
 

 

صداي زنگ ورزش گمشده در هیاهوي 

 کالس درس

  

  صدیقه توانا: نویسنده

  

  

  

  

   :آماده سازيو جست و جو 

  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

    



 

 12 از 2 صفحه

 

زنگ ورزش، زنگ . شود یم، زنگ ورزش با دمیدن معلم بر سوت مشکی که بر گردن آویخته آغاز 4، 3، 2، 1

بازي، شادي و .یابد یمتندرستی و سالمت و زنگ شادي و نشاط است و روح سالم نیز در جسم سالم تبلور 

بی خبره و صحیح توسط یک مر يها آموزشسالمتی همه با هم در قالب یک برنامه مدون و منسجم همراه با 

آموزش دیده و با در اختیار داشتن وسایل الزم در یک فضاي مناسب، بهترین شرایط را براي یک زنگ ورزش 

 .آورد یممفید در مدارس به وجود 

گاهی بهانه این کندي به گردن وسایل . شود یمولی این روزها آهنگ تندرستی در زنگ ورزش به کندي نواخته  

و در  شود یمبهانه  ها بچهم امکانات و زمین نامناسب و فضاي کوچک براي بازي ، گاهی عدافتد یمنامناسب 

ولی بی تردید این مشکالت . رود یمبرخی مواقع هم تیر بهانه جویی ها به سمت کمبود نیروي متخصص نشانه 

 ها بچهندرستی را قربانی سالمتی و ت ها یینارسادر اغلب مدارس کشور براي زنگ ورزش وجود دارد، اما نباید این 

 .و آینده سازان ایران اسالمی کنیم

و اجباري کردن برخی  ها بخشنامهتنها روي کاغذ و در  ها بچهاین روزها ورزش دانش آموزي و پرورش جسمانی 

حال آنکه ورزش نبض هر جامعه اي است و . ابتدایی و متوسطه خالصه شده است يها دورهورزشی در  يها رشته

و  دهند یماهمیت زیادي ) دانش آموزي و دانشجویی(ته به ورزش به ویژه در حوزه آموزشی کشورهاي توسعه یاف

ولی چند سالی است که ورزش دانش آموزي در مدارس کشورمان . کنند ینماز هزینه در این باره نیز کوتاهی 

در مجموع ورزش دانش و  اند رفتهو مسئوالن یا درك درستی از ماجرا نداشته یا به بیراهه  شود ینمجدي گرفته 

 .برد یمآموزي همچنان در کما به سر 

 جدید و برنامه ریزي دقیق تر يها طرحاجراي 

بااو در جلوي مدرسه دخترش که . سکینه محرابیان، مادر دو دانش آموز در مقطع دبیرستان و ابتدایی است

در زنگ مدرسه باید در یک حیاط کوچک  ها بچهاز اینکه . پردازم یم، به گفت وگو کند یمدردوم ابتدایی تحصیل 

و نفس گیر والیبال بازي کنند یا برخی در گوشه حیاط و زیرآفتاب باید پینگ پنگ بازي کنند، خیلی ناراحت 

مسئوالن پارسال براي بچه هاي ما «: گوید یمو  آمیزد یمرا با نگرانی مادرانه درهم  یشها بچهاو ناراحتی . است

جلسه برگزار شد و بعد به بهانه اینکه رفت و آمد سخت است، هواسرد  3د ولی فقط آموزش شنا گذاشته بودن

این بی . شده و مربی خوب آموزش نمی دهد و امکان خطر براي بچه ها وجود دارد، کالس شنا تعطیل شد

راي هر بهتر است مسئوالن قبل از اج. برنامگی ضررهاي زیادي هم به دانش آموزان و هم به مدارس وارد می کند

  .»برنامه و طرحی تمام جوانب آن را در نظر بگیرند
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 سنگین يها نرمشبی تحرك و  يها بچه

 ها بچه. دور آخر است. اند کردهاولین جلسه زنگ ورزش را باهم دور چرخیدن و دویدن دور حیاط آغاز  ها بچه

دانش آموزان سال دوم . و نفس نفس زنان منتظرند تا با شمارش معلم نرمش را آغاز کنند اند شدهخسته 

، برخی قدشان نسبت به بقیه کوتاه تر است و اند مواجهدبیرستان هستند ولی تعدادي از آنها با اضافه وزن شدید 

