
بر اسـاس سـند تحول، تربيت عبارت است از »فرايند 
تعاملـی زمينه سـاز تکويـن و تعالـی پيوسـتة هويـت 
متربيـان به صورتـی يکپارچـه و مبتنـی بر نظـام معيار 
اسـالمی به منظور هدايت ايشـان در مسـير آماده شدن 
بـرای تحقق آگاهانه و اختيـاری مراتب حيات طيبه در 
همـة ابعـاد«. بـا تأمـل در تعريـف ارائه شـده و مفاهيم 
کليـدی آن، می تـوان دريافـت کـه بر جنبـة اجتماعی 
تربيـت تأکيد شـده اسـت، زيـرا تربيت به عنـوان يگانه 
عامـل گسـترش و تعالی مـداوم ظرفيت هـای وجودی 
افـراد جامعه می تواند در پيشـرفت همه جانبـه و پايدار 
جامعـه بـر اسـاس ارزش هـای اصيـل دينـی و بومـی 
نقـش اساسـی و بنياديـن داشـته باشـد. در اين تعريف 
ضمـن توجـه داشـتن بـه نقـش فـرد، اساسـًا تربيـت، 
عمـل اجتماعـی هدفمنـدی تلقی می شـود کـه در آن 
زمينه سـازی بـرای هدايت همـة افراد جامعـه از طريق 
برقـراری رابطة تعاملی بين مربيـان و متربيان، عالوه بر 

حصـول وضع مطلوب بـرای متربيان و غايـت و اهداف 
فـردی و اجتماعـی ايشـان در راسـتای شـکل گيری 
جامعـة صالح و پيشـرفت مـداوم آن صـورت می پذيرد 
کـه جنبـة اجتماعـی فرايند تربيـت به شـمار می آيد.

 بـر اسـاس تعريـف تربيت در سـند تحـول بنيادين 
آموزش وپـرورش، مهم تريـن مظاهـر توجـه بـه جنبـة 
اجتماعـی تربيـت عبارت انـد از: توجـه به ابعـاد جنبی 
هويـت و بعـد اجتماعـی حيـات طيبـه )شـکل گيری 
جامعـة صالـح و پيشـرفت مـداوم آن(، تأکيد بـر لزوم 
متربيـان  توسـط  جمعـی  شايسـتگی های1  کسـب 
)عـالوه بـر شايسـتگی های فـردی ايشـان( و توجه به 
نقـش عوامـل و نهادهـای سـهيم و مؤثـر اجتماعی در 
فراينـد تربيـت. در ايـن تعريـف بـه نتيجـة اجتماعـی 
تربيـت، رشـد و تعالـی ظرفيت هـای وجـودی افـراد 
جامعه )سـرماية انسـانی جامعه( و گسـترش و ارتقای 
تجـارب متراکم بشـری )سـرماية فرهنگـی، معنوی و 

يـــادداشـــت 
سردبير

دکتر زهرا تسلیمی
سردبير و رئيس  گروه برنامه ريزی درسی معاونت تربيت بدنی 
و سالمت وزارت آموزش وپرورش
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اجتماعـی جامعـه( نيـز توجه شـده اسـت. همچنين به 
کارکردهـای اجتماعـی تربيـت کـه از مصاديـق تحقـق 
ابعـاد اجتماعـی حيـات طيبـه هسـتند نيز توجه شـده 
اسـت که عبارت اند از: گسـترش عدالت خواهی و بسـط 
سـاير ارزش هـای اساسـی اجتمـاع )جامعه پذيـری در 
معنـای تعالی جويانـة آن(، پذيـرش نظـام سياسـی حق 
)حاکميـت اسـالمی( و مشـارکت در تثبيـت و تعالـی 
پيوسـتة آن، تقويت امنيت ملی، گسـترش وحدت ملی 

