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سـرمقاله

آرام آرام از فص��ل ی��خ، برف و بوران و س��رما، پا به بیرون 
می گذاری��م و آغوش خویش را به روی بادهای روح نواز بهاری 
و ترنّم صدای بلبالن خوش الحان می گش��اییم. خورشید تابان 
جان بخش تر از دیروز، س��رزمین های رؤیایی پر از گل  و گیاه و 
دشت های سبز رنگین را به پیش چشم می آورد و رنگ آفتاب 
با رنگ بهار در می آمیزد و رنگین کمان زیبایی ناشی از ریزش 
باران را در آسمان می پراکند. رنگ عشق، تأللؤ روح انسان های 
پاک نهادی می شود که عشق به بهار را عشق به همة  خوبی ها 

و خوبان می دانند و ندا برمی آورند که: 
خرم بهار و روز هوی و هوس رسید

فصل گل است و باده، اگر دست کس رسید
 اما در مقابل هس��تند کسانی که سیاهی درونشان، رخنة 
ن��ور آفتاب و مهت��اب این فصل را نمی چش��د و آواز َهزارهای 
نوید بخش رؤیای بهاری را در کنار گوش خود نمی شنوند. برای 

آن ها 
بهار می رسد اما ز گل نشانش نیست

نسیم، رقص گل   آویز گل فشانش نیست
 دلم به گریة خونین ابر می سوزد

که باغ، خنده به گلبرگ ارغوانش نیست
چمن بهشت کالغان و بلبالن خاموش 
بهار نیست به باغی که باغبانش نیست

 چه دل گرفته هوایی چه پا فشرده شبی
 که یک ستارة لرزان در آسمانش نیست

کبوتری که در این آسمان گشاید بال
دگر امید رسیدن به آشیانش نیست

 جهان به جان من آن گونه سردمهری کرد
که در بهار و خزان کار با جهانش نیست

از این فص��ل رویش می آموزیم که هم��ه غنچه هایی که 
باز می ش��وند، آن ها که جان به در برند، به محصوالتی تبدیل 
می ش��وند که گاهی سایه بان می ش��وند و گاهی میوه هایی که 
ذائق��ه  هر آدمی را ش��یرین می کنند و گاهی با محصول دیگر 
خود روح را جان می دهند و امکان رقص را در وجود عاشق به 

امانت می گذارند. 

بنیادهای برنامه ریزی را می توان به رویش بهاری تشبیه 
کرد که اگر متکی به اصول و س��ازو کارهای درست باشند، به 
خط مش��ی ها و روش هایی منتهی می ش��وند که بهره های آن 
ماندگار می ش��ود. بهار فصل بنا نهادن ها اس��ت و برنامه  نیز 
ابزار روش ها است. حرکت شتابان در حوزة کاشت و برداشت، 
از آِن کس��انی اس��ت که با دوراندیش��ی و تجدی��د نظرهای 
همیش��گی- به تأس��ی از نو شدن س��ال در بهار- پیش روی 
خود را با چراغ های روش��ن علم و دانش در می نوردند. بدون 
تردید، هس��تة همة برنامه های ماندگار و آثار به یاد ماندنی، 
تدبیر و دوراندیشی است،  چنان که با شعار این دولت- دولت 
یازدهم- نیز هماهنگ است، همه تدبیرها به امید می انجامد و 

جامعه را به سوی سرنوشت  روشن رهنمون می کند. 
در میان همة ابزارهای پیش��رفت، تدبیر، چاره اندیش��ی 
رونق بخش��ی اس��ت که مس��یرهای ناهموار را هموار می کند 
و امی��د، چالش های س��ر راه را تحمل پذی��ر  و در مرحله بعد 
برطرف می کند. جامعه ای که به تدبیر و امید مجهز شود، پویا 
باقی می ماند. از میان هم��ة عوامل پویای جامعه می توان به 
فعالیت های ورزشی و در یک کالم، به ورزش اشاره کرد. این 
پدیده، پویا ترین عامل اجتماعی اس��ت که بخشی از تحرک 
جامعه بدان تعلق دارد. امید آفرینی هایی که ورزش - در کل- 
برای جامعه به ارمغان می آورد، عالوه بر آنکه سالمت جامعه 
را تضمین می کن��د، نا هنجاری  اجتماعی را تعدیل می کند و 
پویای��ی ذاتی خود را به جامعه تزری��ق می کند. طراوت، فرد 
فرد جامعه را در برمی گیرد و عش��ق به یکدیگر را در سرشت 
آدمی به یادگار می گذارد. جامعة پویا، فرایند رشد را پشت سر 
می گذارد و موفقیت پش��ت موفقیت بازیابی می شود. امید به 
زندگی افزایش می یابد و پرهیز از گناه و دروغ و دغل آفرینی 
و روش های تخریبی وجهة همت کس��انی می شود که روشن 
ضمیرند و پاکی درون خود را به همنوع خود هدیه می کنند. 
ورزش در کل جامع��ه امید می آفرین��د و از این رو، برای آن 

باید تدبیر داشت. در این جامعه پویا: 
باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین 

باغ  گویی لعبتان تازه دارد در کنار
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در این کارزار: 
زکوه و دشت نسیم بهار می آید
شمیم زندگی از هر کنار می آید

و در ای��ن جامعه اس��ت که اصالت به ذات پاک انس��ان 
بر می گردد و انس��ان اخالقی، جامعه را مزین می کند. در این 

جامعه: 
هوا مالیم و یار از هوا مالیم تر

چه  وقت بهتر از این روزگار می آید
انسانی که در جامعة تدبیر و امید می زید، از کنار بدی ها 
عبور می کند و مصداق آیة کریمة و اذا َمّروا باللّغو مّروا کراماً 
می شود. هوای این جامعه پاک پاک است؛ نفس از خوشی ها 

در حبس نمی ماند و
درین هوای فرح بخش و دشت شورانگیز

چه چیز جز حی گلگون به کار می آید
در ای��ن جامعه، ورزش با طبیعت و ذات انس��انی عجین 
می ش��ود و کس��انی که جس��م خود را با ورزش می آذینند، 
ب��ه ذکاوتی دس��ت می یابند که هنر عش��ق ورزیدن را به کار 

می گیرند و از گسترش آسیب های اجتماعی می کاهند؛ 
در این جامعه،

شمیم سبزه و گل های شوخ نوروزی
درین زمین ز یمین و یسار می آید

 گذش��ت، خصلت اصلی انس��ان این جامعه پویاست که 
به نیکی گراییده اس��ت و از ستارگان تابان در شب های تیره، 

راهی به سوی رستگاری می یابد. و در این جامعه است که 
ز فیض ابر بهاری هزار دانة ّدر

به فرق سوسن و سنبل نثار می آید
در این جامعه که به آرایه ها آراس��ته  می شود، اندرون از 
رنگ و ریا پاک می شود و مصلحت فدای حقیقت نمی شود و 
در این جامعه دسته گل های دوستی به همگان داده می شود 

و رنگ تعلق رنگ می بازد. 
کاسه و کوزة تقوی که نمودند درست 

دیدم آن کاسه به سنگ آمد و آن توبه شکست 
در این جامعه بار خزان  فرو می کش��د و صبا به ش��وق 

دوس��ت، جان و امی��د را ج��ان می دهد و آهوی دش��ت به 
دش��ت بهاری سالمی می کند و آسمان آبی، آبی تر از گذشته 

چشم نواز دل های حقیقت جو می شود و عجیب آنکه
این هنوز اول آذار جهان افروز است 

باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار
در جامعه ای که بالیده اس��ت، همه مزیت های فرهنگی 
در کنار آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی به گل می نشیند 
و زیبای��ی در همة  امور انس��ان ها و روابط بی��ن آن ها حاکم 
می ش��ود و ورزش- به عن��وان یک میراث فاخر بش��ری- به 
رویاهای زیبایی پرس��تی بش��ر جامه عمل می پوشاند. شادی 
آفرین��ی جزو خصلت های افراد این جامعه اس��ت که با ذاتی 
کردن ش��ادی در ذات خود، آن را بدون چشم داشت متقابل 

به دیگران هدیه می کنند، باز در این جامعه 
باد بوی سخن آورد و گل و سنبل و بید

در دّکان به چه رونق بگشاید عّطار
با آنچه توصیف ش��د، شاید جامعة مذکور ایده آل به نظر 
برس��د، آن گونه که فقط آن را ت��وان توصیف کرد و در عالم 
واقع ش��اید نتوان آن را یافت، ولی این وعده الهی اس��ت که 
اگر انس��ان ها به حقیقت پاک خود که خداوند برای آن ها به 

یادگار نهاده است، دست یابند
عقل عاجز شود از خوشة زرین َعنب

فهم حیران شود از حقة یاقوت انار
وعدة الهی اس��ت که بش��ر- روزی- ب��ه حقیقت خواهد 
پیوست و کاسة زرین او پر از می رنگین خواهد شد و سعادت 
را در آغوش خواهد کش��ید. و در این روز اس��ت که به قول 

سعدی: 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
و در این روز است که نعمات خداوندی را باید پاس نهاد 

و سر بر آستانش نهاد و به تضرع گفت: 
نعمتت بارخدایا ز عدد بیرون است
شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار 

سردبیر
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اشاره
وزارت  تربیت بدنـی  معـاون  حمیـدی،  مهـرزاد  دکتـر 
آموزش وپرورش، روی همان صندلی ای نشسـته اسـت که سال 
قبل در همین روزها در اختیار کیومرث هاشـمی بود. شاید این 
جالب ترین موضوع برای اهالی ورزش باشد که کنجکاوند بدانند 
معاون جدید تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش چه برنامه های 
تازه ای دارد و کدام اهداف را دنبال می کند. آیا از عملکرد دوست 
قدیمی خود، یعنی کیومرث هاشـمی، راضی اسـت یا اقدامات 

گذشته  را به چالش می کشد؟
دکتر حمیدی از باتجربه های ورزش محسـوب می شـود و 
موهایش را در ورزش تربیتی سـپید کرده اسـت. او که پیش از 
این ریاست آکادمی کمیتة ملی المپیک را برعهده داشته است، 
با ورزش آموزشی و تربیتی آشنا به نظر می رسد. وقتی به سابقة 
او در ورزش نگاه می کنیم، مسئولیت تربیت بدنی وزارت علوم و 
فدراسیون ورزش دانشجوی را نزدیک تر از سایر مشاغل او به کار 

فعلی می بینیم. 
با او که دانش یار دانشگاه تهران هم هست، حدود یک ساعت 
گـپ زدیم و برنامه هایش را مورد نقد و ارزیابی قرار دادیم. دکتر 
حمیـدی در حرف هایـش از عملکرد کیومرث هاشـمی تعریف 
می کند و معتقد است که در گذشته  کارهای خوب و ارزشمندی 
برای ورزش دانش آموزی انجام شـده اما در بسـیاری موارد هم 
بـه وضعیت فعلی نقـد وارد می کند و در پی تغییرات اسـت. از 
حرف هایش این طور برداشت می کنیم که برنامه های جدیدی در 
ورزش مدارس اجرا خواهد شد. گفت وگوی ما با ایشان می تواند 
برای همه جذاب و خواندنی باشد؛ چراکه می توانند از آن چیزهای 
تازه ای بیاموزند. به هرحال هرچه باشد دکتر حمیدی معلم است 
و به عنوان اسـتاد جوری حرف می زند که هم شـیرین باشد هم 

آموزنده.
• مخاطبـان اصلی مجلة رشـد تربیـت بدنی، معلمـان ورزش 
هستند، آموزش وپرورش در سال 93 چه برنامه هایی برای معلمان 
ورزش دارد؟ از سوی دیگر، چه اهدافی را در ورزش مدارس دنبال 

می کنید؟
è کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی 

از محورهای اصلی و اولویت دار فعالیت های ما 
است. معلمان با کیفیت و توانمند محتوای سنجیده و 

امکانات و تجهیزات متناسب نقش اساسی در ارتقای کیفیت 
درس تربیت بدنی را دارد. بحث توانمندسازی معلمان را در دو حوزه 

پیگیری خواهیم کرد: اول دانش افزایی و ارتقای دانش و آگاهی های 
معلمان را در برنامه داریم و بعد به دنبال باالبردن انگیزة معلمان ورزش 
هس��تیم. یک معلم ورزش بااطالع و بادانش قطعاً تأثیرات بیش��تر و 

مطلوب تری خواهد داشت.
• معلـم بادانـش و باانگیـزه، فضـای کافی و ابزار مناسـب هم 

می خواهد.
è قطعاً  همین طور است؛ یکی از موضوعات اصلی ما توسعه و تجهیز 
مدارس خواهد بود. اگر معلم خوب و توانمند و محتوای قوی و کامل 
داشته باش��یم اما امکانات و تجهیزات خوب نداشته باشیم، کیفیت 

درس تربیت بدنی رشد نمی کند.
• دربارة کیفیت درس تربیت بدنی صحبت کردید. اگر امکان دارد 

برنامه هایتان را در این باره شرح دهید.
è اولین طرحی که ما مصوب کردیم و به شدت هم پیگیر آن هستیم، 
برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه است. این المپیادها به عنوان 
محوری که بیش��ترین تعداد دانش آموز را دربرمی گیرد، نهایی شده 
است. در این طرح مسابقات بین کالس ها با افتتاحیه و اختتامیه ویژه، 
با مشارکت معلمان و در حضور اولیا برگزار خواهد شد. در انجام این 
کار از توانمندی تمام معلمان اس��تفاده خواهد شد. هر معلم رئیس 
انجمن یک رشتة ورزشی در مدرسه خواهد شد. هدف ما از این کار، 

افزایش جمعیت دانش آموزان ورزشکار در کشور است.
• بـا رشـد این جمعیـت، باید فضای بیشـتری هـم در اختیار 

دانش آموزان بگذارید.
è مرحلة بعدی کار ما فعال کردن کانون های ویژة مدارس است. در 
گذشته مدارس ما دو نوبت کار می کردند اما حاال نوبت عصر مدارس 
تعطیل -یا به عبارتی آزاد- است. از مدارسی که حیاط و فضای مناسبی 

گفت و گو 
با پیشکسوتان

سعید زاهدیان
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دارند می خواهیم که بحث آموزش رشته های مورد عالقه دانش آموزان 
را در زمانی خارج از ساعات رسمی کالس ها با جدیت دنبال کنند. در 
این مرحله، اس��تعدادیابی و غربال استعدادهای ورزشی مدارس آغاز 
می ش��ود و بعد آن ها را به کانون های ورزش برون مدرس��ه ای ارجاع 
می دهن��د تا در این کانون ها ثبت نام کنن��د. از آنجا که خانواده ها به 
مدارس اعتماد دارند، اگر بدانند فرزندانش��ان در مدرسه است، نگران 
نمی شوند. به همین خاطر حتی اگر تا دیروقت هم بچه ها در مدرسه 
ورزش کنند، برای اولیا اطمینان بخش و آرامش دهنده است و ما از این 
فرصت برای استمرار بخشیدن به تعلیم وتربیت دانش آموزان استفاده 

خواهیم کرد.
• آیا برای این کار بودجة الزم را در اختیار دارید؟

è هدف ما این اس��ت که با کمک اولیا کانون ه��ای خودگردان را در 
ورزش م��دارس ایجاد کنیم. ای��ن کانون ها به خزانه های اس��تعداد 
فدراسیون های ورزشی کشور تبدیل خواهند شد و ورزش قهرمانی را 
پوشش خواهند داد. یکی دیگر از طرح های ما، برگزاری مسابقات بین  
منطقه ای، شهرس��تانی، استانی و مسابقات ملی است که در گذشته 
به دلیل مش��کالت اعتباری به حالت تعطی��ل درآمده اند و باید احیا 
شوند. این طرح ش��اید االن تأثیری در ورزش قهرمانی نداشته باشد 
ولی قول می دهم که آثار خوب آن س��ال  بعد آشکار می شود. ورزش 
ما متکی به اس��تعدادهای گلخانه ای است ولی این را فراموش نکنیم 
که همین اس��تعدادهای گلخانه ای هم از دل مدارس بیرون می آیند 
و در آموزش وپرورش رش��د می کنند. م��ا می خواهیم حلقة فزاینده 
و رو به رش��د ورزش دانش  آموزی را به مس��ابقات ملی متصل کنیم؛ 
چون معتقدیم تمام قهرمانان بزرگ ملی کار خود را از مدارس شروع 

کرده اند.
• آیا برای انجام این طرح ها به سراغ وزارت ورزش و جوانان هم 

رفته اید؟
è ب��ا آقای دکتر س��جادی در وزارت ورزش و جوانان هماهنگی الزم 
صورت گرفته اس��ت تا در بعضی فدراس��یون ها، مسابقات نونهاالن و 
نوجوانان با مسابقات آموزشگاه ها ادغام شود و مسابقات یک پارچه ای را 
دنبال کنیم؛ این در اصل مأموریت ثانویة ما تلقی می شود. پس به طور 
خالصه، مأموریت اولیة ما کیفیت بخش��ی به ساعات ورزش مدارس 
است. مأموریت ثانویه هم شامل برنامه های فوق   برنامة ورزشی می شود 
که در امتداد فعالیت های ورزشی مدارس قرار می گیرد و ورزش ملی 

را تحکیم می کند.
االن در دنیا المپیک نوجوانان برگزار می ش��ود. در تمام کشورها 
برای حضور در این مس��ابقات، نظام آموزش وپرورش با ورزش ملی و 
قهرمانی ادغام می ش��ود. در واقع، نیروی انس��انی را آموزش وپرورش 
تأمین می کند و اردو می گ��ذارد اما هزینه هایش را بخش ورزش هر 
کش��ور می پردازد؛ چون بچه های 14 تا 18 س��اله همگی دانش آموز 
هس��تند و قهرمانان آین��دة المپیک ها از بین همی��ن دانش آموزان 

برخواهند خاست.
از دیگر برنامه های ما، احیای موضوع »مدرسه قهرمان« است. این 
طرح از قبل بوده است و ما می خواهیم دوباره آن را به جریان بیندازیم.

• لطفاً دربارة این طرح توضیح بیشتری بدهید.
è در هر منطقه، یک مدرس��ه که به عنوان قهرمانی رس��یده است، 
انتخاب می ش��ود. همین مدرس��ه با یارهای کمکی که از منطقه اش 
جذب می کند، در مس��ابقات س��طح باالتر - مثالً اس��تان- شرکت 
می کند و در نهایت، یک مدرس��ه به قهرمانی ایران می رسد. همین 
مدرسه به مسابقات جهانی مدارس اعزام می شود. از آنجا که ادارات به 
لحاظ محدودیت اعتبارات توان اعزام دانش آموزان قهرمان را ندارند، 
خود مدارسی که از بضاعت مالی بهتری برخوردارند هزینه های اردو، 
آماده س��ازی و اعزام را متقبل می ش��وند. درواقع، اولیا و خانواده های 
دانش آموزان کمک می کنند تا فرزندانشان به مسابقات اعزام شوند؛ 

چون این طرح فوق برنامه محسوب می شود.
• اگر اولیـا و خانواده ها با مدارس همـکاری نکنند، چه اتفاقی 
می افتد؟ خانواده ها پشتیبان اصلی شما هستند و چنانچه آن ها 
مشارکت نکنند، طرح به این مهمی با شکست مواجه می شود. 

چه راهکاری برای حل این مشکل دارید؟
è تم��ام برنامه های فوق برنامه ب��ا حمایت اولیا انجام 

می شود و این هم یکی از طرح های فوق  برنامه  است. 
خانواده ها به مدارس نسبت به باشگاه های ورزش 
دیگر اعتماد بیشتری دارند. شما اگر بخواهید فرزند 
خودت��ان را در جایی ثبت نام کنید، از میان جایی 
که هیچ شناختی از آن ندارید و مدرسه ای که تحت 

حمایت آموزش وپرورش اس��ت، کدام یک را ترجیح 
می دهید؟ ما سعی می کنیم از بهترین معلم ها و مربیان 

برای کانون های فوق  برنامه اس��تفاده کنیم و این کانون ها به 
مراتب قوی تر از باش��گاه های ورزشی خصوصی خواهند بود. از همه 
مهم تر اینکه اولیا به مدارس بیشتر اعتماد دارند. در جایی که الزم باشد 
از بودجة متمرکز مسابقات ورزشی دانش آموزان استفاده خواهیم کرد.

• به کانون های ورزشی اشاره کردید. این کانون ها در کجا فعالیت 
می کنند و امکانات و ابزار کار خود را چطور به دست می آورند؟

è این کانون ها خارج مدرسه شکل می گیرند و در مکان های ورزشی 
آموزش وپرورش یا مجتمع های ورزشی زیر نظر ما فعالیت می کنند. 
البته فعالً اولویت با رش��ته هایی اس��ت که اعتبارات و امکانات الزم 

برایشان وجود دارد.
به این نکته اشاره کنم که این کانون ها جاری و ساری است ولی 
تعداد رش��ته های ورزشی به دلیل مشکالت و محدودیت هایی که در 
زمینة اعتبارات وجود داشته، کاهش یافته است. روال این گونه است 
که بچه ها در یک منطقه، یک شهرستان یا یک بخش جمع می شوند 
و زیرنظ��ر معلمی که ویژگی ه��ای الزم را دارد، در اماکن ورزش��ی 
آموزش وپرورش به ورزش مشغول می شوند تا روال پرورش استعدادها 
متوقف نشود. از اینجا به بعد موضوع تعامل ما و فدراسیون ها به میان 
می آید. آن ها باید در مس��ابقات دانش آموزی حاضر شوند و بچه های 

مستعد را گزینش کنند و به تیم های ملی نونهاالن و نوجوانان ببرند.
•این برنامه ها، خوب که نه، فوق العاده اند، اما تصور نمی کنید که به 
مسئله آرمانی نگاه می کنید؟ یعنی بودجة کافی برای اجرای این 

االن در دنیا المپیک 
نوجوانان برگزار می شود. 

در تمام کشورها برای 
حضور در این مسابقات، 
نظام آموزش وپرورش با 
ورزش ملی و قهرمانی 

ادغام می شود
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طرح ها را در اختیار دارید؟
è در سال 92، 18 میلیارد تومان اعتبارات برای ورزش استان ها بوده 
و در مناطق توزیع شده است. 35 میلیارد تومان هم اعتبار ویژة ملی 
وجود دارد اما این اعتبارات در ش��رایطی اس��ت که آموزش وپرورش 

نزدیک به 99 درصد اعتباراتش را صرف حقوق کارکنان می کند.
• 35 میلیارد برای یک سال؟

è بله ...
• این پول که هزینة یک سال دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
اسـت! شـما با جمعیتی به این بزرگی و با وجود فعالیت در تمام 
شهرها و روستاها فقط 35 میلیارد تومان اعتبارات دارید که تازه 

ممکن است همه اش را بدهند یا ندهند!
è این فقط مشکل ما نیست. همین هزینه را با فدراسیون ها مقایسه 
کنید. به جرئت می گویم که بودجة 15 فدراسیون ما روی هم به 35 

میلیارد نمی رسد. پس فقط ما نیستیم که این مشکل را داریم.
• این هم جای بحث دارد که چرا دو باشـگاه استقالل و 
پرسپولیس باید سالی 35 میلیارد تومان بگیرند و 
در مقابل، 15 فدراسیون ما روی هم کمتر از این 

رقم را صاحب شوند.
è من هم معتقدم که باید اعتبارات بیشتری به 
ورزش مدارس برس��د؛ چون کار پایه از اهمیت 
باالیی برخوردار است ولی مگر توزیع عادالنه در 
فدراسیون ها هست؟ به طور متوسط هر فدراسیون 
ورزشی بیشتر از یک ونیم میلیارد در سال نمی گیرد 
ولی در مقابل، دو باشگاه فوتبال به اندازة همة فدراسیون ها 
پول می گیرند. این عادالنه نیس��ت. به اعتقاد من ورزش حرفه ای 
نباید از پول ملی هزینه کند و باش��گاه ها باید درآمدزا باشند و البته 
زمینه هم برای درآمدزایی آن ها فراهم شود. این یک معضل در ورزش 
ایران است که ورزش حرفه ای پول ورزش قهرمانی، همگانی و تربیتی 

را می بلعد. 
باید پول دولت به سمت کارهای پایه در ورزش برود. اگر این گونه 
باش��د، افتخارات تداوم و اس��تمرار پیدا می کند. در تمام دنیا ورزش 
حرفه ای خودکفاس��ت و راه های درآمدزایی مشخصی هم دارد. مثل 
حق پخش و سهام فروشی و ... که در بحث ما نمی گنجد. اما دولت ها 
همیشه به ورزش قهرمانی کمک می کنند؛ چون باعث افتخارآفرینی 
برای کشور می شود اما زمانی  ورزش قهرمانی به موفقیت می رسد که 
به موازات آن در ورزش تربیتی و آموز ش وپرورش هم سرمایه گذاری 
شده باشد. شما به تیم ملی فوتبال نگاه کنید؛ به  جام جهانی رفته ایم 
اما با 5-4 لژیونر که در فوتبال ایران ساخته و پرداخته نشده اند بلکه 
از کودکی در اروپا رشد کرده اند. پس باید بپرسیم پولی که هر سال 
در لیگ برتر و لیگ های دسته  اول و حتی دسته دوم هزینه می شود، 

کدام خروجی را برای فوتبال ملی ایران داشته است؟
ما هر سال هزینه های سرسام آوری در فوتبال باشگاهی داریم ولی 
همواره در صعود به جام جهانی مش��کل داریم و به لژیونرها متوسل 
می شویم تا خأل کمبود بازیکن در داخل را از این طریق جبران کنیم. 

حرف من این اس��ت که چرا برداش��ت مناسبی از هزینه هایی که در 
فوتبال می ش��ود، وجود ندارد. ختم کالم اینکه پول بی حساب اگر در 
جای درس��ت هزینه نشود، ورزش��کار، مربی، روابط و در نهایت خود 
ورزش را خراب و در عوض مافیا و روابط غلط را  تقویت می کند. باید 
پول ورزش حرفه ای توسط بخش خصوصی هزینه شود تا ریال به ریال 

آن محاسبه گردد و با مدیریت دقیق به مصرف برسد.
• شما به عنوان یک مدیر باتجربة ورزش که سال ها در پست های 
مختلـف ورزش ایـران صاحب تجربیات فراوانی شـده اید، حاال 
به عنوان معاون وزیر آموزش وپرورش طرحی در دسـت دارید تا 
به آقای وزیر بدهید و ایشان در هیئت دولت مطرح کنند تا برای 

ورزش پایه ها در آموزش وپرورش اتفاق تازه ای بیفتد؟
è ما یازده حکم برای بودجة سال 93 پیشنهاد دادیم که با سه مورد 
آن ها موافقت ش��د. از اینکه احکام قانونی ما وارد الیحة بودجه شده 
اس��ت، بسیار خوشحال هس��تیم و امیدواریم که با وصول این موارد، 

گام های مؤثری برای ورزش آموزش وپرورش برداریم.
• چه برنامه ای برای این درآمدهای جدید دارید؟

è با ش��رکت توس��عه، تجهیز و نوس��ازی مدارس هماهنگی شده تا 
در زمینة عمرانی هزینه ش��ود. به  عنوان نمونه، استخرها و سالن های 

ورزشی نیمه کاره ای داریم که در حال تکمیل اند.
• از بحث اصلی کمی فاصله گرفتیم... از آنجا که مخاطب اصلی 
مجلة رشد تربیت بدنی معلمان ورزش هستند، می خواهیم نظر 

شما دربارة ورزش همگانی یا همان ورزش تربیتی بدانیم.
è من معتقدم که انس با ورزش باید در خانواده شکل بگیرد و از خانه 
شروع شود. اگر پدر و مادر، خواهر و برادر اهل ورزش باشند، دانش آموز 
نوج��وان ه��م در راه ورزش قرار می  گیرد. گام بع��دی انس با ورزش، 
بایستی در مدرسه برداشته شود. االن چیزی با عنوان ورزش محالت 
وجود ندارد. در دوران نوجوانی ما در تمام خیابان ها و کوچه های شهرها 
تور والیبال بسته می ش��د، دروازه های گل کوچک گذاشته می شد و 
ورزش در محالت رونق قابل توجهی داش��ت اما با ش��رایط فعلی در 
هیچ کوچه ای نمی توانیم دروازه بگذاریم؛ چون بال انقطاع ماشین رد 

می شود.
زمان ما، پدرها و مادرها بچه های خود را دم در خانه مشغول بازی 
و ورزش می دیدند و خیالش��ان راحت می شد و به  کار و زندگی شان 

می رسیدند ولی االن چطور شده است؟
بچه ها باید کرایه ماش��ین بدهند و خود را به یک سالن ورزشی 
برس��انند. باز هم باید ش��هریه یا اجارة س��الن را بدهند، در حالی که 
خانواده ها دغدغه و نگرانی س��المت رفتن و برگش��تن فرزند خود را 
دارند یا مدام نگران اند که فرزندش��ان کجا رفته و آیا واقعاً به ورزش 

مشغول است؟
از نظر من تا زمانی که فقط به مردم بگوییم بیایید ورزش کنید 
تا سالمت بمانید و با این شعارها بخواهیم ورزش همگانی را گسترش 
دهیم، فایده ای ندارد. تا وقتی بچه ها در خانواده  و مدرسه با ورزش خو 

نگرفته باشند، با هیچ تشویقی ورزشکار نخواهند شد.
• بـرای همگانـی شـدن ورزش در مدارس یا همـان انس دادن 

باید پول دولت به سمت 
کارهای پایه در ورزش برود. 
اگر این گونه باشد، افتخارات 

تداوم و استمرار پیدا 
می کند. در تمام دنیا ورزش 

حرفه ای خودکفاست
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دانش آموزان با ورزش و مقابله با بی تحرکی و سـکون بچه ها هم 
ظاهراً  برنامه هایی دارید.

è غیر از کیفی کردن ساعات درس تربیت بدنی و المپیادهای ورزشی 
درون مدرس��ه ای یکی از موضوعاتی که در پی آن هس��تیم، ترویج و 
احیای ورزش صبحگاهی اس��ت. برای جا انداختن ورزش در مدارس 
قرار است موسیقی ایرانی یا مثالً ضرب زورخانه نواخته شود و بچه ها 
اول صبح مجموعه ای از حرکات ورزشی را به طور هماهنگ انجام دهند.

• شنیده ایم که ساخت موسـیقی ورزش صبحگاهی به فردین 
خلعتبری سفارش داده شده است. این مسئله به کجا رسید؟

è آهنگ با حرکات هم زمان نبود و باید درس��ت می شد که در حال 
اصالح آن است. بعد از آنکه تکمیل شد و مطالعات و بررسی های نهایی 

روی آن انجام گرفت، به مدارس ابالغ می شود.
• اگر توضیح دیگری دارید بفرمایید.

è ما هم اکنون س��رگرم تدوین یک طرح جدی��د به نام »آذین بندی 
حیاط مدارس« هستیم. قرار است خط کشی حیاط مدارس به شکلی 
درآید که بچه ها را ناخودآگاه به تحرک و جنب وجوش وادار کند. در 
برخی از کشورهای دنیا وقتی با کم تحرکی بچه ها در مدارس مواجه 
ش��دند، خطوط داخل حیاط را به شکل های دیگری درآوردند؛ مثاًل 
چند دایره کنار هم، خطوط موازی یا شکل »لی لی« سنتی خودمان. 
بچه ها وقتی به حیاط می آیند، با دیدن این خطوط دلشان می خواهد 
که از روی آن ها بپرند یا »لی لی« بازی کنند و از این دایره به آن دایره 
بروند. در واقع، این خطوط نمی گذارند که بچه ها یک گوشه بی تحرک 
بمانند و دائم به آن ها پیام می دهند که از روی من بپر، بازی کن و... .

االن پروژه ای را تعقیب می کنیم که توسط دکتر رهنما پیشنهاد 
ش��ده است که از یکی از کش��ورهای اروپایی الهام گرفته شده است. 
ظاه��راً آن ها وقتی با کم تحرکی و تنبلی بچه ها مواجه ش��دند، برای 
حیاط مدرسه نقشه ای طراحی کردند و بررسی ها نشان می دهد که 
از آن نتیجه هم گرفته اند. ما هم می  خواهیم با فرهنگ خودمان این 
طرح را اجرا کنیم. حتماً نباید ابزار و دستگاه گران قیمت نصب کنیم. 

طرح  فقط یک قلم مو و رنگ می خواهد و بعد بچه ها را رها ای��ن 
می کنیم و خودش��ان ناخودآگاه به تحرک 

وادار می شوند.
از دیگر طرح های ما این اس��ت که 
در دورة ابتدای��ی هم��ة دانش آموزان 
طناب زنی یاد بگیرند. هدف هم ایجاد 
تحرک در کمترین فضاست 
و چنین طرح��ی در هر 
مدرسه ای با هر فضایی 
امکان پذیر است. برای 

هم  دبیرستانی ها 

برنامه داریم که هرکس تا پایان دوره حتماً در یک رش��تة ورزش��ی 
س��رآمد باش��د و بتواند در آن رشتة ورزشی مهارت کافی و اطالعات 

کامل را به دست بیاورد.
در پایان فرض می کنم که آمادگی برای ورزش همگانی و ورزش 
قهرمانی از مدرسه آغاز می شود و بهترین نهادی که می تواند به این 

مسئله بپردازد، آموزش وپرورش است.
• معلم ورزش را چطور تعریف می کنید؟

è اگ��ر کارمند ی��ک وزارتخانه کار نکند، ممکن اس��ت 
ک��م کاری او دی��ده نش��ود اما معلم ورزش وس��ط 

حیاط اس��ت و دیده می ش��ود. معلم��ان ورزش 
از زحمت کش تری��ن معلم��ان آموزش وپرورش 
هس��تند. چون وقتی همه  پای بخاری تدریس 
می کنند، آن ها وس��ط باران و برف و س��رما در 

حیاط مدرسه مشغول کارند. معلم هایی داریم که 
در جنوب کش��ور زیر تیغ آفت��اب و در هوای گرم کار 

می کنند؛ در حالی که کارمندان دیگر زیر کولر گازی نشسته اند. 
معلمان ورزش عالوه بر لباس های رسمی باید لباس و کفش ورزشی 

هم داشته باشند و مجبورند سالی 3- 2 جفت کفش ورزش بخرند.
•آیا ورزش هم مثل درس های دیگر به کتاب احتیاج دارد؟

è ورزش با سایر درس ها فرق می کند. با توجه به اقلیم و جغرافیای 
متفاوت ایران، با در نظر گرفتن این موضوع که در بعضی اس��تان ها 
مدارس در بهار تعطیل می شود، در بعضی جاها گرما بیش از حد است 
و در بعضی شهرها سرمای زیادی وجود دارد، نمی توان همة مدارس 
کشور را به یک شکل ورزش داد. به هر حال، فضای مدارس و امکانات 
و سخت افزار موجود در آن ها یکسان نیست. به  همین دلیل نمی توان 
ورزش را مثل فیزیک، شیمی و ریاضی درس داد. نگاه آموزش وپرورش 

در گذشته به ورزش این بوده که این درس بدون کتاب 
و معلم محور باشد. االن هم نگاه ما تغییری نکرده است. 
آموزش وپرورش کتاب های راهنمای معلم هفت پایه 
را یکسان س��ازی و تدوین کرده اس��ت ولی ترجیح 
می دهیم که همچنان ورزش با سیاست یک پارچه، 

اما معلم محور باقی بماند.
• آیا طرح های گذشـته را 

قبول دارید؟
è ما به طرح هایی که در 
گذشته تصویب شده اند 
احترام می گذاریم ولی 

22 میلیارد بدهی
 از سال 91 وجود 

دارد

7
دورة چهاردهم/ شمـارة  3/ بهار 1393



از نظر من در هر زمانی می توان در محتوای آن ها تجدیدنظر کرد. در 
مورد بهترین کارها هم بازنگری الزم است. به همین دلیل درخصوص 
طرح های گذشته بازنگری هایی صورت می گیرد. در طرح هایی هم که 

ما در برنامه داریم، الزم است به مرور زمان تجدیدنظر شود.
اما درخصوص طرح »سباح« یک مسئله پیش روی ما قرار دارد 
و آن هم بحث اعتبارات اس��ت. از س��ال 91 حدود 22 میلیارد بدهی 
وجود دارد که عمدة آن مربوط به مطالبات اس��تخرها می شود؛ چون 
بیشتر استخرها متعلق به بخش خصوصی بوده اند و آموزش وپرورش 
برای اجرای طرح سباح آن ها را اجاره کرده  است. بنا داریم 
این طرح را به عنوان فوق برنامه اجرا کنیم اما مدارس 
غیرانتفاعی- که 8/5 درصد دانش آموزان کشور 
را تش��کیل می دهند- موظف به اجرای آن 
هستند. در س��ایر مدارس هم اگر بودجه 
اجازه داد، آن را انجام می دهیم و حتی به 
استان ها ابالغ شده است که در اجرای آن 
کوتاهی نکنند اما اگر بودجه کفاف نداد، با 
کمک اولیا به عنوان یک طرح فوق برنامه آن 

را دنبال کنند.
• آیا طرح تازه ای دارید؟

è یک موض��وع جدید که در برنامه های ما قرار دارد، بحث پیاده 
رفتن بچه ها به مدرسه است اما یک عامل بازدارنده در این خصوص 
وجود دارد که باید ابتدا مشکالت آن را برطرف کنیم و بعد طرح را به 
اجرا درآوریم. بزرگ ترین تهدید دربارة پیاده روی، کوله پشتی و کیف 
مدرس��ة دانش آموزان اس��ت که گاهی به 10 کیلوگرم می رسد و به 
ستون فقرات آن ها آسیب وارد می کند. در مرحلة  اول باید اطالع رسانی 
کنیم و آموزش بدهیم که بچه ها نباید از دفترهای 200 برگ استفاده 
کنند یا کتاب های سنگین و قطور برای آن  ها تدوین نشود. باید وسایل 
و لوازم دانش آموز طوری باشد که مانع چابکی و تحریکی او نشود. اگر 
این اتفاق ها بیفتد، آن وقت بحث پیاده روی دانش آموزانی را که تا 2 
کیلومتر با مدرسه فاصله دارند، به طور جدی دنبال می کنیم تا به جای 
استفاده از سرویس، این طرح جایگزین شود. البته این مسئله ابتدا باید 

به خوبی آسیب شناسی شود و بعد عملیاتی گردد.
• مجلة رشد تربیت بدنی چه کمکی به شما می کند؟

è مجلة رش��د فرصت خوبی برای افزای��ش آگاهی معلمان قلمداد 
می ش��ود. همة  معلمان می توانند دغدغه های خ��ود را در آن مطرح 
کنند و از مسائل یکدیگر مطلع شوند. از طریق همین مجله می توانیم 
محوره��ای قابل بررس��ی در ورزش مدارس را نیازس��نجی کنیم تا 
به عن��وان یکی از ابزارهای پیش بینی ش��ده ضمن خدمت، معلمان 
باتجرب��ه را ب��ه روز کند و تجربیات معلمان قدیم��ی و باتجربه را به 
معلمان جوان انتقال دهد. از مجلة رشد می خواهیم اطالعات و دانش 
معلمان سراسر کش��ور را گردآوری کند و با انتش��ار آن ها، در واقع 
خودآموزی برای معلمان ورزش باشد. مجلة  رشد پل ارتباطی معلمان 
ورزش است و می تواند به اجرای طرح ها و برنامه های ما کمک کند.

