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 چکیده

بررسی اهمیت تربیت بدنی در سالمت و سبک زندگی کارکنان آجا از دیدگاه مقام معظم رهبری   باهدفمقاله 
 توجه به قلمروی موضوعی، استفاده شد. با  یادبن راهبرد داده  با  کیفی پژوهش روش  انزام پذیرفت. از العالی()مدظله

کدگذاری و از طریق   ظم رهبریمع مقام بیانات آن اساس بر که است مستندات گردآوری داده، مطالبه ابزار

های اهمیت تربیت بدنی در سالمت و سبک زندگی احصاء مؤلفه  آن  اساس  ها استخراج و برمقوله  محوری کدگذاری

مورد بررسی  هایشاخصه  روانی و سالمت معنوی تبیین شد. در  -سمانی، سالمت روحی  و در سه حوزه سالمت ج

از: سالمت جسمی، تقویت جسم، تندرستی، شادابی،    اندعبارت احصاء گردید که   کلیدی شاخص   17 منظر رهبری  از

،  ییگراجمع حیه  زندگی، رو  شئونطراوت و نشاط جامعه، نردبانی برای تکامل، رشد جسمی و روحی، تقوی، شأنی از  

های متعالی.  قوی، ارزش فردی و اجتماعی، نیروی معنوی و معنویت و ارزش   یاراده نفس،  به  رشد شخصیت، اعتماد  

شامل: توانایی جسمانی،   شدند که مفهوم دسته بندی 6 در قالب و ها شناساییمؤلفه اشتراک این سپس نقاط

در    3 در قالب  مفاهیم این و تعالی روحیه معنوی. سرانزام  تندرستی، سالمت روحی، تعالی شخصیت، اراده متعالی

 استخراج گردید.  و الگوی مفهومی معنوی، متزلی  روانی و سالمت  -سه حوزه سالمت جسمانی، سالمت روحی  

 : تربیت بدنی، آمادگی جسمانی، سالمت، سبک زندگی های کلیدیواژه 
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 مقدمه

 نتایج اسرت. قرار گرفته بسریاری توجه مورد مانیدرروان و شرناسریروان مسرائل اخیر هایسرا  در

 گسررترش حا  در روز به روز های روانیاختال  آمار که اسررت از آن حاکی مختل  مطالعات

 آن بهبود و پیشرگیری در عوامل مؤثر و روانی بر سرالمت تأثیرگذار عوامل شرناسرایی لذا اسرت،

عنوان  به جسرمانی آمادگی آن پی در و بدنی هایفعالیت و ورزش بسرزایی اسرت. اهمیت دارای

 از در پیشررگیری آن نقش بر اخیراً که اسررت عواملی از یکی دردسررترس، و هزینه کم ابزاری

 جسرمانی و روانی -ارتقای سرالمت روحی  همچنین و هااین اختال  درمان روانی، هایاختال 

 حا  هایبیماری ای مشرکالت از (. یکی193:  1391اسرت )الهی و همکاران،  شرده فراوان دیتأک

 اسررت. بدنی کافی فعالیت انزام عدم از ناشرری که باشرردمی تحرّکی کم بیماری حاضررر،

 های کمبیماری خطر معرض در نپردازند، بدنی تمرین به کافی اندازۀ به افراد کهیدرصررورت

ی  هاناهنزاری و چاقی سررطان، دیابت، باال، خون فشرار قلبی عروقی، هایبیماری مانند تحرّکی

 و مرگ علل درصرد 53 که اسرت این بر اعتقاد که یطوربه گرفت؛ خواهند قرا عضرالنی اسرکلتی

 (.107: 1389دارد )افضلپور و همکاران،  ارتباط هاآن زندگی سبک  افراد با میر

 افسرردگی، و اضرطرا  کاهش به توانمی هاآن جمله از که دارد زیادی روانی آثار ورزش،

 از نمود. روان اشراره سرالمت توسرعه و خو و خلق بهبود نفس، عزت افزایش روانی، فشرار با مقابله

