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Abstract 
The purpose of the present study was to describe the status of public sports in the 

thought of the Supreme Leader of the Revolution and to present this enlightenment to 

the country's management community in order to apply, promote and implement his 

guidelines in Islamic society. This qualitative study was conducted using the content 

analysis method. Moreover, according to the nature of the study, the statistical 

population was remarks of the Supreme Leader of the Revolution. The data were 

obtained from a collection of Khamenei's statements on the website of the Office of the 

Supreme Leader. The data were analyzed using Maxqda10 software and coding method. 

Finally, the charts were plotted using Mind Mapper 2012 software. Internal consistency 

was used to confirm the findings and results with the research goals. This validity was 

confirmed by two professors of sports science, and Cohen’s Kappa coefficient was used 

to determine the reliability or confirmation of the analysis method. This coefficient was 

0.8. The results showed that the data obtained from the analysis of the statements of the 

Supreme Leader could be classified into eight main categories including health, 

organizational, social, strategic, spiritual, provincial, governmental and heroic ones. 

Therefore, considering the status of Velayat-e Faqih as a theorist of the Islamic 

Revolution, it is appropriate to use the intellectual system of Imam Khamenei to 

formulate strategies and perspectives for public sports. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  

Today, the effects of the spread of sports among nations are very important [1] 

and it is mentioned as an individual and group opportunity for sections of 

society [2]. Accordingly, in recent years in various countries there has been a 

great deal of interest at the national level to design and implement policies, 

strategies and programs to promote physical activity [3] Therefore, the 

development of sports should be considered a national mission [4].   According 

to most sports experts, Public sport is an emerging concept for everyone is, but 

should be known [5]. Public sport or sport for all is an important part of sports in 

the Islamic Republic of Iran, which is closely related to community health and 

vitality ]6[. On the other hand, its effects on the macro-politics of society, health 

and well-being, social relationships, education, prevention of many social and 

moral corruptions, development of children and adolescents, and their present 

and future health are obvious ]7[. Accordingly, the Supreme Leader of the 

Revolution, Ayatollah Ali Khamenei, has made numerous remarks about public 

sport. Therefore, the purpose of the present study was to describe the status of 

public sports in the thought of the Supreme Leader of the Revolution and to 

present this enlightenment to the country's management community in order to 

apply, promote and implement his guidelines in Islamic society. 

 

Methodology 

This applied qualitative study was conducted using content analysis in which 

three qualitative, hidden and inductive content analytical approaches were used. 

Based on the nature of the current study, the statistical population was remarks 

of the Supreme Leader of the Revolution.  

All of his remarks were purposely selected based on their relevance to the 

problem and the aims of the research. To obtain the information needed for the 

present study, all of his speeches about public sports were collected. To do so, 

the data required for this research were obtained from all expressions (audio, 

visual, text) during 1989-2019. In qualitative research after selecting the unit of 

analysis, the researcher combines the data to identify open-source code, and then 

combines it with another open-source ]8[. Moreover, the data were analyzed 

using Maxqda10 software and coding method. Finally, the charts were plotted 

using Mind Mapper 2012 software. Internal consistency was used to confirm the 

findings and results with the research goals. This validity was confirmed by two 

professors of sports science, and Cohen’s Kappa coefficient was used to 

determine the reliability or confirmation of the analysis method. 
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Results 

In the area of descriptive statistics, analysis of the research data revealed 478 

open codes and 34 axial codes (Sport for all means general physical health, 

mental vitality and psychological well-being in the shadow of general sport, 

prevention and management of sports offenses, need for jihad management in 

public sport, Priority of public sports over championship sports, creation of 

spaces and cultural sports venues in the country, health and vitality, need for 

development of Islamic community, need for organized activities to promote 

national sports, need for 

revival and expansion of indigenous-local sports and Iranian-Islamic sports, 

forces in Iranian sports responsibility, the double effort of patience and 

confidence of sports officials in promoting public sports, the optimal use of 

natural resources for sports for all, sports for all is a tool for the constant 

rejuvenation of society, the abolition of social anomalies, and strengthening 

family institutions through sports for all, acceptance of sports for all as a 

necessity of life by the public, attention of students to sports for all, sports for all 

movement in youth, necessity of education of women in the country, sustainable 

capital sports in life, enrichment of youth leisure through public sports, 

scientification and innovation in the field of sports science, relationship between 

sports and spirituality, Imam Khomeini's commitment to sports, Revolutionary 

leader of the patronage revolution and representative of mass sports, leader of 

the patronage revolution and representative of mass sports, Islamic Revolution 

in support of championship sports, exercise of the important theme of the 

Islamic Revolution (in words), Sports talents of the national wealth of the 

Islamic Revolution, value of sports in the Islamic Revolution (in practice), value 

of the Islamic Revolution for the hero athletes, revolutionary leader patron of 

championship sports, championship sports underlying all sports, sports heroes 

promote public sports, promote the development of sports of public duty sports 

heroes). Moreover, the data could be classified into eight main categories 

including health, organizational, social, strategic, spiritual, provincial, 

governmental and heroic ones. Therefore, considering the status of Velayat-e 

Faqih as a theorist of the Islamic Revolution, it is appropriate to use the 

intellectual system of Imam Khamenei to formulate strategies and perspectives 

for public sports. 

 

Discussion  
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The supreme leader, despite the various aspects of sports, cites sports as the core 

of physical development and mentions public sports as the carrier of community 

health, indicating that the issue of public health is one of the most important 

concerns. The Supreme Leader of health and vitality through public sports has 

called for the development of Islamic society. Therefore, paying attention to 

public sports and its development is one of the necessities for the 

implementation of the Islamic-Iranian model of progress. Interpreting his 

remarks, it can be seen that they consider the creation of sports facilities and 

facilities for disadvantaged areas and students as one of the most important 

necessities for the provision of sports facilities for the women of the country. 

 

Keywords: Public Sport, Supreme Revolutionary Leader, Islamic Revolution 

discourse, Content analysis 
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 مقالة پژوهشی

 تحلیل رویکرد با انقالب معظم رهبر اندیشه در همگانی ورزش جایگاه تبیین

 محتوا

 3دار یمحمدکشت، 2انچی ساعت دی، وح1یپورعبد دیجاو
 

 ، ایرانرشت گیالن،دانشگاه  ،یورزش تیریمد دانشجوی دکتری. 1

 مسئول( ۀنویسند) ، مشهد، ایران)ع( امام رضا یالملل نیدانشگاه ب مدیریت ورزشی، اریاستاد. 2

 ، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس ،یورزش تیریمدستاد ا. 3
 

00/10/0099تاریخ پذیرش:              09/19/0091تاریخ دریافت:   
 

 چکیده

 این ارائه و( لهظ دام) انقالب معظم رهبر اندیشه در همگانی ورزش جایگاه تبیین حاضر، پژوهش از هدف

 در ایشان رهنمودهای کردن اجرایی و ترویج کارگیری، به منظور به کشور یمدیریت جامعه به روشنگری

. است محتوا تحلیل روش از گیری بهره با و کیفی رویکرد مبنای بر پژوهش روش. بود اسالمی جامعه

 کلیه تحقیق این در. شد معرفی آماری جامعه عنوان  به رهبر انقالب سخنان ،پژوهش ماهیت به بنا همچنین،

 مورد های داده. است شده انتخاب هدفمند صورت به پژوهش اهداف و مسئله به بودن مرتبط اساس بر سخنان

. آمد دست به ریبره نشر و حفظ دفتر اینترنتی پایگاه در نمایهایشان  بیانات مجموعه از پژوهش، نیاز

 نمودار نهایت در و شدند تحلیل کدگذاری روش با و 01یودا کر مکس افزا نرم از استفاده با حاصل های داده

 اهداف با نتایج و ها یافته بودن همسو جهت. گردید ترسیم 4104مایند مپر  افزار نرم از استفاده با حاصل

 نیتعی برای و تأیید ورزشی علوم اساتید از نفر 4 توسط روایی این .شد استفاده درونی روایی از پژوهش،

. آمد دست به 1/1 ضریب این که شد استفاده کوهن کاپای ضریب از تحلیل، تجزیه روش تأیید یا پایایی

 02باز،  کد 217 در توان می را رهبری معظم مقام بیانات تحلیل تجزیه از حاصل های داده داد نشان نتایج

 و حکومتی والیی، معنوی، راهبردی، اجتماعی، ،و مدیریتی سازمانی سالمتی،) اصلی مقوله 1 محوری و کد

انقالب اسالمی، جا دارد  پرداز نظریه عنوان  به فقیه والیت، با توجه به جایگاه رو ازاین عنوان نمود. (قهرمانی

 کشور ورزش همگانی یچشم انداز هاو راهبردها برای تدوین نتایج مستخرج از پژوهش حاضر، که از 

 استفاده گردد.

 

 محتوا تحلیل اسالمی، انقالب گفتمان انقالب، رهبرمعظم اندیشه همگانی، ورزش :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 خود جایگاه و نقش متعدد تأثیرگذاری با توانسته چندوجهی ابزاری عنوان  به ورزش حاضر، عصر در

 دیگر، سویی از و سازد؛ شکوفا جامعه افراد برای بخش لذت و سالم فراغت اوقات درگذران را

 ،وپرورش آموزش اجتماعی، روابط افراد، تندرستی و سالمتی جامعه، کالن سیاست بر آن تأثیرگذاری

 و نوجوانان و کودکان نمو و رشد اخالقی، های روی کج و اجتماعی مفاسد از بسیاری از پیشگیری

 ،رو ازاین(. 12،2112 ،1،کنزی و خاطری)کاهان است نمایان همگان بر ،آنها آینده و فعلی سالمتی

 از گوناگون قشرهای و جامعه آن، توسعه و بسط با و است همگانی ای پدیده ورزش که گفت توان می

 پیشرفت برای الزم های زمینه آوردن فراهم شایسته، طور به و شد خواهند مند بهره آن فواید

 میان در ورزش گسترش اثرات (.38، 2112 ثانی، قربانی) رود می شمار به ملی رسالتی آن جانبه همه

 عنوان  به سالم تفریحات و ورزش از حاضر حال در که برخورداراست اهمیت از ای اندازه به ها ملت

 اثرات سبب به همگانی ورزش میان، این در. شود می یاد ملی-اقتصادی رشد در اثرگذار عامل

 حائز دارد، جوان نسل الخصوص علی افراد، روانی و جسمانی نیازهای اقناع در که سازگاری و مطلوب

 اقشار برای گروهی و فردى فرصت یك عنوان  به آن از و( 2، 2112 مقدم، وفایی) است اهمیت

 همه، برای ورزش یا همگانی ورزش (.27، 2113،و رهبری پور جوادی) شود می برده نام جامعه،

