
 تربیت بدنی، حرکت و سواد بدنی 
 زيربنای موّفقیت ورزشی برای ورزشكاران خردسال 

 ورزش دانش آموزی، پايه و اساس ورزش يك کشور است

IS
SN
:1
73
5-
49
00

۶۹

w w w . r o s h d m a g . i r

 فصلنامــة آموزشــی، تحليلــی و اطالع رســانی  بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان 
بيســتم   دورة  آمـــوزش وپـــــرورش   وزارت  کـارشنــاســــان  و 
   شــمارة ۲   زمســتان ۱۳۹۸  ۶۴ صفحــه    ۳۶۰۰۰ ريــال    پيامــك: ۳۰۰۰۸۹۹۵ 



صفحۀ   44 را مطالعه کنید صفحۀ   20 را مطالعه کنید



جامعة سالم و ورزش دانش آموزي/ یادداشت سردبیر/ 2
میزگرد ورزش و خانواده/ عباس قشمي میمند/5

تربیت بدني، حركت و سواد بدني/ دكتر جواد آزمون/ 12
استفادة مناسب از فّناوري آموزشي در تربیت بدني/ دكتر محسن حالجي، دكتر عباس بي نیاز/ 16

ارتباط بین فعالیت بدني، شركت در كالس هاي تربیت بدني و انزواي اجتماعي در نوجوانان / حجت 
صادقي خلیل آباد، مریم مرادیان/ 20

بررسي و ارزیابي نحوة تحقق اهداف باالدستي در حوزة تربیت بدني/ رضا مشهدي غالم قوشچي، عزیز 
علي خاني/24

ورزش دانش آموزي، پایه و اساس ورزش یك كشور است )گفت وگو با اكبر ایرانمنش(/  عباس قشمي 
میمند/ 28

بررسي ورزش مدارس در سال 2015 در سطح ملي )ورزش ولز(/ مترجمان: امین مهرابي، فاطمه امیر 
عضدي، مریم امیر عضدي/ 34

تمرین قدرتي نوجوانان/ شریف بیگي/ 42
عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشي درون مدرسه اي/امین اماني، مژگان رعنایي/ 44

نقش فعالیت بدني و تغذیة سالم در جلوگیري از بلوغ زودرس در دختران/ امین حمید وند/ 47
سالن هاي ورزشي باید تبدیل به كالس درس تربیت بدني شوند )گفت وگو با معاون تربیت بدني و 

سالمت استان گلستان(/ عباس قشمي میمند/ 50
زیر بناي موفقیت ورزشي براي ورزشكاران خردسال/ مطلب نادریان شاد/ 56

فیزیولوژي ورزشي و فعالیت بدني )جلد1(/ افسانه محمدي/ 62

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی
دفتر  انتشارات و فناوري  آموزشی

مـدیر مسـئول: مسعود فیاضي
سـردبیر: دکتر عباسعـلی گائینی
مـدیر داخـلي: افسانه محمدي
هیئت تحــریریه: 
دکترجـواد آزمــون، دكتر امـیـر حسیني،
دکتر محسن حالجی، دكتر مهرزاد حمیدي،
 دکتر  حمید رجـبی، جمشـید رمضانی،
دکتر علیرضا رمضانی،   دكتر محمدحسین علیزاده، 
ـلی گائینی، افسانه محمدی دکتر  عباسع
ویراسـتار: مرتضي حاج علي فرد
طـراح گرافیک: نوید اندرودی
www.roshdmag.ir

Tarbiyatbadani@roshdmag.ir

نشانی مجله: تهران صندوق پستی: 15875-6585
دفتر مجله: )داخلی 374( 021-88831161   
امور مشتركین: 021-88867308
صندوق پستي: 158753331

چاپ و توزيع: شركت افست 
شمارگان: 3000 نسخه

مجلة رشد آموزش تربيت بدنى، مقاله هايى را مى پذيرد كه در زمينة تربيت بدنى و ورزش با تأكيد بر آموزش بوده و قبًال در جاى ديگرى چاپ 
نشده باشد.

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

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

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

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

نويسنده يا مترجم است.
* مشخصات فرستندة مقاله باید شامل نام و نام خانوادگى، ميزان تحصيالت، شغل، آدرس دقيق پستى و شمارة تماس باشد.

* مجله از بازگرداندن مطالبى كه براى چاپ مناسب تشخيص داده نمى شود، معذور است.

فصلنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی براي معلمان، مدرسان و دانشجویان
دورۀ  بیستم/ شــــمارۀ۲/ زمستان ۱۳۹۸

۶۹



يـــادداشـــت
سردبير

|  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیستم|  شمارۀ2|  زمستان 1398| 2

در سـه دهـة اخیـر، آرایه هـای زندگـی آن قـدر دگرگـون 
شـده که سـبک زندگی همـگان به ویـژه کـودکان و نوجوانان 
رشـد  اسـت.  داده  قـرار  تحت تأثیـر  به شـدت  را  جوانـان  و 
حیرت انگیـز فّناوری هـا و دسترسـی ریـز و درشـت جامعـه 
بـه آن هـا، تقریبًا فرصـت اندیشـیدن را به کمترین حـّد خود 
رسـانده اسـت و به تدریج شـرایطی به وجود می آیـد که انجام 
»کار عمیـق« کـه از ویژگی هـای انسـان فعـال اسـت، رنـگ 
می بـازد. خردمندان همة جوامع »رشـد انفجـاری فّناوری های 
اطالعـات و ارتباطـات« را زمینة دگرگون شـدن پرسـش های 
بنیـادی انسـان قلمـداد کرده انـد و از خـود پرسـیده اند کـه 
»مـا کـه هسـتیم و چگونه بـا یکدیگـر ارتبـاط برقرار 
می کنیـم؟« ارتبـاط، اسـاس تعامل انسـان با انسـان 
بـوده و هسـت، ولی دنیـای دیـروز ریشـه در ارتباط 
رو در روی آدمیـان داشـت و بـرای اندیشـیدن و تبـادل 
پیـام فرصـت زیـادی به آنـان مـی داد. اندیشـه ای که 
در ذهـن کسـی ریشـه می دواند تـا مطرح شـدن، به 
بحث گذاشـته شـدن و به نتیجه رسـیدن، 
زمانـی طوالنـی می طلبیـد و پاالیـش تفکر 
در این مسـیر به نو شـدن افکار صاحب اندیشه 
و مخاطبـان آن می انجامیـد. سـرعت ارتباط بسـیار کند، ولی 
انتقال ارتباط به درسـتی انجام می شـد و بشـر را َلختي فرصت 
بازنگـری بـود تـا ذهـن، همیشـه فّعـال بمانـد. که پیامـد آن 
تفکـرات صحیـح فلسـفی، اتخـاذ روش هـای صحیـح در باب 

تعلیم وتربیـت و آموزش وپـرورش بـود.
امـروزه، فراوانـی اطالعـات، پیام هـای دریافتـی و ارسـالی از 
شـبکه های اجتماعـی تقریبًا باعث شـده اسـت تـا »اتاق های 
فکـر« کمتـر برپا شـود و همچـون دیـروز »ظرفیـت تمرکز« 
بـر کار و اندیشـه نضج نگیرد. بشـر امـروز، صبح کـه از خواب 
سـر برمی دارد، بیش از هر کاری به سـراغ یک رسـانه )بیشـتر 
تلفـن همـراه( مـی رود تـا نامه هـا، پیام هـا و اخبـار دریافتی را 
مـرور کنـد و بعـد بـه برخـی پاسـخ دهـد و برخـی را ذخیره 
کنـد تـا در آینـده در وقـت مناسـب بـه سـراغ آن هـا بـرود. 
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همیـن موضـوع باعـث شـده اسـت تـا دسـتیابی 
کل افـراد جامعـه بـه اطالعـات و توانایـی آنـان 
در برقـراری ارتبـاط بـا سـایرین تـا حـّد زیـادی 
افزایـش یابـد. بـا توجه به آخریـن آمارهـا، هر فرد 
از اقشـار جامعـه به طـور میانگیـن 4/7 سـاعت در 
شـبانه روز به طـور فعـال بـا دسـتگاه های فّنـاوری 
مـدرن )تلفـن همـراه و رایانه های همراه( سـروکار 
دارد و همه جـا، از خانـه گرفتـه تـا مدرسـه و اداره 
)حتـی هنگام کارهـای تفریحی مثل پیـاده روی یا 
رانندگـی، در کالس درس، در نشسـت های علمی، 
در مهمانی هـا و ...( بـا آن هـا وقـت می گذرانـد و 
بـه نظـر می رسـد ایـن بدتریـن عادتـی اسـت که 
گریبان انسـان فعال دیروز و بشـر منفعـل امروزی 
را چنـان گرفتـه کـه فرصـت زندگـی لذت بخـش 
را از او سـلب کرده اسـت و بسـیاری، این شـرایط 
را بـه »زمسـتان اندیشـه« تشـبیه کرده انـد کـه 
خالقیـت )creativity( در آن زاییـده نخواهد شـد، 
رشـد نخواهـد کرد و گسـترش نخواهـد یافت و به 

قـول سـعدی علیه الرحمئ: 
زمستان است و بی برگی، بیا ای باد نوروزم 
بیابان است و تاریکی، بیا ای قرص مهتابم

ممکـن اسـت در پاسـخ گفتـه شـود بـه برکـت 
همیـن فّناوری هاسـت که خـزان دیـروز اطالعات 
جایش را به بهاری سرسـبز و خرم و پر از اطالعات 
رنگارنگ داده است و انسان به طرفئ العینی از آنچه 
در اقصـی نقـاط دنیـا رخ می دهـد مطلع می شـود 
و خـود را بـا آن هماهنـگ می کنـد و ایـن خودش 
همـان خالقیـت اسـت. برای ایـن گـروه و تفکری 
کـه دارند نیـز باید احترام قائل شـد، ولی سـرگرم 
شـدن به ایـن دسـتاوردهای علمی صرفًا توانسـته 
سـبک زندگی انسـان را دگرگون کنـد و از زندگی 
پرتحـرک دیـروز، کـه زندگـی بانشـاطی را با خود 
داشـت، بـه زندگـی سـاکن اّمـا پـر از حواس پرتی 
امـروز تغییـر وضعیـت دهـد؛ در حالی کـه عالمان 
و فالسـفه در اَزمنـة گذشـته می کوشـیدند »درک 
مـا از ناخـودآگاه را تغییـر دهنـد« کـه ایـن هدف 
بـه فکـری عمیق تـر و دقیق تـر از آنچـه در زندگی 
پرهیجـان تمـدن امروزی جاری اسـت، نیـاز دارد.

در کتابـی در معّرفـی کار عمیـق نوشـته شـده 
اسـت: »کار عمیـق عبـارت اسـت از فعالیت هـای 
حرفـه ای کـه با تمرکـز کافی و بـدون حواس پرتی 
انجام می گیرند و نهایت اسـتفاده را از ظرفیت های 
شـناختی شـما می برنـد. ایـن تالش هـا بـه ایجاد 
شـما  مهارت هـای  تقویـت  و  جدیـد  ارزش هـای 
می انجامنـد و کپـی کـردن آن هـا بسـیار دشـوار 

است«.

گاهـی به اشـتباه، کار عمیق و اندیشـیدن دربارة 
موضوعـات جدیـد و خلـق آن را بـه گذشـتگان 
نسـبت می دهنـد و امروزی هـا را انسـان های فعال 
و کاری در نوزایـی و پـرورش فّناورانـه می داننـد، 
در حالـی کـه در همیـن دوره بسـیاری از خالقـان 
بـرای خـود »دوره هـای  علمـی  نویـن  ابزارهـای 
اندیشـیدن« داشـته و دارند که در خـالل آن غالبًا 
خود را در نقطه ای دور از سـایرین منزوی می کنند 
و هیـچ کاری به جـز خوانـدن و اندیشـیدن انجـام 
نمی دهنـد. از ایـن رو، بایـد کوشـید از ابزارهایـی 
ماننـد پسـت الکترونیـک و پیامـک، شـبکه های 
اجتماعـی و وبگاه هـا به گونـه ای بهـره گرفـت کـه 
پیامـد آن »فرامـوش کـردن ارزش عمیـق شـدن 
و عمیـق بـودن« نباشـد. در حقیقـت، بسـیاری از 
کارهـای امـروزی از جنـس کارهایـی هسـتند که 
»بـه شـناخت عمیـق نیـاز ندارنـد و غالبـًا بـدون 
تالش هـا  ایـن  می گیرنـد.  انجـام  زیـاد  تمرکـز 
چنـدان ارزش آفریـن نیسـتند و بـه سـادگی قابل 

کپـی کردن انـد.«
اّمـا چـه بایـد کـرد، دانشـمندان خویش بـاور و 
انسـان باور، کـه هنـوز معتقدنـد دگرگونـی بـدون 
اندیشـة عمیق کردن نیسـت، گوشزد می کنند که 
بایـد تالش کـرد تا حرکـت روان به سـوی کارهای 
کم عمـق و سـطحی را به سـوی کارهـای عمیـق 
سـوق داد و ایـن مسـتلزم اراده ای قـوی و جـدی 
اسـت کـه خداونـد در وجود هر انسـانی بـه ودیعه 

اسـت. نهاده 
بـا عبـور از ایـن مقدمـه )کـه کمی مطّول شـد( 
بایـد گفـت آسـیب های فراوانـی که در اثر توسـعة 
فناوری هـا بـه حرکت و فعالیت بدنـی وارد آمده اند 
کـم نیسـتند. دانش آمـوزان مـا کـه بایـد در آینده 
نقش آفرینـی کنند و خالق و پرسشـگر بـار آیند با 
دسترسـی آسـان خود، دوسـتان، اعضـای خانواده 
سـاعت های  ارتباط جمعـی،  رسـانه های  بـه   ... و 
متمـادی بـا ایـن ابزارهـا سـروکار دارند. تماشـای 
ورزش هـای پیشـرفته از رسـانه ها، به ویـژه رادیـو 
و تلویزیـون، آن هـا را بیـش از پیـش بی حرکـت 
کـرده اسـت و زمینـة بـالی خانمان سـوزی شـده 
در  اسـت.  اضافـه  وزن«  و  »چاقـی  نامـش  کـه 
طبقه بندی هـای جدیـد، افـراد چـاق و مبتـال بـه 
اضافـه وزن را جـزو معلـوالن طبقه بنـدی کرده انـد 
و متـون علمـی یـادآور شـده اند کـه اضافـه وزن 
داشـتن و چاقـی، بیمـاری زمینـه ای اسـت کـه 
اسـتعداد مبتال شـدن به سـایر بیماری هـا را کاماًل 
مهیـا می کند. اگر نیندیشـیدن » انجمـاد فکری« 
ارزش آفرینــی را مغلــوب  و  را توسـعه می دهـد 

کار عمیق عبارت 
است از فعالیت های 

حرفه ای که با 
تمرکز کافی و 

بدون حواس پرتی 
انجام می گیرند و 

نهایت استفاده را از 
ظرفیت های شناختی 

شما می برند. این 
تالش ها به ایجاد 

ارزش های جدید و 
تقویت مهارت های 
شما می انجامند و 
کپی کردن آن ها 

بسیار دشوار است
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می کنـد، چاقـی و اضافـه وزن »زمسـتان نوجوانـی و 
جوانـی« اسـت کـه دورة فعـال زندگی را بـه دوره ای 
آسـیب زا تبدیـل می کنـد. کـودک چـاق، کـودک 
ناتوانـی اسـت کـه از پـس امور زندگـی روزانـة خود 
برنمی آیـد. فاصلـة خانه تا مدرسـه را باید با ماشـین 
بپیماید، در مدرسـه زود خسـته می شـود و شوقی به 
یادگیـری ندارد. فرصـت تعامل با همکالسـی ها را از 
دسـت می دهـد و در یافتـن روابط عمیق با سـایرین 
و دوسـت یابی و لـذت بـردن از زندگـی اجتماعـی و 
اشـتراکی بی حوصلـه می شـود. چاقـی و اضافـه وزن، 
بـه  سـالمت روح و روان را بـه خطـر می انـدازد و 
تدریـج انزواگزینی جایگزین رفتارهای سـالم اجتماعی 
دارای  و  چـاق  نوجوانـان  و  کـودکان  بهـار  می شـود. 
اضافـه وزن، خیلـی کوتاه و همـراه بـا رنگین کمان های 
لذت جویـی از زندگـی خواهـد بـود. از همـه مهم تـر، 
کـودک و نوجـوان چـاق و مبتـال بـه اضافـه وزن بـه 
پرخـوری عـادت می کنـد و خزان هـای رویاهایـش 
بـه زودی در سـرمای زمسـتان بی تحرکـی منجمـد 
می شـود و در حسـرت یـک زندگـی سـالم، خـود، 
خانـواده و جامعـه و به ویژه آموزش وپرورش را تا سـر 
حـد درماندگی به ناتوانی می کشـاند و باعث سـردی 

رونـق زندگـی آن هـا می شـود:
سردی به میان آمد و سرو و گل و شمشاد

برخاسته از گوشه کناران همه رفتند
نگارندة این سـطور، شـاید برای چندمین بار اسـت 
که در قالب سـرمقاله های رشـد آمـوزش تربیت بدنی 
ایـن موضـوع را بـا بانـگ بلنـد فریـاد می زنـد کـه 
جامعـة فـردای مـا بسـیار ناسـالم خواهـد بـود، اگر 
همیـن روند رشـد چاقـی و اضافه وزن در کـودکان و 
نوجوانـان ادامـه یابـد. در این راه باید همگان دسـت 
بـه دسـت هـم دهنـد تـا »اندیشـیدن و کار عمیق« 
دربـارة چاقـی و اضافـه وزن کـودکان بـه فراینـدی 

همگانـی تبدیـل شـود و در ایـن راه الزم اسـت: 
1. خانـواده کـه محـور اصلـی و دگرگونـی در ایـن 
صاعقه اسـت، اول، انتظار خـود را از آموزش وپرورش 
تعدیـل کند و فعاالنه بخشـی از اوقـات روزانة خود را 
بـه فعالیـت بدنـی و تغذیة سـالم کودک از بـدو تولد 
تـا 20 سـالگی اختصـاص دهد، زیـرا به نظـر تامس 
ُرولنـد، کودکـی دوره ای از لحظة تولد تا 20 سـالگی 
اسـت و پـدر و مـادر نقش آفرینـان اصلـی ایـن دورة 

سـنی هستند.
2. مجلـس و دولـت، نـگاه خود را به ورزش کشـور 
تغییـر دهنـد و از اختصـاص دادن بودجه هـای کالن 
بـه ورزش قهرمانـی فاصلـه بگیرند و حجم مناسـبی 
ورزش  متوجـه  را  بودجه هـا  و  لوایـح  و  از طرح هـا 
دانش آمـوزی کننـد تـا بتوانند رسـالت واقعـی خود، 
یعنی گسـترش فعالیت های بدنی سـالم در مدرسـه 

و بیرون از مدرسـه را به منصة ظهور برسـاند. به نظر 
می رسـد دولـت و مجلـس نیـز گرفتار کار سـطحی 
شـده اند و از ارزش آفرینـی ورزش دانش آمـوزی در 
ُبعـد ورزش قهرمانی کمتر آگاه انـد. خدایش بیامرزد 
معلمـی کـه می گفت: »تـو به فکـر پول ُخـرد باش، 
پـول ُخـرد خـودش بـه اسـکناس تبدیـل خواهـد 
شـد« و بـر همیـن مصـداق می تـوان بـه عزیـزان 
یـادآور شـد  دولـت  و  مجلـس  در  تصمیم گیرنـده 
کـه شـما ورزش دانش آمـوزی از کودکـی تـا جوانی 
را پشـتیبانی کنیـد، ورزش دانش آمـوزی خـودش، 
صحنه هـای  در  افتخارآفریـن  و  ورزشـی  قهرمـان 
بین المللـی را تولیـد خواهـد کـرد. در عیـن حـال، 
ورزش دانش آموزی به سـوی سـالمتی و سالم سـازی 
جـوان و نوجـوان نیز رهنمون خواهد شـد تا آسـیب 
اجتماعـی »چاقـی و اضافـه وزن« دسـت کـم رشـد 

. نکند
دسـتگاه های  از  یکـی  به عنـوان  ملـی  رسـانة   .3
ضعیـف اسـت کـه شـناختی از نقش آفرینـی ورزش 
دانش آمـوزی نـدارد. ایـن دسـتگاه بـزرگ بایـد بـه 
یـک تحّول اساسـی در برنامه هایش دسـت بزند، زیرا 
برنامه هـای ورزشـی اش بیـش از آنکه انگیـزة زندگی 
فعـال به لحـاظ بدنـی را در کودک و نوجـوان تقویت 
کنـد، آن هـا را ترغیـب می کند تا بیش از گذشـته در 
مقابـل ایـن جعبة جادویـی بنشـینند و غیرفعال تر از 
دیـروز شـوند. از آن مهم تـر، ایـن رسـانه نیـز تاکنون 
نتوانسـته اسـت بـا برگـزاری میزگردها یا نشسـت  با 
پژوهشـگران صاحب اندیشـه و معتقد بـه کار عمیق، 
جامعـه را در کل و خانواده هـا را در جـزء بـه سـویی 
هدایـت کند کـه چاقی و اضافه وزن کـودک و نوجوان 
را خطـری بداننـد کـه در خانه هایشـان نفـوذ کـرده 
اسـت. اختصـاص وقت هـای مـردة روز )گاهـی یـا 
دقایقی چنـد( به چنین بحث هایـی نمی تواند جامعه 
را بـه مـرز حسـاس شـدن بـه ایـن معضـل نزدیـک 
کند. رسـانة ملي بایـد در قالب برنامه هـای پربیننده، 
طرح هایـی بریـزد کـه در میانـة آن ها این هشـدار به 
بهتریـن نحـو و با گزینه های هنری زیبا بـه خانواده ها 

منتقل شـود.
امیـدوارم ایـن سـه گـروه مخاطبـی کـه از آن هـا 
خواسـته شـد تـا بـا همـکاری یکدیگـر بکوشـند از 
بـروز سـیلی جلوگیـری کنند کـه در آینـدة نزدیک 
می توانـد بنیان هـای جامعـه را بـه خرابـی کشـاند، 
و  کـودک  اضافـه وزن  و  چاقـی  و  نشـوند  رنجیـده 
نوجـوان را کانـون توجـه خود قـرار دهنـد و به قول 
حافـظ شیرین سـخن درصـدد کار عمقـی در ایـن 

زمینـه برآینـد و برآییـم: 
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما ُگل بی خار کجاست

سردبیر

ورزش دانش آموزی 
خودش، قهرمان 
ورزشی و 
افتخارآفرین 
در صحنه های 
بین المللی را تولید 
خواهد کرد. در 
عین حال، ورزش 
دانش آموزی 
به سوی سالمتی و 
سالم سازی جوان 
و نوجوان نیز 
رهنمون خواهد 
شد تا آسیب 
اجتماعی »چاقی و 
اضافه وزن« دست 
کم رشد نکند



ميزگرد

اشاره
نقـش خانواده هـا در گرایـــــش یـا بی میلی 
کلیـدی  مفاهیـم  از  یکـی  ورزش،  بـه  بچه هـا 
در علـوم ورزشـی و از جملـه موضوعـات مهـم 
جسـمانی و  بدنـی  فعالیت هـای  زمینـة  در 

 )physical activity( اسـت. صحبـت از نقـش 
تعاملـی  و  مـدارس  در  تربیت بدنـی  مربیـان 
کـه می تواننـد بـا خانواده هـا بـرای توسـعه و 
گسـترش ورزش در بیـن دانش آمـوزان داشـته 
باشـند، از جملـه مباحثـی اسـت کـه در ایـن 
جلسـه پیرامـون آن هـا بحـث و تبـادل نظـر 
صـورت گرفت. در این نشسـت، دکتر سـیدامیر 
حسـینی عضو شـورای سردبیری نشـریه، دکتر 
مسـعود نجفی دکتـرای مدیریت ورزش، مشـاور 
کارآفرینـی و صنعت ورزش و دبیـر تربیت بدنی، 
دکتـر روح اهللا محمـدی قهرمان سـابق تیم ملی 
دانشـگاه  هیئت علمـی  عضـو  و  میدانـی  و  دو 
فرهنگیـان، مهنـدس خسـرو سـلجوقی عضـو 
و  مدیریـت  سـازمان  بازنشسـتة  هیئت علمـی 
برنامه ریـزی کشـور و نویسـندة کتـب آمادگـی 
دفاعی آموزش وپرورش، مشـاور وزیـر ارتباطات 
و مجـری خدمات فضـای مجازی حـوزة کودکان 

و نوجوانـان و خانـم مهشـید شـاه نظری معلـم 
بازنشسـته و مـددکار اجتماعی حضور داشـتند.

دکتر امیر حسـینی ضمن تشـکر از اسـتادان 
حاضر در نشسـت، اهمیت فعالیت های ورزشـی 
در اجتماعـی شـدن بچه هـا و تأمیـن نیازهـای 
جسـمی و روحی آنان را مهم دانسـت و با اشاره 
به نقـش خانواده هـا در گرایـش دانش آموزان به 
ورزش از اسـاتید حاضر در نشسـت درخواسـت 
کرد تـا دیدگاه هایشـان را دربارة نقـش خانواده 

در توسـعة ورزش میـان بچه ها بیـان کنند.

مهندس سـلجوقی: فضـای مجازی ابزاری اسـت 
کـه اگـر بـا آن به صـورت مناسـب برخـورد نشـود به 
ضدتحـرک و ورزش تبدیـل می شـود. بـه دلیـل لزوم 
گسـترش ورزش میـان بچه هـا و در دسـترس بـودن 
کـودکان،  تمامـی  بـرای  همـراه  تلفـن  گوشـی های 
مطالعـه و پژوهشـی را در سـال 1396 روی کـودکان 
سـه  تا پنج سـال در کل کشـور انجام دادیم. از جمله 
نتایـج جالـب ایـن تحقیـق آن بـود کـه 65 درصـد 
اعضـای جامعـة مـورد مطالعه گوشـی های هوشـمند 

عباس قشمی میمند
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در ایران سالیانه مبلغ 
شش هزار میلیارد 
تومان بابت درمان 
بیماران دیابتي هزینه 
مي شود كه ما معتقدیم 
با ورزش به شكل 
صددرصد این موضوع 
قابل پیگیري است 
و به میزان كمتر از 
صد درصد این بیماري 
با ورزش قابل درمان 
است و هزینة بسیار 
كمي دارد

دارنـد کـه درصـد بسـیار زیـادی اسـت و می تواند 
هـم فرصـت باشـد و هـم تهدیـد. حتـی در ایـن 
مطالعـه بـه چهـار درصـد از بچه هـای شـش ماهه 
دارنـد.  اختیـار  در  همـراه  تلفـن  کـه  رسـیدیم 
بنابرایـن، اگـر ما نتوانیـم بچه هـا را از طریق تلفن 
همـراه بـه رفتارهـای حرکتی وادار کنیـم در عمل 
قافیـه را باخته ایـم. اخیـراً گروهی به نـام »همنوا« 
در کشـور راه افتاده اسـت که در حال بسـیج افراد 
در پارک هـا و خیابان ها هسـتند. ایـدة اصلی آن ها 
ایـن اسـت کـه خانواده هـا بـا هـر ابـزار سـاده و 
اقتصـادی می تواننـد بـا بچه ها به بـازی و ورزش 
سـرگرم شـوند و انواع ورزش هـای مختلف را 
بیـن دختـران و پسـران و بیـن خانواده ها 
گسـترش می دهنـد که این تـز و ایده در 
زرنـد کرمـان اجرا شـده اسـت. لـذا اگر 
مـا بتوانیم با اسـتفاده از فضـای مجازی 
در  موجـود  ورزش هـای  یـک  سـری 
فرهنـگ سـنتی خودمان مثـل »لی لی« 
را گسـترش دهیـم، موفق بوده ایـم. یعنی 
فضایـی چالشـی کـه افـراد ایـن ورزش هـا 
را در محیـط واقعـی اجـرا و سـپس در فضـای 
مجـازی منتشـر کننـد و منتظـر تأییـد و الیک از 
طرف دوستانشـان باشـند و به نظـرم در این زمینه 
می توانیـم الگویـی بـرای سـایر کشـورها باشـیم. 
البتـه ورزش های سـنتی مثل کشـتی و جودو که 
بـا هزینـة بسـیار کمـی قابل اجـرا حتـی در خانه 
هسـتند می توانند پیشـگام باشـند و از این طریق 
برقـرار  و ورزش  بیـن فضـای مجـازی  رابطـه ای 
می شـود و فضـای مجـازی نقـش خـودش را در 
ایجـاد تحـرک و از بین بـردن سـکون و رخوت  در 

بیـن خانواده هـا ایفـا می کنـد.

دکتـر نجفـی: بحـث ورزش و خانـواده  بحـث 
امـروزة جوامـع  ارزیابـی  و  اسـت  بسـیار خوبـی 
توسـعه یافته نشـان از قـدرت صنعـت ورزش در 
توسـعه یافتگی  لحـاظ  بـه  طبقه بنـدی کشـورها 
دارد. یکـــی از مالک هـــای توســـعه یافتگی هر 
جامعه بحث سـالمتی آن جامعه اسـت که ارتباط 
تنگاتنگـی بـا ورزش دارد. واقعیـت ایـن اسـت که 
تمامـی ایـن قضیه از فرد شـروع می شـود. فرد اگر 
بـه ورزش بپـردازد، در واقـع خانـواده ورزش کرده 
اسـت و خانـوادة ورزشـکار، یـک جامعـة سـالم را 
می سـازد کـه در نهایـت باعـث ایجـاد یک کشـور 
توسـعه یافته به  لحاظ ورزش، سـالمت و بهداشـت 

می شـود.

مـددکار  یـک  به عنـوان  شـاه نظری:  خانـم 

انجمـن  اجتماعـی، در حـال حاضـر دارای یـک 
فرهنگی هسـتم و بـرای بچه هـای داراي دو طیف 
و  می کننـد  زندگـی  محرومیـت  در  کـه  خـالق 
همچنیـن شناسـایی بچه هایـی کـه بـه اجبـار در 
حـال تـرک تحصیـل هسـتند، فعالیـت  می کنـم. 
بـرای طیـف دوم از ایـن بچه هـا، درصـدد کمـک 
بـه آن هـا بـرای ادامـة تحصیل تـا دورة متوسـطة 
اول بـا هـدف دوری آن ها از آسـیب های اجتماعی 
هسـتیم. بـه کمک هـای زیادی نیـاز داریـم و فکر 
شـود؛  کار  بخـش  دو  روی  اسـت  الزم  می کنـم 
بخـش اول، شـبانه روزی های آموزش وپـرورش که 
در واقـع در زمان هـای قبـل ایـن امـکان توسـط 
کپرنشـین،  بچه هـای  بـرای  آموزش وپـرورش 
روسـتایی و دور از مراکز آموزشـی فراهم می شد تا 
بـا حضور در این مدارس به ادامة تحصیل بپردازند. 
اما سال هاسـت که متأسـفانه بودجة کمـی به این 
مدارس اختصـاص می یابد. در ایـن مدارس بچه ها 
بـه دلیـل دوری از خانـواده به صورت شـبانه روزی 
زندگـی می کننـد و در واقـع ایـن مـدارس خانـة 
بچه هـا تلقی می شـود. در سیسـتان و بلوچسـتان 
حـدود 350 مدرسـة شـبانه روزی وجـود دارد. در 
دیلمـان و سـیاه کل ایـن مـدارس زیاد اسـت و در 
گیـالن درصـد بسـیار زیـادی از ایـن مـدارس بـه 
دلیـل کمبـود بودجه تعطیل شـده اند. این مدارس 
دارای فضاهـای بسـیار خوبـی به لحـاظ امکانـات 
ورزشـی هسـتند و می شـود بـا اندکـی مدیریـت، 
امکاناتـی بـرای ایـن بچه هـا فراهـم کنیـم تـا بـه 
ورزش بپردازنـد. ایـن امر بدان معناسـت که بخش 
آسـیب دیدة جامعـه بیـش از طبقـة مرفـه، امروزه 
به ورزش نیازمند اسـت. مقایسـة میزان دسترسی 
خانواده هـا در منطقة سـه آموزش وپـرورش تهران 
بـه امکانـات ورزشـی و خانواده هـای آسـیب دیده، 
نشـان می دهـد کـه بایـد برای سـالمتی جسـمی 
قشـر آسـیب پذیر اقداماتی انجـام دهیم. همچنین 
مطالعـه روی نظام های آموزشـی دانمارک و فنالند 
نشـان می دهد کـه آن ها بـا انجام طـرح بازی های 
و  رسـانده اند  خالقیـت  مـرز  بـه  را  بچه هـا  آزاد، 

شـادترین دانش آمـوزان جهـان را دارنـد.

دکتر امیر حسـینی: مهندس سلجوقی از یک 
فرصـت و تهدید صحبت کردنـد و اینکه 65 درصد 
کـودکان سـه تا پنج سـاله گوشـی های هوشـمند 
را در اختیـار دارنـد و مسـئلة لـزوم ایجـاد تحرک 
در بچه هـا را بیـان کردنـد. از طـرف دیگـر، دکتـر 
نجفـی به سـالمت به عنـوان یکی از شـاخص های 
توسـعه یافتگی اشـاره داشـتند و بر اهمیت ورزش 
در سـالمتی جسـمی و روحی اقشـار جامعه تأکید 

دكتر مسعود نجفي 
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کردنـد. امـا مطالعـة جامعـه نشـان می دهـد کـه 
اگـر بیـن ورزش و خانواده تعامل سـازنده و مثبت 
برقرار نباشـد، دچار مشـکالتی خواهیم شد. نتایج 
یـک تحقیـق در ارتباط با مدارس کانادا نیز نشـان 
می دهـد کـه یکـی از مهم تریـن عوامـل تأثیرگذار 
بـر شـرکت افـراد در فعالیت هـای ورزشـی، ورزش 
کـردن یـک فرد یـا یکی از اعضـای خانواده اسـت 
و وقتـی کـه دو نفـر از اعضـای خانـواده بـه ورزش 
می پردازنـد، ایـن درصد نیـز افزایش می یابـد. این 
مثـال نشـان می دهـد که چگونـه ایـن تعامل بین 
خانواده هـا، مربیـان ورزش و آموزش وپـرورش باید 

برقرار شـود.

دکتـر محمـدی: بحـث ورزش و خانـواده بـه 
نوعـی با مسـئلة سـبک زندگـی افـراد و خانواده ها 
شـاخص های  سـالیانة  معرفـی  اسـت.  مرتبـط 
پیشـرفت پایـدار از سـوی سـازمان ملـل متحـد 
پایـدار  پیشـرفت  کیفـی  شـاخص های  اعـالم  و 
در حـوزة سـالمت کـه مرتبـط بـا بحـث ورزش 
اسـت، نشـان می دهـد که بحـث تقویـت و تکامل 
توانایی هـای بشـر و انسـان یـک شـاخص مهـم 
اسـت و انسـان هـم به عنـوان مجری توسـعه و هم 
به عنـوان موضـوع توسـعه مطرح می شـود. مروری 
بـر نتایـج تحقیقـات در سـه شـاخص بهداشـت 
و حـوزة  بدنـی  مهارت هـای  در حـوزة  تغذیـه  و 
مهارت هـای زندگی، اجتماعـی و نگرش نیز بیانگر 
نتایج جالبی اسـت. در شـاخص بهداشت و تغذیه، 
مقایسـة ایـران و آمریکا و چین نشـان می دهد که 
ورزش در مدارس ایران بیشـتر حول محور کسـب 
آمادگـی جسـمانی می چرخـد، ولـی در آمریـکا 
ورزش مـدارس بیشـتر بـه آمـوزش مهارت هـای 
زندگـی مرتبط با سـالمت دانش آمـوزان اختصاص 
دارد و در چین، ارتقای سـطح سـالمت جسـمانی 
و روانـی از طریـق ورزش آمـوزش داده می شـود. 
در بحث شـاخص مهارت های زندگـی و اجتماعی، 
ورزش و حتـی زمیـن بـازی به عنـوان یـک کارگاه 
آموزشـی در نظر گرفته می شـود و هنر لذت بردن 
از چالـش بـه دانش آمـوزان یاد داده می شـود، ولی 
در ایـران نهایتـًا بحـث احتـرام به حقـوق و قوانین 

بـه دانش آمـوزان آمـوزش داده می شـود. 
نتایـج پژوهـش علیرضـا عابدینـي در خصـوص 
مقــایسة داستان هــاي كتاب فـارســي كــالس 
اول در كشـورهای ایـران، چیـن و آلمـان نشـان 
مي دهـد كـه نیازهـاي »پیـروي و اطاعـت« از نوع 
تسـلیم و احتـرام در ایـران، »پیشـرفت« در آلمان 
و »مهـرورزي«، در چیـن سـه نیاز اصلي هسـتند. 
مهـر  مي توانـد  چینـي  كـودك  به طـور خالصـه 

بـورزد، بفهمـد و بفهمانـد )تلویحـًا تولید كننـده و 
كارگـر( و كـودك ایرانـي مي آمـوزد طلـب كننده 
و گیرنـده )تلویحـًا مصرف كننـده و تنبـل( باشـد 
در حالـي كـه كـودك آلمانـي پیشـرفت و بـازي 
و شـناخت را مي آ مـوزد )تلویحـًا اسـتقالل طلب 
و قدرت دهنـده اسـت(. در نهایـت كـودك ایرانـي 
مطیـع بودن  و سـربه زیر بـودن را از محتواي كتب 
درسـي یـاد مي گیـرد و نـگاه وي به سـمت پایین 
یـا از پاییـن بـه باالسـت. نـگاه كـودك چینـي به 
اطـراف و یك نـگاه دایره وار اسـت و كودك آلماني 

نـگاه رو بـه جلـو و هدفمنـد دارد.
بنابرایـن بـا توجـه بـه بحـث گسـترش 

دنیــای  در  ارتبـاطــی  فّناوری هــای 
امــروز، می توانیــم از ایـن فرصـت 

اینکــه  کمـا  کنیــم،  استفــاده 
بـازی های جدیــد طـراحی شده 
روی گـــوشی های هوشمنـــد 
توسعه یافتــه  کـشـورهــای  در 
به گونـه ای اسـت کـه بچه هـا را 

بـه انجام حرکات مشـابه و تحرک 
جســمی تشویــق می کنـد.

مهنـدس سـلجوقی: بـه عقیـدة مـن 
اگـر مـا بتوانیم اقتصـاد و ورزش را بـه نحوی مرتبط 
کنیـم، به نوعـی بـه توسـعة ورزش کمـک کرده ایم. 
حتـی به نظر می رسـد بایـد موضوع بیمـه را به نوعی 
بـا ورزش مرتبط کنیـم، یعنی در برخی از کشـورها 
اگـر شـما ورزش کنیـد، هزینة شـما پاییـن می آید 
یـا اگر سـیگار نکشـید به میزانـی هزینة بیمـة فرد 
کمتر می شـود و اگر از این رویکرد وارد قضیه شـویم 
بـه نوعـی مـردم را بـه ورزش و سـالمتی خودشـان 
حسـاس کرده ایم. در ایران، متأسـفانه قوانین مطابق 
بـا واقعیت هـا و مباحث اقتصـادی نداریـم. اما توجه 
به جایـگاه تنظیم مقـررات، شـاخص گذاری و توجه 
ویـژه بـه ایـن حـوزه را در پـی دارد. مقایسـة اقتصاد 
محیط زیسـت در ایـران و آمریكا نشـان مي دهد كه 
در آمریكا فرد آزاد اسـت در نزدیكي كاخ سـفید براي 
مثال گاوداري بزند به شـرط اینكه محیط زیسـت را 
آلـوده نكنـد، ولـي در ایـران فرد را مجبـور مي كنند 
120 كیلومتر مثاًل بیرون از شـهر گاوداري تأسـیس 
كند و به نوعي محیط زیسـت در اینجا اهمیت ندارد 
[دسـتورالعمل مجلس شـوراي اسـالمي و سـازمان 
محیـط زیسـت]. بنابرایـن اگـر ورزش و اقتصـاد به 
نوعـی به یکدیگر وصل شـوند، ناخواسـته جامعه به 

سـمت ورزش سـوق داده می شـود.

دکتر محمدی: ایدة تأثیر ورزش و شـاخص های 

تجربه و تحقیق 
سی سالة بنده از 

ورزش در مدارس 
نشان می دهد که باید 

بچه ها را در ورزش 
آزاد بگذاریم

خانم مهشید شاه نظري

7  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیستم|  شمارۀ2|  زمستان 1398|



اگر ارتباط بین وزارت بهداشت 
و آموزش و پرورش برقرار شود و 
شاخص هایي براي معرفي  مربي ورزش 
به خانواده ها تعریف شود و این مربیان 
آموزش هایي  الزم را در این زمینه 
ببینند آن وقت است كه مي توانیم 
دربارة نقش ورزش در خانواده ها و 
ارتباط معلمان در ورزش در این قضیه 
صحبت كنیم

سـالمت جسـمانی در بحـث بیمــه و مـــسائل 
اقتصـادی، ایـدة مهم و خوبی اسـت به شـرط آنکه 
شـاخص های مناسـبی برای سـنجش میزان توجه 

افـراد بـه ورزش طراحی شـود.

مهنـدس سـلجوقی: امـروزه ایـن قضیـه بـا 
طراحـی اپلیکیشـن های مختلـف در کشـورهای 
توسـعه یافته قابـل ارزیابـی اسـت و در قالـب فیلم 
آزمـون  می شـود.  سـنجش  ورزش  تسـت های  و 

برخـط در همیـن راسـتا طراحـی شـده اسـت.

دکتر نجفـی: درآمد صنعت نفـت ایـران در بازة 
زمانـي بیـن سـال های 1392 تـا 1396 در حدود 
200 میلیـارد دالر بـوده اسـت. ایـن در حالي 
اسـت كه صنعت ورزش دنیا هر سـال 800 
میلیارد دالر برآورده شـده كه 600 میلیارد 
دالر آن فقـط مربـوط بـه كشـور ایـاالت 
متحـده اسـت ایـن امـر نشـان از اهمیت 
امـر ورزش در بیـن جوامـع و به خصوص 
خانواده هاسـت كـه در ابعـاد مختلـف بـه 
ورزش اهمیـت داده انـد اسـت [خبرگـزاري 
بنابرایـن  انـرژي].  اقتصـادي/ نفـت و  فـارس 
صنعـت ورزش به عنـوان صنعتـی درآمـدزا به هیچ 
عنـوان توسـعه نخواهـد یافـت، مگـر اینکـه در بین 
خانواده هـا رسـوخ پیـدا کند. یکـی از شـاخص های 
توسـعة فـردی هـر جامعـه، توجـه فـرد بـه خودش 
اسـت. بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادي و اجتماعـي 
حاكـم بـر جامعـه، خانواده هـا از مـدل ذهنـي ثابت 
بیشـتر بهـره مي گیرند و به توسـعه ابعاد جسـماني 
خـود توجـه دارند به همیـن جهت تأمیـن نیازهاي 
فیزیولوژیكـي در اولویـت قـرار مي گیـرد. لـذا یکـی 
از شـاخص های توسـعة فـردی ایـن اسـت کـه افراد 
ورزش کننـد. در جمع بنـدی ایـن بحـث بایـد بیان 
کنیـم کـه در ایران سـالیانه حـدود 4 میلیـارد دالر 
بـراي مدیریت هزینه هاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
دیابـت صـرف مي شـود. مـا معتقدیم بـراي كاهش 
ایـن هزینه ها امر پیشـگیري را بایـد در نظر بگیریم 
كـه یكـي از عوامـل اصلـي دیابـت در دنیـا چاقي و 
اضافـه وزن، عـدم تحرك فیزیكي و تغذیة نامناسـب 
اسـت كه بـا ورود ورزش به خانواده پیشـرفت زیادي 
در امر پیشـگیري انجام خواهد شـد. منتها مشکل از 
جایـی شـروع می شـود که ارتبـاط بین دانشـمندان 
صنعـت ورزش و دانشـمندان صنعت سـالمت قطع 
شـده اسـت. [كتاب اقتصاد ورزشـي: تئوري، شواهد 
و سیاسـت ها]. بیش از 24 میلیون خانـواده در ایران 
داریـم و از ایـن تعـداد، 13 میلیون دانش آمـوز به 65 
هـزار مدرسـه به صـورت روزانه هدایت می شـوند. به 
بیـان دقیق تر، ما می توانیم از ظرفیت همین مدارس 
بـرای انتقال فرهنگ ورزش در بین خانواده ها شـروع 

کنیـم. مسـئلة اصلی امـا فهـم این قضیه اسـت که 
چـرا اقشـار مختلـف فرادسـت و فرودسـت جامعـة 
مـا و خانواده هـا تمایلـی بـه ورزش ندارند؟ گـره کار 
کجاسـت؟ توسـعة فـردی به چـه فاکتورهایـی نیاز 
دارد؟ چـه اتفاقاتـی افتـاده اسـت کـه پـدر خانـوادة 
ایرانـی بـه ورزش نمی پـردازد؟ آیا دالیـل صرفاً مالی 
دارد؟ خیـر، موضـوع کامـاًل فردی و فرهنگی اسـت. 
یکـی از صحبت ها در جوامع توسـعه یافته این اسـت 
کـه فرد در هفتـه چند روز به ورزش می پـردازد؟ این 
کلمه یا این گفتمان در بین جامعة هشـتاد میلیونی 
ایـران چقدر تکرار می شـود؟ دربارة حل این مسـئله 
و پرکـردن خأ هـای موجود نیـز راهکارهایـی وجود 
دارد کـه در فرصت پیش رو بدان  هـا خواهم پرداخت.

