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 3یتیترانه عنا، 2یهمدان یانصفار یدسع، 1زاده یرام یعل یدس

 چکیده
 ورزش سازمان در اسالمی رویکرد بر مبتنی بدنی تربیت فلسفی الگوی طراحی باهدفپژوهش حاضر 

بود.  آمیخته اجراروش  ازنظر و کاربردی -بنیادی هدف ازنظر مذکور تهران انجام شد. پژوهش شهرداری
ت هدفمند و صورتهران بودند که به شهرداری ورزش سازمان جامعۀ آماری در بخش کیفی خبرگان و مدیران

 کمی بخش در پژوهش این آماری جامعۀ از دوم گروه نفر انتخاب شدند. 00بنا بر اصل اشباع نظری تعداد 
 نمونه حجم تعیین برای. بودند نفر 1000 به تعداد، تهران شهرداری ورزش سازمان اجرایی و ستادی مدیران
جهت . شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به نفر 091 تعداد بنابراین شد استفاده کوکران فرمول از کمی بخش

شد و در بخش کمی از  استفاده عمیق نیمه هایمصاحبه از حاضر پژوهش کیفی بخش ، درها دادهگردآوری 
قرار گرفت. روش تحلیل  تائیدو  موردبررسیپرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. روایی و پایایی ابزارهای 

 .انجام پذیرفت MAXQDA افزار نظری بود که با استفاده از نرم ها در بخش کیفی، کدگذاری داده
همبستگی پیرسون، آزمون تی هایی نظیر از آزمونپژوهش  های برای پاسخ به سؤال همچنین در بخش کمی،

سازی معادالت ساختاری )تحلیل عاملی تأییدی( و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از  ای، مدلتک نمونه
نیز بهره گرفته شد. نتایج حاصل از  Lisrel-v8.8و  SPSS-v21 ،Smart Pls-v2ی افزارها نرم

بود. ایدئالیسم با  شناسایی قابل اصلی ی مؤلفه 3 موجود،( گویه) شاخص 77 میان تحلیل عاملی نشان داد که از
نتایج پژوهش گویه مورد شناسایی قرار گرفتند. همچنین  14گویه و پرگماتیسم با  00گویه، رئالیسم با  01

نشان داد که در وضعیت موجود، سازمان ورزش شهرداری تهران از وضعیت مطلوبی در ارتباط با الگوی 
 های مؤلفهبا توجه به مبانی نظری و شناسایی  درنهایتبا رویکرد اسالمی برخوردار است.  بدنی تربیتفلسفی 

 الگو، الگویی ارائه شد که از برازش مناسبی برخوردار بود.

 رئالیسم، پرگماتیسم اسالمی، ایدئالیسم، بدنی تربیت ژگان کلیدی:وا
 

                                                 
  یرانا ی،سار ی،واحد سار ی،دانشگاه آزاد اسالم یت،و ترب یمدکترا فلسفه تعل یدانشجو -1

  یرانا ی،سار ی،واحد سار ی، دانشگاه آزاد اسالم یدانشکده علوم انسان ی،آموزش یریتگروه مد -0

  یرانا ی،سار ی،واحد سار ی، دانشگاه آزاد اسالم یوم انساندانشکده عل ی،آموزش یریتگروه مد یار،دانش -3
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 مقدمه
در ابعاد مختلف جامعه و زندگی افراد نفوذ کرده  مؤثرپدیده اجتماعی  عنوان بهو ورزش  بدنی تربیت

و به بخش جدایی ناپذیری از زندگی تبدیل شده است. گسترش روزافزون ورزش باعث ایجاد کانالهای 
مجالت تخصصی  ها وخاص ورزش در اکثر کشورهای جهان شده است. اتتشار روزنامهتلویزیونی 

