
م محتـر ن  جمـا متر و  ن  گا يسـند نو جـه  تو بـل  قا

مجله رشد آموزش تربيت بدنی، مقاله هايی را می پذيرد که در زمينه تربيت بدنی و ورزش با تاکيد بر آموزش بوده و قبًال در جای ديگری چاپ نشده 
 اما صفحه فرهنگ و انديشه ی آن بسيار پر و پيمان بود و مطالب و نقدهايی به قلم افراد بسيار توانمند و مستعد می نوشت.تا بار روزنامه های فرهنگی را پربار تر و پر ثمرتر کند. درست است که برنامه ها و احترامات سيد محمد خاتمی را پوشش کامل می داد.«آينده نو» به مدير مسئولی آقای وصال - مدير مسئول روزنامه ی ايران زمان خاتمی - هم آمده بود. باشد.

به عنوان مثال در مورد معضل پرفروش ترين فيلم تاريخ سينمای ايران - فيلمی که هيچ گاه بر پرده سينما نرفت و منتسب به بازيگر سريال نرگس که هر کدام جای تامل و تفکر بسيار داشت.
با گردش مالی چهار ميليارد تومان ، مقاالت متعددی را کار کرد و به کند و کاو و واکاوی و ريشه يابی اين معضل عظيم بود.بود.

 که بسيار جالب و حاوی نکات ارزنده ای بود.

م مر مر مر ر محمحمححتـتـتـتـتتتتتتتتتت ننن ن  ااااااااااااااااـاـا جمجمجمجمجم مترتتترترترتتتت م  مم  و و  و  نن  نا گااااااااا گد گگگگگد گگگگگگگگد ييسيسـننننننن نوننننوننونن جـجـهه  وتو ببـل  ققاقا

ن نن نشششدشده ه  چچ چ چاپاپاپاپ یریریری دد د ديگيگيگيگ البالبالبالبًال ًً ً دردردردر جج ج جایایایای و و و و ققق ق هدهدهده زوززوزوزوزشش شش ش بوبوبوبو کاکاکاکيديديديد ب بر رر آمآمآمآمآم تت ت ت اابابابا زرزرزرزرزشش ش ش  و و و و و و و و ييبيبيبيتتت ت بدبدبدبدنینینینی دد د دررر ر زمزمزمزمينينينهه ه ه ترترتر ريريردد د کهککهکه ذپذپذ مم م مییی ی  م مقاقالهله ه هايايايیی ی ررارا ب بدندنی،ی، شزشزش تربربيتيت آ آ آمومو جمجمجللهله رشدشد
ششاشد.د. یمیمیمیمی - - - ه ه ه هممم م م آآمآمآمآمدهدهده بب ب بودودودود. . ب خخ خ خاتاتاتات نانانانان سمسمسئئوئوئولل ل ل روروروروززنززنزنامامههه ه ی یی ی ايايايايراراراران ن ن زممزمزم -- - - م مديديرر  لالال آ آققاقایی ووصوص م مديديرر مسئوئولیلی ونو»»» ببهبه شوشوشوششش ش ش کاکاکاململململ مم م میی یی ددادادادادادد.د.د.د.«آيآينده  اانانامههمهمهمه ه ه هاا ا و و ححاحاحترترترتراماامامااتاتات سس س سييديديد مم محمحمحمحمدد د خخاخاخاتمتمتمیی ی ی رارارارا پ پ کک ک کههه ه ببربر تتستست تستست ا ا ک ک کندند. . دردر ث ثمرمرترتر ت تر ر وو پرپر رارار پپ پرربرب گنگییی رررا ه هایای فرره ن ن نوشوشوشوشتت.ت.ت.تا بار روزوزناناممه فافافراراددد د بسبسبسيااياياررر تتوتوتوتوانانانانممنمننمندد دد و وو و مسمسمستتعتعتعدد د د میمیمی یيیيی ب به ه قلقلم م  نان بوودود و و م مطططاطالببلبلب و و ننقدقدههاها ميميم پ پ و و ی ی آنن ببسيايارر پرپر  اما صفحه فرههنگ وو انديششه

د دشاشت.ت. ماملل و تفتفکرکر بسيارار یای ت سسس سريريريريالالالال ن ن نرگرگرگرگسسس س سس ککه هرر کدکدام ج رگرگرگرگر ب ب بههه ه بابابابازيزيززيزي بسبسبسبسب م م م منتنتنت وو و و يسيسيننمنمنمااا ا نرنرنرفتفتت پپ پ پردردرده ه  ک کهه هيهيچچ چ گاگاگاه ه بربر اتارريخخ سسينمنمای اييرنان - فيليلممیمی فرفرروشش ترينين ف فييليلمم  پ پ روردد معضل بهبه عنوان مثاثال دردر م
ع ع ع عظيظيظيظيم م م م بوبوبووبود.د.دد.بود. يياياينن ن ن معمعمعضضضلضلضل ي ي يابابیی ی  کاکاکاواوی ی  و و ريرريريشهشه ک کاواو و و و و و ک کند بابا گردردشش مالیلی چهاهار ميميلللياراردد تومامان ، مقاالت متعددی راا کار کرکرد وو ببه

ن نکاکات ارزنده ای بود. لالب ب وو و ححاوی ج ج  کهکه بسيسياار

ــرم قــابل توجـــه نويسـندگان و مترجمــان محتـ
مجله ى رشد آموزش تربيت بدنى، مقاله هايى را مى پذيرد كه در زمينه ى تربيت بدنى و ورزش با تأكيد بر آموزش بوده و قبًال در جاى ديگرى چاپ نشده باشد.

* مطالب بايد يك خط در ميان و در يك روى كاغذ نوشته و در صورت امكان تايپ شود.
* شكل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها و تصاوير ضميمه بايد در حاشيه ى مطلب نيز مشخص شود.

* نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسى درست باشد و در انتخاب واژه هاى علمى و فنى دقت الزم مبذول شود.
* مقاله هاى ترجمه شده بايد با متن اصلى همخوانى داشته باشد و متن اصلى نيز ضميمه مقاله باشد.

* در متن هاى ارسالى بايد تا حد امكان از معادل فارسى واژه ها و اصطالحات استفاده شود.
* زيرنويس ها و منابع بايد كامل و شامل نام اثر، نام نويسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشار و شماره ى صفحه مورد استفاده باشد.

* مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاى رسيده مختار است.
* آراى مندرج در مقاله ها، ضرورتاً مبين نظر دفتر انتشارات كمك آموزشى نيست و مسؤوليت پاسخگويى به پرسش هاى خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.

* مشخصات فرستنده ى مقاله شامل نام و نام خانوادگى، ميزان تحصيالت، شغل، آدرس دقيق پستى و شماره ى تماس باشد.
* مجله از بازگرداندن مطالبى كه براى چاپ مناسب تشخيص داده نمى شود، معذور است.

مـدير مسـئول: محمـد ناصـری
سـردبير: دکتر عباسعـلی گائينی

مـدير داخـلی: جمشـيد رمضـانی
ـلی گائينی، هيئت تحــريريه:دکتر عباسع

 دكتر مجيد كاشف، دکتر حميد رجـبی،
 ،  دکتر هـايده صيـرفی، دكتر عليرضا رمضاني، امـيـر حسينی

دكتر جـواد آزمــون، جمشــيد رمضــانی
ويراسـتار: سريه محمد نژاد

طـراح گرافيک: علي كريمخاني
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بازی های المپيک و مسابقات جام جهانی فوتبال، دو رويداد 
بی نظير ورزشی در جهان ورزش به شمار می روند که فراتر از هر 
رويداد سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مردم دنيا را به 
سوی خود می کشند و جاذبه ی منحصر به فرد خود را دارند و 
بديل ندارند. هر دو رويداد ورزشی، در مقدمه نيز همه ی قاره ها 
انتخابی  مسابقات  و  مقدماتی  بازی های  و  کنند  می  درگير  را 
ورود به بازی های المپيک و جام جهانی فوتبال، گاهی به مراتب 
مقدمات،  است.  رويداد  اين  در خور  مسابقات  انجام  از  سخت تر 
متن و مؤخرات اين دو رويداد آن چنان جاذبه ای دارند که جدا از 
رونق بخشی به صنعت گردشگری، جشنواره های فرهنگی و هنری 
که  درمی آيند  نمايش  به  و  سازمان دهی  آن ها  کنار  در  ويژه ای 

تماشاچيان و ناظران رسانه ای و مخاطبان خاص خود را دارند.
گفته اند بيش از ۲۰ ميليارد نفر از نزديک و از طريق انواع 
رسانه های ديداری و شنيداری، افتتاحيه، اختتاميه  و دوره ی ۱۵ 
روزه ی بازی های المپيک را تماشا می کنند و فراتر از ميلياردها 
منعقد  المپيک  بازی های  حاشيه ی  در  اقتصادی  قرارداد  دالر، 
می شود. جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ آلمان نيز چيزی نزديک به 

۲۰ ميليارد بيننده داشته است.
دوره ی جام  آخرين  است که  کوتاهی  زمانی  دوره ی  اکنون 
جهانی فوتبال ۲۰۱۰ در آفريقای جنوبی را پشت سر گذاشته ايم. 
برای نخستين بار، ميزبان بازی ها، کشوری از قاره ی آفريقا شد 
که با شايستگی ـ علی رغم برخی نارسايی های قابل صرف نظر که 
را  آن  ـ  داشت  آفريقا  قاره ی  ساکنان  فرهنگ  در  ريشه  بيشتر 
شروع و به پايان رساند. بدون ترديد، قاره ی آفريقا و به ويژه کشور 
آفريقای جنوبی، افتخار ميزبانی اين بازی ها را به لطف برخورداری 
نلسون ماندال ـ کسب کرد.نفوذ معنوی  از شخصيتی جامع ـ 
و شخصيت منحصر به فرد کاريزماتيک وی، نفوذ های سياسی و 
مادی و زدوبندهای پشت پرده ی احتمالی برای واگذاری ميزبانی 
جام جهانی فوتبال به قاره ی آفريقا، برای هميشه مخفی می ماند. 
با قاطعيت نمی توان گفت، ولی می توان از پيدا و پنهان های جام 
جهانی فوتبال حدس زد که شايد تا نيم قرن آينده، نوبت مجدد 
به قاره ی آفريقا نرسد. برخی داليل احتمالی را می توان به شرح 

زير برشمرد:
۱. تسلط بارز ميزبانی تقريبًا بدون نقص کشورهای غربی ـ 
به ويژه کشورهای اروپايیـ  که صاحب فوتبال تکنيکی و تاکتيکی 
اروپايی، در جام جهانی  ميزبانی کشورهای  پيشرفته اند. آخرين 
به  را  ميزبانی  اين  آن ها  است که  بوده  آلمان  در  فوتبال ۲۰۰۶ 
آوردند.  به دست  فرانتس بکن باور  برجسته ی  لطف شخصيت 
مربی  عنوان  به  و  بازيکن (۱۹۷۴)  به عنوان  است  او موفق شده 

(۱۹۹۰)، دو جام جهانی را برای کشور آلمان به ارمغان آورد.
۲. عالقه ی وافر تماشاچيان فوتبال در آمريکای التينـ  به ويژه 
برزيل و آرژانتين ـ که به ترتيب دو اسطوره ی پايان ناپذير فوتبال 
پله و مارادونا ـ را به جامعه ی جهانی فوتبال معرفی کرده اند. 
خالقيت، هنرمندی و زيبايی بازی فوتبال اين دو، جام هايی را در 
جهان فوتبال برای کشورهايشان به ارمغان آورده است. اين دو 
در جام جهانی ۲۰۱۰ آفريقای جنوبی نيز حضور مؤثری داشتند: 
اولی با برپايی يک گالری هنری از نقاشی هايش که مورد توجه 
تماشاگران حاضر در جام جهانی گذشته و رسانه ها قرار گرفت، و 
دومی، در قالب مربی تيم ملی فوتبال آرژانتين که کلکسيونی از 

پرافتخارترين بازيکنان فوتبال جهان را هدايت و رهبری کرد.
به ويژه  ـ  آسيايی  کشورهای  در  ورزش  چشم گير  رشد   .۳
چين، کره جنوبی و ژاپن ـ که هر کدام با شايستگی انکارناپذير 
دست کم يک دوره بازی های المپيک را برگزار کرده اند و رشد 
فوتبال در هر يک از کشورهای ياد شده، از سطح فوتبال آسيا 
فراتر رفته و نتايج خوبی که ژاپن و کره ی جنوبی در جام جهانی 
۲۰۱۰ به دست آوردند، آن ها را به عنوان قدرت های نوظهوری 
با  اين دو کشور، در سال ۲۰۰۲  در فوتبال جهان معرفی کرد. 
ميزبانی مشترک و برگزاری فوق تصور جام جهانی فوتبال، برای 
نخستين بار، ميزبانی مشترک جام جهانی را بر عهده گرفتند که 

شايد چنين رخدادی در آينده نزديک امکان تکرار نيابد.
کشور  چند  هر  آسيايی،  شايسته ی  کشور  دو  اين  کنار  در 
چين به اين دوره از جام جهانی فوتبال راه نيافت، ولی ميزبانی با 
شکوه آخرين دوره ی بازی های المپيک ۲۰۰۸ پکن و کسب مقام 
اولی بازی های المپيک برای نخستين بار توسط کشور ديگری ـ 

فـوتبـالفـوتبـال  
هنـر، صنعـت يـا ورززرهنـر، صنعـت يـا ورزشششزززشش

پـــايــيــز ١٣٨٩ دوره ی يازدهم . شماره ی ١ ٢



به جز آمريکا و اتحاد جماهير شوروی (روسيه) ـ کشور چين را 
به قدرتی بالمنازع در جهان ورزش تبديل کرده است. پشتوانه ی 
اقتصاد  و  پکن   ۲۰۰۸ المپيک  بازی های  موفق  ميزبانی  قوی 
هميشگی  نامزد  به  را  چين  کشور  چشم گير،  بسيار  روبه رشد 
همه ی دوره های بازی های المپيک و جام جهانی فوتبال تبديل 

کرده است.
ورزش  صحنه ی  در  آسيايی  موفق  کشور  سه  اين  کنار  در 
جهانی و شايستگی بالمنازع آن ها برای ميزبانی موفق هر رويداد 
ـ  عربی  کشورهای  اقتصادی  قطب های  از  نمی توان  ورزشی، 
عربستان سعودی، قطر وامارات متحده عربی ـ بی تفاوت گذشت 
اجرايی  و  برنامه ريزی  مراحل  واگذاری  با  داده اند،  نشان  که 
برگزاری  در  موفق  سازمان های  به  ورزشی  مهم  رويدادهای 
رويدادهای مهم ورزشی در ساير کشورها، از ميزبانی هيچ رويداد 

ورزشی غافل نيستند.
از کشورمان نيزـ  در آسياـ  نبايد به سادگی گذشت و فوتبال 
مردمی و با پشتوانه غنی فنی و حضور در چند دوره جام جهانی 
ـ از جمله جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان ـ در کنار سابقه ی ميزبانی 
رويداد مهم بازی های آسيايی ۱۳۵۳ تهران و تک جنسيتی بودن 
جام جهانی فوتبال، زمينه های خوبی است که اميد به واگذاری 

جام جهانی فوتبال را به کشورمان زنده نگه می دارد.
بنابراين، فوتبال تبديل به ورزشی شده است که در سايه ی 
از  و  نيست  دوره ای  پويايی  اين  درمی آيد.  تکاپو  به  جهانی  آن، 
اقصا نقاط  تا چهار سال بعدی، چرخ فوتبال در  اين چهار سال 
دنيا روان و با شتاب توقف ناپذير به پيش می رود. اما جام جهانی 
فوتبال نقطه ی عطف اين سلسله رويدادهای ورزشی در فوتبال 
در هنگامه ی  نشان می دهد.  را  پويايی  اوج  به شمار می رود که 
جام جهانی فوتبال، اوج توجه رسانه ای به فوتبال، هنر و صنعت 
هميشه روبه رشد فوتبال را از مرزهای انديشه ای فراتر می برد و 
به رويدادی مردمی تبديل می کند که حتی بيشتر از بازی های 
جاذبه  همه  اين  علت  می کشاند.  خود  به  را  توجهات  المپيک، 
عشق  ورزش  اين  به  ديوانه وار  مردم  از  دسته ای  چرا،  چيست؟ 
می ورزند و ناکامی کشورشان را در جام جهانی فوتبال با اندوهی 

آن  از  نمی توانند  راحتی  به  که  می سازند  عجين  کننده  مأيوس 
فارغ شوند؟ آيا تاکنون به اين موضوع انديشيده ايد که اگر روزی 
زندگی  در  آن  فروزان  و شعله ی  تعطيل شود  در جهان  فوتبال 
فردی و اجتماعی مردم جهان روبه خاموشی گرايد، چه می شود؟ 
چه مشاغلی به تعطيلی کشيده می شوند؟ چه رونق های اقتصادی 
به بی رونقی می گرايند؟ ، بر عکس، آينده ی اين ورزش مردمی 
چيست؟ چه مرزهايی باقی مانده اند که فوتبال هنوز هم می تواند 

آن ها را درنوردد؟
خوشبختانه، با وجود سوء استفاده های سياسی از اين ورزش 
تنازعات سياسی  از  باقی است که هنوز  اميدواری  جذاب، جای 
جان به در برده است و همگان ـ صرف نظر از نژاد، رنگ، مليت 
و ... ـ به موفقيت در آن می انديشند. به راستی، در آينده، ورزش 
فوتبال تا چه حد می تواند تنازعات فرهنگی بين دول متفاوت را 
به تعادل بکشاند و از تعصبات قومی و فرهنگی بکاهد؟ علی رغم 
سادگی اين ورزش که آن را جهانی و جاودانه کرده است و مردم 
با  نژادی ـ هميشه  با هر دينی و  ـ در هر مرامی و سليقه ای و 
به فوتبال را تهديد  اين توجه  آن زندگی می کند، چه مسائلی 
بنابراين،  نيست.  ساده  پرسش ها  اين  همه ی  به  پاسخ  می کند؟ 
بالتر  سپ  با  و  پذيرفت  ويژگی هايش  همين  با  را  فوتبال  بايد 

ـ رييس FIFA ـ همراه شد که می گويد: 
 ۲۵۰ فوتبال  جهانی  فدراسيون  خانواده ی  اعضای  «تعداد 
ميليون نفر است. اين تعداد دربرگيرنده ی بازيکنان فوتبال مرد 
و  مديران  مربيگری،  کادر  مربيان،  رده های سنی،  درتمام  زن  و 
متوليان اجرايی، داوران و کمک داوران و هم چنين گروه پزشکی 
لذت  شوق،  اشخاص،  اين  تمامی  به  (فوتبال)،  ما  ورزش  است. 
روزمره ی  زندگی  از  بخشی  فوتبال  می دهد.  ارائه  را  شيفتگی  و 
آن ها شده است، به شکلی که به تفريحی مورد عالقه برای اوقات 
فراغت تبديل شده است. در حالی که عده ای فوتبال را به عنوان 
يک حرفه دنبال می کنند، برای عده ای ديگر به عنوان يک کسب 

و کار مطرح می شود.»
سردبير   
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كليدواژه ها: آفرينش، 
قرآن مجيد، فراگيري ورزش، اخالق اسالمي ـ ورزشي.

هدف از آفرينش انسان
است.  غايت  و  هدف  داراي  آفرينش  كريم،  قرآن  ديدگاه  از 
جهان آفرينش بيهوده خلق نشده و به سوي مقصد و مقصودي در 
حركت و تكاپوست: پروردگارا! جهان آفرينش را بيهوده نيافريده اي 

[عمران/ ۱۹۱].
انسان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. او بيهوده آفريده نشده 
است: «آيا گمان كرده ايد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم و شما به 
سوي ما بازگشت نمي كنيد؟» [مؤمنون/ ۱۱۵]. بنابراين به تعبير 

قرآن كريم، جهان آفرينش بيهوده آفريده نشده است.
پرتاب  و  باطل  موجودي  انسان  كه  است  اين  مهم تر  همه  از 
شده به جهان هستي نيست. مأمور به امر عظيمي است و سپس 
است،  مخلوقات  اشرف  كه  انسان  بازمي گردد.  خداوند  سوي  به 
شايستگي برترين ستايشگران و عابدان پروردگار را داراست تا از 
اين طريق به قرب ربوبي و وصل الهي نايل آيد. از اين رو، انسان 
و  وظايف  زمين،  روي  خداوند  خليفه ي  و  جانشين  عنوان  به  نيز 
اجتماعي،  و  فردي  زندگي  زمينه ي  در  خطيري  مسئوليت هاي 
تزكيه ي نفس، پااليش روح، رعايت ارزش ها و الگوهاي الهي تا مرز 

خداگونه شدن برعهده دارد.
قرآن كريم مهم ترين عواملي را كه موجب رشد و كمال انسان 
كلمه ي  برمي شمارد.  و عمل صالح  ايمان  تعقل،  و  تفكر  مي شود، 
«تفكر» ۲۱ بار و كلمه ي «تعقل» ۴۹ بار در قرآن كريم آمده است. 
بنابراين، عملكرد آدمي آينه اي از فطرت، تفكر و تعقل است و تفكر 
و تعقل اساس علم و آگاهي است. ايمان نيز محصول تفكر، تعقل و 
آگاهي به همراه كشف و شهود قلبي است. هم چنين، اعمال، كردار، 
و  فردي  خصوصيات  همه ي  و  مراودات  معامالت،  عبادت،  رفتار، 

تربيت  بدني و ورزش از
 منظر  اسـالم

طاهره طاهريان
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي واحد تهران مركز
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اجتماعي مؤمن مبني بر دستورهاي قرآن است.
انسان  تكامل  و  رشد  موانع  مهم ترين  قرآن  ديگر،  طرف  از 
دنيا  حب  خودبرتربيني،  و  تكبر  خودپرستي،  يا  نفس  هواي  را 
و بدبيني و بدگماني مي داند. انسان موجودي دو بعدي است و 
خلقتي مركب از روح و جسم دارد كه متمم و مكمل يكديگرند 
و در اين ارتباط، الجرم مراقبت و توجه به انسان نيز جايگاه و 
اهميت ويژه اي مي يابد؛ اهميتي كه در حوزه ي علوم تربيت بدني 

و ورزش نيز مصداق دارد و در اين مقاله به آن مي پردازيم.

ورزش و تربيت بدني 
قرآن كتاب آسماني، بزرگ ترين سرمشق و راه گشاي انسان 
در همه ي امور و شئون تا روز قيامت است. در اين كتاب بزرگ 
و بي نقص كه كالم خالق انسان و تمام هستي است، آياتي وجود 
دارند كه به گونه اي بر اهميت ورزش و نيرومندسازي جسم در 
كنار تقويت روح و روان داللت دارند. در اين نوشتار به برخي از 
آيات در حد وسع اشاره مي شود؛ باشد كه راه گشاي ورزشكاران، 
ورزش دوستان و ساير اقشار جامعه ي مؤمن و مسلمان ما باشد.

با مطالعه  قرآن كريم متوجه مي شويم كه هميشه در قرآن، 
قوي بودن به عنوان يك امتياز و عامل مثبت ارزيابي شده است. 
اشاره  قرآني  آيات  از  برخي  به  مطلب  اين  شدن  روشن  براي 

مي شود: 
۱. وقتي «بني اسرائيل» انتخاب طالوت را از سوي پيامبرشان 
در  وي  مي دهند،  قرار  انتقاد  مورد  رهبر،  عنوان  به  اشموئيل 
العلم  َبْسطه في  زاُده  و  اْصطفيُه عليكم  اهللا  پاسخ مي گويد: «ان 
او را بر شما برگزيده و قدرت  و الجسم» [بقره/ ۲۴۷]: خداوند 

علمي و جسمي وي را از شما افزون تر قرار داده است.
مي فرمايد:  نظامي  و  رزمي  بنيه  تقويت  لزوم  درباره ي   .۲
آن ها  برابر  در   :[۶۰ [انفال/  قوه»  من  مااستطعتم  لهم  «واعدوا 

[دشمنان] آن چه توانايي داريد، از نيرو آماده سازيد.
بيان  را  (ع)  موسي  حضرت  سرگذشت  قرآن  وقتي   .۳
مي فرمايد، او را مردي نيرومند و قوي معرفي مي كند. در يك جا 
مي فرمايد: «فوكزه موسي فقضي عليه» [قصص/ ۱۵]: موسي تنها 

يك مشت به آن مرد زد و او درگذشت.
۴. هنگامي كه حضرت هود (ع) مي خواهد يكي از نعمت هاي 
الخلق  في  «وزادكم  مي فرمايد:  برشمارد،  را  خود  قوم  بر  خدا 

بصطئ» [اعراف/ ۶۹]: و به چشم شما فزوني داد.
۵. خداوند متعال در آيات متعدد، خود را «قوي» مي نامد. در 

اين جا به بعضي از اين آيات اشاره مي شود:
é «عّلمه شديُد الُقوي ذومرئ فاستوي» [نجم/ ۵-۶]

تعليم  را  {پيامبر}  او  دارد،  عظيمي  قدرت  كه  كسي  آن  خدا، 
هر  بر  سلطه  و  فوق العاده  توانايي  كه  كسي  همان  است،  داده 

چيز دارد.
é «ان القوَئ هللا جميعًا» [بقره/ ۱۶۵]: تمامي قدرت و توانايي از 

آن خداوند است.
و قدرت  اراده  باهللا» [كهف/ ۳۹]: جز  اال  قوئ  و ال  é «ال حول 

خدا، قوه اي نيست.
é «ان اهللا هو الرزاق ذوالقوئ المتين» [ذاريات/ ۵۸]: همانا روزي 
بخشنده تنها خداست كه صاحب قوت و اقتداري سخت استوار 

است.
تو  پروردگار  همانا   :[۶۶ [هود/  العزيز»  القوي  هو  ربك  «ان   é

مقتدر و پيروزمند است.
اگر قوي بودن صفت خوبي نبود، هرگز خداوند، خود را به 

آن متصف نمي فرمود.
در ادامه به برخي فرمايش هاي حضرت پيامبر اكرم (ص) نيز 

در اين زمينه اشاره مي كنيم: 
كه  مؤمني  از  است  بهتر  باشد،  نيرومند  و  قوي  كه  مؤمني   é

ضعيف باشد.
é خداوند بنده ي قوي خود را دوست دارد.

é بدن تو بر تو حقي دارد.
é تفريح و بازي كنيد، زيرا دوست ندارم كه در بدن شما هيچ 

خشونتي ديده شود.
é به فرزندان خود تيراندازي و شنا بياموزيد.

é خوش بخت و سعادتمند آن انسان با ايماني است كه درامدش 
براي معاش او كافي و قواي بدنش نيرومند باشد.

و  ورزش  شده،  اشاره  قرائن  و  احاديث  آيات،  به  توجه  با 
تربيت بدني در اسالم تنها وسيله اي براي تزكيه، تربيت و سير 

الي اهللا است.
امروزه ورزش به عنوان يك پديده مهم اجتماعي در تمامي 
جوامع پيشرفته مطرح است. آيين مقدس اسالم نيز تربيت بدني 
در  انسان  اسالم،  ديدگاه  از  است.  داشته  نظر  در  اعم  به طور  را 
پيمودن راه كمال و تقرب، همواره با سه امر مرتبط به يكديگر 
يعني فرد، جامعه و عالم هستي سروكار دارد. انسان خود نيز از 

پيامبر اكرم (ص): 
مؤمني كه قوي و نيرومند باشد، بهتر 

است از مؤمني كه ضعيف باشد

سالمت جسماني حتي براي زندگي عالمانه 
و عابدانه، الزم است. سالمتي بدن، حركت 
و بازي، پيش نيازي براي حفظ وحدت بين 

اجزا و كل آدمي تلقي مي شود
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سه بعد جسماني، عقالني و نفساني تشكيل شده است.
اسالم مكتبي است كه مخصوص يك يا چند زاويه از زندگي 
انسان نيست، بلكه براي تمام وجود در طول حيات برنامه دارد. 
كساني كه معتقدند اسالم مخصوص آخرت است و به دنيا كاري 
روح  تقويت  و  پرورش  به  معطوف  برنامه هايش  تمامي  يا  ندارد، 
است و جسم را در ضعف و نقصان مي خواهد تا روح قوي گردد، 

نيازمند مطالعه ي بيشتر و بازنگري در آموزه هاي ديني هستند.
و  شده اند  تلفيق  يكديگر  با  روح  و  اسالم، جسم  مكتب  در 
فكر و روح سالم را در بدن و جسم سالم مي توان يافت. در اسالم 
ساير  از  بيشتر  آن،  اهداف  و  شكل  به  توجه  با  بدني  تربيت  به 
جنبه هاي حركت اهميت داده شده است. بايد توجه داشت كه 
در اين ديدگاه، ضعف مقدمه استضعاف است و اصوًال تا فرد يا 
زبون  و  اسير  و  نمي شود  استضعاف  نباشد، گرفتار  ملتي ضعيف 
نمي گردد. مورد ديگر اهميت تربيت بدني، تقويت و پرورش بدن 

براي مقابله با سختي ها و شدائد است.
و  آب  از  كه  بياباني  «درختان  مي فرمايد:  متقيان  موالي 
جويبار  سرسبز  درختان  و  محكم تر  چوبي  محروم اند،  رطوبت 
پوستي لطيف و نازك تر دارند و گياهاني كه در بيابان روييده اند، 
[نهج البالغه،  مي شوند»  خاموش  ديرتر  و  دارند  قوي  شعله اي 

نامه ي ۴۵].
و رشد  زندگي  در سختي  انساني كه  فرمايش ها،  اين  طبق 

مي كند، در مقابل ناماليمات استوارتر است.
مسئله ي ديگر در اين زمينه، تأثير متقابل جسم و روان بر 
معنوي،  ارزش هاي  ايجاد  به  جسم  كمك  و  يكديگر 
بودن  جهت دار  و  نفس  تزكيه ي  و  تهذيب 
حقيقي  ملموس،  نماد  است.  تربيت بدني 
حضرت  هدف،  اين  تحقيق  واقعي  و 
جسماني  قدرت  كه  است  (ع)  علي 
به  تقرب  براي  وسيله اي  فقط،  را 
در  ايشان  مي دهد.  قرار  خداوند 
كه  «هنگامي  مي فرمايد:  باره  اين 
شو  خدا  طاعت  بر  مي شوي،  قوي 
از  مي شوي،  ضعيف  كه  هنگامي  و 

معصيت خدا ضعيف شو.»
بن  َعمرو  وقتي  كه  اوست  هم 
زمين  بر  را  عرب  نامي  پهلوان  عبدود 
عمرو  چون  دارد،  را  هالكتش  قصد  و  مي زند 

او  از سينه ي  مي اندازد، حضرت  دهان  آب  او  مبارك  بر صورت 
برمي خيزد و لحظاتي را به تأمل و قدم زدن مي پردازد، تا مبادا 
در اين قتل اميال شخصي و هواهاي نفساني، با انگيزه ي جهاد، 

شريك شوند [نهج البالغه، حكمت ۳۷۵].
ورزش هاي  درباره ي  صريح  نظر  اظهار  با  اسالم  مبين  دين 
زمان خود، پرداختن به آن ها را توصيه كرده است. در احاديث 
در  و  مي كردند  اسب دواني  (ص)  پيامبر  كه حضرت  است  آمده 
مسابقه اسب دواني براي برنده چند مثقال نقره به عنوان جايزه 

مقرر مي فرمودند [وسايل الشيعه، جلد ۱۳: ۳۴۶].
روايتي ديگر حاكي است كه ايشان فرمودند به فرزندان خود 
شنا و تيراندازي بياموزيد [نهج البالغه، شماره ۱۹۵۴]. درحديثي 
ديگر اسب سواري و تيراندازي را از سرگرمي هاي حق مؤمن به 
شمار آورده است. هم چنين فرموده اند كه بهترين سرگرمي مؤمن 

شناست.
و  اسب دواني  مانند  ورزش هايي  فراگيري  بر  اسالم  تأكيد 
تيراندازي، به حدي است كه حتي شرط بندي را در مورد آن ها 
است  شده  روايت  (ع)  صادق  حضرت  از  مي داند.  اشكال  بدون 
كه: «فرشتگان از محلي كه در آن قمار واقع شود متنفر بوده و 
صاحبان اين عمل را لعن و نفرين مي كنند؛ مگر آن كه شرط بندي 
چنان كه  باشد.  تيراندازي  يا  شتر  يا  اسب  دواندن  واسطه ي  به 
پيامبر گرامي (ص) نيز با اسامه بن زيد در مسابقه ي تيراندازي 

شركت فرمود.

اسالم و ورزش هاي مدرن 
رايج  رنسانس  از  پس  كه  امروز  دنياي  مدرن  ورزش هاي 
شده اند، بيش از ۲۰۰ سال عمر ندارند. اين گونه ورزش ها با شكل 
و محتواي امروزي در صدر اسالم وجود نداشتند و طبيعتًا در آن 
زمان اظهارنظري هم راجع به آن ها نشده است. اين مهم نيست 
كه پديده اي در صدر اسالم وجود داشته و راجع به آن اظهارنظر 
شده است يا خير؛ مهم هدف و جهت حركت پديده است كه به 

كدام سو مي رود و چه اهدافي را تعقيب مي كند.
مسئله  ورزش  شكل  و  نوع  اسالم،  رهايي بخش  آيين  در 
اسالم  در  است.  مهم  ورزش  جهت گيري  و  هدف  بلكه  نيست، 
ورزش هم مثل هر چيز بايد به سوي پروردگار باشد و اگر چنين 
نيرومند  و  مقتدر  نسلي  پرورش  هدف،  كه  اكنون  رواست.  شد، 
براي دفاع از آرمان هاي اسالم و مسلمين است، چه تفاوت دارد 
كه اين هدف از طريق شنا و سواركاري تحقق پذيرد يا از طريق 

امروز،  دنياي  در 
قهرماني،  ابعاد  در  ورزش 

همگاني، پرورشي و حرفه اي 
نياز  نيز  اخالقيات جديد  به 
زمينه ي  آن  براساس  تا  دارد، 
سنجش و ارزيابي رفتارهاي 
ورزشي فراهم آيد
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به  ورزش،  از جمله  پديده اي  هر  آن.  امثال  و  بسكتبال  فوتبال، 
خودي خود فاقد ارزش است و نيت، هدف و جهت حركت پديده 

است كه به آن ارزش مي دهد يا آن را ضد ارزش مي كند.

اهميت توسعه و رشد تربيت بندي از منظر اسالم
شكل  عالي ترين  در  كه  خداست  آفريده ي  بهترين  انسان 
رفتن  بين  از  است.  شده  خلق  اجزاي  بين  هماهنگي  و  وحدت 
مي كند،  زايل  را  هماهنگي  و  وحدت  اين  جسماني،  سالمت 
همان طور كه دور شدن از معنويت و اخالق مي تواند آدمي را از 
گوهر خود دور سازد. سالمت جسماني حتي براي زندگي عالمانه 
بازي، پيش نيازي  و عابدانه، الزم است. سالمتي بدن، حركت و 

براي حفظ وحدت بين اجزا و كل آدمي تلقي مي شود.
تربيت بدني و تأمين سالمتي براي اهداف دنيوي و اخروي، 
حق طبيعي افراد است و بهره مندي از اين نوع تربيت، به منزله ي 
يك شيوه ي زندگي به منظور پرورش جزئي از كل وجود آدمي 
و بخشي از تجربه هاي شادي بخش و لذت آور است و با پرورش 
اهداف  تحقق  با  حقيقت  در  نيست.  مغاير  ابعاد  ساير  هماهنگ 
در  خدا»  ـ  «انسان  رابطه ي  حفظ  به  اعتقاد  با  و  تربيت بدني 
زندگي، توسعه ي اين اهداف در مسير كمال واقعي و قرب الهي 

قرار مي گيرد.
در حال حاضر دانش تربيت بدني با انبوهي از دستاوردهاي 
علمي و اختصاصي روبه رو شده است. يافته هاي روز افزون دانش 
فيزيولوژي  (نظير  دانش  اين  مختلف  حيطه هاي  در  تربيت بدني 
روان شناسي  ورزش،  جامعه شناسي  ورزش،  مكانيك  ورزش، 
خاصي  علمي  و  تخصصي  رشته هاي  به  را  علم  اين  و...)  ورزش 

تبديل نموده است.

نبايد فراموش شود، تأكيد قرآن كريم بر رشد و  آن چه كه 
توسعه ي مطالعات علمي و تحقيق در رشته ها و مباني مختلف 
است، آن جا كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «هرگز از چيزي 

كه بدان علم نداري، پيروي مكن» [سوره اسراء، آيه ۳۶].

اشاعه ي اخالق اسالمي ـ ورزشي
در دنياي امروز، ورزش در ابعاد قهرماني، همگاني، پرورشي و 
حرفه اي به اخالقيات جديد نيز نياز دارد، تا براساس آن زمينه ي 
به  متعهدبودن  آيد.  فراهم  ورزشي  رفتارهاي  ارزيابي  و  سنجش 
اصول ورزشكاري، يا به عبارتي پهلواني و دالوري، در تربيت بدني 
و ورزش جهان، موضوعي پذيرفته شده است. مبارزه ي صادقانه،  
قبل  ماه هاي  در  خالف  اعمال  نداشتن  ورزشكاران،  سوگند 
و  تنديس ها  نصب  و  قهرمان  بودن  سرمشق  و  الگو  مسابقه،  از 
كشورهاي  از  بسياري  ورزشي  ميادين  در  قهرماني  يادبودهاي 
جهان و غيرمسلمانان، نشان از عالقه مندي و احترام به جايگاه 

ورزشكاران است.
اكنون در جنبش المپيك نيز، رقابت هاي صلح آميز، مخالفت 
شديد با دوپينگ و پرهيز از سوءاستفاده هاي سياسي و اقتصادي 
قهرمان ساالري،  هم چون  موضوعاتي  بنابراين  است.  توجه  مورد 
صرف هزينه هاي گزاف براي قهرماني يك تيم ورزشي، استخدام 
زودگذر،  موفقيت هاي  كسب  براي  خارجي  قيمت  گران   مربيان 
تشريفات گسترده و اسراف و تبذير براي انجام رويدادهاي ورزشي، 
جاي تأمل و بازبيني دارد؛ زيرا انعكاس بديهي و طبيعي اين گونه 
امور، محروم ماندن توده ي مردم و به ويژه كودكان و نوجوانان را 
ابتدايي ترين امكانات ورزشي، تربيت بدني و تفريحي سالم به  از 

دنبال دارد.
بسياري از مشكالت موجود در دنياي ورزش، به ويژه دوپينگ 
برخي خشونت ها و وحشيگري ها در ورزش حرفه اي و گاهي  و 
ورزش قهرماني، فرسايش اخالقيات را در حوزه ي تربيت بدني و 
ورزش يادآور مي شود و ما را بر آن مي دارد تا با حفظ و تنظيم 
براي رويكرد نظام مند  اصول و هنجاري هاي اخالقي ـ اسالمي، 
آموزش وپرورش اخالقيات، بيش از پيش بينديشيم، زيرا اعمال 
ـ  اجتماعي  نظام  كلي  و  عمومي  اخالق  به  ورزشكاران،  رفتار  و 

فرهنگي جامعه وابسته است.

منابع
۱. صبوري، حسين، ورزش در اسالم.

۲. قنبري پاكي، عباس، تربيت بدني از ديدگاه انديشمندان اسالم.
۳. نيرو و نشاط. دفتر هشتم. اداره ي كل تربيت بدني وزارت آموزش وپرورش.

۴. آذرماني، احمد. اصول و مباني تربيت بدني و ورزش.
۵. نيرو و نشاط. دفتر سوم.

۶. نصري، عبداهللا، انسان كامل از ديدگاه مكتب.
۷. رمضاني نژاد، رحيم. اصول و مباني تربيت بدني و ورزش.

۸. بهشتي، احمد. مباني تربيت بدني در اسالم.

از ديدگاه اسالم، انسان در پيمودن راه 
كمال و تقرب، همواره با سه امر مرتبط به 
يكديگر يعني فرد، جامعه و عالم هستي 
سروكار دارد. انسان خود نيز از سه بعد 
جسماني، عقالني و نفساني تشكيل شده 

است

در آيين رهايي بخش اسالم، نوع و شكل 
ورزش مسئله نيست، بلكه هدف و 

جهت گيري ورزش مهم است
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درآمــد
دنيای امروز يعنی دنيای ارتباطات و رسانه؛ دنيايی که در آن فرماندهی رفتارها و مغز در دست ابرقدرتی به نام رسانه است. در جامعه ی 
مدرن و الکترونيکی، رسانه برای تو تصميم می گيرد که چگونه فکر کنی، چگونه رفتار کنی، چگونه حرف بزنی و حتی چگونه زندگی 
کنی. اين نفوذ را در هر جا می توانی ببينی و احساس کنی. شايد ورزش يکی از ملموس ترين مثال هايی باشد که بتوان در اين زمينه 

مطرح کرد.
تا به حال با خود فکر کرده ايد که چرا امروزه ورزش غالب، فوتبال است؟ و يا چرا بايد از بين تيم های مختلف ورزشی، فقط حرف از 
چند تيم باشد و مسابقات آن ها مورد توجه بيش تری قرار گيرد؟ اگر رسانه هايی چون: مطبوعات، راديو، تلويزيون و اينترنت نبودند، 

ذائقه ی ورزشی شما چگونه بود و به چه ورزشی بيش تر عالقه داشتيد؟
امپراتوری رسانه، پديده ای است که خيلی ها ازجمله «ويلبر شرام» آن را پيش بينی کرده بودند. اين نظريه پرداز معروف در مقاله ی 
معروفش با نام «زمان بلند» گفته بود: از وقتی انسان ياد گرفت حرف بزند، تا زمانی که حرف هايش را چاپ کرد، در حدود ۵۰ هزار 
سال، از چاپ تا کشف نخستين امواج راديويی، ۵ هزار سال و از تبديل امواج راديويی به تلويزيون ۵۰۰ سال طول کشيد و درنهايت 
کار به جايی کشيد که تحوالت ارتباطی ما به ۵۰ سال، پنج سال، پنج ماه و... رسيد. اين روزها هم، شايد تحوالت ارتباطی در زمينه ی 
تلويزيون، اينترنت و تلفن همراه در کمتر از اين زمان ها به وجود بيايد. اين تغيير و تحوالت ارتباطی، به قدری سريع پيش می روند که 

مدام بايد منتظر تغيير و تحوالت جديدی در زمينه ی تجربياتی باشيم که از طريق رسانه ها کسب کرده ايم.

