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 چکیده

 ۀامعج در ورزش هایکارکرد ةدربار علمیه ةحوز عالی سطوح اساتید و تقلید عظام مراجع دیدگاه بندی و تحلیلاولویت پژوهش این هدف

. بود پژوهش ادبیات بررسی و مصاحبه هاداده آوریجمع ابزار. بود بنیادداده سازینظریه و کیفی نوع از پژوهش شناسیروش. بود ایرانی

 عالی سطوح داساتی و تقلید مراجع با ساختاریافتهنیمه و عمیق ۀمصاحب 16 از بعد و بود نظری گیرینمونه روش نوع از گیرینمونه روش

 بودن ثقمو تعیین برای. گرفت انجام گزینشی و محوری باز، کدگذاری یندافر طی هاداده تحلیل روش. شد حاصل نظری اشباع علمیه ةحوز

 کارکردهای و عامل است ترینمهم اجتماعی - روانی کارکرد داد نشان هایافته. شد استفاده دیگر پژوهشگر یک توسط بازکدگذاری روش از

 کارکردها این که نشان داد پژوهش ۀنتیج. گرفتند قرار بعدی جایگاه در ترتیببه اقتصادی و سیاسی عاطفی، دینی، - مذهبی جسمانی،

 و لیم غرور افزایش جامعه، اعضای در انگیزه ایجاد معنوی، ورزشی محیط ایجاد جامعه، و دفر سالمت ارتقای زندگی، کیفیت افزایش به

 .کندمی شایانی کمک ایران ورزش در مقاومتی اقتصاد سازیپیاده همچنین و زاییاشتغال به کمک کشور، استقالل
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 مقدمه

، شودمیدر مورد کارکرد یک پدیده صحبت  کههنگامی

استفاده از آن در آثار منظور، ذات آن نیست، بلکه به 

کارکرد  ایعدهمختلف اجتماعی اشاره دارد.  هایوضعیت

عمومی ورزش را مثبت و حتی آن را ضرورت و نیاز مهم 

رزش هم بر این باورند که و ایعدهو  کنندمیانسانی قلمداد 

اجتماعی  هایبازتابحاوی  توانندمیورزشی،  هایرقابتو 

 استمنفی و ناخوشایندی برای جامعه باشند. مرتون معتقد 

کارکردی قرار  هایتحلیلموضوع  توانمیرا  مواردیتنها 

مفاهیمی چون  روازاینباشند.  تکرارشوندهو  الگودارداد که 

اجتماعی،  ایفراگردهنهادی،  الگوهایاجتماعی،  هاینقش

 توانندمیالگوهای فرهنگی و هنجارهای اجتماعی 

(. 9کارکردی باشند ) هایتحلیلموضوعاتی مناسب برای 

یکی از کارکردهای اصلی ادیان، حفظ و صیانت از نظم 

اجتماعی است و با اعتقاد به آخرت و زندگی پس از مرگ، 

. ورزش شودمیراه گریزی از شرایط سخت زندگی محسوب 

ند. هر دو، مردم را ان، هر دو دارای قوانین و مناسکیو دی

که  کنندمیو نیازی را ارضا  کردهدر کنار یکدیگر جمع 

اسالم دین در مردم است.  ۀروزمربسیار فراتر از مقتضیات 

ر یشتر از سایل و اهداف آن، بکبا توجه به ش یت بدنیبه ترب

ه د توجی. با(2) ت داده شده استیت اهمکحر هایجنبه

استضعاف است و  ۀمقدم ،دگاه، ضعفین دیه در اکداشت 

ف نباشد، گرفتار استضعاف یضع یا ملتیاصوالً تا فرد 

ت و پرورش ی، تقویت بدنیت تربیاهم گریمورد د. شودنمی

 شیفرما براساس. و شدائد است هاسختیمقابله با  یبرا بدن

و رشد  یزندگ ،یه در سختک یانسان حضرت علی )ع(،

گر ید ۀمسئل 1.مات استوارتر استیدر مقابل نامال ،کندمی

 کمکگر و یدیکر متقابل جسم و روان بر ینه، تأثین زمیدر ا

نفس و  ۀتزکیب و ی، تهذیمعنو هایارزشجاد یجسم به ا

و  یقیاست. نماد ملموس، حق یت بدنیبودن ترب دارجهت

                                                           

 45 ۀنام ،البالغهنهج. 1

 یه قدرت جسمانکاست )ع( علین هدف، حضرت یا یواقع

(. 12) دهدمیتقرب به خداوند قرار  یبرا ایهوسیلرا فقط، 

سالم برای نوجوانان و جوانان است که  هایتفریحورزش از 

برای آن قائل شده است.  ایالعادهفوقاسالم نیز اهمیت 

سالم و ورزش در جامعه آثار مفیدی در  هایتفریحگسترش 

فردی و  هایناهنجاریپی خواهد داشت و از بسیاری 

 پیشگیریانحراف نوجوانان و جوانان،  هایمینهزاجتماعی و 

بیاورند، از  یبه ورزش رو انو جوان ان. اگر نوجوانکندمی

اعتیاد و فساد و فحشا، گریزان خواهند شد. به همین دلیل، 

 نیز ورزش محورسالمت نقش به( ره)خمینی امام حضرت

 و شادابی موجب تواندمی ورزش اینکه و کردندمی تأکید

 انقالب معنویت و هاارزش تواندمی و شود افسردگی زا پرهیز

مقام معظم رهبری با تأکید همچنین . کند صادر جهان به را

امر به ورزش، امر به معروف »: اندفرمودهبر امر ورزش 

 داندمی، یعنی امر به چیزی که اسالم، آن را خوب «است

بزرگسالی  ۀ(. ورزش در اسالم در هر سنی حتی در دور10)