معلم ورزش و البته .باشند یمدانش آموزانی هستند که از نظر قد و وزن در حد استاندارد  ها بچهتک و توك بین 

 اند یستادهادرجه به صف  90روي خط سفید در یک زاویه  ها بچهکارشناس تربیت بدنی زیر تیغ آفتاب ایستاده و 

؛ دست کشیده جلوي صورت، باالتنه موازي با صورت سرباال، پا دهند یمو حرکات نرمشی معلم را ناشیانه انجام 

 ...به عرض شانه باز و

، دهند یم، برخی حرکات را اشتباه انجام برند یمرا باالو پایین  ها دستدانش آموزان به سختی و با زحمت 

و تعدادي هم دور از چشم معلم فقط تکانی به خود  شود یم ها بچهبزرگ مانع خم شدن بعضی از  يها شکم

 پرسم یم، از یکی از دانش آموزان تمایس یماي به تماشا  گوشه .کنند یمشانه خالی  ها نرمشو از زیر  دهند یم

خدایی اش این حرکات خیلی سخت ! ورزش«: گوید یمو  خندد یمورزش سخت تر است یا فیزیک؟ 

آرمین عارفی دانش آموز سال دوم دبیرستان رشته ریاضی است که در دبیرستان نمونه دولتی شهید صدر .»است

در مدرسه فقط فوتبال بازي می کنم این «: گوید یم پرسم یمنظرش را در مورد زنگ ورزش . خواند یمدرس 

 .»ولی چون درس ما زیاد است باز هم این نرمشها به سالمتی ما کمک می کنند. زمان خیلی کم است

؟ پاسخ او هم مثل بسیاري دیگر از دوستانش مثل جاللی، کنید یمبیرون از مدرسه هم ورزش  گویم یمبه او 

 .است منفی ،ربانی، بیات و محمدصادق

 تحرك دانش آموزان فقط در زنگ ورزش 

که در بیرون از مدرسه به ورزش خاصی بپردازند و فقط تعداد کمی از دانش  اند نکردهما عادت  يها بچهمتاسفانه 

پژمان سلطان خواه یکی از دانش آموزانی .روند یمآموزان هستند که به کالس ورزش در خارج از ساعات درس 

. کند یمو اآلن هم در تیم مدرسه فوتبال بازي  رود یمصورت حرفه اي به باشگاه فوتبال  سال است به 2است که 

و اغلب پاي کامپیوتر  کند یمفوتبال بازي  ها محلهمحمدامین ربانی هم به غیر از مدرسه، ماهی یک بار با بچه 

چهارماه است به باشگاه بدن سازي -امیرحسین ارجمندي هم دانش آموز دیگري است که سه. نشیند یم

توي دروازه ایستاده و مراقب است تا گلی وارد ) با هیکل نسبتا درشت(با نیما عالف زاده هم که .رود یم

صحبت  شود یمنشود در مورد حرکات نرمشی و دراز و نشست که توسط معلمش به او آموزش داده  اش دروازه
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تخصصی انجام می شود ولی انجام این  ورزش در مدرسه ما به صورت کامال«: گوید یماو این طور . کنم یم

 .»تمرینات براي هیکل من سخت است

 ورزش درس سالمتی

ساله در امر  20عبدالکریم اسماعیل پور، مدیر دبیرستان نمونه دولتی و پیش دانشگاهی شهید صدر با سابقه 

و از اینکه این درس در برخی مدارس خیلی جدي  داند یمس ورزش را درس سالمت تن و روح مدیریت، در

دفتر آقاي اسماعیل پور علی رغم مشغله کاري زیاد براي گفت  در .کند یماظهار تاسف بسیار  شود ینمگرفته 

موجود و راهکارهاي حل مشکالت درس تربیت بدنی  يها ضعفو نقطه نظراتش را در مورد  شویم یموگو حاضر 

 .پرسم یم

مشکالت پیش روي درس ورزش کمبود معلم تخصصی این درس است،  ینتر مهموي با بیان اینکه یکی از 

یک کارشناس ورزش با توجه به آنکه درس پزشکی خوانده خداي ناکرده در صورت بروز «: کند یمخاطرنشان 

