ورزش دانش آموزی روی موج تبلیغات
ایي جولِ سا کِ تَسؼِ ٍسصش کطَس دس گشٍتَجِ تِ ٍسصش هذاسس هی تاضذ سا تاس ّا ٍتاسّا اص سالیاى دٍستا
تِ حاال ضٌیذُ این ٍتکشاس آى تذٍى ػول هالل آٍس ضذُ است هخػَغا اص کسا ًی کِ ٍقتی کٌاس گَد ّستٌذ
اص ایي ًظشیِ حوایت هی کٌٌذ ٍ دس گلتاسّا ٍکتاب ّای خَد هی گَیٌذ ٍهی ًَیسٌذ اها ّویي کِ تشهسٌذ
قذست دس ٍسصش هذاسس هی ًطیٌٌذ تشخالف توام ًظشات کاسضٌاسی کِ خَد ٍدیگشاى گلتِ اًذ ػول هی
کٌٌذ ٍتا سٍی آٍسدًذ تِ عشح ّای تثلیـی ٍتی هحتَا سؼی دس هغشح کشدى خَد داسًذ

 .عشح ّای آضٌا

ٍعٌاصدسدٍلت قثلی ٍعشح الوپیاد ٍسصضی دسٍى هذسسِ تَسظ دٍلت كؼلی اص جولِ ایي اقذاهات تثلیـی دس
ٍسصش هذاسس است .کِ دس ٍدیَاسهذ سسِ سا تا پَستش ّای سًگی پشکشدُ است هذیشاى ٍسصش هذاسس ظاّشا
تشای ایٌکِ خَدی ًطاى دٌّذ حاضشًذ توام ٍقت ٍهٌاتغ سا تشای کاسّای سغحی ٍؿیش ٍظیلِ ای هاًٌذ طس
ح ّای هزکَس ّضیٌِ کٌٌذ کِ خَد یک سٍص هٌتقذ آى تَدُ اًذ  .جالة ایٌکِ ایي دٍستاى آًقذس تش ایي عثل
تَخالی هی کَتٌذ تا اكشادی کِ ضٌاختی اص ٍاقؼیت ّا ًذاسًذ تاٍسهی کٌٌذ کِ ٍسصش هذاسس گلستاى ضذُ
است ٍدیگش ّیچ ٍظیلِ ای ًواًذُ است کِ

تایذ آىاى اًجام دٌّذ  .یکی ًیست اص ایي هتخػػیي دیشٍص

ٍهسٍَلیي اهشٍص ٍسصش هذاسس تپشسذ ػضیض هي ٍقتی تالؾ تش  90دسغذ هذاسس ها اص حذ اقل كضا ،تجْیضات
ٍهشتی هتخػع هتٌاسة تا ضاخع ّای استاًذاسد تشخَسداس ًیستٌذ تشگضاسی الوپیاد چِ غیـِ اًحشاكی
ٍكشاس سٍ تِ جلَ است کِ ضوا دًثال هی کٌیذ .دس حالی کِ کوتشاص کاسضٌاس ٍسصضی ّن هی داًذ کِ هساتقِ
آخشیي هشحلِ یک كؼالیت ٍسصضی پس اص کسة آهادگی جسواًی ٍآهَصش هْاست ّای

آى سضتِ ٍسصضی

است .آیا ایي هشاحل دس هذاسس اًجام ضذُ است کِ ضوا ٍاسد هساتقِ یا الوپیاد ٍسصضی هی ضَیذ .اهاى اص ایي
اللاػ پشعوغشاقی کِ هولکت سا تیچاسُ کشدُ است هاًٌذ (الوپیاد ٍسصضی دسٍى هذسسِ ای ) تِ ًظش ضوا آیا
یک سٍص دس سال تچِ ّا سا جوغ کشدى ٍیک ػکس یادگاسی گشكتٌذ ٍّوِ جا ًطاى دادًذ ضذ تَسؼِ ٍسصش
دس هذاسس .سَال اساسی ایي است آیا حذ اقل اتضاس ٍ تجْیضات تشای اجشای دسس تشتیت تذًی ٍٍسصش کِ اص
ٍظایق راتی آهَصش ٍپشٍسش دس هذاسس است تشاساس ضاخع ّای غحیح ٍجَد داسد کِ یک هشتثِ سشاؽ
هساتقات ّیجاًی هی سٍین آیا سًَاهی پَکی اسٌخَاى کِ ضوا اص آى دم هی صًیذ تا الوپیاد ٍسصضی دسهاى
هی ضَد یا اهَختي ضیَُ ّای غحیح حشکتی ّوشاُ تا هؼلن دس كضای هٌاسة ٍاستاًذاسد