سخن آخر 
دکتر مهرزاد حمیدی

سال جدید، سال توانمندسازی معلمان
پی��ش از هر چیز، فرصت را غنیمت می ش��مارم و فرارس��یدن 
بهار طبیعت و س��ال نو را به تمام همکاران خودم، که همان معلمان 
تربیت بدنی باش��ند، تبریک می گویم و امیدوارم سال 93 برای همة 

آن ها سالی خوب و پربار باشد.
از ح��اال تالش می کنی��م تا جریان رو به رش��دی را در س��ال 
تحصیلی 94- 93 برای ورزش دانش آموزی ایجاد کنیم و در این راه 
به کمک تمام معلمان ورزش، مدیران مدارس، مس��ئوالن مناطق و 
همکاران س��تادی، البته با ظرفیت های موجود آموزش وپرورش، نیاز 
داریم. در ای��ن راه بی تردید از توانمندی های وزارت ورزش و جوانان، 
که متولی اصلی ورزش کشور است، بهره خواهیم برد. تعامل با کلیة 
دستگاه ها و وزارت خانه  ها در برنامة  ما قرار دارد تا در کنار ظرفیت های 

آموزش وپرورش، به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم.
محور کلی برنامه های ما، کیفیت بخشیدن به درس تربیت بدنی 
در ساعات معین  شدة آن در چارچوب حیاط مدرسه است که این کار 

به چند عامل بستگی دارد.
نخس��ت اینکه محتوای آموزش را برای س��ال های تحصیلی به 
کمک س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی و همکاری استان ها مشخص 
خواهیم کرد تا بدانند که بچه ها در س��اعات ورزش چه کارهایی باید 
انجام دهند. خوش��بختانه در این زمینه تاکنون اقدامات خوبی انجام 
گرفته و گام های مؤثری برداشته شده اما هدف اصلی ما تحقق سند 
تحول بنیادین است و باید براساس این الگو محتوای درس تربیت بدنی 

در سنوات مختلف تکمیل شود.
براساس این سند بایستی همگی برای توانمند ساختن معلمان 
ورزش تالش کنیم. اگر محتوا و فضای کافی در اختیار داشته باشیم، 
کتاب خوب به معلمان بدهیم و ابزار کافی در دسترس باشد اما معلم 
توانمندی و انگیزة الزم را نداشته باشد، تمام تالش های دیگر از بین 

می رود.
بحث توانمندس��ازی معلمان در دو حوزه دنبال می ش��ود: یکی 
افزایش دانش و آگاهی آن ها و دیگر باال بردن انگیزه ها یشان. موضوع 
بعدی که به موازات این ها باید انجام ش��ود، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور اس��ت. در کنار همة این برنامه ها، بخش نظارت و ارزشیابی را 
هم فعال تر از گذشته دنبال خواهیم کرد؛ چراکه معتقدیم اگر محتوای 
خوب، برنامة مناسب و معلم توانمند با امکانات و تجهیزات کافی در 
کنار هم باش��ند، زمانی خروجی مطلوبی به دس��ت می آید که بخش 

نظارتی به وظایف خود عمل کند.
به هر حال، در سال جدید این اهداف و برنامه ها را دنبال خواهیم 
کرد و امیدوارم معلمان در این راه به ما کمک کنند تا سال 94- 93 
را به س��ال ورزش دانش آموزی تبدیل کنیم و به کمک هم قدم های 

مؤثری در راه تحول ورزش در مدارس برداریم.

مجلة رشد فرصت خوبی 
برای افزایش آگاهی معلمان 
قلمداد می شود. همة  معلمان 
می توانند دغدغه های خود را 
در آن مطرح کنند و از مسائل 

یکدیگر مطلع شوند
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مقدمه
در دو شـمارة قبل، کلیاتی از روش ها و الگوهای تدریس 
درس تربیت بدنی بیان شـد و هشـت مدل تدریس یا آموزش 
برای تربیت بدنی به این شـرح معرفی شد: آموزش مستقیم، 
آموزش انفرادی، یادگیری مشـارکتی، تعلیم و تربیت ورزشی، 
تدریـس از طریق همتا، تدریس مبتنـی بر تحقیق، بازی های 
ورزشـی راهبـردی و آموزش مسـئولیت پذیری شـخصی و 
اجتماعی. در این شـماره به معرفـی موضوعات اصلی مطرح 
در هر الگوی تدریس تربیت بدنی می پردازیم و در شمارة آخر 
جنبه های  نظری هر الگو به طور مختصر بیان خواهد شـد. هر 
یـک از الگوهای تدریس تربیت بدنـی، بر یک موضوع یا تم یا 
زمینه خاص و مهم تأکید دارد. که الگو با آن شناخته می شود. 
ایـن موضوع اصلی در برخی الگوها به معلم، در برخی به روند 
یا فرایند یاددهی یادگیری و در برخی به توانایی و نیاز ها و .... 
داللت دارد. در ادامه و به ترتیب به موضوعات اصلی هر هشت 

الگوی تدریس تربیت بدنی اشاره خواهد شد.

کلید واژه ها: الگوی تدریس، دانش آموزان، مدل آموزشی 

* الگوی آموزش مسـتقیم: معلـم در حکم رهبر 
آموزشی

معلم به عنوان رهبر و هدایت کنندة آموزش، ش��رح دقیق 
عملی��ات اجرایی و ضروری آموزش را به عهده دارد، اما به این 
دلیل که ممکن است نقش معلم در اجرای این مدل آموزشی 
بد تفسیر شود، بهتر است بعضی از نکات گوشزد گردد. در این 
مدل، معلم منبع اصلی اکثر تصمیماتی اس��ت که به محتوای 
آموزش��ی، شیوة مدیریت و هدایت آموزش و همچنین درگیر 
نمودن فراگیران در فرایند اجرایی آموزش مربوط است. نقش 
و عملکرد معلم مش��خص و تعریف ش��ده اس��ت. در آموزش 
مس��تقیم، ه��دف از رهب��ری و هدایت معلم، ارتقای س��طح 
فرصت های پاس��خ گویی دانش آموزان است تا بتوانند بازخورد 
الزم را به طور مناس��ب دریافت کنند و برای رسیدن به هدف 
در س��طح مناس��ب گام های رو به جلو و یکس��انی را بردارند. 
معل��م، در این مدل در نق��ش یک رهبر و نه یک قدرت طلب؛ 

موقعیت یادگیری و توالی محتوا را پی ریزی می کند؛ اما این 
دانش آموزان هس��تند که از آن ساختار سود می برند، زیرا 
بس��یاری از آزمون و خطاه��ا از فرایند یادگیری حذف 

شده است. 

* الگوی آموزش انفرادی: تندی یا کندی پیشرفت 
دانش آمـوزان، به ترتیب، به توانایـی و نیاز آن ها 

بستگی دارد. 
طرح اصلی در الگوی آموزش انفرادی برای هر دانش آموز، 
مجموع��ة کاملی از مواد آموزش��ی را مش��تمل ب��ر اطالعات 
مدیریتی، ارائه تکلیف، ساختار تکلیف، فعالیت های یادگیری با 
معیارهای عملکرد و س��نجش فراهم می کند. دانش آموزان در 
نتیج��ة فعالیت های یادگیری، پیش می روند و ابتدا هر یک از 
مطالب مورد نظر را بر اساس معیار گفته شده تمرین می کنند 

آموزشی

گذر از روش ها به الگوهای
 تدریس درس تربیت بدنی؛
 انتخاب یا ضرورت؟

بخش سـوم: موضوعات اصلی در الگو های 
تدریس تربیت بدنی
دکترجواد آزمون 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 
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و یاد می گیرند، س��پس مطلب بعدی را پیش می گیرند. آن ها 
بر اساس استعداد و س��رعت در یادگیری مطالب اجازه دارند 
با ش��یوة خود مطالب را پیش ببرن��د. دانش آموزان ماهرتر، با 
تجربه تر و با اس��تعداد تر، اجازه دارند با همان س��رعتی که در 
ت��وان دارند مطالب را پیش ببرند، چون هیچ توالی کالس��ی، 
سطحی و گروهی مطرح نیست، بنابراین برای دانش آموزان با 
مهارت کمتر، تجربة کمتر و استعداد کمتر وقت بیشتری برای 
یادگیری یک فعالیت نیاز است. موضوع اصلی الگوی آموزش 
انفرادی چنین است: »تندی یا کندی پیشرفت دانش آموزان، 

به ترتیب، به توانایی و نیاز آن ها بستگی دارد«. 

* الگوی یادگیری مشارکتی: دانش آموزان با هم، به 
وسیلة هم و برای همدیگر یاد می گیرند

»یادگی��ری دانش آم��وزان با هم، به وس��یلة ه��م و برای 
همدیگر« خالصه شدة مشخصه های طرح اصلی مدل یادگیری 
مشارکتی است. این عبارت تأییدی است بر اینکه دانش آموزان 
نی��از دارند تا با یکدیگرب��ا روش های مثبتی که به پیش��رفت 
تحصیلی و پیامدهای اجتماعی در مدل منتهی می شود، تعامل 
کنند. این امر همچنین مشخص می کند که بیشترین آموزش 
در این مدل به وسیلة دانش آموزان، در یک فرایند همیار محور، 
انج��ام خواهد ش��د. در پایان، موضوع م��ورد تدریس، بر اینکه 
دانش آموزان باید برای موفقیت تیم در تحقق اهداف یادگیری 

تحصیلی و اجتماعی، با هم همکاری کنند، تأکید می کند. 

* الگـوی تعلیم و تربیت ورزشـی: یادگیری برای 
تبدیل شدن به ورزشکارانی با صالحیت، با سواد 

و مشتاق
طراح م��دل تعلیم و تربیت ورزش��ی، داریل س��ایدن تاپ، 
در ی��ک بیان اجمالی قصد خ��ود را از ترویج این مدل »تربیت 
ورزش��کاران دارای صالحیت فنی، باسواد و مشتاق« ذکر کرده 
اس��ت. او می افزاید که این مدل باید ب��ه دانش آموزان در همه 
سنین آموزش داده شود تا به بازیکنانی، به معنای واقعی کلمه، 
تبدیل شوند. منظور از بازیکن1 شخصی است که تالش می کند 
ورزش را از جوانب مختلف آن یاد بگیرد و شرکت در ورزش 
را بخ��ش مهمی از زندگی خود تلقی کرده، معنای 
عمیق شخصی از فعالیت  ورزشی به دست آورد. 
در زندگ��ی خ��ود به آنچه که واقعاً مش��تاق 
آن هس��تید فکر کنید. ممکن است از یک 
س��رگرمی لذت ببری��د، بتوانید موس��یقی 
بنوازید، به ورزش مورد عالقة خود بپردازید، 
یا اینکه از هر امری به بهترین نحو مطلع شوید. 

احتماالً شما به واسطة تمایل و رغبت اولیة خود، که به شما اجازه 
داده تا در این زمینه مطلع و ماهر شوید، به این نکات رسیده اید. 
در نتیجه، فعالیت بخش بس��یار مهمی از زندگی شما می شود. 
بدین منظور، تعلیم و تربیت ورزشی می کوشد تا تربیت بدنی را، 
به عنوان موضوع اصلی برای مدل، کم کم به دانش آموزان القا کند. 
دانش آموزان به س��ادگی نمی توانند یک بازی ورزشی2 را انجام 
دهند. آن ها رس��وم ورزشی مس��تتر در بازی ورزشی و ساختار 
خود ورزش را یاد می گیرند تا اینکه به ورزشکارانی با صالحیت، 
باسواد )فرهیخته یا خوب تربیت شده( و مشتاق تبدیل شوند. 

* الگوی آموزش همتایی: »من به تو درس می دهم، 
سپس تو به من درس بده«

همان ط��ور ک��ه می دانید پایة س��اختار تکلی��ف در مدل 
تدریس از طریق همتا، برای دانش آموزان جفت شده یا دوتایی 
اس��ت، برای اینکه نقش خود را به عنوان مربی و فراگیر بعد از 
اتمام آم��وزش معلم، عوض کنند. در ای��ن روش، یک نفر در 
نق��ش مربی و نفر دیگر در نقش فراگیر قرار می گیرد و بعد از 
زم��ان کوتاهی با اعالم معلم نقش هایش��ان را عوض می کنند. 
در اص��ل هیچ کدام از آن ها ن��ه مربی و نه فرا گیرند، بنابراین 
از نقطه نظر آن ها »من به تو درس می دهم س��پس تو به من 

درس بده« موضوع اصلی تدریس از طریق همتاست. 

* الگوی تدریس مبتنی بر تحقیق: فراگیر به عنوان 
حل کنندة  مسئله

امروزه راهبردهای آموزشی شناخته شدة زیادی بر مبنای 
تحقیق در تربیت بدنی استفاده می شوند که همگی یک ویژگی 
مش��ترک دارند و همة  آن ها در قالب فرایند حل مس��ئله، به 
یادگیری منتهی می ش��وند. معلم مس��ئله را با پرسیدن سؤال 
ایجاد می کند و به دانش آموزان برای خلق و یا اکتش��اف یک 
یا چند راه ح��ل قابل قبول، زمان می ده��د و به محض اینکه 
شواهد یادگیری به وقوع پیوست، از دانش آموزان می خواهد که 
راه حلشان را نشان دهند. دانش آموزان باید مسئله را در حیطة 
ش��ناختی حل کنن��د، قبل از اینکه بتوانند پاس��خ حرکتی را 
تدوین کنند، که نشان دهندة درک مفهوم کلیدی و حل مسئلة  
مطرح شده از طریق س��ؤال معلم است. تیلوتسون3 )1970( 
نش��ان داد که فرایند حل مسئله، پنج مرحله دارد؛ شناسایی 
مسئله،  بیان مسئله، اکتشاف هدایت شدة مسئله، تشخیص و 
تصحیح راه حل نهایی و نمایش با هدف تجزیه و تحلیلی، ارزیابی 
و بحث. توصیف اساسی تیلوتسون به طور آشکاری حل مسئله 
را به عنوان مرکز س��ازماندهی فرایند های آموزش و یادگیری 
قلمداد کرده و به طور زیبای��ی مضمون »فراگیر به عنوان حل 
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کنندة مسئله« را برای مدل تدریس مبتنی بر تحقیق تنظیم 
کرده است. 

* الگـوی بازی های ورزشـی راهبـردی: آموزش 
بازی های ورزشـی برای )اجرای مبتنی بر( درک و 

فهم
این موضوع، خالصه ش��دة تنها پیام��د مهم یادگیری در 
مدل بازی های ورزش��ی راهبردی است، یعنی؛ تسهیل سطح 
عمیق��ی از درک که بتواند در بازی و موقعیت های ش��بیه به 
بازی به کار رفته و به سایر بازی های مشابه نیز منتقل شود. این 
موضوع همچنین تأکید عمده بر آگاهی تاکتیکی و توانایی های 
تصمیم گی��ری دانش آموزان را نش��ان می دهد. مدل بازی های 
ورزش��ی راهبردی )یا برنامه ریزی شده( به طور هوشمند انه ای 
عالق��ة دانش آموزان را به س��اختار بازی، مورد اس��تفاده قرار 
می دهد تا بهبود و توس��عة مهارت و دانش تاکتیکی مورد نیاز 
را برای اجرای یک بازی شایس��ته ارتقا بخش��د. در واحد های 
درس��ی بازی ورزش��ی که به صورت س��نتی تدریس می شود، 
معلم یک پیشرفت را از تمرینات پایه تا مهارت های پیچیده تر 
برنامه ریزی می کند و سپس توضیح قوانین و مقررات و انجام 
نس��خة کامل ب��ازی را ارائه می دهد. در ای��ن مدل، معلم یک 
توالی و ترتیب از تکلیف های یادگیری را که س��اختاری شبیه 
ب��ازی دارد برنامه ریزی و ارائه می کند تا با رش��د تاکتیک ها و 
مهارت های دانش آموزان، آن ها را به س��مت اجرای نسخه های 

تعدیل شدة بازی یا نسخة کامل آن سوق دهد. 

* الگـوی آموزش مسـئولیت پذیری شـخصی و 
اجتماعی: تلفیق،  انتقال، مختارشدن و روابط بین 

دانش آموز و معلم
هلیس��ون )2003( چهار موضوع اصلی را که معرف مدل 
آموزش مس��ئولیت پذیری ش��خصی و اجتماعی اس��ت، این 
چنین مش��خص کرد:  تلفیق، انتقال، مختارشدن و روابط بین 

دانش آموز و معلم. 
1. تلفی��ق یا یک پارچگی به این معنی اس��ت که معلم آموزش 
محت��وای فعالیت بدنی را از آموزش مس��ئولیت پذیری فردی و 
اجتماعی جدا نکند. معلم آموزش مس��ئولیت پذیری ش��خصی 
و اجتماع��ی و ارتب��اط میان این نتایج را از طری��ق وارد کردن 
دانش آم��وزان در محتوای��ی که به طور هم زم��ان تأمین کنندة 
فرصت هایی برای یادگیری مس��ئولیت پذیری نیز هست حفظ 

می کند. 
2. انتقال به این معنی است که معلم در آموزش مسئولیت پذیری 
شخصی و اجتماعی، همة تالش خود را به کار گیرد تا دانش آموزان، 

مسئولیت پذیری را در موقعیت نسبتاً کنترل شدة سالن بیاموزند 
و به س��مت تصمیم گیری های مثبت برای موقعیت های کمتر 
قابل پیش بینی در مدرسه و خارج از آن در جامعه حرکت کنند. 
3. مختارشدن به این معنی است که دانش آموزان یاد بگیرند که 
در بسیاری از پیشامدهای زندگی، با خودمختاری تصمیم بگیرند 
و عمل کنند. ایده این اس��ت که دانش آموزان متوجه شوند که 
قربانی زندگی نیستند و در مقابل آنچه که در زندگیشان اتفاق 

می افتد مسئول اند. 
4. رواب��ط میان دانش آم��وز و معلم، حیاتی ترین 

بخ��ش آموزش مس��ئولیت پذیری ش��خصی 
و اجتماع��ی و برای معلمان س��خت ترین 
قس��مت برای یادگیری و اس��تفاده است. 
اکثر تعامالت در آموزش مسئولیت پذیری 
شخصی و اجتماعی به دلیل روابط شخصی 

اس��ت که بر اساس تجربه، صداقت، اعتماد 
و ارتباطات ایجاد ش��ده است. این موارد برای 

پرورش دادن وقت گیر اس��ت و معلم و دانش آموز 
را نسبت به صدمة عاطفی آسیب پذیر می کند، اما وقتی 

ش��کل می گیرد در اصل یک رابط��ة دو طرفه میان آن ها ایجاد 
می ش��ود تا بتوانند مانند دو شریک به طور یکسان در یادگیری 
تعاملی آموزش مس��ئولیت پذیری ش��خصی و اجتماعی، با هم 

پیش بروند. 

* خالصه
همان طور که ش��رح داده شد هر یک از الگوهای هشت گانة 
تدری��س تربیت بدنی دارای موضوع��ات اصلی و منحصر به خود 
هس��تند. معلم با توجه به اهدافی که در آموزش دنبال می کند 
و با عنایت به موض��وع اصلی هر یک از الگوها، الگوی مورد نظر 
خود را انتخاب می کند. معلمی که هدفش تشویق دانش آموزان 
به مشارکت اس��ت، قاعدتاً الگوی یادگیری مشارکتی را انتخاب 
می کند. در مقابل معلمی که هدف برترش افزایش سواد ورزشی 
دانش آموزان است، از الگوی تعلیم و تربیت ورزشی بهره می گیرد 
و معلمی نیز که به دنبال افزایش احس��اس مس��ئولیت فردی و 
اجتماعی اس��ت،  از الگوی آموزش مس��ئولیت پذیری ش��خصی 
و اجتماع��ی کمک می گیرد. بنابراین ش��ناخت معلم از نیازها و 
توانایی های دانش آموزان و الگوهای مناسب تدریس تربیت بدنی، 
تضمین کنندة اهداف یک نظام تعلیم و تربیت در بخش تربیت بدنی 

و ورزش خواهد بود. 
منبع

رضوانـی اصل، رضوان؛ رفیعـی  ده بیدی، وحیـد؛ محمد پور، محبوبه؛ 
آزمون، جواد »مدل های آموزشی در تربیت بدنی«، کتاب  زیر چاپ، انتشارات 

سمت. 

روابط میان دانش آموز 
و معلم، حیاتی ترین بخش 
آموزش مسئولیت پذیری

 شخصی و اجتماعی و برای
 معلمان سخت ترین قسمت

 برای یادگیری و
 استفاده است
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علی رضا رمضانی: استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عباس نظریان: استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

کلید واژه ها: شنا، مدارس، دانش آموزان

به فرزندان خود شنا کردن و تیراندازی بیاموزید. )پیامبر اکرم(
شواهد باستان شناسی نشان می دهد که قدمت شنا کردن 
انسان به 2500 سال قبل از میالد در تمدن مصر و بعد از آن 
در تمدن های آش��ور و یونان و روم باستان باز می گردد. آنچه 
از گذش��تة آموزش شنا می دانیم، بر اس��اس یافته هایی است 
ک��ه از »حروف تصویری« هیروگلیف مصریان به دس��ت آمده 
است. یونانی های باستان و رومی ها شنا را جزو برنامه های مهم 
آم��وزش نظامی خود قرار داده بودند و مانند الفبا یکی از مواد 
درس��ی در آموزش مردان بوده است. تاریخچة شنا در شرق به 
قرن اول قبل از میالد باز می گردد. ژاپن جایی است که شواهد 
و مدارکی از مسابقات شنا در آن وجود دارد. در این کشور، در 
قرن هفدهم، به دستور رسمی حکومتی، شنا به صورت اجباری 

در مدارس تدریس می شد. 
مسابقات س��ازمان یافتة شنا در قرن 19 میالدی، قبل از 
ورود ژاپن به دنیای غرب ش��کل گرفت. از ق��رار معلوم مردم 
ساحل نش��ین اقیان��وس آرام، به کودکان هنگام��ی که به راه 
می افتادند یا حتی قبل از آن ش��نا می آموختند. نشانه هایی از 
مس��ابقات گاه و بی گاه میان مردم یونان باستان وجود دارد و 
همچنین یکی از بوکس��ورهای معروف یونان، شنا را به عنوان 
تمرین در برنامة  ورزش��ی خود گنجانی��ده بود. رومی ها اولین 
اس��تخرهای ش��نا را بنا کردند و گفته می شود که در قرن اول 
پیش از میالد گایوس می س��ناس1 اولین اس��تخر آب گرم را 

ساخت. 

برخی عدم تمایل اروپاییان به ش��نا را در قرون وس��طی، 
ت��رس از گس��ترش و س��رایت عفونت و بیماری های مس��ری 
دانسته اند. از طرفی شواهدی هم وجود دارد که نشان می دهد 
در س��واحل بریتانیای کبیر در اواخر قرن 17 میالدی از ش��نا 
به عنوان وس��یله ای برای درمان استفاده می شده است. البته تا 
پیش از قرن نوزدهم، ش��نا به عنوان تفری��ح و ورزش در میان 
مردم جایگاهی نداش��ت. زمانی که نخس��تین سازمان شنا در 
س��ال 1837 تأسیس ش��د، در پایتخت بریتانیا یعنی لندن، 6 
استخر سرپوش��یده وجود داش��ت که مجهز به تختة شیرجه 
بودند. در س��ال 1846 اولین مسابقة شنا در مسافت 440/یارد 
)حدود 400متر( در اس��ترالیا برپا ش��د که بعد از آن هر ساله 
نیز به اجرا درآمد. باش��گاه شنای متروپولیتین2 لندن در سال 
1869تأسیس شد که بعدها به انجمن شنای غیرحرفه ای تغییر 
نام داد. این انجمن در واقع هیئت رئیس��ه شنای غیرحرفه ای 
بریتانیا بود. فدراس��یون های ملی  ش��نا نیز در چندین کشور 

اروپایی، در سال های 1882 تا 1889 شکل گرفتند. 
ورزش ش��نا از جمله ورزش های آیروبیک )هوازی( اس��ت 
که اگر بیش از س��ه دقیقه طول بکشد، مقدار مصرف اکسیژن 
افزای��ش می یابد. در زمان انجام ای��ن ورزش، وزن بدن در آب 
به یک ده��م وزن واقعی تقلیل یافته و خاصیت ش��ناوری در 
آب، از ش��دت ضربه های وارد ش��ده بر مفاص��ل بدن می کاهد 
)گائینی 1383(. در تحقیقی که توسط محققان انجمن شنای 
آمریکا )ASA( بر روی کودکان زیر 5 سال کشورهای استرالیا، 
نیوزیلند و ایاالت متحده آمریکا انجام شده فواید شنا در صفحة 

بعد اعالم شده است:

آموزشی
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1. سبک زندگی سالم
2. مزایای بهداشتی و درمانی

3. آگاهی از نعمت آب و به تبع آن صرفه جویی در زندگی
4. بهبود خواب

5. مهارت های اجتماعی
6. رشد مغزی

7. مشارکت در گروه های اجتماعی
8. اعتماد و عزت نفس

9. استقالل بدنی و خودآگاهی
10. رشد زبان و تکلم

ژاپ��ن در قرن هفدهم، یادگیری ش��نا را در مدارس خود 
اجباری نمود. در آلمان نیز اولین مدرسه ای که شنا را در برنامه 
خود گنجاند، مدرس��ة )فورتا(، درسال 1810، بود و سپس به 
تدریج سایر مدارس از این برنامه استقبال کردند. گوتس موتس 
در مورد توس��عة ورزش شنا در مدارس نقش اساسی داشته و 
این نقل از اوس��ت که »ورزش شنا باید قسمت اصلی تعلیم و 
تربیت باش��د«. وی به کمک طناب، کمربند و قالب، مبتدیان 
را در آب تعلیم می داد )دیوید ال کاسنیل 1999(. در مدارس 
آلمان، به عنوان کشور پایه گذار آموزش شنا در مدارس ابتدایی، 
بر آموزش ش��نا تأکید فراوان ش��ده اس��ت و اولیای مدارس و 
والدی��ن دانش آم��وزان  توجه زیادی به ای��ن ورزش دارند. در 
کشور سوئد نیز همة دانش آموزان باید در کالس شنا به صورت 
اجباری شرکت کنند و پدر و مادرها حق ندارند فرزندانشان را 

از شرکت در این آموزش ها باز دارند )بارکد2006(.
از س��ال 1955، در پی سانحة غرق شدن 100کودک در 
ی��ک قایق در ژاپن، دولت بودجة زیادی را برای آموزش ش��نا 

به عنوان یک درس در کالس های ابتدایی و ساختن 
حوضچ��ه و اس��تخر در م��دارس اختصاص 

داد. امروزه برنامة آموزش ش��نا در نظام 
آموزشی کلیة کشورهای توسعه یافته 
ق��رار دارد و از اصلی ترین برنامه های 
حوزة تربیت بدنی در مدارس ابتدایی 

است )2011(.
در ایران، شنا به عنوان یک ورزش، 

س��ابقة کم��ی دارد و نس��بت ب��ه دیگر 
رش��ته ها،  چندان پیش��رفتی حاصل نکرده 

است. در حالی که از جهت جغرافیایی در شمال 
و جنوب کش��ور به دریا وصل بوده و تعداد زیادی رودخانه 

و دریاچ��ه در مناطق مختل��ف وج��ود دارد و در آموزش ها و 
اح��کام مذهبی نیز بر این ورزش تأکید بس��یار ش��ده اس��ت 
)اسماعیل1383(. دفتر تحقیقات و توسعة  معاونت تربیت بدنی 
و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، به دنبال حادثة غرق شدن 

6 دانش آموز در دریاچة پارک ش��هرتهران در سال 81، برنامة 
آموزش شنا )طرح آش��نا( را در برنامه های مدارس پیش بینی 
نم��ود. در همین راس��تا در برخی از مدارس ش��هر های دارای 
اس��تخر، آموزش ش��نا )طرح س��ّباح( به صورت گس��ترده در 
پایة س��وم ابتدایی همة  مدارس کش��ور اجباری شد )گزارش 
پروژه های تحول بنیادین آموزش و پرورش 1390( و حدود یک 
میلیون نفر دانش آموز )دختر و پس��ر( مشغول به تحصیل در 
این پایه ملزم به یادگیری ش��نا ش��دند. به دلیل اینکه استخر 
شنا از محیط های محرک و چالش برانگیز برای کودکان است، 
آموزش شنا باید با رعایت اصول استاندارد و در محیط استخر 
صورت گیرد، لذا رعایت نکات بهداشتی و ایمنی ضرورت انکار 

ناپذیر دارد که در ادامه به شرح آن می پردازیم. 

بهداشت و ایمنی در استخرهای شنا
دو مؤلفة  اثرگذار در اجرای برنامة آموزش ش��نا، عبارت اند 
از وضعیت بهداش��تی مکان آموزش ش��نا، به ویژه استخر آب و 

دیگری وضعیت ایمنی مکان و تجهیزات آن. 

بهداشت استخر
برای موفقیت در اه��داف جهانی نقش مدارس در ارتقای 
س��المت، بر آموزش معلمان بسیار توصیه و تأکید شده است. 
آموزش بهداش��ت و ارتقای س��المت باید جزء اساسی آموزش 
معلمان باشد. معلمان و سایر کارکنان آموزشی با طیف وسیعی 
از دانش آموزان روبه رو هس��تند که اطالع��ات آنان می تواند به 
اصالح رفتارهای کودکان کمک نماید. یافته ها نشان داده است 
که تنها یک درصد معلمان در مورد بهداشت محیط و نیازهای 
بهداشت جسمانی و روانی دانش آموزان اطالعات 
مطلوبی دارند و 15/2درصد نیز از اطالعات 
ضعیف��ی برخوردارند. چنی��ن نتیجه ای 
ممکن است به دلیل ضعف آموزش های 
اولیة معلم��ان در این زمینه باش��د. 
انتظار می رود در صورتی که معلمان 
از آگاهی مناس��بی برخوردار باشند، 
نسبت به ضعف های موجود در مدارس 
ابتدایی که محل رشد جسمی و توسعه 
اجتماعی دانش آموزان است حساس شده 
و با اعالم آن به مس��ئوالن ذی ربط نقش مهمی 
در ارتقای وضعیت بهداشت محیط ایفا نمایند. عدم اطالع 
از وضعیت مطلوب بهداش��ت محیط مدرسه می تواند منجر به 
پذیرش ناخودآگاه نابه سامانی ها شده و مدارس را از نقش مهم 
معلمان در بهب��ود کیفیت آن بی نصیب نمای��د. فعالیت بدنی 
منظ��م می تواند به عنوان یک وس��یلة بهداش��تی مناس��ب در 

ژاپن در قرن هفدهم، 
یادگیری شنا را در مدارس 

خود اجباری نمود. در آلمان نیز 
اولین مدرسه ای که شنا را در برنامة 
خود گنجاند، مدرسة )فورتا(، درسال 

1810، بود و سپس به تدریج 
سایر مدارس از این برنامه 

استقبال کردند
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خدمت جامعه باشد.
 استخر محیطی داغ و مرطوب است؛ بنابراین مربیان شنا با 

پوشیدن کفش مناسب، ظاهر تمیز و مرتب، پوشیدن 
لباس متناس��ب با محیط کار، همراه داش��تن 

لباس اضافه و حول��ة تمیز و دوش گرفتن 
مس��تمر می توانند به احساس آرامش و 
رضای��ت خود و س��ایرین کمک کنند. 
مربیان شنا در ابتدای جلسات موظف اند 
دربارة مواردی همچ��ون دوش گرفتن 

قبل و بعد از ش��نا، شس��تن لباس های 
ش��نا پس از اتمام کالس، استفاده از حولة 

تمیز، استفاده از کاله شنا و سنجاق برای بستن 
موه��ای بلند، خودداری از ورود اف��راد به آب در زمان 

س��رما خوردگی شدید، خودداری از ورود به آب با داشتن زخم 
باز یا بیماری های پوس��تی و زخم بر بدن، خ��ودداری از ورود 
ب��ه آب در زم��ان  بیماری عفونی دس��تگاه تنفس و گوش، به 

نوآموزان )دانش آموزان( تذکر دهند. 

ایمنی
مؤلف��ة بعدی اثرگذار در اجرای ش��نا، توجه خاص به آگاهی 
و رعایت نکات ایمنی در همة محیط های آبی اس��ت. مربیان باید 
اطالعات الزم را در ارتباط با محیط های مختلف استخر داشته باشند 
و جنبه های ایمنی را از قبل پیش بینی کنند. درهمین راستا مواردی 
همچون آگاهی از اندازه، ش��کل و عمق استخر،  نقشة رختکن ها، 
راه های خروج، محل عمیق استخر، محل وسایل و تجهیزات ایمنی، 
مح��ل جعبة  کمک های اولیه، محل تجهیزات مربوط به عملیات 
احیا،  محل تلفن ها، محل زنگ های خطر، وضعیت سالمت نوآموزان 
)دانش آموزان( باید مدنظر قرار گیرد. مربیان باید همه نوآموزان خود 
را تحت نظر داشته و همواره آن ها را در طول مدت کالس تحت نظر 
داشته باشند و هرگز کالس )استخر( را ترک ننمایند، لباس هایی 
بپوش��ند که به راحتی قابل مشاهده و شناسایی باشند، هر لحظه 
منتظر حوادث غیرقابل پیش بینی باش��ند، قابلیت های نوآموزان 
)دانش آموزان( خود را بشناسند و افراد تازه وارد را شناسایی کنند 
و از توانایی ش��نا کردن آن ها مطمئن شوند، حتی اگر خود آن ها 

بگویند می توانند شنا کنند. 
مربی اگر در کنار اس��تخر مشغول آموزش است باید بداند 
خودش اولین نفری است که باید در لحظة حادثه وارد آب شود 
ضمن اینکه باید مطمئن باش��د که در آن لحظه فرد مس��ئول 
دیگری در کنار اس��تخر مواظب دانش آموزان است،  مگر اینکه 
تعداد آن ها خیلی کم باشد. از دیگر نکات مهم مرتبط با تأمین 

ایمنی دانش آموزان می توان به این موارد اشاره کرد: 
• نوآم��وزان )دانش آموزان( در لحظ��ة ورود و خروج از آب 

شمارش شوند.
• دانش آموزان که شنا بلد هستند، با یک طناب از افرادی که 

دارای این مهارت نیستند جدا شوند. 
• دانش آم��وزان هرگز نبای��د بدون اجازة مربی 
کالس وارد آب ش��وند یا ب��دون اجازة او از 

محدودة کالس خارج شوند.
• قبل از ش��روع کالس ه��دف و معنی 
اس��تفاده از س��وت، ب��رای دانش آموزان 

توضیح داده شود.
• هم��واره یک س��وت برای اس��تفاده در 

مواقع اضطراری در دسترس باشد. 
• مربی باید همواره به حالت ایس��تاده باشد، زیرا 

حالت های دیگر، دایرة دید او را کاهش می دهد. 
•مربی باید به رفتارهای ناشایس��ت بالفاصله واکنش مناسب 

نشان دهد. 
• دو بخش عمیق و کم عمق استخر را به بچه ها معرفی کند. 
• توصی��ه کند که بچه ها از دویدن در اطراف اس��تخر و انجام 
رفتارهایی مانند جیغ کش��یدن، داد کشیدن، هل دادن و زیر 

آبی رفتن خودداری کنند. 
ضمناً مربیان شنا باید بدانند که وجود تجهیزات الکترونیکی 
که در مس��ابقات و برنامه های مختلف در استخر کاربرد دارند، 
دارای خطرات بالقوه هستند. مدیران استخرها باید این خطرات 
را به خوبی تش��خیص داده و اج��ازه ندهند که تجهیزات اصلی 
الکترونیکی در محوطه اس��تخر، وجود داش��ته باشند و تا آنجا 
که ممکن است از وسایلی استفاده کنند که دارای ولتاژ پایین 
هستند. ضمناً در زمان استفاده از این تجهیزات باید دقت کنند 
که در زمان استفاده، دست ها خشک باشد تا خطر برق گرفتگی 
به حداقل برسد. باید به خاطر داشت که امکان برق گرفتگی در 

محیط های خیس زیاد است و می تواند کشنده باشد.
به طور کلی ورزش شنا یکی از محبوب ترین ورزش ها در 
بین اقش��ار مختلف مردم است. فردی که شنا می کند، نه تنها 
از این طریق احساس راحتی و نشاط می کند، بلکه در اثر شنا 
کردن قابلیت های جسمانی خود را از قبیل استقامت دستگاه 
گردش خون و تنفس، س��رعت و انعطاف پذیری مفاصل شانه 
و مچ پا افزایش می دهد. ورزش ش��نا ورزشی است که از سن 
نوزادی تا سن کهنسالی می توان آن  را انجام داد و به طور کلی 
ورزش اس��ت که هیجان و اضط��راب را کاهش داده، عضالت 
را ق��وی و محکم کرده و بدن را نرم و انعطاف پذیر می س��ازد 
و باعث می ش��ود که فرد انرژی بیش��تری برای انجام کارهای 
روزانة خود کسب کند. با همة این امتیازات، ایمنی و بهداشت 
در انجام ورزش شنا یک موضوع حیاتی است که باید در همة 

سطوح مد نظر مربیان، مسئوالن و شناگران واقع شود. 

پی نوشت ها
1.Gaiusmaecenas
2. Metropolitan
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وقتی آقای مقیسه، کارشناس مسئول تربیت بدنی منطقة 9، نشانی مدرسه 
را از پش��ت تلفن می گوید، حس نوستالژیکی وجودم را فرا می گیرد؛ اینجا 

که مدرس��ة من بوده اس��ت! کمی باالتر از میدان تهرانس��ر، در ضلع 
ش��مالی پارک نرگس، صدای هیاهوی بچه ها به گوش می رس��د. 

یادش به خیر آن روزها که در همین خیابان ، هم کالسی هایمان 
با چهار تا پاره آجر، تیر دروازه می گذاش��تند و بعد از تعطیلی 

مدرس��ه، یکی دو ساعتی جلوی در مدرسه بساط فوتبالی 
داغ و نفس گیر برپا بود.

در مدرسة دستغیب پرنده پر نمی زند؛ حتی داخل 
حیاط هم اثری از مدرسة فوتبال نیست ولی سروصدای 
بچه ها نزدیک تر شده است. وقتی سراغ مدرسة فوتبال 
را می گیریم، آقایی که دم در ایس��تاده است چند متر 
جلوتر را نشان می دهد. یادم می آید که آن روزها کنار 
مدرسه زمین خاکی درب و داغانی با دیوارهای آجری 
و در گاراژی ب��ود اما انگار ح��اال آنجا را به محلی برای 

ورزش دانش آم��وزان تبدیل کرده ان��د. کمی که جلوتر 
می رویم، از الی در، زمین  چمن مصنوعی سبزرنگی دیده 

می ش��ود و بچه هایی که با لباس فوتبال وس��ط زمین دور 
مربی جمع ش��ده اند. به اطراف سرک می کشیم. دنبال آقای 

مقیس��ه می گردیم که یکهو دو نفر از پشت سر سالم می کنند و 
یکی از آن ها می گوید: »ابراهیم مقیسه هستم که تلفنی با هم حرف 

زدیم« و بع��د همراهش را این گونه معرفی می کند: »ایش��ان هم آقای 
آزادی هستند؛ مدیر مدرسة شهید دستغیب که عشق و عالقه شان به فوتبال 

باعث به وجود آمدن این مدرسة فوتبال شده است.
مقیسه و آزادی همان طور که در حال توضیح دادن چگونگی کار مدرسه فوتبال هستند، 

ما را به  گوشه ای برای تماشای تمرین بچه ها و نشستن روی نیمکت دعوت می کنند.

