انتها 

گرفتار مي شوند و همیشه با خودشان درگیرند.
به زب��ان ورزش��کارانه تر، کمال گرای��ان بهنجار 
و  خودش��ان  بدن��ي  محدودیت ه��اي  مي توانن��د 
محدودیت هاي امکانات جامعه را بپذیرند و بر اساس 
آن، اهداف انعطاف پذیري مانند کس��ب یک مقام 
خوب در مسابقه را براي خودشان در نظر بگیرند. 
آن ها براي رسیدن به این هدف تالش مي کنند و 
همین تالش هم آن ها را راضي مي کند و اعتماد 

به نفسشان را باال مي برد. چنین اشخاصی 
حتي اگر شکست هم بخورند، مي دانند که 
سعي شان را کرده اند و به همین خاطر، با 
احساس رضایت شخصي  از میدان بیرون 

مي  آیند.
ام��ا ورزش��کاراني ک��ه کمال گرایي 
نابهنجار دارند، از همان اول یک هدف بلند 
پروازانه و غیر واقع بینانه براي خودشان در 
نظر مي گیرن��د. مثاًل مي گویند باید حتماً 
در مس��ابقات المپیک به مقام اول برسند 
وگرنه دیگر هیچ مقامي ارزش ندارد و یک 
شکست کامل محسوب مي شود. این افراد 
حتي اگر به مقام اول المپیک برس��ند، باز 
هم احس��اس رضایت نمي کنند و مث��اًل حفظ این مقام را براي 
یک مدت 10 س��اله، یک موفقیت کامل مي دانند. باز هم وقتي 
به آن مي رس��ند، همین سیکل تکرار مي شود، تا آخر. در حالت 
ش��دیدتر، آن ها حتي اگر در یک حوزة ورزش��ي به اوج برسند، 
تمای��ل دارند در حوزه هاي رفتاري دیگري مانند علم و هنر نیز 
اوج بگیرند. در واقع، ورزش��کاران کمال گ��را هیچ وقت خود را 
پیروز میدان نمي دانند! آن ها حتي به خود اجازه نمي دهند که از 
دیگران کمک بگیرند، چون حتي کمک نزدیک ترین دوستانشان 
باعث مي شود خودشان را در مرکز موفقیت نبینند. ورزشکاران 
کمال گرا از آنجا که خود را منصف، درس��تکار و وظیفه ش��ناس 

مي دانند، از دیگران همیشه انتظار احترام دارند.

چرا بعضي ها کمال گرا مي شوند؟
براي اینکه یک ویژگي ش��خصیتي در فردي شکل بگیرد، 
عوامل زیادي از لحظة تولد تا بزرگ س��الي دست به دست هم 
مي دهند. در اینجا سعي مي کنیم این ویژگي ها را به طور خالصه 

و با تأکید بر ورزش بیان کنیم.
معموالً  ورزش��کاراني که بیش از حد کمال گرا هستند، در 
کودکي والدیني داشته اند که معتقد بوده اند همیشه پدر و مادر 
درس��ت مي گویند، همیشه پدر و مادر حق دارند و همیشه پدر 
و مادر درس��ت عمل مي کنند. از آنجا که چنین والدیني تفاوت 
توانایي هاي خود و کودکانشان را درک نمي کنند، مي کوشند با 
تنبیه، کودکانش��ان را مجبور به رسیدن به معیارهاي خودشان 

کنند؛
 معیارهایي که آن قدر غیر واقع بینانه اند که کمتر مي توان 
به آن ها دس��ت پیدا کرد. این ش��یوة تربیت��ي )قدرت طلبانه(، 
زمینه ه��اي کمال گرای��ي را در کودک ایج��اد مي کند. والدین 
کمال گرا نه تنه��ا موفقیت کودکانش��ان را کوچک مي پندارند، 
بلکه حتي موفقیت هاي خودش��ان را هم قبول ندارند. کودکان 

کمال گرایي که از اوایل 
قرن بیستم مفهوم مورد 
عالقة روان شناسان بوده 
عبارتست از: »گرایش 

افراطي به بي عیب و نقص 
بودن، کوچک ترین اشتباه 
خود را گناه نابخشودني 
دانستن و مضطربانه در 

انتظار پیامد هاي شکست 
نشستن



چنین والدیني نیز هیچ گاه احساس خوبي 
نسبت به خودشان ندارند،  چون نتوانسته اند 

والدینشان را خشنود کنند.
ورزش��کاران اگر از کودکي ش��روع به 
ورزش قهرمان��ي کرده باش��ند، در صورتي 
که والدیني کمال گرا یا قدرت طلب داشته 
باش��ند، دو جهنم را با هم تجربه مي کنند. 
آن ه��ا ب��ه رغ��م موفقیت هایش��ان، هم از 
درون مي س��وزند، هم از بی��رون )والدین(. 
موفقیتشان در یک شهرستان، کوچک تلقي 

مي شود و همین طور در یک استان، همین طور در سطح کشور 
و حتي در سطوح جهاني و المپیک. این موفقیت ها هرگز والدین 
و کودک را راضي نمي کنند و آن ها آش��کارا دوس��ت داشتن یا 
نداشتن کودکانش��ان را منوط به موفقیت کاملي مي دانند که 

تعریفش معلوم نیست.
والدین وسواس��ي، پرتوقع و عیب جو، معموالً ورزشکاراني 
کمال گ��را تربیت مي کنند. این والدین بعدها در قالب مربي نیز 
مي توانند خودنمایي کنند. در واقع، مربیان پرتوقع نیز مي توانند 

ورزش��کاران کمال گرا پرورش دهند. بعضي 
ویژگي هاي  ف��ردي که موجب کمال گرایي 

مي شوند، عبارت اند از:
1. نیاز به تأیید: همة افراد مهم زندگي، 
از جمله والدین،همس��ر، مربي و تماشاگران 

باید مرا تأیید کنند و دوستم داشته باشند.
2. انتظ��ارات فوق الع��اده از خود: اگر 
من در همة زمینه ها با کفایت نباش��م، آدم 

بي ارزشي هستم.
3. مس��تعد س��رزنش: اگ��ر نتوانم به 

پیروزي دست پیدا کنم، دیگران مي توانند تنبیهم کنند.
4. نگراني بیش از اندازه: درس��ت است که مسابقه چندان 

بزرگ نیست، اما من باید به هر حال نگرانش باشم.
5. پرهیز از مشکالت: فرار از مشکالت بهتر است از درگیر 

شدن با آن ها.

کمال گرایي با ورزشکاران چه کار مي کند؟
روان شناس��ان ب��ا توجه به عوامل باال، به س��ه نوع 

کمال گرایي اشاره مي کنند:
1. کمال گرایي خودمدار: این همان است که در 
تعریف هاي اولیه روي آن تأکید کردیم؛ یعني 
ورزشکار در مورد خودش توقعات باالیي 

دارد و از شکست مي ترسد.
2. کمال گرایي دیگر مدار: 
نه تنها  افراد کمال گرا معموالً 
خودش��ان، بلکه دیگران را هم 
اذیت مي کنند. مربي یا کاپیتان کمال گرا و پر 
توقع مي تواند با ارزیابي هاي سخت گیرانه اش، 

عزت نفس تمام بازیکنان را خدشه دار کند.

ورزشکاراني که 
کمال گرایي نابهنجار 

دارند، از همان اول یک 
هدف بلند پروازانه و 
غیر واقع بینانه براي 

خودشان در نظر 
مي گیرند
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3. کمال گرایي القا شده توسط اجتماع: 
ای��ن ویژگ��ي در ف��رد کمال گرا بیش��تر به 
مطبوع��ات و تفک��ر عامة م��ردم در توقع از 
یک ورزش��کار یا ی��ک تیم بر مي گ��ردد. در 
واقع، ورزش��کاران کمال گرایي که در جامعة 
کمال گرا زندگي مي کنند، همیش��ه از تأیید 
نش��دن توس��ط مطبوعات و اف��کار عمومي 

در هراس اند.
در تحقیقي که اخیراً با هدف اندازه گیري 
رابط��ة کمال گرایي با ح��االت خلقي منفي 

انجام شده، روان شناسان ورزشي کانادا به نتایج زیر رسیدند:
الف( انتظارات باالي جامعه، والدین و مربیان باعث مي شود 

ورزشکاران، حاالت غمگیني و افسردگي را تجربه کنند.
ب( انتظ��ارات ب��االي مربیان به تنهای��ي مي تواند موجب 

احساس تنش و اضطراب در ورزشکاران شود.
ج( توقع��ات بی��ش از حد جامعه، مربی��ان و والدین باعث 
مي ش��ود ورزشکاران نسبت به ورزشکاران دیگر احساس خشم 

و خصومت کنند.

چه باید کرد؟
به  توج��ه  اینک��ه در جامع��ة ما ب��ا 
ورزش��ي ب��ه اندازة ب��ه روان شناس��ي 
کشورهای  بها دیگر  مط��رح 

مطبوعات عالوه بر اینکه 
نباید به توقعات باالي این 
قشر از جامعة ورزشکاران 

حرفه اي دامن بزنند، 
بلکه باید سطح  توقعات 
ورزشي را نیز متناسب با 
توانایي هاي ورزشکاران 

باال ببرند

داده نمي ش��ود، قبل از هر کاري باید این 
حرفه در جامعة ورزش��ي ما به رس��میت 
ش��ناخته ش��ود. همچنین دانشکده هاي 
روان شناس��ي و تربیت بدن��ي مي توانند با 
هم��کاري یکدیگر به تأس��یس گروه هاي 
آموزشي روان شناسي ورزش دست بزنند. 
به طور کلي، هر چه ورزش��کاران اس��ترس 
کمت��ري تجرب��ه کنن��د، ح��االت خلقي 
منفي ش��ان کمت��ر مي ش��ود؛یعني کمتر 
مضطرب، افسرده و خصومت  جو مي شوند. 
این به نوبة خود باعث مي شود که آن ها بهتر بازي کنند و بیشتر 
موفق شوند. مربیان باید آگاه باشند ورزشکاراني را که کمال گرا 
هس��تند، بشناسند و در تعدیل این ویژگي شخصیتي با کمک 
روان شناسان ورزشي بکوشند. همچنین، خود مربیان نیز نباید 
به خاطر ویژگي کمال گرایانه ش��ان، توقع بی��ش از اندازه اي از 

را تحت فش��ار ورزشکاران داشته باشند و آن ها 
قراردهن��د. مطبوعات 

نیز ع��الوه بر اینکه 
توقعات  ب��ه  نباید 
باالي این قش��ر از 

جامعة ورزش��کاران 
دام��ن  حرف��ه اي 

بزنند، بلکه باید سطح  
توقعات ورزش��ي را نیز 
توانایي هاي  با  متناسب 

ورزشکاران باال ببرند.

