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پژوهش در ورزش تربیتی

طراحی الگوی پارادایمی ورزش دانشگاه فنیوحرفهای بر اساس نظریة
دادهبنیاد
1 4

علی محمدی ،1معصومه کالته سیفری ،2فرزام فرزان ،3سید محمدحسین رضوی
 .1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران
3و .4دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه مازندران

تاریخ دریافت1395/11/13 :

تاریخ پذیرش1395/12/22 :

چکیده
توسعة ورزش دانشگاهی میتواند ضامن سالمتی دانشجویان و یکی از عوامل مؤثر در توسعة ورزش کشور
باشد .بر همین اساس ،برای تحول در ورزش کشور نقش دانشگاهها مهم است .شناسایی بسترها و عوامل
توسعة ورزش در دانشگاهها عالوه بر ارتقای سطح سالمتی دانشجویان ،باعث رشد ورزش کشور میشود.
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعة ورزش در دانشگاه فنیوحرفهای بود و مشارکتکنندگان در
پژوهش ،استادان و مدیران تربیتبدنیِ دانشگاههای کشور بودند که بر اساس شیوة نمونهگیریِ هدفمند
انتخاب شدهاند .بر اساس روش نظریة دادهبنیاد ،دادهها پس از کدگذاری تجزیهوتحلیل شدند و برای تحلیل
دادههای پژوهش از نرمافزار مکسکیودی استفاده شد .نتایج نشان داد که برای توسعة ورزش دانشگاهی
چند عامل علّی دخیلاند که عبارتند از فضا و تجهیزات ،مدیریت و برنامهریزی ،اعتبارات و فراهمبودن
زیرساختهای ورزش همگانی .همچنین مواردی مثل تغییر سبک زندگی ،کافینبودن منابع مالی و امکاناتی
و نیز پرداختن به امورات روزمره ،عوامل مداخلهگر هستند و جذابیت ورزش ،حمایت رهبری از ورزش
دانشجویی ،قدمت ،ساختار و نیز گستردگی مراکز دانشگاهی ،عوامل زمینهای به حساب میآیند .در نهایت،
کاهش آسیب های اجتماعی ،افزایش جمعیت تحت پوشش ،افزایش منابع مالی و امکاناتی و همچنین افزایش
بهرهوری ،پیامدهای مدل توسعة ورزش در دانشگاههای کشور هستند .بر اساس مدل ارائهشده ،اموری
همچون توسعة مدیریت مشارکتی ،استقرار نظام مدیریتی و برنامهریزی ،ایجاد دغدغه در مسئوالن ،افزایش
منابع مالی و نیز اولویتبخشیدن به ورزش همگانی ،نقش مؤثری بر توسعة ورزش در دانشگاهها دارند.
واژگان کلیدی :دانشگاه فنیوحرفهای ،نظریة دادهبنیاد ،الگوی پارادایمی

