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 مقدمه

-گسترده فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هایزمینه که است بُعدی چند توسعه، مفهومی امروزه

 ایجامعه منظور شود،می نیافته صحبت توسعه یا یافتهتوسعه جامعه یک از که زمانی دارد. ای

 یافته توسعه فرهنگی و انسانی اجتماعی، اقتصادی، لفمصت هایشاخ  کلیه لحاظ از که است

 همگانی ورزش رواج است. ملی اجتماعی-اقتصادی توسعه از مهم بصشی ملی ورزش توسعه. باشد

 شدن زدزبان موجب قهرمانی ورزش ارتقای و شود ملی وریبهره و اجتماعی نشاط افزایش موجب

 و دارد گسترده ایدایره ملیورزش یتوسعه پیامدهای دستاوردها و رو این از هاست.تمل نام

بدنی و توسعه تربیت(. Esmaeli, 2013) شودمی اجتماعی شکوفایی و اقتصادی رونق موجب

 عه ملیهای توسساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست، بصشی از برنامهورزش زمینه

 نظام مجموعه زیر در فرهنگی -اجتماعی نظام عنوان به باید نیز ورزش رو،این از. آیدمی شمار به

ن باشد. در این میان آموزش ورزش الکشور دارای برنامه جامع توسعه در راستای اهداف ک اصلی

 (McCartney, 2013)ن نظام قرار داردالهای کدر مداره و توسعه آن، مورد توجه سیاست

ینفک تعلیم و تربیت و به خصوص در دوره نوجوانی البدنی و ورزش جزء در همین راستا تربیت

داد در یک سیستم آموزشی مورد توجه اکثر متصصصین تعلیم و جوانی نه تنها به عنوان یک درون

ی و باشد، بلکه به عنوان یکی از عوامل مهم فرایند عملیاتی در ارتقاء سطح کیفبدنی میو تربیت

 یافته و در حالداد هر مؤسسه آموزشی است. به همین دلیل است که کشورهای توسعهکمی برون

کنند ش میالبدنی در این فرایند کرده و تگذاری جدی برای تحقق اهداف تربیتتوسعه سرمایه

یک بصش ضروری  آموزی. ورزش دانشسطح کارکردها و دستاوردهای آنها را مستمر ارتقاء دهند

رویکردی کارآمد برای افزایش  در مدارهورزش آموزش برنامه رسمی درسی مداره هستند. از 

ها و رویدادهای ورزشی در یک محیط ها، فعالیتآموزان از طریق برنامهفعالیت جسمانی دانش

 .( 2018Michalis,  & ogan, AnnaH)ها و امکانات امن و راحت استزیرساخت حمایتی با 

(2010)Breuer آموزان با مداره آشنایی دانشدر  یورزش کند که هدف از مشارکتان میبی

و مسیری برای ورود به سطوح مصتلف ورزش است. به اعتقاد برخی از محققان،  "فرهنگ حرکت"

که ورزش مداره  آموزی پایه و اساه توسعه ورزش در سایر سطوح است و تا زمانیورزش دانش

  Schulenkorf(2017) .سصت، دشوار و مقطعی خواهد بود توسعه نیابد توسعه در سایر سطوح

داند که ها و فرآیندهایی میها، فرصتتوسعه ورزش را مشتمل بر ساختارها، سیستمآموزش و 

به   .سازد در ورزش شرکت کنند و عملکرد خود را تا سطح دلصواه ارتقاء دهندقادر می افراد را

آموزی نیز ترویج ورزش دانشآموزش ه از توسعه هدف اولی Renshaw & Chow (2017) اعتقاد
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 سازدمی نشان خاطر را نکته این  Lenmur(2008) .آموزان استمشارکت جمعی در میان دانش

 هایمهابرن و هاطرح اهداف، یتوسعه و تسهیل آغاز، در ورزش نقش به تنها نه دانشگاهی آثار که

 است حالی در این .است کرده غفلت نیز آنها مؤثر ارزیابی از بلکه نپرداخته، اقتصادی و اجتماعی

 شود.می حس حاضر جوامع در خوبی به ورزش توسعه هایبرنامه ارزیابی و تدوین به نیاز که

 آوردن دست به در ی، سعیالمللبین سطح در شدهانجام هایفعالیت مطالعه با نیاز، اینبربنا

 طرح هم ون آثاری مرور شد. جامعه ورزشیگی یافتتوسعه گیریاندازه جهت دقیق هاییشاخ 

 متیالس و اجتماعی تاثیرات گیریاندازه هایشاخ  بررسی خصوص در استرالیا در شده انجام

های شاخ  به یابیدست برای که دهدمی نشان  کشور، این بومیان بر تفریحی و های ورزشیبرنامه

 و اقتصادی شرایط و فرهنگی پیشینه با ق، منطبمنسجم مطالعاتی باید جامعه،هر با مناسب

 .شود انجام جامعه همان اجتماعی

ه شده در سند تحول دستی و راهکارهای ارائالبا مرور مبانی نظری و اهداف مندرج در اسناد با

قه، آگاهی و الآموزی در ایران افزایش عبنیادین آموزش و پرورش، هدف توسعه ورزش دانش

آموزی، افزایش بدنی، مسابقات و رویدادهای ورزشی دانشآموزان در ساعت تربیتمشارکت دانش

هیزات ورزشی نفعان و به خصوص والدین و جامعه از ورزش مدرسه، ارتقاء امکانات و تجحمایت ذی

-مداره، توانایی جذب منابع مالی و توسعه مسیرهای مشارکت و استعدادیابی در ورزش دانش

آموزان است. آموزی و در نهایت ارتقا سواد حرکتی و ترویج سبک زندگی سالم و فعال در دانش

زشی های وررائه فرصتا"آموزش ورزش در مداره  بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات، توسعه

ها و انتظارات متنوع و متغیر جذاب، مقرون به صرفه و پایدار با در نظر گرفتن نیازها، انگیزه

قه، توانایی و جنسیت به منظور اطمینان از مشارکت در ورزش النظر از سن، عآموزان صرفدانش

 بصش و ارتقاء عملکرد تادر یک محیط حمایتی و ایمن برای رسیدن به تجارب مثبت، رضایت

 پائین رویکرد دو ورزش عهدر مبانی نظری توس(. Lee&  Ha ,2015) باشدمی "سطح دلصواهشان

 عه ورزششود که توسمی فرض باال به پائین رویکرد در. دارد وجود پائین به باال رویکرد و باال به

