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 گیريشکلتوصیف عملکرد رؤساي سازمان تربیت بدنی ایران از ابتداي 
  1357 تا سال
 

  3تهمورث نورایی   – 2عاطفه جوادي کرمانی  – 1∗سارا هنرمند راد 
شگاه تهران، تهران، 1 علوم ورزشی، دان شکدة تربیت بدنی و  شجوي دکتري مدیریت ورزشی، دان .دان
آزاد 2ایران شگاه  علوم ورزشی، دان دنی و  شکدة تربیت ب ، اسالمی کرمان.کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دان

شگاه شهید باهنرکرمان، کر3کرمان، ایران علوم ورزشی، دان شکدة ترییت بدنی و  ستۀ دان ش ستادیار بازن  مان، ایران.ا
 
 

 چکیده
ز نوع ا. روش تحقیق استگیري بدنی ایران از ابتداي شکل توصیف عملکرد رؤساي سازمان تربیت هدف از این پژوهش

ی در آن از در کشور و چگونگی عملکرد مدیریت عنوان سازمان اصلی متولی ورزشبدنی به تاریخی بود و سازمان تربیت
ریزي و تدوین قوانین نوعی در برنامهبدنی، که به در این تحقیق سعی شده مدیران تربیت .اهمیت بسزایی برخوردار است

مدیران یا  ۀرد همدر واقع عملک. نها، بیان شوداند، معرفی و عملکرد مدیریتی آبدنی ایران دخیل بوده سازمان ملی تربیت
شده بزار استفادهاتوصیف شده است.  )پهلوي ةدور( 1357بدنی ایران از ابتداي پیدایش تا سال  رؤساي سازمان ملی تربیت

مرتبط با هاي قدیمیِ و کتاب ملی ایران ۀشده از سازمان اسناد و کتابخانتهیه )اول ۀمنابع دست(در این تحقیق، اسناد 
بدنی  ن تربیتحاکی از آن است که برخی مدیران سازما آمده از اسناد و مدارك،دستنتایج به موضوع تحقیق، بوده است.

اند. بررسی رین گذراندهتري را نسبت به سایقموف ةکاشانی دور عالء، سمیعی، ایزدپناه، باتمانقلیچ، خسروانی وهمانند ایران 
توان به تصویب می ،هادر این سال گرفتهانجام ست که از جمله عملکردهاي مهما از آن و نتایج تحقیق حاضر حاکی

هزار  30اه افتتاح ورزشگ)، 1315توسط دکتر سمیعی،(کانون ورزش ایران  و تأسیس بدنی پیشاهنگی و تربیت ۀاساسنام
ت ایران شرک )،1325دکتر سمیعی،توسط ( ملی المپیک ایران ۀتشکیل کمیت)، 1317، توسط دکتر سمیعی(نفري امجدیه 

ان مدیریت تهران در زم 1347کهن  ةهاي فوتبال آسیا و نخستین قهرمانی کشتی در قاردر المپیک، میزبانی جام ملت
ش کشور تحت هایی براي ورزریزي بنیاد تازهبدنی به دستور محمدرضا پهلوي جهت پی خسروانی و انحالل سازمان تربیت

 اشاره کرد.  1355و جوانان در سال ورزش  عنوان وزارت
 

 يدیکل يهاواژه
 عملکرد. ،بدنی، سازمان، رؤسا تربیت ایران،

                                                           
   Email:honarmand.rad@ut.ac.ir                                 09131303066یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 
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 مقدمه
 پوشیده کسی بر سازمان اصلی کنندگانو اداره هدایتگران طراحان، عنوانبه مدیران نقش و جایگاه اهمیت

 و مهم جایگاه از نیز آنان ۀتوسع و ارزیابی نگهداري، جذب، ثر انتخاب،ؤم هاينظام کارگیريبه و نیست

 وظایف از خطیرترین و انسانی منابع مدیریت مهم مسائل از عملکرد و ارزیابی است برخوردار ايویژه

 اثربخشی میزان ییعملکرد مدیران یک سازمان، شناسا ارزیابی هدف رود.می شمارهب سرپرستان و مدیران

تردید، زندگی بی است. انسانی منابع حیاتی اطالعات ۀتوسعو  ساختن فراهم طریق از سازمان مدياکار و

پذیر نخواهد بود. این امر به بدون همکاري، همیاري و برآوردن نیازهاي متقابل آنها امکان اجتماعی انسان

کیفی و آثار و نتایج  شده و بر پیشرفت کمی، هاي مختلف منجرها و مهارتصکار و توسعه تخص تقسیم

وبیش ها و واحدهاي کماو را در قالب نهادها، سازمان ۀیافتت و روابط اجتماعی و سازمانآن افزوده اس

ها و نهادها، حتی با تشکیالت داده است. باید به این نکته توجه داشت که این سازمان تخصصی گسترش

کارکنان  ن نیازهايکرد وجود داشتنِ جوي نامساعد قادر به برآورده نقص، باو امکانات مادي و غیرماديِ بی

شک بیورزش هم ة در حوز ).1ند (عملکرد مناسب سازمانی و دستیابی به اهداف سازمانی نیستتبع آن بهو 

 ها بر توسعه و ترویج علمی و عملی آن تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت.پیدایش این نهادها و سازمان

با نام  _توجه به اسناد رسمی در این خصوص با_گیري سازمان تربیت بدنی ایران که در ابتداي شکل

شد؛ در اولین سالم ایران خوانده می انجمن تربیت بدنی ایران و سپس سازمان تربیت بدنی و تفریحات

سازمان تربیت  :بند نخست تعریف و هدف این سازمان چنین مطرح شده است 1341اساسنامه در سال 

منظور پیشرفت و تعمیم ورزش و تأمین سالمتی و که بهسالم ایران سازمانی است  بدنی و تفریحات

سالم و تقویت رشد ملی و اخالقی آنان در تاریخ  نیرومندي مردم و جوانان کشور و فراهم ساختن تفریحات

دار که به به نام انجمن ملی تربیت بدنی ایران تأسیس و یگانه مرجع صالحیت 1313ماه فروردین 28

اماکن و ، وسایل یۀها و تهبرنامه ،و در پیشرفت مقاصد کرده ت و رسیدگیمؤسسات کشور نظار تمامی

 د. کنهاي الزم را اعمال کمک

 يارتقا تجه در، طریق از ایناست و بررسی تاریخ تربیت بدنی در کشورمان کنکاشی در حوادث 

 که تاریخ آینده رابر این ثبت وقایع کنونی نیز عالوه سطح عمل و رفع نقایص تکراري آن گام برداشت.

کننده و راهگشاي آیندگان باشد. طبق اسناد، مدارك و شواهد قدیمی موجود تواند کمکمی سازد،می

توان گفت اهمیت و میاست باستان نمودهایی از تربیت بدنی در دنیا وجود داشته  ةطور قطع از دوربه

رفته با تکامل بشر و گذشت زمان که رفتهنسل انسان بوده ي هاي بقاعنوان یکی از ضرورتتربیت بدنی به
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کمبود منابع کامل و تا حدودي  این نیاز همیشگی با تغییر شکل و نه تغییر محتوا همراه شده است.

مدیریت و  توان از دالیل مهم سوءهاي مرتبط با موضوع را میو نتایج در زمینه مستند، عدم ثبت مدارك

آن، مقایسه با  ۀتوان با تأمل و بررسی در تاریخچازمان را میمدي یک سااجراي اهداف برشمرد. ناکار

 از طریقبا طرح این بحث که  روازاینوضعیت کنونی و تفکر در نتایج آن بر اهداف موردنظر مرتفع ساخت. 

طورکه همانبرداشت.  زمینه نیتوان گامی مؤثر در اتحقیقات تاریخی توسط کارشناسان هر رشته می

حوادث آینده را در پرتو حوادث گذشته بررسی «فرمایند: می(ع) در وصیتی به امام حسن  (ع)حضرت علی

ضرورت نگاه تاریخی به تربیت بدنی و سازمان تربیت بدنی ایران  ).2( »کن که حوادث همانند یکدیگرند

ح و تکامل به اصال ۀو از جنب هاي متفاوت بررسیآن در دوره ۀتغییرات و توسع تواند آن را با توجه بهمی

آموزي از وقایع گذشته شاید درس گرفتن و عبرت د.کناي را عرضه توجه و ارزنده شایانهاي آن کمک

 ۀکسب اطالعات و شناخت زندگی از دیگر فواید مطالع همچنین .تاریخ باشد ۀترین ضرورت مطالعمهم

پس  ،ده تفکر درگذشته استسوي آینحرکت به ۀکه مقدم آنجا . ازاستتاریخ و بررسی احوال گذشتگان 

 ). 2(باید گذشته را خوب شناخت، از آن درس گرفت و پند آموخت 

 شود: پهلوي که زمان این تحقیق بخشی از آن است، به دو قسمت تقسیم می ةدورشایان ذکر است که 

  و سال) 16( 1320تا سال  1304پهلوي اول (رضاشاه) از سال .1

  .سال) 37( 1257تا سال  1320سال پهلوي دوم (محمدرضا شاه) از .2

آنها ورزش بود و رضاشاه از  ۀجمل از شد،گذاري بنایی پایهدر زمان پهلوي اول بسیاري از کارهاي زیر 

همان ابتدا مسئولیت آن را به ولیعهد خود یعنی محمدرضا پهلوي جوان سپرد و وي با ابراز عالقۀ خود به 

پس از یک سال با فرار  1319 رسیدن جنگ جهانی دوم در سال آن کوشید. با فرا ۀورزش در جهت توسع

قاجار با  ةدر اواخر دور .پهلوي دوم آغاز شد ةرضاشاه و واگذاري آن به ولیعهدش محمدرضا پهلوي، دور

پهلوي که  ةو همچنین در اوایل دور» سفر به فرنگ«اصطالح سفرهاي خارجی به ۀتوجه به توسع