گـــزارش

سعید زاهدیان
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فوتبالیست ها شاگرد تنبل نیستند
صدای هواپیماهایی که از فرودگاه مهرآباد بلند ش��ده اند 
و از باالی مدرسه رد می شوند، تنها مشکل آقای مربی است. 
این طور مواق��ع او باید چند ثانیه ای مک��ث کند و بعد برای 
بچه ه��ا حرف بزند. یادش به خیر؛ معلمان ما هم س��ر کالس 
همیشه با این معضل روبه رو بودند که وسط بحث، یک دفعه 
شیش��ه ها می لرزید و صدا به صدا نمی رسید و کالس ساکت 
می ش��د تا هواپیما از باالی مدرس��ه بگ��ذرد و دوباره درس 
ش��روع ش��ود. بعد از اینکه هواپیمای غول پیکر پرسروصدا از 
باالی مدرس��ة فوتبال رد می ش��ود، آقای آزادی صدایش را 
صاف می کند و حرفش را از س��ر می گیرد: »در انتخاب مربی 
دقیق هس��تیم. همواره کسی را انتخاب می کنیم که حداقل 
مدرک D مربیگری را داش��ته باش��د و در کار ب��ا نوجوانان 
صاحب تجربه باش��د. حتماً ش��ما هم می دانید که کار با این 
بچه ها قبل از هر چیز عشق و عالقه می خواهد. نحوة انتخاب 
بچه ه��ا هم این طور بود که ما اس��تعدادیابی کردیم و بعد دو 
کالس تش��کیل دادیم که همگی در مدرس��ة فوتبال حاضر 
هستند. در واقع، بچه هایی که اینجا می بینید در مدرسه هم 
با هم س��ر یک کالس می نشینند. اگر دیدیم کسی استعداد 
فوتبال ندارد، او را به رشتة دیگری معرفی می کنیم. در 
واقع، مدرس��ه فوتبال ما شامل همة بچه ها 
نمی ش��ود. از بی��ن 300 نف��ر، حدود 
100 نفر را گزینش کردیم و بعد 
در غرب��ال نهایی به دو کالس 
34 نفره رس��یدیم که االن 
اینجا حاضر هستند. یک 
کالس س��اعت یک بعد 
از ظه��ر تمرین می کند 
و کالس بعدی س��اعت 
حاض��ر  زمی��ن  در   3

می شود.«
در حالی ک��ه اکث��ر 
م��ردم فک��ر می کنند 
ن  ا ز م������و نش آ ا د
لیس�������ت  تبا فو
ن  درس خ��������وا
نمی ش��وند و همیشه 
ج��زو  فوتبالیس��ت ها 
دانش آموزان تنبل و ضعیف 

هستند، آقای آزادی، مدیر مدرسة مدرسه 
دس��تغیب، خالف این ادعا را مطرح می کند: »ما هفت کالس 
در ی��ک پایه داریم که دو کالس از آن ها در مدرس��ة فوتبال 

حضور دارند. بچه های این دو کالس شیطان تر از بقیه هستند 
ام��ا معلمان ترجیح می دهن��د با این دو گ��روه کار کنند و با 
فوتبالیست ها راحت ترند. معلمان می گویند که این  ها با وجود 
ش��یطنت و دردسرهایی که گهگاه درس��ت می کنند، از بهرة 
هوشی باالتری برخوردارند و در کالس گیرایی بیشتری دارند. 
وقت��ی به نم��رات درس آن ها هم نگاه می کنی��م، وضعیت به 
مراتب بهتری در این دو کالس حاکم اس��ت. نکتة جالب این 
اس��ت که بچه های این دو کالس هرگز تجدی��د نیاورده اند و 
همگی در امتحانات قبول ش��ده اند اما در کالس های دیگر ما 

این  طور نیست«.

مدیر شجاع مدرسة دستغیب
حرف های مدیر مدرس��ه که تمام می ش��ود، آقای مقیسه 
ش��روع به توضیح وضعیت این بچه ها در منطقه و مس��ابقات 
آموزش��گاه ها می کند. او که دانش آموزان تمام مدارس منطقة 
9 را در آموزش��گاه ها دیده و ارزیابی کرده  است، دربارة شرایط 
این بچه ها می گوید: »همیش��ه بچه های مدرسة دستغیب در 
مس��ابقات آموزشگاه ها خوب ظاهر می شوند. خیلی منضبط و 
یک دس��ت هستند و در فوتبال هم گروهی بازی می کنند. هر 

سال هم مقام های خوبی کسب می کنند.
مدرسة فوتبال دستغیب که جزو فوق برنامة دانش آموزان 
اس��ت، در ردیف بهترین ساعات فوق برنامة ورزشی در سطح 

منطقه قرار دارد.
ارزیابی مثبتی که ما از اینجا داشته ایم، ما را به این نتیجه 
رس��انده که این الگو را در سایر مدرسه های منطقه هم توسعه 
دهیم. البته عالقة  مدیر مدرسه هم شرط است. در این مدرسه 
خود آقای آزادی اهل ورزش و فوتبال است و بی آنکه از کسی 
انتظار داش��ته باش��د، مدرس��ة فوتبال برای بچه های مدرسه 
تأس��یس کرده اس��ت اما مدیران دیگری داریم که سر ساعت 

می آیند و به محض پایان ساعت کار هم خداحافظ!
بعضی ها هم از مسئولیت این کار می ترسند که اگر خدای 
نکرده در حین فوتبال برای دانش آموزی اتفاقی بیفتد، چگونه 
باید جوابگو باش��ند. به همین خاطر شهامت مدیر مدرسه هم 

شرط است.«
در حالی ک��ه آقای مقیس��ه این حرف ه��ا را می زند، آقای 
آزادی چن��د نکته را درب��ارة کارش بیان می کن��د: »اگر آدم  
محافظه کار باش��د، هی��چ چیز جدیدی خلق نمی ش��ود. باید 
حساب همه چیز و همه کار را کرد و جوانب احتیاط را سنجید 
ول��ی اینکه مدام بترس��یم که اگر بچه ها فوتب��ال بازی کنند 
ممکن است آسیب ببینند، نمی توانیم از عهدة مسئولیت این 
کار برآییم و هیچ وقت نمی توانیم کار ویژه ای انجام دهیم. خدا 

را شکر تا امروز مشکلی برای ما پیش نیامده...«.

در انتخاب مربی 
دقیق هستیم. همواره 

کسی را انتخاب می کنیم که 
حداقل مدرک D مربیگری 
را داشته باشد و در کار با 

نوجوانان صاحب 
تجربه باشد
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مقیسه در پایان به نکتة خوبی اشاره می کند: »اگر توکل 
شما به خدا باشد و نیت خیر داشته باشید، کارها هم درست و 
خوب پیش می رود. آقای آزادی با نیت کمک به ورزش بچه ها 
مدرس��ة فوتبال را ایجاد کرده و اینکه خودش همیش��ه باالی 
س��ر بچه ها حاضر است، احتمال هرگونه مشکلی را به حداقل 
می رس��اند. البته در جریان فوتبال ممکن اس��ت هر حادثه ای 
هم رخ دهد که این از اختیار آقای آزادی، من و مربی مدرسه 

خارج است«.

80 هزار تومان برای 3 ماه
یکی از س��ؤاالت ما دربارة ش��هریه مدرسة فوتبال است. 
مدیر مدرسة دستغیب به س��رعت جواب می دهد: »80 هزار 
تومان برای س��ه م��اه. اغلب اولیا این ش��هریه را می پردازند و 
خیلی هم راضی هس��تند؛ چون دیگر دغدغة فرستادن فرزند 
خود به مدارس فوتب��ال خصوصی را ندارند. از طرفی، اعتماد 
خانواده ها به مدرسه بیشتر است و می دانند که فرزندشان در 
چه محیطی و با چه ش��رایطی ورزش می کند. فاصلة مدرسه 
با زمین فوتبال کمتر از 100 متر اس��ت و دانش آموزان نه تنها 
هزینة رفت و آمد ندارند که مش��کلی هم از بابت مس��افت و 
خطرات راه برایش��ان نیست. به همین دلیل، اقبال خانواده ها 
از ای��ن مدرس��ه فوتبال خوب ب��وده اس��ت. خانواده ها که به 
مدرسه مراجعه می کنند، خیلی از فرزندان خود اظهار رضایت 
می کنند و می گویند که معلم مدرسه فوتبال روی اخالق آن ها 
تأثیر گذاشته است و باعث شده اخالق بهتری پیدا کنند و در 

خانه مؤدب تر هستند«.

از مربی حرفه ای تا زمین بسکتبال 60 میلیونی
صحبت ما با آقایان آزادی و مقیس��ه به آخر رسیده که 
زم��ان تمرین تمام می ش��ود و مربی مدرس��ة فوتبال هم به 
جم��ع ما می پیوندد. آق��ای آزادی او را به ما معرفی می کند: 
»آقای خدایی مربی مدرس��ة فوتبال ما هس��تند«. بعد خود 
مربی دربارة س��ابقه فوتبالی اش این گونه می گوید: »بازیکن 
تیم های آتش نش��انی، هما، نفت و گسترش بودم و از همان 
زمان به کار با تیم های پایه عالقه مند ش��دم. به نظرم اگر کار 
در تیم های پایه خوب انجام ش��ود، معضالت فوتبال کاهش 
می یابد. دلیل اینکه به مدرس��ه فوتبال دس��تغیب آمدم، 
امکانات خوب و عالقه ام به  کار با بچه ها بود. چون خودم 
فوتب��ال بازی کرده ام، در این بچه ها اس��تعداد و توان 
فوتبالیست شدن را می بینم. شاید اگر این مدرسة 
فوتبال نبود، هیچ کدام از این بچه ها در جای 
دیگری ثبت نام نمی کردند و استعداد 

آن ها دیده نمی ش��د و به هدر می رفت. االن 
دیگر در خیابان و کوچه ها جای بازی نیس��ت و به همین 

دلیل، فوتبال خیابانی وجود ندارد. اگر مدرسه ها کار ویژه ای 
انجام دهند، ممکن اس��ت دوباره ب��ازار فوتبال رونق بگیرد و 
ااّل نمی توانی��م انتظار پرورش بازیکن در خیابان ها را داش��ته 

باشیم«.
حرف ه��ای م��ا ادام��ه دارد؛ از میان دانش آم��وزان عبور 
می کنیم و از در مدرس��ة فوتبال بیرون می آییم تا س��ری به 
مدرس��ه بزنیم. بچه های پرانرژی که فهمیده اند یک خبرنگار 
س��ر تمرین آن ها آمده اس��ت، مدام سؤال می کنند که عکس 
ما کی چاپ می شود و با شوخی و شیطنت های بچه گانه اسم 
س��تاره های فوتبال دنیا را پشت اس��م خود می گذارند و آرزو 

دارند که مثل مسی، رونالدو و... شوند.
ح��اال به مدرس��ه رس��یده ایم؛ هم��ه چیز تغیی��ر کرده 
اس��ت. داخل حی��اط روی در و دیوار ش��عارهایی با مضمون 
ورزش دیده می ش��ود. در حیاط مدرس��ه، ح��اال یک زمین 
بس��کتبال ش��کیل درست کرده اند که آس��فالت نیست بلکه 
آموزش وپ��رورش در طرح��ی جالب آن را با اس��فنجی نرم 
پوش��انده است که به بچه ها در حین بازی آسیب وارد نشود. 
مقیس��ه از هزینة 60 میلیونی این طرح خوب حرف می زند 
و ذه��ن من برمی گردد به روزهایی که 16- 15 س��اله بودم 
و با حس��رت فکر می کنم که اگر مدرس��ة ما آن روزها زمین 
بس��کتبال یا مدرس��ة فوتبالی به این خوبی داشت، چقدر از 
بچه ها ورزشکار شده بودند. از ما که گذشت اما با این حیاط 
بزرگ، با این زمین بسکتبال ویژه و با چمن مصنوعی و سالن 
چندمنظوره و البته حضورآقایان آزادی و مقیسه و مربی خوبی 

مثل آقای خدایی می توان به آینده امیدوار بود.

 در این بچه ها 
استعداد و توان فوتبالیست 

شدن را می بینم. شاید اگر این 
مدرسة فوتبال نبود، هیچ کدام از 

این بچه ها در جای دیگری ثبت نام 
نمی کردند و استعداد آن ها 

دیده نمی شد و به هدر 
می رفت
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مقدمه
سالمت به عنوان سنگ بنای نخسـت در تعلیم و تربیت، 
مـورد توجه جدی تعالیم نورانی اسـالم قرار گرفته اسـت و 
همان گونه که »عقل سـالم در بدن سالم« به عنوان یک اصل 
مسـلم پذیرفته شده است، بی شـک جامعه موفق جامعه ای 

است که از انسان های سالم، توانا و بانشاط برخوردار باشد. 
تحـول در نظام آموزش و پرورش، با هـدف ارتقای کیفی 
آن براسـاس نیازها و اولویت های کشـور در سه حوزه دانش، 
مهـارت و تربیـت و نیـز افزایش سـالمت روحی و جسـمی 
دانش آموزان می باشد. )بند 8 سیاست های کلی برنامة  پنجم(
کودک و نوجوانان سـرمایه های اصلی کشـور به حساب 
می آیند و پرورش آن ها از هدف های مهم برنامه های توسـعة  
اجتماعی و اقتصادی می باشـد. به همین دلیل، دسـتیابی به 
اهداف توسـعه، تأمین سـالمت جسـمی، روانی، اجتماعی و 
معنوی کودکان به عنوان ضرورت توسعه ای، مورد توجه قرار 

گرفته است. 

کلید واژه ها: سالمت، دانش آموزان، مدارس

سیاست های کلی برنامة پنجم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی

امور اجتماعی
تأکید بر رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه به: 
• یکپارچگ��ی در سیاس��ت گذاری، برنامه ریزی، ارزش��یابی، 

نظارت و تخصیص منابع عمومی
• ارتقای ش��اخص های س��المت هوا، امنیت غ��ذا، محیط و 

بهداشت جسمی و روحی
• کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدیدکنندة سالمت

• اصالح الگوی تغذیة جامعه با بهبود ترکیب و س��المت مواد 
غذایی

• برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های آموزشی ارتقای سالمت 
جسمانی و روانی، مبتنی بر آموزه های دینی و قرآنی

چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404
برخ��ورداری از س��المت، رف��اه، امنیت غذای��ی، تأمین 
اجتماعی، فرصت برابر نهاد مس��تحکم خانواده به دور از فقر، 

فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب

تحلیلی

معاونت تربیت بدنی و سالمت
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رسالت
ایجاد مدرسه و محیط های حمایتی سالم در راستای توسعة 
پایدار کش��ور با مشارکت مردم، سیاست گذاران و متخصصان، از 
طریق همکاری بین بخشی، توانمندسازی و ظرفیت سازی، تا افراد، 
خانواده ها و جوامع، بر تعیین کننده های سالمت کنترل داشته و 
نسبت به س��المت خود و دیگران مسئوالنه عمل کنند. یکی از 
راه های اصولی در رش��د، توس��عه و ارتقای سطح سالمت نسل 
آینده، سرمایه گذاری در بهداشت مدارس است، چرا که با آموزش 
س��المت و ارائة خدمات بهداشتی در مدارس، سالمت جسمی، 

روانی، اجتماعی و معنوی عناصر سازندة جامعه فراهم می شود. 

اهداف راهبردی
توس��عه و تقویت سیاس��ت های مرتبط با س��المت، برای 

ایجاد محیط های سالم برای دانش آموزان
وجود سیاس��ت های س��الم برای بهبود س��بک زندگی و 

تغذیه، با توجه به دانش آموزان

اهداف کالن سند تحول بنیادین
• ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده 
در رشد و تعالی کشور، بسط و اعتالی فرهنگ عمومی، تقویت 
روحیة علمی، رعایت حقوق و مسئولیت های اجتماعی، ارتقای 

آداب و آیین زندگی متعالی بهداشتی و زیست محیطی. 
پرورش تربیت یافتگانی که با درک مفاهیم بهداشت فردی 
و اجتماعی و مس��ائل زیس��ت بوم طبیعی و ش��هری به منزلة 
امانات الهی، شایستگی حفظ و ارتقای سالمت فردی و بهداشت 
محیطی را کسب می کنند و با ورزش و تفریحات سالم فردی و 
گروهی، به نیازهای جسمی و روانی خود و جامعه براساس اصول 

برگرفته از نظام معیار اسالمی، پاسخ می دهند.
 براس��اس راهکار 5-2 س��ند تحول، ایجاد ساز و کارهای 
الزم برای تقویت آداب و س��بک زندگی س��الم ایرانی در تمام 
س��احت های تعلیم و تربیت به عنوان رویک��رد حاکم در فرایند 
طراحی، تدوین و اجرای برنامة  درس��ی و آموزشی متناسب با 

نیازها و نقش های دختران و پسران مورد نظر می باشد.

چشم انداز درسی ملی برای افزایش سالمت روحی 
و جسمی دانش آموزان

* زمینه س��ازی برای ارتقای کیفیت مدرس��ه به مثابه کانون 
اصلی تربیت در آموزش و پرورش برای تحقق »مدرسه زندگی«
* تأمی��ن و تربیت مربی ورزش و مراقب بهداش��ت، به میزان 

مورد نیاز
* آم��وزش پیش گی��ری از بیماری ه��ای واگی��ر  و رفتارهای 

مخاطره آمیز

هدف ها  و راهبردها
* تنظیم و تدوین اسناد راهبردی و تعیین اهداف کالن ارتقای 
سالمت کودکان و نوجوانان در مدارس کشور از طریق همکاری 

با مراجع ذی صالح
* ایج��اد س��امانه نظارت و ارزش��یابی ادغام یافت��ه ملی، برای 
مدیریت شاخص های خدمات سالمت و نتایج حاصله به کودکان 

و نوجوانان، از طریق مشارکت با دستگاه های متولی
* ایجاد نظام مراقبت س��المت کودکان و نوجوانان در س��طح 
استان ها، از طریق همکاری و مشارکت وزارت بهداشت و وزارت 

آموزش و پرورش
* توانمند سازی و ظرفیت سازی در کودکان و نوجوانان کشور در 
زمینه های مختلف از قبیل مهارت های زندگی، شیوه های سالم 
زیستن، مهارت های خود مراقبتی، از طریق ارائة شیوه های فعال 

آموزش سالمت
* وضع قوانین پشتیبان از طریق همکاری با نهاد های قانون گذار

خط مشی های کالن دفتر امور سالمت و تندرستی
• برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های آموزشی ارتقای سالمت 

جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه های دینی و قرآنی
• تأکید بر ارتقای سطح آگاهی، نگرش و رفتارهای بهداشتی 

دانش آموزان
• تأکید بر ارتقای س��طح آگاهی، نگرش و عملکرد بهداشتی 

کارکنان مدارس و والدین دانش آموزان 
• اهتمام در ایجاد میل به سالمت در کودکان و نوجوانان

• تعمیق فرهنگ رفتارها و گرایش های زندگی سالم در بین 
دانش آموزان

• تأکید بر بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس و 
ارتقای استاندارد های آن در زمینة عوامل مخاطره آمیز

• اس��تقرار نظام جامع کیفیت و خدم��ات مربوط به مراقبت 
از س��المتی دانش آم��وزان در زمینه های مختلف 

جسمی، روحی و اجتماعی
• توس��عه مش��ارکت های عموم��ی و 

ش��بکه های اجتماعی و فرهنگی در 
زمینة سالمت دانش آموزان

اهداف برنامه های آموزشی 
ویـژة دفتر امور سـالمت و 

تندرستی
* برنامه ریزی نظام مند فرایند آموزش 

ضمن خدم��ت کارکنان و تصمیم گیرندگان 
در راستای سیاست های سالمت محور

* پرورش معلمین چند مهارتی با توجه به نیازهای دانش آموزان 

یکی از راه های اصولی 
در رشد، توسعه و ارتقای سطح 

سالمت نسل آینده، سرمایه گذاری 
در بهداشت مدارس است، چرا که با 

آموزش سالمت و ارائة خدمات بهداشتی 
در مدارس، سالمت جسمی، روانی، 
اجتماعی و معنوی عناصر سازندة 

جامعه فراهم می شود

19
دورة چهاردهم/ شمـارة  3/ بهار 1393



در سطوح مختلف و ارائة آموزش های مرتبط با حوزة سالمت 
)مراقبین بهداشت(

* بازنگری وظایف اداره س��المت و تندرستی و ارائة چارچوب 
مفهومی و عملیاتی از ارتقای سالمت

* ترویج س��المت ب��ا بررس��ی، اولویت بن��دی و برنامه ریزی 
کتاب های درسی تمامی دوره ها، لحاظ کردن مفهوم سالمت 
در برنامة  آموزش��ی)کاریکولوم1( درس��ی مقاط��ع مختلف و 

به کارگیری در درس های مختلف در برنامة درسی

مأموریت های دفتر سالمت
• رصد وضعیت سالمت دانش آموزان

• تهیه نقشه مناطق و مدارس در معرض خطر 
بیماری ها 

• تهیه گزارش های س��االنه در مورد 
شاخص های سالمتی دانش آموزان

• طراح��ی و تدوی��ن برنامه ه��ای 
ارتقای سالمت دانش آموزان

•برنامه ری��زی برای توس��عه نظام 
مراقبت و اس��تقرار نظ��ام مدیریت 

سالمت در مدارس
•  تهیه و تدوین ش��یوه نامه های ساالنه 

جهت ارتقای سالمت دانش آموزان
• طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی در 

زمینة کاهش خطر پذیری در برابر حوادث و بالیا
• عق��د توافق نامه های همکاری با دس��تگاه ها ب��رای ارتقای 

سالمت و ایمنی کودکان و نوجوانان 
• ارتقای استانداردهای بهداشت محیط و شاخص های ایمنی 

مدارس و دانش آموزان

اهداف برنامه های آموزشی ویژه 
مدرسین دوره های آموزشی

1. یکی از راه های اصولی در رشد و توسعه و ارتقای سطح 
سالمت نسل آینده، سرمایه گذاری در بهداشت مدارس است. 

2. آم��وزش و تربیت اف��رادی با عنوان م��درس دوره های 
آموزشی جهت انتقال مفاهیم سالمت به کارکنان و دانش آموزان 
بس��یار مؤثر ب��وده و به اج��رای برنامه س��المت در مدارس و 
توانمندسازی دانش آموزان براس��اس فراگیری دانش و مهارت 
و انتق��ال مفاهیم کمک می کند. به این ترتیب می توانیم تعداد 

انسان های کارآمد و برخوردار از سالمت را افزایش دهیم. 

رؤسای گروه و ادارات سالمت
آموزش رؤس��ای گروه و ادارات س��المت، با هدف توسعه 
نظام س��المت دانش آم��وزان و اج��رای مطل��وب برنامه ها و 

طرح ه��ای بهداش��ت مدارس کش��ور تهیه و تدوی��ن گردیده 
اس��ت. آموزش این افراد به سیاست گذاری مناسب در سالمت 
و ایج��اد چارچوبی برای همس��و کردن مناس��ب فعالیت های 
آموزش��ی و اقدامات اجرایی در جهت ارتقای سالمت و اصالح 
رفتارهای غیربهداشتی و پیش گیری از رفتارهای مخاطره آمیز 

و آسیب رسان برای سالمت منجر می گردد. 

کارشناسان مسئول و کارشناسان سالمت استان، 
مناطق و نواحی

آموزش کارشناسان مسئول و کارشناسان سالمت استان، 
مناطق و نواحی، در راس��تای تح��ول بنیادین و به کارگیری و 
فعالیت نیروهای توانمن��د در برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
جامع و مؤثر بر سالمت دانش آموزان که موجب انسجام بخشی 
به فرایند بهداشت و سالمت مدارس می گردد، در ارتقای سطح 

سالمتی دانش آموزان تأثیر می گذارد. 

هدف از آموزش مراقبین سالمت
هدف اساسی توس��عه مهارت های فردی، ارتقای سالمت 
از طری��ق افزای��ش دانش، آگاهی، آموزش و باال بردن س��طح 
مهارت ه��ای زندگ��ی و آگاه��ی آن ه��ا از وظای��ف محوله و 
مس��ئولیت های آنان خواهد بود، تا کارکن��ان انگیزة تغییر در 
خود و رفتار را داش��ته باش��ند و در اجرای برنامه ها با رویکرد 

تحولی و نوآورانه و مشارکت پذیر مؤثر باشند. 

مدیران مدارس و مدیران مجتمع های آموزشی
 آموزش س��المت ب��ه مدیران با هدف آم��وزش و ارتقای 
مدیران در اس��تفاده از ابزار مناس��ب در محیط آموزشگاه و با 
هدف تأمین بهداش��ت عمومی و همسو با اهداف و برنامه های 

دفتر امور سالمت خواهد بود. 

مدیران پایگاه سالمت
ه��دف از آموزش این گ��روه، آموزش س��المت و ارتقای 
شیوه های زندگی سالم و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و 
برنامه ریزی جهت انجام فعالیت ها در پایگاه با رویکرد آموزش 

)ویژة دانش آموزان، کارکنان و خانواده( خواهد بود. 

برنامه ها و راهکارها
* مشارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نیازهای فوری و 
عمومی جامعه از قبیل شیوع بیماری های فراگیر، زلزله، قوانین 
و مق��ررات، حفظ و پاکیزگی محیط زیس��ت از طریق برگزاری 

دوره ها برای آماده سازی مربیان و دانش آموزان
* ارتقای آگاه��ی والدین در زمینة چگونگی ارتقای س��المت 

فرزندان

آموزش سالمت به 
مدیران با هدف آموزش و 

ارتقای مدیران در استفاده از ابزار 
مناسب در محیط آموزشگاه و با هدف 

تأمین بهداشت عمومی و همسو با 
اهداف و برنامه های دفتر امور 

سالمت خواهد بود
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* اصالح رفتار تغذیه ای و استقرار پایگاه تغذیة سالم در مدارس
* حفظ تح��رک فیزیکی و فعالیت بدنی و نش��اط و ش��ادابی 

دانش آموزان
*گس��ترش پایگاه ها و تشکل های بهداش��تی و پیش گیرانه در 

مدارس
* طراحی برنامه های فرهنگی- ترویجی و مداخله ای در زمینة 
ارتقای س��المت و گس��ترش نرخ دانش آموزان تحت پوش��ش 

برنامه ها 
* طراح��ی و اج��رای برنامه های مداخل��ه ای در زمینة ارتقای 

سالمت 
* توسعة مدارس تحت پوش��ش طرح مدارس مروج سالمت و 

 )H.P.S( اجرای محورهای هشت گانه مربوط
* استقرار نظام مدیریت سالمت در مدارس

* طراحی برنامه ها به منظور ایمن سازی و ارتقای سطح بهداشت 
محیط مدارس

* طراحی برنامه ها به منظور مصون سازی دانش آموزان در برابر 
بیماری ها

* طراحی برنامه هایی به منظور گس��ترش مشارکت والدین در 
ارتقای سطح سالمت دانش آموزان

* نظارت بر برگزاری مناس��بت های خاص در زمینة  س��المت 
دانش آموزان )هفته سالمت، هوای پاک و...(

* برنامه ریزی به منظور ارتقای شاخص های سالمت نوجوانی
* برنامه ریزی برای مواجهه فعال و مؤثر با مخاطرات طبیعی و 
برنامه ریزی برای مصونیت بخشی و ارتقای ایمنی دانش آموزان 

در زمین�����ة س����وانح و حوادث )طرح دادرس و.....(

فعالیت های دفتربرنامه های دفترردیف

آموزش سالمت جسمانی 1
دانش آموزان )جز الف ماده 
209 مکرر2- بند 1 ماده 

19- جز 3 بند 5- مادة 19 
برنامه پنجم توسعه(

توسعة مراقبت های دهان و دندان و تجهیز 
پایگاه های سالمت دهان و دندان 

پیش گیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر 
در بین دانش آموزان

شناسنامة سالمت دانش آموزان
توسعه علمی و بهسازی 2

منابع انسانی )جز الف ماده 
209 مکرر 2- بند د مادة 

19 برنامه  پنجم توسعه(

ارتقای سالمت دانش آموزان در قالب 
تشکل های دانش آموزی

دورة ضمن خدمت سالیانه
آموزش ضمن خدمت تربیت مدرسین 

مجریان طرح های بهداشتی
 آموزش سالمت و ارتقای 3

شیوه های زندگی سالم )جز 
الف ماده 209 مکرر- بند 
10مادة 19 برنامه  پنجم 

توسعه(

توسعة آموزش های همساالن در قالب 
تشکل بهداشتیاران و پیشگامان 

 ارتقای سالمت نوجوانی
 مدارس مروج سالمت

 ارتقای بهداشت محیط و 4
تغذیه سالم در مدارس )بند 

د مادة 19 برنامه پنجم 
توسعه(

 تجهیز اتاق بهداشت
HSE ارتقای بهداشت محیط مدارس و 

پایگاه تغذیة سالم 
ارتقای سطح سالمت دانش آموزان دختر 

از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری 
هفتگی 

 کاهش خطرپذیری در 5
حوادث و سوانح )جز الف ماده 

209 مکرر 2 برنامه پنجم 
توسعه- بند 10 مادة 19- 
ماده 22 و بند ج ماده 19(

 تشکیل کمیتة مدیریت سوانح در مدارس
اردوهای یک روزة فرهنگی، تفریحی، 

آموزشی با محوریت کاهش اثرات بالیای 
طبیعی

 مانور زلزله در مدارس  
افزایش سطح ایمنی و کاهش 

خطرپذیری و پیامدهای ناشی از وقوع 
حوادث، توسعه و ترویج فرهنگ خود 

امدادی یا برگزاری دوره های آموزشی و 
تخصصی )طرح دادرس(

 برگزاری همایش ها و مناسبت های مرتبط 
با موضوع کاهش اثرات بالیای طبیعی

21
دورة چهاردهم/ شمـارة  3/ بهار 1393



 مصوبات قانونی جهت تصویب  موضوع مستندات مورد اشارهعنوان مستندات سند تحولردیف

در مراجع قانونی

2-4و 8-8 و 3-14و7-3 و 1
3-19و 7-1

مشارکت فعال آموزش و پرورش در 
مواجهه با نیازهای فوری و عمومی 
جامعه از قبیل شیوع بیماری های 

فراگیر، زلزله، حفظ پاکیزگی محیط 
زیست و....

قانون توسعه مدارس مروج 
سالمت براساس استاندارد های 

تعیین شده و موجود 

 تدوین و تولید برنامه های درسی 8-8 و 6-5 و 5-5 و22-1
و کتب آموزشی- طراحی و تدوین 
برنامة آموزشی متناسب با نیازهای 

دانش آموزان

قانون تعیین ساعت تدریس و کتاب 
بهداشت و سالمت دانش آموزان 

برای تدریس در مدارس با اولویت 
مدارس ابتدایی

مشارکت فعال آموزش و پرورش در 8-8 و6-5 و14-2  3
مواجهه با نیازهای فوری و عمومی جامعه 
از قبیل شیوع بیماری های فراگیر، زلزله، 

حفظ پاکیزگی محیط زیست و....

 قانون تشکیل کمیتة مدیریت 
سوانح و حوادث در مدارس کشور 

با رویکرد آموزشی 
تبدیل آیین نامة بهداشت محیط 
مدارس به قانون بهداشت محیط 

مدارس
2-1 و 8-8 و3-5 و4-5 و12-2 4

و12-3 
طراحی و استقرار ساختار اداری و اجرایی 

اولویت بخشی به تأمین و تخصیص 
منابع؛ تربیت نیروی انسانی کارآمد و 

تدوین برنامه برای رشد و توانمند سازی و 
مهارت آموزی و ادامة تحصیل و ... مناطق 

محروم و مرزی

 اصالح قانون نرم 1/750 به 1/500 
برای پوشش دهی بهتر دانش آموزان 

و نظارت بیشتر مراقبین سالمت
اصالح قانون ساعت کاری

مراقبین سالمت از 30 ساعت به 
24 ساعت در هفته

قانون تخصیص مربی بهداشت به 
روستاها یا مجتمع های آموزشی 

روستایی
 ارائة خدمات مشاوره ای- تربیتی در کلیة  8-8 و 53-7

سطوح تحصیلی برای افزایش سالمت 
جسمی و روحی دانش آموزان

مشارکت فعال آموزش و پرورش در 
مواجهه با نیازهای فوری و عمومی جامعه 
از قبیل شیوع بیماری های فراگیر، زلزله، 

حفظ پاکیزگی محیط زیست

 قانون تشکیل پایگاه های سالمت 
دانش آموزی به منظور پوشش دهی 

مناسب دانش آموزان و مراقبت 
از آن ها در برابر بیماری ها و 

آسیب ها.... 
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چکیده
نقش غیرقابل انـکار »وزارت آموزش وپرورش« به عنوان 
یکـی از ارکان ورزش کشـور بـر کسـی پوشـیده نیسـت. 
در راسـتای رسـیدن به اهـداف عالـی آموزشـی در زمینة 
تربیت بدنـی، آموزش وپـروش نیازمند معلمانی اسـت که در 
باالترین سطوح آموزشی از حداکثر توان خود برای فرزندان 
ایـن مرز  و بـوم دریغ نکنند. ایـن مهم نیازمند نـگاه دقیق و 
موشـکافانه به عوامل برانگیختگی معلمـان در محیط کار و 
ترغیب آنان به تغییرپذیر بودن در راستای رسیدن به بهترین 
نتیجه در مدرسـه است. شـاید برای داشـتن چنین شرایط 
ایده آلی، مشارکت و هم فکری در مسائل و امور مدرسه بتواند 

راهگشا باشد.

کلیدواژه ها: مدیریت مشارکتی، تغییر، مقاومت، معلمان 
تربیت بدنی

مقدمه
سیاست عدم تمرکز در آموزش وپرورش به همراه مشارکت 
انجمن ه��ای مدرس��ه ها در اداره و مدیری��ت آن ه��ا، یکی از 
روندهای جاری در جهان امروز است. امروزه به دلیل پیشرفت 
روزافزون، س��ازمان های آموزشی در ایران با نیاز ضروری برای 
مدیریت مشارکتی روبه رو هستند، زیرا مدارس در ایران برای 
دفاع از ایده های خ��الق و تفکرات معلمان، والدین و اجتماع، 
نیازمند به کارگیری بهترین منابع و تالش ها هس��تند. اجرای 
این سیاست مستلزم وجود مدیرانی است که مزایای مدیریت 
مش��ارکتی را باور داش��ته باش��ند. برای اجرای این سیاس��ت 
ضروری است در نقش های معلمان، دانش آموزان و والدین در 

فرایند مدیریت مدرسه ها تجدیدنظر شود.
ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت تربیت بدن��ی و ورزش، و اینک��ه 
آموزش وپ��رورش وظیفه ای مهم در توس��عه و تعمیم ورزش و 
پرورش نیروی بدن��ی و تقویت روحیة س��الم در دانش آموزان 

یادداشت

مهتاب خسروزاده 
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دبیر آموزش وپرورش، آمل
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دارد، بای��د به دنبال ارتقا ورزش در این نهاد بود؛ وظیفه ای که 
بعد از برنامه ریزی از س��وی مس��ئوالن امر، ب��ه عهدة مدیران 

مدرس��ه ها و از همه مهم تر معلمان ورزش اس��ت. 
چگونه می توان انگیزة ش��غلی معلمان ورزش 

را تقویت کرد؟ چط��ور می توان از حداکثر 
توانایی های معلم بهره جست؟ چه چیزی 
مقاومت در برابر تغیی��رات را در معلمان 

ورزش کاهش می دهد؟
در تحقیق حاضر کوشیده ام به سؤاالت 

باال پاسخ دهم.

مفهوم مشارکت، مقاومت و تغییر
به نظر اسرال و پاتمن، مش��ارکت فرایندی است که هم 
بر ش��رکت کنندگان در تنظیم برنامه ها، تعیین خط مشی ها 
و اتخ��اذ تصمیم��ات تأثیر دارد و هم دیگ��ران را تحت تأثیر 
قرار می دهد. ن��ات می گوید: »اگر ماهی��ت وظیفه، خالق و 
همراه با بهره گیری از فناوری پیشرفته باشد، آن گاه مدیریت 

مشارکتی مناسب است«.
در تعریف مقاومت می توان گفت: مقاومت عبارت اس��ت 
از آن دس��ته از رفتارهای کارکنان که هدف آن ها به چالش 
کش��یدن و وارونه ک��ردن فرضیات غالب، مباح��ث و روابط 

قدرت است.
واژة تغیی��ر نی��ز ب��ه ش��کل های متفاوت تعریف ش��ده 
اس��ت. به نظر مارک هنس��ن1، تغییر عبارت است از فرایند 
تحول و دگرگونی که در رفتارها، س��اختارها، خط مش��ی ها 
یا بروندادهای پاره ای از واحدهای س��ازمانی رخ می دهد. به 
عقیدة او، تغییر عبارت است از فرایند به کار بستن یک ابداع 
یا نوآوری در س��ازمان. تغییرات به راحتی اعمال نمی شوند و 
غالباً برای حفظ وضعیت موجود، در برابر تغییر مقاومت هایی 
صورت می گیرد که علت آن حاکمیت س��نت ها و روش های 

گذشته است. 
اف��رادی که از قبل با روش هایی برای انجام کارها آش��نا 
ش��ده اند و به نظرش��ان این روش ها برای انجام امور بس��یار 
مناس��ب اند، اعمال تغییرات را به سادگی نمی پذیرند. چراکه 
تغیی��ر افراد را به یادگیری مجدد و احیاناً جابه جایی ش��غلی 
ناچار خواهد  کرد که برای آن ها ناگوار است. همین موضوع 
س��بب مقاومت آن ها خواهد ش��د. یکی از روش های کاهش 
می��زان مقاومت در براب��ر تغییر در س��ازمان ها، به کارگیری 
مدیریت مشارکتی اس��ت. در مورد سودمندی های مدیریت 

مش��ارکتی در ایجاد تغییر و کاه��ش مقاومت در برابر تغییر 
سخنان زیادی به میان آمده و پژوهش های علمی تأییدکنندة 

این موضوع هستند.
نخس��تین اظهارات مثب��ت در خصوص 
به کارگیری نظام مشارکتی به شیوة علمی، 
نتیج��ة پژوهش کورت لوین2، دانش��مند 
نامدار دانش اجتماعی در سال 1947 در 
زمینة ش��یوة تغذیة مردم ایاالت متحدة 
آمریکا بود. او در پژوهشی علمی نشان داد 
که هرگاه مردم در دگرگون کردن شیوه های 
انج��ام دادن کاری ک��ه ب��ه آنان مربوط اس��ت، 
مشارکت فعال داشته باشند، مقاومت و ایستادگی آنان 
در برابر تغییر و دگرگونی کاهش و ش��وق عالقه مندی شان به 
تغییر و دگرگونی افزایش می یابد و راه س��ازگاری را در پیش 

می گیرند.
همچنین نتایج تحقیق میلر و مونگ نشان داد که گاهی 
رهبری مشارکتی موجب رضایت باال، پذیرش تصمیم، تالش 

بیشتر و بهبود عملکرد می شود.
میرکمالی طی تحقیقی بیان داشت که مشارکت معلمان 
در امور مدرس��ه از غیبت، ک��م کاری و مقاومت در برابر تغییر 
آنان می کاهد. همچنین مش��ارکت معلمان در تصمیم گیری 

موجب افزایش انگیزش و باال رفتن روحیة آن ها می شود.
یافته ه��ای تحقیق آصفی نش��ان داد ک��ه هرچه اعمال 
مدیری��ت مش��ارکتی در س��ازمان تربیت بدن��ی و ادارة کل 
تربیت بدن��ی وزارت آموزش وپرورش بیش��تر ش��ود، از میزان 

مقاومت کارکنان در برابر تغییرات کاسته خواهد شد.
در تحقی��ق ابوالفضل فراهان��ی )1389( با عنوان »رابطة 
بین مدیریت مش��ارکتی و مقاومت در برابر تغییر در معلمان 
تربیت بدنی« این نتایج به دست آمد: بین مدیریت مشارکتی 
و مقاومتی در برابر تغییر در معلمان تربیت بدنی رابطة منفی و 
معکوس وجود دارد. یعنی در صورت افزایش مشارکت معلمان 
تربیت بدن��ی، می��زان مقاومت آنان در براب��ر تغییرات کاهش 
می یابد. مش��ارکت معلمان در ام��ور تصمیم گیری در محیط 
مدرس��ه، اج��رای برنامه ها و کنترل و نظارت بر امور مدرس��ه 
سبب انگیزش شغلی معلمان می شود و آن ها توانایی های خود 

را نیز به طور کامل در کار نشان می دهند.

