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 چکيده
 مي تحقق آموزان دانش  به مختلف دروس ارانه طريق از ، مدارس در وتربيت تعليم اهداف

 قابل سهم ديگر دروس همانند كه است وپرورش آموزش هاي برنامه از بخشي نيز بدني تربيت.يابد

 جایگاه توصيف با تا است درصدد حاضر تحقيق. دارد جوان نسل وتندرستي درتربيت توجهي

 ديدگاه از متوسطه مقطع در تربيت بدنی از منظر قران .احادیث واندیشمندان اسالمی

 دانش، ومرد زن بدني تربيت وغير بدني تربيت ،معلمين مدارس مديران، بدني تربيت مسئولين

 و دهد نشان را موجود هاي واقعيت از تصويري بتواند وپسر دختر ورزشكار غير و ورزشكار آموزان

 داشته موجود هاي برنامه كردن بهينه در سهمي مطلوب پيشنهادهاي و ها حل راه ارائه با ضمنا

 رابطه در ياسالم شمندانيث،اندي،احاد قرآن نظر يبررس 1: از عبارتند تحقيق اين ويژه اهداف .باشد

 ديدگروههاي از مدارس در بدني تربيت درس واقعي جايگاه بررسي.2.يبدن تيترب درس تياهم با

 بدني تربيت ودرس ورزش طريق از آموزان دانش در معنويت پيشرفت ميزان بررسي 3بررسي مورد

درصد ١1/١نگرش مسئولين در ارتباط با جايگاه درس تربيت بدني به دروس ديگر در سطح  4

نگرش مسئولين به تاثير درس تربيت بدني بر ارتقاءمعنويت  ١/١1 5>p)ارتباط معني دار است.

 (١/١1>pدرصد ارتباط معني دار است)١1/١آموزان ورزشكار در سطح  روي دانش

 

 

 .اندیشمندان اسالمی، احادیث ، نآقر،تربيت بدنی :يديکل واژگان

 

 دمهمق

سالمتي ازباالترين نعمت <<>>الصحه افضل النعم>>مقدمه كارم راباحديثي ازحضرت علي)ع( متبرک مي سازم كه مي فرمايند:

 (1)خداونداست

كودكان به عنوان بزرگترين وپرارزش ترين محصول اجتماع شناخته  شده اندزيرااين فرزندان احتماع هستند ,ازهزاران سال پيش

پيشرفت به جلو مي باشد.امروزه عوامل بسياري دررشدوتربيت انهادخالت دارد. امروزه عوامل بسياري  ,جهش,كه هميشه درهرحال حركت 

يت وچگونگي تاثيرانها فكربسياري ازانديشمندان رابه خودمشغول كرده است.يكي ازاين عواملي كه كيف,دررشد وتربيت انان دخالت داشته

(باعنايت به اينكه فرزندان اين مرزوبوم اسالمي تحت لواي ارزشهاي پرورشي 2عوامل بسيارمهم وتاثير گذار تربيت بدني وورزش است.)

وتربيت اسالمي ان است كه مقدمات حركت وهدايت ادمي رادرصراط لذااصول وچارچوب تعليم ,وتربيتي  اسالم رشدونمووتربيت مي شوند 
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 ي تربيت بدني دانشگاه فيروزآباددانشجوي دكترا 1

 نويسنده مسئول:ميل نام و نشاني اي
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احادیث ، نآاز منظر قر تربيت بدنی جایگاه

 واندیشمندان اسالمی

http://www.rassjournal.ir/


 39-501، ص 5931 تابستان، 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

مستقيم پرستش پروردگار فراهم اورد ومعراج وي رابه مرحله ي كمال انساني اسان سازد وراه بازگشت به احسن تقويمي راكه بنيادوافرينش 

ردوهرلحظه بيشتربه خداكه مقصد نهايي اين هموارسازدوبه ياري عمل صالح ازمراحل ومدارج علم وايمان بگذ,وي بران استوار است 

سيروسلوک است نزديک نمايد.محيط تربيت بدني جايي است كه نيازهاي عاطفي افراد مي توانندبه ديگران محبت كنند ومحبت 

اي ببينند.محيط ورزش بايديک محيط پاک وپيراسته باشد.درگذشته متاسفانه كوشش براين بوده است كه فعاليتهاي ورزشي وسيله 

باشدبراي اشاعه ي فرهنگ غربيودرمراكزاموزش تربيت بدني مطرح نبوده است.چون اين كارباعث پرورش شخصيتهاي مستقل شده ورژيم 

 مخالف اينكاربوده.......

باتوجه به مطالب عنوان شده مي توان گفت كه تربيت بدني گرچه الزم است وجسم سالم بايدزمينه اي براي تعالي روح گرددوبه 

ان هدف وغايت مدنظرنيست وكاربدانجاختم  نمي گردد. بلكه عاملي براي تربيت روح نيز مي باشد وازانجايي كه حقيقت اناسن نفس عنو

پرورش صحيح جسم وسالم سازي ان ,اوست ونفس انسان براي تدبيراموربدن بااوارتباط داردونيز براي تعاليش دربدوامرزمينه هاي الزم رادارد

كمک شاياني مي نمايدوبه عنوان مركبي تندرومي تواند درخدمت راكبش روح يانفس ,ي به عنوان يكي ازعواملدرتسهيل اين تعال

 (3تاانسان بتواند به هدف عالي خويش كه رسيدن به قرب است نزديک ونزديكترگردد.),باشد

موزش وپرورش صحيح كودكان امروزدانش تربيت بدني درنظام اموزش وپرورش جهان جايگاهي بس مهم وپراهميت يافته.زيراا

 ونوجوانان به روش صحيح علمي بستگي دارد.

وازاين روالزم است تربيت بدني كه جزء جداناشدني نظام اموزشي وتربيتي دردنياي كنوني است ازارزشهاوروشهاي صحيح 

بايدبرمبناي يک برنامه ي همه جانبه شامل برخوردارباشد تابتواندنيازهاي اساسي كودكان ونوجوانان براورده  سازد واموزش تربيت بدني 

 اصول ومباني علمي وعملي به شكل برنامه ريزي شودكه ازنظرامورش وپرورش بررشدوپرورش كودكان رساوموءثرباشد.

هدف اصلي تربت بدني كه باهدف كلي موزش وپرورش يكسان است تربيت همه جانبه ي كودكان ونوجوانان به عنوان افرادمفيد 

تاكودكان ونوجوانان بتوانندمعلومات وتجربه هاي ,پذيرجامعه است.بنابراين برنامه اموزشي انان بايدبه قدري اساسي وفراگيرباشدومسئوليت 

 (4الزم رابراي رسيدن به اهداف مقدس اموزش وپرورش كسب كنند.)

فوايدغيرقابل انكار ان توسط  درحال حاضرتربيت بدني يكي ازدروس كليه مقاطع تحصيلي ازابتدايي تادانشگاه كشوراست درک

 مسئولين وبرنامه ريزان تعليم وتربيت موجب شده است تاتربيت بدني دربرنامه هاي اموزشي گنجانيده شود.

باعنايت به اينكه تربيت بدني مي تواند تاثيربسزايي درزمينه رشدوشكوفايي انسان درتمام مراحل زندگي به خصوص دردوران 

 ,اشته باشدكودكي ونوجواني وجواني د

 ضرورت وجودان دربرنامه درسي مقاطع مختلف تحصيلي اشكاراست.باعنايت به مطالب

چه درتربيتي دراكثرمدارس ,عنوان شده درارتباط بااهميت ونقش خيلي مهم برنا مه هاي درسي تربيت بدني چه بعدسالمتي 

طح نامطلوبي اجرامي گردد.بنابراين به داليل مختلف اين كشور مادراين درس توجه كافي معطوف نگشته است وتربيت بدني درمدارس درس

تحقيقات زيادي انجام شده است.كه اغلب حكايت ازعدم توجه ,درس اهميت وجايگاه خودراهنوزبه دست نياورده است براي رفع اين نقصيه

 كافي به اين درس درمدارس مي نمايد.

 (5دراستانهاي مختلف كشور درسطح كل كشوراحساس مي شود.) اين تحقيقات به نظركافي نمي رسد ونيازبه تحقيقات بيشتر

درس تربيت بدني براي به دست اوردن جايگاه واقعي خوددرمدارس كشورنيازمن ان است كه همراه باپيگيري مداوم وداشتن 

اشد.لذا اين تحقق برنامه ي مدون ومشخص بتواند به عنوان برطرف كننده فقرحركتي بوده وگاكي جهت پيشگيري ودرمان بيماري هاب

 نيزسعي دارد به توصيف جايگاه درس تربيت بدني درنظام مدرسه اي وتاثيران برارتقاءمعنويت روي دانش اموزان ورزشكار ازديدگاه مسئولين

اضمن دانش اموزان ورزشكاروغيرورزشكاراستان فارس بپردازد ت,معلمين غيرتربيت بدني,معلمين تربيت بدني,مديران مداراس,تربيت بدني 

اقتصادي ,بيان مسائل ومشكالت موجودبتواند جهت تعيين جايگاه واقعي وبهبودوضع فعلي راه حل هاي منطقي كه بااوضاع اجتماعي

راهگشايي ,وفرهنگي ان استان هماهنگ وتطابق بيشتري داشته باشد ارائه نمايد به اين اميد كه نتيجه حاصل ازاين تحقيق وتحقيقات  مشابه

مشكالت وتعيين جايگاه واقعي ان ,برنامه ريزان تربييت بدني اموزشگاه هاي كشور دربرنامه هاي جديد براي رفع موانعبراي مسئولين و

 دراموزشگاه هاي كشور بپردازد.

