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چکیده
پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی در سازمان ورزش
شهرداری تهران انجام شد .پژوهش مذکور ازنظر هدف بنیادی -کاربردی و ازنظر روش اجرا آمیخته بود.
جامعۀ آماری در بخش کیفی خبرگان و مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران بودند که بهصورت هدفمند و
بنا بر اصل اشباع نظری تعداد  00نفر انتخاب شدند .گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کمی
مدیران ستادی و اجرایی سازمان ورزش شهرداری تهران به تعداد 1000 ،نفر بودند .برای تعیین حجم نمونه
بخش کمی از فرمول کوکران استفاده شد بنابراین تعداد  091نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .جهت
گردآوری دادهها ،در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبههای نیمه عمیق استفاده شد و در بخش کمی از
پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد .روایی و پایایی ابزارهای موردبررسی و تائید قرار گرفت .روش تحلیل
دادهها در بخش کیفی ،کدگذاری نظری بود که با استفاده از نرمافزار  MAXQDAانجام پذیرفت.
همچنین در بخش کمی ،برای پاسخ به سؤالهای پژوهش از آزمونهایی نظیر همبستگی پیرسون ،آزمون تی
تک نمونهای ،مدلسازی معادالت ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از
نرمافزارهای  Smart Pls-v2 ،SPSS-v21و  Lisrel-v8.8نیز بهره گرفته شد .نتایج حاصل از
تحلیل عاملی نشان داد که از میان  77شاخص (گویه) موجود 3 ،مؤلفهی اصلی قابلشناسایی بود .ایدئالیسم با
 01گویه ،رئالیسم با  00گویه و پرگماتیسم با  14گویه مورد شناسایی قرار گرفتند .همچنین نتایج پژوهش
نشان داد که در وضعیت موجود ،سازمان ورزش شهرداری تهران از وضعیت مطلوبی در ارتباط با الگوی
فلسفی تربیتبدنی با رویکرد اسالمی برخوردار است .درنهایت با توجه به مبانی نظری و شناسایی مؤلفههای
الگو ،الگویی ارائه شد که از برازش مناسبی برخوردار بود.
واژگان کلیدی :تربیتبدنی اسالمی ،ایدئالیسم ،رئالیسم ،پرگماتیسم
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مقدمه
تربیتبدنی و ورزش بهعنوان پدیده اجتماعی مؤثر در ابعاد مختلف جامعه و زندگی افراد نفوذ کرده
و به بخش جدایی ناپذیری از زندگی تبدیل شده است .گسترش روزافزون ورزش باعث ایجاد کانالهای
تلویزیونی خاص ورزش در اکثر کشورهای جهان شده است .اتتشار روزنامهها و مجالت تخصصی
ورزش و هزاران کتاب در مورد آمادگی جسمانی فعالیتهای دیگر این حوزه است .توجه جدی دولتها
و سیاستمداران به بخش تریت بدنی و ورزش عالقمندی به تماشا و پیگیری دائم نتایج مسابقات نیز
اهمیت آن را بیشتر کرده است؛ بنابراین ،تربیتبدنی باهدف سالمسازی و تربیت انسان سالم ،شاداب و
امیدوار میتواند مهمترین شاخص جهت توسعه پایدار ایران اسالمی باشد؛ اما بهمنظور بهره بردن از
این پدیده اجتماعی ،الزم است به اصول فلسفی و قواعد درست تکیه شود تا توجه به سالمتی درکشور
برای همگان امری روزمره و مهم جلوه کند (موهتار و همکاران.)10 :0000 ،1
تربیتبدنی ،در واقع ،فرایندی است آموزشی -تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد
همه جانبه انسان از طریق فعالیتهای جسمانی است .تربیتبدنی یکی از راهکارهای ارتقای سطح
سالمت جامعه از طریق تاثیرگذاری بر تمام قشرهای مردمی به ویژه جوانان است .در کشور ایران نیز،
به سالمت و تربیتبدنی اهمیت زیادی داده می شود و متولی ارتقای آن سازمان ورزش و جوانان می
باشد .یکی از رویکردهای مهمی که در بحث تربیتبدنی در کشور می توان بر آن استوار بود ،رویکرد
اسالمی است (طاهریان .)1339 ،از دید اسالم ،واقعیت وجودی انسان که شامل بدن و نفس اوست،
محور اساسی برنامه ها چه درسی و چه غیردرسی است .نظام تربیتبدنی اسالمی ،یک نظام همه
جانبه است یعنی عالوه بر ابعاد علمی ،اخالقی ،اجتماعی و عاطفی ،نیز تاکید دارد .تربیتبدنی از
دیدگاه اسالم بر تقویت و تربیت جسم تاکید دارد که باید همپای خودسازی و اخالق و از طرفی
مصونیت جامعه باشد (گرگین و خسروپناه .)1393 ،در اسالم تربیتبدنی بهعنوان ابزاری است که برای
تامین بهداشت و سالمتی تن و پاکی روان تقویت روح و صیقل خوردن تن پرکردن اوقات فراغت
