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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.
Keywords: Public Sports, Supreme Revolutionary Leader, Islamic Revolution
discourse, Content analysis
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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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پژوهش در ورزش تربیتی
مقالة پژوهشی

تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقالب با رویکرد تحلیل
محتوا
جاوید پورعبدی ،1وحید ساعتچیان ،2محمدکشتیدار

3

 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ،مشهد ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .3استاد مدیریت ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت0091/19/09 :

تاریخ پذیرش0099/10/00 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقالب (دامظله) و ارائه این
روشنگری به جامعه مدیریتی کشور بهمنظور بهکارگیری ،ترویج و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در
جامعه اسالمی بود .روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا است.
همچنین ،بنا به ماهیت پژوهش ،سخنان رهبر انقالب به عنوان جامعه آماری معرفی شد .در این تحقیق کلیه
سخنان بر اساس مرتبط بودن به مسئله و اهداف پژوهش بهصورت هدفمند انتخابشده است .دادههای مورد
نیاز پژوهش ،از مجموعه بیانات ایشان نمایه در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر رهبری به دست آمد.
دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار مکس کیودا  01و با روش کدگذاری تحلیل شدند و در نهایت نمودار
حاصل با استفاده از نرمافزار مایند مپر  4104ترسیم گردید .جهت همسو بودن یافتهها و نتایج با اهداف
پژوهش ،از روایی درونی استفاده شد .این روایی توسط  4نفر از اساتید علوم ورزشی تأیید و برای تعیین
پایایی یا تأیید روش تجزیه تحلیل ،از ضریب کاپای کوهن استفاده شد که این ضریب  1/1به دست آمد.
نتایج نشان داد دادههای حاصل از تجزیه تحلیل بیانات مقام معظم رهبری را میتوان در  217کدباز02 ،
کدمحوری و  1مقوله اصلی (سالمتی ،سازمانی و مدیریتی ،اجتماعی ،راهبردی ،معنوی ،والیی ،حکومتی و
قهرمانی) عنوان نمود .ازاینرو ،با توجه به جایگاه والیتفقیه به عنوان نظریهپرداز انقالب اسالمی ،جا دارد
که از نتایج مستخرج از پژوهش حاضر ،برای تدوین راهبردها و چشم انداز های ورزش همگانی کشور
استفاده گردد.
واژگان کلیدی :ورزش همگانی ،اندیشه رهبرمعظم انقالب ،گفتمان انقالب اسالمی ،تحلیل محتوا
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مقدمه
در عصر حاضر ،ورزش به عنوان ابزاری چندوجهی توانسته با تأثیرگذاری متعدد نقش و جایگاه خود
را درگذران اوقات فراغت سالم و لذتبخش برای افراد جامعه شکوفا سازد؛ و از سویی دیگر،
تأثیرگذاری آن بر سیاست کالن جامعه ،سالمتی و تندرستی افراد ،روابط اجتماعی ،آموزشوپرورش،
پیشگیری از بسیاری از مفاسد اجتماعی و کجرویهای اخالقی ،رشد و نمو کودکان و نوجوانان و
سالمتی فعلی و آینده آنها ،بر همگان نمایان است (کاهان،کنزی و خاطری .)2112،12 ،1ازاینرو،
میتوان گفت که ورزش پدیدهای همگانی است و با بسط و توسعه آن ،جامعه و قشرهای گوناگون از
فواید آن بهرهمند خواهند شد و بهطور شایسته ،فراهم آوردن زمینههای الزم برای پیشرفت
همهجانبه آن رسالتی ملی به شمار میرود (قربانی ثانی .)38 ،2112 ،اثرات گسترش ورزش در میان
ملتها بهاندازهای از اهمیت برخورداراست که در حال حاضر از ورزش و تفریحات سالم به عنوان
عامل اثرگذار در رشد اقتصادی-ملی یاد میشود .در این میان ،ورزش همگانی به سبب اثرات
مطلوب و سازگاری که در اقناع نیازهای جسمانی و روانی افراد ،علیالخصوص نسل جوان دارد ،حائز
اهمیت است (وفایی مقدم )2 ،2112 ،و از آن به عنوان یك فرصت فردى و گروهی برای اقشار
جامعه ،نامبرده میشود (جوادی پور و رهبری .)27 ،2113،ورزش همگانی یا ورزش برای همه،
بخش عمدهای از ورزش کشور ایران است که با سالمتی و نشاط جامعه ارتباطی نزدیك دارد و
بسیاری از کارکردهای اساسی ورزش در آن خالصه میشود (حفظ اللسان و یداله زاده.)11 ،2112 ،
به زعم اکثر خبرگان ورزشی ،ورزش برای همه یك مفهوم نوپدید است ،اما باید دانست که ورزش
همگانی بهمانند نهادی مهم با فرآیندهایی چون سالمتی ،آمادگی جسمانی ،روحی و روانی افراد در
ارتباط است و از طرفی یك فعالیت دانش محور است که تالش برای حل مشکل پیچیده اجتماعی و
تشویق افراد غیر فعال به فعالیت بدنی را دنبال می کند (ویلیم ،گریگینو و توحی.)2، 2112 ،2
امروزه ،مشارکت آحاد جامعه به سوی ورزش همگانی به پنج حوزۀ درون فردی (جنسیت ،سن،
شایستگی ،لذت ،اولویت های اوقات فراغت) ،بین فردی (حمایت اجتماعی از خانواده و دوستان)،
سازمانی (مدارس و سازمانها) ،اجتماع (امکانات بازی) و سیاست (ورزش و سیاست) برمیگردد که
از بین مؤلفه های مذکور ،بُعد سیاسی آن برای دولت ها ارجح تر است (کیسی ،فاولی ،چریتی،
هاروی و ایمی  .)2112 ،3به همین سبب ،پرداختن به آن و اعمال سیاستهای صحیح برای ورزش
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همگانی و رسیدن به اهداف آن ،اگر مهمتر از پرداختن به ورزش قهرمانی نباشد ،کمتر از آن نیست.
چهبسا فرایند سیاستگذاری در ورزش همگانی و رساندن آن به جایگاه مطلوب و جذب جامعۀ
هدف که همان خانوادهها و جوانان و نوجوانان هستند ،به علت گستردگی آن بسیار پیچیده باشد و
به توجه و هماهنگی بیشتر میان حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و همچنین همکاری
متقابل این نهادها در فرهنگسازی ،آگاهسازی ،اطالعرسانی ،ایجاد امکانات کمهزینه و سهلالوصول
برای اقشار مختلف اجتماع ،نیازمند باشد (جوادی پور .)27 ،2112 ،بر همین اساس ،در سالهای
اخیر درکشورهای مختلف عالقۀ وافری در سطح ملی برای طراحی و اجرای سیاستها ،راهبردها و
برنامههایی جهت ارتقاء فعالیت بدنی و توسعۀ ورزش همگانی به چشم میخورد و سیاست هایی که
مشارکت در ورزش را هدف قراردهند در سطح بین المللی ،گسترش روزافزونی یافته است
(استیلیانو ،هوگان و انرایت .)2112 ،1همچنین ،حق مشارکت در ورزش همگانی و فعالیتهای
فراغتی و تفریحی به سیاستی مهم تبدیل؛ و اجرای چنین سیاستی درسالهای کنونی ،سخت مورد
توجه بوده است (صفاری وقره .)12 ،2112 ،آنچه مطرح و مهم است این است که هر تفکر و عمل
سیاسی بر پایۀ یك الگوی نظری خاص استقرار یافته است و تا زمانی که آن الگو تفهیم نشود،
نمیتوان معنای درست یك اندیشه سیاسی را دریافت نمود (روح الهی.)3 ،2111 ،
ساختار ورزش کشور بهگونهای است که مدیریت کالن ورزشی به سمت ورزش قهرمانی میل دارد و
بخش عمده فعالیتهای مدیریتی ورزش به توان ،وقت و اعتبارات ورزش قهرمانی سوق پیداکرده
است .همچنین گرایش وافر مدیریتی به ورزش قهرمانی و بیتوجهی به ورزش همگانی در راستای
سالمت مردم جامعه ،یکی از مشکالت اساسی و ساختاری ورزشی کشور است (شیرویی ،کشگر،
اسماعیلی و اسدی.)32 ،2112 ،
شایان ذکر است که بهزعم اکثر خبرگان و متخصصان ورزشی ،اساس سیاستگذاری ورزش جامعه را
ورزش همگانی باید تشکیل دهد زیرا بدون ترویج و القای فرهنگ سالم و درست اوقات فراغت که
عمدتاً از طریق ورزش همگانی گسترش مییابد ،مشارکت فعال و منفعل آحاد جامعه به سمت
ورزش قهرمانی و حرفهای صورت نمیگیرد .ازاینرو ،از دولتها انتظار میرود تا اهدافی مانند ارتقای
بخش سالمت ملی و افزایش فعالیت جسمانی را بین افراد شناسایی کنند و ارزیابی برنامههای
ورزشی برای افراد جامعه در تمام سنین را به یکی از وظایف اصلی خود تبدیل سازند (وی کر ،بروار
و پائولوسکی.)2112،2
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در کشور اجرای سیاستگذاری ورزش همگانی (بر اساس طرح جامعه ورزش) به عنوان یك عامل
اصلى و تعیینکننده ،مورد غفلت قرارگرفته و آنچنانکه باید به سرانجام نرسیده است (افسری،
)31 ،2118؛ که این موضوع امکان دارد بر اثر جامعیت نداشتن و ناقص بودن طرح جامع ورزش،
علیرغم صرف هزینه باال باشد (شعبانی .)21 ،2112 ،این در حالی است که به نگاه جوادی پور
( )2112شناخت فرآیند سیاستگذاری و سپس اجرای آن ،نیازمند شناخت گفتمان موجود در
سیاستها و بنیادهای نظری حاکم بر این عرصه است .ازاینرو برای تدوین یك طرح و الگویی کامل
و دارای ضمانت اجرایی ،ابتدا باید گفتمانهای سیاسی آن نظام را مشخص و سپس از نظر