دکتـر امیر حسـینی: نتایـج یک تحقیق نشـان 
می دهـد کـه اگـر مـادری خـودش ورزش کنـد، 64 
درصـد از کودکانـش نیـز ورزش می کنند. اگـر در یک 
خانـواده پدر به ورزش بپـردازد، 66 درصـد از فرزندانش 
بـه ورزش گرایش پیدا می کنند. سـؤال اساسـی این 
اسـت کـه چگونـه می توانیـم ورزش را در خانواده ها 
نهادینه کنیم و آثار ورزش را در سـطح جامعه نشـان 
دهیم؟ همچنین نقش معلمـان ورزش در این رابطه 
چگونـه اسـت و چگونـه می تواننـد بـه خانواده ها در 
ارتبـاط بـا ورزش کـردن کمـک کنند. سـرکار خانم 
شـاه نظری اشـاره کردند که در مدارس اسکاندیناوی 
موضوع شـادِی ناشـی از فعالیت های بدنی و ورزشی 
خیلـی اثرگذار بوده اسـت و حتی نتایج یک تحقیق 
دربـارة تفـاوت مـدارس ژاپنی با مدارس دیگر نشـان 
می دهـد کـه عنصر اصلی، شـادی اسـت و مـدارس 

شـاد خیلی بـه این موضـوع کمـک می کنند.

خانم شـاه نظری: در هر قضیه، اصـل، متولیان 
آن هسـتند. شـما به عنـوان پـدر یـک خانـواده به 
میـزان 66 درصـد می توانیـد بـر ورزش کودکانتان 
تأثیـر بگذاریـد. پس شـما به عنوان خانـواده، اولین 
متولـی این قضیه هسـتید. متولیـان ورزش بچه ها 
در سـطحی آموزش وپـرورش اسـت، در سـطحی 
بـه  دیگـر  بخشـی  و  دانشـگاه ها هسـتند  دیگـر 
ورزش عمومـی مرتبـط اسـت. تجربـة کشـورهای 
دانمـارک و فنالنـد و تأکیـد آن هـا بـر بـازی آزاد 
باعث اسـتقالل شـخصیتی بچه ها می شـود. تجربه 
و تحقیـق سی سـالة بنـده از ورزش در مـدارس 
نشـان می دهـد کـه بایـد بچه هـا را در ورزش آزاد 
بگذاریـم. در یـک مطالعـة پژوهشـی از معلمـان 
ورزش در منطقة سـه تهران خواسـتیم تا بچه ها را 
بـه کوه پیمایـی ببرند تا آن هـا آزادانه رفتـار کنند. 
و نتیجـة تحقیـق، حکایـت از تغییـر واکنش هـای 

رفتـاری آن ها داشـت.
 در همین تحقیق، مادران بچه ها را درگیر ورزش 

دكتر روح اهللا محمدي 
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 فضاي مجازي 
ابزاري است كه 

اگر با آن به صورت 
مناسب برخورد 

نشود به ضدتحرك 
و ورزش تبدیل 

مي شود

فرزندانشـان کردیـم و دیدیـم که خیلـی از مادران 
مانـع ورزش آزاد فرزنـدان بـه بهانـة آسـیب دیدن 
آن  هـا می شـدند. از طـرف دیگـر، آموزش وپرورش 
بـه دلیـل سـرفصل های آموزشـی از پیش طراحی 
شـده و مشـخص، گونه هـای خاصـی از فعالیـت 
ورزشـی را از دانش آمـوزان می خواهـد کـه بچه هـا 
بایـد در یـک قالـب رفتاری مشـخص ورزش کنند 

و ایـن غلط اسـت.

مهنـدس سـلجوقی: اگـر دو نکتـه بـه خوبی 
شـکافته شـود، در بحث به جای خوبی می رسـیم. 
یکـی اینکـه بایـد تعریفی خـاص از ورزش داشـته 
باشـیم. آیـا ورزش حـرکات مـوزون اسـت؟ آیـا 
ورزش دقیقـًا اسـتخر رفتن اسـت؟ ورزش می تواند 
از یـک رفتـار سـادة تغییر در رفتار حرکتی شـروع 

شـود تـا ورزش به صـورت حرفـه ای.

خانـم شـاه نظری: اگـر خانـواده را دخیـل در 
ورزش بدانیـم بایـد از همـان حـرکات اولیـه حتی 
دوران حضـور جنیـن در رحـم مـادر، بـرای نقش 

خانـواده اهمیـت قائل شـویم.

دکتر امیر حسـینی: ما یـک بحث فعالیت های 
 »Sports« جسـمی و یک بحث ورزش ها به معنـای
داریـم. ورزش هـا در واقع فعالیت های سـازمان یافته 
و دارای قوانیـن و مقـررات خاصـی هسـتند کـه 
دایـرة  دارای  و  می انجامنـد  خاصـی  نتایـج  بـه 
گسـترده ای هسـتند. اما آنچه در ورزش همگانی یا 
»Sport for All« و »mass sport« دنبـال می شـود، 
توسـعة حرکت هـا و فعالیت هایـی اسـت کـه نیـاز 

بـدن بـه فعالیـت را تأمیـن می کنند. 

مهندس سـلجوقی: اگر بـه ورزش بـه معنای 
فعالیـت جسـمانی همگانـی نـگاه کنیـم متوجـه 
می شـویم کـه آموزش وپـرورش مـا متأسـفانه در 
رفتارهـای خـودش مانـده اسـت. نتایـج تحقیقات 
کـه  مطالبـی  درصـد  هشـتاد  می دهـد  نشـان 
آموزش وپـرورش بـه بچه های ما آمـوزش می دهد، 
کارآمـدی الزم در زندگـی بچه هـا را ندارد )تحقیق 
آقـاي اردوان مجیـدي(. بـه همیـن دلیـل اگـر ما 
بتوانیـم تعریـف جدیـدی را از ورزش متناسـب بـا 
وضعیت بومی کشـور داشـته باشـیم و این تعریف 
را بـه سـمت مهارت آمـوزی زندگـی و اجتماعـی 
می توانیـم  حـدودی  تـا  دهیـم،  سـوق  بچه هـا 
خانواده هـا را در ایـن قضیـه دخیل کنیـم و موفق 
بشـویم. در کل به نظـرم باید به سـمت اسـتفاده از 
سـاختارهاي غیررسـمی در کنـار آموزش وپرورش 

بـرای مهارت آمـوزی بـه دانش آمـوزان برویـم.

دکتـر نجفی: 33 هـزار یا شـاید 35 هزار معلم 
ورزش در مـدارس مشـغول آمـوزش تربیت بدنـی 
بـه دانش آمـوزان هسـتند. حـال اینکـه چـرا بـا 
وجـود این نیروی انسـانی گسـترده بـاز هم موفق 
نیسـتیم، باید ریشـه یابی شـود. در سـال 1306 با 
ورود تربیت بدنـی بـه مـدارس، شـش سـاعت در 
هفتـه این واحد درسـی بـه دانش آمـوزان آموزش 
داده می شـد و امـروز در جایگاهـی قـرار داریم که 
بـرای هـر واحـد درس تربیت بدنـی در مـدارس، 
داده ایـم.  اختصـاص  نیم وقـت  و  سـاعت  یـک 
متأسـفانه در طول سال های گذشـته، فرهنگی در 
مـدارس شـکل گرفتـه که جایـگاه معلـم ورزش و 
دبیـر تربیت بدنـی را بـه جایگاهـی کم اهمیت تر از 

دیگـر دبیـران تنـزل داده اسـت و این نگرش 
بایـد تغییـر پیـدا کنـد. از طـرف دیگـر 

به نظـر می رسـد اگـر هـدف، آموزش 
مهارت هـای جسـمی و حرکتی به 
دانش آمـوزان در مـدارس باشـد، 
یـک معلـم بـا ایـن یک سـاعت 
و نیـم نمی توانـد کار زیـادی در 
طـول هفتـه بـرای حداقـل 33 

دانش آمـوز در هـر کالس انجـام 
دهـد و چیـز زیـادی از تربیت بدنی 

بـه آن هـا آمـوزش دهد. امـروزه بحث 
بـر سـر آمـوزش بیـش از پنجـاه مهـارت 

زندگـی بـرای هـر فرد اسـت تـا بتوانـد فردیت 
خـود را در اجتمـاع ثابـت کند.

کتابـی در سـال 1397 در ایـران چاپ شـده اسـت 
کـه تمامـی ایـن مهارت هـا را آورده اسـت و کتابـی از 
سـال 1391 بـا عنـوان »تفکـر و سـبک زندگـی« به 
وسـیلة دبیران پرورشـی در مدارس ایران آموزش داده 
می شـود و کتاب خوبـی برای آمـوزش مباحثی مثل 
فـن بیان، مذاکره و سـایر موارد به دانش آموزان اسـت. 
بایـد روی فرهنگ و شـیوة تفکـر افراد کار کنیـم. در 
دورة هخامنشـي مكاني به نام الونزا بوده كه در تمامی 
استان های کشور برای چهار قشـر کودکان، نوجوانان، 
بزرگ سـاالن و افراد ناتوان فعالیت با اسـلحه را در نظر 
می گرفتنـد و  آموزش هـای خاصی بر مبنای صداقت 
بـرای این افراد ارائـه می کردند. [كریمي، جواد: نگاهي 
بـه تاریخ تربیت بدنـي] . به صورت کلـی عموم جامعة 
امروزی ما با فرهنگ ورزش آشـنا نیستند. برای مثال 
در ده سـال قبل، والیبال کشـور ایران این درخشـش 
کنونی را نداشـته اسـت و تقریباً پنج سـال اسـت که 
در کـورس والیبال دنیا هسـتیم. خـود به خود تمامی 
جامعة ما فهم بسـیار باالیی از والیبال پیـدا کرده اند و 
این رشـته در بین تمامی اقشار به یک برند اجتماعی 

تبدیل شـده است.

دکتر امیر حسـینی: یکـی از عوامل محبوبیت 

مهندس خسرو سلجوقي
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رشـته  آن  ورزشـکاران  موفقیـت  بـه  ورزش هـا 
برمی گـردد. وقتـی والیبـال مـا قهرمـان می شـود 
خیلـی از خانواده هـا بـه ایـن ورزش گرایـش پیدا 
می کننـد. در بازی هـای المپیـک 1996 و 2000 
کـه بـه عنـوان دبیـر کل کمیتـة ملـی المپیـک 
مسـئولیت داشتم، شـاهد بودم که بعد از موفقیت 
تکوانـدو و مدال هـای هـادی سـاعی یـا موفقیـت 
وزنه برداری و مدال های حسـین رضـازاده، گرایش 
مـردم بـه این دو رشـته زیاد شـد. حـال بحث این 
اسـت کـه چه اقدامـی باید انجام دهیـم که ورزش 
در بیـن خانواده هـا به عنـوان یـک ارزش تلقـی 

شود.

خانم شـاه نظری: به نظرم الگوسـازی 
مهم تریـن  و  ابتدایی تریـن  می توانـد 
مسـئله باشـد. نتایج تحقیق بنده دربارة 
ایـران و سـایر جوامـع نشـان می دهـد 
جوامعـی که دسـت به الگوسـازی به ویژه 
در بیـن خانواده هـا زده انـد، موفـق بوده اند.

تغییـر  بـه  بایـد  به نظـرم  دکتـر محمـدی: 
بپردازیـم.  ورزش  دربـارة  فرهنگ هـا  و  نگـرش 
تعریف هـای زیـادی از ورزش شـده اسـت. ولـی 
بحـث فعالیـت جسـمانی )Physical activity( به 
ایـن معناسـت کـه اگـر یـک فـرد بتواند بـه ازای 
هـر کیلوگـرم وزن بـدن یـک میلی لیتر اکسـیژن 
را مصـرف کنـد، فعالیت بدنـی انجام داده اسـت. 
پـس هر فـردی می تواند این فعالیت جسـمانی را 
انجـام دهد و قواعد و قوانیـن خاصی ندارد. منتها 
بحـث اینجاسـت کـه آیـا خـود اجرای ایـن عمل 
یـا اجـرای ورزش در ایـن حـد بـرای دانش آمـوز 
مناسـب اسـت؟ بـرای مثـال، کشـور فنالنـد در 
ولـی  می گیـرد  طـال  مـدال  یـک  المپیـک  کل 
80 تـا 85 درصـد خانواده هـا فعالیـت جسـمانی 
تمرینـي  برنامه هـاي  علمـی  منظـر  از  دارنـد. 
مي بایسـت متناسـب بـا شـرایط سـني، جنـس، 
وضعیت شـغلي، وضعیـت فیزیولوژیكي، وضعیت 
آنتروپومتریكـي و روان شـناختي طراحـي شـود. 
یعنـی ورزش نیـز اصـول و قوانیـن خاصـی دارد 
و اگـر فـرد آمـوزش صحیحـی در ورزش نبینـد، 
چـه بسـا دچار آسـیب شـود. حال وقتـی از بردن 
ورزش بـه داخـل خانواده هـا بحث می شـود، باید 
شـرایط جسـمانی و سـالمت خانواده هـا درنظـر 
گرفته شـود. لـذا اگر ارتباط بین وزارت بهداشـت 
و آموزش وپـرورش برقـرار شـود و شـاخص هایی 
بـرای معرفـی مربی ورزش بـه خانواده هـا تعریف 
شـود و ایـن مربیـان آموزش هـای الزم را در ایـن 
می توانیـم  کـه  اسـت  آن وقـت  ببیننـد،  زمینـه 

ارتبـاط  و  خانواده هـا  در  ورزش  نقـش  دربـارة 
معلمـان ورزش در ایـن قضیـه صحبـت کنیـم. از 
نظـر علمـی، بحث سـالمت محور بـودن ورزش در 
سـنین پایه و ابتدایی و همچنین دوران سالمندی 
بـه نوعـی خطرسـاز اسـت و اگـر ورزش بهانـه ای 
پدیده هـای  در  دانش آمـوزان  مشـارکت  بـرای 

اجتماعـی باشـد، مفیـد خواهـد بود.

دکتر نجفی: انجـام ورزش صبحگاهی زمینه ای 
بـرای انجـام فعالیـت جسـمانی دانش آمـوزان در 
مدارس اسـت و بنـده در دوران یازده سـالة حضورم 
در آموزش وپـرورش برای انجـام ورزش صبحگاهی 
در مـدارس خیلـی تـالش کـردم و در واقـع هیـچ 
دلیلـی بـرای تعطیلی آن در مدارس بـه جز در ایام 

خاصی از سـال وجـود ندارد.

در  تحقیـق  یـک  نتایـج  شـاه نظری:  خانـم 
کـه  می دهـد  نشـان  تهـران  نوبنیـاد  محـدوده 
باالتریـن میـزان ابتـال بـه بیمـاری قلبی در شـهر 
تهـران به بچه های این منطقه تعلق داشـته اسـت 
کـه نتایج ایـن تحقیق، وجـود کارخانـة صباباتری 
در منطقـه را به عنـوان دلیـل اصلـی عنـوان کرد و 
ورزش در مـدارس منطقـه بـرای مـا ممنـوع شـد.

دکتـر نجفـی: ایـن مسـئله کـه چگونـه مـا 
اشـاعه  خانواده هـا  بیـن  در  را  ورزش  می توانیـم 
مطـرح  اساسـی  مسـئلة  یـک  به عنـوان  دهیـم 
اسـت. سه شـنبه ها بحـث خـودرو و عدم اسـتفاده 
از ماشـین مطـرح اسـت و بایـد دوچرخه سـواری 
فرهنگ سـازی شـود. امـا مسـئلة اصلی این اسـت 
کـه مدیـران مـا بـه انجـام ایـن طرح هـا اعتقـادی 
ندارنـد. وقتـی خـود مدیـران نتوانسـته اند در بین 
گسـترش  را  طـرح  ایـن  خودشـان  خانواده هـای 
دهنـد، نبایـد توقعی از مردم عادی داشـته باشـیم.

دکتـر محمـدی: مـا بـرای مسـابقات قهرمانی 
آسـیا در رشـتة دو و میدانـی در سـال 2013 بـه 
ژاپـن سـفر کردیـم. شـب در هتـل برنامة مسـابقه 
را بـه مـا دادنـد و شـروع مسـابقه سـاعت 11:02 
اعـالم شـد. صبـح وقتـی بـرای تمریـن وارد زمین 
شـدیم مشـاهده کردیم کـه در کنار ما یک سـری 
کمپ هایـی بـرای بچه هـای ابتدایـی زده بودنـد و 
مشـغول  چهارنفـره  گروه هـای  قالـب  در  بچه هـا 
مطالعـه بودنـد. طبـق برنامه ریـزی صورت گرفتـه 
در طـول برگـزاری مسـابقه و فاصلة انجام مسـابقة 
فرصـت  بچه هـا  ایـن  بـه  مختلـف  رشـته های 
می دادنـد تـا آزادانـه در مسـیر مسـابقه بدونـد و 
آن شـرایط را تجربـه کننـد. در واقع هدفشـان این 

دكتر امیر حسیني

نتایج یك تحقیق در ارتباط 
با مدارس كانادا نشان 
مي دهد كه یكي از مهم ترین 
عوامل تأثیر گذار بر شركت 
افراد در فعالیت هاي ورزشي 
ورزش كردن یك فرد یا یكي 
از اعضاي خانواده است
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بـود کـه بچه  هـا را آزادانـه بـا فرهنـگ رشـته های 
دو و میدانـی آشـنا کننـد. ولی در مجمـوع، عوامل 

مختلفـی در ایـن قضیـه دخیل انـد.

دیلمـان،  شهرسـتان  در  شـاه نظری:  خانـم 
دختـران دانش آمـوز اصـاًل معلـم ورزش نداشـتند 
و در واقـع آن هـا بـه ورزش نمی پرداختنـد. وقتـی 
دلیـل ایـن قضیـه را از مادرانشـان جویـا شـدم، 
فقـدان معلـم را دلیـل این امر عنـوان کردند که ما 
بـا اجارة یک سـالن ورزشـی در آن منطقه معلمی 
را از سـیاهکل اسـتخدام کردیم که قهرمان والیبال 
بـود و هفته ای سـه مرتبـه با حضـور در دیلمان به 
دانش آمـوزان آمـوزش مـی داد و در پایان تابسـتان 
همـان سـال، مـادران بچه هـا بعـد از برگشـت از 
مزرعـه بـا حضـور در سـالن همـراه با بچه هـا دور 
سـالن می دویدنـد و بچه هـا نیـز شـاد بودنـد. این 
مثـال نشـان می دهـد کـه مـا توانسـتیم در عمل 
ورزش را میـان خانواده هـا فرهنگ سـازی کنیـم.

جمع بندی
دکتـر امیـر حسـینی: در اهمیـت ورزش در 
سـالمت جسـمی و روحی بچه هـا و ارتقای مهارت  
زندگـی آن هـا شـکی نیسـت. ورزش یـک عامـل 
اقتصـادی بسـیار مهم اسـت و می توانـد در جامعه 
خیلـی کمک کنـد. اولین مراجعـه و فعالیت  بدنی 
منظـم بچه هـا بـا ورزش و فعالیـت بدنـی در واقع 
تجربـه ای اسـت کـه در خانـواده شـکل می گیـرد. 
بحـث این اسـت کـه اگر یـک پـدری در خانـواده 
ورزشـکار باشـد باعـث گرایـش بیـش از نیمـي از 
اعضـاي خانـواده بـه ورزش می شـود و ایـن میزان 
دربـارة مـادران نیز صدق مي كند. مـا برای نهادینه 
کردن ورزش در خانواده باید توسـعة فعالیت بدنی 
را یـک اصـل ببینیـم، یعنـی اینکـه هر فـرد و هر 
خانـواده باید حداقـل 150 دقیقه در هفته فعالیت 
بدنی داشـته باشـد. دکتـر محمـدی فعالیت بدنی 
را فعالیتـی می داند که بتواند بـه ازای هر کیلوگرم 
وزن بـدن یـک میلی لیتر اکسـیژن را مصرف کند. 
بنابرایـن اگـر مـا بخواهیـم از اضافـه وزن بچه هـا 
کـم کنیـم و به آن ها تحرک ببخشـیم الزم اسـت 
الگوی حفظ تناسـب انـدام در خانواده هـا به عنوان 
یـک اصل مهم تلقی و فرهنگ سـازی شـود. اینکه 
معلمـان ورزش  چگونـه می تواننـد در ایـن قضیـه 
مؤثر باشـند، یـک نمونه در دیلمـان از طرف خانم 
شـاه نظری بیـان شـد. یکـی از وظایـف معلمـان 
ورزش، برقـراری تعامـل بـا خانواده هـا برای سـوق 

دادن آن هـا به سـمت ورزش اسـت.
برگـزاری یک  سـری رویدادها مثـل المپیادهای 
ورزشـي مـدارس نیز اتفاق بسـیار خوبی اسـت که 

از سـوی دکتر مهـرزاد حمیـدی در حال پیگیری 
اسـت و فرصـت خوبی بـرای مشـارکت والدین در 
ایـن مسـابقات و برنامه هـای آن اسـت. از طـرف 
دیگـر بـه لحاظ سـاختاری نیـز در سـطح جامعه 
بایـد اقداماتی انجـام دهیم. امـروزه در دنیا ورزش 
خانـواده )Family Sports( خیلـی توسـعه  یافتـه 
اسـت و در پارک های مختلف زمینـه برای ورزش 
خانواده هـا فراهـم شـده و الزم اسـت ایـن قضیـه 
در جامعـه گسـترش یابـد. بـه هر حال گسـترش 
فضـای مجـازی هـم یـک فرصـت اسـت و هـم 
تهدیـد و بایـد از ایـن فضـا بـرای توسـعة ورزش 

اسـتفاده شود.

دکتـر نجفـی: مـا نیازمنـد تجربـة پارادایمـی 
جدیـد در صنعـت ورزش هسـتیم. از سـال 1306 
ورزش  در  خطـی  روش  یـک  اجـرای  حـال  در 
مدارس هسـتیم و باید این شـیوه تغییر پیدا کند. 
در ایـن پارادایـم بحـث سـاختار مهم تریـن مانـع 
اسـت. المپیاد درون مدرسـه ای در مدارس در ایران 
شـروع شـد و در فـاز اول، مـا حـدود ده میلیـارد 
تومـان هزینـه کردیـم و با ایـن رقم می توانسـتیم 
اتفاقـات خیلـی زیـادی انجـام دهیـم. امـا امـروز 
یکـی از کم رنگ تریـن اقدامـات، همیـن المپیـاد 
درون مدرسـه ای اسـت و مـن بـه شـما تضمیـن 
وزارت  از  حمیـدی  دکتـر  خـروج  بـا  می دهـم 
آموزش وپـرورش ایـن طـرح نیـز تمـام می شـود. 
بنابرایـن، سـاختار و قوانیـن بایـد اصـالح شـود. 
مـورد دوم اینکـه بایـد امکانـات ورزشـی مـدارس 
و آموزش وپـرورش در اختیـار دانش آمـوزان قـرار 
گیـرد. مورد سـوم اینکه بحـث ورزش خانواده باید 
در رسـانه ها دیـده شـود و صدا و سـیما بایـد برای 
ایـن مسـئله برنامه های متعدد و خـوب تهیه کند.

فناوری هـای  و  ابـزار  سـلجوقی:  مهنـدس 
ارتباطی امروزی که قیمت تمام شـده و دسترسـی 
بـه حوزه هـای مختلـف را راحت تـر کـرده، زمینة 
مناسـبی را بـرای اسـتفاده از ایـن فضـا در جهت 
توسـعه و گسـترش ورزش میـان خانواده ها فراهم 

کرده اسـت.

خانـم شـاه نظری: بـرای فهمیـدن نقـش و 
اهمیـت خانـواده در هـر حـوزه ای بایـد خانواده ها 
را در مجمـوع کشـور نـگاه کنیم و مـالک خانواده  
تنهـا بـه خانواده های تهرانـی محدود نشـود. اآلن 
آسـیب جدیـد خانم ها در تهـران به عـدم تحرک 
آن هـا برمی گـردد و بایـد با نشـان دادن خانم های 
روسـتایی و تحـرک آن ها به خانم ها نشـان دهیم 

کـه سـالمتی واقعـی بـا تحـرک رخ می دهد.

یکی از وظایف 
معلمان ورزش، 

برقراری تعامل با 
خانواده ها برای 

سوق دادن آن ها 
به سمت ورزش 

است
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آموزشي
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چکیده
خاصیـت و ماهیـت علم، پویایی و زایش اسـت. یکی از تولیدات 
مسـتمر علم »واژه هـا، اصطالحات یا عبارت های تخصصی« اسـت. 
بی گمـان بعـد از ظهـور واژه یـا عبارتـی جدیـد در یـک حـوزة علمـی، 
پیشـنهاددهندگان یـا سـرآمدهای آن حـوزه در صـدد تعریـف و تشـریح 
آن هـا برخواهنـد آمـد تـا هم فهم مشـترکی ایجاد شـود و هـم از هرگونه 
سـوءتعبیر و ترجمـة غلـط احتمالـی جلوگیـري شـود. »سـواد بدنـی یـا 
جسـمانی2« یکـی از عبارت هـای جدیـد در حـوزة »علم و هنـر یاددهیـ  
یادگیـری تربیت بدنـی3« اسـت کـه در طی سـال های اخیـر تالش های زیادی در سـطح دنیـا )مثل تدوین 
مقـاالت، برپایـی همایش های علمی، تألیف کتاب، تأسـیس نهاد علمـی، برگزاری کارگاه های آموزشـی و...( 

بـرای معرفی آن شـده و می شـود.
 physical« متأسـفانه در محـاورات، سـخنرانی ها و برخـی متـون ترجمـه در کشـورمان شـاهد ترجمـة
literacy« بـه »سـواد حرکتـی« هسـتیم کـه به نظرم نـاروا و به دور از واقعیت اسـت. لذا برای شفاف سـازی 
و پرهیـز از هرگونـه قضاوت شـخصی به گزینـش و ترجمة مقاله ای بـا عنوان »تربیت بدنی، حرکت و سـواد 
بدنـی در قرن بیسـت ویکم: شایسـتگی ها، نگرش هـا و رفتارهای دانش آمـوزان4«، که یکی از برجسـته ترین 
اسـاتید علـم و هنـر یاددهیـ  یادگیری تربیت بدنی یعنی پروفسـور کن هاردمن اسـتاد دانشـگاه ورسسـتر 
انگلسـتان آن را تألیف و تدوین کرده و در ششـمین کنگرة اروپایی فدراسـیون بین المللی تربیت بدنی ارائه 

شـده اسـت، اقدام شد.
از آنجـا کـه ترجمـة کل مقالـه طوالنـی و خـارج از چارچـوب مقـاالت موردقبـول مجلـة رشـد آمـوزش 
تربیت بدنـی بـرای چـاپ می شـد، در انتخـاب متـن، گزینـش صـورت گرفـت )یعنـی ترجمـة سـه بخش 
تربیت بدنـی، حرکـت و سـواد بدنـی( تـا حق مطلب اصلی )یعنی تشـریح سـواد بدنـی(،  که بدون تشـریح 
تربیت بدنـی و حرکـت خالـی از لطـف بود، ادا شـود. امیدوارم این مقالـه مورد توجه عالقه منـدان قرار گیرد.

کلیدواژه ها: تربیت بدنی، حرکت، سواد جسماني

مقدمة نویسنده
بیانیـة اتحادیـة اروپا در بولونیا )ژوئن 1999( دسـتور کار اصالحات سیاسـی را به جریان انداخت. متعاقب 
جلسـة مارس 2001 شـورای اروپا در اسـتکهلم، سـه هدف کلی راهبردی از جمله کیفیت و اثربخشی نظام 
تعلیم وتربیـت تعییـن شـد. در بهبود کیفیت و اثربخشـی تعلیم وتربیت و آمادگی حرفه ای پیش بینی شـده 

نویسنده: کن هاردمن، دانشگاه ورستر، انگلستان1
گزینش و ترجمه: دکتر جواد آزمون
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بـود کـه برنامه های درسـی متناسـب با مفهـوم یادگیری 
مادام العمـر بایـد بر شایسـتگی های کلیـدی تمرکز کنند. 
مسـلمًا این اقدام پاسـخ سیاسـی پارلمـان اروپا و شـورای 
اروپـا بـود تـا آموزش وپـرورش در اروپـا بـا شـیوه های در 
حـال ظهـور و موجـود در بخش های دیگر همسـو شـود؛ 
گوناگـون  شایسـتگی  چارچوب هـای  کـه  شـیوه هایی 
و مهارت هایـی را شـکل داده انـد کـه فراگیـران را قـادر 
می سـازند تـا بـا پیچیدگی های بیشـتر در تکالیـف کاری 
مواجـه شـوند و با مفهوم »فرصت شـغلی« ارتبـاط برقرار 
کننـد. فرصت شـغلی با ارزش هـا و نگرش های سـازگار با 
کار مرتبـط اسـت، از جمله تمایل به یادگیـری، اِعمال آن 
یادگیـری، انطباق و واکنش فعاالنه بـه تغییر. مهارت های 

مذکـور بـه چند بخش تقسـیم می شـوند: 
مهارت هـای پایـه )سـواد خواندن و نوشـتن و شـمارش 
اعـداد(؛ مهارت هـای کلیـدی موردنیـاز کار )ارتباطـات، 
از اعمـال ریاضـی، فنـاوری اطالعـات، بهبـود  اسـتفاده 
یادگیـری و عملکـرد خـود، کار با دیگران و حل مسـئله(؛ 
سـایر مهارت هـای عمومـی »کلیـدی« تلقـی می شـوند، 
بـه  خدمات رسـانی  و  نویـن  زبانـی  مهارت هـای  ماننـد 
مشـتری، دانـش و درک مناسـب و بـه روز، مهارت هـای 
خـاص شـغلی بـه روز و توانایی مدیریت شـغلی خـود )به 

نقـل از هافمـن، 1999(.
بررسـی اتحادیـة اروپا از »شایسـتگی های کلیـدی« در 
سـال 2002 آشـکار سـاخت که همة کشـورهای عضو در 
آن هنـگام دارای مرجـع یـا منبـع صریح یا ضمنـی برای 
تدویـن شایسـتگی ها بودنـد. ایـن شناسـایی بـا موضـوع 
انگیـزه یـا عامـل  مفهوم سـازی واژگان برابـر بـود و دو 
باعـث تمرکز بر شایسـتگی های کلیدی شـد: )1( کیفیت 
در تعلیم وتربیـت، کـه از تفـاوت مدرسـه بـه مدرسـه در 
دسـتیابی بـه امکانـات تحصیلـی حاصـل می شـود؛ و )2( 
بین المللی شـدن، پیشـرفت علمی و فناوری و مسـیرهای 
شـغلی بیش از پیش پیچیـده )ادارة تعیین صالحیت های 
اسـکاتلند، 2003(. ایـن تمرکز در تغییر آشـکار در عادات 
کالمـی و برنامه ای و محتوای برنامه های درسـی تحصیلی 
هم در مدارس و هم در مؤسسات تربیت  معلمان منعکس 
شـده اسـت. اهـداف سـرفصل ها و برنامه هـای درسـی از 
طریـق محتـوای موضوعـی و فرایندهـای مربـوط به علم 
و هنـر یاددهـیـ  یادگیـری/ تعلیـم و تربیتی بـا پیامدها 
و شایسـتگی های یادگیـری مرتبـط و مورد انتظـار پیوند 
خورده انـد. در طی این دوره، تحقیق در مورد »شایسـتگی  
شایسـتگی ها  از  مجموعـه ای  به عنـوان  کـه  حرفـه ای« 
تعریف شـده، تبدیل به یک کسـب وکار سـازنده و مولد در 
سراسـر جهان شده اسـت. این تغییر در حوزة تربیت بدنی 

بـه خوبی بیان و نشـان داده شـده اسـت.

تربیت بدنی: نقش  درک شده
از  سـری  یـک  منبـع  به عنـوان  اغلـب  تربیت بدنـی 
ویژگی هـای رشـدی مثبـت از اوایـل کودکـی تـا اواخـر 
نوجوانـی حمایت می شـود و در حال حاضـر، یعنی زمانی 

کـه به عنـوان یـک فراینـد مادام العمر در طی بزرگ سـالی 
شـناخته می شـود، در مفهوم »فـرد تربیت شـده به لحاظ 
بدنـی/ فـرد تربیـِت بدنـی شـده5«6 ظهـور کـرده اسـت. 
نقـش درک شـدة تربیت بدنـی در طول سـال ها گسـترش 
یافتـه اسـت. ظاهراً به عنوان یک مادة درسـی مدرسـه ای، 
گسـترة وسـیع و تـوان بالقـوة تربیت بدنـی، آن را در یـک 
موقعیت نسـبتًا منحصربه فرد و واقعی همراه با مسـئولیت 
کمـک  بـه  معاصـر  مسـائل  از  بسـیاری  بـه  رسـیدگی 
ویژگی هایـی قـرار می دهد که توسـط تجارب تدریسـی یا 
مدرسـه ای دیگر ارائه نشـده اسـت. در واقع، پارلمـان اروپا 
)2007( ایـن دیدگاه را مطرح کرده اسـت که تربیت بدنی 
تمایـل دارد تـا بـه رشـد جسـمی، روحـی، اجتماعـی، 
اخالقـی و غیـره کـودکان از جملـه احتـرام به بدن، رشـد 
در  فعالیت بدنـی  تأثیـر  درک  بـدن،  و  ذهـن  یکپارچـة 
ارتقای سـالمت، رشـد روانـی اجتماعی )مثـل عزت نفس 
و اعتمادبه نفس(، رشـد اجتماعی و شـناختی و پیشـرفت 
تحصیلـی، مهارت هـای اجتماعی و اجتماعی شـدن )مثل 
تحمـل دیگـران و احتـرام بـه آن هـا، همکاری و انسـجام، 
رهبـری، روحیـة تیمی، عـالج رفتار ضداجتماعی(، رشـد 
زیبایی شـناختی، معنوی، احساسـی و اخالقی )مثل بازی 
جوانمردانـه، سـاختن شـخصیت(، عالجـی بـرای حـل و 
فصـل اپیدمی چاقـی، بحـران بی تحرکی و شـیوة زندگی 
نشسـته، افزایش کیفیـت زندگی و غیـره کمک های قابل 
توجـه و متمایـزی بکنـد. امـا در اینجـا این پرسـش های 
اساسـی مطـرح می شـوند: الـف( گـواه یـا مـدرک تأییـد 
ادعاهـای مطرح شـده از جانـب تربیت بدنـی چیسـت و 
کجاسـت؟ ب( اگـر این ادعاها مشـروع و قانونی هسـتند، 
وقتـی در بعضـی مـدارس فقـط 30 دقیقـه در هفته برای 
کالس هـای تربیت بدنـی زمـان اختصـاص یافتـه اسـت، 
تربیت بدنـی چگونـه می توانـد همـة آنچـه را کـه ادعـا 
می شـود اثبـات کنـد؟ البته این پرسـش ها مبنایـی برای 

بحـث و گفت وگـوی دیگـر در مجالـی دیگر اسـت.
شایسـتگی بدنـی یکـی از اهـداف کلیـدی تربیت بدنی 
اسـت و بـه معنـای کسـب مهارت هـای بدنـی اسـت کـه 
اکثـر مـا را بـا موضـوع درس پیونـد می دهـد. گاالهـو و 
اوزمـون7 )2006( اظهـار می کننـد کـه طیـف وسـیعی از 
مهارت هـای حرکتـی بنیـادی وجـود دارنـد که کـودکان 
قـادر بـه کسـب آن هـا در حـدود سـن هفـت سـالگی 
هسـتند و بسـیاری از برنامه هـای تربیت بدنـی بـر تدارک 
ایـن  رشـد  بـرای  زمینـه  و  فرصـت  تشـویق،  آمـوزش، 
مهارت هـا در طـی سـال های تحصیلـی ابتدایـی و بعـد 
از آن تمرکـز دارنـد. بـا ایـن حـال، ویژگی هایـی ماننـد 
بـه  »درک«  و  »دانـش«  »اعتمادبه نفـس«،  »انگیـزه«، 
انـدازة شایسـتگی بدنـی مهـم هسـتند. چنانچـه تصـور 
شـود کـودکان و جوانـان برای سـاختن یک خط مشـی و 
مـرام به عنوان سـرآغاز تبدیل شـدن به شـرکت کنندگان 
مادام العمـر در فعالیت هـای بدنـی در حـال کمک شـدن 
هسـتند، می تـوان گفـت کـه ایـن ویژگی هـا مهم تـر از 
شایسـتگی  بدنی هسـتند. »انگیزه« یک ویژگی  اسـت که 
آن هـا را از بی تحرکـی و تنبلی به ورزش منظم یا از فضای 

چون هر فردی 
استعدادی دارد، 

سواد بدنی می تواند 
به عنوان انگیزه، 

اعتمادبه نفس، 
شایستگی بدنی، 

دانش و درک حفظ 
فعالیت بدنی در کل 

دوران زندگی«، با 
این پیش فرض که 

هر ویژگی  به اندازة 
دیگری مهم است، 

توصیف شود
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مجـازی بـه فعالیت هـای جسـمانی خواهـد بـرد. چنانچـه 
شایسـتگی ها بـه خوبـی اسـتفاده شـوند، »اعتمادبه نفس« 
حیاتـی اسـت، زیـرا وقتی آن هـا مهارت ها را کسـب کردند 
بایـد اطمینان حاصل کنند که قادر به انجام آن ها هسـتند. 
هـر کودک وقتـی می تواند از یک درس تربیت بدنی دسـت 
بکشـد که بـه نتیجه برسـد: »می توانـم آن را انجـام دهم« 
)ریمـر8، 2008(. »دانـش و درک« بـرای کمـک بـه حفـظ 
سـبک زندگی فعـال ضروری هسـتند. چنانچه کـودکان و 
نوجوانـان دلیل سـودمندی فعالیت بدنی را برای خودشـان 
بداننـد و کمـک آن هـا بـه تأمیـن سالمتی شـان را درک 
کننـد، احتمااًل بیشـتر برانگیخته می شـوند. ایـن ویژگی ها 
بایـد در طول سـال های تحصیل اجباری پـرورش داده، یاد 
داده، رشـد داده، تمرین داده شـده و تثبیت و تحکیم شوند. 
مـا بـه کـودکان و جوانانی نیـاز داریم که سـال به سـال در 
تمـام مراحـل سـنی بـا ایـن ویژگی هایـی کـه به تدریج به 
خاطـر سـپرده می شـوند همـراه شـوند؛ و این امـر نقش و 

وظیفـة تربیت بدنی اسـت.

تربیت بدنی و حرکت
عصـاره یا خالصة تربیت بدنی اشـتغال به حرکت9 اسـت. 
به نوبـه خـود، تعلیم وتربیت حرکتـی در قالـب تربیت بدنی 
یـا  همـه دارد  تعلیم وتربیـت  سـهم منحصربه فـردی در 
می تواند داشـته باشـد و برای تمهید مقدمات شـکل گیری 
فـرد تربیت شـده به لحـاظ بدنـی/ فـرد تربیِت بدنی  شـده 
کلیـدی و مهم اسـت. تحقیقات نشـان می دهنـد که وقتی 
تربیت بدنی به درسـتی آموزش داده شـود مسـلمًا می تواند 
رشـد جسـمی و روحـی را تحریـک کند و از طریـق فرایند 
تربیت بدنـی، جوانـان می تواننـد دربـارة جهان و خودشـان 
یـاد بگیرنـد، می تواننـد بیاموزنـد چگونـه بازی کننـد و به 
و  نحـوة همـکاری  بگذارنـد، می تواننـد  احتـرام  دیگـران 
رقابـت را یـاد بگیرنـد و می توانند بین موفقیت و شکسـت، 
جوانمردانـه و ناجوانمردانه، درسـتکاری و فریبکاری تفاوت 
قائـل شـوند. همـان دانـش و مهارت هـا بـرای انجـام انـواع 
فعالیت هـای بدنـی، حفـظ آمادگی جسـمانی و ارزش قائل 
شـدن بـرای خـود و همچنین لـذت بـردن از فعالیت بدنی، 
کـه بـه خـودی خود یـک پیش نیـاز ضـروری بـرای بهبود 
کیفیت زندگی و سـالمتی دلپذیر در طول کل عمر اسـت، 

الزم و ضروری هسـتند.
فعالیـت  حرکتـی در تربیت بدنـی، ورزش و فعالیت بدنـی 
یـک پدیـدة بی بدیـل مهـم در رشـد بدنـی، شـناختی، 
عملکـردی، حسـیـ  حرکتی، روانیـ  اجتماعی در توسـعة 
و  به ویـژه کـودکان  و  بهزیسـتی همـة گروه هـای سـنی 
جوانان اسـت. فعالیت حرکتی سـرآغازی برای مشارکت در 
ورزش و فعالیت بدنی در سرتاسـر زندگی اسـت. همچنین، 
فعالیـت حرکتـی منبعـی بـرای ارتباطات بین فردی اسـت 
و عـالوه بـر آن می توانـد بـه درک ارزش محیط زیسـت 
طبیعـی و همچنیـن بـه تعلیم وتربیـت و رشـد اخالقـی و 
زیبایی شـناختی کمـک کنـد. تعلیم وتربیـت حرکتی بدن 

تنهـا تجربـة تعلیـم و تربیتـی اسـت کـه در آن بـر بدن و 
رشـد حرکتی و بدنی تمرکز و توجه شـده است. یک هدف 
برجسـته و مهم تربیت بدنی، ایجاد و رشـد شایستگی  بدنی 
اسـت به طوری کـه تمام کـودکان قـادر به حرکـت کارآمد، 
مؤثر و ایمن هسـتند و آنچه را در حال انجامش هسـتند و 
اینکـه چـرا ایـن کار را انجـام می دهنـد، هم زمان با شـروع 
حرکت برای تبدیل شـدن به شـهروندان مستقل، مطمئن 
به طـور  )تالبـوت10، 2009(.  می کننـد  درک  مسـئول،  و 
خالصـه، پیامدهـای تربیت بدنـی، تعهـد، اعتمادبه نفـس، 
تمایـل به مشـارکت، دانـش و درک و اکتسـاب مهارت های 
عمومی و خاص،نگرش مثبت، سـبک زندگـی فعال و لذت 
بـردن از فعالیت هـا و غیـره را شـامل می شـود. حرکـت، 

هسـتة اصلی سـواد بدنی11 اسـت.