* نویسنده مسئول

Email: alimohamadi1966@yahoo.com
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مقدمه
برنامهریزی راهبردی سبب کنترل بیشتر سازمان ،بهبود عملكرد مالی و استفادة مؤثر از منابع ،ایجاد
چهارچوبی معتبر برای تصمیمگیری ،کسب بازخورد و ارزیابیِ میزانِ پیشرفت سازمان ،وحدت و
یكپارچگی سازمان با ایجاد دیدگاه مشترك و نیز توسعة کار گروهی میشود .سیستمهای سازمان
برای موفقیت در میدان رقابت باید از نوعی برنامهریزی بهره گیرند که آیندهنگر و محیطگرا باشد،
بهگونهایکه ضمن شناسایی عوامل و تحوالت محیطی ،در یک افق بلندمدت تأثیر آنها را بر سازمان
و نحوة تعامل سازمان با آنها را مشخص کند (طبیبی و ملكی.)1382 ،
سازمانهای ورزشی از این مقوله مستثنا نیستند .برنامهریزی در سازمانهای ورزشی همانند هر
سازمان دیگری مهمترین وظیفة مدیریت به شمار میرود .در حقیقت ،برنامهریزی در یک سازمان
ورزشی باعث میشود اهداف همة فعالیتها و تالشهای گروهی تعیین ،و نحوة دستیابی به آن
اهداف طرحریزی شود .همچنین ،پژوهشها نشان داده است که عملكرد سازمانهایی که به مدیریت
راهبُردی میپردازند ،بیشتر از دیگر سازمانهاست .دستیابی به یک حلقة ارتباط مناسب بین یک
سازمان و راهبُرد ،ساختار و فرایندهای آن سازمان ،آثار مثبتی بر عملكرد آن دارد (خسرویزاده،
.)17 :1388
ورزش دانشجویی بهعنوان بخشی از فرایند ورزش پرورشی در پی آن است تا با فراهمآوردن
زمینههای الزم و ایجاد محیط و فرصت مناسب ،همة دانشجویان را در موقعیتهای تفریحی و
رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان ،برنامههایی برای تقویت جسم همگام
با پرورش روح تأمین کند؛ بنابراین ،خدمات ورزشی مختلف به چنین افرادی نیازمند وجود
مأموریتی مشخص برای ورزش دانشجویی و نیز آمادهسازی چشماندازی شفاف در افق زمانی
مشخص است (همان.)19 :
احمدی ( )1388در پایاننامة خود با عنوان «تدوین برنامة راهبُردی در دانشگاه مراغه با استفاده از
مدل برایسون »1در هشت مرحله به تجزیهوتحلیل اطالعات پرداخت .در ابتدا دانشگاه مراغه با
دانشگاههای برتر از لحاظ اهداف ،رسالت و مأموریت و برنامههای راهبردی ،بررسی شد و با تحلیل
شكاف بین آن دو عارضهیابی انجام گرفت .در نهایت با بررسی اهداف کالن دانشگاه ،چشمانداز و
مأموریت دانشگاه مراغه و با تحلیل عوامل داخلی و خارجی 22 ،مورد راهبُرد استخراج شد (احمدی،
 .)30 :1391حسینی و همكاران ( )1391پژوهشی با عنوان «تدوین برنامة راهبردی ورزش
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی» انجام دادند که در آن پژوهش ،پس از تجزیهوتحلیل عوامل
خارجی و داخلی ،جایگاه راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد در منطقة محافظهکارانه قرار
1. Brison
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گرفت (حسینی و همكاران .)17 :1391 ،حمیدی ( )1387در تحقیقی با عنوان «تدوین اهداف
کالن ،سیاستها و راهبردهای ورزش دانشجویی کشور» راهبرد ورزش دانشجویی دانشگاههای
سراسری را ارائه کرد که شامل واگذاری اختیارات اجرایی به دانشگاهها ،فدراسیون ملی و انجمنهای
ورزشی تخصصی و دانشجویی و تقویت نظام کارآفرینی و نهضت داوطلبی ورزش دانشجویی با تكیه
بر دانشجویان تربیتبدنی و ...بود (حمیدی .)14 :1387 ،مجمع عمومی فیزو )2003( 1مأموریت
جدیدی برای فیزو مطرح کرد که از طریق آن ،اهداف سازمان میتوانست جریان یابد و راهبردهایی
تا سال  2005ارائه دادند .در مأموریت فعالیتهای تفریحی ـ ورزشی دانشگاه هاروارد ،وظیفة مدیر
اجرایی ورزشهای تفریحی و دروندانشگاهی عبارت است از حفظ برنامهای که برای توسعة
پتانسیلهای بالقوة ورزشكاران بهاندازةکافی جذاب و رقابتی باشد تاجاییکه از طریق تمرین و
فعالیتهای تفریحی در اوقات فراغت ،زندگی سالم را ترویج کند .شورای راهبردی ورزشِ
بیندانشگاهی برنامة راهبردی ورزش را ارائه کرد (کمیته المپیک آمریكا.)5 :2007 ،2
انجمن ورزش دانشگاهی ایرلند ( )2012برنامة راهبردی توسعة ورزش در دانشكدهها و دانشگاههای
ایرلند را برای سالهای  2012تا  2016طراحی کرد که در این برنامة راهبردی هشت موضوع
مختلف برای توسعة ورزش دانشگاهی ایرلند مورد توجه قرار گرفت .مینگکای 3و همكاران ()2011
در پژوهشی پیادهسازی اهداف و برنامههای متكی به یک سیستم جامع در حوزة توسعه و اعتالی
تربیتبدنی در سطح دانشگاههای کشور را منوط به برخورداری از شرایط و عوامل متعددی دانستند
که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد :کیفیت و کمیت امكانات و تجهیزات ورزشی ،فضای