 (.De Bosscher ,2006) شود آغاز مداره ورزش یعنی ورزش سطوح ترینپائین از باید

بدنی و ورزش نیز به توسعه تربیت ن،می ایراالساله جمهوری اس 20سند چشم انداز  ضمنا در

 ملی های توسعهساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست، بصشی از برنامهعنوان زمینه

بدنی و سند نیز به طور غیرمستقیم بر توسعه تربیت این فرهنگی محورهای در و آیدمی شمار به

 فرهنگی یکی از ارکان توسعه عنوان به ورزش دهد به توسعهید شده است که نشان میورزش تاک

 هایمهه طور کلی، در برناب .است مداره در نیز فرهنگ این گیریشکل اساه و شودمی نگریسته

 در فرهنگی فعالیت و دارد قرار فرهنگی توسعه کنار در ورزش توسعه نیز توسعه پنجم الی اول
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بدنی، ح ساختار تربیتالچهارم توسعه بر اصبرنامه  117ماده  در مثال است.  هشد گرفته نظر

ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمّی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی یا مداره تأکید شده 

 یک عنوان به بدنیتربیت و ورزش نیز (1389-1394) توسعه پنجم ساله پنج مهدر برنا. است

 دهاز ما (الف) گنجانده شده است و در بند (ایرانی -میالرهنگ اسف( اول فصل در فرهنگی موضوع

برداری از اماکن ورزشی سازمان آموزان و بهرهدانش ورزشی سرانه افزایش آن، دوم فصل 19

آموزان مورد تأکید قرار گرفته مت جسمانی دانشالستفاده برای ارتقای ساالبدنی در ساعات بتربیت

هایی مانند توسعه امکانات و تجهیزات ورزشی، به محورها و شاخ است. در همین برنامه نیز 

 آموزان در ورزش توجه شدهورزش و میزان مشارکت دانشن نسبت معلما

آموزی های فراوانی درباره وضعیت ورزش دانشبا اینکه پژوهش (.Ramazaninejad, 2013)است

رسی بسترها و شرایط خاص هر در سطح ملی و مداره انجام شده است، اما همه آنها بدون بر

اند که کمبود امکانات و هایی را پیشنهاد کردهای، برنامههای بومی و منطقهمدرسه و ظرفیت

زیرساخت فضاهای ورزشی، کمبود نیروهای متعهد و متصص ، کمبود منابع مالی، کمبود آموزش 

وسعه ورزش در مداره و تحقیقات و عدم استفاده صحیح از فناوری از عوامل مهم بازدارنده ت

مشی و عملکرد این دره در مداره ها، خطباشند؛ با وجود این، بازنگری ساختار و برنامهکشور می

بدنی و ورزش در مداره ت ویژه دره تربیتالماهیت و مشک. هاست از اولین و مهمترین گام

ت مصتلف المشکموجب شده است که اکثر تحقیقات انجام گرفته در چند دهه اخیر بر مسائل و 

گیری منفی متمرکز شود. به همین دلیل، بدنی و ورزش مداره با رویکرد نقادانه و جهتتربیت

 و استفاده مطلوب از شرایط موجود در زمینه اهداف تربیتالن تحقیقات بسیار اندکی با رویکرد ک

دنی و ورزش بریزی دره تربیت های موجود، برنامه بدنی مداره، تحلیل کمیت و کیفیت برنامه

که در تحقیق حاضر، برنامه توسعه یا تنظیم محتوای آموزشی مناسب انجام گرفته است. در صورتی

 .تدوین شده است النو محتوای آموزشی با توجه به واقعیات موجود و با رویکرد کا

وزارت آموزش و پرورش در حکم یکی از متولیان اصلی ورزش  المتبدنی و سمعاونت تربیت

بدنی را در چارچوب سند تحول آموزان، ماموریت دارد تا دره تربیتو آموزشی در دانشربیتی ت

های وزارت آموزش و پرورش توسعه دهد. بنابراین بنیادین، برنامه دره ملی و اهداف و سیاست

های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد ضروری است با استفاده از ظرفیت

ارائه شود تا تحولی اساسی در ورزش  در مدارهورزش آموزش و مدل توسعه دستی برنامه البا

گذاری در ترین و مفیدترین راه توسعه ورزش کشور سرمایهآموزی ایجاد شود، زیرا کوتاهدانش

آموزی به عنوان پایگاه اولیه توسعه ورزش همگانی و قهرمانی است. لیکن بررسی ورزش دانش
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رغم علی در مدارهسازی در حوزه ورزش دهد که در خصوص مدلمیهای این حوزه نشان پژوهش

اند. ها و بر مشارکت ورزشی متمرکز شدهیات سیاستئانجام شده، بیشتر مطالعات به جز اقدامات

اند و نپرداخته در مدارهورزش آموزش سازی؛ در ایران تحقیقات در زمینه توسعه در زمینه مدل

اند. در مطالعات خارجی نیز عمدتا بر توسعه انی متمرکز شدهبیشتر بر ورزش همگانی و قهرم

  اندپرداخته در مدارهورزش آموزش اند و کمتر به ابعاد موثر در توسعه مشارکت متمرکز شده

-اند و هم نین در ارتباط با ورزش دانشمطالعات قبلی کمتر جنبه کاربردی و اکتشافی داشته

ش النپرداخته است. این پژوهش در ت آموزش و مدل توسعه آموزی، هیچ پژوهشی به ارائه عوامل

ورزش آموزش ها توسط منتقل کردن فرایندهای پویای دخیل در توسعه برای حل این محدودیت

آموزی، و اثرات ورزش دانشآموزش های توسعه ها و برنامهنفعان دخیل، استراتژیآموزی، ذیدانش

از طریق ایجاد مسیرهایی برای مشارکت در  در مدارهها بر توسعه ورزش اجرای این استراتژی

آموزش ورزش در  یافتگیتوسعه یهاشاخ  ییورزش است. بنابراین هدف از این پژوهش شناسا

 آموزی است. نظران حوزه ورزش دانش صاحب بر اساه نظر رانیمداره ا

 

 پیشینه پژوهشی

های آن ر مداره ایران، باید شاخ یافتگی آموزش ورزش دبه منظور سنجش میزان توسعه       

های مصتلف به منظور سنجش در ابتدا شناسایی گردند. عوامل و متغیرهای زیادی در پژوهش

آموزان، یافتگی آموزش در مداره مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله تعداد دانشمیزان توسعه

 ,Arabshahiآموز )علم به دانشهای دره، فضاهای آموزشی، تعداد معلمان و نسبت متعداد کاله

2017 .)(2019) Ghanbari  طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش در تحقیقی با عنوان