 حرکتی هایفعالیت مانند سالمتی دهنده ارتقاء یا رفتارهای بهداشتی مناسب هایعادت طرفی

 زمینره کره ایگونره بره آثرار مربتی دارد؛ زنردگی کیفیرت و سرررالمتی روی بر منظم، و ورزش

و   1دهد )هویتمی افزایش را روانی بهداشرت و کاهش را نیو جسرما شرناختی روان هایاختال 

 توانایی که اکتسرابی اسرت و ذاتی هایویژگی مزموعه جسرمانی (. آمادگی70:  2012همکاران، 

 اسرتقامت عضرالنی، اسرتقامت شرامل جسرمانی عوامل آمادگی کندمی تعیین را بدنی فعالیت

 باشرد.می بدن هماهنگی زمان واکنش و چابکی، پذیری، انعطاف سررعت، توان، تنفسری، -قلبی

 برای بهبود که اصرروالً برگیرد در را جتماعیا و روانی ابعاد تمرین باید و ورزش دیگر طرف از

 (.60: 1393است )نقیب زاده و همکاران،  الزم افراد روانی آمادگی و عملکرد

آمادگی جسرمانی  تربیت بدنی و  هایسرودمندی با ارتباط در مختل  تحقیقات نتایج رغمیعل

 

1. Hoyt 
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بررسری  دسرت در هاآن ارتباطی مکانیسرم هم هنوز روان و سربک زندگی سرالم، سرالمت برای

در یک دانشرگاه نظامی انزام    1391اسرت. در این رابطه الهی و همکاران در تحقیقی که در سرا  

 اسرت تأثیرگذارروان  سرالمت در و ورزش جسرمانی دادند، به این مهم دسرت یافتند که آمادگی

 از بیشرتر (یریپذانعطاف)مانند  جسرمانی آمادگی متغیرهای از برخی نقش که شرد مشرخص و

 و افزایش ورزشری هایبرنامه به بیشرتر توجه آمدهدسرتبه نتایج به با توجه اسرت. هادیگر آزمون

 مؤثر هاآن روان سرالمت افزایش در زیرا رسردمی نظر به کارمندان ضرروری جسرمانی آمادگی

 یسرهیمقا( در پژوهشری تحت عنوان 1389ر تحقیق دیگری افضرلپور و همکاران )باشرد. دمی

 رفعا یغ و فعا  مرد علمی هیئتاعضررای  و آمادگی جسررمانی بدنی ترکیب زندگی، کیفیت

 از یداریمعن طوربه فعا  افراد ،رفعا یغافراد  با کنند که در مقایسرهبیرجند، بیان می دانشرگاه

بعاد محدودیت عملکرد بدنی، درد بدنی، سرررالمت عمومی و عملکرد  ا در زندگی بهتری کیفیت

های بدنی ابزار ( نیز نشران داد که فعالیت2005اجتماعی برخوردارند. همچنین مطالعه آئورولیو )

های جسرمانی و روانی همچون افسرردگی و اختالالت  مناسربی در درمان و پیشرگیری از بیماری

سریسرتم عصربی  بر روی  تأثیرها و جهت ترشرح برخی هورمون. انزام ورزش به باشرداضرطرابی می

در تحقیق  دهد. و همچنین افزایش مصرررف اکسرریژن میزان اسررترس و اضررطرا  را کاهش می

  یو آمادگ یبدن تیترببه این مهم دسرت یافتند که  2017و همکاران در سرا   1مشرابهی هولت

 داشرتن حرکتی اسرت که باعث رفق  از پیشرگیری یا بردناز بین  راهکارهای از یکی یجسرمان

نشران داد   2019در سرا   2همچنین مطالعه شروچ و اسرتابز .شرودیمفعا  و شرادا   زندگی سربک 

  درپیشرگیرانه و محافظتی زیادی در مواجهه با افسرردگی دارد. و ورزش اثرات   یبدن تیفعالکه 

ط آمادگی جسرمانی  ژوهشری تحت عنوان ارتبا( در پ1393مطالعه دیگری نقیب زاده و همکاران )