متخصصان آن حوزه بهره جست.
در همین راستا ،بسیاری از تحلیلگران علوم سیاسی معتقدند شناخت فرایندهای سیاستگذاری،
بنیادهای معرفتی و نظری حاکم بر این عرصه ،ابزارها ،تاکتیكها و روشها به کنشگران و محققان
کمك شایان توجهی میکند .در این میان ،شیوه و بیان گفتمان موجود در سیاستها که در هر
فرایند سیاستگذاری وجود دارد ،راهنمای خوبی برای این شناخت است (جوادی پور.)21 ،2112 ،
گفتمان اصطالحاً به آن اندیشه و دیدگاهی اطالق میشود که توانسته است در بین مخاطبان به
اجمال فهم شود و به دلیل وجود زمینههای مساعد ،به جریانی فکری تبدیل گردد .باید توجه کرد
که گفتمانها در خأل بهوجود نمیآیند و باید تکیهگاه فکری مشخصی داشته باشند؛ به عبارت
دقیقتر ،گفتمانها از بطن نظریهها بیرون میآیند و هر میزان نظریهها مستحکمتر باشند ،به طور
طبیعی گفتمانهای برآمده از آنها نیز قویتر و بادوامتر خواهند بود (پورعبدی ،عظیم خانی و ناطق،
.)8 ،2112
این امر بر کسی پوشیده نیست که گفتمان موجود در کشور ،پس از پیروزی انقالب اسالمی باعث
شکلگیری گفتمان و نظام معنایی جدیدی به نام گفتمان انقالب اسالمی شده است (رضایی
جعفری ،آقاحسینی و علیحسینی .)81 ،2117 ،تاکنون پژوهشهایی درباره اندیشه مدیران و
خبرگان ورزشی انقالب اسالمی در زمینه جایگاه ورزش همگانی و سیاستگذاری آن از منظر
گفتمان انقالب اسالمی نشده است .از پژوهشهای داخلی که بیارتباط با پژوهش حاضر نیست و از
دیدگاه روش شناسی با تحقیق حاضر قرابت دارد ،میتوان به تحقیق جوادیپور ،دهکردی ،رهبری و
طایفی ( )2112با عنوان «آسیبشناسی فرایند موجود سیاستگذاری در ورزش همگانی ایران و
ارائه الگو» که جامعه هدف آن مدیران و کارشناسان خبره ورزش همگانی بودند اشاره نمود .نتایج
آن ،حاکی از آن است که مؤلفههای سازمانی ،باورها و فرهنگها ،شرایط اقتصادی ،تحلیل ،تفسیر،
تدوین علمی ،مطالعات و پژوهشها ،مؤلفههای مؤثر در سیاستگذاری ورزش همگانی کشور هستند
و آسیبهای موجود در فرایند سیاستگذاری در ورزش همگانی کشور شامل عواملی از جمله ضعف
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در نظارت و کنترل ،ساختار ضعیف ،ضعف در برنامهریزی و اجرا ،عملکرد ضعیف رسانهها ،منابع
مالی محدود ،عملکرد ضعیف نیروی انسانی ،قوانین و مشارکت محدود مراکز علمی و پژوهشی
هستند .همچنین پژوهش وفایی مقدم ،فرزان ،رضوی و افشاری ( )2112با عنوان «تحلیل عوامل
توسعه ورزش همگانی بر اساس نظریه داده بنیاد» که با مصاحبه نیمه ساختاریافته ،از نظرهای 21
نفر از متخصصان ورزش همگانی کشور استفاده شد ،نشان داد که بسیاری از عوامل توسعه به خود
افراد مربوط نمیشوند؛ بلکه با تسهیل در عوامل سوق دهندۀ محیطی و برطرف کردن موانع موجود،
افراد با خیال آسوده ورزش همگانی را از بین فعالیتهای اوقات فراغت انتخاب خواهند کرد.
همچنین در پژوهشی شیرویی ،کشگر ،اسماعیلی و اسدی ( )2112با عنوان «مطالعۀ جامعهشناختی
نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور و ارائه مدل مطلوب (با رهیافت گراندد تئوری)» که جامعه
آماری این پژوهش  18نفر از متخصصان و اساتید (مدیریت ورزشی و جامعهشناسی) بودند ،به این
نتیجه دست یافتند که خانواده ،رسانه جمعی ،سیاستگذاری کالن و انسجام ساختارها و تجربۀ
زیسته در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران مؤثر هستند .ازاینرو تبیین جایگاه ورزش همگانی
از منظر گفتمان انقالب اسالمی نیازمند واکاوی عمیق و دقیق اندیشه مسئوالن اصلی نظام اسالمی
است .این در حالی است که بدون شك ،رفیعترین جایگاه در حکومت اسالمی جایگاه والیتفقیه
است و هنگامیکه لفظ والیت در مورد فقیه بهکار رود ،مراد از آن همان حکومت و زمامداری امور
جامعه است (ترکاشوند ،قیوم زاده و حیدری .)22 ،2118
با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به جایگاه رهبر معظم انقالب به عنوان زمامدار حکومت
اسالمی و ولی فقیه زمان ،ضروری است که سخنان ایشان را با تأمل بیشتری دنبال نمود .از آنجایی-
که سخنان و اندیشه رهبری در زمینههای گوناگون مورد واکاوی قرارگرفته ،لیکن تاکنون در زمینه
ورزش همگانی این مهم صورت نگرفته است .این در حالی است که رهبر معظم انقالب سخنان
فراوانی در مورد ورزشهای همگانی ایراد نمودهاند« :یکی از نیازهای اساسی کشور ،فراگیر شدن
ورزش همگانی میان مردم است»« ،ورزش همگانی یکی از ضروریات زندگی است مثل غذا خوردن
است ،مثل تنفس کردن است ،باید به آن توجه کرد» (بیانات در دیدار مدالآوران المپیك و
پارالمپیك.)2113-3-11(،از این رو با توجه به سخنان متعدد رهبر معظم انقالب در مورد ورزش
همگانی و یاد کردن آن به عنوان زمینهساز سالمت جامعه «یك بخش از مسئلۀ تأمین سالمت،
مسئلۀ ورزش همگانی است؛ که بنده بارها توصیه کردم ،بازهم توصیه میکنم .ورزش همگانی برای
همه الزم است .نشاط ،سالمت ،آمادگی ،حوصلۀ کار ،در سایۀ ورزش عمومی و همگانی برای جامعه
تأمین میشود» (بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی .)2111-3-21( ،لذا ،این
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امر ضروری است که بتوان میزان اهمیت ورزش همگانی را در اندیشه ایشان تبیین نمود و جایگاه
ورزش همگانی را در انقالب اسالمی نشان داد.
به همین منظور ،پژوهش حاضر قصد دارد جایگاه ورزش همگانی را در دایره شمول تعریف رهبر
معظم انقالب که بیشك برگرفته از آیین اسالم ،حکمت سیاسی-اجتماعی اندیشمندان و حکیمان
مسلمان ،کالم اسالمی و نیز تحت تأثیر عرفان اسالمی ،عرفای مسلمان و فقه اسالمی است را در
قالب گفتمان انقالب اسالمی مورد واکاوی قرار دهد و در نهایت نیز به این سئوال پاسخ دهد که
ورزش همگانی در منظومۀ فکری مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی بود و به لحاظ ماهیت ،از نوع تحقیقات کیفی (بارویکرد
تحلیل محتوا) به شمار میرود و در آن از سه رویکرد تحلیلی محتوای کیفی ،پنهان و استقرایی
استفاده شد .در این پژوهش محقق بنا به ماهیت اجرای کار ،سخنان رهبر معظم انقالب را به عنوان
جامعه آماری معرفی کرد .همچنین کلیه سخنان ایشان بر اساس مرتبط بودن به مسئله و اهداف
پژوهش بهصورت هدفمند انتخاب شده است .برای دریافت اطالعات مورد نیاز پژوهش باید کلیه
سخنان ایشان پیرامون ورزش همگانی جمعآوری شود که بدین منظور دادههای مورد نیاز این
پژوهش ،ازکلیۀ بیانات (صوتی ،تصویری ،متن) در دوران زعامت ایشان از سال  1282تا سال 2112
به دست آمد .پس از مشخص کردن نمونه و انتخاب واحدهای تحلیل و زمینه ،دادههای حاصل با
استفاده از نرمافزار مکس کیودا1 11و با روش کدگذاری تحلیل شدند و در نهایت نمودار محوربندی
بیانات مقام معظم رهبری در مورد ورزش همگانی ،با استفاده از نرمافزار مایند مپر  22112ترسیم
گردید .در این پژوهش ،روایی درونی از طریق در اختیار قرار دادن نتایج پژوهش به دو نفر از
متخصصان حوزه علوم ورزشی بررسی و روایی درونی تأیید شد .همچنین با توجه به این که در
پژوهشهای کیفی واژه پایایی برای نشان دادن رابطه بین داوران در نتایج کدگذاری به کار میرود؛
ازاینرو ،تعیین اعتبار و پایایی مرحلهای حیاتی در فرآیند تحلیل دادههای کیفی است .لذا برای
سنجش پایایی درونی در این پژوهش از روش «ضریب کاپای کوهن» استفاده شد .روش کاپای
کوهن یکی از ابزار تصمیمگیری آماری است که به بررسی اندازه توافق و هماهنگی بین دو فرد،
پدیده یا منبع تصمیمگیری که هر یك به صورت جداگانه یا مستقل مورد اندازهگیری قرارگرفتهاند،
میپردازد .ضریب کاپا اندازهای عددی بین  -1تا  +1است .اگر چنانچه خروجی به  +1نزدیك باشد
1. Maxqda10
2. Mind Mapper
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بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم و چنانچه به  -1نزدیكتر باشد نشاندهندۀ وجود توافق
وارونه و عکس است .همچنین اندازههای نزدیك به صفر ،عدم توافق را نشان میدهد .الزم به ذکر
است که در کتابهای آماری نقطه برش را  1/7قرار دادهاند .در همین راستا محقق پس از طرح
سئواالت از روش اجرای پژوهش ،آنها را در اختیار  2تن از اساتید علوم ورزش قرار داد که پس از
محاسبه ،ضریب کاپای کوهن  1/8به دست آمد.
یافتهها
در بخش مربوط به آمار توصیفی همانطور که در جدول ( )1مشاهده میکنید ،مجموع
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش منجر به ظهور ( )228کدباز )32( ،کد محوری 8( ،مقوله) و یك
حیطۀ اصلی شد.
جدول  -0فراوانی کدهای باز ،محوری ،مقولهها و حیطهها
فراوانی کدهای باز