)ص( اکرمکه پیامبر  است حالییز تأکید شده است. این در ن

و  پرداختندمیسالگی به مسابقه  62تا آخر عمر و در 

 هایتالش(. 11) کردندمیدیگران را به این کار تشویق 

 بسیاری از بدنی و تحرک جسمانی فرد را از ابتال به

 یاسالم مکتب جامع و کامل(. 5) داردمیبرحذر  هابیماری

شئون زندگی  ۀدر کلی بخشحیاتی هایو دارای دستور است

یک علم محض، مسائل  صورتبه. اما با وجود این هرگز است

 هایتوصیه دارایمثال اسالم،  برای. کندنمینگاه را 

که وقتی به دست یک عالم طب داده  استبهداشتی زیادی 

. با بیندمیرا با مبانی علمی کامالً موافق  آنها ،شودمی

منابع دینی و با بررسی اطالعات حاصل از  هاینماییراه

شادی و تفریح  توانمینظرات مختلف علما و متخصصان 

و تفریحات کاذب شناسایی کرد و  هاشادیواقعی را از 

ورزش و تفریحات سالم  سیاستگذارانمعیارهای جامعی به 
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یک نهاد  عنوانبه تواندمی، ورزش روازاین (.8)د کرارائه 

از نهادهای اولی همچون، خانواده و مدرسه  ایپارهی که ثانو

مستمر و  برداریبهره، مورد استفاده و رساندمیرا یاری 

دنبال ایجاد توافق بهاثربخش قرار گیرد؛ زیرا کلیت ورزش، 

 ۀشدپذیرفته هایجریانو سازگاری اجتماعی افراد با 

 مورد چنینایناجتماعی است و اگر چنین نبود، هرگز 

از منظر عقل  .گرفتنمیاستقبال و توجه عموم مردم قرار 

و دین، ورزش برای تقویت و سالمتی جسم ضرورت دارد. 

از عقل و  ،ملتی که بدنی سالم، با نشاط و نیرومند ندارد

است. مثل معروفی است که  مندبهرهتفکر شایسته کمتر 

: عقل سالم در بدن سالم است؛ زیرا تأثیر متقابل گویدمی

بنابراین  م است.لشده و مسثابت ایمسئلهجسم و جان، 

عقل، به فعالیت بدنی سالم و بدن نیز به مدیریت و رهبری 

ورزش و تفریح در زندگی بشر  .(15) عقلی سالم نیاز دارد

 اینکهو با توجه به  دارددنیای امروز اهمیت فراوانی  ویژهبه

ی کشور عزیز جمهوری اسالمی ایران از جمعیت جوان

 اندنظام سازانآیندهاصلی و  هایسرمایهبرخوردار است که 

و از طرفی دشمنان انقالب با تبلیغات گسترده و تهاجم 

فرهنگی و به تعبیر مقام رهبری جنگ نرم با به میان آوردن 

و به دن کرو تفریحات مختلف سعی در سرگرم  هابرنامه

سالم و  ابتذال کشاندن جوانان را دارند، توجه به تفریحات

امکانات مناسب و متناسب با فرهنگ ن ساختورزش و فراهم 

اسالمی، جهت سپری کردن اوقات فراغت و تندرستی الزم 

 و ضروری است. 

 اذعان داشتند که استفاده (1394گودرزی و همکاران )

 افراد ۀه عمدک یاجامعه در ینید یهامؤلفه و هاآموزه از

 و نگرش رییتغدر  ییزابس ریتأث تواندیم ،ندایمذهب آن

 (.16باشد ) داشته یبدن تیفعال و ورزش به نسبت آنان رفتار

( بیان کردند ورزش 1394و محمودیان ) بیدیدرهعباسی 

بر پر کردن مناسب اوقات فراغت عالوهو تفریحات سالم 

                                                           

1. Kahan 

ند شوموجب حفظ و ارتقای سالمتی افراد و جامعه  توانندمی

اغت مبتنی بر دین و علم، صحیح اوقات فر ریزیبرنامهو 

جهت رسیدن به شادابی، معنویت و سالمتی  مؤثرروشی 

  ج پژوهشیبراساس نتا .(14) ستهاخانوادهجامعه و 

ت و گسترش ورزش و ی، تقو(1395پارسامهر و همکاران )

ش انسجام یافراد در جامعه به افزا یبدن هایفعالیت

 یاریم منسج ایجامعهجاد ین ایو همچن هاآن یاجتماع

( پژوهشی را با عنوان 2015) 1کاهان (.4) کردخواهد 

را  «جسمی بزرگساالن در جهان اسالم تحرکیبیشیوع »

 صورتو نتایج آن به این  کردکشور تحلیل و بررسی  38در 

 3/32شیوع عدم فعالیت بدنی در مجموع حدود بود که 

 5/35درصد و در زنان  8/28درصد بود. در بین مردان 

در بین اعراب  بدنی فعالیتوده است. همچنین عدم درصد ب

 طوربهدرصد بود.  6/28درصد و در بین غیر اعراب  7/43

 بیشترشیوع عدم فعالیت بدنی در کشورهای مسلمان  کلی

بود و این تفاوت در کشورهای  غیرمسلماناز کشورهای 

( در پژوهشی 2016گالیموو ) .(21) دیده شد بیشترعربی 

ش مذهب اسالم نسبت به فرهنگ فعالیت نگر»با عنوان 

، به این نتایج دست «جسمانی، ورزش و سبک زندگی سالم

 هایفعالیتاسالم نگرش مثبتی نسبت به  .1یافت که: 

منافعی برای فرد و  تواندمی هافعالیتجسمانی دارد که این 

مسلمانان باید از سالمتی  .2 ؛همراه داشته باشدبهجامعه 

جسمانی خود را توسعه  هایتوانایی، خود مراقبت کنند

ورزشی از خود، خانواده و  هایفعالیتدهند و با شرکت در 

و همکاران  2گروپل(. 19) سرزمین مادری محافظت کنند

 آورشادی یورزش هایفعالیت( بیان کردند که انجام 2016)