و يگانگـی اجتماعی.
 بـا توجـه بـه آنچـه ذکـر شـد، می تـوان دريافـت کـه 
تربيـت اجتماعـی متربيان يکی از اهداف اساسـی اسـت 
کـه نظـام تعليـم و تربيـت رسـمی آن را دنبـال می کند. 
بنابرايـن تربيت اجتماعی را بر اسـاس هدف کلی جريان 
تربيـت در نظـام جمهـوری اسـالمی می تـوان آمادگـی 
جمعـی متربيان بـرای تحقق حيات طيبـه در همة ابعاد 
و مراتـب تعريـف کرد. لذا متربيان بـرای تحقق اين هدف 
بايـد مجموعه ای از شايسـتگی های الزم را کسـب کنند. 
ترکيبـی  از شايسـتگی های الزم، مجموعـه ای  منظـور 
از صفـات، توانمندی هـا و مهارت هـای فـردی و جمعـی 
)نظيـر تعقل، معرفت، ايمـان، اراده و تقوا( ناظر به تکوين 
و تعالـی هويت در تمام شـئون زندگـی و تمام مؤلفه های 
جامعـة صالح اسـت که متربيان در جهـت درک موقعيت 
خود و ديگران و عمل برای بهبود مسـتمر آن در راسـتای 
آماده شـدن برای تحقق مراتـب حيات طيبه بايد آن ها را 
کسـب کنند که اين شايسـتگی ها بيـان تفصيل يافته ای 

از همـان هدف کلـی فرايند تربيت اسـت.
 در سـند تحـول بنياديـن، اهـداف جريـان تربيـت 
عـالوه بـر تبييـن شايسـتگی های فـردی و جمعـی بـا 
توجـه به سـاحت های تربيت بر حسـب شـئون مختلف 

حيـات طيبـه نيـز بيـان شـده اسـت کـه عبارت انـد از: 
سـاحت تربيـت اعتقـادی، عبـادی و اخالقـی، سـاحت 
تربيـت اجتماعـی و سياسـی، سـاحت تربيـت زيسـتی 
هنـری،  و  زيبابی شـناختی  تربيـت  سـاحت  بدنـی،  و 
سـاحت تربيـت اقتصـادی و حرفـه ای، سـاحت تربيـت 
علمـی و فنـاوری. در ايـن دسـته بندی، تربيت زيسـتی 
و بدنـی ناظـر به آماده سـازی فـردی و جمعـی متربيان 
در مسـير تحقـق شـأن زيسـتی و بدنی حيـات طيبه و 
در جهـت شـناخت و تقويـت قـوای جسـمانی و روانـی، 
حفظ و ارتقای بهداشـت و سـالمت و حفاظت از محيط 
زيسـت اسـت. تربيـت اجتماعی و سياسـی نيـز ناظر به 
آماده سـازی فـردی و جمعـی متربيـان در مسـير تحقق 
شـأن اجتماعـی و سياسـی حيـات طيبـه اسـت. البتـه 
نکتـة مهم در دسـته بندی فوق اين اسـت کـه تربيت در 
همـة سـاحت های يادشـده معطـوف به تکويـن و تعالی 
هويـت متربيـان به صـورت يکپارچـه و بـرای تشـکيل 
جامعـة صالـح و پيشـرفت مداوم آن اسـت. لـذا تدابير و 
اقدامـات تربيتی در سـاحت های گوناگـون، ضمن تمايز 
نسـبی بايـد بـا هـم مرتبط باشـند و بـا محوريـت نظام 
معيار اسـالمی در قالب مجموعه ای منسـجم و هماهنگ 

نمايان شـوند.
اسـاس  بـر  تربيـت  فراينـد  شـدن  اجرايـی  بـرای   
سـند تحـول بنياديـن آموزش و پـرورش، زيرنظام هـای 
تدويـن  و  تهيـه  مختلـف  در حوزه هـای  شـش گانه ای 
شـده اسـت که مهم تريـن آن هـا زيرنظام برنامة درسـی 
ملـی اسـت کـه نقشـة کالن برنامـة درسـی و چارچوب 
نظـام برنامـة درسـی کشـور را به منظـور تحقـق اهداف 
آموزش وپـرورش )تربيـت متربيـان در جهـت دسـتيابی 
بـه مراتبـی از حيـات طيبـه( تعييـن و تبييـن می کنـد 
و موجـب وحـدت بخشـيدن بـه برنامه هـا و نوسـازی و 
بازسـازی برنامه های درسـی و تربيتی مبتنی بر فلسـفة 
تربيـت در نظـام جمهـوری اسـالمی خواهد شـد. طبق 
سـند برنامـة درسـی ملی يـازده حـوزة يادگيری بسـتر 

