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ماهیت و حیطه تربیت بدنی و جایگاه آن در جهان معاصر

ــت بدنی و ورزش به عنوان پدیده اجتماعی موثر در ابعاد مختلف جامعه و زندگی افراد نفوذ  تربی
کرده و به بخش جدایی ناپذیری از زندگی تبدیل شده است. گسترش روزافزون ورزش باعث ایجاد 
ــده است. اتتشار روزنامه ها ومجالت  ــورهای جهان ش کانالهای تلویزیونی خاص ورزش در اکثر کش
ــت. توجه  ــمانی فعالیتهای دیگر این حوزه اس تخصصی ورزش و هزاران کتاب در مورد آمادگی جس
جدی دولتها و سیاستمداران به بخش تریت بدنی و ورزش عالقمندی به تماشا و پیگیری دایم نتایج 
ــت. بنابر این تربیت بدنی با هدف سالم سازی و تربیت  ــتر کرده اس ــابقات نیز اهمیت آن را بیش مس

انسان سالم، شاداب و امیدوار می تواند مهمترین شاخص جهت توسعه پایدار ایران اسالمی باشد.

تعاریف

ــت آموزشی- تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد همه  تربیت بدنی: فرایندی اس
جانبه انسان از طریق فعالیتهای جسمانی است.

ــازمان یافته آدمی که تحت قوانین خاص و در مكان معین انجام  ورزش: به فعالیتهای بدنی س
ــتباه اصطالح ورزش به جای تربیت بدنی استفاده می شود. در  ــود گفته می شود. معموال به اش می ش
ــگاهی بوده و اهداف جامع و کاملی را دنبال  ــته دانش حالیكه تربیت بدنی یک چارچوب علمی و رش
می کند. ورزش تنها وسیله ای است جهت اجرای تربیت بدنی و رسیدن به اهداف تربیت بدنی و زیر 

مجموعه آن محسوب می شود.
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ــت که صرفا با اراده و میل شخص در خارج  ــمی یا ذهنی اس بازی: مجموعه فعالیتهای آزاد جس
ازساعات کار اجباری و در اوقات بیكاری صورت می گیرد وبه پوشش اهداف علم تربیت بدنی کمک 

می کند.

تاریخچه و ضرورت تربیت بدنی و علوم ورزشی

ــتان اهمیت و نقش فعالیت بدنی، تربیت بدنی و ورزش در زندگی آنها  با مطالعه ی تمدنهای باس
مشخص می شود. زندگی عادی بشر اولیه همراه با فعالیت و حرکات قدرتمند بدنی بوده است. کندن 
غارها جهت سرپناه، تیراندازی جهت شكار حیوانات، عبور از رودخانه، گریز از دست حیوانات وحشی 
از جمله این حرکات بوده اند. در برهه ای از تاریخ در ایران و یونان باستان ورزش و فعالیتهای بدنی 
ــرباران نیرومند بوده است. بسیاری از فعالیتهای امروز دارای  ــعه جنگاوری و تربیت س در جهت توس
ــال 776 پیش از میالد در یونان باستان  ــه های تاریخی هستند. مثال تاریخ اولین المپیک به س ریش
ــت. در دین مبین اسالم بر اهمیت  ــده قدیم اس برمی گردد. ونمونه ای از ورزش منظم ومدیریت ش
ــتن نیروی بدنی قدرتمند بارها تاکید شده است. پیامبر اسالم)ص( مسلمانان را  ــالمت بدن و داش س
ــفارش نموده اند. در روایات مختلف بر تقویت بدن در  ــنا، تیراندازی واسب سواری س به یادگیری ش
جهت عبادت بهتر خداوند متعال تاکید شده است. به طور کلی دردین اسالم به جسم انسان برخالف 
عقاید دوران قرون وسطایی توجه زیادی شده و حفظ و سالمتی آن از وظایف اصلی مسلمانان ذکر 
ــده است. تربیت بدنی نوین از قرن 18 میالدی بیشتر از سوی کشورهای اروپایی شروع و توسعه  ش
ــی با احداث باشگاههای ورزشی رایج و  ــال 1300 شمس ــت. در ایران نیز تربیت بدنی از س یافته اس
مورد استقبال عموم قرار گرفت. همچنین درس تربیت بدنی از سال 1306 شمسی به عنوان یكی از 
دروس در برنامه درسی مدارس ایران قرار گرفت. به طور کلی تربیت بدنی و ورزش با دالیل و نیات 
مختلفی در زندگی مردم کشورها و در فرهنگهای مختلف حضور پیدا کرده است. انگیزه این فعالیتها 
ــت. با مطالعه ی  ــب روزی و در مواردی میل به یک زندگی پر بار بوده اس گاهی عواملی چون کس
ــتگان را به تربیت بدنی و ورزش به وضوح می بینیم. و مشخص می شود  متون تاریخی اهمیت گذش
از مسایلی مانند تالش برای زنده ماندن، جنگ، تفریح و رقابت، مبارزه با طبیعت نشات گرفته است.

ــن دلیل که با ملل  ــخ و هم از دیدگاه فرهنگ، به ای ــي و ورزش، هم از دیدگاه تاری ــت بدن تربی
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ــایان توجه است  از دیدگاه تاریخ و با تحقیق در ادوار گذشته  ــروکار دارد جالب و ش مختلف جهان س
ــورهاي  ــت و چگونه به کش ــكل گرفته اس ــرزمین ش می توان فهمید که کدام ورزش در کدامین س
ــیر تحول و تعالي آن چگونه بوده است، مثال« مي توان فهمید که ورزش  ــت و س دیگر راه یافته اس
ــت ابتدا به چین و ژاپن و سپس به یكي از ایالت هند که در مرز  ــتاني اس چوگان که یک ورزش باس
ــده است. یا  ــانده ش برمه قرار دارد راه یافته و از آنجا به تبت و از همان طریق، به اروپا و آمریكا کش
ــت آنطور که از لوحه هاي سنگي یافت شده و در  ــپانیایي ها اس اینكه گاوبازي که ورزش متداول اس
حفاري هاي هندوستان بر مي آید حدود 3000 سال قبل در این سرزمین رایج بوده و 1000 سال پس 
ــبز ناحیه شمالي یونان کشیده  ــتهاي سرس از آن به جزیره )کرت( در یونان راه یافته و از آنجا به دش
شده و 500 سال بعد، در شهر رم متداول شده و امروز در اسپانیا و در میان قبایل باسک رایج است 
و نیز مي توان دریافت که تربیت بدني و ورزش در آغاز جنبه اساطیري داشته جنبه رمانتیک و گاهي 

حماسي نیز دارد، همواره به صورت یک پدیده تربیتي مطرح بوده است.

ــته ها و نقوش مانده از روزگار باستان نشان مي هند که  ــیاري از نوش ــت که بس جالب تر این اس
ــي از همان زمان که  ــته یعن ــل به مبارزه با قدرت های برتر با خود را داش ــاز خلقت می ــان از آغ انس
ــده و الگو قرار داده است مثل آپولو و  ــناخته، براي هر یک خدایي را متصور ش نیروهاي طبیعت را ش
هرمس در یونان و …. حماسه سرایاني چون فردوسي از سرزمین خودمان، هومر بایرون و گوته از 
ــمه زالل به دنیاي سرشار از هیجان و شور حماسه راه یافته و به  ــرزمینهاي دیگر از همین سرچش س
ــرایي پرداخته اند. فراتر از حماسه و افسانه، واقعیت های مملوس تاریخي در زمینه تربیت  حماسه س
ــنن جوامع مختلف  ــت که به عنوان یک پدیده اجتماعي، با فرهنگ و آداب و س بدني و ورزش اس
ــردم هر زمان بنا به ضرورت ها و نیازها، پدیده های علم و تكنولوژي  ــه و همگام و همراه م درآمیخت

را دریافته و به آن پیوند خورده است.