 مباني نظري تحقيق-2

 الف:نگاهي اجمالي به جايگاه تربيت بدني دراسالم

ان وتعليمات اسالمي براساس حفظ رشد وسالمت جسم جاي شک وترديدنيست كه اسالم طرفدارپرورش جسم است نه تضعيف 

 تضعيف بدن امري مذموم است.,است واين خوديک وظيفه ي الهي است  ودرمقابل
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تربيت وتقويت بدن وامادگي همه جانبه ان موردتوجه است ودرصورتي كه همراه باذكرويادخداباشدعين عبادت ,درمكتب اسالم

ورزش كاريلغونيست.كارلغوگفتاريارفتاري است كه دران فايده اي مشروع وياعقل ,پندارنداست.برخالف انچه بعضي ازنااگاهان مي 

 پسندوجودنداشته باشدوتربيت بدني اينچنين نيست.

ک كمال است.مي دانيم كه ي,بهداشت. سالمت وتقويت جسم كه جسم نيروبگيرد,بنابراين پرورش جسم درحدودپرورش علمي

اين نيرومندي برايشان كمال شمرده شده است مثالاميراالموئمنين نيرومندبوده ونيروي بدني ,بوده اندهمه كساني كه ازنظربدن نيرومند 

 (6داشته است واين جزء كماالت ان حضرت است.)

هدف غايي تربيت بدني وورزش ازديدگاه اسالم وتعين سالمت وبهداشت تن وتقويت ورشدان ودرنتيجه حركت به سوي كمال 

 (7ورزش وسيله بسيارموئثر وشيوه اي پسنديده براي رسيدن به اهداف زيراست.) است.درجامعه اسالمي

 هدفهاي حركتي ومهارتي-4هدفهاي رواني واجتماعي-3هدفهاي پرورشي واخالقي-2هدفهاي بهداشتي وتندرستي-1

مي باشد زيراازانچه كه  تعين جايگاه تربيت بدني وورزش دراسالم به عنوان ابتداواغازتحول ودگرگوني اساسي دراين رشته مطرح

برمبناي تفكرغرب بوده وانحراف وفسادي كه حداقل دراين نيم قرن ويا بيشتربراثران ,درگذشته به نام اين رشته درايران پايه گذاري شد

موئثر گرچه اذعان داريم كه فرهنگ حاكم برجامع درواقع ازعوامل ,ضرورت اين تحول اساسي رااشكارترمي سازد,برجامعه تحميل گرديد

 دراين امربوده است.

 وباتغير ان وحاكميت فرهنک الهي همه امورمنجمله تربيت بدني نيزدرراه درست خواهدافتاد.

گوياي اين مطلب است كه مي توان تربيت بدني راعامل فرهنگ سازشمرد.لذابايدبرمبناي ,امانقش وتاثيري كه اين پديده دارد

ودرزندگي انسانها همواره نقش واقعي خودراايفاكند وبعدازدوران تربيت پذيري وشكل گيري تعليم وپرورش انسان معقول وكامل بناگردد 

 (8ورزش به صورت يک برنامه بااهميت همواره درقسمتي اززندگي افرادمطرح باشد.),شخصيت

عقل وقوت ايمان قوت ,قوت قلب,علم خوب بودن است به بهانه جسم  ,علم تربيت است,تربيت بدني ازانجاكه علم انسانيت است 

به عنوان يک ارزش درمكتب وحي مطرح است.وانچه ازدستورات حياط بخش اسالم مي بينيم كه اسالم به ورزش ,رانيزدرهدف دارد

ارزشمندخواهدبود.روشن ,زيرادراين ايين اسماني هرعملي راكه انسان درراه رسيدن به كمال ياري نمايد,وورزشكار به ديده احترام مي نگرد

به همان اندازه ازارزش ومطلوبيت بيشتري برخورداراست اگرهدف ازخلقت انسان قرب به ,هرعمل درتحقيق هدف موثرترباشداست كه 

(ايابدون داشتن بدن سالم واندامي 9خداوندمتعال باشد بايدنقش وتاثيروورزش رادررسيد ن به اين هدف عالي انساني مورد توجه قراربدهيم.)

نندروزه وجهادرابه خوبي انجام داد؟ايااگرورزش موجب سالمتي ونيرومند بدن گردد وبدين وسيله انسان سالم نيرومند ميتوان عبادتي هما

 ونيرومندتكاليف الهي خودرابهتروكاملترانجام دهد همين امربراي ارزشمندي ورزش كفايت مي كند؟

 اهميت ورزش ازديدگاه احاديث وقران

 ازديدگاه احاديث:

ن كاملترين ديني است كه توسطرسول اكرم)ص( برمسلمانانان ارزاني شده است.اين دين حاوي تمام دين مقدس اسالم به عنوا

 حديث واجماع(استنباط مي شود,ازمنابع فقيهي اسالم يعني )قران  <<چگونه زيستن>>دستورات زندگي بشرمي باشد.كه اين دستورات

معصومين )ع( به عنوان مشعل هدايت بيان شده است.كه اين  احاديث يكي ازمنابع فقيه معتبري است كه سخن پيامبران وائمه

 مشعل هدايت بايدسرلوحه زندگي هرمسلمان باشد.

ورزش ورشته هاي ورزشي احاديث مهم ومعتبري وجودارد كه حكايت ازاهميت ورزش ,خوسبختانه درارتباط باسالمت جسم

ه برنامه هاي خودقراربدهند.تابتوانددرمحيط هاي ورزشي انسان تربيت ازديدگاه اسالم دارد.لذاجامعه ورزشي مابايداين احاديث راسرلوح

 كنند.درارتباط بااين موضوع تعدادبسيارزيادي احاديث وجوددارد كه دراينجابه تعداداندكي كفايت مي كنيم:

 قال النبي)ص(:المومن القوي خيرواحب من المومن ضعيف

 تني تراازمومن ناتوان است.پيامبراكرم)ص( فرمودند:مومن توانمندبهترودوست داش

حضرت امام سجادع( فرمودند:پيامبرخدامسابقات اسب دواني تربيت مي داد وبراي برنده مسابقه چندمثقال نقره به عنوان جايزه 

 مقررمي فرمود امام صادق ازقول پدربزرگوارش امام باقر )ع(مي فرمايند:

اشت وپس ازپايان مسابقه  برندگان جوائز خودراازان جناب مي پيامبرگرامي اسالم درميان سواركاران اسب مسابقه مي گذ

 (1١گرفتند)

/ 

 ازديدگاه قران-
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قران كتاب اسماني اسالم بزرگترين سرمشق وراهگشاي زندگي انسانها درهمه شئون وامورتاروزقيامت است دراين كتاب بزرگ 

به گونه اي براهميت ورزش ونيرومندي جسم دركنارتقويت روح اياتي وجودداردكه  ,وبي نقص كه كالم خالق انسان وتمام هستي مي باشد

 وبعدعملي داللت دارد.

مادراينجا به برخي ايات درحد وسع اشاره مي كنيم.باشدكه راهگشاي ورزشكاران ورزش دوستان وسايراقشارجامعه مومن 

 ومسلمان باشد.

 247سوره بقره ايه  <<ي علم والجسمان اله اصطفيه عليكم وزاده بسطه ف>>داستان طالوت وقوم بني اسرائيل

)خداونداورابرشمابرگزيده وعلم وقدرت جسم اوراوسعت بخشيده(ازجمله مواردي كه نيروي جسماني به عنوان يک مزيزت وامتيازدرقران 

خاب ذكرشده است داستان طالوت وقوم بني اسرائيل است وقتي خداوند حضرت طالوت رابه عنوان سرپرستي قوم بني اسراييل انت

 مورداعتراض قوم بني اسراييل قرارگرفت.,كرد

دربازه حضرت موسي  14ارتباط بين سالمتي ونيروي جسماني ويادگرفتن حكمت ودانش ازديدگاه قران درسوره قصص ايه ي 

دانش به هنگامي كه موسي كامل ونيرومند شد حكمت و <<ولمابلغ اشده وستوي اتيناه حكماوعلما ونجزي المحسنين>>چنين مي فرمايد

 اوداديم واينگونه نيكوكاران راجزامي دهيم.

گويايک ارتباط بين سالمتي منيروري جسماني وحكمت ودانش وجودداشته باشد وشنيده نشد كه هيچ يک ازپيامبران الهي كه 

نان دوازده گانه ي ضعيف وناقص الخلقه بوده باشند.درموردجانشي,تعدادانها درروايات اسالمي يكصدوبيست وچهارهزارنفر ذكرشده است

 پيامبرعظيم الشان نيزچنين است.