ها های دیگر این حوزه است. توجه جدی دولتورزش و هزاران کتاب در مورد آمادگی جسمانی فعالیت
م نتایج مسابقات نیز ئو سیاستمداران به بخش تریت بدنی و ورزش عالقمندی به تماشا و پیگیری دا

شاداب و  سازی و تربیت انسان سالم،سالم باهدف بدنی تربیت ،بنابراین؛ را بیشتر کرده استاهمیت آن 
بهره بردن از  منظور بهاما ؛ ترین شاخص جهت توسعه پایدار ایران اسالمی باشدتواند مهمامیدوار می

تی درکشور این پدیده اجتماعی، الزم است به اصول فلسفی و قواعد درست تکیه شود تا توجه به سالم
 (.10: 0000، 1موهتار و همکارانکند )برای همگان امری روزمره و مهم جلوه 

تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد  -رایندی است آموزشی، در واقع، فبدنی تربیت

یکی از راهکارهای ارتقای سطح  بدنی تربیت .همه جانبه انسان از طریق فعالیتهای جسمانی است
امعه از طریق تاثیرگذاری بر تمام قشرهای مردمی به ویژه جوانان است. در کشور ایران نیز، سالمت ج

اهمیت زیادی داده می شود و متولی ارتقای آن سازمان ورزش و جوانان می  بدنی تربیتبه سالمت و 
ویکرد در کشور می توان بر آن استوار بود، ر بدنی تربیتباشد. یکی از رویکردهای مهمی که در بحث 

(. از دید اسالم، واقعیت وجودی انسان که شامل بدن و نفس اوست، 1339طاهریان، است )اسالمی 
اسالمی، یک نظام همه  بدنی تربیتمحور اساسی برنامه ها چه درسی و چه غیردرسی است. نظام 

از  بدنی تربیتجانبه است یعنی عالوه بر ابعاد علمی، اخالقی، اجتماعی و عاطفی، نیز تاکید دارد. 
دیدگاه اسالم بر تقویت و تربیت جسم تاکید دارد که باید همپای خودسازی و اخالق و از طرفی 

 یاست که برا یابزار عنوان به بدنی تربیتدر اسالم (. 1393گرگین و خسروپناه، باشد )مصونیت جامعه 
اوقات فراغت خوردن تن پرکردن  قلیروح و ص تیروان تقو یتن و پاک یبهداشت و سالمت نیتام

 تیو تقو ییتوانا جادیا یو عوارض اخالق لیمصون نگهداشتن جامعه از رذا دیبصورت سالم و مف
عبادت و جهاد و  یو استقامت در صفحه ها یآمادگ یکار و تالش در جهت رشد و سازندگ هیروح

در  افتهیرورش پ یمظلوم بوده تا بدنها یاریو تعاون و  یجوانمرد هیدفاع ازاسالم و کشور القاء روح
 .(1397 ی،زاده گرجان بیو حب نگجهی یرستم) خدمت اهداف مقدس باشد

جایگاهی که در معارف اسالمی اعم از قرآن و سنت و تحلیل های اندیشمندان و فیلسوفان 
در مبانی اسالمی را سامان می  بدنی تربیتدر نظر گرفته می شود، فلسفه  بدنی تربیتمسلمان، برای 
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هدف و فلسفه ای خاص در نظر گرفته  بدنی تربیتم از مکتب های فکریِ غرب برای بخشد. هر کدا
این  مفهوماند و با توجه به رکن های فلسفه خود به تبیین جایگاه این مسئله پرداخته اند. مهم ترین 

ای فلسفی شکل در زندگی انسان، با تکیه بر نظریه بدنی تربیتها این است که نقش پردازینظریه
اما در مکتب فکری اسالم تا به امروز چنین ؛ گیرد و از نظم و پیوستگی قابل توجهی برخوردار استمی

پردازی پرداخته شود و بنابراین ضروری می نماید در این حوزه نظریه؛ اقدامی صورت نپذیرفته است
انسان  الهیدر زندگی  بدنی تربیتبنیانی پدید آید که بتوان با تکیه بر آن به تشریح کارکردهای 