ممکن است در افزایش شرکت کردن افراد  برانگیزچالشو 

 هایبرنامهدنی نقش داشته باشد و در ورزش و فعالیت ب

شرکت دادن و  از طریقانگیزه  یآموزشی که با هدف ارتقا

، در افزایش حضور در دگیرمیتشویق افراد انجام 

2. Gropel  
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تأثیرگذار  آنهاتناسب اندام  ۀورزشی و توسع هایفعالیت

 هایفعالیتهمچنین لذت ذاتی و شادی آمیخته با  .است

 سویبهپنهان در جذب  ورزشی و رشد رقابت، یک توجیه

  .(20) استورزش 

در اینجا الزم است تعریفی از مراجع عظام تقلید و 

مرجع تقلید علمیه را ذکر کنیم؛  ۀسطوح عالی حوز اساتید

الشرایطی گفته جامع مجتهدبه  مذهب فقهی امامیهدر 

عملیه( یا کتاب  ۀرسال) توضیح المسائلشود که می

فروع داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در  استفتائات

همچنین  .و احکام فقهی اسالمی از وی پیروی کنند دین

هستند که درس  یاساتیدعلمیه  ۀسطوح عالی حوز اساتید

  .(22) کنندمیخارج از فقه تدریس 

نقش حساس علما در هدایت جامعه و جوانان به نشاط 

شورمان ثابت کدر طول تاریخ  است. ناپذیرکاران  و تندرستی

 گشاییگرهفقهی و دینی علما در  هاینظره کشده است 

ورزش  مسئلۀبوده است و توجه به  مؤثرالت کبسیاری از مش

امر نیز از سوی مراجع و آیات  و تشویق جوانان به این

علمای دین، الزم است با ورزش  .خواهد بود ارسازک  عظام

بدنشان پاسخ دهند و ورزش را در  ۀروزمر به نیاز حرکتی

زندگی روزمره خود بگنجانند که این کار در مردم  ۀبرنام

همچنین مراجع  .آوردمی وجودبهورزش کردن را  ۀانگیز

ورزش را  ،ناحوزه، طالب و روحانی ۀبرجست اساتیدگرانقدر، 

مردم  ۀبه مردم وظیفه و تکلیفی دینی معرفی کنند و به هم

نهادینه  زندگیشانیه کنند که ورزش را در سبک ایران توص

 ۀعلما و مراجع شیعه دربار هایاهمیت نظر با توجه به کنند.

گرفته در صورت هایبررسیجایگاه ورزش در کشور و 

مقام  جزبهاندک مراجع عظام تقلید  هایتوصیهخصوص 

در این پژوهش قصد برای اولین بار محقق معظم رهبری، 

از دیدگاه علما و  کشور ایرانورزش را در کارکردهای دارد 

 بررسی کند. رودررو ۀمصاحب صورتبه مراجع عظام تقلید

 

 پژوهش شناسیروش

و با هدف بسط دانش و  یتشافکت ایبا ماه پژوهشن یا

ورزش از نگاه مراجع  کارکردهایشناخت موجود در مورد 

انجام گرفت.  علمیه ۀحوز سطوح عالی اساتیدعظام تقلید و 

، یتشافکقات ایه هدف از تحقکرد کد خاطرنشان یبا

نش، یسب بکف، یتعار آوریجمعم، یمفاه یروشنگر

 یق بر مبناین تحقین ای. همچنهاستایدهح مسائل و یتصح

ق یدارد. در روش تحق یفکیت یداده، ماه وجویجست

ل محتوا ینوخواسته، سؤاالت باز و تحل هایروشاغلب  یفکی

 . استآمده دستبه هاییافتهاساس بر یینها گیرینتیجهو 

استفاده شد. با  بنیاددادهۀ یق از روش نظرین تحقیدر ا

 ین حجم انبوهیب از تواندمیاستفاده از این روش پژوهشگر 

ند کرا استخراج  کوجوه اشترا مندنظام یلک، به شهادادهاز 

خود  یدر حوزۀ پژوهش پردازینظریهو براساس آن به 

. گیردمی بهره ییرد استقرایکرو یاهبرد از نوعن ریبپردازد. ا

ق مشخص یده از طریپد یکن یین روش تبیهدف عمدۀ ا

ده یآن پد (هاقضیهو  هامقولهم، ی)مفاه یدیلکردن عناصر ک

ند ین عناصر درون بستر و فرایروابط ا بندیطبقهو سپس 

ز ین هاقضیهو  هامقولهم، ید و خلق مفاهیده است. تولیآن پد

ن روش سؤاالت یاست. در ا یرارکت _ ایچرخه یندیفرا

خاص مطرح  هایفرضیهل که به شکآن جایبهپژوهش 

نندۀ کنیید تبیۀ حاصله بایباشند و نظر یلکد باز و یشوند، با

ند یند همپوش در فرایسه فرا .(3) باشد یدۀ مورد بررسیپد

از:  اندعبارته کاد وجود دارد یبندادهۀ یل نظریتحل

در . یمحور یدگذارکو  یانتخاب یدگذارکباز،  یدگذارک

آگاهانه  طوربه هادادهل یو تحل آوریجمع، پژوهش یاجرا

 منظوربهه یاول هایداده یهمزمان انجام گرفت و گردآور

صورت گرفت. با  هادادهمداوم  آوریجمعروند  گیریشکل

زان یفراهم شد تا م هاییفرصتپژوهشگر  یار براکن یا

 . (7) ش دهدیافزامناسب را  هایلهمقوت یفاک
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ق یعم هایمصاحبه منظوربه یدر انتخاب نمونۀ آمار