تربیت بدنی و سواد بدنی
سـواد بدنـی هـدف بسـیار مهـم تربیت بدنی اسـت. درک 
سـواد بدنـی بـه درک ارزش ذاتـی و خـاص تربیت بدنـی 
به طـور خـاص دربـارة  نـه  تربیت بدنـی  کمـک می کنـد. 
)هرچنـد  اسـت  و جوانـان  کـودکان  بـه  ورزش  تدریـس 
فرصت هایـی بـرای انجام ایـن کار وجود دارد( و نـه صرفًا در 
مـورد یافتن کسـانی اسـت کـه توانایی بالقوه تبدیل شـدن 
بـه بازیکنـان نخبـه را دارند )هرچند ایـن افراد نیـز در طی 
مراحـل آمـوزش خـود بـه انـدازة کـودکان و جوانـان دچار 
مشـکل و نیازمنـد کمـک درگرفتـن تـوپ یـا نفس گیـری 
در شـنا هسـتند(. تربیت بدنـی دربارة تشـویق هـر کودک و 
جـوان به تبدیل شـدن به یک شـرکت کنندة مادام العمر در 
فعالیت هـای بدنـی و حمایـت از هر کودک و جـوان در طی 

مسـیر کسـب سـواد بدنی خود اسـت.
سـواد بدنـی مسـتلزم اعتقـاد به ماهیـت کلی فـرد از نظر 
تعامـل توانایی هاسـت. همان طوری که وایتهد12 بیـان کرده 
اسـت )2010( »چـون هـر فـردی اسـتعدادی دارد، سـواد 
بدنـی می توانـد به عنوان انگیـزه، اعتمادبه نفس، شایسـتگی 
بدنـی، دانـش و درک حفـظ فعالیـت بدنـی در کل دوران 
زندگـی«، بـا ایـن پیش فـرض کـه هـر ویژگـی  بـه انـدازة 
دیگـری مهم اسـت، توصیف شـود. این پـرورش ترکیبی از 
ویژگی هایـی اسـت کـه افراد را قادر می سـازد تا سـواد بدنی 
خـود را توسـعه دهنـد. کلید فهم سـواد بدنی این اسـت که 
درک کنیـم حرکـت بخـش مهمی از انسـان بودن اسـت و 
حرکـت بـرای سـالمتی ضـروری اسـت و بخـش اعظمی از 
زندگـی ما را تشـکیل می دهد. فعـال بودن به لحـاظ بدنی، 
حفظ و رشـد توانایی حرکت را تسـهیل می کنـد و بنابراین 
از گهـواره تـا گـور مهـم اسـت، یعنی سـواد بدنـی فرایندی 
مادام العمـر را شـامل می شـود.  به عبارت دیگـر، صرفًا آنچه 
مـا در درس های تربیت بدنی مدرسـه انجام می دهیم، سـواد 
بدنی نیسـت. تربیت بدنـی نقش مهمی در ایـن فرایند دارد، 
زیـرا تنهـا زمانی اسـت که می توانیم تضمیـن کنیم به همة 
کـودکان فرصت دریافت راهنمایی و تشـویق برای یادگیری 
و تمریـن داده خواهـد شـد تـا بدین سـان سـواد بدنی خود 

هرکسی برای 
رشد و توسعة 
سواد بدنی 
خود استعداد 
و ظرفیتی دارد 
و از این رو همة 
دانش آموزان 
مدارس، توانایی 
بالقوه ای برای 
رشد و توسعة 
سواد بدنی و 
تبدیل شدن به 
بهترین افراد را 
دارند
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را رشـد و توسـعه دهنـد. هـر فرد در یک مسـیر کسـب سـواد 
بدنی شـخصی طی طریق می کند و به علت سـاختار ژنتیکی، 
عوامـل اجتماعـیـ  اقتصادی، اجتماعـیـ  فرهنگی و محیطی، 
فرصت و مجموعه ای از سـایر عوامل، هیچ دو مسـیر یکسـان و 
مشـابهی وجـود ندارد. ترویج و تبلیغ سـواد بدنـی دربارة یافتن 
افـراد دارای بهتریـن مهارت هـا و ارائة تعلیمات بیشـتر به آن ها 
و نادیـده گرفتن سـایرین نیسـت. سـواد بدنی به عنـوان هدف 
تمـام فعالیت های بدنـی، هر فردی را کـه در بافت های مختلف 
بـا سـرعت های مختلف و اغلـب در جهات مختلـف طی طریق 
می کنـد به رسـمیت می شناسـد. نقش معلـم و/ یا سـایر افراد 
مهـم در هدایـت کـودک یـا جـوان این اسـت که بـه او کمک 
کننـد تـا در مسـیر حرکـت خـود پیشـرفت کنـد و در صورت 

لـزوم از او پشـتیبانی کننـد و بـه او جهت دهند.
برنامه هـای درسـی تربیت بدنـی در مـدارس بایـد مبتنـی بر 
چشـم اندازی باشـند کـه دانـش، مهارت ها و درک کسب شـده 
در کل زندگـی دانش آمـوزان مفیـد واقع شـوند و از طریق توانا 
سـاختن آن  هـا در کسـب سـواد بدنـی و سـالمتی و همچنین 
فهـم، اسـتعداد و تعهـد مورد نیـاز بـه زندگـی سـالم و فعـال و 
ترویـج مزایـای زندگـی فعال سـالم، به پیشـرفت و شـکوفایی 
آن هـا در دنیـای همیشـه در حـال تغییر منتهی شـود. سـواد 
بدنـی )یعنـی توانایـی حرکـت همـراه بـا شایسـتگی در انـواع 
)یعنـی مهارت هـای  بدنـی( و سـواد سـالمتی  فعالیت هـای 
موردنیـاز بـرای کسـب، درک و اسـتفاده از اطالعـات بـرای 
تصمیم گیـری مناسـب برای سـالمتی( کـه بایـد دانش آموزان 
را در ایجـاد و توسـعة مهارت هـای الزم برای انتخاب های سـالم 
کمـک کننـد، در تدویـن برنامـة درسـی کلیـدی هسـتند. در 
اصل، این دسـتورالعملی اسـت  که شایسـتگی)ها( و نگرش ها 

و رفتارهـای مثبـت را شـامل می شـود.
یـک عنصـر مهـم سـواد بدنـی وسـعت تجربه اسـت. افـرادی 
کـه بـدون کسـب هرگونه تجربه از سـایر حوزه هـای فعالیتی به 
سـطح باالیـی از عملکـرد در یـک فعالیت دسـت می یابنـد و به 
محض بازنشسـتگی هرگونه فعالیت بدنی را رها می کنند، مسیر 
چالشـی یـا رضایت بخـش همه جانبـة فوق العـاده ای را نخواهند 
پیمود. مهم اسـت که در طی دوران تحصیل در مدرسـه در حد 
امـکان طیـف وسـیعی از تجـارب بـرای کـودکان و جوانان مهیا 
شـود. هرچه خط مشـی و برنامه گسترده تر باشـد، پایدارتر است. 
فرامـوش نکنیـد که زمان کافی بـرای هر تجربه اختصـاص داده 
شـود تـا شایسـتگی بتواند رشـد و توسـعه یابد. معلمـان خوب 
بـرای کـودکان و جوانـان تحـت سرپرسـتی خـود بهترین هـا را 
می خواهنـد. آن هـا می خواهنـد کـودکان و جوانان یـاد بگیرند، 
پیشـرفت کنند و توانایی های بالقوة خـود را عملی کنند. در این 
صـورت، چنین معلمانی طالـب آن خواهند بـود تا نقش مهمی 
را در کمـک بـه کـودکان و جوانـان بـازی کننـد تـا آن ها سـواد 
بدنی خودشـان را رشـد و توسـعه دهند. هرکسـی برای رشـد و 
توسـعة سواد بدنی خود اسـتعداد و ظرفیتی دارد و از این رو همة 
دانش آموزان مدارس، توانایی بالقوه ای برای رشـد و توسـعة سواد 

بدنـی و تبدیل شـدن به بهتریـن افـراد را دارند.
»سـایر افـراد مهـم« )یعنی دوسـتان، والدین، خواهـر و برادر، 
جامعـه، مربـی، و....( در مسـیر کسـب سـواد بدنـی، کـه در آن 

شایسـتگی حرکتـی، افـراد را قـادر می سـازد به طـور مؤثر 
در شـرایط یـا زمینه هـای اجتماعی مختلف مشـارکت کنند، 
نقـش مهمـی ایفا می کنند؛ مشـارکتی که به زندگی سرتاسـر 
موفـق بـرای افـراد و یـک جامعـة کارآمـد کمـک می کنـد. 
شایسـتگی حرکتی بخشـی از مراقبت های مربوط به سالمتی 
و پیشـگیری از بیمـاری اسـت. شایسـتگی حرکتـی نه تنها با 
ورزش و تفریحـات سـالم، بلکـه با فعالیت هـای روزمرة زندگی 
ورزشـی  خـاص  مهارت هـای  بـا  اهمیـت  دوم  درجـة  در  و 
مرتبـط اسـت. رشـد و توسـعة سـواد بدنـی، به عنوان بخشـی 
از تعلیم وتربیـت حرکتـی و رشـد عـادی بایـد به درسـتی بـا 
یکدیگـر متناسـب شـوند تا هـر کسـی بتواند هم بـا تغییرات 
محیط های انسـانی و زیسـتی منطبق و سازگار شـود و هم  با 
سـبک زندگـی فعال، خطـرات را مدیریت کند. چنین رشـد و 
توسـعه ای بعیـد اسـت به طور طبیعـی رخ دهد. گفتنی اسـت 
که رشـد و توسـعة سـواد بدنی محـدود به یـک محیط خاص 
یا مسـئولیت یک ارائه دهندة خاص نیسـت. طیف وسـیعی از 

افـراد و سـازمان ها الزم هسـتند تا:
é کودکان تشـویق شـوند برای دستیابی به همة توانایی های 

بالقـوة خود در تمام فرصت های ممکن شـرکت کنند؛ 
é طیـف وسـیعی از فرصت های مختلف برای توسـعة سـواد 

بدنـی ایجاد و حفظ شـوند.
از ایـن رو، شایسـتگی حرکتـی می تواند در طیف وسـیعی از 
مؤسسـات و سـایر موقعیت ها )سیسـتم های تعلیم و تربیتی، 
اجتماعـی و فرهنگی عمومـی، خصوصی، تجـاری و داوطلبانه 
و سیسـتم های فرعـی( یاد گرفته شـود، یـاد داده شـود و )هم 
به طـور غیرمسـتقیم و هـم مسـتقیم( رشـد و توسـعه یابـد 
)نمـودار1(. در توسـعة سـواد بدنی، برنامه هـای حرکتی حاوی 
تربیت بدنـی و سـالمت، زمانـی کـه یادگیـری دانش آمـوزان، 
ارزش هـا و عـادات سـالم توسـط کادر مدرسـه، خانواده هـا 
)والدیـن و خواهـر و بـرادر(، همسـاالن و جوامـع بـه اشـتراک 
گذاشـته و حمایت شـوند، اثربخش تر خواهند بـود. برنامه های 
حرکتـی باید به کمـک )1( تدریس با کیفیت باال و متناسـب 
بـا محتـوای برنامه هـا، )2( محیـط فیزیکی سـالم، )3( محیط 
اجتماعـی حمایتـی و )4( مشـارکت های اجتماعـی، از سـایر 

برنامه هـا متمایز شـوند.
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رشـد سـریع فّنـاوری در دو دهـة اخیـر، شـیوه های خالقانـه، جدیـد و بسـیاري 
را بـرای مربیـان در جهـت ارائـة مؤثـر مـواد و محتوای آموزشـی بـه ارمغـان آورده 
اسـت. تـا ایـن اواخـر، اغلـب پیشـرفت ها )در حوزه هـای الکترونیـک( روی فّناوری  
رومیزی1 متمرکز شـده بود، اما اكنون کاربردشـان در تربیت بدنی و ورزش مدارس 
محدود شـده است. از سـوی دیگر، فّناوری وایرلس2، سیسـتم های نمایش رایانه ای 
و دسـتگاه های نمایشـگر فعالیت های جسـمانی3 کم کم به سـالن های ورزشـی راه 

می یابند.

کلیدواژه ها: فّناوری  آموزشی، درس تربیت بدنی

دکتر محسن حالجی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
دکتر عباس بی نیاز، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

رساني اطالع
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 توسـعة اخیـر بازی هـای فعال نمایشـی/ ویدیویی4 با 
به کارگیـری بازی هـای ویدیویی فعالیت  جسـمانی را با 
بـازی در هـم می آمیـزد یـا ترکیـب می کنـد. ایـن نوع 
فّنـاوری بعـد دیگـری را به  سـطح آمـوزش )و از جمله 
آمـوزش تربیت بدنی( می افزاید. شـکل  زیـر نمونه ای از 

بازی هـای فعـال ویدیویـی را نشـان می دهد.

 )NASPE5( تربیت بدنـی  و  ورزش  ملـی  اتحادیـة 
معتقد اسـت فّنـاوری در صورتی که به صورت متناسـب 
و در خـور بـه کار گرفته  شـود، می تواند یـک ابزار مؤثر 
بـرای تکمیـل آمـوزش به حسـاب آیـد. بنابراین هدف 
اول ایـن مقالـه کـه کارشـناس زبـدة کمیتـة هدایـت 
تربیت بدنی)NASPE( آن را توسـعه بخشـیده است، 
فراهـم کـردن راهکارهایی برای کمک بـه دانش آموزان 
بـرای حصول به اسـتانداردهای ملی تربیت بدنی اسـت.

فّناوری بخش مهمی از محیط کار و خانه در سرتاسر 
جهـان اسـت و به  وضـوح در میان نسـل جـوان به کار 
گرفتـه می شـود و می توانـد کلیـدی بـرای طراحـی و 
بـه کارگیـری آمـوزش باشـد. آمـوزگاران هـم اکنون با 
نسـلی از دانش آموزان روبه رو هسـتند که بـدون رایانه، 
کنسـول بازی هـای ویدیویی، تلفن همراه یا دسترسـی 
بـه اینترنـت، هیچ چیـز دیگـری از زندگـی نمی داننـد. 
ایـن وضعیـت به طور مشـخص موجب تغییـر در طرح 

نهایـی آموزش می شـود.
فّنـاوری و بازی هـا می تواننـد اطالعـات مشـخصی 
در سـطوح فعالیتـی و روش هـای خالقانـه بـرای افـراد 
فراهـم آورنـد تـا آن هـا تشـویق بـه فعالیت هـای بدنی 
شـوند. تحقیقـات حاکـی از آن اسـت کـه بازی هـای 
فعـال ویدیویـی )که فرد از نظر جسـمانی فعال اسـت( 
می تواننـد باعـث افزایـش مصـرف انرژی در مقایسـه با 
بازی های ویدیویی نشسـته شـوند که به همـان میزان 

ضربـان قلـب و مصـرف انـرژی را افزایـش می دهند.
قدم شـمارها، شتاب سـنج ها و نمایشـگرهای ضربـان 

قلـب ابزارهـای مفیدی برای نمایـش دقیق و موضوعی 
فعالیت های بدنی هسـتند.

آمـوزش آنالیـن )برخط( در تربیت بدنـی با به کارگیری 
مدل هـای ترکیبـی و هیبریـدی6 می توانـد محتواهـای 
آموزشـی مکمل یا ارزشـی را بر پایة وب از طریق تکالیف 
آزمایش هـا،  و  آنالیـن، چـت روم  آنالیـن،  نوشـتارهای 
جلسـات تـوأم با فعالیت هـای بدنـی و گروه هـای رودررو 
را فراهـم کنـد. همـة ایـن ابزارهـای آموزشـی می توانند 

کارکردی مناسـب یا نامناسـب داشـته باشند.
 

دستورالعمل های مناسب ساز
رهنمـود NASPE بـا توجـه بـه موقعیـت علمـی 
و اجرایـی اش آن اسـت کـه فّنـاوری می توانـد موجـب 
افزایـش کیفیـت آمـوزش و یادگیـری در تربیت بدنـی 
شـود. ایـن مقالـه چهـار دسـتورالعمل کلیـدی را برای 
اطمینـان از به کارگیـری مناسـب و کامـل آن هـا در 
ارتبـاط با اسـتاندارد ملـی و آموزشـی ارائه داده اسـت:

اثربخشـی  ابـزار  آموزشـی  فّنـاوری  اول: 
آمـوزش

کـه  اسـت  ابزارهایـی  از  یکـی  آموزشـی  فّنـاوری 
موجـب پیشـرفت در ارائـة محتـوای اطالعاتـی بـرای 
ابـزاری  صرفـًا  فّنـاوری  ایـن  می شـود.  دانش آمـوزان 
اسـت کـه مربیـان تربیت بدنی بایـد فقـط در ارتباط با 
آمـوزش مؤثـر از آن بهـره گیرنـد. اینترنـت، پادکتس7 
و ویکیـس8 می تواننـد اطالعاتـی دربـارة جنبه هـای 
مختلـف سـالمتی بـرای دانش آمـوزان فراهم سـازند و 
برای آن هـا فرصت آموزش از طریق ابزارهای رسـانه ای 
قابـل حمـل را ایجاد کننـد. این سیسـتم های دریافت 
اطالعـات موجب گسـترش دسترسـی اطالعاتـی فراتر 
از کتابخانه هـای مـدارس می شـوند. بـرای اجـرای این 
دسـتورالعمل به طـور مناسـب، مربیـان ورزش بایـد از 
ایـن منابع به طور پیوسـته بـا مانیتورینـگ دقیق بهره 
ببرنـد. دانش  آمـوزان بایـد در ارتباط با اعتبـار محتوای 
وب سـایت ها کـه بـه آن هـا در توسـعة مهارت هـا برای 
ارزیابـی صحـت اطالعـات الکترونیکی کمـک می کند، 
سیسـتم های  ماننـد  فّناوری هایـی  ببیننـد.  آمـوزش 
نمایشـگر، صفحه نمایش های کوچک،  انتقـال وایرِلس9 
انتقـال  و  نمایـش  موجبـات  اطالعـات،  )بی سـیم( 
از چارچوب هـای معمـول فراهـم  فراتـر  را  اطالعـات 
می کننـد. دبیـران می تواننـد کیفیـت تربیت بدنـی را 
بـا به کارگیـری ایـن ابزارهـا افزایـش و  مراحـل اجـرا 
و به کارگیـری آن هـا را کاهـش دهنـد. طرح ریـزی و 
آماده سـازی مؤثر نیازمنـد اطمینان از مفیـد بودن این 
ابزارهـا به عنـوان یـک بخـش جدایی ناپذیـر از مـوارد 

درسـی بـا کمتریـن زمـان انتقـال و مدیریت اسـت.
پیـش از توسـعه و به کارگیـری واحدهـای درسـی 

فّناوری و بازی ها 
می توانند اطالعات 

مشخصی در سطوح 
فعالیتی و روش های 
خالقانه برای افراد 

فراهم آورند تا آن ها 
تشویق به فعالیت های 

بدنی شوند
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آنالیـن هیبریـدی در تربیت بدنـی، مربیـان بایـد 
دانـش پداگوژیکـی و تخصصـی درخور و مناسـب 
بـرای ارائة محتـوا در محیط می داشـتند و طراحی 
ارتباطـات  حـاوی  بایـد  درسی شـان  واحدهـای 
متقابـل بـا دانش آمـوزان می شـد تـا ارائـة صـرف 

محتـوای درسـی.
بایـد  تربیت بدنـی  درس  در  مناسـب  عملکـرد 
شـامل فعالیت هایی باشـد که هم راسـتا بـا تجارب 
ایـن  باشـد، به طوری کـه  یادگیـری دانش آمـوزان 
فعالیت ها با سـطوح رشـدی دانش آمـوز همخوانی 
داشته باشـد. همچنین محتوا باید با استانداردهای 
آموزشـی تطابق داشـته باشـد. از آنجا کـه فّناوری 
آموزشـی محتوای درس نیسـت بلکه ابـزاری برای 
کمـک بـه انتقـال مفاهیـم و مهارت هـای محتوای 
درسـی بـه حسـاب می آیـد، اسـتفاده از فّنـاوری 
صرفـًا بـرای تظاهـر و نمایـش،  نمی توانـد کمـک 

واقعـی بـرای تسـهیل آموزش باشـد.

دوم: فّناوری آموزشی تکمیل كننده و 
تسهیل گر آموزش

کم کـم  زندگـی،  درون  بـه  فّنـاوری  نفـوذ  بـا 
کالس هـای تربیت بدنـی بـه مکانی برای تماشـای 
فیلـم یـا باشـگاهی بـرای تندرسـتی تبدیل شـده 
و بـه همیـن دلیـل، ایـن موضـوع به عنـوان یـک 
مشـکل اولیه باقی مانده اسـت. هنـگام به کارگیری 
فّنـاوری در تربیت بدنـی، بازی های فعـال ویدیویی 
)آمیختـه ای از تصویـر و فعالیت هـای جسـمایی(، 
دانش آمـوزان را بـا انـواع جدیـد فعالیت هـای بدنی 
آشـنا می کنـد و می توانـد تجربیات فعالیـت  بدنی 

مفـرح و سـریع تری به وجـود آورد.
ابـزاری  می تواننـد  ویدیویـی  فعـال  بازی هـای 
بـرای تولیـد گزینه های متنـوع فعالیت  بدنـی برای 
دانش آمـوزان باشـد و به عنوان یـک فعالیت مکمل 
بـرای آمـوزش تناسـب انـدام در جهـت کمـک به 
تحقـق اهـداف کلـی در نظـر گرفته شـوند. به طور 
کلـی بایـد بـه ایـن نکتـة مهـم توجـه داشـت که 
پرداختـن بـه بازی هـای فعـال ویدیویـی همچون 
)اسـکی  االیپتیـکال10  )تسـمة گردان(،  تردمیـل 
فضایـی( یـا سـایر فّناوری هـا و تجهیزات ورزشـی، 
تفریحـی  فعالیت هـای  بـه  شـبیه  فرصت هایـی 
را فراهـم مـی آورد نـه آن چیـزی را کـه در درس 

تربیت بدنـی به دنبـال آن هسـتیم.
مانیتورینـگ و نظـارت بر سـطوح فعالیـت بدنی 
یـا  قدم شـمار  به نـام  وسـیله ای  بـا  دانش آمـوزان 
شـمارندة ضربان قلـب می تواند داده های با ارزشـی 
به دسـت دهـد، امـا ایـن داده هـا بـه مـا نمی گویند 

چـه سـطحی از فعالیـت  جسـمانی الزمـة توسـعة 
آمادگـی جسـمانی و تناسـب اندام با هدف کسـب 

است. سـالمتی 
دوره های آموزشـی آنالیـن باید به کمک امکاناتی 
همچـون بالگینـگ، چـت و پسـت الکترونیکـی، 
را  معلـم  بـا  دانش آمـوز  تعامـل  شـرایط  همـان 
به وجـود آورنـد. فّناوری هـای دوره هـای آموزشـی 
بـرای کمک و تسـهیل آمـوزش بـه کار می روند، نه 
به عنـوان نوعـی از روش هـا و الگوهای آموزشـی در 

درس تربیت بدنـی یـا سـایر دروس.
بنابرایـن، مربیـان ورزش باید هنـگام به کارگیری 
فّنـاوری بـرای رشـد آمادگـی جسـمانی و تناسـب 
انـدام، مؤلفه های آموزشـی را دخالـت دهند. فراهم 
کـردن نـکات آمـوزش بـرای سـطوح توصیه شـدة 
فعالیت بدنـی بـا توجـه بـه سـن دانش آمـوز کـه 
شـامل ثبت  فعالیت ها و ارزیابی دسـتاوردها باشـد، 
بایـد عناصر فّناوری آموزشـی را به شـکل یکپارچه 

بـه کار گیرد.

سوم: فّناوری آموزشی فرصت هایی برای 
تمامی دانش آموزان

هنـگام اجـرا و پیاده کـردن فّناوری، دبیـران باید 
بهتریـن تمریـن را کـه موجـب بـاال رفتـن میـزان 
موفقیت و مشـارکت می شـود، دنبال کنند. تمامی 
دانش آمـوزان و نـه فقـط معـدودی از آن هـا، بایـد 
از فّنـاوری سـود ببرنـد. اگـر نمایشـگرهای ضربان 
قلـب، قدم شـمارها، بازی هـای ویدیویـی/ رایانـه ای 
بـه میـزان کافـی بـرای تمامـی دانش آمـوزان در 
دسـترس نیسـت، دبیـران بایـد به صـورت دوره ای 

آن هـا را در دسـترس همـگان قـرار دهنـد.

نکته
اتخاذ عملکردهای مناسـب بـه هنگام به کارگیری 
بـرای  برابـر  دسترسـی  فرصت هـای  فّنـاوری، 
دانش آمـوزان فراهـم می کند که این خـود، موجب 
افزایش مشـارکت و کاهش زمان انتظـار آن ها برای 
بـازی می شـود، به طوری کـه دانش آموزان براسـاس 

سـطوح مهارتـی حذف نمی شـوند.

چهارم: فّناوری آموزشی ابزار برنامة 
درسی استاندارد برای حفظ اطالعات 

دانش آموزان
به کارگیـری فّنـاوری بـرای مدیریـت داده هـای 
بـرای  باارزشـی  دانش آمـوزان می توانـد اطالعـات 
در  دانش آمـوزان  و  والدیـن  معلمـان،  آمـوزگاران، 
خصـوص پیشـرفت دانش آمـوزان و دسـتیابی آنان 

قسمت های زیادی از 
فّناوری مانند ضربان شمار، 
قدم شمار و بازی های فعال 
ویدیویی، توانایی ردگیری 
عملکرد های حرکتی 
دانش  آموزان را دارند و 
به آن ها اجازه می دهند تا 
ضمن ثبت پیشرفت خود 
به نظارت و کنترل نیز 
بپردازند
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بـه اهـداف و اسـتانداردهای برنامـه فراهـم آورد.
برنامه هـای رومیـزی مانند ماکروسـافت اِْکِسـل11، 
وب و نرم افـزار CD-ROM می تواننـد فرصتـی برای 
جمـع آوری اطالعات و اسـتفاده از آن ها در رایانه های 
قابـل حمـل شـوند کـه توانایی انتقـال سـریع نتایج 
بـه رایانـة رومیـزی را دارند. ایـن فّناوری ها می توانند 
به مربیان ورزشـی در تعیین ارزیابی عملکرد سـریع 
و آسـان از طریـق فرمول هـای محاسـباتی کمـک و 
ارائـة  و  تناسـب اندام  برنامه هـای  طراحـی  امـکان 
توصیه هـا و پیشـنهادهایی را به دانش  آمـوزان فراهم 

. کنند
نرم افـزار آنالیـز حرکـت و ویدیوهـای دیجیتالـی 
موجـب آسان ترشـدن ارزیابی عملکـرد دانش آموزان 
می شـود و در نتیجـه،  سـنجش و ارزیابـی معلـم، 
آسـان  را  دانش آمـوز  خـود  حتـی  و  همکالسـی 

می کنـد.
قسـمت های زیـادی از فّناوری مانند ضربان شـمار، 
توانایـی  ویدیویـی،  فعـال  بازی هـای  و  قدم شـمار 
ردگیـری عملکرد های حرکتی دانش  آمـوزان را دارند 
و بـه آن هـا اجازه می دهنـد تا ضمن ثبت پیشـرفت 
خـود بـه نظـارت و کنترل نیـز بپردازند. به هـر حال، 
مربیـان ورزش هنگام انتخاب هر نوع وسـیله ای باید 

بـه پایایـی و روایی آن ها توجه داشـته باشـند.
به منظور کاهش پیشـرفت و نیـز افزایش توانایی در 
مدیریـت زمـان، دانش آمـوزان باید بـرای به کارگیری 

دسـتگاه ها و تجهیزات، تجربة الزم را کسـب کنند.
دانش آمـوزان،  داده هـای  مؤثـر  مدیریـت  بـرای 
مهـم اسـت کـه مربـی پیـش از معرفـی هر فّنـاوری 
آن  بـا  کار  را صـرف چگونگـی  زمانـی  بـه کالس، 
فّنـاوری کنـد تـا بدیـن طریـق آموزشـی مؤثـر برای 
چگونگـی بهره گرفتـن از فّنـاوری را بـه دانش آموزان 
ارائـه دهـد. ایـن اقـدام سـبب خواهـد شـد تـا معلم 
اطمینـان حاصـل کنـد به کارگیـری فّنـاوری خللـی 
در دسـتیابی دانش آمـوزان به اهـداف و اسـتانداردها 

ایجـاد نمی کنـد.
به کارگیـری فّنـــاوری مناســــب در تربیت بدنی 
و  آمـوزش  کیفیـت  افزایـش  موجـب  می توانـد 
یادگیـری شـود و نقشـی مهـم در برقـراری کیفیت 
آموزشـی تربیـت بدنی ایفـا کنـد. فّنـاوری می تواند 
بـه ارائـة محتـوای درسـی کمـک کنـد و راه را برای 
تبدیـل دانش آمـوز بـه فـردی تربیت  شـده از نظـر 
جسـمانی و دارای دانـش، مهـارت و اعتمادبه نفـس 
همـوار سـازد تـا او در تمامـی طـول زندگی خـود از 

فعالیـت  بدنـی لـذت ببرد.

پی نوشت ها
رومیـزی  فّنـاوری  از  منظـور   .1
آن    desktop technology
نـوع فّناوری اسـت که دسـتگاه ها 
بـا یکدیگر ارتبـاط سـیمی دارند.

وایرلـس  فّنـاوری  از  منظـور   .2
آن   wireless technology
نـوع فّناوری اسـت که دسـتگاه ها 
با یکدیگـر ارتباط سـیمی ندارند.

3. دستــگاه های مانیتـــورینگ 
فعالیت هـای جسـمانی می توانند 
هـم در نظـارت معلـم و مربـی بر 
فعالیـت جسـمانی دانش آمـوزان 
استفاده شـوند و هم می توانند در 
کنترل شـدت تمرین ورزشـکاران 
بـه کار آینـد. ایـن دســــتگاه ها 
هـم نقـش نظارتـی و مدیریتـی 
دارنـد و هـم نقـش کنتـــــرل 
جسـمانی.  فعالیت هـای  میـزان 
در بازی هـای فعــــال نمایشـی/ 
ویدیویـی  بر حســـب نـوع بازی 
تصاویـری روی صفحـة نمایـش 
آورده می شـود کـه کودکـــــان 
و نوجوانـان را بـا توجـه بـه قاعده 
واکنــش  یـا  بـه حرکـت  بـازی 
وامـی دارد. بنابراین، برعکـــــس 
بازی هـای رایانـه ای معمــــولی، 
ایـن نـوع بازی هـا بـا فعالیت های 

همراه انـد. جسـمانی 
4. active game or exergam-
ing 
5. National Association for 
Sport, Physical Education

 )hybrid( 6. منظور از هیبریدی
در  اسـت.  پیونـدی  یـا  ترکیبـی 
علوم مختلف ایـن کلمه کاربردی 
متفاوت دارد و در فّنــــــــاوری 
معنـای  بـه  می توانـد  آموزشـی 
الکتریکـی  و  مکانیکـی  ترکیـب 
یـا الکترونیکـی باشـد. در حـال 
حاضـر، رشـته ای دانشـگاهی بـه 

نـام مکاترونیـک وجـود دارد.
7. podcasts
8. wikis
9. wireless
10. Elliptical
11. Microsoft Excel

منبع
1. »Nationl Association for 
Sport and Physical Education«,  
an association of the American 
Alliance for Health, Physi-
cal Education, Recreation and 
Dance; 
www.aahperd.org/naspe.

به کارگیری فّناوری مناسب در 
تربیت بدنی می تواند موجب 

افزایش کیفیت آموزش و 
یادگیری شود و نقشی مهم در 

برقراری کیفیت آموزشی تربیت 
بدنی ایفا کند
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چكیده
هـدف: مطالعـه، تجزیـه و تحلیـل ارتبـاط بیـن فعالیـت بدنـي، شـركت در 

كالس هـاي تربیت بدنـي و شـاخص انـزواي اجتماعـي میـان نوجوانـان.

روش بررسـي: مطالعـة روشـمند براسـاس تجزیـه و تحلیـل ثانویـة داده هـا 
كـه معـرف نمونـة  دانش آمـوزان )19 ـ 14 سـال( از دبیرسـتان هاي دولتـي 
كلـي،  پرسـش نامة  طریـق  از  جمع آوري شـده  داده هـاي  بـود.  نفـر(   4207(
سـالمتي دانش آمـوزان مـدارس پایه را بررسـي كرد. متغیرهاي مسـتقل شـامل 
سـطح فعالیـت بدنـي و ثبت نـام در كالس هـاي تربیت بدنـي بـود، در حالي كـه 
متغیرهـاي وابسـته دو شـاخص انـزواي اجتماعـي )احسـاس تنهایي و داشـتن 
دوسـت كـم( را شـامل مي شـد. در تجزیـه و تحلیـل آمـاري از روش توصیفي و 

اسـتنباطي اسـتفاده شد.

تحليلی

نویسنده:  سیمون خوزه دوس سانتوس و همكاران
مترجمان: حجت صادقي خلیل آباد، كارشناس ارشد و 
آموزگار تربیت بدني
مریم مرادیان، كارشناس بهداشت عمومي
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چكیـده:  بسـیاري از نوجوانـان كـه به عنـوان 
»كم فعـال« طبقه بندي شـدند )65/1 درصد(، در 
كالس هـاي تربیت بدني حضور نداشـته اند )64/9 
درصـد(. تقریبـًا از هـر ده شـركت كننده دو نفـر 
احسـاس تنهایي را گزارش كردند )15/8 درصد(. 
نوجوانـان  از  ایـن، حـدود یك پنجـم  بـر  عـالوه 
گـزارش كردنـد كـه فقط یك دوسـت داشـته اند 
)19/5 درصـد(. در تجزیـه و تحلیـل دو متغیـره، 
نسـبت پایین تـري از افـراد بـه گونـه اي معنـادار 
انـزواي اجتماعـي را در میـان جوانـان و نوجوانان 
كـه در كالس هـاي تربیت بدنـي ثبت نـام كـرده 
بودند، مشـاهده و گـزارش كردند. پـس از تعدیل 
لجسـتیك  رگرسـیون  مداخله گـر،  متغیرهـاي 
نشـان داد كه شـركت در كالس هاي تربیت بدني، 
تنهـا بـراي دختـران، به عنـوان یك عامـل مؤثر و 
حمایتـي در ارتبـاط با شـاخص انـزواي اجتماعي 

»داشـتن دوسـتان كم« شـناخته مي شـود.

دوسـتان،  اجتماعـي،  انـزواي  كلیدواژه هـا: 
نوجـوان تربیت بدنـي،  بدنـي،  فعالیـت 

مقدمه
انـزواي اجتماعـي وضعیتـي اسـت كـه در آن، 
فـرد، تمـاس كمي با افـراد دیگـر دارد و ارتباطات 
اجتماعـي اش به حداقـل مي رسـد. در عین حال، 
عـالوه بر مشـكل حفـظ روابط، در كیفیـت روابط 
نیـز بـا مشـكالتي روبه روسـت. انـزواي اجتماعي 
افـراد مسـن  به عنـوان یـك مشـكل به ویـژه در 
دیـده مي شـود. تأثیـر منفـي انـزواي اجتماعي را 
در سـبك زندگـي نوجوانان نیز مي توان مشـاهده 

كرد.
در ســال 2006 روي  كــه  مطالعــة طولــي 
كــودكان نیوزیلنــدي )1037 نفــر( از زمــان تولــد 
ــان  ــود، نش ــه ب ــام گرفت ــان انج ــا بزرگ سالي ش ت
ــرض  ــوان در مع ــراد ج ــن اف ــرار گرفت ــه ق داد ك
ــه  ــا ب ــالي آن ه ــال ابت ــي احتم ــزواي اجتماع ان
زندگــي  در  مزمــن  فرســایندة  بیماري هــاي 
بزرگ ســالي را افزایــش مي دهــد. عــالوه بــر 
ــه  ــر اینك ــي ب ــود دارد مبن ــواهدي وج ــن، ش ای
ــه  ــت ب ــن اس ــان ممك ــي نوجوان ــزواي اجتماع ان
رفتارهــاي پرخطــر بهداشــتي، ماننــد قــرار گرفتن 
در معــرض ســبك زندگــي بي حركــت و كاهــش 
ســطح فعالیــت بدنــي بینجامــد. ایــن مطالعــه كه 
ــان  ــكاران1 روي نوجوان ــس و هم ــط گونكال توس
انجــام شــده اســت، نشــان داد كــه ســطوح 
ــتر  ــش بیش ــث افزای ــتر باع ــي بیش ــت بدن فعالی

ــود. ــه مي ش ــد از مدرس ــتان بع ــات دوس مالق

بـر  مي توانـد  مسـتقیم  به طـور  بدنـي  فعالیـت 
توسـعة روابـط اجتماعي اثـر بگذارد. بـه هر حال، 
انـزواي اجتماعـي به عنـوان یكـي از موانـع اصلـي 
بـراي فعالیـت بدنـي در نوجوانـان مطـرح شـده 
اسـت. عـالوه بـر ایـن، مطالعـات موجـود نشـان 
مي دهـد نوجوانانـي كـه از نظر بدني فعـال بودند، 

تمایـل داشـتند دوسـتاني فعال داشـته باشـند.
در تحقیقـات بین المللـي، مطالعـات اندكـي بـر 
مشـاركت  و  بدنـي  فعالیت هـاي  بیـن  »ارتبـاط 
انـزواي  در كالس هـاي تربیت بدنـي بـا شـاخص 
اجتماعـي« متمركز شـده اند. در ادبیـات ملي هم،  

اطالعـات موجـود در ایـن زمینـه كـم اسـت.
بـا وجود ایـن اطالعات كم، قابل قبول اسـت كه 
بپذیریـم فعالیت بدنـي و كالس هـاي تربیت بدني 
مي توانـد فرصتـي بـراي افزایش تعامـل اجتماعي 
و كاهـش انـزواي اجتماعي باشـد، امـا این فرضیه 

به بررسـي بیشـتر نیاز دارد.
بـا توجـه به مـوارد فـوق، هـدف از ایـن مطالعه، 
تجزیـه و تحلیل ارتباط بیـن تمرین فعالیت بدني، 
و شـاخص  تربیت بدنـي  در كالس هـاي  شـركت 

انـزواي اجتماعـي در نوجوانان اسـت.

ابزار اندازه گیري
بررسـي  بـراي  اسـتفاده  مـورد  پرسـش نامة  
سـالمت دانش آموزان براسـاس معیارهاي جهاني، 
جریـان  در  جهانـي2  بهداشـت  سـازمان  توسـط 
همـكاري بـا نهادهـاي دیگـر پیشـنهاد شـده بود. 
ایـن پرسـش نامه قبـاًل در دو مدرسـة شـهري در 
شهرسـتان رسـیف3 با یك نمونـه از 122 نوجوان 
مـورد آزمایـش قرار گرفـت. شـاخص تكرارپذیري 
)ثبـات سـنجش آزمون مجدد( متوسـط بـه باال و 
ضریـب توافـق )كاپا( از 0/52 تـا 1/00 متنوع بود.

نتایج
در مجمـوع از 76 مدرسـه )حـدود 11 درصـد از 
مـدارس دولتـي( در 44 شـهر از ایالـت پرنامبكو4 
برزیـل )حدود 23 درصـد از تمام شـهرها( بازدید 
ثبت نـام  كـه  دانش آموزانـي  كل  تعـداد  از  شـد. 
بـراي جمـع آوري داده هـا  كـرده و در كالس هـا 
حاضـر بودنـد )6114 نفـر(، 83 نفر از شـركت در 
ایـن كالس هـا امتناع كردنـد )1/9 درصد انصراف( 
و 1824 نفـر بـه دلیـل اینكه خارج از گروه سـني 

قـرار داشـتند، حذف شـدند.
بنابرایـن، نمونة نهایي )4207 نفر( نشـان دهندة 
99/8 درصـد از تعداد پیش بیني شـدة افرادي بود 
كـه در ابتـدا ثبت نـام كـرده بودنـد )4217 نفر( و 
ویژگي هـاي دموگرافیكـي به این شـرح بود: 59/8 

فعالیت بدني 
به طور مستقیم 

مي تواند بر توسعة 
روابط اجتماعي اثر 
بگذارد. به هر حال 

انزواي اجتماعي 
به عنوان یكي از 

موانع اصلي براي 
فعالیت بدني در 
نوجوانان مطرح 

شده است
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درصـد زن بودنـد، 58 درصد بین 17 تا 19 سـال 
داشـتند، )میانگین 16/8 سـال؛ انحراف اسـتاندارد 
1/4(، 74/8 درصد غیرسفیدپوسـت بودند و 78/9 

درصد در مناطق شـهري زندگـي مي كردند.
در ارتبـاط بـا انجـام فعالیـت بدنـي، از مجمـوع 
 شـركت كننـــدگان در مطـالعــه، 65/1 درصــد 
از نوجوانـان بـه انـدازة كافـي فعـال نبودنـد و 64/9 
درصـد  در كالس هاي تربیت بدني شـركت نداشـتند.

اجتماعـي،  انـزواي  شـاخص هاي  موضـوع  در 
 از مجمـوع شـركت كنندگان، 15/8 درصــــــد 
درصـد   19/5 و  تنهایـي  احسـاس  نوجوانـان  از 
داشـتن دوسـتان كـم را گـزارش كردنـد. هنگامي 
كـه نوجوانـان به لحاظ جنسـیتي تفكیك شـدند، 
 )P=0/001( احسـاس تنهایي به گونـه اي معنـادار
در دختـران در مقایسـه بـا پسـران، باالتـر بـود. 
به طور مشـابه، بـه لحاظ آماري، داشـتن دوسـتان 
كـم )P=0/045( در دختران در مقایسـه با پسـران 

بود. باالتـر 
در تجزیـه و تحلیـل دومتغیـري مشـاهده شـد 
كـه »احسـاس تنهایي« بـا شـركت در كالس هاي 
تربیت بدنـي )P=0/012( ارتبـاط دارد، امـا بـه نظر 
مي رسـد یـك عامـل مسـتقل از سـطح فعالیـت 
بدنـي )P=0/913( در میـان دختـران بـوده اسـت. 
همچنیـن مشـخص شـد كـه در هـر دو گـروه 
جنسـیتي، شـاخص »داشـتن دوسـتان كـم« بـا 
مشـاركت آن ها در كالس هـاي تربیت بدني ارتباط 
دارد )P=0/001( و تعـداد زیـادي از نوجوانـان كـه 
»داشـتن دوسـتان كم« را گزارش كردند، كسـاني 
حضـور  تربیت بدنـي  كالس هـاي  در  كـه  بودنـد 

نداشتند.
و  باینـري، تجــزیه  در رگــرسیون لجسـتیك 
تحلیل متغیرها نشـان داد كه شـاخص »احسـاس 
كالس هـاي  در  دختـران  شـركت  بـا  تنهایـي« 
همچنیـن  دارد.  ارتبـاط   )P=/010( تربیت بدنـي 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا نشـان داد كـه شـاخص 
»داشـتن دوسـتان كم« بـا شـركت در كالس هاي 
تربیت بدنـي ارتبـاط دارد )P=0/05(. پس از تعدیل 
اثـر عوامـل مخدوش كننـدة بالقـوه و اصـالح آن ها 
)متغیرهـاي مداخله گـر(، مشـاهده شـد كـه تنها 
در میان دختران بین شـاخص »داشـتن دوسـتان 
تربیت بدنـي  كالس هـاي  در  شـركت  بـا  كـم« 
)P=0/025( هنـوز ارتبـاط وجـود دارد. شـاخص 
عامـل  یـك  به عنـوان  كـم«  دوسـتان  »داشـتن 
مرتبـط بـراي شـركت در كالس هـاي تربیت بدني 

24 درصـد شـانس را دارا بـود.

خالصة بحث و نتیجه گیري
یافتـة اصلـي ایـن مطالعـه آن بـود كـه شـركت 
انـزواي  كاهـش  بـا  تربیت بدنـي  كالس هـاي  در 
دارد.  ارتبـاط  نوجـوان  دختـران  در  اجتماعـي 
دخترانـي كه هفتـه اي یك بار یا بیشـتر در كالس 
تربیت بدنـي شـركت مي كردنـد، وقتـی با كسـاني 
مقایسـه  نمي كردنـد  شـركت  كالس هـا  در  كـه 
شـدند، احتمال ضعیف داشـت كه دوسـتان كمي 

باشند. داشـته 
یافته هـاي گزارش شـده در ایـن مطالعـه بایـد از 
نظـر برخي محدودیت هـاي روش شناسـي در نظر 
گرفته شـده تفسـیر شـود. متغیرهایي كـه انزواي 
اجتماعـي را بیان مي كننـد از اقدامات خودگزارش 
شـده به دسـت آمده انـد و امـكان دارد پاسـخ ها را 
تحت تأثیـر قـرار داده باشـند. ایـن محدودیـت بـا 
اسـتفاده از یـك ابـزار كه قبـاًل آزمایـش )پایلوت( 
شـده بـود و شـاخص پایـداري خوبـي را در آزمون 

مجـدد نشـان داد، كاهش داده شـد.
محدودیـت دیگـر كـه نیـاز اسـت مـورد تأكیـد 
قـرار گیـرد، تأخیـر زماني بیـن جمـع آوري داده ها 
و تكمیـل مطالعـه )حـدود هشـت سـال( اسـت. 
ایـن فاصلة زماني مسـتلزم آن اسـت كـه اطالعات 
گزارش شـده در ایـن مطالعـه بـا احتیـاط تفسـیر 
شـود. بـا ایـن حـال، تأكید بر آن اسـت كـه هدف 
مـورد  عوامـل  توصیـف  تحقیـق،  ایـن  از  اصلـي 
عالقـه نیسـت، بلكه تجزیـه و تحلیـل ارتباط بین 

آن هاسـت.
براسـاس ایـن مطالعـه، هرگونـه تغییراتـي كـه 
ممكـن اسـت در طول ایـن دوره رخ داده باشـد به 
هیچ وجـه اثري بـر كیفیت داده هایي كـه از ارتباط 

مطـرح شـده حمایـت مي كردند، نداشـته اسـت.
همچنیـن قابل توجه اسـت كه بیشـتر مطالعات 
مشـابه بـا سـالمندان انجـام شـده اسـت. تأكید بر 
مطالعـات ارزیابـي سـالمندان بـه دلیـل فرضیه اي 
اسـت كه بیـان مي دارد »پیـري یك فرایند اسـت 
و منجـر بـه كاهش روابـط اجتماعي مي شـود«. به 
ایـن معنا كـه مطالعات بسـیار كمي براي بررسـي 
انـزواي اجتماعـي نوجوانـان انجام شـده و به عنوان 
جامعـة  حاضـر،  حـال  در  معاصـر  پدیـدة  یـك 
دانشـگاهي را، بـه دلیـل اثـر بالقوه كه بر سـالمت 

افـراد جـوان دارد، مجـذوب خود سـاخته اسـت. 
بـا وجود ایـن محدودیت ها مهم اسـت كه برخي 
جنبه هـاي مثبت در مورد داده هاي مورد اسـتفاده 
بـراي انجـام این مطالعه را مشـاهده كنیـد، به این 
معنـا كه در ایـن مطالعه، ویژگي زندگـي نوجوانان 

مدرسه محیطي 
ایده آل براي انگیزه 
بخشیدن و عاملي 
مرتبط براي انجام 
فعالیت بدني است 
و به نظر مي رسد 
كه كالس هاي 
تربیت بدني نقش 
كلیدي در این 
سناریو دارند
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همان طور كه مشاركت 
مؤثر نوجوانان در 

كالس هاي تربیت بدني 
اجازه مي دهد آن ها كمتر 

در معرض رفتارهاي 
پرخطر بهداشتي و 

انزواي شدید اجتماعي 
در این مرحله از زندگي 
قرار بگیرند، الزم است 

كه تمرین فعالیت 
بدني در محیط مدرسه 
به عنوان یك مكانیسم 
مهم براي این جمعیت 

خاص و یك بخش 
جدایي ناپذیر از فرایند 

آموزش كلي در نظر 
گرفته شود

در هـر دو منطقة شـهري و روسـتایي مـورد تأكید 
قرار گرفته اسـت.