هاي سایر شدند، با فعالیتبه کشورهاي اروپایی و آمریکایی بورسیه می تحصیل ۀدانشجویان براي ادام

هاي ورزشی در سایر ممالک جذابیتی را براي آنها و برخی ویژه ورزش و تنوع رشتهبه ند،کشورها آشنا شد

پس از بازگشت میرمهدي ورزنده از بلژیک و ترکیه که رو ازاینهمراه داشت. سران مملکتی دنیادیده، به

همچنین بازگشت رضاشاه از  ،کردندمند به ورزش بودند و در خارج تحصیل میعالقهدانشجویان زء ج

ترین آنها که یکی از قوي کردهاي جدیدي از ورزش شروع به پا گرفتن نهضت ،ترکیه در اوایل حکومتش
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انجمن ملی تربیت بدنی عنوان تأسیس اسناد این تاریخ بهاز رخ داد، که در بسیاري  28/1/1313 در تاریخ

  ).3( شده است یاد

اندازي شد، با مندان به ورزش راهخودجوش که توسط تعدادي از عالقه 1این انجمنِ ۀاولین اساسنام

اصغر د و علیشت وزیران رسید و ریاست آن به حسین عالء واگذار أتعداد کمی مصوبه به تصویب هی

کرده بود،  کار زیر نظر وزارت فرهنگ آغاز به زمانکه در آن وزیر وقت نیز با پشتیبانی از انجمن  ،حکمت

تصمیم به استخدام یک نفر  آگاهی افراد به تربیت بدنی اصولی،نامواجه شد. در این دوره با توجه به 

تا  1313کارشناس تربیت بدنی آمریکایی گرفته شد که مسترگیپسن نام داشت. وي به مدت دو سال از

 ورزش کشورمان کرد و متد برگرفته از کشور خودش را در ایران پیاده کرد، ازخدمات زیادي به  1315

آزاد  هايهآموزان و دانشجویان و دستن ورزش و برگزاري مسابقات رسمی بین دانشاجمله آموزش معلم

درصد از تربیت بدنی از نیم ۀها، در آغاز تأسیس انجمن، تأمین بودجو نظارت بر فعالیت انجمن شهرستان

امر ورزش  ۀتوجه دولت به توسع ۀتوجه و نشانشایان که در ابتداي کار  گرفتعواید شهرداري انجام می

ر آنها بیشتسال بر مسند ریاست تربیت بدنی نشستند که  44 نفر به مدت 18پس از تأسیس انجمن  بود.

نها افرادي که بیشترین یک از آنها متخصصِ فن نبودند. در بین آتوان گفت هیچت میأجرنظامی بودند. به

شده این افراد حتی هرچند در اسناد دیده ،رو شدندهبا موفقیت بیشتري روب ،دورة ریاست را تجربه کردند

  ).4(براي بار دوم هم به ریاست سازمان تربیت بدنی ایران برگزیده شدند 

 )سالمی ایران فعلیوزارت ورزش و جوانان جمهوري ا(در گذري از تاریخ سازمان تربیت بدنی ایران 

 1300ۀتوان گفت ابتدا در دهمی )1357تا  1313( قبل از انقالب اسالمی یعنی از سال تأسیس سازمان

در سال  .انجمن ملی تربیت بدنی در ایران پس از تصویب قانون ورزش اجباري در مدارس، تأسیس شد ش

هاي بعد در سال .بدنی تفکیک شدتربیت بدنی به دو بخش وزارت فرهنگ و انجمن ملی تربیت ش 1320

ملی  ۀسالم، کمیت سازمان تربیت بدنی و تفریحات هايتحت عنوان در ایران به سه بخش مجزا امور ورزش

سالم یکی از  سازمان تربیت بدنی و تفریحات 1350 در سال .المپیک و شوراي ورزش بانوان متمرکز شد

 1353 در سال .کل تربیت بدنی تشکیل شد رةور اداکش وزیري شد و در هر استانِهاي نخستمعاونت

تدریج مدارس ورزشی آزادي به ۀهاي آسیایی در تهران برگزار شد و با گشایش مجموعبازي ةهفتمین دور

نمایندگان مجلس شوراي اسالمی با ادغام  1389ماه دي 8در  .گرفت هاي تربیت بدنی شکلو دانشکده

                                                           
  .نام داشتمنظور سازمان تربیت بدنی ایران است که در ابتدا انجمن تربیت بدنی ایران .  1
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عباس ایزدپناه  .ندجوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان موافقت کرد سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی

مدیریت  1337تا سال  و عهده گرفت مدیریت سازمان تربیت بدنی را بردر این دوره اولین کسی بود که 

محمد دفتري نیز  .سکان سازمان را به دست محمد دفتري سپرد 1337و در سال  عهده داشت را بر آن

خود  ۀریاست این سازمان بود و بعد از وي عبدالحمید ریاست یکسال دارعهده 1340 سال ارتشی بود و تا

مشغول  1346ایزدپناه دوباره روي کار آمد و تا سال  1341 را در این سازمان در دست گرفت و در سال

خسروانی  .نیدخود را به انجام رسا ۀگوزلو مدیریت یکسالبعد از آن منوچهر قره .به مدیریت این سازمان بود

امجدي  .به این سازمان خدمت کرد 1350 گوزلو سکان سازمان را در اختیار گرفت و تا سالبعد از قره

سمت خود را به  1351عهده گرفت و در سال  این سازمان را بر ۀسومین مدیري بود که مدیریت یکسال

عهده  تربیت بدنی را برسال ریاست سازمان  5علی حجت کاشانی به مدت  .حجت کاشانی واگذار کرد

  .چشم آبی، خلبان و سرپرست تیم اکروجت در پایتخت بودژنرال نادر جهانبانی معروف به . داشت

هاي تاریخ توان به کتابایران میورزش  تربیت بدنی و تحوالتتاریخ زمینۀ  در گرفتهانجاماز تحقیقات 

 ، تاریخ ورزش ایران)1350( ،فرامرز برزگر )،5( )، تاریخچه ورزش1340 ،ابوالفضل صدري(تربیت بدنی 

، نگرشی )1364( ،)، رشید بهنام فراز6( ، تاریخ تربیت بدنی در  ایران و جهان)1360( ،)، جواد کریمی3(

 بدنی، تاریخ تربیت)1382( ،)، میرمحمدکاشف7(هاي آسیایی هاي ایران و جهان در بازينسبت به ورزش

، )1385( ،دادارله )، نصرا9( بدنی در آینه فرهنگ و ادبیات ایرانیت، ترب)1385( ،)، محمد نیکوبخت8(

محمدرضا  ،)11( بدنی و علوم ورزشی، تاریخچه تربیت)1387( ،)، رحیم رمضانی10( هاي ورزشینامه

که با توجه اشاره کرد ) 12(، )1392(، ) و فرهادفر2( ، تمرینات بدنی و تاریخچه ورزش)1390( ،اسمعیلی

 تاریخچه ورزششده، مربوط به کتاب ه بهترین منابع استفادهگرفتهاي انجامحاضر و بررسیبه تحقیق 

. هریک از ایشان در کتاب استفرامرز برزگر تاریخ ورزش ایران نوشتۀ ابوالفضل صدري و کتاب  ۀنوشت

ی ملی و ها و مسابقات ورزشهاي ورزشی، بازيخود تحوالت تربیت بدنی در ایران، اعم از معرفی شخصیت

اند که در این تحقیق از این تحریر درآورده ۀبه رشت 1350و  1340هاي ترتیب تا سالالمللی را بهبین

  شده است. اول استفادهعنوان یکی از منابع معتبر و دستمنابع با توجه به قدمت تاریخی آن به

مدیران ورزشی در طول تاریخ سازمان تربیت بدنی  در این پژوهش در پی بررسی میزان اثر عملکردي

بیشترین تري از عملکرد مدیران سازمان در هستیم تا درك روشن 1357 گیري تا سالاز ابتداي شکل

ترین اقدامات رؤسا، روند هایی چون مهمدر حوزهتحوالت سازمان تربیت بدنی ایران شان در تأثیر

سیسات زیربنایی ورزش در سازمان تربیت بدنی ایران و حضور گیري ساختار و تشکیالت و ساخت تأشکل
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هاي در دورهالمللی و برگزاري آنها در داخل کشور پیدا کنیم. سؤال تحقیق این است در مسابقات بین

 هاي آنان چه بوده است؟ترین فعالیتمدیران انجمن چه کسانی بودند و مهم 1357مختلف از ابتدا تا سال 

تحقیق ضمن شناسایی رؤساي انجمن ملی تربیت بدنی ایران به معرفی  پرسشخ به براي پاسهمچنین 

 ،شودارائه میپژوهش ریاستشان خواهیم پرداخت. اطالعاتی که در این  ةهاي بارز آنان در هر دورفعالیت

 هاي اطالعات و کیهان ورزشی وبا توجه به اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، روزنامه

گذشت زمان  با شکبیاند که آمده دستبه ،اندتاریخی و قدیمی که در این زمینه تألیف شده هايباکت

توانند در این خصوص اطالعات ن دیگر میامحققبر همین اساس و  یافت خواهد شداسناد دیگري نیز 

اندك براي ثبت و  امید است تحقیق حاضر گامی ابتدایی ود. کننتري را در تحقیقات بعدي ارائه کامل

گیري سازمان تربیت بدنی ایران و بررسی نخستین تحوالت تاریخ ضبط میراث تاریخ ورزش و نحوة شکل

این سازمان برداشته و آغازي براي توسعه و پیشبرد این حیطه و ثبت اسناد معتبر و شناسایی مابقی 

می و همچنین استفاده از تجربیات اشخاص در سمت ریاست سازمان تربیت بدنی ایران بعد از انقالب اسال

توان بر موارد مذکور میایشان و ثبت تحوالت و اقدامات آنها در تاریخ سازمان تربیت بدنی ایران باشد. عالوه

به  ،و بدون توجه به آن فعالیتی را آغاز کنیمباشیم از امور گذشته نداشته  یهایهکه ما تجربزمانیگفت 

ناپذیر باشند؛ بنابراین شویم که حتی ممکن است جبرانی را مرتکب میاحتمال بسیار زیاد، خطاهای

. بر الزم است ،دانید براي کسب نتایج بهتر در تحقیقات، مرور گذشته و اطالع از پیشینهطورکه میهمان

گیري از ابتداي شکلایران هاي تربیت بدنی تحقیق حاضر به توصیف عملکرد رؤساي سازمانهمین اساس 

دانشجویان . گیردورزشی قرار مدیران  ةاستفاد تواند موردنتایج این تحقیق می .تأکید دارد 1357 تا سال

 بپردازند. توانند با استفاده از این نتایج به انجام امور پژوهشی در این حوزه ن نیز میاو محقق

 

 شناسی تحقیقروش

. کندمیتفسیر و ارزیابی  ،گذشته را تعبیراین تحقیق وقایع مربوط به تحقیق حاضر از نوع تاریخی است. 

