
تاریـخ در تقویـم خـود، روز شـمارهایی دارد کـه 
حکایـت از تاریخـی زنـده و پویـا دارد. از جاودانـه 
روزهـای تاریخـی یکـی اول مهـر مـاه اسـت کـه 
بـا خـود نشـاط آموزشـی بـه همـراه مـی آورد. در 
آموزش وپـرورش پویـا، آموزه هـای علمـی در کنـار 
روش هـای تربیتـی و پـرورش اخـاق حسـنه بـا 
نشـاط و سـرور، یک جـا جمع می شـوند و افـراد را 
بـرای یـک سـبک زندگـی خوش بینانـه و امیـدوار 
بـه آینـده پـرورش می دهنـد. در افکار کسـانی که 
در  مؤثـر  تنهـا  نـه  سـازمانی  را  آموزش وپـرورش 
تعلیم وتربیت، بلکه سازمانی تأثیرگذار در گسترش 
روز  آغازیـن  در  می داننـد،  اندیشـه ورزی  روحیـة 

مهرمـاه جشـنی ذاتـی برپـا می شـود که:
نوبــت وصــل لقاست، نوبت ُحسن بقاست
نوبت لطف و عطاست، بحر صفا در صفاست
مــوج عطـا شد پدیــد، غــرش دریا رسید

ُصبــح سعادت دمید، ُصبح چه،  نور خداست
همـة کسـانی کـه امـروز بالیده انـد و در جامعـة 
خـود کسـانی اند راهگشـا و اثربخـش در خدمـات 
اجتماعی، ضمیرشـان پر اسـت از خاطرات روزهای 
خوش دوران دبسـتان و دبیرسـتان. آن ها نخستین 
آموزه هـای مقاومـت در برابر ُتنـد بادهای اجتماعی 
را آن جاهـا آموخته انـد، آن هـا نخسـتین بارقه های 
صبـر و بردبـاری در برابـر مشـکات و چاره جویـی 
بـرای پشـت سـر نهـادن آن هـا را در نیمکت هـای 
چوبـی مـدارس و گاه در کنـار بخاری های نفتی پر 
از دود فراگرفته انـد و بـاز نیـز در همـان مکان های 
می شـود  چگونـه  آموختنـد  خاک آلـود  و  نمـور 
آرزوهـای بلنـدی برای سـازندگی داشـته باشـند و 
برای رسـیدن به ایـن رؤیا با کوششـی پایان ناپذیر، 
روشـمندی علمی را پیشـة خود سـازند و اکنون با 

کامیابـی و توانمندی جامعة خود را می  سـازند و به 
می برند. پیـش 

مهـر،  مـاه  روزهـای  نخسـتین  تردیـد،  بـدون 
مهربانـی را به دانش آموزان عطـا می کند تا درکنار 
توانایی هـای فکـری، احسـاس عمیقـی بیابنـد که 
فقـط بـا خوشـرویی می تـوان کنـدوکاو کـرد و بـا 
عشـق بـه خوبی، بنیـان نیکی را در جان افشـاند و 

آن را رمـز بقـا کرد.
چـرا، چو ذره، نیـاید به رقــص هر صـوفـی
ـَدش ز زوال در آفـتــاب بقـــا، تــا رهــانـَ
چنان لطافت و خوبی و حسن و جان بخشی
کسـی از و بشکیبد، زهـی شقــا و ضــال

و از ایـن روسـت که نهـال آموزش در دل عشـق 
ورزیدن به همنوع به بلوغ می رسـد و رَسـش خود 
را مدیـون ماه مهر )مـاه مهربانی( می داند. ماه  مهر، 
مـاه رهـا شـدن از دام صیاد جهل و خرافات اسـت 
و درود بـه پهنـة دانـش و معرفـت کـه همگـی را 
شـخصیتی ناقد در او بـه امانت می گـذارد )معلم(.

