تاریــخ شــفاهی ورزش ایــران
کمیت ــه مل ــی المپی ــک – آکادم ــی مل ــی المپی ــک

تاریـــخ شـــفاهی ( ، )Oral Historyنوعـــی پژوهـــش تاریخـــی اســـت کـــه در آن
پژوهش ــگر ب ــه منظ ــور جم ــع آوری اطالع ــات تاریخ ــی مس ــتند ،ش ــواهد خ ــود را از
میان آگاهان و شاهدان عینی تحوالت تاریخی ،مصاحبه فعال مینماید.
اهمیت و ضرورت تاریخ شفاهی ورزش
بســـیاری از یادماندههـــا و خاطـــرات دســـتاندرکاران ورزش در آســـتانه فراموشـــی
قـــرار گرفتـــه اســـت و امـــور مختلـــف مرتبـــط بـــا تاریـــخ ورزش در هـــر دو ســـطح
ص ــف و س ــتاد در ح ــال مح ــو ش ــدن از خاط ــرات اس ــت .از س ــوی دیگ ــر تج ــارب
و اقدام ــات مدی ــران س ــتادی و کارشناس ــان ورزش ــی ک ــه میتوان ــد الگ ــوی عمل ــی
باشـــد ،پـــس از بازنشســـتگی و جدایـــی از ســـازمانها و میادیـــن ورزشـــی ،از
دســـترس خـــارج شـــده و از آن بهرهبـــرداری نمیشـــود .گذشـــته از کارشناســـان،
پژوهش ــگران نی ــز از دسترس ــی ب ــه ای ــن مناب ــع ش ــفاهی دس ــت اول نی ــز مح ــروم
هســـتند .بـــر ایـــن اســـاس ،طـــرح «تدویـــن تاریـــخ شـــفاهی ورزش ایـــران» در
دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت و کمیت ــه مل ــی المپی ــک جمه ــوری اس ــامی ای ــران ،پ ــروژه
«تاریـــخ ش ــفاهی ورزش ای ــران» را ب ــا همـــکاری و مش ــارکت رس ــمی ای ــن کمیت ــه
و کمیتـــه ملـــی پارالمپیـــک و وزارت ورزش و جوانـــان بـــه تاییـــد و نظـــر ریاســـت
کمیت ــه مل ــی المپی ــک از خ ــرداد م ــاه س ــال 1397ب ــا حض ــور نخب ــگان ورزش کش ــور
و تنیچنـــد از نخبـــگان تاریـــخ و رســـانه تاســـیس کـــرد.
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شـــورای سیاســـتگذاری تاریـــخ شـــفاهی ورزش ایـــران
در اولیــن جلســه مــورخ  8خــرداد  1397متشــکل از( :رییــس ،نایــب
رییــس ،دبیــر و  12نفــر عضــو) رســمیت یافــت.
اعضا شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران
دکتر ســـید رضا صالحی امیری
• ریاست شورای سیاستگذاری
• رییس کمیته ملی المپیک

دکتر رضا قراخانلو
• نایب رییس
• رییس آکادمی ملی المپیک

خانم شهرزاد کردبچه
• دبیر
• مدیر مرکز مطالعات ،امور فرهنگی
و اطالع رسانی آکادمی ملی المپیک

دکتر عبدالحمید احمدی
• عضو
• معاونت فرهنگی و توســـعه ورزش
همگانـــی وزارت ورزش و جوانـــان

دکتر حبیب اهلل اسماعیلی
• عضو
• مدیر موزه ،کتابخانه و مرکز اسناد
امام خمینی (رحمه اهلل علیه)

آقای مسعود اشرفی
• عضو
• سرپرســـت دبیـــری کمیتـــه ملـــی
پارالمپیـــک

آقای مهدی زنگنه
• عضو
• مستندساز

آقای حسین سبطی
• عضو
• مستندساز

دکترنصراهلل سجادی؛
• عضو
• مشـــاور عالـــی ریاســـت کمیتـــه
ملـــی المپیـــک

آقای غالمحسین شعبانی
• عضو
• ریی ــس کمیس ــیون رس ــانه کمیتـــه
مل ــی المپی ــک