آموزشی مطلوب ،دانش و توانمندی علمی مسئوالن ،هماهنگی منطقی مابین پالنهای برنامه،
بودجه و دیگر عوامل اقتضایی .دانشگاه فنیوحرفهای بهعنوان یكی از دانشگاههای معتبر کشور مانند
دیگر دانشگاهها برای بهبود ورزش دانشجویی فوقبرنامه ،به برنامهریزی راهبردی و مشخصبودن
چشمانداز و بیانیة مأموریت نیاز دارد.
4
تربیتبدنی و ورزش وسیلهای برای ارتقای سالمت جسمی و روانی جامعة دانشگاهی است (هونگ و
همكاران .)532 :2005 ،امروزه اکثر دانشگاههای مطرح جهان به امر ورزش و تربیتبدنی تأکید
ویژهای دارند؛ زیرا این امر از یکسو به حفظ و توسعة سالمت جسمی و روانی دانشجویان و کارکنان
کمک میکند و از سوی دیگر به بهبود شهرت و خوشنامی دانشگاه و درنتیجه گرایش بیشتر به
دانشگاه میانجامد .مراکز دانشگاهی میتوانند ورزش کشور را در ابعاد ورزش همگانی و قهرمانی
)1. FISU (International University Sports Federation
2. United States Olympic Committee
3. Ming-Kai
4. Hong
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تقویت و پشتیبانی کنند ،همچنین در تهیة الگوی جامع ورزش و علمیشدن هرچه بیشتر ورزش
کشور ،مشاوران خوبی برای سازمانهای ورزشی و تربیتبدنی به شمار روند .بنابراین ،با توجه به
تحوالت نظام آموزش عالی در دو دهة اخیر در تمام رشتهها بهطور اعم و در رشتة تربیتبدنی و
علوم ورزشی بهطور اخص ،دستیابی به یک مدل بهینه در راستای توسعة ورزش در سطح
دانشگاههای کشور ،امری ضروری به نظر میرسد .تدوین مدل به ما کمک میکند که به متن و
درون پدیدههایی راه یابیم که نمیتوانیم مستقیماً آنها را ببینیم .مدل عبارت است از جزئی کوچک
یا بازسازی کوچكی از یک شیء بزرگ که از لحاظ کارکرد با شیء واقعی یكسان است (گرجی،
 .)33 :1388دانشگاه فنیوحرفهای بهعنوان سومین دانشگاه بزرگ کشور ،با  170مرکز تابعه و
ظرفیت  200هزار دانشجو ،یكی از بزرگترین دانشگاههای کشور است که در سال  1390به استناد
مادة  23قانون برنامة پنجم توسعة کشور از آموزشوپرورش منفک و بهعنوان یک دانشگاه مستقل
در حوزههای فنی ،کشاورزی ،حرفهای و تربیتبدنی ،وظیفه بخشی از تربیت نیروی انسانی ماهر
کشور را در  54رشتة کاردانی و  26رشتة کارشناسی به عهده گرفت.
در حال حاضر برنامههای تربیتبدنی این دانشگاه در قالب یک ادارهکل مدیریت میشود .این
دانشگاه در چهار سال اخیر موفقیتهای چشمگیری در مسابقات ورزشی دانشجویان کشور به دست
آورده و از نظر ظرفیتهای سختافزاری (فضا و تجهیزات ورزشی) از شرایط نسبتاً خوبی برخوردار
است؛ اما در زمینة مدیریت و برنامهریزی از یک مدل بهینه و راهبردی بلندمدت ،مانند دیگر
دانشگاههای کشور ،برخوردار نیست و فعالیتهای جاری به برنامههای سالیانه و تقویم اجرایی
خالصه میشوند .برهمیناساس ،پس از هماهنگیهای اولیه با مدیران دانشگاه موافقت شد تا با
استفاده از روشهای علمی مدل مناسب با توسعة تربیتبدنی و ورزش در دانشگاههای فنیوحرفهای
کشور طراحی و تبیین شود .موافقت مسئوالن عالیرتبة این دانشگاه با انجام این پژوهش میتواند در
راستای این ضرورت و رفع نیاز در این بخش قلمداد شود .درنتیجه ،هدف از پژوهش حاضر ،طراحی
مدل توسعة ورزش در دانشگاه فنی و حرفهای بود.
تدوین مدل مناسب برای توسعة ورزش در دانشگاه فنیوحرفهای بدینصورت است که محقق قصد
دارد با طرح ابعاد ،ویژگیها ،جنبهها و شرایط موجود ،مسیر طراحی و تدوین مدل بهینة توسعة
ی شرایط تحقق ،موضوع و حدود مسئله ،در
ورزش در این دانشگاه را دنبال کند و با کاوش و ارزیاب ِ
صدد پاسخ به این سؤاالت باشد که مدل بهینة توسعة ورزش در دانشگاه فنیوحرفهای کشور چگونه
است؟ عوامل مؤثر بر اجرای این مدل که شامل عوامل علًی ،مداخلهگر و زمینهای میشود ،کدماند؟
طراحی و اجرای مدل بهینة توسعة تربیتبدنی و ورزش در دانشگاه فنیوحرفهای میتواند
دستاوردها و فواید زیادی داشته باشد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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استقرار نظام مدیریت و برنامهریزی برای افزایش بهرهوری «مدیریت کیفیت»
کمک به ارتقای سطح سالمت عمومی دانشجویان با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی
افزایش دانشجویان تحت پوشش فعالیتهای ورزشی
ایجاد و توسعة کمی و کیفی فضا و تجهیزات ورزش دانشجویی
ایجاد بستر مناسب برای عمل به توصیة مقام معظم رهبری در سفارش به دانشجویان که
فرمودند «دانشجوی خوب دانشجویی است که خوب تهذیب کند ،خوب تحصیل کند و خوب
ورزش کند».
ایجاد عالقه و تأمین نیازهای ورزشی دانشجویان با رویكرد ورزش همگانی
ترویج فرهنگ و افزایش روحیة مدیریت مشارکتی در توسعة ورزش دانشگاه