بصورت سالم و مفید مصون نگهداشتن جامعه از رذایل و عوارض اخالقی ایجاد توانایی و تقویت
روحیه کار و تالش در جهت رشد و سازندگی آمادگی و استقامت در صفحه های عبادت و جهاد و
دفاع ازاسالم و کشور القاء روحیه جوانمردی و تعاون و یاری مظلوم بوده تا بدنهای پرورش یافته در
خدمت اهداف مقدس باشد (رستمی ینگجه و حبیب زاده گرجانی.)1397 ،
جایگاهی که در معارف اسالمی اعم از قرآن و سنت و تحلیل های اندیشمندان و فیلسوفان
مسلمان ،برای تربیتبدنی در نظر گرفته می شود ،فلسفه تربیتبدنی در مبانی اسالمی را سامان می
. Muhtar
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بخشد .هر کدام از مکتب های فکریِ غرب برای تربیتبدنی هدف و فلسفه ای خاص در نظر گرفته
اند و با توجه به رکن های فلسفه خود به تبیین جایگاه این مسئله پرداخته اند .مهم ترین مفهوم این
نظریهپردازیها این است که نقش تربیتبدنی در زندگی انسان ،با تکیه بر نظریهای فلسفی شکل
میگیرد و از نظم و پیوستگی قابل توجهی برخوردار است؛ اما در مکتب فکری اسالم تا به امروز چنین
اقدامی صورت نپذیرفته است؛ بنابراین ضروری می نماید در این حوزه نظریهپردازی پرداخته شود و
بنیانی پدید آید که بتوان با تکیه بر آن به تشریح کارکردهای تربیتبدنی در زندگی الهی انسان
پرداخت .محور تشکیل دهنده نظریه این پژوهش را این مطلب تشکیل میدهد که با توجه به منابع
اسالمی ،در تربیتبدنی الزم است فرایندی آموزشی ،تربیتی صورت پذیرد که به واسطه کسب و
پردازش مهارتهای حرکتی و دانش علمی ،ذهن و جسم انسان را درگیر فعالیت کند و موجبات تسلط
روح بر نفس را فراهم آورد و منجر به پرورش و رشد استعدادهای جسمانی و نفسانی او شود و فرد را
در راه رسیدن به کمالِ مطلوب خود یاری کند (گرگین و خسرو پناه.)1391،
مرور مبانی پژوهشی موجود نشان میدهد که دین اسالم به آموزش در تمام جنبهها اهمیت می-
دهد و رهنمودهایی برای رشد کودکان دارد .به طوری که آموزشهایی که دین اسالم برای دانش-
آموزان کودک در نظر گرفته است و آنها را ضروری میداند شامل تربیتبدنی ،تربیت هوشی و تربیت
اجتماعی است (غنی .)0000 ،1فاروق و پارکر ،)0009( 0در پژوهشی به بررسی ورزش ،تربیتبدنی و
اسالم پرداخت .نتایج آن نشان داده است که دین مکانیسم مرکزی را فراهم می کند که از طریق آن
دانش آموزان سعی در ساخت و مذاکره در مورد مردانگی و زنانگی خود دارند .به نوبه خود ،تربیتبدنی
راهی است که از طریق آن دانش آموزان چه دختر و چه پسر ،م یتوانند احساس خود را در آغوش
بگیرند و تجسم بخشند و مجموعه ای از آرمانهای مذهبی گسترده تر را بیان کنند .پس آموزه های
اسالمی بر سالمت فیزیکی و تربیتبدنی دانش آموزان دختر و پسر تاثیرگذار است .سنچولی و
سنچولی ( ،)1394در پژوهشی که به بررسی تربیتبدنی و ورزش از نگاه دین مبین اسالم پرداختند ،به
این نتیجه رسیدند که دین مبین اسالم هم به ورزش و ورزشکار به دیده احترام می نگرد؛ زیرا ورزش
میتواند آدمی را در رسیدن به کمال انسانی یاری رساند و اسالم هم هر عملی را که به آدمی در
رسیدن به کمال کمک می کند ،ارج می نهد و آن را مطلوب می داند.
با توجه به مطالب ذکر شده در باب ضرورت توجه به نقش مهم تربیتبدنی در رشد استعدادها،
ایجاد الگویی برای ارتقای سطح فعالیتهای تربیتبدنی با توجه به آموزههای تربیتی که در دین اسالم
. Ghani
. Farooq & Parker
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وجود دارد ،مسالهای است که باید مورد توجه قرار گیرد ،چرا که ما در دین خود رهنمودهای درستی در
این مقوله داریم که اگر به آن ،عمل شود ،ارتقای سطح سالمت افراد جامعه را شاهد خواهیم بود .بر
این اساس ،هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی
در سازمان ورزش شهرداری تهران بود.
روش
پژوهش مذکور ازنظر هدف بنیادی -کاربردی و ازنظر دادههای اطالعاتی ،این پژوهش آمیخته
بود .جامعۀ آماری در بخش کیفی خبرگان و مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران بودند که به-
صورت هدفمند و بنا بر اصل اشباع نظری تعداد  00نفر انتخاب شدند .گروه دوم از جامعۀ آماری این
پژوهش در بخش کمی مدیران ستادی و اجرایی سازمان ورزش شهرداری تهران به تعداد 1000 ،نفر
بودند .برای تعیین حجم نمونه بخش کمی از فرمول کوکران استفاده شد بنابراین تعداد  091نفر با