نیروی انسانی، منابع مالی، به این نتیجه رسید که  آموزی در مداره استان خراسان شمالیدانش

ی، عوامل مدیریتی، عنوان عوامل علّبدنی بهبرنامه تربیت فضا و تجهیزات، اجرای دره و فوق

ای و عوامل مالی، عنوان شرایط زمینهورزشی به-اجتماعی، رسانه و فناوری، علمی-فرهنگی

های مصتلف )توسعه ساختاری، گر و در حوزهعنوان شرایط مداخلهسیاسی، اقتصادی و اداری به

توسعه فرهنگی اقدامات مدیریتی، توسعه نیروی انسانی، توسعه درآمدی، توسعه فضا و تجهیزات، 

آموزی مورد شناسایی قرار گرفت. ی ورزش دانشبرنامه( راهبردهای توسعههای فوقو توسعه برنامه

آموزی، پیامدهای تربیتی اعتقادی، عبادی و ی ورزش دانشها نشان داد که توسعههم نین یافته

و بدنی،  ای، علمی و فناوری، اجتماعی، تربیت زیستیاخالقی، تربیت اقتصادی و حرفه

شناختی و هنری به دنبال خواهد داشت. درنتیجه با توجه به اینکه توسعه نیروی انسانی از زیبایی

در پژوهش خود با عنوان   Ghanbari(2018) .تآموزی قرار گرفتوسعه ورزش دانش هایاستراتژی



284 یندب تیبرت شزومآ یگتفای هعسوت یاهصخاش ییاسانش... 
  

که عوامل  به این نتیجه رسید بدنی و ورزش مداره ابتدایی استان خوزستانشناسی تربیتآسیب

بدنی آموزان به تربیتبدنی بر گرایش دانشجامعه، محیط، مدرسه و معلم تربیتفردی، خانواده، 

ورزش در  یابیعارضه یبررسدر پژوهشی با عنوان  Bahrami (2019) .گذار استدر مدرسه تاثیر

، داف، پاداش، به این نتیجه رسید که عوامل رهبری، عوامل اهمداره مناطق محروم کشور

 ورزش در مداره مناطق محروم کشور یابیعارضههای مفید، ارتباطات و ساختار به عنوان مکانیزم

پژوهشی با عنوان بررسی موانع توسعة ورزش  Dostipashakolaei (2018) .شناسایی شدند

 ،یانسان ،یتیریسازمان ابعاد مد یدرون طیمحمداره استان مازندران، به این نتیجه رسید که 

موانع اثرگذار  تیدر اولو بیآموزش و پرورش به ترت ستمیو ساختار س هارساختیامکانات و ز ،یمال

سازمان ضعف در  یرونیب طیمح در گری. از طرف دباشندیم ییورزش مداره ابتدا یبر توسعه

کود رو  نیوجود قوان ناسالم، عدم یاجتماع طیمح ،یعدم استفاده از تکنولوژ ،یفرهنگ طیمح

در پژوهشی با عنوان   Hashemi(2014) .هستند یاثرگذار تیدر اولو بیبه ترت یداقتصا طیمح

فرهنگی،  موانع که رسید نتیجه این به تهران شهر مداره در پایه هایورزش عهشناسایی موانع توس

مدیریتی  روانی و موانع -موانع مالی، موانع ساختاری، موانع زمانی، موانع انگیزشی، موانع جسمانی

در  Kaur (2020) .است ثیر داشتهتأ مداره در پایه هایورزش عهریزی، بر رشد و توسامهو برن

های کشور هند به این بدنی و توسعه ورزش در کالجهای نوآورانه در تربیتتحقیقی با عنوان شیوه

تبین  توسعه ورزش ون و معلمان یکی از نکات کلیدی درموضوع اشاره دارد که آموزش مربیا

 .باشدی نوآورانه در ورزش میهاشیوه

های معلمان دبستان نسبت به دراکا و هاعه دیدگاهبه مطال Tasangaridou (2017)در پژوهشی

به عقیدة  و به این نتیجه رسیدند کهبدنی در مداره قبره پرداخت. های اصلی تربیتچالش

رصتی برای کودکان برای های اولیه ایجاد فبدنی در سالکنندگان، باید هدف اصلی تربیتشرکت

های مهم در موضوع از باید بدنیتربیت و باشد آنان اجتماعی هایمهارت و شناختی روانی، عهتوس

زیادی  حد بدنی در مداره تاود؛ اما به عقیدة آنان، جایگاه تربیتش محسوب مدرسه درسی مهبرنا

 نین، مربیان چهار سال شود. همای به آن نگاه میعنوان یک موضوع حاشیه ضعیف است و به

اند و به های مربوط به منابع آموزشی مواجهت، کمبودها و محدودیتالاول دوران کودکی، با مشک

در پژوهشی با عنوان حمایت از   Hills(2015) .ای نیاز دارندحرفه هایمهارت عههای توسبرنامه

به این  بدنی در مدارهفعالیتبدنی و تربیتعه هایی برای توسمت عمومی: توصیهالهای ساولویت

نکردن مدیران  حمایت تحصیلی، پیشرفت بر تمرکز با مدرسه سنگین درسی مهبرنا نتیجه رسید که

 عهجمله موانع اصلی توس های بودجه و نیز منابع و آموزش با کیفیت پایین را ازمدرسه، محدودیت



  285 1399 تابستان ،دوم شماره، هشتمدوره                                                      فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

طور  بدنی بهران و معلمان تربیتمدی هم نین. کردند ذکر استرالیا کشور مداره در بدنیفعالیت

مت عمومی جامعه الرا در س خود نقش مداره، در بدنیبرنامه جهت فعالیت یک ئهویژه باید با ارا

بسته  یو قهرمان یهمگان ورزش یتوسعه یراه را برا ییعدم توسعه ورزش مداره ابتدا .ایفا کنند

ها در برطرف کردن آن یسع دیبا ستگذارانایو س نیمسئول یهیکل یشیاندموانع، با هم یبررس با و

یافتگی آموزش ورزش های توسعهکنون پژوهشی که به شناسایی شاخ با این وجود، تا داشت.