گزارش :جمشيد رمضاني

جامـعه شــناسی   ورزش
 و رســـانه های گــروهـی

گزارش نشست تخصصی انجمن علمی جامعه شناسی 
ورزش ايران، با همکاری اداره ی کل تربيت بدنی

 وزارت آموزش و پرورش٭
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رسانه يک عامل است نه ابزار صرف!
ورزش، به عنوان بازتاب نظام اجتماعی، هميشه به صورت عجيبی 
با رسانه پيوند خورده است. شايد بتوان گفت که رسانه و ورزش 
دو يار جدانشدنی هستند. دکتر سيد مهدی آقاپور، استاديار 
ورزش  جامعه شناسی  علمی  انجمن  رييس  و  تهران  دانشگاه 
که  گروهی»  رسانه های  و  ورزش  تخصصی  «نشست  در  ايران، 
در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن 
نادريان  مسعود  دکتر  ورزشی»  «جامعه شناسی  کتاب  معرفی 
جهرمی، عضو هيئت علمی دانشگاه اصفهان که مباحث مبسوط 
دارد، رسانه ی  و رسانه های گروهی  و جذابی درخصوص ورزش 

امروزی را به عنوان يک عامل و نه يک ابزار تعريف کرد.
وی گفت: «رسانه ی امروزی بيش تر از اين که در خدمت ورزش 
باشد، به تعيين کننده ی شاخص های ورزشی و نوع ورزش مطرح 
نظريه ی  براساس  وی  گفته ی  به  است.»  شده  تبديل  جامعه 
جامعه ی  و  انسان  يک  امروزی،  جامعه ی  و  انسان  «رايزمن» 
«ديگر راهبر» است که منظور از «ديگری» همان رسانه است؛ 
اجرای  نوع  و  رقابت ها  چگونگی  بر  رسانه ها  حتی  نحوی که  به 
کار  اين  و  می گذارند  تأثير  هم  ورزشکاران  حرکتی  مهارت های 
انجام  تماشاگران  و  ورزشکاران  و  مربيان  ذائقه ی  تغيير  با  هم 

می شود.
رسانه،  در  «ورزش  گفت:  ورزش  و  رسانه  ارتباط  به  راجع  وی 
برنامه های  يک سوم  تقريبًا  ما،  جامعه ی  در  دارد.  مهمی  جايگاه 
وجود  ورزشی  روزنامه ی   ۲۵ حدود  و  است  ورزشی  تلويزيونی، 
مقدور  رسانه ای  همکاری  بدون  ورزشی،  توسعه ی  پس  دارد. 
نيست. رسانه ها به عنوان يک عامل مهم و فرهنگ ساز ورزشی، با 
دستگاه های اصلی متولی ورزش و تربيت بدنی در جامعه، هم تراز و 
هم سنگ می باشد و موظف است به برنامه ها و راهبردهای ورزشی 
مصوب در جمهوری اسالمی توجه کند و در انعکاس مسابقات، 
گزارش ها، اخبار و رويدادهای ورزشی اولويت ها را کامًال در نظر 

داشته باشد.
به عنوان مثال: انعکاس دفاعيه و نتايج يک پايان نامه ی دکترای 
فوتبال  مسابقه ی  يک  گزارش  يا  خبر  از  مهم تر  خيلی  ورزشی، 
داخلی يا خارجی است. يا اين که اولويت پرداختن به ورزش های 
ملی، دانش آموزی، رشته های ورزشی مادر و پايه مثل: شنا، دو 
از ورزش های تهاجمی و رقابتی مثل:  و ميدانی و ژيمناستيک، 
فوتبال، بسکتبال و ورزش های رزمی بسيار بيش تر است. عالوه 
بر اين نقد و ارزيابی عملکردها، برنامه ها، مديريت ها و فرايندهای 
ورزشی، با دعوت از استادان و کارشناسان خبره، به صورت نقادانه 
اما صميمانه، بايد با رويکرد آسيب شناسی چالش ها، برای ارتقای 

جريانات و سيستم های ورزشی از طريق رسانه منعکس شود.»

ــل ورزش  ــای بی بدي ــانه ها و قابليت ه رس
تربيتی

دکتر بهمنی، استاد مرکز تربيت معلم شهيد چمران و مديرکل 
تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش، نيز رسانه ها را به يک مامای 
می خواهد  را  موجودی  چه  می داند  خوب  که  کرد  تعبير  قابل، 

خلق کند و رفتارها و عکس العمل هايش را رقم زند. وی هم چنين 
برعهده  به نقشی که در قديم پدرساالرها  را  امروزی  رسانه های 
می کند  مجبور  را  شما  «رسانه  گفت:  و  کرد  تشبيه  داشتند، 

آن طوری که خودش دلش می خواهد فکر کنيد.»
در  برون زا  ورزشی  توسعه ی  با  را  درون زا  ورزشی  توسعه ی  وی 
جامعه ی ايران مقايسه کرد و ضمن برشمردن ويژگی های هريک، 
قرار  را اصل  توسعه ی درون زا  از رسانه های گروهی خواست که 
زيرا  بيش تر مطرح کنند،  را  و دانش آموزی  پايه  و ورزش  دهند 
و  نيز در گرو رشد  قهرمانی  تندرستی عمومی، ورزش  بر  عالوه 
توسعه ی ورزش دانش آموزی است. وی گفت: «ورزش تربيتی و 
تربيت بدنی در مدارس، کارکردهای مختلف تربيتی، اجتماعی و 
روانی و جسمانی دارد که از جمله می توان به نقش آن در زمينه ی 
تندرستی،  هنجارپذيری،  و  شدن  اجتماعی  تحصيلی،  پيشرفت 
شادابی و سالمت روان، رفع مشکالت مربوط به ساختار قامتی 
و اختالالت حرکتی و هم چنين قابليت بی رقيب آن برای کاهش 
آسيب های اجتماعی و زدودن چهره ی کريه اعتياد و بزهکاری در 
بين کودکان و نوجوانان و جوانان عزيز اين مرزوبوم اشاره کرد. لذا 
مسئولين محترم ورزشی و غيرورزشی و به ويژه رسانه ای، بايد به 
اين ظرفيت ها و قابليت های بی بديل و تربيتی و اجتماعی بسيار 
بيش تر از ورزش قهرمانی و يا بودجه ها و اعتبارات ورزشی توجه 

و فرهنگ سازی کنند.»

رسانه های ورزشی و ورزش های رسانه ای
هيئت  عضو  قاسمی  حميد  دکتر  نشست،  اين  سخنران  ديگر 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی و معاون فرهنگی سازمان تربيت بدنی، 
ضمن برشمردن توسعه ی ورزشی و توسعه ی رسانه ای در دنيای 
پيشرفته ی امروز، ورزش را به رسانه بسيار وابسته دانست و گفت: 
با  جامعه ای،  هر  در  تربيت بدنی  و  ورزش  توسعه ی  و  «پيشرفت 
مستقيم  به طور  گروهی  رسانه های  همکاری  ميزان  و  چگونگی 
هم  امروزه،  که  است  شده  باعث  وابستگی  اين  و  دارد  ارتباط 

رسانه های ورزشی داشته باشيم و هم ورزش های رسانه ای.»
ورزشی  رشته های  از  «بسياری  کرد:  خاطرنشان  هم چنين  وی 
اقتصادی و  از جاذبه ها و ظرفيت های  نبودن  به خاطر برخوردار 
اجتماعی، توانايی تبديل شدن به ورزش رسانه ای را ندارند و اين 
در حالی است که برخی ديگر مثل «اسکواش» چنين توانايی را 
دارند و با جذاب تر کردن محيط ورزشی و بسياری عوامل بصری 
کنند.»  تبديل  رسانه ای  ورزش  به يک  را  توانسته اند خود  ديگر 
وی افزود: «تمرکز رسانه های امروزی بيش تر بر جنبه ی مسابقات 
سراسری و قهرمانی و حرفه ای است، درحالی که افراد علمی سعی 
دارند دامنه ی اين تمرکز را به کارکردها و سطوح ديگر ورزش، 
يعنی تربيت بدنی و بازی های غريزی و بازی های بومی و محلی 

که بسيار مورد غفلت واقع شده اند، گسترش دهند.»

محيط غيرواقعی، عکس العمل واقعی
دنيای امروز، دنيايی است که حضور در همه ی محيط ها را برای 
همه ی افراد غيرممکن کرده است، اما رسانه ها توانستند اين نقش 

ش را رقم زند. وی هم چنين 
برعهده  الرها 

دادن  پوشش  وظيفه ی  رسانه  بهمنی:  دکتر 
چهار مؤلفه ی اصلی ورزش يعنی ورزش تربيتی، 
تفريحی، ورزش قهرمانی و  و  ورزش همگانی 

ورزش حرفه ای را برعهده دارد. 
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دوست  که  جايی  هر  به  را  وی  و  کنند  بازی  انسان  برای  را 
استاد  عليرضا دهقان،  دکتر  گفته ی  به  ببرند.  باشد،  داشته 
علوم ارتباطات دانشگاه تهران و يکی از سخنرانان اين نشست، 
اين  رسانه ها به صورت عمدی و غيرعمدی تحريف هايی را در 
محيط ها ايجاد می کنند و يک «شبه محيط» را به بيننده ی خود 
ارائه می دهند. اين درحالی است که بيننده، عکس العملی کامًال 
واقعی را نسبت به اين محيط غيرواقعی از خود بروز می دهد. 
اين اتفاق می تواند در نحوه ی گزارش کردن يک مسابقه و نوع 
داوری آن رخ دهد و باعث شود بيننده، مسابقه و داوری را از 
زاويه ی ديد گزارشگر ببيند و در مورد آن عکس العمل هايی را 

از خود نشان دهد.
رسانه ها  که،  است  آن  از  حاکی  تحقيقات  وی،  گفته ی  به 
سوگيری دارند و هدف های اصيل، منطقی، مردمی و فرهنگی 
را در رسانه ها به اندازه ی کافی نمی بينيم. دکتر دهقان پرداختن 
بيش از اندازه به فوتبال قهرمانی و يا ورزش مردان را دليلی 
در  عملی  راهکارهای  بهترين  از  يکی  و  برشمرد  مدعا  اين  بر 
در  ورزشی  ارتباطات  رشته ی  راه اندازی  را،  حالت  اين  بهبود 

دانشگاه ها دانست.

هرم ورزشی معکوس
تربيتی،  ورزش  که شامل  دارد  اصلی  مؤلفه ی  ورزش، چهار 
ورزش همگانی و تفريحی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه ای 
با  هرم،  يک  درون  را  مؤلفه  چهار  اين  بهمنی  دکتر  است. 
پرورش  و  آموزش  سازمان  آن  متولی  که  تربيتی،  قاعده ی 
ترسيم  می شود،  شامل  را  افراد  تعداد  بيش ترين  و  است 
همگانی  ورزش  ترتيب،  به  بعدی  مراحل  «در  گفت:   و  کرد 
و تفريحی، ورزش قهرمانی و در رأس هرم، ورزش حرفه ای 
که هدف آن مدال آوری و درآمدزايی است، قرار گرفته اند.» 
پوشش  وظيفه ی  «رسانه،  گفت:  سخنانش  تکميل  در  وی 
در  اما  دارد،  برعهده  را  مؤلفه  چهار  اين  رويدادهای  دادن 
هرم  اين  کنار  در  معکوس  ورزشی  هرم  يک  ما،  جامعه ی 
تشکيل شده است، به طوری که بيش ترين توجه آن به رأس 
هرم، يعنی ورزش حرفه ای است که کمترين تعداد افراد را 
به  آن  توجه  کمترين  و  می شود  شامل  ورزش  جامعه ی  در 

بخش ورزش تربيتی است.»
وظيفه ی  «مهم ترين  است:  معتقد  نيز  قاسمی  دکتر 
افزايش آگاهی  انگيزه و اشتياق و  ايجاد  رسانه های گروهی، 
مردم  بين  در  تربيت بدنی  و  ورزش  حوزه ی  در  شناخت  و 
و  جذاب  شيوه های  و  روش ها  با  بايد  که  است  جامعه  و 
خالق،  افراد  تربيت  با  نيز  کار  اين  پذيرد.  صورت  رسانه ای 
متخصص و عالقه مند به کار و فعاليت در رسانه های ورزشی 
امکان پذير است، تا به اين وسيله رسانه های گروهی بتوانند 
به نقش و وظايف خطير خود در راستای توسعه و پيشرفت 
صحيح ورزش و تربيت بدنی و افزايش آگاهی های ورزشی در 

نمايند.» اثربخش عمل  و  به خوبی  جامعه، 

ورزش دانش آموزی و غفلت رسانه ای
به ورزش  ايران  به خصوص  آيا می دانيد، توجه رسانه ای در دنيا و 
دانش آموزی، با ۱۴ ميليون عضو بسيار پايين است؟ البته اگر شما 
ورزشی  برنامه های  پروپا قرص  بيننده ی  يا  و  ورزشی  روزنامه خوان 
تلويزيون باشيد، حتمًا به اين نتيجه رسيده ايد و ديگر نيازی به ارائه ی 

اعداد و ارقام و تحقيقات آماری در اين زمينه نيست!
نه تنها رسانه ها، بلکه بودجه های دولتی نيز نتوانسته اند، اين غفلت را 
از بين ببرند و درحالی که بودجه ی ورزش کشور نزديک به ۳ هزار 
ميليارد تومان است، سهم ورزش دانش آموزی تنها ۲۰ ميليارد تومان 
و درنتيجه سرانه ی ورزش دانش آموزی ۵۰۰ تومان است! سرانه ی 

فضای ورزشی اين بخش نيز، تنها ۳۱ سانتی متر است.
دکتر آقاپور ضمن مطرح کردن سرانه ی بودجه و فضای ورزش، 
و  ورزش  زمينه ی  در  تحقيقاتی  مطالعه ی   ۱۲ نتايج  ارائه ی  با 
رسانه های گروهی، توجه عملی به نتايج اين تحقيقات را توسط 
متوليان رسانه ای و مطبوعاتی جامعه و سردبيران و نويسندگان 
محترم روزنامه های ورزشی، برای ارتقا و تقويت ساختار ورزش 

کشور خواستار شد.
زمينه ی  در  رسانه ها  عملکرد  از  گاليه  با  نيز  بهمنی  دکتر 
ورزش دانش آموزی گفت: «در رسانه ها نيز بحث رضايتمندی و 
سودآوری مطرح است، اين وضعيت باعث شده است رسانه ها با 
ذائقه شناسی در مسير تغييرات رفتاری، ورزش دانش آموزی را در 
راستای ورزش قهرمانی، برای کسب درآمد و شهرت تعريف کنند 
و نه در حيطه ی تربيتی ورزش دانش آموزی و کسب تندرستی، 
يادگيری مهارت های ورزی، کسب روحيه ی شادابی، دوست يابی 

و پيشرفت تحصيلی.»
وی محور اصلی در رسانه را، جذب مخاطب بيش تر و درآمدزايی 
بيش تر برشمرد و گفت: «به همين دليل است که توجه بيش تر 
رسانه ها به فوتبال و ورزش حرفه ای است.» دکتر بهمنی رسانه ها 
در  «رسانه ها  گفت:  و  کرد  تعبير  جامعه  مغز  تحليلگر  به  را 
مسير تغييرات رفتاری جوامع بشری به صورت فوری و آنالين و 
تأثيرگذار در حال کار هستند و اکثراً ورزش مدرن و قهرمانی و 
حاشيه ای شدن ورزش پايه و ورزش همگانی را دنبال می کنند.»

به سياست های جديد وزارت آموزش و  ادامه  دکتر بهمنی در 
افزود: «برای سال جاری و نيز چهار سال  پرورش اشاره کرد و 
آينده برنامه ريزی هايی شده است که مسير ورزش دانش آموزی را 
عوض خواهد کرد. قرار است از اين پس وزارت آموزش و پرورش، 
تنها به عنوان مرکز ثقل تدوين سياست های ورزش دانش آموزی 
مديرکل  شود.»  سپرده  استان ها  به  اجرايی  نقش  و  کند  عمل 
اولين بار  «برای  گفت:  هم چنين  پرورش  و  آموزش  تربيت بدنی 
پس از ۸۰ سال که از تدوين درس تربيت بدنی می گذرد، سعی 
کرده ايم نگاهمان به مدارس باشد و قصد داريم به قاعده ی هرم 
توجه بيش تری داشته باشيم و ورزش و تربيت بدنی را به صورت 
دهيم.  گسترش  بين مدرسه ای  و  درون مدرسه ای  درون کالسی، 
ورزش همگانی را با يک برنامه ی جذاب، همراه با ورزش باستانی 

طراحی کنيم و در سراسر کشور گسترش دهيم.»
٭ اين نشست در تاريخ (۸۸/۱۲/۱۹) برگزار شده است.
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در  دارد.  مهمی  جايگاه  رسانه،  در  ورزش  آقاپور:  دکتر 
جامعه ی ما، تقريبًا يک سوم برنامه های تلويزيونی، ورزشی 
پس  دارد.  وجود  ورزشی  روزنامه ی   ٢٥ حدود  و  است 
توسعه ی ورزشی، بدون همکاری رسانه ای مقدور نيست
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عليرضا كاشف، دانشجوى مهندسى ورزش

مـقد مـه
فعاليت ورزشی، يک رفتار سالم در طول دوره ی کودکی و 
نوجوانی است و در رفتارهای سالم آينده اهميت حياتی خواهد 
داشت. کاهش فعاليت بدنی يکی از داليل اصلی چاقی کودکان 
است [رجبی، ۱۳۸۴]. براساس آمار منتشر شده، درصد کودکانی 
برابر شده  دو  تقريبًا  در ۲۰ سال گذشته  دارند،  وزن  اضافه  که 
است [فرامرزی، ۱۳۸۶]. به دنبال چاقی، ۲۶ نوع بيماری از قبيل 
سالمت  مشکالت  و  دوم  نوع  ديابت  قلبی عروقی،  نارسايی های 
بين  از  برای  می کند.  تهديد  را  امروزی  کودکان  سالمت  روان، 
بردن بی تحرکی و چاقی کودکان، بايد در آن ها انگيزه ی پرداختن 

به ورزش و فعاليت بدنی را ايجاد کرد.
نه تنها  تربيت بدنی،  برنامه های  در  مشارکت  با  دانش آموزان 
تحت کنترل و نظارت خواهند بود، بلکه به طور خودکار با همکاری 
کسب  هم  را  اجتماعی  ثبات  تربيت بدنی،  برنامه های  اجرای  در 
خواهند کرد. دانش آموزان ما نياز دارند در کنار آن چه می آموزند، 
به روش زندگی  بازنگری نسبت  در رشد و تکامل مفاهيم و در 
سالم، احساس مسئوليت کنند. درک و تشخيص روشن از سطوح 
و  ارزش يابی  برنامه ريزی،  برای  چارچوبی  آمدن  فراهم  به  فوق 

پاسخ گويی به شرايط و موقعيت های غيرمترقبه ياری می رساند.
به تنهايی  آن ها  سطح بندی  و  اهداف  تعيين  هرحال،  به 
نمی تواند سبب رشد و ارتقای دانش آموزان باشد. طبق تحقيقات 
به عمل آمده، ميزان عالقه ی دانش آموزان پسر و دختر به ورزش 
زياد است، ولی آن ها در کالس های تربيت بدنی کمتر به اجرای 
فعاليت های بدنی رغبت دارند. پس تنها مربی و درس تربيت بدنی 
بلکه  باشند،  مفيد  ورزش  به  دانش آموزان  ترغيب  در  نمی توانند 

تجهيزاتی وجود دارد که می تواند به کمک اين دو بيايد. ويژگی 
مهم اين تجهيزات آن است که استفاده از آن ها به مهارت خاصی 

نياز ندارد.
ورزشی  فنی  ايده های  و  ورزشی  وسايل  ساخت  اين جا  در 
مطرح می شود. برای تهيه و ساخت وسايل ورزشی، به دو تخصص 
توسط  بايد  نياز است. تخصص در ساخت و ساز  يکديگر  در کنار 
افرادی انجام گيرد که در دو حيطه ی ورزشی و مهندسی تخصص 
وسايل  ساخت  به  بايد  مدارس،  تربيت بدنی  در  بنابراين،  دارند. 
ورزشی در حيطه ی مهندسی توجه خاصی نشان داد و برای اين 
ورزش»  «مهندسی  به  مهندسی،  فنی  متخصصان  ميان  از  کار 

نيازمنديم.
نيازهای موجود می تواند درجهت  براساس  مهندسی ورزش 
ايجاد ايده های فنی در ورزش، از اهميت خاصی برخوردار باشد که 

در تربيت بدنی مدارس بخش هايی را به اين شرح دربرمی گيرد:
تربيت بدني  ورزشي،  وسايل  ساخت  مهندس  كليدواژه ها: 

مدارس.
۱. تـجهيزاتی

وظيفه ی معلم تربيت بدنی، کمک به ايجاد تغييرات مطلوب 
در دانش آموزان است. اين تغيير رفتارها بايد در راستای اهداف 
تربيت بدنی مدارس باشد. در اين ميان، افزايش آمادگی جسمانی 
دانش آموزان در اولويت قرار دارد. برای نيل به اين اهداف به ابزار 
و وسايلی نياز است که در مدارس به کار می روند. اين وسايل بايد 
محکم و در عين حال دارای ايمنی کامل باشند. در اين زمينه 
«نانوکامپوزيت های  از  مدارس  ورزشی  تجهيزات  ساخت  در  اگر 
پليمری» استفاده کنيم، ضمن برخورداری از استحکام بيش تر، 

جايـگاه   مـهندسی سـاخت 
وســـايل   ورزشـــــــی در
 تــربيت   بــدنــی  مـد ارس
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بسيار سبک و بادوام هستند.
نانوکامپوزيت ها را می توان چنين توصيف کرد: نانوکامپوزيت ها 
از دو يا چند جزء مجزا از هم و طبيعی تشکيل می شوند که ُبعد 
(يک ميلياردم   ۱۰۰ nm از کمتر  آن ها  بيش تر  يا  يک  ميانگين 
متر) است. از منظر ساختاری، پرکننده ی غير آلی (معدنی) که 
معموًال ذرات و الياف هستند، به طور طبيعی باعث ايجاد استحکام 
با  بتواند  پليمری  تا زمانی که ماتريس  البته  و سختی می شود؛ 
را  کامپوزيت  به  اعمال شده  نيروهای  معدنی،  مواد  به  چسبيدن 
به نحو يکنواختی به پرکننده منتقل کند. خصوصيات مواد، چون 
سختی، شفافيت و تخلخل ماده درون کامپوزيت تغيير می کند.

از  را  پرکننده  سطح  می تواند  هم چنين  پليمری  ماتريس 
آسيب ها حفظ کند و ذرات را طوری از هم جدا نگه دارد که رشد 
َتَرک به تأخير افتد. گذشته از تمام اين خصوصيات ذاتی اجزاء، 
ماتريس  بين  برهمکنش  اثر  بر  می توانند  نانوکامپوزيتی  مواد 
عمل  بهتر  خود  اجزای  مجموع  خواص  از  پرکننده،  ذرات  و 
نانوکامپوزيت ها  مهم  ويژگی   .[۱۳۸۵ شيرزاد،  و  [عرشی  کنند 
سه برابر  نانوکامپوزيت ها  وزن  به  استحکام  نسبت  که  است  اين 

کامپوزيت هاست.
در حيطه ی فنی ـ ورزشی، تجهيزاتی برای تحليل حرکات۱ 
و توزيع نيرو در مهارت های حرکتی طراحی و ساخته شده اند. 
ابتدايی، در مهارت های بنيادی مانند  اين تجهيزات در مدارس 
پرتاب کردن کاربرد دارند.  راه رفتن، دويدن، پريدن، گرفتن و 
راه رفتن از مهم ترين مهارت های پايه و بنيادی است که به عنوان 
يک فعاليت عضالنی مستمر، در شکل گيری وضعيت بدنی افراد، 
بدنی  فراوانی دارد و وضعيت  تأثير  نوجوانان،  و  به ويژه کودکان 
را  آنان  رفتن  راه  نحوه ی  متقابل،  به گونه ای  می تواند  نيز  افراد 

تعيين کند.
راه رفتن که يک وضعيت پوياست، مشخصه های طبيعی و 
استانداردی دارد، هرچند عاملی مانند سن، جنس و... می تواند 
در هر يک از مشخصه های راه رفتن طبيعی تغييراتی ايجاد کند. 
سطح  «بازيابی  می شود:  تعريف  چنين  رفتن  راه  کلی،  به طور 
رفتن  راه  پياپی.»  سقوط های  از  پيش گيری  برای  اتکای جديد 
به عنوان يک حرکت موزون تلقی می شود. برای داشتن راه رفتن 
موزون، گام برداری و ارائه الگوی مطلوب بيومکانيکی، با کمترين 
کارايی  حداکثر  بافت ها،  صدمه پذيری  و  مصرفی  انرژی  ميزان 

مطلوب را پديد می آورد.
برای توصيف بيومکانيکی راه رفتن، از دستگاه تحليل حرکات 

استفاده می شود. براساس خروجی اين دستگاه، راه رفتن شامل 
مرحله ی  سکون.  مرحله ی  و  نوسان  مرحله ی  است:  مرحله  دو 
نوسان به مرحله ای گفته می شود که پا در وضعيت تعليق قرار 
دارد و تماسی با زمين ندارد. اين مرحله ۴۰ درصد از راه رفتن 
گفته  مرحله ای  به  مرحله ی سکون  می دهد.  تشکيل  را  طبيعی 
می شود که پا زمين را لمس می کند، تا مرحله ای که آن را ترک 
می کند، که ۶۰ درصد از راه رفتن طبيعی را به خود اختصاص 
می دهد. البته مرحله ی سکون خود به دو مرحله تقسيم می شود: 
زمانی که يک پا روی زمين است، ۳۸ درصد از مرحله ی سکون 
را دربرمی گيرد و مرحله ای که هر دو پا هم زمان روی زمين قرار 
دارند که به آن مرحله ی حمايت دوگانه می گويند و اين مرحله 

شامل ۲۲ درصد از ۶۰ درصد است.
اطالعات  اندازه گيری  برای  حرکت،  تحليل  سيستم 
سينماتيکی حرکت به کار می رود. اين اطالعات شامل جابه جايی، 
دارای  مذکور  سيستم  است.  زاويه ای  و  خطی  شتاب  و  سرعت 
سخت افزاری  بخش  است.  سخت افزاری  و  نرم افزاری  بخش  دو 
با  دوربين هاست.  و  کاليبراسيون  فريم  نشانگرها۲،  دربرگيرنده ی 
استفاده از اين سيستم می توان حرکت را در يک بعد (با استفاده 
دوربين)  يا چند  دو  از  استفاده  (با  يا سه بعد  و  دوربين)  از يک 
قابليت  دارای  حرکت،  آناليز  دوربين های  کرد.  تحليل  و  تجزيه 
تصويربرداری تا نرخ ۱۰۰۰ هرتز (۱۰۰۰ فريم در ثانيه) هستند. 
نخستين مرحله در آزمون حرکت، مرحله ی کاليبراسيون است. 
در اين مرحله، از فريم کاليبراسيون تصويربرداری صورت می گيرد 
و به اين وسيله، مشخصات مکان آزمون تعيين می شود. سپس 
روی مفاصل مورد نظر نشانگر نصب می شود و از حرکت فرد با 
تصاوير  سپس  می شود.  فيلم برداری  باال  سرعت  با  دوربين هايی 
دنبال  با  نرم افزار  اين  می شود.  وارد  حرکت  تحليل  نرم افزار  به 
کردن نشانگرها، اطالعات سينماتيک حرکت را استخراج می کند 

[کاشف، ۱۳۸۷] (شکل ۱).

اعمالی چون ضربه زدن  نيرو در  توزيع  در مرحله ی سکون، 
پاشنه به زمين، تماس کف پا با زمين، بلند شدن پاشنه و جدا 
شدن انگشت شست از زمين صورت می گيرد که ثبت اثر نيروهای 
نام «صفحه ی  به  با دستگاهی  رفتن،  راه  از  زمين  به  وارد شده 

 وظيفه ی معلم تربيت بدنی، 
کمک به ايجاد تغييرات 

مطلوب در دانش آموزان است

شــکل۱. سيستم تحليل حرکت
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نيرو» امکان پذير است (شکل ۲).
صفحه ی نيرو، می تواند توزيع نيروی وارد شده به زمين از راه 
رفتن را اندازه گيری و ثبت کند. اين دستگاه با توجه به نيروهای 
برهم  عمود  راستای  سه  به  را  نيرو  آن،  بر صفحه ی  اعمال شده 
در  گشتاورها  مانند  اطالعاتی  و  می کند  تجزيه   ،FZ و   FY، FX
 ay و ax مراکز فشار ،(MX,MY,MZ) Z,Y,X طول محورهای
و ضرايب اصطکاک را اندازه گيری می کند. در شکل ۲ تجزيه ی 
نيرو نشان داده شده و در شکل ۳ تصوير دستگاه سکوی نيرو را 

مشاهده می کنيد [کاشف، ۱۳۸۷].

تشخيص  برای  دانش آموزان،  قامتی  ساختار  شبيه سازی  با  که 
بهتر ناهنجاری ها به کمک معلم بيايد و اين کار را آسان تر کند. 
مراکز  در  درمان  و  اصالح  برای  می تواند  نرم افزار  اين  خروجی 
مربوط مورد استفاده قرار گيرد. البته، در اين مورد نرم افزارهايی 

تهيه شده است که برخی از اين قابليت ها را دارد.
يکی ديگر از نيازهای نرم افزاری، در زمينه ی آسيب شناسی 
اپيدميولوژی  زمينه ی  در  بيش تر  نرم افزارها  اين  است.  ورزشی 
اطالعات  براساس  و  هستند  ورزشی  صدمات  پايش  و  آسيب ها 
به دست آمده از صدمات ورزشی، آن ها را دسته بندی می کنند و 
تربيت بدنی قرار می دهند  را در اختيار معلم  ارزشی  با  اطالعات 
با ارزش يابی  ارتباط  [حسينی و ديگران، ۱۳۸۷]. هم چنين، در 
بسياری  و  استاندارد  مالک های  از  استفاده  و  تربيت بدنی  درس 
نرم افزارهای  از  می توان  مدارس  تربيت بدنی  در  ديگر  جنبه های 

هوشمند استفاده کرد.

۳. عـمرانی
اماکن ورزشی از نظر کمی و کيفی متنوع و متعددند، اماکنی 
که محل انجام فعاليت های ورزشی هستند و اماکنی که به نحوی 
با فعاليت های ورزشی ارتباط دارند. توصيه های ايمنی هر دو گروه 
ارائه ی  از  و هدف  دارد  ورزشی، صرفًا جنبه ی حقوقی  اماکن  از 
اين توصيه ها، بيان راه حل هايی است که بتوان با اعمال آن ها، از 
وقوع حوادث جلوگيری کرد و هيچ گونه تسامح، بی مباالتی و يا 
غفلت از طرف مديريت ها و مربيان ورزش نباشد. بعضی مدارس 
با کمبود فضا و مکان ورزشی روبه رو هستند و معموًال از حياط 

مدارس برای ورزش کردن استفاده می کنند.
در اماکنی که فاقد شرايط متعارف برای فعاليت های ورزشی 
هستند، خطر وقوع حادثه قطعًا قابل پيش بينی است. برای رفع 
از سالن های ورزشی چندمنظوره که به صورت  نياز می توان  اين 
چرخشی (سيکليک) عمل می کنند احداث کرد، که فضای انجام 
با  می توان  صورت  اين  غير  در  دارند.  را  ورزشی  رشته ی  چند 
تقسيم بندی حياط مدرسه به دو بخش، با طراحی کف پوش های 
از  مدارس،  حياط  ورزشی  بخش  در  نصب  و  االستيک  کامًال 

 برای افزايش آمادگی جسمانی دانش آموزان، 
جنبه های ديگری نيز مطرح می شود که 

به منظور ارتقای وضعيت جسمانی کودکان و 
نوجوانان با توجه به شرايط حساس رشد آنان 
بايد در نظر گرفته شود، زيرا آنان، بيش تر در 
معرض ابتال به ناهنجاری های وضعيتی هستند

۲. نـرم افزاری
جنبه های  دانش آموزان،  جسمانی  آمادگی  افزايش  برای 
ديگری نيز مطرح می شود که به منظور ارتقای وضعيت جسمانی 
آنان  رشد  حساس  شرايط  به  توجه  با  نوجوانان  و  کودکان 
به  ابتال  معرض  در  بيش تر  آنان،  زيرا  شود،  گرفته  نظر  در  بايد 
تربيت بدنی  معلم  که  آن جا  از  هستند.  وضعيتی  ناهنجاری های 
برخوردار  مطلوبی  توانايی  از  ناهنجاری ها  اين  تشخيص  در  بايد 
باشد، لذا ضمن برنامه ريزی اصولی، به ساخت يک سيستم بهينه 

و کارامد نرم افزاری نياز است.
انجام  بزرگ  و  کوچک  سيستم های  شبيه سازی  امروزه 
آزمون های گوناگون نرم افزاری، به بخش مهم و الينفک مرحله ی 
رفع  برای  علت  همين  به  است.  تبديل شده  طراحی سيستم ها 
تهيه شود  نرم افزارهايی  بايد  ناهنجاری وضعيتی،  نياز در بخش 

شــکل۲. تجزيه ی نيرو به سه راستای y، z و x و ممان آن ها

شــکل۳. صفحه ی نيرو (شکل راه رفتن) 

١٣پـــــايـــيــز ١٣٨٩ دوره ی يازدهم . شماره ی ١ 



آسيب های احتمالی دانش آموزان جلوگيری کرد.
دانش آموزانی که در حال  و صدای  معموًال سر  در مدارس 
ورزش هستند، مزاحم کالس های درسی ديگر است، برای اين کار 
می توان با نصب پنجره های دوجداره و در صورت امکان طراحی 
سيستم های اکوستيکی در کالس ها، از ايجاد آلودگی های صوتی 

جلوگيری کرد.

۴. پـوششی
دارند،  احتياج  بدنی  فعاليت های  انجام  هنگام  دانش آموزان 
کامل  به طور  بتوانند  بايد  آن ها  باشند.  داشته  حرکتی  دامنه ی 
اعمال بيومکانيکی و ديناميکی خود را انجام دهند. پس لباسی 
که به تن می کنند بايد کامًال انعطاف پذير باشد و کارهای مفاصل 
را مختل نکند. اين لباس ها بايد از اليافی تهيه شوند که دارای 

انعطاف بوده و هنگام فعاليت ورزشی با بدن سازگار باشد.
فلزی  نانوذره۴  از  می توان  پوششی  بحث  در  هم چنين، 
انجام  از  (پس  کرد  استفاده  دانش آموزان  لباس  در  (نقره)   Ag

نانومتری،  فضای  در  نقره  سالمت سازی).  و  ايمن  مرحله ی 
باعث  اين خاصيت  بروز می دهد.  از خود  آنتی باکتريال  خاصيت 
مهار رشد باکتری و قارچ می شود، که می تواند باعث جلوگيری از 
بوی بد عرق و حساسيت های پوستی شود. نانوذرات می توانند از 
تجمع اتم های منفرد يا ريز کردن مواد توده ای به ذرات کوچک تر 
اندازه ی  و  دارند  منحصر به فردی  نانوذرات خواص  آيند.  به دست 
آن ها از طول های بحرانی کوچکترند (ويژگی بسياری از پديده های 

فيزيکی هستند) [عرشی و شيرزاد، ۱۳۸۵] (شکل ۴).
همين طور می توان در لباس ها، از تجهيزاتی استفاده کرد که 
ناهنجاری های دانش آموزان را ثبت کند و توسط سيستم پايش 
و  الکتريکی  اندازه گيری  تجهيزات  لباس،  در  يا  و  دهد  نمايش 
مکانيکی را به کار برد که از دانش آموزان در حال ورزش، اطالعات 

مورد نظر را جمع آوری و توسط نرم افزارهايی آناليز کند.
علوم  بين  ارتباطی  پل  ورزش،  مهندسی  خالصه،  طور  به 
ورزشی و فنی و مهندسی است. در اين راستا با شناخت نيازها و 
کاربردهای صحيح ورزشی می توان ابزارهايی طراحی و توليد کرد 
که از سويی به فيزيولوژی، آسيب شناسی و مهارت های ورزشی 
علومی  دارد.  فن شناختی  به  گرايش  ديگر  از سوی  و  می پردازد 
مانند استاتيک، ديناميک، مکانيک و الکترونيک. اين مجموعه در 
نگاه اول می تواند به چهار بخش نرم افزاری، تجهيزاتی (مکانيکی 
دو  هر  از  کامًال  که  بپردازد  پوششی  و  عمرانی  الکترونيکی)،  و 
جنبه ی ورزشی و فنی مورد توجه قرار گيرد. درنتيجه ورزش 
اين دو بيش ترين  و فن شناختی مکمل هم می شوند و عملکرد 

بازده را خواهد داشت.

پي نوشت
1. Motion Analyzer
2. markers
3. force plate

که  است  نانومتر   ۱۰۰ تا   ۱ محدوده ی  در  اتم ها  از  تجمعی  نانوذره،   .۴
به صورت مجموعه ای از ماده توده ای مشاهده می شود و ابعادی کمتر از طول 

مشخص برخی پديده ها دارد.
منابع

۱. رجبی، حميد (۱۳۸۴). «تعادل انرژی فعاليت بدنی و چاقی کودکان». 
مجله ی رشد تربيت بدنی. وزارت آموزش و پرورش.

۲. فرامرزی، محمد (۱۳۸۶). «چالش های سالمتی کودکان امروز و نقش 
آموزشی ورزشی». دومين هم انديشی بين الملل آموزش المپيک و پارا المپيک. 

کميته ی ملی المپيک جمهوری اسالمی ايران.
و  بيومکانيک  معرفی   .(۱۳۸۵) الهام  شيرزاد،  و  احمدرضا  عرشی،   .۳

مهندسی ورزش. انتشارات کميته ی ملی المپيک جمهوری اسالمی ايران.
نورم های  تهيه  نرم افزار  ساخت  و  «طراحی   .(۱۳۸۷) مجيد  کاشف،   .۴
پژوهشکده ی  ورزشی.  علوم  در  پژوهش  مجله ی  ويندوز».  تحت  استاندارد 

تربيت بدنی و علوم ورزشی.
ملک،  مهروز  مداح حسينی،  ترجمه ی حميدرضا  نانوتکنولوژی.  مبانی   .۵

حسين اصغری شيوايی و ولی اهللا شيری. انتشارات کاوش قلم. ۱۳۸۷.

در حيطه ی فنی ـ ورزشی، 
تجهيزاتی برای تحليل حرکات 

و توزيع نيرو در مهارت های 
حرکتی طراحی و ساخته 

شده اند

شــکل۴. نانوذره نقره، تصويربرداری توسط 
(SEM) ميکروسکوپ الکترونی
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چـکيده
(چين،  دنيا  پنج کشور مختلف  ملی  رويکردهای  مقاله  اين 
اسکاتلند، نيوزلند، مجارستان، جامائيکا) را به تربيت بدنی معرفی 
و عرضه می کند. کشورهای چين و اسکاتلند وضعيتی مشابه با 
ملی)  استانداردهای  از  پيروی  (رويکرد  آمريکا  متحده ی  اياالت 
دارند. کشورهای نيوزلند، مجارستان و جامائيکا برنامه ی درسی 
ملی دارند. رويکرد (استانداردهای ملی يا برنامه ی درسی ملی) 
هر کشور به درس تربيت بدنی، به ترتيب بر اساس محورهای زير، 

تشريح خواهد شد:
é مفاهيم مهم و زيربنايی؛

é جنبه های کليدی تحصيل؛

رويـــکردهای   بين   المــللی
 به تــربيت بــدنی مـدارس

é چگونگی اجرا؛
é چگونگی تأمين منابع (مالی، انسانی، تسهيالتی و...).

كليدواژه ها: رويكرد بين المللي، تربيت بدني مدارس، برنامه ي 
درسي ملي.

