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مقاله پژوهشی
مطالعه جامعه شناختی نقش ورزش و نهادهای ورزشی در ساختار جنگ
(نمونه موردی جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران)
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تاریخ پذیرش1001/00/00 :

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش ورزش و نهادهای ورزشی در ساختار جنگ (به ویژه سالهای جنگ
تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران) ،انجام و برای دستیابی به اهداف پژوهش از رویکرد ترکیبی بهره گرفته
شد .بدین منظور ابتدا به مطالعه مبانی نظری تحقیق و کلیه منابع در اختیار و همچنین پژوهشهای پیشین
پرداخته شد .روش تحقیق در مرحله اول پژوهش پیمایشی بود .پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ ()298.2
است .در نهایت نیز به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  Spssاستفاده شده است .در مرحله بعدی
مصاحبه با خبرگان دانشگاهی ،نظامی و ورزشی انجام شد .برای تحلیل محتوای مصاحبهها و استخراج مقولهها
و مفاهیم و ارائه گزارش از نرمافزار  Maxqdaاستفاده شد .در نهایت نتایج منتج از پژوهش عبارتند از؛  -1به
رغم اینکه ورزش بر ساختار جنگ اثرگذار است ،ولی اثرگذاری نهادهای ورزشی در ساختار جنگ کم است.
 -2اگرچه ورزش در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران اثرگذار بود ولی ،نهادهای ورزشی نتوانستند به
عاملی برای کاهش تنش و درگیری در این جنگ مبدل شوند .همچنین ورزش عاملی برای رونق جنگ و
افزایش درگیری نظامی رژیم بعث عراق و ایران محسوب نمیشود .البته حضور ورزشکاران ایرانی در جبهه
توانست منجر به افزایش انگیزه حضور مردم ایران در جنگ تحمیلی و حمایت اجتماعی از ادامه فرایند جنگ
تحمیلی شود .همچنین در سئوال اصلی (نقش ورزش و نهادهای ورزشی در جنگ) تعداد  6مضمون اصلی و
 22کد ،در سئوال فرعی نقش ورزش و نهادهای ورزشی در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران تعداد 4
مضمون اصلی و تعداد  16کد شناسایی شد.
واژگان اصلی :جامعهشناسی ،ورزش ،نهادهای ورزشی ،ساختار جنگ ،جنگ تحمیلی ،صلح.

 .1دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی ورزش ،گروه جامعه شناسی ورزش ،دانشکده علوم اجتماعی ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه امنیت ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
mohsen.moradian7@gmail.com
 .3استادیار ،گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
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برابر آموختههای جامعه شناسی ،ورزش نهادی اجتماعی برآمده از درون نهاد اجتماعی جنگ بهه
شمار میرود .از سوی دیگر این دو نهاد اجتماعی دارای تأثیراتی بر روی یکدیگر میباشهند (اهانعی
راد .)13.6 ،در وااع جنگ بهه عنهوان ویهران کننهدهترین تهدبیر بشهر بهرای حهل بحرانههای بهین
حکومتها ،دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر روی ورزش به عنوان نهاد جدا شده از خود است.
برابر مطالعات و مشاهدات محقق به عنوان پژوهشگرِ حوزه جنگ ،این گونه به نظهر میرسهد کهه
نهادهای ورزشی و حتی ورزشکاران در طول سالهای مختلف بر فرایند جنگ یا صلح اثرگذار بودند.
از سوی دیگر معمولاً ورزشکاران در خصوص جنگها بهی تفهاوت نیسهتند .در جنهگ تحمیلهی
رژیم بعث عهراق علیهه ایهران ( ،)1361-133.تعهداد زیهادی از ورزشهکاران بهرای دفهاع در برابهر
متجاوزین بعثی در جبهه حضور داشتند .مردم نیز هر بار که یکی از ورزشکاران شهاخ

بهه جبههه

جنگ تحمیلی اعزام میشد ،اخبار مربوط را از مطبوعات و صدا و سیما پیگیری میکردند .بهه نظهر
میرسد که با توجه به اثرگذاری کنشهای ورزشکاران بر روی سایر افراد جامعهه ،ایهن رخهداد بهر
انگیزه ااشار مختلف مردم برای حضور در جبهه اثرگذار بود .همچنهین در ایهن راسهتا میتهوان بهه
سخنان سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اشاره کرد.
در خردادماه  1361تیمهای فوتبال ،والیبال ،هندبال و پینگ پنهگ از طهرف جنهبش امهل لبنهان
برای چند بازی دوستانه وارد تهران شدند .سرپرست تیمهای اعزامی یک روحانی  22ساله ،بهه نهام
سید حسن نصرالله بود .وی سالها بعد به عنوان دبیرکل حزب الله لبنان نقهش مهمهی در تحولهات
سیاسی نظامی جهان ایفا کرد .وی در مصاحبه با مطبوعات گفته بود« :به وسهیله ورزش میتهوان بها
رژیم صهیونیستی و سایر دشمنان به بهترین شکل جنگید» (فروغی.)13.1 ،
اگرچه سر ریز کشمکش سیاسی به حوزه ورزش و نبرد در این حهوزه ،همهراه بها پیروزیهها و یها
خساراتی برای ورزش کشورمان بوده است .به گونهای که اکنون ورزش یکی از میهدانهای اصهلی
کنشگری ایران و رژیم صهیونیستی برای مقابله با یکدیگر مبدل شده است.
با توجه به موارد ذکر شده ،پژوهشگر این مقاله با علاامندی ،مطالعه و مشاهده ضهعف فراگیهر در
جمعآوری و ثبت و تحلیل مطالب مرتبط ،مصمم به نگارش مقالهای در خصهوص مطالعهه جامعهه
شناختی نقش ورزش و نهادهای ورزشی در ساختار جنگ (نمونهه مهوردی جنهگ تحمیلهی رژیهم
بعث عراق علیه ایران) است.
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برخی از صاحب نظران بر این باورند که علت وجودی یها دلیهل پیهدایش پدیهدهای اجتمهاعی
تحت عنوان «ورزش» -که ریشههای آن را باید در دوران یونان باستان جستجو کرد -در نسهبت بها
مقوله «جنگ» و مرتبط با مفاهیمی همچهون «اهدرت» و «سیاسهت» بهوده اسهت .هادیهان و کرمهی
( )13..بر این باورند که در سال 182ابل از میلاد و در عصر یونان باستان و بهه عنهوان سهالِ آغهاز
راابتهای ورزشی تحت نام المپیک ،ورزش و راابتهای ورزشی در سطحی محهدود و مخهت
جنگاوران و سلحشوران و در رابطه با آمادگیهای رزمی سهامان یافتهه و ههدف از ورزش ،تقویهت

ِ

بنیه سربازان و رزمآوران و نمایش ادرت و برتری بر رایب و دشمن بود .بنابراین می تهوان مهدعی
شد ساختار ورزش درعصر باستان در نسبت و تعامل با ساختار جنگ و به عنهوان وسهیله و ابهزاری
برای نمایش ادرت و کسب منزلت و اعتبار گسترش یافت (هادیان ،کرمی.)183 :1422 ،
بیشترین بخش تاریخ جهان از جمله کشورمان را جنگهای مختلف تشکیل داده اسهت و از سهوی
دیگر ورزش نیز به بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم مبدل شده است .فرامهوش نکنهیم کهه جامعهه
شناسان بر این باورند که ورزش نهادی برآمده از درون نهاد جنگ است (اانعی راد .)13.6 ،بها ایهن
وجود هنوز تحقیق جامعی در خصوص اثرگذاری این دو نهاد بر یکدیگر انجام نشده است .کمبهود
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بیان مسئله

