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سخنی با هنرآموزان گرامیسخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار، نفس سرکش 
ارتقاءِ وجودی  زمینۀ  و  کرده  تثبیت  را  داده، هویت خویش  را صیقل  و شخصیت وجودی خویش  کرده  رام  را 
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد. آموزش فناوری، 
کار و مهارت آموزی، باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کاهش 
فقر، افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد. برای رسیدن به این مهم، برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و 
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است. درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای 
شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی مورد نیاز بازار کار است. دروس 
دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش 
فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان در پایۀ   دهم 
و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود باید آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در ارتباط با دروس عملی 
و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند. درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم طراحی شده است، 
شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش تخصصِی حرفه ای شده و زمینه را برای ادامۀ   تحصیل و 

توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های 8 ساعته نیست بلکه 
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. در ضمن، آموزش این کتاب نیاز 
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است. محتوای آموزشی کتاب 
دانش فنی پایه، آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری 

تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد. 

    دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانِش فنی پایه در گروه بهداشت و سالمت و رشتۀ 
تحصیلی تربیت بدنی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

در تدوین درس دانش فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچۀ رشته، محتوا جهت ایجاد   انگیزش، مشاغل 
از  الهام  و  نوآوری، خالقیت  از  توسعۀ کشو ر،  مثال هایی  نقش رشتۀ شما در  و هدف رشتۀ تحصیلی ، 
طبیعت  ،  اصول ،   مفاهیم ، قوانین ، نظریه ، فناوری ، عالئم، تعاریف کمیت ها، واحدها و یکاها، فرمول های 
فنی،   تعریف دستگاه ها و وسایل کار ، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، زبان  فنی، ایمنی و 
بهداشت فردی و    جمعی، پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از مهارت حل مسئله در بستر 

گروه تحصیلی   و برای رشتۀ تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس، از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید. 

توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر  رشته، کوشش الزم 
را داشته باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز
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مقدمه

در سند چشم انداز توسعه آموزش و پرورش در ایران توجه ویژه و خاصي به تربیت بدني و 
علوم ورزشي شده و از آن به عنوان ابزاري مهم در تعلیم و تربیت نونهاالن، نوجوانان و جوانان 
یاد شده است و اگر از این ابزار مهم و جذاب در جهت رسیدن به آن اهداف استفاده کنیم 

ثمرات مطلوبي خواهد داشت. 
توجه به تربیت بدني و ورزش در برنامه هاي درسي مدارس و سایر نهادهاي رسمي و غیررسمي 
بیانگر این است که تربیت بدني به عنوان یک فعالیت آموزشي و تربیتي مي باشد. شواهد علمي 
بسیاري دال برنقش فعالیت هاي ورزشي براي رفع نیازهاي رده هاي سني مختلف از کودکان تا 

سالمندان و لزوم تشویق آنان به شرکت در فعالیت هاي ورزشي وجود دارد. 
تربیت بدني و ورزش بخش مهم و جدانشدني از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکات 
مبتني بر اصول علمي، جریان رشد و تکامل را در همه ابعاد وجودي انسان )جسماني، روحي، 
با محیط وخالقیت و  تعامل  امکان  و  نموده است  اجتماعي و اخالقي( تسهیل و هماهنگ 

سازگاري در پاسخگویي به محرك هاي اطراف خود را فراهم مي آورد.
کتاب دانش فني کمک مي کند که میزان آگاهي هنرجویان نسبت به زیرساخت هاي تربیت 
بدني افزایش یابد تا با یک برنامه مناسب که ریشه در نیازها، سن، عالئق و سطح رشد هنرجویان 
دارد آمادگي بیشتر براي ورود به این رشته پیدا کنند و هنرآموزان با تکمیل اطالعات این 
کتاب و برنامه ریزي براي تسهیل خالقیت و نوآوري هنرجویان مي توانند ساختارمند، آنان را 
در مسیر صحیح تري هدایت نمایند و با استفاده از روش تدریس متناسب، ذوق و شوق الزم را 

در هنرجویان برانگیزانند.
این کتاب در پنج فصل به شرح زیرتنظیم و ارائه شده است: 

در فصل اول کلیاتي از مفاهیم و اصطالحات موردنیاز و سپس فلسفه و اهداف و تاریخچه اي 
مختصر و اسطوره ها در تربیت بدني و مطالبي در مورد نهضت المپیک ارائه خواهد شد. 

در فصل دوم که به مباني علمي تربیت بدني اختصاص یافته است به طور مختصر به علوم 
ورزشي  حقوق  ورزشي،  روانشناسي  فیزیولوژي،  آناتومي،  جمله:  از  بدني  تربیت  با  مرتبط 
پرداخته تا هنرجویان در زمینه این علوم به دانش زمینه اي که براي رشته آنها ضرورت دارد، 

دست یابند.
در فصل سوم کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشي ارائه شده است که هدف از آموزش آن، ایجاد 
شایستگي و توانایي هاي الزم هنرجویان در تشخیص استفاده از اماکن ورزشي سرپوشیده و 
روباز، به کارگیري تجهیزات ورزشي مناسب هر رشته، حفظ و نگه داري استانداردهاي فضا و 
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اماکن ورزشي و تفکیک اماکن ورزشي از همدیگر به لحاظ نوع رشته ورزشي می باشد.
در فصل چهارم به سنجش و ارزشیابي در تربیت بدني پرداخته شده است که در آن هنرجویان از 
انواع مقیاس هاي اندازه گیري، کاربردهاي اندازه گیري و نرم ها و انواع آزمون هاي ورزشي متناسب 

با رشته هاي مرتبط استفاده خواهند کرد.
فصل پنجم به مستندسازي و گزارش نویسي اختصاص داردکه هدف آن ایجاد شایستگي هاي 
الزم هنرجویان در تدوین گزارش هاي خبري از مسابقات ورزشي، استفاده از نرم افزارهاي 
آموزشي متناسب با رشته هاي ورزشي، ارائه گزارش تصویري از یک مسابقه ورزشي قهرماني.
در پایان هر فصل براي ارزشیابي از هنرجویان سؤاالتي طرح شده، که نکته مهم و قابل توجه 

این است که رویکرد جدید آموزشي مبتني بر توانایي انجام مهارت هاي کاربردي است .
همفکري و همکاري هنرآموزان و کارشناسان رشته تربیت بدني ما را درهر چه پربارتر شدن 

این کتاب یاري خواهد کرد. 
مؤلفان و گردآورندگان 
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1

فصل اول: کلیات 

فصل 1

کلیات

شایستگی های فصل 
1 به کارگیری اصول  و مبانی در اجرای مسابقات ورزشی

٢ توانایی به کارگیری مبانی

٣ به کارگیری مفاهیم در اجرای فعالیت ورزشی

٤ توانایی اجرای اهداف و آرمان های ورزشی در میادین ورزشی

٥ توانایی انطباق اهداف تخصصی با اهداف عالیه ورزشی

٦ توانایی پیروی از منش پهلوانی در اجرای فعالیت های ورزشی

٧ توانایی پیروی از فرامین قرآن، پیامبران، ائمه )ع( و بزرگان این رشته در فعالیت های ورزشی
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2

در هر کشوری افراد با زبان خاص آن کشور صحبت می کنند و نیازهای خود را برطرف و با هم ارتباط برقرار 
می نمایند.

امروزه عالوه بر تقسیمات جغرافیایی برای تعیین مرزهای سرزمین ها، از تعاریف دیگری برای بیان فرهنگ های 
مشترک استفاده می شود. 

ورزش نیز به عنوان یک کشور دارای زبان واحد و فرهنگ واحد بوده، که الزم است برای برقراری ارتباطات 
ورزشی با آن آشنا بشویم.

آیا تاکنون واژه گفتگوی تمدن ها، را شنیده اید؟ 
دربارۀ آن، چه می دانید یا با واژه کشورهای مجازی برخورد کرده اید؟

چند واژه مشترک ورزشی را می توانید نام ببرید؟

1  ـ 1ـ آشنایی با برخی مفاهیم مهم ورزشی

 ورزش1 
دارای هدف که  و  فعالیت جسمانی ساختارمند  یک 
طبق قوانین مشخص اجرا و به شکل مبارزه با خود 
یا با دیگران همراه با احساس تعهد انجام می شود. اّما 

برخی از ویژگی های بازی را هم دارد.

ورزش نه تنها شامل فعالیت های جسمانی2 پر تالش، 
بلکه شامل مهارت های جسمانی و پیچیده نیز می باشد 
که اجرای آنها نیاز به انگیزه باال و رضایت درونی همراه 
با پاداش های بیرونی دارد. )شکل 1 تصویر یک ورزش 

خاص(

شکل 1

Physica Leducation ـ Sport      2 ـ 1

پرسش

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل اول: کلیات 

 تربیت بدنی 
یک برنامه طراحی شده از فعالیت های ورزشی است که عالوه بر پرورش قوای جسمانی باعث حفظ تعادل و 

هماهنگی با دیگر ابعاد وجودی انسان می شود، و فرد را آماده پذیرفتن اهداف انسانی و الهی می کند.
که در این جمله امام خمینی )رض( تعریف تربیت بدنی بیان شده است.

»آنها که اهل خدا هستند هم ورزش روحی می کنند و هم ورزش جسمی«

شکل ٢

تحت قوانینی که به طور اختیاری مورد قبول بازیکنان 
می باشد، انجام می شود.

 بازی برای اجرا نیاز به محیط یا وسیلۀ خاصی ندارد.
بسیار  می تواند  آن  شرایط  اساس  بر  بازی  فضای   

پر    شور و نشاط و شادی آور باشد.
 پیامدهای بازی اغلب همراه با نشاط و انبساط خاطر 

     Play  ـ 1

شکل ٣

 بازی1 
 فعالیت جسمانی خودجوشی که مورد عالقه کودکان 
است و با اجرای آن فرد به رضایت خاطر دست می یابد. 
 بازی یک فعالیت داوطلبانه است که هدفی به جز 

لذت بردن ندارد.
و  و مکانی مشخص  زمانی  بازی در یک محدودۀ   

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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 Game      2- Acian games ـ 1

3- Olympic games     4 ـCompetition 

و آرامش است.
توسعه  برای  بچه ها  بازی  که  است  این  به  اعتقاد   
و  اجتماعی  رفتار  یادگیری،  جسمانی،  فعالیت های 

ارتقای شخصیت آنها امری ضروری است.
و  جسمی  سالمت  موجب  بزرگساالن  برای  بازی   

روحی آنها می شود.

 مسابقه٤ 
فعالیتی است که در آن یک فرد یا تیم با سایر افراد یا تیم ها به رقابت می پردازند و یکی از آنها یا تیم ها به پیروزی 

دست می یابد.

شکل ٤

شکل ٥

 گیم1 
مجموعه ای از رقابت های سازمان یافته در یک محدودۀ 

زمانی و مکانی مشخص را »گیم« گویند.
مانند: بازی های آسیایی2 و المپیک3 یا بستۀ بازی های 

رایانه ای.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل اول: کلیات 

شکل ٦ 

 ورزشکار1 
فردی است که با هدف تربیت جسمی و روحی و انجام تمرینات ویژه و با بهره گیری از استعدادهای ذاتی خود 

در رقابت های ورزشی حضور می یابد و برای دریافت جایزه رقابت می کند.

 فتوت و آیین جوانمردی 

فتوت یا جوانمردی جریانی است که ریشه در باورهای 
نظر  به  دارد.  ایرانیان  اخالقی  منش  و  مذهبی  کهن 
می رسد که اصل این جریان را بتوان در اندیشه های 
این جریان در طول  ایران، جست وجو کرد.  باستانی 
نشیب های  و  فراز  خود  عمر  از  قرن  هشت  از  بیش 
تا  گرفته  راهزنی  و  عّیاری  از  است،  داشته  فراوانی 

و مشاغل. اصناف  بین  تعامالت  و  فتوت سیاسی 
عیاران که به آنها آزادمردان نیز می گویند از قرن سوم 
اسالمی  سرزمین های  و  ایران  در  هجری  یازدهم  تا 
و  فتوت  می دادند،  تشکیل  را  طبقه ای  و  بودند  فعال 
ارزش های باستانی با هم ارتباط دارند. فتوت به معنای 
داشتن صفات و اخالق پسندیده است و مظهر فتوت را 

چرا در بین عیاران و جوانمردان درستی و درستکاری رسم شده است؟
چرا باید به حریف و رقیب احترام گذاشت؟

چرا در آیین جوانمردی و گذشت و فداکاری ارزش فراوانی دارد؟

پرسش

حضرت ابراهیم دانسته اند، او نخستین کسی است که 
از دنیا و لذت های آن جدا شد. سپس پیامبر اسالم، 
حضرت محمد )ص( که »سید فتوت« می باشد و پس 
»قطب  که  )ع(  علی  حضرت  مؤمنان،  امیر  ایشان  از 

فتوت« لقب گرفته است.
کرده اند:  بیان  چنین  را  فتوت  اصل  )ع(  علی  حضرت 
توبه.  و  هدایت  نصیحت،  تواضع،  امن، سخا،  وفا، صدق، 
همچنین هنگامی که از حضرت رسول )ص( سؤال شد که 
کمال فتوت چیست؟ آن حضرت فرمودند: حاصل فتوت 
در چهار صفت است؛ عفت، شجاعت، حکمت و عدالت.

زورخانه  ورزش  آداب  از  بسیاری  با  فتوت  تعریف 
تطبیق می کند و بسیاری از این صفات را می توان در 

     Athlete ـ 1

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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1  با دوستان هم گروه خود با استفاده از منابع موجود در مدرسه و اینترنت در رابطه با مفاهیم داده 

شده تعاریف دیگری استخراج نمایید و به کالس خود ارائه دهید.
٢  با گروه درباره معنی واژه "فتوت" در فرهنگ لغات تحقیق کنید و معنی کلمه فتوت را پیدا کنید 

سپس آثار آن را )معنی( در رفتار ورزشکاران کشورمان پیدا کنید و نتیجه آن را به کالس ارائه نمایید.

٣  تحقیق کنید که فتوت و جوانمردی چه تفاوت هایی با هم دارند و نتیجه آن را به کالس ارائه نمایید.

٤  آیا در بین هم کالسی های خود کسی یا فردی را می شناسید که بتوانید او را جوانمرد بدانید؟ چرا؟ 

او چه ویژگی هایی دارد، می توانید او را به کالس معرفی کنید.
٥  با هم کالسی های خود در تاریخ جست وجو کنید و افراد دیگری را که افتخار جوانمردانه داشته اند 

با ذکر نمونه آن را در کالس ارائه نمایید.

فعالیت 
کالسی

2  ـ 1ـ فلسفه تربیت بدنی

برای زندگی و  را  تا فرد  باشد  الهام گرفته  مشخصی 
حیات معقول آماده نماید. 

شکل ٧ـ ارسطو

عمل ورزشکاران مشاهده کرد. اصول فتوت و عیاری 
شباهت فراوانی با اعمال و رفتار پهلوانان اسطوره ای 
دارد؛ با این تفاوت که در دوره اسالمی، صفات عالی 
نسبت  دین  اولیای  و  امامان  پیامبران،  به  را  انسانی 

از اسالم، این صفات  می دادند، ولی در روزگار پیش 
درخور پهلوانان بود. در واقع، ورزشکاران زورخانه ای 
و  پیامبران  رفتاری  الگوی  از  اسالمی،  دوره  در  نیز 

امامان پیروی می کردند.

با توجه به اینکه تاکنون ساعت های زیادی در کالس درس تربیت بدنی در مدرسه فعالیت نموده اید آیا 
می توانید بگویید فلسفه تربیت بدنی و ورزش چیست؟

پرسش

تعریف فلسفه: کلمه فلسفه از واژه یونانی )Philo( به 
معنی دوستدار و )Sophia( به معنی خرد تشکیل شده 
است و ارسطو آن را شناخت و معرفت تعریف کرده است.
روح  و  جسم  از  که  است  یکپارچه  موجودی  انسان 
دیدگاه  از  دو  این  در  و دوگانگی  است  تشکیل شده 

فالسفه مقدمه بیماری است.
و  فکر  که  است  فعالیت هایی  مجموعه  بدنی  تربیت 
عمل را با هم درگیر می کند که این امر در روانشناسی 

هم اثبات شده است.
تربیت بدنی امری جهت دار و آماده سازی برای زندگی 

معقول، محسوب می شود.
مکتب  نبایدهای  و  بایدها  از  می بایست  بدنی  تربیت 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل اول: کلیات 

1  پژوهش کنید: با گروه کالسی خود با استفاده از منابع کتابخانه ای موجود در مدرسه و اینترنت در 

این مورد که:  »مکاتب مختلف درباره، فلسفه تربیت بدنی چگونه فکر می کنند.« در 5 صفحه مطلب 
تهیه و به کالس ارائه نمایید.

٢  از بین مکاتب فلسفی، مکاتبی را که در مورد تربیت بدنی و ورزش نظراتی را بیان کرده اند، استخراج 

و نتیجه آن را در کالس ارائه دهید.

دین مقدس اسالم 
کلمه »اسالم« از »سلم« به معنای صلح و دوستی و 
آرامش گرفته شده است و به معنای تسلیم و رضا در 
برابر حق و پیشگاه خداوندی است. دین مقدس اسالم 
اسالمی  تمام شئون  بر  و  است  فراگیر  نظامی  دارای 
زندگی  از  بعد  چند  یا  یک  مخصوص  و  دارد  اشراف 
حیات  طول  در  وجود  تمام  برای  بلکه  نیست  انسان 

دارد. برنامه 
و همچنین توجه و احترام به طبیعت آدمی و شرافت 
بدنی  تربیت  موضوع  است.  آن  ضروریات  از  انسانی 
هم  و  جسم  شامل  هم  که  است  انسان  اسالم،  در 
شامل روح می شود و با فعالیت های تربیت بدنی امر 
تعلیم و تربیت امکان پذیر است. تربیت بدن جزیی از 
تربیت بدنی است و نه همه آن. به گونه ای که سعدی 

شیرین سخن در این شعر گفته است:
تن آدمی شریف است به جان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
)سعدی(

در اسالم به تربیت بدنی با توجه به شکل و هدف آن، 
شده  داده  اهمیت  حرکت  جنبه های  سایر  از  بیشتر 
است، علت این امر نقش عظیم و خطیر تربیت بدنی در 
پرورش افراد با توجه به هدف و کاربرد آن در جهاد و 

وسیله ای برای تقرب به خداوند می باشد.
برای  بدن  وپرورش  تقویت  بدنی،  تربیت  دیگر  مورد 

است. سختی ها  با  مقابله 

فعالیت 
کالسی

در دین اسالم با پرداختن و توجه به ورزش های زمان 
دوانی،  اسب  مانند:  ورزش هایی  بر  زیاد  تأکید  خود، 

تیراندازی و شنا شده است.
بـوعلی سینا  شیخ الرئیس  ایـران  اسالمی  اندیشمند 
تربیت بدنی را به عنوان یک عنصر اصلی در سالمت 

فکری و جسمی می داند.
و در تعریف ورزش به این نکات اشاره دارند:

 ورزش حرکتی تابع اراده؛
 در ورزش تنفس بلند و بزرگ پی در پی می آید؛

 ورزش به مداوای بیماری های مزاجی کمک می کند.
همچنین خواجه نصیرالدین طوسی از تربیت بدنی به 
عنوان فضیلت نام برده است که با تربیت اخالق پیوند 

خورده است.

شکل 8 ـ ابوعلی سینا )یکی از فالسفه ایرانی(

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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3  ـ 1ـ اهداف تربیت بدنی و ورزش

 ٢ـ هدف تکامل عصبی ـ عضالنی
با  حرکات  اجرای  جهت  بدن  توانایی  توسعه  یعنی 
انرژی کمتر و آمیخته با مهارت حس زیبایی شناسی 
فعالیت های  اجرای  در  خستگی  تأخیر  باعث  که 

ورزشی روزانه و آفرینش حرکات ماهرانه می شود.
مثال: اجرای یک تکنیک زیبا و ماهرانه در یک رشته 

ورزشی )مانند حرکت باالنس در ژیمناستیک(

شکل 9  ـ اساس و مبانی تربیت بدنی

مبانی تربیتی، اخالقی و اعتقادی
)شناختی(

ی(
طف

)عا
ی 

ماع
جت

و ا
ی 

روان
ی 

بان
م

مبانی بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و حرکتی )جسمانی(

کجا؟

چرا؟چگونه؟

اساس و مبانی 
تربیت بدنی

فعالیت 
با گروه های هم کالسی خود، در مورد موضوعات زیر پژوهش کنید: کالسی

1  با جستجو در متون فارسی و ادبیات، اشعاری را که در خصوص توجه به جسم و روح آمده، پیدا 

کنید و حداقل در 2 صفحه به کالس ارائه دهید.
٢  از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنت منابع مرتبط با دین مقدس اسالم و تربیت بدنی را مطالعه و 

جمالت دیگری را حداقل در 2 صفحه برای ارائه در کالس آماده نمایید.

آیا با اهداف تربیت بدنی در هنرستان خود آشنا هستید؟ با اهداف تربیت بدنی برای کودکان و بزرگساالن 
چطور؟ آیا آنها را می شناسید؟ 

پرسش

با توجه به اینکه یکی از تعاریف تربیت بدنی عبارت 
رشته های  آموزش  طریق  از  جسم  تربیت  از  است 
ورزشی، بنابراین اهداف تربیت بدنی باید در راستای 

تعلیم و تربیت انسان ها باشد. 
با بررسی چندین نظریه، یکی از جامع ترین طبقه بندی ها 
در مورد اهداف تربیت بدنی و ورزش به شرح زیر است:
اندام های  تقویت  و  جسمانی  قابلیت های  توسعه   

مختلف بدن 
ـ عضالنی  توسعه قابلیت های حرکتی و هماهنگی عصبی 

 توسعه توانایی های اجتماعی 
 ایجاد انگیزه های قوی برای اجرای ورزش ها

اما از دیدگاه تعلیم    و تربیت اهداف تربیت بدنی 
را در چهار شاخۀ زیر تعریف کرده اند:

 1ـ هدف تکامل جسمانی 
که  بدنی  فعالیت های  طریق  از  توان جسمی  ارتقای 
منجر به مقاومت در مقابل خستگی و باعث فعالیت 
بیشتر و تندرستی پایدارتر در زندگی روزمره می شود. 
مدت  در  ورزشی  رشته  یک  در  بازی  توانایی  مثال: 

زمان طوالنی )مانند فوتبال ـ بسکتبال و ...( 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل اول: کلیات 

فعالیت 
کالسی

 ٣ـ هدف تکامل شناختی
یعنی ایجاد دانش و معرفت در خصوص ضرورت نقش 
تربیت بدنی و ورزش در زندگی انسان و توجه به آثار 

تربیتی آن به عنوان سبک خوب زندگی کردن.
به صورت  فعالیت های ورزشی  از نقش  آگاهی  مثال: 
مستمر در زندگی روزمره یا آگاهی از اهمیت رعایت 

قوانین و مقررات ویژه هر رشتۀ ورزشی.