ــید که از حالت فردي به حالت اجتماعي  ــان به مرحله اي رس به روایت تاریخ در گذراي زمان انس
متمایل شد و این نیاز را احساس کرد که بایستي به حالت جمع درآید و کسي را به عنوان هماهنگ 
ــتي جمع بگمارد و طبیعي بود کسي که براي این مسئولیت انتخاب مي شد بایستي  کننده به سرپرس
ــر از همه بدود و در هنر جنگ آوري  ــد، بهتر از دیگران نیزه پرتاب کند، چابک ت ــه قویتر باش از هم
ــرآمد دیگران باشد. انگیزه قویتر بودن و درك این واقعیت که زندگي انسان بستگي حرکت و  نیز س
ــالمت وجود او خواهد  ــبب تامین س جنبش او دارد و توجه به این اصل که مجموعه اي از حرکات س
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شد،   زمینه ساز توجه بیشتر به تربیت بدني و ورزش گردید و بر این اساس است که گفته مي شود 
تربیت بدني و ورزش با حیات بشر توام بوده و حتي درآمیخته است همچنانكه گفته مي شود )اولین 
ــتین گام در تامین سالمت انسان است ( و مي توان باور داشت که  ــان در بدو تولد، نخس حرکت انس
تربیت بدني و ورزش همپاي زمان، تولد یافته و با تكامل جسم و روح در این رهگذر، تربیت و تقویت 
ــت. با این نگرش مي توان گفت: انگیزه هاي نخستین  ــیده اس ــان به اوج خود رس روحي و رواني انس

براي گرایش به تربیت بدني و ورزش مبتني بر هدف های زیر بوده است:

تكامل و توسعه استعداد جسماني. 1

ایجاد گروههاي نیرومند براي بهتر زیستن. 2

تقویت جسم براي ارضا احسن برتري جویي. 3

ایجاد سرگرمي

ــر دیگران برتري  ــتعد تر از نظر قوت بدني، ب ــرآوردن این هدف ها افراد مس ــت در ب بدیهي اس
داشته اند و در طول زمان ضرورت قدرت بدني بیشتر و لزوم پرداختن به تربیت بدني و ورزش، سبب 
ــرگرمي هایي به وجود آمده که  ــده و به تدریج بازیها و س ــیارتر ش فرصت هایی براي گروه هاي هوش

موجبات طراوت و نشاط بدن را فراهم ساخت.

ــو سرگرمي ها و  ــب نیرومندي از یک س به این ترتیب، تربیت بدني  در معناي تقویت بدن و کس
بازیهاي سرگرم کننده از سوي دیگر زمینه سازندگي، رشد و تكامل، نوجوانان و جوانان صادر گردید.

به روایت تاریخ در سرزمین ما به عنوان کشوري کهن که غناي فرهنگي بسیاري دارد عالوه بر 
ــماني تربیت اخالقي و روحاني نیز پایگاه ویژه اي داشته است. ایرانیان در  قدرت بدني و پرورش جس
عین حال که مانند دیگر ملل شرق پایبند به نظام اجتماعي خود بوده اند از روحیه آزادطلبي، احترام و 
توجه به ارزش های فردي و اجتماعي نیز برخوردار بودند. چنانچه در سخن گفتن صریح، در دوستي 
ــرآمد دیگران بودند و پاکیزگي را بزرگترین نعمت حیات  ــتوار و در میهمان نوازي و بخشندگي س اس

مي دانستند.

ــم و جان آمده و از خانواده به  ــت فصل های طوالني در فواید پاکي جس در کتاب مقدس زرتش
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ــت که فرزند داشتن اسباب بزرگي  ــده اس ــازمان اجتماعي یاد کرده و گفته ش عنوان مقدس ترین س
ــباب افتخار و سربلندي است. ویل دورانت  ــت. همچنانكه تربیت و تعلیم فرزندان اس و آبرومندي اس
ــم مي گوید: یكي از اصول رایج آن  ــاب تاریخ تمدن در باب اهمیت فرزندان در ایران قدی ــف کت مول
ــنام و تزویر که در لفظ عام جاري است  ــد تا دروغ و دش ــه نزدیک بازار نباش زمان این بود که مدرس
مایه تباهي اخالق کودکان نشود و دیگر اینكه آزاداندیشي و آمادگي براي پذیرش اندیشه های تازه 
چنان بود که در مقابل اندیشه هاي بیگانگان از خود تعصب و واکنش های تند نشان نمي دادند و هر 
ــه تازه اي را با حوصله دقت و عالقمندي مورد بررسي قرار مي دادند و با همین روحیات عالي،  اندیش
شیوه هاي تربیتي خاص را در مورد فرزندان خود اعمال مي کردند و ورزش آن روزها نیز اسب سواري 

و تیر اندازي و شكار بود.

استرابون از روي مدارکي که در دست داشته مي نویسد کودکان تا به جواني برسند مراحل مختلف 
تربیتي و پرورشي را مي گذرانند که نخستین مرحله آن دوره تربیت خانوادگي بود ابتدا تربیت اخالقي 
ــا آموزش فنون نبرد و فعالیت های  ــود. تربیت اخالقي روحي و معنوي او ب ــه را مي پیم و دوره مدرس
ــت و در نتیجه تعالیم عالي که در کانون  ــطه صداق ــي همراه بود و از طریق جوانان ایران به واس بدن
ــه و جامعه داشتند از هر گونه نقص اخالقي مبرا بودند بعد از ظهور اسالم و تجلي آن  خانواده مدرس
ــته به جمیع کماالت و فضایل انساني و کارآمد در فنون ورزش با  در ایران پهلوانان نامي ایران آراس
برگزاري ها و دالوریهاي خود صفحات زریني را بر تاریخ این سرزمین کهنسال نقش نمودند. تا عهد 
ــیع آمیخته با تربیت ایراني قرار گرفت روحیه جوانمردي و عیاري  ــت بر مبناي تش صفویه که سیاس

سنتي ایران با مالك های اسالم در آمیخته و شیوه اي نوین را پدید آورد.