 حكمت ودانش رابه اوداديم.,به همبن جهت است كه درايه مذكورفرمودكه هنگامي كه مومني نيرومند كامل شد

ازاين ايه مي فهميم كه انبياء ماهمه ازسالمت جسم برخورداربوده اند واين يک ارزش استوازطريق فعاليتهاي حركتي مانيزمي 

)دربرابرانها  6١سوره انفال ايه  <<واعوالهم مستطعتم من قوه>>وانيم نيرومند شويم.ديدگاه قران درباره لزوم تقويت بنيه ي رزمي ونظامي:ت

دشمنان انچه توانايي داريد ازنيرواماده سازيد(هنگامي كه حضرت هودمي خواهد يكي ازنعمت هاي خداررابرقوم خود برشمارد مي 

ازنتايج داستان  69سوره اعراف ايه  <<في الخلق هصطه خدابه شماقدرت فوق العاده جسماني وبدني عنايت كرده است.وزادكم >>فرمايد:

طالوت وبني اسرائيل ياداستان حضرت يوسف وبرادرانش يامواردمشابهي كه درقران امده است به اهميت سالمتي جسم به عنوان يک ارزش 

پي مي بريم استفاده ازلفظ بازي يامسابقه خوددليلي ,ردمختلف برتقويت قواي جسماني شده استبراي مقام پيامبري ياتاكيدي كه درموا

براي تايييدمساله ي ورزش از ديدگاه قران است زيراقران كتاب كامل وجامع براي همه مسلمانان تاروزقيامت است وبهترين الگوبراي 

دراين چندصفحه به ان پرداختيم اين استباط رامي نماييم كه قران مساله  ازهمين مختصراشاره اي كه,مادرتمام دستورات زندگي مي باشد

 (11بلكه براهميت ان درمواردمختلف اشاره كرده است),ورزش يامسابقه ورزشي يابازي وپرورش جسم را نقص نكرده 

 اهداف عمومي واجتماعي درس تربيت بدني درسازمان اموزش وپرورش-د

 اهداف عمومي

مديريت سازمان اموزش وپرورش اهداف كلي زيرراكه الهام بخش اهداف اختصاصي درمقاطع مختلف است   تربيت بدني درحوزه

 دربرمي گيرد.

درهرحركت سالم سازي جسمباتوجه به فطرت انساني دنبال مي شود.بنابراين دوري ازهرخودازاري واسيب رساني برجسم -1

 ضروري است

درستكاري وتقويت حس ,مساعدت,بامروت,جوانمردي,واينده درمسيرايثار بشاش وسالم درنسل حال,ايجاد روحيه ي قوي-2

 مسئوليت

 ايجادروحيه جمع گرايي براي تشكيل وحدت دركثرت-3

 پرورش نيروي رهبري واطاعت ازسرپرست مسئول-4

 بيداري وتقويت حس ورزش خواهي دردانش اموزان-5

 درمسيرتحكيم روابط انساني...............اخالقي واجتماعي ,اشنايي دانش اموزان باارزشهاي فرهنگي-6

 

   يوانرژ جرمي  ورابطه روين زمان از حيصحي  استفاده چون يعوامل بر توجه با آموزان دانش در حركت  يعلم ازاصول ياگاه جاديا-7

 ها تيمسول انجام در سرعت و صحت موجب كه يانسان جوارح و  اعضاي  هيكل يسالمت به توجه با يجسمان يقوا تيتقو -8

 .گردد

 .مدرن يزندگ از يناش يخستگ و ينگران رفع به كمک-9
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 مشكالت مقابل در يداريوپا حوادث با مقابلهي  هيروح تيتقو -1١

 گرانيد و خود يسالمت حفظ در يبهداشت امور تيرعا به آموزان دانش ساختن عالقمند و يبهداشت عادات جاديا-11

 (12.)فراغت اوقات از استفاده يبرا آموزان دانش باسن مناسب يورزش يمهارتها آموزش -12

  

 یاجتماع اهداف
 از يك. يآورند بدست را يواجتماع ياخالق مطلوب نيمواز آن قيطر از بتوانند كودكان كه باشد يا گونه به ديبا ورزش طيمح     

 و يدوست وطن مانند يميمفاه.است آموزان دانش در يمعنو صفات تيتقو و ياجتماع ياخالق حيصح نيمواز جاديا يبدن تيترب يهدفها

 خودقانع حق وبه اموزدويب را گرانيد با  يزندگ  حيصح وروش دراهيبا كودک.كاربرد خصلتهابه نيا حيتشر يبرا توانيم را يجوانمرد

 مقابلي  دسته كنانيباز خود يها يباز هم تيشخص ردوبهيرادرنظربگ ياچتماع شودعدالت روبرو يباوقاروخونسرد بردوباخت له شودوبامسا

 فهيوظ اصل در.كند  حفظ را يدار  شتنيخو و يخونسرد يورزش يها تيوفعال يباز مدت تمام در ديبا كودک.بگذارد احترام انيوتماشاچ

 يها هيپا تيتقو باعث كار نيا.ابدي در را حيصح ريوغ حيصح روش تفاوت تا كند كمک آنان به و بشتابد آموزان دانش ياري به كه است يمرب

 .  شود يم يو ياجتماع و ياخالق

 دانش به ديبا دارد،پس يجوانمرد هيروح به يخاص توجه يبدن تيترب.شود تيتقو آموزان دانش در ديبا يورزش نيقوان به احترام

  تيترب.باشد حاكم ياخالق و يمعنو يها جنبه ديبا شود،همانطور آموخته مختلف يها نهيزم در يهمكار وقبول يجوانمرد هيروح آموزان

 در را يانسان يعال صفات گريد و مقررات از حق،اطاعت تي،امانت،رعاياچتماع عدالت تواند يم يورزش يتهايفعال انجام قيطر از يبدن

 حفظ به آنان در عالقه جاديا با امر نيا و دهد آموزش كودكان به را يعموم اموال حفظ و احترام ديبا يبدن تيترب. كند تيتقو كودكان

 (13.)شود شروع يورزش مكان و ليوسا

 

 مساله انيب-
 

 :است شده فيتعر نيچن ياچتماع و ياقتصادي  توسعه اولي   برنامه در يبدن تيترب   

 ييشكوفا پرورش و رشد ساز نهيزم مناسب يحركت يها تيفعال قيطر از كه است يعموم تيوترب ميتعل از يبخش يبدن تيترب»

 بر  نشاط و شادي  هيروح جاديا و يتندرست نيتام و فراغت اوقات كردن بخش ثمر  در ورزش و يبدن تيترب تياهم«. گردد يم استعدادها

 آموزش اهداف اصول در مشاركت قيطر ،از يعموم تيترب ميتعل از يمهم بخش عنوان به يبدن تيترب( 14.)است محسوس يانسان اجتماعات

 .است ميسه بوم و مرز نيا سازان ندهيآ و جوان نسل تيترب و ميتعل ،در پرورش و

 توسط درس نيا تياهم و يوجود ضرورت نييتب ازمندي،ن ها آموزشگاه در خود يواقع گاهيجا كسب يبرا يبدن تيترب درس

 رسالت جوامع يتمام در پرورش و آموزش.است كشور يعموم زانير جامعه،خصوصابرنامه يعموم اذهان ،در كاران اندر دست و انيمتول

 است جهت نيهم از و دارد جامعه آن تمدن و فرهنگ در شهير زين كشور هر وپرورش آموزش ،و دارد عهده به را جوان نسل تيترب و ميتعل

 يبدن تيترب حيصح آموزش.باشد … و ي،اجتماعي،اقتصاد يفرهنگ مختلف  يها جنبه در جامعه توسعه و شرفتيپ ساز نهيزم تواند يم كه

 ديبا دارد،همواره عهده به كه ينقش و تياهم به توجه با يبدن تيترب.داشت خواهد آموزان دانش ياعتال و رشد در را يمثبت راتيتاث قطعا

 جهت در ييرتالشهاياخ يسالها در البته.سازد هموار يمعنو و يجسم حصول يبرا  را راه و نموده حركت پرورش و آموزش اهداف جهت

 و يجسمان اهداف به دنيرس يبرا دروس ريسا نيب در يبدن تيترب درس.است گرفته انجام يبدن تيترب نهيزم در يكم و يفيك يارتقا

 بودن متفاوت علت به يبدن تيترب درس معتقدند تيترب و ميتعل يعلما كه چرا  است برخوردار يا ژهيو گاهيجا از وپرورش آموزش يمعنو

 جهت ثر مو اريبس يا لهيوس عنوان به تواند يم آموزان دانش  يذات التيتما و يفطر يازهاين با بودن سازگار نيهمچن و آن  سيتدر نحوه

 شده انيب آن گاهيجا و يبدن تيترب درس تياهم در كه يمطالب به توجه با رديگ قرار استفاده مورد يعموم تيترب و ميتعل اهداف به دنيرس

 كه باشد ليدخ امر نيا در است ممكن يمختلف عوامل و است مواجه يمشكالت با مدارس در آن ياجرا كه شود يم مشاهده متاسفانه