منبع
http:// www. sportscholars. ir  
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صابر ساعد موچشی 
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی 

ورزشی دانشگاه ارومیه

کلیدواژه هـا: کم تحرکی کـودکان و نوجوانـان، ورزش معلوالن، 
شاخص تودۀ بدن، ارزش یابی در تربیت بدنی

طرح مسئله
کم تحرکی بین کودکان بس��یار ش��ایع است. در س��ال 2009، کمتر از 
25 درصد جوانان در حداقل 60 دقیقه فعالیت جس��مانی در یک هفته طبق 
نظر»انجمن ملی رفت��ار پرخطر جوانان« )NYRBS( ش��رکت کردند )بخش 
سالمت و خدمات انسانی ایاالت متحده، 2012(. رییس »انجمن تناسب اندام و 
تحقیقات ورزشی« به طور خالصه گزارش داد که فعالیت بدنی افراد معلول 4/5 برابر 
کمتر از هم س��االن خود است که سالم هستند )ریمر، 2008(. الگوهای بی تحرکی 
در دوران کودکی و نوجوانی هم بس��تگی باالیی با چاقی و دیگر مش��کالت دوران 
بزرگ س��الی دارند. در این می��ان، برخی از افراد دارای ناتوانی، به دلیل نداش��تن 
ظرفیت جس��مانی برای انجام فعالیت های ویژه و همچنین نداش��تن فرصت های 

مناسب برای فعالیت  جسمانی و ورزش دو و میدانی، فعالیت اندکی دارند. 
بزرگ ساالن دارای محدودیت های سالمتی، به دلیل مشکالتی نظیر گرانی هزینة عضو 
ش��دن، فقدان وسایل حمل و نقل مناس��ب برای انتقال به مجموعه، فقدان اطالعات دربارة 
وس��ایل و برنامه ها و همچنین فقدان تجهیزات ورزشی مناس��ب، از ورزش محروم می شوند. 
احساس��ات منفی مربوط به این عدم دسترسی از دوران بچگی شروع می شود. بچه ها و جوانان 
نات��وان در فعالیت های جس��مانی مدارس، در فعالیت های ورزش��ی مدارس کمتر ش��رکت داده 
می ش��وند و بیشتر به سرگرمی های کم تحرک مشغولشان می کنند )رایمر و رونالد، 2007(. درک 

به وجود آوردن فرصت های برابر برای 
كودكان و نوجوانان دارای ناتوانی با شركت 

در تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه

آموزشی
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اینکه آن ها باید بیش��تر در خانه بمانند و اینکه فقدان امکانات 
محیط ناخوش��ایندی برایشان ایجاد می کند، سبب می شود که 

غیر فعال بمانند )رایمر، 2008(.

خط مشی هایی برای فعالیت  جسمانی
»بخش سالمت و خدمات انسانی ایاالت متحده« )2008( 
توصیه ک��رد که در طول هفته، کودکان و نوجوانان حداقل 60 
دقیقه فعالیت جس��مانی متوسط و ش��دید در سه نوع فعالیت 
متفاوت داش��ته باشند. این فعالیت ها می توانند فعالیت هوازی، 
فعالیت های تقویت عضله و فعالیت های تقویت استخوان باشند. 
دستورالعمل ها به کودکان و نوجوانان معلول اشاره دارند. بچه ها 
و جوانان دارای ناتوانی کم  تحرک تر از افراد سالم هستند. جوانان 
معلول باید با پزش��ک مخصوص خود در فعالیت های ورزش��ی 
شرکت کنند. مقدار و نوع فعالیت جسمانی آن ها باید متناسب با 
نوع و مقدار ناتوانی شان طرح ریزی شود. در این صورت، کودکان 
و نوجوانان ناتوان و معلول هم می توانند در فعالیت های ورزشی 

شرکت کنند. 
به منظور کاهش خطر آس��یب دیدگی کودکان و نوجوانان 
توصیه می ش��ود که آن ها فعالیت بدنی را به تدریج و منظم و از 
تنوعی از فعالیت ها آغاز کنند و بیشتر از ورزش ها و فعالیت های 

تفریحی بهره  بگیرند. 

پیشنهاد هایی برای افزایش فرصت معلوالن
آموزش و پ��رورش و همچنین مدارس محل��ی می توانند با 
کاهش یا حذف هزینه های عموم��ی، فرصت هایی برای ورزش 
معل��والن ایجاد کنند. در این بخش به چند نکته در این زمینه 

اشاره می کنیم. 

دسترسی
دسترسی یعنی تأمین محیطی برای انجام فعالیت جسمانی 
و ایج��اد امنیت و آرام��ش در محیط برای ورزش��کاران دارای 
معلولیت های خاص. این دسترس��ی بای��د از طریق تمرین های 
سازگار شده برای افراد معلول و همچنین اصول مناسب طراحی 
تس��هیل ش��ده باش��د. برای مثال، به جای بازی در محیط ها و 
زمین های بتنی، از زمین هایی با سطح نرم برای کودکان استفاده 
شود. به عالوه، اگر در محیط خرده چوب و ماسه هست و امکان 
دارد برای کودکان دارای ویلچر مزاحمت ایجاد کند، نخست باید 

سطوح را صاف و تمیز کرد تا آن ها بهتر فعالیت کنند. 

سبک آموزش
س��بک های آموزش به وجود آورندة فضا و محیط مناسب 
ورزش ب��رای کودکان و نوجوانان س��الم هس��تند. در حالی که 

فلس��فة آموزشی و نظام مدارس بر اساس حقوق بشر باید همة 
دانش آم��وزان، حت��ی دانش آموزان ناتوان را هم پوش��ش دهد. 
م��دارس باید بتوانند ب��رای دانش آموزان معل��ول فراهم کردن 
فرصت های برابر فعالیت و ورزش فراهم آورند و از آن ها در برابر 

خطرات قابل پیش بینی حمایت کنند. 

مدیریت رفتار
دو و میدانی در محیط مدارس ش��امل تعامالت پیچیده ای 
است که نسبت به کالس های دانشگاه کمتر کنترل شده است. 
فعالیت جس��مانی و ورزش های مؤثر برای کودکان و نوجوانان 
دارای ناتوانی، نیازمند مربی یا معلمی است که دارای مهارت های 

قوی مدیریت رفتار باشد. 

انتخاب برنامه
فعالیت های جس��مانی و ورزش��ی را می ت��وان به درجات 
متفاوت��ی در برنامه ها و فعالیت های ک��ودکان و نوجوانان، چه 
سالم و چه معلول، گنجاند. ترجیح دارد، کودکان دارای ناتوانی 
با کودکان س��الم همراه با هم در برنامه های ورزشی و فعالیت ها 

شرکت داده شوند. 

برنامة تحصیلی
برنامة تحصیلی تربیت بدنی برای کودکان و نوجوانان دارای 
ناتوانی، باید دارای استانداردها، معیارها، هدف، راهبرد و ارزیابی 
باشد. این برنامه می تواند کاربرد روز به روز داشته باشد و محتوای 
آن به انعطاف پذیری نیاز دارد. بر اساس طرح های جهانی برای 
برنامه های فعالیت جس��مانی، بهتر است یکی از هدف های این 
برنامه ها س��رگرم کردن بچه ها باشد. به عالوه، تنوع گزینه ها به 
کودکان ناتوان اجازه می دهد فعالیت هایی را که دوس��ت دارند 
انتخاب کنند. به این سبب شرکت آن ها در فعالیت های گوناگون 

بیشتر می شود )پورتا،2010(.
  

ارزیابی، پیشرفت، موفقیت و درجه بندی
ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش باید به منظور پیش��رفت و 
موفقیت طرح ریزی و اجرا ش��ود. وس��ایل اندازه گیری که افراد 
را با هم مقایس��ه می کنند، باید قادر به اندازه گیری تغییرات و 
پیشرفت ها باشند. این مقایسات باید نشان  دهند که فعالیت  در 
جهت سالمتی و آمادگی جسمانی پیش می رود یا خیر. در این 
میان، برای کودکان و نوجوانان ناتوان الزم اس��ت از معیارهای 
اس��تاندارد شدة س��المتی و آمادگی جسمانی مخصوص آن ها 
اس��تفاده شود. برای مثال، ش��اخص تودة بدن برای افراد دارای 
ناتوانی های مش��خص و ویژه که نس��بت های متفاوتی از تودة 

خالص دارند، مناسب نیست )رایمر، 2010(.
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بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان دورۀ متوسطه 
برای مشاركت در فعالیت های تربیت بدنی مدارس

چرا بچه ها ورزش مني كنند؟ 

دکتر میرمحمد کاشف و دکتر میر حسن سید عامري
 دانشیاران دانشگاه ارومیه و محمد مازیاري، دانشجوي کارشناسي ارشد مدیریت 

ورزشي و دبیر تربیت بدني

تحلیـــلی

مقدمه
امروزه سطح فعالیت بدني افراد جوان پایین تر از سطح در نظر گرفته شدۀ مناسب 
براي بهره مندي آنان از فواید بهداشـتي است. شواهد تحقیقاتي از کشورهاي صنعتي  
نشان مي دهد که کاهش فعالیت هاي فیزیکي با باال رفتن سن، داراي شدیدترین کاهش 
بین سنین 18-13 سالگي است. ]11[ سطح فعالیت بدني در نوجواني کاهش چشم گیري 
را نشـان مي دهـد و آمارهاي اخیر نشـان مي دهد که تنها 36 درصـد از دانش آموزان 
پایه هاي 12-9 مطابق دسـتورالعمل هاي توصیه شده براي فعالیت بدني رفتار مي کنند. 
این موضوع با توجه به ارتباط شناخته شده بین سطح فعالیت بدني با »اضافه وزن نمو 
چاقي1«، دیابت نوع 2، خطر ابتال به بیماري قلب و عروقي، پوکي اسـتخوان و سـالمت 
رواني موجب نگراني است. از طریق شناسایي راهبردهاي مؤثر براي ترویج فعالیت بدني 
منظم مي توان به ارتقاي تندرسـتي افراد جوان یاري رساند ]8[. یکي از اهداف مصوب 
سـالمت جامعه در سـال 2010 این بوده اسـت که دانش آموزان باید حداقل 50 درصد 
از کل زمـان کالس درس را بـه فعالیت بگذرانند. برخـي از دانش آموزان در کالس هاي 

تربیت بدني تالش کمي دارند  و تعدادي نیز کاماًل از مشارکت اجتناب مي ورزند ]1[.