پور با بیان این مطلب که  اسماعیل «.ر کمترین زمان خدمات رسانی خواهد کردحادثه براي دانش آموزان د

درحال حاضر از سیستم آموزشی ضعیفی برخورداریم و شکی نیست از اینکه نتوانستیم سیستمی نوین را در 

، کنیم یمآموزش و پرورش به کار گیریم و هنوز از همان سیستم هاي قدیمی خود و کشورهاي دیگر استفاده 

وقت آن رسیده که کشور بزرگی مثل ایران که قله هاي علم را یکی پس از دیگري فتح می کند، به «: گوید یم

متاسفانه زنگ ورزش . تغییرات سیستم آموزشی خود که پایه و اساس همه پیشرفت هاست توجه بیشتري کند

ته و هم تالشی براي بهبود که عامل اساسی و اصلی در سالمت روح و روان است هم مورد بی مهري قرار گرف

 .»اوضاع نمی شود

نقاط ضعف را در کمبود امکانات و تجهیزات مدارس، کمی زنگ ورزش ذکر  ینتر عمدهاین مدیر دبیرستان  

متاسفانه نه تنها به ساعات آن اضافه نشده بلکه در پایه سوم به نصف زنگ تقلیل پیدا کرده «: گوید یمو  کند یم

دقیقه می تواند با دانش آموزان انرژیک و نیرومند خوب 45آیا یک معلم ورزش در این شما قضاوت کنید . است

 کار کند تا ورزش اثر بخش باشد؟

مورد بعدي جدي نگرفتن نمره در این درس است که اگر معلمی نمره واقعی دانش «: کند یموي خاطرنشان 

مدیر مدرسه است یعنی طوري جا افتاده که  آموز را به ورزش بدهد اولین کسانی که اعتراض می کنند اولیا و

باشد، همچنین فضاي نامناسبی که اکثر مدارس به خصوص مدارس غیردولتی با آن  20نمره ورزش همه باید 

 .»متر نیز نیست، از دیگر مشکالت پیش روي زنگ ورزش است100یا  50روبه رو هستند که حیاط آنان به حد 

با کادر ورزشی که مربی به خاطر تخصص نداشتن، استعداد دانش آموز را اسماعیل پور تخصصی برخورد نکردن 

را در کنار . شود یمو این اتفاق باعث هرز رفتن انرژي دانش آموز  کند ینمدر همان ابتداي دوران ابتدایی کشف 
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، هم از دیگر معضالت تربیت شود یمعدم تغذیه مناسب در دانش آموزان که منجر به چاقی مفرط و یا الغري 

اگر ما نگاه تخصصی به ورزش داشته باشیم و از کارشناس تربیت بدنی «: گوید یمو  کند یمبدنی در مدارس ذکر 

  .»استفاده کنیم این نقایص برطرف شده و باعث نشاط، انرژي و تکاپوي دانش آموزان می شود

 ورزش در آموزش وپرورش ساله 90قدمت 

س ورزش و تربیت بدنی در کنار سایر دروس در آموزش وپرورش بیانگر اهمیت این درس در ساله 90قدمت 

در کنار  ها بچههمچنین این مسئله مبین این نکته است که در حوزه برنامه ریزي نگاه ویژه اي به سالمت . است

رش در گفت وگو ورزشی آموزش وپرو هاي یتفعالحسین بابویی، مدیرکل تربیت بدنی و . سایر دروس وجود دارد

حضور «: گوید یمبا گزارشگر روزنامه کیهان با تاکید بر اهمیت و نگاه ویژه آموزش وپرورش به درس تربیت بدنی 

و اضافه شدن هر ) پایه ابتدایی و یک پایه متوسطه 6(این درس و کتاب راهنماي معلم تربیت بدنی در هفت پایه 

اهمیت آن است و اینکه تصمیم گیران در آموزش وپرورش براي سال یک پایه به این کتاب در مدارس موید 

از وقتی که تحول بنیادین در «: گوید یموي  .»درس و سالمت بچه ها هر دو به یک میزان اهمیت قائل می شوند

آموزش وپرورش مطرح شد می بینیم که همه پشتوانه هاي قانونی براي توجه اساتید مورد توجه و نظر قرار 

 .»گرفته است

یکی از کارها براي ارتقاي درس «: گوید یمدرمورد اقدامات صورت گرفته توضیح دهد، این طور  خواهم یماز وي 