مـقدمه
و  تعليم  به  آمريکا  متحده ی  اياالت  «رويکرد»۱  زمانی که  از 
بررسی  است،  مبتنی شده  استانداردها  بر  تربيت بدنی،  و  تربيت 
رويکرد ساير کشورها به «برنامه ی درسی»۲ و آموزش تربيت بدنی 
اهميت پيدا کرده است. در اياالت متحده ی آمريکا، برنامه ی درسی 

،(PhD)پائول بلير ،(PhD)نويسندگان: پيترراتيگان
(PhD) کليوهيکسون
(PhD) مترجم: جواد آزمون
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ملی وجود ندارد. هر ايالت مسئول تهيه و تنظيم استانداردهای 
تحصيلی، بر اساس استانداردهای ملی است. بسياری از ايالت ها 
پيرو استانداردهای ملی وضع شده توسط انجمن ملی ورزش و 
تربيت بدنی۳ هستند. اين ماده درسی به شکل های متفاوتی در 

اياالت متحده ارائه و آموزش داده می شود.
در برخی از ايالت ها، مثًال يوتا و کاليفرنيا، فقط استانداردهای 
تربيت بدنی و در برخی ديگر، مثل ايالت نيوجرسی، ترکيبی از 
ساير  در  حالی که  در  می شود؛  دنبال  تندرستی  و  تربيت بدنی 
ايالت ها تربيت بدنی با موارد ديگری نيز ترکيب می شود (مثل 

نيويورک که دانش مشتری۴ را هم دربر می گيرد).
برای مثال نيوجرسی  ايالت ها متفاوت است.  نيز در  اسامی 
«استانداردهای محتوايی» و «شاخص های پيشرفت» و کاليفرنيا 
«استانداردهای محتوايی نمونه۵» دارند. خالصه اين که، اختيارات 
گسترده ای  به طور  تربيت بدنی  به  مربوط  مقتضيات  يا  ايالتی 

متفاوت هستند.
بيشتر  در  آمريکا،  متحده ی  اياالت  در  تربيت بدنی  درس 
رسمی  گواهی نامه  دارای  تربيت بدنی  معلمان  توسط  بخش ها، 
پيدا  نيز  کالسی  معلمان  است  ممکن  اگرچه  می شود،  تدريس 
شوند که در مدارس ابتدايی، تربيت بدنی هم تدريس کنند. از نظر 
انجمن ملی ورزش و تربيت بدنی، يک برنامه ی کيفی تربيت بدنی 
تدريس  تربيت بدنی  ديده ی  تعليم  متخصص  توسط  بايستی 
شود، فرصت های يادگيری برای همه ی دانش آموزان مهيا کند و 
مشتمل بر محتوايی معنادار و فعاليت های آموزشی مناسب باشد. 
برای  تربيت بدنی  و  ورزش  ملی  انجمن  پيشنهادی  مدت زمان 
درس تربيت بدنی، ۱۵۰ دقيقه در هر هفته برای مدارس ابتدايی 

و ۲۲۵ دقيقه در هر هفته برای کالس های متوسطه است.

٭٭٭

چين: استانداردهای ملی
مفاهيم مهم و زيربنايی

بر طبق قانون چينی، تربيت بدنی و ورزش مدارس ملزم به 
اجرای هفت اصل مهم و زيربنايی هستند:

آموزشی  برنامه های  از  ثابتی  بخش  بايستی  تربيت بدنی   .۱
مدرسه باشد.

تربيت بدنی همانند ساير مواد درسی،  ۲. کالس های درس 
اندازه ی  به  و  بگيرد  قرار  ارزيابی  مورد  منظم  به طور  بايستی 

کفايت، نيازهای دانش آموزان خاص را برآورده سازد.
ملی  استانداردهای  به  دانش آموزان  دستيابی  به منظور   .۳
در  آنان  شرکت  برای  مناسب  زمان  بايستی  جسمانی،  آمادگی 

فعاليت های جسمانی روزانه در نظر گرفته شود.
و  آموزش  مثل  مدرسه ای،  از  خارج  متنوع  فعاليت های   .۴
تمرين و رقابت های ورزشی بايستی برنامه ريزی شود. هم چنين 
ساالنه، يک فعاليت جسمانی و رقابت ورزشی در سطح مدرسه 

بايستی اجرا شود.
مقررات  و  قوانين  مطابق  بايستی  تربيت بدنی  معلم های   .۵

ملی بهسازی شده و از مزايای مرتبط با خصوصيات شغلی خود 
بهره مند شوند.

فعاليت های  به  مربوط  تجهيزات  و  فضاها  زمين ها،   .۶
جسمانی، بايستی فقط برای فعاليت های جسمانی مورد استفاده 

قرار گيرند.
۷. از دانش آموزان بايستی آزمون های جسمانی به عمل آيد و 

برای بهبود آمادگی جسمانی آنان، نظارت اداری اعمال شود.
کشور چين، استانداردهای ملی خود را تا حدودی براساس 
 ،۲۰۰۱ سال  در  است.  کرده  تنظيم  آمريکايی  استانداردهای 
استانداردهای  از  سری  نخستين  چين  آموزش وپرورش  وزارت 
کليه ی  که  مبنا  اين  با  را  خود  تندرستی  و  تربيت بدنی  ملی 

دانش آموزان به پيامدهای زير دست يابند، منتشر کرد:
را  خود  قابليت های  باشند،  آماده  جسمانی  نظر  از  همگی    é
و  دانش  و  بگذارند  نمايش  به  حرکتی  فرم های  از  بسياری  در 
مهارت های مربوط به فعاليت های جسمانی و تندرستی را کسب 

کنند.
é به طور منظم در فعاليت های جسمانی شرکت کنند.

é  با ديگران ارتباط و همکاری داشته باشند.
é  مسئوليت پذيری فردی خود را برای تندرستی خويش و جامعه به 

نمايش بگذارند و شيوه ی زندگی سالمی را در پيش گيرند.
é  نگرش مثبتی نسبت به تربيت بدنی به دست آورند.

جنبه های کليدی تحصيل
ملی  انجمن  استانداردهای  مشابه  چينی،  استانداردهای 
ورزش و تربيت بدنی است. به عبارتی ورزش چين روندی غربی 
و  ورزش  ملی  انجمن  استانداردهای  برخالف  است.  کرده  پيدا 
تربيت بدنی و  بر  استانداردهای ملی چين مشتمل  تربيت بدنی، 
تندرستی است. هر دوی آن ها بر مفاهيم و مهارت های حرکتی، 
آمادگی بدنی، مسئوليت پذيری فردی و شيوه ی زندگی فعال و 
سالم تأکيد دارند. هم چنين استانداردهای چينی بر مشارکت، 

و  ورزش  ملی  انجمن  استانداردهای  و  همکاری  و  ارتباط 
اشاره  وجود۶  ابراز  و  چالش  لذت،  تنوع،  بر  تربيت بدنی 

می کنند.

چگونگی اجرا و تأمين منابع
سياسی  حمايت  تربيت بدنی،  از  چين  در 

قابل مالحظه ای می شود، به طوری که:
é  تربيت بدنی برای کالس های اول تا دوازدهم اجباری 

است.
الزم  شرط  يک  بدنی،  تربيت  رضايت بخش  تکميل    é
برای ارتقا به پايه ی بعدی و فارغ التحصيلی است. مدارس 
می توانند با استفاده از مجوزهای اداری، برای افرادی 
روزانه  فعاليت جسمانی  ساعت  يک  شده اند،  رد  که 
در نظر بگيرند که می تواند مشتمل بر چنين اجزايی 
از  خارج  جسمانی  فعاليت  سه جلسه  حداقل  باشد؛ 

مدرسه و دو کالس تربيت بدنی در هر هفته.
اداری، چنان چه دانش آموزی در يک  برابر مقررات    é
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سوم از مجموع ساعات درس در يک ترم حضور پيدا نکند، (چه 
عنوان  به  و  نگرفته  درس  از  قبولی  نمره ی  پسر)  چه  و  دختر 
کسی که حدنصاب تربيت بدنی را داشته باشد، شناخته نمی شود. 
چنين دانش آموزی فقط يک گواهی يادگيری دريافت می کند، 

که برای ورود به تحصيالت عالی معتبر نيست.
برنامه ی  از  اصلی  بخش  يک  به عنوان  تربيت بدنی،  الزامات 
(و  تربيت بدنی  از  به خوبی  و  بوده  مثبت  بسيار  مدرسه،  درسی 
اين حال، در عمل مشکالتی هم  با  ورزش) محافظت می کند. 

وجود دارد، از جمله:
é  مقياس اجرا رعب آور شده است. در چين، ۲۰۰ميليون کودک 
مدرسه ی  هزار  در ۵۴۰  دوازدهم  تا  اول  تحصيلی  پايه های  در 

تحت پوشش برنامه ی درس تربيت بدنی قرار دارند.
بيشتری  تربيت بدنی  آن که کالس های  با  روستايی  مدارس    é
کی يو۷  دارند.  کمتری  بودجه  دارند،  شهری  مدارس  به  نسبت 
شهرهای  مدارس  از  درصد   ۸۷ در  که  کرده  گزارش   (۱۹۹۸)
بزرگ و ۸۲ درصد از مدارس شهرهای کوچک، کالس های درس 

تربيت بدنی دو جلسه در هفته و يا بيشتر داير است.
é  وانگ و همکارانش۸ (۲۰۰۱) گزارش کرده اند که در ۸۶ درصد 
از مدارس ابتدايی و متوسطه ی شهرها و ۹۲/۷ درصد ازشهرک ها 
و در ۱۰۰ درصد مدارس مناطق روستايی در استان شاندونگ۹، 
دو و يا بيشتر از دو جلسه در هفته کالس های درس تربيت بدنی 
فراوان  ابتدايی  مدارس  معموًال  روستايی  مناطق  در  است.  داير 
مدارس  کالس های  اين که  مضافًا  کمترند،  متوسطه  مدارس  و 
پرجمعيت ترند.  شهری  مناطق  مدارس  به  نسبت  روستايی 
به  (سرانه)  ساالنه  بودجه ی  متوسط  که  حقيقت  اين  وجود  با 
روستايی  مناطق  در  شاندونگ  استان  در  دانش آموز  هر  ازای 
 ۱۰/۵) شهرها  و  سنت)   ۶۴) شهرک ها  به  نسبت  سنت)   ۲۸)
دالريا ۱۰۵ سنت) کمتر است، با اين حال، دانش آموزان مدارس 

روستايی در هفته، کالس های تربيت بدنی بيشتری دارند.
صالحيت های معلمی نيز يک موضوع اجرايی ديگر در چين 

است، به طوری که:
چين  تربيت بدنی  معلمان  از  يک سوم  از  کمتر    é
ليسانس (۳۰٪) يا باالتر (۱درصد) دارند. ۵۸ درصد 
تنها ۱۲ درصد  و  فوق ديپلم  تربيت بدنی  معلمان  از 

آنان ديپلمه هستند.
é  مطابق قانون مربوط به معلمان در چين، 
ديپلم  دارای  بايستی  ابتدايی  دوره ی  معلمان 
دوره ی سه ساله، از مدرسه ی تربيت معلم باشند. 
فارغ التحصيالن دوره ی راهنمايی که 
در  تحصيل  ادامه ی  به  عالقه ای 
(آموزشکده)  کالج  يا  دبيرستان 
(معلمی)  تدريس  ولی  ندارند، 
وارد  می توانند  دارند،  دوست  را 
معلمان  شوند.   تربيت معلم  مدرسه ی 
دوره ی راهنمايی بايستی دارای مدرک 
ليسانس و يا گواهی دوره ی دو تا سه 
باشند.  معلمی  آموزشکده ی  ساله ی 

معلمان دوره ی متوسطه، بايستی مدرک ليسانس يا فوق ليسانس 
داشته باشند.

é  برای ورود به تربيت معلم تربيت بدنی، شرايط ويژه ای وجود 
دارد، مثل برخورداری از قد و اندام مناسب، ۲۲ سال سن يا کمتر 

و مجرد بودن.
بيشتر  تربيت بدنی در چين،  تربيت معلم  برنامه های  é  محتوای 
يادگيری حرکتی،  يا  سنتی است، ولی روش های تدريس، رشد 
کمتر سنتی و متنوع اند. با اين حال، کسب تجربه ميدانی (عملی) 

و تدريس دانش آموزی مورد انتظار است.

٭٭٭
اسکاتلند: استانداردهای ملی 

(با عناصر برنامه ی درسی 
ملی)

اسکاتلند  آموزش وپرورش  نظام 
تعليم  و  تحصيل  نظام  (يا 
ملی  درسی  برنامه ی  اسکاتلند)۱۰ 
شيوه نامه هايی  تابع  ولی  ندارد، 
است که دربر گيرنده ی عناصری 
و  ملی  درسی  برنامه ی  از 
استانداردهای ملی است. بخشی 
تعليمی  و  تحصيلی  برنامه ی  از 

نظام  است.  تربيت بدنی  اسکاتلند 
اسکاتلند،  تعليمی  و  تحصيلی 

ساير  در  متعارف  اداری  ساختار  فاقد 
حمايت  سازمان  يعنی  کشورهاست، 

دولتی، مسئول حمايت و توسعه ی نظام تعليم 
و تربيت عمومی است.

برنامه)  تا ۱۴   ۵) برنامه ی درسی  از  تربيت بدنی بخشی 
رسمی در نظام تحصيلی و تعليمی اسکاتلند است، يعنی بخشی 
که متکفل آموزش ابتدايی تا پايان دو سال اول دوره ی متوسطه 
است. تربيت بدنی همراه با هنر و طراحی، موسيقی، و تئاتر يکی 
نظام  در  است.  عاطفی۱۱  يا  القايی  هنرهای  موضوع های  زير  از 
تحصيلی و تعليمی اسکاتلند، آموزش تندرستی در يک حوزه ی 

مجزا دنبال می شود.

مفاهيم مهم و زيربنايی
هدف از هنرهای القايی، ارتقای عاطفی، جسمانی، شناختی 
و رشد شخصی و اجتماعی دانش آموزان و افزايش آگاهی آنان از 
تنوع است. فصل مشترک هر چهار  و  ارزش ها  ميراث فرهنگی، 
پيامد  سه  به  دانش آموزان  دستيابی  القايی،  هنرهای  حوزه ی 
بيان  فنون؛  و  مهارت ها  رسانه ها،  از  بهره گيری  يعنی  پيشرفت؛ 
احساسات، ايده ها، افکار يا راه حل ها و ارزشيابی يا قدردانی کردن 
است و هر يک از پيامدها مشتمل بر تعدادی حدود يا جنبه ی 

يادگيری است.

جنبه های کليدی تحصيل

تربيت بدنی بخشی از
برنامه ی درسی (٥ تا ١٤ برنامه) 
رسمی در نظام تحصيلی و تعليمی 
اسکاتلند است، يعنی بخشی که 
متکفل آموزش ابتدايی تا پايان 
دو سال اول دوره ی متوسطه 
است. تربيت بدنی همراه با هنر و 
طراحی، موسيقی، و تئاتر يکی از 
زير موضوع های هنرهای القايی يا 
عاطفی١١ است. در نظام تحصيلی 
و تعليمی اسکاتلند، آموزش 
تندرستی در يک حوزه ی مجزا 
دنبال می شود
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هر يک از پيامدهای پيشرفت، جنبه ای از برنامه ی تحصيلی 
اهداف  همان  يادگيری،  جنبه های  بيشتر  می گيرد.  دربر  را 
يعنی  يادگيری؛  جنبه های  کسب  برای  اساساً   هستند.  پيشرفت 
افزايش سطح معرفت و مهارت، پنج سطح پيشرفت وجود دارد. 
داده  آموزش  تحصيلی  برنامه های  قالب  در  يادگيری  جنبه های 

می شوند.
تربيت حرکتی  بر  تربيت بدنی  محتوای  ابتدايی،  سطح  در 
در  مهارت  و  آگاهی  سطح  افزايش  و  کسب  شامل  و  استوار 

جنبه های زير است:
é  مهارت های جابه جايی يا انتقالی۱۲؛
é  مهارت های پايداری يا استواری۱۳؛

é  مهارت های دستکاری۱۴؛
é آگاهی فضايی۱۵ (شامل فضای عمومی۱۶، شخصی۱۷، جهات۱۸، 

سطوح۱۹، مسيرها۲۰)؛
é پويايی يا مکانيک حرکت۲۱ (شامل نيرو۲۲، سرعت۲۳ و جريان۲۴ 

ـ از آزاد يا محدود بودن حرکت بحث می کند؛ مترجم)؛
é ارتباطات يا روابط۲۵ (با مردم و اشيا).

در سطح متوسطه، محتوای تربيت بدنی بيشتر بر مهارت های 
افزايش  و  و شامل کسب  استوار  آمادگی جسمانی  و  تخصصی 

سطح آگاهی و مهارت در جنبه های زير است:
é توسعه و بهبود سطح آمادگی جسمانی؛

é تکنيک ها و تاکتيک های ورزش های تيمی و انفرادی؛
é ژيمناستيک و حرکات موزون؛

é فعاليت های آموزشی فضای آزاد.
يعنی  پيشرفت؛  پيامدهای  از  سنجش  که  شده  توصيه 
کاربرد، و قدردانی، کلی باشد. پيشنهادهايی که مطرح شده اند 
و  از: مشاهده ی مداوم عملکرد و طرز کار؛ مشاهده  عبارت اند 
يا شنيدن تکميل شدن وظيفه؛ بحث و گفت وگو در خصوص 
به  دانش آموزان  پاسخ های  از  و سنجش  دانش آموزان  عملکرد 

وظايف يا تکاليف تعيين شده.

چگونگی اجرا و تأمين منابع

تقريبًا  شد،  منتشر   ۱۹۹۷ سال  در  که  گزارشی  اساس  بر 
اجرا کرده اند و ۷۵ درصد  را  برنامه  تا ۱۴  پنج  همه ی مدارس 
از معلمان در برنامه های درسی خود تجديدنظر کرده اند. در سال 
۲۰۰۴، گروه بررسی تربيت بدنی، پيشنهاد زمان بيشتر، معلم بيشتر 
و انتخاب بيشتر را برای تربيت بدنی اسکاتلندی ارائه کرد. متعاقب 
اين گزارش، وزير آموزش وپرورش و جوانان اسکاتلند، اجازه ی جذب 
۴۰۰ معلم جديد و افزايش زمان کالس های تربيت بدنی را صادر 
بهسازی ها  بود که  پيشنهاد کرده  تربيت بدنی  بررسی  کرد. گروه 
از  ارتقای شغلی و بهره گيری  و اصالحات ديگری، مثل بهسازی 

بهترين شيوه ها نيز انجام شود.
آموزش وپرورش  نظام  در  معلم)  (تأمين  آماده سازی شغلی 
افرادی  می شود.  انجام  تحصيلی  دوره  هر  مختص  اسکاتلند، 
تمايلی  ابتدايی  دوره ی  (معلمان  ابتدايی  دوره ی  در  می توانند 
به متخصص شدن ندارند) تدريس کنند که يکی از اين مدارک 
تحصيلی را داشته باشند: طی دوره های چهارساله کارشناسی، 
مثل: اخذ ليسانس تعليم و تربيت يا درجات ترکيبی؛ اخذ ديپلم 
حرفه ای تعليم وتربيت۲۶ با طی دوره ی يک ساله، مختص افرادی 
افرادی  از  پاره وقت  استفاده ی  دارند؛  تحصيلی  مدرک  يک  که 
که ديپلم حرفه ای تعليم وتربيت دارند. فرايند تأمين معلم برای 
محلی  مسئوالن  و  مراجع  مشارکت  با  معموالً   ابتدايی  دوره ی 

انجام می گيرد.
افرادی می توانند در دوره ی متوسطه تدريس کنند که يکی 
از اين مدارک تحصيلی را دارا باشند: طی دوره ی چهارساله ی  
اخذ ديپلم حرفه ای  يا  تربيت بدنی؛  ليسانس  اخذ  و  کارشناسی 
که  افرادی  مختص  ساله؛  يک  دوره  طی  با  تربيت  و  تعليم 
ليسانس در رشته های علوم انسانی۲۷ يا ليسانس در رشته های 
علوم و فنون۲۸ دارند؛ استفاده از نيروهای پاره وقت يا افرادی که 
کالس های حرفه ای تعليم وتربيت را به صورت آموزش از راه دور 
گذرانده اند. فرايند تأمين معلم برای دوره ی متوسطه  نيز معموالً  

با مشارکت مراجع و مسئوالن محلی انجام می گيرد.
آزمايشی  ساله ی  دو  دوره ی  يک  از طی  پس  معلم  تأمين 
منظور  به  می شود.  انجام  مدرسه  در  کار  (کارآموزی) 
نظر  مورد  استانداردهای  به  موفقيت آميز  دستيابی 
ارتقای  مسير  معلمان  نهايی،  پذيرش  برای 
چهار  از  بهره گيری  با  را  خود  مداوم۲۹  شغلی 

عنصر مهم طی می کنند:
منظور  به  خود،  مربی  با  منظم  مالقات  به  تعهد   .۱

بحث پيشرفته؛
۲. کاربرد بازخوردهای به دست آمده از مشاهدات تدريسی؛

۳. ثبت و انعکاس تجربيات به دست آمده در مسير ارتقای 
شغلی مداوم در دوره ی آزمايشی خود؛

خود ۴.  شغلی  ارتقای 
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از طريق داشتن جداول متنوع زمان بندی تجربيات تدريس.
هم چنين، نظام تحصيلی و تعليمی اسکاتلند، به عنوان يک مرجع 
ارتقای شغلی، خدماتی مثل ارسال فهرست کارگاه های آموزشی و 
فعاليت های مرتبط با ارتقای شغلی، وب سايت ها، وبالگ ها و ايده های 

درسی (طرح درس) و تشکيل جلسات گروهی را ارائه می کند.
اخيراً در کشور اسکاتلند موجی از ساخت و بازسازی مدارس 
آغاز شده است. براساس يافته های يک پيمايش (بررسی)، پس از 
بازسازی مدارس، معلمان تربيت بدنی، وضعيت سالن های ورزشی 
جديد مدارس، فضاهای بازی، و ساير تسهيالت مربوط به تربيت بدنی 

را: «خيلی خوب»، «خوب» و يا «مناسب» توصيف کرده اند.

٭٭٭
نيوزلند: برنامه ی درسی ملی

از  ترکيبی  نيوزلند،  تربيت بدنی  درسی  برنامه ی  چارچوب 
آموزش تندرستی، تربيت بدنی و اقتصاد خانه داری (تدبير منزل) 
تشکيل  را  درسی  برنامه ی  اصلی  هسته ی  جنبه ی  چهار  است. 
می دهند. هر جنبه خود دربر گيرنده ی سه تا چهار هدف است. 
در چارچوب برنامه ی درسی، چهار مفهوم زيربنايی وجود دارد که 

بر هفت حوزه ی مهم يادگيری اشاره می کنند.

ابعاد و اهداف
فعاليت  نمو؛  و  رشد  جسمانی:  رشد  و  فردی  تندرستی   é
جسمانی منظم؛ ايمنی؛ هويت شخصی و ارزش شناسی خويشتن 

(ارجمندی نفس).
é مفاهيم و مهارت های حرکتی: مهارت های حرکتی؛ نگرش ها يا 
چالش های مثبت؛ علم و تکنولوژی؛ عوامل اجتماعی و فرهنگی.

é ارتباط با ساير افراد: ارتباطات؛ شخصيت (هويت)؛ حساسيت و 
احترام؛ مهارت های بين فردی.

اجتماعی؛  باورهای  و  نگرش ها  سالم:  اجتماعات  و  محيط ها   é
مراجع اجتماعی؛ حقوق؛ مسئوليت ها و قوانين؛ انسان و محيط.

مفاهيم مهم و زيربنايی
بهزيستی۳۰ يا هااورا۳۱ يک فلسفه ی مائوری۳۲ (بومی زالندنو) 
تندرستی است. اين فلسفه مشتمل بر تاها تين آن ۳۳ (بهزيستی 
تاها  عاطفی)،  و  روانی  (بهزيستی  گارو۳۴  هينن  تاها  جسمانی)، 
(بهزيستی  روآ۳۶  وای  تاها  و  اجتماعی)،  (بهزيستی  آيو۳۵  وهان 

معنوی) است.
برای  مسئوليت  قبول  به  را  دانش آموزان  تندرستی،  ارتقای 
کالس های  در  عاطفی  و  جسمانی  محيط های  ايجاد  به  کمک 
منظر  از  می کند.  ترغيب  جامعه  و  اجتماعات  مدارس،  درس، 
يک ديدگاه اجتماعی ـ روانی، عناصر اجتماعی و محيط زيست 
و  نگرش ها  اهميت  می گذارند.  تأثير  بهزيستی  و  تندرستی  بر 
ارزش ها باعث شده تا تأکيد ويژه ای بر ارتقای نگرش ها و ارزش 
بر  مثبتی  تأثيرات  دولتی  مدارس  در  که  است  آن  بشود. هدف 

رفتار گذاشته شود.

جنبه های کليدی تحصيل

هفت حوزه ی کليدی يادگيری، تشکيل  دهنده ی برنامه ی 
درسی تندرستی و تربيت بدنی در مدارس ابتدايی و متوسطه و 

در طول ۱۰ سال هستند که عبارت اند از:
۱. سالمت روانی

۲. تربيت جنسيتی
۳. غذا و تغذيه

۴. مراقبت از بدن و ايمنی بدنی
۵. فعاليت جسمانی
۶. مطالعات ورزشی

۷. فعاليت های تربيتی فضای آزاد (خارج از سالن و کالس).

چگونگی اجرا و تأمين منابع
برنامه ی درسی  به اجرای  برای کمک  وزارت آموزش وپرورش 
پيشنهادهايی  تا  منعقد ساخت  تهيه کنندگان  با  قراردادی  جديد، 
برای ارتقای حرفه ای در مدارس برای اجرای کامل در سال ۲۰۰۱ 
آماده سازند. قبل از سال ۲۰۰۱، ميزان مشارکت در ارتقای حرفه ای 
مدارس به طور گسترده ای متنوع بود. وزارت آموزش وپرورش عالوه 
بر ارتقای شغلی، تعدادی مرجع و منبع آموزشی و يادگيری، مثل: 
جزوات، مقاالت و منابع الکترونيکی، برای کمک به مدارس در اجرای 
برنامه درسی جديد آماده ساخته بود. مدارس و سازمان ها نيز در اين 

زمينه خدماتی به مدارس ارائه کردند.

٭٭٭
مجارستان: برنامه ی درسی ملی

تربيت بدنی، بخشی از برنامه ی درسی جوهره ای (هسته ای) 
ملی۳۷ مجارستان است. تربيت بدنی يکی از ۱۰ حيطه ی محوری 
نظام تعليم وتربيت است. برنامه ی درسی تربيت بدنی را می توان 
دانست.  تربيت بدنی  و  ورزشی  تندرستی،  آموزش  از  ترکيبی 
مراحل تحصيل رسمی در برنامه ی درسی محوری (هسته) ملی 

مجارستان عبارت اند از:
é پايه های يک تا چهار
é پايه های پنج و شش

é پايه های هفت و هشت
é پايه های نه تا ۱۲.

مفاهيم مهم و زيربنايی
از:  عبارت اند  درسی،  برنامه ی  در  مهم  رشدی  تکاليف 
فرهنگ  از  آگاهی  وطن شناسی؛  و خودآگاهی؛  خويشتن شناسی 
اطالعات  فرهنگ  محيط زيست؛  آموزش های  اروپايی؛  و  جهانی 
برای  آمادگی  و جسمانی؛  روانی  يادگيری؛ سالمت  ارتباطات؛  و 

پذيرش نقش برای زندگی بزرگ سالی.
تربيت بدنی  در  کلی  رشدی  اهداف  يا  و  اولويت دار  اهداف 

عبارت اند از:
é بهبود سالمت و تأمين تندرستی جسمانی کودکان؛

é بهبود آمادگی های جسمانی، بهبود سازگاری جسمانی و روانی، 
بهبود وضعيت جسمی و روانی؛

تمرينات  و  ورزش ها  به  مربوط  دانش  بررسی  و  دانش  انتقال   é
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ورزشی؛
é سرگرمی، کسب لذت، رضايت و ميل به رقابت.

جنبه های کليدی تحصيل
و حداقل  مهارت ها  دانش،  اساس  بر  تربيت بدنی  در  اهداف 
به  دهم  و  هشتم  ششم،  چهارم،  کالس های  برای  صالحيت ها 

حوزه های زير تقسيم بندی شده اند:
é تمرين های ورزشی سازمانی (حرکات و تمرينات قدم رو)؛

é تمرين های ورزشی آماده ساز (مقدماتی)، بنيادی و پيشگيرانه؛
é آرام سازی؛

é تمرين های ورزشی دو و ميدانی (دويدن، جست زدن، پريدن، 
پرتاب کردن)؛

صعودی،  (نگه دارنده،  ژيمناستيک  ورزشی  تمرين های   é
تعادلی)؛

é ژيمناستيک موزون، تمرينات هوازی (فقط دختران)؛
é ورزش ها (هندبال، بسکتبال، فوتبال، واليبال)؛

é فعاليت های فضای آزاد و تفريحی؛
é دفاع شخصی و هنرهای رزمی؛

é شنا.
آزمون  حالت سخت  از  مجارستان  تربيت بدنی  در  سنجش 
تدريجی  عملکرد  بر  مبتنی  رويکرد  به  جسمانی،  آمادگی های 
تغيير يافته است. با اين حال، کارآيی و اثربخشی روش های 

اجرايی، هنوز برای پيشرفت جای کار دارند.

ــن  ــرا و تأمي ــی اج چگونگ
منابع

ــک  ــع ي تاب ــتان،  ــرا در مجارس اج
ــور  ــت. در اين کش ــدل دوقطبی اس م
ــی وجود دارد  ــی مل يک برنامه ی درس
ــدی مهم،  ــه مدارس بايد تکاليف رش ک
ــی آن را دنبال  ــت دار و اهداف جزئ اولوي
ــد. با اين حال، مدارس نواحی محلی  کنن
ــتند برنامه ی درسی را در سطح  مجاز هس
ــد. کليه  ــرل محلی اجرا کنن ــی از کنت معين
ــی يا چارچوب برنامه ی  مدارس، تربيت بدنی مل
درسی را اجرا می کنند؛ لذا، تربيت بدنی يک موضوع 
ــی اجباری برای همه مدارس است و بايد حداقل ۲/۵  درس

ــود. ــه درس در هر هفته تدريس ش جلس
کليه ی داوطلبان معلمی تربيت بدنی، بايستی توانايی خود 
ــانند.  ــی به اثبات برس ــرای تدريس محتوای برنامه ی درس را ب
ــود، مثل:  ــر فعاليت های متنوعی می ش ــتمل ب ــن محتوا مش اي
ــال و فوتبال)؛ علم ورزش  ــکتبال، هندبال، واليب ورزش ها (بس
ــنا؛ ورزش های زمستانی (اسکی،  ــتيک؛ ش دووميدانی؛ ژيمناس
ــکيت و ورزش های مبارزه ای). هم چنين، داوطلبان بايستی  اس
ــی،  ــم و تربيت، دانش روان شناس ــون تعلي ــای فن در زمينه ه
ــوژی، از دانش نظری کافی  ــوم اجتماعی، آناتومی و فيزيول عل

ــور در کالس های  ــس از حض ــان پ ــند. داوطلب ــوردار باش برخ
تئوری و روش شناسی تربيت بدنی، به طور آزمايشی در مدرسه 
ــه درس را  ــن دوره ۲۰۰ تا ۲۵۰ جلس ــد. اي ــس می کنن تدري
ــود. به جز اين موارد، دانش آموز معلمان بايستی  ــامل می ش ش
ــان تدريس  ــی کنند. داوطلب ــی نيز معلم ــه ی درس ۱۲۰ جلس
ــال و هم چنين  ــش تا ۱۸ س ــنی مختلف، از ش به گروه های س

ــب می کنند. ــاالن، توانايی های الزم را کس بزرگ س
شرح  به  مجارستان  مدارس  در  تربيت بدنی  منابع  تأمين 

زير صورت می گيرد:

فضاهای داخلی (کالس، سالن، و...)
é تقريبًا ۲۰درصد از مدارس، دارای سالن ورزش يا اتاق برای 

هستند. ورزشی  تمرين های 
é کالس های تربيت بدنی در استخرهای شنا، زمين های ورزش، 
پيست های اسکيت روی يخ، سالن های ورزشی استيجاری و... 

می شود. برپا 
دوش  استحمام  برای  ورزشی  سالن های  از  درصد   ۲۹  é

ندارند.
é ۲۳ درصد از سالن های ورزشی برای استحمام دوش دارند، 

ولی فرصتی برای استفاده از آن ها داده نمی شود.

فضاهای آزاد
é ۲۸درصد از حياط و فضاهای مدارس، برای انجام ورزش ها، 

آرام سازی و بازی ايده آل هستند.
é ۳۱ درصد از حياط و فضاهای مدارس برای انجام ورزش ها، 

آرام سازی و بازی رضايت بخش هستند.
é ۴۰ درصد از حياط و فضاهای مدارس برای انجام ورزش ها، 

بازی رضايت بخش نيستند. آرام سازی و 
é ۱ درصد از مدارس فاقد فضا و مکان هستند.

٭٭٭

ملی برنامه ی درسی  جامائيکا: 
گزارس سال ۲۰۰۷ وزارت آموزش وپرورش جامائيکا تصريح 
مسئول  فرهنگ  و  جوانان  آموز ش وپرورش،  وزارت  که  کرده 
هر  جامائيکاست.  در  آموزش  سنجش  و  هدايت  برنامه ريزی، 
ناحيه) مسئوليت مديريت مدارس خود را برعهده  ناحيه (۱۴ 
يک  توسط  خصوصی  مدارس  برنامه های  ناحيه،   ۱۴ در  دارد. 

می شود. دنبال  هيئت مدريه 
تعليم وتربيت  تدارک  بر  جامائيکا  آموزش وپرورش  اهداف 
برای کليه ی افراد به منظور برخورداری آنان از سطح بهينه ای 
پرورش ابتدايی (تا  از رشد فردی و ملی اشاره دارند. آموزش و 
پايه ششم) عمومی است و به دانش آموزان کتاب درسی رايگان 
تشويق  جامائيکايی ها  می گيرد.  تعلق  غذايی  کمک هزينه ی  و 
می شوند تا تحصيل خود را تا پايه ی ۱۱ و يا تا سن ۱۷سالگی 
ادامه دهند. عالوه بر مدارس متوسطه ی سنتی (پايه های ۷ تا 
۱۳)، دانش آموزان می توانند به مدارس حرفه ای (شغلی)، فنی 

محتوای برنامه های تربيت معلم 
تربيت بدنی در چين، بيشتر سنتی 
است، ولی روش های تدريس، رشد 
يا يادگيری حرکتی، کمتر سنتی 
و متنوع اند. با اين حال، کسب 

تجربه ميدانی (عملی) و تدريس 
دانش آموزی مورد انتظار است
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عنصر  يک  عنوان  به  تربيت بدنی  شوند.  وارد  نيز  کشاورزی  يا 
جامائيکايی  شهروندان  بهزيستی  و  تندرستی  در  ضروری 
که  درسی  برنامه ی  شيوه نامه های  در  لذا  و  می شود  شناخته 
آن  از  به خوبی  تهيه شده،  دولتی  نمايندگان  و  معلمان  توسط 

حمايت شده است.

کودک  «هر  زيربنايی:  و  مهم  مفاهيم 
کودکان  همه ی  و  بگيرد  ياد  می تواند 

بايد ياد بگيرند»
و  نظم  افزايش  فردی،  رشد  در  که  دليل  به اين  تربيت بدنی 
انضباط و توسعه ی شغلی در منطقه نقش دارد، مهم است. عالوه 
از نظر مدارس جامائيکا مهم اند، عبارت اند  اين مفاهيمی که  بر 
از: احترام به خود و ديگران؛ احترام برای اوليای امور؛ ارزش قائل 
شدن برای محيط زيست؛ صداقت؛ اتحاد؛ غرور ملی؛ وفاداری به 
مدرسه و کشور؛ شعور انضباطی؛ حس مسئوليت پذيری و رفتار 

شايسته ی اخالقی
شرح  بدين  مفاهيمی  بر  تربيت بدنی  برنامه های  هم چنين، 

مبتنی اند:
é رشد همه جانبه ی فرد

é مهارت های حرکتی و مؤلفه های آمادگی جسمانی
بهداشت،  جسمانی،  آمادگی  راجع  به  زندگی  شيوه های   é

فعاليت های اساسی شيوه ی زندگی، نگرش ها و ارزش ها
é رشد احساسی و ذهنی

é رشد فردی در عزت نفس و نگرش ها و ارزش های مورد وثوق 
جامعه

جنبه های کليدی تحصيل
درسی  برنامه ی  راهنمای  در  تحصيل  کليدی  جنبه های 
و  تندرستی  جنبه های  اگرچه  شده اند.  مشخص  تربيت بدنی 
تا  ولی  مشهورند،  درسی  برنامه  راهنمای  در  جسمانی  آمادگی 

پايه ی چهارم به طور مشخص ثبت نشده اند.
تلفيق۳۸  پايه ی سوم،  تا  از کودکستان  تعليم وتربيتی  الگوی 
است که «بدن من» جزء جوهره ای (هسته ای) آن است. در الگوی 
آمادگی  تغذيه ای،  حرکتی،  مفاهيم  به  تلفيق،  تربيتی  و  تعليم 
با  متناسب  حرکتی،  مهارت های  و  تندرستی  ايمنی،  جسمانی، 

سطح پايه ی تحصيلی اشاره می شود.
به  ويژه  تربيت بدنی  تا شش، کالس های  چهار  پايه های  در 
اجرا می آيند و برنامه ی درسی بيشتر بر تعليم حرکت، بازی های 

ورزشی و شيوه ی زندگی متمرکز است.
ورزش های  ساله  هر  دانش آموزان  نه،  تا  هفت  پايه های  در 
فصلی، موضوعات تئوری در زمينه ی شيوه ی زندگی (مرتبط با 
تندرستی و سرفصل های شيوه ی زندگی) و برنامه ی مشخص شده 
برای هر سطح از تحصيل را آموزش می بينند. ورزش های فصلی 
واليبال.  و  کريکت  ميدانی،  و  دو  فوتبال،  نت بال،  از:  عبارت اند 
مطابق با اهداف و به  منظور آموزش مناسب؛ در راهنمای برنامه ی 
درسی، محتوای آموزشی هر ورزش به تناسب پايه ی تحصيلی، 
جزء به جزء شده است. برنامه ی درسی پايه ی هفتم، تمرکز خاصی 

بر تعليم حرکتی (مهارتهای بدنی، کنترل حرکات بدن و عملکرد 
ايمن) دارد، در حالی که، محوريت محتوا در پايه های هشت و نه 

آموزش ژيمناستيک و حرکات موزون است.

چگونگی اجرا و تأمين منابع
براساس  را  آموزشی  برنامه های  مدارس  در کشور جامائيکا، 
اجرايی  امور  می کنند.  اجرا  منطقه ای  و  ناحيه ای  شيوه نامه های 
نواحی چهارده گانه مديريت می شود و مدارس خصوصی  توسط 

هر ناحيه، توسط يک هيئت مديره اداره می شوند.
و  دائمی  يادگيری  انتظار می رود که  از معلمان جامائيکايی 
اين  در  معلمان  به  کمک  برای  نمايند.  دنبال  را  شغلی  ارتقای 
حرفه ای  ارتقای  شونده)  (تجديد  وام گردشی  صندوق  تالش، 
جوانان  و  آموزش وپرورش  وزارت  توسط  معلمان۳۹  (شغلی) 
تربيت   به تحقق هدف  تا  تأسيس شد  جامائيکا در سال ۲۰۰۷ 

معلمانی در سطح استانداردهای جهانی، کمک کند.
وزارت آموزش وپرورش، جوانان و فرهنگ، توسط تعدادی از 

شرکت های وابسته حمايت می شود. برخی از آن ها عبارت اند از:
é خدمات کتاب خانه ای جامائيکا

éصنايع غذايی
é اتحاديه ی جذب و آموزش نيروی انسانی يا آژانس ملی آموزش

é اتحاديه ی ميراث ملی
é بنياد جامائيکا

é شورای دانشگاه جامائيکا.
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از بام ايران تا بام آتن
سفرنامه ي المپيک ۲۰۰۴ آتن

بيات سلطانى

آغاز راه
ساعت چهار بعدازظهر يکی از روزهای تابستان سال ۱۳۸۳، زنگ تلفن به صدا درآمد: «الو؛ منزل آقای سلطانی؟»

ـ بله، بفرماييد.
ـ شاه حسينی هستم از تهران.

آقای شاه حسينی مشاور آقای دکتر سجادی، معاون وقت تربيت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش بود. پس از احوال پرسی 
و تعارف های معمول، مشخص شد که در جلسه ی شورای مديران وزارت خانه برای اعزام و بازديد از بازی های المپيک ۲۰۰۴ آتن، به 
نمايندگی از وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده اند که من هم جزو آنان بوده ام و در اولين فرصت بايد گذرنامه ی خود را به منظور 

پی گيری ساير امور بفرستم.
اين خبر به چند دليل برای من خوش حال کننده بود. اول، نماينده ای از خانواده ی بزرگ آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياری 

پـــايــيــز ١٣٨٩ دوره ی يازدهم . شماره ی ١ ٢٢



در اين رويداد بزرگ تاريخی شرکت می کرد. دوم، بازديد از کشور 
از  بسياری  زادگاه  و  باستان  تمدن  مراکز  از  يکی  که  بود  يونان 
فالسفه و دانشمندان بزرگ جهان به شمار می آمد. سوم، حضور 
در بازی های المپيک، به عنوان بزرگ ترين رويداد ورزشی جهان، 
موجب افتخار و کسب تجربه ای نو بود. چهارم، از دوران کودکی 
و  يونانيان  با  ايرانيان  جنگ های  از  تاريخ،  درسی  کتاب های  در 
حمله ی اسکندر مقدونی به ايران اطالعاتی داشتم. به همين 
و  جذاب  بسيار  من  برای  نزديک  از  يونان  کشور  ديدن  منظور 

شگفت انگيز بود.
روز  سفر،  مقدمات  شدن  فراهم  و  مدارک  ارسال  از  پس 
بيست و چهارم مردادماه از فرودگاه شهرکرد به تهران عزيمت کردم. 
با توجه به قرار قبلی در ساعت ۲۳ در فرودگاه مهرآباد با آقايان 
محمدرضا پهلوان، مديرکل وقت دفتر تربيت بدنی پسران وزارت 
عموزاده خليلی،  به عنوان سرپرست گروه،  پرورش،  و  آموزش 
قدس بين،  اعلمی،  کشور،  مدارس  ورزش  فدراسيون  رييس 
به ترتيب  شاه محمدی  و  افشار  صديق  خانم ها  و  شهيدی 
رؤسای گروه تربيت بدنی و تندرستی استان های خراسان، فارس، 
کرمان، آذربايجان شرقی و شهرستان های تهران، به عنوان ديگر 

نمايندگان وزارت آموزش و پرورش همراه شدم.

