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ماهيت عملی درس تربيت بدنی آن را از ســاير دروس متمايز کرده است. تجربه های زيستة معلم 
تربيت بدنی با دانش آموزان در کالس درس تربيت بدنی و حتی هنگام اجرای فوق برنامه های ورزشی 
بسيار متفاوت از ساير معلمان است. نحوة تعامل معلم تربيت بدنی با شاگردانش و اهداف متفاوتی که اين 
درس دنبال می کند سبب شده است معلم تربيت بدنی در بين دانش آموزان جايگاهی متفاوت از ساير 
معلمان داشته باشد. تقريبًا در تمام دروس ارتباط و تعامل معلم و دانش آ موز، تعاملی محدود و بعضًا 
يک طرفه است، اما آنچه در کالس درس تربيت بدنی تجربه می شود، ارتباطی تنگاتنگ و چند وجهی 
است. معلم تربيت بدنی برای درگير کردن دانش آموزان در فعاليت های ورزشی بايد تعاملی عميق با 
تک تک دانش آموزانش برقرار کند. حس و حال درونی دانش آموزان در کالس درس تربيت بدنی کاماًل 
قابل درک و نمايان است، چرا که دانش آ موزان در ميدان فعاليت های ورزشی بايد با تمام وجود حاضر 
باشند. از اين رو معلم  تربيت بدنی بسياری از مسائل و مشکالت درونی دانش آموزان را می تواند درک 

کند. به همين دليل اين معلمان می توانند بازوان مشاوران و مسئوالن مدرسه قلمداد شوند. 

دكتر زهرا تسليمی



مديريت کالس درس تربيت بدنی نيز بسيار متفاوت از ساير دروس است. کالسی بدون هيچ  چارچوب و حد و مرزی در گرما و سرما 
که برای همه نمايان و قابل رؤيت اســت. مديريت کردن چنين کالســی با هيجان و شور وصف ناپذير دانش آموزان برای فعاليت  بدنی 
بسيار دشوار و نفس گير است. علم به خطراتی که در کالس درس تربيت بدنی دانش آموزان را تهديد می کند و مسئوليت سنگينی که 
معلم تربيت بدنی در ادارة اين کالس برعهده دارد، تنها با عشق و شوق، قابل تحمل است؛ عشق به تعليم درس زندگی در کالس درس 

تربيت بدنی. 
آنچه دانش آموزان در کالس درس تربيت بدنی فرا می گيرند، در هيچ کالس ديگری قابل آموزش و تمرين نيست. حتی می توان ادعا 
کرد بخش عملی تعليم و تربيت در کالس درس تربيت بدنی و به دست معلم تربيت بدنی محقق می شود. معلم تربيت بدنی به بهانة آموزش 
مهارت های ورزشی، دانش آ موزان را برای کار گروهی و مشارکت اجتماعی، مسئوليت پذيری و درک متقابل، صبر و بردباری، شجاعت 
و انصاف و کسب بسياری از صفات پسنديدة ديگر آماده می سازد. همچنين او راه و رسم کسب و حفظ سالمت را در طول زندگی به 
دانش آموزانش آموزش می دهد. معلم تربيت بدنی با دانش آموزانش همراه می شود تا آنان را به اوج لذت از فعاليت بدنی برساند و طعم 
شيرين تحرک، نشاط و تندرستی را به آنان هديه دهد. هيچ کس نمی  تواند چنين معلمی را درک کند، مگر اينکه با او همراه شده باشد 

و قدم به قدم در کالس درس تربيت بدنی، دانش آموزان را در مسير تعالی و رشد فردی و اجتماعی همراهی کرده باشد. 

معلم تربيت بدنی به بهانة آموزش 
مهارت های ورزشی، دانش آ موزان 

را برای کار گروهی و مشارکت 
اجتماعی، مسئوليت پذيری و 
درک متقابل، صبر و بردباری، 

شجاعت و انصاف و کسب 
بسياری از صفات پسنديدة ديگر 

آماده می سازد
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گفت وگو با دكتر الهه حسن پور، 
معاون تربيت بدني و سالمت ادارة كل 
آموزش وپرورش شهرستان هاي استان تهران

اشاره
حدود مردادماه ســال 1392 دكتر علي اصغر فاني ابتدا به عنوان سرپرســت و در روز 27 مهرماه همان سال با رأي 
اعتماد مجلس شــوراي اسالمي به عنوان وزير آموزش وپرورش منصوب شد. در همين ارتباط، دكتر مهرزاد حميدي 
جزء اولين معاونان وزارت آموزش وپرورش بود كه در سمت معاون تربيت بدني و سالمت اين وزارتخانه منصوب شد. 
دكتر حميدي پس از انتصاب در اين سمت ضمن مرور اسناد باالدستي، عنايت به الزامات محيطي و ضروريات جاري 
و بهره گيري از تجارب زيستة خود، پروژه هايي را به عنوان راهكارهاي عملياتي خود در اين معاونت اعالم كرد. يكي از 
اين پروژه ها »حياط پويا« يا »حياط مدرسة پرتحرك« بود كه در طي 7 سال گذشته مراحل عملياتي و پياده سازي 
در مدارس را پشت سر گذارده است و در حال حاضر »كالس درس تربيت بدني« در دستور كار و اولويت هاي ادارات 
كل آموزش وپرورش استان ها و نهايتًا در برنامة عملي و اجرايي مدارس قرار دارد. در همين ارتباط با سركار خانم دكتر 
حسن پور، معاون تربيت بدني و سالمت ادارة كل آموزش وپرورش شهرستان هاي استان تهران به گفت وگو نشسته ايم. 

آنچه مي خوانيد گزارش اين گفت وگوست.

● سركار خانم دكتر حسن پور، از اينكه فرصتي را 
اختصاص داديد تا در خدمتتان باشيم و ديدگاه ها و 
صحبت هايتان را در خصوص كالس درس تربيت بدني 
و قصد و هدف از تشكيل اين كالس و ديگر موارد 
مرتبط بشنويم و در مجلة رشد آموزش تربيت بدني 
منعكس كنيم، بسيار سپاس گزاريم. لطفًا در ابتداي 
صحبت ضمن معرفــي خودتان توضيح مختصري 
هم در مورد ادارة  كل شهرستان هاي استان تهران 

بفرماييد.
من هم از حضور شما و فرصتي كه براي اين گفت وگو 
فراهم شــده است، ســپاس گزارم و اميدوارم همكاران 
خوب ما در مجلة رشــد آمــوزش تربيت بدني بيش از 
پيش موفق باشند. الهه حسن پور هستم و مدت دو سال 
است كه به عنوان معاون تربيت بدني و سالمت ادارة كل 
آموزش وپرورش شهرستان هاي استان تهران در خدمت 

دانش آموزان و فرهنگيان عزيز هســتم. قبل از اين هم 
به مدت 15 سال رئيس ادارة سالمت و تندرستي ادارة 
كل بودم و يك سال نيز به عنوان رئيس ادارة دانشجويي 
دانشگاه فرهنگيان اســتان تهران توفيق حضور در آن 

مجموعه را داشته ام.
بايــد عــرض كنــم كــه ادارة كل آموزش وپرورش 
شهرســتان هاي استان تهران در وسعتي حدود 7 هزار 
كيلومتر واقع شــده كه جمعيت مردم اينجا 6 ميليون 
نفر است. ما در حاشية جنوبي شهر تهران 21 منطقة 
آموزشــي داريم و به همين جهت يكي از پهناورترين 
و پرجمعيت ترين اســتان هاي آموزشي كشور به شمار 
مي آييم. اين ادارة كل غربي ترين شهرستان  يعني مالرد 
را كه با استان البرز هم مرز است تا شرقي ترين شهرستان 
يعني فيروزكوه را كه با استان مازندران هم مرز است، در 
بر مي گيرد و در سمت جنوب با استان هاي قم، مركزي 

محمد دشتي
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و ســمنان هم جواريــم. در ادارة كل آموزش وپرورش 
شهرســتان هاي اســتان تهران حدود 50 هزار نيروي 
فرهنگي و معلم مشغول به خدمت هستند. ضمنًا اين 
ادارة  كل 4200 مدرسه و 32900 كالس درس را تحت 
پوشــش دارد كه حدود يك ميليون نفر دانش آموز در 

آن ها مشغول به تحصيل اند.
● لطفًا در مورد معاونت تربيت بدني و سالمت ادارة 

كل جزئي تر توضيح بفرماييد.
ما در ادارة كل آموزش وپرورش شهرستان هاي استان 
تهران، دو اداره با عنوان »ادارة ســالمت و تندرستي« و 
»ادارة تربيت بدني« داريم. در حوزة تحت پوشش ادارة 
سالمت و تندرستي، 300 مراقب سالمت ما در مدارس 
مشغول به خدمت اند. همچنين در حوزة مسئوليتي ادارة 
تربيت بدني 1500 دبير تربيت بدني، كارشناس، مسئول 
سالن و نيروهاي ديگر ما از سطح اداره تا مناطق آموزشي 
و مدارس اســتان حضور دارنــد. بايد اضافه كنم كه در 
مجموعة تحت پوشش اين معاونت در كل استان حدود 
120 فضاي ورزشي، سالن، زمين چمن و ساير امكانات 
در خدمت دانش آموزان عزيز و معلمان گرامي هستند. در 
ضمن با فدراسيون ورزش دانش آموزي از طريق هيئت 
ورزش دانش آمــوزي به طور جدي و صميمانه همكاري 
داريم كه مســابقات دانش آموزان از اين طريق پيگيري 

و اجرا مي شود.
● با توجه به اينكــه موضوع اصلي صحبت ما در 
اين گفت وگو، بحــث »كالس درس تربيت بدني« 
است، لطفًا در اين خصوص و اينكه چه گروهي از 
تربيت بدني استفاده  از كالس درس  دانش آموزان 

مي كنند، توضيح بفرماييد.
خوشبختانه يكي از كارهاي خوب و ابتكاري انجام شده 
در معاونت تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش وپرورش، 
پايه گــذاري كالس درس تربيت بدني يــا اگر بخواهم 
كامل تر بگويم پروژة »مدرسة پويا« است. عنايت داريد 
كه با وجود پيشرفت علم و تكنولوژي و منافع فراوان آن 
و زندگي شهرنشيني باعث شده است فعاليت بدني مردم 
به ميزان زيادي كاهش پيدا كرده و اين كاهش چشمگير 
فعاليت جســماني باعث شــده اســت كه مهارت هاي 
ادراكــي حركتي و يادگيري آن ها بــه تأخير بيفتد. از 
اين جهت يكي از نگراني هاي مهم ما در بحث سالمت 
جسماني، رواني و اجتماعي دانش آموزان، موضوع كاهش 
فعاليت هــاي بدني و كم تحركي اســت؛ موضوعي كه 
به توجه و برنامه ريزي هاي دقيق و مســتمر نياز دارد و 
بايــد در كنار آن فعاليت هاي زيادي صورت بگيرد، زيرا 
براي ايجاد تعادل در اين خصوص، نياز به ايجاد تحرك 

مستمر و مؤثر، توسعه و ترويج شادابي و نشاط، افزايش 
اعتماد به نفس و تخلية هيجانــات دانش آموزان داريم و 
مطمئن هستيم كه ورزش و فعاليت بدني مي تواند باعث 
بهبود و تقويت دستگاه هاي مهم و حساس بدن مانند 

ريه، قلب و زمينه ساز آمادگي جسماني فرد شود.
●در چنين برنامه اي كه قطعًا براي تضمين سالمت 
و شــادابي بچه ها مهم و تأثيرگذار است، مدرسه 
دانش آموزان( چه  و حضور  تمركز  )به عنوان محل 
نقشي مي تواند داشــته باشد؟ براي ايجاد زمينه 
در خصوص نقش آفريني بهتر و بيشتر مدارس چه 

اقداماتي انجام شده است؟
در واقع مدرسه بهترين مكان و فرصتي مناسب براي 
مداخلة  مثبت و مؤثر و تشويق دانش آموزان به تحرك 
بيشتر و فعاليت بدني همراه با نشاط براي دانش آموزان 
اســت. در حقيقت ما مي خواهيم كه اين موضوع براي 
بچه ها نهادينه شود و در درازمدت شاهد ارتقاي سبك 
زندگي فعال و سالم و پيشگيري از بي تحركي و خمودگي 
بچه ها باشيم؛ موضوعي كه مي تواند با درايت و مديريت 
صحيح، اين فرصت را در مدرسه ايجاد كند. همچنين 
با مديريت و برنامه ريزي ســتادي و اجرايي و مشاركت 
مدارس مي توان نقطه به نقطه و جاي جاي مدرســه را 
پويا كرد و مدرســه اي پويا داشت. ما مصمم هستيم و 
حقيقتاً  اعتقاد داريم كه چنين اقداماتي به اهداف توسعة 
آمادگي جســماني و بهبود مهارت هــاي بنيادين و به 
فرهنگ زندگي فعال كمك مي كند و از اين مســير به 
تقويت گرايش دانش آموزان به تربيت بدني و فعاليت هاي 

ورزشي كارآمد و مؤثر دست پيدا خواهيم كرد.
● به نظر شــما به عنوان فردي كه سوابق مفيد و 
مؤثري در اين خصوص داريد و به لحاظ دانش هم 
در اين خصوص صاحب نظريد، آغاز اين برنامه ها از 

چه مقطعي مي تواند مؤثرتر باشد؟
شــكي نيســت كه آغاز دوران تحصيل يعني دوره 
ابتدايي از اولويت زيادي برخوردار اســت و ما بايد برای 
دورة ابتدايی بچه ها برنامه های دقيقی داشته باشيم که 
پايه گذاری کالس درس تربيت بدنی و مدرســة پويا در 
دورة ابتدايی- با رويکرد اولويت مدارس دخترانه – بسيار 
مؤثر خواهد بود، زيرا عالوه بر اينکه آمادگی جسمانی را با 
مهارت های بنيادين حرکتی و پايه  تلفيق می کند، باعث 
شادی و نشــاط و دميدن روح تحرک و نشاط در زندگی 
بچه ها خواهد شــد. همچنين با انجام تکليف حرکتی در 
کالس درس تربيت بدنی، بچه های ما يادگيری پايدارتر و 

مطبوع تری خواهند داشت.
●چنين اقداماتی تا چه حد با سرشت و ذات بچه ها 

مدرســه بهترين مكان 
و فرصتي مناسب براي 
مداخلة  مثبت و مؤثر و 
تشويق دانش آموزان به 
تحرك بيشتر و فعاليت 
بدني همراه با نشاط براي 

دانش آموزان است
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به ويژه نيازهای اصيل زيســتی آنان هماهنگی و 
تناسب دارد؟

همکاران مــا و خوانندگان عزيز مجلــه حتماً  تأييد 
خواهند کرد که به لحاظ زيســتی و سرشت نوع بشر، 
انســان برای داشتن يک زندگی پويا و سالم، احتياج به 
جنبــش و حرکت دارد و حرکت و فعاليت بدنی نه تنها 
بر ابعاد جسمی و بدنی، بلکه بر نيازهای روحی و روانی 
او نيز تأثيرگذار است. مثاًل تمرکز، توجه، کارايی عملی، 
اعتمادبه نفس، کارکرد بهتر مغز، حل مسئله و مديريت 
زمــان تأثيرات مثبت و خوبی بر زندگــی فرد دارد که 
باعث افزايش خون رســانی به سلول های مغز می شود. 
ضمنًا چنين فعاليت هايی به ويژه اگر شــکلی با نشاط 
و دوست داشتنی داشته باشــد، می تواند باعث افزايش 
کارايی و تقويت عملکرد مغز شــود و در همين زمينه 
بايد متذکر شوم که اگر به اسکن تصوير مغز قبل و بعد 
از ورزش و فعاليت  بدنی نگاه کنيم، شــاهد خون رسانی 
بيشــتر و بهتر و در نتيجه رضايت، شادابی و سالمتی 

روحی و جسمانی فرد خواهيم بود.
● به نکات خوب و مفيدی اشــاره کرديد، سؤال 
بعدی من اين اســت که جدای از توضيحاتی که 
فرموديد، اساســًا قصد و هدف از تشکيل کالس 

درس تربيت بدنی چيست؟
بايد در ابتدا عرض کنم که کالس های درس تربيت بدنی 
و مدرسة پويا با تأکيد بر سه اصل کيفيت بخشی به درس 
تربيت بدنــی و فعاليت های فوق برنامة ورزشــی ايجاد 
شده اند و سبک زندگی فعال را ترويج می کنند. و تمامی 
فضاهای مدرسه، کالس، راهرو و حياط به صورت فعال 
در خدمت افزايش فعاليت بدنی قرار می گيرند. همچنين 
در اين فعاليت های مســتمر و مفيد، مشارکت درون و 
برون ســازمانی )يعنی هم اوليــای دانش آموزان و هم 
کارکنان مدارس( خيلی بهتر می شود و ما انتظار داريم 
که در مدرســة پويا قبل از فعاليت های رسمی مدرسه 
در جريان فعاليت ها و بعد از آن ها دانش آموزان فرصت 
فعاليت بدنی داشته باشند و به همين دليل انتظار داريم 
که دانش آموز پويا، مدرسه را پويا کند و بعد به تبع آن 
جامعه پويا شود که هم استفادة کامل از فضای مدرسه 
صورت گيرد و هم  ســرانة فعاليت ورزشی بچه ها ارتقا 
پيدا کند. در چنين فضا و زمينه ای طبيعی اســت که 
اگر مدرسه به واســطة ايجاد کالس درس تربيت بدنی 
شاداب سازی شود، آمادگی جسمانی دانش آموزان توسعه 
پيدا می کند و مهارت های بنيادين دانش آموزان تقويت 
می  شود و فرهنگ ســازی زندگی فعال و ارتقای نگرش 
دانش آموزان به فعاليت ورزشی به بهترين شکل صورت 

خواهد گرفت.

● خوشــبختانه بعد از ابالغ سياست ها و اسناد 
باالدستی )مثل سند ملی برنامة درسی، سند تحول 
بنيادين آموزش وپرورش و ...( معاونت تربيت بدنی و 
سالمت  آموزش و پرورش عنايت خاصی به اين اسناد 
داشته است. لطفًا در ارتباط با بهره مندی پروژه هايی 
مانند »حياط پويا« و »کالس درس تربيت بدنی« با 

اين اسناد هم مختصراً توضيح دهيد.
خوشــبختانه در زمينة اين فعاليت ها و در ارتباط با 
سند تحول بنيادين، سه راهکار راهبردی اين سند با اين 
فعاليت ها و پروژه ها همسو است و همين طور استلزامات 
قانونی برنامة ششم در زمينة توسعه و ارتباط آن با کالس 
درس تربيت بدنی خيلی زياد است و می تواند در زمينة 
توسعة مهارت های بنيادين دانش آموزان بسيار مؤثر واقع 

شود.
برای مثال اگر بخواهم در مــورد مهارت های بنيادی 
صحبت کنم، توان بدنی، ســرعت، استقامت عضالنی، 
چابکی، تعادل و هماهنگــی زمان عکس العمل )يعنی 
فاصلة بين محرک و شروع پاسخ( همه مهارت های بنيادی 
هســتند که در واقع زيرساخت همة ورزش ها هستند و 
استقامت قلبی عروقی بچه ها را باال می برند، ضمن اينکه 
چنين فعاليت هايــی انعطاف پذيری و چابکی را افزايش 
می دهد، هماهنگی بين عصب و عضله به وجود می آورد، 
تمرکز و تعادل ايجاد می کند و يک سری تأثيرات جانبی 
مثل تصميم گيری قاطع، حل مســئله، اعتماد به نفس و 
خودآگاهی را که از مهارت های زندگی به شمار می آيند، 
در پی خواهد داشــت و به صــورت جانبی، ما می توانيم 

تقويت مهارت های زندگی را نيز مدنظر داشته باشيم.
همچنيــن می توانيم اصالح ســاختار مقاومتی را در 
نتيجــة ايــن کار در کالس درس تربيت بدنی تقويت 
کنيم تا تقويت نيمکره های مغز را در پی داشــته باشد 
و انتظار داريم که سرعت تصميم گيری و حل مشکالت، 
جلوگيری از افســردگی، افزايش انرژی، افزايش قدرت 
اراده و رشد مغزی در ورزش های هوازی، کنترل استرس 
و عصبانيت نيز صورت بگيــرد. يعنی می توانيم انتظار 
داشــته باشيم که در نهايت به جايگاه و رتبه ای برسيم 
که بتوانيم اميد به زندگانی را در کشور افزايش بدهيم 
و در آينده، نسلی سالم و مادرانی سالم تر داشته باشيم 
و بــه همين جهت می توان گفت بهترين راهکار وزارت 
آموزش وپــرورش برای بيرون آمدن از رخوت و تنبلی و 
حتی کاهش چاقی، ترويج و گسترش کالس های درس 

تربيت بدنی خواهد بود.
ـ با اين توضيحات، بفرماييد که اساســًا چه 
تعداد از اين کالس ها در شهرستان های استان 
تهران تشکيل شده اند و چنين اقدامات مفيدی 

کالس های درس 
تربيت بدنی و مدرسة 
پويا با تأکيد بر سه 
اصل کيفيت بخشی 
به درس تربيت بدنی 
و فعاليت های فوق 
برنامة ورزشی ايجاد 
شده اند و سبک 
زندگی فعال را ترويج 
می کنند
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را در دستور کار اولويت های برنامه ای خود قرار 
داده اند؟

ما در اين زمينــه، 14 کالس درس تربيت بدنی ايجاد 
کرده ايم و همين طور در برش اســتانی 30 مدرسة پويا 
برای ما در نظر گرفته شــده اســت که در حال احداث 
آن ها هســتيم. در حقيقت می خواهيم قبل از مدرسه، 
دانش  آموزان خوب و عزيز ما تشويق و ترغيب بشوند که 
به صورت پياده يا با دوچرخه به مدرســه بيايند و حتمًا 
ورزش صبحگاهی داشته باشند و در زمان مدرسه انجام 
فعاليت های ورزشی را در فضاهای مناسب به ويژه کالس 

درس تربيت بدنی داشته باشيم.
همچنين به دنبال اين هســتيم که المپياد ورزشــی 
درون مدرسه ای داشته باشيم. حرکات کششی استاندارد 
در کالس هايی مثل کالس رياضی يا کالس های ديگر از 
پيشنهادهای ارائه شده است. همچنين قصد داريم دروس 
را با فعاليت های ورزشــی تلفيق کنيم. برای تحقق اين 
هدف ها می خواهيم از همة فضای مدرسه مثل راهروها، 
حياط مدرسه، کالس درس، راه پله، نمازخانه و فضاهای 
ديگر مدرسه به صورت فعال و پويا استفاده کنيم. بعد از 
مدرســه نيز انجام تکاليف ورزشی را توصيه کرده ايم تا 
با همکاری اوليــای عزيز در فعاليت هايی مثل ورزش با 
خانواده، کانون ورزشی درون و برون مدرسه ای و اقداماتی 
از اين دست، چنين فعاليت هايی جريان و استمرار داشته 

باشد.
عــرض کردم کــه در حال حاضــر 14 کالس درس 
تربيت بدنی راه اندازی شــده است و در حال تجهيز 11 
کالس ديگر هستيم و ضمناً 11 فضای ديگر هم معرفی 
شده اســت تا تأمين اعتبار شوند و بقية مناطق هم در 
حال معرفی فضاهای موردنظر هســتند که اگر هر يک 
جای مناسب و فضا و  ارتفاع سقف مناسبی داشته باشند، 

کالس درس تربيت بدنی برايشان تجهيز خواهد شد.
بايد بر ايــن نکته تأکيد کنم که بــرای ما ايمنی در 
کالس هــای درس تربيت بدنی حرف اول و آخر اســت. 
يعنی در کالس درس تربيت بدنی و فعاليت هايی مانند 
صخره نوردی، طناب آويزان، نردبان آويزان، نردبان سوئدی، 
ترامپولين، نردبان افقی، وســايل آمادگی جســمانی، 
دارحلقه، تونل، چالة طناب  آتش فشانی، اولين سفارش و 
توصية ما بــه همکاری و معلمان عزيز، توجه و دقت در 
حفظ و سالمتی دانش آموزان است. ضمن اينکه به سنين 
مختلف دانش آمــوزان دقت داريم و توصيه کرده ايم که 
اين تجهيزات با رنگ های شاد و ايمنی الزم در کالس ها 
ارائه و مدارس تجهيز شــوند و همچنين برای داشــتن 
حياطی پويا، نظر بر اين است که محيط های مورد نظر 
با نقاشــی های جذاب و وسايل موردنظر مثل حلقه های 

اگر مدرسه به واسطة 
ايجاد کالس درس 

تربيت بدنی شاداب سازی 
شود، آمادگی جسمانی 

دانش آموزان توسعه پيدا 
می کند و مهارت های 
بنيادين دانش آموزان 

تقويت می  شود و 
فرهنگ سازی زندگی 
فعال و ارتقای نگرش 

دانش آموزان به فعاليت 
ورزشی به بهترين شکل 

صورت خواهد گرفت

الستيکی معلق، پل معلق، تونل گردان و ابتکارات ديگر 
تجهيز و در جای جای مدرسه نصب شوند، به  گونه ای که 
بچه ها به جای اينکه از راهروی مدرسه به صورت عادی 
عبور کنند، بتوانند دار حلقه ها را بگيرند و عبور کنند و يا 
از دستگيره های رنگی که متناسب با کف کفششان است 
رد شوند. در واقع، می خواهيم بچه ها اين پويايی را در همه 

جا حس و با آن ها خو بگيرند.
● متأســفانه در حال حاضر در دورة پاندمی يا 
شــيوع همه گير يا جهانی کرونا هستيم و کوويد 
19 حدود يک ســال اســت که تمام جهان را 
بپرسم در چنين  درگير کرده است. می خواستم 
وضعيتی که معمواًل کالس ها تشکيل نمی شود و 
مدارس تعطيل هســتند، با اين موضوع چگونه 
برخورد می شود و اين کالس ها به چه شکلی برای 

دانش آموزان برگزار خواهد شد؟
فعاليت مدرسه و توجه به دانش آموزان، فعاليتی جاری 
و دائمی اســت کــه نمی توان آن را در هيچ شــرايطی 
)خصوصًا برای يک دورة طوالنی( تعطيل يا معطل کرد. 
به همين دليل پويايی بچه ها در دوران کرونا هم مدنظر 
ماست. در همين ارتباط کليپ های خيلی زيبايی برای 
بچه ها طراحی شده اســت تا در حال حاضر که امکان 
حضور در مدرســه را ندارند، بتوانند در خانه و همراه با 
خانواده ورزش و نرمش کنند و حرکات کششــی انجام 
دهند تا ضمن شادابی الزم، فعاليت بدنی مستمر داشته 

باشند.
ضمنًا در نظر داريم به شکلی عمل کنيم که بچه های ما 
 در اين دوره که تحرک کمتری دارند، شاخص تودة بدنی
BMI (Body mass index) مناســب داشته باشند و 
دلمان می خواهد که بچه ها با چابکی و تحرک و داشتن 
BMI نرمال و از اضافه وزن و چاقی به دور باشــند و اين 
توفيق را داشته باشيم که بعد از کرونا در مدارس با برنامة 

خوبی که پيش بينی می کنيم منتظر آن ها باشيم.
- و نکتة  آخر ....

