 -1ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ.
 -2ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷﻰ ،ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﻣﺴﺌﻮﻝ(.
 -3ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷﻰ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍﺯﻯ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ.
 -4ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺭﺯﺷﻰ ،ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻰ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﻰ ،ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﺳﻨﻨﺪﺝ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ.
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مقدمه
امروزه توسعه ،مفهومی چند بُعدی است که زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گسترده-
ای دارد .زمانی که از یک جامعه توسعهیافته یا توسعه نیافته صحبت میشود ،منظور جامعهای
است که از لحاظ کلیه شاخ های مصتلف اقتصادی ،اجتماعی ،انسانی و فرهنگی توسعه یافته
باشد .توسعه ورزش ملی بصشی مهم از توسعه اقتصادی-اجتماعی ملی است .رواج ورزش همگانی
موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهرهوری ملی شود و ارتقای ورزش قهرمانی موجب زبانزد شدن
نام ملتهاست .از این رو دستاوردها و پیامدهای توسعهی ورزشملی دایرهای گسترده دارد و
موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی میشود ( .)Esmaeli, 2013توسعه تربیتبدنی و
ورزش زمینه ساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست ،بصشی از برنامههای توسعه ملی
به شمار میآید .از اینرو ،ورزش نیز باید به عنوان نظام اجتماعی -فرهنگی در زیر مجموعه نظام
اصلی کشور دارای برنامه جامع توسعه در راستای اهداف کالن باشد .در این میان آموزش ورزش
در مداره و توسعه آن ،مورد توجه سیاستهای کالن نظام قرار دارد()McCartney, 2013
در همین راستا تربیتبدنی و ورزش جزء الینفک تعلیم و تربیت و به خصوص در دوره نوجوانی
و جوانی نه تنها به عنوان یک درونداد در یک سیستم آموزشی مورد توجه اکثر متصصصین تعلیم
و تربیتبدنی میباشد ،بلکه به عنوان یکی از عوامل مهم فرایند عملیاتی در ارتقاء سطح کیفی و
کمی برونداد هر مؤسسه آموزشی است .به همین دلیل است که کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه سرمایهگذاری جدی برای تحقق اهداف تربیتبدنی در این فرایند کرده و تالش میکنند
سطح کارکردها و دستاوردهای آنها را مستمر ارتقاء دهند .ورزش دانشآموزی یک بصش ضروری
از برنامه رسمی درسی مداره هستند .آموزش ورزش در مداره رویکردی کارآمد برای افزایش
فعالیت جسمانی دانشآموزان از طریق برنامهها ،فعالیتها و رویدادهای ورزشی در یک محیط
حمایتی با زیرساختها و امکانات امن و راحت است(. )Hogan, Anna & Michalis, 2018
( Breuer)2010بیان میکند که هدف از مشارکت ورزشی در مداره آشنایی دانشآموزان با
"فرهنگ حرکت" و مسیری برای ورود به سطوح مصتلف ورزش است .به اعتقاد برخی از محققان،
ورزش دانشآموزی پایه و اساه توسعه ورزش در سایر سطوح است و تا زمانی که ورزش مداره
توسعه نیابد توسعه در سایر سطوح سصت ،دشوار و مقطعی خواهد بودSchulenkorf )2017( .
آموزش و توسعه ورزش را مشتمل بر ساختارها ،سیستمها ،فرصتها و فرآیندهایی میداند که
افراد را قادر میسازد در ورزش شرکت کنند و عملکرد خود را تا سطح دلصواه ارتقاء دهند .به
اعتقاد ( Renshaw & Chow )2017هدف اولیه از توسعه آموزش ورزش دانشآموزی نیز ترویج
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مشارکت جمعی در میان دانشآموزان است Lenmur )2008( .این نکته را خاطر نشان میسازد
که آثار دانشگاهی نه تنها به نقش ورزش در آغاز ،تسهیل و توسعهی اهداف ،طرحها و برنامههای
اجتماعی و اقتصادی نپرداخته ،بلکه از ارزیابی مؤثر آنها نیز غفلت کرده است .این در حالی است
که نیاز به تدوین و ارزیابی برنامههای توسعه ورزش به خوبی در جوامع حاضر حس میشود.
بنابراین نیاز ،با مطالعه فعالیتهای انجامشده در سطح بینالمللی ،سعی در به دست آوردن
شاخ هایی دقیق جهت اندازهگیری توسعهیافتگی ورزشی جامعه شد .مرور آثاری هم ون طرح
انجام شده در استرالیا در خصوص بررسی شاخ های اندازهگیری تاثیرات اجتماعی و سالمتی
برنامههای ورزشی و تفریحی بر بومیان این کشور ،نشان میدهد که برای دستیابی به شاخ های
مناسب با هرجامعه ،باید مطالعاتی منسجم ،منطبق با پیشینه فرهنگی و شرایط اقتصادی و
اجتماعی همان جامعه انجام شود.
با مرور مبانی نظری و اهداف مندرج در اسناد باالدستی و راهکارهای ارائه شده در سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش ،هدف توسعه ورزش دانشآموزی در ایران افزایش عالقه ،آگاهی و
مشارکت دانشآموزان در ساعت تربیتبدنی ،مسابقات و رویدادهای ورزشی دانشآموزی ،افزایش
حمایت ذینفعان و به خصوص والدین و جامعه از ورزش مدرسه ،ارتقاء امکانات و تجهیزات ورزشی
مداره ،توانایی جذب منابع مالی و توسعه مسیرهای مشارکت و استعدادیابی در ورزش دانش-
آموزی و در نهایت ارتقا سواد حرکتی و ترویج سبک زندگی سالم و فعال در دانشآموزان است.
بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات ،توسعه آموزش ورزش در مداره "ارائه فرصتهای ورزشی
جذاب ،مقرون به صرفه و پایدار با در نظر گرفتن نیازها ،انگیزهها و انتظارات متنوع و متغیر
دانشآموزان صرفنظر از سن ،عالقه ،توانایی و جنسیت به منظور اطمینان از مشارکت در ورزش
در یک محیط حمایتی و ایمن برای رسیدن به تجارب مثبت ،رضایتبصش و ارتقاء عملکرد تا
سطح دلصواهشان" میباشد ( .)Ha & Lee, 2015در مبانی نظری توسعه ورزش دو رویکرد پائین
به باال و رویکرد باال به پائین وجود دارد .در رویکرد پائین به باال فرض میشود که توسعه ورزش
باید از پائینترین سطوح ورزش یعنی ورزش مداره آغاز شود (.)De Bosscher, 2006
ضمنا در سند چشم انداز  20ساله جمهوری اسالمی ایران ،توسعه تربیتبدنی و ورزش نیز به
عنوان زمینهساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست ،بصشی از برنامههای توسعه ملی
به شمار میآید و در محورهای فرهنگی این سند نیز به طور غیرمستقیم بر توسعه تربیتبدنی و
ورزش تاکید شده است که نشان میدهد به توسعه ورزش به عنوان یکی از ارکان توسعه فرهنگی
نگریسته میشود و اساه شکلگیری این فرهنگ نیز در مداره است .به طور کلی ،در برنامههای