سطوح  اساتیدو هم از  مراجع عظام تقلیدشد تا هم از  یسع

 یبرا گیرینمونه منظوربهاستفاده شود.  علمیه ۀحوز عالی

 و هدفمند گیرینمونه ق از روشیعم هایمصاحبهانجام 

تداوم  یتا زمان گیرینمونهاده شد. استفنظری  گیرینمونه

ت یفاکو  یه پژوهش به اشباع نظرکمصاحبه(  16افت )ی

خام  هایداده، ینظر یمبان یپس از مطالعه و بررس. دیرس

 اساتیدمراجع و ق با یعم هایمصاحبهاز  ییاستقرا صورتبه

 مندنظام صورتبهاد یبندادهۀ یدست آمد و براساس نظربه

 وتحلیلتجزیه (ینشیو گز یباز، محور یردگذاکق ی)از طر

)که در تحقیقات  هاداده بودن موثقبرای تعیین  .شدند

روایی در تحقیقات کمی است(  کیفی معادل مبحث پایایی و

استفاده شد.  ط یک پژوهشگر دیگرروش بازکدگذاری توس از

در  گرفتهانجام هایکدگذاریصفحات  ۀدرصد از کلی 10

قرار گرفت. ضریب اسکات که  یرپژوهشگر دیگاختیار 

میزان توافق کدگذاری در دو مرحله است، برای  ۀدهندنشان

 ۀثبات و درج ۀدهندنشانکه است  81/0اصلی  هایمقوله

این پژوهش، همچون ق مطلوب در کدگذاری است. تواف

دارد: گام اول  مؤلفهکیفی، سه جزء یا  هایپژوهشسایر 

به استفاده از روش تئوری ست که با توجه هادادهگردآوری 

 ساختاریافتهنیمهعمیق  هایمصاحبه، این بخش با ایزمینه

انجام شده است. در گام دوم که هدف تفسیر و سازمان 

ست، طی مراحل کدگذاری باز، محوری و هادادهدادن 

. در گام ایمپرداخته سازیمقولهو  سازیمفهومگزینشی به 

 تحقیق ارائه شده است.سوم نیز، گزارش کتبی کار و مدل 

مراجع تقلید دو بخش  شامل پژوهش این آماری ۀجامع

بخش  استعلمیه  هایحوزهسطوح عالی  اساتیدشیعه و 

 25نفر که از این تعداد  33اول مراجع تقلید شیعه شامل 

نفر ساکن افغانستان  2نفر ساکن عراق،  5نفر ساکن ایران، 

سطوح  اساتیدم . بخش دوباشدمینفر ساکن پاکستان  1و 

علمیه بودند که درس خارج از فقه تدریس  ۀحوزعالی 

العظمی  اهللآیتذکر است در مورد حضرت  شایان .کنندمی

دلیل عدم دسترسی، اطالعات از بیانات و به ایخامنه

 گیرینمونهروش ایشان استخراج شده است.  هایسخنرانی

 با اینکهکه  استنظری  گیرینمونهدر این پژوهش 

مصاحبه به این نتیجه رسید که  12پژوهشگر پس از انجام 

 منظوربهاطالعات جدید همان تکرار اطالعات قبلی است، 

مصاحبه  16افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه، تا 

ذکر  1در جدول  شوندگانمصاحبهاسامی  را به انجام رساند.

 شده است.

 

 شوندگانمصاحبه. 1جدول 

خانوادگی نام و نام ردیف  نام و نام خانوادگی ردیف 

یاخامنهالعظمی  اهللتیآ 1 العظمی سبحانی اهللتیآ 9   

العظمی مکارم شیرازی اهللتیآ 2 مدرسی یزدیالعظمی  اهللتیآ 10   

العظمی شبیری زنجانی اهللتیآ 3 العظمی بیات زنجانی اهللتیآ 11   

العظمی جوادی آملی اهللتیآ 4 تادیاس اهللتیآ 12   

دوزدوزانی تبریزیالعظمی  اهللتیآ 5 حائری شیرازی اهللتیآ 13   

العظمی صانعی اهللتیآ 6 توکل اهللتیآ 14   

گرامیالعظمی  اهللتیآ 7 علیدوست اهللتیآ 15   

علوی گرگانی العظمی اهللتیآ 8 احمدی فقیه یزدی اهللتیآ 16   
 

شده  ارائه 2به شرح جدول  هاکدگذاریاز  اینمونه

 غیرخطییند تحقیق کیفی ماهیتی اکه فر آنجااست. از 

بارها و بارها تکرار شد که در نهایت  هاکدگذارییند افردارد، 

 ایجاد شد. هامقولهطبقات و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 13

https://ntsmj.issma.ir/article-1-936-fa.html


 1398، بهار 1شمارة  ،7شریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة ن                                                                116

 

 حوزهسطوح عالی  اساتیداز کدگذاری باز، محوری و گزینشی در کارکردهای ورزش از دیدگاه مراجع و  اینمونه. 2جدول 
 گزینشیکدگذاری  محوریکدگذاری  بازکدگذاری  متن مصاحبهخالصه 

ورزش تأثیر فراوانی در سالمتی انسان 

 فرایضانجام  ۀمقدمدارد و سالمتی 

 عنوانبهدینی است. به همین دلیل 

بر  توانمیواجب یا مستحب  ۀمقدم

 تواندمیآن تأکید کرد. ورزش 

سرگرمی سالم بسیاری از  عنوانبه

ر کند و انسان را از اوقات فراغت را پ

سرگرمی ناسالم بازدارد. اثر ورزش در 

کارهای اقتصادی و اجتماعی زندگی 

نیز قابل انکار نیست. برای جلوگیری 

پوکی استخوان و نرم شدن عضالت  از

ر بیشت ۀورزش کرد و ریش دبای

دردهای عضالنی، عدم تحرک و 

 ورزش نکردن است.

  ورزش نقش بسیار مهمی در

 ن دارد.سالمتی انسا

 دینی سالمتی  فرایضانجام  ۀمقدم

 است.

  ۀمقدم عنوانبه تواندمیورزش 

 واجب یا مستحب باشد.

  ورزش یک سرگرمی سالم برای

 گذران اوقات فراغت است.

  هایفعالیتورزش نقش مهمی در 

 اقتصادی و اجتماعی دارد.