 و دارد نزدیك ارتباطی جامعه نشاط و سالمتی با که است ایران کشور ورزش از ای عمده بخش

(. 11، 2112 زاده، اللسان و یداله حفظ) شود می خالصه آن در ورزش اساسی کارکردهای از بسیاری

 ورزشکه  دانست باید اما است، نوپدید مفهوم یك همه برای ورزش ورزشی، خبرگان اکثر زعم  به

 در افراد روانی و روحی جسمانی، آمادگی سالمتی، چون فرآیندهایی با مهم نهادی مانند به همگانی

و  اجتماعی پیچیده مشکل حل برای تالش که است محور دانش فعالیت یك طرفی از و است ارتباط

 .(2، 2112 ،2توحی گریگینو و، ویلیم) را دنبال می کند بدنی فعال به فعالیت غیر افراد تشویق

 سن، جنسیت،) فردی درون ۀحوز پنج به مشارکت آحاد جامعه به سوی ورزش همگانیوزه، امر

 ،(دوستان و خانواده از اجتماعی حمایت) فردی بین ،(فراغت اوقات های اولویت لذت، شایستگی،

 که گردد برمی (سیاست و ورزش) سیاست و (بازی )امکانات اجتماع ،(ها و سازمان مدارس) سازمانی

 ، فاولی، چریتی،)کیسی عد سیاسی آن برای دولت ها ارجح تر استلفه های مذکور، بُؤبین م از

ورزش  برای صحیح های سیاست اعمال و آن به پرداختن سبب، همین به (.2112، 3 ایمی و هاروی
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2. Willem, Girginov & Toohey 

3. Casey, Fowlie, Charity, Harvey & Eime  
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. نیست آن از کمتر نباشد، قهرمانی ورزش به پرداختن از تر مهم اگر آن، اهداف به رسیدن همگانی و

 جامعۀ جذب و مطلوب جایگاه به آن رساندن و همگانی ورزش در گذاری سیاست فرایند بسا چه

 و اشدب پیچیده بسیار آن گستردگی علت به هستند، نوجوانان و جوانان و ها خانواده همان که هدف

 همکاریهمچنین  و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، های حوزه میان بیشتر هماهنگی و توجه به

 الوصول سهل و هزینه کم امکانات ایجاد رسانی، اطالع سازی، آگاه سازی، فرهنگ در نهادها این متقابل

 های سال در اساس، همین بر (.27، 2112 پور، جوادی)مند باشد نیاز ،اجتماع مختلف اقشار برای

 و راهبردها ها، سیاست اجرای و طراحی برای ملی سطح در وافری ۀعالق مختلف درکشورهای اخیر

 که هایی سیاست و خورد می چشم به همگانی ورزش ۀتوسع و بدنی فعالیت ارتقاء جهت هایی برنامه

 یافته است روزافزونی گسترش المللی، بین سطح در قراردهند هدف را ورزش در مشارکت

 های فعالیت و همگانی ورزش در مشارکت حق همچنین،(. 2112، 1، هوگان و انرایت)استیلیانو

 مورد سخت کنونی، هایدرسال سیاستی چنین اجرای و تبدیل؛ مهم سیاستی به تفریحی و فراغتی

 عمل و تفکر هر که است این است مهم و مطرح آنچه(. 12، 2112 صفاری وقره،) است بوده توجه

 نشود، تفهیم الگو آن که زمانی تا و است یافته استقرار خاص نظری الگوی یك ۀپای بر سیاسی

 (.3، 2111 الهی، روح) نمود دریافت را سیاسی اندیشه یك درست معنای توان نمی

 و دارد میل قهرمانی ورزش سمت به ورزشی کالن مدیریت که است ای گونه به کشور ورزش ساختار

 پیداکرده سوق قهرمانی ورزش اعتبارات و وقت توان، به ورزش مدیریتی های فعالیت عمده بخش

 راستای در همگانی ورزش به توجهی بی و قهرمانی ورزش به مدیریتی وافر گرایش . همچنیناست

کشگر،  شیرویی،) است کشور ورزشی ساختاری و اساسی مشکالت از یکی جامعه، مردم سالمت

 (.32، 2112 اسماعیلی و اسدی،

 را جامعه ورزش گذاری سیاست اساس ورزشی، متخصصان و خبرگان اکثر زعم به شایان ذکر است که

 که فراغت اوقات درست و سالم فرهنگ القای و ترویج بدون زیرا دهد تشکیل باید همگانی ورزش

 سمت به جامعه آحاد منفعل و فعال مشارکت یابد، می گسترش همگانی ورزش طریق از عمدتاً

 ارتقای مانند اهدافی تا رود می انتظار ها دولت ازرو،  ازاین. گیرد نمی صورت ای حرفه و قهرمانی ورزش

 های برنامه ارزیابی و کنند شناسایی افراد بین را جسمانی فعالیت افزایش و ملی سالمت بخش

، بروار کر وی)سازند خود تبدیل  اصلی وظایف از یکی به سنین را تمام در جامعه افراد برای ورزشی

  (.2،2112و پائولوسکی

                                                           
1. Stylianou, Hogan & Enright 
2. Wicker, Breuer & Pawlowski 
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 عامل یك عنوان  به( ورزش جامعه طرح اساس بر) همگانی ورزش گذاری سیاست اجرای کشور در

 افسری،) است نرسیده سرانجام به باید که چنان آن و قرارگرفته مورد غفلت کننده، تعیین و اصلى

 ،ورزش جامع طرح بودن ناقص و نداشتن جامعیت اثر بر دارد امکان موضوع این که ؛(31، 2118

 پور جوادی به نگاه که است حالی در این(. 21، 2112 شعبانی،) باشد باال هزینه صرف رغم علی

 در موجود گفتمان شناخت نیازمند آن، اجرای سپس و گذاری سیاست فرآیند شناخت( 2112)

 کامل الگویی و طرح یك تدوین برای رو ازاین .است عرصه این بر حاکم نظری بنیادهای و ها سیاست

 نظر از سپس و مشخص را نظام آن سیاسی های گفتمان باید ابتدا اجرایی، ضمانت دارای و

 .جست بهره حوزه آن متخصصان

 گذاری، سیاست فرایندهای شناخت معتقدند سیاسی علوم تحلیلگران از بسیاریدر همین راستا، 

 محققان و کنشگران به ها روش و ها تاکتیك ابزارها، عرصه، این بر حاکم نظری و معرفتی بنیادهای

 هر در که ها سیاست در موجود گفتمان بیان و شیوه میان، این در. کند می توجهی شایان کمك

 (.21، 2112 پور، جوادی) است شناخت این برای خوبی راهنمای دارد، وجود گذاری سیاست فرایند

 به مخاطبان بین در است توانسته که شود    می اطالق دیدگاهی و اندیشه آن به اصطالحاً گفتمان

 کرد توجه باید. گردد تبدیل فکری جریانی به مساعد، های زمینه وجود دلیل به و شود فهم اجمال

 عبارت به باشند؛ داشته مشخصی فکری گاه تکیه باید و آیند    نمی وجود به خأل در ها گفتمان که

 طور به باشند، تر مستحکم ها نظریه میزان هر و آیند    می بیرون ها نظریه بطن از ها گفتمان تر، دقیق

 ،عظیم خانی و ناطق )پورعبدی، بود خواهند تر بادوام و تر قوی نیز آنها از برآمده های گفتمان طبیعی

2112 ،8.) 

 باعث کشور، پس از پیروزی انقالب اسالمی در موجود گفتمان که نیست پوشیده کسی بر امر نیا

 رضایی) است شده به نام گفتمان انقالب اسالمی جدیدی معنایی نظام و گفتمان گیری شکل

 و مدیران اندیشه درباره هایی پژوهش تاکنون(. 81، 2117 حسینی، آقاحسینی و علی جعفری،

 منظر از آن گذاری سیاست و همگانی ورزش جایگاه زمینه در اسالمی انقالب ورزشی خبرگان

و از  نیست حاضر پژوهش با ارتباط بی که داخلی های پژوهش از. است نشده اسالمی انقالب گفتمان

 و ، دهکردی، رهبریپور جوادی تحقیق به توان می ،ا تحقیق حاضر قرابت داردبدیدگاه روش شناسی 

 و ایران همگانی ورزش در گذاری سیاست موجود فرایند شناسی آسیب» عنوان با (2112) طایفی

 نتایج .نمود اشاره بودند همگانی ورزش خبره کارشناسان و مدیران آن هدف جامعه که «الگو ارائه

 تفسیر، تحلیل، اقتصادی، شرایط ها، فرهنگ و باورها سازمانی، های مؤلفه که است آن از حاکی آن،

 ندهست کشور همگانی ورزش گذاری سیاست در مؤثر های مؤلفه ها، پژوهش و مطالعات علمی، تدوین

 ضعف جمله از عواملی شامل کشور همگانی ورزش در گذاری سیاست فرایند در موجود های آسیب و
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 منابع ها، رسانه ضعیف عملکرد اجرا، و ریزی برنامه در ضعف ضعیف، ساختار کنترل، و نظارت در

 پژوهشی و علمی مراکز محدود مشارکت و قوانین انسانی، نیروی ضعیف عملکرد محدود، مالی

 عوامل تحلیل» عنوان با( 2112) افشاری و ، فرزان، رضویمقدم وفایی پژوهش همچنین .هستند

 21 نظرهای از ساختاریافته، نیمه مصاحبه با که «بنیاد داده نظریه اساس بر همگانی ورزش توسعه

 خود به توسعه عوامل از بسیاری که داد نشان ،شد استفاده کشور همگانی ورزش متخصصان از نفر

 موجود، موانع کردن برطرف و محیطی دهندۀ سوق عوامل در تسهیل با بلکه شوند؛ نمی مربوط افراد

. کرد خواهند انتخاب فراغت اوقات های فعالیت بین از را همگانی ورزش آسوده خیال با افراد

 شناختی جامعه ۀمطالع» عنوان با( 2112) اسدی و اسماعیلی کشگر، ،شیرویی پژوهشی در همچنین

 جامعه که(« تئوری گراندد رهیافت با) مطلوب مدل ارائه و کشور در همگانی ورزش کردن نهادینه

 این به بودند،( شناسی جامعه و ورزشی مدیریت) اساتید و متخصصان از نفر 18 پژوهش این آماری

 ۀتجرب و ساختارها انسجام و کالن گذاری سیاست جمعی، رسانه خانواده، که یافتند دست نتیجه

 همگانی ورزش جایگاه تبیین رو ازاین. هستند مؤثر ایران در همگانی ورزش کردن نهادینه در زیسته

 اسالمی نظام اصلی مسئوالن اندیشه دقیق و عمیق واکاوی نیازمند اسالمی انقالب گفتمان منظر از

