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درس تربیت بدنی با توجه بــه ماهیت عملی آن، از 
جمله دروســی است که ارتباط بین مربی و متربی در 
آن، ارتباطی توأم با نشاط، درک متقابل و کاماًل تعاملی 
اســت. این ارتباط دوســویه بین معلم و دانش آموز و 
دانش آموزان با یکدیگر آثار بســیار سودمندی بر رشد 
اجتماعــی دانش آموزان خواهد داشــت. تا جایی که 
می توان ادعا کرد، در هیچ کالس درسی دیگری چنین 

تعامل و فرصت یادگیری امکان ظهور و بروز ندارد.

تربیت بدنی فواید جســمانی، روانی و اجتماعی 
بسیاری برای دانش آموزان دارد و شایستگی های 
بسیاری را از جمله شایستگی های جمعی می توان 
در دانش آموزان ارتقا داد. این مهم محقق نخواهد 
شــد مگر اینکه معلم تربیت بدنی به عنوان فردی 
که فرصت هــای یادگیری را بــرای دانش آموزان 
ایجاد می کند به نقش خود واقف باشد و برای آن 

برنامه ریزی داشته باشد.

دکتر زهرا تسلیمی
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کارکردهای اجتماعی تربیت که از مصادیق تحقق 
ابعاد اجتماعی حیات طیبه هســتند باید توسط 
معلمان تربیت بدنی در ســاعت درس تربیت بدنی 
و زمان پرداختن به فعالیت های مکمل ورزشــی و 
حتی حین برگزاری مسابقات ورزشی و در حاشیة 
آن ها مورد توجه قــرار گیرد، چرا که هدف اصلی 
درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی در مدارس 
باید تربیت فردی و اجتماعی دانش آموزان و ایجاد 
موقعیت برای دســتیابی و تمریــن مراتب حیات 

طیبه باشد.
در ایــن زمینه معلــم تربیت بدنــی خردمند و 
آگاه اهداف تالش هــای خود را نه تنها معطوف به 
هدف های ُخرد برنامة درســی خواهد کرد، بلکه 
از هــر فرصتی در آمــوزش مهارت های حرکتی، 
فرصت آموختن و تمرین درسی از زندگی و تربیت 

دانش آموزان را خواهد گنجاند.
با توجه به آنچه ذکر شــد، می توان دریافت که 
تربیت اجتماعی متربیان یکی از اهداف اساســی 
اســت که نظام تعلیم و تربیت رسمی آن را دنبال 
می کند. بنابراین تربیت اجتماعی را براساس هدف 
کلی جریــان تربیت در نظام جمهوری اســالمی 
می توان آمادگــی جمعی متربیان بــرای تحقق 
حیات طیبه در همة ابعــاد و مراتب تعریف کرد. 
لذا متربیان برای تحقق این هدف باید مجموعه ای 
از شایســتگی های الزم را کســب کنند. منظور 
از شایســتگی های الزم، مجموعــه ای ترکیبی از 
صفات، توانمندی ها و مهارت های فردی و جمعی 
)نظیر تعقــل، معرفت، ایمــان، اراده و تقوا( ناظر 
به تکوین و تعالی هویت در تمام شــئون زندگی 
و تمام مؤلفه های جامعة صالح اســت که متربیان 
در جهــت درک موقعیت خــود و دیگران و عمل 
برای بهبود مستمر آن در راستای آماده شدن برای 
تحقق مراتب حیات طیبه باید آن ها را کسب کنند 
که این شایستگی ها بیان تفصیل یافته ای از همان 

هدف کلی فرایند تربیت است.
کشــور،  آموزش وپــرورش  اســناد  براســاس 
تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی بخش مهمی از 
فرایند تربیت )فردی و اجتماعی( به حساب می آید. 
درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشــی متنوعی 
که در مدرسه به شکل های متعدد قابل برنامه ریزی 

است، ظرفیت بسیار ارزشمندی برای تحقق اهداف 
تربیت فردی و به ویژه تربیت اجتماعی کودکان و 
نوجوانان به حســاب می آید. اما آنچه در عمل در 
کالس های درس تربیت بدنی مدارس اتفاق می افتد 
بیشتر تأکید بر جنبه های فردی تربیت است و در 
بیشــتر مواقع اهداف جسمانی بر اهداف عاطفی و 
روانی برتــری می یابد، در صورتی که فعالیت های 
ورزشی و محیط و فضایی که ایجاد می کنند باید 
وسیله ای برای تحقق اهداف بلندمرتبة تربیتی چه 
در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی قلمداد شوند. 
ماهیت درس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی که 
در مدارس اجرا می شود به گونه ای است که می توان 
ادعا کرد هیچ درس دیگری همانند آن نمی تواند 
زمینه ســاز تربیت اجتماعی متربیــان به صورت 
عملی شــود. تجربه های ارزشمندی که در حین 
درگیری در فعالیت های ورزشــی حاصل می شود 
نقش بســزایی در جامعه پذیری و اجتماعی شدن 
کودکان، تقویت انســجام اجتماعی و امنیت ملی 
خواهد داشت. اما حلقة مفقودة تحقق این اهداف 
خطیر، آگاهی معلمان تربیت بدنی است که باید به 
آن توجه ویژه داشت. فرصت تعامل دانش آموزان با 
معلم و با سایر دانش آموزان فرصت مغتنمی برای 
القای اهداف تربیت اجتماعی دانش آموزان به شمار 

می آید.
کارگروهــی در کالس درس تربیت بدنــی یکی 
از بهتریــن فرصت های تمرکز معلمــان بر تربیت 
اجتماعی دانش آموزان است که باعث شکل گیری 
حس انسجام و هماهنگی و همکاری در دانش آموزان 
می شود. تعامل دانش آموزان با یکدیگر که در کالس 
درس تربیت بدنی و هنگام فعالیت بدنی ناگزیر است، 
امکان اجتماعی شدن دانش آموزان را فراهم می کند. 
عمل به قوانین و مقررات کالس درس تربیت بدنی 
و رشته های مختلف ورزشــی باعث جامعه پذیری 
دانش آموزان خواهد شــد. حفظ و ارتقای سالمت 
دانش آموزان و ارتقای سبک زندگی فعال و سالم که 
جــزء اهداف غایی درس تربیت بدنی و فعالیت های 
ورزشــی اســت باعث صرفه جویی در هزینه های 
سالمت، پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، داشتن 
نیروی کار ســالم و ســرزنده و تقویت امنیت ملی 

خواهد شد. 

آنچه در عمل 
در کالس های 

درس تربیت بدنی 
مدارس اتفاق 

می افتد بیشتر 
تأکید بر جنبه های 
فردی تربیت است 
و در بیشتر مواقع 

اهداف جسمانی 
بر اهداف عاطفی 

و روانی برتری 
می یابد
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