کلیـد واژه ها: بي انگیزشـي، دانش آموزان دورۀ متوسـطه، مشـارکت فعالیت هاي 
تربیت بدني
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اهمیت مشارکت در فعالیت هاي تربیت بدني 
مدارس

تربیت بدني مي تواند سهم آموزشي مهمي در رشد شخصي 
دانش آموزان داش��ته باش��د. تربیت بدن��ي فرصت هایي براي 
لذت ب��ردن، یادگیري مهارت هاي حرکتي جدید و همکاري با 
دیگران فراهم مي آورد ]9[. زنگ تربیت بدني در مدارس زنگ 
آموزش مهارت هاي حرکتي، سازگاري روان شناختي و دانش 
س��المت عمومي به نوجوانان به حس��اب مي آید. در ش��رایط 
مطلوب، تربیت بدني مي تواند براي دانش آموزان فرصتي فراهم 
کند تا بخش چش��مگیري از فعالیت بدني روزانة توصیه شده 
را انج��ام دهن��د ]1[. از طرف دیگر، مرحل��ة نوجواني از این 
نظر دورة مهمي معرفي ش��ده اس��ت. در این دوره، نوجوانان 
یا به عنوان ش��رکت کنندگان همیشگي در فعالیت هاي بدني 
تثبیت مي ش��وند و یا برعکس، فعالیت هاي بدني را کاماًل رها 
مي کنند. کالس هاي تربیت بدني مي تواند وسیلة ایده آلي براي 
ترویج تعهد ورزش��ي نوجوان باش��ند، اما ضروري اس��ت آنان 
برانگیخته ش��وند براي فعال کردن دانش آموزان و لذت بردن 
آن ها از تربیت بدني، اولین گام ایجاد عادات سالم در جمعیت 
دانش آموز اس��ت، با این امید که طول عمر بیش��تري داشته 

باشند ]10[. 
دانش آموزان تجربه هاي متفاوتي از ورزش و فعالیت هاي 
رقابت��ي کس��ب مي کنند که در طول س��ال تحصیل��ي ارائه 
مي شوند. استفاده از فعالیت هاي رقابتي در کالس تربیت بدني 
ممکن است براي ترویج فعالیت بدني و توسعة مهارت، ترویج 
»ورزش دوستي«2، و آماده سازي دانش آموزان براي زندگي و 
کار در یک محیط رقابتي مورد استفاده قرار گیرد. فعالیت هاي 
رقابتي ارائه شده ممکن است عالقه به شرکت در فعالیت هاي 
تربیت بدن��ي را افزایش دهند و یا دانش آم��وزان را از تجارب 
مشارکت موفق و لذت بخش محروم سازند و به کاهش عالقه و 
شرکت در فعالیت هاي ارائه شده بینجامند. این عدم مشارکت 

ممکن است به علت نداشتن مهارت کافي باشد ]4[.

فعالیت هـاي  در  بي انگیزگـي  و  انگیـزش 
تربیت بدني مدارس

به منظ��ور افزای��ش س��طح فعالیت بدني، مهم اس��ت که 
ک��ودکان به اندازة کافي و مهم تر از آن، با انگیزة مناس��ب در 
درس تربیت بدني شرکت کنند. در حالي که اکثر دانش آموزان 
ذاتاً براي شرکت در کالس هاي تربیت بدني برانگیخته هستند، 
بس��یاري از کودکان براي شرکت در فعالیت هاي تربیت بدني 
باید از بیرون برانگیخته ش��وند و فاقد انگیزه هس��تند. دسي 
و رایان3 در نظریة »خود تعیین گري«4 به بررس��ي ماهیت و 
نحوة اثرپذیري انگیزة ک��ودک از عوامل بافتي پرداخته اند. بر 
اساس این نظریه، برانگیخته شدن به داشتن انگیزه براي انجام 
کارها اش��اره دارد. ش��خص هنگامي که نیرو یا منبع محرکي 

براي عمل کردن ندارد، فاقد انگیزه اس��ت و برانگیخته نش��ده 
اس��ت]2[. عوامل اجتماعي � محیطي که تأثیرش��ان برانگیزة 
درون��ي دانش آموزان در کالس تربیت بدني به اثبات رس��یده 
است عبارت اند از: جو انگیزشي، سبک تدریس، محتواي درس 

و تشویق بزرگ ساالن ]9[.
انگی��زه یک��ي از فراوان تری��ن حوزه ه��اي پژوه��ش در 
ادبیات ورزش و روان شناس��ي ورزش محسوب مي شود. البته 

تحقیق��ات کمي در زمینة ع��دم وجود انگیزه و 
یا »بي انگیزگ��ي« 5 وجود دارد. ممکن 

است استدالل ش��ود که مشاهدة 
بي انگیزگ��ي در زمین��ة ورزش 
مش��کل اس��ت، زی��را اف��راد 
بي انگیزه در ورزش ش��رکت 
نخواهند ک��رد. در صورتي که 
اگر در طول دورة مش��ارکت 

اف��راد در ورزش، بي انگیزگ��ي 
توسعه یابد، آن ها به طور اختیاري 

ورزش را ره��ا مي کنن��د ]12[. درک 
بهتر بي انگیزگي در تربیت بدني نه تنها 

از دیدگاه نظري، بلکه همچنین از 
دیدگاه عملي مهم اس��ت. فقدان 
انگیزه براي شرکت در تربیت بدني 
مي توان��د پیامده��اي مهمي براي 
بهداشت عمومي داشته باشد]7[. 

در حقیق��ت، بي انگیزگ��ي در 
تربیت بدن��ي حالت متفاوت 

براي  بي انگیزگي  از  کیفي 
ش��رکت در فعالیت ه��اي 
جسماني داوطلبانه را نشان 

مي دهد ]12[.
یک گ��واه عین��ي در 
کودکان��ي  تربیت بدن��ي، 
مي توانن��د باش��ند ک��ه با 
حس قوي از خودبیگانگي، 
بیش��تر یا تمام ورزش ها و 
بازي ها را دوس��ت ندارند، 

ولي ب��ا وج��ود این ناچ��ار به 
شرکت در آن ها هستند. هزینه هاي 

روان��ي ناش��ي از مش��ارکت و میزان 
تطابق ب��ا چنین محیط هایي مي تواند 

زمینه هایي جذاب از پژوهش در زمینة 
س��ازگاري افراد ب��ا ش��رایط غیر خود 
مختار باش��د ]12[. اعتقاد دانش آموز به 

توانایي هایش ممکن است در مشارکت او 

استفاده از فعالیت هاي رقابتي 
در کالس تربیت بدني ممکن 

است براي ترویج فعالیت 
بدني و توسعة مهارت، ترویج 

»ورزش دوستي«  و آماده سازي 
دانش آموزان براي زندگي و 

کار در یک محیط رقابتي مورد 
استفاده قرار گیرد
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تأثیر بگذارد. دانش آموزاني که داراي تجربة مثبت 
در فعالیت هاي جسماني هستند، ممکن است 
بخواهند این فعالیت ها را ادامه دهند. برعکس، 
دانش آموزاني که احساس کنند در یک فعالیت 
ناموفق هس��تند، از تربیت بدني لذت نمي برند 
و ممکن اس��ت نخواهند مشارکت ش��ان را ادامه 
دهن��د. اگر هدف از تربیت بدني ارتقاي فعالیت  بدني 
در طول عمر است، براي دانش آموزان داشتن یک تجربة 
لذت بخش اهمیت دارد. بنابراین، بررس��ي تجارب دانش آموزان 
مناسب است و مي تواند اطالعات ارزشمندي به دست دهد ]4[.

در تحقیق��ي ک��ه روي 381 نفر 180 دختر و 201 پس��ر 
از دانش آم��وزان دوم و س��وم دورة متوس��طه در شهرس��تان 
بوکان صورت گرفت، می��زان و دالیل بي انگیزگي دانش آموزان 
براي ش��رکت در فعالیت هاي تربیت بدني مدارس مورد بررسي 
ق��رار گرفت. در این تحقی��ق از »پرس��ش نامة بي انگیزگي در 
تربیت بدني«AI-PE( 6( ش��ن7 و همکارانش )2010( استفاده 
ش��د که میزان بي انگیزگي )از هیچ وقت=1 تا همیش��ه =5( و 
سپس دالیل بي انگیزگي را در چهار مؤلفة کمبود توانایي، تالش 
نامناسب، ارزشمند نبودن فعالیت و جذاب نبودن فعالیت هاي 

تربیت بدني، مورد ارزیابي قرار مي دهد]13[.
نمودار میزان بي انگیزگي را در دانش آموزان دورة متوسطه 

به تفکیک جنسیت نشان مي دهد. 

همان طور که مشاهده مي شود، بیشترین دلیل بي انگیزگي 
دانش آموزان پس��ر و دختر دورة متوس��طه براي ش��رکت در 
فعالیت هاي تربیت بدني، جذاب نبودن فعالیت هاي تربیت بدني 
است. بین سؤاالت مربوط به مؤلفه جذاب نبودن فعالیت هاي 
تربیت بدني، تکراري بودن فعالیت ها بیشترین نمره را به خود 

اختصاص داده است. 

بحث و نتیجه گیري
برنامه ه��اي تربیت بدني مدارس باید در افزایش س��طح 
فعالیت هاي فیزیکي افراد جوان نقش مرکزي بازي کنند. به 
این دلیل که بس��یاري از کودکان در برنامه هاي سازمان یافتة 
فعالیت هاي بدني در خارج از مدرس��ه شرکت نمي کنند. در 
مقابل، کالس هاي تربیت بدني تقریباً شامل اعضاي گروه هاي 
هم س��ن با س��طح توانایي هاي بدني کاماًل متفاوت هس��تند 
]11[. دانش آم��وزان ب��ا س��طوح متفاوت مه��ارت، تجارب 
مختلفي در کالس تربیت بدني دارند. دانش آموزي که مهارت 
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نمودار1 . میزان بی انگیزگی دانش آموزان در فعالیت های
 تربیت بدنی مدارس
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نمودار2 . میانگین متغیرهای تحقیق برای دانش آموزان دختر
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نمودار3 . میانگین متغیرهای تحقیق برای دانش آموزان پسر

به منظور افزایش سطح 
فعالیت بدني، مهم است 

که کودکان به اندازۀ کافي 
و مهم تر از آن، با انگیزۀ 

مناسب در درس تربیت بدني 
شرکت کنند

همان ط��ور ک��ه از نم��ودار 1 برمي آید، می��زان بي انگیزگي 
دانش آموزان پس��ر از دختر بیشتر اس��ت. نمودارهاي 2و3 نتیجة 
یافته هاي توصیفي تحقیق را براي دالیل بي انگیزگي نشان مي دهند. 
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پایین ت��ري دارد، غالباً در انجام فعالیت در کالس با مش��کل 
مواجه مي ش��ود و تمرین کافي و مناسب را دریافت نمي کند. 
اگر دانش آموزان تجربة موفقیت داش��ته باشند، این موفقیت 
ممکن است به مش��ارکت دانش آموزان و ادامة فعالیت آن ها 
بینجامد. موفقیت یا ع��دم موفقیت نیز مي توانند در درک و 
نگرش دانش آموزان نس��بت به موضوع تأثیر بگذارند ]4[؛ به 
ویژه با توجه به این که ورزش در تربیت بدني مدارس تا س��ن 
معیني در بسیاري از کش��ورهاي توسعه یافته اجباري است. 
براي مثال در انگلس��تان، انتظار مي رود دانش آموزان یک یا 
دو بار در هفته تا س��ن 16 س��الگي در تربیت بدني ش��رکت 