اول الی پنجم توسعه نیز توسعه ورزش در کنار توسعه فرهنگی قرار دارد و فعالیت فرهنگی در
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نظر گرفته شده است .مثال در ماده  117برنامه چهارم توسعه بر اصالح ساختار تربیتبدنی،
ترویج فرهنگ ورزش ،توسعه کمّی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی یا مداره تأکید شده
است .در برنامه پنج ساله پنجم توسعه ( )1389-1394نیز ورزش و تربیتبدنی به عنوان یک
موضوع فرهنگی در فصل اول )فرهنگ اسالمی -ایرانی) گنجانده شده است و در بند (الف) از ماده
 19فصل دوم آن ،افزایش سرانه ورزشی دانشآموزان و بهرهبرداری از اماکن ورزشی سازمان
تربیتبدنی در ساعات بالاستفاده برای ارتقای سالمت جسمانی دانشآموزان مورد تأکید قرار گرفته
است .در همین برنامه نیز به محورها و شاخ هایی مانند توسعه امکانات و تجهیزات ورزشی،
نسبت معلمان ورزش و میزان مشارکت دانشآموزان در ورزش توجه شده
است( .)Ramazaninejad, 2013با اینکه پژوهشهای فراوانی درباره وضعیت ورزش دانشآموزی
در سطح ملی و مداره انجام شده است ،اما همه آنها بدون بررسی بسترها و شرایط خاص هر
مدرسه و ظرفیتهای بومی و منطقهای ،برنامههایی را پیشنهاد کردهاند که کمبود امکانات و
زیرساخت فضاهای ورزشی ،کمبود نیروهای متعهد و متصص  ،کمبود منابع مالی ،کمبود آموزش
و تحقیقات و عدم استفاده صحیح از فناوری از عوامل مهم بازدارنده توسعه ورزش در مداره
کشور میباشند؛ با وجود این ،بازنگری ساختار و برنامهها ،خطمشی و عملکرد این دره در مداره
از اولین و مهمترین گام هاست .ماهیت و مشکالت ویژه دره تربیتبدنی و ورزش در مداره
موجب شده است که اکثر تحقیقات انجام گرفته در چند دهه اخیر بر مسائل و مشکالت مصتلف
تربیتبدنی و ورزش مداره با رویکرد نقادانه و جهتگیری منفی متمرکز شود .به همین دلیل،
تحقیقات بسیار اندکی با رویکرد کالن و استفاده مطلوب از شرایط موجود در زمینه اهداف تربیت
بدنی مداره ،تحلیل کمیت و کیفیت برنامه های موجود ،برنامه ریزی دره تربیتبدنی و ورزش
یا تنظیم محتوای آموزشی مناسب انجام گرفته است .در صورتیکه در تحقیق حاضر ،برنامه توسعه
و محتوای آموزشی با توجه به واقعیات موجود و با رویکرد کاالن تدوین شده است.
معاونت تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش در حکم یکی از متولیان اصلی ورزش
تربیتی و آموزشی در دانشآموزان ،ماموریت دارد تا دره تربیتبدنی را در چارچوب سند تحول
بنیادین ،برنامه دره ملی و اهداف و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش توسعه دهد .بنابراین
ضروری است با استفاده از ظرفیتهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد
باالدستی برنامه و مدل توسعه آموزش ورزش در مداره ارائه شود تا تحولی اساسی در ورزش
دانشآموزی ایجاد شود ،زیرا کوتاهترین و مفیدترین راه توسعه ورزش کشور سرمایهگذاری در
ورزش دانش آموزی به عنوان پایگاه اولیه توسعه ورزش همگانی و قهرمانی است .لیکن بررسی
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پژوهشهای این حوزه نشان میدهد که در خصوص مدلسازی در حوزه ورزش در مداره علیرغم
اقدامات انجام شده ،بیشتر مطالعات به جزئیات سیاستها و بر مشارکت ورزشی متمرکز شدهاند.
در زمینه مدلسازی؛ در ایران تحقیقات در زمینه توسعه آموزش ورزش در مداره نپرداختهاند و
بیشتر بر ورزش همگانی و قهرمانی متمرکز شدهاند .در مطالعات خارجی نیز عمدتا بر توسعه
مشارکت متمرکز شدهاند و کمتر به ابعاد موثر در توسعه آموزش ورزش در مداره پرداختهاند
مطالعات قبلی کمتر جنبه کاربردی و اکتشافی داشتهاند و هم نین در ارتباط با ورزش دانش-
آموزی ،هیچ پژوهشی به ارائه عوامل و مدل توسعه آموزش نپرداخته است .این پژوهش در تالش
برای حل این محدودیتها توسط منتقل کردن فرایندهای پویای دخیل در توسعه آموزش ورزش
دانشآموزی ،ذینفعان دخیل ،استراتژیها و برنامههای توسعه آموزش ورزش دانشآموزی ،و اثرات
اجرای این استراتژیها بر توسعه ورزش در مداره از طریق ایجاد مسیرهایی برای مشارکت در
ورزش است .بنابراین هدف از این پژوهش شناسایی شاخ های توسعهیافتگی آموزش ورزش در
مداره ایران بر اساه نظر صاحب نظران حوزه ورزش دانشآموزی است.
پیشینه پژوهشی
به منظور سنجش میزان توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران ،باید شاخ های آن
در ابتدا شناسایی گردند .عوامل و متغیرهای زیادی در پژوهشهای مصتلف به منظور سنجش
میزان توسعهیافتگی آموزش در مداره مورد بررسی قرار گرفته است .از جمله تعداد دانشآموزان،
تعداد کالههای دره ،فضاهای آموزشی ،تعداد معلمان و نسبت معلم به دانشآموز ( Arabshahi,
 Ghanbari )2019( .)2017در تحقیقی با عنوان طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش
دانشآموزی در مداره استان خراسان شمالی به این نتیجه رسید که نیروی انسانی ،منابع مالی،
فضا و تجهیزات ،اجرای دره و فوق برنامه تربیتبدنی بهعنوان عوامل علّی ،عوامل مدیریتی،
فرهنگی-اجتماعی ،رسانه و فناوری ،علمی-ورزشی بهعنوان شرایط زمینهای و عوامل مالی،
سیاسی ،اقتصادی و اداری بهعنوان شرایط مداخلهگر و در حوزههای مصتلف (توسعه ساختاری،
اقدامات مدیریتی ،توسعه نیروی انسانی ،توسعه درآمدی ،توسعه فضا و تجهیزات ،توسعه فرهنگی
و توسعه برنامههای فوقبرنامه) راهبردهای توسعهی ورزش دانشآموزی مورد شناسایی قرار گرفت.
هم نین یافتهها نشان داد که توسعهی ورزش دانشآموزی ،پیامدهای تربیتی اعتقادی ،عبادی و
اخالقی ،تربیت اقتصادی و حرفهای ،علمی و فناوری ،اجتماعی ،تربیت زیستی و بدنی،
زیباییشناختی و هنری به دنبال خواهد داشت .درنتیجه با توجه به اینکه توسعه نیروی انسانی از
استراتژیهای توسعه ورزش دانشآموزی قرار گرفت Ghanbari )2018( .در پژوهش خود با عنوان
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آسیبشناسی تربیتبدنی و ورزش مداره ابتدایی استان خوزستان به این نتیجه رسید که عوامل
فردی ،خانواده ،جامعه ،محیط ،مدرسه و معلم تربیتبدنی بر گرایش دانشآموزان به تربیتبدنی
در مدرسه تاثیرگذار است Bahrami )2019( .در پژوهشی با عنوان بررسی عارضهیابی ورزش در
مداره مناطق محروم کشور ،به این نتیجه رسید که عوامل رهبری ،عوامل اهداف ،پاداش،
مکانیزمهای مفید ،ارتباطات و ساختار به عنوان عارضهیابی ورزش در مداره مناطق محروم کشور
شناسایی شدند Dostipashakolaei )2018( .پژوهشی با عنوان بررسی موانع توسعة ورزش
مداره استان مازندران ،به این نتیجه رسید که محیط درونی سازمان ابعاد مدیریتی ،انسانی،
