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جایگاه تربیت بدنی و ورزش در سند چشم انداز، 
نقشه جامع علمی و نظام سالمت کشور

1دکتر حبیب هنري

چکیده:
تدوین و ابالغ سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران، گام نوین و مهمی در نظام برنامه ریزي کالن 

در این سند تفسیر و تبیینی روشن و مورد وفاق ندارد. چاره کشور به حساب می آید. پاره اي از مؤلفه هاي به کار رفته
.اندیشی در این زمینه می تواند سبب شود برنامه ریزان توسعه درك واحدي را در برنامه هاي توسعه مبنا قرار دهند

بیندرتتعامالوفعالیت هاگردششفافوترسیم صحیحوريفناووعلممنظامختلفالیه هايدرالزمتدابیراتخاذ
بدنی به عنوان یک امروزه ورزش و تربیتاست . زمینهایندررکشوبهره وريارتقايونقشهاجراي، ضامننظاماجزاي

که مبناي بسیاري از رفتارها و الگوهاي اجتماعی است، نقش مهمی را در توسعه از منظرهاي گوناگون موضوع مهم 
یرا پیامدهاي این پدیده عالوه بر دستاوردهاي آشکار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و جامعه به خود اختصاص داده است، ز

هاي شکوفایی جامعه را فراهم گشا بوده و زمینههاي ملی و فراملی راهسیاسی در بسیاري از زوایایی پنهان عرصه
ازو مراقبتپایشمستلزمو چشم انداز نظام سالمتعلمیجامعنقشهکارکرداستمراروحفظهمچنین. .سازندمی

این.استنقشهمختلفاجزاياعتباروصحتازمراقبتآن وبرايپیش بینی شدهزمانیافقدرنقشهاجرايپیشرفت
درودشوحفظآناهدافبهدستیابیبه سوينقشهاجراییمنظاجهتگیريکهباشدبه گونه ايبایدو مراقبتپایش

آنآثاروشناساییزمانکوتاه تریندرتغییراتاینمحیطی،اوضاعومفروضاتدراثرگذارتغییراتهرگونه زبروصورت
.برسانندتصویببهرانیازموردت اصالحیاقداماطمربومراجعوشودتحلیل

هاي هاي کمی و کیفی مشخصی است که بر پایه شاخصهاي کالن در یک جامعه مبتنی بر دادهگیريتصمیم
شود. بدیهی است الگوي بومی شده پیشرفت در یک جامعه و در ابعاد کوچکتر آن دقیق و از پیش تعیین شده انجام می

، زمانی صحیح به درستی ترسیم خواهد شد که ابعاد مختلف آن و چشم انداز نظام سالمتدر جامعه علمی ورزش کشور
در دسترس باشد.بررسی شده و اطالعات صحیحی از متغیرهاي اثرگذار بر آن 

و جاد اشتغالیدر اچشم انداز پژوهش هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور می تواند افزایش اثربخشی حوزه 
توسعه همه جانبه باشد. به طوري که ایروز دنیسازنده با مراکز علمکمک به نیازهاي روز ورزش کشور از طریق تعامل

ها تحقق گردد.  براي ارزیابی و سازي پژوهشور در سایه توجه به تجاريورزش کشیو علمی، فرهنگی، اجتماعياقتصاد
یافتن جایگاه رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی در سند نقشه علمی کشور و چشم انداز نظام سالمت با یستی به شاخص 

عضو هیات علمی  دانشگاه عالمه طباطبایی. ١
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ن حوزه تا کنون قدم هاي موجود در این سند توجه کرد. لذا با مقایسه و ارزشیابی به این مهم دست می یابیم که در ای
هایی را برداشته ولیکن تا رسیدن به آرمان ها و اهداف موجود در سند راه درازي را بایستی طی کند. محقق در این مقاله 
وضعیت موجود و مطلوب علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را به بررسی و تحلیل می گذارد و از این منظر به 

ر سند علمی کشور و چشم انداز نظام سالمت محقق گردد ، می پردازد.پیشنهاداتی که بتواند در مسی
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