استفاده از نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری
دادهها در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبههای نیمه عمیق استفاده شد .در مصاحبههای انفرادی
با مصاحبهشوندگان ،برای بررسی مقدماتی از  7سؤال اصلی در مصاحبه استفاده شد؛ با توجه به اینکه
بعد از انجام  00مصاحبه ،عوامل اصلی و فرعی در مصاحبههای قبلی تکرار شدند و پژوهشگر به
اشباع 1رسید ،یعنی دادههای جدید با دادههایی که قبالًجمع آوری شده ،تفاوتی نداشت و اشباع حاصل
شد ،مصاحبهها متوقف گردید .مدت زمان انجام مصاحبه نیز بین  30تا  90دقیقه بود .همچنین ،در این
پژوهش بهمنظور گردآوری دادهها در بخش کمی ،پرسشنامهای محققساخته بر گرفته از کدهای
حاصل از مصاحبه تنظیم شد .این پرسشنامه شامل  77سواالت بستهپاسخ با طیف لیکرت پنجگانه در
خصوص مولفههای الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی در سازمان ورزش شهرداری
تهران میباشد که با نظرسنجی از مدیران ستادی و اجرایی سازمان ورزش شهرداری تهران ،تکمیل
شد.
برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و بهمنظور اطمینان خاطر از دقیق بودن
یافتهها از دیدگاه پژوهشگر ،ازنظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در
این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .همچنین بهطور همزمان از مشارکت کنندگان در تحلیل و
تفسیر دادهها کمک گرفته شد .همچنین ،برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده
شد .در مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار ،از یکی از اساتید آشنا به کدگذاری
. Saturation
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درخواست شد تا بهعنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه محقق به همراه این همکار
پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درون موضوعی که بهعنوان شاخص
پایایی تحلیل به کار میرود را محاسبه کرد (عباس زاده1391 ،؛ طباطبایی ،جسنی ،مرتضوی و
طباطبایی چهر .)1390 ،در این تحقیق پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات  77/3درصد
بدست آمد که بیانگر پایای مناسب بود .در بخش کمی پژوهش نیز بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از
روایی ظاهری ،1محتوایی 0و سازه 3استفاده شد .در روایی ظاهری پرسشنامهها قبل از توزیع توسط
پژوهشگر ،چند نفر از اعضای نمونه و برخی خبرگان دانشگاهی موردبررسی قرار گرفت .در روایی
محتوایی در قالب یک روش دلفی و با کمک فرمهای  CVRو  CVIو به کمک ده نفر از خبرگان
شامل اعضای مصاحبهشونده ،خبرگان دانشگاهی ،چند نفر از آزمودنیها ،محتوای پرسشنامه ازنظر
سؤالهای اضافی و یا اصالح سؤالها موردبررسی قرار گرفت .فرم  CVIنشان داد که همه
سؤالهای آموزش فلسفه به کودکان و عوامل اثرگذار و اثرپذیر آن از نقطهنظر ساده بودن ،واضح
بودن و مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند (میزان این ضریب برای هر یک از سؤالها باالتر
از  0779بود)؛ همچنین با توجه به اینکه مقدار  CVRبرای همه سؤالها باالی  07.0به دست آمد
هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت .در مورد روایی سازه نیز از دو نوع روایی همگرا و واگرا با کمک
نرمافزار  Smart-Pls 2استفاده شد که نتایج مقادیر به دست آمده ،بیانگر روایی همگرا و واگرا بود.
همچنین ،در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 4محاسبه شد .مقادیر
این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش باالی  0/7به دست آمد که نشاندهنده پایا بودن ابزار
اندازهگیری بود.
مراحل اجرای پژوهش
مراحل انجام پژوهش حاضر به اینگونه است که در مرحله نخست با روش مطالعه کتابخانهای
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مطالعات داخلی و خارجی موردبررسی قرار گرفت و شاخصهای
الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی در سازمان ورزش شهرداری تهران به دست آمد.
سپس با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته با افراد صاحبنظر ،این عوامل شناسایی شدند .در
ادامه ،ابزار اندازهگیری برای بخش کمی بر اساس ادبیات و پیشینه موجود و تعدیالت بخش کیفی