رو پژوهش حاضر در نظر دارد، به شناسایی در مداره پرداخته باشد، مشاهده نگردیده است. از این

ردازد. بنابراین هدف از انجام پژوهش یافتگی آموزش ورزش در مداره ایران بپهای توسعهشاخ 

 باشد.یافتگی آموزش ورزش در مداره ایران میهای توسعهحاضر، شناسایی شاخ 

 

 روش تحقیق

-های توسعهشناسایی شاخ است. هدف این پژوهش  کیفیهای این مطالعه از نوع پژوهش    

 گرانددتئوریکیفی از نوع است. این کار با انجام پژوهش یافتگی آموزش ورزش در مداره ایران 

 یمصاحبه اکتشاف یق بررسی ادبیات و از طر پژوهش ین. در اشدکه شیوه آن اکتشافی است، انجام 

از روش برخاسته از یافتگی آموزش ورزش در مداره ایران های توسعهشناسایی شاخ نسبت به 

 یلو تحل یهحد ثبت( مورد تجزها و وامقوله)کدگذاری واحد تحلیل، گرانددتئوری ها و به شیوه داده

حوزة برجسته  اساتیدپژوهش را  کنندگانمشارکتقرار گرفت. برای انجام مصاحبه میدانی، 

بدنی وزارت ره و هم نین مدیران سازمان تربیتورزشی متصص  در حوزة ورزش مدامدیریت

های برای مصاحبهاز نوع معیاری،  شوند که این افراد، به صورت هدفمندشامل میآموزش و پرورش 

 .نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت( 11مصاحبه با  12گردید )کیفی در موضوع پژوهش انتصاب 

های پژوهش، میزان تصص  در امر ورزش مداره و میزان درگیری در امر معیار انتصاب نمونه

یافتگی های توسعهشاخ  یلتکم یبراگیری ورزش مداره بود. پس از تحلیل ادبیات و تصمم

های شاخ شد تا فهرست مصاحبه  کنندگاناز مشارکت نفر 11آموزش ورزش در مداره ایران، با 

با یک نفر از مصاحبه شوندگان گردد.  یلتکم یافتگی آموزش ورزش در مداره ایرانتوسعه

)مصاحبه شونده نفر اول(، دو بار مصاحبه صورت گرفت چرا که در اولین مصاحبه صورت گرفته، 

دی از نگاه مصاحبه شونده جا افتاده بود که سعی شد در مصاحبه مجدد، آن موارد اصالح موار

گردد. هم نین از مصاحبه هشتم، داده جدیدی به دست نیامد ولی برای اطمینان، تا مصاحبه با 

ای با همراه سؤاالت مصاحبه، نامهنفر یازدهم ادامه پیدا کرد. قبل از انجام دادن مصاحبه و به 

کنندگان اری مفاد مصاحبه و مشصصات مشارکتدر نگهد یبر تعهد اخالق یی پژوهشگر مبنامضا

ها ضبط و برای کنندگان تمام مصاحبهبا اطالع مشارکت ن،یو انتشار نکردن آن ارسال شد. هم ن
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برداشت و  ،یتلق تیبا محورها شد. پس از اعالم موافقت، مصاحبه یبررس دییاستصراج نکات کل

 یافتگی آموزش ورزش در مداره ایرانهای توسعهشناسایی شاخ مورد نظر برای های شاخ 

ه سوال مورد نظر در ب انیانجام شده پاسصگو یهابرگزار شد. در مصاحبهها، شاخ  نیو مهمتر

 شده ابراز نظر کردند. یگردآور یهاها و شاخ د مولفهییتا ایو  دیشاخ  جد ایلفه ؤمورد ارائه م

 ی در گرانددتئوری شامل: مراحل کدگذار

 1گام اول: کدگذاری باز .1

 2گام دوم: کدگذاری محوری .2

 3گام سوم: کدگذاری انتصابی .3

 گام اول: کدگذاری باز

شود. به عبارت دیگر، بنیاد بالفاصله بعد از اولین مصاحبه انجام میی دادهاین مرحله از روش نظریه

ها های مناسب برای آنو انتصاب برچسب محقق پس از هر مصاحبه شروع به پیدا کردن مفاهیم

کند. مراحل کدگذاری باز عبارت است از: تحلیل و کدگذاری و جدول و ترکیب مفاهیم مرتبط می

 کدگذاری باز.

 گام دوم: کدگذاری محوری

ها را به شود، پژوهشگر یکی از طبقهمرحله دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری گفته می

ری انتصاب کرده و آن را تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند مورد ی محوعنوان طبقه

ی ها با طبقهکند. ارتباط سایر طبقهها را با آن مشص  میکاوش قرار داده و ارتباط سایر طبقه

  (.Corbin, 2008)( 1تواند تحقق داشته باشد )شکل محوری در پنج عنوان می

                                                           
1 . Open Coding 

2 . Axial Coding 

3 . Selective Coding 
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 ( .Bazargan, 2018) حوری. مدل پارادایمی کدگذاری م1شکل 

 گام سوم: کدگذاری انتصابی )گزینشی(. 

 ها )قابلیت اعتماد تحقیق( روایی و پایایی داده

روایی پاسخ به این سؤال است که آیا چیزی که پژوهشگر در حال مشاهده و بررسی آن است،    

ش برای بررسی گیری آن است؟ در این پژوههمان چیزی است که او در حال سنجیدن و اندازه

ها مطالعه و کنندگان ارائه و متن نظریه توسط آنهای پژوهش را برای مشارکتروایی، یافته

ها اعمال شده است. درپایان، این پژوهش توسط اساتید مورد مطالعه و بازبینی قرار های آندیدگاه

ی به گسترهی نهایی بیان شده است. پایایی گرفته و مواردی جهت اصالح یا تغییر نظریه

های نشان دادن پایایی، مطالعه حسابرسی های پژوهش اشاره دارد. یکی از راهتکرارپذیری یافته

های آن، زمانی قابل حسابرسی هستند که محقق دیگر بتواند مسیر تصمیم فرآیند آن است. یافته

ها را از طریق هبه کار رفته توسط محقق در طول مصاحبه را نشان دهد. بنابراین محقق پایایی داد

های خام، تحلیل شده، کدها، نشان دادن مسیر تصمیمات خود و هم نین قرار دادن تمامی داده

ها در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار داد و با ها، فرآیند مطالعه، اهداف اولیه و سؤالمقوله

ر گرفت. عالوه بر این های تحقیق مورد تأیید قرانظران، درستی تمام گامحسابرسی دقیق صاحب

های انجام گرفته موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبهر تحقیق کنونی از روش توافق دروند

، موضوعی دو کدگذار )ارزیاب(پایایی مصاحبه با روش توافق دروناستفاده شده است. برای محاسبه 

ر پژوهش از یک دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی درخواست شد تا به عنوان همکا