»نکتة آخر« به تعبير شما يا جمع بندی صحبت من 
می تواند اين باشد که اميدواريم در راستای سياست ها 
و اهداف اصولی آموزش وپرورش و معاونت تربيت بدنی 
و سالمت، بتوانيم از طريق کالس و درس تربيت بدنی، 
مدرســه ای پويا و بانشاط داشته باشيم تا ان شاءاهلل با 
داشــتن مدارس پويا و با نشاط در آيندة روشن پيش 
رو، جامعه ای پويا، پرتحرک، ســالم و کارآمد داشــته 
باشــيم و بتوانيم با تلفيق بــا پروژه های ديگری مثل 
پــروژة »کوچ« يا »کنترل وزن و چاقی دانش آموزان« 
از کم تحرکــی به فعاليت بدنی منظم در دانش آموزان 

عزيزمان کوچ کنيم.



رساني اطالع

در سال های اخير مديريت دانش به عنوان يکی از عبارت های شايع در 
سازمان ها مورد عنايت واقع شده است. اين سيستم بر اجتماعی سازی، 
بيرونی سازی، درونی سازی و ترکيب  دانش از مديران تأکيد دارد )اسکار 
و نيکوالی1، 2016(. اجتماعی ســازی  دانش، فرايند تســهيم دانش و 
تشــريک ايده ها، بيرونی ســازی دانش، تبديل ايده هــا به يک واقعيت 
عملی، درونی ســازی دانش، نهادينه کردن دانش کسب شــده، ترکيب 
دانش، ارائة عينی، قابليت تبادل، ســازمان دهی، مستند شدن و انتقال 
دانش برای حل مســائل از طريق گروه انجام می پذيرد. اساســی ترين 
مهارت برای مديران ســازمان های دانش محور، مديريت دانش اســت 
)ماســا2، 2009(. در کنار توجه به ســرمايه های نامشهود )دانش( در 
اکثر ســازمان های جهان، مديــران و رهبران ســازمانی در پی ارتقا و 
بهبود عملکرد ســازمان های خويش هستند. عملکرد سازمان، ترکيب 
گسترده ای از دريافتی های غيرملموس، همچون افزايش دانش سازمانی 
و دريافتی هــای عينی و ملموس، همچون نتايج مالی اســت )مارين و 
مايل3، 2016(. محيط آموزش و پرورش و سازمان های آموزشی، محيطی 
مطلوب و ويژه برای شــکوفايی توانمندی های سرمايه های انسانی يک 
جامعه است. از اين رو اصلی ترين نيروی محرکة توسعة همه جانبة کشور 
به حساب  می آيد. به عبارتی، کيفيت فعاليت ساير نهادهای اجتماعی 
تا اندازه ای به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. همچنين 
انگيزش از مباحث اساســی ســازمان و مديريت و به ويژه مديريت در 

دكتر مسعود شکوهی 
بهاره رحمانيان کوشكکی
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آموزش وپرورش اســت. ميزان کوشش و فعاليت هر 
فرد در ســازمان به ميزان انگيزش او بســتگی دارد. 
يکی از وظايف مدير آموزشی به وجود آوردن محيطی 
سالم و مطلوب است و بايد موجبات تشويق ديگران و 
بروز اســتعداد را در آنان فراهم سازد و محيطی ايجاد 
کند که کارکنان و معلمان تمام کوشش خود را وقف 
آموزش و پرورش کنند. اکنون سازمان های آموزشی در 
برخورد با شرايط دشوار دنيای سازمان ها، از موقعيت  
پيچيده تــری برخوردارند و به همين ســبب می توان 
آن ها را ســازمان های موجود در خط مقدم برخورد با 
عوامل بحران زای سازمان ها معرفی کرد. سازمان های 
آموزشــی از يک ســو برای آنکه بقا و اثربخشی خود 
را تضمين کنند، بايد فعاليت های خود را متناســب با 
فشارهای محيطی موجود بررسی، تغيير و اصالح کنند 
و از ســوی ديگر با توجه به نقشــی که در جوامع به 
عنوان الگو و قالب ساير سازمان ها دارند، بايد در جهت 
بستر سازی مناسب برای اثربخشی سازمان های ديگر 
تالش به عمل آورند. با توجه به نياز ارتقای بهره  وری 
آموزش و پرورش و همچنين اهميت دبيران تربيت بدنی 
در ارتقای سالمت روحی و جســمانی دانش آ موزان، 
محقق بر آن است که نقش مديريت دانش بر انگيزه و 

عملکرد شغلی دبيران تربيت بدنی را بسنجد. 
متغير انگيزش شــغلی را می توان به عنوان ميانجی 
بيــن مديريت دانش و عملکرد شــغلی قــرار داد تا 
مدل جامعی برای پيش بينی  عملکرد شــغلی دبيران 
تربيت بدنی پيدا کرد. عملکرد شغلی دبيران تربيت بدنی 
با اســتفاده از مدل مورد نظر قابل پيش بينی اســت و 
عالوه بر تأثير مســتقيم متغيرهای مديريت دانش و 
انگيزش شغلی بر عملکرد شغلی، مديريت دانش دارای 
تأثير غيرمســتقيم بر عملکرد شغلی است. اين بدان 
معناست که مديريت دانش عالوه بر تأثير مستقيم بر 
عملکرد شغلی می تواند از طريق ايجاد کردن انگيزش 
شغلی در دبيران تربيت بدنی، عملکرد شغلی آن ها را 
نيز تحت تأثير قرار دهد، به صورتی که با وارد شــدن 
اثر غيرمســتقيم تأثير مديريت دانش به مدل، ميزان 
پيش بينی متغيرها برای عملکرد شغلی به 51 درصد 
افزايش خواهد يافــت، در صورتی که مديريت دانش 
به تنهايــی 45 درصد از تغييرات عملکرد شــغلی را 
پيش بينی می کند. لذا با توجه به تأثير غيرمســتقيم 
مديريت دانش بر عملکرد شــغلی، اکنون به اهميت 
بيشــتر مديريت دانش در بين دبيران تربيت بدنی پی 

برده می شود. 

پيشنهاد ها 
پيشــنهاد می شود به طراحی شــبکه ها و تيم هايی 
بــرای انتقال و مکتوب کــردن تجربيات و موضوعات 
آموخته  شــدة دبيران تربيت بدنی مدارس، همچنين 
به نقــش و جايگاه دانش دبيــران تربيت  بدنی، ايجاد 
فرصت ارتقای دانش شغلی، اعطای استقالل و آزادی 
شغلی به منظور غنای شغلی افراد، به کارگيری ابزارهای 
تشــويقی برای دبيرانی که عملکرد خوب و نوآوری و 
خطرپذيری دارند، اجرای برنامه ريزی راهبردی برای 
تسهيم و اجتماعی ســازی دانش و تعريف بسته های 

دانش برای دبيران، توجه ويژه شود.
با توجه بــه تأثير مثبت اجتماعی  ســازی دانش بر 
انگيزش شغلی دبيران تربيت بدنی و با توجه به مفهوم 
اجتماعی سازی دانش، پيشنهاد می شود جو اعتماد در 
بين دبيران تربيت بدنی به  وجــود آيد، به گونه ای که 
دبيران خطری را از جانب انتقال دانش شغلی خود به 

ديگر افراد احساس نکنند. 
همچنيــن فرايندی برای حفظ و نگهداری داده ها و 
اطالعات شغلی دبيران تدوين شود تا وفاداری و تعلق 
دبيران تربيت بدنی به شغلشان افزايش يابد و از خروج 

اين افراد از مدارس جلوگيری به عمل آيد. 
بــا توجه به اينکــه افزايش ترکيــب دانش موجب 
افزايش انگيزش شــغلی دبيران تربيت بدنی می شود 
و با توجه به مفهوم ترکيب دانش، پيشــنهاد می شود، 
کارگروهی به منظور حفظ، نگهداری و انتقال داده ها و 

اطالعات در مدارس تشکيل شود. 
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در عصـر حاضر، الزمة موفقيـت آموزش وپرورش در جوامع 
مختلف، توسـعة حرفه ای و افزايـش دانش و مهارت معلمان 
اسـت. از اين رو در دهة گذشـته، اثربخشـی مـدارس قبل از 
هر چيز ناشـی از توسـعة حرفـه ای معلمان بوده اسـت، زيرا 
کيفيـت تعليم وتربيت بسـتگی به کيفيت عملکـرد معلمان 
دارد و برنامه هـای درسـی در دسـتان معلم توانمنـد، بالنده 
و معتقـد، جـان می گيـرد و معنـا پيـدا می کنـد. درواقـع 
معلـم، اساسـی ترين عامـل بـرای ايجـاد موقعيـت مطلـوب 
در تحقـق هدف های آموزشـی اسـت و پيشـرفت هر جامعه 
مرهون توان آموزشـی معلمان آن جامعه اسـت و دسـتيابی 
بـه اهـداف نظـام آموزش وپـرورش بـدون وجـود معلمانـی 
برخـوردار از توانمندی هـا و شايسـتگی های حرفه ای ميسـر 

دکتر محّمدامين صيادی
دکتر نازدار پروين
يوسف منگشتی جونی
نگين احمدی

ايفـای  )ديبايـی و همـکاران، 1395(. ضـرورت  نمی شـود 
نقـش مؤثر بـرای معلمان از اين واقعيت ناشـی می شـود که 
آن هـا به عنـوان مجريـان برنامه هـای درسـی در رديـف اول 
قـرار دارنـد و بـدون اجـرای برنامه های درسـی نمی تـوان به 

مطلـوب بـودن يـا نامطلوب بـودن آن ها پـی برد.
در ايـن ميـان، معلمـان تربيت بدنـی در مـدارس از اجزای 
مهـم اجـرای تربيـت و آمـوزش در قالـب فعاليت جسـمانی 
هسـتند، چـرا کـه بـه دسـت آوردن تجربيـات متفـاوت و 
متنـوع از طريـق حضـور در آموزش انـواع ورزش هـا، بازی ها 
بـه  بـرای ورود  و فعاليت هـای جسـمانی، دانش آمـوزان را 
زندگـی واقعـی آمـاده می سـازد و نقـش معلمـان در جايگاه 
پايه گـذاران آمـوزش و تربيـت ورزش در کشـور بـر تمـام 

رساني اطالع
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بخش هـای ورزشـی بسـيار تأثيرگـذار اسـت. از اين رو 
تعييـن ارتقـای بالندگـی حرفـه ای بـرای آن هـا اصـل 
اساسـی خواهد بـود. در واقع بالندگـی حرفه ای عبارت 
اسـت از »فرايندهـا و فعاليت هـای طرح ريـزی شـده 
بـه منظـور افزايـش دانـش، مهارت هـا و نگرش هـای 
حرفـه ای معلمـان تـا اينکـه بتواننـد موجـب بهبـود 
آمـوزش و نهايتًا بهبـود فرايند يادگيـری دانش آموزان 

شـوند« )گاسـکی1، 2000(.
مــوضوع بالندگـی حــرفه ای مــعلمان، فراينـدی 
در حـال رشـد، تحـول، تکامـل و بخشـی از زندگـی 
پديـداری اسـت کـه معلـم در آن همـواره تفاوت هـا 
را تجربـه می کنـد و کنـش، پويايـی، خالقيـت و مولد 
بودن ويژگی هميشـگی آن اسـت. در جريان بالندگی، 
معلـم از نقـاط ضعـف و توانايی هـای خـودش بيشـتر 
مطلـع شـده و مسـير »بـودن« را به مسـير »شـدن« 
در آموزش، پيوسـته پيـش رو دارد )گندمـی، 1396(. 
ناگفتـه نماند که براسـاس تقسـيم بندی مـول، بيلس، 
ليـن و جيمسـون2 )2005( ورزش بـه چهـار بخـش 
تقسـيم  حرفـه ای  و  قهرمانـی  تفريحـی،  آموزشـی، 
می شـود و همواره گسـترده ترين بخش ورزش، ورزش 
تعليـم و تربيتـی اسـت کـه در اينجـا تعليـم و تربيت 
يـا آمـوزش درس تربيت بدنـی مبنای اصلـی بحث در 
مقالـة حاضـر اسـت و ايـن آمـوزش درس تربيت بدنی 
بايـد توسـط معّلـم صالحيـت دار و بالنـدة تربيت بدنی 
انجـام پذيرد تـا بتواند در پايين ترين سـطح آموزشـی 
يعنـی دوره های پيش دبسـتانی تـا ابتدايی، متوسـطه 
ايفـای  کارا  و  مؤثـر  به صـورت  دوم  متوسـطه  و  اول 
نقـش کنـد. بنابرايـن اگـر کشـورها خواسـتار اجـرای 
آمـوزش بهتـر تربيت بدنـی از طريـق معلمـان و نظـام 
صالحيت هـای  بـر  بايـد  هسـتند،  آموزش وپـرورش 
حرفـه ای خـاص معلمـان تربيت بدنـی تمرکز داشـته 
باشـند )بِرچـی و همکاران، 2013(. امـا در حال حاضر 
برنامه هـای تربيـت حرفـه ای معلمـان با يـک رويکرد 
غيرمنعطـف و اثبات گرايانـه و بـه شـکل تجويـزی و 
بـا اهـداف و محتـوای مشـخص و در قالـب دوره هـای 
مقطعـی و کوتاه مـدت بـدون بهـره وری در خـور نظام 
آموزشـی به صورت گسسـته و فارغ از کنترل و نظارت 

مؤثـر انجـام می گيـرد.
ايـن رويکـرد باعـث از بيـن بـردن نظـام ارزش هـای 
معلـم، انگيزه هـا، تمايـالت آموزشـی مؤثـر و از همـه 
مهم تـر بی نتيجـه مانـدن و اثرگـذار نبـودن پيشـينة 
شـد،  خواهـد  معلمـان  علمـی  و  حرفـه ای  توانمنـد 
به طوری کـه گفتـه شـده اسـت در ايـران ضعف هـای 

زيـادی در مالک هـا و معيارهـا و نيـز نحـوة گزينش و 
اسـتخدام معلمان وجود دارد )سليمان پور، 1391(. لذا 
در وضعيـت موجـود صالحيت هـای حرفـه ای معلمان 
تربيت بدنـی بـا وجـود شـرح وظايـف مصـوب و نظـام 
ارزشـيابی عملکرد در کشـور، اسـتانداردهای حرفه ای 
خاصـی در حوزه هـای سـنجش شايسـتگی عملکـرد 
وجـود نـدارد )احـدی، 1394(. از طرفـی بـا اينکـه 
وزارت آموزش وپـرورش بـرای اسـتخدام نيـروی مورد 
نياز خود از آزمون های اسـتخدامی بسـيار سختگيرانه 
اسـتفاده می کند و دوره های آموزشـی پيش از خدمت 
و ضمن خدمـت نيـز بـه گسـتردگی بـرای آمـوزش 
برگـزار می شـود،  تربيت بدنـی  معلمـان  بازآمـوزی  و 
امـا هنـوز از نظـر صالحيت هـاي ضـروری معلمـان 
تربيت بدنـی کاسـتی هايی وجـود دارد کـه بسـياری از 
ايـن کمبودهـا بـه بی توجهـی بـه تخصص گرايـی در 
انجـام حرفه مربوط می شـود و گاهی افراد غيرورزشـی 
و تحصيل کرده در رشـتة غيرمرتبط در پسـت معلمی 
تربيت بدنـی در مـدارس انجـام وظيفـه می کننـد کـه 
آماده سـازی ايـن افـراد بـرای تدريـس موفقيت آميـز 
تربيت بدنـی بسـيار سـخت تر از آمـوزش معلمـان بـا 

تحصيـالت مرتبـط خواهـد بود.
بنابرايـن بـرای رفـع اين مسـئله بايد در کـم و کيف 
برنامه هـای موجـود اصـالح و تعديـل به عمـل آورد و 
آن را بـا نيازهـای روز تطبيـق داد. لـذا مقالـة حاضـر 
بـرای توسـعة بالندگی حرفـه ای معلمـان تربيت بدنی، 
راهبردهـای توانمندسـاز به صـورت سـه راهبـرد کلی 
ارائـه داده اسـت کـه هـر راهبـرد، خـود، در برگيرنـدة 
دو راهبـرد جزئی تـر يـا دو وجـه عملياتی تـر بـه ايـن 

اسـت: صورت 

1. راهبرد توانمندسازی تخصصی
بـا بررسـی مقـاالت مرتبـط انجـام شـده بـه نظـر 
می رسـد کـه اوليـن راهبـرد بـرای توسـعة بالندگـی 
حرفـه ای معلمـان تربيت بدنـی، راهبرد توانمندسـازی 
مهـارت  بـر دو وجـه  مبتنـی  اسـت کـه  تخصصـی 
شـغلی و دانش شـناختی اسـت. برای اثربخشـی معلم 
تربيت بدنی بسـيار مهم اسـت کـه در حيطة تخصصی 
شـغلی سـرآمد بـوده و شايسـتگی و صالحيـت الزم 
را در زمينـة مهارت شـغلی و سـواد شـناختی داشـته 
باشـد. در ايـن خصـوص آنچـه می تواند ايـن مهارت ها 
را تحت تأثيـر قـرار دهـد و به شـکل صحيـح عملياتی 
کنـد، داشـتن يک برنامـة منسـجم کارراهه يا مسـير 
پيشـرفت شـغلی از قبـل تعييـن شـده اسـت. يعنـی 

معّلم تربيت بدنی 
در اوايل شروع 
به کار، بايد فرم 

گواهی سالمت کلية 
دانش آموزان را 

بررسی و از وضعيت 
سالمت جسمانی و 

روانی آن ها اطالعات 
درستی کسب کند
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معلـم تربيت بدنی اگر خواسـتار اثربخشـی در شـغلش 
باشـد، الزمـه اش داشـتن ديـدگاه درسـت نسـبت بـه 
درس تربيت بدنـی و اطـالع از الزامـات ضروری شـغلی 
اسـت کـه می طلبد نه تنها سـوابق و پيشـينة مناسـب 
انـدام و سـاختار قامتـی مطلـوب  ورزشـی، تناسـب 
ورزشـی و تخصـص در ارائـه و نمايـش شـکل صحيح 
مهارت های ورزشـی رشـته های مختلف داشـته باشد، 
بلکـه در حيطـة علمـی نيـز بايـد دانش شـغلی به روز 
داشـته باشـد و بـه نوعی سـواد شـناختی بـاالی خود 
را بـا اجـرای توانمند مهارت های ورزشـی مـورد تأکيد 

درس تربيت بدنـی تکميـل کنـد.
در اين راسـتا الزم اسـت معلم تربيت بدنی در شـيوة 
آمـوزش در شـرايط مختلـف آب و هوايـی انعطـاف 
داشـته باشـد و متعاقبـًا توانايـی بهـره وری مناسـب از 
فناوری هـای نوين آموزشـی را در اين شـرايط داشـته 
باشـد، در آمـوزش و ارزشـيابی درس تربيت بدنـی بـه 
شـرايط متفـاوت جسـمی، ذهنی، سـنی و جنسـيتی 
بـه  تــوجه  و  بــاشد  تــوجه داشـته  دانــش آموزان 
تفاوت هـای فردی مورد تأکيد در سـند تحول بنيادين 
آموزش وپـرورش سـرلوحة کار او قـرار گيـرد، بر اصول 
علمی پيشـگيری و درمان آسـيب ديدگی های ورزشی 
تسـلط داشـته باشـد، دوره هـای آموزشـی کاربـردی 
مقدماتـی و ضمـن خدمـت حضـوری و الکترونيکـی 
را بـه شـيوة صحيـح و بـا مطالعـه و کسـب آگاهـی 
شـخصی بگذرانـد، از دسـتورالعمل ها و بخشـنامه های 
ورزشـی آگاه باشـد، مـدارک تحصيلـی و مربيگـری 
اثربخـش داشـته و آن هـا را ارتقـا دهد، تقويم سـاليانه 
و برنامه ريـزی درسـت طـرح درس روزانـه، ماهيانـه و 
سـاليانة منظـم داشـته باشـد، انجمن های ورزشـی را 
تشـکيل دهـد و بـا برگـزاری مرتب جلسـات مربوطه، 
و  المپيـاد  برگـزاری  بـرای  صحيحـی  برنامه ريـزی 
مسـابقات مختلـف و شـناخت اسـتعدادهای ورزشـی 
داشـته باشـد. بديهـی اسـت کـه همـة  اين عوامـل در 
دو بعد مهارت شـغلی و سـواد شـناختی باعث هويت و 
شخصيت بخشـی بـه درس تربيت بدنـی و نيز بالندگی 

حرفـه ای معلـم تربيت بدنـی می شـود.

2. راهبرد توانمندساز حرفه ای
براسـاس تحقيقـات انجام گرفته به نظر می رسـد که 
دوميـن راهبرد برای توسـعة بالندگی حرفه ای معلمان 
تربيت بدنـی، راهبرد توانمندسـازی حرفه ای باشـد که 
مبتنـی بـر دو بعـد ويژگی هـای شـخصيتی و اخـالق 

اجتماعـی  مهارت هـای  از  بسـياری  اسـت.  حرفـه ای 
ضـروری زندگـی اعـم از کار گروهـی، قانون مـداری، 
تخليـة هيجانـات منفـی و عقده هـای درونـی، روحية 
در  جوان مـردی  و  اخالق مـداری  صميمـی،  و  شـاد 
نتيجـة مشـارکت در فعاليت هـای ورزشـی بـه دسـت 
می آينـد. بديهـی اسـت که معلـم تربيت بدنـی نيز در 
ايـن زمينه رسـالت خطيـری دارد و می طلبد که خود 
ابتـدا در بعـد ويژگی هـای شـخصيتی نمـاد يک معلم 
نمونـه و الگـوی رفتار و اخالق فرهنگی باشـد تا بتواند 
اثرگـذاری آموزشـی بااليـی داشـته باشـد. بـا توجه به 
اينکـه معلـم تربيت بدنی فرصـت صميميـت و ارتباط 
بيشـتری بـا دانش آمـوزان در محيـط شـاد و مفـرح 
بيـرون از فضـای بسـتة کالس در اختيـار دارد و بـه 
تبـع آن قـدرت محبوبيت و انگيزه بخشـی بـاالی خود 
را در راسـتای شـکل دهی جنبه هـای مثبـت رفتـاری 
دانش آمـوزان بـه کار گيـرد و از صميميـت بيش از حد 
کـه مديريـت و قـدرت کالس داری مؤثـر را از معلـم 
می گيـرد، پرهيـز کنـد. همچنيـن بايـد در جلسـات 
اول کـه مهم تريـن جلسـات اسـت، وظايـف، قوانين و 
چارچوب های درسـی و اخالقی را مشـخص و بر انجام 
ايـن قوانيـن پافشـاری کنـد. ويژگی هـای شـخصيتی 
ديگـر معلـم تربيت بدنـی ماننـد روحيـة برون گـرا و 
ارتباطـات موفـق، نظـم و انضبـاط شـخصی و کاری، 
رعايـت عفت کالم، ثبـات رفتـاری و پيش بينی پذيری 
بـر  تأکيـد  و  زيسـت  محيـط  بـه  احتـرام  اخالقـی، 
توسـعة پايـدار در محيـط آموزشـی )نظافـت شـخص 
و محيـط آموزشـی( و آراسـتگی ظاهـری و پوشـش 
مناسـب محيـط فرهنگـی توسـط معلـم تربيت بدنی 
در شـکل دهی الگوهای درسـت اخالقـی دانش آموزان 

نيـز، بسـيار تأثيرگذار اسـت.
از طـرف ديگـر در بعـد اخـالق حرفـه ای، نياز اسـت 
کـه معلـم تربيت بدنـی ابتـدا اطـالع کاملـی از شـرح 
انجـام صحيـح  و  ورزشـی  بخشـنامه های  و  وظايـف 
آن هـا داشـته باشـد و در کنار اين رسـالت، بـاور قلبی 
بـه حرفـه، اشـتياق وافـر بـه يادگيـری و دانش اندوزی 
در جنبه هـای مختلـف علوم ورزشـی داشـته باشـد و 
به عـالوه از اشـتياق بااليـی بـه ياددهی همـان مطالب 
ورزشـی کـه يـاد گرفتـه اسـت همـراه بـا اخـالق و 
امــانت داری در مسائــل آموزشـی و پژوهشــی و در 
نظـر گرفتـن مصلحـت سـازمانی و پرهيـز از اعمـال 
سـليقه های شـخصی برخـوردار باشـد، چـرا که طبق 
روايـات دينی »زکات علم در نشـر صحيح آن اسـت.« 

 بالندگی حرفه ای 
عبارت است 
از »فرايندها و 
فعاليت های طرح ريزی 
شده به منظور افزايش 
دانش، مهارت ها و 
نگرش های حرفه ای 
معلمان تا اينکه 
بتوانند موجب بهبود 
آموزش و نهايتًا بهبود 
فرايند يادگيری 
دانش آموزان شوند« 
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همچنيـن بـه دليـل فرسـودگی جسـمی زيـادی کـه 
معلـم تربيت بدنـی در طـول دوران خدمـت خـود بـه 
علـت ماهيـت شـغلی خـود تجربـه می کنـد، کسـب، 
حفـظ، ارتقـا و تـداوم انگيـزه، تعهـد کاری و اشـتياق 
شـغلی می توانـد در بالندگـی حرفـه ای بسـيار حياتی 
باشـد. از مـوارد مهـم ديگـر اخـالق حرفـه ای می توان 
بـه توانايـی بهره گيری خالقانه از ظرفيت هـا و امکانات 
ورزشـی موجـود اشـاره کـرد، زيـرا در تمـام مـدارس 
امکانـات و تجهيـزات اسـتاندارد و بـه روز وجـود ندارد 
و سـطح متفاوت امکانات ورزشـی مـدارس، هنر معلم 
تربيت بدنـی را درخصـوص خالقيـت اسـتفاده از آن ها 
بيشـتر نمايـان می سـازد. به طور کلی به نظر می رسـد 
کـه در بعد اخـالق حرفه ای، فـرم خودارزيابی می تواند 
بسـيار  تربيت بدنـی  معلمـان  حرفـه ای  بالندگـی  در 
تأثيرگـذار باشـد، زيـرا بـا ايـن خودارزيابـی، رقابـت با 
خـود جـای رقابت با ديگـران را خواهـد گرفت و معلم 
ناخـودآگاه و مسـتمر در حـال  به طـور  تربيت بدنـی 
سـپری کـردن چالـش موفقيـت روزافزون شـخصی و 
شـغلی خواهد بـود و در نهايت باعث رشـد عزت نفس 

و اعتمادبه نفـس وی خواهـد شـد.