 فقیه والیت جایگاه اسالمی حکومت در جایگاه ترین رفیع شك، بدون که است حالی در این. است

 امور زمامداری و حکومت همان آن از مراد رود، کارهب فقیه مورد در والیت لفظ که هنگامی و است

 (.22، 2118 قیوم زاده و حیدری ترکاشوند،) است جامعه

 حکومت زمامدار عنوان  به انقالب معظم رهبر جایگاه به توجه با و فوق توضیحات به عنایت با

-ییاز آنجا. نمود دنبال بیشتری تأمل با را ایشان سخنان که است ضروری ،و ولی فقیه زمان اسالمی

 زمینه در تاکنون لیکن قرارگرفته، واکاوی مورد گوناگون های زمینه در رهبری اندیشه و سخنان که

 سخنان انقالب معظم رهبر که است حالی در این. است نگرفته صورت مهم این همگانی ورزش

 شدن فراگیر کشور، اساسی نیازهای از یکی: »اند نموده ایراد همگانی های ورزش مورد در فراوانی

 خوردن غذا مثل است زندگی ضروریات از یکی همگانی ورزش» ،«است مردم میان همگانی ورزش

 و المپیك  آوران مدال دیدار در  بیانات) «کرد توجه آن به باید است، کردن تنفس مثل است،

 ورزش مورد در انقالب معظم رهبر متعدد سخنان به توجه بااز این رو (.2113-3-11)پارالمپیك،

 سالمت، تأمین ۀمسئل از بخش یك» جامعه سالمت ساز زمینه عنوان  به آن کردن یاد و همگانی

 برای همگانی ورزش. کنم می توصیه بازهم کردم، توصیه بارها بنده که است؛ همگانی ورزش ۀمسئل

 جامعه برای همگانی و عمومی ورزش ۀسای در کار، ۀحوصل آمادگی، سالمت، نشاط،. است الزم همه

 این لذا،  (.2111-3-21، )رضوی مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در بیانات) «شود می تأمین
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 جایگاه و نمود تبیین ایشان اندیشه در را همگانی ورزش اهمیت میزان بتوان که است ضروری امر

 .داد نشان اسالمی انقالب در را همگانی ورزش

رهبر  تعریف شمول دایره در را همگانی ورزش جایگاه دارد قصد حاضر پژوهش منظور، همین به

 حکیمان و اندیشمندان اجتماعی-سیاسی حکمت اسالم، آیینبرگرفته از  شك بی که معظم انقالب

 در را است اسالمی فقه و مسلمان عرفای اسالمی، عرفان تأثیر تحت نیز و اسالمی کالم مسلمان،

 که دهد پاسخ سئوال این به نیز نهایت در و دهد قرار واکاوی مورد اسالمی انقالب گفتمان قالب

 دارد؟ جایگاهی چه رهبری معظم مقام فکری ۀمنظوم در همگانی ورزش

 

 روش پژوهش
 بارویکرد) کیفی تحقیقات نوع از ،ماهیت لحاظ به و بود کاربردی هدف حیث از حاضر پژوهش

 استقرایی و پنهان کیفی، محتوای تحلیلی رویکرد سه ازدر آن  و رود می شمار به( محتوا تحلیل

 عنوان  به را رهبر معظم انقالب سخنان کار، اجرای ماهیت به بنا محقق پژوهش این در. استفاده شد

 اهداف و مسئله به بودن مرتبط اساس بر ایشان سخنان کلیه همچنین. کرد معرفی آماری جامعه

 کلیه باید پژوهش نیاز مورد اطالعات دریافت برای. است شده  انتخاب هدفمند صورت به پژوهش

 این مورد نیاز های داده منظور بدین که شود آوری جمع همگانی ورزش پیرامونایشان  سخنان

 2112 سال تا 1282 سال از ایشان زعامت دوران در( متن تصویری، صوتی،) بیانات ۀازکلی پژوهش،

 با حاصل های داده زمینه، و تحلیل واحدهای انتخاب و نمونه کردن مشخص از پس. آمد دست به

 محوربندی نمودار نهایت در و شدند تحلیل کدگذاری روش با و1 11یوداکمکس  افزار نرم از استفاده

 ترسیم 21122مایند مپر  افزار نرم از استفاده با همگانی، ورزش مورد در رهبری معظم مقام بیانات

 از نفر دو به پژوهش نتایج دادن قرار اختیار در طریق از درونی روایی پژوهش، این در .گردید

 در که این به توجه با همچنین. شد تأیید درونی روایی و سیربر ورزشی علوم حوزه متخصصان

 ؛رود می کار به کدگذاری نتایج در داوران بین رابطه دادن نشان برای پایایی واژه کیفی های پژوهش

 برای لذا .است کیفی های داده تحلیل فرآیند در حیاتی ای مرحله پایایی و اعتبار تعیین رو، ازاین

 کاپای روش. شد استفاده «کوهن کاپای ضریب» روش از پژوهش این در درونی پایایی سنجش

 فرد، دو بین هماهنگی و توافق اندازه سیربر به که است آماری گیری تصمیم ابزار از یکی کوهن

 اند، قرارگرفته گیری اندازه مورد مستقل یا جداگانه صورت  به یك هر که گیری تصمیم منبع یا پدیده

 باشد نزدیك+ 1 به خروجی چهچنان اگر. است+ 1 تا -1 بین عددی ای اندازه کاپا ضریب. پردازد می

                                                           
1. Maxqda10 

2. Mind Mapper 
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 توافق وجود ۀدهند نشان باشد تر نزدیك -1 به چهچنان و مستقیم و متناسب توافق وجود بیانگر

 ذکر به الزم. دهد می نشان را توافق عدم صفر، به نزدیك های اندازه همچنین. است عکس و وارونه

 طرح از پس محقق راستا همین در. اند داده قرار 7/1 را برش نقطه آماری های کتاب در که است

 از پس که داد قرار ورزش علوم اساتید از تن 2 اختیار در را آنها پژوهش، اجرای روش از تسئواال

 .آمد دست به 8/1 کوهن کاپای ضریب محاسبه،

 

 ها یافته
، مجموع کنید می( مشاهده 1که در جدول ) طور هماندر بخش مربوط به آمار توصیفی 

 یك و( مقوله 8) محوری، کد( 32) کدباز،( 228) ظهور به منجر پژوهش های داده وتحلیل تجزیه

 .شد اصلی ۀحیط
 

 ها حیطه و ها مقوله محوری، باز، کدهای فراوانی -0 جدول

ها مقولهفراوانی  فراوانی کدهای محوری فراوانی کدهای باز اصلی ةحیط   

23 2 1 

1 

118 2 1 

22 2 1 

21 7 1 

31 2 1 

31 2 1 

21 1 1 

81 2 1 

228 32 8 1 
 

 

 به توجه با که گردید شناسایی متعددی های نشان مجموع در باز، کدگذاری فرایند همچنین در

در ادامه با توجه به اهداف  و شدند بندی دسته محوری کدهای قالب در مفهومی و موضوعی نزدیکی

قرابت الزم را داشتند در قالب  یکدیگر بامعنایی  لحاظ ازتحقیق، کلیه کدهای محوری که 

( 2) جدول در شده استخراج های مقولهو  محوری کدهای کلیه رو ازاین شدند. بندی دسته هایی مقوله

 .گردد می ارائه
 

 محوری کدهای شده انتزاع مفاهیم از ها مقوله ظهور -4جدول 

 ها مقولهظهور  کدهای محوری
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 یعموم یسالمت جسمان یعنی ،یورزش همگان. 1
 سالمتی

 یورزش همگان ۀیروان در سا شیو آسا ینشاط روح. 2

 ورزشی تخلفات باو برخورد  پیشگیری. 1

 سازمانی و

 مدیریتی

 یدر ورزش همگان یجهاد تیریضرورت مد. 2

 یبر ورزش قهرمان یارجح بودن ورزش همگان. 3

 در کشور یورزش-یفضا و اماکن فرهنگ جادیا. 2

 یجامعه اسالم شرفتیو نشاط، ضرورت پ یسالمت. 1

 ارتقا ورزش کشور یبرا افتهی سازمان یها تیلزوم فعال. 7

 

 
 

 محوری کدهای شده انتزاع مفاهیم از ها مقوله ظهور -4ادامة جدول 

 ها مقولهظهور  کدهای محوری

 یاسالم -یرانیو ا یمحل-یبوم یها و گسترش ورزش ایضرورت اح. 2
سازمانی و 
 مدیریتی

 کشور یورزش یها تیدر مسئول یالله حزب یها یرویاستفاده از ن. 8
 یورزش همگان یساز نهینهاد یراستا دری ورزش نیهمت مضاعف، صبر و توکل مسئول. 2
 یبه جهت ورزش همگان یعیاز منابع طب نهیبرداری به بهره. 1

 اجتماعی
 جامعه یبرای نشاط و طراوت دائم فهیوظ كی ،یورزش همگان. 2
 یورزش همگان قینهاد خانواده از طر تیجامعه و تقو یها یرفع ناهنجار. 3
 یزندگ اتیاز ضرور یکی عنوان  بهتوسط عموم مردم  یورزش همگان رفتنیپذ. 2
 یها به ورزش همگان توجه طلبه. 1

 راهبردی

 در جوانان ینهضت ورزش همگان. 2
 ورزش نمودن بانوان کشور ضرورت. 3
 یماندگار در زندگ یا هیسرما ورزش .2
 یفراغت جوانان با ورزش همگان یساز یغن. 1
 یدر عرصه علوم ورزش ینوآور و یساز یعلم. 7
 اتیارتباط ورزش و معنو. 1

 معنوی
 یعموم ضهیفر كی یورزش همگان. 2
 )ره( به ورزش ینیامام خم دیتق. 1

 والیی
 یو عامل ورزش همگان یرهبر انقالب حام. 2
 یورزش قهرمان یحام یانقالب اسالم. 1

 حکومتی
 در کالم() یمهم انقالب اسالم مسئلهورزش، . 2
 یانقالب اسالم یثروت مل ،یورزش یاستعدادها. 3
 در عمل() یارزشمند بودن ورزش در انقالب اسالم. 2
 ورزشکاران قهرمان یبرا یارزش قائل شدن انقالب اسالم. 1
 یورزش قهرمان یرهبر انقالب حام. 1

 قهرمانی
 یورزش همگان ساز نهیزم یورزش قهرمان. 2
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 یورزش همگان دهنده جیترو یقهرمانان ورزش. 3
 یقهرمانان ورزش فهیوظ یو توسعه ورزش همگان جیترو. 2
 

 سالمتی، اصلی مقوله 8 ،تحقیقاز مجموع کدهای محوری برآمده از ، (2) نتایج جدول بر اساس