 در انيمرب اطالعات بودن نييپا نيهمچن و درس نيا مشكالت و ليمسا از نيمسول درست و قيدق يآگاه عدم از است آنهاعبارت نيمهمتر

 آموزش در آن تيموقع شدن دار خدشه و يبدن تيترب در فيتضع باعث عوامل نيا(12.)ديآ بوجود مشكالت نيا كه شده باعث درس نيا

 و. است گرفته فاصله است  مطلوب كمال به انسان رساندن كه خود ياصل اهداف از يبدن تيترب درس نيبنابرا.د گرد يم وپرورش

 از يا مدرسه نظام در يبدن تيترب درس گاهيجا  ابتدا قيتحق نيا در. شد خواهد استفاده دارند عهده به را يخاص تيمسول ييازنظراجرا

 لحاظ ورزشكاراز ريغ و ورزشكار آموزان ،دانش وزن مرد يبدن تيترب ريغ و يبدن تيترب نيمعلم مدارس راني،مد يبدن تيترب نيمسول دگاهيد

 جهت درس نيا ريتاث به سپس و گرفت خواهد قرار يبررس  مورد فارس استان پسرانه و دخترانه مدارس در گذار اثر عوامل تيكف و تيكم
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 دست به را ياطالعات نامبرده افراد از يخواه نظر با كرد خواهد يسع پرداخت،محقق ميخواه ورزشكار آموزان دانش يرو بر تيمعنو شرفتيپ

 نيا بپردازد ورزشكار آموزان دانش تيمعنو بر درس نيا ريتاث زانيم و مطلوب و حيصح شكل به درس نيا يواقع گاهيجا انگريب كه آورده

 درس نيا گاهيجا نييتع و يبدن تيترب درس به آنها تياهم و عالقه زانيق،ميتحق مورد مختلف يگروههايفرد مشخصات شامل اطالعات

 .باشد يم... و ورزشكار آموزان دانش يرو تيمعنو بر درس نيا ريتاث و گريد دروس به نسبت
 

 

 

 قيتحق ياجرا تياهم و ضرورت-

 يبدن تيترب. برد نخواهد يلذت يزندگ ،از حركت داشتن بدون انسان و است ختهيآم يآدم سرشت و ذات با ورزش و يبدن تيترب

 دشمن اي و واناتيح حمله برابر در خود از دفاع و غذا آوردن ست بد يبرا تيفعال ،يعيطب حوادث با مقابله كه آن هياول و ساده شكل از

 بر روز به روز و است بوده باانسان باشد،همواره يم يعلم و شده حساب كامال يتهايفعال رندهيگ بر در كه يامروز شرفتهيپ شكل بوده،تا

 نيد عنوان به را اسالم اند،چنانچه شده ليقا يا ژهيو تياهم آن يبرا اسالم مقدس نيد ژهيبو انياد يتمام در. است شده افزوده آن تياهم

 و دارد توجه تواما انسان روح و جسم تيترب به مطلوب كمال به انسان رساندن در اسالم كه كرد قبول يستيم،بايبدان كامل و شمول جهان

 يا اشاره است آمده نهيزم نيا در كه يمطالب و ثي،احاد اتيروا به موضوع تياهم شدن روشن يبرا. است دانسته يضرور را جسم تيترب

 كامل جه تو كمال به دنيرس راه در انسان اجاتياحت و ازهايتمام،ن به و انسان يوجود ابعاد تمام به اسالم نيمب نيد( 11.)شود يم مختصر

 يكي نزد و است ياله قرب به دنيرس جهينت در و ياله يفرمانها و دستورات از ،اطاعت اسالم نظر از انسان هدف اصوال. است داشته معطوف

 نيا دارد،چون تندرست و سالم يبدن  به ازي،ن كند اجرا حيصح بصورت را خداوند دستورات بتواند مسلمان فرد کي نكهيا يبرا. پروردگار به

 انجام يبرا رايز.  ديآ يم بحساب اسالم اتيضرور از نيا و. گردد برخوردار يوجسم يروان تعادل حالت از فرد كه شود يم موجب يسالمت

 مسلمانان كه دارد ديتاك اسالم. باشد برخوردار  سالم يبدن از يستيبا فرد مورد دو هر شود،در يم انجام يذهن اي يعمل صورت به كه عبادات

  پر و سالم يا جامعه به ازين اسالم رايز.باشند رومندين و يقو ديبا زين يجسم لحاظ باشند،از  نشاط با و يقو يروح لحاظ از كه نيا بر عالوه

 يم كه( ص) اكرم امبريپ از است معروف يثيحد آن ليدل باشندو الذكر فوق اتيخصوص يدارا جامعه نيا افراد يستيبا و دارد فعال و بار پر

 : ديفرما

 فيالضع المومن من راي،خ يالقو المومن 

 (15)<<باشد فيضع كه يمومن از است ،بهتر باشد رومندين و يقو كه يمومن>> 

 با مبارزه و مستضعفان از تيحما جهاد ،همچون ياجتماع فيوظا انجام و عبادات ،همچون يفرد فيوظا انجام يبرا نيهمچن

 حال در شهيهم ستمگر مستكبران و ظالمان با كه است ينيد اسالم نكهيا خاطر به و ندينما يقو را خود مسلمانان كه است ،الزم ظلم

 الجمله ،من است دهيگرد مطرح  روان و تن يرومندين به توجه لزوم يد متعد اتيآ و ثياحاد در ،لذا دارد ياديز دشمنان  و است مبارزه

 : اند فرموده( ص) اسالم امبريپ

 

 (2١()ديباش رومندين و ي،قو خودتان دشمنان برابر در«) تقووالعدوكم»       

 و يقو زين يتندرست و بدن صحت  لحاظ از يستيبا باشند يقو سالح و يتكنولوژ لحاظ از ديبا كه يهمانطور مسلمانان پس

 است انسان يها تيترب همه محور كه يروح تيترب بر عالوه اسالم در يآر. ستين جدا روح ورزش از جسم ورزش اسالم در. باشند رومندين

 بدن يبرا كه يورزش هر نيبنابرا. هم با دو هر روح و جسم تيتقو از است عبارت اسالم در ورزش و است شده توجه زين جسم تيترب به

 اسالم در آنقدر جسم سالمت.باشد يم اسالم مقدس نيد بيترغ و قيتشو مورد باشد،مسلما موثر روح نشاط و جسم سالمت در و باشد ديمف

 و دارد ضرر بدنش يبرا روزه كه كرد احساس يفرد چنانچه  كه  است شد اشاره مكررا زين روزه ضهيفر يادا در يحت كه است توجه مورد

 باره نيا در( ص)اكرم رسول حضرت و بخورد را روزه كه است واجب يحت و بگرد روزه كه ستين گرواجبيد شد ثابت شيبرا امر نيا

 :فرمودند

 (21()يكن ادا ديبا را بدن دارد،حق يحق تو بر تو بدن همانا«)حقا کيعل نک لبد ان» 

 او يبرا يتيمحدود و تيممنوع چگونهيه يستيبا و شد خواهد پرداخته و ساخته يباز انيجر آموزدر دانش جسم و روح يآر

 و دينما زيخ و جست يآزاد يصفا از پر يفضا در تا داد يآزاد او به ديبا ياجتماع و  يمعنو و ياخالق يها ارزش به توجه با و نگردد جاديا

-428) نايس يابوعل سيالرئ خيش جمله از اند داشته اشاره آن به دانشمندان اكثر كه است يا مقوله ورزش و يبدن تيترب.ابدي پرورش

 اثرات و ش ورز و بدن پرورش به را يفصل است معروف طب عالم در قانونكه كتاب در است مسلمان بزرگ دانشمندان جمله از كه(ق.ه37١
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 بدن در سالم عقل كه ميرس يم جهينت نيا به نيبنابرا( 22(.)انسان اراده تابع است يحركت ورزش) ديگو يم يو.  است داده اختصاص آن

 تيترب در ورزش و يبدن تيترب كه سازد يم مشخص امر نيا و رسد يم نظر به يضرور ميسل عقل داشتن يبرا جسم تيترب پس.است سالم

 مدارس در يبدن تيترب يها برنامه.شود مبذول يخاص جه تو درس نيا به يستيبا زين مدارس در و كند يم فايا يمهم نقش انسان يعموم

 و ميتعل نيمتخصص اكثر كه نيا به توجه با.باشد يم آموزان دانش ياجتماع و ي،عاطف ي،مهارت ي،فكر ي،جسمان ياله ابعاد دهنده ،پرورش

 دهنده نشان كه يعلم ديجد يها افتهي به توجه با و دارند يفراوان ديتاك مدارس در دروس ريسا مانند يبدن تيترب درس ضرورت بر تيترب

 داده يچندان تياهم درس نيا به ما كشور يآموزشگاهها در يول باشد يم آموزان دانش يروح و يجسم پرورش در درس نيا تياهمي 

 همه نيا با.گردد ينم مبذول يآنچنان توجه درس نيا واهداف ها جنبه ريسا به نيبنابرا. باشد يم آنها نظر مد گريد دروس شتريب و شود ينم

 قرار توجه مورد است ستهيشا كه يآنطور گاهشيجا و است شده واقع مظلوم يدرس ماده کي عنوان به يبدن تيترب كه شود يم مشاهده

