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يـــادداشـــت 
سردبير

و  خوش نـوا  بهـار  آهنگیـن  صـداي 
خوش خـرام مي آیـد. پرنـدگان بـا انـواع 
آوازهـا بـا بانگـي بلنـد مقـدم بهـار را 
بـا  شـاكر  انسـان  و  مي دارنـد  گرامـي 
خوانـدن دعـاي تحویل سـال »یا مقلب 
القلـوب و األبصار« به خویشـتن خویش 
بـا تـالش و كوششـي  و  بـاز مي گـردد 
وصف ناپذیـر بـه متحـول شـدن حـال خود 
سـپاس گزاري  بـه  را  خـداي  و  مي پـردازد 
مي نشـیند كـه بـه او عمـري داد تـا شـاهد 
احیـاي سـالیانة زمین باشـد و گـردش روزگار.

مرا هرگه بهار آید به خاطر یاِد یار آید
به خاطر یاِد یار آید مرا هرگه بهار آید

به حسرت یادم آمد نقش نوشین نگارینم
چمن چون از گل و نسرین پر از نقش و نگار آید

مرا جان دگر بخشد دِم باد سحرگاهي
كه از باد سحرگاهي نسیم زلف یار آید

به بار آمد نهاالن چمن، سرسبز شد گیتي
نهال آرزوي من الهي كي به بار آید

دل چون غنچه پژمردة من وا نخواهد شد
اگر صد بار گل روید و گر صد ره بهار آید
خدایا شهریارا آن نغمة شیرین مكّرر كن

مرا هرگه بهار آید به خاطر یاِد یار آید
شهریار
اّمـا ایـن نو شـدن ها و رویش ها تـا چه انـدازه به تفّكري 
تـازه در انسـان مي انجامـد و او را براي مقّرب شـدن آماده 
مي كنـد، سـؤالي اسـت كـه نمي تـوان آن را بـه راحتـي 
پاسـخ داد. انسـان موجـودي پیچیـده و از سـویي خـالق 
اسـت. تكیة انسـان بر نیمة پیچیدة وجـودش، او را از مرز 
اندیشـه هاي جدیـد دور مي كنـد و اگـر بـر نیمـة سـادة 
وجـود خـود تكیـه زند، نه تنهـا شـادباش از بهـار افزون تر 
مي شـود، بلكـه ُخلق وخـو و تفّكـري خـالق بـراي او بـه 
ارمغـان مي آورد كه پیامدش، زیسـتي سـالم اسـت و آزار 

ندیدن سـایرین از حضورش در خانه، محل كار و اجتماع. 
اّمـا تفكـر عمیـق و خالق بـدون سـایة تـالش و همت و 
اسـتواري در طریقت صحیح و نوشـیدن پیام هاي جاودانه 

میسر نیسـت. بنگریم:
رسید مژده كه آمد بهار و سبزه دمید

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
مكن ز غّصه شكایت كه در طریق ادب
به راحتي نرسید آنكه زحمتي نكشید

در موضوع علوم ورزشي و توسعة آن در جهان گسترده، 
بیـش از هـر چیـز این تـالش جامعـه جهاني بوده اسـت 
كـه امـروز ایـن علـم بـه جـّد در خدمت بشـریت اسـت. 
از سـویي، گسـترة ورزش قهرمانـي خـود از یـك تـالش 
بدنـي صـرف فراتـر رفتـه و به صفتي تبدیل شـده اسـت 
كه سـالیانه میلیاردهـا دالر ارزش افزوده بـراي میزبانان و 
برگزاركننـدگان آن بـه ارمغان مي آورد و از سـویي به یك 
ظرفیـت هنري و زیبایي شناسـي تبدیل شـده اسـت كه 
اجـراي برخـي حـركات ورزشـي، اعجـاب جهانیـان را به 
دنبال دارد و جّذابیت آن از یك سرگرمي فراتر رفته است 
و در برخي مواقع )از جمله بازي هاي المپیك و مسـابقات 
جام هـاي جهاني و به ویژه جام جهانـي فوتبال( میلیاردها 
چشـم را بـه دنبـال خـود مي كشـاند و صحنه هایي خلق 
مي شـود كه گاهي بیشـتر از آثار تحسـین برانگیز هنري، 
انسـان را بـه خـود جلـب مي كنـد و در این مسـیر، زن و 
مـرد و پیـر و جـوان و سـایر اقشـار جوامـع بـدان جـذب 
مي شـوند و شـكوه و عظمـت اجـراي برگـزاري موفـق 
ورزش هـا را نشـانه اي از خالقیـت و هنردوسـتي ملـت 
خـود مي شـمارند و سـعي مي كننـد آن هـا را در منظـر و 
مـرآي دیگـر مردمـان جهـان قـرار دهند. جلـب و جذب 
میلیون ها جهانگـرد، فضاي صحنه هاي ورزشـي را از هنر 
آمیختـه بـا زیبایي بـه یـك كارگاه اقتصادي نیـز تبدیل 
كرده اسـت كه میزبانان مسابقات ورزشـي از آن استقبال 
مي كنند و آن را اندوخته اي مطمئن و سـالم از درآمدهاي 
سرشـار اقتصـادي به شـمار مي آورند. این همـه بهره وري 
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جز در سـایة تالش، همت، برنامه ریزي، هوشـمندي و خالقیت 
در جلـب افـكار جهانیـان و معّرفـي فرهنـگ خـود و كمك به 
سالم سـازي محیـط اجتماعـي در درجـة اول در كشـورهاي 
میزبـان و در درجـة دوم در سـایر كشـورها میسـر نشـده و 
نخواهـد شـد. از ایـن رو، جوامـع عالقه منـد به رشـد و توسـعة 
پایـدار بـراي تـداوم حضور مؤثر خـود در صحنه هـاي جهاني و 
تبـادل اطالعـات علمـي و فرهنگي از ابزار شایسـتة ورزشـي به 
خوبـي بهره برداري مي كنند و رشـد متوازن را بـراي همگان به 

مي آورند. ارمغـان 
بـه نظر مي رسـد در میـان همة عواملـي كه مي توانـد جوامع 
گوناگـون و فرهنگ هـاي متفـاوت و گاه متضـاد را در كنـار هم 
قرار دهد، ورزش و مسـابقات ورزشـي نقشي منحصربه فرد پیدا 
كـرده اسـت. در ایـن ُبعد زیبـاي فرهنـگ )ورزش( صحنه هاي 
شكسـت و پیـروزي هـر دو محصول تالش اند. اصل بر رسـیدن 
بـه قله هـاي رفیـع آدمیت و انسـاني اسـت و البتـه، گاه در این 
نبردهـا یكـي برنـده مي شـود و یكـي بازنـده. اّمـا آن پیـروزي 
بـه ِكبـر و غـرور نمي انجامـد و آن شكسـت بـه ناامیـدي ختم 
نمي شـود. پیـروز و ناپیـروز هـردو براي رسـیدن بـه قله تالش 
مي كننـد و البتـه در اوج، فقط و فقط از نظر تكنیك و تاكتیك 
یكي برتر مي شـود، ولي هر دو سـوي این نبرد دوست داشـتني 

سـخت تـالش كرده اند و بـه كار عمیـق پرداخته اند.
بررسـي سـیر تطّور حیات انسـان نشـان مي دهـد كار عمیق 
بیـش از پیـش در همـة زمینه هـا )به ویـژه رؤیاهـاي فرهنگي( 
از فعالیت هـاي  ایـن رو در بسـیاري  از  كمیـاب شـده اسـت. 
ورزشـي، روحیـة ورزشـي و اندیشـه هاي نـاب انسـاني كمرنگ 
شـده اسـت. از این رو باید به سرچشـمه ها بازگشت و با تكیه بر 
كار عمیـق و پویانـگاري، انگیزه ها را به سـوي هدف هـاي واالي 
انسـاني هدایـت كـرد. بـدون تردید، یكـي از این سرچشـمه ها 
درون مـدارس اسـت كه جامعـه اي هدایت پذیـر در آن به درس 
و تعلیـم و تهذیب مشـغول اسـت. ایـن مركز، بهتریـن مكان و 
شایسـته ترین نهادي اسـت كه مي تـوان به یاري آن شـتافت و 
دانش آمـوزان را بـا ابزارهـاي الزم )به ویـژه فعالیت هاي ورزشـي 
هدفمنـد و ارزشـي( از پیام هـاي كم عمـق و سـطحي بـودن 
بـه سـوي اندیشـه هاي عمیـق و اسـتداللي و در عیـن حـال 

حیات بخـش رهنمون شـد.
فعالیت هـاي ورزشـي درون مدرسـه اي رشـته اي اسـت كه 
اگـر بـا دیگـر ابزارهـاي آموزشـي و پرورشـي درون مدرسـه 
هماهنـگ شـود، محیطي بانشـاط خلق مي كند كـه كودكان 
و نوجوانـان بـا بهره گیـري از معلمـان بامعرفـت و آشـنا بـه 
اصـول و روابـط انسـاني، مهارت هـاي زندگي را كه سـرلوحة 
آن خدمـت بـه همنـوع بـدون چشمداشـتي اسـت، تقویـت 
مي كنـد. محیط هاي ورزشـي با برانگیختـن درون فرد، برون 
فـرد را بـا پیرامون خـود سـازگار مي كند و روحیـة پیروي از 
قوانیـن و مقـررات اجتماعـي و متابعـت از ضوابـط اخالقـي 
را بـه منصـة ظهـور مي رسـاند. دادوسـتد در آموزش هـاي 
ورزشـي، گـوش فـرا دادن بـه راهبردهـاي مربي براي پشـت 
سـر گذاشـتن موانـع و غلبـه بـر حریفـان، هماهنـگ شـدن 
افـراد فعـال و شـركت كنندگان در رقابت هـاي ورزشـي بـا 

قوانیـن و مقررات سـاده و دقیـق و رقابت ها و گـردن نهادن 
بـه اوامر و نواحي قاضیان مسـابقات )داوران(، جریمه شـدن 
در صـورت خطاهـاي غیرفنـي، همگـي با خـود درس هایي 
دارنـد كـه دانش آمـوز را بـه یـك آتیـة بهتـر در زندگـي و 
سـازگار شـدن هرچـه سـریع تر و بهتر بـا مسـائل اجتماعي 
مي كشـاند. ایـن نوع آموزش هاي غیرمسـتقیم ولـي پایدار و 
مؤثـر در زندگـي دانش آمـوزان، چه بسـا به محیـط خانواده 
و سـایر محیط هـاي كوچـك اجتماعـي نیز تسـّري یابد كه 
توسـعة پایدار و خـالق مهارت هاي سـالم زندگي را تضمین 

مي كنـد.
از ایـن رو، هـر نـوع سـرمایه گذاري مادي و معنـوي در بخش 
ورزش كالن كشـور و به ویـژه در بخـش ورزش دانش آمـوزي، 
ضامن بقاي وابسـتگي هاي اخالقي و معنـوي به مباني زندگي 
اسـت. در ورزش و آموزه هاي غیرمسـتقیم ولي امیدبخش آن، 
دانش آمـوز یـاد مي گیـرد كـه مسـئول همـة اعمـال او، خـود 
اوسـت و باید جریمة توجه نكردن آن را سـریع بپردازد. )براي 
مثال، محروم شـدن از شـركت در رقابت هاي سـالم ورزشـي(. 
نهادینـه شـدن این اصـول در زندگي فـردي و اجتماعي، بقاي 
انسـاني اسـت نیك اندیش كه تنها به خیر و مصلحت خویش 
نمي اندیشـد، بلكـه موفقیـت را در همه گیـر شـدن اصـول و 
رعایـت آن هـا و تعمیـم و گسـترش و پاي بنـدي كل اجتمـاع 
مي دانـد. او در ورزش مي آمـوزد اگـر خالقیـت و توانایي هـاي 
شـخصي خـود را در اختیـار تیم قـرار دهد، توجـه و احترام به 
شـخصیت او مضاعف مي شـود؛ نكته اي كه در روابط اجتماعي 

نیز كاربـرد دارد.
تو نیكي مي كن و در دجله انداز

كه ایزد در بیابانت دهد باز
ورزش دانش آموزي اگر رونق گیرد:

é بهداشـت فـردي و سـالم شـدن جامعـه توسـعه مي یابـد، 

تقاضـاي فعـال بودن بدنـي در خانـواده نیز افزایـش مي یابد و 
هزینه هـاي درمانـي به صرفـه مي شـود.

é قهرمانان ورزشـي واجد شـرایط اخالقي پرچمدار كشـور در 
میادیـن فرهنگي جامع مي شـوند و نماینده اي شایسـته براي 
بـه احتـرام واداشـتن سـایرین بـه پرچـم، سـرود و نام كشـور 

خواهند شـد.
é الگـوي صحیـح روابط بین فـردي و جمعي بـه تدریج زمینة 
رشـد مي یابـد و الگوهاي ناصـواب ابتدا به سسـتي و در نهایت 

بـه انـزوا مي روند.
é ردوبـدل شـدن پیام هاي شـادي بخش تـوأم با محبـت ابتدا 
در سرسـراي مـدارس و آن گاه در ورزشـگاه ها و در نهایـت در 

جامعـة عـاري از پوچي گسـترش مي یابد.
é انتظـار مـي رود رفتارهاي مبتذل و ناهنجار بهتر از فیلترهاي 
صافـي عبـور كنـد و در نهایت زیبایي رفتار به جـز در مدارس، 

بـه صحن اجتماع سـرایت مي كند.
é و در یـك كالم، ورزش دانش آمـوزي زیربناسـت و اگـر ایـن 
زیرسـاخت رشـد و نمّو یابد، رشد و شـكوفایي انسان مسئول، 

بهتـر فراهم مي شـود.
با امید به تحقق این زیربنا
سردبیر
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اشاره
آمـوزش توانمندسـازی معلمـان ورزش و صالحیتهـای 
معلمـی و مربیگـری ورزش بـا توجـه بـه تغییـرات پیش 
آمـده و آتـی در جامعـه، ترویـج سـبک زندگـی فعـال و 
بازنگـری در برنامه هـای آموزشـی تربیت معلـم و دبیـران 
ورزش را ضروری سـاخته اسـت. در این نشسـت با حضور 
اسـاتید معلمـان ورزش و صاحبنظـران بـه بررسـی کمی 
و کیفـی موضـوع پرداختـه شـده اسـت. آمـوزش مربیان 
تربیت بدنـی عنـوان یکـی دیگـر از میزگردهـای مجلـة 
رشـد تربیت بدنـی اسـت کـه در روز سه شـنبه 98/7/2 
در دانشـکدة تربیت بدنـی دانشـگاه شـهید رجایـی برگزار 
شـد. در ایـن جلسـه، دکتـر مجید کاشـف، معلـم ورزش 
و کارشـناس مسـئول سـابق واحـد پژوهـش و تحقیقات 
معاونـت تربیت بدنـی و سـالمت وزارت آموزش وپـرورش 
و رئیـس دانشـکدة تربیت بدنـی و علوم ورزشـی دانشـگاه 
شـهید رجایـی، دکتر جواد آزمون، معلـم ورزش و دکتری 
تربیت بدنـی و عضـو هیئت علمـی دانشـگاه، خانـم دکتـر 
فرشـته شـهیدی، معلـم ورزش سـابق و اسـتاد دانشـگاه، 
دکتـر سـید امیر حسـینی، دبیـر کل اسـبق کمیتة ملی 
المپیک و رئیس اسـبق فدراسـیون های ورزشـی شـرکت 

داشتند.
دکتـر امیر حسـینی ضمن تشـکر از اسـتادان حاضر در 
نشسـت عنـوان کرد که وقتـی در دهة 60 مسـئولیتی در 
تربیت بدنـی آموزش وپـرورش داشـتم، خدمـت شـادروان 
مهـدی بنایی یکی از اسـاتید خود رسـیدم و از ایشـان در 
ایـن خصـوص، مطالبـی را جویا شـدم، که ایشـان فرمود: 

»مبانـی تربیت بدنـی چهـار رکـن دارد. نیـروی انسـانی، 
برنامـه، تجهیـزات و ارزشـیابی. مـا کار خـود را براسـاس  
همین چهار رکن آغاز کردیم. در بخش اول، مراکز تربیت  
معلـم نسـیبه و چمـران را در کنـار توسـعة آموزش هـای 
ضمـن خدمـت راه انـدازی و بـر اسـاس آن تـالش کردیم 
نیـروی انسـانی مورد نیـاز را به روزرسـانی کنیم تا مسـیر 
بـرای توسـعة فعالیت هـای ورزشـی هموارتـر شـود. از آن 
دوران بیـش از سـه دهه می گذرد و سـؤال اینجاسـت که 
آیـا ایـن مراکز و مشـابه آن ها توانسـته اند پاسـخ گوی نیاز 
تربیت بدنی و گسـترش ورزش در مدارس کشـور باشـند؟

دکتر کاشـف: بـه یـاد دارم در زمـان دانشـجویی تنها 
یـک برنامـه بـرای ایـن مهـم وجـود داشـت و آن هم یک 
برنامه یا واحد دانشـگاهی به نـام تربیت دبیر بود که قطعًا 
پاسـخ گوی نیـاز مربیـان و معلمـان ورزش و تربیت بدنـی 
در سـطح جامعـه نبـود. از ایـن رو جامعـه احسـاس نیـاز 
بیشـتری در این امر خطیر داشـت و مسـئوالن راه اندازی 
برنامه هـای دیگـری در سـطوح کارشناسـی و باالتـر را در 
دسـتور کار خـود قـرار دادنـد کـه امـروزه شـاهد فعالیت 
آن هـا هسـتیم. این در حالی اسـت که بنـده معتقدم این 
برنامه هـا بـا پیشـرفت قابل توجـه آن هـا هنوز پاسـخ گوی 
نیـاز جامعه نیسـتند. اگر روزی قرار بر دسـته بندی باشـد 
بـه بـاور مـن فعالیـت میدانـی در سـطح کارشناسـی در 
اولویـت اسـت. البته مطالب تئـوری و آموزه های علمی در 
این سـطوح از نیازهـای ضروری معلمـان و مربیان ورزش 

مصطفی عطری
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بـوده و هسـت، امـا مربیان مـا در کنار این مسـائل و مطالب 
علمـی بایـد بتواننـد در کار میدانـی هـم تأثیرگـذار باشـند 
و به عنـوان هـادی نقش آفرینـی کننـد. بـه یـاد دارم زمانـی 
کـه خـودم بـرای اولیـن بـار به عنوان مربـی یا معلـم ورزش 
وارد یک مدرسـه شـدم، سـعی کـردم آموخته هـای علمی و 
به نوعی تجربة خود در دوران دانشـجویی را در مدرسـه پیاده 
کنـم که موفقیـت چندانی نصیـب من نشـد، چراکه تجربة 
حضـور در دنیـای واقعـی بایـد در کنـار آموزه هـای علمی و 
دانشـگاهی، هم زمـان صـورت گیـرد و یـک مربـی و معلـم 
ورزش باید محیط مدرسـه و تجربة کار با دانش آموزان را در 
کنـار کسـب دانش  تئوری فراگیرد تـا تأثیرات مثبت حاصل 
شـود. از این رو در سـال های اخیر، بررسـی هایی در این باب 
صـورت گرفتـه که ماحصـل این بررسـی ها در اقصـی نقاط 
جهـان نشـان می دهد یک مربـی و معلـم ورزش باید قریب 
بـه بیسـت واحـد میدانـی را در دوران تحصیـل خود پشـت 
سـر بگذارد؛ واحدهایـی نظیر مربیگری، حضـور در مدارس،  
مسـابقات،  فیزیولـوژی و امثـال این هـا کـه به راسـتی نیـاز 
واقعـی و ملمـوس یـک مربـی از دنیـای حقیقی اسـت. این 
موضـوع مدتـی هـم در همیـن دانشـکده شـهید رجایی به 
اجـرا درآمد و دانشـجویان برای آشـنایی و حضـور در دنیای 
واقعـی گاهـی بـه مـدارس،  فدراسـیون ها و اسـاتید مختلف 
معرفـی می شـدند. در ایـن میان نقش فدراسـیون ها را نباید 
نادیـده گرفـت. اگـر دانشـکده های تربیت بدنـی بتواننـد بـا 
فدراسـیون ها ارتبـاط تنگاتنـگ و نزدیکـی داشـته باشـند، 
یـک دانشـجو قطعـًا بایـد در طـول دوران تحصیـل خـود 
حداقـل چنـد کارت مربیگـری در رشـته های مـورد عالقـة 
خود کسـب کنـد. این خود، مقدمه ای اسـت برای سـنجش 
و گسـترش فضـای ورزش هـای مختلـف در مـدارس کـه به 
کشـف و جـذب اسـتعداد در مـدارس نیـز کمـک شـایانی 
خواهد کرد. پیش تر اگر دانشـجویی در رده های کارشناسـی 
)در  می شـد  فارغ التحصیـل  دانشـگاه ها  از  باالتـر  و  ارشـد 
رشـتة تربیت بدنـی( فدراسـیون ها معـادل کارت مربیگـری 
درجـة 3 در رشـتة تحصیلـی دانشـجو را بـه او می دادنـد، 
امـا در حـال حاضـر شـکاف و فاصلـة بیـن  فدراسـیون ها و 
دانشـگاه ها سبب شـده است که شـاهد این موضوع نباشیم 
و فدراسـیون ها بـرای صـدور کارت و به رسـمیت شـناختن 
دارنـدة آن تنها مدرسـان خود را قبول دارنـد که باید در این 
خصـوص بازنگری هایی صورت گیرد و خألها جبران شـوند. 
تنهـا در این صورت اسـت که معلمـان و مربیان تربیت بدنی 
مـا که بـه بـازار کار وارد و روانة مدارس می شـوند، می توانند 

کاربـردی و تأثیرگذار باشـند.

دکتـر جـــواد آزمـون: در ادامـة صحبت هـای آقای 
دکتـر کاشـف،  دو مسـیر متفـاوت مطـرح می شـود: یکـی 
وضـع موجـود و دیگـری وضـع مطلـوب. در وضـع موجـود 
از ارکانـی یـاد شـد )معلـم، تجهیـزات و ...( که معتقـدم در 
سـال های اخیـر سیسـتم آموزشـی با آن دسـت  بـه  گریبان 

نبـوده اسـت و خـأل چندانـی در ایـن خصـوص مشـاهده 
نمی شـود. موضوعـی که جای بحـث دارد، قطعـات پازلی 
اسـت شـبیه بـه هـم کـه در اسـتفاده از آن هـا سیسـتم 
آموزشـی دچـار سـردرگمی شـده و جـای این قطعـات را 
بعضـًا با قطعات مشـابه پرکرده که بالطبـع نتایج مثبت و 
درخوری را در پی نداشـته اسـت. دانشـگاه اقدامات خوبی 
را در پیش گرفتـه )همان طـور کـه آقـای دکتر کاشـف به 
آن اشـاره داشـتند(، وزارت علـوم و آموزش وپـرورش هـم 
پیگیـری و اقدامـات مؤثـری داشـته اند و مربیـان نیـز در 
چرخـة مـدارس مشـغول بـه کار هسـتند، امـا هیچ یـک 
مثـل زنجیـر بـه هـم متصـل نیسـتند. از ایـن رو می توان 
این گونـه تعبیـر کرد کـه ما کمبـودی نداریـم و تنها یک 
سـوء مدیریـت در رأس ایـن هـرم حـس می شـود. مثالی 
سـاده در ایـن زمینـه می تواند خیلی از معضـالت را بازگو 
کنـد. بـه گذشـتة دور اشـاره می کنـم، زمانـی کـه علـم 
پیشـرفت چندانی نکرده بـود و موضوعات منطقی چندان 
طالب نداشـت و بیشتر مشـکالت به صورت تجربی مرتفع 
می شـد. در آن دوران اگـر شـخصی بیمـار می شـد، یـا از 
شـدت بیمـاری از بیـن می رفـت یـا توسـط شـخصی که 
تجربة مشـاهدة بیماری نظیر آن را داشـت بـا راه حل های 
متـداول و عمومـی تحت مـداوا قرار می گرفـت. به همین 
دلیـل بشـر کم کـم بـه این فکـر افتاد کـه تربیـت چنین 
اشـخاصی را کـه جامعـه بـه آن هـا نیـاز دارد به صـورت 
علمـی آغـاز کنـد و در همـان دوران بود که شـاهد ظهور 
مـدارس،  دانشـگاه ها و نظیـر آن هـا بودیـم. حـال به اصل 
موضـوع باز می گـردم. در وضعیت مطلوب، مـدارس برای 
تربیـت دانش آمـوزان و سـالمت آن هـا نیـاز بـه مربـی و 
معلـم دارنـد و این خـود نوعی ضرورت به حسـاب می آید. 
حـال وظیفة دانشـگاه این اسـت کـه دانشـجویان را برای 
رفـع ایـن ضرورت هـا به نحو مطلـوب تربیت کنـد و برای 
خدمـت در اختیـار جامعـه قرار دهـد. این در حالی اسـت 
کـه باوجـود تالش هـای بسـیاری کـه سیسـتم آموزشـی 
کشـور بـرای تربیـت  معلمـان داشـته، متأسـفانه تاکنون 
موفـق نشـده مربـی یـا معلـم تربیت بدنـی متناسـب بـا 
نیـاز مـدارس را تحویل آن ها دهـد. این موضـوع در زمان 
تحصیـل خـود بنـده نیز صـادق بـود و مـا تنهـا دو واحد 
تربیت بدنـی مـدارس به صورت تئـوری در جـدول دروس 
خود داشـتیم که قطعًا پاسـخ گو و مکفی نبوده و نیسـت!

بـه لحاظ سـخت افزاری، کشـور مـا در جایگاه مناسـبی 
بـرای تربیت معلمـان و مربیـان در جهت ارائه به سیسـتم 
آمـوزش مـدارس قـرار دارد و ایـن سـخت افزار درواقـع 
همـان دانشـگاه های تربیت مدرس و تربیـت دبیر موجود 
در کشـور اسـت کـه فعالیـت گسـترده ای دارنـد. اّمـا بـه 
لحـاظ نرم افـزاری یـا همـان مدیریـت کـه پیش تـر نیـز 
بـه آن اشـاره داشـتم، فاصلـة بسـیاری با شـرایط مطلوب 
داریـم و ایـن فاصلـه متأسـفانه خأل هـای بسـیاری را در 
نظـام آمـوزش مدارس ایجاد کرده اسـت و امـروزه جامعه 

به لحاظ 
سخت افزاری، 

کشور ما در جايگاه 
مناسبی برای 

تربيت معلمان و 
مربيان در جهت 
ارائه به سيستم 
آموزش مدارس 
قرار دارد و اين 

سخت افزار درواقع 
همان دانشگاه های 

تربيت مدرس و 
تربيت دبير موجود 
در کشور است که 
فعاليت گسترده ای 

دارند
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بـا آن دسـت وپنجه نرم می کند. مدرسـه، دانشـگاه، وزارت 
علـوم و وزارت آموزش وپـرورش هـر یـک به صـورت مجـزا 
کار خـود را انجـام می دهنـد، امـا فقـط به صـورت مجـزا! 
درواقـع ایـن بی نظمی آموزشـی خود تبدیـل به نوعی نظم 
شـده اسـت و همـه از آن تبعیـت می کننـد که قطعـًا این 
وضـع مطلوب نیسـت. در سیسـتم آموزشـی دنیـا دو نوع 
رویکـرد در حـوزة تعلیم وتربیـت وجـود دارد: یکـی ملی و 
متمرکـز و دیگـری اسـتانداردمحور. کشـورهای پیشـرفته 
همـه از رویکـرد اسـتانداردمحور بهـره می برنـد و 
کشـورهای درحال توسـعه نیز نظام آموزشی 
خـود را ملـزم بـه تغییـر می داننـد و در 
حـال تغییـر آن هسـتند. در رویکرد 
آموزشـی اسـتانداردمحور، صفرتـا 
صـد کار برعهـدة دولـت نیسـت 
و ایـن اسـتانداردها هسـتند که 
نقش هـا را تعییـــن می کننـد. 
دانشـــگاه ها نیـز بر اســـــاس 
استانداردهــــایی کـه دولــــت 
تعییـن کـرده، نیـروی کار تربیـت 
می کننـد، مســـئولیت برنامه ریـزی 
درسـی را مدرسـه و منطقه  برعهده دارد 
و مسـئولیت برنامه ریزی آموزشـی بـا وزارتخانه 
اسـت، ولـی برنامه ریـزی درسـی را کادر مدرسـه بـر عهده 
دارد. در ایـن رویکـرد آموزشـی، مربـی و معلمـی تربیـت 
می شـود کـه قابلیـت تبدیـل و تغییـر نگرش متناسـب با 
نیاز منطقه،  مدرسـه و نظـام آموزشـی را دارد. اگر خواهان 
رسـیدن بـه وضـع مطلوب هسـتیم باید دید کـه انتظارات 
آموزش وپـرورش در خصـوص درس تربیت بدنـی یا ورزش 
در کشـور ما چیسـت؟ البته این نیز پیشـینة طوالنی دارد 
و تکلیـف در کشـورمان معلـوم نیسـت که ما زنـگ ورزش 

داریـم یـا درس تربیت بدنـی؟
تقریبـًا در هیـچ جـای دنیـا چیزی بـه نـام درس ورزش 
وجـود ندارد. تا قبل از فروپاشـی کشـورهای بلوک شـرق،  
اتحـاد جماهیـر شـوروی و آلمان شـرقی در برنامة درسـی 

خـود ورزش )SPORT( را داشـتند. 
ولـی در حـال حاضـر ایـن موضـوع در هیـچ جـا وجـود 
نـدارد و شـاهد ایـن هسـتیم کـه سیسـتم ها و نظام هـای 
 )Physical Education( آموزشـی دنیا یـا تربیت بدنـی
سـالمتی و  تربیت بدنـی  یـا  دارنـد  خـود  برنامـة  در   را 
را در   )Physical Education And Health(

برنامه هـای آموزشـی خـود قـرار داده اند.
بـا ایـن توصیف، مدارس نیـاز به مربـی تربیت بدنی دارند 
و در مـدارس، شـاهد مربیان رشـته های مختلف در بخش 
فـوق برنامـة مـدارس هسـتیم کـه ایـن مربـی می توانـد 
همـان معلـم نیز باشـد و اگـر ایـن دو نقش در اختیـار دو 
فـرد متفـاوت قرار گیرد،  اجـازة دخالت در امـور یکدیگر را 
ندارنـد. وقتـی برنامه به این شـکل طراحی می شـود، اینجا 

دانشـگاه نیـز نقـش خـود را می دانـد و نیروی انسـانی را 
متناسـب بـا عهـده دار شـدن نقش هـای مورد نیـاز نظام 
آموزشـی تربیـت می کند که متأسـفانه در کشـور ما این 

ندارد. ارتباط وجـود 
در کشـور مـا نسـبت بـه درس تربیت بدنی سـوءتفاهم 
وجـود دارد. روز گذشـته مصاحبـه ای با یکی از رسـانه ها 
داشـتم. مصاحبـه در خصـوص درس تربیت بدنـی بـود و 
مجـری در مـورد زنـگ ورزش سـؤاالتی مطـرح می کرد. 
مـن در پاسـخ بـه ایشـان گفتـم جـای تأسـف دارد کـه 
از  کدام یـک  متولـی  مدرسـه  نمی دانـد  هنـوز  رسـانه 

این هاسـت!
در حالـت کلی هم این گونه اسـت، یعنـی وقتی اهداف 
تربیت بدنـی و سـند تحـول بنیادیـن را کـه مسـئوالن 
مربوطـه مانور تبلیغاتی بسـیاری روی آن دارند، بازنگری 
می کنیـم هیـچ نامـی از ورزش در آن دیـده نمی شـود 
و اگـر هـم هسـت به صـورت فـوق  برنامه گنجانده شـده 

است.
اآلن درواقـع دانشـگاه فرهنگیـان کـه وظیفـة تربیـت 
اسـتانداردهای  بـا  دارد  عهـده  بـر  را  مـدارس  مربیـان 
آموزشـی فاصلـة بسـیار دارد و اگـر قرار باشـد این تحول 
صـورت گیـرد،  بایـد از رأس هـرم آموزش وپـرورش آغاز 

شود.
مصاحبـه ای را از رادیـو می شـنیدم در خصـوص درس 
تربیت بدنـی که متأسـفانه تمامـی پاسـخ های مخاطبان 
بیشـتر  تربیت بدنـی  معلمـان  و  مربیـان  شـامل  آن 
سمت وسـوی ورزش داشـت. البتـه نباید بـه آن ها خرده 
نادرسـت  و جریان هـای  موازی سـازی  چراکـه  گرفـت، 
موجـود از گذشـته سـبب شـده اسـت کـه تربیت بدنـی 
کم رنگ تـر شـود و ورزش کـه می توانـد به عنـوان فـوق 
 برنامـه اجرا شـود، از حاشـیه به متن اصلـی انتقال یابد و 

گاهـی جـای متـن اصلـی قـرار گیرد.
انصافـًا در سـال های گذشـته پیشـرفت های شـایانی 
در حـوزة درس تربیت بدنـی داشـته ایم و مـن منکـر آن 
نمی شـوم، اما چون نتوانسـتند تفکیک هـا و الزامات الزم 
را بـرای ایـن دو قائـل شـوند، به نوعـی عمـود این خیمه 
کـه درواقـع همـان تربیت بدنـی اسـت، در حـال از بیـن 

رفتـن و ضعیف شـدن اسـت. 
مدرسـه بایـد بـا تعییـن نیاز هایـش، تعریـف درسـتی 
از تربیت بدنـی داشـته باشـد و درواقـع انتظـارات خـود 
را مشـخص کنـد، دانشـگاه بایـد بـر اسـاس انتظـارات 
مـدارس و آموزش وپـرورش به تربیت مربـی و معلم برای 
تربیت بدنـی و در کنـار آن ورزش بپـردازد و ایـن زنجیره 
تنهـا در صورتـی موفـق خواهـد شـد کـه تمـام این هـا 
بتواننـد آن بی نظمـی موجـود را کـه امـروزه تعریف نظم 
را دارد، از میـان بردارنـد و برنامـه ای مـدون و منظـم بـا 

نگـرش بـه آینده داشـته باشـند.
دکتـر شـهيدی: از فرمایش هـا و سـخنان آقایـان 

مدرسه بايد با 
تعيين نياز هايش، 
تعريف درستی 
از تربيت بدنی 
داشته باشد و 
درواقع انتظارات 
خود را مشخص 
کند، دانشگاه 
بايد بر اساس 
انتظارات مدارس و 
آموزش وپرورش به 
تربيت مربی و معلم 
برای تربيت بدنی و 
در کنار آن ورزش 
بپردازد

دكتر جواد آزمون 
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به واقـع درس هـای زیـادی گرفتـم و گاهـی تعاریـف و 
مثال هایشـان به صـورت نوسـتالژیک خاطراتـی را برایـم 
زنـده می کـرد کـه به همیـن دلیل کمـال تشـکر را دارم.

امـا اجـازه می خواهـم ابتدا به سـراغ تربیت بدنـی برویم 
و مشـخص کنیـم کـه اصـاًل تربیت بدنـی چیسـت؟ لزوم 
وجـودش در مـدارس چیسـت؟ مـا چـه انتظاراتـی از این 
درس تخصصـی داریم؟ و قطعًا زمانی که پاسـخ مناسـبی 
بـرای ایـن سـؤاالت داشـته باشـیم، می توانیـم انتظـارات 
مناسـبی را بـرای یـک دبیـر، مربی یـا معلـم تربیت بدنی 

تعریـف کنیم.
دکتـر اميرحسـينی: البتـه تعریـف تربیت بدنـی از 

پیـش موجـود بـوده و هسـت.
دکتر شـهيدی: تعریف بسـیار کلی و کلیشـه ای است 
کـه عنـوان می کنـد: »پـرورش دانش آمـوزان خالق، 
بااخـالق،  آگاه و ماهـر.« درواقع این تعریفی اسـت که 
اآلن بـرای تربیت بدنـی در آموزش وپرورش موجود اسـت.
دکتـر آزمـون: البتـه در حـال حاضر یک هـدف کلی 
را در آموزش وپـرورش بـرای تربیت بدنـی تعریـف کرده اند 
روحيـة  »پـرورش  می کنـد:  عنـوان  این گونـه  کـه 
توجـه بـه تربيت بدنـی« کـه به نوعـی از آن به عنـوان 
هـدف کلـی یـاد می شـود. بعـد در جزئیـات آن مثـاًل در 
حـوزة ابتدایـی تعریـف می شـود کـه دانش آمـوزان بایـد 

مهارت هـای بنیـادی را فرابگیرنـد.
دکتر شـهيدی: بـا فرمایش شـما در خصـوص اینکه 
هـدف بـرای آمـوزش تربیت بدنـی داریم و تعریـف داریم، 
کامـاًل موافقم. اما سـؤالم اینجاسـت که آیـا واقعًا هدفمان 
درسـت اسـت؟ یعنی در تعیین این هـدف تمامی جوانب 
و نیازهـای دانش آمـوزان و سیسـتم آموزشـی در نظـر 

است؟ گرفته شـده 
بـه نظـر مـن مهم تریـن هدفـی کـه می توانیـم از درس 
تربیت بدنـی داشـته باشـیم )اگر اشـتباه می کنـم، اصالح 
 )Life style( اصـالح و ارتقـاء سـبک زندگـی )بفرمائیـد
دانش آمـوزان اسـت. واقعـًا چقـدر در تحقق ایـن جمله و 
ایـن هـدف موفـق بودیـم؟ حاال بـا ایـن تعریف به سـراغ 
سیسـتم آموزشـی در سـطوح باالتـر کـه همـان موضوع 
بحـث نیـز هسـت برویـم و ببینیـم دروس و واحدهـای 
معلمـان و مربیـان ورزشـی کـه در مراکـز تربیت معلـم 
تحصیـل می کننـد چقدر منطبـق با این نیاز اسـت؟ اصاًل 

ایـن مهم تریـن هـدف چقـدر اهمیـت دارد؟
آیـا جامعـة واقعـی و نیازهایـش به صـورت حقیقـی و 
ملمـوس در کتاب هـا و دروس دانشـگاهی گنجانده  شـده 

ست؟ ا
مـن فکـر می کنـم که تفـاوت بسـیاری میـان جامعه تا 

دانشـگاه وجود دارد.
در حـال حاضـر چنـد درصـد از فرزنـدان ما به ورزشـی 
مثـل والیبـال گرایـش پیـدا می کننـد یـا چنـد درصد به 
سـراغ ورزش هـای جدید می رونـد؟ آیا ما پاسـخ گوی نیاز 

آن هـا در مـدارس هسـتیم؟ یـا واحـدی در ایـن خصـوص 
داریـم کـه آن هـا را اسـتعدادیابی و هدایـت کند؟

وقتـی کتـاب آموزش تربیت بدنی را که اخیراً نوشته شـده 
اسـت مطالعـه می کـردم،  متوجـه ضعف هایی در آن شـدم 
)کـه در ایـن خصـوص بحـث نمی کنـم(. امـا یـک نکتـة 
مثبـت کلیـدی در آن نگاشـته شـده کـه در اینجـا بـه آن 

می کنم. اشـاره 
نکتـة مثبـت ایـن نـگارش کـه بـه نظر مـن تنهـا نقطة 
قـوت آن نیـز به حسـاب می آیـد آن اسـت کـه بـه نیـاز 

ورزش هـای  خصـوص  در  مخاطبـان 
موردعالقـه و ورزش هـای جدیـد توجه 

کرده اسـت. مثاًل در بخشی از آن 
می خوانیم که »رشـته هايی 

مثل اســـکيت، يا تـی 
آر ايکـس که بچه هــا 
به آن گرايـــــــش 
دارنـد، متناســب بـا 
آن هـا بايـد مربــی و 
معلمـان نيـز هرکـدام 
در رشـته ای تخصصـی 

بـه  به صورت تک واحـدی 
بپردازنـد.« آن 

ایـن یعنـی همـان نیازمحـوری که 
قبـاًل اسـاتید بـه آن اشـاره داشـتند؛ یعنـی اینکـه جامعه 
اآلن چـه می خواهـد و متناسـب با آن باید مربـی و معلم را 
تربیـت کنیم. علم به صـورت روزانه )البته اآلن هر سـاعت( 
در حـال پیشـرفت اسـت. از این رو ما نبایـد از قطار در حال 
حرکـت جـا بمانیـم. جامعـه و نیـاز آن نیـز تشـابه زیادی 
بـه ایـن مقوله دارند. اگر سیسـتم آموزشـی از نیـاز جامعه 
عقـب بماند، دیگـر آن اثرگذاری مطلوب را نخواهد داشـت 
و معضالتـی کـه امروزه سیسـتم آموزشـی با آن دسـت  به  
گریبان اسـت، به وجود می آید. سیسـتم آموزشـی بیشـتر 
تحکمـی اسـت، یعنـی به تصـور مـا آن چیزی کـه در باور 
مـا درسـت اسـت بایـد در مـدارس و در سـبد آموزشـی 
فرزندمـان قـرار دهیـم، درصورتی که واقعیـت و جامعه این 

را نمی پذیـرد.
جـا دارد به پیشـنهاد آقای دکتر اشـاره  کنـم که فرمودند 
میـدان عمـل و میـدان تئـوری بایـد بـا هـم عجین شـود، 
یعنـی دانشـجو بایـد هنـگام گذرانـدن واحدهـای تئـوری 
به صـورت هم زمـان در مدرسـه نیـز فعالیت داشـته باشـد 
و از نزدیـک آن را لمـس کنـد. اینکـه تمامـی واحدهـای 
تئوری را پشـت سـر بگذاریم و در پایان دورة تحصیل چند 
واحـدی را بـا عنـوان تربیت معلمـی یـا تمریـن معلمی در 
مـدارس بگذرانیـم،  قطعـًا پاسـخ گو نخواهد بـود و تأثیرات 

مثبتـی نخواهد گذاشـت.
موضـوع دیگـری کـه جـا دارد بـه آن اشـاره کنیم و یکی 
از اسـاتید هـم پیش تـر به آن اشـاره داشـت، این اسـت که 

به نظر من 
مهم ترين هدفی 
که می توانيم از 

درس تربيت بدنی 
داشته باشيم  
اصالح و ارتقاء 
سبک زندگی 
 )Life style(
دانش آموزان 

است

  دکترشهيدی
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در ایـن المپیاد های داخلـی مدارس بایـد دانش آموزان را 
ازنظـر روانـی و روحی آماده کنیم. یک بخش از سـالمت 
درواقـع همـان سـالمت روحـی اسـت و دانش آمـوزان ما 
کـه درس تربیت بدنـی جـزو دروس آن هاسـت، بخشـی 
بـه نـام اعتمادبه نفـس بایـد در آن هـا تقویت شـود. حال 
سـؤال اینجاسـت که چقـدر در مـدارس به ایـن موضوع 
توجـه می شـود؟ نظـر مـن ایـن اسـت کـه عکـس ایـن 
موضـوع در مـدارس اجـرا می شـود و مثـاًل دانش آموزانی 
کـه در تیم هـای ورزشـی هسـتند، معلـم تربیت بدنـی یا 
همـان ورزش، آن هـا را گرامـی داشـته اسـت و 
باالتریـن نمـرات را به آن ها می دهـد و در مقابل 
سـایر دانش آمـوزان قـرار دارند کـه از این 
اعتمادبه نفـس آن هـا دچـار  حیـث، 
ضعـف می شـود. اآلن ازنظـر روانی 
نـگاه  تربیت بدنـی  بـه  وقتـی 
می اندازیـم، می بینیـم کـه در 
جهـت عکـس مسـیر رسـالت 
خود در مـدارس گام برمی دارد 
بســــــیاری  دانش آمـوزان  و 
روحـی  بابـت صدمـات  ایـن  از 
را  جبران ناپذیـری  شـخصیتی  و 
متحمـل می شـوند. همـة این هـا در 
صورتـی کنار هـم  معنا پیـدا می کنند که 
آن معلمـی کـه وارد کالس درس می شـود، هدف 

و انگیزه داشـته باشـد.
آیـا تمـام معلمان مـا و به خصوص معلمـان تربیت بدنی 

در مـدارس از انگیزه و هـدف الزم برخوردارند؟
چقـدر از ایـن معلمـان انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه 
شـرایطی که برایش فراهـم آوردیم، اصاًل بـه این موضوع 
فکـر کننـد، برایشـان مهم باشـد و هدف داشـته باشـند 
کـه در یـک سـال تحصیلـی از کجـا شـروع کننـد و بـه 

برسـند؟ کجا 
پیش تـر حضـور در دانشـگاه و دانشـکده های ورزش، 
اختیـاری و از روی عالقه بود و اتفاقی صورت نمی گرفت، 
امـا در حـال حاضـر اکثـر دانشـجویان برحسـب اتفاق و 
برخی از روی اجبار وارد تربیت بدنی می شـوند. متأسـفانه 
مشـاهده می شـود فـردی بـه رشـتة تربیت بدنـی وارد 
می شـود که هیـچ اطالعاتـی از آن ندارد و مهم تـر از آن، 
اصـاًل بـه آن عالقه منـد نیسـت و مهارت های بنیـادی  را 
نمی شناسـد. از ایـن رو پس از فارغ التحصیلـی و گذراندن 
یک سـری دروس تئـوری و عملـی، مـا انتظـار پویایـی و 
انگیـزه و خالقیت از ایشـان داریـم و امیدواریم تأثیرگذار 

و به نوعـی کاربلد باشـد.
بایـد نوعـی خانه تکانـی در سیسـتم آموزشـی کشـور 
صورت گیرد. در بیشـتر رشـته ها این قانون  حاکم اسـت 
که دروس ارائه شـده به دانشـجو در دانشـگاه علمی است 
و در دنیـای واقعـی بـه کار نمی آیـد و آنچـه را کـه ایـن 
معلمـان به دانش آمـوزان خـود ارائه می دهنـد، کاربردی 

نیسـت و هدف نـدارد.