در  استخراج گردید. قهرمانی و حکومتی والیی، معنوی، راهبردی، اجتماعی، ،و مدیریتی سازمانی

 ۀحیط یك تحقیق، شده استنباط مفاهیم تمام از کنید می مشاهده( 1) شکل در که طور همان ،ادامه

 آن نمایانگر مهم این. گردید استنباط مقام معظم رهبری در ورزش همگانی گفتمان عنوان با اصلی

 .گیرند می قرار اصلی ۀحیط این ذیل( ها مقوله محوری، باز، کدهای) مفاهیم تمام که است
 تحقیق از خواسته بر اصلی ةحیط ظهور -0شکل 

 

 یکدها هیکل،یرهبر معظم انقالب در ورزش همگان یذهن ۀنقش میمنظور سهولت تفه به نیمچنه

و  میترس 2112مپر  ندیافزار ما با استفاده از نرم قیبر خواسته از تحق یاصل ۀطیها و ح مقوله ،یمحور

 شده است. ( نشان داده2در شکل )

گفتمان مقام 
معظم رهبری  

در ورزش 
 همگانی

حیطه ی  
 اصلی

 مقوله ها
کدهای  
 محوری

 کدهای باز
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 همگانی ورزش مورد در رهبرمعظم انقالب بیانات محوربندی -4 شکل

 

 گیری نتیجهبحث و 
  و  سازمانی )سالمتی، مقوله 8 قالب در توان می را همگانی ورزش پژوهش، های یافته اساس بر

 مقام گفتمان) اصلی حیطه یك و قهرمانی( و حکومتی والیی، معنوی، راهبردی، اجتماعی، ،مدیریتی

 تبیین به نهایت در و مقوالت این رسیرب به زیر در. نمود عنوان( همگانی ورزش در رهبری معظم

 .پرداخت خواهیم  پژوهش از خواستهبر اصلی حیطه

 سالمتیبُعد -0

ی گوناگونی که برای ورزش قائل هستند؛ هسته اصلی ورزش را ها جنبه رغم یعلی مقام معظم رهبر

 دیحتماً در ورزش هست و الزم است و با یی فرهنگۀجنب» تربیت و پیشرفت جسمانی عنوان نموده

  بهو از ورزش همگانی  «1است یجسمان شرفتیو پ تیدر ورزش، ترب یاصل ۀدنبال شود؛ اما آن هست

ورزش  ۀسالمت، مسئل نیتأم ۀبخش از مسئل كی»کنند  سالمت جامعه یاد می ۀکنند نیتأم عنوان

که مسئله سالمت جسمانی عموم مردم؛ یکی  این مطلب است نیمباین موضوع  که «2است یهمگان

بستری کاربردی،  عنوان  به تواند یممقام معظم رهبری است و ورزش همگانی  ۀی عمدها دغدغهاز 

سالمت جامعه از طریق ورزش همگانی،  نیتأم، مسئله رو نیازااین سالمت جسمانی را مهیا سازد. 

ی کالن کشور قرار گیرد. همچنین، نشاط روحی و آسایش ها یزیر برنامهباید اولویت بالمنازع در 

به ورزش و  زیجوانان عز دوارمیام» ندینما یمروان، مسئله دیگری است که معظم له به آن اشاره 

و  «3دهند تیاهم شیازپ شیروان است ب شیپرورش جسم و آسا ۀیماسالم که  یها خصوص ورزش به

اگر ]جوانان[  یعنی» کنند یمسالمت روانی جوانان یاد  ۀکنند نیتأم عنوان  بهاز ورزش همگانی 

و  مارییخواهند داشت و خواهند گذراند و اگر ورزش نکنند، دچار ب یسالم یورزش کنند، زندگ

ورزش همگانی میسر خواهد  ۀدر سای ،، ضرورت داشتن زندگی سالمرو نیازا «2خواهند شد یافسردگ

 که نیا یبرا و بوده اوبین جسم انسان و حاالت روانی  ارتباط و تعامل سخنان ایشان، گرید ۀشد. نکت

اگر جسم  نیباشد؛ بنابرا داشته افتهی پرورشی سالم و الزم است که جسم ،برسد یفرد به آرامش روان

 ی را خواهد داشت.بانشاطشخص زندگی سالم و داشته باشند  یاریو روان تعامل مثبت و هم

                                                           
 (.31/8/1382) اورست ۀفاتحان قل داریدر د اناتیب. 1

 (.1/1/1382) یدر اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتیب. 2

 (.3/7/1381دماوند )  جیو بس  سپاه  ورزشکاران  یهزار نفر  و پنجاه کصدیصعود   به مناسبت  امیپ. 3

 (.13/11/1322و جوانان( ) یروز از دهه فجر )روز انقالب اسالم نیدر جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دوم اناتیب. 2
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 و مدیریتی سازمانیبُعد -4

و تدابیر(   افق، رسالت، ها آرمانمبانی،) یاساس ۀمؤلف 1از  1سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 و فرازمانی بنیادین یها ارزش پیشرفت، ایرانی-اسالمی الگوی یها آرماناست که  شده لیتشک

 طیبه حیات و الهی خالفت به نیل ،ها ارزش این نیتر یی. مبنااست جهت دهنده پیشرفت فرامکانی

را  آن توان میکه  است طیبه حیات دهنده لیتشکی ها ارزش روانی یکی از و جسمی سالمت و است

از  نشاط و راستا، مقام معظم رهبری سالمتی در همین . ابزاری برای رسیدن به حیاط طیبه دانست

که بخواهد خوب  کشوری»کنند  اسالمی عنوان می جامعه پیشرفت ضرورت را طریق ورزش همگانی

 یقیتقالل حقو اس بماند سرافراز ایای که بخواهد در دن جامعه زیاداره شود و به اهداف خود برسد و ن

سالم،  یمردم ازمندین شود روزیپ یاقتصادی و نظام ،یاسیهای نبرد س را به دست آورد و در عرصه

جدی به امر  توجه از رهگذر همه نیاست که ا یریگ میبانشاط و برخوردار از قدرت اراده و تصم

، توجه به ورزش همگانی و توسعه و گسترش آن، یکی از ضروریات رو نیازا« 2شود یورزش حاصل م

 ایرانی پیشرفت است. -الگوی اسالمی اجراشدنالزم برای 

ی بومی محلی؛ ها ورزشبرای  بلندمدتی ها برنامهانقالب، داشتن و اجرا کردن  از نگاه رهبر همچنین

ورزش »ی مختلف دنیا ورهاکشفرهنگ ملی و صادر نمودن این فرهنگ به  داشتن نگهیعنی زنده 

تالش، ابتکار و فکر  ازمندیزنده کردن آن ن و شود یمحسوب م رانیو فرهنگ ا تیجزو مل یبوم

منتقل  زیرا به فراتر از مرزها ن یورزش بوم توان یهای بلندمدت، م کردن است و با اجرای برنامه

استفهام نمود که ایشان بیشتر تمایل به  گونه نیامعظم انقالب  شاید بتوان از سخنان رهبر «3کرد

ی غربی ها فرهنگ بردار فرمانی نوع  بهمدافع و یا  صرفاًکه دارند تا این درورزش فرهنگی اجتهاد

 تقلیدی کارهای از بسیاری بر یقیناً محلی ورزش ۀبرنام این»باشیم این موضوع با سخن ایشان که 

 باید را نکات این. است اسالمی و ایرانی یها سنت از سرشار و است پهلوانی ورزش دارد؛ ترجیح

 ما مانیا با ما، عقاید با ماست، خود به مربوط و ما به متعلق آنچه که باشیم داشته یاد به همیشه

 این باید بدهیم، آن به ایرانی و اسالمی و ایمانی شکل بخواهیم اگر است، وارداتی آنچه است؛ آمیخته

 دینی ۀکریپ آن، ۀکریپ طبیعیطور  به ماست، خود به مربوط آنچه. کنیم تزریق آن در را عناصر

                                                           
معرف سیر کلی تحوالت مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسالمی  . این سند،1

 .قرن آینده است ایرانی در نیم

 (.8/11/1321) انقالب با رهبر یورزش یها ونیفدراس یو رؤسا یبدن تیمسئوالن سازمان ترب دارید .2

 (.8/11/1321.)انقالب رهبر با ورزشی های فدراسیون رؤسای و بدنی تربیت سازمان مسئوالن دیدار در . بیانات3
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ی ها نهیزممسئولین ورزشی کشور  شود یم، پیشنهاد رو نیازا. شود یمی روشن خوب به« 1است یمانیوا

 ی بومی محلی فراهم آورند.ها ورزشاسالمی را از طریق –الزم برای صادر نمودن فرهنگ ایرانی

 در دانش مطرح قوانین وها  فرمول اساس بر که است علمی مدیریت همانواقع  در جهادی مدیریت

 مدیریت که مبنای است این در صرف مدیریت با مدیریت نوع این فرق. است شده یزیر هیپا مدیریت

 به است، اسالمی مدیریت ازبرگرفته  که جهادی مدیریت در. است ارزشی و اسالمی مبنایی جهادی،

 زرگرزاده وشمشیری است )افتخاری، شده ای ویژه توجه انسانی یها ارزش و و انسان فرهنگ علم،

مدیریت در جمهوری اسالمی  ۀ، مقام معظم رهبری مدیریت جهادی را الزمرو نیازا(. 12، 2118

 امسال به مربوط این که کردم هم تأکید و کردم مطرح ... بنده که جهادی تیریمد» کنند یمعنوان 

ی کشور ها سازمانو تمام  «2جهادی تیریمد به داریم احتیاج ما است؛ همیشه به مربوط نیست،

ی عظیم خود ها تیمسئولی متولی ورزش را در توجه به این نوع مدیریت و ها سازمان الخصوص یعل

 یك به باید ما، کشور در جوانان مسئله» کنند یمبیان  گونه نیانسل جوان،  ژهیو بهمردم و  در برابر

 دولت، هم کنند؛ مسئولیت احساس مسئله این قبال در باید همه. شود تبدیل ملی حقیقتاً مسئله

که توسعه و در همین راستا و با توجه به این «3ورزشی یها سازمان هم بسیج، هم روحانیت، هم

تواند انرژی متراکم جوانان را در جهت اهداف صحیح، تصحیح و هدایت  گسترش ورزش همگانی می

، بهره گرفتن مدیران ورزشی کشور از این نوع مدیریت برای رشد و توسعه ورزش رو نیازانماید، 

 .رسد یمهمگانی، ضروری به نظر 

 گروهی، فردی، عامل چهار (73، 2112) گودرزیو  ، خبیری، اسدی دستجردیبنا بر اظهار آصفی

 سازمانی، عوامل مورد در. هستندمؤثر ایران  در همگانی ورزش کردن نهادینه در محیطی و سازمانی