ــب سواري، تیراندازي، شكار و شنا و  ــهایي چون چوگان، شمشیربازي، اس در این زمان نیز ورزش
ــتي پهلواني رواج داشت و جوانان ورزیده اي که مي توانستند نمایشگر قدرت و توانایي  مخصوصاً کش
ــیدند. اما در زمان قاجار نشانه هاي انحطاط  ــند خوش درخش ــاني باش خود همراه با خصایل خوب انس
اخالقي در ورزش بروز کرد بخصوص که غرب زدگي به صورت یک پدیده اجتماعي در تمامي ابعاد 
جامعه ایراني ریشه دواند و فرهنگ جدید اروپایي در قالب فلسفه نوین، علوم، هنرها و تكنولوژي جدید 
تجلي یافت. با روي کار آمدن رضاخان قدمهایي در جهت قانوني کردن ورزش برداشته شد و قانون 
اجباري کردن ورزش در مدارس به تصویب رسید که زمینه ساز تشكیل اولین انجمن ملي تربیت بدني 
شد. اما نفوذ تمدن غرب چنان شتابي گرفته بود که این نخستین قدم نیز خط و نشان غربي داشت.
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ــد یعني تربیت بدني آموزشگاهها به  ــال 1320 تربیت بدني به دو بخش متمایز تفكیک ش در س
ــد،  ــاهنگي به انجمن ملي تربیت بدني واگذار ش ــتجات آزاد و پیش وزارت فرهنگ زمان، ورزش دس
ــه متغیر، باز هم تغییراتي پیش آمد و در سه بخش مجزا   یعني  ــاختار همیش ــالها در این س در گذر س
ــالم، کمیته ملي المپیک و شوراي ورزش بانوان متمرکز شد. در  ــازمان تربیت بدني و تفریحات س س
ــوري و لشگري مثل وزارت آموزش و پرورش،  ــرایطي که وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف کش ش
وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت کشاورزي و تعاون روستایي و ارتش و شهرباني و ژاندارمري هر 
ــازمان تربیت  ــال 1350 س یک فعالیتهایي را در زمینه تربیت بدني و ورزش آغاز نموده بودند. در س
بدني با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست وزیري شكل قانوني تر و مستقل تري به خود گرفت و 
از این پس در استان ادارات کل تربیت بدني و هیئتهاي ورزشي عهده دار امور تربیت بدني و ورزش 
در مرکز سازمان تربیت بدني فدراسیونهاي ورزشي و کمیته ملي المپیک ناظر بر فعالیتهاي ورزشي 
ــال 1353 به لحاظ برگزاري این بازیها مجموعه ورزشي آزادي احداث شد و به تناسب  ــدند. در س ش
گسترش روزافزون ورزش و بنا به ضرورت توجه به اصول علمي تربیت بدني و ورزش که در دنیاي 
ــرفت بود به تدریج مدارس و دانشكدههاي تربیت بدني شكل  ــرعت رو به تكامل و پیش غرب به س
ــف از جمله بازیهاي المپیک و موفقیتي  ــد و حضور مرتب تیم های ورزش در دوره های مختل گرفتن
ــي مثل کشتي و وزنه برداري نصیب قهرمانان ایران شد زمینه ساز  ــته های ورزش که در برخي از رش
ــالمي تربیت بدني و ورزش نیز  ــه ورزش گردید. بعد از پیروزي انقالب اس ــترش عالقه مردم ب گس
مثل بسیاري از زمینه های فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي دستخوش تحول و دگرگوني شد و 
اخالق و فرهنگ اسالمي معیار سنجش ها در تمامي زمینه ها ی تربیت بدني و ورزش قرار گرفت. در 
ــالم، روایات و احادیثي از پیامبر اسالم )ص( و حضرت علي )ع( و دیگر ائمه  آغاز توجه به تعالیم اس
ــمندان و دانشمندان اسالمي چراغ فرا راه مسئولین ورزشي نهاد و با جستجو  اطهار و رهبران، اندیش
در متون علمي، فرهنگي، اسالمي زمینه هاي توسعه فرهنگ اسالمي در تربیت بدني و ورزش فرهم 
ــمندان اسالمي در مورد  ــالم در زمینه ورزش و نظر اجمالي اندیش گردید. با توجه به نظرات کلي اس
ــم عرض روح قرار دارد و نیازهاي جسماني و روحاني  ــت حاصل شد که جس تربیت بدني این برداش
ــتي یک جا مورد ارزیابي قرار گیرد با این که: )کالبد انسان که جایگاه روح انسان است  ــان بایس انس
ــود و از سالمتي کامل برخوردار گردد تا از این طریق کمال انساني حاصل شود و  ــتي تقویت ش بایس
ــد. غرض از آفرینش انسان این است که انسان با آگاهي به معبود خویش  فرد به کمال مطلوب برس
نزدیک شود. بر این اساس انساني که سالم است و سالم مي اندیشد در مسیر این هدف مقدس موفق 
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تر است و نقطه شروع این مسیر دوران کودکي تا مرحله تكامل و تكوین جسم و روح انساني است 
و براي دستیابي به این تكامل که هدف غایي است تامین ایجاد امكانات و شرایط مناسب و تدوین 

سیاست و برنامه مدون الزامي است.

تاریخچه تربیت بدنی

ورزش در ایران باستان

ــته مشرق زمین، ایران تنها کشوري بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین  در قرون گذش
ــورها به  ــایر کش اولویت را به ورزش و تربیت بدني اختصاص داده بود. در حالي که در همان زمان س
ــالمت بدن به  ــتند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایي و س ورزش و تربیت بدني توجه چنداني نداش
عنوان یكي از عوامل بسیار مهم در ایجاد ارتشي سلحشور و پیروز پي برده بودند. تالش براي حفظ 
ــت که به عنوان سرزمین مقدس نامیده شده است و نیز میل  ــاس تعالیم زرتش مرز وبوم ایران بر اس
ــرزمین های مجاور ایجاب می کرد که جوانان از آموزش های نظامي  ــایي و تسخیر س ــور گش به کش
ــوند. در حقیقت برنامه آموزش  ــاس آن ورزش و تربیت بدني بود برخوردار ش منظمي که پایه و اس
نظامي بسیاري از جوانان به مهارت های بدني و قواي جسماني محدود می شد تا بتوانند ویژگي های 

الزم یک سرباز خوب و شایسته را. بدست آورند.

ــتان- و در مواردي فرزندان طبق اعیان  در مجموع، آموزش و پرورش فرزندان جامعه ایران باس
ــاهزادگان- تقریبًا به روي تربیت بدني متمرکز می شد و آن هم با توجه به اهداف نظامي شكل  و ش
ــپس پسران  ــالگي زیر نظر مادران پرورش می یافتند. س می گرفت. بدین تربیت کودکان تا هفت س
ــمًا متعلق به کشور  ــمي خود را آغاز می کردند و از همان هنگام رس ــالگي تحصیالت رس در هفت س
ــغول بودند. این افراد از سن  ــدند و تا سن پانزده سالگي به آموختن فنون نظامي مش ــناخته می ش ش
پانزده سالگي، خدمت در ارتش را شروع می کردند و تا پنجاه سالگي همچنان به عنوان عضو رسمي 
ــاهزادگان  ــراف و اعیان و ش ارتش در خدمت باقي می ماندند. به روایت هرودوت، فرزندان طبق اش
تا20 سالگي به تحصیل ادامه می دادند و براي فرماندهي سپاه و حكمراني و دادرسي آماده می شدند. 
این نوع آموزش در تاریخ تعلیم و تربیت، نخستین نمونه کنترل آموزشي و پرورشي به وسیله دولت 
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ــور- صورت  ــت که براي هدفي خاص- که در آن زمان عبارت بود از حفظ قدرت و عظمت کش اس
گرفته است. بنابر آنچه گفته شد برنامه های تربیت بدني بیشتر به آماده سازي جوانان براي جنگهاي 
ــالگي تا20  ــد: ایرانیان از5 س ــهور یوناني می نویس احتمالي اختصاص یافته بود. هرودوت مورخ مش

سالگي سه چیز را می آموختند: 

1-  سوارکاري 2- کمانداري )تیراندازي( 3- راستگویي.

جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و نیزه آغاز می کردند. مقاومت 
با غذاي اندك، تحمل گرما و سرماي شدید، پیاده روي های طوالني، عبور از رودخانه بدون تر شدن 
ــكار نیز دو فعالیت  ــوار کاري و ش ــالحها و خواب در هواي آزاد از جمله تمرین های آنان بود. س س
ــب در حال دویدن )تمرین سرعت و چاالکي( از  ــب و پرش از روي اس ــتن بر روي اس رایج بود. جس

ویژگي های سوارکاران سواره نظام ایران بود.