دردهای عضالنی ر بیشت ۀریش

 و ورزش نکردن است. یتحرکبی

 ورزش بر سالمتی تأثیر فراوان 

 دینی فرایضانجام  ۀورزش مقدم 

 ورزش و گذران اوقات فراغت سالم 

  ۀمقدم عنوانبهتأکید اسالم بر ورزش 

 واجی یا مستحب

  ورزش عاملی مهم در اقتصاد و

 اجتماع

 دردهای ر بیشت ۀ، ریشیتحرکبی

 عضالنی 

 

 جسمانی 

 دینی -مذهبی 

 اجتماعی -روانی 

 اقتصادی 

 

 

 

 پژوهش هاییافته

 هایدادهپژوهش اشاره شد،  شناسیروشکه در طورهمان

 صورتبهپس از دو مرحله تلخیص، ، 3طبق جدول کیفی 

حاصل از کدگذاری محوری،  هایدادهمحوری کدگذاری شدند و 

ده و فراوانی کدها محاسبه کدگذاری گزینشی مرتب شبراساس 

 .دش

 

 علمیه هایحوزهسطوح عالی  اساتیدش از دیدگاه مراجع و محوری و گزینشی در کارکردهای ورزکدگذاری  .3جدول 

 محورها
مذهبی

/ 
 دینی

 جسمانی
روانی 

 اجتماعی
 اقتصادی سیاسی عاطفی

     *  ورزش موجب سالمتی و توانمندسازی        
   *    بودن سرحالاثر ورزش بانشاط و 

   *    ورزش به نشاط انسان                       یرتأث
    *   ش فعالیت اجتماعی سودمندورز

 *   *   ورزش تمرین پخته شدن و مهارت کسب کردن  
 *   *   بالقوه هایییتوانا درآوردنورزش تالش برای به فعلیت 

   *                      بخششادیورزش عاملی 
   *  *  ورزش باعث شادابی روح و جسم

     *   سالمتی میوه ورزش                  
سالمت جسمانی و سالمت روحی و  یورزش موجب ارتقا

 روانی
 * *    

     *  ورزش منظم یعنی افزایش امکان پیری سالم و پربازده
   *    شاداب   ایخانوادهایجاد ورزش خانگی برای داشتن 

    *   ورزش موجب سالمتی و پویایی جامعه بسترسازی
رزش، آلودگی هوا و نداشتن یکی از دالیل عدم رغبت به و

 در محالت هاپارکفضای سبز و 
  *    
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 علمیه هایحوزهسطوح عالی  اساتیدش از دیدگاه مراجع و محوری و گزینشی در کارکردهای ورزکدگذاری  .3جدول ادامۀ 
 /مذهبی  محورها

 دینی 
روانی  جسمانی

 اجتماعی
 اقتصادی سیاسی عاطفی

    *   ورزش امر الزم برای جوانان                
      * امر به ورزش امر به معروف                        

  *  *              بخشوحدتعامل  عنوانبهورزش 
  *     استقالل و آزادی       امنیت، محصول ورزش؛

    *   تنازعات خانوادگی و اعصاب ورزش درمانگر اعتیاد،
    *   ورزش حالل مشکالت و معضالت اجتماعی و اخالقی      

توجه به امر ورزش و سالمت بدن موفقیت در 
 نبرد سیاسی، اقتصادی و نظامی هایعرصه

    * * 

     *  ورزش امر واجب برای میانساالن و پیران
    *   پریشان با ورزشکمک به درمان روان

    *   ورزش بهترین راه پیشگیری از بیماری و افسردگی
    * *  کندمیورزش هم جسم و هم اندیشه را تقویت 

   *  *  شادابی و زیبایی                                                          نشاط، سالمتی، ورزش؛ تأثیرات
    *   انسان  ۀداتقویت ار عامل ورزش

    *   زندگی هایمهارتاثر ورزش جمعی در یادگیری 
    * *  ورزش نیاز جسمی و روانی همه                

موفق و  ایجامعهورزش عمومی موجب داشتن 
 برومند

  *    

روانی در  هاییداریناپاجسمی و  یهارخوت نبود
 ورزشکاران

  *    

     * * و مراقبت جسمانی   سالمت بهولیای الهی تأکید ا
مادی و معنوی انسان در  هاییشرفتپتوفیقات و 

 گرو سالمت جسم
* *     

     *  حفظ سالمتی کامل با ورزش
     * * تربیت روح و عبودیت خالق  ۀسالمت جسم مقدم

     *  سالمت جسم در گرو ورزش سالم و مفید
  *     رسیدن به هدف                      برای اییلهوسورزش 

     *  نقش ورزش در سالمت بدن
     *  تکامل و رشد انسان در گرو بدن سالم  تصمیمات،

    *   ورزش موجب افزایش کیفیت زندگی
    * *  سالمت فرد و جامعه یورزش عامل ایجاد و ارتقا

     *  ورزش موجب تقویت جسم انسان             
    *   روح و اعصاب بخشآرامشورزش 
    *   زدا و اضطراب زداست       خشونتورزش 

  *     ورزش عامل افزایش غرور اجتماعی و ملی 
      * دینی    یضفرابرای انجام  یامقدمهورزش 
    *   اوقات فراغت سالم و گذراندنورزش 

و   اقتصادی هاییتفعالدر  اثرگذارورزش عامل 
 اجتماعی

  *   * 

     *  فراوان ورزش بر سالمتی یرتأث
واجب یا  ۀمقدم عنوانبهاسالم بر ورزش  یدتأک

 مستحب
*      

     *  عضالنی در عدم تحرک و ورزش یدردهااکثر  ۀریش
 4 5 6 24 20 6 مجموع فراوانی

 17/6 69/7 23/9 92/36 76/30 23/9 درصد
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 92/36اجتماعی با  -که کارکرد روانینشان داد  هایافته

 زمینهباالترین درصد را به خود اختصاص داد. در این  درصد

 :شودمیاشاره  آمدهدستبه هاییافتهبه چند مورد از 

مردم به ورزش، بسیاری از مشکالت و  آوردن روی -

 ۀمثل مسئل ،کندمیمعضالت اجتماعی و اخالقی را حل 

نوادگی، مسائل داخلی، مشکالت تنازعات خا ۀاعتیاد، مسئل

 کسبی، اعصاب و غیره.