3. راهبرد توانمندساز عمومی
ــرد  ــن راهب ــه آخري ــات انجــام گرفت طبــق تحقيق
معلمــان  حرفــه ای  بالندگــی  توســعة  بــرای 
عمومــی  توانمندســازی  راهبــرد  تربيت بدنــی، 
اســت کــه مبتنــی بــر ابعــاد جانبــی اســت و 
ــد  ــامل دو بع ــی و محيطــی دارد و ش ــة عموم جنب
و شــرايط محيــط  قانونــی  ـ  مســائل حقوقــی 
ــاص کالس  ــرايط خ ــب ش ــت. حس ــری اس يادگي
درس تربيت بدنــی، ماننــد آمــوزش فعاليت هــای 
ــزات  ــايل و تجهي ــه وس ــاز ب ــی، ني ــمانی و بدن جس
ــودن  ــتاندارد ب ــاد و غيراس ــن درس، زي ــاد در اي زي
تعــداد دانش آمــوزان در کالس )در بيشــتر مــدارس 
ــر  ــوز در ه ــر دانش آم ــتاندارد 15 نف ــود اس ــا وج ب
ــر  ــتر از دو براب ــود بيش ــار موج ــواًل آم کالس معم
ــک  ــدی ي ــدم عالقه من ــت(، ع ــتاندارد اس ــن اس اي
در  آموزش پذيــری  بــه  دانش آمــوزان  از  ســری 
ــاب  ــاس کت ــزی براس ــوب و تجوي ــته های مص رش
درســی و نهايتــًا امــکان فــرار از مدرســه در ســاعات 
درس تربيت بدنــی، بســيار ضــروری اســت کــه 
ــی و  ــی و قانون ــی از مســائل حقوق ــم تربيت بدن معل
ــتورالعمل های  ــنامه و دس ــی بخش ــوب قانون چارچ

ــق و کافــی  ــن زمينــه اطالعــات موث ورزشــی در اي
و  شــغلی  فــردی،  مســئوليت های  از  و  داشــته 
ــن  ــد. در اي ــع باش ــورد مطل ــن م ــی در اي اجتماع
مــوارد معلــم تربيت بدنــی در اوايــل شــروع بــه کار، 
بايــد فــرم گواهــی ســالمت کليــة دانش آمــوزان را 
ــی  بررســی و از وضعيــت ســالمت جســمانی و روان
ــه  ــرا ک ــد، چ ــات درســتی کســب کن ــا اطالع آن ه
ــی  ــم تربيت بدن ــهل انگاری معل ــل س ــه دلي ــر ب اگ
در ايــن مــورد و فشــار تمرينــات و فعاليــت ورزشــی 
ــرايط  ــا ش ــوزان ب ــرای دانش آم ــی ب ــکل خاص مش
ــب  ــد، عواق ــش آي ــی پي ــمانی و ذهن ــاص جس خ
ــد  ــر وی خواه ــی جبران ناپذيــری گريبان گي قانون

شــد.
درس  آمــوزش  هنــگام  منــوال،  هميــن  بــر 
تربيت بدنــی، بررســی و مکتــوب کــردن، ارجــاع 
مســتندات و نــکات مــورد نيــاز جهــت تأميــن 
ايمنــی محيــط ورزش، وســايل و تجهيــزات ورزشــی 
ــی اســت کــه  ــر عهــدة معلــم تربيت بدن مســتقيمًا ب
اگــر در ايــن خصــوص قصــوری صــورت پذيــرد، بــاز 
ــن  ــی در اي ــب بی توجه ــی و عواق ــئوليت قانون مس
ــود.  ــی خواهــد ب ــم تربيت بدن ــر عهــدة معل ــه ب زمين
ــاب کالس مخصوصــًا در آخــر  ــرل حضــور و غي کنت
زنگ هــا و به طــور ويــژه آخــر زنگ هــای ورزش 
نيــز بســيار ضــروری اســت. زيــرا گاهــی ديــده شــده 
اســت کــه دانش آمــوزان در زنــگ ورزش از مدرســه 
فــرار می کننــد و اگــر در ســاعات کالســی درس 

در بعد اخالق حرفه اي، 
نياز است كه معلم 

تربيت بدني ابتدا اطالع 
كاملي از شرح وظايف 

و بخشنامه هاي ورزشي 
و انجام صحيح آن ها 

داشته باشد
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تربيت بدنــی بــرای دانش آمــوزی کــه در کالس 
حاضــر بــوده امــا در حيــن کالس مخصوصــًا قبــل 
از زنــگ آخــر از مدرســه فــرار کــرده اتفاقــی بيفتد، 
ــدة  ــر عه ــی ب ــب قانون ــتقيم عواق ــئوليت مس مس

ــود. ــد ب ــی خواه ــم تربيت بدن معل
يکــی از مســائل حقوقــی ديگــر کــه بــه حقــوق 
ــه  ــت ک ــن اس ــردد، اي ــی برمی گ درس تربيت بدن
گاهــی در مــدارس ديــدگاه صحيحــی نســبت بــه 
ضــرورت درس تربيت بدنــی وجــود نــدارد و بعضــی 
از معلمــان از ســاعات درس تربيت بدنــی به عنــوان 
ســاعات تدريــس دروس غيرمرتبــط خود به شــکل 
جبرانــی يــا اضافــی اســتفاده می کننــد. بــه هيــچ 
عنــوان نبايــد اجــازه داد ايــن مســئله اتفــاق بيفتــد 
و در اينجــا نقــش تعهــد شــغلی و دفــاع از حقــوق 
و ماهيــت درس تربيت بدنــی توســط معلــم بســيار 

ــت. ــده اس تعيين کنن
ــظ  ــرام و حف ــه احت ــر ب ــی ديگ ــئلة حقوق مس
ــوزان  ــخصی دانش آم ــرار ش ــازمانی و اس ــرار س اس
ــل  ــه دلي ــًا ب ــردد. طبيعت ــان برمی گ ــط معلم توس
ــی  ــم تربيت بدن ــت معل ــک و صميمي ــاط نزدي ارتب
شــخصی  مســائل  از  بســياری  شــاگردان،  بــا 
دانش آمــوزان ماننــد بيمــاری، مشــکالت جســمانی 
ــی اســت و  ــم تربيت بدن ــی در دســترس معل و روان
ــوزان و  ــن اســرار بيــن ســاير دانش آم عــدم درز اي
متعاقبــًا عــدم سوءاســتفادة آن هــا از اين مشــکالت 
ــی  ــم تربيت بدن ــدة مع ــر عه ــی ب ــمانی و روان جس
خواهــد بــود. ايــن مطلــب درخصــوص اســرار 
ــدارس محــل  ــرورش و م ــازمانی اداره آموزش وپ س
ــری  ــز ام ــی ني ــم تربيت بدن ــط معل ــت توس خدم

ــکار اســت. ــل ان غيرقاب
ــه  ــت ک ــن اس ــر اي ــت ديگ ــز اهمي ــة حائ نکت
هم زمــان  تربيت بدنــی  معلمــان  از  بســياری 
چنــد  در  فعالــت  اجــازة  دانش آمــوزان  بــه 
ــال، تنيــس  ــال، واليب ــف ماننــد فوتب رشــتة مختل
روی ميــز، شــطرنج و ... را می دهنــد کــه اگــر 
ــد  ــوزان بيفت ــک از دانش آم ــر ي ــرای ه ــی ب اتفاق
ــئوليت  ــی مس ــم تربيت بدن ــی معل ــاظ قانون از لح
ــاس  ــوزان براس ــی دانش آم ــرا تمام ــام دارد، زي ت
کتــب درســی موجــود مهــارت خاصــی را حســب 
مقطــع تحصيلــی خــود آمــوزش می بيننــد و 
اجــرای آمــوزش هم زمــان چنديــن رشــته از 
لحــاظ علمــی و عملــی و حقوقــی ســنديت نــدارد 
و فعاليــت هم زمــان در چنــد رشــته توســط 
دانش آمــوزان امــکاِن در ميــدان ديــد معلــم 

بــودن و نظــارت هم زمــان بــر فعاليــت کليــة 
دانش آمــوزان را غيرممکــن می ســازد. به طــور 
ــی  ــرای مســائل حقوق ــی ب ــم تربيت بدن ــی معل کل
ــظ  ــی و انجــام درســت مســئوليت ها و حف و قانون
اســرار و حريم هــای شــخصی، خانوادگــی، شــغلی، 
اجتماعــی و ســازمانی ارزش قائــل شــود و در ايــن 

ــد. ــل کن ــه ای عم ــورت حرف ــتا به ص راس
در بعــد ديگــِر راهبــرد عمومــی، در نظــر گرفتــن 
شــرايط محيــط يادگيــری و اطــالع از تأثيــر 
جنبه هــای مهــم ايــن مــورد، ماننــد حمايــت 
حــوزة  تربيت بدنــی  کارشناســان  همه جانبــة 
ســتادی يــا نواحــی، مديــران، معاونــان و کادر 
ــدگاه و  ــگ، دي ــالع از فرهن ــه، اط ــی مدرس اجراي
ــه درس ورزش،  ــت ب ــل خدم ــردم مح ــرش م نگ
ــزات و  ــاخت ها، تجهي ــت زيرس ــه ظرفي ــه ب توج
ــگاه  ــناخت جاي ــه و ش ــی مدرس ــای ورزش فضاه
واقعــی و اهميــت درس تربيت بدنــی در ذهــن 
ــرا  ــی اســت، زي دانش آمــوزان بســيار مهــم و حيات
اگــر ايــن مســائل شــکل حمايتــی و برانگيزاننــده 
ــف  ــاط ضع ــب نق ــود را در قال ــند، خ ــته باش نداش
ــد  ــای محيطــی نشــان می دهن ــی و تهديده داخل
ــی را  و می تواننــد انگيــزة کاری معلمــان تربيت بدن
ــی  ــه نوع ــد و ب ــرار دهن ــر ق ــدت تحت تأثي ــه ش ب
ــه ای  ــی حرف ــع بالندگ ــد و مان ــرد کنن وی را دلس
ــی  ــم تربيت بدن ــذا الزم اســت کــه معل او شــوند. ل
محيطــی  شــرايط  ايــن  مشــخص  به طــور 
تأثيرگــذار را خــوب بشناســد و ايــن عوامــل را بــه 
ــن  ــد ممک ــا ح ــی ت ــوی برانگيزانندگ ــمت و س س
ســوق دهــد و در پــی فراهــم کــردن يــک محيــط 
غنــی درس تربيت بدنــی برآيــد. از جملــه مــواردی 
ــد و  ــا باش ــه گره گش ــن زمين ــد در اي ــه می توان ک
بسترســازی مناســبی ايجــاد کنــد، وحــدت رويــة 
کاری، هم کالمــی و همدلــی معلمــان تربيت بدنــی 
و  ظـــرفيت ها  از  بهـره گـيـــری  مــدارس،  در 
ــل و  ــانه، تعام ــازی و رس ــط مج ــای محي قابليت ه
ــا معلــم  ارتبــاط تنگاتنــگ و مســتمر خانواده هــا ب
تربيت بدنــی و نهايتــًا برقــراری محيــط يادگيرنــده 
درس  يادگيــری  زمينــة  بسترســازی  بــرای 
ــجام  ــی و انس ــا همدل ــه ب ــت ک ــی اس تربيت بدن
ــودن  ــدا ب ــی و يک ص ــان تربيت بدن ــی معلم تيم
و يــک دل بــودن آن هــا راه و مســير بالندگــی 
ــخص درس  ــدف مش ــه اه ــيدن ب ــه ای و رس حرف
ــناختی و  ــی، ش ــای عاطف ــی در حيطه ه تربيت بدن
مهارتــی توســط ايــن راهبــرد، عملــی خواهــد شــد.
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دكتر محسن حالجي، عضو هيئت علمي گروه آموزش تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان
دكتر عباس بي نياز، عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد واحد قزوين 

عالقة مشترك به رويكردهاي نسبتًا جديد در سنجش و ارزيابي 
تربيت بدني، از يك ســو ريشــه در پژوهش پيرامون فرايند هاي 
ياددهي- يادگيري و ارتقاي يادگيري دانش آموزان و از سوي ديگر، 
ريشــه در كشف رابطة روش هاي گوناگون فهم و اجراي سنجش 
و ارزيابي آموزشــي دارد. همچنيــن، مي توان آن را تغيير  نگاه از 
ســنجش مبتني بر تدريس به سوي سنجش مبتني بر يادگيري 
دانش آموزان دانست. جدول 1 خالصه اي از اين مفاهيم و تعاريف 

را به همراه اشخاصي كه آن ها را معرفي كرده اند، ارائه مي دهد. 

سبك هاي مختلف سنجش و ارزيابي 
تشابهاتي در تعاريف ارائه شده درخصوص انواع سبك هاي سنجش 
و ارزيابي در جدول 1 به چشــم مي خورد كه برگرفته از ظرافت ها 
و نكاتي اســت كه توجه بــه آن ها ضروري اســت. ترجمة التين 
واژة»Assessment« واژة »sitting by« است كه حاكي از انتقال 
احســاس كمك كردن يا همكاري كردن به فرد است تا تفحص و 
كنترل او. اين واژه عمومًا براي فهم و اجراي سنجش و ارزيابي به كار 
مي رود. مفهوم ســنجش و ارزيابي جايگزين، هنوز هم محل بحث 
است. مينتا2 )2003( مي گويد كه هرمن و همكارانش3 )1992( ضمن 
اشاره به تشابهات »سنجش و ارزيابي معتبر« و »سنجش و ارزيابي 
جايگزين« مفاهيم متفاوت آن ها را در نظر مي گيرند. هي4 )2006( 
اين مفاهيم را با مفاهيم »ســنجش و ارزيابي مستمر«،»سنجش و 

 عضو هيئت علمي گروه آموزش تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان
 عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد واحد قزوين 

عالقة مشترك به رويكردهاي نسبتًا جديد در سنجش و ارزيابي 
تربيت بدني، از يك ســو ريشــه در پژوهش پيرامون فرايند هاي 
ياددهي- يادگيري و ارتقاي يادگيري دانش آموزان و از سوي ديگر، 
ريشــه در كشف رابطة روش هاي گوناگون فهم و اجراي سنجش 
و ارزيابي آموزشــي دارد. همچنيــن، مي توان آن را تغيير  نگاه از 
ســنجش مبتني بر تدريس به سوي سنجش مبتني بر يادگيري 
 خالصه اي از اين مفاهيم و تعاريف 

را به همراه اشخاصي كه آن ها را معرفي كرده اند، ارائه مي دهد. 

سبك هاي مختلف سنجش و ارزيابي 
تشابهاتي در تعاريف ارائه شده درخصوص انواع سبك هاي سنجش 
 به چشــم مي خورد كه برگرفته از ظرافت ها 
و نكاتي اســت كه توجه بــه آن ها ضروري اســت. ترجمة التين 
« است كه حاكي از انتقال 
احســاس كمك كردن يا همكاري كردن به فرد است تا تفحص و 
كنترل او. اين واژه عمومًا براي فهم و اجراي سنجش و ارزيابي به كار 
مي رود. مفهوم ســنجش و ارزيابي جايگزين، هنوز هم محل بحث 
( مي گويد كه هرمن و همكارانش3)1992( ضمن 
اشاره به تشابهات »سنجش و ارزيابي معتبر« و »سنجش و ارزيابي 
 )2006( جايگزين« مفاهيم متفاوت آن ها را در نظر مي گيرند. هي4
اين مفاهيم را با مفاهيم »ســنجش و ارزيابي مستمر«،»سنجش و 

رساني اطالع
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جدول1: انواع سنجش و ارزيابي، تعاريف و منابع

منابعتعريف انواع سنجش و ارزيابي

سنجش و ارزيابي مستمر

é فرايند سنجش و ارزيابي با هدف ارتقاي روش هاي ياددهي 
و يادگيري انجام مي شود.

هر نوع فرايند سنجش و ارزيابي كه كمك كند:
1. دانش آموزان بيشتر بياموزند و خطاهاي خود را اصالح 

كنند.
2. معلمان ياد بگيرند عملكرد تدريس خود را اصالح کنند.
3. موضوع يا برنامة آموزشي به بهترين شكل خود، بهبود 

پيدا كند. 
é  هدف اصلي نمره دادن نيست، بلكه كسب اطالعات دربارة 
دانش آموزان، كمك به آن ها در بهبود يادگيري و آموزش به 

معلمان در بهبود فرايند تدريس است.

Brock bamk and Mcgill (1999) 
Lopez- pastor (2006)

سنجش و ارزيابي جايگزين

اين اصطالح به تمامي تكنيك ها و روش هاي سنجشي 
اشاره مي كند كه بر روش هاي سنتي سنجش و ارزيابي )كه 

صرفًا مبتني بر آزمون ها و امتحانات هستد و اساس آن ها 
را نمره دهي تشكيل مي دهد( برتري دارند و داراي ارزش 

تعليم و تربيتي باال هستند.

Hopple (2005) 
Hensley (1997), Melograno (2000)

Mintah (2003), Kirk (2004),
 Hay (2006), Penney (2009)

سنجش و ارزيابي معتبر

é اين اصطالح اشاره به اين حقيقت دارد كه فنون، ابزارها 
و فعاليت هاي سنجش و ارزيابي، آشكارا در يادگيري و 

موقعيت هاي واقعي زندگي، فعاليت ها و بسترهاي عيني 
كاربرد دارند.

Desrosiers et al (1997),
Grehaigne et al (1997),

 Richard (2000), Minath (2003) 
Hay (2006)

)درست و دقيق(

é اين اصطالح اشاره به تعدادي از فنون و ابزارهايي مي كند 
كه امكان سنجش و ارزيابي مهارت ها و شايستگي هاي 

متفاوت در موقعيت هاي بي شمار زندگي واقعي را دارند و نيز 
آن دسته از موقعيت هاي واقعي خارج از كالس درس را كه 
قابل انتقال به كالس درس هستند، مي توان از طريق آن ها 

سنجيد. 

Kirk (2004)
 penmey (2000)

سنجش و ارزيابي جامع
اين اصطالح اشاره دارد به اينكه سنجش و ارزيابي بخشي از 

فرايند ياددهي و يادگيري است و به شكلي يكپارچه در درون 
اين فرايند درمي آميزد 

Desrosicrs, Gnet- Volet(1997), 
Richard (2000) Zhu(2007)

سنجش و ارزيابي 
يادگيري محور

اين اصطالح به سنجش و ارزيابي به عنوان نظام تعليم  و 
تربيتي مي نگرد و بر يادگيري دانش آموز متمركز است. 

زماني كه از سنجش يادگيري محور استفاده مي شود، 
دانش آموزان عملكرد باالتري به دست مي آورند. 

سنجش و ارزيابي براي 
يادگيري 

اين اصطالح گوياي اين نكته است كه سنجش و ارزيابي 
آموزشي آشكارا بايد به جاي تأكيد بر چك كردن و نمره 
دادن به عملكرد دانش آموزان، بر ارتقاي يادگيري آن ها 

به عنوان يك نياز واقعي توجه  كند. 

Evans (2004), casbon )2005(
 Hay )2006(,

Hay and Macdonold 
)2009(, )2011)
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ارزيابي تربيتي« و »ســنجش و ارزيابي كارآمد« مشابه 
مي داند و در يك راستا در نظر مي گيرد. 

مفهوم ســنجش و ارزيابي معتبر )يا دقيق و صحيح( 
براي مقابله با وضعيت هاي سنجش و ارزيابي ساختگي 
)يا مصنوعي( مورد استفاده قرار مي گيرد كه به هيچ وجه 
منعكس كنندة عملكرد يا رفتار فــرد در دنياي واقعي 
نيست. طبق نظر دسروســيرس5 )1997(، سنجش و 

ارزيابي معتبر داراي سه ويژگي  است: 
1. آميخته بــا فرايند ياددهي- يادگيري اســت؛ 2. 
روش هاي ســنجش با دانش آموزان به اشتراك  گذاشته 
مي شود؛ و 3. به سنجش و ارزيابي اهميت داده مي شود. 
ژو6)2007( توضيح مي دهد كه چگونه سنجش و ارزيابي 
معتبر توسعه پيدا كرده است. او اظهار مي دارد كه چنين 
رويكردي به سنجش و ارزيابي گوياي توجه به سنجش 
و ارزيابي آموخته هاي قابل كاربرد در زندگي واقعي است. 
چنين سنجشي نه تنها مشخص مي كند كه كدام دانش 
بايد كســب مي شده، بلكه بيان می کند که چگونه بايد 
دانــش فرا گرفته شــده درك و در زندگي واقعي مورد 
استفاده قرار مي گرفته است. به رغم نظر يكي از محققان، 
نكتة برجسته در سنجش و ارزيابي معتبر، توجه آن به 
استفادة منظم و قاعده مند از سنجش و ارزيابي مستمر 
در فرايند ياددهي- يادگيري است. مينتا )2003( اظهار 
مي كند كه ســنجش و ارزيابي معتبــر، ميان تدريس، 
سنجش و ارزيابي و يادگيري تعامل به وجود مي آورد و 
روابط بين آن ها را تقويت مي كند. همچنين باور بر اين 
اســت كه رويكرد سنجش و ارزيابي معتبر براي هر دو، 
يعني »فرايند« و »نتيجة يادگيري« ارزش قائل مي شود 
و فرصتي را به  منظور ســهيم كــردن دانش آموزان در 
مسئوليت )يا وظيفه( سنجش و ارزيابي فراهم مي سازد. 
پيشينة برنامه هاي تربيت بدني نيوزيلند و استراليا توأم با 
ناآگاهي هاي آموزشي است به طوري كه از دانش آموزان 
در درس تربيت بدنــي آزمون هــاي تئوري در خصوص 
مسائل فرهنگي- اجتماعي، علوم فيزيك زيستي و ساير 
دانش  هاي مرتبط با تربيت بدني و ورزش گرفته مي شد. 
گويي آن ها در حال گذراندن يك درس نظري هستند، 
نــه عملي! بر اين منوال آن ها بايد به جاي ظرفيت هاي 
حركتي و جسماني ظرفيت هاي ذهني و عقالني خود 
را به نمايش بگذارند. چنين اقدامي باعث ايجاد جريان 
پژوهشي شــد كه به دنبال ترسيم آن چيزي است كه 
»سنجش و ارزيابي كيفي تربيت بدني« را تشكيل مي دهد. 
اين گونه شد كه محققان به دنبال ارائة چارچوب نظري 
رفتند كه گوياي يكي از سه ُبعد فعاليت هاي آموزشي در 

مدرسه است، يعني برنامه ريزي، پداگوژي و سنجش 
و ارزيابي )براي نمونــه كار، پني7 و همكارانش 2009 
را ببينيد(. هي و پني )2009( اظهار داشــتند كه درجة 
تأثير و سودمندي ســنجش و ارزيابي از طريق تمركز 
بر سنجش براي يادگيري، سبب مي شود تا تكاليف )يا 
وظايف( معتبر و درست، قضاوت پايا و معتبر و نيز رعايت 

اصول عدالت اجتماعي تجلي پيدا كند. 
دسروسيرس و همكاران )1997( بدين نتيجه رسيدند 
كه سنجش و ارزيابي جامع ارتباط نزديكي با سنجش و 
ارزيابي معتبر دارد، به طوري كه مي توان سنجش و ارزيابي 
معتبر را به عنوان يكي از جلوه ها )خصوصيات( سنجش 
و ارزيابــي جامع در نظر گرفت. نتايج آن ها اهميت دور 
شــدن از »فرهنگ آزمون«8 و نزديك شدن به فرهنگ 
سنجش و ارزيابي را برجسته تر ساخت. فرهنگ آزمون 
عبارت اســت از ترجيح معلم در استفاده از آزمون براي 
رتبه بنــدي/ نمره دهي به دانش و مهارت هاي مورد نياز 
)كه از سوي نظام آموزشي تعيين شده است(. در چنين 
نگاهي معمواًل سنجش و ارزيابي پاياني9 بيشتر استفاده 
مي شود. »فرهنگ سنجش و ارزيابي10« عبارت است از 
عالقة معلم براي تمركز بيشتر و وسيع تر بر سنجش و 
ارزيابي مستمر11، جايي كه سنجش و ارزيابي وسيله اي 
براي كمك به يادگيري دانش آموزان است. بدين ترتيب، 
سنجش و ارزيابي جايگزين، سنجش و ارزيابي پاياني را 
منتفي نمي كند، بلكه بر يادگيري دانش آموزان به عنوان 
يك فرايند بيش از تأكيد بــر رتبه دادن يا امتياز دادن 

به عنوان يك نتيجه/ برون داد اهميت مي دهد. 
ملوگرانو12 )1997( نيز از نياز به ســنجش و ارزيابي 
جامع در تربيت بدني و ارتباط نزديك اين نوع سنجش 
و ارزيابي با سنجش و ارزيابي معتبر، استفاده از كارپوشه 
و پايبنــدي و درگيري دانش آموزان در فرايند ياددهي- 
يادگيــري از طريق تاكتيك هاي خودســنجي حمايت 
كرد. ريچارد )2000( اجراي سنجش و ارزيابي مستمر 
را بخشــي از فراينــد ياددهي- يادگيري دانســت و بر 
توسعة اصول پداگوژيكي در كيفيت سنجش و ارزيابي 
معتبر تأكيد كرد. ســنجش و ارزيابــي براي يادگيري، 
تجلي خاصي از سنجش و ارزيابي مستمر است، چرا كه 
اين گونه ســنجش و ارزيابي، تمركز منحصر به فردي بر 
يادگيري دانش آموزان، بهبود تدريس و فرايند ياددهي- 
يادگيري و نيز تأكيد بر مقاصد سنجش و ارزيابي به عنوان 

ارتقا دهندة فرايند يادگيري دارد. 
اكنون كه با شــمار زياد اصطالحــات توصيف كنندة 
اشكال سنجش و ارزيابي جايگزين در تربيت بدني روبه رو 

گردونة سنجش و 
ارزيابي، شكل ساده اي از 
خود سنجي دانش آموز از 
طريق تشويق او به ثبت 

وقايع و انعكاس آن و نيز 
ترسيم نقشة يادگيري 

مرتبط با تكاليف 
غني شده و سنجش او 

از اهداف از پيش  تعيين 
شده است
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هســتيم، توصية ما اين است كه توافق و سازگاري بين 
اين اصطالحات گوياي ارتباط آن ها با ارزش ها و نيت ها 
در استفاده از آن هاست. برخي از اين اصطالحات از قبيل 
سنجش و ارزيابي براي يادگيري، توصيه ها و تأكيداتي 
بر ارائه بازخورد يا آگاهي از نتيجة اقدامات دانش آموزان 
براي ارتقاي يادگيري دارد، درحالي كه ســاير رويكردها 
همچون سنجش و ارزيابي معتبر، سنجش و ارزيابي براي 
دانش آموزان  را بيــش از نمره دهي صرف مي داند. اين 
اصطالحات در آغاز به ايجاد زباني مشترك كمك مي كند 
تا معلمان، دانش آمــوزان و محققان بتوانند با جزئيات 
مختصر اشكال جايگزين سنجش و ارزيابي را درك كنند. 

