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ســـرمقاله

ـــــــــــــــــــــــــتان، تابس ــاز  ب
هر فصل ویژگی های خود را دارد؛ تابس��تان فصلی اس��ت 
که در آن خورش��ید زودتر از مشرق سر بر می آورد و در غروب 
دیر هنگام تر از دیدها محو می شود. روزها طوالنی تر از همیشه 
سپری می شوند، گندم زاران و برنج زاران به محصول می رسند و 
فصل برداشت فرا می رسد. در این فصل، رونق درس و تحصیل 
رسمی فروکش  می کند و کودکان و نوجوانان فرصتی می یابند 
تا به جای زود بیداری و آماده ش��دن برای رفتن به مدرس��ه، 
اوقات بیشتری را به استراحت و در خانه بگذرانند و از جدیت 
و کار س��خت درس خواندن مدتی فارغ بمانند. در این میان، 
دغدغة اصلی والدین- همچون سال های گذشته این است که 
فرزندانش��ان این فصل از س��ال را چگونه بگذرانند. پس ذهن 
آن ها به طور طبیعی به س��وی ورزش می رود و شاید ناخودآگاه 

این سرودة ملک الشعرای بهار با آن هاست: 
تن زنده واال به ورزندگی ست    

که ورزندگی مایة زندگی ست
به سختی دهد مرد آزاده تن   
که پایان تن پروری بندگی ست
کسی کاو توانا شد و تندرست

خرد را به مغزش فروزندگی ست
ز وزرش میاسای و کوشنده باش 
که بنیاد گیتی به کوشندگی ست

نیاکانت را ورزش آن مایه داد 
که شهنامه ز ایشان به تابندگی ست

تو نیز از نیاکان بیاموز کار
اگر در سرت شور سرزندگی ست

اما حقیقت این است که اندیشة دیروز دربارة ورزش باید 
تغییر کند و از اس��اس تغییر ماهی��ت دهد. نگاهی که مطابق 
با آن، ورزش صرفاً مایة تنومندی و عاملی برای آماده س��ازی 
هرچه بیشتر افراد آماده تلقی می شد، امروز باید به وجه شادی آور 
و مفرح ورزش معطوف ش��ود. پیش از ای��ن، منظور از ورزش 

دانش آم��وزان ای��ن بود که به س��ختی ورزش کنند و گاه این 
تحمل سختی ها آن ها را از ورزش دلزده می کرد. امروز ورزش 
نه ابزاری برای حضور قوی تر در تیم های ورزش دانش آموزی، 
بلکه عاملی اس��ت برای تغییر س��بک زندگی دانش آموز، دور 
س��اختن او از کم تحرکی و آش��نا کردنش با جنبه های دیگر 

زندگی تا تندرستی وی به  خطر نیفتد. 
دانش آموز امروزی هر  قدر هم ورزش کند و در یک رشتة 
ورزشی به مهارت و سرآمدی برسد، اگر رفتار خود را در زمینة 
مهم��ی مثل تغذیه تغیی��ر ندهد، در اس��تفاده از مهارت های 
ورزش��ی خویش ناتوان خواهد بود. دس��تیابی س��ریع و آسان 
دانش آموز به غذاهای پرحجم و به شدت پرکالری، او را تا مرز 
دوری جستن از فعالیت های بدنی و سرگرمی های لذت بخش 
پیش  می ب��رد. امروزه ورزش برای دانش آم��وزان، جدا از آنکه 
باید به ش��دت مفرح، شادی بخش و توأم با زیبایی ها باشد و از 
اضطراب های آنان بکاهد و همة  عارضه های درسی و غیردرسی 
را برطرف س��ازد، مستلزم توجه جدی به این نکته است که او 

را در زندگی روزانه به شدت فعال نگه دارد. 
ورزش دانش آم��وزی باید تمرکزش را از افزایش س��طح 
مهارت های ورزش��ی بردارد و برای دانش آموز نوجوان و جوان 
س��بک زندگی فوق العاده پویا و در کنار خانواده ای فعال را به 
ارمغان آورد. رشد فناوری و به ویژه دستیابی به انواع رسانه های 
دیجیت��ال و غیردیجیت��ال و بازی های رایان��ه ای و انجام دادن 
بخش اعظم تکالیف با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای، تقریباً 
بدون فعالیت بدنی بودن رفت و آمد به مدرس��ه، نبود فضاهای 
مناس��ب برای فعالیت بدنی در بیشتر مدارس و همه گیر شدن 
زندگ��ی آپارتمانی در بخش اعظم جامع��ه و نیز مصرف انواع 
غذاهای آماده، کودک، نوجوان و جوان دانش آموز را به ش��دت 
کم تحرک کرده اس��ت. مواردی چ��ون اضافه وزن و چاقی که 
در گذش��تة  دور در میان دانش آموزان رواجی نداشت، اکنون 
بس��یار افزایش یافته و به موضوعی نگران کننده برای اولیای 
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آموزش و پرورش و دست اندر کاران موضوع تندرستی در سطح 
کالن جامعه تبدیل شده است. 

همة این مس��ائل یک بار دیگر نشان می دهند که انتظار 
از ورزش در کل و انتظار از ورزش دانش آموزی به طور خاص- 
نمی تواند با نگاه دیروز به ورزش در مدارس همخوانی داش��ته 
باش��د. س��بک زندگی در این روزگار طوری اس��ت که بخش 
زیادی از اوقات بچه ها در تابستان با تفریحات و سرگرمی های 
رایانه ای سپری می شود و این روال، کودک و نوجوان غیرفعال 

را غیرفعال تر می کند. 
در قبال این وضع بس��یاری افراد و س��ازمان ها مسئولیت 
دارند؛ از جمله رسانة ملی که البته نتوانسته است به مسئولیت 
خود در این زمینه به درس��تی عمل کند و برنامه های ورزشی 
صدا و سیما- که در دو دهة اخیر بیش از حد هم گسترده شده 
اس��ت- خود بر این بی تحرکی کودکان و نوجوانان دانش آموز 
در همة  فصول و از جمله تابس��تان می افزاید. همة  این مسائل 
را می ت��وان در یک بند خالصه کرد:  کودک )دانش آموز( فعال 
دی��روز- بیش از همه در صحن��ة عادی زندگی- امروز بیش از 
پیش در همة امور زندگی اش غیرفعال است و به جای مصرف 
انرژی حاصل از مواد غذایی واقعی یا هله هوله ها به دلیل سبک 
زندگ��ی غیرفعالش، آن را در بدن خود ذخیره می کند. از آنجا 
که کودکان غیرفعال امروزی فردا به بزرگ ساالنی غیرفعال تر 
تبدیل می شوند، دغدغة اصلی همة  دست اندرکاران باید نجات 
جامعه ای باشد که در دهه هاي آینده  به لحاظ بدنی و در نتیجه 

روانی، ذهن و هوش ناکارآمدی دارد. 
بنابرای��ن، دغدغه های دیروز والدین دربارة تابس��تان، در 
حال حاضر ماهیتاً دگرگون ش��ده اس��ت اما اگ��ر آن ها هنوز 
هم به روال معمول و براس��اس ش��عر ملک الشعرا فقط در این 
فصل به ورزیدگی بدنی فرزندانشان می اندیشند، غفلتی است 
که در یک کالم کل جامعه بدان گرفتار اس��ت. به بیان دیگر، 
دغدغه های تابستانی دانش آموزان موضوعی اجتماعی است و 

ـــــــــــــــــــــــــنا ــار آش ــاز ی  ب
در ح��ال حاضر نقش آموزش و پ��رورش در آن نقش هدایتی و 
س��تادی است نه اجرایی. برای تغییر سبک زندگی نوجوانان و 
جوانان دانش آموز، دگرگونی در اندیشه و رفتار همگان به ویژه 
خانواده ها اجتناب ناپذیر است. تجربة جامعه های موفق نشان 
می دهد که جامعه ای بیش��تر از مشکالت همگانی و زمین گیر 
در ام��ان می ماند ک��ه خانواده ها در آن پوی��ا و موتور محرک 

دگرگونی ها هستند. 
خانواده ها نمی توانند خود در نشس��ت های فامیلی، تغدیة 
ناس��المی داشته باش��ند، پرخوری کنند، آخرین وعدة غذایی 
روزان��ه را دیرهن��گام بخورند، صبحانة کام��ل نخورند، برخی 
وعده ه��ا و میان وعده ه��ای غذایی ض��روری را ج��ا بیندازند، 
و آن گاه انتظار داش��ته باش��ند کودکان و نوجوانانشان به این 
مش��کالت گرفتار نش��وند. پدر و مادرها نمی توانن��د به بهانة 
خس��تگی ناش��ی از کار، از همراهی کودکان و نوجوانانش��ان 
در فعالیت ه��ای بدنی معمولی، خودداری کنند و فعالیت های 
بدنی سالم را از برنامة زندگی شان حذف کنند و آن گاه انتظار 
داشته باشند که فرزندانشان در خانه همیشه فعال باشند و از 

فعالیت های بدنی روزانه احساس شادی و شعف کنند. 
تغییر و دگرگونی در س��بک زندگی خانواده ها شرط الزم 
دگرگونی در س��بک زندگی کودکانی است که به دلیل اضافه  
وزن و چاقی ممکن است به ناامیدی کشیده شوند. رفتارهای 
پیچیدة جامعة امروزی، زایش های فرهنگی متناس��بی را نیاز 
دارد ک��ه دگرگونی در رفتار افراد خانواده و دس��تگاه فرهنگی 
فراگیری مثل صدا و س��یما دو بنیاد اصلی آن به شمار می رود 

تا به  جایی برسیم که: 
ز ورزش بخواهیم نیروی جان 

دل خرم و شادی جاودان 
همان به که از چشمة زندگی 

ز شادی بجوییم پایندگی 
 سر دبیر
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گفت و گو 
با پیشکسوتان

جمشید رمضانی

اشاره
بهروز عبدلی، در سال 1342 در شهرستان مالیر 
به دنیـا آمد. وی در سـال 1361، هنگامی که به علت 
انقالب فرهنگی، دانشـگاه ها تعطیل بود، وارد »مرکز 
تربیت معلم شهید چمران« شد و در سال 1363 از این مرکز 
فوق دیپلـم تربیت بدنی گرفـت. آن گاه در آموزش و پرورش 

مشغول به کار شد. 
عبدلی درسـال 1365 با شـرکت در کنکور سراسری در 
رشـتة مترجمی زبان فرانسـه »دانشـگاه عالمه طباطبایی« 
و کارشناسـی تربیت بدنی و علوم ورزشـی پذیرفته شـد و با 
ادامة تحصیل در دانشـکدة تربیت بدنی »دانشگاه تربیت معلم 
تهـران« )خوارزمی فعلـی( در دورة کارشناسـی تربیت بدنی 
و علوم ورزشـی فارغ التحصیل شـد. سـپس به مدت دو سال 
به عنوان کارشناس پژوهش و تحقیقات در »ادارة کل تربیت بدنی 
وزارت آموزش و پـرورش« خدمت کرد. در سـال 1370 در دورة 
کارشناسـی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت 
مدرس پذیرفته شـد، اما به علت اینکه قوانیـن آن زمان اجازة   
مأموریت تحصیلی مجدد را نمـی داد، ناچار از آموزش و پرورش 
جدا شد. وی در دوران اشتغال در آموزش و پرورش در دوره های 

ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تدریس نموده است. 

بهـروز عبدلـی در سـال 1374 
به عنـوان عضـو هیئـت علمی در »دانشـگاه 

شهید بهشتی« استخدام شد. در مهرماه سال 1377 نیز 
در دورة دکترای »رفتار حرکتی« دانشـگاه تهران پذیرفته و 
در خردادماه سـال 1383 موفق به اخذ مدرک دکترا شد. در 
این دانشگاه دو سال مدیرگروه رفتار حرکتی و دو سال معاون 
پژوهشـی دانشـکده بود و از سـال 1389 تاکنون به عنوان 
رئیس دانشـکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید 
بهشـتي مشـغول خدمت بوده اسـت. دکتر عبدلی در حال 
حاضر با رتبة دانشیاری در دوره های کارشناسی، کارشناسی 

ارشد و دکترا تدریس می کند. 

  ë به نظر شـما کدام نام بهتر اسـت: »معلم ورزش« یا »معلم 
تربیت بدنی«

î به نظرم »معلم تربیت بدنی« نام مناسب تری است؛ چون 
عالوه بر آموزش  ورزش، موضوع تعلیم و تربیت و توجه به رفتار هم 
در آن مستتر است. البته چه معلم تربیت بدنی بگوییم و چه معلم 
ورزش، در هر صورت با مربی ورزش متفاوت اس��ت. معلمان باید 
عالوه بر روش تدریس با علوم ورزشی که به  آن ها کمک می کند 

تا دانش آموزان را به نحو احسن تربیت  کنند، آشنا باشند. 

 پای  صحبت دکتر بهروز عبدلی

همکاری دو 
وزارتخـــــانه 
ضـــــروری 

اســت!
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ë آیـا دانش آموزان باید از پایة اول ابتدایی معلم تربیت  بدنی 
داشته باشند یا لزومی ندارد؟ 

 î به نظر من وجود معلم تربیت بدنی در س��ال های اولیه، 
به وی��ژه دورة ابتدایی، مهم تر از دوره های بعدی اس��ت، زیرا در 
این سال هاست که کودکان باید مهارت های بنیادی را بیاموزند 
تا در یادگیری مهارت های ورزش��ی موفق باشند. اگر می بینیم 
ورزشکاران ما حتی در سطوح تیم های ملی در اجرای بعضی از 
مهارت ها مشکل دارند، شاید یکی از علت های آن توجه نکردن 
به آموزش مهارت های بنیادی  در س��نین پایین باشد. معلمان 
تربیت بدن��ی دورة ابتدایی باید از می��ان آگاه ترین و نخبه ترین 
معلم��ان انتخاب ش��وند تا پایه ه��ای ورزش مدارس و کش��ور 
به درستی بنا گذاشته شود. در این سنین توجه به بازی، آمادگی 
جس��مانی و آموزش مهارت ه��ای بنیادی ورزش��ی از اهمیت 

بسیاری برخوردار است. 

ë در مورد طرح های آموزش شـنا به دانش آموزان پایة سـوم 
ابتدایی و طرح های جدید دیگر چه نظری دارید؟

î با اینکه این طرح در جهت گسترش ورزش های پایه در 
مدارس بوده اس��ت، ولی من به طور کلی با طرح های مقطعی، 
کارشناس��ی نش��ده و قائم به فرد موافق نیستم. طبق اطالعات 
اندکی که از نحوة اجرای این طرح ها دارم، به دلیل فراهم نبودن 
امکانات و نیروی انسانی متخصص این طرح ها به ویژه در بعضی 
استان ها و شهرستان ها یا اجرا نشده اند یا به صورت نامناسب اجرا 
شده اند. آیا وزارت آموزش و پرورش ارزیابی دقیقی از نحوة اجرای 
این طرح ها داشته است؟  چه امکاناتی برای آموزش شنا در سطح 
کش��ور وجود دارد؟ مدارس چه قدر ب��رای اجرای طرح بودجه 
دارند؟ مدارسی که قادر به تهیة وسایل ورزشی معمولی مثل 

توپ، راکت و تور نیستند، چگونه می توانند هزینة 
آموزش شنا را بپردازند؟ معلمان تربیت بدنی 

ما چه قدر در آموزش ژیمناستیک توانایی 
دارند؟ چه قدر وس��ایل ژیمناستیک در 

آموزش و پرورش وجود دارد؟
به نظرم ب��رای اج��رای این گونه 
طرح ها بای��د کار کارشناس��ی انجام 

ش��ود و متناس��ب با امکانات مدارس، 
برنامه ه��ای منعطفی طراح��ی گردد تا 

همة دانش آموزان بتوانن��د در حد امکان از 
مزایای فعالیت بدنی و ورزش بهره مند شوند. اگر 

برنامه ه��ای فعلی را بتوان در ح��دود 30 درصد مدارس هم 
اجرا کرد، خوب اس��ت و در آینده تأثیر خود را خواهد گذاشت. 
در این صورت می توان برای 70درصد بقیة مدارس برنامه های 
دیگری که متناسب با نیازهای دانش آموزان و امکانات مدارس 

باشد، طراحی کرد. البته مواردی که من در پاسخ به این سؤال 
گفتم، به معنی نادیده گرفتن زحمات مس��ئوالن تربیت بدنی 
وزارت آموزش و پرورش نیس��ت. مس��لماً این طرح ها به منظور 
کمک به توسعة گسترش ورزش آموزش و پرورش ارائه شده اند و 
نباید تعطیل شوند بلکه باید امکانات الزم را برای اجرای بهینة 

آن ها فراهم کرد. 

ë در مورد سـاختار سـازمانی تربیت بدنی آموزش و پرورش و 
روند تغییرات در سال های اخیر نظرتان را بیان فرمایید.

î ساختار سازمانی تربیت بدنی آموزش و پرورش در هر دوره 
متناسب با سلیقة مسئوالن دچار تغییر شده است. این امر نشان 
می دهد که ما هنوز نمی دانیم جایگاه ورزش مدارس کجاست و 
دنبال چه هستیم. به نظر من به ورزش مدارس، عالوه بر تربیت  
استعدادهای ورزش��ی، باید به عنوان وسیلة سالم سازی جامعة 
آینده نگاه ک��رد. با این نگاه، تربیت بدن��ی در آموزش و پرورش 
بای��د به عن��وان یک نهاد تصمی��م گیرنده مثل س��ازمان یا در 
س��طح معاونت وزیر مطرح باشد. تغییر ساختار به صورت مکرر 
آسیب هایی را به ورزش مدارس وارد کرده است. چون هرچه به 
سطح استان، شهرستان، منطقه و مدرسه می رویم، سردرگمی ها 
و مشکالت بیشتر می شود و نوعی بالتکلیفی در خصوص جایگاه 

تربیت بدنی مدارس وجود دارد. 

ë نظرتان در مورد وضعیت درس تربیت بدنی در سـند تحول 
بنیادین وزارت آموزش و پرورش چیست؟

î در س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش تعداد دفعاتی 
که از تربیت بدنی یا ورزش نام برده شد، به تعداد انگشتان یک 
دست هم نمی رس��د. با توجه به اینکه ما تربیت بدنی 
را بخشی از تعلیم و تربیت می  دانیم که از طریق 
تربیت جس��مانی ب��ر ابعاد دیگر انس��ان، 
مث��ل بعد ش��ناختی و عاطف��ی، تأثیر 
می گ��ذارد، انتظ��ار می رف��ت که به 
ورزش و تربیت بدنی توجه بیش��تری 
نش��ان دهند و با توجه به سفارشات 
بزرگان دین، نگاه ویژه ای به توس��عه 
و گسترش ورزش در آموزش وپرورش 
داش��ته باشند. ش��اید گفته شود که در 
س��ند تحول بنیادی��ن آموزش و پرورش به 
ایجاد ورزشگاه ها در مدارس و طراحی در ساخت 
و فضای ورزشی توجه ویژه ای شده است ولی به نظر من مهم تر 
از ایج��اد فضا، ایجاد فرهنگ پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی 

در دانش آموزان است. 
چرا باید به ورزش مدارس توجه ویژه شود ؟ چون نتایج تحقیقات 

وجود معلم تربیت بدنی در 
سال های اولیه، به ویژه دورة 

ابتدایی، مهم تر از دوره های بعدی 
است، زیرا در این سال هاست که 
کودکان باید مهارت های بنیادی را 

بیاموزند تا در یادگیری
 مهارت های ورزشی

 موفق باشند
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نشان داده اند که با استفاده از ورزش می توان در آینده جامعه ای 
س��الم داشت؛ جامعه ای به دور از مشکالت ناشی از کم تحرکی، 
مثل بیماری های قلبی و عروقی، چاقی، ناهنجاری های اسکلتی 
و عضالنی، کمردرد، پادرد؛ جامعه ای پویا و پرتحرک. به کمک 
ورزش می توان از بسیاری از مشکالت و ناهنجاری های اخالقی 
کودکان و نوجوانان پیش��گیري کرد و با اس��تفاده از آثار رواني 
فعالیت بدني و ورزش، فش��ارهاي رواني، اضطراب و افسردگي 
ک��ودکان و نوجوان��ان را کاهش داد و به بهداش��ت روانی آن ها 
کمک کرد. به نظر می رسد نقش متخصصان تربیت بدنی و علوم 

ورزش در تهیة این سند کم رنگ بوده است. 

ë فکر می کنید کتاب تربیت بدنی برای دانش آموزان و معلمان 
تربیت بدنی تا چه اندازه اهمیت دارد؟ آیا اصالً لزومی دارد که 

کتاب تربیت بدنی داشته باشیم؟
î دربارة کتاب تربیت بدنی به نظرم هرچه کتاب و نشریات 
ح��اوی اطالعات مفی��د در خص��وص درس تربیت بدنی برای 
دانش آموزان و معلمان چاپ شود، خوب است. کتاب تربیت بدنی 
برای معلمان ورزش به عنوان راهنمای آموزش در ساعت ورزش 
مناسب است و برای دانش آموزان به عنوان منبعی برای افزایش 
اطالعات در زمینة فعالیت بدنی و ایجاد انگیزه برای شرکت در 
این فعالیت ها توصیه می ش��ود. البته باید توجه داشت که تهیة 
کت��اب ب��رای درس تربیت بدنی نبای��د آن را از حالت علمی به  

نظری تبدیل کند یا حالت امتحان و اجبار به وجود آورد. 
اگر آموزش و پرورش بتواند برای والدین هم کتاب، بروشور، 
خبرنامه یا مجلة تربیت بدنی چاپ کند، شاید اثر بیشتری داشته 

باش��د. وقتی والدین از اثرات مفید ورزش و فعالیت بدنی 
ب��ر کودکان آگاهی یابند، مس��لماً مطالبات آن ها 

از مدارس موجب پیش��رفت و توسعة ورزش 
مدارس می شود. 

به ط��ور کلی، کت��اب تربیت بدنی 
برای معلمان ضروری تر از دانش آموزان 
است. چنین کتابی به معلم ورزش در 
هر مقطع کمک می کند که اطالعات 
الزم دربارة تدریس درس تربیت بدنی 

را به دست آورد. 

ë معلمان ورزش مدارس با چه مشکالت و 
چالش هایی روبه رو هستند؟

î معلمان ورزش مش��کالت زیادی دارند. ناآگاهی و عدم 
اعتقاد به تربیت بدنی در مدیران مدارس و والدین دانش آموزان و 
انتظارات نمره ای از معلمان ورزش، فضای کم و نامناسب ورزشی 
در مدارس، بودجة اندک برای خرید وس��ایل ورزش��ی و توجه 
بیش از حد مسئوالن تربیت بدنی به مسابقات و نتایج مسابقات 

مدرسه، منطقه، شهرستان و استان، از جمله مشکالتی هستند 
که از زبان معلمان ورزش شنیده می شوند. 

ë بـه نظر شـما کمبودها تا چـه اندازه کم کاری هـا را توجیه 
می کنند؟

î به نظر من به رغم کمبودهای موجود می توان در مدارس 
به صورت قابل قبولی کار کرد. من در مدارس��ی تدریس کرده ام 
که ب��ه اندازة یک زمین والیبال فضا داش��ته اند. با این حال در 
این فضا، هم با دانش آموزان آمادگی جسمانی کار کرده ام و هم 
با توپ هایی که فقط دو س��اعت باد را نگه می داشتند، آموزش 
داده ام. معلم��ان ورزش باید راه های کار با امکانات کم را تمرین 
کنند و ی��اد بگیرند. تربیت بدنی آموزش و پ��رورش می تواند در 
قال��ب کالس های آموزش ضمن خدمت این راه ها را به معلمان 
آموزش دهد. یکی دیگر از راه ها استفاده از جلسات تبادل نظر و 
هم آموزی معلمان است، یعنی ضرورت دارد معلمان خالقیت ها 
و تجارب خ��ود را به  دیگران منتقل کنند تا از حداقل امکانات 

حداکثر استفاده را ببرند. 

ë بـرای اینکه معلمـان تربیت بدنی مدارس، فعـال و اثرگذار 
باشند، چه اقداماتی و چه برنامه هایی باید اجرا شوند؟

î به نظرم نظام ارزیابی با تأکید بر تشویق باید بر تربیت بدنی 
آموزش و پرورش حاکم شود. »وزارت ورزش و جوانان« و »وزارت 
آموزش و پرورش« باید با همکاری هم امکانات مورد نیاز ورزش 
مدارس را که پایه و اساس ورزش کشور است، فراهم کنند. در 
حال حاضر بیشتر نیروی انسانی ورزش کشور، مثل مربی و داور، 
در شهرستان ها و استان ها از معلمان ورزش تأمین می شوند. 
آموزش و پ��رورش نیروی انس��انی متخصص الزم را 
ب��رای ایجاد تحول در ورزش کش��ور دارد و 
فقط کافی اس��ت از آن ها به نحو احسن 
اس��تفاده ش��ود. سال هاست که شعار 
اس��تفادة دانش آموزان از مکان های 
ورزش��ی س��ازمان تربیت بدنی و در 
حال حاض��ر وزارت ورزش و جوانان 
داده می شود، ولی تاکنون این شعار 
جامة عمل نپوش��یده اس��ت. بیشتر 
م��دارس امکانات و فض��ای کافی برای 
برگزاری درس تربیت بدنی ندارند. اس��تفاده 
از مکان ها و وس��ایل و تجهیزات مناس��ب ورزشی 

می تواند منشأ تحول در آیندة ورزش باشد. 
گفتم که باید نظام تش��ویق بر ورزش مدارس حاکم باشد. 
در ح��ال حاضر تفاوت معلم ورزش فعال و اثرگذار و غیرفعال و 
بی تأثیر چیس��ت؟ آنکه فعال است با مشکالت بیشتری مواجه 
می شود؛ در حالی که تفاوتی با دیگران ندارد. تربیت بدنی وزارت 

به نظر من به ورزش 
مدارس، عالوه بر تربیت  
استعدادهای ورزشی، 
باید به عنوان وسیلة 

سالم سازی جامعة آینده 
نگاه کرد
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آموزش و پرورش باید ش��اخص های اثرگ��ذاری و فعالیت  بهینة 
معلم��ان ورزش را تعیین کن��د و با ارزیاب��ی دوره ای موجبات 

افزایش انگیزة افراد فعال را فراهم آورد.

ë تربیت بدنی آموزشـگاه ها تا چه اندازه می تواند روی ورزش 
قهرمانی کشور تأثیرگذار باشد؟

î تربیت بدنی آموزش��گاه ها پایه و اساس ورزش قهرمانی 
کشور اس��ت. مگر می شود در دورة ابتدایی مهارت های بنیادی 
را آموزش  ندهیم و انتظار داش��ته باش��یم که در آینده افرادی 
آموزش دیده و ماهر در رشته های گوناگون ورزشی تربیت کنیم؟ 
مگر می ش��ود مهارت های ورزش��ی را در دوره های راهنمایی و 
دبیرستان آموزش نداد و انتظار داشت که افرادی متخصص در 
رشته های ورزشی به دانش��گاه ها یا هیئت های ورزشی معرفی 
ش��وند؟  در حال حاضر خروجی ورزشی ما از مدارس چیست؟ 
چند درصد افرادی که دوران مدرس��ه را به پایان می رسانند،در 
یک رش��تة تخصصی ورزشی مهارت دارند؛ به گونه ای که بتوان 
با تمرین و آموزش پیشرفته آن ها را روی سکوهای بین المللی 
دید؟  ورزش آموزشگاه ها در توفیق ورزش قهرمانی بسیار مؤثر 
اس��ت ام��ا در حال حاضر در این زمینه س��هم ناچی��زی دارد. 
فعالیت هایی برای گس��ترش ورزش های پای��ه در مدارس آغاز 
شده اس��ت ولی به نظر می رسد همه جا به صورت همسان اجرا 
نمی ش��ود. سرنوش��ت تداوم این حرکت در آینده هم مشخص 

نیست. 