دکتـر کاشـــــف: تربیـت معلمـان تربیت بدنـی 
چندوجهـی مدتـی اسـت کـه جزئـی از دغدغه هـای ما 
در دانشـگاه شـهید رجایی شـده اسـت؛ دانشـگاهی که 
معلمانـی را در سـطوح کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد 
و حتـی دکتـری آمـوزش و بـه عبارتـی تربیـت می کند 
و تحویـل نظـام آمـوزش مـدارس می دهـد. از ایـن رو 
بـه وجـوه مختلـف ایـن برنامـه در حـوزة تربیت بدنـی 
وقتـی نگاهـی می کنیـم، درمی یابیـم کـه یـک مربـی 
تربیت بدنـی بایـد بتواند سـالمت جسـمی دانش آموزان 
را تحت نظر داشـته باشـد، اسـتعدادیابی و سالمت روان 
بخشـی از رسـالتش به حسـاب می آید و در کنـار این ها 
بایـد توانایـی تشـکیل یـک تیم ورزشـی در یک رشـتة 
خـاص را هم داشـته باشـد، یعنـی هم کار تئـوری و هم 

عملی. کار 
از ایـن رو می تـوان عنـوان کـرد کـه نظر سـرکار خانم 
شـهیدی در خصوص خانه تکانی آموزشـی کاماًل صحیح 
اسـت. البتـه چنـد بـاری ایـن اتفاق صـورت گرفتـه، اما 
نـه به صـورت اصولـی و نـه به صـورت مـدون. هـر بـار 
یک سـری از موضوعـات مخاطب قرارگرفتـه، اصالحاتی 
هـم شـده، منکـر نمی شـوم، امـا بـاز هـم بازگشـتیم به 
نقطـة اول و به قول معـروف به خانـة اول. خانه تکانی های 
صـورت گرفتـه یـا تغییـرات بنیـادی بیشـتر در حـوزة 
تئـوری بـوده و دروس عملـی از آن بی بهره بـوده یا بهرة 

برده اند. کمـی 
دکتـر اميــــر حسـينی: به هرحـــال بحــث 
صالحیت هـای دبیـری موضـــوع بســـیار مهمـــی 
اسـت. تعریفـی کـه از ایـن بحـث می تـوان ارائـه کرد: 
»مجموعـة ترکيبی و توصيفـی از برآيند صفات، 
بينش هـای روحـی  توانمندی هـا، مهارت هـا و 
اسـت کـه يـک معلـم دررونـد آمـوزش و در 
بازخـورد بـا موقعيت هـای دانش آمـوز، اوليـا، 
همـکاران خـود، سياسـت گذاران و جامعه برای 

بهبـود مسـتمر آمـوزش بايـد ارائـه کند.«
در ابتـدای سـال تحصیلـی، مطلبـی از یـک اسـتاد 
دانشـگاه نظـرم را جلـب کـرد کـه در فضـای مجـازی 
منتشرشـده بود. ایشـان خطـاب به همکارانشـان عنوان 
کـرده بـود کـه »بياييد در سـال تحصيلـی جديد 
آمـوزش ندهيم! هر چـه در اين سـال ها آموزش 
زبالـه  داده ايـم، مـردم کمـاکان در خيابان هـا 
می ريزنـد، بـا يکديگـر درگيـر می  شـوند و از 
هـم سـبقت می گيرند، حـق يکديگـر را رعايت 
را  يکديگـر  حقـوق  بديهی تريـن  و  نمی کننـد 
ناديـده گرفتـه و بعضًا پايمـال می کنند. شـايد 
ايـراد از آمـوزش ماسـت، پـس بياييد امسـال 
آمـوزش ندهيم. ابتدا آموزش هايمـان را بازنگری 
و اصـالح کنيم و سـپس آن هـا را ارائـه دهيم.«
ایـن مطلـب بیانگـر یـک آشـفتگی در نظام آموزشـی 
جامعـه  نیـاز  بـا  متناسـب  آموزش هـا  درواقـع  اسـت. 
نیسـتند و آموزش پرورش و وزارت علوم یک برنامه های 

انسجام  دستگاه هايی 
نظير آموزش و پرورش، 
وزارت علوم و پرهيز 
از عملکرد جزيره ای 
دانشگاه های مختلف 
در اين راستا در کنار 
يک سيستم نظارتی  
که عملکرد آن ها 
را  رصد و حسب 
ايرادات و اشکاالت 
آن ها را بررسی کند 
قطعًا می تواند تا حد 
بسياری راهگشا و 
گره گشای مشکالت 
امروز نظام آموزشی 
و به خصوص سيستم 
تربيت دبير در کشور 
باشد

دكترکاشف
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مجزایـی را بـرای آمـوزش دارند که این موضـوع می تواند 
دلیـل اصلی این آشـفتگی در سیسـتم آموزشـی باشـد.

بـا یـک نـگاه اجمالی بـه رشـتة تربیت بدنـی، می بینیم 
کـه تقریبًا 51 واحد آموزشـی تنها مرتبـط با تربیت بدنی 
اسـت و مابقـی واحدهـا مرتبـط بـا بخش هـای دیگـر 
هسـتند که این موضـوع نیز نظریة دوسـتان در خصوص 
این سیسـتم آموزشـی تئـوری و ناملموس با نیـاز جامعه 
را قـوت می بخشـد. جنـاب آقـای دکتـر جـزء نخسـتین 
کسـانی در کشـور بـود کـه نرم هـای آموزشـی در زمینة 
فعالیـت بدنـی را موردپژوهـش قـرارداد و به حـق، نتایـج 
قابل قبـول و مهمـی در ایـن زمینه کسـب شـد. حال این 
ُنرم هـا نیـز باید هرچند سـال یک بار به روزرسـانی شـوند 
و مجـدداً بـا مؤلفه هـای جدیـد موردپژوهـش و مطالعـه 
قـرار گیرنـد تـا بتـوان بر طبـق آن نیازسـنجی بـه عمل 
آورد و از همیـن نتایـج می تـوان نظام آموزشـی را اصالح 
کـرد. اینکـه بدانیـم چـه می خواهیم، چـه بایـد بکنیم و 
مجـدداً تکـرار می کنیـم، »از کجـا شـروع کنيم و به 
کجا برسـيم« می توانـد یک نقشـة راه برای ما باشـد تا 

تکلیـف هر یک روشـن شـود.
دکتـر کاشـف: مـا اینجـا در دانشـگاه شـهید رجایی 
امکانـات مطلوبـی در زمینـة سـخت افزاری داریـم، امـا 
دانشـگاه هایی وجـود دارنـد کـه در ایـن رشـته دانشـجو 
می پذیرنـد و از برخـی امکانات مانند اسـتخر و زمین های 
ورزشـی محروم انـد. از ایـن رو و بـرای پـر کـردن سـاعات 
آموزشـی به ناچار از مجموعه های ثالث اسـتفاده می کنند 
و مثـاًل اسـتخری را بـرای واحـد مربوط کرایـه می کنند، 
تصور کنید که 32 سـاعت آموزشـی را برای دانشـجو در 
طـول دو یا سـه روز خالصه می کنند کـه قطعًا ثمربخش 
نخواهـد بـود و دانشـجو از آن بهـره ای نمی برد. از آن سـو 
واحدهایـی ماننـد کارورزی یا کار در عرصه را تصور کنید. 
تراشـکاری مدت زمـان  بـرای  کـه دانشـجوی مکانیـک 
مشـخصی را بایـد روزانـه در یـک کارگاه سـپری کنـد و 
اسـتاد مربـوط هم باید در کنارش باشـد، امـا معمواًل این 
اتفـاق نمی افتد و اسـتاد به علت مشـغلة فـراوان از بازدید 
خـودداری می کنـد و قطعًا دانشـجو نیز پـس از چند روز، 
حضـور در کارگاه مربوطـه را بـه فراموشـی می سـپارد و 
در پایـان نیـز یـک نمره قبولـی و گاهی مطلـوب دریافت 
می کنـد. حال سـؤال اینجاسـت کـه این دانشـجو پس از 
فارغ التحصیلـی، باوجـود گذرانـدن واحدهـای میدانـی تا 
چـه حـد توانایـی فنـی دارد؟ درواقـع می تـوان این گونـه 
گفـت کـه یکـی از چالش هـای موجـود در دانشـگاه های 
تربیت معلـم، نبـودن امکانـات کافـی متناسـب بـا نیـاز 
و رشـته های موردنظـر اسـت یـا به نوعـی نبـود دانشـگاه 

مجـری را نیـز می توان بـه آن نسـبت داد.
انسـجام دسـتگاه هایی نظیـر آموزش وپـرورش، وزارت 
علـوم و پرهیـز از عملکرد جزیره ای دانشـگاه های مختلف 
در ایـن راسـتا در کنار یک سیسـتم نظارتـی که عملکرد 
آن هـا را رصد و ایرادات و اشـکاالت آن ها را بررسـی کند، 
قطعـًا می توانـد تـا حـد بسـیاری راهگشـا و گره گشـای 

مشـکالت امـروز نظـام آموزشـی و به خصوص سیسـتم 
تربیت دبیر در کشـور باشـد.

امکاناتـی  نـور  پیـام  دانشـگاه  مثـل  دانشـگاه  یـک 
بـرای برگـزاری واحدهـای خـود نـدارد، اما دانشـجو در 
رشـته هایی پذیـرش می کنـد کـه سـخت افزاری برایش 
نـدارد و بـا اجـارة امکانـات و سـخت افزار از مکان هـای 
دیگـر، تنهـا به نوعـی رفـع مسـئولیت می کنـد و یـک 
درس را در طـی چنـد جلسـه بـه پایـان می رسـاند. اگر 
هدف تنها کسـب نمره و اعطای مدرک باشـد قطعًا این 
مسـیر درسـت اسـت، اما مشـکالتی کـه جامعـه و نظام 

آموزشـی ما امـروز بـا آن دسـت به گریبان 
اسـت، ناشی از همین سیسـتم غلط است. 

حـال تصور کنیـد که اگر یک دسـتگاه 
نظارتـی بر رشـته های موجـود در 

دانشـگاه ها و امکانـات آن هـا و 
در نـگاه جزئی تـر بـر اجـرای 
صحیح آن ها نظارت داشـته 
باشـد و به صورت دلسـوزانه 
و قاطـع برخورد کنـد، دیگر 
چنیـن مشـکالتی را شـاهد 

نخواهیـم بود.
مثال هـای بسـیاری می توان 

رونـد  و  ملموس ترنـد  کـه  زد 
می تـوان  را  آن هـا  اجـرای  صحیـح 

الگـو قـرارداد، مثـل دانشـگاه امام حسـین 
)ع( بـا وظیفـة تربیت پاسـدار یا دانشـگاه صداوسـیما و 
نظیـر این هـا، کـه هر یـک  دسـتگاه نظارتی دقیـق دارد 
و معیـن می کنـد دانش آموختـة آن هـا پـس از پایـان 
دوران تحصیـل در کـدام بخـش به کارگیـری می شـود 
و اصـاًل بـرای آن دسـتگاه چـه فایـده ای خواهد داشـت. 
ایـن موضـوع در آموزش وپـرورش نیـز وجـود دارد، امـا 
وزارت علـوم تاکنـون از چنیـن سیسـتمی بی بهـره بوده 
کـه نتیجـة آن امـروزه در جامعـه قابل مشـاهده اسـت. 
فارغ التحصیـل  مختلـف  مقاطـع  در  کـه  دانشـجویانی 
اسـت، چراکـه  بی بهـره  از آن هـا  کار  بـازار  و  شـده اند 
تنهـا به صـورت تئـوری تحصیل کـرده و فارغ التحصیـل 

شـده اند.
دکتـر آزمون: زمانـی که به سیسـتم آموزشـی نگاه 
می کنیـم، متوجـه می شـویم کـه ایـن سیسـتم بیشـتر 
بـه کمیـت اهمیـت داده و کیفیـت از اهمیـت چندانـی 
برخـوردار نبـوده اسـت به طوری که امـروز جامعه مجبور 

اسـت تـاوان آن را پرداخـت کند.
دکتـر اميرحسـينی: موضـوع مطرح شـده کامـاًل 
درسـت اسـت، امـا نبایـد از ایـن موضـوع غافـل شـویم 
کـه سـرعت تغییرات در جامعه بسـیار زیاد شـده اسـت 
و نسـل های مختلـف بـا رفتارهـا و هنجارهـای متفاوت 
به سـرعت در حال تغییرند. این سـرعت تغییرات سـبب 
می شـود کـه شـکاف هایی بین نسـلی ایجاد شـود و اگر 
درگذشـته مثـاًل هر بیسـت سـال یک بـار تغییر نسـلی 

در شرايط موجود، 
آموزش وپرورش 

برای درس 
تربيت بدنی می تواند 

استانداردهايی 
را در نظر بگيرد؛ 

استانداردهايی که 
نياز به تهيه و تدوين 

ندارد و حاضر و آماده 
است و در همه جای 
جهان از آن استفاده 
می شود و اين اختيار 

را به معلم تربيت بدنی 
در مدارس واگذار 

می کنند

دكتر امير حسيني
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صـورت می گرفـت، اآلن کارشناسـان بـه رقـم هـر چهـار 
سـال یک بـار رسـیده اند کـه در آن ویژگی هـای جدیـدی 
پدیـدار شـده اسـت و بایـد بـه آن هـا پرداخته شـود. حال 
چنـد سـؤال بـه وجـود می آید: آیـا آمـوزش معلمـان ما با 
این شـتاب تغییرات نسـلی و نیازهای متفاوت همراه است 
و همخوانـی دارد؟ آیـا مربیـان و معلمـان ما که از گذشـته 
در سیسـتم آموزشـی بوده اند شـرایط متناسـب با نیازهای 
امـروز جامعـه را دارنـد و توانسـته اند خود را بـا آن تطبیق 
دهنـد؟ و در آخـر بـرای کیفی کردن سیسـتم آموزش چه 

راهـی را باید پیـش بگیریم؟ 
دکتـر آزمـون: در همـه جـای دنیـا معیارهـا مـالک 
کارکـرد نیروهـای سـازمانی هسـتند، اما در کشـور ما این 
انسـان ها هسـتند کـه محورنـد. بـرای مثـال مـن امـروز 
تفکـرات  یکسـری  و  می شـوم  انتخـاب  وزیـر  به عنـوان 
مدیریتـی را کـه در ذهـن خـود از پیـش داشـته ام پیـاده 
می کنـم، فـارغ از آنکـه ایـن دسـتگاهی کـه اآلن تحـت 
مدیریت شـخص من اسـت یـک چارچـوب و برنامة مدون 
از قبل برایش نوشـته  شـده و هدف و رسـالت آن مشخص 
اسـت. همین طـور ایـن جریـان ادامه پیـدا می کنـد و تنها 
چیـزی کـه در ایـن میان مغفـول واقـع می شـود، هدف و 

برنامه ریـزی سـازمانی خواهـد بـود.
بـه نظر مـن هرجایی کـه در حـال فعالیت هسـتیم، اآلن 
وقـت کیفیت بخشـی اسـت و پرداختـن بـه کمیـت را باید 
متوقـف کنیـم. تا حـدود 20 سـال پیش کشـور ما ظرفیت 
برنامـة غیرمتمرکـز را نداشـت، چراکه ما تحصیل کـرده در 
رشـته ای ماننـد تربیت بدنـی نداشـتیم، امـا در حـال حاضر 
در اسـتان محرومـی ماننـد سیسـتان و بلوچسـتان تقریبـًا 
30 اسـتاد و دکتـری تربیت بدنـی داریـم. اآلن ایـن امکان و 
اسـتعداد وجـود دارد کـه درس تربیت بدنی اسـتانداردمحور 
شـود و معلـم یـا مربـی این اجـازه و اختیار را داشـته باشـد 
کـه برای رسـیدن بـه آن اسـتاندارد تالش کنـد. در تکمیل 
سـخنان سـرکار خانـم دکتر شـهیدی باید عـرض کنم که 
 )Active Life Style( امروزه در دنیا سـبک زندگی فعال
نیـز جزئـی از درس تربیت بدنـی اسـت، یعنـی دانش آموزی 
که از دبیرسـتان فارغ التحصیل می شـود باید سـبک زندگی 
فعـال را انتخـاب کرده باشـد. این قانـون در آموزش وپرورش 
نیـز وجـود دارد و به آن اشاره شـده اسـت و با تعبیری دیگر 
عنـوان می کند که دانش آموزان باید به شایسـتگی برسـند. 
حـال خـود شایسـتگی برآیند سـه بخش اسـت: شـناخت، 
مهـارت حرکتـی و نگرش. یعنی در واقع کسـی شایسـته از 
مدرسـه خارج می شـود که این سـه بخش را داشـته باشـد 
و درواقع اگر کسـی این سـه بخش را داشـته باشـد سـبک 
زندگـی فعـال را انتخـاب کـرده اسـت. در مدرسـه ها اگـر 
مثـاًل رشـته ای مثل فوتبـال در سـاعات تربیت بدنـی انجام 
می شـود، فقـط به عنـوان وسـیله از آن اسـتفاده می شـود. 
هدف ما در این سـاعات تربیت فوتبالیسـت نبوده و نیسـت 
و قطعًا بسـته بـه امکانات و حتی شـرایط اقلیمـی می تواند 

متفاوت باشـد، چراکـه هدف فقط فعال شـدن دانش آموز 
و تحـرک اسـت و در کنار آن، همـان بحث اعتمادبه نفس 

نیـز مطرح می شـود.
به هرحـال مـا درگذشـته بـا اشـکاالتی روبـه رو بودیـم 
و جـای خجالـت نـدارد کـه اشـتباهات خـود را قبـول و 
اصـالح کنیـم. مثـاًل اگـر دانشـگاه برنامـة دو سـال قبل 
خـود را اصـالح کنـد، ایـن اصـاًل خجالـت آور نیسـت و 
اتفاقـًا شـجاعانه و کارآمد نیز هسـت. این یعنـی پویایی، 
یعنی دانشـگاهی کـه بنا بر تغییـرات و نیازهـای جامعه 
تغییـر  و  می کنـد  به روزرسـانی  را  خـود  برنامه هـای 

می دهـد تـا نیـاز جامعـه را مرتفـع سـازد.
درس  بـرای  آموزش وپـرورش  موجـود،  شـرایط  در 
تربیت بدنـی می توانـد اسـتانداردهایی را در نظـر بگیرد؛ 
اسـتانداردهایی کـه نیـاز به تهیه و تدوین نـدارد و حاضر 
و آمـاده اسـت و در همـه جـای جهـان از آن اسـتفاده 
در  تربیت بدنـی  معلـم  بـه  را  اختیـار  ایـن  و  می شـود 

مـدارس واگـذار می کننـد.
در آن سـو اگـر دانشـگاه می خواهـد معلـم تربیت بدنی 
پـرورش دهـد، بایـد سـه محـور را در نظر بگیـرد، یعنی 
معلـم تربیت بدنـی ما باید دارای سـه قابلیـت و خاصیت 
باشـد: اول اینکـه توانایی برنامه  ریزی داشـته باشـد )چرا 
کـه دیگـر وزارتخانـه ای نیسـت کـه برایـش برنامه ریزی 
کنـد و شـخصًا بایـد ایـن موضـوع را انجـام دهـد(، دوم 
اینکـه توانایـی اجرا داشـته باشـد و سـوم اینکـه توانایی 
تجزیـه  و تحلیـل داشـته باشـد. درواقـع معلمـی که این 
سـه مؤلفـه را داشـته باشـد، دیگـر نیـازی بـه برنامـه  
نـدارد و تنهـا کافـی اسـت اسـتانداردها و نیـاز جامعه را 
در اختیـار وی قـرار دهیـم تـا بـا تلفیـق این سـه مؤلفه 
بـه تربیـت دانش آمـوزان کیفـی بپـردازد. در ایـن میـان 
آموزش وپـرورش نیـز بایـد سیسـتم ارزشـیابی خـود را 
مـورد بازبینـی قـرار دهـد تـا انگیـزة الزم بـرای فعالیت 
دلسـوزانة معلمـان تربیت بدنـی نیـز فراهم شـود. دوره و 
زمـان ایـن تحـول فرارسـیده و امکانات و نیروی انسـانی 
تحصیل کـرده نیـز در جامعـه موجـود اسـت. بـا یـک 
الگوبرداری از کشـورهای موفـق در این زمینه، اآلن وقت 
آن اسـت کـه حرکـت به سـوی یـک هدف کیفـی و یک 
رسـالت بـزرگ کـه درواقـع تغییـر در نگرش و سیسـتم 

آموزشـی اسـت آغاز شـود.
دکتـر اميـر حسـينی: از نقطه نظـرات مطرح شـده 
تشـکر  خیلـی  و صاحب نظـر  محتـرم  اسـاتید  توسـط 
می کنم. توانمندسـازی معلمان نیازمند بازنگری اساسـی 
در برنامه هـای آموزشـی اسـت تـا مـا بتوانیم بـا نیازهایی 
کـه امـروزه دانش آموزان در مـدارس دارند، آنـان را طوری 
تربیـت کنیم که بـه تعبیر سـبک زندگی فعـال بپردازند 
و از تـالش و شـاد بودن و یادگیـری مهارت های اجتماعی 
لـذت ببرنـد و در ایـن زمینه کوشـش کنند کـه این مهم 

نیـاز به بازنگـری در آمـوزش، برنامه و اجـرا دارد.



دكتر حمـيد رجبي
استاد دانشگاه خوارزمي

اشاره
هرچنـد هـدف اولیـه از فعالیت هـاي جسـماني در دوران كودكـي، كمـك بـه 

تندرسـتي كودك و رشـد متعادل همة ابعاد جسماني و رواني اوست، ولي 
خواسـته یا ناخواسـته، مسـیر قهرماني در ورزش نیز از همین مراحل 
كودكـي بنا گذاشـته مي شـود و همین موضوع رسـالت معلـم ورزش 
را دوچنـدان مي كنـد تـا ضمن ارتقاي سـطح تندرسـتي جسـماني 
و روانـي كـودكان دبسـتاني، مقدمـات قرارگیـري در مسـیر ورزش 
قهرمانـي بـراي كـودكان بـا اسـتعداد را فراهـم آورد. در حقیقـت، 
موفقیت هـاي ورزشـي حاصـل پیـروي از برنامه هـاي تمرینـي 
بلندمـدت اسـت كـه در طي آن ها بـدن و ذهن براي رسـیدن به 

اوج عملكـرد آمـاده مي شـود. مراحـل آغازین این راه طوالني سـن 
ورود به مدرسـه )6 سـالگي( تا 11 سـالگي اسـت. براي پشـت سـر 

گذاشـتن موفقیت آمیـز این مرحلـه، مربیاني كه بـراي كار با كودكان 
تخصـص الزم را دارنـد و معلمـان ورزشـي كـه ضمن برخـورداري از 
دانـش الزم، صاحـب خالقیـت و ذوق باشـند، بهتریـن گزینـه در 
ایـن دوران طالیـي هسـتند. در ایـن دوران، كـودكان بایـد بـراي 
بهینه سـازي پیشرفت ورزشـي و پایه ریزي آمادگي عضالني، عصبي 
و قلبـي خـود به سـوي بازي هـاي حركتي و حضـور در فعالیت هاي 
حركتي گوناگون )توسـعة همه جانبه( تشویق شـوند. از سوي دیگر، 
سـپردن كـودكان بـه مربیان حرفه اي و شـروع زودهنـگام تمرینات 
تخصصـي بـدون اینكه پایة مناسـبي شـكل گرفته باشـد، مي تواند 
عواقـب جسـماني و روانـي ناگـوار داشـته باشـد. در مقالـة حاضـر، 
اهمیت توسـعة همه جانبـه در مرحلة آغازین ورزش كـودكان مورد 
توجـه قـرار مي گیـرد و مؤلفه هایـي كـه در ایـن دوران بایـد روي 
آن ها تأكید شـود، اشـاره خواهد شـد. همچنیـن ویژگي هاي معلم 
ورزش بـراي آنكـه بهتریـن گزینـه براي مدیریـت این دوره باشـد، 

مي شـود. ارائه 

كليدواژه هـا: ورزش، پیشـرفت ورزشـي، معلـم ورزش، ورزش 
قهرمانـي، تمریـن بلندمدت

رساني اطالع 
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مراحـل پيشـرفت ورزش قهرمانـي، 
برنامـة تمرينـي بلندمدت

ورزش  سـامان دهي  در  موجـود  سـوابق  مـرور 
قهرمانـي و اسـتعدادیابي و اسـتعدادپروري، نشـان 
مي دهد كه در اكثر كشـورهاي پیشـرفته یك نظام 
چندمرحلـه اي بـراي شـروع ورزش و تكامل گام به 
گام بـراي رسـیدن به اوج عملكرد وجـود دارد. یكي 
از متداول تریـن نظام هـاي برنامة تمریني بلندمدت 
كـه از سـنین آغازیـن ورود بـه آمـوزش رسـمي 
)مدرسـه( شـروع مي شـود، شـامل چهار مرحله به 

این شـرح اسـت:
الف. دورة آغازین )6 تا 10 سالگي(؛

ب. دورة شكل گیري ورزشي )11 تا 14 سالگي(؛
ج. دورة تخصصي سازي )15 تا 18 سالگي(؛

د. دورة اوج عملكرد ورزشي )19 سال و باالتر(.
بدیهـي اسـت سـنین گفته شـده بـراي هریك از 
ایـن دوره هـا تقریبـي اسـت و تنهـا به عنـوان یـك 
الگـو بایـد در نظـر گرفتـه شـود. بـراي مثال سـن 
تخصصي سـازي در رشـتة ژیمناسـتیك و شـیرجه 
مهارت هـاي  و  خالقانـه  حـركات  نیازمنـد  )كـه 
حركتـي پیچیده و درجـة باالیـي از انعطاف پذیري 
هسـتند( پایین تـر از فوتبـال و تنیـس اسـت. در 
شـكل 1 ایـن مراحل به طـور خالصه نمایـش داده 

شـده اند.

رويكرد دوگانـه به برنامه هاي تمريني 
بلندمدت

برخـي از متخصصـان حـوزة علـم ورزش از ایـن 
فلسـفه و رویكـرد حمایـت مي كننـد كـه سـنین 
یـك  در  تمریـن  بـراي  زمـان  بهتریـن  كودكـي 
رشـتة ورزشـي خاص اسـت و علم فیزیولـوژي نیز 
بـراي تسـریع سـازگاري هاي فیزیولوژیكـي از این 
فلسـفه )ویژه سـازي( حمایـت مي كنـد. هرچنـد 
ایـن رویكـرد منطبق بـا نتایج زودرس و پیشـرفت 
چنیـن  عواقـب  از  امـا  اسـت،  ورزش  در  سـریع 
رویكـردي چشم پوشـي مي شـود. در ایـن رویكرد، 
سـازگاري هاي سـطحي و عینـي بـه سـرعت ارتقا 
مي یابنـد و نتایـج ورزشـي نسـبت به سـن كودك 
برجسـته ترند. بـه هـر حـال، ایـن پیشـرفت روي 
پایه هـاي لـرزان و سسـت بنـا مي شـود كـه امكان 
فـرو ریختن دارد. این پیشـرفت تك بعدي همراه با 
اختالل در رشـد هماهنگ جسماني، فیزیولوژیكي 
و روانـي اسـت كـه از ضروریـات ارتقـاي كارایـي 
جسـماني و تندرستي همه جانبة جسـمي و رواني 
هسـتند. ایـن موضـوع ممكـن اسـت حتـي باعث 
شـود یك جوان با اسـتعداد هرگز بـه ظرفیت هاي 

بهینـة خـود در محیـط ورزش نرسـد.
در رویكـرد ورود زودهنـگام كـودك بـه ورزش 
قهرمانـي، كودك و والدین او رؤیـاي قهرماني را در 
سـر مي پروراننـد )هرچنـد نگـرش و فهـم قهرمان 
از نظـر كـودك و والدیـن او متفـاوت اسـت( و اگـر 
بنـا بـه دالیـل متعـدد درونـي و بیروني )نداشـتن 
اسـتعداد ورزشـي، متفاوت بودن سـن بیولوژیكي، 
عـدم اطالع از تغذیـة ورزش قهرماني، آسـیب هاي 
ورزشـي و ...( این مسـیر با موفقیت همراه نباشـد، 
شكسـت اجتماعـي بزرگـي بـراي كـودك ایجـاد 
مي كنـد كه ممكن اسـت در سـالمت روانـي آیندة 
او و موفقیت هـاي اجتماعـي دیگـر او اختالل ایجاد 
كنـد. برخـي مواقـع پـدران و مادرانـي كـه رؤیاي 
قهرمانـي و شـهرت را بـراي فرزنـد خـود در سـر 
مي پروراننـد ایـن اشـتباه را مي كنند كـه از مربیان 
حرفـه اي بـراي تمریـن فرزنـد خردسـال خـود در 
مراحـل آغازیـن ورود بـه ورزش بهـره مي برنـد، در 
صورتـي كـه بـراي طـي كـردن موفقیت آمیـز این 
مرحلـة آغازیـن، مربیاني كه بـراي كار بـا كودكان 
و همچنیـن  كرده انـد  را طـي  دوره هـاي خـاص 

شكل 1. الگوي سلسله مراتبي براي تمرين بلندمدت ورزشي

ورزشکاران خردسال

خردسالی

بزرگسال
عملکرد باال

تمرينات تخصصی

رشد چند جانبه

براي طي كردن 
موفقيت آميز اين 
مرحلة آغازين، 
مربياني كه براي 
كار با كودكان 
دوره هاي خاص 
را طي كرده اند و 
همچنين معلمان 
ورزش پايه، بهتر 
از مربيان حرفه اي 
هستند
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از مربیـان حرفـه اي  بهتـر  پایـه،  معلمـان ورزش 
. هستند

در مقابـل ایـن رویكرد، فلسـفه و نگاه توسـعه اي 
و  كـودكان  پایـه اي  مهارت هـاي  بـر  همه جانبـه 
قالـب  در  بـدن  همه جانبـة  تعـادل  و  هماهنگـي 
بازي هـاي مفـرح و فراگیـري مهارت هـاي مختلف 
ایـن  در  مي كنـد.  تأكیـد  جابه جایـي  و  حركتـي 
رویكـرد، هنگامـي كه پیشـرفت حركتي كـودك و 
بـه عبارتـي سـواد حركتـي و جسـماني كـودك به 
سـطوح قابـل قبولي برسـد، كـودك یا نوجـوان به 
مرحلـة دوم پیشـرفت ورزشـي، یعنـي ورود به یك 
رشـتة ورزشـي خـاص یـا تمركـز روي آن هدایـت 

مي شـود.
گوناگـون  حركتـي  فعالیت هـاي  بـه  پرداختـن 
به عنـوان یك رویكـرد منطقـي در ورزش كودكان، 
ایـن برتـري را نسـبت به شـروع زودهنـگام ورزش 
جسـمي  و  ذهنـي  سـالمتي  كـه  دارد  قهرمانـي 
ورزش  اول  )شـرط  مي كنـد  تضمیـن  را  كـودك 
كودكـي( و كیفیـت باالتـر زندگـي در دوران بعدي 
را بـراي او رقـم خواهـد زد، چـون در ایـن رویكـرد 
هیـچ انتظـاري از كـودك غیـر از حضـور فعـال در 
فعالیت هـاي حركتـي پایـه و بازي هـاي نشـاط آور 
نیسـت. در حقیقـت، هـدف توسـعة همه جانبـه در 
ایـن دوران، بهبـود سـازگاري هاي عمومـي بـدون 

تحمـل فشـارهاي تمرینـي زیاد اسـت.
باید توجه داشـت كه دورة توجه در سـنین 6 الي 
10 سـالگي كوتـاه اسـت و در ایـن دوران كـودكان 
عمل گـرا هسـتند. بنابرایـن ضمـن توجه بـه چهار 
اصل اساسـي تمریـن در ورزش كودكي، یعني اصل 
توسـعة همه جانبـه، اصـل مشـاركت فعـال، اصـل 
تنـوع و اصـل نشـاط كـه بایـد چارچـوب طراحـي 
برنامه هـاي حركتـي كـودكان باشـد، پنـج قابلیت 
بازي هـاي  و  برنامه هـاي حركتـي  نیـز در  اصلـي 
تعدیل شـده بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. ایـن 
قابلیت هـا عبارت انـد از: انعطاف پذیـري، هماهنگي، 
تعـادل، خالقیـت و اخالق مـداري. در ایـن راسـتا 
مي تـوان از انواع حركات پایـه و بازي گونة مهارت هاي 
ضربـه به توپ، حمـل، دریافت و پرتاب تـوب، انواع 
طناب بازي هـاي انفـرادي و گروهـي، انـواع حركات 
هماهنگـي اندام ها و چشـم و انواع حـركات تعادلي 

و ... اسـتفاده كرد.

بازي هـاي بومـي محلي، گزينـــه اي 
مناسـب در دوره آغازيـن ورزش

یكـي از مجموعـه فعالیت هاي حركتـي از جنس 
بـازي كـه مي توانـد مورد اسـتفادة معلمـان ورزش 
مـدارس، به ویـژه در دورة پایه قرار گیـرد. بازي هاي 
بومـي محلـي اسـت. بازي هـاي بومي محلـي تنوع 
حركتـي زیـادي دارنـد و بـراي توسـعة همه جانبة 
ورزشـي در مدارس حتـي در كوچك ترین فضاهاي 
مدرسـه قابـل اجـرا هسـتند. ایـن بازي هـاي پویـا 
آماده سـازي  فعالیت هـاي  از  برخـورداري  ضمـن 
عمومـي، تعـادل، زمان واكنـش سـاده، جهت یابي 
فضایـي، درك موقعـــیت و آگاهـــي از بــــدن، 
هماهنگـي چشـم و دسـت و هماهنگـي اندام ها را 
بـه چالـش مي كشـند كـه مهم تریـن قابلیت ها در 
مراحـل آغازیـن ورود بـه ورزش و تضمین كننـدة 
ورزشـي  بعـدي  دوران  در  آینـده  پیشـرفت هاي 
اسـت. ایـن مجموعـه بازي هـا ضمن تقویـت قواي 
و  ظریـف  مهارت هـاي  در  حركتـي  و  جسـماني 
درشـت، بـه خالقیت هـاي ذهنـي كـودكان نیـز 
كمـك مي كنـد. بنابرایـن، معلـم ورزش موفق باید 

خـود را بـه دانـش ایـن بازي هـا مسـلح كند.

خالصه
توجه به سـالمت جسـماني و حركتي كـودكان، 
بـا  امـا  اولیـه در ورزش كودكـي اسـت،  اولویـت 
توجـه به اینكـه اولیـن مرحلة برنامه هـاي تمریني 
دوران  از  نیـز  قهرمانـي  ورزش  بـراي  بلندمـدت 
كودكـي شـروع مي شـود، ویژگي هاي ایـن مراحل 
آغازیـن بـراي ورود بـه ورزش قهرمانـي نیـز بایـد 
مـورد توجـه ورزش كودكـي قـرار گیـرد. توجـه به 
اصـل توسـعة همه جانبـه و اسـتفاده از بازي هـاي 
بومـي و سـنتي كه داراي نشـاط، تنـوع و خالقیت 
كافـي باشـند، انتخـاب هوشـمندانه اي بـراي دورة 
آغازیـن ورزش كودكـي بـا هدف قهرمانـي خواهد 
بـود. بـا توجه بـه اینكه مجموعـة ایـن دانش ها در 
متخصصـان تربیت بدنـي وجـود دارد، شـروع دورة 
آغازیـن ورزش قهرماني از حیاط مدرسـه و توسـط 
معلمان ورزش خالق دوران پایه، گزینه اي مناسـب 
و ایمن تـر از سـپردن كودكان شـكننده بـه مربیان 

متخصـص در ورزش قهرمانـي خواهـد بود.
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اشاره
از جملـه عالقه هـای  و جـذاب  متنـوع  و سـرگرمی های  بـازی 
دانش آمـوزان در زندگـی روزمره و از جمله در فعالیت های آموزشـی 
و تفریحـی اسـت به گونـه ای کـه بیشـتر یادگیری هـای مربـوط بـه 
مهارت هـای زندگـی و تأمین سـالمت جسـمانی و روحـی آن ها در 
حیـن انجـام بـازی رخ می دهـد. یکـی از بازی هـای بومـی و محلی 
جـذاب کـه در قالـب گروه هـای دونفـره و بیشـتر قابـل اجراسـت و 
می توانـد حـواس دانش آمـوزان را درگیـر فعالیـت بدنـی و تمریـن 
مهارت هـای مختلـف کند، بازی »دوز، تاپ« اسـت کـه قابلیت اجرا 
در محیط هـای مختلـف از جمله مدرسـه، اردو، خانـه و ... را دارد. در 

ایـن مقالـه نحـوة اجـرای این بـازی ارائه می شـود.

1. ایـن بـازی جـذاب می توانـد در قالـب دو یا چند گـروه تک نفره 
یـا بیشـتر اجـرا شـود و البته هر چـه تعـداد اعضای گروه ها بیشـتر 
باشـد، پیچیدگـی و خالقیـت و در نتیجـه جذابیـت بـازی بیشـتر 

خواهد شـد.
2. ایـن بـازی و سـرگرمی در خانـه و مدرسـه و محیط هـای دیگر 
بـه آسـانی و بـا توجه بـه امکانات سـادة محیط مانند: سـنگ، برگ 

رساني اطالع 

مصطفی سهرابلو
دبیر علوم تجربی متوسطة اول، شهرستان بیجار
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درخـت، چـوب، موزاییک هـای کـف حیـاط مدرسـه و ... قابـل 
اجراست.

3. نحـوة اجـرای بـازی بدین صـورت اسـت کـه هـر گـروه بـا 
مشـورت اعضـا و بـا مشـاهدة دقیق و بررسـی محیط اطرافشـان، 
بـرای خـود، شـکل و عالمـت خاصـی را در نظـر می گیرنـد و بـه 
گـروه مقابـل هـم اعـالم می کننـد و نشـان می دهند. سـپس هر 
گـروه بـه نوبت در مدت زمان معین و در محدودة مشـخص شـده 
بایـد عالمـت خـاص خودشـان را با اسـتفاده از وسـایل و اشـیای 
موجـود در محیـط اطرافشـان مثـاًل تکـه چوب هـا، سـنگریزه ها، 
آجرها، سـرامیک ها و موزاییک های حیـاط و ... در جاهای مختلف 
طـوری بـه نمایـش بگذارنـد کـه تا حـد امـکان، گروه هـای دیگر 
نتواننـد آن هـا را پیدا کنند. اما گروه مقابل باید در زمان مشـخص 
بـه یافتن و کشـف هر چـه بیشـتر آن عالمت ها در البه الی اشـیا 

و وسـایل بپردازنـد و امتیاز کسـب کننـد )تصویر 1(.

بـرای مثـال اعضـای یکـی از گروه هـا سـعی می کننـد با کمک 
پنـج عـدد سـنگریزه، عالمـت مخصـوص خودشـان را در داخـل 
حیـاط مدرسـه طـوری طراحـی کنند که گـروه مقابـل به راحتی 

نتواننـد آن هـا را تشـخیص دهنـد )تصویر 2(.

٭٭٭
نکتـة 1: در همـة حالت هـا شـکل اصلـی عالمـت گـروه نبایـد 

تغییـر کند.
نکتـة 2: امکان دارد گروه بتواند مشـابه عالمت گروه مقابل را در 
محیط کشـف کند که حتی گروه مقابل از آن بی خبر باشـند، اما 
چون شـبیه عالمت آن هاسـت امتیاز خواهد داشـت؛ مثاًل عالمت 
یـک گـروه دایره باشـد و گـروه مقابـل، چرخ هـای دوچرخة یکی 
از بچه هـا را کـه شـکل دایـره هسـتند نیـز ببینند و اعـالم کنند، 
در ایـن صـورت برایشـان امتیاز خواهد داشـت. ایـن ویژگی باعث 
می شـود گروه هـا هنـگام تعیین عالمتشـان به محیط اطرافشـان 
دقـت کافـی داشـته باشـند و البتـه در افزایـش خالقیـت اعضای 

گروه هـا و جسـت وجوگری آن ها تأثیر بسـیار خواهد گذاشـت.
در پایـان، بایـد دانسـت کـه ایـن بـازی جـذاب نیـاز بـه دقـت، 
خالقیـت، تحـرک و هماهنگی اعضـا دارد و در صورت برنامه ریزی 
جذابیـت  مدرسـه،  ماننـد  مختلـف  محیط هـای  در  مناسـب 
زیـادی بـرای دانش آمـوزان در پـی دارد و بیشـتر حـواس آن هـا و 
خالقیتشـان را بـه چالـش می کشـد. ایـن بـازی جالـب می تواند 
بـرای افراد مختلـف به ویـژه دانش آمـوزان در دوره هـای ابتدایی و 

متوسـطه مناسـب باشد.

يکی از بازی های 
بومی و محلی 
جذاب که در 

قالب گروه های 
دونفره و بيشتر 
قابل اجراست و 
می تواند حواس 
دانش آموزان را 

درگير فعاليت بدنی 
و تمرين مهارت های 

مختلف کند، بازی 
»دوز، تاپ« است
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دکتر محمدحسين عليزاده، 
استاد دانشگاه تهران

اشاره
انسـانی هـر کشـور  از سـرمایه های  دانش آمـوزان بخشـی 
به شـمار می رونـد کـه دوره ای از عمـر خـود را در محیط هـای 
آموزشـی مدرسـه سـپری می کننـد. دانش آمـوزان عـالوه بـر 
مسـائل آموزشـی در مدرسـه تحت تعلیم و تربیت جسـمانی 
و رشـد مهارت هـای پایـه نیـز قـرار می گیرنـد ]1[. ورزش و 
تربیت بدنـی نقـش ارزنـده ای در حفـظ سـالمت و تندرسـتی 
تربیت بدنـی یـک  دارد ]2[.  دانش آمـوزان در سـنین رشـد 
فرایند آموزشـی اسـت که در آن از فعالیت جسـمانی به عنوان 
راهـی بـرای کمک بـه دانش آمـوزان به منظور کسـب مهارت، 
آمادگـی، دانـش و نگـرش مثبـت در راسـتای رشـد مطلوب، 
کسـب سـالمت عمومی و به حداکثر رسـاندن فرصت ها برای 

اجـرای فعالیت هـای بدنـی اسـتفاده می شـود ]3[.

کليدواژه ها: آسـیب های ورزشـی، دانش آمـوزان، نرخ بروز 
آسـیب، محیط آموزشی، مدرسـه، مطالعات همه گیرشناسی

رساني اطالع 
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تربيت بدنی يک 
فرايند آموزشی است 

که در آن از فعاليت 
جسمانی به عنوان 
راهی برای کمک 
به دانش آموزان 
به منظور کسب 

مهارت، آمادگی، 
دانش و نگرش 

مثبت در راستای 
رشد مطلوب، کسب 

سالمت عمومی و 
به حداکثر رساندن 

فرصت ها برای اجرای 
فعاليت های بدنی 
استفاده می شود

به نظر می رسـد که بخش قابل توجهی از رشـد 
کـودکان تحت تأثیـر تغییـرات محیط آنان باشـد. 
بارزتریـن مشـخصة عصر حاضر پیشـرفت سـریع 
فّنـاوری بـوده کـه حاصـل آن کم تحرکـی اقشـار 
مختلـف بـوده اسـت. در ایـن میـان دانش آموزان 
در معـرض خطـر بیشـتری هسـتند و وزن زیـاد 
پدیـدة  ایـن  زودهنـگام  نتایـج  از  بی تحرکـی  و 
اجتماعـی عصـر حاضـر به حسـاب می آینـد. برای 
مقابلـه بـا ایـن مشـکالت، ورزش و فعالیـت بدنی 
دو راهـکار مهـم و قابل توجه از سـوی متخصصان 
علـوم ورزشـی اسـت کـه بـرای صیانـت از مـردم 
به ویـژه کـودکان، نوجوانـان و جوانـان دانش آمـوز 
ایـن راهـکار تخصصـی  امـا  پیشـنهاد می شـود. 
نیـز دربردارنـدة مشـکالتی از جملـه آسـیب های 
ورزشـی اسـت که نیاز بـه مراقبت های ویـژه دارد 
و در غیـر ایـن صـورت، دانش آمـوزان را بـا ناراحتی 
جسـمی و روحـی و خسـارات و هزینه های غیرقابل 

جبـران مالی روبـه رو می کنـد ]2[.
یافته هـای علمـی نشـان می دهد که مشـارکت 
بـه  فعالیت هـای ورزشـی در همـة کشـورها  در 
میـزان قابـل توجهـی افزایـش یافتـه اسـت ]3 و 
4[. نتیجـة مطالعـه ای در هلند نشـان داده اسـت 
کـه مشـارکت در فعالیت های ورزشـی در سـنین 
دانش آمـوزی در باالترین سـطح قرار گرفته اسـت 
]6[. اتخاذ سیاسـت هایی که به مشـارکت بیشـتر 
دانش آمـوزان در فعالیت هـای ورزشـی انجامیـده 
اسـت، محدود به چند کشـور نیسـت و مسئوالن 
تـالش می کننـد تـا کـودکان بیشـتر از هـر زمان 
دیگـر در فعالیت های ورزشـی شـرکت کنند ]5[. 
ایـن رونـد رو بـه رشـد شـرکت در فعالیت هـای 
جسـمانی نگرانـی بـروز آسـیب دانش آمـوزان را 
بیـش از گذشـته افزایش داده اسـت و متخصصان 
به دنبـال یافتـن راهکارهای مناسـب بـرای مقابله 

بـا ایـن پدیده اند.
شـاید اولین گام در راه پیشـگیری از آسیب های 
ورزشـی، بررسـی میـزان بروز و شـیوع آسـیب ها 
باشـد. بـه بیـان دیگـر تـا زمانـی کـه اطالعـات 
از میـزان بـروز آسـیب دانش آمـوزان در  متقـن 
اختیار نداشـته باشـیم تصمیم سـازی در خصوص 
و  بـود  نخواهـد  کارسـاز  آسـیب،  از  پیشـگیری 
خواهـد  گمـان  و  حـدس  براسـاس  پیشـنهادها 
بـود ]7[. در حـال حاضـر تمامـی دانش آمـوزان 

حداقـل یـک بـار در هفتـه در کالس تربیت بدنـی 
شـرکت می کننـد. به عـالوه آنـان در فعالیت هـای 
متنوعـی نظیـر کالس هـای فـوق برنامـة ورزش، 
فعالیـت زنگ هـای تفریـح و فعالیـت در کانون ها، 
باشـگاه ها یـا تیم هـای ورزشـی شـرکت می کنند 
کـه همیـن امـر خطـر ابتـال بـه آسـیب آنـان را 
افزایـش می دهـد ]2[ و ضرورت ارائـة راهکارهای 

پیشـگیری را بیشـتر می کنـد.

در مطالعات همه گیرشناسـی آسیب های ورزشی، 
میـزان نـرخ بروز آسـیب ها محاسـبه می شـود که 
ایـن نـرخ براسـاس سـاعت فعالیـت  دانش آموزان 
محاسـبه خواهد شـد. از این رو مشـاهده می شود 
کـه هر چـه میـزان سـاعت فعالیـت دانش آموزان 
بیشـتر باشـد خطـر ابتـالی آنـان به آسـیب های 
ورزشـی بیشـتر خواهـد بـود. مفهـوم ایـن نـوع 
مطالعـات ممانعـت از ورزش دانش آموزان نیسـت 
تـا آنـان از خطـر آسـیب در امـان باشـند، بلکـه 
تـالش مربیان، والدین و دسـت اندرکاران اسـت تا 
بـا آگاهـی کامـل، دانش آمـوزان را در عرصه هـای 
مختلـف فعالیت هـای ورزشـی مشـارکت دهنـد 
به گونـه ای کـه آن فعالیـت بـه حادثـه ای نینجامد 
کـه باعث غیبـت بیش از یـک روز از تمرین یا لغو 
مسـابقة دانش آمـوز ورزشـکار بشـود یا بـه کمک 
پزشـک نیـاز پیدا کنـد. از این رو حادثه ای شـدید 
اسـت کـه روزهـای غیبـت پـس از آن طوالنـی 

باشد. 

تاکنـون تصـور بـر ایـن بـوده کـه شکسـتگی 
شـدیدترین نـوع آسـیب اسـت کـه دانش آمـوزان 
ورزشـکار بـه آن مبتال می شـوند، زیرا شکسـتگی 
موجـب نگهداری عضو در گچ بـرای مدت طوالنی 
اسـت و امـکان حضـور دانش آمـوز آسـیب دیده را 
بـه  شـدت محدود یـا ناممکـن می کند. براسـاس 
شاخــص مطالعـــات همه گیرشــناسی، حادثـه 
یـا آسـیبی شـدید تلقـی می شـود کـه موجـب 
دوری ورزشـکار از صحنه هـای ورزشـی و فعالیت 
جسـمانی در تمریـن یـا مسـابقه شـود. بـه بیـان 
دیگـر، آسـیبی ضعیـف یـا ناچیـز تلقی می شـود 
کـه کمتـر از 3 روز مانـع از حضـور دانش آمـوز در 
فعالیت هـای ورزشـی شـود. در همیـن راسـتا اگر 
مـدت زمـان دوری از میادین ورزشـی کمتـر از 7 
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روز باشـد آن آسـیب متوسـط و چنانچه بیشـتر از 
27 روز باشـد آن آسـیب شـدید به حسـاب می آید 
بنابرایـن مدت حضـور دانش آمـوزان در فعالیت ها 
بایـد مـورد توجه باشـد تـا میـزان جراحـت آنان. 
شـاید دانش آمـوزی از ناحیـة دسـت آسـیب دیده 
ورزش هایـی  در  وی  فعالیـت  مانـع  امـا  باشـد، 
رو  ایـن  از  نباشـد.  فوتسـال  یـا  فوتبـال  ماننـد 
یـا فوتسـال آسـیب  آسـیب مذکـور در فوتبـال 
شـدید تلقـی نمی شـود، چـون اجـازة شـرکت در 
تمریـن و مسـابقه را دارد، امـا همین آسـیب برای 
ورزشـکاران والیبـال یـا بسـکتبال شـدید تلقـی 
می شـود که باعـث می شـود آنان بـرای مدت های 

زیـاد از تمریـن و مسـابقه دور بماننـد.