نتایج و پیشنهادها
به طور معمول در محیط کار چالش های کاری با انگیزش 

مدارس در ایران 
برای دفاع از ایده های 

خالق و تفکرات معلمان، 
والدین و اجتماع، نیازمند 
به کارگیری بهترین منابع و 

تالش ها هستند
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ارتب��اط دارند. کارکنان زمانی از حل مس��ائل لذت می برند و 
مش��کالت را قبول می کنند که در کار ش��ریک باشند. برای 
مثال، اگر مدرس��ه ای با کمبود امکانات ورزشی روبه روست، 
مدیر مدرس��ه به جای بی اعتنایی به ای��ن موضوع می تواند با 
معل��م ورزش در این زمینه هم فکری کند و خود را مش��تاق 
به حل مس��ئله نشان دهد. یا دبیر مربوطه با اعضای مدرسه 
به بحث و تبادل نظر برای رفع این مشکل بنشیند و بکوشد 

شرایط را تغییر دهد.
گاهی مدیر خواهان آن اس��ت ک��ه تغییری مطلوب در 
معلم خ��ود ایجاد کند. برای مثال، معل��م ورزش او هیچ گاه 
در ورزش صبحگاهی شرکت نمی جوید. این مورد را می توان 
با مش��ارکت دادن وی در مسائل مدرسه و حربه هایی از این 
دس��ت حل کرد تا معلم مذک��ور در برابر این تغییر مقاومتی 

نشان ندهد.
در چنین فضای��ی، چنانچه نوآوری، خالقیت و تغییرات 
عمده در حال شکل گیری باشند و به ویژه زمانی که کارکنان 
خود در طراحی تغییرات سهیم باشند، سرعت انجام تغییرات 
افزایش می یابد و از میزان مقاومت در برابر تغییرات س��ازنده 
و مفید برای مدرسه کاسته می شود. به عالوه، سطح رضایت 
ش��غلی کارکنان افزایش می یابد و در نهایت نتایج مثبت آن 

در دانش آموزان نمایان می شود.

بر این اساس پیشنهاد می شود:
• مدی��ران مدارس برای درگیر ک��ردن دبیران خود در 
فراینده��ای متفاوت، ابزارهای الزم مانند نظام پیش��نهادها، 

نظرسنجی های دوره ای و... را فراهم سازند.
• موانع اصلی مشارکت معلمان ورزش در امور مدارس 
شناسایی شود و برای رفع آن ها اقدامات الزم صورت پذیرد.

• مدی��ران آموزش وپ��رورش در رده ه��ای متف��اوت 
)مدارس، سازمان و وزارت( موضوع هم فکری با معلمان 
و ارزش تصمیم گی��ری جمعی را درک کنند و از اتکا به 

شیوه های مدیریت سنتی بپرهیزند.
• مدی��ران در مناس��بت های متف��اوت هم��راه با دیگر 
برنامه ها، با کمک معلم ورزش از مس��ابقات ورزشی نیز برای 

ایجاد روحیة باال و نشاط در دانش آموزان بهره گیرند.
به این ترتیب زمینه های ایجاد تغییرات بنیادی و سازنده 
در س��ازمان برای تطابق با تغیی��رات محیطی فراهم می آید. 
امید اس��ت ثمرات این تغییرات س��ازنده آیندة دانش آموزان 

این مرز و بوم را به روشنی بسازد.
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به طور معمول در 
محیط کار چالش های کاری 

با انگیزش ارتباط دارند. کارکنان 
زمانی از حل مسائل لذت می برند 

و مشکالت را قبول می کنند 
که در کار شریک باشند
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مقدمه
امـروزه آثـار مفیـد شـرکت در فعالیت هـاي بدنـي و 
ورزشي بر سـالمت رواني و جسمي و رشـد اجتماعي افراد، 
 World Health[ به ویژه کودکان، به اثبات رسـیده اسـت
organization, 2004[ همچنیـن، نتایـج تحقیقات بیانگر 
آن اسـت که کالس هاي تربیـت بدني در مـدارس مي توانند 
شـرکت در فعالیت هـاي بدني بیـرون از مدرسـه را افزایش 
دهنـد. با وجـود این، مشـاهده مي کنیم، انگیـزش و میزان 
شـرکت در فعالیت هاي بدنـي و ورزشـي از دوران نوجواني 
کاسـته و سـبک زندگي کم تحرک بیشـتر شـایع مي شود 
)Hagger,eta;.,2003:784-795( بنابرایـن، ضـروري بـه 
نظر مي رسـد که مدارس در کالس هاي تربیت بدني محیطي 
را فراهـم کنند که انگیزه و میل به شـرکت در فعالیت بدني 
افزایـش یابد. یکي از عناصر کلیدي در تربیت بدني مدارس، 
ارتباط بین معلم تربیت بدني و شـاگردان است. آنان کاماًل با 
یکدیگر در تعامل هستند و زمینة این ارتباط را بیشتر معلم 
فراهم مي سـازد. خلق جو انگیزشـي مناسـب توسط معلم، 
مي تواند بر ادراک، انگیزش و رفتار شاگردان تأثیرگذار باشد.

کالس  ورزش،  کالس  انگیزشـی،  جـو  کلیدواژه هـا: 
تربیت بدنی

 
جو انگیزشي ادراک شده1

جو انگیزشي یکي از عوامل محیطي � اجتماعي است و به 
عنوان میزان تأکید بر عوامل برد و باخت در مکان هاي آموزشي 
گروهي تعریف مي ش��ود ]Ames,1992,.161-176[ ساختار 
جو انگیزشي از »تئوري دستیابي به هدف2« نشئت مي گیرد. جو 
انگیزشي خلق شده به وسیلة معلمان ورزش یک سازة هدفي � 
موقعیتي است که به واسطة آن، موفقیت و شکست در محیط 
اجتماعي مورد داوري قرار مي گیرد )پیشین(. در مجموع دو نوع 
جوانگیزش��ي وجود دارد: جو انگیزشي برجسته، جو تکلیف یا 

تبحر محور3 و جو عملکرد یا خودمحور4. 
در جو تبحر محور، بر یادگیري و رش��د تأکید مي ش��ود و 
موفقی��ت، فراتر از نتایج رقابتي مورد اندازه گیري قرار مي گیرد. 
افراد با عملکرد خود ارتباط دارند و با دیگران مقایسه نمي شوند 
و هم��کاري همة افراد مورد ارزش یابي قرار مي گیرد. در مقابل، 
در جو انگیزشي عملکرد محور، تأکید اساسي بر نتیجة رقابتي 

است و مقایسه هاي مکرر با دیگران انجام مي شود. 
نیوتن5 وهمکارانش )2002( این رویکرد را با ابعاد خاصي 
توس��عه دادند: یک جو تبحر محور ش��امل یادگیري از طریق 
هم��کاري، تالش و بهبود مه��ارت، و نقش مهم همة افراد و در 
مقابل، جو عملکرد محور شامل رقابت درون تیمي، شناخت و 

ارزیابي نابرابر با دیگران، و تنبیه به خاطر اشتباه. 

ساختار جو انگیزشي تبحر محور و عملکرد محور
تحقیقات آمز6 )1999( به توسعة روش هایي منجر شد که 

در آن، معلمان تربیت بدني و مربیان ورزشي 
مي توانند به طور عملي بر اهداف مورد نظر 
تمرکز کنند. »TARGET« مخفف شدة 

چند رفت��ار متنوع مرتبط ب��ا آموزش اس��ت )تکالیف، 
اختیار، تشخیص، گروه بندي، ارزیابي و زمان بندي7(. جو 
تبحر محور مي تواند ش��امل تکالیف چند جانبه، رهبري 

دموکراتیک، تشخیص به 
منظور ت��الش و بهبود، 
گروه بن��دي بر اس��اس 

ترکیبي از توانایي ها، ارزیابي انفرادي 
و زم��ان کاف��ي براي یادگی��ري هر فرد 

باشد. در مقابل، جو عملکرد محور شامل تکالیف 
رقابت��ي، رهبري اس��تبدادي، تش��خیص 

به منظ��ور هنجاریاب��ي توانایي،تمیز 
توانایي،  بر اساس  درگروه بندي 

ارزیابي، هنجاري و 

آزاده درویشي میرشکارلو / آموزگار تربیت بدني
 آرزو مهدي  زاده/ مدیر دبستان امام علي )ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان ارومیه(
دکتر مالک احمدي/هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارومیه
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زمان مساوي یادگیري مهارت ها براي تمامي افراد است. در اکثر 
محیط هاي تربیت بدني مي توان هر دو نوع رفتارهاي ذکر شده 

را مشاهده کرد. 

پیامدهاي مرتبط با جو انگیزشي ادراک شده 
نتایج مطالعاتي که متغیرهاي مرتبط با جو انگیزشي ادراک 
شده را مورد بررسي قرار داده اند، هم سو با پیش بیني هاي تئوري 
دستیابي به هدف هستند )پیشین(. نتایج بیانگر ارتباط سازگارانه 

و مثبت ادراک از جو تبحر محور با پیامدهاي زیر است:
•احساس لذت بیشتر، رضایت، و خلق و خوي مثبت؛

اعتقاد به این که تالش، علت مهم موفقیت • 
ورزشي است؛

و  عملک��رد  خودارزیاب��ي   •
پیشرفت؛

• استفاده از رویکردهاي مقابله اي 
س��ازگارانه )مانند رویکرد مقابله اي 
حل مس��ئله و میل کمت��ر به تحلیل 

رفتگي ورزشي(؛ 
• داشتن این باور که بازخورد، تمرین، 
و دس��تورالعمل و حمایت اجتماعي 
مثبتي توسط مربي انجام مي شود؛ 

• احساس شایستگي ورزشي؛
• احس��اس تعل��ق و پیوس��تگي 

اجتماعي؛
• داشتن ارتباط مثبت با دوستان؛

• اعتق��اد به این که اهداف ورزش��ي 

شامل ترفیع اخالق و ارزش هاي اجتماعي هستند؛
• عملکرد اخالقي مثبت و جوانم��ردي در ورزش با احترام به 

بازي، داور، قوانین و پرخاشگري کمتر. 
در مقابل، یافته هاي مطالعات قبلي حاکي از آن اس��ت که 
ادراک از جو عملکرد محور، با پیامدهاي ناس��ازگارانه و یا منفي 

زیر مرتبط است:
• اضطراب و نگراني بیشتر مرتبط با عملکرد بیشتر؛

• اعتق��اد به این که توانایي ش��اخص مهمي در دس��ت یابي به 
موفقیت ورزشي است؛

•ترک ورزش؛ 
• تعارض بیشتر با دوستان و هم سن و ساالن؛

• داشتن این باور که توانایي فردي دیگر هنجار و مرجع است؛
* داش��تن این باور که مربي حمایت اجتماعي و بازخورد 

مثبت کمتر و بازخورد تنبیه مدارانة بیشتري دارد. 

جمع بندي و نتیجه گیري
در کل به نظر مي رسد، جو انگیزشي با تأثیر بر متغیرهاي مهم 
شناختي، خلق و احساس، و رفتار، یک متغیر انگیزشي مهم در 
کالس هاي تربیت بدني مدارس است. با توجه به پیامدهاي مثبت 
جو انگیزشي تبحر محور، معلمان ورزش مي توانند از ساختارهاي 
TARGET ب��ه عنوان چارچوبي براي خلق جو تبحر محور در 
کالس هاي تربیت بدني استفاده کنند. براي مثال، آنان مي توانند: 
چند روش و یا ایس��تگاه براي یادگیري مهارت هاي حرکتي ارائه 
کنن��د؛ از دانش آموزان بخواهند نقش خ��ود را در کالس تعیین 
کنن��د؛ دانش آموزان را به خاطر دس��تیابي به اهداف ش��خصي 
تشویق کنند؛ از شیوة یادگیري از طریق همکاري و کمک گروه 
به یکدیگر استفاده کنند؛ بر اساس پیشرفت در اجراي مهارت خود 
دانش آموز به او نمره بدهند؛ به هر دانش آموز براي ماهر شدن در 
اج��راي مهارت، زمان کافي اختصاص دهند. همچنین، برگزاري 
کارگاه هاي آموزش��ي براي معلمان ورزشي دربارة چگونگي خلق 

یک جو انگیزشي مناسب، مي تواند مفید واقع شود. 

جدول اعمال مداخله در فضای انگیزشی تبحرمحور و عملکردمحور
 براساس ساختار »TARGET«، ارائه شده توسط اپسین8 )1989( و آمز )1992(

جّو عملکردمحورجّو تبحرمحور

تکلیف
هدف گزینی نس��بت به مهارت خود فرد، یادگیری موارد 

آموزشی متفاوت به روش های گوناگون
هدف گزین��ی رقابتی نس��بت به عملکرد س��ایر افراد گروه، 

یادگیری موارد آموزشی متفاوت براساس روش مربی

اختیار
اختی��ار در حضور و غیاب، اختی��ار در نحوة گرم کردن، 

اختیار در تمرین موارد آموزش داده شده
تأکید بر حضور در کالس، گرم کردن توسط مربی یا شاگرد 

برتر کالس، تمرین موارد آموزش داده شده با نظر مربی
تشویق و دادن بازخورد براساس پیشرفت نسبت به گروهتشویق و دادن بازخورد مثبت براساس پیشرفت فردیتشخیص

گروه بندی براساس سطح تواناییگروه بندی ترکیبی و تصادفیگروه بندی
ارزیابی براساس نُرم ها و هنجارها یا نسبت به گروهارزیابی براساس پیشرفت دانش آموزارزیابی
زمان مساوی برای همة دانش آموزان در تمرین موارد آموزشیزمان انعطاف پذیر برای هر دانش آموز در تمرین موارد آموزشیزمان
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دکتر محسن حالجی

کلید واژه هـا:  حرکـت، ورزش، رفتارهـای 
حرکتی

حرکت در ساختار زیس��تی موجودات 
زنده، اعم از گیاهان، حیوانات و انسان به 
شکل های مختلفی بروز می یابد. 
گوناگون��ی رفتاره��ای حرکتی 
انس��ان در طول 24 س��اعت را، 

می توان به شرح زیر توصیف کرد: 

• حرکت به عنوان رفتارهای معمول روزمره
در چارچ��وب ابع��اد حرکتی بس��یاری از اعمال انس��ان 
به عنوان رفتارها یا اعمال حرکتی روزمرة  اوس��ت که به آن ها 
رفتاره��ای حرکت��ی روزانه اطالق می ش��ود. ای��ن رفتارهای 
حرکتی ش��امل قدم زدن، دویدن، پریدن، حمل کردن، فشار 
واردکردن، کش��یدن، آویزان شدن، پیچاندن، غلتاندن، پرتاب 
ک��ردن، گرفتن، بلند ک��ردن، باالنس زدن و غیره می باش��د. 
انج��ام حرکات معمول روزانه عالوه بر نیاز به ش��رایط پایه، به 

قابلیت های خاصی همچون هماهنگی اعضا نیاز دارد.
 

• حرکت به عنوان رفتار شغلی )کاری(
در گذش��ته خصیصة اصل��ی کارها فعالیت ه��ای بدنی و 
جس��مانی بود، در حالی که امروزه بس��یاری از کارها به شکل 
اتوماتیک انجام می شود و صرفاً نیازمند مدیریت و هماهنگی 
اس��ت تا انجام کارهای سخت جسمانی. بهترین مثال در این 
خصوص رایانه ها و رس��انه های الکترونیکی است که به عنوان 
تکنولوژی مدرن در اختیار افراد، خانواده ها، ادارات و دستگاه ها 
ق��رار دارند. در حوزة ورزش، ورزش حرفه ای می تواند به عنوان 
کاری تلقی ش��ود که سرش��ار از رفتارهای حرکتی است. در 
ورزش حرفه ای اجرای حرکات پیچیدة ورزشی به منظور کسب 

درآمد برای زندگی مدنظر است. 

• حرکت به عنوان رفتار تفریحی
زمان باقی ماندة پ��س از کار روزانه، اوقات فراغت یا زمان 

آزاد برای تفریح است. این زمان به ویژه در کشورهای پیشرفته 
دائماً رو به فزونی اس��ت. در زمان فراغت، می توان بسیاری از 
فعالیت های تفریحی و سرگرمی را انجام داد؛ همچون نواختن 
پیانو، باغبان��ی، بازی های غیرورزش��ی )بازی ه��ای رایانه ای، 
کارت بازی و...( و فعالیت های ورزش��ی )کب��دی، طناب بازی، 
کوه نوردی، دوچرخه س��واری، اس��کیت و..(. از این رو می توان 
گفت با تأکید بر نقش حرکت در تندرستی، بازی های حرکتی 

در اوقات فراغت جایگاه ویژه ای دارند. 
بدین ترتیب، واضح است که با در نظر گرفتن فعالیت های 
روزانه، کار و تفریح، ش��کل های حرکت��ی و اجراهای حرکتی 

برای انسان بسیار حائز اهمیت هستند. 

ویژگی های حرکت
به منظور تعری��ف و توصیف ویژگی های حرکت، از طریق 
انجام پژوهش های متعدد مدل های بسیاری توسعه و گسترش 
پی��دا کرده ان��د. در این مقاله پنج نمونه انتخاب ش��ده و ارائه 

می گردد )هاگ، 1986(:
گروسر و نئومایر1 )1982( از طریق تغییر در ابعاد متعدد، 
ویژگی ه��ا و خصای��ص حرکت را مورد بررس��ی ق��رار دادند. 
تغییرات حرکتی بدین قرار اس��ت؛ تغیی��ر موقعیت )به معنی 
تغییر ب��دن و حرکت آن در فضا(، تغیی��ر موقعیت اندام های 
بدن نس��بت به هم )مثل تغییرات حرکتی یک قسمت از بدن 
نسبت به قسمت دیگر(، تغییر سرعت )به معنی تغییر وضعیت 

حرکتی از طریق کاهش یا افزایش در سرعت اندام ها(.

 گوهنر2 )1987( اقدام به توس��عه و تدوین یک تحلیل 
کاربردی از حرکت کرده است. این تحلیل به شرح زیر است: 
1. هدف حرکت که نمایانگر مقصود و منظور یک حرکت 
است. حرکت یا فرایند محور است )شکل های حرکات هنری( 
ی��ا نتیجه محور )پرش طول(. همچنین رش��ته های ورزش��ی 

و شناخته ش��ده، به خوبی هر دو جهت گیری فرایندی 
نتیج��ه ای را توأماً ب��ه نمایش می گذارند )اس��کی 

پرشی(.
2. ش��یء در حال حرکت یا سوژه ای که حرکت 

می کن��د، می توان��د توصیف کنن��دة خصیص��ة حرکت 
باش��د. بدن ما به ش��کل انفرادی )در حال دویدن(، دو نفری 

)رقصی��دن(، در مقابل حریف )جودو( یا حرکت بدن همراه با 
یک وسیله )توپ( همگی انواع موقعیت ها و امکاناتی است که 

در حرکت انسان وجود دارد. 
3. ویژگی س��اختار حرکتی را می توان در سه مقوله مورد 

آموزشی
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بررسی قرار داد؛ حرکات طبیعی )راه رفتن(،  حرکات با وسیله 
)تنیس(، حرکات با فردی دیگر)جودو(.

4. شرایط محیط اطراف )عامل هایی همچون برف، آب و 
هوا( که به واسطة قوانین و مقررات به مقدار زیادی محدودکننده 

هستند، به مقدار زیادی بر حرکت تأثیر می گذارند. 
 منیل3 )1976( تئوری پدیدارشناختی حرکات ورزشی 
را توسعه داده است. این نظریه در بین سایر نظریه های مطرح 
شده، دارای پیشینه و رسمیت است. او ویژگی ها و مشخصات 
هش��ت نوع حرکت ورزشی را در س��ه مقوله به شرح زیر ارائه 

کرده است: 
- ویژگی ها و مش��خصات شکلی )هیبتی( شامل ساختار 

زمانی، فضای حرکت و هارمونی حرکت؛
- ویژگی ه��ا و مش��خصات پویایی، ش��امل ریتم حرکت، 
جریان حرکت، کشداری یا کشسانی حرکت و انتقال حرکت؛

- ویژگی ه��ا و مش��خصات روانی، ش��امل دقت حرکت و 
پیش بینی حرکت.

ویژگی ها و مشخصات حرکت می تواند با دقت 
به سه شیوة زیر توصیف گردد: 

 مشخصات و ویژگی های یک رشتة ورزشی می تواند بر 
حس��ب پنج گروه متفاوت بررس��ی و تعیین گردد. رشته های 
ورزش��ی قرار گرفت��ه در هر ی��ک از این پنج گ��روه، دارای 
مش��خصات و ویژگی ه��ای منحصر به ف��رد خ��ود 

هستند:
1. رشته های ورزشی که در آن ها فقط 
همة  اندام های بدن، به طور یک پارچه، فعال 

می شوند )دوهای مختلف، پیاده روی و ....(.
2. رش��ته های ورزشی که در آن ها یک شیء 

حرکت داده می شود؛ )هندبال، و....(.
3. رشته های ورزشی که یک شیء با یک 

وسیله به حرکت در می آید )تنیس و...(.
4. رش��ته های ورزشی که با حرکت توسط یک 

شیء ثابت انجام می شود )ژیمناستیک و.....(.

5. رشته های ورزش��ی که استفاده از قدرت ها و نیروهای 
طبیعت انجام می شود )موج سواری(.

• نظریه های تحلیلی از حرکت انس��ان، اطالعات بیش��تری را 
از مش��خصات و ویژگی های حرکت )ی��ا همان نیم رخ حرکت 

انسان( ارائه می دهد: 
1. حرکات باز )بازی های تیمی(، حرکات بسته )پرتاب دیسک(

2. ح��رکات دوره ای )تکرارهای مش��ابه در ی��ک عمل؛ مثل: 
راه رفت��ن، دویدن(، حرکات غیردوره ای  )ب��دون تکرار و انجام 

یکباره حرکت؛ مثل: پرتاب کردن(.
3. می��زان ارتب��اط حرکات )اجرای ح��رکات غلت خوردن در 

ژیمناستیک(
4. مفه��وم بازخورد در تحقق یا اج��رای یک حرکت خارجی: 
بینایی، ش��نوایی و درون��ی:  )احس��اس های درونی عضالت و 

تندون ها و مفاصل(.
سرانجام مدل سوم با تأکید بر توانایی ها،  مهارت ها و تسلط های 
حرکتی در یک رش��ته ورزشی طبقه بندی را ارائه می دهد که در 
قالب یک جدول نش��ان داده شده اس��ت. این طبقه بندی خود 

گویای مختصات و ویژگی های حرکت انسان می باشد.
این اشاره های اجمالی به مختصات رشته های ورزشی که 
براس��اس نتایج تحقیقات به دس��ت آمده است، در نظریه های 
تحلیلی راجع به حرکت انسان و نیز جنبه های مدل طبقه بندی 
رش��ته های ورزشی نشان می دهد که چقدر حرکت پیچیده و 

چند بعدی است )بوس و مچلینگ،4  1983(.

منابع
1.Haag H. (1994a). Theoretical Foundation of Sport 
Science as a Scientific Discipline. Contri - bution to a 
philosophy (Meta- Theory) of Sport Science. Schomdorf: 
Hofmann.
2. Haag, H. (Ed.). (1994b) Special Issue: Sport Pedagogy. 
Sport Science Review1. Haag, H. (1995a).Sport 
philosophie. Frankfurt: Diesterweg & Sauerländer.
3. Haag H. (2008). The Future of School sport (PE) in 
Today,s world. Logos verlag Berlin. 

      جدول: مدل طبقه بندی برای توانایی ها،  مهارت ها و تسلط های حرکتی در یک رشته ورزشی
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چابکی/سرعت واکنشتوانایی های هماهنگیتعادل/ ترکیبات حرکتی

برای مثال: حرکت پا در شنای کرال سینهمهارت های حرکتیبرای مثال: پرتاب

برای مثال: شنا کردنمهارت های حرکتیبرای مثال:  بازی های تیمی )هندبال(
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مترجمان: معصومه بقاییان مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 
سوده روشنی کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی

آموزشی

مقدمه
مدت هاسـت که ضعف در رشـد هماهنگـی حرکتی در 
کودکان به عنوان یک اختالل رشـدی شـناخته شـده است. 
تـا اوایل دهة 1930 این اختـالل با نام »کالمزی1« طبقه بندی 
می شـد، اورتـون )1937( ایـن کـودکان را به عنـوان »خام 
حرکـت« توصیف نمود، تا اینکه در سـال 1994 در کنفرانس 
توافق بین المللی، اصطالح »اختالل هماهنگی رشدی2« برای 
نامگذاری آن به کار گرفته شـد. این نارسـایی به طور آشکار 
در کودکان سنین دبسـتان به  چشم می خورد. در درجة اول 
تشخیص و شناسایی این کودکان، گامی بزرگ برای کمک به 
آنان تلقی می شـود. در بحث توجه و آموزش نیز خصوصیات 
و فاکتورهایـی باید در نظر گرفته شـود که با رفتارهای رایج 
و معمول آموزشـی متفاوت است. شـیوع DCD بین 5 تا 8 
درصد، در بین کودکان سـنین مدرسه تخمین زده می شود. 
به نظر می رسـد این شـیوع در پسران با نسـبت2 به 1 بیش 
از دختران اسـت که این اختالف ممکن اسـت به علت ارجاع 
بیشتر پسران باشد، زیرا این اختالل مشکالت بیشتری برای 
کنترل آنان در خانه و مدرسـه ایجاد می کند. در مطالعه ای به 
بررسی تفاوت های احتمالی این کودکان در عملکرد شناختی 
و فعالیت های حرکتی در مقایسه با کودکان معمولی پرداخته 
شـد. عملکرد کـودکان مبتال بـه DCD، در مراحل سـطح 
پاییـن فعالیت های شـناختی و حرکتی، به طـور معناداری با 

کودکان معمولی فرق می کرد. رابطة معناداری بین فرایندهای 
شناختی و عملکرد حرکتی نشان داده شد. بنابراین ارزیابی 
اولیه ممکن اسـت به شناسـایی اختالالت خاص شناختی- 
حرکتی منجر شـود. عالوه بر این، مداخلة زود هنگام ممکن 
اسـت باعث پیش گیری از برخی بیماری های تکاملی در بین 
کودکان مبتال به اختالالت حرکتی شـود. اختالل هماهنگی 
رشـدی )DCD( موجب مشـکالت کـودکان در مهارت های 

حرکتی می شود. 
دی ای و همکاران در سال 2002 دریافتند که همة کودکان 
مبتال به مشـکالت حرکتی تکاملی، در هر درجه یا شدتی از 
بیماری، در معرض خطر ابتال به مشـکالت یادگیری، توجه و 
عملکرد روانی هستند. پژوهشگران دیگر نیز کمبود توجه را 
در این کودکان گزارش کردند. نتایج تحقیقات DCD نشـان 
داد که کودکان مبتال به DCD در تمامی زمینه های پردازش 
اطالعات در مقایسـه با کودکان طبیعی عملکرد ضعیف تری 
دارنـد و در سـال 1994 هم متوجه مشـکالت ایـن کودکان 
در حافظة دیداری شـدند؛ چرا که نمی توانسـتند شکل های 
هندسی ای را که دیده بودند به صورت درست بازسازی کنند. 
عملکرد کودکان مبتال بهDCD  در فرایند تصمیم گیری های 
شناختی، مانند تصمیم گیری برای پاسخ به محرک ها نسبت 
بـه کـودکان معمولی، کندتـر و خیلـی محدودتر بـود. این 
اختالل در تصمیم گیری احتمـاالً به دلیل عملکرد ضعیف در 
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سـازماندهی پاسـخ ها یا عملکرد حرکتی ضعیف می باشـد. 
به عالوه مشـکالت تحصیلی نیز با این اختالالت حرکتی ریز 
و درشت همراه می شوند، بررسـی هماهنگی حرکتی، راهی 
مناسـب برای تشـخیص ناتوانی در یادگیری افراد می باشد. 
تشـخیص هرچه سـریع تر این نارسایی مهم اسـت چرا که 
می تواند موجب برخورد صحیح معلمان  و اولیا در سـال های 
اول تحصیـل با این ناهنجاری  گـردد. از آنجا که این کودکان 
نسـبت به فعالیت هایی که مسـتلزم پاسـخ بدنی و حرکتی 
است بی میل اند، نوعی کم تحملی، ناکامی و عزت نفس پایین 
در آن ها مشاهده می شود. تشخیص فوری، حمایت آموزشی 
و درمان به موقع کودکان با اختالل هماهنگی رشدی، به طور 
چشم گیری به آنان کمک می کند تا بر مشکالت حرکتی شان 

چیره شوند. 

    DCD ویژگی های خاص کودکان مبتال به
در توصی��ف کودک مبت��ال به DCD چی��زی که حائز 

اهمیت اس��ت، تشخیص هر یک از کودکان در یک 
گروه ترکیبی است. بعضی از کودکان ممکن 

اس��ت در زمینه ه��ای گوناگونی مش��کل 
داشته باشند، در حالی  که سایرین فقط 
با انجام یک س��ری فعالیت های خاص 
مشکل دارند. آشنا شدن هرچه بیشتر 
ب��ا خصوصیات و ویژگی ه��ای رفتاری 
این کودکان ما را در برخورد صحیح با 

آنان یاری می کند و این گامی بزرگ برای 
ایج��اد رابطه و تعاملی لذت بخش محس��وب 

می ش��ود. در این قس��مت به برخی از ویژگی های 
مش��ترک، که در برخورد با کودک مبتال به DCD مشاهده 

شده است، اشاره می شود. 

ویژگی های بدنی
1. کودک ممکن است حرکات را ناشیانه و بدترکیب انجام 

دهد )انداختن، ضربه زدن، گرفتن یا پرتاب اشیا به اطراف(. 
قبی��ل:  از  خ��اص  حرکت��ی   مهارت ه��ای  رش��د   .2
دوچرخه سواری، گرفتن توپ، طناب زدن، باال نگه داشتن باتون 

یا بستن بند کفش، با تأخیر توسعه پیدا می کند. 
3. ع��دم هماهنگی بین توانایی های کودک، به طور مثال: 
مهارت ه��ای فکری و زبانی او قوی اس��ت، ول��ی مهارت های 

حرکتی وی به تعویق می افتد. 
4. در ک��ودک فعالیت هایی که مس��تلزم تغییرات مداوم 
وضعیت بدن در انطباق با شرایط محیطی است، بیشتر مشکل 

دارد )بیسبال، تنیس(. 

5. به ط��ور معم��ول درفعالیت هایی که نیاز به اس��تفادة 
هماهنگ از دو طرف بدن دارد، کودک با مش��کل مواجه است 

)پرتاب وزنه، پرش سه گام(.
6. در کنت��رل وضعی��ت ب��دن، به خص��وص در حرکات 
نمایش��ی، کودک تعادل ضعیفی از خود نش��ان می دهد )باال 

رفتن از پله، ایستادن روی یک پا، لی لی رفتن(.

ویژگی های عاطفی
1. بی توجه��ی و ع��دم ش��رکت در فعالیت ه��ای خاص، 
خصوصاً آن دسته از فعالیت هایی که به طور قابل توجهی نیاز 
 DCD به پاس��خ فیزیک��ی دارند. برای یک ک��ودک مبتال به
خستگی، شکست و تالش های مکرر از عواملی است که وی را 

از شرکت در فعالیت های حرکتی باز می دارد. 
2. کودک وقت��ی می بیند برخی از توانایی های الزم برای 
روبه رو ش��دن با جنبه های زندگی را ندارد، ممکن است، دچار 

سرخوردگی و کاهش اعتماد به نفس و انگیزه شود. 
3. کودک از معاشرت با همساالن خود به ویژه در 
زمین بازی اجتناب می کند. بعضی از کودکان 
با بازیکنان کم تجربه تر فعالیت  می کنند، 
تع��دادی در نقش مرب��ی و تعدادی نیز 
به عنوان تماشاچی فعالیت ها را دنبال 
می کنند، که دلی��ل آن اعتماد به نفس 
ک��م و خودداری از فعالیت  جس��مانی 

است. 

سایر ویژگی ها 
1. کودک ممکن اس��ت در ت��وازن میان نیاز 
به س��رعت و دقت، مشکل داشته باشد. برای مثال:  دست خط 
او ممکن است بسیار تمیز و خوانا باشد اما سرعت نوشتن وی 

بسیار آهسته باشد. 
2. کودک نس��بت ب��ه تغییر در ش��رایط محیطی و روند 
زندگی مقاومت نشان می دهد. از آنجا که کودک وقت زیادی 
را ص��رف برنامه ریزی یک کار می کند، تنها یک تغییر کوچک 

می تواند مشکلی مهم برای  او به همراه داشته باشد. 
بعد از آنکه با ویژگی های کودک مبتال به DCD  آش��نا 
شدیم، گام بعدی نحوة برخورد صحیح با این کودکان است. در 
اینجا، به منظور اصالح رفتار افراد مرتبط با کودکان در ساعات 
تربیت بدنی و ایجاد لحظاتی با نش��اط و لذت بخش برای آنان 

نکته هایی را یادآور می شویم. 

در ساعات تربیت بدنی
1. تش��ویق کودک به بازی ه��ا و فعالیت هایی که مهارت 

تشخیص فوری، 
حمایت آموزشی و درمان به 

موقع کودکان با اختالل هماهنگی 
رشدی، به طور چشم گیری به آنان 

کمک می کند تا بر مشکالت 
حرکتی شان چیره شوند
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الزم ب��رای اجرای آن ه��ا را دارد و از انجام آن ها لذت می برد. 
باید این امکان به کودک داده شود که توانایی های خود را در 
بازی به نمایش بگ��ذارد. فعالیت بدنی و صرفاً لذت بردن از آن 
بای��د جایگزین مهارت یا رقابت گردد، حتی اگر کودک تمایل 
دارد برای ساعات طوالنی فعالیت مورد عالقة خود را اجرا کند 

مانع نشوید. 
2. فعالیت های بدنی را به بخش های کوچک ولی در عین 

حال معنی دار و دست یافتنی تقسیم کنید. 
3. مهارت های��ی را انتخ��اب کنی��د که ت��ا 50 درصد به 
موفقیت ک��ودک در آن مطمئن هس��تید. »به تالش کودک 

پاداش دهیم نه مهارت او«.
4. در آموزش مه��ارت جدید تا حد امکان محیطی قابل 
پیش بین��ی برایش مهیا کنید. به طور مث��ال در ضربه زدن به  
توپ، محل مش��خصی را برای او در نظر بگیرید؛ س��پس بعد 

از دس��ت یافتن او به مهارت الزم می توانید تغییرات 
محیطی را افزایش دهید. 

5. ت��ا حد ام��کان ب��ا تغییر وس��ایل و 
تجهیزات مورد اس��تفاده در آموزش مهارت 
جدید، خطر آس��یب به کودکان را کاهش 

دهید. 
6. بر درک ه��دف و قوانین ورزش های 
مختلف و یا فعالیت فیزیکی متمرکز شوید. 

هنگامی ک��ه کودک درک روش��نی از آنچه باید 
انجام دهد داش��ته باش��د، به طور حتم برنامه ریزی بهتری نیز 

برای انجام تکلیف خواهد داشت. 
7. با لمس دس��ت دانش آموز در حرکات مختلف، امکان 
حس حرکت را برای او فراهم کنید و از او بخواهید که تکنیک 
جدید آموزش داده ش��ده را برای س��ایر دانش آموزان توضیح 
دهد. به طور مثال در دریبل بس��کتبال با لمس دست دریبل 
کننده و باز و بس��ته کردن آرنج او، تصویر صحیحی از الگوی 

حرکت را برای او به نمایش بگذارید. 
8. در آم��وزش مه��ارت جدید س��عی کنید ک��ه مراحل 
مختلف آموزش��ی به وضوح و با ص��دای بلند برای دانش آموز 
بازگو شود. در هر مرحله از دانش آموز بخواهید ابتدا به حرکات 
پا یا دس��ت توجه کند و در مراحل بع��د به صورت ترکیبی و 

همزمان تکنیک مورد نظر را انجام دهد. 
9. به منظ��ور تکمی��ل فعالیت ه��ای حرکت��ی ظری��ف 
)طناب زدن، سه گام بسکتبال، ساعد والیبال و ....( به او زمانی 
اضاف��ی بدهید. اگر برای یادگیری مهارت آموزش داده ش��ده 
زمان خاصی در نظر گرفته می ش��ود، باید دانست که کودکان 
مبت��ال به DCD برای هماهنگی حرکتی به زمان بیش��تری 

نیازمندند. 
10. در تعیین هدف، ایجاد »فضای مشارکتی« به »فضای 
رقابتی« برتری دارد. سعی کنید با آماده سازی بدنی کودک، او 

را به رقابت با خود نه با دیگران تشویق کنید. 
11. کودک ممکن اس��ت در فعالیت های انفرادی نسبت 
ب��ه فعالیت ه��ای گروهی اجرای بهت��ری را از خود به نمایش 
بگذارد. در این صورت تالش کنید او را به س��مت فعالیت های 
گروهی که نیازمند تعامل با همساالنش است و در آن احتمال 
موفقیت بیشتری است سوق دهید)بازی های گروهی و تیمی 

مانند فوتبال، بسکتبال، داژبال، هفت سنگ و... (.
12. اجازه دهید کودکان مهارت رهبری را در فعالیت های 
ورزش��ی تجربه کنن��د )کاپیتان تی��م؛ داوری( و از این طریق 
آن ها را تش��ویق به توسعة مهارت های س��ازمانی و مدیریتی 
کنید )جمع و س��ازمان دادن به یک کوله پشتی، آماده کردن 

یک مسابقه و... (.
13. دادن انرژی مثبت به بچه ها و بازخورد های تشویقی 
به  آن ها تأثیر بس��زایی در رش��د فعالیت های اجرایی کودکان 

خواهد داشت. این نکته را از یاد نبرید. 
14. ب��ا همکاری مربی��ان و اولیا می توانید 
اطمین��ان حاص��ل کنید که ک��ودکان آن ها 
می توانند موفقی��ت را در زنگ تربیت بدنی 
مدرسه تجربه کنند. دیدار با اولیای کودک 
و داش��تن جلس��ه ای با آنان و مطرح  کردن 
مش��کل کودک در زمان آغاز مدارس، معلم 
تربیت بدن��ی را در ایجاد راه کارهای مفید یاری 
می کند. ممکن اس��ت برای تعدادی از دانش آموزان 
برنامه آموزش��ی فعالیت بدنی به طور انفرادی مورد نیاز باشد. 