فراوانی کدهای محوری

فراوانی مقولهها

23
118
22
21
31
31
21
81
228

2
2
2
7
2
2
1
2
32

1
1
1
1
1
1
1
1
8

حیطة اصلی

1

1

همچنین در فرایند کدگذاری باز ،در مجموع نشانهای متعددی شناسایی گردید که با توجه به
نزدیکی موضوعی و مفهومی در قالب کدهای محوری دستهبندی شدند و در ادامه با توجه به اهداف
تحقیق ،کلیه کدهای محوری که از لحاظ معنایی با یکدیگر قرابت الزم را داشتند در قالب
مقولههایی دستهبندی شدند .ازاینرو کلیه کدهای محوری و مقولههای استخراجشده در جدول ()2
ارائه میگردد.
جدول  -4ظهور مقولهها از مفاهیم انتزاع شده کدهای محوری
کدهای محوری

ظهور مقولهها
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 .1ورزش همگانی ،یعنی سالمت جسمانی عمومی
 .2نشاط روحی و آسایش روان در سایۀ ورزش همگانی
 .1پیشگیری و برخورد با تخلفات ورزشی
 .2ضرورت مدیریت جهادی در ورزش همگانی
 .3ارجح بودن ورزش همگانی بر ورزش قهرمانی
 .2ایجاد فضا و اماکن فرهنگی-ورزشی در کشور
 .1سالمتی و نشاط ،ضرورت پیشرفت جامعه اسالمی
 .7لزوم فعالیتهای سازمانیافته برای ارتقا ورزش کشور

سالمتی

سازمانی و
مدیریتی

ادامة جدول  -4ظهور مقولهها از مفاهیم انتزاع شده کدهای محوری
کدهای محوری
 .2ضرورت احیا و گسترش ورزشهای بومی-محلی و ایرانی -اسالمی
 .8استفاده از نیرویهای حزباللهی در مسئولیتهای ورزشی کشور
 .2همت مضاعف ،صبر و توکل مسئولین ورزشی در راستای نهادینهسازی ورزش همگانی
 .1بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی به جهت ورزش همگانی
 .2ورزش همگانی ،یك وظیفه برای نشاط و طراوت دائمی جامعه
 .3رفع ناهنجاریهای جامعه و تقویت نهاد خانواده از طریق ورزش همگانی
 .2پذیرفتن ورزش همگانی توسط عموم مردم به عنوان یکی از ضروریات زندگی
 .1توجه طلبهها به ورزش همگانی
 .2نهضت ورزش همگانی در جوانان
 .3ضرورت ورزش نمودن بانوان کشور
 .2ورزش سرمایهای ماندگار در زندگی
 .1غنیسازی فراغت جوانان با ورزش همگانی
 .7علمی سازی و نوآوری در عرصه علوم ورزشی
 .1ارتباط ورزش و معنویات
 .2ورزش همگانی یك فریضه عمومی
 .1تقید امام خمینی (ره) به ورزش
 .2رهبر انقالب حامی و عامل ورزش همگانی
 .1انقالب اسالمی حامی ورزش قهرمانی
 .2ورزش ،مسئله مهم انقالب اسالمی (در کالم)
 .3استعدادهای ورزشی ،ثروت ملی انقالب اسالمی
 .2ارزشمند بودن ورزش در انقالب اسالمی (در عمل)
 .1ارزش قائل شدن انقالب اسالمی برای ورزشکاران قهرمان
 .1رهبر انقالب حامی ورزش قهرمانی