هزار نیروي متخصص تربیت بدنی در  15سال گذشته 4تربیت بدنی توجه به نیروي انسانی است طوري که طی 

نکته  2خدام در کنار تحول بنیادین بیانگر با اشاره به اینکه این است بابویی «.آموزش وپرورش استخدام شده اند

نکته اول بر داشتن برنامه و پشتوانه کاري مهر تایید می زند و نکته دوم برداشتن نیروي «: گوید یماساسی است، 

 .»انسانی متخصص صحه می گذارد تا بتوان پشتوانه قانونی را اجرا کرد

 برنامه ریزي براي همه ابعاد وجودي دانش آموز

، موضوعی است گذارد یماینکه درس ورزش و تربیت بدنی تا چه میزان بر سالمت عقل و فکر و روح و روان تاثیر 

ورزش و تربیت «: گوید یمو  دهد یمورزشی آموزش وپرورش بدان پاسخ  هاي یتفعالکه مدیرکل تربیت بدنی و 

آموزان ازنظر جسمی درچه وضعیتی  بدنی به طور کلی، یک معیار خوبی است براي آنکه بیشتر بدانیم دانش

هستند و دنبال آن هستیم که ریشه این درس در آموزش وپرورش عمیق تر شود تا به جایی برسیم که وقتی 

 .»والدین نمره تربیت بدنی را می بینند به سالمت بچه هایی ببرند

 .ي و استراتژیک استکه نگاه آموزش وپرورش نگاه اساسی، راهبرد کند یمبابویی بر این موضوع تاکید 

هدف آموزش وپرورش دستیابی به حیات طیبه براي تمام بچه هاست و این حیات طیبه وقتی «: وي معتقد است
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با این نگاه که یکی از ابعاد  بابویی «.اتفاق می افتد که براي همه ابعاد وجودي بچه ها برنامه ریزي داشته باشیم

وقتی که می گوییم سیستم آموزشی کشور به ورزش نگاه «: کند یمانسان، بعد جسمانی است، خاطرنشان 

مدیرکل .»استراتژیک دارد مسئوالن می دانند که از لحاظ شاخصه هاي معنوي و جسمی بچه ها باید سالم باشند

ورزشی آموزش وپرورش نگاه مسئوالن امر آموزش به ورزش را یک دید فوق برنامه اي  هاي یتفعالتربیت بدنی و 

علی رغم آنکه به فوق برنامه ها هم توجه داریم ولی در راستاي دستیابی به تعادل «: کند یمتاکید  و داند ینم

اگر ما هرچه در بحث ورزش «: گوید یم وي .»بین جسم و روح به تربیت بدنی هم نگاه فوق العاده اي داریم

و نیز از هزینه هاي آسیبهاي درست و مدون کار کنیم به آن میزان از هزینه هاي درمان در کشور کم می شود 

 .»اجتماعی که برخی بچه ها را تهدید می کند، کاسته می شود

 !مسکونی یا کالس درس؟ يها خانه 

مصطفی وحیدنیا، پدر یک دانش آموز است که فرزندش در سال سوم راهنمایی در مدرسه غیرانتفاعی تحصیل 

و فضاي مناسبی براي ورزش  اند کردهگله مندانه از اینکه یک ساختمان قدیمی را به مدرسه تبدیل . کند یم

مسئوالن باید در دادن مجوزها براي «: گوید یمدر این مکان وجود ندارد، به گزارشگر روزنامه کیهان  ها بچه

براي تاسیس مدرسه، مجوز  تاسیس مدارس دقت و ظرافت بیشتري به خرج دهند و پس از بررسی تمام زوایا

 .»دهند

زنگ ورزش پسرم را با اتوبوس به یک زمین فوتبال خارج از مدرسه می برند، مدیر مدرسه می گوید «: گوید یماو 

فضاي چمن آنجا خیلی خوب است ولی واقعاً از اینکه فرزندم در ساعت مدرسه از فضاي آموزشی خارج شود و به 

نقلیه عمومی در خیابان هاي شلوغ برود، اصالً رضایت ندارم ولی چاره اي هم یک محیط دیگر آن هم با وسایل 

مدیر و معلم مدرسه از ما رضایت نامه می گیرند و بچه هایمان را می برند ولی اصالً به این امر راضی . نیست