یكـي دیگر از واقعیت هاي ذكر شـده، قرار داشـتن 
یـك نمونـه از دانش آمـوزان در هر دو شـیفت صبح 
و بعدازظهـر اسـت كـه در مدرسـه ثبت نـام كـرده 

بودند.
مدرسـه محیطي ایده آل براي انگیزه بخشـیدن و 
عاملـي مرتبط براي انجام فعالیت بدني اسـت و به 
نظـر مي رسـد كـه كالس هـاي تربیت بدنـي نقش 
كلیدي در این سـناریو دارند. اگرچـه دانش آموزان 
بیشـتر وقت روزانة خود را در مدرسـه مي گذرانند، 
امـا مطالعات نشـان مي دهد كه اكثـر نوجوانان در 
كالس هـاي تربیت بدنـي شـركت نمي كننـد. یك 
توضیح محتمل براي این سـطح پایین مشـاركت، 
ممكـن اسـت نارضایتـي مربـوط بـه فعالیت هـاي 
كالس یـا عـدم عالقـة دانش آمـوزان بـه محتویات 

آموزشـي باشد.
بـا توجه بـه ارتباط بین شـاخص هاي مشـاركت 
در كالس هـاي تربیت بدنـي و انـزواي اجتماعـي، 
مطالعـات مشـابه اندكـي وجـود دارد بـراي اینكـه 
نتایـج را بتوان با این مطالعه مقایسـه كـرد و موارد 
را گـزارش داد. چگونـه مي تـوان توجیـه كـرد كـه 
»داشـتن دوسـتان كم« در میان نوجوانان شـانس 
كمتـري براي شـركت در كالس هـاي تربیت بدني 
را باعث شـده اسـت؟ اگرچـه امكان رابطـة علت و 
معلـول بـه شـكل معكـوس را نمي تـوان رد كـرد، 
یـك توضیـح بـراي چنین یافتـه اي ممكن اسـت 
این باشـد كه كالس تربیت بدنـي به عنوان فرصتي 
روابـط  شـكل گیري  و  اجتماعـي  تعامـل  بـراي 
دوسـتي دروغ باشـد. گزارش دیگـر از نوجوانان در 
مطالعة انجام شـده توسـط مارزینك5 از سال سوم 
دبسـتان تا دبیرسـتان، نشـان داد كه انگیزة اصلي 
بـراي شـركت در كالس هـاي تربیت بدني فرصتي 

بـراي بودن با دوسـتان اسـت.
سـانتوز و همـكاران6 مشـاهده كردنـد در میـان 
شـركت كنندگاني كـه كالس هـاي تربیت بدنـي را 
انتخـاب كردنـد، انـزواي اجتماعـي یكـي از عوامل 
اصلـي بـراي درگیـر شـدن در فعالیت هـاي بدنـي 
گـزارش شـده اسـت. در یك مطالعة طولـي كه در 
میشـیگان7 )ایاالت متحـده( بـا 900 دانش آموزان 
شـد  مشـاهده  اسـت،  شـده  انجـام  دبیرسـتاني 
كسـاني كـه با تمرینـات ورزشـي ویـژه و محتواي 
كامـاًل تكـراري در كالس هـاي تربیت بدنـي درگیر 
بودند سـطوح پایین تر از انزواي اجتماعي را نشـان 
دادنـد كـه مطابـق بـا یافته هاي گـزارش شـده در 

ایـن مطالعه اسـت.
در پژوهـــش حاضـــر تأكیـد شـده كـه تكـرار 
بـا  مرتبـط  عامـل  یـك  به عنـوان  فعالیت بدنـي 
شـاخص انـزواي اجتماعي شـناخته نشـده اسـت. 
نتایـج گزارش شـده در  از  یافته هـا متفـاوت  ایـن 
و  سـالیز  مثـال،  بـراي  اسـت.  مطالعـات  برخـي 
همـكاران8 نشـان دادنـد كـه ارتبـاط قـوي بیـن 
فعالیـت بدني و حمایـت اجتماعي دوسـتان وجود 
دارد. ایـن شـواهد در مطالعـة طولـي نوجوانـان كه 
تنیـس بـازي مي كردنـد تأییـد شـد كـه ارتبـاط 
معكـوس بیـن میزان عـدم فعالیـت بدنـي و تعداد 
روزهـاي یـك هفتـه را در زمانـي كـه نوجوانـان با 
دوستانشـان مالقـات مي كردنـد، نشـان مي دهـد.

در نوجوانـان، انزواي اجتماعي با اسـتفادة بیش از 
حـد از اینترنـت، نارضایتـي از بدن به دلیـل اضافه 
وزن یـا چاقـي و فرصت هـاي انـدك بـراي تعامـل 
اجتماعي ارتباط دارد. بنابراین، غیرمحتمل نیسـت 
كـه مشـاركت بیشـتر در كالس هـاي تربیت بدنـي 
و تمریـن بیشـتر فعالیـت بدنـي مي توانـد انـزواي 
اجتماعـي را كاهـش دهد. بـا این حـال، یافته هاي 
گـزارش شـده در این مطالعه تنها از بخشـي از این 

فرضیـه حمایـت مي كند.
در  نوجوانـان  مؤثـر  مشـاركت  كـه  همان طـور 
آن هـا  مي دهـد  اجـازه  تربیت بدنـي  كالس هـاي 
كمتـر در معـرض رفتارهـاي پرخطـر بهداشـتي و 
انـزواي شـدید اجتماعـي در این مرحلـه از زندگي 
قرار بگیرند، الزم اسـت كه تمرین فعالیت بدني در 
محیط مدرسـه به عنـوان یك مكانیسـم مهم براي 
ایـن جمعیـت خاص و یـك بخـش جدایي ناپذیر از 

فراینـد آمـوزش كلـي در نظـر گرفته شـود.
در  مشـاركت  كـه  داد  نشـان  حاضـر  مطالعـة 
عامـل  یـك  به عنـوان  تربیت بدنـي  كالس هـاي 
اجتماعـي  انـزواي  از  جلوگیـري  بـراي  حمایتـي 
)داشـتن دوسـتان كـم( در میـان دختـران مطـرح 
اسـت. صـرف نظـر از جنـس، سـطح معنـاداري 
اندازه گیـري شـده پیشـنهاد مي كنـد كـه شـركت 
در كالس هـاي تربیت بدنـي به عنوان یـك فاكتور با 
شـاخصه هاي انـزواي اجتماعـي در میـان نوجوانان 
ارتبـاط دارد. بـا توجـه بـه احتمال سـوگیري ذاتي 
و  علـت  وابسـتگي  یـك  مقطعـي،  مطالعـات  در 
معلولي نمي تواند اسـتنباط شـود. بـه همین دلیل 
اعتقـاد بـر این اسـت كـه مطالعـات آینـده باید به 
دنبـال تأییـد یـا رّد ایـن باشـند كـه آیـا شـركت 
انـزواي  كاهـش  در  تربیت بدنـي  كالس هـاي  در 

اجتماعـي مؤثـر اسـت.
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اشاره
تربیت بدنـی و ورزش از مهم تریـن عوامـل تأمیـن، حفظ 
و ارتقـای سـطح سـالمت و برقـراری تـوازن و تعـادل قوای 
بدنـی دانش آمــــوزان بـه شـــمار مـی رود، به طوری کـه 
خط مشی فعالیت هـــای حــــوزة تربیت بدنی در 6 محور 
کیفیـت، همگانی بـودن، برنامه ریـزی، اخالق، مشـارکت و 
فعالیت های علمی تخصصی قابل بررسـی اسـت )حمیدی، 
1394(. از نظـر شـریفی و همـکاران )16:1395( ورزش 
باعـث کاهـش اسـترس، اضطـراب و افسـردگی می شـود و 
بـه ارتقـای سـطح حافظـه، خالقیـت، مهـارت حل مسـئله 
بـدن کمـک می کنـد. »ورزش  بهبـود وضعیـت کلـی  و 
وسـیله ای بـرای تأمیـن سـالمتی، نشـاط، تعـادل هیجانی 
و تربیـت اجتماعـی اسـت« )محمدرحیـم، 13:1396(. در 
برنامـة درسـی تربیت بدنـی جهت گیـری اساسـی، یاددهی 
ـ یادگیـری کسـب و حفـظ سـالمتی دانش آمـوزان اسـت. 
از ایـن رو اهـداف آموزشـی حیطه های سـه گانة زیـر را دربر 
می گیـرد: الف( آگاهی های موردنیاز: حـرکات پایه، آمادگی 
جسـمانی، تغذیـه و بهداشـت ورزشـی، ایمنـی در ورزش، 
شـناخت رشـته های ورزشـی؛ ب( مهارت هـای ضـروری: 
حـرکات پایـه و آمادگـی جسـمانی؛ ج( نگرش هـای مـورد 
انتظـار: عالقـة دانش آموزان )راهنمـای تدریس تربیت بدنی 

دورة ابتدایـی، 3:1389(. بـا توجه بـه نقش و جایگاه تربیت 
بدنی در سـالمت جسـمی و روحـی دانش آموزان، در سـند 
و  ورزش  اهمیـت  بـه  آموزش وپـرورش  بنیادیـن  تحـول 
تربیت بدنـی و لزوم ایجاد زیرسـاخت ها و فضاهای موردنیاز 
توجهـی ویژه شـده اسـت. از نظـر ایوب نجـف زاده )1392( 
درس تربیت بدنی در سـند تحول بنیادیـن آموزش وپرورش 
جایگاهـی ویـژه دارد. به طـور کلـی هـدف از تدویـن ایـن 
مقالـه بررسـی جایـگاه و اهـداف تربیت بدنـی و ورزش در 
اسـناد باالدسـتی و ارزیابـی نحـوة تحقق اهـداف مذکور در 
حوزة تربیت بدنی در سـطح مـدارس و در بین دانش آموزان 
اسـت کـه در ایـن مقاله به اختصـار به بررسـی این موضوع 

می پردازیـم.

کلیدواژه ها: تربیت، آموزش وپرورش، اسـناد باالدسـتی، 
سـند تحـول بنیادیـن، ورزش و تربیت بدنـی، ارزشـیابی، 

سـاحت زیسـتی و بدنـی،  برنامـة درسـی، دانش آموز

بیان مسئله و اهداف
ورزش و تربیت بدنی در سـند تحـول بنیادین از جایگاهی 
ویـژه برخـوردار اسـت و نحوة تحقـق اهداف نظام آموزشـی 
در تربیـت جسـمی و روحـی دانش آمـوزان یکـی از مسـائل 

تحليلی

|  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیستم|  شمارۀ2|  زمستان 1398| 24

رضا مشهدی غالم قوشچی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
عزیز علی خانی، کارشناس تربیت بدنی



مهـم و سرنوشت سـازی اسـت کـه از گذشـته مـورد توجـه 
بـوده و هسـت. از ایـن رو ایـن مقالـه در پـی پاسـخگویی بـه 
این پرسـش اساسـی اسـت کـه »آموزش وپـرورش چگونه و 
بـا چـه سـازوکارهایی می توانـد به تحقـق اهداف منـدرج در 
سـند مذکور دسـت یابـد؟« بنابراین هـدف کلـی از ارائة این 
مقالـه، بررسـی و ارزیابی انطبـاق اهداف تربیت بدنـی با مفاد 
سـند تحول بنیادین و چگونگی تحقق اهداف مذکور اسـت.

انطباق اهداف تربیتی مدارس با اهداف 
اسناد باالدستی در حوزة زیستی و بدنی

بـا توجـه به نقش تربیت بدنـی در کـودکان و نوجوانان، در 
اینجـا به بررسـی انطبـاق اهـدف تربیت بدنی در مـدارس با 

مهم ترین اهـداف باالدسـتی می پردازیم.

الف. تربیت بدنی از دیدگاه رهبر معظم انقالب
در اجـرای بنـد یک اصل 110 قانون اساسـی، سیاسـت های 
کلـی ایجاد تحـول در آموزش وپـرورش از دیـدگاه مقام معظم 

رهبـری در حـوزة تربیت بدنـی به  شـرح زیر ارائه می شـود: 
1. ارتقای سالمت جسـمی و روحی معلمان، دانش آموزان 

و پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛ 
2. ارتقای تربیت عقالنی و رشـد بینش دینی، سیاسـی و 

اجتماعـی دانش آموزان؛
3. رشـد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری 

و تقویت روحیة نشـاط و شـادابی در دانش آموزان؛
4. توسعة تربیت بدنی و ورزش مدارس.

ب. تربیت بدنی از دیدگاه سند تحول بنیادین
در سـند تحـول بنیادیـن آموزش وپـرورش سـاحت های 
شـش گانه در تربیـت دانش آمـوزان موردتوجـه جـدی قرار 
گرفته انـد. هرچنـد کـه در تمـام سـطوح مذکـور بـه نوعی 
به تربیت جسـمی و روانی اشـاره شـده، در سـاحت زیستی 
و بدنـی به طـور ویـژه بـه ایـن مهـم پرداختـه شـده اسـت. 
ایـن سـند در بخـش اهـداف و راهکارهـای تحقـق آن ها به 
لـزوم ایجـاد زیرسـاخت ها و اهمیت توجه بـه تربیت بدنی و 

ورزش بـه دفعـات اشـاره کـرده اسـت. از جمله:
ـ راهـکار 14، ایجـاد و متناسب سـازی فضاهـای تربیتـی 
و اقتضائـات فرهنـگ اسـالمی ایرانـی و شـرایط اقلیمـی و 

جغرافیایی؛
ـ راهـکار 3ـ14 اهتمـام بـه طراحـی و سـاخت و تجهیـز 

مناسـب... و فضـای ورزشـی در تمـام مـدارس...؛
ـ راهـکار 2ـ5 ایجاد سـازوکارهای الزم بـرای تقویت آداب 
و سـبک اسـالمی ایرانـی در تمـام سـاحت های تربیتـی )از 

جملـه زیسـتی و بدنی(؛
ـ در بنـد 10 از فصـل دوم سـند تحـول بنیادیـن مربـوط 
بـه بیانیـة ارزش هـا به سـالمت جسـمانی، نشـاط و تقویت 
اراده اشـاره شـده اسـت. همچنان کـه در بخـش سـاحت 
زیسـتی و بدنی آمده اسـت، این ساحت »بخشـی از جریان 

تربیـت رسـمی و عمومی اسـت که ناظر به حفـظ و ارتقای 
سـالمت و رعایـت بهداشـت جسـمی و روانـی متربیـان در 
مقابـل خـود و دیگـران، تقویـت قـوای جسـمی و روانـی، 
مبـارزه با عوامل ضعف و بیماری، حفاظت از محیط زیسـت 
و احترام به طبیعت اسـت« )ماهنامـة ورزش و ارزش، ش1، 
1396، ص4( در صـورت همسـو بـودن درس تربیت بدنـی 
و فعالیـت  فوق برنامـه، اهداف سـند تحـول بنیادین محقق 

خواهـد شـد)مجلة ورزش و ارزش، ش1، 1396(.

نحوة تحّقق اهداف آموزش تربیت بدنی در 
مدارس

تربیت بدنـی بـا تأکیـدی که بر پـرورش جسـمی، ذهنی، 
هیجانـی و برازندگـی اجتماعـی دارد، در صـورت آمـوزش 
فراینـد  در  را  توجهـی  شـایان  نقـش  می توانـد  صحیـح 
تعلیم وتربیـت ایفا کنـد )پورکیانـی، 3:1385(. از نظر نبوی 
و ذکایـی )3:1387( آمـوزش تربیت بدنـی بایـد بـر مبنـای 
یـک برنامـة همه جانبـه بـه شـکلی برنامه ریـزی شـود کـه 
در رشـد و پـرورش کـودکان رسـا و مؤثـر باشـد. لـذا هدف 
اصلـی تربیت بدنـی، تربیـت همه جانبة کـودکان و نوجوانان 
به عنـوان افراد مفید و مسـئولیت پذیر جامعه اسـت )همان: 
52(. از نظـر گریک. ای. ریسـبرگ )1389( در هدف گزینی 
بـرای یادگیـری مهارت هـای ورزشـی بایـد چهار اصـل زیر 
را در نظـر گرفـت: اهـداف بایـد چالـش زا، دسـت یافتنی، 
واقع گرایانـه و ویـژه باشـند. در یـک تقسـیم بندی کلـی، 
هدف هـای تربیت بدنـی را می تـوان در چهار مقولة اساسـی 
رشـد و یادگیـری، فرایندهـا، بهـره وری و توسـعة اجتماعی 
ارزیابـی کرد.»بـرای رسـیدن بـه هدف های ذکر شـده باید 
برنامه هـای تربیت بدنـی را بـه شـکلی پی ریـزی کـرد کـه 
براسـاس طبیعـت، نیازهـا و عالقة  کـودکان فراگیر باشـد« 

)نبـوی و ذکایـی، 62:1387(.

الگـوی پیشـنهادی: کارکردهای اثربخشـی و 
شیوه های اجرایی در راستای تربیت همه جانبة 

دانش آمـوزان در     حـوزة زیسـتی و بدنی
در الگـوی پیشـنهادی زیـر بـه شـیوه های تحقـق اهداف 
سـند تحـول بنیادیـن در حوزة زیسـتی و بدنـی به تفکیک 

اشاره شـده اسـت )مشـهدی غالم، 1394(.

شماره 
ساحت

عنوان 
ساحت

خالصة 
اهداف تحول 

بنیادین از 
دیدگاه رهبر 
معظم انقالب

خالصة سیاست های کلی 
ابالغی مقام معظم رهبری 
در ایجاد تحول در نظام 
آموزش وپرورش کشور

خالصة اهداف 
سند تحول 

بنیادین 
آموزش وپرورش

خالصة 
اهدف تربیتی 

مدارس

زیستی 4
و بدني

ارتقای سالمت جسمی 
و روحی دانش آموزان، 

پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و توسعة ورزش
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ارزیابی میزان و نحوة تحقق اهداف 
تربیت بدنی در مدارس

صرف نظـر از اهمیت و جایگاه تربیت بدنی و سـالمت 
در نظـام آموزشـی در اینجا سـؤاالت زیـر پیش می آید 

که:
1. آیـا ورزش مدرسـه ای و بـه قـول محمدرحیـم 
می توانـد  تربیتـی«  و  تعلیـم   »ورزش   )11:1396(
شـکوفایی  و  رفتـار  جسـم،  فکـر،  پـرورش  موجـب 
بـروز  زمینه هـای  »تربیت بدنـی  باشـد؟  اسـتعدادها 
شایسـتگی های الزم را در متربیـان بـرای ادارة امـور 
زندگـی، آداب اخالقـی، اقتصـادی، تغذیـه، بهداشـت، 
فراغـت،  اوقـات  مدیریـت  شـدن،  اجتماعـی  آداب 
از  مراقبـت  مؤثـر،  ارتبـاط  هویت یابـی،  خودآگاهـی، 
محیط زیسـت، مدیریـت بحـران و کسـب مهارت های 
پیشـگیرانه و .... پـرورش می دهـد« )ماهنامـة ورزش و 

.)6:1396 ش1،  ارزش، 
2. چگونـه و بـا چه شـاخص هایی می توان مشـخص 
تحقـق  مـدارس  در  تربیت بدنـی  اهـداف  کـه  کـرد 
یافته انـد یـا نـه و بـه چـه میزانـی؟ البتـه ارزیابـی در 
مـدارس دارای مربـی و فاقـد مربی باید متفاوت باشـد. 
بـه طور کلـی اهـداف آموزش تربیـت بدنی بـه انحای 
مختلـف قابل تحقق اسـت که در زیـر اهم فعالیت های 
ورزشـی قابـل اجـرا در مـدارس به طـور خالصـه مورد 

بحـث و بررسـی قـرار می گیرد.
الـف( درس تربیت بدنی: اهمیـت و جایگاه درس 
پوشـیده  بـر کسـی  درسـی  برنامـة  در  تربیت بدنـی 
نیسـت. مهارت هایـی کـه در مـدارس آمـوزش داده 
می شـوند شـامل مهارت هـای تکنیکـی، مهارت هـای 
تاکتیکـی و مهارت هـای روانی هسـتند، لیکـن اجرای 
درس تربیت بدنـی نیازمنـد تجهیـزات سـخت افزاری، 
تأسیسـات و حمایـت  مـادی و تمهیـدات نرم افـزاری، 
تـا در  برنامـة آموزشـی اسـت  غنی سـازی محتـوا و 
تحقق اهداف آموزشـی خود موفق باشـد. دسـتیابی به 
چنیـن هدفی فقـط از راه تدویـن برنامه هـای نظام دار 
)محمدرحیـم،  بـود  خواهـد  امکان پذیـر  هدفمنـد  و 
تربیت بدنـی،  درس  بـر  عـالوه  البتـه   .)13:1396
فعالیت هـای ورزشـی دیگـری نیـز به صـورت مکمل و 

فوق برنامـه در مـدارس اجـرا می شـوند کـه در ذیل به 
آن هـا اشـاره می کنیـم.

ب( بازی های پرورشی و بومی محلی؛
ج(المپیاد ورزشـی درون مدرسه ای، مسابقات 

و جشنواره های ورزشـی درون مدرسه ای؛
هـ( ورزش صبحگاهی، بازی های ورزشی؛

و( ورزش قهرمانی )مسـابقات و جشنواره های 
و  بین منطقـه ای  و  بین مدرسـه ای  ورزشـی 

کشـوری(. و  استانی 
می تـوان گفت سـند تحـول بنیادین تنها به سـاحت 
زیسـتی و بدنی در حوزة تربیت بدنی توجه ندارد، بلکه 
بـه کلیـة سـاحت های شـش گانه می پـردازد. چنان که 
ادهم معتقد اسـت: »تربیت بدنی در سـند  مهـدی نوید
تحـول بنیادیـن تنها یـک درس نیسـت« )1396(. لذا 
تحقـق اهـداف درس تربیت بدنی همانند سـایر دروس 
برنامـة درسـی نیازمند بررسـی و ارزیابی دقیق اسـت، 
به طوری کـه در هـر پایـه و مقطع اهـداف تربیت بدنی، 
دانش آمـوزان  جسـمی  و  سـنی  شـرایط  بـه  بسـته 
متفـاوت اسـت. اهـداف بایـد چالـش زا، دسـت یافتنی، 

واقع گرایانـه و ویژه باشـند.

ــای  ــی فعالیت ه ــای ارزیابــ حیطه ه
تربیت بدنــی

از آنجـا  كـه مجموعـه ای از عوامل مختلـف در تحقق 
اهـداف تربیت بدنـی نقش دارنـد، ارزیابـی فعالیت های 
تربیت بدنـی باید از جنبه های مختلـف و در حوزه های 
شـناختی و دانشـی، عاطفـی و روانـی ـ حرکتـی و 
صـورت  و...  امکانـات  و  فضـا  و  جسـمانی  آمادگـی 
گیـرد. در واقـع، ارزشـیابی به عنـوان بخشـی از فرایند 
اطالعـات  آن  براسـاس  کـه  اسـت  آموزش وپـرورش 
الزم در مـورد یادگیـری و آموخته هـای دانش آمـوزان 
جمـع آوری و تجزیه وتحلیل می شـود تا میـزان تحقق 
گیـرد  قـرار  قضـاوت  مـورد  پیش بینی شـده  اهـداف 

)محمـود شـیخ، 1388(.
مهم تریـن عوامل مؤثر در فرایند ارزشـیابی عبارت اند 
از: تجزیه وتحلیـل اهـداف تکنیکی، تاکتیکـی و روانی، 
ارزیابـی از معلـم و مربـی، ارزیابـی فضـا و امکانـات، 
ارزیابـی از دانش آمـوز، ارزیابـی محتـوا )کتـاب و مـواد 

آموزشـی(، ارزیابـی برنامه هـا و ....

جــدول پیشــنهادی ارزیابــی درس 
ــی ــای ورزش ــی و فعالیت ه تربیت بدن

پیشـنهاد می شـود مسـئوالن امر برای ارزیابی میزان 
تحـول  سـند  براسـاس  تربیت بدنـی  اهـداف  تحقـق 
بنیادیـن از جنبه هـای مختلـف جـدول زیـر را تهیه و 

مـورد اسـتفاده قـرار دهند.

ساحت 
نظام آموزشی اهدافتربیتی

پیشنهادی
شیوۀ اجرا و 

آموزش
نهادهای 
تأثیرگذار

آموزش و نحوۀ 
تغییر در رفتار

مصداق ها: تجلی 
در رفتار

زیستی و 
بدنی

رسیدن  به 
هویت فرد 

و تعادل 
روحی و 
روانی...

رسمی و 
غیررسمی 

فوق برنامه....

غیرمتمرکز، 
دانش 

آموزش محور...

مراکز 
فرهنگی و 

ورزشی

شرکت در گروه ها 
و همایش های 

ورزشی 
کالس های 
آموزشی....

رسیدن به تعادل 
روانی  نشاط و 

شادابی
سازگاری
با خود 

کسب مهارت های 
گروهی...

در سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش 
ساحت های 
شش گانه در تربیت 
دانش آموزان 
موردتوجه جدی قرار 
گرفته اند. هرچند 
که در تمام سطوح 
مذکور به نوعی به 
تربیت جسمی و روانی 
اشاره شده، در ساحت 
زیستی و بدنی به طور 
ویژه به این مهم 
پرداخته شده است
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راهکارها و پیشنهادها
مـدارس  در  تربیت بدنـی  اهـداف  تحقـق  به منظـور 
بـا عنایـت بـه اهـداف باالدسـتی از جملـه سـند تحـول 
بنیادیـن، راهکارهـای زیـر پیشـنهاد می شـوند کـه امید 
اسـت مسـئوالن آموزش وپـرورش و مدیـران مـدارس و 
به ویـژه مربیـان تربیت بدنـی و آمـوزگاران محتـرم توجه 

خاصـی بـه ایـن راهکارها داشـته باشـند.
اسـتعدادها:  پـرورش  و  اسـتعدادیابی  الـف. 
شـناخت اسـتعدادهای ورزشـی دانش آمـوزان و به ویـژه 
پـرورش و شـکوفایی ایـن اسـتعدادها از اهمیـت ویـژه 

برخـوردار اسـت.
ب. اسـتمرار فعالیت های ورزشـی در مدارس: از 
جمله مشـکالتی کـه در این زمینه وجود دارد این اسـت 
کـه به عنـوان مثـال، وقتـی دانش آموزی در یک مسـابقة 
ورزشـی در سـطح مدرسـه و منطقه و استان مقام کسب 
می کنـد معمـواًل دبیـر تربیت بدنـی مدرسـه توجهـی به 
ایـن موضـوع نمی کنـد و تـا پایان سـال حتی یـک مورد 
از وی نمی خواهـد بـه تمریـن و تکـرار و تقویـت مهارت 
بدنـی خود بپـردازد. در این صورت این اسـتعدادها هرگز 

شـکوفا نخواهند شـد، به ویژه در مناطق محـروم که در 
آن هـا هیچ گونـه باشـگاه و امکانـات ورزشـی و مربی در 
رشـتة موردنظر در سـطح شهر و روسـتاها وجود ندارد. 
لـذا پیشـنهاد می شـود اسـتان ها امکانات بیشـتری در 

اختیـار مناطق محروم قـرار دهند.
ج. اختصـاص مربـی تربیت بدنـی بـه مدارس 
کوچـک و روسـتایی: با عنایـت به اختصـاص مربی 
ورزشـی به کالس هـای ابتدایی، اختصـاص مربی صرفًا 
از محـل جایگزینـی آمـوزگاران بـاالی بیسـت سـال 
سـابقه میسـر اسـت. لذا در مدارس کوچک و روستایی 
کـه معمـوالً نیروهای باالی بیسـت  سـال وجـود ندارد 
تخصیـص مربـی تربیت بدنـی به ایـن مـدارس ممکن 
نیسـت و این امـر موجب کاهش کیفیت اجـرای درس 

تربیت بدنـی می شـود.
د. تجهیز مدارس محروم.

ه. ایجـاد فضاهای ورزشـی مناسـب، هرچند 
روباز.

و. ایجـاد حیـاط پویـا در کلیة مـدارس دارای 
محوطة آسـفالته و توجه جدی مدیران مدارس 

به ایـن مهم.
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عباس قشمی میمند

گفت وگو با استاد، اکبر ایرانمنش

اشاره
گفت وگـو بـا اکبـر ایرانمنش به عنـوان قهرمـان ورزش کشـور و به قول خودش معلم مدرسـه 
و دانشـگاه، بسـیار دلنشـین و پر از تجـارب و توصیه های بی نظیـر برای دانش آمـوزان و دبیران 
تربیت بدنـی اسـت. اسـتاد ایرانمنـش متولـد 1318 در شـهر کرمـان، دورة تربیـت  معلـم خود 
را در سـال های 39 تـا 40 شمسـی )دورة یك سـاله(، دورة کارشناسـی تربیت بدنـی را در سـال 
1347 و کارشناسـی ارشـد خود در رشـتة تربیت بدنی و علوم ورزشـی را در سال 1376 گذرانده 
اسـت. بنـا بـه گفتة خـودش در سـال های دهة 40 یعنـی از سـال 1341 تـا 1349 در مدارس 
مختلـف تهـران از جملـه رودكي، منوچهـري، فردوسـي، بازرگانی، خـرد و البرز به عنـوان دبیر 
تربیت بدنـی مشـغول آمـوزش دانش آمـوزان بـوده اسـت و در سـال 1349 بـه دلیـل عالقـه به 
فعالیـت در دانشـگاه صنعتـی شـریف تهـران، از آموزش وپـرورش اسـتعفا می دهـد. قهرمانـی 
مسـابقات فوتبـال و مقـام دوم مسـابقات دو و میدانـی آموزشـگاه های کرمـان در سـال 1334، 
مقـام دوم مسـابقات دوچرخه سـواری 12 کیلومتـر جاده آموزشـگاه های کرمان، مقـام قهرمانی 
مسـابقات کشـتی آموزشـگاه های کرمان در فاصلة سـال های 35 تا 39 شمسـی، مقام قهرمانی 
مسـابقات کشـتی آموزشـگاه های کشـور از سـال 37 تا 39 و مقام قهرمانی کشتی دانشگاه های 
کشـور در سـال 47 تنها بخشـی از عناوین و افتخارات ورزشـی اسـتاد ایرانمنش اسـت. سوابق 
ورزش حرفـه ای آقـای ایرانمنـش نیـز افتخـارات متعـددی در عرصه هـای ملـی و بین المللی را 
شـامل می شـود. در بعـد ملـی، دامنـة گسـترده ای از فعالیت هـای اسـتاد ایرانمنـش از جملـه 
تأسـیس دانشـکدة تربیت بدنـی دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان و ریاسـت بیست سـاله بـر این 
دانشـكده تـا حضـور بیش از سـه دهه در مسـند ریاسـت انجمن کشـتی دانشـجویان کشـور و 

گفتوگو
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مدیریـت باشـگاه فرهنگـی و ورزشـی صنعت مس 
کرمـان قابـل ذکر اسـت و در عرصـة بین المللی نیز 
اسـتاد ایرانمنـش افتخـارات متعـددی برای کشـور 
به دسـت آورده اسـت. داشـتن درجـة داوری ممتـاز 
جهانـی  فدراسـیون  سـوی  از  کشـتی  بین المللـی 
کشـتی FILA ، ریاست انجمن کشتی دانشجویان 
جهـان از سـال های 1999 تـا 2007 و قضاوت های 
متعدد ایشـان در مسـابقات کشـتی ملی، قـاره ای و 
جهانـی، بخشـی از دوران ورزشـی پرافتخـار اسـتاد 

ایرانمنش اسـت.
آنچـه در ادامـه خواهید خوانـد، حاصل گفت وگوی 
صمیمانـه و بی پردة مجلة رشـد آمـوزش تربیت بدنی 
بـا اسـتاد اکبر ایرانمنش اسـت کـه در روز دوشـنبه 
24 تیرماه 1398 در شـهر کرمان انجام شـده اسـت.

بـرای شـروع بحـث، لطفـًا روایتـی از شـیوة 
کالس  زنـگ  یـک  در  را  خودتـان  تدریـس 

کنیـد. بیـان  تربیت بدنـی 
به عنـوان یـک معلم، مطالعـه می کردم کـه در هر 
رشـتة ورزشـی بـرای دانش آمـوزان چـه اقداماتـی 
بایـد انجـام دهـم. مثـاًل در فوتبـال چه فنونـی باید 
یـا  میـز  روی  تنیـس  بیامـوزم.  دانش آمـوزان  بـه 
والیبـال را چگونـه بایـد تدریـس کنـم. البتـه چون 
خـودم در دوران دانش آمـوزی بـه این مسـائل عمل 
کـرده بـودم و در چندیـن رشـتة ورزشـی به صورت 
حرفـه ای فعالیت  می کـردم، بالطبـع کار راحت تری 
داشـتم، ولـی اگـر سررشـته ای در برخـی ورزش ها 
نداشـتم تـالش می کـردم اول خـودم بیامـوزم و در 
ایـن مسـیر مطالعـه می کـردم و برنامه ریـزی هـم 
داشـتم. روی کاغـذ برنامه ریـزی می کـردم که مثاًل 
فـردا در کالس 1 یـا 2 چـه فعالیتـی بایـد بـرای 
دانش آمـوزان تدریـس کنـم و بـرای هفتـة بعد نیز 
در ابتـدا کارهـای هفتـة قبـل را مـرور می کـردم و 
سـپس چیـز جدیـد بـه آن هـا آمـوزش مـی دادم. 
البتـه در هـر کالس،  قبـل از دانش آمـوزان، خـودم 
نـکات درس را مـرور می کـردم، مثـاًل اگـر پـاس 
پنجـه در والیبـال برنامـة درس امـروز بـود بایـد به 
شـیوة عملـی در وهلـة اول خودم انجام مـی دادم  و 
بهتریـن دانش آمـوزان هـر کالس را کـه خـوب یاد 
می گرفتنـد، مأمـور می کـردم تـا پـاس پنجـه را بـا 

بقیـه تمریـن کنند. 
یکـی از کارهای مـن در کالس درس تربیت بدنی، 
کـه  به صورتـی  بـود،  دانش آمـوزان  گروه بنـدی 
بـرای هـر گـروه یـک سـرگروه انتخـاب می کردم 
کـه بهتـر از بقیـه نـکات درس را آموختـه بـود و 
سـپس او مأمـور بـود تمامی نکات آموزشـی را به 

بقیـة اعضای گـروه بیاموزد. در گذشـته، برخی از 
معلمـان تربیت بدنـی در گوشـه ای از زمیـن روی 
یـک صندلـی می نشسـتند و بچه ها، خودشـان با 
یـک تـوپ سـرگرم می شـدند. این شـیوة معلمی 
همیشـه مورد انتقاد من بوده اسـت و همیشـه به 
دانشـجویانم در ایـن مـورد هشـدار مـی دادم. لذا 
فـرق معلـم تربیت بدنـی با دیگـران در این اسـت 
کـه کار علمـی و عملـی انجـام می دهـد و روی 

صندلی نشسـتن مفهومـی ندارد.

به عنـوان فردی کـه بیش از چهل سـال 
در مـدارس و دانشـگاه وظیفـة خطیـر 
آمـوزش را برعهده داشـتید، ویژگی های 
بـارز یـک دبیـر تربیت بدنـی خـوب را 

برایمـان بیـان کنید.
یـک معلم خـوب تربیت بدنـی در وهلـة اول باید 
از لحـاظ علمـی، فنـی  و اخالقی، شایسـتگی های 
الزم را داشـته باشـد. اگـر یـک معلـم در افزایـش 
علـم خود کوشـا نباشـد و اگر از لحـاظ اخالقی در 
قبـال دانش آمـوزان نمونه نباشـد و اگـر عالقه مند 
بـه ارتقـا و پیشـرفت خـودش نباشـد، نمی توانـد 
یـک  لـذا  بدهـد.  یـاد  دانش آمـوزان  بـه  چیـزی 

معلـم خـوب بایـد خـودش متحـول شـود تا 
بتوانـد دیگـران را متحـول کند. همیشـه 

در  کـه  تربیت بدنـی  دانشـجویان  بـه 
شـرف معلـم شـدن هسـتند توصیـه 
کـرده ام که بـرای موفقیـت در دوران 
بایـد همیشـه بـا مسـائل  خدمـت، 
علمـی روز آشـنا باشـند و اگر آشـنا 
نباشـند هیچ گاه موفق نخواهند شد. 

مـن در زمینه هـای مختلـف ورزشـی 
در دوران معلمـی فعالیـت می کـردم و 

حتـی در زمینـة کشـتی وقتـی قهرمانـی 
مسـابقات آموزشـگاه های کشـور را در سـال 

توسـط   1350 سـال  در  کـردم،  کسـب   1347
مرحـوم اسـفندیاری به عنـوان متصـدی انجمـن 
کشـتی دانشـجویان کشور انتخاب شـدم و تا سال 
1384 که بازنشسـته شـدم همـواره بـرای ارتقای 
ایـن رشـته تـالش کـردم. فرق یـک معلـم خوب 
بـا یـک معلـم بـد در ایـن اسـت کـه دبیـر خوب 
خـودش را از لحـاظ علـم روز آمـاده می کنـد، ولی 
معلـم ضعیـف بـا همـان علـم گذشـته می خواهد 
بچه هایـی را آمـوزش دهـد کـه در دنیـای امـروز 
زندگـی می کننـد و از طریـق تلویزیـون یا محیط 

بیرونـی بـا علـم روز ورزش آشـنا شـده اند.

به طور کلی زیربنای 
ورزش هر کشوری را در 

آموزش وپرورش می بینم و تمام 
قهرمانی های کشورها تقریبًا از 
آموزش وپرورش شروع می شود
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یـک معلـم ورزش بـرای ایجـاد عالقه  
بـه ورزش در بیـن دانش آمـوزان، چـه 
فعالیت هایـی می توانـد انجـام دهـد؟

اول اینکـه هـر قـدر یـک معلـم ورزش صاحب 
 نـام و عنوان باشـد، همین شـهرت او باعث جذب 
دانش آمـوزان به ورزش می شـود. معلم ورزش اگر 
نمونة بارز یک یا چند رشـتة ورزشـی باشـد و در 
سـطح شهرستان، اسـتان یا کشـور دارای عنوانی 
باشـد، باعـث پیروی و الگـو گرفتـن دانش آموزان 
از او می شـود. دوم اینکـه معلـم تربیت بدنـی باید 
در حوزة ورزش دارای تحصیل و تخصص باشـد و 
متأسـفانه انتخاب برخی از دبیـران غیرمتخصص 
بـرای پـر کـردن صرفـًا واحـد درس تربیت بدنـی 
یـا سـرگرم کـردن بچه هـا در آن سـاعت، باعـث 
ایـن  ظلـم بـه ورزش مـدارس شـده اسـت. در 
را  قضیـه   40 دهـة  از  خاطـره ای  ذکـر  زمینـه 
روشـن خواهـد کـرد. در یکـی از مـدارس تهـران 
در اوایـل دهـة 40، دبیـر خـط بـا مدیر مدرسـه 
دعـوا و کتـک کاری کـرده بـود و او را در حـوض 
آب مدرسـه انداختـه بـود کـه بعـد از دادگاهـی 
شـدن آن معلـم، دبیری خـط را از ایشـان گرفته 
بودنـد و برای مجازات کردن او، مسـئولیت درس 
تربیت بدنـی مدرسـه را بـه ایشـان واگـذار کـرده 
بودنـد کـه با اعتـراض من مواجه شـد. لـذا وقتی 
تربیت بدنـی  ایـن شـیوه در مـورد معلمـان  بـه 
قضـاوت شـود و چنیـن معلمانـی را بـرای درس 
تربیت بدنـی انتخـاب کننـد، قاعدتًا نتیجـه ای در 
برنخواهـد داشـت. البتـه الحمدهلل چنین روشـی 
در مـدارس کنونـی مـا منسـوخ شـده اسـت و 
اکنـون معلمـان تحصیل کـرده با مـدارک عالی 
و حتـی دکتـری در مـدارس داریـم. امروزه 
تربیـت   بـرای  مختلفـی  دانشـکده های 
معلمـان ایجـاد شـده اسـت و معلمـان 
تحصیل کـردة خوبـی در مـدارس بـه 
آمـوزش درس تربیت بدنی مشـغول اند 
و حتـی مسـئوالن هم افراد باسـوادی 
هسـتند و از این جهت، وجـود افرادی 
چـون دکتـر گائینـی، دکتـر قراخوانلو، 
دکتـر حمیـدی، دکتـر علیـزاده، دکتـر 
پورکیانی، دکتر فارسـی، دکتر شـهالیی و 
امثال این عزیزان در سراسـر کشـور توانسـته 
تربیت بدنـی  درس  زمینـة  در  تحولـی  اسـت 
در مـدارس مـا ایجـاد کنـد و معتقـدم کـه اگـر 
روحانیـون بـا صحبـت و خطابه به هدایـت مردم 
مشـغول اند و از طریـق گفتـار در رفتـار مـردم 
تغییـر ایجـاد می کننـد، معلـم تربیت بدنـی نیز با 
اعمـال، رفتـار و حرکاتـش آموزش هـای مفیـد را 

بـه دیگران منتقـل می کند. همین کـه در فوتبال 
یـا در برخـی از ورزش هـا مثـل کشـتی، دو طرف 
بـرای پیـروزی در مسـابقه مبـارزه می کننـد و در 
انتهـا فرد بازنده توسـط طرف پیـروز از زمین بلند 
می شـود یـا یـک فوتبالیسـت بعـد از مصدومیت 
حریـف، بـازی را ادامـه نمی دهـد و حتـی دروازة 
حریـف را بـاز نمی کنـد، این هـا چیزهایـی اسـت 
کـه درس اخـالق می دهـد، ولـی با گفتار نیسـت. 
لـذا تربیت بدنی در قالب حرکات ورزشـی از منظر 
جسـمی و روحـی خیلی چیزهـا را بـه دانش آموز 
منتقـل می کنـد. یعنـی در تربیت بدنـی، آمـوزش 
بـا  تـوأم  جسـمانی  تربیـت  و  اخالقـی  مسـائل 

یکدیگـر انجـام می شـود.

نقـش ورزش مـدارس در ورزش کشـور 
به لحـاظ کلـی چگونه اسـت؟

به طـور کلـی زیربنـای ورزش هـر کشـوری را در 
قهرمانی هـای  تمـام  و  می بینـم  آموزش وپـرورش 
کشـورها تقریبًا از آموزش وپرورش شـروع می شـود. 
کمتـر قهرمانـی را دیده ام کـه غیر دانش آموز باشـد 
یـا اگـر غیـر دانش آمـوز هـم باشـد بـه هـر حـال 
او در دورة دبسـتان و  پایه ریـزی مسـائل ورزشـی 
مدرسـه شـکل گرفته اسـت. بنابراین، کسـانی که از 
دوران دبسـتان، یعنی نونهالـی و نوجوانی در ورزش 
مـدارس تربیت می شـوند، پشـتوانة ورزش قهرمانی 
را در تمامی رشـته ها تشـکیل می دهند و هر رشـتة 
ورزشـی اگـر از ورزش مدارس منفک شـود، نابودی 
آن حتمـی خواهـد بود. چنـدی قبل به آقـای دکتر 
مهـرزاد حمیـدی دربـارة جدایـی کشـتی از ورزش 
مـدارس هشـدار دادم و در مصاحبـه ای اعـالم کردم 
کـه »وای بـه حـال ورزش اول مملکـت ایـران کـه 
ورزش کشـتی آن از آموزشـگاه ها و مـدارس حـذف 
شـود و اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد، در ده سـال آینـده 
شـاهد نابـودی کشـتی در این کشـور خواهیم بود.« 
بعـد از ایـن مصاحبـه، دکتـر حمیـدی اعـالم کـرد 
کـه مسـابقات کشـتی در مـدارس برگـزار می شـود 
و ایـن رشـته از ورزش دانش آمـوزی حـذف نخواهد 
از ورزش  بنابرایـن، هـر رشـتة ورزشـی کـه  شـد. 
آموزشـگاه ها و مـدارس حـذف شـود و مسـابقات 
قهرمانـی آن رشـته برگزار نشـود، روز به روز ضعیف 

و ضعیف تـر می شـود.

پیشنهاد شـما برای پرورش استعدادهای 
ورزشی در مدارس چیست؟

همة اسـتعدادها یا بـه تعبیری 80 تـا 90 درصد 
اسـتعدادهای ورزشـی از مدارس و آموزش وپرورش 
در  می آینـــد و اگـر آمـــوزش وپــرورش  بیـرون 

اگر سالمت جامعه تضمین 
شود، علم ما و مهندسان ما نیز 
پیشرفت می کنند. کسی که 
ورزش می کند، نه تنها سالم 
است، بلکه از نظر کاری و علمی 
نیز پیشرفت می کند
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تمـــام  نباشـد،  فعـال  تربیت بدنـی  زمینه هـای 
اسـتعدادها از بیـن می رونـد و شـکوفا نخواهنـد 
شـد. معلمـان تربیت بدنـی بایـد با عشـق و عالقه 
و فعالیت، اسـتعدادها را شناسـایی و هدایت کنند. 
در مـورد شـخص خـودم، وقتـی کـه در دهـة 30 
بـا وجـود عالقه بـه فوتبـال، به اجبار توسـط معلم 
تربیت بدنـی به کشـتی فرسـتاده شـدم، در همان 
سـال اول حضـور در رشـتة کشـتی، مقـام سـوم 
البتـه  آوردم.  به دسـت  را  کشـور  آموزشـگاه های 
وقتـی بـه معلـم تربیت بدنـی مدرسـه بـرای ایـن 
اقـدام اعتـراض کـردم، وی دلیـل هدایـت مـن به 
رشـتة کشـتی را ویژگی هـای روحـی و جسـمی و 
همچنیـن اسـتعدادم در رشـته های فـردی بیـان 
کـرد. بنابرایـن در آن زمـان، یعنی در سـال 1335 
که هنوز اسـتعدادیابی چندانی در کشور در ورزش 
اتفـاق نمی افتـاد، آن معلـم ورزش اسـتعداد من را 
کشـف کـرد و باعث موفقیـت من در زندگی شـد. 
لـذا اگـر معلمـان مـا بتوانند اسـتعدادها را کشـف 
کننـد و آن هـا را هدایـت کننـد، ایـن اسـتعداد ها 
در مراحـل بعد توسـط مربیان باشـگاه ها و مربیان 
در  آینـده  در  مـا  و  می شـوند  شـکوفا  تیم ملـی 
مسـابقات المپیـک و جهانـی حرف هـای زیـادی 

بـرای گفتـن خواهیم داشـت.