 ë همان طور که مطلع هسـتید، استعدادهای شگفت انگیزی 
بین دانش آموزان در رشته های گوناگون ورزشی در اقصا نقاط 

کشور وجود دارند. چگونه می توان با این استعدادها 
به تیم هـای ملی در سـطوح متفاوت کمک 

کرد؟  چگونـه می توان در ایـن مورد به 
یک کار سازمان یافته دست زد؟

ورزش��ی  اس��تعدادهای   î
بس��یاری در مدارس سراسر کشور 
ما وجود دارند که به دلیل نبود نظام 
استعدادیابی ورزشی، بسیاری از آن ها 

تا آخر عمر ناشناخته باقی می مانند و 
هیچ گاه فرصت حض��ور در میدان های 

ورزشی را پیدا نمی کنند. نمونه هایی هم که 
می بینیم در میدان های بین المللی ورزش��ی برای 

کشورمان افتخار می آفرینند، از طریق نظام استعدادیابی سازمان 
یافته انتخاب نشده اند، بلکه بیش��تر به صورت اتفاقی در مسیر 
صحیح قرار گرفته اند. به نظر من حلقة اتصال »آموزش و پرورش« 
و »ورزش کش��ور« مفقود است. در حال حاضر حتی اگر نظام 
استعدادیابی مناسبی در آموزش و پرورش ایجاد شود، مشخص 

نیس��ت که منتخبان به کجا باید تحویل داده ش��وند تا تحت 
آموزش و تمرین قرار گیرند. کش��ور ما باید نظام استعدادیابی 
منس��جم و یکپارچه ای داش��ته باشد که مشخص باشد چگونه 
استعدادها باید شناخته شوند و چه مسیرهایی را طی کنند تا 

در اختیار باشگاه ها و تیم های ملی قرار گیرند. 
وزارت ورزش و جوان��ان به عن��وان متول��ی ورزش کش��ور 
باید با هم��کاری وزارت آموزش و پرورش آیین نامه ای تهیه کند 
که سرنوشت شناس��ایی و پرورش استعدادهای ورزشی در آن 
مشخص شود. مطالعة  جامعی باید برای سرمایه گذاری مناسب 
در اس��تان ها و شهرستان ها انجام شود تا توانایی های بالقوة هر 
استان، با توجه به ویژگی های اقلیمی مشخص شود و متناسب 
با رش��ته های ورزش��ی ای که هر اس��تان مس��تعد آن هاست، 
امکانات الزم به وجود آید. باید گروه های کش��ف استعداد شامل 
اف��راد متخصص و آموزش دیده در رفت��ار حرکتی، فیزیولوژی 
ورزش��ی، مدیریت ورزش��ی و آنتروپومتری تشکیل شوند و در 
اس��تان های کشور افراد مستعد را شناس��ایی کنند. بعد از این 
باید برای افراد انتخاب شده امکانات الزم را برای تحصیل فراهم 
آوریم و به طور هم زمان آن ها را تحت نظر مربیان ورزش��ی قرار 
دهیم تا استعداد های آن ها شکوفا شود و به مرحلة بعدی یعنی 

باشگاه های ورزشی و تیم های ملی تحویل شوند. 

ë فکر می کنید در دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرسـتان 
روی چه ورزش هایی باید تأکید شـود؟ معلم ورزش با هفته ای 

یک زنگ ورزش تا چه اندازه می تواند اثرگذار باشد؟  
î به نظ��رم در دورة ابتدایی باید ب��ر آموزش مهارت های 
بنیادی تأکید ش��ود. مهارت های بنیادی پایه و اساس 
یادگی��ری مهارت های ورزش��ی هس��تند. این 
مهارت ه��ا بای��د در قالب ب��ازی و آموزش 
ورزش ه��ای پایه به دانش آم��وزان این 
دوره آموخته ش��وند. ژیمناس��تیک، 
ش��نا و دوومیدان��ی از ورزش های 
مناسب این دوره هستند. همچنین 
می توان از ورزش های تعدیل یافته 
مثل مینی هندب��ال، مینی فوتبال، 
مینی بسکتبال و مینی والیبال برای 
ایجاد شور و نش��اط در ورزش مدارس 
ابتدایی اس��تفاده ک��رد. در دورة راهنمایی 
می توان روی آموزش مهارت های ورزشی انفرادی 

و تیمی تأکید کرد. 
بعضی ه��ا عقیده دارند که باید در ای��ن دوره دانش آموزان 
روی یک رشتة ورزش��ی متمرکز شوند. عقیدة دیگر این است 
که در دورة ابتدایی باید به دانش آموزان اجازه داد که ورزش های 
متنوعی را تجربه کنند تا ورزشی را که بیشتر به آن عالقه مند 

چرا باید به ورزش مدارس 
توجه ویژه شود ؟ چون 
نتایج تحقیقات نشان 

داده اند که با استفاده از 
ورزش می توان در آینده 

جامعه ای سالم داشت
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می شوند و در آن استعداد دارند، انتخاب کنند. در دورة متوسطه 
باید رشتة ورزشی تخصصی دانش آموز مشخص باشد و او تحت 
آموزش و تمرین اختصاصی قرار گیرد. برای اینکه دانش آموزان 
دورة دبیرس��تان به خوبی پرورش یابند، باید کانون های ورزشی 
آموزش و پرورش فعال تر شوند و از مربیان خوب برای برنامه ریزی 
و آموزش دانش آموزان اس��تفاده ش��ود. ش��رکت در مسابقات 

ورزشی در این سنین از اهمیت بسیاری برخوردار است. تعداد 
زی��ادی از دانش آموزان باید در رش��ته های گوناگون 

ورزش��ی تحت آموزش و تمرین قرار گیرند تا 
از بی��ن آن ها ورزش��کاران آیندة تیم های 

ملی نوجوانان، جوانان و بزرگ س��االن 
تأمین شود. در بسیاری از کشورهای 
پیش��رفته در امر ورزش، ورزشکاران 
تربیت ش��دة آموزش و پرورش تحویل 
دانشگاه ها می شوند و تیم های ورزشی 

دانش��جویی تأمی��ن کنن��ده و تغذیه 
کنندة تیم های ملی کشور در رشته های 

گوناگون ورزشی هستند. 
مش��خص اس��ت که با هفته ای یک س��اعت 

ورزش نمی توان انتظار معجزه داشت. هفته ای یک زنگ ورزش 
از نظر آموزش��ی و فیزیولوژیکی کفای��ت نمی کند. با این زمان 
اندک نه می توان دانش آموز ماهر در ورزش تربیت کرد و نه فرد 
آماده و س��الم از نظر آمادگی جس��مانی. تنها کاری که از معلم 
ورزش در این یک س��اعت برمی آید، ایجاد آگاهی و انگیزة الزم 
برای فعالیت بدنی و ورزش در دانش آموزان اس��ت؛ تا در صورت 

برخورداری از امکانات در خارج از مدرسه به ورزش بپردازند. 

ë از اولیـن روز معلـم ورزش شـدنتان برایمـان بگویید. در 
صورتـی کـه خاطـره ای از دوران تدریس در مدرسـه دارید، 

برایمان تعریف کنید.
î اولین روزی که با مدرک فوق دیپلم وارد یک مدرس��ة 
راهنمایی در روس��تا شدم، در اولین س��اعت ورزش بچه ها که 
به دنب��ال توپ آم��ده  بودند تا فوتبال بازی کنن��د، وقتی مرا با 
لباس ورزشی دیدند، تعجب کردند. وقتی هم فهمیدند حضور و 
غیاب و گرم کردن و آموزش در کار است، بیشتر تعجب کردند. 
کم��ی هم ناراحت ش��دند. برای اینکه دانش آم��وزان را توجیه 
کن��م ک��ه ورزش و تربیت بدنی هم درس مهمی اس��ت و نمره 
و امتح��ان دارد، انرژی زیادی صرف کردم. بعد هم مس��ئوالن 
مدرسه را توجیه کردم که درس تربیت بدنی فقط بازی نیست 
و مثل کالس های دیگر دارای حریم اس��ت. معلمان درس های 
دیگ��ر نباید دانش آموزانی را ک��ه اخراج می کنند یا با آن ها کار 
ندارند، به داخل این حریم بفرس��تند. به منظور رسیدن به این 

هدف ها زمان زیادی صرف کردم. گاهی هم به علت کم تجربگی 
تصمیم های عجوالنه ای می گرفتم و گاه برخوردهای نامناسبی با 
دانش آموزان خاطی داشتم ولی چون در ساعات تربیت بدنی با 

بچه ها ورزش می کردم، مقبولیت خوبی بین آن ها داشتم. 
در س��ال دوم به عنوان معلم ورزش به مدرسه ای رفتم که 
دوران راهنمایی را در آنجا گذرانده بودم. شروع سختی داشتم. 
باید بین معلمان با تجربه ای کار می کردم که چند نفر از معلمان 
دورة تحصی��ل خ��ودم بین آن ها بودند. حیاط آن مدرس��ه 
چندان بزرگ نبود و در پایان س��اعت ورزش که 
بچه ها بازی می کردند، س��روصدا و خوردن 
توپ به نردة پنجرة کالس ها مشکل ساز 
ب��ود. یک بار یکی از معلم��ان با تجربه 
ک��ه از خ��وردن توپ به ن��ردة پنجرة 
کالسش عصبانی بود، آمد و توپ را از 
دانش آموزان گرفت. خوشبختانه خودم 
را کنت��رل کردم و به احت��رام او پیش 
دانش آموزان عکس العمل نشان ندادم ولی 
در دفتر مدرس��ه و با حضور مدیر مدرس��ه و 
معلمان دیگر به او اعتراض کردم و تذکر دادم. دربارة 
اهمیت درس تربیت بدنی، ماهیت ورزش و لزوم ش��ور و نشاط 
در این درس صحبت کردم و از آن به بعد مشکالت کمتر شد. 
بعد از اخذ مدرک کارشناس��ی هم به یک دبیرستان رفتم. 
روحیة دانش آموزان دبیرس��تانی کاماًل متف��اوت بود. تخصص 
عملی در ورزش به من کمک کرد تا بتوانم بر اوضاع مسلط شوم 
و بین دانش آموزان این دوره مقبولیت پیدا کنم. مجبور ش��دم 
والیب��ال یک در مقابل چهار و تنیس روی میز را با دادن امتیاز 
ویژه به دانش آموزان بازی کنم تا متوجه شوند که با یک معلم 
ورزشی طرف هستند. اگر در درس عملی مشکل داشتم، مسلماً 

در کارم با مشکل مواجه می شدم. 

ë با توجه به شاغل بودن، چگونه مدارج علمی را طی کردید؟
î همیشه دوست داشتم راهی را که در آن قدم گذاشته ام، 
 به نحو احسن طی کنم. به همین دلیل به فوق دیپلم تربیت بدنی 
اکتفا نکردم و در کنکور سراسری شرکت کردم و موفق شدم در 
دورة کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی پذیرفته شوم. البته 
در آن زمان دانش��گاه ها واحدهای مراکز تربیت معلم را تطبیق 
نمی دادند و مجبور ش��دم تمام واحدهای دورة کارشناس��ی را 
بگذرانم. بعد از فارغ التحصیل شدن از دورة کارشناسی در دورة 
کارشناس��ی ارشد پذیرفته ش��دم و به عللی که قباًل گفتم، به 
اجبار از آموزش و پرورش جدا ش��دم. در سال 1374 در دانشگاه 
شهید بهش��تی به عنوان عضو هیئت علمی شروع به کار کردم. 
در س��ال 1377 نیز در دورة دکترای »رفتار حرکتی« دانشگاه 

وزارت ورزش و جوانان 
به عنوان متولی ورزش 

کشور باید با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش آیین نامه ای 

تهیه کند که سرنوشت شناسایی 
و پرورش استعدادهای ورزشی 

در آن مشخص شود
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تهران قبول شدم. دوسال و نیم مدیر گروه رفتار حرکتی و دوسال 
معاون پژوهشی دانش��کده بودم و اکنون حدود سه سال است 
که رئیس دانش��کدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید 
بهش��تی هستم. این مس��یر ادامه دارد و سعی من بر این است 
که بتوانم در آموزش به دانش��جویان کمک کنم تا با توانمندی 
بیش��تری به محیط کار وارد ش��وند. در پژوهش نیز می کوشم 

نقشی در تولید علم در علوم ورزشی در کشور داشته باشم. 

ë در پایان چه توصیه ای برای معلمان تربیت بدنی دارید؟ 
î اولین توصیه ای که ب��رای معلمان تربیت بدنی دارم این 
است که قدر خود و رشته ای را که در آن فعالیت می کنند، بدانند. 
این رش��ته عالوه بر اینکه بسیار متنوع و پرجنب و جوش است و 
در س��المتی خود معلمان تأثیر دارد، زمینه ای برای خدمت به 
جامعه نیز هست. اگر معلمان تربیت بدنی وظیفة خود را به خوبی 
انجام دهند، در آینده جامعه ای آگاه و حس��اس نسبت به اثرات 
فعالیت بدنی و ورزش و کوشا در جهت ایجاد امکانات الزم برای 
این فعالیت ها خواهیم داشت. بسیاری از مشکالت انسان امروزی 
به علت عوارض ناشی از کم تحرکی است و مدرسه مهم ترین مکان 

برای شناساندن فواید و اهمیت فعالیت بدنی و ورزش است. 
توصیة دیگرم به معلمان تربیت بدنی این اس��ت که هرچه 
می توانند مطالعه کنند و با علوم روز مرتبط با رشتة خود آشنا 
ش��وند تا بتوانند اطالعات الزم را به دانش آموزان، والدین آن ها 
و همکاران آموزش و پرورش منتقل کنند. مسلماً هرچه در این 
زمینه تالش کنند، مش��کالتی که درس تربیت بدنی در حال 
حاضر دارد کاهش خواهد یافت؛ زیرا آگاهی والدین و همکاران 
آموزش و پرورش زمینه های الزم را برای کمک به رفع مشکالت 

درس تربیت بدنی فراهم خواهد کرد. 
توصیة دیگرم به معلمان ورزش این است که کمبود امکانات 
در مدارس موجب نشود که نقش آن ها در مدرسه کم رنگ شود. 
تجرب��ة کاری م��ن در مدارس به من نش��ان داد که با حداقل 

امکانات و با کمی خالقیت می توان کالس تربیت بدنی 
فع��ال، پرنش��اط و جذابی داش��ت. بازی های 

زی��ادی وجود دارند که حتی دانش آموزان 
دبیرستانی هم عالقه مند به شرکت در 
آن ها هستند. روش های متنوعی برای 
افزایش آمادگی جس��مانی از طریق 
گروه بندی و فعالیت های بازی محور 

وجود دارد که بسیاری از آن ها به وسیلة خاصی نیاز ندارند و به 
راحتی می توان آن ها را در مدرسه اجرا کرد. برای آموزش مهارت 
الزم نیس��ت که هر دانش آموز یک وسیلة ورزشی مثل توپ در 
اختیار داشته  باشد، بلکه با گروه بندی مناسب می توان با یک یا 

دو توپ هم آموزش داد. 
اطالعات مفیدی در خصوص تربیت بدنی و ورزش وجود 
دارد که در س��اعاتی که آب و هوا برای فعالیت بدنی در حیاط 
مدرسه مناس��ب نیس��ت، می توان به دانش آموزان ارائه داد. 
آگاهی از حرکات اصالحی، بهداشت ورزشی و علومی از این 
دس��ت به معلم کمک می کند که اطالعات ارزشمندی را در 
اختیار دانش آموزان قرار دهد، ت��ا نه تنها کالس تربیت بدنی 
در این ساعات تعطیل نشود، بلکه از آن استفادة بهینه بشود. 
این توصیه ها از سر بی خبری از امکانات مدارس نیست. 
من حدود هش��ت س��ال در دوره های ابتدای��ی، راهنمایی و 
دبیرستان معلم ورزش بوده ام و با شرایط موجود آشنا هستم. 
امیدوارم فعالیت های معلمان تربیت بدنی موجب ش��ود که در 
آینده ش��اهد رسیدن تربیت بدنی مدارس به جایگاه مناسب و 
اصلی خود باشیم و امکانات الزم ورزشی برای ارائة هر چه بهتر 

این درس فراهم شود.  
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بسیاری از مشکالت انسان 
امروزی به علت عوارض 

ناشی از کم تحرکی است و 
مدرسه مهم ترین مکان برای 
شناساندن فواید و اهمیت 
فعالیت بدنی و ورزش است
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آموزشی

ــي و اميني و  ــیب های ورزش ــیوع آس ــزان ش می
کارایي مکان ها و جتهیزات ورزشي

مقدمه
هدف اصلي فعالیت هاي بدني حفظ سـالمتي است. اگر 
فعالیت بدني رویکرد اصلي خود را، که تأمین سالمتي است، 
بـه خطـر بینـدازد، ارزش و اعتبارش را از دسـت مي دهد. 
تحقیقات زیادي نشـان مي دهند که با وجود فواید بي شمار 
پرداختـن بـه فعالیت بدنـي، این گونه فعالیت هـا همواره با 
آسـیب همـراه بوده اند. حـدود 60درصد از این  آسـیب ها، 
مربوط به سـقوط از باالي وسـایل بازي یا برخورد با وسایل 
بـازي، لبه هاي تیـز آن ها و برآمدگي هاي روي وسـایل، لیز 

خوردن و افتادن بوده  است )نراسد یک ولین، بي تا(.
مسائل مربوط به ایمني مکان هاي ورزشي و فضاهایي که 
در آن ها به فعالیت ورزشـي پرداخته مي شود، معموالً کمتر 
مـورد توجه قرار مي گیـرد. در صورتي که حوادث مربوط به 
برگزاري مسـابقات و تمرینات آمادگي ورزشکاران مي تواند 
پرهزینـه و ناگوار باشـد. از طـرف دیگر، ارائـة راهکارهاي 
مناسب براي ایجاد تسهیالت و بر طرف کردن موانع موجود، 
تنها با انجام تحقیقات و ارائة آمار، ارقام و داده هاي تحقیقي 

امکان پذیر است. 
نتایج پژوهشي در »دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائي« 
نشـان داد کـه به طـور میانگین تنهـا حـدود 65 درصد از 
دانشـجویان دانشـگاه، وضعیت ایمني اماکـن، تجهیزات و 
فضاهـاي ورزشـي را مناسـب مي دانند. ضمـن اینکه فقط 

ــرای ورزش  چگونه محیط امني ب
داشته باشیم؟

دکتر علیرضا رمضاني
استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائي
دکتر عباس نظریان مادواني
 عضو گروه آموزشي دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائي
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حدود 64 درصـد از کاربران، مکان هاي ورزشـي موجود را 
از نظـر کیفیـت کاربري متناسـب با یک مکان آموزشـيـ  
مسـابقاتي کارآ ارزیابـي کردند. از سـوي دیگـر، حدود 60 
درصد از دانشـجویان پسر و حدود 12 درصد از دانشجویان 
دختر وضعیت بهداشـت اماکن و فضاهاي ورزشي دانشگاه 
را مناسـب معرفي کردند. هم چنیـن گزارش هاي مربوط به 
آسیب هاي جسـماني در حوزه هاي متفاوت دانشگاه حاکي 
از این  اسـت که بیش از 60 درصد کل آسـیب هاي جسماني 
در زمـان فعالیت هـاي ورزشـي در این اماکـن رخ داده اند. 
در مقالة حاضـر ضمن تبیین موارد مهـم رعایت مالحظات 
محیطي ویژة ورزش، گزارشـي اجمالي از این پژوهش ارائه 

شده است. 
کلیدواژه ها: ایمني1، کارایي2، تجهیزات ورزشي3، مکان ها 

و فضاهاي ورزشي، آسیب هاي ورزشي

مالحظات محیطي
»مکان هاي ورزش��ي« بس��تر اجراي فعالیت هاي ورزشي 
هس��تند و کیفی��ت آن ها روي آم��وزش و اج��راي تمرینات و 
برگزاري مس��ابقات و رقابت هاي ورزش��ي تأثیر مس��تقیم دارد 
)پورکیان��ي، خبیري و حمی��دي، 1379( ای��ن موضوع کاماًل 
مشخص است که آموزش مهارت هاي ساده و پیچیدة یک رشتة 
ورزشي وقتي مي تواند بر ورزشکار مبتدي و ماهر مؤثر واقع شود 
که در مکاني با استانداردهاي علمي، مطابق با قوانین و مقررات 
آن رش��ته ارائه شود. در غیر این صورت، عالوه بر کاهش سطح 
آموزش، آسیب هاي جسماني و به تبع آن ها، ناراحتي هاي رواني 
نظیر اس��ترس بیش از حد و اضطراب را به وجود خواهد آورد. 
آثار این موارد در رشته هاي ورزشي که ذاتاً ویژگي هاي خشني 

دارند )رشته هاي رزمي( بیشتر است )پیشین(.
هرگونه شرایطي که در فضاي انجام فعالیت ورزشي به  طور 
بالقوه بتواند به آسیب دیدگي ورزشکار، برگزارکنندگان تمرین 
یا تماش��اچیان حاضر در میدان و فض��اي برگزاري آن فعالیت 
بیانجامد،  مخاطره انگیز است و باید به دید انتقاد به آن نگریست. 
عواملي که امکان دارد وضعیت ایمني در فضاي ورزش��ي را به 
مخاطره اندازند، بي ش��مارند که از آن جمله مي توان به عوامل 

مربوط به وسایل و تجهیزات زمین هاي ورزشي اشاره کرد. 
مکان ه��ا و فضاهاي ورزش��ي باید داراي ش��رایط محیطي 
خاصي باشند تا امکان پرداختن به فعالیت هاي ورزشي به نحو 
مطلوب براي ورزشکاران، مربیان، داوران و سایر دست اندرکاران 
وجود داشته باش��د. در ادامه، برخي از شرایط محیطي مؤثر بر 
عملکرد ورزشکاران و مربیان و هم چنین داوران، برگزارکنندگان 
و تماشاچیان که در تمام موارد )آموزش، تمرین و مسابقه( باید 

به آن ها توجه داشت، معرفي شده است.

نور
نور س��الن هاي ورزشي را مي توان از سه طریق مصنوعي، 
طبیع��ي یا تلفیقي از هر دو تأمین ک��رد )جابري و همکاران، 
1384(. نور طبیعي س��الن ها از طریق نورگیرها و پنجره هاي 
سقف و دیوارهاي سالن ها تأمین مي شود. بزرگ ترین مزیت آن 
هم اقتصادي تر و ارزان تر بودن از نور مصنوعي است. مهم ترین 
عی��ب نور طبیعي نیز این اس��ت که توزیع ن��ور در تمام نقاط 
سالن یکنواخت نیست )به دلیل حرکت زمین، توزیع نور دائماً 
در حال تغییر اس��ت و س��ایه ایجاد مي شود. به عالوه، این نور 
فقط در س��اعاتي از روز قابل اس��تفاده است(. براي تأمین نور 
مصنوعي در س��الن هاي ورزشي، باید چراغ ها و پروژکتورها در 
خطوط اضالع طولي دیوارهاي س��الن تعبیه شوند تا به چشم 
بازیکنان نتابند و براي آن ها مزاحمتي ایجاد نکنند )پیشین(. 
شدت روشنایي در جلس��ات تمرین بین 600 تا 800 لوکس 
و در مسابقات جهاني و رسمي و شدت روشنایي روي منطقة 
ب��ازي باید 1000 تا 1500 لوکس باش��د )میزان نور از ارتفاع 
یک متري باالي سطح زمین اندازه گیري مي شود(. همان طور 
 که قباًل اشاره شد، منابع نوري باید در سقف پیش بیني شوند و 
نورپردازي به طور کاماًل عمودي و بدون انعکاس صورت گیرد؛ 
به نحوي که در دید ش��رکت کنندگان در برنامه هاي ورزشي و 

تماشاچیان مزاحمت ایجاد نکند )پیشین(.

سقف و چراغ ها
س��قف ها را بای��د از موادي با رنگ روش��ن مقاوم در برابر 
رطوبت ساخت. برق اضطراري همیشه باید وجود داشته باشد؛ 
خصوصاً براي اس��تخرهاي شنا. همچنین چراغ هایي مستقیماً 
در باالي رختکن ها نصب شوند تا روشنایي وجود داشته باشد.

دما
دماي همیش��گي سالن هاي ورزش��ي باید بین 10 تا 22 
درجة سانتي گراد باشد. هنگام ورود ورزشکار به سالن یا شروع 
تمرین، دماي سالن باید روي 20 درجه تنظیم شود ولي پس 
از گرم ک��ردن و ش��روع فعالیت، دماي پایین ت��ر از 20 درجه 
مناسب اس��ت. به طور معمول با توجه به فعالیت ورزشکاران، 
دماي محل برگزاري تمرینات و مس��ابقات باید بین 10 تا 15 
درجه باشد. دماي الزم براي تماشاچیان بیشتر از دماي محیط 

فعالیت ورزشکاران است )پیشین(.

عایق کاري
ب��راي کنترل ص��وت، دما و رطوبت، س��الن ورزش��ي به 
عای��ق کاري صوتي، رطوبت��ي و حرارتي نیاز دارد. بیش��ترین 
صداي ایجاد ش��ده در س��الن هاي ورزش��ي ناش��ي از حرکت 
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بازیکن��ان و برخورد توپ با کف س��الن اس��ت. در نتیجه باید 
از کف پوش هایي اس��تفاده ک��رد که عایق صدا باش��ند. براي 
عایق کردن دیوارها نیز مي توان از باریکه هاي چوب، صفحات 
فش��ردة صداگیر و قالب هاي س��یماني عمودي بهره گرفت. از 
طرف دیگر، عمده ترین سطح کنترل صدا، سقف پشت بام است 
و باید به گونه اي طراحي شود که حداکثر ظرف دو ثانیه صدا 

را منعکس کند. 
عای��ق کاري رطوبتي از طریق عایق کاري کف پش��ت بام 
ب��راي جلوگیري از نف��وذ آب باران و برف ذوب ش��ده انجام 
مي ش��ود. ضمن اینک��ه در مناطق پر ب��اران باید 
دیوارهاي در معرض باران نیز از عایق مناسب 

برخوردار باشند. 
عای��ق کاري حرارت��ي مرب��وط ب��ه 
تأسیسات حرارتي، دیوارها و سقف هاست. 
ب��راي تنظیم و کنترل دماي س��الن هاي 
ورزش��ي غالباً از سیس��تم حرارت مرکزي 
استفاده مي شود که داراي مزایاي زیر است:

é س��وخت مورد نیاز فق��ط در یک محل 
)موتورخانه( مصرف مي شود. 

é کنترل، رسیدگي و نگه داري سیستم به نیروي انساني 
کمتري نیاز دارد. 

é با داش��تن دمایي معادل 80 تا 85 درجة س��انتي گراد، 
احتمال بروز حوادث، از جمله آتش سوزي کمتر است. 

é در فصل تابس��تان به جمع آوري و انبارکردن وس��ایل 
تبادل حرارت نیاز نیست )همان(.

تهویة4 مناسب
به منظور یکنواخت نگه داش��تن رطوب��ت و تأمین هواي 
تازه، یکي از ضروریات سالن هاي ورزشي، گردش هوا 5و تهویه 
است. در مکان هاي ورزشي باید وسایل کافي براي تهویه وجود 
داشته باش��د. در این گونه مکان ها مي توان از هواکش سقفي 
نیز استفاده کرد. در مواردي که تهویه از راه باز و بسته کردن 
پنجره ها صورت مي گیرد، باید فاصلة پنجره ها از سطح زمین 

به قدري باش��د که بتوان آن ها را به خوبي کنترل کرد )همان(. 
شرایط مطلوب محیطي در جدول 1 آمده است.        جدول1

منظور از تعویض هوا، مقدار هوایي اس��ت که باید از فضاي 
مورد نظر به خارج ساختمان تخلیه شود. این قبیل فضاها شامل 
توالت، حمام و مکان هایي اس��ت که بوي تعفن، دود و گازهاي 
حاصل از احتراق در آن ها ایجاد مي شود و حجم و ظرفیت آن ها 
با توجه به حجم فضا تعیین مي شود. باید با استفاده از هواکش 
یا فن هواي محل را به بیرون از ساختمان تخلیه کرد. بنابراین 
هی��چ گاه نباید هواي این قبیل مکان ها با کانال هاي برگش��تي 

مربوط به دستگاه هاي تهویه در ارتباط باشد. 
منظور از تهویه، مقدار هوایي اس��ت که به صورت اجباري 
توسط فن به داخل فضاي مورد نظر براي گرمایش و سرمایش 
فرس��تاده مي شود. حجم هواي مورد نیاز براي تهویة هر فضا بر 
حس��ب ارتفاع محل و س��طح زیر بنا تعیین مي شود. فضاهایي 
از قبیل س��الن هاي ورزشي چندمنظوره، سالن استخر، قسمت 
اداري، غذاخوري، رختکن، فروشگاه و غیره توسط دستگاه هاي 

تهویه تغذیه مي شوند. 
عالوه بر این ها، در سالن هاي ورزشي باید به نکات زیر توجه 

شود:
é در شرایطي که تراکم جمعیت تماشاچي زیاد و کشیدن 
س��یگار مجاز باشد، هواي تازه تا 1/5 متر مکعب در دقیقه باید 

افزایش یابد. 
é پیش بیني تهوی��ه با ظرفیت نهایي، 10 بار در س��اعت 

توصیه مي شود. 
é سقف ها باید داراي ارتفاع الزم و مطلوب باشند. 

