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پیشگفتار
از زمانی که شما تصمیم میگیرید صاحب فرزند شوید ،یعنی مسئولیت بلند مددت و سدنگین
پرورش و آموزش او را پذیرفته اید .در تربیت کودک مانند هر کاری دیگری با مشکالتی روبده رو
خواهید شد اما با گذشت زمان وکسب تجربه ،اعتماد به نفس شما افزایش مییابد ،بطوری که در
تربیت فرزندان بعدی از تجربیات قبلی استفاده کرده و از عملکردتان راضی تر خواهید بود .اما باز
هم در برخی موارد ممکن است احساس یک تازه کار را داشته باشید و در حل مشدکالت سدر در
گم شوید و از طرفی مواقعی نیز پیش میآید که به خیال خدود مشدکلی را حدل کدرده ایدد امدا
واقعیت امر این است که عملکرد مناسبی نداشته اید.
فرزندان و والدینی که از هر نظر کامل باشند ،وجود ندارند و ما تا به حال والدینی را که دست
کم گاهی نسبت به تواناییها و آگاهیهای خودشان به عنوان مادر یا پددر شدک نداشدته باشدند،
مالقات نکرده ایم .کودکان همیشه آن طور که والدین میخواهند ،رفتار نمیکنند و وقتی والدین
احساس میکنند که نمیتوانند عادات و رفتار فرزنددان خدود را تغیدر دهندد ،درماندده و آشدفته
میشوند و اعتماد به نفس خود را از دست میدهند .اگر چه والدین امروزی ،از نظر تحصدیالت و
اطالعات ،در تاریخ نمونه اند ولی هنوز پرسش هایی بسیاری در این زمینه وجود دارد.
برای بسیاری از شما پذیرفتن اینکه گاهی رفتدار مناسدبی بدا کودکدان و نوجوانانتدان نداریدد،
سخت است اما بیایید برای یک لحظه هم که شده به برخی از مهارتها و روشهای تربیتدی کده
در قبال آنها به کار میبرید ،شک کنید .بزرگ کردن یک یا دو کدودک دلیلدی بدر بدی نیدازی از
تجربیات دیگران نیست .و یک تربیت موفق مستلزم استفاده از اکثدر امکاندات ازجملده تجربیدات
دیگران ،مطالعه کتابهای مختلف و مشاوره با متخصصان امر است.
از جمله متخصصانی که میتوانند در این زمینه به شما کمک کنند متخصصان تربیت بددنی و
علوم ورزشی هستند .متخصصان تربیت بدنی از جمله دانشمندانی هستند که به علدوم مختلفدی
همچون علوم زیستی ،روان شناسی و تربیتی مجهزند .با توجه بده کدارکردهدای مختلدف و مدوثر
ورزش و تربیت بدنی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان ،نظیر کارکردهدای تربیتدی ،زیسدتی،
اجتماعی و روانی این دانشمندان میتوانند مشاوران خوبی برای پرورش روح جسم فرزندان شدما

باشند .این عقیده که ورزش نقش مهمی در پرورش کودکان و نوجوانان دارد عقیده نوینی نیست
این مساله از دیر باز تا عصر حاضر اهمیت ویژه ایی برای فالسفه و صاحب نظدران علدوم تربیتدی
داشته .از فالسفه ای همچون سدقراط ،افالطدون ،فدارابی و بدوعلی سدینا گرفتده تدا دانشدمندان
معاصری همچون بندورا و فروید .سقراط با جواندان در میدادین ورزشدی گدردش کدرده و ضدمن
صحبت با آنان زیبایی عضالت را تمجید نموده و مهمترین اصل را در زندگی سالمتی دانسته کده
از طریق ورزش آن را میتوان بدست آورد .افالطون نیز بر این عقیده بود که هر مدرسه باید یدک