این کار را انجام دهید. 

نتیجه
اختالل هماهنگی رش��دی، برای توضیح مش��کالتی در 
زمینة رش��د مهارت های حرکتی به کار می رود. از آنجایی  که 
در ای��ن اختالل مش��کالت حرکتی از جمله تأخیر رش��دی، 
اختالل تعادل، اختالل ادراکی، ناآزمودگی جس��مانی و ضعف 
هماهنگ��ی حرکتی و تا حدی اختالل عصب ش��ناختی دیده 
می شود، تشخیص آن حائز اهمیت است، چرا که در دراز مدت 
پیامدهای منفی از قبیل شکس��ت تحصیلی، روابط اجتماعی ِ 
ضعیف، مش��کالت عاطفی، مش��کالت روح��ی و روانی و فقر 
حرکت��ی را به همراه خواهد داش��ت. در صورت شناس��ایی یا 
برخورد با کودک مبتال به این اختالل، تماس با یک پزش��ک 
متخصص توصیه می شود، چرا که ارتباط سه جانبة پزشک و 
خانواده و معلمان، در خانه و مدرس��ه، گامی بزرگ در رش��د 
مهارت های حرکتی، آس��ودگی خاطر و تسریع در روند بهبود 
کودک به شمار می رود. نحوة برخورد ما به عنوان  شخصی که 
با کودک ارتباط دارد، تأثیر بسزایی در زندگی او خواهد داشت. 

بنابراین مسئولیت سنگینی را بر دوش ما قرار می دهد. 

اختالل هماهنگی 
رشدی، برای توضیح 

مشکالتی در زمینة رشد 
مهارت های حرکتی

 به کار می رود
پی نوشت

1. Clumsy
2. Developmental 
coordination 
Disorder (DCD)
3. clumsy movement
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وقت��ی از دانش آم��وزی می خواهم هن��گام عصبانیت به 
دوس��تش خطا نزند در جواب می گوید: آقا بازی اس��ت دیگر 
هیچی نمی ش��ود. می دود و به دوس��تش هنگام دریبل ضربة 
مهلکی می زند. این تفکری است که ما و جامعه به دانش آموزان 

داده ایم! 
ه��دف مهم تربیت بدنی،  خصوص��اً در مدارس، برومندی، 
س��المتی، آموزش روحیة پهلوانی، جوانمردی، نشاط و دوری 
از بیماری های روانی اس��ت که نباید از جنبه های اجتماعی و 
اقتصادی آن به س��ادگی گذش��ت. به خاطر اهمیت ورزش در 
زمان کنونی، برای حمای��ت از این فعالیت ،  قوانین خاصی در 
نظر گرفته شده است. در کشور عزیزمان ایران در سال 1352 
به طور صریح در مورد صدمات ناشی از حوادث ورزشی قوانینی 
تصویب ش��ده که بعد از انقالب اسالمی هم در قانون مجازات 
عمومی تأیید شده است که به موجب آن قانون، در برخی موارد 
از امتیاز علل موجه استفاده می شود و شخص با رعایت شرایط 

مقرر در قانون هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. مسئولیت در نگاه 
اول به مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می شود و مسئولیت 
مدن��ی، خود به دو بخش مس��ئولیت قراردادی و مس��ئولیت 
خارج از قرارداد تقس��یم می شود. مس��ئولیت قراردادی، نوعی 
مسئولیت اس��ت که با عقد قرارداد بین افراد به وجود می آید،  
مثل الزام به تنظیم س��ند رس��می. اما در مسئولیت خارج از 
قرارداد، اساساً قراردادی وجود ندارد و منشأ مسئولیت، قانون 
اس��ت. از آنجا که بین اولیا یا دانش آموزان و دبیران قرار دادی 
به مفهوم واقعی وجود ندارد، مسئولیت دبیران و مدیران از نوع 
مس��ئولیت خارج از قرارداد اس��ت و باید منشأ این مسئولیت 
را در قانون جس��ت و جو کنیم. در این زمینه قانون مسئولیت 
مدن��ی، قانون مجازات اس��المی، آیین نامه ها و بخش نامه های 
وزارت آموزش و پرورش اهمیت ویژه ای دارند. در حال حاضر به 
علت رش��د فرهنگی در زمینة ورزش، والدین حوادث ناشی از 
ورزش مدارس برای فرزندشان را طبیعی نمی پندارند. در حال 

آموزشی

اسکندرحسین پور، محسن وجدانی 
کارشناس ارشد تربیت بدنی )دبیر تربیت بدنی(
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حاض��ر، پرونده های زیادی در مراجع قضای��ی وجود دارد که 
ناشی از این قبیل حوادث در مدارس است. مثاًل بچه ای که در 
استخر غرق می شود، والدینش اعالم شکایت می کنند. ناجی، 
سرناجی، مدیر ورزش��گاه، همه احضار می شوند و به حبس و 
پرداخت دیه محکوم می ش��وند. موضوع ش��کایت، بستگی به 
میزان آگاهی و فرهنگ زیان دیده  دارد و ما روزانه در مدارس 
کشور ش��اهد چنین برنامه هایی هستیم. امیدوارم این مطلب 
فرصتی برای اطالع رسانی به همکاران، مدیران و دانش آموزان 

در  راستای جلوگیری از حوادث در مدارس باشد. 
حقوق ورزش��ی، مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر امور 
ورزشی اس��ت. می توان گفت مهم ترین بخش حقوق ورزشی 
قواعد و مقررات مرتبط با ورزش��کاران و حوادث ناش��ی از آن 
می باش��د. به عبارتی، حقوق ورزش��ی مجموعه مقرراتی است 
که ب��ر تمامی امور ورزش حاکم اس��ت، اعم از ورزش��کاران، 
تماشاگران، س��اختمان های ورزش��ی و تمامی کسانی که به 
نحوی در اجرای ورزش دخالت دارند. مهم ترین بخش حقوقی 
ورزش، قواعد مربوط به ورزش��کاران و مس��ئولیت های ناشی 
از حوادث ورزش��ی است. عملیات ورزش��ی و حوادث ناشی از 
آن در صورتی مش��مول علل موجه می ش��وند که عملیات در 

چارچوب مقررات ورزش��ی باش��د، ولی اگر ورزشکار 
در حی��ن عملیات ورزش��ی مرتک��ب خطایی 

ش��ود که خالف مقررات آن ورزش اس��ت 
و منته��ی به قتل و ضرب و جرح ش��ود، 
ورزشکار مجرم خواهد بود و طبق قانون 
مجازات خواهد ش��د. مثاًل اگر در بازی 
فوتبال، ورزش��کاری ت��وپ را به حریف 

بزند. )بدون هیچ  قصدی( و حریف آسیب 
ببیند، ورزشکاری که این عمل را انجام داده 

مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی نخواهد داشت. 
البته ممکن اس��ت ورزش��کار در حین عملیات ورزش��ی 

عصبانی شود و توهین و اهانتی به بازیکن طرف مقابل بکند، از 
آنجا که توهین و فحاشی از عملیات ورزشی نیست، ورزشکار 
از امتی��از مصونیت برخوردار نخواهد ب��ود و باید طبق قانون 
مجازات ش��ود. در واقع بروز هیجان��ات هرگز نمی تواند مجوز 
ارتکاب جرم باش��د؛ یعنی در واق��ع ورزش مجوز انتقام جویی 
و خشونت نیست. اگر ورزش��کار لگد بزند و این لگد برخالف 
مقررات باشد، مثل این اس��ت که این کار را در خیابان انجام 
داده است و مجازات می شود. پس اگر در فوتبال یا هر ورزش 
دیگری ورزشکار در چارچوب مقررات اقدام کرد و طرف مقابل 

صدمه ای دید، مسئول نیست. مثاًل فرض کنید به هنگام ضربة 
ایستگاهي، بازیکن اجازه دارد با تمام قدرت به توپ ضربه بزند. 
اگر توپ به حریف برخورد کند و منجر به حادثه شود، بازیکن 
مسئول نیس��ت؛ چون این عمل را مطابق مقررات انجام داده 
اس��ت. در مدارس و زن��گ ورزش باید به دانش آموز یاد دهیم  
که اگر به هر علتی عصبانی ش��ود و عملی خالف مقررات آن 
رشتة ورزش��ی انجام دهد مسئول است و باید پاسخگو باشد. 
عالوه بر آن اگر حادثه ای بر اثر س��هل انگاری مدیر مدرس��ه و 
یا معل��م تربیت بدنی اتفاق افتد، هر کدام به س��هم خود باید 
پاس��خگو باش��ند. مثاًل اگر چاله ای در زمین ورزش است و یا 
از آن زمین، به عنوان پارکینگ و غیره اس��تفاده می شود و در 
این حین دانش آموزی حادثه ببیند و مصدوم شود، مسئولین 
مدرسه مسئول و اگر معلمی هم در انجام وظایف خود کوتاهی 

نماید مسئول است. 

ب��رای آگاه��ی هم��کاران عزیز چن��د وظیفة حقوق��ی معلم 
تربیت بدنی را یادآوری می نماییم:

1. آگاه��ی از چگونگ��ی س��المت دانش آم��وز- معل��م 
تربیت بدن��ی، قب��ل از ورود دانش آم��وزان به مکان ورزش��ی، 
بای��د س��المت آن ها را ب��رای ورود اح��راز کند و این 
ام��ر به ش��کل های متف��اوت،  مانند تش��کیل 
پرونده بهداشتی، معاینه حضوری، گرفتن 
اطالعاتی از خانواده وی و تأییدیه پزشک 
امکان پذیر اس��ت تا با اطالعات کاملی، 
امکان حضور دانش آموز در زمین ورزش 

فراهم شود. 
2. آموزش کمک ه��ای اولیه- معلم 
تربیت بدن��ی الزام��اً باید آگاه��ی کاملی از 
کمک های اولیه داشته باشد، تا اگر خدای نکرده 
اتف��اق خاصی افتاد، وی بتواند در اس��رع وقت خدمات و 
اقدامات اولیه را تا رس��یدن پزش��ک ب��رای دانش آموز انجام 
ده��د. وی باید بداند، نداش��تن کمک های اولیه در مدرس��ه 

برای معلم ورزش موجب مسئولیت است و قانون، 
بی اطالعی و آم��وزش ندیده بودن وی 

را در ای��ن بخش پذیرا نیس��ت. 
وقت��ی که ام��کان حضور 

ی��ک پزش��ک و یک 
در  آمبوالن��س 

مدرس��ه  هر 

حقوق 
ورزشی، مجموعه 

قواعد و مقررات حاکم بر امور 
ورزشی است. مهم ترین بخش 
حقوق ورزشی قواعد و مقررات 
مرتبط با ورزشکاران و حوادث 

ناشی از آن می باشد
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وج��ود ن��دارد، آگاهی معلم��ان ورزش از مباحث کمک های 
اولیه قطعاً ضرورت دارد. 

3. آگاهی از مس��ئولیت قانون��ی- آموزش و آگاهی از این 
امر که آموزش فعالیت های ورزش��ی یک تکلیف قانونی برای 

معلم تربیت بدنی اس��ت، ضرورت دارد. چون با آموزش 
می توانیم، جلوی خیلی از حوادث ناخواس��ته را 

بگیریم، هر گونه قصور و ساده انگاری در این 
ارتباط، موجبات برخ��ورد قانونی با معلم 

تربیت بدنی را فراهم می سازد. 
4. نظ��ارت و حض��ور مس��تمر در 
صحن��ه- دبیر تربیت بدن��ی باید در تمام 

س��اعات درس��ی در صحنه حضور داشته 
باش��د و نظارت کند، این نظارت و حضور از 

جهات مختلف حائز اهمیت است. 
* مکان- برای ورزش در مدارس مکانی مثل حیاط 

مدرسه تعریف می شود، دبیر نباید اجازه دهد که دانش آموزان 
در خارج از اماکن تعریف شده به فعالیت های ورزشی بپردازند. 
* زم��ان- بای��د در مدارس ب��رای تربیت بدن��ی زمان نیز 
تعریف ش��ود و دبیر تربیت بدنی خارج از زمان اجازه فعالیت به 
دانش آموزان را ندهد. خارج از زمان تعریف  شده حتی با رعایت 
کامل قوانین و اصول ایمنی، مجوز قانونی برای دبیر وجود نداد. 
* تعداد نفرات- دبیر تربیت بدنی نباید اجازة  حضور افراد 
زیادی را درکالس بدهد و در واقع در صورت کثرت دانش آموز 
در ی��ک کالس، ای��ن مصداق بی احتیاطی مذک��ور در مادة 1 
قانون مس��ئولیت  مدنی بوده و مسئولیت آن بر عهدة  مربی و 

معلم است. 
5. اجرای فعالیت های ورزش��ی متناسب با توانمندی ها- 
معلم تربیت بدنی هیچ گاه حق ندارد که جدا از ظرفیت آموزشی، 
فیزیکی و اس��تعداد های دانش آموز و بیش��تر از توانمندی اش، 
فعالیت��ی را ب��ه وی تحمیل کند و انتظار دس��تاورد مثبتی را 
داشته باشد. گاهی معلم ورزش به دلیل نداشتن اطالعات کافی 
درمورد شرایط جسمانی دانش آموز و پیگیری نکردن مطلوب با 
تمرینات آماده سازی، در طول مسابقات، فشار بیش  
از حد توان را به دانش آموز برای رسیدن 
به س��کوی برتر تحمیل می کند. 
اگر این امر موجب آسیب 
رسیدن به دانش آموز 
شود، قطعاً معلم 

تربیت بدنی مسئول خواهد بود. 
6. بازدید و بررس��ی وسایل ورزش��ی- در اکثر رشته های 
ورزش��ی، ورزش��کار ملزم به استفاده از وس��ایل ورزشی است 
که به موجب مقررات مربوط تعیین ش��ده است، ناقص بودن، 
نامرغوب بودن و یا غیرمجاز بودن وس��ایل ورزشی 
ممکن است موجب صدمه ورزشکار شود که 
در این صورت مربیان و معلمان ورزشی 
مس��ئول خواهند بود، زی��را از وظایف 
اصلی و مهم مربیان و معلمان ورزشی، 
بازدید و بازرسی وسایل ورزشی قبل 
از عملیات ورزشی است و زمانی باید 
اج��ازه اس��تفاده را صادر کنن��د که از 
س��المت و ایمنی آن ه��ا اطمینان کامل 

حاصل کرده باشند. 
7. توجه به شرایط جوی- دبیر تربیت بدنی در 
قبال دانش آموزان مس��ئول است و باید به شرایط جوی توجه 
ویژه ای کند، به این معنا که اجازة  فعالیت در هوای بسیار سرد، 
بسیارگرم، برفی و بارانی را که احتمال آسیب دانش آموزان را 
باال می برد ندهد، تشخیص این امر که  موردی احتمال آسیب 
را باال می برد یا نه، بر عهدة  دبیر تربیت بدنی است و در مقابل 

در صورت بروز حادثه، معلم مسئول است.
 

موارد رفع مسئولیت
در مواردی مسئولیت از ذمة  دبیران و مدیران رفع می شود 

از جمله: 
1. ش��رط حمایت قانونی از مدیران ورزش��ی- در صورتی 
ک��ه هر یک از مدیران  نواقص را ب��ه مقام صالحیت دار باالتر 
گزارش دهد یا دبیر ورزش نواقص را به مدیر مدرس��ه گزارش 
دهد، مسئولیت از ذمة او خارج و بر عهدة  مدیر خواهد بود که 

باید ظرف کمترین زمان، نواقص را رفع می کرده است. 
2. بیم��ة  ح��وادث ورزش��ی- از مهم تری��ن عوام��ل رفع 
مس��ئولیت اس��ت که مدیران ورزش��ی باید توجه ویژه ای به 
این مطلب داش��ته باشند. این مورد می تواند خود در تحقیقی 

مستقل مورد بررسی تحلیلی و کامل قرار گیرد. 

منابع
1. آقایی نیا، حسین )1387(. حقوق ورزشی، نشر میزان. 

2. کاشف، میر محمد )1389(. حقوق ورزشی، انتشارات بامداد کتاب.
3. مبانی حقوق ورزش ها آقایی نیا، حسین)1384(. مسئولیت مدنی؛ مترجم 

انتشارات کمیتة ملی المپیک. 

ناقص بودن، نامرغوب 
بودن و یا غیرمجاز بودن 

وسایل ورزشی ممکن است 
موجب صدمه ورزشکار شود که در 

این صورت مربیان و 
معلمان ورزشی مسئول

 خواهند بود
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آموزشی

ترجمة محدثه احمدی
 کارشناس ارشد فیزیولوژی و ورزشی دانشگاه تهران

1.   چابکی را آموزش دهید
تمرین��ات چابک��ی و همچنی��ن مهارت ه��ای حل 
مسئله برای به  چالش کش��یدن دانش آموزان راهنمایی 
و ابتدایی عالی هس��تند. ورزش��گاه یا مکان ورزش��ی را 
همچ��ون یک »می��دان موانع« آم��اده کنی��د. از لوازم 
متفاوت بهره  بگیرید و دانش آموزان را برای تصمیم گیری 
دربارة چگونگی غلبه بر موانع به چالش بکش��ید. ش��ما 
می توانید از الستیک های قدیمی که کاماًل تمیز  شده اند، 
میله های پالس��تیکی، حلقة هوالهوپ، ایستگاه هایی که 
مخص��وص انجام مجموعه ای از حرکات هس��تند )یعنی 
بش��ین- پاشو، پرش و غیره( یا هر چیزی که مانع ایجاد 

کنید. می کند و باید بر آن غلبه کرد،  استفاده 
ی اطمینان حاص��ل کنید که  رت ه��ا مها

دانش آموزانتان مورد نیاز با سطح توانایی 
مناسب هستند. منطبق ان��د و ایم��ن و 

2.دیگران را با روش تدریس خود آشنا کنید
در ط��ول س��ال از فعالیت های ورزش��ی دانش آموزان 
کالس تربیت بدنی نوار ویدیویی تهیه کنید و فیلم ها را در 
جشن هایی که در مدرسه برگزار می شوند یا در رویدادهای 
دیگر، مانند جلسات انجمن اولیا و مربیان، نمایش دهید. 

3. بازی های المپیکی برگزار کنید
در مدرس��ه اعالم کنید که مس��ابقات المپیکی برگزار 
خواه��د ش��د و از دانش آموزان برای رقاب��ت دعوت کنید. 
ضواب��ط را از قبل به دانش آموزان اعالم کنید و انتظارات را 
به وضوح برای آنان توضیح دهید. بازی های المپیکی سطح 
مدرسه را طوری برنامه ریزی کنید که یا در زمستان برگزار 
شود)حدوداً بهمن  ماه( یا در )پایان سال تحصیلی(. هر پایه 
می تواند ورزش��کارانی را انتخاب کند تا با یکدیگر به رقابت 
بپردازند. این ایدة خیلی خوبی است تا دانش آموزانی که به 
لحاظ علمی مستعد نیستند، استعدادها و قابلیت هایشان در 

زمینه های دیگر شناخته شود. 
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4. دانش آموز ماه انتخاب کنید
هر ماه یک دانش آموز را به عنوان دانش آموز 
م��اه انتخ��اب کنی��د و عک��س و توضیح��ات 
مختص��ری درب��ارة او که بیانگر پیش��رفت ها و 
دستاوردهایش باش��د، روی تابلوی اعالنات به 
نمای��ش بگذارید. این کار ب��ه دانش آموزانی که 
خودب��اوری )اعتماد به نفس( کم��ی دارند، واقعاً 

کمک می کند. 

5. توانایی های دانش آموزان را ارزیابی کنید
فهرستی تهیه کنید شامل معیارهایی که توانایی های 
پایة کودکان مدرسه ای را ارزیابی می کنند. این فهرست 
باید شامل سطوح مهارت های شناختی و روانی- حرکتی، 
توانایی های اجتماعی به منظ��ور گروه بندی و تیم بندی، 
و آش��نایی قبلی با بازی هایی باشد که شما برای توسعة 

مهارت ها در دانش آموزانتان انجام می دهید. 

6. دانش آموزان خود را با نام بشناسید
بسیاری از معلمان تربیت بدنی در هر سال تحصیلی بیش 
از 300 دانش آموز دارند. من ش��یوة ساده ای برای فهمیدن نام 
دانش آموزان��م پیدا کرده ام. یک��ی از ابتدایی ترین اقدامات این 
اس��ت که از دانش آموزان بخواهیم نامش��ان را )با خط بس��یار 
درش��ت( روی کارتی به ابعاد5×7 بنویسند. گاهی من به  آن ها 
اج��ازه می دهم کارت را به س��لیقة خودش��ان طراحی کنند. 
س��پس کارت ها را پرس می کنم و یک سنجاق به پشت آن ها 
می چسبانم. از دانش آموزان انتظار می رود که این کارت را برای 
چند ماه اول به لباسش��ان الصاق کنند ت��ا زمانی که من همة 
آن ها را با نام بشناسم. هنگام فعالیت هایی که نیازمند اقدامات 
احتیاطی هس��تند، از دانش آموزان می خواهم کارت را بردارند. 
گزینه های دیگر این است که از دانش آموزان  بخواهیم نامشان 

را روی تی شرت خود با استفاده از جوهر ثابت طراحی کنند. 

7. گروه ها را به صورت تصادفی انتخاب کنید
از دانش آم��وزان بخواهی��د از درون کیف��ی ک��ه حاوی 
مهره های رنگی اس��ت، مهره بردارند. تعداد رنگ ها به تعداد 
گروه هایی که می خواهید تش��کیل دهید بس��تگی دارد. این 
روش، تعیین تصادفی گروه هاس��ت و به همه شانس مساوی 
برای بودن در هر یک از گروه های تش��کیل شده را می دهد. 
روش دیگر برای تعیین تصادفی گروه ها، استفاده از یک دسته 
ورق پس از برهم زدن آن هاس��ت. ورق های هم ش��کل را به 

تعدادی که برای تشکیل هر گروه الزم است، بردارید. 

منبع
www.teach- nology. com
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چکیده
نقـش مدرسـه در پـرورش ابعـاد گوناگون شـخصیت 
کودکان از دیرباز مورد توجه متخصصان بوده اسـت. پرورش 
ابعاد شـناختي به همراه ابعاد غیرشناختي، تأثیرات فراگیر و 
عمیقي بر روند شـکل گیري شخصیت رسـمي و غیررسمي 
دانش آموزان مي گذارد. یکي از این ابعاد غیر شناختي بسیار 
مهم، »نظام هیجاني« فرد اسـت. گلمـن1 )1995( ضمن مهم 
شـمردن »هوش شـناختي2« و »هوش هیجانـي3« مي گوید: 
»بهرة هوشـي4 در بهترین حالت خـود، تنها عامل 20 درصد 
از موفقیت هاي زندگي است و 80 درصد موفقیت ها به عوامل 
دیگري وابسته اند. سرنوشت افراد در بسیاري از موارد در گرو 

مهارت هایي است که هوش هیجاني را تشکیل مي دهند.«
با توجه به اهمیت درس تربیت بدني در نظام آموزشي و 
اثرات و کارکردهاي آموزشي، تندرستي، فرهنگي، اجتماعي، 
بهداشتي، اخالقي و سیاسـي آن و در نتیجه، نقش عمده اي 
که این درس در تحقق اهـداف تعلیم و تربیت، یعني اهداف 

شـناختي، عاطفـي و جسـماني، مي تواند ایفا کنـد، به نظر 
مي رسـد بین تدوین اهداف و اجراي آن ها، هم سـویي وجود 
ندارد؛ به طوري که تمرکز زیاد بر بعد جسـماني اهداف برنامة 
درسـي تربیت بدني در مدرسـه، موجب فراموش کردن ابعاد 
شـناختي و عاطفيـ  هیجاني این برنامة درسي مي شود و به 
همین دلیل، کارکردها و فلسـفة وجودي آن در ذهن جامعة 
ایران، بسیار ضعیف و یک بعدي تصویر شده است. این مقاله 
به دنبال بررسـي جایگاه بعد عاطفي )هیجاني و احساسـي( 
برنامـة درسـي تربیت بدني و ضـرورت آمـوزش نظام مند و 
مدیریـت عواطـف و هیجانات افراد جامعـه از اوان کودکي و 
نوجوانـي از طریق درس تربیت بدني اسـت و تمرکز ویژه اي 

بر مفهوم هوش هیجاني و نقش آن در تعلیم و تربیت دارد.
 

کلید واژه هـا: برنامة درسـي، درس تربیـت بدني، هوش 
هیجاني، مدرسه، دانش آموز

دکتر عباس نظریان )دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائي(
مریم مختاري دیناني )دانشجوي دکتري مدیریت ورزشيـ  دانشگاه تربیت مدرس(

آموزشی

38
دورة چهاردهم/ شمـارة  3/ بهار 1393



مقدمه
گلمن )1995( مي گوید کودکان نس��ل حاضر نسبت به 
نسل گذش��ته از نظر هیجاني با مشکالت بیشتري مواجه اند. 
آن ها تنهاتر، افسرده تر، عصباني تر، سرکش تر و مستعد نگراني 
بیشتر، تکانشي تر و پرخاشگرتر هستند. باید دید مسئلة اصلي 
چیس��ت، چ��ه باید کرد، چه چی��زي را مي ت��وان تغییر داد و 
م��دارس در این زمینه چه نقش��ي دارند. آی��ا نظام آموزش و 
پرورش و مدارس موجود به اندازة کافي در انجام وظیفة خود، 
یعني »تربیت انس��ان خوب«، درست عمل کرده اند؟ اتزیوني5 
)1994( در پاس��خ مي گوید به نظر مي رسد آن چه باید تغییر 
کند، مأموریت مدارس موجود است. او تأکید دارد که مدارس 
از طریق خویش��تن داري و همدلي، در پرورش منش مطلوب 
نق��ش مرکزي دارند و ایجاد تعه��د واقعي به ارزش هاي مدني 
و اخالقي نیز از همین طریق میس��ر مي شود. در این راه الزم 
نیس��ت براي کودکان دربارة ارزش ها س��خنراني کنیم. آن ها 
نیاز دارند خودش��ان این ارزش ها را ب��ه عمل آورند و این کار 
ب��ا پایه ریزي صحیح مهارت هاي اساس��ي عاطفي و اجتماعي 
میس��ر مي ش��ود. از این نظر، س��وادآموزي هیجاني با آموزش 
منش مطلوب رشد اخالقي و مدنیت به پیش مي رود )شریفي 

درآمدي، 1389: 7-31(.
لیکون��ا6 )1991( درب��ارة آم��وزش منش مطلوب ش��رح 
مي دهد که ما نیاز داریم نفس، اش��تها و امیال خود را کنترل 
کنیم تا بتوانیم حق دیگران را درست ادا کنیم. در این زمینه 
مدارس نقش اساس��ي دارند؛ زیرا س��ال هاي زیادي از عمر ما 
در مدرس��ه و جریان تحصیل سپري مي شود. بنابراین آموزش 
عاطفي در مدارس ضرورتي بي چون و چراست. این حرکت به 
جاي آن که استرس زاترین جوانب زندگي روزانة یک کودک را 
مس��ائلي نامربوط تلقي کند یا زماني که این مشکالت به حد 
انفجار مي رس��ند، کودکان را براي تنبیه انضباطي به مش��اور 
مدرسه یا دفتر انضباطي ارجاع دهد، مشکالت زندگي عاطفي 
و اجتماعي را به موضوعات ش��ایان بررس��ي مبدل مي س��ازد 

.)2001 ,Adolphs & Damasi o(
این جاس��ت که بازنگري مأموریت مدارس موجود اهمیت 
اساس��ي مي یابد و تبیی��ن تغییر جه��ت آن از یادگیري هاي 
شناختي محض به یادگیري هاي عاطفي � اجتماعي، گذشته از 
آموزه هاي شناختي، راهي است براي دست یابي به شرایط بهتر 
رشد عاطفي � اجتماعي فرزندانمان )Saarni, 1999(. از این 
رو به نظر مي رس��د توجه مجدد و موشکافانه به برنامة درسي، 
ب��ه عنوان قلب نظام آموزش��ي، از اهمیت و جایگاه ویژه اي در 
تحقق نظام آموزشي متناسب با نیازهاي جدید تعلیم و تربیت 
منابع انساني هر کشور برخوردار است اهداف این برنامه، متأثر 

از استعدادها و توانایي هاي یادگیرنده، محتواي برنامة درسي، 
نق��ش معلم، ارتباط متقابل دانش آم��وزان، فضاي یادگیري و 
وسایل آموزشي است که هر کدام به نوعي در یادگیري مؤثرند. 
در واقع، این عوامل باید به صورت یک مجموعة به هم پیوسته 

عمل کنند تا اهداف برنامة درسي تحقق یابد. 
از دهة 1940 برنامة درسي به سوي برآورده کردن نیازهاي 
اجتماعي و پرورش مهارت هاي رهبري و کار گروهي متمایل 
ش��د )آقازاده، 1386(. روند تحوالت رش��تة »برنامة درسي« 
با انج��ام تحقیقات و مطالعات متخصص��ان از دهة 1980 به 
بعد به اوج رس��ید؛ به طوري که فراواني نظریه هاي گوناگون در 
این رش��ته برنامة درسي را با بلوغ فکري و تجربي مواجه کرد 

)قورچیان، 1374(. با توجه به پیشرفت مطالعات 
برنامة درس��ي در قرن اخی��ر و تأثیرپذیري 

تربیت بدني از این موضوع و شکل گیري 
برنامة درسي تربیت بدني، از نیمة دوم 
قرن بیستم، تحوالت جدیدي در این 

عرصه پدید آمده است. 
درس تربیت بدني به عنوان یکي 

از درس ه��اي اصلي در برنامة درس��ي 
بس��یاري از کش��ورهاي جهان قرار دارد. 

درس تربیت بدني از زمان تش��کیل آموزش 
و پرورش نوی��ن در ایران و تصویب قانون اساس��ي 

فرهن��گ، مصوب آب��ان ماه 1290 شمس��ي، به عنوان یکي از 
درس هاي نظام آموزش و پرورش مطرح شد و در سال 1306 
به عن��وان درس اجباري تمام دوره ه��اي تحصیلي به تصویب 
رسید. از آن زمان به بعد این درس جزو درس هاي اصلي نظام 

آموزشي ایران محسوب مي شود )اسماعیلي، 1383(.
هدف برنامة درس��ي تربیت بدن��ي در آموزش و پرورش، 
گس��ترش کمي و کیفي تربیت بدني نزد دانش آموزان � گروه 
ه��دف مورد نظر � در طول ی��ک دورة زماني معین در آینده 
است. در برنامة درسي تربیت بدني، باید همة نیازهاي کودکان 
در حوزة ش��ناختي، عاطفي و جس��ماني � به تناسب � توسط 
برنامة درسي دوره ها و سال هاي گوناگون تأمین شود )گائیني، 
1390: 5-2(. اما به نظر مي رس��د مباني فلسفي برنامة درس 
تربیت بدني از همان ابتدا، آن طور که باید و شاید مورد کنکاش 
دقیق و تدوین مناس��ب قرار نگرفته و حت��ي در برخي موارد 
نتوانسته است فلسفة وجودي خود را تبیین کند؛ به طوري که 
این برنامه در اجرا متناس��ب با اهداف اصلي پیش نرفته است. 
آن چه باید مشخصاً به آن پاسخ داده مي شد این بود که اهداف 
و مقاصد اصلي تدوین برنامة درسي تربیت بدني در آموزش و 
پرورش و هدف از پرداختن به فعالیت هاي جس��ماني چیست 

کودکان نسل حاضر 
نسبت به نسل گذشته از 

نظر هیجاني با مشکالت بیشتري 
مواجه اند. آن ها تنهاتر، افسرده تر، 
عصباني تر، سرکش تر و مستعد 

نگراني بیشتر، تکانشي تر و 
پرخاشگرتر هستند
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و آیا م��الک اصلي پرداختن به فعالیت هاي بدني در س��اعت 
تربیت بدني مدرس��ه تنها تقویت جسم است یا سایر ابعاد نیز 

باید مورد توجه قرار گیرند. 
از آن جا که به نظر مي رس��د بی��ن اهداف گوناگون درس 
تربیت بدني، به بعد هیجاني و احساسي تربیت بدني و به طور 
خاص به نقش هوش هیجاني در فعالیت هاي ورزش��ي کمتر 
پرداخته شده اس��ت، لذا مقالة حاضر به نقش هوش هیجاني 
در برنامة درس تربیت بدني مي پردازد. براي رس��یدن به این 
هدف، الزم اس��ت ابتدا به مباني نظري هوش و به ویژه هوش 

هیجاني نگاهي داشته باشیم.
 

هوش چیست؟
کلم��ة هوش تحت عن��وان »عقل و خ��رد« از دیرباز در 
مباحث فلسفي و ادبیات گوناگون به کار رفته است، اما مطالعة 
آن به شکل علمي از اوایل قرن بیستم آغاز شد )حمیدي زاده، 
1388(. هوش در لغت به فهم، شعور، درک، آگاهي، بیداري، 
بج��ا بودن حواس، زیرکي و زرنگي، و عقل و خرد معنا ش��ده 
اس��ت اما مفهوم اصطالحي ه��وش از دیدگاه روان شناس��ي 
»جوهر دانایي و یا توانایي یادگیري« اس��ت. در واقع، هوش را 
ابزار و قابلیت یادگیري و شناخت مي دانیم که به وسیلة 
آن انس��ان مي تواند بیندیشد، استدالل کند، خودش 
را با ش��رایط موردنظر س��ازش ده��د، اطالعات و 
آگاهي هاي خود را منظ��م کند و لغات و کلمات 
را ی��اد بگیرد و به کار ب��رد. بنابراین، هوش ابزار و 
وسیله اي است که مي توان آن  را براي یادگیري و 
کسب اطالعات عمومي در ابعاد متفاوت به کار برد 

)اولي، 1388(.
وقتي روان شناس��ان شروع به نوش��تن و تفکر در 
مورد هوش کردند، ابتدا بیشتر به جنبه هاي شناختي 
آن مانند حافظه و حل مس��ئله متمرکز ش��ده بودند 
)حمیدي زاده، 1387(. در همین راستا موضوع »بهره 
هوشي« یا »هوش بهر« معرفي شد که شاخصي براي 
اندازه گیري هوش است و از حاصل تقسیم سن عقلي 

بر سن تقویمي به دست مي آید )آناستازي، 1369(.
هوش به��ر )IQ( نی��روي محرک��ه در ق��رن 
بیستم بود و به عنوان مهم ترین پیش بیني کنندة 
موفقیت افراد در زندگي مطرح مي ش��د. طبق 
این نگرش، افرادي که داراي ضریب هوش��ي 
باالتري هس��تند، نس��بت به دیگران موفق تر 
خواهند ب��ود. در نتیجة این گون��ه تصورات، 
حتي در مدارس نیز مي کوش��یدند آگاهي و 

دانش بچه ها را ت��ا حد ممکن افزایش دهند و به امر آموزش، 
بهاي زیادي داده مي شد. تحقیقات بعدي نشان دادند که بهرة 
هوش��ي به تنهایي نمي تواند بیان کنندة علل موفقیت افراد در 
کار یا زندگي باشد. چرا که مي توان افرادي را یافت که ضریب 
هوشي باالیي داشته و در تحصیل موفق بوده اند اما در زندگي 
-57 :2002 .PoonTengFall( موفق محسوب نمي ش��وند
74(  آنچه امروزه به عنوان یکي از مهم ترین عوامل موفقیت از 

آن یاد مي شود، »هوش هیجاني« )EQ( است. 

هوش هیجاني چیست؟
از نظ��ر تاریخ��ي، مبحث هوش هیجاني به س��ال 1920 
برمي گ��ردد. در آن زم��ان ثروندای��ک مطرح ک��رد که هوش 
هیجاني ریش��ه در مفهوم »هوش اجتماعي« دارد. وي هوش 
هیجاني را توانایي مهم مدیریت انسان ها براي عمل به شیوه اي 
خردمندانه در روابط انس��اني تعریف کرد. پ��س از ثروندایک 
در س��ال 1985، پاین، دانشجوي دورة دکتراي رشتة هنر در 
یکي از دانش��گاه هاي آمریکا، در پایان نامه اش از عنوان هوش 
هیجاني استفاده کرد. سپس در سال 1990، جان مایر9 و پیتر 
سالووي10، دو استاد دانشگاه در آمریکا، بر اساس تحقیقات خود 
مقاله اي دربارة هوش هیجاني به چاپ رس��اندند و پژوهش در 
این زمینه را آغاز کردند. این دو دریافتند که برخي از افراد در 
شناخت احساسات خود و دیگران و حل مشکالت احساسي و 

عاطفي توانمندترند.
س��الووي و مایر با آگاهي از کارهاي انجام شده در زمینة 
جنبه هاي غیرش��ناختي هوش، اصطالح »هوش هیجاني« را 
ب��ه کار بردند. الگوي اولیة آن ها از هوش هیجاني، س��ه حیطه 
از توانایي ها را ش��امل مي ش��د: ارزیابي و ابراز هیجان، تنظیم 
هیج��ان در خود و دیگ��ران و بهره ب��رداري از هیجان. منظور 
این دو پژوهشگر و نظریه پرداز از هوش هیجاني، توانایي افراد 
براي مواجهه ب��ا هیجان هاي خود بود. آن ها هوش هیجاني را 
زیر مجموع��ه اي از هوش اجتماعي تعری��ف کردند که توانایي 
تش��خیص، احساس��ات و هیجان هاي خود و دیگران و نظارت 
برآن ه��ا، توانایي تمییز بین احساس��ات و هیجان هاي خود و 
دیگران و استفاده از این اطالعات براي هدایت تفکر و اقدامات 

خود فرد را شامل مي شود.
ب��ار � آن12  )2000( هوش هیجان��ي را توانایي فرد براي 
مواجهه ب��ا چالش هاي محیطي مي داند که توانایي پیش بیني 
موفقی��ت را دارد. وي ه��وش هیجان��ي را عام��ل مهم��ي در 
ش��کوفایي توانایي افراد براي کسب موفقیت در زندگي تلقي 
مي کند و آن  را با سالمت عاطفي و در مجموع با سالمت رواني 

افراد مرتبط مي داند.
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 )IQ(و بهرة هوشي )EQ(رابطة هوش هیجاني
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده، همبس��تگي بین هوش 
 هیجاني )EQ( و بهرة هوش��ي )IQ( بین 0/7 تا 0/12 اس��ت 
 Derksen,  ;1112-1402  :2008  ,Kluemper(
 );48-37 :2002 ,Katzko 1381 ،جالل��ي  & Kramer
ام��ا تحقیقاتي نیز وجود دارد که نش��ان مي دهند در کودکان 
با افزایش بهرة هوشي، هوش هیجاني کاهش مي یابد )گلمن، 
1383( در این میان، مهم ترین تفاوت و چه بس��ا دلیل برتري 
 EQ مربوط به توانایي تعلیم پذی��ري و آموزش ،IQ ب��ر EQ

است.
به اعتقاد کرس��تد )1999(، هوش هیجاني ممکن اس��ت 
در بعضي از زمینه ها با بهرة هوش��ي هم پوشاني پیدا کند. فرد 
باهوش از نظر عاطفي باید در چهار زمینة شناخت، به کارگیري، 
درک و فهم، و تعدیل عواطف و احساسات مهارت داشته باشد. 
جک بلوک، روان شناس دانشگاه کالیفرنیا در دانشگاه برکلي، 
با اس��تفاده از معیاري که کاماًل ش��بیه بهرة هوش��ي و شامل 
قابلیت هاي اساسي عاطفي و اجتماعي است، به مقایسة افرادي 
که بهرة هوش��ي باالیي دارند و افرادي که داراي استعدادهاي 
عاطفي قوي هس��تند، پرداخته و تفاوت هاي آنان را بررس��ي 
ک��رده اس��ت )Goleman, 1995(. فردي ک��ه فقط از نظر 
بهرة هوشي )IQ( در سطح باالیي است ولي هشیاري عاطفي 
ندارد، تقریباً »کاریکاتوري از یک آدم خردمند است. در قلمرو 
ذهن چیره دست، ولي در دنیاي شخصي خویش ضعیف است. 
افرادي که از هوش هیجاني قوي برخوردارند، از نظر اجتماعي 
متعادل، شاد و س��رزنده اند و هیچ گرایشي به ترس یا نگراني 
ندارند. احساسات خود را به طور مستقیم بیان مي کنند و دربارة 
خود مثبت مي اندیشند. آنان ظرفیت چشم گیري براي تعهد، 
پذیرش مس��ئولیت و قبول چارچوب اخالقي دارند، در روابط 
خود با دیگران بسیار دلسوز و با مالحظه اند و از زندگي عاطفي 
غني، سرش��ار و مناس��بي برخوردارند. آنان هم چنین با خود، 
دیگ��ران و دنیاي اطراف خود بس��یار راحت برخورد مي کنند 

)پیشین(.