دقیق و درست شناسایی شوند تا وضع موجود بهتر درك  هاین روش این است که وقایع گذشت هدف از

مطالعه را با میل خود انتخاب  مورد ۀتواند نمونهاي دیگر مانند توصیفی یا تجربی محقق میدر روش .دشو

 کنیم.بررسی  اند،مانده ط اطالعات و اسنادي را که از گذشته باقید، اما در تحقیق تاریخی مجبوریم فقکن

جامانده نظر هدف، بنیادي و از منابع و اسناد به از، نظر روش، توصیفی و تحلیلی (اسنادي) این تحقیق از

 1357تربیت بدنی ایران از ابتدا تا سال سازمان  رؤساي شامل تمام ۀ پژوهش حاضرجامعاست. از گذشته 
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تربیت بدنی، اسناد  ةاین تحقیق با مراجعه به آرشیو اسناد ادار است.تحقیق  ۀتحقیق برابر با جامع ۀنمونو 

هاي (از جمله کتاب قدیمی و تاریخی هايباایران، کت ۀ ملیکتابخان ورسمی کشور  سازمان اسنادمرتبط با 

  .است هگرفت هاي قدیمی انجامروزنامهتاریخ ورزش برزگر، صدري و...) و 

 
 هاي پژوهشیافته

 )3( 1357. توصیف عملکرد رؤساي سازمان ملی تربیت بدنی از ابتدا تا سال 1جدول 

 دوره
 فعالیت ةدور

سازمان رؤساي 
 تربیت بدنی

رؤساي تربیت 
 بدنی

زمان  (مدت و
 ریاست)

عملکرده/ گرفتاقدامات انجام  

1 
1313اردیبهشت   

 تا
1313مرداد   

 حسین عالء
ماه) 3(  

*تأسیس انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی به ریاست عالیه 
 )28/1/1313محمدرضا پهلوي (

 )1313انجمن ملی تربیت بدنی ( ۀ*تدوین اولین اساسنام
 )1313تربیت بدنی ( ة*استخدام توماس گیپسن براي مدیریت ادار

 هاي آموزشی تربیت بدنی براي معلمان*برگزاري دوره
هاي واید شهرداري براي تأمین هزینه*اختصاص نیم درصد از ع

 انجمن
آموزان و دانشجویان و *برگزاري مسابقات رسمی بین دانش

 آزاد هايهدست
 *استقرار انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی در وزارت معارف 

 انجمن در والیات 47*تأسیس 
 *وجود شش میدان ورزشی در کشور

 هنفرهزار  40تا  30*ساخت ورزشگاه (استادیوم)
نفر  63*برگزاري یک دوره اصول جدید تعلیم و تربیت بدنی براي 

 ن مدارس مرکز و والیات ااز معلم

2 

1/7/1313  
 تا

31/4/1318  
 
 

 حسین سمیعی
 10سال و  4(

 ماه)
 

 
 
 
 
 

 )9/3/1315پیشاهنگی و تربیت بدنی ( ۀ*تصویب اساسنام
 1315پیشاهنگی به تربیت بدنی در خردادماه  ۀ*افزودن کلم

جهانی تربیت  ةکنگر جوان ایرانی را براي شرکت در 30*شرکت 
هاي المپیک) و اردوي جوانان به برلین دعوت کردند بدنی (بازي

)1315.( 
*افتتاح دانشسراي مقدماتی تربیت بدنی پسران بجاي دارالمعلمین 

 )1316 ۀاساسنام 1 ةورزش سابق (ماد
اطالعات  ۀزنامهزارنفري امجدیه (خبر رو 30*افتتاح ورزشگاه 

27/7/1317( 
 6/10/1317جاي توماس گیبسون ه*انتصاب بهاءالدین پازارگاد ب

 متخصص تربیت بدنی 20*تربیت 
 )1315انجمن از نیم به یک درصد ( ۀ*افزایش بودج

 ۀمین جلس374دانشسراي تربیت بدنی در  ۀ*تصویب اساسنام
 15/6/1317شوراي عالی معارف در تاریخ 
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 )3( 1357. توصیف عملکرد رؤساي سازمان ملی تربیت بدنی از ابتدا تا سال 1ول ادامۀ جد

 دوره
 فعالیت ةدور

سازمان رؤساي 
 تربیت بدنی

رؤساي تربیت 
 بدنی

زمان  (مدت و
 ریاست)

 عملکرده/ گرفتاقدامات انجام

3 
 
 
 

21/6/1318 
 تا

4/11/1318 

محمدعلی 
 تربیت

 ماه) 4(

 *تقارن با جنگ جهانی دوم

 تربیت بدنی ةابوالقاسم شکرائی به سمت رئیس ادار *انتصاب
 اعطاي آنها ۀنامینیهاي گوناگون ورزش و آمدال ۀ*تهی

 هاي مختلفهاي ورزشی در زمینهها و جشن*اجراي نمایش
 هاي نقره (کاپ) و امتیازات ورزشیجوایز و گلدان ۀ*تهی

هاي مختلف بین تهران و روابط ورزشکاران رشته ۀ*توسع
جمعی متعدد در ها و مسابقات دستهها و انجام مسافرتشهرستان

 نقاط مختلف کشور و ترتیب پذیرایی و سفر آنها
 پرچم افتخار براي مسابقات قهرمانی کشور ۀ*تهی
 هاي کشتی و لوازم ورزشی جدیدتشک ۀ*تهی

4 
27/10/1318 

 تا
31/4/1319 

 الهیارصالح
 ماه) 6(

 آزاد و قهرمانی کشور يهادسته*تشکیل مسابقات ورزشی 
 ورزشی ۀرشت 31درنظر گرفتن مدال براي  *تهیه و

 تفصیلی سازمان ورزش و پیشاهنگی ۀ*تهیه و تنظیم بودج
هاي هاي ورزشی براي دختران و زنان و تقویت ورزشمدال ۀ*تهی
 آنان

 هاي ورزشیاستخرهاي شنا و زمین ۀ*ایجاد و توسع
 هامنظریه و شهرستان *تشکیل اردوهاي تابستانی در

پیشاهنگی تربیت بدنی ایران که مدیریت آن را  ۀ*تأسیس مجل
این  .پازارگاد بر عهده داشت و هم خود او طرح آن را ریخته بود

زمانی به نام  ۀبار، به نام پیشاهنگی و با همین فاصلماه یک دومجله 
ر به ظاهآن هزار جلد بود و  شمارگانشد و تربیت بدنی منتشر می

 .تفرشمار میورزشی و اختصاصی در کشور به ۀین دومین نشریا
 ت ورزشی آنأتنیس و هی ۀنامینی* تهیه و تصویب آ

 جدید سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ۀنامینی*تنظیم آ

5 
31/4/1319 

 تا
6/1320 

ابوالحسن 
 ابتهاج

 2سال و  1(
 ماه)

 1320انجمن در سال  ۀاساسنام ۀ*تهی
ها بدنی به دو بخش متمایز: تربیت بدنی آموزشگاه*تفکیک تربیت 

به  پیشاهنگیآزاد و  يهابه وزارت فرهنگ وقت و ورزش دسته
 )1320انجمن ملی تربیت بدنی واگذار شد (

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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 )3( 1357توصیف عملکرد رؤساي سازمان ملی تربیت بدنی از ابتدا تا سال . 1ول ادامۀ جد

 دوره
 فعالیت ةدور

سازمان رؤساي 
 تربیت بدنی

رؤساي تربیت 
 بدنی

زمان  (مدت و
 ریاست)

عملکرده/ گرفتاقدامات انجام  

6 
4/6/1320  

 تا
4/1324  

 حسین عالء
 4(کمتر از 
 سال)

 )1320پیشاهنگی (عنوان کارشناس *استخدام مسترفوگل به
 انگلستان *خرید لوازم ورزشی از کشورهاي آمریکا، هند و

 )19/11/1321ابوالفضل صدري ( ةتربیت بدنی به عهدة *ریاست ادار
 (1323) سال 4*تعطیلی دانشسراي تربیت بدنی ایران به مدت 

سال با فوت مهران  6که بعد از  »نیرو و راستی«اي به نام باشگاه *انتشار مجله
 .)1324( همراه با باشگاه مربوطه تعطیل شد

 )1324مذهبی ( يهاتیهاي فوتبال اقل*به رسمیت شناختن دسته
هاي مختلف ورزشی و ها، مقررات رشتهها و باشگاهانجمن ۀنامینیآ ۀ*تهی
 هاتانهاي تمرینی و توجه بیشتر به ورزش جوانان در شهرسسازي کالسآماده