و  نشریات و مجالت مختلف ورزشی  کتابخانه ای مدرسه،  منابع  از  استفاده  با  در گروه کالسی خود، 
اینترنت تقسیم وظایف نموده و هر کدام از افراد گروه در مورد هر یک از اهداف  مختلف تربیت بدنی 

پژوهش کنید و با ذکر مثال نتایج را جمع بندی و به کالس ارائه نمایید.

به نظر شما ورزش در دوره های گذشته چه شباهتی با ورزش های امروزی داشته است؟

4  ـ 1ـ تاریخچه تربیت بدنی و ورزش

شکل 10ـ این تندیس به جا مانده از زمان بسیار دور، 
نشان دهندۀ نقش ورزش کشتی در فرهنگ آن دوران است.

پرسش

 ٤ـ هدف تکامل عاطفی یا احساسی
در  فرد  اجتماعی  و  عاطفی  احساسی،  تکامل  یعنی 
سازگاری با جامعه از طریق فعالیت های ورزشی. در این 
هدف تأکید بر رعایت قوانین بازی ها بر اساس قوانین 
زندگی آزاد و دموکراتیک است و منجر به رشد مؤثر 

عاطفی در طرز برخوردها و ارزش های فرد می شود.
اجرای  و  مقابل  تیم  بازیکنان  داور،  به  احترام  مثال: 

بازی جوانمردانه در مسابقات ورزشی.

از واژۀ ورزش، در دوره ها و قرون مختلف، برداشت های 
متعدد و متفاوتی شده است. با مطالعۀ تربیت بدنی و 
متوجه می شویم که هر  باستان  تمدن های  در  ورزش 
در  مثاًل  است.  می شده  برگزار  خاصی  هدف  با  کدام 
ایران باستان، ارابه رانی قسمت عمده ای از برنامۀ »جشن 
آموزش  است.  می داده  اختصاص  به خود  را  مهرگان« 
کشتی، شنا و تیراندازی نیز اهداف نظامی داشته است. 
شکار نیز، برای رفع نیازهای غذایی و یا دفاع در برابر 
حملۀ حیوانات وحشی آموزش داده می شده است. در 
تمدن هند نیز، ورزش یوگا برای رهایی از شر و شور 
چنین  می توان  مجموع،  در  است.  می شده  اجرا  دنیا 
نتیجه گیری کرد که، اوالً نوع فعالیت های ورزشی هر 
منطقه براساس فرهنگ، آداب و رسوم، شرایط اقلیمی 
و به ویژه نیازهای طبیعی آن منطقه، تنظیم شده است 
)شکل 10(. ثانیاً بین فعالیت های بدنی و ورزشی و حرفۀ 

نظامی گری رابطۀ نزدیکی بوده است. 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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 اماکن ورزشی در تمدن آتن
اماکن تمدن آتن عبارت بوده از مدارس کشتی به نام پاالسترا1 و استادیوم های ورزشی که عموماً خارج از شهر 

ساخته می شدند و در اغلب آنها »مدرسه کشتی« نیز وجود داشت.
»مدرسه نوجوانان« مکان ورزشی دیگری بود که در آتن جدید، برنامه دو ساله ای برای تربیت بدنی تدارک دیده بود. 

شکل 11ـ یکی از آمفی تئاترهایی که از دوران باستان به جا مانده است.

 اماکن ورزشی در تمدن روم 
رومیان قدیم مردمی جنگجو و جهان گشا بودند. آنان تمرینات نظامی و فعالیت های ورزشی را در »اردوگاه های 

نظامی« و میدان ماریتوس2 که مدارس تربیت بدنی به شمار می رفتند، اجرا می کردند. 
رومیان  بین  در  که  ورزشی 
»نبرد  داشت  زیادی  عالقه مندان 
گالدیاتورها« بود. این مسابقات بر 
سر مزارها، بازارها و یا در گودال ها، 
که معموالً فاقد وسایل راحتی برای 
می شد.  برگزار  بودند،  تماشاگران 
ساخت  با  رفته  رفته  مشکل  این 
اطراف  در  چوبی  صندلی های 
برطرف  بیضی شکل  محوطه های 
آمفی تئاترها1  این  بعدها  شد. 
سنگی  ساختمان های  به صورت 

شکل 1٢ـ اماکن قدیمی در روم باستان )ماکزیموس سیرک(ساخته شد. 

Maritius ـ Palaestra     2 ـ 1

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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شکل 1٣ـ آمفی تئاتر کولوستوم رومیان »فالوین«1

1- آمفی تئاتر فالوین
Har pooner ـ2

 اماکن ورزشی در قرون وسطا 
افراط مسیحیان تندرو و تأکید بیش از حد آنان به روح 
و مسائل روحانی و مذمت جسم و مسائل جسمانی، 
گذاشت.  قرون  این  ورزش  بر  شدیدی  منفی  تأثیر 
به  بت پرستی  رفتن  بین  از  و  مسیح  آیین  پیدایش 
فواید  شدن  دور  نظر  از  و  استادیوم ها  ساختن  نابود 
ورزش و مسابقات ورزشی المپیک کمک کرد تا اینکه 
و  فرانسوی  کوبرتن«  پیردو  »بارون  کمک  به  بعدها 
را  تماشاگر  هزار   75 گنجایش  که  محلی  دیگران 
و  عشق  مجدداً  و  شد  ساخته  مرمر  سنگ  از  داشت 
عالقۀ یونانیان به ورزش و مسابقه ایجاد شد. کوبرتن، 
که  به طوری  کرد،  احیا  مجدداً  را  المپیک  بازی های 
برگزاری این بازی ها به جز چند دوره تا به امروز نیز 

ادامه دارد. 

 تاریخ تربیت بدنی در ایران 
تاریخ تربیت بدنی در ایران تا انقراض حکومت قاجار 

به دو دوره تقسیم می شود:
الف( قبل از اسالم: مطالعۀ تاریخ نشان می دهد که 
در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها 
خود  تعلیم و تربیت  نظام  در  که  است  بوده  کشوری 
بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود. 
جایگاه  ورزش  و  بدنی  تربیت  ایرانی،  اقوام  میان  در 
خاصی داشت. دربارۀ اهمیت ورزش در میان پارت ها 
همان  که  »پرتو«  از  »پهلوان«  کلمۀ  که  بس  همین 
ایرانیان  است.  شده  برگرفته  است،  اشکانی  یا  پارتی 
نیروهای  و  تقویت قدرت جنگی  همچنین در جهت 

جنگی از تربیت بدنی و ورزش استفاده می کرده اند.
از ورزش های رایج در ایران باستان می توان کشتی، 
برد.  نام  را   ... و  زوبین اندازی2، دو  اسب سواری، شنا، 
قرار  اول  ردیف  در  کشتی  ورزش ها  این  میان  در 
ایران  اول  ورزش  همچنان  نیز  امروز  تا  که  داشت 
شناخته می شود. عالوه بر ورزش کشتی، به مسابقات 

اسب سواری نیز اهمیت زیادی داده می شد. 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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شکل 1٥ـ ورزش ایران در دوران پس از اسالم.

ارابه رانیکشتی گیری

شکل 1٤ـ ورزش ایران در دوران قبل از اسالم.

ب( پس از اسالم: با توجه به تأکید دین مبین اسالم 
به سالمت جسم و روح انسان و همچنین توصیه های 
ورزش  ورزش ها،  از  برخی  انجام  بر  اکرم )ص(  پیامبر 
برای ایرانی ها از اهمیت خاصی برخوردار گردید و منش 

در  چنانچه  شد.  توأم  ورزشی  حرکات  با  جوانمردی 
دوران حکمرانی مغوالن، ایرانی ها برای مقابله با ظلم و 
جور ستمگران در تمام نقاط کشور تشکیالت منسجمی 
محرمانه  فردی  تشکیالت،  این  در  کردند.  ایجاد 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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شکل 1٦ـ جهان پهلوان تختی

5   ـ 1ـ اسطوره های ورزشی

 تعریف اسطوره ورزشی 
اطالق  فرهنگی  هر  در  سمبل  و  مظهر  یک  اسطوره 
می شود که ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست. 
قهرمانان ورزشی عالوه بر کسب مقام در میادین ملی 
نیز  جامعه  در  حاکم  ارزش های  به  باید  بین المللی  و 
با  ورزشی  قهرمان  یک  حقیقت  در  بگذارند.  احترام 
اعتدال نفس، حیا، تواضع و تقوای خود در مقابل الطاف 
خداوند شاکر، خاضع و مطیع خواهد بود و اسطوره های 
ورزشی معموالً با اتکای بر محبوبیت و مقبولیت خود 
در جامعه به کارهای خیر و کمک به مؤسسات خیریه 

می پردازند.
بدون توجه به رشته ورزشی خاص، قهرمانان ورزشی 
شوند.  قلمداد  ورزشی  اسطوره  به عنوان  می توانند 
عالقه مندی ایرانیان به جوانمردی، پهلوانی، امانت داری 
و راستی و درستی موجب توجه آنان به جایگاه زورخانه 
مانند  انسانی  ویژگی های  شایسته ترین  پرورش  در 
جوانمردی، گذشت، ایثار، فداکاری، حس نوع دوستی، 
رعایت اصول اخالقی و فضائل انسانی و مبارزه با ظلم و 
جهل شده است. آموزه های اخالقی را در یکایک اعمال 

راهنمایی دسته ای از جوانان را عهده دار شد و درتمام 
کشور اماکنی ورزشی به نام »زورخانه« به وجود آمد. 

شمشیر   بازی،  چوگان،  عصر  این  رایج  ورزش های 
اسب دوانی، تیراندازی و به خصوص »کشتی گیری« بود.
از  نیز  الهیجان  شیرقلعه  باغ  و  اصفهان  امام  میدان 
امام  میدان  در  که  بود  اسالم  از  بعد  ورزشی  اماکن 
اصفهان و باغ شیرقلعه الهیجان چوگان و زورآزمایی 
انجام می شد و در ایام نوروز پهلوانان در میدان امام 

می کردند. بازی  چوگان  عالی قاپو  مقابل  اصفهان 

ـ تاریخ اماکن ورزشی نوین در ایران )از اوایل قرن 
چهاردهم شمسی تا به امروز(: ورزش نوین در ایران از 
اوایل قرن حاضر )قرن چهاردهم( آغاز شد. رشته های 
باشگاه  اولین  یافت.  راه  ایران  به  ورزشی  مختلف 
ورزشی ای که در تهران تأسیس شد، باشگاه »ایران« 
بود که به ورزش اسب سواری و مسابقات چوگان توجه 
واسکرم  ژیمناستیک  باشگاه  دومین  می شد.  خاصی 
توسط میر مهدی ورزنده و سومین باشگاه اجماعیون 

1306 تأسیس شد. 

فرهنگ  نمود.  مشاهده  می توان  باستانی  ورزش  این 
حاکم بر زورخانه ها، امام علی)ع( را سمبل و اسوه تمام 
تختی ها  و  ولی ها  پوریای  آن  در  و  می داند  پهلوانان 

به عنوان اسطوره و نماد، تربیت شده است.
باستانی  ورزش های  به  محدود  ورزشی  اسطوره های 
که  هستند  قهرمانانی  هم  امروزه  بلکه  نمی شود، 

آیا در هر کشوری، هر فرد ورزشکاری به عنوان اسطوره ورزشی آن کشور به حساب می آید؟
به نظر شما اسطوره های ورزشی چه خصوصیاتی دارند؟

پرسش

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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با  مقابله  حتی  و  پشتکار  تالش،  سمبل  می توانند 
این  از  نمونه هایی  باشند.  جسمانی  محدودیت های 
اسطوره های ورزشی عصر جدید جهان پهلوان تختی 
در رشته کشتی، زهرا نعمتی قهرمان معلول راه یافته 

شکل 1٧ـ محل قدیمی المپیاد )المپس(

به المپیک و پاراالمپیک و افرادی که عناوینی نظیر 
قهرمان  و  فوتسال  و  فوتبال  در  جهان  گل  آقای 
سنگین وزن جهان در وزنه برداری را کسب کرده اند، 

می توان نام برد.

تحقیق در  از  ورزشی( پس  )اسطوره های  قهرمانان  توانمندی های  و  ارزش های ذکر شده  به  توجه  با 
ورزش ایران و جهان یک نمونه زن یا مرد ورزشکار را به عنوان اسطوره با ذکر دالیل به کالس معرفی 

نمایید. 

6  ـ 1ـ نهضت المپیک

فعالیت 
کالسی

آیا تا به حال واژه های سیتیوس، آلتیوس، فوریتوس را شنیده اید؟ پرسش

 نهضت المپیک چیست؟ 
کوه  کنار  در  که  است  محلی  نام  المپیاد  یا  المپیا 
معبد  و  یونان  کوه های  بلندترین  از  که  »اولمپس« 
یونانیان بوده، واقع شده است. زمان بین دو جشن )دو 
المپیاد می نامیدند که این مدت چهار  دورۀ بازی( را 
سال بود. مسابقات ورزشی به واسطۀ هم جوار بودن با 

نام گرفت.  المپیا  به مرور زمان  )المپس(،  این کوه ها 
میالد  از  در 1170 پس  المپیک  ساله  دوره 4  اولین 
اسب سواری  پنج گانه،  بوکس،  کشتی،  رشته های  در 
و دو ماراتن انجام شد، در سال 1894 پیردوکوبرتن، 
یک معلم فرانسوی و عده ای دیگر، کمیته بین المللی 
المپیک را در لورین پاریس بنیان گذاری کردند و دور 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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دو     و   میدانی،  رشته   9 در  المپیک  بازی های  جدید 
دوچرخه سواری، شمشیربازی، ژیمناستیک، تیراندازی، 
شنا، تنیس، وزنه برداری و کشتی در 1896 آتن برگزار 
ایجاد یک نظام ورزشی  گردید. آنها معتقد بودند که 
کاماًل رقابت آمیز جوانان را به صلح و دوستی تشویق 

می نماید.
پیردوکوبرتن معتقد بود که کمال جویی مشترک همه 
انسان ها می تواند نهضتی جهانی به وجود آورد که در 
نظر  به  باشد.  مؤثر  بین المللی  مسائل  حل صلح آمیز 
المپیک تنها یک رویداد ورزشی نیست  او بازی های 
بلکه می تواند کانون اصلی یک نهضت بزرگ اجتماعی 
باشد که از طریق بازی و فعالیت های ورزشی تکامل 

انسانی را تقویت کند.

شکل 18ـ پیردوکوبرتن

 گردهم آوردن ورزشکاران جهان در یک فستیوال 
بزرگ چهارساله ورزشی 

 شعار المپیک 
و  باالتر  )سریع تر،  فوریتوس«  آلتیوس،  »سیتیوس، 

قوی تر( بیانگر آمال نهضت المپیک است.

 نماد المپیک 
فقط شامل حلقه ها است اعم از اینکه دارای رنگ واحد 
المپیک  نماد  و  پرچم  باشد.  مختلف  رنگ های  یا  و 
مظهر اتحاد پنج قاره و تجمع قهرمانان سراسر نقاط 
جهان در بازی های المپیک است و طی آن بر طبق 
آرمان بارون کوبرتن با رعایت اصل دوستی به مسابقه 

برابر و صادقانه می پردازند. 

Olympic Torch ـ1

 اهداف المپیک 
پیردوکوبرتن بازی های المپیک مدرن را تحت چهار 

عنوان در منشور المپیک مطرح کرده است. 
 ترویج و توسعه آن دسته از ویژگی های اخالقی و 

جسمانی که اساس کار ورزش است.
 تعلیم و تربیت جوانان از طریق ورزش به منظور ایجاد 
تفاهم بیشتر بین آنها و کمک به ساختن دنیایی بهتر.

 انتشار و ترویج اصول المپیک در سرتاسر جهان و 
ایجاد خیرخواهی جهانی 

شکل 19ـ نماد المپیک

 مشعل المپیک1 
المپیک، مشعل  بازی های  برگزاری  از  قبل  ماه  چند 
باستانی  جایگاه  در  خورشید  اشعه  توسط  المپیک 
المپیک در یونان روشن می شود. سپس مشعل توسط 
قهرمانان ملی یونان و کشورهای مختلف در یک مسیر 
گاه بسیار طوالنی از یونان به کشوری که قرار است 

بازی ها در آن برگزار شود حمل می شود. 
رهبران،  توسط  مشعل  این  قهرمانان  عالوه بر  گاهی 
حمل  نیز  عادی  مردم  حتی  و  مشهور  بازیگران 
می شود. به طور مثال در طول برگزاری بازی ها گاهی 
این مشعل از راه های غیر عادی نیز حمل شده است: 
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بازی های مونترال در سال 1976، حمل در زیر آب بدون خاموش  برای  الکترونیکی توسط ماهواره  انتقال 
شدن برای بازی های سیدنی 2000. در بازی های آتن 2004 و پکن 2008 این مشعل از چندین قاره عبور 

کرده است.

شکل ٢0ـ مشعل المپیک

 در گروه های خود با استفاده از منابع موجود مدرسه ای و شخصی پاسخ سؤاالت زیر را پیدا کنید.
 در حال حاضر چند کشور عضو کمیته بین المللی المپیک می باشند؟

 عالمت اختصاری کمیته بین المللی المپیک چیست؟
اولین سال  از  المپیک شرکت داشته است؟ تحقیق کنید  بازی های  از   ایران تاکنون در چند دوره 

شرکت ایران در المپیک چند نفر و در چه رشته هایی شرکت کرده اند؟
 مقام هایی که ایران تاکنون در بازی های المپیک داشت در چه رشته هایی بوده و چه مقامی را کسب 

کرده است؟

 حلقه های المپیک هر کدام نشان چیست؟
 نماد پنج کشور را که در سال های مختلف المپیک در آن کشورها برگزار شده است، معرفی کنید. 

 نماد یک دوره مسابقات بین المللی را با رسم شکل توضیح دهید.

فعالیت 
کالسی

تحقیق 
کنید

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل اول: کلیات 

ارزشیابی
 

1 با توجه به تعریف بازی، ورزش و تربیت بدنی مشخص کنید کدام یک از فعالیت های زیر بازی، ورزش و 

تربیت بدنی نامیده می شود؟ چرا؟
الف( دو 100 متر سرعت

ب( دست رشته
ج( انجام بازی جوانمردانه در یک مسابقه فوتبال

هـ( در محوطه زمین هندبال دو تیم 6 نفره در مقابل هم قرار می گیرند و با دست رشته سعی می کنند به 
دروازه حریف نزدیک شده و زمانی که به دروازه آنان نزدیک می شوند  با پاس و پلویی به یار خودی، او سعی 

می کند با ضربه سر به دروازه حریف گل بزند.
٢ فلسفه تربیت بدنی از دیدگاه اسالم )ابوعلی سینا( را بیان کنید.

٣ آیا ورزشکاران جوانمرد  از نظر چهره ظاهری با سایرین تفاوت دارند؟ پاسخ خود را با دلیل ارائه نمایید.

٤ چگونه می توانید یک جوانمرد را از رفتارش تشخیص دهید؟

٥ هر یک از اهداف تربیت بدنی چه موضوعاتی را تفسیر می کنند؟

٦ علل و عوامل ایجاد اماکن ورزشی در آتن، رم، جوامع اسالمی و ایران را تعیین کنید.

٧ به نظر شما چرا همه ساله یاد و نام تختی را گرامی می داریم؟

8 اهداف المپیک و راه های رسیدن به آن را تحلیل نمایید.

9 چرا در آیین جوانمردی باید به رقیب احترام گذاشت؟

10 چرا عیاران و جوانمردان بر درستکاری ورزشکاران اصرار داشتند؟

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل اول: کلیات 

فصل 2

مبانی علمی تربیت بدنی

شایستگی های فصل
1 توانایی به کارگیری اصول ایمنی در اجرای فعالیت های قهرمانی

٢ توانایی به کارگیری بهداشت فردی و اجتماعی در اجرای فعالیت های ورزشی

٣ توانایی پیشگیری از آسیب های ورزشی

٤ توانایی تشخیص استخوان ها و مفاصل درگیر در اجرای فعالیت های ورزشی

٥ توانایی تشخیص عضالت درگیر در اجرای فعالیت های ورزشی

٦ به کارگیری مناسب کمک های اولیه در اجرای فعالیت های ورزشی

٧ توانایی به کارگیری نمونه هایی از حقوق ورزشی متناسب با هر رشته ورزشی

٨ توانایی تشخیص توانمندی های روانی خود.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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1  ـ 2ـ مبانی علمی تربیت بدنی

پاسخ به این سؤاالت بسیار ساده است. تربیت بدنی 
و ورزش در جهان به عنوان یک »علم چند بعدی1« 
شناخته می شود. علت نیاز به علوم مختلف آن است 
که انسان به عنوان یک موجود چند بُعدی برای رسیدن 
به باالترین نقطه توانایی های جسمانی و روانی خود 
یا به عبارتی رکوردهای بهتر ورزشی نیاز به دانش در 

و...(  فیزیولوژی  آناتومی،  )علوم  حیطه های جسمانی 
آن  به تبع  و   )... و  ورزش  )روانشناسی  روانی  حیطه 
آشنایی با اصول ایمنی و آسیب های ورزشی و از همه 
حقوق  قالب  در  ورزشکاران  حقوق  از  آگاهی  مهم تر 
ورزشی و در نهایت علم اقتصاد و چگونگی تأثیر آن 

در ورزش )بازاریابی( دارد. 

  Anatomy ـ٢     Multi Dimension ـ 1

3- W. Harway     4 ـ H. Gray 

2ـ2ـ  آناتومی

علم آناتومی2 )کالبد شناسی( به این سؤال ها جواب 
می دهد.

کاربردهای  دارای  مختلف  علوم  در  آناتومی  امروزه 
فراوانی است. در تربیت بدنی و ورزش نیز که هدف 
می باشد  انسان  توانایی های  رساندن  اوج  به  آن 
شناخت اجزای تشکیل دهنده بدن از اهم موارد است 
از قبیل آشنایی با سلول و بافت استخوان ها، عضالت 

و دستگاه های مختلف بدن.
می توان علم آناتومی را پیش نیازی دانست که بیش از 
همه و از جنبه های مختلف با ورزش و فعالیت های بدنی 
درگیر است. علم آناتومی از قدمت زیادی برخوردار است 

و باید آن را به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین 
علوم مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی معرفی کرد.

اولین فردی که علم آناتومی را متحول کرد لئوناردو 
کرده  زیادی  بسیار  تغییرات  تاکنون  و  بود  داوینچی 
زمینه  در  فوق العاده اش  استعداد  به  نظر  وی  است. 