 .2ورزش قهرمانی زمینهساز ورزش همگانی

ظهور مقولهها
سازمانی و
مدیریتی

اجتماعی

راهبردی

معنوی
والیی

حکومتی

قهرمانی
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 .3قهرمانان ورزشی ترویجدهنده ورزش همگانی
 .2ترویج و توسعه ورزش همگانی وظیفه قهرمانان ورزشی
بر اساس نتایج جدول ( ،)2از مجموع کدهای محوری برآمده از تحقیق 8 ،مقوله اصلی سالمتی،
سازمانی و مدیریتی ،اجتماعی ،راهبردی ،معنوی ،والیی ،حکومتی و قهرمانی استخراج گردید .در
ادامه ،همانطور که در شکل ( )1مشاهده میکنید از تمام مفاهیم استنباط شده تحقیق ،یك حیطۀ
اصلی با عنوان گفتمان مقام معظم رهبری در ورزش همگانی استنباط گردید .این مهم نمایانگر آن

کدهای باز

کدهای
محوری

مقوله ها

حیطهی
اصلی

گفتمان مقام
معظم رهبری
در ورزش
همگانی

است که تمام مفاهیم (کدهای باز ،محوری ،مقولهها) ذیل این حیطۀ اصلی قرار میگیرند.
شکل  -0ظهور حیطة اصلی بر خواسته از تحقیق

همچنین بهمنظور سهولت تفهیم نقشۀ ذهنی رهبر معظم انقالب در ورزش همگانی،کلیه کدهای
محوری ،مقولهها و حیطۀ اصلی بر خواسته از تحقیق با استفاده از نرمافزار مایند مپر  2112ترسیم و
در شکل ( )2نشان دادهشده است.
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شکل  -4محوربندی بیانات رهبرمعظم انقالب در مورد ورزش همگانی

بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای پژوهش ،ورزش همگانی را میتوان در قالب  8مقوله (سالمتی ،سازمانی و
مدیریتی ،اجتماعی ،راهبردی ،معنوی ،والیی ،حکومتی و قهرمانی) و یك حیطه اصلی (گفتمان مقام
معظم رهبری در ورزش همگانی) عنوان نمود .در زیر به بررسی این مقوالت و در نهایت به تبیین
حیطه اصلی برخواسته از پژوهش خواهیم پرداخت.
-0بُعد سالمتی
مقام معظم رهبری علیرغم جنبهها ی گوناگونی که برای ورزش قائل هستند؛ هسته اصلی ورزش را
تربیت و پیشرفت جسمانی عنوان نموده «جنبۀی فرهنگی حتماً در ورزش هست و الزم است و باید
دنبال شود؛ اما آن هستۀ اصلی در ورزش ،تربیت و پیشرفت جسمانی است »1و از ورزش همگانی به
عنوان تأمینکنندۀ سالمت جامعه یاد میکنند «یك بخش از مسئلۀ تأمین سالمت ،مسئلۀ ورزش
همگانی است »2که این موضوع مبین این مطلب است که مسئله سالمت جسمانی عموم مردم؛ یکی
از دغدغههای عمدۀ مقام معظم رهبری است و ورزش همگانی میتواند به عنوان بستری کاربردی،
این سالمت جسمانی را مهیا سازد .ازاینرو ،مسئله تأمین سالمت جامعه از طریق ورزش همگانی،
باید اولویت بالمنازع در برنامهریزیها ی کالن کشور قرار گیرد .همچنین ،نشاط روحی و آسایش
روان ،مسئله دیگری است که معظم له به آن اشاره مینمایند «امیدوارم جوانان عزیز به ورزش و
بهخصوص ورزشهای سالم که مایۀ پرورش جسم و آسایش روان است بیشازپیش اهمیت دهند »3و
از ورزش همگانی به عنوان تأمینکنندۀ سالمت روانی جوانان یاد میکنند «یعنی اگر [جوانان]
ورزش کنند ،زندگی سالمی خواهند داشت و خواهند گذراند و اگر ورزش نکنند ،دچار بیماری و
افسردگی خواهند شد »2ازاینرو ،ضرورت داشتن زندگی سالم ،در سایۀ ورزش همگانی میسر خواهد
شد .نکتۀ دیگر سخنان ایشان ،ارتباط و تعامل بین جسم انسان و حاالت روانی او بوده و برای اینکه
فرد به آرامش روانی برسد ،الزم است که جسمی سالم و پرورشیافته داشته باشد؛ بنابراین اگر جسم
و روان تعامل مثبت و همیاری داشته باشند شخص زندگی سالم و بانشاطی را خواهد داشت.

 .1بیانات در دیدار فاتحان قلۀ اورست (.)1382/8/31
 .2بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (.)1382/1/1
 .3پیام به مناسبت صعود یکصد و پنجاه هزار نفری ورزشکاران سپاه و بسیج دماوند (.)1381/7/3
 .2بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) (.)1322/11/13
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-4بُعد سازمانی و مدیریتی
1

سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از  1مؤلفۀ اساسی (مبانی،آرمانها ،رسالت ،افق و تدابیر)
تشکیل شده است که آرمانهای الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت ،ارزشهای بنیادین فرازمانی و
فرامکانی جهت دهنده پیشرفت است .مبناییترین این ارزشها ،نیل به خالفت الهی و حیات طیبه
است و سالمت جسمی و روانی یکی از ارزشهای تشکیلدهنده حیات طیبه است که میتوان آن را
ابزاری برای رسیدن به حیاط طیبه دانست .در همین راستا ،مقام معظم رهبری سالمتی و نشاط از
طریق ورزش همگانی را ضرورت پیشرفت جامعه اسالمی عنوان میکنند «کشوری که بخواهد خوب
اداره شود و به اهداف خود برسد و نیز جامعهای که بخواهد در دنیا سرافراز بماند و استقالل حقیقی
را به دست آورد و در عرصههای نبرد سیاسی ،اقتصادی و نظامی پیروز شود نیازمند مردمی سالم،
بانشاط و برخوردار از قدرت اراده و تصمیمگیری است که اینهمه از رهگذر توجه جدی به امر
ورزش حاصل میشود »2ازاینرو  ،توجه به ورزش همگانی و توسعه و گسترش آن ،یکی از ضروریات
الزم برای اجراشدن الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت است.
همچنین از نگاه رهبر انقالب ،داشتن و اجرا کردن برنامههای بلندمدت برای ورزشهای بومی محلی؛
یعنی زنده نگهداشتن فرهنگ ملی و صادر نمودن این فرهنگ به کشورهای مختلف دنیا «ورزش
بومی جزو ملیت و فرهنگ ایران محسوب میشود و زنده کردن آن نیازمند تالش ،ابتکار و فکر
کردن است و با اجرای برنامههای بلندمدت ،میتوان ورزش بومی را به فراتر از مرزها نیز منتقل
کرد »3شاید بتوان از سخنان رهبر معظم انقالب اینگونه استفهام نمود که ایشان بیشتر تمایل به
اجتهاد فرهنگی درورزش دارند تا اینکه صرفاً مدافع و یا به نوعی فرمانبردار فرهنگهای غربی
باشیم این موضوع با سخن ایشان که «این برنامۀ ورزش محلی یقیناً بر بسیاری از کارهای تقلیدی
ترجیح دارد؛ ورزش پهلوانی است و سرشار از سنتهای ایرانی و اسالمی است .این نکات را باید
همیشه به یاد داشته باشیم که آنچه متعلق به ما و مربوط به خود ماست ،با عقاید ما ،با ایمان ما
آمیخته است؛ آنچه وارداتی است ،اگر بخواهیم شکل ایمانی و اسالمی و ایرانی به آن بدهیم ،باید این
عناصر را در آن تزریق کنیم .آنچه مربوط به خود ماست ،بهطور طبیعی پیکرۀ آن ،پیکرۀ دینی