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توسعهای و کاربردی است و برای گردآوری دادهها در این پژوهش ،از روش
کیفی و مصاحبة نیمهساختاریافته استفاده شده است .محیط پژوهش شامل اسناد و
مشارکتکنندگان (خبرگان) است .در حوزة ادبیات پژوهش ،تمام اسناد باالدستی جزو جامعة
اسنادی پژوهش هستند و در حوزة راهبردی نیز تمام مدیران و خبرگان مرتبط ،جزو جامعة آماری
پژوهش هستند که از مهمترین ویژگیهای آنان میتوان به این موارد اشاره کرد :تجربة خدمتی
بیش از  15سال ،تدریس در دانشگاههای کشور و مسئولیت در سطوح عالی ورزش دانشگاهها،
بهویژه مدیریت تربیتبدنی دانشگاه فنیوحرفهای .درمجموع ،خبرگانی که ویژگیهای یادشده را
داشتند 25 ،نفر برآورد شدند .در این پژوهش ،مكتوبات و اسناد مربوط به تربیتبدنی دانشگاه
فنیوحرفهای بهصورت تمامشمار ارزیابی شد و در مورد خبرگان و مدیران راهبردی دانشگاهها از
نمونهگیری هدفمند تا رسیدن به مرحلة اشباع نظری استفاده شد .در مصاحبه با پانزدهمین فرد،
اشباع نظری حاصل شد؛ باوجوداین ،برای حفظ تنوع در دیدگاهها ،مصاحبه تا نفر بیستوپنجم ادامه
یافت که تغییر محسوسی در نتایج حاصل نشد .با توجه به اینكه در این پژوهش از نظریة مبنایی
استفاده شده است ،همزمان با جمعآوری دادهها ،فایلهای مصاحبه به نسخة  12نرمافزار «مكسکیو
دی »1وارد شدند و مراحل مختلف تجزیهوتحلیل تا رسیدن به مدل نظری تداوم یافت.
روش نظریة مبنایی یكی از راهكارهای پژوهش کیفی است .سه عنصر اصلی روش نظریهپردازی
دادهبنیاد عبارتند از مفاهیم ،2مقولهها 3و قضیهها (رحمدل .)28:1394 ،در روش نظریة مبنایی این
1. Maxqda
2. Concept
3. Category
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عناصر بدینترتیب به وجود میآیند که ابتدا سؤال پژوهش مطرح میشود و سپس برای پاسخ به این
سؤال ،دادههای الزم جمعآوری میشود .برای شروع کار ابتدا فایلهای پیادهشده از مصاحبههای با
نخبگان وارد نرمافزار شدند و به تحلیل محتوای آنها پرداخته شد .یعنی مطابق فرایند نظریة مبنایی،
ابتدا مفاهیم و مقولهها مشخص شدند و سپس به کشف روابط بین آنها اقدام شد.