همچنین مطالعات همه گیرشناسـی آسـیب های 
ورزشـی می توانـد اطالعات جامعـی را در خصوص 
نوع آسـیب در اختیار جامعه قرار دهد. آسیب های 
ورزشـی در شـکل های مختلف مانند آسـیب بافت 
نـرم )عضـالت، وترهـا، رباط هـا و پوسـت(، بافـت 
سـخت )اسـتخوان ها( یـا مفاصـل ظاهر می شـود. 
چنانچـه در ورزشـی مانند فوتبال مشـخص شـود 
که عضلة سه سـر پشـت ران )همسترینگ( بیشتر 
از سـایر عضـالت انـدام تحتانـی مبتـال به آسـیب 
می شـود، بایـد نسـبت بـه راهکارهای پیشـگیری 
از آن ماننـد توصیـة تمرین هـای متفـاوت اقـدام 
کـرد تـا میـزان بـروز آسـیب در ایـن ناحیـه را 
کاهـش داد. بـدون مطالعـات همه گیرشناسـی از 
آسـیب پذیری ایـن ناحیـه از بـدن در بازیکنـان 
فوتبـال کماکان تمرینات عمومی از سـوی مربیان 
و ورزشـکاران دنبـال می شـود کـه موجـب ابتالی 
مجـدد ورزشـکاران بـه آسـیب و حتـی افزایـش 
آن می شـود، حـال آنکـه ارائـة تمرینـات متفـاوت 
می توانـد نقـش مؤثـری در پیشـگیری از آسـیب 

عضالت سه سـر پشـت ران داشـته باشـد.
از جملـه دسـتاوردهای مطالعات همه گیرشناسـی، 
آشـنایی با سـازوکار یا مکانیسـم بروز آسـیب اسـت. 
مکانیسـم بـروز آسـیب نیـز از شـاخص های مهـم 
مطالعات همه گیرشناسـی آسـیب های ورزشی است. 
دانش آمـوزان دختـر و پسـر ورزشـکار بـا روش هـای 
مختلـف دچار آسـیب می شـوند که آشـنایی بـا این 
سـازوکارها امکان ارائة توصیه های پیشگیری از آسیب 
را امکان پذیـر می سـازد. بـرای مثـال در بـروز آسـیب 
ربـاط صلیبی خلفـی )ACL( یکـی از عوامل مهم، 

نحـوة فـرود ورزشـکار اسـت که فشـار زیـادی را 
بـه انـدام تحتانـی وی به ویـژه زانـو وارد می کنـد. 
آمـوزش نحوة فرود نقش بسـزایی در پیشـگیری 
دانش آمـوزان  خلفـی  صلیبـی  ربـاط  آسـیب  از 
دارد.  ورزشـکار  دختـر  دانش آمـوزان  به ویـژه 
دختـران دارای زانوی ضربدری بیشـتری نسـبت 
بـه پسـران هسـتند کـه علـل مختلفـی از جمله 
میـزان پهنـای لگـن دختـران نسـبت به پسـران 
دارد. ایـن وضعیـت آناتومیکـی احتمـال ابتـالی 
دختـران دانش آمـوز ورزشـکار را به آسـیب رباط 
صلیبـی خلفـی بـه میـزان 6 تـا 8 برابر بیشـتر از 
پسـران می کنـد. زانـوی ضربـدری دختـران در 
هنـگام فـرود امـکان کنتـرل مناسـب را بـر اندام 
تحتانـی کاهـش می دهـد و فشـار بـر سـاختار 
نگهدارنـدة زانـو را فزاینـده می کنـد کـه همیـن 
سـازوکار آسـیب زانـوی دختـران را رقـم می زند 
]8[. دسـتیابی بـه ایـن یافتـه بیانگـر آن اسـت 
کـه در ارائـة برنامه هـای تمرینـی دختـران بایـد 
مالحظـات خاصـی را اعمال کرد تـا آنان مبتال به 
آسـیب زانو نشـوند و میزان صدمـه در این ناحیه 

یابد. کاهـش 
بـا تکیـه بـر یافته هـای ناشــــی از مطالعـات 
همه گیرشناسـی، امـکان دسترسـی بـه اطالعـات 
دقیـق از شـاخص های مهـم فراهـم می شـود. این 
اطالعات برای گروه سـنی دانش آموزان ورزشـکار 
بسـیار حیاتـی و مهم اسـت، زیـرا آنـان در دوران 
رشـد خـود نیازمنـد مراقبـت خـاص هسـتند تـا 
داشـته  را  آسـیب  بـدون  ورزشـی  فعالیت هـای 
باشـند و آینـده ای مطمئـن همراه بـا موفقیت در 
صحنه هـای قهرمانـی را تجربـه کنند. عـدم توجه 
الزم بـه راهکارهای پیشـگیری مبتنی بر مطالعات 
زندگـی  ورزشـی  آسـیب های  همه گیرشناسـی 
دانش آمـوزان را پـر از خطر کرده اسـت به گونه ای 
کـه به جای بهره گیـری از دوران نوجوانی و جوانی 
کـه مملـو از تندرسـتی، شـادابی و توانایی اسـت، 
بـروز آسـیب زندگـی آنـان را همراه بـا هزینه های 
سرسـام آور، درد فزاینـدة جسـمانی، معلولیـت و 
خداحافظـی زودهنـگام از فعالیت هـای ورزشـی 
می کنـد. همان گونـه کـه اشـاره شـد یافته هـای 
مواضـع  همه گیرشناسـی  مطالعـات  از  برگرفتـه 
خطـر را آشـکار می سـازد تـا معلمـان و مربیـان 
از  پیشـگیری  به منظـور  را  الزم  پیش بینی هـای 

آسـیب های دانش آمـوزان تهیـه کننـد.
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همه گیرشناسـی آسـیب های ورزشـی 
پژوهشـگاه  ایـران.  دانش آمـوزان  و 

علـوم ورزشـی.
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امیرمحمد حسینی

گفت و گو

اشاره
دکتر حسين مجتهدی سال 1336 در مياندوآب متولد 
شده و نزديک 30 سال است که در اصفهان سکونت 
دارد. وقتی انقالب اسالمی پيروز شد، چند واحد درسی 
تا فارغ التحصيل شدن از مدرسة عالی ورزش کم داشت، 
همين شد که بعد از انقالب تحصيالت تربيت بدنی خود 
را تا مقطع دکتری ادامه داد و برای تدريس از مدرسه به 
دانشگاه رفت. دکتر حسين مجتهدی مصداق دقيق کلمة 
پيش کسوت است و می شود مدت ها پای صحبت هايش 
نشست. او که امروز استاد بازنشستة دانشگاه و مربی 
شدن  شناور  خاطرات  اولين  از  شناست  بين المللی 
در رودخانة زرينه رود تا سال هايی سخن می گويد که 

تربيت بدنی به مثابة يک علم وارد ايران شد.

شما ساکن اصفهان هستيد، اما گفتيد که در مياندوآب 
متولد شديد.

بله. پدرم اهل آستارا و مادرم تبریزی است. در آن سال ها 
پدرم کارمند کارخانة قند بود و من هم در میاندوآب متولد 
شدم و تا مقطع سیکل اول در آنجا درس خواندم. آنجا بیشتر 
به  ما شهری  و  اطراف می آمدند  از روستاهای  همکالسی ها 
حساب می آمدیم. کارخانة قند شهرکی داشت که از شهرهای 
مختلف با تخصص های گوناگون گرد آمده بودند و در کنار هم 
زندگی می کردند. البته بومی ها هم بودند. خاطرم هست که آنجا 

همیشه برف زیادی می بارید.

سرمای آنجا اجازة ورزش در مدرسه را می داد؟
بعد از زمستان ورزش می کردیم. آن زمان معلم های ابتدایی 
بیش از حد تنبیه می کردند و خاطرة خوبی از مدرسه ندارم. 
امروز هم اکثر بچه ها مدرسه را دوست ندارند. وقتی مدرسه 
تعطیل می شود، دانش آموزان خوشحال می شوند، در حالی که 
که  زنگی  تنها  هم  ما  کند.  را خوشحال  آن ها  باید  مدرسه 

خوشحالمان می کرد، ورزش بود. دانش آموزان بیشتر فوتبال و 
والیبال و تنیس روی میز بازی می کردند. اما بعدها من به شنا 
گرایش پیدا کردم و تا سطح مربیگری بین المللی هم پیش 

رفتم.

آن وقت استخری هم برای شنا وجود داشت؟
میاندوآب بین دو رودخانة زرینه رود و سیمینه رود بود و ما 

هم در رودخانه شنا می کردیم.

خاطرتان هست شنا را چطور ياد گرفتيد؟
شنا را غریزی یاد گرفتیم. هر وقت با خانواده به رودخانه 
می رفتیم وارد آب می شدیم. فکر می کنم ده، یازده سالم بود 

که در رودخانة زرینه رود شنا می کردم.

جريان آب خطری نداشت؟
زمستان ها خطرناک بود، اما تابستان ها آب کم می شد و ما 
برای شنا می رفتیم. به هر حال خدا به ما رحم می کرد )خنده(.

گفتيـد کـه در آن سـال ها تنهـا زنـگ ورزش بود 
کـه دانش آمـوزان را خوشـحال می کرد. بـا اين همه 
چـرا شـرايط زنـگ ورزش در ايـن سـال ها تغييری 

نکرده اسـت؟
چـون در ایـران در محیـط مدرسـه محوطـة ورزش نداریم و 
کالس هـا هم پرجمعیـت اسـت. وقتی مـا وارد مدرسـة عالی 
ورزش شـدیم مربیان خارجی گفتند کـه حداکثر کالس های 
عملی )برای مثال در والیبال( نباید بیش از 15 نفر باشـد و سه 
روز در هفته هم باید تمرین داشـته باشـند تا یاد بگیرند. اما در 
ایران اول اینکه محوطه ای در مدرسـه بـرای ورزش وجود ندارد 
و دوم اینکـه بـه دلیـل تعطیلی ها در طـول سـال دانش آموزان 

بیش از 15 جلسـه ورزش نمی کنند.

گفت وگو با دکتر حسين مجتهدی،
 استاد بازنشستة تربيت بدنی
اميرمحمد حسينی
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پس شما در ورزشگاه آزادی آموزش ديديد.
بلـه، سـال های 55 و 56 مربی هـای خارجـی آرام  آرام از 
ایـران رفتند. آن ها اسـاتید را تربیت کـرده بودند و مربیان 

ایرانی می توانسـتند مسـتقاًل تدریس کنند.

شرايط آموزش چطور بود؟
به سـه درس خیلی اهمیت می دادند. دو و میدانی، شـنا 
و ژیمناسـتیک، چـون ورز ش های پایه بودنـد. باقی دروس 
هـم تئـوری بـود. درس هایـی مثـل فیزیولوژی ورزشـی و 
آسیب شناسـی ورزشـی. امـا آن زمـان منابع خوبـی برای 
ایـن درس هـا وجود نداشـت و بیشـتر روی کارهای عملی 
تأکیـد می شـد تـا وقتی به مدرسـه می رویـم معلم کاملی 
باشـیم. درسـت برعکس امروز که دروس عملی را به دلیل 
مخـارج کم کردنـد و درس هـای تئوری در دانشـکده های 
تربیت بدنـی زیـاد شـده اسـت، در حالـی کـه اگـر فـردی 
می خواهـد دبیـر ورزش شـود، بایـد رشـته های ورزشـی 

متـداول را به خوبـی بلد باشـد.

ادبيـات علمـی تربيت بدنـی از چه زمانـی وارد 
شـد؟ ايران 

دورة  در  علمـی  اصطالحـات  از  خیلـی  بـا  مـا  نسـل 
کارشناسـی ارشد آشنا شد. در مدرسـة عالی ورزش، استاد 
فیزیولـوژی ورزشـی مـا متخصـص قلـب بـود، امـا امـروز 
متخصصـان زیـادی در ایـن زمینـه داریـم. در حوزه هـای 
مختلـف کتاب های زیادی نیز منتشـر شـده اسـت. اولین 
کتـاب فیزیولـوژی ورزشـی را دکتر اصغر خالـدان ترجمه 
کـرد و مـا اواخـر دهـة 50 بـا اصطالحـات علمی ورزشـی 
دنیا آشـنا شدیم. بعد از سـال 60 متخصصان حوزة ورزش 
زیـاد شـدند و تألیـف و ترجمـه در ایـن زمینـه افزایـش 
پیـدا کـرد. امـا توجـه کنیـد کـه امکانـات عملـی در آن 
مقطـع کامـل بـود. سـاعت چهار کـه کالس های مـا تمام 
می شـد همة امکانـات در اختیار ما قرار داشـت. به مربیان 
حق الزحمـه می دادنـد تـا در سـالن های ورزشـی بمانند و 
بـه کسـانی که مشـتاق یادگیـری بودنـد، آمـوزش دهند. 
بـه همیـن دلیل اکثر کسـانی که از مدرسـة عالـی ورزش 
فارغ التحصیل شـدند از نظر عملی بسـیار عالـی بودند، اما 
بـه لحاظ تئـوری ضعف هایی داشـتند، برخـالف امروز که 
در تئـوری خـوب امـا به لحـاظ عملـی بسـیار ضعیف اند. 
مـن به عنوان فارغ التحصیل مدرسـة عالـی ورزش می توانم 
ورزش هـای مختلفـی از جمله والیبال، بسـکتبال، فوتبال، 

شـنا و بدمینتـون تدریس کنم.

بعـد از انقـالب اوضـاع مدرسـة عالـی و به طور 
کلـی رشـتة تربيت بدنـی چطور شـد؟

بعـد از انقـالب ارتبـاط بـا دانشـگاه کلـن قطـع شـد و 
مدرسـة عالی ورزش در سـال 1359 منحل شـد و سپس 
بـا دانشـگاه تربیت معلم آن زمـان و خوارزمی فعلـی ادغام 
شـد. همـة اسـتادها هـم بـه آنجـا منتقـل شـدند. وقتی 

آقـای مجتهـدی، چطـور از ميانـدوآب راهـی 
تهـران شـديد؟

سـال 49 پـدرم بازنشسـته شـد و بـه تهـران آمدیـم و 
سـاکن محلة سلسـبیل شـدیم. آنجا وسـط شـهر بـود و 
بـه ورزش کردنمـان ادامـه دادیـم. در خیابـان آذربایجان 
و دامپزشـکی کـه شـاید هر یـک ربع یک ماشـین عبور 

می کـرد فوتبـال بـازی می کردیـم.

امـروز حتی عبور کردن از آن منطقه ممکن اسـت 
زمـان زيادی ببرد. آنجـا ادامة تحصيل داديد؟

بله به دبیرسـتان هدف رفتم که در خیابان دامپزشـکی 
بود. یک دبیرسـتان ملی بود و شـهریه داشـت. مؤسـس 
مدرسـه آقـای دکتـر بیرشـک بـود. آنجا رشـتة طبیعی 

خوانـدم که همـان تجربی امروز اسـت.

يعنی می خواستيد پزشک شويد؟
نـه. از همـان زمـان می خواسـتم بـه مدرسـة عالـی 
ورزش بـروم. یکـی از دوسـتان مـا کـه همسـایه مان بود، 
در مدرسـة عالـی ورزش درس می خوانـد. مـن تصمیمم 
را گرفتـه بـودم و از طریـق همیـن همسـایه مان حتی به 
کالس هایشـان هـم رفتـه بودم. سـال 54 هـم که کنکور 
دادم می توانسـتم رشـته های دیگـری قبـول شـوم، امـا 
انتخابـم مدرسـة عالـی ورزش بـود. حتـی آن سـال روز 
امتحان عملی را اشـتباه فهمیـدم و به همین دلیل قبول 
نشـدم. یک سـال منتظر ماندم و سـال 55 وارد مدرسـة 
عالی ورزش شـدم. به دلیل سـنم مشـمول سـربازی هم 

نبـودم و می توانسـتم یک سـال منتظـر بمانم.

از مدرسـة عالـی ورزش بگوييـد. اين مدرسـه 
براسـاس چـه الگويی سـاخته شـده بود؟

بودجـه، امکانـات و راه انـدازی مدرسـه با دانشـگاه کلن 
آلمـان بود، از لباس های دانشـجوها گرفته تـا باقی موارد. 
تیمسـار جاویـد کـه فارغ التحصیـل کلـن آلمـان بـود، با 
تیمسـار حجت، رئیـس سـازمان تربیت بدنـی کمیته ای 
تشـکیل دادنـد و بـه کلـن آلمـان رفتنـد. ایـن دانشـگاه 
یکـی از بزرگ تریـن دانشـگاه های تربیت بدنی دنیاسـت. 
بعـد از مذاکراتـی بـه توافـق رسـیدند و تمام امکانـات را 
از دانشـگاه کلـن آلمـان وارد کردنـد. ایـران بـدون هیـچ 
هزینه ای، سـال 50 مدرسـة عالـی ورزش را بنیان گذاری 
کـرد. بعـد از ورود مربیـان خارجـی اولیـن آموزش هـای 
اصولـی ورزش هـای مختلف بـه مربیان ما آغاز شـد. برای 
مثـال، آمـوزش گام به گام مهارت هـای والیبال و چگونگی 
سـاعد زدن را آموزش دادند و آموزش گام به گام شـنا بعد 
از ورود مربیـان خارجـی به مـا آموزش داده شـد. در دورة 
اول، ورزشـکارهای حرفـه ای و اعضـای تیم ملـی آموزش 
دیدند. ابتدا دوره هایی در امجدیه )شـهید شـیرودی( بود 
و بعـد از بازی های آسـیایی 1353 مدرسـة عالـی ورزش 

به اسـتادیوم آزادی منتقل شـد.

در ايران اول 
اينکه در مدرسه 
محوطه ای برای 
ورزش وجود 
ندارد و دوم اينکه 
به دليل تعطيلی ها 
در طول سال 
دانش آموزان 
بيش از 15 جلسه 
ورزش نمی کنند
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انقـالب فرهنگی شـد پنج یا شـش واحد داشـتیم. به این 
ترتیب سـال 1361 فارغ التحصیـل و وارد آموزش وپرورش 
شـدم. سـال 61 به بویین  زهـرا رفتم و آنجا دو سـال دبیر 
ورزش بـودم. دو سـال در ادارة کل تربیت بدنـی بودم و بعد 
کارشناسـی ارشـد قبـول شـدم. سـال 70 بود کـه بعد از 
فوق لیسـانس به دلیل شـرایط کاری از تهـران به اصفهان 
رفتم و ماندگار شـدم. آنجا کارهـای تحقیقاتی می کردیم. 
در مراکـز تربیت معلم تدریس می کردم، جزوه می نوشـتم 
و از این دسـت کارها. سـپس در مقطع دکتری در دانشگاه 
تهران تحصیل کردم. سـال 79 از آموزش وپرورش اسـتعفا 
دادم و وارد دانشـگاه اصفهان شـدم. 15 سـال آنجا بودم و 
در سـن 55 سـالگی در  دولت دهم بازنشسته شدم. هنوز 
هـم در دانشـگاه آزاد تدریـس می کنـم و کتاب هایـی در 

دسـت تألیف دارم.

به طـور کلی شـما در عرصـة آکادميـک فعال تر 
بوديد؟

بلـه، از جملـه کتاب هایـی کـه نوشـتم بایـد بـه علـم 
تمریـن، سـنجش و اندازه گیـری و آزمون هـای آمادگـی 
جسـمانی اشـاره کنم. چنـد کتاب دربـارة فوتبال، شـنا و 
فیزیولـوژی ورزشـی با متخصصـان دیگر ترجمـه کردیم. 
30 مقالـة علمـی و پژوهشـی نیـز در ایـن مدت نوشـتم.

آقـای مجتهـدی، وقتی دبير ورزش شـديد برای 
ايجاد تغييـرات مثبت اقداماتی انجـام داديد؟

تغییـر بایـد از مدیریـت انجـام می شـد. هیـچ امکاناتی 
وجـود نداشـت. دانش آمـوزان را می بردیـم بـه بیابـان و با 
تیـر و تخته زمین فوتبال درسـت می کردیـم. اوایل جنگ 

هـم بـود و بودجـه بـرای مناطق جنگـی می رفت.

آيـا در مـدارس نبايـد محوطـة ورزش وجـود 
داشـته باشـد؟ در دنيا اين موضوع چطور اسـت؟

در کشـورهای پیشـرفته همـة مـدارس زمین بیسـبال، 
اسـتخر و سـالن ورزش دارنـد. هـر روز هـم زنـگ ورزش 
دارنـد. ورزش هـای مختلف را به بچه ها آمـوزش می دهند 
و بعـد از برگـزاری مسـابقات مختلـف، اسـتعدادها بیرون 
می آینـد و تبدیـل بـه قهرمان هـای جهـان و المپیـک 

می شـوند.

بـا اين همـه به نظر می رسـد هنـوز تربيت بدنی 
بـه مثابة يـک علم در کشـور ما دنبال نمی شـود. 
بـرای مثال، چرا ما در شـنا که يـک ورزش علمی 

اسـت حرفی برای گفتـن نداريم؟
دالیـل ایـن موضـوع ناشـناخته اسـت و متخصصان هم 
عوامـل آن را به طـور مشـخص پیـدا نکرده انـد. از سـوی 
دیگر شـنا ورزش آخر ایران اسـت و جمعیت زیادی با این 

بعد از انقالب 
ارتباط با 

دانشگاه کلن 
قطع شد و 

مدرسة عالی 
ورزش در سال 

1359 منحل 
شد و سپس 

با دانشگاه 
تربيت معلم آن 

زمان و خوارزمی 
فعلی ادغام شد

ورزش درگیـر نمی شـوند. در ایـران اقشـار مختلـف توانایی 
پرداختـن بـه شـنا را ندارنـد، امـا مثـاًل در آمریـکا در یـک 
مدرسـه 500 نفر در مسـابقات شـنا شـرکت می کننـد. اما 
در ایـران طبقـة خاصی به طـور حرفه ای به شـنا می پردازند 
و بـه همیـن دلیل پیدا کردن افراد مسـتعد سـخت اسـت.

چطور می توان گروه های مختلف را درگير کرد؟
اگـر توجـه کنیـد شـاید 10 درصد مـردم درگیـر ورزش 
باشـند. همه اسـتطاعت مالـی ندارنـد و در صورتـی درگیر 
می شـوند کـه آموزش وپـرورش متولـی ایـن امـر باشـد. 
ایـن اتفـاق هـم نیازمنـد برنامه ریـزی و بودجـه اسـت. بعد 
از انقـالب، بهتریـن نیروهـای ورزشـی در آموزش وپـرورش 
هسـتند. بـرای اسـتفاده از ایـن نیروهـا نیـاز بـه بودجـه و 
امکانـات اسـت. در کشـورهای توسـعه یافته دبیـر ورزش 
خـود را وقـف مدرسـه می کند. بعضـی از مـدارس امکانات 
خوبـی دارنـد، اما آموزش وپرورش سـالن های خـود را اجاره 
می دهـد بـرای اینکـه بتوانـد درآمـد کسـب کنـد و شـما 
دانش آمـوزی در ایـن سـالن ها نمی بینیـد. بایـد امکانـات 
را فراهـم کننـد و بعـد بـا تأمیـن معلم هـای ورزش از آن ها 

انتظـار کار کـردن بـا دانش آمـوزان را داشـته باشـند.

بـه وجـود آمـدن ايـن شـرايط مسـتلزم چـه 
اسـت؟ شـاخصه هايی 

مدیریت در ایران ثبات ندارد. در کشـورهای توسـعه یافته 
وقتـی مدیـر تغییـر می کنـد برنامه هـا و روش هـا تغییـر 
نمی کنـد. امـا در ایـران هـر مدیـری در پـی اجـرای راه و 
روش خود اسـت. از سـوی دیگر، در کشورهای توسعه یافته 
تقریبـًا همـه چیـز خصوصی اسـت. باشـگاه ها کـه متولی 
اصلـی ورزش هسـتند نیـز خصوصی هسـتند. در ایران هم 
اگـر ورزش بخواهـد پیشـرفت کنـد بایـد خصوصی سـازی 
انجام شـود. باشـگاه ها و نهادهای ورزشـی خصوصی شـوند 
و از طریـق آن بتواننـد خـود را اداره کننـد. امـروزه اکثـر 
باشـگاه های ما بـاری روی دوش دولت هسـتند. این ها باید 
خصوصـی شـوند و در آن صـورت رشـد می کننـد و ورزش 
کشـور نیـز همـگام بـا آن هـا رشـد خواهـد کـرد. در دورة 
اصالحـات نیـز طرح هـای مختلفی بـرای این موضـوع ارائه 

شـد که بـه نتیجه نرسـید.

در اين بين نقش دولت چيست؟
دولـت هـم بایـد حمایت کند و بـه ورزش مـدارس توجه 
داشـته باشـد. ایـن یـک اصـل اسـت کـه تـا وقتـی ورزش 
مـدارس از پایه درسـت نشـود، نمی تـوان انتظار پیشـرفت 
ورزش عمومـی را داشـت. اگر قرار اسـت تحولـی در ورزش 
رخ دهـد بایـد از آموزش وپـرورش آغـاز شـود. امـا امـروز 
آموزش وپـرورش مـا حتـی در پرداخـت حقـوق نیروهـای 

خود مشـکل دارد.
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مترجم : امين حميدوند
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 چکيده
هـدف از نوشـتن ایـن مطلب، پاسـخ به سـؤال پر تکـرار ایمنـی و زمان شـروع تمرینات 
مقاومتـی بـرای کـودکان اسـت. حقیقـت ایـن اسـت کـه پیرامـون ایمنـی و زمان شـروع 
تمرینـات مقاومتـی بحث هـای زیادی وجود دارد و بسـیاری از افـراد معتقدند که تمرینات 
مقاومتـی بـرای کـودکان مضر و آسیب زاسـت و به نوعی باعث اختالل در رشـد می شـود، 
از طرفـی فیزیولوژیسـت های ورزشـی و معتبرتریـن انجمن هـای پزشـکی ورزشـی دنیا از 

انجـام تمرینـات مقاومتـی در دوران کودکـی حمایت می کننـد و آن را مفیـد می دانند.

کليدواژه ها: ایمنی، تمرینات مقاومتی، کودکان، دختران، پسران، تمرینات قدرتی

رساني اطالع 
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ايمنی تمرينات مقاومتی در کودکان
مطالعـات نشـان می دهند که شـرکت  کـودکان در تمرینات 
قـدرت،  افزایـش  در  می توانـد  مالیـم  شـدت  بـا  مقاومتـی 
اسـتقامت و کاهـش خطـر آسـیب دیدگی در هنـگام انجـام 
فیزیولوژیسـت های  کنـار  در  باشـد.  مفیـد  ورزش هـا  سـایر 
ورزشـی، آکادمـی کـودکان آمریـکا، کالج پزشـکی ـ ورزشـی 
و سـایر انجمن هـای پزشـکی ورزشـی سراسـر دنیـا از انجـام 
تمرینـات مقاومتـی در کـودکان حمایـت می کننـد. انجمـن 
کـودکان آمریـکا تمرینـات مقاومتـی را بـرای کودکان بسـیار 
مفیـد می دانـد و تنها محدودیت ایـن انجمن در مـورد اجرای 
تمرینـات مقاومتی توسـط کودکان، دوری از حـرکات تکراری 
بـا حداکثـر قدرت اسـت. دلیـل این توصیـه احتمااًل آسـیب زا 
بـودن تمرینـات پر شـدت و با تکرار بـاال در کـودکان در حال 
رشـد اسـت. آسـیب صفحـات رشـدی در کـودکان منجـر به 
کند شـدن رشـد و نیز اختالالت رشـد جسـمانی می شـود که 
در صـورت رعایـت نکردن خطـوط راهنمای فعالیت ورزشـی، 
ناهنجاری هـای جسـمانی شـود. در  ایجـاد  باعـث  می توانـد 
همیـن راسـتا دو تـن از بزرگ تریـن فیزیولوژیسـت های دنیـا، 
کریمـر و فلـک معتقدند کـه کودکان بایـد از انجـام تمرینات 
شـدید دوری کننـد. بـا این حـال چنانچه تمرینـات مقاومتی 
طبـق خطـوط راهنمـای مناسـب و به صـورت منظـم انجـام 
شـود، باعـث افزایـش تراکـم اسـتخوان ها، افزایـش عملکـرد 
حرکتـی، کمـک بـه کنتـرل وزن و افزایـش تـودة عضالنـی 
می شـود. تمرینات مقاومتـی باعث افزایش قدرت و اسـتقامت 
عضالنـی می شـود کـه این قـدرت در ابتـدا، احتمااًل بـه دلیل 
هماهنگـی بهتـر عصبـی ـ عضالنـی اسـت کـه بـا تمرینـات 

مقاومتـی به دسـت می آیـد.

تمرينات مقاومتی در دختران نوجوان
انجـام تمرینـات مقاومتـی در دختران نیـز به اندازة پسـران 
مفیـد اسـت. بـا افزایـش چاقـی و تحـرک کـم کـودکان و 
نوجوانـان، گنجانـدن تمرینـات مقاومتـی در برنامـة روزانـه 
می تواند در ارتقای سـطح سـالمت کودکان و نوجوانان بسـیار 
مؤثـر باشـد. به طـور کلی زنـان پس از سـن قاعدگی بـا توجه 
بـه اختـالالت هورمونـی در معـرض بیماری هـای غیرواگیـر 
زیـادی از جمله پوکی اسـتخوان قـرار دارند. مطالعـات زیادی 
نشـان داده اند کـه تمرینات مقاومتـی در کـودکان و نوجوانان 
بـا افزایـش تراکـم اسـتخوان ها و نیـز بهبود وضعیـت عضالت 
اسـکلتی می توانـد در رشـد و سـالمت اسـتخوان ها و عضالت 
مؤثر باشـد. همچنین اشـکال دیگـر تمرینات ماننـد تمرینات 
هـوازی و تمرینـات اینتـروال بـا شـدت بـاال نیـز می توانـد در 
بهبـود وضعیت سـالمت جسـمانی کـودکان مؤثر واقع شـود.

سن شروع تمرينات با وزنه در کودکان
بسـیاری از فیزیولوژیست های ورزشـی و نیز انجمن کودکان 
آمریـکا توصیـه می کننـد کـه در حـدود 8 سـالگی کـودکان 
می تواننـد تمرینـات بـا وزنه را شـروع کنند. هر چنـد کودکان 

زیـر 8 سـال نیـز می تواننـد از تمرینـات بـا اسـتفاده از وزنه 
بهره منـد شـوند، در این دوره بهتر اسـت بـر یادگیری اصول 
و مهارت هـای پایـه تأکید شـود تا بدن به نوعی با فشـارهای 
تمریـن سـازگاری پیـدا کنـد. در این راسـتا، فلـک و کریمر 
پیشـنهاد می کننـد که بـرای تمرینات مقاومتـی در کودکان 
می تـوان از 10 تـا 15 تکـرار و سـت 1 تـا 3تایـی اسـتفاده 
کـرد. وزنه هـا بایـد به گونـه ای انتخـاب شـوند کـه کـودکان 
توانایـی تکـرار آن ها را داشـته باشـند و هرگز تمرینـات را تا 
واماندگـی کامـل انجـام ندهند. فشـارهای تمریـن و افزایش 
وزنه هـا بایـد بـا توجـه بـه سـن کـودکان و رونـدی معقـول 

پیـدا کند. افزایش 

نکاتی برای نظارت بر تمرينات مقاومتی و 
قدرتی در کودکان

بـه نظـر می رسـد تضمیـن ایمنـی کـودکان در هنـگام 
تمرینـات قدرتـی و مقاومتـی، ضروری تریـن جـزء تمرینات 
مقاومتـی در این سـنین باشـد. قبـل از شـروع تمرینات باید 
کـودکان بـه طـور کامـل غربالگـری شـوند و بـرای شـرکت 
در تمرینـات تأییدیـة پزشـکی ضـروری اسـت. باید مطمئن 
شـویم وسـایلی که برای کودکان اسـتفاده می شـود از ایمنی 
کافـی برخوردارنـد و مطابـق بـا اندازه هـای جسـمانی آن هـا 
سـاخته شـده اند. بسـیار مهم اسـت که کودکان در جلسـات 
تمرین به خوبی آب رسـانی شـوند و قبل از شـروع جلسـات 
تمریـن به طـور کامـل فراینـد گـرم کـردن اصولـی را انجـام 
دهنـد. نـکات اساسـی در مـورد فعالیـت ورزشـی و کودکان 

به طـور خالصـه در زیـر آمده اسـت:
é کـودکان و نوجوانـان در جلسـات تمرین باید مسـتقیمًا 

تحت نظـارت مربی باشـند.
é در مراحـل اولیـة تمرینـات بایـد بر آمـوزش فرم صحیح 

حـرکات و نیز حـرکات پایه تأکید شـود.
é در مراحـل اولیـه، مقـدار وزنه هـای جابه جـا شـده در 
اولویـت نباشـد و کـودکان نبایـد بـرای افزایـش وزنه هـای 

شـوند. رقابـت  وارد  جابه جا شـده 
é آمـوزش شـیوة زندگی درسـت بخشـی از برنامة تمرین 

مقاومتی باشـد.
é بهتـر اسـت بـرای حفـظ انگیـزة کـودکان از تمرینات و 

بازی هـای مختلـف اسـتفاده کـرد.
é بایـد کـودکان را تشـویق کرد تا در فعالیت ها و رشـته های 

ورزشـی متنوع شرکت کنند.
پیـروی از ایـن دسـتورالعمل ها امـکان تمرینـات مـداوم و 
مؤثـر را بـرای کـودکان فراهم می کند. نکتة اصلی این اسـت 
که بسـیاری از جنبه هـای تمرینات مقاومتـی و فعالیت بدنی 
در کـودکان هنوز ناشـناخته باقی مانـده و نیازمند تحقیقات 
بیشـتر اسـت. بـا توجه بـه نـکات گفته شـده امید اسـت که 
مربیـان و معلمان بـا به کارگیری تمرینات صحیـح و به موقع 
بـه ارتقـای سـطح سـالمتی کشـور و نیـز ورزش قهرمانـی 

کمـک کنند.
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مترجم: سودابه نظري

چكيده
آیـا گاهي احسـاس مي كنیـد كه خـورد و خـوراك بچه هایتان جیبتـان را خالي 
كـرده اسـت؟ بعضـي وقت هـا ممكـن اسـت این گونـه باشـد، مخصوصـًا زماني كه 
فرزندتـان در سـن نوجوانـي بـه سـر مي بـرد. آن هـا یـك مشـت شـیرینی یـا یك 
بسـته چیپـس و در یـك چشـم بـه هـم زدن باقي مانـدة غـذاي دیشـب را تمـام 
مي كننـد. البتـه رشدشـان هـم خیلـی آرام و نامحسـوس اسـت و در نتیجه شـما 
تمـام آن خوردن هـا را طبیعـي مي دانید كـه در اغلب موارد نیز، همین طور اسـت.
امـا گاهـي هنگام خـوردن میان وعده هـاي سـنگین این طور نیسـت. كودكي كه 
به صـورت غیرعـادي حجـم زیادي غـذا مي خورد و احسـاس گناه مي كنـد یا آن را 
مخفـي نگـه مـي دارد، احتمااًل با یـك اختالل در خـوردن به نام اختـالل پرخوري 

دسـت و پنجه نـرم مي كند.

كليدواژه ها: پرخوري، كودكان، فعالیت بدني، مدارس

رساني اطالع 
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دربارة اختالل پرخوري
بسـیاري از مـردم آسـایش را در غـذا خـوردن 
مي داننـد. معمواًل در قلب شـادترین جشـن هاي 
مـا ایـن فرهنـگ جـا افتـاده اسـت. اكثـر افـراد 
در مراسـم هاي خـاص بیشـتر از شـرایط عـادي 
و طبیعـي غـذا مي خورنـد، ولـي افـراد مبتـال به 
پرخـوري رابطـة متفاوتـي بـا غـذا دارنـد. آن هـا 
احسـاس مي كنند هیـچ كنترلي بـر اینكه چقدر 
غـذا مي خورنـد ندارنـد، بـه طـوري كـه قـادر به 
دسـت كشـیدن از غذا نیسـتند. این افراد خیلي 
مواقـع در طـول چنـد ماه حداقل 2 بـار در هفته 

پرخـوري مي كننـد.
بـراي افرادي كه اختالل پرخـوري دارند، در وهلة 
اول غـذا مي تواند به آن ها احسـاس خوشـایندي را 
منتقل كند و از احسـاس ناراحتي آن ها جلوگیري 
كنـد؛ ولـي اگر پرخـوري ادامـه پیدا كنـد، ممكن 
اسـت احسـاس اضطراب، گناه و پریشـاني داشـته 
باشـند. پرخـوري معمـواًل سـریع خـوردن مقدار 
زیـادي غـذا به صـورت غیرعـادي اسـت. هنـگام 
كامـاًل  مي كنـد  احسـاس  شـخص  پرخـوري، 
غیرقابـل كنتـرل اسـت. ایـن رفتـار مي توانـد به 
یـك عـادت تبدیـل شـود كـه معمـواًل پـس از 

مدتـي، رژیـم گرفتـن جایگزیـن آن مي شـود.
داراي  افـراد  بیـن  بیشـتر  پرخـوري  اختـالل 
اضافـه وزن یـا چاق رایج اسـت، ولي افـراد با وزن 
سـالم را نیـز تحت تأثیـر قـرار مي دهـد. هرچنـد 
از آنجـا كـه این وضعیت اخیراً شناسـایي شـده، 
اطالعـات كمي در مورد تعداد كـودك و نوجوان 
مبتـال به این اختالل در دسـترس اسـت. ممكن 
اسـت برخي افـراد از كمك گرفتـن در این مورد 

به شـدت خجالت بكشـند.
همچنیـن از آنجـا كـه بیشـتر پرخوري هـا در 
تنهایـي صـورت مي گیـرد، حتـي اگـر كودكـي 
احتمـال  باشـد  شـدن  زیـاد  حـال  در  وزنـش 
دارد والدینـش نداننـد كـه این مسـئله ناشـي از 

پرخـوري اوسـت.
هرچنـد دیگــر اخــتالالت خـــوردن )ماننـد 
بي اشـتهایي عصبي یـا پرخوري عصبـي( در میان 
زنـان رایج تـر اسـت، حـدود یك سـوم افـراد دچار 

اختالل پرخوري مردان هسـتند. افراد بزرگ سـاِل 
تحـت درمـان معمواًل اعـالم مي كنند مشكلشـان 

از كودكـي یـا نوجوانـي آغاز شـده اسـت.

عالئم و نشانه ها
كـودكان و نوجوانانـي كـه زیـاد غـذا مي خورند 
الزامـًا دچـار اختـالل پرخـوري نیسـتند. كودكان 
باشـند.  داشـته  زیـادي  اشـتهاي  مي تواننـد 
مخصوصـًا در زمـان جهـش رشـدي كـه بـه مواد 
مغـذي بیشـتري بـراي سوخت رسـاني بـه بـدِن 
در حـال رشدشـان احتیـاج دارند. پس تشـخیص 
اینكـه آیـا كودكـي دچـار اختالل پرخوري اسـت 
یـا نـه، ممكـن اسـت امـري دشـوار باشـد. امـا 
نشـانه هایي بـراي تمایـز فـرد پرخـور از فـردي با 

اشـتهاي سـالم وجـود دارد.
در ابتـدا ممكـن اسـت هنگامـي كـه والدیـن با 
بقیـة افـراد خانـواده متوجـه ناپدید شـدن مقدار 
زیـادي غـذا از آشـپزخانه یـا یخچـال مي شـوند 
بـه مشـكلي شـك كننـد. هرچنـد تصـور اینكـه 
كودكـي توانسـته باشـد مقدار بسـیار زیـادي غذا 

بخورد سـخت اسـت.
بقیة نشانه ها عبارت اند از:

é كـودك مقدار بسـیار زیادي غذا را به سـرعت 
مي خورد.

é وجـود )الگـوي( رفتـار خـوردن در پاسـخ بـه 
درگیري هـاي  مثـل  احساسـي،  اسـترس هاي 
خانوادگـي، پس زده شـدن از سـمت طرف مقابل 

یـا عملكـرد تحصیلـي ضعیف.
é كـودك بـه خاطـر مقـدار غذایـي كه خـورده 

اسـت احسـاس شـرمندگي یـا تنفـر مي كنـد.
بسـته هاي  یـا  كنسـروها  كـودك  اتـاق  در   é

مي شـود. پیـدا  شـده  مخفـي  غذایـي 
é الگـوي پیش رونـدة نامنظـم غذا خـوردن مثل 
نادیـده گرفتـن وعده هـاي اصلـي، خـوردن مقدار 
زیـادي هله هولـه و غـذا خـوردن در زمان هـاي 

نیمه شـب(. )مثل  غیرمعمـول 
بــا  دارد  احتمــال  افــراد  پرخــوري  دلیــل 
بســیاري از دیگــر اختــالالت خــوردن مثــل 
ــي  ــا خجالت زدگ ــاه ی ــراب، گن ــردگي، اضط افس

متداول ترين 
خطرهايي كه 

سالمتي كودكان 
پرخور را تهديد 

مي كند، مانند 
خطرهاي ناشي 
از بيماری چاقي 

عبارت اند از: 
ديابت، فشار خون، 

كلسترول باال، 
ناراحتي كيسه 
صفرا، بيماري 
قلبي، بعضي 
از سرطان ها 

و افسردگي و 
اضطراب
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مشــترك باشــد. آن هــا ممكــن اســت از مدرســه 
ــا  ــاط اجتماعــي ب ــا ارتب ــن ی ــن، ســركار رفت رفت
ــالل  ــرا از اخت ــد، زی ــاب كنن ــان اجتن دوستانش
ــدام و  ــكل ان ــرات در ش ــا تغیی ــان ی پرخوري ش

وزنشــان خجالــت مي كشــند.

داليل پرخوري
دالیــل پرخــوري روشــن نیســت، هرچنــد طبق 
گــزارش مؤسســة ملــي ســالمت آمریــكا نزدیــك 
بــه نیمــي از افــراد مبتــال بــه ایــن اختالل ســابقة 
ــا پرخــوري  ــد. امــا اینكــه آی افســردگي نیــز دارن
ــا افــراد افســرده در  باعــث افســردگي مي شــود ی
معــرض ایــن اختــالل هســتند، هنــوز مشــخص 

. نیست
ــد  ــد مي گوین ــوري مي كنن ــه پرخ ــرادي ك اف
ایــن وضعیــت هنــگام اســترس، خشــم، ناراحتــي، 
خســتگي یــا اضطــراب مي توانــد وخیم تــر شــود. 
هرچنــد اگــر كســي در حیــن غــذا خــوردن موقتًا 
ــن  ــواًل ای ــد، معم ــته باش ــري داش ــاس بهت احس
ــد از  ــت و بع ــراه اس ــاني هم ــا پریش ــاس ب احس
ــرل در  ــت دادن كنت ــل از دس ــه دلی ــوري ب پرخ
ــاه و  ــراب، گن ــاس اضط ــخص احس ــوردن، ش خ

ــد داشــت. ــي خواه ناراحت

تشخيص
ــت  ــن اس ــه ممك ــد ك ــر كن ــك فك ــر پزش اگ
ــد  ــته باش ــوردن داش ــالل خ ــما اخت ــودك ش ك
از او ســابقة پزشــكي خواهــد گرفــت. همچنیــن 
پزشــك در مــورد ســابقة خانوادگــي، الگــوي غــذا 
ــؤال  ــي س ــائل احساس ــواده و مس ــوردن خان خ
ــل  ــة كام ــن، معاین ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــد ك خواه
ــت هاي  ــااًل تس ــت و احتم ــد گرف ــورت خواه ص
ــش  ــد. آزمای ــد ش ــز خواهن ــگاهي تجوی آزمایش
خــون بــه مســائل پزشــكي )مثــل كلســترول بــاال 
و مشــكالت تیروئیــد( كــه ممكــن اســت بــا وزن 

ــردازد. ــد مي پ ــط باش ــالم مرتب ناس
پزشــكان و متخصصــان ســالمت روان از معیاري 
بــراي شناســایي اختــالل پرخــوري اســتفاده 

ــت: ــوارد اس ــن م ــامل ای ــه ش ــد ك مي كنن
éبیشــتر بــودن مقــدار غــذاي فــرد نســبت بــه 
مقــدار غــذاي اكثــر افــراد در بــازة زمانــي كوتــاه؛

é احساس عدم وجود كنترل بر خوردن؛

é احساس پریشاني در مورد رفتار خوردن؛
é پرخــوري به طــور میانگیــن حداقــل یــك روز 

در هفتــه بــه مــدت ســه مــاه؛
é پرخــوري بــا انجــام روش هــاي جبرانــي 
ــتفراغ  ــا، اس ــتفاده از ملین ه ــل اس ــف مث مختل
كــردن یــا ورزش بیــش از حــد همــراه نمی باشــد.

اختــالل پرخــوري معمــواًل بــا ایــن مــوارد 
همــراه اســت:

é غذا خوردن سریع تر از حالت عادي؛
é غــذا خــوردن تــا حــد احســاس ســیري، امــا 

ــایند؛ ــورت ناخوش به ص
ــاس  ــود احس ــگام نب ــه هن ــوردن ب ــذا خ é غ

گرســنگي؛
é غــذا خــوردن در تنهایــي یــا به صــورت 

مخفیانــه؛
é داشــتن احســاس تنفــر، افســردگي یــا گنــاه 

بــه هنــگام خــوردن.

درمان
آنچــه  اختــالالت خــوردن،  تمــام  هماننــد 
بــراي كــودك اهمیــت دارد، روان درمانــي بــه 
منظــور حمایــت و كمــك بــه تغییــر عادت هــاي 
ــون  ــي گوناگ ــاي درمان ــت. رویكرده ــالم اس ناس
پرخــوري  اختــالل  درمــان  بــه  مي توانــد 
 كمــك كنــد. بــراي مثــال، خانواده درمانــي و 
درمــان  شــناختي ـ رفتــاري كــه بــه افــراد 
تكنیك هــاي نظــارت كــردن و تغییــر عــادت 
خــوردن و روش هاي پاســخ بــه اســترس را آموزش 
مي دهنــد. خانواده درمانــي تمــام افــراد خانــواده را 

ــد. ــر مي كن ــرد درگی ــه ف ــك ب ــد كم در فراین
ــك  ــراد كم ــه اف ــاري ب ــناختي ـ رفت درمان ش
مي كنــد تــا بــا تغییــر رفتارهایشــان، افــكار 
خــود را نیــز تغییــر دهنــد. همچنیــن مشــاوره 
ــا  ــه بیمــاران كمــك مي كنــد بــه روابطشــان ب ب
ــي  ــد و روي بخش های ــي بیندازن ــران نگاه دیگ
از رفتارشــان كــه باعــث اضطــراب مي شــود كار 
كننــد. در برخــي از مــوارد، پزشــك دارودرمانــي 

ــد. ــز مي كن ــي تجوی ــار روان درمان را در كن
هیــچ درمــان ســریعي بــراي اختــالل خــوردن 
وجــود نــدارد. ممكــن اســت تــا زمانــي كــه فــرد 
بیامــوزد چگونــه رویكــرد ســالم تري نســبت بــه 

كودكي كه 
به صورت 
غيرعادي 
حجم زيادي 
غذا مي خورد و 
احساس گناه 
مي كند يا آن 
را مخفي نگه 
مي دارد، احتمااًل 
با يك اختالل 
در خوردن به نام 
اختالل پرخوري 
دست و پنجه 
نرم مي كند
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غــذا داشــته باشــد، درمــان چنــد مــاه یــا بیشــتر 
طــول بكشــد.