ابعاد هوش هیجاني
در معروف ترین مدل ارائه ش��ده در مورد هوش هیجاني، 
گلم��ن )1995( به نقل از مایر و س��الووي مهارت هاي هوش 

هیجاني را به پنج دسته به این شرح تقسیم مي کند:
• خودآگاهي )ش��ناخت احساس��ات خود(: یعني اینکه 
فرد باید بصیرت داش��ته باشد و از حاالت دروني، نقاط قوت و 

ضعف، و منابع دروني خودآگاه باشد. 
• خ��ود تنظیمي )کنترل احساس��ات(: ش��امل مدیریت 

حاالت دروني، محرک هاي آني و منابع دروني شخص است. 
•خودانگیزشي )خودانگیختگي(: شامل کنترل تمایالت 

عاطفي است که از طریق آن رسیدن به هدف آسان مي شود. 
• همدلي )ش��ناخت احساسات دیگران(: به معني هم سو 
بودن با اهداف گروه یا س��ازمان اس��ت؛ به طوري که فرد براي 

تحق��ق اهداف س��ازماني با ف��داکاري و 
از خودگذشتگي عمل کند.

)تنظیم  اجتماعي  مهارت هاي   •
روابط دیگ��ران(: مبی��ن ویژگي هایي 

است که فرد بر اس��اس آن ها روابط بین 
خود و دیگران را مدیریت مي کند. 

پژوهش هاي مرتبط با هوش هیجاني
نتایج پژوهش پتریدز، فردریکس��ون و فارنهام 

)2004( در زمین��ة تأثیر هوش هیجاني بر عملکرد تحصیلي 
نش��ان داد، آن دس��ته از دانش آموزان��ي ک��ه از هوش 

هیجاني باالتري برخوردارند، عملکرد تحصیلي 
باالتري نس��بت به دیگران دارند )قمراني و 

جعفري، 1383(.
از طرف دیگر بس��یاري از محققان، 
منافع هیجاني زیر را به فعالیت جسماني 

منظم نسبت مي دهند:
مثب��ت  و  خوش��ایند  هیجان��ات   •

ارتقایافته؛ 
• خلق و خوي مثبت و آثار کاهش اضطراب 

متعادل تر؛ 
• سطوح خوش بیني باالتر. 

نتایج تحقیقات زاسکووا و استیجسکال  )2003( نشان داد 
که ورزشکاران موفق استعداد ویژه اي در هوش هیجاني دارند که 

آن ها را قادر به انجام دادن کارهاي بزرگ مي کند. 
بارس��اد14 )1998( در تحقیقات خود به این نتیجه رسید 
که گروه دانش��جویان شاد و امیدوار، بیشتر با یکدیگر همکاري 

مي کنند و از هوش هیجاني بیشتري برخوردارند. 
نتایج تحقیقات کریتلر15 )1991( نشان داد که افراد فعال، 
میزان بیش��تري از عشق، ش��ادي )فقط مردان(، پرخاشگري، 
واکنش هاي هیجاني، خیال پ��ردازي مثبت و کنترل داخلي را 
نشان مي دهند. از طرف دیگر، میزان کمتري از افسردگي، ترس 

و اضطراب، حسادت )فقط زنان(، و خیال پردازي منفي دارند. 

برنامة درسي و هوش هیجاني
جای��گاه مدرس��ه در پ��رورش ابعاد گوناگون ش��خصیت 

مدارس از طریق 
خویشتن داري و همدلي، 

در پرورش منش مطلوب نقش 
مرکزي دارند و ایجاد تعهد واقعي 

به ارزش هاي مدني و اخالقي 
نیز از همین طریق میسر 

مي شود
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کودکان از دیرباز مورد توجه متخصصان بوده  اس��ت. پرورش 
ابعاد ش��ناختي به همراه ابعاد غیرش��ناختي تأثیرات فراگیر و 
عمیقي بر روند ش��کل گیري ش��خصیت رسمي و 
غیررس��مي دانش آموزان مي گذارد. توجه به 
نقش مدرس��ه در پ��رورش نظام هیجاني 
کودکان از این روس��ت ک��ه یافته هاي 
پژوهشي نش��ان مي دهند، تجربه هاي 
هیجاني زندگي کودک، مدارهاي مغز 

را براي آن نوع پاسخ آماده مي کنند.
بنابراین، هنگامي که کودک خشم 
خ��ود را کنت��رل مي کن��د ی��ا مي آموزد 
که آرام باش��د یا همدلي و همکاري نش��ان 
مي دهد، در حقیق��ت توانمندي هاي هیجاني خود 

.)1995,Goleman( را تقویت و تثبیت مي کند
در پرورش استعدادهاي هیجاني، مدارسي موفق هستند 
که به ایجاد رابطه اي مناس��ب بین دانش آموزان، دانش آموزان 
و معلم��ان، و دانش آم��وزان و س��ایر اعضاي مدرس��ه کمک 
مي کنند. در چنین مدارس��ي، معل��م و دانش آموز براي ایجاد 
تعامل و رابط��ه اي متقابل و مطلوب مي کوش��ند. برنامه هاي 
آموزش مهارت هاي هیجاني این گونه مدارس نه تنها به آگاهي 
دانش آموزان از حالت هاي هیجاني خود یاري مي رسانند بلکه 
عزت نفس آن��ان را تقویت مي کنند و باعث مي ش��وند که در 
آزمون هاي ش��ناختي اس��تاندارد نیز نمره هاي بهتري کسب 
کنن��د. م��دارس باید چگونگ��ي اداره و کنترل هیج��ان را به 
کودکان بیاموزند. معلمان باید با تعامل محترمانه با کودکان و 
مراقبت از آنان، الگوي مناس��بي براي تقویت این نوع رفتارها 

باشند )جاللي، 1381(.
از آن جا که مدرس��ه از جای��گاه ویژه اي در پرورش هوش 
هیجاني به عنوان مؤلفه اي تأثیرگذار در روند تکامل جنبه هاي 
تحصیل��ي و اجتماعي کودکان برخوردار اس��ت، ضرورت دارد 
که در برنامه هاي درسي مدارس جایگاه ویژه اي براي پرورش 
مهارت هاي هیجاني دانش آموزان در نظر گرفته شود )قمراني 

و جعفري، 1383(.

اهداف تربیت بدني و ورزش
در تاریخ بشر، اهداف عمدة تربیت بدني و ورزش همواره 
عبارت بوده اس��ت از حفظ س��المت، تعمیم بهداش��ت، رشد 
و تقویت قواي جس��ماني، آمادگي ب��راي فعالیت هاي دفاعي، 
کس��ب شادابي و نشاط و کس��ب موفقیت هاي حرفه اي. یکي 
از مهم ترین اهداف ویژة اج��راي برنامة درس تربیت بدني در 
مدارس، »اه��داف رواني و اجتماعي« اس��ت که از مهم ترین 
مؤلفه ه��اي آن مي توان به تعدی��ل عواطف و کنترل بعضي از 

حاالت مانند خشم یا ترس، دستیابي به شادابي و نشاط، رفع 
عوارض ناشي از نگراني و انزواطلبي، و تعدیل رقابت و پذیرش 
اصول و ضوابط معقول در زندگي روزمره اشاره کرد )رمضاني، 

.)1386
تربیت بدني و ورزش در افزایش اعتماد به نفس، آمادگي 
اف��راد براي رقابت )بردن یا باختن( و همکاري در فعالیت هاي 
دسته جمعي بسیار مؤثر است. چنین دیدگاهي ایجاب مي کند 
که به ماوراي مس��ائلي که انحصاراً به اجراهاي ورزشي مربوط 
مي شوند، توجه ویژه مبذول گردد. این توجه و تأکید مي باید بر 
ابعاد تربیتي و اخالقي مبتني باشد. به همین منظور، »یونسکو« 
آن دسته از فعالیت هاي تربیت بدني و ورزشي که کامل کنندة 

ارزش هاي اخالقي و تربیتي هستند، ترویج مي دهد. 

مباني برنامة درسي تربیت بدني
توجه دقیق به مباني و زیرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي 
به منظور تعیین تأثیرات متقابل پدیده هاي اجتماعي جامعه و 
برنامة درسي، اهداف و مقاصد برنامه هاي آموزشي و پرورشي 
را محقق مي س��ازند. به منظور ارائة تصویري روشن از نقش و 
اهمیت مباني برنامة درس��ي، این موارد در س��ه بخش مباني 
فلسفي، روان شناختي و جامعه شناختي توضیح داده مي شوند: 
الف( مباني فلس��في برنامة درس��ي تربیت بدني: تدوین 
برنامة درس��ي قب��ل از هر چیز به مباني فلس��في نیاز دارد تا 
بر اس��اس آن جهت گیري ه��اي )رویکردهاي( اساس��ي برنامه 
بیان ش��ود. فلس��فه روي اه��داف، مقاصد، محت��وا و آموزش 
برنامة درسي تربیت بدني اثر مستقیم دارد. موضوعاتي که در 
فلسفه مورد بررسي قرار مي گیرند عبارت اند از: جهان شناسي، 

انسان شناسي، معرفت شناسي، و ارزش شناسي.
ب( مباني روان شناختي برنامة درسي تربیت بدني: داشتن 
اطالعات الزم دربارة ویژگي هاي رشد جسماني، ذهني، عاطفي 
و اجتماعي، نیازها و عالیق دانش آموزان در درس تربیت بدني 
ضرورت دارد. هم چنین، داش��تن اطالع��ات در زمینة ماهیت 
یادگیري و عوامل و شرایط آن براي تدوین برنامه هاي درسي 
تربیت بدني ضروري است. یادگیرنده، محور برنامه هاي درسي 
اس��ت. بدیهي اس��ت اگر تصویر دقیق و مناسبي از ویژگي ها 
و مش��خصات دانش آموزان در درس تربی��ت بدني در اختیار 
نباشد، اهداف و مقاصد برنامة درسي به نتیجه نمي رسد. ابعاد 
و جنبه هاي متفاوت رش��د فراگیرندگان که در روان شناس��ي 
تربیت��ي مورد مطالعه ق��رار مي گیرد، مي توان��د یکي از منابع 
برنامة درسي باشد. اغلب روان شناسان، ابعاد رشد فراگیرندگان 
را شامل ابعاد جسماني، عقالني، عاطفي و اجتماعي مي دانند. 
ج( مباني جامعه ش��ناختي برنامة درسي تربیت بدني: در 
مباني اجتماعي و جامعه ش��ناختي برنامة درسي تربیت بدني، 

هدف برنامة 
درسي تربیت بدني در 

آموزش و پرورش، گسترش کمي و 
کیفي تربیت بدني نزد دانش آموزان 
ـ در طول  ـ گروه هدف مورد نظر 

یک دورة زماني معین در 
آینده است
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نیاز جامعه به افراد س��الم و تندرس��ت به عنوان پایه و اساس 
توس��عه و پیش��رفت اجتماعي، فراگیري کار جمعي، تمرین 
مش��ارکت اجتماعي و کسب ش��یوة زندگي فعال، محورهاي 

اصلي به شمار مي آیند. 
بدون ش��ک تدوین برنامة درسي تربیت بدني با توجه به 
مباني فلسفي، روان شناختي و جامعه شناختي، موجبات رشد 
اجتماعي، اخالقي و زمینه س��از س��المت رواني و جسماني و 
پیش��رفت تحصیلي دانش آموزان کش��ور را فراه��م مي آورد. 

)جوادي پور و نوروززاده، 1390(.

آموزش هوش هیجاني از طریق برنامة درس تربیت 
بدني

برنام��ة درس تربیت بدني با توجه به اهمیت آن در نظام 
آموزش��ي و آثار و کارکردهاي آموزشي، تندرستي، فرهنگي، 
اجتماعي، بهداش��تي، اخالقي و سیاسي آن، نقشي اساسي در 
تحقق اهداف تعلیم و تربیت ایفا مي کند. نخستین برنامه هاي 
تربیت بدني در ایاالت متحده، برنامه هاي آموزش تربیت بدني 
مبتني بر رشته هاي ورزشي بودند. این وضعیت در برنامه هاي 
درس��ي تربیت بدني آموزش و پرورش ایران هم وجود داشت. 
برنامة تربیت بدني با تأکیدي که بر پرورش جسمي، ذهني و 
هیجاني )عاطفي( در جامعه دارد، مي تواند نقش بهتري در این 
زمینه ایفا کند. در همین راستا، سه رویکرد آموزش ورزش ها، 
آمادگي جسماني و حفظ س��المت، و مدل چند فعالیتي، در 
ارائة برنامة درس تربی��ت بدني در آموزش و پرورش ایران در 

نظر گرفته شد )جوادي پور و نوروززاده، 1390(.
در تربی��ت بدن��ي ه��دف از »یادگیري از 
طریق حرکت« درک این حقیقت اس��ت 

که تربیت بدني مؤثر مي تواند تأثیر 
مثبتي بر رش��د شناختي � 

عاطفي )اجتماعي � هیجاني( کودکان بگذارد. وجود برنامه هاي 
تربیت بدني، بهداش��ت و تندرستي، و آمادگي جسماني، براي 
تقویت قواي ذهني و یادگیري، همة افراد بش��ر الزم است. بر 
همین اس��اس، برنامة درسي تربیت بدني در سالمت رواني و 
جس��ماني و به تبع آن در نشاط و ش��ادي دانش آموزان نقش 

مؤثري دارد. 
کتي کوهن مي گوید: »براي پرورش هوش هیجاني طبیعتاً 
بهتر است که از دوران کودکي شروع کنید.« او که یک مددکار 

اجتماعي بالیني در »فیرفاکس« ویرجینیا در حومة 
شهر واشنگتن است، شرکت در فعالیت هاي 

حرکت��ي گروه��ي را بهتری��ن راه براي 
پرورش مهارت هاي اجتماعي قوي در 
ک��ودکان و نوجوانان مي داند. از آنجا 
که کودکان عالقه دارند زمان زیادي 
از روز را ب��ا فعالیت ه��اي حرکتي و 
بازي س��پري کنند، به نظر مي رسد 

آم��وزش مهارت ه��اي اجتماع��ي در 
گروه هاي کوچک و از طریق تمرین هاي 

کاربردي براي برق��راري بهتر ارتباطات، حل 
مسئله، مدیریت خشم و استرس و حتي تأثیرگذاري 

مثب��ت بر دیگران مي تواند مفید باش��د. کوهن مي گوید: »در 
یادگیري مهارت هاي اجتماعي، مش��کل اغل��ب افراد کنترل 
هیجانات به طور مؤثر است. همان طور که دکتر بویاتسیز اشاره 
مي کند، نادیده گرفت��ن هیجاناتمان مي تواند اثر نامطلوبي بر 
تندرس��تي، شادي و س��المتي عمومي ما بگذارد؛ بدون 

باشد« این که میزان هوش یا سواد ما  مهم 
)عظیمي، 1387(.

نیاز به س��المت و 
جس��ماني،  آمادگي 

هوش در لغت به فهم، 
شعور، درک، آگاهي، بیداري، 

بجا بودن حواس، زیرکي و زرنگي، 
و عقل و خرد معنا شده است اما 

مفهوم اصطالحي هوش از دیدگاه 
روان شناسي »جوهر دانایي و یا 

توانایي یادگیري« است
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تعلق به گروه، موفقیت، کسب مهارت هاي ورزشي براي گذران 
اوقات فراغت، یادگیري مهارت هاي اجتماعي و نیاز به تحرک 
در درس تربیت بدني، و نیاز جامعه به افراد س��الم و تندرست 
پایه و اساس توسعه و پیشرفت اجتماعي محسوب مي شوند و 
فراگیري کار جمعي، تمرین مشارکت اجتماعي و کسب شیوة 
زندگي فع��ال، محورهاي اصلي برنامة تربیت بدني به ش��مار 
مي آیند. هم چنین، توجه به علم تربیت بدني به عنوان یک رشتة 
علمي مس��تقل، ضروري است. در تدوین برنامة درسي تربیت 
بدني نظام آموزش و پرورش باید به جهت گیري ها، رویکردها و 
به ویژه مباني فلس��في، اجتماعي و روان شناختي برنامة درسي 
تربیت بدني توجه ویژه اي ش��ود. بدون ش��ک، تدوین سالمت 
رواني و جس��ماني، و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان کشور را 

فراهم مي آورد. 

نتیجه گیري
رشد و تکامل همه جانبة کودکان و نوجوانان با پرداختن به 
همة ابعاد وجودي آنان میسر مي شود و کوتاهي در پرورش هر 
یک از این ابعاد، کاس��تي هایي را در رشد و تکامل دانش آموزان 
به دنبال خواهد داش��ت. هدف غایي یا آرمان تربیت بدني، رشد 
مطل��وب دانش آم��وزان در ابعاد فیزیکي، ش��ناختي، عاطفي و 
اجتماعي از طریق ش��رکت در فعالیت هاي ورزشي برنامه ریزي 
ش��ده است. محصول چنین آموزش هایي، تربیت فرد فرهیخته 
در تربیت بدني است؛ یعني مفهومي شبیه مفهوم انسان کامل. 

ذات ورزش و تربی��ت بدني، به ویژه در ورزش هاي گروهي، 
تعام��ل و همکاري ب��ا دیگران را مي طلب��د و نیازمند آگاهي از 
هیجانات و احساس��ات س��ایر افراد تیم در یک موقعیت خاص 
اس��ت و هم چنین، در شرایط ورزشي موقعیت هایي براي ایجاد 
خشم، عصبانیت، همدلي، مشارکت با دیگران و... فراهم مي شود. 
از این رو ورزش که از ظرفیت باالیي براي تقویت هوش هیجاني 
دانش آموزان برخوردار است، مي تواند بستر مناسبي براي تعامل 
صمیمانة دانش آموزان با یکدیگر فراهم کند. بنابراین الزم است در 
تدوین برنامة درسي تربیت بدني به پرورش عواطف و احساسات 
و به ویژه نقش هوش هیجاني توجه بیشتري شود و اهداف برنامة 
درسي تربیت بدني مورد توجه مجدد و موشکافانه تري قرار گیرد؛ 
به طوري که در اهداف تدوین شده رشد و شکوفایي هر چه بیشتر 
هوش هیجاني و توانمندي هاي عاطفي و احساسي دانش آموزان 

مدنظر قرار گیرد. 
با این دیدگاه، تدوین برنامة درسي تربیت بدني وظیفه اي 
خطیرتر و س��نگین تر از قبل خواهد بود. برنامة این درس باید 
به گونه اي تدوین ش��ود ک��ه معلمان تربیت بدن��ي بتوانند با 
آگاهي دقیق از احساس��ات و هیجانات خود و کنترل صحیح 
آن ها، از هیجانات و احساس��ات دانش آموزان و نحوة مدیریت 

و هدای��ت آن ها نیز آگاهي یابن��د، از این طریق گام مهمي در 
جه��ت پرورش ه��وش هیجاني و عاطف��ي دانش آموزان خود 
بردارند و نقش فعال تري در آماده س��ازي نس��ل آیندة جامعه 
ایفا کنند. معلمان تربیت بدن��ي مي توانند ضمن تعامل خوب 
ب��ا دانش آموزان، یک محیط امن عاطف��ي براي آن ها به وجود 
آوردن��د؛ به گونه اي که بتوانند ب��ا آزادي و امنیت خاطر دربارة 
احساساتش��ان گفت وگو کنند.همچنین با آموزش مهارت هاي 
اجتماعي مانند برنامه هاي کنترل خشم و عصبانیت، همدلي، 
سرکوب  نکردن احساسات، استفاده از هیجانات مثبت، کنترل 
هیجانات منفي و... در موقعیت هاي ورزشي، در راه اعتالي هر 
چه بیش��تر هوش هیجاني و به دنبال آن موفقیت تحصیلي و 

ورزشي دانش آموزان خود گام بردارند.
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»بازی های ورزشـی« بـه تمامی جنبه هـای تربیت بدنی 
مـدارس نفوذ کرده انـد. از آن ها به عنوان روشـی برای گرم 
کردن بدن یا ابزارهای آموزشی تعدیل شده استفاده می شود 
و به دلیل مزیت های باارزشـی که بـرای یادگیری اند به عنوان 
فعالیت هایی مرکب، یاد داده می شوند. این فعالیت ها، اگرچه 
در کالس درس و در قالـب حـرکات مـوزون، ژیمناسـتیک، 
فعالیت های فضای باز، آمادگی جسمانی، فعالیت های تفریحی 
یـا ورزش های رقابتی انفرادی مثل کشـتی رخ می  دهند، در 
بسـیاری از موارد برخی از اشـکال بازی های ورزشـی برای 
کمـک به دانش آمـوزان در یادگیـری مفاهیـم پایة حرکتی 
و یـا فعالیت هـای حرکتـی که بایـد یادگرفته شـوند، مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرند. بازی های ورزشـی به منظـور توانا 
سـاختن دانش آموزان تمامی رده های سنی در دست یابی به 
محدوده ای از »توانایی های اساسـی یا بنیادی«، که در اسناد 
برنامة درسی معاصر کشور کانادا مشخص شده است یاد داده 
می شوند. دانش آموزان در ساعت درس تربیت بدنی از طریق 
شـرکت در بازی های ورزشی، نه تنها یاد می گیرند که چگونه 
از طیف گسترده ای از فعالیت های لذت بخش بهره  ببرند، بلکه 
هم زمان با گذر از دوران مدرسـه در معرض مفاهیم رفتاری، 

فلسفی و ادراکی پیچیده تری قرار می گیرند. 

کلید واژه ها: بازی ورزشی، تربیت بدنی، آموزش

بازی های ورزشی
اگر بازی های ورزشی به خوبی آموخته شوند دانش آموزان 
را قادر می س��ازند تا تناس��ب ان��دام خود را بهبود بخش��ند، 
مهارت های جدیدی را یاد بگیرند و با دوس��تان خود همکاری 
داش��ته و عقل و خرد خود را به گونه ای مدبّرانه در حل مسائل 
ب��ه کار گیرند. ام��ا اگر آموزش این بازی ه��ا به صورت ضعیف 
انجام گیرد، دانش آموزان ممکن اس��ت یاد بگیرند که اصل بر 
برنده ش��دن اس��ت و تقلب، تدبیری مناسب و تنها شیوة قوی 
برای کس��ب موفقیت است. پرسش در مورد چگونگی آموزش 
بازی های ورزش��ی، از قدیم تا امروز، موضوعی بحث برانگیز و 
قابل بررسی برای معلمان تربیت بدنی بوده است. در واقع، آنچه 
که ما به عنوان معلمان تربیت بدنی از بازی های ورزش��ی تصور 
می کنیم و ش��یوه ای که برای آموزش آن ها به دانش آموزانمان 
به کار می گیریم، معرف باور و ارزشی است که برای فعالیت های 
بدنی قائلیم. همچنین چگونگی تدریس بازی های ورزش��ی به 
دانش آم��وزان به وضوح نش��انگر ط��رز تفکر و ب��اور ما دربارة 
جنسیت، تنوع نژادی و یادگیری است. مرور تاریخچة مختصر 
زیر می تواند برخی ش��یوه های بازی های ورزشی و روش هایی 
را که آموزش داده ش��ده اند و تأثیر چشم گیر آن ها بر سیستم 

تربیت بدنی کانادا برای ما ترسیم کند. 

تحلیلی

نویسنده: الن سینگلتون
مترجمان: جواد آزمون،عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حمید رحمانی،کارشناس ارشد تربیت بدنی، دبیر تربیت بدنی مدارس تاکستان
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چه تفاوتـی بین »بـازی  ورزشـی« و »ورزش« 
وجود دارد؟

اگرچ��ه ما گاهی دو کلمة »ورزش« و »بازی  ورزش��ی«را 
به ج��ای هم اس��تفاده می کنیم، اما با بررس��ی دقیق تر درک 
می کنیم که این دو کلمه در حقیقت دو معنای کاماًل متفاوت 
دارن��د. به طور خالص��ه می توان ورزش را به عن��وان یک بازی 
ورزشی که س��اختاری رس��می و قانونی دارد،  توصیف کرد. 
به عبارت��ی دیگر؛ ورزش ش��کل توس��عه یافته ای از بازی های 
ورزشی است، اما ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن  را از 
بازی  ورزشی متمایز می کند.  ورزش یک بازی ورزشی رقابتی 
و مش��تمل بر مهارت های جسمانی فراوان است و عموماً طی 
یک دورة زمانی طوالنی تمرین می شود )به نقل از تامبورینی، 
2000(. ش��رلی برگمان دری��و )2003(، اهمیت این ضرورت 
را که یک فعالیت  قبل از اینکه ورزش نامیده ش��ود، س��ابقه و 
پیش��ینه ای الزم دارد خاطرنشان کرد؛ زیرا وی معتقد بود که 
پیشینه یا تاریخچه مانع از آن می شود که به بازی های ورزشی 
که بچه ها در حین بازی ک��ردن ابداع می کنند، ورزش اطالق 
شود. ورزش چیزی بیش از یک مجموعه از قوانین و وقوع یک 
»بازی اتفاقی« است. لوی )1968( معتقد بود که ورزش نسخة 
نهادینه ش��ده ای از بازی  ورزشی خاصی است که از نمونه های 
قدیمی و مرس��وم یک »بازی« ناشی ش��ده که رهنمودهایی 

برای بازی های آینده معین کرده است. 
ام��روزه بازی های ورزش��ی به حدی ب��ا تربیت بدنی تلفیق 
و عجین ش��ده اند که باور اینکه در گذش��ته به عنوان بخشی از 
محتوای برنامة درس��ی تربیت بدنی در نظر گرفته نمی ش��ده اند 
سخت اس��ت. یکی از اولین کتاب های درس��ی در اونتاریو برای 
دانشجویان کالج ها، مؤسس��ات دانشگاهی، دبیرستان ها، عموم، 
مدارس خصوصی و مستقل و مؤسسات آموزش ژیمناستیک که 
در گذشته ای دور مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش اونتاریو قرار 
داشته، کتاب »تربیت  بدنی« است. این کتاب مشتمل 
ب��ر نمونه های تمرینی ورزش ه��ا، ورزش های 
سوئدی و ژیمناستیک بود و برای اولین بار 
در سال 1886 به  چاپ رسید: یک کتاب 
درس��ی علمی، که تقریباً شامل تمامی 
تمرینات اصلی و مقدماتی مورد نیاز برای 
کارا ب��ودن، جالب توجه بودن و عمومی 

ساختن تربیت بدنی بود. 
بدن��ة اصلی کتاب اختص��اص دارد به 
شرح سه نوع فعالیت های تمرینی، ورزش های 
سبک یا سوئدی و ژیمناستیک همراه با تمرینات خاص 
مناس��ب برای پسرها و دخترها در هر سه بخش . تا آن زمان 
بازی های ورزش��ی فعالیت هایی بودند که در زنگ های تفریح 
قبل و بعد از کالس ها انجام می ش��دند. در واقع، به رغم اینکه 
این بازی ها برای ایجاد و تدارک خوش��ی، نش��اط و سرگرمی 

برای کودکان مفید بودند، به عنوان بخش��ی از برنامة تحصیلی 
در نظر گرفته نمی شدند )به  نقل از کارتیو، 1980(.

ب��ه نق��ل از هیئ��ت امن��ای آموزش و پ��رورش )1990(، 
نس��خه های برنامة درس��ی تمرین��ات بدنی م��دارس ابتدایی 
عمومی یا دولتی، چ��اپ بریتانیا؛ یعنی اولین راهنمای برنامة 
درسی جامع منتشر شده برای معلمان تربیت بدنی در بریتانیا، 
توس��ط ش��ورای اجرایی اتحادیة اس��تراتکونا به عنوان برنامة 
درس��ی تمرینات بدنی مدارس در س��ال 1911 برای معلمان 
کانادایی دوباره نویسی شدند. بنا به اظهار میکر)2009(، برنامة 
اتحادی��ه اس��تراتکونا اولین برنامه برای گس��ترش ملی درس 
تربیت بدنی در تمامی اس��تان ها بوده و در س��ال 1909 آغاز 
ش��ده است. بازی های ورزشی در این متون در ضمایم و تحت 
عنوان تمرینات بدنی تکمیلی یا اضافی فهرس��ت شده بودند. 
تنها دو یا س��ه صفح��ه از بیش از صدو پنج��اه صفحه به این 
موضوع اختصاص داده شده بود. اما از نقطه نظرات بیان شده 
در زیر کاماًل واضح است که معلمان معاصر درس تربیت بدنی 
معتقدند که مرس��وم و اضافه ش��دن این بازی ها به محتوای 

برنامة درسی یک گام مهم و رو به جلو بوده است: 
»ارزش اضاف��ه ش��دن بازی ه��ای ورزش��ی ب��ه برنام��ة 
تربیت بدنی، که می تواند تمایل شدید به بازی سالم و بی خطر 
را ب��ه کودکان القا کند، به هیچ وجه وظیفة کوچکی برای یک 
مدرسه محسوب نمی شود. گذشته از این، بازی های ورزشی اثر 
جس��مانی واقعی بر کل بدن دارند و این رابطه می تواند حاوی 
این پیام باش��د که در حین بازی های ورزش��ی احتماالً مقدار 
قابل توجهی تمرین بدنی همراه با تالش و خستگی نسبتاً کم 

و حتی در مقیاسی بزرگ تر انجام شود، زیرا تمرین به طور 
طبیعی دارای این ویژگی اس��ت )شورای اجرایی اتحادیة 

استراتکونا، 155(.«
بعد از 1919، این بخش، یعنی بازی های ورزشی 
در ذیل ش��اخة جدید با عنوان »فعالیت های تمرینی 
عموم��ی« در برنامة درس��ی تجدیدنظر ش��ده، قرار 
گرف��ت. بر طبق گفتة نویس��ندگان ناش��ناس، در 
ویرایش جدید س��رانجام بازی های ورزشی به طور 

رسمی بخشی از برنامة مدارس کانادا شدند. 

بـازی  و بازی هـای ورزشـی از منظر 
پیشرفت گرایان

در ایاالت متح��دة آمریکا، جان 
دیوی��ی )1916و1908و1899(، 

و  تعلیم  برجس��تة  نظریه پرداز 
تربی��ت ، با اس��تناد و تکیه بر 
ف��راوان  پژوهش��ی  یافته های 

در عل��م نوی��ن روان شناس��ی، 
زمینه ه��ای  در  به خص��وص 

ارزش 
اضافه شدن بازی های 

ورزشی به برنامة تربیت بدنی، 
که می تواند تمایل شدید به بازی 
سالم و بی خطر را به کودکان القا 
کند، به هیچ وجه وظیفة کوچکی 

برای یک مدرسه محسوب 
نمی شود
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رش��د و یادگیری ک��ودک، به حمایت از جنبش��ی متفاوت از 
رویکرد های آموزش��ی رایج برخاس��ت، یعنی رویکردهایی که 
در آن ه��ا دانش آم��وزان عادت داش��تند برای م��دت طوالنی 
یک ج��ا بنش��ینند، مطابق روند کند محتوای برنامة کالس��ی 
پیش��رفت کنن��د و درس ها را برای بی��ان و توضیح در کالس 
حفظ کنند. رویکرد دیویی، تمرکز تدریس محوری را بر شیوة 
دانش آم��وز محوری قرار داد که در آن، یادگیری ش��خصی بر 
اساس آمادگی، عالقه و انگیزة شخصی انجام می شد. دیویی و 
سایرین، که به عنوان پیشرفت گرایان شناخته می شدند، تقریباًٌ 
در آغاز قرن بیس��تم، این جنبش اجتماعی را آغاز کردند. در 
این عصر تغییر و تحوالت سریع اجتماعی و علمی و پزشکی؛ 
پزشکان، سیاس��تمداران و مربیان طرفدار فعالیت بدنی، ایدة 
»بهبود ش��رایط زندگی شخصی، تندرس��تی و بهزیستی« را 
مطرح کردند )ب��ه نقل از آزاریتو، مونرو و س��ولمون، 2004، 
ص377( و به دنبال آن س��ازمان هایی مثل »انجمن آمریکایی 
زمین بازی« شکل گرفتند. طی دهة 1920، در ایاالت متحدة 
آمری��کا، اصالح گرایان تربیتی که درگی��ر جنبش  ملی زمین 
بازی نیز بودند، توانستند در تصویب قانون تأسیس تربیت بدنی 
آمیخت��ه با بازی در مدارس آمریکایی تأثیر بگذارند )به نقل از 

آزاریتو و همکاران، 2004؛ انیس، 2006(.
نظریه پردازان تعلیم و تربیت در آمریکا، با استناد به نظریه های 
مدرن روان شناسی اجتماعی مرتبط با نیازهای دانش آموزان، با 
پیشنهاد رویکردی »بازی  محور« برای فعالیت های مدرسه ای، 
بر برنامة درسی تربیت بدنی دورة ابتدایی تأثیر گذاشتند. انیس 
)2006، ص44( در مورد این برنامه های درسی جدید می گوید: 
»... شکل اجرای بازی های ورزشی، حرکات موزون و ورزش، 
شکل توسعه یافتة طبیعی بازی ها هستند و در نتیجه برای 
پیش��رفت دانش آموز شرط اصلی می باش��ند.... بازی 
بیش از اینکه صرفاً یک فعالیت باشد، یک تجربة 

آموزشی باارزش است«.
در م��دارس راهنمایی »بازی« ش��کل 
متفاوتی به خود گرفته بود. در حالی که از 
دانش آموزان ابتدایی انتظار می رفت برای 
گوناگونی  درگیر ش��کل های  یادگیری، 
از ب��ازی در حی��ن بازی های ورزش��ی، 
حرکات موزون و ورزش ش��وند و یا بنا 
به گفته وستون)1962، ص 72( »....
به لحاظ فیزیولوژیک الگوهای 
حرکت��ی دانش آم��وزان را 
فعالیت هایی  انجام  برای 
کار  مح��ل  خان��ه،  در 
فعالیت ه��ای  در  و 
آماده  فراغ��ت،  اوق��ات 
معلم��ان  می س��اختند«؛ 

تربیت بدنی مدارس راهنمایی، مفهوم بازی را به عنوان مقدمه ای 
برای ش��کل های ش��دیدی از رقابت در درون کالس هایشان، 
مخصوصاً برای دانش آموزان پسر،  استفاده می کردند )به نقل از 
میچل و میسون، 1934؛ نیکسون و کوزنز، 1935(، همچنین 
ب��ه نقل از میچل و ماس��ون )288، 1934(: »اجازة بازی های 
ورزشی انفرادی بر اساس پایة تحصیلی، اما به شرایط محدود، 
داده می ش��د و بدین طریق دانش آموزان، از طریق اس��تفادة 
زی��اد از آن ه��ا عالقه مند و متمایل به حض��ور در کالس  باقی 
می ماندند. اما اکنون بازی های ورزشی تیمی به گونه ای شکل 

گرفته اند که هی��چ محدودیتی برای ترکیب »بازی«، 
یا راه های ممکن ب��رای »تجربه کردن« در 

آن ها وجود ن��دارد. بنابراین دانش آموز 
را  فعالیت ه��ای م��ورد عالق��ه اش 

انتخ��اب ک��رده  و آن را به دفعات 
انجام می دهد«. 

در حقیق��ت، ب��رای بیش از 
هفتاد س��ال، کتاب های درس��ی 

تربیت بدنی عمدتاً برای مخاطبان 
م��رد نوش��ته می ش��د. به ع��الوه، 

کالس ه��ای تربیت بدن��ی معموالً جدا 
از ه��م بودن��د و معلمان م��رد و زن تقریباً 

برنامه ه��ای کام��اًل جداگان��ه ای را درکالس پی��اده 
می کردند. تا اواس��ط قرن بیس��تم ورزش ه��ای رقابتی تیمی 
ش��دید بخش اصلی برنامه های تربیت بدنی مردان کانادایی و 

آمریکایی را تشکیل می داد.
معلمان تربیت بدن��ی زن در ایاالت متحده و تا حدی نیز 
در کان��ادا،  )به نقل از هال، 2002؛ لنس��کی، 1982، 1986( 
مفاهی��م بازی و ورزش تیمی رقابت��ی را برای دخترانی که به 
آن ه��ا آموزش می دادند، به طور کاماًل متفاوتی تعبیر کرده اند. 
این معلمان در برابر روند افزایش��ی مقدار و شدت ورزش های 
تیمی رقابتی، که در برنامه کالس��ی درس تربیت بدنی آقایان 
آش��کار ب��ود، مقاومت کردن��د. معلمان زن بر ای��ن باور خود 
پافش��اری می کردند که مسابقات س��نتی مردانه به طور کامل 
برای زنان جوان نامناس��ب اس��ت. حتی آن گروه از زنانی هم 
که برای ش��رکت در مسابقات به سبک مردانه مشتاق بودند، 
برای رقابت به ش��یوة مردانه مناسب نبودند )به نقل از سامرز، 
1936(. ب��ه عبارت دیگ��ر، فعالیت های رقابتی ک��ه صرفاً بر 
توانایی و تمرین مهارت ها تمرکز داش��ت، مادامی که عالیق و 
نیازهای کلی ش��خص را نادیده می گرفتند، برای این معلمان 
قاب��ل قبول نبود. به عالوه، بنا ب��ه برخی اظهارات، ورزش ها به 
جهات متعددی برای زنان و دختران مناسب نبوده اند. به طور 

مثال سامرز )1936( چنین اظهار داشته است که: 
».... بعضی از ورزش ها از لحاظ فیزیولوژی و روان شناس��ی 
مناس��ب دخترها و زنان نبودند. ورزش هایی مانند بس��کتبال، 

بازی های 
ورزشی تا بدان حد 

تبدیل به بخش بزرگ و اصلی 
محتوای کالس های تربیت بدنی شده اند 
که هر تغییر در رویکرد تعلیم و تربیتی به 
بازی های ورزشی، نشان از تغییرات در 
فلسفة مشترک آموزشی ما در مورد 
نیازهای دانش آموز، متدهایشان در 

یادگیری،... می باشد
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الکراس، فوتبال، والیب��ال و ورزش های دیگر مورد مطالعه قرار 
گرفتند. ... و برای اینکه این ورزش ها متناسب نیازهای دختران 
و زنان باش��ند، تغییراتی در آن ها انجام ش��د. چندین س��ری از 
مس��ابقات دو و میدانی به طور کامل حذف گردید و دیگر موارد 
نیز برای دخترها پیشنهاد نمی شد. آن ها را بیشتر به شنا کردن 

معمولی توصیه می کردند تا شنای سرعتی و استقامتی.«
کالس ه��ای تربیت بدنی ب��رای خانم ها بر تناس��ب اندام، 
ورزش های سبک )یا سوئدی(، ژیمناستیک و ورزش های انفرادی 
یا دو نفره، که شامل تجارب رقابتی معتدلی بودند متمرکز بود. 
در اواخر س��ال 1969 مؤلفان آمریکایی مثل م��ارگارت مایر و 

مارگیوریت شوارتز
چنین بیان داش��تند که معلم��ان تربیت بدنی خانم تمایل 
زیادی به استفاده از ورزش های تیمی در برنامه هایشان ندارند. در 
توجیه چنین رویکردی مایر و شوارتز )1969، ص1( خاطرنشان 
کردن��د که دلیل تمرکز و توجه به ورزش های انفرادی و دونفره، 
قابلیت  فراوان این ورزش ها در انتقال به موقعیت های دیگر )و البته 
دغدغة خطرات مسابقات تیمی(،  به عنوان مشخصة برنامه های 
تربیت بدنی و سرگرمی برای دختران و زنان است. وضع و تصویب 
قانون حقوق بشر در کانادا به تدریج فرصت های بیشتری را برای 
دختران و زنان جوان برای مشارکت در برنامه های ورزشی رقابتی 
در کالس و س��اعات فوق برنامه فراهم س��اخت. این مس��ئله تا 
زمان معرفی حق ش��ماره 9 )معروف به تایتل نهم( از 
مجموع حقوق مصوب در س��ال 1972 )به نقل از 
تایتل نهم، اصالحیه های قانون آموزش و پرورش 
در س��ال 1972(، وجود نداشت. حق شماره9، 
یک اصالحیه در قوانین آموزش و پرورش است. 
مطابق این اصالحیه، که فرصت های آموزشی 
بیشتری را در دسترس دانش آموزان دختر 
در مدارس آمریکا قرار می داد، برنامه های 
آموزشی متکی بر بودجة عمومی اجازه 
نداش��تند بر اس��اس جنسیت، میان 
دختران و پس�����ران تبعیض قائل 

شوند. 