 نيا.ستندين معترف و واقف رسالتش به و ستين آشكار و روشن ها كرده ليتحص يبعض يبرا ي،حت مردم اكثر بر تشياهم. است نگرفته

 . باشد يم و بوده مبتال آن به يمتماد يسالها در ها آموزشگاه يبدن تيترب الخصوص يعل و يبدن تيترب كه است يدرد

 

 نيبنابرا و است شده انجام قاتيتحق خاص مقطع کي در تنها يول ، اند  داده ارائه يسودمند جينتا چه گر رياخ قاتيتحق

 مختلف مدارس در يبدن تيترب يكالسها يبرگزار با کينزد از محقق نكهيا به توجه با.  دهد ينم بدست مقاطع ريسا از يكامل اطالعات

 قيتحق نيا يكل هدف.نموده  انتخاب را موضوع نيا فارس استان پرورش و آموزش قاتيتحق و پژوهش مركز شنهاديپ به و داشته ييآشنا

 يها افتهي و جينتا تا باشد يم ورزشكار آموزان دانش يرو تيمعنو يارتقا بر آن ريتاث و يا مدرسه نظام در يبدن تيترب درس گاهيجا يبررس

 گريد و قيتحق نيا جينتا به توجه با يآت  يها يزير برنامه در ءاهلل شا ان و شود داده قرار مربوطه زانير برنامه و مسوالن ارياخت در قيتحق

 تيترب درس گاهيجا و تيوضع و شوند يطراح يتر جامع و تر مطلوب يها برنامه است شده انجام گريد استانها ريسا در كه ييها قيتحق

 .ميباش ورزشكار آموزان دانش يرو بر درس نيا يمعنو ريتاث شاهد و برسد يمناسب و مطلوب سطح به درمدارس يبدن
 

 

 

 

 

 

 قيتحق دهیفا-

 

 يجينتا و نموده حل ينحو به را. . . و ياجتماع و يعلم مختلف مشكالت بتواند كه است يجينتا و اهداف يپ در قيتحق هر 

 و آموزش در يبدن تيترب درس گاهيجا و تيوضع بهبود يپ در و نبوده يمستثن قاعده نيا از زين قيتحق نيا. اورديب ارمغان به اجتماع يبرا را

 مدارس يبدن تيترب نهيزم در قيتحق كه است دهيعق نيا بر محقق.باشد يم ورزشكار آموزان دانش يرو تيمعنو ارتقاء بر ريتاث و پرورش

 انيدانشجو الخصوص يعل ، دانشگاهها يستيبا يم و است كشور يبدن تيترب يبرا يقيتحق يها نهيزم نيتر يضرور و نيمهمتر از يكي

 مهم نيا با حيصح برخورد بتوانند تا برداشته گام راستا نيا در مسئله نيا به دياك توجه با يبدن تيترب رشته دكترا و ارشد يكارشناس

 انيب لي ذ بصورت توان يم را قيتحق نيا ديفوا از يا خالصه. دهند ارائه مسوالن به معضالت نيا رفع ،جهت را جينتا و شناخته را ،مشكالت

 :كرد

 . يانسان يروين تيفيك و تيكم و يبررس مورد يها گروه يفرد اتيخصوص و مشخصات از يآگاه-1

 نيا در آنها  نظرات و يبدن تيترب درس به آنها عالقه و تياهم زانيم مورد در يبررس مورد يگروهها نظرات از يآگاه-2

 .خصوص

 . يبررس مورد يگروهها دگاهيد از گريد دروس نيب در درس نيا گاهيجا شدن مشخص-3

 .يبررس مورد يگروهها دگاهيد از ورزشكار آموزان دانش يرو تيمعنو يارتقا بر درس نيا ريتاث -4

 .مدارس يبدن تيترب در مختلف قاتيتحق يبرا نهيزم جاديا-5

 .مشكالت حل به كمک و مدارس در يبدن تيترب درس مشكالت و مسائل از يآگاه-6

 .است روبرو آن با مدارس يبدن تيترب كه شناخت  به كمک-7
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 يورزش لوازم هيته و يبدن تيترب درس يابيوارزش يدرس ازكتبين با رابطه در يبررس مورد يگروهها نظرات نقطه از يآگاه-8

 . . .و اعتبارات زانيم اء،ياول ي،همكار

 .يبدن تيترب درس يعموم مسائل و اهداف از افتني يآگاه -9

 

 قيتحق اهداف-

 یکل هدف:الف

 اهميت تربيت بدنی از منظر قران .احادیث واندیشمندان اسالمی قيتحق نيا ياجزا از يكل هدف

 نيمسول دگاهيد از متوسطه مقطع در پسرانه و دخترانه مدارس در ورزشكار آموزان دانش يرو تيمعنو ارتقاء بر درس نيا ريتاث و

 و پسر ورزشكار ريغ و ورزشكار آموزان دانش و مدارس رانيمد و يبدن تيترب ريغ و يبدن  تيترب وزن مرد رانيدب ، آموزشگاهها  يبدن تيترب

 .باشد يم فارس استان در دختر

 یجزئ اهداف-ب
  و يليتحص رشته الت،يتحص زاني،م سن لحاظ از يبررس مورد يها گروه يفرد يهايژگيو يبررس(.1

  گريد دروس به يبدن تيترب درس تياهم به نسبت يبررس مورد يها گروه دگاهيد يبررس(.2

  ورزشكار ريغ و ورزشكار آموزان دانش يليتحص شرفتيپ يبررس(.3

 مورد يها گروه ديد از استان سطح در آن يفيك و يكم شرفتيپ و يبدن تيترب درس يعموم يمايس و تيوضع يبررس(.4

 يبررس

 يبررس مورد يها گروه ديد از حال و گذشته در مدارس در يبدن تيترب درس يواقع گاهيجا يبررس(.5

 .يبررس مورد يها گروه ديد  از ران ورزشكار ريغ به نسبت ورزشكار آموزان دانش يمعنو شرفتيپ يبررس(.6

 يبررس مورد يها گروه ديد از  ورزش ساعت بودن ي،كاف يدرس كتب ازبهي،نيبدن تيترب موجود امكانات يبررس(.7

 يبدن تيترب درس به نسبت آموزان دانش و اءياول ديعقاي   درباره يبررس مورد يها گروه نظر(.8

 خودي  رشته از يبدن تيترب نيمعلم يشغل تيرضا زانيم يبررس(.9

 مدارس رانيمد و يبدن تيترب نيمعلم با يبدن تيترب نيمسول يهمكار يبررس زانيم(.1١

 بررس مورد يدگروههايد از روزه و نماز با ارتباط و ثي ،احاد قرآن نظر از ورزش تياهم يبررس(.11

 يبررس مورد يگروهها ديد از آموزان دانش تيمعنو در يبدن تيترب درس ارتباط يبررس(.12

 .تاهارويآناه.است يدزندگيكل حركت

 .سازديم هماهنگ راباهم يحركت يوروان ي،عاطفيشناخت گانه سه يها طهيح دهددرواقعيم دارراانجام هدف کيفرد كه يوقت

 ميببر يگرفردپيد ومشخصات انيوطرزب معلومات زانيوم وعادات اخالق به نكهيازا شيپ باافراداجتماع روزمره يدربرخوردها

 درمراحل تيشخص باسائرعوامل ييگرددوآشنايم واقع آنهاموردتوجه تيشخص معرف نياول عنوان به ظاهرشان اندم وتناسب يتندرست

 هم ياجتماع ازلحاظ است يزنندگ ازنعمات مندشدن واستعدادبهره تيفاقدظرف اندازه همان باشدبه وناسالم فيفردهرقدرضع ک.يستيبعد

 يازافراد متشكل دكهيآ لينا وسعادت يوسربلند يروزيپ وبه كرده يراط يترق تواندارهيم يشرط به اخانوادهي جامعه،سازمان کي شک بدون

 يكاف يبدن واستطاعت يتندرست كنيباشدول مهارت ومعلومات ييودانا وهوش يانسان كماالت نفرمجهزبه کيراهرقدريباشدز يوباانرژ سالم

 اخانوادهي سازمان دجامعهيعا يوتبهرثمر وكمال دانش همه باشدازآن رانداشته محوله فيوظا يفايابرازوجودوا ييوتوانا ازآنها استفاده يبرا

ي  هيپا مستلزم اولي  خوددروهله مطلوب تيزشخصيوتجه افكارواحساسات وپرورش علم ليتحص نكهيصرفنظرازا.گردد ياونم به مربوط

 . گردد يم سريم يمناسب

 است جامعه يكل نظامي  هيوپا ركن وپرورش راآموزشيشودز يم ختهيهار وآموزشگاه هركشوردرمدارس ورزشي  وشالوده هيپا

 دانش يكيزيف يريگ رشدوشكل يسالها نيمهمتر كه يليتحص مختلف يدردورها يبدن تيترب درس به يفيوك يكم دنيبخش تيبااهم

 يپا هم تواند يم يبدن تيترب وجامع حيصحي  برنامه کيگردد يم روشن درمدارس ان يقيحق ومفهوم ورزش يواقع نقش آموزان