 .1این سند ،معرف سیر کلی تحوالت مطلوب ایران در عرصه فکر ،علم ،معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسالمی
ایرانی در نیم قرن آینده است.
 .2دیدار مسئوالن سازمان تربیتبدنی و رؤسای فدراسیونهای ورزشی با رهبر انقالب (.)1321/11/8
 .3بیانات در دیدار مسئوالن سازمان تربیتبدنی و رؤسای فدراسیونهای ورزشی با رهبر انقالب.)1321/11/8(.
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وایمانی است »1بهخوبی روشن میشود .ازاینرو ،پیشنهاد میشود مسئولین ورزشی کشور زمینههای
الزم برای صادر نمودن فرهنگ ایرانی–اسالمی را از طریق ورزشهای بومی محلی فراهم آورند.
مدیریت جهادی در واقع همان مدیریت علمی است که بر اساس فرمولها و قوانین مطرح در دانش
مدیریت پایهریزی شده است .فرق این نوع مدیریت با مدیریت صرف در این است که مبنای مدیریت
جهادی ،مبنایی اسالمی و ارزشی است .در مدیریت جهادی که برگرفته از مدیریت اسالمی است ،به
علم ،فرهنگ و انسان و ارزشهای انسانی توجه ویژهای شده است (افتخاری ،زرگرزاده وشمشیری
 .)12 ،2118ازاینرو ،مقام معظم رهبری مدیریت جهادی را الزمۀ مدیریت در جمهوری اسالمی
عنوان میکنند «مدیریت جهادی که بنده  ...مطرح کردم و تأکید هم کردم که این مربوط به امسال
نیست ،مربوط به همیشه است؛ ما احتیاج داریم به مدیریت جهادی »2و تمام سازمانهای کشور
علیالخصوص سازمانهای متولی ورزش را در توجه به این نوع مدیریت و مسئولیتهای عظیم خود
در برابر مردم و بهویژه نسل جوان ،اینگونه بیان میکنند «مسئله جوانان در کشور ما ،باید به یك
مسئله حقیقتاً ملی تبدیل شود .همه باید در قبال این مسئله احساس مسئولیت کنند؛ هم دولت،
هم روحانیت ،هم بسیج ،هم سازمانهای ورزشی »3در همین راستا و با توجه به اینکه توسعه و
گسترش ورزش همگانی می تواند انرژی متراکم جوانان را در جهت اهداف صحیح ،تصحیح و هدایت
نماید ،ازاینرو  ،بهره گرفتن مدیران ورزشی کشور از این نوع مدیریت برای رشد و توسعه ورزش
همگانی ،ضروری به نظر میرسد.
بنا بر اظهار آصفی ،خبیری ،اسدی دستجردی و گودرزی ( )73 ،2112چهار عامل فردی ،گروهی،
سازمانی و محیطی در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران مؤثر هستند .در مورد عوامل سازمانی،
اهداف و راهبردهای ورزش همگانی ،زیرساختها و امکانات ورزشی ،سیستم پاداش و تشویق ،واحد
تحقیق و توسعه ،منابع انسانی ،بودجه ،قوانین و مقررات و آموزش (که همه ذیل مدیریت قرار
میگیرند) در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران اثرگذارند .در همین راستا ،مقام معظم رهبری
بارها مسئوالن ورزش کشور را به صبر و توکل در راستای اجرای مؤلفههای مذکور ،دعوت نمودند
«کاربرد صبر و توکل ،عالوه بر اعمال شخصی ،در ادارۀ کشور هم بسیار مهم است  ...در  ...ورزش ...
و مدیریت کشور هم  -چه مدیریتهای کالن ،چه مدیریت بخشهای گوناگون  -صبر و توکل نقش
دارد »2ازاینرو  ،صبر و توکل مسئولین ورزش کشور به جهت نهادینه نمودن ورزش همگانی ،امری
 .1بیانات در دیدار بسیجیان استان خراسان شمالی (.)1321/2/22
 .2بیانات در دیدار مسئوالن نظام (.)1322/2/28
 .3بیانات در دیدار با جوانان در مصلّای بزرگ تهران (.)1322/2/1
 .2بیانات در دیدار مسئوالن نظام (.)1322/2/31
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ضروری به نظر میرسد .همچنین بهزعم رهبرمعظم انقالب عالوه بر بردباری ،همت مضاعف
مسئولین ورزشی نیز عاملی مهم در راستای نهادینهسازی ورزش همگانی است «همت مضاعف و کار
مضاعف در تأمین سالمت .مسئلۀ سالمت ،هم  ...باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد ...،در
برنامهریزیهای گوناگون اجرائی در دستگاههای مختلف »1که این مؤلفه باید موردتوجه مسئولین
اجرایی ورزش کشور باشد.
ایجاد مکانهای مناسب برای ورزش و تفریح ،در جهت سالم نگهداشتن افراد و همچنین در دسترس
بودن این فضاها برای تمام آحاد ملت و در نتیجه به وجود آوردن محیطهای آرام ،میتواند به عنوان
عاملی مهم در سالمت روانی و اجتماعی عموم جامعه ایفای نقش کند (نمازی .)12 ،2118 ،ازاینرو،
لزوم تأسیس فضا و اماکن ورزشی برای بهبود وضع عمومی مردم ،امری الزم به نظر میرسد که این
موضوع مورد توجه رهبر انقالب است «من به ورزش معتقدم .البته اینها یك مقداری مربوط به
مدیریتهاست که امکانات را برای دانشجویان فراهم کنند« »2از گزارشها اینطور فهمیده و
استفاده شد که امکانات ورزشی و فرهنگی هم در این منطقه [ایذه] کم است .البته باید به اینها
رسیدگی بشود« »3از لحاظ فلسفه اصلی ورزش یعنی سالمت جسمی و نشاط روحی جامعه فرقی
میان زن و مرد نیست و باید امکانات ورزشی بانوان را گسترش داد » 2در تفسیر سخنان معظم له
میتوان اینگونه عنوان نمود که ایشان ایجاد امکانات و فضاهای ورزشی را برای مناطق محروم و
دانشجویان ضروری میدانند و فراهم نمودن امکانات ورزشی برای بانوان کشور به جهت ورزش
نمودن همگانی را یکی از نیازهای مهم مطرح میکنند .معظم له تأکید برافزایش زیربناهای ورزشی
(بهمانند ساخت و تجهیز ورزشگاهها) را در اولویت قرار داده و توصیه مینمایند نسبت به این
موضوع ،مسئولین روند تسهیل سازی را انجام دهند .ازاینرو ،مسئولین ورزشی کشور باید در ایجاد
فضا و اماکن ورزشی هیچگونه تفاوتی میان زن و مرد قائل نشوند و در سیاستهای کلی ورزش
کشور بازنگری نموده و همانطوری که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده که تربیتبدنی
و ورزش را باید برای همگان فراهم نمود ،زیرساختهای الزم را برای عموم مردم؛ اعم از زن و مرد به
وجود آورند.
رهبر معظم انقالب اهتمام ویژهای به ورزش قهرمانی دارند اما اولویت اول ایشان ،ورزش همگانی
است «من ورزش را به عنوان یك کار بینالمللی ،نمایشی و هیجانی ،در درجه دوم میدانم؛ در درجه
 .1بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (.)1382/1/1
 .2بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (.)1387/2/21
 .3بیانات در دیدار مردم ایذه (.)1328/1/2
 .2بیانات در دیدار جمعی از قهرمانان و مسئوالن ورزش کشور با رهبر انقالب (.)1381/11/31
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اوّل ،ورزش برای تقویت و سالمت جسم است که این را برای همه جوانان کشورمان  -از زن و مرد -
الزم میدانم »1لذا مسئولین امر باید سخنان ایشان را به عنوان خطمشی ورزش کشور در نظر گرفته
و برنامهریزیهای کالن خود را بیشتر متوجه ورزش همگانی سازند تا ورزش قهرمانی.
پیشگیری از تخلفات و جرائم ورزشی ،سبب پیشرفت بیشتر ورزش شده و عالوه بر این ،سبب ورود
حداکثری جوانان به عرصۀ ورزش میشود (امیرزاده جیر کل و آهنگرانی )1 ،2112،که ارزش این
موضوع را میتوان در کالم مقام معظم رهبری دنبال نمود «از تخلّفاتِ قانونی هم به شدّت پرهیز
بشود؛ چه تخلّفات بینالمللی ،چه تخلّفات قانونی مربوط به داخل کشور ...تخلّف تخلّف است؛ از باال
تا پایین؛ مسئولین و غیر مسئولین ،زبدگان و غیر زبدگان ... ،هرکدامشان وقتی تخلّف کردند ،باید
مثل تخلّف با آن برخورد بشود »2نکتۀ قابلتأمل این سخنان ،لزوم برخورد قاطع با متخلفین در
عرصۀ ورزش است که از پی آن نباید هیچگونه اغماض و چشمپوشی در برخورد با متخلفین ورزشی
صورت گیرد .لیکن ضرورت برخورد با مسئولین ورزشی متخلف ،باید موردتوجه ویژهای قرار گیرد.
این امر برکسی پوشیده نیست که نقش سازماندهی سازمان در دستیابی به هدفهای اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،بسیار مهم و برجسته است (ابن الرسول و همکاران .)17 ،2113 ،در
همین راستا ،پس از واکاوی کالم رهبر انقالب که پیرامون اهمیت سازماندهی صحبت میکنند
«پیروزی در میدانهای ورزشی همچنین نشاندهنده فعالیتهای سازمانیافتهای است که از قبل
برای آمادهسازی و پرورش ورزشکاران صورت گرفته و از این دیدگاه افتخارآفرینی در میدانهای
ورزشی ،قوت سازماندهی و مدیریت یك کشور را نشان میدهد »3میتوان اینگونه بیان نمود که
اولویت اول در هر سازمان ورزشی ،هماهنگ نمودن افراد و اجزای سازمان برای دستیابی به هدف
است؛ که بهزعم ایشان ،این سازماندهی باید در راستای کسب موفقیتهای ورزشی باشد «من
اعتقادم این است که ایران نباید در میدانهای بینالمللی ورزشی ،جزو آن ردههای آخر باشد؛ باید
یکی از سه کشور اوّل در مجموعه ورزشهای جهانی باشد »2ازاینرو ،استفاده از سازماندهی مناسب
به جهت رشد و ارتقا ورزش قهرمانی کشور الزم به نظر میرسد؛ زیرا هرچه ورزش قهرمانی بسط و
گسترش داده شود از پی آن ورزش همگانی پیشرفت خواهد یافت .همچنین ،بنا بر سخنان رهبر
معظم انقالب؛ مدیریت فعال ،متدین ،انقالبی و کارآمد راهحل مشکالت کشور است (آیتاهلل
خامنهای)2112 ،؛ که معظم له این مهم را در مسئولیتهای ورزشی بهمراتب مطرح میکنند «من
 .1بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان (.)1381/8/12
 . 2بیانات دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی – (.)1323/11/1
 .3ابیانات دردیدار جانبازان و معلوالن افتخارآفرین پارالمپیك آتالنتا (.)1321/7/2
 . 2بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) (.)1322/11/13
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معتقدم که باید در سرتاسر عرصههای ورزش ،عناصر مؤمن ،حزباللهی و باخدا را  -که کم هم
نیستند  -بیاوریم و مورد توجّه و عنایات خودمان قرار دهیم؛ زیرا این ،قطعاً در موفقیت ورزش ما اثر
خواهد گذاشت؛ شك ندارم »1بنا بر اظهار معظم له ،وجود افراد متعهد در سازمانهای ورزشی
ضروری به نظر میرسد که البته این جمله ایشان را میتوان بهخوبی در کالم امام خمینی (ره)
مشاهده نمود «ما بارها گفتهایم که ما متخصص میخواهیم ،ولی متخصص متعهد» (صحیفه امام ،ج
 ،11ص  .)311ازاینرو ،استفاده از نیروهای حزب الهی زمینهساز رشد و توسعۀ ورزشی است که این
موضوع باید در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد.
 -0بُعد اجتماعی
از نگاه رهبر معظم انقالب ،نشاط و شادابی جامعه از طریق ورزش همگانی بسیار پراهمیت است و
ایشان از این فعل به عنوان یك وظیفهای که نیاز جامعه است ،یاد میکنند «ورزش همگانی برای
همه الزم است .نشاط ،سالمت ،آمادگی ،حوصلۀ کار ،در سایۀ ورزش عمومی و همگانی برای جامعه
تأمین میشود« »2لذا توصیه من به شما جوانان عزیز  -چه دختران و چه پسران  -همین است .شما
در صحنه فعالیتهای  ...ورزشی  ...با همه نشاط و با همه قدرت حضورداشته باشید »3ازاینرو ،در
زمانها ی که سیطره الگوهای غربی بر سبك زندگی ایرانی رخنه کرده و انبوهی از غمهای اجتماعی و
خانوادگی را با خود به همراه داشته است ،استفاده از سبك زندگی اسالمی ایرانی که در آن ورزش
همگانی یکی از مؤلفههای اساسی است ،میتواند به عنوان یك ابزار شادیبخش در عموم مردم
بسیار مهم جلوه نماید.
علیرغم فواید بیشمار ورزش همگانی ،متأسفانه میتوان گفت که این مهم تا به امروز توسط عموم
مردم بهخوبی پذیرفته نشده است که رهبر معظم انقالب عدم پذیرش این موضوع را یك اشکال
اساسی میدانند «متأسفانه میبینم جوانهای ما در ورزش ،سستی میکنند؛ که این خیلی
خطاست« »2ورزش همگانی هم یکی از ضروریات زندگی است؛ مثل غذا خوردن است ،مثل تنفس
کردن است؛ باید به آن توجه کرد .این هم یك جنبهی دیگر از فهرست تأثیرات اجتماعی ورزش
است» 1در همین راستا ،عموم مردم باید ورزش همگانی را به عنوان شأنی از شئون زندگی بپذیرند و
آن را به عنوان یك ضرورت در برنامههای روزمره خود قرار دهند .همچنین ،رهبر معظم انقالب در