ــتند و این موجود را عضو  ــتگي زیادي به اسب داش اسـب سـواري: ایرانیان عهد باستان دلبس
ــایر اعضاي خانواده خود دعا  ــب نیز مانند س ــتند و به هنگام نیایش براي اس خانواده خود می پنداش
ــب در زندگي مردم ایران باستان چنان بوده است که نام بسیاري از سالطین  می کردند.  اهمیت اس
ــب )اسب تندرو ( تهماسب )دارنده اسب زورمند(  ــب ترکیب یافته بود. مانند لهر اس نامدار با کلمه اس
و ارجاست )دارنده اسب با ارج. ) اختراع اولین ابزارهاي سوارکاري مانند دهنه، نعل، زین و رکاب به 
ــت. همچنین ارابه راني در ایران باستان قسمت مهمي از برنامه جشن  ــبت داده شده اس ایرانیان نس
ــد. یونانیان این مسابقه را از ایران و  ــنایي برگزار می ش ــته روش مهرگان بود که به افتخار مهر، فرش

رومیان از یونانیان اقتباس کرده اند. 

ــد. کمان بلند و  ــكار آغاز می ش ــواري، تعلیم تیراندازي و ش ــب س تیراندازي: پس از آموزش اس
تیرهایي ساخته شده از ني و نیزه کوتاه جزو وسایل شكار و تیراندازي ایرانیان بود. در مورد آموختن 
تیراندازي و شكار به کودکان در شاهنامه سخن بسیار رفته است و از مهارت بهرام گور در تیراندازي، 
ــت. چوگان بازي: یكي دیگر از برنامه های تربیت بدني در  ــتانهاي شگفت انگیزي نقل شده اس داس
ایران باستان بازي چوگان است که ایرانیان آن را ابداع کردند.  کودکان پیاده و جوانان سوار بر اسب 
ــق می ورزیدند. بازي کریكت انگلیسي و گلف که امروزه از  به بازي چوگان می پرداختند و بدان عش

ورزشهاي متداول و پرطرفدار در سراسر دنیا هستند، برگرفته از بازي چوگان ایراني است. 
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ــتان تعلیم شنا به کودکان بود. شنا در  ــي در ایران باس شـنا: از دیگر برنامه های با اهمیت ورزش
نهرها و رودخانه ها آموزش داده می شد و این آموزش با هدف نظامي صورت می پذیرفت. به روایت 
ــالح و جامه  ــدن س ــتن از نهرها و رودخانه ها را بدون ترش ــترابون ایرانیان به کودکان خود گذش اس

آموزش می دادند.

ــل اخالقي نیز مورد توجه  ــت که ورزش و پرورش اندام از نظر فضای ــن نكته درخور توجه اس ای
ــتند که ورزش عالوه بر تامین تندرستي و نیرومندي،  ــتان قرار داشت و آنان عقیده داش ایرانیان باس
ــت. آنان تربیت  ــجاعت، جوانمردي و فروتني اس ــات نیک همچون ش ــرورش دهنده فضایل صف پ
ــتگیري ناتوانان و نه براي زورگویي و  ــته و نیرومندي را براي دس ــاس نیرومندي دانس بدني را اس
ــتند تا بدان جا که نیرومندي و پهلواني را با جوانمردي و چشم پاکي و فروتني  ماجراجویي می خواس
ــیاري دیگر از سجایاي اخالقي همراه می دانستند و ناتواني و سستي را مایه ناراستي  ــتي و بس و راس
بر می شمردند. حماسه سراي بزرگ ایراني، فردوسي طوسي که داستانهاي پهلواني و حماسي ایران 

کهن را به شعر در آورده است. این عقیده ایرانیان دوره باستان را اینگونه بیان کرده است:

ز سستي کژي زاید و کاستي   ز نیرو بود مرد را راستي    

ــیدن به مقام پهلواني  ــتان از اهمیت خاصي برخوردار بود. براي رس ــام پهلواني در ایران باس مق
ــتي، برخورداري از سجایاي اخالقي  ــوار کاري، تیراندازي و کش ــكار س عالوه بر مهارت در فنون ش
مانند جوانمردي، شجاعت، بزرگواري و معرفت نیز الزم بود. پهلوانان کشور در هنگام صلح در مقام 

پهلوان و در هنگام جنگ از جمله سرداران سپاه بودند. 