جای شکل

مردم  است،  نفر   ۱۰/۰۰۹/۴۰۰ کشور  اين  جمعيت  است.  و 
هستند  کاتوليک  و  يهودی  ارتدوکس،  آيين های  پيرو  يونان 
نيز در آن جا زندگی می کنند.  ۱/۳ درصدی مسلمان  اقليت  و 
از  بقيه  و  يونانی  نژاد  از  درصدشان   ۹۶ و  يونانی  آن ها  زبان 

بلغاری هستند. آلبانيايی و  نژادی ترک، اسالو،  اقليت های 
منزل محل سکونتمان در خيابان «پنتلی» شهر آتن بود. 
که  بود  نگذشته  محل  اين  در  استقرارمان  از  ۴۸ ساعت  هنوز 
از  پس  فرودگاه،  يا  پست  کارمند  و  درآمد  به صدا  خانه  زنگ 
رؤيت کارت شناسايی، ساک گم شده ام را درحالی که با توجه به 
حجم زياد پروازها و مسافرين فراوان در ايام برگزاری المپيک 
به  از عذرخواهی  بودم! پس  نااميد شده  پيدا شدنش  از  کامًال 
از  استانبول  در  اشتباهی  کيف  شد  معلوم  و  داد  تحويل  من 

پرواز جا مانده بود.

المپيک آغاز می شود
شهر آتن از سيزدهم آگوست ۲۰۰۴ ميالدی مصادف با بيست 
و دوم مرداد ۱۳۸۳ به مدت ۱۶ روز ميزبان هزاران ورزشکار و 
المپيک  مادری  سرزمين  درواقع  بود.  جهان  سراسر  از  تماشاگر 
برای دومين بار در تاريخ معاصر، ميزبان بيست و هشتمين دوره ی 
بازی های المپيک بود. پيش از اين، اولين دوره ی اين مسابقات 

در سال ۱۸۹۶ ميالدی در يونان برگزار شده بود.
و  ولوس  پاترا،  تسالونيکی،  آتن، در شهرهای  بر شهر  عالوه 
مدت  اين  طی  گوناگونی  ورزشی  مسابقات  نيز  (کرت)  هراکليو 
و  ورزشکار، سرپرست  بازی ها ۱۶ هزار  اين  در  انجام می گرفت. 
کادر فنی، تعداد ۲۱/۵۰۰ خبرنگار، ۵/۵۰۰ مقام رسمی مهمان، 
۳۵/۶۰۰ نفر حمايت کننده (اسپانسر) و ۱/۵ ميليون نفر تماشاگر 

در اين نقاط مستقر شده بودند.
نماد اين دوره از بازی های المپيک، دو عروسک به رنگ های 
آبی و نارنجی، برگرفته از افسانه های يونانی بودند که نقششان در 
همه جا ديده می شد. حلقه ای از برگ درخت زيتون نيز که نماد 
قهرمانی در المپيک های يونان باستان بود، برای قهرمانان المپيک 

۲۰۰۴ استفاده می شد.

شب در فرودگاه
ساعت چهار و سی و پنج دقيقه ی صبح روز يک شنبه ۲۵ 
مرداد ۱۳۸۳ در فرودگاه مهرآباد به سالن انتظار رفتيم. هواپيما 
در  محلی  وقت  به  صبح  دقيقه ی  پنج  و  چهل  و  هفت  ساعت 
نيم  و  از يک ساعت  و پس  زمين نشست  به  استانبول  فرودگاه 
توقف، به مقصد آتن حرکت کرد. بعد از يک ساعت پرواز، به آتن 
ورود  از  پس  رسيديم.  المپيک ۲۰۰۴  بازی های  برگزاری  محل 
خود  وسايل  دريافت  و  تحويل  برای  مراجعه  و  آتن  فرودگاه  به 
در فرودگاه، متوجه شدم کيف بزرگی که محتوی مواد غذايی، 
فرهنگی  کادر  همراه  به  است.  شده  گم  بود،  آجيل  و  خشکبار 
سفارت ايران در يونان به مسئول امر مراجعه کرديم و آنان پس 
از دريافت بارکد و آدرس محل سکونتمان در آتن، قول پی گيری 

موضوع را به ما دادند.
کشور يونان که به التين «گريک»۱ ناميده می شود، در جنوب 
شرقی اروپا در مجاورت بالکان، حوزه ی دريای مديترانه و دريای 
اژه قرار دارد. اين کشور دارای ۱۳۱/۹۵۷ کيلومتر مربع وسعت 

آتن،  فرودگاه  به  ورود  از  پس  المپيک  مدعو  کاروان های 
توسط اتوبوس های سريع السير به دهکده ی المپيک اين شهر و 

پوستر بازی های المپيک ۲۰۰۴ آتن
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نظر  در  ميان  اين  در  می يافتند.  انتقال  اقامت  محل های  ديگر 
تکواندو،  جودو،  کشتی،  رشته های  در  ايران  اعزامی  کاروان  ما، 
وزنه برداری، بوکس، تنيس روی ميز، دووميدانی، شنا، تيراندازی 
بانوان و دوچرخه سواری، جمعًا شامل ۳۸ ورزشکار به سرپرستی 
ارتباط  دليل  به  ديگر  گروه های  همه ی  از  سجادی  دکتر  آقای 

قلبی که به يکديگر داشتيم، دوست داشتنی تر می نمود.
در برگزاری بازی های المپيک ۴۵ هزار نفر به صورت داوطلب 
با توجه به تخصص و توانايی، افتخار همکاری داشتند. به عنوان 
و  فارسی  زبان  به  فرانسه که  دانشگاه های  از  يکی  استاد  نمونه، 
رانندگی تسلط داشت، به عنوان راننده در خدمت کاروان ورزشی 
ايران بود. جالب آن که افراد داوطلب مذکور با لباس مخصوص 
انجام وظايف  به  نمايان  و  به صورت مشخص  در همه جای شهر 

خود مشغول بودند.

خطوط  کيلومتر  هشت  نزديک  ديگر،  سوی  از  هم چنين 
آتن  شهر  حومه ی  در  آهن  خط  کيلومتر   ۳۲ و  جديد  متروی 
احداث و ۱۲۰ جاده ی جديد نيز پيش بينی و اجرا شده بود. جالب 
محل های  و  قطار  اتوبوس،  مترو،  ايستگاه های  تمامی  در  آن که 
گردشگری پررفت وآمد برای بهره گيری هرچه بهتر و بيش تر از 
در  به وفور  چندزبانه  راهنمای  نقشه های  و  کتابچه ها  فرصت ها، 

دسترس همگان قرار داده شده بود.

مسابقات ورزشی المپيک در ۵۳ سالن و ورزشگاه که بيش تر 
برگزار می شد.  بودند،  آتن متمرکز  نقاط مختلف شهر  آن ها در 
نظم و برنامه ريزی حاکم بر بخش های مختلف، ازجمله حمل و نقل 
به خوبی مشهود بود. حجم ترافيک در شهر آتن باعث شده بود 
تا مسئولين برگزارکننده، خطوط تردد ويژه ای را به منظور حضور 
به موقع تيم های ورزشی در سطح شهر طراحی و اجرا کنند که 
اين امر موجب آسان شدن حمل و نقل کاروان های ورزشی شده 

بود.

لباس مخصوص نيروهای داوطلب به همراه اتيکت ها

ازجمله  مکان ها  بعضی  نياز،  مورد  مکان  تأمين  منظور  به 
ورزشگاه  به  و  داده  کاربری  تغيير  را  آتن  شهر  قديمی  فرودگاه 
بزرگی تبديل کرده بودند. بر اين منوال، اکثر فضاها و مکان های 
المپيک و محل اسکان  بود. در دهکده ی  ورزشی نوسازی شده 
کاروان های ورزشی، فقط ورزشکاران، کادر فنی و سرپرستان حق 
اسکان و ورود و خروج داشتند و ساير افراد، در قالب سهميه ی 
شوند.  خارج  و  وارد  روز  ساعات  در  تنها  می توانستند  ميهمان 

قيمت بليت ورود به مسابقات ورزشی نيز بين ۱۰ تا ۳۰۰ يورو بود.

نمونه ی نقشه ی راهنمای استفاده از خطوط حمل و نقل در شهر آتن

نمونه ی 
بليت ورود به 

مسابقات ورزشی 
المپيک در 

رشته ی بوکس و 
شمشيربازی
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ديدار از ماراتن
به منظور بازديد از منطقه ی ماراتن که ۴۲/۵ کيلومتر با شهر 
از  پس  و  کرديم  حرکت  صبح  هفت  ساعت  داشت،  فاصله  آتن 
گذر از جاده ای پرپيچ و خم اما زيبا، به محل مورد نظر رسيديم. 
در اين محل سدی احداث شده بود به نام سد مازندران. ماراتن 
داريوش  پادشاهی  دوران  در  يونانيان  با  ايرانيان  نبرد  محل 
نتيجه ی  واگذاری  از  که پس  بود؛ همان جايی  اول هخامنشی 
شهر  تا  نبرد  ميدان  مسافت  گمنام  سربازی  يونانيان،  به  جنگ 
به مردم خود  را  يونانيان  تا خبر پيروزی  آتن را يک نفس دويد 
برساند؛ موضوعی که باعث شد به افتخار تالش آن سرباز، يکی 
از قديمی ترين رشته های ورزشی المپيک، دوی ماراتن نام گذاری 

شود.
کوهستان  از  گذشتن  و  ماراتن  منطقه ی  از  بازديد  از  پس 
در  رافينا  بندر  کرديم.  عزيمت  رافينا  بندر  طرف  به  آن،  زيبای 
جنوب يونان واقع شده است که برخی از رشته های ورزشی آبی، 
ازجمله قايق رانی در آن برگزار می شد. در مرکز شهر آتن تپه ای 
مرتفع واقع شده و بر فراز آن کليسايی احداث شده بود. از باالی 
از شهر آتن  بام آتن خوانده می شد، دورنمايی زيبا  تپه که  اين 
و اطراف آن به چشم می خورد و به همين دليل جذابيت خاصی 

برای گردشگران داشت.

«آکروپوليس» از محل های تاريخی آتن و مورد توجه اعضای 
اکثر کاروان های ورزشی و گردشگران در يونان بود.

سد ماراتن در منطقه ی ماراتن

بام آتن

به منظور تماشای مسابقات وزنه برداری به محل برگزاری اين 
مسابقات در سالن «نيکائيا» رفتيم. حضور حسين رضازاده در 
اين مسابقات، باعث جذابيت بيش تر آن و دل گرمی ايرانيان حاضر 
در سالن شده بود. اين مسابقات با حضور مسئولين ايرانی حاضر 
در سالن و تشويق پی درپی ايرانيان مقيم يونان و عالقه مندان به 

رضازاده پی گيری می شد.
 ۲۱۰ با  ضرب  يک  در  توانست  رضازاده  رقابت ها  اين  در 
را کسب  اول  با ۲۶۳/۵ کيلوگرم، مقام  کيلوگرم و در دو ضرب 
به عنوان  کيلوگرم   ۴۷۳/۵ با  مجموع  در  ايشان  هم چنين  کند. 
قوی ترين مرد جهان شناخته شد. جالب آن که انجام اين رقابت 
و  صدا  ورزشی  برنامه های  توانمند  مجريان  خوب  گزارشگری  با 
سيمای جمهوری اسالمی ايران به صورت مستقيم برای هم ميهنان 
مضاعف  موجب شادی  که  نيز پخش می شد  داخل کشور  عزيز 

ايرانيان حاضر در سالن و ساير هم وطنان عزيز شده بود.

محل برگزاری مسابقات دووميدانی و اجرای مراسم افتتاحيه 
و اختتاميه ی المپيک

تصوير آقای رضازاده در حال مصاحبه با آقای خيابانی
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با توجه به برنامه ريزی های انجام شده، به همراه ديگر اعضای 
گروه اعزامی در مجموع توانستيم از مسابقات شيرجه، واليبال، 
در  حضورمان  روز  چند  طی  ژيمناستيک  و  فوتبال  بسکتبال، 
آتن، ديدن کنيم که اين بازديدها نقش مهمی در کسب تجارب 

ورزشی برای همه ی اعضای گروه داشت.

پيش از آغاز مسابقات
برای ديدن مسابقات ورزشی، با توجه به نوع بليت هر رشته ی 
تقسيم  گروه  افراد  می گرفت،  قرار  گروه  اختيار  در  که  ورزشی 
می شدند و به تماشای برنامه ها و استفاده از تجارب دست اندرکاران 

المپيک و نحوه ی برنامه ريزی ايشان می پرداختيم.
مسابقات  تماشای  به منظور  مردادماه  سی ام  جمعه  روز 
(محل  المپيک  استاديوم  مقصد  به  را  اسکان  محل  دووميدانی، 
برگزاری مراسم افتتاحيه و اختتاميه) ترک کرديم و نکته ی قابل 
فنی  تکنيک های  به کارگيری  ورزشی،  اماکن  ساخت  در  توجه 
به کار  تجارب  از  استفاده  با  البته  که  بود  مهندسی  پيچيده ی  و 
گرفته شده به لحاظ فنی در حيطه ی تخصص ما نبود. اما از نظر 
کاربردی، رعايت نکاتی ازجمله پيش بينی نحوه ی ورود و خروج 
آسان و روان تماشاجيان و جايگاه آن، رعايت نکات ايمنی برای 
آنان و ورزشکاران، در نظر گرفتن جايگاه داوران و عوامل فنی، 
خبرنگاران و روزنامه نگاران، و تعيين نحوه ی استقرار از ميهمانان 
بود.  شده  اجرا  و  طراحی  به خوبی  ورزشی  سالن  و  فضا  هر  در 
دوربين های  نصب  نحوه ی  از  می توان  ديگر  توجه  قابل  موارد  از 
فيلم برداری در زوايای متفاوت، به منظور پوشش خبری جامع و 
کامل نام برد. در اين فضاها، پرچم کشورهای شرکت کننده در هر 

رشته ی ورزشی در محل برگزاری آن رشته نصب شده بود.
ميدان تاريخی «سينداگما» واقع در مرکز آتن، محل حضور 

تئاتر روباز ديونی سوس

آکروپوليس جايی است که با تاريخ هخامنشيان نيز پيوند دارد

تعدادی از گروه اعزامی آموزش و پرورش ايران در
سالن مسابقات بسکتبال بازديد از پرستشگاه

استخر شيرجه
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بود.  جهان  کشورهای  و...  گردشگران  مربيان،  ورزشکاران،  اکثر 
در اين ميدان، خبرنگاران چينی از شبکه های گوناگون تلويزيون 
کشور چين حضور فعال داشتند و با تهيه ی گزارش و مصاحبه 
با افراد، سعی داشتند با نقاط قوت و ضعف برگزاری المپيک آشنا 
توسط   ۲۰۰۸ المپيک  ميزبانی  به  توجه  با  موضوع  اين  شوند. 
برای  بهتر  برنامه ريزی  و  دقيق  شناخت  به منظور  چين،  کشور 

المپيک بعدی، قابل توجه بود.

دهکده ی المپيک آتن
کاروان  سرپرست  سجادی،  دکتر  دعوت  به  سه شنبه  روز 
ايران  ورزشی به محل اسکان کاروان ورزشی جمهوری اسالمی 
تا  المپيک رفتيم. ورود به محوطه ی دهکده  در محل دهکده ی 
قانونی  مراحل  طی  از  پس  بود.  ممنوع  کيلومتری  هفت  شعاع 
اين  در  شديم.  وارد  دهکده  به  ورود،  مجوز  و  کارت  دريافت  و 
به منظور  ساختمانی  کاروان،  هر  اعضای  تعداد  تناسب  به  محل 
اسکان تحويل شده بود، هم چنين دفتر ويژه ای به منظور پی گيری 
امور مربوط به تيم های ورزشی در اختيار سرپرست کاروان قرار 
داشت. در اين دهکده تمامی نيازهای ورزشکاران ازجمله سالن 
ورزشی، سلف سرويس متمرکز، سالن بدن سازی و ساير امکانات 
در  تردد  دهکده،  وسعت  دليل  به  بود.  شده  پيش بينی  رفاهی 
انجام  بودند  رفت وآمد  در  مرتب  به طور  که  اتوبوس هايی  با  آن 
می شد. تدابير شديد امنيتی در محافظت از دهکده کامًال به چشم 
می خورد، به ويژه ساختمان اسکان تيم های آمريکا و رژيم اشغالگر 
قدس عالوه بر تدابير امنيتی عمومی که برای همه پيش بينی شده 
بود، به طور خاص تر و تحت تدابير شديدتر محافظت می شدند که 

سؤال برانگيز بود.
کشورهای  تمامی  پرچم  المپيک،  دهکده ی  ورودی  در 
با حضور مسئولين امر و نمايندگان  شرکت کننده طی مراسمی 
پرچم  جنبش  بين  اين  در  که  بود  درآمده  اهتزاز  به  کشور  هر 
ايران عزيز در مقابل چشمانمان بسيار دلنشين می نمود. پس از 
بازديد از مراکز متعدد ورزشی، فرهنگی و... به ديدار ورزشکاران 
هم وطن مستقر در ساختمان اختصاصی آنان رفتيم. در آن جا با 
اکثر ورزشکاران، ازجمله آقايان هادی ساعی، حسين کرمی، 

سازه به کار رفته در سقف استخر شنا
ميدان فوتبال

سالن ژيمناستيک

استخر شنا و پرچم کشورهای شرکت کننده

نحوه ی استقرار عوامل فنی و خبرنگاران
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گرفتيم  يادگار  به  و عکس هايی  کرديم  ديدار  و...  دبير،  عليرضا 
صرف  برای  غذاخوری  سالن  به  عزيزان  اين  به همراه  سپس  و 
ناهار رفتيم، سالن غذاخوری دهکده از هر نظر مناسب پذيرايی 
ساعت   ۴۸ مدت  در  فضا  اين  می شد  گفته  درحالی که  بود، 
نصب و راه اندازی شده است و در همين مدت زمان هم قابليت 
جمع آوری دارد که نشان از برنامه ريزی های کوتاه مدت و در عين 

حال چشم اندازهای بلندمدت برنامه ريزان المپيک آتن داشت.
با  متناسب  دسر  انواع  با  متنوع  غذاهای  سالن،  اين  در 
ذائقه ی ورزشکاران از هر کشور به چشم می خورد. ازجمله موارد 
رعايت شده در تهيه ی غذا، توجه به فرهنگ غذايی ورزشکاران 
کشورهای مسلمان بود. در بخشی از سالن غذاخوری، توزيع انواع 
گوشت با ذبح اسالمی به چشم می خورد. در قسمت ديگری از 
سالن که محل پذيرايی با ميوه بود. انواع ميوه به شکل منظم و 

زيبايی در آن جا آراسته و چيده شده بود.
در بيش تر سالن های ورزشی موجود در دهکده، شرکت های 
توليدات  از  نمونه هايی  ورزشی،  وسايل  توليدکننده ی  بزرگ 
که  می دادند  قرار  ورزشکاران  اختيار  در  استفاده  برای  را  خود 
نشانگر اهميت اقتصادی برگزاری مسابقات المپيک بود. به منظور 
استفاده ی بهينه از اماکن احداث شده در دهکده ی المپيک، دولت 
يونان ساختمان های موجود در دهکده را به صورت پيش فروش به 
افراد فاقد مسکن واگذار کرده بود، با اين شرط که بالفاصله بعد 

از پايان مسابقات در اختيار آنان قرار داده شود.

ضيافت سفير
دعوت  به  شام  ضيافت  برای  شهريور  پنجم  شب  پنج شنبه 
سفير جمهوری اسالمی ايران در يونان، آقای مهدی محمدی 
به همراه اعضای کاروان ورزشی ايران به محل سفارت عزيمت 
راه  ملی  تيم های  قهرمانان  و  ورزشکاران  اکثر  آن جا  در  کرديم. 
يافته به المپيک، مسئولين مربوط ازجمله مهرعلی زاده، معاون 
هاشمی طباء،  وقت رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدنی 
مربيان،  ورزشکاران،  المپيک،  ملی  کميته ی  وقت  رياست 

سرپرستان و تعدادی از ايرانی های مقيم يونان حضور داشتند.
هنگام ورود قهرمانان مدال آور المپيک ازجمله هادی ساعی، 
از  گرمی  به  مدعو  هم وطنان  کرمی،  و حسين  رضازاده  حسين 
آن ها استقبال کردند و افراد حاضر در ميهمانی به رسم يادگاری 
با قهرمانان خود عکس گرفتند. پس از اجرای سرودهای محلی 
آقای  کشورمان،  از  اعزامی  سنتی  موسيقی  گروه های  توسط 
ورزشکاران  پيروزی های  کوتاهی  سخنان  طی  مهرعلی زاده 
قهرمان را تبريک گفت. گروه های موسيقی سنتی از هر کشور 
برنامه های خود را با توجه به زمان، وقت و مکان پيش بينی شده 
اسکان  محل  به  پذيرايی  و  شام  صرف  از  پس  می کردند.  اجرا 

برگشتيم و برای بازگشت به ميهن آماده شديم.

بازگشت به ميهن
طرف  به  را  اسکان  محل  شهريور،  ششم  جمعه  روز  صبح 

فرودگاه آتن ترک کرديم. اگرچه خداحافظی با بزرگ ترين رويداد 
ورزشی جهان کمی تلخ بود، اما شيرينی بازگشت به وطن عزيز اين 
تلخی را از بين می برد. در فرودگاه بسياری از ورزشکاران و قهرمانان 
ديگر کشورها را که مسابقاتشان به پايان رسيده بود و عازم کشور 
خود بودند، مشاهده کرديم. ساعت ۱۰ صبح به وقت آتن با هواپيما 
به استانبول آمديم و پس از يک روز اقامت در اين شهر، ساعت سی 
دقيقه ی بامداد به وقت ايران، پرواز خود را به مقصد تهران آغاز کرديم 
و در ساعت دو و چهل و پنج دقيقه ی بامداد به تهران رسيديم. در 
آن جا با دوستان هم سفر خداحافظی کرديم و هرکس به سويی رفت، 
به جز من که برای پرواز به شهرکرد، تا ساعت شش و سی دقيقه ی 
بامداد در فرودگاه تهران منتظر ماندم و به مرور به خاطرات به ياد 

ماندنی اين چند روزه پرداختم.

در مجموع، در اين دوره از بازی های جمهوری اسالمی ايران 
خود  به  را  بيست و دوم  مقام  شرکت کننده  کشورهای  ميان  در 

اختصاص داد.

  پي نوشت
1. Greek

آقای رضازاده و سلطانی

نام ورزشكاررشته ى ورزشىتعدادنوع مدال

حسين رضازاده و هادى ساعىوزنه بردارى و تكواندو2طال

مسعود مصطفى و عليرضا رضايىجودو و كشتى آزاد2نقره

عليرضا حيدرى و يوسف كرمىكشتى آزاد و تكواندو2برنز

نتايج كسب شده كاروان ورزشى جمهورى اسالمى ايران در بازى هاى 2004 آتن
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چــکيده
آموزش حيطه ی عاطفی، از طريق تربيت بدنی و فعاليت های حرکتی، رويکردی جديد محسوب می شود. تربيت بدنی بالقوه دارای 
ابزارهای آموزش  يا  بهترين روش ها  از  اين رو می تواند يکی  از  تربيتی است.  اهداف  با  تعامل دانش آموزان  برای  ظرفيت های بسياری 
حيطه ی عاطفی باشد. اما چگونه می توان از اين ابزار استفاده کرد؟ پاسخ اين سؤال، ما را به ابداع راهبردهای توانمند۱ برای آشنا ساختن 

ذهن دانش آموزان با مفاهيم فردی و اجتماعی، از طريق فعاليت های جسمانی رهنمون می سازد.
و «آموزش  تربيت بدنی»۳  آموزش  راهبردها در  و  به نام های «اهداف  دونالدهليسون۲،  ارزشمند  از دو کتاب  برگرفته  مقاله  اين 

مسئوليت پذيری از طريق فعاليت های جسمانی»۴ است.
از: گفتارهای  اين مقاله به اجمال شرح داده می شوند و عبارت اند  اين دو کتاب، در حدود نه راهبرد معرفی شده اند که در  در 
آگاه کننده۵، الگودهی۶، اهداف در عمل۷، تقويت۸، زمان تفکر۹، تصميم گيری فردی۱۰، نشست های گروهی۱۱، زمان مشاوره۱۲ و راهبردهای 

ويژه.۱۳
در پايان کتاب کوشش شده است تا روش و چگونگی القای اين راهبردها در متن طرح درس روزانه و هفتگی تشريح شود.

گفتارهای  تربيت بدنی،  جسمانی،  فعاليت  فردی،  تصميم گيری  عاطفی،  حيطه ی  آموزش  توانمند،  راهبردهای  کليدواژه ها: 
آگاه کننده.

راهبرد های توانمند در
 آموزش تربيت  بدنی

(حيطه ی عاطفی)
تأليف و ترجمه: دكتر محسن حالجى
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مقدمه
جای هيچ تعجبی نيست که معلمان، با مسائل و مشکالت 
انضباطی و انگيزشی دانش آموزان، بيش از گذشته درگيرند! چنين 
خاطرنشان  ورزشی  مربيان  و  تربيت بدنی  معلمان  به  وضعيتی 
می کند که چنان چه قصد جلوگيری از کاهش مسائل انضباطی و 
انگيزشی را دارند، بهتر است به نيازهای ضروری برنامه ها توجه 
بيشتری بکنند. بقای حرفه ای ما در اين است که شاگردانمان، 

توانايی همزيستی با شرايط دنيای متغير را به دست بياورند.
دانش آموزان نه تنها از خصوصيات رفتاری يکسانی برخوردار 
نيستند، بلکه تحت تأثير رفتار والدين و ساير اعضای خانواده و 
اجتماع، در مقابل ارزش های متفاوتی قرار دارند. امروزه، کودکان 
مواجه اند. چنين  بيشتری  انتخاب های  قبل،  به  نسبت  زيادتری 
افزايشی متأثر از برنامه های تلويزيونی، انفجار دانش و اطالعات 
جديد و روبه رو شدن با نظام های ارزشی گوناگونی است. آن ها در 
خانواده، بنا به داليلی هم چون: شاغل بودن پدر مادر و يا مجرد 
و همين طور  نمی شوند  راهنمايی  اندازه ی کافی  به  بودن آن ها، 
سوی  از  کمتر  خانه)  (تعويض  متعدد  جابه جايی های  به علت 
همسايگان خود مورد توجه و راهنمايی قرار می گيرند. به هرحال 
نمی توان انکار کرد که ما در دنيايی با تغييرات سريع اجتماعی و 

اقتصادی زندگی می کنيم.
بنا به آن چه گفته شد، دانش آموزان در معرض خطر اختالالت 
رفتاری و هيجانی (هم چون: بی انضباطی، بدزبانی، آسيب زدن به 
مقابله  برای  به هم) هستند.  بی توجهی  و  بی مسئوليتی  يکديگر، 
و  فردی  مفاهيم  تکامل  به  ما  همه ی  نابسامانی ها،  اين  رشد  با 
اجتماعی نيازمنديم. از اين رو بايد به دو موضوع توجه کنيم: اول 
«بهزيستی»۱۴  به  نسبت  تا  دهيم  ياری  را  دانش آموزان  اين که، 
خود احساس مسئوليت بيشتری کنند. دوم اين که آن ها را کمک 
کنيم تا نسبت به بهزيستی ديگران حساس تر شوند. شايد اين 
بهترين کاری است که ما می توانيم در حق آن ها انجام بدهيم 
هم چون  اجتماعی،  و  فردی  مفاهيم  با  را  آن ها  ذهن  به ويژه  و 
خويشتن داری، احترام به حقوق و احساسات ديگران، پای بندی 
و  گردانی  خود ـ  فردی،  مسئوليت پذيری  تالش،  و  مشارکت  به 
اهميت دادن به ديگران، که در اين مقاله به عنوان اهداف حيطه ی 

عاطفی معرفی می شوند، آشنا سازيم.
آموزش حيطه ی عاطفی، از طريق تربيت بدنی و فعاليت های 
ظرفيت های  دارای  بالقوه  تربيت بدنی  نوست.  شيوه ای  حرکتی، 
زيادی برای آشنا کردن دانش آموزان با اهداف تربيتی است؛ از 
اين رو می تواند يکی از بهترين روش های آموزش حيطه ی عاطفی 
باشد. اما چگونه می توان از اين ابزار استفاده کرد؟ پاسخ به اين 
سؤال ما را به ابداع راهبردهای توانمند برای آشنا ساختن ذهن 
دانش آموزان با مفاهيم فردی و اجتماعی، از طريق فعاليت های 
راهبردهايی هم چون:  مقاله  اين  در  رهنمون می سازد  جسمانی 
گفتارهای آگاه کننده، الگو بودن، اهداف در عمل، تقويت، 
گروهی،  نشست های  فردی،  تصميم گيری  تفکر،  زمان 
زمان مشاوره و راهبردهای ويژه که با تالش دونالد هليسون 

دانشگاه  اساتيد  و  مری لند  اورگان،  ايالت  معلمان  از  تعدادی  و 
معرفی  يافته اند،  تکامل  و  توسعه  و  ابداع شده  ايلينويز شيکاگو 

خواهند شد.

اهداف حيطه ی عاطفی
اهداف سنتی و پيشين تربيت بدنی، کم و بيش مسائلی را که 
در جامعه در حال وقوع است، ناديده گرفته است. رويکرد اهداف 
سنتی، بر آموزش مهارت های ورزشی، تشويق و ترغيب عموم به سوی 
گنجاندن فعاليت های حرکتی در زندگی و موضوعاتی از اين قبيل 
معطوف بوده است. در گذشته چنين فرض شده بود (به ويژه از سوی 
متخصصين تعليم و تربيت)، که دانش آموزان، با مشارکت در برنامه ی 
تربيت بدنی، نه تنها تحت کنترل و نظارت خواهند بود، بلکه با همکاری 
در اجرای برنامه های تربيت بدنی، ثبات اجتماعی را کسب خواهند 
کرد. از اين رو به نظر می رسد، نياز به آموزش مسئوليت پذيری فردی، 

به دست فراموشی سپرده شده باشد.
اگر تجزيه و تحليل روند جاری در مدارس درست باشد، نيازها 
و ارزش های مورد بحث که از نتايج چنين تجزيه و تحليلی حاصل 
عوامل  به  کافی  توجه  بدون  ما  بود.  خواهد  صحيح  نيز  می شود، 
بی ثباتی فردی و اجتماعی، نمی توانيم به طور رضايت بخش به آموزش 
تربيت بدنی و فعاليت های ورزشی بپردازيم. بنابراين زمانی که مشغول 
درباره ی  گفت و گو  از  ناگزير  می شويم،  تربيت بدنی  درس  آموزش 
مسئله ی خويشتن داری با بچه ها هستيم. دانش آموزان بايد در مقابل 
تکامل مفاهيم،  انتخاب مسئوالنه، رشد و  برای  آن چه می آموزند، 
بازنگری نسبت به سبک زندگی و انتخاب دوست، احساس مسئوليت 
کنند. هم چنين اگر بخواهند در اين دنيا که تغييرات بسيار سريع 
را پشت سر می گذارند، به ثبات اجتماعی برسند، نيازمند يادگيری 

همکاری، حمايت و کمک به ديگران هستند.
و  تالش  مشارکت،  خويشتن داری،  قبيل:  از  اهدافی  تعيين 
مسئوليت پذيری فردی که به عنوان پاسخی در برابر روند جاری 
برنامه های  کافی  اندازه ی  به  نمی توانند  قطعًا  شده اند،  تلقی 
تربيت بدنی را ثمربخش سازند، اما اين گام نخست است و چنين 
از  ارزش يابی  و  درسی  برنامه ريزی  برای  را  چارچوبی  اهدافی، 
معلمان  هم چنين  آن ها  می کنند.  فراهم  دانش آموزان  پيشرفت 
تربيت بدنی را در تشريح مواقع بحرانی و رويدادهای غيرمترقبه 
رويدادهايی  چنين  می دهند.  ياری  آشوب)  و  جدال  (هم چون: 

بهترين «فرصت های آموزشی» محسوب می شوند.
گام دوم، رشد و توسعه ی راهبردهای توانمند، به منظور تحقق 
اهداف مذکور است که در قسمت بعدی ارائه خواهد شد. اهداف 
ارائه می شود. جدول ۱  به صورت سطح بندی شده، در دو جدول 
سطوح اهداف را به ترتيب تقدم آموزشی، از پايين به باال نشان 
سطوح،  فزاينده ی  توالی  رعايت  ضمن  جدول،  اين  در  می دهد. 
مؤلفه های   ۲ جدول  است.  شده  ارائه  آن ها  از  واضحی  تعاريف 
اهداف را نشان می دهد. هر سطح، مادامی به لحاظ ظاهری برای 
فهميدن ساده است که جزئيات آن به صورت شفاف بيان شود. 
درواقع مؤلفه های هر سطح، به مفاهيم نزديک و مترادف اشاره 
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جدول 1. سطوح اهداف تكاملى به ترتيب از پايين به باال

سطح IV، اهميت دادن (همكارى، توجه و كمك كردن به ديگران)
دانش آموزان در سطح IV به ديگران احترام مى گذارند، در فعاليت ها مشاركت مى كنند و خودگردان هستند. توسعه و گسترش احساس 
مسئوليت پذيرى نسبت به ديگران، در دانش آموزان به واسطه ى هميارى، حمايت از ديگران و ابراز توجه و عالقه به ديگران برانگيخته 

مى شود.
سطح III، خودگردانى (مسئوليت پذيرى فردى)

دانش آموزان در سطح III نه تنها صفات احترام و مشاركت را از خود بروز مى دهند، بلكه بدون نظارت مستقيم قادر به كار كردن هستند. 
آن ها مى توانند نيازهايشان را بشناسند و فعاليت هاى تربيت بدنى را برنامه ريزى و اجرا كنند.

سطح II، مشاركت (پاى بندى در فعاليت ها)
دانش آموزان در سطح II نه تنها حداقل احترام به ديگران را از خود بروز مى دهند، بلكه با رضايت، در بازى ها شركت مى كنند. آن ها 
چالش با كار را مى پذيرند، مهارت هاى حركتى را تمرين مى كنند و براى كسب آمادگى جسمانى، تحت نظارت معلم تمرين مى كنند.

سطح I، احترام
دانش آموزان در سطح I ممكن است در فعاليت هاى روزمره شركت نكنند، يا رشد و پيشرفتى را از خود به نمايش نگذارند، ولى 
به خاطر اين كه حقوق ديگر دانش آموزان را در يادگيرى و معلم را در آموزش، رعايت مى كنند، مزاحم كار آن ها نمى شوند و درنتيجه 

قادرند رفتارهايشان را كنترل كنند. آن ها اين كار را بدون يادآورى و نظارت دائمى معلم انجام مى دهند.

سطح صفر، بى مسئوليتى
دانش آموزانى كه رفتارشان در سطح صفر، طبقه بندى مى شود، ديگران را به خاطر رفتارهايشان سرزنش مى كنند. آن ها بهانه گير هستند 

و براى آن چه انجام مى دهند و يا در انجام آن ناكام هستند، مسئوليت پذيرى را انكار مى كنند.

جدول 2. مؤلفه هاى سطوح اهداف تكاملى

مؤلفه هاى سطوحنامسطوح

بى مسئوليتى0
سرزنش كردن ديگران

بدزبانى
بهانه گيرى

انكار مسئوليت پذيرى فردى

Iاحترام
احترام به حقوق و احساسات ديگران

خويشتن دارى
حل مسالمت آميز درگيرى ها

 IIمشاركت
پاى بندى، تالش

تجربه كردن تالش
كوشش براى يادگيرى چيزهاى جديد

داشتن يك تعريف شخصى، از موفقيت

IIIخودگردانى

مسئوليت پذيرى فردى
انجام مستقل كارها

داشتن برنامه ى شخصى
برقرارى تعادل، بين نيازهاى حال و آينده

جديت در برابر نيروهاى خارجى

IVاهميت دادن

عالقه مندى و توجه به ديگران
كمك كردن به ديگران

كسب پيش نيازهاى مهارت هاى ميان فردى
دلسوزى

اقدام به عمل، بدون انتظار پاداش
عضو بودن در مجامع

Vانتقال آموخته ها به خارج از محيط ورزشىكاربرد

ذهنی  تعابير  و  تلقی ها  طرز  شدن  نزديک  به  کار  اين  می کند. 
گوناگون، از لغات و اصطالحات کمک می کند 

راهبردهای توانمند
درک و تشخيص اهداف مذکور، ما را در فراهم آوردن چارچوبی برای 
برنامه ريزی، ارزش يابی و پاسخ گويی به شرايط و موقعيت های غيرمترقبه 
ياری می رساند. ترديدی نيست که تعيين اهداف و سطح بندی کردن آن ها، 
به تنهايی نمی تواند سبب رشد و ارتقای دانش آموزان شود. بدين سبب، 
به کارگيری و استفاده از راهبردهای توانمند و مؤثر، به منظور تحقق اهداف 
مذکور، ضروری است. بدين معنی که دانش آموزان بايد به واسطه ی اين 
راهبردهای سودمند، با ابعاد و زوايای متفاوت خويشتن داری، مشارکت 
و تالش، مسئوليت پذيری فردی و اهميت دادن (توجه) به ديگران آشنا 

شوند و آن ها را به خوبی لمس کنند.
زمانی  آموزشی،  راهبرد  انتخاب  در  مهم  از مالک های  يکی 
است که صرف آموزش و تحقق هدف از طريق آن راهبرد می شود. 
برای  صرف شده  زمان  درخصوص  تحقيق  و  مطالعه  اين رو  از 
فعاليت های  به کارگيری  طريق  از  هدف،  يک  تحقق  و  يادگيری 
مربوط به آن هدف (نه فعاليت هايی بی ارتباط)، ازجمله مسائلی 
است که در تعيين توانمند بودن يا نبودن راهبرد، به عنوان يک 
متغير کليدی مطرح است. برای مثال، اگر دانش آموزی بخواهد 
دريبل بسکتبال را آموزش ببيند، بايد زمانی را صرف يادگيری 
دريبل بکند (البته با بازخورد مناسب و صحيح). همين طور اگر 
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هدف آموزشی «مسئوليت پذيری فردی» است، دانش آموز برای 
راهبرد  يک  طريق  از  بايد  خود،  برابر  در  شدن  مسئوليت پذير 
مناسب، تمرينات الزم را انجام دهد و برای يادگيری آن، زمان 

الزم را صرف کند.
و  عينی  به طور  را  اهداف  قادرند  که  توانمند  راهبرد  نوع   ۹
زير  به قرار  بياموزند،  به دانش آموزان  به طور مؤثر  نيز  و  ملموس 

هستند:

۱. گفتارهای آگاه کننده۱۵
تبيين  به منظور  که  است  راهبردی  اولين  آگاهی،  افزايش 
به  معلم  آن چه  می شود.  استفاده  آن  از  تمرين،  در  اهداف 
از اين طريق به  دانش آموزان می گويد، گفتارهای معلم است و 
آن ها درباره ی اهداف آگاهی می دهد. اگرچه آگاهی کافی نيست 
و دانش آموزان صرفًا با آگاهی و دانش نسبت به اهداف، نمی توانند 
موضوع آموزش را در وجود خود ملکه سازند، اما پس از مدتی، 
به منظور  اهداف،  با  دانش آموز  تعامل  راه  در  تالش  و  فعاليت 

کاستن از يک واماندگی طوالنی مدت، بسيار مؤثر است.
اهداف صحبت  با  دانش آموزان  آشنا کردن  راه های  از  يکی 
کاری  به  اقدام  خودانگيخته  به طور  که  است  هنگامی  آنان  با 
می کنند.  رفتار  بی مسئوليت  شيوه ای  به  که  زمانی  يا  می کنند، 
اهداف مذکور  از  مثًال زمانی که رفتار آن ها گويای تحقق يکی 
به آن ها خودآگاهی الزم  بهتر است ضمن تشويق،  است، معلم 
ذهن  در  اهداف  از  هرکدام  از  تصوير صحيحی  هم  تا  بدهد،  را 
آنان نقش ببندد و هم رفتار مورد نظر تقويت شود. موارد زير، 
کمک مؤثری در اجرای راهبرد گفتارهای آگاهی کننده محسوب 

می شوند:
é نصب برگه های اعالم کننده ی اهداف، روی ديوار سالن؛

é برقراری ارتباط بين سطوح، با تجربيات روزمره در برنامه؛
é تهيه و تدوين جمله های کوتاه (در يک يا دو خط) مناسب، 
نشست های  و  کوچک  گروه های  بزرگ،  گروه های  برای 

اهداف؛ بيان معنی  به منظور  تک به تک، 
é مرور سطوح اهداف در طول زمان تفکر؛

é تمرکز بر سطوح اهداف، در نشست های گروهی.
بيل وايت۱۶، معلم يکی از دبيرستان های پروتلند۱۷، در 
تک تک  به  گفتن  برای  آگاه کننده،  و  کوتاه  جمله های  نوشتن 
لحظه های  در  کوچک  گروه های  در  ارائه  يا  دانش آموزان، 
آموزش پذيری، تبحر زيادی دارد. در اين جا چند نمونه از اين 

ارائه می شود: جمالت، 
به  اما  کنيد،  انتخاب  را  نکردن  خودياری  می توانيد  شما   é

(I سطح) .کسی آزار نرسانيد
متأثر  را  شما  می توانند  حرف هايشان  با  مردم  اگر   é

(I (سطح  کنند.  کنترل  را  شما  می توانند  آن ها  کنند، 
(سطح  بپردازيد.  را  آن  بهای  بايد  شدن،  بهتر  برای   é

(II
(III و   II زندگی شماست. (سطح  اين  و  اين جسم شما   é

۲. الگو بودن۱۸
بدين معنی است که معلمان در حضور دانش آموزان، چگونه 
تمايالت  و  نگرش ها  از  حاکی  رفتار  اين  مسلمًا  می کنند.  رفتار 
به خوبی  تکاملی  اهداف  با سطوح  آن هاست. دانش آموزان زمانی 
به خوبی آشنا  اهداف مذکور  با  بود، که معلم  تعامل خواهند  در 
آموزشی  (سبک های  باشد  خويشتن دار  که  بدين معنی  باشد. 
مختلف را که از مطيع ساختن دانش آموزان تا تدريس در حين 
شلوغی و بی نظمی گسترده است، بشناسد). در اجرای برنامه ها 
شرکت  فعاليت ها  در  شد  که  زمانی  هر  و  (هرجا  باشد  پای بند 
وعده  خود  قول های  به  مثال،  (برای  باشد  مسئوليت پذير  کند). 
به  را  توجهش  و  عالقه  (يعنی  بدهد  اهميت  ديگران  به  کند). 