1

. Faced Validity
. Content Validity
3
. Construct Validity
4
). Composite Reliability (CR
2
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پژوهش تدوین شد .پژوهشگر مدل پیشنهادی خود را بر مبنای مدل گراندد تئوری ارائه کرد و
درنهایت درجه تناسب مدل را مشخص کرد .مراحل اجرایی را در شکل  ،1میتوان مشاهده کرد.
بررسی پیشینه پژوهش

مبانی نظری

استخراج مولفه های الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی در سازمان ورزش شهرداری
تهران
مصاحبههای نیمه
ساختاریافته
تأیید شاخصهای الگوی فلسفی تربیت بدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی در سازمان ورزش شهرداری
تهران

طراحی پرسشنامه
اجرای پرسشنامه
تجزیه و تحلیل دادهها

ارائه مدل پیشنهادی

تعیییین درجییه تناسییب
مدل

نمودار  :1مراحل اجرای پژوهش

بررسی اسناد و مدارک

طراحی الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی در سازمان ورزش شهرداری تهران037

یافتهها
براساس اطالعات جمعیت شناختی حاصل از شرکتکنندگان در بخش کمی پژوهش  %39از
آزمودنیها زن و  %.1مرد بودند .همچنین ،ازنظر میزان تحصیالت  %44از آزمودنیها لیسانس و
پایینتر و  %7.فوقلیسانس و باالتربودند .عالوهبراین %4 ،از آزمودنیها زیر  30سال %37 ،بین  30تا
 40سال و  %79باالی  40سال سن داشتند .مصاحبهشوندگان در بخش کیفی نیز شامل  7نفر مدیران
شهرداری 3 ،نفر هیئت علمی و  7نفر از مجموعهداران ورزشی بودند .همچنین . ،نفر از این تعداد،
سابقه بین  10تا  17سال 7 ،نفر سابقه بین  1.تا  00سال و  7نفر باالی  00سال سابقه کاری داشتند.
جدول  :1مشخصههای آماری مدل پژوهش
سازه

مؤلفه

میانگین

الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنی بر رویکرد
اسالمی در سازمان ورزش شهرداری تهران

ایدئالیسم
رئالیسم
پرگماتیسم

3707
3703
3711

انحراف
استاندارد
0770
0771
077.