نقاشی، اقدام به »ترسیم اجزای بدن« نمود.
دو دانشمند انگلیسی به نام ویلیام هاروی3 با کشف 
دستگاه گردش خون و هنری گری4 در زمینه آناتومی 
و تشریح بدن انسان کتاب آناتومی )توصیفیـ  جراحی( 

را به رشته تحریر درآورد.
همانند  پیشرفته ای  تکنیک های  توسعه  و  ایجاد 

 آیا تا به حال به این فکر کرده اید که تربیت بدنی به چه علوم پایه ای وابسته است و از چه علومی 
تشکیل شده است؟

 آیا تا به حال فکر کرده اید که تربیت بدنی و ورزش بر پایه چه علومی استوار است؟ آیا برای ورزش کردن 
اصوالً نیازی به مطالعه حیطه های مختلف علمی هست؟

 ساختمان هر موجود زنده یا غیر زنده از اجزایی تشکیل شده است. به نظر شما بدن انسان از چه 
اجزایی تشکیل شده است؟ 

 کوچک ترین جز بدن چه نام دارد؟

پرسش

پرسش

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل دوم: مبانی علمی تربیت بدنی

شکل 1ـ لئوناردو داوینچی

سونوگرافی، نقشۀ رایانه ای و اندوسکوپی تحول آغازین 
قدرت  که  الکترونیکی  میکروسکوپ های  با  امروز  و 
رادیولوژی  و  است  بیشتر  بار  هزارها  آن  بزرگ نمایی 
)اشعه ایکس( و توموگرافی با کمک رایانه )سی تی اسکن( 

موجب تحول گسترده ای در علم آناتومی شد. 

 سلول و بافت 

شکل ٢ـ ساختمان سلول

پرزها

دانه های 
گلیکوژن

شبکه 
اندوپالسمیک

غشای 
هسته

میتوکندری

دستگاه 
گلژی

هستک

دانه های 
ریبوزوم

غشای 
سیتوپالسمی

سانتریول ها

لیزوزوم

آیا می دانید کوچک ترین واحد ساختمانی بدن موجود زنده که قادر به انجام کلیۀ اعمال حیاتی است، 
سلول نام دارد؟

پرسش

 10 حدود  در  محیطی  است  ممکن   
و  باشد  داشته  اینچ   1

2500 یا  میکرومتر 
حتی تقریباً بزرگ ترین سلول بدن )تخم( 
دارای جثه ای به اندازه نقطه حرفی از این 
کتاب است و شناسایی ساختمان سلول با 
قابل  الکترونیکی  میکروسکوپ های  انواع 

مشاهده است.
دلیل  این  به  ورزش  در  سلول  شناخت 
ورزش  انرژی  تأمین  پایه  که  دارد  اهمیت 
درون  که  است  فعالیتی  نوع  هر  و  کردن 
ورزشی  قهرمانان  می شود.  انجام  سلول 
دارای سلول های سالم و فعال تری نسبت 

به افراد عادی می باشند.
غشا،  نام  به  اصلی  بخش  سه  از  سلول 

سیتوپالسم و هسته تشکیل شده است.
آیا می توانید ساختمان یک سلول را که از 
تهیه شده  نوری  طریق میکروسکوپ های 

است را ترسیم نمایید.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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بافت 
بافت عبارت است از تجمع سلول های یکسانی که همه 
مختلفی  انواع  دارای  و  می کنند  دنبال  را  وظیفه  یک 

می باشد:
1 بافت پوششی، مانند بافت پوست بدن

٢ بافت پیوندی، مانند بافت  غضروفی و استخوانی

شکل ٣ـ ساختمان سلول

شکل ٤ـ تنوع ساختار اسکلت

 استخوان شناسی 
است،  اصلی حرکت  عامل  عضله 
اما عضالت بدون وجود داربستی 
قوی نمی توانند حرکت کنند. این 
ساختار  انسان،  بدن  در  داربست 
این  می شود.  نامیده  اسکلتی 
استخوان   200 حدود  از  ساختار 
مختلف  اندازه های  و  اشکال  با 

تشکیل شده است.

ران، عضله  مانند عضله چهار سر  بافت عضالنی،   ٣

شکم و ...
٤ بافت عصبی، مانند بافت سلول های عصبی

پیوست زیر ارتباط سلول را با بدن انسان ترسیم می کند.
سلول ← بافت ← عضو یا اندام ← دستگاه ← بدن 

انسان

هـ(بافت پوششی مژک دار
)دیواره نای را می پوشاند.(

ب( بافت پوششی مکعبی 
یک الیه ای

)لوله های نفرون را 
می پوشاند(

ج( بافت پوششی استوانه ای 
یک الیه ای

)سطح درونی روده را 
می پوشاند(

الف(بافت پوششی  
سنگ فرشی یک الیه ای

)اتاقک های هوایی 
شش ها را می پوشاند(

د( بافت پوششی 
سنگ فرشی چند الیه ای

)دیواره مری را 
می پوشاند(

بافت زیرین

غشای 
پایه

سطح سلول های پوششی

هسته های سلول

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل دوم: مبانی علمی تربیت بدنی

شکل ٦ ـ استخوان های کوتاه شکل ٥  ـ استخوان های بلند 

شکل 8  ـ استخوان های نامنظم شکل ٧ـ استخوان های پهن 

مانند  اسکلتی متنوعی می باشند  افراد دارای ساختار 
درشت اندام، ریز اندام، باالتنه بلند، باالتنه کوتاه و ... و هر 
کدام برای رشته های مختلف ورزشی مناسب خواهند 
بود. بنابراین شباهت این ساختار و استخوان های بدن 

یکی از مهم ترین حیطه های مطالعات ورزشی است. 

انواع استخوان 
انواع  به  ظاهری  لحاظ شکل  به  بدن  استخوان بندی 

زیر تقسیم می شوند:
استخوان بندی های بلند: عمدتاً دارای یک استخوان 

طویل و دو انتهای قطورتر از تنه هستند. در حد فاصل 
هر یک از دو انتها و تنه استخوان بلند غضروف رشد 

قرار دارد که عامل رشد طولی استخوان است.
در  استخوان ها  از  گروه  این  کوتاه:  استخوان های 

ابعاد متفاوت نیستند و تنۀ بلندی ندارند.
استخوان های پهن: بدون تنه و انتها هستند و سطح 

آنها نسبتاً پهن است.
استخوان های نامنظم: این استخوان ها دارای شکل 
خاصی نیستند و هر بخش از آنها را می توان به یک 

شکل دید.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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با استفاده از یک موالژ1 اسکلت بدن انسان، نمونه هر یک از انواع استخوان های بدن را برای هم کالسی های 
خود به نمایش بگذارید.

پس از تحقیق در شکل بدنی قهرمانان رشته های مختلف، پنج رشته ورزشی را با نوع ساختار مناسب، 
مثال بزنید.

1 ـ موالژ Moulage Skelet موالژ اسکلت )قالب استفاده از اعضای بدن را نشان می دهد(
٢- Muscles   

عضالت٢

شکل 9ـ انواع عضالت 

عضالت اسکلتی 600 عضله می باشند که از تارهای 
مختلفی تشکیل شده اند. 

تارهای عضالنی سه نوع هستند:
 کند انقباض مقاوم به خستگی
 تند انقباض مقاوم به خستگی

فعالیت 
کالسی

 تند انقباض خستگی پذیر
عضالت اسکلتی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کنندۀ 
نوع فعالیت های ورزشی هستند. تقویت عضالت با انواع 
فعالیت های ورزشی نظیر تمرینات با وزنه می تواند موجب 
ارتقای توانایی های جسمانی ورزشکاران شود. افرادی که 

هیچ فکر کرده اید اگر عضله نداشتید چه اتفاقی می افتاد؟ 
آیا می دانید عضالت قوی با عضالت ضعیف در عملکرد روزانه ما چه تأثیری دارد؟

پرسش

عضالت: عضالت اندام هایی انقباضی هستند که موجب 
حرکات مختلف بدن می شوند و به سه دسته کلی تقسیم 

می شوند:
 عضله قلب: غیر ارادی

و  عروق  دیواره  عضالت  مانند  صاف:  عضالت   

دستگاه گوارش، غیر ارادی
 عضالت اسکلتی: این عضالت که از نوع عضالت 
ارادی می باشند بر روی استخوان ها کشیده شده اند و 

عامل حرکت و جابه جایی انسان می باشند. 

عضله قلبی

عضله اسکلتی )مختلط(

یک واحد عضالنی صاف

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل دوم: مبانی علمی تربیت بدنی

دارای عضالت کند انقباض مقاوم به خستگی هستند، 
برای ورزش های استقامتی و افرادی که دارای  معموالً 
عضالت تند انقباض مقاوم به خستگی هستند، معموالً 
برای ورزش های استقامتیـ  سرعتی مناسب تر می باشند 

و افراد دارای عضالت تند انقباض خستگی پذیر، معموالً 
برای ورزش های سرعتی مناسب هستند.

بنابراین شناخت کافی از عضالت اسکلتی در ورزش 
از اهم موارد است. 

با هم گروه های ورزشی خود چند مثال از ورزش های استقامتی سرعتی، استقامتی و سرعتی با تشخیص 
نوع تارهای عضالت مربوط به آنها را به کالس ارائه دهید. 

انقباض 
روبه رو  انقباض  نوع  دو  با  ورزشی  فعالیت های  در 

هستید.
درون گرا  می باشد  نوع  دو  ایزوتونیک:  انقباض 
اکانستریک که طول عضله کوتاه می شود )شکل ب( 
می شود  بلند  عضله  طول  که  داکنستریک  برون گرا 

)شکل الف(.
عضله  طول  انقباض  این  در  ایزومتریک:  انقباض 
تغییر نمی کند، اما تمام اتفاقات مربوط به انقباض در 

آن وجود دارد )شکل الف(.

شکل 10

شکل 11ـ انواع مفاصل

فعالیت 
کالسی

مفصل به چه می گویند؟ 
آیا مفاصل بدن خود را می شناسید؟

پرسش

بدون حرکت

درونگرا

برونگرا

)الف(

)ب(

 مفاصل 

استخوان  چند  یا  دو  اتصال  محل  مفصل:  تعریف 
مفصل نامیده می شود.

است  الزم  بدن  اندام های  حرکت  سهولت  برای 
قسمت های مختلف آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
برقرار می شود.  به وسیلۀ مفصل متحرک  ارتباط  این 
شنا،  ژیمناستیک،  مانند  مختلف،  ورزش های  در 
در  مهمی  بسیار  نقش  مفاصل،  حرکت   ... و  والیبال 

اجرای تکنیک های ورزشی دارند. 
انواع مفصل 

مفاصل غیر متحرک ـ مفاصل نیمه متحرک )مفاصل 
غضروفی( ـ مفاصل متحرک.

انقباض ایزوتونیک

اکسنتریک

کانسنتریک

انقباض ایزومتریک

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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با استفاده از موالژ تفاوت مفصل های ذکر شده را به هم کالسی های خود نشان دهید.
آیا می توانید نقش مفاصل را در یک تکنیک رشته ورزشی مشخص بیان کنید؟

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

هسته

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

 انتهای سیناپسی

شکل 1٢ـ ساختمان نرون

3ـ 2ـ  فیزیولوژی1 

با  آشنایی  بدنی  تربیت  رشته  نیازمندی های  از  یکی 
عملکرد دستگاه های مختلف بدن و آگاهی از عملکرد 
و  قلب  و  به ویژه عمل عضالت، دستگاه عصبی  آنها، 
حرکت  در  اعضا  این  کاربرد  است.  خونی  رگ های 
انسان به هنگام فعالیت ورزشی بسیار زیاد و تأثیرگذار 
است. از این رو آگاهی از عمل این دستگاه ها در بدن و 

نقش و ارتباط هر یک با دیگری اهمیت دارد.
به معنی  فرانسوی  واژه ای است  تعریف فیزیولوژی: 
دانش مربوط به نقش ویژه اعضا و قسمت های مختلف 
بدن موجودات زنده. در فیزیولوژی سعی بر این است 
و  پیدایش  سبب  که  شیمیایی  و  فیزیکی  عوامل  تا 
توسعه زندگی است شناخته شوند و به طور کلی هدف 

آن مطالعه چگونگی شیوه کار بدن است.
فیزیولوژی ورزش، اثر فعالیت ها و تمرینات ورزشی 

بر روی عملکرد دستگاه های مختلف بدن است. 

 فیزیولوژی بافت عصبی 
نرون گویند. دستگاه عصبی  را یک  بافت عصبی  هر 
نرون  هر  است.  شده  تشکیل  نرون  زیادی  تعداد  از 
می تواند اطالعات را از نرون دیگر یا از محیط دریافت 

و به یاخته بعدی منتقل نماید. 
دستگاه عصبی به دو بخش مرکزی و محیطی تقسیم 

می شود.
مخ،  نیمکـره هـای  شامـل  مـرکزی:  بخـش  الف( 

Physiology ـ 1

نخاع، بصل النخاع،  پل مغزی، مخچه، مغز میانی
ارتباط  ب( بخش محیطی: شامل اعصابی است که 
بین بخش مرکزی با سایر قسمت های بدن را برقرار 

می کند. 

فعالیت 
گروهی

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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4  ـ 2ـ دستگاه گردش خون )قلب و رگ ها(

عادی،  افراد  به  نسبت  قهرمانان  امتیازات  از  یکی 
کارکرد قلب و رگ های خونی آنهاست. )شکل 12( 

در  که  است  مخروطی شکل  عضالنی  پمپ  یک  قلب 
طرف چپ سینه، بین دو شش، روی دیافراگم قرار دارد. 

اندازه قلب هر کس به اندازۀ بدن او متفاوت است و 
سانتی متر   14 دارای  متوسط  به طور  بالغ  قلب  یک 
 300 حدود  در  وزنی  با  عرض  سانتی متر   9 و  طول 

گرم است. )شکل 13(

شکل 1٤ـ نمای قدامی قلب انسان شکل 1٣ـ مقایسه قلب سالم و قلب مریض

آئورتآئورت

بطن چپ 
سالم

دهلیز 
راست

دهلیز چپ

قلب سالم قلب مبتال به گشادشدگی

بطن راست 
گشاد شده

دهلیز چپ 
گشاد شده

بطن چپ 
دیواره نازکگشاد شده

بطن راست

بین قلب خود و پمپ آب چه تشابهی می بینید؟
آیا ساختار قلب را می شناسید؟

آیا می دانید که این پمپ حیاتی بدن چه نقش با ارزشی در اجرای فعالیت های ورزشی بر عهده دارد؟

پرسش

حفره ها و دریچه های قلب 
یا حفره تقسیم شده  به چهار قسمت  از داخل  قلب 
است؛ دو حفره در سمت راست و دو حفره در سمت 
چپ. حفره های فوقانی را دهلیز و حفره های تحتانی 
را بطن می نامند. حفره های تحتانی یا بطن ها وظیفه 
عهده  به  سرخرگ ها  داخل  به  را  خون  کردن  خارج 
دارند. بین دو حفره در سمت راست و دو حفره در 
سمت چپ دیواره ای قرار دارد که سمت چپ قلب را 

از سمت راست آن جدا می کند.
بین دو حفرۀ فوقانی و دو حفرۀ تحتانی از طریق دو 
سوراخ ارتباط برقرار است که توسط دو دریچۀ 2 لتی1 
راست  در سمت  لتی2   3 و  در سمت چپ  )میترال( 

دریچه ها کنترل می شود.
در قسمت بطن ها همچنین دو دریچۀ دیگر به نام های 
بطن  در  ششی  سرخرگ  ابتدای  در  ششی3  دریچۀ 
راست و دریچۀ آئورت4 در ابتدای سرخرگ آئورت در 

دهلیز راست 
گشاد شده

Tricuspid ـBicuspid           2 ـ1

Aortic Valve ـPulmonary Valve          4 ـ3

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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بطن چپ وجود دارد )شکل 14(.

آئورت
 سرخرگ ششی چپ

دهلیز چپ
دریچۀ ٢ لتی

بطن چپ

سیاهرگ اجوف فوقانی

دریچۀ ششی )دریچۀ سینی(

سرخرگ ششی راست

 شعب سیاهرگ های 
ششی راست

دهلیز راست

 دریچۀ ٣ لتی
بطن راست

سیاهرگ اجوف تحتانی

ـ  1  Arteries    2  ـ  Veins    3  ـ   Capillaries 

شکل 1٥ـ برش عضله قلب، بطن ها، دهلیزها و رگ های خونی

رگ های خونی
رگ ها،  و  قلب  دستگاه  از  اندام هایی  خونی  رگ های 
را  خون  که  هستند  مداربسته،  لوله های  از  متشکل 
باز  قلب  به  مجدداً  و  می رسانند  سلول ها  به  قلب  از 

می گردانند. این رگ ها شامل سرخرگ ها1، سیاهرگ ها2 
و مویرگ ها3 هستند. مویرگ ها محل تبادل مواد بین 

خون و سلول های بدن  هستند )شکل 15(.

سیاهرگ

سیاهرگ 
کوچک

مویرگ

سرخرگ

سرخرگ کوچک

شکل 1٦ـ شعب میکروسکوپی سرخرگی، دوراهی سرخرگی سیاهرگی را نشان می دهد.

 جریان خون
 جریان خون

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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حلق

 اپی گلوت

مری

سینوس قدامی

حفرۀ بینی

حفرۀ دهان

حنجره

 نای

نایژک

 اندام های دستگاه تنفس 
دستگاه تنفسی شامل تعدادی از مسیرهای 
هوای  تصفیۀ  ضمن  که  است  تنفسی 
به  نهایتاً  و  ریه ها  درون  به  را  آن  ورودی، 
گازها  تبادل  محل  که  هوایی  کیسه های 
تبادل  فرایند  تمام  می کند.  هدایت  است 
گازها بین اتمسفر و سلول های بدن تنفس 

نامیده می شود.
دفع  و  اکسیژن  تأمین  اینکه  به  توجه  با 
بازدم  و  دم  عمل  در  دی اکسید کربن 
بیشتری  عمق  و  سرعت  با  ورزشکاران 
اندام های  شناخت  بنابراین  می شود  انجام 
یکی  آنها  عملکرد  بهبود  و  تنفس  دستگاه 
موفقیت های  در  تأثیرگذار  زمینه های  از 

ورزشی است.

شکل 1٧ـ اندام های دستگاه تنفسی   

 نایچه

شش راست شش چپ

به نظر شما آیا در ورزش عالوه بر جسم باید به روان فرد نیز توجه نمود؟ چرا؟
از علم روانشناسی چه می دانید؟

پرسش

از  و  ذاتی  انسان،  در  کنجکاوی  و  شناخت  به  میل 
دیگر موجودات زنده بسیار قوی تر است. انسان، عالقۀ 
نیازهای  و  توانمندی ها  از  آگاهی  داشتن  به  زیادی 
بدنی و روانی خود و دیگر هم نوعان دارد تا بر اساس 
این آگاهی ها، دارای زندگی شاداب و موّفق تری باشد. 
به تعبیر دیگر، انسان عالقه مند است که بداند کدام 
رفتار او در ارتباط با دیگران پسندیده تر است و چگونه 

مؤثرتر  دیگران  با  رابطۀ  در  رفتارش  تا  کند  برخورد 
باشد؟ او می خواهد بداند که در موقعیت های خاص 
از دیگران چه انتظاراتی باید داشته باشد؟ زیرا عمل 
او  و رفتار دیگران در چگونگی زندگی و خوشبختی 
اثر دارد. میل به درک این آگاهی ها را، که از کودکی 
می نامند.  روانشناسی1،  دارد،  ادامه  عمر  پایان  تا 
و  دارد  انسان شناسی  با  زیادی  ارتباط  روانشناسی، 

       Psychology ـ 1

5  ـ 2ـ روانشناسی ورزشی 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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چگونگی  به  مربوط  دانش  علم،  این  خالصه،  به طور 
رفتار موجودات زنده و به خصوص انسان است.

در واقع رفتار که دارای جنبه کّمی و کیفی است به 

هر نوع عمل، کردار و یا اندیشه ای گفته می شود که از 
موجود زنده سر می زند و روانشناسی در پی شناخت 

آن است.

یک فیلم از یک تکنیک روان شناختی ورزشی )مانند آرام سازی و...( از منابع موجود در بازار و مدرسه تهیه 
و برای هم کالسی های خود به نمایش بگذارید و پس از مشاهده، آن را در گروه های خود اجرا نمایید.

  World Health Organization (W.H.O) ـ Wellness     2 ـ 1

چند نوع رفتار را به تفکیک کّمی و کیفی در چند نمونه موجود زنده )گیاهان، جانوران و انسان( نام ببرید.
به نظر شما رفتار فقط مختص عمل و کردار در زندگی روزمره است؟

پرسش

فعالیت های ورزشی هم یک نوع عمل و کردار است که 
در فضاهای ورزشی و تحت مقررات خاصی انجام می شود 
بنابراین می توان گفت که نیاز است که به بررسی رفتار 

ورزشی در قالب علم روانشناسی ورزشی پرداخت.
تعریف روانشناسی ورزشی: علم مطالعه رفتار در 
ورزش و کاربرد اصول روان شناختی در موقعیت های 

ورزشی و افراد درگیر در ورزش می باشد.
کیفیت  توسعه  و  ارتقا  موجب  می توانند  اصول  این 
عملکرد ورزشی ورزشکاران شوند. با توجه به رفتارهای 
نیازمند  ورزشی  مختلف  موقعیت های  در  پیچیده 
تخصص خاص و حرفه ای در این زمینه ضروری به نظر 

ورزشی  روانشناسی  که  بدانیم  باید  بنابراین  می رسد. 
قادر است  عبارت است: فردی مجرب و حرفه ای که 
محرک های  به  که  را  مختلفی  روان شناختی  عوامل 
ورزشی و فعالیت مربی اثرگذار است، مشاهده، توصیف 

یا تفسیر نماید.
دارای  که  را  افرادی  می تواند  ورزشی  روانشناس 
حمایت  مورد  هستند  ورزش  در  رفتاری  مشکالت 
به  آنها  کمک  حرفه  این  تأکید  بیشترین  دهد.  قرار 
و  است  ورزشکاران  روان شناختی  مهارت های  توسعه 
توجه کمتری به سازگاری آنها با نیازهای غیر معمول 

رقابتی دارد.

فعالیت 
گروهی

تا چه اندازه اصول بهداشتی را رعایت می کنید؟
آیا رعایت این اصول برای سالم ماندن کافی است؟

پرسش

6   ـ 2ـ بهداشت و سالمت 

تعریف سالمتی1: در گذشته عدم وجود بیماری را 
تنها  سالمتی  امروزه  اما  می دانستند،  سالمتی  دلیل 
بسیار  موردی  بلکه  نمی شود،  تلقی  بیماری  فقدان 

گسترده تر را به خود اختصاص داده است.
معموالً شرایطی که فرد در اثر رعایت اصول بهداشتی 

تلقی  سالمتی  برساند،  حداقل  به  را  بیماری  امکان 
می شود و ترکیبی از بهداشت محیطی، ذهنی، انگیزشی، 
این  بر  می شود.  را شامل  روحی  و  اجتماعی  جسمی، 
از  جامعی  تعریف  جهانی2«  بهداشت  »سازمان  اساس 

سالمتی ارائه داده است:

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فعالیت های  بهداشتی در  نیازهای مختلف  از  ترکیبی  بزنید که  در گروه های کالسی خود مثال هایی 
روزمره باشد.