7 
4/1324 

 تا
6/1325 

 حسین سمیعی
 السلطنه)(ادیب

 ماه) 2سال و 1(

 )2/1325/-ملی المپیک ایران ( ۀ*تشکیل کمیت
 15اندازي دهی ورزش ایران و تالش براي راه*سرعت در سازمان

 فدراسیون

8 
7/1325 

 تا
12/1325 

سید علی 
 شایگان

 ماه) 6(

ها جدید انجمن و آغاز کار رسمی فدراسیون ۀ*تصویب اساسنام
12/12/1325 

9 
12/1325 

 تا
6/1326 

 حسین سمیعی
 ماه) 6(

 2/9/1326ملی المپیک ایران  ۀ*پذیرش عضویت رسمی کمیت
 5/5/1326ملی المپیک  ۀکمیت ۀ*تصویب اساسنام

10 
6/1326 

 تا
9/1326 

امان 
 ا...جهانبانی

 ماه) 3(

 ۀهاي ورزشی ایران در کمیتفدراسیون*آغاز به عضویت درآمدن 
 المللی المپیکبین

11 
9/1326 
 11/1326 تا

 محمود بدر
 ماه) 2(

 نشده و اسنادي وجود ندارد*در این سال هیچ فعالیتی ثبت

12 
11/1326 

 تا
23/10/1331 

امان 
 ا...جهانبانی

 سال) 5(

*شرکت ایران براي نخستین بار در چهاردهمین مسابقات المپیک 
 ورزشکار 38) با 7/5/1327(1948لندن 
اندازي دو دانشسراي تربیت بدنی دختران و یک دانشسراي *راه

 )1327تربیت بدنی پسران (
زیر نظر  1327*برگزار کردن مسابقات در هر گروه که تا سال 

 انجمن بود قرار شد؛
 ها زیر نظر مستقیم سازمان ورزش دانشگاهدانشکده يها*مسابقه

 1329سنامه جدید تربیت بدنی در سال *تصویب اسا
 1330دانشسراي تربیت بدنی تا سال  5*تأسیس 
 تربیت بدنی وزارت فرهنگ ةها زیر نظر ادارهاي آموزشگاه*مسابقه
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 )3( 1357. توصیف عملکرد رؤساي سازمان ملی تربیت بدنی از ابتدا تا سال 1ول ادامۀ جد

 دوره
 فعالیت ةدور

سازمان رؤساي 
بدنیتربیت   

رؤساي تربیت 
 بدنی

زمان  (مدت و
 ریاست)

عملکرده/ گرفتاقدامات انجام  

12 
11/1326 

 تا
23/10/1331 

امان 
 ا...جهانبانی

 سال) 5(

 هاي ورزشی نظامی زیر نظر مستقیم انجمن ورزشی ارتش*مسابقه
ها اعم از مسابقات باشگاهی یا قهرمانی کشور زیر نظر *سایر مسابقه

 برگزار شوند.ها فدراسیون
، هندوستان 1951هاي آسیایی بازي ة*شرکت ایران در اولین دور

مدال طال  12ورزشکار ایرانی و کسب  64با حضور  1330نو)(دهلی
دولت و  ۀها، افزایش بودجنقره و کسب مقام سوم در این دور بازي

 ).5(براي انجمن  درصد 3ها و وزارت فرهنگ به میزان شهرداري
م.هلسینکی  1952ر از ورزشکاران ایرانی در المپیک نف 21*شرکت 

)28/4/1331ام با هفت مدال ((فنالند) و کسب مقام سی  

13 
24/10/1331 

 تا
24/2/1332 

 
 باتمانقلیج نادر

 )هما 4(

سال  در نفر ورزشکار 17*شرکت ایران در المپیک پانزدهم با تعداد 
 سومو کسب مقام  1333ورزشکار، فنالند  23با  م. 1952

14 

24/2/1332 
 تا

20/5/1333 

دکتر 
ین دالکمال

 جناب
سال 1(    

 ماه)3و

 نبود.*سندي موجود 
 
 
 

15 
20/5/1333 

 تا
20/6/1337 

 عباس ایزدپناه
 سال) 5(

م.) در ملبورن 1956شانزدهم ( ة*شرکت ایران در المپیک دور
 )1335ورزشکار ( 17استرالیا و کسب مقام چهاردهم با حضور 

*ایزدپناه عالوه بر ریاست انجمن سمت معاونت وزارت فرهنگ را نیز 
 بر عهده داشت.

16 
20/6/1337 

 تا
10/39 

 محمد تیمسار
 متین دفتري

 2(کمتر از 
 سال)

معاونت وزارت فرهنگ بر ریاست انجمن سمت *متین دفتري عالوه
 را نیز بر عهده داشت.

*تغییر نام تربیت بدنی به سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی 
 ایران

، ژاپن 1958هاي آسیایی بازي ة*شرکت ایران در سومین دور
 ) و کسب مقام چهارم1337ورزشکار ( 112(توکیو) با 

 25ا ایتالیا (رم)، ب 1960*شرکت در مسابقات المپیک هفدهم 
 وهشتمکننده و کسب مقام بیستشرکت

17 

6/10/1339 
 تا

11/1340 

محمدحسین 
 عمیدي
 2(کمتر از 
 سال)

 1961جهان  *کسب نخستین قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در
 )1339 اطالعات، ۀیوکوهاما (روزنام

 )1339المپیک در سطح کشوري ( ۀ*برگزاري مراسم هفت
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 )3( 1357رؤساي سازمان ملی تربیت بدنی از ابتدا تا سال  . توصیف عملکرد1ول ادامۀ جد

 دوره
 فعالیت ةدور

سازمان رؤساي 
 تربیت بدنی

رؤساي تربیت 
 بدنی

زمان  (مدت و
 ریاست)

عملکرده/ گرفتاقدامات انجام  

18 
 
 

11/1340 
 تا
 

1345 
 

 ایزدپناهعباس 
 سال) 5(

، تایلند 1966هاي آسیایی بازي ة*شرکت ایران در پنجمین دور
 (بانکوك)

 توکیو 1964وچهارم المپیک *کسب مقام سی
 منچستر 1965 *قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در جهان

 1966هاي آسیایی بازي ة*کسب مقام ششم در پنجمین دور
 تایلند (بانکوك)

19 
1345 

 تا
23/11/1346 

 منوچهر قراگزلو
 سال) 1(

 المللی المپیک جهانی در تهرانبین ةوپنجمین کنگر*میزبان شصت

20 
23/11/1346 

 تا
6/1350 

 رویز خسروانیپ
 سال) 4(

 ةهاي فوتبال آسیا و نخستین قهرمانی در قار*میزبانی جام ملت
 )1347تهران ( 1968کهن 

 بانکوك 1970هاي آسیایی *کسب مقام  چهارم بازي
 1974هاي آسیایی بازي *آغاز ساخت ورزشگاه آزادي براي میزبانی

)1350( 
منظور تربیت نیروي انسانی *تأسیس مراکز آموزش عالی به

 کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه تهران
(سازمان تربیت 23/3/1350*تصویب قانون سازمان تربیت بدنی 

 سالم) بدنی و تفریحات
ق به متعل ی با نام شاهنشاهی (انقالب فعلی)*تأسیس ورزشگاه

 باشگاه تاج

21 
6/6/1350 

 تا
1351 

 مصطفی امجدي
(کمتر از یک 

 سال)

 اي کردن فوتبال کشورتربیت بدنی بر حرفه ۀ*تأکید ریاست عالی
 *افتتاح استادیوم کارگران تهران

پنگ (تنیس روي میز) ایران به چین، براي *اعزام اولین تیم پینگ
ن آکشور در  50پنگ که بیش از شرکت در مسابقات جهانی پینگ

 شرکت داشتند.
*افتتاح استادیوم صدهزارنفري آریامهر (آزادي) در تهران و اجراي 

 مراسم نیایش در آن
22 1351 

 تا
1356 

علی حجت 
 کاشانی

 سال) 5(

 )1351مونیخ ( 1972وهشتم المپیک *کسب مقام بیست
 یزبانیمنظور م) به1353*افتتاح استادیوم ورزشی آزادي (

 هاي آسیایی بازي ة*هفتمین دور 
 225با  1974هاي آسیایی بازي ة*میزبانی ایران در هفتمین دور

 )1353ورزشکار (
هاي آسیا به میزبانی کشورمان *سومین قهرمانی فوتبال جام ملت

 )1355(تهران  1976در سال 
ریزي بنیاد پی منظوربه*انحالل سازمان تربیت بدنی به دستور شاه 

اي براي ورزش کشور تحت عنوان وزارت ورزش و جوانان (خبر تازه
 )1355 اطالعات، ۀروزنام
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 )3( 1357. توصیف عملکرد رؤساي سازمان ملی تربیت بدنی از ابتدا تا سال 1ول ادامۀ جد

 دوره
 فعالیت ةدور

سازمان رؤساي 
 تربیت بدنی

رؤساي تربیت 
 بدنی

زمان  (مدت و
 ریاست)

عملکرده/ گرفتاقدامات انجام  

23 1356 
 تا

1357 

 ادر جهانبانین
(کمتر از یک 

 سال)

دلیل رویداد هاي آسیایی بهبازي ة*عدم حضور ایران در هشتمین دور
 انقالب جمهوري اسالمی

 )3( آرژانتین 1978جهانی *نخستین حضور فوتبال ایران در جام 

 

 گیري بحث و نتیجه

توان المللی ایران تشکیل شده است، میهاي مهم ورزشی که قبل از تشکیل انجمن بیناز جمله فعالیت

شرکت ایران با یک ورزشکار ، 1290آموزان در سال تصویب قانون اساسی فرهنگ و تربیت بدنی دانشبه 

تأسیس کلوپ ژیمناستیک و اسکریم شمشیربازي و و  )1268(فرانسه  1900هاي المپیک بازي در

هاي توان بانی اجراي ورزشوي را میاشاره کرد.  ش 1396 میر مهدي ورزنده در سالتوسط برداري وزنه

تأسیس اولین فدراسیون فوتبال ایران که نخستین توان به بر موارد مذکور میعالوهنوین در ایران دانست. 