 واحد و تشویق، پاداش سیستم ورزشی، امکانات و ها رساختیز همگانی، ورزش راهبردهای و اهداف

که همه ذیل مدیریت قرار آموزش ) مقررات و و قوانین بودجه، انسانی، منابع توسعه، و تحقیق

مقام معظم رهبری  ،اثرگذارند. در همین راستا در ایران همگانی ورزش کردن نهادینه در (رندیگ یم

ی مذکور، دعوت نمودند ها مؤلفهبارها مسئوالن ورزش کشور را به صبر و توکل در راستای اجرای 

 ...ورزش ... در ...  مهم است اریکشور هم بس ۀدر ادار ،یکاربرد صبر و توکل، عالوه بر اعمال شخص»

صبر و توکل نقش  -گوناگون  یها بخش تیریمد کالن، چه یها تیریچه مد -کشور هم  تیریو مد

امری  ،، صبر و توکل مسئولین ورزش کشور به جهت نهادینه نمودن ورزش همگانیرو نیازا« 2دارد

                                                           
 (.22/2/1321) شمالی خراسان استان بسیجیان دیدار در بیانات .1

 .(28/2/1322) نظام مسئوالن دیدار در . بیانات2

 (.1/2/1322)  تهران بزرگ مصلّای در جوانان با دیدار در . بیانات3

 (.31/2/1322)  نظام مسئوالن دیدار در . بیانات2
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همت مضاعف  ،عالوه بر بردباری انقالب رهبرمعظم زعم به. همچنین رسد یمبه نظر  ضروری

همت مضاعف و کار » ی ورزش همگانی استساز نهینهادورزشی نیز عاملی مهم در راستای  نیمسئول

در  ...رد،یقرار بگ ژهیو موردتوجه دیبا ...سالمت، هم  ۀسالمت. مسئل نیمضاعف در تأم

مسئولین  موردتوجهباید  مؤلفهکه این  «1مختلف یها در دستگاه یگوناگون اجرائ های ریزی برنامه

 اجرایی ورزش کشور باشد.

 دسترس در همچنین و افرادداشتن  نگه سالم جهت در تفریح، و ورزش برای مناسب یها مکان ایجاد

 عنوان  به تواند یم آرام، یها طیمح آوردن وجود به جهینت و در تمام آحاد ملت برای فضاها این بودن

، رو نیازا .(12، 2118کند )نمازی،  ایفای نقش عموم جامعه اجتماعی و روانی سالمت در مهم عاملی

که این  رسد یممردم، امری الزم به نظر  عمومی وضع بهبود برای ورزشی اماکن و فضا سیتأس لزوم

 به مربوط مقداری یك ها نیا البته. معتقدم ورزش به من»انقالب است  رهبر توجه موردموضوع 

 و فهمیده طور نیها ا گزارش از» «2کنند فراهم دانشجویان برای را امکانات که هاست تیریمد

 ها نیا به باید البته. است کم[ ایذهمنطقه ] این در هم فرهنگی و ورزشی امکانات که شد استفاده

 فرقی جامعه روحی نشاط و جسمی سالمت یعنی ورزش اصلی فلسفهلحاظ  از» «3بشود رسیدگی

له در تفسیر سخنان معظم  « 2داد گسترش را بانوان ورزشی امکانات باید و نیست مرد و زن میان

و  عنوان نمود که ایشان ایجاد امکانات و فضاهای ورزشی را برای مناطق محروم گونه نیاتوان  می

و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای بانوان کشور به جهت ورزش  دانند یمدانشجویان ضروری 

 یورزش یربناهایز شیبرافزا دیمعظم له تأک .کنند یمی مهم مطرح ازهایننمودن همگانی را یکی از 

 نینسبت به ا ندینما یم هیقرار داده و توص تیها( را در اولو ورزشگاه زیو تجه مانند ساخت )به

، مسئولین ورزشی کشور باید در ایجاد رو نیرا انجام دهند. ازا یساز لیروند تسه نیمسئول ،موضوع

ورزش  یکل یها استیستفاوتی میان زن و مرد قائل نشوند و در  گونه چیهفضا و اماکن ورزشی 

 یبدن تیآمده که ترب رانیا یاسالم یجمهور یکه در قانون اساس یطور نموده و همان یرکشور بازنگ

برای عموم مردم؛ اعم از زن و مرد به الزم را  یها رساختیز ،همگان فراهم نمود یبرا دیو ورزش را با

 وجود آورند.

ورزش همگانی  ،ایشان اول ی به ورزش قهرمانی دارند اما اولویتا ژهیومعظم انقالب اهتمام رهبر 

 درجه در میدانم؛ دوم درجه در هیجانی، و نمایشی ی،الملل نیب کار یك عنوان  به را ورزش من»است 

                                                           
 (.1/1/1382) یرضو مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در بیانات .1

 (.21/2/1387بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ) .2

 (.2/1/1328. بیانات در دیدار مردم ایذه )3

 (.31/11/1381دیدار جمعی از قهرمانان و مسئوالن ورزش کشور با رهبر انقالب ) . بیانات در2
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 - مرد و زن از - کشورمان جوانان همه برای را این که است جسم سالمت و تقویت برای ورزش اوّل،

ی ورزش کشور در نظر گرفته مش خط عنوان  بهلذا مسئولین امر باید سخنان ایشان را  «1دانممی الزم

 ی کالن خود را بیشتر متوجه ورزش همگانی سازند تا ورزش قهرمانی.ها یزیر برنامهو 

 ورود سبب این، بر عالوه و شده ورزش بیشتر پیشرفت سبب ورزشی،جرائم  و تخلفات پیشگیری از

( که ارزش این 1، 2112،و آهنگرانی کل ریج رزادهیام) شود یم ورزش ۀعرص به حداکثری جوانان

 پرهیزبه شدّت  هم قانونی تخلّفاتِ از»نمود در کالم مقام معظم رهبری دنبال  توان یمموضوع را 

 باال از است؛ تخلّف تخلّف ...کشور داخل به مربوط قانونی تخلّفات چه المللی، بین تخلّفات چه بشود؛

 باید کردند، تخلّف وقتی شانهرکدام...  زبدگان، غیر و زبدگان مسئولین، غیر و مسئولین پایین؛ تا

این سخنان، لزوم برخورد قاطع با متخلفین در  تأمل قابل ۀنکت «2بشود برخورد آن با تخلّف مثل

ی در برخورد با متخلفین ورزشی پوش چشماغماض و  گونه چیه از پی آن نباید که استورزش  ۀعرص

 ی قرار گیرد.ا ژهیو موردتوجهبا مسئولین ورزشی متخلف، باید  برخورد. لیکن ضرورت صورت گیرد

 اقتصادی، یها هدف به دستیابی در سازمان یده سازمان این امر برکسی پوشیده نیست که نقش

در  (.17، 2113الرسول و همکاران،  و برجسته است )ابن مهم اریبس فرهنگی، و اجتماعی سیاسی،

 کنند یمی صحبت ده سازمانهمین راستا، پس از واکاوی کالم رهبر انقالب که پیرامون اهمیت 

 قبل از کهاست  یا افتهی سازمان یها تیدهنده فعال نشان همچنین ورزشی یها دانیم در پیروزی»

 یاه دانیم در افتخارآفرینی دیدگاه این از و گرفته صورت ورزشکاران پرورش و یساز آماده برای

بیان نمود که  گونه نیا توان یم« 3دهد یم نشان را کشور یك مدیریت و یده سازمان قوت ورزشی،

ی به هدف ابی دستورزشی، هماهنگ نمودن افراد و اجزای سازمان برای  هر سازماناولویت اول در 

 من»ی ورزشی باشد ها تیموفقی باید در راستای کسب ده سازمانایشان، این  زعم به ؛ کهاست

 باید باشد؛ آخر یها رده آن جزو ورزشی، یالملل نیب یها دانیم در نباید ایران که است این اعتقادم

ی مناسب ده سازمان، استفاده از رو نیازا« 2باشد جهانی یها ورزش مجموعه در اوّل کشور سه از یکی

قهرمانی بسط و ؛ زیرا هرچه ورزش رسد یمبه جهت رشد و ارتقا ورزش قهرمانی کشور الزم به نظر 

 بنا بر سخنان رهبرهمچنین،  گسترش داده شود از پی آن ورزش همگانی پیشرفت خواهد یافت.

 اهلل تیآاست ) کشور مشکالتحل  راه کارآمد و انقالبی متدین، فعال، معظم انقالب؛ مدیریت

 من» کنند یممطرح  مراتب بهی ورزشی ها تیمسئولکه معظم له این مهم را در  ؛(2112ای،  خامنه

                                                           
 (.12/8/1381)  . بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان1

 (.1/11/1323) –. بیانات دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی 2

 (.2/7/1321آفرین پارالمپیك آتالنتا ) افتخار. ابیانات دردیدار جانبازان و معلوالن 3

 (.13/11/1322. بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر )روز انقالب اسالمی و جوانان( )2
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 هم کم که - راباخدا  و یالله حزب مؤمن، عناصر ورزش، های عرصه سرتاسر در باید که معتقدم

 اثر ما ورزش تیموفق در قطعاً این، زیرا دهیم؛ قرار خودمان عنایات و توجّه مورد و بیاوریم - نیستند

ی ورزشی ها سازماناظهار معظم له، وجود افراد متعهد در  بر بنا« 1ندارم شك گذاشت؛ خواهد

ی در کالم امام خمینی )ره( خوب به توان یمالبته این جمله ایشان را  که رسد یمضروری به نظر 

ج  ،امام فهی)صح« متخصص متعهد یول م،یخواه یکه ما متخصص م میا ما بارها گفته»مشاهده نمود 

ورزشی است که این  ۀرشد و توسع ساز نهیزم، استفاده از نیروهای حزب الهی رو نیازا. (311، ص 11

 موضوع باید در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد.

 اجتماعی بُعد -0

و  استبسیار پراهمیت  از طریق ورزش همگانی جامعه نشاط و شادابی ،از نگاه رهبر معظم انقالب

 برای همگانی ورزش» کنند یمیاد  ،استی که نیاز جامعه ا فهیوظیك  عنوان  به این فعلاز  ایشان

 جامعه برای همگانی و عمومی ورزش ۀیسا در کار، ۀحوصل آمادگی، سالمت، نشاط،. است الزم همه

 شما. است همین - پسران چه و دختران چه - عزیز جوانان شما به من توصیه لذا» «2شود یم تأمین

، در رو نیازا «3باشیدحضورداشته  قدرت همه با و نشاط همه با...  ورزشی...  یها تیصحنه فعال در

ی اجتماعی و ها غمی که سیطره الگوهای غربی بر سبك زندگی ایرانی رخنه کرده و انبوهی از ا زمانه

خانوادگی را با خود به همراه داشته است، استفاده از سبك زندگی اسالمی ایرانی که در آن ورزش 

در عموم مردم  بخش یشادابزار یك  عنوان  به تواند یمی اساسی است، ها مؤلفههمگانی یکی از 

 بسیار مهم جلوه نماید.