 و جسرمانی آمادگی کنند که بینو سرالمت عمومی دانشرزویان دختر دانشرگاه ایالم، بیان می

 تمرین داشرت، وجود یداریمعن و مربت رابطه ایالم دانشرگاه دختر دانشرزویان عمومی سرالمت

و های اضرطرا  حالت بهبود و روانی مطلو  شررایط به دسرتیابی برای مناسرب ایزمینه ورزشری

( با عنوان مروری بر نقش 1395همکاران ) باشررد. در تحقیق دیگری مزلسرری ومی افسررردگی

 و که ورزش کنندندی نیروهای نظامی، بیان میجسرمانی در سرالمتی و توانم یو آمادگورزش 

 

1. Holt 

2. Schuch & Stubbs 



 1398 پائیز، 3، شمارۀ نوزدهمسا  مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 98

 

 اساس همین بر مرتبط است. سالمتی نیاز برای مورد فاکتورهای از بسیاری با جسمانی آمادگی

 نظامی در نیروهای سررالمتی آوردن به دسررت برای راهک ی جسررمانی آمادگی افزایش و ترویج

 اثر آمادگی جسرمانی و ورزش قدیم و جدید علمی موثق و قطعی هاییافته اسراس بر اسرت.

 به از ابتال همچنین شررود،می روانی و جسررمی سررودمند راتیتأث موجب و را کاهش اسررترس

ی و همکاران  علوهمچنین  .کندمی لوگیریج از اسررترس ناشرری عوارض و مزمن هایبیماری

 با مقابله در را کارمندان ظرفیت توانیم ورزش لهیوسر به( به این مهم دسرت یافتند که 1396)

 .کرد تضمین را آنان سالمت عمومی و داد افزایش کار محل در روانی فشارهای

تربیت بدنی   فنون وسالمت جسمی و روانی و سبک زندگی سالم با استفاده قانونمند از علوم 

بودن، و برخوردار بودن از  بانشراط، قوی زیسرتن، مؤمناناسرت. دین اسرالم به  ریپذامکانو ورزش 

بدنی و ورزش باید بخشرری از زندگی هر مسررلمان   تیتربکند، از این رو سررالمتی را توصرریه می

م، آن اندازه  ت و فضیلت  سبک  زندگی سال(. اهم170:  1391رکه و همکاران، درخشران مباباشرد )

گام  دوّم  انقال ، »یکی از بندهای اصررلی «   یهیانیباسررت که مقام معظم رهبری مدظله عالی در 

آن را به این مقوله اختصراص دادند. که بدون تردید تربیت بدنی و آمادگی جسرمانی در سرالمت 

یت بدنی و اهمیت ترب دربارهدگی نقش بسریار واالیی دارد. معظم رهبری مدظله عالی و سربک زن

کنند که »سررالمت جسررمی و توانائی جسررمانی، برای آمادگی جسررمانی به این مهم اشرراره می

ت و بسریار مفید  مردانی که اهل معنا، اهل معنویت، اهل فکر و اهل اهداف واال هسرتند، الزم اسر 

  (.1390)بیانات معظم رهبری مدظله عالی، «هاستآن کارکمک و 

فردی، اسررترس و اضررطرا ،  ختال  در روابط بینا ن باعثروانی کارکنا و مشررکالت جسررمی

، اختال  در عملکرد شرررغلی و در محیط کرار زیآمخشرررونرترفترارهرای پرخراشرررگرانره و  افزایش

 به لذا توجه .ردیگیمکه توسرعه و کیفیت زندگی اعضرای یک جامعه را نشرانه  شرودیماجتماعی 

داشرته   مربتی و نتایج ارزنده تواندمی کارکنان آجا خدمت دوران طو  در ورزش و بدنی تربیت

و  درمانی هایهزینه آجا، در نشرراط و روانی و جسررمانی آمادگی ارتقای واسررطهبه زیرا باشررد.