طبق سند برنامة 
درسی ملی، حوزة 

سالمت و تربیت بدنی 
به عنوان یکی از 

یازده حوزة یادگیری 
به دنبال برقراری 

سالمت کامل جسمی 
و روانی دانش آموزان 

به عنوان امانت الهی و 
به کارگیری روش های 
درست انجام فعالیت 

جسمانی است
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اصلـی بـرای تسـهيل فراينـد تربيـت اسـت. هـر يـک از 
حوزه هـای يادگيری، گسـتره و محـدودة دانـش، مهارت ها، 
از سـطح  را  متربيـان  بـا  مرتبـط  ارزش هـای  و  نگرش هـا 
پيش دبسـتانی تـا پايـان دورة متوسـطه توصيـف و حـدود 
محتوايـی، روش  هـا، فرايندهـا و عناصر کليـدی يادگيری را 
تبييـن می کنـد. يکـی از يازده حـوزة يادگيری سـند برنامة 
درسـی ملـی حـوزة سـالمت و تربيت بدنـی اسـت کـه بـر 
اسـاس آن چارچـوب محتوايـی و عناصـر کليـدی يادگيری 
در درس تربيت بدنـی در قالـب کتاب هـای راهنمای معلم و 

سـاير بسـته های آموزشـی تدويـن می شـود.
و  سـالمت  حـوزة  ملـی،  درسـی  برنامـة  سـند  طبـق   
تربيت بدنـی به عنـوان يکـی از يـازده حـوزة يادگيـری بـه 
دنبال برقراری سـالمت کامل جسـمی و روانی دانش آموزان 
به عنـوان امانت الهـی و به کارگيری روش های درسـت انجام 
فعاليـت جسـمانی، ارتقـای توانايی هـای بدنـی و حرکتـی، 
تبييـن روش های تفريحی سـالم و ترويج بهداشـت و اصول 
سـالم زيسـتن و پيشـگيری از ايجـاد بيمـاری و اختـالل و 
معلوليت هـای اندامـی و توانمندسـازی افـراد در تسـلط بـر 
رفتـار خـود و حفـظ سـالمت اسـت. ايـن حـوزة يادگيـری 
کارکردهـای متعـددی دارد کـه بسـيار ضـروری هسـتند، 
زيـرا بـر اسـاس آموزه هـای اسـالمی، بـدن انسـان هديـه و 
امانتـی الهـی بـرای تکامـل روح بـه حسـاب می آيـد. حفظ 
بـدن از خطرهـا، آسـيب ها، تقويـت جسـمانی و برقـراری 
سـالمت، تکليـف دينی و الهـی اسـت و در کالم معصومين 
عليهم السـالم نيـز بـر ايـن حقيقـت تأکيـد شـده اسـت. 
سـالمت و تربيت بدنـی عاملـی اساسـی و مؤثـر در توسـعة 
فـردی، اجتماعـی، فرهنگـی، آموزشـی و اقتصادی اسـت و 
ابـزاری ضـروری بـرای رشـد و پرورش انسـان هايی سـالم و 
توانمنـد بـرای دسـتيابی بـه ابعـادی از حيات طيبه اسـت. 
کسـب صالحيت های اساسـی ايـن حـوزه، دانش آمـوزان را 
قـادر می سـازد تـا ظرفيت هـای جسـمی، روحـی و روانـی 
خـود را بشناسـند، بـه آن اعتمـاد کنند و در جهـت پرورش 
آن کوشـا باشـند. ايـن آموزه هـا بـه دانش آمـوزان کمـک 
می کنـد کـه در قبال بهداشـت و سـالمتی خود مسـئوليت 
بپذيرنـد و بـه نقـش خـود در تضميـن سـالمت جسـمی و 
روانـی و نشـاط فـردی و اجتماعـی، به خصـوص سـالمت 