خانم طاهره طاهریان
• عضو
• نایب رییس کمیته ملی المپیک

آقای محمود عبداللهی
• عضو
• مدیـــر واحـــد روابـــط عمومـــی
کمیتـــه ملـــی المپیـــک

دکتر غالمرضا عزیزی
• عضو
• عضو هیات علمی سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ؛رییس پژوهشکده اسناد

خانم ناهید کریمی
• عضو

دپارتمـان تاریخ شـفاهی ورزش ایـران
درمحـــل «کتابخانـــه و مرکـــز اســـناد آکادمـــی ملـــی المپیـــک»
راهانـــدازی شـــد و ایـــن مهـــم ،اولیـــن گام در شـــورا بـــوده اســـت.
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چشم انداز:
تدویـــن تاریـــخ شـــفاهی ورزش ایـــران بـــر اســـاس روایـــات
شـــاهدان زنـــده
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اهداف:
 lتدویـــن تاریـــخ ورزش در ایـــران بـــا تکیـــه بـــر تاریـــخ
شـــفاهی؛
 lتدویـــن تاریـــخ کمیتـــه ملـــی المپیـــک و پارالمپیـــک
ایـــران بـــر اســـاس تاریـــخ شـــفاهی؛
 lعبرتآمـــوزی و تبدیـــل دانـــش ضمنـــی و پنهـــان
جامع ــه ورزش ب ــه دان ــش آش ــکار (جلوگی ــری از فراموش ــی
و محـــو تجـــارب ،اطالعـــات و دانشـــی کـــه بـــا صـــرف
هزینهه ــای زی ــاد ب ــه دس ــت آم ــده ،و تبدی ــل آنه ــا ب ــه
ابـــزاری بـــرای پویایـــی سیســـتم).
 lبس ــط و گس ــترش پژوه ــش در تاری ــخ ورزش ای ــران در
عرصههایـــی كـــه شـــواهد و مـــدارك مســـتند ،كمیـــاب و
یـــا یكســـویه نگرنـــد و یـــا حتـــی هیـــچ شـــاهد و مدركـــی
موج ــود نیس ــت؛

 lروای ــت و مس ــتند س ــازی ابع ــاد پنه ــان و ناگفت ــه ه ــای
تاری ــخ ورزش ای ــران؛
 lارائــه تصویــری زنــده از تاریــخ ورزش ایــران مبتنــی بــر
تجرب ــه مس ــتقیم و غی ــر مس ــتقیم ف ــرد مصاحبهش ــونده؛
 lآشـــكارنمودن دیدگاههـــای ارزشـــی و قضاوتهـــای
ف ــردی مصاحبهش ــونده در خص ــوص ح ــوادث ،تح ــوالت
تاریخـــی و شـــخصیتهای همزمـــان؛
 lبیـــان آرزوهـــا و دغدغههـــا و دل نگرانیهـــای موجـــود در
پ ــس وقای ــع؛
 lفراهـــمآوردن زمینـــه آزادســـازی اطالعـــات و تبـــادل
تجـــارب بـــا ســـایر خاطـــرات و اســـناد؛
 lگـــردآوری اســـناد ،آثـــار و مـــدارک مرتبـــط بـــا
پر و ژ ههـــا .

 lبازتولیـــد فرهنـــگ پهلوانـــی و اخـــاق ورزشـــی و
تســـهیم دانـــش ورزشـــی بیـــن پیشکســـوتان و نســـل
جـــوان
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 lبرگـزاری  11نشسـت رسـمی شـورا و  10جلسـه کارگـروه
تخصصی وپژوهشـی بـا متخصصین حـوزه تربیت بدنـی تاریخ
و رسـانه و تصویـب آیین نامـه ها ،طرح تدویـن ،از اهم فعالیت
هـای دپارتمـان و شـورا بوده اسـت.

