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  اصول و فلسفه تربیت بدنی
در . انـد ر، علوم مختلف وابستگی شدیدي به یکدیگر پیدا کـرده با رشد روزافزون علم و فناوري در جهان معاص

شناسی، پزشکی، علوم تربیتی و تربیت بدنی به تنهـایی قـادر بـه رفـع     واقع، علومی مانند روانشناسی، جامعه
تربیت بدنی نیز . یابندنیازها و کمبودهاي خود نیستند و بدون استفاده از علوم مختلف نیز رشد و توسعه نمی

گیرد و این مسأله در رشته تربیـت بـدنی از اهمیـت بسـزایی برخـوردار      وبه خود از علوم مختلف بهره میبه ن
در دنیاي امروزي که پیشـرفت تکنولـوژي و زنـدگی ماشـینی، حرکـت انسـان را محـدود کـرده اسـت          . است

ژوهشـگران  ، پهاي بدنی و ورزشی به عنوان یک ابزار قوي در ایجـاد تحـرك و سـالمتی مطـرح اسـت     فعالیت
اعتقاد دارند چنانچه کلیه دستگاههاي بدن انسان از نقطـه نظـر آنـاتومی و فیزیولـوژي سـالم باشـند از ایـن        

رونـدهاي ذهنـی بـه طـور مـؤثرتر و      کنند که در صورت یکسان بودن عوامـل دیگـر،   گیري حمایت مینتیجه
ب اهمیـت تـاثیر ورزش را بـر مـا     که ایـن مطلـ  روند پیش می تر باشدکارایی بیشتر در فردي که بدنش سالم

هـاي   هاي ورزشی در سطح دانشگاه رشد و توسـعه جنبـه   هدف از انجام فعالیتاما.نمایان می سازد
دانشـجویان از  . جسمانی، اخالقی و روانی دانشجویان به موازات تحصیل علوم و فنون دیگـر اسـت  

گیرنـد و بـا یـادگیري مهارتهـاي      می هاي ورزشی و بهداشتی قرار طریق درس تربیت بدنی در جریان فعالیت
رود پس از فراغت از تحصیل نیز به سالمت جسمی و روانی خود توجه بیشتري  انتظار می ورزشی

  . داشته باشند و ورزش را بخشی از برنامه روزانه خود قرار دهند
  تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسالم

محور اساسی برنامه ها چه درسی و چـه غیـر    )بدن و نفس( از دیدگاه اسالم واقعیت وجودي انسان  •
  .درسی است

نظام تربیت بدنی اسالمی ، یک نظام همه جانبه است ،یعنی عالوه برجسم به ابعاد علمی ، اخالقی ،  •
 .اجتمایی و عاطفی نیز تأکید دارد 

 درتربیت بدنی اسالمی ، تربیت و تقویت جسم باید همپاي خود سازي و اخالق واز طرفـی مصـونیت   •
 .جامعه باشد 

  و معـاش   تـالش   دنبـال   به: فرماید می در مقابل. نکنید  گم  در دنیا نشوید و خود را در آن  غرق ،گوید می  اسالم
  و جـان   و تن، جسم  روح. شود می  دیده  و در کنار هم  با هم  دنیا و آخرت» ال معاد له  له  معاش  ال  من«. باشید
  دارد کـه   ضـرورت   گفـت   تـوان  مـی   دلیل  همین  و به  است  دیگري  الینفک  الزمۀ  امهر کد. شود می  دیده  با هم
  و وسـیله   طـور راه  کند و همین  خود رسیدگی  بدن  رشد و سالمت  ورزد و به  خود همت  بدن  پرورش  به  انسان
شـنود و   مـی   که  است  ند و گوشبی می  که  است  چشم. اوست  و پیکر و اندام  بدن  همین  انسان  اندیشیدن  براي
  آدم  کـه   اسـت   و تفکـر انسـان    تـالش   ابزار و وسـیله   مغزي  هاي سلول  در هر حال.... چشد و می  که  است  زبان

  .باشد  سالم  باید بدنش  پس. تفکر نماید  بفهمد و درست  درست
ها در همـه امـور، تـا روز    قرآن، کتاب آسمانی اسالم، بزرگ ترین سرمشق و راه گشاي زندگی انسان  •