مالی ،امکانات و زیرساختها و ساختار سیستم آموزش و پرورش به ترتیب در اولویت موانع اثرگذار
بر توسعهی ورزش مداره ابتدایی میباشند .از طرف دیگر در محیط بیرونی سازمان ضعف در
محیط فرهنگی ،عدم استفاده از تکنولوژی ،محیط اجتماعی ناسالم ،عدم وجود قوانین و رکود
محیط اقتصادی به ترتیب در اولویت اثرگذاری هستند Hashemi )2014( .در پژوهشی با عنوان
شناسایی موانع توسعه ورزشهای پایه در مداره شهر تهران به این نتیجه رسید که موانع فرهنگی،
موانع مالی ،موانع ساختاری ،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی -روانی و موانع مدیریتی
و برنامهریزی ،بر رشد و توسعه ورزشهای پایه در مداره تأثیر داشته است Kaur )2020( .در
تحقیقی با عنوان شیوههای نوآورانه در تربیتبدنی و توسعه ورزش در کالجهای کشور هند به این
موضوع اشاره دارد که آموزش مربیان و معلمان یکی از نکات کلیدی درتوسعه ورزش و تبین
شیوههای نوآورانه در ورزش میباشد.
در پژوهشی( Tasangaridou )2017به مطالعه دیدگاهها و ادراکهای معلمان دبستان نسبت به
چالشهای اصلی تربیتبدنی در مداره قبره پرداخت .و به این نتیجه رسیدند که به عقیدة
شرکتکنندگان ،باید هدف اصلی تربیتبدنی در سالهای اولیه ایجاد فرصتی برای کودکان برای
توسعه روانی ،شناختی و مهارتهای اجتماعی آنان باشد و تربیتبدنی باید از موضوعهای مهم در
برنامه درسی مدرسه محسوب شود؛ اما به عقیدة آنان ،جایگاه تربیتبدنی در مداره تا حد زیادی
ضعیف است و به عنوان یک موضوع حاشیهای به آن نگاه میشود .هم نین ،مربیان چهار سال
اول دوران کودکی ،با مشکالت ،کمبودها و محدودیتهای مربوط به منابع آموزشی مواجهاند و به
برنامههای توسعه مهارتهای حرفهای نیاز دارند Hills )2015( .در پژوهشی با عنوان حمایت از
اولویتهای سالمت عمومی :توصیههایی برای توسعه تربیتبدنی و فعالیتبدنی در مداره به این
نتیجه رسید که برنامه درسی سنگین مدرسه با تمرکز بر پیشرفت تحصیلی ،حمایت نکردن مدیران
مدرسه ،محدودیتهای بودجه و نیز منابع و آموزش با کیفیت پایین را از جمله موانع اصلی توسعه
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فعالیتبدنی در مداره کشور استرالیا ذکر کردند .هم نین مدیران و معلمان تربیتبدنی به طور
ویژه باید با ارائه یک برنامه جهت فعالیتبدنی در مداره ،نقش خود را در سالمت عمومی جامعه
ایفا کنند .عدم توسعه ورزش مداره ابتدایی راه را برای توسعهی ورزش همگانی و قهرمانی بسته
و با بررسی موانع ،با هماندیشی کلیهی مسئولین و سیاستگذاران باید سعی در برطرف کردن آنها
داشت .با این وجود ،تاکنون پژوهشی که به شناسایی شاخ های توسعهیافتگی آموزش ورزش
در مداره پرداخته باشد ،مشاهده نگردیده است .از اینرو پژوهش حاضر در نظر دارد ،به شناسایی
شاخ های توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران بپردازد .بنابراین هدف از انجام پژوهش
حاضر ،شناسایی شاخ های توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران میباشد.
روش تحقیق
این مطالعه از نوع پژوهشهای کیفی است .هدف این پژوهش شناسایی شاخ های توسعه-
یافتگی آموزش ورزش در مداره ایران است .این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع گرانددتئوری
که شیوه آن اکتشافی است ،انجام شد .در این پژوهش از طریق بررسی ادبیات و مصاحبه اکتشافی
نسبت به شناسایی شاخ های توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران از روش برخاسته از
دادهها و به شیوه گرانددتئوری (کدگذاری واحد تحلیل ،مقولهها و واحد ثبت) مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .برای انجام مصاحبه میدانی ،مشارکتکنندگان پژوهش را اساتید برجسته حوزة
مدیریتورزشی متصص در حوزة ورزش مداره و هم نین مدیران سازمان تربیتبدنی وزارت
آموزش و پرورش شامل میشوند که این افراد ،به صورت هدفمند از نوع معیاری ،برای مصاحبههای
کیفی در موضوع پژوهش انتصاب گردید ( 12مصاحبه با  11نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت).
معیار انتصاب نمونه های پژوهش ،میزان تصص در امر ورزش مداره و میزان درگیری در امر
تصممگیری ورزش مداره بود .پس از تحلیل ادبیات و برای تکمیل شاخ های توسعهیافتگی
آموزش ورزش در مداره ایران ،با  11نفر از مشارکتکنندگان مصاحبه شد تا فهرست شاخ های
توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران تکمیل گردد .با یک نفر از مصاحبه شوندگان
(مصاحبه شونده نفر اول) ،دو بار مصاحبه صورت گرفت چرا که در اولین مصاحبه صورت گرفته،
موار دی از نگاه مصاحبه شونده جا افتاده بود که سعی شد در مصاحبه مجدد ،آن موارد اصالح
گردد .هم نین از مصاحبه هشتم ،داده جدیدی به دست نیامد ولی برای اطمینان ،تا مصاحبه با
نفر یازدهم ادامه پیدا کرد .قبل از انجام دادن مصاحبه و به همراه سؤاالت مصاحبه ،نامهای با
امضای پژوهشگر مبنی بر تعهد اخالقی در نگهداری مفاد مصاحبه و مشصصات مشارکتکنندگان
و انتشار نکردن آن ارسال شد .هم نین ،با اطالع مشارکتکنندگان تمام مصاحبهها ضبط و برای
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استصراج نکات کلیدی بررسی شد .پس از اعالم موافقت ،مصاحبهها با محوریت تلقی ،برداشت و
شاخ های مورد نظر برای شناسایی شاخ های توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران
و مهمترین شاخ ها ،برگزار شد .در مصاحبههای انجام شده پاسصگویان به سوال مورد نظر در
مورد ارائه مؤلفه یا شاخ جدید و یا تایید مولفهها و شاخ های گردآوری شده ابراز نظر کردند.
مراحل کدگذاری در گرانددتئوری شامل:
 .1گام اول :کدگذاری باز1
 .2گام دوم :کدگذاری محوری2
 .3گام سوم :کدگذاری انتصابی3
گام اول :کدگذاری باز
این مرحله از روش نظریهی دادهبنیاد بالفاصله بعد از اولین مصاحبه انجام میشود .به عبارت دیگر،
محقق پس از هر مصاحبه شروع به پیدا کردن مفاهیم و انتصاب برچسبهای مناسب برای آنها
و ترکیب مفاهیم مرتبط میکند .مراحل کدگذاری باز عبارت است از :تحلیل و کدگذاری و جدول
کدگذاری باز.
گام دوم :کدگذاری محوری
مرحله دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری گفته میشود ،پژوهشگر یکی از طبقهها را به
عنوان طبقهی محوری انتصاب کرده و آن را تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند مورد
کاوش قرار داده و ارتباط سایر طبقهها را با آن مشص میکند .ارتباط سایر طبقهها با طبقهی
محوری در پنج عنوان میتواند تحقق داشته باشد (شکل .)Corbin, 2008( )1