 و داکردهیپ افزایش کارکنان جسرمی و روحی توان و ، بازدهییوربهره و افتهیکاهش بهداشرتی

 کند.می کمک  آجا جانبههمه توسعه به راه این از

 ادبیات  بر  مروری  از  پس  و  شرده اشراره مفهوم تربیت بدنی و آمادگی جسرمانی  به  ابتدا  مقاله  این  در 

 جسرمانی در سرالمت و سربک زندگی کارکنان، نقش تربیت بدنی و آمادگی  برای اسرتخراج  موضروع، 



 99 / ...یدر سالمت و سبک زندگ یبدن تیترب تیاهم

 

 روش  از  اسرتفاده  با  و  بررسری  1397 تا   1371 ی ها سرا    (، بین ی العال مدظله )  رهبری  معظم  مقام  بیانات 

 است.  گردیده  موضوع تحقیق استخراج  با  مرتبط  مفهومی  الگوی  بنیاد،  داده  برد راه 

 ی شناسروش

 :  روش تحقیق

 اسررت. اسررتراتژی شررده اسررتفاده بنیاد راهبرد داده با کیفی پژوهش روش از تحقیق این در

اشتراوس و  طور خاص از رهیافت نظریه داده بنیادو به اسررت بنیاد داده تحقیق این پژوهشرری

 تئوری (. اسرررتراتژی17: 1389)خران محمردی، شررررده استاسرررتفراده  (1998) 1ینکورب

 در که اسررت هاییتئوریتدوین  برای عمومی یشررناسرر روش نوعی بنیادی، (یسررازمفهوم)

 اسرتراتژی، این نهایی هدف ریشره دارد. مندنظام صرورتبه شردهلیتحل و شردهیگردآور هایداده

 مطالعه از اسرتقرایی صرورتبه که اسرت خاص پدیده یک  رهدربا تئوریک  جامع هایتبیین ارائه

 و ها()طبقه هامقوله مفاهیم، عنصرر: سره بر پژوهش اسرتراتژی شرود. اینمی حاصرل پدیده آن

 سره پژوهش این در همچنین اسرت. اسرتوار شرود،می نامیده هافرضریه از ابتدا آنچه یا هاقضریه

 این شروند.می انتخا  هاآن اسراس بر نوعاً یریگنمونه هایرویه که دارد مشرخص وجود فرآیند

 انتخابی. کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری از: اندعبارت سه فرآیند

  :هاداده گردآوری هایشیوه

 با که اسرررت مسرررتندات داده مطالبه گردآوری ابزار تحقیق موضررروعی قلمروی به توجه با

 گیرد.می رهبری صورت ظممع مقام بیانات مطالعه و بررسی ،یآورجمع

 :روش تجزیه و تحلیل

معظم   مقام بیانات آن اسراس بر که گیردمی قرار اسرتفاده مورد بنیاد داده روش پژوهش در این

نقش تربیت  آن اسراس بر و اسرتخراج هامقوله محوری کدگذاری طریق از و کدگذاری رهبری

 است. شده بدنی و آمادگی جسمانی در سالمت و سبک زندگی احصاء

 

 

1. Strauss & Corbin 
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 تجزیه و تحلیل

 باز کدگذاری اول: گام

تربیت بدنی و آمادگی   مورد در که رهبری معظم مقام بیانات که بود صرورتنیبد باز کدگذاری

واژه )تربیت  جسرتزوی به توجه با بیانات این گزینش بررسری قرار گرفت. مورد جسرمانی بود

 1371سرا   از ایشران امل بیاناتبدنی و آمادگی جسرمانی در سرالمت و سربک زندگی( بود که شر 

 شود.، مشاهده می1 جدو  باز در کدگذاری جدو  ای از. نمونهردیگیبرم در را بود 1398تا 

 باز  کدگذاری :1 جدول

 )کد( مفهوم شناسه ردی 

 قوی یاراده 01/10/1371بیانات در دیدار گروه »ورزش و سرگرمی« صدا،  1

 قوی و ارادهتوانایی و تندرستی  1/10/1371رگرمی« صدا، بیانات در دیدار گروه »ورزش و س 2