ــز فعالیتهای اصلی روزمره ایرانیان در دوران  ــتان ورزش وانجام حرکات پهلوانی ج در ایران باس
باستان بوده است. جامعه آن زمان ارزش خاصی برای ورزشكارانی قائل می شد که برای قدرت بدنی 
ــجاعت روحی که دراختیار داشتند، شكرگزاربوده اند. پهلوانان درصورت نیاز ازخانواده و سرزمین  وش
ــگان برای ورزش،  ــویق زائدالوصف هم ــمنان دفاع می کردند. این پهلوانان با تش ــود در برابر دش خ
ــه در نیایش خود  ــوزش مذهبی آنها، مردان زورخان ــدند. طبق آم ــی وقدرت خودروبرو می ش قهرمان
ــپس قدرت بدنی و فكری خود را از خداوند خواستار می شدند.  ــت را می ستودند وس ابتدا زیبایی بهش
ــتند. ایرانیان باستان به فعالیتهای ورزشی خود، که بر  ــخ به بدن سالم و نیرومند داش آنها اعتقاد راس
ــالحهای جنگی شان تاثیر گذاربوده است، روح معنوی می دادند. حتی در حین مجیزخوانی  الگوی س
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ــتند همانند  ــتان خود نگه می داش ــتعاره های مذهبی( درزمان نیایش در معابد خود گرزی دردس )اس
ــتا«. کتاب مقدس مذهبی قدیم  ــقف بریتانیایی، که روی کمربند خودشمشیر می آویختند، »اوس اس
ــكاران بوده است وازآنان تجلیل و ستایش بعمل می آورد،  ــوق قهرمانان وورزش ایران تاحدزیادی مش
درست همانند آنكه مردان بزرگ درمقابل خدایان خود عبادت می نمودند. نسل قدیمی تر می بایست 
ــی ای بوجود آورد که مقرر است برای  ــعار حماس ــتانی و یا اش هماهنگی هایی در زمینه حكایات باس
جوانان از روی کتابهای برجامانده ویا آنهایی که از نسلهای پیشین خود آموخته بودند، خوانده شود. 
ــنت تا امروز باقی مانده وقرون زیادی را تجربه نموده است. امروزه حتی مشهوداست که بین  این س
قبایل ودرقهوه خانه هاداستان گویی با همان شور وذوق مشابه قرنهای پیش، اجرا می شود. با توجه 
ــاط با مفاهیم قهرمان و  ــتان بیش از 30 لغت در ارتب ــی ایران باس ــه این حقیقت که در زبان فارس ب
ــلم وآشكارا می گردد. جوانان  پهلوان وجود دارد، میزان عالقه وافرایرانیان به قهرمانان وپهلوانان مس
زیر24 سال آموزش تكمیلی مرتبط با ورزش را درزمان خود فرا می گیرند، این ورزشها عبارتند از: دو، 
سوارکاری، چوگان، پرتاب دارت، کشتی، بوکس، تیروکمان، شمشیربازی و.... این فنون تحت شرایط 
بسیارسخت آموزش داده می شد تا بتوانند در زمان نیازشرایط سخت، ناسازگاری ها ومشكالت ناشی 
ــرما و... را تحمل نمایند. ساختمان زورخانه  ــنگی، کوفتگی، گرما، س ــنگی، تش از جنگ از قبیل گرس
ــت. ورود به زورخانه  ــانیان اس ــكل درون و برون زورخانه های قدیم در توالی معماری دوران ساس ش
ــید. گود  از دری کوتاه )حدود 1/5 متر( و با دو یا چند پله از کف کوچه به پایین به کنار گود می رس
ــو از  ــانتیمتر و طول ان از هر س ــت ضلعی و از کف تا لبه حدود 70 تا 90 س زورخانه به صورت هش
ــت نفر در آن ورزش می کنند دور آن معمواًل چهار  ــت که بیس ــت متر اس زاویه به زاویه حدود هش
ــقف زورخانه مدور و بلندای آن تا 10 متر هم می رسد. اما  ایوانچه مانند حمام های قدیم قرار دارد س
در زورخانه های کنونی تفاوت در اندازه ها و مصالح و شكل وجود دارد. در کنار در ورودی به محوطه 
ــردم یا جایگاه مرشد قرار دارد تا به ورود و خروج ورزشكاران مسلط باشد. شكل و نمای  زورخانه، س
ــته به تكیه ها و خانقاه ها شباهت دارد بعد از  ــاختمان زورخانه ها به ویژه در گذش داخلی و خارجی س
ظهور اسالم زورخانه ها، لنگرگاه ها، خانقاه ها و تكیه ها، مرکز اقطاب اهل تصوف و مرجع پهلوانان 
ــای زورخانه ها و تكیه ها و  ــباهت بن ــت لذا می توان گفت علت ش و عیاران پیرو اهل فتوت بوده اس
خانقاهها همین رابطه نزدیک پهلوانان و اهل تصوف بوده است. ضمنا از نظر معماری هم زورخانه ها 
ــتانه ورودی کوتاه، سكوهای زیر پله و  ــیاری از جهت پائین تر بودن از سطح زمین، آس ــباهت بس ش
ــد داشته اند که نمونه های بازمانده این خانگاه ها گواه صادق بر آنند. نمای  ــند پیر طریقت یا مرش مس
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ــته مانند که محل ورود هوا و نور آفتاب از  ــت با گنبد و یا گنبد گلدس بیرونی زورخانه چهارگوش اس
ــازند تا وارد شوندگان به  ــت. در ورودی زورخانه را عمد کوتاه می س دریچه ها به درون زورخانه هاس
ــر فرود آورند. درست در زیر سقف زورخانه و حدود 70 سانتی  ــانه تواضع و فروتنی س احترام و به نش
متر پایین تر از سطح زمین گود قرار دارد. از دور گود تا جایگاه تماشاگران حدود 1/5 تا 2 متر فاصله 
ــد. گود زورخانه را متناسب با  ــته نزدیک به 10 متر می رس ــت و ارتفاع از کف گود تا باالی گلدس اس
وسعت فضای زورخانه به صورت پنج ضلعی، شش ضلعی و یا هشت ضلعی می سازند. و اصوال گود 
ــاس معماری صحیح و با آگاهی از پیشینه ایی ورزشخانه سنتی و  مقدس در زورخانه هایی که بر اس
ــت شده باشند باید هشت ضلعی باشد و همچنین نورگرهای طاق گنبد فراز گود نیز یا  ــتانی درس باس
هشت روزنه داشته اند و یا بصورت ستاره هشت پر با شیشه های ضخیم ساخته می شده است. نقش 
ــهور است و آن نشانه  ــنتی ایران به شمسه )خورشیدی( مش ــت پر از معماری کهن و س ــتاره هش س
ــاء حیات انسان است که ایرانیان باستان در روزگاران کهن خورشید را به عنوان  ــید یعنی منش خورش
ــان ستایش می کرده اند. نام دیگر خورشید »مهر« است که در زبان  ــاء و منبع اصلی حیات انس منش
پهلوی به آن میثرا )Mithra( می گویند و مهرپرستان هنوز هم در اکناف جهان هستند. و این هشت 
گوشه گود و یا هشت کنج آن نشان مهر است که در طی سالیان متمادی سینه به سینه و نفس به 
ــت. در فرهنگ ایران کهن معماران اصل مسلم داشتند که به معمار  ــده اس ــل امروز رس نفس به نس
ــازی اورا بگردان« و  ــت دختر خدا را بگیر و در خانه ای که می س ــت ؛ دس می گوید: »نور دختر خداس
ــت. از آنجا که گود محل اصلی ورزش  ــانتیمتر اس قطر آن حداکثر 10 متر و ارتفاع آن معموال 90 س
است و ورزشكاران زورخانه پا برهنه در گود ورزش می کنند ترتیبی می دهند که کف گود نرم باشد. 
ــدر کافی خاك نرم  ــرار می دادند و روی آن به ق ــک ق ــته کف گود بوته های صحرایی خش در گذش

می ریختند تا پس از آب پاشی و پا خوردن حالتی نرم و فنری داشته باش.

جایگاه ورزش در ایران باستان

ــانه های باستانی در ایران بیانگر این موضوع است که ایرانی ها از دیرباز به  وجود پهلوانان و افس
ورزش عالقه و دلبستگی داشته اند.

ــوی درباره ورود آریانها هزار سال قبل از میالد می گوید:  ــمن، باستان شناس فرانس دکتر گریش
این سواران ایرانی با زن، بچه و گله وارد شدند و مزیت تقسیم ناحیه را بمالک کوچک متعدد بدست 
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آوردند و بیشتر آنان همره گروه سواران خود وارد خدمت امرای محلی گردیدند.

آریانها یكی از شعب مردمان هند و اروپایی بودند که شعبه اولی آنها بحساب می آمدند. برخی از 
ــتند که ساکنین اولیه آریانها یا آریاییها در قسمت شرقی و جنوب شرقی  ــتان شناسان معتقد هس باس
ــمت های جنوبی خزر آمده اند  ــا را به مردمان قفقازیه که به قس ــزر بوده و برخی دیگر آنه ــار خ دری

نسبت می دهند.

ــان سربازانی  ــرباز مزدور زندگی می کردند ایش ــیر و بعنوان س اینان مردانی بودند که از راه شمش
را تشكیل می دادند که می بایست یک روز جانشین امرائی بشوند که خود در خدمت ایشان بودند.

تاریخ مهاجرت آنها نیز بدرستی روشن نیست ولی بین دو هزار سال تا پانصد سال قبل از میالد 
این قوم به سرزمین ایران آمده و افراد بومی و محلی را به جنوب برده اند.

ــان پرورش حیوانات  ــور و صحرا گرد بوده و کار عمده ش بنابراین آریانها مردمانی قوی، سلحش
اهلی و شكار و سواری و تیراندازی بوده است.

ــدازی و راهپیمائی از اصول  ــواری و تیران ــوای بدنی و مهارت در جنگ و س ــت ق ورزش و تقوی
ــال کوچیدن و منازعه با بومی های محلی بوده و  ــت قومی که دائما در ح متداول این مردم بوده اس
ــور و بردبار و قوی  ــتزارها را تصاحب می کرده قطعا باید چاالك و سلحش بقهر و غلبه زمینها و کش

اندام باشند.

این مردم بتدریج شهر نشین شده و ده شهر و قصبه بوجود آورده اند از وقتیكه آریانها شهر نشین 
شدند همیشه مورد هجوم شعبه دیگر آریائیها ( سكاها ( واقع شدند.