چگونه بر َنَپرد جـان، چـو از جنـاب َجال
ِخطاب َلطف چو شکر به جان رسد که تعال
در آب چـون َنَجهــد زود ماهی از ُخشـکی

چـو باِنگ موج به گوشش رسد ز بحــر زالل
چرا ز صیــد نپــرد بـه سـوی ُسلطــان بـاز
چـو بشنود خبــر »اِْرجعی« ز طبــل و ُدوال

سـال  دیگـر  ماه هـای  از  را  مهـر  مـاه  آنچـه  و 
متمایـز می کنـد، همیـن نشـاط آفرینی در حـوزة 
اندیشـه ورزی اسـت کـه جامعـة آموزش کشـور را 
یکپارچـه تحت تأثیـر قـرار می دهد. در ایـن ماه به 
جـز میلیون هـا دانش آمـوز کـه در قالـب نوآمـوز و 
دانش آمـوز در مـدارس حضـور می یابنـد، امـروزه، 
میلیون هـا دانشـجو نیـز روانـة کاس هـای درس 

يـــادداشـــت 
سردبير

|  رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیستم|  شمارۀ1|  پاییز 1398| 2



و حضـور در آزمایشـگاه و شـرکت در کارگاه هـای 
تدریـس و آمـوزش حرفـه ای می شـوند تا بـا تبّحر 
هـر چـه بهتـر وارد جامعـة خـود شـوند. مـاه مهر 
بـا خـود نشـانةمنحصربه فـرد آمـوزش و رونـق 
فراگیـر آن را در مراکـز آموزشـی دارد و از میـان 
همـة الیه های آموزشـی کـه نقش پرورشـی آن ها 
تربیت بدنـی و  نقـش درس  چشـمگیر تر اسـت(. 
به عبارتـی دیگـر »ورزش دانش آمـوزی« هم مورد 
توجـه دانش آموزان و هم مورد توجـه اکید والدین 

آن هاست. 
شـاید دانش آمـوزان بـه شـادی و نشـاط درس 
تربیت بدنـی بیـش از همـه می پردازنـد و فـارغ  از 
ایـن  سـختی های احتمالـی سـایر کاس هـا، در 
کاس بـه بـازی و آمـوزش فعالیت هـای پایـه رو 
می آورنـد کـه سـازندة روح و روان و ذهـن )بـه جز 
جسـم(، آن هاسـت، ولی والدین آن ها می دانند که 
فعالیت هـای بدنـی دورة دانش آموزی تا چه حد در 
سـامتی دانش آمـوز و فراتـر از آن در کل خانـواده 
مؤثر اسـت. برخاف دیروز، والدین به شدت فرایند 
ورزش دانش آمـوزی را زیرنظـر دارند و گاه و بی گاه 
بـا مراجعـه به مراکز آموزشـي در جریـان این روند 
قرار می گیرند و به خوبی واقف شـده اند که جریان 
تعلیم وتربیت، جریانی صرفًا یک سـویه نیسـت که 
از آموزش وپرورش صرفًا بخواهند فرزندانشـان را در 
جبر و مثلثات، ریاضیات، ادبیات و شیمی و فیزیک 
تقویـت کنند. در حال حاضـر، والدین دانش  آموزان 
بـه جّد از آموزش وپـرورش می خواهند که کودکان 
و نوجوانـان را طـوری هدایـت کنند که رشـد همه 
جانبه ای داشـته باشند تا بتوانند یک روش زندگی 
سـالم، هدفمنـد، اجتماعـی و پر از شـور و نشـاط 
را تجربـه کننـد. کودک شـاد امـروز، همـان مدیر 
سـازنده و بـا نشـاط فرداسـت کـه انگیـزة اصلی او 
پاک زیسـتن و پاک اندیشـیدن و کمک به همنوع 

است.
از میـان همـة پدیده هـا و دروس و فعالیت هـای 
آموزشـی دورة دبســـــتان و دبیرســتان، ورزش 
دانش آمـوزی فرصـت مغتنمی برای والدین اسـت 
تـا ارتبـاط مؤثرتـری بـا کانـون آموزش وپـرورش 
بیابنـد. پیونـد خانه با مدرسـه، هـر انـدازه قوی تر، 
دو  ایـن  بیـن  تـا همکاری هـای  باعـث می شـود 
نهـاد مؤثـر اجتماعـی افزایـش یابد و به دنبـال آن، 
ارتبـاط سـایر نهادهای اجتماعـی و فرهنگی مؤثر، 
از جملـه صـدا و سـیما تقویـت شـود. از سـویی، 
آثـار فرهنگی تعامـل بین نهادی و سـازمانی جلوة 
دیگـری از همبسـتگی مّلـی را به ارمغـان می آورد 
که در آن افراد، عاوه  بر مسـئولیت های شـخصی 