گفت که این مهم تا به امروز توسط عموم  توان یم متأسفانهورزش همگانی،  شمار یبفواید  رغم یعل

یك اشکال است که رهبر معظم انقالب عدم پذیرش این موضوع را  نشده  رفتهیپذی خوب بهمردم 

 خیلی این که ؛کنند یم سستی ورزش، در ما یها جوان نمیب یمتأسفانه م» دانند اساسی می

 تنفس مثل است، خوردن غذا مثل است؛ زندگی ضروریات از یکی هم همگانی ورزش» «2خطاست

 ورزش اجتماعی تأثیرات فهرست از دیگر ی جنبه یك هم این. کرد توجه آن به باید است؛ کردن

ی بپذیرند و از شئون زندگ یشأن عنوان  بههمین راستا، عموم مردم باید ورزش همگانی را  در« 1است

رهبر معظم انقالب در همچنین،  ی روزمره خود قرار دهند.ها برنامهیك ضرورت در  عنوان  بهآن را 

                                                           
 (.23/7/1322ورزشکار ) جانبازان از جمعی دیدار در . بیانات1

 (.1/1/1382) یرضو مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در . بیانات2

 (.2/8/1321) آموزان دانش و دانشجویان از جمعی دیدار در . بیانات3

 (.12/11/1327) جوانان و نوجوانان از گروهی با اسالمی رهبرانقالب شنود . گفت2

 (.21/12/1321) پارالمپیك و المپیك آوران مدال دیدار در . بیانات1
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خوانند  یفرام به جهت ورزش همگانی، بیانات خود عموم مردم را در استفاده بهینه از منابع طبیعی

 دارد، وجود کشور نقاط اغلب در که فراوانی ارتفاعات به یا تهران شمال ارتفاعات این به مردم باید»

انقالب  این سخنان رهبرکه  «1کنند استفاده خداداده، کوهستانِ این از پاك، هوای این از و بروند

مفید مردم جامعه از این ی بردار بهرهو لزوم  داشتن منابع طبیعی ارزشمند در کشور ۀدهند نشان

و عدالت  منابع به جهت ورزش نمودن است. لیکن مسئولین امر باید امکانات و تجهیزات الزم

استفاده از منابع  رو نیازای صحیح مردم از این منابع طبیعی فراهم نمایند. بردار بهرهاجتماعی را در 

 مسئولین ورزشی است. ۀبر عهد طبیعی نباید مختص به گروه خاصی باشد که برقراری این عدالت،

 بسترهای جوانان، فراغت اوقات کردن پر و ورزشی - فرهنگی یها برنامه گسترش و هدفمندسازی

(. 12، 2117)صالحی،  برد یم بین از را اجتماعی، تحکیم نهاد خانوادگی و... یها بیآس وجرائم  بروز

روی آوردن » اند دادهی قرار ا ژهیوانقالب در سخنان خود این موضوع را مورد اهتمام  ، رهبررو نیازا

 ۀمثل مسئل کند؛ یرا حل م یو اخالق یاز مشکالت و معضالت اجتماع ارییمردم به ورزش، بس

صورت  اعصاب، چه و چه. اگر ورزش به ،یمشکالت کسب ،یداخل ،یی تنازعات خانوادگ مسئله اد،یاعت

در همین راستا، توجه به ورزش همگانی؛ بسیاری از معضالت  «2باب شود قتاًیکشور حق در یهمگان

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی را در کشور برطرف نموده و موجب تحکیم نهاد خانواده خواهد شد.

 راهبردی بُعد -2

شد،  بیانایران  اسالمی جمهوری رهبر سوی از که 3گام دوم انقالب اسالمی ۀیانیباگر تدبر الزم در 

اسالمی  گام دوم انقالب ۀبیانی یاصل داران دانیشد که جوانان ممشخص خواهد  ،صورت گیرد

در پاسخ به ایشان و ایشان نگاهی راهبردی به جوانان ایران اسالمی دارند. در همین راستا،  ندهست

 کار به باید چیزهایی چه در توانایی این. است توانایی ۀدور جوانی، ۀدوری به این مضمون که سئوال

 به - باشد ورزش که- خود در جسمانی نیروی ایجاد... درعمدتاً  باید من، اعتقاد به»برود؟ فرمودند 

 اجیجوانِ امروز احت»فرمودند خود، خطاب به جوانان  سخنان گریدهمچنین معظم له در « 2رود کار

این سخنان  ریدر تفس« 1دارد اجیاست که جوانِ امروز به آن احت یاتیّخصوص ها نیدارد ... به ورزش؛ ا

ورزش نمودن جوانان؛ نیازمندی به  ۀنگاه رهبر انقالب اسالمی، الزم در که شود یمنمایان  گونه نیا
                                                           

 (.31/8/1382) اورست ی قله فاتحان دیدار در . بیانات1

 (.21/12/1321) پارالمپیك و المپیك آوران مدال دیدار در . بیانات2

 سالگرد چهلمین مناسبت به ای خامنه علی آیت اهلل سید ایران، اسالمی جمهوری رهبر سوی از است که ای . بیانیه3

 تبیین به اسالمی انقالب راه استمرار برای آن در است و گردیده صادر 1322 بهمن 22 تاریخ در اسالمی انقالب پیروزی

 .پردازد می گذشته سال چهل دستاوردهای

 (.11/1/1322) جوانان از جمعی دیدار در . بیانات2

 (.22/8/1322) کشور سراسر بسیج فرمانده هزار پنجاه دیدار در . بیانات1
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ی زندگی را ها فرصت، جوانان ایران اسالمی باید رو نیازا. است آنهایك انقالب درونی از جانب 

و  کرده لیتحصانقالب که بارها بانوان  رهبرمعظمهمچنین،  ورزش کنند. استثنا یبغنیمت شمرده و 

 که است اسالمی نظام افتخارات ترین بزرگ از یکی  نیا واقعاً» اند دادهنخبه را مورد اهتمام خود قرار 

 عملی و فکریلحاظ  از ممتاز و فکر خوش و کرده تحصیل و فرزانه زن همه  این اسالمی نظام ۀسای در

لیکن تذکرات ایشان به مسئله زنان فقط در تحصیل علم خالصه  «1دارند وجود ما ۀجامع در

 زنان گوییممی اگر» کنند یمبانوان کشور را به ورزش نمودن تشویق  مراتب بهو ایشان  شود ینم

 ،خورند یم غذا کهنیا  مثل کنند، ورزش. نه کنند؟ شرکت مسابقات در باید حتماً یعنی کنند، ورزش

 از یکی باید ورزش. خوانند یم درس کهنیا مثل ؛دهند یم انجام راشان  روزانه کارهای کهنیا مثل

له در مورد محیطی که بانوان در آن به ورزش   همچنین معظم «2باشد شان یزندگ حتمی یها برنامه

 قاًیدق آن در اسالمی حدود که باشد ای گونه به باید بانوان ورزش محیط» ندیفرما یم پردازند یم

 و ها یگذار استیس تابع شود انجام باید کشور در آنچه و نیست یا قهیسل اسالمی حدود. شود رعایت

که باید امکانات و تجهیزات ، مسئولین ورزش کشور عالوه بر اینرو نیازا «3است رهبری فقهی نظر

یك محیط تربیت اسالمی بایستی این محیط را به  ،الزم را برای ورزش نمودن بانوان فراهم کنند

 تبدیل کنند.

 این از» ندیفرما یمی درست از اوقات فراغت بردار بهرهرهبر معظم انقالب خطاب به جوانان در 

 «2 ]کنید[ استفاده ورزش و... بدنی کارهای در شرکت برای... فرصت این از و تابستان فراغت

ی فراغتی خود قرار ها یزیر برنامه، ضروری است که جوانان انقالب اسالمی، ورزش را در رو نیازا

 عنوان  به، ورزش همگانی را پردازند یمی فراغتی جوانان ها یزیر برنامهدهند و مسئولینی که به 

 .رندینظرگاولویتی اساسی در 

 ندیفرما یمو  کنند یمعنوان  مهم بسیارانقالب اسالمی، نوآوری در عرصه علوم ورزشی را   رهبر

در  کننده رهیو خ بزرگ های تیبه موفق یابیدست یینظران جوان ما توانا متخصصان و صاحب یوقت»

 ۀو ارائ یعلم قاتیتحق ییتوانا زیورزش ن ۀرادارند، قطعاً در عرص یعلم ی دهیچیهای پ حوزه

نوآوری، ورزش است. نوآوری کنند، کارهای  یها دانیم از یکی« »1نو را خواهند داشت یها هینظر

ی را برای دو مش خطی نوع بهاین بیانات  «7ورزش هم در خود ،یبکنند؛ هم در مسائل ورزش دیجد
                                                           

 (.31/11/1323) کشور برگزیده بانوان از جمعی دیدار در . بیانات1

 (.13/11/1322( )جوانان و اسالمی انقالب روز) فجر دهه از روز دومین در جوانان با پاسخ و پرسش جلسه در . بیانات2

 (.8/11/1321) انقالب رهبر با ورزشی های فدراسیون رؤسای و بدنی تربیت سازمان مسئوالن دیدار .3

 (.12/2/1387)  آموزان دانش اسالمی های انجمن اعضای دیدار در . بیانات2

 (.21/12/1321) پارالمپیك و المپیك آوران مدال دیدار در . بیانات1

 (.13/11/1322( )جوانان و اسالمی انقالب روز) فجر دهه از روز دومین در جوانان با پاسخ و پرسش جلسه در . بیانات7
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 ۀباید جهت تحقیقات دانشگاهی ما در عرص، رو ازاین. کند یمگروه علمی و مدیریتی کشور نمایان 

علوم ورزشی  ی به مرجعیت علمی در عرصهنوع بهیی علمی باشد و یا خودکفاعلوم ورزشی به سمت 

 .دست پیدا کنیم

محسوب  در روحانیون غیو تبل لیتحص یبرا یدو عامل اساسروحی و سالمت جسمی نشاط 

و  داشتن سالمت جسمبدون که این افراد است  یهیبد ،رو ازاین(. 1228، ای خامنه اهلل آیت) شوند یم

در همین راستا، یکی دیگر از بیانات  .را داشته باشد غیامر تبلدر را الزم  اثربخشی دنتوان ینم ؛نشاط

 موردتوجهاستفاده از نشاط و شادابی ورزش است که باید  ،رهبری انقالب خطاب به طالب جوان