ها به های الزم جهت کدگذاری مصاحبهها و تکنیک)کدگذار( در پژوهش مشارکت کند؛ آموزش

ها، کدهایی که در نظر دو نفر هم مشابه هستند با ایشان انتقال داده شد. در هر کدام از مصاحبه

 شوند. سپس محقق بهمشص  می« عدم توافق»و کدهای غیر مشابه با عنوان « توافق»عنوان 
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موضوعی که کدگذاری کرده و درصد توافق درون همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را

 رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد: به عنوان شاخ  پایایی تحلیل به کار می

 

 گزارش شده است.  1نتایج حاصل این کدگذاری در جدول 

 . نتایج بررسی پایایی دو کدگذار1جدول 

 ردیف
وان عن

 مصاحبه

-تعدد کل داده

 ها
 تعداد توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

پایایی بازآزمون 

 )درصد( 

 % 5/74 25 41 110 اول 1

 % 9/71 19 32 89 چهارم 2

 % 3/62 13 24 77 یازدهم 3

 % 3/70 57 97 276 کل

 

 )محققدهد، تعداد کل کدهای ثبت شده توسط هر دو نفر نشان می 1همانطور که جدول شماره 

، و تعداد کل عدم توافقات 97عداد کل توافقات بین این کدها ، ت276و فرد همکاری کننده(  برابر 

% است که  3/70باشد. پایایی بین دو کدگذار با استفاده از فرمول ذکر شده می 57بین این کدها 

 ها مورد تأیید است. % باالتر بوده بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری 60از 
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 هایافته

 

 شناختیتحلیل وضعیت جمعیت

 های پژوهش شناختی نمونههای جمعیت. ویژگی2جدول 
 جنسیت های نمونهگروه سابقه شغلی  

 5کمتر از  

 سال
 سال 10 -6

 10بیشتر از 

 سال 

استاد 

 دانشگاه

-مدیر تربیت

 بدنی
 مرد زن

 9 2 5 6 6 4 1 فراوانی

 8/81 2/18 5/45 5/54 5/54 4/36 1/9 درصد

درصد کمتر  1/9شناختی پژوهش نشان داد که های جمعیتنتایج بصش توصیفی مربوط به ویژگی

سال سابقه داشتند. هم نین  10درصد بیشتر از  5/54سال و  10تا  6درصد  4/36سال،  5از 

بدنی آموزش و درصد مدیر ادارات تربیت 5/45درصد استاد دانشگاه و  5/54مشص  شد که 

 درصد مرد بودند.  8/81درصد زن و  2/18ور بودند. نهایتا مشص  شد که پرورش کش

 

 گام اول: کدگذاری باز

 هاالف(  کدگذاری اولیه یک نمونه از مصاحبه

در ادامه به دلیل محدودیت انتشار و تعداد صفحه، فقط متن یک مصاحبه  )هر چند الزم به ذکر 

، نحوه ، فقط قسمتی از مصاحبه بوده است(استای که در اینجا آورده شده است که متن مصاحبه

ها، طبقات محوری و مدل را به ترتیب و تفصیل به معرض نمایش گذاشته شده کدگذاری باز آن

 است. 
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 ها )مصاحبه سوم( ای از کدگذاری اولیه مصاحبه. نمونه3جدول 

 شواهد گفتاری کدهای اولیه

یافتگی ورزش مداره وجود دارد. رای سنجش میزان توسعهای بسیاری بهفاکتورها و شاخ  امکانات ورزشی

 باشد، امکانات ورزشی است. ها که خیلی مهم مییکی از این شاخ 

دانید، بسیاری شی در مداره است. همانگونه که میهای ورزاز جمله این امکانات، تعداد زمین های ورزشیزمین

شود که این منازل، مسکونی برگزار می از مداره و به خصوص مداره غیرانتفاعی، در منازل

 های ورزشی خود را در آنجا برگزار کنند توانند کالهحیاط بزرگی ندارند بنابراین نمی

 باشد. بنابراین داشتن حیاط ورزشی از اهمیت بسیاری برخوردار می حیاط ورزشی

باشد. از جمله ز نیاز میهای ورزشی، به امکانات دیگری نیاز سوی دیگر، برای برگزاری کاله توپ

 راکت .پوشیده برای ایام سرد یا گرم سالهای ورزشی سرها، سالنکشی زمینتوپ، راکت، خط

 هاکشی زمینخط

 های ورزشی سرپوشیدهسالن

اما نقش معلمان ورزش، غیرقابل کتمان است. معلمان ورزشی که از تصص  و دانش کافی  معلمان ورزش

 تصص  و دانش معلمان ورزش آموزان را به سمت و سوی مناسبی سوق دهند. توانند دانشمیبرخوردار باشند، 

های ورزشی هم نین معلمان ورزش باید از انگیزه و شور و شوق زیادی برای حضور در کاله انگیزه و شور و شوق معلمان ورزش

 برخوردار باشند. 

های ورزشی و با درجات ص ، داشتن مدارک مربیگری در رشتههای معلم با دانش و تصاز نشانه مدارک مربیگری

 درجات مدارک مربیگری باشد. باال می

های مربیگری معلمان ورزش باید دانش خود را به روز کنند که این امر از طریق شرکت در کاله های مربیگریکاله

 متهای ضمن خدکاله گردد. های ضمن خدمت میسر میو هم نین حضور کاله

های ورزشی است. های کالههای دیگر توسعه ورزش در مداره، بررسی خروجیاما از نشانه های ورزشیآموزان در تیمحضور دانش

های ورزشی در مداره و شرکت در مسابقات آموزان در تیمها، حضور دانشیکی از این خروجی

 باشد. ورزشی می
 شرکت در مسابقات ورزشی

ای ورزش مداره بحث بودجه است. تا زمانی که مشکالت مالی در تأمین امکانات هپشتوانه بودجه

 ورزشی وجود داشته باشد، رسیدن به اهداف آموزشی ممکن نیست. 