1 . Open Coding
2 . Axial Coding
3 . Selective Coding
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شکل  .1مدل پارادایمی کدگذاری محوری (. )Bazargan, 2018

گام سوم :کدگذاری انتصابی (گزینشی).
روایی و پایایی دادهها (قابلیت اعتماد تحقیق)
روایی پاسخ به این سؤال است که آیا چیزی که پژوهشگر در حال مشاهده و بررسی آن است،
همان چیزی است که او در حال سنجیدن و اندازهگیری آن است؟ در این پژوهش برای بررسی
روایی ،یافتههای پژوهش را برای مشارکتکنندگان ارائه و متن نظریه توسط آنها مطالعه و
دیدگاههای آنها اعمال شده است .درپایان ،این پژوهش توسط اساتید مورد مطالعه و بازبینی قرار
گرفته و مواردی جهت اصالح یا تغییر نظریهی نهایی بیان شده است .پایایی به گسترهی
تکرارپذیری یافتههای پژوهش اشاره دارد .یکی از راههای نشان دادن پایایی ،مطالعه حسابرسی
فرآیند آن است .یافتههای آن ،زمانی قابل حسابرسی هستند که محقق دیگر بتواند مسیر تصمیم
به کار رفته توسط محقق در طول مصاحبه را نشان دهد .بنابراین محقق پایایی دادهها را از طریق
نشان دادن مسیر تصمیمات خود و هم نین قرار دادن تمامی دادههای خام ،تحلیل شده ،کدها،
مقولهها ،فرآیند مطالعه ،اهداف اولیه و سؤالها در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار داد و با
حسابرسی دقیق صاحبنظران ،درستی تمام گامهای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت .عالوه بر این
در تحقیق کنونی از روش توافق درونموضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبههای انجام گرفته
استفاده شده است .برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درونموضوعی دو کدگذار (ارزیاب)،
از یک دانشجوی مقطع دکتری مدیریت ورزشی درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش
(کدگذار) در پژوهش مشارکت کند؛ آموزشها و تکنیکهای الزم جهت کدگذاری مصاحبهها به
ایشان انتقال داده شد .در هر کدام از مصاحبهها ،کدهایی که در نظر دو نفر هم مشابه هستند با
عنوان «توافق» و کدهای غیر مشابه با عنوان «عدم توافق» مشص میشوند .سپس محقق به
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همراه این همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درونموضوعی که
به عنوان شاخ پایایی تحلیل به کار میرود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