ارزیابـی کلـی شـما از وضعیـت کنونی 
ورزش مدارس چیسـت و چـه توصیه و 

پیشـنهادی در این زمینـه دارید؟
بـه نظـرم ورزش در مـدارس بایـد از اهمیـت 
درس  سـاعت  نبایـد  باشـد.  برخـوردار  خاصـی 
تربیت بدنـی در مـدارس براسـاس وقـت معلمـان 
یـا مدرسـه تنظیـم شـود. اینکـه سـاعت درس 
تربیت بدنـی در یـک مدرسـه بـه بهانـة تدریـس 
بچه هـا  یـا  شـود  تعطیـل  ریاضـی  درس  مثـاًل 
بـه  معلمـان  از  یکـی  نبـود  از  بعـد  فی البداهـه 
سـاعت درس تربیت بدنـی هدایـت شـوند و مثـاًل 
آبدارچـی مدرسـه بـاالی سـر آن هـا قـرار گیـرد، 
بـه درس تربیت بدنـی مدارس آسـیب های جدی 
و  بهتریـن  تربیت بدنـی  معتقـدم  می شـود.  وارد 
ارزشـمندترین درس در مـدارس اسـت که هم به 
رشـد جسـمی، هم به رشـد عقلی و هم به رشـد 
اجتماعـی دانش آمـوزان کمـک می کنـد. افرادی 
می کننـد  فعالیـت  ورزشـی  رشـته های  در  کـه 
از  نمی کننـد،  ورزش  کـه  افـرادی  بـه  نسـبت 
وضعیـت اجتماعـی بهتـری برخوردارنـد و خیلی 

هسـتند. اجتماعی تـر 
برخـی  متأسـفانه  کـه  اسـت  مسـائلی  این هـا 

از مدیـران فکـر می کننـد کـه مثـاًل ریاضـی بـه 
نسـبت از تربیت بدنـی مهم تـر اسـت، ولـی اگـر 

یـا یـک  یـک دانش  آمـوز کمـردرد، دل درد 
مشـکل جسـمی داشـته باشـد، هیچ گاه 

نمی توانـد در کالس درس شـیمی یـا 
فیزیـک بـه نحو احسـن گـوش کند 
و درس را بفهمـد. درس تربیت بدنی 
می توانـد یـک زیربنـا یـا یـک پایـه 
و درس کمکـی بـرای آموزش هـای 
و  فیزیـک  ریاضـی،  مثـل  علمـی 

شـیمی باشـد. لذا تربیت بدنی از نظر 
بنـده، پایـة همـة دروس اسـت و اگـر 

کسـی بـه تربیت بدنی بـه روال صحیح و 
بـا راهنمایی معلمـان تربیت بدنی عمل کند 

و بـه انـدازة کافی و نه افـراط و تفریط )یعنی مثاًل 
روزی یـک سـاعت( ورزش کند، عملکرد درسـی 
او بهبـود قابل توجهـی پیـدا خواهـد کـرد، چـون 
همان گونـه کـه فـردی انـرژی مصـرف می کنـد، 
از طـرف دیگـر اکسـیژن جـذب می کنـد و اگـر 
فـردی اکسـیژن خـون کافـی، تغذیـة مناسـب و 
ورزش صحیـح داشـته باشـد، می توانـد از لحـاظ 
درسـی موفـق باشـد و ایـن شـرایط در فهـم و 
یادگیـری او مؤثـر اسـت. از ایـن منظـر بـه همـة 
مدیـران مـدارس توصیـه می کنم که بـرای درس 
تربیت بدنـی اهمیـت قائل شـوند و به عنـوان یک 

درس جنبـی بـه آن نـگاه نکننـد.

دانش آمـوزی  ورزش  کنونـی  وضعیـت 
در کشـور را از لحاظ امکانـات، چگونه 

ارزیابـی می کنیـد؟
در حال حاضـر، امکانـات ورزشـی مـدارس کـم 
اسـت و متأسـفانه با سـاخت مدارس غیرانتفاعی 
در یـک محیـط دویسـت یـا سـیصد متـری کـه 
فاقد امکانات ورزشـی هسـتند، به ورزش مدارس 
آسـیب  زده اند.این مدارس گاهی آموزش وپرورش 
را هـم بـا ایـن ترفنـد کـه بـرای ورزش بچه هـا 
سـالن اجـاره کرده ایـم یـا در زنـگ ورزش آن هـا 
را بـه فـالن باشـگاه می بریـم، گـول می زننـد که 
بـا ایـن کار از یـک طـرف، هزینـه  را بـر دوش 
اولیـا می اندازنـد و از طـرف دیگـر، مـدت زمـان 
کالس درس تربیت بدنـی در طی مسـیر مدرسـه 
تـا سـالن ورزشـی را از بیـن می برنـد. برخـی از 
مـدارس نیـز به دلیـل کمبـود امکانـات، سـاعات 
درس تربیت بدنـی را تعطیـل می کننـد. بنابراین، 
مـدارس غیرانتفاعی بایـد دارای محیط و امکانات 

مناسـبی بـرای ورزش دانش آمـوزان باشـند.

تربیت بدنی از نظر بنده، پایة 
همة دروس است و اگر کسی به 
تربیت بدنی به روال صحیح و با 

راهنمایی معلمان تربیت بدنی عمل 
کند و به اندازة کافی و نه افراط و 

تفریط )یعنی مثاًل روزی یک ساعت( 
ورزش کند، عملکرد درسی او بهبود 

قابل توجهی پیدا خواهد کرد
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یکی از مشـکالت بچه ها و دانش آموزان 
در دنیـای امروز کم تحرکی و سـرگرمی 
در فضـای مجازی یا پای تلویزیون اسـت. 
شـما در ایـن زمینـه چـه توصیه هایـی 
می توانیـد به خانواده ها داشـته باشـید؟

حداقـل همان گونـه که بچه هـا از والدیـن توقع 
خریـد یـک موبایـل را دارنـد، پـدر و مادر هـا نیز 
بایـد در برابـر این قضیه از بچه هـا بخواهند روزی 
یـک یـا دو سـاعت بـه ورزش و فعالیت  جسـمی 
بپردازنـد و در حالـت کلـی معتقـدم کـه فضـای 

مجـازی نیـز باید کنترل شـود.

ورزش دانش آمـــوزی در کشـــــورهای 
اسـکاندیناوی بیشـتر حول محور سالمتی 
بچه هـا می چرخد. شـما تـا چه حـد ورزش 
بـا محوریت سـالمتی را بـرای دانش آموزان 

می دانید؟ مهـم 
در ابتـدا عـرض کـردم کـه اگر سـالمت جامعه 
نیـز  مـا  مهندسـان  و  مـا  علـم  تضمیـن شـود، 
پیشـرفت می کننـد. کسـی کـه ورزش می کنـد، 
نه تنهـا سـالم اسـت، بلکـه از نظـر کاری و علمی 
زمـان  در  کـه  وقتـی  می کنـد.  پیشـرفت  نیـز 
بازی هـای المپیـک مونیـخ در آلمـان بودیم برای 
بازدیـد از شـرکت BMW سـاعت 10 صبـح بـه 
محـل کارخانـه رسـیدیم، ولـی دیدیـم کارخانـه 
تعطیـل اسـت و همـه مشـغول ورزش انـد. وقتی 
دلیـل این اقدام را پرسـیدیم در پاسـخ به اهمیت 
ورزش در تأمیـن سـالمتی کارگـران و افزایـش 
راندمـان کاری و بهـره وری تولیـد اشـاره کردند و 
گفتنـد ایـن تصمیم مدیریت شـرکت اسـت 
و هـر روز کارگـران مجبورنـد از سـاعت 
10 تـا 11 صبـح بـه ورزش بپردازنـد. 
امـروزه کشـورهای پیشـرفتة دنیـا بـه 
اثـر  در  کـه  رسـیده اند  نتیجـه  ایـن 
فعالیت هـای  فعالیت هـای جسـمانی، 
کاری و اجتماعـی فـرد نیـز افزایـش 
می یابـد. البتـه بایـد مانـع از افـراط و 
تفریـط دانش آمـوزان در سـاعات ورزش 
کـردن شـد و ایـن وظیفـة معلمان اسـت 
از  و  کننـد  هدایـت  را  دانش آمـوزان  کـه 
فعالیـت  دانش آمـوزان در چند رشـتة ورزشـی در 
طـول روزهـای مدرسـه جلوگیـری کننـد، چون 
بـه درس آن هـا لطمـه می زنـد. از طـرف دیگـر، 

فعالیـت زیاد ورزشـی درچند رشـته ممکن اسـت 
ضمن ایجاد خسـتگی در دانش آمـوزان، مانعی در 

مسـیر رشـد آن هـا نیز باشـد.

شـما مؤسـس دانشـکدة تربیت بدنـی 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان بودید 
و حضـور بیست سـالة شـما در مسـند 
ریاسـت ایـن دانشـکده پـر از تجارب 
گران بهاسـت. چه ارتباطـی بین ورزش 
منظـر  از  دانشـجویی  و  دانش آمـوزی 

دارد؟ وجود  شـما 
بـاز هـم تکرار می کنـم کـه ورزش دانش  آموزی، 
پایـة ورزش دانشـجویی، ورزش کشـور و حتـی 

اسـت. قهرمانی  ورزش 
به طـور کلـی پایـه و اسـاس همـة ورزش هـا در 
آموزش وپرورش اسـت و دانشـگاه تنهـا اقدامی که 
می توانـد انجـام دهد، ارتقـای این افراد به سـطوح 
فنی باالتر برای قهرمان شـدن و مدال آوری اسـت.

علمـی  معنـای  بـه  ورزش  واژة  تفـاوت 
در دنیـا بـا آن چیـزی کـه در کشـور ما 
به عنـوان تربیت بدنـی مطرح اسـت، چه 

باشـد؟ می توانـد 
ســـاختن بدنــی  بـه  تربیت بدنـی در حقیقـت 
اشـاره دارد که از لحاظ جسـمانی سـالم و آراسته 
باشـد و ایـن مسـائلی کـه امـروزه در خیلـی از 
دارد،  به عنـوان آسـیب جسـمی وجـود  جوانـان 
کـه  اسـت  تربیت بدنـی  معلـم  وظایـف  همگـی 
آن هـا را ارزیابـی و اصـالح کنـد. ورزش مـدارس 
جایـی بـرای آمـوزش مهارت هـای جسـمانی بـه 
دانش آمـوزان بـرای عمل کـردن در زندگی آینده 
اسـت. مـن حتی وقتی کـه در خیابـان راه می روم 
بـا دیـدن برخـی از آسـیب ها در دانش آمـوزان یـا 
مـردم عـادی، تـالش می کنـم شـیوة صحیـح راه 
رفتـن یـا آسـیب  های احتمالـی در حرکـت و راه 
رفتـن نامناسـب را بـه آن هـا گوشـزد کنـم و بـه 
آن هـا بیامـوزم. لذا دیـد و نگرش معلمـان ما باید 
این گونـه باشـد. ورزش نیـز آن چیـزی اسـت که 
افـراد بـه دلیل مسـائل قهرمانـی انجـام می دهند 
آموختـن  و  شـدن  اصـالح  از  بعـد  معمـواًل  و 
مهارت هـای جسـمی و حرکتـی بـه ایـن مرحلـه 

می شـوند. وارد 

در حال حاضر، امکانات ورزشی 
مدارس کم است و متأسفانه با 
ساخت مدارس غیرانتفاعی در یک 
محیط دویست یا سیصد متری که 
فاقد امکانات ورزشی هستند، به 
ورزش مدارس آسیب  زده اند
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شـما در آسـتانة هشـتاد سـالگی قـرار 
دارید. آیـا ورزش کـردن در برنامة روزانه 

قرار دارد؟ شـما 
هـر روز بعـد از نماز صبـح به ورزش می پـردازم و 
شـنا در برنامة هفتگـی من قرار دارد. بـه همة افراد 
جامعـه توصیـه می کنـم کـه حرکـت را فرامـوش 
نکننـد، چراکـه بـه قول اقبـال الهـوري »مـا زنده 
بـه آنیـم کـه آرام نگیریـم، موجیم که آسـودگی ما 
عـدم ماسـت.« مـا انسـان ها تـا زمـان زنـده بـودن 
بایـد حرکت کنیم و به فعالیت جسـمانی بپردازیم.

نظر شـما راجع به مجلة رشـد تربیت بدنی 
چیست؟

همیـن کـه ایـن مجلـه چنیـن مسـائلی را بـرای 
معلمـان مطـرح می کنـد و در بـه روز کـردن دانـش 
معلمـان ما مؤثر اسـت، فرصتـی بی نظیر بـرای ارائة 
مطالـب علمی به معلمان فراهـم می کند. از متولیان 
مجلـة رشـد بابـت وقتی که بـه پیش کسـوتان برای 
ارائـة مطالـب خودشـان می دهنـد، سـپاس گزارم و 
امیـدوارم صحبت هـای ما بـرای جامعه مفید باشـد.

پایانـی چـه مطلبـی  به عنـوان نکتـة 
بـرای خواننـدگان مـا داریـد؟

آرزو دارم کـه همة مـردم و جوان های ما ورزش 
کننـد و فعالیـت جسـمانی داشـته باشـند و همة 
معلمـان تربیت بدنـی نیـز یـک مقـدار بیشـتر به 
مسـائل کاری خـود برسـند و همان گونـه که اگر 
یـک دانش آمـوز چندیـن رشـته را در یـک روز 
انجـام دهـد، در نهایـت دچـار آسـیب می شـود، 
معلمـان مـا نیـز بایـد از فعالیـت در چنـد حـوزه 
بـه لحـاظ شـغلی و کاری بپرهیزنـد. البته وظیفة 
دولـت اسـت کـه بـه وضعیـت معیشـت معلمان 
رسـیدگی کند، به همین دلیل در دوران ریاسـتم 
در دانشـکدة تربیت بدنـی دانشـگاه شـهید باهنـر 
کرمـان بـا همکارانـم قـرار گذاشـتم کـه آن ها در 
هیـچ جایـی بـه جـز دانشـکده فعالیـت نداشـته 
باشـند. متأسـفانه فعالیـت بیـش از حـد معلمان 
در چندیـن مدرسـه باعث شـده اسـت کـه وقتی 
بـرای مطالعـه و انتقـال مطالـب تـازه و بـه روز به 

دانش آمـوزان نداشـته باشـند.

آرزو دارم که همة مردم و جوان های ما ورزش کنند 
و فعالیت جسمانی داشته باشند و همة معلمان 

تربیت بدنی نیز یک مقدار بیشتر به مسائل کاری خود 
برسند و همان گونه که اگر یک دانش آموز چندین 

رشته را در یک روز انجام دهد، در نهایت دچار آسیب 
می شود، معلمان ما نیز باید از فعالیت در چند حوزه به 

لحاظ شغلی و کاری بپرهیزند
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مترجمان: امین مهرابي، 
فاطمه امیر عضدي، مریم امیرعضدي

عنوان یافته هایي كه در مقاله به آن ها پرداخته شده است: 
- 48 درصـد دانش آمـوزان ولـز 3 تـا 11 سـاله شـیفتة ورزش اند1 و سـه جلسـه یا بیشـتر در 
هفتـه بـه دوره هـاي فـوق برنامـة ورزشـي یا باشـگاه هاي ورزشـي عمومـي مي رونـد، اگرچه در 

سـال 2013 ایـن میـزان 40 درصـد بوده اسـت. 
- تقریبـًا تعـداد دانش آمـوزان ابتدایي و متوسـطة  اول كه شـیفتة ورزش اند با هم برابر اسـت؛ 
49 درصـد دانش آمـوزان ابتدایـي 3 تـا 6 سـاله و 48 درصـد دانش آمـوزان متوسـطة اول 7 تـا 

ساله.   11
- تفـاوت جنسـیت در میـزان مشـاركت وجـود دارد، زیـرا 52 درصـد پسـران و 49 درصـد 

دختـران شـیفتة ورزش  انـد. 
- مشـاركت دانش آمـوزان بـا توجـه بـه سـن، قومیـت، ناتوانـي و میـزان نسـبي محرومیـت2 
متفـاوت اسـت. ایـن بررسـي در سـال 2015 نشـان داده اسـت كه در مقایسـه با ولـز3 به عنوان 

یـك جامعـه، درصـد باالتـري براي مـوارد زیر ثبت شـده اسـت: 
é دانش آموزان 5 و 6 ساله )52 درصد(؛ 

é دانش آمـوزان بریتانیایـي بـا نـژاد تركیبـي و همچنیـن دانش آموزانـي كـه پـدر و مـادر 
درصـد(؛   52( دارنـد  سیاه پوسـت 

مترجمان:مترجمان: امین مهرابي،  امین مهرابي، 
فاطمه امیر عضدي، مریم امیرعضدي

رساني اطالع
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é دانش آموزان مدارسـي كـه محرومیت كمتري4 
دارنـد )54 درصد(؛ 

ولـزي  اول كـه  é دانش آمـوزان دورة  متوسـطة 
درصـد(.  55( بوده  انـد 

درصـد   65 بـراي  تربیت بدنـي  درس   -
و  اسـت  بـوده  لذت بخـش  خیلـي  دانش آمـوزان 
53 درصـد دانش آمـوزان از ورزش كـردن بعـد از 
مدرسـه یـا وقـت ناهـار در باشـگا ه ها )دوره هـاي 
فـوق برنامة ورزشـي( به میـزان زیاد لـذت برده  اند. 
- 62 درصـد از دانش آمـوزان معتقدنـد كـه درس 
تربیت بدنـي و ورزش مدرسـه در داشـتن سـبك 

زندگـي سـالم كمـك زیـادي بـه آن هـا مي كند. 
ملـي،  سـطح  مـدارس،  ورزش،  كلید واژه هـا: 

برنامـة درسـي، دانش آمـوز ملـي،  رقابـت 

اشاره 
را  روشـني  اولویت هـاي  ولـز،  ورزش  چشـم انداز 
مشـخص مي كنـد. هـدف ولـز ایـن اسـت كـه هـر 
كـودك بـراي زندگـي كردن شـیفتة ورزش باشـد و 

ولـز بـه دنبـال رقابـت ملـي در ایـن زمینه اسـت. 
بررسـي ورزش مـــــدارس، بررســـي برخـط5 
مشـاركت  ورزش  در  كـه  اسـت  دانش آموزانـي 
مبنـاي  بـر  مدرسـه  چشـم انداز  و  مي كننـد 
تربیت بدنـي و ورزش اسـت. آخرین بررسـي ورزش 
مـدارس ولـز از چهاردهـم آوریـل تـا بیسـت و یكم 

ژوئـن 2015 انجـام شـده اسـت. 
دانش آموزان پرسـش نامه اي را در مورد مشـاركت 
و گرایـش به ترتیب بدني و ورزش تكمیل مي كنند. 
به عالوه، در هر مدرسـه از یكي از كاركنان خواسـته 
و  تربیت بدنـي  چشـم انداز  دربـارة  كـه  مي  شـود 
كنـد.  تكمیـل  را  پرسـش نامه اي  مدرسـه  ورزش 
ایـن پرسـش نامه ها را اغلـب آمـوزگار درس تربیت 
بدنـي مـدارس ابتدایي یا مدیـر تربیت بدني مدارس 

متوسـطة  اول تكمیـل مي كند. 
اطالعـات حاصل از این بررسـي، ایـن امكان را به 
ورزش و همـكاران ورزشـي ولـز مي دهد كـه روند 
فعالیت هـاي ورزشـي شـامل مشـاركت اجتماعي 
اسـتراتژیك  به طـور  را  مـدارس  در  مشـاركت  و 
نظـارت و پیگیـري كننـد. همچنیـن، چشـم انداز 
تربیت بدنـي، ورزش مـدارس و گرایـش آموزگاران 
و دانش آمـوزان را بـه تربیت بدنـي و ورزش دنبـال 
مي كنـد. ایـن موضـوع، مبنایي براي شـكل گیري 
خط مشـي و تمرین هـاي ورزشـي فراهـم مي كند. 
محتـواي  و  مقالـه  ایـن  در  گزارش شـده  آمـار 

جداول ضمیمه شـده، دانش آموزان 3 تا 11 سـالة 
مـدارس را مـورد توجـه قـرار مي دهد. در بررسـي 
سـال 2015، 115039 دانش آموز 3 تا 11 سـاله و 
1094 آموزگار پرسـش نامة  بررسي ورزش مدارس 
را تكمیـل كرده اند.تعـداد شـركت كنندگان در این 
بررسـي نسـبت بـه سـال 2013 افزایـش داشـته 
اسـت؛ بـه همین دلیـل، تاكنـون ایـن بزرگ ترین 
بررسـي در كشـور بریتانیـا دربارة جوانـان و ورزش 

است. 
این مقاله، خالصه اي از چشـم انداز و مشـاركت هاي 

ورزشـي ولز را گـزارش مي دهد. 

تربیت بدني در برنامة درسي 
بیـش از 15 سـال اسـت كـه آمـوزگاران درس 
تربیت بدنـي مـدارس ابتدایـي و مدیـران تربیـت 
را  پرسـش نامه اي  اول،  متوسـطة  مـدارس  بدنـي 
نمایندگـي  بـه  تربیت بدنـي  چشـم انداز  دربـارة 
از مـدارس خـود، هـر دو سـال یـك بـار تكمیـل 
كرده انـد. در سـال 2015، تعـداد 901 پاسـخ نامه 
از مـدارس ابتدایـي و 193 پاسـخ نامه از مـدارس 

متوسـطة اول دریافـت شـده اسـت. 
شـكل 1 گزارشـي از رونـد میانگیـن زماني براي 
نشـان  هفتـه  در  را  تربیت بدنـي  درسـي  برنامـة 
مي دهـد. در سرتاسـر ولـز، بـه  طور متوسـط 100 
دقیقـه تربیت بدنـي در همـة  گروه هـاي سـني 3 
تـا 11 سـاله ارائـه شـده اسـت. در مرحلـة كلیدي 
دوم )دانش آمـوزان مـدارس ابتدایـي 3 تا 6 سـاله( 
به طـور میانگین 101 دقیقـه تربیت بدني در هفته 
ارائه شـده اسـت. در مراحل كلیدي سـوم و چهارم 
تـا 11  اول 7  متوسـطة  مـدارس  )دانش آمـوزان 
سـاله( به طور میانگیـن 98 دقیقـه تربیت بدني در 

هفته ارائه شـده اسـت. 

62 درصد از 
دانش آموزان 

معتقدند كه درس 
تربیت بدني و 

ورزش مدرسه 
در داشتن سبك 

زندگي سالم كمك 
زیادي به آن ها 

مي كند

شكل1: میانگین زمان برنامة درسي تربیت بدني در هفته 
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شیفتة ورزش بودن: تكرار مشاركت 
بررسـي ورزش مـدارس از سـال 2011، تصویـر 
دقیقـي از تكرار مشـاركت بـه ارمغان آورده اسـت. 
ایـن موضـوع، اجـازه مي دهـد تعـداد جلسـاتي را 
كـه دانش آمـوزان در طـول هفتـه در ورزش هـاي 
سـازمان یافته یـا تفریحـي خـارج از برنامة درسـي 
شـركت مي كنند، مشـاهده كنیم. در سال 2015، 
در ولـز 48 درصـد دانش آمـوزان 3 تـا 11 سـاله 
سـه جلسـه یـا بیشـتر در هفتـه در فعالیت هـاي 
سـازمان یافته اي  بـه غیـر از زمـان برنامـة درسـي 
)بـراي مثـال دوره هـاي فـوق برنامـة  ورزشـي یـا 
باشـگاه ورزشـي( شـركت داشـته اند. این وضعیت 
در ورزش ولـز به شـیفتگي دانش آمـوزان به ورزش 
اشـاره دارد. از سـال 2011 تعداد دانش آموزاني كه 
شـیفتة ورزش انـد افزایـش یافته اسـت؛ 27 درصد 
كل دانش آموزان سـه جلسـه یا بیشتر در هفته در 
برنامه هاي ورزشـي شـركت كرده بودند و در سـال 
2013، 40 درصـد آن هـا شـیفتة ورزش شـده اند. 
به طـور كلـي در دوره هـاي تحصیلي تفـاوت كمي 
وجـود دارد. اكنـون 48 درصـد دانش آمـوزان دورة  
دورة   دانش آمـوزان  درصـد   49 و  اول  متوسـطة 
ابتدایـي شـیفتة ورزش انـد. شـكل2 درصـدي از 

دانش آموزانـي را نشـان مي دهـد كـه در بیـش از 
سـه بررسـي اخیـر شـیفتة ورزش بوده اند. 

در بررسـي سـال 2013 بـراي اولیـن بـار داده ها 
در  ورزشـي  مشـاركت  میـزان  توصیـف  بـراي 
گروه هـاي قومي مختلف در دسـترس قـرار گرفت. 
بررسـي سـال 2015 براسـاس ایـن داده ها صورت 
مي گیـرد. در جـدول1، تفاوت در میزان مشـاركت 
به تفكیك نژاد و جنسـیت نشـان داده شـده است. 

طبـق بررسـي سـال 2013، دختـران شـیفته 
ورزش بریتانیایـي- آسـیایي/ آسـیایي پایین تریـن 
را  ورزشـي  فعالیت هـاي  در  مشـاركت  درصـد 
داشـتند، در حالـي كـه 20 درصـد ایـن افراد سـه 
جلسـه یا بیشـتر در هفته در فعالیت هاي ورزشـي  
اینكـه درصـد  بـا وجـود  بودنـد.  شـرکت كـرده 
مشـاركت ایـن گروه كمتـر از میانگیـن باقي مانده 
بـوده؛ امـا میـزان مشـاركت آن هـا در فعالیت هاي 
اسـت  داشـته  افزایـش  سـال 2013  از  ورزشـي 
به طـوري كـه در سـال 2015، 28 درصـد از آن ها 

بوده انـد.  شـیفتة ورزش 
و  تركیبـي  نـژاد  دانش آمـوزان  كلـي،  به طـور 
بریتانیایـي نـژاد سـیاه/ سـیاه بیشـترین درصـد 
مشـاركت را بـه تنـاوب داشـته اند )52 درصـد(، 
در حالـي كـه در سـال 2013، دانش آمـوزان نـژاد 
تركیبـي و سفید پوسـت گروه هایـي هسـتند كـه 

بوده انـد.  بیشـتر شـیفتة ورزش 
ارزیابـي شـیفتگي بـه ورزش بـراي دانش آموزان 
مختلـف كه در فعالیت ورزشـي شـركت مي كنند، 
مي توانـد بـا در نظـر گرفتـن تعـداد  جلسـات در 
هفتـه بـه جزئیـات بیشـتر یـا فعالیـت كمتـر یـا 
بیشـتر دانش آمـوزان بینجامد. شـكل2 تفاوت ها را 
بـه تفكیك جنسـیت بـراي دانش آمـوزان 3 تا 11 

سـاله نشـان مي دهد. 

كل دانش آموزاندخترانپسران

201320152013201520132015

445237454149نژاد سفید 

465636484152نژاد تركیبي

425730453752بریتانیایي سیاه/ سیاه

374420282936بریتانیایي- آسیایي/ آسیایي

314926382939عرب/ سایر

445236444048مجموع

شكل2: شیفتة ورزش بودن به تفكیك جنسیت از سال 2011 تا 2015
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جدول1: درصدي از دانش آموزان شیفتة ورزش به تفكیك گروه هاي نژادي و جنسیت

|  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیستم|  شمارۀ2|  زمستان 1398| 36



همان طـور كه در باال بیان شـد، »شـیفتة ورزش 
بـودن« یـك ارزیابي تركیبـي از فعالیـت در خارج 
از درس تربیت بدنـي اسـت، مثـل تعداد جلسـاتي 
كـه یـك دانش آمـوز در هفتـه در هـر دو فعالیـت 
ورزشـي عمومـي  باشـگاه  و  مدرسـه  فوق برنامـة 

شـركت مي كنـد.
شناخت سـاختار ارزیابي این شـیفتگي مي تواند 
و  مختلـف  همكاري هـاي  شناسـایي  موجـب 
تأثیـر دسـتاوردهاي آن شـود. بـراي مثـال، یـك 
دانش آمـوز مي توانـد بـا شـركت در سـه جلسـة 
فوق برنامة ورزشـي مدرسـه شـیفتة ورزش شـود، 
امـا ممكـن اسـت امكان دسترسـي به هـر فرصت 
به همیـن  بدهـد.  از دسـت  را  مدرسـه  از  خـارج 
ترتیـب،  ممكـن اسـت میـزان باالیي از مشـاركت 
اجتماعي وجود داشـته باشـد، اما میزان مشـاركت 

در فوق برنامه هـا كمتـر باشـد.
اغلـب،  به دلیـل وجـود موانـع كاربردي همـراه با 
كمبـود امكانـات، ممكـن اسـت دانش آمـوزان بـه 
ورزش دسترسـي نداشـته باشـند. به عالوه، ممكن 
پیشـنهاد  موضـوع  ایـن  كننـد  احسـاس  اسـت 
بنابرایـن  و  نیسـت  نیازهایشـان  بـراي  مناسـبي 
تصمیـم بگیرنـد كـه در دورة فوق برنامـة ورزشـي 
در  مشـاركت  تكـرار   3 شـكل  نكننـد.  شـركت 

باشـگاه هاي  و  ورزشـي  فوق برنامـة  برنامه هـاي 
ورزشـي عمومـي را بـا اسـتفاده از ارزیابي »حداقل 

یـك بـار در هفتـه« نشـان مي دهـد.

داده هـا نشـان مي دهنـد كـه درصـد بیشـتري 
از دانش آمـوزان )حداقـل یـك بـار در هفتـه( در 
برنامـة باشـگاه هاي ورزشـي عمومي در مقایسـه با 
دوره هـاي فوق برنامـة ورزشـي شـركت مي كننـد. 
نسـبت كمتـري از دانش آموزان مدارس متوسـطة 
اول در دوره هـاي فوق برنامـة ورزشـي مشـاركت 
مي كننـد و میـزان مشـاركت دانش آمـوزان دختر 
اندكي كمتر از دانش آموزان پسـر اسـت )شکل4(.
ــادي و  ــي- اقتص ــت اجتماع وضعی

ــاركت مش
در ولـز، از درصـد دانش آمـوزان هـر مدرسـه كه 
واجـد شـرایط مـدارس بـا وعـدة غذایـي رایـگان 
وضعیـت  ارزیابـي  شـاخص  به عنـوان  هسـتند،  
اجتماعـي- اقتصـادي بچه هـاي مدارس اسـتفاده 
مي شـود. مدارسـي كـه در این بررسـي مشـاركت 
داشـتند، در یكـي از چارك هـاي مدارس بـا وعدة 
گرفته انـد.  قـرار   )FSM1-4( رایـگان  غذایـي 
چـارك اول مدارس بـا وعدة غذایـي رایگان درصد 
كمـي از دانش آمـوزان واجـد شـرایط اسـتفاده از 

از سال 2011 تعداد 
دانش آموزاني كه شیفتة 
ورزش اند افزایش یافته 

است؛ 27 درصد كل 
دانش آموزان سه جلسه 

یا بیشتر در هفته در 
برنامه هاي ورزشي شركت 

كرده بودند و در سال 
2013، 40 درصد آن ها 
شیفتة ورزش شده اند

شكل4: مشاركت حداقل یك بار در هفته در دوره هاي فوق برنامة ورزشي و باشگاه هاي ورزشي عمومي
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شكل3: تعداد جلسات شركت دانش آموزان در برنامه هاي فوق برنامه یا باشگاه ورزشي عمومي در 
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وعـدة غذایي رایـگان )دریافت غـذاي رایگان در مدرسـه( 
را در بـر مي گیـرد كه حداقل شـرایط محرومیـت را دارند 
و چـارك چهـارم مـدارس با وعـدة غذایي رایـگان، درصد 
واجـد  كـه  دربرمي گیـرد  را  دانش آموزانـي  از  بیشـتري 
شـرایط اسـتفاده از وعدة غذایـي رایگان هسـتند و داراي 

بیشـترند. محرومیت 

شـكل5 درصـد دانش آموزانـي را كه شـیفتة ورزش اند با 
توجـه بـه قـرار گرفتن در چارك مدرسـه با وعـدة  غذایي 

رایگان نشـان مي دهد.

شـیفتة  كـه  دانش آموزانـي  درصـد   2011 سـال  از 
ورزش انـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن الگـوي مشـاركت 
مشـابه سـه بررسـي اخیر بوده اسـت. میـان دانش آموزان 
شـیفتة ورزش در چـارك اول مـدارس بـا وعـدة غذایـي 
رایـگان در مقایسـه بـا چـارك چهارم مـدارس تقریبـاً  ده 

درصـد تفـاوت وجـود دارد.

شیفتگي به ورزش و ناتواني
در ایـن بخـش دانش آمـوزان بـه این پرسـش كـه »آیا 
نقـص یـا ناتوانـي دارنـد یا خیـر؟« پاسـخ مي دهنـد. در 
سـال 2013، 31درصـد دانش آمـوزان بـا پاسـخ مثبت و 
41 درصـد دانش آمـوزان بـا پاسـخ منفي شـیفتة ورزش 
بوده انـد. شـكل 6 درصـد دانش آمـوزان شـیفتة  ورزش 
در سـال 2015 را بـا توجـه به ناتواني و جنسـیت نشـان 

مي دهـد. 

دانش آمـوزان در چـه ورزش هایي شـركت 
؟  مي كنند

ورزش هاي فوق برنامه
در جـدول 2، فعالیت هاي برتري كه احتمـاالً گروه هاي 3 
تا 11 سـاله در آن مشـاركت داشته اند، با توجه به جنسیت 
و درصـد همـكاري دانش آمـوزان در سـال 2011 و 2013 

نشـان داده شده است. 

شكل 5. شیفتگي به ورزش و ارتباط آن با محرومیت

شكل 6: شیفتگي به ورزش و ارتباط آن با ناتواني و جنسیت
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پسران دختران
201120132015ورزش/ فعالیت201120132015ورزش/ فعالیت 

41/451/356/7فوتبال 28/632/031/9نتبال

31/035/131/5راگبي 11/820/522/1شنا 
18/120/323/8پهلواني16/117/522/1پهلواني6

22/123/4٭n/aداجبال17/719/621/9چرخ وفلك7

n/an/a21/8دویدن/پریدن٭٭14/517/421/5فوتبال

-11/720/9شنا22/922/021/0حركات موزون

18/319/220/9كریكتn/an/a19/0دویدن/ پریدن

14/218/620/5چرخ وفلك10/311/614/9ژیمناستیك
17/520/620/5تنیسn/a13/014/9داجبال8

14/619/518/7بسكتبال12/514/013/9تنیس
٭ بررسي سال 2011 شامل فعالیت داجبال نبوده است. 

٭٭ در بررسي سال 2015، دویدن و پریدن اضافه شده است.

پسران دختران
201120132015ورزش/ فعالیت201120132015ورزش/ فعالیت 

44/948/751/3فوتبال 26/830/235/8شنا

26/231/330/8راگبي 33/228/428/6حركات موزون

25/325/330/1شناn/an/a24/2دویدن/ پریدن

n/an/a20/9دویدن/ پریدن6/517/921/2كالس هاي آمادگي جسماني٭

17/316/316/8تنیس13/514/218/6ژیمناستیك

8/712/614/9پهلواني10/116/218/6نتبال

14/114/714/9كریكت10/914/716/0فوتبال

n/a11/413/3داجبال7/611/214/8پهلواني

17/511/313/2دوچرخه سواري10/613/612/0سواركاري

4/66/512/8كالس هاي آمادگي جسماني12/712/012/3تنیس
٭ دربارة مشاركت در كالس هاي آمادگي جسماني فقط از دانش آموزان مدارس متوسطة اول سؤال شده است.

در سـه بررسـي اخیـر، در ورزش هایـي كـه جـزء ده  
فعالیـت  برتـر فـوق برنامـه بوده اند، تغییر بسـیار كمي 

دیده شـده اسـت. 

مشاركت در باشگاه ورزشي عمومي 
دانش آمـوزان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش كـه »چـه 
ورزش هایـي را در باشـگاه هاي ورزشـي انجام مي دهند؟« 
مي گوینـد: »ورزش هایي كه در مدارس وجود نـدارد.« در 
سـال 2015 در میـان همـة دانش آموزان 3 تا 11 سـاله، 
فوتبـال بـا 34درصد مشـاركت و بعـد از آن ورزش شـنا 

بـا 33 درصد مشـاركت، محبوب ترین ورزش هـا بوده اند.
بـا توجـه بـه جنسـیت، فوتبـال ورزشـي بـود كـه 
دانش آمـوزان پسـر در یـك باشـگاه ورزشـي، بیشـتر 
از مـدارس خـود بـه آن پرداختـه بودنـد )51 درصـد 
مشـاركت( و بعـد از آن راگبـي )31 درصد( قرار داشـت. 
دانش آمـوزان دختـر، بیشـتر به شـنا )36 درصـد( و بعد 
از آن بـه حـركات مـوزون )29درصد( پرداختـه بودند. در 
جـدول 3 ده ورزش برتـر سـال 2015 همـراه بـا مقادیر 
مربوط به بررسـي هاي سـال هاي 2011 و 2013 نشـان 

شـده اند.  داده 

جدول2: ورزش هاي فوق برنامه اي كه احتمااًل دانش آموزان 3 تا 11 ساله در آن مشاركت مي كنند

جدول3: باشگاه هاي ورزشي با بیشترین احتمال مشاركت در آن  ها براي دانش آموزان 3 تا 11 ساله
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دانش آموزان 3 تا 6 ساله 

دختران ورزش/ فعالیت پسرانورزش/ فعالیت

62شنا74فوتبال 

59دویدن/ پریدن57دویدن/ پریدن 

46دوچرخه سواري 55شنا

46حركات موزون 47دوچرخه سواري 

40فوتبال43راگبي

36ترامپولین37تنیس

33ژیمناستیك32كریكت

30تنیس31ترامپولین

28نتبال29داجبال

26پهلواني28چرخ وفلك

جدول5: مشاركت دانش آموزان 7 تا 11 ساله در ورزش هاي انجام شده
 در مكان هایي به جز مدارس و باشگاه هاي ورزشي

دانش آموزان 7 تا 11 ساله
دخترانورزش/ فعالیت پسرانورزش/ فعالیت 

57دویدن/ پریدن64فوتبال

48شنا48دویدن/ پریدن

31حركات موزون42راگبي

29دوچرخه سواري40شنا

27كالس هاي آمادگي جسماني35دوچرخه سواري

27نتبال29تنیس

23فوتبال26بسكتبا ل

22تنیس23تنیس روي میز

فعالیت هاي 
ماجراجویانه9

21پهلواني22

21فعالیت هاي پرماجرا21پهلواني

جدول4: مشاركت دانش آموزان 3 تا 6 ساله در ورزش هاي 
انجام شده در مكان هایي به جز مدارس و باشگاه هاي ورزشي 

ورزش  بـه  دانش آمـوزان  شـیفتگي  احتمـال  بـا 
دارد.10 ارتبـاط 

لذت بخش بودن 
جـدول 6 نشـان مي دهـد كـه دانش آمـوزان از 
شـركت در سـه برنامة مختلف دروس تربیت بدني، 
فـوق  )دوره هـاي  مـدارس  ورزشـي  باشـگاه هاي 
مـدارس  از  خـارج  ورزش  و  ورزشـي(  برنامـة 

مي برنـد.  لـذت  عمومـي(  )ورزش هـاي 
از دانش آمـوزان سـؤال مي شـود كـه »چقـدر از 
ورزشـي كـه بـراي آن هـا برنامه ریزي شـده اسـت، 
به صـورت  مي تواننـد  آن هـا  و  مي برنـد؟«  لـذت 
»زیـاد«، »كـم« و »اصـاًل« بـه ایـن سـؤال پاسـخ 

 . دهند
را كـه پاسـخ  جـدول 6 درصـد دانش آموزانـي 
مي دهـد.  نشـان  كرده انـد،  انتخـاب  را  »زیـاد« 

احتمـااًل دانش آموزان در سـنین دورة  ابتدایي از 
ورزش و درس تربیت بدنـي در مـدارس و خـارج از 
مـدارس لـذت مي برنـد و كمتـر احتمـال دارد كه 
دانش آمـوز دورة  متوسـطة  اول از ورزش و درس 
تربیت بدني و ورزش كردن در باشـگاه هاي ورزشـي 

ببرند.  مدارس لـذت 

احتمااًل 
دانش آموزان 
در سنین دورة  
ابتدایي از ورزش و 
درس تربیت بدني 
در مدارس و خارج 
از مدارس لذت 
مي برند

برنامه هاي دیگر، مشــــاركت هاي 
غیرر ســمي 

بـه غیر از توجـه به ورزش مدارس و باشـگاه هاي 
ورزشـي عمومـي، ایـن پرسـش  مطـرح مي شـود 
كـه آیـا دانش آمـوزان در فعالیت هـا و ورزش هـاي 
مختلـف یـا »هر جاي دیگـر« مثل خانـه، پارك ها 
ایـن  مي كننـد.  مشـاركت  تفریحـي،  مراكـز  یـا 
در  دانش آمـوزان  مشـاركت  از  ارزیابـي  موضـوع، 

فعالیت هـاي غیررسـمي اسـت. 
در دو جدول 4 و 5، ده فعالیت برتر دانش آموزان 
كه احتمااًل آن ها را بیشـتر از مدارس و باشگاه هاي 

ورزشـي انجام مي دهند، نشـان داده شده است. 

دویـدن و پریـدن فعالیـت جدیـدي اسـت كـه 
اضافـه شـده و شـامل  بررسـي سـال 2015  در 
فعالیت هاي گسـترده اي از جملـه دویدن تفریحي، 
همگانـي  دو  همایش هـاي  و  پـارك  در  دویـدن 

مي شـود. 

گرایش به تربیت بدني و ورزش 
در سـال 2013 بررسـي ها نشـان  داده انـد كـه 
میـزان نشـاط و شـادابي، توانایـي و اعتماد به نفس 
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در سال 2013 
بررسي ها نشان  

داده اند كه 
میزان نشاط و 

شادابي، توانایي 
و اعتماد به نفس با 
احتمال شیفتگي 

دانش آموزان به 
ورزش ارتباط دارد

3 تا 11 ساله
كل دانش آموزان

ابتدایي
    

پسر           دختر

متوسطة اول
                 

پسر                 دختر

لذت بردن از درس 
تربیت بدني

65/279/377/364/543/3

لذت بردن از ورزش 
باشگاه هاي ورزشي 

مدارس
)دورة فوق برنامة 

ورزشي(

53/071/167/864/531/7

لذت بردن از ورزش 
خارج از مدارس

68/475/872/768/258/6

اعتماد به نفس 
را  فعالیـت  یـك  كـه  زمانـي  دانش آمـوزان،  از 
انجـام مي دهنـد، سـؤال شـده اسـت كـه: »چگونه 

داشـت؟«  خواهنـد  اعتماد به نفـس 
79 درصـد پاســــخ داده انـد كـه: » بســـــیار 
اعتماد به نفـس دارنـد« یـا »اعتماد به نفـس دارنـد«. 
كـه  كرده انـد  اظهـار  پسـر  دانش آمـوزان  بیشـتر 
»اعتماد به نفـس دارنـد« و 85 درصد آن ها در مقایسـه 
بـا 73 درصـد از دختـران اظهـار كرده اند كه »بسـیار 
اعتماد به نفـس دارنـد« یـا »اعتماد به نفـس دارنـد.«

اهمیت یك سبك زندگي سالم 
از دانش آمـوزان دربـارة ایـن موضـوع كـه درس 
انـدازه  اي  چـه  تـا  مـدارس  ورزش  و  تربیت بدنـي 
بـه آن هـا در داشـتن سـبك زندگـي سـالم كمك 

مي كنـد، سـؤال شـده اسـت. 
62 درصـد دانش آمـوزان 3 تـا 11 سـاله معتقـد 
بوده انـد كـه درس تربیـت بدنـي و ورزش مـدارس 
بـه آن ها در داشـتن سـبك زندگـي سـالم،  »زیاد« 

كمـك مي كنـد.
دارد؛  وجـود  تفاوت هایـي  سـن،  بـه  توجـه  بـا 
77درصـد از دانش آمـوزان دورة ابتدایي در مقایسـه 
بـا 49 درصـد از دانش آمـوزان دورة متوسـطة اول 
معتقـد بوده انـد كـه درس تربیـت بدنـي و ورزش 

مـدارس بـه آن ها در داشـتن سـبك زندگي سـالم 
كمـك مي كنـد.

 صداي دانش آموز
از دانش آموزان خواسـته شـده است كه احساس 
خـود را دربـارة درس تربیـت بدني و ورزش نشـان 
تربیـت  دربـارة  دانش آمـوزان  31درصـد  دهنـد. 
كـرده  انتخـاب  را  »همیشـه«  ورزش  و  بدنـي 
بودنـد. همان طـور كـه در ارزیابـي بـاال بیـان شـد 
بـا توجـه بـه سـن و جنسـیت تفاوت هایـي وجود 
بـا  مقایسـه  در  دختـران  28درصـد  زیـرا  دارد، 
34درصـد پسـران »همیشـه« را انتخـاب كردند و 
42درصـد دانش آمـوزان دورة ابتدایـي در مقایسـه 
بـا 22 درصـد دانش آمـوزان دورة متوسـطة اول، 

»همیشـه« را انتخـاب كرده انـد.

خالصه
مشـاركت  افزایـش   ،2015 سـال  بررسـي 
ورزشـي در دانش آمـوزان 3 تـا 11 سـالة ولـزي را 
نشـان داده اسـت. تفاوت هـاي زیـادي در میـزان 
مشـاركت همچنـان بـراي بررسـي باقـي مانـده 
اسـت؛ این درحالي اسـت كـه دانش آمـوزان دختر 
و دانش آمـوزان در سـنین باالتـر اغلـب كمتـر در 

ورزش و تربیـت بدنـي مشـاركت مي كننـد.

