
حیاط پویا در خدمت حیات پویا
گفت وگو با سمانه قائدیان

گفتوگو

 چطور شــد که به فکر افتادید، موضوع حیاط پویا را 
دستمایة تدوین یک کتاب قرار دهید؟ 

حــوزۀ تخصصی بنــده »تربیت بدنــی در آموزش و پرورش« 
اســت و غالباً با دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوســطۀ دورۀ 
اول تعامــل دارم. در ســال های اخیر جناب آقــای دکتر مهرزاد 
حمیدی، معاون محترم تربیت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش، 
طرحی به نام حیاط پویا برای مدرســه ها ارائه داده بودند. اواخر 
هر سال، همکاران سؤال های بی شماری دربارۀ ترسیم شکل های 
بازی ها روی دیوار و کف حیاط مدرســه می پرســیدند. با تحقیق 
و بررسی مطلع شــدم تا کنون چنین کتابی ارائه نشده است. به 
همین دلیل ظرف مدت یک ســال توانســتم طرح های بازی های 
ورزشــی را گردآوری و بعضی از آن ها را با تلفیق درس های دیگر 
طراحی کنم. در اواخر خرداد ماه 1396 بود که مجموعۀ »حیاط 
پویا« را کامل کردم و برای چــاپ آن همکار خوبم، جناب آقای 

نیکومنش مســاعدت فرمودند که در همین جا از ایشــان تشکر 
می کنم. 

 انتخاب بازی ها برچه اساسی بوده است یا در طراحی 
آن ها به چه عواملی توجه داشته اید؟ 

انتخــاب بــازی و تدویــن آن در شــش فصل بــا توجه به 
پرســش های همکاران و درخواست های آنان بود. فصل های اول و 
دوم به مهارت های مقدماتی )بازی ها در دورۀ ابتدایی( و پیشرفته 
)بازی ها در دورۀ متوســطه( اختصاص دارند که تا حد زیادی نیاز 
همکاران را برای ارائه و ترســیم بازی ها مرتفع می کنند. در فصل 
ســوم مهارت های توپی، در فصل چهارم تمرینات ایســتگاهی، و 
در فصل پنجم احادیث و جمله های ورزشــی آماده شــده اند که 
می توان در قالب طرح هایی شــکیل روی دیوار مدرســه از آن ها 
استفاده کرد. در آخرین فصل نیز مشخصه های پنج زمین ورزشی 
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سمانه قائدیان، متولد 11 شهریور ماه 
1363 در اســتهبان )از توابع استان 

فــارس( اســت. وی تحصیالتش را در 
تربیت بدنی  رشــتة  در  کارشناسی  دورة 

در دانشــگاه فرهنگیان شــیراز در تیرماه 
سال 1387 به اتمام رســاند و موفق شد بالفاصله 

در مهرماه 1387، وارد دورة کارشناسی ارشد تربیت بدنی 
باهنر  )دانشــگاه شیهد  ورزشــی  فیزیولوژی  گرایش  با 
کرمان( شود. از همان روزهای اول، عالوه بر تدریس درس 

تربیت بدنــی در آموزش و پرورش، به 
دنبال تحقیق و پژوهش بود و تاکنون 
چندین مقاله ISC و پنج کتاب با نام های 
»راز ســالمت«، »بازی و ورزش«، »صد و 
هفتاد و ششمین غواص«، »اسماعیل مادرم 
شــد!« و »حیاط پویا« را به نگارش درآورده است. 
کتــاب حیاط پویا بــه عنوان اثر تقدیری در جشــنواره 
شــانزدهم کتاب رشد انتخاب شد و همین امر دلیلی برای 

گفت وگو با ایشان است.
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که در مدرســه ها کاربرد بیشــتری دارند، آورده شده است تا در 
صورت نیاز به ترســیم، همکاران گرامی مشــخصه های زمین را 

داشته باشند. 

 به نظر می  رسد اجرای برخی از طرح های پیشنهادی 
در حیاط مدرســه های ما مناسب نباشد. مثاًل طیف مرئی، 
با همة دردسرهایی که در نقاشی کردنش وجود دارد، پس 
از مدت کوتاهی بر اثــر تابش آفتاب و عوامل دیگر رنگ 
می بازد. به نظر شما الزم نبود به این جنبه ها بیشتر توجه 

شود؟ 
تمــام همکاران تربیت بدنی اطــالع دارند که روی دیوارهای 
مدرســه ها، به خصوص در دورۀ ابتدایی، شــکل های زیبایی، )که 
اکثراً هم ورزشــی نیستند( کشیده شده اند. از آنجا که نقاشی های 
روی دیــوار ماندگارتر از روی زمین هســتند، لذا نقاشــی هایی 
چــون طیف مرئی که در کتــاب حیاط پویا آمده اند، نســبت به 
نقاشی هایی که صرفاً جنبه زیبا سازی محیط دارند، رنگ کمتری 
مصــرف می کنند. البتــه  ناگفته نماند که به نکتۀ خوبی اشــاره 
فرمودید. بنده نیز در بندهای آخر پیشــگفتار یادآوری کرده ام که 
برای ماندگاری بیشــتر به نوع رنگ دقت کنند. چه بسا رنگ های 

»ترافیکی« ماندگاری بیشتری داشته باشند. 