 ایخامنهالعظمی  اهللآیتحضرت 

سالم، پویا و شاداب  ایجامعهبرای اینکه بتوانیم  -

 ،داشته باشیم و بتوانیم ورزش را در زندگی افراد وارد کنیم

 باید بستر آن را تهیه کنیم.

 حائری شیرازی اهللآیتحضرت 

درصد را به خود اختصاص داد.  76/30کارکرد جسمانی 

 :زیرندبه شرح  هاییافتهچند مورد از 

انجام ورزش سالم و مفید که به سالمت جسم کمک  -

 در اسالم توصیه شده و امری پسندیده است. کندمی

  علوی گرگانیالعظمی  اهللآیتحضرت 

است برای سالمت تن و  ایوسیلهاصوالً ورزش  -

 ل و خرد و روح است.سالمت تن مقدمه سالمتی عق

  العظمی سبحانی اهللآیتحضرت 

 ورزش است. ۀسالمتی میو  -

 العظمی جوادی آملی اهللآیتحضرت 

. استدرصد  23/9دینی با  _مذهبییافته بعدی کارکرد 

 است: زیر ترتیببه آمدهدستبه هاییافتهبرخی از 

دینی است، به همین  فرایضانجام  ۀسالمتی مقدم -

بر آن تأکید  توانمیواجب یا مستحب  ۀمقدم وانعنبهدلیل 

 کرد.

 مکارم شیرازی العظمی اهللآیتحضرت 

 

 

برای مهیا شدن جهت تربیت  ایمقدمهسالمت جسم  -

 .باشد تواندمیروح و عبودیت خالق 

  العظمی علوی گرگانی اهللآیتحضرت 

 هایپیشرفتکه سالمت جسم در توفیقات و  آنجا از -

 یشرع مقدس و اولیا ،نسان دخالت داردمادی و معنوی ا

 .اندکردهالهی به سالمت و مراقبت جسمانی توصیه 

  العظمی شبیری زنجانی اهللآیتحضرت 

درصد فراوانی کارکرد بعدی  23/9کارکرد عاطفی با 

از  یموردبه  زمینهاست. در همین شده است که بررسی 

 :شودمیاشاره  هایافته

کیفیت انجام کارهایش بسیار بانشاط بودن انسان در  -

است و از آثار ورزش هدفمند و صحیح نشاط و سرحال  مؤثر

 است.بودن 

 استادی اهللآیتحضرت 

درصد را  69/7که  استکارکرد پنجم کارکرد سیاسی 

در ذیل  هایافتهبه خود اختصاص داده است. چند مورد از 

 اشاره شده است:

بماند و استقالل  که بخواهد در دنیا سرافراز ایجامعه -

نبرد سیاسی و  هایعرصهآورد و در  دستبهحقیقی را 

نظامی پیروز شود، نیازمند مردمی سالم، بانشاط و برخوردار 

همه از رهگذر  اینهااست که  گیریتصمیماز قدرت اراده و 

 .شودمیتوجه جدی به امر ورزش حاصل 

 ایخامنهالعظمی  اهللآیتحضرت 

سالمی یا غیراسالمی آبرو ورزش برای مجتمع ا -

 همراه دارد.به را و غرور ملی و اجتماعی دهدمی

 العظمی مدرسی یزدی اهللآیتحضرت 

درصد آخرین کارکرد  17/6کارکرد اقتصادی با 

 :استبه شرح ذیل  هایافتهاز  اینمونه. است آمدهدستبه
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، گردشگرینعت به مانند ص تواندمیصنعت ورزش  - 

در  زاییاشتغاله موجب رونق اقتصادی و صنعت هنر و غیر

 کشور شود.

 علیدوست اهللآیت حضرت

 

 مرحلۀدر  آنهاو تحلیل ها   هگردآوری داداز بعد 

 هایویژگیباز، محوری و گزینشی و بررسی  کدگذاری

به عنوان مهمترین شش کارکرد  1در شکل ، شدهارائه

 اتیداساز دیدگاه مراجع عظام تقلید و ، کارکردهای ورزش

 .دشعلمیه شناسایی و تبیین  هایحوزهسطوح عالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علمیه هایحوزه اساتیدکارکردهای ورزش از دیدگاه مراجع عظام تقلید و اکتشافی  الگوی .1شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 

دیدگاه  بندی و تحلیلاولویتهدف این پژوهش با 

علمیه نسبت به  ۀحوز اساتیدمراجع عظام تقلید و 

. پس انجام پذیرفته استایران  ۀکارکردهای ورزش در جامع

، شش کارکرد آمدهدستبهاطالعات  وتحلیلتجزیهاز 

نتایج ورزش شناخته شد.  ۀکارکردهای مهم در حوز عنوانبه

درصد  92/36اجتماعی با  -نشان داد که کارکرد روانی

 اساتیدکارکرد ورزش از دیدگاه مراجع تقلید و  ترینمهم

اجتماعی ورزش در توسعه و  -شد. کارکرد روانی مشخص

روابط فردی و اجتماعی، کارکردی زیربنایی و  تحکیم

بنیادی است که در کل ساختار جامعه و روابط بین اقشار و 

 گذاردمیتوجهی بر جای  در خور تأثیراتآحاد اجتماعی 

شرایط کنونی کشور ما به لحاظ مسائل روانی و . (13)

اضطراب، افسردگی، مشکالت خانوادگی،  اجتماعی از جمله

در  تواندمینیست و ورزش  آلایدهاعتیاد و غیره در شرایط 

 سویبهرا  جامعهو  باشد راهگشابرطرف کردن این مسائل 

همچنین ورزش فعالیت  پویایی و سالمتی سوق دهد.