 lراه انـــدازی ســـامانه مدیریـــت طـــرح هـــای پژوهشـــی
و معمـــاری اطالعات،تصویـــب لوگـــو و طـــرح هـــای اوراق
اداری،همچنیـــن تهیـــه و تدویـــن صورتجلســـات نشســـتها،
کارگروههـــای تخصصـــی و پیگیـــری مصوبـــات مربـــوط بـــه
جلســـات؛ اطالعرســـانی ،تهیـــه اخبـــار داخلـــی ،بیـــن المللـــی
و نیـــز تهیـــه گـــزارش رســـمی و همـــکاری بـــا همبســـتگی
المپیـــک ( ، )OSبرگـــزاری جلســـات متعـــدد بـــا رســـانه هـــا
و صداوســـیما جمهـــوری اســـامی ایـــران از فعالیتهـــای
عمـــده دپارتمـــان تاریـــخ شـــفاهی ورزش ایـــران مـــی باشـــد.
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تصویب طرح های پژوهشی تاریخ شفاهی ورزشی:
« lتاریخ شفاهی فوتبال ایران()1357-1300؛ پژوهشگر دکتر حبیب اله اسماعیلی».
 « lتاریخ شفاهی تحوالت ورزش زنان در ایران؛ پژوهشگر دکتر غالمرضا عزیزی».
« lتاریـــخ شـــفاهی کشـــتی ایـــران؛ پژوهشـــگر دکتـــر حســـین ســـبطی».
« lتاریـــخ شـــفاهی مطبوعـــات ورزشـــی ایـــران؛ پژوهشـــگر ابراهیـــم افشـــار».
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 lتعامل و همکاری با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  ،در راستای راه
اندازی سامانه پژوهشیار ،فراخوان تاریخ شفاهی ورزش ایران به دانشگاه های
سراسر کشور و نیز همکاری و مشارکت در ارایه طرح های پژوهشی تاریخ شفاهی
سرآغاز همکاریهای جدید ،با سایر نهادهای علمی ورزشی می باشد.

 lجهـــت رعایـــت کلیـــه اســـتانداردهای
فنـــی در طـــرح هـــای تاریـــخ شـــفاهی
ورزش ایـــران  ،دپارتمـــان تاریـــخ شـــفاهی
ورزش ایـــران در پـــروژه «اســـتودیو کمیتـــه
ملـــی المپیـــک» بـــا کمیســـیون رســـانه و
ســـایر کمیســـیونهای مرتبـــط  ،همـــکاری
مـــی نمایـــد.
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 lدپارتمـان تاریـخ شـفاهی ورزش ایـران با
بهـره گیـری از مصاحبـه های تاریخ شـفاهی
و بازشناسـی تاریـخ ورزش ایـران و گردآوری
اسـناد ،آثار و مـدارک تاریـخ ورزش ،بازتولید
فرهنـگ پهلوانی واخالق ورزشـی و تسـهیم
دانـش ورزش بیـن پیشکسـوتان و نسـل
جـوان و بـا ارایـه تصویـری زنـده از تاریـخ
ورزش ایـران بـا دریافـت آثـار و مـدارک و
جمـع آوری هدایـا و یـا خریـد آنها بـه منظور
تهیـه محتـوا و غنـا بخشـیدن بـه مـوزه ملی
ورزش ،المپیـک پارالمپیـک جمهـوری
اسلامی ایـران ،همـکاری و تعامـل دارد.

 lتقویـــت و پشـــتیبانی ســـامانه
تاریـــخ شـــفاهی در ســـایت کمیته
ملـــی المپیک و همـــکاری و تعامل
باطرح  Olympic Chanelو تهیه
محتوا برای کانـــال المپیک از عمده
فعالیتهـــای این دپارتمان اســـت.
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 lبازدیـــد دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان مقاطـــع گوناگـــون از
فعالیتهـــای فرهنگـــی و تاریخـــی در راســـتای اهـــداف آمـــوزش و
ارزش هــای المپیــک و توجــه بــه فرهنــگ و آمــوزش ورزشــکاران
و اقشـــار مختلـــف ،یکـــی از فعالیـــت هـــای «دپارتمـــان تاریـــخ
شـــفاهی ورزش ایـــران» بـــوده اســـت.

10

برگزاری کارگاه های آموزشی تاریخ شفاهی در  4دوره از سال
مطابق مصوبات شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران؛ برنامه ریزی و
برگزاری کارگاه های تاریخ شفاهی ورزش ایران در سه سطح مقدماتی ،متوسطه و
پیشرفته با هدف :
 lارتقاء و تعمیق دانش و مهارت پژوهشگران تاریخ ورزش ایران
 lتربیت پژوهشگر وکمک پژوهشگر در حوزه تاریخ شفاهی ورزش ایران
در هر فصل انجام می شود.