دهد که با توجه به منابع پرداخت. محور تشکیل دهنده نظریه این پژوهش را این مطلب تشکیل می
الزم است فرایندی آموزشی، تربیتی صورت پذیرد که به واسطه کسب و  بدنی تربیتاسالمی، در 

جبات تسلط های حرکتی و دانش علمی، ذهن و جسم انسان را درگیر فعالیت کند و موپردازش مهارت
روح بر نفس را فراهم آورد و منجر به پرورش و رشد استعدادهای جسمانی و نفسانی او شود و فرد را 

 (.1391گرگین و خسرو پناه،کند )در راه رسیدن به کمالِ مطلوب خود یاری 
-ها اهمیت میدین اسالم به آموزش در تمام جنبهدهد که مرور مبانی پژوهشی موجود نشان می

-هایی که دین اسالم برای دانشرهنمودهایی برای رشد کودکان دارد. به طوری که آموزشدهد و 

، تربیت هوشی و تربیت بدنی تربیتداند شامل نظر گرفته است و آنها را ضروری می آموزان کودک در
و  بدنی تربیت(، در پژوهشی به بررسی ورزش، 0009) 0فاروق و پارکر (.0000، 1غنی) استاجتماعی 

 آن طریق از که کند می فراهم را مرکزی مکانیسم الم پرداخت. نتایج آن نشان داده است که دیناس
 بدنی تربیت خود، نوبه به. دارند و زنانگی خود مردانگی مورد در مذاکره و ساخت در سعی آموزان دانش
 آغوش رد را خود احساس دانش آموزان چه دختر و چه پسر، م یتوانند آن طریق از که است راهی

پس آموزه های  .کنند بیان را تر گسترده مذهبی آرمانهای از ای مجموعه و بخشند تجسم و بگیرند
سنچولی و دانش آموزان دختر و پسر تاثیرگذار است.  بدنی تربیتاسالمی بر سالمت فیزیکی و 

رداختند، به اسالم پ مبین دین نگاه از ورزش و بدنی تربیت(، در پژوهشی که به بررسی 1394سنچولی )
 ورزش زیرا نگرد؛ می احترام دیده به ورزشکار و ورزش به هم اسالم مبین این نتیجه رسیدند که دین

 در آدمی به که را عملی هر هم اسالم و رساند یاری انسانی کمال به رسیدن در را آدمی تواندمی
 .داند می مطلوب را آن و نهد می ارج کند، می کمک کمال به رسیدن

رشد استعدادها،  در بدنی تربیته به مطالب ذکر شده در باب ضرورت توجه به نقش مهم با توج
های تربیتی که در دین اسالم با توجه به آموزه بدنی تربیتایجاد الگویی برای ارتقای سطح فعالیتهای 
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رستی در ای است که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که ما در دین خود رهنمودهای دوجود دارد، مساله
جامعه را شاهد خواهیم بود. بر  افراد سالمت سطح ارتقاین، عمل شود، این مقوله داریم که اگر به آ
 اسالمی رویکرد بر مبتنی بدنی تربیت فلسفی الگوی پژوهش حاضر طراحیاین اساس، هدف از انجام 

 تهران بود. شهرداری ورزش سازمان در
 

 روش
های اطالعاتی، این پژوهش آمیخته داده ازنظراربردی و ک -هدف بنیادی ازنظرپژوهش مذکور 

-تهران بودند که به شهرداری ورزش سازمان جامعۀ آماری در بخش کیفی خبرگان و مدیرانبود. 