نتایج حاصل این کدگذاری در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1نتایج بررسی پایایی دو کدگذار
ردیف

عنوان
مصاحبه

تعدد کل داده-
ها

تعداد توافقات

تعداد عدم
توافقات

پایایی بازآزمون
(درصد)

1

اول

110

41

25

% 74/5

2

چهارم

89

32

19

% 71/9

3

یازدهم

77

24

13

% 62/3

276

97

57

% 70/3

کل

همانطور که جدول شماره  1نشان میدهد ،تعداد کل کدهای ثبت شده توسط هر دو نفر (محقق
و فرد همکاری کننده) برابر  ،276تعداد کل توافقات بین این کدها  ،97و تعداد کل عدم توافقات
بین این کدها  57میباشد .پایایی بین دو کدگذار با استفاده از فرمول ذکر شده  % 70/3است که
از  % 60باالتر بوده بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تأیید است.
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یافتهها
تحلیل وضعیت جمعیتشناختی
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای پژوهش
سابقه شغلی

جنسیت

گروههای نمونه

کمتر از 5
سال

 10 -6سال

بیشتر از 10
سال

استاد
دانشگاه

مدیر تربیت-
بدنی

زن

مرد

فراوانی

1

4

6

6

5

2

9

درصد

9/1

36/4

54/5

54/5

45/5

18/2

81/8

نتایج بصش توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی پژوهش نشان داد که  9/1درصد کمتر
از  5سال 36/4 ،درصد  6تا  10سال و  54/5درصد بیشتر از  10سال سابقه داشتند .هم نین
مشص شد که  54/5درصد استاد دانشگاه و  45/5درصد مدیر ادارات تربیتبدنی آموزش و
پرورش کشور بودند .نهایتا مشص شد که  18/2درصد زن و  81/8درصد مرد بودند.

گام اول :کدگذاری باز
الف) کدگذاری اولیه یک نمونه از مصاحبهها
در ادامه به دلیل محدودیت انتشار و تعداد صفحه ،فقط متن یک مصاحبه (هر چند الزم به ذکر
است که متن مصاحبهای که در اینجا آورده شده است ،فقط قسمتی از مصاحبه بوده است) ،نحوه
کدگذاری باز آن ها ،طبقات محوری و مدل را به ترتیب و تفصیل به معرض نمایش گذاشته شده
است.
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جدول  .3نمونهای از کدگذاری اولیه مصاحبهها (مصاحبه سوم)
شواهد گفتاری

کدهای اولیه

فاکتورها و شاخ های بسیاری برای سنجش میزان توسعهیافتگی ورزش مداره وجود دارد.
یکی از این شاخ ها که خیلی مهم میباشد ،امکانات ورزشی است.

امکانات ورزشی

از جمله این امکانات ،تعداد زمینهای ورزشی در مداره است .همانگونه که میدانید ،بسیاری
از مداره و به خصوص مداره غیرانتفاعی ،در منازل مسکونی برگزار میشود که این منازل،
حیاط بزرگی ندارند بنابراین نمیتوانند کالههای ورزشی خود را در آنجا برگزار کنند

زمینهای ورزشی

حیاط ورزشی

بنابراین داشتن حیاط ورزشی از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد.

توپ

از سوی دیگر ،برای برگزاری کالههای ورزشی ،به امکانات دیگری نیز نیاز میباشد .از جمله
توپ ،راکت ،خطکشی زمینها ،سالنهای ورزشی سرپوشیده برای ایام سرد یا گرم سال.

راکت
خطکشی زمینها
سالنهای ورزشی سرپوشیده

اما نقش معلمان ورزش ،غیرقابل کتمان است .معلمان ورزشی که از تصص
برخوردار باشند ،میتوانند دانشآموزان را به سمت و سوی مناسبی سوق دهند.

معلمان ورزش

و دانش کافی
تصص

و دانش معلمان ورزش

هم نین معلمان ورزش باید از انگیزه و شور و شوق زیادی برای حضور در کالههای ورزشی
برخوردار باشند.

انگیزه و شور و شوق معلمان ورزش

از نشانههای معلم با دانش و تصص  ،داشتن مدارک مربیگری در رشتههای ورزشی و با درجات
باال میباشد.

مدارک مربیگری

معلمان ورزش باید دانش خود را به روز کنند که این امر از طریق شرکت در کالههای مربیگری
و هم نین حضور کالههای ضمن خدمت میسر میگردد.
اما از نشانه های دیگر توسعه ورزش در مداره ،بررسی خروجیهای کالههای ورزشی است.
یکی از این خروجیها ،حضور دانشآموزان در تیمهای ورزشی در مداره و شرکت در مسابقات
ورزشی میباشد.

درجات مدارک مربیگری
کالههای مربیگری
کالههای ضمن خدمت
حضور دانشآموزان در تیمهای ورزشی
شرکت در مسابقات ورزشی

پشتوانهه ای ورزش مداره بحث بودجه است .تا زمانی که مشکالت مالی در تأمین امکانات
ورزشی وجود داشته باشد ،رسیدن به اهداف آموزشی ممکن نیست.

بودجه

از طرف دیگر ،وجود کانون های ورزشی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد .حضور فعال
دانشآموزان در این کانونها میتواند نشانه توسعه ورزش مداره باشد.