چولگی

کشیدگی

-0701
-0717
0717

0734
0743
0737

اطالعات جدول  1مشخصههای آماری همچون میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی را
برای متغیرهای پژوهش نشان میدهد .همچنین ،با توجه به مقادیر چولگی و کشیدگی که در بازهی
معقولی برای حدس بر نرمال بودن دادهها قرار دارند ،میتوان فرض نرمال بودن دادهها را مطرح کرده
و پذیرفت.

شکل  :1خروجی نرمافزار  MAXQDAو فراوانی کدها
نتایج حاصل از تحلیل نشان میدهد که از میان  77شاخص (گویه) موجود 3 ،مؤلفهی اصلی
قابلشناسایی است .بر اساس ادبیات ،پیشینه و نظریههای موجود در جدول زیر نامگذاری شدهاند.
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جدول  :2مولفههای شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات ،پیشینه و
نظریههای موجود
سازه

مؤلفه

تعداد گویه

الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنیی بیر رویکیرد
اسالمی در سازمان ورزش شهرداری تهران

ایدئالیسم
رئالیسم
پرگماتیسم

01
00
14

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

شکل  :2مدل مفهومی نهایی الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی
در سازمان ورزش شهرداری تهران
در جدول زیر ،مهمترین و متداولترین شاخصهای برازش آورده شده است .همانگونه که در
جدول دیده میشود ،تقریباً تمامی شاخصها کفایت آماری دارند؛ بنابراین ،با اطمینان بسیار باالیی
میتوان دریافت محقق در مورد این شاخصها به برازش کامل دست یافته است.

طراحی الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی در سازمان ورزش شهرداری تهران039

جدول  :3گزیدهای از شاخصهای برازش مهم مدل ترسیمی
شاخص

نام شاخص

اختصار

مقدار

برازش قابل قبول

شاخصهای برازش مطلق

سطح تحت پوشش (کای اسکوئر)
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالح شده
شاخص برازش تطبیقی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

GFI
AGFI
CFI
RMSEA

179773
0794
0790
0799
070.3

بزرگتر از 079
بزرگتر از 079
بزرگتر از 079
کمتر از 071

شاخصهای برازش تطبیقی
شاخصهای برازش مقتصد

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی امکان طراحی الگوی فلسفی تربیتبدنی مبتنی بر رویکرد اسالمی
در سازمان ورزش شهرداری تهران انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که از میان 77
شاخص (گویه) موجود 3 ،مؤلفهی اصلی قابلشناسایی بود .ایدئالیسم با  01گویه ،رئالیسم با  00گویه
و پرگماتیسم با  14گویه مورد شناسایی قرار گرفتند .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در وضعیت
موجود ،سازمان ورزش شهرداری تهران از وضعیت مطلوبی در ارتباط با الگوی فلسفی تربیتبدنی با
رویکرد اسالمی برخوردار است .نتیجهی حاصل از این پژوهش یا نتایج مطالعات کم و بیش مشابه
موجود در این زمینه همسو است .برای مثال در پژوهشی همسو با نتیجهی تحقیق حاضر رونکاینن و
ویلشایر )0019( 1و هولیهام و مالکولم )0017( 0نشان دادند که در بحث روانشناسی ورزش از دید
رئالیسم باید به این نکته توجه داشت که برای ورزش دانشآموزان ،هدف ،نقش نهادهای آموزشی،
روش تدریس ورزش و ابزار ورزش از عوامل کلیدی می باشند .در پژوهش دیگری در این زمینه
شوکتی و همکاران ( ،)1397حامدنیا ( )1390و صفانیا و قربانعلیزاده قاضیانی و طیبی ( )1339نشان
دادند که برگزاری کالسهای آموزشی اصول و فلسفه تربیتبدنی سبب افزایش میزان عالقهمندی
دانشجویان به اصول آموزشی مطرحشده از جانب مکاتب فلسفی واقعگرایی ،اصالتذهن و
جاودانگرایی می شود.
در این پژوهش ،رویکرد اسالمی مورد توجه قرار گرفت که با توجه به مبانی نظری عنوان شده
است که نظام تربیتبدنی اسالمی ،یک نظام همه جانبه است ،یعنی عالوه بر جسم به ابعاد علمی،
اخالقی ،اجتمایی و عاطفی نیز تأکید دارد .تربیتبدنی از دیدگاه اسالم ،بر تربیت و تقویت جسم تأکید
دارد که باید همپای خود سازی و اخالق و از طرفی مصونیت جامعه باشد .در جهان بینی ما ،حیات
. Ronkainen & Wiltshire
. Houlihan & Malcolm