شکل  -1ارتباط مفهوم و نشانه  -رحمدل ( )1394به نقل از داناییفرد و امامی1386 ،

شکل  -2کدگذاری محوری در نظریه دادهبنیاد  -رحمدل ( )1394به نقل از داناییفرد و امامی1386 ،
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شکل  -3انواع کدگذاری -رحمدل 1394

نتایج
بر اساس رویّههای کدگذاری ،مدل نهایی پژوهش در شش طبقه تعیین شد که هریک از این شش
طبقه ارتباطی با یكدیگر دارند .در طبقة محوری ورزش دانشگاهها قرار گرفت .طبقات دیگر عبارتند
از:
 طبقة علّی که موجب ایجاد و توسعة پدیدة محوری میشود که چند عامل را در بر میگیرد؛ ازجمله :مدیریت و برنامهریزی ،فضا و تجهیزات ،منابع مالی و اعتباری ،زیرساختهای ورزش
همگانی و قهرمانی.
 طبقة بستر یا زمینه که عواملی چون جذابیت ورزش ،وجود فضا ،تجهیزات ،منابع مالی ،ساختارتشكیالتی ،قوانین و مقررات ،تأکید مقام معظم رهبری به ورزش دانشجویی را در بر دارد .این
طبقه کنشها و تعامالت را تحت تأثیر قرار میدهد.

شکل  -4شرایط علّی تأثیرگذار بر پدیدة محوری پژوهش
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طبقة شرایط بستر یا زمینهای که مقولههای آن عبارتند از :حمایت مقام رهبری از ورزش
دانشجویی ،جذابیت ورزش ،قدمت و مستندات مكتوب ،وجود فضا و تجهیزات ،گستردگی مراکز
و کثرت دانشجویان .مجموعه این موارد ،عواملی هستند که بستر را برای توسعة ورزش در
دانشگاه فنیوحرفهای مهیا میکند.

شکل -5شرایط بستر یا زمینهای تأثیرگذار بر پدیدة محوری پژوهش

-

طبقة شرایط مداخلهگر که برخی عوامل آن عبارتند از تغییر سبک زندگی ،مناسبنبودن منابع
مالی ،ضعف مدیریت و برنامهریزی ،کمبود فضا و تجهیزات که مجموعهای از متغیرهای میانجی
و واسطه را تشكیل میدهند.

شکل -6عوامل مداخلهگر تأثیرگذار بر پدیدة محوری پژوهش
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طبقة کنشها و تعامالت که بیانگر رفتارها ،فعالیتها و تعامالت هدفداری است که در طبقة
محوری و تحت تأثیر شرایط مداخلهگر و بستر حاکم قرار میگیرند .این طبقه در مدل توسعة
ورزش دانشگاه ،در قالب برخی راهبردها تجلی مییابد که عبارتند از :تخصیص اعتبارات
مشخص ،ایجاد حساسیت در مسئوالن ،استقرار نظام مدیریت و برنامهریزی ،توجه به مدیریت
مشارکتی و اولویت بخشیدن به ورزش همگانی.