منابع در خصوص جامعه شناسی جنگ تحمیلی رژیم بعهث عهراق علیهه ایهران و همچنهین کمبهود
منابع در مورد جامعه شناسی ورزشِ ایران ،منجر به این میشود که انگیهزه پژوهشهگر بهرای انجهام
چنین تحقیقی افزایش یابد.
برابر مدارک موجود ااشار و سازمانهای مختلفی در فراینهد دفهاع از کشهورمان نقهش آفرینهی
کرده و حتی شهدایی را نیز تقدیم کشور کردند .از جمله این افراد ورزشهکاران محسهوب میشهوند
که به صورت فردی و یا سازمانی در جبهه حضور داشتند .ورزشکاران ایرانی در هشت سال جنهگ
تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران برای دفاع از کشور ِِخود به جبههههای جنهگ رفتنهد .تهاکنون
بیش از پنجهزار و  322شهید ورزشهکار در سهطح کشهور شناسهایی شهدهاند .ایهن شههیدان از 22
فدراسیون کشور شناسایی شدهاند که فوتبال با  1322شهید ،دو و میدانی با  .6شهید ،هندبال بها 12
شهید ،کشتی با  422شهید ،تکواندو با  322شهید ،کشهتی بها بهیش از  432شههید ،بسهکتبال بها 12
شهید ،والیبال با  222شهید و فدراسیون ورزشهای رزمی با  122شههید شهماری از فدراسهیونهای
شناساییشده هستند (خبرگزاری تسنیم.)13.4 ،
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هربار که یکی از ورزشکاران شناخته شده عازم جبهه میشدند ،رسانهها (عموماً مطبوعهات) بهه
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انعکاس اخبار مربوطه میپرداختند .به عنوان مثال حضهور «محمهد پنجعلهی» بهازیکن تهیم فوتبهال
پرسپولیس در جبهههای جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیهه ایهران بها انعکهاس رسهانهای وسهیع
همراه بود (باشگاه خبرنگاران.)13.1 ،
در جبهه هم ورزشکاران دارای اثربخشی بر جمعیت رزمندگان بودند .ایجاد سهرزندگی و شهور
و نشاط و ارتقای انگیزه در بین رزمندگان ایرانی از جمله اثرات حضهور ورزشهکاران در جبههه بهه
شمار میرود .برگزاری مسابقات ورزشی نیز اثربخشی ویژهای بر سطح روحیهه رزمنهدگان داشهت.
برابر خاطرات برخی از اسرای ایرانیِ جنگ تحمیلی ،این اثربخشی به گونهای بود کهه حتهی اسهرای
ایرانی نیز برای ارتقای روحیه همبندان خهود و افهزایش تهابآوری ،ااهدام بهه برگهزاری مسهابقات
ورزشی کردند .فراتر از آن ،برگهزاری مسهابقات ورزشهی بهین زنهدانبانان عرااهی و اسهرای ایرانهی
محسوب میشود (جهانفر ،کرمی.)13.3 ،
همان گونه که پیش از ایهن اشهاره شهد ،بها وجهود ایهن همهه اثرگهذاری و همچنهین وجهود
وااعیتهای غیراابل انکار در خصوص اثرگذاری ورزش بر فرایند جنگ ،هنوز پژوهش جهامعی در
این خصوص انجام نشده است.
در وااع محقق در این مقاله به دنبال این خواهد بود که « نقهش ورزش و نهادههای ورزشهی در
ساختار جنگ (نمونه موردی جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران)» را مشخ

کند :بهه بیهان

دیگر مسئله اصلی این است که « :نقش ورزش و نهادهای ورزشی در ساختار جنگ (نمونه مهوردی
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران) چیست؟»
از نظر محقق نقش نهاد ورزش و ورزشکاران بر نهاد جنگ (اعم از آغاز جنگ ،ادامهه جنهگ و
اتمام جنگ و آغاز فرایند صلح) به خوبی تبیین نشده است .لذا در این پژوهش به دنبال تبیهین ایهن
موضوع است .با توجه به اینکه محقق بهه دنبهال نقهش ورزش بهر سهاختار جنهگ در یهک فراینهد
تاریخی است ازاینرو تدوین فرضیه بهنوعی پیشداوری تلقی میگردد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان اهمیت تحقیق ناشی از نگاه ایجابی است .پرداختن به ابعهاد اثرگهذار ورزش بهر جنهگ بهه
معنای پرداختن به بخشی ناگشوده از حقایق تاریخی و گشودن پنجرهای رو به وااعیتههای علمهی
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در حوزه جامعه شناسی جنگ و همچنین جامعهشناسی ورزش اسهت .ایهن تحقیهق میتوانهد گهام
در مسیر صلح گام برداشت.
بیان ضرورت تحقیق ناشی از نگاه سلبی است .به این معنا که که اگر ایهن تحقیهق انجهام نشهود
چه مضراتی دارد و چه خساراتی را ایجاد میکند .به هر حال جنگ به ههر روایتهی کهه بیهان شهود،
نکته غیر اابل انکار ،مؤلفههای اثرگذار بر فرایند جنگ است .نمیتوان این مؤلفهها را نادیده گرفهت.
انجام این تحقیق گامی جهت تبیین اثرگذاری مؤلفههای حوزه ورزش بر فرایند جنهگ اسهت و بهر
همین اساس انجام ندادن آن به معنای عدم تلاش جههت مطالعهه عوامهل و مؤلفهههای اثرگهذار بهر
فرایند جنگ است.
ادبیات و پیشینه پژوهش
ورزشهای برگرفته از نظامیگری و جنگ
برخی از ورزشها به صورت مستقیم برگرفته از شیوههای جنگیدن اسهت .بهه عنهوان مثهال پیهدایش
زورخانه مربوط به زمانهای خیلی ادیم است که جنگهای تن به تن انجام می شد و تعلیم فنون جنگهی
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مثبت و تاثیرگذار در حوزه جامعهشناسی جنگ باشد .بدون شناخت ابعاد مختلهف جنهگ نمیتهوان

در آن عصر به سبک و شیوه مخصوص انجام می گرفت زیرا عملیات جنگی آن روز عبارت بود از اسهب
سواری ،چوگان بازی ،تیر اندازی و کشتی و ...که تعلیمات آن برای هر مملکتی ضروری بود.
در ورزش باستانی ،اداوات کهاربردی ،الههام گرفتهه شهده از ادوات جنگهی اسهت ،مثلهاً «میهل»
صورت تغییر یافته گرز است« ،کباده» همان «کمان» است« ،سنگ زورخانهه» همهان «سهپر» اسهت و
«طبل زورخانه» یادآور طبل جنگی یا همان کوس است و گود زورخونه محلی برای پرورش تهن و
روح اما در این میان خواندن اشعار هم حکم همان رجزخوانی میادین جنگی را به خوبی ایفا کهرده
است با این تفاوت که در اشعار رجزخوانی هدف ترساندن حریف و غلبه بر او بوده ،امها در اشهعار
زورخانه ها هدف القای توان و نیرو به ورزش کاران است که در این میان اشهعار مهورد نظهر را بها
چاشنی پند و اندرز در مسیر غلبه بر نفس در نظر گرفتند (رشیدی.)13.2 ،
نیروهای مسلح و ورزش
در بین سازمانهای حاکمیتی پیش از انقلاب اسلامی ،ارتش جزء اولهین سهازمانهایی محسهوب
میشود که دارای ساختار و سازمان مربوط به ورزش و آمادگی جسمانی شهد .از دیربهاز ،ورزش و
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آمادگی جسمانی یکی از مهمترین مؤلفه های مورد نظر سازمانهای دانا (دفهاعی ،امنیتهی ،نظهامی و
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انتظامی) ،به شمار میرود .از سوی دیگر ورزشکاران همیشه مورد حمایهت و تقهدیر حاکمیتههای
مختلف بوده است.
برخی از دستاوردهای ارتش در حوزه ورزش و تندرستی به شرح زیر عبارتند از:
-1ساخت ابنیه ،اماکن و تأسیسات ورزشی
 -2رشد و گسترش ورزش اهرمانی
 - 3اعزام تیمهای ورزشی و ورزشکاران به مسابقات بینالمللی و کسب افتخار
 – 4حضور مربیان ارتشی در باشگاهها و تیمهای ورزشی خارج از آجا
 -3توسعه ورزش در بین بانوان و خانوادههای کارکنان
 - 6تعاملات برون سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش
 -1فعالیت در ورزش جانبازان
 - 8فعالیت در ورزش بازنشستگان و پیشکسوتان
 - .گسترش فرهنگ ورزش صبحگاهی و همگانی در کشور
 -12ورزش و فرماندهان ارتش بعد از انقلاب اسلامی (جهانفر.)113-111 : 13.. ،
نیروهای مسلح و ساختار معیوب ورزش ایران
پیش از این «صالحی امیری »1گفته است که ساختار ورزش معیوب و دچهار اختلهال در ههدف
است (صالحی امیری .)13.. ،حدود  6دهه ابل نیز جهان پهلوان غلامرضا تختهی پیشهنهاد تعطیلهی
ورزش ایران به منظور پی ریزی مناسب ورزش را ارائه کرده بود .هنهوز ههم سهاختار ورزش ایهران
معیوب و مختل است .در چنین شرایطی نیروهای مسلح تا حد زیادی جهورِ مهدیریت و اثرگهذاری
بر ورزش را متحمل میشوند.
انقلاب اسلامی ،ورزش ،ورزشکاران
ورزشکاران از جمله فعالترین عناصر اجتماعی به شمار میروند که دارای توان ایجهاد موجههای
اجتماعی میباشند .از جمله عرصههای مورد توجه و حضور ورزشکاران ایرانی ،انقلاب اسهلامی بهه