برگزاري مسابقات مختلف ورزشی در میدان مشق ش)، 1300( م 1922در سال  ،ران بودفدراسیون ملی ای

) اشاره کرد. اگرچه 1304( الدین شایستهبه مدیریت شمس 1تشکیل کلوپ اجتماعیونو  )1303تهران (

که قانون اجباري بودن ورزش در  1306در بسیاري از منابع تاریخ ورزشی، آغاز نهضت ورزش را سال 

ش  1298اولین کسی که در سال«گوید: می )1340(صدري دانند. میمدارس به تصویب مجلس رسید، 

الملک وزیر فرهنگ وقت بود که حکیم )الدولهرنصی(به امر ورزش در شرایط جدید توجه نمود، محمود بدر 

ش مجمع فوتبال ایران به ریاست 1299 سال رد. »ت او را تقویت نمودندینیز ن )هدایت(و میرالملک 

اي دیگر هعد صدري، عظیمی و طائر و 1300در سال ). 5(شد  ریماکمري رئیس بانک شاهنشاهی سابق دا

که انجمن  1313در سال  آنبعد از . دندکرنام مجمع را تغییر دادند. اعضاي آن را فقط از ایرانیان انتخاب 

طور قانونی تشکیل شد، مسابقات فوتبال نیز ساالنه در ایران به کوشش هتربیت بدنی و پیشاهنگی ایران ب

                                                           
شدند تا به موازات هاي خصوصی تأسیس ها و باشگاهگیري ورزش مدرن در ایران، کلوپپیدایش و اوج لیۀهاي اواز همان سال .1

ها، کلوپ اجتماعیون بود که توسط شمس از جملۀ این کلوپ .را فراهم آورند هاورزشهاي رسمی ملی، امکان بسط فراگیر حرکت
اي پرداخت. شایسته تربیت بازیکنان و برگزاري مسابقات دورهصورت خصوصی به تأسیس شد و به 1304ادین شایسته در سال 

سیاسی ریخته -هاي تجاريکرد و از همین ایام نیز پایۀ باشگاهداران تأمین میهزینۀ مورد نیاز توسعۀ ورزش مدرن را از کارخانه
 ).13شد (
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رفته گیري انجمن ملی تربیت بدنی ایران بود که رفتهاین آغاز شکل د.شصدري و مجمع فوتبال برگزار می

عنوان اولین رئیس ش حسین عالء به1313). در سال 3، 4(هاي آن افزوده شد بر وظایف و مأموریت

اي در انتخاب رؤساي انجمن ملی کنندهشایان ذکر است که محمدرضا پهلوي نقش تعیین معرفی شد.

 تربیت بدنی ایران (سازمان تربیت بدنی) تا پایان دوران حکومت پهلوي داشت. 

به ریاست  ایران تأسیس انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگیتوان به در دورة ریاست حسین عالء می

استخدام ، )1313( انجمن ملی تربیت بدنی ۀتدوین اولین اساسنام، )28/1/1313محمدرضا پهلوي ( ۀعالی

استقرار انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی و  )1313( تربیت بدنی ةتوماس گیپسن براي مدیریت ادار

استخدام ه توان بترین اقدامات دورة دوم ریاست حسین عالء میاشاره کرد. از مهم در وزارت معارف

به رسمیت شناختن ، اي به نام باشگاه نیرو و راستیانتشار مجله، عنوان کارشناس پیشاهنگیمسترفوگل به

هاي مختلف ها، مقررات رشتهها و باشگاهانجمن ۀنامینیآ ۀتهیو  هاي مذهبیهاي فوتبال اقلیتدسته

اشاره کرد. از  هاجوانان در شهرستانهاي تمرینی و توجه بیشتر به ورزش سازي کالسورزشی و آماده

تصویب (در دورة اول)،  هاي ریاست سازمان تربیت بدنی ایراندر سال ترین اقدامات حسین سمیعیمهم

افتتاح دانشسراي مقدماتی ، پیشاهنگی به تربیت بدنی ۀافزودن کلم ،پیشاهنگی و تربیت بدنی ۀاساسنام

انتصاب ، هزارنفري امجدیه 30افتتاح ورزشگاه ، زش سابقمین ورجاي دارالمعلّهتربیت بدنی پسران ب

دانشسراي  ۀتصویب اساسنامو  متخصص تربیت بدنی 20تربیت ، بسونیجاي توماس گهن پازارگاد بدیبهاءال

سرعت در و  ملی المپیک ایران ۀتشکیل کمیتتوان به بود و در دورة دوم ریاست وي میتربیت بدنی 

اشاره داشت و در نهایت در دورة سوم  فدراسیون 15اندازي الش براي راهدهی ورزش ایران و تسازمان

ترین اقدامات محمدعلی اشاره کرد. مهم ملی المپیک ۀکمیت ۀتصویب اساسنامتوان به ریاست خود می

 جوایز ۀتهی، هاي گوناگون ورزشمدال ۀتهیتربیت در طی دورة چهارماهۀ ریاست انجمن ملی تربیت ایران، 

ماهۀ ریاست خود ست. الهیار صالح در دورة ششاعطاي آنها ۀنامینیآو همچنین هاي نقره (کاپ) گلدانو 

، آزاد و قهرمانی کشور يهاتشکیل مسابقات ورزشی دستههایی چون بر انجمن تربیت بدنی ایران عملکرد

تران و زنان و هاي ورزشی براي دخمدال ۀتهی، تفصیلی سازمان ورزش و پیشاهنگی ۀتهیه و تنظیم بودج

جدید سازمان تربیت  ۀنامینیتنظیم آو  پیشاهنگی تربیت بدنی ایران ۀتأسیس مجل، هاي آنانتقویت ورزش

داشت. از اقدامات مهم ابوالحسن ابتهاج در طی دوره ریاست انجمن تربیت بدنی ایران  بدنی و پیشاهنگی

ها به بخش متمایز تربیت بدنی آموزشگاه تفکیک تربیت بدنی به دوو انجمن  ۀاساسنام ۀتهیتوان به می

اشاره کرد. سید علی به انجمن ملی تربیت بدنی  پیشاهنگیآزاد و  يهاوزارت فرهنگ وقت و ورزش دسته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
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را  هاجدید انجمن و آغاز کار رسمی فدراسیون ۀتصویب اساسنامخود ماهۀ ریاست شایگان در دورة شش

هاي ورزشی آغاز به عضویت درآمدن فدراسیوناله جهانبانی ترین اقدام دورة اول ریاست امانانجام داد. مهم

بود. وي پس از یک دورة دو ماه که محمود بدر به ریاست سازمان  المللی المپیکبین ۀایران در کمیت

دست نیامد)، براي بار دوم ریاستش عملکردهایی رسید (متأسفانه از اقدامات وي هیچ مدرك و سندي به

اندازي دو دانشسراي تربیت راه، بار در چهاردهمین مسابقات المپیک لندنشرکت ایران براي نخستینچون 

 5تأسیس ، جدید تربیت بدنی ۀتصویب اساسنام، و یک دانشسراي تربیت بدنی پسرانبدنی دختران 

نفر از ورزشکاران ایرانی  21شرکت و  هاي آسیاییبازي ةشرکت ایران در اولین دور، دانشسراي تربیت بدنی

از شرکت ایران در المپیک پانزدهم جاي گذاشت. را از خود بههلسینکی (فنالند)  م. 1952در المپیک 

الدین جمله عملکردهاي دورة کوتاه چهارماهۀ ریاست نادر باتمانقلیج است. در دورة مدیریت یکسالۀ کمال

شده از سوي محمدرضا پهلوي و محمد دلیل مدیریت دوگانۀ تعیینجناب سندي از عملکرد وي (شاید به

) 1956شانزدهم ( ةیک دورایران در المپمصدق) یافت نشد. در دورة اول ریاست عباس ایزدپناه به حضور 

هاي آسیایی بازي ةشرکت ایران در پنجمین دوراشاره کرد و در ملبورن استرالیا و کسب مقام چهاردهم 

قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در ، توکیو 1964وچهارم المپیک کسب مقام سی، ، تایلند (بانکوك)1966

در  تایلند (بانکوك) 1966هاي آسیایی بازي ةکسب مقام ششم در پنجمین دور) و منچستر 1965(جهان 

تغییر نام دفتري در دورة ریاست خود عملکردهایی چون دورة دوم ریاست وي اشاره داشت. محمد متین

هاي بازي ةشرکت ایران در سومین دور، تربیت بدنی به سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی ایران

را در کارنامۀ خود  ایتالیا (رم) 1960سابقات المپیک هفدهم شرکت در مو  ، ژاپن (توکیو)1958آسیایی 

کسب نخستین قهرمانی توان به اقداماتی مانند جاي گذاشت. در دورة ریاست محمدحسین عمیدي میبه

اشاره المپیک در سطح کشوري  ۀگزاري مراسم هفتربو  )یوکوهاما 1961(جهان  تیم کشتی آزاد ایران در

بود.  المللی المپیک جهانیبین ةوپنجمین کنگرمیزبان شصتکرد. تهران در دورة ریاست منوچهر قراگزلو 

هاي میزبانی جام ملتترین اقدامات وي چون توان به مهمدر دورة ریاست چهارسالۀ پرویز خسروانی می

رزشگاه آزادي براي میزبانی آغاز ساخت و، تهران 1968کهن  ةفوتبال آسیا و نخستین قهرمانی در قار

انسانی کارشناس  منظور تربیت نیرويتأسیس مراکز آموزش عالی به، )1350(1974هاي آسیایی بازي

اشاره داشت. مصطفی  تصویب قانون سازمان تربیت بدنین و تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه تهرا