 این آماری جامعۀ از دوم گروه نفر انتخاب شدند. 00صورت هدفمند و بنا بر اصل اشباع نظری تعداد 
 نفر 1000 به تعداد، تهران شهرداری ورزش سازمان اجرایی و ستادی مدیران کمی بخش در پژوهش

نفر با  091 تعداد بنابراین شد استفاده کوکران فرمول از کمی بخش نمونه حجم تعیین برای. بودند
گردآوری  منظور به. شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به ایای چندمرحلهگیری خوشهاستفاده از نمونه

های انفرادی های نیمه عمیق استفاده شد. در مصاحبهوهش حاضر از مصاحبهها در بخش کیفی پژداده
سؤال اصلی در مصاحبه استفاده شد؛ با توجه به اینکه  7، برای بررسی مقدماتی از شوندگان مصاحبهبا 

های قبلی تکرار شدند و پژوهشگر به مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه 00بعد از انجام 
جمع آوری شده، تفاوتی نداشت و اشباع حاصل قبالًهایی که های جدید با دادهیعنی داده رسید، 1اشباع
همچنین، در این دقیقه بود.  90تا  30بین  ها متوقف گردید. مدت زمان انجام مصاحبه نیزمصاحبه شد،

 ساخته بر گرفته از کدهای ای محقق ها در بخش کمی، پرسشنامه منظور گردآوری داده پژوهش به
گانه در  پاسخ با طیف لیکرت پنج سواالت بسته 77حاصل از مصاحبه تنظیم شد. این پرسشنامه شامل 

 شهرداری ورزش سازمان در اسالمی رویکرد بر مبتنی بدنی تربیت فلسفی های الگویمولفهخصوص 
یل باشد که با نظرسنجی از مدیران ستادی و اجرایی سازمان ورزش شهرداری تهران، تکم می تهران

 شد.

منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به
ات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در ازنظرها از دیدگاه پژوهشگر، یافته

ان در تحلیل و زمان از مشارکت کنندگطور همچنین بهاین حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم
برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده  ،ها کمک گرفته شد. همچنینتفسیر داده

شد. در مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، از یکی از اساتید آشنا به کدگذاری 
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قق به همراه این همکار کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه مح عنوان بهدرخواست شد تا 
شاخص  عنوان بهپژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که 

طباطبایی، جسنی، مرتضوی و ؛ 1391عباس زاده، کرد )رود را محاسبه پایایی تحلیل به کار می
درصد  3/77محاسبات  (. در این تحقیق پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به1390طباطبایی چهر، 

از  منظور تعیین روایی پرسشنامهبه در بخش کمی پژوهش نیز بدست آمد که بیانگر پایای مناسب بود.
ها قبل از توزیع توسط استفاده شد. در روایی ظاهری پرسشنامه 3و سازه 0، محتوایی1روایی ظاهری

قرار گرفت. در روایی  ردبررسیموگر، چند نفر از اعضای نمونه و برخی خبرگان دانشگاهی پژوهش
و به کمک ده نفر از خبرگان  CVIو  CVRهای محتوایی در قالب یک روش دلفی و با کمک فرم

 ازنظرها، محتوای پرسشنامه شونده، خبرگان دانشگاهی، چند نفر از آزمودنی شامل اعضای مصاحبه
نشان داد که همه  CVIقرار گرفت. فرم  موردبررسیها های اضافی و یا اصالح سؤالسؤال
نظر ساده بودن، واضح  های آموزش فلسفه به کودکان و عوامل اثرگذار و اثرپذیر آن از نقطه سؤال

ها باالتر  بودن و مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند )میزان این ضریب برای هر یک از سؤال
به دست آمد  07.0ها باالی  ؤالبرای همه س CVRچنین با توجه به اینکه مقدار بود(؛ هم 0779از 

هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت. در مورد روایی سازه نیز از دو نوع روایی همگرا و واگرا با کمک 
مقادیر به دست آمده، بیانگر روایی همگرا و واگرا بود.  که نتایج استفاده شد Smart-Pls 2افزار نرم

محاسبه شد. مقادیر  4آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همچنین، در این پژوهش پایایی از طریق ضریب
پایا بودن ابزار  دهنده نشانبه دست آمد که  7/0این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش باالی 