کانونهای ورزشی

ب) کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقوالت (ادامه گراندد تئوری) :در مرحله بعد ،چند کد مفهومی
تبدیل به یک مقوله میشود .در جداول زیر قسمت کوچکی از نتایج کدگذاری باز بر اساه کدهای
مفهومی و مقوالت آورده شده است.
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جدول  .4کدگذاری ثانویه و شکلدهی مقوالت
ویژگیهای استصراج شده از گزارههای کالمی (مفاهیم)

مقولهها

مساحت زمینهای ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز
مساحت سالن ورزشی سرپوشیده به ازای هر  1000دانشآموز
مساحت استصر ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز
سرانه کلی فضاهای ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز

امکانات ورزشی

تعداد توپ فوتبال به ازای هر  1000دانشآموز
تعداد توپ والیبال به ازای هر  1000دانشآموز
تعداد حلقه بسکتبال به ازای هر  1000دانشآموز
میانگین تحصیالت
میانگین سن
میانگین تعداد مدارک مربیگری
میانگین درجه مدارک مربیگری ( A, B, C, Dملی و بینالمللی)
تعداد معلمان ورزش به ازای هر  1000دانشآموز

معلم ورزش

تعداد معلمان ورزش دوره ابتدایی به ازای هر  1000دانشآموز
تعداد معلمان ورزش دوره متوسطه اول به ازای هر  1000دانشآموز
تعداد معلمان ورزش دوره متوسطه دوم به ازای هر  1000دانشآموز
میزان بودجه برای کالههای ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز
میزان بودجه برای برگزاری کالههای فوقالعاده ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز

مالی

میزان بودجه برگزاری اردوهای ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز
تعداد مدالهای کسب شده در مسابقات آموزشگاهی به ازای هر  1000دانشآموز
تعداد دعوتی به اردوهای تیمهای ملی به ازای هر  1000دانشآموز

قهرمانی

میانگین تعداد دفعات شرکت در مسابقات آموزشگاهی
تعداد کانونهای ورزشی فعال به ازای هر  1000دانشآموز
تعداد مربیان فعال در کانونهای ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز
مساحت سالنهای ورزشی فعال برای کانونهای ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز
تعداد رشتههای فعال در کانونهای ورزشی
تعداد دانشآموزان شرکتکننده در کانونهای ورزشی
میانگین ساعات برگزاری کانونهای ورزشی

نهایتا  27کد مفهومی و  5مقوله اصلی استصراج شد.

کانونهای
ورزشی
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گام دوم :کدگذاری محوری
بر اساه نظریهی (  ،Straos )2008از مدل پارادیمی (شکل )1استفاده شد.
مدل مفهومی شاخ های توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران در شکل  2نشان داده
شده است:
شرایط زمینهای:
امکانات (مساحت زمینهای ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز ،مساحت سالن ورزشی سرپوشیده به ازای هر  1000دانشآموز،
مساحت استصر ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز ،سرانه کلی فضاهای ورزشی به ازای هر  1000دانشآموز ،تعداد توپ فوتبال
به ازای هر  1000دانشآموز ،تعداد توپ والیبال به ازای هر  1000دانشآموز و تعداد حلقه بسکتبال به ازای هر  1000دانش-
آموز)
پیامدها:
موجبات علّی
معلمان (میانگین تحصیالت ،میانگین
سن ،میانگین تعداد مدارک مربیگری
 ،میانگین درجه مدارک مربیگری
( A, B, C, Dملی و بینالمللی) ،
تعداد معلمان ورزش به ازای هر
 1000دانشآموز ،تعداد معلمان
ورزش دوره ابتدایی به ازای هر 1000
دانشآموز ،تعداد معلمان ورزش دوره
متوسطه اول به ازای هر 1000
دانشآموز ،تعداد معلمان ورزش دوره
متوسطه دوم به ازای هر 1000
دانشآموز)

پدیده اصلی:

توسعه ورزش مدارس

شرایط مداخلهگر:
مالی (میزان بودجه برای کالههای
ورزشی ،میزان بودجه برای برگزاری
کالههای فوقالعاده ورزشی ،میزان
بودجه برگزاری اردوهای ورزشی به
ازای هر  1000دانشآموز)

راهبردها:
کانونهای ورزشی (تعداد کانون-
های ورزشی فعال ،تعداد مربیان
فعال در کانونهای ورزشی ،
مساحت سالنهای ورزشی فعال
برای کانونهای ورزشی ،تعداد
رشتههای فعال در کانونهای
ورزشی ،تعداد دانشآموزان
شرکتکننده در کانونهای
ورزشی ،میانگین ساعات برگزاری
کانونهای ورزشی)

شکل  .2مدل مفهومی شاخصهای توسعهیافتگی آموزش ورزش در مدارس ایران

قهرمانی (تعداد مدال-
های کسب شده در
مسابقات آموزشگاهی
به ازای هر 1000
دانشآموز ،تعداد
دعوتی به اردوهای
تیمهای ملی به ازای
هر  1000دانشآموز،
میانگین تعداد دفعات
شرکت در مسابقات
آموزشگاهی)
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گام سوم :کدگذاری انتصابی
در این مرحله ،روابط بین مقوالت (کدهای محوری) مستصرج در مرحله قبلی مشص
تأیید انجام این مرحله میباشد.