کنند ]14[.
از طرف دیگر نقش معلم��ان و مربّیان ورزش در تربیت 
اجتماعي و ورزش��ي افراد بر کسي پوشیده نیست. مربیان و 
معلم��ان ورزش مي توانند به کودکان و نوجوانان فعالیت هاي 
جدید و نش��اط انگیزي معرفي کنند و آن ه��ا را به یادگیري 
مهارت هاي مربوط به آن ورزش تش��ویق کنند ]3[. معلمان 
زمان��ي ک��ه روي ت��الش دانش آم��وزان متمرکز ش��وند، بر 
توانایي هاي خود فرد تکیه کنند و بر اساس عملکرد گذشته، 
دانش آم��وزان را ارزیابي کنند، مي توانند تجارب شایس��تگي 
را ب��ه آن ها انتقال دهند ]5[. بنابرای��ن، معلمان تربیت بدني 
و مدیران برنامه هاي ورزش��ي باید سعي کنند استانداردهاي 
عملکرد افراد ش��رکت کننده در فعالیت هاي ورزشي را بهبود 
ببخش��ند و س��طح رضایت و تجربیات موفقیت آمیز آن ها را 

افزایش دهند. 
کس��اني که در حوزة آم��وزش و مربیگري کار مي کنند، 
باید از اصول جایگاه مهم انگیزه در ورزش و شیوه هاي بهبود 
عملکرد واقف باش��ند و ورزش��کاران را به س��وي رفتارهاي 
هدف و پی��دا کردن روش هاي افزایش مش��ارکت در ورزش 
هدایت کنند ]6[. دانش آموزاني که به طور دروني برانگیخته 
ش��ده اند، در فعالیت ها ش��رکت مي کنند. ولي دانش آموزاني 
که بي انگیزه هس��تند، با نیاوردن لباس ورزش��ي، خود را به 
مریضي زدن و یا آس��یب دیدگي س��اختگي، از مشارکت در 
فعالیت ه��اي تربیت بدني اجتناب مي ورزن��د. بنابراین آگاهي 
دبی��ران تربیت بدن��ي از دالی��ل بي انگیزگ��ي دانش آم��وزان 
اهمیت بسیار زیادي دارد و مي تواند نقش مهمي در افزایش 
مش��ارکت دانش آموزان در فعالیت هاي تربیت بدني ایفا کند. 
پس مي توان با تنوع بخشیدن به رشته هاي ورزشي مدارس، 
نظرسنجي از دانش آموزان براي آگاهي از رشته هاي ورزشي 
مورد عالقه ش��ان، دادن آزادي بیش��تر ب��ه دانش آموزان در 
انتخاب رش��تة ورزشي، داشتن انتظار از دانش آموزان در حد 
توانایي هایش��ان و عدم تحمیل خواسته هاي دبیر تربیت بدني 

به دانش آموزان، از بي انگیزگي دانش آموزان کاست. 

پي نوشت
1. Overweight and obesity
2. Sportsmanship
3. Deci & Ryan
4. Self – determination theory
5. Amotivation (absence of motivation)
6. Amotivation Inventory- Physical Education
7. Shen 
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ورزش و اثرات روانی، 
اجتماعی و بدنی آن روی افراد

مصطفی سواری
 دبیر تربیت بدنی شهرستان ایذه- دانشجوی کارشناسی 

ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

اشاره 
رابطـة »ورزش«  و »بهداشـت« را می تـوان از دو بعـد 

پیش گیری و درمان مورد بررسـی قـرار داد. به اعتقاد 
دست اندرکاران تربیت بدنی و بسیاری از روان شناسان 

جامعه شناســـــان،  ورزش و  و  تربیت بدنـی 
تفریحـی نه تنهـا یک وسـیله یا  نهـاد 
به عنوان  بلکه  ی نیست،  ر ا بـز ا
آموزشـی و تربیتـی، 
روانــــی-  اهـداف 

را  فراوانـی  اجتماعـی 
دنبـال می کنـد کـه این 

تـوان  ارتقـای  در  اهـداف 
اجتماعـی  و  شــــکل پذیری 

شخصیت افراد نقش به سزایی دارد.

بهداشـت  فعالیت بدنی،  کلیدواژه هـا: 
روانـی، ورزش در مدرسـه، تکامل اجتماعی، 

تکامل جسمانی
 

چند  تجربه ای  فعالیت بدنـی، 
بعدی 

ورزش  و  فعالیت ه��ای  تربیت بدن��ی 
آمیخته ب��ا تربیت روانی اس��ت. هرتجربة 
حرکت یا تغییر جس��مانی ی��ک تغییر یا 

ی��ک تجربة روان��ی را در بردارد. از این رو ش��رکت در چنین 
فعالیت هایی از روش های مهم تکامل جسمانی و روانی 
اس��ت. ورزش در تأمین نیاز افراد، تکامل اجتماعی، 
کس��ب صفات اجتماع��ی و آگاه��ی از توانایی های 

تغییر بالقوة جس��مانی و در  شکل گیری، 
و و تقویت بسیاری  توانایی ه��ا  از 

روانی- اجتماعی ویژگی های 
مؤثر است.

ش�����رکت 
مداوم و مس��تمر در 
فعالیت های جسمانی 
و ورزشی بر اساس روند 
یادگیری و تکامل اجتماعی، 
به کسب صفات اکتسابی کمک 
می کن��د. زی��را فعالیت  ورزش��ی و 
کس��ب مهارت های نه صرف��اً حرکتی، 
بلکه اساساً روانی و اجتماعی، در انبوهی از 
محرک های مثبت و منفی، انواع درگیری ها 
و تعامالت عاطفی و هیجانی ناش��ی از 
رقابت و مس��ابقه می تواند در تعادل و 
ثبات هیجانی، رش��د اعتم��اد به نفس، 
تصور بدنی و اجتماع��ی و میزان اجتماعی 
بودن فرد، نقش س��ازنده و مثبتی داش��ته 
باشد. اثرات روانی- اجتماعی فعالیت های 

آموزشی
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جس��مانی و ورزش��ی همیش��ه بیش از اثرات جس��مانی آن 
مورد توجه روان شناس��ان و مربیان آموزش��ی بوده است. زیرا 
چنین فعالیت هایی با ایجاد تجارب غنی اجتماعی و آموزشی 
رقابت به عنوان یک فرایند آموزش��ی، به فرد امکان می دهد تا 

مهارت های روانی و اجتماعی خود را بیازماید. 
ش��رکت در چنین فعالیت هایی به ف��رد امکان می دهد با 
دیگران تماس مستقیم و تعامل واقعی برقرار سازد و نیازهای 
روان��ی خ��ود را، مانند رقابت، دوس��تی، جلب توجه، مقبولیت 
گروه��ی و نیاز به وابس��تگی، تض��اد، ابراز و کنت��رل هیجان، 
رکورد شکنی، ماجراجویی و امنیت برآورده کند. سالمت روان 
از موضوع هایی است که در اثر شرکت در فعالیت های  ورزشی 
می تواند حاصل ش��ود. چنین فعالیت هایی بهترین موقعیت را 

برای بروز معیارهای سالمت روان فراهم می آورند. 
اگر سالمت روان را مبنای احساس راحتی نسبت به خود 
و دیگران تعریف کنیم، معیارهای آن موفقیت، تعادل هیجانی، 
واقع بینی، س��ازگاری، اجتماعی بودن و احس��اس ارزشمندی 
خواهد بود. بنابراین ورزش با فعال س��ازی چنین خصوصیاتی، 
نه فقط به بهداش��ت جسمی بلکه به بهداشت روانی نیز کمک 

می کند. 
احس��اس ارزش��مندي براي همة افراد بسیار مهم است و 
فعالیت هاي ورزشي شاید بتواند از راه هاي متفاوت به احساس 
مثب��ت فرد از خود و خودپنداره��اي بهتر در فرد کمک کند. 
چنین احساس��ي مي تواند زمینه و بس��تر پدید آمدن تغییر و 
تحول بسیاري از صفات رواني- اجتماعي فرد شود. این احساس 
خوب و مثبت در دنیاي پر فش��ار امروزي بسیار ضروري است 
و احتماالً در روش زندگي افراد تأثیر خواهد گذاشت. برخي از 
محققان معتقدند که ورزش عاملي براي جذب شدن به جامعه 
است و امکان فرونشستن تنش هاي برآمده از زندگي را فراهم 
مي س��ازد. در واقع فرد را در ش��هروند خوب بودن، اطاعت از 
قوانین و احترام به اصول یاري مي دهد و حس تسلط بر نفس 

و میهن دوستی را در وجود انسان تقویت مي کند. 

فواید فعالیت هاي بدني
تحقیقات نشان داده اند فعالیت هاي بدني منظم آثار بسیار 
مثبت و س��ودمند دیگري به دنبال دارند که به طور خالصه از 

این قرارند: 

الف( بعد جسماني: کاهش ضربان قلب در حال استراحت؛ 
آمادگ��ي قلبي- عروقي؛ کاه��ش وزن ب��دن؛ کاهش چربي و 
فش��ار خون؛ افزایش انعطاف پذی��ري و دامنة حرکتي مفاصل؛ 
افزایش قدرت و اس��تقامت عضالني؛ بر طرف کردن احس��اس 

خستگي.
فعالیت بدني منظم باعث مي شود بدن به طور اقتصادي کار 
کند و بس��یاري از عوارض ناش��ي از بي تحرکي از بین مي رود. 
به عالوه فرد از ابتال به بسیاري از بیماري ها از جمله فشار خون، 
چاق��ي، درد مفصل، بي حوصلگي و... که همگي س��کتة قلبي 
را چندی��ن برابر افزایش مي دهند، مص��ون مي ماند. بنابراین،  
پیش گیري که بهتر و اقتصادي تر از درمان است، با انجام منظم 

ورزش و فعالیت بدني دست یافتني است.
ب( بع��د روان��ي: کاهش اضط��راب و اس��ترس؛ کاهش 
افس��ردگي؛ کاه��ش پرخاش��گري؛ افزای��ش اعتماد به نفس و 
عزت نفس؛ افزایش ش��ادابي و طراوت؛ افزایش تحمل در برابر 

مشکالت )سازگاري(. 
امروزه بس��یار ش��نیده مي ش��ود که بعضي اف��راد دچار 
افسردگي اند یا در برخوردها پرخاشگر هستند، یا دائماً در حال 
اضطراب و استرس به س��ر مي برند. همة این ها بیانگر نداشتن 
تعادل روحي مناسب است که فرد مي تواند با فعالیت هاي بدني 
منظ��م آن ها را کاه��ش دهد و ب��ه ش��ادابي، اعتمادبه نفس، 

عزت نفس و تحمل در برابر مشکالت و... دست یابد.
ج( بعد اجتماعي: مسؤلیت پذیري؛ تقویت هدایت و رهبري 
در خ��ود؛ جامعه پذیري؛ امید به زندگي؛ افزایش خوش بیني و 

اعتماد اجتماعي؛ افزایش هم دلي و صمیمیت و دوستي.
یکي از معضالتي که در حال حاضر در جامعه زیاد به چشم 
مي خورد، بي توجهي به قوانیني اس��ت که براي کنترل جامعه 
وضع ش��ده اند. این بي توجهي ناشي از جدایي فرد از جامعه و 
عدم احس��اس تعلق به جامعه اس��ت. ب��ا اندکي صرف وقت و 
انجام فعالیت هاي منظم روزانة ورزش��ي مي توان خیلي از این 
محدودیت ها را کاهش داد و ش��رایط جامعه پذیري را در خود 

تقویت کرد.
در نهای��ت مي ت��وان گف��ت: ورزش و فعالیت بدني ضامن 
س��المتي است. سالمتي نیز ناشي از تعادلي است که در ابعاد 

جسماني، رواني و اجتماعي ایجاد مي شود.