 .1بیانات در دیدار جمعی از جانبازان ورزشکار (.)1322/7/23
 .2بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (.)1382/1/1
 .3بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانشآموزان (.)1321/8/2
 .2گفت شنود رهبرانقالب اسالمی با گروهی از نوجوانان و جوانان (.)1327/11/12
 .1بیانات در دیدار مدالآوران المپیك و پارالمپیك (.)1321/12/21
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بیانات خود عموم مردم را در استفاده بهینه از منابع طبیعی به جهت ورزش همگانی ،فرامیخوانند
«باید مردم به این ارتفاعات شمال تهران یا به ارتفاعات فراوانی که در اغلب نقاط کشور وجود دارد،
بروند و از این هوای پاك ،از این کوهستانِ خداداده ،استفاده کنند »1که این سخنان رهبر انقالب
نشاندهندۀ داشتن منابع طبیعی ارزشمند در کشور و لزوم بهرهبرداری مفید مردم جامعه از این
منابع به جهت ورزش نمودن است .لیکن مسئولین امر باید امکانات و تجهیزات الزم و عدالت
اجتماعی را در بهرهبرداری صحیح مردم از این منابع طبیعی فراهم نمایند .ازاینرو استفاده از منابع
طبیعی نباید مختص به گروه خاصی باشد که برقراری این عدالت ،بر عهدۀ مسئولین ورزشی است.
هدفمندسازی و گسترش برنامههای فرهنگی  -ورزشی و پر کردن اوقات فراغت جوانان ،بسترهای
بروز جرائم و آسیبهای اجتماعی ،تحکیم نهاد خانوادگی و ...را از بین میبرد (صالحی.)12 ،2117 ،
ازاینرو ،رهبر انقالب در سخنان خود این موضوع را مورد اهتمام ویژهای قرار دادهاند «روی آوردن
مردم به ورزش ،بسیاری از مشکالت و معضالت اجتماعی و اخالقی را حل میکند؛ مثل مسئلۀ
اعتیاد ،مسئلهی تنازعات خانوادگی ،داخلی ،مشکالت کسبی ،اعصاب ،چه و چه .اگر ورزش بهصورت
همگانی در کشور حقیقتاً باب شود »2در همین راستا ،توجه به ورزش همگانی؛ بسیاری از معضالت
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی را در کشور برطرف نموده و موجب تحکیم نهاد خانواده خواهد شد.
 -2بُعد راهبردی
3