گردید که

بحث و نتیجهگیری
توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره در کلیه سنین و مقاطع تحصیلی یک موضوع بسیار جدی
و مهم برای ورزش کشور است .مسئولین وزارت آموزش و پرورش به خوبی خطوط اصلی را دراین
باره باید ترسیم کنند .در ورزش دانشآموزی باید واقعنگر بود و نباید دیدی همراه با افراط یا
تفریط داشته باشیم بلکه باید به یک نگاه توسعهگرایانه رسید .پژوهش حاضر با هدف شناسایی
شاخ های توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران انجام گرفته است.
در این پژوهش نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  27کد مفهومی و  5مقولة اصلی مربوط به
شاخ های توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران وجود دارد .شرایط علی در پژوهش
شامل مواردی است که به طور مستقیم بر شناسایی دالیل وقوع توسعهیافتگی آموزش ورزش در
مداره ایران تأثیر میگذارد یا این عوامل به گونهای ایجادکننده و توسعهدهنده پدیده هستند.
در این پژوهش دو مقوله ویژگیهای معلمان و تعداد معلمان ورزش به ازای هر  1000دانشآموز
هستند که می تواند بر توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران تأثیر میگذارد)2019( .
Ghanbariدر تحقیق خود با عنوان طراحی الگوی راهبردی توسعه ورزش دانشآموزی در مداره
استان خراسان شمالی به این نتیجه رسید که نیروی انسانی بهعنوان عوامل علّی میباشد که با
یافتههای این تحقیق همصوان میباشد Hashemi )2014( .در تحقیق خود به این نکته اشاره دارد
که آموزش معلمان در توسعه ورزشهای پایه در مداره به عنوان یک راهکار مناسب برگزید که
با یافتههای این تحقیق همصوان میباشد Ghanbari )2019( .در پژوهش خود با عنوان آسیب-
شناسی تربیتبدنی و ورزش مداره ابتدایی استان خوزستان به این نتیجه رسید که عوامل فردی،
خانواده ،جامعه ،محیط ،مدرسه و معلم تربیتبدنی بر گرایش دانشآموزان به تربیتبدنی در مدرسه
تاثیر گذار است Kaur )2020( .در تحقیقی با عنوان شیوههای نوآورانه در تربیتبدنی و توسعه
ورزش در کالجهای کشور هند به این موضوع اشاره دارد که آموزش مربیان و معلمان یکی از نکات
کلیدی در توسعه ورزش و تبین شیوههای نوآورانه در ورزش میباشد که با یافتههای این تحقیق
همصوان میباشد .در این پژوهش شرایط زمینهای بیانگر مجموعه خاصی از ویژگیهای مربوط
به پدیده است که به شکل عمومی به مکان رویدادها و وقایع مربوطه اشاره دارد .ویژگیهای
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زمینهای شامل عواملی میشوند که بدون آنها تحقق دالیل وقوع توسعهیافتگی آموزش ورزش در
مداره ایران امکانپذیر نیست و زمینه ،شرایط خاصی را ،که در آن راهبردها برای اداره ،کنترل
و پاسخ به پدیده صورت میگیرد ،فراهم میکنند .این شرایط را مجموعهای از مفاهیم ،مقولهها و
متغیرهای زمینهای تشکیل میدهند .در این پژوهش امکانات ،از عوامل اصلی زمینهای میباشد
که ( Dostipashakolaei )2018در پژوهشی با عنوان بررسی موانع توسعة ورزش مداره استان
مازندران ،به این نتیجه رسید که محیط درونی سازمان ابعاد مدیریتی ،انسانی ،مالی ،امکانات و
زیرساختها و ساختار سیستم آموزش و پرورش به ترتیب در اولویت موانع اثرگذار بر توسعهی
ورزش مداره ابتدایی میباشند .از طرف دیگر در محیط بیرونی سازمان ضعف در محیط فرهنگی،
عدم استفاده از تکنولوژی ،محیط اجتماعی ناسالم ،عدم وجود قوانین و رکود محیط اقتصادی به
ترتیب در اولویت اثرگذاری هستند .در پژوهشی ( Hashemi )2014با عنوان شناسایی موانع توسعه
ورزشهای پایه در مداره شهر تهران به این نتیجه رسید که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع
ساختاری ،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی -روانی و موانع مدیریتی و برنامهریزی ،بر
رشد و توسعه ورزشهای پایه در مداره تأثیر داشته است .که با یافتههای این تحقیق همصوان
میباشد.
در این پژوهش پدیده مد نظر باید محوریت داشته باشد ،یعنی همه مقولههای اصلی دیگر بتوانند
به آن ربط داده شوند و به تکرار در دادهها ظاهر شود .به این معنا که در همه یا تقریباً همه موارد،
نشانه هایی وجود دارند که به آن مفهوم اشاره میکنند .پدیده محوری ،به ایده یا پدیدهای اطالق
میشود که اساه و محور فرایندی است که تمام مقولههای اصلی دیگر به آن ربط داده میشود.
مقوله محوری حاصل از شرایط علّی ،توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران در نظر گرفته
شده است Niu )2017( .در پژوهشی دریافت که عوامل موثر بر توسعه آموزشهای ورزشی در
کالجها و دانشگاهها عبارتند از :سیستم مواد آموزشی ورزشی عقب مانده است؛ کیفیت آموزش
معلمان باید بهبود یابد؛ فقدان مفهوم نوآوری در تدریس ورزش؛ پیکربندی امکانات ورزشی باید
کامل باشد؛ سیستم ارزیابی تدریس منطقی نیست و استراتژی توسعه مربوطه را پیشنهاد میکند.
پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهیمی که از البهالی مصاحبهها و کدهای نهایی استصراج شده،
مقوله فرعی را کانونهای ورزشی نامگذاری کرده است .این واژهها ارزش قلب مفهوم توسعهیافتگی
آموزش ورزش در مداره ایران بوده است Ghanbari )2019( .در تحقیقی با عنوان طراحی الگوی
راهبردی توسعه ورزش دانشآموزی در مداره استان خراسان شمالی به این نتیجه رسید که
تجهیزات ،اجرای دره و توسعه برنامههای فوقبرنامه به عنوان عوامل راهبردی میباشند)2019( .
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 Ghanbariدر پژوهش خود با عنوان آسیبشناسی تربیتبدنی و ورزش مداره ابتدایی استان