شکل  -7راهبردهای تأثیرگذار بر پدیدة محوری پژوهش

-

طبقة پیامدها که آخرین طبقهای است که در مدل قرار دارد و زیرمجموعههای آن عبارتند از:
افزایش کمّی و کیفی جمعیت تحت پوشش ،توسعة مدیریت مشارکتی ،افزایش منابع مالی،
کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش بهرهوری .این پیامدها در اثر اتخاذ راهبردها به وجود
میآیند.

شکل  -8مقولهها و مفاهیم بخش پیامدها در مدل پژوهش
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شرایط علّی

• مدیریت و برنامه-
ریزی
• فضا و تجهیزات

• منابع مالی و اعتباری
• مدیریت و برنامه
ریزی

• زیرساخت های
ورزش همگانی و
قهرمانی

بستر و زمینه
 توصیه های مقام معظمرهبری به ورزش در کنار
تهذیب و تحصیل
 برخورداری بودن از فضاو امكانات الزم
 جذابیت ورزش در بیندانشجویان
 ساختار ،قوانین ومستندات مكتوب
• گستردگی مراکز و کثرت
دانشجویان تحت پوشش

تربیت بدنی و ورزش
دانشگاه فنی و حرفه
ای

شرایط مداخله گر
• تغییر سبک زندگی
• ضعف مدیریت و برنامه
ریزی
• مشخص نبودن منابع
مالی

پیامد ها

راهبرد ها

• استقرار نظام مدیریت
و برنامه ریزی
• اولویت بخشیدن به
ورزش همگانی
• ایجاد حساسیت در
مسئولین
• تخصیص و افزایش
اعتبارات جاری و
عمرانی
• افزایش مدیریت
مشارکتی

• کمبود فضا و تجهیزات

• کاهش انگیزه به ورزش
در دانشجویان

• فزایش
مالی
آسیب
• کاهش
های اجتماعی
• افزایش کمی و
کیفی دانشجویان
پوشش
تحت
ورزش
بانک
• ایجاد
اطالعاتی الزم
توصیه
• تحقق
های مقام معظم
رهبری در رابطه
ورزش
با
دانشجویان
• افزایش بهره وری
منابع