é در سالن هاي ورزشي، معیارهاي مطلوب آموزشي، رقابتي 
و تفریحي به منظور ایجاد زمینه هاي تفکیک براي بهره برداران 

رعایت شوند.
é راحتي دید تماشاگران از زمین و خطوط قانوني در نظر 

گرفته شود. 
é شرایط مناسب براي حضور ناتوانان و کم توانان جسمي 

در محیط پیش بیني شود. 

جدول 1. تهویة مناسب در مکان هاي ورزشي

دماي مطلوب فضا

)درجة سانتي گراد(

میانگین تعداد دفعات 

تهویه در ساعت

تهویة مکان )مترمکعب در دقیقه(

 به ازاي هر نفر

0/55-1030/85-20سالن ورزشي

1820/2-22قسمت اداري

1850/75-22دوش ها و رختکن

2140/2-27سالن استخر

به منظور یکنواخت 
نگه داشتن رطوبت و 

تأمین هواي تازه، یکي 
از ضروریات سالن هاي 
ورزشي، گردش هوا و 

تهویه است
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é امکان نصب تابلوهاي راهنمایي در محیط هاي گوناگون 
براي مراجعه کنندگان وجود داشته باشد. 

é ورودي ه��اي س��الن هاي ورزش��ي، ب��راي ورود و خروج 
دس��تگاه ها و تجهیزات ورزشي مناسب باشند )هنگام طراحي و 
اجراي سالن ها به اندازه هاي دستگاه ها و تجهیزات ورزشي توجه 

شود(. 
é مکان هاي ورزشي باید حتماً داراي امکانات ارتباطي نظیر 
تلفن باش��ند، تا در مواقع ضروري، مس��ئوالن بتوانند با مراجع 
امدادي، بهداش��تي و ... تماس بگیرند. ع��الوه بر آن، وجود برق 
اضطراري براي ورزش��گاه ها و خصوصاً اس��تخرهاي شنا و محل 
برگزاري مس��ابقات رس��مي ضروري است. ضمن اینکه با توجه 
به گس��تردگي فناوري هاي روز در مورد ارتباطات باید در مورد 

بهره برداري از آن ها نیز پیش بیني هاي الزم انجام گیرد )پیشین(.                                                      
جدول 2

کف زمین هاي ورزشي
اختص��اص فض��اي ایم��ن و کارآ به اج��راي فعالیت هاي 
ورزشي، موضوعي ضروري و نیازمند توجه بیشتر است. نتایج 
تحقیقات نش��ان داد که به طور میانگی��ن، حدود 65 درصد از 
دختران و پسران شرکت کننده در فعالیت هاي ورزشي وضعیت 
ایمني مکان ها، تجهیزات و فضاهاي ورزشي را مناسب ارزیابي 
کردند. حدود 64 درصد از کاربران، مکان هاي ورزشي موجود 
را از نظ��ر کیفیت کاربري متناس��ب با یک مکان آموزش��ي � 
مس��ابقاتي کارآ ارزیابي کردند. حدود 60 درصد از پس��ران و 

جدول 2. خصوصیات اصلي کف زمین هاي ورزشي براساس انواع فعالیت هاي ورزشي

خصوصیت

 کف

نام ورزش

دوام و 

استحکام نسبي

قابلیت 

جهندگي

مقاومت 

گردشي

میزان 

سختي

مقاومت 

سرندگي

قابلیت 

چرخش

مقاومت 

نسبي 

نشست

خصوصیت 

انعکاس کف

************بدمینتون
مطابق 

استاندارد

"************بسکتبال

"*************مشت زني

"************شمشیربازي

"***********دوچرخه سواري

***********سوارکاري

***********ژیمناستیک

***************هندبال

****************هاکي

***********جودو

***********تنیس روي میز

************تنیس

************والیبال

***********وزنه برداري

***********کشتي

*************دو و میداني

**********اسکیت

***************فوتبال

**************اسکواش
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ح��دود 12 درصد از دختران نیز وضعیت بهداش��ت اماکن و 
فضاهاي ورزش��ي را مناسب دانس��تند. همچنین، گزارشات 
بروز آس��یب هاي جس��ماني در حوزه هاي گوناگون حاکي از 
این  اس��ت که بیش از 60 درصد کل آس��یب هاي جسماني 
شرکت کنندگان در زمان فعالیت هاي ورزشي در این مکان ها 

رخ داده است. 

ایمني و کارایي فضاهای ورزشی
عناصر سازه اي )کف پوش زمین ها( 

طب��ق نتایج تحقیقات بس��یاري از محققان منابع مادي 
یا کالبدي ورزش��ي، یکي از مهم ترین قس��مت هاي آسیب زا 
در مکان ها و فضاهاي ورزش��ي، چه روباز و چه سرپوش��یده، 
کف پوش زمین هاي ورزش��ي اس��ت که در 70 درصد موارد 
آس��یب زا بوده ان��د )جابري و هم��کاران، 1384(. در ارزیابي 
این مؤلفه در مکان هاي ورزش��ي، مش��خص ش��د که به طور 
کل��ي حدود 67 درصد از پس��ران و 68/5 درصد از دختران 
وضعی��ت کلي ایمني و کارایي عناصر س��ازه اي را مناس��ب 
ارزیاب��ي کرده ان��د. از آنجا  که ایمني ه��ر فعالیتي به ویژه در 
فعالیت ه��اي ورزش اثرگذارترین مؤلفه در س��المت کاربران 
اس��ت، برخورداري از این میزان ایمني، کاماًل ضعیف است و 
نه تنها نمي تواند موجب رفع نگراني مدیران و کاربران شود، 
بلکه بس��یار نگران کننده است. این نتیجه با بسیاري از نتایج 
حاص��ل از تحقیقات انجام ش��ده در داخل کش��ور، از جمله 
تحقیق فارسي )1382( و فوالدیان )1388( همخواني دارد. 
ایشان اظهار داشته اند که وضعیت ایمني مکان ها و فضاهاي 
ورزشي دانشگاه هاي تهران و مدارس کشور مناسب نیست. 

در ای��ن پژوهش حدود 30 درص��د از نظرات کاربران، 
بیانگ��ر وجود موان��ع یا مواردي ب��ود که آن ها را 
نسبت به اس��تفاده از این مکان نگران کرده 
ب��ود. پیگیري موض��وع نش��ان داد که از 
ن��گاه کاربران، م��واردي همچون کیفیت 
پایی��ن کف پوش ه��ا، لیز ب��ودن آن ها و 
اس��تفاده از یک نوع کف پ��وش در همة 
سالن هاي ورزش��ي براي انجام رشته هاي 
ورزشي والیبال، فوتس��ال، هندبال، استفاده 
از س��رامیک هاي قدیمي در استخر، کنده شدن 
متوال��ي چمن  ه��اي مصنوعي، و ... موج��ب نگراني این 
دس��ته از دانش��جویان ش��ده اس��ت. لذا با توجه به استفادة 
م��داوم از مجموعه هاي ورزش��ي و حضور تمام وقت افراد در 
این مکان ها، الزم اس��ت در مورد حفاظ��ت از کف پوش ها و 

بازسازي دوره اي آن ها، اقدام ویژه اي صورت گیرد.

عناصر سازه اي )در ها، دیوار، سقف، راهرو 
و راه پله( فضاهاي ورزشي سرپوشیده

مکان هاي نشس��تن یا ایس��تادن، رف��ت و آمد و تماس 
بدني ورزش��کاران و تماش��اگران ورزش��ي، از قس��مت هاي 
بس��یار مهم هر مکان ورزش��ي اس��ت. با توج��ه به احتمال 
بروز حوادثي هم چون آتش س��وزي، ریزش س��قف یا دیوار، 
درگی��ري و نیاز به تخلیة س��ریع یا فرار از مکان بس��ته به 
منظ��ور ایمن ماندن از خطر، ایمني کامل این موارد حیاتي 
American chemical society( در  اس��ت )1995, 
ارزیابي این مؤلفه مش��خص ش��د که به طور کلي حدود 70 
درصد از پس��ران و دختران نس��بت به ایمني و کارایي این 
مقوله نظر مثبت داش��تند. همان طور که قباًل بیان شد، این 
می��زان ایمني و کارایي نمي تواند براي حضور در مکان هاي 
ورزشي و پرداختن به چنین فعالیتي کافي باشد. این نتایج 
ب��ا نتایج تحقیق جابري  و همکارانش )1383( که تنها 34 
درصد مکان ها و فضاهاي ورزش��ي از نظر ساختماني ایمن 

هستند، هم خواني دارد. 
ل��ذا مدیریت امور عمومي هر س��ازماني بای��د با ارزیابي 
مس��تمر و دوره اي ای��ن نق��اط، با دق��ت آن ه��ا را مرمت و 
بهسازي کند. عدم احساس ایمني از طرف حدود 30 درصد 
ورزش��کاران از این مقوله، زنگ خطري اس��ت که باید به آن 
توجه ش��ود. از نظر این گروه از ورزشکاران، فضاهاي ورزشي 
داراي حریم مناس��بي نیستند و سقفشان کوتاه است. بیشتر 
فضاي آموزشي متوس��طي هستند تا مکان برگزاري مسابقه. 
ضم��ن اینکه دیوارهاي این مکان ه��ا از نظر کارایي به عنوان 

یک فضاي کمک آموزشي، کیفیت مناسبي ندارند. 

عناصر سـازه اي متعلقات فضاهاي ورزشي 
روباز

فضاهاي روباز ورزش��ي از جمله مکان هایي هس��تند که 
با توجه به ارتباط مس��تقیم با تغییرات آب و هوایي از جمله 
بارندگ��ي، رع��د و برق و آفت��اب به س��رعت تغییر وضعیت 
مي دهند. به عنوان نمونه، بارش باران بر پیست دو و میداني، 
زمی��ن بازي تنی��س خاکي و ی��ا وضعیت چم��ن طبیعي و 
مصنوع��ي زمین هاي ورزش��ي تأثیر مي گذارد. رس��یدگي به 
موق��ع به این فضاها به صورت دوره اي و مس��تمر موجب رفع 
 موانع یا مش��کالت به وجود آمده از تأثیر آب و هوا مي ش��ود
  ,...,  American Academy of Pedia Tries(  
2001: 754-757( این مؤلفه، بیش��تر با س��اخت و س��از و 
اس��تانداردهاي مربوط به چگونگي ساخت یک سازه ارتباط 
دارد. در ارزیابي این مؤلفه مشخص شد که به طور کلي حدود 
60 درصد از پس��ران و حدود 12 درصد از دختران نس��بت 

یکي از مهم ترین 
قسمت هاي آسیب زا در 

مکان ها و فضاهاي ورزشي، 
چه روباز و چه سرپوشیده، 

کف پوش زمین هاي 
ورزشي است
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به ایمن بودن و کارایي عناصر س��ازه اي )کف پوش زمین ها( 
و متعلقات فضاهاي ورزش��ي روباز اظهارنظر مثبت کرده اند. 
ای��ن اظهار نظر دختران را مي توان به اس��تفادة کمتر آنان از 

فضاهاي روباز ورزشي نسبت داد. 
نتای��ج تحقیق جابري و همکارانش )1383( بیانگر ایمني 
س��ازه اي تنها 34 درصد س��ازه هاي ورزش��ي اس��ت )جابري، 
1384(. در همی��ن زمینه، تحقیق فیالن  )2001( نش��ان داد 
که آسیب دیدگي دانش آموزان 5 تا 9 ساله در 20 درصد موارد،  
به واسطة وجود سکوها و پوشش هاي نامناسب سازه هاي ورزشي 
-754 :2001 , ...American Academy of[ بوده اس��ت

757[. از آنجا که فضاهاي فعالیتي پسران بیشتر از دختران است 
و دختران بیشتر در فضاهاي سرپوشیده فعالیت مي کنند، این 
تفاوت بین دختران و پسران طبیعي است. بنابراین حدود نیمي 
از کاربران فضاهاي روباز نسبت به ایمني و کارایي کف پوش هاي 
فضاهاي ورزشي نگران هستند و باید نسبت به رفع این نگراني 
اقدام کرد. در نتایج این پژوهش نیز میزان احساس ایمني از این 
مکان ها بیش از موارد دیگر بود که در پي گیري هاي مصاحبه اي 
بعدي از کاربران، مشخص شد مواردي همچون زیر کشت بودن 
زمین چمن فوتبال در زمان هاي آموزشي، کیفیت پایین زمین 
چمن طبیعي و مصنوعي، ناهموار بودن پیس��ت دو و میداني، 
فرسوده شدن س��کوهاي ورزشي و عدم رس��یدگي به موقع، 
عامل ایجاد احس��اس ایمن نبودن این فضاهاي ورزشي است 
و ش��رکت کنندگان به طور مکرر دچ��ار پیچ خوردگي مفاصل، 
به ویژه مفاص��ل پا به خاطر افت��ادن در چاله ه��اي زمین هاي 
ورزشي و ناهمواري هاي پیس��ت دو و میداني یا زمین تنیس 

خاکي شده اند. 
از ط��رف دیگر، عدم اظهارنظر دختران در این زمینه، به 
عدم برگزاري کالس هاي آموزش��ي این افراد در این فضاها و 
مکان ها برمي گردد و در نتیجه این دس��ته از افراد تجربه اي 

در این خصوص نداشته اند.
 

عناصر غیرسازه اي )سیستم هاي روشنایي، 
حرارتي و تهویه اي(

در کالس ه��اي آموزش��ي تربیت بدن��ي و همچنین در 
فعالیت ه��اي ورزش��ي، افراد به حداقل پوش��اک نیاز دارند و 
بر این اس��اس، این نوع فعالیت ها باید در مکان هایي با دماي 
مناسب در فصل هاي مختلف انجام گیرند. عدم توجه به این 
موضوع مي تواند آس��یب هاي ش��دیدي به ش��رکت کنندگان 
در چنین فعالیت هایي وارد س��ازد. اولین آس��یب رایج بعد از 
برگزاري کالس، سرماخوردگي است. بروز این بیماري با عدم 
حضور شرکت کننده در جلسات بعدي آموزشي همراه خواهد 
ش��د. ضمن این که دماي غیر استاندارد س��الن ها و فضاهاي 

ورزش��ي بر آماده س��ازي افراد براي شروع فعالیت هاي بدني 
تأثیر مس��تقیم دارد. اگر افراد از نظر جسماني آمادة فعالیت 
نباش��ند، آسیب هاي جس��ماني، از جمله کشیدگي و پارگي 
عضالت، پیچ خوردگي و در رفتگي مفاصل و سایر آسیب هاي 
بافت��ي اجتناب ناپذیر خواهد ب��ود )وزارت علوم و تحقیقات، 
1383(. فاصل��ة بین رختکن و مح��ل فعالیت بدني، کیفیت 
دستگاه هاي هواس��از، و رعایت تعداد استاندارد دستگاه هاي 
گرمایشي و سرمایشي متناسب با مساحت سالن هاي ورزشي 
از نکات مهمي هستند که باید مدنظر مسئوالن قرار گیرند و 

به صورت دائم ارزیابي شوند. 
نتایج پژوهش حاکي از آن اس��ت که به طور کلي حدود 
64 درصد از پس��ران و حدود 53 درصد از دختران نس��بت 
به ایمن ب��ودن و کارایي عناصر غیر س��ازه اي مجموعه هاي 
ورزش��ي نظ��ر مثبت دارند. باید توجه داش��ت ک��ه نیمي از 
نمون��ة آماري حاضر نس��بت ب��ه وضعیت موج��ود ایمني و 
کارایي عناصر غیرسازه اي )سیس��تم هاي روشنایي، حرارتي 

و تهویه اي( نظر مثبت نداش��ته اند که با توجه به اثري 
که مي تواند روي دید افراد نس��بت به اجسام و 

افزای��ش خطر برخوردهاي فیزیکي داش��ته 
باشد، ضرورت بازنگري در نحوة مدیریت، 
طراحي، کاربري و نگ��ه داري این عناصر 

سازه اي را بیشتر مي کند.
 

وسایل و تجهیزات
از مهم تری��ن اصول ایمن��ي در انتخاب 

و اس��تفاده از وس��ایل و تجهی��زات ورزش��ي، 
برخورداري وس��ایل از اس��تانداردهاي الزم اس��ت. این 

استانداردها ش��امل وزن، حجم، جنس، اندازه، ارتفاع، طول، 
اس��تحکام و... مي ش��وند که میزان کارایي وسیلة ورزشي را 
نشان مي دهند. اس��تفاده از تجهیزات و وسایل استاندارد نه 
تنها از نظر ایمني و تأمین سالمت کاربران، بسیار مهم است، 
بلکه در آم��وزش و یادگیري صحیح مهارت هاي ورزش��ي و 
پیش��رفت ورزش��کاران آموزش��ي یا حرفه اي نیز بسیار تأثیر 
دارد. در مرحل��ة بع��د، بررس��ي و بازبیني روزان��ه و حفظ و 
نگه داري و رفع آس��یب هاي احتمالي این تجهیزات و وسایل 
قرار دارد و نهایتاً وضعیت بهداشتي و تمیز بودن این وسایل 

از نکات ایمني و کارایي آن هاست. 
رعایت نکردن اس��تانداردهاي هر وس��یلة ورزشي بیانگر 
عدم پیش��گیري کامل از بروز حوادث و افزایش احتمال بروز 
خطرات و آس��یب هاي ورزش��ي اس��ت که گاهي پیامدهاي 
جبران ناپذیري همچون مرگ خواهد داشت. در همین راستا، 
چندین مورد مرگ بر اثر افتادن میله هاي دروازه یا س��قوط 

بروز حوادث و 
آسیب هاي ورزشي 

گاهي پیامدهاي 
جبران ناپذیري همچون 
مرگ به دنبال خواهند 

داشت
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تجهیزات ورزشي، چه در داخل و چه در خارج از کشور گزارش 
شده است. رعایت نکردن ایمني تجهیزات ورزشي، سبب 75 
درصد کل آسیب هاي سال 2001 آمریکا بوده است. تینورف 
و فیالن )2001( در گزارش��ي نشان دادند که بین سال هاي 
1990-2000 در آمری��کا، 147 مورد مرگ در فعالیت هاي 
ورزش��ي دانش آموزان زیر 14 س��ال رخ داده که 56 درصد، 
یعني 82 مورد از آن ها، به تجهیزات ورزشي و وسایل بازي و 
 31 درصد مربوط به افتادن و زمین خوردن مربوط بوده است 
 …, American Academy of, 757-2001,754(. از 
این رو اس��تاندارد بودن تجهیزات و وسایل ورزشي و کیفیت 
کف پوش هاي ورزشي از عوامل بسیار حیاتي در تأمین ایمني 

و سالمت ورزشکاران است.

فضاهـاي  بهداشـتي  وضعیـت 
ورزشي

در  مي ت��وان  را  بهداش��ت  مؤلف��ة 
بخش هاي متفاوت بررس��ي ک��رد. یکي 

از م��وارد مه��م در این 

مؤلفه، وجود ش��خصي اس��ت که داراي گواهي نامة معتبر از 
س��ازمان هاي مربوط در زمینة بهداشت باشد. نتایج پژوهش 
جاب��ري و هم��کاران )1383( نش��ان داد ک��ه 93 درص��د 
متصدیان س��الن هاي ورزش��ي، فاقد گواهي نامه هس��تند و 
دوره هاي اصول بهداشتي را نگذرانده اند. در صورتي که وجود 
فرد مناس��ب و آموزش دیده در زمینة بهداش��ت، براي رفع 
عوامل غیربهداش��تي و تهدیدکنندة تندرس��تي، و همچنین 

ایجاد فضاي بهداشتي مفید ضروري است. 
حوزة بعدي بهداش��ت شرایط س��اختماني سازة ورزشي 
است که از نظر کف پوش ها باید تمیز باشد و به سمت مسیر 
فاضالب رو ش��یب داش��ته و مجهز باش��د. ضمناً دیوار همة 
س��الن هاي ورزش��ي و متعلقات آن ها باید تا ارتفاع یک متر 
از مصالح مقاوم پوش��یده ش��ود. دیوار باالي سالن ها نیز باید 
س��نگ کاري ش��ود و به منظور جلوگیري از انعکاس صدا، با 
گچ متخلخل پوشیده شود. س��قف همة قسمت ها با حداقل 
ارتفاع س��ه متر، باید صاف و ب��دون ترک خوردگي و به رنگ 
روشن باشد. در فضاهاي ورزشي روباز باید دیوارهاي جانبي 
مس��تحکم و بدون ری��زش و پنجره ه��ا باید س��الم و بدون 

ترک خوردگي باشند. 
از نکات مهم دیگر در حوزة بهداش��ت سالن هاي ورزشي 
مي توان به آب مصرفي اش��اره کرد. به ازاي هر کالس ورزش 
باید یک آب س��ردکن وجود داش��ته باشد. دست شویي باید 
بهداشتي و متناس��ب با تعداد ورزشکاران و داراي صابون 
مایع باش��د. کف پوش س��رویس هاي بهداش��تي باید از 
سنگ یا سرامیک عاج دار و از نوع مرغوب و شیب آن به 
سمت فاضالب رو باشد. دیوارها باید تا سقف با سنگ یا 
کاشي از نوع مرغوب پوشیده باشند. در تحقیق جابري و 
همکارانش )1383(، 40 درصد سرویس هاي بهداشتي فاقد 

شرایط بهداشتي عنوان شدند. 

پیشنهادات
از نتایج این تحقیق چنین استنباط مي شود که 
ایمني فضاهاي ورزش��ي نیازمند توجه 
میزان  گزارش��ات  است.  بیشتر 
شیوع آس��یب هاي ورزشي 
بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه 
بروز  اثرگذار در  عامل 
آسیب هاي جسماني، 
و  مکان ه��ا  ایمن��ي 
تجهی��زات و رعایت 
استانداردهاي مربوط 
ورزشي  به هر رشتة 

از نکات مهم 
در حوزة بهداشت 

سالن هاي ورزشي مي توان 
به آب مصرفي اشاره کرد. 
به ازاي هر کالس ورزش 

باید یک آب سردکن
 وجود داشته باشد
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در سازه هاي ورزشي است. مؤلفة ایمني و کارایي، از مهم ترین 
مؤلفه هاي هرگونه فعالیت، به ویژه فعالیت هاي ورزش��ي است. 
ضرورت دارد با تمهیداتي، عوامل خطرساز فضاهاي ورزشي را 
برطرف ساخت، از بروز هرگونه حوادث مرتبط با عوامل ایمني 

پیشگیري کرد و میزان آسیب هاي ورزشي را کاهش داد. 
به عنوان نمونه، س��طوح زمین هاي ورزش��ي باید کاماًل 
ص��اف، ب��دون برآمدگ��ي و فرورفتگي، بدون س��نگ ریزه و 
گسس��تگي و داراي ش��یب 5-3 در هر میلي متر مربع باشد. 
چاله هاي آب باید داراي س��رپوش و هم س��طح با زمین هاي 
بازي باش��ند. زمین ه��اي بازي در مناطقي ک��ه آلودگي هوا 
وجود دارد، باید هر چند روز یک بار با آب شس��ته ش��ود تا 
هنگام بارندگي لغزنده نباش��ند. درها و پنجره هاي مشرف به 
زمین هاي بازي نباید به سمت درون زمین باز شوند. نهایتاً از 
آنجا  که میزان ایمني و کارایي مکان ها و تجهیزات ورزش��ي 
با میزان ش��یوع آسیب هاي جس��ماني ارتباط دارد، پیشنهاد 

مي شود:
é نس��بت به رفع چاله ها و درزها و ایجاد اصطکاک الزم 
براي اجراي فعالیت، متناس��ب با استانداردهاي کف پوش هر 

رشتة ورزشي اقدام شود. 
é از طریق مرمت و بازس��ازي دیوارها، حذف تجهیزات 
غیرضرور، نصب توري س��یمي روي تجهیزات نصب شده در 
سقف ها، حذف برخي از پله هاي اضافي، عریض کردن راهروها 
و مناسب س��ازي دره��اي ورود و خروج، ایمن��ي مکان هاي 

ورزشي را باال ببرند. 
é ب��ا تعویض به موقع و تعمی��رات فصلي فضاهاي روباز 
ورزشي، به ویژه زمین چمن طبیعي و مصنوعي، از هدر رفتن 
منابع م��ادي یا کالبدي و بروز ح��وادث احتمالي جلوگیري 

شود. 
é سیس��تم هاي روش��نایي، حرارتي و تهویه اي مجموعة 
ورزشي، سیس��تم ها و نصب دس��تگاه هاي جدید و با صرفه، 
ضمن کمک به استفادة بهینه از انرژي مصرفي این مکان ها، 
نرخ آس��یب هاي مرب��وط به ع��دم رعایت دماي اس��تاندارد 

فعالیت هاي بدني کاهش داده شود. 
é ضمن جلوگیري از خرید وسایل و تجهیزات نامرغوب 
ک��ه در اکثر اوقات با آس��یب هاي جدید بدني کاربران همراه 
است، از کارشناس متخصص و مجرب هر رشتة ورزشي براي 
تعیین کیفیت کاالها و تجهیزات ورزش��ي و نهایتاً خریداري 

آن ها استفاده شود. 
é پ��س از تهی��ة اس��تانداردهاي بهداش��تي مربوط به 
مکان هاي ورزش��ي، به طور دوره اي از کارش��ناس بهداش��ت 
متخصص در مکان ها و فضاهاي ورزش��ي براي تهیة گزارش 

ارزیابي به منظور رفع نقص ها استفاده شود. 

پي نوشت 

1. Safety
2. Effecacy
3.Sport Equipment
4. Ventilation
5.Circulation

منابع
1. رمضاني، علیرضا و نظریان مادواني، عباس؛ ارزیابي ایمني و کارایي اماکن 
و تجهیزات ورزشـي دانشگاه تربیت دبیر شـهید رجائي »طرح پژوهشي« . 

.1389
2. غفوري، علي؛ سیاح، منصور؛ دهخدا، محمد؛ »بررسي میزان فراواني بروز 
آسیب هاي ورزشي در مسابقات وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
و علـوم تحقیقات و فناوري«. )طرح پژوهشـي(. وزارت بهداشـت، درمان و 

آموزش پزشکي. طب و تزکیه. شمارة 390 . 1379.
3. فراسـدیک، اسـتیو و لین، والي؛ مدیریت ایمني در ورزش، ترجمة سید 
محمـد حسـین رضوي و ابوالقاسـم دباغـان، معاونت فرهنگي و آموزشـي 

سازمان تربیت بدني. دفتر تحقیقات و امور فرهنگي سازمان تربیت بدني. 
4. پارکز، ژانت. مدیریت معاصر در ورزش. ترجمة محمد احسـاني. دانشگاه 

تربیت مدرس. 1383.
5. پورکیاني، محمد؛ خبیري، محمد؛ حمیدي، مهرزاد؛ بررسـي وضع موجود 
فضاهاي ورزشـي دانشـگاه هاي سراسر کشـور و میزان بهره گیري از آن ها 

)طرح پژوهشي(. پژوهشکدة تربیت بدني و علوم ورزشي. 1379.
6. National institute for Occupation safety and Health. 
Promoting safe Work for Young Workers:  A Communtery 
–based approach. Cincinatii, OH:national insstitiute for 
Occupational safety and health; 1999.

7. جابـري، اعظم؛ صادقي، اردشـیر؛ امام وردي، حسـین. بررسـي وضعیت 
بهداشتي و ایمني سالن هاي ورزشي شهر مشهد. پنجمین همایش بین المللي 

تربیت معلم و علوم ورزشي. پژوهشکدة تربیت بدني. اسفند 1384.
8. American Chemical socity, committee on chemical 
safety. Safety in academic chemistry laborationories. 
Washingtin, DC: American Chemical society; 1995.

