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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



5 رشد آموزش تربیت بدنی | دورۀ بیست و یکم|  شمارۀ3|  بهار 1400|

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.