باشد. حضور فعال های ورزشی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار میاز طرف دیگر، وجود کانون های ورزشیکانون

 تواند نشانه توسعه ورزش مداره باشد.ها میآموزان در این کانوندانش

 

: در مرحله بعد، چند کد مفهومی دهی مقوالت )ادامه گراندد تئوری(ب(  کدگذاری ثانویه و شکل

شود. در جداول زیر قسمت کوچکی از نتایج کدگذاری باز بر اساه کدهای تبدیل به یک مقوله می

 مفهومی و مقوالت آورده شده است. 
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 دهی مقوالتثانویه و شکل. کدگذاری 4جدول 

 هامقوله های کالمی )مفاهیم( های استصراج شده از گزارهویژگی

 آموزدانش 1000های ورزشی به ازای هر مساحت زمین

 امکانات ورزشی

 آموزدانش 1000مساحت سالن ورزشی سرپوشیده به ازای هر 

 آموزدانش 1000مساحت استصر ورزشی به ازای هر 

 آموزدانش 1000فضاهای ورزشی به ازای هر  سرانه کلی

 آموزدانش 1000تعداد توپ فوتبال به ازای هر 

 آموزدانش 1000تعداد توپ والیبال به ازای هر 

 آموزدانش 1000تعداد حلقه بسکتبال به ازای هر 

 میانگین تحصیالت 

 معلم ورزش

 میانگین سن

 میانگین تعداد مدارک مربیگری 

 المللی(  ملی و بین A, B, C, Dگین درجه مدارک مربیگری )میان

 آموزدانش 1000تعداد معلمان ورزش به ازای هر 

 آموزدانش 1000تعداد معلمان ورزش دوره ابتدایی به ازای هر 

 آموزدانش 1000تعداد معلمان ورزش دوره متوسطه اول به ازای هر 

 آموزدانش 1000م به ازای هر تعداد معلمان ورزش دوره متوسطه دو

 آموزدانش 1000های ورزشی به ازای هر میزان بودجه برای کاله

 آموزدانش 1000العاده ورزشی به ازای هر های فوقمیزان بودجه برای برگزاری کاله مالی

 آموزدانش 1000میزان بودجه برگزاری اردوهای ورزشی به ازای هر 

 آموزدانش 1000ه در مسابقات آموزشگاهی به ازای هر های کسب شدتعداد مدال

 آموزدانش 1000های ملی به ازای هر تعداد دعوتی به اردوهای تیم قهرمانی 

 میانگین تعداد دفعات شرکت در مسابقات آموزشگاهی 

 آموزدانش 1000های ورزشی فعال به ازای هر تعداد کانون

های کانون

 ورزشی

 آموزدانش 1000های ورزشی به ازای هر ال در کانونتعداد مربیان فع

 آموزدانش 1000های ورزشی به ازای هر های ورزشی فعال برای کانونمساحت سالن

 های ورزشی های فعال در کانونتعداد رشته

 های ورزشیکننده در کانونآموزان شرکتتعداد دانش

 های ورزشی میانگین ساعات برگزاری کانون

 

 مقوله اصلی استصراج شد.  5کد مفهومی و  27نهایتا  
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 گام دوم: کدگذاری محوری

 (  استفاده شد. 1از مدل پارادیمی  )شکل ، Straos(2008) ی بر اساه نظریه

نشان داده  2یافتگی آموزش ورزش در مداره ایران در شکل های توسعهمدل مفهومی شاخ 

 شده است: 

 

 رانیآموزش ورزش در مدارس ا یافتگیتوسعه هایشاخص. مدل مفهومی 2شکل 

 

 پدیده اصلی: 

 توسعه ورزش مدارس

 ای:شرایط زمینه

آموز، دانش 1000هر  یبه ازا دهیسرپوش یسالن ورزش مساحتآموز، دانش 1000هر  یبه ازا یورزش هاینیمساحت زمامکانات )

توپ فوتبال  تعدادآموز، دانش 1000هر  یبه ازا یورزش یفضاها یکل سرانهآموز، دانش 1000هر  یبه ازا یاستصر ورزش مساحت

-دانش 1000هر  یحلقه بسکتبال به ازا تعدادآموز و دانش 1000هر  یبه ازا بالیتوپ وال تعدادآموز، دانش 1000هر  یبه ازا

 آموز(

 راهبردها: 

-تعداد کانونهای ورزشی  )کانون

 انیمرب تعداد، فعال یورزش های

،  یورزش هایفعال در کانون

فعال  یورزش هایسالن مساحت

 تعدادی، ورزش هایکانون یبرا

 هایفعال در کانون هایرشته

 آموزاندانش تعدادی، ورزش

 هایکانون در کنندهشرکت

 یساعات برگزار نیانگیمی، ورزش

 ی( ورزش هایکانون

 موجبات علّی

 نیانگیم، التیتحص نیانگیممعلمان )

 یگریتعداد مدارک مرب نیانگیم، سن

 ی گریمرب درجه مدارک نیانگیم، 

(A, B, C, D المللینیو ب یمل  ) ،

هر  یمعلمان ورزش به ازا تعداد

ن معلما تعدادآموز، دانش 1000

 1000هر  یبه ازا ییورزش دوره ابتدا

معلمان ورزش دوره  تعدادآموز، دانش

 1000هر  یمتوسطه اول به ازا

معلمان ورزش دوره  تعدادآموز، دانش

 1000هر  یمتوسطه دوم به ازا

 آموز( دانش

 پیامدها: 

-تعداد مدالقهرمانی  )

کسب شده در  های

 یمسابقات آموزشگاه

 1000هر  یبه ازا

 تعداد، آموزدانش

 یبه اردوها یدعوت

 یبه ازا یمل هایمیت

آموز، دانش 1000هر 

تعداد دفعات  نیانگیم

شرکت در مسابقات 

 گر:شرایط مداخله  ی(آموزشگاه

 هایکاله یبودجه برا زانیممالی )

 یبرگزار یبودجه برا زانیمی، ورزش

 زانیمورزشی،  العادهفوق هایکاله

به  یورزش یاردوها یبودجه برگزار

 آموز( دانش 1000هر  یازا
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 گام سوم: کدگذاری انتصابی

در این مرحله، روابط بین مقوالت )کدهای محوری(  مستصرج در مرحله قبلی مشص  گردید که 

 باشد. تأیید انجام این مرحله می

 

 گیریبحث و نتیجه

یک موضوع بسیار جدی  داره در کلیه سنین و مقاطع تحصیلییافتگی آموزش ورزش در متوسعه

به خوبی خطوط اصلی را دراین مسئولین وزارت آموزش و پرورش و مهم برای ورزش کشور است. 