 .»نیستیم و اگر هم رضایت نامه ندهیم نمره ورزش بچه را کم می کنند

: گوید یم، گذارم یمورزشی آموزش وپرورش در میان  هاي یتفعالیرکل تربیت بدنی و مد» بابویی«موضوع را با 

مدارس غیرانتفاعی باید قبل از تاسیس مدرسه و گرفتن مجوز، به فکر تامین فضاي کامل آموزشی درحد «

و اگر . استاندارد تعریف شده در آموزش وپرورش باشند، در غیر این صورت موفق به درخواست مجوز نمی شوند

مدرسه فضاي الزم را براي ورزش ندارد در بیرون از مدرسه و البته در فضایی نزدیک به مدرسه در قالب تفاهم 

نامه با سایر ارگانها این فضا باید تامین شود و اگر مدارس غیرانتفاعی این ویژگی ها را نداشته باشند مورد تایید 

 .»ما نیستند

از وي درمورد مدارس دولتی هم که بعضاً از امکانات خوبی براي زنگ ورزش برخوردار نیستند و فضاي کمی 

در مدارس دولتی االن توجه مضاعفی به این مسئله شده است و در برنامه نوسازي «: گوید یم، پرسم یمدارند، 
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ورزش شنا که چند  درمورد «.شده استمدارس نیز این برنامه گنجانده شده و اعتبارات الزم هم درنظر گرفته 

سال اول درصد باالیی از بچه ها تحت 2در «: گوید یم، کنم یمسال اجراي آن در مدارس اجباري شد سوال 

درصد  90در مجموع . آموزشهاي الزم قرار گرفتند و نتیجه آن خوب بود ولی در سال گذشته خیلی موفق نبود

ابتدایی تحت آموزش شنا قرار گرفتند و در سال جاري هم براي کیفیت دانش آموزان سراسر کشور در پایه سوم 

بخشی این ورزش و ورزشهاي دیگر دنبال آن هستیم که به کیفیت و کمیت رشته هاي دیگر ورزشی نگاه ویژه 

 .»اي داشته باشیم

یکی از  هجري شمسی که زنگ ورزش در برنامه نظام آموزش کشور گنجانده شد تداعی این زنگ به 1306سال 

دلمشغولی هاي اوایل سال تحصیلی دانش  ینتر مهمشاید . خاطرات شیرین دانش آموزان تبدیل شده است

حداقل به بهانه این زنگ ساعتی از درس و  ها بچههفتگی باشد چون  يها برنامهآموزان، ساعت زنگ ورزش در 

مدارس ما رویه اي ثابت و  يها زنگم رسم مرسو. و به قول خودشان از زیر درس درمی روند شوند یممشق فارغ 

، تعدادي والیبال، تعدادي دیگر بسکتبال و تنیس شوند یمسنی مختلف تقسیم  يها گروهبه  ها بچه. تکراري دارد

 .رسد یمزنگ ورزش به پایان  ها توپساعت با جمع کردن  5/1و پس از  پردازند یمروي میز و بسیاري به فوتبال 

 17نمراتی از » دو«و » دراز و نشست«در روز امتحان هم معلم ورزش با چندین حرکت نرمشی سخت از جمله  و

 .دهد یمقرار  ها بچهدر کارنامه  20تا 

و شعارهایی که در وصف اهمیت ورزش مدارس بیان شده،  ها گفته، ها برنامهواقعیت این است که علی رغم تمام 

جوامع توسعه یافته و در حال توسعه  در .آنچه که مقصود است دست یابیم به یما نتوانستهدر بخش اجرا 

شک نیاز  بدون .نهند یمسالمت یک جامعه را براساس این اصل که انسان سالم، محور توسعه است بنا  هاي یهپا

ه است و سنی کودکان و نوجوانان و جوانان بیشتر از سایر اقشار جامع يها گروهورزشی در میان  هاي یتفعالبه 

عصبی و  يها سلولسالگی بهترین زمان براي رشد حداکثري  11تا  5براساس تحقیقات به عمل آمده سنین 

زمینه مناسب براي نهادینه کردن ورزش  بایست یمحرکتی است و براي اینکه کودك به این میزان رشد برسد، 