در قســمت بعدي در خصوص اينكه چگونه اين اشكال 
ســنجش و ارزيابي در فرايند تربيت مورد استفاده قرار 

مي گيرند، بحث مي شود. 

سنجش و ارزيابي جايگزين در پداگوژي 
تربيت بدني 

مفاهيـم سـنجش و ارزيابـي در اقدامـات پداگوژيكي 
)يـا در بسـتر پداگوژيكـي( بـا يكديگـر ارتبـاط نزديك 
دارنـد. مك فايـل13 )2010( نمونـه اي از ايـن موضـوع 
انجـام داده(  ايرلنـد  )بـا مطالعـه اي كـه دركشـور  را 
نشـان مي دهـد: چارچـوب برنامـة سـنجش و ارزيابـي 
تربيت بدنـي بـا تعـداد متنوعـي از ابزارهـاي سـنجش 
ارزيابـي معتبـر را  )كـه فـرض مي شـود سـنجش و 
يـاري رسـاند( بـراي اسـتفادة معلمـان و دانش آ موزان 
ويـژة سـرفصل هاي درس تربيت بدنـي توليد شـد. كار 
پـروژه بـا درگير كـردن تعـدادي از معلمان در توسـعة 
مـواد قابـل سـنجش، آزمايـش ايـن مـواد در موقعيت 
آن هـا  مجـدد  پااليـش  و  تربيت بدنـي  درس  واقعـي 
براسـاس بازخوردهـاي رسـيده از موقعيـت  ياددهـي- 
يادگيـري صـورت پذيرفـت. پـروژه نيـاز بـه اقدامـات 
معلمـان تربيت بدنـي بـراي ترويـج فرهنـگ يادگيري 
سـنجش  اسـتراتژي هاي  بـراي  تمركـز  و  كالس  در 
و ارزيابـي بـراي يادگيـري و به ويـژه اثـر سـنجش و 
ارزيابـي مسـتمر بـر يادگيـري دانش آمـوزان داشـت. 
ايـن مطالعـه بـه توسـعه و ترويـج تكاليف غني شـده14 
يادگيـري  نمونـة بخصـوص، تجـارب  ايـن  انجاميـد. 
جامـع و پيامدهـاي يادگيـري در يـك محيـط عملـي 
را متجلي سـاخت. تكاليف غني شـدة حركتـي )همراه 
بـا فرايند هـاي شـناختي و روانـي حركتـي درگيـر در 
فعاليت هـاي جسـماني( در رونـد سـنجش و ارزيابـي 

معتبـر تربيت بدنـي مشـاركت مي كننـد. 
ابـزار سـنجش و ارزيابـي مسـتمر مرتبط بـا تكاليف 
غني شـده، از ديدگاه مبتني بر تفسير، يعني مسئوليت 
دانش آمـوزان در برابـر آنچـه آموخته انـد و  چگونگـي 
ارائـة آن، حمايت مي كنـد. گردونة سـنجش و ارزيابي، 
شـكل سـاده اي از خود سـنجي دانش آمـوز از طريـق 
تشـويق او بـه ثبـت وقايع و انعـكاس آن و نيز ترسـيم 
نقشـة يادگيري مرتبط با تكاليف غني شـده و سنجش 
او از اهـداف از پيـش  تعيين شـده اسـت. همچنين اين 
گردونـه هـر نـوع خـأ يادگيـري را از طريـق بازخورد 
در  آن  رفـع  بـراي  دانش آمـوزان  و  مي كنـد  معيـن 
مرحلـة بعـدي يادگيـري اقـدام مي كنند. ايـن مطالعه 
)براسـاس نقـل قـول معلمـان و دانش آمـوزان( نشـان 
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داد كـه تعدادي از پيشـنهاد ها مرتبط با روش شناسـي 
يادگيـري و گردونـة سـنجش و ارزيابي اسـت. معلمان 
و دانش آمـوزان، هـر دو بـر ايـن باور بودنـد كه كيفيت 
يادگيـري دانش آموزان در درس تربيت بدني پيشـرفت 
كرده اسـت. دانش آموزان از اينكه مسـئوليت بيشـتري 
در يادگيـري بـه آن هـا سـپرده شـده اسـت اسـتقبال 
مي كردنـد و معلمان اعتقاد داشـتند كه طرح پرسـش 
ارائـة بازخـورد موجـب افزايـش شـمار دانش آمـوزان 
درگيـر در فراينـد يادگيـري درس تربيت بدنـي شـده 
اسـت. تكاليـف غني شـده به تلفيق مقاصـد و نيت هاي 
و  كـرده  كمـك  درسـي  واحـد  يـك  در  يادگيـري 
دانش آمـوزان را نسـبت بـه انتطـارات خواسـته شـده 
در خصـوص انجـام واحد درسـي هوشـيار كرده اسـت. 
مك فايـل )2010( چنيـن نتيجه گيري كرد كـه تداوم 
تكامـل و پااليـش چارچوب هـا و ابزارهـاي اندازه گيري 
به واسـطة  مـدارس  در  تربيت بدنـي  درس  محتـواي 
تجـارب معلمـان و دانش آموزان و نيز ارزشـيابي چنين 

تجاربـي ضـروري و الزام آور اسـت. 
اوسـلين )1998( ابزار سـنجش و ارزيابي بازي كردن 
را بـراي سـنجش يادگيـري در زمـان بازي توسـعه داد 
و آن را GPAI 15نـام نهـاد. او يـك پروتـكل به منظـور 
سـنجش هفت مشـكل تاكتيكـي در هـر نوع بـازي را 
توسـعه داد. اين مشـكالت تاكتيكي شامل درك و فهم 
تكنيك هـا، ظرفيت حل مشـكالت تكنيكـي و ظرفيت 
انجـام مهـارت درسـت بـراي هـر يـك از موقعيت هاي 
بـازي مي شـود. يافته ها نشـان دادند كـه GPAI براي 
سـنجش و ارزيابـي يادگيري افـراد در بازي هاي تيمي، 
ابزاري روا و معتبر اسـت. نويسـندة اين شـيوه سنجش 
را به عنـوان يـك جايگزين براي آزمون هاي سـنجش و 
ارزيابـي مهارت هـاي ورزشـي در نظر گرفـت، چرا كه با 
زمينـة بازي ها و فهم بازي هاي تيمـي داراي همخواني 
و سـازگاري زيـادي اسـت. بديـن ترتيـب مي تـوان از 
آن به عنـوان ابـزار سـنجش و ارزيابـي جامـع و معتبـر 
 GPAI يـاد كرد. هـاروي و همـكاران16 )2008( ابـزار
را مـورد بازنگـري قـرار دادنـد و پنـج مشـكل مرتبـط 
بـا نمره گـذاري و نظـام ُكدگـذاري را در آن شناسـايي 

كردند. 
 گـرهايگــن17 و همـكاران )1997( ابــزاري به نــام 
TSAP 18 را بـه منظـور سـنجش و ارزيابـي نتايـج 

انفـرادي ورزش هـاي تيمـي همچـون وسـيله اي براي 
سـنجش و ارزيابي مسـتمر در چارچوب مدل سنجش 
و ارزيابـي معتبر )كه مشـاركت و فعاليـت دانش آموزان 
در فراينـد سـنجش را مدنظـر قـرار مي دهـد( توسـعه 
دادنـد. آن هـا روايـي و پايايـي اين ابـزار، به ويـژه روايي 

محيطـي آن را به دقت اندازه گيـري كردند. گام تجربي 
)آزمايشـي( در توسـعة اين ابزار با مشـاركت نمونه اي از 
دانش آمـوزان دورة متوسـطة اول انجـام شـد. طراحـان 
ابـزار  ايـن مـدل، آن را براسـاس دو اصـل به عنـوان 

سـنجش و ارزيابـي جامـع معرفـي مي كنند: 
1. روايـي محيطـي ناشـي از خـود ابـزار و نه عملكرد 

معمـول آن در فراينـد يادگيري؛ 
2. مشـاركت فعال دانش آموزان بـه دليل به كارگيري 

اين ابزار به عنوان »همتا سـنجش«. 
نتايـج گـزارش شـده از ايـن پژوهـش )توسـعة ابـزار 
TSAP( نشـان داد كـه ايـن ابـزار كفايـت الزم بـراي 
سـنجش يادگيـري در بازي هـاي ورزشـي را دارد. ايـن 
ابـزار به طـور ويـژه بـراي آمـوزش مسـتمر و آغازين در 
واحدهـاي درسـي آمـوزش رشـته هاي ورزشـي كاربرد 
دارد. در حالـي كه دانش آموزان مسـئوليت به كارگيري 
ايـن ابـزار را از طريـق فـن »همتا سـنجش« بـر عهده 
دارنـد، براي آن ها بسـيار مهم اسـت كـه درك اوليه اي 
از اسـتفادة مناسـب از چك ليسـت ها را داشـته باشند. 
بديـن طريق، سـنجش و ارزيابـي براي هـر دوي آن ها، 
يعنـي مشـاهده گر و بازيكـن يـك فعاليـت يادگيـري 
خواهـد شـد، زيـرا نتايـج ثبت شـده در چك ليسـت ها 
دانش آمـوزان را بـه اين فكـر وا مـي دارد كه ضعف هاي 
خـود را شناسـايي كننـد و يـاد بگيرنـد كـه چگونـه 
بهبـود  بعـدي  بازي هـاي  در  را  خـود  مهارت هـاي 
بخشـند. طراحـان از ايـن ابـزار به عنوان ابزار سـنجش 
و ارزيابـي معتبـر، جامـع و مسـتمر بـراي سـنجش 
انفـرادي يادگيـري در بازي هـاي تيمـي و نيز تشـويق 
دانش آمـوزان بـه مشـاركت فعـال در فرايند سـنجش 
و ارزيابـي يـاد مي كننـد. پيـرو كار آن هـا، ريچـارد و 
همكارانـش )1999( ايـن نظـام را به عنـوان وسـيله اي 
بـراي سـنجش و ارزيابـي جامـع در ورزش مـدارس 
بـراي  بازي هـا  »آمـوزش  مـدل  بـراي  همچنيـن  و 

يادگيـري«TGFU( 19( توسـعه دادنـد.

نتيجه گيري 
مي تــوان گفت كه برخي پيشــرفت ها در تربيت بدني 
مدارس در خصوص اســتفاده از شــكل هاي متنوعي از 
سنجش و ارزيابي جايگزين رخ داده است. در عمل به ويژه 
در اســتفاده از مدل هاي پداگوژيكي همچون  TGFU و 
تعليم و تربيت ورزش )يا آموزش  ورزش(، انواع متنوعي از 
سنجش و ارزيابي جايگزين به عنوان سبك هاي جديد مورد 
استفاده قرار مي گيرند. تمامي سبك هاي سنجش و ارزيابي 
جايگزين جداي از اصطالحــات و نام هاي آن ها، در واقع 

داراي مقاصد، نيت ها و ارزش هاي مشابهي هستند. 

پي نوشت ها
هنــر  و  علــم  پداگــوژي،  از  منظــور   .1
تعليم و تربيت است، اما چون معناي تقريبي 
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2. Mintah
3. Herman et al
4. Hay
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تربيت بدنی و تغذيه
اهميــت برنامه های درســی تربيت بدنــی و ورزش در تمام 
دوره های تحصيلی به ويژه در مقطع ابتدايی بر هيچ کس پوشيده 
نيست. بيشتر صاحب نظران اعتقاد دارند که 90% اهداف درس 
تربيت بدنی توســط معلمان محقق می شود. يکی از حيطه های 
مهم اهداف درس تربيت بدنی، تغيير و بهبود عادات و رفتارهای 
تغذيه ای دانش آموزان اســت. همچنين از مهم ترين هدف های 
بهداشــتی در سال های اولية زندگی کودک، دستيابی به تغذية 
متعــادل و صحيح اســت. نقش تغذيه در ســالمت و کارايی و 
يادگيری انســان ها و ارتباط آن با توســعة اقتصــادی به اثبات 
رسيده اســت. آموزش عادات مطلوب غذا خوردن و رفتارهای 
صحيح تغذيه ای ســبب ماندگاری اين عادات تا بزرگ ســالی 
می شــود. دوران کودکی، دورة بحرانی از نظــر ايجاد الگوهای 
مناسب رفتارهای تغذيه ای است. رفتارهای تغذيه ای در اين سن 
به طور مســتقيم تحت تأثير خانواده، مدرسه و تعامل کودک به 
محيط زندگی، مدرسه و خانواده اش است. آگاهی اوليا و معلمان 
از نحوة صحيح ايجاد رفتارهای مناسب تغذيه ای تأثير مستقيمی 
بــر کيفيت تغذية کودکان دارد. از آنجــا که درس تربيت بدنی 
به دليل سازگاری با تمايالت و خواسته های دانش آموزان مورد 
عالقة آن هاســت و دانش آموزان بازی و ورزش را دوست دارند 
و معلمان ورزش را دوســت صميمی خــود می دانند، معلمان 
تربيت بدنی در مدارس تأثير زيادی بر شــکل گيری شخصيت و 
رفتار دانش آموزان دارند و لذا می توان از اين پتانسيل برای بهبود 

رفتارهای تغذيه ای دانش آموزان بهره جست. 

سواد تغذيه ای
سواد تغذيه ای مجموعة دانش های فرد در حوزة تغذيه 
و غذاست که به رفتار تغذيه ای او جهت می دهد. در واقع 
نمود ذهنی هر آنچه را که فرد در رفتار تغذيه اش انجام 
می دهد، سواد تغذيه ای می نامند. سواد تغذيه ای مفهومی 
گسترده است که به عقيدة صاحب نظران، تمام رفتارها،  
عملکردها و اميال تغذيه ای را شــامل می شــود. سواد 
تغذيه ای موجب افزايش سالمت و کاهش بيماری های 
ناشی از غذا می شود. سواد تغذيه ای رفتار بالقوة تغذيه ای 
افراد است که در موقعيت های مختلف و در طول دوران 
زندگی به صورت رفتار تغذيه ای نمايان می شــود. سواد 

تغذيه ای مفهومی نوپا در ادبيات پژوهشی جهان است.

نقش آموزش در بهبود سواد تغذيه ای
از آنجا که يکی از عوامل اصلی در نامناسب بودن سبد 
غذايی هر خانوار، توزيع نامناسب آن بين اعضای خانوار، 
عدم شــناخت گروه های غذايی و نياز بدن به هر يک از 
گروه ها و در اولويت قرار دادن بعضی از آن هاست، بنابراين 
نقش آموزش در ارتقای فرهنگ و سواد تغذيه ای جامعه بسيار 
ارزشــمند خواهد بود. با وجود فعاليت های مراکز متعدد در 
زمينة آموزش و سواد غذا و تغذيه ای، اين حوزه به عنوان يکی 

سميه هژبری نژاد
کارشناس ارشد مديريت آموزشی

رساني اطالع
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از نقاط مهم و اثرگذار و در عين حال، نيازمند به اصالح 
و تکميل در نگرش ها و کارکردها شناخته می شود، چرا 
کــه برون دادهای آن يعنی رفتار غذا و تغذيه ای جامعه 
همچنان منطبق بر الگوهای علمی نبوده است. اين امر 
آن گاه اهميت بيشتری می يابد که در نظر داشته باشيم 
جامعة ايران دورة گذار تغذيه ای را در بخشــی از خود 
تجربه می کند و در اين ميان، وجود آموزه های منسجم و 
متناسب با پس زمينه های فرهنگی و سنتی جامعه دارای 
اثرگذاری بااليی در جهــت دادن به رفتارهای تغذيه ای 
جامعه اســت. از عالئم ناکافی بودن و عدم انســجام در 
آموزش ها می توان دوگانگی در نگاه و رفتار مراکز علمی 
و مراکز سياســت گذاری و اجرايــی را در امر مصرف و 
تبليغات کاالهای غذايی مثل روغن های نباتی، تنقالت 

و .... مشاهده کرد.

معلم تربيت بدنی و آموزش تغذيه
معلم تربيت بدنی بايد با برنامة غذايی بهينه آشنا باشد. 
از لحاظ تعريف، برنامة غذايی بهينه برنامه ای است که 
بدون دريافت انرژی اضافی، مواد غذايی الزم برای حفظ 
ترميم و رشــد بافت ها در سنين مختلف را تأمين کند. 
موادی که تغذيه روزانة ما را تشــکيل می دهند به چند 
گروه تقسيم می شوند. هر گروه اعمال حياتی در جهت 
حفظ حيات و توسعة سيستم بدنی را بر عهده دارند که 
نشــانگر ضرورت مصرف هر گــروه از اين مواد در رژيم 
غذايی روزانه اســت. از ســوی ديگر، کاهش مصرف يا 

حذف بعضی از اين گروه ها برای بدن خطرناک است.

محتوای آموزش سواد تغذيه ای
دانش آمــوزان ابتدايی بايد بدانند که شــرط اصلی 
سالمت زيســتن، داشــتن تغذية صحيح است. تغذية 
صحيح يعنی رعايت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه ريزی 
غذايی روزانــه. تعادل به معنای مصرف مقادير کافی از 
مــواد غذايی و تنوع به معنای انواع مختلف مواد غذايی 
در 5 گروه اصلی مواد در هرم غذايی اســت. هرم غذايی 
از 5 گروه اصلی مواد غذايی تشکيل شده است. هر چه 
از باالی هرم به سمت پايين نزديک می شويم حجمی 
که گروه های غذايی به خود اختصاص می دهند بيشتر 
می شود، در نتيجه بايد مقدار مصرف روزانة آن ها بيشتر 
شود. در هر گروه، مواد غذايی دارای ارزش غذايی تقريبًا 
يکسان هستند و می توان از يکی به جای ديگری استفاده 

کرد.
توجه به هرم مواد غذايی در آموزش ســواد تغذيه ای، 
نکته ای کليدی و کارگشاســت. در هرم غذايی طبقة 
پايين هرم غذا نشان دهندة گروه کربوهيدرات هاست که 
معموالً به افراد توصيه می شود 6 تا 11 واحد در روز از آن 
استفاده کنند. در طبقة بعدی اين هرم، گروه سبزيجات 
در ســمت چپ )3 تا 5 واحد در روز( و گروه ميوه ها در 
سمت راست )2 تا 4 واحد در روز( قرار دارد. طبقة ماقبل 
آخر اين هرم از گروه محصوالت لبنی در سمت چپ )2 
تا 3 واحد در روز( و گروه مواد غذايی پروتئينی در سمت 
راست )2 تا 3 واحد در روز( تشکيل شده است. در نهايت، 
باالترين طبقة اين هرم گروه چربی هاست که الزم است 

تا حد ممکن افراد از مصرف آن ها خودداری کنند.

گروه گوشت قرمز، گوشت سفيد، 
ماهی، حبوبات، تخم مرغ و آجيل 

2 تا 3 واحد در روز
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گروه گوشت قرمز، گوشت سفيد، 
ماهی، حبوبات، تخم مرغ و آجيل 

3 تا 3 تا 3 واحد در روز 2

برنامة غذايی بهينه 
برنامه ای است که 

بدون دريافت انرژی 
اضافی، مواد غذايی 

الزم برای حفظ، 
ترميم و رشد بافت ها 
را در سنين مختلف 

تأمين کند

راهنمای جدول/ چربی )طبيعی و افزودنی(/ قند )افزودنی(/ 
اين عالئم نشان دهندة وجود چربی و قند اضافی در مواد غذايی است.

چربی ها، روغن ها و شيرينی ها 
مصرف به مقدار کم

گروه شير، ماست و پنير 2 
تا 3 واحد در روز

گروه سبزيجات 3 
تا 5 واحد در روز

گروه نان، غله، برنج 
تا 11  ماکارونی 6  و 

واحد در روز

گــروه ميوه ها 2 تا 4 
واحد در روز
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نظام تعليم وتربيت و دوران ويروس کوويد 19
جهان گيری کوويــد 19 همة جنبه های فعاليت های 
انسانی را تحت تأثير قرار داد، اما هيچ جنبه ای به اندازة 
موضوع آموزش از اين ويروس متأثر نشده است، به طوری 
که 90٪ جمعيت دانش آموزی جهان را تحت تأثير قرار 
داد و موجب شــد اکثر کشورها به موضوع فراهم آوری 
روش های آموزشی جايگزين فکر کنند تا اطمينان يابند 
که آموزش هرگز متوقف نخواهد شــد. با ذهنيت تداوم 
آموزش، بسياری از کشورها به سمت آموزش از راه دور 
با استفاده از پلت فرم های آنالين و سيستم های يادگيری 

الکترونيکی مختلف هجوم بردند. در ادبيات آموزشــی 
جهان، اصطالح و عبارت »شرايط عادی شدة جديد يا 
شرايط موجود جديد« از ديگر حوزه های مطالعاتی وام 
گرفته شــده و به حالتی اطالق می شود که قباًل عادی 
و »به رسميت شناخته شده« نبوده است، ولی هم اکنون 
در جريان اســت و جايگزين شرايطی می شود که قباًل 
پذيرفته شــده بود و به آن عادت کرده بوديم. بنابراين 
به نظر می رســد نظام آموزشی نيز بايد بتواند با شرايط 
موجود جديد، خود را شناسايی و تعريف کند. به دليل 
چنين تغيير ناگهانی به وجود آمده، بسياری از معلمان 
در اقصي نقاط جهان مجبور به ارائة برنامه های يادگيری 
آنالين بدون تمرين قبلی، آموزش مناســب، حمايت 
و زمان کافی آماده شــدند و در شــرايطی که خود در 
اثر تحميل ابزارهای متنــوع و جديد، دچار درجاتی از 
ســردرگمی شــده بودند، مجبور به ديجيتالی کردن 
محتواهای آموزشــی خود و توليد محتوای متناســب 

جديد شدند.
اگر دانش آموزان در اثر شــرايط فراهم شده مجبور به 
کاهش ميــزان فعاليت بدنی خود شــوند، نگرانی های 
عديــده ای وجود خواهد داشــت: اول اينکه براســاس 
اطالعات و دانش قبــل از کرونا، دانش آموزان اندکی در 
اقصا نقاط جهان به ميزان متناسب با نيازهايشان فعاليت 
بدنی داشتند و کاهش همين ميزان هم می تواند عواقب 
بعدی را در پی داشته باشد و با توجه به ارتباط قوی بين 
رفتارهای حرکتی و سالمت، فعاليت بدنی دانش آموزان 
در دوران کرونا ضروری تر نيز می شــود. دوم اينکه با 
محدود شدن در زندگی خانگی و دوری از فعاليت 
بدنی منظم و مســتمر، خطرات جنبی متعددی از 
جمله کاهش ويتامين D و افزايش پوکی استخوان، چاقی 
و ... شايع می شود. سوم اينکه هر چند برخی از منابع ادعا 
می کنند کودکان آلودگی کمتری به کرونا دارند، اما در 
همين شرايط هم توسعة فعاليت بدنی می تواند به تقويت 
و ايمنی سيستم تنفسی دانش آموزان بينجامد. چهارم 
اينکه با درگيری در فعاليت های متناسب بدنی در اين 
دوران، کودکان مهارت های انطباق پذيری و جامعه پذيری 
در شــرايط خاص را نيز می آموزند. همــة اين موارد و 
بســياری از موارد ناگفتة ديگر نشان می دهد که درس 

تربيت بدنی مدارس چقدر می تواند اهميت داشته باشد.