 در بخــش ایســتگاه های نرمش، جایــی از بچه ها 
خواســته اید رفتارهای حیوانات را شبیه سازی کنند. در 
نظر گرفتن چنین ایســتگاهی با چه هدفی بوده اســت؟ 
خصوصاً  در اغلب آن ها بچه ها یــا باید روی زمین چهار 
دســت و پا راه بروند، یا بخزند و یا بنشینند. آیا با توجه 
به وضعیت حیاط مدرسه، این رفتارها به لحاظ بهداشتی 
صحیح به نظر می رسند؟ در این بازی خاص، تکلیف نظافت 

دست ها و لباس ها چه می شود؟
در ایــن کتاب در فصل »مهارت های مقدماتی« در قســمت 
بازی »لی لی« اشــاره شــده اســت که می تــوان طرح ها را روی 
پارچه یا بنر چاپ کرد تا همۀ مدرســه ها )حتی مدرسه هایی که 
فضای مناســبی ندارند، یا دارای زمین چمن یا سالن سرپوشیده 
هســتند(، از هدف های متعــدد بازی ها بهره  ببرنــد. طرح هایی 
همچون شبیه ســازی حــرکات حیوانات که هدف های بســیاری 
)چون تقویت عضالت موضعی، تقویت تعادل، آشــنا شدن با نحوۀ 

حــرکات حیوانــات و ...( را دنبال می کننــد، از جمله طرح هایی 
هستند که روی بنر چاپ می  شوند. 

 سؤال دیگر دربارة تصویرهای کتاب هست: اول اینکه 
به نظرتان با توجه به اینکه قرار اســت این کتاب مرجع 
و الگوی طراحی در مدرســه ها باشد، الزم نبود تصویرها 
قدری واضح تر و گویاتر باشــند؟ دوم اینکه اتفاق عجیب 
و غریبی در تصویرها مشــاهده می شود و آن این است 
که برخی نوشــته ها و به خصوص عددها و رقم در اغلب 
تصویرها التین و به زبان انگلیسی هستند. به  نظر شما در 
یک کتاب تألیفی، آن هم در تصویرهایی که قرار است در 
مدرسه های ما نقاشــی شوند، چرا ناشر به چنین اشکالی 

توجه کافی نداشته است؟ 
دربارۀ سؤال اول، به نظر بنده و تعدادی از همکاران که قبل از 
چاپ کتاب با آنان مشــورت داشتم، تصویرها واضح و گویا بودند. 
البته فرمایش جناب عالی را می توان ان شاءاهلل در چاپ های بعدی 

همراه با اضافه شدن شکل های جدید مدنظر داشت. 
دربارۀ نوشــته های التین در برخی تصویرها، اول اینکه برخی 
طرح هــا برگرفته از طرح هــای خارجی بودند کــه ترجیح دادم 
بومی ســازی نشــوند. دوم اینکه در کتاب، بــه طرح های تلفیقی 
تربیت بدنــی بــا درس هایی چون علوم، فیزیک و ... اشــاره کرده 
بودم. لــذا برای تلفیق درس تربیت بدنی با زبان انگلیســی نیز از 

حرف ها و عددهای التین در برخی از بازی ها استفاده کردم. 

 به نظر می  رســد الزم بود در حاشیة برخی از بازی ها، 
با توجه به شــرایط حیاط مدرسه ها، تذکراتی برای حفظ 
ایمنی دانش آموزان داده شــود. ولــی در کتاب نه تنها 
دربارة یک بازی خاص چنین تذکری داده نشده، به صورت 
کلی هم به این موضوع توجه نشــده است. به نظرتان این 

موضوع مهم نبود؟ 
به نکتۀ خیلی خوبی اشــاره فرمودید. ان شاءاهلل در چاپ های 

بعدی به این مطلب می پردازم. 

 از شرکت شما در این گفت وگو سپاسگزارم. 
متقاباًل بنده نیز از شــما تشــکر می کنم و بــرای همگان، از 

خداوند متعال حیات پویا و سرشار از آرامش خواهانم.
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