 زندگی شئونشأنی از  29/04/1372ورزشکاران جانباز، بیانات در دیدار  3

های بدنی و رؤسای فدراسیونبیانات در دیدار مسئوالن سازمان تربیت 4

 08/10/1375 ورزشی با رهبر،

 ایمان و تقوی و پاکدامنی

مانور فرهنگی ر ورزشی جانبازان و معلوالن،  یهیتتاحافبیانات در مراسم  5

15/06/1376 

 طراوت و نشاط جامعه

دیدار اعضای شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم با رهبر انقال ،  6

09/07/1377 

 اطمینان و اعتماد نفس

 تقویت و سالمت جسم 12/08/1380بیانات در دیدار با جوانان اصفهان،  7

افسری دانشگاه امام  یدانشکدهآموختگی دانشزویان اسم دانشبیانات در مر 8

 4/09/1385حسین )ع(، 

 نیروی معنوی

 نشاط و شادابی 25/02/1386بیانات در دیدار دانشزویان دانشگاه فردوسی مشهد،  9

 سالمت جسمی 22/07/1390بیانات در دیدار بسیزیان استان کرمانشاه،  10

 نردبان برای تکامل رهبریت مقام معظم منتخب بیانا 11

 ییگراجمعروح  منتخب بیانات مقام معظم رهبری 12

های صدور معنویت و ارزش منتخب بیانات مقام معظم رهبری 13

 متعالی

 رشد شخصیت منتخب بیانات مقام معظم رهبری 14
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 یرشد جسمی و روح 09/06/1390ام )آخر(: روح بندگی، سی |بیانات سی روز، سی گفتار  16

پاراآسیایی  یهایدربازآوران کاروان ورزشی ایران بیانات در دیدار مدا  17

 23/08/1397اندونزی، 

 ارزش فردی و اجتماعی

 

 محوری دوم: کدگذاری گام

کرد   کشر  هاآن میان را بیشرتری اشرتراک هایتوان زمینهمی مختل  )کدها( مفاهیم مقایسره با

سراخت.  خواهد فراهم را یکسران یهایبندطبقه قالب رد مشرابه مفاهیم یبندطبقه امکان که

 باشد:می هامؤلفه یریگشکل که فرآیند از مرحله این حاصل

 محوری  کدگذاری :2 جدول

ردی

 ف

 مفاهیم هامؤلفه

 تقویت و سالمت جسم سالمت جسمی توانایی جسمانی 1

 نشاط جامعهطراوت و  نشاط و شادابی قوی و ارادهتوانایی و تندرستی  تندرستی 2

 ایمان و تقوی و پاکدامنی رشد جسمی و روحی نردبان برای تکامل سالمت روحی 3

 رشد شخصیت ییگراجمعروحیه  زندگی شئونشأنی از  تعالی شخصیت 4

 قوی یاراده اطمینان و اعتماد نفس اراده متعالی 5

 های متعالیو ارزش صدور معنویت نیروی معنوی ارزش فردی و اجتماعی تعالی روحیه معنوی 6

 انتخابی( )کدگذاری یپردازهینظر مرحله سوم: گام

به  توجه با و شردهییشرناسرا قبلی مراحل از آمدهدسرتبه هایمؤلفه مشرترک وجوه مرحله، این در

 شدند. ساماندهی محدودتری و ترکلی یبنددسته در هاآن اشتراکات

 انتخابی  کدگذاری :3 جدول

  ابعاد هامؤلفه

تربیت بدنی و آمادگی  نقش

جسمانی در سالمت و سبک 

 زندگی

 سالمت جسمانی تندرستی توانایی جسمانی

 سالمت روحی و روانی تعالی شخصیت سالمت روحی

 سالمت معنوی تعالی روحیه معنوی اراده متعالی
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 تحقیق هاییافته

نهایت،  در فرآیند، این طی با و شردهپرداخته قبلی هاییافته پاالیش به انتخابی، در کدگذاری

 است: شده حاصل ،1الگوی مفهومی بر اساس شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الگوی مفیومی نقش تربیت بدنی و آمادگی جسمانی در سالمت و سبک زندگی 1شکل 