9. فارسي، علیرضا؛ بررسي وضعیت ایمني اماکن ورزشي دانشگاه هاي تهران 
و ارائة راهکارهاي مناسب )طرح پژوهشي(. پژوهشکده تربیت بدني و علوم 

ورزشي. 1385.
10. American Academy of Pediatrics, Committee on school 
Health and committee in injury and poison prevention. 
School transportation safety. Pediatrics. 2001; 97:754-757.

11. وزارت علوم و تحقیقات. جزوة آموزشـي توسعه و تجهیز معاونت تربیت 
بدني و تندرسـتي کارشـناس فضاها و اماکن ورزشي شهر تهران. بهمن ماه 

.1383
12. Center for Diseas control and Prevention. School 
health guidelines to prevent un intentional injuries and 
violence. MMWR Recomm Rep. 2001 :50(RR-22):1-73
13.Tinsworth D, Mcdonald J.Special Study: Injuries and 
Deaths Associated with children’s playground Equipment. 
Washington (DC): U.S. Consumer Product Safety 
Commission; 2001.

14. دالور، علي؛ احتماالت و آمار کاربردي در روان شناسـي و علوم تربیتي. 
انتشارات رشد. 1374.

15. سرمد، زهره و بازرگان، عباس؛ روش هاي تحقیق در علوم رفتاري. چاپ 
یازدهم. نشر آگاه. 1384.

 



18
دورة سیزدهم/ شمـارة  4/ تابستان 1392

گزارش: محمد دشتی

اشاره
تربیت بدنی امروزه جای خـود را در برنامه های آموزش 
عمومی باز کرده اسـت. بی تردید هیچ آموزش و پرورشـی 
در دنیـا وجـود ندارد کـه بـه ورزش منظم توجه نداشـته 
باشـد، یـا در برنامة رسـمی و هفتگی دانش آمـوزان خود، 
ساعت هایی را به ورزش و بازی های میدانی اختصاص نداده 
باشد. برنامه های تربیت بدنی درآموزش و پرورش کشورهای 
گوناگون، متناسـب با اوضاع جغرافیایی و آداب و سنن ملی 
یا محلی به شیوه های متفاوت به اجرا در می آید. کوه نوردی، 
اسکی، شنا، جنگل پیمایی، ورزش های میدانی، فعالیت های 
سـالنی، و دیگر برنامه های سازمان یافته نه تنها فرایند رشد 
جسـمانی را بهبود می بخشـند، بلکه زمینه سـاز تندرستی 
روانـی و بدنی نسـل جـوان نیز هسـتند. گفتنی اسـت که 
تربیت بدنی در سـال های اخیر به عنوان موضوعی با اهمیت 
در آموزش و پرورش عمومی مطرح شـده و در دانشکده های 
علوم تربیتی یا بحث های علمی مقام ویژه ای یافته اسـت اما 
نباید فراموش کنیم که از دیرباز، پرورش جسـم نوجوانان و 
جوانان مورد توجه مردم بوده و عماًل یکی از پر سـابقه ترین 

شکل های تعلیم و تربیت در طول تاریخ است. 

در آخرین روز از مرداد ماه 1391، به س��راغ آقای س��ید 
علی س��اداتی س��لیمی،  معاونت تربیت بدنی و سالمت ادارة 
کل آموزش و پ��رورش اس��تان مازن��دران رفتی��م  و در مورد 
فعالیت های تربیت بدنی و سالمت با ایشان گفت و گو کردیم. 

آنچه می خوانید ماحصل این گپ و گفت صمیمانه است.
قبل از ش��روع صحبت های رس��می نیم ساعتی در مورد 
المپی��ک، تاریخچة آن، نقش قهرمانان مازندرانی در المپیک 
و پیروزی های شیرین کسب  شدة سال 91 صحبت کردیم و 

با این سئوال گفت و گوی ما آغاز شد. 

* آقای ساداتی، لطفًا برای آشنایی بیشتر، ابتدا به طور 
مختصر خود را به خوانندگان مجلة رشد آموزش تربیت بدنی 

معرفی کنید.  
به نام خدا، من س��ید علی س��اداتی س��لیمی 26س��ال 
س��ابقة کار معلمی در مدرس��ه ها و دانشگاه های استان دارم. 
حدود 15س��ال در مراک��ز تربیت معلم تدریس ک��رده ام. در 
زمینة ورزش هم فعالیت های متعددی به عنوان ورزش��کار و 
برگزار کنندة مسابقات و اردوها داشته ام.کتابی هم در زمینة  
فعالیت های ورزشی تألیف کرده ام.  در سال 1375، با دریافت 

گـــزارش

صدای ما را از 
»پایتخت کشتی دنیا« 

می شنوید!
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پای صحبت سیدعلی ساداتی سلیمی،
 معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش

 استان مازندران
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م��درک کارشناس��ی ارش��د تربیت بدنی، از دانش��گاه تهران 
فارغ التحصیل شدم. در 27 اردیبهشت ماه 1391 مسئولیت 
معاون��ت تربیت بدن��ی و س��المت ادارة کل آموزش و پرورش 
اس��تان مازندران را عهده دار ش��دم و خوش��حالم که توفیق 
خدمت به بچه های خوب استان مازندران را در حوزة مسائل 
تربیت بدنی و س��المت پیدا کرده ام. ضمناً در زمینة فوتبال، 
بدمینتون و والیبال، فعالیت های ورزش��ی مداومی داشته ام و 

بدمینتون، فوتبال و فوتسال هم تدریس کرده ام.

* پس از آنکه در سـال 1312 اولین تشـکیالت ستادی 
تربیت بدنـی و ورزش بـرای هدایـت ورزش شـکل گرفـت 
و دایـرة تربیت بدنـی در وزارت معـارف، اوقـاف و صنایـع 
مسـتظرفه تأسیس شد، تشـکیالت مربوط به تربیت بدنی و 
ورزش تغییـرات زیادی کرد. در مورد آخریـن تغییرات که 
به تشکیل معاونت تربیت بدنی و سالمت منجر شد، برایمان 

بگویید.
»معاونت تربیت بدنی و سالمت« در ادارات آموزش و پرورش 
سراس��ر کشور با ساختار جدید، نوپاست. تغییرات ایجاد شده 
در این معاونت در شکل کلی آن، یعنی معاونت تربیت بدنی و 
سالمت در وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ گویی به مطالبات 
مقام معظ��م رهبری در حوزة تعلیم و تربیت، س��المت روح و 
روان دانش آم��وزان )تعلیم، تهذی��ب و ورزش( و همچنین در 
مس��یر »س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش« بوده اس��ت. 
این تحوالت و تغییرات س��ازنده با پیگیری های مجدانة وزیر 
آموزش و پ��رورش، جناب آقای حاجی بابایی، صورت گرفته و 
به نتیجه رسیده است. تفکیک معاونت پرورشی و تربیت بدنی 
به دو معاونت پرورش��ی و فرهنگی و تربیت بدنی و س��المت، 
باعث ش��ده اس��ت، که ه��م معاونت پرورش��ی بتواند بهتر و 
بیشتر به فعالیت های تخصصی خود بپردازد و از حجم باالی 
کارهای محوله به آن کاس��ته شود، و هم معاونت تربیت بدنی 
و س��المت بتواند با توجه به نیازهای پدید آمده در ارتباط با 
سالمت روحی و جسمی و بهداش��تی دانش آموزان گام های 

جدی تر و مؤثرتری بردارد. 

* یعنی شـما قائل بـه جدایی فعالیت های پرورشـی و 
سالمت دانش آموزان هستید؟

نه! آنچه عرض می کنم، بدان معنا نیست که این دو حوزه 
از هم جدا هس��تند؛ زیرا اساس��اً جدایی بین تربیت  و ورزش 
و س��المت روح و روان و جس��م غیرممکن اس��ت. تغییرات 
به وجود آم��ده در حقیقت نوعی تقس��یم کار هوش��مندانه، 

تخصصی و حرفه ای 
اس��ت ک��ه ه��م به 

نوپدی��د  نیازه��ای 
دانش آم��وزی  ح��وزة 

و  تربیت��ی  زمینه ه��ای  در 
تربیت بدن��ی و س��المت پاس��خ 

می  دهد و هم ت��الش می کند به طور 
تخصصی تر و واقعی تر مس��ائل مشترک هر 

حوزه دنبال شود. 
در همی��ن ارتب��اط در زمین��ة تربیت بدنی و س��المت 
گام های بس��یار بزرگی برداش��ته ش��ده اس��ت. هدف همة  
بخش ه��ای آموزش و پ��رورش تربیت  بچه ه��ا در زمینه های 
متعدد و رسیدن به کمال است و از این نظر تفاوتی هم بین 
نقش های متفاوت نیس��ت. مهم این اس��ت که در هر بخشی 
هستیم، به گونه ای عمل کنیم که مجموعة فعالیت های ما در 
یک نظام منس��جم و هم سو، به تحقق آن هدف بزرگ، یعنی 
رس��یدن دانش آموز به رشد و کمال مورد نظر در دین مبین 
اس��الم و آموزه های اسالمی بینجامد. فعالیت ها و برنامه های 
ورزش��ی و تربیت بدنی هم در حقیقت ابزار و وسیلة مناسب، 
جذاب و ارزش��مندی برای حرکت در همان س��مت و سوی 
کمال است که باید در جای خود به آن ها اهمیت داده شود و 
بنا به فطرت انسان- که ذاتاً کمال جو است- او را در رسیدن 

به کمال یاری کند. 
خوش��بختانه در حال حاضر در آموزش و پرورش اس��تان 
مازندران همکاری بس��یار نزدیکی بین دو معاونت پرورش��ی 
و فرهنگ��ی و تربیت بدنی و س��المت و البته دیگر معاونت ها 
وج��ود دارد. همی��ن هماهنگی، هم س��ویی و همدلی باعث 
شده اس��ت، فعالیت های انجام ش��ده با همة محدودیت ها و 
مش��کالت پیش رو، تأثیر بالنسبه خوبی بر دانش آموزان - که 

همة این فعالیت ها برای آنان انجام می شود- داشته باشد.
 

* در تشـکیالت جدید، معاونت تربیت بدنی و سالمت در 
ادارات کل آموزش و پرورش دارای چه بخش هایی است؟

معاونت تربیت بدنی و سالمت در ادارات کل آموزش و پرورش 
دارای س��ه اداره است: ادارة تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی، 
ادارة مراقبت از آس��یب های اجتماعی، و ادارة سالمت. دوستان 
بس��یار خوب و با تجربه ای هم مسئولیت این ادارات را برعهده 
دارند. این سه اداره در کنار هم وظایف محوله را پیش می برند. 
در واقع بدون آنکه هیچ کدام نس��بت به دیگری برتری داش��ته 
باشد، در یک مجموعة منسجم، کار یکدیگر را تکمیل می کنند. 

 

خوشبختانه در حال حاضر در 
آموزش و پرورش استان مازندران 
همکاری بسیار نزدیکی بین دو
 معاونت پرورشی و فرهنگی و 
تربیت بدنی و سالمت و البته
 دیگر معاونت ها وجود دارد. 
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* به نظر می رسـد در تشـکیالت جدیـد و فعالیت های 
جاری ایـن معاونت به بحـث آسـیب های اجتماعی عنایت 

بیشتری می شود. دلیل آن چیست؟ 
بله! فعالیت های این بخش برای ما مهم اس��ت. البته ما 
در هر س��ه بخش ت��الش می کنیم که به مقتض��ای نیازها و 
ضرورت های��ی که وجود دارد، فعالیت های متنوع و مؤثری را 
انجام دهیم اما متأس��فانه واقعیت این است که در شرایطی 
ق��رار داری��م که دش��منان ما ب��ا برنامه ریزی قصد آس��یب 
رس��اندن به فرزندان ما را دارند و می خواهند شکس��ت ها و 
عقب ماندگی هایش��ان را در جنگ رو در رو با انقالب اسالمی 
و اس��الم عزیز جبران کنند. آن ها پس از آنکه نتوانستند در 
هشت سال جنگ رو در رو با این ملت و این مکتب به اهداف 
مزورانة خود برسند، طی چند سال اخیر به هجمه ای پنهان 
و تحرکاتی خزنده و آرام دس��ت زده اند که چند س��ال قبل 
رهبر آگاه و هوشمند انقالب از آن با عنوان »تهاجم فرهنگی 

دشمن« و »جنگ نرم« یاد کردند. 
چون دش��من با قصد و برنامة ج��دی دانش آموزان ما را 
هدف قرار داده اس��ت، ما هم باید ب��ا برنامه ریزی، حوصله و 
دقت این نقش��ة پلید او را نقش ب��رآب کنیم. البته مبارزه با 
چنین تهاجم گسترده ای که هویت و هستی ملت ما را هدف 
قرار داده اس��ت، کار آسانی نیست، اما مردم ما ثابت کرده اند 
که مرد روزهای سخت و کارزارهای مشکل هستند و همیشه 

پیروز این میدان بوده اند. 

* مدت زیادی از مسـابقات المپیک 2012 لندن، یعنی 
عالی ترین سطح مسـابقات ورزشـی جهان نگذشته است. 
دو نفـر از طالیی های المپیک، یعنی آقایان بهداد سـلیمی 
و قاسـم رضایی، از اهالی این استان هستند. در این باره چه 

صحبتی دارید؟
مازن��دران از زمان های قدیم س��هم بزرگ��ی در ورزش 
قهرمانی کش��ور داش��ته است. شما ش��اهد بوده اید 
که بیشترین س��همیة المپیک و قهرمانان 
ایرانی در المپیک هم از این استان 
ب��وده اس��ت. »جویب��ار«، از 
این  تابعة  شهرستان های 
خیلی  جای  اس��تان، 
بزرگی نیست، ولی 
و جوانان  مردان 

بزرگی را به ورزش کش��ور تقدیم کرده اس��ت که خودش��ان 
به تنهایی یک تیم ملی را تشکیل می دهند. البته این عزیزان 
خود را متعلق به همة ایران و افتخارات کسب شده را متعلق 
ب��ه ملت ایران می دانند. نگاهش��ان همان طور که خودش��ان 
بارها اعالم کرده اند، منطقه ای و استانی نیست؛ گرچه افتخار 
استان خود هم هستند.. شاید بتوان گفت این استان پایتخت 

کشتی دنیا محسوب می شود. 

* آیـا ورزش آموزشـگاهی مـا هـم می توانـد در این 
قهرمانی ها سهمی برای خود قائل باشد؟

قهرمانان افتخار آفرینی که امروز و دیروز پرچم پرافتخار 
ایران را برافراش��ته اند، از همین مدارس برخاسته اند. درست 
است که ما متولی ورزش قهرمانی و حرفه ای نیستیم ولی اگر 
این اس��تعداد ها در مدارس کشف و پرورانده نشوند، چه بسا 
که برای بروز و ظهور به صحنة ملی و جهانی نرسند و فرصت 
ش��کوفا ش��دن پیدا نکنند. به هر حال نکتة مهم این اس��ت 
که ما به گونه ای عمل کنیم که مدارس و آموزش��گاه هایمان 
نقش مهم تری در بروز، کشف و معرفی این استعدادها داشته 

باشند. 

* برای اینکه چنین اتفاق خوبی بیفتد، شما در ادارة کل 
آموزش و پرورش استان قهرمان خیز مازندران چه کرده اید؟

 برای اینکه فضای بیشتر و بهتری برای شناسایی و کشف 
اس��تعداد های ورزش قهرمان��ی و حرفه ای فراهم ش��ود، باب 
همکاری های بیش��تری را با ادارة کل ورزش و جوانان استان 
گش��وده ایم و مدیر کل محترم این حوزه، آقای پریچهر، هم 
کمال همکاری را داش��ته اند تا این فضا فراهم شود. با امضای 
قرارداده��ا و تفاهم نامه هایی بین آموزش و پ��رورش و وزارت 
ورزش و جوان��ان، ای��ن دو وزارتخانه توانس��ته اند زمینه های 
بیش��تری را برای پرورش استعداد های دانش آموزان و توسعة 

ورزش های قهرمانی فراهم آورند. 

* آیا دانش آموزان این اسـتان،  اخیراً در سطوح ملی و 
بین المللی موفقیت  ورزشـی داشـته اند؟  لطفًا به چند نمونه 

اشاره بفرمایید.
 بله. همین چند ماه پیش آقای س��امان شجاعی در وزن 
63کیلو در رشتة کشتی آزاد در مسابقات المپیاد دانش آموزی 
جهان در کشور روسیه با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت. 

 برای اینکه فضای بیشتر و
بهتری برای شناسایی و کشف
 استعداد های ورزش قهرمانی 

و حرفه ای فراهم شود، باب 
همکاری های بیشتری را با ادارة کل 

ورزش و جوانان استان گشوده ایم
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همچنین آقای پژمان دیوس��االر در مسابقات بین المللی زیر 
23 س��ال جهان آب های آرام در کش��ور اس��لواکی در رشتة 
قایق ران��ی کان��وی دو نفرة 1000متر، م��دال  طالی جهانی 
و آق��ای س��یدپوریا عمرانی، در رقابت ه��ای تیمی جوانان و 
نوجوانان تنیس روی میز لهستان، مقام دوم )نایب قهرمان( 

را کسب کردند. 
تعداد دیگری هم از دانش آموزان نخبة ورزشی مازندران 
اخیراً در میدان های بین المللی افتخار آفریدند که عبارت اند 

از: 
é علی موجرلو، مقام اول کشتی آزاد ترکیه از گلوگاه. 
é فاطمه شعبان نیا، مقام اول تکواندوی جهان از بابل. 

é هما صادقی، مقام اول تکواندوی جهان از بابل. 
é مبین داداشی، مقام اول صحرانوردی آسیا از بابل. 

é آرش علی نژاد، مقام دوم تکواندوی جهان از قائم شهر. 
é حسین روزبه، مقام دوم کشتی آزاد جهان از قائم شهر. 

é آرین غالمی، مقام اول شطرنج آسیا از قائم شهر.
é مطهره اسدی، مقام اول شطرنج آسیا از قائم شهر. 

é آرش صالحی ن��ژاد، مق��ام اول در تورنمن��ت بین الملل��ی 
تکواندوی اتریش از عباس آباد. 

* نظرتان در مورد وجود کتـاب تربیت بدنی و تأثیرات 
احتمالی آن چیست؟

معتقدم ب��ودن کتاب در ای��ن زمینه بهتر از 
نبودن آن اس��ت. ش��ش هفت سال قبل 
دوره ای برگزار ش��د که در مورد تألیف 
کتاب تربیت بدن��ی برای دورة ابتدایی 
بود ام��ا در نهایت، این کتاب تألیف 
نش��د. ب��ه اعتقاد من، اگ��ر کتابی 
تألیف ش��ود که بر اس��اس اصول 
برنامه ریزی درس��ی و آموزش��ی 
باشد، مفید خواهد بود و باعث 
وح��دت روی��ه در این درس 

خواه��د ش��د. در این کتاب 
می توان بخش��ی از بازی های 

محلی اس��تان ها را گنجاند که 
چه بس��ا فراموش ش��ده اند یا در 

آستانة فراموشی هستند و با این کار 
به حفظ بازی ها و س��نن قدیمی خدمت 

ک��رد. در عین حال، در س��اعاتی که به دلیل 
بدی هوا یا نبودن فضای مناس��ب امکان برگزاری 

کالس در محی��ط بیرونی وجود ن��دارد، می توان از مطالب 
این کتاب بهره برد.

از س��وی دیگر، وقت��ی این درس برای خ��ودش کتاب 
خاصی داشته باشد، خانواده ها هم اهمیت بیشتری به درس 
تربیت بدن��ی خواهند داد و اگر کتاب به محیط خانواده برود، 
آن ها هم ارتباط بهت��ری با این درس برقرار می کنند. به نظر 
من وجود چنی��ن کتابی می تواند خیلی مفید باش��د. اگر از 
معلمان ورزش هم نظر خواهی شود، خواهیم دید که بیش از 
80درص��د آن ها با بودن کتاب برای درس تربیت بدنی موافق 

هستند. 

* سـال های گذشته، طرح شنا برای دانش آموزان سال 
سوم ابتدایی مطرح و اجرا شد، ارزیابی شما از این طرح و 

میزان تأثیر آن چیست؟
طرح شنای مدارس که س��ال های گذشته مطرح 

شد، کار بسیار خوبی بود؛ گرچه شاید به دلیل برخی 
کمبودها و از جمله نبود استخرهای مورد نیاز، همة 
دانش آموزن نتوانس��تند از مزایای این طرح استفاده 

کنن��د اما چون در آن بازی و نش��اط نهفته بود، 
دانش آم��وزان از آن اس��تقبال خوبی کردند. از 
س��وی دیگر باعث شد که مس��ئوالن به دنبال 
احداث اس��تخر برای مدارس بروند. در همین 
اس��تان مازندران ما ب��ا پیگیری های زیاد و 

در جریان س��فر ریاست محترم جمهوری، 

اگر کتابی تألیف شود که بر 
اساس اصول برنامه ریزی 
درسی و آموزشی باشد، 
مفید خواهد بود و باعث 
وحدت رویه در این 
درس خواهد شد
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تأسیس 19 استخر را در استان مصوب کردیم. از این تعداد، 
هش��ت اس��تخر به زودی وارد فاز اجرایی خواهند ش��د و در 
آیندة نزدیک ش��اهد افتتاح آن ه��ا خواهیم بود. برخی کارها 
ش��اید در مرحلة اول نتایج چندان درخشانی نداشته باشند، 
ولی ممکن اس��ت به  کارهای ریش��ه دارتری بینجامند. بحث 
ش��نای مدارس هم از همین دسته است. در چارچوب همین 
طرح ما در اس��تان به بیش از 17ه��زار دانش آموز 
س��وم ابتدایی شنا آموزش دادیم و این برای 

شروع خیلی خوب بود. 
طرح طناورز را که طناب زنی 
در مدارس ب��ود، به خوبی اجرا 
کردیم که با تحت پوش��ش 
ق��راردادن ص��د  درص��د 
نتای��ج  دانش آم��وزن 

خوبی داش��ت. طرح ژیمناس��تیک هم که برای 20درصد در 
نظر گرفته شده بود، به طور کامل اجرا شد. 

* نظرتـان در مورد مجالت رشـد به طـور کلی و مجلة 
»رشد آموزش  تربیت بدنی« به طور خاص چیست؟

زمان��ی که معل��م بودم، فرصت و فراغت بیش��تری برای 
مطالعة مجالت رش��د و همچنین رش��د آموزش تربیت بدنی 
داشتم. اعتقاد دارم که این مجالت، نشریات مفیدی هستند و 
معلمان به آن ها نیاز دارند. مطالعة رشد تربیت بدنی می تواند 
برای دبیران تربیت بدنی، مربیان بهداشت و مراقبان سالمت 
مفید باشد و بخشی از نیاز آن ها را به علوم روز برطرف کند. 
این مجله گرچه به لحاظ آموزشی غنی است اما معلمان 
باید بیش��تر در این مجله دیده ش��وند و قلم بزنند. در واقع، 
باید فرصت نوشتن در مجله برای معلمان بیشتر فراهم شود. 
البته مجل��ه با معلمان ورزش و به خصوص پیش کس��وتان و 
صاحب نظران این حوزه گفت و گوهایی انجام داده اس��ت که 

در عین خوب  بودن، کافی نیست. 
بای��د فضایی را به وجود بیاوریم که مجله عالوه بر هیئت 
تحریریة رس��می که نمی توانن��د تعداد نامحدودی باش��ند، 
از یک هیئت تحریریة غیررس��می که می تواند ش��امل همة 
معلمان اهل قلم یا عالقه مندان به نوشتن باشد نیز برخوردار 
ش��ود. این مجله می تواند به عنوان پل ارتباطی بین معلمان و 
مسئوالن عمل کند و این موضوع هم در گرو نوشتن معلمان 
و بودنشان در مجله است. زیرا اگر معلمان فرصت پیدا کنند 
که بنویس��ند و مجلة رش��د تربیت بدنی ه��م کمک کند که 
مس��ائل آن ها به مس��ئوالن منعکس ش��ود، حتماً مسئوالن 

محترم هم از وجود چنین رسانه ای خوشحال می شوند. 
علی رغ��م نکاتی که ع��رض کردم، رش��د تربیت بدنی از 
بهترین مجالتی است که مطالب علمی ورزشی و تربیت بدنی 
را در صفح��ات خود منعک��س می کند و ب��رای مخاطبانش 
مفید واقع ش��ده اس��ت. من این مجله را می خوانم و به همة 
هم��کاران خوبم، به خصوص آقای دکترگائینی که با درایت و 
تالش و پشتکار آن را مدیریت می کنند، خسته نباشید عرض 
می کنم. آرزویم موفقیت تمام کسانی است که برای سعادت 
و خوش بختی فرزندان این مملکت و میهن اسالمی عزیزمان 

با دلسوزی، صداقت و پشتکار تالش می کنند.

باید فضایی را به وجود
 بیاوریم که مجله عالوه بر

 هیئت تحریریة رسمی که 
نمی توانند تعداد نامحدودی باشند، 

از یک هیئت تحریریة غیررسمی که 
می تواند شامل همة معلمان اهل قلم 

یا عالقه مندان به نوشتن باشد نیز 
برخوردار شود
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راهی به آیندۀ بهتر 

اشاره
آنچـه در ایـن مقالـه می خوانیـد، بخشـي از برگردان 
سخنرانی دکتر بارت کرام1 هلندی با عنوان »راهی به آینده 
بهتر برای حرکت و ورزش« به عنوان یک موضوع مدرسه ای 
اسـت. این سـخنرانی به دعوت پروفسور جرزی پاسپیچ2 و 
همکارانش در دانشگاه های »روک الو« در اکتبر 2007 ایراد 
شـد. کرام ابتدا متذکر می شـود که اساسـًا در زبان هلندی 
از بیـان واژة »تربیت بدنی«3 به دلیل معنـای ضمنی دوگانة 
آن پرهیز می شـود. وی معتقد است که موضوع مورد بحث 
تربیت بدنی »بدن« یا »جسـم« نیسـت، بلکه در این مبحث 
در خصـوص »حرکـت کـودکان« صحبت می شـود و برای 
همیـن، کرام نیز همچون سـایر هلندی هـا ترجیح می دهد 
کـه به جای »درس تربیت بدنـی« از عبارت »آموزش حرکت 
و ورزش« به عنوان یک مادة درسی نام ببرد. بخش دوم این 

مطلب را در شمارة آینده مطالعه خواهید کرد.
کـرام عبـارت »مفهـوم تربیت بدنی« را بـه دو عبارت 
»مفهوم موجود تربیت بدنی« و مفهوم »مطلوب تربیت بدنی« 
تقسـیم کرده است، که یکی ناظر است بر »آنچه که هست« 
)جنبه هـای عملـی، فعـال و قابل مشـاهده در مدرسـه( و 

دیگـری بر »آنچه باید باشـد« )جنبه هـای آرمانی و 
اسـتداللی(. او همچنین بنا بـر زمینه های تاریخی، 
پنج مفهوم عمده برای تربیت بدنی بدین شرح قائل 

است که همگی اروپایی هستند:
1. مفهوم تربیت جسـمانی: این مفهوم مبتنی بر 
یافته های زیست شـناختی است و ریشـه در رشد و 
توسعة ژیمناسـتیک سوئدی دارد. اهداف آن تعلیم و 

آموزش متغیرهای آناتومیکی )وابسته به کالبدشناسی( 
و فیزیولوژیکی )وابسته به علم وظایف االعضا( است. 
2. مفهـوم تعلیـم و تربیتـی »تربیـت از طریق 
حرکـت«:  این مفهـوم به دیدگاه هـای گوتس موث و 
آنچه »مکتب اتریشـی تربیت بدنی« نامیده می شود، 

منتسـب و اهدافش به طور خالصه »رشد فردی همه جانبه« 
است. 

3. مفهـوم فردگرایانـه تعلیـم حرکتـی: ایـن مفهوم 
برخاسـته از دیدگاه اندیشمندان هلندی چون گوردیجن و 
تام بوئراسـت که هدفشـان تحقق هویت و قابلیت حرکتی 

فردی بوده است. 