دانش آموزان ابراز کند).

۳. سطوح در عمل۱۹
چگونه می توان سطوح اهداف تکاملی را در عمل درک کرد؟ 
مری بريدميز (۱۹۸۸) چنين استدالل می کند که اگرچه مردم 
چگونه عمل کردن را می توانند خود انتخاب کنند، اما آن ها اين 
انتخاب را از طريق تجربيات زندگی ياد می گيرند. اگر تجربيات 
را  جامعه  ويران سازی  و  خودبراندازی۲۰  گزينه های  گذشته، 
تجربيات  از طريق  خير  گزينه های  کردن  بهتر  راه  بخشد،  ارتقا 
بهبود  و  رشد  درباره ی  سؤال  بنابراين،  است.  امکان پذير  جديد، 
دانش آموزان  که چگونه  است  اين  عمل،  در  راهبردهای سطوح 
می توانند در طول زمانی که در برنامه های فعاليت های جسمانی 
شرکت می کنند، يک يا چند سطح را تجربه کنند؟ يک راه کسب 

چنين تجربياتی فراخوان۲۱ است:
(I سطح) آيا می توانی راه بهتری را بگويی؟ é

(سطح  بکوش.  آن  انجام  برای  من  روش  به  هفته،  يک  برای   é
(II

é آيا هدفی داری که ده دقيقه ی بعدی را، در راه رسيدن به آن 
(III سطح) صرف کنی؟

(IV سطح) آيا کسی می خواهد مربيگری کند؟ é
é چه کسی می تواند چيزهايی را که در کالس آموخته، در بيرون 

(V سطح) از سالن ورزشی (يا محيط ورزشی) استفاده کند؟

۴. تقويت (کردن)۲۲
هريک  مثبت  نگرش های  و  رفتارها  معلم  که  معنی  بدين 
برای  کالمی  تشويق  بهترين  کند.  تقويت  را  دانش آموزان  از 
انجام  به  آن ها  تحسين،  با  است.  تحسين۲۳  دانش آموزان، 
مذکور  اهداف  سطوح  چارچوب  در  به ويژه  مطلوب  رفتارهای 
موقعيت)  با  مناسب  و  مثبت  واقعی،  درست،  رفتارهای  (يعنی 
ترغيب می شوند. همين طور جوايز۲۴ می تواند به عنوان وسيله ای 
هم چنين  شود.  گرفته  به کار  نظر،  مورد  رفتارهای  تقويت  برای 
معيارهای  به  رسيدن  در  را  پاداش دهی۲۵  از  سيستمی  می توان 
مورد نظر به وجود آورد (برای نمونه نمره دادن). زمانی که رفتارها 
باال می رسد (سطوحی که  و نگرش های دانش آموزان به سطوح 

افزايش 
آگاهی، اولين 
راهبردی است 
که به منظور 
تبيين اهداف 
در تمرين، از 
آن استفاده 
می شود
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رفتار  قطعًا  باشد)  آن ها  پيشين  نگرش های  و  رفتارها  از  باالتر 
چنين  در  و  است  شده  تقويت  به خوبی  دانش آموزانی  چنين 
سطوح  از  دانش آموزان  درک  و  تعامل  گفت  می توان  وضعيتی 

افزايش پيدا کرده است.
چه از عمل تقويت آگاه باشيم و چه نباشيم، معلمان هميشه 
در حال تقويت دانش آموزان خود هستند. برای مثال: زمانی که 
نمی رسد،  هدف  به  ولی  می کند،  پرتاب  را  توپی  دانش آموز 
کيفيت  يا  دانش آموز  تالش  شفاهی،  به طور  می تواند  معلم 
پرتاب دانش آموز را تقويت کند. درنتيجه ممکن است توپی که 
دانش آموز پرتاب می کند، به هدف نرسد، ولی تالش دانش آموز 

تقويت شده است.
بگويد  دانش آموز  رفتار  تکرار  قصد  به  معلم  که  چيزی  هر 
تقويت  از  معينی  انواع  است.  تقويت  نوعی  بدهد،  انجام  يا  و 
قرار  تعامل  در  اهداف  با سطوح  دانش آموزان  سبب می شود که 
گيرند، برای مثال: اگر دانش آموزی ساير دانش آموزان را با لحن 
او را در سطوح اهداف، در سطح صفر  بايد  بزند، شما  تند صدا 
کنيد  تأکيد  او  به  است  بهتر  دهيد. سپس  قرار  (بی مسئوليتی) 
که مدت کوتاهی از محيط کالس آموزشی بيرون برود. متقابًال 
دانش آموزانی را که بيشترين کنترل را بر رفتارهايشان داشته اند، 
در سطح I قرار دهيد و در انتهای هفته به آن ها پاداش بدهيد. 
هم چنين می توانيد در برنامه هايتان امتيازاتی را در نظر بگيريد 
که به عنوان يک سيستم پاداش دهی، در صورت مشاهده ی رفتار 
بهترين  ازجمله  اعطاء شود.  آن ها  به  پاداش  به عنوان  نظر  مورد 
پاداش  کنيد،  منظور  برنامه هايتان  در  می توانيد  که  پاداش هايی 
«بهترين تالش» است که متکی به رسيدن به يک هدف معينی 

نيست، بلکه خود تالش مطرح است.

۵. زمان تفکر۲۶
عبارت  داريم،  نظر  در  ما  که  مفهومی  به  بنا  تفکر،  زمان 
درباره ی  تفکر  صرف  دانش آموز  که  زمانی  مدت  از  است 
ياد  اهداف  با  ارتباط  در  خود  رفتارهای  و  تمايالت  نگرش ها، 
در  که  می دهد  نتيجه  زمانی  تعاملی  چنين  می کند.  شده 

و  رويدادها  درباره ی  تا  بخواهيد  دانش آموزان  از  کالس  پايان 
خاطرات خود نسبت به تطبيق اهداف با کارهايی که در طول 

کالس انجام داده اند، به تفکر بپردازند.
تجربيات  و  اهداف  سطوح  بين  ارتباط  فهم  و  درک 
دانش آموزان، بايد در ذهن آن ها انجام پذيرد. آن ها در خودشان 
است؟»  سطحی  چه  در  امروز  من  «عملکرد  می کنند  سؤال 
چنين انعکاسی می تواند آگاهی و شعور را تکامل بخشد. زمان 
است.  خودارزش يابی۲۷  برای  مناسب  وسيله ی  حکم  در  تفکر، 
آن ها در انتهای کالس با در دست گرفتن دفترچه ی يادداشت 
ارزيابی  را  خودشان  و  می نويسند  آن  در  را  سؤاالتی  روزانه، 
اين  از  سؤاالتی  تا  خواست  دانش آموزان  از  می توان  می کنند. 

قبيل را از خودشان بپرسند:
۱. کسب چه سطحی در طول کالس الزم است؟

(I سطح) ۲. آيا به کسی صدمه زده ام؟
(II سطح) ۳. آيا مطالبی ياد گرفته ام؟

داده ام؟  انجام  کاری  معلم  نظرات  و  هدايت  بدون  آيا   .۴
(III سطح)

.(IV سطح) ۶. آيا به کسی کمک کرده ام؟
گه گاه با دريافت دفترچه های آن ها، می توان آن ها را ارزيابی 
و رفتارهايشان را با توجه به سطوح اهداف رتبه بندی کرد. نبايد 
نمی تواند  رفتار  مفهوم، که  اين  تقويت  به علت  فراموش کرد که 
کامل باشد مگر اين که دانش آموز آن را در ذهن خودش تجزيه 
بايد  و ديگران بسنجد،  بر خودش  را  اثرات آن  و  و تحليل کند 
دانش آموزان را به تفکر راجع به سطوح اهداف پيشرفته و تعامل 

آن با تجربيات خودشان، تشويق کرد.

۷. تصميم گيری فردی
از  هريک  انتخاب  و  گفت و گو  برای  وسيله ای  راهبرد  اين 
سطح  در  به راحتی  انتخاب،  و  گفت و گو  است.  اهداف  سطوح 
تعريف،  بنابه  و  می شوند  ترکيب  هم  با  (خودگردانی)   III
مستلزم انتخاب اهداف فردی و فعاليت های ويژه ی آن هاست، 

جدول 3.راهبردهاي تصميم گيري فردي
استراتژى هاى تصميم گيرى فردىسطحاستراتژى هاى تصميم گيرى فردىسطح

I
مذاكره ى روند تدريجى بيرون نشستن

I طرح سطح
نيمكت گفت و گو
گروه سطح صفر

III
III برنامه ريزى زمان سطح

انتخاب معلم ـ ناظر
فردى سازى آمادگى جسمانى

برنامه ى شخصى

II
تعهدات فردى در انجام وظايف محوله

مقياس شدت از 0 تا 10
تعريف مجدد موفقيت

IV
نقش هاى كمك كننده

NBA تايم آوت
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دارد.  تفکر  و  تعمق  به  نياز  ديگر  سطوح  در  آن ها  کاربرد  اما 
برای مثال: دو نفر از دانش آموزان چنين نقل قول کرده اند:

اين  کنی،  سپری  کج خلقی  با  را  امروز  می خواهی  «اگر 
توست.» انتخاب 

به  نياز  ديگران  نکردن  مسخره  و  کردن  شوت  در  «من 
در  فردی،  تصميم گيری  راهبردهای  دارم.»  بيشتری  تمرين 
هريک از سطوح متعدد و دارای اسامی خاصی هستند، اما از 
از  هريک  به  مشروح  پرداختن  مجال  مقاله  اين  در  که  آن جا 
اين راهبردها نيست، لذا فقط به ذکر نام آن ها مطابق جدول 

۳ اکتفا می شود.

۸. نشست گروهی
و  عقايد  ايده ها،  ابراز  در  را  دانش آموزان  راهبرد،  اين 
(بازی ها)،  برنامه ها  قوانين  تکامل  به  نسبت  احساساتشان 
حل  در  هم چنين  و  آن ها  کردن  بهتر  و  اجرا  چگونگی 
راهبرد،  اين  به واسطه ی  می سازد.  توانا  شده،  ايجاد  مسائل 
معلم  مفيد،  اطالعات  کردن  فراهم  با  نه تنها  دانش آموزان 
بلکه  می دهند،  ياری  برنامه ها  از  ارزش يابی  طراحی  در  را 
می کنند.  کمک  دانش آموزان  تمام  روحيات  درک  در  را  او 
گروهی،  نشست های  به کارگيری  از  مهم تر  نيت  و  هدف  اما 
گروهی  تصميم گيری  و  مشارکت  در  دانش آموزان  تمرين 
احساسات  گروهی،  فرآيند  طريق  از  می توانند،  آن ها  است. 
به تدريج  تصميم گيری  توانايی های  کنند  تجربه  را  متفاوتی 
کم کم  کار  اين  در  دانش آموزان  که  همين طور  می کند.  رشد 
گروهی،  تصميم گيری  در  شايستگی هايشان  می کنند،  تمرين 
و  می يابد  افزايش   (!) مربی  از  حتی  و  برنامه ها  از  ارزش يابی 
بيشتر  برنامه ها  کيفيت بخشی  و  بهبود  برای  ايده هايی  ارائه ی 

می شود.
می توان  باشند،  داشته  نياز  دانش آموزان  که  زمانی  هر 
نشست گروهی را در طرح درس روزانه زمان بندی کرد. برای 

مثال: در آخر درس و پيش از زمان تفکر.
راهبردهای نشست گروهی عبارت است از:

احترام گذاری éقوانين 
é دادگاه ورزشی
é طرح اضطراری

ايستگاهی قوانين   é
é ارزش يابی برنامه و مربی

۹ . زمان مشاوره
مربيان برجسته، دارای خصايص عالی مربی بودن هستند. 
دانش آموزان،  سخنان  به  دادن  گوش  هم چون:  خصايصی 
روحيه ی  و  شوخ طبعی  قدم،  ثبات  صداقت،  انتقادپذيری، 
خصايص  اين  از  می توانند  دانش آموزان  زمانی  اما  شاداب. 
باشند.  تعامل  در  آن ها  با تک تک  يا  و  برخی  با  که  برند  سود 
کالس،  کم  فرصت  و  دانش آموزان  روزافزون  تعداد  متأسفانه 

امکان تحقق اين امر را دشوار ساخته است.
زمانی که  (خودگردانی)،   III سطح  زمان  طول  در 
دسته جمعی  بازی  کار،  مشغول  مستقل  به طور  دانش آموزان 
بررسی  برای  می توان  هستند،  شخصی  برنامه های  انجام  يا 
آن ها،  در  نگرش  تغيير  ايجاد  يا  و  عملکردهايشان  چگونگی 
مشاوره،  زمان  راهبرد  از  هدف  کرد.  مشاوره  آن ها  تک تک  با 
از  دسته  آن  نه  است،  دانش آموزان  همه ی  با  گفت و گو 
دانش آموزانی که مشکلی دارند يا می خواهند با مربی مالقات 

کنند.

۱۰. راهبردهای ويژه۲۸
به  را  دانش آموزان  سطوح،  تمامی  در  ويژه  راهبردهای 
می رساند.  ياری  اهداف  بيشتر  هرچه  آموختن  و  يادگيری 
هريک از اين راهبردها می تواند به تنهايی، به عنوان بخشی از 
برنامه ی فعاليت ها، به راحتی به کار گرفته شود. سه راهبرد زير 

ازجمله راهبردهای ويژه، برای هدف خويشتن داری است:

نيمکت گفت و گو
بر  دانش آموز  دو  که  نيست  نيمکتی  گفت و گو۲۹،  نيمکت 
گفت و گو  نيمکت  بلکه  بپردازند،  يکديگر  سرزنش  به  آن  روی 
مسئله ای  برای حل  دانش آموز،  دو  که  مکانی  از  است  عبارت 
توافق  به  نياز  آن ها  می پردازند.  مباحثه  و  تبادل نظر  به  هم  با 
پيش  برايشان  که  مسئله ای  ادامه ی  و  شروع  چگونگی  سر  بر 

آمده دارند.
فصل  و  حل  به  نياز  فعاليتی،  هر  آغاز  از  پيش  آن ها 
زمانی  ويژه،  راهبرد  يا  و  عمل  طرز  اين  دارند.  مشکالتشان 
بروز مشکلی مجدداً  از  بخواهند پس  درگير،  دانش آموزان  که 
اين  سودمندی  بود.  خواهد  کارآمد  بسيار  برگردند،  زمين  به 
روش، زمانی است که احساس مسئوليت در حل مسائل بچه ها 
با کيست  (در مواردی که درصدد اين هستيم که بدانيم حق 
مطلق  حاکم  (به عنوان  معلم  از  است)  متخلف  کسی  چه  يا 

انتقال يابد. کالس) به دانش آموزان 

خودداوری
در  دانش آموزان  که  است  ديگری  تجربه ی  خودداوری۳۰ 
بازی ها  داوری  دارند.  نياز  بدان  رفتارشان  بر  نظارت  و  کنترل 
اين  به  پاسخ گويی  برای  وسيله ای  دانش آموزان،  خود  توسط 
نياز است. برای نمونه آن ها نياز دارند که به خطاهای خود در 
دانش آموزی  به  بازی  در  موردی،  هر  در  بکنند.  اعتراف  بازی 
که به تخلف خود معترف شود و قبل از داور آن را اعالم کند 
پاداشی تعلق می گيرد، ولی چنان چه بعد از داور به تخلف خود 

اعتراف کند، جريمه خواهد شد [هری و همکاران، ۱۹۸۲].
قضاوت  مسئوليت  اين که  به علت  ورزشی،  مسابقات  در 
تمايل  دانش آموزان  است،  داوران  به عهده ی  بازی  رويدادهای 
خصوص،  اين  در  دارند.  خويشتن داری  کردن  کمرنگ  به 
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مسئوليت  احساس  بيشتر  پذيرش  در  نحوی  به  بايد  مربيان 
اين رو  از  ياری دهند.  به دانش آموزان  فردی در کنترل رفتار، 
به  دست يابی  برای  را  زيادی  فرصت های  خودداوری  تمرين 

هدف مذکور فراهم می آورد.

طرح اضطراری۳۱
قبل از آغاز يک بازی، يا برگزاری يک کالس، از دانش آموزان 
بپرسيد که در موقع برخورد با موضوعاتی از قبيل: جر و بحث بر سر 
رعايت قوانين، تخلف ها، برخورد و کشمکش های شخصی و امثال آن، 
چگونه واکنش نشان می دهند. برای مثال: امکان دارد آن ها تصميم 
بگيرند، به افرادی که جر و بحث می کنند، بگويند، پنج دقيقه از بازی 
بيرون برويد. آن ها می بايست توانايی شنيدن حرف های هم ديگر را 

داشته باشند، در آخر رأی گيری کنند و از اين قبيل.

مالحظات برنامه ريزی درسی
برنامه ريزی درسی عبارت است از انتخاب و سازماندهی مواد 
و موضوعات درسی. از آن جا که موضوعات درسی ما فعاليت های 
فعاليت های  انتخاب  شامل  نيز  درسی  برنامه ريزی  است،  بدنی 
اما چگونه  پيش بينی شده در چارچوب طرح درس روزانه است. 
می توان برنامه ی سطوح اهداف را در طرح درس روزانه گنجاند؟ 
چنان چه در طراحی و اجرای برنامه ها، از رويکردی محافظه کارانه 
می کنيد،  طراحی  که  روزانه ای  برنامه های  شود،  گرفته  بهره 
به مدت طوالنی تری قابل اجرا خواهد بود. بنابراين می توان هرگونه 
انجام  آن چه  می شود،  گفته  آن چه  با  مطابق  را  مناسبی  تغيير 
دانش آموزان  که  آن چه  و  می شود  تقويت  آن چه  می شود،  داده 
تجربه کرده اند، به طور کمی و کيفی در برنامه ها مدنظر قرار داد. 
برای مثال: شما می توانيد دانش آموزانی را که به خوبی احساس 
مسئوليت می کنند و به ديگران اهميت می دهند تحسين کنيد. 
حتی ممکن است به ايجاد نظامی از پاداش دهی روزانه يا هفتگی 
اقدام کنيد. در به کارگيری رويکرد محافظه کارانه، به انتخاب آن 
دسته از راهبردهايی نياز خواهيد داشت که به تعامل دانش آموزان 
با سطوح اهداف تکاملی کمک نمايد و سپس چنين راهبردهايی 

را به درون برنامه ی روزانه القا کنيد.

تغيير محتوای برنامه ی درسی
برنامه های  در  تغيير  و  ايجاد  و  گذاشتن  فراتر  گامی  برای 
است  ممکن  اول  بود:  خواهد  شما  روی  پيش  راه  دو  درسی، 
فعاليت هايی را که در ارتباط با سطوح اهداف از اهميت بيشتری 
برخوردارند، با بعضی از فعاليت های برنامه جانشين کرد. برای مثال: 
ورزش های تماسی و هنرهای رزمی، به سطح I «خويشتن داری» 
 III به سطح  آمادگی جسمانی  فعاليت های  دارد.  بيشتری  نياز 
«مسئوليت پذيری فردی» نياز بيشتری دارد، چرا که دانش آموز 
الزم می داند تا در حد امکان نسبت به انجام وظايف خودش، ارتقا 
که  اهدافی  برابر  در  به جايگاهش  نسبت  يا  پيشرفت خودش  و 
در نظر گرفته است، احساس مسئوليت کند. سرانجام بازی های 

سه  با  فقط  بايد  تيم  بازيکنان  تمام  که  واليبال  هم چون  تيمی 
ضربه، توپ را به طور مناسبی از روی تور عبور دهند، به پيشرفت 

در سطح IV «اهميت دادن» نياز بيشتر احساس می گردد.
دوم، تغيير در چارچوب برنامه ی درسی است. در اين حالت 
روزانه،  درسی  برنامه ی  کلی  طرح  در  تغييراتی  است  ممکن 
برنامه ها  هفتگی و ساليانه داده شود، به شکلی که محور اصلی 
سطوح  متوجه  بيشتر  تمرينی،  و  ورزشی  فعاليت های  به جای 
اهداف تکاملی باشد. ايجاد اين نوع تغييرات که به کل طرح برنامه 
مربوط می شود و نه فقط به بخشی از برنامه ی درسی (برای مثال 
برنامه  سرتاسر  از  دقيق  بازنگری  يک  به  نياز  فعاليت ها)،  تغيير 
دارد و نمی توان به طور سرسری و با در نظر گرفتن چند موقعيت 
از بهترين تغييراتی که  ايجاد تغيير کرد. يکی  به  اقدام  زودگذر 
می توان در چارچوب برنامه های درسی ايجاد کرد، همسويی آن ها 

با سطوح اهداف است.
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چـكيده 
شيوع چاقي در ميان كودكان و نوجوانان 
تا حد نگران كننده اي رو به افزايش است. اين 
همه گيري در صورت تداوم، فشار بي سابقه اي 
دستگاه  و  آنان  خانواده هاي  جوانان،  به 
كشور  هر  سالمتي  و  بهداشتي  مراقبت هاي 
بسيار  نكته  اين  دانستن  كرد.  خواهد  وارد 
يك  انتخاب  چگونه  كه  است  اهميت  حائز 

تمرينات  هم چون  خردمندانه،  زندگي  سبد 
سالمت  بهبود  به  مي تواند  منظم،  ورزشي 

به دنبال  بينجامد.  چاق  نوجوانان  و  كودكان 
نوجوانان  و  كودكان  به  قديمي  توصيه هاي 
چاق مبني بر انجام تمرينات ورزشي هوازي، 

تمرينات     مقاومتي
 براي كودكان و نوجوانان

الهام احمدي
كارشناس تربيت بدني

چاق
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داده اند،  نشان  علمي  شواهد  از  بسياري 
تمرينات قدرتي نيز مي توانند روش تمريني 
ايمن، سودمند و لذت بخشي باشند؛ مشروط 
بر اين كه از دستورالعمل هاي تمريني مناسب 
پيروي كنند و آموزش هاي الزم به آنان داده 

شود.
قدرتي،  فعاليت هاي  در  منظم  شركت 
تركيب  در  مطلوب  تغييرات  ايجاد  بر  عالوه 
بدن، اين فرصت را به جوانان چاق مي دهد 
را تجربه كنند، احساس خوبي  كه موفقيت 
و  باشند،  داشته  خود  عملكرد  به  نسبت 
جسماني  فعاليت  براي  توانايي هايشان  از 
در  شركت  اين،  بر  عالوه  يابند.  اطمينان 
درصد  از  كه  جواناني  به  مقاومتي  تمرينات 
مي دهد  امكان  برخوردارند  بااليي  چربي 
بگيرند  قرار  تمرين  از  در معرض شكلي  كه 
بپردازند.  آن  به  بزرگ سالي  تا  مي توانند  كه 
بالقوه ي  مزيت هاي  درباره ي  مقاله،  اين  در 
بحث  چاق  جوانان  براي  مقاومتي  تمرينات 
براي  برنامه  طرح  به  مربوط  مسائل  و  شده 
برنامه هاي تمرينات مقاومتي ويژه ي  تدوين 
كودكان و نوجوانان چاق، بسط و توسعه داده 

شده است.

و  كودكي  دوران  چاقي،  واژه ها:  كليد 
ورزشي،  تمرينات  زندگي،  سبك  نوجواني، 

تمرينات مقاومتي، تركيب بدن.

مـقدمه
و  كودكي  دوران  در  چاقي  شيوع 
همه گير  بيماري  يك  سطح  به  نوجواني 
همه گير  بيماري  اين  است.  رسيده  جهاني 
پسران  و  دختران  ميان  در  كاهش ناپذير 
متعلق به همه ي اقشار اقتصادي ـ اجتماعي 
نظر مي رسد  به  به چشم مي خورد و چنين 
چاق  خطر  با  چاق  نوجوانان  و  كودكان  كه 
شدن در بزرگ سالي مواجه هستند. اين روند 
مشاهده كنندگان  برخي  كه  مي شود  باعث 
همه ي  عمر  متوسط  كه  كنند  پيش بيني 
افزايش شيوع چاقي و  به علت  بزرگ ساالن 
ابتال به بيماري هايي هم چون ديابت نوع ۲، 
بيماري هاي قلبي ـ عروقي و سرطان رو به 

كاهش مي گذارد.
شرايط  با  همراه  كودكي،  دوران  چاقي 
وحشت زاي وابسته به آن و احتمال تداوم آن 

تا بزرگ سالي، تهديدي جدي براي سالمت 
عمومي در قرن ۲۱ به شمار مي رود. يادگيري 
اين نكته كه چگونه برخي شيوه هاي معقول 
مي توانند  منظم،  ورزش  هم چون  زندگي، 
وضعيت  و  بخشند  بهبود  را  بدن  تركيب 
بهداشت و سالمت كودكان و نوجوانان چاق 
روزافزون  توجه  و  عالقه  كنند،  اصالح  را 
محققان،  تربيت بدني،  بهداشت،  مربيان 
مسئوالن سالمت و مقامات دولتي را به خود 

جلب كرده است.
در حالي كه هم كودكان و نوجوانان داراي 
وزن متعادل و هم كودكان و نوجوانان چاق 
سال هاست به شركت در فعاليت هاي هوازي 
تشويق  دوچرخه سواري  و  پياده روي  نظير 
مي شوند، شواهد قانع كننده ي دو دهه ي قبل 
مي تواند  مقاومتي  تمرين  مي دهند،  نشان 
روش تمريني ايمن، سودمند و مؤثري براي 
همه ي كودكان و نوجوانان، صرف نظر از ابعاد 
تأثيرات  درباره ي  تحقيق  باشد.  بدني شان 
تمرينات مقاومتي روي كودكان و نوجوانان، 
چاق و داراي وزن متعادل در سال هاي اخير 
افزايش يافته و پذيرش مشروط تأثير مثبت 
توسط  نوجوانان  و  مقاومتي كودكان  تمرين 
شده  جهاني  تقريبًا  پزشكي،  سازمان هاي 
بالقوه ي  مزاياي  حاضر  مقاله ي  در  است. 
تمرينات مقاومتي كودكان و نوجوانان بررسي 
به  برنامه  طرح  نحوه ي  به  مربوط  مسائل  و 
براي  مقاومتي  تمرين هاي  توسعه ي  منظور 

كودكان و نوجوانان چاق مطرح شده اند.
به  «چاق»  اصطالح  مقاله،  اين  در 
توده ي  شاخص   با  نوجوانان  و  كودكان 
بدني (BMI كه همان حاصل تقسيم وزن 
برحسب كيلوگرم بر مجذور قد برحسب متر 
است) مساوي يا بزرگ تر از ۹۵ درصد سن و 
توزيع BMI برحسب جنسيت آن ها اطالق 
معرض خطر چاقي»  اصطالح «در  مي شود. 
به كودكان و نوجوانان با BMI مساوي ۸۵ 
با  درصد   ۹۵ از  كمتر  اما  بيشتر،  يا  درصد 
توجه به سن و جنسيت آن ها اطالق مي شود. 
به روش خاص  مقاومتي»  اصطالح «تمرين 
استفاده ي  شامل  كه  برمي گردد  تمريني 
و  مقاومتي  بار  از  وسيعي  طيف  از  تدريجي 
فرد  توانايي  تا  تمرين هاست  از  مجموعه اي 
آن  برابر  در  مقاومت  يا  نيرو  اعمال  براي  را 
افزايش دهد. اصطالح «كودكان» به دختران 

صفات  هنوز  كه  مي شود  اطالق  پسراني  و 
(تقريبًا  است  نكرده  ثانويه جنسي شان رشد 
و  ساله)   ۱۳ پسران  و  ساله   ۱۱ دختران 
سرانجام، اصطالح «نوجواني» به دوره ي بين 
كودكي و بزرگ سالي اطالق و دختران ۱۲ تا 
۱۸ ساله و پسران ۱۴ تا ۱۸ ساله را شامل 

مي شود.

مزاياي بالقوه ي تمرينات مقاومتي براي 
كودكان و نوجوانان چاق

اگرچه عوامل روانيـ  اجتماعي، اقتصادي 
و محيطي نقشي احتمالي در افزايش چاقي 
در دوره ي كودكي و نوجواني بازي مي كنند، 
در  چاقي  شيوع  افزايش  كه  نيست  شكي 
ناشي  اندازه اي  تا  حداقل  مدرسه رو،  جوانان 
از كاهش مصرف انرژي روزانه است. تغييرات 
نياز  اخير،  دهه ي  چند  طول  در  اجتماعي 
افزايش  و  داده  كاهش  را  بدني  فعاليت  به 
شهرنشيني، به كاهش فضاهاي بازي ايمن در 
برخي جوامع منجر شده است. با چاق شدن 
حركت  هر  مطلق  انرژي  مصرف  كودك، 
هم  باز  حال،  اين  با  مي يابد.  افزايش  معين 
تعداد كمي از پسرها و دخترها به طور منظم 
مي كنند.  شركت  ورزشي  فعاليت هاي  در 
دانش آموزان  از  درصد   ۲۸ تنها  مثال،  براي 
ورزشي  كالس هاي  در  روز  هر  دبيرستاني، 
كه  است  حالي  در  اين  مي كنند.  شركت 
دستگاه هاي حمل ونقل مجهز مخصوص بردن 
دانش آموزان از خانه به مدرسه و آوردن آن ها 
از مدرسه به خانه افزايش يافته اند. عالوه بر 
اين، كودكان و نوجوانان زمان زيادي را طرف 
وسايل الكترونيكي (مثل بازي هاي ويديويي 
و رايانه اي) مي كنند. در طول روز هم به طور 
 ۳ از  بيش  كودكان  از  درصد   ۳۳ معمول 
ساعت از وقت خود را به تماشاي تلويزيون 

مي گذرانند.
نوجوانان  و  كودكان  همه ي  بي ترديد، 
نياز دارند در اكثر روزهاي هفته، به فعاليت 
اگر نخواهند هر روز  البته  بپردازند؛  ورزشي 
هفته را به اين كار اختصاص بدهند. با وجود 
اين، كودكان و نوجوانان چاقي كه الزم است 
فاقد  شوند،  واداشته  جسماني  فعاليت  به 
مهارت هاي حركتي و اعتمادبه نفس هستند و 
ممكن است به اين نتيجه برسند كه دوره هاي 
خسته كننده  هوازي»،  «تمرينات  طوالني 



از  حمايت  راستاي  در  هستند.  سخت  يا 
داده اند  گزارش  محققان  مشاهدات،  اين 
چربي كل بدن با مدت زمان فعاليت شديد 
رابطه ي  روزانه ي دختران و پسران  ورزشي 
عكس دارد. متأسفانه، كاهش فعاليت منظم 
ورزشي در كودكان و نوجوانان چاق ممكن 

است از همان اوان زندگي آغاز شود.
و  كودكان  مي رسد  نظر  به  برعكس، 
نوجوانان چاق از انجام «تمرينات مقاومتي» 
لذت مي برند، زيرا اين قبيل تمرينات شامل 
استراحت  و  بدني  فعاليت  كوتاه  دوره هاي 
ـ  نياز  صورت  در  ـ  دوره  هر  بين  كوتاه 
با  مقاومتي،  تمرينات  تناوبي  ماهيت  است. 
هماهنگي  جوانان  بازي  و  چگونگي حركت 
از  باليني  و  علمي  شواهد  دارد.  بيشتري 
در  شركت  كه  مي كنند  حمايت  مدعا  اين 
نوجوانان  و  كودكان  به  قدرتي  فعاليت هاي 
چاق فرصت مي دهد، موفقيت را تجربه كنند 
و در توانايي هايشان براي انجام فعاليت هاي 
به  ورزشي 

اعتمادبه نفس برسند.
و  عضالني  قدرت  افزايش  بر  عالوه 
برنامه هاي  موضعي،  عضالني  استقامت 
و  ارائه  نحو  بهترين  به  كه  مقاومتي  تمرين 
ماهرانه كنترل و هدايت مي شوند نيز ممكن 
است شديداً بر تراكم مواد معدني استخوان، 
و  خون  ليپيدهاي  عروقي،  ـ  قلبي  آمادگي 
سالمت رواني ـ اجتماعي تأثير بگذارد. عالوه 
تمريني  برنامه ي  در  منظم  شركت  اين،  بر 
مطلوبي  تغييرات  بروز  به  مي تواند  مقاومتي 
كودكان  چربي  بدون  و  چربي  بافت  در 
بررسي هاي  بينجامد.  چاق  نوجوانان  و 
فعال  حضور  مي دهند  نشان  متعددي 
كودكان و نوجوانان چاق يا در معرض خطر 
مقاومتي،  تمريني  برنامه ي  يك  در  چاقي 
باعث بروز تغييرات مطلوبي در تركيب بدن 
برخورداري  اين كه  كالم  خالصه ي  مي شود. 
قوي  اسكلتي  ـ  عضالني  دستگاه  يك  از 
چاق  نوجوانان  و  كودكان  مي شود،  باعث 
را  زندگي شان  روزمره ي  فعاليت هاي  بتوانند 
با انرژي و توان بيشتري انجام بدهند. به طور 
خالصه، تأثيرات سودمند و بالقوه ي تمرينات 

مقاومتي بر سالمت كودكان و نوجوانان چاق 
عبارت اند از: افزايش قدرت عضالني، افزايش 
كنترل  بهبود  موضعي،  عضالني  استقامت 
عصبي ـ عضالني، افزايش تراكم مواد معدني 
عروقي،  ـ  قلبي  آمادگي  افزايش  استخوان، 
تركيب  بهبود  خون،  ليپيدي  نيمرخ  بهبود 
ورزشي،  آسيب هاي  خطر  كاهش  بدن، 
ايجاد  اجتماعي،  ـ  رواني  سالمت  افزايش 
نگرش مثبت نسبت به فعاليت هاي بدني در 

طول عمر.
مقاومتي،  تمرينات  بارز  ويژگي  اگرچه 
ثابت شده  نيست،  انرژي  باالي  نوعًا مصرف 
مهمي  مؤلفه ي  تمرينات،  از  شكل  اين  كه 
در برنامه ي كنترل وزن كودكان و نوجوانان 
و  ايمني  همكارانش،  و  ساترن  است.  چاق 
قابليت اجراي يك برنامه ي تمرين مقاومتي 
پيش رونده با شدت متوسط (يك ست ۸ تا 
با شدت ۶۰ درصد  با وزنه هاي  ۱۲ تكراري 
يك تكرار بيشينه [RM]) را در يك گروه از 
كودكان چاق و در طول يك برنامه ي درماني 
بيماران سرپايي مورد بررسي قرار دارند. در 
مصدوميتي  و  حادثه  هيچ  مداخله،  دوره ي 



فعاليت هاي  در  منظم  شركت 
قدرتي، عالوه بر ايجاد تغييرات 
اين  بدن،  تركيب  در  مطلوب 
چاق  جوانان  به  را  فرصت 
تجربه  را  موفقيت  كه  مي دهد 
كنند، احساس خوبي نسبت به 

عملكرد خود داشته باشند

٣٩پـــــايـــيــز ١٣٨٩ دوره ی يازدهم . شماره ی ١ 

آزمودني ها،  از  درصد   ۷۹ و  نشد  گزارش 
رساندند.  پايان  به  را  هفته اي   ۱۰ برنامه ي 
به  بدن  چربي  درصد  و   BMI بدن،  وزن 
هفته   ۱۰ اين  ظرف  مالحظه اي  قابل  نحو 
كاهش پيدا كرد و در طول يك سال ارزيابي 

پي گيري، افزايش چنداني نيافت. 
توده ي  ازدياد  همكارانش،  و  تروت 
در  كه  را  چاقي  كودكان  در  چربي  بدون 
ماهه  پنج  مقاومتي  تمريني  برنامه ي  يك 
وزنه هايي  با  تكراري   ۱۵ تا   ۱۲ ست   ۲)
 (RM يك  درصد   ۵۰ از  بيشتر  يا  برابر 
از  درصد  دادند. ۸۳  گزارش  كردند،  شركت 
شركت كنندگان، برنامه ي تمريني پنج ماهه 
را به پايان رساندند و رضايتمندي از برنامه ي 
شركت كنندگان  بود.  باال  مقاومتي  تمرين 
صندلي  روي  پرس  قدرت  تحقيق،  اين  در 
درصد   ۲۵ تا حدود  را  خود  پاي  با  پرس  و 
وزن كل  در همان حالي كه  دادند.  افزايش 
(اندازه گيري شده  بدن  و درصد چربي  بدن 
نيز طي  انرژي دوگانه)  با  پرتونگاري  توسط 
بافت  كرد،  پيدا  افزايش  مداخله  مرحله ي 
چربي درون شكمي (اندازه گيري شده توسط 
پرتونگاري رايانه اي) از قبل تا بعد از تمرين، 
چاقي  كه  آن جا  از  نيافت.  معناداري  تغيير 
شكمي با خطر بروز بيماري قلبي ـ عروقي 
كودكان ارتباط دارد، اين يافته ممكن است 
در زمينه ي سالمتي، از مفاهيم ضمني حائز 

اهميتي برخوردار باشد.
او  هم چنين، اشوينگ شاد و همكاران 
افزايش هايي را در بافت بدون چربي كودكان 
يك  در  كه  دادند  نشان  چاقي  نوجوانان  و 
 ۲) هفته اي   ۱۲ مقاومتي  تمريني  برنامه ي 
تا ۴ ست با وزنه هاي بيش از ۵۰ درصد ده 
مقايسه  كساني  با  و  كردند  شركت   (RM

مقاومتي  تمرين  هيچ  معرض  در  كه  شدند 
تحليل  روي  از  افزايش  (اين  نداشتند  قرار 
مقاومت زيست ـ الكتريكي تخمين زده شده 
است). عالوه بر اين، تغييرات حاصل در وزن 
پي گيري،  برنامه ي  سال  يك  طول  در  بدن 
 ۱۲ از  بعد  چربي  بدون  توده ي  در  تغيير  با 
هفته رابطه ي عكس داشت. اين يافته نشان 
مي دهد كه از دست دادن توده ي بدون چربي 
در جريان كاهش وزن در كودكان و نوجوانان 
وزن  متعاقب  افزايش  با  است  ممكن  چاق، 

ارتباط داشته باشد.
واتس و همكارانش دريافتند، تمرينات 
 ۸۵ تا   ۶۵] كارسنجي  از  (تركيبي  دايره اي 
درصد حداكثر ضربان قلب] و تمرين مقاومتي 
[۵۵ تا ۷۰ درصد يك RM] نه تنها تركيب 
بلكه  مي كنند،  بهتر  را  چاق  نوجوانان  بدن 
سرخرگ  اندوتليال  سلول هاي  پاسخ دهي 
جريان  بهبوديافته ي  ظرفيت  (مثًال  بازويي 
شكل  به  را  آزمودني ها  در  بازو)  در  خون 
اختالل  كه  آن جا  از  درمي آورند.  طبيعي 
تظاهر  اندوتليال،  سلول هاي  عملكرد  در 

افزايش  شكل  همين  به  نيز  را  انسولين 
حساسيت  در  افزايش  كه  آن جا  از  مي دهد. 
انسولين بعد از سازگاري با تغييرات به وجود 
آمده در توده ي چربي و بدون چربي به شكل 
كه  شد  مشخص  لذا  بود،  باقي  معناداري 
تمرينات مقاومتي باعث بروز تغييرات كيفي 
كه  آنجا  تا  مي شوند؛  اسكلتي  عضله ي  در 
عملكرد انسولين افزايش مي يابد. حال انجام 
تا مشخص شود  تحقيقات طولي الزم است 
مقاومتي  تمرينات  شده ي  ثابت  مزاياي  آيا 
در دوره ي نوجواني، با جلوگيري از بيماران 
تصلب شرايين و ديابت نوع ۲ در بزرگ سالي، 