موسسه ورزشی ویک محل برای بازیها داشته باشد در این مرحلده کدودک چندان از سدالمت و
تندرستی برخوردار خواهد شد که پس از آن به وجود طبیب احتیاج نخواهد داشت بده عقیدده او
ورزشکار بی علم خطرناک و عالم غیر ورزشکار علیل و نحیف است بنابراین بهترین طریقه تعلدیم
و تربیت آمیخته کردن ورزش وتحصیل است موفقیت همیشه نصیب کسانی است که قسدمتی از
اوقات را صرف تربیت بدن و قسمت دیگر را صرف تربیدت روح کنندد .آلبدرت بنددورا در تئدوری
یادگیری اجتماعی خود که مهمترین تئوری در روان شناسی ورزش است بر این عقیده است کده
یادگیری بر اساس اصل الگوبرداری و تقویت انجام میگیرد و مدلهای ورزشی وحرکتی بر رشدد
تاثیر گذارند و خانواده به عنوان اولین الگوی حرکتی ورزشی کودک بدر رفتدار حرکتدی او بسدیار
تاثیر گذارند .همچنین روان شناسان دیگری نیز به این موضوع پرداخته اند آنها جملگی بدر ایدن
عقیده اند که هر قدر میدان وسیع تری از نظر محیطی ،تربیتی و ارتباطات روانی  -اجتمداعی در
اختیار انسان گذاشته شود به رشد و بالندگی بیشتری میرسد کودکان و نوجواندانی کده فرصدت
مییابند در میادین ورزشی ،استعدادها ،تواناییها ،لیاقدتهدا و مهدارتهدای خدود را بده نمدایش
بگذارند و در رابطه با مشکالت ورزشدی خدود ،از ابتکدار ،خالقیدت و ندوآوری محیطدی و شدرایط
مناسبی از نظر تربیتی بهره مند خواهند شد.
علی رغم آگاهیهای مناسبی که در جامعه امروز در مورد تربیدت کودکدان و نوجواندان وجدود
دارد ولی به نظر میرسد در مورد اوقات فراغت و برنامه ریزی مناسب در ایدن زمینده توجده زم
مبذول نشده است همچنین با رشد زندگی شهر نشینی ،ماشینی و گسترش تکنولدوییهدای ندو
ظهور ارتباطی و مجازی ،به نقش ورزش در این زمینه اهمیت بسزایی داده نشده است .از ایدن رو
تصمیم گرفتم در این زمینه هرچند کوچک و ناچیز بسته به توان خود گامی بدردارم و شداید بدا
تالیف این کتاب بتوانم نسبت به کودکان و نوجوانان این مرز و بدوم ادای دیدن نمدوده و آرامدش
قلبی نائل آید.
در این کتاب سعی شده تا خوانندگان که گاهی ممکن است والدین نیز باشند در مورد اوقدات
فراغت خود و فرزندانشان به یک چهارچوب فکری مناسب دست یافته و در جهدت بهینده کدردن
این اوقات برنامه ریزی مناسب داشته باشند با تعاریف و مفداهیم آشدنا شدده و بده نقدش ورزش

بعنوان یک پدیده نوین با رویکردهای مختلف آگاه تر شده و ازآن بعنوان یک وسدیله مناسدب در
رشد و تعالی خود و خانواده شان بویژه کودکان ونوجوان بهره برندد .اگدر چده در ایدن کتداب بده
اختصار به مباحث اوقات فراغت ،ورزش و تربیت پرداخته شده اما امید است کده بدا تدالشهدای
جدیدی که توسط متخصصان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در حال انجام است بدا ترجمده و
تالیف کتابهای کاملتری کمبودهای محسوس در این زمینده مرتفدع گدردد .امیدد اسدت تدالش
حاضر با تمام کاستیها بتواند نوری هرچند کوچدک بسدان شدمعی درایدن راه پدیش روی شدما
سروران گرامی روشن نماید.
به امید فردای بهتر
حسن ابراهیمی
دیماه 139۵