 يريشگيپ موقع اربهيبس يها ييدوازنارسايفزاياوب يوروان يجسم آموزبرسالمت دانش يليتحص يها سال درطول يآموزش يها گربرنامهيد

 .كند

 آموزان دانش يرو تيمعنو درارتقاع رآنيوتاث يا مدرسه درنظام يبدن تيترب درس گاهيجا قيتحق نيا يازاجرا هدف كه ييازآنجا

 تيترب رهيوغ. يبدن تيترب راني،دب يبدن تيترب نيمسئول دگاهيازد فارس دراستان يليتحص مختلف مقاطع ودخترانه پسرانه ورزشكاردرمدارس

 يها پاسخ افتنيو قيتحق اهداف به حصول يبرا فصل نيدرا باشدمحقق يم رورزشكاريدختروپسرورزشكاروغ آموزان دانش و مردوزن يبدن
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 نهيزم نيدرا كه يازمطالعات يا دهيوچك قيتحق موضوع ومربوطبه مهم اطالعات فصل نيدرا داندكهيم الزم قيتحق يها سوال يبرا مناسب

 يقاتيوتحق مطالعات رسدينظرم به يضرور لحاظ نيردرآورد،لذابديتحري  رشته به قيتحق موضوعي  سابقه عنوان راتحت است گرفته صورت

 آنهابتوان يبند ردتاازجمعيومرورقرارگ يموردبررس مدارس وورزش يبدن تيباترب ردررابطهياخ يها ازكشوردردهه وخارج داخل در كه

 .آورد دست به قيتحق نيا انجام يبرا يقو يوپژوهش يعلمي  پشتوانه

 نهيشيپ اتيادب-

  وپرورش درآموزش وورزش يبدن تيترب درس رتحوليس.الف

 يآموزشگاه ورزش يها يابيوكام ميمروركن گذشتهي  وچنددهه رادرچندصده يبدن تيوترب ورزش خيتار يها دبرگييايب

 ورزش و يبدن برقدرت اردارد،عالوهيبس يفرهنگ يغنا پهناوركه يكشور عنوان مابه نيدرسرزم خيتار تيروا به. ميقرارده راموردمداقه

 عيجم به ،آراسته رانيا ينام وپهلوانان رانيدرا آن يوتجل بعدازظهوراسالم. است داشته يا ژهيو گاهيپا زين يوروحان ياخالق تيترب يجسمان

 .نمودند نقش كهن نيسرزم نيا خيتار يرابرا ينيزر خود،صفحات يها يودالور ها يبابزرگوار ورزش وكارامددرفنون يانسان ليوفضا كماالت

 بزرگ يازكارها يا نمونه شدكه يگذار هيرپايركبيام خان يرزاتقيم همت باكوشش قتيدرحق رانيا يفرهنگ نينو سازمان

 قتيدرحق دارالفنون سيتاس.باشد يم وچندمترجم يياروپا ازچندمعلم گرفتن ،بابهره.ق.ه1268درسال دارالفنون مدرسه سياوتاس

 يادار قانون بيتصو دباعثيجد يمل مدارس شيافزا نيا كه بوده رانيددرايجد مدارس سيوتاس نينو يفرهنگ سازمان شيدايسرآغازپ

 تيتثب درراه مهم گام نينخست يديخورش129١ ماه آبان درنهم فرهنگ ياساس قانون بيباتصو نيبنابرا.شد ق.ه1278درسال فرهنگ

 يشمس13١6 درسال. است شده حيصر اشاره آموزان دانش جسم وپرورش يبدن تيامرترب به قانون نيودرا.شد برداشته فرهنگ سازمان

 يصليتح مقاطع همه يدرس يها جزءبرنامه يرسم بصورت وورزش يبدن تيترب ،درس گذشت يمل يشورا بيازتصو كه يقانون براساس

 قانون نيا يامااجرا.افتي اختصاص وورزش يبدن تيترب درس به آموزان دانشي  ازبرنامه ساعت کيهرروز قانون نيا موجب وبه قرارگرفته

 تيصالح انيمرب تيتزب يبرا ييازسو.بودند نساخته رافراهم آن يياجرا ،امكانات قانون بيازتصو شيراپيرنبودزيپذ امكان سالها عمال سودمند

 يجا نامناسب يساختمانها در غالبا كه كشور گرمدارسيد ي،وازسو بود امدهين عمل به ياقدام يبدن تيترب سيتدر جهت كرده ليوتحص دار

 نداشته زين را يوباز يورزش يها تيفعال نيتر ساده ياجرا يبرا يكاف يفضا يحت وگاه بوده يورزش ليووسا ساتيتاس ،فاقد بود گرفته

 رنظري،ز يبدن تيوترب يآهنگ شيپ انيمرب تيترب يبرا يمدت كوتاه يماتيتعل يها دوره يشمس يهجر1315و1314 يدرسالها سرانجام.اند

 از شيوب ديانجام طول به چهارسال هم يبررو كه يماتيتعل يها دوره نيا دكهيگرد ليتشك پسونيك نام به ييكايآمر يمستشارنظام کي

 ميتقد كشور فرهنگ سازمان بود،به روزمغتنم درآن ندووجودشان بود كرده دايپ ينسب ييوآشنا يآگاه شيخو دركار كه ورزش يمرب كصدي

 مدت كوتاه يماتيتعل يها كشورنبودودوره مدارسي  همهي  ندهيفزا يازهاين يگو پاسخ وجه چيه به يزمربيارناچيتعدادبس نيا كردكه

 يروتحولهاييتغ از پس هرحال به.كند تيترب سيرتدريخط امر يبرا يكاف يفن ومهارت يعلم يها هيراباسرما ورزش انيمرب توانست يزنمين

 وپرورش آموزش وورزش يبدن تي،امورترب1355درسال يبدن تيترب كل ادره يدركشور،سازمانده وورزش يبدن تيترب اددرامررشدوتوسعهيز

 يورزش يشورا ماتيتصم ي،مجريبدن تيترب بنام يا ادره وپرورش آموزش سازمان يستاد درحوزه خيتار وازآن.داكرديپ يشتريب سامان

 . ديكشورگرد يها آموزشگاه

 يها مسابقه يشمس1339 اجرادرآمد،ازسال به رانيا مدارس در يصبحگاه ورزشي  برنامه يبدن تيترب كل ادره ليتشك اززمان

 كشورافزوده يها آموزشگاه يقهرمان يها مسابقه زبهين هراستان تابعه يشهرستان يها آموزشگاه منتخب يقهرمان

 موجب به آموزان دانشي  ندهيآمارفزا وبادرنظرگرفتن يبدن تيترب كلي  اداره تيكارمسئول يگستردگ به باتوجه1357درخردادماه.شد

 تيموقع يمذكورارتقا وزارت ورزش معاونت به وپرورش آموزش سازمان يبدن تيترب كلي  ،ادارهيكشور ياستخدام قانون8ماده3ي  تبصره

 وپرورش آموزش سازمان يبدن تيترب كل ادره گربهيبارد1358رادرساليز.داربوديارتقاناپا نيد،اماايگرد مشخص بند11در آن فيدادووظا

 تيترب كل ادره. افتي ليتقل كلي  ادارهي  درحوزه يسازمان پست46به معاونت درحوزه شده ينيب شيپ يسازمان پست1١7و گشت ليتبد

 يوروح يجسم سالمت نيمنظورتام به بودكه وپرورش آموزش سازمان يبدن تيوترب يپرورش معاونت حوزه كل ادارات از يكي يبدن

 وپسرانه ازدخترانه اعم مدارس وورزش يبدن تيترب امر وگسترش ورزشوتوسعه برتر ياستعادهاي  ستهيشا تيوهدا يوشاداب جادنشاطيوا

 كه ياصول يها ينيب شيباپ.نمود يريگيپ يجد صورت خودرابه تيفعال دختران يبدن تيترب كل ،ادره26/12/77خينمود،اماازتار يم تيفعال

 شاهد كشور يآموزشگاهها رادرورزش ييبايز انداز چشم ميبتوان ميدوارياست،ام گرفته صورت يبدن تيترب درس يزير وبرنامه يطراح در

 مسئوالني  همه كه ميدوارباشيام ديوبا ميبگذار عمل است،به ياسالم مرزوبوم نيا آموزان دانش ومنزلت شان در كه راآنچنان وورزش ميباش

 كودكان يوبالندگ ،نشاط يدرسالمت آن تيواهم ورزش به ها آموزشگاه اندركاران گردستيود مدارس راني،مد وپرورش آموزش

 .دهنديم نشان ازخود آن ياجرا رادرجهت الزم يوبااعتقادراسخ،همكار هستند آگاه ،نوجوانان،وبزرگساالن

 يرانيا علماومراجع دگاهيازد وورزش يبدن تيترب:ب
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 (ره)ينيخم امام حضرت دگاهيازد ورزش

 گوناگون مراحل يراهگشا شهيبزرگوارهم آن سخنان ديآ يم شمار به نام صاحب ازبزرگان يكي راحل امام حضرت كه ازآنجا