اما متاسفانه این ساعت در  هاست شگاهآموزورزش یا تربیت بدنی نقطه آغازین ورزش  زنگ .در فرد فراهم شود

و در پاره اي اوقات  شود یممدارس کشور جایگاه مناسبی ندارد و در اکثر مواقع، ورزش فعالیتی غیرالزم تلقی 

بنابراین . شود یمسایر دروس از سوي مدیران استفاده  هاي یماندگحتی از زنگ ورزش براي جبران عقب 

رو به تقویت این درس مهم در برنامه درسی دانش آموزان توجه ویژه اي ضرورت دارد با بررسی موانع پیش 

 .شود
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 دانش آموزان پا پرانتزي

و ریشه اي ترین مشکالت ورزش در مدارس ما به مقطع ابتدایی برمی گردد آنجا که متاسفانه دانش  ینتر مهم

بدنسازي یا تخصص در یک نوع رشته خاص ورزشی  يها نرمشآموزان بدون هیچ آموزشی در زمینه حرکات و 

آموزش  ها آنرا کار کنیم و به  ها نرمش ترین ییابتدا ها آنمجبوریم با  اند یدهرساالن که به مقطع دبیرستان 

دهیم و فاجعه بارتر از آن زمانی است که اکثر دانش آموزان این مقاطع تحصیلی در راه رفتن، و پشت میز 

مشکالتی که . و با کف پاهاي صاف و قوزهاي پشت و پاهاي پرانتزي و ایکس مواجه هستندنشستن مشکل دارند 

برزو، دبیر تربیت بدنی دبیرستان و پیش  هادي .در سالهاي قبل با حرکات ورزشی آسان قابل درمان بود

وع کند در دانشگاهی نمونه دولتی شهید صدر است که قبل از آنکه تمریناتش را با دانش آموزان سال دوم شر

دانش آموزانی که زیر دست من می آیند از هیچ فیلتري رد نشده «: گوید یمگفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 

آموزش و پرورش باید نگرش جدي تري به ورزش . و به اصطالح حرکات ورزشی را تخصصی آموزش ندیده اند

ی باید از پیش دبستانی آغاز و تا پنجم ادامه بچه ها در مقطع ابتدایی داشته باشد و فضاي آموزش تربیت بدن

 .»یابد

این وظیفه برعهده معلم «: گوید یممدارس ابتدایی معلم ورزش ندارند،  درصد 90وي با اظهار تاسف از اینکه 

درسی بچه ها نهاده شده است که آن هم یا در زمان بیکاري یا از روي بی حوصلگی بچه ها را با یک توپ و چند 

سرگرم می کند و البته این معلم هم تقصیري ندارد، مسئوالن امر آموزش و تربیت بدنی در وزارت نرمش 

 .»آموزش و پرورش باید فکري براي تربیت معلم متخصص و استخدام آنها بکند

اما آموزش و پرورش چند سال است که چند ورزش تخصصی مثل شنا را در مرحله ابتدایی  گویم یمبه او 

البته طناب زنی را هم باید به این رشته هاي اجباري اضافه «: گوید یمو این حرکت مثبتی است،  اجباري کرده

 .»چون این کار مشکالت زیادي را به دنبال خواهد داشت. کرد اما این کار با برنامه هاي ما مطابقت ندارد

و از  اند دادهاین ورزش شنا ارائه ولی مسئوالن تربیت بدنی آموزش و پرورش آمار خوبی از  گویم یمبه آقاي برزو 

این دبیر ورزش به مشکالت پیش روي اجراي موفق این ورزش اشاره . رسیدند یمموفقیت طرح راضی به نظر 

اجاره استخر مشکل آفرین بود، مربی ها به صورت اصولی شنا را آموزش نمی دادند و فقط «: گوید یمو  کند یم

ودند بچه ها در فصل سرما وارد استخر می شدند و فقط اوقات خود را با آب به فکر باز کردن تکلیف از سر خود ب

آیا کسی واقعا از این بچه ها تست «: گوید یم یشها گفتهبراي اثبات  وي .»بازي یا سرسره خوردن می گذراندند

دارد الزم ضمن آنکه اغلب استخرها از استان. گرفته که شنا آموخته اند یا خیر؟ قطعا امتحانی در کار نیست

 .»برخوردار نیست
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 سالمتی دانش آموزان هاي يناهنجار