کالن در حوزه تربیت بدنی و  یگذاراسرتیسر بر اسراس بیانات مقام معظم رهبری، ضررورت 

که این امر مسرتلزم  شرودیمو سرازمان بیش از پیش احسراس  آمادگی جسرمانی در سرطح جامعه

مسرئولین و مشرارکت افراد در سرطح جامعه و کارکنان در سرطح سرازمان اسرت که در   یزیربرنامه

مناسرربی برای کارکنان   یهازانندهیانگ سررتیبایمراه رسرریدن به این هدف متعالی در سررازمان 

جسرمانی در سرازمان و در سرطح نیروهای  آمادگی و بدنی  تربیت یهابرنامهشررکت در  منظوربه

 شرایط علی

سیاستگذاری ▪

 کالن

 برنامه ریزی ▪

 مشارکت کارکنان▪

 

مقوله و پدیده 

 محوری

 آمادگی و بدنی تربیت

 جسمانی

 

 شرایط زمینه ای

 انگیزاننده ها▪

ارج نهادن به فرهنگ ورزش و ▪

 تربیت بدنی در سازمان

 

 شرایط مداخله گر

 زیرساخت ها و تزهیزات▪

 آموزش و توسعه▪

 عوامل مدیریتی▪

 

 راهبرد ها

همگانی کردن ورزش در ▪

 بین اقشار مختل  مردم

توسعه امکانات  و تزهیز▪

 ورزشی هایو سالن

 پایش طرح اجرای▪

 به فرماندهان و مدیران

 میزان بررسی منظور

 کارکنان جسمانی آمادگی
 

 پیامد ها

 سالمت جسمانی▪

 سالمت روحی و▪

 روانی

 سالمت معنوی▪
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بدنی را در سررازمان نهادینه نمود و همچنین باید   تربیت و ورزش نگ مسررلح فراهم نمود و فره

و تزهیزات مناسرربی را برای کارکنان فراهم نمود و با آموزش و توسررعه کارکنان   هارسرراختیز

جسرمانی،   که این امر باعث ارتقاء سرالمتبدنی و ورزشری را فراهم نمود  یهاتیفعالزمینه انزام 

 .گرددیممعنوی کارکنان  سالمتروانی و  و روحی سالمت

تربیرت بردنی و آمرادگی جسرررمرانی در   بر اسررراس نظرات و بیرانرات مقرام معظم رهبری، نقش

روانی و سرالمت معنوی  -سرالمت و سربک زندگی در سره حوزه سرالمت جسرمانی، سرالمت روحی 

 منظر قش تربیت بدنی و آمادگی جسرمانی در سرالمت و سربک زندگی ازن هایشراخصره اسرت. در

 از: اندعبارت که گردید احصاء کلیدی شاخص 17 مقام معظم رهبری

قوی، نشراط و شرادابی،   و ارادهسرالمت جسرمی، تقویت و سرالمت جسرم، توانایی و تندرسرتی 

و تقوی و پاکدامنی،   طراوت و نشرراط جامعه، نردبان برای تکامل، رشررد جسررمی و روحی، ایمان

قوی،   یارادهشد شخصیت، اطمینان و اعتماد نفس، ، رییگراجمعزندگی، روحیه  شئونشأنی از 

 های متعالی.ارزش فردی و اجتماعی، نیروی معنوی و صدور معنویت و ارزش

شردند.  یبنددسرته مفهوم 6 قالب در و شرد شرناسرایی هامؤلفه این بین اشرتراک نقاط سرپس

تعالی شرخصریت، اراده توانایی جسرمانی، تندرسرتی، سرالمت روحی،  از: اندعبارت وممفه 6 این

 متعالی و تعالی روحیه معنوی.