اگر تدبر الزم در بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی که از سوی رهبر جمهوری اسالمی ایران بیان شد،
صورت گیرد ،مشخص خواهد شد که جوانان میدانداران اصلی بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی
هستند و ایشان نگاهی راهبردی به جوانان ایران اسالمی دارند .در همین راستا ،ایشان در پاسخ به
سئوالی به این مضمون که دورۀ جوانی ،دورۀ توانایی است .این توانایی در چه چیزهایی باید به کار
برود؟ فرمودند «به اعتقاد من ،باید عمدتاً در ...ایجاد نیروی جسمانی در خود -که ورزش باشد  -به
کار رود »2همچنین معظم له در دیگر سخنان خود ،خطاب به جوانان فرمودند «جوانِ امروز احتیاج
دارد  ...به ورزش؛ اینها خصوصیّاتی است که جوانِ امروز به آن احتیاج دارد »1در تفسیر این سخنان
اینگونه نمایان میشود که در نگاه رهبر انقالب اسالمی ،الزمۀ ورزش نمودن جوانان؛ نیازمندی به
 .1بیانات در دیدار فاتحان قلهی اورست (.)1382/8/31
 .2بیانات در دیدار مدالآوران المپیك و پارالمپیك (.)1321/12/21
 .3بیانیهای است که از سوی رهبر جمهوری اسالمی ایران ،آیت اهلل سید علی خامنهای به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در تاریخ  22بهمن  1322صادر گردیدهاست و در آن برای استمرار راه انقالب اسالمی به تبیین
دستاوردهای چهل سال گذشته میپردازد.
 .2بیانات در دیدار جمعی از جوانان (.)1322/1/11
 .1بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور (.)1322/8/22
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یك انقالب درونی از جانب آنها است .ازاینرو ،جوانان ایران اسالمی باید فرصتهای زندگی را
غنیمت شمرده و بیاستثنا ورزش کنند .همچنین ،رهبرمعظم انقالب که بارها بانوان تحصیلکرده و
نخبه را مورد اهتمام خود قرار دادهاند «واقعاً این یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسالمی است که
در سایۀ نظام اسالمی این همه زن فرزانه و تحصیلکرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی
در جامعۀ ما وجود دارند »1لیکن تذکرات ایشان به مسئله زنان فقط در تحصیل علم خالصه
نمیشود و ایشان بهمراتب بانوان کشور را به ورزش نمودن تشویق میکنند «اگر میگوییم زنان
ورزش کنند ،یعنی حتماً باید در مسابقات شرکت کنند؟ نه .ورزش کنند ،مثل اینکه غذا میخورند،
مثلاینکه کارهای روزانهشان را انجام میدهند؛ مثلاینکه درس میخوانند .ورزش باید یکی از
برنامههای حتمی زندگیشان باشد »2همچنین معظم له در مورد محیطی که بانوان در آن به ورزش
میپردازند میفرمایند «محیط ورزش بانوان باید بهگونهای باشد که حدود اسالمی در آن دقیقاً
رعایت شود .حدود اسالمی سلیقهای نیست و آنچه در کشور باید انجام شود تابع سیاستگذاریها و
نظر فقهی رهبری است »3ازاینرو ،مسئولین ورزش کشور عالوه بر اینکه باید امکانات و تجهیزات
الزم را برای ورزش نمودن بانوان فراهم کنند ،بایستی این محیط را به یك محیط تربیت اسالمی
تبدیل کنند.
رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان در بهرهبرداری درست از اوقات فراغت میفرمایند «از این
فراغت تابستان و از این فرصت ...برای شرکت در کارهای بدنی ...و ورزش استفاده [کنید] »2
ازاینرو ،ضروری است که جوانان انقالب اسالمی ،ورزش را در برنامهریزیهای فراغتی خود قرار
دهند و مسئولینی که به برنامهریزیهای فراغتی جوانان میپردازند ،ورزش همگانی را به عنوان
اولویتی اساسی در نظرگیرند.
رهبر انقالب اسالمی ،نوآوری در عرصه علوم ورزشی را بسیار مهم عنوان میکنند و میفرمایند
«وقتی متخصصان و صاحبنظران جوان ما توانایی دستیابی به موفقیتهای بزرگ و خیرهکننده در
حوزههای پیچیدهی علمی رادارند ،قطعاً در عرصۀ ورزش نیز توانایی تحقیقات علمی و ارائۀ
نظریههای نو را خواهند داشت« »1یکی از میدانهای نوآوری ،ورزش است .نوآوری کنند ،کارهای
جدید بکنند؛ هم در مسائل ورزشی ،هم در خود ورزش »7این بیانات بهنوعی خطمشی را برای دو
 .1بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور (.)1323/11/31
 .2بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) (.)1322/11/13
 .3دیدار مسئوالن سازمان تربیتبدنی و رؤسای فدراسیونهای ورزشی با رهبر انقالب (.)1321/11/8
 .2بیانات در دیدار اعضای انجمنهای اسالمی دانشآموزان (.)1387/2/12
 .1بیانات در دیدار مدالآوران المپیك و پارالمپیك (.)1321/12/21
 .7بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر (روز انقالب اسالمی و جوانان) (.)1322/11/13
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گروه علمی و مدیریتی کشور نمایان میکند .ازاینرو ،باید جهت تحقیقات دانشگاهی ما در عرصۀ
علوم ورزشی به سمت خودکفایی علمی باشد و یا بهنوعی به مرجعیت علمی در عرصه علوم ورزشی
دست پیدا کنیم.
نشاط روحی و سالمت جسمی دو عامل اساسی برای تحصیل و تبلیغ در روحانیون محسوب
میشوند (آیتاهلل خامنهای .)1228 ،ازاینرو ،بدیهی است که این افراد بدون داشتن سالمت جسم و
نشاط؛ نمیتوانند اثربخشی الزم را در امر تبلیغ را داشته باشد .در همین راستا ،یکی دیگر از بیانات
رهبری انقالب خطاب به طالب جوان ،استفاده از نشاط و شادابی ورزش است که باید موردتوجه
حوزههای علمیه قرار گیرد «طلبهها را باید وادار به ورزش کرد تا بهاینترتیب آنان بتوانند از نشاط
جوانی خود در محیطهای ورزشی استفاده کنند »1ازاینرو ،باید طلبهها در برخورد با ورزش ،طوری
رفتار کنند که آن را همسو با شئون طلبگی بدانند زیرا که آنها تبلیغکنندگان فضایل اخالقیاند و
ازاینجهت باید خود عامل به این فضایل باشند.
 -2بُعد والیی
رهبر معظم انقالب به عنوان ولیفقیه بارها عموم جامعه را به ورزش فرامیخوانند و این در حالی
است که خود ایشان عامل به این مهم هستند «توصیۀ من این است که جوانها به من نگاه کنند.
من وقتی به کوه میآیم و گاهی میبینم حتّی از من مسنتر هم کسانی میآیند که با استحکام و
استقرار جسمانی و قرص و محکم این راه را طی میکنند ،واقعاً لذّت میبرم »2شاید این نگاه رهبر
معظم انقالب را بتوان پیروی ایشان از امام خمینی(ره) دانست چنانکه خود ایشان دربارۀ ورزش
نمودن امام خمینی (ره) میفرمایند «متدینترین آدم زمان ما یعنی امام بزرگوار ،ورزشکار بودند ...
ایشان روزانه سه بار ،هر بار هم بیست دقیقه ،الزم بود راه بروند »3نکتۀ قابلتأمل سخنان مذکور،
نگاه جایگاه ولیفقیه به مسالۀ ورزش همگانی است که این موضوع باید مورد اهتمام همه آحاد ملت
و مسئولین کشور قرار گیرد.
 -2بُعد معنوی
رهبر معظم انقالب ورزش را از دیدگاه معنوی اینگونه تبیین میکنند «من اعتقاددارم ورزش برای
همه یك فریضه عمومی است .البته منظورم ورزش حرفهای نیست .ورزش حرفهای را هم رد