و سخت  کند یمدوم دبیرستان تمرین  يها بچهاین کارشناس تربیت بدنی که دلسوزانه و با حس مسئولیت با 

خود که با گالیه و شکایت  يها صحبت، در ادامه دهد یمنشان  ها بچهگیري زیادي در زنگ ورزش براي سالمتی 

اسکلتی و سالمتی شایع بین دانش آموزان  هاي يناهنجار، به برخی شود یمکم تحرك هم رو به رو  يها بچه

درست است که بچه ها باید چند نوع رشته ورزشی از جمله، شنا، ژیمناستیک یا «: گوید یمو  کند یماشاره 

را هم اشتباه می روند و از  دوومیدانی را آموزش ببینند ولی متاسفانه االن خیلی از بچه ها راه رفتن معمولی

 .»ناهنجاریهاي اسکلتی رنج می برند

حتی  ها آنسالمتی دارند و مشکل کف پاي صاف دارند و والدین  هاي يناهنجار) دختران( ها بچه درصد 90

و  برند یماز آن رنج  ها بچهبرزو با اعالم این مطلب معتقد است تنبلی عضله، موضوعی است که اغلب .دانند ینم

سینه (، قوز پشت، شانه خم، کیفوس سینه سرجلو .اسکلتی مفید است هاي يناهنجارحرکات اصالحی نیز براي 

پاي ایکسی، شست کج همه جزو ناهنجاري اسکلتی است که قابل درمان است ولی به  - ، پاي پرانتزي)کفتري

کارشناس تربیت بدنی  این .ندنرمی دار يها استخوانمبتالکار شود چون  يها بچهشرط آنکه از ابتدا روي 

این مشکالت در مقطع . سال ابتدایی به خصوص بین دختران اصالح شود 5راست قامتی باید در «: گوید یم

 .»دبیرستان قابل حل شدن نیست

دقیقه را یکی دیگر از مشکالت پیش روي  45وي همچنین کم شدن ساعت ورزش در مقطع سوم دبیرستان به 

درصد مدارس ما در سال سوم  99«: و در این مورد هم معتقد است داند یمآموزان دبیران ورزش و دانش 

آنکه استاندارد زنگ ورزش در کشور یک  حال .دیگر، زنگ ورزش ندارند يها درسدبیرستان به دلیل فشار 

 .دقیقه در دیگر مقاطع کاهش یافته است 75تا  80ساعت و نیم است ولی این ساعت هم به 

، اشاره دهند یمکه اضافه وزن زیادي دارند و به سختی جسم سنگین خود را تکان  ییها بچهوي با دست به 

 ها آنشده است که در آینده  ها بچهکامپیوتري و کم تحرکی باعث اضافه وزن این  هاي يباز«: گوید یمو  کند یم

اشند و الاقل ساعتی از روز ولی اگر چنانچه تحرکات ورزشی خوبی داشته ب کند یمرا با مشکالت زیادي روبه رو 

این کارشناس ورزش خود را معلم . را در پارك به ورزش بپردازند، قطعا به سالمتی کامل دست خواهند یافت

ما در کنار ورزش با بچه ها کارهاي فرهنگی هم می کنیم بنابراین گزافه «: گوید یمو  داند یمهم  ها بچهاخالق 

 .»مدرسه و مدیران هستند نیست اگر بگویم معلمان ورزش بازوان

  

  



 

 12 از 10 صفحه

 

 آسایش بدن در راحتی جان

بنابراین هر چه تالش » .آسایش بدن را در راحتی نفس باید جست وجو کرد«: فرمایند یم) ع(محمدباقر امام 

به خصوص دانش آموزان فراهم شود، به سالمت روحی و  ها بچهشود امنیت و آرامش جسمی بیشتري براي 

و وقتی سالمت جسم و روح توام با هم باشد شادي و نشاط بیشتري در کودك و  شود یمکمک  ها آنروانی 

خانم فاطمه قربان، معاون  .در نتیجه شاهد ارتقاء سطح علمی دانش آموزان خواهیم بود آید یمنوجوان به وجود 

وقتی سالمت  آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان با تاکید بر اینکه

در چنین «: گوید یم، شوند یمجسم و روح تامین شود، دانش آموزان از شادابی و نشاط بیشتري برخوردار 