فرايند تغيير سازمانی
تمايز بين تغيير به شيوة برنامه ريزی شده و بحرانی، روش 
غالب افتراق بين روش های مختلف تغيير سازمانی است. 
فرايندهای عامدانة تغيير، تغييرات برنامه ريزی شده ای 

اگر دانش آموزان در اثر شــرايط فراهم شده مجبور به 
کاهش ميــزان فعاليت بدنی خود شــوند، نگرانی های 
عديــده ای وجود خواهد داشــت: اول اينکه براســاس 
اطالعات و دانش قبــل از کرونا، دانش آموزان اندکی در 
اقصا نقاط جهان به ميزان متناسب با نيازهايشان فعاليت 
بدنی داشتند و کاهش همين ميزان هم می تواند عواقب 
بعدی را در پی داشته باشد و با توجه به ارتباط قوی بين 
رفتارهای حرکتی و سالمت، فعاليت بدنی دانش آموزان 
در دوران کرونا ضروری تر نيز می شــود. دوم اينکه با 

جمله کاهش ويتامين 
و ... شايع می شود. سوم اينکه هر چند برخی از منابع ادعا 
می کنند کودکان آلودگی کمتری به کرونا دارند، اما در 
همين شرايط هم توسعة فعاليت بدنی می تواند به تقويت 
و ايمنی سيستم تنفسی دانش آموزان بينجامد. چهارم 
اينکه با درگيری در فعاليت های متناسب بدنی در اين 
دوران، کودکان مهارت های انطباق پذيری و جامعه پذيری 
در شــرايط خاص را نيز می آموزند. همــة اين موارد و 
بســياری از موارد ناگفتة ديگر نشان می دهد که درس 

تربيت بدنی مدارس چقدر می تواند اهميت داشته باشد.

فرايند تغيير سازمانی
تمايز بين تغيير به شيوة برنامه ريزی شده و بحرانی، روش 
غالب افتراق بين روش های مختلف تغيير سازمانی است. 
فرايندهای عامدانة تغيير، تغييرات برنامه ريزی شده ای 

دكتر ابوالفضل بجانی

رساني اطالع
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هستند که در اســلوب باال به پايين اجرا می شوند. اين 
تغييرات برنامه ريزی شده و مديريت شده هستند و توسط 
اهــداف دقيق تر تغيير که پيــش از فرايند اجرا فرموله 
می شوند، مشخص خواهند شد. تغيير همچنين می تواند 
از طريق يک فرايند بحرانی تر پياده شود. تغييرات بحرانی 
بيشــتر بر مشارکت کارکنان بستگی دارد و از پايين به 
باال هستند. اهداف جزئی تر تغيير در ابتدای فرايند تغيير 
فرموله نمی شــوند، اما در طــول فرايند تغيير به وجود 

می آيند و تکامل می يابند.

جايگاه ورزش و تربيت بدنی در جامعه و مدارس
جامعة ايرانی در مرحلة گذار از ســبک زندگی سنتی 
به جديد است. از اين جهت برخی پديده ها و نهادها که 
از اســتلزامات زندگی جديد هستند هنوز به طور کامل 
شناخته شده نيست و يکی از پديده های مغفول فعاليت 
 بدنی و ورزش است. در زندگی سنتی، بدن به عنوان ابزار 
کار مورد استفاده قرار می گرفت و زندگی روزانه به صورت 
ناخواســته با فعاليــت بدنی عجين بود. امــا با فرايند 
ماشينی شدن و کاهش نقش بدن در زندگی روزمره، نياز 
به فعاليت بدنی مستمر و برنامه ريزی شده افزايش يافت، 
اما چون هنوز انباشت جدی فرهنگی در اين زمينه در 
جامعه بسيار ناچيز است، شاهد هستيم که جامعه از نظر 
مشارکت ورزشی از وضعيت مطلوب فاصلة بسيار دارد. 
با شيوع ويروس کرونا و به ويژه در ايام قرنطينه با تعطيل 
يا تعليق شدن بســياری از فعاليت ها جامعه ناخودآگاه 
متوجه شد که بدن مهم ترين دارايی فردی و اجتماعی 
است و کارکردهای آن غيرقابل تعطيلي است. اين نگرش 
جديد، اهميت ورزش و فعاليت بدنی را از نهان به پردة 
ظهور انداخت. در اين بين از نظر تئوريک، اهميت درس 

تربيت بدنی نيز بيش از پيش آشکار شد.

رويکرد سالمت محور در تربيت بدنی
اگر چه يکــی از محصوالت و اهــداف مهم ورزش و 
فعاليت بدنی »ســالمت و تندرستی« است، اما در ايام 
کرونا تأکيد بيشتری بر اين جنبه شد، در حالی که برخی 
از جنبه های ديگر ورزش کم رنگ تر شــد. اين مسئله و 
احســاس نياز به حفظ و حتی توسعة سالمت بدن در 
شرايط جديد و به ويژه در محيط خانه، مشارکت والدين 
و ديگــر اعضا خانواده را نيز بيــش از پيش برانگيخت. 
همراهی اعضای خانواده با دانش آموزان در انجام تکاليف 
حرکتی و فعاليت های بدنــی می تواند در طوالنی مدت 
بستر فکری و فرهنگی مناسبی را برای توسعة امر فعاليت 

بدنی فراهم سازد.

تمرکززدايی از آموزش و انجام فعاليت های 
ورزشی

شيوة مرسوم انجام فعاليت های بدنی از ديرباز بر مدل 
»مربی ـ ورزشکار« يا »معلم ـ دانش آموز« استوار بود. با 
استقرار شرايط جديد، اين شيوه مورد چالش جدی قرار 
گرفت و با توجه به آموزش غيرحضوری اين مدل خطی 
شکل جديدی به خود گرفت و امکان استفاده از منابع 
آموزشــی عمدتًا مجازی برای يادگيرنده ها فراهم شد. 
همچنين ميزان انتشــار و اشتراک گذاری منابع توسط 
آموزش دهنده ها هم افزايش يافت و عماًل از شرايط »يک 
معلم چند شاگرد« به مدل چندين »مرجع آموزشی و 
دانش آموزان متعدد« تغيير مسير داده شد. اين تغيير به 
نوبة خود نقاط ضعف و قوت متعددی دارد. تنوع منابع 
آموزشی می تواند باعث غنای آموزش و يادگيری شود،  
اما کمبود نظارت نسبت به شــيوة آموزش حضوری و 
همچنين احتمال تعدد در منابع و محتواها بايد به دقت 

مورد نظر قرار گيرد.

ارزشيابی خطی به ارزشيابی مشارکتی
در روش های سنتی ارزشيابی درس تربيت بدنی، معلم 
تربيت بدنی يگانه بازيگر بود، اما در شيوة جديد ارزشيابی، 
معلم از ارزشــياب مســتقيم به ناظر تغيير نقش داد و 
خوداظهاری توسط دانش آموز و نقش های مشارکتی والدين 
به عنوان معلم ياران افزايش يافت. مدل جديد ارزشيابی هر 
چند ناشناخته و حتی عجيب و غريب به نظر می رسد، 
اما يک آرمان جدی بشری را با خود يدک می کشد. اين 
شرايط احتماالً در طوالنی مدت بتواند در ساخت و توسعة 
»اعتماد اجتماعی« و »وجدان فردی و اجتماعی« نقش 
ايفــا کند. همچنين با توجه به افزايش آگاهی خانواده ها 
از روند آموزش و ارزشيابی درس تربيت بدنی، بسترهای 

همه  گيری و توسعة اين درس نيز تقويت می شود.

نتيجه گيری کلی
راه پيشروی نظام آموزشــی اين است که اينترنت و 
فناوری های موجود را بيشــتر مهار کند و از اين به بعد، 
آموزش آنالين بايد با آموزش مدارس يکپارچه شــود. 
شــرايط ويژة درس تربيت بدنی نيز ايجاب می کند که 
اســتراتژی ها و راهکارهای جديد نظری و عملی مورد 
پايش و آزمايش قرار گيــرد تا نه تنها از رکود احتمالی 
در اين حوزه جلوگيری شود، بلکه با توجه به ضرورت و 
اهميت بدن در زندگی روزمرة فردی و اجتماعی، آموزش 
و يادگيری اين درس بيش از پيش شــکوفاتر و توسط 

افراد و نهادهای مختلف درونی سازی  شود.
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با شيوع ويروس 
کرونا و به ويژه در ايام 

قرنطينه با تعطيل يا 
تعليق شدن بسياری 

از فعاليت ها جامعه 
ناخودآگاه متوجه 

شد که بدن مهم ترين 
دارايی فردی و 

اجتماعی است و 
کارکردهای آن غيرقابل 

تعطيلي است
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دکتر محسن وحدانی

توجه به عاليــق، نيازها و توانايی هــای دانش آموزان يکی از 
اصول اساســی در فرايند برنامه ريزی درسی به حساب می آيد. 
دســتمايه قرار دادن نيازها و اقتضائــات بافتی به عنوان مبنای 
طراحی و تدوين برنامه های ويژة مدرســه در برنامه های درسی 
ملی و سراســری امکان پذير نيست و بر اين اساس، برنامة ويژة 
مدرســه )بوم( که بر اساس امکانات، شرايط و اقتضائات مدرسه 
و محيط اجتماعی آن شــکل گرفته، می تواند پاسخ گوی بخش 
ديگری از نياز ها و عاليق دانش آموزان باشد. برنامة ويژة مدرسه 
برنامه ای اســت که با اعتماد به صالحيت و توان مدرسه، مجوز 
برنامه ريزی درسی، اجرا و ارزشيابی حجم معينی از زمان رسمی 
آموزش را به مدرســه واگذار می  کند. اين برنامه هم زمينه ساز 
رشــد حرفه ای در معلمان و کادر مدرسه در فرايند برنامه ريزی 
درســی و طراحی آموزشی خواهد بود و هم  فرصت ها و تجارب  
يادگيری جديد و متنوعی را برای دانش آموزان فراهم می کند. 
برنامة ويژة مدرســه در ســه زمينة اصلی موضوعات آموزشی، 
مهارت آموزشــی و فعاليت های ميدانی سازمان دهی می شود. 
به طور کلی هر برنامه ای که در رشد دانش  آ موزان در ساحت های 
شش گانة رشد و تربيت يعنی رشد اعتقادی و دينی و اخالقی، 
رشــد علمی و فناورانه، رشد سياسی و اجتماعی، رشد هنری و 
زيبايی شناسانه، رشد زيستی و بدنی و رشد اقتصادی و حرفه ای 
و معيشــتی دانش آموزان مؤثر باشد، امکان ورود به برنامه ويژة 
مدرســه را دارد. در ايــن ميان يکی از محورهای اساســی که 
متناســب با نيازهای دانش آ موزان در هر منطقه می تواند باشد، 

حوزة »سالمت و تربيت بدنی« است. 
در اين حوزه عناوين زيــادی را می توان در قالب برنامة ويژة 

مدرسه ارائه داد که در اين مقاله به ذکر دو نمونه می پردازيم: 

دکتر محسن وحدانی

اصول اساســی در فرايند برنامه ريزی درسی به حساب می آيد. 
دســتمايه قرار دادن نيازها و اقتضائــات بافتی به عنوان مبنای 
طراحی و تدوين برنامه های ويژة مدرســه در برنامه های درسی 
ملی و سراســری امکان پذير نيست و بر اين اساس، برنامة ويژة 
مدرســه )بوم( که بر اساس امکانات، شرايط و اقتضائات مدرسه 
و محيط اجتماعی آن شــکل گرفته، می تواند پاسخ گوی بخش 
ديگری از نياز ها و عاليق دانش آموزان باشد. برنامة ويژة مدرسه 
برنامه ای اســت که با اعتماد به صالحيت و توان مدرسه، مجوز 
برنامه ريزی درسی، اجرا و ارزشيابی حجم معينی از زمان رسمی 
آموزش را به مدرســه واگذار می  کند. اين برنامه هم زمينه ساز 
رشــد حرفه ای در معلمان و کادر مدرسه در فرايند برنامه ريزی 
درســی و طراحی آموزشی خواهد بود و هم  فرصت ها و تجارب  
يادگيری جديد و متنوعی را برای دانش آموزان فراهم می کند. 
برنامة ويژة مدرســه در ســه زمينة اصلی موضوعات آموزشی، 
مهارت آموزشــی و فعاليت های ميدانی سازمان دهی می شود. 
به طور کلی هر برنامه ای که در رشد دانش  آ موزان در ساحت های 
شش گانة رشد و تربيت يعنی رشد اعتقادی و دينی و اخالقی، 
رشــد علمی و فناورانه، رشد سياسی و اجتماعی، رشد هنری و 
زيبايی شناسانه، رشد زيستی و بدنی و رشد اقتصادی و حرفه ای 
و معيشــتی دانش آموزان مؤثر باشد، امکان ورود به برنامه ويژة 
مدرســه را دارد. در ايــن ميان يکی از محورهای اساســی که 
متناســب با نيازهای دانش آ موزان در هر منطقه می تواند باشد، 

حوزة »سالمت و تربيت بدنی« است. 

آموزشي
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نمونة شمارة 1
پهلوانی، نه قهرمانیعنوان برنامه

تربيت بدنی و ورزش، بخشــی از ميراث فرهنگی کشــور ماســت و صرف نظر از جنبه های عملی آن، پيشينة منطق برنامه
تاريخی و فرهنگی دارد، به ويژه اينکه برای مبانی علوم انســانی تربيت بدنی و ورزش، بررســی اين پيشــينه 
در آثار ادبی و تربيتی ضروری اســت. آثار تربيتی و اخالقی »تربيت بدنی و ورزش« اگر بيشــتر از پيامدهای 
جســمانی آن نباشــد، کمتر نيســت. امروزه نيز در تربيت بدنی و ورزش، ضرورت تلفيــق اخالق و ورزش از 
مباحث اساســی اين رشته اســت که به طور عملی در مفهوم بازی منصفانه نمود پيدا کرده است، در صورتی 
که مفهوم »پهلوانی« مناسب ترين و ســازنده ترين مفهوم و وسيله برای تبليغ جنبه های تربيتی ورزش است. 
بــه عبارت ديگر، ايــن واژه جامع ترين و کامل ترين مفهــوم برای بيان آرمان تربيت بدنی يا فرد تربيت شــدة 
جسمانی است. تقاضاهای اجتماعی امروز نيز به دنبال همين کارکرد از مفهوم قهرمانی و پهلوانی است. توجه 
به تربيت اخالقی مانند راســت گويی، جوان مردی، خردمندی و پارســايی در فرهنگ اصيل ايرانی- اســالمی 
همواره وجود داشــته اســت. به عبارت ديگر، ايرانيان مرد عمل و خرد و نه مرد ســخن و قيل و قال بودند. 
منش پهلوانی دربرگيرندة ارزش های اخالقی اجتماعی و جســمانی به صورت توأم در کنار ارزش های دينی و 
مذهبی و معنوی  است و دانش آموزان به عنوان آينده  داران فردا بايد ضمن آشنايی با ويژگی ها و مفاهيم مربوط به 
پهلوانی قادر باشند آن ها را در زندگی روزمره به صورت عام و در فعاليت بدنی و ورزش به صورت خاص به کار گيرند. 

دانش آموزان بايد با مفهوم »پهلوانی« آشنا شوند و آن را در سرتاسر زندگی به کار گيرند. اهداف برنامه

مفهوم »پهلوانی« محتوای برنامه 
مهارت به کارگيری راست گويی، اخالق مداری، جوان مردی، پارسايی و فرهنگ پهلوانی در ورزش 

موضوعات پشتيبان در 
برنامة درسی تجويزی 

تربيت بدنی، دين و زندگی، آداب و مهارت های زندگی،  تفکر و سبک زندگی، تاريخ و مطالعات اجتماعی، 
ادبيات فارسی 

حجم زمان و زمان بندی 
اجرا

اين برنامه می تواند به هر سه صورت تجويزی، در ادامة برنامه های تجويزی و به صورت آزاد اجرا شود.

دانش آموزان دورة متوسطة اول گروه مخاطب

پخش گوشه ای از فيلم غالمرضا تختی که دارای آموزه های پهلوانی است. فرصت های يادگيری 
بررسی تاريخ فرهنگ پهلوانی در ادبيات و تاريخ کشور )فعاليت گروهی( 

بررسی ارتباط شاخصه های فرهنگ پهلوانی با منشور و ارزش های المپيک )فعاليت گروهی( 
استخراج نمونه ها و مصداق هايی از فرهنگ پهلوانی در ورزش )پروژة گروهی( و ارائه در قالب نمايش، 

نمايشگاه و ... 
گفت وگوی کالسی در خصوص کارکردهای فرهنگ پهلوانی 

ثبت شاخص ها و مؤلفه های فرهنگ پهلوانی در حين بازی و ورزش در فرم های مخصوص

شرايط اجرا، فضا، منابع، 
و ... 

امکانات برای برگزاری نمايشگاه به صورت فيزيکی يا مجازی 
زيرساخت های فّناوری، مانند اينترنت در خانه و مدرسه برای اجرای پروژه های کالسی

تيمی و متشکل از دانش آموزان در گروه های 2 تا 5 نفرهمجری و ارائه کنندة برنامه

عملکرد مورد انتظار و نحوة 
ارزشيابی

ارزيابی عملکرد دانش آموزان در سطح مدرسه/ خانواده نشان دهندة بهره مندی از مؤلفه های فرهنگ پهلوانی 
در رفتار، باورها و کردار دانش آموزان است. 
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نمونة شمارة 2
مهارت برگزاری رويداد های ورزشیعنوان برنامه

مديريت را »هنر کار کردن با و به وسيلة مردم« تعريف کرده اند. تجربة عينی مهارت ها و شايستگی های منطق برنامه
مديريت از زمانی که دانش آموزان در گروه های کوچک کالسی وظيفة سرگروهی را دارند، شکل می گيرد يا 
ممکن است اين فرصت ها در قالب رهبری يک گروه کوچک در محله يا باشگاه نيز شکل بگيرد. متخصصان 
معتقدند که بخش عمده ای از شايستگی ها و مهارت های مديريتی مانند ارتباطات، سخنوری، رهبری، تفکر، 
تحليل، جسارت، و ... از همان دوران کودکی قابل فراگيری است. مديريت نه فقط در سازمان ها و نهادها و 

شرکت ها، بلکه مهم تر از آن در زندگی فردی و جمعی افراد نقش مؤثری دارد. 
يکی از بسترهای جذاب برای کسب مهارت های مديريتی، رويداد های ورزشی در سطح مدرسه است که 

می توان با طراحی آموزشی مناسب، مهارت ها و شايستگی های آن را در دانش آموزان توسعه داد. اين برنامه 
ضمن اينکه يک برنامة کاماًل مهارتی است، نگاهی تلفيقی نيز به موضوع دارد. انتظار می رود دانش آموزان پس 

از پايان اين برنامه بسياری از شايستگی های مديريتي مانند برنامه ريزی، سازمان دهی، رهبری و ارزيابی را 
تجربه کنند و فرا بگيرند. 

دانش آموزان ضمن آشنايی با مفاهيم و مهارت های مديريت، يک رويداد ورزشی در سطح مدرسه را طراحی اهداف برنامه
و اجرا می کنند. 

مفهوم » مديريت برگزاری رويداد های ورزشی«محتوای برنامه 
مهارت »برنامه ريزی، سازماندهی، هدايت و ارزيابی« يک رويداد ورزشی در سطح مدرسه

موضوعات پشتيبان در 
برنامة درسی تجويزی 

تربيت بدنی، سالمت اجتماعی، آداب و مهارت های زندگی، مديريت

حجم زمان و زمان بندی 
اجرا

اين برنامه می تواند به هر سه صورت تجويزی، در ادامه برنامه های تجويزی و به صورت آزاد اجرا شود.

دانش آموزان دورة متوسطة اول گروه مخاطب

ارائة يک پاورپوينت از موفقيت های مديران در شرکت های بزرگ داخلی و خارجی فرصت های يادگيری 
طرح سؤال  و گفت وگوی کالسی در خصوص »آيا مديريت علم است يا هنر؟«

پروژة گروهی: مهارت های عمومی مورد نياز مديران کدام اند؟ 
بحث گروهی: مديران ورزشی در چه حوزه ها و بخش هايی می توانند ايفای نقش کنند؟: 

پروژة گروهی: برگزاری يک رويداد ورزشی مانند المپيک چگونه صورت می گيرد؟ 
پروژة گروهی: فرايند اجرايی المپياد ورزشی درون مدرسه ای را برای دبيرستان خود طراحی و اجرا کنيد. 

شرايط اجرا، فضا، منابع، 
و ... 

فضايی برای اجرای مسابقات ورزشی 
امکانات و تجهيزات برگزاری مسابقات ورزشی 

منابع مالی با کمک خانواده ها و مدرسه برای اجرای مسابقات و تقدير از برترين ها 
همکاری و مشارکت مديريت مدرسه، معلم تربيت بدنی، خانواده ها و ... 

تيمی و متشکل از دانش آموزان در گروه های مختلفمجری و ارائه کنندة برنامه

عملکرد مورد انتظار و نحوة 
ارزشيابی

ارزيابی عملکرد دانش آموزان در سطح مدرسه/ خانواده نشان دهندة اجرای مطلوب يک رويداد ورزشی در 
سطح مدرسه است. 
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مهسا مرتضاييان
سرگروه آموزشی درس تربيت بدنی، منطقه سرگروه آموزشی درس تربيت بدنی، منطقه 11 تهران

امــروزه در تربيت بدنــی و علــوم ورزشــی، 
استعداديابی و استعدادپروری به دو موضوع مورد 
توجه و مهم تبديل شــده است و از چالش های 
اصلی در حوزة ورزش به حســاب می آيد، زيرا راه 
رسيدن به قلة افتخارات ورزشی از همين مسير 
می گذرد. همچنين پيشــرفت از ســطوح ابتدايی تا نخبه شدن در ورزش، راه بسيار دراز و پرپيچ  و خمی است که 
نياز به اســتعداديابی دقيق و اصولی دارد. به طور کلی ، اســتعداديابی فرايندی اســت که از طريق آن، کودکان و 
نوجوانان ارزيابی می شوند و به شرکت در رشته های مناسب، که اميد موفقيت بيشتری از آن ها می رود، ترغيب و 
تشــويق خواهند شد. ارزيابی های مذکور از طريق برخی آزمون ها و معيارهای استاندارد انجام می پذيرد. ضمنًا در 
تکميل اهداف استعداديابی و استعدادگزينی و جهت توسعة پتانسيل افراد گزينش شده، می توان با کمک مربيان 
مجرب، تمرينات زمان بندی شده، مسابقات منظم، امکانات و ايجاد انگيزش، سبب توسعه و پرورش هر چه بيشتر 

استعدادها شد که اين موضوع »استعدادپروری« ناميده می شود.

رساني اطالع
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اســتعداديابی و اســتعدادپروری در 
آموزش وپرورش

طبق شــواهد موجود برای يافتن ورزشــکاران 
بااســتعداد، به ويــژه در محيــط مدارس کشــور، 
روش های استعداديابی در ورزش با حداکثر سرعت 
مورد اســتفاده قرار نگرفته اســت. هنوز مربيان و 
معلمان تربيت بدنی بســياری وجــود دارند که از 
روش های اســتعداديابی در ورزش به اندازة کافی 
آگاه نيستند. فقدان درک و تسلط بر روش کاوش 
استعدادهای ورزشــی باعث می شود که مربيان يا 
معلمان تربيت بدنی توجه کمتری به استعدادهای 
ورزشی دانش آموزان خود نشان دهند. اين شرايط 
باعث تأخير در پرورش ورزشکاران موفق در کشور 
و در نتيجه ضعف در فرايند استعدادپروری می شود.

از طرفی بيشــتر والدين عالقه دارند تا شــاهد 
پيشــرفت کودکانشــان در ورزش باشند. اين امر 
مستلزم شناسايی استعداد و انتخاب افراد مستعد 
اســت که بايد مهارت های جســمانی و رفتاری 
خاصی را در يک ورزش دارا باشــند و اين موضوع 
يکــی از انتظــارات جامعه از حــوزة تربيت بدنی 
آموزش وپــرورش اســت. به طــور کلــی يکی از 
مأموريت هــای اصلی بخــش تربيت بدنی وزارت 
آموزش وپرورش، شناسايی و هدايت دانش آموزان 
مستعد از طريق فرايندهای استعداديابی عمومی 
و ويــژه و هدايــت و معرفی نخبگان ورزشــی به 
فدراسيون های مربوطه به منظور ارتقای قابليت ها 
و مهارت هــای تخصصی و پرورش اســتعدادهای 
آنان اســت، چرا که آموزش وپــرورش اصلی ترين 
نهاد مجری اســتعداديابی از سنين پايين به شمار 
می رود. ضمنًا اين موضوع که دانش آموزان به ويژه 
دانش آموز مقطع ابتدايی يک سرمايه برای جذب 
ورزشکاران بااستعداد آيندة کشورند، از نکاتی است 

که بايد مدنظر مسئوالن امر قرار گيرد.

اصول استعداديابی
هاولی ســک1 و همکاران، اصول هفت گانه ای را 

برای استعداديابی پيشنهاد کردند:
1. روش هــا و آزمون هايــی که بــه کار گرفته 
می شوند، بايد اعتبار و پايايی الزم را برای شناسايی 

افراد مستعد داشته باشند.
2. در انتخاب افراد بااســتعداد الزم است مراحل 

زير طی شود:

بيشتر والدين عالقه دارند تا شاهد 
پيشرفت کودکانشان در ورزش باشند. 
اين امر مستلزم شناسايی استعداد 
و انتخاب افراد مستعد است که بايد 
مهارت های جسمانی و رفتاری خاصی 
را در يک ورزش دارا باشند و اين 
موضوع يکی از انتظارات جامعه از 
حوزة تربيت بدنی آموزش وپرورش است
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الف( انتخاب اولية افراد بااستعداد در کالس های 
ورزشی مدارس؛

ب( انجام تمرينات عمومی برحســب توانايی ها و 
ويژگی های بدنی و روانی افراد؛

ج( هدايت ورزشکار به سمت يک ورزش تخصصی 
و شروع تمرينات تخصصی؛

د( تعيين و فراهم آوردن امکانات برای اينکه فرد 
به اوج اجرای ورزشی خود برسد.