خوزستان به این نتیجه رسید که عوامل جامعه ،محیط و مدرسه بر گرایش دانشآموزان به تربیت
بدنی در مدرسه تاثیر گذار است .و با یافته های این تحقیق همصوان میباشد .هم نین این عوامل
در این تحقیق کانون های ورزشی نام گذاری شد.
بصش آخر مدل توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره ایران شامل پیامدهای قهرمانی است .با
توجه به کدگذاری باز ،مفاهیم مربوط به پیامدهای مدل استصراج شده اند ،سپس با توجه به
حرکت رفت و برگشت میان تم ها و مفاهیم ،مقوله های اصلی استصراج و نامگذاری شده اند .عدم
توسعه ورزش مداره ،ابتدایی ترین راه را برای توسعهی ورزش همگانی و قهرمانی بسته و با
بررسی موانع ،با هماندیشی کلیهی مسئولین و سیاستگذاران باید سعی در برطرف کردن آنها
داشت .ورزش در مداره میتواند زمینهساز حضور دانشآموزان در رویدادهای ورزشی
قهرمانی(حرفهای) باشد .بسیاری از ورزشکاران حرفهای حاضر در کشور ،در زمان کودکی ،در
مسابقات ورزشی مداره شرکت میکردند .بنابراین این شاخ به عنوان یک شاخ مهم میتواند
مطرح گردد .یکی از نقاط ضعف شناسایی شده در پژوهش(( Farahani )2016تدوین راهبردهای
توسعه ورزش قهرمانی ایران) ،عدم توجه به ورزش مداره به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت-
های ورزش قهرمانی عنوان شده است .بنابراین توجه به ورزش مداره از این حیث که مقدمهای
برای حضور دانشآموزان در ورزش قهرمانی و حرفهای میباشد از اهمیت بسیاری برخوردار می-
باشد .در این قسمت نیز هر یک از شاخ های مؤلفهی قهرمانی به صورت کامال مشص آورده
شده است که راهنمای مناسبی برای سنجش توسهیافتگی ورزش مداره میباشد.
هم نین مشص گردید که شاخ مسائل مالی نیز از شاخ های توسعهیافتگی ورزش مداره
ایران می باشد .مسئله مالی به عنوان یکی از موانع توسعه ورزش مداره استان مازندران در
پژوهش( Dostipashakolaei )2018عنوان شده است .این شاخ از شاخ های مهم و زیربنایی
در توسعهیافتگی ورزش مداره میباشد .بدون وجود منابع مالی کافی ،امکان دستیابی به اهداف
آموزشی میسر نمیشود .بنابراین توصیه میشود که مدیران با توجه به مزایای بسیار و بیشمار
ورزش در مداره ،بودجه مشصصی برای این منظور در نظر بگیرند .از جمله شاخ های دیگر،
کانونهای ورزشی مداره میباشد .کانونهای ورزشی به عنوان فرصتی برای پرکردن اوقات فراغت
فعال دانشآموزان تشکیل شدهاند و مدارسی که از امکانات کافی (زمین ورزشی و مربی) برخوردار
باشند ،میتوانند در طول سال تحصیلی و تابستان ،کالههای ورزشی را برگزار نمایند .مشارکت
در فعالیتهای اجتماعی از جمله ورزش ،پذیرش دانشآموزران را در جامعه افزایش داده است و
زمینهساز رشد و بالندگی ،خودباوری ،اعتمادبهنفس و کاهش انزوای اجتماعی در جامعه میباشد.
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با آموزش مناسب و تقویت فرهنگ ورزش میتوان ظرفیت پذیرش اجتماعی دانشآموزان در جامعه
را افزایش داد ،البته این آموزشها باید متناسب با ظرفیتهای جسمی و روحی و اجتماعی آنان
باشد .با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،پیشنهاد میگردد که :مدیران در برطرف
نمودن مشکالت مالی (به عنوان شرایط مداخلهگر در توسعهیافتگی آموزش ورزش در مداره
ایران) ،با اتصاذ تصمیماتی از جمله واگذاری بصشی از امور مدیریت مداره به بصش خصوصی،
سعی نمایند .با توجه به آنکه استفاده از کانونهای ورزشی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه-
یافتگی آموزش ورزش در مداره ایران میباشد ،پیشنهاد میگردد که به جدیت بیشتری برگزاری
این کالهها ادامه یابد .کاهش هزینههای کالهها ،استفاده از معلمان تربیتبدنی متصص و
استفاده از اماکن ورزشی مناسب میتوانند به عنوان راهکارهایی برای مشارکت بیشتر دانشآموزان
در این کانونها باشد .برنامهریزی و تصصی امکانات تفریحی خاص برای دانشآموزان هم ون
سالنهای سرپوشیده ،دسترسی آسان به امکانات متناسب موجب تقویت انگیزه در مشارکت
ورزشی دانشآموزان میگردد این تقویت انگیزه به همراه خود موجب گسترش روحیههای مثبت
چون پذیرش اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،شکوفایی و انطباق اجتماعی در جامعه میگردد .بهره-
گیری از امکانات تفریحی در راستای ترویج و آموزش ورزش و مشارکت در فعالیتهای ورزشی
جهت جذب دانشآموزان از دیگر پیشنهادات میباشد .یکی از دالیل پایین بودن مشارکت
دانشآموزان در ورزش را میتوان نبود آگاهی و نگرش مطلوب جامعه نسبت به ورزش و نقش آن
در سالمت دانست .این آگاهیبصشی توسط مداره با ایجاد واحدهای درسی و و رسانههای جمعی
با پصش برنامههای مرتبط با این مبحث ایجاد گردد .دانشآموزان به عنوان مدار خانواده این قابلیت
را دارند که اصلیترین منبع تزریق این نشاط و شادمانی به درون خانواده باشند .بیشک ،این روند
منجر به ایجاد اجتماعی شاداب و پویا خواهد شد .لذا دانشآموزان با برخورداری از حمایت
اجتماعی از طریق تشویق اعضای خانواده ،دوستان ،بستگان و آشنایان می تواند انگیزه خوبی
برای مشارکت ورزشی داشته باشند.
از جمله محدودیتهای پیشروی پژوهش حاضر ،تعداد پیشینههای مرتبط که مشابه موضوع را
کار کرده باشند اندک بوده است .هم نین با توجه به اینکه روش پژوهش به صورت کیفی و
مصاحبه بوده ،ممکن است برخی از مالحظات بر روی پاسخها و مصاحبه ها تأثیرگذار باشد .از
سوی دیگر ،تعدادی از شاخ های شناسایی شده در پژوهش ،در مدل نهایی قرار نگرفت چرا که
با توجه به شرایط حال حاضر مداره کشور ،غیرواقعی بود از جمله امکان آموزش مجازی ورزش
در مداره با استفاده از فناوریهای روز شبیهسازی.
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