نگر بود و نباید دیدی همراه با افراط یا باید واقع آموزیدانش. در ورزش کنندترسیم  باید باره

 ییشناسارسید. پژوهش حاضر با هدف گرایانه نگاه توسعه شیم بلکه باید به یکتفریط داشته با

 . انجام گرفته است رانیآموزش ورزش در مداره ا یافتگیتوسعه یهاشاخ 

مقولة اصلی مربوط به  5کد مفهومی و  27نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  در این پژوهش

 در پژوهش شرایط علییافتگی آموزش ورزش در مداره ایران وجود دارد. های توسعهشاخ 

آموزش ورزش در  یافتگیتوسعهشناسایی دالیل وقوع  طور مستقیم بر  است که به شامل مواردی

دهنده پدیده هستند. ای ایجادکننده و توسعهگونه گذارد یا این عوامل بهتأثیر می رانیمداره ا

آموز  دانش 1000هر  یمعلمان ورزش به ازا تعدادهای معلمان و دو مقوله ویژگی در این پژوهش

 (2019) گذارد.تأثیر می رانیآموزش ورزش در مداره ا یافتگیتوسعه برهستند که می تواند 

Ghanbari  آموزی در مداره طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش دانشدر تحقیق خود با عنوان

باشد که با می عنوان عوامل علّیانسانی به نیرویبه این نتیجه رسید که  استان خراسان شمالی

در تحقیق خود به این نکته اشاره دارد  Hashemi (2014) .باشدهای این تحقیق همصوان مییافته

راهکار مناسب برگزید که مداره به عنوان یک  در پایه هایورزش عهتوسکه آموزش معلمان در 

-آسیبدر پژوهش خود با عنوان  Ghanbari (2019) .باشدهای این تحقیق همصوان میبا یافته

به این نتیجه رسید که عوامل فردی،  بدنی و ورزش مداره ابتدایی استان خوزستانشناسی تربیت

بدنی در مدرسه آموزان به تربیتبدنی بر گرایش دانشجامعه، محیط، مدرسه و معلم تربیتخانواده، 

بدنی و توسعه های نوآورانه در تربیتوان شیوهدر تحقیقی با عن Kaur (2020) .تاثیر گذار است

های کشور هند به این موضوع اشاره دارد که آموزش مربیان و معلمان یکی از نکات ورزش در کالج

های این تحقیق باشد که با یافتههای نوآورانه در ورزش میکلیدی در توسعه ورزش و تبین شیوه

های مربوط ای بیانگر مجموعه خاصی از ویژگیینهشرایط زمدر این پژوهش   .باشدهمصوان می

های ویژگی به پدیده است که به شکل عمومی به مکان رویدادها و وقایع مربوطه اشاره دارد. 
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آموزش ورزش در  یافتگیتوسعهدالیل وقوع شوند که بدون آنها تحقق ای شامل عواملی میزمینه

خاصی را، که در آن راهبردها برای اداره، کنترل  شرایط ،و زمینه پذیر نیستامکان رانیمداره ا

ها و ای از مفاهیم، مقولهکنند. این شرایط را مجموعهگیرد، فراهم میو پاسخ به پدیده صورت می

باشد میای عوامل اصلی زمینه امکانات، ازدر این پژوهش .  دهندای تشکیل میمتغیرهای زمینه

وهشی با عنوان بررسی موانع توسعة ورزش مداره استان در پژ  Dostipashakolaei (2018)که 

امکانات و  ،یمال ،یانسان ،یتیریسازمان ابعاد مد یدرون طیمح مازندران، به این نتیجه رسید که 

 یموانع اثرگذار بر توسعه تیدر اولو بیآموزش و پرورش به ترت ستمیو ساختار س هارساختیز

 ،یفرهنگ طیسازمان ضعف در مح یرونیب طیمح در گریف د. از طرباشندیم ییورزش مداره ابتدا

به  یاقتصاد طیکود محرو  نیوجود قوان ناسالم، عدم یاجتماع طیمح ،یعدم استفاده از تکنولوژ

 عهبا عنوان شناسایی موانع توس Hashemi (2014)در پژوهشی  .هستند یاثرگذار تیدر اولو بیترت

فرهنگی، موانع مالی، موانع  موانع که رسید نتیجه این به تهران شهر مداره در پایه هایورزش

ریزی، بر مدیریتی و برنامه روانی و موانع -ساختاری، موانع زمانی، موانع انگیزشی، موانع جسمانی

های این تحقیق همصوان است. که با یافته ثیر داشتهتأ مداره در پایه هایورزش عهرشد و توس

 .باشدمی

های اصلی دیگر بتوانند د نظر باید محوریت داشته باشد، یعنی همه مقولهپدیده مدر این پژوهش  

ها ظاهر شود. به این معنا که در همه یا تقریباً همه موارد، به آن ربط داده شوند و به تکرار در داده

ق الای اطکنند. پدیده محوری، به ایده یا پدیدههایی وجود دارند که به آن مفهوم اشاره می نشانه

.  شودهای اصلی دیگر به آن ربط داده میشود که اساه و محور فرایندی است که تمام مقولهمی

در نظر گرفته  رانیآموزش ورزش در مداره ا یافتگیمقوله محوری حاصل از شرایط علّی، توسعه

در  یورزش یهاعوامل موثر بر توسعه آموزشدر پژوهشی دریافت که  Niu (2017) شده است.

آموزش  تیفیعقب مانده است؛ ک یورزش یمواد آموزش ستمیها عبارتند از: سدانشگاه ها وکالج

 دیبا یامکانات ورزش یکربندیپ ؛ورزش در تدریس یفقدان مفهوم نوآور ابد؛یبهبود  دیمعلمان با

. کندیم شنهادیتوسعه مربوطه را پ یراتژو است ستین یمنطق سیتدر یابیارز ستمیکامل باشد؛ س

ها و کدهای نهایی استصراج شده، مصاحبه الیالبهتوجه به مجموعه مفاهیمی که از  پژوهشگر با

 یافتگیارزش قلب مفهوم توسعهها این واژهنامگذاری کرده است. های ورزشی کانونمقوله فرعی را 

طراحی الگوی تحقیقی با عنوان  در Ghanbari (2019) است. بوده رانیآموزش ورزش در مداره ا

به این نتیجه رسید که  آموزی در مداره استان خراسان شمالیتوسعه ورزش دانشراهبردی 

 (2019) .باشندبه عنوان عوامل راهبردی می برنامههای فوقتوسعه برنامهو  تجهیزات، اجرای دره
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Ghanbari  بدنی و ورزش مداره ابتدایی استان شناسی تربیتآسیبدر پژوهش خود با عنوان

آموزان به تربیت تیجه رسید که عوامل جامعه، محیط و مدرسه بر گرایش دانشبه این ن خوزستان

باشد. هم نین این عوامل بدنی در مدرسه تاثیر گذار است. و با یافته های این تحقیق همصوان می

 .در این تحقیق کانون های ورزشی نام گذاری شد

است. با قهرمانی پیامدهای شامل  رانیآموزش ورزش در مداره ا یافتگیتوسعهمدل بصش آخر 

اند، سپس با توجه به  توجه به کدگذاری باز، مفاهیم مربوط به پیامدهای مدل استصراج شده

عدم . اند های اصلی استصراج و نامگذاری شده مقوله ،ها و مفاهیم حرکت رفت و برگشت میان تم

 با بسته و یقهرمان و یهمگان ورزش یتوسعه یراه را برا یی ترینابتدا ،توسعه ورزش مداره

در برطرف کردن آنها  یسع دیبا استگذارانیو س نیمسئول یهیکل یشیاندموانع، با هم یبررس

آموزان در رویدادهای ورزشی ساز حضور دانشتواند زمینهورزش در مداره می داشت.