هر هنرجو ده اصول کلی بهداشت ورزشی تهیه کند و به کالس ارائه دهد.

در  که  وعواملی  شرایط  ایجاد  ورزشی:  بهداشت 
نتیجه آنها ورزشکاران بدون آسیب دیدگی و یا حداقل 
آسیب دیدگی ورزش کنند و پس از آن احساس ناراحتی 

نکنند را بهداشت ورزشی می گویند.
حفظ  برای  بهداشت  اصول  رعایت  از  نمونه هایی 

سالمت ورزشکار به شرح زیر می باشد:

 پوشاک ورزشی 
از لباس ورزشی نخی برای تبادل هوا و  1 استفاده 

افزایش مطلوب دمای بدن. 
در  به خصوص  تنگ  لباس  از  نکردن  استفاده   ٢

قسمت مفاصل.
ورزشی  فعالیت  انجام  از  بعد  لباس  ٣ شست و شوی 

برای جلوگیری از انتقال بیماری ها.
با قوس مناسب  از کفش ورزشی راحت  استفاده   ٤

در کف پا.

هوا،  تبادل  برای  نخی  جوراب های  از  استفاده   ٥

تعریق کمتر و عدم بروز قارچ نامناسب. 

 نکات ویژه 
کامل  تنفس  و  آسان  تعریق  برای  ورزشکار  بدن   1

پوست باید تمیز باشد.
٢ گرم کردن کامل بدن قبل از انجام فعالیت ورزشی 

و سرد کردن بدن پس از آن.
٣ عدم نوشیدن آب سرد بعد از تمرین یا مسابقه

٤ بالفاصله بعد از غذا نباید ورزش کرد.

تا بهبودی کامل حاصل نشده  ٥ در هنگام بیماری 

نباید فعالیت ورزشی انجام داد.
٦ در هنگام آسیب دیدگی به خصوص در ناحیه سر و 

ستون فقرات باید فعالیت را قطع کرد.
حالت  عالئم  وجود  صورت  در  ورزش  هنگام  در   ٧

تهوع و سرگیجه باید ورزش را قطع کرد.

فعالیت 
گروهی

فعالیت 
گروهی

به نظرشما وقتی بچه ها در خیابان مشغول بازی فوتبال هستند چه خطراتی آنان را تهدید می کند؟
چگونه می توان از این خطرات پیشگیری کرد؟

آیا می دانید رعایت اصولی که از خطرات پیشگیری کند یا اصول ایمنی چیست؟

آیا با اصول بهداشتی در فعالیت های ورزشی آشنا هستید. چند نمونه را مثال بزنید.

پرسش

پرسش

»یک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی ـ اجتماعی 
و به معنای نبود بیماری و ناتوانی نیست«

تنها  نه  که  بعدی  محیطی چند  به عنوان  نیز  ورزش 

جسم افراد بلکه روح و ذهن و روابط اجتماعی وی را 
درگیر می سازد نیازمند مداوم مراقبت های بهداشتی 

و در نتیجه حفظ سالمتی می باشد.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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تا چه اندازه با معنی کلمه حق آشنا هستید و چند نمونه آن را مثال بزنید.

آسیب دیدگی  از  که  است  اقداماتی  ایمنی1:  تعریف 
جانی و ضرر و زیان مادی پیشگیری می کند. در واقع 
با رعایت اصول ایمنی، شرایط یا موقعیت هایی ایجاد 
رساندن  حداقل  به  یا  حادثه  حذف  به  که  می شود 
عوارض آن منجر شود. در حال حاضر با پیشرفت هایی 
بارز  ایمنی  نقش  گرفته  زمینه ها صورت  تمام  در  که 

است شده 
و  به ورزش  زندگی می کنیم که عالقه  دورانی  ما در 
آمادگی جسمانی به حدی رسیده است که باید دانش 
ما درباره آسیب های ناشی از فعالیت های بدنی توسعه 

پیدا کند.
هرجا فعالیت شدید بدنی وجود داشته باشد احتمال 

1  در یک محیط ورزشی اصول ایمنی را به صورت فهرست وار ارائه دهید.

٢  اصول ایمنی کنار دریا را به صورت فهرست وار ارائه نمایید.

Safty ـ 1

بروز آسیب نیز وجود دارد. هدف از ایمنی در ورزش، 
آسیب های  بروز  میزان  که  است  پیشگیرانه ای  اقدام 
جزئی مانند کوفتگی ها، پیچ خوردگی ها و کشیدنی های 
جزئی عضالنی را کاهش دهیم و صدمات جدی تر را به 

کلی حذف کنیم. 
از آسیب های ورزشی در یک  اصول پیشگیری 

برنامه خوب ایمنی عبارت است از:
 حمایت پزشکی: حصول اطمینان از سالمت فرد 

قبل از انجام فعالیت ورزشی.
 رفتار ورزشکار: آشنایی ورزشکاران توسط مربی 
آسیب های  بروز  باعث  می تواند  که  فعالیت هایی  با 

ورزشی شود.

شعار ایمنی در ورزش

مواظب سالمت خود باش و از سالمت سایر ورزشکاران لذت ببر.

 آمادگی ورزشکاران: مربیان باید مطمئن باشند 
که قبل از انجام فعالیت های ورزشی از آمادگی مطلوب 

جسمی و روحی برخوردار هستند.

آشنایی با کمک های اولیه می تواند به ایمن تر کردن فضای ورزشی کمک شایانی نماید.

 محیط ایمن: مربیان و مجریان مسابقات باید قبل از 
تمرین و مسابقه مطمئن شوند که تمام اماکن و فضای 

ورزشی وسایل و تجهیزات ورزشی ایمن هستند.

پرسش

فعالیت 
گروهی

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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7  ـ 2ـ حقوق ورزشی 

 مسئولیت های حقوقی ناشی از انجام فعالیت های 
ورزشی 

حوادث مختلفی که در ورزش اتفاق می افتد، می تواند 
وسایل،  و  تجهیزات  معایب  مدیران،  تخلفات  شامل 
اوباش گری های تماشاگران، درگیری های ورزشکاران با 

یکدیگر و داوران و... باشد.

حقوق جمع کلمه حق است به معنی عدل، واجب و 
اشخاصی  بر  که  می شود  گفته  مقرراتی  مجموعه  به 
که در یک جامعه زندگی می کنند، حکومت می کند.

این قاعده مستثنی نمی باشد و  از  جامعه ورزشی هم 
هستند  مناسبی  مقررات  نیازمند  عدالت  رعایت  برای 

8    ـ 2ـ تاریخچه حقوق ورزشی

تفکیک ناپذیر  ورزش  از  حادثه  اینکه  به  توجه  با 
را  ورزشی  حقوق  تولد  تاریخ  باید  بنابراین  می باشد. 
به عنوان  را  ورزش  انسان  که  دانست  مقطعی  همان 
خود  اجتماعی  زندگی  نهادهای  مهم ترین  از  یکی 
پذیرفته است. اما کمّ  و کیف آن در هر جامعه بستگی 

به سطح تمدن و فرهنگ دارد.

 اهداف حقوق ورزشی 
تخلفات  به  ورزشی منحصر  ارائه حقوق  در  ما  هدف 
ورزشی و جرایم آنها نیست بلکه افراد بتوانند با حقوق 

خود آشنا شوند:
1 افزایش آگاهی های جامعه ورزش از مسائل حقوقی.

وقوع  از  پیشگیری  در  ورزشی  حقوق  از  آگاهی   ٢

حوادث ورزشی.
٣ آگاهی از پیامدهای حقوقی تخلفات ورزشی. 

وقوع  از  بعد  و  قبل  تدابیر حقوقی  انواع  ٤ شناخت 

حوادث ورزشی.
مربیان،  مدیران،  اختیارات  و  وظایف  تشریح   ٥

معلمان، داوران، مجریان و ... از نظر حقوقی. 

به گروه های 5 نفره تقسیم شوید.
1ـ در کالس های عملی رشته شما حقوق ورزشی رعایت می شود؟

2ـ نمونه هایی از حقوق ورزشی در هنرستان خود و یا بیرون از آن را که نیاز به رعایت دارد، پیدا کنید )از 
طریق فیلم ، پوستر ، عکس به کالس ارائه دهید(

این  می توان  آیا  که  است  مطرح  سؤال  این  حال 
منجر  ورزشی  فعالیت های  جریان  در  که  را  تخلفات 
به بروز حادثه ای می شود، جرم شناخت و متخلف را 

مجازات کرد؟
پاسخ این پرسش را باید در ماده 59 قانون مجازات 

اسالمی جست و جو کرد. 

تحقیق 
کنید

که بر رفتار کلیه ورزشکاران، مربیان، داوران، معلمان، 
لوازم  تولیدکنندگان  و  مسابقات  مجریان  تماشاگران، 
حوادث  حقوق  بررسی  به  و  می کند  نظارت  ورزشی 

ورزشی می پردازد.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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ارزشیابی

1 بافت های مختلف بدن را از نظر مکان قرار گرفتن در بدن مقایسه کنید.

٢ انواع استخوان ها را از نظر شکل ظاهری با ذکر نمونه برای هر یک مقایسه کنید.

٣ با توجه به نوع عملکرِد استخوان ها، عضالت و مفاصل، آنان را با یکدیگر مقایسه کنید.

٤ با ترسیم یک شکل ساده از قلب، محل ورود و خروج خون به آن را مشخص کنید.

٥ شکل واحد ساختمانی پیچیده ترین و سازمان یافته ترین دستگاه بدن انسان را ترسیم نمایید.

٦ در یک شکل ساده اندام های مختلف دستگاه تنفس را مشخص نمایید.

٧ پاسخگویی به کدام یک از نیازهای ورزشکاران در حوزۀ روانشناسی ورزشی می باشد.

8 خصوصیات مهم انتخاب لباس ورزشی مناسب از نظر بهداشت ورزشی را تعیین کنید.

9 مسئولیت های حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی را با نگاه عمیق تفسیر نمایید. 

قانون 59 مجازات اسالمی چیست و به صورت نمونه در مورد یک تخلف ورزشی تفسیر کنید. فعالیت 
کالسی

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل 3

کاربر د وسایل و تجهیزات ورزشی

شایستگی های فصل
1 توانایی به کارگیری تجهیزات ویژه هر رشته ورزشی

٢ توانایی به کارگیری دستگاه های بدن سازی و آمادگی جسمانی

٣ توانایی تشخیص استفاده از اماکن ورزشی سرپوشیده برای نوع رشته ورزشی

٤ توانایی تشخیص استفاده از اماکن ورزشی روباز برای نوع رشته ورزشی

٥ توانایی حفظ و نگهداری اماکن و فضاهای ورزشی

٦ توانایی حفظ و نگهداری تجهیزات ورزشی

٧ توانایی حفظ و نگهداری استانداردهای فضاها و اماکن ورزشی

٨ توانایی حفظ و نگهداری استانداردهای تجهیزات ورزشی

٩ توانایی تفکیک اماکن ورزشی از همدیگر از لحاظ نوع ورزش

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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1ـ 3ـ کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشی

 تعریف تجهیزات ورزشی 
تجهیزات ورزشی به اقالم دائمی و مصرفی که برای 
برگزاری و اجرای رشته های مختلف ورزشی مورد نیاز 

2ـ 3ـ نکات مهم در انتخاب وسایل و تجهیزات ورزشی 

استفاده  قابل  و  کاربردی  باید  تجهیزات  و  وسایل   
باشند. مواد سازنده آنها قابل تعمیر و ترمیم باشد. 

محافظتی،  تجهیزات  و  وسایل  مشخصه  اولین   
رعایت ایمنی شخص استفاده کننده است. 

 هنگام خرید وسایل و تجهیزات ورزشی به کیفیت 
آنها باید توجه کرد و مواد سازندۀ آنها باید دارای کیفیت 
عالی باشند و طرز کار آنها نیز به همین اندازه مهم است. 
در تهیه و خرید وسایل و تجهیزات در صورت ناآشنایی 
روی  از  موردنیاز  کاالهای  است  بهتر  کاال  کیفیت  به 

نشان های معتبر خریداری شود. 
و  تجهیزات  و  تأسیسات3  کیفیت  و  خصوصیات 
که  باشد  به گونه ای  باید  آن  اطراف  محیط  همچنین 
از ورزشکاران، مربیان، داوران و  اعم  استفاده کنندگان 
توانایی های  بتوانند  و  کنند  امنیت  احساس  کارکنان 

در هنرستان شما در رشته های شنا و دو میدانی در تهیه و انتخاب وسایل و تجهیزات موردنیاز، نکات 
ایمنی را که رعایت نموده اند به کالس ارائه دهید.

است گفته می شود.
برخی از این تجهیزات ورزشی مصرفی می باشند. مانند: 
از  برخی  و  ورزشی  رشته های  تورهای  و  توپ ها  انواع 

تأسیسات = installations ـ3               تجهیزات = Equipment ـ٢                      وسایل = Supplies ـ1

فعالیت 
کالسی

به نظر شما در انتخاب و تهیه وسایل1 و تجهیزات٢ ورزشی به چه نکات ایمنی باید توجه کرد؟ 

وسایل و تجهیزات ورزشی از چه جهاتی دارای اهمیت می باشند؟ 

پرسش

پرسش

3ـ 3ـ  تجهیزات و وسایل ورزشی 

خود را رشد و تکامل بخشند، از این رو در هنگام تهیه 
تجهیزات ورزشی رعایت نکات ایمنی زیر ضروری است. 
 وسایل و تجهیزات مطابق استانداردهای ورزشی و 

قوانین بین المللی ساخته و نصب شوند. 
و  تجهیز  ایمن  به صورت  تأسیسات  و  اماکن   

راه اندازی شوند. 
 تأسیسات و تجهیزات و وسایل مناسب برای مواقع 

اضطراری پیش بینی شوند. 
 وسایل و تجهیزات ورزشی با کیفیت مناسب و ایمن 

به کار گرفته شوند. 
 وسایل و تجهیزات براساس شرایط مناسب نگه داری 

شوند. 
اخذ  ورزشی،  وسایل  خرید  و  تهیه  از  قبل  بنابراین 

نظرات کارشناسی ضروری می باشد. 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد



37

فصل سوم: کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشی

بازی  بسکتبال  آن  در  که  را  چندمنظوره  ورزشی  سالن  یک  دائمی  و  مصرفی  تجهیزات  از  فهرستی 
می کنید، تهیه و در کالس به بحث بگذارید. 

فعالیت 
کالسی

تجهیزات ورزشی دائمی می باشند مانند: تخته بسکتبال، 
پایه های والیبال، دروازه فوتبال و فوتسال، انواع وزنه ها 

ـ تابلوی اعالن امتیازات و... 
برگزاری  برای  که  مصرفی  و  مکمل  اقالم  از  برخی 
وسایل  است  موردنیاز  ورزشی  برنامه های  منظم 
ورزشی نامند مانند: برگه امتیازات، حوله، گچ، مداد 

و لباس بازیکنان و داوران، سوت.
وسایل و تجهیزات ورزشی مکمل یکدیگر بوده 
و از لحاظ آموزش و یادگیری، ایمنی و بهداشت 

محیط ورزشی دارای اهمیت هستند. 
وسایل و تجهیزات ورزشی به سه دسته تقسیم می شوند. 

کفش  مانند  ورزشکاران:  تجهیزات  و  ابزار   1

پیراهن  ورزشی،  شلوار  یا  مخصوص، جوراب، شورت 
ورزشی، شمارۀ پیراهن 

مخصوص  توپ  مانند  بازی:  تجهیزات  و  ابزار   ٢

انواع  انواع راکت، تیر دروازه، تور،  هر رشتۀ ورزشی، 
پایه های تور، آنتن، تخته بسکتبال و ...

٣ ابزار و تجهیزات داوران: مانند لباس مخصوص 

سکه،  ساعت،  قرمز(،  و  )زرد  کارت  سوت،  داوران، 
دفترچه یادداشت، برگ منشی، شماره انداز، پرچم و  
ساعت برای کمک داوران، کرنومتر، برگ ثبت نتایج 

و ...

آیا تا به حال به دیدن یک مسابقه یا تمرین در یک مکان ورزشی رفته اید؟ 
ایمنی آن مکان را چگونه ارزیابی می کنید؟

پرسش

4ـ 3ـ  نحوۀ ایمن سازی فضا و وسایل بازی

 مراحل ایمن سازی فضاهای ورزشی 
و  امکانات  تأسیسات،  کامل  امنیت  و  ایمنی  تأمین 
ولی  است  وقت گیر  و  پیچیده  کاری  ورزشی،  وسایل 
کار  این  می توان  منطقی  و  صحیح  پیش بینی های  با 
باید تمام  را به خوبی اجرا کرد. طراحان و برنامه ریزان 
و  تا در طراحی ها  به کار گیرند  را  سعی و تالش خود 
احداث تأسیسات و اماکن، میزان خطرات و آسیب پذیری 
برسانند،  حداقل  به  را  تماشاگران  و  شرکت کنندگان 
طوری که در زمان اجرای فعالیت های ورزشی عوامل 

خطرزا ورزشکاران را تهدید ننماید. 
و  اماکن  حفاظتی  و  ایمنی  ضوابط  و  اصول  رعایت 
فضاهای ورزشی باید در دو بخش موردتوجه قرار گیرد: 
الف( بخش طراحی: در بخش طراحی، مواردی از قبیل 

سیستم های اصلی و فرعی، قفل و کلید، سیستم های 
مرکزی،  کنترل  سیستم های  رفت وآمد،  و  ترافیک 
تعداد خروجی های اضطراری، محل ورودی ها، سیستم 
برای  تأسیسات  از  قسمت هایی  تعیین  اصلی،  ارتباط 
استفاده های ویژه، نوع رخت کن، درهای اضطراری در 
هنگام آتش سوزی، پنجره ها و سیستم روشنایی داخل و 
خارج ساختمان، تأسیسات و ... باید مورد توجه طراحان 

و برنامه ریزان قرار گیرد. 
ب( بخش اجرا و بهره برداری: موارد مهمی که در این 
بخش موردنظر هستند عبارت اند از: رعایت فاصلۀ خطوط 
کناری زمین با دیوارها، پوشش دیوارها و ستون ها،  نور 
کافی، لغزنده نبودن کف سالن ها، از میان برداشتن موانع 
افراد، پیش بینی آب روهای  موجود برسر راه رفت وآمد 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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و  استخر  کانال های  و  دوش ها  قسمت  در  مناسب 
پیش بینی راه ویژه ای که بتوان در مواقع اضطراری برای 

نجات، از وسایل و لوازم کمکی به سرعت استفاده کرد.

 عوامل ایمنی در انتخاب محل 
اجرای  برای  مکانی  ایمنی  در  مهم  مسائل  از  یکی 
فضای  داشتن  و  ورزش  و  تربیت بدنی  فعالیت های 
وسیع و کافی است. فراهم بودن فضاهای وسیع باعث 
مناسب  فاصله های  با  ورزشی  زمین های  تا  می شود 
باعث  اندک  و  فضاهای محدود  از هم ساخته شوند. 
درصد  ترددها،  این  ازدیاد  و  می شود  بیشتری  تردد 

برخوردها را بیشتر می کند. 
و  آنها  ایجاد  اهداف  به  ورزشی  اماکن  و شکل  اندازه 
سلیقۀ برنامه ریزان بستگی دارد. مثاًل چنانچه هدف، 
کلی  نیاز  باشد،  ابتدایی  مدارس  برای  فضا  ساختن 
بازی های  برای  متنوع  فضاهای  داشتن  دانش آموزان 

آزاد و فعالیت های متعدد است. 
مدارس  برای  ورزشی  فضاهای  ساختن  هدف،  اگر 
راهنمایی و دبیرستان باشد، الزم است فضاها وسیع تر 
باشند. ضمن اینکه برای تماشاچیان نیز باید فضاهای 

ساختن  هدف،  چنانچه  و  گرفت  درنظر  محدودی 
فضاهای ورزشی برای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی 
و باشگاه ها و... باشد، فضاهای بسیار وسیع تری باید 
پیش بینی شود. از جمله برای کالس های تربیت بدنی 
و  کالس ها  اختصاصی،  ورزش های  و  عمومی 
فعالیت های فوق برنامه، مسابقات سطوح باالتر، محل 
رخت کن،  اتاق  تماشاچیان،  برای  وسیع  و  مناسب 

دوش ها، کالس های نظری، پارکینگ و ...
دارد  ضرورت  اولیه  برنامه ریزی  در  این،  بر  عالوه 
فضاهای  نگهداری  و  حفظ  برای  الزم  پیش بینی های 
ورزشی، به منظور ایمنی ورزشکاران، درنظر گرفته شود. 
انتخاب محل های کوچک و کم وسعت،  به طور کلی، 
به  نزدیک  شهری،  فاضالب های  به  نزدیک  ناصاف، 
مراکز غیربهداشتی  و دودزا،  پرسروصدا  کارخانه های 
آزمایشگاه های  غیراستاندارد(،  کشتارگاه های  )مثل 
از شهر، همجواری  بیابان های دور  اتمی و شیمیایی 
اتومبیل ها  تردد  محل  و  ترمینال  اتوبان،  راه آهن،  با 
انسانی  نیروهای  رفتن  هدر  بر  عالوه  می تواند،   ... و 
افتادن  اعتبارات و بودجه، باعث به خطر  متخصص و 

سالمتی ورزشکاران و مراجعه کنندگان شود. 

فعالیت 
کالسی

5   ـ 3ـ  ایمنی در فضاهای تربیت بدنی )اماکن سرپوشیده( 

با گروه همکالسی های خود بررسی کنید که هنرستان تربیت بدنی شما تا چه اندازه مراحل ایمن سازی 
را رعایت نموده است. 

طراح  که  می کند  ایجاب  قانونی  و  حقوقی  شرایط 
قبیل  از  طراحی،  از  خاصی  جنبه های  به  ساختمان، 
فرار اضطراری، کمک های اولیه و ایمن سازی مسیرهای 

دسترسی توجه داشته باشد. 