3. از تخصصی کردن زودهنگام خردساالن در يک 
ورزش بايد خودداری شود و فعاليت در يک گروه از 

ورزش های هم خانواده در اولويت قرار گيرد.
4. استفاده از متغيرهای پايدار ارثی برای ورزشکاران 
مستعد پيشنهاد می شود، ولی به دليل اينکه افراد با 
بهبود وضعيت زندگی و اســتفاده از مربيان مجرب 
و فناوری با سرعت بيشتری پيشرفت می کنند، لذا 
تنها تأکيد بر ويژگی های ارثی برای پيشگويی اجرای 

ورزشی در آينده ناکافی خواهد بود.
5. با توجه به اينکه رســيدن به اوج پيشرفت در 
ورزش هــا نياز به متغيرهــا و عوامل مختلف دارد، 
بنابراين در امر استعداديابی بايد از علوم و متخصصان 
مختلف استفاده شود تا جامعيت استعداديابی فراهم 

شود.
6. در انتخاب و اولويت بندی اســتراتژی ها برای 
استعداديابی الزم اســت در درجة نخست، عوامل 
پايدار غيرقابل جبران )قــد(، در درجة دوم عوامل 
پايدار قابل جبران )سرعت( و در درجة بعدی عوامل 
ناپايدار و قابل جبران )انگيزه( مورد توجه قرار گيرند.

7. افراد مستعد بايد از بين بيشترين افراد ممکن 
انتخاب شوند.

فرايند اســتعداديابی و اســتعدادپروری نيازمند 
شناســايی و انتخاب افراد بااســتعدادی است که 
شــرايط الزم جســمانی، مهارتی و رفتاری برای 
موفقيت در يك ورزش خاص را داشته باشند. اکنون 
کشف و پرورش استعدادها به عنوان رويکردی جدی 
در ورزش قهرمانی و آماده ســازی ورزشکاران برای 
مســابقات بزرگی مانند بازی های المپيک مطرح 
اســت. اما بررســی اجمالی تاريخچة استعداديابی 
ورزشــی در ايران و به ويژه آموزش وپرورش نشــان 
می دهــد که طرح اجرايی جامعــی برای مديريت 
استعداديابی و استعدادپروری در کشور وجود ندارد و 
بسياری از برنامه های استعداديابی به ثمر نمی رسند 
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و بيشتر موفقيت های به دست آمده تاکنون مقطعی 
بوده اســت. لذا توجه هر چه بيشتر به اين موضوع 
در سازمان های مرتبط با اين امر مهم، مانند وزارت 
آموزش وپرورش، امری ضروری و اجتناب ناپذير به 
نظر می رسد که با برنامه ريزی های کارشناسی شده 
محقق خواهد شد. نگاه به کشورهای موفق در زمينة 
ورزش قهرمانی و بررسی روندی که برای رسيدن به 
موفقيت در پيش گرفته اند، می تواند راهگشای خوبی 
برای رسيدن به موفقيت در ورزش باشد. کشورهای 
موفق زيــادی تالش خود را برای اســتعداديابی و 
استعدادپروری به صورت مدون و برنامه ريزی شده بر 
سنين پايين و مدارس متمرکز کرده اند. ضمنًا امروزه 
در برنامه های استعداديابی صحيح و علمی در اين 
کشورها به غير از لحاظ کردن عوامل متعدد و مهم، 
از آزمون های ميدانی و آزمايشــگاهی تخصصی در 
سنين پايين با بهره گيری از متخصصان کارآزموده 
استفاده می شود که به نظر می رسد در کشور ما نيز 

بايد به اين امر مهم توجه شود.

پيشنهادها
ـ توسعة استعداديابی در حوزة ورزش دانش آموزی 
نيازمند وجود چشم اندازی بلندمدت است و به تبع 
توسعه، نياز به برنامه ريزی بلندمدت و جامع و نيز 
اســتفاده از نظرات خبــرگان دارد؛ برنامه ای که با 
توجه به نقاط قوت و ضعف ها و توجه به فرصت ها و 
تهديدهای موجود در مسير دست يابی به چشم انداز 
مطلوب، راهبردها و سياســت های مناســبی را با 
توجه به مؤلفه های مربوطه و توجه داشتن به برنامة 
استعداديابی در کشــورهای توسعه يافته طراحی و 

تبيين کند.
ـ به نظر می رسد مهم ترين خأ موجود در مسير 
توسعة استعداديابی و استعدادپروری در حوزة ورزش 
دانش آموزی، فقدان يک الگوی جامع راهبردی مؤثر 
برای اين موضوعات اســت. به عبارت ديگر، نظامی 
برای استعداديابی و استعدادپروری در حوزة ورزش 
آموزش وپرورش کشور که به صورت علمی و صحيح 

تدوين شده باشد، وجود ندارد.
ـ برای رســيدن به نتايج بهتر و مؤثرتر در حوزة 
ورزش دانش آموزی بايد اقدامات بيشــتری صورت 
گيرد و به تدريج فدراسيون ورزش دانش آموزی بايد 
به يکی از مقتدرترين فدراسيون های کشور به منظور 

استعدادپروری افراد تبديل شود.
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علي اربابي

ورزش، ابــزار پويايــي در مراكــز آموزشــي از جملــه مدارس 
اســت. گســترش نشــاط اجتماعي در مراكز آموزشــي يكي از 
دستورالعمل هايي است كه در صورت اجرا مي تواند كالس درس را 

به محيطي لذت بخش تبديل كند.
يكي از زمينه هاي پرورش كودكان و نوجوانان، برجسته كردن بعد 
ورزشي استعداد آنان است، اما اين سؤال در ذهن ما شكل مي گيرد 
كه چگونه در مدارسي كه امكانات آموزشي محدودي دارد ابزارهاي 
پويايي را در كالس ايجاد كنيم. بدون شــك براي پياده  كردن آن 
بايد زمان بندي مناسب و طرح هاي نو داشته باشيم كه يكي از اين 

طرح ها، طرح »مدرسة پويا« است.

اقدامپژوهي
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روش جمع آوري اطالعات
اگر در مدارس، امكانات الزم براي دانش آموزان فراهم 
شــود بسياري از كمبودهاي ورزشــي و حركتي آن ها 
برطرف خواهد شــد. در اين زمينه الزم است تحرك و 
پويايي در ساعت ورزش به يك راهبردي فراتر از زنگ 
ورزش تبديل شود. در نتيجه الزم است فضاهاي خالي 
مدارس را با امكاناتي كه زمينه را براي بازي و سرگرمي 

در كالس درس فراهم مي كند، پر كنيم.

يافته ها و راهكارها
اين طرح در دو آموزشــگاه مقطــع ابتدايي دخترانة 
نرگس و پســرانة وليعصر )عج( اجرا و بر لزوم اهميت 
تحرك و شــادي تأكيد شد. همان طور كه پيامبر اكرم 

صّلي اهلل عليه و آله و سّلم مي فرمايند:
»بازي كنيد و شــاد باشيد، همانا من ناراحتم كه در 

دين شما خستگي و بي نشاطي ديده شود.«
از جمله اهداف تربيت بدني در دورة ابتدايي مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
1. گرايــش دانش آموزان به رشــد و ارتقاي آمادگي 

جسماني از طريق بازي؛
2. توسعة مهارت هاي حركتي و بنيادي؛

3. افزايش عالقه بين دانش آموزان براي شــركت در 
فعاليت هاي ورزشي؛

4. رعايت اصول بهداشتي و ورزشي؛
5. آشنايي با وضعيت هاي صحيح بدني )نشستن، راه 

رفتن، خوابيدن، ايستادن(.
در اين طرح، طناب كشــي را به شــيوة ديگري براي 
دانش آموزان دختر و پســر اجرا كرديــم و با توجه به 
جديد بودن اين ايده باعث شــادي وصف ناپذيري بين 
دانش آموزان شد. در يك كالس 30 نفري، دانش آموزان 
هم وزن يا تقريبًا نزديك به هــم را جدا و به گروه هاي 
دو نفري تقســيم مي كنيم. دانش آموزاني كه وزن هاي 
مساوي يا نزديك به هم دارند با هم در يك گروه رقابت 
مي كنند. هر رقابت با چهار دانش آموز برگزار مي شــود 
و تيم هــاي برنده در جدول باال مي آيند تا تيم قهرمان 

مشخص شود.

طناب بازي را به شــكل مقابل بــاال درمي آوريم )دو 
تا طناب را از وســط به طور مساوي گره مي زنيم( و از 
دانش آموزان مي خواهيم كه در جاهاي مشــخص قرار 
بگيرند. پشت سر هر دانش آموز يك مخروط با فاصلة 4 
متر بسته به سن آن ها قرار مي دهيم و از دانش آموزان 
مي خواهيم طناب را بدون اينكه از مركز تكان  دهند، در 

دست بگيرند و با صداي سوت، شروع به كشيدن طناب 
كنند. هر كس زودتر به مخروط )با پا( ضربه بزند، برندة 
بازي مي شود. مي توانيم براي بازي قانوني بگذاريم كه 
تا 60 ثانيه كشــش ادامه داشته باشد. چنانچه دو تيم 
مساوي شدند 30 ثانيه استراحت دهيم و سپس دوباره 

رقابت انجام گيرد تا برنده مشخص شود.

نتيجه
 به خاطــر جديــد بودن طرح، شــور و نشــاط بين 
دانش آموزان افزايش يافت. دانش آموزاني كه از چابكي 
و قدرت استقامت بيشتري در عضالت كمربند شانه اي 
برخوردار بودند، در اين طرح موفقيت بيشتري كسب 
كردند. به گفتة دانش آموزان، اين مسابقه را مي توان در 
ايام خاصي از جمله المپيادها برگزار و تمام دانش آموزان 

مدرسه را به شادي دعوت كرد.

پيشنهاد
با ورود به دنياي صنعتي، سبك زندگي و ميزان تحرك 
خانواده ها به كمترين زمان ممكن رسيده است كه اين 
كم تحركي نتيجه اي جز چاقي و نداشتن شور و نشاط 
به همراه ندارد. دوران كودكي دوراني اســت كه فرد در 
آن پر انرژي و تشنة سرگرمي است. كودك در بازي هاي 
گروهي مانند طناب كشي بسياري از نقش هاي اجتماعي 

را مي آموزد.
با برگــزاري مســابقه در مدرســه مي تــوان همة 

دانش آموزان را در اين امر درگير كرد.
اين مسابقه را مي توان بين معلمان و دانش آموزان در 

مناسبت هاي مختلف اجرا كرد.
اجراي اين طرح مي تواند به عنوان يكي از مســابقات 

المپياد درون مدرسه اي مطرح شود.

اگر در مدارس، 
امكانات الزم 

براي دانش آموزان 
فراهم شود 
بسياري از 
كمبودهاي 

ورزشي و حركتي 
آن ها برطرف 

خواهد شد

منابع
1. ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش 

)1389(، صفحة 50
2. رمضاني نژاد، رحيم )1398(، تربيت بدني 

در مدارس.
دفتــر  اجرايــي  دســتورالعمل هاي   .3
تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشــي كتاب 

راهنماي معلم تربيت بدني )1398(.
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مصطفی سهرابلو/ دبير علوم تجربی

بازی راهبردی وردی يغدی، وردی کولدی
اصطــالح »ونردی ِيغدی، وئــردی کولدی« معادل 
»تعقيب و گريز گروهی، تعقيب و گريز فردی« است 
کــه البته اين تعقيب و گريز به هيچ وســيلة خاصی 
نياز ندارد و شامل دست زدن يا گرفتن تعقيب شونده ها 
)شــکارها( هم زمان با يک دســت يا دو دست است. 
اين بــازی جذاب و پرتحرک کــه در اصل يک بازی 
با دو شــکل اجرای مختلف اســت، بازی استراتژيک 
و پرتحرک و گروهی به حســاب می آيد. در ادامه هر 
دو شــکل اصلی اجرای آن و اهداف و قوانين آن ارائه 
می شود که قابل اجرا در محيط منزل و مدرسه، اردو، 

پارک ها و ... است.

اهداف بازی
در ايــن بازی، دو گروه وجود دارد که گروه اول بايد 
در زمــان و محدودة مشــخص اعضای گــروه دوم را 
تعقيب و شــکار کنند و طبيعتًا گروه مقابل هم بايد 
تالش کند تا از دسترس گروه تعقيب کننده دور بماند 

و برندة بازی شوند.
از جمله اهداف اصلی اين بازی عبارت اند از:

1. افزايش ســرعت، چابکــی و عکس العمل اعضای 
گروه ها؛

2. لزوم هماهنگی و مشــارکت با اعضای گروه برای 
برنده شدن؛

3. به کارگيــری حــواس مختلف به ويــژه بينايی و 
شنوايی.

اين بازی برای ســنين دانش آموزان دورة ابتدايی و 
متوسطه مناسب است.

قوانين بازی
1. بــازی از دو گــروه تعقيب کننده )شــکارچی( و 
تعقيب شــونده ها )شکارها( تشــکيل می شود که در 
ابتدای بازی تعقيب کننده معمواًل يک نفر است، ولی 
تعقيب شونده ها چند نفر هستند. در ابتدا بايد محدودة 
بازی و زمان بازی و قوانين بازی مشــخص شوند، زيرا 
در تعيين شــرايط بازی و تعــداد افراد دو گروه نقش 
اساسی دارند. محدودة بازی می تواند داخل مدرسه يا 
پارک و ... باشد که برای همة اعضا مشخص شود، مثاًل 
در شــهر پيرتاج و روستاهای اطراف، يک محله يا دو 
محله روستا به عنوان محدودة بازی مشخص می شوند 
که در صورت خروج از اين محدوده، فرد از بازی خارج 

می شود و بازنده به حساب می آيد.
2. برای مشخص شدن تعقيب کننده و تعقيب شونده ها 
قرعه کشــی انجام می شود تا تعقيب کننده که معمواًل 
يک نفر اســت انتخاب شود و در اين حالت بقيه جزو 
تعقيب شونده ها به حســاب می آيند )البته امکان دارد 
بــا توجه به شــرايط به جای يک نفر، دو يا ســه نفر 

تعقيب کننده انتخاب شوند(.
3. ســپس برای اجرای بازی، تعقيب کننده تا عدد 
خاصی مانند 10 می شــمارد و سپس به تعقيب بقيه 
می پــردازد و در مدت اين شــمارش، بقية افراد بايد 
تالش کنند در محدودة بازی مخفی شــوند يا فاصله 

بگيرند.
4. در ابتدای بازی نحوة امتيازگيری براساس قوانين 
گروه مشــخص می شــود. معمواًل برای کسب امتياز 
بايد تعقيب کننده به تعقيب شــونده ها دست بزند. در 
اين حالت بايد اعضای ديگر حواسشــان جمع باشد تا 
هر لحظه بدانند که تعقيب کننده عوض شــده يا نه و 
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گير نيفتند. پس فقط مخفی شدن در اين بازی کافی 
نيست.

5. تعيين جوايز نيز در ابتــدا به صورت قانون بازی 
توسط همه مشخص می شــود و مورد قبول همگان 

خواهد بود.
در  و  داور  يــک  کوچــک،  محدوده هــای  در   .6
محدوده های بزرگ تر معمواًل بيش از يک داور انتخاب 

می شوند )تصاوير 2 و 3(.

٭
نحوة اجرای بازی »وردی يغدی« و »وردی 

کولدی«
در »وردی کولدی« وقتی تعقيب کننده يکی از افراد 
گروه هدف را می گيرد يا شکار می کند، در آن صورت 
خودش به تعقيب شونده تبديل و آن فرد اول تبديل به 
تعقيب کننده خواهد شد و نقش آن دو عوض می شود 
و اين کار ادامه می يابد تا در زمان مشخص شده کسی 
که هنوز به عنوان تعقيب کننده باقی مانده است، بازنده 

به حساب می آيد.
٭

امــا در »وردی يغــدی«، بــا پيــدا کــردن افراد 
تعقيب شــونده يا گرفتن آن ها توسط تعقيب کننده، 
آن ها هم به جمع تعقيب کننده ها اضافه می شــوند و 
با هم بــه تعقيب بقية افراد می پردازند و اين شــکل 
اجــرا طرفدار بيشــتری دارد. در اين وضعيت اعضای 
گروه بايد حواسشــان جمع باشد و بتوانند همديگر را 
از تعقيب کننده های جديد باخبر کنند. در اين حالت 
برنده، طبق قوانين گروه مشخص می شود. مثاًل فردی 
که در آخر بازی باقی بماند يا در زمان مشخص شــده 
به دست گروه تعقيب کننده نيفتد، برندة بازی است و 
هر چه او برای گــروه مقابل حکم کند بقيه بايد اجرا 

کنند )تصوير 1(.

جمع بندی 
اين بازی جذاب و پرتحرک و اســتراتژيک به صورت 
گروهی انجام می شود و در همه جا به ويژه در مدارس 
و محدوده هايی مثل حياط يا ســالن ورزشــی قابل 

اجراست.
ويژگی های محــدودة بازی و قوانين و زمان و تعداد 
افــراد در اين بــازی دارای انعطاف اســت، بنابراين 
با تغييــرات جزئــی می تواند به شــکلی جذاب تر و 

هيجان انگيزتر در بين دانش آموزان اجرا شود.

 تصوير 1: اجرای بازی وردی يغدی در اطراف مدرسة روستا

 تصوير 2: انتخاب تعقيب کننده با قرعه کشی و نظارت داوربازی

 تصوير 3: اجرای بازی وردی يغدی در داخل حياط مدرسة روستا
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دكتر امين امانی

امــروزه ســواد ســالمت به عنــوان يــک شــاخص مهــم و حياتــی 
در نتايــج و هزينه هــای مراقبت هــای بهداشــتی شــناخته شــده 
و الزمــة نظــام مراقبت هــای بهداشــتی، داشــتن ســواد ســالمت 
باالســت. ســواد ســالمت به طــور گســترده به عنــوان يــک 
تعيين کننــدة ســالمت و يــک اولويــت، در دســتور کار سياســت 
ــودن ســواد  ــی در نظــر گرفتــه می شــود. کــم ب ســالمت همگان
ــای گســترده تر  ــن ســالمت، نابرابری ه ــا ســطح پايي ســالمت ب
ــی1  ــت )وزيک ــراه اس ــالمت هم ــام س ــر نظ ــای باالت و هزينه ه
و همــکاران، 2014(. محققــان ســواد ســالمت را در ســه گــروه 
ــالمت  ــواد س ــردی، س ــه ای/ عملک ــالمت پاي ــواد س ــده، س عم
ــد  ــيم بندی می کنن ــادی تقس ــالمت انتق ــواد س ــی و س ارتباط
کــه بــه ترتيــب شــامل توانايــی در خوانــدن و نوشــتن، توانايــی 
اســتخراج اطالعــات و معانــی از کانال هــای ارتباطــی و در نهايــت 
ــم2  ــت )ناتبي ــی اس ــای زندگ ــرل رويداده ــراد در کنت ــلط اف تس
ــا وجــود تدويــن ســند برنامــة درســی و  و همــکاران، 2000(. ب
اجــرای پــروژة مــدارس مــروج ســالمت در ايــران، جــای طــرح 
ــالمت و  ــوزش س ــن آم ــی عناوي ــور اختصاص ــه به ط ــی ک درس
ــد، در  ــم ده ــوزان تعلي ــه دانش آم باالخــص ســواد ســالمت را ب
ــه  ــد ک ــر چن ــت، ه ــی اس ــی خال ــای درس ــا و کتاب ه برنامه ه
ــی در ســند برنامــة درســی بســيار  محــور ســالمت و تربيت بدن
مــورد توجــه و تأکيــد قــرار گرفتــه اســت )احمــدی و سقاباشــی 
ــواد  ــه س ــرد ک ــان ک ــه بي ــوان اين گون ــی، 1398(. می ت نايين
ســالمت به عنــوان يــک عامــل تأثيرگــذار در برنامه هــای 
ــه  ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــالمت عموم ــدت س بلندم
قــادر اســت دانش آمــوزان را توانمنــد ســازد تــا نقشــی فعــال در 

ارتقــای ســالمت خــود داشــته باشــند. 

چالش های پيش روی سواد سالمت در مدارس
برخــی محققــان، عــدم اعتقــاد و باورمنــدی برخــی از مديــران 
ــود  ــت، کمب ــالمت و بهداش ــوزة س ــای ح ــه برنامه ه ــدارس ب م
ــی   ــالمت، ناهماهنگ ــوزة س ــص در ح ــانی متخص ــروی انس ني
ــه را از  ــات در جامع ــالمت و تعارض ــوزة س ــوازی کاری در ح و م
مهم تريــن چالش هــای ايــن حــوزه بــر می شــمارند. طــرح 
ايــن چالش هــا بيانگــر وجــود کاســتی هايی در برنامه هــای 
ــی از  ــًا برخ ــت. يقين ــدارس اس ــالمت م ــوزة س ــود در ح موج
ــای  ــی و روش ه ــوای آموزش ــه محت ــوط ب ــتی ها مرب ــن کاس اي
آمــوزش آن هاســت و اطــالع از آن هــا نيازمنــد بررســی و تحليــل 

ــت. ــود اس ــای موج برنامه ه
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ــارت  ــک مه ــوان ي ــالمت به عن ــواد س س
زندگــی

ــل  ســواد ســالمت حاصــل تشــريک مســاعی عوام
ــاد  ــا و ابع ــه نگرانی ه ــت، ب ــردی اس ــی و ف اجتماع
ســواد در زمينــة ســالمت می پــردازد و به عنــوان 
شــاخص حياتــی و مهــم در نتايــج و هزينه هــای 
مراقبت هــای بهداشــتی شــناخته شــده اســت )نامــا3 و 
همــکاران،  2011(. در ســال های اخيــر ســواد ســالمت 
ــت  ــده اس ــرح ش ــم مط ــارت مه ــک مه ــوان ي به عن
کــه افــراد بــرای تصميم گيــری مناســب بهداشــتی در 
ــد.  ــاز دارن ــه آن ني ــش رو ب ــوار پي ــای دش موقعيت ه
بهبــود ســواد ســالمت افــراد پيامدهايی چــون افزايش 
توانايــی بالقــوه بــرای اخذ تصميمــات آگاهانــه، کاهش 
خطــرات تهديد کننــدة ســالمت، افزايــش پيشــگيری 
ــت  ــش کيفي ــت، افزاي ــای امني ــای ارتق از بيماری ه
ــه  ــراد را ب ــت از اف ــت مراقب ــش کيفي ــی و افزاي زندگ
ــروه  ــکاران، 2017(. کارگ ــدرد4 و هم ــال دارد )ان دنب
ملــی ســواد و ســالمت در آمريــکا پيشــنهاد می کنــد 
کــه مطالــب ســالمت در ســطح پنجــم نوشــته شــود 
ــت  ــرای 25 درصــد جمعي ــوز ب ــن ســطح هن ــه اي ک
دشــوار اســت. رســانه های غيرچاپــی يکــی از راه هــای 
ــة پيــام ســالمتی بــه کســانی اســت  مؤثــر بــرای ارائ
ــانه ها  ــن رس ــد. اي ــی دارن ــالمتی اندک ــواد س ــه س ک
ــی،  ــای راديوي ــر و نواره ــامل تصاوي ــن اســت ش ممک
ــی  ــه ای تعامل ــا برنامه هــای رايان ــی ي نوارهــای ويدئوي
ــد،  ــی می خوانن ــه به راحت ــرادی ک ــی اف ــند و حت باش
مصــور،  کتاب هــای  مثــل  غيرنوشــتاری  مــواد 
نوارهــای ويدئويــی، نوارهــای صوتــی يــا نمايش هــای 
چندرســانه ای را ترجيــح می دهنــد )طــل و همــکاران، 
ــالمت در  ــوزش س ــای آم ــران، برنامه ه 1391(. در اي
مــدارس اکثــراً بــا روش هــای ســنتی اجــرا می شــوند 
ــة  ــی و مقايس ــای آموزش ــی الگوه ــه معرف ــر ب و کمت
روش هــای آموزشــی می پردازنــد. بهره گيــری درســت 
ــش  ــب افزاي ــی موج ــف آموزش ــای مختل از روش ه
کارايــی و اثربخشــی برنامــه خواهد شــد کــه در نهايت 
ــتر  ــارکت بيش ــرای مش ــران را ب ــدی فراگي رضايتمن

ــد. ــم می کن فراه

راهکارهای ارتقای سواد سالمت
ــه  ــت ک ــخص نيس ــتی مش ــوز به درس ــه هن اگرچ
ــالمتی  ــج س ــر نتاي ــد ب ــه ح ــا چ ــالمت ت ــواد س س
ــدم  ــد ع ــادی مانن ــل زي ــا دالي ــت، ام ــذار اس تأثيرگ
ارائــة آمــوزش يــا برگــزاری دوره هــا و ارائــة بســته های 
آمــوزش ســالمت حاکــی از آن هســتند کــه بســياری 
از نتايــج ناخوشــايند مرتبــط بــا ســالمتی در نتيجــة 
ســواد ســالمت ناکافــی اســت. دوره هــا و کارگاه هــای 
آموزشــی يکــی از راه هــای ايجــاد تعهــد و تخصــص، 
افزايــش دانــش شــغلی، نــوآوری، نوســازی و باالبــردن 
ســطح کارايــی هــر ســازمانی اســت. آموزش وپــرورش 
ــده ای در  ــة عم ــی، وظيف ــادی اجتماع ــوان نه به عن
آمــوزش نســل های جامعه و همچنين رشــد و توســعة 
کشــور دارد. بديهــی اســت که دوره هــای ضمن خدمت 
و کارگاه هــای آموزشــی می تواننــد نقــش اساســی در 
کيفيــت آمــوزش داشــته باشــند. از ايــن رو ضــرورت 
ــی  ــته های آموزش ــا و بس ــا، کارگاه ه ــزاری دوره ه برگ
ســالمت به عنــوان يکــی از عوامــل افزايــش اطالعــات 
بهداشــتی و ســواد ســالمت مراقبــان ســالمت، رابطان 

ــت. ــرح اس ــوزان مط ــت و دانش آم بهداش
برنامه ريزی مناسب، دانش آموزان  با  بايد  همچنين 
سالمت  جامع  خدمات  مراکز  و  پايگاه ها  نقش  با  را 
به عنوان مراکز ارائة خدمات سالمت آشنا کرد تا همة 
شوند.  آگاه  سالمت  اهميت  به  نسبت  دانش آموزان 
کارشناسان  و  مدارس  بين  متقابل  همکاری  بايد 
صحيح  فرهنگ  ارتقای  راستای  در  بهداشت  شبکة 
تغذيه و سالمت توسط آموزش وپرورش شکل گيرد 
و از سوی ديگر، نظارت منظم و دقيق به برنامه های 
کمبودهای  درمان  و  پيشگيری  راستای  در  سالمت 
ميزان  است  الزم  شود.  انجام  دانش آموزان  تغذيه ای 
سالمت  سطح  ارتقاي  در  برنامه ها  اين  اثربخشي 
راهكارهاي  و  گيرد  قرار  ارزيابي  مورد  دانش آموزان 
در  و  شناسايي  آموزشي  برنامه  هاي  كيفيت بخشي 
سالمت  سواد  ارتقاي  كه  چرا  شوند،  ترويج  مدارس 
دانش آموزان و انتقال مقوله هاي مرتبط با سالمت از 
سوي دانش آموزان به درون خانواده و جامعه، باعث 

اجتماعي شدن سالمت خواهد شد.
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اندازه گيري استقامت قلبي _ تنفسي 
(6MWT)  دانش آموزان به كمك آزمون

در اســالم، از تربيت جسم به عنوان وسيله ای 
بــرای تربيت روح قلمداد می شــود. از آنجا که 
سالمتی جســم دانش آموزان ســالمتی نسل 
آينــده را تضميــن می کند، بنابرايــن وزارت 
آموزش و پرورش که متولی اصلی تربيت کودکان 
و نوجوان کشــور است، بايد راهبردهای نوين و 
علمی را برای افزايش نرخ سالمت دانش آموزان 

به کار گيرد. 
توسعة آمادگی جسمانی يکی از اهداف مهم 
درس تربيت بدنــی در مدارس اســت. آمادگی 

جسمانی از دو جزء کلی تشکيل شده است: 
1. فاکتورهــای آمادگی جســمانی مرتبط با 
ســالمتی؛ 2. فاکتورهای آمادگی جســمانی 
مرتبط با حرکت )نمودار1(. با اســتناد به منابع 
علمی، مهم ترين جزء آمادگی جسمانی، که به 
شدت با سالمتی بدنی دانش آموزان ارتباط دارد 

استقامت قلبیـ  تنفسی1  است ]1[. 