جدول6: لذت بخش بودن ورزش )درصد دانش آموزاني كه پاسخ »زیاد« را انتخاب كرده اند(
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پي نوشت ها
1.hooked on sport

دانش آمـوزان  درصـد   .2
بـا  مـدارس  شـرایط  واجـد 
 ،)Fsm( وعـده غـذاي رایـگان
شـناخت  شـاخص  به عنـوان 
وضعیت اجتماعـي و اقتصادي 
و محرومیت اسـتفاده مي شود. 
3.welsh

4. مدارس چـارك اول مدارس 
رایـگان )Fsm1(، تعداد كمي 
شـرایط  واجـد  دانش آمـوزان 
براي غـذاي رایـگان دارند و به 
نظـر مي رسـد كمتـر محـروم 
باشـند. مدارس چـارك چهارم 
 ،)Fsm4( رایـگان  مـدارس 
دانش آمـوز  بیشـتري  تعـداد 
غـذاي  بـراي  شـرایط  واجـد 
بیشـتر  محرومیـت  و  رایـگان 

دارند. 
5.Online survey
6.Athletics
7.Rounders

8. داجبـال، نوعـي بازي اسـت 
كـه در آن بازیكنـان در یـك 
دایـره قـرار مي گیرند و سـعي 
مي كننـد بازیكنان تیـم مقابل 
را بـا ضربـة تـوپ بـادي حذف 

 . كنند
9.Adventurous activities
10.http:// sportwales. org. 
uk/ media/ 1194537/ 
theme2. pdf

منبع
WWW.schoolsportsur-
vey.org.uk 



اشاره
توصیه هـای جدیــد پیشــنهاد می دهنــد که 
نوجوانان در سـنین مدرسـه باید روزانه حداقل 60 
دقیقه در فعالیت بدنی با شـدت متوسـط تا شـدید 
شـرکت کنند. عالوه بـر فعالیت های هـوازی مانند 
به طـور  پژوهش هـا  دوچرخه سـواری،  و  دویـدن 
فزاینـده ای نشـان می دهند کـه شـرکت منظم در 
برنامـة تمریـن قدرتـی نوجوانـان می توانـد فواید 
عملکـردی، آمادگـی و سـالمت عینـی را موجـب 
از دختـران  شـود. اخیـراً شـمار رو بـه رشـدی 
و پسـران فوایـد تمریـن قدرتـی را در مـدارس، 
مراکـز آمادگی و تسـهیالت تمرین ورزشـی تجربه 
می کننـد. برخـالف باور سـنتی که تمریـن قدرتی 
بـرای کـودکان خطرنـاک یـا موجـب اختـالل در 
صفحـة رشـد1 می شـود، کالـج آمریکایـی طـب 
تمریـن  کـه  می کنـد  اذعـان   )ACSM( ورزشـی 
قدرتـی می توانـد فعالیـت مؤثـر و ایمن بـرای این 
گروه سـنی باشـد، اما باید به طور مناسـب طراحی 

شـود و کامـالً  تحـت نظارت2 باشـد. 

کلیدواژه هـا: نوجوانـان، تمریـن قدرتـی، فعالیت بدنـی، 
صفحة رشـد

بایـد تأکیـد کـرد کـه تمریـن قدرتـی یـک شـکل ویـژه 
از  پیش رونـده  اسـتفادة  کـه  اسـت  بدنـی  آماده سـازی  از 
دامنـة وسـیعی از بارهـای مقاومتـی و تنـوع تمرینـی را در 
برمی گیـرد. همچنیـن، راهنمایـی و نظـارت باید به وسـیلة 
یـک فـرد حرفـه ای و دارای صالحیت ارائه شـود تا تناسـب 
برنامـة قدرتـی با نیازها، اهـداف و توانایی هر شـرکت کننده 
را تضمیـن کنـد. کـودکان و نوجوانانـی کـه بلـوغ عاطفـی 
بـرای پذیـرش و پیـروی از دسـتورات را دارنـد می توانند در 
برنامه های تمرین قدرتی ارائه شـده شـرکت کنند. بسـیاری 
از پسـران و دختـران 7 و 8 سـاله از تمریـن قدرتی بهره مند 
شـده اند و دلیلـی بـرای عـدم حضـور کـودکان کوچک تـر 
بـرای شـرکت در فعالیت هـای وابسـته بـه قـدرت، ماننـد 
شـنای سـوئدی و درازونشسـت وجـود نـدارد، البتـه اگـر 
بتواننـد ایـن حـرکات را ایمـن و مطابـق راهنمایی هـا اجرا 
کننـد. بـه بیان کلی، اگـر بچه  ها برای شـرکت در فعالیت ها 
یـا ورزش هـای سـازمان یافته ماننـد لیگ کوچک بیسـبال، 
فوتبـال یـا ژیمناسـتیک آمادگـی داشـته باشـند، می توان 
مطمئـن بـود کـه آمادگی اجـرای برخـی تمرینـات قدرتی 

را دارنـد.

ی
ِف  بیگ

شری
دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

رساني اطالع
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بایـد توجـه داشـت کـه اگـر آن هـا را در معـرض 
انواعـی از روش هـای تمرینـی سـرگرم کننده، مؤثر 
و ایمـن قـرار می دهید، هـدف تمریـن قدرتی باید 
بهبود قدرت اسـکلتیـ  عضالنی و آمادگی عمومی 
کـودکان و نوجوانـان باشـد. راهنمایی هـای تمرین 
قدرتـی و فلسـفة تمرینات بزرگ سـاالن نباید روی 
جوان ترهـا که به لحاظ روان شناسـی، فیزیولوژیکی 
و آناتومیکـی کمتـر بالـغ شـده اند، اعمـال شـود. 
تمریـن قدرتـی بایـد بخشـی از برنامـة آمادگـی 
کامـل باشـد که شـامل تمرینات مهارتـی، چابکی، 
برنامه هـای  اسـت.  اسـتقامتی  و  انعطاف پذیـری 
تمریـن قدرتـی نوجوانـان دارای نظـارت شایسـته 
و طراحـی مناسـب، ممکـن اسـت نـه تنهـا قدرت 
عضالنی کـودکان را افزایش دهنـد، بلکه می توانند 
مهارت هـای آمادگی حرکتی )به طور مثال سـرعت 
و پـرش( و عملکرد های ورزشـی را بهبود بخشـند.  
شـواهد پژوهشـی نشـان می دهنـد که شـرکت در 
برنامـة آمادگـی کامـل کـه شـامل تمریـن قدرتی 
اسـت می توانـد وقـوع برخـی آسـیب های وابسـته 
بـه ورزش ها را به واسـطة افزایش قـدرت تاندون ها، 
رباط هـا و اسـتخوان، کاهــــش دهـــد. در دوران 
نوجوانـی، تمرین محـرک افزایش قـدرت می تواند 
بـا افزایش در اندازة عضله مشـارکت داشـته باشـد، 
امـا در دوران قبـل از بلـوغ در کودکانی که سـطوح 
هورمون هـای عضله سـاز بـه انـدازة کافـی ندارنـد، 

بعیـد به نظـر می رسـد.
برنامه هـای تمریـن قدرتـی نوجوانـان می تواننـد 
نقـش مهمـی در راهبردهـای کاهـش وزن مؤثـر 
داشـته باشـند. شـرکت در برنامـة ورزشـی شـامل 
تمریـن قدرتـی می توانـد فرصتـی بـرای نوجوانان 
کم تحـرک یا دارای اضافـه وزن فراهم کند تا قدرت 
عضالنـی، ارتقـای هماهنگـی حرکتـی و افزایـش 
توانایی هایشـان  درک  در  را  خـود  اعتمادبه نفـس 
برای فعال بودن بهبود بخشـند. اگر اسـتانداردهای 
ایمنـی ماننـد نظـارت شایسـته، راهنمـای صالـح، 
ابـزار ایمن و راهنمایی های تمرین وابسـته به سـن 
پیـروی نشـوند، ممکـن اسـت آسـیب های جـدی 
بالقـوه ای در تمرینـات قدرتـی نوجوانـان پدید آید. 
تمام برنامه های تمریـن قدرتی نوجوانان باید دقیقًا 
توسـط یـک متخصص بـا دانش کـه منحصر به فرد 
بـودن کـودکان را درک کنـد و درکـی درسـت از 
راهنمایی هـای تمریـن قدرتـی نوجوانـان داشـته 
باشـد، نظارت شود. محیط ورزشـی باید برای همه 
ایمـن و بی خطـر باشـد و تمامـی شـرکت کننده ها 
بایـد راهنمایـی راجع به تکنیک ورزشـی مناسـب 
)بـرای مثـال کنترل حـرکات(، فرایندهـای تمرین 
ایمـن )بـرای مثال، شـروع بـا وزنه های معقـول( و 

برچسـب هایی در اتـاق وزنـه )برای مثـال پیروی از 
قوانیـن ایمـن( را دریافـت کنند.

اگرچـه معاینـة پزشـکی بـرای کـودکان ظاهـراً 
سـالم که قصـد شـرکت در برنامة تمرینـی قدرتی 
بـرای  پزشـکی  معاینـة  نیسـت،  نیـاز  دارنـد،  را 
کـودکان بـا مشـکالت سـالمت شناخته شـده یـا 
مشـکوک توصیه شـده اسـت. همچنیـن انواعی از 
برنامه هـای تمرینـی و تنـوع زیـادی از وسـایلـ  از 
مدیسـین بال ها تـا وزن های آزاد )هالتـر و دمبل( یا 
ماشـین های وزنـه  در اندازة کـودکان ـ بـرای تأثیر 
و ایمنـی تـدارک دیـده شـده اند. اگرچـه ترکیـب 
بهینـه ای از سـت ها و تکرارهـا بـرای کـودکان و 
نوجوانـان وجـود نـدارد، اجـرای 1 تـا 3 سـت بـا 
تکرارهـای 5 تـا 6تایـی، دو تا سـه جلسـه در هفته 
در روزهـای غیرمتوالـی می توانـد منطقـی باشـد. 
شـروع بـا 1 تـا 2 سـت 10 تـا 15 تکراری بـر روی 
حـرکات پایین و باالتنـه که بـر گروه های عضالنی 
بـزرگ تمرکز دارند، اجازة پیشـرفت را خواهند داد. 
به مـرور کـه اجـرای مطمئـن و شایسـتة حـرکات 
قدرتـی مختلـف بهبـود یابـد، برنامـه می توانـد بـا 
افزایـش تدریجـی وزنـه یـا تعداد سـت ها چالشـی 
شـود. اگرچـه نیـازی نیسـت که تمـام حـرکات با 
تکرار و سـت های یکسـان اجـرا شـوند، نوجوانان با 
تجربـة تمریـن قدرتـی می تواننـد بـه 2 تا 4 سـت 
6 تـا 12 تکـراری بـا وزنه هـای سـنگین تر بـر پایة 
صالحیـت فنی، برنامه را پیشـرفت دهنـد. این کار 
به ویـژه بـرای نوجوانانـی که حـرکات چندمفصلی 
)ماننـد  پیچیـده  حـرکات  یـا  اسـکوات(  )ماننـد 
وزنه بـرداری( انجـام می دهنـد، بـه دلیـل ماهیـت 
پیچیـدة ایـن حـرکات مهـم اسـت. همچنـان که 
تجربة تمرینـی افزایش می یابد، ورزشـکاران جوان 
می تواننـد بـه مراحـل دوره ای تکرار های کم )کمتر 
از 6( و وزنه هـای سـنگین تر ورود کننـد. ایـن بایـد 
مهـم باشـد کـه تأکیـد برجسـتة برنامـه تمریـن 
قدرتـی هر جـوان باید بر تکنیک و ایمنی مناسـب 

باشـد نـه بر میـزان بیشـتر وزنه هـای بلند شـده.
راهنمایی هـای تمرینـی مناسـب، تنـوع برنامـه 
و نظـارت شایسـته می توانـد برنامه هـای تمریـن 
قدرتـی را بـرای کـودکان و نوجوانـان، ایمـن، مؤثر 
و سـرگرم کننده سـازد. مربیان بایـد منحصر بودن 
کـودکان به لحـاظ عاطفی و بدنـی را درک کنند و 
در ادامـه، شـرکت کنندگان باید با فوایـد و خطرات 
تمریـن قدرتـی آشـنا باشـند.3  اگـر راهنمایی های 
متناسـب با سـن پیروی شـوند، دیـدگاه کالج طب 
ورزشـی آمریـکا )ACSM( ایـن اسـت کـه تمرین 
قدرتـی می توانـد لذت بخـش، سـودمند و تجربـة 

سـالمی بـرای کـودکان و نوجوانان باشـد.

توصیه های جدید 
پیشنهاد می دهند که 

نوجوانان در سنین 
مدرسه باید روزانه 

حداقل 60 دقیقه در 
فعالیت بدنی با شدت 

متوسط تا شدید 
شرکت کنند
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پی نوشت ها
1. growth plate
2. supervised
3. appreciate

منبع
Suggested Citation: 
Faigenbaum. A. And 
Micheli, L. "Youth 
Strength Training." 
Indianapolis, IN: Ameri-
can College of Sports 
Medicine; 2017.



اشاره
از جملـه اهـداف نظـام آموزش وپرورش کشـور، تربیت نسـلی شـاداب و 
با نشـاط اسـت که در کنـار فراگیری علـوم مختلف از سـالمتی، تحرک و 
پویایـی الزم برخـوردار باشـند. مدارس کشـور به عنـوان اصلی ترین پایگاه 
تعلیم وتربیـت مـورد توجـه مدیـران آموزش وپـرورش هسـتند و در کانون 
توجـه برنامه ریـزی و طراحـان تعلیم وتربیت قرار دارند. مسـابقات ورزشـی 
از دیربـاز از ابزارهـای بسـیار قـوی بـرای رشـد و تعالـی دانش آمـوزان در 
حـوزة آموزش وپـرورش بوده انـد. برگـزاری بازی هـا و رقابت هـای ورزشـی 
از  بـه شـمار مـی رود و  از جملـه جاذبه هـای تربیت بدنـی در مـدارس 
موضوعـات مـورد اقبال و عالقـة دانش آموزان اسـت. با اجرای مسـابقات و 
فعالیت های ورزشـی، می توان شـادابی و نشـاط را به محیط های آموزشـی 
تزریـق کـرد. بـا عنایـت بـه این مـوارد و بـا توجه بـه مدرسـه محور کردن 
فعالیت هـای تربیت بدنـی و ورزش دانش آمـوزی و مشـارکت محور کـردن 
فعالیت هـا، می تـوان گفت که ظرفیت شناسـی و بهره منـدی حداکثری از 
ظرفیت هـای درونـی و بیرونی آموزش وپـرورش، فضای جذاب، با نشـاط و 
سـالمی را برای برگزاری المپیاد ورزشـی درون مدرسـه ای به وجود می آورد.

کلیدواژه هـا: آموزش وپـرورش، مـدارس، دانش آمـوزان، فعالیت هـای 
تربیت بدنـی، المپیاد ورزشـی

امین امانی، دکترای مدیریت ورزشی
مژگان رعنایی، کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

رساني اطالع
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المپیادهای درون مدرسه ای
دانش آمـوزان از ابتـدای ورود بـه دنیای مدرسـه، 
پیوسـته در تالش انـد تـا بـه یـک زندگـی خـوب، 
تحقـق  بـرای  یابنـد.  دسـت  پرطـراوت  و  سـالم 
چنیـن هدفـی، بهره منـدی از امکانات ورزشـی در 
کنـار سـایر عوامل تربیتی، بسـیار سـازنده و مفید 
خواهـد بـود )پیلـه ور مؤخـر و همـکاران، 1393(. 
بـدون تردیـد، ورزش دانشـگاهی و دانش آمـوزی 
دلیـل  بـه  قهرمانـی  و  همگانـی  مباحـث  در 
تأثیـرات مثبـت فرهنگـی و اجتماعـی و همچنین 
اسـتعدادیابی از اهمیـت خاصـی برخوردار اسـت و 
بایـد بـه آن توجـه ویـژه شـود تا نشـاط و شـادابی 
بیشـتری در فضـای علمـی کشـور به وجـود آیـد. 
ورزش دانش آمـوزی دنیایی از اسـتعداد ناب اسـت. 
برخـالف سـایر کشـورهای جهـان، در کشـورمان، 
ورزش دانش آمـوزی کمتـر جـدی گرفته می شـود 
و همـة نگاه هـا و توجه ها به سـمت ورزش قهرمانی 
اسـت. بی توجهی به این بخش در شـرایطی اسـت 
کـه پایـه و اسـاس ورزش قهرمانـی در هـر کشـور 
و  دانش آمـوزی  ورزش  به ویـژه  پایـه  رده هـای  از 
مـدارس شـکل می گیـرد. در نتیجه بـه این بخش 
و  برنامه ریـزی  آن  در  و  ویـژه شـود  توجـه  بایـد 

آیـد. به عمـل  سـرمایه گذاری 

ارتقـای سـطح سـالمت و نشـاط و 
شـادابی

طـرح المپیـاد ورزشـی درون مدرسـه ای بـا هدف 
توسـعة آمادگی جسـمانی و سـالمت دانش آموزان 
بـه دنبـال ایجـاد فرصـت مشـارکت وسـیع تر در 
فعالیت هـای ورزشـی اسـت. ایـن طـرح می تواند با 
پـر کردن بخشـی از اوقات فراغت دانش آمـوزان در 
کاهـش آسـیب های اجتماعـی و سـالمت رفتاری 
آنان نقشـی بسـزا داشـته باشـد )حامدی، 1393(. 
ایـن طرح یک طرح بسـیار موفق در شاداب سـازی 
محیط مدرسـه به حسـاب می آید و محیط مدرسه 
در طـول اجـرای این طـرح دیدنی اسـت، به طوری 
کـه کلیة دانش آمـوزان در حال و هوای ورزشـی به 
سـر می برند و مشـتاقانه پیگیـر اجرای مسـابقات، 
اعـالم نتایـج و اهـدای جوایزنـد و حتـی جـدول 
بازی هـا را بـه شـدت دنبـال و از چگونگی چیدمان 

تیم هـا سـؤال می کنند.

غنی سـازی اوقات فراغت و افزایش 
مشارکت

پیـش از ایـن فعالیت هـای فوق برنامـة ورزشـی 
محدود به شـرکت در مسابقات مختلف در مدارس 

بـود کـه فقـط باعـث درگیـر شـدن یک سـری از 
دانش آمـوزان بـه مقولـة ورزش می شـد. بـا اجرای 
طـرح المپیـاد، فعالیـت ورزشـی بـه کف مـدارس 
بـرده می شـود و در قالـب ایـن برنامه همـة اجزای 
مدرسـه بـه صـورت برگزارکننـده، شـرکت کننده 
یـا تشـویق کننده در ایـن المپیـاد حضـور خواهند 
یـک  درون مدرسـه ای  ورزشـی  المپیـاد  داشـت. 
رویداد مسـابقه ای نیسـت، بلکه یـک تغییر نگرش 
اسـت. ایـن طـرح تـوان آن را دارد کـه به عنـوان 
مکمـل درس تربیت بدنـی لحـاظ شـود تـا شـش 
سـاعت پویایـی و تحـرک را بـرای دانش آمـوزان 
داشـته باشـد. با توجه به رشـد نرخ نفوذ المپیادها 
در روسـتاها، مدارس عشـایری، مدارس اسـتثنایی 
المپیادهـا  گفـت  می تـوان  اقلیت هـا،  مـدارس  و 
به عنـوان زبان مشـترک مـدارس به شـمار می روند 

)حمیـدی، 1392(.

عوامـل مؤثـر بـر موفقیـت طـرح 
ورزشـی المپیـاد 

یکی از فعالیت هایی که موجب رشـد مهارت های 
پایـه و ورزشـی دانش آموزان می شـود، فعالیت های 
فوق برنامــــه در قــالب المپیـــاد درون مدرسه ای 
اسـت. فعالیت هـای فوق برنامـه زمینه هایـی بـرای 
دانش آمـوزان فراهـم می کنـد کـه بـه عالیـق خود 
توجه کنند و در جهت شـکوفایی استعدادهایشـان 

گام بردارنـد )امام جمعـه و همـکاران، 1392(.
پژوهـش هـا نشـان داده انـد کـه بـا مشـارکت در 
فعالیت هـای فوق برنامـه، ماننـد ورزش و ...، فوایـد 
درونـی  محیـط  در  می شـود.  حاصـل  بسـیاری 
سـازمان، ابعـاد مدیریتی، انسـانی، مالـی، امکانات و 
زیرسـاخت ها و سـاختار سیسـتم آموزش وپـرورش 
به ترتیب در اولویت موانع اثرگذار بر توسـعة ورزش 
مـدارس قـرار می گیرنـد. از طـرف دیگـر در محیط 
بیرونـی سـازمان، ضعـف در محیط فرهنگـی، عدم 
اسـتفاده از فّنـاوری، محیط اجتماعی ناسـالم، عدم 
وجـود قوانیـن و رکود محیط اقتصـادی جزء عوامل 
اثرگذارنـد )وفایی مقدم و همـکاران، 1397(. حبیب 
نیارمی و همکاران )1393( با شناسـایی مشـکالت 
و مزایـای اجـرای طـرح المپیـاد درون مدرسـه ای 
دریافتند که سـه مورد از مشـکالت در برگزاری این 
المپیاد به ترتیب عبارت بودند از: عدم اطالع رسـانی 
و برنامه ریـزی صحیح از سـطح وزارتخانه تـا ادارات، 
رعایت نشـدن نـکات ایمنی و فضای مناسـب برای 
برگـزاری المپیـاد، و ناآگاهـی از اهـداف و همکاری 
نکـردن عوامل برگزارکننـده. مزایای رتبه هـای اول 
تا سـوم نیز عبـارت  بودند از: هویت بخشـی معلمان 

یکی از فعالیت هایی 
که موجب رشد 

مهارت های پایه و 
ورزشی دانش آموزان 
می شود، فعالیت های 

فوق برنامه در 
قالب المپیاد 

درون مدرسه ای است
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و درس تربیت بدنـی، رفتارهـای مثبـت اجتماعـی، 
و مسـاعدت و مشـارکت همـکاران و والدیـن بـرای 
برگـزاری المپیـاد. دوبینـز و همـکاران1 در سـال 
2009 نیـز بـا انجـام تحقیقـی وجـود برنامه هـا و 
طرح درس های ورزشـی ضعیـف در محیط مدارس 
توسـط  سـخت افزاری  و  نرم افـزاری  پشـتیبانی  و 
مدیریـت ادارات ورزشـی را از دالیـل اصلـی عـدم 
توسـعة ورزش مـدارس می دانند. همچنیـن آردوی 
و همـکاران2 )2014( نیـز در تحقیـق خـود نتیجه 
گرفتنـد که فعالیت های تربیت بدنی در مدرسـه اثر 
مثبتـی بر موفقیـت تحصیلی دارد و سـبب افزایش 

انگیـزة دانش آمـوزان می شـود. 

راهکارهای توسعة طرح المپیاد
المپیادهـــای ورزشـی درون مدرســــه ای یکی 
از ظرفیت هـای بسـیار مهـم در رشـد و تربیـت 
دانش آمـوزان اسـت و لـذا باید خانواده هـا و مربیان 
بـه ایـن المپیادهـا توجـه ویـژه ای داشـته باشـند. 
بایـد در برنامه ریـزی هرچـه بهتـر المپیاد ورزشـی 
درون مدرسـه ای به منبع انسـانی که یکی از عوامل 
مؤثر بـر موفقیت المپیاد ورزشـی درون مدرسـه ای 
اسـت، توجـه ویـژه شـود تـا بـا مشـارکت دادن 
داوطلبانـة دانش آمـوزان و توجـه بـه تـالش و مهیا 
کـردن شـرایطی از قبیـل قـرار دادن جوایـز نقدی 
و غیرنقـدی و تقدیـر و تشـکر، انگیـزة آن هـا را باال 
ببرنـد، حـس رقابـت میـان آن هـا را بـا برگـزاری 
مسـابقات در شـرایط و اماکـن ورزشـی مناسـب 
تقویـت کننـد و در نهایـت آنـان را به یـک روحیة 
خودبـاوری و اعتمادبه نفـس باال برسـانند تا بتوانند 
بهترین اسـتعدادها را شناسـایی و در مسیر درست 
درون مدرسـه ای  المپیـاد  طـرح  کننـد.  هدایـت 
به عنـوان یـک برنامـة مکمـل ورزشـی بـا هـدف 

افزایـش میزان فعالیت هـای ورزشـی دانش آموزان 
و بـرای ایجـاد فرصتـی بـرای مشـارکت گروهی و 
یادگیـری مهارت هـای اجتماعـی اجـرا می شـود. 

جمع بندی
المپیاد ورزشـی درون مدرسـه ای، برنامـه ای برای 
سـازمان دهی مسـابقات ورزشـی بین کالسـی در 
رشـته های ورزشـی آموزشـگاهی و بومـیـ  محلی 
اسـت کـه در طـول سـال تحصیلـی بـا همـکاری 
معلمـان، اولیـا و دانش آموزان، با توجـه به امکانات 
منطقـه  اقلیمـی  شـرایط  و  ویژگی هـا  مدرسـه، 
برگـزار می شـود. بـه کارگیـری نیـروی داوطلبـی، 
سـطح  از  صحیـح  برنامه ریـزی  و  اطالع رسـانی 
وزارتخانـه تـا ادارات، رعایت نـکات ایمنی و فضای 
مناسـب برای برگزاری المپیاد، حمایـت و بازخورد 
از سـوی مسـئوالن بـه برگزارکننـدگان، توجـه به 
تعداد و نظرهای دانش آمـوزان در برگزاری المپیاد، 
ایجـاد انگیـزه و اشـتیاق بـرای مشـارکت در طرح 
المپیاد، اسـتعدادیابی ورزشی، منابع مالی و نیروی 
انسـانی متخصـص از عوامـل مؤثـر بـر موفقیـت 
المپیـاد ورزشـی دانش آمـوزی بـه شـمار می روند. 
پیشـنهاد می شـود بـا برنامه ریزی هـای دقیق تـر و 
هماهنگی بیشـتر در جهت شناسـایی عوامل مؤثر 
در دسـتیابی بـه اهداف برگـزاری المپیاد ورزشـی 
درون مدرسـه ای و پیرو آن، سـند تحـول بنیادین، 
تـالش جدی بـه عمل آیـد و با به کارگیـری منابع 
انسـانی و مالی دخیـل در برگزاری این مسـابقات، 
مشـکالت موجـود از بیـن بـرود و با تدویـن برنامة 
راهبـردی و انتخـاب راهبردهای مناسـب به منظور 
بهره گیـری از مزایـای موجـود در اجـرای المپیـاد 
پیشـرفت  جهـت  در  درون مدرسـه ای  ورزشـی 

دانش آمـوزان گام هـای مؤثر برداشـته شـود.
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امین حمید وند، دانشجوي كارشناسي ارشد فیزیولوژي ورزشي كاربردي

چكیده
هـدف از ایـن مطلـب بررسـي عوامـل مؤثر بـر بلـوغ زودرس در دختران اسـت. بلـوغ زودرس در دختران 
بسـیار شـایع تر از پسـران اسـت. عوامل بسـیار زیادي از جمله ژنتیك، شـرایط زندگي، محل زندگي، مواد 
شـیمیایي و فعالیـت بدنـي و رژیـم غذایـي مي تواننـد بـر زمان بلـوغ تأثیرگذار باشـند. تحقیقـات مختلف 
نشـان داده انـد كـه بـا افزایـش شـیوع چاقـي در بیـن كـودكان، سـن رسـیدن بـه بلـوغ نیز كاهـش یافته 
اسـت. در همیـن زمینـه، افزایـش وزن به عنوان یكـي از دالیل بلوغ زودرس مطرح اسـت. تحقیقات نشـان 
مي دهنـد كـه اصـالح الگوهاي تغذیـه اي و فعالیت  بدنـي دو كلید اصلي براي پیشـگیري در بلـوغ زودرس 

و كاهـش وزن در كودكان اسـت. 

كلید واژه ها: فعالیت بدني، تغذیة سالم، بلوغ زودرس، دختران

رساني اطالع
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عوامل بسیار 
زیادي از جمله 
ژنتیك، شرایط 
زندگي، محل 
زندگي، مواد 
شیمیایي و فعالیت 
بدني و رژیم غذایي 
مي توانند بر زمان 
بلوغ تأثیرگذار 
باشند

مقدمه
بلـــوغ در واقـع مجموعـــه اي از رویداد هـــاي 
بیولوژیكي اسـت كـه باعث بلوغ جنسـي و توانایي 
تولیـد مثـل در هـر دو جنـس مي شـود. در واقـع 
بلـوغ پدیـده اي بـدون پیشـینه نیسـت و در ادامة 
فرایند هـاي زمـان جنینـي اتفـاق مي افتد. شـروع 
غـدد  ژنتیكـي،  عوامـل  تحت تأثیـر  بلـوغ  سـن 
درون ریـز و محیـط قـرار دارد. بلـوغ طبیعـي در 
دختـران بیـن سـنین 8 تـا 13 سـال و در پسـران 
9 تـا 14 اتفـاق مي افتد. نشـانه هاي بلـوغ زود رس 
ماننـد بلـوغ طبیعي اسـت و فقـط زمان بـروز این 
نشـانه ها در بلـوغ زودرس زودتـر اتفـاق مي افتـد. 
در دختـران ظهـور نشـانه هاي بلوغ در سـن كمتر 
از 7 سـال و در پسـران در سـن كمتـر از 9 سـال 
به عنـوان بلوغ زودرس در نظر گرفته مي شـود. اگر 
چـه وراثت بیشـترین نقش را در تعیین سـن بلوغ 
دارد، اما سـایر عوامل از جمله تغذیه نیز بر شـروع 
سـن بلـوغ تأثیرگذارنـد. مطالعـات زیـادي نشـان 
مي دهنـد كـه بلـوغ زودرس مي توانـد پیامدهـاي 
زیـادي از قبیـل سـندروم متابولیـك، اختـالالت 

هورمونـي، افزایـش خطر برخـــي از سـرطان ها را 
در سـال هاي بعدي زندگي به دنبال داشـته باشـد. 
شـواهد نشـان مي دهنـد كـه افزایش چربـي بدن 
در دختـران مي توانـد بـه بلـوغ زودرس بینجامـد. 
در جوامعـي كـه كودكان از وضـع تغذیه اي بهتري 
دختـران  در  بـدن  چربـي  افزایـش  برخوردارنـد، 
مي توانـد باعـث بلـوغ زودرس شـود. در پژوهش ها 
دریافـت  افزایـش  كـه  اسـت  شـده  داده  نشـان 
غذاهـاي پركالـري و نوشـابه ها و نیـز غذاهایـي بـا 
پروتئیـن حیواني بـاال مي تواند باعث كاهش سـن 
بلـوغ شـود. از طرفـي كاهـش میـزان مشـاركت 
كـودكان در فعالیـت بدنـي، كمبـود سـاعت هاي 
فعالیت بدنـي در مـدارس، توسـعة سـبك زندگـي 
ماشـیني و افزایـش اسـتفاده از بازي هـاي رایانه اي 
مي توانـد در افزایـش چاقي كودكان و كاهش سـن 

بلـوغ نقش داشـته باشـد. 

چاقي و بلوغ زودرس 
اكثـر مطالعـات نشـان مي دهنـد كـه بیـن بلوغ 
از  یكـي  دارد.  وجـود  رابطـه  چاقـي  و  زودرس 
هورمون هـاي اصلي درگیر در شـروع سـن بلوغ در 
دختران، هورمون اسـتروژن اسـت كـه از تخمدان 
و بافـت چربي ترشـح مي شـود و در ذخیره سـازي 
چربـي بـدن و بـه وجـود آمـدن صفـات ثانویـة 
جنسـي در زنـان بسـیار مهـم اسـت. نشـان داده 
شـده است سـطح هورمون اسـتروژن در دختراني 
كـه داراي بلوغ زودرس هسـتند باالتـر از دختراني 
اسـت كـه بلـوغ نرمـال دارنـد. متأسـفانه هنـوز 
مشـخص نیسـت كـه آیـا چاقـي موجـب افزایش 
اسـتروژن مي شـود یـا اینكـه افزایـش اسـتروژن 
موجـب ذخیره سـازي بیـش از حد چربـي و چاقي 
نیـز در شـروع سـن  لپتیـن  مي شـود. هورمـون 
بلـوغ مؤثـر اسـت. هـر چنـد مطالعـات فعـاًل روي 
موجـودات آزمایشـگاهي در حـال انجام اسـت، اما 
نقـش هورمـون لپتین به عنوان یـك كاهش دهندة 
اشـتها و افزایش دهنـدة گرمازایـي در شـروع سـن 

بلـوغ مطرح اسـت. 

مواد شیمیایي و بلوغ 
امـروزه بـا افزایـش صنایـع غذایـي و آلودگي هـا 
كـودكان بـه شـدت در معـرض ایـن آلودگي هـا 
هسـتند. طبق اعـالم سـازمان حفاظـت از محیط 
زیسـت، كودكان روزانـه 50 میلي گرم غبار خانگي 
از طریـق استنشـاق یـا پوسـت دریافـت مي كنند 
كـه در مـورد تأثیـرات احتمالـي آن ها بر سـالمت 

زیـادي از قبیـل سـندروم متابولیـك، اختـالالت زیـادي از قبیـل سـندروم متابولیـك، اختـالالت 
از  یكـي  دارد.  وجـود  رابطـه  چاقـي  و  زودرس 
هورمون هـاي اصلي درگیر در شـروع سـن بلوغ در 
دختران، هورمون اسـتروژن اسـت كـه از تخمدان 
و بافـت چربي ترشـح مي شـود و در ذخیره سـازي 
چربـي بـدن و بـه وجـود آمـدن صفـات ثانویـة 
جنسـي در زنـان بسـیار مهـم اسـت. نشـان داده 
شـده است سـطح هورمون اسـتروژن در دختراني 
كـه داراي بلوغ زودرس هسـتند باالتـر از دختراني كـه داراي بلوغ زودرس هسـتند باالتـر از دختراني 
اسـت كـه بلـوغ نرمـال دارنـد. متأسـفانه هنـوز 
مشـخص نیسـت كـه آیـا چاقـي موجـب افزایش مشـخص نیسـت كـه آیـا چاقـي موجـب افزایش 
اسـتروژن مي شـود یـا اینكـه افزایـش اسـتروژن 
موجـب ذخیره سـازي بیـش از حد چربـي و چاقي موجـب ذخیره سـازي بیـش از حد چربـي و چاقي 
نیـز در شـروع سـن  لپتیـن  نیـز در شـروع سـن مي شـود. هورمـون  لپتیـن  مي شـود. هورمـون 
بلـوغ مؤثـر اسـت. هـر چنـد مطالعـات فعـاًل روي 
نیـز در شـروع سـن  لپتیـن  مي شـود. هورمـون 
بلـوغ مؤثـر اسـت. هـر چنـد مطالعـات فعـاًل روي 
نیـز در شـروع سـن  لپتیـن  مي شـود. هورمـون 

موجـودات آزمایشـگاهي در حـال انجام اسـت، اما موجـودات آزمایشـگاهي در حـال انجام اسـت، اما 
نقـش هورمـون لپتین به عنوان یـك كاهش دهندة 
اشـتها و افزایش دهنـدة گرمازایـي در شـروع سـن 

بلـوغ مطرح اسـت. 

مواد شیمیایي و بلوغ 
امـروزه بـا افزایـش صنایـع غذایـي و آلودگي هـا 
كـودكان بـه شـدت در معـرض ایـن آلودگي هـا كـودكان بـه شـدت در معـرض ایـن آلودگي هـا 
هسـتند. طبق اعـالم سـازمان حفاظـت از محیط 

زیسـت، كودكان روزانـه 
از طریـق استنشـاق یـا پوسـت دریافـت مي كنند 
كـه در مـورد تأثیـرات احتمالـي آن ها بر سـالمت كـه در مـورد تأثیـرات احتمالـي آن ها بر سـالمت 
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فعالیت بدني در 
دوران كودكي بهتر 

است با هدف تفریح و 
سرگرمي و نه مسابقه 
و رقابت صورت گیرد 
تا عالوه بر مشاركت 

بیشتر كودكان از 
آسیب دیدگي آن  ها نیز 

جلوگیري به عمل آید

مي شـود و ایـن یكـي از دالیـل احتمالـي بلـوغ 
زودرس در آن هاسـت. بـا در نظـر گرفتن این مورد 
اصـالح رفتارهـاي تغذیـه اي كـودكان و مدیریـت 
منابـع غذایـي مي توانـد یكـي از راهبردهـاي مؤثر 
باشـد.  زودرس  بلـوغ  و  چاقـي  از  جلوگیـري  در 
بهتر اسـت كـودكان به جـاي اسـتفاده از غذاهاي 
فراوري  شـده بـا كالـري بـاال از منابع غذایي سـالم، 
لبنیـات كم چـرب و  نظیـر سـبزیجات، میوه هـا، 

چربي هـاي اشـباع نشـده اسـتفاده كنند. 

فعالیت  بدني و بلوغ 
فوایـد فعالیـت بدنـي و ورزش در همـة سـنین 
بـر كسـي پوشـیده نیسـت. امـروزه بـا افزایـش 
غذاهـا  افزایـش  و  رایانـه اي  و  ماشـیني  زندگـي 
در  چاقـي  شـیوع  پركالـري،  نوشـیدني هاي  و 
كـودكان به شـدت افزایـش یافته اسـت. از طرفي 
چاقـي و اضافـه وزن یكـي از دالیـل احتمالي بلوغ 
زودرس عنوان شـده اسـت. فعالیـت بدني منظم و 
نظارت شـده بـا افزایـش كالري خروجـي و افزایش 
نـرخ سوخت و سـاز در كـودكان مي توانـد راهبـرد 
مناسـبي بـراي پیشـگیري از افزایـش وزن باشـد. 
مطالعـات نشـان داده انـد كـه بین سـطوح فعالیت 
بدني و شـاخص تـوده بدني رابطـة معكوس وجود 
دارد. فعالیت بدني از طریق مسیرهاي بیوشیمیایي 
تأثیـر بسـیار زیاد بـر كنترل اشـتها، كاهـش تودة 
چربـي و افزایـش تـودة عضالنـي دارد. بهتر اسـت 
كـودكان در رشـته هاي ورزشـي مختلـف شـركت  
كننـد تا عالوه بر اسـتفاده از مزایـاي فعالیت بدني 
از دل زدگـي كـودكان از فعالیت بدنـي ممانعت به 
عمـل آیـد. فعالیـت بدنـي در دوران كودكـي بهتر 
اسـت بـا هدف تفریـح و سـرگرمي و نه مسـابقه و 
رقابـت صـورت گیرد تا عالوه بر مشـاركت بیشـتر 
كـودكان از آسـیب دیدگي آن  ها نیـز جلوگیري به 
عمل آید. شـدت فعالیت ورزشـي در كـودكان نیز 
مسـئلة مهمي اسـت. كـودكان بهتر اسـت فعالیت 
ورزشـي را بـا سـطوح كم یـا مالیم شـروع كنند و 
مربیـان ورزشـي در كـودكان بیشـتر به آمـوزش و 
یادگیـري حـركات بنیادي تأكید داشـته باشـند و 
بـا افزایـش آمادگي آن هـا به آرامي سـطح فعالیت 
افزایـش  به منظـور  دهنـد.  افزایـش  را  ورزشـي 
سـطوح فعالیـت بدنـي كودكانـي، نقـش مربیان و 
معلمـان ورزش در مـدارس بسـیار مهـم اسـت و 
بایـد سـعي كننـد بـا  اتخـاذ الگوهـاي درسـت به 
مشـاركت هر چه بیشـتر كـودكان در فعالیت هاي 

بدنـي كمـك كنند. 

كـودكان نگراني هـاي زیادي وجـود دارد. از طرفي 
اسـتفاده از مواد شیمیایي در صنعت رو به افزایش 
اسـت و ایـن خـود مي توانـد دلیلـي بـر كاهـش 
سـن بلـوغ در دختـران باشـد. مـواد شـیمیایي 
مختل كننـدة غـدد درون ریز یا EDهـا به صورت 
طبیعي یـا مصنوعي در تركیبات وجـود دارند كه 
مي تواننـد در هورمون هـاي بـدن اختـالل ایجـاد 
کنند.EDCهـا  نظیـر مـواد ضداشـتعال، فتاالت 
و بیسـفنول-A، داراي تأثیـرات بالقوه بر عملكرد 
تولید مثـل، عصـب و سیسـتم ایمنـي هسـتند. 
در بیـن ایـن مـواد بیسـفنول-A كـه به وفـور در 
صنایع پالستیك سـازي اسـتفاده مي شود، بیشتر 
مـورد مطالعـه قـرار گرفته اسـت. مكانیـزم دقیق 
تأثیـر ایـن مـاده مشـخص نیسـت، امـا بـا توجه 
به نقش شـبه اسـتروژني، ایـن مواد در نابـاروري، 
بلـوغ زودرس، سـندروم پلـي كیسـتیك و سـایر 
اختـالالت هورمونـي درگیرنـد. مدیریت اسـتفاده 
از ایـن مـواد در صنعـت مي تواند در پیشـگیري از 

ایـن بیماري هـا مؤثر باشـد. 

برخي از عوارض بلوغ زودرس
é مشكالت رفتاري و اجتماعي؛

é كوتاهي قد؛
é افزایـش شـاخص تـودة بدنـي، دور كمـر و 

چاقـي؛
é افزایش خطر ابتال به دیابت در بزرگ سالي؛

از  پیـش  سـینه  سـرطان  خطـر  افزایـش   é
ئسـگي؛  یا

é افزایش خطر تمامي عوامل مرگ و میر. 

تغذیه و بلوغ
چاقـي در واقـع در نتیجـة عـدم تعـادل بیـن 
كالـري ورودي و كالـري خروجـي اتفـاق مي افتد 
و به عنـوان یكـي از نگراني هـاي فراگیـر و رو بـه 
افزایـش قـرن حاضـر در نظـر گرفتـه مي شـود. با 
وجـود تمـام راهبردهـاي تغذیـه اي جدیـد، نـرخ 
چاقـي همچنان رو به افزایش اسـت و این افزایش 
گریبان گیر كودكان نیز شـده اسـت. دانشـمندان 
یكـي از دالیـل اصلي چاقي را اسـتفاده از غذاهاي 
فراوري شـده بـا كالري باال و نوشـیدني هاي قندي 
پركالـري مي داننـد. مطالعـات نشـان مي دهنـد 
اسـتفادة مـداوم از نوشـابه هاي گازدار از طریـق 
مسـیرهاي متابولیكي وابسـته به انسولین موجب 
افزایـش وزن و قاعدگي زودرس مي شـود. افزایش 
كالـري دریافتـي باعـث شـیوع چاقي دركـودكان 
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عباس قشمی میمند
اشاره

روز شـنبه، دوازدهـم مردادمـاه 1398 مهمان 
رضـا طبرسـا، معاونـت تربیت بدنی و سـالمت 
ادارة کل آموزش وپـرورش اسـتان گلسـتان در 
شهرسـتان گـرگان بودیـم. طبرسـا تحصیالت 
کارشناسـی خـود را در دانشـگاه تربیت معلـم 
دورة  و   1372 سـال  در  جدیـد(  )خوارزمـی 
کارشناسـی ارشـد خود را در دانشـگاه شهید 
رجایـی تهران در سـال 1382 به اتمام رسـانده 
اسـت و از سـال 1376 در تمامـی دوره هـا و 
پایه هـای تحصیلـی در مـدارس مشـغول بـه 
آمـوزش دانش آمـوزان بوده اسـت و حـدود دو 
سـال اسـت که در مسـند معاونت تربیت بدنی 
ادارة  کل آموزش وپـرورش اسـتان  و سـالمت 
گلسـتان فعالیـت دارد. حاصل ازدواج ایشـان 
در سـال 1378 دو فرزنـد دختـر اسـت کـه 
عالقه منـد بـه ورزش شـنا هسـتند. طبرسـا 
خـود را بسـیار عالقه مند بـه ورزش و تحرک و 
فعالیت در رشـته های فوتبال، فوتسـال و شـنا 

معرفـی می کنـد.
آنچـه در زیـر می خوانیـد حاصـل گفت وگوی 
گـرم و صمیمانـة مجلـه رشـد با آقای طبرسـا 

در قالب گـزارش عملکرد معاونـت تربیت بدنی 
ادارة کل آموزش وپـرورش اسـتان  و سـالمت 

گلسـتان است.
٭ ٭ ٭

é بـرای شـروع بحـث، لطفـًا دربـارة ارتبـاط 
معنایی یا تفاوت واژه هـای ورزش و تربیت بدنی 

بگویید.
è بیـن تربیت بدنـی یـا ورزش و بـازی تفاوت هـای 
زیـادی وجود دارد و از ایـن بابت هیچ گاه در برنامه های 
کاری خـودم، عالقه منـد نبـوده و نیسـتم کـه دبیـر 
ورزش یـا معلـم ورزش معرفـی شـوم. تربیت بدنی یک 
فراینـد آموزشـی و تربیتی اسـت، یعنی یـک درون داد 
و یـک بـرون داد داریـم. دانش آمـوزان در هنـگام ورود 
بـه مدرسـه هنوز خـام هسـتند و وظیفة دبیران اسـت 
کـه در طـی یـک فراینـد سـه یا چهارسـاله بـه نحوی 
را پـرورش دهنـد کـه ضمـن تقویـت  دانش آمـوزان 
مهارت هـای جسـمانی و حرکتـی در آن هـا، خصایـص 
همـکاری، مـوّدت، نوع دوسـتی و پهلوانی نیـز در آن ها 
را  تربیت بدنـی  بدیـن لحـاظ معنـای  تقویـت شـود. 
جامع تـر از معنـای ورزش می دانـم. البتـه ورزش نیـز 
یـک فعالیت و رقابت  سـازمان یافته اسـت و یک سـری 

گفت وگو با معاون تربیت بدنی و سالمت استان گلستان

گفتوگو
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روابط مشـخص منطقه ای، اسـتانی، ملی و جهانی دارد 
و بیشـتر حـس رقابـت را پـرورش می دهـد، بـه دنبال 
کسـب نتیجـه اسـت و در ایـن راه ممکـن اسـت حتی 
فرد از نظر جسـمی آسـیب ببینـد. امـا در تربیت بدنی 
یک فرایند آموزشـی بـرای پرورش صفات جسـمانی و 
اخالقـی فـرد دنبال می شـود. چون ما معلم هسـتیم و 
رسـالت آموزشـی و معلمی داریم، بنابراین فکر می کنم 
اطـالق واژة دبیـر تربیت بدنـی بـه دبیـران، صحیح تر از 

اطـالق واژة معلم ورزش باشـد.