روانی و  -در سره حوزه سرالمت جسرمانی، سرالمت روحی  3 قالب در مفاهیم این سررانزام

 گردید. استخراج موردنظر مفهومی الگوی و گردیدند سالمت معنوی، متزلی

 یریگجهینتبحث و 

 اقتصرادی و سریاسری اجتماعی، فرهنگی، هایپدیده تربیت بدنی و آمادگی جسرمانی با ارتباط

 کلی دورنگاهی و کشرورها ملی توسرعه هایبرنامه در آن نقش و پدیده این اهمیت دهنده نشران

 و نزدیکی دارد. توسرعه ارتباط کشرور آن قدرت و اقتدار با کشرور هر در پیشررفت و توسرعه

تربیت بدنی و آمادگی   هاآن ترینمهم از یکی که دارد متفاوتی هایخصشررا آجا پیشرررفت

 و ورزش کاربردی پیام »عقل سرالم در بدن سرالم« بحث به اسرتناد رو این از جسرمانی اسرت.

 کشرور ملی امنیت تأمین و و امنیت نظم عرصره در بالندگی و آجا برای انسرانی منابع توسرعه

 صرورت مسرتمر و منظم صرورتبه که صرورتی در بدنی تفعالی و اسرت. ورزش بااهمیت بسریار
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 براالتری از سرررطح از برخورداری گفرت توانگرذارد. میمی برجرای فرد در مفیردی گیرد، آثرار

از  ترمهم و کندکمک می روانی و معنوی –روحی  سرالمت جسرمی، ارتقای به جسرمانی آمادگی

 برای را شرررایطو  دارد بسررزایی قشن روانی هایبیماری به ابتال از پیشررگیری در اینکه همه

 که اسرت آمادگی جسرمانی متغیری آورد.می فراهم زندگی و سربک زندگی سرالم کیفیت ارتقای

 زیاد شردت از که هاییفعالیت ژهیوبهورزشری  و بدنی هایدر فعالیت منظم شررکت با توانمی

 ورزش از متأثر ان شراخصریعنو به جسرمانی افزایش آمادگی با داد. ارتقا را آن نیسرتند برخوردار

عنایت   با لذا داشرت. انتظار را جامعه افراد روانی سرالمت افزایش توانجسرمانی می هایفعالیت و

 تواند اثرمی محیط در تنش مدیریت هایروش از یکی عنوان به ورزش و تربیت بدنی اینکه به

 افزایش به کمک  با و افزایش دهد را مربت عاطفی هایحالت دهد، کاهش را زا تنیدگی تزار 

 از هاآن در رضرایت افراد روانی و جسرمی افزایش سرالمت آن متعاقب و افراد جسرمانی آمادگی

 بردن باال بر دیتأک هاآن متعاقب و ورزشرری هایبرنامه و گسررترش ورزش باشررد، مؤثر زندگی

 یطورکلبهبگیرد.  قرار بیشررتر تأکید مورد باید کاری هایمحیط در افراد آمادگی جسررمانی

و  آسرران مناسررب، رویکرد و راهبرد یک  عنوان به های بدنیفعالیت که گرفت نتیزه توانمی

 به ضرروری پیش بیش از کارکنان بین در روحی و معنوی جسرمی، سرالمت افزایش جهت ارزان

 رسد.می نظر

 بررسری منظوربه علمی نوین هایروش به فرماندهان و مدیران پایش طرح شرودپیشرنهاد می

افزایش انگیزش  منظوربهمنظم اجرا گردد. همچنین  صرورتبهآمادگی جسرمانی کارکنان  میزان

تزهیز و توسرعه  آجا سرتاد ورزشری هایسرالن و شرود امکاناتپیشرنهاد می هاآنکارکنان و تشرویق 

گرفته شرود و تربیت آجا در نظر  کارکنان سرتاد برای سرالیانه صرورتبه ورزشری اسرتحقاق یابد و

های ورزشرری، سرراالنه به همه کارکنانی که باالتر از نیروهای مسررلح با برگزاری جشررنوارهبدنی 

 آورند، جوایز نفیس اهدا گردد.های آمادگی جسمانی امتیاز میبیشینه شاخص

همچنین با توجه به اهمیت و جایگاه بسیار باالی تربیت بدنی و آمادگی جسمانی در سالمت 

و بیانات مقام معظم رهبری، همگانی کردن ورزش در بین  ک زندگی، بر اسررراس دیدگاهو سرررب

اقشرار مختل  مردم از طریق توجه به امر ورزش به عنوان موضروعی الزم برای کشرور و پرداختن  