 نشاط از بتوانند آنان بیترت نیا به تا کرد ورزش به وادار باید را ها طلبه» ردیگی علمیه قرار ها حوزه

طوری  ،در برخورد با ورزش ها طلبهباید  ،رو نیازا «1کنند استفاده ورزشی یها طیمح در خود جوانی

و  اند یاخالقفضایل  کنندگان غیتبل آنهازیرا که  بدانند یشئون طلبگهمسو با  رفتار کنند که آن را

 باید خود عامل به این فضایل باشند. جهت نیازا

 والیی بُعد -2

و این در حالی  خوانند یفرامعموم جامعه را به ورزش  بارها هیفق یول عنوان  بهمعظم انقالب  رهبر

. کنند نگاه من بهها  جوان که است این من ۀیتوص» دهستنعامل به این مهم  ایشان است که خود

 و استحکام با که ندیآ یم کسانی همتر  مسن من از حتّی نمیب یم گاهی و میآ یم کوه به وقتی من

رهبر شاید این نگاه  «2برم یم لذّت واقعاً ،کنند یم طی را راه این محکم و قرص و جسمانی استقرار

ورزش  ۀدربارخود ایشان  که چناندانست ایشان از امام خمینی)ره(  پیرویرا بتوان  معظم انقالب

 ... بودند ورزشکار بزرگوار، امام یعنی ما زمان آدم ترین متدین» فرمایند مینمودن امام خمینی )ره( 

، سخنان مذکور تأمل قابل ۀنکت« 3بروند راه بود الزم دقیقه، بیست هم بار هر بار، سه روزانه ایشان

آحاد ملت ورزش همگانی است که این موضوع باید مورد اهتمام همه  ۀبه مسال هیفق یولنگاه جایگاه 

 کشور قرار گیرد. و مسئولین

 معنوی بُعد -2

 برای ورزشاعتقاددارم  من» کنند یمتبیین  گونه نیارهبر معظم انقالب ورزش را از دیدگاه معنوی 

 رد هم را یا هحرف ورزش. نیست یا هحرف ورزش منظورم البته. است عمومی فریضه یك همه

                                                           
 (.2/12/1322انقالب ) رهبر با قم علمیه حوزه مدیریت عالی شورای اعضای . دیدار1

 (.2/7/1321) کوهپیمایی هنگام سیما و صدا خبرنگار با انقالب رهبر مصاحبه .2

 (.8/11/1321) کشور ورزشی فدراسیونهای رؤسای و بدنی تربیت سازمان معاونین و رئیس دیدار در . بیانات3
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در فریضه  تأمل قابل ۀنکت «1بروند یا حرفه ورزش سراغ جوانان همه که کنم ینم توصیه اما ،کنم ینم

ایشان  زعم بهدر انجام فریضه است که  ریتأخانقالب، عدم  خواندن ورزش همگانی در نگاه رهبرمعظم

 کنند یمعنوان  معروف امربهباید فریضه را در زمان خود انجام داد. رهبری انقالب امر به ورزش را، 

 اعمال جزو همه زندگی، در پسندیده عادات و آداب رعایت و معقول و صحیح ورزش... جوان برای»

 بخواهید او از و بگویید او به بکنید امر خوب کارهای این از یکی به شما که را هرکسی... است خوب

جزو اعمال واجب برای یك انسان مسلمان است،  معروف امربه که ییو ازآنجا« 2استمعروف   امربه

باید افراد یکدیگر را به انجام ورزش توصیه نموده و ورزش را در زندگی خود قرار دهند. همچنین، 

 را ورزش محیط باید»ی دارند ا ژهیوارتباط ورزش و معنویات عنایت  ضرورت بهقالب رهبری معظم ان

استنباط  گونه نیااز سخنان معظم له « 3است کشوری گونه نیا ما کشور... کنید معنوی محیط

، ارتباط داشتن این ها صفتکه محیط ورزش بسیار پاك و مقدس است و ضرورت حفظ این  شود یم

 موفقیت اصلی عامل سه را ورزش و نفس تهذیب همچنین ایشان تحصیل،محیط با معنویات است. 

 ،باخدا و ارتباط« 2ورزش تهذیب، تحصیل،: میگویمها  جوان به من» شمرند برمی جوانان پیشرفت و

 ای ذخیرهرا  جوانی دوران در جسمی تمرین و ورزش و دینی اعتقادات و بینش تعمیق توجه، با نمازِ

 .دانند می واقعی حیات و مرگ از پس دوران برای ابدی ای توشه و زندگی دوران ۀهم برای

 حکومتی بُعد -7

 کرد. دایقانون پ نیدر ا یا ژهیو گاهیورزش جا ی،قانون اساس نیو تدو یانقالب اسالم یروزیپس از پ

دولت موظف » ران،یا یاسالم یجمهور یاصل سوم قانون اساس از بر اساس بند سومتا جایی که 

همه در تمام سطوح، همه امکانات خود را به  یبرا گانیرا یبدن تیوپرورش و ترب آموزش یاست برا

ورزش  مهم بودنالبته است.  اسالمی که این موضوع بیانگر مهم بودن ورزش در جمهوری« کاربرد

پس از پیروزی انقالب  های سالنشده و در طول ختم ی ایران ی جمهوری اسالمتنها به قانون اساس

 خوبی به ؛فقیه ولی عنوان  بهانقالب رهبری معظم  اساسی، در بیانات ۀمؤلفمهم بودن این  ،اسالمی

: اوالً کنم عرض است، کشورمهم  مسئله یك که کشور ورزش درباره هم جمله یك» نمایان است

 ضرورت یك را ورزش خودشان، سالمتی برای باید همه. بگیرند جدّی را ورزش باید مردم، آحاد همه

                                                           
کشور  سراسر تربیتی امور مسئوالن و  آموزان دانش اسالمی های انجمن های  اتحادیه اعضای دیدار در . بیانات1

(28/12/1322). 

 (.21/2/1322)  های نماز جمعه تهران . بیانات در خطبه2

 (.11/7/1327ی مانور فرهنگی ـ ورزشی جانبازان و معلوالن )  بیانات در مراسم افتتاحیه .3

 (.12/2/1372)  آموزان های اسالمی دانش . بیانات در دیدار اعضای انجمن2
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ی به ورزشکاران قهرمان ا ژهیوانقالب اسالمی توجه حکومت  همچنین، «1آورندحساب  به الزم کار و

که در  یکسان ۀهم»مقام معظم رهبری دنبال نمود  در کالمی درست به توان یمدارد که این توجه را 

در همین « 2زندیکشور، عز نیبرای ملت و مسؤول آورند، یوجود م افتخاری را به ،یورزش یها دانیم

مان صادر رورزشکاران کشو یورزش یها تیبعد از موفق یکه مقام معظم رهبر ییها امیپراستا، 

رزشی در برای انقالب اسالمی و جایگاه واالی قهرمانان و ها تیموفق نیا تیدهنده اهم نشان کنند یم

انقالب جایگاه ورزشکاران جمهوری اسالمی را بسیار ارزشمند  . همچنین رهبرمعظمانقالب است

افتخار خود دانسته و توجه به آنان را جزو اهداف و وظایف اصلی خود  ۀورزشکاران را مای و دانند یم

 ۀی برای ورزش قائل بوده و عزم و ارادا ژهیوجمهوری اسالمی ارزش  ایشان نگاه بهو  کنند میعنوان 

 .«2است ورزش پیشرفت و گسترش ایران، اسالمی جمهوری اراده»آن پیشرفت ورزش است 

 بُعد قهرمانی -1

 ازبر خواسته  که ورزشکاران تا شد موجب ورزش از انقالب بزرگان معنوی و مادی یها تیحما

 به ورزشی میادین طریق از را انقالب یها آرمان و ها امیپ از بسیاری بودند جامعه مختلف قشرهای

ی الزم را ها تیحمادر این میان یکی از کسانی که همیشه از ورزش قهرمانی  .کنند ابالغ جهانیان

و نخبه پروری در باب ورزش  یمن طرفدار ورزش قهرمان» استمقام معظم رهبری  دده یمانجام 

 برخی اسالمی بانقال پیروزی از پس که یدرحالو این « 3هستم یمند به قهرمانان مل و عالقه یقهرمان

انقالب اسالمی همیشه حامی ورزش قهرمانی بودند  رهبر اما نداشتند ورزش به نسبت مساعدی نظر

 همیشه داشتند، اما و اگر(وقُلت ) قُلت ها نسبت به ورزش قهرمانی اِن من البتّه از سابق که بعضی»

 ورزش»کنند  ورزش همگانی یاد می ساز زمینه عنوان  بهو از آن « 2یمانقهر ورزش از کردم دفاع

مقام معظم رهبری به تواتر در سخنان ایشان به  ۀ، این جمل«است همگانی ورزش ساز نهیزم قهرمانی

، رو نیازاایشان دارد.  فکری ۀمنظومکه نشان از اهمیت باالی ورزش قهرمانی در  خورد یمچشم 

است که بسیار واضح و مبرهن  شده بیانبخشی از سخنان ایشان در رابطه با ورزش قهرمانی در زیر 

 مسئله نیورزش در کل کشور است که من بارها روی ا ۀتوسع ،یورزش قهرمان گریسود د كی»است 

 » «1جانبازان و معلوالن، چه بخصوص در ورزش جانبازان و معلوالن ریام؛ چه در ورزش غ کرده هیتک

اصالً  یورزش همگان نینباشد، ا یزش قهرمانهم الزم است. اگر ور یمن اعتقاددارم که ورزش قهرمان

                                                           
 (.11/7/1327ورزشی جانبازان و معلوالن کشور ) _افتتاحیه مانور فرهنگی . بیانات در مراسم برگزاری مراسم1

 (.22/2/1322. بیانات در دیدار ورزشکاران جانباز )2

 (.1/7/1382بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی ) .3

 (.1/11/1323. بیانات دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی )2

 (.2/1383//12در دیدار جمعی از ورزشکاران )  بیانات .1
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حرکت  ادییها افراد ز تا در دامنه میقلّه داشته باش كی یستیبا شهیهم.. نخواهد کرد. دایتحقّق پ

ی خوب بهانقالب  از این سخنان رهبر« 1واجب و الزم است لیدل نیبه ا یکنند؛ لذا ورزش قهرمان

 توانند یمقهرمانان ورزشی در همین راستا،  درك نمود توان یمجایگاه و ارزش ورزش قهرمانی را 

 و آنان را به سمت سبك زندگی فعال رهنمون کنند کشور باشندرفتار و اخالق مردم  ۀدهندجریان 

اگر »باشند و در معرض دید عموم مردم  قرارگرفتهبایستی همیشه مورد اهتمام ویژه  ،رو ازاین

تا از کنار آن  «2دیقهرمان را جلوِ چشم مردم نگهدار یا عدّه یستیشود، با یورزش، همگان دیبخواه

 مردم جامعه تشویق و تهییج به انجام ورزش شوند.