قبل از تشكیل دولت ماد، آریانها بشكل ملوك الطوایفی می زیستند و رئیس هر خانواده با قدرت 
ــكر را  ــای این خانواده فرماندهی لش ــواده را اداره می کرد، و در مواقع جنگ یكی از رؤس ــل خان کام
بعهده می گرفتند که بعدا مقام سلطنت از همین اختیارات بوجود آمد. در آن زمان هیچیک از امراء و 

سالطین قدرت رئیس خانواده را تهدید نمی کردند.

از قرن نهم قبل از میالد سه تیره بزرگ آریائی در سرزمین ایران به حكومت رسیدند، در مشرق) 
باختری ها(، در مغرب )مادها( و در جنوب )پارسها.)
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ــن است حالت آماد گی قوم آریائی برای حرکت و جنگ و  آنچه از اخالق و آداب این زمان روش
دفاع بوده و در این عصر کشت غالت کامال مرسوم شده و در دهات و قصبات مزارع رونق بیشتری 

یافتند.

تربیت حیوانات اهلی را عملی ساخته و اسب و سگ از نظر فوایدی که در جنگ و سفر و حضر 
و نگهبانی رمه و گله داشتند بیشتر اهمیت دادند

محدوده امپراتوری ایران 500 سال پیش از میالد

اهمیت ورزش

ــتی و اسب سواری و تیراندازی و پرتاب سنگ وانداختن و  ــابقات کش زورمندی جوانان از راه مس
دویدن و ارابه رانی با تمرینات و تشویقات رؤسای خانواده بوجود آمده است.

ــتش می کردند ولی  ــایر اقوام جهان عوامل طبیعت را پرس ــت مثل س آریانها قبل از ظهور زرتش
احترام به پهلوانان نیز تا سر حد پرستش در افسانه ها ذکر شده است.

ــی به پیشدادیان و کیان وغیره تقسیم شده  ــاهنامه فردوس مورخین تاریخ قدیم ایران را که در ش
است با سلسله های قبل از ماد و پارس و هخامنشیان تطبیق می کنند.

پیداست که حماسه های ملی و افسانه های باستانی و داستانهای جنگ ایران و توران و پهلوانان 
ــایر پهلوانها و داستانهای جنگ و رزم آنان و ستیزه با دیوان و غلبه بر عوامل  ــتم و س نامی ایران رس
ــتم با پهلوانان دیگر، این حقیقت را مسلم می دارد که ایرانی ها از  ــتی های مختلف رس طبیعت و کش

همان وقت به ورزشهای مورد عالقه و احتیاج خود تا چه اندازه دلبستگی داشته و مهر وزریده اند.

ــته های ورزشی آن عصر کشتی و زور آوری، اسب سواری، کوه نوردی، تیراندازی  مهمترین رش
ــنگ، دویدن و پریدن از موانع و پرتاب نیزه و  ــت و فالخن، پرتاب س ــنگ اندازی با دس با کمان، س

زوبین بوده است.
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دوران دولت ماد

در این عهد پرورش اسب و استفاده از آن مورد توجه کامل بوده چنانچه وقتی امرای محلی ماد 
با هدایا به دربار پادشه آشور رفتند بهترین تحفه آنان اسبهای مادی و الجورد بوده است.

ــونی ترتیب داد که پیاده نظام آن مسلح به تیر و کمان و شمشیر بود،  ــتر پادشاه ماد قش هووخش
ــواری، تیراندازی و قیقاج زدن عادت  ــب س ــواره نظام تیراندازان ماهری بودند که از کودکی با اس س

کرده بودند. مادها به تربیت جوانان و تمرینات ورزشی و فنون رزمی اهمیت می دادند.

اسبهای عالی، سوارکاران ممتاز، تیراندازان ماهر، ارابه رانان بی باك و شكارچیان ورزیده و کشتی 
گیران دلیر همگی بر پایه اهمیت تربیت بدنی جوانان و تقویت قوای جسمی آنان بوده است.

ــان مانند مردان دالور و  ــكاها )قوم آریائی( زنانش ــده که س از قول کزیاس مورخ یونانی نقل ش
ــاختند و بر باالی آن  ــكاها بنام زارین وقتی ُمرد مقبره ای برای او س جنگنده بودند چنانچه ملكه س

مجسمه بزرگی از طال نصب کرده، آنرا تعظیم و تكریم می کردند چنانكه پهلوانی را کنند.

تربیت بدنی و ورزش در تاریخ معاصر

ــمانی، روانی و اجتماعی از اهداف تربیت بدنی و  ــان در ابعاد جس ــرفت انس در جهان معاصر پیش
ورزش است. با توجه به تغییرات جهانی، توسعه سریع علوم و تاثیرآنها بر زندگی افراد جامعه، ماشینی 
شدن کارها و زندگی، افزایش اوقات فراغت، کم تحرکی مشاغل و افراد، شیوع بیماریهای مرتبط با 
ــكار می شود. تربیت بدنی در دنیای امروز  ــتر آش بی تحرکی ارزش حیاتی وکاربردی تربیت بدنی بیش
در دو بخش »ورزش مدارس« و »ورزش عمومی« شامل ورزش همگانی وحرفه ای مطرح می شود.

الف- تربیت بدنی و ورزش در مدارس و دانشگاهها

ــمی، ذهنی، اجتماعی،  ــد و تكامل جس امروزه هدف تعلیم وتربیت فراهم نمودن زمینه های رش
ــد. قطعا تربیت بدنی و ورزش از  ــكل پذیری اخالق در آنها می باش روانی افراد، و تقویت روحیه وش
جمله سازو کارهای مهم است که می تواند با ایجاد تجارب گران بها در کودکان، آنان را سالم وشاداب 
برای زندگی اجتماعی آماده سازد. امروزه دانش تربیت بدنی در نظام آموزشی جهان جایگاهی بسیار 



25لوا لصف   تایلک

ــت: زیرا آموزش و پرورش صحیح کودکان و نوجوانان به روش علمی درست بستگی  مهم یافته اس
ــیدن به یک برنامه علمی خوب نیازمند برنامه ریزی برای تربیت نیروی متخصص و  دارد. برای رس
ــی برای مدارس می باشیم. همگام با تغییرات جهانی و توسعه علوم زندگی  تهیه امكانات الزم ورزش
افراد جامعه از جمله کودکان و نوجوانان تحت تاثیر قرار گرفته است. شیوع بیماریهای قلب وعروق، 
ــی، کاهش تحرك افراد، افزایش بازیهای رایانه  ــردگی، ناهنجاریهای بدن افزایش چاقی، دیابت، افس
ــینی و  ای، بیماریهای مفصلی، مصرف داروهای مخدر و افزایش بزهكاری تنها ارمغان زندگی ماش
مدرنیزه می باشد. چاقی یكی از بیمارهای رایج می باشد که با 90 نوع بیماری مرتبط بوده و می تواند 
ــب انجام فعالیتهای  ــكالت عدیده موجود تنها راهكار مناس ــود. برای مقابله با مش باعث بروز آنها ش

منظم ورزشی در مدارس و خارج از مدارس می باشد.

تاریخچه تشکیل تربیت بدنی در ایران

ــال 1306 که قانون اجباری کردن ورزش در  ــمی متولی ورزشی در ایران س ــازمان رس اولین س
مدارس تصویب شد.