است که در انجام کارهای خیر و در  یسودمند اجتماعی

پیشنهاد  توانمی است. مؤثرار یاری رساندن به مردم بسی

 ورزش کشور ۀدر حوز اندرکاراندستن و مسئوالکرد که 

مردم  ۀورزش برای همکه بستر را طوری فراهم کنند 

 قابل دسترس و انجام باشد. راحتیبه

اهمیت  اساتیدکارکرد دیگری که از دیدگاه مراجع و 

 76/30با درصد فراوانی  کرد جسمانیرفراوانی داشته، کا

در کاهش وزن، پیشگیری از  زیادی تأثیرورزش  .است

پیر شدن و یند افرعقب انداختن  ،، ایمنی بدنهابیماری

 کارکردهای

 ورزش

 

 عاطفی

 سیاسی

 اقتصادی

 مذهبی/ دینی

 جسمانی

 روانی / اجتماعی
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مختلف بدن از جمله سیستم  هایدستگاهحفظ سالمتی 

 دارد. اسکلتی  و قلب و عروق، تنفس، گوارش

تنگاتنگی با جسم  ۀبدن انسان مرکب روح است و رابط

یک بر دیگری ضعف و ناتوانی هر که  ایگونهبهو جان دارد، 

انّ  و» :فرمایدمینیز  )ص( اکرمرسول تأثیر مستقیم دارد. 

دارد که  یشک بدن تو بر تو حقبی، «اًلبدنک علیک حق

ورزش در واقع . رسیدگی نمایی آن را ادا کنی و به آنها باید

جسم انسان را تقویت نموده  تواندمیمثبتی است که  ۀنقط

، بیکاری و رخوت پروریتنو از  تضمین کندسالمتی آن را و 

که برای داشتن  شودمیپیشنهاد  .جسمی جلوگیری کند

ورزش خانگی تعریف کنیم؛ به این معنا،  ،سالم ایخانواده

و با ابزارهای ورزشی ساده در منازل  راحتیبهکه  را ورزشی

 نهادینه کنیم. ،باشد پذیرانجام

در جایگاه سوم  درصد 23/9دینی با  -کارکرد مذهبی

در جایی که سالمت جسم  بین سایر کارکردها قرار گرفت.

مادی و معنوی انسان دخالت  هایپیشرفتدر توفیقات و 

دارد، شرع مقدس و اولیای الهی به سالمت و مراقبت 

که پذیرش  ایگونهبه. اندکردهفراوانی  هایتوصیهجسمانی 

ن ا. روحانیددهمیسالم رخ  ۀو تحقق بهتر دین توسط جامع

خود ورزش کنند و مبلّغ ورزش باشند و فرهنگ  توانندمی

مسئوالن ترویج دهند. بنابراین  هاخانوادهورزش را در بین 

با  توأم، یمعنو یطیمح را ط ورزشیمحباید شور کورزش 

کنند؛ در  ییو پارسا یدامنکمان، تقوا، پای، ایجوانمرد

نماز  ۀو اقام یادآوریط ورزش را با یمح ندتوانمیحقیقت 

 ، ساعت نمازین وقت مسابقات ورزشیید و در تعنروح بخش

 .نندکنماز  یبرگزار یآمادهن و زمان را یرا فارغ و زم

علمیه کارکرد عاطفی را با  ۀمراجع تقلید و اساتید حوز

بررسی نتایج درصد در جایگاه بعدی قرار دادند.  23/9

راد با که اف دهدمیتحقیقات مختلف در کشور نشان 

متفاوتی مانند کسب نشاط، احساس لذت و  هایانگیزه

پیشگیری از بیماری و شادابی و حفظ سالمت در 

مربیان و  (.6) کنندمیورزشی شرکت  هایفعالیت

ورزشکاران محبوب با ورزش کردن و حضور در بین مردم 

زیادی برای شرکت آنان در فعالیت ورزشی  ۀانگیز توانندمی

که مقام معظم رهبری در زمانیچنین ایجاد کنند. هم

ورزشی پیام تبریک به قهرمانان  ۀدیدارشان با جامع

برای انجام  دوستانورزشورزشکاران و  ۀ، انگیزدهندمی

. مورد دیگری که کندمیجسمانی افزایش پیدا  هایفعالیت

برگزاری به آن اشاره کرد،  توانمیکارکرد عاطفی  ۀدر حوز

ورزشکاران، مربیان و تماشاگران  اخالق برای هایکالس

گونه  ما عاری از هر هایورزشگاهاست تا فضای فرهنگی 

   اجتماعی باشد. هایناهنجاریخشونت و 

، مورد بعدی بود 69/7کارکرد سیاسی با درصد فراوانی 

قلمرو علمیه مدنظر داشتند.  ۀکه مراجع تقلید و اساتید حوز

، شوندمی ترنزدیکبه هم  روزروزبهورزش و سیاست 

ورزش از دنیای  ۀپذیرش جدا بودن عرص کهطوریبه

سیاسی امری  هایبازیسیاست و استقالل آن از 

در ورزش عشق به تیم تبدیل به  (.1است ) ناپذیراجتناب

. از سوی دیگر، دشومیو دفاع از خاک وطن  دوستیمیهن

برای نزدیک کردن  مؤثرمفید و  سازوکارورزش 

است. در مسابقات جهانی اهتزاز  به یکدیگر هافرهنگخرده

دنبال پیروزی بهپرچم و پخش سرود ملی یک کشور 

مختلف یا فرهنگ  هایفرهنگخردهورزشکاران وابسته به 

وحدت ملی در  کنندۀتأکیدو  بازگوکنندهاصلی آن کشور 

دیگر  ایگونهبه المللیبینآن کشور است. ورزش در سطح 

پیروزی  کهطوریبه ،است مؤثرنیز در تقویت هویت ملی 

افزایش غرور  سببجهانی  هایمیدانورزشی در  هایتیم

جشن و  سویبهخودجوش مردم را  طوربهو  شودمیملی 

ک دشمن قوی اگر این پیروزی بر ی ویژهبه؛ بردمیشادمانی 

آن  هاینمونهتوان ورزشی باشد که سیاسی یا یک رقیب پر

تبال جمهوری اسالمی ایران بر هنگام پیروزی تیم ملی فوبه

دلیل به ملی فوتبال آمریکا و استرالیا مشاهده شد. هایتیم
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نهاد  ترینعالیدر کشور ما وزارت ورزش و جوانان ) اینکه