درس  وضعیـت  و  تاریخچـه  دربـارة  لطفـًا   é
تربیت بدنی در مدارس اسـتان گلسـتان صحبت 

. کنید
è در مجلس پنجم شـورای اسـالمی در سـال 1376، 
اسـتان گلستان از اسـتان مازندران منفک شد و  استان 
مسـتقلي شـد و با بیسـت هزار کیلومتر  مربع وسعت، 
یکی از اسـتان های شـمالی کشـور اسـت که با کشـور 
ترکمنسـتان نیـز مـرز مشـترک دارد. ایـن اسـتان 14 
شهرستان، 26 شهر و 7 بخش و 60 دهستان و بیش از 
یک میلیون و هشـت صد هزار نفر جمعیت دارد. سـهم 
جمعیـت دانش  آمـوزی اسـتان، 360 هـزار نفـر اسـت 
کـه در حـدود 2650 مدرسـه مشـغول بـه تحصیل اند. 
برنامه هـای درس تربیت بدنـی مصـوب شـورای عالـي 
مقولـة  بـه  ایده آلـی  خیلـی  نـگاه  آموزش وپـرورش، 
تربیت بدنی در ابعاد جسـمانی، شناختی و عاطفی دارد 
و همیشـه تربیت بدنی در متن و بطـن آموزش وپرورش 
بـوده اسـت، ولی در بعـد اجرایی دچار تالطماتی شـده 
اسـت. از سـال 79 بـه بعد نـگاه ویژه ای بـه تربیت بدنی 
در کشـور شـده اسـت. با این همه، جایگاه تربیت بدنی 
در کشـور نیازمنـد فعالیت هـای بسـیار زیـادی اسـت. 
نتایـج تحقیقـات نشـان می دهـد که تعـداد زیـادي از 
مدیران مدارس کشـور، جایـگاه درس تربیت بدنی را در 
نظـام مدرسـه خـوب توصیـف کرده اند، ولـی معتقد به 

رفـع کاسـتی ها در بعد امکانات هسـتند.
اسـتان گلسـتان بـا توجـه بـه نوپـا بـودن، خیلـی 
اسـتان توانمنـدی از حیـث صنعتـی بـودن نیسـت و 
مـا دسـتانمان از بخشـش خیریـن کوتـاه اسـت و باید 
نگاهمـان بـه سـمت آسـمان و بـاران رحمـت الهـی 
باشـد کـه کشـاورزی رونـق بگیرد. ایـن مسـائل از این 
منظـر عنوان می شـود کـه وضعیـت آموزش وپـرورش 
متناسـب بـا سـایر بخش هـا در اسـتان دیده شـود. در 
حـوزة زیرسـاخت ها، تالش هـای زیـادی در معاونـت 
تربیت بدنی و سـالمت اسـتان انجام شـده اسـت. اولین 
چیـزی کـه در درس تربیت بدنـی بـه ذهنم می رسـد، 
ایـن اسـت کـه تجهیـزات الزم و درواقـع امکانـات این 
درس بایـد در مـدارس فراهـم شـود. درس تربیت بدنی 

برای نهادینه شـدن در اسـتان نیازمند سه نوع امکانات 
اسـت. اولیـن امکانـات بـه نیـروی انسـانی متخصـص 
برمی گـردد کـه مـا بـا اسـتفاده از دو بخـش مـادة 28 
و همچنین دانشـجویان تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان 
تـالش کردیم خـأ کمبود نیـروی انسـانی را پر کنیم. 
از طـرف دیگر تالش کردیم بخشـی از بازنشسـتگان را 
در آموزش پـرورش نگـه داریـم و از تخصـص و تجربـة 
آن هـا اسـتفاده کنیم. دومیـن مقولة امکانـات موردنیاز 
درس تربیت بدنـی بـه محتـوا برمی گردد کـه الحمدهلل 
بـا تـالش معاونـت وزارت و فعالیت هـای آقـای دکتـر 
حمیـدی، از لحـاظ محتـوای درسـی هیچ گونـه کـم و 
کاسـتی در این زمینه احسـاس نمی کنیم و این، نقطة 
قـوت درس تربیت بدنـی اسـت کـه به عنـوان یکـی از 
دروس تأثیرگـذار در ارتقای ابعاد جسـمانی، شـناختی 
و عاطفی دانش آموزان در کشـور مطرح اسـت. سومین 
امکانـات نیز به بحـث تجهیزات در مـدارس برمی گردد 
کـه به نظـرم برای رسـیدن به نقطـة اید ه آل در اسـتان، 
نیازمنـد تالش هـای زیادتری هسـتیم. باید بـا خیرین 
صحبـت کنیـم تـا در ایـن زمینه بـه آموزش وپـرورش 

اسـتان کمـک کنند.
امکانـات، آموزش وپـرورش گلسـتان  بـا  ارتبـاط  در 
88 سـالن ورزشـی دارد کـه از ایـن تعـداد، 16 چمـن 
طبیعی، 68 سـالن ورزشی و 4 چمن مصنوعی هستند 
کـه در اختیـار دانش آمـوزان و فرهنگیـان اسـتان قرار 
دارد. به طورکلـی، جایـگاه درس تربیت بدنی در اسـتان، 
از منظـر آمـار، جایگاه مطلوبی اسـت. در زمینة کسـب 
مقامـات کشـوری، ما در سـال گذشـته در حـوزة اعزام 
تیم هـا به مسـابقات، مقام هـای خوبی به دسـت آوردیم 
و بـا توجـه بـه بضاعـت اسـتان دارای رتبه هـای خوبی 
هسـتیم. در والیبال ابتدایی مقام اول کشـور را به دست 
آوردیـم. در بسـکتبال متوسـطة دوم و دوبل بدمینتون 
رتبـة دوم کشـور را کسـب کردیـم. نقطـة بـارز ایـن 
اعزام هـا همان بحث تربیتی اسـت کـه کاروان دختران 
ما در اسـتان زنجان موفق به کسـب مقام اول فرهنگی 
در سـال گذشـته شـد. در مقولة ورزش ما دنبال ورزش 
تربیتـی هسـتیم و این بخـش برای ما در اولویت اسـت 
و بـا وجود سـرمایه گذاری در بخـش قهرمانی و پرورش 
اسـتعدادها، بیشـترین توجه آموزش وپرورش استان به 
پرورش وجوه فرهنگی و تربیتی و اخالقی دانش آموزان 
اختصـاص دارد. رسـالت آموزش وپـرورش به نظرم نباید 
صددرصـد بـه نخبه پـروری اختصاص یابـد، بلکه بحث 
اخالقیـات، نوع دوسـتی، همکاری، مودت و مسـئولیت 
اجتماعـی خیلـی مهـم اسـت. همین کـه دانش آموزان 
در میـدان عمـل بـرای مثال بـا صحنه هایـی مثل بلند 
کـردن دسـت دانش آمـوز زمین خـورده توسـط یکـی 
دیگـر از دانش آموزان مواجه شـوند، از لحـاظ ما اخالق 

امسال 130 نفر از 
دانش آموزان استان 

گلستان در شش رشتة 
مصوب المپیاد، یعنی 

در رشته های بسکتبال، 
فوتبال، بدمینتون، 
تنیس روی میز و 

شطرنج در مسابقات 
کشوری شرکت 

داشته اند
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و دوسـتی معنـا شـده اسـت. امـا در کنـار ایـن امـر به 
مسـابقات کشـوری نیز اهمیت می دهیـم. البته جایگاه 
مسـابقات کشـوری موقعـی اعتـال می یابد کـه جایگاه 

مسابقات شهرسـتانی و اسـتانی ارتقا یابد.

اشـاره  انسـانی  نیـروی  بحـث  بـه  شـما   é
داشـتید. لطفًا دربـارة تراکم امکانات ورزشـی 

کنیـد. صحبـت  اسـتان  شهرسـتان های  در 
بحـث  در  عدالت محـوری  رویکـرد  بـا  الحمـدهلل   è
میـزان  تـا  توانسـته ایم  ورزشـی  سـرانة  و  آموزشـی 
زیـادی تـوازن را برقـرار کنیـم. اولیـن اقدام مـا در این 
زمینـه آن اسـت کـه بانک اطالعاتـی امکانات و سـرانة 
ورزشـی هر شهرسـتان را مشـخص کرده ایم و نسـبت 
ایـن وضعیـت را بـا جامعـة آمـاری دانش آمـوزان در 
سـطح شهرسـتان ها سـنجیدیم. بـا توجـه به وسـعت 
و پراکندگـی اسـتان، تـالش  کردیـم در قسـمت های 
محروم بـه محرومیت زدایی بپردازیم و در قسـمت های 
دارای تمکـن مالـی، از ظرفیـت مشـارکتی خیریـن و 
امکانـات دولتـی اسـتفاده کنیـم. در واقـع در برخـی از 
شهرسـتان ها، ایـن اختیار بـه رؤسـای آموزش وپرورش 
داده شـده اسـت تـا بـا در اختیـار گذاشـتن امکانـات 
بالاسـتفادة آن شهرسـتان، زمینـة تجهیـز آن امکانات 
توسـط معاونـت تربیت بدنـی و سـالمت اسـتان بـرای 
به کارگیـری در درس تربیت بدنـی فراهم شـود و از این 

طریـق، سـرانة ورزشـی آن شهرسـتان افزایـش یابـد.
سـرانة ورزشـی دانش آمـوزی اسـتان در حـدود %33 
متر مربع در قالب زمین های روباز و سرپوشـیده اسـت 
کـه در طـول فعالیـت سـه سـالة اینجاسـت بـا توجـه 
بـه 350 هـزار دانش آمـوزی کـه در اسـتان تحصیـل 
می کننـد. ایـن عدد بـه 37 % متر مربع رسـیده اسـت. 
سـعی می کنیـم رونـد رو بـه رشـد را در بحث سـاخت 
اماکـن ورزشـی، به ویـژه در بخـش مـدارس ابتدایـی 
دخترانـه دنبـال کنیـم، چرا که در بخـش فقر حرکتی، 
دختـران بیشـتر در معـرض آسـیب هسـتند و زندگی 
آپارتمانـی و ماشـینی بسـیاری از محورهـای زندگـی 
مـا را دچـار تحـول کـرده اسـت. بدین لحـاظ در بحث 
کالس درس تربیت بدنـی، سـالن های تیـپ 5 را بـه 
مسـاحت 180 تا 200 متر مربـع به عنوان کالس درس 
تربیت بدنـی در مـدارس دخترانـه و پرتراکـم تجهیـز 
کرده ایـم. اعتقـاد دارم که حیاط مدرسـه، کالس درس 
تربیت بدنی نیسـت. تربیت بدنی و معلـم این درس باید 
در کالس باشـد و نه در حیاط مدرسـه. با وجود کمبود 
امکانـات و سـالن های ورزشـی در اسـتان، اعتقـادم بـر 
این اسـت که در بخش مـدارس ابتدایی، تجهیز همین 
سـالن ها بـه مـا کمـک خواهـد کرد تـا با نصـب برخی 

از ابـزار و تجهیـزات ورزشـی مثـل دیـوار صخره نوردی، 
دارحلقه، اسـباب ژیمناسـتیک و.... ایـن اماکن به عنوان 
کالس درس بـه معلمـان عرضه شـوند و دانش آموزان با 
فـراغ بـال و بـه دور از تنش های جوی از آن ها اسـتفاده 
کننـد. بـه لحاظ امکانـات ورزشـی، تقریبـًا در هیچ یک 
از مناطـق بـا کمبـود آنچنانـی روبه رو نیسـتیم و توزیع 
صـورت  اسـتان  شهرسـتان های  تمـام  در  عادالنـه ای 
گرفته اسـت و همـة امکانات بـه یک اندازه و متناسـب 
با جمعیـت دانش آموزی در تمامی شهرسـتان ها توزیع 
شـده اسـت. البتـه در یـک یـا دو شـهر مثـل کردکوي 
بیـش از یـک متر به ازای هر دانش آموز سـرانة ورزشـی 
داریـم که از میانگین اسـتانی و کشـوری باالتر اسـت و 
ایـن امر به دلیل وجـود زمین های بزرگ کشـاورزی در 
اطراف مدارس اسـت. با این همه، کلیة شهرسـتان های 
ما از دو یا سـه سـالن ورزشـی برخوردارنـد و زمین های 

روباز نیـز دارند.

é بـرای ورزش مـدارس، برگـزاری مسـابقات 
درون مدرسـه ای و همچنین المپیادهای ورزشی 
چه اقداماتی در سـطح اسـتان انجـام داده اید؟ 
آیـا فعالیتـی مختص به اسـتان گلسـتان برای 

داشـته اید؟ دانش آمـوزان 
è اسـتان گلسـتان از اقوام مختلف تركمن، سیستاني، 
تـرک، بلـوچ، مازنـی و کردها تشـکیل شـده اسـت و به 
نوعی نگارسـتان ایران هسـتیم. در اسـتان گلسـتان به 
طـور ویـژه بازی هـای بومـی و محلـی به عنـوان نمـود 
تمـام اقـوام رواج زیادی دارد و همه سـاله تیم های بومی 
و محلی گلسـتان در مسـابقات کشـوری می درخشـند. 
در بحـث مـدارس، در حـوزة المپیاد ورزشـی بیشـتر به 
دنبـال اسـم آن نیسـتیم و در واقع المپیـاد یک رویکرد 
برنامه ای اسـت که ما به دنبال رسـم و چیسـتی المپیاد 
هسـتیم. ورود المپیـاد بـه ورزش مـدارس باعـث قوام و 
برنامه محور شـدن درس تربیت بدنی شـد و این المپیاد 
در ابتـدای امـر یک عنـوان اسـت، ولی در بطـن ماجرا، 
سرشـار از ایجـاد فعالیـت و تحـرک بـرای تمـام ارکان 
مـدارس و حتـی آموزش وپـرورش شـده اسـت و همـة 
این اقشـار به نوعـی درگیر فعالیت های المپیاد شـده اند. 
امسـال 130 هـزار نفر از دانش آموزان اسـتان گلسـتان 
در شـش رشـتة مصـوب المپیـاد، یعنی در رشـته های 
بسـكتبال، فوتسـال، والیبال، هندبال، تنیس روي میز و 
شـطرنج شـركت داشـتند. از این تعداد 35 هزار نفر در 
مسـابقات شهرسـتان، 3800 نفر در مسـابقات استان و 
138 ورزشـكار در مسابقات كشوري شركت داشتند. اما 
اگـر در محروم تریـن مدرسـة اسـتان یـک دانش آموزی 
در قالـب المپیـاد بـرای مثـال طنـاب  زد و ورزش کـرد 

در سال 97 حدود 
یک میلیارد تومان از 
آقای بطحایی وزیر 
سابق آموزش وپرورش 
برای تجهیز امکانات 
ورزشی در مدارس 
دریافت کردیم و 
امسال نیز تالش 
می کنیم تا این بودجه 
را دریافت کنیم
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از منظـر مـا همین ارتقـای نهضت داوطلبـی و افزایش 
روحیة مشـارکتی و همـکاری به عنوان اهـداف المپیاد، 
بسـیار مهـم اسـت. امـا در المپیـاد سـه گام افتتاحیه، 
اجـرا و اختتامیـه بـه نحـوی برگـزار می شـود کـه در 
آن ضمـن پـرورش اسـتعدادها، زمینـة رشـد و ارتقای 
صفـات اخالقی و تربیتی دانش آموزان نیز فراهم شـود. 
المپیـاد فرصتـی را ایجاد می کند تـا دانش آموزان نخبه 
شـناخته شـوند و به پایگاه هـای قهرمانـی و کانون های 
تربیت بدنـی هدایـت شـوند و از ایـن منظـر می توانیـم 
بـرای ایـن دانش آمـوزان برنامه ریـزی هدفمند داشـته 
باشـیم. سـال گذشـته 60 تیم را به مسـابقات کشوری 
اعـزام کردیـم. امسـال در حـال اعـزام 170 ورزشـكار 
و مربـي و سرپرسـت در قالـب 20 تیـم بـه مسـابقات 
المپیـاد کشـوری هسـتیم که از ابتـدا تا آخـر مردادماه 
ایـن اعزام هـا صـورت می گیـرد. البتـه بـا توجـه بـه 
اهمیـت زیـاد مباحـث ایمنـی و سـالمت در معاونـت 
تربیت بدنـی وزارتخانـه، دانش آمـوزان ابتدایـی بـه این 

مسـابقات اعزام نمی شـوند.

 1/2 حـدود  گفتیـد  کردکـوی  بـه  راجـع   é
مترمربع سـرانة ورزشـی دارد که حتی از سطح 
متوسط کشـوری باالتر اسـت. چه امکاناتی در 
و  دانش آمـوزان  بـرای  کشـاورزی  زمین هـای 
مـدارس فراهـم کرده ایـد که بـه آن هـا زمین 

ورزشـی اطـالق می شـود؟
è مـا یـک سـری از تجهیـزات را به صـورت سـالیانه 
بـه شهرسـتان ها اختصـاص می دهیـم کـه مهم ترین 
آن ها در قالب »کاروان مهر« در شـهریورماه هر سـال، 
تجهیـزات ورزشـی را توزیـع می کنـد. در بازه هـای 
زمانـی مختلـف نیز بـه مـدارس کمک می کنیـم. در 
سـال 97 حدود یـک میلیارد تومـان از آقای بطحایی 
وزیـر سـابق آموزش وپـرورش بـرای تجهیـز امکانـات 
ورزشـی در مـدارس دریافـت کردیـم و امسـال نیـز 
تـالش می کنیـم تا ایـن بودجـه را دریافـت کنیم. در 
ارتبـاط بـا ورزش مـدارس در زمین هـای کشـاورزی، 
ایـن قضیـه بیشـتر در روسـتاهایی کـه دارای تراکـم 
جمعیتـی بـاال و زمین های بزرگ کشـاورزی هسـتند 
زمین هـای  در  فوتبـال  رشـتة  بیشـتر،  و  دارد  رواج 
کشـاورزی اسـتان رایـج اسـت و بـا وجـود حمایـت 
از رشـته هایی مثـل بسـکتبال در گـرگان و والیبـال 
در گنبـد، ولـی در سـطح اسـتان، فوتبـال در بیـن 
زمین هـای  در  و  دارد  زیـادی  رواج  دانش آمـوزان 
روبـاز کنـار مـدارس ایـن امـکان بـرای دانش آموزان 
فراهم شـده اسـت. البته مـدارس نیـز در این مناطق 
به دلیـل در اختیـار بـودن زمین هـای بـزرگ، دارای 
حیاط هـای بزرگـی هسـتند کـه امـکان ورزش بـرای 

دانش آمـوزان را فراهـم می کنـد.

é آقـای هدایـت، پـدر ورزش شـنا در مدارس 
ایـران، اسـتان گلسـتان و شهرسـتان ترکمـن 
را بـرای آمـوزش شـنا منحصربه فـرد می دانـد 
و نکتـة جالـب، پتانسـیلی اسـت کـه اسـتان 
گلسـتان برای ترویج سـه ورزش سـفارش شده 
و  تیرانـدازی  اسب سـواری،  یعنـی  اسـالم  در 
شـنا دارد و شـما در بحث اسب سـواری و شـنا 
اسـتان خودتـان  در  عظیمـی  ظرفیـت  دارای 
هسـتید. با این تفاصیـل، لطفًا دربارة پتانسـیل 
و فرصت هـای اسـتان گلسـتان بـرای ارتقـای 
و  شـنا  رشـته های  در  دانش آمـوزی  ورزش 

اسب سـواری صحبـت کنیـد.
è دربـارة شـنا، بـا توجـه بـه اینکـه بخشـی از اقـوام 
ترکمن نشـین گلسـتان همجـوار دریای خزر هسـتند و 
نـوار سـاحلی ما تمام شـهرهای شـمالی ترکمن نشـین 
را پوشـش می دهـد، اسـتان گلسـتان از مواهب طبیعی 
زیـادی برخـوردار اسـت و از طـرف دیگـر وجـود نهرها 
و رودخانه هـا در اسـتان، ظرفیـت ورزش شـنای اسـتان 
را باالتـر بـرده اسـت. در نـوار سـاحلی اسـتان امـکان 
شـنا بـرای بسـیاری از سـاکنان فراهـم اسـت، ولـی در 
بخـش آموزش وپـرورش در اسـتان گلسـتان متأسـفانه 
دچـار فقـر امکاناتـی هسـتیم. یـک اسـتخر نیمه تمـام 
در شهرسـتان گنبـد داریم که تکمیل نشـده اسـت. در 
مرکـز اسـتان نیـز تنها یک اسـتخر داریـم و نهایتـًا این 
امکانـات بـه اندازه ای نیسـت کـه به پرورش اسـتعدادها 
بینجامـد. مسـابقات شـنا را نیـز به صـورت روتیـن در 
بیـن مـدارس اجـرا می کنیـم. به طورکلی در بحث شـنا 
و زیرسـاخت های اسـتخر، در اسـتان گلسـتان وضعیت 
مناسـبی حاکم نیست. در بحث اسب سـواری و سفارش 
حضـرت محمـد)ص( بـرای پرداختـن بـه ایـن رشـته، 
اسب سـواری در اسـتان مـا منحصـراً در اختیـار قـوم 
ترکمـن اسـت و فرزنـدان آن ها با اسـب آشـنا هسـتند. 
البتـه اسب سـواری جـزء رشـته های پرهزینـه و پرخرج 
اسـت و در بحـث ورزش دانش آمـوزی، امـکان اجـرا و 
آمـوزش ایـن رشـته در مدارس فراهم نیسـت و صحبت 
مـا بـا هیئت هـای اسب سـواری نیـز مثمـر ثمـر نبـوده 
اسـت. اگـر اعضـای ایـن هیئـت  بـه آموزش وپـرورش 
و هیئـت ورزش دانش آمـوزی امـکان بازدیـد از مـزارع 
پـرورش اسـب را بدهنـد تـا دانش آمـوزان با این رشـته 
آشـنا شـوند، بسـیار خـوب خواهـد بـود. چیزی کـه در 
ترکمن صحـرا اتفـاق می افتـد ایـن اسـت کـه بچه هـا از 
همـان اوان کودکـی با اسـب آشـنا می شـوند و به نوعی 
با اسـب بـزرگ می شـوند. بنابراین خیلی راحـت  در این 
رشـته ورود می کننـد و حتـی خیلـی از چابک سـواران 

چیزی که در 
ترکمن صحرا اتفاق 

می افتد این است که 
بچه ها از همان اوان 
کودکی با اسب آشنا 
می شوند و به نوعی با 

اسب بزرگ می شوند. 
بنابراین خیلی راحت  

در این رشته ورود 
می کنند و حتی خیلی 
از چابک سواران برتر 

کشور نیز در بین همین 
دانش آموزان قرار دارند
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برتر کشـور نیز در بین همیـن دانش آموزان قـرار دارند.

é جنـاب طبرسـا، اسـتان گلسـتان بـا توجه 
بـه تمامی پتانسـیل هایی کـه گفتیـد می تواند 
پایـگاه شـنای دانش آمـوزی در کشـور باشـد. 
به نظـر شـما بـرای تبدیـل گلسـتان بـه مهـد 
یکی از رشـته های شـنا، والیبال و اسب سواری 

چـه بایـد کرد.
è بـرای رشـد و توسـعة ورزش شـنای دانش آمـوزی 
نیازمنـد تعامل بیشـتر هیئت هـای ورزش دانش آموزی 
و شـنا هسـتیم. گلسـتان پتانسـیل های خوبی در اکثر 
رشـته ها دارد. شهرسـتان گنبـد مهـد والیبـال اسـت. 
والیبـال دانش آمـوزی مـا درحالی که مسـابقات امسـال 
هم اکنـون در حـال برگـزاری اسـت بـه جمـع چهـار 
تیـم برتـر دانش آمـوزی کشـور راه یافته اسـت. بنابراین 
ظرفیـت و پتانسـیل ها در اسـتان فراهـم اسـت، ولـی 
نیازمنـد فراهـم کـردن زیرسـاخت ها و بسـترهای الزم 
هسـتیم. مـا در بوکس، فوتبـال، فوتسـال، دو و میدانی، 
وزنه بـرداری و کاراته دارای مقام های کشـوری هسـتیم. 
در رشـتة کاراتـه یکـی از دانش آمـوزان مـا بـه اردوی 
تیـم ملی دعوت شـده اسـت. پرهـام مقصودلـو را داریم 
کـه قهرمـان شـطرنج کشـور اسـت. الفتـی را داریم که 
ژیمناسـتیک برتـر کشـور شـده و در تیـم ملـی بـوده 
اسـت. پارمیدا محمدیان  نیـز از جمله وزنه بـرداران برتر 
دانش آمـوزی اهـل گـرگان اسـت. مـا در تمام رشـته ها 
دارای ظرفیت هـا و اسـتعدادهای خوبی هسـتیم و نگاه 
جزیـره ای بـه یک رشـته ممکن اسـت مـا را از توجه به 

سـایر رشـته ها بازدارد.

é شـما یـک اسـتان نخبه پـرور در ورزش 
و  پـرورش  بـرای  شـما  برنامـة  هسـتید. 
شناسـایی اسـتعدادهای ورزش دانش آموزی 

در اسـتان چیسـت؟
è اگـر مسـابقات از درس تربیت بدنی برداشـته شـود، 
در  را  تـوازن  و  کرده ایـد  ناقـص  را  درس  ایـن  عمـاًل 
رشـد دانش آمـوزان از بیـن برده ایـد. بنابراین مسـابقات 
در  اسـت.  مطـرح  مـدارس  ورزش  پیشـانی  به عنـوان 
مسـابقات دانش آمـوزان، هیئـت ورزش دانش آموزی در 
کنـار ماسـت و تفاهم نامه هایـی با سـایر هیئت هایی که 
رشـته های آن هـا در مـدارس گلسـتان انجـام می شـود 
مثـل بدمینتـون، والیبـال، فوتبال و فوتسـال و... منعقد 
کرده ایـم و از آن هـا خواسـته ایم تـا در زمـان برگـزاری 
مسـابقات دانش آمـوزی حضـور پیـدا کننـد و حتـی به 
آن هـا میز مخصوصی دادیم تا اسـتعدادها را شناسـایی 
کننـد و بتوانیـم دانش آموزان مسـتعد را بـه کانون های 
پـرورش اسـتعدادها هدایـت کنیـم. بنابرایـن برنامـة 

معاونـت تربیت بدنـی و سـالمت اسـتان در وهلـة اول 
تعامل بیشـتر بـا هیئت های ورزشـی اسـت و در وهلة 
انجمن هـای ورزش دانش آمـوزی  دوم، فعـال کـردن 
اسـت تـا هـم مسـابقات را سـامان دهی کننـد و هـم 
فراهـم  دانش آمـوزان  ورزش  بـرای  مناسـب  فضایـی 

آورند.

é آیـا برنامـة خاصی در ورزش مـدارس دارید 
که اسـتان گلسـتان را در کشـور متمایز کرده 

است؟
بـا  مــــدارس  ورزش  برنامه هـای  اغلـب  در  مـا   è
برنامه هـای وزارتخانـه هماهنـگ هسـتیم، ولـی آنچه 
در اسـتان مـا مهـم اسـت، بومی سـازی برنامه هاسـت. 
بـرای مثـال در ورزش صبحگاهـی تعـداد 191 هـزار 
نفـر از دانش آمـوزان گلسـتانی به صـورت فعـال در این 
طـرح شـرکت  کرده انـد. در ایـن طـرح بـرای ارتقـای 
فرهنـگ پهلوانی در ابتـدای شـروع ورزش صبحگاهی 
از بچه هایـی اسـتفاده می کنیـم کـه ضـرب پهلوانـی 
را می نوازنـد. تعاملـی بـا هیئـت پهلوانـی و زورخانه ای 
استان داشـتیم تا برای ورزش صبحگاهی دانش آموزی 
از ضرب آهنـگ زورخانه ای اسـتفاده کنیم، ضمن اینکه 
باعـث ایجـاد فضـای شـادی و لـذت نیـز می شـود. از 
طرف دیگر اسـتان گلسـتان گلچین اقوام اسـت و ما با 
اسـتفاده از پوشـش های مختلف و رنگ های متنوع در 
بیـن دانش آموزان در اغلب مسـابقات ورزشـی و به ویژه 
مراسـم افتتاحیـه حاضر می شـویم. در ارتبـاط با بحث 
بازی هـای بومـی و محلـی، ایـن ورزش ها تنـوع زیادی 
در بیـن اقـوام مـا دارد و سـرگرمی رایجـی در میـان 
مردم اسـتان اسـت و ما سـعی کردیم به این ورزش ها 
توجه کنیم. سـال گذشته در مسـابقات کشوری، بازی 
»لنـگ« را در کشـور اجـرا کردیـم و تـالش می کنیـم 
بـه خیلـی از بازی هایـی که بـه اجدادمان تعلـق دارند، 
توجـه کنیـم و نگذاریـم بازی هـای بومـی و محلی که 
تمامًا در راسـتای رشـد جسـمی، اجتماعـی و عاطفی 

دانش آمـوزان اسـت به فراموشـی سـپرده شـود.

é شـما به عنـوان فردی که سـالیان سـال در 
ورزش مـدارس مشـغول به آمـوزش و مدیریت 
هسـتید و به نوعی از نقاط ضعـف و قوت درس 
تربیت بدنـی در کشـور آگاهیـد، نظـر خـود را 

دربـارة ایـن نقاط ضعـف و قوت بیـان کنید؟
è ضعـف و قـوت هـر مقوله ای بـه مدیـران و مجریان 
برمی گـردد. اگـر بتوانیـم برنامه هـا را به خوبـی تشـریح 
و اجـرا کنیـم تـا بـا اقبـال عمومی مواجـه شـوند، این 
یـک نقطة قوت اسـت. باالخره مسـئولینی کـه متولی 
امـر ورزش هسـتند نباید نگاه شـعاری داشـته باشـند. 

ما یک مسابقاتی بین 
پدر و پسر و مادر و 
دختر برگزار می کنیم 
و ضمن تقویت این 
روابط، خواستار 
ایجاد نهضتی 
برای درگیر کردن 
خانواده ها در ورزش 
دانش آموزان هستیم 
تا در اولین قدم، 
خانواده ها، سپس 
دانش آموزان و در 
قدم سوم مدرسه ها 
مطالبه گر باشند
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بایـد منویات مقام معظم رهبری را در شـعار »تحصیل، 
تهذیـب و ورزش« به عنوان سـرلوحة فعالیـت خود قرار 
دهیـم و در ایـن صـورت دچـار ضعـف نخواهیـم بـود. 
بنابرایـن در پیاده سـازی طـرح تحـول بنیادیـن، مـا در 
اسـتان از تمـام ظرفیت هـای اسـتان اسـتفاده خواهیم 
کـرد. برای مثـال، نشـاط خانوادگـی را دنبـال کرده ایم 
و بـا شـورای شـهر تعامـل داشـتیم و خوشـبختانه این 
طـرح بـرای تحکیـم روابـط والد و فرزند در سـال سـوم 
اجـرای خـودش اسـت. مـا یـک مسـابقاتی بین پـدر و 
پسـر و مـادر و دختـر برگـزار می کنیـم و ضمن تقویت 
ایـن روابط، خواسـتار ایجاد نهضتی بـرای درگیر کردن 
خانواده هـا در ورزش دانش آمـوزان هسـتیم تـا در اولین 
قـدم، خانواده هـا، سـپس دانش آمـوزان و در قدم سـوم 
انجمن هـای  بایـد  مـا  باشـند.  مطالبه گـر  مدرسـه ها 
ورزش دانش آمـوزی را در مـدارس فعـال کنیـم و ایـن 
فعـال کـردن صرفـًا یـک اسـم گذاری نباید باشـد. واقعًا 
اگـر دانش آمـوزان مطالبة مسـابقات را از مدیر مدرسـه 
داشـته باشـند، آن مدیر نهایتًا به سـمت ورزش کشیده 
خواهـد شـد. بنابرایـن عملکرد مـا می توانـد نقطة قوت 
و ضعـف باشـد. یک زمانـی از پایه های اول، دوم و سـوم 
ابتدایـی معلـم متخصـص تربیت بدنی حذف شـد. یک 
زمـان دیگـری معاونت هـا را در یکدیگر ادغـام کردند و 
زمانی دیگر طرح افزایش سـه سـاعت درس تربیت بدنی 
داده شـد و در اغلـب مـوارد، ایـن طرح ها در اجـرا دچار 
کاسـتی هایی شـد. بنابراین اگر در بحـث اجرای تمامی 
طرح هـا توانسـتیم یـک فرهنـگ عمومی ایجـاد کنیم، 
موفـق شـده ایم. معتقـدم پـالن اول ورزش بـه ورزش 
دانش آمـوزی اختصـاص دارد. پـالن دوم ورزش، بخـش 
ورزش همگانـی اسـت کـه شـهرداری ها بایـد دنبـال 
کننـد. پالن سـوم هم ورزش قهرمانی اسـت کـه وزارت  
ورزش و جوانـان دنبـال می کنـد؛ و نهایتاً پـالن چهارم 
بـه ورزش حرفـه ای اختصـاص دارد که سـازمان لیگ و 
لیگ هـای حرفـه ای دنبـال می کننـد. اما بخـش ورزش 
نباشـد،  اگـر دارای زیرسـاخت های مناسـب  تربیتـی 
بـه ناچـار مراحـل بعـدی ورزش نیز دسـتخوش تغییر 
خواهنـد شـد. باور دارم کـه باید از تمامـی ظرفیت های 
درون و برون سـازمانی برای ارتقـای ورزش دانش آموزی 
اسـتفاده کنیم و اگر می خواهیم امنیت روانی و شـادی 
را در جامعه داشـته باشـیم، تمامی نهادهای متولی باید 

بـا یکدیگر همـکاری کنند.

é نقشـی که معلمـان تربیت بدنـی در آموزش 
شـیوه ها، سـبک ها و مهارت هـای زندگـی بـه 
دانش آمـوزان دارنـد، چیسـت و معلمـان ما به 
چـه میزانـی بـا ایـن مهارت هـا و توانایی هـا 

آشـنا هستند؟
è نیـروی متخصـص یا نیروی انسـانی مؤثـر، یکی از 

ابزارهای مهم هر سـازمانی اسـت. معاونت تربیت بدنی 
و سـالمت اسـتان بـه لحـاظ دارا بـودن 670 نیـروی 
تربیت بدنـی در اسـتان )40 درصـد زن و 60 درصـد 
مـرد( ظرفیـت خوبـی دارد، ولـی در پایـة ابتدایـی بـا 
کمبـود 40 درصـدی نیـرو مواجهیـم و به طورکلـی 
حـدود 300 دبیـر تربیت بدنی در اسـتان کـم داریم و 
سـعی می کنیم از مجـاری مادة 28 و دانشـجومعلم ها 
و همچنیـن به کارگیـری نیروهـای بازنشسـته  ایـن 
خأهـا را جبـران کنیـم. معلـم تربیت بدنـی در واقـع 
یـک سـرمایه اسـت و باید حفظ شـود. البتـه معلمان 
ورزش  مـا  هسـتند.  معیشـتی  مسـائلی  دچـار  مـا 
فرهنگیـان را جـدی گرفته ایـم و تمامـی 88 سـالن 
ورزشـی اسـتان به صـورت 4 و 3 سـاعته بـه آقایـان و 
خانم هـای معلـم اختصـاص یافته اسـت. بـا برگزاری 
برنامه هـای پیـاده روی همگانـی و مسـابقات به دنبـال 
ایجـاد شـادابی و نشـاط در بیـن معلمـان خودمـان 
هسـتیم. با توجه بـه نیروی کارآمد و مؤثـر، می توانیم 
تحـول ایجاد کنیـم و تحول زمانی ایجاد می شـود که 
یـک نیرو بـا عالقه منـدی و دلسـوزانه، سیاسـت های 
بـا مشـارکت محوری و  محـوری آموزش وپـرورش را 
برنامه محـوری به پیش ببـرد. اگر قرار اسـت برنامه ای 
خـاص در مـدارس اجرایـی شـود، نیازمنـد دبیـران 
متخصـص هسـتیم. مـا در مـدارس ابتدایـی از طـرح 
پایـه اسـتفاده کرده ایـم و 5200 خانـم  آمـوزگاران 
آموزگار را در قسـمت اول آموزش داده ایم و ان  شـاءاهلل 
آقایـان نیـز بـه زودی آمـوزش داده می شـوند و حتی 
در رقابت هـای متخصصـان در مشـهد نیـز خانم هـای 
آمـوزگار گلسـتانی حضـور داشـتند و نتایـج خوبـی 
به دسـت آوردنـد. البتـه بایـد از آقـای دکتـر حمیدی 
تشـکر کنم کـه رویکرد علمـی را در تمـام برنامه های 

ورزش مـدارس حاکـم کرده اسـت.

é نظـر شـما راجـع بـه مجلـة رشـد آموزش 
چیسـت؟ تربیت بدنـی 

è مجلـة رشـد، مجلـة خیلـی خوبـی اسـت. وقتـی 
بـاز می کنیـم روانـِی مطالـب و جذابیـت   را  مجلـه 
آن هـا بسـیار بارز اسـت و مطالب خوبـی را به معلمان 
منتقـل می کنـد. یـک مقدار دسترسـی بـه این مجله 
بـرای مـا مشـکل اسـت و خواسـتار راهکارهایـی از 
جانـب مسـئوالن هسـتیم تا بتوانیـم این مجلـه را در 
اختیـار معلمـان قـرار دهیـم. اگـر بتوانیم ایـن مجله 
را در اختیـار دبیـران قـرار دهیـم تـا مطالعـه کنند و 
تفاهـم نظـر صورت گیـرد و حتـی انتقاد یا پیشـنهاد 
ارائه شـود، بسـیار مؤثـر خواهد بود. همچنیـن اگر در 
حـوزة سـالمت و مراقبت هـای آموزشـی و بهداشـتی 
مطالب بیشـتری نوشـته شـود، به نظرم مجله پربارتر 

خواهد شـد.

ما در تمام رشته ها 
دارای ظرفیت ها 

و استعدادهای 
خوبی هستیم و 

نگاه جزیره ای به 
یک رشته ممکن 

است ما را از توجه 
به سایر رشته ها 

بازدارد
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اشاره
اولیـن تجربـة شـركت در یك فعالیت ورزشـي بـراي رشـد و پیشـرفت مداوم 
ورزشـكار اهمیـت بسـیار دارد. اگـر این تجربـه مثبت باشـد، كودك احتمـااًل به 
مشـاركت خـود در ورزش ادامـه مي دهـد و اگـر تجربه منفي باشـد ممكن اسـت 
ورزش را رهـا كنـد و عالقـة خـود را نیـز بـه شـركت در فعالیت هاي جسـماني از 

بدهد. دسـت 
بیشـتر كودكان اولین تجربة ورزشـي خود را در مسـابقات سـازما ن یافته كسـب 
مي كننـد. آنـان اغلب در سـنین خردسـالي، مثاًل در سـن 4 سـالگي، وارد گروه ها 
و انجمن هـاي ورزشـي سـازمان یافته مي شـوند و در لیگ هـاي ورزشـي معتبـر 
شـركت مي كننـد1 كه در آنجـا قوانین و مقررات داورهاي رسـمي و نیـز لباس هاي 
متحدالشـكل تیمـي وجود دارد و هدف اصلي، برنده شـدن و نتیجه گرفتن اسـت.

برنامه هـاي رقابتي و مسـابقات ورزشـي سـازمان یافته بـراي كـودكان، تا حدود 
زیـادي از جانـب بزرگ ترها حمایت مي شـوند. عدة زیـادي از مردم بـر این باورند 
كـه تجربـة شكسـت و پیـروزي براي كـودكان مهـم اسـت و رقابت هاي ورزشـي 
سـازمان یافتة محلي اسـت كـه كـودك در آنجا مي توانـد ارزش هـا و مهارت هایي 
را فراگیـرد كـه در زندگـي آینده اش به او كمـك خواهند كرد. اگرچـه این دیدگاه 
تـا حـدودي ارزشـمند و مهم اسـت، اما برنامه هـاي ورزشـي رقابتي و مسـابقات 
زیـادي وجـود دارند كه فشـارهاي رواني و جسـمي بیـش از اندازه را بـه كودكان 
وارد مي كننـد و در جریـان رشـد و تكامـل آنـان تأثیـر سـوء و منفـي بـر جـاي 
مي گذارنـد. همچنیـن ممكن اسـت تحت فشـار قـرار دادن كودكان بـراي اینكه 
قهرمان جهان شـوند، مانع از رشـد و شـكوفایي كامل اسـتعدادهاي آن ها شـود.

در ایـن مقالـه بـه بعضـي از نظریه هـا و عقایـد بحث برانگیـز دربـارة رقابت ها و 
مسـابقات ورزشـي سـازمان یافتة كودكان و خردسـاالن اشـاره مي شـود.

كلیدواژه ها:  ورزشكار خردسال، فعالیت ورزشي، كودكان

مطلب نادریان شاد
كارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشي

رساني اطالع
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دورنماي پیروزي
اغلـب افـراد با مسـائل مربـوط بـه تعلیم وتربیت 
تربیت بدنـي و آمـوزش  بـا  از جملـه  و  كـودكان 
ورزشـي آنان سـروكار دارنـد. تأثیـر ورزش و بازي 
در زندگـي روزانـة كـودكان بسـیار محسـوس و 
عمیق اسـت. آنان تـا حد زیـادي تحت تأثیر مربي 
خـود قـرار دارنـد و اغلب ممكن اسـت مربي نقش 
الگـو و نمونـه را بـراي آن هـا ایفـا كنـد. كـودكان 
تـا حـد زیـادي از ورزشـكاران برتـر و معـروف در 
رشـتة ورزشـي خود، كـه براي آنان حكـم قهرمان 
را دارنـد، تأثیر مي پذیرند. بنابراین تأثیرپذیــــري 
كم اهمیـت  نمي تـوان  را  ورزش  از  كـودكـــــان 

پنداشـت و از كنار آن به سادگـــي گذشـت.
گرایـش كودكان بـه ورزش و ارادة ورزشـي آنان 
معمـواًل زیـاد اسـت و در نتیجـه بسـیاري از آن ها 
بـه خـودي خـود در فعالیت هاي ورزشـي شـركت 
نتایـج بزرگ تریـن پژوهـش  براسـاس  مي كننـد. 
انجام شـده در ایـن زمینـه كه مارتایوئینـگ و ورن 
ایالـت میشـیگان در سـال  از دانشـگاه  سـیفلد2 
1990 روي ده هـزار دانش آمـوز با حمایت انجمن 
وسـایل ورزشـي ایالـت فلوریـداي آمریـكا انجـام 
دادنـد، 45 درصـد افـراد 10 سـالة شـركت كننده 
در ایـن پژوهـش در رشـته هاي مختلـف ورزشـي 
فعالیـت داشـتند كـه قطعـًا رقمي جالب اسـت. با 
وجـود ایـن، تقریبـًا نیمـي از این تعـداد همچنان 
كه رشـد مي كردنـد و بزرگ تر مي شـدند از ورزش 
كنـار مي كشـیدند و آن را رها مي كردند )در سـن 
ورزشـي  فعالیـت  درصـد  فقـط 26  18 سـالگي 

داشتند(.
یكـي از سـؤاالتي كه همیشـه در مـورد كودكان 
پرسـیده مي شـود  آنـان  ورزشـي  فعالیت هـاي  و 
ایـن اسـت كـه آیـا بـراي قهرمـان جهـان شـدن 
مهـم اسـت كـه در دوران كودكـي پیروزي هـا و 
مقام هـاي زیـادي كسـب كـرد. پاسـخ این سـؤال 
منفـي اسـت. انتظـار كسـب مقـام و پیـروزي در 
مسـابقات جهاني از سـنین پایین، مانند این است 
كـه انتظـار داشـته باشـیم یـك شـغل و حرفـه از 
همـان ماه هـاي اولیـه بسـیار پرمنفعت و سـودآور 
باشـد. در ورزش نیـز، مشـابه بـا مسـئلة تجـارت 
اسـاس  اولیـه  سـال هاي  در  اگـر  كسـب وكار،  و 
نشـود  ایجـاد  نیرومنـد  و  مسـتحكم  زیربنـاي  و 
احتمـال موفقیـت در درازمـدت به شـدت كاهش 
مي یابـد و اگر كسـب مقـام و پیروزي مـورد تأكید 
و اهمیـت باشـد، احتمـال بیشـتري وجـود دارد 
كـه ایـن زیربنـا و بنیـاد محكم بـه وجـود نیاید و 
كـودكان مسـائل و مشـكالت مختلـف جسـمي و 

روانـي را متحمـل شـوند.