به پیشنهاد وزیر وقت فرهنگ سید محمد تدین ورزش در برنامه درس مدارس به صورت رسمی 
ــت 1313 به طور رسمی در منزل حكیم  ــی در اردیبهش قرار گرفت. اولین انجمن تربیت بدنی ورزش
الملک پا گرفت. در این جلسه اولین تشكیالت رسمی تربیت بدنی با ریاست حسین عالء پی ریزی 
ــتر تأکید بر ورزش مدارس و برگذاری مسابقات داشت به  ــد. انجمن ملی تربیت بدنی در ابتدا بیش ش
ــتین انجمن تربیت مربیان  ــال 1313 نخس ــكیل پیش آهنگی مطرح و در مهر ماه س مرور زمان تش

ورزش و پیش آهنگی تشكیل شد.

ــی در سطح خردساالن و نوجوانان  این انجمن در کنار انجمن ملی تربیت بدنی فعالیتهای ورزش
ــازمان تربیت بدنی و پیش آهنگی ایران تشكیل و ادیب السلطنه به ریاست  را انجام می داد بعدها س

آن برگزیده شد مدت ریاست او شش سال طول کشید.

ــازمان تربیت بدنی و پیش آهنگی شد از اقدامات  ــین عالء رئیس س ــال 1320 مجدداً حس در س
ــناس تیم ورزشی خارجی به کشور بود. »این زمان نقطه شروع فرهنگ ورزشی  او دعوت چند کارش
ــت.  ارائه ورزشهای کالسیک غربی و استقبال مردم به ساخت اولین ورزشگاه به  غربی در ایران اس
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نام امجدیه در سال 1319 منجر شد که صرفًا به فوتبال و دو میدانی اختصاص داشت.

در سال 1320 تربیت بدنی عمومی به عنوان بخشی که برای عامه مردم است استقالل خود را 
تحت عنوان انجمن تربیت بدنی اعالم داشت و ورزش در سطح نوجوانان و جوانان به وزارت فرهنگ 
ــكاف بین ورزش و تربیت بدنی  که متولی آموزش و پرورش عمومی بود انتقال یافت. )این اولین ش

بود که ورزش دانش آموزی را از ورزش عمومی و قهرمانی جدا ساخت(.

ــكاران  ــال بعد ورزش ــال 1326 ایران به عضویت کمیته بین المللی المپیک درآمد. یک س در س
ــور در مجامع بین  ــمی کش ایرانی در بازی های المپیک 1948 لندن حضور یافتند. اولین حضور رس

المللی )حاصل این حضور کسب یک مدال برنز توسط جعفر سلماسی در وزنه برداری شد.(

ــهریور سال 1337 انجمن تربیت بدنی به »سازمان تندرستی و جوانان تربیت بدنی ایران«  در ش
تغییر نام داد.

ــكل قانونی گرفت و زیر  ــازمان ملی تربیت بدنی و تفریحات سالم ش ــت 1343 )س در اردیبهش
پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. این سازمان را یكی از معاونان وزیر عهده دار بود.

ــلح … برای خود  ــاورزی و نیروهای مس ــازمانهای دیگر مثل وزارت کار و کش در این زمان س
بخشهای مستقل تربیت بدنی داشتند.

ــتقل شد و زیر نظر نخست وزیر  ــازمان تربیت بدنی با تصویب در مجلس مس ــال 1350 س در س
ــور اداره کل تربیت بدنی تأسیس شد. و فعالیت های ورزشی زیر  ــتانهای کش قرار گرفت. در تمام اس
نظر این اداره کل توسط هیأتهای ورزشی انجام می شد که با فدراسیونهای درونی در ارتباط بودند.

در سال 1353 )1974( هفتمین بازی های آسیایی در تهران برگزار شد.

سازمان تربیت بدنی چند سال قبل اقدام به ساخت مجموعه ورزشی آزادی کرد شامل )استادیوم 
ــتخر سرپوشیده و پنج سالن برای بسكتبال، والیبال،  ــالن دوازده هزار نفری و اس صدهزار نفری و س
ــتادیوم دوچرخه سواری، دریاچه  ــالن تیراندازی و اس ــیر بازی( دو س تیراندازی، وزنه برداری، شمش
ــت. پس از حضور  ــال، زمین هاکی روی چمن و چند زمین روباز اس ــای روباز فوتب ــی، زمینه قایقران
ــل قبول در مرداد 1355  ــب نتیجه قاب ــی ایران در المپیک 1976 مونترال و عدم کس کاروان ورزش

سازمان تربیت بدنی منحل و به طور موقت زیر نظر آموزش پرورش قرار گرفت.
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ــد و به تصویب 2 مجلس رسید. به موجب این مصوبه کلیه  ــال 1356 این اقدام قانونی ش در س
ــه وزارت آموزش پرورش )معاونت  ــازمان تربیت بدنی ب ــف قانونی و اختیارات و دارایی های س وظای

ورزشی انتقال یافت(.

تشکیالت تربیت بدنی و ورزش در کشور

متولی ورزش کشور سازمان تربیت بدنی می باشد که اهم اختیارات آن به شرح زیر می باشد:

• هر گونه مسائل فنی و قانونی در ورزش با استفسار از این سازمان سندیت خواهد داشت	

• صدور مجوز اماکن ورزشی و استخر از سوی این سازمان جنبه قانونی دارد	

• صدور گواهینامه داوری و مربیگری نیز از سوی این سازمان جنبه قانونی خواهد داشت	

• نمادی خالصه از سلسله مراتب سازمان تربیت بدنی	

ــازمان لغو و مجدداً  ــروزی انقالب / در خرداد 58 به موجب مصوبه قانونی انحالل س ــس از پی پ
ــازمان تربیت بدنی درآمد. که از سازمانهای تابعه نخست وزیری  ــكیالت مستقل تحت عنوان س تش

به شمار می رفت.

در سال 1368 با حذف پست نخست وزیری در زمره سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری 
ــازمان را یكی از معاونین رئیس جمهور بر عهده دارد و تربیت بدنی آموزش  ــت این س درآمد. ریاس
پرورش همان سال 58 زیر نظر وزارت آموزش پرورش )معاونت پرورشی( قرار گرفت و به نام اداره 
ــی با  ــال 1381 با طرح ادغام وظایف پرورش ــی وزارت آموزش پرورش درآمد در س ــت بدن کل تربی
آموزشی و حذف معاونت پرورشی / معاونت مستقل وزارت آموزش پرورش با عنوان معاونت تربیت 

بدنی و تندرستی شناخته شد.

ــر وقت آقای حاجی  ــجادی ابالغ خود را از وزی ــیدنصراهلل س ــن معاونت این وزارت دکتر س اولی
دریافت نمود.
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تشکیالت تربیت بدنی و تندرستی در آموزش و پرورش کشور

ــعه ی  ــد و ضمن توس ــالمت دانش آموزان را ارتقا می بخش ــی در مدارس، س ــت بدن درس تربی
مهارت های جسمانی، به تعادل روانی و اخالقی آنان کمک می نماید