منبع
www.atcce.com  

احساس ارزشمندي براي همة افراد بسیار مهم است 
و فعالیت هاي ورزشي شاید بتواند از راه هاي متفاوت 

به احساس مثبت فرد از خود و خود پندارهاي بهتر در 
فرد کمک کند
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شنیدن، دیدن و عامت دادن در كاس 
درس تربیت بدنی دورۀ ابتدایی

کلیدواژه ها: کالس تربیت بدني، آموزش زبان اشاره، روش تدریس، آموزش

شنیدن، دیدن و عالمت دادن در کالس درس تربیت بدني دورۀ ابتدایي
از دانش آموزان مي پرسم: متضاد »باال« چیست؟

مي گویند: »پایین«.
متضاد چپ چیست؟

پاسخ مي دهند: »راست«.
موضوع قابل توجه در این مبادالت کالمي آن اس��ت که م��ن نمي توانم صداي دانش آموزان 
را بش��نوم. نه به این دلیل که ضعف ش��نوایي دارم، بلکه به این دلیل که من در حین ورزش 
ک��ردن در کالس به دانش آموزانم زبان اش��اره را آموزش مي دهم؛ کاري که دانش آموزان آن 

را بسیار دوست دارند. 
در اولین س��الي که به عنوان معلم تربیت بدني ش��روع به کار کردم، به این نتیجه رس��یدم که 
انگیزه و افزایش توجه دانش آموزان بس��یار مهم اس��ت. کالس ورزش فضایي است که در آن 
تح��رک و جنب��ش اولویت دارد و به ای��ن دلیل من به موضوعات جدی��د و هیجان انگیز نیاز 

داشتم؛ چیزهایي که براي کالس ورزش کارایي داشته باشد. 
م��ن ب��ا تأمل و نگاه به روش هاي یادگیري خودم که بیش��تر مبتني بر بینایي و جنبش بود، 
اجراي زبان اشاره را در کالس هایم شروع کردم و به کسب تجربه پرداختم. بسیار خوشحال 
بودم که در دورة فوق لیسانس »زبان اشارة آمریکایي«ASL(1( را یاد گرفته بودم پس براي 

اجراي زبان اشاره در کالس هایم شروع به کسب تجربه کردم. 
اکن��ون مربي ه��ا متوجه روش هاي جدید ش��ده اند و مي دانند که روش ه��اي آموزش نیز در 
حال رش��د اس��ت اس��تفاده تنها از یک روش برقراري ارتباط براي آم��وزش، تمرکز و توجه 
دانش آم��وزان را محدود مي کن��د. وانگ2 در مقالة مندرج در مجلة اس��تراتژیز3، براي انتقال 
مؤثرت��ر اطالعات ب��ر چگونگي انتقال آن ب��ه روش هاي صحیح که توس��ط معلمان انتخاب 

مي شوند، تأکید مي کند. 

ــاعت  زبان اشاره در  س
درس تربیت بــــدنی

مشرف رضوی مقدم 
کارشناس تربیت بدنی مشهد

آموزشی
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در زبان اش��اره از دو ویژگي بینایي و حرکت که در تربیت بدني 
بسیار کارآیي دارند، استفاده مي شود. آیا این کار ما ارزشي براي 
دانش آموزان دارد؟ بله، و گواه خیلي خوب براي آن، مطرح بودن 
زبان اشاره به عنوان زبان غیر بومي در دانشگاه هاي معتبر است. 
زبان اش��اره در آمریکا به عنوان سومین زبان مورد استفاده قرار 

مي گیرد. 
تحقیقات در مراحل ابتدایي اس��ت، اما مفهوم اس��تفاده از زبان 
اش��اره در تعلیم و تربیت مربوط به 150 سال قبل است. توماس 
هاپکینز4 پیش��تاز در تربیت ناشنواها از مبلغین استفاده از زبان 

اشاره براي افراد ناشنوا بود. 
هنگامي که به دنبال دالیل استفاده یا عدم استفاده از زبان اشاره 
در ورزش بودم، دالیل قانع کننده اي براي استفاده از این زبان در 

ورزش پیدا کردم. 

راهنماي اصول اولیه )از رینولدز(
1. مفرح و شادکننده باشد. 

2. دانش آم��وزان هنگام ترک کالس خواهان برگش��ت مجدد 
باشند. 

3. ارتباط درس ها حفظ شود. 
4. از کمال پرهیز شود. 

5. قابل انعطاف باشد. 
نوت��ر5 و داِم��ر6 دریافتند که هنگام فعالیت ه��اي بدني )ورزش( 
شرایط مناسبي براي آموزش زبان مخصوصاً یادگیري مفاهیمي 
مثل اطراف، باال و پایین فراهم مي آید. همچنین آن ها فهمیدند 
ک��ه تأکید روي مفاهیم زباني در طول ورزش واقعاً به درک کامل 
معاني لغات کمک مي کند. من متوجه این نکته شدم که در کنار 
افزایش توجه دانش آموزان، مهارت هاي حرکتي و دامنة لغات آن ها 
را مي توانم به طور هم زمان ارتقا دهم. همچنین متوجه شدم که 
مي توانم از زبان اش��اره به عنوان روش آموزشي استفاده کنم. اما 

چگونه مي توانستم زبان اشاره را درون برنامة درسي ام بگنجانم؟
ابت��دا انرژي خودم را روي تهیة فهرس��تي از لغاتي که با برنامة 
درسي ام مرتبط بود، متمرکز کردم. در این موارد از متن رینولدز7 
»زبان اشاره در پیش دبستاني ها« استفاده کردم. او پنج اصل را 
اس��اس تعلیمات خود قرار داد و من نیز آن ها را در برنامه هایم 

پیاده کردم. آن ها عبارت بودند از:

1. تعلیمات را مفرح و شادکن: من زبان اشاره را به این علت 
انتخاب کردم که مفرح و شادکننده بود و مورد توجه دانش آموزان 
قرار مي گرفت. طي س��ال اول، تعلیمات ی��ک روال عادي اولیه 
داشت. بر این اساس که هر روز هفته، 5-4 دانش آموز به عنوان 
سر گروه انتخاب مي شدند تا نرمش با عالئم انتخابي آن ها انجام 
ش��ود. حدود انتخاب ها ش��امل آهس��ته دویدن، دویدن، لي لي 

کردن، با سرعت دویدن تا راه رفتن سریع و آهسته بود. 

یک روز معمولي در کالس ورزِش من با یک فعالیت سریع و آني 
شروع مي شود؛ مثل بازي فعال و سریع »جرثقیل و بولدوزر«. در 
این بازي کالهک ها را به طور ایس��تاده و خوابیده قرار مي دهند. 
نیمي از بچه ها جرثقیل )کالهک هایي را که خوابیده هستند سر 
پا مي کنند( و نیمي دیگر بولدوزر هس��تند )با ضربه کالهک ها 
را مي خوابانن��د(. از فاصل��ة بین کالهک ها ب��راي لي لي کردن، 
دو س��رعت یا دو آهسته استفاده مي کنیم. بعد از اینکه بچه ها 
مش��غول فعالیت اولیه شدند، من شفاهاً از آن ها مي خواهم و به 
آن ها اشاره مي کنم »توقف کنند«، »نگاه کنند« یا »توجه کنند« 

در این لحظه دانش آموزان:

1. فعالیتشان را متوقف مي کنند. 
2. ب��ه تخته ن��گاه مي کنند تا ببینن��د که آیا ن��ام آن ها براي 

سرگروهي نرمش روي تخته نوشته شده است. 
3. در منطقة معین مي نشینند و به راهنمایي هم بازي شان توجه 

مي کنند. 
استفاده از عالمات نرمش به طور مداوم و روزانه باعث سادگي آن 
براي دانش آموزان مي شود. همچنین من به بچه ها اجازه مي دهم 
عالماتي را که اس��تفاده مي کنند، نام ببرند تا دامنة لغاتش��ان 
تقویت ش��ود. بچه ها از سرگروه شدن با ش��ور و شوق استقبال 
مي کنند و این سود دیگري است که از این روش عاید مي شود. 
به علت اینکه همگي در یک زمان در حال یادگیري زبان اشاره 
هستند، ترسشان در مقابل هم بازي هایشان کمتر مي شود؛ حتي 

خجالتي ترین آن ها! 
2. دانش آمـوزان هنـگام ترك کالس خواهان برگشـت 

مجدد به کالس هستند
این یک اصل با اهمیت است. همچنان که قباًل ذکر شد، فعالیت 
بدني بچه ها در اولویت بود، بنابراین من درس هاي زبان اش��اره 
را کوتاه کردم. من لغات مش��خصي در ارتباط با ورزش دارم که 
آن ها را در برنامة هفتگي ورزش��ي گنجاندم )فهرس��ت لغات را 

ببینید(.

فهرست لغات:
11. اطراف 1. دویدن  

2. به حالت دو رفتن 12. استفاده 
13. حیوان  3. یورتمه رفتن  

14. لطفاً 4. لي لي کردن  
15. متأسف 5. راه رفتن  

16. خوب/ درست  6. متوقف شدن  
17. آب 7. شروع کردن  

18. دوست 8. پریدن     
19. باهوش 9. پرتاب کردن  
20. کمک 10. باال رفتن  
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همان طور که رینولدز گفته است، من از دانش آموزانم پرسیدم 
که دوس��ت دارند چه عالماتي را ی��اد بگیرند. به همین دلیل 
دانش آموزان مشتاقانه منتظر بودند که یاد بگیرند و به کالس 
ورزش برگردن��د. این امر به خص��وص هنگام تعطیالت خیلي 
س��رگرم کننده بود. بچه ها دوس��ت دارند عالئمي براي لغات 
هالووین، روح، جادوگران و بابانوئل بدانند. عالمت براي آبنبات 
و روز تولد نیز همیشه مورد عالقة آن ها است. وقتي که معلم 
کالس لغ��ت جدیدي به بچه ها معرفي مي کند که قباًل بچه ها 
عالمت آن را یاد گرفته اند، بچه ها بسیار هیجان زده مي شوند. 