مطابقت خواهد داشت يا خير.
مالحظات مربوط به طراحي برنامه 

اولين گام در تشويق كودكان و نوجوانان 
اين  ورزشي  فعاليت هاي  انجام  به  چاق 
مورد  در  را  آن ها  نفس  به  اعتماد  كه  است 
فعاليت هاي  به  پرداختن  در  توانايي شان 
ورزشي افزايش دهيم. اين كار به نوبه ي خود 
مي تواند به افزايش فعاليت جسماني، بهبود 
گرفتن  قرار  خوش بختانه  و  بدن،  تركيب 
تا  كه  بينجامد  تمرين  از  شكلي  معرض  در 
وجود  با  داشت.  خواهد  تداوم  بزرگ سالي 
اين، برنامه هاي تمرينات مقاومتي كودكان و 
نوجوانان بايد به دقت پياده شوند، زيرا اجراي 
مقاومتي  تمرينات  نظارت  بدون  و  ضعيف 
باشد.  خطرساز  و  زيان آور  است  ممكن 
رعايت اين نكته خصوصًا در مورد كودكان و 
نوجوانان چاق حائز اهميت است، زيرا آن ها 
برنامه هاي  در  شركت  از  محدودي  تجربه ي 
اساس،  اين  بر  دارند.  يافته  سازمان  ورزشي 
غيرفعال  نوجوانان  و  كودكان  با  كار  هنگام 
توانايي هاي  همواره  است  بهتر  بي تحرك،  و 
در  معمول  ازحد  پايين تر  را  آن ها  جسماني 
شدت  و  حجم  بر  به تدريج  و  بگيريم،  نظر 
اندازه  از  بيش  اين كه  تا  بيفزاييم  تمرين ها 
روي توانايي آن ها حساب كنيم و در معرض 

صدمات جبران ناپذيري قرارشان بدهيم.
با كودكان و نوجوانان چاق،  هنگام كار 
كه هدف  باشيد  داشته  به خاطر  است  مهم 
و  عضالني  قدرت  افزايش  به  نبايد  برنامه 
بهبود تركيب بدن محدود شود. ديگر اهداف 
به  مفيد  نكات  آموزش  از:  عبارت اند  تمرين 
بدنشان،  درخصوص  نوجوانان  و  كودكان 
تهيه ي  و  تمرين،  بي خطر  ارتقاي روش هاي 

اين  است،  تصلب شرائين  بيماري  اوليه ي 
يافته ي مهم، ارتباط باليني بالقوه ي تمرينات 
پيش  از  بيش  را  نوجوانان چاق  در  دايره اي 

نشان مي دهد.
تأثيرات ۱۶  اخيراً  و همكارانش،  شابي 
هفته تمرين مقاومتي را (۱ تا ۳ ست، ۳ تا 
۱۵ تكرار، با وزنه هايي به اندازه ي ۶۲ تا ۹۷ 
انسولين  حساسيت  روي   (RM يك درصد 
در  كه  نوجواني  پسران  در  بدن  تركيب  و 
بررسي  داشتند،  قرار  چاقي  خطر  معرض 
كردند. بنا به گزارش محققان، آزمودني ها در 
گروه تمرين، فشار صندلي و قدرت پرس با 
پاي خود را حدود ۲۶ درصد افزايش دادند. 
در  شركت  كه  شد  گزارش  اين،  بر  عالوه 
پيش رونده،  مقاومتي  تمرين  برنامه ي  يك 
ضمن كاهش معنادار چربي بدن، حساسيت 



از  چاق  نوجوانان  و  كودكان 
انجام «تمرينات مقاومتي» لذت 
مي برند، زيرا اين قبيل تمرينات 
فعاليت  كوتاه  دوره هاي  شامل 
بدني و استراحت كوتاه بين هر 

دوره ـ در صورت نياز ـ است
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نگرش  شركت كنندگان  به  كه  برنامه اي 
مثبتي نسبت به تمرينات مقاومتي و فعاليت 
كلمه،  دقيق  معناي  به  مي بخشند.  ورزشي 
بايد از ديدگاه «قبول ـ رد» كه ممكن است 
شركت  از  را  چاق  پسران  و  دختران  بعضي 
در تمرين دلسرد كند، چشم پوشي كرد. در 
عوض، تمرين هاي بدني را بايد به صورت يك 
«چالش» مورد توجه قرار داد كه در جريان 
احساس  بتوانند  آن، همه ي شركت كننده ها 
از  و  باشند  داشته  اجرايشان  نسبت  خوبي 
هيجان  پيشرفت خود دستخوش  بر  نظارت 

شوند.
نتايج  به  دست يابي  بر  تأكيد  از  بايد 
آن  جاي  به  و  برداشت  دست  تضميني 
مهارت،  بهبود  هم چون  دروني،  عوامل  بر 
تفريحي  جنبه هاي  و  شخصي  موفقيت 
نوجوانان چاق  و  تمركز كرد. چون كودكان 
قوي ترين  جزو  تمرين ها  در  دارند،  تمايل 
با  اغلب  بيايند،  حساب  به  دانش آموزان 
بازخورد مثبت هم ساالنشان كه وزني طبيعي 
دوره هاي  برخالف  مي شوند.  روبه رو  دارند، 
شركت  مداوم،  هوازي  تمرين هاي  طوالني 
در تمرينات مقاومتي به كودكان و نوجواناني 
كه درصد چربي بااليي دارند فرصت مي دهد 
توانمندي هاي  به  و  بدرخشند»  «خوش  تا 
فعاليت هاي  به  پرداختن  زمينه ي  در  خود 
ورزشي اعتماد كنند. اين همان جايي است 
كه هنر و دانش توسعه ي برنامه ي تمرينات 
به  بنابراين  شد.  خواهند  تأثيرگذار  مقامتي 

جلوگيري  دستاوردها،  بهينه سازي  منظور 
هرچه  پيروي  و  بي حوصلگي،  و  از خستگي 
بيشتر از تمرينات مفاومتي، الزم است اصول 
بودن  (اختصاصي  تمرين  ويژگي  به  مربوط 
و  نيازها  با  را  تدريجي  بار  اضافه  و  تمرين) 

توانايي هاي فردي متعامل كرد.
براي  سني  محدوديت  هيچ  اگرچه 
مقاومتي وجود  تمريني  برنامه ي  در  شركت 
با  شركت كنندگان  همه ي  آشنايي  ندارد، 
خطرها و مزاياي بالقوه ي مرتبط با تمرينات 
اداره ي  است.  اهميت  حائز  بسيار  مقاومتي 
همه ي جلسات تمرين بايد به دست افرادي 
تمرين  زيربنايي  اصول  كه  باشد  حرفه اي 
ويژگي هاي  از  و  كرده  درك  را  مقاومتي 
خاص دوران كودكي و نوجواني آگاه باشند. 
با سن  متناسب  دستورالعمل  كامل،  نظارت 
مهم  فوق العاده  بي خطر،  تمريني  محيط  و 
نوجوانان  و  كودكان  هم چنين،  هستند. 
چاق قبل از شروع تمرينات مقاومتي يا هر 

برنامه كه بايد هنگام طرح برنامه ي تمريني 
از:  عبارت اند  گيرند،  قرار  مدنظر  مقاومتي 
ترتيب حركت  ورزشي،  نوع حركت  انتخاب 
ورزشي، شدت تمرين، حجم تمرين (تعداد 
استراحت  فاصله ي  تكرار ها)،  و  ست ها  كل 
سرعت  ورزشي،  حركات  و  ست ها  بين 
يا  يك  تغيير  با  تمرين.  فراواني  و  تكرار، 
برنامه هاي  از  نامحدودي  تعداد  متغير،  چند 
كرد.  طراحي  مي توان  را  مقاومتي  تمريني 
تمرين هاي  براي  كلي  دستورالعمل هاي 
زير  شرح  به  نوجوانان  و  كودكان  مقاومتي 

است: 
é دستورالعمل مناسب و نحوه ي نظارت بر 

آن را فراهم كنيد.
و  ايمن  تمرين  é مطمئن شويد كه محيط 

عاري از خطر است.
é هر جلسه را با يك دوره گرم كردن ۵ تا 

۱۰ دقيقه اي پويا شروع كنيد.
(از سبك  تا ۱۵ تكراري  با يك ست ۱۰   é
شروع  ورزشي  حركت  نوع  هر  از  ماليم)  تا 

كنيد.
é با توجه به نيازها و اهدافتان تمرين را به ۲ 

يا ۳ ست ۶ تا ۱۵ تكراري افزايش دهيد.
é با افزايش قدرت، مقاومت را نيز به تدريج 

افزايش دهيد.
é به جاي توجه به مقدار وزنه هايي كه بلند 
مي كنيد، تمام حواستان معطوف به تكنيك 

صحيح حركت ورزشي باشد.
é بدنتان را با انجام فعاليت هاي داراي شدت 

كم و كشش ايستا سرد كنيد.
é تمرينات قدرتي را دو تا سه در هفته و در 

روزهاي غيرمتوالي انجام دهيد.
را  آن  تمرين،  برنامه ي  منظم  تغيير  با   é

همواره چالش برانگيز نگه داريد.
اطالعات مفصل و جامع درباره ي طراحي 
ديگر  منابع  در  مقاومتي  تمريني  برنامه هاي 

نيز يافت مي شود.
ورزشي:  حركت  ترتيب  و  انتخاب 
عضالني  آمادگي  افزايش  براي  اگرچه 
مي توان از تعداد نامحدودي حركات ورزشي 
ورزشي  حركات  انتخاب  كرد،  استفاده 
آمادگي،  سطح  بدن،  اندازه ي  براي  مناسب 
تكنيك  در  چاق  كودك  يك  تجربه ي  و 
حركت ورزشي حائز اهميت است. هم چنين، 
را  تعادلي  بايد  ورزشي  حركات  انتخاب 

برنامه ي ورزشي ديگر، بايد توسط پزشكان 
معاينه  متخصص  افراد  يا  خانوادگي شان 

شوند.
به رغم ادعاهاي متفاوت درباره ي بهترين 
نوجوانان،  و  كودكان  براي  مقاومتي  تمرين 
«مناسب ترين»  هنوز  كه  نمي رسد  نظر  به 
تركيب از ست ها، تكرارها و تمرين ها وجود 
داشته باشد كه به ارتقاي سازگاري مطلوب 
در قدرت عضالني، توان عضالني، استقامت 
عضالني موضعي و تركيب بدن در كودكان 
تغيير  با  عوض،  در  بينجامد.  نوجوانان  و 
زمان،  طول  در  تمرين  متغيرهاي  دوره اي 
محرك هاي تمريني هم  چنان مؤثر و كارامد 
سازگاري  و  ماند  خواهند  باقي 
بيشتر  تمريني  برنامه ي  با 
متغيرهاي  شد.  خواهد 



اولين گام در تشويق كودكان 
انجام  به  چاق  نوجوانان  و 
فعاليت هاي ورزشي اين است 
كه اعتماد به نفس آن ها را در 
مورد توانايي شان در پرداختن 
به فعاليت هاي ورزشي افزايش 

دهيم
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عضالت  گروه هاي  ميان  و  مفاصل  تمام  در 
سر  چهار  عضالت  (مثل  كند  ايجاد  مخالف 
و همسترينگ). دستگاه هاي وزنه (مخصوص 
كودكان و بزرگ ساالن)، وزنه هاي آزاد (ميل 
و دمبل)، كش هاي ارتجاعي و توپ هاي طبي 
(توپ هاي سنگين پر شده با شن و پارچه) در 
قالب برنامه هاي ورزشي مدرسه اي و درماني 
توسط كودكان و نوجوانان مورد استفاده قرار 

مي گيرند.
توجه به اين نكته مهم است كه چربي 
اضافي بدن مي تواند مانع از اجراي تمرينات 
در  بارفيكس  و  شنا  نظير  وزن،  تحمل 
كودكان و نوجوانان چاق شود. با وجود اين، 
وزن اضافي بدن در افراد چاق مانع از انجام 
دستگاه هاي  با  كار  هنگام  ورزشي  حركات 
هنگام  نكته  اين  رعايت  نمي شود.  وزنه 
و  كودكان  براي  ورزشي  حركات  انتخاب 
انجام  در  تجربه ي كمي  كه  نوجوانان چاقي 
تمرينات مقاومتي دارند، بسيار اهميت دارد. 
عاقالنه تر است كه تمرينات مقاومتي را روي 
به  به تدريج  و  كرد  شروع  وزنه  دستگاه هاي 
وزنه ي آزاد و تمرينات با توپ طبي كه عمومًا 
بيشتري  اجرايي  مهارت  و  هماهنگي  به 
دارند،  نياز  تمرين  دادن  انجام  درست  براي 
پرداخت. صرف نظر از نحوه ي تمرين، مراحل 
برون گرا  و  عضالت)  شدن  (كوتاه  درون گرا 
(طويل شدن عضالت) در هر حركت ورزشي 
بايد در قالب يك تكنيك تمريني مناسب و 

به گونه اي كنترل شده انجام شوند.
راه هاي بسياري براي آن كه بتوان توالي 
تمرين  جلسه ي  هر  در  را  ورزشي  حركات 
وجود  كرد،  تنظيم  و  برنامه ريزي  مقاومتي 
دارند. اكثر كودكان و نوجوانان چاق تمرينات 
بدني را دو تا سه بار در هفته انجام مي دهند 
تكيه  با  متعدد  تمرينات  هر جلسه شامل  و 
بر همه ي گروه هاي عضالني اصلي است. در 
به  مربوط  ورزشي  حركات  تمرين،  نوع  اين 
ورزشي  حركات  از  قبل  بايد  بزرگ  عضالت 
و  شوند  انجام  كوچك  عضالت  به  مربوط 
تمرينات ورزشي «چند مفصلي» نيز بايد قبل 
پذيرند.  صورت  مفصلي»  «تك  تمرينات  از 
ورزشي  حركات  از  شكل  اين  به  پرداختن 
جريان  در  كه  مي آورد  فراهم  را  امكان  اين 
وزنه هاي  از  مفصلي  چند  ورزشي  حركات 
آن  خستگي  زيرا  شود؛  استفاده  سنگين تر 

كمتر خواهد بود. ضمنًا انجام حركات ورزشي 
بسيار سخت در اوايل جلسه ي تمرين مؤثر 
است؛ چون سيستم عصبي ـ عضالني دچار 
خستگي كمتري است. بنابراين،  اگر كودك 
«اسكوات»  حركت  يادگيري  حال  در  چاق 
است، اين حركت ورزشي را بايد در ابتداي 
درون  بتواند  تا  بدهد  انجام  تمرين  جلسه 

كمترين خستگي از عهده اش برآيد.
مهم ترين  از  يكي  تمرين:  شدت 
تمرين  برنامه ي  يك  طراحي  در  متغيرها 
قدرت  بهبود  است.  تمرين  شدت  مقاومتي، 
و عملكرد عضله تحت تأثير ميزان وزنه است 
نظير  برنامه  متغيرهاي  ديگر  به  خود  كه 
(كل  تمرين  حجم  ورزشي،  حركات  ترتيب 
و  تكرار  سرعت  مي شود)،  انجام  كه  كاري 
دارد.  زيادي  بستگي  استراحت  زمان  مدت 
به حداكثر رساندن قدرت عضله،  به منظور 
كه  بياموزند  ابتدا  بايد  نوجوانان  و  كودكان 
انجام  درست  را  ورزشي  حركت  هر  چگونه 
بدهند و چگونه هر ست را تا خستگي موقت 

مي گذارد،  عضالني  قدرت  افزايش  روي  را 
بيشتر،  يا  بيشينه  تكرار  بار ۲۰  در حالي كه 
استقامت عضالني  توسعه ي  زيادي در  تأثير 
با وجود اين، بيشتر مطالعات  موضعي دارد. 
نشان  نوجوانان  و  كودكان  روي  شده  انجام 
مي دهند كه بارهاي سبك تر و تكرار بيشتر 
بهبود  براي  بيشينه)  تكرار   ۱۰-۱۵ (مثًال 
تمرين  اول  ماه  دو  در طول  قدرت عضالني 
بسيار سودمند است. از آن جا كه تركيبي از 
ست و يا تكرار ممكن است در راستاي بهبود 
نياز  مورد  آمادگي عضالني  در  طوالني مدت 
باشد، بهترين رويكرد براي كودك چاق اين 
است كه تمرين مقاومتي را با يك ست ۱۰ 
تا ۱۵ تكراري، شامل انواع حركات ورزشي، 
شروع كند. سپس به طور نظام مند، ست هاي 
بيشتري را به انجام برساند و شدت تمرينات 
را تغيير دهد، تا فالت تمرين را محدود كند، 
عملكرد را به حداكثر رساند و احتمال بيش 

تمريني كاهش پيدا كند.
همكارانش  و  فالك  كه  اين  جالب 
يك  چربي،  ميزان  كه  كردند  مشاهده 
تأثير  درخصوص  قوي  منفي  پيش گوي 
تمرين مقاومتي مربوط به اندام هاي تحتاني 
مقاومتي  تمرين  تحصيلي  سال  سه  از  پس 
 ۵-۳۰ ۴-۱ست،  هفته،  در  روز   ۲-۳) است 
تكرار در هر ست) [ميانگين بار وزنه ۵۰ تا 
۶۰ درصد يك RM]. از آن جا كه در طول 
فردي  تجويزي  تمرين  برنامه ي  تحقيق، 
(چربي  متعادل  وزن  داراي  كودكان  براي 
مقايسه  در  درصد)،   ۱۶/۷ تا   ۱۴/۵ بدن: 
بدن:  (چربي  وزن  اضافه  داراي  كودكان  با 
۲۳/۵ تا ۳۲/۸ درصد) به كسب قدرت بيشتر 
مي انجامد. چنين گفته شده است كه شدت 
بخشيدن به تمرين به منظور افزايش قدرت 
در كودكان داراي وزن متعادل، ممكن است 
براي كودكاني كه چربي بدن اضافي دارند، 
داشتند  اظهار  محققان  اين  باشد.  ناكافي 
است  ممكن  چاق  نوجوانان  و  كودكان  كه 
به  مطلوب،  نتايج  به  دست يابي  منظور  به 
داشته  نياز  بيشتري  نسبتًا  تمرين  شدت 
حركات  براي  خصوصًا  روند  همين  باشند. 
زيرا  است،  مهم  تحتاني  اندام هاي  ورزشي 
اندام هاي تحتاني كودكان چاق به طور نسبي 
شدت  تعيين  هنگام  بنابراين،  هستند.  قوي 
نوجوانان  و  كودكان  براي  مناسب  تمرين 

اجرا  مناسب،  مقاومت  از  استفاده  با  عضله، 
كنند. خالصه ي كالم اين كه تمرين مقاومتي 
به خودي خود تضمين نمي كند كه تغييراتي 
مطلوب در قدرت عضله و تركيب بدن از قوه 
توأم  به فعل درآيد. در عوض، تالش فردي 
با يك برنامه ي تمريني خوب طراحي شده، 
تعيين كننده ي سازگاري هايي هستند  نهايتًا 

كه ايجاد مي شوند.
استفاده از بار RM، روشي نسبتًا ساده 
است.  مقاومتي  تمرين  شدت  تعيين  در 
تمرين  يك  كه  وزنه اي  ميزان  به   RM بار 
اجرا  خاصي  تكرارهاي  تعداد  براي  مي تواند 
تكرار  بار يك  مثال،  براي  دارد.  اشاره  شود، 
مي توان  كه  است  وزنه اي  ميزان  بيشينه 
انجام شده روي  برداشت. تحقيقات  بار  يك 
بار  كه  هستند  آن  از  حاكي  بزرگ ساالن 
شش تكرار بيشينه يا كمتر، بيشترين تأثير 
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چاق، منطقي به نظر مي رسد كه ابتدا دامنه ي 
تكرار مشخص شود (مثًال ۱۰ تا ۱۵ تكرار)، و 
سپس بار تمرين را دست كاري كرد تا به شدت 

مطلوب تمرين دست پيدا كرد.
ميزان  به  تمرين  حجم  تمرين:  حجم 
تمرين  جلسه ي  يك  در  شده  اجرا  كار  كل 
اشاره دارد. تعداد تمرين هايي كه در هر جلسه 
انجام داده مي شود، تكرار هاي هر ست، و تعداد 
ست هاي انجام شده در هر تمرين، همه و همه 
بر حجم تمرين اثر مي گذارند. براي مثال، اگر 
يك كودك ۲ ست ۱۰ تكراري را با ۱۰۰ پوند 
در تمرين پرس با پا انجام بدهد، حجم تمرين 
براي اين حركت ورزشي ۲۰۰۰ پوند مي شود 
(۲۰۰۰=۱۰۰×۱۰×۲). گرچه درخصوص حجم 
تمرين هم چنان شاهد بحث ها و مجادالتي چند 
هستيم، به خاطر سپردن اين نكته حائز اهميت 
است كه نيازي نسبت در هر جلسه ي تمرين، 
به تعداد مشخصي ست، تكرار و حركت ورزشي 

پرداخته شود.
به طور كلي، اصول يك تمرين يك ستي 
براي جوانان چاق در طول چند جلسه ي اول 
تمرين مقاومتي مؤثر خواهد بود، مشروط بر 
استفاده شود.  تمرين  مناسب  بار  از  كه  اين 
با وجود اين، به نظر مي رسد پروتكل تمرين 
چند ستي بسيار مؤثرتر از اصول تمرين يك 
سازگاري  ساختن  بيشتر  هرچه  براي  ستي 
و  كودكان  هميشگي  تبعيت  و  تمرين، 
يك  است.  درازمدت  تمرينات  از  نوجوانان 
توصيه ي قابل قبول و منطقي براي كودكان 
تمرينات  كه  است  اين  چاق  نوجوانان  و 
مقاومتي را با برنامه اي يك ستي شروع كنند 
و به تدريج تعداد ست ها را تا دو يا سه ست 
براي برخي حركات ورزشي و بسته به اهداف 

فردي و زمان تمرين، افزايش دهند.
و  ست ها  بين  استراحت  فواصل 
ست ها  بين  استراحت  فاصله ي  تمرينات: 
غالبًا  اما  است،  مهمي  متغير  تمرين ها  و 
انگاشته  ناديده  مقاومتي  تمرين  جريان  در 
مي شود. به طور كلي، طول دوره ي استراحت 
بر بازيافت انرژي و سازگاري هاي تمرين كه 
در جريان تمرين اتفاق مي افتند، اثر خواهد 
گذاشت. براي مثال اگر هدف، ارتقاي مصرف 
انرژي باشد، به وزنه هاي سبك تر و دوره هاي 
نياز  دقيقه)   ۱ (مثًال  كوتاه تر  استراحت 
و سطح  تمرين  اهداف  تمرين،  است. شدت 

تأثير  استراحت  فواصل  طول  روي  آمادگي، 
خواهد گذاشت.

يك  مبتديان،  بيشتر  براي  كلي  به طور 
بين  دقيقه اي  دو  تا  يك  استراحت  دوره 
دوره هاي  قراردادن  است.  مناسب  ست ها 
بين  ثانيه   ۳۰ از  (كمتر  استراحت  كوتاه 
بروز  دليل  به  ورزشي)،  حركات  و  ست ها 
ناراحتي هاي عضالني مرتبط با اين شكل از 
با وجود  دارد.  نياز  بيشتري  به دقت  تمرين 
را  استراحت  دوره هاي  مواقع،  بيشتر  اين 
مي توان به تدريج كاهش داد تا بدين ترتيب 
فرصت كافي براي بدن فراهم شود و بتواند 

اين شكل از تمرين را تحمل كند.
يك  اجراي  سرعت  تكرار:  سرعت 
سازگاري  روي  مي تواند  مقاومتي  تمرين 
چون  باشد.  تأثيرگذار  تمريني  برنامه ي  با 
بياموزند كه چه طور هر  الزم است مبتديان 
به درستي  با يك مقاومت سبك،  را  تمرين 
انجام دهند، توصيه شده است كه كودكان و 
نوجوانان چاق تمرين نكرده، حركات ورزشي 
سرعتي  با  و  شده  كنترل  شيوه اي  به  را 
متعادل انجام بدهند. از آن جا كه كودكان و 
نوجوانان در جريان تمرينات مقاومتي تجربه 
تمرين هاي  سرعت  مي كنند،  كسب  نيز 
متفاوت را مي توان بسته به انتخاب تمرين و 
اهداف برنامه لحاظ كرد. براي مثال، حركات 
پاس  (نظير  بال  مديسن  با  منتخب  ورزشي 
از  بيش  بااليي  سرعت  با  مي توان  را  سينه) 
پرس  (نظير  قدرتي  سنتي  ورزشي  حركات 
روي نيمكت) انجام داد. گرچه بايد تحقيقات 
كه  مي رود  احتمال  آيد،  عمل  به  بيشتري 
در  متفاوت  سرعت هاي  با  تمرين  اجراي 
مي تواند  آموزشي  برنامه ي  يك  جريان 
كارامدترين محرك تمرين مقاومتي را ايجاد 

كند.
فراواني تمرين: فراواني تمرين نوعًا به 
تعداد جلسات تمرين در هر هفته اشاره دارد. 
توصيه مي شود كه فراواني تمرينات مقاومتي 
براي كودكان و نوجوانان دو تا سه بار در هفته 
و در روزهاي غيرمتناوب باشد. شواهد اندكي 
نشان مي دهند كه يك روز تمرين مقاومتي 
قدرت  بهبود  براي  است  ممكن  هفته  در 
عضالني كودكان و نوجوانان چندان مطلوب 
نباشد. فراواني تمرين به صورت دو تا سه بار 
در هفته و در روزهاي غيرمتناوب، به بازيافت 

مناسب بين جلسات (۴۸ تا ۷۲ ساعت بين 
جلسات) خواهد انجاميد و در بهبود قدرت و 
عواملي  بود.  خواهد  عضله سودمند  عملكرد 
نظير حجم تمرين، شدت تمرين، و انتخاب 
تعيين  هنگام  بايد  نيز  ورزشي  حركات 
فراواني تمرينات براي افراد چاق مورد توجه 
بر  مي توانند  عوامل  اين  زيرا  بگيرند.  قرار 
توانايي فرد به منظور بازيافت و سازگارشدن 

با برنامه ي تمرين تأثير بگذارند.

خالصه
تمرينات  برنامه ي  در  منظم  شركت 
مقاومتي، در كنار ديگر فعاليت هاي بدني، به 
كودكان و نوجوانان چاق فرصت ديگري مي دهد 
كه سالمتي، آمادگي و كيفيت زندگي خود را 
تأثيرات  بررسي  كه  حالي  در  بخشند.  بهبود 
و  كودكان  بر  مقاومتي  تمرين  طوالني مدت 
نوجوانان چاق نيازمند مطالعات بيشتري است، 
از  حاكي  باليني  مشاهدات  و  علمي  شواهد 
مقاومتي  تمرينات  برنامه هاي  آن هستند كه 
دختران  و  پسران  به  مي توانند  پيش رونده 
چاق يا در معرض خطر چاقي ارزش هاي قابل 

مشاهده ي سالمت و آمادگي را بدهند.
تمرينات مقاومتي، عالوه بر بهبود قدرت 
طرز  به  را  بدن  تركيب  اسكلتي،  ـ  عضالني 
سودمندي بهبود مي بخشند و به نظر مي رسد 
قرار  چاق  جوانان  اختيار  در  را  فرصت  اين 
مي دهند كه موفقيت را تجربه كنند و نسبت 
به عملكرد خود احساس خوبي داشته باشند. 
افراد  توسط  كه  هنگامي  مقاومتي،  تمرينات 
واجد درك درست از اصول تمرينات مقاوتي و 
نيز افراد كامًال آگاه از ويژگي هاي خاص بدني 
و رواني ـ اجتماعي دوران كودكي و نوجواني 
هدايت مي شوند، مي تواند مزاياي بسياري به 
همراه داشته باشد و به يك لذت هميشگي از 
پرداختن به فعاليت بدني منجر شود. شواهد 
در  شركت  به  توصيه  از  حاكي  روزافزوني 
نوجوانان  و  كودكان  براي  مقاومتي  تمرينات 

چاق يا در معرض خطر چاقي هستند.
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تـــربــيــت      بــدنـي 
اهداف ، الگوها و مالحظات

شراره محمدي

مقدمه
درس تربيت بدني در برنامه ي آموزشي 
مدارس بخش مهم و سـازنده اي به حساب 
مي آيـد. توجـه بـه درس تربيت بدنـي در 
مـدارس، تا آن جا اهميت دارد كه مواد اول 
و دوم منشور يونسكو، تربيت بدني و ورزش 
را حـق بنيـادي تمام كـودكان و نوجوانان 
مي داند، و بـه منظور ايجاد تعادل و تقويت 
رابطـه ي فعاليت جسـماني و ديگر اجزاي 
آموزش وپرورش مؤسسات ملي هر كشور را 
براي بهبود و توسـعه ي تربيت بدني موظف 

مي كند.
دانش آمـوزان  بـه  تربيت بدنـي  درس 
مي آمـوزد كه تحـرك و فعاليت جسـماني 
را با فعاليت روزانه خـود چگونه درآميزند 
و از شـيوه ي زندگي فعال و سالمي پيروي 
كننـد و به گونه اي پرورش يابند كه بتوانند 
بـا چالش هـاي اجتماعي برخورد مناسـب 
داشته باشـند [آزمون و آجوداني گرگاني، 
۱۳۸۲]. بـدون توجـه به تربيت جسـماني 
دانش آموزان، تعليم و تربيت ناقص خواهد 

ماند. ايجاد يك تحول فرهنگي بزرگ، مستلزم 
تغييـر در نگـرش و عـادات افـراد در دوران 
كودكي است، زيرا در بزرگ سالي نمي توان اين 

كمبودها را جبران كرد.
فعاليت هاي ورزشي، از دوران پيش دبستاني 
تـا پايـان تحصيـالت دانشـگاهي، توسـعه ي 
توسـعه ي  و  عضالنـي  عصبـي  مهارت هـاي 
توانمندي هاي جسـماني، رواني و اجتماعي را 
به دنبال خواهد داشت. با ايجاد عادات ورزشي 
در دوران تحصيل، فرصت مناسـب براي انجام 
فعاليت هاي ورزشـي در مراحـل بعدي زندگي 
ايجاد مي شـود. بديـن ترتيب شـانس زندگي 
سـالم براي افراد افزايـش مي يابد و به كيفيت 

زندگي افزوده مي شود۱.
اهداف تربيت بدني در ايران كه در راستاي 
اهـداف عمومـي آموزش وپرورش قـرار دارد، 
شامل توسـعه و شكوفايي جسـماني، ذهني و 
عاطفي دانش آموزان مي شـود. اين اهداف كه 
ابعاد مختلف رشد دانش آموزان را دربرمي گيرد، 
موجب اهميت تربيت بدني در ميان دروس ديگر 

شده است۲ [اسماعيلي، ۱۳۸۳].



در كشورهاي پيشرفته، 
ورزش قهرماني به ورزش 
مدارس وابستگي خاصي 
دارد. در واقع با به كارگيري 
روش هاي آموزشي 
مناسب، نه تنها كودكان در 
زمينه ي تربيت بدني همه 
جانبه رشد مي كنند، بلكه 
استعدادهاي ورزشي آنان 
نيز در زمينه هاي مختلف 
به تدريج آشكار مي شود

در كشورهاي پيشرفته 
مانند چين، دوره هاي 
آموزشي براي معلمان 
تربيت بدني در مقاطع 
مختلف تحصيلي، متفاوت 
است. معلمان تربيت بدني 
براي آموزش در دوره هاي 
تحصيلي خاص، از 
دانشگاه هاي متفاوت 
فارغ التحصيل مي شوند
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الگوها
آموزش وپرورش تطبيقي مي تواند راهي براي اصالح و 
ايجاد تحول باشد. در كشورهاي مختلف دنيا، براي آموزش 
اقتصادي،  سياسي،  شرايط  براساس  تربيت بدني  درس 
اقليمي و فرهنگي الگوهاي متفاوتي وجود دارد. همه ي اين 
الگوها براساس اهداف تربيت بدني كه شامل رشد جسماني، 
مي شود،  (عاطفي)  احساسي  و  شناختي،  عضالني،  عصبي، 

برنامه ريزي شده اند.
و  اقتصادي  توسعه ي  با  همراه  مختلف،  كشورهاي  در 
بازنگري  و  تغيير  دچار  نيز  آموزشي  برنامه هاي  سياسي، 
اهداف  و  تعديل  قبلي  برنامه هاي  كه  به طوري  مي شوند، 
همچنين  مي گردند.  قبلي  اهداف  جايگزين  منطقي تري 
اقدام  آن ها  رفع  براي  و  شناسايي  محدوديت ها  و  نيازها 
برنامه ي  تنظيم  براي  گام هايي   ۱۳۶۰ سال  در  مي شود. 
الزام  قانون   ۱۳۷۹ سال  در  شد.  برداشته  ايران  در  درسي 
تصويب  كشور  سراسر  براي  ملي،  درسي  برنامه ي  تدوين 
شد و سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، براي تدوين 
برنامه ي هر درسي، گروهي تشكيل داد. تدوين برنامه ريزي 
كتاب  و  آموزشي  لوح  شامل  ابتدايي،  دوره ي  تربيت بدني 
راهنماي  كتاب  شامل  مقاطع،  ساير  در  و  معلم  راهنماي 
معلم بود. بعد از اجراي آزمايشي در سال ۱۳۸۶، طرح جامع 
با  كتاب ها  اين  گرديد.  متوقف  آن  اجراي  اما  تصويب شد، 
رويكرد توسعه ي سالمتي، افزايش دانش ورزشي و تمرينات 
تخصصي مهارت ها در ورزش هاي مختلف، برنامه ريزي شده 

بود.
از ديدگاه نظري، داليل تفاوت هاي موجود در موفقيت  
برنامه هاي آمادگي و تندرستي در نظام آموزش ايران و ساير 

كشورها شامل موارد زير است: 
é زمان اختصاص داده شده به ساعت درس تربيت بدني، در 

مقاطع مختلف تحصيلي
در  تربيت بدني،  درس  آموزشي  محتواي  برنامه ريزي   é

مقاطع مختلف تحصيلي
é آمادگي حرفه اي معلمان تربيت بدني، در مقاطع مختلف 

تحصيلي
é امكانات و تجهيزات ورزشي تخصصي، در مقاطع مختلف 

تحصيلي
برنامه هاي  فوق  از  استفاده  و  مدارس  در  استعداديابي   é

ورزشي
برنامه ريزي  در  مدارس  انجمن هاي  و  مديران  اختيارات   é
 ,Sany sukyoo ;۲۰۰۵ ,Jones ورزشي [فرجاد، ۱۳۸۲؛

.[۲۴-۲۰ :۲۰۰۵

زمان مختص درس تربيت بدني 
نظر  از  بدني  تربيت  برنامه ي درسي  مطالعات تطبيقي 
مقاطع مختلف تحصيلي،  نشان مي دهد كه در  زمان بندي 

كالس هاي  در  هفته  در  دوبار  حداقل  دانش آموزان 
ورزش شركت مي كنند و زماني نيز به ورزش همگاني و 
 .[Ibid اسماعيلي و ۱۳۸۳ و] .صبحگاهي اختصاص دارد
در كشور ما نيز در سال ۱۳۰۶ دو ساعت برنامه ي آموزشي 
و در سال ۱۳۲۰  اجباري شد  تربيت بدني  هفتگي درس 

رشد چشم گيري در اين زمينه به دست آمد.
در سال هاي بعد از انقالب نيز، افزايش ساعات درس 
مقطعي  صورت  به  امكانات،  كمبود  دليل  به  تربيت بدني 
اجرا و حذف شد، اما هم چنان در مقاطع مختلف دو ساعت 
در هفته براي تدريس اين درس وجود دارد. افزايش زمان 
نيازهاي  تأمين  براي  تنها  نه  تربيت بدني،  درس  آموزش 
افزايش  موجب  بلكه  است،  مفيد  دانش آموزان  جسماني 
والدين و مديران مدارس و در  نظر  از  اين درس  اهميت 
نتيجه باعث باال رفتن سطوح دانش عمومي در اين زمينه 

خواهد شد [خداداد كاشي، ۱۳۸۴].

برنامه ريزي محتواي آموزشـي درس 
تربيت بدني

از ديدگاه كالين۳، شش متغير از متغيرهاي برنامه ي 
درسي شامل: اهداف، محتوي، مدت زمان آموزشي، مكان 
درسي، وسايل ورزشي و روش ارزش يابي است. توسعه ي 
به فعاليت هاي جسماني، آمادگي جسماني  دانش مربوط 
و تمرين، به عنوان مهم ترين هدف و بازي هاي جسماني، 
شناخته  تربيت بدني  درس  محتواي  مهم ترين  عنوان  به 
شده اند [اسماعيلي، ۱۳۸۳]. محتواي آموزشي در كليه ي 
و  حركات  توسعه ي  از  و  باشد  مرتبط  هم  با  بايد  پايه ها، 
مهارت هاي پايه در دوران ابتدايي آغاز شود و با پااليش و 
اصالح حركات بنيادي و توسعه ي مفاهيم ابتدايي و ساده ي 
در  تخصصي  ورزش هاي  آموزش  به  و  يابد  ادامه  ورزشي 
دوره ي دبيرستان منتهي شود. در واقع، براساس الگوهاي 
تمرينات زمان بندي شده ي معيار (استاندارد)، برنامه هاي 
تربيت بدني براي رسيدن به موفقيت ورزشي، بايد در سه 

مرحله برنامه ريزي شوند: 
é آشناسازي

é شكل گيري ورزشي
é تخصصي شدن [بومپا، ۱۳۸۱]

آمادگي حرفه اي معلمان تربيت بدني
جلسات  برنامه ريزي  براي  شده  صرف  زمان  مدت 
تمرين ورزش و كالس هاي تربيت بدني، شايد از پركارترين 
ساعات كار مربيان ورزش و تربيت بدني باشد. اگر تمرينات 
فعاليت ها  تسلسل  شود،  سازماندهي  ضعيفي  صورت  به 
باشد، ميزان زمان صرف  نداشته  و منطقي  مبناي علمي 
شده براي هر تمرين، مناسب نباشد براي فعاليت آموزش 
داده شده از روش مناسب استفاده نشود، ميزان تدريس 
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مطالعات تطبيقي برنامه ي 
درسي تربيت بدني از نظر 
زمان بندي نشان مي دهد 

كه در مقاطع مختلف 
تحصيلي، دانش آموزان 
حداقل دوبار در هفته 
در كالس هاي ورزش 

شركت مي كنند و زماني 
نيز به ورزش همگاني و 

صبحگاهي اختصاص دارد

٤٥پـــــايـــيــز ١٣٨٩ دوره ی يازدهم . شماره ی ١ 

نشود،  توجه  استراحت  زمان  به  نباشد،  مناسب  كالمي 
و  باشد  كوتاه  خيلي  يا  طوالني،  حد  از  بيش  تمرينات 
كالس هاي  باشد،  نشده  فاصله گذاري  صحيح  به طور  يا 
اندازه اي بيهوده خواهد  تا  تربيت بدني و تمرينات ورزشي 

بود [عليجاني، ۱۳۷۱]. 
دوره هاي  چين،  مانند  پيشرفته  كشورهاي  در 
مختلف  مقاطع  در  تربيت بدني  معلمان  براي  آموزشي 
تحصيلي، متفاوت است. معلمان تربيت بدني براي آموزش 
متفاوت  دانشگاه هاي  از  خاص،  تحصيلي  دوره هاي  در 
تحقيقات   .[۲۰۰۵  ,Jones] مي شوند  فارغ التحصيل 
عدم  مورد  در  جنوبي  كره  در  متعدد  نظرسنجي هاي  و 
پيشرفت تربيت بدني و ورزش نشانه ي ضعف معلمان ورزش 
در ارائه مفاهيم، تكنيك ها و ارزشيابي مناسب بوده است 

 .[۲۴-۲۰ :۲۰۰۵ ,Sany sukyoo]
از عوامل موفقيت معلم تربيت بدني، مي توان به عوامل 

زير اشاره كرد: 
é آمادگي بدني و مهارتي مناسب معلم

é آشنايي با اصول تكنيكي، تاكتيكي و قوانين ورزش هاي 
مختلف

é آشنايي با خصوصيات جسمي و رواني دانش آموزان 
é آشنايي با اصول علمي تمرين 

é آشنايي با شيوه هاي متنوع ياددهي ـ يادگيري

استعداديابي در مدارس
ورزش  به  قهرماني  ورزش  پيشرفته،  كشورهاي  در 
به كارگيري  با  واقع  در  دارد.  خاصي  وابستگي  مدارس 
زمينه ي  در  كودكان  تنها  نه  مناسب،  آموزشي  روش هاي 
استعدادهاي  بلكه  مي كنند،  رشد  جانبه  همه  تربيت بدني 
آشكار  تدريج  به  مختلف  زمينه هاي  در  نيز  آنان  ورزشي 
مي شود. دانش آموزان براساس برنامه زمان بندي شده بايد 
عالقه  مورد  ورزشي  رشته هاي  در  دبيرستان،  دوره ي  در 
شدن  تخصصي  امكان  ما  كشور  در  بپردازند.  تمرين  به 
كامل  صورت  به  متوسطه،  دوره ي  در  ورزشي  تمرينات 
استعداد  با  دانش آموزان  بايد  بنابراين  نيست،  امكان پذير 
شناسايي شوند و با استفاده از امكانات دولتي در تمرينات 
صورت  به  مدرسه،  ساعات  از  خارج  شده ي  سازماندهي 
مراحل  غربالگري  از  پس  و  كنند  شركت  شده  نظارت 

مختلف، به تيم هاي نوجوانان معرفي شوند.
دوره هاي  در  مدارس،  در  ورزشي  برنامه هاي  فوق 
كودكان  تجربيات  غني شدن  موجب  راهنمايي،  و  ابتدايي 
و آشنايي آن ها با  ورزش هاي انفرادي و گروهي مي شود 
نقش خواهد داشت.  آنان در همه ي عمر،  فعاليت  در  كه 
از  مالي  امكانات  تأمين  و  مدرسه  انجمن هاي  همكاري 
براي  تربيت بدني،  معلم  به  اختيار  دادن  و  مديران  طرف 
تشكيل كالس هاي تربيت بدني در فضاهاي مناسب ورزشي 

و استفاده از امكانات ساير سازمان ها، در اثربخشي اين درس 
تأثير بسزايي خواهد داشت.