اي شدن فوتبال یران اقداماتی در جهت حرفهامجدي در دورة حدود یکسالۀ ریاست سازمان تربیت بدنی ا

 پنگشرکت در مسابقات جهانی پینگو  کارگران تهران وافتتاح استادیوم صدهزارنفري آزادي کشور، 
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سالۀ ریاست سازمان تربیت بدنی ایران اقداماتی (پکن) انجام داد. همچنین علی حجت کاشانی در دورة پنج

عدم حضور هاي آسیایی در تهران انجام داد. ري هفتمین دورة بازيشامل حضور در المپیک مونیخ و برگزا

در دورة ریاست نادر  دلیل رویداد انقالب جمهوري اسالمیهاي آسیایی بهبازي ةایران در هشتمین دور

نیز در همین  آرژانتین 1978نخستین حضور فوتبال ایران در جام جهانی جهانبانی اتفاق افتاد، از طرفی 

 اد. دوره روي د

طبق اسناد و مدارك  در تشریح مباحث مربوط به عملکرد مدیران سازمان تربیت بدنی ایران بر

 13تأسیس شد و در  1313 ماهفروردین 28توان گفت سازمان تربیت بدنی ایران در ، میشدهيآورجمع

با ریاست و سرپرستی   1313 سازمان در سال صورت یک شخصیت حقوقی به ثبت رسید.به  1315 ماهآبان

کدام از  راهنماي ارتش که هر ۀد. فرامرز برزگر، ابوالفضل صدري و نشریش تأسیسعالی محمدرضا پهلوي 

اند که در منزل همه به اتفاق بر این مطلب تأکید داشته ،آیندشمار میاول تاریخی به ۀاسناد دست

شود و در این جلسه آقاي حسین عالء یاي با حضور جمعی از سران مملکت تشکیل مالملک جلسهحکیم

با  یاین سازمان که در اسناد رسم ۀگردد. اولین اساسنامعنوان اولین رئیس سازمان انتخاب مینیز به

اندازي شد، با مندان به ورزش راهتوسط تعدادي از عالقه، شوداز آن یاد می »انجمنِ خودجوش«عنوان 

اصغر د و علیشن رسید و ریاست آن به حسین عالء واگذار وزیرا تأتعداد کمی مصوبه به تصویب هی

کرده بود،  حکمت وزیر وقت نیز با پشتیبانی از سازمان که در آن موقع زیر نظر وزارت فرهنگ آغاز به کار

 مواجه شد. 

حسین عالء به ریاست  باریعنی حدود چهار سال براي دومین  1324تا تیرماه   1320 از شهریور

عنوان کارشناس پیشاهنگی در همان به» فوگل«سازمان ملی تربیت بدنی ایران منصوب شد. استخدام 

تربیت بدنی منصوب شد.  ةشده ورزشی به ریاست ادارشناخته ة. ابوالفضل صدري چهرگرفتسال انجام 

سازي مقررات ها، آمادهها و باشگاهنجمنا ۀنامآیین ۀخرید لوازم ورزشی از آمریکا، هند و انگلستان و تهی

نیرو  ۀها، انتشار مجدد مجلسازي اماکن تمرینی و توجه خاص به جوانهاي مختلف ورزشی و آمادهرشته

هایی بود که در این ترین فعالیتها، از جمله مهمفوتبال مربوط به اقلیت يهاو راستی و نیز توجه به دسته

پس از مرگ فروغی وزیر دربار شده بود، همزمان مسئولیت سازمان  1321 از. عالء که گرفتدوره انجام 

ضا پهلوي داشت. همچنین از رمحمدبا ترین ارتباط را عهده داشت. در این دوره عالء نزدیکرا نیز به

 برخوردارویژه با توجه به شناخت وي از کشورهاي پیشرفته هاختیارات الزم براي ایجاد تحوالت در ورزش ب

ایران توسط  ۀعدم تخلیزمینۀ هاي سیاسی در براي مأموریت 1324بود. حسین عالء در اواخر تابستان
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عنوان سفیر ایران به آمریکا رفت. جانشین او در انجمن ها بههاي الزم با آمریکاییشوروي سابق و رایزنی

 السلطنه شد. رضاشاه، ادیب ةمجدداً همانند دور

ماه به  14مسئولیت خویش در سازمان ملی تربیت بدنی که حدود  جدید ةحسین سمیعی در دور

 ۀفدراسیون را در کارنام 15 ياندازملی المپیک ایران و تالش براي راه ۀگیري کمیتشکل ،طول انجامید

 خود دارد. 

و  بود ملی ایران ۀعلی شایگان رئیس بعدي سازمان ملی تربیت بدنی ایران بود. وي عضو جبه سید

اش را در فرانسه نگار و حقوقدان بود. تحصیالت عالیهسپس از همراهان نزدیک دکتر مصدق شد. او روزنامه

طی کرده بود. او نیز همانند الهیار صالح و ابوالحسن ابتهاج در جوانی به این سمت دست پیدا کرد. در 

شود. هنوز شش ها دیده میونجدید سازمان و آغاز به کار رسمی فدراسی ۀوي تصویب اساسنام ۀکارنام

حسین سمیعی به ریاست سازمان برگزیده شد. اینکه براي دومین بار ماه از مسئولیت وي نگذشته بود که 

که به  ،خود پرسشی است مهم ،ویژه علی شایگانیافتند و بهن سازمان با این سرعت تغییر میچرا مسئوال

شایگان، همکاري با دولت ائتالفی قوام و  ۀروانچپ هايبیشتر نیاز دارد. در عین حال گرایشبررسی 

 ایران، شاید از دالیل تغییر او باشد.  ةحمایت وکالت وي از سوي حزب تود

ملی المپیک و پذیرش  ۀکمیت ۀمسئولیت خود، تصویب اساسنام ةحسین سمیعی در سومین دور

ا در کارنامه دارد. وي پس از سه المللی المپیک ربین ۀملی المپیک ایران در کمیت ۀعضویت رسمی کمیت

عهده اهللا جهانبانی به مدت سه ماه مسئولیت سازمان را بهماه مسئولیت انجمن را رها کرد و تیمسار امان

 گرفت. 

از ریاست صنایع و معادن کنار گذاشته شده بود و  1316 دلیل غضب رضاشاه در سالجهانبانی که به

درجه و اخراج از ارتش از زندان آزاد شده بود. وي پس از استعفاي  و با خلع هسال زندانی شد به مدت یک

 ۀفروغی به وزارت کشور و سپس وزارت راه دست یافت. در کابین ۀرضاشاه به خدمت بازگشت و در کابین

 ةمتوالی سناتور بود. وي از شاهزادگان قجري و نو ةسهیلی نیز به وزارت جنگ منصوب شد و پنج دور

تحصیل نظامی به روسیه رفته بود و در بازگشت نیز  برايسالگی شاه بود. از دهفتحعلیودومین پسر چهل

 در قزاقخانه خدمت کرد.

رضاخان، وي سرهنگ قزاق بود. در مدت مسئولیت سه ماه وي عملکرد  1299 در زمان کودتاي

عنوان نی بههاي ایرانی در مجامع جهاگرچه به عضویت در آمدن فدراسیون. اخاصی گزارش نشده است
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پس از سه ماه از مسئولیت کنار رفت و محمود بدر در مسند وي بخشی از عملکرد وي اشاره شده است. 

 ریاست سازمان نشست. 

محمود جم  ۀاقتصاد از دانشگاه کمبریج ـ انگلستان ـ بود. در کابین ۀالتحصیل رشتفارغ ،محمود بدر

اول علی سهیلی دوباره به  ۀوزیر دارایی شد. در کابین اکبر داور، ابتدا کفیل و سپسپس از خودکشی علی

محسن صدر مجدد  ۀپیشه و هنر برگزیده شد. در کابین دوم وي، وزارت بازرگانی، ۀوزارت دارایی و در کابین

التولیه آستان قدس رضوي بود. کانون بازنشستگان نیز نایب  1330تا  1326 وزیر دارایی شد. وي از

عهده عهده گرفت. در همین زمان بود که مسئولیت سازمان را بهو ریاست آن را بهکشوري را تشکیل داد 

 جهانبانی به سمت رئیس سازمان منصوب شد.  هالامان براي دومین مرتبهگرفت و پس از دو ماه 

  از عملکرد محمد بدر اطالعات چندانی در دست نیست. در این زمینه نیاز به کاوش بیشتري است.