 یری بود.گ اندازه
 مراحل اجرای پژوهش

ای گونه است که در مرحله نخست با روش مطالعه کتابخانه مراحل انجام پژوهش حاضر به این
های قرار گرفت و شاخص موردبررسیانی نظری و پیشینه پژوهش در مطالعات داخلی و خارجی مب

به دست آمد.  تهران شهرداری ورزش سازمان در اسالمی رویکرد بر مبتنی بدنی تربیت فلسفی الگوی
در نظر، این عوامل شناسایی شدند.  های نیمه ساختاریافته با افراد صاحبسپس با استفاده از مصاحبه

گیری برای بخش کمی بر اساس ادبیات و پیشینه موجود و تعدیالت بخش کیفی ادامه، ابزار اندازه

                                                 
1
. Faced Validity 

2
. Content Validity 

3
. Construct Validity 

4
. Composite Reliability (CR) 
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پژوهش تدوین شد. پژوهشگر مدل پیشنهادی خود را بر مبنای مدل گراندد تئوری ارائه کرد و 
 توان مشاهده کرد.، می1درنهایت درجه تناسب مدل را مشخص کرد. مراحل اجرایی را در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مراحل اجرای پژوهش1نمودار 
 

 

 

 

 

 

 بررسی اسناد و مدارک

 بررسی پیشینه پژوهش مبانی نظری

 شهرداری ورزش سازمان در اسالمی رویکرد بر مبتنی دنیب تربیت فلسفی استخراج مولفه های الگوی
 تهران

های نیمه مصاحبه

ساختاریافته

 شهرداری ورزش سازمان در اسالمی رویکرد بر مبتنی بدنی تربیت فلسفی الگویهای تأیید شاخص

تهران

 طراحی پرسشنامه

 اجرای پرسشنامه

 هاو تحلیل داده تجزیه

 ارائه مدل پیشنهادی

تعیییین درجییه تناسییب  
 مدل



 037تهران یدر سازمان ورزش شهردار یاسالم یکردبر رو یمبتن بدنی یتترب یفلسف یالگو یطراح

 

 

 هایافته
% از 39 کنندگان در بخش کمی پژوهشاساس اطالعات جمعیت شناختی حاصل از شرکتبر

لیسانس و  ها  % از آزمودنی44یزان تحصیالت م ازنظربودند. همچنین،  % مرد1.ها زن و  آزمودنی
تا  30% بین 37سال،  30ها زیر  % از آزمودنی4براین، وهبودند. عاللیسانس و باالتر % فوق.7تر و  پایین

 نفر مدیران 7نیز شامل  در بخش کیفی شوندگان مصاحبه سال سن داشتند. 40% باالی 79سال و  40
نفر از این تعداد،  .ورزشی بودند. همچنین،  داران نفر از مجموعه 7علمی و  نفر هیئت 3شهرداری، 
 سابقه کاری داشتند. سال 00 نفر باالی 7سال و  00 تا .1نفر سابقه بین  7سال،  17 تا 10سابقه بین 

 

 های آماری مدل پژوهش : مشخصه1جدول 

انحراف  میانگین مؤلفه سازه
 استاندارد

 کشیدگی چولگی

بدنی مبتنی بر رویکرد  الگوی فلسفی تربیت 
 اسالمی در سازمان ورزش شهرداری تهران

 0734 -0701 0770 3707 ایدئالیسم
 0743 -0717 0771 3703 رئالیسم

 0737 0717 .077 3711 پرگماتیسم

های آماری همچون میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی را  مشخصه 1اطالعات جدول 
ی  دهد. همچنین، با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی که در بازه برای متغیرهای پژوهش نشان می

ها را مطرح کرده  توان فرض نرمال بودن داده ها قرار دارند، می رمال بودن دادهمعقولی برای حدس بر ن
 و پذیرفت.