هرچنــد برنامه هــاي كنتــرل وزن بــراي برخــي 
از افــراِد مبتــال بــه اختــالل پرخــوري یاري دهنده 
هســتند، ولــي كــودكان و نوجوانــان نبایــد یــك 
رژیــم یــا برنامــة كنتــرل وزن را بــدون مشــاوره 
و نظــارت پزشــك شــروع كننــد. بــراي بعضــي از 
والدیــن و اعضــاي خانــواده، راه طوالنــي بازیابــي 
ــا  ــد. ب ــه باش ــده و پرهزین ــد ناامیدكنن مي توان
ــا  ــا ب ــن ی ــروه والدی ــي از گ ــت حمایت های دریاف
ــه  ــد ب ــن اختــالل مي توانی ــورد ای ــدن در م خوان
ــن  ــا از ای ــد ت ــك كنی ــان كم ــد و خانواده ت فرزن

مشــكل عبــور كننــد.

خطرات و عوارض پرخوري
بســیاري از كــودكان و نوجوانــان پرخــور بعــد از 
چنــد مــاه پرخــوري دچــار اضافــه وزن مي شــوند. 
متداول تریــن خطرهایــي كــه ســالمتي كــودكان 
ــاي  ــد خطره ــد، مانن ــد مي كن ــور را تهدی پرخ
ــت،  ــد از: دیاب ــي عبارت ان ــاري چاق ــي از بیم ناش
ــي كیســه  ــاال، ناراحت فشــار خــون، كلســترول ب
ــرطان ها و  ــي از س ــي، بعض ــاري قلب ــرا، بیم صف

افســردگي و اضطــراب.

تأثير فعاليت بدني بر اختالل پرخوري
ــي و  ــت بدن ــالل خــوردن نقــش فعالی  در اخت
ــراد  ــه اف ــا ك ــت. از آنج ــز اس ورزش بحث برانگی
مبتــال بــه اختــالل پرخــوري تمایلــي بــه ورزش 
ــي  ــرات درمان ــه، تأثی ــد، دو مطالع ــردن ندارن ك
ورزش را به عنــوان عامــل مداخله گــر مــورد 
ــه  ــك مطالع ــاي ی ــد. یافته ه ــرار داده ان ــدف ق ه
نشــان داد كــه بعــد از 6 مــاه ورزش مالیــم )راه 
ــش  ــرل كاه ــروه كنت ــا گ ــه ب ــن( در مقایس رفت
وزن، افســردگي مالیمــي حاصــل شــد. مطالعــة 
ــه برنامــة  ــي كــه ورزش ب دیگــر نشــان داد زمان
ــه شــد كاهــش  درمان شــناختي ـ رفتــاري اضاف
بیشــتري در شــاخص تــودة بدنــي، میــزان 
افســردگي و عــوارض پرخــوري تــا 12 مــاه بعــد 
از درمــان بــه دســت آمــد. جالــب توجــه اینكــه 
ــا وجــود تمریــن ورزشــي ضعیــف و بازگشــت  ب
ــه،  ــت پای ــه حال ــي ب ســریع ســطح فعالیــت بدن

ــي  ــرات مثبت ــان، تأثی ــام دورة درم ــد از اتم بع
یافــت شــد كــه بیــان مي كنــد ادراك تأثیــرات 
ــه دســت  ــر از ب ــد كارآمدت ــودن مي توان ــال ب فع

ــد. ــي باش ــي جســماني واقع آوردن آمادگ

نقش مدارس در اختالل خوردن
مــدارس در بهبــود ســالمت افــراد جــوان نقــش 
حیاتــي ایفــا مي كننــد و تأثیرگــذاران مهمــي در 
ــد. مــدارس در  ــه شــمار مي رون موضــوع چاقــي ب
مــورد تغذیــه و ســالمتي آموزش هایــي ارائــه 
وعده هــاي  مهــم  فراهم كننــدة  و  مي دهنــد 
غذایــي بــراي دانش آمــوزان بــه حســاب مي آینــد. 
ــاي  ــه هنجاره ــط مدرس ــن، محی ــر ای ــالوه ب ع
مرتبــط بــا خــوردن و فعالیــت را تقویــت مي كنــد. 
ــدة ســالمتي در مدرســه  ــاي بهبوددهن فعالیت ه
ــان  ــاي آن ــالمتي و عادت ه ــود س ــد روي بهب بای
ــاي  ــه راهكاره ــد ب ــن بای ــد. همچنی ــز كنن تمرك
مبتنــي بــر شــواهد تكیــه كننــد، نــه فعالیت هاي 
ــوزش كالري شــماري در كالس  ــل آم ــژه اي مث وی
ــش وزن در  ــت كاه ــزاري رقاب ــا برگ ــت ی بهداش
ــتة  ــب ناخواس ــري از عواق ــراي جلوگی ــه. ب مدرس
فعالیت هــاي بهبــود ســالمت، مــدارس بایــد 
هماننــد مقابلــه بــا بقیــة مشــكالت ناشــي از وزن 

ــد. ــه كن ــز به طــور جــدي مقابل ــراد نی ــاد اف زی

كمك به كودكان
اگـر مشـكوكید كه كودكتـان پرخـوري دارد، با 
پزشـكتان براي مشاوره و ارجاع به یك روان درمان 
واجـد شـرایط با تجربة درمـان كـودكاِن مبتال به 
اختـالل خـوردن تمـاس بگیریـد. بـه كودكتـان 
اطمینـان دهیـد كـه شـما بـراي كمـك و گوش 
كـردن بـه مشـكل آنجـا حضـور داریـد. پذیرفتن 
عارضـة اختالل خـوردن مي تواند دشـوار باشـد و 
ممكـن اسـت كودك شـما آمادگي تأییـد ابتال به 
این مشـكل را نداشـته باشـد. همچنین مي توانید 
عادت هـاي غذایي سـالم را از راه الگوسـازي رابطة 
مثبتتـان با غذا و ورزش و اسـتفاده نكـردن از غذا 

به عنـوان پـاداش تقویـت كنید.
بـا كمك خانواده، دوسـتان و متخصصان، كودك 
شـما مي توانـد بـه انـدازه غذا بخـورد و یـاد بگیرد 

اسـترس را از راه هـاي سـالم تري مدیریت كند.
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پوريا فروتن، دانشجوي كارشناسي ارشد فیزیولوژي 
ورزشي، دانشگاه شهید بهشتي

چكيده
سـرطان بـه علت جهش هـاي خاصي در بدن گسـترش مي یابد. سـرطان ظرفیت فیزیكي و كیفیت 
زندگـي )QOL( كـودكان مبتـال بـه سـرطان را كاهـش مي دهـد. سـرطان، دومیـن علـت مرگ ومیر 
كودكان در اغلب كشـورهاي جهان و سـرطان خون، شـایع ترین نوع سـرطان در میان كودكان اسـت. 
كـودكان مبتال به سـرطان، خسـتگي، كاهش ظرفیـت هوازي، كاهـش قدرت عضالنـي، كاهش تودة 
عضالنـي، پوكي اسـتخوان، بیماري هاي قلبي و عروقـي و در نهایت كاهش كیفیت زندگـي )QOL( را 

تجربـه مي كنند. 
تمرینـات ورزشـي در كـودكان سـرطاني مي تواند بـا بهبود عوامل قلبـي و عروقي و كاهـش عوارض 
جانبـي سـرطان، موجـب افزایـش آمادگي جسـماني، افزایش قـدرت عضالني، بهبـود انعطاف پذیري، 
كاهـش خسـتگي و بهبـود عملكـرد فیزیكـي و در نهایـت تحرك و فعالیـت و بهبود كیفیـت زندگي 

)QOL( آنان شـود. 
 داده هـا حاكـي از آن اسـت كـه مداخـالت ورزشـي در كودكان سـرطاني كاماًل ایمن هسـتند. انجام 
تمرینات ورزشـي توسـط كودكان سـرطاني مي تواند موجب دستیابي آنان به مزایاي مطلوب سالمتي، 

بهبـود قدرت عضالني، كاهش خسـتگي و ضعف آنان شـود. 

كليد واژه ها: سرطان، كودكان، سیستم ایمني، فعالیت بدني، تمرین مقاومتي، تمرین استقامتي

رساني اطالع 
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مقدمه 
سـرطان1 بیمـاري خاصي اسـت كه مي توانـد در طول 
زمـان به دلیـل جهش هاي خاصـي در بدن توسـعه یابد 
و تقسـیم كنتـرل نشـده اي در سـلول هاي بـدن ایجـاد 
كنـد. این بیمـاري موجب اختـالالت مرتبط بـا آمادگي 
جسـماني2 در كودكان مي شود و انجام تمرینات ورزشي3 
روزانـه موجـب دسـتیابي به بسـیاري از مزایـاي مطلوب 
سـالمتي بـراي كـودكان مبتـال بـه سـرطان مي شـود. 
تمرینـات ورزشـي، عـالوه بـر بهبـود سـالمت فیزیكـي 
كـودك در مدیریـت عـوارض جانبي درمان سـرطان نیز 
مفید اسـت و تغییـرات فیزیولوژیك و روان شـناختي آن 
مي توانـد بـر بهبـود كیفیـت زندگـيQOL( 4( بیمـاران 

سـرطاني تأثیر بگـذارد ]1 و 2[.
سـرطان موجـب اختـالل فیزیكـي و كیفیـت زندگي 
كودكان یا نوجوانان مبتال به سـرطان مي شـود. كودكان 
و نوجوانـان مبتـال بـه سـرطان اغلـب عـوارض جانبـي 
مرتبـط با سـرطان را تجربه مي كنند. كم بـودن آمادگي 
جسـماني قلبي و عروقـيCRF( 5( و قـدرت عضالني یا 
كاهـش توانایـي انجـام فعالیت هـاي زندگـي روزمـره در 
بیماران سـرطاني به نوبة خود، تأثیر منفي بر سـالمت و  

كیفیـت زندگـي )QOL( آن هـا مي گـذارد ]3[.
بیمـاري سـرطان دومیـن علـت مرگ ومیـر پـس از 
بیماري هـاي قلبـي و عروقي در اغلب كشـورهاي جهان 
]4[ و سـومین علـت مرگ ومیـر پـس از بیماري هـاي 
قلبـي و عروقـي و حـوادث رانندگـي در ایران اسـت ]5[. 
سـرطان دومین علت مرگ و میر كودكان شـناخته شـده 
اسـت و سـرطان خون لنفوبالسـتي )ALL(6 و سرطان

CNS  )سـرطان سیسـتم عصبي( شـایع ترین سـرطان 
دوران كودكـي را تشـكیل مي دهنـد ]6[. علـل عمـدة 
سـرطان ها، چاقـي، رژیـم غذایـي ضعیف، عـدم فعالیت  
بدنـي ]7[، پرتوها7، اشـعة مـاوراي بنفش خورشـیدي8، 
دود سیگار، افالتوكسین9، دود تنباكو10، مواد شیمیایي11 
و ویروس هـا12 هسـتند ]8[ عالئـم سـرطان در بیشـتر 
موارد، شـامل لرز، خسـتگي، تب، از دسـت دادن اشـتها، 

نگرانـي، عرق شـبانه و كاهـش وزن اسـت ]5[.

ويژگي  سلول هاي سرطاني
سـلول هاي سـرطاني شـامل ویژگي  هاي برجسـته اي 
هسـتند، از جملـه: 1( وابسـته به سـیگنالینگ رشـدي 
نیسـتند؛ 2( به سـیگنال هاي مهار كنندة رشـدي پاسـخ 
نمي دهنـد؛ 3( سیسـتم ایمنـي را تحریـك نمي كننـد 
و مخفـي مي ماننـد؛ 4( بـا تغییـر یـا حفـظ و نگهـداري 
تلومـراز13، طـول تلومرازهـاي خـود را حفـظ مي كنند و 
موجـب تكثیـر نامحـدود مي شـوند؛ 5( از سـیگنال هاي 
آپوپتـوزي فـرار مي كننـد؛ 6( حتي در حضور اكسـیژن، 

گلیكولیـز بي هـوازي را انجـام مي دهنـد ]9[. 

اكثـر سـرطان ها )تقریبـاً 90 درصـد( بـه چهـار گـروه 
اصلـي كارسـینوما، سـاركوم14، لوسـمي15، یـا لنفـوم16 
تقسـیم مي شـوند. كارسـینوما به سـلول هاي اپیتلیال17 
محـدود مي شـوند. سـاركوم ها نیـز تومورهـاي جامـدي 
از بافت هـاي همبنـد در عضلـه، اسـتخوان، غضـروف و 
بافـت فیبري هسـتند. لوسـمي و لنفوم نیز بـه ترتیب از 
سـلول هاي تولید كننـدة خون و از سـلول هاي سیسـتم 
بـا تحریـك  ایمنـي تشـكیل مي شـوند]8[. سـرطان 
جهش هـاي سـلولي یا تحریك تكثیـر سـلولي، افزایش 
تقسـیم سـلولي و رشـد تعداد سـلول ها در طـي مراحل 
اولیـة رشـد تومـور را در پي دارند، مانند فوربل اسـترها18 
كـه موجـب تحریـك تكثیـر سـلولي بـا فعـال كـردن 
پروتئیـن كیناز C 19 مي شـوند ]8 و10[. جهش سـلول، 
موجب تقسـیم سـلولي مي شـود و تقسـیم بیش از حد 
آن، هیپرپـالزي20 تومـري را تشـكیل مي دهـد و حالـت 
غیرطبیعي این تقسـیم سلولي، دیسـپالزي21 توموري را 
به وجـود مـي آورد. جهش هاي بیشـتر، تومـور را تحریك 
بـه حمله بـه بافت هـاي همسـایه مي كند و سـلول هاي 
سـرطاني را بـه  خـون یـا عـروق لنفـاوي مي فرسـتد. 
ایجـاد  بـدن  دیگـر  مكان هـاي  در  تومورهـاي جدیـد 

مي شـوند كـه متاسـتاز22 نـام دارد ]2[.

مسيرهاي سلولي مولكولي سرطاني 
مهم تریـن عاملـي كـه در رشـد و سـرایت تومورهـاي 
بدخیـم سـرطاني )متاسـتاز( بـه سـایر بافت هـاي بدن 
نقـش دارد، آنژیوژنـز یا زایش مویـرگ از رگ هاي موجود 
اسـت. هایپوكسـي23 مشـخصة بارز تومورهاي سـرطاني 
 )VEGF(24  بـا تحریك عامـل رشـد اندوتلیـال عروقـي
موجب رشـد، مهاجـرت و بقـاي سـلول هاي اندوتلیال و 
درنتیجة گسـترش بیشـتر شـبكة عروقي و رشـد تومور 
مي شـود. در هنـگام فعالیت ورزشـي بخش عمـده اي از 
جریـان خون به سـمت عضـالت فعال هدایت مي شـود 
و جریـان خـون بافت توموري در هنگام فعالیت ورزشـي 
كاهـش مي یابـد ]11 و 12[. تمرینات ورزشـي با كاهش 
عامـل رشـد اندوتلیال عروقـي در تومور، روند گسـترش 
شـبكة عروق تومـوري را مختـل مي كننـد. ]11 و 14[. 
انـواع مختلـف  ارتبـاط  بـراي  متعـددي  مسـیرهاي 
انسـاني  و  حیوانـي  مدل هـاي  در  ورزشـي  تمرینـات 
داراي سـرطان شـناخته شـده اسـت. فعالیـت ورزشـي 
از   )IL-15 و   IL-7، IL-6( میوكین هـا  آزاد سـازي  بـا 
عضـالت و بهبـود حساسـیت بـه انسـولین بـه طـور 
بالقـوه موجـب كاهش خطـر ابتال به سـرطان مي شـود 
مـورد  در  مولكولـي  سـلولي  مطالعـات   .]15 و   9[
 سـرطان نشـان داده اسـت كـه پروتئین واكنشـي سـي
deoxyguanosine 8-Oxo-225 ،  β-catenin،  26 )CRP( 

سیگنالینگHippo، سیگنالینگ Akt، فعالیت وینكولین، 

الدها و همکاران  
)2006( در مطالعه ای 

نشان داده اند که 
تمرين با شدت 

متوسط تا شديد 
در کودکان مبتال به 

سرطان حاد لوسمی 
لنفوبالستيکی، عالوه 

بر ساير پارامترهای 
ايمنی، به استثنای 

ائوزينوفيل ها، 
تعداد نوتروفيل ها و 
ظرفيت اکسيداتيو 

کودکان بيمار را 
افزايش داده است
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c-Src 28 و MMP-13، FAK،27،فعالیت اینتگرین، لپتیـن
در بیمـاران سـرطاني افزایـش و P53، آدپیپونكتیـن، 
انكواسـتاتین، ایریزیـن و میوكیـن اسـپارك29 از عوامـل 
سـركوب كننده تومور، كاهـش مي یابد. مطالعات نشـان 
داده انـد كه افـراد تمرین كرده30 با معكـوس كردن عوامل 
فوق، موجب توقف رشـد سلول هاي سرطاني در مقایسه 

بـا  گـروه كنتـرل مي شـوند ]9، 15 و 25[. 

سيستم ايمني و سرطان كودكان 
امروزه اهمیت سیسـتم ایمنی در مقابله با سـرطان به 
شـدت مورد توجـه قرار گرفته اسـت. عملکرد سیسـتم 
ایمنـی سرکوب شـده، توانایـی یـک کـودک مبتـال بـه 
سـرطان را برای شـرکت در فعالیت بدنـی منظم کاهش 
در  شـده  بسـتری  سـرطانی  کـودکان  می دهـد]1[. 
بیمارسـتان دارای سیسـتم های ایمنی تضعیف شـده اند 
که به اسـتراحت در تخت بیمارسـتان به دلیل ریکاوری 
پس از جراحی یا عفونت های شـدید محدودند و  موجب 
خسـتگی و عدم توانایی فعال شـدن آن ها می شود]26[.
تمرینـات ورزشـی موجـب افزایش سـطح سـلول های 
کشندة طبیعیNK( 31( و سلول های T سیتوتوکسیک32 
در تومورهـای بیمـار مبتـال بـه سـرطان می شـود]9[. 
در طـی ورزش، به خصـوص ورزش هـوازی بـا شـدت 
متوسـط، نوتروفیل هـا به طـور موقـت افزایـش می یابند. 
اگرچـه تأثیـرات یـک ورزش حاد گذرا هسـتند، امـا آثار 
تکـراری ورزش ممکـن اسـت یـک اثر تجمعـی ایجاد و 
سیسـتم ایمنی بیمـار را تقویت کنـد]15[. هافمن گتز 
و همـکاران33)1994( گـزارش کرده انـد که فعال شـدن 
در  لنفوكیـن34  توسـط  طبیعـی  سـلول های کشـندة 

حیوانـات ورزش کرده بیشـتر اسـت]27[.
تمرینـات ورزشـی با شـدت کـم تا متوسـط می توانند 
به طـور بالقـوه بیـان سـیتوکین ها را تنظیـم کننـد و 
سیسـتم ایمنـی بدن کـودکان بیمـار مبتال به سـرطان 
را بهبـود بخشـند]28[. تمرینـات ورزشـی بـا افزایـش 
نفوذپذیـری خـون و افزایـش درجـه حرارت بـدن، نقش 
مهمـی در بهبـود تحـرک داروهـای درمانـی سـرطان، 
نفـوذ  افزایـش  بـدن]9[،  ایمنـی  سـلول های  تحـرک 
نفوذ پذیـری  افزایـش  طبیعـی،  کشـندة  سـلول های 
ماکروفاژهـا، افزایـش قطر عروق خونـی داخل عضالنی و 
کاهش حجم تومور سـرطانی دارنـد]11[. افزایش درجه 
 IL-6 حـرارت بـدن با اصالح عروق توموری توسـط القـاء
trans-signaling، اجازة تردد سلول T سیتوتوکسیک به 
تومورها را می دهد]9[. نورشـاهی و همـکاران 35 )2012( 
بیـان کرده انـد که حجـم تومور بـا تمرینات ورزشـی در 
گروه تمرین نسـبت به گـروه کنتـرل ۲9 درصد کاهش 

اسـت]11[. داشته 
چامـورو وینیـا و همـکاران36 )2010( مشـاهده کردند 
کـه تعـداد سـلول های دندریتیـک37  در گـروه کنتـرل 

و ورزش دچـار کاهـش می شـود، امـا ایـن کاهـش در 
گـروه کنتـرل بسـیار سـریع تر بوده اسـت]29[. فیوسـا 
لوسـس و همـکاران38 )2017( اثـر مداخلـة ورزشـی 
در بیمارسـتان را در طـی شـیمی درمانی روی عوامـل 
التهابـی و زیر مجموعه هـای سـلول ایمنـی در بیسـت 
کـودک مبتـال بـه تومورهـای جامد مـورد مطالعـه قرار 
دادنـد. آن هـا رونـدی را که سـلول های کشـندة طبیعی 
شـبه-ایمونوگلوبولین، )KIR2DS4(39  را بیـان می کنند، 
مشـخص کردنـد. نتایـج تحقیقات آن هـا نشـان داد که 
تعـداد شـبه- ایمونوگلوبولین هـا در گـروه تمریـن باقی 
می مانـد، امـا در گروه کنترل افزایش می یابـد]28 و30[.

درمان سرطان کودکان
سـرطان خون لنفوبالستی شـایع ترین نوع سرطان در 
میـان کـودکان کمتر از 15 سـال را تشـکیل می دهد]6 
و 28[. سـطح بـاالیIGF-1  بـا افزایـش خطـر ابتـال 
بـه سـرطان خـون کـودکان مرتبط اسـت]6[. بیمـاران 
سـرطان خـون لنفوبالسـتی معموالً بـا عالئم نارسـایی 
مغـز اسـتخوان، براي مثـال خون ریـزی، عفونـت و غیر 
طبیعـی بـودن تعداد گلبول هـای قرمز خون شناسـایی 
در  و همـکاران40 )2006(  و 28[. الدهـا  می شـوند]6 
مطالعـه ای نشـان داده انـد که تمرین با شـدت متوسـط 
تـا شـدید در کـودکان مبتـال به سـرطان حاد لوسـمی 
لنفوبالسـتیکی، عـالوه بـر سـایر پارامترهـای ایمنی، به 
اسـتثنای ائوزینوفیل هـا، تعـداد نوتروفیل هـا و ظرفیـت 
اکسـیداتیو کـودکان بیمـار را افزایـش داده اسـت]31[.

در طول درمان کودکان دارای سرطان، آمادگی قلبی و 
ریوی کودکان دچار اختالل می شـود. تمرینات ورزشـی 
می توانـد آمادگی قلبـی و ریوی کودکان دارای سـرطان 
را افزایش دهد. سـرطان در کودکان، سیسـتم اسـکلتی 
عضالنـی آنـان را تحت تأثیـر قـرار مي دهـد و دامنـة 
حرکتـی آن هـا را محدود می کند و موجـب کاهش توده 
و قـدرت عضالنی کـودکان می شـود. تمرینات ورزشـی 
در کـودکان سـرطانی، آمادگـی قلبـي و ریـوی، قـدرت 
عضالنـی و انعطاف پذیـری آنان را بهبود می بخشـد]1[.
درمان سـرطان در دوران کودکی، شامل شیمی درمانی41، 
پرتودرمانـی42 و جراحـی اسـت کـه ممکـن اسـت بافت و 
عملکـرد بسـیاری از ارگان هـای بدن کـودک را تحت تأثیر 
قرار دهد. پیوند مغز اسـتخوانHSCT(  43( معموالً با اشـعه 
یـا شـیمی درمانی در بدخیمی های شـدید هماتولوژیک و 
همچنیـن در درمان تومورهای جامـد رخ می دهد. آتروفی 
عضالنـی در واقـع بـا چندین پروتـکل، از جملـه درمان 
سـرکوب ایمنـی، اسـتراحت در تخـت و سـمیت داروها 
مرتبـط اسـت]6[. در کودکانـی کـه درمـان پیونـد مغز 
اسـتخوان دارند، عدم فعالیت فیزیکی و به ویژه استراحت 
در بسـتر می تواند سـبب کاهش آمادگی جسمانی قلبی 
و تنفسـی و تشـدید آتروفي عضالنی شـود که به نوعي 

تمرينات ورزشی 
در کودکان 
سرطانی، 
آمادگی قلبي 
و ريوی، قدرت 
عضالنی و 
انعطاف پذيری 
آنان را بهبود 
می بخشد
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تمرينات 
استقامتي، 
خستگی را 

کاهش مي دهد 
و آمادگی 

هوازی کودکان 
سرطانی را  بهبود 

می بخشد

عارضـة جانبی درمان سـرکوب ایمنی اسـت]3[.
شـیمی درمانی44 عمده ترین درمان سـرطان در کودکان، 
 DNA بدین گونه اسـت که در سـلول های توموری سنتز
و RNA را مهار و رونویسـی و تکثیر تومور ها را متوقف 
می کنـد و باعـث آسـیب رسـاندن به غشـاهای سـلول 
تومـوری و سـپس باعـث ایجـاد مـرگ سـلول توموری 
بـا  اغلـب  از شـیمی درمانی  اسـتفاده  ولـی  می شـود. 
گسـترش واکنش هـای جانبـی از جمله افسـردگی]1و 
32[، از دسـت دادن وزن شـدید45 ]33[ و بیماری هـای 
قلبی و عروقی]15[ محدود شـده اسـت. شیمی درمانی 
در کـودکان، سیسـتم ایمنـی بـدن آن هـا را سـرکوب 
مي كنـد و ممکـن اسـت با رشـد طبیعی آن هـا تداخل 
ایجـاد کنـد و موجـب افزایش حساسـیت بـه عفونت و 
بازمانـدن از رشـد یـا تأخیر در رشـد اسـکلتی عضالنی 
آن هـا در طـول درمـان شـود. شـیمی درمانی بـا ایجـاد 
کم خونـی، باعـث کاهش ظرفیت انتقال اکسـیژن خون 
مي شـود و ممکن اسـت بـر خروجی قلب تأثیـر بگذارد 
و بـه همیـن دلیـل خون رسـانی بـه بافت هـای بـدن 
به ویـژه عضـالت در طـی ورزش کـم می شـود. دوزهای 
شـیمی درمانی با تخریب عملکرد قلب ارتباط مسـتقیم 
دارنـد. شـیمی درمانی سـبب تضعیف دسـتگاه گوارش 
کـودک مي شـود و می توانـد بـا تغذیـة وی تداخل کند 
و در نتیجـه باعـث تضعیـف عرضـة انـرژی بـه عضالت 
و موجـب خسـتگی وی شـود]6[. تمرینـات ورزشـی با 
کاهـش درد، بهبـود افسـردگی و بهبـود عوامـل قلبي و 
عروقـی، به بهبـود کیفیت زندگی بیمـار مي انجامند]6، 

32 و 34[.
سـان خوان و همـکاران46 )2008( نتایـج مثبتـی را 
پـس از اجـرای یک برنامة ورزشـی در میان کـودکان در 
طـول دورة شـیمی درمانی گـزارش کرده انـد. جمعیـت 
مـورد مطالعـة آن ها بـه افزایش قابل توجهی در آسـتانة 

تهویـه47 و حداکثـر اکسـیژن مصرفی دسـت یافتند.
مطالعـة دیگـری از سـان خوان و همـکاران48 )2008( 
نیـز مزایای مشـابهی را برای یک برنامة تمرین ورزشـی 
در میـان کـودکان دارای سـرطان خـون در سـلول های 
بنیادی خون ساز )HCT( نشـان داده است]35[. شارکی 
و همـکاران49 )1993( آثـار یک برنامة تمرین هـوازی را 
در میـان کودکان سـرطانی که با انتوروسـیکلین درمان 
شـده اند، مـورد بررسـی قـرار داد. در میـان بیمارانی که 
برنامـة دو هفتـه ای را بـه اتمام رسـاندند، میانگین زمان 
تمریـن در آزمـون تمرین قلبـی )CPET( از قبل تا پس 
از آزمایش 13 درصد بهبود را نشـان داد. آن ها همچنین 
بهبـود در میـزان حداکثـر اکسـیژن دریافتی و آسـتانه 

بی هـوازی را گزارش کردنـد]36[.
پرتودرمانـی50، دیگـر درمان کـودکان سـرطانی]37[ 
باعـث اسـکلروز فیبروتیـک در بافت هـای عصبی بیمار 
مي شـود، و درد، خسـتگی، کاهـش ظرفیـت هـوازی، 

کاهـش قـدرت، کاهـش تـودة عضالنـی، بیماری هـای 
قلبـی و عروقی، تغییرات غـدد درون ریز، تغییرات ایمنی، 
ضعـف حسـی، ضعـف بدنـی، عفونت هـای ریـه و در 
 نهایـت، کاهـش کیفیـت زندگـی آنـان را به همـراه دارد
]26،15،6،1 و 38[. مناطـق سـالم در اطـراف محل های 
اشـعه درمانی تحت تأثیـر قـرار مي گیرنـد و باعث کاهش 
عملکرد مغز بیمار می شـوند. در مطالعات مختلف نشـان 
داده شـده كـه تمرینـات ورزشـی بـراي درمـان و کمک 
بـه بهبـود کـودک پـس از پرتودرمانـی کمک کننده اند. 
داده های سـاحنون و همکاران51 )2017( نشان می دهند 
کـه ورزش می توانـد در ترکیـب بـا مداخـالت بـا هـدف 

بهبود کـودکان پـس از پرتودرمانی مفید باشـد]39[.

عالئم درمان سرطان کودکان
درمـان سـرطان در کـودکان بـه شـدت بـا تضعیـف 
بهبـودی بیمـار و عـوارض متعـدد، از جملـه کاهـش 
وزن، اختـالالت متابولیکـی، کم خونـی، خسـتگی و از 
اضطـراب  افسـردگی،  عضالنـی52،  تـودة  دادن  دسـت 
اسـت. مرتبـط  کـودکان  در  شـناختی  مشـکالت   و 
]1, 9,6، 38, 40, 41[. عـوارض جانبـی سـرطان موجب 
می شـوند کـودکان مبتـال بـه افسـردگی، نسـبت بـه 
داروهای ضد سـرطان مطابقت کمتری داشـته باشند]1, 
38[. کـودکان سـرطانی با متابولیسـم تریپتوفـان باعث 
تولیـد کینورنیـن53 گـردش خـون مي شـود که قـادر به 
عبور از سـد خونی مغزی54  و ایجاد افسردگی است. نشان 
داده شـده اسـت که تمرینات ورزشـی، کینورینین را به 
اسـید کینورینیک55 متابولیزه می کند. اسید کینورینیک 
نمی توانـد از سـد خونی مغزی عبـور کنـد و در نتیجه از 
افسـردگی بیمار محافظت می شود]9[. شـور و همکاران 
56 )1999( گـزارش داده انـد کـه یـک تمرین هـوازی 12 

هفتـه ای، 30 دقیقـه در هـر جلسـه، سـه بـار در هفتـه 
به طـور قابل توجهـی موجب بهبود آمادگی جسـمانی و 
کاهـش اضطـراب در کودکان پـس از پایان درمان شـده 

است]42[.
سـرطانی  بیمـاران  در  سـرطان  بـارز  نشـانه های  از 
اکتیویـن تولیـد  آن  دلیـل  کـه  اسـت   کاشکسـیا57 

 ActA(A(58( و میواستاتین59 )Mstn( توسط برخی از این 
تومورهاسـت و موجـب کاهش وزن، بی اشـتهایی، ضعف 
و کم خونی بیمار می شـود]40 و 41[. کیـم و همکاران60 
)2004( دریافتنـد كـه میـزان مایوسـتاتین mRNA به 
میزان معناداري )44 %( در پاسـخ به یك جلسـه فعالیت 
یافته هـای هیتـل و  مقاومتـي كاهـش می یابـد]43[. 
همـکاران61 )2010( نیز نشـان داده اسـت کـه با افزایش 
میوسـتاتین در شـرایط بیماری، تمرینات ورزشی سطح 
پروتئین میوسـتاتین عضله و پالسـما را کم و از آتروفی 

عضـالت جلوگیری می کنـد]44[.
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از دیگـر آثـار مهـم بیماری هـای پیشـرفتة سـرطان 
سـارکوپنیا62 اسـت کـه معموالًٌ بـه علت شـیمی درمانی 
باعـث کاهـش حجم عضلة اسـکلتی بـه همـراه کاهش 
قـدرت عضلـه و عملکـرد فیزیکـی آن می شـود]45[. 
کاهـش ظرفیـت بازسـازی عضـالت و تخریـب عملکرد 
سـلول های ماهـواره ای63 بـه موجـب فراینـد سـارکوپنیا 
انجـام می گیرد. آدامز و همـکاران64 )2016( تأثیر تمرین 
مقاومتـی و هـوازی را بر سـارکوپنیا در بیمـاران مبتال به 
سـرطان کـه شـیمی درمانی دریافت کرده بودند بررسـی 
کردنـد. آنـان دریافتنـد که تمرینات مقاومتی نسـبت به 
هـوازی منجـر به معکـوس شـدن سـارکوپنیا و افزایش 
قدرت عضالنی مي شـود و بهبود کیفیت زندگی بیماران 

را بـه همـراه دارد]46[.
در حالـی کـه برخـی از کـودکان مبتـال به سـرطان با 
کاهش وزن و کاشکسـیا مبارزه می کنند، گروهی دیگر از 
کودکان مبتال به سـرطان به میـزان قابل توجهی وزن به 
دسـت می آورنـد. این افـراد معموالً، مبتال بـه درمان های 
محرومیـت هورمونـی هسـتند. تمرین با کاهـش عوامل 
التهابی )IL-6، TNF=a, CRP( به طور مسـتقیم در طول 
ورزش بـا کاهـش میزان چربـی احشـایی، و کاهش وزن 

بیمار همراه اسـت]11[.
خسـتگی، مهم تریـن عارضـة ناشـی از درمـان، تأثیـر 
منفـی بـر فعالیـت  بدنـی و سـالمتی روانـی کـودکان 
می گـذارد. خسـتگی بـه علـت عـدم آمادگـی عضالنـی 
ناشـی از بیمـاری و درمـان در کـودک بیمـار اسـت]6[ 
تحقیقـات نشـان داده انـد که خسـتگی ناشـی از درمان 
یـه و همـکاران65)2011( بـا ورزش کاهـش می یابـد. 

]47[، بالوبـروک و همـکاران66)2009(]48[، کیتـس و 
کولـوس ریـد67 )2008(]49[ و اولـدروول و همـکاران68 
)2003(]50[  بیمـاران سـرطانی را مـورد مطالعـه قـرار 
دادنـد و نتایـج آنـان نشـان داد کـه تمرینـات ورزشـی 
موجب بهبود آمادگی جسـمانی، استقامت قلبی، قدرت، 
انعطاف پذیـری، کیفیـت زندگی و بهبـودی قابل توجهی 

در کاهـش خسـتگی کـودکان شـده اسـت]49[.

تمرينات ورزشی و سرطان کودکان
تمرینات ورزشـی به عنـوان درمان غیـر دارویـی، تأثیرات 
مفیدی بر عوامل فیزیولوژیکی و دستگاه اسکلتی عضالنی، 
عصبی مرکزی و سیستم های قلبي و عروقی بیماران سرطانی 
 دارد]51[. مداخالت تمرینی گزینه ای امن و تا حدی مؤثرند

]1, 3[. فعالیـت بدنـی موجـب اکسـیژن دار کـردن خـون، 
افزایش ظرفیت حمل اکسـیژن خون، افزایش عرضة خون 
اکسـیژن دار مي شـود و به عضـالت فعال و افزایـش توانایی 
عضـالت بـراي مصـرف اکسـیژن و تولیـد نیـرو در هنگام 
انقباض مي انجامـد]6[.  گوهر و همـکاران69 )2011(]52[ و 
اسـپایر و همکاران70 )2010( بهبود کلی در کیفیت زندگی 
در پاسـخ به یک مداخلة ورزشـی در میان کودکان سرطانی 

در طـی مراحـل حـاد درمـان را گـزارش کرده انـد]53[. 
حتـی در مورد فعالیت والدین بیماران سـرطانی، مطالعة 
نوریـس و همـکاران71  )2010( نشـان داده اسـت کـه 
همبسـتگی معنا داری بین سـطح فعالیت والدین و طول 

عمـر کـودکان دارای سـرطان وجـود دارد]54[.
دو نـوع عمـده از تمرینات بیماران سـرطانی، تمرینات 
مقاومتـی  تمرینـات  اسـت.  اسـتقامتی  و  مقاومتـی 
)بی هـوازی( باعـث افزایـش حجـم و قـدرت عضالنـی 
خسـتگی،  و  می شـوند  خارجـی  مقاومـت  مقابـل  در 
کیفیـت زندگی، آمادگی جسـمانی، قدرت بدنی، سـطح 
 تری گلیسـرید و افزایش چربی بیمار را بهبود می بخشند
]51،9, 55 و 56[. مشارکت منظم در یک برنامة تمرینی 
قدرتـی، موجـب افزایـش تراکم مـواد معدنی اسـتخوان، 
بهبـود مهارت هـای موتـور حرکتـی، افزایـش ظرفیـت 
فیزیکـی کـودکان و وضعیـت کلـی سـالمت و آمادگـی 
جسـمانی آن ها می شـود]6[. فاکت و همکاران72 )2013( 
و کرامـر و همـکاران73  )2014( معتقدنـد کـه تمرینـات 
مقاومتـی در بیمـاران مبتـال بـه سـرطان باعـث بهبـود 
کیفیـت زندگـی آنـان شـده اسـت]9، 55 و56[. فیوسـا 
لوسـس و همکاران74  )2017( نشان دادند که یک برنامة 
تمریـن ورزشـی در بیمارسـتان بـرای کـودکان مبتال به 
سـرطان با تومورهای جامد تحت درمان شـیمی درمانی، 

قـدرت عضالنی آنـان را افزایـش داده اسـت]51[. 
تمرینات استقامتی )تمرین هوازی( در مقابل تمرینات 
بی هـوازی، نوعـی دیگـر از تمریناتـی اسـت کـه موجب 
بهبـود عوامـل قلبـی و عروقـی و بهبود کیفیـت زندگی 
بیمار می شـود. تمرینات اسـتقامتي، خسـتگی را کاهش 
مي دهـد و آمادگـی هـوازی کـودکان سـرطانی را  بهبود 
می بخشـد. فرر و همـکاران75 )2011( و یئو و همکاران76  
)2012( بیـان داشـته اند کـه تمرینـات هـوازی تأثیـر 
معنـاداری بـر کیفیـت زندگی بیماران سـرطانی داشـته 
اسـت]9، 57 و 58[. خداشـناس و همـکاران )2016( 
بیـان داشـته اند که تمرین هـوازی می توانـد باعث بهبود 
کیفیت زندگی کودکان شـود و روی برخی از کارکردهای 
کیفیـت زندگی آن ها مانند کارکرد جسـمانی و هیجانی 

تأثیر بگـذارد]59[.
سـانتا مینا و همکاران77 )2013( با مقایسـة برنامه های 
مختلـف تمرینـی گـزارش کرده انـد کـه افزایش شـدت 
تمرینـات ورزشـی لزومـاً باعـث افزایش نتایج بهتـر روی 
کیفیـت زندگـی بیمـاران سـرطانی نخواهد شـد]60[ و 
پیش بینی می شـود که در مقایسـه با تمرینات با شـدت 
باال، تمرینات با شـدت متوسـط ممکن اسـت براي انجام 
یـک دورة طوالنـی پایدار تمرینی برای بیماران سـرطانی 

امکان پذیرتـر و سـاده تر باشـد]61[.
داده  پیشـنهاد   )ACS(  78آمریـکا سـرطان  انجمـن 
اسـت کـه رژیـم غذایـی سـالم، محـدود کـردن مصرف 
گوشـت های فـراوری شـده و گوشـت قرمـز، خـوردن 

در حالی که برخی 
از کودکان مبتال به 
سرطان با کاهش 
وزن و کاشکسيا 
مبارزه  می کنند، 
گروهی ديگر از 
کودکان مبتال به 
سرطان به ميزان 
زيادی وزن به 
دست می آورند
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حداقـل 2,5 واحد سـبزیجات و میوه، خـوردن دانه های 
کامـل، داشـتن اندامـی مناسـب و جلوگیـری از اضافـه 
وزن، موجـب پیشـگیری از سـرطان می شـود]4, 9 و 
62[. بافـت چربـی جهش یافتـه، منبـع پروتئین هـای 
و  سـرطان  بنیـادی  سـلول های   ،)ECM(79مختلـف
بـا سـرطان هسـتند]15[.  آدیپوسـیت های80 مرتبـط 
کاهـش مصرف کالری، انجام فعالیـت بدنی، کنترل وزن 
و جلوگیـری از افزایـش وزن براي کاهش بافت چربی به 

كـودكان توصیـه می شـود]4، 15و 62[.
انجمن سـرطان آمریکا تمرینات ورزشی براي بیماران 
سـرطانی کودک و نوجوان را شـامل یک ساعت فعالیت 
با شـدت متوسـط تا شـدید در هر جلسـه، حداقل سـه 
روز در هـر هفتـه یا انجـام 150 دقیقه فعالیت با شـدت 
متوسـط تا شـدید در هفته پیشنهاد کرده اسـت. از این 
میـزان تمریـن، 75 دقیقـة آن را در هفتـه بـه تمرینات 
هـوازی بـه همراه تمرینـات قدرتی بـا 8 تـا 10 تمرین، 
10 تـا 15 تکـرار در گـروه عضالنـی عمـده )قفسـه 
سـینه، پشت، بازوها، شـانه ها، شکم، سـرینی، چهارسر، 
همسـترینگ و دوقلـو سـاق( در هـر جلسـه بـه همـراه 
تمرینـات انعطاف پذیری )خم شـدن، باز شـدن، حرکات 
جانبـی و چرخـش(، بـر گروه هـای عضالنـی و مفاصـل 
بـزرگ، 2 الی 3 جلسـه در هفتـه اختصاص داده اسـت. 
گفتنـي اسـت قبـل از شـروع هر برنامـه ورزشـی، بیمار 
باید با پزشـک خود مشـورت داشته باشـد]9و 63[ و هر 
جلسـه از تمرینات، توسـط متخصصان ورزشـی نظارت 
شـود )حداقـل یک مربی بـرای دو کودک سـرطانی(]6, 

.]51

نتيجه گيري
برنامـة تمرینـي بـراي كـودكان مبتـال بـه سـرطان، 
آمادگـی  عضالنـي،  قـدرت  افزایـش  بـراي  مي توانـد 
جسـمانی و کیفیت زندگـی آن ها انجام شـود. کودکان 
را  بـه سـرطان می تواننـد تمرینـات ورزشـی  مبتـال 
در طـول درمـان سـرطان بـدون عـوارض جانبـی بـر 
سیسـتم ایمنی و عوامل رشـدی انجام دهند. تمرینات 
ورزشـی بـرای کـودکان مبتال به سـرطان کامـاًل امن و 
بـراي تقویـت آمادگی قلبـی و عروقـی و عضالنی آن ها 
بسـیار مفیـد اسـت. تمرینات ورزشـی می تواننـد براي 
پیشـگیری از سرطان و افزایش کیفیت زندگی بیماران 
در حیـن و پـس از درمـان مفیـد باشـند. کودکانی که 
بـا بیمـاری سـرطان زندگـی می کننـد می تواننـد نوع 
فعالیـت مـورد عالقـة خـود را در راسـتاي تمرینـات 
هـوازی یـا مقاومتـی بـا مزایای مشـابه سـالمتی انجام 
دهنـد. بـا توجه بـه مزایای بی شـمار تمرینات ورزشـی 
در كـودكان و نوجوانـان مبتـال بـه سـرطان، توصیـه 
بدنـی  فعالیـت  افزایـش  بـراي  برنامه هایـی  می شـود 
کـودکان سـرطانی در بیمارسـتان یـا خانه ارائه شـود.

پي نوشت
1. Cancer

 ۲. اختـالالت آمادگـی جسـمانی، معمـواًل شـامل 
قـدرت  کاهـش  قلبی-ریـوی،  عملکـرد  تضعیـف 
عضالنی، خسـتگی و تغییر عملکرد فیزیکی اسـت.
3.  Exercise
4.  Quality Of  Life )QOL(.
5.  Cardio Respiratory Fitness

 Acute( لنفوبالسـتی  خـون  سـرطان   .6   
لوسـمی  نـوع   )Lymphoblastic Leukemia
کـه  لنفوسیت هاسـت  یـا  لنفـاوی  سـلول های 

می سـازند. را  لنفـاوی  بافت هـای 
7. Radiation

 8.  اشـعة مـاوراي بنفـش خورشـیدی، عامل اصلی 
سرطان پوسـت است.

9.  افالتوکسـین )aflatoxin( سـرطان زای قـوی 
نادرسـت  ذخیـرة  دلیـل  بـه  کـه  اسـت  کبـدی 
بادام زمینـی و دیگـر دانه هـای ذخیره شـده به وجود 

می آیـد.
شـامل   تنباکـو  دود  داخـل  سـمی  مـواد    .10
بنزوآپـروژن، دی متیـل نیتروسـتامین  و ترکیبـات 

نیـکل اسـت.
11. Chemicals
12. Viruses

13. تلومـراز، محافـظ انتهای کروموزومی اسـت که 
در طـی هر مرحلـه از تکرار DNA كوتاه می شـود.
14.  Sarcoma
15. Leukemia
16. Lymphoma
17. Epithelial
18. Phorbol Esters

 )C )Protein Kinase C 19. پروتئیـن کینـاز
کنتـرل عملکـرد پروتئین هـای دیگـر را از طریـق 

فسفوریالسـیون انجـام می دهـد.
20.  Hyperplasia
21.  Dysplasia
22.  Metastasis
23.  Hypoxia
24.  Vascular endothelial growth factor

Oxo-2 deoxyguanosine .۲5-8 یکـی 
از محصوالت اصلی اکسیداسـیون و نشـانگر آسـیب 

اکسـیداتیو DNA است.

β-catenin .۲6 واسطه ای در مسیر سیگنالینگ 
WNT اسـت و نقـش مهمـی در سـرطان کولـون 

دارد.
27.  Focal adhesion kinase
28.  Proto-oncogene tyrosine-protein kinase 
Src
29.  SPARC )secreted protein acidic and rich 
in cysteine(
30.  Exercise-conditioned 

 Natural( طبیعـی  کشـندة  سـلول های   .31  
بـه  آلـوده  سـلول های  و  تومـور   ،)killer cell
ویـروس را تشـخیص مي دهنـد و از بیـن مـی برند.

 cytotoxic( سیتوتوکسیکT3۲. سلول های ایمنی 
T cells( بدن را براي شناسـایی و ریشـه کن سـاختن 
سـلول های تبدیل شـده به سـرطان  بررسی می کنند.
33.  Hoffman-Goetz et al
34.  Lymphokine-activated killer cell
35.  Nourshahi et al. 
36.  Chamorro-Viña  et al.

 )Dendritic cells( 37. سـلول های دندریتیـک
هسـتند.  آنتـی ژن  عرضه کننـدة  سـلول های  از 
عملکـرد اصلـی آن هـا پـردازش آنتـی ژن هـا و ارائه 
آنتی ژن هـا در پاسـخ اولیـه بـرای لنفوسـیت های 

در حـال اسـتراحت و در پاسـخ ثانویـه برای 
اسـت. لنفوسـیت های خاطـره ای 

38.  Fiuza-Luces et al.
39. KIR2DS4 )Killer cell immunoglobulin-like 
receptor 2DS4(

 فعالیت سلول های کشندة طبیعی را مهار می کند
40.  Ladha  et al.
41.  Chemotherapy
42.  Radiotherapy

43.  پیونـد مغز اسـتخوان و پیوند سـلول های بنیادی، 
جایگزیـن مغز اسـتخوان فـرد بیمـار با مغز اسـتخوان 
فرد سـالم اسـت تا بیمار بتوانـد مقادیر بـاالی داروهای 

شـیمی درمانی یـا پرتودرمانـی را دریافت کند.
44.  Chemotherapy
45.  Cachexia
46.  San Juan et al.