 هادرارتباط خاطره نييآ دركتاب يدوان يعل يآقا.باشد يم عيتش جهان بزرگ مرجع آن  روانيوپ دانيمر يبرا يياوالگو وعمل ماست يزندگ

 ينم فراموش وجان جسم تيمنظورتقو رابه سالم حاتيهرگزورزشوتفر سال8١ باوجودداشتن ينيخم امام:ديفرمايم نيچن(ره) ينيخم باامام

 انيب كه چنان.كننديم ورزش شانيا بدانندكه هم گرانيد ازآنكه نداشتند هم ييابا بلكه كردنديم ورزش شانيا يطورخصوص تنهابه كرد،نه

 . است شده نهاسفارشيا يهردو به ياسالم درفقه داشتندكه مهارت هم يراندازيودرت كردنديم هم يسوار اسب امام حضرت شوديم

 وبراثرآن داشتم فوتبال به ياديزي  عالقه مثالمن. گذاشت يم آزاد كارمان مادرانتخاب(ره)امام كه دارند يم اظهار شانيپسرا

 لباس حفظ خودبا بدن يسالمت يمابرا از سالهاقبل هم شانيا خود چون.شد ينم ما كردن يازباز مانع امام يول شكست ميباردستها نيچند

 است دادهيم تياهم كردن ورزش قيخودازطر بدن يسالمت حفظ به شهيهم امام دهدكهيم نشان مواردذكرشده.كردند يم ورزش تيروحان

 اصراردارم آن گفتن در من نباشدكه مناسب كهنسال يروحان نيا ينيخم امام از يخاطرات در مطلب نيا نگارش كه نديبگو يدبعضيشا

 توجه از تيحكا دارندكه يارزشمند اناتيب يورزش مختلف يا نهيكراردرزم به امام حضرت.باشد خودم  همنوعان يبرا آموزنده تادرس

 باشد يم آن تيواهم ورزش به شانيا وعالقه

 
 يا خامنه يالعظم...ا تيآ دگاهيازد وورزش يبدن تيترب-2

 ورزش رابه مردم شهيهم خود اناتيهاوب درمصاحبه باشدكهيم ورزشي  جامعه وطرفداران مندان ازعالقه يكي انقالب معظم رهبر

 يرابرا وورزش. دانستند يم انسان يزندگ ازيون ضرورت کي را وورزش.شمردنديم ورزش راروح ي،تقواوپاكدامن مانياندوا نموده قيتشو كردن

 ا.يرميكنند،دلگ ينم ورزش كه يازجوانان من:نديفرما يصراحتام شانيا ياندحت دانسته واجب يامر افرادمسن يوبرا الزم يجوانانامر

 .داننديم معروف راامربه گرخودورزشيد شاتيدرفرما

 ورزش با دررابطه يمطهر ديشه استاد دگاهيد-3

 توجه آنان يهردو وپرورش تيترب دبهيبا كه است شده ليتشك يوروحان يازدوبعدجسمان انسان يمطهر دياستادشه دگاهيازد

-4يبدن تيترب-3يعقالن تيترب-2يواخالق ياعتقاد تيترب-1)كند يادمي تيچهارموردترب از يكيرا يبدن تي،ترب تيترب يبند مينمودودرتقس

 تيخدا،وضع كالم كه است نيا يبررس نوع نيتر يعال:فرمودند يبدن تيترب درباره نظراسالم هيوته نيتدو يبرا يمطهر ديشه(. هنر تيترب

 .جستجوشود باره نيدرا(ص) اسالم يگرام يامبرالهيپ رهيوس يجسمان

 باورزش محمدجوادباهنردررابطه ددكتريشه دگاهيد-5

 ليمسا به جانبه بعدوهمه چند به توجه نيهم هم اسالم يازرموزجاودانگ.دارد توجه انسان درابعادمختلف وتعادل حفظ به اسالم

 خودهمت بدن پرورش به داردكه ضرورت كه گفت توانيم ليدل نيهم ،به است انسان يابعادبعدجسمان نيا از يك.ي است گوناگون

 بدن به دكهيدار سراغ ازعبادات کي كدام.باشد سالم دبدنشيبا دپسيفكرنما شدوبداندوبفهمدودرستيانديب انسان كه است اگرالزم)ورزد

 خواهدانجام يم خدا كاردرراهيجهادوپ كه يدوقتيبوجودآ يملكوت و يروحان حالت شودتادرآن درنمازانجام بدن دحركاتيبا(نباشد؟ يمتك

 يم داينبردحضورپ دانيدرم كه است انسان بدن نيا يآوردول يببارم ثارگروفداكاريراا انسان كه است يوروحان يمعنو جنبه كه شوددرست

 .  كند

 يميدا انيجر ديبا درمدارس يبدن تيترب. ميبدان گانهيب راازاسالم وورزش يبدن تيترب مساله دينبا ما كه تذكربدهم ديبا

 .ما جوانان دررگ باشد خون باشدومانند

 يبدن تيباترب دررابطه يعتمدارياستاددكترشر دگاهيد-6

 يم محسوب امبرانيپ جزءرسالت تيترب اصول.است داشته مبذول يخاص توجه تيوترب ميتعل نهيمخصوصادرزم نهيهرزم در اسالم

 يتيترب يها هدف توان يم آن توسط كه است يمورد يبدن تيترب است اخالق تيترب ياساس يارراهها يكي وورزش يبدن تيترب.شود

 يتيترب يهدفها يعلم يها نهيدادوزم رسوخ مردم انيدرم رابطوركامل يتيترب يهدفها يعلم يها نهيدادوزم رسوخ مردم انيرابطوردرم

 .راراهنماقرارداد

 يوعقالن ي،اجتماعيعاطف نهيدرزم يحت يبدن تيترب نهيتنهادرزم نه است يرشدفرد انيجر ليتسه يبدن تيترب هدف يبطوركل

 به وجودداردكه ياديز مراجع نظرات.باشد يانسان يهدفها رشدافرادوتمام كننده تيوهدا ليتسه عامل عنوان دبهيبا يبدن تيترب معلم يعني

 ميكن يمقداربسندم نيهم

 . جهان شمندانياند دگاهيد از يبدن تيترب:ج

 كاووسيك يعنصرالمعال
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 فرزندش وبه نموده ياوالدبحث تيوترب ميتعل به است،راجع نوشته النشاهيگ پسرش يبرا كه نامه قابوس دركتاب كاووسيك

 است كرده يسفارش

 يدتاسواريده سالحش علم به شد بزرگ شودچون قران حافظ اموز،چنانكهيب واوراقران كن يشاد طاقت حسب دادبه يتوراپسر ياگرخدا»

 «ياموزيفرزندراشناب دكهيبا يگشت فارغ سالح آموختن از كردوچون دكاريبا چگونه يهرسالح به اموزدوبداندكهيب(يسلحشور)يوسالحشور

 :يفاراب

 هم به دمربوطيموثرومف جنبه دو يدارا جامعه ليوتشك اجتماع لحاظ بشراز افراد:»است آمده نيچن يفاراب ميحك اخالق كتاب در

 وپرورش ،آموزشيانفراد كمال حصول يبرا يو دهيعق به.است يانفراد وپرورش يجسمان ماتي،تعليوروح ياخالق دوجنبه ازآن هستندكه

 .«داند يم آن يوپرورش ياخالق جنبه كراجتماعاتيرادرپ يانسان مراتب ليوتك يترق نيتر ياساس يول اعتناست وقابل تيحائزاهم يجسمان

 

 

 :الک جان

 يوخوش يسعادتمند از است يوكامل كوتاه يريتعب سالم دبن در سالم عقل سدينو يم تيوترب ميتعل درباره شهيچنداند دركتاب

 است اومعتقد.ستيراداران يمهم زيدورافاقداست،چ نيا از يكي كه يآرزوكندوكس كه نمانده يباق يهم زيدوراداردچ نيا كه يافكسيدن نيا در

 ونوجوانان اطفال پرورش يبرا يوكشت يربازيوشمش يسوار ساده،اسب آزادوخوراک يهوا وخشن سخت ،رختخواب وگشاد كم لباس كه

 .ودانش لتيتن،فض يرومندي،ن است زيچ ،سه تيوترب ميمنظورتعل پس.ددرنظرگرفتيبا يسخت انضباط به آنها ساختن ومعتاد

 :ملكاستر

 سوم کي حدود نوشت تيوترب ميتعل درباره كه يكتاب داشت،هر عهده رابه مدرسه تيريمد سال25حدود در1561ملكاستردرسال

 ديدادوازفوا اختصاص يبدن تيترب رابه آن

 سعدي : 
تربيت نفس وتقويت سلكات روحاني وپاک نمودن آيينه فكروروح ازعوارض ورياضت  را شرط توفيق مي داند ومي گويد چنانچه دانش 

 آموزمراتب اخالق را دارا نباشد نمي تواند در طلب دانش بكوشد 

 

 

 خواجه نصير طوسی :
ناصري سالمتي و تندرستي و تربيت بدني را از دوران كودكي جايز دانسته و تاييد نموده و تندرستي را به عنوان ايشان در كتاب اخالق 

 فضيلت و مرتبه اي از سعادت كلي انسان دانسته است .  