رویکرد برنامه ی درسی تربیت بدنی

ــورهای مختلف  ــت بدنی در کش ــی تربی ــه ی برنامه های درس ــی در ارائ ــای گوناگون رویكرده
ــوزش ورزش ها                                 ــارت اند از: آم ــن رویكردها، عب ــم ترین ای ــت. مه ــتفاده قرار گرفته اس ــورد اس م
)Sports Education( آمادگی جسمانی و سالمت )Health – Related Fitness( و مدل چند 
فعالیتی یا )Multi Activity Model(. البته مدل های دیگری نیز ارائه شده است اما سه رویكرد یاد 
ــت که تربیت بدنی  ــده از اعتبار بیش تری برخوردارند. رویكرد آموزش ورزش ها همان مدلی اس ش
مدارس ایران تاکنون بر آن اساس بوده است که عماًل ثابت شده است موفقیت چندانی در بر ندارد. 
ــت که آمادگی جسمانی دانش آموزان ایران در طول سال  ــان داده اس به عالوه نتایج پژوهش ها نش
تحصیلی نه تنها پیشرفتی ندارد بلكه سیر نزولی را طی می کند. مدل چند فعالیتی نیز به واسطه نیاز 
به امكانات گسترده که در حال حاضر موجود نیست، نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. مدل آمادگی 
ــمانی دانش آموزان ایرانی را برآورده سازد اما به تنهایی  ــمانی و سالمت می تواند نیازهای جس جس
کافی نیست. برخی از ارزش ها و ویژگی هایی که از طریق ورزش های دسته جمعی حاصل می شوند، 
ــمانی  ــت و فداکاری، اطاعت از مقررات و غیره از طریق تمرینات آمادگی جس مانند همكاری، گذش
ــته جمعی را در برنامه  ــت. چنین ارزش ها و جنبه های کیفی وجود ورزش های دس قابل حصول نیس
ــی تربیت بدنی در مدارس ایران باید تلفیقی از  ــازد. بنابراین، رویكرد برنامه ریزی درس الزامی می س

این دو رویكرد با تأکید بر آمادگی جسمانی باشد.

بدیهی است که هر برنامه یا هر بخشی از برنامه که با اصول اسالمی مغایرت داشته باشد، قابل 
اجرا نخواهد بود. به عبارت دیگر رعایت اصول آیین مقدس اسالم قویًا به برنامه ریزان تربیت بدنی 

توصیه می گردد.
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مبانی برنامه ی درسی تربیت بدنی

جامعه

انتظارات و نیازهای جامعه را در ارتباط با درس تربیت بدنی می توان به ترتیب زیر خالصه نمود:

ــالم باشند. شواهد بسیار علمی موجود است  ــمانی و روانی س الف( تربیت افرادی که از لحاظ جس
ــن زمینه ایفا کند.  ــی می تواند نقش مهمی در ای ــان می دهد انجام فعالیت های منظم ورزش که نش
افرادی که به علت فقر حرکتی دچار بیماری های زودرس می شوند، هزینه های بسیاری بر خانواده و 
جامعه تحمیل می کنند و گاه با فقدان زودرس خود جامعه را از وجود یک نیروی متخصص محروم 
ــازند. شرکت در فعالیت های منظم بدنی می تواند عمر مفید و کارآیی اقتصادی افراد اجتماع را  می س

تا حدی افزایش دهد.

متأسفانه پژوهش های انجام شده نشان می دهد که دانش آموزان ایرانی از حیث آمادگی جسمانی 
ــورها نیستند. به عالوه درصد باالیی از  ــه با همتایان خود در سایر کش ــرایط مطلوبی در مقایس در ش
دانش آموزان ما هر یک به نوعی از ناهنجاری های جسمانی ناشی از کمبود حرکت و عادات غلط در 
ــتادن و حمل اشیا رنج می برند. بسیاری از این ناهنجاری ها که هنوز در مراحل  ــتن، ایس هنگام نشس
ابتدایی هستند و به شكل پیشرفته درنیامده اند، از طریق انجام تمرینات عمومی و حرکات اصالحی 
ویژه قابل کنترل و اصالح می باشند. بنابراین، رفع نمودن و یا تخفیف دادن این کاستی ها با استفاده 

از تمرینات بدنی یک نیاز بر حق جامعه محسوب می شود.

ب( جامعه نیازمند افرادی است که معنای کار و تالش جمعی برای رسیدن به اهداف مشترك را 
درك کنند و در راه رسیدن به چنین اهدافی گذشت و فداکاری نسبت به دیگران و اطاعت از قانون 
و مقررات را نصب العین خود قرار دهند. درس تربیت بدنی و میادین ورزشی می توانند در این زمینه 

مؤثر باشند و چنین ویژگی هایی را در افراد پرورش دهند.

ب-ورزش و تربیت بدنی عمومی )همگانی و حرفه ای(

ــی و تربیتی آن موجب  ــت. مزایای اجتماع ــت بدنی و ورزش از ملزومات زندگی معاصر اس تربی
گسترش آن در میان طبقات مختلف اجتماع شده است. گسترش ورزش و عالقمندی فراوان افراد به 
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این پدیده اجتماعی هزاران شغل مرتبط و غیر مرتبط با تربیت بدنی را ایجاد کرده است. شرکتهای 
ــایل و پوشاك ورزشی در قالب شرکت های چند ملیتی فعالیتهای وسیع اقتصادی انجام  تولیدی وس
ــطوح ملی، قاره ای و جهانی در حال سودآوری و  ــهای خرید و فروش بازیكن در س می دهند. آژانس
ــده و  ــند. به طوری که فوتبال به عنوان یک صنعت طراز اول در اروپا تلقی ش ــود می باش ــب س کس
ــگاهها به میلیاردها دالر می رسد. در حوزه سیاست نیز از ورزش به عنوان  گردش مالی بعضی از باش
ابزاری مفید برای معرفی فرهنگ و حكومت ورزشكاران شرکت کننده در مسابقات جهانی والمپیک 
استفاده می شود. در بخش اوقات فراغت نیز تماشای زنده مسابقات ورزشی یكی از فعالیتهای اصلی 
مردم دنیا می باشد. به طوری که در مسابقات جام جهانی فوتبال 4 میلیارد بیننده تلویزیونی به صورت 
زنده فوتبال تماشا می کنند. برگزاری مسابقات جهانی رشته های ورزشی مختلف باعث توسعه صنعت 
توریسم در دنیا شده است. و کشورها در برگزاری مسابقه و تقویت گردشگری رقابت شدیدی با هم 
دارند. به دلیل عالقمندی عمومی و جهانی برای تماشای مسابقات ورزشی صنعت تبلیغات در سالنها 
و میادین ورزشی نفوذ کرده به طوری که در المپیک پكن 10 شرکت تجاری بزرگ دنیا جهت تبلیغ 
ــابقات را پرداخت می کنند. در بخش بهداشت  کاالها و خدمات خود هزینه چندین میلیاردی کل مس
ــت، ضرورت می یابد. تحقیقی در آمریكا بیان می کند  ــگیری بهتر از درمان اس نیز جمله معروف پیش
اگر دولت یک سوم بودجه بخش بهداشت و پزشكی را به امر توسعه ورزش و ساخت اماکن ورزشی 
ــاس قانون اساسی  ــوم باقیمانده را صرفه جویی کرد. بر اس و تفریحی اختصاص دهد، می توان دو س
ــالمی ایران تامین تربیت بدنی رایگان برای کل افراد جامعه از وظایف دولت می باشد.  جمهوری اس
در صورت تحقق این امر ما شاهد افزایش نشاط، شادابی وتندرستی در جامعه خواهیم بود. و بسیاری 
از بیماریها کاهش و هزینه های درمانی و بیمه ای نیز کاهش می یابند. بدون شک با رواج و توسعه 
تربیت بدنی و ورزش همگا نی در جامعه شكوفایی اقتصادی واجتماعی وسالمت و تندرستی عمومی 
ــت در تولید اقتصادی از یک کارگر مریض و  ــالم و تندرس ــود. قطعا نقش یک کارگر س ایجاد می ش

ضعیف که دایم در مرخصی و بیمارستان بوده، حیاتی تر است.