آموزشی

نویسنده: دکتر بارت کرام
ترجمه و تألیف: دکتر جواد آزمون 

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برای »حرکــــــت و ورزش« 
موضوع  یک  به عنــــــــوان 
مدرســــــــــــــــــــــــــــه     ای  
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4. مفهوم سـنت گرایانة جامعه پذیری )سـازگار کردن 
با جامعة( ورزشـی: این مفهوم برخاسـته از رویکرد آلمانی 
به تربیت بدنی اسـت که هدفش آمادگی جسمانی و ارتقای 
توانایی هـای تکنیکی و تاکتیکی مـورد نیاز برای حضور در 

برنامه های ورزشی شناخته شده بوده است. 
5. مفهوم نقادانه - سـازندة جامعه پذیری حرکتی: این 
مفهوم که برخاسـته از دیدگاه شخصی کرام است، اهدافی 
چون بهبود قابلیت های فنی - حرکتی، اجتماعی - حرکتی 
و تفکری را که برای رضایت شخصی و اجتماعی و مشارکت 

مادام العمر در پرورش حرکتی مورد نیازند، دنبال می کند. 

کلیدواژه ها: حرکت و ورزش، موضوع مدرسه ای 

اهمیت و ضرورت موضوع و پیشنهاد
به زعم مترجم این مقاله، اهمیت پرداختن به این موضوع 
ناش��ی از مجادله های موجود بر س��ر نام آن در سطح دنیاست. 
علی رغم وجود مفاهیم مختلف و متنوع برای تربیت بدنی، هنوز 
هم بر س��ر »نام« آن مجادله وج��ود دارد. تالش های فرانکلین 
هنری از س��ال 1964 را باید س��رآغازی برای پای��ان دادن به 
مجادلة  انتخاب نام برای تربیت بدنی دانست. در پی این فراخوان 
و طی س��ال های متمادی، حداقل ش��ش نام »تربیت بدنی« ، 
»حرکت شناس��ی«، »علم تمرین«، »تربیت بدن��ی و ورزش«، 
»علوم فعالیت های جس��مانی« و اخیراً »تربیت بدنی و ورزش 
مدرس��ه ای« عرضه و مصطلح شده است که هر کدام موافقان 
و مخالفانی دارد. به نظر می رس��د اختالف در نام ناش��ی از نوع 
نگرش��ی باش��د که افراد به تربیت بدنی دارند. برخی آن  را یک 
»حوزه«، برخی »رشتة علمی« و برخی نوعی »حرفه« می دانند. 
برخی صاحب نظران معتقدند نام سنتی »تربیت بدنی« به علت 
حیطة محدودی که دارد، نمی تواند به طور آشکار ماهیت علمی 
رو به رشد این رشته را بیان کند. به عالوه، این نام پیوند بسیار 

نزدیکی با حرفة سنتی تدریس در مدارس دارد. 
با شروع دهة 1960 برخی گروه های 
تربیت بدنی دانش��گاه ها عن��وان خود را به 
»حرکت شناسی« تغییر دادند. طرف داران 
آن اعتق��اد دارن��د که این عن��وان بازتابی 
از توجه علمی رو به رش��د به بس��یاری از 
جنبه های حرکت انس��ان است. مخالفان 
آن نگران��ی خود را از ناآش��نا ب��ودن آن 
برای عموم ابراز کردند. »علم تمرین« که 
گاهی با علم ورزش پیوند یافته اس��ت، و 
اصطالح مشهوری است که در دهة 1990 

گروه ه��ای تربیت بدنی آن  را ب��ه کار می بردند. »تربیت بدنی و 
ورزش« نیز عنوانی مش��هور برای این رشته و به اعتقاد زیگلر 
متداول تری��ن واژه ه��ای به کار رفته در جهان اس��ت. »علوم 

فعالیت های جس��مانی« نام پیشنهادی دیگری برای 
این رش��ته اس��ت. اخیراً در مطالع��ه ای جهانی 

که متخصص��ان تربیت بدنی در همة  قاره ها 
انجام دادند، اتفاق نظر و اجماعی روی نام 

صورت  گرف��ت و عبارت »تربیت بدنی 
و  )بیل��ی  مدرس��ه ای«  ورزش  و 
دیس��مور، 2004( به مثابه عنوان 
جدی��دی در کنار اس��امی قبلی 
مطرح شد. »تربیت بدنی و ورزش 
مدرس��ه ای«4 نیز به فعالیت های 
جسمانی س��ازمان یافته و نظارت 
ش��ده ای اط��الق می ش��ود ک��ه 
دانش آموزان در مدرسه و در خالل 

دوران تحصی��ل انج��ام می دهن��د 
)آزمون، 1390(. 

اگر چه نام مطرح شده در این مقاله 
توسط سخنران، دیدگاهی دیگر محسوب 
می ش��ود، از ای��ن حیث ک��ه تربیت بدنی 
به عنوان یک حوزة علمی پویا در کش��ور 
ما خصوصاً در تنظیم س��ند ملی و برنامة 
درسی ملی، محل مناقشة نام شده است، 
نگارنده به عنوان فردی مطلع که تجربیات 

و آث��اری در این زمین��ه دارد و عضو گروه 
برنامه ری��زی درس تربیت بدنی در »س��ازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« و معلمی است 
که در دانشگاه روش تدریس و تربیت بدنی در 
مدارس را تدریس می کند، ترجمه و نشر این 
مقاله را ضروری و الزم تش��خیص داد تا شاید 

و مرجع��ی برای رف��ع مجادالت 
مناقشات بر سر حوزة یادگیری »تربیت بدنی 
و سالمت« باشد و حوزة مستقلی با عنوان 
»آموزش حرکت و ورزش« در برنامة درسی 
ملی تعریف و برنامة درسی تربیت بدنی در 
دوره ه��ای گوناگ��ون تحصیلی ب��ا این نام 

برنامه ریزی و اجرا شود. 

ترجمة متن اصلی سخنرانی
من ام��روز روی این س��ؤال تمرکز 

با شروع دهة 1960 برخی 
گروه های تربیت بدنی 

دانشگاه ها عنوان خود را 
به »حرکت شناسی« تغییر 

دادند. طرف داران آن اعتقاد 
دارند که این عنوان بازتابی 
از توجه علمی رو به رشد به 
بسیاری از جنبه های حرکت 

انسان است
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خواهم داش��ت که »حرفة  تربیت بدن��ی چه تغییراتی 
نی��از دارد تا جایگاه مس��تحکمی در برنامة تحصیلی 
اصلی م��دارس در آینده پی��دا کند؟« البته 
با س��رلوحه ق��رار دادن ای��ن عبارت 
جورج س��انتایانا5 که گفته است: 
»هر کس��ی گذشته را به یاد 
نی��اورد، محکوم به تکرار 
مبن��ای  اس��ت.«  آن 
در  م��ن  س��خنرانی 
آین��دة  خص��وص 
ب��ر  تربیت بدن��ی، 
تعم��ق و تجزیه و 
تحلیل گذش��ته و 
کنونی  وضعی��ت 
است.  اس��توار  آن 
در مدت زمانی که 
در اختیار دارم )45 
دقیق��ه(، دربارة موارد 
زیر صحبت خواهم کرد: 
1. توصی��ف وضعی��ت 
اسف بار کنونی به طور خالصه؛

معض��الت  آسیب شناس��ی   .2
مرتب��ط ب��ا تربیت بدنی کیفی و تفس��یر 

نظری دالیل آن؛ 
3. چند پیشنهاد برای بهبود و پیشرفت. 

1. توصیـف وضعیـت اسـف بار کنونی به طور 
خالصه

تربیت بدن��ی قب��ل از اینک��ه بادبان هایش را در 
دریای متالطم و خروشان برافراشته سازد، باید خود 
را برای تقابل با فش��ارهای قانونی مستمر و طوالنی 

مدت آماده کرده باش��د. تقریباً 40 
س��ال از زمانی که کنراد پاس��کن6 دربارة 
»س��یه روزی ورزش مدرس��ه ای«7 نوشت 
می گذرد. در گذش��ته ای نه چن��دان دور، 
لری الک��ی ای��ن جملة مهم را بی��ان کرد: 
»اگر وجود تربیت بدنی در دبیرس��تان در 
قرن 21 الزم و حیاتی اس��ت، بهتر است 
از م��دل غالب و فعلی دس��ت برداریم و 
از اول ش��روع کنیم«. در س��ال 1993، 
من - یعنی بارت کرام- استنتاج کردم 

که تربیت بدنی به یک بحران هویت جدی دچار است. 
اخی��راً به  خصوص بعد از اج��الس جهانی تربیت بدنی در 
برلی��ن هم نوایی محزون و عبرت انگی��ز عقاید و دیدگاه ها را 
می توان ش��نید. من قصد پرداختن به جزئی��ات را ندارم اما 
می خواهم به یک سلس��له مطالب مهم که اساساً از پیمایش 
جهانی هاردمن ومارشال9 در سال 2000، مطالعة مقایسه ای 
پاهسی وگربر10 در سال 2006 و گزارش سال 2007هاردمن 
به اتحادیة اروپا حاصل شده اند، اشاره کنم. البته در خصوص 
وضعی��ت تربیت بدنی اختالفات قابل مالحظه بین کش��ورها 
وج��ود دارد )حتی در کش��ورهایي ک��ه تربیت بدنی در آن ها 
روبه  رش��د و شکوفایی بوده و در مس��یر پیشرفت است(، اما 
مش��کالت و نارس��ایی های زیر در بس��یاری از کشورها و در 

سراسر جهان قابل مشاهده اند: 
é شأن و منزلت پایین درس تربیت بدنی؛

é امتناع از اجرا و نادیده گرفتن درس تربیت بدنی؛
é کاهش ساعت برنامة درسی تربیت بدنی؛

é قصور در خصوص تربیت بدنی در دورة ابتدایی؛
é کمبود امکانات و تسهیالت؛

é معلمان کم صالحیت؛
é سطح پایین استاندارد برنامه ها؛

é ضعف در برنامه های تربیت معلم تربیت بدنی؛
é اختالف بین متن درسی برنامة درسی و برنامة درسی 

در عمل؛
é ناهماهنگی در اجرا )اختالف میان حرف تا عمل(. 

اخیراً در یک نش��ریة آمریکایی تربیت بدنی، از قول یک 
اس��تاد دانشگاه آمده است که اگر تربیت بدنی تجارت بود، ما 
15 سال قبل ورشکسته شده بودیم. خوش بختانه تربیت بدنی 
تجارت نیس��ت ولی بدیهی اس��ت که اگر قرار باشد به عنوان 
یک مادة درس��ی مدرس��ه ای باقی بماند، باید نارس��ایی ها و 

کمبودهای آن برطرف شوند. 
موضوعات مورد اش��اره در باال مس��لماً به هم مرتبط اند. 
ب��ا ای��ن وص��ف منطق��ی اس��ت، بین 
مش��کالتی که بیش��تر جنبة سیاسی - 
مالی دارند )مثل کاهش س��اعت برنامة 
درس��ی تربیت بدنی، قصور در خصوص 
تربیت بدن��ی در دورة ابتدای��ی، کمبود 
امکانات و تس��هیالت( و مش��کالتی که 
معل��ول ضعف کیفی حرف��ة تربیت بدنی 
هس��تند، تفکیک قائل ش��ویم. توجه و 
پرداختن به ابعاد نخس��تین طبقه بندی، 
یعن��ی جنبه های سیاس��ی، اعمال نفوذ 

تربیت بدنی قبل از اینکه 
بادبان هایش را در دریای 

متالطم و خروشان 
برافراشته سازد، باید 
خود را برای تقابل با 

فشارهای قانونی مستمر 
و طوالنی مدت آماده 

کرده باشد
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سازمان های ملی و بین المللی تربیت بدنی 
دومی��ن  ک��ه  حال��ی  در  می طلب��د.  را 
طبقه بن��دی، به منظور آش��کار س��اختن 
علل کمبوده��ا و نقصان ها، در درجة اول 
نیازمند تئوریزه ش��دن و تحقیق توس��ط 
محققان حوزة  تعلیم و تربیت ورزشی است. 
2. آسیب شناسی معضالت مرتبط 
بـا تربیت بدنـی کیفـی و تفسـیر 

نظری دالیل آن ها
درب��ارة  گفت و گوه��ا  در  اخی��راً 
تربیت بدن��ی، ب��ا منظور خ��اص یا حتی 

ب��دون منظ��ور، از واژة »کیفی« به طور فزاینده ای اس��تفاده 
می ش��ود. به هر حال، برای تجزی��ه و تحلیل وضعیت دردآور 
فعلی و طرح ریزی برای آنچه در آینده مدنظر اس��ت، داشتن 
معیارهای کیفی واضح و روشن ضرورت دارد. بنابراین به من 
اجازه بدهید که درک و فهم خودم را از »تربیت بدنی کیفی« 

برای شما بیان کنم. 
نخس��تین موضوع »مش��روعیت یا رس��میت« است. آیا 
تربیت بدنی می تواند به عنوان یک مادة درس��ی که شایس��تة 
قرار گرفتن در برنامة تحصیلی اصلی مدارس ماست، معقول، 
موجه و قابل پذیرش باش��د؟ من در پاس��خ به این سؤال سه 
نظری��ه را به طور خالصه بیان می کن��م که باید در این بحث 
و گفت و گ��و ب��ه ترتیب و با رعایت تق��دم و تأخر مدنظر قرار 

گیرند. 

نظری��ة اول: در جوام��ع م��درن - که به س��بب امکانات 
حمل و نقل، و جایگزینی فناوری به جای نیروی کار، کم و بیش 
از مسیر اصلی خود منحرف شده اند- مشارکت در فعالیت های 
حرکت��ی )مثل ب��ازی، تمرین، ورزش و ح��رکات موزون در 

اوقات فراغت( به کیفیت زندگی بسیار کمک می کند. 
نظریة دوم: رضایت ش��خصی از حضور مستقل در عرصة 
فعالیت های حرکتی و اس��تمرار این حضور نیازمند مجموعه 
قابلیت هایی اس��ت که به طور خودج��وش در مردم به وجود 
نمی آین��د، بلکه نیازمند فرایند یاددهی- یادگیری س��ازمان 

یافته هستند. 
نظریة س��وم: واضح اس��ت که هر نوجوان��ی برای حداقل 
12سال به مدرس��ه می رود؛ مدارسی که به لطف بهره مندی 
از معلمان متخصص تربیت بدنی، در قبال معرفی فعالیت های 
حرکت��ی به دانش آم��وزان و ایجاد یک سلس��له قابلیت های 

حرکتی در آنان مسئول هستند. 
نتیجه اینکه به هم��ان اندازه که تدریس زبان یا ادبیات 
در مدارس مش��روعیت دارند، تدری��س حرکت و ورزش نیز 

باید رس��میت و مش��روعیت داشته باشد. 
همان ط��ور که زب��ان، دانش آم��وزان را با 
فرهنگ و حوزة  ادبیات آش��نا می س��ازد، 
تدری��س تربیت بدنی نیز فرهنگ تحرک و 
حرکت را معرفی می کند. در جوامع مدرن 
از منظر تعلیم و تربیتی )پداگوژیکی(، هر 
دوی این درس ها الزم و ضروری هس��تند. 
برای اطالع بیش��تر از این مبحث، شما را 
به مطالعة مقاالتم که در سال های 1986، 
1993 و 1999 منتش��ر ش��ده اند، دعوت 

می کنم. 
دومین موضوع به اهداف عینی )یا همان پیامدهای مورد 
انتظار( تدریس و آموزش حرکت و ورزش )و تربیت بدنی اگر 
مورد توجه باشد( مربوط می شود. چکیده ای از اهداف عینی 
در سطح عمومی چنین است:  »فرصت دادن به دانش آموزان 
برای اینکه هویت حرکت خود را بس��ازند«؛ هویتی که خود 
مقدمة حضور در عرصة حرکت و کسب قابلیت های مورد نیاز 
برای زندگی مس��تقل، معقول، مستمر و رضایتمندانه است. 
با عنایت به اینکه رش��د فردی مقدمة اجتماعی شدن است، 
تفرد )فردگرایی( و اجتماعی شدن دو روی یک سکه هستند. 
پیامدهای یادگیری می باید سودمند باشند و دانش آموزان 
را برای زندگی آینده آماده س��ازند. پیامدهای مورد انتظار را 

در سطح عینی تر می توان به شرح زیر مشخص کرد:
é کسب هویت حرکتی شخصی. 

é پیوند مثبت با تمرین )نرمش(، بازی، ورزش و حرکات 
موزون )چنانچه یاد نگیرید آن ها را دوس��ت داش��ته باشید، 
نمی توانید ش��یوة زندگی فعالی برای خود بس��ازید(. من این 

هدف را »یادگیری عاطفی« می نامم. 
é کسب صالحیت در حل مشکالت تکنیکی - حرکتی. 
مش��کالت تکنیکی- حرکتی مش��کالت حرکت��ی در زمینة 
حس��ی هستند؛ مثل گرفتن توپ، بستن یا بازکردن مسیری 
برای پاس کاری، س��رویس کردن یک ت��وپ تنیس، عبور از 
روی ی��ک مانع، دویدن یک مس��افت معین، ش��یرجه زدن 
در آب، ش��نا کردن در یک مس��یر و غی��ره. در اینجا هدف 

»یادگیری تکنیکی- حرکتی« است. 
é کس��ب صالحیت در حل مشکالت اجتماعی- حرکتی. 
مشکالت اجتماعی- حرکتی به مش��کالت بین فردی اطالق 
می شود که ذاتی موقعیت های حرکتی و ورزشی هستند؛ مثل 
تفکر در خصوص کنار آمدن با پیروزی و شکست، به رسمیت  
ش��ناختن خود به عنوان یک بازیک��ن در حین پذیرش هویت 
ورزشی دیگران، پذیرش کمک از دیگران و کمک به دیگران، 

من این هدف را »یادگیری اجتماعی- حرکتی« می نامم.

به همان اندازه که تدریس 
زبان یا ادبیات در مدارس 
مشروعیت دارند، تدریس 
حرکت و ورزش نیز باید 
رسمیت و مشروعیت 

داشته باشد
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é اس��تعداد دانش��ی و تفک��ری )ژرف 
اندیش��ی(. به این استعداد برای سازماندهی 
و قاعده مند ک��ردن تمرینات و فعالیت های 
ورزش��ی نیاز اس��ت؛ مثل اس��تعداد دانشی 
و تفک��ری برای حل یک مش��کل قانونی یا 
س��ازمان دادن یک تورنمنت مدرس��ه ای یا 
طراح��ی یک برنام��ة تمرینی ب��رای بهبود 
اس��تقامت خود. در اینج��ا هدف »یادگیری 

شناختی- تفکری« است. 
é غنی سازی زندگی مدرسه ای )به ویژه 
از طریق فعالیت های ف��وق برنامة تحصیلی 

و درسی(.
بنابراین، به عنوان سومین موضوع، در صورتی می توانیم 
از تربیت بدنی کیفی صحبت کنیم که س��ودمند و مفید باشد 

و به بروز پیامدهای زیر کمک کند: 
1. ایجاد و رشد هویت حرکتی شخصی؛

2. یادگی��ری عاطفی مرتبط با حرکت/ تمرین و نرمش/ 
ورزش/حرکات موزون؛

3. یادگیری تکنیکی- حرکتی؛
4. یادگیری اجتماعی- حرکتی؛

5. یادگی��ری دانش��ی- تفک��ری مرتب��ط ب��ا حرک��ت/ 

تمرین ونرمش/ ورزش/ حرکات موزون؛
6.غنی س��ازی زندگی مدرسه ای )به 
عبارتی دیگر غنی سازی دوران تحصیل(.
ظه��ور  ناچاری��م  متأس��فانه 
این گون��ه اس��تانداردهای کیفی را یک 
»انتظ��ار« تلقی کنیم ت��ا »قانون«. چرا 
این طور اس��ت؟ نخس��تین پاس��خی که 
لری الک��ی12)1987( ب��ه ای��ن س��ؤال 
می دهد، این اس��ت ک��ه جامعة معلمان 
تربیت بدن��ی متف��ق الق��ول و ه��م رأی 
نیس��تند و معتقدن��د که اولی��ن وظیفه 
و اولوی��ت کاری معلم��ان تربیت بدن��ی کمک ب��ه یادگیری 
دانش آموزان اس��ت. به نظر می رس��د که بس��یاری از معلمان 
تربیت بدنی- شاید هم اکثر آن ها- واقعاً به تدریس و آموزش 
به عنوان یک ضرورت و عنصر محوری در حرفه ش��ان متعهد 
نیستند. محصول چنین روندی ناهماهنگی است! این مشکل 
چطور ممکن اس��ت اتفاق افتاده باش��د؟ جواب این سؤال را 
می توان در »تئوری خود باز آفرین��ی معیوب تربیت بدنی«12 
من یافت)ک��رام؛ a 1993 ،b 1990(. من به طور خالصه این 
تئ��وری را به کمک »دور معی��وب«13 )که تا حدودی ذهنی 

است( و در قالب شکل1 توضیح داده ام. 

مشکالت اجتماعی- 
حرکتی به مشکالت بین 

فردی اطالق می شود 
که ذاتی موقعیت های 

حرکتی و ورزشی 
هستند، مثل تفکر 

درخصوص کنار آمدن با 
پیروزی و شکست

1. دور معیوب در »تئوری خود باز آفرینی معیوب تربیت بدنی«

آنچه دانش آموزان 
در کالس های درس 
تربیت بدنی تجربه 

می کنند.

آنچه در کالس های 
تربیت بدنی انجام 

می شود. 

اسناد رسمی برنامة 
درسي تربیت بدنی

دیدگاه های تربیت بدنی 
مراکز تربیت معلم 

تربیت بدنی

ایدئولوژی های متداول تربیت بدنی

برنامه های 
تربیت معلم 
تربیت بدنی

کارآموزی مشاهده ای استخدام

ورودی به 
مدارس

دیدگاه های تربیت بدنی 
معلمان تربیت بدنی

افکار عمومی
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توضیحاتم را از بخش »ایدئولوژی های 
مت��داول تربیت بدن��ی« ک��ه در پایی��ن 
ش��کل قرار دارد، آغاز می کن��م. معتقدم 
که موقعی��ت  متزلزل حرف��ة تربیت بدنی 
می تواند حداقل تا حدودی، توسط میراث 
ایدئولوژیک حرفه ش��رح و تفسیر شود. از 
اوایل قرن بیس��تم دو ایدئولوژی که برای 
بازشناس��ی بیش��تر در دنیا تعلیم وتربیت 
به وج��ود آم��ده بودن��د، ب��ا تأثیر گذاری 
منف��ی )وارونه(، آگاهانه ی��ا ناآگاهانه، به 
مسموم ش��دن دیدگاه ها و اعمال معلمان 

تربیت بدنی دامن زدند. 
نخستین ایدئولوژی که مشخصة آن ایدة »تعلیم و تربیت 
از طری��ق ب��دن و جسم«14اس��ت، ریش��ه در تعلیم و تربیت 
ایده آلیس��تی )آرمان گرایی، روش فکری کسانی که معتقدند 
سیاس��ت باید تابع ایده آل های انسانی باشد- مترجم( آلمان 

و اتریش دارد.
پیروان این ایدئولوژی معتقدند که حرکت )به ویژه قواعد 
سنتی ژیمناس��تیک، بازی  و ...( ظرفیت بالقوه ای )پتانسیل( 
برای رش��د ش��ناختی، زیبایی ش��ناختی، اجتماع��ی و ارادة 
کودکان دارد. هس��تة این ایدئولوژی که مدعی است تأثیرات 
عوامل توصیف ش��ده در باال بر رش��د ش��خصیت و منش از 
طریق ش��رکت در فعالیت های حرکتی دارای ظرفیت بالقوة 
تعلی��م و تربیتی، کم و بیش خود به خ��ود )اتوماتیک( به وجود 
می آیند، ایدة »تعلیم و تربیت عملی )کارکردی(«15 است. این 
ایده بسیاری از معلمان تربیت بدنی را به سمت این باور سوق 
داده اس��ت که تدری��س ارادی )با قصد و ه��دف قبلی(- که 
وظیفه اش فقط سازماندهی خوب و مرتب جو و فضای حاکم 
بر فعالیت های دارای ظرفیت تعلیم و تربیتی اس��ت- ضرورتی 
ندارد. بنابراین تربیت بدنی به آس��انی به »س��رگرمی« نزول 

پیدا کرده است. 
دومی��ن ایدئولوژی که خاس��تگاهش س��وئد و دانمارک 
اس��ت، از فلسفة »تجزیه گرایی زیس��تی«16 که بر اساس آن 
همة پدیده ها را می توان به واس��طة یک پدیدة ساده تر شرح 
داد- مترج��م( سرچش��مه گرفته اس��ت. هس��تة اصلی این 
ایدئولوژی، ایدة »آموزش  و تمرین بدنی یا جسمانی«17 است. 
به باور پیروان این مکتب، بدن انس��ان مثل یک ماش��ین یا 
یک ش��ی، اس��ت که باید با تمرینات بدنی در فرم و ش��کل 
خوبی نگه داش��ته ش��ود. تا مدتی پیش تربیت بدنی به عنوان 
یک محافظ در مقابل بیماری سل مورد تأیید و تصدیق بود، 
اما امروزه از آن به عنوان اسلحه ای برای مقابله با بیماری های 
قلب��ی- عروقی و چاقی یاد می ش��ود. در نتیج��ة این تفکر، 
اهداف عینی تربیت بدنی به عنوان تأثیرات آموزش��ی در نظر 

گرفته شدند و محتوای آن ها در چارچوب 
تمرینات ورزش��ی ای توصیف ش��د که بر 
حس��ب تأثیرات مورد نظر و یا بخش های 
بدن تنظیم می شدند. قاعدة روش شناسانه 
اصل��ی و کلی عبارت اس��ت از: مش��غول 
نگه داش��تن دانش آموزان با تمرینات سادة 
تک��راری. بنابرای��ن »تربیت بدن��ی«18 ب��ه 

»فعالیت جسمانی«19 تنزل پیدا کرد.
دو ایدئولوژی معرفی ش��ده- که هنوز 
هم به طور گس��ترده در این حوزه رایج اند 
)به ی��اد دارم ک��ه چطور چند س��ال قبل 
تربیت بدنی به بحث داغ »سال اروپایی تعلیم و تربیت از طریق 
ورزش«20 بدل شد و چطور امروز این حرفه تالش می کند تا 
موقعی��ت خودش را از طریق گزافه گویی در مورد چاقی ارتقا 
دهد(- ذاتاً در فرض های بنیادی با هم متفاوت هستند )مثاًل 
در خصوص ب��دن، حرکت، کودکان و تحصیل(. درگذش��ته 
آن ها غالباً برای کس��ب موقعیت منحص��ر به خود با یکدیگر 
جدل داشتند، اما اکنون بین آن ها مشابهت ها و هماوایی های 

قابل توجهی بدین شرح مشاهده می شود:  
é هر دو ایدئولوژی مبتنی بر دوگانگی ذهن و جسم )یا 

تن و روان( هستند. 
é در هر دو ایدئولوژی حرکت هدف نیست، بلکه به معنی 
اقدام به عمل است. در ایدئولوژی اول، حرکت وسیله ای برای 
س��اختن شخصیت و ش��کل دادن به منش بوده و در دومین 
ایدئول��وژی حرکت وس��یله ای ب��رای ش��کل دادن به بدن و 
افزایش توانایی های فیزیکی )کس��ب تناسب اندام و آمادگی 

جسمانی- مترجم( است. 
é در هر دو ایدئولوژی ایدة »جبران«21 حکم فرماس��ت. 
در ایدئول��وژی اول، جب��ران ضعف تعلیم و تربی��ت واقعی در 
یادگیری و یاددهی موضوعات درسی و در دومین ایدئولوژی، 
جبران ضعف حرکتی در زندگی هر روزه مدرس��ه ای )دوران 

تحصیل-مترجم( مهم ترین نکته است.
é ه��ر دو ایدئول��وژی در خ��الل منازعه ب��رای تصدیق 
عمومی تربیت بدنی )به رس��میت شناخته شدن تربیت بدنی 
برای عموم مردم - مترجم( ش��کل گرفته اند. همین طور، هر 
دو ایدئولوژی با بیان معانی قوی و مس��تدل ادعاهای خود را 
توصیف می کنند. حتی اگر شواهد نشان دهند که این ادعاها 
در شرایط مدرسه ای بررسی نشده اند )مقاالت برت اشنایدر، 
2007؛ ایوان��ز، 2003؛ ری��ج و دیوی��س، 2004 را ببینید(، 
حرفة تربیت بدنی هنوز به س��المت بدنی و ساخت شخصیت 

برای توجیه خودش در افکار عمومی اشاره می کند. 
é ه��ر دو ایدئولوژی م��روج فعالیت های فارغ از تدریس 
تربیت بدنی هس��تند. در حالی  که ایدئولوژی اول کالس های 

قاعدة روش شناسانه 
اصلی و کلی عبارت است 

از: مشغول نگه داشتن 
دانش آموزان با تمرینات 
سادة تکراری. بنابراین 

»تربیت بدنی«  به 
»فعالیت جسمانی«  تنزل 

پیدا کرد
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6. Konrad Paschen
7. Schulsport- Misere
8. Larry Locke
9. Hardman, K.& Marshall, J.J.
10.Puhse, U.& Gerber, M.
11. Larry Locky
12. Theory of the self reproducing  failure of PE 
(Physical Education)
13. Vicious Circle
14. education - through - the - physical
15. functional education
16. biological reductionism
17. training - of - the - physical 
18. Physical education (PE)
19. Physical activity (PA)

20. European Year of Education through 
sport

21. Compensation

تربیت بدن��ی را نوعی زنگ تفریح نظارت ش��ده یا س��رگرمی 
می دان��د، دومین ایدئولوژی تربیت بدنی را تمرین و تالش��ی 
برای سالمت بدن به حساب می آورد. در زمانه ای که مدرسه ها 
خود را مس��ئول تدریس خوب و پیامدهای یادگیری مربوطه 
می دانند، چنین دیدگاه هایی مهلک و مخرب هستند. از این 
رو با الهام از گفتة شکسپیر، این هشدار را تکرار می کنم که: 

»سؤال این است: تدریس کنیم یا نه؟!«
 

پی نوشت
1. Dr. Bart Crum
2. Prof. Jerzy Pospiech
3. Physical Education (PE)
4. Physical Education and School Sport (PESS)
5. George Santayana
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مقدمه
بخش اصلي این تحقیق به فعالیت بدني و سالمت جوانان 
مي پردازد. با توجه به افزایش چاقي در بین کودکان و نوجوانان 
فعالیت بدني نقش مهمي در مبارزه با این مشکل جدي دارد. با 
توجه به اینکه شیوة زندگي در حال تغییر است، فعالیت بدني 
بـراي کودکان باید در مکاني مفرح و لذت بخش باشـد و بتواند 
بـراي آن ها تجربة مثبتي پدیـد بیاورد. فعالیـت بدني در کل 
حرکات بدني تعریف مي شود که با انقباض ماهیچه هاي اسکلتي 
همراه اسـت و مصـرف انرژي را بـه میزان زیادي بـاال مي برد. 
بنابرایـن، فعالیت بدني واژه اي فراگیر اسـت که ورزش رقص و 

فعالیت هاي بدني اوقات فراغت را دربرمي گیرد ]بوپارد 1990[.
مربیان فعالیت بدني به ویژه در مدارس نقش مهمي برعهده 
دارند تا کودکان از فعالیت بدني لذت ببرند و قدر فواید حضور 

منظم در فعالیت را بدانند. به این منظور باید تالش کرد فعالیت 
بدنـي را در مـدارس باال برد و زمان هـاي طوالني بي تحرکي را 
خنثي کرد. نداشـتن فعالیت بدني در میان کودکان نگراني اي 
اصلي به شـمار مي آید که باعث دوبرابر شدن شیوع چاقي در 
بین این قشر از جامعه شده است ]ماگري، دانیلز، بولتون 2001[.