3. حفظ کردن ارتباط درس ها
ی��ک بخش مهم از آموزش، ایجاد ارتباط ذهني قوي بچه ها با 
موضوع آموزش است. عالوه بر زبان اشاره من هجي با انگشتان 
)با دس��ت عالمت ح��روف الفبا را بکش��یم( را در برنامه ریزي 
درس��ي ام گنجاندم. در ش��روع هر س��ال تحصیل��ي بچه هاي 
کودکس��تان من در کالس اصلي ش��ان هجي کردن نامشان را 
ی��اد مي گیرند. بعداً من این موضوع را در کالس ورزش دنبال 
کردم. براي مثال، وقتي که ُسک ُس��ک بازي مي کنیم، به جاي 
اینکه به کس��ي که سوخته بگویند بشین، دانش آموز سوخته 
به ط��رف من مي آید و با انگش��ت نامش را هجي مي کند )این 
تمرین هجي با انگشتان است(. بعد از اینکه توانست نامش را 
هجي کند، جایزه اش این اس��ت که به بازي برگردد. بنابراین 
دانش آموز به طور غیر مستقیم یاد مي گیرد که الفبا را با اشارة 
دس��ت بنویسد. این باعث مي شود که دانش آموزان از هجي با 

انگشتان براي کلمات دیگر استفاده کنند. 
از موضوعات مهم این اس��ت که ش��ما بدانید دانش آموزان در 
کالس ه��اي درس اصلي خ��ود چه چیزهایي ی��اد مي گیرند. 
مث��اًل اگر دانش آم��وزان کالس اول در م��ورد حیوانات 
و دانش آموزان کالس دوم دربارة اس��کلت بدن 
موضوعات��ي را یاد مي گیرند، من براي هر دو 
موضوع در کالسم جایي در نظر مي گیرم. 
هنگامي ک��ه دانش آموزان ی��اد مي گیرند 
مثل خ��رس س��ینه خیز بروند ی��ا مثل 
ش��یر کمین کنند، ما به صورت ش��فاهي 
مي گوییم خرس و شیر و عالمت مي دهیم. 
ی��ا در حالي که بچه ها ی��اد مي گیرند که با 
دویدن و پریدن فعالیت بدني بیش��تر مي شود و 
با فعالیت بدني بیشتر، قلب قوي تر مي شود، ما به طور 
ش��فاهي و با عالم��ت، لغات »قلب«، »قوي ت��ر«، »دویدن« و 
»پریدن از روي طناب« را مي گوییم. گنجاندن هم زمان عالئم 
با موارد درسي که بچه ها در کالس درسي شان یاد مي گیرند، 

به روند یادگیري زبان اشاره کمک مي کند ]رینولدز، 1995[.

4. پرهیز از کمال
پرهیز از کمال بزرگ ترین اصل براي معلمان و شاگردان است. 
یک تجربة بس��یار خوب براي بچه ها این است که وقتي معلم 
یاد مي گیرد، آن ها هم یاد مي گیرند. به بیان دیگر، یک الگوي 
خوب براي بچه ها این اس��ت که ببینند گاهي معلمش��ان نیز 
چیزهایي را به س��ختي یاد مي گیرد و حت��ي تقاضاي کمک 
مي کن��د. از اینکه ب��ه دانش آموز بگویم عالم��ت یک لغت را 
نمي دان��م، هی��چ گاه تردی��د نمي کنم. این فرصت��ي براي من 
به وج��ود مي آورد که به آن ها بگویم م��ن هم باید دنبال لغت 

بگردم یا تمرین کنم تا به خاطر بسپارم. 
همچن��ان ک��ه رینول��دز )1995( مي گوید، بچه ه��ا بعضي از 
مهارت هاي ظریف را در مراح��ل بعدي زندگي فرا مي گیرند. 
بعضي عالئم دشوار هستند و در بسیاري موارد الزم است که به 
آن ها با بردباري کمک فیزیکي کرد. یعني اینکه انگشت اشارة 

آن ها را بگیریم و در جاي مناسب قرار دهیم. 

5. منعطف باش 
معلم باید در برنامه ریزي درسي انعطاف داشته باشد. یعني در 
روزهایي که مي داند باید بچه ها انرژي زیادي در فعالیت بدني 
ص��رف کنن��د، درس دادن ی��ک عالم��ت جدید زی��اده روي 
اس��ت. معرف��ي عالئم جدید صب��ر و توجه زی��اد مي خواهد 
و اگ��ر »حرک��ت« اولوی��ت دارد و بچه ها تم��ام روز را روي 
صندلي هایشان نشس��ته بودند، یادگیري یک عالمت جدید 
مي تواند برایش��ان خیلي سنگین و سخت باشد. )اصول 1 و2 

را فراموش نکنید(.
بعد از س��ه سال اس��تفاده از زبان اش��اره، من به جمع آوري 
اطالعات و منابع و یافتن آن گونه برنامة درس��ي کالس��ي که 
برنامه ریزي آموزشي ام را بهبود بخشد، ادامه مي دهم. من در 

کالس درسم به سه چیز دقت زیادي دارم:
éمن از خودم مي پرس��م مي خواهم چه عالمتي را بچه ها یاد 

بگیرند؟
é راه هایي را که مي توانم زبان اشاره را در فعالیت ها بگنجانم، 
در ذهنم بررسي مي کنم؛ بدون اینکه زمان را از دست بدهم. 
é سرانجام، من توجه زیادي دارم که براي بچه ها یک محیط 
س��الم درسي به وجود آورم. بعضي بچه ها براي یادگیري زبان 
اش��اره خیلي پرانرژي هس��تند. آن ها خیلي س��ریع درس را 
مي گیرند، عالئم را به خاطر مي س��پارند و دوس��ت دارند که 
از آن ها اس��تفاده شود. بچه هایي هم هس��تند که به تکرار و 

پافشاري بیشتري احتیاج دارند. 
براي کاهش اضطرابي که کودکان ممکن است داشته باشند، 
من همیش��ه به آن ها اجازه مي دهم عالمتي را که نمي دانند، 

از من یا از هم بازي هایشان بپرسند.

من زبان اشاره 
را به این علت انتخاب 
کردم که مفرح و شاد

کننده بود و مورد توجه 
دانش آموزان قرار 

مي گرفت
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یک تجربة 
بسیار خوب براي بچه ها 
این است که وقتي معلم 

یاد مي گیرد، آن ها هم یاد 
مي گیرند

 
چگونه شروع کنیم؟

فکر یادگیري یک چیز تازه مي تواند هر کس��ي را تحت فش��ار 
قرار دهد. خوش��بختانه فهمیدم که دانش آم��وزان نمي توانند 
خودشان به خودشان زبان اش��اره را یاد دهند. این کار بسیار 

پرهیجاني است براي نسلي که در حال یادگیري است. 
اگر ش��ما در حالي که عالئ��م را به بچه ها آم��وزش مي دهید، 
هیج��ان و عالقة خود را به محیط نش��ان دهید و این موضوع 
را پیوس��ته تک��رار کنید، آن ها نیز متقاب��اًل در حال انجام کار 
بسیار خوش حال و پرهیجان خواهند بود. راه هاي زیادي براي 
یادگیري زبان اش��اره وجود دارد. یکي از آن ها رفتن به کالس 
زبان اش��اره اس��ت. بسیاري از دانش��گاه ها و مدارس عالي هم 
کالس زبان اش��اره دارند. راه دیگر، استفاده از اینترنت است و 
مي توانید از کالس هاي آنالین استفاده کنید. همچنین بعضي 
س��ایت ها حاوي فهرس��تي کامل و طوالني از لغات هس��تند 
)فهرس��ت وب س��ایت هاي منابع و فهرس��ت مناب��ع کتابي را 
ببینید(. از منابع دیگر، کتاب هایي هستند که براي گروه سني 

خاصي و یا سطحي خاص نوشته شده اند.
 

وب سایت های منابع
Handspeak- www. Handspeak. Com
Signing Online- www. Signingonline. Com
Learning    American     Singn      Language   (ASL)     and    Signed    
English    (SE)- 
www. Lessontutor. Com/ ASL genhome. Html
ASL Fingersplling Dictionary- http://where.com/scott.nnet/ast
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Holub, J. (1996). My first book of sign language. Mahwah, 
NJ: Troll Communications. 
Warner, P. (2001). Learn to sign the fun way. Roseville, 
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درس دادن زبان اشاره:
هدفت��ان از آم��وزش زبان اش��اره چیس��ت؟ م��ن در برنامة 
آموزشي ام براي افعالي که روي حرکت تأکید دارند، از عالئم 
اس��تفاده مي کنم. همچنی��ن از لغاتي اس��تفاده مي کنم که 
بچه ها در کالس هاي درسي ش��ان مي خوانند تا حرکات براي 
بچه ها قابل لمس باش��د. سیستمي طراحي کردم و به بچه ها 
اج��ازه دادم تا آن ها گرم کردن را با اس��تفاده از عالئم انجام 
دهند. رنگ ها و اعداد را هم به برنامه اضافه کردم. خیلي زود 
عالئم اشارة بیشتري را آموزش دادم؛ مثل توپ، بازي کردن، 

بازي، فوتبال، پرش و خیلي چیزهاي دیگر. 
مناس��ب ترین روش براي شروع زبان اش��اره همراه با برنامة 
درس��ي خودتان، کاربرد اصول رینولدز و اس��تفاده از برنامة 

عالئم اشاره و برنامة سه هفتگي است. 

برنامة سه هفتگي: معرفي آموزش عالئم اشاره
برنامة هفتة اول:

معرفي لغاتي که دانش آموزان مرتبًا از آن ها استفاده مي کنند:
* متشکرم

* لطفًا
* آب

* حمام
برنامة هفتة دوم:

معرفي لغات مربوط به گرم کردن که مرتبًا استفاده مي شوند:
* دویدن 

*با سرعت دویدن 
* درجا زدن 

معلم گرم کردن را هدایت مي کند و از عالئم اشـاره همراه با تکرار 
شفاهي استفاده مي کند. 

برنامة هفتة سوم:
*هر روز چند دانش آموز را انتخاب کنید تا عالئم اشارۀ گرم کردن 

را رهبري کنند. 
*هر دانش آموز باید فرصت این رهبري را داشته باشد. 

* براي تقویت عالئم جدید الزم اسـت، بچه ها آنچه را که در حال 
عالمت دادن هستند، شفاهًا نیز تکرار کنند. 

خالصه
من به عنوان یک معلم مبتدي مي خواستم فضایي سرگرم کننده 
به وجود بیاورم و تا آنجا که مي توانم تأثیرگذار باشم. مدت زیادي 

وقت صرف کردم تا بفهمم که بچه ها از یادگیري چه چیزهایي 
بیشتر احساس خوش��حالي مي کنند و اطالعات 

زیادي پیدا کردم که ایدة مرا تأیید مي کرد 
من از راهنمایي یکي از اس��تادانم در 

دورة فوق لیسانس استفاده کردم که 
گفت: »واقع بین باش و هر سال 

یک ایدة جدید اضافه کن.« 
بر این اساس هر سال اطالعات و 
عالئم جدیدي را به برنامة درسي ام 

اضافه مي کنم. من به برنامة درسي ام 
ایمان داشتم و اکنون دانش آموزانم هم 

به آن ایمان دارند. 