در ساختمان های ورزشی باید به موارد زیر توجه ویژه ای 
شود: 

انبار کردن وسایل و تجهیزات قابل اشتعال: انبار 
کردن تشک های ژیمناستیک، کشتی و سایر رشته های 

به نظر شما در ایمنی فضاهای سرپوشیده به چه نکاتی باید توجه نمود؟  پرسش
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ورزشی، خطراتی جدی را به دنبال دارند.  توصیه های 
الزم برای طراح انبار شامل یک حصار مقاوم یک ساعته، 
دودسنج سیم کشی شده به تابلوی فرمان کنترل و باز 
نشدن درهای انبار به مسیرهای فرار است. چالۀ ابر، که 
در سالن های ژیمناستیک و مهدکودک از آنها استفاده 

می شود، قابل اشتعال و خطرناک هستند )شکل 1(.
قبیل  از  دسترس،  غیرقابل  فضاهای  زباله:  انباشت 
قسمت هایی از زیر صندلی های تاشو، می تواند باعث 
باشد که  به گونه ای  زباله شود. اگر طرح  جمع شدن 
باشد،  مشکل  پنهان  و  مخفی  فضاهایی  کردن  تمیز 

احتمال انباشت زباله بیشتر می شود. 
در  فرار  راه های  طراحی  اصول  فرار:  مسیرهای 
ساختمان های ورزشی، مشابه اصول به کار گرفته شده 
در سایر ساختمان هاست و ساکنان ساختمان باید قادر 
انتقال سریع و آسان به جای  به دور شدن از آتش و 
امن باشند. عالمت گذاری واضح و فراهم کردن روشنایی 
مطلوب در مسیرهای فرار ضروری است. نگهداری اسباب 
و وسایل حجیم مثل میز پینگ پنگ، ترامپولین و ... در 

راهروها باعث مسدود شدن مسیرهای فرار می شود.
آژیر و سیستم ارتباطی: تخلیۀ منظم ساختمان های 
و  مناسب  اطالع رسانی  به  مواقع ضروری،  در  ورزشی 

به موقع بستگی دارد. دستگاه های نمایشگر، تلفن های 
داخلی و تلویزیون های مداربسته می توانند به تشخیص 

خطرات و تخلیه کمک کنند. 
سرویس های اضطراری: دسترسی آسان برای گروه 
آتش نشانی، پلیس و آمبوالنس ضروری است و از ابتدا 
باید مورد توجه طراح قرار گیرد. عالمت گذاری واضح 
مسیرهای دسترسی به ساختمان، به جابه جایی سریع 

سرویس های اضطراری کمک خواهد کرد. 
ایمنی آتش: هم قوانین و مقررات ساختمان سازی و هم 
پروانه ایمنی، رعایت شرایط خاصی را برای تأمین ایمنی 
ساخت  برای  که  می کند،   ایجاب  تأسیسات  و  اماکن 
سالن های ورزشی باید قوانین مذکور را مدنظر قرار داد. 

ایمنی آتش شامل کنترل توزیع آتش و دود، محافظت 
از ساختمان، راه های فرار، دسترسی به تودۀ آتش و 
فراهم ساختن ابزار الزم برای خاموش کردن آن است. 
آسیب های برخوردی و کمک های اولیه: رایج ترین 
اجرای  از  ناشی  ورزشی،  ساختمان های  در  آسیب ها 
افراد  فعالیت ها،  این  در  است.  ورزشی  فعالیت های 
دچار  وسایل  و  ابزار  با  تماس  نتیجۀ  در  است  ممکن 
آسیب )ضربه، برخورد، افتادن، پیچ خوردگی مفاصل و 

عضالت و...( شوند. 

شکل 1 ـ چالۀ ابر فضایی ایمن برای اجرای حرکات ژیمناستیک 
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به منظور جلوگیری از وقوع آسیب های برخوردی و 
افزایش ایمنی محل، موارد زیر رعایت گردد:

هم سطح کردن: آسیب های ایجاد شده در افراد فعال 
به  ورزشی  لباس های  گیرکردن  نتیجۀ  در  می تواند 
فضاهای  چارچوب های  و  درها  دهد.  رخ  برجستگی ها 
ورزشی باید با دیوارهای مجاور هم سطح شوند، همچنین 
دستگاه های آتش نشان و سایر اسباب و  وسایل موجود 
در ارتفاع پایین باید در داخل دیوار جا بگیرند و از باز 

شدن درها به طرف فضاهای پرتردد جلوگیری شود. 
ایجاب  ساختمان سازی  قوانین  امروزه  شیشه کاری: 
می کند که درها، پنجره های دیواری و ... با ایمنی الزم 

شکل ٣ـ مقایسه دو کف پوش استاندارد و غیر استاندارد

شکل ٢ـ ایمن سازی فضای آموزشی = با پیشگیری از برخورد افراد با یکدیگر و با وسایل 

شیشه گذاری شوند. عموماً باید از شیشه گذاری سطوح 
پایین )نزدیک به کف( در ساختمان های ورزشی اجتناب 

کرد. 
رخت کن: که با شرایط استاندارد ساخته شود.

ابزار و وسایل: تورهای تفکیک فضاها با رعایت اصول 
ایمنی در سالن های ورزشی آویزان شوند، همچنین، 
ابزار و وسایلی مثل اسباب ژیمناستیک و دروازه های 
فوتبال در زمان هایی که استفاده نمی شوند، باید در 
مکان های مناسب و دور از زمین های بازی قرار گیرند.

کف سازی: مشخصات ذاتی کف و شرایط نگهداری 
آن برروی لغزندگی و سپس ایمن سازی مؤثر است. 
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نگهداری  و  حفظ  برای  دستگاه ها:  به  دسترسی 
موتورخانۀ  گرم،  آب  )دیگ  ماشین های  و  دستگاه ها 
شوفاژ و ...( مورداستفاده در ساختمان دسترسی آسان 
به آنها الزم و ضروری است و هرگاه در دسترس نباشند 
آلودگی  باعث  است  نشوند، ممکن  ترمیم  و  تعمیر  یا 

محیط و یا بروز بیماری شوند. 
ورزشی  ساختمان های  مدیریت  امنیت:  و  خرابی 
از  استفاده کنندگان  و  کارکنان  از  حفاظت  وظیفۀ 
محافظت  همچنین،  دارد.  برعهده  را  فضاها  این گونه 
برعهدۀ  این ساختمان ها  اشیای قیمتی در  و  از پول 

مدیران اماکن ورزشی است. 

شکل ٤ـ آویزان کردن تورها هم باعث کاهش خطرات می شود 
و هم عمر مفید آنها را افزایش می دهد.

خاطی(:  )افراد  اخاللگران  ورود  از  جلوگیری 
دارای  که  ورزشی  ساختمان های  بخش های  تمامی 
با  ارزشمند هستند، ممکن است  تجهیزات و وسایل 
سیستم های آژیر مخصوص خالف کاران، مجهز شوند. 
اقدامات  اجرای  با  باید  ساختمان  طراحان  بنابراین، 
مشکل  با  را  خاطی  افراد  و  اخاللگران  کار  ایمنی، 
مواجه کنند. قفل های ایمنی درها و پنجره ها، فراهم 
نبودن راه های قابل دسترسی بر روی بام و نورگیرها، 
وجود روشنایی مطلوب در تمامی فضای ساختمان و 
دسترسی نداشتن به مخفیگاه در ساختمان، سارقان 

و خالفکاران را ناامید و دلسرد می کند. 

با گروه همکالسی های خود در محل هنرستان خود چه نکات ایمنی رعایت شده است.
به  نمونه  با ذکر  و  را دسته بندی  آنها  اولیه رعایت شده است،  1ـ آسیب های برخوردی و کمک های 

دهید. ارائه  کالس 
٢ـ اماکن ورزشی محل زندگی خود را براساس رعایت آسیب های برخوردی دسته بندی و با تهیه عکس 

به کالس ارائه دهید.

تحقیق 
کنید
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اولین جنبۀ ایمنی در انتخاب محل برای تربیت بدنی، 
در  ایمنی  ساختن  فراهم  به منظور  کافی  فضای  تهیۀ 
با  نباید  برنامه ریز هرگز  فعالیت است. یک  انجام  محل 
اختصاص دادن تمامی فضاهای موجود به فضای بازی و 
فعالیت، خطر وقوع آسیب های بالقوه را افزایش دهد و 
باید فضاهایی را نیز به ایمنی اختصاص دهد. یعنی »پیش 

از فکر کردن دربارۀ کمیت، باید به کیفیت اندیشید«. 
 ایمنی تردد اطراف فضاهای مخصوص فعالیت، مهم ترین 
عامل در انتخاب محل زمین است. فضاهای بازی روباز 
باید به گونه ای ساخته شوند که با تردد عابران، اتوبوس ها، 
خودروها، وسایل نقلیه و دوچرخه ها تداخل نداشته باشد. 
مسیرهای ماشین رو باید به گونه ای طراحی شود که به 
و  باشد  داشته  مستقیم  دسترسی  پارکینگ  محل های 
به طور طبیعی، نباید در وسط و یا گوشه ای از فضاهای 
بازی قرار داشته باشد. اگر چنین شرایطی نیز وجود داشته 
باشد، برای تفکیک فضاهای بازی از مسیرهای تردد، باید 

حصارکشی کرد. این اقدام از رفتن توپ و به دنبال آن، 
هنرجوها به محل رفت وآمد خودروها پیشگیری می کند. 
 وجود مسیرهای ماشین روی کافی در فضای مدارس، 
وسایط  دسترسی  ورزشی،  روباز  اماکن  و  ورزشگاه ها 
نقلیۀ اضطراری )ماشین آتش نشانی، آمبوالنس، ماشین 

پلیس ...( را به فضاها آسان می کند. 
 در احداث پیاده روها باید برای دسترسی مستقیم به 
فضاها و اماکن، تسهیالت الزم فراهم کنند. بنابراین، برای 
پیشگیری از تداخل عابران با فعالیت ها و همچنین، ایجاد 

ایمنی در برابر تصادفات، باید دقت الزم به کار رود. 
 فضاهای متعدد بازی که مورد استفادۀ گروه های سنی 
مختلف قرار می گیرند باید از هم جدا شوند تا آنها بتوانند 
بازی های مختلفی را با شدت های متفاوت اجرا کنند. 
پرچین های گیاهی، درخت، حصار، دیوارهای سیمانی 
و حتی ساختمان ها، موانع مفیدی برای این کار هستند. 
 کلیۀ فضاهای ورزشی به دلیل انواع خطرات و وقایع 

شکل ٥ ـ مقایسه در استخر استاندارد و غیر استاندارد 

ب: غیر استاندارد )آموزشی(الف: استاندارد )مسابقاتی، آموزشی(

به نظر شما چه نکات ایمنی در اماکن روباز را باید رعایت کرد؟  پرسش

6  ـ 3ـ ایمنی در فضاهای تربیت بدنی )اماکن روباز( 
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ناگوار، باید دور از محوطۀ راه آهن قرار گیرند. بر این 
اساس، اگر چنین محل هایی از هم جدا نشده باشند، 
با نصب یک حصار مستحکم می توان این فضاها را از 

هم جدا کرد. 
بازی  زمین های  برای  محل  انتخاب  هنگام  در   
شرایط حال و آینده را باید مورد توجه قرار داد. از قرار 
گرفتن فضاهای فعالیت های روباز در کنار زمین های 
با چنین  بودن  زیرا همجوار  صنعتی خودداری شود. 
طول  در  را  ناخواسته  مزاحمت های  محیط هایی 
همچنین،  داشت.  خواهد  درپی  درس  کالس  زمان 
همجواری با اماکن صنعتی، باعث می شود آالینده ها 

فضاهای ورزشی را آلوده کند. 

به  نباید  هرگز  بازی  و  فعالیت  فضاهای مخصوص   
کابل ها و دکل های برق نزدیک باشد. فضاهای مخصوص 
فاضالب باید به خوبی دور از فضاهای بازی قرار گیرند. 

لوله های گاز نباید از زیر فضای بازی عبور کنند. 
 تمامی زمین های بازی به جز زمین های دانشگاهی 
یا  جاده ها  ماشین رو،  مسیرهای  از  باید  باشگاهی  و 

محل پارکینگ دور باشند. 
 فضاهای بازی مدارس باید به مدرسه نزدیک باشد 
و مستقیماً به اتاق لباس و رخت کن دسترسی داشته 
مدرسه  در  ورزشی  دیدار  یک  که  زمانی  و  باشند 
برگزار می شود این مسابقه نباید برای سایر کالس ها 

مزاحمت ایجاد کند. 

7ـ 3ـ اصول چهارگانه رعایت ایمنی وسایل و تجهیزات ورزشی 

برای  ایمنی  اصول  رعایت  جنبه  اولین  اّول:  اصل 
وسایل و تجهیزات، انتخاب آنها براساس استانداردهای 
وسایل  برای  شده  وضع  استانداردهای  است.  موجود 
ارتفاع،  اندازه،  وزن، حجم، جنس،  تجهیزات شامل  و 
استاندارد  به طور مثال،  ... می شود.  و  استحکام  طول، 
از  مقررات وضع شده  و  قوانین  براساس  فوتبال  توپ 
سوی فیفا، از نظر وزن توپ، جنس توپ، حجم توپ، 
قطر توپ، میزان باد و ... مشخص است. مسلماً چنین 
مقرراتی با استفاده از تجربیات سال های طوالنی بازی 
فوتبال به دست آمده است و رعایت آنها می تواند ضامن 

ایمنی و سالمت ورزشکاران باشد.
رعایت استانداردها به معنی پیشگیری کامل از بروز 

حوادث نیست. 
اصل دوم: دومین جنبه رعایت اصول ایمنی در مورد 
وسایل و تجهیزات، معاینه و وارسی و در نهایت تعمیر 
و ترمیم روزانۀ وسایل بازی، پس از انجام تمرینات و 

یا مسابقات دارای اهمیت است. تعمیر و ترمیم وسایل 
آسیب دیده باید در اولین فرصت صورت گیرد و درنگ 
و  تعلل در این کار می تواند حوادث غیرقابل جبرانی 

را باعث شود. 
استفاده  و  گذاشتن  کنار  جنبه،  سومین  اصل سوم: 
نکردن از وسایل و تجهیزات مستعمل، کهنه و از کار 

افتاده است. 
اصل چهارم: چهارمین جنبۀ ایمنی وسایل و تجهیزات، 
آنهاست.  نگهداری  شرایط  و  بهداشتی  اصول  رعایت 
وسایل  نگهداری  محل  یا  و  انبار  بودن  غیربهداشتی 
نکردن تشک ها،  تمیز   ... و  راکت  توپ،  نظیر  ورزشی 
و  بهداشتی  سرویس های  دوش،  بودن  غیربهداشتی 
رخت کن ها هرکدام می تواند باعث بروز حوادث مختلف 
و ابتال به بیماری های گوناگون شود و در نتیجه ایمنی 
اماکن  به  مراجعه کنندگان  و  ورزشکاران  بهداشت  و 

ورزشی را به خطر بیندازد. 

به نظر شما برای استفاده از وسایل بازی چه مواردی را باید در نظر گرفت؟
به نظر شما چه نکات ایمنی در وسایل و تجهیزات ورزشی پارک ها باید رعایت شود؟ 

پرسش

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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8   ـ 3ـ حفظ و نگهداری اماکن ورزشی 

برای دوام اماکن ورزشی نقش حفظ و نگهداری تا چه اندازه اهمیت دارد؟ پرسش

یکی از نکات مهم و قابل توجه در طراحی و ساخت 
اماکن و تأسیسات ورزشی، تعیین ضوابط و شیوه های 
ساالنۀ  و  ماهانه  هفتگی،  روزانه،  نگهداری  و  حفظ 
و  طراحان  معماران،  است.  تأسیسات  این گونه 
مهندسانی که در طراحی و احداث اماکن و تأسیسات 
ورزشی مسئولّیت دارند، قطعاً به مسئلۀ نگهداری بعد 
از ساخت و احداث نیز، توجه الزم را مبذول خواهند 
نگهداری  ارائۀ خدمات  برای  را  فضای الزم  و  داشت 
در طراحی و احداث پیش بینی خواهند کرد. از این 
»حفظ  که،  کرد  نتیجه گیری  چنین  می توان  گفته 
از  قبل  که  مستمر  است  فرایندی  نگهداری  و 
احداث اماکن ورزشی شروع می شود و تا مراحل 

بهره برداری و استفاده نیز ادامه می یابد«.
نظافت و نگهداری روزانه، هفتگی و ماهانه باید به طور 
دائم و مفید ازسوی مدیر اماکن و تأسیسات ورزشی 
برنامه ریزی شود و افراد یا گروه های مسئول آن مشخص 
اماکن  نگهداری  و  حفظ  برای  قدم  اولین  گردد. 
از  استفاده کنندگان  برنامۀ  زمان بندی  ورزشی، 
است  زمانی  برنامه ریزی  زمان بندی،  آنهاست. 
که نشان دهندۀ ساعات استفاده از اماکن است. 
زمان بندی برنامه نشان می دهد که در چه زمانی، کدام 
گروه، در کدام رشته  ورزشی و از کدام اماکن استفاده 
خواهند کرد. زمان بندی برنامه می تواند روزانه، هفتگی، 

ماهانه، فصلی و یا ساالنه باشد.

 حفظ و نگهداری فضاهای ورزشی 
بسیار  مجموعه های  از  ورزشی،  فضاهای  سرپرستی 
سالن  )مثل  ویژه  ورزش های  اماکن  تا  گرفته  عظیم 
کشتی، پیست دو و میدانی، سالن ژیمناستیک و …(، 

بـرعهدۀ  مدیران فضاهـای ورزشی است. این گونه فضاها 
می تواند قـسمتی از زمـین دانشکده، زمین ورزشگاه، 
فضاهای تـفریحی منابـع طبیعی، جاذبـه های سیاحتی 

و … باشد.
عواملی که نوع اماکن را در یک محیط تحت تأثیر قرار 
می دهد، عبارت اند از: محیط جغرافیایی، نوع زمین، 
سیاست های  مالی.  منابع  و  بوم شناسی     هوا،  و  آب 
سایر  به  نسبت  که  است  دیگری  عامل  نیز  اجرایی 
عوامل ذکرشده، تأثیر کم تری دارد. گروه های متخّصص 
کشاندن  برای  برنامه هایی  بررسی  حال  در  بسیاری 
افراد جامعه به ورزشگاه ها هستند. با توجه به کمبود 
امکانات ورزشی، باال   بودن هزینۀ استفاده از اماکن و 
محدودیت فضاهای موجود، جلب رضایت و تأمین نیاز 
کلیۀ گروه های عالقه مند کاری پیچیده و دشوار است.
هدف از پیشبرد و مدیریت فضاها و اماکن، فراهم 
به منظور  تنّوع   و کیفیت کافی  ساختن کمّیت، 
دست یابی به اهداف موردنظر در فضاهای ورزشی 
است. حفظ و نگهداری صحیح اماکن، باعث ترویج 
روحیۀ ورزش دوستی می شود. مدیران اماکن ورزشی، 
به منظور ادارۀ روزانۀ آنها، به دانستن نحوۀ زمان بندی 
برنامه و نظارت مؤثّر بر اماکن نیاز دارند. مکانی که 
رضایت  می شود،  اداره  و  نگهداری  و  به خوبی حفظ 
مراجعه کنندگان و مشتریان را جلب می کند و موجب 
می شود استفاده از این گونه فضاها افزایش یابد و به 
ادارۀ موفقیت آمیز آنها منتهی گردد. بنابراین، حفظ 
و نگهداری فضاهای ورزشی نیازمند 1ـ »زمان بندی 
برنامه«، ٢ـ »نظارت« و 3ـ »نگهداری« آنهاست 
و هر سه وظیفه، جزو وظایف مدیران اماکن ورزشی 

محسوب می شود.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل سوم: کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشی

برنامه ،  زمان بندی  اماکن:  برنامۀ  زمان بندی  1ـ 
استفادۀ حداکثر از اماکن موجود و از توانایی کارکنان 
را درپی خواهد داشت. فرایند زمان بندی مطلوب مانند 
پیداکردن راز یک جدول و یا کنارهم گذاشتن قطعات 
یک معما )پازل( است. برای پیدا کردن راز جدول و یا 
حل معما، کنارهم قراردادن همۀ اطالعات و پیداکردن 

ترتیب و ترکیب کار، الزم و ضروری است.  
در زمان بندی برنامه کاری اماکن، اولویت بندی استفاده، 
امر مهمی است. در تمامی شیوه های زمان بندی برنامه، 
که ورزش ها، برنامه ها و گروه های متعّددی را در خود 
جا می دهد، معموالً از سه واحد زمانی استفاده می شود: 

فصلی، ماهانه و روزانه.
اماکن  برنامۀ  زمان بندی  فصلی:  زمان بندی  الف( 
اغلب تحت تأثیر زمان سال و آب    و  هوا قرار می گیرد. 
زمان بندی فصلی براساس چهارفصل یا به طور عملی تر، 
برای دو فصِل گرما )بهار و تابستان( و سرما )پاییز و 

زمستان( تنظیم می شود. 
ب( زمان بندی ماهانه و هفتگی: زمان بندی کوتاه مدت 
برنامه ها، براساس تنوع عالقه ها تنظیم می شود. در این 
شیوه از برنامه ریزی زمانی، به جای یک برنامۀ ثابت روزانه 
یا هفتگی برنامه ریز ممکن است انعطاف بیشتری نشان 
دهد. از آنجا که از این الگو در یک دورۀ زمانی کوتاه تر 
استفاده می شود، باید زمانی هم برای حفظ و نگهداری و 
تعمیر درنظر گرفته شود، به  ویژه در تسهیالتی که به طور 

ساالنه اداره می شوند. 
ج( زمان بندی روزانه: در روش زمان بندی روزانه، 
ُکل روز به دوره های زمانی عمومی تقسیم می شود: 
صبح، بعد  از ظهر و غروب؛ یا صبح، اوایل بعد از ظهر، 
اواخر بعد از  ظهر )عصر(، اوایل غروب، و اواخر غروب 
)شب(. برای تنظیم چنین برنامه ای باید با شیوه زندگی 
شرکت کنندگان آشنا بود تا بتوان زمان بندی برنامۀ  
مکان ورزشی را براساس فعالیت ورزشی، برنامۀ ورزشی 

و یا گروه سّنی تنظیم کرد. 
٢ـ نظارت بر اماکن: به طور نظری، هر فردی که در 
اماکن ورزشی حاضر شود می تواند نقش یک ناظر را 

داشته باشد )اگرچه این روش ظریف، همیشه عملی 
برنامه، ردۀ   یا  نیست(، ولی در عمل، ماهّیت ورزش 
و  ایمنی  مسائل  گروه،  سنی شرکت کنندگان، حجم 
میزان رضایت و انتظار استفاده کنندگان نظارت الزم 
را تعیین می کنند. وظایف رایِج ناظر در اماکن ورزشی 

عبارت اند از:
1 تأمین فضای مطلوب و جّذاب، 

٢ پیشگیری از خطرات و یا کنترل آنها، 

٣ کاهش رفتارهای مخل، 

٤ ابالغ و اجرای برنامه ها، 

٥ سازمان دهی فعالیت ها، 

٦ کاهش صدمات وارد شده به تسهیالت و تجهیزات، 

٧ فراهم ساختن وسایل و تجهیزات موردنیاز،

٨ گزارش پیشنهادها و مشکالِت مربوط به نگهداری 

و موارد اضطراری، 
٩ بررسی شایستگی استفاده کنندگان، 

روابط  گسترش  و  اماکن  و  فضاها  ایمنی  بررسی   10

عمومی.
خرابی  و  استهالک  به علت  اماکن:  نگهداری  ٣ ـ 
و  ورزشی  اماکن  منظم  نگهداری  به  توجه  طبیعی، 
امری  بهینه  و  صحیح  استفادۀ  به منظور  تجهیزات، 
ضروری است. نگهداری به دو بخش تقسیم می شود: 

»ادارۀ امور« و »تعمیر و ترمیم«.
ازقبیل  برنامه ریزی  شده  امور  عادی  جریاِن  به 
جاروکردِن کف، زهکشی، جمع آوری زباله، چمن زنی، 
تعویض المپ ها  استراحت،  تمیزکردن فضاهای محل 
این  وظایف  سایر  گفته می شود.  … »ادارۀ امور«  و 
بخش از نگهداری، پیشگیری، بررسی و معاینۀ اماکن 
و تجهیزات، به منظور اجتناب از ترمیم های پرهزینه و 
وقت گیر است. »نگهداری پیش گیرنده« نیز جزئی از 
این بخش نگهداری است و شامل تنظیم دستگاه ها، 
پوشش،  تحت  افراد  از  الزم  مراقبت  رنگ آمیزی، 
به کارگیری کف حفاظتی، بریدن شاخه های خشکیدۀ 
درختان، تعویض اجزای مکانیکی فرسوده و تمیزکردن 

دستگاه های تصفیه می شود.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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دومین بخش نگهداری شامل »تعمیر و ترمیم« است 
که کاری تخصصی تر به حساب می آید. کار ترمیم از 
یک طرف یا زمان بندی شده و پیش بینی شده است 
زمین  بذرپاشی  یا  و  حصارکشی  بام،  تعویض  )مثل 
غیرقابل پیش بینی است )مثل خرابی،  یا  چمن( و 
غفلت، حوادث اتفاقی، بدی آب    و هوا(. از طرف دیگر، 
یا ساده و کم خرج است )مثل مسدود شدن فاضالب، 
شکستن پنجره ها، پاره شدن تورها و …( و یا گران، 
اثر  بر  که  حوادثی  )مثل  است  پیچیده  و  پرهزینه 
آتش سوزی، گردباد و چکه کردن سقف اتفاق می افتد(.  