دس کالس دسس

تشتیت تذًی .پشداختٌذ تِ اهَس صٍد تاصدُ دس هذیشیت اص یک سَ اهیذ ٍاًگیضُ الصم تشای خذهت دس حَصُ تحت
هسٍَلیت خَد تشای عَالًی هذت ًذاضتٌذ اص سَی دیگش تاػث كشاكکٌی ٍسٍی آٍسدًذ تِ عشح ّای هی ضَد
کِ تا سكتي كشد ایي تشًاهِ ٍعشح ّای هي دس آٍسدی تِ تاسیخ پیَستِ ٍ حزف خَاّذ ضذ  .ایي تذتشیي ضیَُ
هذیشیت است کِ هثٌای ػقالًی ًذاسد .هسٍَلیي هحتشم ٍسصش هذاسس كشاساص ٍاقؼیت ّا تِ تْاًِ هاًَس
تثلیـاتی تا کی آیا سسالت ها دس تشاتش ًسل آیٌذُ کِ تایذ اص ضشایظ سالهت ػوَهی تشخَسداس تاشىد تا تشگضاسی
چٌذ ّوایص ٍچسثاًذى چٌذ پَضتش تِ دس ٍدیَاس هحقق هی ضَد  .پس کی قشاس است ظشكیت ػظین ًیشٍی
اًساًی هتخػع ٍسصش آهَصش ٍپشٍسش تِ کوک سالهتی ًسل آیٌذُ کطَستیایذ .چِ کسی تایذ دؿذؿِ

آهاس ّای ًگشاى کٌٌذُ دس خػَظ تیواسی ّای تاضذ کِ سیطِ دس تی حشکتی دس دٍ

ساى هذسسِ داسد .

تشخَسداس ًثَدى اص حذ اقل ضاخع ّای آهادگی جسواًی دس داًص آهَصاى سیطِ دس کجا داسد ٍچِ کسی
تایذ تشای سكغ ایي ًاٌّجاسی ّا تشًاهِ سیضی کٌذ .اگشٍظیلِ تشتیت تذًی دس هذاسس تاهیي ٍ گطتشش تؼذ
سالهت جسوی ٍسحی داًص آهَصاى ٍتحقق اّذاف صیستی آهَصش ٍپشٍسش است .آیا تشگضاسی الوپیاد ّای
سَسی ٍؿیش ضشٍسی ایي اّذاف هْن سا هحقق هی ساصد .الثتِ تشگضاسی جطي ّا ٍ الوپیاد ّای ٍسصضی تِ
هٌاسثت ّای خاظ کاس پسٌذ یذُ ای است اها ًثایذ ایي هَضَع سایش تشًاهِ ّای اغلی سا تحت تاثیش قشاس
دّذ .ؿاكل ضذى اص سسالت اغلی کِ ّوا ى آهَصش تشتیت تذًی دس هذاسس ٍجزب ػوَم داًص آهَصاى تِ
ػادت ّای هٌاسة حشکتی صیش ًظش هؼلواى هتخػع دس هذسسِ است .عی سال ّای اخیش تی تَجْی تِ
سالهت داًص آهَصاى ٍپشداختٌذ تِ اهَس ؿیش ضشٍسی هثل الوپیاد ّای ٍسصضی صیاى ّای سٌگیٌی سا اص تؼذ
سالهتی تِ جاهؼِ تحویل کشدُ است  .اهیذٍاسین سٍصی تشسذ کِ هسَلیي ٍهتَلیاى آ هَصش ٍپشٍسش کطَس
تجای پشداختٌذ تِ ػالیق ٍسالیق ضخػی خَد تِ ٍظایلی سا کِ قاًَى تشای آًاى پیص تیٌی کشدُ است
تپشداصًذ  .تا ضاّذ سضذ ٍتؼالی کطَسدس سایِ تشتیت ّوِ جاًثِ داًص آهَصاى تاضین
ػلی هحوذی
استاد دا ًطگاُ