1ریاست کمیته ملی المپیک
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شمار میرود .برخی از ورزشکاران پیش از انقلاب اسلامی با رهبران انقلهاب از جملهه امهام خمینهی
اسلامی و رهبر انقلاب بیعت کردند.
در سالهای  1331تا سال - 1368زمان ارتحال امام

خمینی(رحمه

اللهه علیهه) ،ورزشهکاران چنهدین

دیدار با رهبر انقلاب اسلامی داشتند و در حمایت از ایشان و انقلاب اسهلامی مصهاحبههای مختلفهی
انجام دادند .از جمله اینکه در بیست وهشتم آذرمهاه  1338رهبهر انقلهاب اسهلامی و فرمانهده کهل
نیروهای مسلح ،با کشتی گیران اهرمان دیدار کرد و برای آنها سخنرانی نمودند.
در این دیدارها فرمانده کل اوای جمهوری اسلامی ایران با بیان جمله معروف « مهن ورزشهکار
نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم» تعلق خاطر خود به ورزش و ورزشهکاران را بهه صهراحت
بیان کرد .در  16اسفند ماه  1362نیز با اعضاى تیمهاى فوتبال منتخب تهران ،برنده جام اائهد اعظهم
پاکستان و تیمهاى پرسپولیس ،شاهین و استقلال ،دیهدار کهرد و گفهت ... « :مهن خهودم ورزشهکار
نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم » (امام خمینی(رحمه الله علیه)  ،138. ،ج.)82-82 : 16
در یکی از این دیدارها فرمانده کل اوا خطاب به ورزشکاران –فوتبالیستهایی نظیر علی پهروین-
گفت« :جبهه شما همان زمین مسابقه است و نشاطی که شما به مردم پشت جبهه می دهید ،اجر همهان
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(رحمه الله علیه) در ارتباط بودند .پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز عمده ورزشکاران شاخ

با انقلهاب

رزمندگان را دارد» (حاج بابایی .)13.8 ،بسیاری از فوتبالیستها –از جمله علی پروین -برای افهزایش
روحیه رزمندگان ومردم راهی جبهه جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران شدند.
ورزش ایران در سالهای جنگ تحمیلی
در فاصله سالهای  133.الی  1361که جنگ تحمیلی رژیم بعث عهراق علیهه ایهران ادامهه داشهت،
ورزش ایران در راابتهای مختلف آسیایی و جههانی شهرکت کهرد .حاصهل ایهن حضهور کسهب
مدالهای مختلف توسط ورزشکاران ایرانی بود .در حوزه اهرمانی در راابتهای آسهیایی سهالهای
 1.82و  1.86میلادی شرکت کرد .البته تحهریم بیسهت و دومهین دوره المپیهک در سهال  1.82در
مسکو شوروی به دلیل اشغال افغانستان و تحریم بیست و سومین دوره المپیک در سال بهه میزبهانی
 1.84لس آنجلس آمریکا به دلیل حمایتهای آمریکا از عراق نیز در همین مقطع رخ داد.
در همان ایام که ایران دچار رخداد جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بود ،در وااع به عنوان یک کشور
مذهبی و مدعی پرچمداری تشیع در جهان ،در برابر کشوری دفاع میکرد که اماکن مقدس و مذهبی و
متبرکه را در خود جا داده بود .برانگیختن مردم مذهبی ایران برای دفاع در برابر چنین کشوری (عراق) به
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تدابیر ویژهای نیاز داشت .از جمله اینکه در این راستا« ،گروهههای مرجهع» نظیهر روحهانیون ،مهداحان،
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

ورزشکاران ،هنرمندان و ...عهدهدار فرایند جذب برای دفاع در برابر دشمنان شدند.
حضور ورزشکاران در جبهههای نبرد ،منجر به افزایش انگیزه سایر ااشار جامعهه بهرای حضهور
در جبهه شده بود .در وااع ورزشکاران عامل افزایش انگیزه دیگران برای همراههی بها حاکمیهت در
فرایند جنگ بودند.
از سوی دیگر سازمانهای دانا (سازمانهای دفاعی ،امنیتی ،نظامی و انتظامی) برای ارتقای تهوان
عملیاتی و مهارتی کارکنان خود و به منظهور افهزایش بههرهوری از ورزشههای مختلهف بهه ویهژه
ورزشهای رزمی استفاده میکنند .برخی از ورزشهای رزمی در کشورمان توسهط ایهن سهازمانها
برای اولین بار مورد استفاده ارار گرفت .به عنوان مثال ورزش رزمی جودو بهه عنهوان یهک ورزش
رزمی مؤثر توسط ارتش و همچنین پلیس در سالهای پیش از انقلاب اسلامی برای اولهین بهار وارد
مراحل آموزش دانشجویان دانشکدههای افسری شد .همچنین این سهازمانها ،کلاسههای آموزشهی
ورزشهای رزمی نظیر تکواندو را با دعوت از مربیان خارجی برگزار کردند.
در این راستا سازمانهای نظامی و انتظامی به صورت علنی و یا غیرآشکار اادام به باشهگاهداری
و تیمداری در حوزه ورزش میکنند تا از این طریق بتواننهد بهه اههداف خهود در حهوزه اجتمهاعی
دست یابند .در ایران مالکیت تیمهای فجر 1عموماً با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،مالکیهت باشهگاه
ملوان بندر انزلی با نیروی دریایی ارتش ،مالکیت باشگاه عقاب با نیروی هوایی ارتش و ...است.
ورزش ،ورزشکاران و آمادگی جسمانی و جنگها در پژوهشها ،کتب و مقالات:
در ابتدای بررسی سوابق پژوهش به تعدادی از کتب حوزه جامعه شناسی جنهگ ،جامعهه شناسهی
صلح و جامعه شناسی ورزش و همچنین مقالات و مدارک مربوطه کهه مهورد بهرهبهرداری پژوهشهگر
ارار گرفت اشاره خواهد شد .لازم به ذکر اسهت کهه در ارتبهاط بها موضهوع ورزش و ورزشهکاران و
نهادهای ورزشی و نسبت آنها با مفاهیمی همچون ادرت ،جنگ ،صلح ،سیاست و مفهاهیم مشهابه بهه
ویژه در استنادات زبان فارسی ،منابع مکتوب و پژوهش چندانی تدوین و تولیهد نشهده اسهت .بها ایهن
حال برخی از استنادات و منابع در دسترس برای تألیف این مقاله به شرح جدول زیر عبارتند از:

 1نظیر فجر سپاسی شیراز
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اهداف اصلی و فرعی در این مقاله به شرح زیر عبارتند از:
هدف اصلی :تبیین نقش ورزش و نهادهای ورزشی در ساختار جنگ
هدف فرعی :تبیین نقش ورزش و نهادهای ورزشی در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق و ایران
سئوالات تحقیق
*سئوال اصلی :نقش ورزش و نهادهای ورزشی در ساختار جنگ چیست؟
*سئوال فرعی :نقش ورزش و نهادهای ورزشی در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق و ایران چیست؟
مبانی نظری تحقیق:
تعاریف
ورزش :فعالیت بدنی سازمان یافته که برای تقویت اهوای جسهمانی و کسهب مهارتههای حرکتهی
انجام میشود( .انوری)2334 :1383 ،
*نهاد :نهاد یا نهاد اجتماعی ،1نظام روابط اجتماعی الگو شده و سازمان یافتهای اسهت کهه در االهب آن
کارکردها و برآوردن نیازهای ضروری فردی و گروهی ممکن مهی شهود .خهانواده ،سیاسهت ،ااتصهاد،
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اهداف پژوهش:

آموزش و پرورش و دین از مهمترین نهادهای اجتماعی محسوب می شود (کوئن . )63: 1382،
*نهادهای ورزشی :نهادهای مرتبط با ورزش.
*ساختار :2چگونگی ساختمان چیزی ،ترتیب اجزا و بخش های یک جسم (معین)1388 ،
همچنین ساختار اجتماعی 3الگوهای کنش متقابل افراد یا گروها است؛ زندگی اجتمهاعی بهه شهیوه
ای اتفاای به هرجهت جریان نمی یابد .اکثر فعالیتهای ما ساخت یافته اند  ،یعنی به صورتی مهنظم و
تکراری سازماندهی شده اند (گیدنز.)1211 :1386 ،
*جنگ :4جنگ در معنی تحت اللفظیاش یعنی جنگیدن و مترادف با واژه ههای نبهرد ،حهرب ،پیکهار،
زد و خورد ،جدال ،نزاع ،مبارزه ،رزم ،اتال ،کارزار (رستمی )32. :1386 ،واژه جنهگ ( )warاز ریشهه

1
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آلمانی ( )werraگرفته شده که به معنای آزمون نیرو با استفاده از اسلحه بین ملتها (جنهگ خهارجی)
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

یا گروههای رایب در داخل یک کشور (جنگ داخلی) صورت میگیرد (ادیبی سده 8 :1388 ،بهه نقهل
از آلن بیرو) مارکس معتقد است که جنگ یعنی مامای انقلاب( .حسنلو.)6 :1388 ،
*جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایهران :1جنهگ تحمیلهی رژیهم بعهث عهراق علیهه ایهران از
جنگهای دوره معاصر است کهه  8سهال ( )1361 -133.بهه طهول انجامیهد .ایهن جنهگ در پهی
مجموعهای از عوامل زمینهساز و منااشههای فزاینده سیاسی ه نظامی با تجهاوز نیروههای عهراق بهه
ایران آغاز شد (ولایتی و همکاران.)1 :138. ،
تعاریف عملیاتی
*ورزش :انجام فعالیتهای بدنی و ذهنی برای افزایش توانایی جسمی و روحی.
*نهاد :نهادها ،ساختارها و سازوکارهای نظم و همکاری هستند کهه رفتهار گروهههای انسهانی را در
اجتماعات معین راهبری میکنند .نظام الگودار و منتظمی از روابهط اجتمهاعی کهه بهرای بهر آوردن
نیازهای گروه لازم است.
*نهادهای ورزشی :نهادهای حوزه ورزش که عهدهدار ورزش در جامعهه هسهتند .نظیهر انجمنهها،
هیئتها و فدراسیونهای ورزشی و سازمان تربیت بدنی.
*ساختار :هر نهادی ،دارای ساختار مشخصی است .انجامپهذیری واهایف یها کارکردههای نهادهها،
مستلزم پیشبینی تشکیلات رویهها و مقررات معینی است ،مثلاً نهاد آموزش و پهرورش ،سهاختاری
متشکل از سازمانها و مؤسسات گونهاگون دارد کهه از طریهق آن پاسهخگوی نیازههای آموزشهی و
پرورشی جامعه است .سهاختار سهازمان ،شهبکهای از اجهزای کهوچکتر اسهت کهه نقشهها نامیهده
میشوند .هر نقش ،واایفی دارد و بین نقشهای سازمانی ،روابطی پیشبینی شده است.
*جنگ :درگیری مسلحانه و غیر مسلحانه بین دو یا چند گروه ،اوم یا کشور.
*ساختار جنگ :ساختار جنگ مشتمل بر منهابع انسهانی ،تجهیهزات ،فراینهدها (آمهوزش ،مقهررات،
اوانین ،سیاستها ،دکترینها ،دستورالعمل و ،)...ااتصاد ،ایدئولوژی ،تاریخ (سابقه منازعات پیشهین)
در نظر گرفته شده است .در وااع ساختار جنگ هر آن چیزی کهه بهر واهوع و تغییهر نتیجهه جنهگ
اثرگذار است محسوب میشود.
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*جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران :در این مقاله به جنگهی اطلهاق مهیشهود کهه از سهوی
نظریههای شاخص در حوزه جامعه شناسی ورزش
با توجه به اینکه در این مقاله ،نقش ورزش و نهادهای ورزشهی در سهاختار جنهگ – بهه ویهژه
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران -مورد بررسی ارار میگیرد ،لذا بررسی نظریات مختلهف
در حوزه جامعه شناسی ورزش و به ویژه جنگ و ورزش در این بخش ضروری به نظر میرسد.
با وجود اینکه در سرمنشاء ،ورزش نهادی برخواسته از دل جنگ است ولی هنهوز ههم «جنهگ»
و «ورزش» دارای شباهتهایی با یکدیگرند .از دیهدگاه کلهاوزویتس جنهگ عمهل خشهونت بهاری
است که هدفش وادار کردن حریف به اجرای خواسته ماست .جنگ ادامه سیاست است ،جنهگ نهه
تنها ویژگی نظامی بلکه خصیصه دیپلماتیک ،روان شناختی و ااتصادی نیز دارد (حسنلو.)6 :1388 ،
«جرج اورول »1نویسنده شهیر 2انگلیسی هندی ،فوتبال را «جنگی منههای تیرانهدازی» توصهیف
کرده بود ( )Beck, 2013: 72که البته با توجه به ااهار نظر کریمهی و هادیهان ()13..؛ توصهیفی
از ویژگی راابتی ِورزش بینالملل است و جلوهای از راابت بر سر ادرت ،منزلت و حتی ثهروت را
به نمایش میگذارد که در عصر پسامدرن کنونی جایگزین جنگ شهده اسهت .بها ایهن تعبیهر شهاید
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عراق علیه ایران از  133.آغاز و تا  1361به طول انجامید.