نقش برنامه ریز در کار نگهداری: 
1 به ماهّیت کار و تمرین، 

٢ نوع اماکن، فضا، یا وسایل و تجهیزات،  

٣ در دسترس بودن نگهبانان در محیط، بستگی دارد. 

انجام کارهای عادی سرایداری، نظارت و سرکشی 
وظیفۀ معمول و رایج ناظر است. 

یک برنامه ریز ازطریق نظارت و بازبینی اماکن، نقش 
مهمی را در نگهداری پیش گیرنده ایفا می کند. کاهش 
مشکالت ناشی از خرابی های پرهزینه، اقدامی مهم در 
امر نگهداری است. یک ناظر، وظیفۀ  نگهداری درازمدت 

را برعهده دارد.
با بررسی و معاینات دقیق، می توان نگهداری پیش گیرنده 
را تقویت کرد. در بسیاری موارد، معاینات نیازمند آگاهی 
جامع و دقیق است و مشاهدۀ ساده برای معلوم شدن 

وضعّیت به توجه ویژه نیاز دارد. 

شکل ٦

فعالیت 
یک فهرست از موارد حفظ و نگهداری یک مکان ورزشی را تهیه و در کالس به بحث بگذارید: یک برنامه کالسی

زمان بندی یک مکان ورزشی براساس تقسیمات فصلی، ماهانه و روزانه تهیه و به کالس ارائه کنید.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل سوم: کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشی

9ـ 3ـ نحوه انتخاب اماکن ورزشی براساس وضعیت و موقعیت جغرافیایی 

در مناطق، شرایط آب و هوایی گرم و همچنین آب 
و هوای سرد فعالیت های ورزشی بیشتر در سالن های 
مناسب  تهویه  و  رطوبت  دما،  تأمین  با  سرپوشیده 
انجام می شود. حال اینکه در نواحی معتدل استفاده از 
فضای آزاد و روباز برای فعالیت های ورزشی مناسب تر 

به نظر می رسد. 

 همجواری اماکن ورزشی 
تندرستی  و  با سالمتی  و ورزش همیشه  تربیت بدنی 
همراه است و آنچه برای ورزش مورد نیاز است، فراهم 
کردن محیطی سالم، پاکیزه و بدون آلودگی است. از 
این رو در ساخت و تجهیزات اماکن ورزشی باید مواردی 
از قبیل بهداشتی، رفاهی، خدماتی و آموزشی را درنظر 
گرفت. در این راستا رعایت الگوهای فعالیتی و کاربری 
جنبه  دو  از  همجواری  ورزشگاه ها  اطراف  زمین های 
موردنظر  نامتناسب  همجواری  و  متناسب  همجواری 

است. 

منظور از همجواری شرایط همسایگی با ورزشگاه ها و 
اماکن ورزشی است. 

همجواری متناسب: منظور همجواری می باشد که 
شرایط همسایگی با اماکن ورزشی را دارد. از جمله: 
پارک ها و فضاهای سبز، مناطق مسکونی و تأسیسات 

آموزشی )مثل مدارس و دانشگاه ها( و...
این  این همجواری  از  نامتناسب: منظور  همجواری 
است که شرایط همسایگی، ورزشگاه ها و اماکن ورزشی 
را ندارند از جمله: ساخت اماکن کنار بزرگراه ها، خطوط 
اتومبیل ها، در کنار  تردد  ترمینال ها و محل  راه آهن، 
پارکینگ ها و  محل توقف اتومبیل ها در کنار تأسیسات 
پمپ بنزین ها،  سوختی،  مواد  فروشگاه های  صنعتی، 
تأسیسات نظامی و تسلیحاتی، آزمایشگاه های اتمی و 
شیمیایی، اماکن جمع آوری زباله و فاضالب های شهری 
کشتارگاه های  مثل  غیربهداشتی  مراکز  کنار  در  و 
غیراستاندارد در کنار تأسیسات درمانی و بهداشتی )به 

دلیل احتمال بیماری های واگیردار(. 

پژوهش 
کنید

در احداث یک مکان ورزشی به چه نکاتی باید توجه کرد؟ پرسش

با اعضای گروه خود در یک پژوهش مشخص نمایید اماکن ورزشی محله شما، شرایط همجواری مناسب 
دارد یا خیر و نتیجه آن را به کالس ارائه دهید.

شكل ٨ ـ همجواری های نامتناسب شكل٧ ـ همجواری های متناسب

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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10  ـ 3ـ اماکن ورزشی 

ورزشی  فعالیت های  اجرای  بستر  ورزشی  اماکن 
هستند و کیفیت آنها بر اجرای تمرینات و برگزاری 
دارد.  مستقیم   تأثیر  ورزشی  رقابت های  مسابقات 
اماکن ورزشی نیازمند دقت و  درایت فراوان  ساخت 
است و هرگونه اشتباه و غفلت در برنامه ریزی، طراحی، 
ساخت و تجهیز تأسیسات و اماکن باعث می شود وقت، 
بر  می تواند  خود  این  و  رود  هدر  به  بودجه  و  انرژی 
عملکرد آینده، به ویژه بر مجموعه برنامه های ورزشی و 

تفریحات سالم تأثیر نامطلوبی داشته باشد. 

اماکن ورزشی بر دو دسته تقسیم می شوند که هرکدام 
دارای ویژگی های خاص خود می باشند.

الف( اماکن ورزشی طبیعی: مثال کوه ها، دریاچه ها، 
دریاها، سرزمین های برفگیر و ...

ب( اماکن احداثی شامل: 
1 اماکن روباز: مثل زمین فوتبال، پیست دو و میدانی، 

استخر روباز و ...
٢ اماکن سرپوشیده: مثل سالن های ورزشی، استخرهای 

سرپوشیده، زورخانه ها و ...

به نظر شما اماکن ورزشی چند نوع هستند؟
اماکن ورزشی دارای چه خصوصیاتی می باشند؟ 

مکان ورزشی محله شما جزء کدام یک از انواع مکان های ورزشی قرار می گیرد دالیل خود را به کالس ارائه 
دهید؟

پرسش

تحقیق 
کنید

شکل ٩ ـ اماکن طبیعی سرزمینی )کوه ها و دریاچه ها( و اماکن روباز احداثی )زمین فوتبال( از 
نمای باال به خوبی قابل تشخیص هستند. 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل سوم: کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشی

11  ـ 3ـ انواع اماکن ورزشی1

رواج انواع ورزش ها و بازی های جدید که جنبۀ جهانی 
دارد مکان های ورزشی جدیدی به وجود آورد، که هریک 
به نامی خوانده می شوند. تعدد نام هایی که در مورد 
مکان های ورزشی به کار می رود، خود تا حدودی موجب 
سردرگمی شده است. بعضی از اسامی اماکن ورزشی در 

تعاریف زیر می گنجد: 
زورخانه: به مکانی گفته می شود که در آن انواع ورزش ها 
و نرمش های باستانی با تمام سنت ها و آداب آن اجرا 
فعالیت های  مرکز  زورخانه  قدیم،  ایران  در  می شود. 
ورزش محالت و شهرها بود و در آنجا به انواع ورزش ها 

و نرمش های باستانی می پرداختند. 
در  که  است  ورزشی  مکان  رایج ترین  ورزش:  زمین 

ورزش،  زمین  دارد.  روستاهای کشور وجود  و  شهرها 
معموالً زمین مسطحی است که از سوی بخش مردمی، 
جوانان  ورزش  برای  موقتاً  شهرداری  یا  خصوصی 
اختصاص داده شده است. گاهی اوقات حتی شهرداری 
هم نقشی در این جریان ندارد و جوانان خود، قطعه 

زمین بایری را برای بازی های خود انتخاب می کنند. 
سالن ورزش: در بسیاری از نقاط کشور، سالن هایی 
دارد  وجود  مختلف  های  اندازه  در  ملکی  یا  اجاره ای 
که از سوی بخش خصوصی یا دانشکده ها و مدارس 
می شود.  استفاده  ورزشی  ارائۀ خدمات  برای  آنها  از 
و  تک منظوره  معموالً  سالن ها  این  از  استفاده  نحوۀ 
کاراته،  کالس  گزاری  بر مانند  است.  چند منظوره  یا 

نام مکان های ورزشی که تا کنون شنیده اید کدام اند؟ پرسش

1ـ برگرفته از کتاب »موازین فّنی ورزشگاه های کشور«، سازمان برنامه و بودجه، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی، صص ٢٢9 ـ٢٢7.

شکل 10ـ زورخانه

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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بدن سازی، ژیمناستیک و غیره. 
همچنین، سالن های چندمنظوره با ابعاد و استانداردهای 
بین المللی برای مسابقات قاره ای و جهانی مورد استفاده 

قرار می گیرند )شکل 11ـ الف(.
معموالً  که  است  ورزشی  مکانی  ورزشی:  استادیوم 
از یک میدان بازی )مثل فوتبال، دوچرخه سواری و یا 
دو و میدانی( به وجود آمده است )شکل11ـ ب(. دورتا دور 
میدان، جایگاه تماشاچیان به صورت پلکانی قرار دارد و 
زیر جایگاه هم ممکن است مکان های سرپوشیدۀ ورزشی 
برای بسکتبال، والیبال، اسکواش، نرمش، ژیمناستیک، 
شنا و غیر آنها ساخته شده باشد. هر استادیوم ممکن 
مکان هایی  هم  تنیس،  نظیر  ورزش هایی  برای  است 
روباز در کنار خود داشته باشد. استادیوم ها ممکن است 
ورزشی  های  باشگاه  یا  و  شهرداری  دولت،  به  متعلق 
باشد. استادیوم ها غالباً مکان برگزاری مسابقات ورزشی 
هستند. در دهه های اخیر استادیوم های سرپوشیده نیز در 
کشورهای توسعه یافته ساخته شده است. استادیوم ملی 

پکن )آشیانۀ پرنده( از ورزشگاه های مدرن امروز است. 
ورزشگاه: از نظر لغوی، هر نوع مکان ورزشی می تواند 
ورزشگاه باشد. در اینجا، ورزشگاه به مکانی گفته می شود 
که در آن امکانات انواع ورزش ها ـ یا الاقل چند ورزش 
ـ وجود داشته باشد. از این رو، ورزشگاه می تواند نامی 
عاّم باشد که برای انواع مکان های ورزشی، که در اینجا 

از آنها یاد شد، به کار رود. 
مجموعۀ ورزشی: مجموعۀ ورزشی طبعاً جامع ترین 
واژه برای یک مکان ورزشی است و باید مکانی باشد 
که در آن امکانات انواع ورزش های میدانی، سوارکاری، 
شنا، قایق رانی، توپی، رزمی، سالنی و غیره وجود داشته 

باشد )مثل مجموعۀ ورزشی آزادی تهران(. 
پارک های تفریحی ـ ورزشی: در این پارک ها که 
بیشتر جنبۀ تفریحی دارند، برخی از ورزش ها مانند 
روی  اسکی  تیراندازی،  دوچرخه سواری،  قایق رانی، 
آب، گلف و غیر آنها نیز برگزار می شود. مالکیت این 
پارک ها می تواند از آِن بخش خصوصی یا دولتی باشد. 

شکل 11 ـ ب ـ  استادیوم ملی آشیانۀ پرنده، پکن شکل 11ـ  الفـ   سالن سرپوشیدۀ شنای مجموعۀ ورزشی آزادی 
با استانداردهای بین المللی در رشته های شنا، شیرجه و واترپلو

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل سوم: کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشی

ارزشیابی
 

1 وسایل و تجهیزات ورزشی چه کاربردهایی دارند؟

٢ آگاهی از وسایل و تجهیزات ورزشی ایمن، چه کمکی به سالمت ورزشکاران  می کند؟

٣ تفاوت های نوع وسایل و تجهیزات ورزشی ورزشکاران و داوران را تعیین کنید.

٤ موارد مختلف نحوه ایمن سازی فضا و وسایل بازی را با همدیگر مقایسه کنید و مشخص نمایید با کدام 

ترتیب مراحل آن را برنامه ریزی و اجرا می کنند.
٥ برای سازمان دادن به ایمنی در ساختمان های ورزشی، آیا فقط باید در هنگام ساخت به آنان توجه کرد یا 

در زمان استفاده هم این توجه الزامی است؟ چرا؟

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل چهارم: سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی  

فصل 4

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

شایستگی های فصل
1 توانایی تشخیص مقیاس های مختلف رشته های ورزشی )براساس رکورد ـ امتیاز ـ 

کیلوگرم(
٢ اندازه گیری توانایی های ورزشکاران

٣ توانایی تشخیص انواع آزمون های مناسب مهارت های ورزش های انفرادی
٤ توانایی تشخیص انواع آزمون های مناسب مهارت های ورزش های اجتماعی

٥ توانایی به کارگیری نُرم های مناسب قابلیت های جسمانی و حرکتی
٦ توانایی به کارگیری نُرم های مناسب هر رشتۀ ورزشی

٧ توانایی محاسبه رکوردهای حاصل از آزمون های ورزشی

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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١ـ 4ـ اندازه گیری١

یکی از مراحل مهم زندگی شخصی یا حرفه ای افراد 
کیفیت  در  تصمیم گیری  فرایند  است.  تصمیم گیری 
تصمیمات ما تأثیر بسیار زیادی دارد. در این فرایند 
مهم ترین رکن، جمع آوری اطالعات اولیه یا به عبارت 

دیگر اندازه گیری دقیق است.

 تعریف لغوی اندازه گیری 
مقدار عددی هر چیزی گفته  تعیین  به  اندازه گیری 
می شود. تعریف مفهومی عبارت است از فرایند تبدیل 

پدیده ها، موضوعات و صفات، به اطالعات کّمی )عینی 
و دقیق( بر طبق یک سری اصول و قوانین مشخص، 

برای رسیدن به اهداف معین.
مثال: یک ورزشکار برای شرکت در مسابقات المپیک 
)هدف معین( برنامه های تمرینی و مسابقاتی )رعایت 
اصول و قوانین مشخص( را اجرا می کند تا با کسب 
رکورد ورودی المپیک )اطالعات کمی، عینی، دقیق( 

توانایی خود را نشان دهد.

پرسش

پرسش

اندازه ها و اندازه گیری ها در زندگی روزمره شما چه نقشی دارند؟
چند نمونه از اندازه گیری های ورزشی را مثال بزنید؟

آیا می توانید چند نوع واحد اندازه گیری را بیان کنید؟
تا چه اندازه با واحد های اندازه گیری ورزشی آشنا هستید؟ مثال بزنید.

2ـ 4ـ  مقیاس های اندازه گیری

الف( مقیاس اسمی٣: ابتدایی ترین مقیاس اندازه گیری 
است که فقط افراد، اشیا یا پدیده ها را طبقه بندی و 
آنها را کدگذاری می کند. مانند: تشخیص کد 1 و 2 
شماره  یا  پرسش نامه  یک  در  مرد  و  زن  به جنسیت 

بازیکنان یک تیم ورزشی
ب( مقیاس رتبه ای٤: این مقیاس عالوه بر طبقه بندی 
و کدگذاری، ترتیب طبقات را نیز معلوم می کند. اما 
فاصله رتبه ها با یکدیگر برابر نمی باشد. مانند کسب 
ثانیه،   10 رکورد  با  سرعت  دو  مسابقات  اول  رتبه 
کسب رتبه دوم با رکورد 11 ثانیه و کسب رتبه سوم 

با رکورد 11/5 ثانیه.
مقیاس های کمی: شامل دو مقیاس فاصله ای، نسبی 

   Scale ـ Measurement     2  ـ 1
     Ordinal Scale  ـ Nominal Scale     4 ـ 3
  

توجه  باید  که  مواردی  از  یکی  اندازه گیری،  فرایند  در 
شود، این است که بدانیم هر پدیده یا صفتی را با چه 
مقیاسی2 اندازه گیری کنیم. برای مثال: در اندازه گیری 
در  کیلوگرم،  از  وزن  اندازه گیری  در  سانتی متر،  از  قد 
اندازه گیری سرعت از زمان و در اندازه گیری جایگاه یک 

قهرمان در مسابقات از رتبه استفاده می شود.
انواع مقیاس های اندازه گیری: مقیاس های اندازه گیری 

در دو طبقه بندی قرار می گیرند.
1 کیفی
٢ کمی

مقیاس های کیفی: شامل دو مقیاس اسمی و رتبه ای 
می باشند.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل چهارم: سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی  

3   ـ 4ـ  کاربردهای اندازه گیری در تربیت بدنی

     Ratio Scale ـ Interval Scale           2 ـ 1
  Talent Identification  ـ 3

فهرستی از مقیاس های اندازه گیری با مثال های ورزشی تهیه و به کالس ارائه نمایید.

 تعیین میزان آمادگی عمومی افراد جامعه 
کارایی افراد یک جامعه بستگی به میزان توانایی آنها در اجرای مطلوب مسئولیت های آنها دارد. اندازه گیری 
سطح آمادگی عمومی افراد ما را از میزان توانایی آنها مطلع می سازد و امکان برنامه ریزی های صحیح را برای 

مسئوالن فراهم می آورد.

 شناسایی استعدادهای ورزشی 
انتخاب بهترین فرد برای یک رشتۀ ورزشی، هدف اصلی فرایندهای استعدادیابی3 در کلیۀ کشورهای جهان است.
اندازه گیری شاخص های استعدادیابی نوجوانان امکان انتخاب مستعدین هر رشتۀ ورزشی را ممکن می سازد.

 ارزیابی قهرمانان ورزشی 
ارزشیابی  همچنین  و   ... و  باشگاهی  ملی،  نظیر  مختلف  تیم های  در  عضویت  جهت  افراد  بهترین  انتخاب 

برنامه های تمرینی مربیان، از کاربردهای مهم اندازه گیری در حیطه ورزش قهرمانی است.

 ارزشیابی دانش آموزان در درس تربیت بدنی مدارس 
یک معلم تربیت بدنی یا مربی رشته های مختلف ورزشی با استفاده از نتایج حاصل از اندازه گیری توانایی 
افراد، به نقاط قوت و ضعف آنها و برنامه خود پی می برد و امکان برنامه ریزی متناسب با شرایط افراد برای 

وی فراهم می شود.

فعالیت 
کالسی

می باشد.
الف( مقیاس فاصله ای1: این مقیاس عالوه بر طبقه بندی 
را  مساوی  فواصل  با  افراد  رتبه بندی  امکان  ترتیب،  و 
وجود  قراردادی  صفر  مقیاس  این  در  می کند.  فراهم 
دارد. مانند: درجات دماسنج، که در نقطه ذوب صفر 
محسوب می شود و یا رکورد ورودی مسابقات المپیک 
که به صورت قراردادی از یک حد معین موجب ورود یا 

عدم ورود ورزشکار به المپیک محسوب می شود.
عالوه  بر  که  است  مقیاسی   : نسبی٢  مقیاس  ب( 
ویژگی های مقیاس قبلی دارای صفر مطلق می باشد. 
یعنی 2 متر )کیلوگرم( دقیقاً دو برابر 1 متر یا کیلوگرم 
صفر  قد  یا  کیلوگرم  صفر  وزن  با  فردی  می باشد. 

سانتی متر وجود ندارد.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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4   ـ 4ـ  نُرم ها و آزمون های ورزشی

آزمون یا تست وسیله ای است که از آن برای اندازه گیری 
استفاده می شود. مانند: تست هوش برای تعیین ضریب 
چابکی  تعیین  برای  مارپیچ  دو  تست  و  افراد  هوشی 

عمومی افراد.

 انواع آزمون 
الف( آزمون ها براساس زمان انجام آنها یا هدف و ... 

به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند.
انواع آزمون برحسب زمان اجرا

1 آزمون ورودی: در ابتدای یک برنامه و برای تعیین 
سطح افراد انجام می شود. مانند: آزمون ورودی دانشگاه، 

آزمون ورودی کالس های آموزش بسکتبال. 
و  برنامه  یک  اجرای  حین  در  بازخوردی:  آزمون   ٢
برای تعیین روند پیشرفت و ارائه بازخورد به هنرآموز 
انجام می شود. مانند:  یا ورزشکار و مربی  و هنرجو و 
آزمون های کالسی و آزمون های در طول برنامه تمرینی
٣ آزمون نهایی: در انتهای یک برنامه و برای ارزشیابی 
آموخته های افراد انجام می شود. مانند: امتحان نهایی 

هنرستان های تربیت بدنی در رشته های عملی یا تئوری 
و یا یک مسابقه فینال در رشته های مختلف ورزشی.

ب( انواع آزمون برحسب نوع اجرا
1 آزمون کتبی: در این آزمون توانایی آزمون شونده 
آزمون  مانند:  می شود.  اندازه گیری  کتبی  به صورت 

کتبی اصول تکنیک های شنا.
٢ آزمون شفاهی: در این آزمون توانایی آزمون شونده 
بیان  مانند:  می شود.  اندازه گیری  کالسی  به صورت 

شفاهی چگونگی اجرای یک تاکتیک تیمی.
٣ آزمون فیزیولوژیکی: در این آزمون توانایی جسمانی 
و کارایی دستگاه های مختلف بدن اندازه گیری می شود. 