آمادگی قلبیـ  تنفســی به توانايی و ظرفيت 
کارکرد دستگاه های قلب، رگ های خونی، خون، 
ريه ها و دستگاه عصبی- عضالنی بدن در انواع 
مختلف فعاليت های بدنی و ورزشی اشاره دارد 
[2[. در حــوزة تربيت بدنی و علوم ورزشــی، 
اســتقامت  قلبی - تنفسی با عبارت تخصصی 
حداکثر اکســيژن مصرفــی )VO2max(2 بيان 
می شود که يک متغير کمی و قابل مقايسه بين 

افراد است.

رساني اطالع

دكتر مجيد جليلی، معلم تربيت بدني استان همدان
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يکــی از مشــکالتی کــه اغلــب معلمــان تربيت بدنــی 
ايــران در هــر ســه دوره ابتدايــی، متوســطة اول و دوم 
بــا آن مواجه انــد، ارزيابــی اســتقامت قلبــی ـ تنفســی 
ــی  ــت  بدن ــی درس تربي ــون پايان ــوزان درآزم دانش آم
ــون  ــه از آزم ــت ک ــادی اس ــال های متم ــت. س اس
540 متــر )آزمــون 600 يــارد( به عنــوان وســيلة 
ــتفاده  ــی اس ــی ـ تنفس ــتقامت قلب ــری اس اندازه گي
ــون  ــن آزم ــه در اي ــه اينک ــا توجــه ب می شــود ]3[. ب
ــن  ــر را در کمتري ــد مســافت 540 مت ــوز باي دانش آم
زمــان ممکــن بــا ســرعت بااليــی بــدود، بنابرايــن اين 
آزمــون اغلــب بــا شــدت بيشــينه انجــام می شــود کــه 
ــا  ــراه دارد ي ــه هم ــن شــرايط، خســتگی شــديد ب اي
احتمــال بــروز مشــکالت قلبــی ـ تنفســی را به ويــژه 
در دانش آمــوزان بــا آمادگــی پاييــن، اضافــه وزن، 
ــی  ــای قلب ــتعد بيماری ه ــوزان مس ــاق و دانش آم چ
ــر،  ــوی ديگ ــد]3[. از س ــش می ده ــی افزاي ـ تنفس
شــدت بــاالی اجــرای آزمــون ورزشــی 540 متــر در 
دانش آمــوزان، اســترس و تــرس از اجــرای آزمــون را 
ــژه  ــوزان به وي ــی از دانش آم ــد و بعض ــاد می کن ايج
ــزه الزم  ــی انگي ــه وزن و چاق ــوزان دارای اضاف دانش آم
ــد و از  ــی را ندارن ــون ورزش ــن آزم ــرای اي ــرای اج ب
ــر،  ــد ]3[. از ســوی ديگ اجــرای آن انصــراف می دهن

متغيــر اندازه گيــری شــده در ايــن آزمــون 540 متــر، 
فقــط زمــان ســپری شــده در ايــن آزمــون اســت کــه 
بــه هيچ وجــه نمی توانــد اطالعــات اختصاصــی و 
دقيــق راجــع بــه کارايــی دســتگاه قلبــی ـ تنفســی 
ارائــه دهــد. متأســفانه گزارش هــای غيررســمی 
ــی  ــی و تنفس ــالت قلب ــروز حم ــز از ب ــدودی ني مح
ـ  قلبــی  بيماری هــای  مســتعد  دانش آمــوزان  در 
عروقــی و تنفســی در آزمــون 540 متــر در مــدارس 
کشــور گــزارش شــده اســت. بنابرايــن، جســت وجوی 
روش هــای جايگزيــن ســاده و قابــل اجــرا در هــر زمان 
و مــکان به ويــژه در زنــگ تربيت بدنــی مــدارس 
ــی  ــرای ارزياب ــران در هــر ســه مقطــع تحصيلــی ب اي
ــروری  ــوزان ض ــی دانش آم ــی ـ تنفس ــتقامت قلب اس
بــه نظــر می رســد. بــا بررســی های علمــی، مطالعــات 
محــدودی راجــع بــه ارزيابــی اعتبــار )روايــی(3 آزمون 
540 متــر در دانش آمــوزان صــورت گرفتــه و اعتبــار 
ــوزان  ــون در دانش آم ــن آزم ــط اي ــا متوس ــف ت ضعي
گــزارش شــده اســت ]11 و 12[. از بيــن آزمون هــای 
ــاده روی  ــه پي ــی 6 دقيق ــون ورزش ــينه، آزم زيربيش
ــی،  ــل ايمن ــه دلي (6MWT: 6 minute walk test) ب
ــن  ــاال در بي ــت ب ــن و مقبولي ــة پايي ــادگی، هزين س
 کــودکان و نوجوانــان، يــک آزمــون ورزشــی رايــج بــه 

آمادگی قلبیـ  تنفسی 
به توانايی و ظرفيت 
کارکرد دستگاه های 

قلب، رگ های خونی، 
خون، ريه ها و دستگاه 

عصبی- عضالنی 
بدن در انواع مختلف 

فعاليت های بدنی و 
ورزشی اشاره دارد

آمادگی جسمانی 

قابليت حرکتی قابليت جسمانی 

استقامت ترکيب بدنی قدرت انعطاف پذيری 

پويا 

پويا 

پويا 

پويا 

ايستا 

ايستا 
ايستا 

ايستا 

هم جنبش 

هم طول هم تنش 

تنفسی عضالنی 

توان تعادلهماهنگی چابکی سرعت 

تغيير مسير 

تغيير شکل 

تغيير شکل و مسير

عمل 

عکس العمل 
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 ،6MWT زيربيشــينه حســاب می آيــد. در آزمــون
ــک مســير  ــوز ي ــه دانش آم ــر مســافتی ک حداکث
20 الــی 30 متــر را به صــورت پيــاده روی در 
مــدت 6 دقيقــه طــی می کنــد، اندازه گيــری 
ــن  ــی  اي ــکل های 1 و 2( ]4[. ويژگ ــود )ش می ش
آزمــون، عــدم دويــدن دانش آمــوزان اســت و 
بنابرايــن اجــرای آزمــون 6MWT بــا شــدت 

ــود.  ــد ب ــراه خواه ــی هم زيربيشــينه و ايمن
ــی  ــی بدن ــرايط آمادگ ــا ش ــوزان ب ــذا دانش آم ل
ــزة الزم  ــاق، انگي ــه وزن و چ ــار، اضاف ــن، بيم پايي
بــرای اجــرای ايــن آزمــون را خواهنــد داشــت ]5[. 
ــتور العمل   ــق دس ــی6MWT طب ــون ورزش آزم
آزمــون انجــام می شــود ]4[. ايــن آزمــون در يــک 
مســير مســتقيم و مســطح در ســالن ورزشــی يــا 
حيــاط مدرســه به طــول 30 متــر قابــل اجراســت. 

ــن  ــه اي ــدت 6 دقيق ــد در م ــوز باي ــر دانش آم ه
مســير را بــه  صــورت رفت و برگشــت به بيشــترين 
ــی  ــواه و ترجيح ــرعت دلخ ــا س ــن ب ــزان ممک مي
پيــاده روی کنــد. معلــم تربيت بدنــی در طــول 
اجــرای آزمــون، هــر دقيقــه يک بار تشــويق ســادة 
ــان  ــا پاي ــده ت ــان باقی مان ــد و زم ــی می کن کالم

ــد.  ــالع می ده ــوزان اط ــه دانش آم ــون را ب آزم
چنديــن مطالعــه، اعتبــار و پايايــی آزمــون 
کرده انــد  تأييــد  دانش آمــوزان  در  را   6MWT
ــون  ــن آزم ــی اي ــر کاراي ــا بيانگ ــج آن ه ــه نتاي ک
ــی در  ــی ـ تنفس ــتقامت قلب ــری اس در اندازه گي
دانش آمــوزان اســت. در جــدول شــمارة 1 نتايــج 
آزمــون 6MWT در دانش آ مــوزان کشــورهای 

مختلــف مشــاهده می شــود. 
در سـال 1396 جليلـی و همـکاران در دانشـگاه 

 شکل2. نمايی از آزمون 6MWT توسط دانش آموزان

)6MWT( شکل1. نمای شماتيک مختصات آزمون 6 دقيقه پياده روی 

از بين آزمون های 
زيربيشينه، 
آزمون ورزشی 6 
دقيقه پياده روی 
 6minute walk(
 )6MWT: test 
به دليل ايمنی، 
سادگی، هزينة 
پايين و مقبوليت 
باال در بين کودکان 
و نوجوانان، يک 
آزمون ورزشی رايج 
به حساب می آيد

مسير
 پياده رودی

1 دور کامل=60 متر

30 متر

نقطه شروع
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بوعلی سـينا در شـهر همـدان يـک مطالعـة گسـترده راجـع بـه آزمـون 
6MWT انجـام دادنـد]6 تـا 10[. نتايـج ايـن مطالعـه حاکی از ايـن بود که 
آزمـون 6MWT اعتبـار بااليـی در اندازه گيـری اسـتقامت قلبـیـ  تنفسـی 
دانش آمـوزان ايـران دارد. بـرای مطالعة بيشـتر راجـع به ايـن مطالعة بومی 
و نحـوة اجـرای صحيـح آزمـون 6 دقيقـه پيـاده روی بـه منابع ايـن مطالعه 

مراجعـه فرماييد ]6 تـا 10[.
ويژگـی  مثبـت ايـن آزمـون کـه پژوهشـگران ايـن مطالعـه در ايـران در 
رونـد اجـرا شـاهد آن بودنـد، ذوق و اشـتياق همـة  دانش آمـوزان بـرای 
شـرکت در ايـن آزمـون بـود. نکتـة قابل توجـه در اجـرای آزمـون اين بود 
کـه دانش آمـوزان بـا ويژگـی  اضافـه وزن، چاقـی و نيـز بيماری هـای ديگر 
عالقه منـد بـه شـرکت در ايـن آزمـون بودنـد و همگـی آن هـا آزمـون را 
تـا انتهـا اجـرا کردنـد. دليـل ايـن امـر را می تـوان در شـدت زيربيشـينة 
آزمـون 6 دقيقـه پيـاده روی تبييـن کـرد. بـه بيان ديگـر از آنجـا که اغلب 
فعاليت هـای روزانـة افـراد در سـطوح زيربيشـينه اجرا می شـود، کاربسـت 
از  واقع بينانه تـری  ارزيابـی  می توانـد  زيربيشـينه  ورزشـی  آزمون هـای 

اسـتقامت قلبـیـ  تنفسـی بچه هـا ارائـه دهـد. 

پی نوشت ها
1.Cardio- Respiratory Fitness
2. Maximal Oxygen Consumption (VO2 peak)
3.Validity
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جدول1: میانگین 6MWT دانش آ موزان سالم در کشورهای مختلف

6MWT ( )
دخترپسر هر دو جنس سن )سال(کشور

58/9±65/3642±65/3680± 16664-7هنگ کنگ 

٭٭88±12582-5بلژیک

55±65608±79626±17618-5سوئیس

54±50694±53707±16700-6تونس

٭٭64±17513-7تایوان

63±75612±70642+18627-3اتریش

٭٭5±11470-4انگلستان

٭٭68±12579-6برزیل

٭58±710٭17-8ایران

٭: گزارش نشده است
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ــاط در  ــرك و نش ــاد تح ــاي ايج ــي از راه ه يك
ــي اســت.  ــه، انجــام ورزش صبحگاه ــراد جامع اف
ــه  ــوان ب از جملــه فوايــد ورزش صبحگاهــي مي ت
ــان  ــح ضرب ــه در صب ــرد ك ــاره ك ــه اش ــن نكت اي
ــد، در  ــش مي ياب ــاز افزاي ــوخت و س ــب و س قل
ــا  ــام كاره ــراي انج ــتري ب ــرژي بيش ــه ان نتيج
ــده و  ــرژي آزادش ــود، ان ــة روز آزاد مي ش در ادام
فعاليــت مغــزي ســاعت ها در طــول روز احســاس 
در  به ويــژه  بــدن  حــرارت  درجــه  مي شــود، 
ــوا در  ــد، ه ــش مي ياب ــال كاه ــرم س ــول گ فص
صبــح پاك تــر اســت و در نتيجــه، روحيــة انســان 
ــي  ــود )جالل ــا آخــر شــب شــاداب تر خواهــد ب ت

فراهانــي، 1389(.
ــر  ــان قش ــوزان و نوجوان ــه دانش آم ــا ك از آنج
ــد و  ــكيل داده ان ــه را تش ــن جامع ــي از اي عظيم
پويايــي و نشــاط و ســالمتي آن هــا تضمين كنندة 
ســالمت روحي-روانــي جامعــة آينــده اســت، لــذا 

در ايــن راســتا ورزش صبحگاهــي مي توانــد 
به عنــوان يكــي از فعاليت هــاي ســازمان يافته 
بــدون نياز بــه امكانات پيشــرفته، فضاي ورزشــي 
ــة  ــا هزين ــي ي ــان طوالن ــاص زم ــز، اختص مجه
هنگفــت در راســتاي اهــداف تربيت بدنــي نقــش 
ــر  ــه از نظ ــوص اينك ــد؛ به خص ــا كن ــي ايف مهم
ــرد و  ــي نمي گي ــت چندان ــان اجــرا وق مــدت زم
ــوان  ــدارس به عن ــة م ــة روزان ــد در برنام مي توان
ــر  ــالوه ب ــود. ع ــده ش ــتمر گنجان ــي مس فعاليت
ــم  ــداد ك ــا تع ــت و ب ــر اس ــي همه گي آن فعاليت
يــا زيــاد مي تــوان بــه  انجــام آن پرداخــت. 
همچنيــن فعاليــت جســماني منظــم ســبب 
ــان  ــن نوجوان ــي در بي ــاي ذهن ــعة فراينده توس
ــي  ــري و تحصيل ــاي يادگي ــود و قابليت ه مي ش
آنــان را بهبــود مي بخشــد و آن هــا را در رســيدن 
ــي و  ــرد )ترمبل ــد ك ــاري خواه ــت ي ــه موفقي ب

همــكاران، 2000(.

مينا خداياري
دبير تربيت بدني شهرستان ساوه

رساني اطالع
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ورزش صبحگاهــي به عنــوان يــك فعاليــت 
منظــم و بســيار كم هزينــه مي توانــد تمــام 
ــد و  ــرار ده ــش ق ــت پوش ــوزان را تح دانش آم
اعتماد به نفــس،  شــادابي،  افزايــش  موجبــات 
ــم  ــان را فراه ــردگي آن ــراب و افس ــش اضط كاه
ســازد. همچنيــن از لحــاظ جســماني بــه تقويــت 
آمادگــي بدنــي آنــان كمــك مي كنــد و مي توانــد 
ــان و  ــي آن ــزة تحصيل ــش انگي ــه و افزاي در روحي
ــوزان  ــي دانش آم ــرفت تحصيل ــع آن پيش ــه تب ب
ــا  ــذا ب ــروي، 1383(. ل ــد باشــد )پي ــر و مفي مؤث
توجــه بــه اينكــه ورزش صبحگاهي نقــش مهمي 
ــن ســالمت جســم و  در نشــاط، شــادابي و تأمي
ــري  ــر ســرعت يادگي ــوزان دارد و ب روح دانش آم
آنــان مؤثــر اســت، مــن بــه دنبــال راه حل هايــي 
هســتم تــا از طريق آن انگيزة مشــاركت ورزشــي 
دانش آمــوزان را در مشــاركت ورزش صبحگاهــي 
افزايــش دهــم، چراكــه ابعــاد ايــن مســئله هــم 

ــس و  ــد تدري ــان فراين ــان در جري ــراي معلم ب
هــم بــراي دانش آمــوزان و والديــن آن هــا مفيــد 
خواهــد بــود. در ايــن راســتا، پژوهــش حاضــر بــا 
ــام  ــوزان در انج ــزة دانش آم ــش انگي ــدف افزاي ه
ورزشــي صبحگاهــي شــكل گرفــت و بــه بررســي 

راه هــاي تحقــق ايــن امــر پرداخــت.

ــا توجــه بــه تحقيقــات انجام شــده در زمينــة  ب
انگيــزة مشــاركت ورزشــي، ايــن راه حل هــا اجــرا 

: شد
ــي:  ــگ ورزش صبحگاه ــتن آهن ــوع داش 1( تن
ــگ  ــد آ هن ــاد چن ــاي ش ــان آ هنگ ه ــدا از مي ابت
ــي  ــگ ورزش صبحگاه ــوان آهن ــا عن ــا كالم ب ب
انتخــاب شــد و بــه صــورت متنــاوب در مراســم 

صبحــگاه پخــش شــد.
2( پخــش آهنــگ حماســي ايــران: بــه منظــور 
آشــنايي دانش آمــوزان بــا ارزش هــا و آرمان هــاي 

ورزش صبحگاهي 
به عنوان يك فعاليت 

منظم و بسيار 
كم هزينه مي تواند 
تمام دانش آموزان 

را تحت پوشش 
قرار دهد و موجبات 

افزايش شادابي، 
اعتماد به نفس، كاهش 
اضطراب و افسردگي 

آنان را فراهم سازد
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ــرام  ــن  احت ــران و همچني ــان اي ــور عزيزم كش
گذاشــتن بــه آن هــا تصميــم گرفتــه شــد 
ــن  ــه اي ــود ك ــش ش ــي پخ ــاي حماس آهنگ ه
آهنگ هــا، »قهرمــان ايرانــي« و »عشــق اهورايــي 

ــود.  ــران« ب ــن، اي م
ــه  ــگ: ب ــا آهن ــگ ب 3( انجــام حــركات هماهن
دليــل اينكــه آهنگ هــاي بــا كالم انتخــاب 
ــه اســتفاده  ــن شــد ك ــر اي ــود، ســعي ب شــده ب
ــگ  ــا آ هن ــگ ب ــك و ... هماهن ــركات ايروبي از ح
باعــث افزايــش تمركــز و توجــه و ايجــاد عالقــه 

شــود. دانش آمــوزان  در 
4( همراهــي كــردن مربــي تربيت بدنــي در 
برنامــة  در  ورزش  معلــم  صبحگاهــي:  ورزش 
ــام  ــه انج ــوزان ب ــا دانش آم ــراه ب ــگاه هم صبح
ــوق  ــور و ش ــه ش ــت ك ــي پرداخ ــركات ورزش ح
ــد  ــث ش ــرد و باع ــاد ك ــا ايج ــادي را در آن ه زي
ــويق  ــي تش ــام ورزش صبحگاه ــه انج ــا ب بچه ه

ــوند. ش
5( اســتفاده از دانش آمــوزان بيشــتر در انجــام 
ورزش صبحگاهــي بــراي ايجــاد ديــد كافــي در تمام 
ــراي انجــام ورزش صبحگاهــي، چهــار  فراگيــران: ب
ــت  ــمت راس ــر در س ــكو، دو نف ــوز روي س دانش آم
و دو نفــر در ســمت چــپ مربــي قــرار گرفتنــد تــا 

ــري داشــته باشــند. ــد بهت ــوزان دي دانش آم
بــا  هماهنــگ  دانش آمــوزان  خوانــدن   )6
آهنگ و ايجـــاد شــور و نشــاط در آن هــا و تخلية 

اينكــه  دليــل  بــه  دانش آمــوزان:  هيجانــات 
ــات  ــي در اوج هيجان ــوزان مقطــع ابتداي دانش آم
ــه  ــد، ب ــل مالحظــه اي دارن ــرژي قاب هســتند و ان
منظــور تخليــة هيجانــات، رفــع خواب آلودگــي و 
افزايــش شــادابي و نشــاط، از آن ها خواســته شــد 
تــا بــا صــداي بلنــد آهنــگ را همخوانــي كننــد.
7( اســتفاده از روبان هــاي ســبز، ســفيد و قرمــز 
)شــبيه پرچــم ايــران( در مراســم صبحگاهــي و 
بســتن آن هــا بــه مــچ دســت دانش آمــوزان: بــه 
ــه  ــرام ب ــه، احت منظــور حفــظ ارزش هــاي جامع
ــن  ــران و همچني ــالمي اي ــوري اس ــم جمه پرچ
افزايــش انگيــزة فراگيــران در اجــراي حــركات از 
روبــان بــه ســه رنــگ پرچــم كشــورمان اســتفاده 
ــت  ــچ دس ــه م ــان را ب ــد روب ــا باي ــد. بچه ه ش
ــا  چپشــان مي بســتند و حــركات را هماهنــگ ب
مربــي انجــام مي دادنــد كــه پايه هــاي اول و دوم 
ــفيد و  ــان س ــارم روب ــوم و چه ــز، س ــان قرم روب

ــان ســبز داشــتند. پنجــم و ششــم روب

8( اســتفاده از توپ هــاي ســبز، ســفيد و قرمــز 
ــوع در  ــاد تن ــراي ايج ــي: ب ــم صبحگاه در مراس
اجــراي ورزش صبحگاهــي و افزايــش انگيــزة 
ــي  ــوزان در اجــراي حــركات، از تو پ هاي دانش آم

بــه رنــگ پرچــم كشــورمان اســتفاده شــد.
بــه شــيوه هاي  دانش آمــوزان  9( چيدمــان 
متفــاوت در برنامــة صبحــگاه: بــا هــدف متنــوع 

ورزش صبحگاهي به عنوان 
يك فعاليت منظم و 
بسيار كم هزينه مي تواند 
تمام دانش آموزان را 
تحت پوشش قرار دهد و 
موجبات افزايش شادابي، 
اعتماد به نفس، كاهش 
اضطراب و افسردگي آنان 
را فراهم سازد
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صبحگاهــي،  ورزش  اجــراي  برنامــة  كــردن 
ــوزان از  ــراي دانش آم ــي ب ــاي متفاوت چيدمان ه
ــر  ــورت اهلل و .... در نظ ــه ص ــتوني، ب ــه س جمل
ــه  ــن برنام ــه اي ــا ب ــة آن ه ــا عالق ــه شــد ت گرفت

ــود. ــتر ش بيش

موضوعــي كــه بــراي خــودم نيــز بســيار جالــب 
توجــه بــود، هماهنگــي دانش آمــوزان بــود. 
يعنــي وقتــي دانش آمــوزان يــك كالس را در 
ــردم و از گروهــي از  ــاط ب ــه حي ســاعت ورزش ب
ــد،  ــرم كنن ــوزان را گ ــتم دانش آم ــا خواس بچه ه
ديــدم متــن آهنــگ ورزش صبحگاهــي را بــا هــم 
مي خواننــد و حــركات را هماهنــگ بــا آن انجــام 
مي دهنــد. ايــن حركــت آن هــا خودجــوش بــود 
ــة اجراشــده در  ــه برنام و حاكــي از عالقه شــان ب

مراســم صبحــگاه بــود.