47.  آسـتانة تهویـه در طـول ورزش، شـروع افزایـش 
تهویه با سـرعت بیشـتری نسـبت به VO۲ میباشد. 
آسـتانة تهویـة فـردی میـزان بی هـوازی و انباشـتگی 

الکتـات وی را نشـان می دهـد.
48. San Juan et al.
49. Sharkey  et  al.
50.  Radiotherapy
51.  Sahnoune et al.

5۲.  از دسـت دادن تـودة عضالنـی مـی توانـد ناشـی 
 )Myostatin وPTHrP6( از عوامـل حاصـل از تومـور
باشـد که با گردش خون ترشـح و باعث تخریب عضله 

می شـوند.
اسـید  متابولیـت   )Kynurenine( کینورنیـن    .53
آمینة تریپتوفان مورد اسـتفاده در تولید نیاسـین است.
  54. Blood–brain barrier

 55. تولیـد اسـید کینورینیـک وابسـته به فعال شـدن 
فاکتـور PGC-1a اسـت کـه بـا تمریـن اسـتقامتی 

افزایـش می یابـد.
56.  Shore et al.

57.  کاشکسـیا )cachexia( سـندرم ضعیـف شـدن 
بـدن اسـت که با کاهـش وزن، بـی اشـتهایی، ضعف و 

کم خونـی مشـخص می شـود.
58.  Activin A

59.  میواسـتاتین )Myostatin( پروتئینـی اسـت که 
از عضلة اسـكلتي بیـان و وارد خون مي شـود و عملکرد 

اصلـي آن تنظیم منفـي حجم تودة عضالني اسـت.
60.  Kim et al.
61.  Hittel et al.
62.  Sarcopenia
63.  Satellite cells
64.  Adams et al.
65.  Yeh et al.
66. Blaauwbroek et al.
67. Keats and Culos-Reed
68. Oldervoll et al.
69. Gohar et al.
70.Speyer et al.
71. Norris et al.
72. Focht et al.
73. Cramer et al.
74. Fiuza-Luces  et al.
75. Ferrer et al.
76. Yeo et al.
77.Santa Mina et al.
78. American Cancer Society
79.  Extra Cellular Matrix
80.  Adipocytes
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نويسنده: توماس آرمسترانگ1
مترجم: حجت صادقي خليل آباد، 
كارشناس ارشد و آموزگار تربيت بدني

ریچارد2 دوسـت داشـت دسـتگاه هاي مكانیكي 
یـك  سـالگي،  شـش  در  او  كنـد.  هـم  سـر  را 
ه  سـاعت زنـگ دار را از هـم جـدا مي كـرد و در نـُ
سـالگي بـه پـدرش در تعمیـر ماشـین  چمن زني 
كمـك مي كـرد. او در دبیرسـتان، سـاعت ها وقت 
خـود را صـرف جداسـازي و بازسـازي تجهیـزات 
اسـتریو مي كـرد. در حـال حاضـر، او كـه یـك 
جوان بزرگ سـال اسـت بـراي یك شـركت تئاتر 
حرفـه اي به عنـوان تكنسـین صـدا كار مي كنـد. 
والدیـن ریچـارد در سـنین كودكـي عالئـق او را 
تشـویق و بـه او كمـك مي كردنـد تـا در آینده به 

یـك جـوان موفـق تبدیل شـود. 
بـا ایـن حـال، ریچـارد هرگـز بـه عنـوان یـك 
فـرد »بااسـتعداد« شـناخته نمي شـد. در واقـع، 
مشـكل او در مدرسـه بـا ریاضـي بـود. تعریـف از 
»كـودك بـا اسـتعداد« به طـور سـنتي مبتني بر 
مهارت هـاي مربـوط به مدرسـه اسـت و به پنج تا 
ده درصـد كودكانـي كه نمـرات آزمـون باالیي را 
به خاطر خوب نوشـتن و برتري تحصیلي كسـب 
مهـم  قطعـًا  ایـن  مي شـود.  محـدود  كرده انـد، 
اسـت، امـا امـكان دارد صدهـا روش دیگـر بـراي 

اینكـه كـودكان استعداد هایشـان را نشـان دهنـد، 
وجـود داشـته باشـد. »دكتـر دیویـد جي مایـرز3، 
اسـتاد روان شناسي در دانشـگاه امید در میشیگان 
هلنـد4 مي گویـد: »امـروزه محققـان هـوش تأكید 
مي كننـد كه تقریبـًا در همة كـودكان )نه فقط آن 
پنـج درصد مشـهور( اسـتعداد هاي ویـژه اي وجود 
دارد. مطالعـات در دانشـگاه هاروارد نشـان مي دهد 
كـه بچه هـا مي تواننـد هـوش خـود را از طریـق 
روش هـاي بسـیار مختلـف، ماننـد كلمـات، اعداد، 
»بـا  توانایي هـاي  یـا  ورزش  تصاویـر،  موسـیقي، 
دسـت« و توسـعة اجتماعي یا عاطفي نشان دهند. 
یك مشـاهده كنندة ناشـناس دیگـر مي گوید: همة 
كـودكان بـا اسـتعدادند، امـا برخـي توانایي هـاي 
خـود را بعـد از دیگـران نشـان مي دهنـد.« شـما 
مي توانیـد نقش مهمـي در بیـداري اسـتعداد هاي 
نهفتـه یـا توسـعة توانایي هاي فعلـي كودكتـان از 
طریـق تجربـه اي كه شـما در خانه بـه او مي دهید، 

باشید.  داشـته 

بـودن،  بهتریـن  كليد واژه هـا: كـودك، روش 
د ستعدا ا

رساني اطالع 
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در اینجــا پنجــاه روش را بــه شــما معرفــي 
مي كنیــم تــا كــودك شــما، صرف نظــر از اینكــه 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــتعداد هایي دارد، بتوان ــه اس چ

ــن باشــد.  ــا بهتری آن ه
ــان خــودش عالئقــش  ــد كودكت 1. اجــازه دهی
را كشــف كنــد. بــه فعالیت هایــي كــه او انتخــاب 
ــات فراغــت  ــازي در اوق ــد. ب مي كنــد توجــه كنی
ــكوفا  ــتعداد هاي او را ش ــیاري از اس ــد بس مي توان

كنــد. 
ــان را در معــرض طیــف گســترده اي  2. كودكت
از آزمایش هــا قــرار دهیــد. او ممكــن اســت 
اســتعداد هاي نهفتــة خویــش را فعــال كنــد. 
تصــور نكنیــد بــه دلیــل اینكــه كــودك شــما در 
یــك  حــوزه عالقــه نشــان نــداده  اســت، اســتعداد 

ــدارد.  ن
3. بــه فرزنــد خــود اجازة اشــتباه كــردن بدهید. 
اگــر او همــه چیــز را به طــور كامــل انجــام دهــد، 
ــف و  ــرای کش ــردن ب ــتباه ک ــت اش ــز فرص هرگ
توســعه یــک اســتعداد را بــه دســت نخواهــد آورد.
4. ســؤال بپرســید. بــا پرســیدن ســؤال هاي 
جــذاب بــه كودك خــود در شــناخت شــگفتي هاي 
ــي اســت؟  ــد: چــرا آســمان آب جهــان كمــك كنی
ســپس پاســخ ســؤال را بــا همدیگــر پیــدا كنیــد. 
ــد.  ــي كنی ــواده طراح ــژة خان ــاي وی 5. پروژه ه
ــد  ــه اشــتراك گذاشــته شــده مي توان خالقیــت ب
یــك اســتعداد جدیــد را كشــف كنــد یــا توســعه 

دهــد. 
یــاد  نكنیــد  وادار  زور  بــه  را  كودكتــان   .6
بگیــرد. اگــر كــودكان را هــر روز بــراي یادگیــري 
ــد  ــن امی ــه ای ــتیم ب ــاي خاصــي مي فرس درس ه
كــه استعداد هایشــان پــرورش یابــد، ممكــن 
اســت بــه آن هــا اســترس یــا خســتگي بیــش از 
ــار در  ــي اجب حــد وارد شــود. تشــویق كنیــم، ول

ــد.  كار نباش
7. انتظــارات زیــادي داشــته باشــید، امــا بدانیــد 

كــه ایــن انتظــارات بایــد واقع بینانــه باشــند. 
كنیــد.  تقســیم  را  زندگي تــان  وظایــف   .8
شــكل هاي مختلــف موفقیــت را بــا دادن وظایــف 
ــد او  ــد. بگذاری ــان دهی ــه او نش ــان ب ــه كودكت ب
ــگاه  ــم ن ــاي مه ــگام انجــام فعالیت ه شــما را هن
كنــد و اجــازه دهیــد تــا در ایــن فعالیــت درگیــر 

شــود. 
ــم  ــاس فراه ــار از احس ــط سرش ــك محی 9. ی

كنیــد. چیزهایــي در پیرامــون خانــه قــرار دهیــد 
كــه حــواس را تحریــك خواهــد كــرد؛ چیزهایــي 
اســباب بازي هاي  انگشــتی،  رنگ هــاي  مثــل 

ــل. ــل طب ــي مث ضرب
ــود را  ــة خ ــور و عالق ــري، ش ــراي یادگی 10. ب
ــر  ــما تأثی ــان از ش ــد. فرزندت ــه داری ــرزنده نگ س

الگــو مي گیــرد.  و  مي پذیــرد 
برچســب ها  زدن  بــا  را  خــود  كــودك   .11
محــدود نكنیــد. ایــن برچســب ها ممكــن اســت 
ــا  ــه ب ــد ك ــل كن ــودك تحمی ــه ك ــهرتي را ب ش
اســتعداد هاي درونــي او مطابقــت نداشــته باشــد. 
12. بــه عنــوان یــك خانــواده، بازي هــا را 

دهیــد.  انجــام  دســته جمعي  به  صــورت 
13. یــك زمــان منظــم بــراي خوانــدن، گــوش 
دادن بــه موســیقی و ... و صحبــت كــردن بــا 

ــد.  ــاص دهی ــواده اختص خان
14. بــراي شــناخت كودكتــان از جهــان، اشــیاي 

مرجــع و در دســترس را ارائــه كنیــد. 
بــه كــودك خــود اجــازة شــركت در   .15
فعالیت هــاي عمومــي مــورد عالقــه اش را بدهیــد. 
ــود از  ــودك خ ــت ك ــرورش خالقی ــراي پ 16. ب
ــه اســتفاده  ــه و داســتان هاي كودكان ــز، لطیف طن

كنیــد. 
17. در مــورد چیزهایــي كــه كودكانتــان انجــام 
مي دهنــد انتقــاد یــا قضــاوت نكنیــد. اگــر كــودك 
احســاس كنــد كــه مــورد ارزیابــي قــرار گرفتــه، 
ــه  ــود را ب ــتعداد هاي خ ــه اس ــت ک ــن اس ممك

ــة شــكوفایي نرســاند.  مرحل
18. بــا كــودك خــود بــازي كنیــد بــراي اینكــه 
نشــان دهیــد احســاس بازیگوشــي در وجود شــما 

هــم هســت. 
19. خانــوادة خــود را در موفقیتتــان ســهیم 
ــس در  ــش اعتماد به نف ــور افزای ــه منظ ــد. ب بدانی
مــورد چیزهــاي خوبــي كــه در طــول روز اتفــاق 

ــد.  ــت كنی ــاده اســت، صحب افت
20. بــراي كــودك خــود، دسترســي بــه رایانــه 
را در خانــه، مدرســه یــا كتابخانــة عمومــي فراهــم 

 . كنید
ــد.  ــوش دهی ــان گ ــاي كودكت ــه صحبت ه 21. ب
چیزهایــي كــه او در مــورد آن ها توجه بســیاري دارد 
ــة اســتعداد هاي  ــراي ارائ ممكــن اســت ســرنخي ب

ویــژه اش باشــد. 
22. بــراي خالقیــت كــودك خــود، یــك فضــاي 

به فرزند خود 
اجازة اشتباه 
كردن بدهيد. 

اگر او همه چيز 
را به طور كامل 

انجام دهد، 
هرگز خطرات 

الزم براي كشف 
و توسعة يك 
استعداد را به 
دست نخواهد 

آورد
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بــه او هدیــه بدهیــد. 
ــورد  ــد كــه در م ــان را تشــویق كنی 36. فرزندت
ــدون  ــاي او ب ــد. از دیدگاه ه ــر كن ــده اش فك آین
ــد،  ــوق دهی ــي س ــة خاص ــه زمین ــه او را ب اینك

ــد.  ــت كنی حمای
ــوش ذوق و  ــراد خ ــا اف ــود را ب ــودك خ 37. ك

ــد.  ــنا كنی ــتعداد آش بااس
38. دربــارة خانه تــان به عنــوان یــك مــكان 
ــي  ــي عال ــپزخانه مكان ــد. آش ــري فكركنی یادگی
بــراي آمــوزش ریاضــي از طریــق پخت و پــز اســت. 
39. احساســات را به اشــتراك بگذارید. اســتعداد هاي 
یــك كــودك مي تواند بــا احساســات سركوب شــده از 

ــرود.  بین ب
40. فرزندتان را به خواندن تشویق كنید. 

41. به داشتن فرزندتان افتخار كنید. 
42. بــا فرزنــد خــود در زمینه هــاي مــورد 

عالقــه اش كار كنیــد. 
43. بــه كودكتــان بیاموزیــد كــه بــه بصیــرت و 

ــد.  ــاد داری ــان و اعتق توانایي هــاي او اطمین
ــد.  ــاب بدهی ــت انتخ ــان فرص ــه فرزندت 44. ب
ــت  ــكار را در او تقوی ــروي اراده و ابت ــن كار، نی ای

مي كنــد. 
از  اســتفاده  چگونگــي  فرزندتــان  بــه   .45
ــراي افزایــش عالقــه نشــان دهیــد.  كتاب هــا را ب
ــش  ــراي نمای ــه را ب ــه از خان ــك منطق 46. ی
ــار  ــزه آن را كن ــد و جای ــر بگیری ــت در نظ خالقی

ــد.  بگذاری
47. فرزندتــان را تشــویق كنیــد تــا مســائلي را 
كــه برایــش دشــوار اســت، برعهــده بگیــرد. بــه او 
كمــك كنیــد تــا بــا هــر محدودیتــي مقابلــه كند. 
ــان  ــژة فرزندت ــن اســتعداد هاي وی ــط بی 48. راب
و دنیــاي واقعــي باشــید. بــه او كمــك كنیــد تــا 
روزنــه اي بــراي اســتعداد هاي خــود پیــدا كننــد. 
49. نوشــته هاي كــودكان را كــه احتــرام و 
اســتعداد ها را توســعه مي دهــد بــه نمایــش 
ــي اســت  ــور كوچك ــد موت ــاب مانن ــد. كت بگذاری
ــام داد« را  ــوان انج ــرش »مي ت ــد نگ ــه مي توان ك

ــد.  ــت كن تقوی
ــت،  ــه هس ــه ك ــود را همان گون ــد خ 50. فرزن

ــد.  ــول كنی قب

پي نوشت ها
1.Thomas Armstrong
2. Richard
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ویــژه در خانــه اختصــاص دهیــد.  
23. كودكتــان را هنــگام احســاس مســئولیت در 
ــه  صــورت كامــل  ــه، وقتــي كار مشــكلي را ب خان
در زمــان معیــن انجــام مي دهــد، تشــویق كنیــد. 
24. از مكان هــاي جدیــد بــه  صــورت خانوادگــي 

ــد كنید.  بازدی
اســباب بازي هاي  خــود  كــودك  بــه   .25
ماننــد  اســباب بازي هایي  بدهیــد؛  نامحــدود 
لگوهــا و عروســك كــه بــازي تخیلــي را پــرورش  

مي دهــد. 
26. بــه كــودك خــود بــراي اینكــه بــه ســادگي 
افــكار پــوچ و عجیــب را بشناســد، فرصــت 

ــد.  ــدود بدهی نامح
27. داســتان هاي الهام بخــش افــرادي را كــه در 

زندگــي موفــق بودنــد بــه اشــتراك بگذارید. 
28. بــا پاداش هــا بــه كــودك خــود رشــوه 
ــراي  ــي ب ــن روش انگیزش ــتفاده از ای ــد. اس ندهی
عملكــرد كــودكان، ایــن پیــام را بــه آن هــا ارســال 
ــد  ــاداش نبای ــدون پ ــري ب ــه یادگی ــد ك مي كن

انجــام شــود. 
ــراي  ــما ب ــد ش ــه فرزن ــد ك ــنهاد كنی 29. پیش
تمركــز روي اســتعداد هایش بــه گــروه همســاالن 

خــود بپیونــدد. 
30. در مــورد اخبــاري كــه عالئقــش را تحریــك 

ــد.  ــو كنی ــد، بحــث و گفت وگ مي كن
31. از تبعیــض جنســیتی دلســرد نشــوید، 
كــودك خــود را در معــرض اســباب بازي ها و 
فعالیت هــاي هــر دو جنــس مربــوط بــه دختــر و 

ــد.  ــرار دهی پســر ق
32. از مقایســة كــودك خــود بــا دیگــران 
ــة  ــا مقایس ــود ب ــودك خ ــه ك ــد. ب ــاب كنی اجتن
ــه عملكــردي كــه در گذشــته  خــودش نســبت ب

ــد.  ــك كنی ــت، كم ــته اس داش
33. والدیني توانا برایش باشید. 

ــراي  ــي ب ــاي اجتماع ــا و نهاده 34. از رویداد ه
فعــال كــردن عالئــق كودكتــان اســتفاده كنیــد. 
امــوري ماننــد: رفتــن بــه كتابخانــه، مــوزه، 

بازي هــا.  انجــام  و  كنســرت ها 
35. بــراي قــوي  كــردن نقــاط قــوت كودكتــان 

كودك خود را با 
زدن برچسب ها 
محدود نكنيد. اين 
برچسب ها ممكن 
است شهرتي را به 
كودك تحميل كند 
كه با استعداد هاي 
دروني او مطابقت 
نداشته باشد
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اشاره
روز شـنبه بیست وسـوم شـهریور مـاه 98 مهمـان 
عبـداهلل جعفـري معاونـت تربیت بدني و سـالمت اداره 
كل آموزش و پـرورش اسـتان همـدان بودیـم. جعفري 
تحصیـالت كارشناسـي خـود را در سـال 1375 در 
دانشـگاه بوعلـي سـیناي همـدان به صـورت تربیـت 
دبیـر در رشـتة تربیـت بدنـي و علـوم ورزشـي آغـاز و 
از سـال 1379 به صـورت رسـمي وارد آموزش و پرورش 
شـده اسـت. بنـا بـه گفتـة عبـداهلل جعفـري، دوران 
معلمي وي در مناطق محروم اسـتان همدان شـروع و 
تقریبـًا در تمامـي رده هـاي آموزش و پـرورش به صورت 
سلسـله مراتبي مشـغول بوده است. در سـال 1381 در 
مقطـع كارشناسـي ارشـد در دانشـگاه پیام نـور تهران 
پذیرفته شـده و در سـال 1383از پایان نامة ارشد خود 
در حـوزة مدیریـت ورزشـي دفـاع كرده اسـت. حاصل 
ازدواج ایشـان در سـال 1383، دو فرزند پسـر است كه 

عالقه منـد به ورزش شـنا هسـتند. 
آنچـه در زیـر مي خوانیـد حاصـل گفت وگـوي گـرم 
و صمیمانـة مجلـة رشـد بـا آقـاي جعفـري در قالـب 
گـزارش عملكـرد معاونت تربیت بدني و سـالمت ادارة 

كل آموزش و پـرورش اسـتان همـدان اسـت. 

بـراي شـروع بحـث، لطفـًا دربـارة ارتبـاط 
معنايـي يـا تفـاوت واژه هـاي ورزش و تربيت 

بدنـي، مطالـب خودتـان را بيـان كنيد؟ 
اگـر بخواهـم آموخته هـاي خـودم را دربـارة تفاوت 
معنایـي ذكر شـده بیان كنـم باید از یـك طیف بازي 
تـا تربیت بدنـي صحبـت كنـم. در دوران طفولیـت تا 
بزرگ سـالي هر فردي براي تفریح و سـرگرمي ممكن 
اسـت مشـغول یـك فعالیـت غیرسـازمان یافتـه در 
عرصـة تحرك بدني شـود كـه مي توانیـم این فعالیت 
را بـازي تلقـي كنیـم. در ورزش از عرصـة آماتـوري، 
همگانـي تـا قهرماني و حرفه اي یك مسـیر پیچیده و 
متنـوع وجـود دارد كـه قابل احترام و مقدس اسـت و 
چیزي كه در اغلب كشـورهاي دنیا پیگیري مي شـود 
همیـن معناي ورزش اسـت. افراد پس از شـروع دورة 
آماتـوري و در طـي سـال ها بـا فراگیـري فنـون و 
قوانیـن در هـر رشـته و بـا توجـه بـه محدودیت هاي 
جسـماني و فیزیولوژیكي، مسـیر حرفه اي تا قهرماني 
را طـي مي كننـد و این چیزي اسـت كه در كشـور ما 
نیـز رواج دارد. بـه هـر ترتیـب افـراد ورزش مي كننـد 
تـا سـالم باشـند، اوقـات فراغـت آن هـا پـر شـود و از 

عباس قشمی میمند

گفت وگو با معاونت تربيت بدني و سالمت آموز ش و پرورش استان همدان

گفت و گو
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طریـق ورزش بـه مسـائل اقتصـادي دسـت یابنـد و 
در مجمـوع خیلـي از عوامـل در پرداختـن افـراد بـه 
ورزش دخیـل اسـت. حضـور ورزش و نقش آفریني آن 
در مقولـة تربیـت نیـز مهم اسـت، یعني مسـیري كه 
فطرت انسـان را به سـمت كمال هدایـت مي كند و در 
فرهنـگ كشـورهاي مختلـف و به ویژه در دین اسـالم 
بر آن تأكید شـده اسـت. فحواي كالم قرآن این اسـت 
كـه انسـان آفریـده شـده تا به كمـال برسـد و هرچند 
کمـال روحـی او مدنظـر اسـت ولـی رسـیدن بـه این 
کمـال در حـد زیـادی بـا داشـتن بدن سـالم نسـبت 
دارد و از ایـن جهـت اسـت کـه ورزش جهـت تربیـت 
و تقویـت قوای جسـمانی مهم می شـود. خوشـبختانه 
در آموزش  و پـرورش به عنـوان یكـي از متولیـان اصلي 
آمـوزش در كشـور، یكـي از مقوله هـاي قـوي مـورد 
توجـه بـراي پـرورش دانش آموزان، مقولـة تربیت بدني 
اسـت. در تربیـت بدنـي، فعالیت هـاي سـازمان یافته 
بـه رشـد و توسـعه و تحقـق كمـال در انسـان كمـك 
مي كننـد و سـند تحـول بنیادیـن به عنوان یك سـند 
باالدسـتي در آموزش و پـرورش و بـا گذشـت حـدود 
یـك دهـه از رونمایي آن، تربیت را به عنـوان هدف واال 

منظـور داشـته و بـر آموزش مقدم دانسـته اسـت. 

لطفًا دربارة تاريخچـه و وضعيت درس تربيت 
بدنـي در مـدارس اسـتان همـدان صحبـت 
كنيـد؟ چه كسـاني در حـوزة تربيـت بدني در 
آموزش  و پـرورش اسـتان پيشـگام بوده انـد؟ 

در ایـن فرصـت بایـد از پیش كسـوتان ورزش كـه 
بـر گـردن همـه حـق دارند تشـكر كنیـم. در اسـتان 
همـدان همـراه و همگام با سـایر نقاط كشـور، بیش از 
نـه دهه اسـت كـه تربیت بدنـي در مـدارس رواج دارد، 
یعنـي از همـان زمـان شـروع تعلیـم و تربیت رسـمي 
در مـدارس اسـتان، خوشـبختانه یكـي از حوزه هـاي 
اصلـي توجـه بـه ترتیـب بدني و حتـي سـالمت بوده 
اسـت. در مـوزة آموزش و پـرورش همـدان كه به همت 
پیش كسـوتان ورزش اسـتان از حدود پنج سـال پیش 
راه افتـاده، اسـناد مختلفـي از تاریـخ تعلیم و تربیـت 
اسـتان جمع آوري شـده اسـت. سال گذشـته به همت 
آقـاي عبـاس زنـد از پیش كسـوتان فرهنگـي اسـتان، 
یكـي از معتبرتریـن اسـناد فرهنـگ و تاریـخ تعلیـم 
اسـتان رونمایـي شـد. كتـاب معتبر فرهنـگ و تعلیم 
همـدان در بخـش ورزشـي خود، در قسـمتي مختصر 
بـه افـراد تأثیرگـذار در اسـتقرار درس تربیت بدنـي در 
اسـتان همـدان اشـاره كـرده اسـت و امیدواریـم كه با 
همت پیش كسـوتان در حـوزة تربیت بدني و سـالمت 
بتوانیـم یك كتـاب یا یك مجموعـة ارزشـمند دربارة 
تاریـخ تربیت بدني و سـالمت اسـتان گـرد  آوري كنیم. 

اشـاره  انسـاني  نيـروي  بحـث  بـه  شـما 
داشـتيد. لطفـًا دربـارة وضعيـت درس تربيت 
بدنـي در اسـتان همـدان به لحاظ سـاختار و 

نيـروي انسـاني صحبـت كنيـد؟
خوشـبختانه تربیت بدني در سـاختار نظام آموزشي 
به عنـوان یـك درس و نـه یـك فعالیـت فـوق برنامه 
دیـده شـده اسـت و ایـن خیلـي حائز اهمیت اسـت. 
بـه  رسـیدن  بـراي  بدنـي  تربیـت  ایـن،  وجـود  بـا 
اهـداف خـودش بایـد بـه سـه مقولـة مهـم به عنوان 
ابـزار كار توجـه كنـد. وجود نیـروي انسـاني توانمند، 
آموزش دیـده و مجـرب، فضـا و تجهیزات مـورد نیاز و 
در نهایـت وجـود محتـوا و یـك برنامة تخصصي سـه 
مقولـه اي هسـتند كه درس تربیت بدنـي باید به آن ها 

توجـه كند. 
در اسـتان همـدان در مقولـه نیروي انسـاني، حدود 
هشـت صد نیروي انسـاني فهیم و فرهیخته در درس 
تربیت بدنـي مشـغول آمـوزش  و تربیـت دانش آموزان 
هسـتند كـه حـدود پنجـاه نفـر در بدنة كارشناسـي 
ادارات و حـدود پنجاه نفـر در بدنة مدیریتي فضاهاي 
ورزشـي مشـغول اند و تمام هدف ما مبتني بر ترغیب 
همـكاران بـراي عدم خـروج از حـوزة تخصصي درس 
تربیـت بدنـي در بدنـة آموزش و پـرورش بـوده اسـت. 
در حـوزة سـالمت نیـز حـدود هفتاد مراقب سـالمت 
داریـم كـه در ایـن قسـمت بـا چالش كمبـود نیروي 
انسـاني روبـه رو هسـتیم. البته در بخـش تربیت بدني 
بـا وجود كمبود حـدود یك صد معلـم تربیت بدني، با 
كمتریـن چالش در اسـتان مواجهیـم و چالش اصلي 
مـا در بخـش سـالمت اسـت. از سـال 1389 كه یك 
فراخوان و جذب سراسـري شـكل گرفت، حدود 350 
آمـوزگار درس تربیت بدنـي جـذب آموزش  وپـرورش 
اسـتان شـدند كـه اغلـب آن  هـا در قسـمت آمـوزش 
ابتدایـي مشـغول اند. در ایـن فرصـت بایـد عنـوان 
كنـم یكـي از مزیت هـاي درس تربیت بدنـي در نظام 
جمهـوري اسـالمي ایـران، توجـه به آموزش سـنین 
و  اسـت  طالیـي  دورة  به عنـوان  مـدارس  در  پایـه 
به نظـرم بهتریـن معلمـان مـا نیـز بایـد در ایـن دوره 
مشـغول آمـوزش شـوند. تركیـب جنسـي معلمـان 
تربیت بدني اسـتان تقریبـًا بین خانم هـا و آقایان برابر 
اسـت. البتـه تعـداد خانم ها كمي بیشـتر اسـت، ولي 

تركیـب دانش آمـوزي اسـتان متوازن اسـت. 
در مقولـة فضـا و تجهیـزات، امروزه بـراي پرداختن 
بـه   آمـوزش تربیت بدنـي در مدارس معمـواًل از حیاط 
مدرسـه اسـتفاده مي شـود، ولـي نیازمنـد فضاهـاي 
تخصصي هسـتیم، به خصـوص اینكه اسـتان همدان 
واقـع  كشـور  غـرب  در  كوهسـتاني  منطقـه اي  در 
اسـت و از همیـن روزهـاي آغازیـن سـال تحصیلـي، 

در استان همدان در 
مقوله نيروي انساني، 
حدود هشت صد 
نيروي انساني فهيم 
و فرهيخته در درس 
تربيت بدني مشغول 
آموزش  و تربيت 
دانش آموزان هستند
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دانش آمـوزان و همـكاران دبیـر با سـختي هاي زیادي 
مواجه انـد تـا در حیاط مدرسـه یـا یك فضـاي روباز و 
غیرایـده آل به آمـوزش درس تربیت بدنـي بپردازند. در 
اسـتان همدان 120 فضاي ورزشـي اعم از سـالن هاي 
اسـتاندارد، سـالن هاي آموزشـي و روباز و سرپوشـیده 
وجـود دارد و تـا امـروز متأسـفانه فاقـد اسـتخر ویـژة 
دانش آمـوزان و فرهنگیـان در اسـتان بودیـم كـه این 
نویـد را مي دهیـم در آینـده اي نزدیـك دو اسـتخر از 
ده اسـتخر در حـال احـداث آموزش و پـرورش تكمیل 
مي شـود و در اختیـار دانش آمـوزان و فرهنگیـان قرار 
مي گیرد. البته سـه اسـتخر نیز پیشـرفت خوبي دارند 
و ان شـاءاهلل خبرهـاي خوبـي، البتـه بعـد از گذشـته 
یـك دهـه از كلنگ زني ایـن مجموعه اسـتخرها براي 

فرهنگیـان اسـتان خواهیم داشـت. 
میـزان سـرانة ورزشـي مـورد نیـاز اسـتان بـا وجود 
سـانتي متر  حـدود 43  ورزشـي،  فضـاي  ایـن 120 
مربـع اسـت كـه نسـبت بـه 285 هـزار دانش آمـوز، 
رقـم ناچیـزي اسـت و ایـن نكتـه را باید متذكر شـوم 
كـه تنهـا 17 سـانتي متر از این 43 سـانتي متر سـرانة 
ورزشـي، فضـاي سرپوشـیده اسـت و بقیـه شـامل 
فضاهـاي روبـاز، زمین هاي چمن و غیره اسـت. حدود 
بـه سـالن هاي  اسـتان  از فضاهـاي ورزشـي  تـا   80
ورزشـي در تیپ هـاي مختلـف به ویژه شـش صد متر 
مربعـي اختصـاص دارد كـه در قالب سـالن و در جوار 
مراكز آموزشـي در طي سـالیان اخیر سـاخته شده اند. 
در بحـث نگاه عادالنه بـه تأمین تجهیزات بین مناطق 
مختلـف اسـتان، نـگاه مـا مبتنـي بـر نـگاه تقویـت 
مناطـق محـروم اسـت، ولـي اگر قـرار اسـت امكاناتي 
در بیـن مـدارس اسـتان توزیع شـود مالك براسـاس 
سـرانة دانش آمـوزي اسـت. در حوزة فضـا و تجهیزات 
به صـورت شهرسـتاني رتبه بندي هاي خـاص خودمان 
را داریـم، ولـي میزان سـرانة ورزشـي مركز اسـتان در 
وضعیت مناسـبي نیسـت و در میانة جدول قـرار دارد. 
البتـه با توجه بـه اینكه حیاط مـدارس را در ارزیابي ها 
گرفتنـد  نظـر  در  ورزشـي  روبـاز  فضـاي  به عنـوان 
ممكـن اسـت جایـگاه برخـي از شهرسـتان ها در این 
رتبه بنـدي از بقیة مناطق اسـتان بهتـر در نظر گرفته 
شـود و ایـن در حالـي اسـت كه بـا توجه بـه موقعیت 
جغرافیایـي اسـتان، عماًل اسـتفاده از این فضـاي روباز 
حیـاط مدرسـه از آغـاز مـدارس در مهرمـاه تا اواسـط 
اردیبهشـت ماه سـال بعـد بـراي دانش آمـوزان فراهم 
نیسـت و لـذا مـالك رتبه بنـدي در اسـتان همـدان، 
شـیوه خـاص خـودش را دارد. بنده اعتقـاد دارم متراژ 
و انـدازة فضاهـاي موجـود در مـدارس، مـالك خوبي 
براي ارزیابي مدارس و شهرسـتان ها نیسـت و به نظرم 
میـزان اسـتفاده از ایـن فضاهـاي در اختیـار مـدارس، 

مـالك بهتـري بـراي ارزیابـي و رتبه بندي اسـت. 
در مقولـة محتـوا و برنامـه، برنامه هـاي مـا مبتنـي 
بـر سـند تحـول بنیادین اسـت. در سـالیان گذشـته 
تمـام محتـواي آموزشـي ما بـر مبنـاي تفاهم نامه اي 
بـود كـه بیـن وزارت متبـوع و حـوزة معاونـت تربیت 
منعقـد  آموزش  و پـرورش  وزارت  سـالمت  و  بدنـي 
مي شـد. امسـال اتفـاق مباركي كـه به قـوت در حال 
پیگیـري اسـت، پیـاده كـردن اهـداف مورد نظـر در 
سـاحت زیسـتي و بدنـي دانش آ موزان به عنـوان یكي 
از سـاحت هاي شـش گانة مورد نظـر در سـند تحـول 
اسـت. امسـال در 19 منطقة آموزشـي و پرورشـي در 
اسـتان، 34 برنامـه در حـوزة تربیت بدني و سـالمت 
برنامه هـاي  مي توانیـم  و  اسـت  شـده  پیش بینـي 
ابتـكاري اسـتان را نیـز در متـن ایـن برنامـه لحـاظ 
كنیـم، ولـي بـه دلیـل هماهنگـي با سـایر اسـتان ها 
در رونـد آموزشـي و در بحـث ارزیابـي، همـان برنامة 
مي كنیـم.  پیگیـري  جـدي  به صـورت  را  كشـوري 
در طـي دو سـال گذشـته در ارزیابـي شـاخص هاي 
عمومـي و اختصاصـي، حـوزة معاونـت تربیت بدني و 
سـالمت در اسـتان حائـز امتیازات كامل شـده اسـت 
و از ایـن منظـر باید از زحمات همكارانم تشـكر كنم. 
امـا راجـع بـه محتـوا، امـروز در بحـث تربیت بدني 
داراي محتـواي غنـي هسـتیم و معتقـدم هـر فردي 
اختیـار  تربیت بدنـي در  به عنـوان معلـم درس  كـه 
لحـاظ  بـه  هـم  مي گیـرد  قـرار  آموزش و پـرورش 
بنیـة علمـي و هـم بـه لحـاظ بنیـة اعتقـادي داراي 
شـاخص هایي اسـت كـه مي توانـد حـدود 36 واحـد 
تربیـت بدنـي را بـراي دانش آمـوزان برنامه ریزي كند. 
البتـه معلـم تربیت بدنـي ویژگي هایي نیـز دارد و باید 
از یـك نـوع آزادي عمـل بـه دلیـل نقش مؤثـري كه 
در تربیـت افراد دارد، برخورد باشـد. معلم تربیت بدني 
بـه دلیل در اختیار داشـتن امكانات و فضاهاي متنوع 
و همچنیـن مدیریـت رشـته هاي متنـوع، داراي ابعاد 
بـا  كاري بسـیار پیچیـده اسـت. در حـوزة محتـوا 
توجـه بـه سـابقة حـدود 22 سـالة خـودم در تربیت 
بدنـي آموزش و پـرورش كـه نیمـي از آن نیـز در بدنة 
كارشناسـي و اداري سـپري شده اسـت، خوشبختانه 
اقدامـات خوبـي در سـطح وزارت خانـه بـراي معلمان 
از لحـاظ در اختیـار داشـتن طـرح برنامة منسـجم و 
قـوي فراهم شـده اسـت. در زمـان آقاي هاشـمي كه 
از افتخـارات ایـن اسـتان هسـتند و معاونـت تربیـت 
بدنـي و سـالمت در زمان حضور ایشـان در وزارتخانه 
ایجـاد شـد، از دوران ابتدایـي و در پایـة سـوم بـراي 
آمـوزش شـنا بـه دانش آمـوزان طـرح سـباح در نظر 
گرفتـه شـد و مـا در اسـتان از پایـة دوم تـا پایـة نهم 
طرح هـاي مختلفـي را در نظـر گرفتیم كـه به صورت 

در بخش 
تربيت بدني با 

وجود كمبود حدود 
يك صد معلم 

تربيت بدني، با 
كمترين چالش در 
استان مواجهيم و 
چالش اصلي ما در 
بخش سالمت است
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حرفـه اي نبـود، ولي بـراي جلب توجـه همگان 
و به ویـژه اولیـا و همـت مسـئوالن بـراي فراهم 
كـردن امكانـات و همچنین كشـف اسـتعداد ها 
مؤثـر بود. بنابرایـن براي آموزش سـواد حركتي 
دانش آمـوزان بـراي هـر سـن و در هـر مقطعي، 
آموزش رشـته اي خـاص را در نظـر گرفتیم كه 
با طرح سـباح شـروع شـد و با طـرح طناب زني 
در پایة چهارم، ژیمناسـتیك در پایة پنجم، دو و 
میداني در پایة ششـم، تا رشـته هاي توپي  مثل 
هندبـال در پایـة نهـم ادامـه یافت. چند سـالي 
اسـت كـه ایـن مقوله مـورد توجـه نیسـت، اما 
امـروز هیـچ مدرسـه و هیچ معلـم تربیت بدني 
بدون محتوا نیسـت، كما اینكـه كتاب راهنماي 
معلـم در حـوزة تربیت بدني سـرلوحة محتواي 

ایـن درس در مـدارس اسـت. 

راجــع بـه طرح هــاي كشــوري در 
پايه هـاي مختلـف در مـدارس صحبـت 
كرديـد. طـرح سـباح به عنوان يكـي از 
ايـن طرح هـا قاعدتـًا در اسـتان همدان 
اجـرا شـد و با وجـود فقدان اسـتخر در 
آموزش و پـرورش اسـتان، چگونـه ايـن 
طـرح را اجرا كرديد و با چـه نقاط ضعف 
و قوتـي در اجـراي طرح هـاي كشـوري 

شـديد؟  مواجه 
نقطه ضعـف  بـدون  برنامـه اي  هیـچ  قطعـًا 
نیسـت و البتـه بي انصافي اسـت كه نقـاط قوت 
طرح هـاي اجـرا شـده در مـدارس نیـز دیـده 
نشـود. البتـه از بـركات اجـراي طرح سـباح در 
سـال هاي اجـرا كـه حـدود دو سـال بـه قـوت 
اجـرا شـد ایـن بـود كـه بـراي دانش آمـوزان 
حتـي در دورتریـن و محروم تریـن نقاط اسـتان 
ایـن امكان فراهم شـد تا حداقل دوازده جلسـه 
بـه آمـوزش شـنا بپردازنـد و بـا فضاي اسـتخر 
آشـنا شـوند. امـروز در نبـود اجراي ایـن طرح، 
آیـا خانواده هـا مي تواننـد هزینـة آمـوزش شـنا 
را كـه هـم در شـریعت اسـالم و هـم در جامعة 
امـروز به عنـوان یك رشـتة مفرح و مفیـد به آن 
نـگاه مي شـود تأمین كننـد. با این اسـتدالل در 
سـال هاي اجراي طرح سـباح براي حـدود دو یا 
سـه سـال، این طرح تأمین اعتبار شـد و اگرچه 
برخـي انتظـار داشـتند دانش آمـوزان در طـي 
ایـن دوازده جلسـه شـنا را به صـورت حرفـه اي 
اتفـاق  ایـن  مـوارد  اغلـب  در  ولـي  بیاموزنـد، 
نمي افتـاد. البته شـاید در مواردي نیـز برخي از 
دانش آمـوزان از ایـن طریـق به مسـیر قهرماني 

و حرفـه اي در ورزش شـنا سـوق داده شـدند، امـا 
مقولـة آمـوزش و سـواد حركتـي در ورزش شـنا و 
همگانـي كـردن این رشـته هـدف واالیي بـود كه 
در طي سـه سـال، ما اعتبار اجراي این طـرح را در 
اسـتان دریافـت كردیـم و قراردادهایي بـا ادارة كل 
ورزش وجوانان اسـتان بسـتیم و با رقـم خوبي این 
دوازده جلسـه پوشـش داده مي شـد. در كنـار همة 
ایـن مزیت ها عـدم اختصاص و تأمیـن بخش هایي 
از اعتبـارات باعـث ایجاد بدهـي آموزش  و پرورش به 
برخي از اسـتخرها شـد كه اكنون ایـن بدهي تمام 

است.  شـده 
در حـوزة  فضـا و تجهیـزات به عنـوان دومیـن 
مقولـه مورد نیـاز درس تربیت بدني، امـروز با وجود 
285 هـزار دانش آمـوز در سـطح اسـتان، نیازمنـد 
امكانـات هسـتیم و اگـر برخـي از ادارات بـا بودجة 
خودشـان بـه اسـم ادارة تعـاون، ورزش و جوانـان، 
رفاهـي فرهنگیـان یا هـر دلیل دیگر اسـتخرهایي 
آن هـا  تعامـل  بـا  مي تواننـد  به نظـرم  سـاخته اند 
را در اختیـار فرزنـدان خودشـان بگذارنـد. البتـه 
در زمـان اجـراي طـرح سـباح و پـس از مشـاهدة 
كمبود اسـتخر در اسـتان ها به عنوان یكـي از موانع 
اجـراي طرح، سـاخت 400 اسـتخر در كل كشـور 
مصوب شـد كه سـهم اسـتان همدان سـاخت 10 
اسـتخر بـود كـه از سـال 1389 كلنگ زني شـدند 
ولي به دلیل مسـائل و مشـكالت اقتصادي كشـور 
تكمیـل نشـدند و در دو سـال گذشـته بـا توجـه 
بـه سیاسـت دولت مبنـي بـر واگـذاري پروژه هاي 
نیمه تمـام دولتـي بـه بخـش خصوصـي، در ادارة 
نماینـدگان  بـا همـكاري  و  آموزش و پـرورش  كل 
اسـتان مقاومـت كردیـم تـا ایـن اسـتخرها بـراي 
آموزش  و پـرورش بماننـد و تكمیـل شـوند. البتـه 
در ورزش شـنا، دانش آمـوزان داراي پتانسـیل  هاي 
بسـیار خوبـي در اسـتان هسـتند، كمـا اینكـه در 
رشـتة  در  دانش آمـوزان  قهرمانـي  ورزش  حـوزة 
شـنا، اگر امسـال یكي از شـناگران ما به مسـابقات 
كشـوري اعـزام مي شـد بدون شـك دو مـدال طال 
بـه دسـت مـي آورد و در ارتقـاي رتبة اسـتان تأثیر 
بسـزایي داشـت. امروز در اسـتان همـدان به بركت 
اجراي طرح سـباح عـالوه بر آشـنایي دانش آموزان 
با رشـتة مفـرح شـنا، شـاهد سـاخت ده مجموعه 
اسـتخر ویـژة آموزش و پـرورش در اسـتان هسـتیم 
كـه اقدامـي بي سـابقه براي ارتقـاي ورزش اسـتان 
به حسـاب مي  آید. بنابراین در آینـده اي نزدیك در 
اسـتان همدان براي هر شهرسـتان یك اسـتخر در 
قالب 19 منطقة آموزشـي در اختیـار دانش آموزان 

قـرار خواهـد گرفت. 

امروز در استان 
همدان به برکت 
اجرای طرح سباح 
عالوه بر آموزش  
دانش  آموزان با 
رشتة مفرح  شنا 
شاهد ساخت ده 
مجموعه استخر ويژة 
آموزش و پرورش در 
استان هستيم
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برگـــزاري  مــدارس،  بـه ورزش  راجـع 
مسـابقات درون مدرســـه اي و همچنيـن 
المپياد هاي ورزشـي، چه اقداماتي در سطح 
اسـتان انجام داده ايد؟ آيـا فعاليتي مختص 
به اسـتان همـدان بـراي دانش آمـــوزان 

داشـته ايد؟

بـراي آمـوزش درس تربیت بدنـي تنهـا دو واحـد 
درسـي كافـي نیسـت. در اسـتان همـدان نیـز بـه 
لحـاظ وضعیت جغرافیایي و سـرماي هـوا، معمواًل 
آمـوزش ایـن درس بـه فضاهـاي دیگـر هدایـت 
و  مكمـل  برنامه هـاي  از  مـا  بنابرایـن  مي شـود. 
فـوق برنامـه در كنـار برنامه هـاي روتین كشـوري 
اسـتفاده مي كنیـم. برنامه هـاي  بسـیار خوبـي در 
سـالیان گذشـته براي درس تربیت بدني ارائه شـده 
اسـت، از جملـه المپیاد ورزش مدارس و مسـابقات 
درون مدرسـه اي كـه بـراي پنجمیـن سـال متوالي 
در سـال گذشـته ما توانسـتیم از سـطح  مدرسـه 
ایـن رویـداد را برگـزار كنیـم و بـا شـور و نشـاط 
ایـن مسـابقات تـا اعـزام دانش  آموزان به مسـابقات 

كشـوري ادامـه یافت. 
امـا طرح حیاط پویـا نیز یكي دیگـر از طرح هاي 
مـورد اسـتقبال اسـت كـه بـا توجـه بـه شـرایط 
اسـتان در حـال حركـت بـه سـمت مـدارس پویـا 
هسـتیم. اتفاق مباركي كه در مدارس افتاده اسـت 
اختصـاص یـك فضـاي بیـن 250 تـا 300 متري 
در مـدارس بـراي تجهیـز كـردن فضـاي ورزشـي 
بـراي دانش آموزان اسـت. در طي سـه ماه گذشـته 
را  تربیت بدنـي  درس  كالس  یـازده  توانسـته ایم 
آمـاده و تجهیـز كنیم، اما بـراي 2500 آموزشـگاه 

اسـتان، ایـن میـزان رقـم ناچیزي اسـت.
 در حوزة فعالیت هاي شـاخص استان براي درس 
تربیـت بدنـي در مدارس باید از اجراي طرح كوشـا 
نیـز صحبـت كنیم كـه حدود پنـج سـال در حال 
اجراسـت و به دلیل فقر حركتي و كمبود شـادابي، 
مـدارس،  آمـوزش  و  بدنـي  تربیـت  كالس درس 
به ویـژه مدارس دخترانـه را ملزم كردیـم تا در بین 
سـاعت هاي درسـي و آموزشـي، حـدود دو تا سـه 
دقیقـه دانش آمـوزان را از روي صندلي هـا بلنـد و 
حـركات كششـي اجـرا كنند. ایـن اتفـاق به عنوان 
یـك مكمل بـه همـراه انجـام ورزش صبحگاهي و 
اجـراي طـرح ورزش و كانون هاي درون مدرسـه اي 

در مـدارس اسـتان انجام مي شـود. 
ورزشـي  ورزشـي، هیئـت  در حـوزة مسـابقات 
دانش  آمـوزي اسـتان، مسـابقات را به طـور منظـم 
براساس برنامه هاي فدراسـیون ورزش دانش آموزي 

برگـزار مي كنـد و بـراي اولین بـار در طي یك دهة 
گذشـته در حـوزة قهرمانـي رتبة یازدهم كشـور را 
كسـب كردیـم. البته رتبـة دختران بهتر از پسـران 
بوده اسـت، اما هدف ما توسـعة ورزش همگاني در 
مدارس اسـت كه حـدود پنجاه هـزار دانش آموز در 
مسـابقات و در ده رشـتة ورزشـي در سـطح استان 

حضور داشـتند. 