1
2
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هدفدار است و حرکت و جنبش جلوه حق و الزمه حیات است .تربیتبدنی نیز در این راستا بهعنوان
بخش مهمی از تعلیم و تربیت کوشش میکند تا به حرکت و فعالیت واداشتن آدمی به صورت منظم و
سازمان یافته در راستای هدف گام بردارد و یا اینکه زمینه ساز و تقویت کننده حرکت هر انسان باشد.
در اسالم تربیتبدنی بهعنوان ابزاری است که برای تامین بهداشت و سالمتی تن و پاکی روان تقویت
روح و صیقل خوردن تن پرکردن اوقات فراغت بصورت سالم و مفید مصون نگهداشتن جامعه از رذایل
و عوارض اخالقی ایجاد توانایی و تقویت روحیه کار و تالش در جهت رشد و سازندگی آمادگی و
استقامت در صفحه های عبادت و جهاد و دفاع از اسالم و کشور القاء روحیه جوانمردی و تعاون و
یاری مظلوم بوده تا بدنهای پرورش یافته در خدمت اهداف مقدس باشد (نظری و همکاران1394،؛
عیار.)0013 ،1
تربیتبدنی از دیدگاه اسالم بر تقویت و تربیت جسم تاکید دارد که باید همپای خودسازی و اخالق
و از طرفی مصونیت جامعه باشد .خداوند در قرآن کریم و ائمه در گفتارهای خود به اهمیت تربیتبدنی
و شناخت بدن تاکید فراوانی دارند و سالمت تن را عامل مهم در سالمت ذهن می دانند؛ اما برای
ارائه الگوی فلسفی تربیتبدنی با رویکرد اسالمی ،نیاز بود تا مکاتب فلسفی مختلف مورد تحلیل قرار
گیرد و در واقع ،این الگو بر اساس رویکرد اسالمی و با نگاهی به مکاتب فلسفی موردبررسی واقع
شود .در این پژوهش مشخص شد که مکاتب فلسفی ایدئالیسم ،رئالیسم و پرگماتیسم از مکاتب
فلسفی هستند که تربیتبدنی را بهعنوان یک ضرورت دانستهاند و همواره نکاتی که عنوان کردهاند با
رویکرد اسالمی همخوانی دارد و اگر قرار باشد تربیتبدنی با رویکرد اسالمی اجرا شود ،نیاز است تا
این مکاتب برای ارائه الگوی فلسفی مرور شوند .همه این کاتب ،رویکرد اسالمی را تصدیق میکنند و
همواره بر توجه بر تن بهعنوان عامل حیاتی در ایجاد فکر سالم و منطقی و ارتباطات اجتماعی تاکید
دارند .در این پژوهش مدلی ارائه شد که برگرفته از مرور مبانی نظری و همچنین ،کدگذاری نظری
بود در این مدل ،سه مکتب فلسفی ایدئالیسم ،رئالیسم و پرگماتیسم بهعنوان الگوی فلسفی
تربیتبدنی با رویکرد اسالمی ،مورد توجه قرار گرفته است و تمام شاخصهای این مکاتب مشخص
شدهاند.
پژوهش حاضر همچون سایر مطالعات پژوهشی با برخی محدودیتهایی مواجه بود که از آن جمله
میتوان به محدود بودن شرکتکنندگان این مطالعه به سازمان ورزش شهرداری تهران اشاره کرد که
تعمیم نتایج پژوهش به سایر سازمانها در سایر نقاط کشور را نیازمند احتیاط بیشتری می نماید .با توجه
به نتایج حاصل از این پژوهش ،پیشنهادات کاربردی زیر ارائه میگردد:
. Ayar

1
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به ارزشهای فردی افراد در تربیتبدنی توجه گردد و سالنهای وابسته به شهرداری د راین
زمینه توجیه شوند.
نکات اخالقی همواره به صورت پوستر ،دیوار نوشته و  ...در اماکن ورزشی وابسته به
شهرداری نصب گردد.
ورزشهای مفرح که قوای حافظه را تقویت میکنند و قدرت تفکر را محک میزنند در اختیار
سالنهای ورزشی وابسته به شهرداری قرار گیرند.
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