
رشد روانى - حرکتى
با فعالیت بدنى

حركت وســيله اي اســت كه از طريق آن 
تربيت بدنــي و ورزش به اهداف خود نائل 
مي شود. چهار هدف عمده ي تربيت بدني، 
به ويژه در مدارس، شامل تكامل جسماني، 
تكامل شناختي، تكامل عاطفي اجتماعي و 

تكامل رواني- حركتي است. 
فعاليت جسماني منظم و هدفمند اساس 
نيل به اهداف خطير تربيت بدني و ورزش 

است. 
برنامه هــاي تربيت بدني در مــدارس در 
نهادينه شــدن برنامه ي ورزشي منظم در 
زندگي دانش آموزان تأثير بسزايي خواهند 
داشــت، چرا كه عادات رفتاري در سنين 
كودكي شكل مي گيرند و مدرسه به عنوان 
مرجع، نقش تعيين كننــده اي در اين باره 

دارد. 
لذا الزم است هر يك از معلمان به نوبه ي 
خود با كاركردهاي تربيت بدني در مدارس 
و آثار كوتاه و بلند مدت آن آشــنا شوند و 

نقش خود را در اين زمينه ايفا كنند. 

رشد و توسعه ي جسماني
هدف از رشد و توسعه ي جسماني كسب 
آمادگي جسماني، سالمت و تندرستي، و 
توانايي مقاومت در برابر خســتگي است. 
فعاليت بدني كار تغذيه ي اندام ها را بهبود 
مي بخشــد و باعث مي شــود فرد با صرف 
انرژي كمتر مــدت طوالني تري كار كند. 
تحقق اين هدف باعث فعال تر شدن فرد، 
اجراي بهتر مهارت ها و ســالم تر بودن او 
خواهد شد كه چنين حالتي براي داشتن 
زندگي ســالم و مفيد ضروري اســت. در 
تحقــق اين هدف، بــر مفاهيمي از قبيل 
افزايــش قدرت و تــوان عضالني، افزايش 
انعطاف پذيري، ســرعت، چابكي و ســاير 

عوامل آمادگي جسماني تأكيد مي شود. 

رشد و توسعه ي شناختي و 
تفسیري 

رشد و توسعه ي تفسيري شامل معلومات، 
درك و تشــخيص ارزش هايي است كه با 

فعاليت بدني منظم و آمادگي جسماني مطلوب مي تواند سالمت فرد را ارتقا 
بخشد، به پيشگيري از بيماري  كمك كند و يا بخشي از درمان بيماري باشد. 

امروزه مجموعه عالئمي به نام »مرِگ نشسته« تعريف شده اند كه عالئم مربوط 
به زندگي بي تحرك را نشان مي دهند. از جمله ي اين عالئم عضالت ضعيف، 

پوكي استخوان، نبود تعادل متابوليك )قند و چربي خون باال، فشار خون باال(، 
آمادگي قلبي و عروقي پايين، و افسردگي هستند. چاقي و اضافه وزن نيز يكي 

ديگر از معضالت جامعه ي ايراني به ويژه كودكان است كه مي تواند در شيوع 
بيماري هاي غيرواگير نقش زيادي داشته باشد. شيوع چاقي و بيماري هاي 

غيرواگير در درازمدت مي تواند هر كشوري را با بحران هاي جدي روبه رو سازد 
و هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيمي را در بر داشته باشد. بهترين راه براي 

كاهش چنين صدماتي، آموزش سبك زندگي فعال به دانش آموزان است. 

زهرا تسليمي

سالمت

دكتراي مديريت ورزشي

اجراي فعاليت هاي جسماني همراه است. 
در واقــع، درك و تشــخيص بــه موقع و 
قضاوت هاي بجا، در پرتو رشد و توسعه ي 
اين بعد حاصل مي شود. اين هدف زماني 
تحقق مي يابد كه فرد اطالعات مربوط به 
بــدن را به كار گيرد و به اهميت تمرينات 
ورزشي، رژيم غذايي خوب، ارزش سالمت 
و تندرستي و عادات خوب پي برده باشد. 
همچنين، توســعه و رشد شناختي شامل 
آگاهي از معلومات بهداشتي، پيشگيري از 
بيماري ها، قوانين و مقررات ورزشي و فنون 
و روش هاي مربوط به آن هاســت. فعاليت 
بدني منظم و تغذيه ي سالم، عالوه بر اثرات 
فيزيولوژيك مثبت، به بهبود هوش، رشد 
ذهني و تعميق يادگيري نيز كمك مي كند. 