آیـاتی   . در این کتاب بزرگ و بی نقص که کالم خالق انسان و تمام هسـتی مـی باشـد   . قیامت است
  .دداللت داربر اهمیت ورزش و نیرومند سازي جسم در کنار تقویت روح وجود دارد که به گونه اي 
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جـه داشـته ، بـراي نمونـه در     خداوند در انتخاب بر گزیدگان خود همواره به ویژگی هاي ممتـازي تو  •
 و قدرت بدنیسوره بقره به ویژگی هاي چون هوش ، فرزانگی ، علم ، درستی   246قران کریم آیه 
 اشاره می کند 

 ویا درجاي دیگر می فرماید •
 » الضَّعیف  منِ المؤ  منَ  اَحب  و  خَیرٌ  ي القَوِ  منُ اَلمؤ •
  .تراست داشتنی بهتر و دوست  ضعیف  با ایمان  ز شخص، او نیرومند  قوي  با ایمان  شخص •
 » الجِسمِ  و  العلمِ  فی  بسطَۀً  زاده  و  علَیکُم  صطَفیه  اَ  انَّ •
  است  بخشیده  او را وسعت  جسم) قدرت(و   و علم  خداوند او را بر شما برگزیده •
 : فرماید می  چنین  کریم  قرآن) ع( موسی  حضرت  درباره •
• لَغَ  ولَما ب  هاَشُد  استَوي و  کماً  اتَیناهح  لماً  وع  و  کنینَ  ي نَجزِ  کَذلحسالم  
  او دادیم  به  و دانش  شد، حکمت  نیرومند و کامل  موسی  که  هنگامی •
پیوسته در مـورد بهداشـت و حفـظ سـالمت و تندرسـتی و تقویـت روح و       ) ص(حضرت رسول اکرم  •

 ریق تفریحات سالم و فعالیت هاي مختلف ورزشی تاکید فراوان داشتجسم از ط
  ان اهللا یحب عبدالقوي: فرمود) ص(حضرت رسول اکرم  •

  
 صرمفاهیم و عنا

 بازي -1
 ورزش -2
 تربیت بدنی -3

  تعریف بازي
ی که در اوقات فراغت یا اشتغال و در جهت کسب لذت ، آرام بخش جسم یا انهر گونه فعالیت جسم •

نیازهاي آنی یا دراز مدت فرد یا گروه ، چه به صورت انفرادي یا گروهی انجام گیرد  و اقناع فرد ذهن
 . ، بازي نامیده می شود

بـازي فعـالیتی اسـت    : متخصین تربیت بدنی و علوم ورزشی غالباً با این تعریف کلی موافق انـد کـه    •
 . غریزي و نشاط آور که مطابق با مراحل رشد انسان است
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  : ورزشعریف ت
فعل ورزیدن که بطور کلی به معنی عمل کـردن ، انجـام کـار پیـاپی ، بـه کـار        زلغت ورزش در زبان فارسی ا
هاي بدنی به منظور تکمیل قواي جسمانی و  اجراي مرتب تمرینمعنی  به گماري فکري و جسمی و یا
  .روحی استعمال می شود

ه می شود کـه بـر پایـه یـک رشـته      ـــــتهاي عادي جسمانی اي گف ها یا مهارت تـبه فعالی ورزشتعریف 
مورد توافق همگان و با اهداف تفریحی، یا براي مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت  قوانین

 .گیرد جویی یا آمیزهاي از این اهداف انجام می
  

  تربیت بدنی
بان فارسی به معنی کلمه تربیت در ز ،  بدن+  یتبلغت تربیت بدنی لغتی است مرکب از دو کلمه تر •

  .و بدن که منظور همان جسم می باشدپروردن ، پروراندن و اسم مصدر پرورش می باشد 
 . واژه تربیت به فرایند مداوم یادگیري گفته می شود که در سرا سر زندگی ادامه دارد •
دنی   می توان گفت  • اصول و مبانی تربیت بدنی مبحثی معرفت شناختی در رابطه با ساختار تربیـت ـب