 

 :شده انجام قاتيتحق از يبند جمع
 :دركشورما كه ميابي يكشوردرم وخارج درداخل شده انجام قاتيتحق جينتا يبابررس

 .دارد وجود كشور نقاط از يبرخ در وورزش يبدن تيترب نهيدرزم متخصص يانسان يروين كمبود هنوز(الف

 .است يا عمده مشكل همچنان استاندارد يورزش يفضاها كمبود(ب

 .است ينييدرحدپا آموزان دانش تعداد نسبت به يورزش زاتيوتجه ليوسا(ج

 .ستين دردست هياول يوكمكها مطلوب يبهداشت امكانات(د

 .است نيآفر مشكل دركالسها آموزان دانش وكثرت درس وطرح وورزش يبدن تيترب درس كتاب نداشتن(و

 شرفتهيپ يكشورها ژهيگروبويد يدركشورها كهيدرحال يريدرفراگ زين آموزان ودانش بوده نامطلوب ورزش درس به نيوالد نگرش(ه

 دانش ،كثرت وورزش يبدن تيترب يدرس كتاب ،نداشتنيورزش نبوداماكن متخصص، يانسان يروين مثل ييگركمبودهايد

 ارمتنوعيبس بخصوص، متوسطه درمقطع شده سيتدر يورزش يها رشته بعالوه.ندارد وجود...هياول يوكمكها يبهداشت آموزان،كمبودامكانات

 از ياريبس در ندارد وجود عنوان چيه رابه مدارس آنهادر نمودن ارائه امكان كه...و سيک،تنيمناستيشنا،ژ يورزشها است،ازجمله

 درس به آموزان دانش اياول نگرش كه است آن دهنده نشان يخارج قاتيتحق البته ادامه.شود يم سيتدر يخارج يكشورها يرستانهايدب

 نيوالد كه شد متذكر ديبا يول ندارد يمطلوب تيوضع ما كشور همچون كشورها از يبرخ در دروس ريسا با سهيمقا در ورزش و يبدن تيترب

 مشكالت شناخت درجهت وتالش يباسع كه داستيام.دارند فرزندانشان نمودن ورزش به يمطلوبتر نگرش كشورها آن در آموزان دانش

 آموزش وزارت يبدن تيترب كل اداره محترم مسئوالن يكشور،ازسو كل درسطح وورزش يبدن تيترب درس يياجرا يهاوكمبودها يي،نارسا
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 استفاده مورد زين قيتحق نيا جينتا...شاا ان.رديگ صورت الزم اقدامات ها يكاست مشكالتو ورفع حيصح يزير برنامه به نسبت وپرورش

 .باشد كشورداشته وورزش يبدن تيترب شرفتيدرپ يمثبت ريوتاث قرارگرفته

 

 

 

 

 دادها ليتحل و هی،تجز ياور جمع روش

 

 و ينواح يبدن تيترب يروسا اكثر حضور با فارس استان پرورش اموزش سازمان يبدن تيترب يكارشناس در كه ينشست يط

 ،سپس دنديگرد اشنا محقق توسط دارد قيتحق نيا كه يتياهم و اصول و بااهداف داشتند حضور ها كانون ورزش انيمرب اكثر و مناطق

 از پس و شد داده حيتوض انهاكامال ليتكمي  نحوه و ديگرد حيتشر كامال انان يبرا ها نامه پرسش نيا هدف ها پرسشنامه يها يژگيو

 روش به)بودند دهيگرد انتخاب هيناح چند از كه يبدن تيترب ريغ معلمان و رانيمد يها پرسشنامه و.دادند عودت مكان همان در ليتكم

 ورزشكارو اموزان دانش يها وپرسشنامه شده داده عودت ليتكم از وپس ديگرد انها ليماتحويمستق( يتصادف

 پرسشنامه نيا مدارس ورزش نيمعلم نمودن يهمكار با و دهيگرد انتخاب يتصادف روش از استفاده با مدرسه چند ورزشكار ريغ

 ديگرد ليتحو ليتكم از وپس دهيگرد اموزان دانش ليتحو ها

 و يهمبستگ بيضر از استفاده وبا يبند جمع(وتريكامپ) افزار نرم قيطر از يفيتوص امار از استفاده با شده ياور جمع اطالعات

T.test يستون  صورت به ،نمودار يفراوان درصد و عيتوز جدول رابطه نيب در كه.  شد ليتحل و هيتجز ها ضهيفر نياختالقب و ارتباط جهت 

 ي كرد.بند دسته و ياور جمع كه است ذكر به الزم.  شوند يم داده شينما و محاسبه

 
 هسته واقع ودر است قيتحق روش  هر ياساس يها هيپا از يكي، يعلم روش از ينديفرا عنوان به يامار ليتحل و هيتجز       

 ليتحل و هيتجز نيهمچن و نمودارها مي،ترس يفراوان عي،توز جداول ميتنظ و يي،ته يكالم يها بحث بر مشتمل كه است پژوهش ياصل

 بخش ،سواالت قيتحق يها افتهي به يابيدست در سهولت منظور به تا است شده يسع قيتحق از فصل نيا در باشد يم  اطالعات ياستنباط

 سواالت هيوبق گردد ارائه مشترک يونمودارها جداول ،در اند بوده مشترک يبرس تحت يگروهها انيم در كه ينظرات ونقطه يفرد مشخصات

  رديگ يم قرار يبرس مورد جدا بخش وهر شده ميتقس گريد يها بخش به

 

 نابع و مراجعم
 

 .1371قم، علميه حوزه تبليغات دفتر ورزش،چاپ حديث چهل كتاب:رضا تقوي،سيد-1

 واحد اسالمي آزاد ،دانشگاه ارشد كارشناسي نامه پايان-گيالن استان ابتدائي مدارس در بدني تربيت درس اجراي نحوه:بهمنش،اديب-2

 .1375تهران،

 .1371قم، علميه حوزه تبليغات دفتر حديث،چاپ چهل كتاب:رضا تقوي،سيد-3

 .1373تهران،سال بدنيدانشگاه تربيت ارشد كارشناسي نامه زاهدان،پايان ديني علوم طالب جسماني ساختار بررسي:پروانه حاجي،عارض-4

 .59،ص1332اتحاد اسالم،چاپ در ورزش كتاب:رضا محمد زاده جواهر-5

 تربيت ارشد،دانشگاه كارشناسي نامه قم،پايان علميه حوزه وطالب اساتيد گاه ديد از بدني تربيت درس محمدي،علي،جايگاه-6

 14،ص1375معلم،

 1371مشهد، امامت اسالم،انتشارات در ورزش صبوري،حسين،كتاب-7

 .9 ،صفحه1368 ماه دي17و13 اسالم،رسالت ديدگاه از ورزش و بدني تربيت كتاب:علي،محسن شير-8

http://www.rassjournal.ir/


 39-501، ص 5931 تابستان، 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 تحقيقينيرو و ژوهشپ ،نشريه وپرورش آموزش وزارت بدني تربيت كل اداره در شده نقل.537 السالميه،صفحه الحكومت معالم-9

 .24 ،صفحه1361 دوم،زمستان ونشاط،دفتر

 .77 ،صفحه1361 زمستان ونشاط،تهران نيرو وتحقيقي پژوهشي ،نشريه وپرورش آموزش وزارت بدني تربيت كل اداره-10

 .366،ص1شرفكندي،جلد عبدالرحمان طب،ترجمه در قانون-11

 .42،صفحه155 شماره پسران بدني تربيت دفتر ماهانه وارزش،نشريه ورزش مجله-12

 .1362،اسفند وپرورش آموزش بدني تربيت كل اداره ششم،انتشارات ونشاط،دفتر نيرو-13

 .57ص1373، مطهر نشر ،چاپ ها خاطره آينه در خميني امام دواني،كتاب علي االسالم حجت-14

 136١-9-12اسالمي،تاريخ جمهوري روزنامه:علي سيد اهلل آيت اي خامنه-15

 .7ص155 شماره بدني تربيت دفتر ماهانه ،نشريه ارزش و ورزش مجله-16

 .1361 طباطبائي،زمستان عالمه ،انتشارات  ، ونشاط نيرو مجله:پرورش و آموزش وزارت-17

 1١١و99 ص سوم ،چاپ دانشگاهي نشر جهان،مركز بدني تربيت تاريخ به ،نگاهي1364.كريمي،جواد-18

 .2،1372 ،شماره تربيت و تعليم فصلنامه-19

 1366مشهد، فردوسي دانشگاه تربيتي علوم دانشكده ونوجوان،انتشارات كودک رشد آبادي،حسين،جزوه لطف-20

 137١، كبير امير ،انتشارات اسالمي وتربيت شريعتمداري،علي،تعليم-21

 1368دانشگاهي، جهاد مركزي دفتر ،انتشارات بدني تربيت مباني در مباحثي(خانلو نياكي،قوه بهرام،قنبري عباس)-22

 .1332اتحاد، ،چاپ اسالم در ورزش كتاب.،محمدرضا زاده جواهر-23

 

http://www.rassjournal.ir/