های تربیت بدنی بایسرت از ظرفیتباشرد و میعموم مردم به ورزش، ضرروری و حائز اهمیت می

نظامیان و نیروهای مسرلح،   خصروصبهیان جامعه رک، نشراط و توانایی در مدر راسرتای تأمین تح
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های معنوی، تأمین سرالمت جسرمانی و روانی، تربیت جسرمی سرالم، جهت پیشررفت در میدان

تقویرت نیروی اراده، آمرادگی و حوصرررلره کرار، حرل مشرررکالت اخالقی جرامعره و پیشرررگیری از 

 گردد. های روحی و جسمی، استفادهافسردگی، بیماری

 منابع فیرست

کیفیت زندگی، ترکیب بدنی   ییسه مقا(، »1389پور، محمداسماعیل، خامسان، احمد و علی فاضل )افضل

علوم  نامهپژوهشدانشگاه بیرجند«،  یرفعا غ علمی مرد فعا  و  هیئتو آمادگی جسمانی اعضای 

 .118-105(، 12)6ورزشی. 

در گی جسمانی و سالمت روانی  (، »رابطه آماد1391الهی، طاهره، فتحی آشتیانی، علی و الیاس بیگدلی )

 .199-192(، 3)14یک دانشگاه نظامی«، مزله طب نظامی،  کارکنان

(، »طراحی مد  مفهومی نظام علمی جمهوری 1389خان محمدی، هادی و مصباح الهدی باقری )

 .40-5(،  1)4مدیریت راهبردی،   اندیشه مقام معظم رهبری«، فصلنامههای  اسالمی مبتنی بر اندیشه

(، 1391ان مبارکه، محمد، باران چشمه، مهرعلی، آشتیانی، محمدرضا و حسین اکبری یزدی )درخش

ها و راهبردهای توسعه تربیت بدنی در نیروهای مسلح جمهوری های کالن، سیاست»تدوین هدف

 .198-169(، 40)10اسالمی ایران«، راهبرد دفاعی، 

 شغلی، فرسودگی میزان بر ورزش (. اثربخشی1396. )عبدالصالح،  زر،  نیمحمدامی،  احمد،  سلمانی،  علو

عوامل   قاتیمزله مرکز تحقجهرم.  پزشکی علوم کارمندان دانشگاه زندگی به امید و عمومی سالمت

 .165-156(، 3)4، مؤثر بر سالمت یاجتماع 

و (، »مروری بر نقش ورزش 1394آرانی ) متشکر فر، سعید و محسن سپهری مزلسی، محمدحسن،

(، 4)10ی در سالمتی و توانمندی نیروهای نظامی«، فصلنامه پرستار و پزشک در رزم،  جسمان  یآمادگ

63-71. 

(، »ارتباط آمادگی جسمانی و 1393نقیب زاده، سیده مریم، ملکشاهی، حسین و جبار رشنوادی نژاد )
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22(3 ،)59-66. 
Aurelio, M. M; Silvieira, G. L(2005), Physical activity and mental health, 

SileoBrasil, 60(1), 70-87. 

Hoyt, L. T., Chase-Lansdale, P. L., McDade, T. W., & Adam, E. K(2012), Positive 

youth, healthy adults: Does positive well-being in adolescence predict better 

perceived health and fewer risky health behaviors in young adulthood?. Journal 

of Adolescent Health, 50(1), 66-73. 
Holt, NL., Neely, KC., Slater, LG., Camiré, M., Côté, J., Fraser-Thomas, J., 



 1398 پائیز، 3، شمارۀ نوزدهمسا  مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 106

 

MacDonald, D., Strachan, L., & Tamminen, KA. (2017). A grounded theory of 

positive youth development through sport based on results from a qualitative 

metastudy. International Review of Sport and Exercise Psychology, 10(1), 1–49. 
Schuch, F. B., & Stubbs, B. (2019). The role of exercise in preventing and treating 

depression. Current sports medicine reports, 18(8), 299-304. 

www.khamenei.ir 
 

 

 


