
 اقتصاد مقاومتی! ی تشنهورزش 

 تهیه و تنظیم:

 خواه سمیه شعاعی، مهسا توفیق

 89127464190شماره تماس: 

 آدرس: 

 اردبیل، فلکه ججین، دانشگاه بنت الهدی صدر اردبیل

 و در آخر:

اگر به تربیت بدنی در برنامه های درسی مددار     

ارج نهاده شود و ساعات تربیت بدنی افزایش یافته و 

جایگزین کردن درو  دیگر به جای تربیت بدندی  

تدوان  بدا ک د            در مدار  اتفاق نیفدتددم مدی     

استعدادهای نیروهای انسانیم به تربیت ورزشکداران  

ملی و جهانی اقدام کرد که این عمل باعث اشتغال 

جوانان شده و از طرفی با تربیت افراد سالم از نظدر  

جسمیم ذهنیم روحی و روانیم نیروی انسانی  مورد 

نیاز جامعه 

را فراهدم  

 می کند.

 شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، نیاز امروز ورزش است 
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 تأثیر اجرائی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش:
از یک دیدگاهم ورزش باعدث سدتمدتم افدزایدش          
کاراییم آستانه تحملم قدرت و وحدت در مدیدان       

شود که از    جامعه ایرانم ارتقای روابط اجتماعی می
لحاظ هزینه های بیماری و هزینه های درمان ندیدز     

هدای     هیچ گاه در مضیقه نخواهد بود. ورزش هزینه 
بیماریم درمانیم داروهای خاصم اعتیاد و هدزیدنده      
های وابستگی در بسیاری از موارد بهداشتی و درمانی 

دهد و سبب ستمت روان و کداهدش      را کاهش می
افسردگی و م کتت روحی و رواندی در جدامدعده         

 شود. می
از دیدگاه دیگرم هر یک از سازمانهای ورزشی باید به 
عنوان عضوی از صنعت پولساز ورزشم در راسدتدای   
درآمدزایی و کاهش هزینه های سازمانی و مدلدی       
حرکت کنند. سازمانهای ورزشی باید دانش بدندیدان     
 شده و در جهت افزایش بهره وری گام بردارند.

برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در راهکارهایی 
 حوزه تربیت بدنی:

 :های ورزشی در کشور ساخت و ساز مکان-
این راهکار  باعث اشتغال زایی جوانان و کداهدش      

های ناشی از برگزاری اردوها در سایر ک ورها  هزینه
 گردد. می

 بومی کردن ورزشکاران :-
توان از ورزشدکداران ک دورمدان        با این راهکار می

های ناشدی از قدرارداد بدا           حمایت کرده و هزینه
 ورزشکاران خارجی را کاهش دهیم.

 تولید داخلی لباس، تجهیزات و امکانات:-
جهت حمایت از تولید داخلی و اشتدغدال زایدی و        

ی واردات کاال و در ندهدایدت صدادر          کاهش هزینه
 کردن این تولیدات به سایر ک ورها.

 

 اقتصاد مقاومتی در تربیت بدنی:

تواند به طور مستقیم و غیر مستقیدم   صنعت ورزش می

بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار بوده و   

برای تحقق  این سیاستها قدمهای مؤثدری بدردارد.     

نقش ورزش در اقتصاد مقاومتی نقش پررنگ و بدی    

بدیلی است که کامتً مغفول مانده است. مسلما اگدر   

اهداف مذکور در سند تحول بنیادین تحقق یابدم در 

آینده نیروی کار فعالی در اختیار جامعه قرار خواهد 

گرفت. ترویج فرهنگ ورزش کدردن در اق دار            

مختل  جامعه باعث می گردد تا اشخاص با انرژی و 

های خدود   ی مثبت و دقت فراوان در شغل با روحیه

حاضر شوند و در نتیجه کیفیت و کمیت خدمدات و    

تواندد   تولیدات افزایش یابد. توجه به زیر ساختها می 

گام نخستی باشد که برای پیمودن این مسیر بایستدی  

های دان دگداهدی بده        به آن توجه شود. ایجاد رشته 

طوری که از روش تحقیق و آموزش صرف به روش 

به گدونده ای کده           ؛تربیت کارآفرین روی بیاورند

دان جویان بعد از فارغ التحصیلی افراد بالدقدوه ی     

کارآفرین باشند نه افراد جویای کار. تربیت بددندی    

زمانی می تواند  در مبحث اقتصاد مقاومتدی فدعدال      

باشد که عتوه بر توجه به این زیر ساخت هام خدود    

درآمد زا بوده و درآمد کسب شده را در هدمدیدن       

 راستا مورد استفاده قرار دهد.

به گفته رهبر کبیر انقتب سال اقدتدصداد     6931سال 

مقاومتیم تولید و اشتغال نام گذاری شد. در جهدت   

اجرایی کردن تاکیدات مقام معظدم رهدبدری در        

رابطه با این موضوعم اقتصاد مقاومدتدی در ابدعداد         

مختل  از جمله بعد سیاسیم اجتماعیم آمدوزشدیم     

هنری و ... مورد توجه واقع شده است.  یدکدی از         

عرصه های مطرح در اقتصاد مقاومتی که کدم تدر       

مورد توجه واقع شده استم عرصه ی تربیت بدندی  

 می باشد.

 تربیت بدنی در سند تحول بنیادین

با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پدرورشم     

اهداف اختصاصی تربیت بدنی از نظر استم شدامدل   

تربیت ابعاد اعتقادیم اختقیم جسمانی و مهدارتدیم   

عضتنیم عاطفی و اجتماعی است. دین مبین اسدتم   

ورزش و تربیت بدنی را ابزاری برای تدربدیدت و        

 توسعه ی ابعاد وجودی انسان می داند. 

 تواند بر تعداد زیادی از این بندها تاثیرگذار باشد. ماده ابتغ  فرمودند که ورزش می 42رهبر معظم انقتب استمی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در قالب 
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