یکي از نگراني هاي اصلي درخصوص چاقي دوران کودکي 
میزان پایین بودن سطح فعالیت بدني و تمایل به سمت عواملي 
اسـت که براي سالمتي خطرناک است. از فواید فراوان فعالیت 
بدني در دوران کودکي این اسـت که مي تواند به صورت سبک 

زندگي در دوران نوجواني و بزرگسالي درآید.
در این بخش اهمیت فعالیت بدني براي سـالمت و زندگي 
بهتر و دستورالعمل هایی براي اضافة وزن و چاقي بیان مي شود.

بدنـی،  فعالیـت  کلیدواژه هـا: 
کودکی، سالمت همگانی

شیما شیروانی بروجنی
کارشناس ارشد، دبیر تربیت بدنی منطقه فالرد
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فعالیت  بدني و دستیابي به سالمت همگاني
با وجود افزایش شناخت دربارة مزایاي فعالیت بدني، هنوز هم 
بسیاري از کودکان و بزرگساالن به ویژه در کشورهاي توسعه یافته 
سطح فعالیت بدني مناسبي ندارند. عامل محیطي یک اصل مهم 
براي بي تحرک بودن کودکان و گس��ترش تکنولوژي و دلواپس 
بودن والدین درخصوص امنیت کودکانشان است. والدین بر روي 
مکان هاي بازي و فعالیت کودکانشان و رفت و آمد بچه ها به مدرسه 
با دوچرخه یا پیاده حساسند و محدودیت ها و حفاظت هاي خود را 
بر روي این مکان ها اعمال مي کنند. براي مثال، در استرالیا سطوح 
سیستم حمل ونقل فعال بسیار کم بوده و بازي هاي کامپیوتري و 

تماشاي تلویزیون و دي وي دي در بین بچه ها خیلي رایج است.
ارتقاء س��المت همگاني بویژه در جوامعي که دچار چاقي و  
اضافه وزن هستند از اهمیت بیش��تري برخوردار است. بایستي 
فعالیت بدني را در بین بچه ها رونق داد و آن را با افزایش فرصت هایي 
براي انجام دادن این فعالیت ها منطبق ساخت. براي رسیدن به این 
هدف، نیاز فوري به درک و ایجاد منابع خوب، فرهنگ س��ازي و 
تنظیم برنامه هایي براس��اس فرهنگ جوامع براي ارتقاء فعالیت 
بدني و حل مشکالت چاقي ا حساس مي شود. نهادهاي فعال در 
این امر، باید داراي چندین برنامه اعم از برنامه هاي اطالع رساني، 
برنامه  براي ایجاد پیوند بین جوامع مسئول، هماهنگي  ملي براي 
تالش هاي پیشگیرانه و حفظ و مناسب سازي آموزش مهارت هاي 

سالمتي باشند.
ضروري است که پیام فعالیت بدني و سالمت همگاني عموماً 
س��اده و کلي و بر روي فعالیت بدني و س��المت متمرکز باشند 
و عموماً روي س��خن با بزرگس��االن باشد. به طور ساده تر به جاي 
پرداختن به کاهش وزن به جلوگیري از اضافه وزن توجه ش��ود، 

به ویژه زماني که این پیام ها بر کودکان و نوجوانان داللت دارد.
پیام ه��ا ب��راي بزرگ تره��ا دربرگیرندة این نکته اس��ت که 
بزرگس��االن جمعاً 30 دقیقه یا بیش��تر فعالیت بدني متوسط تا 
ش��دید داشته باشند، ولي این فعالیت باید در کل روزهاي هفته 
انجام ش��ود. براي بچه ها و جوانان توصیه مي شود که این میزان 
بایستي حداقل 60 دقیقه در یک روز باشد. تفسیر و توضیح به روز 
دربارة جنبه اي از پیام )مثالً تفسیر اصطالحات مبهم مثل شدت 
تمرین مدت و تواتر فعالیت و تمرین( دید و درک مردم را در مورد 
پیام به حداکثر مي رساند و سود ناشي از پیام را افزایش مي دهد. 
همچنی��ن روش بحث و گفت وگو دربارة حجم تمرین مورد نیاز 
ب��راي حفظ ترکیب بدني مطلوب یا بعض��ي مواقع کاهش وزن 

مي تواند تأثیرگذاري پیام ها را افزایش دهد.
الزم به ذکر است در کودکان چاق و داراي اضافه وزن هدف 

باید افزایش فعالیت و تمرین ورزشي باشد، نه کاهش وزن.
مهم اس��ت که بدانیم پیام هاي س��المت همگاني براساس 
فعالیت  بدني و اهمیت افزایش فعالیت بدني باشد. اهمیت افزایش 
فیزیکي نقطه ش��روع خوبي براي پیش��رفت وضعیت س��المت 
مخصوصاً در افراد غیرفعال است. بنابراین هدف افزایش پیشرفت 

در تمرینات ورزشي است که باعث رسیدن به حداکثر سالمت و 
حفظ وزن و در صورت نیاز کاهش وزن مي شود و این براي همة 

افراد در همة سنین است.

چه اتفاقي مي افتد؟
با وجود روابطي که بین فعالیت بدني، سالمت و جلوگیري از 
اضافه وزن و چاقي وجود دارد، هنوز هم به توصیه هاي مربوط به 
فعالیت بدني کودکان و نوجوانان توجه کمي  مي شود. در بازبیني 
اخیر که توس��ط ]استرانگ 2005[ صورت گرفته است اطالعات 
خالصه اي دربارة فعالیت بدني و سالمت در بچه ها ارائه شده است 
پیشنهادهایي دربارة حداقل 60 دقیقه فعالیت روزانه. همین طور 
دربارة افراد بزرگس��ال گفته شده که فعالیت بدني باید در جهت 
رسیدن به سالمت قلبي و عروقي و حفظ ترکیب بدني مطلوب 
باشد. برنامه ها براي کودکان نباید ضرورتاً بر روي مدیریت وزن یا 
دیگر مزایاي خاص سالمت تمرکز کند اما تشویق به سمت فعالیت 
بدني باعث افزایش چشمگیري در فعالیت فیزیکي آن ها مي شود. 
به ویژه طرح ریزي بازي فعاالنه در افزایش فعالیت بدني کودکان 

نقش به سزایي دارد.
فرصت هایي براي انجام فعالیت بدني در بین کودکان شامل 
قس��متي از بازي هاي روزانه، زنگ ورزش مدارس، گیم، ورزش و 
سیستم حمل  و نقل فعال به مدرسه )دوچرخه سواري و پیاده روي( 
و همچنین بازس��ازي و طراحي تمرینات ورزشي است. خانواده، 

مدرسه و سایر جوامع در گسترش فعالیت بدني نقش دارند.
از طرفي ترک رفتارهاي بي تحرک مثل: بازي هاي کامپیوتري 
و تماش��اي تلویزیون و دي وي دي در بین بچه ها و یا اس��تفاده از 
اینترنت در پیشگیري از چاقي نقش دارد. به بزرگساالن غیرفعال 
و کودکان غیرفعال بایس��تي پیشنهاد داد که فعالیت را از طریق 
شرکت در دوره هاي کوتاه مدت فعالیت بدني شروع کنند و آن را 

به طور منظم انجام دهند تا به 60 دقیقه در روز برسد.
سطوح پایین فعالیت بدني و افزایش به بي تحرکي فاکتورهاي 

مهمي در افزایش چربي بدن در طول زمان هستند.

نتیجه
به رغم ش��واهد تجربي براي ارتقاي برنامه هاي فعالیت بدني 
براي بچه ها و بزرگ تره��ا، روش زندگي مبتني بر انجام فعالیت 
بدني باعث افزایش سالمتي و پیشگیري از بیماري ها مي شود و 
روش زندگي بي تحرک با بیماري هاي قلبي و سالمت رواني ارتباط 

مستقیمي دارد.
س��طوح فعالیت بدن��ي در افراد جوان تح��ت تأثیر تعدادي 
عوامل اس��ت ک��ه مهم ترین آن ه��ا عوامل محیطي مي باش��د. 
بیشترین توجه باید به این نکته باشد که سعي کنیم اجازه ندهیم 
بچه ه��ا دچار چاقي و اضافه وزن ش��وند و این از طریق تغییر در 
سیاست گزاري هاي مربوط به کودکان و نوجوانان و سبک و روش 

زندگي  میسر مي شود.

با وجود 
افزایش 

شناخت دربارة 
مزایاي فعالیت 

بدني، هنوز 
هم بسیاري 
از کودکان و 
بزرگساالن 
به ویژه در 
کشورهاي 

توسعه یافته 
سطح فعالیت 
بدني مناسبي 

ندارند
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 مقدمه 
عقاید چه درسـت و چه غلط داراي فلسـفه اي هستند و 
فلسفه مقدم بر آرمان ها و اهداف است. اهداف بر پایة ارزش ها 
شـکل مي گیرند و این فلسفه اسـت که متغیرهاي ارزش ها را 
تعیین مي کند ]مظفري و پورسلطاني زرندي، 1386[. برنامه ها 
نیز بـا الهـام از ارزش هاي هـر ایدئولوژي و فلسـفة وجودي 
آن طرح ریزي و اجرا مي شـوند. از سـوي دیگر، »فلسـفه« و 
»تعلیم و تربیـت« رابطـة تنگاتنگي با هم دارنـد، به طوري که 
مسائل تعلیم و تربیت تحت نفوذ فلسفه هستند ]وست وبوچر، 
1381؛ مظفري و پورسـلطاني زرنـدي، 1386[. امروزه اگر چه 
انسان مي تواند پیوسـته رکوردهاي جدیدي را در ورزش هاي 
گوناگـون جابه جا کنـد و موفقیت هاي زیادي در آن به دسـت 
آورد، ولي به دلیل غرق شدن در مادي گرایي و زرق و برق دنیوي 
آن، در هم گامي با مفهوم چرایي آن عاجز است: »چرا این گونه 
فعالیت هـا انجـام مي گیرند؟ سـرانجام فعالیت ها کجاسـت؟ 
این گونـه سـؤاالت در برگیرنـدة سـطح وسـیعي از روش ها، 
دسـتورالعمل ها، محتواي برنامة آموزشـي و حتي نوع رابطة 
معلمـ  دانش آموز است ]مظفري و پورسلطاني زرندي، 1386[. 
بنابراین وجود یک فلسـفة درسـت و کامل براي تربیت بدني 
در نظـام تعلیم و تربیت کشـور ضروري اسـت و تعیین کنندة 
جهـت و مسـیر راهبردها، اهـداف و برنامه هـاي تربیت بدني 
آموزش و پرورش کشور خواهد بود. به عبارت دیگر، این فلسفه 
و اصول و مباني تربیت بدني و درک درسـت آن است که سند 
تحول بنیادین در حیطة تربیت بدني بر اسـاس آن به طراحي 

چشم اندازها و تدوین اهداف کلي و جزئي پرداخته است. 

کلیدواژه ها: فلسـفة تعلیم و تربیت، سند تحول بنیادین، 
تربیت بدني از دیدگاه اسالم، اهداف تربیت بدني

 
سند تحول بنیادین، فلسفه و جایگاه تربیت 

بدني
فلس��فة تربیت بدني ضمن هدایت اعم��ال فرد و راهنمایي 
متخصص��ان )برنامه ری��زان، مدی��ران و معلم��ان تربیت بدني( 
و آگاه س��ازي جامع��ه از ارزش ه��اي تربیت بدن��ي، ارتباط بین 

سند حتول بنیادین 
آموزش و پــــــرورش، 
ــفه و جایگاه تربیت بدني فلس
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تربیت بدني و تعلیم و تربیت را بیان مي کند )تربیت بدني به عنوان 
ابزاري در خدمت تعلیم و تربیت اس��ت و ارتباط دو سویه دارند؛ 
به طوري که تقویت هر یک مي تواند در رش��د و توسعة دیگري 
نقش داشته باشد( ]وست وبوچر، 1381؛ مظفري و پورسلطاني 

زرندي، 1386[.
اهداف اختصاصي تربیت بدني از نظر اس��الم شامل تربیت 
ابعاد اعتقادي، اخالقي، جسماني و مهارتي، عضالني، عاطفي و 
اجتماعي است که نشانگر توجه اسالم به ابعاد مختلف وجودي 
انس��ان است. دین مبین اس��الم، ورزش و تربیت بدني را ابزاري 
براي تربیت و توس��عة ابعاد وجودي انس��ان مي داند ]آذرباني و 

ابوالفضل گودرزي 
کارشناسي ارشد تربیت بدني و علوم ورزشي 
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کالنتري،1384؛ 
مظف��ري و پورس��لطاني 

زرندي، 1386[.
در مقابل فلس��فة غني و عقالیي شریعت اسالم، 
اندیش��ه ها و مکاتب ن��و ظهوري که توس��ط کارتل هاي ثروت 
و ق��درت جهان تبلیغ و توس��عه داده مي ش��وند و بیش��تر به 
جنبه ه��اي فردي و مادي زندگي بش��ري توجه و تکیه دارند و 
به سرعت در حال گسترش و نفوذ در ابعاد گوناگون زندگي بشر 
هستند، انسان را بیشتر و بیشتر در مادي گرایي غرق مي کنند. 
تربیت بدن��ي و ورزش هم از این قاعده مس��تثنا نبوده، بلکه در 
برخي مواقع شتاب بیشتري به سوي مادي گرایي و سکوالریسم 
داش��ته است و چنان در ورطه هاي شیطاني آن گرفتار شده که 
حتي توانس��ته است در نظام تعلیم و تربیت نفوذ کند. حتي گاه 

جایگزین اعتقادات و اندیشه هاي دیني جامعه شده است. 
اکن��ون ک��ه وزارت آموزش و پرورش در پ��ي اجراي برنامة 
راهبردي و س��ند چشم انداز نظام تعلیم و تربیت نسل آیندة این 
مرز و بوم است، ضرورت دارد متفکران، اندیشمندان و برنامه ریزان 
در حیطة تربیت بدني به این مهم توجه ویژه داشته باشند تا در 
ای��ن راه مه آلود، دچار انحراف و خروج از مس��یر اصلي تعالي و 

اسالم عزیز نشوند. 

در سند چشم انداز آموزش و پرورش توجه ویژه و خاصي به 
تربیت بدني شده و از آن به عنوان ابزاري مهم براي تعلیم و تربیت 
یاد ش��ده است. بي شک اگر به درستي از این ابزار مهم و جذاب 
استفاده کنیم، ثمرات مطلوبي خواهد داشت. ولي قدم نهادن در 
این مس��یر با توجه به حساسیت ها و ویژگي هاي خاص ورزش 
و جذابیت بس��یار زیاد آن براي اقش��ار مختلف جامعه باالخص 
دانش آموزان و از س��وي دیگر، ناش��ناخته بودن فلسفة وجودي 
آن حتي براي بسیاری از متخصصان تربیت بدني )برنامه ریزان، 
مدیران، معلمان و مربیان(، ممکن اس��ت خواسته یا ناخواسته 
برنامه هاي طرح ریزي ش��ده براي رسیدن به سند چشم انداز را 
دچار انح��راف کند و به ورطه هاي خطرناک سکوالریس��تي و 

مادي گرایي سوق دهد. 
برنامه ه��ا و اهداف خردي که در پرت��وي برنامه هاي کالن 
طرح ریزي و اجرا مي شوند، زمینه و سمت و سوي اجراي برنامة 
اصلي را نش��ان مي دهند. به عبارت دیگر، ش��الوده و طرح کلي 
برنامة راهبردي آینده، توس��ط همین برنامه ها معین مي شود و 
ریل گذاري اجراي برنامة راهبردي در مهم ترین ارگان آموزشي و 
تربیتي کشور، تحت عنوان سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 
توس��ط همین برنامه ها صورت خواهد گرف��ت. آنچه در کتاب 
»290 اق��دام براي تحول بنیادی��ن در آموزش و پرورش« آمده، 
بخشي از این برنامه ها و اقداماتي است که براي اجراي مقدماتي 
سند تحول بنیادین صورت گرفته و بخشي از آن به تربیت بدني 
و ورزش آموزش و پ��رورش اختصاص دارد. در این کتاب ش��رح 
مختصري از اقدامات انجام شده براي آغاز اجراي برنامة راهبردي 
نظام تعلیم و تربیت کشور آمده که در خور توجه و اهتمام است. 
علي رغم اجراي برخي برنامه هاي بسیار ارزنده و نوآورانه در این 
حیطه، مانند طرح س��باح و طناورز، س��اخت فضاهاي ورزشي، 
افزایش معلم��ان ورزش و... که در جاي خود نیاز جدي به نقد 
و کنکاش عالمانه دارد، بعضي از برنامه هاي اجرا ش��ده س��یري 
ش��تابان به سوي مادي گرایي و س��قوط در ورطة سکوالریستي 
دارن��د. ادامة این روند در مهم تری��ن بخش نظام تعلیم و تربیت 

کشور بسیار خطرناک و آسیب زا است. 
دغدغة اصلي حضرت امام خمیني)ره( و مقام معظم رهبري 
در خص��وص اه��داف و برنامه ه��اي آموزش و پرورش کش��ور، 
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اهداف اختصاصي تربیت بدني از نظر اسالم 
شامل تربیت ابعاد اعتقادي، اخالقي، 

جسماني و مهارتي، عضالني، عاطفي و 
اجتماعي است که نشانگر توجه اسالم به 

ابعاد مختلف وجودي انسان است
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همچنین ثمرة خون شهدا و زحمات طاقت فرساي اندیشمندان 
بزرگي همچون ش��هیدان این راه و دیگراني که هم اکنون  تالش 
مي کنند، این است که فلسفة تربیتي اسالم بر ارکان تعلیم و تربیت 
کشور حاکم و  با  اندیشه هاي شیطاني ماتریالیستي و سکوالریستي 
مبارزه شود. با این همه در طرح ریزي برخي از برنامه هاي اجرا شده 
یا جاري معاونت تربیت بدني این وزارت خانه، ردپایي از اندیشه هاي 
ماتریالیس��تي و سکوالریستي دیده مي ش��ود که این لغزش در 
هر حال ناپس��ند و غیرقابل قبول اس��ت. ضرورت دارد مسئوالن 
امر به ش��دت مراقب این مهم باشند. این س��یر سقوط در ورطة 
اندیشه هاي سکوالریسي و ماتریالیستي در طرح ها و برنامه هاي 

در دست اجرا را مي توان در موارد زیر مشاهده کرد:
é اهتمام بیش از حد به رقابت هاي ورزش��ي و پررنگ کردن 
ماهی��ت رقابت و برنده ش��دن بی��ن دانش آم��وزان: این موضوع 
تربیت بدني آموزش و پرورش را از اهداف اصلي آن که تعلیم و تربیت 
دانش آموزان با ابزار حرکت و فعالیت ورزشي است، دور مي کند و 
سبب سقوط آن در گرداب مادي گرایي و سکوالریسم خواهد شد. 
توجه ویژه به برنده شدن و استعدادهاي فیزیولوژیکي و بي توجهي 
به تمایالت فردي، کمال و فضایل انس��اني از ویژگي هاي مکاتب 
غیر الهي ماتریالیستي است که همه چیز را در برنده شدن به هر 

قیمتي و رسیدن به سود مي دانند ]آذرباني و کالنتري، 1384[.
é توجه ویژه ب��ه ورزش هاي قهرماني: برگزاري لیگ هاي 
دانش آم��وزي و المپیک دانش آم��وزي و... و اس��تعدادیابي و 
پرورش استعدادهاي ورزش��ي در رشته هاي گوناگون، مسلماً 
معلمان تربیت بدني مدارس را از اهداف اصلي آن ها که همان 
معل��م تربیت بدن��ي بودن اس��ت و نه معل��م ورزش بودن )در 
تعریف تربیت بدني و ورزش تفاوت ه��اي زیادي وجودي دارد 
ک��ه در این نوش��تار جاي بحث آن نیس��ت( دور خواهد کرد. 
چ��را که وظیف��ة وزارت ورزش و جوانان، کمیتة ملي المپیک 
و فدراسیون هاي ورزشي پرداختن به ورزش قهرماني و کشف 
و پرورش اس��تعدادهاي ورزش��ي اس��ت، نه مدرس��ه و معلم 
تربیت بدني که وظیف��ة تعلیم و تربیت دانش آموزان را بر عهده 
دارند. کسب مدال و افتخار ورزشي براي کشور، استان، شهر و 
مدرس��ه گرچه تا حدي مي تواند مفید باشد، ولي وظیفة معلم 

تربیت بدني و دانش آموزانش نیست. 
البت��ه کمک و همراهي تربیت بدني آموزش و پرورش براي 
استعدادیابي در رشته هاي ورزشي بسیار ضروري و ارزشمند است، 

ولي نباید به وظیفة اصلي و اهداف چش��م انداز تبدیل شود. این 
موضوع را اگر فقط از منظر میزان تخصیص بودجه براي رسیدن 
به اهداف و برنامه هاي ذکر شده در کتاب 290 اقدام براي اجراي 
س��ند تحول بنیادین مورد کنکاش قرار دهیم، بس��یار روشنگر 
خواهد بود چه میزان براي دستیابي به اهداف تربیتي و پرورشي 
تربیت بدني و ورزش همگاني و سالمت دانش آموزان هزینه شده 
است )هزینه ها شامل: مالي، امکانات، نیروي انساني و وقت( و چه 
میزان هزینه براي برگزاري مسابقات به اعتقاد برخي استعدادیابي 
ورزشي هزینه شده اس��ت. اینکه براي تقویت ورزش قهرماني و 
کش��ف استعدادها باید از ورزش همگاني و ورزش مدارس شروع 
کرد، ش��کي نیست، ولي نباید به این معنا باشد که تربیت بدني 
مدارس )تعلیم و تربیت با فعالیت ه��اي حرکتي( را قرباني ورزش 
قهرماني کرد که هم از لحاظ حقوقي و هم از لحاظ شرعي خارج 
از اشکال نیست. بلکه باید در چارچوب مدرسه و خارج از وقت به 
اصطالح زنگ تربیت بدني مدارس به این مهم پرداخت. مي توان 
معلمان و دبیران ورزش را ترغیب کرد در س��اعات فوق برنامه و 
در وقت جداگانه به کشف استعدادهاي ورزشي و معرفي آن ها به 

مراکز پرورش قهرمان بپردازند. 
هر پدیده اي از جمله ورزش به خودي  خود فاقد ارزش است. این 
نیت، هدف و جهت حرکت پدیده است که به آن ارزش مي دهد یا 
آن را ضد ارزش مي سازد. به عبارت دیگر، »ورزش براي ورزش و علم 
براي علم، ریشه در فساد دارد. این یعني مردن و بي روح شدن. اگر 
هدفي در این کار آمد، همة این ها زنده مي شود.« در واقع در آیین 
رهایي بخش اسالم نوع و شکل ورزش مسئله نیست، بلکه مسئله 
هدف و جهت گیري ورزش اس��ت. »ورزش هم مثل همه چیز در 

اسالم باید به سوي اهلل باشد« ]آذرباني و کالنتري، 1384[.
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در سند چشم انداز آموزش و پرورش 
توجه ویژه و خاصي به تربیت بدني 
شده و از آن به عنوان ابزاري مهم براي 
تعلیم و تربیت یاد شده است 
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فرید بهرامی

مقدمه
انسـان موجـودی اسـت اجتماعـی. بدیـن معنی که در 
اجتماع زاییده می شود، زیسـت  می کند و سرانجام به سرای 
باقی می شتابد. الزمة زندگی اجتماعی، یاد دادن و یادگیری، 
فهمانـدن و فهمیدن و تعلیم وتعلم اسـت. بـرای یادگیری و 
تعلیم، قواعد و فنونی الزم اسـت. مدرسـه مکانی اسـت که 
یادگیـری و تعلیم و تربیـت در آن اتفاق می افتـد. با توجه به 
زندگی ماشینی امروز، دانش آموزان را باید طوری بار بیاوریم 
کـه در آن ها تحـرک و پویایی نهادینه شـود. این امر ممکن 
نخواهد بود مگر به دسـت معلمـان، به خصوص معلمان درس 

تربیت بدنی. 
معلـم ورزش می توانـد بـا روش هـای مناسـب تدریس 
دانش آمـوزان را به گونـه ای تعلیـم دهد کـه حرکت و تالش 
رو بـه جلـو در آن ها به عنـوان یک فرهنگ پذیرفته شـود. 
بـه این منظور الزم اسـت بهترین برنامه های ورزشـی که بر 
تجربیات استادان کار اسـتوار باشند، تدوین و اجرا شود. در 
ایـن برنامه ریزی، عالوه بر نحوة اجرای برنامه، چگونگی تهیة 
وسایل و تعیین ساعات کافی برای درس تربیت بدنی ضروری 
اسـت. برنامة ورزشـی می باید بر اسـاس »تربیـت از طریق 
حرکت«، شـامل حرکت های منظم و دسـته جمعی، حرکت با 
وسایل ورزشی، بازی های ابداعی و ابتکاری، مهارت های فنی 

مقدماتی و پیشرفته و... باشد. 