 توانمیورزش( در اختیار دولت و قدرت سیاسی قرار دارد، 

پیشنهاد کرد که راهبردهای مناسب برای دستیابی به 

زخورد توانا پدید آید و بر مبنای آن اهداف و یک سیستم با

 .یابیمدست  المللیبینملی و  هایموفقیتعمل شود تا به 

ا شده، کارکرد اقتصادی ب تأکیدکارکرد آخری که بر آن 

 در حال حاضر ورزش چه از .بوده است 17/6درصد فراوانی 

بعد عملی و چه بعد نظری، در تولید و مصرف کاالها و 

اقتصادی جوامع مختلف نقش  ۀخدمات ورزشی و توسع

از  ایمجموعهاساسی دارد. به این ترتیب صنعت ورزش به 

دمات خمرتبط با تولید و بازاریابی کاالها و  هایفعالیت

ارزش افزوده نقش  یکه در ارتقا شودمیورزشی گفته 

جوانان  به بحث اشتغال تواندمیورزش  .(18) باشندداشته 

ی ورزش کند و بدن سالم مثال اگر شخص رایبکمک کند؛ 

م دهد. کار کند و کسب درآمد انجا تواندمیداشته باشد، 

که درصد زیادی از اعضای جامعه ورزش زمانیهمچنین 

 کنندمیا ورزشی نیز رونق پید هایشرکتو  هاباشگاهکنند، 

 کندمیکمک  زاییاشتغالبر کسب درآمد، به عالوهو این امر 

؛ در شودمیدرمانی  هایهزینهکاهش  سببو همچنین 

در . پذیردمیحقیقت اقتصاد مقاومتی در ورزش صورت 

لید حمایت از تو شودمیشنهاد راستای کارکرد اقتصادی پی

و  هااهباشگواقعی مالک خویش قرار داده و  طوربهداخلی را 

لی داخ داخلی را به استفاده از تولیدات ورزشی هایلیگ

 دبایجوانان  ورزش و سوق دهد. همچنین وزارت

شی تولیدی ورز هایشرکتزم را نسبت به ال هایحمایت

 را صادیاقتتولید و رونق  برایم الز هایزمینهو  کندایجاد 

 ۀنظری .تولیدی ورزشی فراهم آورد هایشرکتبرای 

 مستخرج از این پژوهش به این شرح است که از منظر نهاد

جتماعی، ا -روانی دین در ایران ورزش دارای کارکردهای 

است قتصادی ادینی، عاطفی، سیاسی و  -جسمانی، مذهبی

 :استاین کارکردها به شرح ذیل  بندیاولویتکه 

پیشگیری از  ر( که ب92/36کارکرد اجتماعی ورزش )

اضطراب و موجب افزایش بیماری، افسردگی، خشونت، 

 سالمت فرد و جامعه و به یادگیری یکیفیت زندگی، ارتقا

 داللت دارد. زندگی هایمهارت

سالمتی و ( که به 76/30) ورزش کارکرد جسمانی

ی و ، افزایش امکان پیری سالم و پربازده، شادتوانمندسازی

 داللت دارد. تربیت روح و عبودیت خالق ۀزیبایی و مقدم

 تأکید( که به 23/9) دینی ورزش _کارکرد مذهبی 

اولیای الهی به سالمت و مراقبت جسمانی و ورزش که 

 دینی است، داللت دارد. فرایضبرای انجام  ایمقدمه

( که به نشاط و سرحال 23/9) کارکرد عاطفی ورزش

 شاداب داللت دارد. ۀشادابی و داشتن خانواد بودن،

افزایش غرور ملی  ر( که ب69/7) کارکرد سیاسی ورزش

 داللت دارد.

تالش برای به  ر( که ب17/6) کارکرد اقتصادی ورزش

ل داللت بالقوه، تولید و اشتغا هایناییتوافعلیت درآوردن 

 دارد.

نشان  یاجتماع یقرار گرفتن کارکرد روان اولویتدر 

و  دیع تقلورزش در واقع از منظر مراج تنهانهکه  دهدمی

 و یفراتر از کارکرد جسمان هیعلم ۀحوز یسطوح عال دیاسات

در  ایعمدهنقش  تواندمیبلکه  ،است ینیو د یمذهب یحت

 آوردن مردم به یرو. کند فایا یاجتماع تارهایرفبهبود 

 یو اخالق یاز مشکالت و معضالت اجتماع یاریورزش، بس

تنازعات  ۀمسئل اد،یاعت ۀمثل مسئل و کندمیرا حل 

 هایناراحتی ،یمشکالت کسب ،یمسائل داخل ،یخانوادگ

ن آ یمراجع رو نیبنابرا ؛کندمیف ررا برط رهیو غ یعصب

به  توانندمی هایافته نیا در حقیقت. دارند یشتریب تأکید

 یاسالم یالگوها یورزش کشور در طراح سیاستگذاران

 کشور یرزشو یو راهبردها هاریزیبرنامهورزش و  شرفتیپ

 .کمک کنند
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مآخذو  منابع

، «ژئوپولیتیک ورزش سازیمفهوم» (.1392. )حسینی دمابی، سید سعادت ؛بویه، چمران ؛جنیدی، رضا ؛پور، زهرااحمدی .1
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