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دبير تربيت بدنى آموزش و پرورش شهرستان فومن

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

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

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

جمله:
١. خلقت (هر کس دارای خلقتی منحصر 

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

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

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

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

تماشاگر بازی مورد عالقه ام باشم.

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

می شود.

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

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

بايد به عنوان حقيقت حيات 
پذيرفته شود

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

ورزش ها و بازی ها باز دارد.

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

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

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

يکسان خلق نشده اند

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

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

به عنوان حقيقت حيات پذيرفته شود.
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