سال ـ به  5ـ حدود  1331ماه تا دي  1326 ماهدوم مسئولیت خود که از بهمن ةدور جهانبانی در

جاي گذاشت. این اولین توجهی را از خود و همکارانش به شایانکاري  ۀعملکرد و سیاه ،طول انجامید

قزاقی  ۀشد که سابققجري سپرده می ةباري بود که براي مدت طوالنی مسئولیت سازمان به یک شاهزاد

رات یثتأگرچه اهاي سیاسی زیادي را پشت سر گذاشته بود. داشت و از امراي ارتش بود و فراز و نشیب

تأثیر نبوده است، اما در عملکرد او در این دوره بی شاید اي که از زمان رضاشاه بر او وارد شده بود،ضربه

ساختاري در این مرحله هستیم.  ةویژه در حوزهاي مثبتی در ورزش کشور بهکم و بیش شاهد فعالیت

طور رسمی . براي اولین بار در المپیک بهدیتوانست به اجرا درآکارهایی که شاید زودتر از این زمان هم می

هاي ورزشی مربوط به سازمان ش) 1327(ها، مدارس و ارتش ، ورزش دانشگاه)1948م (شرکت کردی

آموزشی  ةر نظر فدراسیون مربوط قرار گرفت. در حوزسپرده شد. مسابقات باشگاهی و قهرمانی کشور زی

 نیز تأسیس دانشسراهاي تربیت بدنی پسرانه و دخترانه در دستور کار بود و چندین دانشسرا در این دوره

ها ـ از بازي ةـ اولین دور م)1951( هاي آسیاییهمچنین حضور در بازي د.شافتتاح  )1330سال تا (

ورزش از  ۀمیزان بودج مذکوربر موارد توجه سازمان ملی تربیت بدنی ایران بود. عالوه شایانهاي فعالیت

ـ شرکت براي دومین بار در بازي 1331درصد رسید. تابستان  3درصد عواید به 1 ـ هلسینکی  هاي المپیک 

 د. شنادر باتمانقلیچ جانشین جهانبانی  1331کرد. در اواخر سال 

سرلشکر  1332افسري تحصیل کرد و سپس به سوئیس رفت. در سال  ةدنادر باتمانقلیچ در دانشک

 هادلیل گرایشبه 1320ماه گرچه پس از شهریورابه ریاست ستاد ارتش درآمد.  1332شد و پس از کودتاي 

ها مدت کوتاهی زندانی شد، پس از آن مراحل پیشرفت ها و مخالفت با انگلیسیري نسبت به آلمانوگو س
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کوتاه مسئولیت وي عملکرد خاصی گزارش نشده است.  ةرا طی کرد. در دور )336( 1 سپهبدي ۀتا درج

اما در همین زمان درگیري بین دربار و دولت ملی مصدق به سازمان ملی تربیت بدنی ایران نیز کشیده 

مصدق دکتر محمد شد و همزمان دو رئیس سازمان، یکی از طرف محمدرضا پهلوي و دیگري از سوي 

هاي سیاسی در جهت کسب قدرت در این مرحله سازمان را از اهداف دور کرده رفی شده بودند. چالشمع

جناب اولین و آخرین مسئول سازمان ملی تربیت بدنی نیالدهاي آن مشهود بود. کمالو رکود در فعالیت

 معرفی شده بود.  ریوزایران بود که از طرف نخست

فرهنگی در اصفهان رشد کرد. ابتدا در اصفهان و سپس در تهران ـ  ايجناب در خانوادهیندالکمال

فیزیک تحصیل کرد و سپس به سوربن و پس از آن به  ۀدارالمعلمین ـ زیر نظر محمود حسابی در رشت

شتغال داشت و اسال به امور تحقیقاتی  50اي گرفت. وي حدود آمریکا رفت و دکتري فیزیک هسته

جناب را به معاونت خود انتخاب الدینر دولت مصدق وزیر فرهنگ بود، کمالکه محمود حسابی دهنگامی

اي از نگاه کرد. ریاست سازمان ملی تربیت بدنی نیز از مشاغل وي بود. انتخاب وي از سوي مصدق نشانه

علمی و دانشگاهی بود که  ۀجناب شخصیت برجستالدینغیرنظامی به ورزش و رویدادهاي آن بود. کمال

ها تفاوت دیدگاه مصدق را با محمدرضا اول پیشروان علم فیزیک قرار داشت و امروز پس از سال ةدر رد

سازمان  يهااستیجناب گام مهمی در تغییر سالدینگرچه انتخاب کمالا. شودیم ترشاه و دربار وي آشکار

مسائل ورزشی و  زمینۀشماري از جمله قدرت نظامیان و دربار در به دالیل بی ،ملی تربیت بدنی بود

تنها به نتایج مناسب آمده نهدستهجناب، فرصت بالدینانجمن، و از سوي دیگر مشاغل و عالیق دیگر کمال

ـ مجدداً و باقدرت اي شد که مجدداً نظامیان ـ که سازمان را تیول خود میمنجر نشد، بلکه زمینه دانستند 

هاي ارزشمندي را از سوي ورزش تالش ۀشک جامعیخود را بر سازمان ادامه دهند. ب ۀسلط

ها باقی نمانده و که اگر هم تالشی شده باشد، اسناد خاصی از آنجناب انتظار داشت. درحالیالدینکمال

گویی در این دوره سازمان ملی تربیت بدنی دچار فراموشی و خواب بوده است. در این حوزه نیاز به 

اند و در قید حیات هستند، است. پس از مسائل سازمان بودهکه درگیر  ییهاتیتحقیقات میدانی از شخص

جناب دیگر مسئولیت سازمان را نداشت گرچه اسناد بیانگر آن هستند  نیالدعمالً کمال  32 کودتاي سال

عباس ایزدپناه به  1332 نامبرده در مسند ریاست سازمان بوده است. از مردادماه  1333که تا اوایل سال 

، منصوب گردید شدیملی تربیت بدنی که اینک به نام سازمان تربیت بدنی ایران شناخته مریاست سازمان 

در این دوره اتفاق نادري افتاد و  است. شدهیو قبالً از سازمان با نام انجمن ملی تربیت بدنی ایران یاد م

 آن اینکه همزمان دو رئیس بر سازمان تربیت بدنی ریاست داشتند.
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نیز در  )1337تا  1336( ه ـ سرلشکرـ که ریاست سازمان دامپزشکی ایران رادکتر عباس ایزدپنا

جناب بر مسند سازمان تربیت بدنی ایران نشست. وي معاون  الدینخود دارد، در مقابل دکتر کمال ۀکارنام

دست آورد. اتفاق ارزشمندي هب ،جناب پیش از او داشت الدینکه کمالرا وزارت فرهنگ یعنی جایگاهی 

که در تاریخ ورزش ایران تاکنون جایگاه خود را از دست نداده، دستیابی به مقام چهاردهم المپیک در 

هاي آسیایی توکیو نیز در بازي 1958شانزدهمین مسابقات آن یعنی در ملبورن استرالیاست. در سال 

سال پنج از د. بعد شوافتخارات وي محسوب می ازد که شهاي ملی ایران نصیب تیم زیاديموفقیت 

 به محمد متین دفتري انتقال یافت.  )سازمان(مسئولیت انجمن 

الممالک بود به عین بمحمد دفتري فرزند محمود دفتري و برادر احمد متین دفتري بود. پدرش ملق

اکبر داور او را به خدمت در دادگستري دعوت کرد. محمد دفتري ابتدا در به دعوت علی 1306و در سال 

نظامی، به تحصیل ادامه داد. پس از  ۀافسري تحصیل کرد و سپس به فرانسه رفت و در مدرسدانشگاه 

آرا به ریاست شهربانی رسید و در دولت مصدق به ریاست افسري شد. در دولت رزم ةبازگشت استاد دانشکد

و به  هاي علیه او مشارکت کرددر توطئه ،دکتر مصدق بود ةگارد گمرك منصوب شد. وي که برادرزاد

بر آن معاون وزارت عهده داشت. عالوهعموي خود خیانت کرد. وي حدود دو سال مسئولیت سازمان را به

انتخاب شد و ایران در  »سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی ایران«فرهنگ نیز بود. در این دوره نام 

ن حضور ایران در المپیک ورزشکار مقام چهارم را کسب کرد. همچنی 112هاي آسیایی با سومین بازي

انتقال دفتري مسئولیت سازمان به محمدحسین عمیدي  متینبعد از محمد  در این دوره بود. )رم(هفدهم 

 یافت.

یاوري در قشون متحدالشکل  ۀدرج 1300محمدحسین عمیدي نیز تحصیالت نظامی داشت و در سال 

مرکز را در  دوی لشکر کرمان و لشکر فرمانده لشکر فارس شد و فرمانده 1316ریافت کرد. در سال د

مسئولیت وي که کمتر  ة. در دوربودکل هواپیمایی ة کارنامه داشت. وي فرمانده نظامی تهران و رئیس ادار

جز نخستین قهرمانی تیم کشتی ایران در مسابقات جهانی عملکرد خاصی به ،از دو سال به طول انجامید

آن المپیک در کشور، از این دوره گزارش نشده است. پس از  ۀو برگزاري مراسم هفت) 1961(یوکوهاما 

 دار سازمان شد. عباس ایزدپناه سکان باربراي دومین

بیشتر بر شرکت ورزشکاران ایران در مسابقات  )1340-1345(دوم مسئولیت خود  ةایزدپناه در دور

رچه تیم کشتی آزاد ایران گاتمرکز داشت.  )1966(انکوك بهاي آسیایی توکیو و بازي) 1964(المپیک 

منوچهر  به مسند سازمان تربیت  1345سال در منچستر قهرمان جهان شد و در اواخر  )1965(مجدداً 
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جزء معدود کسانی بود که از امراي ارتش  ،بدنی ایران رسید. وي که از خوانین مناطق روستایی همدان بود

شاید آزمونی  ؛بر ما پوشیده است ،میمی گرفتنبود. اینکه چرا محمدرضا پهلوي در این زمان چنین تص

پنداشتند. اختیار سازمان تربیت بدنی میبود براي کنار گذاشتن امراي ارتش که مدتی بود خود را صاحب

تري ـ همانند آنچه تحت عنوان انقالب سفید محمدرضا پهلوي خواهان تحوالت جدي رسدنظر میبه

وپنجمین منظور برگزاري شصتبهقرار بوده  احتماالًهمچنین . ودبصورت پذیرفته بود ـ در ساختار ورزش 

فضاي نظامی در رأس سازمان ورزش باشد. در این مورد  از المللی المپیک در تهران فردي خارجبین ةکنگر

برگزاري همین کنگره است.  ،گوزلو آورده شدهعنوان عملکرد قره. آنچه بهاست به تحقیقات میدانی نیاز

در شهرستان محالت بود.  ةزاد پس از وي پرویز خسروانی در مسند سازمان قرار گرفت. پرویز خسروانی

شد. در  )تهران(فرمانده ژاندارمی استان مرکزي  1343افسري شد و در سال  ةوارد دانشکد 1319سال 

بیت بدنی رسید. وي همچنین مؤسس و رئیس وزیري و ریاست سازمان ترهویدا به معاونت نخست ۀکابین

دلیل هاي وزارت و غیره فعال بودند؛ اما خودش بهباشگاه تاج بود. برادران او هر کدام در مقام ةت مدیرأهی