بتوان ورزش و راابت های ورزشی را «ادام جنگ اما به روش صلح آمیز و متمدنانه» تلقهی کهرد و
یا آن را جایگزینِ جنگ دانست که درخدمت آرمانهای انسانی نظیر صلح در نظر گرفت .ازایهن رو
برخی براین باورند که «اگرکماکان موضهوع محهوری روابهط بینالملهل را جنهگ و صهلح در نظهر
بگیریم ،ورزش با هر دو در ارتباط نزدیک است» (.)Zargar, 2015: 7
البته جنگ هم نوعی کنش اجتماعی است .از دیدگاه برخهی جامعهشناسهان ،کنشههای متقابهل
اجتمهههاعی ( )Interactions Socialمتفهههاوت از ارتباطهههات متقابهههل اجتمهههاعی ( Social
 )Intercommunicationsدو یا چند تن از افراد بشر پدیدار میگردد و بر دو نوع اند:
الف-کنشهای متقابل پیوسته ()Associative Interactions
ب) کنشهای متقابل ناپیوسته ()Dissociative Interactions
نوع اول این کنشها به همکاری ،همانندگردی و نوع دوم به راابت ،سبقت ،سهتیز و کشهمکش

1. George Orwell

 2نویسنده رمانهای مشهور کتابهای العه حیوانات و 1.84
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منجر میشوند .بنابراین جنگ نوعی کنش متقابل ناپیوسته و همچنین ستیز خشن منظمی اسهت کهه
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بین دو یا چند اجتماع مستقل در میگیرد( .ادیبی سده 8 :1388 ،و ).
با این حال در میان نظریات گوناگون حوزه جامعه شناسی ورزش ،شش نظریه اصلی کهه بهرای
مطالعه جامعهشناختی فعالیتهای ورزشی در جامعه مورد استفاده ارار میگیرد ،عبارتند از:

برابر نظریه کارکردگرا ()Functionalis Theory؛ در این دیدگاه ،ورزش مؤسسهه اجتمهاعی
با ارزشی است که به جامعه و افراد آن سود میرساند .ورزش منبعی از الهام در سهطوح شخصهی و
اجتماعی است .پیشرفت و بسط دادن برنامه های ورزشی که ارزشهای سهنتی را تشهویق میکننهد،
شخصیتی را میسازند و در طبقهبنهدی و پایهداری جامعهه سههم دارنهد .در ایهن دیهدگاه بهر روی
پیامدهای مثبت ورزش ،تأکید بسیار میشود (کوکلی.)22 :13.3 ،
برابر نظریه تضاد ()Conflict Theory؛ برابر این دیدگاه ،ورزش ماده مخدری است که گروههای
فقیر اجتماع را از توجه به مشکلات باز میدارد .از سوی دیگر ورزش آگاهی طبقاتی را افزایش میدهد
و افراد را متوجه از خود بیگانگی و کم ادرتی خود میکند .این دیدگاه انگیزهههای مهالی را در ورزش
حذف میکند و به ورزش اجازه میدهد تا خلاایت و سلامت جسمانی را ترویج دهد (همان.)22 ،
در نظریه تضاد از محسوب کردن ورزش به عنوان عرصهای برای خلاایهت و تجربیهات آزادانهه
صرف نظر میشود .تأثیر ادرتهای ااتصادی را در جامعه بیش از حد تخمین میزند .فرض را بهر
این می گذارند که افراد دارای توان ااتصادی ،ورزش را طوری شکل میدهند که خواستههای آنهها
را برآورده کند (کوکلی 28 :13.3 ،و .)2.
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«گرامشی» به عنوان اندیشمند حوزه تضاد ،بر این باور اسهت کهه «ورزش بهه عنهوان ترکیبهی از
فرهنگ ملی و سلطه است» .مهمترین مبحث گرامشی نظریه «هژمونی» وی بهه شهمار مهیرود .وی
هژمونی را در معنا به معنی سلطه و رهبری میداند .از نظهر گرامشهی دو نههاد اجتمهاعی (رسهانه و
ورزش) دارای هژمونی هستند .ورزش و رسانه به هم وابسته بوده و بها یکهدیگر رابطهه همزیسهتی
مسالمت آمیزی دارند .گرامشی بر این باور است که ورزش به عنوان نهاد اجتمهاعی هژمونیهک ،بهه
کمک رسانه برتری مردان بر زنان را طبیعی جلوه میدهد .وی پس از بیهان نظریهه نظهام اشهربندی
پیازی ،در بخشی از نظریاتش بر این باور است که طبقه حاکم سعی میکند که سلطه خویش را بها
دو ابزار اصلی دین و تبلیغات پخش کند .برابر دیدگاه وی طبقه حاکم سهعی میکنهد باورههایی کهه
منافع عمومی نیست را منافع عمومی جلوه دهد.
از سوی دیگر همان دستگاه سیاستگذار ممکن است برای رونق عرصه جنگ و تشهویق مهردم
به حضور در میدان نبرد در برابر دشمن ،از ورزشکاران مطرح به عنوان الگو اسهتفاده کنهد .میتهوان
به «مرتون» و نظریه «گروههای مرجع» در چارچوب نظریه کارکردگراها اشاره کرد .وی ایهن مفههوم
را در االب «نظریه برد متوسط» ارائه کرد« .مرتون» در طرح نظریه گروههای مرجع بر ایهن موضهوع
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انتخاب چارچوب نظری

تاکیههد میکنههد کههه انسههانها در رفتارههها و ارزیابیهههای خههود ،جهتگیریهایشههان را متناسههب بهها
گروههایی که به عنوان چارچوب مرجع برمیگزینند ،تنظهیم میکننهد .در نظریهه گروهههای مرجهع،
افراد ،مجموعهها ،ردههای اجتماعی و حتی سرمشقها و الگوههای تهاریخی نیهز ممکهن اسهت بهه
عنوان گروه مرجع در نظر گرفته شوند.
جامعه شناسان بر این باورند که « در فرایند شکلگیری نگهرش تصهمیم گیهری و کهنش افهراد
درجامعه عواملی چند نقش دارند از جمله مهمترین آنها افراد یا گروههای مرجعاند که مبنها و معیهار
داوری و ارزیابی کار کنشگران اجتمهاعی اهرار مهیگیرنهد» (صهدیق سروسهتانی ،هاشهمی:1381 ،
 .)14.در اینجا با سئوالی مواجه میشویم که آیا ورزش ابزار یا عهاملی بهرای گسهترش صهلح و یها
جنگ محسوب میشود؟ البته نمیتوان این وااعیت را انکهار کهرد کهه برخهی بهر ایهن باورنهد کهه
ورزشکاران به تنهایی نمیتوانند مقدمات صلح یا جنگ را مهیا کنند .بلکه در چههارچوب نقشهه راه
سیاست مداران ،تصمیمسازان و تصمیم گیران نقش محوری خود را در در راستای تبلیغات جهذب
مشارکت مردم در جنگ به ثمر میرسانند .البته نباید فراموش کرد که در فرایند شکلگیهری نگهرش
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و تصمیمگیری و کنش افراد در جامعه عواملی چند نقش دارنهد از جملهه مهمتهرین آنهها افهراد یها
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گروههای مرجع محسوب میشوند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنشگهران اجتمهاعی اهرار
میگیرند .گروههای مرجع دو کارکرد عمهدهی هنجهاری و مقایسههای دارنهد .برخهی نیهز بهر ایهن
باورندکههه در مههواردی از ارفیههت ورزش ،ورزشههکاران و نهادهههای ورزشههی بههرای از ب هین بههردن
مواعیتهای صلحآمیز و تحریک دشمنی استفادهشده است .در جنهگ تحمیلهی رژیهم بعهث عهراق
علیه ایران با ورزشکارانی مواجهایم که به عنوان رزمنده وارد جنهگ شهدند و ایهن ااهدام آنهها (بهه
عنوان گروه مرجع) منجر به تشویق حضور سایر افراد برای حضور در جبهه شد.
نظریه کارکردگرا

مرتون

نظریه تضاد

گرامشی

نظریه برد متوسط
گروههای مرجع

چارچوب نظری

فرهنگ ملی و سلطه
هژمونی
نظام اشربندی پیازی

جدول چارچوب نظری

روش تحقیق
نوع پژوهش حاضر کاربردی است .رویکرد پهژوهش در ایهن پهژوهش ترکیبهی (کیفهی و کمهی)
است .ابتدا از روش اسنادی استفاده خواهد شد و سپس بر اسهاس مصهاحبههای انجهام شهده از روش
تاریخ شفاهی و همچنین روش موردی زمینههای نیهز اسهتفاده خواههد شهد .همچنهین در جمهعآوری
اطلاعات از روش میدانی (پیمایشی) و همچنین مصاحبه استفاده خواههد شهد .دادهههای پرسشهنامه بها
استفاده از نرم افزار ( )spssمورد تجزیه و تحلیل ارار خواهد گرفت تا در ایهن مرحلهه روش تحقیهق
پیمایشی اعمال شود .همچنین مصاحبه تا اشهباع نظهری ادامهه خواههد یافهت .مقولهه بنهدی و تحلیهل
محتوای کیفی و بهرهگیری از مکس کیو دی ای ( )Maxqdaدر این مرحله اثرگذار خواهد بود.
جامعه آماری تحقیق و نمونه آماری
جامع آماری پژوهش حاضر عبارت است از مجموعهای از اسهاتید دانشهگاهی ،ورزشهکاران و
کارکنان نظامی و غیرنظامی که تا حدودی بها عملکهرد سهازمانهای نظهامی و ورزش در دورهههای
مختلف آشنایی دارند و حداال یک مقاله یا کتاب در حوزه نظامی یا ورزش تألیف کرده باشهند .بها
توجه به اینکه تعداد این افراد  82نفر است ،لذا برابهر فرمهول کهوکران تقریبهاً تعهداد  61نفهر بهرای
60

پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند.
گرفت .این افراد دارای تحصیلات حداال کارشناسی ارشد ،حداال  22سال سابقه کهار ،حهداال 42
سال سن ،دارای مسئولیت و یا آشهنایی کامهل در ههر دو حهوزه نظهامیگری و ورزش هسهتند .بها
مراجعه به مکان حضور تعداد  13نفر از خبرگان دانشگاهی ،نظامی و ورزشی بهه مصهاحبه بها آنهان
پرداخته خواهد شد .بر این اساس ،در این پهژوهش تعهداد  13نفهر از اسهاتید دانشهگاهی ،کارکنهان
نظامی و مسئولین حوزه ورزش و نظامیگری برای پاسخ به سؤالات مصاحبه استفاده شده است.
فرضیه
با توجه اینکه تحقیق اکتشافی است ،فااد فرضیه می باشد.
یافتهها
عمل پردازش دادههای برآمده از تعداد  61پرسشنامه ،معمولاً با اسهتفاده از نرمافزارههای آمهاری
انجام میشود .در این مقاله نیز تلاش شده است ،تا نتایج حاصل از پاسخها بصهورت خلاصهه و بهه
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از سوی دیگر مصاحبه با خبرگانِ حوزه نظامی و ورزش تا مرحله اشباع نظهری مهد نظهر اهرار

همراه جدول و نمودار مربوطه ارائه شود و تحلیلها نیز بر اساس این جداول انجام شود .در تجزیهه
و تحلیل دادههای این پژوهش سعی شده است که ابتهدا بها اسهتفاده از آمهار توصهیفی بهه بررسهی
مشخصات فردی گروه نمونه ،و در ادامه با استفاده از شاخ

های فراوانی و درصهد و میهانگین بهه

بررسی سوالهای پرسشنامه پرداخته شد .پیش از ورود به پرسشنامه و نتایج به دست آمده از آن بهه
مصاحبه های انجام شده با تعداد  13نفر از اساتید دانشهگاهی ،کارکنهان نظهامی و مسهئولین حهوزه
ورزش و نظامیگری اشاره و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با اسهتفاده از نهرم افهزار مکهس کهویی دا
انجام خواهد شد.
مصاحبهها
با هر کدام از مصاحبه شوندگان داایقی پیش از مصاحبه به صورت غیررسمی گفت و گو کردیم تها
صمیمتی ایجاد و حداکثر صهراحت کلهام و صهداات در مصهاحبه بیهان شهود .برخهی از سهئوالات
مصاحبهها عبارتند از:
*نقش ورزش و نهادهای ورزشی در ساختار جنگ چیست؟
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*نقش ورزش و نهادهای ورزشی در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران چه بود؟
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همچنین جدول مضامین و کد در دو لایه به شرح زیر عبارتند از:
جدول مضمون و کد در دو لایه
کد

مضمون اصلی
ایجاد و حفظ آمادگی جسمانی

سلامت بدنی

افزایش توان رزم

ورزش سازمانی
آموزش
کسب آمادگی برای جنگ

نقهههههههش
ورزش

کارکرد جنگ و نظامی ورزش

و

ابزاری جهت پیروزی در میدان جنگ

نهادهههههای
ورزشههی در

یکپارچه انگاری با آحاد جامعه

ورزشکار به مثابه مدافع و ناجی کشور
ایجاد شادی برای جامعه

جنگ
اثرات پیشین ورزش در کشور

فقدان ورزشهای اثرگذار اجتماعی فراگیر
فقدان اثر راهبردی نتایج مسابقات ورزشی برای کشور
اثر اندک در گسترش صداات در جامعه
عدم توانایی جلوگیری از واوع جنگ
فردی انگاشته شدن نتایج مسابقات ورزشی
فقدان نقش برجسته در تحولات اجتماعی

همزیستی مسالمت آمیز

بهبود تعاملات داخلی و خارجی
تقویت فضای دوستی دولتها
نزدیکی و مراودات دولتها
نزدیکی و گفتگوی فرهنگها و ملتها
بستری برای راابتی بدون دشمنی
کاهش کشمکش

افزایش روحیه رزمندگان

تقویت روح رزمنده
تقویت اعتماد به نفس

61
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نمودار نقش ورزش در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران

نمودار نقش ورزش در جنگ

بیان یافتههای آمار توصیفی
یافتههای جدول نشان دهنده آن است که بیشتر افراد پاسخگوی پرسشنامه ،مرد هسهتند و افهراد
دارای سن  31الی  62سال بیشترین پاسخگویان پرسشنامه بودند بیشترین فراوانی سهنوات خهدمتی
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و تجربه کاری مربوط به  21الی  32سال با  34/328درصد است .بیشترین سطح تحصیلات مربهوط
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به افراد دارای سطح تحصیلی کارشناسی ارشد با  3./121درصد بودند .در این میان؛
بیشتر پاسخگویان (حدود  61درصد از پاسخگویان) بهر ایهن باورندکهه آمهادگی جسهمانی نظامیهان
میتواند منجر به افزایش درگیری شود.
بیشتر پاسخگویان ( 12/16.درصد پاسخگویان) بهر ایهن باورنهد کهه ورزش میتوانهد در خهدمت
اهداف امنیتی و ژئوپلتیکی ارار گیرد.
اکثریت ااطع پاسهخگویان ( .6/.24درصهد پاسهخگویان) بهر ایهن باورنهد کهه ورزش و آمهادگی
جسمانی نظامیان میتواند در بکارگیری بهتر تجهیزات نظامی اثرگذار شود.
بیشتر پاسخگویان ( 13/843درصد) بر این باورند که ورزشکاران در رعایت مقهررات نظهامی دارای
انضباط بیشتر به نسبت غیرورزشکاران هستند
بیشترین پاسخگویان ( 86/132درصد پاسخگویان) بر این باورند که ورزشکاران تسهلط بیشهتری در
اجرای آموزشهای نظامی به نسبت غیرورزشکاران دارند.
تعداد  6./232درصد از پاسخگویان بر این باورند که ورزشکاران اطاعت پذیری بیشتری در حهوزه
نظامیگری نسبت به غیرورزشکاران در انجام واایف محوله دارند.
بیشههترین پاسههخگویان ( 8./22.درصههد پاسههخگویان) بههر ایههن باورندکههه ورزشههکاران در حههوزه
نظامیگری ،آموزش پذیری مناسبتری به نسبت سایر افراد دارند.
بیشترین پاسخگویان ( .3/384درصد پاسخگویان) بهر ایهن باورندکهه ورزش میتوانهد در افهزایش
تابآوری کارکنان نظامی اثرگذار است.
بیشترین پاسخگویان ( .6/.22درصد پاسخگویان تها حهد خیلهی زیهاد و زیهاد) بهر ایهن باورندکهه
ورزش در ارتقاء سلامت روحی و جسمی رزمندگان اثرگذار است.
بیشتر پاسخ دهندگان ( 43/.43درصد پاسخ دهندگان) بر این باور است که ورزش میتوانهد منجهر
به تقویت اومیت گرایی و تشدید تنشهای اومی در درون و فیمابین کشورها شود.
بیشتر پاسخگویان ( 6./232درصد پاسخگویان تا حد زیاد و خیلی زیاد) بهر ایهن باورندکهه ورزش
میتواند عاملی برای کسب هژمونی در روابط بین کشورها باشد.
بیشترین پاسخگویان (  61/331درصد پاسخگویان تا حد زیاد و خیلهی زیهاد) بهر ایهن باورنهد کهه
ورزش در تقویت تعلقات مذهبی نظامیان و وفاداری به حاکمیت مذهبی اثرگذار است.
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بیشترین پاسخگویان (  84 /614درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد) بهر ایهن باورنهد کهه
بیشترین پاسخگویان ( 84/614از پاسخگویان تا حد زیاد و خیلی زیاد) بر این باورند کهه ورزش در
افزایش حمیت اسمتی کارکنان نظامی اثرگذار است
بیشترین پاسخگویان ( 8./3.3از پاسخگویان تا حد زیاد و خیلی زیاد) بر این باورند کهه ورزش در
افزایش انگیزه کارکنان نظامی اثرگذار است.
بیشترین پاسهخگویان ( 43/13درصهد پاسهخگویان) بهر ایهن باورندکهه ورزش در سهاختار جنهگ
اثرگذاری دارد .بنابراین ورزش در ساختار جنگ اثرگذار است
بیشترپاسخگویان ( 36/.22درصد پاسخگویان) بر این باورند که نهادهای ورزشهی نمیتواننهد در افهزایش
درگیری و تنش بین حکومتها ،کشورها ،ااوام و عاملی برای رونق جنگ نقش داشته باشند.
بیشترین بخش پاسخگویان ( 36/24.درصهد پاسهخگویان) بهر ایهن باورنهد کهه ورزش در جنهگ
تحمیلی نتوانست به عاملی برای کاهش تنش و درگیری عراق و ایران مبدل شود.
بیشترین پاسخگویان ( 43/14.درصد پاسخگویان) بر این باورند که اثرگذاری نهادهای ورزشهی بهر
رونق جنگ کم و خیلی کم بود.
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ورزش در تقویت ملی گرایی نظامیان و وفاداری به حاکمیت ملی اثرگذار است.