و فـردی، به مسـئولیت های اجتماعـی، فرهنگی و 
اقتصادی بیشـتر واقف می شـوند و مصونیت فردی 
و اجتماعی در مقابل آسـیب های اجتماعی افزایش 
می یابـد. اگر اکنون در جامعة اسـامی ما رگه هایی 
از ناهنجاری هـا بـه ویژه در نزد جوانـان و نوجوانان 
دیـده می شـود، بخشـی از آن ریشـه در بی خبری 
همـة نهادهـای سـازندة یـک جامعـه از اهمیـت 
تعامـل اجتماعـی دارد. در این میـان،  نقش ورزش 
دانش آمـوزی و نقش فعالیت های بین نسـلی )پدر، 
مـادر، مربیـان، معلمـان و دیگر اقشـار نقش آفرین 
فرهنگـی( اجتناب ناپذیـر اسـت. اگـر یـک سـبک 
زندگـی فعال )کـه تعامل  های فرهنگـی اجتماعی 
جـزء جدایی ناپذیـر آن اسـت( در پیـش گرفتـه 
شـود، بیان جامعه در شـاخص های سـامت روان 

اجتماعـی توسـعه می یابد.
انتقـال  و  خانـواده   عشـق آفرینی   بدون تردیـد،  
گشـاده رویی به نسـل در حال رشد و محبت کردن 
افراد به یکدیگر، که در فعالیت های ورزشی در عین 
رقابت شـدید بدنی و حس غلبه بر دیگری جلوه ای 
پایـدار دارد، می توانـد بسـیاری از ناهنجاری هـای 
رفتاری به ویژه انزوا طلبی نسـل جوان و تکی شـدن 
و سـرانجام افسرده شـدن جامعه را مدیریت کند و 

به کنترل درآورد.
رفتار با کودک و نوجوان از سـوی والدین، اولیای 
مـدارس و در حـد گسـترده تر، نهـادی ماننـد صدا 
و سـیما بایـد به گونه ای باشـد که او همیشـه خود 
را بـا آن هـا در پیونـد بدانـد و معضـات روحـی، 
روانـی، درسـی، جسـمی و ... خود را به آسـانی در 
میـان بگـذارد و ااّل در شـرایطی فرصـت را مغتنـم 
می شـمارد و فاصلـة خـودش را بـا سـایرین زیاد و 
زیادتـر می کنـد. بـه کـودک و نوجـوان نمی تـوان 
توصیه کرد، ولی به والدین و سـایر اولیا و نهادهای 
اجتماعـی می تـوان توصیـه کـرد که »کـودکان را 

دریابیـد و ااّل از شـما می گریزنـد«:
بگیر دامن لطفش، که ناگهان بگریزد

ولی مکش تو چو تیرش، که از کمان بگریزد
چه نقش ها که ببازد، چه حیله ها که بسازد!

به نقش حاضر باشد، ز راه جان بگریزد
...

چو تیر می بَرَود از کمان، چو ُمرغ ُگمانت
یقین بِدان که یقین وار از ُگمان ُبگریزد

خدایا، بـه جامعة آموزش وپرورش ما یاری رسـان 
تـا بتواننـد وظایف ملـی، میهنی و دینی خـود را با 
حداکثـر تـوان خویش انجام دهنـد و جامعة نمونة 

مـورد وعدة تو را تحقق بخشـند.
 آمین یا ربّ العالمین.

سردبیر 

برخالف ديروز، 
والدين به شدت 

فرايند ورزش 
دانش آموزي را 

زيرنظر دارند و گاه 
و بي گاه با مراجعه 
به مراكز آموزش 

در جريان اين روند 
قرار مي گیرند و 
به خوبي واقف 

شده اند كه جريان 
تعلیم و تربیت، 

جرياني صرفًا يك 
سويه نیست
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