ــوم  ــه كالس س ــگام ورودم ب ــر، هن ــورد ديگ م
رخ داد. در دبســتاني كــه در ســال تحصيلــي 
ــودم، هنــگام  98- 97 مشــغول خدمــت در آن ب
ورود معلــم بــه كالس، بچه هــا بــه احتــرام معلــم 
ــا  ــا ب ــد. آن ه ــد و شــعري را مي خوانن برمي خيزن
توجــه بــه اينكــه مــن حــركات ورزش صبحگاهي 
ــودم،  ــرده ب ــي ك ــگ طراح ــا آهن ــگ ب را هماهن
خودشــان حركــت دســت را هماهنــگ با شــعري 
ــي  ــد، طراح ــم مي خواندن ــراي ورود معل ــه ب ك
كــرده بودنــد و اجــرا كردنــد كــه بــا ديــدن ايــن 
صحنــه بســيار تعجــب كــردم و از اينكه توانســته 
را  دانش آمــوزان  خالقيــت  و  انگيــزه  بــودم 

ــودم. افزايــش دهــم خرســند ب

ثمــرة اصلــي پرداختــن بــه ورزش صبحگاهــي، 
دســتيابي بــه ســالمت جســماني، روانــي و ايجــاد 
نشــاط و شــادابي در دانش آمــوزان به عنــوان 
ــراي  ــد از اج ــت. بع ــه اس ــي از جامع ــر بزرگ قش
ــت  ــادي از موفقي ــواهد زي ــي ش ورزش صبحگاه

ــا اظهــار  ــن طــرح به دســت آوردم برخــي اولي اي
ــا پخــش آهنــگ »قهرمــان  داشــتند هم زمــان ب
ــران« از  ــن، اي ــي م ــق اهوراي ــا »عش ــي« ي ايران
ــوش  ــورت خودج ــه ص ــان ب ــون، دخترش تلويزي
ايــن حــركات را انجــام مي دهــد. احســاس 
ميــزان  شــدن  كمتــر  از  معلمــان  رضايــت 
كالس،  ســر  در  دانش آمــوزان  خواب آلودگــي 
تمامــي  توســط  صبحگاهــي  ورزش  اجــراي 
دانش آمــوزان، اجــراي خودجــوش آن هــا در 
ســر ســاعت ورزش، هماهنگــي حــركات دســت 
بــا شــعر هنــگام ورود معلــم بــه كالس و شــواهد 
بســيار ديگــر نشــان مي دهــد كــه بــراي افزايــش 
ــاد  ــاي ش ــد از آهنگ ه ــوزان باي ــزة دانش آم انگي
بــا كالم حماســي اســتفاده كــرد كــه عــالوه بــر 
ــراي ورزش  ــوزان از اج ــذت  دانش آم ــش ل افزاي
بــا  صبحگاهــي، آنــان به طــور غيرمســتقيم 
ــوند و  ــنا مي ش ــز آش ــورمان ني ــاي كش آرمان ه
هــر روز صبــح قبــل از كالس آن هــا را يــادآوري 
مي كننــد. همچنيــن اســتفاده از لــوازم مختلف از 
جملــه روبــان، تــوپ و .... باعــث ايجاد تنــوع و در 
نتيجــه افزايــش انگيــزة دانش آمــوزان در اجــراي 
ــودن  ــگ ب ــود. هماهن ــي مي ش ورزش صبحگاه
ــت  ــث تقوي ــگ باع ــا آهن ــي ب ــركات ورزش ح
هماهنگــي قــواي شــنيداري - حركتــي فراگيران 

مي شــود.
بــراي  زيــادي  راه حل هــاي  كلــي  به طــور 
افزايــش انگيــزة دانش آمــوزان بــراي اجــراي 
ورزش صبحگاهــي وجــود دارد كــه در ايــن 
ــد و  ــاره ش ــا اش ــدادي از آن ه ــه تع ــق ب تحقي
بهتــر اســت مديــران و معلمــان ورزش مــدارس 
ــزه  ــش انگي ــراي افزاي ــود ب ــاي موج از راه حل ه
ــي از  ــا ورزش صبحگاه ــد ت ــره ببرن ــا به بچه ه
حالــت تكــراري و يكنواخــت قديمــي بــه حالــت 
ــش  ــث افزاي ــد و باع ــر ياب ــد تغيي ــدرن و جدي م
شـــادابي و نشــاط دانش آمـــوزان و كاهـــش 
ــود. ــالس درس ش ــا در كـ ــواب آلودگي آن ه خـ

هماهنگ بودن حركات ورزشي با آهنگ باعث 
تقويت هماهنگي قواي شنيداريـ  حركتي 

فراگيران مي شود
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جواد هراتي
دبير تربيت بدني گيالن
نعيمه توانا
كارشناس ارشد رفتار حركتي

يادگيري موضوعي حياتي براي انســان است كه او 
را قادر مي ســازد با جنبه هاي محيط سازگار شود و 
در واقع انسان بدون يادگيري، موجودي ساده خواهد 
بــود )اشــميت، 1991(. عوامل خارجــي و داخلي 
متعددي همچون منبــع يادگيري، محيط يادگيري 
)پرسروصدا، آرام( و وضعيت بدني1 )نشسته، ايستاده 
و حيــن حركت( بر ميزان يادگيــري فرد تأثيرگذار 
است )يانگ و همكاران، 2020(. دانش آموزان زمان 
زيادي )حــدود 80 درصد( از دوران مدرســه را در 
كالس درس ســپري مي كنند و تقريبــًا اكثر اوقات 
نيز در وضعيت نشســته هستند )روپش و همكاران، 
2016(. مطالعاتي كه روي دانش آموزان و نيز ربات ها 
صورت گرفته است نشان مي دهد كه وضعيت بدني، 
توانايي فكر كردن، يادگيري و حافظه را تحت تأثير 
قرار مي دهد. براســاس يافته هاي علمي، در وضعيت 
نشسته، دانش آموزان عملكرد بهتري هنگام خواندن، 
يادگيري و تمركز از خود نشــان داده اند. همچنين 
افرادي كه در وضعيت نشسته بودند سريع تر از افراد 
در وضعيت ايستاده يا حين حركت به سؤاالت پاسخ 
دادند كه يكي از داليل احتمالي آن نيازمندي كمتر 

رساني اطالع

به ساير فرايندهاي شناختي در وضعيت نشسته است. 
به عالوه، هنگام ايســتادن، دانش آمــوز بايد عضالت 
خاصي را براي حفظ تعــادل و ثبات بدن به حركت 
درآورد كه باعث مصرف انرژي بيشــتر به ميزان 17 
درصد در مقايســه با وضعيت نشســته مي شود. در 
نتيجه انرژي در دســترس براي مغز كاهش مي يابد، 
فرد سريع تر خسته مي شود و تمركز خود را از دست 
مي دهــد. هنگام راه رفتن نيز مقــداري از توجه فرد 
بايــد به موانع و مســير راه رفتن معطوف شــود كه 
باعث كاهــش توجه و در نهايت يادگيري مي شــود 
)يانگ و همكاران، 2020(. بنابراين هنگام نشســتن 
كارايي دانش آموز در ابعاد مختلف مرتبط با يادگيري 
و عملكرد تحصيلي بيشــتر است. امروزه تحت تأثير 
زندگي ماشــيني، نشستن امري اجتناب ناپذير است، 
اما آيا نحوة نشستن نيز اهميت دارد؟ بله، بسيار مهم 
است. در ادامة مقاله توضيحاتي دربارة اهميت صحيح 

نشستن آورده شده است.
نشســتن نامناســب، عــالوه بر كاهــش ظرفيت 
تنفسي، ايجاد الگوهاي تنفسي نامناسب و اختالالت 
گوارشــي )باقري و همكاران، 2011(، بر ويژگي هاي 
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روان شــناختي فرد نيــز تأثير منفــي دارد. در يك 
مطالعــه، دانش آموزاني كــه در وضعيت هاي بدني 
متمايل به جلو )خم شــدن بيــش از حد ناحيه در 
كمر و ران(، شــل و ول2 يا قوزكرده نشســته بودند، 
اعتمادبه نفس پايين تري داشــتند و بيشتر از افراد با 
وضعيت نشستن مطلوب، پاسخ هاي خود را در جلسة 
امتحــان تغيير دادند )بريتــول و همكاران، 2009(. 
بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه حتي مطلوب ترين 
حالت نشستن اما براي مدت طوالني نيز بسيار مضر 
اســت. بنابراين، افزايش آگاهي دانش آموز و خانوادة 
فرد از شــيوة نشســتن صحيح با هدف پيشــگيري 
از عواقــب منفــي آن در زندگي فــردي و تحصيلي 
بسيار مهم اســت و مانند ســاير مهارت ها نيازمند 
آموزش توســط متخصص حركات اصالحي يا معلم 
تربيت بدني  اســت. باقري و همكاران )2011( نشان 
دادند كــه 57 درصد از دانش آموزان با قوز پشــتي 
)كايفوز( و 43 درصد به صورت شــل و ول )وضعيت 
لم دادن روي صندلي( مي نشينند. از آنجا كه اصالح 
يك مهارت نادرست كه به شكل عادت غلط درامده 
اســت )مانند نشستن نادرست( بســيار سخت تر از 
آموزش يك مهارت جديد اســت )اشميت، 1991(، 
بنابراين همكاري خانواده ها و ســاير دست اندركاران 
مدرســه با معلم ورزش مي تواند نقشــي پررنگ در 
آمــوزش صحيح نشســتن در همان ســال هاي اول 

مدرسه داشته باشد.

يك راهبرد اصالحي ساده و عملكردي
برايتكر )2011( پيشنهاد مي كند كه استراحت هاي 
كوتاه در كالس هم زمان با انجام حركات كششــي و 
تغيير وضعيت از حالت نشســته به ايستاده هر 30 تا 
60 دقيقه باعث افزايش جريان خون و فعاليت پوياي 
عضالني در عضالتي مي شــود كه در وضعيت ساكن 
فشــار زيادي تحمل كرده اند. همچنين تكان دادن 
پاها باعث بهبود وضعيت گردش خون و نيز وضعيت 

قرارگيري لگن مي شود.
از طرفي، نتايج مطالعات نشان مي دهد كه افزايش 
آگاهي دانش آمــوزان مي تواند نقش مهمي در بهبود 

وضعيت بدني و نشستن آنان داشته باشد.
به كارگيــري اين گونه راهبردهاي عملي و ســاده، 
فوايد ســالمتي را براي دانش آمــوز و حتي معلم به 
همراه دارد. اما رسيدن به يك وضعيت بدني مناسب، 
نيازمند آموزش، تمرين بســيار و تالش فعاالنة فرد 

است )ديل، 2010(.

نحوة نشستن صحيح
براســاس توصيه هاي انجمن كايروپركتيك آمريكا 

موارد زير هنگام نشستن رعايت شود:
1. فرد بايد طوري بنشيند كه هر دو كف پا بر روي 

زمين قرار گيرد.
2. ســر و شانه  تا حد امكان به صورت صاف و قائم 

حفظ شود.
3. زانوها در وضعيت 90 درجه و قوس هاي طبيعي 
در ســتون فقرات حفظ شــود، اين كار باعث راست 
شدن مناســب ناحية ســينه اي خواهد شد )قوس 
ناحية كمر هنگام نشســتن با اســتفاده از گرمكن، 

لباس و .... حمايت شود(.
4. وزن بدن به طور مساوي روي هر دو سمت باسن 
توزيع شود. پاها نبايد روي يكديگر قرار گيرند، چون 

باعث برهم خوردن راستاي لگن مي شوند.
5. هنگام برخاســتن به سمت جلو صندلي حركت 
داده شود و پاها صاف شوند. از خم شدن به جلو براي 

برخاستن اجتناب شود.

رايج ترين انواع نشستن سر كالس
طراحی ميز و صندلی اســتاندارد با در نظر گرفتن 
ويژگی های بدنی هر دانش آموز نيازمند زمان، هزينه 

و تخصص است . 
با در نظر گرفتن امکانات موجود در کشور عزيزمان، سه

همكاري 
خانواده ها و ساير 

دست اندركاران 
مدرسه با معلم 
ورزش مي تواند 

نقشي پررنگ در 
آموزش صحيح 

نشستن در همان 
سال هاي اول 

مدرسه داشته 
باشد
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وضعيت رايج نشستن در کالس درس به تصوير کشيده 
شده است. در مقايسه با تصوير اول از سمت چپ )1(؛ تصوير 
وسط )3( و تصوير اول از سمت راست )2( خطر بيشتری در 
ايجاد مشکالت اسکلتی عضالنی مانند کمر درد، گردن درد و 
نيز کاهش ظرفيت تنفسی دارند )اسماعيل زاده و همکاران؛ 
2011(. اميد است هرچه سريعتر به تکنولوژی طراحی ميز 
و صندلی استاندارد و قابل تنظيم براي هر دانش آموز دست 
يابيم، چرا که مهمترين عامل در پيشگيری از اختالالت 
دســتيابی و بکارگيری دانش ارگونومی در طراحی ميز و 

صندلی در مدارس کشور می باشد. 

نتيجه گيري
نتايج ذكر شــده در پژوهش هاي پيشــين پيشنهاد 
مي كند كه وضعيت بدني تأثير چشمگيري بر سالمت 
جسمي و روان شناختي دانش آموز، مثل ميزان يادگيري، 
تمركز، اعتمادبه نفس و ... دارد. نشستن مهم ترين وضعيت 
بدني است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. افزايش آگاهي 
و آموزش صحيح نشســتن به پيشگيري از آسيب هاي 
جسمي و روان شناختي ناشي از نشستن هاي نادرست 
كمك بسياري مي كند كه بايد مورد توجه خانواده ها و 

دست اندركاران مدرسه قرار گيرد.

وضعيت بدني تأثير 
چشمگيري بر سالمت 
جسمي و روان شناختي 
دانش آموز، مثل ميزان 
يادگيري، تمركز، 
اعتمادبه نفس و ... دارد

پي نوشت ها
1. Posture
2. Slouched
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افسانه محمدی

مؤلفان: دکتر عباس حاجی زاده، رضا ابراهيمی دولت آبادی، فريده 
معاضد،  تقوی  فاطمه  منعمی،  فرحناز  باقری،  سارا  دکتر  مختاری، 

معصومه عباس زاده
انتشارات: مؤسسة فرهنگی منادی تربيت، معاونت پرورشی وزارت 

آموزش وپرورش

امروز، با پيشرفت علم و فناوری، گسترش شهرها، زندگی شهرنشينی 
يافته  کاهش  افراد  بدنی  فعاليت  و  تحرک  ميزان  تراکم جمعيت،  و 
است. فقدان تجارب حرکتی مختلف به دليل محدوديت های محيطی، 
می اندازد.  تأخير  به  را  حرکتی  ادراکی ـ  مهارت های  يادگيری  اغلب 
پژوهشگران معتقدند که فعاليت بدنی با سالمت جسم و روان افراد 
سبب  ورزشی  فعاليت  به  پرداختن  که  بدين معنا  است،  ارتباط  در 
تخلية هيجان، برخی از عواطف منفی، تضادها و تعارضات درونی فرد 
می شود و حس اعتمادبه نفس، احترام به خويشتن، احساس شادابی و 
سالمت جسمی در فرد نمايان خواهد شد. همچنين ورزش و فعاليت 
بدنی برنامه ريزی شده سبب تقويت و بهبود عملکرد دستگاه های بدن 
همچون قلب و ريه و بهبود آمادگی جسمانی فرد می شود. ورزش از 
جمله روش های مهم تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی است، زيرا 
شرکت در فعاليت های ورزشی، کودکان و نوجوانان را به هم نزديک 
می کند، راه ها و فرصت های بسياری را برای ماهر شدن در اجتماع 
مختلف  ابعاد  در  را  آموزشی  فرايند  کلی  به طور  و  می آورد  فراهم 
فرصت  مدرسه  دوران  بنابراين  می کند.  ايجاد  اجتماعی  و  فرهنگی 
مناسبی برای مداخله و تشويق دانش آموزان به حرکت و فعاليت بدنی 
است، لذا برای طراحی و اجرای مداخله در راستای افزايش فعاليت 
انجام  بر  مؤثر  فاکتورهای  تعيين  به  نياز  نوجوانان،  و  کودکان  بدنی 
پيشگيری  و  فعال  زندگی  سبک  ارتقای  نتيجه  در  و  بدنی  فعاليت 
مدرسه محيطی  احساس می شود.  گروه سنی  اين  در  بی تحرکی  از 
مناسب برای آموزش زندگی پرتحرک و فعال برای دانش آموزان است، 
کم تحرکی،  از  اجتناب  و  تحرک  به  دانش آموزان  تشويق  با  بايد  لذا 
آشنايی با مفهوم زندگی فعال و عملياتی ساختن آن در زمان و مکان 
مقتضی در راستای تحقق اهداف اصلی آموزش گامی مؤثر برداشته 
شود. به همين دليل، تربيت بدنی بايد به صورت آموزه های نظری و 

عملی در زمينة فوايد فعاليت بدنی مناسب در مدارس تدريس شود. 
همچنين با عنايت به ساحت های تعليم وتربيت در جهت توجه به امور 
زيستی و بدنی، زيبايی شناختی، هنری و اجتماعی و در جهت عملياتی 
ساختن راهکار 14-3 سند تحول بنيادين به منظور اهتمام به طراحی، 
ساخت و تجهيز مناسب نمازخانه، کتابخانه، آزمايشگاه، فضای سبز و 
تعليم وتربيت،تالش  به عنوان محيط  تمام مدارس  در  ورزشی  فضای 

برای داشتن مدارسی پويا در سطح کشور ضروری است.
عباس  دکتر  کوشش  به  که  پويا  مدرسة  آموزشی  راهنمای  کتاب 
سارا  دکتر  مختاری،  فريده  دولت آبادی،  ابراهيمی  رضا  حاجی زاده، 
عباس زاده  معصومه  و  معاضه،  تقوی  فاطمه  منعمی،  فرحناز  باقری، 

نوشته شده در چهار فصل تنظيم شده است.
و  بدنی  فعاليت  اهميت  و  ضرورت  بر  ابتدا  کتاب  اول  فصل  در 
با  اغلب  بازی  آنجا که  از  است.  تأکيد شده  دانش آموزان  برای  بازی 
فعاليت های بدنی همراه است ارتباط نزديکی با رشد و تربيت اندام ها، 
با  دانش آموزان  دارد.  بدنی  آمادگی  و  مناسب  حرکتی  مهارت های 
را قادر  فعاليت های بدنی به مهارت های حرکتی می رسند که آن ها 
می سازد تا از نظر جسمانی، اطمينان، ايمنی و اعتمادبه نفس پيدا کنند 
و به رشد هماهنگ دستگاه ها و اعضای مختلف بدن، تقويت حواس، 
مصرف بهينة نيرو، انرژی و شناخت توانمندی های فکری و بدنی خود 
دست يابند. از طرف ديگر، فعاليت بدنی در قالب بازی، فرصت مناسبی 
را برای رشد اجتماعی افراد فراهم می کند تا رفتارشان را با ديگران 
هماهنگ کنند و چيزی را بپذيرند که شايد با نظرات آن ها متفاوت 
است. دومين مطلبی که در فصل يک به آن پرداخته شده، نقش بازی 
در مدرسه است. بازی در عين حال که وسيلة سرگرمی است، جنبة 
آموزش و سازندگی نيز دارد. دانش آموز با ورود به مدرسه مرحلة مهمی 
از زندگی خود را آغاز می کند. دانش آموزان در بازی به ويژه بازی های 

معرفیکتاب
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مهارت های  می يابند،  دست  جديدی  ذهنی  مفاهيم  به  آموزشی 
بيشتر و بهتری را کسب می کنند، به کمک بازی تجارب ارزنده ای 
به دست می آورند و مطالب آموختنی بدون فشار و با ميل و رغبت 
و متوليان  از معلمان  برخی  به همين دليل،  فرا گرفته می شود. 
تعليم وتربيت معتقدند که هرگونه مطالب درسی را بايد فقط همراه 
با بازی به دانش آموز آموخت و اصواًل بهتر است ساعت های رسمی 
دروس مدارس را به ساعت های بازی های خالق و آموزنده تبديل 
کرد. بازی به اشکال مختلف ظاهر می شود و درواقع از مهم ترين و 
باارزش ترين فعاليت هاست. مدرسة پويا عنوان مطلب ديگری است 
که در فصل اول به آن پرداخته شده است. امروزه طرح مدارس پويا 
در خيلی از کشورها گسترش يافته و با توجه به رويکرد مدرسة پويا 
با جذب مشارکت های برون و درون سازمانی برنامه ريزی ويژه ای 
از  داوطلب،  نيروی  زيادی  تعداد  اين طرح،  است. در  انجام شده 
والدين و معلمان گرفته تا مربيان ورزشی، همگی به منظور ارتقای 
فعاليت  داوطلبانه  شکل  به  کودکان  بين  ورزشی  فعاليت  سطح 
درس  به  کيفيت بخشی  اصل  بر  تأکيد  با  پويا  مدرسة  می کنند. 
تربيت بدنی و فعاليت های فوق برنامة ورزشی، ايجاد فرصت برای 
فعاليت بدنی و نهادينه کردن سبک زندگی فعال در طول عمر از 
از تمام فضا های مدرسه )کالس، راهروها، حياط  طريق استفاده 
مدارس،  کارکنان  )اوليا،  برون سازمانی  و  درون  مشارکت  و   )... و 
داوطلبان، ادارات و ...( برای تمام دانش آموزان، تجربيات خوبی را 
قبل، حين و بعد از مدرسه فراهم می آورد. عوامل مشارکت کننده 
در مدرسة پويا، تجهيزات و محتوای مورد نياز برای انجام فعاليت 
بدنی در مدارس پويا، زمان بندی و برنامه ريزی فعاليت ها به منظور 
رسيدن به 60 دقيقه فعاليت ورزشی روزانه، چگونگی ايجاد يک 
مدرسة پويا، گام های اجرايی برای آماده سازی مدارس پويا توسط 
مديران مدارس و رعايت بهداشت و ايمنی در برنامه های ورزشی 
از عناوين ديگری هستند که در فصل اول به آن ها اشاره و به طور 

مفصل توضيح داده شده است.
فصل دوم اين کتاب به طرح مدرسة پويا اشاره کرده است. با توجه 
به اينکه امروزه متخصصان دريافته اند بازی از جمله عوامل اصلی 
زندگی دانش آموزان است و به عنوان يک عامل انگيزشی وسيله ای 
رو  اين  از  آن هاست،  زندگی  در  فردی  لذت  کسب  برای  مناسب 
شناخت عوامل مؤثر بر رشد مهارت های بنيادی حائز اهميت است و 
فراهم کردن محيط مساعد و همچنين آشنايی با روش های مناسب 
اين روش،  از  استفاده  نوجوانان در  و  آموزش وپرورش کودکان  در 
می تواند نقش بسيار مهمی در پيشرفت تحصيلی، کيفيت زندگی و 
فعاليت های روزمرة آن ها داشته باشد. از سوی ديگر با توجه به زندگی 
آپارتمانی و کمبود فضا برای بازی و فعاليت، توجه به برنامه های 
آموزشی مناسب مانند مهارت های حرکتی قابل اجرا در حداقل فضای 
مدرسه، اين ضرورت را دوچندان کرده است. بر همين اساس، مبنای 
تقسيم بندی مهارت های حرکتی در اين فصل، مهارت های بنيادی 

خواهند بود که به صورت انفرادی يا گروهی قابليت اجرا در حياط، 
راهروها، کالس و ساير فضاهای ورزشی مدرسه را دارند. تجهيزات 
مورد استفاده می تواند ساخته دست اوليای مدرسه، دانش آموزان يا 
اوليای آن ها باشد. در ادامة همين فصل، ابزار و دست سازه ها معرفی و 
تعدادی از نمونه ابزارهای پيشنهادی و قابل تهيه با وسايل ساده و در 
دسترس، ارائه شده است. همچنين نمونه طرح هايی برای ايده پردازی 

به عنوان الگو توضيح داده شده است.
اين  سوم  فصل  عنوان  پويا  مدرسة  در  تربيت بدنی  درس  کالس 
کتاب است. از آنجا که دانش آموزان خردسال که مهارت های ادراکی ـ 
حرکتی مناسب دارند هماهنگی و آمادگی بدنی بهتر، مهارت های 
هوشی قوی تر و خودپندارة مثبت تر دارند و دانش آموزانی که دچار 
فقدان يا کمبود اين مهارت ها هستند اغلب دارای مشکالت هماهنگی، 
پايين تری هستند،  اعتماد به نفس  احساس  و  بدنی ضعيف  آمادگی 
غنی سازی محيط می تواند بر توسعة اين مهارت ها اثرگذار باشد و از 
طريق بازی های حرکتی خالق و درگير شدن در فرايندهای زيربنايی 
حرکت، زمينة رشد الگوهای پايه در کودکان فراهم خواهد شد. کالس 
درس تربيت بدنی در سازة مدرسه با هدف ايجاد يک برنامة منظم و 
هدفمند در جهت رشد مهارت های حرکتی دانش آموزان خردسال در 
دورة اول ابتدايی طراحی می شود. اين کالس به دانش آموزان اجازه 
می دهد تا رفتار حرکتی خود را از طريق فعاليت های ورزشی هدفمند 
و با استفاده از تجهيزات متنوع و ويژه بهبود بخشند. در اين فصل 
همچنين به مشخصات کالس درس تربيت بدنی، پيشنهادهای اجرايی 
کالس درس تربيت بدنی و نمونه وسايل آموزشی در کالس درس 

تربيت بدنی اشاره شده است.
فصل چهارم اين کتاب به اجرای حرکات کششی در کالس پرداخته 
است. با توجه به اينکه دانش آموزان بيشترين زمان خود را در کالس 
درس پشت نيمکت های کالس می گذرانند و پيامد اين بی تحرکی 
و  بازدهی  کاهش  و  قامتی  ساختار  ناهنجاری  ايجاد  است  ممکن 
يادگيری در اواخر ساعات کالس باشد، اجرای چند حرکت ورزشی و 
کششی در رفع خستگی، ايجاد شادی، نشاط، يادگيری بهتر، افزايش 
هوشياری، توجه و پيشگيری از ناهنجاری های ساختار قامتی، تأثير 

بسزايی دارد.
در اين فصل تالش شده است با معرفی حرکات کششی قابل اجرا در 
پشت نيمکت های کالس، با همکاری معلمان و اجرای 2 تا 3 دقيقه ای 
موجبات  کردن  فراهم  عالوه بر  مختلف،  در ساعات  مذکور  حرکات 
تمرکز مجدد و رفع خستگی دانش آموزان، انعطاف پذيری و تحرک 

آنان را در جهت داشتن سبک زندگی سالم تر و فعال تر ارتقا داد.
دسته بندی مطالب، استفاده از تصاوير رنگی مرتبط با توضيحات، 
انجام  ضمن  در  مدارس  در  دانش آموزان  واقعی  تصاوير  از  استفاده 
حرکت، نمونه طرح های قابل اجرا در مدارس، روان بودن و قابل فهم 
بودن توضيحات، جذابيت اين کتاب را دوچندان کرده است. اين کتاب 
برای دانشجويان تربيت بدنی، مربيان و معلمان ورزشی مناسب است.
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  چگونه انگیزش و عملكرد شغلی معلمان 
تربیت بدنی را بهبود بخشیم؟
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