آيا شـيوة خاصـي در برگزاري مسـابقات 
ورزشـي در مـدارس اسـتان داريد؟ 

در حـوزة مالـي بـراي تأمیـن اعتبـار برگـزاري 
مسـابقات گاهـي بـا مشـكل مواجهیـم. از طـرح 
مدرسـة میزبـان از سـال گذشـته اسـتفاده كردیم 
و برگـزاري مسـابقات را بعد از در اختیار گذاشـتن 
بودجـه بـه مـدارس واگـذار كردیـم. البتـه منظور 
از مدرسـة میزبـان ایـن نیسـت كـه مسـابقات بـه 
مدرسـه اي واگـذار شـود تـا در حیـاط آسـفالتي 
مدرسـه كه مناسـب برگزاري مسـابقات نیسـت به 
هر شـیوه اي مسابقات برگزار شود، بلكه سعي شده 
اسـت با هـدف و برنامه ریزي از آبان  ماه هر سـال و 
به ویژه از سـال گذشته، مسـابقات ورزشي از سطح 
مدرسـه، منطقـه، اسـتان و نهایتًا مرحلة كشـوري 
دنبـال شـود و خانواده هـا را مجـاب كنیـم كـه در 
ایـن عرصـه به عنـوان الزمـة تربیتـي دانش آموزان 
ورود كننـد. ایـن امر بدین معناسـت كه بنـا داریم 
از ورزش به عنـوان یـك پدیـدة اجتماعي اسـتفاده 

 . كنیم

جناب جعفـري، شـما دربـاره ويژگي هاي 
جغرافيايـي و كمبـود تجهيـزات در ورزش 
مدارس اسـتان صحبت كرديد. بدون شـك 
ايـن فضـا فرصت هـا و تهديـدات خاصي را 
بـراي اسـتان به وجـود آورده اسـت. با اين 
تفاسـير، اسـتان همدان مسـتعد چه رشتة 
ورزشـي بـراي دانش آمـوزان اسـت و آيـا 
مي تـوان اميدوار بـود كه اسـتعداد خاصي 
از بيـن دانش آموزان رشـد كنـد و به ورزش 

شود؟  معرفي  كشـور 
در جلسـات و محافل رسـمي استان، پیگیر ایجاد 
فرصت هایـي بـراي دانش آمـوزان اسـتان هسـتیم. 
رونـد  اسـتان  در  نیمه تمـام  پروژه هـاي  تكمیـل 
خوبـي دارد و همیـن امـروز عـالوه بـر كمك هـاي 
وزارت آموزش و پـرورش كـه جـاي تقدیـر دارد، بـا 
اعتبـارات اسـتانداري و مسـئوالن اسـتان، رقمـي 
و  ریـال تجهیـزات ورزشـي  میلیـارد  حـدود 35 
بهداشـتي تهیـه شـد و هفتـة گذشـته به شـكلي 

ما در رشته  هاي 
توپي و انفرادي 

حضور داريم و تالش 
كرديم در اغلب 

رشته ها نفرات را 
اعزام  كنيم. سال 
گذشته 16 رشته 

در مقاطع تحصيلي 
مختلف برگزار شد 
كه استان همدان 

در 14 رشته اعزام 
داشت
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نمادیـن بـه مناطـق مختلف اسـتان ارسـال شـد كه 
در طـول سـوابق و تجربـة كاري بنـده بي نظیـر بـود. 
در سـال گذشـته این میـزان اعتبار حـدود 3 میلیارد 
ریال بود و افزایشـي بیش از ده برابر را شـاهد هستیم 
كه نشـان دهندة توجه مسـئوالن به اهمیت ورزش در 
بیـن دانش آمـوزان اسـت. اما در سـطح اسـتان داراي 
رقمـي حـدود 2500 فضاي آموزشـي و آموزشـگاهي 
هسـتیم و برخـي از آن هـا ناچارنـد بـراي ادارة درس 
تربیت بدنـي از حیاط مدرسـه اسـتفاده كننـد. بر این 
اسـاس به دنبـال طرح هایـي براي تبدیـل حیاط هاي 
بـزرگ مـدارس به زمین چمـن مصنوعي و همچنین 
احداث فضاي ورزشـي مناسـب هسـتیم یا اگـر درون 
فضـاي آموزشـي یـك فضـاي خوبـي موجـود باشـد 

خواهـان تبدیـل آن بـه فضاي ورزشـي هسـتیم. 
در بحـث اسـتعدا د یابي همـدان بـا توجه به شـرایط 
جغرافیایـي خـودش، در خیلي از رشـته هاي ورزشـي 
مسـتعد اسـت و اینكـه برخـي از رشـته ها توسـط 
فدراسـیون ورزش دانش آمـوزي پوشـش داده نشـده، 
باعـث مي شـود گاهـي در مـدارس بـه آن هـا پرداخته 
رزمـي  ورزش هـاي  در  اسـتان  دانش آمـوزان  نشـود. 
سـرآمدند، امـا كشـتي در خـون مردمـان ایـن خطـه 
وجـود دارد و اسـتعداد هاي نابـي در كشـتي داریم. در 
رشـتة قایق راني، چند مرحله اسـتعداد یابي در سـطح 
اسـتان پیش برده شـد و حتي با وجود فقدان امكانات 
ایـن رشـته در اسـتان، ایـن رشـته در جنـوب اسـتان 
مسـتعد رشد اسـت. اما دو و میداني یكي از رشته هاي 
سـرآمد اسـتان بـه ویـژه بـراي دختـران دانش آمـوز 
اسـت. البتـه دانش آمـوزان اسـتان همـدان مثل بقیة 
نقاط كشـور در صورت فراهم شـدن امكانات، مسـتعد 
رشـد و نشـان دادن اسـتعداد ها هسـتند. ما در رشـته  
هـاي توپـي و انفـرادي حضـور داریم و تـالش كردیم 
در اغلب رشـته ها نفرات را اعزام  كنیم. سـال گذشـته 
16 رشـته در مقاطع تحصیلي مختلف برگزار شـد كه 
اسـتان همـدان در 14 رشـته اعزام داشـت. همچنین 
در حوزة دختران از 14 رشـتة برگزار شـده، توانسـتیم 

12 تیـم اعـزام كنیم. 

شـما به عنـوان فـردي كه سـاليان سـال در 
ورزش مدارس مشـغول به آمـوزش و مديريت 
هسـتيد و بـه نوعـي از نقـاط ضعـف و قـوت 
درس تربيت بدنـي در كشـور آگاهيـد، لطفـًا 
دربـارة ايـن نقاط ضعـف و قوت نظـر خودتان 
را بيـان كنيـد؟ ايدة شـما بـراي بهتـر انجام 
شـدن درس تربيت بدني در اسـتان چيست؟ 
در طـي چهـل سـال گذشـته اتفاقـات خوبـي در 
آمـوزش درس تربیت بدنـي در كشـور رقـم خـورده 

اسـت و از درس تربیت بدنـي به عنـوان یك ابـزار مهم 
بـراي كاهـش آسـیب هاي اجتماعي، رشـد و توسـعة 
سـرمایه اجتماعي اسـتفاده شـده اسـت. مـا از فرصت 
درس تربیت بدنـي به عنـوان ابـزاري بـراي پیشـگیري 
از آسـیب هاي اجتماعـي، افزایـش سـالمت و رشـد 
و توسـعة ورزش همگانـي اسـتفاده مي كنیـم و اگـر 
مسـئوالن كشـور به دنبـال سـرمایه گذاري در حـوزة 
پیشـگیري از آسـیب ها هسـتند بایـد بـه تربیت بدني 
اهمیت دهند. البته در سـند تحول بنیادین به مدرسه 
به عنـوان كانـون تحـوالت آموزشـي توجـه ویـژه اي 
شـده اسـت و مسـئوالن باالدسـتي نیز دائمًا بر انجام 
فعالیت هـا در مـدارس تأكیـد دارنـد. امـا مجـدداً باید 
بـر سـه مقولـة مـورد نیـاز در درس تربیت بدنـي براي 
تحقـق انتظـارات مـورد نظر اشـاره كنـم و معتقدم در 
بین این سـه مقوله در حوزة نیروي انسـاني و محتوا و 
برنامه كمترین مشـكل را در اجراي درس تربیت بدني 
در مـدارس داریـم. اما در بحث فضا و تجهیـزات، واقعًا 
همـت مسـئوالن باید بیـش از امـروز باشـد. نهادهاي 
تأثیرگـذار در بودجه هـاي سـنواتي نبایـد ایـن نـگاه 
را داشـته باشـند كـه سـهم ورزش مـدارس را از كل 
ورزش رقـم ناچیـزي ببیننـد. لـذا از 27 درصد در نظر 
گرفتـه شـده از محـل اختصاصـي مالیـات بـر ارزش 
افـزوده در قالـب برنامـة ششـم توسـعه، به نظـرم باید 
در اختصـاص سـهم 15 درصدي بـه ورزش مدارس از 
محـل ایـن درآمدهـاي مالیاتـي، با توجه بـه جمعیت 
عظیـم تحت پوشـش دانش آمـوزي در سـطح كشـور، 
تجدید نظر شـود. امیدوارم كه در آینده شـاهد اتفاقات 
خوبـي بـراي ورزش دانش آمـوزي باشـیم. در اسـتان 
همـدان بـا وجـود رقـم بـاالي اختصـاص 35 میلیارد 
تومـان بـراي تأمیـن تجهیزات ورزشـي مـدارس، باید 
عـرض كنـم ایـن رقـم تنهـا بـه 20 درصـد از نیـاز 

تجهیزاتـي مدارس اسـتان پاسخ گوسـت. 

نظـر شـما راجع به مجلـة رشـد تربيت بدني 
؟  چيست

بـراي ارتقـاي درس تربیـت بدنـي، تالش بیشـتري 
بـراي زدودن ایـن قضیه از اذهـان الزم داریم كه درس 
تربیت بدنـي در مـدارس یـك فعالیـت فـوق برنامـه 
نیسـت و خوشـبختانه این اتفاق در كشور ما به كمك 
رسـانه ها و به ویـژه مجلـة رشـد در حال افتادن اسـت. 
مجلـة رشـد در ارتقـاي نیـروي انسـاني و دانش افزایي 
معلمـان و به ویـژه شـخص خـودم بـا صـرف كمترین 
هزینـه و زمـان مؤثـر بـوده و مجلـة رشـد در حـوزة 
تربیـت بدنـي یك ابـزار قوي بـراي كمك بـه معلمان 

است. 

مجلة رشد در 
ارتقاي نيروي 
انساني و 
دانش افزايي معلمان 
و به ويژه شخص 
خودم با صرف 
كمترين هزينه و 
زمان مؤثر بوده 
و مجلة رشد در 
حوزة تربيت بدني 
يك ابزار قوي براي 
كمك به معلمان 
است
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اشاره
از آغاز سـال 2000، انتشار مقاالتی با عنوان »سواد 
جسـمانی« به گونه ای چشمگیر افزایش یافته است. 

هـدف از ایـن مقالـه آن اسـت کـه از طریق 
یک بررسـی اجمالـی در تاریخچة پژوهشـی 
با رویکردی اسـتنتاجی، موضوعات متعدد و 
چشـمگیر در مقاالت چاپی بررسـی شوند و 
موضوعات مشـابه با محوریت سواد جسمانی 
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گیرنـد. بانک 
اطالعاتی EBSCO با شناسـاگرهای »سواد 
جسـمانی« و »سـواد و مالک جسـمانی« 
مورد اسـتفاده قرار گرفته است. همچنین 
یـک نقـد در ایـن خصـوص وجـود دارد 
کـه آیـا سـواد جسـمانی را یـک مفهوم 
عـادی آرمان گرایانـه بدانند یـا مترادف 

مهارت هـای حرکتـی پایـه یا شناسـایی 
اسـتعداد ورزشـی؟ نقش آموزش عالی در 

گام بعـدی در پیشـرفت چارچوب علمـی نمایان 
می شـود، زیـرا بـه ایـن می پـردازد کـه چگونـه 
می گیـرد،  شـکل  جامعـه  در  جسـمانی  سـواد 
پـرورش می یابـد و در عمـل بـروز پیـدا می کنـد.

کليدواژه ها: سواد جسـمانی، تربیت بدنی، استعداد 
ورزشـی، حرکات پایـه، مهارت های حرکتی

ترجمه: دکتر محسن حالجی / عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان 
بهروز سياه منصوری/ کارشناس ارشد تربیت بدنی

رساني اطالع 
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مقدمه
واژة »سـواد« در سراسـر جهـان مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد و اغلـب بدیـن منظور اسـتفاده می شـود که از 
یـک طـرف بیـن درک فنـی خوانـدن و نوشـتن تمایزی 
ایجـاد کننـد و از طرفـی دیگـر، درکی وسـیع تر از ارتباط 
حاصـل شـود. از منظـر فرهنگـیـ  اجتماعی، ایـن تمایز 
تحلیل گرانـه »چشـم انداز مـا را از کالس و روش هـا بـه 
سـمت طیفـی از فعالیت هـای ارتباطـی می کشـاند کـه 
انسـان ها در دوران زندگـی خـود بـدان می پردازنـد. در 
حـوزة تربیت بدنی )PE(، واژه سـواد جسـمانی بخشـی از 
صحبت هـای میـان مربیـان تربیت بدنـی و همچنیـن تا 
حـدودی نیـز صحبت های میان متخصصـان دیگر که در 
حوزه رشـد )توسـعه( ورزشـی کار می کنند، شـده است. 
چگونه سـواد جسـمانی چنین اهمیتی در زمینة آموزش 
و فرهنـگ ورزش در ایـن برهـه از زمـان  به دسـت آورده 
اسـت. هـدف از ایـن مقالـه آن اسـت کـه از طریـق یک 
بررسـی اجمالـی، تاریخچة پژوهشـی و موضوعات متعدد 
و مهم سـواد جسـمانی را مورد کاوش و بررسی قرار دهد. 
در ایـن فراینـد از یک رویکرد اسـتنتاجی اسـتفاده شـده 
اسـت که توجهی خاص به روشـی دارد که مفهوم سـواد 
جسـمانی به واسـطة آن درک می شـود و در آثـار علمـی 
منتشـر شـده به کار رفته اسـت. به عـالوه در سراسـر این 
تحلیـل، کاوش و بحث در مـورد معانی و مفاهیم مهم در 

حـوزة تربیت بدنـی صـورت خواهـد گرفت.

پيشينه
 ،)PE( در میـان محققـان و متخصصـان تربیت بدنـی
مـارگارت وایتهـد1، متخصصـی اسـت که موضوع سـواد 
جسـمانی را در برنامة کار خود قرار داد. بیش از یک دهه، 
وی پیوسـته در جسـت وجوی مفهوم عینی این واژه بود، 
مفهومی که هم به لحاظ فلسـفی و تئوری درسـت باشـد 
و هـم بـه لحـاظ اجرایـی ممکن و قابل اجـرا. در ابتـدا، او 
سـواد جسـمانی را این گونـه تعریـف کـرد: »پیکـرة زنده 
و بعـد تنایشـی2 )یـا تجلـی جسـمانی( حیات انسـانی«. 
مفهوم سـواد جسـمانی بـه شـرح تجاربی می پـردازد که 
هـدف آن ها افزایش و بهبود جنبه هـای حرکتی عملکرد 
فیزیکـی )جسـمانی( یـا مؤلفه هـای حرکتـی اسـت کـه 
نیـاز بـه توجـه دارند و امکان رسـیدن بـه اهـداف ویژه را 
میسـر می سـازند. این مفهـوم با رویکردی مثبت نسـبت 
بـه فضـای فعالیت هـای انسـانی حفـظ و توسـعة تمامی 

شایسـتگی های تنایشـی3 را پررنگ تـر می سـازد.
را  بـرای رشـد یـک ظرفیـت، خـود  فـردی  توانایـی 
در عملکـرد واقعـی فـرد نشـان می دهـد و هدفمنـدی 
جسـمانی )بدنـی( بخشـی از آن چیـزی اسـت کـه ایـن 
مفهـوم را در بـردارد. بنابرایـن، نکتـة محـوری آن، رابطة 
نزدیـک بیـن ادراک و حرکـت در ارتبـاط بـا هدفمنـد 
بودن جسـمانی اسـت. در سـال 2010، وی مفهوم سـواد 
جسـمانی را این گونـه تصحیـح کـرد: »انگیـزه، اعتمـاد، 

شایسـتگی جسـمانی و دانـش و فهـم نسـبت به حفظ 
فعالیـت جسـمانی در سراسـر دورة زندگـی«. در طـول 
زمـان، عالقـة فزاینـده ای به شـرح دقیـق مصادیق این 
مفهوم و چگونگی اسـتفاده از آن در فضاهای آموزشـی 
وجود داشـته اسـت. همچنین این مفهـوم مورد چالش 
بحث هـای علمـی دیگر قـرار گرفتـه اسـت؛ بحث هایی 
در مـورد توانایـی و آموزش پذیـری کـه به نظـر می آیـد 
مشـابه مفهوم سـواد جسمانی اسـت، به ویژه در استرالیا 

اروپا. و 
این بحث ها مقدمه ای شـد برای حساسـیت و اهمیت 
توانایـی  ایجـاد  روی  تمرکـز  نیـز  و  آموزش وپـرورش 
اجتماعـی. بـه بیـان دیگر، هنگامی که سـواد جسـمانی 
در تمرینـات و از طریـق تربیت بدنـی معنا پیدا می کند، 
محققـان تـالش کرده انـد حـدودی را تعییـن کنند که 
توانایـی جسـمانی مشـخص شـود، به صـورت  در آن 
مفهومـی درآید، در پیکرة جامعه شـکل گیـرد، پرورش 

یابـد و تجلی پیـدا کند.
یـک دلیـل کلـی بـرای اینکـه چـرا هـم بـه سـواد 
جسـمانی و هم توانایی به عنوان مفاهیم و سـاختارهای 
اجتماعـی توجـه می شـود ایـن اسـت کـه تغییـرات 
سـاختاری در جامعـه بـر عـادات فعالیـت جسـمانی 
کـودکان و نوجوانـان و نیـز نگرانـی در مـورد افزایـش 
بی تحرکـی در سـبک زندگـی اثـر می گـذارد. در اینجا 
فعالیت جسـمانی و تـوان حرکتی به عنـوان فاکتورهای 
مهمـی شـناخته شـده اند کـه بـه بهبود سـبک زندگی 
فعـال جسـمانی کمـک می کنند. بـا ارائة این پیشـینه، 
ابتـدا بـه چارچـوب علمـی سـواد جسـمانی بـه لحاظ 
موضوعـات متعـدد و مهـم توجـه خواهـد شـد کـه 
توجهشـان به مقاالت بازبینی شـده منتشـر شـده است 
و سـپس بـه این بحـث پرداخته خواهد شـد که چگونه 
ایـن موضوعـات می تواننـد بـا تمرینـات تربیت بدنـی 

ارتباط داشـته باشـند.

سواد جسمانی و نقش تربيتی آن
موضـوع »فرضیـات سـواد جسـمانی و نقـش تربیتی 
آن« یـک موضـوع کامـاًل غالـب اسـت. پیشـینة آثـار 
به عنوان پاسـخی به این موارد، سـواد جسـمانی را مورد 
تأییـد و حمایـت قـرار می دهـد؛ مـواردی چـون: نبـود 
نظـرات فلسـفی تجربه شـده در تربیت بدنـی، منطقـی 
کـه می توانـد پشـتیبان و مؤیـد مبحـث تربیت بدنـی 
باشـد و بنیانی برای رشـد کودک و نوجوان در سراسـر 
زندگـی. مقـاالت در برگیرنـدة ایـن موضوعـات، نقـش 
تربیتی سـواد جسـمانی و چگونگی توسعة تربیت بدنی 
توسـط سواد جسـمانی را پررنگ تر می سـازند. مارشدن 
و وسـتون4 خاطرنشـان کردند که هرگز مبنایی فلسفی 
کـه به طـور طوالنی مدت در بسـتر تاریخی مـورد تأکید 
قرار گرفته باشـد به عنوان یک فلسـفة مشـترک در این 
حوزه وجود نداشـته اسـت. این مشـاهدات در بسـیاری 

غايت  آزمون 
حرکتی در 
زمينة سواد 
جسمانی اين 
است که چگونه 
يک فرد قادر به 
برقراری ارتباط 
و به کارگيری 
مهارت های 
خود در شرايط 
حرکتی واقعی 
است
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از مقـاالت دیگـر کـه شـرح و بسـط بیشـتری داده 
 شـده اند به چشـم می خـورد و دلیل آن نیـز، نبود یک 
فلسـفة مشـترک اسـت. تربیت بدنی فاقد یک رویکرد 
آموزشـی یکپارچه و مشـترک اسـت. نویسندگان این 
گـروه از مقـاالت به دنبـال تشـریح و تقویت چگونگی 
امکان کمک کردن سـواد جسـمانی به رشـد انسـانی 
هسـتند. مقاالت بسـیاری بـه دیدگاه پدیدارشناسـی 
پتانسـیل و توانمنـدی انسـان و نظریـة مرلـو پونتی5 
داشـته اند.  اشـاره  علمـی  چارچـوب  یـک  به عنـوان 
دیگـران نیـز، بـا شـرح کارامـدی سـواد جسـمانی به 
شفاف سـازی ایـن مفهـوم پرداخته انـد. بـرای مثـال، 
روئتـرت و جفریـز6 این اصطـالح را به همـراه زیربنای 
فلسـفی اش در ارتبـاط بـا آنچه مـا انجـام می دهیم و 
سـازگاری و هماهنگـی ایـن مفهـوم با دیگر سـوادها 
تشـریح کرده انـد. کرولـت و ماندیگـو7 با اثبـات اینکه 
چگونـه سـواد جسـمانی بخشـی از مکالمـات حـوزة 

تربیت بدنـی اسـت، بـا این نتیجـه موافقـت کردند.
سـواد جسـمانی یک اصل و یک سـاختار اسـت که 
برداشـت و فهـم مـا را از تجربـة یادگیـری در طیـف 
وسـیعی از فعالیت هـای یادگیـری و تمامیـت فـردی 
سـازمان دهی می کنـد. ایـن تجارب یادگیـری چیزی 
فراتـر از مهارت هـای پایـه در انجـام حـرکات و نیـز، 
دانـش در خصـوص چگونگـی انجـام آن هـا )دانـش 
رویـه ای( اسـت. ایـن مفهـوم شـامل دانـش اظهاری8 
اسـت و ایـن امـکان را بـه کـودک می دهـد تـا در 
مـکان و زمـان، ماهرانـه فعالیـت و حرکت کند، اشـیا 
را دسـت کاری کنـد و از حـرکات پایه به عنوان سـنگ 
بنـای حـرکات پیچیده تر مثـل باالنس، چرخ سـواری 
و غیـره بهـره  گیـرد. نهایت تسـت حرکتـی در زمینة 
سـواد جسـمانی این اسـت کـه چگونه یک فـرد قادر 
بـه برقـراری ارتبـاط و به کارگیـری مهارت هـای خود 
در شـرایط حرکتی واقعی اسـت. همچنیـن، ضرورت 
کنار گذاشـتن روش های سـنتی و قدیمی در حمایت 
از آموزش سـواد جسـمانی بـه کـودکان را می توان در 

ایـن موضـوع یافت.
البتـه روش هایـی پیشـنهاد شـده اسـت که نـه تنها 
از تغییـر محتـوای تربیت بدنـی، بلکـه از توجـه به بدن 
انسـان و موجودیت آن در جهان با زیرساخت اجتماعی 
از نظـر جنسـیتی و ایده های نـژادی حمایت می کنند. 
یـک برنامـة آموزشـی جدیـد بایـد در برگیرنـدة رشـد 
فرایندهـای یادگیـری فردمحـور باشـد کـه از طریـق 
درگیر کـردن دانش آموز در جسـت وجوی محتـوا، قرار 
دادن بـدن در فعالیت هـای تربیت بدنـی و حـل کـردن 
مشـکالت حرکتـی از طریـق تعامـل با محیـط صورت 
می گیـرد. در ایـن میـان، آلمونـد9، وایتهـد و مـورگان 
به دنبـال چنیـن روش جدیـدی هسـتند کـه خـالق و 
قابل انتقال و کاربردی باشـد. این روش سـواد جسمانی 
را بـه عرصـة عمـل، فعالیـت و تعهد می کشـاند. انگیزه 

به عنـوان بخـش اصلی سـنگ بنای سـواد جسـمانی 
مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه، به شـرط اینکـه اعتبـار 
آموزشـی تربیت بدنـی واقعـاً فراتـر از مدرسـه باشـد. 
در یـک سـواد جسـمانی کـه محیـط در مرکزیـت 
قـرار گرفتـه اسـت، از متخصصـان انتظـار مـی رود 
ظرفیت هـای دانش آمـوز از جمله مسـئولیت پذیری، 
اسـتقالل، قـدرت و عاملیـت را ارتقـا بخشـند کـه 
خودتنظیم کنندگـی  رفتـار  یـک  بـه  خـود،  ایـن، 
)خودسامان بخشـی( خواهـد انجامیـد کـه می توانـد 
پاسـخ گوی نیازهـای حرکتـی فـرد باشـد. به عـالوه، 
ایـن در راسـتای آن چیـزی اسـت کـه مـورگان و 
دیگـران پـس از تجاربشـان در زمینـة بررسـی های 
مداخله هـای بـه نـام TARGET مـورد تأکیـد قـرار 
داده انـد و معتقدنـد وقتی که انگیـزه در معرض خطر 
قـرار می گیـرد، دیگـر ویژگی هـای مثبت مـورد نیاز 
بـرای انجـام موفقیت آمیـز فعالیت های جسـمانی از 
قبیـل اعتمادبه نفـس، خودبـاوری و احتـرام به نفس 
)عزت نفـس( نیـز در معـرض خطـر قـرار می گیرند؛ 
در نتیجـه در چنین شـرایطی باسـواد بـودن از منظر 
جسـمانی امکان پذیر نخواهد بود. از این جهت، سـواد 
جسـمانی یـک مفهـوم و نظریـه اسـت کـه می تواند 
تأثیرگـذاری  از چگونگـی  درک جدیـدی  موجـب 
و  اجتماعـی  جنبه هـای  و  انگیزشـی  فرایندهـای 
محیطـی بـر حس شایسـتگی در تربیت بدنی باشـد. 
بسـیاری از مقاالت از کنار گذاشـتن دیدگاه ضعیف و 
محدود فرهنگ تحرک و فعالیت جسـمانی که ریشه 
در روش هـای محـدود و ارتبـاط تنگاتنگ بـا آموزش 
ورزش های سـنتی دارد، اسـتقبال می کنند. تامپست 
و دیگران10، این گونه نقد می کنند که پیشـینة سـواد 
جسـمانی موفق نشـده اسـت رابطة بین مهارت های 
ورزشـی پایه و همة اجزای چارچوب سـواد جسمانی 
را تشـخیص دهـد. به عنـوان یک مفهوم انحصـاری و 
دارای همپوشـانی، سـواد جسـمانی عبارت اسـت از: 
»تمرکـز بر رشـد مهارت هـای جداگانه و مجـرد.« اما 
از یـک نـگاه وسـیع تر سـواد جسـمانی مهـارت  را بـا 
جنبه هـای انسـانی و محیطـی خـاص دیگـر ادغـام 
می کنـد. بـه همین منظـور مقالة نیوتون و باسـت11 
نشـان می دهـد کـه چگونـه در برنامـة تربیت بدنـی 
سـواد  بدفورشـیر12،  دانشـگاه  کارشناسـی  دورة 
جسـمانی در سـطحی وسـیع فراتـر از یـک الگـوی 
مهـارت مجـرد13 در دورة تربیت معلـم تربیت بدنـی 
گزارش هـای  بنابـر  اسـت.  شـده  گرفتـه  نظـر  در 
رسـیده، این رویکـرد، یک ایدئولـوژی منطقی برای 
برنامه هـای اصلـی و گسـتردة تربیت بدنـی، فراتر از 
مهـارت جسـمانی ایجـاد کـرده اسـت. کار نیوتن و 
باسـت می توانـد ما را به چالش بکشـاند تـا در مورد 
اسـتدالل یـا فرضیاتمـان در خصـوص برنامه ریـزی 

برنامـة تربیت بدنـی تجدیدنظـر کنیم.
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45  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیستم|  شمارۀ3|  بهار 1399|



مقدمه
چنـد سـالی اسـت که در متـون علمی مربوط به »علـم و هنر یاددهـی و یادگیری 
تربیت بدنی1« اصطالح »سـواد بدنی یا جسـمانی۲« متداول شـده اسـت. نگرش های 
جدیـد بـه فعالیت های بدنـی مادام العمـر و اهمیت آن ها در سـالمت انسـان و نقش 
درس تربیت بدنـی ظاهـراً منشـأ و خاسـتگاه رواج بیـش از پیـش ایـن عبـارت بوده 
اسـت. بـا عنایـت بـه نقـش و اهمیـت ایـن نـوع سـواد، تالش هـای مختلفـی مثـل 
سـخنرانی، کنفرانـس، تدوین و چاپ مقـاالت، تألیف کتاب و حتی تأسـیس انجمن 
تخصصـی در طی سـال های اخیـر انجام گرفته اسـت. از بین تالش های مورد اشـاره 
کـه همگـی درصـدد تبییـن و توصیـف ایـن مفهـوم برآمده انـد، تأسـیس »انجمن 
بین المللـی سـواد بدنـی3« اقدامی بسـیار مؤثر و عاقبت اندیشـانه بوده اسـت. از آنجا 
کـه ممکن و محتمل اسـت ترجمه هـا و معادل هـای مختلفـی در زبان های مختلف 
از ایـن مفهـوم جدید ارائه شـود )برای مثال در کشـور ما در محافـل علمی و اجرایی 
و برخـی متـون منتشرشـده به »سـواد حرکتی« ترجمه و به کار برده شـده اسـت(، 
نقـش این انجمـن تخصصی و بین المللـی به عنوان یک مرجع علمی بسـیار کلیدی 

است.
در ایـن مقالـه، ضمـن معرفـی کلـی ایـن نهـاد، تاریخچـة مختصـری از آن تقدیم 

دوسـتداران و عالقه منـدان خواهـد شـد.
تعريـف: انجمـن بین المللی سـواد بدنـی به عنوان یـک سـازمان خیریـه و دارای 
شـخصیت حقوقی4 ثبت شـده، در کمیسـیون خیریة انگلستان5 تأسـیس شده است.

شعار: انتخاب فعالیت جسمانی برای دوران زندگی

دکتر جواد آزمون

رساني اطالع 
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اهداف کلی
é ترویـج و ارتقـای ارزش سـواد بدنـی در سراسـر 

؛ ن جها
é استمرار توسعة مفهوم سواد بدنی؛

é حفظ یکپارچگی سواد بدنی؛
é تـدارک یـک تـاالر گفت وگـو بـرای تبادل نظـر 

دربـارة سـواد بدنـی؛
é انتشـار فعالیت هـای پژوهشـی و علمـی در تمـام 

ابعـاد سـواد بدنـی و حمایـت از آن ها؛
از  اسـتفاده  و  پژوهشـی  فعالیت هـای  تشـویق   é
فعالیت های پژوهشـی و علمی در تبیین خط مشـی ها 

و در عمـل.

نماد و آرم
تاريخچه: مفهوم »سـواد بدنی« بـرای اولین بار در 
سـال 1993 در یک مقالة ارائه شـده توسـط مارگارت 
وایتهـد6  در کنگـرة انجمـن بین المللـی تربیت بدنـی 
اسـترالیا  ملبـورن  در  زنـان7  و  دختـران  ورزش  و 
مطـرح شـد. ایـن مفهـوم در یک تـز دکترا بـا عنوان 
»ادراکات فیلسـوفان مکتب هـای اگزیستانسیالیسـم 
و پدیده شناسـی، عمدتـًا ژان پـل سـارتر و موریـس 
مرلوپانتی، از ماهیت مجسـم ما8« بنیاد نهاده شـد. از 
دیدگاه هـای مهم آن ها، آنطـور که می دانیم، محوریت 
تجسـم انسـانی در زندگی است. سـارتر برای برجسته 
سـاختن اهمیـت تمایـز بین تجسـم موجود زنـده از 
تجسـم یک شـی ء تالش کـرد، در حالی که مرلوپانتی 
روش هایـی را خلـق کرد که در آن ها تجسـم ]صورت 
ملمـوس یـا قابـل درک[ مـا هرگونـه ادراک از جهان 
اطرافمـان را آشـکار سـازد. هـر دو فیلسـوف از یـک 
موضـع وحدت گـرا9 ]یعنـی اعتقـاد بـه مـادی بـودن 
جهـان[، را قبـول و دوگانه گرایـی10 ]یعنـی اعتقاد به 

تشـکیل جهـان از روح و جسـم[ را رد کردنـد.
تأمـل در ایـن ایده هـا و سـایر عناصـر کلیـدی ایـن 
ابعـاد  بررسی نشـدة  مفهـوم  از  تصویـری  فلسـفه ها 
مجسـم مـا را به وجـود آورد، یعنـی موضـوع مهمـی 
کـه بـه خاطـر غفلـت از دوگانه گرایـی در بسـیاری از 
کشـورهای توسـعه یافته نادیـده گرفتـه شـده اسـت.

شـک و تردیـد کمـی وجـود داشـته کـه تـوان و 
اسـتعداد مجسـم ما یـک توانایـی مهم در کنار سـایر 
توانایی هـای توصیف شـده توسـط ناسـبام )2000( و 
سـنت )2009( بـوده اسـت کـه به عنوان سـواد بدنی 
توصیـف می شـود. حمایـت مقتدرانـه از ایـن جنبـة 
وجـودی مـا توسـط فرهنگسـتان های معتبـر باعـث 
اعتمادبه نفـس شـد تـا اسـتدالل شـود که پـرورش و 
تقویت این توانایی اسـتحقاق فراوانی داشـته اسـت تا 
بخشی از نظام تعلیم وتربیت و موضوع مهمی در طول 

زندگی شـود. به عنوان بخشـی از نظام تعلیم وتربیت، 
سـواد بدنی عمدتًا در توسـعة شـناختی نقش ندارد، 
بلکـه فرصـت را فراهم می کند تا یـک جنبة کلیدی 
از شـخصیت ما تقویت شـود. به عبارت دیگر، سـواد 
بدنـی می توانـد به دلیـل برخـورداری از اعتبار تعلیم 
و تربیتـی در یـک برنامة درسـی گسـترده و متعادل 

موجه باشـد.
در پـی ایـن مطالعـه، مفهـوم سـواد بدنـی توسـعه 
یافـت و تعاریـف و خصوصیات آن تدوین شـد. عالوه 
بـر ایـن، پیامدهـای سـواد بدنـی کـه هـدف تمـام 

سـاختارها بـود، تهیـه و تدوین شـدند. 
از 1993 تـا امـروز در کنفرانس هـای مختلـف در 
سراسـر جهـان مقاالتـی ارائـه شـده اند. کتاب سـواد 
بدنـی در طول دوران زندگی توسـط وایتهد در سـال 
2010 نوشـته شـد و تاکنـون تعـدادی کنفرانـس 
و کارگاه بـرای توضیـح و تفسـیر و اجـرای آن برپـا 

شـده اند.
دانشـگاه  در   2008 سـال  در  کنفرانـس  اولیـن 
بدفوردشـایر11 برگـزار شـد و ایـن رونـد بـا برگزاری 
پیلومـوت13،  لفبـورو12،  در  آموزشـی  کارگاه هـای 
کانتربـری14 و دربیشـایر15 پیگیـری شـد. یک عنصر 
مهـم در هـر کارگاه زمـان طوالنـی برای شـرکت در 
بحـث بـود. در نتیجـة ایـن بحث هـا، معنایـی بـرای 
سـواد بدنـی ایجاد شـد. بـرای مثـال، نظریة »سـواد 
بدنـی یـک اسـتعداد اسـت« از کانتربـری و »سـواد 
بدنـی به عنـوان یک طی طریـق/ سـفر« از پیلوموت 
به دسـت آمد، سیسـتم های پیشـرفت نمـوداری در 
دربیشـایر معرفـی شـد و پیامدهایی بـرای تمرین یا 

عمـل در لفبورو برجسـته شـدند.
کنفرانس دوم در سال 2011 یک رویداد بین المللی 
در مرکـز همایش هـای دانشـگاه بدفوردشـایر بـود و 
بـر سـواد بدنی در سـال های اولیـه و ابتدایـی تمرکز 
داشـت. کنفرانس سـوم، دوبـاره بین المللی، در سـال 
2013 در مرکـز همایش هـای وای بوسـتون لیکـز16 
در بدفوردشـایر برگـزار شـد و به طور خاص بر سـواد 
بدنـی در مرحلـة دوم یـا متوسـطة تحصیلـی توجـه 
و تمرکـز داشـت. در پایـان ایـن کنفرانـس، نظریـة 
تشـکیل یـک انجمـن بین المللـی مـورد بحـث قرار 
گرفـت و در نتیجـة آن بحث هـا انجمن بين المللی 

سـواد بدنی تأسـیس شد.

پی نوشت ها
1. Physical education peda-
gogy
2. Physical literacy
3. The international physical 
Literacy Association )IPLA(
4. Charitable Incorporated 
Organization )CIO(
5. The Charity Commission 
UK
6. Margaret Whitehead
7. The international Associ-
ation of Physical Education 
& Sport for Girls and 
Women )IAPESGW(
8. The perceptions of our 
embodied nature by phi-
losophers in the Schools of 
Existentialism and Phenom-
enology, principally Jean-Paul 
Sartre and Maurice Merleau 
Ponty.
9. Monist
10. Dualism
11. The University of Bed-
fordshire
12. Loughborough
13. Plymouth
14. Canterbury
15. Derbyshire
16. Wyboston Lakes

منبع
https://www.physical-litera-
cy.org.uk/about/
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زهرا مردان پور

اشاره
بـا توجـه بـه شـركت كـودكان و نوجوانـان در ورزش و مدارس 
ورزشـي، توجـه بـه تمرین و آمادگي مناسـب به منظـور عملكرد 
مطلـوب، تحریـك پیشـرفت ورزشـي و تضمین ایمنـي در حین 
تحمـل رقابت ورزشـي دراز مدت اهمیـت دارد. تمریـن مقاومتي 
)RT( به روش كسـب اطمینان از چنین عملكرد مطلوب و ایمن 
اشـاره دارد. RT یـك جـزء رایـج ورزش و آمادگـي جسـماني در 
مـدارس و برنامه هـاي ورزشـي سـازمان یافته در سراسـر كشـور 
اسـت.  RT یـك برنامـة آماده سـازي جسـمي اسـت كـه شـامل 
تكنیك هاي تمریني مختلف )مانند تمرین با دسـتگاه، وزنة آزاد، 
پالیومتریـك، تمریـن پیچیـده و عملكـردي( و افزایش تدریجي 
بارهاي مقاومتي براي دسـتیابي به اسـتقامت عضـالت مورد نظر، 
قـدرت، توان یـا تركیبي از موارد فوق اسـت. برنامه هاي مناسـب 
RT مزایاي بسـیاري دارد كه شامل افزایش قدرت، كاهش میزان 
آسـیب مرتبـط بـا ورزش، افزایـش شـاخص  قـدرت اسـتخواني 
)BSI(، كاهـش خطر شكسـتگي و افزایـش عزت نفس و عالقه به 
تناسـب اندام اسـت. در ارتبـاط با برنامه هاي نامناسـب یا ضعیف 
خطراتي وجود دارد. برنامه هاي آموزشـي مناسـب شـامل مربیان 

متخصـص، نظـارت مؤثر و تمرین با وزنة مناسـب اسـت. 

درون گـرا،  انقبـاض   ،)RT( مقاومتـي  تمریـن  كليد واژه هـا: 
انقبـاض برون گـرا، پالیومتریـك، تمرین بـا وزنه، تمریـن قدرتي 

نوجوانان 

رساني اطالع 
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مقدمه 
اهـداف  بـر  بایـد   )RT( مقاومتـي  تمریـن  اهـداف 
متمركـز  تمرینـي  برنامـة  در  شـركت كننده  خـاص 
شـود. جـدول1 نگاهـي گـذرا بـه اصطالحـات مرتبط 
 RT  مي كنـد. طراحـي فراهـم   RT تكنیك هـاي  بـا 
مي توانـد بـر بهبـود قـدرت عضالنـي، افزایش تـوان یا 
تـودة عضالنـي، افزایش اسـتقامت یا تركیبـي از موارد 
فـوق تمركـز كند. عـالوه بر این، طبق مطالعـات انجام 
شـده، ارتبـاط مثبتي بیـن آمادگي عضالني، سـالمت 
اسـتخوان و عزت نفـس وجـود دارد )1(. ایـن برنامه ها 
بایـد بـا توجـه به نیازهـاي مختلـف ورزش مـورد نظر 
طراحـي شـوند. بـراي مثال، ورزشـكاري كه در رشـته  
دو فعالیـت مي كنـد و ورزشـكاري كـه بیسـبال بـازي 
مي كنـد، ممكـن اسـت اهـداف مشـابهي در بهبـود 
قـدرت عضالنـي داشـته باشـند، امـا بایـد برنامه هـاي 
خاصـي بـه سـمت نیازهـاي هـوازي هـر یـك از ایـن 
ورزش هـا طراحـي شـود. بـه همیـن ترتیـب، طراحي 
تمریـن  و  آماده سـازي  بـراي  برنامه هایـي  چنیـن 
ورزشـي بایـد بـه دسـت متخصصانـي كه به درسـتي 
آمـوزش دیده انـد انجـام شـود و نیـز اهداف ورزشـكار 
را در نظـر بگیرنـد )2(. انجـام ایـن كار باعـث ارتقـاي 
آمادگـي در حمایـت از مهارت هـاي حركتـي كسـب 
شـده، افزایش عملكرد، بهبود شـاخص هاي تندرستي 
و كاهـش خطـر ابتال به آسـیب هاي ورزشـي مي شـود 
)1(. جرانچـر و همـكاران سـه مزیت عمدة اسـتفاده از 
تمرینـات افزایش دهنـدة آمادگـي عضالني را بررسـي 
كردند: اول، تمرین منظم كه باعث پیشـرفت ورزشـي 
مي شـود؛ دوم،  RT  كـه تحمـل خواسـته هاي تمریني 
دراز مـدت را افزایـش مي دهـد؛ و سـوم، تمریـن منظم 
كـه باعث بهبود سـالمتي در دراز مدت اسـت و آثار آن 

بـه بزرگ سـالي مي رسـد. 
عـالوه بـر  RT، بایـد بـه اهـداف آمادگـي جسـماني 
مرتبـط بـا سـالمت توجه كـرد. ایـن اهـداف مي تواند 
تمرینـات هـوازي، انعطاف پذیـري و نیـز كشـش، كـه 
یكـي دیگـر از مؤلفه هـاي اصلي  RT اسـت، باشـد. در 
صورتي كـه  RT  طـرح تمریني مناسـبي بـراي مرحلة 
عاطفـي و رشـدي شـركت كننده باشـد، صرف نظـر از 
سـادگي متناسب با سـن، تمرین ایمني اسـت )1و2(. 
ایـن تمریـن بـا بـه حداقـل رسـاندن هر گونه آسـیب 
مرتبط با صفحات رشـد، غضروف و سـاختار اسـكلتي 
كمك كننـده خواهـد بـود. اصطالح  RT ممكن اسـت 
بـا تمریـن قدرتـي، تمریـن بـا وزنـه و وزنه بـرداري به 
جـاي یكدیگـر اسـتفاده شـود، امـا این تعویـض اغلب 
مناسـب نیسـت. رقابـت وزنه بـرداري براي كـودكان و 
نوجوانـان توصیه نمي شـود )4(. بدین ترتیـب، آكادمي 
آمریكایـي حمایـت از كـودكان توصیه كرده اسـت كه 
كـودكان و نوجوانـان بایـد از پاورلیفتینـگ، پـرورش 
انـدام و وزنه بـرداري پرهیـز كنند تا زماني كـه به بلوغ 

 RT   فیزیكـي و اسـكلتي برسـند. بسـیاري از آثـار مثبت
در اینجـا مـورد بحـث و بررسـي قرار خواهـد گرفت. این 
مقالـه دربـارة مزایـا، ایمني و خطـرات مرتبط بـا RT   در 
كـودكان و نوجوانـان و نیـز تحلیـل توصیه هـاي اخیـر و 
تكنیك هایـي بـراي آمادگـي  قدرتـي مناسـب، بحـث 
مي كنـد. با این حال، تفاوت مشـخصي بیـن ویژگي هاي 
فیزیولـوژي ورزشـكاران جوان و سـطح مهـارت آن ها در 
مقابـل مهارت عملكرد حركتـي در جوانان غیر ورزشـي 
وجـود دارد. ایـن بررسـي بـر اصـول كلـي كاربـردي در 
كـودكان و نوجوانـان مي پـردازد و تمركـز اصلـي آن بـر 

مزایـا، خطـرات و درك مفهـوم كلي  RT اسـت. 

جدول1: توضيح  اصطالحات
تعريف اصطالح

استفاده از روش هاي مقاومتي براي افزایش توانایي فرد در اعمال 
نیرو یا مقاومت در برابر آن، كه ممكن است شامل وزنه هاي آزاد، 
وزن بدن، دستگاه ها یا سایر ابزارهاي مقاومتي براي دستیابي به 

این هدف باشد.

تمرین قدرتي

تمركز یك برنامه بر عضالت ثابت كنندة تنه با تأكید بر عضالت 
شكم، كمر، سریني. 

تقویت مركز بدن

گروهي از تكرارها كه با دوره هاي زماني استراحت از هم جدا 
مي شوند. 

ست

اختصار براي تكرار )Reps( تكرار

حداكثر نیروي یك عضله كه در سرعت خاصي از حركت تولید 
مي شود.

قدرت 

نرخي كه عضله یا گروهي از عضالت یك تكلیف داده شده را 
انجام مي دهند.

توان

افزایش سطح مقطع یا اندازة یك عضله، كه عمدتًا از فیبرهاي 
عضالني حاصل مي شود.

هایپرتروفي

كوتاه شدن عضله در طول انقباض.  انقباض درون گرا

بلند شدن عضله در طول انقباض.  انقباض برون گرا

طول عضله در طول انقباض تغییري نداشته باشد )براي مثال، 
هل دادن دیوار(. 

انقباض ایزومتریك

سرعت انقباض عضله در تمام حركت ثابت است. انقباض ایزوكنتیك

شامل هر دو اجزاي درون گرا و برون گرا؛ تنش عضالني در طول 
حركت ثابت است.

انقباض ایزوتونیك

برنامة تمریني كه در آن ورزشكار به تدریج مقدار وزنه ها یا تعداد 
تكرار را افزایش مي دهد. 