مانند: آزمون دو 450 متر دور زمین والیبال.
٤ آزمون روان شناختی: در این آزمون توانایی روحی 
افراد اندازه گیری می شود. مانند: آزمون شخصیت ایزنک.

 نُرم های ورزشی 
بسیاری از آزمون های که در تربیت بدنی انجام می گیرند، 
دارای واحدهای متفاوتی هستند، برای مثال، رکورد در 

 کاربران اندازه گیری های ورزشی 
کاربران حیطه اندازه گیری در طیف بسیار گسترده ای قرار دارند، از جمله: 

1 معلمان تربیت بدنی جهت نمره دادن به دانش آموزان
٢ مربیان رشته های مختلف ورزشی جهت تدوین برنامه تمرینی و تعیین روند و پیشرفت ورزشکاران

٣ محققان ورزشی جهت تحقیق در خصوص حیطه های مختلف ورزشی
٤ قهرمان ورزشی برای اطالع از سطح توانایی های جسمانی و روانی خود

چه تعریفی از آزمون دارید؟پرسش

فهرستی از کاربرد های اندازه گیری را با مثال های ورزشی تهیه و به کالس ارائه نمایید. فعالیت 
کالسی

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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و  پرتاب ها  ثانیه، در  بر حسب  و  زمان  اساس  بر  دوها 
پرش ها بر حسب متر و سانتی متر و در آزمون هایی مانند 
دراز و نشست، بر حسب تعداد است. واحد اندازه گیری 
والیبال  آزمون  در  و  است  پوند  و  کیلوگرم  قدرت، 
پنجه زدن،  مانند  حرکاتی  انجام  در  صحیح  تکرارهای 
مالک ارزشیابی توانایی افراد است، بنابراین آزمون های 

مختلف، واحدهای اندازه گیری متفاوتی دارند.
چند  جمع بندی  و  ترکیب  شرایط،  از  بسیاری  در 
دادن  امتیاز  و  نمره  در  متفاوت  واحدهای  با  آزمون 
قادر  آنها  و  است  مسئله ساز  معلمان  و  مربیان  برای 
را  آنها  عملکرد  همچنین  و  افراد  موقعیت  نیستند 
لزوم  بنابراین  کنند،  بررسی  امتیازهای خام  براساس 
قابل  و  استاندارد  نمره های  به  خام  نمره های  تبدیل 

تعمیم، امری ضروری است.
نمره های استاندارد، وضعیت افراد یا نمره ها را نسبت به 
یک مبدأ یا شاخص )معموالً میانگین( تعیین می کنند. 
به عبارت دیگر این نمره ها موقعیت قرارگیری هر نمره 
نمره های  بیان می کنند،  میانگین  پایین  یا  باال  در  را 
داده  نمایش  فاصله ای  مقیاس  با  معموالً  استاندارد 
می شوند، گرچه در شرایطی نظیر مرتبه های درصدی 
با مقیاس ترتیبی هم تعیین می شوند، ولی هدف همه 

آنها تعیین وضعیت و موقعیت فرد در گروه می باشد.
نمره های استاندارد ممکن است در قالب مراجع نُرمی 
)عددی( یا مطلق )کیفی/توصیفی( وضعیت افراد را به 
نمایش بگذارند. جداول الف و ب نمونه ای از نمرات 

استاندارد براساس مراجع می باشد. 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد



58

جدول الف( نتایج آزمون پنجه زدن والیبال )دختران( در یک جدول نُرمی )عددی(

11ـ181٦1٥1٤1٣1٢10ـ1٧امتیاز درصدی

10050505050494947

9540403732312921

9038363126252413

8531282421201910

802725211917169

752322181715138

702020161413117

651818151311106

60161613121085

5514141211974

5012121110863

451111109752

409998641

358887530

307776420

256665310

205554200

154443100

103321000

52210000

01100000

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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جدول ب( نتایج آزمون پنجه زدن والیبال )پسران( در یک جدول نُرمی )عددی(

11ـ181٦1٥1٤1٣1٢10ـ1٧امتیاز درصدی

10050505050444240

9545444239353124

9043414036302819

8542393634282417

8041383432262215

7540363231241913

7039343029221812

6537332927211711

603632282619169

553432272418158

503230252317137

452928242115126

402726221914115

35242520181294

30232318171183

2520211715972

2019191513861

1517181311740

101416109530

5121567320

0101255210

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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 توصیفی( ـ  ٥  ـ٤ـ نتایج آزمون 1٢ دقیقه ای کوپر در یک جدول مطلق )کیفیـ  جدول 1

وضعیت 
آمادگی 
جسمانی

گروه سنی

٥0 سال به باال٤9ـ٣9٤0ـ٣0زیر ٣0 سال 
ورزشکاران 
بزرگسال

عالی
باالی 3700 باالی 2400 مترباالی 2500 مترباالی 2600 مترباالی 2800 مترمرد

باالی 3000باالی 2150 مترباالی 2300 مترباالی 2500 مترباالی 2600 مترزن

خوب
3700ـ20003400ـ2400 متر2050ـ2500 متر2200ـ2600متر2400ـ2800 مترمرد

3000ـ16502700ـ2150 متر1800ـ2000 متر2000ـ2500 متر2150ـ2600 مترزن 

متوسط
3399ـ13503100ـ1650 متر1650ـ2050 متر1800ـ2200 متر2000ـ2400 مترمرد

2999ـ16002400ـ2000 متر1500ـ1800 متر1650ـ2000 متر1800ـ2150 مترزن

ضعیف
3099ـ12502800ـ1580 متر1350ـ1650 متر1500ـ1800 متر1600ـ2000 مترمرد

2399ـ13502100ـ2500 متر1200ـ1500 متر1350ـ1650 متر1500ـ1800 مترزن

بد
زیر 2800زیر 1250زیر 1350زیر 1500زیر 1600مرد

زیر 2100زیر 1050زیر 1200زیر 1350زیر 1500 مترزن

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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ارزشیابی

1 انواع مقیاس های اندازه گیری را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت آنها را مشخص نمایید.
٢ با توجه به تعریف اندازه گیری با ذکر یک مثال چگونگی تبدیل خصیصه ها و صفات به اطالعات عینی و 

دقیق )کّمی( را تحلیل نمایید.
٣ انواع کاربردهای اندازه گیری را با هم مقایسه نمایید و تفاوت های آنان را با یکدیگر تعیین کنید.

٤ انواع آزمون های ورزشی را براساس نوع اجرا با هم مقایسه کنید.
٥ نیازهای معلمان تربیت بدنی و مربیان قهرمانان ورزشی به اندازه گیری را، با مثال مقایسه کنید.

٦ واحدهای اندازه گیری انواع نُرم های مختلف ورزشی را با ذکر مثال مشخص نمایید.

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل 5

گزارش نویسی و مستندسازی

شایستگی های فصل
1 توانایی تدوین گزارش های خبری ساده از مسابقات ورزشی

٢ توانایی تهیه خبرهای ورزشی مبتنی بر اصول اولیه تهیه خبر

٣ استفاده از نرم افزارهای آموزشی متناسب هر رشته ورزشی انفرادی و اجتماعی

٤ استفاده از نرم افزارهای آموزشی در بخش تمرینات ورزشی تمرین و آموزش

٥ توانایی ارائه گزارش تصویری از یک مسابقه ورزشی دانش آموزی

٦ توانایی ارائه گزارش تصویری از یک مسابقه ورزشی قهرمانی

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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1ـ 5  ـ ارتباط و رسانه

رسانه١ برای برقراری ارتباط2، یعنی یکی از عناصر مهم 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  انسان  اجتماعی  زندگی 
ارتباط، در یادگیری دانش، مهارت و تغییر نگرش سهم 
زیادی دارد )شرام، ١٩6٩( در گذشته کسب اطالعات 
از طریق جنگ، تجارت و مهاجرت صورت می گرفت. اما 
بعدها، به ترتیب با اختراع چاپ، تهیۀ کتاب، تلگراف، 
تلفن، رادیو، تلویزیون، رایانه و اینترنت، شکل برقراری 

ارتباط تغییر کرد. 
سیر تحول ابزارهای ارتباطی نشان می دهد سرعت این 
تغییر شتاب  فزاینده ای دارد. ویلبر شرام در مقاله ای 
حداقل  نوشتن،  تا  زبان  ظهور  از  که  می کند  اشاره 
پنجاه هزار سال طول کشیده است،  از نوشتن تا صنعت 
رسانه های  تا  چاپ  از  و  سال  پنج هزار  حدود  چاپ 
صوتی  ـ تصویری، حدود پانصد سال و از ظهور نخستین 

رسانه های صوتی ـ تصویری تا رایانه های مدرن، حدود 
ترتیب  این  ادامۀ  است!  انجامیده  به طول  سال  پنجاه 
طی  ارتباطات  زمینۀ  در  امروزه  که  است  تحوالتی 

زمان های کوتاهی شاهد آن هستیم . 
منظور از ارتباط، تنها بیان آشکار و انتقال ارادی پیام 
ارتباط شامل تمام فرایندهایی است که  نیست، بلکه 
تمام  تأثیر می گذارند.  بر یکدیگر  آنها  از طریق  مردم 
رفتارهای قابل درک و تغییردهندۀ اطالعات فرد، جنبۀ 
ارتباطی دارند. در مجموع ارتباط سبب شکل گیری و 
به  انسان ها می شود.  رفتار  و  عقاید  تغییر شناخت ها، 
زبان ساده تر ارتباط عبارت است از: »فرایند تبادل پیام 
بین فرستنده و گیرنده به نحوی که ذهنیات )معانی( 

موردنظر طرفین به یکدیگر منتقل شود«. 

Communication  ـ Media      2 ـ ١

از فرایند تبادل پیام در زندگی روزمره و در محیط های ورزشی چند نمونه مثال بزنید. 

شکل 1 ـ الگوی ارتباط

 الگوی ارتباط 
الگوی  از  پیام  تبادل  فرایند 
که  می کند  پیروی  مشخصی 
روش های  و  راه ها  از  فرستنده 
مختلف و به کمک رسانه منتقل 
نمونه   ١ شکل  در  می نماید. 

تبادل پیام را مشاهده کنید. 

 گیرنده

پیام

 فرستنده

پیام ها
کانال های انتقال پیام

فعالیت 
کالسی

تا چه اندازه با نقش رسانه ها در ارتباطات آشنایی دارید و از نظر شما ارتباط چگونه انجام می شود؟پرسش

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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به طور مثال بازیکنی که در زمین بسکتبال یک پاس 
بلند به هم تیمی خود می دهد نیز از الگوی ارتباطی 

پیروی می کند. 
پاس دهنده )فرستنده( با ارسال پاس به هم تیمی خود 
)پاس گیرنده( این پیام را می دهد که به سمت حلقه 

حریف حمله کند. 

 عناصر ارتباط 
در فرایند ارتباط عناصر مختلفی به شرح زیر وجود دارد: 
با  اهداف خاص،  به  به قصد دستیابی  فرستنده:   

ارسال پیام، یک فرایند ارتباطی را آغاز می کند. 
 گیرنده: مخاطب فرستنده است و جریان ارتباطی 

به سوی اوست. 
 پیام: مفهومی که از فرستنده به سوی گیرنده ارسال 
می شود. هرچه پیام قابل فهم تر و با نیازها و توانایی های 

گیرنده همخوان تر باشد، ارتباط موفق تر است. 
 هدف: قصد و منظوری که فرستنده برای آن ارتباط 
برقرار می کند. اگر بین اهداف فرستنده و گیرنده توافق 

باشد، ارتباط موفق تر خواهد بود. 
 رسانه: وسیله ای است که فرستنده به کمک آن مفهوم 
موردنظر خود )پیام( را به گیرنده منتقل می کند. در واقع 
رسانه، وسیلۀ حامل پیام از فرستنده به گیرنده است. 

تلویزیون، رادیو و مطبوعات از جملۀ رسانه ها هستند. 
 شرایط: موقعیت زمانی، مکانی، روانی و ... که ارتباط 
در آن شکل می گیرد. فرد برنده در یک مسابقه، شرایط 
متفاوتی نسبت به فرد بازنده برای مصاحبه یا ارتباط 

دارد. 
 مانع یا پارازیت: عاملی که بر جریان ارتباط، تأثیر 

منفی دارد؛ مثل سروصدای اضافی. 
 بازخورد: واکنش و عکس العمل گیرندۀ پیام در مقابل 

فرستنده که برای رفع اشکاالت ارتباط مناسب است. 
 تأثیر: میزان دستیابی به اهداف مورد نظر فرستنده 
در ارتباط با ارزشیابی مشخص می شود. برخی عوامل 
در ارتباط اثر مثبت )تسهیل کننده( و برخی اثر منفی 

)مانع یا پارازیت( دارند. 

عمل  پیام  گیرنده  یا  فرستنده  عنوان  به  انسان  هر 
می کند و در جریان این عمل از رسانه های مختلفی 

بهره می گیرد. 
 

 انواع ارتباط از لحاظ تعداد افراد درگیر 
 ارتباط با خود: ارتباط فرد با خود؛ مثل تشویق 

خود برای انجام یک پرش ارتفاع عالی. 
تبادل  به چهره:  یا چهره  فردی  میان  ارتباط   

پیام بین دو نفر؛ مثل صحبت مربی و رزمی کار. 
 ارتباط گروهی: ارتباط با گروهی مشخص و قابل 

شمارش؛ ارتباط بین مربی و بازیکنان والیبال 
ناآشنا،  افراد.  از  بسیاری  آن  در  جمعی:  ارتباط   
غیرمشخص و نامتجانس ـ که به راحتی قابل شمارش 
رادیویی  برنامه های  مثل  دارند؛  مشارکت  ـ  نیستند 
ورزشی. با گسترش وسایل ارتباط جمعی یا رسانه های 
گروهی، قرن بیستم را گاهی »  قرن ارتباطات جمعی« 

می خوانند. 

 انواع ارتباط از لحاظ رسانه های مورد استفاده 
 کالمی: پیام ها در قالب رمزهای کالمی )اصوات، 
یا  شفاهی  به صورت  عبارت ها(  جمله ها،  کلمه ها، 
نوشتاری است )گفتگو و یا نوشتن با زبان مشترک( 
مثل: ارتباط کالمی مربی با بازیکنان در زمین تمرین 
زبان  مثل  غیرکالمی  رمزهای  از  غیرکالمی:   
تصویری )طراحی، نقاشی، عکس و فیلم های ورزشی( 
موسیقی، زبان بدن و …استفاده می شود. مثل ارتباط 
با  استادیومی  در  با حرکات دست  بازیکنان  با  مربی 
تماشاچیان زیاد که امکان ارتباط کالمی وجود ندارد. 

 عوامل مؤثر در ایجاد ارتباط 
 مهارت در سخنگویی و نویسندگی: مثل یک 
مربی توانمند در تدوین و شرح تاکتیک تیمی برای 

بازیکنان 
با  آشنایی  دادن:  گوش  و  خواندن  در  مهارت   
عالئم، نمادهای زبانی و لغات، توانایی پیگیری و ارتباط 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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دادن مطالب خوانده یا شنیده شده با یکدیگر، قدرت 
تشخیص اطالعات مربوط و نامربوط، خواندن و شنیدن 
منتقدانه. مثل یادگیری شنا از طریق مهارت گوش دادن 

مناسب به مربی و خواندن مطالب کتاب درسی شنا 
 آشنایی با ویژگی مخاطبان: سن، جنس، طبقه، 

فرهنگ، دانش، نگرش، مهارت و …
 اطالعات کافی در مورد پیام. 

 بهره گیری از سواد بصری: توانایی بیان، فهم و 
آموختن از طریق طرح ها و تصویرها )آشنایی با الفبا 
بر  تاکتیک تیمی  و قواعد سواد بصری( مثل ترسیم 

روی تخته و شرح آن برای بازیکنان 
متناسب:  و  مناسب  رسانه های  از  بهره گیری   
درک  برای  ورزشی  ـ  آموزشی  CD های  از  استفاده 

بهتر تکنیک های رشته های ورزشی. 

تهیه یک CD آموزشی ساده با موضوع آموزش یک تکنیک در یک رشته ورزشی

2ـ 5  ـ انواع رسانه های گروهی در ورزش 

 مطبوعات ورزشی 
مدت ها اصطالح مطبوعات شامل چهار رسانۀ اصلی 
ارتباط جمعی، یعنی روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون 
اصطالح  بیستم  قرن  آغاز  در  می گرفت.  در بر  را 
مطبوعات محدود به رسانه ای بود که به وسیلۀ ماشین 

چاپ تولید می شده است.

 تاریخچه مطبوعات ورزشی 
مطبوعات«١  جهانی  »تشکیالت   ١٩24 سال  در 
ورزشی  مطبوعات  اولین  انتشار  شد.  پایه گذاری 
رسمی به دورۀ قاجار در سال ١3٠٠ هجری شمسی 
تمام  و  تخصصی  نشریه  قدیمی ترین  و  برمی گردد 
ورزشی ایران، آیین ورزش است که نخستین شماره 

آن در کتابخانه مرکزی ایران موجود است. 
زیادی  ورزشی  روزنامه های  نیز  ایران  در  روزنامه: 
نظر  از  به طورکلی  مطبوعات  اما  می شود  چاپ 

ازنظر  ورزش  و  اقتصاد  سیاست،  چون  موضوعاتی 
و  منطقه ای  ملی،  بین المللی،  به  پوشش جغرافیایی، 

محلی تقسیم می شود. 
مطبوعات انتشار دوره ای دارد، مانند روزنامه، هفته نامه، 

دو هفته نامه، ماهنامه و گاهنامه. 
توسط   ١٩٠١ سال  در  رادیو  اختراع  از  پس  رادیو: 
سال  در  کشور  رادیویی  شبکه  ایتالیایی2،  مارکونی 
داشتن  دلیل  به  تلویزیون  و  رادیو  شد؛  ایجاد   ١34٨
محسوب  خانواده  یک  اعضای  مشابه،  ویژگی های 
می شوند. طبق تعریف اتحادیه بین المللی ارتباطات دور 
از رادیو و تلویزیون، این رسانه ها یک سرویس ارتباط 
امواج رادیویی هستند که برنامه هایی به طور مستقیم 

می کند.  پخش  استفاده کنندگان  برای 
تاریخچه ورزش در رادیو: برنامه های ورزشی از آغاز 
به کار شبکه رادیویی شروع به کار کردند به طوری که 
مشخص ترین آنها ورزش زورخانه ای است که توسط 

The international press association (ISPA) ـ ١
2ـ فیزیک دان

فعالیت 
گروهی

چند نوع رسانه گروهی در ورزش را می توانید نام ببرید؟ پرسش
چند برنامه ورزشی مربوط به رسانه گروهی )صدا و سیما( را می شناسید؟ 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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شبکه های  انقالب  از  پس  می شد.  اجرا  »شیرخدا« 
رادیویی برنامه های مختلف ورزشی را آغاز کردند تا 
در سال ١37٨ رادیوی اختصاصی ورزش آغاز به کار 

کرد. 
تکنولوژی  این  اسکاتلندی  دیر«١  »جان  تلویزیون: 
رابه جهان معرفی کرد و در سال ١336 اولین شبکه 

به کار کرد.  آغاز  آبادان  تلویزیون در شهر  شخصی 
پس از انقالب اسالمی رادیو و تلویزیون ملی ایران به نام 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تغییر نام دادند. 

شرحی از یک برنامه منتخب رادیویی یا تلویزیونی با مشخصات کامل در کالس ارائه دهید. 

تاریخچه ورزش در تلویزیون: در ابتدای دوره پخش 
تلویزیونی، بینندگان با شنیدن اخبار وقایع هیجان انگیز 
ورزشی جذب شدند و در ادامه با پخش زنده یا با تأخیر 
تلویزیونی ورزش ها، با استقبال بی نظیری مواجه شد. 

اولین بار در سال ١355 بخش های تخصصی ورزشی 
سال  در  و  شد  ایجاد  ایران  تلویزیونی  شبکه های  در 
١373 شبکه سوم سیما با محوریت جوان و ورزش و 
در نهایت در سال ١3٩2 شبکه خاص ورزش با حجم 

گسترده ای از برنامه های ورزشی آغاز به کار نمود. 

reportage  ـ John Dear     2 ـ ١
event ـ News      4  ـ 3
subject ـ 5

3ـ 5  ـ گزارش2

گزارش یا رپورتاژ تشریح یک خبر3، رویداد4 یا موضوع5 
است که از طریق ارائه تصاویر جذاب تر و با همراهی 
تحقیقات مستندتر خواهد شد و گزارش از نظرشکل و 
محتوی به دو گروه خبری و غیرخبری تقسیم می شود.

 
 گزارش خبری  

مختلف  ابعاد  از  آن  کالبدشکافی  و  تشریح یک خبر 
است و وجود خبر، خمیرمایه اصلی گزارش است. 

مثال: گزارش خبری نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال
 

 گزارش غیرخبری 
شامل انواع زیر است:

1 گزارش روز: تشریح موضوع مـوردنظر بـا توجه 

فعالیت 
کالسی

آیا تا به حال یک گزارش کوتاه از یک رویداد ورزشی ساده تهیه کرده اید؟ چه نکاتی را در آن رعایت پرسش
کردید. 

بـه مسائل روز، مثـل گـزارش مسابقات جـام جهانی 
والیبال.

٢ گزارش از شخص: تشریح زندگی خصوصی اشخاص، 

مانند گزارش زندگی نامه جهان پهلوان تختی. 
ارائـه تصویری از یک محل یـا  گزارش از محل:   ٣

محدوده مکانی، مثل گزارش نمایشگاه تجهیزات ورزشی. 
مانند گزارش  فرایند سفر  گزارش سفر: تشریح   ٤

سفر تیم اعزامی به مسابقات المپیک. 
٥ گزارش مصور: گزارش از دریچه دوربین عکاسان 

بـا استفاده از زیـرنویس منـاسب مانند گـزارش هـای 
تصویـری )عکس( از مسابقـات ورزشی بـا زیـرنویس 

جذاب و ... .