 
 کدها و فراوانی MAXQDAافزار  خروجی نرم: 1 شکل

اصلی  ی مؤلفه 3شاخص )گویه( موجود،  77دهد که از میان نتایج حاصل از تحلیل نشان می
 اند. گذاری شدههای موجود در جدول زیر نامنظریه است. بر اساس ادبیات، پیشینه و شناسایی قابل
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 و نهیشیپ ات،یادبهای شناسایی شده بعد از استفاده از  : مولفه2جدول 

 موجود های هینظر
 تعداد گویه مؤلفه سازه

بدنی مبتنیی بیر رویکیرد     الگوی فلسفی تربیت 
 اسالمی در سازمان ورزش شهرداری تهران

 01 ایدئالیسم
 00 رئالیسم

 14 پرگماتیسم

 های شناسایی شده فوق، مدل مفهومی نهایی به قرار زیر است: بر اساس ویژگی

 

 یاسالم کردیرو بر یمبتن بدنی تربیت یفلسف یالگو: مدل مفهومی نهایی 2 شکل

 تهران یشهردار ورزش سازمان در

ونه که در گ های برازش آورده شده است. همان ترین شاخص ترین و متداول در جدول زیر، مهم
بنابراین، با اطمینان بسیار باالیی ؛ ها کفایت آماری دارند شود، تقریباً تمامی شاخص می  جدول دیده

 ها به برازش کامل دست یافته است. توان دریافت محقق در مورد این شاخص می
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 های برازش مهم مدل ترسیمی ای از شاخص : گزیده3جدول 
 قابل قبولبرازش  مقدار اختصار نام شاخص شاخص

  179773 - سطح تحت پوشش )کای اسکوئر( های برازش مطلق شاخص
 079بزرگتر از  GFI 0794 شاخص نیکویی برازش

 079بزرگتر از  AGFI 0790 شاخص نیکویی برازش اصالح شده های برازش تطبیقی شاخص
 079بزرگتر از  CFI 0799 شاخص برازش تطبیقی

 071کمتر از  RMSEA 070.3 یانگین مربعات خطای برآوردریشه م های برازش مقتصد شاخص

 

 گیریبحث و نتیجه
 اسالمی رویکرد بر مبتنی بدنی تربیت فلسفی امکان طراحی الگوی بررسی باهدفپژوهش حاضر 

 77 میان نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که ازتهران انجام شد.  شهرداری ورزش سازمان در
گویه  00گویه، رئالیسم با  01بود. ایدئالیسم با  شناسایی قابل اصلی ی مؤلفه 3 ،موجود( گویه) شاخص

گویه مورد شناسایی قرار گرفتند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در وضعیت  14و پرگماتیسم با 
با  بدنی تربیتموجود، سازمان ورزش شهرداری تهران از وضعیت مطلوبی در ارتباط با الگوی فلسفی 

کم و بیش مشابه  ی حاصل از این پژوهش یا نتایج مطالعاتکرد اسالمی برخوردار است. نتیجهروی
ی تحقیق حاضر رونکاینن و در پژوهشی همسو با نتیجهموجود در این زمینه همسو است. برای مثال 

 در بحث روانشناسی ورزش از دید نشان دادند که (0017) 0و هولیهام و مالکولم (0019) 1ویلشایر
آموزان، هدف، نقش نهادهای آموزشی، رئالیسم باید به این نکته توجه داشت که برای ورزش دانش

 و ابزار ورزش از عوامل کلیدی می باشند. در پژوهش دیگری در این زمینه روش تدریس ورزش
ان ( نش1339ی )بیطی و انیقاض زاده یقربانعل( و صفانیا و 1390حامدنیا ) (،1397شوکتی و همکاران )