خانـواده اعتقاد داشـته باشـند.
دانش آمـوزان در خـالل ورزش و فعاليت هـای بدنـی يـاد 
می گيرنـد چگونه در قالب گروهـی کار کنند، اعتمادبه نفس 

خـود را افزايش دهند، برای اوقـات فراغت خود برنامه ريزی 
کننـد، خطـر کننـد، در مسـائل درگيـر شـوند و به کمک 
ديگـران مسـائل را حل کنند. سـالمت و بهداشـت موجب 
رفاه کامل جسـمی، روانی، اجتماعی، معنوی و پيشـگيری 
از ايجاد بيماری و ضايعات و معلوليت های جسـمی، حسـی 
و حرکتـی و موجـب توانمندسـازی فرد در تسـلط بر رفتار 
و حفـظ سـالمت خود و پيشـگيری از کردارهـای پرخطر و 

بهبـود زندگـی دانش آموزان می شـود.
اسـناد  اسـاس  بـر  شـد  ذکـر  آنچـه  بـه  توجـه  بـا   
فعاليت هـای  و  تربيت بدنـی  کشـور،  آموزش وپـرورش 
ورزشـی بخش مهمی از فرايند تربيـت )فردی و اجتماعی( 
سـازمان يافتة  ورزشـی  فعاليت هـای  می آيـد.  به شـمار 
مـدارس در قالب محتوای درسـی، فعاليت هـای فوق برنامه 
و مسـابقات ورزشـی ظرفيت ارزشـمندی برای شـکل دادن 
هويـت، نهادينه کـردن سـبک زندگـی و اجتماعـی کـردن 

دارد. متربيـان 
درس تربيت بدنـی و فعاليت هـای ورزشـی متنوعـی کـه 
در مدرسـه بـه شـکل های متعدد قابـل برنامه ريزی اسـت، 
ظرفيـت بسـيار ارزشـمندی بـرای تحقـق اهـداف تربيـت 
فـردی و به ويـژه تربيـت اجتماعـی کـودکان و نوجوانان به 
حسـاب می آيـد. امـا آنچـه در عمـل در کالس هـای درس 
اتفـاق می افتـد بيشـتر تأکيـد بـر  تربيت بدنـی مـدارس 
جنبه هـای فـردی تربيت اسـت و در بيشـتر مواقـع اهداف 
جسـمانی بـر اهـداف عاطفـی و روانـی برتـری می يابـد، 
در صورتی کـه فعاليت هـای ورزشـی و محيـط و فضايـی 
کـه ايجـاد می کننـد بايـد وسـيله ای بـرای تحقـق اهداف 
بلندمرتبـة تربيتی چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی 
قلمـداد شـود. ماهيـت درس تربيت بدنـی و فعاليت هـای 
ورزشـی  کـه در مـدارس اجـرا می شـود به گونـه ای اسـت 
کـه می تـوان ادعـا کـرد هيـچ درس ديگـری هماننـد آن 
نمی توانـد زمينه سـاز تربيـت  اجتماعـی متربيـان به صورت 
عملی شـود. تجربه های ارزشـمندی کـه در حين درگيری 
در فعاليت هـای ورزشـی حاصل می شـود نقش بسـزايی در 
جامعه پذيـری و اجتماعـی شـدن کودکان، تقويت انسـجام 

اجتماعـی و امنيـت ملـی خواهد داشـت.
در پايـان از زحمات جنـاب آقاي دكتر گائيني و همكاران 
محترمشـان در هيئـت تحريريـه صميمانه تشـكر می کنم. 
اميدواريـم بتوانيـم گامـي مثبـت در جهـت تحقـق اهداف 

واالي مجله داشـته باشـيم.

در سند تحول 
بنیادین، اهداف 
جریان تربیت 
عالوه بر تبیین 
شایستگی های 
فردی و جمعی 
با توجه به 
ساحت های تربیت 
بر حسب شئون 
مختلف حیات 
طیبه نیز بیان 
شده است

پینوشت
1. شایســتگی ها در سند تحول عبارتند از: 
1. تعقل و تفکــر، 2. ایمان، 3. علم آموزی، 

4. عمل، 5. اخالق
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