 رهبری معظم مقام در قالب گفتمان توان میبنا بر مطالب فوق، کلیه مفاهیم انتزاع شده از تحقیق را 

و لزوم اجرایی شدن اوامر  فقیه والیتبا توجه به جایگاه  ،رو ازاینهمگانی مطرح نمود.  ورزش در

 كی صورت  بهایشان در ورزش همگانی  ۀاندیشکه  شود میایشان در حکومت اسالمی، پیشنهاد 

 کشور بسط داده شود. یورزش ۀ، در جامعو عمومی شده پذیرفتهگفتمان 
 

 قدرانی و تشکر
 توأم عمر طول کردند، یاری تحقیق این انجام در را ماکه  کسانی تمام برای احدیت حضرت درگاه از

 .داریم مسئلت کرامت و عزت با
 

 نابعم
1. Afsari, H., (2018). Determining Strategic Position of Khorasan Razavi Public 

Sports Development Based on SWOT Model. Master thesis. Imam Reza 

International University, Mashhad, Iran. (Persian). 

2. Amirzadeh Jirkal, M., Ahngarani, J. (2017). Prevention of sports violations and 

crimes in the city of Torbat-e Jam. National Conference on Crime Prevention in the 

Field of Criminal Law Studies, Social Sciences and Law Enforcement, Karaj. Iran. 

(Persian). 

3. Asefi, A., Khabiri, M., Asadi dastjerdi, H., Goudarzi, M. (2014). Investigating 

Organizational Factors Influencing the Institution of Public Sports in Iran. Journal 

of Sport Management ans Motor Behavior, 10 (20): 63-76. (Persian). 

4. Casey, M., Fowlie, J., Charity, M., Harvey, J., & Eime, R. (2019). The implications 

of female sport policy developments for the community-level sport sector: a 

perspective from Victoria, Australia. International Journal of Sport Policy and 

Politics, 1-22. 

                                                           
 (.13/11/1322. بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر )روز انقالب اسالمی و جوانان( )1

 (.1/2/1322) قرآن مسابقات ی دوره پانزدهمین ی اختتامیه مراسم دیدار در بیانات. 2

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7d22ab81fe2124f7277c29e6e7353528
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7d22ab81fe2124f7277c29e6e7353528
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7d22ab81fe2124f7277c29e6e7353528
https://civilica.com/doc/852776/
https://civilica.com/doc/852776/
https://civilica.com/doc/852776/
https://civilica.com/doc/852776/
http://msb.journals.umz.ac.ir/article_864.html
http://msb.journals.umz.ac.ir/article_864.html
http://msb.journals.umz.ac.ir/article_864.html
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2019.1618892
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2019.1618892
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2019.1618892
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2019.1618892


 0211پاییز ، 42، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                        491

5.  Eftekhari, A., Zargarzadeh, M., Shamshiri, M. (2018). Jihad Administration 

Components in the statements of Imam Khamenei (May Extend his Shadow)., 

military managemant quarterly, 18(70), ): 53-87. (Persian).ghorbani sani, M., 

(2017). The role of promotional marketing strategies in the return of citizens to 

recreational sports, . Master thesis. Imam Reza International University, Mashhad, 

Iran. (Persian). 

6. Hefzollsan, M., Yadollahzadeh, R. (2018). Determination of Factors Influencing the 

Behavioral Level of Sport for all Development. Sport Management Studies, 9(46): 

51-68. (Persian). 

7. Howe, P. D. (2019). Paralympic Sport and Social Justice: Towards a Happy 

Marriage or Difficult Separation? In The Palgrave Handbook of Disability and 

Citizenship in the Global South (pp. 197-209). Palgrave Macmillan, Cham. 
8. Ibn Rasool, S., Ashtiani, M,. Shabani Sichani, M. (2013). Analysis of Strategies for 

Organizing and Organizational Development of Military Forces in Sacred Defense 

(Case Study of the Islamic Revolutionary Guard Corps). Quarterly Journal of 

Defense Strategy, 11(43), ): 1-25. (Persian). 

9. Javadi Pour, M., Rahbari, S., (2017). Identification of the Components Effective on 

Policy-Making in Sport for All in Iran. Science and Technology Policy letters, 7 (3): 

75-84. (Persian). 

10. Kahan, D. McKenzie, T. L. & Khatri, A. (2019). US charter schools neglect 

promoting physical activity: Content analysis of nationally representative 

elementary charter school websites. Preventive medicine reports, 14, 100815. 

11. Namazi, A., Hosseini, SA. (2018). Spatial Analysis of Sporting Places and 

Evaluation of Access to these Centers Based on their Spatial Distribution Pattern at 

Communication Networks Level (Case Study: Isfahan City). Journal of New 

Attitudes in Human Geography (Human Geography), 10 (3): 397- 412. (Persian). 

12. Pourabdi, J., Azimkhani, A., Nategh, E. (2018). rational explanation The 

Psychological of Islamic Lifestyle. International Conference Razavi conversation 

and debate, Ardebil. Iran. (Persian). 

13. Rezaei Jafari, M. (2016). Islamic Revolution Discourse and Requirements to Spread 

its Values in the Age of Globalization within the Framework of Laclau & Mouffe 

Discourse Theory. Strategic Studies of public policy, 6(20): 85-110. (Persian). 

14. Rouh allahei, F., (2015). Components of Ayatollah Ali Khamenei's Political 

Thought, Master thesis. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Persian). 

15. Safari, M., Ghareh, M. (2016). Identification and Classification of Effective 

Environmental Factors in Popularity of Recreational Sports in Iran. Journal of Sport 

Management, 8(1): 51-68. (Persian). 

16. Shabani, A. (2009). Studying the general sports policies and strategies of the 

comprehensive system of sport development of the country.Master thesis. Allameh 

Tabataba'i University, Tehran, Iran. (Persian). 

17. Shirouei, A., Kashkar, S., Esmaili, R., Asadi, H. (2018). Study the sociological 

institutionalisation of pablic sport in the country and provide favourable model 

(with the approach of Grounded Theory). Sport Management and Development, 

6(3): 31-47. 10. (Persian). 

http://jmm.iranjournals.ir/article_33761.html?lang=fa
http://jmm.iranjournals.ir/article_33761.html?lang=fa
http://jmm.iranjournals.ir/article_33761.html?lang=fa
http://jmm.iranjournals.ir/article_33761.html?lang=fa
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/975a7bc920b42c9e461ba6467e4b3d33
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/975a7bc920b42c9e461ba6467e4b3d33
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/975a7bc920b42c9e461ba6467e4b3d33
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_1267.html
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_1267.html
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_1267.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74675-3_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74675-3_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-74675-3_14
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=207487
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=207487
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=207487
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=207487
http://stpl.ristip.sharif.ir/article_20454.html
http://stpl.ristip.sharif.ir/article_20454.html
http://stpl.ristip.sharif.ir/article_20454.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518301566
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518301566
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518301566
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_543918.html
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_543918.html
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_543918.html
http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_543918.html
https://basijnews.ir/fa/news/9086114/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://basijnews.ir/fa/news/9086114/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://basijnews.ir/fa/news/9086114/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://sspp.iranjournals.ir/article_23297.html
http://sspp.iranjournals.ir/article_23297.html
http://sspp.iranjournals.ir/article_23297.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/de08797cdfd732b465d9c54ffce3f199
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/de08797cdfd732b465d9c54ffce3f199
https://jsm.ut.ac.ir/article_58230.html
https://jsm.ut.ac.ir/article_58230.html
https://jsm.ut.ac.ir/article_58230.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/912ff92cc0d5142e70c4f76cfc3673fc
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/912ff92cc0d5142e70c4f76cfc3673fc
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/912ff92cc0d5142e70c4f76cfc3673fc
https://jsmd.guilan.ac.ir/article_2843.html
https://jsmd.guilan.ac.ir/article_2843.html
https://jsmd.guilan.ac.ir/article_2843.html
https://jsmd.guilan.ac.ir/article_2843.html


 499                                                           رهبر معظم... شهیدر اند یورزش همگان گاهیجا نیی: تبیپورعبد

18. Stylianou, M., Hogan, A., & Enright, E. (2019). Youth sport policy: the enactment 

and possibilities of ‘soft policy ‘in schools. Sport, Education and Society, 24(2): 

182-194. 

19. Torkashvand, A., Qayyumzādeh, M., heidari, A. (2018). The Role of Expediency in 

Realizing the Abolute Guardianship (authority) of the Muslim Jurist. Islamic 

Government, 23(3): 95-118. (Persian). 

20. Vafaei moghaddam, A., Farzan, F. Razavi, Sm., Afshari, M. (2018). Serveing the 

Development Causes of Sport for All Based on Grounded Theory. Sport 

Management Studies, 10 (52): 43-72. (Persian). 

21. Wicker, P. Breuer, C. & Pawlowski, T. (2009). Promoting sport for all too age-

specific target groups: the impact of sport infrastructure. European sport 

management quarterly, 9(2): 103-118. 

22. Willem, A., Girginov, V., & Toohey, K. (2019). Governing bodies of sport as 

knowledge brokers in Sport-for-All communities of practice. Sport Management 

Review, 22(5), 584-599.   

 
 

 دهی ارجاع
  

 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Pourabdi, J; Saatchian, V; Kashtidar, M. (2021). Explaining the status of 

sport for all in the thought of the Supreme Leader of the revolution with the 

approach of content analysis. Research on Educational Sport, 9 (24):  

273-300. (Persian). DOI: 10.22089/RES.2020.8208.1779 

ورزش  گاهیجا نییتب (.1211. )دار، محمد چیان، وحید؛ کشتی پورعبدی، جاوید؛ ساعت

 ورزش در پژوهش .محتوا لیتحل کردیرهبر معظم انقالب با رو شهیدر اند یهمگان

 RES.2020.8208.1779/10.22089: شناسۀ دیجیتال .223-311 :(22) 2 ،یتیترب

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13573322.2017.1339685
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13573322.2017.1339685
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13573322.2017.1339685
http://mag.rcipt.ir/article_85712.html
http://mag.rcipt.ir/article_85712.html
http://mag.rcipt.ir/article_85712.html
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_1391.html
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_1391.html
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_1391.html
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16184740802571377
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16184740802571377
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16184740802571377
https://www.easm.net/download/2017/EASM2017_BookofAbstracts-105-106.pdf
https://www.easm.net/download/2017/EASM2017_BookofAbstracts-105-106.pdf
https://www.easm.net/download/2017/EASM2017_BookofAbstracts-105-106.pdf