تغییـر فنـون تعلیم و 
بازی هـای  آمـوزش  

ورزشی در کانادا
گذش�������ت  با 
زم��ان، تأکی���د 
بر ب���ازی های 
ورزش������ی 
در قال������ب 
از  تربیت بدنی، 
که  پرس��ش  این 

»آیا بازی های ورزش��ی باید در برنامه درسی گنجانده شوند؟« 
به پرس��ش در مورد اینکه »این بازی ه��ا چگونه باید تدریس 
ش��وند؟« تغییر کرده است. در بریتانیا و ایاالت متحدة آمریکا 
و کانادا تغییر در ادراک نسبت به واژه های کار، بازی، ورزش و 
جنسیت بر رویکردهای آموزشی بازی های ورزشی مورد عالقة 
معلمان تربیت بدنی تأثیر گذاش��ت. در کانادا تعلیم بازی های 
ورزش��ی بیش از نیم قرن عمیقاً تحت تأثیر نظریه های کودک 
محور مکتب پیش��رفت گرایی، شامل رویکردهای آمریکایی به 
ورزش رقابتی تیمی، رویکردهای کاماًل تحلیلی تعلیم حرکت 
و اخی��راً رویک��رد تعلیمی مفهومِی خالصه ش��ده در اصطالح 
تدریس بازی های ورزشی برای درک و فهم )TGFU(6، قرار 

گرفته اند. 
در اواخر ده��ة 1960، توجه معلمان تربیت بدنی بر روی 
ش��یوه ای جدی��د و بنیادی در تعلیم حرکت ب��ه دانش آموزان 
متمرکز ش��د. در مقاله ای در س��ال 1972، پاتریش��یاکریهان 
چنین اشاره می کند: »... در اواخر دهة شصت ... ورود معلمان 
آموزش دیده در انگلستان تأثیر قابل مالحظه ای بر جا گذاشته 
اس��ت. آن ها »آموزش حرک��ت« را، که به ط��ور ضمنی خود 
اکتشافی و خودیابی را در خود داشت، با خود آوردند )به نقل 

از کریهان، 1974، ص 14(.
در حقیق��ت »آموزش حرکت« موجب تأکید بیش��تر بر 
روی جنبه های نظری مطالعات حرکت انس��ان شده و برخی 
از مدرسان برای معرفی آن به عنوان تمرین تعلیماتی معلمان 
تربیت بدنی کانادایی تالش کردند. در اس��تفاده از این رویکرد 
تحلیل��ی عالی، معلمان تربیت بدنی تش��ویق ش��دند تا اصول 
فیزیکی آگاهی بدنی، آگاهی فضایی، روابط و تالش )از جمله 
زمان، وزن، فضا و جریان( )به نقل از هیل، 1979؛ اس��تنفورد، 
1978؛ ویلس��ون، 1979( و قوانین اساس��ی حرکت و اصول 
بیومکانیکی مرتبط با کاربردشان )به نقل از استنفورد، 1978( 
را با ژیمناستیک، رقص و دروس مربوط به بازی های ورزشی- 
که کودک محور و تجربی بود و از طریق کشف هدایت می شد، 
با هم ترکیب کنند. برای مثال س��اختار مهارت های بازی های 
ورزش��ی به اجزای س��ازندة اصول حرکت، هم چنان که در باال 
بدان اش��اره ش��د، و به حرکاتی که قابل یادگیری بوده و برای 
موقعیت های مختلف کاربرد داشتند، شکسته شدند. رقابت  و 
برنده ش��دن کم اهمیت جلوه داده شد و بر مشارکت و رعایت 
توالی در توسعة مهارت در بازی های اصالح شده در گروه های 
کوچک، تأکید شد )به نقل از بین، 1985؛ دوچرتی، 1980(. 
در حالی که بس��یاری از آموزگاران، آموزش حرکت را با برخی 
یا تمامی برنامة فعالیت هایشان یکی کردند، سایرین درگیر نوع 
زبان و مفاهیمی در این زمینه شدند که برایشان ناآشنا بود )به 

نقل از اندرسون، 1978؛ موری، 1981(.
 ب��ا آموزش حرکت مرتبط ب��ا برنامه های مدارس ابتدایی 
بود ولی ادعا می ش��د که مناسب کالس های سطح راهنمایی 
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نیز هس��ت ) به نقل از هیل، 1979؛ استفورد، 1978؛ موری، 
1981(، ام��ا معلم��ان مدارس راهنمایی س��ریعاً این ش��یوه 
تدری��س را نپذیرفتند و ترجیح دادند که همان برنامه تدریس 
قدیمی را به کار برند که بر بازی هایی  تأکید داش��ت که معلم 
مح��ور و همراه با تمرکز بر رقابت، برتری و برنده ش��دن بود. 
)به نقل از اندرس��ون، 1978؛ بل1979؛ کاس��نتینو، 1977، 
1978؛ دوچرت��ی و تورکینگت��ون، 1986؛ مکینتاش، 1979؛ 
1982(. با وجود رسمیت یافتن برنامه درسی مبتنی بر نتیجه 
در برنامه های درس��ی کان��ادا و حتی با وجود کم ش��دن آمار 
ثبت نامی ه��ا و نتایج تحقیقی که مبین نارضایتی بس��یاری از 
دانش آموزان دختر و پس��ر از این ش��یوه بود، تعلیم بازی های 
ورزشی س��نتی در زمان حال در بسیاری از کالس های درس 
تربیت بدنی مدارس راهنمایی سراسر کانادا ادامه داشته است 
)ب��ه نقل از گیبونز، وارف، هیگنس، گ��وال، ون گاین، 1999؛ 
هامب��رت و بالک لوک، 1998؛ پورتمن، 1995؛ رابینس��ون و 

ملنی چوک، 2006(.
آموزش حرکت دری را ب��ه روی روش آموزش بازی های 
ورزش��ی، که این روزها مورد توجه بیشتر معلمان تربیت بدنی 
می باشد، باز کرد. امروزه با آنکه طنین برنامة درسی تربیت بدنی 
کانادا از گذش��ته تأثیر می گیرد، اما تدریس بازی های ورزشی 
برای درک و فه��م )معروف به TGFU( رویکردی تعلیمی و 
تربیتی برای آموزش بازی های ورزش��ی است که خاستگاهش 
بریتانیا بوده و به آرامی توجه بین المللی را به خود جلب می کند 
 TGFU ب��ه نقل از ماندیگو، باتلر و هاپر، 2007(. در رویکرد(
بازی های ورزشی به گروه های مشخصی تقسیم بندی می شوند 
و س��اختار حرکات بازی به مهارت ه��ا، راهبردها و راهکارهای 
طبقه ای که بازی در آن قرار گرفته اس��ت شکس��ته می شوند. 
دانش آموزان تشویق می شوند تا»س��واد حرکتی« خود را )به 
نقل از کنتل، 2007(، با اس��تفاد از مفاهیم بازی ورزشی، که 
برای کس��ب توانایی های اصلی حرکت اجرا می ش��ود، بهبود 
بخش��ند. منظ��ور از توانایی های اصلِی حرک��ت، توانایی هایی 
است که به عنوان پیامدهای برنامة درسی، حاصل به کارگیری 
مهارت های خاص و پیروی از اصول دقیق تعلیم و تربیت است. 
درگذش��ته، با آنکه رقابت به عن��وان یک جنبة اصلی از اجرای 
بازی ورزش��ی به رسمیت شناخته می شد، ولی دراین رویکرد 
تعلیم و تربیتی )یعنیTGFU( به عنوان هدف اصلی ش��رکت 
در بازی ه��ای ورزش��ی قلم��داد نمی ش��ود و TGFU امکان 
درگیرشدن و به چالش کشیده شدن دانش آموزان، در تمامی 
س��طوح تحصیلی را فراهم و عرضه می کند )به نقل از انجمن 

کانادایی بهداشت، تربیت بدنی، تفریح و رقص، 2007(.

نتیجه گیری
بازی های ورزش��ی، ابتدا، به عنوان بخش��ی از برنامة درسی 
تربیت بدنی مدرسه پذیرفته نشده بودند، اما مزیت آن ها به عنوان 

ابزاری کمکی برای معلمان در دست یابی به اهداف تعلیم و تربیت 
و لذت��ی که این بازی ها برای دانش آموزان به ارمغان می آوردند، 
جایگاه دائم��ی آن ها را در کالس ه��ای تربیت بدنی در تمامی 

س��طوح تحصیلی تثبیت ک��رد. در عین اینکه گنجاندن 
درس تربیت بدنی در برنامه درسی عمومی مدارس تا 

حد زیادی از طریق برشمردن مزایای اجتماعی، 
شناختی و فیزیکی توجیه پذیر است و معلمان 
ادع��ا می کنند که دانش آموزان از ش��رکت در 
بازی های ورزشی متنوع فایده می برند، حضور 

بازی های ورزشی در برنامة درسی تربیت بدنی 
بدون بحث و جنجال نبوده است. در سال 1979، 

دونالد مکینتاش توصیه کرد که تأکید برنامه های مدارس 
ابتدایی بر رقابت، برتری و برنده ش��دن باید تقلیل یابد )به نقل 
از مکینتاش، 1979، ص 38(. پیش��نهادهای منتش��ر شده در 
سال 1982 برای تربیت بدنی در مدارس راهنمایی انتاریو توسط 
دونالد مکینتاش و جان آلبینس��ون نیاز به برنامه هایی را بیان 
می کند که به بازی های ورزش��ی و ورزش های رقابتی س��نتی 
کمتری در آن ها پرداخته شود )به نقل از مکینتاش و آلبینسون، 

1982، ص16(.
در حالی که بحث و جدل در این مورد اثر خود را داش��ته، 
این بحث و جدل تنها بخشی از تأثیری کلی است که بازی های 
ورزشی بر روی تربیت بدنی در تمامی سطوح تحصیلی داشته اند. 
تغییراتی که در تعلیم و تربیت بازی های ورزش��ی صورت گرفته 
اغلب اولین نشانه از این است که تغییرات در برنامة تربیت بدنی 
به عنوان یک کل در حال وقوع است. زیرا ما شیوه های جدیدی 
از فک��ر کردن در م��ورد دانش آم��وزان یا درب��ارة یادگیری یا 
فعالیت بدن��ی و یا در مورد جایگاهی که همه این موارد ممکن 
است در جامعه ما داشته باشند، یاد گرفته ایم. بازی های ورزشی 
تا بدان حد تبدیل به بخش بزرگ و اصلی محتوای کالس های 
تربیت بدنی ش��ده اند که هر تغییر در رویکرد تعلیم و تربیتی به 
بازی های ورزشی، نشان از تغییرات در فلسفة مشترک آموزشی 
ما در مورد نیازهای دانش آموز، متدهایشان در یادگیری، عالیق 
و نگرش ها و توانایی های بدنی ش��ان می باشد. تغییر در آموزش  
بازی های ورزش��ی بر محیط های کالس��ی و سطح آسودگی ما 
نسبت به افزایش فزاینده  تنوع در جمعیت دانش آموزی، تأثیر 
می گذارد. بازی های ورزش��ی از همان ابتدا جایگاه مهمی را در 
درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی و راهنمایی به دس��ت آوردند. 
بازی های ورزش��ی جایی امکان بروز و ظهور پیدا می کنند که 
معلمان تربیت بدنی آنچه را که ی��اد گرفته اند و می دانند، اجرا 
کنند. برای بیش از هفتاد س��ال، کتاب های درسی تربیت بدنی 
عمدت��اً با تصور یک مخاطب مرد در ذهن نویس��نده، نوش��ته 
شده اند. عالوه بر این، کالس های تربیت بدنی به طور معمول از 
هم جدا بودند و مربیان مرد و زن تقریباً به طور کامل برنامه های 

جداگانه ای را در کالس هایشان پیاده می کردند. 

بازی های 
ورزشی جایی امکان 

بروز و ظهور پیدا می کنند 
که معلمان تربیت بدنی 

آنچه را که یاد گرفته اند و 
می دانند، اجرا کنند
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مقدمه شراره محمدی
مدیریـت کالس تربیت بدنـی، شـامل رهبـری امور 
کالسی از طریق تنظیم برنامة  درسی، سازماندهی مراحل 
کار و منابع، سـازماندهی به منظور باال بردن کار نظارت بر 
پیشرفت دانش آموزان و پیش  بینی مسائل بالقوه می باشد. 
برنامه هـای تربیت بدنـی کـه در مدارس ارائه می شـوند، 
فرصت هایـی منظم و سـازمان یافته بـرای دانش آموزان 
فراهم می کنند که از نظر بدنی فعال شده و به فعالیت های 
ورزشـی عالقه منـد شـوند. امـا عواملی ماننـد آموزش 
و مدیریـت ضعیـف، موجب کاهـش کارآیـی برنامه های 
تربیت بدنی می گردد. معلمان تربیت بدنی کارآ و مؤثر باید 
قادر بـه ارائة  تدابیر و راهبردهای رایج و روز آمد باشـند. 
مربیان متعهدند پیوسته برنامه های خود را توسعه دهند و 

از الگوهای اثربخش استفاده نمایند. 
 اصالح و بهبود جریان آموزشی نیازمند ارائة الگوهایی 
با سازمان  و سـاختار مناسب است که به یادگیری بیشتر 
و بهتر می انجامد. الگوها مجموعه طرح هایی هسـتند که 
به صـورت علمی طبقه بندی شـده و به صـورت فرایندی 
مرحلـه به مرحله پیـش می روند. طراح آموزشـی باید با 
تبعیت از الگوهای مناسـب و راهبردی، اهداف خود را به 
انجام برسـاند و کالس خود را مدیریت نماید. اسـتفاده از 
الگوهای راهبردی در طراحی برنامة آموزشـی، یادگیری 
و جمـع آوری اطالعـات تأثیر مهمی بـر فرایند یاددهی- 
یادگیـری دارد و آمـوزش و مدیریـت کالس را تسـهیل 
می نماید. هدف از نگارش این مقاله ارائة الگویی آموزشی 
بر اساس راهبردهای طراحی برنامة  آموزشی، راهبردهای 

یادگیری و ارزش یابی می باشد. 

کلیدواژه ها:  الگوهای راهبردی، آموزش تربیت بدنی، 
الگوهای مدیریتی

آموزشی
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راهبردهای طراحی برنامة  آموزشی
مربیان برای طراحی برنامة  آموزش��ی خ��ود باید نکاتی را 
دربارة س��وابق،  توانایی ها و تجربة نوآم��وز، هدف های یادگیری 
و زمینة هدف، اصول مهم س��ازماندهی تمرین، ساختار تمرین 
و بازخ��ورد بدانند. )جدول1( همچنین ب��دون در نظر گرفتن 
مشکالت آموزشی، باید سازو کار اساسی اجرای انسان را به خاطر 
داش��ته باش��ند. در واقع مدل مفهومی اجرای انسان، زیربنای 
سازماندهی تمرین کارآمد محسوب می شود. برای استفاده از این 
مدل، توجه به ویژگی های نوآموز، ویژگی های مهارت های هدف 
و زمینة اجرای مهارت هدف اهمیت اساس��ی دارند. )جدول2( 
تهیة فهرس��تی در مورد ارائة راهکارهای آموزش��ی مناسب در 
زمینة آماده سازی تمرین، ادامة  تمرین و بازخورد  تمرین نقش 

بسیار مهمی در فرایند آموزش و یادگیری دارد.            

طراحی برنامة آموزشی، شوت سه گام
هر طرح آموزش��ی ش��امل یک یا تع��دادی نوآموز، هدف 
آموزش��ی، ویژگی های مهارت ه��دف، و ماهیت زمینة هدف 
می باش��د. مربی با توجه به سطوح دانشی و مهارتی خود ابتدا 
باید فهرس��تی از راهکارهای آموزشی مناسب در زمینة آماده 
سازی تمرین، ارائة تمرین و بازخوردهای مناسب تهیه نماید. 
س��پس به س��ؤاالت نوآموز کیست؟ هدف چیس��ت؟ و زمینة  
هدف کدام اس��ت؟ پاس��خ دهد و در مرحلة سوم با استفاده از 
جداول برنامه ریزی تجربه یادگیری و تشخیص تجربه یادگیری 

محتوای آموزشی خود را بنویسد؟
الف: دانش آموزان: در س��طوح مختلف مهارتی قرار دارند، 
اما در چهار هفتة گذشته تحت آموزش یکسان قرار داشته اند 
و با تکنیک شوت ثابت و قوانین دبل و رانینگ آشنایی دارند. 
از نظر انگیختگی نیز در سطح متوسط قرار دارند و تعدادی از 

آن ها مضطرب به نظر می رسند. 
ب: ه��دف یادگی��ری: با توج��ه به تنوع س��طوح مهارتی 
دانش آم��وزان بر مبنای تجربیات آن ها،  آموزش باید در س��ه 
س��طح آموزش برنامه، تعدیل و یا باز آموزی باشد. بنابراین، با 
توج��ه به نوع مهارِت هدف، یادگیری ش��امل یادگیری برنامه 
)آموزش مرحله به مرحله ش��وت س��ه گام( س��پس یادگیری 
ش��اخص )اجرای شوت از حالت ثابت/ متحرک/ دریافت پاس، 
اجرای شوت از مناطق مختلف، اجرای شوت سه گام با وجود 
دفاع و تعمیم دادن به ش��رایط بازی و مسابقه( و هدف نهایی 
پیش��رفت دانش آموزان در شناس��ایی خطای خ��ود و قابلیت 
اصالح حرکت در حین اجرا و یا بعد از اجرا )تغییر طول گام و 

ارتفاع پرش و یا اصالح شوت( می باشد. 
ج: ویژگی های مهارت هدف: ش��وت س��ه گام بسکتبال،  

مهارتی زنجیره ای و باز است که با توجه به سرعت اجرا،  شرایط 
پردازش اطالعات برای س��ه مرحلة شناسایی محرک، انتخاب 
پاسخ و برنامه ریزی پاسخ )کنترل حلقه بسته( وجود داشته و 
می توان��د تحت تأثیر بازخورد درونی و بیرونی قرار گیرد. اصل 
مبادلة س��رعت- دقت در آن کاربرد داشته و هماهنگی چشم، 

دست و پا در اجرای حرکت ضروری می باشد.
د: ماهیت زمینة هدف:  اجرا در حضور سایر همکالسی ها،  
فش��ار اعضای تی��م و محدودیت های زمانی ناش��ی از قوانین 

بسکتبال، بخشی از ماهیت زمینة هدف می باشد. 

راهبرد عمل
بع��د از خالصه کردن تمام اطالع��ات مرتبط .، با توجه به 
محدودیت زمانی به طراحی برنامه تمرین می پردازیم. ابتدا به 

جدول1. فهرست تشخیص تجربه یادگیری

کجا؟چه چیزی؟چه کسی؟
• زمینه هدف• ویژگی های تکلیف• ویژگی های نوآموز

• تفریحی• مجرد/ زنجیره ای/ مداوم• سن

• رقابتی• حرکتی/ شناختی• تجربه

• درمانگاهی • باز/ بسته• انگیزش

• خانگی• کنترل حلقه بسته• مرحله یادگیری

• حضور و غیبت دیگران• بازخورد بیرونی• توانایی ها

-• بازخورد عمقی• توجه 

-• کنترل حلقه باز• انگیختگی

-• برنامه های حرکتی• حافظه

• قابلیت پردازش 

اطالعات اهداف یادگیری

• برنامة حرکتی تعمیم یافته 

مبادله سرعت - دقت

-

-• دقت فضایی • یادگیری برنامه 

-• دقت زمانی• یادگیری شاخص

-• دستکاری شیء• کشف و اصالح خطا 

-• شرایط پردازش اطالعات • پاالیش مهارت

- • شناسایی محرک• تعمیم  دهی

-• انتخاب پاسخ-

-• برنامه ریزی پاسخ-

-• خطر آسیب -
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دالیل لزوم آموزش شوت پرداخته و با نمایش حرکت کارایی 
ش��وت را به دانش آموزان نش��ان می دهیم. )دانش شناختی( 
س��پس با استفاده از روش بخش بخش پیش��رونده در شرایط 
ثابت )مس��دود و هر نفر 3 تا 5 تکرار پش��ت سر هم( تکنیک 
را آموزش می دهیم. بعد از چند تکرار،  مربی با توجه به سطح 
دانش آم��وزان بازخورد ارائ��ه می دهد. بعد از عب��ور از مرحلة  
کالمی- ش��ناختی، دانش آموزان را به دو گ��روه نیمه ماهر و 
مبتدی تقس��یم کرده و تمرین را در دو سطح متحرک و ثابت 
ب��رای هر دو گروه اجرا می کنی��م و از دانش آموزان ماهر برای 
کمک اس��تفاده می کنیم. در این مرحل��ه از بازخورد خالصه 
اس��تفاده می ش��ود. هنگامی که از ثبات الگ��و در هر دو گروه 
مطمئن ش��دیم، مرحلة بعدی تمرین شامل اجرای تکنیک با 

دریافت پ��اس برای گروه نیمه ماه��ر و تمرین متحرک برای 
گ��روه مبتدی ب��ه همراه بازخورد خالصه و گروهی می باش��د 
که آن را اجرا می کنیم. دانش آموزان براس��اس س��طح مهارت 
اکتس��ابی می توانند در گروه ها جابه جا ش��وند. )ایجاد انگیزه( 
س��پس به طراحی تمریناتی در ش��رایط ب��از می پردازیم. این 
تمرینات می تواند ش��امل بازی های س��ادة دو و سه نفره و یا 
بازی دفاع و حمله باش��د. در این مرحله داخل ش��دن توپ به 
حلقه،  همراه با تکنیک صحیح، اهمیت دارد. در جلسات بعدی 
تمرین شوت سه گام تا مرحلة اجرای صحیح ادامه یافته و در 

تمرینات ترکیبی از آن استفاده می گردد.                

راهبردهای یادگیری
محدودیت های زمانی و کالس های بزرگ، تدریس را برای 
معلم  دشوار می سازد به طوری که او نمی تواند به شکل مطلوب 
تدری��س کند و ب��ا دانش آموزان در تعامل باش��د. راهبردهای 
یادگی��ری ابزارهای ذهنی برای نظم بخش��یدن به فرایندهای 
فکری مرتبط با دانش و مهارت های اکتس��ابی هس��تند. این 
راهبردها دانش آموزان را قادر می سازند به تمرین  بیشتری در 
حوزه های ش��ناختی، عاطفی و روانی حرکتی بپردازند. دانش 
راهب��ردی نیاز یادگیرنده را به معل��م کاهش می دهد و معلم 
مانند نظاره گر و تس��هیل کننده عم��ل می کند. در این روش 
معلم عناصر کلیدی را مشخص می سازد و سپس از دانش آموز 
می خواهد به زبان خودش، حرکت را توصیف نماید. این روش 
امکان برقراری ارتباط بین تجارب گذشته و آموزه های جدید 
را فراهم می سازد. ساخت مدلی که شامل توالی کار باشد برای 

اجرای حرکت توسط معلم ضروری است: 
الف. مشاهدة اجرای مهارت

ب. مش��اهدة اجرای مهارت و توضیح دانش آموزان راجع 
به آنچه دیده اند. 

ج. مش��اهدة  اجرای مهارت و تصویرس��ازی آشنا )تشبیه 
حرکت به مهارت های قبلی و یا انتقال مثبت(

د. اس��تفاده از تصاویر گویا که ش��امل توالی کار همراه با 
نشانه گذاری باشد و به دانش آموزان اطالعات قابل درک بدهد. 
این تصاویر در زمان بررس��ی ح��رکات یک مهارت و بحث در 

مورد آن باید قابل استفاده باشد. 

 راهبردهای جمع آوری اطالعات
 ارزش یاب��ی فرایندی اس��ت که باعث اثربخش��ی فرایند 
آم��وزش می گردد. اج��زای اصل��ی ارزش یابی مانن��د نورم ها 
)قواع��د(، محتوا، ش��یوه ها و اب��زار براس��اس جزئیاتی مانند 
محتوای آموزش��ی و زمینه و ویژگی های دانش آموزان طراحی 
شده و می تواند موجب توسعة آموزش و یادگیری شود. شیوة  

جدول2. فهرست برنامه ریزی تجربه یادگیری

 بازخورد تمرین ارائة تمرینآماده سازی تمرین
بازخورد درونی• مشخص کردن انتظارات هدف گزینی 

 بازخورد بیرونی• مدیریت انگیختگیالف( هدف های پیامد

الف(آگاهی از نتیجه• تمرکز توجه  ب( هدف های اجرا

ب( آگاهی از اجرا -ج( هدف های فرایند

• تصمیم های آموزشی• نمایش ها • مرحلة یادگیری

• نوع بازخورد• راهنمایی• انتقال یادگیری

 الف( برنامه/ شاخص• تمرین بدنی• مهارت های هدف

 ب(بینایی/ کالمی/ دستی الف( شبیه سازی• رفتارهای هدف

 ج( توصیفی/ تجویزیب( تمرین بخش بخش• زمینة هدف 

مقدار بازخورد ج( تمرین با سرعت آهسته• معیارهای اجرا 

 الف( بازخورد میانگین د( تمرین شناسایی خطاالف( نتیجه

 ب( بازخورد خالصه  • تمرین ذهنی ب( فرایند

 دقت بازخوردالف( فرایندها ساختار تمرین 

 تواتر بازخوردب( تصویرسازی• تکامل طرح واره 

--الف( تمرین ثابت

--ب( تمرین متغیر

--• تسهیل انتقال

--الف( تمرین مسدود

--ب( تمرین تصادفی

ج( نقشه ریزی همسان و 

متغیر محرک - پاسخ

--
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ارزش یابی باید بازخورد مناس��ب و قابل درکی هم برای معلم 
و هم برای دانش آموز داش��ته باشد و شامل حیطه های روانی 
حرکتی )عناوین و محتوای آموزشی جدید(،  شناختی )قوانین، 
تاکتیک ها و ش��یوه های تمرین( و عاطفی )بر پایه مش��اهدات 
معلم( باشد. بدیهی است،  بهترین لحظه برای سنجش، زمانی 
اس��ت که نوآموز مهارت های آموخته ش��ده را در زمینة هدف 
اج��را کند و باید از مرحلة یادگیری تمرین جدا ش��ود. هنگام 

سنجش عملکرد باید نکاتی در نظر گرفته شود:
• هدف یادگیری، مهارت  هدف، زمینة هدف 

• در نظر گرفتن فرایندهایی که نشانگر پیشرفت باشند
• زمان بندی س��نجش ها و تعدد س��نجش های رس��می 
)ارزیابی رسمی در واقع نوعی بازخورد افزوده را نشان می دهد 

و از همان اصول تواتر بازخورد اثربخش پیروی می کند.( )2(
• اس��تفاده از روبریک ه��ا1 ک��ه ش��یوه نامة س��نجش ها 
به گونه ای جزئی شده هستند که سطوح اجرای قابل مشاهده 
و قابل اندازه گیری را توصیف می کنند. چون روبریک ها حاوی 
ش��یوه نامه های دقیق نمره گذاری هس��تند، بنابراین هم چون 
یک وس��یلة اندازه گیری دقیق در اج��رای هر آزمون، وضعیت 
دانش آموز و میزان توانایی و مهارت او را مش��خص می س��ازند 
و اختالف نظری بین معل��م و دانش آموز پیش نیامده و آن ها 
می دانند برنامة بعدی دانش آموز برای پیشرفت در آن مهارت 
یا حرکت چیست.                                              جدول3

نتیجه
آم��وزش و یادگی��ری مهارت ه��ای جدید ب��رای معلم و 
دانش آموز، وظیفه ای دشوار محسوب می گردد. عوامل زیادی 
در فرایند یاددهی- یادگیری نقش دارند و معلم را با چالش های 
بزرگی در مدیریت کالس تربیت بدنی مواجه می سازند. رویکرد 
مس��ئله محور تا حد زیادی در ش��ناخت تجربیات، طراحی و 
س��نجش آموزش به معلمان و مربی��ان کمک کرده و طراحی 
آموزشی را تس��هیل می کند. دش��وارترین و مهم ترین بخش 
آموزش، آماده س��ازی طرح عمل براس��اس اص��ول و مفاهیم 
یادگیری حرکتی اس��ت. معلمان نیاز دارند در مورد الگوهای 
آموزش که توس��ط سایرین استفاده می گردد اطالعاتی داشته 
و طرح ه��ای آموزش��ی و الگوهای خود را در اختیار س��ایرین 
ق��رار دهند تا از پاداش نهایی آموزش مهارت که همان نوآموز 

توانمند است لذت ببرند. 
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جدول3. روبریک ارزش یابی مهارت شوت سه گام بسکتبال

شوت سه گامتکلیف
دانش آموز بتواند هنگام بازی بسکتبال از شوت سه گام استفاده توصیف تکلیف

نماید. 
 الف. تکنیک صحیح شامل:  تعداد گام ها/ طول  گام ها ارتفاع و معیارسنجش تکلیف

سرعت پرش/ تکنیک شوت/ فاصله مناسب با حلقه
ب. تعداد شوت های موفق

 توصیف روبریکسطح - امتیاز
 دانش آموز بتواند از وضعیت ثابت تکنیک صحیح را اجرا کند. یک
دانش آموز بتواند از وضعیت ثابت تکنیک را اجرا کند و یک شوت دو 

موفق از سه پرتاب داشته باشد. 
دانش آموز بتواند پس از اجرای دریبل )وضعیت متحرک( تکنیک سه 

را اجرا کند و یک شوت موفق از سه پرتاب داشته باشد. 
 دانش آموز بتواند در حین بازی بعد از دریافت توپ تکنیک چهار

صحیح را اجرا کند. 
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مقدمه
»اندازه گیـري«1 و »ارزیابـي«2 بـراي سـنجش و تعیین 
میزان پیشرفت هر برنامة ورزشي حیاتي است. معلم و مربي 
هر دو دوسـت دارند. میزان پیشـرفت ورزشکار و در نتیجه 
عملکرد خود را ارزیابي کنند. پیشـرفت مهارت هاي ورزشي 
را مي توان به سه طریق اندازه گیري کرد: آزمون هاي مهارت، 
مقیاس هاي رتبه بندي، و خود عملکرِد آزمون هاي مهارت، که 
روشي اسـت عیني و غالباً براي ارزشیابي هدف هاي رواني ـ 
حرکتي گوناگون به کار برده مي شود. این آزمون ها را مي توان 

استاندارد کرد یا به طور انفرادي ساخت. 
مقیاس هـاي رتبه بنـدي، ابزارهاي اسـتاندارد شـده اي 
هسـتند که عملکـردي را که به طور نظري به وسـیلة معلمي 
ارزشیابي خواهد شد، تعیین مي کنند. نهایتاً در بعضي موارد 
از خـود عملکرد مي توان براي ارزشـیابي پیشـرفت مهارت 
اسـتفاده کرد. ابتدا نیاز اسـت اندازه گیري و ارزیابي را دقیقًا 

تعریف کنیم. با یک مثال تعاریف روشـن تر مي شـوند. صبح 
با صداي زنگ سـاعت از خواب بیدار مي شـوید. در حالي که 
خواب آلود هستند، به ساعت نگاه مي کنید و زمان را مي بینید 
)اندازه گیري( و نتیجه مي گیرید که هنوز وقت دارید که چند 
دقیقه بیشـتر بخوابید )ارزیابي(. شـما به ابـزار اندازه گیري 
زمان )ساعت( نگاه کردید و ارزیابي کردید که مي توانید چند 
دقیقه بیشتر بخوابید. این مثال نشان مي دهد که اندازه گیري 

و ارزیابي فرایندهایي مرتبط به هم مي باشند.

کلیدواژه ها: آزمون، اندازه گیری، ارزیابی، تربیت بدنی
 

چند تعریف 
آزمـون3: آزمـون عبـارت اسـت از یک دسـتورالعمل، 
پروتکل و یـا تکنیک که براي اندازه گیري خصوصیات کیفي 
و یـا کمي جنبه هاي یادگیري شـناختي، روانـيـ  حرکتي و 

راضیه رضایي، دانشجوي دورة کارشناسي ارشد فیزیولوژي ورزش، دانشگاه گیالن
محمد فتحي، دانشجوي دورة دکترا فیزیولوژي ورزش، دانشگاه تربیت مدرس

آموزشی
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عاطفي از آن استفاده مي شود. مثاًل در تربیت بدني گاهي نیاز 
است دانش مفاهیم آمادگي جسماني دانش آموز و یا درک او 
را از قوانین و راهبرد یک بازي خاص با استفاده از یک آزمون 
نوشـتاري اندازه گیري کنیم. براي این  کار پرسـش نامه هاي 

خاصي تدارک دیده مي شـوند. گاهي نیز نیاز اسـت 
جنبه هـاي حرکتي یک دانش آموز اندازه گیري 

شـود، براي مثال نیاز اسـت که چابکي و یا 
سـرعت دانش آموز اندازه گیري شود. به 
این منظور هم آزمون هایي تدارک دیده 
مي شوند؛ مانند تست »رفت و برگشت« 

و تست»36 متر سرعت5«. 
 اندازه گیري: عمل اجراي یک آزمون 

با هدف دسـتیابي به نمرات کمـي و یا کیفي 
اسـت؛ مثل تعداد حرکات درسـت آزمـون دراز و 

نشست در یک دقیقه؛ مسافت طي شده در 12 دقیقه؛ میزان 
رضایت منـدي از یـک برنامة ورزشـي. اندازه گیري مي تواند 

به صورت کمي یا کیفي باشد. 
ارزیابي: تفسـیر و ترجمة آزمون بـه اطالعات معني دار 
کـه به معلمـان، مربیان و ورزشـکاران براي قضـاوت و اخذ 
تصمیمات درسـت در مورد اطالعات به دست آمده از طریق 

اندازه گیري کمک مي کند. 
پس به طور خالصه، آزمون ها ابزار و یا دسـتورالعمل هاي 
اندازه گیـري هسـتند. اندازه گیري تعیین کمیـت یا کیفیت 
نتایـج آزمـون اسـت و ارزیابـي فراینـدي اسـت جامع که 
تصمیمات کیفي بر اسـاس اطالعات به دست آمده از آزمون 

و اندازه گیري را ارائه مي دهد.

خصوصیات آزمون
هر آزموني که براي اندازه گیري یک قابلیت تدارک دیده 

مي شود، باید داراي خصوصیاتي به این شرح باشد:
اعتبار: در مورد اعتبار آزمون هاي مهارت تا اندازه اي از طریق 
ثباتي که بین محیط هاي آزم��ون و محیط هاي اجراي مهارت 
اصلي وجود دارد، قضاوت مي ش��ود. به این معني که حرکات و 
فعالیت ها باید با آن هایي که در ورزش اصلي وجود دارند، متناظر 
باشند. مثاًل براي ارزیابي پیشرفت مهارت پاس دادن در والیبال 
مي توان از پاس دادن مکرر توپ به دیوار استفاده کرد. البته باید 

دانش آموز در وضعیت مناسبي قرار گیرد. 
پس اعتبار آزمون عبارت اس��ت از: دق��ت اندازه گیري و 
ثب��ات و پایداري. به این معني ک��ه آزمون صفت مورد نظر را 
ب��ا چه دقت و صراحتي اندازه گی��ري مي کند. به عبارت دیگر، 
اعتبار آزمون نش��ان دهندة تفاوت بین نمرات مش��اهده شده 

و نم��رات واقعي دانش آموز در آزمون مورد نظر اس��ت. هرقدر 
خطاي آزمون کمتر باش��د، این تفاوت کمتر اس��ت و نمرة به 
دست آمده نش��ان دهندة توانایي دانش آموز در اجراي مهارت 
موردنظر در شرایط مشابه است. عوامل بیروني )نامساعد بودن 
جلس��ة آزمون، بیماري، اش��تباه در نمره دهي، و ...( و 
عوام��ل دروني )محدود بودن س��ؤ االت آزمون، 
عدم تجانس یا همگني سؤ االت با یکدیگر و 

...( بر اعتبار آزمون تأثیر مي گذارند. 
روایي: یعني آیا آزمون منحصراً آنچه 
را که مورد نظر است اندازه  مي گیرد یا نه. 
براي مثال، آیا دوي 36 متر س��رعت که 
براي اندازه گیري سرعت تدوین شده است، 

واقعاً سرعت را اندازه گیري مي کند. 
عینی��ت6: عینّیت نوعي از اعتبار اس��ت که به 
اج��راي آزمون برمي گردد. نم��ره دادن و رفتار مجریان آزمون 
مي توان��د بر اعتبارآزم��ون اثر بگذارد. اگر ی��ک آزمون به طور 
مس��تقل ب��ه وس��یلة دو نفر اج��را و نمره دهي ش��ود، نتیجة 
امتیازات باید مش��ابه باشد. تس��لط مجري بر اجراي آزمون و 
درک دانش آموز از چگونگي اجرا و نمره گذاري، موجب افزایش 

عینیت آزمون مي شود. 
یکي از اهداف درس تربیت بدني در مدارس ایجاد تغییرات 
دائمي قابل اندازه گیري در رفتار رواني � حرکتي دانش آموز در 
زمینة مهارت هایي است که از رشته هاي متفاوت یاد مي گیرند. 
براي ارزش��یابي میزان دستیابي به هدف هاي رواني � حرکتي 
باید مراحل اندازه گیري )آزمون ها، مقیاس رتبه بندي، یا سایر 
ابزارها( با اهداف آموزش��ي هم خواني داشته  باشند. معلم باید 
هدف هاي ارزش��یابي را تعیین کند تا بتواند شیوه هایي براي 
ارزش��یابي ای��ن هدف ها در نظر بگیرد. باید اطمینان داش��ت 
که آزمون هاي مورد اس��تفاده متناسب با جنس، سن و تجربة 
دانش آموزان باشند. البته مي توان آزمون ها را با توجه به نیازها 
خود تغییر داد، اما نباید تغییر آن قدر باش��د که اعتبار آزمون 

خدشه دار شود. 