 یمند عالقه زانیم شیافزاسبب  یبدن تیاصول و فلسفه ترب یآموزش یها کالس یبرگزاردادند که 
ذهن و  اصالت ،ییگرا واقع یشده از جانب مکاتب فلسف مطرح یبه اصول آموزش انیدانشجو
 یی می شود.گرا جاودان

ظری عنوان شده در این پژوهش، رویکرد اسالمی مورد توجه قرار گرفت که با توجه به مبانی ن
، یجسم به ابعاد علم عالوه بر یعنی نظام همه جانبه است، کی ،یاسالم بدنی تربیتنظام است که 

 دیجسم تأک تیو تقو تیترب اسالم، بر دگاهیاز د بدنی تربیت دارد. دیتأک زین یو عاطف یی، اجتمایاخالق
 اتیما، ح ینیاشد. در جهان بجامعه ب تیمصون یو اخالق و از طرف یخود ساز یهمپا دیدارد که با

                                                 
1
 . Ronkainen & Wiltshire 

2
 . Houlihan & Malcolm 
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 عنوان بهراستا  نیدر ا زین بدنی تربیت. است اتیاست و حرکت و جنبش جلوه حق و الزمه ح هدفدار
به صورت منظم و  یواداشتن آدم تیتا به حرکت و فعال کندیکوشش م تیو ترب میاز تعل یبخش مهم

حرکت هر انسان باشد.  کننده تیساز و تقو نهیزم نکهیا ایهدف گام بردارد و  یدر راستا افتهیسازمان 
 تیروان تقو یتن و پاک یبهداشت و سالمت نیتام یاست که برا یابزار عنوان به بدنی تربیتدر اسالم 

 لینگهداشتن جامعه از رذا صونم دیخوردن تن پرکردن اوقات فراغت بصورت سالم و مف قلیو ص روح
و  یآمادگ یکار و تالش در جهت رشد و سازندگ هیروح تیو تقو ییتوانا جادیا یو عوارض اخالق

و تعاون و  یجوانمرد هیعبادت و جهاد و دفاع از اسالم و کشور القاء روح یاستقامت در صفحه ها
؛ 1394نظری و همکاران،باشد )در خدمت اهداف مقدس  افتهیپرورش  یامظلوم بوده تا بدنه یاری

 .(0013، 1عیار
بر تقویت و تربیت جسم تاکید دارد که باید همپای خودسازی و اخالق از دیدگاه اسالم  بدنی تربیت

 بدنی تربیتو از طرفی مصونیت جامعه باشد. خداوند در قرآن کریم و ائمه در گفتارهای خود به اهمیت 
اما برای ؛ و شناخت بدن تاکید فراوانی دارند و سالمت تن را عامل مهم در سالمت ذهن می دانند

مکاتب فلسفی مختلف مورد تحلیل قرار  تا بود نیاز با رویکرد اسالمی، بدنی تربیتفی ارائه الگوی فلس
واقع  موردبررسیگیرد و در واقع، این الگو بر اساس رویکرد اسالمی و با نگاهی به مکاتب فلسفی 

پرگماتیسم از مکاتب  و رئالیسم ایدئالیسم، شود. در این پژوهش مشخص شد که مکاتب فلسفی
اند با اند و همواره نکاتی که عنوان کردهیک ضرورت دانسته عنوان بهرا  بدنی تربیتند که فلسفی هست

با رویکرد اسالمی اجرا شود، نیاز است تا  بدنی تربیترویکرد اسالمی همخوانی دارد و اگر قرار باشد 
کنند و یق میاین مکاتب برای ارائه الگوی فلسفی مرور شوند. همه این کاتب، رویکرد اسالمی را تصد

عامل حیاتی در ایجاد فکر سالم و منطقی و ارتباطات اجتماعی تاکید  عنوان بههمواره بر توجه بر تن 
دارند. در این پژوهش مدلی ارائه شد که برگرفته از مرور مبانی نظری و همچنین، کدگذاری نظری 