 .1دیدار اعضای شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم با رهبر انقالب (.)1322/12/2
 .2مصاحبه رهبر انقالب با خبرنگار صدا و سیما هنگام کوهپیمایی (.)1321/7/2
 .3بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان تربیت بدنی و رؤسای فدراسیونهای ورزشی کشور (.)1321/11/8
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نمیکنم ،اما توصیه نمیکنم که همه جوانان سراغ ورزش حرفهای بروند »1نکتۀ قابلتأمل در فریضه
خواندن ورزش همگانی در نگاه رهبرمعظم انقالب ،عدم تأخیر در انجام فریضه است که بهزعم ایشان
باید فریضه را در زمان خود انجام داد .رهبری انقالب امر به ورزش را ،امربهمعروف عنوان میکنند
«برای جوان ...ورزش صحیح و معقول و رعایت آداب و عادات پسندیده در زندگی ،همه جزو اعمال
خوب است ...هرکسی را که شما به یکی از این کارهای خوب امر بکنید به او بگویید و از او بخواهید
امربه معروف است »2و ازآنجاییکه امربهمعروف جزو اعمال واجب برای یك انسان مسلمان است،
باید افراد یکدیگر را به انجام ورزش توصیه نموده و ورزش را در زندگی خود قرار دهند .همچنین،
رهبری معظم انقالب بهضرورت ارتباط ورزش و معنویات عنایت ویژهای دارند «باید محیط ورزش را
محیط معنوی کنید ...کشور ما اینگونه کشوری است »3از سخنان معظم له اینگونه استنباط
میشود که محیط ورزش بسیار پاك و مقدس است و ضرورت حفظ این صفتها ،ارتباط داشتن این
محیط با معنویات است .همچنین ایشان تحصیل ،تهذیب نفس و ورزش را سه عامل اصلی موفقیت
و پیشرفت جوانان برمیشمرند «من به جوانها میگویم :تحصیل ،تهذیب ،ورزش »2و ارتباط باخدا،
نمازِ با توجه ،تعمیق بینش و اعتقادات دینی و ورزش و تمرین جسمی در دوران جوانی را ذخیرهای
برای همۀ دوران زندگی و توشهای ابدی برای دوران پس از مرگ و حیات واقعی میدانند.
 -7بُعد حکومتی
پس از پیروزی انقالب اسالمی و تدوین قانون اساسی ،ورزش جایگاه ویژهای در این قانون پیدا کرد.
تا جایی که بر اساس بند سوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،دولت موظف
است برای آموزشوپرورش و تربیتبدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ،همه امکانات خود را به
کاربرد» که این موضوع بیانگر مهم بودن ورزش در جمهوری اسالمی است .البته مهم بودن ورزش
تنها به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ختم نشده و در طول سالهای پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،مهم بودن این مؤلفۀ اساسی ،در بیانات رهبری معظم انقالب به عنوان ولیفقیه؛ بهخوبی
نمایان است «یك جمله هم درباره ورزش کشور که یك مسئله مهم کشور است ،عرض کنم :اوالً
همه آحاد مردم ،باید ورزش را جدّی بگیرند .همه باید برای سالمتی خودشان ،ورزش را یك ضرورت

 .1بیانات در دیدار اعضای اتحادیههای انجمنهای اسالمی دانشآموزان و مسئوالن امور تربیتی سراسر کشور
(.)1322/12/28
 .2بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران (.)1322/2/21
 .3بیانات در مراسم افتتاحیهی مانور فرهنگی ـ ورزشی جانبازان و معلوالن (.)1327/7/11
 .2بیانات در دیدار اعضای انجمنهای اسالمی دانشآموزان (.)1372/2/12
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و کار الزم بهحساب آورند »1همچنین ،حکومت انقالب اسالمی توجه ویژهای به ورزشکاران قهرمان
دارد که این توجه را میتوان بهدرستی در کالم مقام معظم رهبری دنبال نمود «همۀ کسانی که در
میدانهای ورزشی ،افتخاری را به وجود میآورند ،برای ملت و مسؤولین کشور ،عزیزند »2در همین
راستا ،پیامهایی که مقام معظم رهبری بعد از موفقیتهای ورزشی ورزشکاران کشورمان صادر
میکنند نشاندهنده اهمیت این موفقیتها برای انقالب اسالمی و جایگاه واالی قهرمانان ورزشی در
انقالب است .همچنین رهبرمعظم انقالب جایگاه ورزشکاران جمهوری اسالمی را بسیار ارزشمند
میدانند و ورزشکاران را مایۀ افتخار خود دانسته و توجه به آنان را جزو اهداف و وظایف اصلی خود
عنوان میکنند و به نگاه ایشان جمهوری اسالمی ارزش ویژهای برای ورزش قائل بوده و عزم و ارادۀ
آن پیشرفت ورزش است «اراده جمهوری اسالمی ایران ،گسترش و پیشرفت ورزش است.»2
 -1بُعد قهرمانی
حمایتهای مادی و معنوی بزرگان انقالب از ورزش موجب شد تا ورزشکاران که بر خواسته از
قشرهای مختلف جامعه بودند بسیاری از پیامها و آرمانهای انقالب را از طریق میادین ورزشی به
جهانیان ابالغ کنند .در این میان یکی از کسانی که همیشه از ورزش قهرمانی حمایتهای الزم را
انجام میدهد مقام معظم رهبری است «من طرفدار ورزش قهرمانی و نخبه پروری در باب ورزش
قهرمانی و عالقهمند به قهرمانان ملی هستم »3و این درحالیکه پس از پیروزی انقالب اسالمی برخی
نظر مساعدی نسبت به ورزش نداشتند اما رهبر انقالب اسالمی همیشه حامی ورزش قهرمانی بودند
«من البتّه از سابق که بعضیها نسبت به ورزش قهرمانی اِنقُلتوقُلت (اما و اگر) داشتند ،همیشه
دفاع کردم از ورزش قهرمانی »2و از آن به عنوان زمینهساز ورزش همگانی یاد میکنند «ورزش
قهرمانی زمینهساز ورزش همگانی است» ،این جملۀ مقام معظم رهبری به تواتر در سخنان ایشان به
چشم میخورد که نشان از اهمیت باالی ورزش قهرمانی در منظومۀ فکری ایشان دارد .ازاینرو،
بخشی از سخنان ایشان در رابطه با ورزش قهرمانی در زیر بیانشده است که بسیار واضح و مبرهن
است «یك سود دیگر ورزش قهرمانی ،توسعۀ ورزش در کل کشور است که من بارها روی این مسئله
تکیه کردهام؛ چه در ورزش غیر جانبازان و معلوالن ،چه بخصوص در ورزش جانبازان و معلوالن« »1
من اعتقاددارم که ورزش قهرمانی هم الزم است .اگر ورزش قهرمانی نباشد ،این ورزش همگانی اصالً
 .1بیانات در مراسم برگزاری مراسم افتتاحیه مانور فرهنگی_ ورزشی جانبازان و معلوالن کشور (.)1327/7/11
 .2بیانات در دیدار ورزشکاران جانباز (.)1322/2/22
 .3بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی (.)1382/7/1
 . 2بیانات دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی (.)1323/11/1
 .1بیانات در دیدار جمعی از ورزشکاران (.)1383/2//12
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تحقّق پیدا نخواهد کرد ...همیشه بایستی یك قلّه داشته باشیم تا در دامنهها افراد زیادی حرکت
کنند؛ لذا ورزش قهرمانی به این دلیل واجب و الزم است »1از این سخنان رهبر انقالب بهخوبی
جایگاه و ارزش ورزش قهرمانی را میتوان درك نمود در همین راستا ،قهرمانان ورزشی میتوانند
جریان دهندۀ رفتار و اخالق مردم کشور باشند و آنان را به سمت سبك زندگی فعال رهنمون کنند
ازاینرو ،بایستی همیشه مورد اهتمام ویژه قرارگرفته و در معرض دید عموم مردم باشند «اگر
بخواهید ورزش ،همگانی شود ،بایستی عدّهای قهرمان را جلوِ چشم مردم نگهدارید »2تا از کنار آن
مردم جامعه تشویق و تهییج به انجام ورزش شوند.
بنا بر مطالب فوق ،کلیه مفاهیم انتزاع شده از تحقیق را میتوان در قالب گفتمان مقام معظم رهبری
در ورزش همگانی مطرح نمود .ازاینرو ،با توجه به جایگاه والیتفقیه و لزوم اجرایی شدن اوامر
ایشان در حکومت اسالمی ،پیشنهاد میشود که اندیشۀ ایشان در ورزش همگانی به صورت یك
گفتمان پذیرفتهشده و عمومی ،در جامعۀ ورزشی کشور بسط داده شود.
تشکر و قدرانی
از درگاه حضرت احدیت برای تمام کسانی که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند ،طول عمر توأم
با عزت و کرامت مسئلت داریم.
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