تمرینات مقاومتي 
پیشرونده

انقباضات عضالني درون گرا و برون گراي تكرار شونده. تمرین 
پالیومتریك
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اضافي اندازه گیري شـد كـه حداكثر انقباض داوطلبانه 
را در مقایسـه بـا فعال سـازي كامـل توسـط تحریـك 
الكتریكـي اندازه گیري مي كند. تكنیك انقباض اضافي 
نشـان دهندة افزایـش فعال سـازي حركتـي در كودكان 
اسـت كـه تحـت درمـان 20 سـاعتي    RT بـا تمركز بر 
اكستنسـورهاي آرنـج و زانو قرار گرفتنـد )8(. مطالعاتي 
كه افزایش در فعال سـازي حركتي آگونیسـت را نشان 
دادنـد، كاهـش در فعال سـازي حركتي آنتاگونیسـت 
را در طـول كار بدنـي سـخت انـدازه گرفتنـد. كاهش 
افزایـش  باعـث  آنتاگونیسـت  عضـالت  فعال سـازي 
بـرون ده عضالنـي مي شـود)8(. ایـن به طور خـاص در 
بزرگ سـاالن اندازه گیـري شـده اما هنـوز در نوجوانان 
ثابـت نشـده و بـراي دسـتیابي بـه یافته هاي مشـابه، 

به صـورت فرضیـه مطرح شـده اسـت. 
دو سـازگاري عصبي دیگر مرتبط بـا افزایش قدرت، 
نـرخ توسـعة نیـرو )RFD( و تأخیـر الكترومكانیكـي 
)EMD( اسـت. RFD نرخـي اسـت كـه در آن مقـدار 
نیـروي خـاص بتوانـد توسـعه یابـد و توسـط یـك 
گـروه عضالنـي خاص اعمال شـود. در یـك مطالعة 8 
هفتـه اي بـا سـرعت بـاالي  RT، افزایـش قابل توجهي 
در RFD شـركت كنندگان مشـاهده شـد. در تحقیـق 
دیگـر بـا شـدت پایین تر RT نشـان داده شـد كه تنها 
سـرعت بـاالي   RT مي توانـد افزایش  RFD را توسـعه 
دهـد كه مـورد تأییـد یافته هاي مشـابه قـرار نگرفت. 
زمـان كاهش EMD از سـیگنالینگ عصبي تا انقباض 
 RT   رخ مي دهـد و نشـان داده شـده كه ایـن كاهش با
عمدتًا به واسـطة افزایش سـفتي تاندون اسـت كه در 
آن انتقـال سـریع تر نیـرو از انقباض عضلـه به حركت 
اسـتخوان از طریـق تانـدون امكان پذیر اسـت. افزایش 
سـفتي تاندون باعث كاهش  EMD شـده است؛ با این 
 RFD   حـال، ارتبـاط مورد انتظـار در ارتباط بـا افزایش
در ایـن مطالعه تأیید نمي شـود. كاهـش  EMD باعث 
كاهـش زمـان واكنـش در رقابـت بـراي ورزشـكاران 
مي شـود كـه بـه مزایـاي   RT اضافـه مي كنـد )8( در 
گذشـته تصـور مي شـد كـه   RT بـراي ورزشـكاران 
جـوان مضـر اسـت و به ویـژه بایـد از نگرانـي در مورد 
روي  اعمال شـده  زیـاد  نیروهـاي  از  ناشـي  آسـیب 
اسـكلت فـرد نوجوان جلوگیري شـود كه بـه دلیل آن 
افزایـش آسـیب هاي فیزیكـي و احتمال تعویق رشـد 
اسـت)6و9(. از آن زمان كه نشـان داده شـد هیچ تأثیر 
 RT    در ورزشـكاران جوان هنگامي كه RT   نامطلوبي از
به درسـتي طراحي شـود و اغلب فارغ از آسـیب  باشد 
وجـود نـدارد، مطالعات متعدد به ایـن نظریه بي اعتبار 
شـدند )7-5 و10(. در عـوض، ورزشـكاراني كه  RT را 
در برنامـة تمرینـي خـود تركیـب مي كننـد، كاهـش 
میـزان شكسـتگي، آسـیب هاي عضالنـي و عضالني- 
تاندونـي مرتبـط بـا تمرین ورزشـي خـاص و رقابت را 

RT  مزاياي
اعتقـاد بـر ایـن اسـت كـه  RT در افـراد جوان بـا اثر 
هم افزایـي سـازگاري هاي فیزیولوژیكـي مـورد نیـاز و 
رشـد و سـازگاري طبیعي بلوغ همراه اسـت. در دوران 
پیـش از بلـوغ، تجربـة جوانـان با رشـد عصبـي و بلوغ 
سیسـتم عصبي مركـزي )CNS( افزایـش مي یابد )5(. 
افزایـش بـار و اسـترس بر بـدن، تحریـك مضاعفي به 
رشـد طبیعي قبل از آن ایجاد مي كنـد و باعث افزایش 
بیشـتر رشـد طبیعـي بـدن در مقایسـه بـا جوانانـي 
مي شـود كـه در  RT شـركت نمي كننـد. مطالعـات 
همچنیـن نشـان مي دهنـد جوانـان و نوجوانانـي كـه 
اشـكال مختلفـي از   RT را در ابتدا بـر عهده مي گیرند، 
در مقایسـه بـا بزرگ سـاالن افزایـش قـدرت بیشـتري 
را نشـان مي دهنـد)5و6(. ایـن اختـالف بیـن جوانـان 
مي كنـد  حمایـت  پیشـنهاد  ایـن  از  بزرگ سـاالن  و 
كـه سـازگاري طبیعـي افزایش یافتـه در دوران بلـوغ 
فیزیولوژیـك بـا نیازهـاي فیزیكـيRT اثـر هم افزایـي 

دارد. 
 RT  آثـار اندازه گیـري  بـراي  متعـددي  روش هـاي 
وجـود دارد. بزرگ تریـن مزیـت RT بـراي بسـیاري از 
ورزشـكاران، افزایـش تـوان تولید شـده توسـط چرخة 
كشـش كوتـاه شـدن )SSC( اسـت. فعالیـت  SSC ذاتًا 
یـك حركـت تلفیقي اسـت كه بـراي افزایش بـرون ده 
  SSC  .تـوان در طـي حـركات خاص اسـتفاده مي شـود
به عنـوان انجـام یـك انقبـاض درونگـراي سـریع قبـل 
از یـك انقبـاض برون گـرا توصیـف مي شـود. به طـور 
معمـول  SSC در فـردي كه تالش مي كنـد از وضعیت 
ایسـتاده بپرد مشـاهده شـده اسـت. به جاي ایسـتادن 
قبـل از پـرش، فـرد خـم مي شـود و سـپس مي پـرد. 
طراحـي   RT براي تقویـت  SSC  هدف اصلي تمرینات 
انقباضـي  نیـروي  افزایـش  بـه منظـور  پالیومتریـك 
عضـالت، سـفتي تاندون هـا و كارایـي نورون هـا بـراي 
كار كـردن هم زمـان در تولیـد نیـرو و سـرعت بیشـتر 
در طـول رقابـت اسـت )6و7(. نیـروي افزایش  یافتـه 
توسـط فعالیـت قوي تـر SSC باعـث افزایـش سـرعت 
در طـي شـتاب اولیـه یا تغییر جهت، سـرعت بـازو در 
هنـگام پرتاب، نوسـان یـا نیرو در طـي جهش عمودي 
مي شـود )5و7(. مطالعـات نشـان داده انـد كـه افزایش 
قدرت ناشـي از   RT در ورزشـكاران نوجوان به سیسـتم 
عصبـي نسـبت داده مي شـود، زیـرا بـا هایپرتروفـي 
مغایـرت دارد )5و7و8(. این نشـان مي دهد كه افزایش 
قـدرت بـدون افزایش معنـا دار آماري در سـطح مقطع 

عضلـه، نمایانگـر هایپرتروفي اسـت )8(. 
مكانیسـم اصلـي افزایـش عملكـرد عصبي ناشـي از 
  RT، افزایـش فعالیـت واحـد حركتي اسـت كـه باعث 
بـرون ده عضالنـي بیشـتر و افزایش قدرت نمایان شـده 
مي شـود. ایـن روش بـا اسـتفاده از تكنیـك انقبـاض 

در صورتي كه 
 RT  طرح 
تمريني مناسبي 
براي مرحلة 
عاطفي و رشدي 
شركت كننده 
باشد، صرف نظر از 
سادگي متناسب با 
سن، تمرين ايمني 
است
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 R T  این مطلب اسـت. مكانیسـم دقیق نحوة تغییـرات
در سـطح مقطـع عرضي و تركیـب تاندون  بـه مطالعة 

بیشـتري در ایـن زمـان نیـاز دارد )1و8(.
سـاختار عضالنـي در كـودكان توسـط R T بـا چندین 
روش افزایش مي یابد. سـطح مقطع عرضي فیزیولوژیكي 
بـا مدت طوالني تـر  R T افزایش مي یابد، اما چون بیشـتر 
مطالعـات انجـام شـده در مـورد R T در جوانان محدود 
اسـت، ایـن یافتـة خاص به طـور گسـترده نشـان داده 
نمي شـود. انجـام  R T مطمئنـًا طول فاسـیكول و زاویة 
مـورب را افزایـش مي دهـد كـه مسـتقل از فرایند بلوغ 
بـا افزایـش قدرت همـراه اسـت )8(. سـودمندترین راه 
كاهش خطر آسـیب  ناشـي از R T اسـتفاده از وزنه هاي 
 R T آزاد و به كارگیـري كمك هـاي تعـادل در طـول
اسـت. وزنه هـاي آزاد بـراي حـركات چند گانـه اي كـه 
تقاضـاي بیشـتري از بـازي رقابتي را نشـان مي  دهند و 
اعمال نیروي بیشـتري را نسـبت به ماشـین هاي ایستا 
انجـام مي دهنـد، امكان پذیر اسـت. حـركات چند گانه 
عضـالت  فعـال،  به طـور  تعـادل  تمریـن  بـا  همـراه 
ثابت كننـدة مـورد نیـاز بـراي جلوگیـري از آسـیب  در 

سـطوح بـاالي اعمـال نیـرو را تقویت مي كننـد )1(.
 R T باعـث تغییرات فیزیولوژیكي و متابولیكي زیادی 
در نوجوانـان مي شـود. مطالعـات مربـوط بـه تغییرات 
متابولیك مرتبط با  RT در نوجوانان به خوبي شـناخته 
شـده نیسـت، اما روند كلـي كاهش سـلول هاي چربي 
و افزایـش قـدرت عضالنـي و افزایش تـودة عضالني در 
مطالعـات طوالني تـر مشـاهده شـده اسـت. مطالعـات 
نشـان داده انـد، در حالي كه R T تغییـر قابل توجهي در 
تركیـب بـدن بـراي نوجوانان چـاق و اضافه وزن نشـان 
نمي دهـد، افزایش شـدید قدرت فیزیكـي و عزت نفس 
پـس از 6 مـاه برنامـة تمریني ثبت شـده اسـت )11(. 
ایـن نشـان دهندة یك همبسـتگي مثبت بیـن كارایي 
ورزش و عزت نفـس اسـت كه بـا مطالعات متعدد تأیید 
مي شـود. بـا ایـن حال، مشـخص شـد كه مقادیـر بعد 
از 6 مـاه از پایـان دورة برنامـة تمرینـي بـه مقـدار پایه 
بازمي  گـردد كـه بـراي حفـظ دسـتاوردهاي آمادگـي 
و عزت نفـس، نیـاز بـه ادامـة فعالیـت بدنـي پیشـنهاد 
شـده اسـت. همچنیـن فرض بر این اسـت كـه معرفي  
 RT  نوجوانـان داراي اضافـه وزن، چـاق و بي تحـرك بـه
مي توانـد بـه منظـور خـو گرفتـن جوانان بـه تمرینات 
جسـماني در یـك روش مؤثر و راحت تر مورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد تـا در نهایـت بـه تمرینـات قلبـي- عروقي 

منظم تـر و قوي تـري هدایـت شـوند )12(. 

RT خطرات
یـك خطر عمده كه هر زمانـي از دوران كودكي مورد 
توجـه قـرار مي گیـرد، خطـر آسـیب صفحـة اپي فیـز 
اسـت. ایـن یك خطـر منحصـر به فـرد در كـودكان و 

در گذشته تصور 
مي شد كه   RT براي 

ورزشكاران جوان مضر 
است و به ويژه بايد از 

نگراني در مورد آسيب 
ناشي از نيروهاي 

زياد اعمال شده روي 
اسكلت فرد نوجوان 

جلوگيري شود كه دليل 
آن افزايش آسيب هاي 

فيزيكي و احتمال 
تعويق رشد است

نشـان داده انـد )8(. همچنین مطالعات دیگري نشـان 
داد ه انـد كـه كاهـش میـزان آسـیب بـا  RT از طریـق 
 )BSI( اسـتخوان  اسـتحكام  شـاخص هاي  افزایـش 
و محتـواي مـواد معدنـي، تقویـت تاندون هـا و بهبود 
قـدرت عضـالت جانبـي در جلوگیـري از آسـیب در 

تمریـن و رقابـت انجام مي  شـود. 
RT بـه روش هاي مختلف براي اسـكلت نابالغ مفید 
اسـت. افزایش بـار بر اسـكلت، تغییراتـي در محتواي 
افزایـش  مي كنـد.  ایجـاد  اسـتخوان  معدنـي  مـواد 
محتـواي اسـتخوان بـا افزایـش اسـتحكام اسـتخوان 
ارتبـاط مثبـت دارد. افزایـش محتـواي اسـتخوان بـا 
افزایـش زمـان RT نیز ارتبـاط دارد. بازیكنان فوتبالي 
كـه در هفتـه 4 سـاعت یـا بیشـتر  RT داشـتند، در 
مقایسـه بـا بازیكنـان فوتبالـي كـه در هفتـه فقـط 2 
سـاعت RT داشـتند، محتـواي استخواني شـان بـه 
میـزان قابل توجهـي افزایـش یافتـه بـود. در بازیكنان 
فوتبالـي كـه در هفتـه فقـط 2 سـاعت RT داشـتند، 
نسـبت به گـروه كنتـرل كـه RT نداشـتند، محتواي 
استخواني بیشـتري مشاهده شـد )RT .)8 همچنین 
بـا BSI افزایش یافته در ارتباط اسـت. BSI با گشـتاور 
اینرسـي سـطح مقطـع عضله محاسـبه مي شـود كه 
بـا تراكـم معدني اسـتخوان قشـري چند برابـر خواهد 
شـد. افزایـش BSI مشـاهده شـده در اسـتخوان هاي 
خـاص ورزشـي بـراي عملكرد ورزشـي جـزء ضروري 
اسـت. افزایـش BSI  در ژیمناسـت ها در زنـد اعال، در 
ورزشـكاران دو و میدانـي در بخـش فوقانـي و تحتاني 
اسـتخوان درشـت ني، و نیـز در بازیكنـان واترپلـو در 
بخش تحتاني زند اعال مشـاهده شـد. مطالعات نشان 
مي دهنـد افزایـش BSI بـا كاهـش خطر شكسـتگي 
ارتبـاط دارد )8(. تاندون هاي فرد ورزشـكار به واسـطة 
R T دسـتخوش تغییراتـي در تركیـب و ضخامـت آن 
اسـت. هنگام ورزش، عضله سـریع تر از تاندون تطابق 
مي یابـد كـه بـه واسـطة عـدم تعـادل در حداكثـر 
اسـترس، ورزشـكار را در معـرض خطـر بیشـتري از 
آسـیب تاندوني قـرار مي دهـد. این تغییـر در تركیب 
تانـدون اجـازه مي دهـد مقـدار بیشـتري از اسـترس 
بتواند بدون آسـیب تحمل شـود. به واسطة  R T تغییر 
در تركیـب تاندون با سـرعت بیشـتري در مقایسـه با 
افزایـس سـطح مقطـع تانـدون انجـام مي شـود )8(. 
10 هفتـه R T در یـك فـرد 9 سـاله، افزایش سـفتي 
تانـدون و عـدم تغییـر قابـل توجـه در سـطح مقطع 
عرضي تاندون را نشـان داد. قابلیت افزایش در سـطح 
مقطـع تاندون  هـاي افـراد نوجـوان در مقطـع زمانـي 
طوالنـي نشـان داده شـده اسـت و البتـه شـواهدي از 
ژیمناسـت ها، دوچرخه سـواران و ورزشـكاران توپي در 
داشـتن سـطح مقطع عرضـي بزرگ تر تاندون آشـیل 
نسـبت بـه گـروه كنترل هم سـن غیـر ورزشـي مؤید 
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نوجوانـان  اسـت، زیـرا افـراد بالـغ و بزرگ سـال فاقـد 
صفحـة اپي فیز باز هسـتند، به طـور خاص، جداسـازي 
صفحـة اپي فیـز بزرگ تریـن شكسـتگي ذكر شـده در 
تحقیقـات اسـت. ایـن شكسـتگي مي توانـد به عنـوان 
شكسـتگي سـالتر هریـس نـوع1 طبقه بندي شـود كه 
اغلـب به عنـوان آسـیب  صفحـة اپي فیز با شـدت كمتر 
دیـده شـده و معمـواًل بـدون ریسـك طوالنـي مـدت 
ناهنجاري هـاي رشـدي اسـت. بـا وجـود ایـن، هر گونه 
شكسـت، در ایـن منطقه داراي پتانسـیل تغییر شـكل 
اسـت. آسـیب هاي ایـن منطقـه از اسـتخوان مي توانـد 
باعـث بسـته  شـدن زودهنـگام اپي فیـز و ناهنجـاري 
طـول انـدام شـود، زیـرا بـازوي آسـیب ندیده هم چنان 
رشـد مي كنـد و از ایـن رو بـراي پزشـكان نگران كننده 
اسـت. تحقیقـات نشـان مي دهنـد كـه ایـن نگرانـي 
از مطالعـات و گزارش هـاي مـوردي منتشـر شـده در 
دهه هـاي 1970 و 1980 افزایـش یافـت )13(. این هـا 
براسـاس داده  هاي سیسـتم ملي الكترونیكي نظارت بر 
آسـیب )NEISS( اسـت كه نشـان دهندة رونـد افزایش 
آسـیب هاي اپي فیـز در وزنه بـرداران جـوان بوده اسـت. 
چندیـن مطالعة گذشـته نگر، آسـیب  به غضروف رشـد 
در جوانـان را نشـان داده اند )17-14(. بـا این حال، این 
داده هـا بعداً مـورد ارزیابي قـرار گرفتند كه نشـان داده 
شـد بیشـتر این آسـیب ها ناشـي از طراحي نامناسـب 
برنامـة لیفتینـگ منتهـي شـده به آسـیب بوده اسـت 
)18(. یكـي از نمونه هـاي بـارز آن، وزنه بـردار جوانـي 
اسـت كـه در یـك باشـگاه موقـت در داخل خانـه وزنه 
بلنـد مي كـرد كـه در هنـگام پـرس یـك وزنـة 30 
كیلوگرمـي در باالي سـر، كنترل وزن ناشـي از جدایي 
 .)19( داد  از دسـت  را  اعـال  زنـد  اپي فیـز  دو جانبـة 
كارشناسـان بر این نظرند كه RT  قبل از بسـته شـدن 
اپي فیـز ذاتًا مضر نیسـت )13(. مطالعـات آینده نگر كه 
نظـارت و راهنمایـي مؤثـري را فراهم مي كنند، نشـان 
داده انـد كـه میـزان بـروز آسـیب اپي فیـز در كـودكان 

وزنه بـردار افزایـش نمي یابـد. )20-24(.

بافـت  آسـیب هاي   ،RT بـه  مربـوط  تحقیقـات  در 
نـرم بیشـتر در كـودكان گـزارش شـده اسـت، به ویـژه 
آسـیب هاي تنـه كـه یكـي از معمول ترین آسـیب هاي 
وزنه بـرداري در كودكان و نوجوانان اسـت )25(. به نظر 
مي رسـد ایـن موضـوع به دلیـل تأكید فرد بر سـاختن 
ظاهـري »عضالت آینـه اي« و غفلت از تمرینات قدرتي 
تنـه و مركـز بـدن اسـت. عـدم تعـادل در بلنـد  كردن 
وزنـه مي توانـد آسـیب ناشـي از یـك برنامة نامناسـب 
RT  باشـد. گزارش هـاي مـوردي زیادي از آسـیب هاي 
 RT وجـود دارد، امـا تنها تعداد كمـي از مطالعات انجام 
شـده در لیفتینـگ، آسـیب هاي معنـا داري را نشـان 
مي دهـد. در یـك مـورد،  شـركت كننده بـه دلیـل درد 

شـانه یـك هفتـه اسـتراحت داشـت )21(. در مـورد 
دیگر، اسـترین شـانه باعث از دسـت دادن یك جلسة 
تمرینـي شـد )26(. مكان هـاي متـداول آسـیب دیدة 
RT پشـت و تنـه هسـتند. یـك مطالعـه در مـورد 
آسـیب هاي تنه نشـان داد كه حدود 36%  از آسیب ها 
بـراي مـردان و 27% بـراي زنان اسـت )25(. مطالعات 
دیگـر در مـورد ورزشـكاران جـوان میـزان بـاالي درد 
در ناحیـة سـتون فقـرات كمـري را نشـان دادند. یك 
مطالعـه نشـان داد كه 29 نفـر از 43 نوجوان مبتال به 
آسـیب هاي لیفتینگ در ناحیة كمر آسـیب داشـتند. 
اكثـر این مـوارد جزئي بودنـد، اما 4 مـورد به جراحي 
نیـاز داشـتند )27(. بدیـن گفتـه، این ها آسـیب  هاي 
نـادري هسـتند كـه نیـاز بـه زمـان خـارج از تمریـن 
دارنـد و مطالعـات نشـان داده انـد كـه میزان آسـیب  
بسـیار كـم زماني اسـت كـه برنامه هـاي وزنه بـرداري 
بـه خوبي طراحي شـده باشـند. دو مطالعـة آینده نگر 
به طـور جداگانـه نشـان دادنـد در هـر 100 سـاعت 
شـركت در RT میزان آسـیب 0,053 و 0,055 اسـت 
)26 و 28(. حتـي مطالعاتـي وجـود دارد كـه نشـان 
مي دهـد وزنه بـرداري بـا فشـار بـاال مثـل 1 تكـرار 
بیشـینة تمریني، خطر آسـیب قابل توجهي را نشـان 
نـداده اسـت. یـك مطالعه بـا بررسـي 96 كـودك در 
حیـن انجام 1 تكرار بیشـینة تمریني با دسـتگاه هاي 
بدن سـازي نشـان داد كه افزایش خطر آسـیب وجود 
نـدارد )29(. در مطالعـة دیگـري، تمریـن مشـابهي با 
اسـتفاده از وزنه هاي آزاد انجام شـد و نتایج مشـابهي 

به دسـت آمـد )30(. 
در بحـث آسـیب هاي ناشـي از خـود RT ضـروري 
اسـت كـه در محتـواي رشـتة ورزشـي افـراد جـوان 
شـركت كننده، RT قـرار گیـرد. بـا نظـارت و آموزش 
مؤثـر، همچنین طراحـي برنامة وزنه برداري مناسـب، 
میـزان آسـیب بسـیار كم اسـت. یـك مطالعه نشـان 
داد كـه در هـر 100 سـاعت شـركت در RT میـزان 
آسـیب 0,035 اسـت )31(. مطالعة جداگانـه اي روي 
پاورلیفتینگ هـاي نوجوان نشـان داد كـه در هر 100 
سـاعت شـركت در RT میزان آسـیب 0,029 اسـت. 
ایـن افـراد تمایـل به بلنـد  كـردن بارهاي سـنگین تر 
و پیچیده تـري همچـون پـرس سـینه، لیفت مـرده و 
اسـكات پشت را داشـتند )32(. ورزش هاي سنگین تر 
تماسـي ماننـد راگبـي نشـان داد كـه در هـر 100 
سـاعت شـركت در RT میزان آسـیب 0,800 اسـت، 
یعنـي بسـیار باالتـر از مـواردي كـه گفته شـد )31(.

در بررسـي كلـي، خطـراتRT كامـاًل واضـح اسـت 
و اگرچـه مقـداري خطـر آسـیب وجـود دارد، اما این 
مقدار قابل مقایسـه بـا ورزش هایي اسـت كه كودكان 
در حـال حاضـر در آن مشـاركت مي كننـد. كـودكان 
آسـیب  ماننـد  منحصر به فـردي  آسـیب هاي  داراي 

گزارش هاي موردي 
زيادي از آسيب هاي 
 RT وجود دارد، 
اما تنها تعداد كمي 
از مطالعات انجام 
شده در ليفتينگ، 
آسيب هاي 
معنا داري را نشان 
مي دهد

|  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیستم|  شمارۀ3|  بهار 1399| 52



صفحـة اپي فیـز هسـتند. بـا این حـال، ایـن خطر به 
طـور چشـمگیر بـا وزنه بـرداري افزایـش نمي یابـد. 
عـالوه بـر این، با توسـعة برنامة تمرینـي مؤثر، نظارت 
و آمـوزش شـكل مؤثـر و درسـت بلنـد كـردن وزنـه، 

مي تـوان میـزان خطـرات آسـیب را كاهـش داد. 

تمرين پاليومتريك 
تمریـن پالیومتریـك در تركیـب قـدرت و تـوان، 
تمرینـي منحصر به فـرد اسـت. ایـن تمریـن شـامل 
انقبـاض درونگـراي یك عضلـه یا گروهـي از عضالت 
و بالفاصلـه بـه دنبـال آن انقبـاض برون گراسـت. این 
تركیـب از SSC یـا رفلكـس اسـتفاده مي كنـد كه در 
آن عمـل درون گـرا انـرژي ذخیـره را بـراي اقدامـات 
بعـدي عضلـه آزاد مي كنـد. انـرژي ذخیـره شـده در 
مرحلـة برون گـرا از پیـش بارگـذاري شـده و نسـبت 
بـه عمـل عضالنـي درون گـرا به تنهایـي بـراي تولید 
نیروي بیشـتر اسـتفاده مي شـود )9(. مطالعات نشان 
بهبـود  موجـب  پالیومتریـك  تمریـن  كـه  داده انـد 
اسـتقامت در پـرش عمـودي، قـدرت پـا و شـتاب 
مي شـود )9(. اغلـب فعالیت هـا مثـل لي لـي كـردن، 
سكسـكه، دویـدن و پریـدن، تمركـز بـر اندام هـاي 
انتهایي اسـت. پالیومتریك ممكن است شامل پرتاب 
بـه سـمت اندام هـاي فوقانـي باشـد. مثـل هـر برنامة 
تمریني یا آموزشـي، یـك برنامة تمریني پالیومتریك 
بایـد از طراحـي دقیـق و شـدت توصیـه شـده بـراي 
جلوگیـري از آسـیب  پیـروي كند. همچنیـن توصیه 
مي شـود براي جلوگیري از آسـیب عضالني، تمرینات 
پالیومتریـك را حداكثـر 2 تـا 3 بـار در هفتـه در نظر 

بگیرید. 

شرايط الزم براي تمرين خوب
مي تـوان  كـودكان،  جمعیـت  در   RT ارزیابـي  در 
نتیجـه گرفـت كـه RT در جاهـاي مختلـف به طـور 
مؤثـر سـودمند اسـت. ایـن مزایـا به واسـطة آسـیب 
بـاال نیسـت و با توجه بـه كاهش احتمالي آسـیب در 
ورزشـكاران بـه دلیـل افزایش قدرت كلـي، حمایت از 
اثربخشـي RT در ایـن جمعیت هـا وجـود دارد. با این 
 RT حـال، همـة این ها به اجـراي مناسـب برنامه هاي
بسـتگي دارد. در طراحي مناسـب برنامه هاي تمریني 
سـه جنبـة حیاتـي وجـود دارد: آموزش در مـورد فرم 
مناسـب بلنـد  كـردن، نظـارت كافـي و ترتیـب بلنـد 

كردن. 
یكـي از مهم ترین جنبه هاي تمرین خـوب، آموزش 
تكنیك هـاي مناسـب بلنـد  كـردن اسـت. لیفت هاي 
متعـددي وجـود دارد كـه مي توانـد در یـك برنامـة 
تمرینـي گنجانـده شـود و همان گونـه كه قبـاًل مورد 

بحـث قرار گرفتـه اسـت، این ها برنامه هایي نیسـتند كه 
بـه احتمال زیاد باعث آسـیب شـوند. مهم این اسـت كه 
مربیـان تمرین با وزنـه در برنامه هاي تمریني مختلف در 
آمـوزش صحیح بلند  كردن آسـوده خاطر باشـند. هنگام 
معرفـي ورزشـكاران جدید بـراي بلند كردن، مهم اسـت 
كـه در ابتـدا لیفت هاي سـاده را معرفي كنیـد )33(. این 
بـه افـراد امكان مي دهد كـه با حركت هاي سـاده قبل از 
پیشـروي به سمت لیفت هاي سـنگین، احساس راحتي 
كننـد. زمـان پیشـروي به سـمت لیفت هاي سـنگین تر 

بـه فـرد ناظر بر بلنـد  كردن بسـتگي دارد.  
نظـارت مؤثـر دومیـن جنبة مهـم یك برنامـة تمریني 
اسـت. فرد ناظر مسـئول تقویت فرم مناسـب و پرداختن 
به اشـتباهاتي اسـت كـه در تمرین توسـط ورزشـكاران 
انجام مي شـود. باید در نظر داشـت مربیان باید از نظارت 
بـر لیفت هـاي برداشـته شـده و شناسـایي نقـاط قـوت 
لیفتر هایـي كـه تحت نظارت هسـتند، اطمینان داشـته 
باشـند. فـرد ناظـر زمـان پیشـرفت كارآموزان به سـمت 
بارهـاي سـخت تر یـا سـنگین تر را تعییـن مي كنـد. بـه 
 خصـوص در مـورد لیفترهـاي تـازه كار، بـراي ناظر مهم 
اسـت زمانـي را كه ورزشـكار بـه انـدازه كافـي در برنامة 
بلنـد  كردن پیشـرفت كـرده اسـت تعیین كنـد، چه در 
پیچیدگـي فعالیت هـا و چه در مقـدار بار اسـتفاده براي 

بلنـد كردن. 

در نهایـت، طراحـي یـك برنامـة مؤثـر بـدون سـختي 
بیـش از حد بـر لیفترهاي جـوان، براي به دسـت آوردن 
مزایـاي RT بـدون افزایـش خطر آسـیب پذیري ضروري 
اسـت. مهم اسـت كـه تمـام گروه هاي عضالني بـزرگ را 
به عنوان بخشـي از برنامة لیفتینگ تمریـن دهید. عالوه 
بر این، شـروع جلسـة لیفتینگ با حركات پیچیده اي كه 
نیـاز به چندیـن گروه عضالنـي دارد مطلوب اسـت، زیرا 
ایـن لیفت هـا مي تواننـد قبـل از اینكـه عضالت خسـته 
شـوند به كار روند، چون خسـتگي باعث عـدم تعادل در 
فعالیـت مي شـود. پـس از آن ممكن اسـت پیشـرفت به 
لیفت هـاي جداگانـه رخ دهـد.  فراتـر از ایـن جنبه هـاي 
اصلـي، هیـچ برنامـة بلند كـردن مطلوبي به طـور خاص 
بـراي ایـن گروه سـني وجـود نـدارد. لیفت هایي شـامل 
دسـتگاه هاي بـا وزنـه، وزنه هـاي آزاد، لیفت هـاي باربـل 
و لیفت هـاي وزن بـدن هسـتند كـه اثربخشـي آن هـا 
در ایـن جمعیـت نشـان داده شـده اسـت )33(. ایـن 
براسـاس قضـاوت و تخصص فـرد طراح برنامه اسـت كه 
بـا شناسـایي اهـداف، هـم بـه برنامة بلنـد  كـردن و هم 
بـه شـركت كنندگان اطمینـان یابـد. این اطالعـات، فرد 
را تشـویق مي كنـد تـا تحقیقات مناسـبي در شناسـایي 
و طراحـي مؤثر تریـن برنامـة تمرینـي انجـام دهـد تـا از 

ایمنـي آن اطمینـان حاصل كند. 
منابع در دفتر مجالت موجود است

مطالعات نشان 
داده اند كه تمرين 

پاليومتريك 
موجب بهتر شدن 
استقامت در پرش 

عمودي، قدرت پا و 
شتاب مي شود
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مريم فخاری
دبیر تربیت بدنی، شهرستان فالورجان

به عنـوان یـک معلـم ورزش همیشـه بـا این مسـئله 
دانش آموزانـم  دهـم  اجـازه  آیـا  کـه  بـودم  روبـه رو 
کفش هـای خـود را دربیاورنـد و پابرهنـه بدونـد. در 
بعضـی از جلسـات کـه مسـابقة دو داشـتیم، همیشـه 
تعـدادی از دانش آمـوزان بـا اصـرار و خواهـش زیـاد 
می خواسـتند کـه پابرهنـه بدوند. این پرسـش ذهنم را 
درگیـر کـرده بـود که چـه چیـزی باعث می شـود این 
بچه هـا پابرهنـه دویـدن را بـه جـای دویـدن بـا کفش 
ورزشـی ترجیح دهنـد. گاهی که از ایمنـی کف حیاط 
مدرسـه کامـاًل مطمئن بـودم اجازه مـی دادم بچه هایی 
که دوسـت داشـتند بدون کفش بدوند کـه اغلب آن ها 
در دویـدن نیـز موفـق بودند و همین امر باعث شـد که 

تعـداد بیشـتری ترغیب شـوند پابرهنـه بدوند.
یـک روز کـه تعـدادی از بچه هـا پابرهنـه می دویدند 
مدیـر مدرسـه به حیاط آمـد و با اخـم و جدیت بچه ها 
را مجبـور کرد کفش بپوشـند و مرا نیـز از این کار منع 
کـرد و همیـن امـر باعث شـد این مسـئله به چالشـی 
مهـم در ذهن من تبدیل شـود. از یـک طرف، کودکانی 
را می دیـدم کـه  به طـور طبیعـی یـا آزمـون و خطـا به 
ایـن نتیجه رسـیده بودند پابرهنه دویـدن لذت بخش تر 

و کارآمدتـر اسـت و از طـرف دیگـر، خانـم مدیری که 
براسـاس احسـاس مسـئولیت و احتیاط مجبـور بود با 
خواسـتة بچه هـا مخالفت کنـد و آن هـا را از چیزی که 
طبیعتًا دوسـت داشـتند محروم کند. همیـن امر باعث 
شـد که مـن به فکر یک راه حل اساسـی باشـم تا مدیر 
یـا حداقـل بچه ها را متقاعـد کنم و خودم هـم در بیان 
موافقـت یـا مخالفت با خواسـتة بچه هـا، دالیل محکم 
و علمـی داشـته باشـم. پس در اینترنـت مقاالت علمی 
مربـوط بـه بررسـی مزایـا و معایـب پابرهنه دویـدن را 

کردم. مطالعه 
در  بـود.  زیـاد  زمینـه  ایـن  در  علمـی  تحقیقـات 
پزشـکان،  و  ورزشـکاران  بیـن  در  اخیـر  سـال های 
مخالفـان و موافقان زیادی در خصوص منافع سـالمتی 
و بیومکانیکـی پابرهنه دویدن یا دویـدن با صندل های 
بسیار سـبک وجود داشـته و در بین ورزشکاران آماتور 
و حتـی ورزشـکاران حرفـه ای موردتوجـه قـرار گرفتـه 

ست.  ا

کليدواژه هـا: معلـم ورزش، پابرهنـه، دانش آموزان، 
حیاط مدرسـه

رساني اطالع 
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بعضـی از ورزشـکاران معتقدنـد پابرهنـه دویـدن به 
بهبـود یا حتـی پیشـگیری از آسـیب کمـک می کند. 
بعضـی دیگـر معتقدنـد که پابرهنـه دویـدن در اصالح 
فـرم دویـدن و حتی بهبود سـرعت دویدن مؤثر اسـت. 
مخالفانـی نیـز هسـتند که معتقدنـد هیچ  فایـده ای نه 
از لحـاظ بیومکانیکـی و نه از لحاظ سـالمتی نمی توان 
یافـت کـه ثابت کنـد پابرهنه دویـدن ایمن تـر یا بهتر 

است.
موافقـان پابرهنـه دویـدن در حمایـت از فرضیة خود 
بـه قبیله هایی اشـاره دارند کـه این اعضـای آن ها جزء 
بهترین دونده های مسـافت های طوالنـی در جهان 
هسـتند کـه البتـه یـا پابرهنـه یـا بـا صندل های 
مثـال، مردمـان  بـرای  بسـیار سـبک می دونـد. 
سرخ پوسـت تاراهیومـارا1 در کشـور مکزیـک کـه 
پابرهنـه دویـدن جزیـی از فرهنـگ آن هاسـت و 
آنـان را بـه مردمانـی اسـتثنایی تبدیـل کرده اسـت 
بـه طوری که بـرای چندیـن روز صدها مایل 
را می دونـد تـا شـکار یا تجـارت کنند یا 
ارتبـاط با دیگر قبایل داشـته باشـند، 
در حالـی کـه کفشـی به پـا ندارند 
کفـی السـتیکی  یـک  فقـط  و 

را بـه کـف پـا محکـم می بندنـد و اغلـب شـکایتی از 
آسـیب بـه پاهـا ندارند. محققـان معتقدنـد که بعضی 
از آسـیب ها مخصوصـًا آسـیب های کمـر و زانـو که در 
بیـن ورزشـکاران دو رایـج اسـت در بیـن چنین قبایل 
پابرهنـه ای رایـج نیسـت. بـرای مثـال، محققـان در 
دانشـگاه نیوکاسـل گزارش داده انـد هیچ مدرک علمی 
وجـود ندارد که ثابت کند کفش از آسـیب پیشـگیری 
می کنـد. هیـچ تحقیقـی وجـود نـدارد که نشـان دهد 
کفش هـای مخصـوص دویـدن چرخش های مـچ پا را 
کنتـرل می کنـد یـا پاشـنة بلنـد از آسـیب جلوگیری 
می کنـد. در واقـع پاشـنة ایـن کفش ها باعث می شـود 
کـه دونـده بـا پاشـنة پـا فـرود بیایـد و همیـن شـیوة 
به وجـود  را  بـزرگ  غیرطبیعـی دویـدن، دو مشـکل 
مـی آورد: اول اینکـه موجـب کاهـش تعـادل، چرخش 
مـچ پـا و آسـیب های ناگهانـی )حـاد( مـچ پـا خواهد 
شـد و دیگـر اینکـه تمـاس پاشـنه در حیـن دویـدن 
باعـث می شـود هنـگام یـک توقـف ناگهانـی در یـک 
زمـان کوتـاه، فشـار و نیـروی زیـادی بـه مفاصـل پـا، 
مـچ و کمـر وارد شـود، در حالـی کـه پابرهنـه دویدن 
ناخـودآگاه موجـب می شـود ورزشـکار روی قسـمت 
سـینة پا فـرود بیاید و تماس پاشـنه کمتر می شـود و 

زوال پيترز نيز از 
جمله قهرمانان زن 
دو در سطح جهان 
و المپيک است که 
توانست رکوردهای 

جديدی در 
مسابقات دو زنان 

ثبت کند و پابرهنه 
تمرين می کرد و 

مسابقه می داد

55  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیستم|  شمارۀ3|  بهار 1399|



شـوک حاصـل از برخـورد، توسـط قوس های کف 
پـا جـذب خواهد شـد.

در کل اگـر بخواهیـم تمامـی منافـع احتمالـی 
پابرهنـه دویـدن را کـه در مقـاالت علمـی معتبـر 
ذکر شـده اسـت بیـان کنیم مـوارد زیـر قابل ذکر 

ست: ا
é پابرهنـه دویدن به تقویت عضـالت، تاندون ها، 

لیگامنت هـای پاها کمـک می کند.
é بـا حذف پاشـنة بلند کفـش، تاندون آشـیل و 
عضالت پشـت سـاق کمی کشـیده می شـوند و از 
کوتاهی عضالت سـاق و تاندون آشـیل پیشـگیری 
می شـود و بـه همیـن علـت در ناهنجـاری کـف 
پـای صـاف، پابرهنـه دویـدن یـک بخش مهـم از 

تمرینـات اصالحی اسـت.
é در پابرهنه دویدن شـیوة گام برداری به سـمت 
حالـت طبیعـی پیش مـی رود. دونده ها ناخـودآگاه 
یـاد می گیرنـد تا با سـینة پا فـرود بیاینـد. برخورد 
کفش هـای  بلنـد  پاشـنه های  دلیـل  بـه  پاشـنه 
ورزشـی اسـت کـه در طـول دورة طوالنـی دویدن 
در هـر قـدم یـک ترمـز یا یـک توقـف غیرضروری 
را موجـب می شـود. اما فقـط در حالت فـرود روی 
سـینة پاسـت کـه قوس هـای کـف پا صـد در صد 
را خواهنـد  کارایـی طبیعـی در جـذب ضربـات 

داشت.
é در بهبـود تعـادل و حـس عمقـی مؤثر اسـت. 
وقتـی پابرهنـه می دویـم عضـالت ریـز و کوچـک 
کـف پـا، مـچ، زانـو و لگـن کـه در حفظ تعـادل از 
طریـق گیرنده هـای حـس عمقـی مؤثرنـد، فعـال 

می شـوند.
é زمـان تمـاس کـف پـا بـا زمیـن در حالـت 
پابرهنـه دویـدن خیلـی کوتاه تـر از زمانـی اسـت 
کـه بـا کفـش می دویـم و ممکـن اسـت بعضـی از 

بدونـد. سـریع تر  دونده هـا 
é وقتـی که پابرهنـه می دویم انگشـتان پا و کف 
پا روی سـطح پهن می شـوند و فرصتی اسـت تا از 
یـک قالب سـفت و محکـم در یـک حالت طبیعی 
و بـدون هیـچ اعمال فشـار و محدودیتـی در اندازة 
واقعـی خـود کشـیده، پهـن و بـاز شـوند. ایـن امر 
می توانـد در پیشـگیری از ناهنجاری های اسـکلتی 
مثـل انگشـت چکشـی، چنگکـی یـا شسـت کـِج 

ناشـی از تنگـی کفش ها مؤثر باشـد.
é پابرهنـه دویـدن می توانـد کمـک کنـد کـه 
انسـان بـا محیـط طبیعـی پیرامـون خـود تماس 
ایجـاد  را  احسـاس خوشـایندی  و  باشـد  داشـته 

می کنـد.
کـه  دیـده ام  تجربـه  بـه  دیگـر  طـرف  از   é
دانش آمـوزان بـا کفش های غیراسـتاندارد ورزشـی 
بـه راحتـی لیـز می خورنـد و زانـو و کـف دسـت 

آن هـا آسـیب می بینـد، امـا زمانـی کـه پابرهنـه 
هسـتند لیـز نمی خورند. پـس بـرای دانش آموزی 
که کفش اسـتاندارد ورزشـی نـدارد به نظر پابرهنه 

دویـدن ایمن تـر اسـت.
ذکـر ایـن داسـتان نیز خالـی از لطف نیسـت که 
اولین ورزشـکار آفریقایی که در مسـابقات المپیک 
توانسـت مـدال طـال کسـب کنـد، ورزشـکاری از 
کشـور اتیوپـی بـود. آبه بـه بیکیـال2 در المپیـک 
1960 رم در دوی ماراتـن شـرکت کرد و توانسـت 
رکـورد جدیدی در دوی ماراتن ثبت کند و مسـیر 
42 کیلومتـری مسـابقه را در مدت زمان 2 سـاعت 
و 15 دقیقـه و 16 ثانیـه طـی کنـد، امـا ایـن تنها 
شـگفتی این مسـابقه نبود. بیکیال در پیش چشـم 
همـگان مسـیر 42 کیلومتـری مسـابقه را پابرهنه 
دویـد و اولیـن مـدال طـالی المپیک را بـرای قارة 
آفریقـا کسـب کـرد. آبه بـه بیکیـال به همـة جهان 
نشـان داد کـه کفش هـای گران قیمـت ورزشـی 
هیـچ مزیـت اضافـی ندارند و نـام خـود را به عنوان 
یـک قهرمـان پابرهنه برای همیشـه در تاریخ ثبت 
کـرد. بـه غیـر از بیکیـال، قهرمانان زیادی هسـتند 
کـه پابرهنـه تمریـن کرده انـد و مسـابقه داده انـد. 
زوال پیتـرز3 نیز از جمله قهرمانان زن دو در سـطح 
جهـان و المپیـک اسـت کـه توانسـت رکوردهـای 
جدیدی در مسـابقات دو زنـان ثبت کند و پابرهنه 

تمریـن می کرد و مسـابقه مـی داد.
پـس از تمـام مطالعاتـی کـه انجـام دادم بـه این 
پابرهنـه دویـدن ریشـه در  نتیجـه رسـیدم کـه 
تاریـخ حیات انسـان دارد و هنوز قبایلـی در جهان 
هسـتند که پابرهنه انـد و ناهنجاری های اسـکلتی 
کمتـر و بدنـی قوی تـر و محکم تـر دارنـد و عـالوه 
و جهـان  المپیـک  ایـن در طـول مسـابقات  بـر 
قهرمانانـی هـم بوده انـد کـه پابرهنـه دویده انـد و 
روی سـکوی قهرمانـی ایسـتاده اند. در عیـن حال، 
بایـد ایـن نکتـه را هـم در نظـر داشـته باشـیم که 
پابرهنـه دویـدن هـم می توانـد دردسرسـاز باشـد 
و اگـر قـرار اسـت دانش آمـوزان پابرهنـه بدونـد 
بایـد از ایمنـی سـطح اطمینـان حاصـل کنیـم و 
خرده شیشـه، خـار و سـنگ ریزه در مسـیر نباشـد. 
البتـه شـروع آن نیـز بایـد با احتیـاط باشـد. برای 
مثـال ممکـن اسـت پوسـت کف پـا نـرم و لطیف 
باشـد و دویدن روی یک سـطح سـفت باعث تاول، 
پینـه یـا التهـاب فاسـیای کف پا شـود. بـه همین 
دلیـل بـرای شـروع پابرهنـه دویـدن نبایـد عجله 
کـرد و تـا سـازگاری پاهـا بـا یـک سـطح جدید و 
بدون حمایت همیشـگی کفش، بایـد احتیاط کرد 
و از قـدم زدن در سـطوح نـرم و بی خطـری مثـل 
ماسـه کار را شـروع کرد و به مرور که پوسـت کف 
پا ضخیم شـد می توان بـا اطمینان پابرهنـه دوید.
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محققان معتقدند 
که بعضی از 
آسيب ها مخصوصًا 
آسيب های کمر 
و زانو که در بين 
ورزشکاران دو 
رايج است در 
بين چنين قبايل 
پابرهنه ای رايج 
نيست
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مقدمه
امـروزه با توجـه به ضرورت اهمیت تحـرک و فعالیت بدنی 
به عنـوان یکی از اساسـی ترین نیازهـای اولیة موجـود زنده و 
همچنین گسـترش جانشینی ماشـین به جای انسـان که از 
پیامدهـای آن می تـوان به رواج ضعف جسـمانی، مشـکالت 
روحـی و روانـی، دور شـدن از اخـالق و ارزش هـای انسـانی 
اشـاره کرد، نیاز به فعالیت بدنی به شـدت احسـاس می شـود 
و بی شـک در عصـر حاضـر، موضـوع فعالیـت بدنـی بـه یک 
پدیده جهانی تبدیل شـده اسـت. ناگفته پیداسـت که آدمی 
بـرای سـالمتی جسـم خـود نبایـد از ورزش و تحـرک بدنی 
غافـل شـود و مؤیـد ایـن مطلـب، مطالعه هـا و تحقیق هـای 
زیـادی اسـت کـه تأثیـر ورزش را در جلوگیری از مشـکالت 
جسـمانی و روانـی ثابـت کرده انـد. ورزش به عنـوان راه  حلـی 
راهبـردی و فرح بخـش می توانـد ایـن مشـکل را بـه نحـو 
مطلـوب حـل کند و بسـیار ضـروری اسـت کـه ورزش ابتدا 
بـه سـاکن در درون افـراد شـکل نهادینه ای به خـود بگیرد و 
ایـن نـوع تربیت ورزشـی همراه بـا فرهنگ سـازی درونی اگر 
با ایجاد نگرش درسـت در دوران کودکی همراه باشـد، بسـیار 
مؤثرتـر خواهـد بـود و به احتمال زیاد شـاهد تـداوم عملکرد 

ورزشـی فـرد در آینـده نیز خواهیـم بود.
در ایـن میـان یکی از نهادهـای اولیه و اصلی کـه به صورت 
مسـتقیم در قبـال ایـن موضـوع مسـئولیت دارد، خانـواده 

اسـت و اگـر خانواده هـا بخواهنـد شـیوة اصولـی و صحیـح 
تربیـت ورزشـی را ایفـا کننـد بایـد بـا شـاخص های مؤثر در 
زمینـة تربیت ورزشـی فرزندانشـان آشـنا باشـند و به صورت 
تمـام و کمـال فوایـد ورزش در بهینـه کـردن شـیوة زندگـی 
روزمـرة کـودکان در زمـان حـال و آینـده را بـه آنـان انتقـال 
دهنـد و بـا اتخاذ سیاسـتی جامع نگر اقدام به تربیت ورزشـی 
فرزندانشـان بکننـد. بنابراین مطالعـة حاضر در پی آن اسـت 
را  کـودکان  ورزشـی  تربیـت  شـاخص های  مهم تریـن  کـه 
بـه خانواده هـا به عنـوان اولیـن نهـاد آموزشـی و تربیتـی در 
حسـاس ترین مقطـع زندگـی آغازین یعنی تا پیش دبسـتانی 
یـا قبـل از شـروع سـن مدرسـه به آنـان یادآور شـود. لـذا در 
ادامـه بـه ذکـر مهم ترین شـاخص های مذکور پرداخته شـده 

است.
کليد واژه ها: شـاخص تربیـت ورزشـی، زندگی، خانـواده، 
منابـع آموزشـی، فعالیـت ورزشـی، تغذیـة صحیـح، مسـائل 

فرهنگـی، تجهیزات ورزشـی

رساني اطالع 

محمدامين صيادی/ دکترای مدیریت و علوم ورزشی
يوسف منگشتی جونی/ کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
نگين احمدی / کارشناس تربیت بدنی
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حتـی افـراد معمولـی در خانـواده باشـد. لذا دسترسـی 
خانواده هـا و کـودکان به مرجع درسـت می تواند نقشـی 
بسـیار تعیین کننده در اسـتمرار روند تربیت ورزشـی در 
مراحل اولیه و پیشـرفتة ورزشـی کودکان داشـته باشد.