الگوی فلسفی  عنوان بهبود در این مدل، سه مکتب فلسفی ایدئالیسم، رئالیسم و پرگماتیسم 
با رویکرد اسالمی، مورد توجه قرار گرفته است و تمام شاخصهای این مکاتب مشخص  بدنی تربیت

 اند.شده
هایی مواجه بود که از آن جمله پژوهش حاضر همچون سایر مطالعات پژوهشی با برخی محدودیت

رداری تهران اشاره کرد که سازمان ورزش شهکنندگان این مطالعه به توان به محدود بودن شرکتمی
تعمیم نتایج پژوهش به سایر سازمانها در سایر نقاط کشور را نیازمند احتیاط بیشتری می نماید. با توجه 

 گردد:به نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می

                                                 
1
. Ayar 
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داری د راین های وابسته به شهرتوجه گردد و سالن بدنی تربیتبه ارزشهای فردی افراد در  
 زمینه توجیه شوند.

نکات اخالقی همواره به صورت پوستر، دیوار نوشته و ... در اماکن ورزشی وابسته به  
 شهرداری نصب گردد.

زنند در اختیار کنند و قدرت تفکر را محک میورزشهای مفرح که قوای حافظه را تقویت می 
 های ورزشی وابسته به شهرداری قرار گیرند.سالن

 

 عمناب
 ( .ورزش1390حامدنیا، رسول .) 37-93(، .13)00، معرفتاسالم.  دیدگاه از ورزشکار و. 

 ( .1397رستمی ینگجه، رضا و هاتف حبیب زاده گرجانی ،)دومیین همیایش ملیی    بدنی از دیدگاه اسیالم  تربیت ،
 بدنی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. علوم ورزشی و تربیت

 کنفرانس ملی هیزاره   ،و ورزش از نگاه دین مبین اسالم بدنی تربیت(. 1394. )ولی، زری و سنچولی، نرجسسنچ
 .شیراز سوم و علوم انسانی،

 ین، دوماز دیدگاه اسالم بدنی تربیتورزش و (. 1397. )شوکتی، اکرم و صالح نژاد، احمد و خواجوی، علی اصغر 
 .تهران ن،ایرا بدنی تربیتهمایش ملی علوم ورزشی و 

 بدنی بر  (. اصول و فلسفه تربیت1339زاده قاضیانی؛ سید مرتضی طیبی. ) محمد؛ فاطمه قربانعلی صفانیا، علی
 .77-0.(: .1).، روانشناسی تربیتیتغییر اولویت فلسفه آموزشی ایده الیسم به رئالیسم. 

  .(. راهبردهایی برای ارتقاء 1390)طباطبایی، امیر؛ حسنی، پرخیده؛ مرتضوی، حامد و طباطبایی چهر، محبوبه
 .70.-3..(: 3)7، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیدقت علمی در تحقیقات کیفی. 

 ( .فلسفه 1393گرگین، باقر و خسرو پناه، عبدالحسین .)پژوهشگاه علوم انسانی و با رویکرد اسالمی.  بدنی تربیت
 .1-01، 0، مطالعات فرهنگی

 های معرفت پژوهشفلسفه تربیت بدنی با رویکرد اسالمی.  (.1391عبدالحسین.) ،خسروپناه ، باقر وگرگین
 .140-101(: 4)1 ،شناختی

 از دیدگاه اسالم بدنی تربیتجایگاه (. 1394. )ر، زینبنظری، محمد و حسینی، مهدی و قادری، علی و دروا، 
 .تهران ایران، بدنی تربیتاولین همایش ملی علوم ورزشی و 

 
 Ayar, H. (2018). İslam’da Boş Zaman ve Spor.  The Journal of International 

Social Research, 11(56): 1-5. 
 Farooq, S., & Parker, A. (2009). Sport, physical education, and Islam: Muslim 
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Sport Journal, 26(2), 277-295. 

http://ensani.ir/fa/article/author/111829
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