در  ای حاضر در کشور، در زمان کودکی،ای( باشد. بسیاری از ورزشکاران حرفهقهرمانی)حرفه

تواند کردند. بنابراین این شاخ  به عنوان یک شاخ  مهم میمسابقات ورزشی مداره شرکت می

تدوین راهبردهای )  Farahani (2016)مطرح گردد. یکی از نقاط ضعف شناسایی شده در پژوهش

-عدم توجه به ورزش مداره به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت(، توسعه ورزش قهرمانی ایران

ای عنوان شده است. بنابراین توجه به ورزش مداره از این حیث که مقدمه زش قهرمانیهای ور

-باشد از اهمیت بسیاری برخوردار میای میآموزان در ورزش قهرمانی و حرفهبرای حضور دانش

ی قهرمانی به صورت کامال مشص  آورده های مؤلفهدر این قسمت نیز هر یک از شاخ  .باشد

 باشد. یافتگی ورزش مداره مینمای مناسبی برای سنجش توسهشده است که راه

یافتگی ورزش مداره های توسعههم نین مشص  گردید که شاخ  مسائل مالی نیز از شاخ 

باشد. مسئله مالی به عنوان یکی از موانع توسعه ورزش مداره استان مازندران در ایران می

های مهم و زیربنایی ت. این شاخ  از شاخ عنوان شده اس Dostipashakolaei (2018)پژوهش

باشد. بدون وجود منابع مالی کافی، امکان دستیابی به اهداف یافتگی ورزش مداره میدر توسعه

شود که مدیران با توجه به مزایای بسیار و بیشمار بنابراین توصیه می .شودآموزشی میسر نمی

های دیگر، نظر بگیرند. از جمله شاخ ورزش در مداره، بودجه مشصصی برای این منظور در 

های ورزشی به عنوان فرصتی برای پرکردن اوقات فراغت باشد. کانونهای ورزشی مداره میکانون

اند و مدارسی که از امکانات کافی  )زمین ورزشی و مربی(  برخوردار آموزان تشکیل شدهفعال دانش

 های ورزشی را برگزار نمایند. مشارکتکاله توانند در طول سال تحصیلی و تابستان،باشند، می

 و است داده افزایش جامعه در را آموزرانپذیرش دانش ورزش، جمله از اجتماعی هایفعالیت در

. باشدمی جامعه در اجتماعی انزوای کاهش و نفسهاعتمادب خودباوری، بالندگی، و رشد ساززمینه
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 جامعه در آموزاندانش اجتماعی پذیرش ظرفیت توانمی ورزش فرهنگ تقویت و مناسب آموزش با

 آنان اجتماعی و روحی و جسمی هایظرفیت با متناسب باید هاآموزش این البته داد، افزایش را

گردد که: مدیران در برطرف با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، پیشنهاد می .باشد

یافتگی آموزش ورزش در مداره ر در توسعهگنمودن مشکالت مالی )به عنوان شرایط مداخله

ایران(، با اتصاذ تصمیماتی از جمله واگذاری بصشی از امور مدیریت مداره به بصش خصوصی، 

-های ورزشی به عنوان یکی از راهبردهای توسعهسعی نمایند. با توجه به آنکه استفاده از کانون

گردد که به جدیت بیشتری برگزاری می باشد، پیشنهادیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران می

بدنی متصص  و ها، استفاده از معلمان تربیتهای کالهها ادامه یابد. کاهش هزینهاین کاله

آموزان توانند به عنوان راهکارهایی برای مشارکت بیشتر دانشاستفاده از اماکن ورزشی مناسب می

آموزان هم ون خاص برای دانش ات تفریحیامکان تصصی  و ریزیها باشد. برنامهدر این کانون

های سرپوشیده، دسترسی آسان به امکانات متناسب موجب تقویت انگیزه در مشارکت سالن

مثبت  هایگردد این تقویت انگیزه به همراه خود موجب گسترش روحیهآموزان میدانش ورزشی

-گردد. بهرهر جامعه مید اجتماعی انطباق و شکوفایی پذیری،مسئولیت اجتماعی، چون پذیرش

ورزشی  هایفعالیت در مشارکت و ورزش ترویج و آموزش راستای در تفریحی امکانات از گیری

 مشارکت بودن پایین دالیل از باشد. یکیآموزان از دیگر پیشنهادات میدانش جذب  جهت 

 آن نقش و ورزش به نسبت جامعه مطلوب نگرش و آگاهی نبود توانمی را ورزش در آموزاندانش

های جمعی ا ایجاد واحدهای درسی و  و رسانهبصشی توسط مداره باین آگاهی. دانست سالمت در

به عنوان مدار خانواده این قابلیت  آموزانبط با این مبحث ایجاد گردد. دانشهای مرتبا پصش برنامه

شک، این روند اشند. بیترین منبع تزریق این نشاط و شادمانی به درون خانواده برا دارند که اصلی

آموزان با برخورداری از حمایت . لذا دانشمنجر به ایجاد اجتماعی شاداب و پویا خواهد شد

اجتماعی از طریق تشویق  اعضای خانواده، دوستان، بستگان و آشنایان می تواند انگیزه خوبی 

 برای مشارکت ورزشی داشته باشند.

موضوع را  مشابههای مرتبط که ضر، تعداد پیشینهروی پژوهش حاهای پیشاز جمله محدودیت

کار کرده باشند اندک بوده است. هم نین با توجه به اینکه روش پژوهش به صورت کیفی و 

ها و مصاحبه ها تأثیرگذار باشد. از مصاحبه بوده، ممکن است برخی از مالحظات بر روی  پاسخ

هش، در مدل نهایی قرار نگرفت چرا که های شناسایی شده در پژوسوی دیگر، تعدادی از شاخ 

با توجه به شرایط حال حاضر مداره کشور، غیرواقعی بود از جمله امکان آموزش مجازی ورزش 

       سازی.های روز شبیهدر مداره با استفاده از فناوری
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