3. هرم فعاليت ورزشی يعنی برنامة تمرينی، 
تغذية صحيح و استراحت مورد نياز

مهم تریـن ابعـاد ورزش در تمامی رشـته های ورزشـی 
و کلیـة زیرگروه های سـنی مختلـف، توجه ویـژه به این 
هـرم فعالیت ورزشـی اسـت. لـذا هیـچ برنامـة تمرینی 
بـدون توجـه بـه منابـع غذایـی بـرای تولیـد، ذخیـره و 
سـوخِت کالری مصرفی و نیز اسـتراحت بـرای ریکاوری 
و بازتولیـد منابـع سـوختی موفـق نخواهـد بـود. در این 
خصـوص برای کـودکان ایـن نکته حائز اهمیت اسـت 
کـه بـا توجـه بـه اقتضائـات سـن کـودکان الزم اسـت 
برنامة فعالیت ورزشـی به شـکل بازی و سرگرمی باشد 
و در قالب بازی و فعالیت جسـمانی مفرح و لذت بخش 
تدویـن و اجـرا شـود تـا اواًل خاطـره و تجربـة خـوب و 
شادی بخشـی بـرای کودک باشـد و ثانیًا عالقـه و اصرار 
بـه تکـرار این فعالیت در کـودک درونی شـود. بنابراین 
نبایـد قوانیـن و مقررات رسـمی بـرای آن وضع شـوند، 
زیـرا در ایـن صـورت حالـت کسـل کننده و آمرانـه بـه 
خـود می گیـرد و مناسـب روحیـات کـودکان نیسـت 
و عامـل فـرار آن هـا از ورزش می شـود. از طرفـی هـم 
طبـق دسـتورالعمل های مرکـز کنتـرل و پیشـگیری 
بیماری هـا در آمریـکا، بچه هـای 6 سـال بـه بـاال بایـد 
حداقـل یـک سـاعت در روز فعالیـت ورزشـی داشـته 
باشـند. اگـر به نظرتـان این زمـان زیاد اسـت، فراموش 
نکنیـد کـه لزومـی نـدارد این یک سـاعت بـدون وقفه 
باشـد. بـه گفتـة بلیـز نمـت1، پزشـک و عضـو انجمن 
پزشـکان اطفال در شـاخة پزشـکی ورزشـی و تناسـب 
انـدام، »در بیشـتر کشـورها توصیـه می کننـد کودکان 
روزانـه 3 سـاعت یـا تقریبـًا 15 دقیقـه در هـر سـاعت 
فعالیـت بدنی داشـته باشـند. انجـام این دسـتورالعمل 
بـرای همـة کودکان منطقی اسـت«. نکتـة پایانی آنکه 
بـرای ادامة فعالیت ورزشـی باید به کودک اجـازه داد و 
او را آزاد گذاشـت تـا سـطحی که از بازی لـذت می برد 
به فعالیت جسـمانی ادامه دهد نه بیشـتر، زیرا افزایش 
فشـار احتمـال آسـیب دیدگی را بـا توجـه بـه شـرایط 

جسـمانی و عضالنـی کـودکان بسـیار بـاال می برد.
بعـد دیگـر ایـن هـرم، تغذیـة متناسـب بـا شـرایط 
کودکان اسـت و باید در نظر داشـته باشـیم که کودک 
بـه دلیل رشـد سـریع و فعالیت زیـاد به غذای بیشـتر 
نیـاز دارد، ولـی از سـوی دیگـر چـون حجـم معده اش 
کـم اسـت و دندان هایش نیز کامل نیسـت، الزم اسـت 
در برنامـه غذایـی کودک از 5 گـروه غذایی اصلی یعنی 
گـروه نـان و غـالت، میوه ها، سـبزی ها، شـیر و لبنیات 

1. نقش های حمايتی، پشتيبانی و الگوی 
ورزشی خانواده ها

واضح اسـت که جملة »شـخصیت کودک در خانواده 
شـکل می گیـرد و در جامعـه گسـترش پیـدا می کند« 
خیلـی خوب نقـش توانمندسـازی فضـای خانـواده در 
رشـد اولیـه و بنیادی ابعاد مختلف شـخصیتی کودکان 
را نمایـان می سـازد. درواقـع رشـد فـردی، اجتماعـی و 
عاطفـی کـودکان در مراحـل باالتـر زندگـی در حـد 
قابـل توجهـی مدیـون و مرهوِن مسـائل تربیتـی اوایل 
زندگـی ایشـان در فضای خانـواده خواهد بـود. بنابراین 
حمایـت اطالعاتـی، وجـود فضـای تعاملی شـناختی و 
بحـث و تبـادل نظـر درخصـوص اهمیـت فعالیت های 
ورزشـی، خریـد پوشـاک ورزشـی، حمایـت عاطفـی و 
فضـای حمایتگـر ورزشـی در خانواده هـا تأثیـر بسـیار 
در تربیـت ورزشـی فرزنـدان خواهـد داشـت. براسـاس 
تحقیقـات متعـدد، خانواده هایی بـا درآمد و سـواد باالتر، 
فرزندانـی با فعالیت جسـمانی بهتر دارند. روشـن اسـت 
کـه فرزنـدان در اولین محیط بعـد از تولد در حال تقلید، 
الگوبرداری و یادگیری در کلیة سـطوح مهارتی هسـتند 
و خانـواده به عنـوان نخسـتین محیط آموزشـی می تواند 
آموزش دهنـده و معلـم اول کودک باشـد. بنابراین نقش 
الگو بودن این معلم اول در رشـد تربیت ورزشـی بسـیار 
حیاتی اسـت به گونـه ای که اگر این معلم، خود، ورزشـی 
باشـد یا نگرش ورزشـی مناسب داشـته باشد به احتمال 
فـراوان شـاگردی پرورش خواهـد داد که بـازی و ورزش 
اولیـن و بیشـترین فعالیـت او خواهـد بـود. بـرای مثـال 
همان طـور کـه بـه کـودکان می گوییـم »کتـاب بخـوان 
و مسـواک بـزن« ولـی خودمـان نه کتـاب بخوانیـم و نه 
مسـواک بزنیـم، کـودکان بـه حـرف مـا عمـل نخواهند 
کـرد، در ورزش نیـز همیـن امـر صـادق اسـت؛ یعنـی 
والدیـن بـا انجـام ورزش و حمایـت و همراهـی ورزشـی 
کـودکان باعـث جـذب آن هـا بـه ورزش و نهادینه کردن 

فرهنـگ ورزش در فرزنـدان می شـوند.

2. دسترسی به منابع علمی و آموزشی معتبر
وجـود مرجع اطالعات درسـت و متقن علمـی همواره 
یکـی از دغدغه هـای تمامـی خانواده هـا بـرای کسـب 
اطالعـات بـه روز و معتبـر علمـی در زمینة پرسـش های 
از  بـود.  بـوده و هسـت و خواهـد  ایشـان  مـورد نظـر 
جملـه مهم تریـن کنجـکاوی و سـؤاالت خانواده هـا در 
خصـوص مسـائل مختلف ورزشـی فرزندانشـان می توان 
بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: میـزان و نـوع فعالیت هـای 
ورزشـی مناسـب بـرای بچه ها، سـن شـروع رشـته های 
عمومـی و تخصصـی ورزشـی، ناهنجاری های اسـکلتی، 
اسـتعدادیابی ورزشـی، رشـد قـدی، یادگیـری حرکتی، 
تمرینات آمادگی جسـمانی. این مراجـع می تواند کتاب، 
سـایت های تخصصـی، نشـریات، افـراد صاحب نظـر یـا 

اگر فعاليت کودکان 
با تنبيه و سرزنش 
مواجه شود از ادامة 
آن امتناع می ورزند، 
مانند دويدن و باال و 
پايين پريدن که اگر 
با تنبيه کالمی و بدنی 
همراه باشد، فرزندان 
ديگر در ادامة زندگی 
نيز تمايلی به آن 
نشان نخواهند داد
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و گـروه گوشـت و جایگزین های آن ها اسـتفاده شـود. 
قـدر مسـلم ایـن اسـت کـه به طـور قطـع خانواده هـا 
مسـئول شـکل دهی رژیـم غذایـی کـودکان در دوران 
کودکـی و نیـز در ادامـة زندگـی آن ها هسـتند و نباید 
کـودکان را بـه غذاهـای فسـت فودی و آمـاده، تنقالت 
مضر و نوشـابه های گازدار و مـواد قندی مضر، غذاهای 
و  شـیمیایی  افزودنـی  رنگ هـای  بـا  و  سرخ شـده 
هله هولـه مثل پفـک، پفیال، چیپس و ... عـادت دهند، 
زیرا کودک با چشـیدن مـزة این مواد غذایـِی کاذب از 
خـوردن مـواد غذایی ارگانیک و سـالم بـا مزة طبیعی 
و فوایـد بسـیار آن هـا در دوران حسـاس رشـد محروم 
می شـود. به عـالوه باید ایـن نکته را نیز در نظر داشـت 
کودکانـی کـه عـادت بـه بـازی و فعالیـت زیـاد دارند، 
نیازشـان به انرژِی سـالِم مـواد غذایِی طبیعی و سـالم 

بیـش از کودکانـی اسـت کـه تحرک کمتـر دارند.
بعـد دیگر این هرم ورزشـی، اسـتراحت کردن اسـت 
و بایـد یـادآوری شـود که بـرای کـودکان زمـان مورد 
نیـاز برای خوابیـدن از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت، 
زیـرا در رشـد آن هـا تأثیـر می گـذارد. از طرفـی همـة 
کـودکان بـا هم فـرق دارنـد؛ برخـی به خواب بیشـتر 
و برخـی بـه خواب کمتـر نیاز دارنـد. اما به طـور کلی، 
میـزان خـواب کـودک در سـن های متفـاوت از تولد تا 
6 سـالگی به طـور میانگین روزانـه حدود ده تـا دوازده 
سـاعت اسـت که طبیعتـًا در اوایـل کودکـی و نوزادی 
ایـن میـزان خواب بیشـتر اسـت، ولـی معمـواًل بعد از 
3/5 سـالگی بچه هـا بـه دلیـل تـرس از رویـا دیـدن 
تمایلـی بـه خوابیدن نخواهند داشـت و سـاعت خواب 
آن هـا در ایـن سـنین کاهـش می یابـد. بنابرایـن باید 
خانواده هـا بـه سـاعت اسـتراحت مفیـد فرزندانشـان 
برای تداوم رشـد مطلوب روانی و جسـمی و بازسـازی 
انـرژی مجـدد بـرای فعالیـت جسـمانی حـال، آینـده 
و همیشـگی کـودک، توجـه ویـژه ای داشـته باشـند. 
همچنیـن والدیـن بایـد بدانند کـه بچه هـای در حال 
رشـد نیاز بـه خواب کافـی دارنـد، بنابرایـن آن ها باید 
دربـارة مقـدار خـواب مـورد نیـاز بچه ها و تأثیـری که 
حتـی 30 تـا 60 دقیقه خواب کمتر می توانـد بر آن ها 

بگـذارد اطالعات کافی داشـته باشـند.

4. توجه به مسائل روانی و عالقة شخصی
خانواده می تواند نقشـی بسـیار بارز در حیطة مسائل 
روان شـناختی ورزشـی کـودکان ایفـا کنـد و می تواند 
باعث بروز و رشـد اسـتعداد ورزشـی کودک یا سرکوب 
قابلیت هـای بالقوة وی شـود، زیرا کـودکان فعالیتی را 
انجـام می دهنـد که در محیـط خانواده باعث تشـویق 
و تحریـک بیشـتر آ ن هـا شـود و اگر فعالیـت کودکان 
بـا تنبیـه و سـرزنش مواجـه شـود از ادامـة آن امتناع 
می ورزنـد، ماننـد دویـدن و باال و پایین پریـدن که اگر 

بـا تنبیه کالمی و بدنی همراه باشـد، فرزنـدان دیگر در 
ادامـة زندگـی نیز تمایلی به آن نشـان نخواهنـد داد. از 
طـرف دیگـر به دلیل تجـارب و عالقة شـخصِی والدین، 
بسـیار دیـده می شـود کـه خانواده هـا کـودکان را بـه 
رشـتة مـورد عالقـة خـود یا رشـته ای کـه خـوِد آن ها 
احسـاس می کننـد بـه روز اسـت و کودکشـان می تواند 
در آن موفـق شـود، هدایـت می کننـد و در ایـن زمینه 
عالیـق و اسـتعدادهای کـودکان گاهـی نادیـده گرفته 
می شـود و چـه بسـا بعـد از مدتـی کـودک دلسـرد 
می شـود و از انجـام فعالیـت ورزشـی سـر بـاز می زنـد. 
به خوبی مشـخص اسـت که انتخـاب نادرسـت خانواده 
عـالوه بـر اینکـه بـه سـالمت کـودک لطمـه می زنـد 
اعتمادبه نفـس او را خدشـه دار می کنـد و باعـث یـأس 
و ناامیـدی وی در سـایر جنبه هـای زندگـی از جملـه 

تحصیلـی، شـغلی و ... می  شـود.
مسـئلة دیگـر در ایـن زمینـه مشـغله های کاری و 
اشـتغال پـدر و مـادر در خانواده هاسـت کـه فرصـت 
تخلیـة انـرژی روانـی و جسـمانی کـودک را در طـول 
روز از او می گیـرد و همـواره کـودک در فضایـی بسـته 
و بـدون دریافـت توجـه واقعی و دلسـوزانة پـدر و مادر، 
مجبـور به عـادت کردن به سـبک زندگـی بی تحرک و 
بی نشـاط می شـود و به احتمـال زیاد این امـر کودک را 
در آینـده از فضـای خانواده دورتر خواهـد کرد. بنابراین 
پیشـنهاد می شـود کـه خانواده هـا بـا در نظـر گرفتـن 
عالیـق ورزشـی کودکان، ابتـدا کودکان را با رشـته های 
ورزشـی متنـوع آشـنا کننـد تـا اوالً  سـالمتی ناشـی از 
تمرینات در تمامی ابعاد آمادگی جسـمانی احراز شـود 
)بـرای مثال، رشـتة ورزشـی اسـتقامتی باعـث تقویت 
قلـب و دسـتگاه تنفسـی می شـود و رشـتة ورزشـی 
دیگـر با افزایـش فعالیت عضالت، باعث رشـد عضالنی 
می شـود؛ رشـته ای بـر تقویـت باالتنـه و رشـتة دیگـر 
بـر تقویـت عضـالت پایین تنـه تمرکـز دارد؛ بنابرایـن 
اوقـات فراغـت کـودکان و نوجوانـان  برنامه ریـزی  در 
بایـد بـه تنـوع ورزشـی توجه شـود تـا همـة اندام های 
کودک متناسـب رشـد کنند( و ثانیًا با صبر و پشـتکار 
بـاال زمینه های شناسـایی اسـتعدادهای فرزنـد خود را 
فراهـم و آن هـا را در مسـیر عالیـق خـود هدایت کنند 
و امکانـات و شـرایط مورد نیاز برای پیشـرفت ورزشـی 
آن هـا را در محـدودة توانایـی خانواده هـا و در راسـتای 
عالیقشـان فراهـم سـازند. در ایـن خصـوص ذکـر این 
نکتـه الزم اسـت کـه خانواده ها نبایـد در دوران کودکی 
فرزندانشـان را بـه رشـتة تخصصـی ورزشـی هدایـت 
کننـد، زیـرا همان طـور کـه قبـاًل گفتـه شـد، در ایـن 
سـنین بـازی کـردن و طراحـی انـواع بازی هـای مهیج 
بهتریـن کمـک بـرای رشـد جسـمانی و درگیـر کردن 

بچه هـا بـا فعالیت هـای بدنی اسـت.
تحقیقات کارشناسـان نشـان می دهد کـه ورزش های 

تحقيقا ت 
کارشناسان 

نشان می دهد که 
ورزش های پايه بايد 

در سنين پايين 
آموزش داده شوند. 

ورزش هايی مانند 
شنا، دو و ميدانی و 
ژيمناستيک در اين 

گروه قرار دارند
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پایه باید در سنین پایین آموزش داده شوند. ورزش هایی 
مانند شـنا، دو و میدانی و ژیمناستیک در این گروه قرار 
دارنـد. ایـن سـه ورزش پایـة اصلـی ورزش هـای دیگر و 
زمینـة خوبـی بـرای فعالیت در رشـته های دیگر اسـت. 
امـا ورزش های گروهی و تیمی مثل والیبال، بسـکتبال، 
فوتبـال، بدمینتون و ... که برخورد فیزیکـی دارند، برای 
گـروه سـنی راهنمایـی توصیـه می شـوند. در 10 تا 12 
سـالگی بچه ها راهشـان را انتخـاب می کننـد. آن ها که 
روحیة گروهی بیشـتر دارند، رشـته هایی مثـل فوتبال، 
والیبـال و بسـکتبال را انتخاب می کننـد و بعضی ها هم 
دوسـت دارند ورزش هـای انفرادی را انجـام دهند. البته 
ایـن انتخـاب بسـتگی بـه ایـن دارد که کـودک مهارت 
پایـه و بنیـادی را به خوبـی کسـب کـرده باشـد یـا در 
شـرایطی مناسـب فعالیت کنـد. بـرای مثـال در دوران 
برگـزاری جـام جهانی فوتبال یا لیـگ ملت های والیبال 
و ... گرایش ها به این رشـته بیشـتر اسـت و این مسـئله 
نبایـد خانواده ها را به سـمت بیراهه یا کج راهه بکشـاند. 
لذا پیشـنهاد می شـود که انجـام ورزش هـای تخصصی 
ترجیحـًا بعـد از سـن 6 سـالگی و بـا توجـه بـه عالقـة 
کـودک، بـا رعایـت اصـول و قوانین مربـوط و تحت نظر 
مربـی ماهر انجام شـود، زیرا در این سـن کـودک هنوز 
بالغ نشـده و آسـیب های ناشـی از ورزش ممکن اسـت 
برایـش خطرهـای جـدی ایجاد کنـد. نکتة آخـر اینکه 
کنترل مسـتمر سـالمتی جسـمانی کـودکان و ارتباط 
مـداوم با دکتر متخصـص در این زمینه بـرای اطمینان 
از سـالمتی کامل و حصول پیشـرفت ورزشـی فرزندان 

بسـیار مهم است.

5. رسانه و فضای مجازی
فضـای  و  رسـانه  واقعـی  نمـود  بارزتریـن  امـروزه 
مجـازی برای کـودکان برنامه های کـودک و تلویزیون 
و گوشـی های همـراه هوشـمند اسـت که بـا توجه به 
حجـم بـاال،  تنـوع و فراوانـی بازی های سـرگرم کننده 
و عکـس و ویدیوهـای مختلـف در گوشـی ها، کودکان 
گرایـش عجیـب و باورنکردنـی به داشـتن و اسـتفاده 
از ایـن امکانـات دارنـد و مایل انـد که بیشـترین زمان 
روزمـرة خـود را صـرف بـودن در ایـن فضـای مجازی 
گوشـی های  از  اسـتفاده  عواقـب  کمتریـن  و  کننـد 
همـراه هوشـمند، آسـیب بـه سـتون فقـرات گردنی، 
عضـالت،  و  تاندون هـا  حمایت کننـده،   رباط هـای 
آسـیب بـه دسـتگاه تنفـس بـا خم کـردن مداوم سـر 
و چسـبیدن چانـه به سـینه )وزن سـر، چیـزی حدود 
4/5 تـا 5/5 کیلوگرم اسـت و برخی می گویند در ازای 
هـر 2/5 سـانت جلـو آمدن، عقـب رفتن و یـا به یکی 
از دو سـمت رفتن 4/5 تا 5/5 کیلوگرم فشـار افزایش 
پیـدا می کنـد. بنابرایـن تصور کنید شـما سـرتان را 5 
سـانت پاییـن می بریـد تا بـه گوشـی همراهتـان نگاه 

کنیـد، حاال سـتون فقراتتان مجبور اسـت حـدوداً 18 
کیلوگـرم وزن اضافـی تحمـل کنـد(، چشـم دردهای 
ناشـی از نـور آبـی گوشـی ها و نیـز معضـل جدیـدی 
بـه نـام »گـردن پیامکـی« خواهـد بـود. وقتـی در اثر 
نـگاه کردن طوالنی مـدت به وسـایل الکترونیکی بدون 
سـیم ماننـد تلفـن همـراه و تبلـت دچـار گـردن درد 
می شـوید، بـه ایـن بیمـاری مـدرن »گـردن پیامکی« 
می گوینـد کـه معمـواًل بـا سـردردهای مزمـن همـراه 
اسـت. بنابرایـن شایسـته اسـت کـه خانواده هـا در این 
امـر، بسـیار دقیـق و ظریـف عمـل کننـد. به عنـوان 
راهکار پیشـنهادی، نمایش فیلم هایـی که در محوریت 
آن هـا قهرمـان داسـتان فردی اسـت که مرتـب ورزش 
می کنـد یـا کـودک موفقی کـه مرتـب ورزش می کند 
یـا حتـی نمایـش جذابیت هـای ورزش یـا ورزش های 
جـذاب، تأثیـر بسـیار زیـادی در تربیـِت باورپذیـری و 

جذب ورزشـی کـودکان دارد.

6. ارگونومی محيط
منظـور مـا از محیـط یـک منطقـة جغرافیایـی خاص 
نیسـت. محیـط بـه مجموعـه عواملی گفته می شـود که 
فـرد در آن فضـا تأثیراتـی را دریافـت می کنـد و ممکـن 
اسـت ایـن تأثیـرات، مثبـت یـا منفـی باشـد، چـرا کـه 
فرزنـدان مـا در طـول دوران زندگـی خـود، به ویـژه در 
چهـارده یـا پانزده سـال اول زندگـی، تقلید پذیری باالیی 
دارنـد. توجـه به مسـائل حیاتی دوره های سـنی مختلف 
کـودکان می توانـد اهمیـت ارگونومی محیطـی را نمایان 
سـازد، یعنـی اینکـه محیط تربیتـی کودک متناسـب با 
شـرایط، توانایـی و محدودیت هـای مقطـع سـنی یـک 
کودک در برابر عوامل گوناگون محیطی مانند روشـنایی، 
گرمـا، صـدا، ارتعـاش و ... باشـد نه مناسـب شـرایط یک 
بزرگسـال. بسـیار طبیعی اسـت یـک محیط مناسـب و 
توانمندسـاز آموزشـی ـ تربیتی به کودک مسـتعد انگیزه 
می دهـد و بـه سـمت فعالیت ورزشـی تشـویق می کند. 
وجود امکانات ورزشـی در محیط می تواند عاملی اساسی 
در جذب کودکان به فعالیت ورزشـی باشـد. بـرای مثال، 
وجود تسـهیالت ورزشـی در پارک ها از قبیل ترامپولین، 
اسـتخر توپ، قصر بادی، سرسـره بازی، قایـق و دوچرخة 
ثابت ایسـتگاه های تندرستی و یک سـری وسایل جذاب 
ماننـد اسـکوتر کـه باعـث تحـرک بچه هـا می شـوند، 
می توانـد بـرای کـودکان عاملـی محرک و مهیج باشـد و 
باعـث فعالیـت بدنی بیشـتر در کـودکان شـود. از طرف 
دیگـر، محیـط غنی شـدة خانواده هـا با وسـایل ورزشـی 
ماننـد تـوپ رشـته های مختلف با سـایز متناسـب برای 
کودکان، حلقه های پرتابی، ماشـین های اسـباب بازی که 
کـودکان را بـرای بـازی بـا آن ها بـه تحـرک وا می دارند، 
لی لـی و غیـره می توانـد محیطـی برانگیزاننـده و جذاب 

برای ورزش باشـد.

حمايت اطالعاتی، 
وجود فضای تعاملی 
شناختی و بحث و 
تبادل نظر درخصوص 
اهميت فعاليت های 
ورزشی، خريد پوشاک 
ورزشی، حمايت 
عاطفی و فضای 
حمايتگر ورزشی در 
خانواده ها تأثير بسيار 
در تربيت ورزشی 
فرزندان خواهد داشت
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7. تسهيالت، تجهيزات و امکانات ورزشی
در ایـن شـاخص، نکتة مغفول مانده این اسـت که 
محققـان همـواره بـرای انگیزه بخشـی و تشـویق به 
ورزش در کـودکان، در دسـترس بـودن امکانات زیاد 
را راهبـرد اصلـی انجام فعالیت ورزشـی می دانند، در 
حالی کـه این مـورد مانند نبود امکانـات نیز می تواند 
بـه خـودِی خـود عامـل بازدارنده هم باشـد، بـه این 
معنـا کـه امکانـات زیـاد باعـث سـردرگمی و از این 
شـاخه به آن شـاخه پریدن و عدم تمرکز ورزشـی و 
متعاقـب آن عدم حصـول اهداف تربیت ورزشـی در 
کودک شـود و بخـش عظیمـی از انگیزه های رغبت 
مجـدد کـودک بـه فعالیت هـای ورزشـی را کم رنگ 
کنـد. بنابرایـن به طـور مشـخص هـر دو بعـد فزونی 
و تقلیـل امکانات عاملی هسـتند که انگیزة ورزشـی 
کـودک را سـرکوب می کننـد. از طـرف دیگـر، یـک 
سـری وسـایل مدرن و کاذب سرگرمی برای کودکان 
ماننـد اسـکوتر، ماشـین های برقـی بـا رنگ بنـدی 
جـذاب در بـازار وجـود دارنـد کـه باعـث کم تحرکی 
و بی تحرکـی می شـوند و اینجـا نقـش آگاهی مفید 
کـه  اسـت  ضـروری  و  حیاتـی  بسـیار  خانواده هـا 
کـودکان را بـه ایـن وسـایل سـرگرمی مهیـج عادت 
ندهنـد و با وقت گذاشـتن برای توجیه فرزندانشـان 
و همراهـی ورزشـی بـا آن هـا بـه تربیـت ورزشـی 
کـودکان همـت گمارنـد، چرا کـه این امر نمـود بارز 

ضرب المثـل معـروف زیر اسـت.
خشت اول گر نهد معمار کج

تا ثرّیا می رود دیوار کج
بنابرایـن خانواده هـا بایـد در خصوص خشـت های 
اول هدایت و تربیت ورزشـی کودکان بسـیار محتاط 
عمـل کننـد و از همـان اوان کودکـی، فرزنـدان را با 
تجهیـزات درخـوِر سـن، امکانـات الزم و کافـی )نـه 
زیـاد و نـه کـم( آشـنا کننـد و در صورت امـکان آن 
را در اختیـار فرزنـدان قـرار دهنـد تـا زمینـة تربیت  
ورزشـی شـکل تجربـه ای لذت بخـش و واقعـی بـه 
خـود بگیرد و از حالت کلیشـه ای و نمادین به حالت 

عینـی، واقعـی و کاربردی تبدیل شـود.

8. مسائل فرهنگی جامعه
یکـی از ابعاد بسـیار مهم دیگـر در خصوص تربیت 
ورزشـی فرزنـدان در خانواده هـا مسـائل فرهنگـی 
اسـت کـه خیلـی از مسـائل دیگـر را تحت تأثیـر 
خـود قـرار می دهـد و بـه ارزش هـا، باورهـا، رسـم و 
جوامـع  اعتقـادات  و  آیین هـا،  و  سـنت ها  رسـوم، 
مختلـف برمی گـردد. نمونه هـای مختلفـی در ایـن 
مـورد بـر تربیـت ورزشـی نیـز اثرگذارنـد؛ امـوری 
همچـون دغدغه و نگرانی خانواده هـا از بیرون ماندن 
فرزنـدان، ترس از کودک آزاری و آزارهای جنسـی در 

صـورت آزاد  گذاشـتن کـودکان در محیط هـای بـاز و 
بیـرون از خانواده و در جمع همسـاالن، محدودیت های 
بـرای  از مسـائل فرهنگـی کشـور مخصوصـًا  ناشـی 
دختـران، تأثیر سـخنان منفی و  نادرسـت مـردم عوام 
و ظاهر بیـن، حاکمیـت افـکار سـنتی غلـط مخصوصًا 
در شـهرهای کوچـک و روسـتاها و شـکاف نسـل ها و 
تفـاوت  طـرز تفکـر بزرگ ترهـای خانواده به عنوان نسـل 
قدیمـی با افکار مربوط به زمان خودشـان و القا و تحمیل 
طـرز تفکر تربیتی خود به نسـل جدید و غیـره.  بنابراین 
خانواده ها باید در خصوص مسـائل فرهنگی آگاهی کافی 
و وافـی داشـته باشـند و تربیـت صحیـح ورزش کودکان 
خـود را قربانـی خرافـات عـوام و چشـم و هم چشـمی 
و گزافه گویی هـای نـاروای دیگـران نکننـد و همچنیـن 
بـا همراهـی و حمایـت فرزنـدان در طـول دوران کودکی 
به رشـد جسـمانی، روانـی و اجتماعی آن هـا جامة عمل 
بپوشـانند. در پایـان بایـد یـادآوری کـرد خانواده هایی که 
از بینـش و بصیـرت تربیتـی خوبـی برخوردارنـد با وقت 
گذاشـتن همیشگی برای فعالیت جسـمانی، خود عامل 

والدين بايد بدانند که 
بچه های در حال رشد 

نياز به خواب کافی دارند، 
بنابراين آن ها بايد دربارة 

مقدار خواب مورد نياز 
بچه ها و تأثيری که حتی 

30 تا 60 دقيقه خواب کمتر 
می تواند بر آن ها بگذارد 

اطالعات کافی داشته باشند
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درونـی شـدن فرهنـگ ورزش در کـودک می شـوند و ورزش و تحـرک، جزئـی حیاتی و 
جدایی ناپذیـر از زندگـی روزمـرة آن هاسـت. 

جمع بندی و نتيجه گيری
هـدف ایـن تحقیـق، مـرور مهم تریـن شـاخص های تأثیرگـذار بـر تربیـت ورزشـی 
کـودکان 1 تـا 6 سـال توسـط خانواده هاسـت. در ایـن مطالعـه، مهم ترین شـاخص های 
تربیـت ورزشـی در خانواده هـای ایرانـی عبارت  انـد از: نقش های حمایتی و پشـتیبانی و 
الگـوی ورزشـی خانواده هـا، دسترسـی به منابـع علمی و آموزشـی معتبر، هـرم فعالیت 
ورزشـی یعنـی برنامـة تمرینـی، تغذیة صحیح و اسـتراحت مـورد نیاز، توجه به مسـائل 
روانـی و عالقة شـخصی کودکان، رسـانه و فضای مجازی، ارگونومی محیط، تسـهیالت، 
تجهیزات و امکانات ورزشـی و مسـائل فرهنگی جامعه. نقش های حمایتی و پشـتیبانی 
خانواده که نخسـتین محیط آموزشـی و معلم اول کودک اسـت، نقش حیاتی در تربیت 
ورزشـی دارد به گونـه ای کـه دسترسـی بـه مرجـع اطالعـات درسـت و متقـن علمی از 
جملـه کتـاب، سـایت های تخصصی، نشـریات، افـراد صاحب نظر یا حتی افـراد معمولی 
در خانـواده در ایـن خصوص بسـیار کمک کننده اسـت. شـاخص مؤثر دیگـر همان هرم 
فعالیـت ورزشـی شـامل تمریـن، تغذیه و اسـتراحت اسـت و به عنوان مثلـث طالیی در 
علـم ورزش از آن یـاد می کنند و نباید از این شـاخص مهم برای تربیت صحیح ورزشـی 
در کـودکان غافـل شـد. اما در خصوص اهمیت مسـائل روان شـناختی ورزشـی کودکان 
در خانواده هـا می تـوان گفـت کـه ایـن شـاخص نقـش بسـیار بـارزی در حیطـة تربیت 
ورزشـی کودکان ایفا می کند و باعث بروز و رشـد اسـتعداد ورزشـی کودک یا سـرکوب 
قابلیت هـای بالقـوة وی می شـود. بنابرایـن باید به آنچه کـودک انتخاب می کنـد احترام 
بگذاریـم و زمینـه را بـرای رشـد و پیشـرفت او در ایـن زمینـة ورزشـی فراهم کنیـم. از 
طرفـی دیگـر، در دنیـای تکنولوژی پیشـرفتة امروز که نقش رسـانه ها و فضـای مجازی 
بیـش از پیـش پررنگ تر شـده اسـت، نبایـد سـاده از کنار ایـن مهم گذشـت، بلکه باید 
بـا نمایـش جذابیت هـای ورزش یـا ورزش های جذاب ذهـن کودک را به شـکل صحیح 
هدایت کرد. همچنین الزم اسـت که ارگونومی در محیط و فضاهای ورزشـی، وسـایل و 
اسـباب خانگی متناسـب با سـن کودکان باشـد تا به بهترین شـکل مورد اسـتفاده قرار 
گیرند. شـاخص تسـهیالت، تجهیزات و امکانات ورزشـی اگر در دسـترس باشـند باعث 
تشـویق و انگیـزش کـودکان می شـوند و اگر در دسـترس نباشـند ایجاد انگیزه سـخت 
اسـت. دیگـر اینکـه بایـد در انتخـاب ایـن تجهیـزات، دقت بیشـتری انجام شـود و با در 
دسـترس قرار دادن زیاد این تجهیزات کودکمان را برای رسـیدن به اهداف ورزشـی اش 
سـردرگم نکنیـم یـا کـودک را از داشـتن این تجهیـزات محـروم نسـازیم. آخرین عامل 
در تحقیـق حاضـر، لـزوم توجه به شـاخص مسـائل فرهنگی را گوشـزد می کنـد و بیان 
مـی دارد کـه الزم اسـت خانواده هـا با همراهی و حمایـت واقعی فرزندان در طـول دوران 
کودکی به رشـد جسـمانی، روانی و اجتماعی آن ها جامة عمل بپوشـانند. زندگی کودک 
خـود را قربانی شـکاف نسـل ها، خرافـات عوام و چشـم  و هم چشـمی و گزافه گویی های 
نـاروای دیگـران نکننـد مطلب آخر اینکـه طبق نظریة سـاختارگرایی که بیـان می کند 
هرگونـه رفتـار و کنشـی در قالـب و سـاختاری از پیـش تعیین شـده شـکل می گیـرد، 
هرچه زمینة شناسـایی و اجرای شـاخص های توانمندسـاز تربیت ورزشـی بهتر باشـد، 
کنش هـای مشـارکتی فرزنـدان نیز بـه تبع آن بیشـتر خواهد شـد. بنابرایـن خانواده ها 
بایـد موارد فوق را سـرلوحة تربیت ورزشـی فرزنـدان خود قرار دهند تا بتوانند سـالمتی 
جسـمانی و روانـی را کـه مهم ترین ابعاد شـخصیت آیندة فرد را می سـازند، فراهم کنند. 
همچنیـن بـا اجرای ایـن راهبردهـا، خانواده ها می توانند فرزندان فعال داشـته باشـند و 
بـه اهـداف وجـودی خـود در زمینة تربیت ورزشـی آن هـا جامة عمل بپوشـانند. به طور 
کلـی می تـوان گفـت کاربردی کـردن نتایج این پژوهـش، تمایل هرچه بیشـتر کودکان 
بـه فعالیت هـای ورزشـی، داشـتن جسـمی سـالم، روحیـه ای بانشـاط و رونـد زندگـی 

باکیفیت تـر آن هـا را به دنبـال دارد.
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اشـتیاق بـه داشـتن بدنـی عضالنـی موضـوع جدیـدی 
نیسـت. در قـرن یازدهم بومیان هندی اولین کسـانی بودند 
کـه بـرای افزایش انـدازة عضالنـی خـود از وزنه هـای َبَدوی 
سـنگی )شـبیه بـه دمبل( اسـتفاده کرده انـد. در ایـن دوره، 
باشـگاه های ورزشـی در سرتاسر کشـور گسترش یافتند و تا 
قرن شـانزدهم وزنه بـرداری به ورزش مّلـی هندی ها تبدیل 
شـد. با وجـود ایـن، در اواخر دهـة 1800، مـرد قدرتمندی 
از اهالـی پـروس به نـام اویگن سـاندو که به او عنـوان »پدر 
اندام پـروری نویـن« نیـز داده انـد، مرزهـای افزایـش عضلـه 
را برداشـت و آن را عمومـی کـرد. امـروزه هـدف میلیون هـا 
نفـر در سرتاسـر جهـان افزایـش حداکثـری تـودة عضالنی 
اسـت. دلیـل برخـی افراد برای ایـن کار صرفًا زیبایی اسـت، 
در حالـی کـه دیگـران به دنبـال افزایـش عملکرد ورزشـی 
هسـتند. بـه تازگی بـر فواید سـالمتی افزایـش هایپرتروفی 
تمرکز شـده اسـت. سـال های زیـادی روش هـای تمرینی و 
تغذیه ای برای به حداکثر رسـاندن رشـد عضالنی، ریشـه در 
نقل قول های باشـگاهی یا نظرهای شـخصی داشـته اسـت. 
تنهـا راه بـرای افـرادی کـه خواهـان افزایـش انـدازة عضلـه 
بودنـد، پیـروی از برنامه های اندام پروران محبـوب خود بوده 
اسـت. شـواهد علمی در این باره خیلی کم اسـت و خطوط 
راهنمـای پژوهشـی و زاییـدة اسـتنتاج های کّلـی از ایـن 
اطالعـات محـدود اسـت. در چنـد دهـة اخیـر ایـن موضوع 
تغییـرات شـگرفی کـرده اسـت. مطالعه های خیلـی زیادی 
دربـارة پاسـخ هایپرتروفیایی به تمرین مقاومتی انجام شـده 

است.
کتـاب مبانـی علمـی هایپرتروفـی عضالنی اولیـن کتابی 
اسـت که متون علمی موجـود در زمینة روش هـای افزایش 
عضلـه را در یـک منبـع کامل گـردآوری کـرده و با جزئیات 
زیـادی بـه همة جوانب این موضوع از سـازوکارها در سـطح 
مولکولـی تـا دسـت کاری متغیرهـای تمرینـی بـرای تأثیر 
هایپرتروفیایی بیشـینه پرداخته اسـت. هر چنـد این کتاب 
فّنی محـور اسـت، امـا تمرکـز آن در درجة اول بـر عملیاتی 
کـردن اصول اسـت. بنابرایـن می توانید نتایج شـواهدمحور 
را بـرای جـرح و تعدیـل طراحـی برنامـة هایپرتروفـی افراد 
اسـتنتاج کنیـد. کتاب مبانی علمـی هایپرتروفی عضالنی را 

آقای برد شـونفلد در سـال 2016 به دلیل نبود کتاب جامع 
و کاملـی در حـوزة هایپرتروفـی عضالنی به رشـتة تحریر در 
آورد. نویسـنده کـه خـود از بارزتریـن شـخصیت های علمی 
در حـوزة علـوم ورزشـی به شـمار می رود و سـالیان سـال در 
آزمایشـگاه خـود، فعالیت های تجربـی و آزمایشـی فراوانی را 
تجربـه کـرده با مهارت تمـام کتاب را در چنـد فصل تنظیم 
کـرد. کـه هـر فصل حـاوی نـکات و اطالعات بسـیار تـازه و 
نوآورانـه ای اسـت. این کتاب که به کوشـش دکتر عباسـعلی 
گائینـی و حسـام الّدین اکبـری ترجمـه شـده، شـامل هفت 

فصل اسـت. 
پاسـخ ها و سـازگاری های وابسـته به هایپرتروفی به فشـار 
فعالیـت ورزشـی عنـوان فصـل اول اسـت کـه در ایـن فصل 
سـاختار و عملکـرد دسـتگاه عصبـی عضالنـی و پاسـخ ها 
اندوکراینـی،  و سـازگاری دسـتگاه های عصبـی عضالنـی، 
بـه پاسـخ و  اتوکراینـی را مـرور می کنـد و  پاراکراینـی و 

دارد. اشـاره  هـم  مایوکاین هـا  سـازگاری های 
عنـوان فصـل دوم، سـازوکارهای هایپرتروفـی اسـت کـه 
در آن مبانـی سـلولی مولکولـی و در مـواردی فراتـر از آن 
مبانـی ژنتیکـی هایپرتروفـی عضالنـی و فعالیـت ورزشـی 
بحـث می شـود و تنـش مکانیکـی، انتقـال مکانیکی، فشـار 
سوخت وسـازی، فراخوانـی تـار و آسـیب  عضالنـی را مـورد 

بحـث و بررسـی قـرار می دهـد.
نقـش متغیرهـای تمرین مقاومتـی در هایپرتروفـی عنوان 
فصل سـوم اسـت. همة عناصر موجود در یـک برنامة تمرین 
مقاومتـی یعنـی حجـم، تواتـر، بـار، نـوع فعالیـت ورزشـی، 
نـوع عمـل عضالنـی، مدت تنـاوب اسـتراحت، مـدت تکرار، 
تربیـت فعالیت ورزشـی، دامنة حرکتی و شـوق کار به بحث 

گذاشـته شـده است.
فصـل چهارم با عنـوان نقش تمرین هـوازی در هایپرتروفی 

افسانه محمدي

معرفی کتاب

مبانی علمی هايپرتروفی عضالنی
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اسـت کـه به صراحت بیـان می کنـد فعالیت ورزشـی هوازی 
هـم می تواند باعـث افزایـش  هایپرتروفی عضلـه در افراد غیر 
ورزیـده شـود، امـا شـدت فعالیت ورزشـی هـوازی بایـد زیاد 
باشـد. در این فصل آثار هایپرتروفیایی ناشـی از تمرین هوازی 

تکـی و تمرین هم زمـان مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
عوامـل مؤثر بر حداکثر گسـترش هایپرتروفی عنوان فصل 
پنجـم اسـت. شـماری از عوامـل جمعیتـی بـر تـودة عضلة 
اسـکلتی و پاسـخ  هایپرتروفیایی به فعالیت ورزشی مقاومتی 
تأثیـر می گذارنـد. مهم ترین این عوامل عبارت انـد از: ژنتیک، 
سـن، جنـس و تجربـة تمریـن.  ایـن فصـل بـه ایـن عوامل 
و تأثیـر آن هـا بـر توانایـی افزایش انـدازة عضله می پـردازد و 
ایـن نکتـه را متذکر می شـود کـه عوامل ژنتیکـی گوناگونی 
بـر توانایـی  هایپرتروفـی تأثیـر می گذارنـد که البتـه افزایش 
سـن از میـزان این تأثیـر می کاهد و ضمنًا نقش سـلول های 

ماهـواره ای در هایپرتروفـی عضالنی بحث می شـود.
عنوان فصل ششـم طراحی برنامة ویژة هایپرتروفی بیشینه 
اسـت کـه در آن بیومکانیـک، روش هـای انتخـاب حرکت و 
دوره بنـدی به بحث گذاشـته شـده اسـت. همچنیـن در این 
فصل مالحظات انتخاب فعالیت ورزشـی از نظر بیوشیمیایی 
بحـث و بـر این نکتـه تمرکز می شـود که حرکت هـا چگونه 
می تواننـد هم افـزا تغییـر یابنـد تا تکامـل عضالنـی کامل را 
تضمیـن کنند. برای به حداکثر رسـاندن پاسـخ  هایپرتروفی 
پـس از بحـث دربـارة طراحـی برنامه، نـکات ظریفـی دربارة 
دسـت کاری متغیرهـای برنامـه در دورة یـک چرخة تمرینی 
دوره بنـدی شـده بـه بحث گذاشـته می شـود. نکتة بـارز این 

فصـل و تأکید آن، این اسـت که با دسـت کاری رابطة طول 
تنـش، زاویـة تمریـن، صفحـة حرکتـی، فاصلة دسـت ها و 
پاهـا و نـوع فعالیـت ورزشـی در طراحی برنامه هـا می توان 

هایپرتروفـی عضالنـی را به حداکثر رسـاند.
فصـل هفتم بـا عنـوان تغذیة ویـژة هایپرتروفـی، آخرین 
فصـل ایـن کتـاب اسـت کـه در آن بـه تعـادل انـرژی، 
درشـت مغذی های دریافتـی، تواتـر خـوردن و زمان بنـدی 
تغذیـه ای اشـاره شـده اسـت. بـرای بـه حداکثـر رسـاندن 
رشـد عضالنی، تغذیة مناسـب ضروری اسـت. این فصل به 
ابعـادی از تغذیـه می پردازد که با هایپرتروفی سـروکار دارد. 
دربـاره کاهـش چربی تـا جایی بحث می شـود که با تنظیم 
تـودة عضلة اسـکلتی ارتبـاط دارد. به عالوه، بحـث به افراد 
سـالم اختصـاص دارد و به رژیـم غذایی افراد بیمـار و تأثیر 
رژیـم غذایی بر سـالمت و کامیابـی کلی افراد نمی پـردازد. 
در ایـن فصـل بـه نکتة مهمی اشـاره شـده اسـت کـه افراد 
کامـاًل ورزیـده توانایـی کمتری بـرای بهره بـرداری از انرژی 
اضافـی بـرای تولیـد تـودة بـدون چربـی دارنـد، ولـی افراد 
کمتـر ورزیـده از آثـار آنابولیکـی ناشـی از ترکیـب تمرین 
مقاومتـی و تعـادل مثبـت انرژی بهتـر بهره مند می شـوند. 
دسـته بندی مطالـب، گذاشـتن جـداول، نـکات کلیـدی و 
مهـم در طـول هـر فصـل، اسـتفاده از تصاویر و شـکل های 
مختلـف تمرینی به صـورت رنگی بـرای درک بهتر مفاهیم 
و اسـتفاده از مثال های زیاد برای نشـان دادن کاربرد عملی 
فیلـم از مزایـای ایـن کتاب اسـت.  مترجمان بر سـلیس و 

روان بـودن مطالـب تأکیـد فراوان داشـته اند.
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