رشد و توسعه ي اجتماعي و عاطفي 
منظور و هدف رشد و توسعه ي اجتماعي- 
عاطفي، سازگاري فرد با خود و با ديگران 
و با ارزش هاي جامعه است. تربيت حركتي 
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و ورزش از طريــق برنامه ها و فعاليت هاي 
متنوع مي تواند بســتر خوبــي براي بروز، 
تمرين، اصالح، تغيير و تقويت توانايي هاي 
بالقوه ي عاطفــي و اجتماعي دانش آموزان 
فراهم كند. دانش آموزان، ضمن شــركت 
در فعاليت هاي ورزشي، با مفاهيمي مثل 
اخــالق خوب، احترام به پيشكســوت ها، 
رعايت انصاف و عدالت در داوري و قضاوت، 
حس همــكاري در امــور زندگي و حس 
رهبري و مسئوليت پذيري آشنا مي شوند. 

اهداف اخالقي و معنوي را مي توان بخشي 
از اهداف فردي و اجتماعي تلقي كرد. اين 
اهداف مانند اهداف اجتماعي و عاطفي، با 
اهداف عمومي تعليم و تربيت ارتباط بسيار 
نزديكي دارنــد. دانش آموزان با شــركت 
در فعاليت هــاي ورزشــي مي توانند اين 
ارزش ها را تمرين كنند، چرا كه كالس هاي 
تربيت بدني بستر مناسبي را براي نمايش و 
عرضه ي عملي ارزش هايي مانند دوستي، 
احترام متقابل، تحمل شكست، فداكاري و 

غيره فراهم مي كنند و تمرين عملي چنين 
مهارت هايي در درازمدت مي تواند از بروز 
بسياري از آسيب هاي اجتماعي پيشگيري 

كند. 

رشد و توسعه ي 
رواني- حرکتي

منظور از رشــد و توسعه ي 
روانــي- حركتــي، تبحــر 

و كارايــي فــرد در اجــراي 
است.  جســماني  فعاليت هاي 

به عبارت ديگر، توسعه ي رواني- 
حركتي به معني پرهيز از حركات 

اضافــي و بيهــوده در اجراي 
انجام  و  ورزشي  مهارت هاي 
حركات با اســتادي، تبحر، 
زيبايي و ظرافت و با صرف 
انــرژي ممكن در  حداقل 
مرحله ي اجراســت. توسعه 

و رشد عصبي- عضالني براي 

اجراي حركات بدني بسيار ضروري است. 
زيرا هر چه كنترل سيستم عصبي بر حركات 
افزايش يابد، به همان نسبت حركات زائد 
و غيرضروري كاهش و هماهنگي و مهارت 
افزايش مي يابد. بنابراين، در راستاي تحقق 
اين هــدف، دانش آموزان با شــركت در 
فعاليت هاي ورزشي و انجام تمرينات بدني 
قادر خواهند بود حركات را با دقت، ظرافت، 

موزون و هماهنگ انجام دهند. 
 بــا توجه بــه آنچــه ذكر شــد، يكي از 
مهم تريــن وظايف مديــران و معلمان در 
مدرسه، بستر ســازي و برنامه ريزي براي 
افزايش ميــزان تحرك بدني دانش آموزان 
در راستاي نيل به اهداف پيش بيني شده 
اســت. قطعًا هفته اي يك جلســه كالس 
درس تربيت بدنــي در مدرســه نمي تواند 
چشــم اندازهاي پيش بيني شده را محقق 
سازد. اما معلمان خالق و توانمند مي توانند 
با برنامه هاي مكمل و تلفيق ساير درس ها 
بــا تربيت بدني، بــراي افزايــش تحرك 

دانش آموزان فرصت سازي كنند.
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