  .بنیان، پیکره، اهداف و ارزش هاي تربیت بدنی  و ورزش را تشریح می کند  این مبحث اساس،. است
تربیت بدنی از طریق برنامه هاي هدفمند فعالیت جسـمانی ،دررشـدهمه جانبـه شـخص      •

 . مشارکت می کند
 دنی و ورزش بر یک چیز تأکید می کند وآن حرکت انسان یا به طورکلی فعالیـت جسـمانی  تربیت ب •

  .است
  تعریف تربیت بدنی

  
طریق حرکات مبتنی بر اصول علمی، جریـان  تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است که از  •

هماهنـگ نمـوده و   تسهیل و  )جسمانی، روانی و اخالقی(رشد و تکامل را در همه ابعاد وجود انسان 
یـک سلسـله   تربیت بدنی عبارتسـت از  بعبارتی  به رشد و شکوفایی استعداد هاي فرد کمک می کند
به منظور رشد و تربیت اسـتعدادهاي جسـمانی،    فعالیت ها و حرکت هاي بدنی منظم و حساب شده

 .حرکتی، فکري، اجتماعی و اخالقی
  
   

  اهداف تربیت بدنی بر حسب اصول علمی   
زیر که حاصل بررسی تحقیقات و نظرات بسیاري از صاحب نظران نامی حوزه تربیـت بـدنی اسـت هـم     اصول 
  : اندهاي تربیت بدنی را تأیید و به آنها جنبه علمی دادههدف
تربیـت بـدنی داراي همـان قصـد و هـدف      . تربیت بدنی بخشی از کل فرایند آموزش و پرورش است - 1

  . باشدمی »نیکوترین وجه«آموزان به لی همه دانشرشد و تکامل تعاآموزش و پرورش یعنی 
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فعالیـت عضـالت   . فعالیت جسمانی از ضروریات رسیدن به حد اعالي رشد و تکامـل اسـت   - 2
کند و رشد و تکامل مطلوب جسمانی نیز موکـول  بزرگ به رشد و توسعه دستگاههاي بدن کمک می

 . به رشد و توسعه دستگاههاي بدن است
بسیاري  .اي داردفرد در استفاده معقول از اوقات فراغت سهم عمده تربیت بدنی در آموزش - 3

توانند به صورت عـادت و سـرگرمی   شود میاز فعالیتهاي ورزشی که در تربیت بدنی آموزش داده می
سالم فرد در اوقات فراغت و روزگار بزرگسالی درآیند، شنا، تیراندازي با کمان، تنیس و بـدمینتون از  

 . باشندمناسب در این زمینه می هايجمله فعالیت
شاید . آوردتربیت بدنی فرصتهاي خوبی براي آموزش و تمرین مدیریت و رهبري فراهم می - 4

تقریبـاً هـر فعـالیتی در    . اي برخوردار نیسـت هیچ یک از مواد درسی دیگر از چنین فرصتهایی ارزنده
در اثـر ابـراز    اشـخاص . رفته شودتواند در جهت پرورش چنین هدفی به کار گبرنامه تربیت بدنی می

 . هاي ورزشی را به عهده بگیرندتوانند مسئولیت و رهبري گروهها و تیملیاقت می
ه  فردي هر . آوردهاي جالبی براي خودابرازي و خالقیت فراهم میتربیت بدنی موقعیت - 5 نیاز دارد تا ـب

هـاي تربیـت   برنامـه . وجـود کنـد   هاي خود را نشان داده ابرازها و مهارتها، شایستگیطریقی لیاقت
 . آوردبدنی چنین فرصتهایی را به وجود می

هـاي ورزشـی و   بـازي . آوردهاي فراوانی فراهم میتربیت بدنی براي بیرون ریختن احساسات، فرصت - 6
آورند کـه هـم   احساسی به وجود می» اشباع –تخلیه «نظیر خود حالت ورزشها  با خصلت رقابتی بی

 . را بیرون ریخت و هم از احساسات لبریز شدتوان احساسات می
ایجـاد  . آودهاي گرانبهایی براي پرورش و تکامل شخصیت و منش به وجـود مـی  تربیت بدنی فرصت - 7