بیشترین بخش پاسخگویان ( 62/.31درصد پاسخگویان) بر این باورند که در جنگ تحمیلی رژیهم
بعث عراق علیه ایران ،نهادهای ورزشی نتوانستند به عاملی برای کهاهش تهنش و درگیهری عهراق و
ایران مبدل شوند.
بیشترین پاسخگویان ( 12/168درصد پاسخگویان) بر ایهن باورنهد کهه ورزش عهاملی بهرای رونهق
جنگ و افزایش درگیری نظامی عراق و ایران محسوب نمیشود.
بیشترین پاسخگویان ( 33/843درصد پاسخگویان) بر این باورند که در جنگ تحمیلی رژیهم بعهث
عراق علیه ایران ،حضور ورزشکاران در جبهه توانست منجر بهه افهزایش انگیهزه حضهور مهردم در
جنگ و حمایت اجتماعی از ادامه فرایند جنگ شود.
بررسی اعتبار (روایی) و پایایی پرسشنامه
اعتبار پرسشنامه را صاحب نظران تأیید کردند .اگرچه این روایی با روش اعتبار صهوری نیهز مهورد
تأیید ارار گرفت .از سوی دیگر همانطور که در جدول ذیل دیده میشود ،پایهایی پرسشهنامه بها مقهدار
آلفای کرانباخ 8.درصد است و این نشان میدهد که پرسشنامه از هماهنگی درونی برخهوردار اسهت و
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استفاده کنیم ،اختلاف چندانی در نتیجه به دست آمده مشاهده نخواهد شد.
پایایی پرسشنامه
تعداد سوالات

آلفای کرانباخ

21

.8.2

نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش ورزش و نهادههای ورزشهی در سهاختار جنهگ (بهه ویهژه
سالهای جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران) ،انجام و بهرای دسهتیابی بهه اههداف اصهلی و
فرعی از رویکرد تحقیق ترکیبی (کمی و کیفی) بهره گرفته شده است .بدین منظور ابتهدا بهه مطالعهه
مبانی نظری تحقیق و کلیه منابع در اختیار اعم از فارسی و لهاتین و همچنهین پژوهشههای پیشهین
پرداخته شد .در ادامه روند پژوهش ،پرسشنامه به عنوان یکی از کارآترین ابزار گهردآوری اطلاعهات
مورد استفاده ارار گرفت .پژوهشگر به منظور اجرای پرسشنامهای پایا و روا ،انجام مطالعهات بیشهتر
در مبانی نظری تحقیق و نظرسنجیهای کارشناسانه را سرلوحه کار خود ارار داد .اعتبهار پرسشهنامه
را صاحب نظران تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ ( )298.2است .در ادامهه پرسشهنامهها در
میان افراد نمونه که  61نفر بودند توزیهع و سهپس اطلاعهات لازمهه جمهعآوری و جههت تجزیهه و
تحلیل اطلاعات اادام شد .به این ترتیب فعالیت میدانی تحقیهق بها توزیهع پرسشهنامههها در جامعهه
آماری شروع و با جمعآوری آنها خاتمه یافت.
روش تحقیق در این مرحله از پژوهش پیمایشی بود و در نهایت نیهز بهه منظهور تجزیهه و تحلیهل
دادهها از نرمافزار  Spssاستفاده شده است .در مرحله بعهدی مصهاحبه بها تعهداد  13نفهر از خبرگهان
دانشگاهی ،نظامی و ورزشی انجام شد .برای تحلیل محتوای مصاحبهها و استخراج مقولههها و مفهاهیم
و ارائه گزارش از نرمافزار  Maxqdaاستفاده شد .نتایج پژوهش با نتهایج آن دسهته از پژوهشهها کهه
نقش ورزش و نهادهای ورزشی در ساختار جنگ مورد اشاره ارار میدهد ،همسو است.
در جمع بندی نهایی بر اساس نتایج پژوهش انجام شده؛
 -1به رغم اینکه ورزش بر ساختار جنگ اثرگذار است ،ولهی اثرگهذاری نهادههای ورزشهی در
ساختار جنگ کم است.
 -2اگرچه ورزش در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایهران اثرگهذار بهود ولهی ،نهادههای
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ورزشی نتوانستند به عاملی بهرای کهاهش تهنش و درگیهری در ایهن جنهگ مبهدل شهوند.
نمیشود .البته حضور ورزشکاران ایرانی در جبهه توانست منجر به افزایش انگیهزه حضهور
مردم ایران در جنگ و حمایت اجتماعی از ادامه فرایند جنگ شود.
همچنین در سئوال اصلی (نقش ورزش و نهادهای ورزشی در جنگ) تعداد  6مضهمون اصهلی
و  22کد ،در سئوال فرعی نقش ورزش و نهادهای ورزشی در جنهگ تحمیلهی رژیهم بعهث عهراق
علیه ایران ،تعداد  3مضمون اصلی و تعداد  21کد شناسایی شد.
پیشنهادات
در راستای کاربردی سازی نتایج پژوهش ،پیشنهادات زیر ارائه میشود؛
ارائه دستاوردهای پژوهش به مبادی ذیربط حوزه نظامیگری و جنگ و حتی (نظیهر وزارت امهورخارجه ،ستاد کل نیروهای مسلح ،ارتش جمهوری اسلامی ایران و:)...
به منظور بهره برداری در راستای تحقق برنامههای تقویت توان رزمی و بازدارندگی دفاعی.-نهادهای ورزشی با برنامه ریزی منسجم و هم افزا به دنبال افزایش اثرگذاری در حوزهههای صهلح
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همچنین ورزش عاملی برای رونق جنگ و افزایش درگیری نظامی عراق و ایران محسهوب