شـــرکت در دوره مقدماتـــی

شـــرکت در دوره پیشـــرفته

شـــرکت در دوره متوســـطه

ارائه و اجرا طرح پژوهشی
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کارگاه آشـنایی بـا تاریخ شـفاهی (مقدماتی)
 18و  19دی ماه 1397

این کارگاه با مدیریت سرکار خانم شهرزاد کردبچه ،مدیر دپارتمان تاریخ شفاهی ورزش
ایران ،به مدت  16ساعت و با حضور جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری ریاست
محترم کمیته ملی المپیک و جناب آقای دکتر رضا قراخانلو ریاست محترم آکادمی ملی
المپیک افتتاح گردید .
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میهمانان کارگاه:
 lخانم ها :دکتر طاهره طاهریان  ،دکتر مهین
فرهادی زاد ،دکتر فریبا محمدیان و ناهید کریمی
 lآقایان :دکترعبدالحمید احمدی،دکتر غالمرضا
عزیزی،دکترحبیباهللاسماعیلی،دکترحسینسبطی،
مازیار ناظمی ،محمود عبدالهی وابراهیم افشاری

شرکت کنندگان کارگاه:
 lدر ایـن کارگاه دو روزه  27نفـر(زن  -مـرد) در مقاطـع تحصیلـی دکتـری و
فـوق لیسـانس بـا رشـتههای فیزیولـوژی ورزشـی -آسـیب شناسـی  -جامعـه
شناسـی فرهنگـی  -علـوم ارتباطـات  -هنـر -علـوم سیاسـی -مدیریـت و
برنامـه ریـزی ورزش از مراکـز مختلـف (وزارت ورزش و جوانـان ،کمیته ملی
المپیـک ،کمیتـه ملـی پارالمپیک ،آکادمـی ملی المپیـک ،پژوهشـگاه تربیت
بدنـی و علـوم ورزشـی ،ارتش ج.ا.ا،دانشـگاه آزاد اسلامی ،دانشـگاه تربیت
مـدرس ،رسـانه هـا و خبرگزاریهـای رسـمی حضـور بهـم رسـانند.

سرفصل های تدریس شده در کارگاه مقدماتی

 lتاریخ شفاهی ورزش ایران :اهداف و ضرورت ها
 lآشنایی با مفاهیم تاریخ و تاریخ شفاهی
 lروش تحقیق در تاریخ شفاهی
 lمراحل اجرایی پروژه تاریخ شفاهی
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کارگاه آشنایی با تاریخ شفاهی(متوسطه)
 24بهمن 8 ،1 ،و  9اسفندماه 1397

دوره متوســـطه نخســـتین کارگاه تاریـــخ شـــفاهی ورزش ایـــران بـــا مدیریـــت ســـرکار
خانـــم شـــهرزاد کردبچـــه بـــا حضـــور جنـــاب آقـــای دکتـــر رضـــا قراخانلـــو  ،ریاســـت
محتـــرم آکادمـــی ملـــی المپیـــک افتتـــاح گردیـــد.

شرکت کنندگان کارگاه:
 15 lنفـر از وزارت ورزش و جوانـان ،کمیتـه ملـی المپیـک ،آکادمـی ملـی
المپیـک  ،کمیتـه ملـی پارالمپیک  ،اصحاب رسـانه ،وزارت علـوم ،تحقیقات
و فنـاوری و ...شـرکت کردنـد کـه همگـی در دوره مقدماتی حضور داشـتند.

14

میزان تحصیالت شرکت کنندگان:
دکترای تخصصی علوم ورزش  ،ارتباطات ،علوم
اجتماعی ،کارشناس ارشد ارتباطات و...

سرفصل های تدریس شده در کارگاه مقدماتی
 lتکنیکهای مصاحبه
 lتاریخ معاصر ورزش
 lتجربیات جهانی تاریخ شفاهی ورزش
 lتدوین در تاریخ شفاهی
 lتاریخ شفاهی از ایده تا دیده(فیلم مستند)
 lروش تحقیق پیشرفته در تاریخ شفاهی(نظری-عملی)
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دپارتمـــان تاریـــخ شــفاهــــی ورزش ایـــــران
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مجموعــه ورزشــی انقــاب ،آکادمــی ملــی المپیــک و پارالمپیــک
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