در  تربيت بدني  اهداف  شدن  حصول  قابل  براي 
سنتي  روش هاي  در  زيادي  تغييرات  و  اصالحات  مدارس، 
كه  دارد  وجود  عواملي  معموًال  روش ها  اين  در  است.  الزم 
ترديد  دچار  خود  نظر صالحيت  از  هم  را  معلمان  بهترين 
مي كند. به عنوان مثال: در مسابقات بين مدارس، بازي هاي 
حالي  در  مي شود،  گرفته  نظر  در  مدل  عنوان  به  قهرماني 
نوع  از ۲۰۰  بيش  به كسب  مهارت،  از  نمايشي  كه چنين 
براي دانش آموزان در كالس  اين كار  نياز دارد كه  توانايي 
عمومي تربيت بدني، امكان پذير نيست و بسياري از آنان نيز 
بردن  لذت  براي  ندارند.  را  تكنيك ها  اكثر  اجراي  توانايي 
كودكان و نوجوانان از بازي ها، بايد از روش هاي ساده سازي 
و تسهيل مهارت ها استفاده كرد و به آن ها اجازه ي انتخاب 
و مشاركت در تصميم گيري را داد تا به فعاليت هايي كه در 

آن ها هدفمندي و ارزش مي يابند، عالقه مند شوند.
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چكيده
شواهد پژوهشي نشان مي دهد كه ميزان ناهنجاري هاي قامتي به خصوص در افراد جوان، در حال 
از تحقيق حاضر بررسي و مقايسه ي ناهنجاري هاي قامتي دانش آموزان پسر و  افزايش است. هدف 
دختر مقاطع راهنمايي و دبيرستان است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي و مقطعي است كه تعداد 
۲۶۷۳۳ آزمودني از بين دانش آموزان پايه ي دوم راهنمايي و اول دبيرستان (۱۵۶۰۲ دختر و ۱۱۱۳۱ 
پسر) استان لرستان به عنوان نمونه، به صورت خوشه اي ـ تصادفي و داوطلبانه در اين تحقيق شركت 
داشتند. با استفاده از صفحه ي شطرنجي و آزمون نيويورك، وضعيت قامتي آزمودني ها از سه نماي 

جانبي، خلفي وقدامي ارزيابي شد.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه ۴۹/۹۹ درصد پسران و ۶۷/۷۱ درصد دختران و ۶۰/۳۳ درصد 
در  است،  شايع تر  پسران  در  اسكوليوز  شيوع  ميزان  هستند.  قامتي  ناهنجاري  داراي  آن ها  مجموع 
صورتي كه افتادگي شانه، كيفوز، لوردوز، زانوي ضربدري، زانوي پرانتزي، كف پاي صاف و انگشت 
P ۰/۰۱  شست كج در بين دختران شايع تر است. اختالف فراواني ها بين دختران و پسران در سطح

معني دار بود. هم چنين بين دختران و پسران در ابتال به ناهنجاري هايي مانند پشت صاف و عارضه 
سر به جلو، اختالف معني داري مشاهده نشد. در نتيجه، با توجه به شيوع باالي ناهنجاري هاي قامتي 
در ميان دانش آموزان، توجه جدي به فراهم كردن زمينه هاي الزم براي اصالح ناهنجاري ها ضروري 

به نظر مي رسد.
كليدواژه ها: سر به جلو، افتادگي شانه، اسكوليوز، كيفوز، لوردوز.

بررسـي و مـقايسه ي 
ناهنجاري هاي قامتي  

محمد فتحي، دانشجوي دوره ي دكتراي فيزيولوژي ورزش، دانشگاه تربيت مدرس
راضيه رضايي، دانشجوي دوره ي كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزش، دانشگاه گيالن

در دانش آموزان پسر و دختر
 دوره ي راهنمايي و دبيرستان
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مقدمه
وضعيت جسمي و ساختار قامتي، با سالمتي جسماني و رواني 
در ارتباط است [دانشمندي و ديگران، ۱۳۸۳]. وجود ناهنجاري هاي 
افراد  در  به خصوص  بدني  تصور  و  درك  بر  نامطلوبي  تأثير  قامتي 
جوان دارد [آل نبي، ۱۳۷۵]. اين موضوع مي تواند اعتماد به نفس 
اسكلتي  ۱]. سالمتي  شماره  [منبع  دهد  قرار  تأثير  تحت  را  افراد 
با محيط پيرامون، عادات، فرهنگ و شغل ممكن است  ارتباط  در 
قامتي،  وضعيت  از  كافي  اطالع  منبع].  [همان  شود  تهديد  مدام 
به  انسان ضرورت دارد.  براي هر  با آن  موضوعي است كه آشنايي 
خاطر نبودن شناخت و آموزش كافي و هم چنين كاهش تحرك در 
سنين پايين، شيوع ناهنجاري هاي قامتي در بين دانش آموزان شايع 
مورد شيوع  در  مطلوب  نيمرخ  يك  ارائه ي  [اقبالي، ۱۳۷۵].  است  
فراهم  فرصتي  پسر،  و  دانش آموزان دختر  از  قامتي  ناهنجاري هاي 
تدوين  علمي  به صورت  اصالحي  و  آموزشي  برنامه هاي  تا  مي كند 
شود و از امكانات و دانش  موجود به نحو مطلوب و متناسب با نيازها 

استفاده شود.
از اين رو موضوع اول، شناسايي و بررسي شيوع ناهنجاري هاست، لذا 
در اين تحقيق سعي شده ضمن بررسي ميزان شيوع ناهنجاري هاي 
قامتي در بين دانش آموزان پايه ي دوم راهنمايي و اول دبيرستان، 
مقطع  دو  دختران  و  مقطع  دو  پسران  پسران،  و  دختران  بين 
مقايسه اي صورت گيرد. در اين تحقيق به دنبال ارائه ي پاسخ علمي 
و مستدل به اين سؤاالت هستيم: ۱. ميزان شيوع ناهنجاري ها در 
پسران و دختران مقطع راهنمايي، دبيرستان و كل آزمودني ها. ۲. 
ناهنجاري هايي   .۳ دختران.  و  پسران  در  ناهنجاري  تفاوت  تعيين 
كه باالترين و پايين ترين نرخ شيوع را دارند. ۴. مقايسه ي پسران 
راهنمايي و دبيرستان و هم چنين دختران راهنمايي و دبيرستان. 
البته در اين زمينه مطالعاتي صورت گرفته است [بابايي الهيجي، 
برجسته  را  مطالعه  اين  كه  عاملي   .[۱۳۷۵ كاشف،  و   ۱۳۷۵
مي كند، تعداد آزمودني هاي اين تحقيق است، ضمن اين كه وجود 
ناهنجاري هاي قامتي به عوامل مختلفي بستگي دارد كه اين عوامل 

در مناطق مختلف مي تواند متفاوت باشد.

روش تحقيق
اطالعات اين طرح پژوهشي، از طرح ارزيابي ساختار قامتي و 
آمادگي جسماني دانش آموزان، اجرا شده در سال تحصيلي ۸۵-۸۶ 
توسط سازمان آموزش وپرورش استان لرستان به دست آمد. مدت 
اجراي طرح، حدود هفت روز به صورت هم زمان در ۱۶ شهرستان 
دبيرستان  و  راهنمايي  مدرسه ي   ۵۱۲ حدود  كه  بود  منطقه  و 
جامعه ي  داشتند.  قرار  طرح  اين  پوشش  تحت  پسرانه  و  دخترانه 
و  راهنمايي  مقاطع  دختر  و  پسر  دانش آموزان  تحقيق،  اين  آماري 
دبيرستان استان لرستان بودند كه از ميان آنان به صورت خوشه اي 
چند مرحله اي و داوطلبانه، تعداد ۱۵۶۰۲ نفر دختر و ۱۱۱۳۱ نفر 
پسر پايه ي دوم راهنمايي و اول دبيرستان به عنوان نمونه انتخاب 

شدند.
فاكتورهايي مانند ارزيابي آمادگي جسماني مرتبط با سالمتي، 
ارزيابي  بود.  مزبور  طرح  موضوع  قامتي  ساختار  و  تركيب بندي 

شانه  افتادگي  جلو،  به  سر  عارضه ي  ارزيابي  شامل  قامتي  ساختار 
نامتقارن)، اسكوليوز (پشت كج)، كيفوز (پشت گرد)، پشت  (شانه 
صاف، لوردوز (كمرگود)، زانوي ضربدري و پرانتزي، كف پاي صاف 
و انگشت شست كج بود. نوع ارزيابي براساس سه مقياس «خوب، 
و ۲ مشخص   ۱  ،۰ اعداد  با  كه  گرفت  و شديد»۱ صورت  متوسط 

مي شدند.

ابزارهاي اندازه گيري و تشخيص ناهنجاري
 ۱۰۰×۲۰۰ ابعاد  با  است  چهارچوبي  شطرنجي۲:  صفحه ي   .۱
سانتي متر كه به صورت طولي و عرضي به مربع هاي پنج سانتي متري 
و به صورت مشبك تقسيم مي شود كه خط مياني آن با يك رنگ 

متمايز، خط شاقولي محسوب مي شود.
عارضه هايي مثل  نيويورك و خط شاقول،  از تست  استفاده  با 
و  لوردوز،  اسكوليوز،  كيفوز،  شانه،  افتادگي  جلو،  به  سر  عارضه ي 
خلفي  جانبي،  نماي  سه  از  ناهنجاري  هر  با  متناسب  صاف  پشت 
و قدامي ارزيابي و مشخص شد. زانوي پرانتزي و ضربدري توسط 
مجريان طرح با توجه به فواصل بين مچ پا و زانو مشخص شد. كف 
پاي صاف با استفاده از اندازه گيري ارتفاع قوس پا، توسط مجريان 
انگشت  انحراف  به  توجه  با  كج  شست  انگشت  شد.  ارزيابي  طرح 

شست پا، از امتداد خط طول پا توسط جريان ارزيابي شد.

روش جمع آوري اطالعات 
سازمان  توسط  آموزش وپرورش،  وزارت  دستور  به  طرح  اين 
اجرا   ۸۵-۸۶ تحصيلي  سال  در  لرستان،  استان  آموزش وپرورش 
تربيت بدني  آمده طرح، توسط كارشناسان  به دست  شد. اطالعات 
سازمان آموزش وپرورش در اختيار محقق گذاشته شد. روش كار به 
اين صورت بود كه در هر ناحيه ي آموزشي، حدود ۲۰ نفر كاردان، 
از توجيه  بعد  تربيت بدني مرد و زن،  ارشد  كارشناس و كارشناس 
براي جمع آوري اطالعات به مدت هفت روز به مدارسي كه انتخاب 
مورد  را  مدارس  آن  دانش آموزان  و  كردند  مراجعه  بودند،  شده 
ارزيابي قرار دادند. ارزيابي ستون فقرات، با استفاده از خط شاقولي، 
صفحه ي شطرنجي و تست نيويورك از سه نماي قدامي، خلفي و 

جانبي صورت گرفت.

روش آماري و شيوه ي تجزيه و تحليل داده ها
براي توصيف اطالعات جمع آوري شد، از روش آماري توصيفي 
مثل نمودار، درصد، فراواني و نسبت و براي تعيين اختالف متغيرها 
 .[۱۳۸۳ [دالور،  شد  استفاده  دو)  خي  (آزمون  استنباطي  آمار  از 
ترسيم نمودارها و تحليل داده ها، با استفاده از نرم افزارهاي آماري 

Spss و Excel صورت گرفت.

نتايج
در اين تحقيق سه مقياس ۰، ۱ و ۲ براي ارزيابي شاخص هاي 
مورد نظر، به ترتيب به معني وضعيت خوب، ناهنجاري متوسط و 
ناهنجاري شديد در نظر گرفته شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه 
كمترين شيوع ناهنجاري در بين پسران، مربوط به عارضه اسكوليوز 

وجود ناهنجاري هاي قامتي تأثير نامطلوبي 
بر درك و تصور بدني به خصوص در افراد 
جوان دارد. اين موضوع مي تواند اعتماد 

به نفس افراد را تحت تأثير قرار دهد
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با ۳/۴۲ درصد و بيشترين شيوع ناهنجاري مربوط به افتادگي شانه 
ناهنجاري،  شيوع  نرخ  كمترين  دختران  در  است.  درصد   ۲۱/۸ با 
مربوط به اسكوليوز با ۲/۷۴ درصد و بيشترين آن مربوط به عارضه ي 
داد  نشان  تحقيق  اين  نتايج  است.  با ۳۹/۳۳ درصد  افتادگي شانه 
لوردوز،  كيفوز،  اسكوليوز،  شانه،  افتادگي  مانند  ناهنجاري هايي  كه 
انگشت شست  پرانتزي و زانوي ضربدري، كف پاي صاف و  زانوي 
 >P ۰/۰۱ اختالف معني داري در سطح و پسران  بين دختران  كج، 
و پسران در  بين دختران  تحقيق  اين  يافته هاي  دارد. طبق  وجود 
اختالف  و پشت صاف،  به جلو  عارضه ي سر  مانند  ناهنجاري  هايي 

معني داري مشاهده نشد.

نتايج آزمون خي دو براي تعيين تفاوت بين دختران و پسران 
در شيوع ناهنجاري ها نشان داد كه بين فراواني ها در ناهنجاري هايي 
پرانتزي  زانوي  لوردوز،  كيفوز،  اسكوليوز،  شانه،  افتادگي  مانند 
اختالف  كج،  شست  انگشت  و  صاف  پاي  كف  ضربدري،  زانوي  و 
جز  كه  صورت  اين  به  دارد.  وجود   >P ۰/۰۱ سطح  در  معني داري 
عارضه ي زانوي پرانتزي و اسكوليوز كه شيوع آن در پسران بيشتر 
است، در بقيه ي موارد، فراواني ناهنجاري ها در دختران باالتر است. 
هم چنين در عارضه ي سر به جلو و پشت صاف اختالف معني داري 

مشاهده نشد.

جدول 1. وضعيت ناهنجاري هاي قامتي دانش آموزان پسر و دختر
جنس

ناهنجاري
مجموعدخترانپسران

درصددرصدتعداددرصدتعداد
203518/28270217/3117/71سر به جلو

242721/8609039/3331/85افتادگي شانه (شانه نامتقارن)
3813/424282/743/02اسكوليوز (پشت كج)

115910/41212713/6312/29كيفوز (پشت گرد)
4183/755713/653/69پشت صاف

132111/86419526/8820/63لوردوز (كمر گود)
166914/99264316/947/97زانوي پرانتزي

8247/413098/3816/12زانوي ضربدري
9878/86303119/4215/0كف پاي صاف

11109/97407126/0919/38انگشت شست كج
556650/01503732/2839/66ساختار طبيعي

556549/991056567/7160/33داراي ناهنجاري
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دبيرستان،  و  راهنمايي  مقطع  دو  دختران  بين  مقايسه ي  در 
در  آن ها  فراواني  بين  معني داري  اختالف  كه  شد  مشخص 
شانه،  درافتادگي  جز  كه  صورت  اين  به  دارد.  وجود  ناهنجاري ها 
اسكوليوز و عارضه ي پشت صاف، اختالف معني داري مشاهده نشد و 
در بقيه موارد اختالف در سطح P ۰/۰۱< معني دار بود. تفاوت به اين 
صورت بود كه ميزان عارضه ي سر به جلو، لوردوز، زانوي پرانتزي و 

ضربدري، كف پاي صاف در دختران دبيرستاني، به طور معني داري 
بيشتر بود. هم چنين عارضه ي پشت گرد و شست كج در دختران 

راهنمايي بيشتر بود.
در مقايسه ي بين پسران مقاطع راهنمايي و دبيرستان مشخص 
پاي  عارضه ي كف  در  دبيرستان،  و  راهنمايي  پسران  بين  كه  شد 
دارد. در حالي  اختالف معني داري در سطح P ۰/۰۱< وجود  صاف 

جدول 2. آزمون خي دو براي تعيين تفاوت بين دختران و پسران
آماره

متغيرها

 (X 2) آزمون خي دو
با درجه آزادي 1

 0/01 X 2 عدد بحراني
مساوي است 6/63

 0/05 X 2 عدد بحراني
معني دار نيستمساوي است 3/84

معني دار در سطح 0/05معني دار در سطح 0/01
ـ3/35سر به جلو

**604/76افتادگي شانه (شانه نامتقارن)
**9/69اسكوليوز (پشت كج)

**54/55كيفوز (پشت گرد)
ـ135/پشت صاف

**709/5لوردوز (كمر گود)
**15/13زانوي پرانتزي

**7/81زانوي ضربدري
**481/2كف پاي صاف

**870/26انگشت شست كج
** = p< 0/01 معني دار در سطح
   * = p< 0/05 معني دار در سطح                     

عدم معني داري        = ـ         
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 >P ۰/۰۵ در سطح پرانتزي  زانوي  و  كيفوز  در  فراواني  اختالف  كه 
نشد.  مشاهده  معني داري  اختالف  موارد  بقيه ي  در  بود،  معني دار 
تفاوت به اين صورت بود كه ميزان شيوع عارضه ي كف پاي صاف و 
زانوي پرانتزي در پسران دبيرستان باالتر بود، در صورتي كه ميزان 

شيوع كيفوز در پسران راهنمايي بيشتر بود.

بحث و نتيجه گيري
نتايج اين تحقيق نشان داد كه ۴۹/۹۹ درصد پسران و ۶۷/۷۱ 
درصد دختران، دچار ناهنجاري هاي قامتي هستند. عارضه ي سربه 
است.  درصد   ۱۷/۳۱ دختران  در  و  درصد   ۱۸/۲۸ پسران  در  جلو 
افتادگي شانه از جمله ناهنجاري هايي است كه بيشترين نسبت را در 

دختران و پسران به خود اختصاص داده است كه با اكثر تحقيقات 
پسران  و  دختران  بين  توزيع  مورد  در  هم  و  شيوع  مورد  در  هم 
هم خواني دارد. ميزان لوردوزكمري در پسران ۱۱/۸۶ درصد و در 
در دختران  ناهنجاري  اين  است كه شيوع  دختران ۲۶/۸۸ درصد 

بيش از دو برابر است.
ناهنجاري هاي باالتنه عمدتًا با ستون فقرات در ارتباط است و 
ستون فقرات، محور مركزي تنه را تشكيل مي دهد. مهره هاي ستون 
نخاع  براي  را  مناسبي  فضاي  دارد،  كه  خاصي  موقعيت  با  فقرات 
شوكي كه بسيار آسيب پذير است فراهم مي آورد و در حفظ ساختار 
مناسب بدن نقشي اساسي را ايفا مي كند. قوس هاي موجود در آن 
نيروهاي عمودي مثل وزن بدن و  برابر  افزايش مقاومت در  امكان 

(n=۱۵۶۰۲) نمودار ۳. مقايسه ي شيوع ناهنجاري ها در دختران راهنمايي و دبيرستان
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جدول 3. آزمون خي دو براي تعيين تفاوت بين دختران راهنمايي و دبيرستان
آماره

متغيرها

 (X 2) آزمون خي دو
با درجه آزادي 1

 0/01 X 2 عدد بحراني
مساوي است 6/63

 0/05 X 2 عدد بحراني
معني دار نيستمساوي است 3/84

معني دار در سطح 0/05معني دار در سطح 0/01
**105/47سر به جلو

ـ1/145افتادگي شانه (شانه نامتقارن)
ـ0/145اسكوليوز (پشت كج)

**137/99كيفوز (پشت گرد)
ـ73/پشت صاف

**100/68لوردوز (كمر گود)
**41/24زانوي پرانتزي

**13/50زانوي ضربدري
**29/8كف پاي صاف

**20/31انگشت شست كج
** = p< 0/01 معني دار در سطح
    *= p< 0/05 معني دار در سطح         

                عدم معني داري                 = ـ

 با اكثر تحقيقات 
پس و  ختران 
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اشيا و هم چنين نيروهايي را كه حين فعاليت هاي ورزشي و يا كاري 
بر بدن وارد مي شود، فراهم مي سازد [تندنويس، ۱۳۷۹]. موارد ذكر 
شده اهميت ستون فقرات و هم چنين نقش آن را به خوبي نشان 

مي دهد.
بروز ناهنجاري در ستون فقرات، مي تواند ناشي از عوامل متعددي 
ناهنجاري هاي  باشد.  عملكردي  يا  و  ساختاري  نقص هاي  مثل 
مطلوب  آموزش  و  موقع  به  ارزش يابي  با  مي توان  را  عملكردي 
به خصوص در سنين پايين اصالح كرد. از جمله عوامل عملكردي كه 
باعث ايجاد ناهنجاري در قامت بدن مي شود، عادات غلط در زمان 
نشستن، استراحت، حمل اشيا، انجام كارهاي روزمره، مشاغل و فقر 

حركتي است [مهدي نژاد، ۱۳۷۵].

حركت به خصوص حركات مقاومتي عضالت را قوي تر مي كند 
و باعث مي شود عضالت توانايي تثبيت اندام ها و مفاصل را در محل 
زماني  اين موضوع  اهميت  [تندنويس، ۱۳۷۹].  باشند  خود داشته 
مشخص مي شود كه مقايسه اي بين دختران و پسران تحقيق داشته 
باشيم. از آن جا كه فقر حركتي در دختران بيشتر است، ممكن است 
از عدم تحرك  ناشي  قامتي در دختران،  ناهنجاري هاي  باالي  نرخ 
كافي در دختران باشد. اين موضوع نقش فعاليت هاي ورزشي و سبك 
زندگي فعال بر ساختار مناسب بد را به خوبي مشخص مي كند. هر 
چند فعاليت هاي ورزشي به صورت حرفه اي خود باعث عدم تقارن 
در قدرت و حتي ناهنجاري در ساختمان بدن مي شود، ولي نبايد از 

نقش ارزنده ي آن در اصالح ناهنجاري ها غافل شد.

جدول 4. آزمون خي دو براي تعيين تفاوت بين پسران راهنمايي و دبيرستان
آماره

متغيرها

 (X 2) آزمون خي دو
با درجه آزادي 1

 0/01 X 2 عدد بحراني
مساوي است 6/63

 0/05 X 2 عدد بحراني
معني دار نيستمساوي است 3/84

معني دار در سطح 0/05معني دار در سطح 0/01
ـ0/61سر به جلو

ـ0/28افتادگي شانه (شانه نامتقارن)
ـ0/7اسكوليوز (پشت كج)

*4/3كيفوز (پشت گرد)
ـ1/9پشت صاف

ـ2/12لوردوز (كمر گود)
*6/36زانوي پرانتزي

ـ1/7زانوي ضربدري
**11/6كف پاي صاف

ـ2/2انگشت شست كج
** = p< 0/01 معني دار در سطح
   * = p< 0/05 معني دار در سطح                    
عدم معني داري  = ـ
      

حركت به خصوص حركات مقاومتي عضالت رروهايي را كه حين فعاليت هاي ورزشي و يا كاري

p ح ر ر ي
عدم معني داري  = ـ
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برخي  نتايج  با  حاضر  تحقيق  نتايج 
تحقيقات در مورد ميزان توزيع ناهنجاري بين 

ميزان شيوع  و هم چنين  پسران  و  دختران 
برخي  در  و  هم خواني  موارد  برخي  در 

موارد مغايرت دارد، كه البته با توجه به 
نمونه ها و ساير شرايط تأثيرگذار كه 

در تحقيقات يكسان نيستند، قابل 
پيش بيني است. نكته اي كه بايد 
به آن توجه داشت، شيوع باالي 

اين ناهنجاري ها آن هم در مقاطع سني 
پايين است كه طبيعتًا با افزايش سن، هم ميزان 

شيوع و هم شدت آن ها افزايش مي يابد.
با  راهنمايي  پسران  و  بين دختران  مقايسه ي 
دختران و پسران دبيرستان نشان داد كه با افزايش 
سن، نرخ شيوع اكثر ناهنجاري ها افزايش مي يابد 
كه اين افزايش در دختران به مراتب باالتر است. 
سنين  در  قامتي  ناهنجاري هاي  اصالح  اهميت 

كرد.  غفلت  آن  از  نبايد  كه  است  موضوعي  پايين، 
داراي  دبيرستان  دختران  درصد  و ۶۹/۷۳  پسران  درصد   ۵۱/۰۹
حداقل يك ناهنجاري قامتي هستند،  در صورتي كه اين آمار براي 
پسران و دختران راهنمايي به ترتيب ۴۸/۹۲ و ۶۵/۷۴ درصد است. 
اين  اصالح  و  آموزش  به  توجه  عدم  كه  مي دهد  نشان  نتايج  اين 
بيشتر  افزايش سن  با  را هم زمان  ناهنجاري ها ميزان شيوع آن ها 

مي كند.
جامعه ي آماري اين تحقيق دانش آموزان بودند كه هنوز درگير 
از  يكي  شغل،  كه  مي دهد  نشان  تحقيقات  بودند.  نشده  مشاغل 
انتظار مي رود كه ورود  بدن است پس  بر ساختار  اثرگذار  عوامل 
به مشاغل تخصصي، ميزان ناهنجاري ها را به مراتب افزايش دهد 

[رجبي، ۱۳۷۵ و زاهدمنش، ۱۳۷۵].
آن ها  مجموع  و  دختران  پسران،  بين  در  ناهنجاري  باالترين 
نرخ  پايين ترين  هم چنين  بود.  شانه  افتادگي  عارضه ي  به  مربوط 
ناهنجاري در پسران، دختران و مجموع آن اسكوليوز بود. عارضه ي 
برابر پسران شايع است و  از دو  كف پاي صاف در دختران بيش 
شايع  دختران  درصد   ۲۶ حدود  در  كج  انگشت شست  عارضه ي 
است. از آن جا كه يكي از داليل اصلي ناهنجاري هاي پا، ناشي از 
نامناسب است، ممكن است علت شيوع اين ناهنجاري در  كفش 
بي كيفيت  و  غيراستاندارد  و  نامناسب  وضعيت  از  ناشي  دختران، 

كفش آن ها باشد. 
اين تحقيق نتوانست رفتار و عادت هاي رايج آزمودني ها را در 
اندازه گيري  اشياء،  حمل  هم چنين  و  پيرامون  محيط  از  استفاده 
نياز  بيشتري  تحقيقات  به  ناهنجاري  سبب شناسي  در  لذا  كند، 
آزمودني ها  درصد   ۶۰/۳۳ كه  داد  نشان  تحقيق  اين  نتايج  است. 

حداقل يك ناهنجاري دارند.
ميزان ناهنجاري هاي قامتي در بين دختران جز در يك مورد، 
نبودن  به  با توجه  از پسران است.  باالتر  به مراتب  بقيه  موارد  در 
در  بيشتر  شيوع  است  ممكن  دختران،  در  كافي  بدني  فعاليت 

تقويت  به ميزان كافي  باشد كه  از ضعف عضالني  ناشي  دختران، 
و  قامت  حفظ  براي  بيشتري  توانايي  قوي  عضالت  زيرا  نشده اند، 
وضعيت بدني مناسب دارند. مقايسه ي پسران دبيرستان و راهنمايي 
نشان داد كه جز در دو مورد (كف پاي صاف و زانوي ضربدري) كه 
ميزان آن ها در دانش آموزان دبيرستاني بيشتر است و روند افزايشي 
اگرچه  نبودند،  معني دار  اختالفات  موارد  بقيه ي  در  است،  داشته 
با  بيشتر است.  پرانتزي در دانش آموزان راهنمايي  زانوي  كيفوز و 
توجه به اين يافته ها مي توان گفت در دانش آموزان پسر دبيرستاني، 
هم به خاطر درگيري بيشتر در فعاليت هاي بدني و هم به خاطر 
بلوغ جسمي مردانه، روند افزايش ناهنجاري همراه با افزايش سن 
بلوغ جسمي  و  بدني  (فعاليت  عامل  دو  اين  است.  آن ها كمتر  در 
مردانه) باعث رشد و تقويت عضالني مي شوند. عضالت رشد يافته و 
تقويت شده، توانايي باالتري براي تثبيت مفاصل و اندام ها دارند، لذا 

عضالت قوي از دفورميتي بيشتر جلوگيري مي كنند.
برخالف  داد،  نشان  دبيرستان  و  راهنمايي  دختران  مقايسه ي 
پسران ميزان عارضه ي سر به جلو، لوردوز، زانوي ضربدري، زانوي 
است.  باالتر  دبيرستاني  دختران  در  صاف  پاي  كف  و  پرانتزي 
هم چنين در اسكوليوز و پشت صاف بين آن ها اختالف معني داري 
ناهنجاري ها  اين  ميزان  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  نشد.  مشاهده 
ممكن  كه  داشته اند  فزاينده اي  روند  دختران،  در  سن  افزايش  با 
كه  عضالتي  چون  باشد؛  عضالت  سستي  و  رخوت  از  ناشي  است 
و  تثبيت مفاصل  براي  توانايي الزم  نشوند،  تقويت  اندازه كافي  به 
حفظ ساختار مناسب ندارند. برخالف پسران، دختران رشد عضالني 
زيادي همراه با مرحله بلوغ ندارند و شركت آن ها در فعاليت هاي 

بدني به مراتب پايين تر از پسران است.

پيشنهادها
دوران  در  هنوز  تحقيق  اين  آزمودني ها  اين كه  به  توجه  با 
نوجواني به سرمي برند، شيوع اين ميزان ناهنجاري به خصوص در 
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است،  هشداردهنده  وضعيت  يك  افزايش دختران  زيرا 
سن و پرداختن به مشاغل، بر شدت و ميزان ناهنجاري ها خواهد 
بيشتري  باز شيوع  باالتر  آمار در سنين  اين  انتظار مي رود  افزود. 
در  قامتي  ناهنجاري هاي  بهبود  و  اصالح  كه  آن جا  از  كند.  پيدا 
سنين پايين تر به علت انعطاف پذيري بيشتر در عضالت و مفاصل، 
به مراتب آسان تر است [فرجاد، ۱۳۷۵ و دانشمندي و تقي زاده، 
اقدامات  سنين  اين  در  است  ضروري  لذا   ،[۹۱-۱۰۲  :۱۳۸۴
اصالحي به عمل آيد، ضمن اين كه مي توان با طراحي يك برنامه ي 
ارزيابي، آموزش و اصالح، زمينه هاي مناسبي را براي پيشگيري و 

حتي درمان فراهم آورد.

تشكر و قدرداني
آموزش وپرورش  سازمان  تربيت بدني  كارشناسي  از  پايان  در 

استان لرستان براي ارائه ي اطالعات، تشكر و قدرداني مي شود.

پي نوشت
1. Good, Fair, Poor
2. Posture Screen
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«آيين» کنشی معنی دار در جهان بيرون است و زمانی ظهور 
ابزارهای  از  يکی  باشد.  ميان  در  ارزشی  و  معنا  پای  که  می يابد 
شناخت آيين در هر قومی، مطالعه ی تاريخ و اساطير مردم آن قوم 
است و يکی از سودمندی های شناخت تاريخ و اساطير برای انسان 
امروز، پی بردن به سنت هايی است که در دل باورهای بسيارکهن 
و  آداب  به  اساطير  مطالعه ی  و  با شناخت  معاصر،  انسان  نهفته اند. 
الگوهای کهنی دست می يابد که در دنيای امروزی هم چنان زنده 
از  بازمانده  گوناگون  آيين های  و  نوروزی  جمله  از  هستند؛  پويا  و 

دوران های کهن.
انسان از آغاز زندگی، در هر دوره، جامعه، فرهنگ و حتی گروه 
به  بردن  پی  ابزارهای  از  يکی  است.  داشته  گرايش  بازی  به  سنی، 
آداب و رسوم و رفتارهای اجتماعی هر جامعه، آشنايی با بازی های 
بازی  که  گفت  بايد  بازی  از  کلی  تعريفی  در  است.  آن  در  مرسوم 
رفتاری فرهنگی و اجتماعی است که گوناگونی آن، به اوضاع اقليمی 
و نظام های اجتماعی و فرهنگی جامعه بستگی دارد. به عالوه، عوامل 

گوناگونی مانند شرايط اقتصادی و فرهنگی مردمان جامعه در تداوم 
حيات بازی ها دخيل هستند.

روان شناسی،  چون  گوناگونی  ديدگاه های  از  را  بازی  اما 
و  نيز می توان تجزيه  و زيست شناسی  جامعه شناسی، مردم شناسی 
فراورد  را  بازی  برخی،  که  جهت  آن  از  روان شناسی  کرد.  تحليل 
گرايش های روانی انسان و پاسخ به کنش های روانی فرد می دانند. 
جامعه شناسی از آن جهت که برخی بازی را با بينش های اجتماعی 
و فرهنگی پيوند و برخی ديگر خاستگاه بازی را بيولوژيکی يا همان 
زيست شناسی می دانند و معتقدند که بازی فعاليتی است در جهت 
در  شده  انباشته  و  افزوده  انرژی های  کاسته شدن  يا  و  کردن  رها 
معتقدند  و  می دانند  فرهنگی  صورتی  را  بازی  برخی  انسان.  درون 
بازی هم چون موسيقی، رقص، شعر، نقاشی و تئاتر، با فرهنگ جامعه 
ارتباط تنگاتنگ دارد. چنان که برخی از بازی ها، بن مايه ای دينی ـ 
آيينی دارند که در واقع تقليد و تکرار رفتارها و تجربه های نسل ها 

هستند [بلوک باشی، ؟؟: ۱۳].

بـازی های آيـينی و نمايـشی
گفتاری پيرامون بازی های
 آيينی و نمايشی کهن
 ايران زمين
هايده صيرفى

«آيين» کنشی معنی دار در جهان بيرون است و زمانی
ميان  در  ارزشی  و  معنا  پای  که  می يابد 

شناخت آيين در هر قومی، م
است و يکی
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انواع و طبقه بندی بازی  ها
انواع گوناگون بازی ها عبارت اند از: فکری (مثل شطرنج)، حسی 
(مانند  تقليدی  و  تخيلی  و  حرکتی  پوچ)،  يا  گل  (مثل  حدسی  و 
بازی های آيينی و نمايشی)، کالمی (مثل يک مرغ دارم)، هوشی و 
رقابتی و برد و باختی و مهارتی (مثل توپ بازی و بازی های پرشی و 
بازی های گرفتنی و االکلنگ و جنگ بازی و...)، و هنری و تن ورزی 
و نيروزايی (مانند زيبايی  اندام). بازی ها را بر اساس تاريخ، موضوع، 
تربيتی  و  تعليم  و  ساختاری  نشانه های  روان شناسانه،  جنبه های 
طبقه بندی می کنند. اما معمول  ترين طبقه بندی براساس جنسيت و 
سن بازيکنان، مکان و زمان بازی ها، نوع بازيچه ها و اسباب بازی ها، 
ساده يا پيچيده بودن نوع بازی ها براساس شيوه، فن و نوع بازی، 
رفتارهای  از  بازی ها  تقليدی  و  آيينی  نمايشی،  زمينه های  نيز  و 

اجتماعی ، فرهنگی و دينی می دانند.
تقسيم  عمده  دسته ی  دو  به  را  بازی ها  فرايد،  مانند  برخی 
می کنند: بازی های مهارتی و بازی های شانسی. برخی ديگر بازی ها 

را به سه دسته به اين شرح طبقه بندی می کنند:
é بازی های تک نفره۱

é بازی هايی با دخالت ديگران۲
گروه های  به  که  را  بازی ها  انواع  از  مجموعه ای  که  بازی هايی   é

گوناگون تعلق دارند ، دربر می گيرند.
در  فرايد  جروم  طبقه بندی های  بر اساس  وهمن،  فريدون 
کتاب «فرهنگ استاندارد فلکلور اسطوره و افسانه»، بازی های ايرانی 

را به پنج گروه طبقه بندی می کند:
é بازی های خردساالن

é بازی های نوجوانان و جوانان

é بازی های آيينی
é بازی های نمايشی
é بازی های هوشی

دکتر علی بلوکباشی، در کتاب «بازی ها»، دو نوع طبقه بندی 
از بازی های سنتی ايران ارائه داده است:

é بر اساس گروه بندی سنی بازيکنان
é بر اساس ماهيت ساختاری و درونی بازی ها

طبقه بندی بر اساس گروه بندی سنی بازيکنان 
شامل مواردی به شرح زير است:

موسيقی  و  آواز  شعر،  با  بيشتر  که  خردسالی:  بازی های   .۱
همراه است؛ مانند: لی لی حوضک، ُجم ُجمک برگ خزون، کالغ پر، 
اتل متل توتوله، ُاستا بدوش، رورواک بازی. در اين بازی ها بزرگ ساالن 

با خردساالن همراهی می کنند.
انفرادی و هم  ۲. بازی های پيش دبستانی: که هم به صورت 
به صورت جمعی اجرا می شوند؛ مانند بازی نون بيار کباب ببر، قايم 
باشک، آفتاب مهتاب چه رنگه، حمومک، عروسک بازی و خاله بازی، 

و االکلنگ.
مجموعه ای  که  نوجوانی:  آغاز  و  دبستانی  بازی های   .۳
مانند:  هستند؛  فکری  و  رقابتی  حرکتی،  نشستنی،  بازی های  از 
عموزنجير باف، يه قل دوقل، بادبادک بازی، ُجفتک چارُکش، الک دولک، 

طناب بازی، تيله بازی، تخم مرغ بازی، دوز بازی و گردوبازی.
۴. بازی های نوجوانی و جوانی: که شامل بازی های ورزشی 
چوگان  و  توپ بازی  شنا،  شمشيربازی،  دويدن،  کشتی،  مانند 

می شود.

در  زندگی،  آغاز  از  انسان 
فرهنگ  جامعه،  دوره،  هر 
و حتی گروه سنی، به بازی 
يکی  است.  داشته  گرايش 
به  بردن  پی  ابزارهای  از 
رفتارهای  و  رسوم  و  آداب 
اجتماعی هر جامعه، آشنايی 
آن  در  مرسوم  بازی های  با 

است
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بازی های آيينی و نمايشی کهن ايران
بازی  در ميان ايرانيان از دير زمان جايگاه خاص خود را داشته 
است. اين بازی ها بخشی از فرهنگ عامه را تشکيل می دهند. ابزار اين 
بازی ها که بسيار ساده اند، بستگی به اوضاع اقليمی آن محيط دارد 
و سنگ، چوب، آب، خاک و استخوان را شامل می شود. برای مثال، 
بازی «مه توس  برای  ابزاريی  برنج  با ساقه ی  در «سياهکل گيالن» 
می کنند.  درست  خرما  هسته ی  با  ابزاری  خوزستان،  در  و  کوته» 
به  نوشتاری  بابکان»، کهن ترين سند  کتاب «کارنامه ی اردشير 
خط و زبان پهلوی ساسانی است که در آن، از برخی بازی ها مانند 
شطرنج، نرد و چوگان نام برده شده است. در کتاب «خسرو قبادان 
و ريذک» (خسرو پسر قباد و غالمش) نيز از بازی هايی مانند َرَسن 
بازی، داربازی، تيراندازی، شمشير بازی، گوی بازی، زين بازی يا بازی 
با جنگ افزار، و آندروال بازی که همان پشتک و وارو زدن است، 

نام برده شده است.
آيينی  ـ  دينی  رفتارهای  و  آداب  بازمانده ی  آيينی  بازی های 
مردمان دوران کهن ايران زمين هستند. اين بازی ها امروزه جنبه ی 
مراسم  مانند  ويژه  مراسم  در  بيشتر  و  گرفته اند  سرگرمی  و  بازی 
عروسی، جشن ها و عيد به آن ها پرداخته می شود. امروزه بعضی از 
رقص ها و نمايش های سنتی و بسياری از مناسک آيينی و مذهبی، 
هم چنان خصوصيات ديرينه ی خود را که بازی است، در خود دارند. 
بازی های آيينی شامل: تاب بازی، االکلنگ، تخم مرغ بازی، قاشق زنی 
و بازی خاله ديگ به سر است که امروزه باقی مانده اند و در بسياری از 
مناطق بازی و اجرا می شوند. درادامه، به اجمال برخی از اين بازی ها 

را شرح می دهيم:

تاب بازی
تاب  بازی که در اغلب جهان رواج داشته و دارد، احتماًال صورتی 
ايران  در  است.  بوده  اساطيری  دوران  در  کهن  آيينی  از  نمادين 
تاب بازی يا تاب خوردن از بازی های وابسته به مراسم و مناسک آيينی 
گويش های  در  تاب بازی  است.  می رفته  به شمار  نوروز  و  سال  آغاز 
ايرانی به نام های ديگری خوانده می شود؛ مانند: «کوف» در گويش 
کرمانشاهی ها، «جی کو» در گويش بندرعباسی ها، «قو» در گويش 
و  مشهدی ها  گويش  در  «باد»  آملی ها،  گويش  در  «تو»  اراکی ها، 

«چنگولک بازی» در گويش اصفهانی ها.
تاب بازی  درباره ی  تاريخی»،  «سير  کتاب  در  گوردون چايلد، 
می گويد: «بسياری از آيين ها و مناسک مربوط به ستايش طبيعت و 
خداوند، بعداً به صورت بازی های آيينی و نمايشی درآمده اند. گفته اند 
تاب بازی و تاب سواری، بازی نبوده و آيينی بوده است برای نزديکی 
انسان به خداوند. انسان به هر دليلی، هنگام نيايش خداوند به بلندی 
ميل دارد و تاب خوردن هم از زمين کنده شدن ، در هوا معلق بودن 

و به نوعی صدای خود را به گوش خداوند رساندن است.»
ابوريحان بيرونی خاستگاه تاب بازی را به جمشيد جم و زمان 
ايرانيان  فرهنگی  ـ  اجتماعی  تاريخ حيات  اساطيری  دوره ی  که  او 
است، نسبت می دهد و می گويد: «عيد نوروز را چنين گفته اند که 
بر آن سوار  روز  اين  بساخت، در  برای خود گردونه  چون جمشيد 

شد و جن و شياطين او را در هوا حمل کردند و به يک روز از کوه 
دماوند به بابل آمد. مردم با ديدن اين امر در شگفت شدند و اين 
روز را عيد گرفتند و برای يادبود آن روز، در تاب می نشينند و تاب 

می خورند.»
تاب  بدر،  سيزده  همان  يا  فروردين  روز سيزدهم  در  ايران  در 

بازی در فضای باز و در باغ و بوستان هم چنان رواج دارد.