جمعـی در بسـیاري   پیوندهاي قوي دوستی، وفاداري و تعهد، روحیه همکاریهاي تیمی و تالش دسته
 . از ورزشها مشهود است

 . کندهاي پیشنهادي عرضه میهاي حرکتی فعالیتتربیت بدنی براي رشد مهارت - 8
 . کنداي خلق میتربیت بدنی براي تأمین تندرستی و ایجاد عادات سالم فرصتهاي ارزنده - 9

 . آوردهاي حیاتی فرصتهاي خوبی فراهم میتربیت بدنی براي رشد و تقویت سیستم - 10
 .تربیت بدنی از ضروریات زندگی جوامع امروز است - 11

 
 بدنی و ورزش در اوقات فراغت جایگاه تربیت 

اجـازه ورود بـه بحـث ضـرورت      فـرد تربیت بدنی و ورزش و اهمیت آن در زندگی جمعی و تکوین شخصـیت  
  . را فراهم نموده است فردتربیت بدنی و ورزش در اوقات فراغت 

ف، اي است که اعضایش بتواننـد ضـمن رفـع نیازهـاي زنـدگی، از طریـق اشـتغال متعـار        جامعه سالم جامعه
ازسرگرمیهاي سالم، روابط انسانی مطلوب و شعف عاطفی که از صرف صحیح اوقات فراغـت خـویش حاصـل    

اوقات فراغت زمانی اسـت  . شوند که براي لذتی زودگذر راه انحراف در پیش نگیرندکنند چنان مسرور میمی
، در اوقـات  هاي سودمند بپـردازد تواند به دلخواه و آزادانه به سرگرمیکه فرد در آن کار موظفی ندارد، ولی می
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ه     : کندفراغت با توجه به مفهوم آن، سه بعد جلب توجه می استراحت، تفریح و سـرگرمی و یـاري رسـاندن ـب
  . رشد شخصیت

بازیابی نیروي از دست رفته در اثر اشتغال اهمیت دارد که شـخص پـس از سـاعاتی کـار در نـوع      : در بعد اول
  . تراحت داردخود، جهت تمدید قوا نیاز به اس

ایجاد انبساط خاطر و استراحت ذهنی حائز ارزش اسـت کـه هـم عـرض اسـتراحت جسـمی در       : در بعد دوم
  . افتدآمادگی فرد براي اشتغال به کار در زمان بعد مفید می

بدین معنی است که فرد به دور از اشـتغال محـدود   . هاي اجتماعی مورد توجه استایجاد آگاهی: دربعد سوم
  . دارد، به فعالیت بدنی بپردازداو را به نقطه معلومی معطوف میخود که 

  : تمرین بدنی و تندرستی
  : افزایش آمادگی عمومی بدن در سایه ورزش و فعالیت بدنی فواید زیر را براي انسان دربردارد

امکان  –کاهش تعداد ضربان قلب  –تر شدن عضالت قلب قوي - عروقی ،بهبود آمادگی قلبی  .1
بهبود گردش  –ها تر شدن در مقابل تصلب شریانمقاوم –کاهش چربی خون  –ار خون کاهش فش

 –دفاعی  HDLافزایش  –تر شدن در برابر هیجانات شدید مقاوم –هاي قلب ها و رگخون در اندام
  . افزایش ظرفیت خون در حمل اکسیژن

کاهش امکان مصدومیت  –تر شدن توده عضالنی، افزایش کارایی در کار کاهش چربی بدن و خالص .2
بهبود اجراهاي  –بهبود توانایی مقابله با حوادث  –کاهش امکان ابتال به دردهاي ناحیه کمر  –عضله 

 . ورزشی
 –کاهش امکان مصدومیت عضالنی و مفاصل  –پذیري، کارایی بیشتر کاري بهبود و افزایش انعطاف .3

 . رزشیبهبود اجراهاي و –کاهش امکان بروز دردهاي ناحیه کمر 
لذت بیشتر  –کمتر شدن تظاهرات فشارهاي روحی  –هاي ذهنی، رهایی از افسردگی کاهش تنش .4

  .بهبود در کیفیت زندگی  –بهبود در وضعیت کاري  –از اوقات فراغت 
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