برد و باخت و تبعیض
مربیانـي كـه مي خواهنـد پیـروز و برنـده شـوند، 
بـازي  بـه  را  خـود  بازیكنـان  بهتریـن  معمـواًل 
مي گیرنـد. بهتریـن بازیكنان اغلب افرادي هسـتند 
كه رشـد سـریعي داشـته و زود بالغ شـده اند. آن ها 
اغلب نسـبت به بچه هـاي دیگر دیررس، سـریع تر، 
قوي تر و بزرگ تر و استقامتشـان بیشـتر اسـت. در 
بیشـتر موارد كودكاني كـه بلـوغ زودرس دارند، در 
حـال مسـتقر شـدن و جاگیـري در تیـم ورزشـي 
هسـتند، در حالي كـه آن عـده از همسـاالن آن هـا 
كـه دیرتـر بالغ مي شـوند روي نیمكت نشسـته اند.

در مورد این مسـئله كه كـودكان زودرس معمواًل 
در دوران كودكي خود ورزشـكاران بهتري هسـتند 
تردیـدي وجـود نـدارد، امـا تحقیقات زیـادي ثابت 
كرده اسـت كه كـودكان دیررس احتمااًل اسـتعداد 
و توانایـي بیشـتري دارند تـا در دوران بزرگ سـالي 
خود، در یك رشـتة خاص ورزشـي در حـد و اندازة 

معیارهاي جهاني ظاهر شـوند.
در مقایسـه با كودكان زودرس، كـودكان دیررس 
جهـش رشـد نوجوانـي خـود را دیرتـر و در مراحل 
پایاني رشـد و تكامل شـروع مي كنند و در بیشـتر 
مـوارد، مدت جهش رشـد آنان طوالني تر اسـت. در 
نتیجـه، به دلیل اینكه كـودكان دیـررس، دیرتر به 
دوران بزرگ سـالي مي رسـند، دوران رشـد و تكامل 
آنان بیشـتر طول مي كشـد و ممكن اسـت نسـبت 
بـه كـودكان زودرس، رشـد و پیشـرفت بیشـتري 
داشـته باشند. متأسـفانه در بسـیاري از برنامه هاي 
ورزشـي مخصـوص كـودكان، كـودكان دیـررس 
از فرصت هـا و امكانـات برابـري بـراي مشـاركت 
برخوردار نیسـتند و بـا تبعیض روبه رو مي شـوند و 
بیـن آنـان و دیگر كودكان فرق گذاشـته مي شـود.

كنار آمدن با شكست
تأكیـد بیـش از حـد بـر كسـب مقـام و پیـروزي 
نیـز مي تواند باعث بروز برخي مسـائل و مشـكالت 
در مـورد بچه هـاي زودرس شـود. مطالعـات زیادي 
وجـود دارد كـه نشـان مي دهنـد كودكانـي كـه 
در دوران قبـل از بلـوغ همـواره برنـده بوده انـد، در 
مراحـل بعـدي رشـد و هنـگام مواجهه با شكسـت 
و ناكامي مشـكالت بیشـتري داشـته اند. در نتیجه، 
بیشـتر بچه هـاي زودرس ورزش را رهـا و در بعضي 
فعالیـت جسـمي  هرگونـه  در  از شـركت  مـوارد 
نیـز صرف نظـر مي كننـد كـه مسـئله اي جـدي 
و بسـیار مهـم اسـت. ممكـن اسـت آن هـا در یك 
رشـتة ورزشـي بـراي مدتـي نه چنـدان طوالنـي 
پیـروز و برنـده نیز باشـند، اما رشـته هاي ورزشـي 
دیگـري وجـود دارنـد كه احتمـااًل در این رشـته ها 

مهم ترین و 
خطرناك ترین 

آسیب دیدگي ها 
صدمات وارد به صفحات 

رشد است كه شامل 
آسیب دیدگي هاي ناشي 
از فشار در تنه )شفت( 
استخوان است و اغلب 

نیز در ورزش هاي 
برخوردي مشاهده 

مي شود. اگر در دوران 
كودكي صفحات 

رشد استخوان ها 
ترك بخورند یا دچار 

شكستگي شوند، ممكن 
است نتیجة آن كوتاهي 

یك عضو باشد
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اسـت. كـودكان ماننـد بزرگ سـاالن توانایـي انجام 
تمرینـات زیـاد و سـنگین را ندارنـد و آنـان را نباید 
و  ظرفیـت  و  پنداشـت  كوچـك  آدم بزرگ هـاي 
توانایـي یـك بزرگ سـال را از آنـان انتظـار داشـت. 
سیسـتم قلبيـ  تنفسـي كودكان رشـد آهسـته اي 
دارد، توانایي تحمل انباشـت اسیدالكتیك در آن ها 
بسـیار كـم و ظرفیـت رشـد عضـالت آن ها بسـیار 

اسـت. محدود 
بحثـي كـه اغلـب در مـورد آسـیب هاي ناشـي از 
پرتمرینـي مطـرح مي شـود مربـوط به قسـمتي از 
مفصـل اسـت كـه در آنجـا الیه هـاي غضروفـي، 
انتهـاي اسـتخوان ها را احاطـه مي كننـد و دائمًا در 
حـال لغزیـدن روي یكدیگـر هسـتند. اگـر احتمااًل 
قطعاتـي از غضروف جدا شـوند و بشـكنند، ممكن 
اسـت این قطعات رشـد كنند و بزرگ تر شـوند كه 
باعـث درد و بي حركتـي مفصـل خواهند شـد. این 
نـوع آسـیب بـه نـام اسـتئوكندروز3 معروف اسـت 
و به ویـژه در مفاصـل آرنـج، ران، زانـو و مـچ شـایع 

است.

آسیب هاي عاطفي
اگـر براي كـودكان یادگیـري و توسـعة مهارت ها 
در یـك برنامـة ورزشـي اهمیـت دارد، بـراي ما نیز 
كنترل فشـارها و اسـترس هاي ناشـي از مسـابقات 
و رقابت هـا ضـروري اسـت. كـودكان خردسـال در 
محیطـي آرام و بدون فشـار و تنـش، بهتر و مؤثرتر 
آمـوزش مي پذیرنـد. فشـارهاي مفـرط و بیـش از 
انـدازه و تأكیـد بـر برنـده شـدن و كسـب مقـام بر 
خودآگاهـي آنـان تأثیر منفـي مي گـذارد و در روند 
یادگیـري آن هـا مشـكالت و موانـع جـدي ایجـاد 

مي كنـد یـا آن را بـه تأخیـر مي انـدازد.
كـودكان هنگامـي كـه نتواننـد پاسـخ كافـي و 
مناسـبي بـه تقاضاهـا و نیازهـاي مسـابقه بدهنـد 
ورزش را بسـیار پرتنـش و سـخت مي یابنـد و ایـن 
وضعیـت خطـر ارزیابي اجتماعي منفـي و بدبینانه، 
مهارت هـا و توانایي هـاي ورزشـي آنـان را تهدیـد 
مي كنـد. در چنیـن شـرایطي، فشـارها به صـورت 
احساسـات منفي و ناخوشـایند و اضطراب و نگراني 
بـر كـودك وارد مي آینـد. تنـش و فشـار ناشـي 
از مسـابقه مي توانـد در هـر زمانـي اتفـاق بیفتـد. 
رایج تریـن زمان هـاي بروز این فشـارها عبارت اند از: 
پیـش از شـروع مسـابقه )زمانـي كه كـودك اجرا و 
عملكـرد ضعیف و نامطلـوب را پیش بیني مي كند(، 
در حیـن مسـابقه )اگـر احسـاس كنـد عملكـرد او 
ناكافـي و نامناسـب اسـت( و در پایان مسـابقه )اگر 

مي توانسـتند بسـیار موفق تر عمل كنند. متأسفانه 
ایـن كـودكان تقریبـًا بیشـتر انـرژي خـود را فقط 
بـراي رشـد توانایي هـاي حركتـي در یـك رشـتة 
ورزشـي خـاص صـرف مي كنند كه باعث مي شـود 
براي توسـعه و رشد مهارت هاي سـایر ورزش ها كه 
در زندگـي نیز بـه درد آن ها خواهد خـورد، فرصت 
و امكانـات كمتـري داشـته باشـند. همچنیـن این 
شـیوة تخصصـي و ماهـر شـدن زودهنـگام در یك 
رشـتة ورزشـي خاص احتمااًل باعث آسـیب دیدگي 

نیـز خواهد شـد.

آسیب هاي صفحة رشد
آسـیب دیدگي ها  خطرناك تریـن  و  مهم تریـن 
صدمـات وارد بـه صفحـات رشـد اسـت كه شـامل 
آسـیب دیدگي هاي ناشـي از فشـار در تنه )شـفت( 
ورزش هـاي  در  نیـز  اغلـب  و  اسـت  اسـتخوان 
برخوردي مشـاهده مي شـود. اگر در دوران كودكي 
صفحات رشـد اسـتخوان ها تـرك بخورند یـا دچار 
شكستگي شـوند، ممكن اسـت نتیجة آن كوتاهي 
یك عضو باشـد. كودكان خردسـال بسـیار مستعد 
از  ناشـي  خطرنـاك  آسـیب دیدگي هاي  آمـادة  و 
نیروهـا و ضربه هـاي شـدید و ناگهانـي هسـتند، 
زیـرا لیگامنت هایي كـه مفاصل اصلي بـدن آنان را 
حمایت مي كنند قوي تر از صفحات رشـد هسـتند. 
باعـث  بزرگ سـاالن  در  كـه  ضرباتـي  نتیجـه  در 
آسـیب دیدگي لیگامنت هـا مي شـوند، در كـودكان 
اغلـب باعث شكسـتگي و ترك خوردگـي صفحات 

رشـد خواهند شـد.
انواع دیگر از آسـیب ها كه نسـبت به آسـیب هاي 
صفحـات رشـد رایج ترنـد و پیشـگیري از آن هـا 
كشـیدگي،  از:  عبارت انـد  اسـت،  دشـوارتر  نیـز 
ایـن  نـرم.  بافت هـاي  آسـیب  و  پیچ خوردگـي 
آسـیب ها به طور مكرر و اغلب در مسـابقات ورزشي 
سـازمان یافته اتفـاق مي افتنـد كـه مي تواننـد در 
و  اسـتعدادها  همه جانبـة  توسـعة  و  رشـد  رونـد 
توانایي هـاي ورزشـكاران اختـالل به وجـود آورند و 

آن را كنـد كننـد.

آسیب هاي پرتمریني
بسـیاري از آسـیب هاي ورزشـي دوران پیـش از 
بلـوغ با پرتمرینـي مرتبط و نتیجة تكـرار تمرینات 
و فنون ورزشـي هسـتند. عـده اي از مربیـان بر این 
باورنـد كـه اگـر انجـام مقـداري تمرین مناسـب و 
سـودمند اسـت، پـس تمرین بیشـتر بایـد مفیدتر 
باشـد. ایـن اسـتدالل، بي پایه و اسـاس و نادرسـت 

عدة زیادي از مردم 
بر این باورند كه 
تجربة شكست 
و پیروزي براي 
كودكان مهم است و 
رقابت هاي ورزشي 
سازمان یافتة 
محلي است كه 
كودك در آنجا 
مي تواند ارزش ها 
و مهارت هایي را 
فرا گیرد كه در 
زندگي آینده اش به 
او كمك خواهند كرد
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عملكـرد اعمـال شـده ضعیـف و نامناسـب به نظر 
برسد(.

بیشـتر كـودكان، به ویژه كـودكان دیـررس دربارة 
خطاهـا و اشـتباه هاي خـود بسـیار نگران انـد و در 
بسـیاري از مـوارد، اضطـراب ناشـي از ایـن نگرانـي 
باعـث خواهـد شـد كـه آن هـا در آینـده از بـازي و 
ورزش كناره گیـري كننـد. براسـاس نتایـج چندین 
پژوهـش، رایج تریـن سـني كـه كـودكان در آن از 
ورزش كناره گیـري مي كننـد حـدود 13 سـالگي 
و مهم تریـن علـت آن، سـرگرم كننده و لذت بخـش 

نبـودن ورزش اسـت.

اجتناب از تأكید بر پیروزي
مشـاركت در ورزش اگـر عمدتـًا به خاطر كسـب 
مقـام، برنـده شـدن، جلـب توجه، كسـب شـهرت 
و بـه دسـت آوردن پـاداش و جایـزه انجـام شـود، 
مي توانـد بـراي كـودكان زیان بـار و مضـر باشـد. 
انگیزه هـاي بیروني براي مشـاركت در ورزش مانند 
جوایـز، مدال هـا و نشـان هاي افتخـار ممكن اسـت 
در نهایـت باعث تضعیـف انگیزه هاي دروني شـوند. 
پاداش هـا و انگیزه هـاي بیرونـي را مي تـوان ماننـد 
یـك مشـوق اولیـه بـراي وارد كـردن كـودكان در 
فعالیت هـاي ورزشـي بـه كار بـرد، اما نبایـد از آن ها 
براي تقویت رشـد و پیشـرفت عملكرد، به ویژه رشد 
مهارت هـا اسـتفاده كـرد. در نظـام ورزشـي رایـج و 
مرسـوم، تقویت عملكرد اشـخاص به دلیل اهمیت 
دادن بیـش از حد به پیروزي و برنده شـدن دشـوار 
اسـت. به منظور تقویت رشد و پیشـرفت توانایي ها 
بـه صورتـي مؤثـر و كارامـد، بایـد كـودكان را بـه 
خاطـر انجام فعالیت در حد توانایي خود او تشـویق 
كـرد. دسـتیابي به هـدف فوق هنگامـي امكان پذیر 
مي شـود كـه از اهمیـت دادن و تأكید بیـش از حد 

بر كسـب مقـام و پیـروزي جلوگیري شـود.
شـادي و سـرگرمي علـت اصلي شـركت كودكان 
در فعالیت هـاي ورزشـي اسـت. خواسـتة كـودكان 
این اسـت كه در مورد خود احسـاس خوبي داشـته 
توسـعه  را  مهارت هایشـان  ببرنـد،  لـذت  باشـند، 
دهنـد، اندامي موزون و متناسـب داشـته باشـند و 
با همسـاالن و دوسـتان خـود ارتباط برقـرار كنند.

اگرچه كسـب مقـام و پیروزي، جنبـه اي از ورزش 
اسـت كه بیشـتر تبلیـغ مي شـود و توجـه همگان 
را بـه خـود جلـب مي كنـد، امـا بـه نظر نمي رسـد 
كـه برنده شـدن انگیـزة اصلي شـركت كـودكان و 
نوجوانـان در فعالیت هـاي ورزشـي باشـد. حتـي 
در مـورد ورزشـكاران بسـیار موفـق، اعـم از دختـر 

یـا پسـر، مشـاهده شـده اسـت كـه توجه به رشـد 
و تكامـل مهارت هـا علـت اصلـي ورود آن هـا بـه 
ورزش هـاي رقابتـي و مسـابقات بـوده اسـت نـه 

پیـروزي و برنـده شـدن.
براسـاس نتایج پژوهش یوئینگ و سیفلد )1990( 
عوامـل اصلـي شـركت كـودكان در فعالیت هـاي 
ورزشـي، داشـتن لحظـات خـوب و شـاد، داشـتن 
اندامـي مـوزون، هیجـان رقابت و مسـابقه، مسـلط 
شـدن بـه تمرینـات، بـازي كـردن و مسـابقه دادن 
به عنـوان عضـوي از یك گروه، عرض انـدام و مبارزه 
مهارت هـاي  یادگیـري  كـردن در طـي مسـابقه، 
جدید و برنده شـدن معرفي شـده است. همان گونه 
كه مشـاهده مي شـود، برنـده شـدن در پایین ترین 
درجـه قـرار گرفتـه اسـت، اما جامعـة ما، رسـانه ها 
و والدیـن، برنـده شـدن را هدف اصلـي فعالیت هاي 

ورزشـي مي داننـد و ترویـج مي كننـد.

تأكید بر افزایش مهارت
اگـر مـا واقعـًا عالقه منـد بـه رشـد توانایي هـاي 
ورزشـكاران خـود هسـتیم، ضـروري اسـت كـه به 
جاي تأكید بر كسـب پیروزي و مقام در برنامه هاي 
ورزشـي بر افزایش مهارت ها تأكید داشـته باشـیم. 
اگـر برنـده شـدن در درجـة اول اهمیـت باشـد، 
كـودكان اغلـب در شـرایطي قـرار مي گیرنـد كـه 
تنش زاسـت و بـر رشـد كافـي و مناسـب مهارت ها 
اثر نامطلـوب بر جاي مي گذارد. در نتیجه، بیشـتر، 
مهارت هایـي تقویت مي شـوند و افزایـش مي یابند 

كـه از نظـر تكنیكي غلـط یـا ناقص اند.
بـراي كـودكان بهتریـن روش توسـعة مهارت هـا 
تمریـن كـردن در محیطـي شـاد، بـدون داشـتن 
تنـش و فشـارهاي جسـمي و روانـي اسـت. چنین 
محیطـي بـه نـدرت در برنامه هاي ورزشـي رقابتي 
و مسـابقات وجـود دارد. در بیشـتر مـوارد، كودكان 
همیشـه در حـال رقابـت كـردن و مسـابقه دادن 
هسـتند و در نتیجـه فرصـت كمتـري دارنـد تـا 
كـه  دهنـد  توسـعه  را  توانایي هایـي  و  مهارت هـا 
بـه آن هـا كمـك مي كنـد تـا ورزشـكاري بهتـر و 
موفق تـر باشـند. اگـر كـودكان قبـل از به كارگیري 
مهارت هـا در یـك رقابـت یـا مسـابقه، آن هـا را 
به صورت مناسـب و صحیح توسـعه ندهند و كامل 
نكننـد، بي تردیـد تكنیك هـاي ضعیفـي را تقویت 
مي كننـد و برخي از عادت هاي نادرسـت را توسـعه 
خواهنـد داد. هنگامي كـه عادت هاي تكنیكي غلط 
و نادرسـت ایجاد شـود و توسعه یابد، تصحیح آن ها 
بسـیار مشـكل خواهـد بـود. اگر كـودكان قبـل از 

بسیاري از 
آسیب هاي 

ورزشي دوران 
پیش از بلوغ با 

پرتمریني مرتبط 
و نتیجة تكرار 

تمرینات و فنون 
ورزشي هستند
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اینكـه مجبور شـوند مهارت هاي خـود را در محیط 
مسـابقه به كار ببرند، فرصت اصالح و بهبود آن ها را 
به صورت مناسـب و صحیح داشته باشـند، احتمااًل 
مهارت هایي را بیشـتر توسـعه خواهند داد كه براي 
موفقیت در آن مرحله از رشـد مناسب ترند، ولي در 
رقابت هـاي سـطح باالتـر كارایـي نخواهند داشـت.

رشد چندمهارتي
بـراي كـودكان خردسـال اهمیـت دارد كـه قبل 
از شـروع تمرینـات در یـك رشـتة ورزشـي خاص، 
عـالوه بـر كسـب مهارت هـاي پایـه اي و اساسـي 
مـورد نیـاز در آن رشـته، انـواع مختلفـي از سـایر 
مهارت هایي را كه باعث مي شـوند تا او ورزشـكاري 
جامـع، كامـل و خـوب شـود نیـز افزایـش دهنـد. 
اغلـب  كـه  ورزشـكاران  آماده سـازي  شـكل  ایـن 
بـه آن »رشـد چندمهارتـي« اطـالق مي شـود، در 
كشـورهاي اروپاي شـرقي مرسوم اسـت. در برخي 
از ایـن كشـورها كـودكان در مدارس ورزشـي و در 
برنامه هـاي آمـوزش فعالیت هاي بنیـادي و پایه اي 
ورزش حضـور مي یابنـد. در ایـن مـدارس آن هـا 
مهارت هـاي پایـة ورزشـي مثـل دویـدن، پریـدن، 
پرتـاب كـردن، گرفتـن، چرخش و حفظ تعـادل را 
فـرا مي گیرنـد. كـودكان در ایـن برنامه ها عـالوه بر 
اینكـه هماهنگي بسـیار خوبي را كسـب مي كنند، 
مهارت هایـي را نیـز مي آموزنـد كـه بـراي موفقیت 
در رشـته هاي ورزشـي مختلـف فـردي و گروهـي 
ماننـد دو و میدانـي، بسـكتبال، فوتبـال و ... مهم و 
اساسـي هسـتند. در بیشـتر ایـن برنامه هـا، ورزش 

شـنا نیز گنجانده شده اسـت كه به كودكان كمك 
مي كنـد تـا ظرفیت هـوازي خـود را هم زمـان با به 
حداقل رسـاندن فشـارهاي وارد بر بـدن، مخصوصًا 

مفاصـل، افزایـش دهند.
اگـر مـا كـودكان را تشـویق كنیـم تـا چنـد نوع 
مهارت مختلـف را فرا گیرند، احتمااًل آن ها در یكي 
از رشـته هاي ورزشـي موفقیـت را تجربـه خواهند 
كـرد و در نتیجـه بیشـتر آنان عالقه مند مي شـوند 
تا به مشـاركت خـود در ورزش و فعالیت هاي بدني 
ادامـه دهنـد و عـده اي از آنـان نیز تمایـل مي یابند 
تـا اسـتعداد و توانایي خود را بیشـتر شـكوفا كنند 
و در یـك رشـتة ورزشـي متخصص و ماهر شـوند. 
دوران آغازیـِن زندگـي بیشـتر ورزشـكاران سـطح 
بـاال با تجربـة رشـته هاي مختلف ورزشـي پیش از 

رشـتة تخصصـي همراه بوده اسـت.

نكاتي براي مربیان و معلمان
ـ راهنماي خوبي باشـید و بهتر ارتباط برقرار كنید. 

بیشـتر گوش كنید و به افراد خـود بازخورد دهید.
ـ  از نزدیـك بـا والدین همكاري داشـته باشـید و 

آنـان را عضـوي از تیـم و گـروه به حسـاب آورید.
ـ در برنامه هـاي آموزشـي شـركت كنیـد تـا در 
آنجـا بتوانیـد مهارت هـاي ارتباطي و اطالع رسـاني 
و مهارت هـاي مرتبـط بـا ورزش را توسـعه دهید و 
اصـالح كنیـد. ایـن موضوع به شـما كمـك خواهد 
كـرد تا بـا ورزشـكاران و والدین آن ها بهتـر ارتباط 

برقـرار كنید.
ـ احتیاجات ورزشـكاران خردسـال خود را درك و 

با نیازهاي خـود هماهنگ كنید.

كودكان تا 
حد زیادي از 
ورزشكاران برتر 
و معروف در 
رشتة ورزشي 
خود، كه براي 
آنان حكم 
قهرمان را دارند، 
تأثیر مي پذیرند
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ـ كـودكان را بـه دلیـل عـدم توانایـي در انجـام 
آنچه شـما اكنـون مي توانید انجام دهید، سـرزنش 
نكنیـد. سـعي كنیـد بـه خاطـر آوریـد كـه وقتـي 
خودتـان در ایـن سـن بودیـد، چـه توانایي هایـي 

داشـتید و بـه چـه چیزهایـي عالقه منـد بودیـد.
ـ بـه یـاد داشـته باشـید كـه موفقیـت ضرورتـًا 
بـه معنـاي برنـده شـدن یـا كسـب مقـام نیسـت. 
باشـد:  زیـر  مـوارد  شـامل  مي توانـد  موفقیـت 
1. اجـراي خـوب و صحیـح یك مهـارت؛ 2. اصالح 
و توسـعة مـداوم مهارت هاي اجرایـي و توانایي هاي 

حركتي.
 مقایسـة میـزان پیشـرفت و بهبـود افراد مشـابه 
و یكسـان بایـد بیشـتر براسـاس مقایسـة نتایـج 
آزمون هـا و عملكردهـاي آنـان در گذشـته و حـال 

باشد.

نكاتي براي مدیران و مسئوالن ورزش
ـ كاركنانـي را انتخاب كنید كه كـودكان را درك 

كنند و با فعالیت هاي ورزشـي آشـنا باشـند.
ـ فعالیت هـا و برنامه هایـي را طراحي و اجرا كنید 

كه لذت بخش و سـرگرم كننده باشـند.
و  خسـته كننده  كـه  برنامه هایـي  اجـراي  از  ـ 
كسـالت آور باشـند و باعث اضطراب و نگراني شوند، 

كنید. اجتنـاب 
ـ برنامــه را مرتبــط بــا توانایــي و ظرفیــت 

كنیــد. اجــرا  و  تنظیــم  شــركت كنندگان 
ـ بـه یاد داشـته باشـید كـه موفقیت فقـط برنده 

شـدن و مقام آوردن نیسـت.

نكاتي براي والدین
ـ خـود را به عنـوان عضـوي از تیم و گـروه در نظر 

بگیرید.
ـ  مشـوق و حامـي مربیان و معلمـان كودك خود 
باشـید و در نتیجه از ایجاد تضاد و ناسـازگاري بین 
خـود و مربیـان در ذهـن كـودك خـود جلوگیري 

كنید.
ـ هنگامـي كـه مي خواهیـد توقعـات و انتظـارات 
خـود را از كودكتـان تعییـن كنیـد، توانایي هـا و 

قابلیت هـاي واقعـي او را در نظـر داشـته باشـید.
را  ورزش  از  او  خواسـتة  تـا  كنیـد  كوشـش  ـ 
بشناسـید و درك كنید، زیرا برنده شـدن و كسـب 
مقـام همیشـه نمي توانـد انگیـزة اصلـي او بـراي 

باشـد. فعالیت هـاي ورزشـي  شـركت در 
از  كنیـد.  دنبـال  را  او  بازي هـاي  و  رقابت هـا  ـ 
كودكتـان بپرسـید كـه بـه او خوش گذشـته، چیز 
جدیـدي در مورد ورزش آموخته و چه مهارت هایي 

را توسـعه داده یـا جدیـداً یـاد گرفته اسـت.
ـ هرگـز فراموش نكنید كه خود نیـز روزي كودك 

بوده اید.

نتیجه گیري
اگـــر مـا بـه رشـد و پیشــــرفت اسـتعدادها و 
توانایي هـاي ورزشـكاران تـا رسـیدن بـه سـطوح 
بین المللـــي عالقه مندیــــم، بایـد بـراي ایجـاد 
فرصت هـاي بیشـتر به منظـور یادگیـري مقدمات 
و اصـول اولیـة ورزش هـا در محیطي شـاد و بدون 
تنـش و فشـار در مـورد كـودكان اهمیـت قائـل 
شـویم. اگـر در برنامه هـاي ورزشـي تأكید بیشـتر 
بر كسـب مقام و پیروزي باشـد، رسـیدن به هدف 
فـوق كار مشـكلي خواهد بـود و اگر مسـئلة برد و 
باخـت اهمیت كمتـري پیدا كند و تأكید، بیشـتر 
بـر شـاد و لذت بخـش بـودن ورزش باشـد، تعـداد 
كمتـري از كـودكان فعالیت هـاي ورزشـي را رها و 

از ورزش كناره گیـري خواهنـد كـرد.
شـخصي  نیازهـاي  ورزشـي  برنامه هـاي  اكثـر 
كـودكان را بـرآورده نمي سـازند. هنگامي كه هدف 
بر كسـب مقام و پیروزي است، بسیاري از كودكان 
از جانب والدین و سـایر بزرگ ترها براي مشـاركت 
تحت فشـار قـرار مي گیرنـد. این نوع انگیـزه دادن 
و تحریـك كـودكان بـراي شـركت در برنامه هـاي 

ورزشـي مي توانـد بـراي آن هـا زیان بار باشـد.
اگـر كـودكان مجبور بـه رقابت شـوند آن ها فقط 
ایـن خواسـته را تحمـل مي كننـد و مي خواهنـد 
كـه مسـابقه یـا رقابـت را انجـام دهنـد و بـه پایان 
برسـانند و چنانچـه نیـرو و انگیـزة كافـي نداشـته 
باشـند تصمیم به مشـاركت برایشان بسـیار دشوار 
خواهـد بـود و نمي تواننـد بـه صورتـي مناسـب و 
شایسـته برانگیخته شـوند و نسبت به انجام وظیفه 
و مسـئولیت خـود متعهـد باشـند. همچنیـن اگـر 
بـراي كـودكان این امكان فراهم نشـود كـه بتوانند 
ورزش هایـي را انتخـاب كننـد كـه بـه آن هـا اجازة 
نمایـش و اثبـات توانایي ها و شایستگي هایشـان را 
بدهـد، در ایـن صـورت ممكـن اسـت دچـار تنش 
شـوند و اعتمادبه نفـس خـود را از دسـت بدهنـد و 
احسـاس عجـز و ناتوانـي كننـد كـه در نهایت این 
مسـئله بـه احتمال زیـاد باعـث كناره گیـري آن ها 
از فعالیت هـاي ورزشـي خواهد شـد. به یاد داشـته 
باشـید كه شـادي و سـرگرمي علت اصلي شـركت 
اگـر  و  اسـت  ورزشـي  فعالیت هـاي  در  كـودكان 
مشـاركت در ورزش بـه دلیـل كسـب مقـام، برنده 
شـدن، جلـب توجه و كسـب شـهرت انجام شـود، 
مي توانـد باعث كناره گیري كودكان از ورزش شـود 

و بـراي آن هـا زیان بـار و مضر باشـد.

اگر براي كودكان این امكان 
فراهم نشود كه بتوانند 
ورزش هایي را انتخاب 

كنند كه به آن ها اجازة 
نمایش و اثبات توانایي ها 

و شایستگي هایشان را 
بدهد، در این صورت ممكن 

است دچار تنش شوند و 
اعتمادبه نفس خود را از 

دست بدهند و احساس عجز 
و ناتواني كنند كه در نهایت 
این مسئله به احتمال زیاد 
باعث كناره گیري آن ها از 

فعالیت هاي ورزشي خواهد 
شد
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افسانه محمدي

 نویسـندگان: دبلیـو. الری کنـی، جـک اچ. 
ویلمـور، دیوید ال.کاسـیتل

 مترجمـان: دکتر عباسـعلی گائینـی، دکتر 
محمدرضـا اسـد، فـرح حدادی

در  تربیت بدنـی  علـم  گسـترش  بـه  توجـه  بـا 
جامعـه، امیـد آن مـی رود کـه هـر روز مطالـب 
جدیدتـر و به روزتـر در اختیـار مربیـان و معلمـان  
و دانشـجویان تربیت بدنـی قـرار گیـرد تـا بتوانند 
دانـش خودشـان را در زمینـة علمـی ارتقا دهند و 
در زمینـة عملـی هـم دانش آموزان و دانشـجویان 

خـود را بـه باالتریـن سـطح بدنی برسـانند.
در بیـن کتاب های علمـی تربیت بدنی، کتاب های 
فیزیولـوژی ورزشـی در پیشـرفت ورزشـی کشـور 
نقـش مهمـی ایفـا می کننـد. تاکنـون کتاب هـای 
بسـیاری در ایـن زمینه ترجمه و چاپ شـده اسـت 
و کتاب هـای اندکـی بوده انـد که توانسـته اند با زبان 
سـاده،  مخاطبـان خود را بـه خوانـدن مطالب خود 

جـذب کنند. 
بدنـی  فعالیـت  و  ورزشـی  فیزیولـوژی  کتـاب 

زمینـة  در  نوشته شـده  کتاب هـای  جملـه  از 
فیزیولوژی ورزشـی اسـت کـه دبلیـو. الری کنی، 
جـک  اچ. ویلمـور و دیویـد ال. کاسـتیل تألیـف 
کرده انـد و بـه کوشـش دکتـر عباسـعلی گائینی، 
دکتـر محمدرضـا اسـد و فـرح حـدادی ترجمـه 
 شـده است. این کتاب شـامل 3 بخش و 11 فصل 
اسـت. بخـش اول بـا عنـوان »عضلـه در فعالیـت 
ورزشـی« پنـج فصل اول کتـاب را در خـود جای  
داده اسـت. بدن برای انجام دادن فعالیت ورزشـی 
بـه حرکت نیـاز دارد که با عمل عضالت اسـکلتی 
میسـر می شـود. از آنجـا کـه فیزیولوژی ورزشـی 
و فعالیـت بدنـی به حرکت انسـان بسـتگی دارد، 
سـاختار و عملکـرد عضلـة فعال عنـوان فصل اول 
ایـن کتـاب را بـه خـود اختصـاص داده و در آن 
بـه آناتومـی عملکردی عضلـة اسـکلتی، تارچه ها 
و انقبـاض تـار عضلـه، عضلـة اسـکلتی و فعالیـت 
ورزشـی پرداختـه و تفاوت هـای موجـود در انـواع 
تـار و تأثیـر آن ها بر  عملکرد بدن را مورد بررسـی 
قـرار داده اسـت و خواننده را با شـیوة تولید نیرو و 

تولیـد حرکـت و عضـالت آشـنا می کند.
انـرژی بـه شـکل نورانـی تولیـد  از خورشـید، 
می شـود کـه واکنش هـای شـیمیایی موجـود در 
گیاهـان ایـن انرژی نورانـی را به انرژی شـیمیایی 
تبدیـل و در خـود ذخیـره می کننـد. انسـان نیـز 
بـه نوبـة خـود بـا خـوردن گیاهـان یـا جانورانـی 
کـه از ایـن گیاهـان تغذیـه می کننـد، انـرژی بـه 
دسـت مـی آورد. کربوهیـدرات، چربـی و پروتئین 
مـواد مغذی هسـتند کـه از خوردن غذاهـا تأمین 
ورزشـی،  فعالیـت  موردنیـاز  سـوخت  می شـوند. 
بیوانـرژی و سوخت وسـاز عضلـه، عنـوان فصـل 
دوم ایـن کتـاب را بـه خـود اختصـاص داده و در 
آن به سوبسـتراهای انرژی، کنترل سـرعت انرژی 
تولیـدی، ذخیره شـدن انـرژی، فسـفات پرانرژی، 
دسـتگاه های انـرژی اصلـی و ظرفیـت اکسایشـي 
عضلـه به تفصیل پرداخته و جزئیات سـه دسـتگاه 
مهـم انـرژی کـه ATP تولید می کننـد و تنظیم 
و روابـط متقابـل آن هـا و نقـش مهـم اکسـیژن 

معرفیکتاب
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مـداوم  انقبـاض  ویـژة  تولیـدی   ATP حفـظ در 
عضلـه و انـواع تارهـای موجـود در عضلـة اسـکلتی 
انسـان را بـه بحـث می گـذارد و مـروری بـر کنترل 
عصبـی عضلـة فعـال دارد. همـة اعمال بدن انسـان 
تحت تأثیـر دسـتگاه عصبی اسـت یا می تواند باشـد. 
اعصـاب، سیم کشـی کل بـدن را تأمیـن می کننـد 
کـه از راه آن هـا موج هـای الکتریکـی عصبـی به همة 
دریافـت  آن هـا  از  یـا  فرسـتاده  بـدن  بخش هـای 
می شـوند. مغـز به عنـوان مرکـز پـردازش، اطالعات 
دریافتـی را هماهنـگ می کنـد، پاسـخ مناسـبی را 
انتخـاب می کند و سـپس به همه انـدام و بافت های 
بـدن پیام رسـانی می کند تـا عمل مناسـبی را انجام 
دهند. بنابراین، دسـتگاه  عصبی شـبکه ا ی حیاتی را 
بـه وجـود مـی آورد که ارتبـاط، هماهنگـی و تعامل 
میـان بافت  هـا و دسـتگاه های موجـود در بـدن و 
بیـن بـدن و محیـط خارجـی را ممکـن می سـازد. 
عنـوان فصـل سـوم ایـن کتـاب »کنتـرل عصبـی 
عضلـة فعـال« اسـت کـه در آن سـاختار و عملکرد 
دسـتگاه عصبـی، دسـتگاه عصبی مرکزی، دسـتگاه 
ـ حرکتـی  یکپارچگـی حسـی  عصبـی محیطـی، 
ایـن  در  اسـت.  قرارگرفتـه  بررسـی  و  موردبحـث 
فصـل، تحریـک عصبی که به پاسـخ عضالنـی از راه 
بازتاب هـا یـا کنتـرل مراکـز فوقانی مغـز می انجامد 
و همچنیـن پاسـخ هر واحـد حرکتی تکی و شـیوة 
فراخوانـی ترتیبـی آن ها بسـته به نیـروی موردنیاز، 
موردبررسـی قـرار می گیـرد و نشـان می دهـد کـه 
چگونـه عملکرد هـای بدنـی بـه فـرد اجـازة حرکت 
از  بسـیاری  ورزشـی،  فعالیـت  هنـگام  می  دهنـد. 
تنظیمـات موردنیاز از راه دسـتگاه های عصبی انجام 
می شـود. دسـتگاه فیزیولوژیایـی دیگـری نیـز عماًل 
بـر کار عمـدی سـلول ها، بافت هـا و اندام هـای بدن 
تأثیـر می گـذارد. این دسـتگاه دائمًا محیـط داخلی 
بـدن را پایش می کنـد و تغییراتی را که در آن اتفاق 
می افتـد، نشـان می دهـد و بـرای اطمینـان از حفظ 
هموسـتاز به سـرعت پاسـخ می دهـد تـا هموسـتاز 
بیش ازحـد مختـل نشـود. ایـن دسـتگاه، دسـتگاه 
غدد درون ریز اسـت کـه با آزاد کـردن هورمون های 
خـود، ایـن کنترل هـا را اعمـال می کنـد. همچنین 
اهمیـت هورمون هـا در تنظیـم و حفـظ هموسـتاز 
بـدن و همة فرایندهای حمایت کننـدة فعالیت بدنی 
نقش کنترلـی هورمون ها در سوخت وسـاز و مایعات 
بـدن بررسـی می شـود. »کنتـرل هورمونـی فعالیت 
ورزشـی« عنـوان فصـل چهـارم اسـت کـه در آن به 
دسـتگاه غـدد درون ریـز، هورمون هـا، مـرور غـدد 
هورمونـی  تنظیـم  آن،  هورمون هـای  و  درون ریـز 
تنظیـم  ورزشـی،  فعالیـت  هنـگام  سوخت وسـاز 
هورمونـی مایعـات و الکترولیت هـا هنـگام فعالیـت 

ورزشـی اشـاره  شـده اسـت. عنوان فصل پنجم کتاب 
»انـرژی هزینـه ای و خسـتگی« اسـت کـه در آن بـه 
سـنجش انـرژی هزینـه ای، انـرژی هزینه در شـرایط 
اسـتراحتی و هنـگام فعالیـت ورزشـی خسـتگی و 
دالیـل آن پرداخته شـده اسـت. نیمـة نخسـت ایـن 
فصل دربارة روش های سـنجش انـرژی هزینه ای بدن 
یـا سـرعت متابولیکـی بحث می کند. سـپس شـیوة 
تغییر انرژی هزینه ای از شـرایط پایه یا اسـتراحتی تا 
حداکثر شـدت فعالیت ورزشـی بررسـی می شود و در 
پایـان، فعالیـت ورزشـی طوالنی مدت به دلیـل تداوم 
نیافتـن انقبـاض عضالنی، کیفیت عملکرد )ورزشـی( 
کاهش می یابد. خسـتگی را با عبـارت »ناتوانی حفظ 
انقبـاض عضالنـی« تعریـف می کنـد و آن را پدیده ای 
پیچیـده و چندبعـدی می دانـد کـه ریشـه در ناتوانی 

حفـظ سوخت وسـاز و انـرژی تولیـدی دارد.
از آنجاکه خسـتگی اغلب عنصری سـوخت و سازی 
دارد، در ایـن فصل خسـتگی و انـرژی هزینه ای باهم 

می شـود. بحث 
 بخـش دوم کتـاب بـا عنـوان »عملکـرد قلبـی ـ 
عروقـی و تنفس« فصل های شـش و هفت و هشـت 
را در خـود جای  داده اسـت این بخـش به این نکات 
می پـردازد که دسـتگاه های قلبی عروقی و تنفسـی 
چگونـه اکسـیژن و مـواد سـوختی عضالت فعـال را 
تأمیـن می کننـد، چگونه به دفع  دی اکسـید کربن و 
مـواد زائد سوخت و سـازی کمک می کننـد و چگونه 
پاسـخ می دهنـد. »دسـتگاه  فعالیـت ورزشـی  بـه 
قلبـیـ  عروقـی و کنتـرل آن« عنـوان فصل ششـم 
اسـت کـه بـه سـاختار و عملکـرد دسـتگاه قلبـی 
نگاهـی انداختـه و قلـب و دسـتگاه هدایتـی قلب و 
واژه شناسـی عملکرد قلبی، دسـتگاه  عروقی و خون، 
تأمیـن نیازهـا به ویـژه هنـگام فعالیـت ورزشـی را 
مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده اسـت. »دسـتگاه 
تنفسـی و تنظیـم آن« عنـوان فصل هفت اسـت که 
در آن، تهویـة ریوی، حجم های ریوی، انتشـار ریوی، 
انتقال اکسـیژن و دی اکسـید کربن در خون، تبادل 
گاز در عضلـه و تنظیـم تهویـة ریـوی مـورد بحـث 
و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن فصـل، نقش 
دسـتگاه تنفسـی هنـگام فعالیـت ورزشـی بررسـی 
می شـود و بـه بحث دربـارة مکانیـک و تنظیم نقش 
فراینـد تبـادل گاز در ریه هـا و در عضـالت و انتقال 
اکسـیژن و دی اکسـید کربـن در خـون می پـردازد. 
تنظیـم خـون نیـز در دامنة خیلـی باریکـی در این 
فصـل بحـث می شـود. »پاسـخ های قلبیـ  تنفسـی 
بـه فعالیـت ورزشـی شـدید« عنـوان فصل هشـتم 
اسـت کـه در آن بـه موضوعـات پاسـخ های قلبـی 
پاسـخ های  و  شـدید  ورزشـی  فعالیـت  عروقـی،  ـ 
تنفسـی بـه فعالیت ورزشـی شـدید می پـردازد و به 
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محدودیت هایـی اشـاره می کنـد کـه این دسـتگاه ها 
می تواننـد بـر توانایـی حفـظ فعالیت هـای ورزشـی 
اعمـال کنند و نیز دربارة پاسـخ های قلبیـ  تنفسـی 
بـه فعالیـت ورزشـی شـدید در پاسـخ بـه یـک وهله 
فعالیـــت ورزشـی کوتاه مـدت سخــن می گویـــد. 
فعالیـت ورزشـی بخـش سـوم این کتـاب اسـت. در 
ایـن بخـش بررسـی می کنـد کـه دسـتگاه ها هنگام 
قـرار گرفتـن در معـرض تکـرار وهله هـای فعالیـت 
ورزشـی )سـازگاری با تمرین( چگونه خود را تطبیق 
می دهنـد.. سـه فصـل نهـم، دهـم و یازدهـم در این 
بخـش قرارگرفته انـد. فصـل نهـم بـا عنـوان »اصول 
تمریـن فعالیـت ورزشـی« مبنایـی بـرای فصل های 
اصـول  و  واژ ه شناسـی  اسـت کـه  یازدهـم  و  دهـم 
مورد اسـتفاده از سـوی فیزیولوژیسـت های ورزشـی 
را توضیـح می دهـد. اصولـی کـه در ایـن فصـل ارائه 
رسـاندن  حداکثـر  بـه  بـرای  می تواننـد  می شـوند 
سـازگاری های فیزیولوژیایـی به صـورت تکرار فعالیت 
ورزشـی اسـتفاده شـوند. ایـن فصـل، واژه شناسـی 
اصـول کلـی تمریـن، برنامه هـای تمریـن مقاومتی و 
برنامه هـای تمریـن تـوان هـوازی و بی هـوازی را در 
خـود جای داده اسـت. عنوان فصل دهم »سـازگاری 
ناشـی از تمریـن مقاومتی« اسـت و از ایـن راه قدرت 
عضالنـی و اسـتقامت عضالنـی می توانند در پاسـخ 
بـه تمریـن مقاومتـی افزایـش یابنـد. در ایـن فصل 

عضالنـی،  آمادگـی  افزایـش  و  مقاومتـی  تمریـن 
سـازوکارهای افزایـش قـدرت عضلـه، کوفتگی هـا 
و گرفتگی هـای عضالنـی و تمریـن مقاومتـی ویـژة 
افـراد خـاص بررسـی می شـود. آخریـن فصـل این 
کتـاب، یعنی فصـل یازدهم با عنوان »سـازگاری ها 
بـا تمرینـات هـوازی و بی هـوازی« به بحـث دربارة 
تغییـرات در دسـتگاه های گوناگون بـدن می پردازد 
کـه ایـن تغییـرات همراه بـا اجـرای فعالیـت بدنی 
منظـم سـرانجام بـه افزایـش ظرفیـت ورزشـی و 
عملکـرد ورزشـی منتهـی می شـود و بـا تمرینـی 
کـه ایـن دسـتگاه ها در معـرض آن قـرار می گیرند 
جنبـة اختصاصـی دارد. در ایـن فصل به سـازگاری 
به طورکلـی  اکسایشـی  آنزیم هـای  و  تمریـن  بـا 

پرداخته شـده اسـت.
دسـته بندی مطالب، اسـتفاده از جـداول، نمودار ها، 
بیـان مطالب به شـکل تصویـر، رنگی بـودن مطالب، 
قـرار دادن مطالـب و نکته هـا، همچنیـن گذاشـتن 
چکیـده و کلیدواژه هـا در انتهـای هر فصـل و متمایز 
کـردن هـر فصـل بـا یک رنـگ و دسترسـی آسـان 
بـه مطالـب، از دیگـر مزایـای ایـن کتـاب اسـت که 
جذابیـت آن را دوچنـدان کـرده اسـت. مترجمان بر 
سـلیس و روان بودن مطالب تأکید بسـیار داشـته اند. 
ایـن کتـاب بـرای معلمـان، مربیـان و دانشـجویان 

تربیت بدنـی مناسـب و مفید اسـت.
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