کلیدواژه ها: تدریس، روش هاي تدریس، آموزش ورزش

بیان مسئله
مرب�ی آگ���اه 
تربیت بدن�������ی 
متفاوت   روش های 

مؤثری ب��رای تدریس 
مطال��ب خ��ود دارد. عالوه 
می��زان  ش��خصیت،  ب��ر 
تحصی��ل و ط��رز فکر هر 

مرب��ی، عوام��ل دیگری که 
در اتخاذ روش تدریس او مؤثر اس��ت، 
یکی نتیجة م��ورد انتظار او و دیگری 

میزان و مراحل پیش��رفت دانش آموز در امر 
تحصیل و دل بس��تگی او به انجام فعالیت های تحصیلی است. 
روش تدریس به هر صورت که باشد، دانش آموز باید به پاسخ 

سه پرسش زیر دست یابد: 
é به کجا می روم؟

é چگونه به مقصد می رسم؟
é چگونه پی می برم که به مقصد رسیده ام؟ 

پاسخ »به کجا می روم؟« در هدف های درس نهفته است. 
پاسخ »چگونه به مقصد می رسم؟« چگونگی روش یادگیری و 
تحصیل کودک را شرح می دهد که موجب پیشرفت و رسیدن 
او به هدف تحصیل خواهد ش��د. سرانجام، پاسخ »چگونه پی 
می برم که به مقصد رسیده ام؟« از راه ارزشیابی میزان و سطح 
معلومات اکتس��ابی او به دس��ت می آید. برای به دست آوردن 

آموزشی
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پاس��خ این سه سؤال روش های تدریس متفاوتی وجود دارند؛ 
از روش دس��توری و روش سقراطی )پرسش و پاسخ( گرفته تا 

روش یادگیری فردی به کمک وسایل آموزشی. 

روش های تدریس
»بازی ه��ای تاکتیک��ی و یادگیری مش��ارکتی« یکی از 
مدل ه��ای ارزش��مند یادگیری در تربیت بدنی اس��ت. در این 
روش تدری��س نه تنه��ا تجربیات انتقال داده می ش��وند، بلکه 
دانش آموزان به مش��ارکت بیش��تر در بحث یادگیری تشویق 
می ش��وند. در واق��ع، روش تدری��س »دانش آم��وز محور« را 

جای گزین روش تدریس »معلم محوری« می کند. 
در این روش، معلم یادگیری فعال را برای دانش آموزانش 
از طریق تصمیم گیری های مؤثر و عکس العمل های اجتماعی 
مناسب آس��ان می سازد. همچنین، فرصت های بیشتری برای 
اب��راز وج��ود در اختیار دانش آم��وزان قرار می گی��رد و باعث 
می ش��ود همکاری گروهی بین آن ها فراتر رود. با هدف گذاری 
درست و تمرینات خاص، دانش آموزان مبتدی به سمت کسب 

دانش حقیقی در زمینة تربیت بدنی سوق می یابند. 
روش آموزش بازی های تاکتیکی و یادگیری مش��ارکتی 

چند اصل ساده دارد: 
é یادگیری وظایف در قال��ب رویکرد دانش آموز محوری 

صورت می گیرد.
é کار گروهی فیزیکی شناخت دانش آموز را از تربیت بدنی 

ارتقا می بخشد. 
é یادگی��ری دانش آم��وز در گروه ه��ای کوچک از طریق 

فعالیت های مشارکتی تقویت می شود. 
é معل��م بر اس��اس واکنش های دانش آم��وز فرایند 
یادگیری را طوری طراحی می کند که دانش آموزی 

مسئول و متعهد تربیت شود. 

آموزش ورزشی
آم��وزش،  ای��ن روش  در 
معلم و همکارانش می باید 
م�����دل یک فصل 
مس���ابقات را 
ط�راحی 

کنند و تیم های کوچکی را که از دانش آموزان درست کرده اند، 
در این مسابقات فصلی شرکت دهند. تیم های تشکیل  شده به 
ش��کل باشگاه های کوچک اداره می ش��وند و اعضای این تیم ها 
مانند بازیکنان یک باش��گاه در طول فصل در کنار هم تمرین 

می کنند. 
برای مثال، مي توان یک فصل بازی های والیبال یا فوتبال 

را در مدرسه برای مسابقات طراحی کرد.
دانش آم��وزان در ط��ول این فص��ل مس��ئولیت پذیری، 
می کنن��د.  تجرب��ه  را  ورزش  در  مدیری��ت  و  س��ازماندهی 
همچنی��ن از طریق ورزش در طول مس��ابقات فصل، عالوه بر 
یادگیری مهارت های بیش��تر و اصول درست بازی، سازگاری، 
جامعه پذیری بیش��تر و کنش های اجتماعی مناسب در آن ها 
شکل می گیرد. دانش آموزان خود نقش مربی، کاپیتان، داور و 
اعضای هیئت مدیرة باشگاه را ایفا می کنند و به کسب تجربه 

نائل می آیند. 
در ای��ن روش، زم��ان یادگیری مهارت ه��ا و تمرین ها در 
کالس کمتر اس��ت و بیشتر بر رفتارهای خوب ورزشی )بازی 
جوانمردانه(، سازماندهی مناس��ب و مسئولیت پذیری تمرکز 

می شود. 

بازی های تاکتیکی
بازی های تاکتیکی بر رویکرد دانش آموز محوری و ارتباط 
بی��ن تاکتیک ه��ا و مهارت های بازی تأکید دارن��د. در واقع از 
طریق انجام بازی ه��ا، تکنیک ها و تاکتیک ها در دانش آموزان 
تقویت می ش��وند. در خ��الل بازی ها، مس��ائل تاکتیکی ارائه 
می ش��وند و به موجب آن دانش آموزان فرصت می یابند مسئله 
حل کنند، به خطا و آزمایش دست بزنند و تاکتیک مناسب را 

برگزینند. در مدل بازی های تاکتیکی، دانش آموزان: 
اول، بازی را اصالح می کنند، مس��ائل تاکتیکی خاصی را 
مشخص می سازند و روی آن مسائل تاکتیکی خاص متمرکز 

می شوند. 
دوم، س��ؤاالتی را برای توس��عة آگاهی های تاکتیکی طرح 

می کنند. مثاًل می پرسند: »چگونه مسئله را حل می کنند.« 
سوم، به کمک تمرینات جای گذاری می کوشند مهارت های 
حل مسائل تاکتیکی را بیاموزند. این عمل از طریق نشان دادن 

شکل بازی یا آشنایی با انجام بازی صورت می گیرد. 
چهارم، فرصت پیدا می کنند بازی کنند و در طول بازی 

تمرینات تاکتیکی و یادگرفته شده را به کار ببرند. 
در مدل آموزش��ی ب��ازی تاکتیکی، 
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معلم ورزش می تواند با 
روش های مناسب تدریس 

دانش آموزان را به گونه ای تعلیم 
دهد که حرکت و تالش رو به 

جلو در آن ها به عنوان یک 
فرهنگ پذیرفته شود
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سؤال کردن یکی از اجزای روش تدریس است که معلم از آن 
استفاده می کند. او با این سؤاالت دانش آموزان را برای اصالح 

و حل مشکالت تاکتیکی و تکنیکی هدایت می کند. 
در این مدل، مشکالت تاکتیکی در هر مرحله طبقه بندی 
می ش��وند و اگر دانش آم��وز بر آن غلبه ک��رد و موفق به حل 
مش��کل ش��د، باید به او امتیاز داده ش��ود. در غیر این صورت 
می بای��د دوباره تکرار کنند. حل مش��کالت یا در واقع غلبه بر 
مسائل تاکتیکی و یادگرفتن آن ها از طریق بازی و تکرار بازی 
صورت می گیرد. در واقع پیدا کردن راه حل تاکتیک بازی ها و 
به کار بردن مهارت های خاص توسعة آن ها فقط از طریق بازی 

انجام می شود. 

یادگیری مشارکتی
در م��دل یادگی��ری مش��ارکتی، هر دانش آموز ش��رکت 
معن��ی داری در یادگی��ری دارد. دانش آم��وزان در گروه ه��ای 
کوچک، ساختارمند و مشابه با هم کار می کنند و بر مهارت ها 
مسلط می ش��وند. آن ها نه تنها خود مراحل گوناگون یادگیری 
را می گذرانند، بلکه به یادگیری هم تیمی هایش��ان نیز کمک 
می کنند. در این روش تدریس، رش��د بدن دارای اولویت است 
و دانش آموزان با کار کردن مداوم و مس��تمر خودشان به این 
اولویت می رس��ند. مدل یادگیری مش��ارکتی دارای بازده های 
مثبتی است؛ از جمله درک ارتباط بین گروهی، کسب توانایی 

کار کردن گروهی و تقویت اعتماد به نفس. 

مالحظات علمی
ض��روری اس��ت مربی��ان و معلمان در اجرای س��ه  روش 
آموزش ورزش��ی، بازی های تاکتیکی و یادگیری مشارکتی به 

نکات زیر توجه داشته باشند: 
1. معلم فقط آسان کننده است.

2. دانش آموزان باید یادگیرندگان فعالی باشند. 
3. دانش آم��وزان بای��د در گروه ها کار کنن��د و بازی های 

اصالح شده را بازی کنند. 
4. فعالیت ه��ای یادگی��ری باید ج��ذاب و چالش برانگیز 

باشند.
5. دانش آموزان باید متعهد و مسئولیت پذیر باشند. 

ارتباط بین سه روش تدریس
شکل 1 چگونه ارتباط بین این سه روش تدریس را نشان 

می دهد. 

س��ه روش تدریس آموزش ورزش، بازی های تاکتیکی و 
یادگیری مش��ارکتی را از راه های متنوعی می توان با یکدیگر 
مرتبط کرد. برای مثال، در حالی که آموزش  ورزش را می توان 
در س��اختاری توس��عه داد که ب��ه دانش آموزان اج��ازه دهد 
تیم هایشان را در خالل بازی های تاکتیکی سازماندهی کنند، 
ساختار یادگیری مشارکتی می تواند به دانش آموزان یاد بدهد 
که در فعالیت ها و بازی ها رقابت تیمی مؤثری داش��ته باشند. 
مدل  بازی های تاکتیکی نیز به منظور تشویق دانش آموزان به 
تصمیم گیری و استفاده از مهارت های خود در حل مشکالتشان 

به کار برده می شود. 
مدل های آموزش ورزشی، بازی های تاکتیکی و یادگیری 
مشارکتی در تربیت بدنی باعث یادگیری فعالیت های معنی دار، 
هدف دار و معتبر توسط دانش آموزان می شوند. در این مدل های 
آموزش��ی، معلمان پس از انتق��ال مفاهیم اصلی، فعالیت های 
هدایت شده را به دانش آموزان معرفی می کنند. به کمک این 
س��ه ابتدا مفهوم ها و ساختار س��ازماندهی از آموزش ورزش، 
بازی ه��ای تاکتیک��ی و یادگیری، روش تدری��س، دانش آموز 

محوری در مقابل معلم محوری توسعه می یابد. 
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آموزش از طریق ورزش

 یادگیري مشارکتيبازي هاي تاکتیکي

شکل1. ارتباط بین سه روش تدریس
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شـــــــــــــــــــــــــــــــنا؛ 
ورزش، تفریح، سالمتی

فرحناز قاسمیان 
کارشناس ارشد تربیت بدنی 

دبیر آموزش و پرورش استان مازندران

مقدمه
یکی از عرصه هایی که زندگی روزمره را بازنمایی می کند 
و قدرت و مقاومت را در زندگی انسان ها به نمایش می گذارد، 
عرصـة فراغت اسـت. فراغت عرصه ای اسـت کـه اختیار و 
آزادی انسـان ها در آن بیشـتر قابل اعمال است. در نتیجه، 
برخـالف کار که انضباط بیشـتری را ایجـاب می کند، فضای 
مناسـبی برای مقاومت در برابر رویه های فرهنگی جا افتاده 
و پدیدآوردن روال ها و کردارهای جدید اسـت. از این روست 
که گفته اند فراغت می تواند فرهنگ ایجاد کند و هویت افراد 

را آشکار سازد. 
برخی از پژوهشـگران بر این باورند که پدیدة فراغت در 
سرتاسر تاریخ زندگی بشـر وجود داشته است و خاص زمان 
مشخصی نیست، اما برخی دیگر فراغت را پدیده ای می دانند 
که با تمدن صنعتی پیوند دارد و معتقدند که دارای دو ویژگی 

و شرایط خاص است که عبارت اند از: 

é تحـت تأثیـر مراسـم اجبـاری و الزامـات فرهنگی و 
اجتماعی نیسـت، بلکه با اراده و اختیار فرد سـپری می شود 

)براون، 1996: 92(.
é از سـایر فعالیت هـای ضـروری زندگی روزمـره نظیر 

خوردن متفاوت است )دومازیه، 1372: 56(.
 چنانچه این دو شـرط مالک باشـند، اوقـات فراغت در 
جوامـع پیـش صنعتی وجود نداشـته اسـت. زیرا افـراد در 
گذرانـدن اوقات فراغت خود نظیر تفریحات و سـرگرمی، به 

نوعی تابع الزامات فرهنگی- اجتماعی بوده اند. 
واقعیت این اسـت که وجود و اهمیـت اوقات فراغت، هم 
نتیجة رشد صنعت و هم نتیجة  جامعة مصرفی است. فعالیت های 
اوقـات فراغت امروزه از چنان اهمیتی برخوردارند که حتی از 
آن ها به مثابه آینة  فرهنگ جامعه یاد می کنند. به این معنی که 
چگونگی گذران اوقات فراغت افراد جامعه تا حد زیادی معرف 
ویژگی های فرهنگ آن جامعه اسـت. از این نظرگاه، کوشـش 
برای شناسـایی چگونگی گذران اوقات فراغت در یک جامعه 
یا یک گروه اجتماعی حائز اهمیت ویژه ای است. امروزه تعداد 
زیادی از کودکان دوست دارند در فعالیت های ورزشی و رقابتی 
شرکت کنند. کودکان از انجام دادن فعالیت های ورزشی لذت 
می برند و بیشتر عالقه دارند تفریح داشته باشند و بازی کنند 

تا اینکه پیروزی به دست آورند. 
انگیزه هـای ورزش  کـردن عبارت اند از: شـادی و بازی، 
حرفه ای شـدن، تشـویق خانواده و همراهی با دوسـتان. در 

آموزشی
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ایـن میان، عواملی هـم باعث دلزدگی کودک از شـرکت در 
فعالیت های ورزشی می شود که این عوامل عبارت اند از: 

é شکست یا ترس از شکست در مسابقه؛ 
é بازخواست و شرمندگی کودک؛

é احساس اجبار و نظم ارتشی در ورزش؛
é خستگی ناشی از تمرین شدید یا قوانین سخت بازی.

کلیدواژه ها: شنا، ورزش، اوقات فراغت

ضرورت 
فعالیت های فوق برنامه، اعم از آموزشی و غیر آموزشی که 
معموالً در برنامة جوانان قرار می گیرند، چه تأثیری بر گذراندن 
اوق��ات فراغت آنان دارند؟ چگونه این فعالیت ها به موفقیت یا 
عدم موفقیت در گذراندن اوقاتی خوش و سالم منجر می شوند؟  
با توجه به اینکه رویکرد آموزش س��نتی معموالً به گونه ای بود 
ک��ه فعالیت های فوق برنامه را مح��دود می کرد و اصوالً زمانی 
برای آن قائل نمی ش��د و تنها در س��ال های اخیر توجه به این 
فعالیت ها در برنامه های آموزش��ی بیش��تر شده است، بررسی 
اصولی این فعالیت ها و تأثیر آن ها بر تحصیل راه گشا می نماید. 
ع��ده ای معتقدند، زمانی که معموالً ب��ه این فعالیت های 
فوق برنامه اختصاص داده می ش��ود، گاه س��بب کم کاری در 
برنامه های آموزش��ی اصلی می شود. بنابراین به این فعالیت ها 

معموالً به صورت مکمل می نگرند. 
شنا یکی از عالی ترین فعالیت های ورزشی به شمار می آید. 
نه تنها برای س��المت روحی و جسمی بس��یار سودمند است، 
بلکه به دنبال بس��یاری از بیماری ها و در دورة  بازتوانی توصیه 
می شود. شنا فعالیتی هوازی است، چون به دلیل تحرک مداوم 
بدن، ماهیچه ها به طور پیوس��ته و ثابت به اکسیژن نیاز دارند. 
البته وقتی شناگر مشغول انجام شنای سرعت در مسافت کوتاه 
است، ماهیچه ها طبیعتاً به شکل بی هوازی عمل می کنند. شنا 
ه��م مانند دیگر ورزش های هوازی باع��ث کاهش آثار زیان بار 

استرس می شود. 
ای��ن ورزش نه تنه��ا برای عم��وم و برای حفظ س��المت 
عمومی بدن توصیه می شود، بلکه در بیماری های خاصی مانند 
هموفیلی که بیمار نمی تواند فعالیت های پرخطر را انجام دهد، 
موهبتی به شمار می رود. ش��نا یکی از  مناسب ترین ورزش ها 
برای کاهش کمردرد نیز هس��ت و باعث تقویت عضالت کمر 
می شود. شنا را نمی ش��ود تنها یک فعالیت ورزشی به حساب 
آورد. در واقع بیش��تر جنبة تفریحی دارد و یکی از مفرح ترین 

س��رگرمی ها به حس��اب می آید. ش��نا می تواند جنبة کاری و 
حرفه ای نیز داش��ته باش��د. صیادان مروارید و صدف، غواصان 
آم��وزش دیدة نظامی، ناجی��ان غری��ق و فیلم بردارانی که در 

زمینه های آموزشی کار می کنند، از این دسته اند. 

تاریخچه
الف: در جهان

ش��واهد باستان شناسی نش��ان می دهند که قدمت شنا و 
ش��نا کردن به 2500 سال قبل از میالد در تمدن مصر و بعد 
از آن در تمدن های آش��ور، یونان و روم باس��تان باز می گردد. 
آنچه از گذش��تة آموزش ش��نا می دانیم براس��اس یافته هایی 
اس��ت که از حروف تصویری »هیروگلیف« مصریان به دس��ت 
آورده ایم. یونانی های باستان و رومی ها شنا را جزو برنامه های 
مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند و مانند الفبا، یکی از 
مواد درسی در آموزش مردان بوده است. شنا در شرق به قرن 
اول قبل از میالد باز می گردد. ژاپن جایی اس��ت که شواهد و 
مدارکی از مس��ابقات ش��نا در آن وجود دارد. در قرن هفدهم 
به دستور رس��می حکومتی شنا به صورت اجباری در مدارس 

تدریس می شد. 
مسابقات سازمان یافتة ش��نا در قرن 19 میالدی قبل از 
ورود ژاپن به دنیای غرب ش��کل گرف��ت. از قرار معلوم، مردم 
ساحل نش��ین اقیان��وس آرام ب��ه کودکان هنگامی ک��ه به راه 

می افتادند یا حتی پیش تر شنا می آموختند. 
نش��انه هایی از مس��ابقات گاه و  بی گاه می��ان مردم یونان 
باستان وجود دارد. همچنین یکی از مشت زنان معروف یونان 
ش��نا را به عنوان تمرین در برنامة ورزش��ی خود گنجانده بود. 
رومی ها اولین استخرهای شنا را بنا کردند و گفته می شود که 
در س��دة یکم پیش از میالد، گایوس ماسناس، رایزن سیاسی 

سزار آگوست رومی، نخستین استخر آب گرم را ساخت.  
برخی تمایل نداش��تن اروپاییان را به ش��نا در سده های 
میانه ترس از گسترش و سرایت عفونت و بیماری های مسری 
می دانن��د. از ط��رف دیگر، ش��واهدی وجود دارند که نش��ان 
می دهند، در سواحل بریتانیا در اواخر قرن 17 میالدی از شنا 
در آب به عنوان وس��یله ای برای درمان استفاده می شده است. 
البته تا پیش از قرن نوزدهم ش��نا به عنوان تفریح و ورزش در 
میان مردم جایگاهی نداشت. زمانی که نخستین سازمان شنا 
در س��ال 1837 تأسیس شد، در پایتخت بریتانیا یعنی لندن، 
ش��ش استخر سرپوش��یده وجود داش��ت که به تختة شیرجه 
مجهز بودند. در س��ال 1846 اولین مس��ابقة  شنا در مسافت 
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440 یارد )حدود 400 متر( در اس��ترالیا برپا ش��د که بعد از 
آن هر س��اله نیز به  اجرا درآمد. باشگاه شنای »متروپولیتین« 
لندن در سال 1869 تأسیس شد که بعدها به »انجمن شنای 
غیرحرف��ه ای« تغییر نام پیدا کرد که در واقع هیئت رئیس��ة 
ش��نای غیرحرفه ای بریتانیا بود. فدراس��یون های ملی شنا در 
چند کشور اروپایی از سال 1882 تا سال 1889 شکل گرفتند. 

ب: در ایران
تاریخچة ش��نا به عنوان یک ورزش در ایران بس��یار کوتاه 
است. به طور کلی این رشته از ورزش به نسبت دیگر رشته ها در 
کشور ایران چندان پیشرفتی حاصل نکرده است. در حالی که 
به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران که در شمال و جنوب کشور 
به دریا متصل است و هم به دلیل تأکیدات مذهبی، می باید این 

ورزش را مورد توجه قرار می دادند. 
در قدیم مکان هایی ش��بیه استخر سرپوشیده در حمام ها 
می ساختند، به  نام چال حوض. این چال حوض ها، که حداکثر 
از 10 مت��ر تج��اوز نمی کرد، برای ش��نا کردن و آب بازی بود. 
در اطراف چال حوض ها، س��کوهایی به ارتفاع 2تا 3متر وجود 
داشت که از باالی آن به درون آب می پریدند و عملیاتی مانند 
پش��تک وارو انجام می دادند. روشنایی چال حوض ها از سوراخ 
کوچکی که در سقف بود، تأمین می شد. در این گونه آبگیرهای 
غیر بهداش��تی، هیچ گونه مقرراتی وجود نداش��ت و هر کس 
می توانست قبل از استحمام یا پس از آن وارد چال حوض شود 
و به آب بازی و شنا بپردازد که به معنای واقعی هم شنا نبود. 

تا س��ال 1314 در سراسر ایران حتی یک استخر شنا هم 
نبود. فقط در اردوگاه نظامی اقدس��یة  تهران یک استخر برای 
آموزش شنا به دانشجویان دانشکدة افسری ساخته بودند. در 
سال 1314، استخر دیگری در »باغ فردوس« شمیران احداث 
ش��د که به وزارت فرهنگ تعلق داشت. نخستین استخری که 
برای اس��تفادة  ورزش��کاران و تعلیم اصول جدید شنا به  آن ها 
به وجود آمد، در س��ال 1314 در منظری��ة تهران بود که یک 
مربی ورزش خارجی به نام گیبس��ون ب��ر آن نظارت می کرد. 
پایه های ورزش ش��نای نوین در ایران از همان استخر منظریه 

گذاشته شد. 

ورزش شنا
ش��نا مهارت یا ورزش ش��ناور ماندن و حرکت درون آب 

اس��ت. شنا کردن به  معنی حرکت انس��ان یا حیوان بدون هر 
گونه کمک خارجی درون آب اس��ت. آموختن ش��نا عالوه بر 
تقویت جس��م در مواقع اضطراری و افتادن ناگهانی درون آب، 
زندگی انس��ان را نجات خواهد داد. بسیاری از حیوانات هنگام 
تولد و به طور غریزی، قادر به شنا کردن هستند، اما انسان باید 

شنا کردن را بیاموزد. 
یادگیرندگان شنا تمرین های خود را غالباً در استخرهای 
کم عمق و کنار دریاها شروع می کنند. آن ها ابتدا شناور ماندن 
روی آب و س��پس حرکت های پا را می آموزن��د. در پایان نیز 
حرکت های دس��ت را یاد می گیرند. برای ش��نا کردن آسان و 
روان، شناگران در مفاصل اصلی شان به انعطاف پذیری مطلوبی 
نیاز دارند. شنا در نوزادان موجب افزایش هوش، تمرکز حواس، 
هوشیاری و پیشرفت در روابط اجتماعی آیندة آن ها می شود. 
شنا تأثیر مثبتی بر روح و روان نوزادان می گذارد. نوزادانی که 
در ماه های اولیة زندگی، یعنی حدود ش��ش تا ده ماهگی، شنا 
می کنند، احس��اس امنیت، آس��ایش و آرامش بیشتری دارند. 
بچه ها به علت کم بودن جاذبة آب، در آن آزادی عمل بیشتری 
به دست می آورند. آموزش ش��نا به کودکان باید تحت نظارت 

مربی های مخصوص صورت بگیرد. 
 بس��یاری از بچه ها قبل از آنکه بتوانن��د راه بروند، قادر به 
شنا کردن هستند. شنا باعث تقویت ماهیچه ها و افزایش حجم 
ریه می ش��ود. به عالوه، الگوی خواب ش��بانة  کودکانی که شنا 
می کنند، بس��یار منظم می شود. اولین چیزی که بعد از مدتی 
ش��نا می توانید در کودک خود مشاهده کنید، اعتماد به نفس و 
احس��اس استقاللی است که در او رشد می یابد. کودکان شش 
تا ده ماهه قادر هستند در زیر آب به مدت پنج دقیقه شنا کنند 

و نفس خود را نگه دارند. 
همیش��ه این س��ؤال از ط��رف والدینی ک��ه عالقه مندند 
فرزندش��ان ش��نا یاد بگیرند، عنوان می ش��ود که:  »چه موقع 
باید آموزش شنا را ش��روع کرد؟« زمان مناسب برای آموزش 
ش��نا، سن هفت یا هشت سالگي اس��ت. علمای تربیت بدنی و 
متخصصان آموزش شنا، شش سالگی را برای آموزش انتخاب 
کرده اند. وضع مطلوب این   اس��ت که کودک از س��نین پایین 
آموزش را ش��روع کند، ولی در س��نین پایین شنا را به صورت 
فنی یاد نمی گیرد؛ زیرا قدرت درک بعضی از حرکات را ندارد 
و هماهنگی الزم برای انجام یک مهارت )هماهنگی دس��ت  و 
 پای کرال سینه( به سختی انجام می پذیرد. شنا برای کودکان 
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در همة  رشته های شنا، مسابقات در هر دو قسمت مردان 
و زنان به این ش��رح زیر است: در مسابقات شنای آزاد قورباغه 
و پروانه، مس��ابقات با شیرجة شناگر شروع می شود، لیکن در 
مسابقات شنای کرال پشت شناگر ابتدا باید در داخل آب قرار 
گیرد و س��پس با شنیدن صدای استارت، با فشار پاها به دیوار 

استخر، مسابقه را آغاز نماید.
استخرهای شنا براس��اس فعالیت هایی که در آن ها انجام 
می گیرد، باید دارای مشخصات و اندازه ها و ابعاد خاصی باشند. 

انواع استخرها از این قرارند: 

1. استخر آموزشی
این استخرها حداکثر 90 س��انتی متر عمق، 7متر عرض 
و بین 16/6ت��ا 20متر طول دارند. برای ورود به این اس��تخر 
پیش بینی پله با عرض حداقل هفت متر برای کودکان مبتدی 
توصیه می ش��ود. ایجاد دو خط ش��نا در طول استخر با عالئم 
راهنما کمک مؤثری به پیش��رفت روند آموزشی خواهد کرد. 
همچنین، پیش بینی حاش��یه ای به عرض دو متر با کف سازی 
مناس��ب و غیرلغزنده در دور اس��تخر، امکان نرمش و آمادگی 
جس��مانی شناگران خردسال و نیز آموزش های نظری را برای 
آن ها فراهم خواهد س��اخت. ضمناً این حاش��یه امکان کنترل 
و نظارت مربیان را بر ش��نای خردس��االن در داخل آب آسان 

خواهد کرد.  