پي نوشت
1. American sign language 
2. Wang
3. Education Journal Strategies
4. Tomas Hopkins
5. Connor- Kuntz
6. Dummer
7. Reynolds

منبع
Sara A Holland (2006), “Hearing, Seeing, and signing in 
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Strategies; Nov/Dec; 20,2; pro Quest. Education 
journals, pg.17.
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عوامل استرس زای شغلی
 دبیران تربیت بدنی

زهرا تصدقی و حسن دلروز
 دبیران تربیت بدنی شهرستان آمل

کلیدواژه هـا: اسـترس شـغلی، دبیران تربیـت بدنی، 
ورزش قهرمانی، ورزش دختران

استرس ش��غلی در میان معلمان در نتیجة اختالف بین 
نیازها و انتظارات  فردی با ش��رایط و محیط شغلی در مدارس 
به وج��ود می آید. لذا برای تأمین س��المت عمومی معلمان و 
بهبود عملکرد آموزشی و تربیتی آنان، باید به موضوع استرس 
توجه جدی شود. در غیر این صورت، سازمان آموزش و پرورش 
که تربیت انسان های متعادل و کارامد در سرلوحة هدف هایش 
قرار دارد، کارکرد تربیتی خود را از دست خواهد داد. هم چنین، 
با توجه به اهمیت نقش تربیتی و پرورشی معلمان تربیت بدنی 
و کمب��ود امکانات و ش��رایط حاکم بر مدارس کش��ور، به نظر 
می رس��د محیط آموزشی برای معلمان تربیت بدنی مساعد و 

مطلوب نباشد. 
بر اس��اس رویکرد ایوان سویچ و همکارانش در بررسی 
استرس ش��غلی، باید س��ه جریان کاماًل مرتبط به هم یعنی 
»عوامل اس��ترس زا«، »فرایند برخورد با استرس« و »نتایج یا 
پیامدهای س��ازمانی« را مدنظر ق��رار داد. اگر معلمان نتوانند 
انطباق و سازگاری مؤثری با استرس داشته باشند، نشانه ها و 
رویدادهای منفی استرس از جنبة شناختی، روانی، جسمانی 
و رفتاری، آن ها را به س��وی فرسودگی و تحلیل رفتگی سوق 
می ده��د. پیامدهای انطب��اق ناپذیری در محیط ش��غلی به 
ش��کل های متفاوتی مانند کاهش عملکرد و رضایت ش��غلی، 
پایین بودن کیفیت و خدمات، غیبت کردن و جابه جایی خود 

را نشان می دهد. 
تحقیقات زیادی ش��یوع عوامل استرس زا را بین صاحبان 
مش��اغل گوناگون نش��ان  داده اند. نتایج تحقیق گروسـی و 
همکارانش، خسـروجهان و رضایی )1368( نشان داد که 
میانگین استرس شغلی معلمان در حد متوسط است. تراووس 
و کویر )1996( نش��ان دادند که فشار کار، کمبود تجهیزات، 
روابط ضعیف کاری، دستمزد ناکافی و رفتار ناشایست شاگردان 
از عوامل اصلی اس��ترس زا در میان معلمان اس��ت. هم چنین، 
ویسنیوسـک و گرگیوال )1997( بیان می کنند، اس��ترس 
بدترین مشکل سالمتی معلمان اس��ت اما در زمینة استرس 

معلمان تربیت بدنی تحقیقات کمی انجام شده اند. 
رمضانی نژاد )1380( روی عوامل استرس زا بین مربیان 
ورزش دانش��گاه ها به تحقیق پرداخته  است. او در دو تحقیق 
مش��خص، عوامل استرس زای ش��غلی را بین معلمان ورزش 
بررسی کرد و نشان داد درصد زیادی از معلمان تربیت بدنی با 
عوامل استرس زا روبه رو هستند و احتماالً دبیران تربیت بدنی 
در س��اختار مدرس��ه جایگاه مناس��بی برای خود نمی بینند. 
هم چنین، گزارش کردند که نقش برنامه ریزی، تهیة وس��ایل 
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ورزشی، کنترل دانش آموزان و حفظ ایمنی آنان در محیط باز، 
عدم رعایت نظم در کالس و مزاحمت ایجاد نکردن برای س��ایر 

کالس ها، فشار زیادی را به دبیران تربیت بدنی وارد می کند. 
ش��یوع این عوامل اس��ترس زا محقق را بر آن داشت تا در 
تحقیقی برخی از عوامل اس��ترس زا را در معلمان ورزش استان 
مازندران بررسی کند. بین عوامل متفاوت، این موارد در اولویت 

اول عوامل استرس زای شغلی دبیران تربیت بدنی قرار دارند: 

é روشن نبودن شرح وظایف دبیر تربیت بدنی به طور آشکار 
در مدرسه؛ 

é ناآگاهی نس��بت به چگونگی ارزیابی مدیران از عملکرد 
دبیران تربیت بدنی؛

é ل��زوم توجه هم زمان دبیران ب��ه ورزش قهرمانی و درس 
تربیت بدنی در مدارس؛

é انتظار مدیران و اولیا  از دبیران ورزش برای اجرای کیفی 
و دقیق کالس های تربیت بدنی؛

é نبود نظام مش��خص برای رش��د و ارتقای شغلی دبیران 
تربیت بدنی؛ 

é نبود زمان کافی برای انج��ام وظایف محوله در تدریس 
درس تربیت بدنی؛

é غیر استاندارد بودن فضا و امکانات ورزشی؛ 
é بی توجهی دانش آموزان به اصول انضباطی و اخالقی؛

é قدرشناسی نکردن از کارهای شایستة دبیران تربیت بدنی؛ 
é حمایت نکردن مس��ئوالن تربیت بدنی نواحی از دبیران 

تربیت بدنی با توجه به انتظارات؛
é بی عالقگی دانش آموزان به تعویض کفش و لباس ورزشی 

در ساعت درس تربیت بدنی؛
é نبود فضای ورزش��ی سرپوش��یده مناس��ب در مدرسه، 

به خصوص در فصل های بارندگی؛ 
é همکاری نکردن معلمان س��ایر درس ها با دبیران درس 

تربیت بدنی به خصوص در فصل مسابقات؛
é نگرانی ه��ای دبی��ران ورزش در م��ورد ای��اب و ذه��اب 

دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات ورزشی؛ 
é نب��ود فرد متخصص در زمینة آس��یب های احتمالی در 

مسابقات ورزشی. 
هم چنین، مس��ائلی چون پایین ب��ودن ضریب نمرة درس 
تربیت بدن��ی، ناکاف��ی بودن تغذی��ة دانش آموزان ب��رای انجام 
فعالیت های جس��مانی، کافی نبودن درامد دبیران تربیت بدنی 
برای تأمین مایحتاج زندگی، فقدان زمان کافی برای تیم سازی 
به منظور شرکت در مسابقات آموزشگاه ها، دست رسی نداشتن 
به آخرین یافته های علم��ی در زمینة تربیت بدنی و حجم زیاد 
کارهایی که معلم ورزش باید در مدرسه انجام دهد، در اولویت 

دوم عوامل استرس زای شغلی دبیران تربیت بدنی قرار دارند.
این تحقیق نشان داده است که مسائلی چون کافی نبودن 
زمان درس تربیت بدنی، مش��ارکت نداشتن دبیران تربیت بدنی 
در تصمیم گیری های مهم مدرس��ه، سختی کار، فقدان فرصت  
مناسب برای شرکت دبیران تربیت بدنی در مسائل مهم و جاری 
تربیت بدنی آموزش و پرورش و نبود زمان بی کاری برای رسیدگی 
به امور زندگی، در اولویت آخر عوامل استرس زای شغلی دبیران 

تربیت بدنی قرار دارند. 
در ای��ن تحقیق معلوم ش��د ک��ه دبیران زن و کم س��ابقه 
نس��بت به دبیران مرد و با سابقه اس��ترس بیشتری دارند؛ زیرا 
به نظر می رسد دبیران مرد و با سابقه، به دلیل باال بودن آستانة 
تحم��ل و تجربة کاری، به راحتی می توانند با عوامل اس��ترس زا 
کنار بیایند و حمایت بیشتری هم می شوند. به طور کلی، شیوع 
عوامل استرس زا بین دبیران تربیت بدنی نشان می دهد که باید 
به شرایط شغلی ویژه و جایگاه سازمانی آنان در آموزش و پرورش 
توجه جدی شود؛ زیرا تحقیقات متعددی وجود رابطة مستقیم 
و معنی دار بین استرس شغلی، بهداشت روانی و عملکرد را تأیید 
کرده اند. اس��ترس سالمت روانی و جسمانی معلمان را به خطر 
می ان��دازد و همین موضوع به ایج��اد روابط کاری ضعیف و در 

نهایت پایین آمدن بازده کاری دبیران تربیت بدنی می انجامد. 
بنابراین، ایجاد امکانات و شرایط مساعد و مطلوب در مدارس 
کشور به ویژه برای درس تربیت بدنی و توجه خاص مسئوالن به 
حفظ سالمت روانی دبیران تربیت بدنی باید در اولویت برنامه های 
تربیت بدنی آموزش و پرورش قرار گیرد تا متعاقب تأمین سالمت 
روانی معلمان تربیت بدنی، دانش آموزان هم از ش��رایط ورزشی، 
تربیتی  و  پرورشی حاکم بر مدرسه لذت ببرند و رشد همه جانبه 
پی��دا کنند. بدیهی اس��ت، تالش مدیران و مس��ئوالن در کنار 
معلم��ان تربیت بدنی می تواند برنامه های تربیت بدنی مدارس را 
همانند سایر درس ها در حوزه های روانی، شناختی و عاطفی به 

اهداف از پیش تعیین شدة آموزش و پرورش برساند. 

منابع
1. رمضانی نژاد، رحیم و همکاران)1383(. »بررسـی عامل های اسـترس زای 
شـغلی دبیـران تربیت بدنـی و ورزش«. فصل نامة المپیک. سـال دوازدهم. 

شمارۀ 11.
2. رمضانی نژاد، رحیم)1380(. »بررسـی و مقایسـة رفتـار حمایتی مدیران، 
عوامـل نگه دارنـده و اسـترس زای شـغلی مدیـران تربیت بدنـی و ورزش 
دانشگاه های دولتی کشور«. رسـالة دکترای دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه 

تهران.
3. فرهـادی  ثابـت، عبـاس)1384(. مهارت هـای مقابله با اسـترس. چاپار 

فرزانگان. تهران، چاپ دوم. 
4. محمدی، مهدی)1381(. »بررسی عوامل استرس زای شغلی دبیران تربیت 

بدنی شهر رشت«. پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن. 
5. نوربخـش، پریـوش)1383(. »مقایسـة عامل هـای فشـارزای  روانـی 
دانشـجویان ورزشکار با غیرورزشـکار و رابطة این عوامل با بهداشت روانی 

آن ها«. فصل نامة المپیک. سال دوازدهم. شمارۀ 11.
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راهنمای مدیریت
 ورزشــــــــــــــــی

جامعة ورزش��ی و ورزش دوس��تان ب��ا اصطالح »جنبش 
المپیک« آشنا هستند. در واقع بازی های المپیک تنها بخشی 
از این جنبش اس��ت. هدف اصلی جنبش المپیک که در سال 
1889 میالدی توس��ط یک معلم فرانس��وی به  نام بارون پیر 
دی کوبرتن پایه گذاری ش��د، ایجاد دنیای صلح آمیز و بهتر با 
آم��وزش افراد جامعه به خصوص جوانان از طریق ورزش بدون 
در نظر گرفت��ن نژاد، مذهب و تضاد اس��ت. به همین منظور، 
دس��ت اندر کاران این جنب��ش در صدد ایجاد فهم مش��ترک 
برای خلق دوس��تی و هم بس��تگی  بین ملل از راه آموزش در 

زمینه های گوناگون ورزشی هستند. 
 )I.O.C( »در س��ال 1981، »کمیتة بین المللی المپیک
کمیسیون مس��تقلی به  نام »کمیسیون هم بستگی المپیک«1  
تأس��یس کرد تا این کمیس��یون با دریافت بخش��ی از درآمد 
کمیتة بین المللی المپیک به پیش��برد اهداف کمیته های ملی 
المپیک در همه کش��ورهای عض��و از راه های گوناگون کمک 
کن��د. اکنون در پایان س��ال 2012 کمیس��یون مذکور دارای 
برنامه های متنوعی از جمله دوره های آموزشی، برنامة  اعطای 
بورس، انتش��ارات، معرفی محیط زیست در سطوح بین المللی 
برای مدیران ورزشی، ورزشکاران و مربیان و به خصوص موضوع 

»زن و ورزش« است. 