بنابراین با این رویکردي که داریم . شرایطی بچه ها از آمادگی کامل براي یادگیري دروس برخوردار خواهند شد

ص معلمان و مربیان تربیت بدنی و مسئوالن ذي تالش شده است درس ورزش از اول دبستان مورد توجه و تخص

 .»ربط قرار گیرد

او هم معتقد است که براي درس ورزش باید یک معلم خاص و آموزش دیده استخدام شود چون یک معلم به 

با توجه به کمبود زمان همه هم و غم خود را در زنگ ورزش  تواند ینمتنهایی به خصوص در مقطع ابتدایی 

د و الزم است از دوره ابتدایی تربیت بدنی به صورت تخصصی و با معلمان متخصص وارد برنامه صرف این کار کن

شود و همان طور که رهبر معظم انقالب بر آموزش و پرورش با محوریت تهذیب تحصیل و ورزش  ها بچهدرسی 

 .تاکید دارند، ما هم از همین منظر به درس تربیت بدنی نگاه کنیم

تاکید شما کامالدرست است ولی براي رفع نقاط ضعف موجود چه اقداماتی در مقطع  گویم یمبه خانم قربان 

هزار مربی تربیت بدنی ویژه مدارس  15براي درس تربیت بدنی  89در سال «: گوید یم، یدا دادهابتدایی انجام 

 20بیت بدنی ابتدایی، ابتدایی استخدام کردیم اما ما هم قبول داریم این تعداد کافی نیست، نیاز واقعی در تر

 6-5- 4 هاي یهپامعاون آموزش ابتدایی با تاکید بر اینکه اولویت در مدارس شهري در دوره دوم .»هزار نیرو است

هم طناب زنی اجباري شده  4پینگ پنگ و در پایه  5ورزش دوومیدانی، در پایه  6در پایه «: گوید یماست، 

 .»دوم هم ژیمناستیک را در نظر گرفته ایمهمچنین در پایه سوم شنا و در پایه . است

 ضعیف يها گامزنگ ورزش با 

هم تاکید بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه  این .در حوزه ورزش مدارس نیازمند یک تغییر اساسی هستیم

و با انتقاد از بی توجهی به بحث ورزش در  کند یمفراکسیون ورزش مجلس شوراي اسالمی است که مطرح 

متاسفانه هیچ گاه در حوزه ورزش مدارس گامهاي خوب و اساسی برداشته نشده «: گوید یمش آموزش و پرور

اگر ورزش مدارس «: کند یممردم اسدآباد اضافه  نماینده .»است و همه به شعارهایی در این مورد اکتفا کرده اند
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نهادینه کردن ورزش میان رونق گیرد از دو جهت سودمند و پرفایده است، نخست اینکه هزینه هاي درمانی با 

دانش آموزان کاهش می یابد و در مرحله بعد می توان نسلی از ورزشکاران حرفه اي را با استعدادیابی از میان 

با بیان اینکه وزارت ورزش و  وي .»دانش آموزان تربیت کرد که در آینده براي این مرز و بوم افتخارکسب کنند

ه برنامه ریزي و ساماندهی ورزش کشور را برعهده دارد و باید با آموزش و جوانان به عنوان مجموعه اي که وظیف

گنجاندن هفته اي دو ساعت زنگ ورزش در «: گوید یمپرورش در این حوزه ارتباطی تنگاتنگ داشته باشد، 

. مدارس نیاز دانش آموزان را تامین نمی کند و باید با رویکردي جدي تر به ورزش مدارس پرداخته شود

ین در حوزه ورزش دانش آموزي باید رویکردي واقع بینانه داشت و به جاي وعده هاي پرهزینه براي بهبود همچن

 .»این حوزه، از فضاي محدود و امکانات محدودتر مدارس به طور کامل استفاده کرد

 

     

     

      

 

 

  5، صفحه 21/7/92و   20به تاریخ ، 20615و   20614 روزنامه کیهان، شماره  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 12 از 12 صفحه

 

 سوي از 1379سال  در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از با بیش اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال ادبیات کودکان حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی در سطح گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این همکاري با شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي اجراي پروژه و مردمی هاي کمک راه از را خود هاي سازمانی هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در درآمد را این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند صندوق آموزش و

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