سرمامک بازی يا قايم باشک
نام کهن بازی قايم باشک «سرمامک» بوده که امروزه فراموش 
شده است. اين بازی هم چون تاب بازی، از پيشينه ی کهنی در ايران 

زمين برخوردار است. بيت زير گواه اين سخن است:
به فرفره، به مشاق و به کعب و سرمامک

به خرد چاهک و چوگان و گوی در طبطاب خاقانی
در واقع، «مامک» در اين بازی نام کودکی است که نقش مادر را 
بازی می کند. امروزه اين مادر را «اوسا» می نامند. نقش اين بازيکن 
نام  آن است که در جايی بنشيند، سر کودکی را که اکنون گرگ 

دارد، بر دامان خود بگذارد و چشمان او را با دست هايش بگيرد.

بازی های نمايشی
بازی های نمايشی بازی هايی هستند که روايتگر و بيانگر داستان 
يا رويدادی اند که يا همراه با کالم، گفت و شنود، و حرکات نمايشی، 
شخصيت های  خاص  گفتارهای  و  رفتارها  تقليد  به صورت  يا  و 
و  سنی  محدوديت  بازی ها  اين  می شوند.  اجرا  اجتماعی،  گوناگون 
آن شرکت  در  اجتماعی  گروه های  و همه ی  ندارند  جنسی خاصی 

می کنند.
و  قومی  فرهنگ های  در  رايج  نمايشی  بازی های  از  نمونه هايی 

بومی ايران عبارت اند از:
é عروسی در جنگل (استان گيالن).

دير  بندر  نوجوان  دختران  (مخصوص  خاله تی  سالمون  سالم   é
بوشهر)

é خرس بازی (مخصوص پسران در چهارمحال و بختياری).
در زمان هايی نه چندان دور، بازی های نمايشی زنانه ی شادی 
وجود داشته اند که فقط مختص جامعه ی زنان سنتی قديم تهران 

بوده اند؛ مانند: خاله رورو، عمو سبزی فروش، ننه ـ غالم حسينی.  

پي نوشت
1. Showdown games
2. Playing games
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بازی های نمايشی بازی هايی هستند که روايتگر و بيانگر 
داستان يا رويدادی اند که يا همراه با کالم، گفت و شنود، و 

حرکات نمايشی، و يا به صورت تقليد رفتارها و گفتارهای 
خاص شخصيت های گوناگون اجتماعی، اجرا می شوند

پـــايــيــز ١٣٨٩ دوره ی يازدهم . شماره ی ١ ٥٦



كاهش  روش هاي  اين 
استرس را حتي براي آرامش 

هم  كم   نگراني هاي  مورد  در 
مي توان به كار برد.

دانش آموزان براي رفع ناتوانايي هاي 
استرس  دچار  اغلب  خود  (عيوب) 
تنش ها  اين  از  برخي  كه  مي شوند 
در  دانش آموزان  شرايط  خاطر  به 
ممكن  نيز  والدين  مي باشد.  مدرسه 
با موقعيت هاي مشكل و تنش زا  است 
پس  شوند.  مواجه  خانه  و  مدرسه  در 
از  مي  توانند  دانش آموزان  و  والدين 
استرس،  كاهش  مناسب  راه هاي 
تا  روش ها  اين  در  كنند.  استفاده 
و  سريع  استراتژي هاي  از  حدودي 
آسان استفاده مي شود و برخي از آن ها 
تغييراتي است كه بايد در درازمدت در 
اين  ايجاد شود. شما مي توانيد  زندگي 
ايده ها را با انعطاف پذيري بيشتري در 

زندگي به كار ببريد و استرس و تنش خود 
را مديريت كنيد.

تشخيص  را  خود  نگراني   .١
دهيد 

هنگامي  ما  از  بسياري 
را  استرس  اوليه ي  عالئم  كه 
مي كنيم،  احساس  خود  وجود  در 
اغلب آن را ناديده مي گيريم. ما بايد 
مديريت  با  چگونه  كه  بگيريم  ياد 
را  خود  جسمي  احساسات  ذهن، 
اداره كنيم. اين كار را بايد به عنوان 
خود  روزانه ي  برنامه ي  از  بخشي 
قرار دهيم تا با افزايش توانايي خود، 
را  آن  مشكل  جدي شدن  از  قبل 
آن  رفع  در جهت  و  داده  تشخيص 

اقدام نماييم.

جسمي  (استرس)  تنش  از   .٢
از  كنيد،  جلوگيري  (فيزيكي) 
مراقبت  خود  جسماني  سالمتي 

۸ شيوه ي مهم براي 
پيمانه جاويدي

كاهش استرس (تنش)

كاهش روش هاي  اين 
استرس را حتي براي آرامش 
هم كم   نگراني هاي  مورد  در 

مي توان به كار برد.
دانش آموزان براي رفع ناتوانايي هاي 
استرس  دچار  اغلب  خود  (عيوب) 

زندگي به كار ببريد و استرس و تنش خود 
ررا مديريت كنيد.

تشخيص  را  خود  نگراني   .١
دهيد

هنگامي  ما  از  بسياري 
را  استرس  اوليه ي  عالئم  كه 
مي كنيم،  احساس  خود  وجود  در 

پيمانه جاويدي
 والدين و دانش آموزان

٥٧پـــــايـــيــز ١٣٨٩ دوره ی يازدهم . شماره ی ١ 



نماييد تا استرس را كاهش دهيد
با  استرس  اوقات عالئم جسماني  گاهي 
همين  به  مي يابد.  كاهش  جسم  از  مراقبت 
انجام  را  پزشكي  معاينات  مرتب  بايد  خاطر 

دهيد.
رژيم غذايي سالم داشته باشيد.

ميزان مصرف كافئين را كاهش دهيد و 
سيگار كشيدن را كًال متوقف نماييد.

٣. يك نوع فعاليت جسمي را به عنوان 
ورزش روزانه و منظم انتخاب نماييد

مثل  ورزشي  برنامه ي  شروع  از  قبل 
يا  حرفه اي  ورزش هاي  يوگا،  پياده روي، 
فردي  هر  معمول  انتخاب هاي  كه  ايروبيك 

هستند، بايد با پزشك خود مشورت كنيد. 
فعاليت خود را جالب و انگيزه دار نماييد. 
به عنوان مثال اگر به راه پيمايي مي رويد، با 
يك همراه برويد و يا راه پيمايي شما همراه 
موجب  كه  باشد  يا...  و  داستان  شنيدن  با 
مي شود.  شما  انگيزه ي  و  عالقه  افزايش 
جسماني  كارهاي  و  حياط  در  كار  باغباني، 
افراد  انتخاب هاي مختلفي هستند كه  ديگر 

مي توانند آن ها را داشته باشند.
ورزش هاي محيط مدرسه يا ورزش هاي 
و  بچه ها  براي  مهمي  امكانات  جمعي، 
تشخيص توانايي جسمي آن ها فراهم مي آورد، 
تا در  ايجاد مي كند  زيرا براي آن ها فرصتي 
است  ممكن  و  بدرخشند  عمومي  مجامع 
هنگام فعاليت هاي درسي چنين امكاني براي 
آن ها به وجود نيايد پس اين بچه ها مي توانند 

در محيط ورزشي موفق شوند.
كه  كنيد  شروع  را  فعاليتي  و  كار   .٤
و  تنش  از  شما  فكر  شدن  دور  باعث 

استرس شود
محيط  از  شدن  دور  براي  راه  بهترين 
و جسم  فكر  كه  است  اين  استرس  و  تنش 
نوع  كنيم. صدها  دور  محيط  آن  از  را  خود 
دستي،  هنرهاي  مثل  عالي  بسيار  سرگرمي 
مطالعه، خوش نويسي، جمع آوري كلكسيون  
كالس هاي  ساختمان سازي،  مدل هاي 
نجاري  و  چوب  روي  كار  و  جمعي  آموزش 
وجود دارد كه همه ي اين ها تنها تعداد كمي 
از اين سرگرمي ها هستند. اگر هيچ يك از اين 
نيست. مي توانيد  روش موجب رضايت شما 
از روش هاي ديگر مانند كتاب هاي شنيداري 

يا كالس هاي عملي بهره ببريد.

افزايش  را  خود  اجتماعي  فعاليت   .٥
دهيد 

در  شركت  دوستان،  با  وقت  گذران 

فعاليت هاي مذهبي، فعاليت در سازمان هاي 
اجتماعي راه هاي ديگري براي دور شدن از 
استرس مي باشد كه مي تواند براي والدين و 
دانش آموزان، مكاني بهتر از مدرسه را براي 

سرگرمي ايجاد نمايد.

٦. آموزش روش تفكر
براي  است  ممكن  (مدي تيش)  تفكر 
همه قابل اجرا نباشد، اما احتماًال قوي ترين 
اين  با  است.  تنش  كاهش  روش  بهترين  و 
وضعيت  از  راحتي  به  مي توانيد  شما  روش 
ببنديد  را  چشم هايتان  شويد.  دور  تنش  پر 
فكر  موضوعي خوشايند  به  كه  حالتي  در  و 
ده  تا  و  بكشيد  عميق  نفس هاي  مي كنيد، 
بشماريد. اين كار به سرعت احساس تنش و 
اضطراب را در شما كاهش مي دهد و به شما 

فرصت تمركزي دوباره مي دهد.
هرچه  آرامش  باعث  منظم  مدي تيش 
سريع تر مي شود. به جاي اين كار مي توانيد 
دعا كنيد و يا سرگرم مطالعه شويد كه اين 

روش ها هم موجب آرامش مي شوند.

٧. كمك كردن به ديگران
بسيار  شيوه ي  يك  داوطلبانه،  كارهاي 
در  كه  مي باشد  استرس  كاهش  براي  مهم 
نفع  به  و  مي شود  عزت نفس  موجب  ضمن 
پس  مي رسانيم.  ياري  آن ها  به  كه  كساني 
سازمان ها،  در  مناسب  فرصت هاي  دنبال  به 
مدارس، اماكن مذهبي و آژانس هاي معروف 
فعاليت  براي  غيرانتفاعي  سازمان هاي  ملي 

داوطلبانه باشيد.

كاهش  مورد  در  را  خود  نظرات   .٨
با  اضطراب  و  افسردگي  استرس، 

ديگران در ميان بگذاريد 
اغلب  اضطراب  و  افسردگي  تنش، 
دست به دست هم مي دهند. اگر روش هاي 
ما  داريد،  آن ها  با  مقابله  براي  پيشرفته اي 
روش ها  آن  درباره ي  مي شويم  خوشحال 
برنامه اي  شما  آيا  بشنويم.  را  شما  نظرات 
را امتحان كرده ايد كه خوب عمل كند و يا 
برعكس آيا برنامه اي را امتحان كرده ايد كه 
نظرات خود و روش هاي  باشد؟  نبوده  مفيد 
نيز  ديگر  با خوانندگان  را  برده شده  كار  به 
در ميان بگذاريد. منتظر دريافت نظرات شما 

هستيم.

نماييد تا استرس را كاهش دهيد
با  استرس  اوقات عالئم جسماني  گاهي 
همين  به  مي يابد.  كاهش  جسم  از  مراقبت 
انجام  را  پزشكي  معاينات  مرتب  بايد  خاطر 

دهيد.
رژيم غذايي سالم داشته باشيد.

ميزان مصرف كافئين را كاهش دهيد و
سيگار كشيدن را كًال متوقف نماييد.

٣٣. يك نوع فعاليت جسمي را به عنوان 
ورزش روزانه و منظم انتخاب نماييد

مثل ورزشي  برنامه ي  شروع  از  قبل 
يا حرفه اي  ورزش هاي  يوگا،  پياده روي، 
فردي هر  معمول  انتخاب هاي  كه  ايروبيك 

هستند، بايد با پزشك خود مشورت كنيد.
فعاليت خود را جالب و انگيزه دار نماييد.
به عنوان مثال اگر به راه پيمايي مي رويد، با
يك همراه برويد و يا راه پيمايي شما همراه
موجب كه  باشد  يا...  و  داستان  شنيدن  با 
مي شود. شما  انگيزه ي  و  عالقه  افزايش 
جسماني كارهاي  و  حياط  در  كار  باغباني، 
افراد انتخاب هاي مختلفي هستند كه  ديگر 

مي توانند آن ها را داشته باشند.
ورزش هاي محيط مدرسه يا ورزش هاي
و بچه ها  براي  مهمي  امكانات  جمعي، 
تشخيص توانايي جسمي آن ها فراهم مي آورد،
تا در ايجاد مي كند  زيرا براي آن ها فرصتي 
است ممكن  و  بدرخشند  عمومي  مجامع 
هنگام فعاليت هاي درسي چنين امكاني براي
آن ها به وجود نيايد پس اين بچه ها مي توانند

در محيط ورزشي موفق شوند.
كه  كنيد  شروع  را  فعاليتي  و  كار  .٤
و  تنش  از  شما  فكر  شدن  دور  باعث 

استرس شود
محيط از  شدن  دور  براي  راه  بهترين 
و جسم فكر  كه  است  اين  استرس  و  تنش 
نوع كنيم. صدها  دور  محيط  آن  از  را  خود 
دستي، هنرهاي  مثل  عالي  بسيار  سرگرمي 
مطالعه، خوش نويسي، جمع آوري كلكسيون 
كالس هاي ساختمان سازي،  مدل هاي 
نجاري و  چوب  روي  كار  و  جمعي  آموزش 
وجود دارد كه همه ي اين ها تنها تعداد كمي
از اين سرگرمي ها هستند. اگر هيچ يك از اين
نيست. مي توانيد روش موجب رضايت شما 
از روش هاي ديگر مانند كتاب هاي شنيداري

فعاليت هاي مذهبي، فعاليت در سازمان هاي 
اجتماعي راه هاي ديگري براي دور شدن از 
استرس مي باشد كه مي تواند براي والدين و 
دانش آموزان، مكاني بهتر از مدرسه را براي 

سرگرمي ايجاد نمايد.

آموزش روش تفكر .٦٦
براي  است  ممكن  (مدي تيش)  تفكر 
همه قابل اجرا نباشد، اما احتماًال قوي ترين 
اين  با  است.  تنش  كاهش  روش  بهترين  و 
وضعيت  از  راحتي  به  مي توانيد  شما  روش 
ببنديد  را  چشم هايتان  شويد.  دور  تنش  پر 
فكر  موضوعي خوشايند  به  كه  حالتي  در  و 
ده  تا  و  بكشيد  عميق  نفس هاي  مي كنيد، 
بشماريد. اين كار به سرعت احساس تنش و 
اضطراب را در شما كاهش مي دهد و به شما 

فرصت تمركزي دوباره مي دهد.
هرچه  آرامش  باعث  منظم  مدي تيش 
سريع تر مي شود. به جاي اين كار مي توانيد 
دعا كنيد و يا سرگرم مطالعه شويد كه اين 

روش ها هم موجب آرامش مي شوند.

كمك كردن به ديگران ك. ٧
بسيار  شيوه ي  يك  داوطلبانه،  كارهاي 
در  كه  مي باشد  استرس  كاهش  براي  مهم 
نفع  به  و  مي شود  عزت نفس  موجب  ضمن 
پس  مي رسانيم.  ياري  آن ها  به  كه   كساني 
سازمان ها، در  مناسب  فرصت هاي  دنبال   به 
 مدارس، اماكن مذهبي و آژانس هاي معروف
فعاليت براي  غيرانتفاعي  سازمان هاي  ت ملي 

داوطلبانه باشيد.

كاهش مورد  در  را  خود  نظرات  ش   .٨٨
اضطراب  و  افسردگي  با استرس، 

ديگران در ميان بگذاريد
اغلب اضطراب  و  افسردگي  لب تنش، 

هاي دست به دست هم مي دهند. اگر روش ها
داريد، آن ها  با  مقابله  براي  ما پيشرفته اي   

روش آن  درباره ي  مي شويم  ش ها خوشحال 
برنامه شما  آيا  بشنويم.  را  شما  مه اي نظرات 

 و يا را امتحان كرده ايد كه خوب عمل كند

دانش آموزان براي رفع 
ناتوانايي هاي خود اغلب 

دچار استرس مي شوند كه 
برخي از اين تنش ها به خاطر 

شرايط دانش آموزان در 
مدرسه مي باشد

پـــايــيــز ١٣٨٩ دوره ی يازدهم . شماره ی ١ ٥٨



درآمد
توجه به رشد فرزندان و تکامل آنان، هم از لحاظ فکری و 
هم از لحاظ جسمانی، يکی از وظايف مهم والدين به شمار می آيد. 
والدين بايستی با توجه به پيشرفت علوم مختلف، از جمله علوم 
ورزشی و تغذيه ای، آگاهی های خود را در اين زمينه ها باال ببرند تا 
بتوانند کودکانی سالم و با قامت و اسکلت بندی مناسب را تحويل 
جامعه دهند، همان طور که اين کار در اکثر کشورهای خارجی 
انجام شده است. در اين مطلب با اشاره به آمار قدی برخی از 
کشورها، نقش تغذيه، خواب و تمرينات بدنی، به عنوان عواملی 
تأثيرگذار در افزايش قد کودکان و در نتيجه جامعه توضيح داده 
شده است. هرچند که تيپ و قيافه ی ظاهری افراد، معرف علم 
و شخصيت و معرفت آن ها نيست، اما می تواند روی اين عوامل 
و برخی از عوامل ديگر، نظير اعتمادبه نفس، خودباوری و... تأثير 

بسزايی داشته باشد.
كليدواژه ها: تغذيه، خواب، تمرينات بدني، رشد و افزايش 

قد كودكان.
عواملی که منجر به رشد و افزايش قد فرد می شود، عبارت 

است از:
۱. ژنتيک
۲. تغذيه

(GH) ۳. هورمون رشد انسان
۴. تمرينات ورزشی

گردآورنده: تحسين خطايى،
دانشجوى كارشناسى ارشد فيزيولوژى ورزشى،
 دانشگاه تربيت معلم تهران

نقش تغذيه، خواب و تمرينات بدنی، 
در رشد و افزايش قد کودکان
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۵. صفحات رشدی
۶. خواب

۷. تنفس عميق
۸. ماساژ

به  نيست،  کنترل  قابل  بعضی  عوامل،  اين  ميان  از 
عنوان مثال: شما عامل ژنتيک را نمی توانيد کنترل کنيد. 
و  خورده  هم جوش  به  شما  رشدی  صفحات  هنگامی که 
بسته شوند، ديگر نمی توانيد  روی کنترل قد و تغيير آن از 
طريق ژنتيک تأثيری داشته باشيد. معموًال اين امر (بسته 
شدن صفحات رشدی) در حدود ۲۴سالگی اتفاق می افتد.

آمارهای قد
در هلند، ميانگين قد مردان ۱۸۳ سانتی متر و ميانگين 
قد زنان بيش از ۱۷۰ سانتی متر است. ميانگين قد مردان 
در آمريکا ۱۷۵ سانتی متر است، در حالی که ميانگين قد 
است  ممکن  هلندی ها  است.  سانتی متر   ۱۶۳ آن ها  زنان 
در  دنيا  مردم  بلندقدترين  اما  باشند،  کشور  بلندقدترين 
جمهوری اروپای شرقی به نام مونتنگرو زندگی می کنند 
که بخشی از کشور صربستان و مونتنگروست (يوگوسالوی 
سابق). اگر مونتنگرو يک کشور مستقل بود، بلندقدترين 
مونتنگرو  در  مردان  قد  ميانگين  داشت.  را  جهان  مردم 
۱۹۱ سانتی متر و ميانگين قد زنان ۱۸۰ سانتی متر است. 
قد  متوسط  از  مونتنگرو  زنان  قد  متوسط  که  اين  جالب 

مردان آمريکايی بيشتر است. 
ژاپن  در  مردان  قد  ميانگين  که  است  حالی   در  اين 
نسل های  می رسد  نظر  به  هرچند  است،  سانتی متر   ۱۶۵
نسل های  هستند.  بلندتر  مناسب  تغذيه ی  به دليل  جديد 
قبلی به دليل کمبود ارزش غذايی تا حد زيادی، از حداکثر 
اصلی  دليل  امر  اين  بازمانده اند، که  ظرفيت رشدی خود 

کوتاه قدی مردم، در بسياری از کشورها بوده است.
افرادی که وضعيت مالی خوبی دارند، به طور متوسط 
پنج سانتی متر بلندتر از افراد فقير هستند و اين صرفًا به 
خاطر تغذيه ی بهتر آن هاست. در نسل های گذشته، اختالف 
افراد  سوء تغذيه ی  به دليل  ثروتمند،  و  فقير  افراد  قدميان 
فقير بيشتر بوده، اما در نسل های اخير، فاصله ی تغذيه ای 
شده  کمتر  معنی داری  به طور  فقيران  و  ثروتمندان  ميان 
است. به همين دليل در نسل های جديد اختالف قد ميان 
افراد ثروتمند و فقير کاهش يافته است، اما اين اختالف 
هنوز به طور کامل برطرف نشده است و هنوز افراد ثروتمند 
بلندترند. اين امر ممکن است به خاطر نقش ژنتيک باشد 
که در طول ساليان متمادی، برتری قدی ژنتيکی، به دليل 

وضعيت تغذيه ای مناسب اتفاق افتاده است.
مثل  ثروتمند  و  غنی  ملت های  از  بعضی  هنوز  چرا 
نداشته اند؟ دليل عمده ی  ميزان قد رشدی  نظر  از  ژاپن، 

آن، استفاده از انواع غذاهای سنتی و قديمی است. اگرچه 
اما  کوتاه ترند،  اروپايی ها  و  آمريکايی ها  از  هنوز  ژاپنی ها 
بلندتر  و  به ميزان سريع تری در حال رشد  تدريجًا  آن ها 

شدن هستند.
علت چيست؟ رژيم غذايی آن ها تغيير کرده است و 
و  گرفته  پيشی  از چينی ها  قدی  لحاظ  از  اخيراً  ژاپنی ها 

برای اولين بار در تاريخ، از چينی ها بلندتر شده اند.

نقش تغذيه و مکمل ها
تغذيه ی مناسب و مکمل ها برای افزايش طول قد مهم 
است و ناديده گرفتن آن، مانع از رسيدن فرد به حداکثر 
ظرفيت قدی می شود. علت اصلی بلندی قد هلندی ها و 
رشد هشت سانتی متری ميانگين قد ژاپنی ها در ۵۰سال 
اخير، تغذيه است. قد اين افراد و مقادير پيشرفت قدشان، 
نکات زيادی را در مورد تغذيه ی سالم و استاندارد آن ها 

به ما می آموزد.
مراحل مهم و بحرانی در رشد، اولين سال تولد و 
دوران بلوغ است. اگر کودکان خوب تغذيه شوند و خوب 
خواهند  رشد)،  بحرانی  مراحل  در  (به خصوص  بنوشند 
توانست به حداکثر ظرفيت قدی خودشان برسند و نسبت 

به همساالن خود قدبلندتری، داشته باشند.
مانند:  غذاهايی  بيشتر  گذشته  در  ژاپنی ها  تغذيه ی 
برنج، غالت و درصد زيادی کربوهيدرات بود و مشکل اصلی 
تغذيه آن ها کمبود پروتئين بود که برای رشد، فاکتوری 
ضروری است. از زمانی که آن ها در رژيم غذايی شان تغيير 

شدت ورزش کردن، رابطه ی 
بااليی با ميزان توليد 
هورمون رشد دارد. اگر 
فعاليت ورزشی در شدت 
پايينی، مثل دويدن آهسته 
باشد، هورمون رشد کمتری 
در مقايسه با دويدن خيلی 
سريع، توليد خواهد شد

خوردن خوراکی ها و 
غذاهای سنگين که قند 
بااليی دارند،  موجب توليد 
مقدار انسولين بيشتر 
برای گوارش می شود که 
اين امر به طور مؤثری از 
جريان يافتن هورمون رشد 
به داخل خون جلوگيری 
می کند
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بيشتری  به مقدار  (از جنگ جهانی دوم)،  ايجاد کرده اند 
رشد کرده اند و به ميانگين قدی آن ها افزوده شده است. 
رژيم غذايی مورد نياز شما، مقدار زيادی گوشت، تخم  مرغ 

و محصوالت لبنی مانند: شير، پنير و ماست است.

هورمون رشد انسان و خواب
که  هستند  خاصی  هورمون های  رشد،  هورمون های 
توسط سلول های ويژه ای در غدد درون ريز به ويژه غده ی 
کمی  مقادير  در  هورمون ها  اين  می شوند.  توليد  تيروئيد 
توليد و وارد جريان خون می شوند و از طريق خون به طور 
مستقيم و غيرمستقيم به بافت ها و اندام های معين می روند 

و به  تنظيم رشد و نمو کمک می کنند.
را  اسکلتی  استخوان های  و  عضالت  رشد،  هورمون 
بدن،  اگر  می کند.  مستعد  شدن  بلندتر  و  قوی تر  برای 
هورمون رشد زيادی توليد کند، شما نمی توانيد از ترشح 
شما  اگر  و  می کنيد  رشد  بيشتر  و  کنيد  جلوگيری  آن 
کندی  به  باشيد،  نداشته  بدنتان  در  کافی  رشد  هورمون 

رشد خواهيد کرد.
آزادسازی  به  که  است  آمينه ای  اسيد  گلوتامين، 
هورمون رشد کمک می کند. شما ممکن است بخواهيد با 
کمک مکمل برنامه ی غذايی خود و عملکردتان را افزايش 
به طور  را  رشد  هورمون  آزادسازی  می توانيد  شما  دهيد. 
افزايش  مناسب  و خواب  تغذيه  ورزش،  از طريق  طبيعی 
دهيد. فعاليت های شديد مثل: پريدن و با حداکثر سرعت 
دويدن، توليد هورمون رشد را باال می برد. خواب مناسب 
دو  است.  رشد  هورمون  ترشح  برای  حياتی  عاملی  هم، 
ساعت اول خواب، وقتی است که بيشترين مقدار هورمون 
خواب  می شود.  وارد  شما  خون  گردش  سيستم  به  رشد 
بدنتان  در  را  رشد  هورمون  توليد  مقدار  می تواند  ناکافی 
هشت  حداقل  شبانه روز،  در  کنيد  سعی  بياورد.  پايين 

ساعت خواب داشته باشيد (مخصوصًا خواب شب).
خوردن خوراکی ها و غذاهای سنگين که قند بااليی 
برای گوارش  بيشتر  انسولين  توليد مقدار  دارند،  موجب 
می شود که اين امر به طور مؤثری از جريان يافتن هورمون 
با  تغذيه  يعنی،  می کند.  جلوگيری  خون  داخل  به  رشد 
مقادير قند و کربوهيدرات باال، برای بلندتر شدن مناسب 
نيست و دليل عمده ی کوتاهی قد آسيايی ها مقدار مصرف 

زياد کربوهيدرات است.
پس بهتر است، غذاهايی با کربوهيدرات کمتر مصرف 
شود. نوع غذای افراد ورزشکار، نمونه ی خوبی برای پيروی 
پروتئين،  پر  غذاهای  و خوردن  است  رژيم  اين  از  کردن 
و  پايين  سطح  در  انسولين  نگه داری  برای  روش  بهترين 

توليد زياد هورمون رشد است.
توليد  ميزان  با  بااليی  رابطه ی  کردن،  ورزش  شدت 

هورمون رشد دارد. اگر فعاليت ورزشی در شدت پايينی، 
مثل دويدن آهسته باشد، هورمون رشد کمتری در مقايسه 
با دويدن خيلی سريع، توليد خواهد شد. يک تمرين شديد 
کوتاه مدت، از يک تمرين بلند مدت اما با شدت کم  بهتر 
است، زيرا عوامل زيادی برای بلندتر شدن قد وجود دارد. 
انجام دادن ورزش های شديد در اين امر کمک می کند، اما 

اين تنها کاری نيست که شما بايد انجام دهيد.
و  خوردن  از  مطلوب،  نتيجه ی  به  رسيدن  برای 
نوشيدن هر نوع غذا و نوشيدنی ماليم دو ساعت قبل از 
هنگام  در  نيز  و  از خواب  قبل   کنيد. شما  پرهيز  خواب 
غذا  خوردن  از  پس  نداريد.  نياز  انسولينی  هيچ  خواب، 
خواب  از  قبل  (کربوهيدرات دار)  ماليم  نوشيدنی های  و 

بايستی اجتناب کرد.
به خاطر داشته باشيد که دو ساعت اول خواب خيلی 
ميزان  بيشترين  شما  بدن  زمان  اين  در  زيرا  است،  مهم 
هورمون رشد را توليد و آزاد می کند. نوشيدن يک ليوان 
به  رفتن  از  قبل  گلوتامين، دو ساعت  با يک مکمل  شير 

رختخواب مفيد است.

خواب
نياز داريد.  شما در شبانه روز به هشت ساعت خواب 
برای سالمت ستون مهره ها در هنگام خواب، الزم است، 
بر روی يک تشک سفت (نه چندان نرم) بخوابيد و از يک 
استفاده  بالش  از  اصًال  يا  و  کنيد  استفاده  کوچک  بالش 
و  می شود  صحيح  تنفس  مانع  نامناسب،  بالش  نکنيد. 
خارج  مهره ها  ستون  با  همترازی  حالت  از  را  گردنتان 

می کند.
بگسترانيد  خوبی  به  را  پشت تان  و  بخوابيد  پشت  به 
(منظور اين است که ستون مهره ها تحت فشار نباشد). اين 
از فشار خارج کردن ستون  و  بهترين نوع کشش  حالت، 
مهره های شماست. شما بايد بدنتان را کشش دهيد. کاری 
که می توانيد انجام دهيد، اين است که بخشی از تختخواب 
را که پاها روی آن قرار می گيرد، بلند کنيد، به طوری که 
اين  از  قرار گيرد.  تا ۱۰ سانتی متری  پنج  ارتفاع  پاها در 
طريق، شما نيروی جاذبه را برای کشيدن ستون مهره  ای 
به طرف باال به کار می بريد، درست برعکس وقتی که شما 
می ايستيد و نيروی جاذبه ، ستون مهره ای شما را به پايين 

می کشد.
با قرار گرفتن سر پايين تر از قلب، اجازه خواهيد داد 
که نيروی جاذبه با قدرتی بيشتر، خون را به سمت غذه ی 

تيروئيد جريان دهد و به توليد هورمون رشد کمک کند.

منبع
www.growtallernaturally.com برگرفته از سايت

تغذيه ی مناسب و 
مکمل ها برای افزايش 

طول قد مهم است و 
ناديده گرفتن آن، مانع از 

رسيدن فرد به حداکثر 
ظرفيت قدی می شود. 
علت اصلی بلندی قد 

هلندی ها و رشد هشت 
سانتی متری ميانگين قد 

ژاپنی ها در ٥٠سال اخير، 
تغذيه است
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تربيت بدنی و ورزش در مدارس، هميشه موضوعی بحث برانگيز 
برای معلمان ومربيان فعال ورزشی و حتی اوليای دانش آموزان بوده؛ 
درسی بسيار مهم و حساس برای کودکان و دانش آموزان در مقاطع 
سنی گوناگون که هنوز جايگاه الزم را در بين برنامه های آموزشی 
پيدا نکرده است. اکثر اساتيد، معلمان و مربيان تربيت بدنی معتقدند 
فرايند  و  مدرسه  آموزشی  برنامه ی  از  مهمی  بخش  درس  اين  که 
تربيت  و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان را تشکيل می دهد و در 
اجرا به شرايط ويژه و تقريبًا استانداردی نياز دارد که در بسياری از 

مدارس ديده نمی شود. 
حيطه ی  نويسندگان  از  يکی  که  شد  موجب  مسئله  اين 
سابقه ی  دارای  که  ورزش  و  تربيت بدنی  به خصوص  علوم انسانی 
تدريس و آموزش در هر سه مقطع تحصيلی بود و با شرايط آموزشی 
در مدارس کشور آشنايی داشت کتابی تأليف کند که عالوه بر نشان 
دادن اهميت و حساسيت اين درس در مدارس و بررسی حيطه های 
شناختی، عاطفی ـ اجتماعی و روانی ـ حرکتی آن، به زوايای ديگر 

اين موضوع نيز بپردازد.
نه تنها  نويسنده معتقد است، دست يابی به اهداف مورد نظر، 
از طرح  استفاده  و  برنامه ريزی  آموزشی، هدفمندی،  بررسی  راه  از 
دوستانه ی  انسان  تمايالت  گسترش  بلکه  است،  امکان پذير  درسی 
تربيت  اهداف  و  حرفه ای  تعهد  به  پای بندی  تثبيت  نيز  و  مربيان 
حرکتی ورزشی در مدارس توسط معلمان تربيت بدنی، از راه عشق 
ورزيدن به دانش آموزان و توجه به نقش ورزش در زندگی، تحقق 

پيدا می کند.

با  تربيت بدنی،  دانشجويان  حتی  و  مربيان  معلمان،  همه ی 
و  عملی  عمومی،  نظری،  مباحث  بررسی  به  کتاب،  اين  مطالعه ی 
کتاب  پرداخت..  خواهند  علمی  رويکرد  با  تربيت بدنی  روانی  حتی 
از  رمضانی نژاد  رحيم  دکتر  تأليف  مدارس»  در  «تربيت بدنی 
دانشگاه ها  انسانی  علوم  کتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان  انتشارات 
(سمت) مطرح می کند که در نهايت اين معلم است که با آگاهی، 
مديريت، انعطاف پذيری و تسلط تخصصی، می تواند در برنامه ريزی 
برای  سازنده  و  مفيد  ورزشی  و  حرکتی  فعاليت های  هدايت  و 
آينده سازان کشور، مؤثر باشد. حفظ ايمنی و سالمت دانش آموزان 
از طريق نظارت مستمر، حفظ ابزارهای ورزشی، جلوگيری از تداخل 

عنوان کتاب:  «تربيت بدنی در مدارس»
تأليف: دکتر رحيم رمضانی نژاد

ناهيد كريمى

ا ل ه
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برنامه های بين کالس با ساير فعاليت های آموزشی مدرسه و امور 
به عشق،  پرفشار است که  جنبی ديگر، مسئوليتی بس سنگين و 

عالقه و انگيزه ی زيادی نياز دارد.
کتاب مذکور که نخستين بار در تابستان سال ۱۳۸۲ چاپ شده، 
اکنون به چاپ سوم رسيده است و شامل چهار بخش به شرح زير 

می باشد:
تربيت  مفاهيم  و  کليات  عنوان  با  کتاب  دوم  و  نخست  بخش 
حرکتی ـ ورزشی و شناخت ياد گيرنده، از شش فصل تشکيل شده 
است. مطالب اين دو بخش عمدتًا نظری و پيش نياز بخش سوم و 

چهارم کتاب است.
در فصل نخست، مفاهيم تربيت بدنی، کارکرد عناصر آموزشی 
بررسی  آموزشی  برنامه های  طبقه بندی  و  مدارس  و  جامعه  در  آن 

شده است.
در فصل دوم اهداف اختصاصی تربيت بدنی و ورزش در ارتباط 
با اهداف عمومی تعليم و تربيت، در حيطه های سه گانه ی تربيتی و 
در فصل سوم نيز فلسفه و اهداف مربيگری، وظايف و مسئوليت های 
با  سالم  ارتباط  برقراری  شيوه های  نهايت  در  و  مربيان  شغلی 

دانش آموزان مورد بحث قرار گرفته است.
حرکتی  روانی ـ  و  اجتماعی  عاطفی،  جسمانی،  ويژگی های 
دانش آموزان و نيازهای آنان در خصوص اين ويژگی ها موضوع فصل 

چهارم است.
به بررسی تفاوت های جسمانی، شناختی و روانی  فصل پنجم 
و  حرکتی  عملکردهای  شناخت  منظور  به  دانش آموزان  حرکتی  ـ 

به ويژه استعداديابی حرکتی ـ ورزشی اختصاص يافته است. 
در فصل ششم، انواع ناتوانی های جسمانی و شناختی تأثيرگذار 
توجه  و  برنامه ريزی  به منظور  دانش آموزان،  طبيعی  فعاليت های  بر 
شده  بررسی  آنان  و سالمتی  ايمنی  حفظ  و  کودکان  اين  به  ويژه 

است.
بخش سوم و چهارم کتاب، کامًال کاربردی است و در هر برنامه 
گرفت.  بهره  آن  مطالب  از  می توان  آموزشی  شرايط  يا  محيط  و 
مراحل اساسی برنامه و طرح ريزی درس تربيت بدنی در فصل هفتم 
و آشنايی با چگونگی تنظيم محتوای يک برنامه ی تعليم و تربيت 

حرکتی در فصل هشتم بررسی شده است.
در فصل نهم سه مدل آموزشی برای برنامه ريزی بازی، آموزش 
مهارت و آمادگی جسمانی ارائه شده است. برنامه ريزی رشد شناختی 
و رشد عاطفی ـ اجتماعی دانش آموزان براساس مدل های مختلف 
آموزشی، موضوع فصل دهم را تشکيل می دهد. اين دو فصل، اهداف 
آموزشی تربيت بدنی را در حيطه های شناختی، جسمانی، عاطفی ـ 

اجتماعی و مهارتی تحت پوشش  قرار می دهد.
فصل  موضوع  روباز،  فضاهای  و  کالس  مديريت  سازمان دهی، 
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب نشـاني: ته  
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)



دانش آموزان  با  تعامل  و  تربيت بدنی  تدريس  روش های  و  يازدهم 
ايمنی  نيز مسائل  در فصل سيزدهم  است.  دوازدهم  موضوع فصل 
و سنجش و اندازه گيری اهداف تربيت بدنی در مدارس مورد بحث 

قرار گرفته است.
بنيادی  و  اساسی  مباحث  شامل  کتاب  محتوای  کلی،  به طور 
در زمينه ی برنامه ريزی آموزشی و مديريت کالس های تربيت بدنی 
ورزش است. شايان ذکر است در اين کتاب تالش شده است ضمن 
انواع  در خصوص  نيز  مطالبی  کتاب،  مباحث  علمی  حفظ ساختار 
فعاليت های حرکتی متنوع، بازی های ساده، بازی های بومیـ  سنتی، 
در محيط های  ورزشی  ـ  تفريحی  بازی های  و  ابزار  بدون  تمرينات 

آموزشی ارائه شود.
ايجاد نگرش مثبت  بر  تأکيد زيادی  اين کتاب  نويسنده در 
توليد  تأثير زياد آن در  به فعاليت های حرکتی و ورزشی و  نسبت 
تربيت بدنی  فعاليت های  در  نوجوانان  و  کودکان  مشارکت  يا  رفتار 
مشارکت  و  جذب  اصلی  عامل  و  کليد  است  معتقد  که  چرا  دارد، 
افراد جامعه در هر سطحی به عنوان شرکت کننده ی فعال  همه ی 
ورزش  و  تربيت بدنی  به  نسبت  آن ها  مثبت  نگرش  به  منفعل،  يا 

بستگی دارد. 
با مطالعه ی اين کتاب پی خواهيد برد اگرچه کارايی و اثربخشی 
بايد  اما  است،  خاصی  شرايط  و  امکانات  به  وابسته  ورزش،  معلم 
هدايت  مانند  شغلی  مسئوليت های  ساير  ايفای  برای  که  پذيرفت 
و  اندازه گيری  حرکتی،  معرفت  و  دانش  آموزش  کودکان،  ورزشی 
ارزيابی وضعيت سالمتی و حرکتی و برنامه ريزی فعاليت های ميدانی، 

حضور معلم و مربی مهم تر از امکانات و شرايط الزم است.
سنی،  رده های  کليه ی  تفکيک  با  است،  کرده  سعی  نويسنده 
حتی پرداختن به دانش آموزان کم توان حرکتی در يک فصل مجزا، 
انتقال اطالعات و مفاهيم را در حيطه های گوناگون ساده تر نمايد. 
آزمون های  طرح  و  جداول  ارائه ی  با  فصول  برخی  در  هم چنين 

مختلف، به درک مطالب کمک بسياری شده است.
کمبود  دانش آموزان،  زياد  تعداد  ديگر  اثر،  اين  مطالعه ی  با 
امکانات ورزشی و تعداد زياد کالس ها دليل موجهی برای انداختن 
برنامه ای در کالس ورزش  داشتن هيچ  بدون  بين شاگردان،  توپ 
يا  تنبيه  برای  ابزاری  و  وسيله  ورزش  هم چنين  و  بود  نخواهد 
نيز  دانش آموزان  و  مدرسه  اوليای  نمی گردد.  تلقی  وقت گذرانی 
اردوی  يا  و  نمايشی  حرکات  يک سری  اجرای  چشم  به  ورزش  به 

تفريحی نگاه نمی کنند.
ورزش،  در  تدريس  اهميت  که  می کند  تأکيد  ديگر  بار  کتاب 
هنر  نيست.  ديگر دروس کمتر  در  تدريس  مهارت های  و  اصول  از 
تدريس حتی در تربيت بدنی، يک مهارت عاطفی، اجتماعی و اخالقی 

است که ارتباط زيادی با ويژگی های فردی و شخصی معلم دارد.
مطالعه ی اين کتاب به همه ی معلمان و مربيان عزيز ورزش و 

برنامه ريزان تعليم و تربيت توصيه می شود.
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يادآوري: 

 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 
گيرنده، برعهده ي مشترك است.

 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
Email:info@roshdmag.ir                                 :پست الكترونيك  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482ـ 

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبالً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

هّمت مضاعف،كار مضاعف
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