مــعــرفــي 
كتاب

گردآورنده: راجر جکسون
مترجمان:  دکتر محمد خبیری، دکتر عباس علی گائینی 

و فتح اهلل مسیبی

کت��اب »راهنم��ای مدیری��ت ورزش��ی« یک��ی از منابع 
کمیس��یون هم بس��تگی المپیک برای »دوره ه��ای مدیریت 
ورزشی« )SAM( است که با الگوی واحدی در همة کشورها 
از طری��ق کمیته های ملی المپیک آن ها برگزار می ش��ود. این 
کتاب نخس��تین بار با عنوان »مدیری��ت و رهبری در ورزش« 
در س��ال 1986 با محتوای متفاوتی منتشر و بین کمیته های 
ملی المپیک توزیع شد. تا سال 2010 این کتاب چهار مرتبه 
از سوی کمیتة بین المللی المپیک بازنگری شد و تغییر یافت. 
کتاب حاضر که به تازگی توس��ط مترجمان و البته مدرس��ان 
رسمی کمیسیون هم بستگی  المپیک ترجمه شده و از طریق 
کمیتة ملی المپیک کش��ورمان به چاپ رسیده است، آخرین 
نسخه از کتاب مذکور است که به »راهنمای مدیریت ورزشی« 

تغییر نام یافته است. 
نویس��ندگان این کتاب حدود 14 نفر از استادان برجستة 
مدیریت ورزش��ی در دانش��گاه های معتبر دنی��ا و تعدادی از 
کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران با تجربة کمیت��ة بین المللی 
المپیک و کمیسیون هم بستگی  المپیک هستند. این کتاب در 
همة  ادوار به سفارش کمیتة بین المللی المپیک توسط شرکت 
راجر جکسـون و همکارانش در »کالگری« کانادا ویرایش و 

منتشر شده است. 
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ناهید کریمی



47
دورۀ سیزدهم/ شمـارۀ  3/ بهار 1392

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ) به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ( :

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

 )به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند(:

مجله هاي رش��د عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركن��ان اجرايي م��دارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رش��ته هاي 
دبيري دانش��گاه ها و كارشناس��ان تعليم و تربيت تهيه و منتش��ر مي شوند. 

 4 ش��مارة  شمالي،س��اختمان  ايرانش��هر  خياب��ان  ته��ران،  نش�اني:   
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 � 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
به  وابسته  آموزشي  برنامه ريزي  پژوهش  و  سازمان    
مي شوند: منتشر  و  تهيه  پرورش  آموزش  و  وزارت 

 رشد آم�وزش ابت��دايي  رشد آموزش راهنم�ايي تحصيلي  رشد تکنولوژي 
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رش�د برهان راهنمايي )مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي( 
 رشد برهان متوسطه )مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه(  رشد آموزش قرآن 
 رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش هنر  
رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رش�د آموزش تاريخ   رش�د آموزش جغرافيا  رش�د آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشد 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 پاية اول دورة دبستان(

)براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان(

)براي دانش آموزان پايه هاي چهارم ، پنجم و ششم دورة دبستان(

)براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي(

)براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي(

 

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصي

کمیتة ملی المپیک ایران می کوشد برای ترجمة این گونه 
کتاب ه��ا از اف��رادی بهره بگی��رد که عالوه بر تس��لط بر زبان 
انگلیس��ی، دارای تجربة کافی در برگزاری دوره های ورزش��ی 
کمیس��یون هم بستگی  المپیک و همچنین از فعاالن جنبش 
المپیک در کش��ورمان باش��ند. لذا کار ترجم��ة کتاب حاضر 
ب��ه آقایان دکتر محمد خبیری و دکتر عباس��علی گائینی  از 
اس��تادان رش��تة  تربیت بدنی در دانش��گاه تهران و همچنین 
فتح اهلل مس��یبی مدیر بخش هم بستگی  المپیک کمیتة ملی 
المپیک کشورمان سپرده شد. نامبردگان از مدرسان رسمی و 
مورد تأیید کمیسیون هم بستگی  المپیک هستند که از سال 
1363 که کمیتة ملی المپیک کش��ورمان ش��روع به برگزاری 
دوره های ورزشی کمیسیون مزبور کرد، ایشان به امر تدریس 

و برگزاری این دوره ها مشغول بوده اند. 
در نس��خة جدید کت��اب »راهنمای مدیریت ورزش��ی« 
مطالب در پنج بخش و 60 فصل به این ش��رح س��ازمان دهی 

شده است.
بخش اول: پیشینة المپیک شامل هشت فصل؛

بخش دوم: ارزش های المپیک شامل شانزده فصل؛
بخش س��وم: مدیریت ورزش��ی با چهار زیر بخش هر زیر 

بخش شامل حدود هفت فصل؛
بخش چهارم:  تربیت ورزشکاران نخبه شامل هفت فصل؛

بخش پنجم: انتخاب و اعزام به بازی های المپیک ش��امل 
دو فصل؛

همان طور که عنوان ها نشان می دهند، این راهنما با عرضة 
اطالعات��ی دربارة جنبش المپیک و با مش��خص کردن ارزش ها، 
عالقه ها و فلسفة ورزش المپیک شروع می شود. مطالب بخش های 
دیگر نیز با وجود آنکه برای باال ترین سطح ورزشی، یعنی المپیک 
مطرح ش��ده اما منابعی علمی و سرش��ار از مفاهیم ورزش��ی و 
راهنمایی های الزم برای مدیران سازمان های ورزشی و به منزلة  
مانیفستی هستند که هر مدیر ورزشی باید بداند. همچنین کتاب 
ش��امل برخی نظریه ها و مهارت های ضروری ب��رای اداره کردن 
و مدیریت ورزش��ی اس��ت و به ارائة  را ه حل ه��ای احتمالی برای 
مشکالت و دغدغه های گوناگون در این زمینه می پردازد. سرانجام 
اطالعاتی دربارة ابعاد تکنیکی وابس��ته به پیش��رفت ورزشکار و 

رسالت بازی های المپیک بیان می دارد.  
این کتاب به اهداف دوره های مدیریت ورزش��ی کمیسیون 
هم بس��تگی  المپیک کمک ش��ایانی می کند. دوره های مدیران 
ورزشی  به آن  دسته از افرادی که در جنبش المپیک و ورزش در 
سراسر دنیا کار می کنند، کمک می کنند که کارامدتر و صمیمانه تر 
فعالیت کنند. فراتر از این ها، هدف دوره ها عبارت است از گستردن 
روابط بین فردی، همکاری بین افراد و متعهد شدن آن ها به تأمین 

فرصت های ورزشی  برای مردم؛ چه پیر و چه جوان.
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کمیتة ملی المپیک کشورمان از سال 1363 تاکنون  موفق شده 
است حدود صد دورة مدیریت ورزشی کمیسیون هم بستگی المپیک 
را در سراسر ایران در سطوح متفاوت، از جمله وزارت خانه ها، ادارات 
کل تربیت بدنی، فدراس��یون های ملی ورزش��ی و ... برگزار کند. از 
بازخورد ارزش یابی های دوره ها متوجه شدیم اکثر شرکت کنندگان 
با گذراندن دوره و مطالعة کتاب راهنمای مدیریت ورزشی، دیدگاه 
متفاوتی نسبت به حوزة کاری خود و مدیریت ورزشی پیدا کرده اند. 
همین تغییر، گام بسیار ارزشمندی برای دستیابی به اهداف باالتر و 

مؤثر مدیریتی محسوب می شود. 
شایان ذکر است، کمیسیون هم بستگی  المپیک در چهار سال 
اخیر با طراحی دوره های باالتری در س��طوح مدیریت ورزش��ی، از 
جمله »دوره های پیشرفتة مدیریت ورزشی« )ASMC( و همچنین 
»کارشناسی ارش��د اجرایی مدیریت ورزشی در سازمان المپیکی« 
)MEMOS( کوشیده است اهداف جنبش المپیک را توسعه دهد، 
مهارت های مدیریت ورزش��ی را بین کشورها ارتقا بخشد و عملکرد 
کمیته های ملی المپیک را به هم نزدیک سازد. لذا برای این دوره ها 
نی��ز کتاب هایی را تألیف کرده و برای بهره ب��رداری و احیاناً ترجمه 
و انتش��ار برای کمیته های ملی المپیک عضو فرستاده است که در 
آینده آن ها را نیز معرفی خواهیم کرد. بدیهی است با وسعت و دامنة 
علم مدیریت ورزش��ی، هر اثری در این زمینه ابزاری ضروری برای 
هر فرد فعال در حوزة مدیریت ورزشی، سازمان دهی ورزش، هدایت 

امور ورزشی و... محسوب می شود. 
ترجمة کتاب  راهنمای مدیریت ورزش��ی با صفحه آرایی بسیار 
زیبا، به صورت چهار رنگ و با کیفیت عالی، به عنوان منبع درس��ی 
دوره های مدیریت ورزشی کمیسیون هم بستگی  المپیک در کمیتة 
ملی المپیک جمهوری اس��المی ایران موجود است. تعدادی از افراد 
فعال در بخش هم بستگی  المپیک کمیتة ملی المپیک کشورمان، از 
طریق برقراری ارتباط مستمر با کمیسیون هم بستگی  المپیک و با 
اخذ موافقت و دریافت لوگوهای الزم، تهیه و جای گزینی عکس های 
ارزش��مندی از ورزشکاران کش��ورمان به  جای برخی از عکس های 
کتاب اصلی و همچنین پی گیری ها  و مکاتبات الزم، نقش به سزایی 
در تهیه و چاپ این کتاب ارزشمند داشته اند. آقای افشارزاده، دبیر 
کل کمیتة ملی المپیک نس��خه هایی از این کتاب را بالفاصله پس 
از چاپ به ادارات کل تربیت بدنی اس��تان ها، فدراس��یون های ملی 
ورزشی، رسانه ها و .... اهدا کرد. به امید اینکه عالقه مندان به ورزش، 

به خصوص جنبش المپیک، از مطالعة آن بهرة الزم را ببرند.
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