2. استخر تفریحی
اس��تخر تفریحی ضابطه و معیاری به جز میزان عمق آب 
ندارد. از این رو استخرهای تفریحی را در شکل های متفاوت و با 
تجهیزات و وسایل تفریحی متنوع طراحی و احداث می کنند. 
در چنین استخرهایی، بخش بزرگی از سطح آب تا 80 درصد 
کمتر از 1/7 متر عمق دارد. ناحیة عمیق در این نوع استخرها 
مناسب نصب تخته های شیرجة کوتاه )حداکثر تا یک متر( و 
نصب وس��ایل بازی مانند انواع سرس��ره، نصب موج افکن های 
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زیر س��ه س��ال فقط به صورت به  اصطالح ش��نای سگی است 
که کودک س��ر را بی��رون از آب نگه می دارد و ش��نا می کند. 
رهنمودهای زیادی در مورد زمان و چگونگی شروع ورزش شنا 
وج��ود دارد. این رهنمودها بر اس��اس بهبود عملکرد و عوامل 

خطرزا طراحی شده اند. 

6-2 سالگی
در این دوره الزم اس��ت کودکان بیش��تر در فعالیت های 
ش��ادی آور و فرح بخش ش��رکت کنند. در این سنین کودکان 
توانایی ش��رکت در ورزش های س��ازمان یافته مثل فوتبال را 
ندارن��د. همچنی��ن توانایی حرکتی و تعادل��ی کودکان کامل 
نیست و محدودة توجهشان محدود است. با این حال می توان 
مهارت هایي مثل دویدن، پریدن و ش��نا را به کودک آموزش 
داد. در این س��نین ورزش باید با حداقل آموزش همراه باشد 
و باید از ایجاد رقابت و مس��ابقه بین کودکان جلوگیری کرد. 

هدف اصلی باید لذت بردن از ورزش باشد. 

10-6سالگی
در ای��ن دوره بهبود تعادل و حرکت به دس��ت آمده، ولی 
هنوز هماهنگی الزم بین دست و چشم به وجود نیامده است. 
لذا کودک می تواند به طور محدود در ورزش های سازمان یافته 
شرکت کند. ورزش هایی مثل ژیمناستیک، شنا، تنیس برای 
کودک 10-6 س��اله مناسب هس��تند. در این سنین تأکید بر 
آموزش تکنیک اس��ت و باید به رقابت و مسابقه کمتر اهمیت 

داده شود. 

انواع شنا
ش��نا از جمل��ه ورزش های م��ورد توجه همگان اس��ت و 
ماهیت آن به نحوی اس��ت که موجب ایجاد حالت اس��تراحت 
در عضالت و مغز می شود. آموزش شنا برای همة  افراد در هر 
سنی واجب به نظر می رسد؛ زیرا به کمک آن انسان می تواند در 
مواقع ضروری خود را از غرق ش��دن در آب نجات دهد. هدف 
اصلی شنا طی مسافتی در داخل آب است که به وسیلة حرکت 
منظم دس��ت و پا و بدن انجام می ش��ود و عمدتاً در اس��تخرها 

یا دریاچه ها صورت می گیرد. از ش��ناهای تخصصی 
می توان کرال س��ینه، کرال پشت، شنای قورباغه و 

پروانه را نام برد. 
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مکانیکی و ورزش��ی غواصی است. کف اس��تخرهای تفریحی 
باید دارای ش��یب مالیم باشد و ش��یب از هفت درصد تجاوز 
نکند. پیش بینی س��کویی به عرض حداقل دو متر در حاشیة 
استخر های سرپوشیده و چهار متر در حاشیة استخرهای روباز 

برای استراحت شناگران و نظارت ناجیان ضروری است. 

3. استخر  حرفه ای
مقررات و ضوابط حاکم بر اس��تخرهایی ک��ه برای انجام 
مسابقات در نظر گرفته می شوند، به گونه ای است که استفاده 
از این گونه اس��تخرها برای س��ایر ورزش های آبی امکان پذیر 
نیست. با توجه به فواصل استاندارد و رسمی در مسابقات شنا، 
طول استخر باید مضربی از 100 باشد که طول 50 متر برای 
برگزاری مسابقات ترجیح داده می شود. استخرهای مورد نیاز 
برای مقاصد تمرینی یا مسابقات غیر رسمی ممکن است طولی 

برابر با 33/33، 25، 20، 16 و حتی 2/3 متر داشته باشند. 
عرض استخرهای مس��ابقه با توجه به تعداد خطوط شنا 
تعیین می ش��ود. عرض خطوط شنا برای مسابقات داخلی دو 
متر و برای مسابقات بین المللی تا 2/5 متر پیش بینی می شود. 
معم��والً خطوط ش��نای کناری نیم متر از لبة اس��تخر فاصله 
دارند. به گونه ای که برای یک استخر 6خطی 13متر مورد نیاز 
است. اس��تخرهای کمتر از 6 خط برای مقاصد تمرینی به کار 

می روند. 

4. استخر چند منظوره
ب��ا در نظر گرفت��ن تمهیدات��ی در مقاطع اس��تخرهای 
مس��ابقه ای و تمرین��ی، ام��کان برگزاری س��ایر ورزش های 
آبی تا ح��دود زیادی فراهم می ش��ود . به گونه ای که رعایت 
عمق و ش��یب مجاز در کف استخرها و بهره گیری از تقسیم 
کننده های شناور، قابلیت بسیار خوبی برای افزایش کارایی و 
تبدیل آن به استخرهای چند منظوره به وجود خواهد آورد. 

5. شنای گروهی و نمایشی
ش��نای گروهی که به صورت نمایش��ی برگزار می ش��ود، 
یکی از رش��ته های نوین و موفق در ورزش های آبی است که 
طرف داران زیادی بین جوانان دارد. این ورزش دسته  جمعی 
ب��ه 2/7 متر عمق و س��طح آبی مع��ادل 8×10متر نیاز دارد 
که به تناس��ب افزایش تعداد شناگران، به مساحت بیشتری 
نیاز خواهد بود. در بازی های المپیک، این رش��تة ورزشی در 
اس��تخرهای 50 متری برگزار می ش��ود. بهترین محل برای 
تماشای مسابقات آبی طرفین اس��تخر است. در استخر های 
روباز محل قرارگیری تماشاچیان باید دارای سایه بان باشد یا 
در جهت مناسبی نسبت به نور خورشید ساخته شده باشد. 

فواید شنا
 دالیل بس��یاری وجود دارد که شما را به استخر نزدیک 
کن��د. اول اینکه ش��نا ورزش��ی اس��ت که برای قلب بس��یار 
س��ودمند است و اگر در حین انجام آن شدت حرکاتتان زیاد 
باش��د، کاماًل می توانید آن را با دویدن در یک سطح مقایسه 
کنی��د. از آنجا که در این حرکات، هم قس��مت های باالتنه و 
هم قس��مت های پایینی بدن در آب حرکت می کند، می توان 
گف��ت که ماهیچه ها و عضالت حتی بیش��تر از دویدن فعال 

هستند. بنابراین شما کالری بیشتری خواهید سوزاند. 
از س��وی دیگر، ش��نا ق��درت بدنی را افزای��ش می دهد. 
ممک��ن اس��ت پس از اولین روز ش��نا در گ��ردن و بعضی از 
عضالت بدنی فرد، احس��اس کوفتگی ایجاد ش��ود. دلیل این 
موضوع آن   است که تا به حال چنین فشاری به عضالت وارد 
نش��ده اس��ت. به همین دلیل تکرار چندین دوره شنا، باعث 
قوی تر شدن شانه ها و همین طور ماهیچه های پشت می شود. 
محققان و متخصصان دریافته اند، ش��نا ورزشی است که 
اس��ترس و فش��ارهای عصبی را کاهش می دهد و در درمان 
بیماری ه��ای روحی نیز مؤثر اس��ت. به عالوه، حرکات ورزش 
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ش��نا ش��دت کمی دارد؛ بنابراین برای بیمارانی که مشکالت 
مفصل��ی دارند، به ویژه کس��انی که دارای بیماری دیس��ک، 
س��یاتیک یا پوکی استخوان هستند، بس��یار مفید است. اگر 
ش��ما ورزش هایی می کنید که روی عضالت و مفصل هایتان 
فش��ار زیادی وارد می ش��ود، مانند تنیس، دو و کشتی، شنا 
می تواند برای بدنتان بسیار مفید باشد و فشار وارد بر عضالت 

را کاهش دهد. 

نتیجه گیری
فراغت سه کار عمده دارد: آرمیدن از خستگی، رشد آزاد 
به منظور جبران محدودیت های بدنی و ذهنی زندگی مدرن، 
و تفری��ح که از مالل زندگ��ی بکاهد )مک دانال��د، 1960(. 
فراغت شامل فعالیت هایی جدا از اجبارهای شغلی، خانوادگی 
و اجتماعی است و در آن فرد فقط به میل خود عمل می کند 
)دو سازیه، 1967(. فراغت پدیده ای ذهنی و روانی و حالتی 

برای روح است که الزاماً به وقت اضافی ارتباط ندارد. 
ورزش و تفریحات س��الم، کمبودهای جسمانی و روانی 
را رف��ع و درمان می کنند. تربیت بدنی و ورزش، گذش��ته از 
جبران ضعف ها و حفظ تندرستی افراد، آنان را برای زندگی، 
تالش و تحقق اهداف مش��ترک آماده می س��ازد. استفاده از 
ب��ازی در اوقات فراغ��ت فرصتی برای پیش��رفت فرد فراهم 
می آورد. دانش��مندان و متفکران ام��روزی اعالم کرده اند که 
تفریح و چگونگی گذراندن اوقات فراغت وسیلة مؤثری برای 
پرورش قوای فکری، جسمی و اخالقی، رشد شخصیت، بروز 
خالقیت اف��راد و عامل مهمی برای جلوگی��ری از رفتارهای 

ناپسند اجتماعی به حساب می آید. 
بنابرای��ن این اوقات را باید پایه و اس��اس و قدمی مؤثر 

برای داشتن یک اجتماع سالم، پاک و تندرست دانست. 
 رس��ول اک��رم)ص( فرمودند: »بهترین س��رگرمی مؤمن 
شنا کردن اس��ت.« پس برای مسلمان، شنا بهترین تفریحی 

است که در اوقات فراغت می تواند به آن بپردازد. ورزش هایی 
که دارای ویژگی ش��دت باال و مدت طوالنی هستند )دویدن 
طوالنی(، ورزش هایی که زیر اش��عة خورشید انجام می شوند 
)ورزش های خارج س��النی(، ورزش های��ی که در محیط های 
بس��ته بدون تهویة مناس��ب و تجهیزات خنک کننده انجام 
می ش��وند و ورزش های��ی که به عل��ت پر برخورد ب��ودن، به 
تجهی��زات محافظتی نیاز دارند )بوکس و فوتبال آمریکایی(، 
در فصل گرما مناسب نیستند. لذا به جای دویدن طوالنی مدت 
یا ورزش های مشابه آن، مانند دوچرخه سواری یا راه پیمایی 
در یک دورة  طوالنی در ساعات گرم روز، همین فعالیت ها را 
می توان در چند دورة کوتاه مدت و با فاصلة زمانی مش��خص 
در روز انجام داد. در ضمن، به کسانی که مستعد گرمازدگی 
هستند، مانند افراد چاق یا تمرین  نکرده ها یا بیماران خاص، 
توصیه می ش��ود ترجیحاً شنا در سالن سرپوشیده را انتخاب 
کنند و ورزش های کوتاه مدت را )چه با شدت باال یا با شدت 

پایین( برگزینند. 
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اشاره
اگر کودک شما دانش آموز است، احتمال دارد که هنگام 
ورزش دسـته جمعی سـازمان یافته آسـیب  ببیند. هرساله 
چهـار میلیـون کودک زیر 15 سـال در زمین هـای بازی در 
تیم های ورزشـی، از لیگ های کوچک گرفته تا مدرسه های 

حرفه ای ورزشی آسیب  می بینند. 
در ورزش های مشارکتی خطرات حتمی و مسلمی وجود 
دارد اما چون محیط های ورزشـی متعادل و دارای مدیریت 
خوب، زمینة مناسـبی برای رشـد طبیعی بچه ها و رشـد و 
توسعة فیزیکی، احساسی و اجتماعی آن ها فراهم می آورد، 
نمی توان از این ورزش ها چشـم پوشید. لذا والدین، مربیان 
و ناظـران برنامه هـای ورزشـی وظیفه  دارند تـا حد امکان 
جّوي سـالم و ایمن برای بازی کودکان ایجاد کنند. البته در 
مطمئن ترین حالت ها هم اتفاق هایي می افتد و بچه ها ممکن 
اسـت آسـیب ببینند. آگاهی از  انواع آسیب های متداول و 
اینکـه چرا و چگونه کـودکان صدمه می بیننـد، به والدین، 
مربیان و دیگر گروه های مسـئول کمـک می کند که به طور 

سنجیده ای از صدمه دیدگی ها پیشگیری کنند.

آموزشی

 
بیشـترین آسیب های ورزشـی بچه ها چه 

هستند؟
رگ به رگ ش��دن، در رفتگ��ی، کوفتگی، خراش��یدگی و 
پارگی بیش از 60 درصد صدمات ورزش��ی کودکان را شامل 
می ش��وند. جای تعجب است که س��هم شکستگی استخوان 
در می��ان این صدمات کمتر از 15 درصد اس��ت. معموالً هم 
کودکان کم سن و سال تر کمتر به سختی دچار آسیب می شوند. 
این نیز درس��ت اس��ت که کودکان دارای رش��د سریع تر، در 
ناحیه های رش��د استخوان )زانو، پاش��نه، شانه، آرنج، مفصل 
ران و پش��ت( بیشتر مس��تعد صدمه دیدن هستند. رشد در 
باالترین و پایین ترین انتهای طولی اس��تخوان های اس��کلت  
رخ می دهد. از حدود یک و نیم تا دو و نیم س��انتی متر پایین تر 
از انتهای اس��تخوان ها، مرکز رشد استخوان است؛ جایی که 
س��لول های غضروف مانند سخت تر می شوند و در نهایت تودة 
اس��تخوانی را می سازند. این ناحیه آسیب پذیر و ضعیف ترین 
قسمت اسکلت است و بیشترین آمادگی را برای صدمه دیدن 

دارد؛ به خصوص در کودکانی که در سن بلوغ هستند. 
اگر ناحیة صدمه دیده  به طور صحیح ش��ناخته و درمان 
نشود، آسیب دیدگی ممکن است به دردهای مزمن، دردها و 
ورم های مفصلی، و در بدترین حالت به بدش��کلی استخوان و 

رشد ناصحیح و کوتاه  ماندن آن بینجامد. 

علـت صدمه دیدگی های ورزشـی کودکان 
چیست؟

به خاط��ر طبیعت خاص ک��ودکان که س��بب رفتارهای 
خودبه خ��ودی و غی��ر ارادی آن ها می ش��ود، حتی با محدود  ترجمه: الهه نظری

دبیر تربیت بدنی سبزوار
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ک��ردن می��زان جنب و جوش و کنترل آش��فتگی بازی آن ها، 
جای تعجب نیس��ت که باز هم زمین بخورند، به هم برخورد 
کنند یا دچار پیچش عضو ش��وند. بدیهی است که این موارد 
موجب در رفتگی، رگ به رگ ش��دن، کوفتگی و خراشیدگی 
می ش��ود. اما بعضی ورزش ها صدمه های مخصوص به خود را 

دارند. 
فوتبال محبوب ترین ورزش در جهان اس��ت. و بیشترین 
رشد ورزش تیمی را در آمریکا دارد. آسیب دیدگی  های شایع 
در می��ان بازیکن��ان فوتبال ک��ه اغلب در اث��ر برخورد توپ، 
افتادن، یا برخورد با بازیکنان دیگر پیش  می آید، غالباً شامل 

کوفتگی زانو، قوزک پا، و صدمات ساق پاست. 
ژیمناس��تیک ورزش��ی روبه  رش��د در آمریکاس��ت و با 
یک برنامة سلس��له وار از س��ه س��ا لگی آغاز می شود. در این 
ورزش خطر صدمه دیدن متناس��ب است با مهارت ورزشکار 
و بیشترین آس��یب دیدگی ها در جریان حرکت های زمینی و 
چرخش��ی به وجود می آید. آس��یب های دیگر در کار با میلة 
بارفیک��س و یا میله های پارالل ایجاد می ش��وند. بیش��ترین 
صدمه های معمول در ژیمناس��تیک دردهای س��تون فقرات 

هستند. 
از س��وی دیگ��ر، تجهیزات زمین ب��ازی به طور تخمینی 
س��بب 125هزار صدمة ورزشی در سال می شوند. سه چهارم 
هم��ة صدمه های زمین  بازی در اثر حرکات چرخش��ی اتفاق 
کلنگی( یک چهارم  می افتند. صدمات لغزش��ی و پرش��ی )االاّ

باقی مانده را شامل می شوند. 

چگونه می توانم از کودکم در برابر صدمه های 
ورزشی محافظت کنم؟

اگرچ��ه والدی��ن ممکن اس��ت ق��ادر نباش��ند از صدمة 
ورزش��ی جلوگیری کنند، اما می توانن��د صدمات جدی را با 

پیشگیری های مقدماتی و سنجیده به حداقل برسانند. 
é انتخاب ورزش متناسب با کودک: هنگام انتخاب یک 
رش��تة ورزش��ی برای کودکتان، س��طح بلوغ فیزیکی و رشد 
جس��می او را در نظ��ر بگیری��د. معموالً ورزش ه��ای رقابتی 
کودکان را مطابق با س��ن  آن ها و نه مطابق با مهارت  جسمی 
آن ه��ا س��ازمان دهی می کنند. کودکانی که رش��د جس��می 
کمتری دارند، در خطر آس��یب  دیدن هستند، زیرا آن ها باید 
با همتاهایی که از خودشان بزرگ تر و قوی ترند، رقابت  کنند. 
é اهمیت ندادن به بردن مس��ابقه: ک��ودکان باید درک 
کنن��د که در مرحلة اول برای س��رگرمی بازی می کنند و در 

مرحلة دوم ممکن است نتیجة مسابقه اهمیت داشته باشد.
والدینی که ب��ه بردو باخت اهمیت می دهند، به کودکان 
فش��ار روح��ی وارد می کنند و ش��ادی و لذت��ی را که آن ها 
می توانند در جریان یک بازی اش��تراکی داش��ته باش��ند، از 
آن ها می گیرند. کودکی که زیر فش��ار روحی است، نسبت به 
کودکی که با اطمینان ناشی از برخورد مثبت و دلگرم  کنندة 
بزرگ ترها وارد میدان بازي می شود، بیشتر در معرض صدمه 

و آسیب  قرار می گیرد. 

منبع
www.hands-on-healing.com/children.htm

آگاهی از  انواع آسیب های 
متداول و اینکه چرا و چگونه 

کودکان صدمه می بینند، به 
والدین، مربیان و دیگر گروه های 
مسئول کمک می کند که به طور 

سنجیده ای از صدمه دیدگی ها 
پیشگیری کنند
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مــعــرفــي 
کتاب
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ـــــی  ـــۀ  ورزش ـــذی ـــغ ت
»ویژۀ کسب مدال طال «

نویسنده: گلن کاردول
مترجمان: دکتر عباسعلی گائینی و دکتر رضا نوری

در س��ال های اخی��ر اخت��الف نظره��ای بس��یاری بین 
متخصصان  تغذیة ورزش��ی و فیزیولوژیست های ورزشی در 
م��ورد مصرف مکمل های غذایی توس��ط ورزش��کاران وجود 
داش��ته اس��ت. هر کدام از آنان دالیل علمی و عملی خود را 
دارند. در این زمینه منابع و کتاب های متفاوتی تهیه و تألیف 
شده اند. اما به نظر می رسد کتاب »تغذیة ورزشی )ویژة کسب 
مدال طال( تا حدودی به این اختالف نظرها پایان می بخش��د 
و به بسیاری از س��ؤاالت ورزشکاران و حتی دانشجویان علم 

تربیت بدنی پاسخ می دهد. 
کت��اب مذکور را گلن کاردول تألیف کرده که خود یکی 
از متخصصان تغذیه ورزش��ی است. نام برده در تغذیة ورزشی 
بیش از 25 س��ال س��ابقة کار علمی و عملی با ورزش��کاران 
نخب��ه و غیر نخبه دارد. او از س��ال 1986 تاکنون مش��اور و 
همراه همیش��گی ورزشکاران در هر س��طح بوده و دوره های 
آموزش��ی زیادی را برای مربیان آمادگی جس��مانی و تمرین 
دهنده های شخصی طراحی و تدریس کرده است. گلن یکی 
از نخس��تین متخصصان تغذیة ورزشی در استرالیاست و در 

دانشگاه »ادیت کوان«، گروه تغذیة ورزشی را تأسیس کرده 
اس��ت. همچنین، مدت 14 سال مش��اور تغذیة ورزشی لیگ 
برتر راگبی در اس��ترالیا بوده و مق��االت زیادی دربارة تغذیة 

ورزشی برای مجالت و روزنامه های حرفه ای نوشته است. 
گل��ن در این کتاب کوش��یده اس��ت از آخرین اطالعات 
تغذیة ویژة عملکرد ورزش��ی موفق اس��تفاده کند. این کتاب 
مس��ائل گوناگون وابس��ته به تمرین و مس��ابقه - از کاهش 
وزن ت��ا افزایش وزن و از تغذیة  پیش از مس��ابقه تا بازیافت 
پ��س از آن - را به هم ارتباط می ده��د. در هر بخش کتاب، 
علوم ورای تغذیة ورزش��ی با نکته های کاربردی که از سوی 
ورزشکاران به کار می روند، مطرح می شوند. همان طور که در 
بخش��ی از پیش گفتار کتاب از زبان یکی از دوس��تان نزدیک 
گلن به نام لوبیز بروک آمده است، کسانی که گلن را از نزدیک 
می شناس��ند و با او معاش��رت دارند، می توانند افکار و الگوی 
صحی��ح برآمده از صفحات کت��اب را درک و خود را در حال 

مطالعة کار و افکار گلن تصور کنند. 
نکته ای که به گیرا ب��ودن مطالب کتاب می افزاید، نبوغ 

ناهید کریمی
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 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
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خارق العادة گلن در برگزیدن پیام های کلیدی و ساده کردن 
آن هاست. ظاهراً نویس��ندة  این کتاب عالوه بر دارا بودن فن 
بی��ان خوب، معلم خوبی نیز هس��ت. راه و روش��ی که گلن 
ب��رای نوش��تن این کتاب انتخ��اب کرده، در ن��وع خود ویژه 
اس��ت. او دربارة مفاهیم و اصول تغذیة ورزش��ی در حد الزم 
بح��ث می کند اما ن��وآوری اصلی اش این اس��ت که تغذیه را 
نکته به نکته و به شکل کاربردی در زندگی معمولی و ورزشی 
ورزش��کار ش��رح می دهد و از ذکر جزئیات به شدت اجتناب 

می ورزد. 
 »Gold Medal NUTRITION «کتاب با نام اصلی
توسط مؤسسة انتشاراتی معتبر جهان، »هیومن کنیتکز« در 
سال 2006 چاپ و منتشر شده است. مترجمان کتاب، آقایان 
دکتر گائینی، اس��تاد دانش��گاه تهران و دکتر نوری، استادیار 
پردیس کیش دانشگاه تهران، معادل فارسی »تغذیة ورزشی، 

ویژة کسب مدال طال« را برای این کتاب انتخاب کرده اند.
کتاب به 3 بخش و 12 فصل تقس��یم شده است. بخش 
اول با عنوان »اصول و تغذیة ورزشی ویژة ورزشکاران« دارای 
پن��ج فصل، بخش دوم با عنوان »انتخ��اب غذاهای کاربردی 
وی��ژة تمرین و مس��ابقه« دارای پنج فصل و بخش س��وم با 
عنوان »کنترل وزن ویژة ورزشکاران« دارای دو فصل است. 
دکتر گائینی که تخصص فیزیولوژی ورزشی دارد و خود 
یکی از منتقدان استفاده از مکمل ها توسط ورزشکاران است، 
در مقدمة کتاب می گوید: از ویژگی های منحصر به فرد کتاب 
آن اس��ت که نویسنده بدون تعصب و پیش داوری و بر اساس 
اطالعات ش��خصی و پژوهشی و تجربه های گران سنگ خود، 
مباح��ث روز تغذیه را بیان می دارد. مکمل ه��ا را به اختصار 
بررس��ی می کند و چالش های دی��روز و امروز و متداول ترین 
آن ها را به بحث می گذارد. به بیان دیگر، عقاید سپید و سیاه 
دربارة مکمل ه��ا را نقد می کند و بر کاربرد احتمال آن ها در 

موارد خاص تأکید دارد.«
چون کتاب عنوان تغذیة ورزش��ی ویژة کسب مدال طال 
را یدک می کش��د در نگاه اول به نظر می رس��د که برای افراد 
عادی و ورزشکاران تفریحی کاربردی نداشته باشد اما از نظر 
مترجمان، با ورود به مباحث کتاب این نکته روش��ن می شود 
ک��ه کتاب برای همگان کاربرده��ای فراوانی دارد. این کتاب 
به خوبی ما را راهنمایی می کند که به شنیده ها اکتفا نکنیم و 
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توصیه ه��ای غیر علمی مراجع نامعتبر را نادیده بگیریم؛ به ادعاهای 
تبلیغی برچس��ب غذاها و مکمل های ناشناخته پاسخ ندهیم و فقط 
توصیه های مراجع شناخته شده را بپذیریم. نویسنده در مقدمة خود 
آورده اس��ت: »امروزه، چیزهای زیادی ب��رای آموختن وجود دارند. 
اکنون، همة ورزش��کاران نخبه، خدم��ات و توصیه های متخصصان 
تغذیة ورزشی را متناس��ب با رهنمودهای این کتاب به کار می برند. 
ای��ن رهنمودها، بهترین مطالبی هس��تند که می توان در یک کتاب 
ارائه کرد. زیرا ورزشکاران تفاوت های قابل توجهی با هم دارند. پایش 
ویژه از س��وی متخصص تغذیة ورزشی و نیز رهنمودهای برگرفته از 

تجربة افراد در یک جلسة تمرین بسیار ارزشمند خواهد بود.«
بخش پایانی نگرانی بیش��تر ورزش��کاران را پوشش می دهد: در 
ص��ورت ل��زوم، ذخایر چربی ب��دن را چگونه کنت��رل کنیم و عضله 
بسازیم. برای بیشتر ورزشکاران، شاید این سخت ترین موضوع باشد؛ 
چرا که به نظر می رس��د بدن مقدار چربی الزم برای ذخیره شدن را 
می شناس��د. این مقدار چربی بدن، چربی ایده آلی نیست که مربیان 
و ورزش��کاران در ذه��ن دارند. گاهی وقت ها، ورزش��کاران باید حد 
اعت��دال را بپذیرند؛ زیرا کس��ب وزن عضالني زیاد می تواند عملکرد 
را بدتر کند. به نظر می رس��د افزایش تودة عضالنی کار ساده ای باشد 
اما بس��یار سخت است و تغذیة مناس��بی که بتواند این امر را میسر 

کند، محدودیت دارد. 
نخس��تین ویرایش این کتاب که در س��ال 1996 نوش��ته شده 
اس��ت برای دانشجویانی که به دنبال تشریح سادة مبانی تغذیة ویژة 
عملکرد ورزش��ی بودند، در ش��مارگان محدود منتش��ر شد. کتاب 
به سرعت مش��هور ش��د؛ به گونه ای که ویرایش های دوم و سوم آن 
به ترتیب در سال های 1999 و2003 انتشار یافتند. مطالعه کنندگان 
می گفتند؛ ب��ه این کتاب عالقه دارند؛ زیرا برخالف اغلب کتاب های 
درس��ی، ب��رای مطالعه و درک مطالب س��اده و جالب بود و مس��یر 
میانبری به نکته های کلیدی داش��ت. با بین المللی ش��دن جذابیت 
کتاب، چهارمین ویرایش آن برای همة دانش��جویان تهیه ش��د. اگر 
چه نویسندة این کتاب استرالیایی است اما اصول آن جهانی هستند 
و در نگارش آن از پژوهش های انجام شده درسراسر دنیا بهره گرفته 

شده است. 
مطالع��ه کنندگان��ی که خواهان کس��ب اطالع��ات عمیق تر و 
بیش��ترند، می توانند از منابع پیش��نهاد ش��ده در پای��ان این کتاب 

استفاده کنند. 
  