آزمون هایي را که براي ارزشـیابي پیشرفت مهارت به کار 
مي روند مي توان به چهار دستة کلي تقسیم کرد:

1. آزمون هاي دقت؛ 
2. آزمون هاي پاس با دیوار؛

3. آزمون هاي حرکتي کل بدن؛
4. پرتاب ه��ا، پازدن ها یا ضربه زدن ها ب��راي اندازه گیري 

قدرت و یا میزان مسافت. 
تعدادي از آزمون ها چند منظوره اند. که به آن ها آزمون هاي 

مقیاس هاي 
رتبه بندي، ابزارهاي 

استاندارد شده اي هستند 
که عملکردي را که به طور 

نظري به وسیلة معلمي 
ارزشیابي خواهد شد، 

تعیین مي کنند 
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ترکیبي مي گویند. براي روشن تر شدن مطالب فوق و مرور چند 
آزمون معتب��ر، در ادامه نمون��ه اي از آزمون هایي که در رش��تة 
بسکتبال توسط »مؤسسة آهپرد«7 طراحي شده اند، ارائه مي شود. 
طراحان این آزمون ها روایي و اعتبار آن ها را به ترتیب در دامنه اي 

بین »0/95- 0/65 « و »0/97 – 0/82« گزارش کرده اند. 

آزمون هاي دقت
این آزمون ها ش��امل پرتاب ک��ردن، ضربه زدن، یا با پازدن 
یک ش��يء به س��وي هدف به منظور اندازه گیري دقت اس��ت. 
مانند س��رویس هاي کوتاه بدمینتون، والیبال، ضربات فوتبال، 

پرتاب هاي آزاد بسکتبال و ...                           

آزمون دقت در پاس دادن توپ بسکتبال 
ه��دف: اندازه گیري دقت به گونه اي که بازیکن بتواند یک 

پاس دو دستي را به طرف هدف انجام دهد. 
وسایل: توپ هاي بسکتبال که به اندازه استاندارد باد شده 
باش��ند؛ یک هدف روي دیوار با ی��ک تکه حصیر یا پارچه که 
روي دیوار صاف نصب ش��ده باشد؛ گچ یک متر نواري. فاصله 
تا هدف باید مطابق ش��کل اندازه گیري و عالمت گذاري ش��ود 

)شکل 1(.
روش: دانش آموز پشت خط 7/5 متري در راستاي هدف 
قرار مي گیرد و با اس��تفاده از پاس دو دس��تي )پاس سینه( 
س��عي مي کند با توپ بس��کتبال به وسط هدف بزند. پاس ها 
باید در حالي که هر دو پا پشت خط پرتاب قرار دارند، انجام 
ش��وند و باید از فشار هر دو دست براي پرتاب استفاده شود. 

بع��د از یک پاس تمریني ه��ر دانش آموز مي تواند 10 پرتاب 
انجام دهد. 

نمره گذاري: سه امتیاز براي زدن به وسط دایره، دو امتیاز 
براي دایرة بعدي و ی��ک امتیاز براي دایرة بیروني اختصاص 
دهید. امتیاز توپ هایي که روي دایره زده مي شوند، مثل این 
اس��ت که به باالتر از دو دایرة مجاور خورده اس��ت. امتیازها 
را یادداش��ت و جمع کل امتیازات بازیکن را مش��خص کنید. 

حداکثر نمره 30 است. 
مالحظ��ات: بهتری��ن نتای��ج ب��راي اندازه گی��ري دقت 
دانش آموزان از 15 تا 30 پرتاب به دست مي آید. پرتاب ها در 

این دامنه داراي پایایي بیشتري هستند.
 

آزمون هاي پاس به دیوار
در آزمون هاي پاس به دیوار از فرد خواس��ته مي ش��ود که 
به طور مداوم با شیئي به طرف دیوار ضربه بزند، آن را پاس دهد، 
پرتاب کند یا با پا بزند. این عمل را مي توان به صورت انجام دادن 
چند آزمایش موفق در یک زمان مشخص )تعداد آزمایش هاي 
موفق واحد اندازه گیري اس��ت( یا تعداد مش��خصي آزمایش در 

زمان هاي متفاوت )زمان واحد اندازه گیري است( اجرا کرد.

آزمون سرعت در پاس دادن توپ بسکتبال
هدف: اندازه گیري مقدار سرعتي است که فرد مي تواند با 

آن سرعت به پاس دادن و گرفتن توپ ادامه دهد. 
وسایل: سطح یا زمین صاف، دیوار محکم، یک زمان سنج 
و یک توپ بس��کتبال که به مقدار اس��تاندارد باد ش��ده باشد 

)شکل 2(.

شکل1. آزمون پاس دادن بسکتبال به دیوار با 

هدف ارزیابی دقت در پاس

آزمون گیرنده

فاصلة 7,62 متر
ارتفاع از سطح زمین 

91 سانتی متر

قطر دایره اول 1,47 سانتی متر

قطر دایره دوم 96 سانتی متر

قطر دایره سوم 46 سانتی متر

بازیکن
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روش: بازیک��ن پش��ت خطي روي زمین و ب��ا فاصله 2/7 
مت��ر از دیوار و به موازات آن مي ایس��تد. با عالمت »ش��روع« 
بازیکن توپ را در ارتفاع حدود س��ر ب��ه دیوار پاس مي دهد و 
توپ برگشتي را مي گیرد و این کار را با سرعت هر چه تمام تر 
ادامه مي دهد تا تعداد 10 پاس انجام ش��ود. از هر روشي براي 
پاس دادن مي توان اس��تفاده کرد، اما پاس فشاري )دو دستي( 
از همة انواع پاس ها س��ریع تر اس��ت. یک بار تمرین آزمایشي 
مجاز است. تمام پاس ها باید از پشت خط صورت گیرند. توپ 
باید گرفته و پاس داده شود و نباید زده شود. توپ مي تواند در 
ه��ر ارتفاعي به دیوار برخورد کند. اگر توپ افتاد، فرد باید آن 
را بردارد و از پش��ت خط ادامه دهد تا توپ 10 مرتبه به دیوار 

برخورد کند. دو بار آزمایش کامل مجاز است. 
نمره گذاري: وقت آزمون از لحظة دهمین برخورد توپ به 
دیوار تعیین مي شود )بازیکن با عالمت »شروع« آغاز مي کند، 
ولي زمان س��نج تا برخورد توپ به دیوار به کار نمي افتد(. زمان 

هم به ثانیه و هم به صدم ثانیه یادداش��ت مي شود. زمان دوبار 
آزمایش را نیز ثبت کنید و بهترین زمان را ثبت نهایي بدانید.
   )شکل 3(

مالحظ��ات: عالوه بر کارکرد آزموني، این تس��ت کارکرد 
تمرین��ي نیز دارد. روش دیگر براي امتیازدهي این اس��ت که 
تعداد پاس هاي داده شده در زمان 15 تا 60 ثانیه را بشماریم 

و آن ها را به عنوان امتیاز نهایي ثبت کنیم.

آزمون هاي حرکتي کل بدن )مهارت ها(
در ای��ن آزمون ها الزم اس��ت فرد با اس��تفاده از حرکات 
مخصوص ورزشي یک مسیر استاندارد را با دویدن طي کند. 

آزمون  دریبل کنترلي توپ بسکتبال
هدف: اندازه گیري مهارت حمل دستي توپ در حالي که 

بازیکن حرکت مي کند. 

شکل2. آزمون پاس دادن بسکتبال به دیوار با 

هدف ارزیابی سرعت پاس دادن

آزمون گیرنده

فاصلة 2,74 متر

بازیکن

شکل3. آزمون دریبل کنترلی توپ بسکتبال با هدف ارزیابی مهارت حمل دستی

خط پایه دریبل کنترلی با دست چپ

پایان برای دریبل 
با دست چپ

5/8 متر

3/66 متر

خط پرتاب آزاد

شروع آزمون A

B

C

D E

F

ال
کتب

س
تة ب

تخ

خط پایه دریبل کنترلی با دست راست
5/8 متر

3/66 متر

خط پرتاب آزاد

شروع آزمون
پایان

A

B

C

DE

F

ال
کتب

س
تة ب

تخ
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وسایل: توپ هاي بسکتبال با باد استاندارد، یک زمان سنج 
و شش مانع که مطابق شکل3 چیده شده باشند. 

روش: بازیک��ن از طرف دس��ت غیر ماهر در کنار مخروط 
مي ایس��تد و توپ را در دس��ت مي گیرد. با عالمت »ش��روع« 
بازیک��ن ب��ا دس��ت غیرماهر به س��مت مخروط B ش��روع به 
دریبل کردن مي کند و به دریبل کردن در امتداد زمین با دست 
مس��لط و تغییر دس��ت ها هنگام لزوم تاگذشتن از خط پایان 

ادامه مي دهد. هر بازیکن سه بار این آزمون را انجام مي دهد.
   )شکل4(
نمره گذاري: نمره، زمان صرف ش��ده به ثانیه و دهم ثانیه 
براي دریبل کردن در کل مس��یر اس��ت. زمان دو آزمون آخر 
ثبت مي شود و جمع این دو، نمرة آزمون فرد به شمار مي آید. 
مالحظات: بهتر اس��ت ای��ن آزمون ها در زمین بس��کتبال 
صورت گیرند. باید توجه داش��ت که با انجام دادن بیشتر، مهارت 
دانش آموزان در اجراي آزمون بهتر مي شود. از این آزمون ها، مانند 
سایر آزمون ها، مي توان به عنوان تمرین مهارت استفاده کرد.                                                 
                                                          )شکل 5(

آزمون هاي ترکیبي
1. آزمون پاس به منظور اندازه گیري سرعت و دقت در اجرا

هدف: اندازه گیري سرعت و دقت در اجرا.
وس��ایل مورد نیاز: یک توپ بس��کتبال، زمان س��نج، متر 

اندازه گیري و نوار چسب براي تعیین اهداف. 
تس��ت پاس: دانش آموز پشت خط منقطع، توپ در دست 
مي ایس��تد و با صداي »حاضر« و سپس »شروع« پاس سینه 
را با نش��انه گیري هدف A آغاز مي کند، در حالي که شروع به 

حرکت به سمت هدف دوم مي کند. 

توپ برگش��تي را دریافت مي کند و به س��مت هدف دوم 
پاس سینه دوم را انجام مي دهد. این حرکت تا هدف E تداوم 
دارد. دو پاس سینة پشت سر هم با نشانه گیري هدف F اجرا 
مي کند. س��پس در حالي که شروع به برگشت مي کند، مجدداً 
به س��مت A...D، Eپاس هاي سینه را اجرا مي کند )شکل 4(. 
هر دانش آموز دو وقت 30 ثانیه ای فرصت دارد تا این آزمون را 

دوبار انجام دهد. نمرة بهترین اجرا ثبت مي شود. 
نمره گذاري: هر پاسي که به هدف و یا خطوط آن برخورد 
مي کن��د، دو امتیاز و پاس��ي که به دیوار فض��اي بین اهداف 
برخورد مي کند، یک امتیاز دارد. جمع امتیازات به دست آمده 

نمرة دانش آموز محسوب مي شود. 
مالحظات: اجراي پ��اس در جلوي خط منقطع به امتیاز 
منجر نمي ش��ود. پاس هاي غیر از پاس س��ینه مجاز نیستند و 

امتیاز ندارند. 
آزمون پرتاب به منظور اندازه گیري سرعت و دقت در اجرا

هدف: اندازه گیري سرعت و دقت در اجرا. 

شکل4. آزمون پاس با هدف اندازه گیری دقت و سرعت در اجرا

A

B

C

D

E

F

شروعآزمون گیرنده

2/44 متر

1/52 متر

6/7 متر

91سانتی متر

70 سانتی متر

70 سانتی متر

70 سانتی متر 70 سانتی متر 70 سانتی متر 70 سانتی متر
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وس��ایل مورد نی��از: زمان س��نج، حلقة بس��کتبال، توپ 
بسکتبال، متر اندازه گیري و نوارچسب. 

ش��وت نقط��ه اي در جا: دانش آموز پش��ت نق��اط پرتاب 
)متناسب با سن و سطح بازي( حالت آماده به خود مي گیرد. و 
مي تواند از هر کجا که بخواهد شروع کند. شکل 5 نقاط پرتاب 
را نش��ان مي دهد. با صداي »حاضر« و سپس »رو« دانش آموز 
پرتاب ها را به طرف س��بد حلقة بسکتبال شروع مي کند، توپ 
برگش��تي از حلقه را مي گیرد و با دریبل به نقطة پرتاب بعدي 
مي برد و پرتاب بعدي را انجام مي دهد. دانش آموز باید س��عي 
کند از همة نقاط تعیین شده پرتاب ها را اجرا کند. در هر دورة 
آزمون 60 ثانیه، حداکثر چهار ش��وت »سه گام«8 مجاز است 
که نباید دو ت��ا از آن ها به صورت متوالي صورت گیرد. قبل از 
دو آزمون اصلي 40 ثانیه اي، یک دور به صورت تمریني توسط 

دانش آموز صورت گیرد. 
ش��یوة نمره گذاري: دو امتیاز براي هر شوت موفق و یک 
امتی��از براي هر ش��وت که هنگام فرود به ق��اب برخورد کند، 
منظور مي شود. جمع کل امتیازات ثبت شده از هر دو آزمون 

نمرة نهایي دانش آموز محسوب مي شود. 
مالحظ��ات: دانش آم��وز باید هنگام پرت��اب حداقل یکي 
از پاهای��ش پش��ت خط پرتاب باش��د. هر س��ه گام اضافي از 

چهارمورد، امتیاز ندارد. 

نتیجه گیري
برنامه هاي آموزش��ي ب��دون اندازه گی��ري و ارزیابي اجرا 
مي ش��وند، اما این ارزیابي است که بازخوردها مناسب را براي 
تعدیل آموزش فراهم مي آورد. ارزیابي آنچه را که مي خواهیم 

بسنجیم، باید به صورت دقیق بسنجد. 

پي نوشت ها
1. Measurement
2. Eraluation
3. Test
4. Shuttle run
5. 40 Yard sprint
6. Objectivity
7. Ahperd
8. Lay- up

منابع
1.بوام گارتنر. تداي و جکسـون، آندرو اس )1376(. سـنجش و اندازه گیري 
در تربیت بدني، ترجمة حسـین سپاسي و پریوش نوربخش انتشارات سمت. 

تهران. 
2. شـیخ محمـود، باقـر زاده فضـل اهلل )1377(. سـنجش و اندازه گیري در 

تربیت بدني. انتشارات علم و حرکت. تهران. 
3. دالور، علـي )1383(. احتمـاالت و آمـار کاربـردي در روان شناسـي و 

علوم تربیتي. انتشارات رشد. تهران. 
4. Lacy Ac, Hasted D N (2003) . Measurement and 
evaluation in physical education and exercise science text 
book.

شکل5. آزمون پرتاب با هدف اندازه گیری سرعت و دقت در اجرا

A

Bseline

Backboard

B

C

D

E
450 450

2,74

3,66 متر

4,57 متر

4,57 متر

4,57 متر

4,57 متر

4,57 متر

3,66 متر

3,66 متر

3,66 متر

3,66 متر

2,74 متر

38 سانتی متر2,74 متر

2,74 متر

2,74 متر

آزمون گیرنده
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ورزش های 
می توانـد  گروهـی 

باعث پیشرفت و تقویت 
حـس  اعتماد به نفـس، 

همکاری و همچنین تناسب 
کلـی انـدام کودکان شـود و 

بـه آن هـا کمـک می کند 
تـا بتواننـد کار بـا دیگر 
کودکان و بزرگ سـاالن را 

یاد بگیرند. اما برخی از کودکان به طور ذاتی 
ورزشکار نیستند و ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم، تنفر خود 

را از ورزش و تمرینات ورزشی اعالم کنند. پس چه باید کرد؟

چرا برخـی کـودکان ورزش های گروهی را دوسـت 
ندارند؟

الزم نیس��ت که تمامی کودکان در ورزش های تیمی ش��رکت 
نمایند، بلکه به کمک فعالیت های ورزشی مختلف و بدون شرکت در 
این گونه تیم ها نیز خواهند توانست به اندام دلخواه خود دست یابند. 
در اینجا باید کمک کنید که چرا کودک شما تمایلی به انجام ورزش 
ندارد. عالوه بر این، با توجه بیش��تر به مسئلة اخیر، قادر خواهید بود 
ک��ودک خود را در زمینه ای دیگر که بدان عالقه مند اس��ت، هدایت 

نمایید.

به  اس��ت  بهت��ر 
کودکتان بگویید که مایلید 
به همراه او به راه حل این مشکل 
بیندیش��ید که این خود، امکان ایجاد 
تغیی��ر و گرایش وی به س��مت ورزش های 
تیمی ی��ا تجربة دیگر فعالیت ه��ای جدید را 
فراه��م م��ی آورد. در زیر ب��ه  دالیلی درخصوص 
نامطلوب بودن تمرینات ورزش��ی برای کودکان 

اشاره می نماییم:

گسترش مهارت ها و توانایی های پایه
گرچه برنامه های ورزشی متعددی برای سنین قبل از مدرسه 
وجود دارد اما تا سن 6 تا 7 سالگی، کودکان نمی توانند مهارت های 
فیزیک��ی الزم را به طوری که درخور توجه باش��د، کس��ب نموده و 
توانای��ی یادگی��ری قوانین مورد نیاز برای انجام تمرینات ورزش��ی 

سازماندهی شده را به دست آورند.
در ای��ن ص��ورت، کودکانی که در یک یا چن��د ورزش خاص، 
تمرین آن چنانی نداشته اند، ممکن است به منظور انجام فعالیت های 
الزم، چ��ون ضربه زدن ب��ه یک توپ فوتبال در ح��ال چرخش یا 
توپ بیس��بالی که توسط بازیکن مقابل پرتاب شده، به مدت زمان 
معینی احتیاج داشته باشند. با این حال، تالش آن ها در این رابطه 
و رویارویی با شکست به ویژه در زمین بازی، امکان دارد وضعیتشان 

را بدتر و یا آن ها را عصبی و مأیوس نماید.

آموزشی

شیما شیروانی بروجنی، کارشناس ارشد آموزش وپرورش مالرد
فریبا شیروانی، کارشناس آموزش وپرورش بروجن

60
دورة چهاردهم/ شمـارة  3/ بهار 1393



آنچه می توان انجام داد
ابتدا با کودک خود در خانه تمرین کنید. اگر رشتة ورزشی 
او بس��کتبال، دوی آرام یا دیگر ورزش های توپی اس��ت، تفاوتی 
نمی کند، ش��ما می توانید این فرص��ت را در اختیار کودک خود 
بگذاری��د ت��ا اس��تعدادها و مهارت هایش را ش��کوفا نموده و در 
محیطی س��الم و مطمئن، به اندام دلخواه دست یابد. فرزند شما 
باید بدون توج��ه و نگرانی از وجود همتاها و همبازی هایش، هر 
چی��زی را تجربه کرده و حتی در این زمینه شکس��ت بخورد. با 
این کار، ش��ما در واق��ع می توانید در موقعی��ت زمانی عالی قرار 

گیری��د.

جنبه های رقابتی تیم ها و تمرینات ورزشی
کودکانی که معموالً نسبت به ورزش و حرکات ورزشی رغبت 
نشان نمی دهند، هنگامی که گروه ورزشی آن ها تنها به برنده شدن 
و مسابقه اهمیت می دهد، امکان دارد بسیار عصبی و متنفر گردند.

آنچه که می توان انجام داد
ابتدا باید تمامی برنامه های ورزش��ی را پیش از انتخاب یکی 
از آن ها برای کودک خود، بررس��ی و تحلی��ل نمایید. در این باره 
می ت��وان با تیم های ورزش��ی مختلف و س��ایر والدی��ن در مورد 
فلس��فة ورزش صحبت نمود. در برخی از مؤسسات و باشگاه های 
ورزشی چون YMCA هیچ گونه رقابتی میان بازیکنان به چشم 
نمی خورد. عالوه بر این، در چندین زمینه نیز، امتیازی برای آن ها 

درج نمی شود.
همین طور که بچه ها رش��د می کنن��د، می توانند به جنبه های 
رقابتی ورزش و تیم های ورزش��ی، همانند کس��ب امتیاز و توجه به 
ب��رد و باخت های صورت گرفته در ه��ر دوره، فکر نمایند. تعدادی از 
کودکان با انجام مسابقات، انگیزه به دست می آورند، در حالی که اکثراً 
تا به س��ن 11 یا 12 س��الگی نرسند، آمادگی هیچ گونه فشار سخت 
و روبه افزایش��ی را نخواهند داش��ت. به خاطر داشته باشید که حتی 
در بازی ها و تمرین��ات رقابتی نیز، جّو تیم یا گروه باید برای تمامی 

شرکت کنندگان مثبت بوده و به عنوان حامی آن ها حفظ گردد.

ترس از زمین بازی
بچه های��ی که ذات��اً از ورزش بیزارند یا کمی کم رو هس��تند، 
احتمال دارد در تیم های ورزش��ی احس��اس راحتی نکنند. بیشتر 
آن هایی که باهوش ترند، از ناامیدی والدین، شکست تیم ورزشی و 
هم تیمی های خود، احساس نگرانی می کنند. این امر به ویژه زمانی 
رخ می دهد که تیم یا گروه مورد نظر، حالت رقابتی داش��ته باشد و 
بچه ه��ا نیز هنوز در حال تقوی��ت مهارت ها و توانایی های پایه خود 

باشند.

آنچه می توان انجام داد
بیش از توان کودکان از آن ها انتظار نداشته باشید. اغلب آن ها 
ممکن نیس��ت یکی از مدال آوران المپیک یا ورزش��کاران مشهور 
شوند. اجازه دهید کودک شما درک کند که هدف، تنها سرگرمی 
و دستیابی به اندامی مناسب است، اما در صورتی که تیم ورزشی او 
مخالف این هدف باشد، شاید بهتر باشد به دنبال سرگرمی جدیدی 

برای وی بروید.

جهت گیری خاص نسبت به یک نوع ورزش
برخ��ی از کودکان نتوانس��ته اند ورزش متناس��ب خ��ود را که 
شایستگی بیشتری در انجام آن دارند، انتخاب نمایند. شاید کودکی 
که هیچ موفقیتی در ورزش بیسبال حاصل نمی کند، در ورزش های 
دیگری چون شنا، دو یا دوچرخه سواری، از استعداد و توانایی باالیی 
برخوردار باش��د. این تفکر در مورد یک نوع ورزش خاص امکان دارد 
برای بچه هایی که به فعالیت انفرادی عالقة بیشتری نشان می دهند، 

جذاب تر و خوشایند تر باشد.

آنچه می توان انجام داد
نس��بت به تمایل کودکان خود به سایر ورزش ها و 

فعالیت ها آگاه باشید. این مسئله بسیار مهم است 
که برای مثال، ش��ما تنها به ورزش بسکتبال 

تمایل داش��تید و خواهان ادامه این ورزش 
توس��ط کودکتان بودید، اما با وجود این به 
وی ای��ن ش��انس را بدهید تا بتواند رش��تة 

دلخواهش را انتخاب نماید.

دیگر موانع و مشکالت
کودکان در سنین مختلفی به بلوغ می رسند. بنابراین، 

رنج گس��ترده ای از میزان قد، وزن و توانایی های ورزش��ی در میان 
کودکان در یک گروه سنی وجود خواهد داشت. کودکی که بسیار 
بزرگ ت��ر یا کوچک تر یا ضعیف تر یا کم تحرک تر از هم گروهی های 
خود باشد، ممکن است احساس نارضایتی کند. برخی از آن ها حتی 
از آس��یب دیدن هراس دارند و نگرانند که نتوانند همپای دیگران 
باشند. برای مثال، کودکان چاق ممکن است از شرکت در تیم های 
ورزشی بیزار باشند. در عوض، افراد مبتال به آسم به ورزش هایی که 
نیاز به بازده نه چندان زیادی از انرژی دارد، مانند بیس��بال، فوتبال، 

ژیمناستیک، گلف و دو، گرایش بیشتری نشان خواهند داد.

آنچه می توان انجام داد
ابتدا باید به قدرت، توانایی ها و عالقة فرزند خود بیندیش��ید و 
س��پس ورزش یا فعالیتی را که با روحیة وی سازگاری بهتری دارد، 
برگزینید. تعدادی از بچه ها از توپ می ترس��ند. بنابراین تمایلی به 

بیش 
از توان کودکان از 

آن ها انتظار نداشته باشید. 
اغلب آن ها ممکن نیست 

یکی از مدال آوران المپیک یا 
ورزشکاران مشهور 

شوند
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بیسبال با توپ نرم یا والیبال ندارند، اما ممکن است در ورزشی چون 
شنا موفق باشند. کودکان چاق، قدرت و توان الزم برای دو را ندارند 
و به جای آن از ورزش شنا لذت می برند. یا اینکه افراد قد کوتاه اگر 
دوس��ت نداشته باشند در تیم های بسکتبال شرکت کنند، شاید به 

ژیمناستیک یا کشتی عالقه مند باشند.
در ذهن داش��ته باش��ید که برخ��ی از بچه ه��ا، فعالیت های 
ورزشی را ترجیح می دهند که به صورت تک نفره و نه تیمی انجام 
ش��وند. در کل، هدف این اس��ت که نگذاریم این بچه ها احساس 
پوچ��ی، ناامیدی، کناره گیری از تی��م، ورزش و تمرینات فیزیکی 
را ب��ه خود راه دهند. تالش کنید عالیق کودکانتان را مدنظر قرار 
دهی��د. با درک، ش��ناخت و ایجاد یک محیط ام��ن و تأثیرگذار، 
می ت��وان به پیش��رفت فرزند خود در ورزش های��ی که او انتخاب 

کرده، کمک کرد.

آغاز تمرینات
پیش از آغاز هرگونه برنامة ورزشی یا تناسب اندام، بهتر است یک 
آزمایش پزشکی توسط پزشک مربوط از کودک گرفته شود. کودکانی 
که ش��رایط پزش��کی نامشخصی داش��ته و یا از مشکالت 
بینایی، ش��نوایی یا دیگر ناراحتی ها رنج می برند، 
احتماالً ش��رکت در برخی تمرینات ورزشی 

خاص، برایشان مشکل است.

دس��ت یابی به اندام��ی ای��ده آل، بدون 
شرکت در تیم های ورزشی

حتی کودکانی که از ورزش و تمرینات 
ورزشی بیزارند، ممکن است به هنگام پیشرفت 
توانایی های خود یا انتخاب یک رشته یا تیم ورزشی 
مناس��ب، به شرکت در گروه های ورزشی عالقه مند 
گردن��د. زمانی ک��ه ورزش های تیمی، فرزند ش��ما 
را برنمی انگیزن��د، راه ه��ای زی��ادی وج��ود دارد تا 
وی بتوان��د نزدیک به 60 دقیقه یا بیش��تر در روز به 

فعالیت های ورزشی بپردازد.
تمرینات خارج از کالس و آزادانه برای کودکانی بااهمیت ترند 
که عضو هیچ تیم ورزش��ی نیس��تند. منظور از تمرین��ات آزادانه 
چیس��ت؟ تمرینات و فعالیت هایی هستند که بچه ها هنگامی که 
درگی��ر طرح ها و برنامه های خود می باش��ند، به آن ها می پردازند 
و عبارت ان��د از: پرتاب حلقه یا گلوله، دوچرخه س��واری، 

گرگم به  هوا، طناب بازی و جیغ و هورا کشیدن.
بچه ها همچنی��ن از ورزش های انفرادی یا 
س��ایر حرکات و تمرینات س��ازمان دهی شده 
که در تناس��ب اندام آن ها مؤثر می باشد، لذت 

می برند، از جمله:

شنا 
دوچرخه سواری

اسکیت
گلف

شمشیربازی
هنرهای نظامی و جنگی

بازی های نهایی بشقاب پرنده
اسب سواری

اسکیت درون برنامه ای
تنیس

پیاده روی
سرگرمی

ژیمناستیک
دو

یوگا و دیگر کالس های پرورش اندام

تأیید کودک و حمایت از وی
س��عی کنید با کودکان خود برای یافتن آنچه که مورد عالقة 
اوست، همکاری نمایید، حتی اگر کاری سخت و طاقت فرسا باشد. 
فراموش نکنید که باید روش��نفکر باشید. امکان دارد کودک شما 
به ورزش��ی گرایش یابد که در مدرسه پیشنهاد نشده است. برای 
مثال، در صورتی که دختر ش��ما دوست داشته باشد ورزش هایی 
چ��ون فوتبال پرچمی یا هاک��ی روی یخ را تجربه نماید، محلی را 
برای وی در خارج از مدرسه در نظر گیرید یا با مسئوالن مدرسه 

در زمینه تشکیل تیمی در این زمینه، صحبت نمایید.
هنگامی که فرزند ش��ما در انتخاب رش��تة ورزشی مطلوب 
خ��ود و انجام فعالیت های ورزش��ی دچار مش��کل می گردد، باید 
وی را همیاری نمایید. معموالً پیش از اینکه کودک بتواند رش��تة 
دلخ��واه خود را انتخ��اب نماید، باید چندین ب��ار تالش کند. اما 
زمان��ی که وی انتخاب��ش را انجام می دهد، باید بس��یار راضی و 
ش��ادمان خود را نشان داده و در راستای تحقق آن، بکوشید. این 
ام��ر برای فرزندتان، گامی بزرگ در جهت گس��ترش مهارت ها و 

عاداتی اس��ت که امکان دارد در طول زندگی، همراه او باش��د.

کتاب تمرینات ورزشی تناسب اندام، چاپ چهارم
چ��اپ مجدد این کتاب در تاری��خ می 2009 با دریافت مجوز 
از س��ایت www.kidshealth.org ص��ورت گرفته اس��ت. حق 
چ��اپ نیز برای مؤسس��ه نمورس 2009 محفوظ اس��ت. اطالعات 
زیر توس��ط سایت س��المت کودکان، که یکی از بزرگ ترین منابع 
اینترنتی برای دریافت مطالب مؤثر و س��ودمند در زمینة س��المت 
برای والدین، کودکان و نوجوانان به ش��مار می آید، تهیه شده است. 
به منظور آش��نایی با مقاالت و منابع بیشتر در این راستا می توانید 
 www.Teenshealth.org یا www.KidsHealth.org به س��ایت

مراجعه فرمایید.

پیش از آغاز هرگونه 
برنامة ورزشی یا تناسب 

اندام، بهتر است یک آزمایش 
پزشکی توسط پزشک مربوط 

از کودک گرفته شود
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بار دیگر سری می زنیم به کتاب های حوزة فیزیولوژی ورزشی. 
این بار کتابی که قصد معرفی آن را داریم، در مقایسه با کتاب هایی 
ک��ه ام��روزه دربارة فیزیول��وژی ورزش��ی وجود دارد، ت��ا حدودی 
ف��رق می کند. مخاطب این کت��اب، نه تنها دانش��جویان دوره های 
کارشناس��ی، بلکه مربیان شخصی، متخصصان بدن سازی و قدرت، 
مربیان آمادگی جسمانی، تکنسین های فعالیت  ورزشی، دستیاران 
فیزیوتراپی، کمک مربیان ورزشی، متخصصان ورزش های تفریحی، 

به ویژه معلمان تربیت بدنی در آموزش و پرورش، می باشند. 
ام��روزه درک کتاب هایی که دربارة فیزیولوژی ورزش��ی وجود 
دارد برای دانشجویان دورة کارشناسی مشکل است و تدریس کامل 
آن ها در یک ترم توسط استادان دانشگاه امکان پذیر نیست. در همة 
زمینه های فیزیولوژی ورزش��ی، مقاالت و کتاب های علمی نس��بتاً 
زیادی وجود دارد، اما دانش��جویان نمی توانند این مباحث علمی را 
در ورزش ب��ه کار گیرند. برای مثال، پرندة پرش ارتفاع دبیرس��تانی 
ممکن است بپرس��د: تمرینات کششی را چگونه باید انجام داد؟ یا 
مدد جویی ممکن اس��ت از مربی ش��خصی اش بپرسد، آیا می توانم 
مانند برنامة ش��ش هفته ای که دیش��ب در تلویزیون دیدم تمرین 
کنم؟  هرگونه توجیه و انتخاب گزینه در این نوع مس��ائل یا مسائل 

مشابه، با میزان تجربه های آموزشی و تمرینی ارتباط پیدا می کند. این 
کتاب به همة مسائل می پردازد تا دانشجویان درک کاملی از فیزیولوژی 
فعالیت ورزشی به دست آورند. همچنین این کتاب به چگونگی ارتباط 
بین مفاهیم و رخدادهایی که در اثر فعالیت  ورزشی به وجود می آیند،  
می پ��ردازد. در این کتاب دربارة ش��ناخت تغییرات ناش��ی از فعالیت  
ورزشی و ارتباط آن با رشته های ورزشی هم بحث می شود. موضوعات 
مورد عالقة دانش��جویان، تغذیه، بهتر شدن عملکرد ورزشی و کاهش 
وزن نیز از دیگر مباحثی اس��ت که در این کتاب گنجانده شده است. 
نویسندگان این کتاب از تجربه های خود برای بیان نمونه های کاربردی 
فیزیولوژی ورزش��ی استفاده کرده اند تا دانش��جویان با سازگاری های 
ناش��ی از فعالیت  ورزشی آشنا شوند. با وجود اینکه هدف اصلی کتاب 
واحد درسی »فیزیولوژی ورزشی« دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی 
است، اما سعی شده است برای درس های دیگر نیز قابل استفاده باشد.
ه��دف از نگارش این کتاب از قول نویس��ندگان آن، نه تنها ایجاد 
عالق��ه و تحریک دانش��جویان، بلکه آش��نا نمودن آن��ان با چگونگی 
فعالیت بدن و واکنش های آن به فعالیت نیز ورزش��ی می باش��د. قصد 
نویس��ندگان این بوده که دانشجویان را به ساز و  کارهای فیزیولوژیکی 
بدن- که اجازه می دهد سازگاری های ورزشی در دستگاه های مختلف 
رخ دهد و منجر به عملکرد خاصی شود- عالقه مند سازند. یکی دیگر از 
اهداف نویسندگان این بوده که با توجه به افزایش طرفداران رشته های 
ورزشی، دانشجویان با اصول فیزیولوژیک هنگام فعالیت ورزشی آشنا 

شوند.
محت��وای کتاب، به ویژه با توجه به رویکرد آموزش��ی آن، به کلیة 
دوستداران دانش فیزیولوژی ورزشی کمک خواهد کرد تا مواد آموزشی 
ارائه شده را به یاد آورند و به کار بندند. در آغاز هر فصل، اهداف فصل و 

اطالعات مهمی برای یادگیری دانشجویان بیان شده است. 
در ه��ر فصل کادرهای گوناگونی وجود دارد که به خواننده کمک 
می کند تا بین مطالب مطرح ش��ده و کاربرد آن در فعالیت ورزشی و 
ورزش ارتباط برقرار کند. در بخش مرور س��ریع، خالصة نکات مطرح 
شده، ارائه می شود. در کادرهای پژوهش کاربردی، به ویژه دربارة نتایج 
پژوهش و تأثیر آن در ش��رایط واقعی- که دانشجویان احتماالً در کار 
خود با آن مواجه می ش��وند - بحث می ش��ود. در کادرهای پرسش از 
دانشجویان، به سؤاالتی که معموالً از سوی بیشتر افراد مطرح می شود، 
پاس��خ داده می شود. در کادرهای دیدگاه کارشناس، عقاید دست اول 
و نگرش متخصصان - که با محتوای ارائه ش��ده در فصل ارتباط دارد 
- منعکس می شود. سرانجام در مطالعة موردی، مسائل و سؤاالتی که 
ممکن است در محیط واقعی به وجود آید و پاسخ های احتمالی به آن ها،  

 ناهید کریمی

نویسندگان: ویلیام جی کرامر، استیون جی فلک،
 مایکل آرد سچنز

مترجمان: دکتر فرهاد دریانوش، دکتر عباسعلی گائینی
 و همکاران

ناشر: انتشارات حتمی 

مــعــرفــي 
كتاب

63
دورة چهاردهم/ شمـارة  3/ بهار 1393



ارائه می شود. 
درکتاب مذکور نوآوری های علمی و روش آموزش��ی منحصر به 
فردی به دوس��تداران دانش فیزیولوژی ورزشی عرضه شده است. از 
ویژگی های برجس��تة کتاب می توان به اهداف آموزش فصل، دیدگاه 
کارشناس��ی، پرسش از دانش��جویان، پژوهش کاربردی، پرسش ها و 
مطالعات موردی در هر فصل اشاره کرد که در کنار متن اصلی کتاب، 
خوانن��دگان را با مفاهیمی کامالً تخصصی و کاربردی با حوزة بحث 

آشنا می کند.
در پایان هر فصل، فهرس��ت جامعی از مرور پرسش ها ارائه شده 
اس��ت تا خوانندگان متوجه ش��وند چه چیزی یاد گرفته اند و دانش 
خودشان را با پر کردن جای خالی پرسش های چند گزینه ای، صحیح/ 
غلط، جواب کوتاه و با بیندیش��ید ارزیابی کنند. واژه های کلیدی در 
پایان هر فصل، تعریف مهم ترین واژه های علمی است که در آن فصل 

بحث شده است. 
در کتاب فیزیولوژی ورزش��ی؛ تلفیق نظر و عمل، یک سلس��له 
منابع اضافی برای مربیان، دانشجویان و عالقه مندان به علم فیزیولوژی 

معرفی شده است که در شبکة جهانی کتاب در دسترس شماست. 
http:// thepoint. lww. com/ kraemerExphys

متن اصلی کت��اب 15 فصل دارد که در 4 بخش س��ازماندهی 
شده است. 7 فصل اول آن در قالب دو بخش 1و2 )مبانی فیزیولوژی 
ورزش و فیزیولوژی ورزشی و دستگاه های بدن( تنظیم و در جلد اول 
چاپ ش��ده است. قرار اس��ت 8 فصل دیگر هم در دو بخش تغذیه و 
محیط و تمرین ویژة تندرستی و عملکرد ترجمه و ویرایش شود و در 

جلد دوم به چاپ برسد. 
 درکتاب مذکور که توسط اهل فن این رشته ترجمه شده است، 
بر روان سازی متن از نظر نگارش فارسی پافشاری شده تا جویندگان 
دانش فیزیولوژی ورزشی بتوانند در نبود معلم نیز از کتاب بهره گیرند. 
به عالوه مربیانی که در حوزة عمل، کار مربیگری انجام می  دهند به 
راحتی می توانند با خواندن این کتاب کار خود را مؤثرتر انجام دهند. 
این مخاطبان به ویژه ارتباط تنگاتنگی با فصل های 11، 12و13 برقرار 

خواهند کرد که البته در جلد دوم آن خواهد آمد. 
مترجمان کتاب آقایان دکتر فرهاد دریانوش، دکتر عباس��علی 
گائینی می باش��ند. ویرایش ادبی آن را خانم مرجان ادیبی و ویرایش 

علمی آن را آقای دکتر گائینی به عهده داشته اند. 
کتابی که معرفی ش��د برای نخستین بار در سال جاری توسط 

انتشارات حتمی به  چاپ رسیده است. 