و جنگ باشند.
سازمانهای دانا (دفاعی ،امنیتی ،نظامی و انتظهامی) بها افهزایش بهرهگیهری از ورزش و تعامهل بهانهادهای ورزشی ،اثرگذاری ورزش بر فرایند اادامات خود را افزایش دهند.
سازمانهای دانا با بهرهگیری از ورزشکاران ،توانایی خود در عرصههای مختلف را افزایش دهند.پژوهش مجزایی در خصوص نقش ورزشکاران در تحولات جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیههایران انجام شود.
به منظور اعمال مدیریت دانش و انتقال تجربهه و درس آموختهههای مهدیریت بهر نقهش ورزش،نهادهای ورزشی و ورزشکاران در جنگ تحمیلی و امهور دفهاعی ،ثبهت و ضهبط و مستندسهازی و
تاریخ شفاهی ورزش در جنگ تحمیلی و کاربست آن مورد توجه ارار گیرد.
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ارآن کریم.
امام خمینی(رحم اللهعلیه) ،روح الله ( .)138.صحیفه امام :مجموعه آثار امام خمینی(رحم اللهعلیه)؛ بیانات ،پیام ها ،مصاحبهها،
احکام ،اجازات شرعی ونامهها ،جلد ،11تهران :نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ پنجم.
امام خمینی(رحم اللهعلیه) ،روحالله ( .)138.صحیفه امام :مجموعه آثار امام خمینی(رحم اللهعلیه)؛ بیانات ،پیامها ،مصاحبهها،
احکام ،اجازات شرعی و نامه ها ،جلد ،16تهران :نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،چاپ پنجم.
ادیبی سده ،مهدی ( .)1388جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی ،تهران :نشر سمت ،چاپ نهم.
انوری ،حسن ( .)1383فرهنگ فشرده سخن؛ جلد دوم ،تهران :نشر سخن ،چاپ دوم.
التیامی نیا ،رضا؛ محمدی عزیزآبادی ،مهدی (« .)13.4نقش تبعی و تسریعکننده ورزش در فراهم کردن
شرایط صلح در بین دولتها» ،فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی ،شماره  ،22بهار.
باشگاه خبرنگاران ( .)13.1محمد پنجعلی در داربی سال  66در چه پستی بود؟ .باشگاه خبرنگاران جوان.
 4بهمن  .13.1کد مطلب  .4244226به نشانی https://www.yjc.news/
بهرام ،عباس ( .)1361بررسی چگونگی گذراندن اواات فراغت دانش آموزان رزمنده عملیاتی با تأکید بر
فعالیتهای ورزشی» ،تهران ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
بوتول ،گاستون ( .)1314جامعه شناسی جنگ ،ترجمه :هوشنگ فرخجسته ،تهران :شرکت انتشارات علمی
و فرهنگی ،چاپ دوم.
بینا ( .)13.6ورزش در اسلام .سایت اینترنتی پرسمان .کدمطلب  ،13.6/12/23 ،48.24به نشانی
https://www.porseman.com/48.24

صالحی امیری ،رضا (  .)13..دشمن به دنبال تعلیق ورزش ایران است .سایت اینترنتی کیهان ورزشی ،کد
خبر  ، 38832:تاریخ انتشار  12:مهر  ،13..به نشانی

http://kayhanvarzeshi.ir/fa/news

بی نا ( .)13.1دستاوردهای ورزشی ارتش در چهل سالگی انقلاب ،منتشر شده در پایگاه اینترنتی جوان
آنلاین ،تاریخ  13بهمن  ،13.1کد مطلب  .44.32به نشانی http://www.Javann.ir/003xpA

جهانفر ،رضا ( .)13..ارتش ،ااتدار و امنیت .تهران :نشر سوره سبز.
جهانفر ،رضا و کرمی ،فهیمه ( .)13.3گذر از طوفان حوادث؛ زندگی و عملکرد امیر سرتیپ دوم جانباز
آزاده حسین یاسینی .تهران :نشر آتشبار.
جهانفر ،رضا ،کرمی ،فهیمه ( .)1422پهلوانان؛ شرحی بر زندگی و عملکرد شهدای ورزشکار ارتش
جمهوری اسلامی ایران ،تهران :نشر آتشبار.
حسنلو ،خسرو ( .)1388مروری بر مفاهیم جنگ و بررسی تاثیر ویژگی جنگهای آینده بر سیاست دفاعی،
تهران :موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع ،چاپ اول.
82

حشمت زاده ،محمدباار؛ اکرمیان ،محمدحسین (« .)13.4ارتباط سنجی ورزش و سیاست با بهرهگیری از نظریه
حیدریان ،محسن ( .)13..ورزش برای پرواز ،تهران :مرکز انتشارات راهبردی نهاجا ،چاپ اول.
حاج بابایی ،عرفان (« .)13.8رهبری که ورزشکار نبود اما ورزشکاران را دوست داشت؛ امام خمینی؛
رهبری که زمین فوتبال را به میدان جنگ تشبیه کرد» ،خبرگزاری تحلیلی ایران خبرآنلاین 14 ،خرداد
khabaronline.ir/news

 ،13.8کد خبر  ،1266643به نشانی

حسن زاده ،علی رضا (« .)1384چارچوبهای فرهنگی جنگ» ،کتاب ماه علوم اجتماعی ،مهر ،شماره ..6
گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ( .)13.4دفاع مقدس عرصه هنرنمایی ورزشکاران شهید .خبرگزاری
تسنیم 23 .آذر  ،13.4کد مطلب  ،944488به نشانیhttps://www.tasnimnews.com/fa/news

ذاکری خاطر ،سمیه ،ذاکری خاطر ،رضا ( .)13.3کلاه سبزها؛ خاطرات نیروهای ویژه هوابرد ،تهران:
انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی آجا ،چاپ اول
کوکلی ،جی ( .)13.3ورزش در جامعه  1و  ،2ترجمه :بهرام ادیمی ،تهران ،نشر بامداد کتاب ،چاپ دوم
کوئن ،بروس ( .)1382مبانی جامعه شناسی .ترجمه :غلامعباس توسلی و رضا فاضل ،تهران :نشر سمت.
گیدنز ،آنتونی ( .)1311جامعه شناسی .ترجمه :منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی ،چاپ چهارم.
اانعیراد ،محمد امین ( .)13.6گفتگوی رادیویی با رادیو ورزش« .نقش تاریخی ورزش در جنگ و صلح» ،سوم خرداد.
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آنتونی گرامشی» ،رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،سال هفتم ،پاییز ،شماره .43

رامتین ،شهرام ( .)138.تاریخ نظامی و هنر جنگ ،تهران :انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع) ،چاپ دوم
رستمی ،محمود ( .)1386فرهنگ واژههای نظامی ،تهران :نشر ایران سبز.
ساتب آجا؛ سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران  .)13.8( .سالنامه «اهرمان» ،تهران :نشر آجا.
صباغیان ،علی (« .)13.4دیپلماسی ورزشی» ،مطالعات فرهنگ و ارتباطات سال شانزدهم .پاییز ،شماره ،31
شماره پیاپی .63
صدیقسروستانی ،رحمتالله و هاشمی ،سیدضیاء (« .)1381گروههای مرجع در جامعهشناسی و روانشناسی
اجتماعی با تاکید بر نظریههای مرتن و فستینگر» .نامه علوم اجتماعی ،دوره.22 ،12
رشیدی ،طاهره (« .)13.2ورزش باستانی؛ ورزش مقدس ایرانیان» ،سایت تبیان 28 ،فروردین  ،13.2به نشانی
https://article.tebyan.net

غلامزاده ،حمیدرضا (« .)13.8آیا دیپلماسی ورزشی میتواند به رژیم صهیونیستی ضربه بزند؛ چگونه
تحریم ورزشی به رفع تبعیض آپارتاید کمک کرد؟» ،سایت اینترنتی تبیان ،اول آبان  ،13.8به نشانی
https://article.tebyan.net

فولادی ،جمشید ،مکری ،مهدی ( .)1422تاریخ ورزش در ارتش .تهران :سازمان تربیت بدنی ارتش.
مک ریون ،ویلیام هری ( .)13.8تخت خوابت را مرتب کن؛ چیزهای کوچکی که می تواند زندگی شما؛
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