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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4ـ 5  ـ خبر و خبرنگاری 

 مبانی خبرنویسی
اندازه  تا چه  و  ویژگی های خبر چیست  نظر شما  به 

دقت خبرنگار در انتشار مهم است؟
گروهی،  رسانه های  برجستۀ  نقش های  از  یکی 
راه های  از  یکی  است.  بخشی  آگاهی  و  اطالع رسانی 
اخبار  انتشار  و  تولید  هدف،  این  به  دستیابی  اصلی 
است. جمع آوری و پی جویی اطالعات در مورد حوادث 
و رویدادها و انتقال سریع و حتی زندۀ آنها به مخاطب 
باعث شده است تا بخش اخبار در ردیف پرمخاطب ترین 
نوشتاری  و  تصویری  و  صوتی  رسانه های  بخش های 
قرارگیرد. در زبان های اروپایی  بین خبرهای معمولی١ 
خبر  دارد.  وجود  تفاوت  تازه ها  یا  تازه2  خبرهای  و 
جاری  وقایع  و  امور  دربارۀ  اطالعاتی  شامل  معمولی 
بودن  نو  عنصر  هرچند  اطالعات،  نوع  این  در  است. 
با  آنها  انتشار  اگر  حال  درعین  دارد،  فراوانی  اهمیت 
در  اما  نمی شود.  ایجاد  اساسی  مشکل  باشد،  تأخیر 
مجموع هرنوع اطالعاتی که پنج ویژگی زیر را بیشتر 

داشته باشد، به خبر نزدیک تر می شود: 
 تازه بودن اطالعات 

 با اهمیت بودن محتوای اطالعات
 جذاب بودن اطالعات 

 کامل و جامع بودن اطالعات 
 کوتاه و فشرده بودن اطالعات

منابع خبری 
منبع خبری در پذیرش خبر و اثرگذاری خبر، نقش 
مهمی دارد. یکی از بهترین جایگاه ها، برای قید منبع 
خبر، بعد از پایان لید3 و با شروع متن است. در یک 
تقسیم  اصلی  دستۀ  دو  به  خبر  منابع  دسته بندی، 

می شوند: 
 منابع خبری رسمی: منبعی است که اوالً دارای 
نشانی و مشخصات قابل مراجعه و پیگیری است و ثانیاً 
از نظر دولت متبوعه موردتأیید است و می توان به آنها 

استناد کرد. منابع رسمی خود دو دسته هستند: 
1 دولتی: مثل خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران و 

واحد مرکزی خبر. 
٢ غیردولتی: که منابع مالی آن معموالً غیردولتی 

است. مثل خبرگزاری ایران اسپورت. 
 منابع خبری غیررسمی که به دو گروه تقسیم 

می شوند:
اهالی  شامل  نشانی:  بدون  غیررسمی  منابع   1

محل، شاهدان عینی، منابع آگاه، کسی که نخواست 
نامش فاش شود، صاحب نظران و کارشناسان ورزشی 

که به نقل از آنها خبری بیان می شود. 
طرف  از  تأیید  غیرقابل  غیررسمی  منابع   ٢

دولت: مثل منابع خبری مخالف تأیید نشده از طرف 
دولت ها. 

News  ـ Information     2 ـ ١

.)Lead( .3ـ پاراگراف یا بند اول خبر را در تنظیم خبر »لید« می نامند

با تقسیم بندی هنرجویان به گروه های مختلف: یک خبر از سایت یا خبرگزاری های ورزشی را با شرح 
و نوع منبع به کالس ارائه دهید. 

به نظر شما چگونه یک خبر تهیه می شود؟پرسش

فعالیت 
کالسی

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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5    ـ 5  ـ مجری در ورزش

 اهمیت مجری ورزشی 
کلیدی  عوامل  از  یکی  عنوان  به  گوینده  و  مجری 
وظیفۀ  می کنند.  ایفا  را  ارتباط دهنده  نقش  رسانه، 
ارتباط دهنده، ارائۀ خدمات به عنوان واسطه ای برای 
لذا  پیام و مخاطب است.  بین خالق  ارتباط  برقراری 
نقش مجری و گوینده در برنامه های ورزشی رادیو و 
تلویزیون، برای برقراری ارتباط و انتقال پیام، نقشی 
به ویژه  و  رادیو  زیاد  مخاطبان  است.  حیاتی  و  مهم 
تلویزیون به عنوان امپراطور رسانه ها از یک طرف و 
محبوبیت ورزش در جامعه ازسوی دیگر باعث می شود 
توجه خاصی  مورد  ورزشی  گزارشگران  و  مجریان  تا 
جاذبه های  سایر  همراه  به  ویژگی  این  بگیرند.  قرار 
این حرفه عالقه مندان  تا  باعث شده است  اجرا،  کار 
بسیار زیادی داشته باشد. لذا با هربار اعالم برگزاری 
آزمون های گویندگی، افراد زیادی با سطوح تحصیلی 
امیدوار  و  این آزمون ها  مختلف، متقاضی شرکت در 
به فعالیت در کار اجرای ورزشی هستند. تجربه نشان 
و  اولیه  اصول  با  متقاضیان،  بیشتر  که  است  داده 
بسیاری  نیستند.  آشنا  اجرا  و  گویندگی  کار  بدیهی 
از عالقه مندان به این حوزه قادر خواهند بود با کسب 
اطالعات و تمرین مناسب به سطحی از آمادگی برای 
حوزه هایی مانند سخنگویی باشگاه ها تا اجرای مراسم 

و حتی اجرا در رادیو و تلویزیون دست یابند. 
معینی  شاخص های  ورزشی،  اجرای  کار  در  امروزه 
کمک  مهارت  این  توسعۀ  به  که  شده اند  شناسایی 
گسترش  و  گویندگی  کار  شدن  علمی  می کنند. 
شناخت عوامل مؤثر در کار گویندگی، نیاز به آموزش 
و تمرین هدفمند را برای موفقیت افزایش داده است. 
بهبود فن بیان و سخنوری، کاربردی فراتر از رسانه های 

با شناخت  فردی  دارد. هر  مراسم ورزشی  و  گروهی 
عوامل و شاخص  های گویندگی می تواند با بهبود این 
خود  اطرافیان  و  محیط  با  مؤثرتری  ارتباط  مهارت، 
مدیران  و  داوران  مربیان،  ورزشکاران،  باشد.  داشته 
ورزشی، که از فنون ارتباط مؤثر آگاهی دارند، در کار 
خود موفق تر هستند. کسانی که در مجامع مختلف 
و  روشن  و  شیرین  بیان  با  دوستانه  محافل  حتی  و 
کلمات منطقی و جذاب بتوانند نظریات و مسائل خود 
را به راحتی اظهارکنند، در میان جمع، وجهۀ خاصی 
مثل  خوب،  بیان  و  سخنوری،  می آورند.  به دست 
بسیاری از ورزش ها، مهارتی است که باید با تمرین و 

طی مراحل متمادی آموخته شود. 

 مفهوم مجری ورزشی 
واژۀ مجری ورزشی در مفهوم عام، فعالیت های زیاد 
از  و متنوعی را در رادیو و تلویزیون شامل می شود؛ 
جمله این فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
اخبار  که  فردی  رادیو:  ورزشی  اخبار  گویندۀ   
ورزشی رادیو را به عنوان یک بخش خبری تخصصی 

می خواند. 
که  فردی  رادیویی:  ورزشی  برنامه های  مجری   
در برنامه های ورزشی رادیویی نقش ارتباط با میهمان، 
گزارشگر، خواندن متن های نوشته شده و ... ایفا می کند. 
گوینده / گزارشگر ورزشی رادیو یا گزارشگر   
اتفاقات  لحظه  به  لحظه  که  فردی  لحظه:  به  لحظه 
و  با کالم  مخاطب  برای  و  می کند  گزارش  را  ورزشی 
بیان خود، آنها را به تصویر می کشد. به طور مشخص در 
زمان پخش زنده یا با تأخیر رویدادها، آن را لحظه به 

لحظه گزارش می کند. 

تا چه اندازه به اهمیت نقش مجری در یک برنامه ورزشی رادیویی یا تلویزیونی آگاهی دارید؟ پرسش

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فردی  رادیویی:  ورزشی  مجری  ـ  کارشناس   
که پیش از آنکه مجری باشد، یک کارشناس در امور 
تخصصی ورزشی است و با توانایی اجرا یا گویندگی، 
می تواند مصاحبه ها و گفتگوهای تخصصی را اداره کند. 
 خبرنگار ورزشی رادیو: فردی که خبر یک رویداد 
ورزشی را همراه با گزارش خود و معموالً از محل رویداد 

در بخش های خبری ارائه می کند. 
 گویندۀ تخصصی اخبار ورزشی تلویزیون: فردی 
که اخبار ورزشی تلویزیون را به عنوان یک بخش خبری 

تخصصی می خواند. 
 مجری برنامه های ورزشی تلویزیونی: فردی که در 
برنامه های تلویزیونی، نقش ارتباط با میهمان، گزارشگر، 

خواندن متن های نوشته شده و ... را ایفا می کند. 
 گوینده/ گزارشگر ورزشی تلویزیون: فردی که 
لحظه به لحظه رویداد ورزشی را همراه با تصویر آن، 

تشریح و گزارش می کند. 
 کارشناسـ  مجری ورزشی تلویزیونی: کارشناس 
توانمند در امر اجرای تلویزیونی که می تواند مصاحبه ها و 

گفتگوهای تخصصی را اداره کند. 
 متن خوان ورزشی یا نریتور ورزشی: فردی که 
متن مربوط به تصاویر برنامه های ورزشی تلویزیونی را 

می خواند. 

خبرنگار ورزشی تلویزیون: فردی که خبر یک   
رویداد را همراه با تصویر و گزارش خود و معموالً از محل 

رویداد، در بخش های خبری ارائه می کند. 
گویندگی  نوع  این  اگرچه  »ام سی«1:  گوینده   
و جشن های  مراسم  گسترش  دلیل  به  ولی  است  عام 
هویت  این  با  مجریانی  حضور  و  ورزشی  اختصاصی 
این  می شود.  اضافه  فهرست  این  به  ورزش،  عرصۀ  در 
را  ذهنی  و  فعالیت های جسمی  از  زیادی  شغل حجم 
در برمی گیرد. شوخ طبعی، هوش و مهارت های مصاحبه 
کردن خوب، برای آن ضروری است. از جمله این مورد 
اجرای جشن هایی است که فرد باید هم زمان سایر عوامل 
و مجریان و دیگر میهمانان را بر روی صحنه اداره کند. 

 شاخص های مورد نیاز برای اجرای ورزشی 
به طور کلی برای یک اجرای خوب ورزشی به موارد 
این موارد می توان  با کمک  نیاز داریم که  مشخصی 
مواردی،  در  که  هرچند  داد.  بهبود  را  کار  کیفیت 
برجستگی در برخی از این شاخص ها می تواند برخی 
کمبودها در دیگر شاخص ها را پوشش دهد، اما باید 
به همۀ آنها به اندازۀ کافی توجه کرد. این شاخص ها 
عبارت اند از: درک نقش ارتباطی، صدا، تصویر، زباِن 

بدن، فن بیان و تمرین. 

Communicator ـ MC (Master of Ceremony)    2 ـ ١

چهار ویژگی برجسته یک خبرنگار یا کارشناس یا مجری برنامه های ورزشی رادیو یا تلویزیون را به 
ارائه دهید. کالس 

فعالیت 
کالسی

 نقش ارتباطی مجری ورزشی 
افراد  از  بسیاری  ارتبا ط دهنده٢:  به عنوان  مجری 
عالی ترین مدارج علم ارتباطات را طی می کنند ولی 
عمل،  در  افراد  برخی  نیستند.  موفق  آن  کاربرد  در 
و  اجتماعی  ارتباطات  در  و  برون گرایند  و  ارتباطی 
ارتباطات،  علم  از  شناخت  و  توجه  بدون  رسانه ای 

ارتباط برقرار می کنند. گوینده هم به دانش ارتباطات 
و هم به شیوۀ کاربرد آن نیاز دارد. نقش گویندۀ رادیو 
و تلویزیون، نقش ارتباط دهنده است و گوینده ای در 
به  را  خود  ارتباطی  نقش  که  است  موفق  خود  کار 
برای  اقدامات  مهم ترین  از  برخی  کند.  درک  خوبی 

از:  عبارت اند  ارتباطی،  نقش  درک  بهبود 

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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Communicator ـ MC (Master of Ceremony)    2 ـ ١

1 شناخت ارتباط: بر شناخت فرایند ارتباط و عناصر 

با  دارد.  تأکید  و رسانه(  پیام  )فرستنده، گیرنده،  آن 
انواع روش های ارتباط کالمی١ )با کالم و  با  آشنایی 
و  غیرکالمی(  ارتباط  نوع  )هر  غیرکالمی2  و  گفتار( 
شناخت قواعد حاکم بر عناصر برقراری ارتباط، مجری 

ورزشی می تواند ارتباط مؤثرتری برقرار کند. 
٢ شناخت اهداف ارتباط: ارتباط دهنده یا گوینده 

می کند،  ایفا  هم  را  فرستنده  نقش  خود،  بعضاً  که 
فرستنده  اصلی  اهداف  با  باید  نقش،  ایفای  از  قبل 
اهداف  مهم ترین  مثاًل  باشد.  آشنا  ارتباط  برقراری  از 
برنامه های صدا و سیما عبارت اند از مقاصد: ارشادی، 
تربیتی، اطالعاتی، آموزشی و تفریحی، سرگرمی. اگر 
مجری ورزشی اهداف جزئی هر برنامه در سه سطح 
در  بهتر  کند،  درک  را  رفتاری  و  گرایشی  شناختی، 

مسیر رسیدن به آنها فعالیت خواهد کرد. 
٣ شناخت ابزار ارتباط: بر درک مکانیزم کلی فعالیت 

رسانه و فرایندهای برنامه سازی در رادیو و تلویزیون تأکید 
می کند. برای این منظور باید ابزارهای مورد استفاده در 
تولید برنامه مانند دوربین، میکروفون، نور، رنگ و ... را 

خوب شناخت. 
٤ شناخت فرستنده: درک ماهیت رادیو و تلویزیون 

و فلسفۀ وجودی آن در جامعه. 
رمزگذاری،  مهارت های  بر  تسلط  پیام:  شناخت   ٥

خوبی  به  پیام  اگر  پیام.  پذیرش  و  درک  رمزگشایی، 
تهیه نشود و قابل شناخت و درک نباشد، مخاطب آن 

را نخواهد پذیرفت. 
انواع  شناخت  )مخاطب(:  گیرنده  شناخت   ٦

تقسیم بندی ها و طبقه بندی ها از مخاطب و اینکه مجری 
قرار است با کدام گروه از مخاطبان ارتباط برقرار کند. به 
عنوان مثال تقسیم بندی مخاطبان به کودک، نوجوان، 

جوان، میان سال و بزرگسال. 
خاص:  ارتباط  در  مؤثر  متغیرهای  شناخت   ٧

رابطۀ  فرهنگی،  مکانی،  زمانی،  شرایط  به  توجه 
فرستنده با گیرنده و مواردی مثل نوع پوشش گوینده 
با توجه به خصوصیات فرهنگی مخاطب یا شرایطی 

مثل محیط ورزش. 
عالوه بر موارد 7 گانه فوق مجری باید دارای توانایی 

ارتباط کالمی و غیر کالمی با مخاطب خود باشد.

 ارتباط کالمی 
در ارتباط کالمی از کلمه برای برقراری ارتباط استفاده 
می شود؛ مثل خبری که گویندۀ ورزشی می خواند. برای 

بهبود ارتباط کالمی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
 آشنایی با دستور زبان: تسلط بر دستور زبانی که 
به آن صحبت می شود، باعث می شود تا مجری از کلمات 
و  صدا   در  کند.  استفاده  درست  شکلی  به  جمالت  و 
سیما ویراستاران سعی می کنند تا مجریان ورزشی را از 
غلط های دستوری مطلع کنند. به عنوان مثال استفاده 

از جملۀ »می ریم که داشته باشیم...« غلط است! 
 تقویت واژگان کاربردی در بیان: برای بیان درست 
کلمات و جمالت نیز می توان از کلمات مختلفی استفاده 
کرد. کسانی که ذخیرۀ واژگان وسیع تری در ذهن داشته 

باشند، زیباتر و شیواتر سخن می گویند. 
 تقویت پردازشگری ذهنی: منظور تقویت فرایندی 
است که فرد در آن با گردآوری اطالعات خام و پراکنده 
از منابع مختلف، آنها را طبقه بندی و به اطالعات باارزشی 
تبدیل می کند و با استنتاج و ربط منطقی این اطالعات 
به یکدیگر، در جهت باال بردن آگاهی یا دانش اقدام کند.3

 تقویت ریشه شناسی کلمات: اینکه ریشۀ پیدایش 
برخی از کلمات کلیدی در ورزش چه بوده است، به مجری 
کمک خواهد کرد که با تسلط و آگاهی بیشتری آن را به 
کار برد و دربارۀ آن توضیح دهد. معموالً مخاطبان در رابطه 
با واژه های مهم در ورزش، به این عملکرد مجریان توجه 

نشان می دهند.

Nonverbal  ـ Verbal      2 ـ ١

      Mental- processing ـ 3

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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ارزشیابی

1 با ذکر یک رویداد ورزشی معین کنید آن رویداد، گزارش خبری است یا غیرخبری؟

٢ میزان تأثیرگذاری انواع رسانه های گروهی در ورزش را مشخص کنید.

٣ مشخص کنید کدام رسانه در بسیاری زمینه ها در مطبوعات ورزشی برتری دارد؟ و چرا؟

ایران تحلیل کنید آن مطبوعات چه نقشی در توسعه رشته های  تاریخ مطبوعات ورزشی در  بررسی  با   ٤

ورزشی داشته اند؟
٥ دو مورد از ویژگی های رادیو )ورزش( را با یکدیگر مقایسه کنید.

٦ ویژگی های ورزش تلویزیونی را با ذکر مثال مشخص کنید.

شما کدام یک از مجریان ورزشی برنامه های رادیویی یا تلویزیونی را موفق می دانید؟ چرا؟ فعالیت 
کالسی

 ارتباط غیرکالمی  
هر ارتباطی که با کلمه نباشد مثل حرکات دست ها، 
عکس ها،  اشارات،  همین طور  و  چشم  بدن،  صورت، 
و  موسیقی  افکت ها،  )مثل  اصوات  شکل ها،  تصاویر، 
صداهای محیطی( و … مثاًل حرکات چشم و ابروی 

گوینده یا سکوت های معنی دار او، ازجمله ارتباطات 
ارتباط  بهبود  برای  مهم  نکات  از  است.  غیرکالمی 
است.  آن  تقویت  و  بدن١  زباِن  شناخت  غیرکالمی، 

لحن و آهنگ گفتار کلمات نیز مهم است. 

 Body language ـ ١

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فصل پنجم: گزارش نویسی و مستندسازی

عالئم اختصاری برخی فدراسیون ها

I.S.R.F   فدراسیون بین المللی اسکواش
I.B.F   فدراسیون بین المللی بدمینتون

F.I.B.A  فدراسیون بین المللی بسکتبال
I.Z.F.F   فدراسیون بین المللی پهلوانی و زورخانه ای

W.T.F   فدراسیون بین المللی تکواندو
I.T.F  فدراسیون بین المللی تنیس

I.T.T.F  فدراسیون بین المللی تنیس روی میز
U.I.T فدراسیون بین المللی تیراندازی

I.A.A.F   فدراسیون بین المللی دو و میدانی
F.C.A   فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری

F.I.G  فدراسیون بین المللی ژیمناستیک
F.I.E   فدراسیون بین المللی شمشیربازی

F.I.N.A   فدراسیون بین المللی شنا آماتور
F.I.F.A  فدراسیون بین المللی فوتبال
F.I.C  فدراسیون بین المللی قایق رانی
F.M.K   فدراسیون بین المللی کاراته

F.I.L.A   فدراسیون بین المللی کشتی
F.I.A.A   فدراسیون  بین المللی کوهنوردی

I.W.F   فدراسیون بین المللی وزنه برداری
F.I.V.B  فدراسیون بین المللی والیبال

I.H.F  فدراسیون بین المللی هندبال

اين كتاب غير قابل استناد مى باشد
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فهرست منابع و مآخذ

1 رمضانی نژاد، رحیم. )١3٩١(. اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش. بامداد کتاب، فصل های ١ و 3 و4.

٢ مظفری، سّید امیراحمد و پورسلطانی زرندی، حسین )١3٨6(. اصول و فلسفه تربیت بدنی. بامداد کتاب.

٣ مقدمه ای بر مبانی تربیت بدنی در اسالم. )١36١(. معاونت پرورشی و نیروی انسانی، اداره کل تربیت بدنی.

٤ آقایی نیا، حسین. )١3٨3(. حقوق ورزشی. نشر میزان.

٥ خواجوی، داریوش. )١3٨4(. فرهنگ انگلیسیـ  فارسی تربیت بدنی و علوم ورزشی. نشر سبیکه. قم.

٦ علیجانی، عیدی. )١3٨١(. فیزیولوژی انسانی. انتشارات علم و ورزش. سازمان تربیت بدنی ـ  معاونت تحقیقات 

و امور فرهنگی.
٧ مجتهدی، حسین. )١3٩3(. آزمون های ورزشی. شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

8 پرتو بیضایی و کاشانی، حسین. تاریخ ورزش باستانی ایران )زورخانه(. )١3٨2(. انتشارات زوار، تهران.

9 واعظ کاشفی سبزواری، موالناحسین. فتوت نامه سلطانی. )١35٠( به اهتمام محمد جعفر محبوب، انتشارات 

بنیاد فرهنگ تهران.
10 مظلومی، رجبعلی. تدوین ملحقات و حواشی. رضوی، سیدمحمدحسین و سجادی سیدنصراهلل، بازنگری بر 

فلسفه اصول و مبانی تربیت بدنی. )١3٨7(. نشر شمال پایدار.
11 ابراهیم، خسرو. )١3٩4(. آناتومی. شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

1٢ امینیان رضوی، توران دخت. )١3٩5(. فیزیولوژی. شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

1٣ واعظ موسوی، سیدکاظم. )١3٨3(. راهنمای عملی روانشناسی ورزشی. بامداد کتاب، تهران.

1٤ پارسا، محمد. روانشناسی عمومی. )١3٩4(. شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، تهران.

1٥ کاشف، میرمحمد. )١3٩١(. مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی. انتشارات بامداد کتاب، تهران.

1٦ سخنگویی، یحیی و افشارمند، زهره. )١3٩2(. حرکات اصالحی. انتشارات حتمی، تهران.

1٧ خواجوی، داریوش. )١3٩4(. شناخت تأسیسات و اماکن ورزشی. شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.   

18 هادوی، فریده و ابوالفضل، فراهانی و ایزدی، علیرضا. )١3٩١(. اندازه گیری، سنجش، ارزشیابی در تربیت 

بدنی. انتشارات حتمی.
19 کمالیان، صفاعلی و اردستانی، عباس و همکاران. )١3٩3(. کتاب معلم تربیت بدنی و سالمت پایه های هفتم.

هشتم، نهم دوره اول متوسطه. شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، تهران.
٢0 قاسمی، حمید. )١3٨٩(. فعالیت های رسانه ای در ورزش. بامداد کتاب، فصل های 2 و 3 و 5.

٢1 رمضانی نژاد، رحیم. )١3٨٨(. تربیت بدنی در مدارس. انتشارات سمت.

٢٢ ریاضی، محمدرضا و همکاران. )١3٨7(. فرهنگ نگاره های ورزشی ایران. انتشارات کمیته ملی المپیک، 

تهران.
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