طور خاص مورد توجه محمدرضا پهلوي بود. وي خود را مأمور محمدرضا به 1332حضور فعال در کودتاي 

به همین منظور پس از  دیگري را در دستگاه ورزش به راه بیندازد.دانست تا انقالب سفید پهلوي می

 .کند يزیریانتصاب چند روز درهاي سازمان را به روي همه بست تا ساختار جدیدي را براي سازمان پ

ورزشی و تأمین اعتبار براي  يهادانیخود بر تجهیز نیروي انسانی، ایجاد تأسیسات و م يهاوي در برنامه

 داشت. دیک، تأشاهداف

مدت براي هاي بازآموزي کوتاهبر آن تشکیل کالسعالی ورزش حاصل چنین تفکري بود. عالوه ۀمدرس

هاي مهمی صورت گرفت. حجم کار وساز تالشساخت ةمعلمان نیز در دستور کار وي قرار گرفت. در حوز

شد که  يگذارهیسرمامیلیون تومان  270 شده آن است که در این حوزه حدود و گزارش گرفتهانجام

به خود اختصاص داد. تفکیک سازمان از وزارت آموزش  )میلیون تومان 60(ترین رقم را یشآزادي ب ۀمجموع

معاونت وزارت آموزش و پرورش ـ به  يجارئیس سازمان ـ به 1347. از سال گرفتو پرورش نیز انجام 

گیري دفتر امور ها نیز به شکلراسیونفد ةارتقا پیدا کرد. ساختارسازي در حوز يریوزمعاونت نخست

براي  یالمللنیهاي بدستیابی به نسبت ةدر حوز ياگسترده يهاتی. فعالانجامیدها مشترك فدراسیون

باشگاه شاهنشاهی ـ متعلق به باشگاه تاج ـ در و استادیوم آزادي  برآن . عالوهگرفتورزش ایران انجام 

به تصویب رسید. نخستین قهرمانی  1350 وي ساخته شد. قانون سازمان تربیت بدنی نیز در سال ةدور
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ایران  يهامیهاي آسیایی بانکوك تدر بازي. دست آمدبه 1347آسیا نیز در سال  يهافوتبال در جام ملت

 دست یافتند.  هايبه مقام چهارم باز

به دالیل مختلف و از همه  ،جا مانده استبه نام او به گرچه پرکار بود و آثار زیادياپرویز خسروانی 

فساد برآمده از این قدرت شرایط را براي تغییر او  يهانهیحد و حساب او در زم تر گسترش قدرت بیمهم

  ).4(مصطفی امجدي به ریاست سازمان تربیت بدنی رسید  1350 سال فراهم کرد. در اواسط

 ۀبه درج 1319 سال افسري را طی کرد و در ةارتش دانشکدمصطفی امجدي همانند سایر امراي 

سپهبدي رسید و به سمت معاون  ۀمشاغل نظامی مختلفی را تجربه کرد. وي به درج و افسري رسید

سال به طول انجامید. او پیش  کیو رئیس سازمان منصوب شد. مدت مسئولیت وي کمتر از  ریوزنخست

 يهاخود داشت. بیشتر زمان وي به تکمیل پروژه ۀرا نیز در کارنام يداربراز این مقام ریاست فدراسیون وزنه

ساله صرف شد. افتتاح استادیوم کارگران در  2500 يهاورزشی و همچنین همکاري براي برگزاري جشن

از جمله عملکردهاي مصطفی امجدي  يبه چین و افتتاح استادیوم صدهزارنفر پنگنگیتهران و اعزام تیم پ

  ).4( دشکرد و علی حجت کاشانی جانشین او  يریگاز کمتر از یک سال وي از مسئولیت خود کنارهبعد  است.

در  ،وزیري و ریاست سازمان رسیده بودبه معاونت نخست 1351 علی حجت کاشانی که از اردیبهشت

 ةو در دور داشتدنیا آمد. وي تحصیالت نظامی به) در یکی از روستاهاي نیشابور(اي مذهبی خانواده

 منظوربههاي المپیک مونیخ شرکت کرد. همچنین استادیوم آزادي مسئولیت تیمسار حجت ایران در بازي

بر برگزاري مسابقات رویداد مهم این دوره عالوه د.شهاي آسیایی افتتاح بازي ةبرگزاري هفدهمین دور

ریزي بنیاد نوین در ورزش و پی آسیایی، اعالم انحالل سازمان تربیت بدنی به دستور محمدرضا پهلوي

جهانبانی  هالگیري وزارت ورزش و جوانان بود. پس از تیمسار حجت، نادر جهانبانی فرزند امانکشور و شکل

  ).4(جانشین وي شد 

اعدام شد. وي  1357متولد شد و در انتهاي سال  1307در ابتداي  )ژنرال چشم آبی(نادر جهانبانی 

کاسمینسکی از  ویژه در سوارکاري توانا بود. مادر وي هلن طورزشکار بود و بهسپهبد نیروي هوایی و ور

هاي روشنی سالگی وارد دانشگاه خلبانی نیروي هوایی روسیه شد. وي دیدگاه 18مهاجران روسی بود. در 

 مسئولیت او ایران ةکه انقالب ایران فرصتی براي وي باقی نگذاشت. در دور داشتورزش  ةدر مورد آیند

 ةبراي اولین بار به جام جهانی فوتبال راه یافت. همچنین در زمان مسئولیت وي ایران در هشتمین دور

 ).4( دلیل رویداد انقالب شرکت نکردهاي آسیایی بهبازي
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ن یا از شاهزادگان اند. تقریباً همۀ افراد و مسئوالعهده داشتهنفر مسئولیت ورزش را به 18 در مجموع 

هاي تجربی گرچه برخی ممکن است به دالیل ویژگیاا از امراي ارتش بودند. یکین بزرگ و قجري یا از مال

دلیل ارتباطات ن بهاما اغلب این مسئوال ،هاي مدیریتی انتخاب شده باشندو علمی و همچنین توانایی

از دیدگاه گرچه ان ورزش کشور . مسئوالبودند سیاسی و نزدیکی با مراکز قدرت در این مسند قرار گرفته

ورزش چه  ةگاه از خانواداما فرد مسئول آن هیچ ،اول از اهمیت زیادي برخوردار است ۀحاکمان درج

 ).4( اندو چه ورزشکاران و مربیان ورزش انتخاب نشده هاکردهلیتحص

 گیري سیاسی را براي ورزش منع کردهانجمن که جهت ۀورزش برخالف اساسنام تیجایگاه پراهم

ساالري هاي سیاسی قدرتمند همراه بوده است. شاید اگر شایستهو گرایش يکاریاسین ابتدا با ساز هما بود،

تري برخوردار شد، حال و روز ورزش در دوران یادشده از جایگاه مناسبیند تا حدي اعمال میرادر این ف

ادگان بود که در توان گفت آن است که سازمان تحت سلطۀ شاهزن سازمان میمسئوال موردبود. آنچه در 

ها و امیران و گاهی امیرانی مسیر تحوالت خود با قدرت گرفتن محمدرضا پهلوي و ارتش، حکومت سرهنگ

 خود را اعمال کردند.  ۀاز تبار شاهزادگان چه از جنس قجر و چه از جنس حاکمان وقت سلط

ت سازمانی سازمان نتایج تحقیق بیانگر آن بود که در حوزة عملکردي مربوط به ساختار و تشکیال

اله تربیت بدنی ایران حسین اعالء، حسین سمیعی، الهیار صالح، ابوالحسن ابتهاج، سید علی شایگان، امان

جهانبانی، محمد متین دفتري و پرویز خسروانی فعالیت کردند. در خصوص ساخت امکانات و 

پرویز خسروانی و مصطفی امجدي هاي ورزشی نیز حسین اعالء، حسین سمیعی، الهیار صالح، زیرساخت

بر آن در خصوص حضور فعال در مسابقات مختلف نیز در هاي بیشتري از خود نشان دادند. عالوهتالش

اله جهانبانی، نادر  دورة مسئولیت حسین اعالء، حسین سمیعی، محمدعلی تربیت، الهیار صالح، امان

خسروانی، مصطفی امجدي، حجت کاشانی و نادر  باتمانقلیچ، عباس ایزدپناه، محمد متین دفتري، پرویز

 هاي مؤثري برداشته شد. جهانبانی گام
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Abstract 
The aim of this study was to describe the performance of the heads of the 
Iran Physical Education Organization from the beginning. The research 
method was historical. Physical Education Organization as the main 
organization responsible for sports in Iran and its management performance 
are of great importance. In this study, physical education managers who 
have been involved in planning and drafting the laws and regulations of the 
National Organization of Physical Education in Iran, were introduced and 
their management performance were described. In fact, the performance of 
all the directors or heads of the National Organization of Physical Education 
in Iran were described from the beginning to 1978 (Pahlavi era). Documents 
(original sources) prepared by the National Library and Archives of I.R.Iran 
and old books related to the subject of research were used to collect data. 
The results showed that some heads of Iran Physical Education Organization 
such as Alaa, Samii, Izadpanah, Batmanaghlich, Khosravani and Kashani 
were more successful than others. The results also indicated that some 
important performances during these years were the enactment of the statute 
of pioneering and physical education and the establishment of the Sport 
Center of Iran (by Dr. Samii, 1936), the opening of the 30,000-spectator 
Amjadiya Stadium (by Dr. Samii, 1938), the establishment of the National 
Olympic Committee of Iran (by Dr. Samii, 1946), participation in Olympic 
Games, hosting of the AFC Asian Cup, the first wrestling championship in 
the ancient continent of Tehran in 1968 during the Khosravani’s 
administration and the dissolution of the Physical Education Organization 
by the order of Mohammad Reza Pahlavi to establish the foundation for new 
sports in Iran entitled Ministry of Sport and Youth in 1976. 
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