شکل  -9الگوی نهایی توسعة ورزش در دانشگاه فنیوحرفهای

دری و همكاران ( )2014در پژوهشی سالمت کشور را نیازمند توسعة یک نظام مرجع و اثربخش
تربیتبدنی میدانند که دانشگاه بهعنوان مصدر آموزش و یادگیری ،بستر پویایی برای نشر چنین
نظامی است.
یقیناً دستیابی به اهداف و الگوهای توسعة چنین نظام و ساختاری در سطح دانشگاههای کشور
نیازمند تدوین مدل مشخص و برنامههای بلندمدتِ راهبردی است تا اهداف ذیل محقق شود:
افزایش منابع مالی و اعتباری ،افزایش کمّی و کیفی دانشجویان تحت پوشش ورزش دانشجویی،
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توسعة مدیریت مشارکتی و کاهش آسیبهای اجتماعی .در این زمینه ،حداقل انتظار این است که
الگوی توسعة ورزش در دانشگاه فنیوحرفهای اجرا شود.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،مدلی برای توسعة ورزش در دانشگاه فنیوحرفهای کشور ارائه شده است .در این
مدل ،عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر توسعة ورزش در دانشگاههای کشور تعیین شدند که عبارتند از:
عوامل علی ،زمینهای ،مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها ،که به تشریح و مقایسة نتایج این پژوهش با
نتایج پژوهشهای مشابه میپردازیم.
در بخش عوامل علّی ،مواردی از دادهها استخراج شدند که بر پدیدة محوری پژوهش تأثیرگذارند؛
مواردی مانند فضا و تجهیزات ورزشی ،اعتبارات ،نظام مدیریتی و برنامهریزی ،زیرساختهای ورزش
همگانی و قهرمانی و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعة ورزش در دانشگاهها .مینگ کای و همكاران
( )2011در پژوهشی پیادهسازی اهداف و برنامههای متكی به یک سیستم جامع در حوزة توسعه و
اعتالی تربیتبدنی در سطح دانشگاههای کشور را منوط به برخورداری از شرایط و عوامل متعددی از
جمله کیفیت و کمیت امكانات و تجهیزات ورزشی ،فضای بهینة آموزشی ،دانش و توانمندی علمی
مسئوالن ،هماهنگی منطقی مابین پالنهای برنامه ،بودجه و دیگر عوامل اقتضایی گزارش کردند
(کمیته المپیک آمریكا .)2007 ،با مقایسة نتایج این پژوهش با پژوهش آقای مینگکای مشخص
شد که در حوزة عوامل تأثیرگذار بر ورزش دانشگاهی ،اشتراکات زیادی در عوامل بهدستآمده از
نتایج مصاحبههای نخبگان دانشگاهی داخل با محققان خارجی وجود دارد که مواردی چون
مناسببودن بستر ،وجود امكانات و تجهیزات ورزشی ،برخورداربودن از برنامههای بلندمدت و منابع
مالی از این وجوه اشتراك هستند .یعنی نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشی که خارج از کشور انجام
شده است ،همخوانی دارد.
در بخش عوامل زمینهای ،مواردی از دادهها استخراج شدند که بر پدیدة محوری پژوهش
تأثیرگذارند؛ مواردی مانند جذابیت ورزش نزد دانشجویان ،برخورداربودن از فضا و تجهیزات،
گستردگی و کثرت جمعیت دانشجویی و نیز دغدغة دولتمردان و حاکمان ،از آن جمله هستند.
اهمیت این عوامل زمینهای در مقایسه با پژوهشهای مشابه تأیید شدهاند .مجمع عمومی فیزو
( )2003مأموریت جدیدی برای فیزو مطرح کرد که از طریق آن ،اهداف سازمان میتوانست جریان
یابد و راهبردهایی ارائه شد که بر اساس آن راهبردها ،ورزشهای تفریحی در دانشگاه هاروارد،
وظیفة مدیران اجرایی دانسته شده است .تأکید آنان بر ورزشهای تفریحی و دروندانشگاهی ،حفظ
برنامهای است که برای توسعة پتانسیلهای بالقوة ورزشكاران بهاندازةکافی جذاب و رقابتی باشد
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تاجاییکه از طریق تمرین و فعالیتهای تفریحی در اوقات فراغت ،زندگی سالم را ترویج کنند.
شورای راهبردی ورزش بیندانشگاهی کانادا برنامة راهبردی ورزش بیندانشگاهی را ارائه کرد که
شامل مأموریت و چشمانداز ورزش کانادا بین سالهای  2005تا  2009بود (یوسفپور.)1390 ،
در بخش عوامل مداخلهگر در ورزش دانشگاهها مواردی از دادهها استخراج شدند که بر پدیدة
محوری پژوهش تأثیرگذارند؛ مواردی از قبیل مناسبنبودن فضا و تجهیزات ،ضعف مدیریت و
برنامهریزی ،تغییر سبک زندگی به سمت بیتحرکی ،کافینبودن منابع مالی و اعتباری از جمله
ال بر این
عواملی هستند که بر پدیدة محوری تأثیرگذار هستند .در پژوهش مینگ کای ( )2011کام ً
موضوع تأکید شده است و نقاط مشترکی بین نتایج آن پژوهش با نظر خبرگان ورزشی در این
پژوهش وجود دارد .در این رابطه مینگ کای و همكاران در پژوهش خود ،پیادهسازی اهداف و
برنامههای متكی به یک سیستم جامع در حوزة توسعه و اعتالی تربیتبدنی در سطح دانشگاههای
کشور را منوط به برخورداری از شرایط و عوامل متعددی از جمله کیفیت و کمیت امكانات و
تجهیزات ورزشی ،فضای بهینة آموزشی ،دانش و توانمندی علمی مسئوالن ،هماهنگی منطقی مابین
پالنهای برنامه ،بودجه و دیگر عوامل اقتضایی گزارش کردند .همچنین ،لیوینگتون اساس مشكالت
سیستمهای آموزشی را بیانگیزگی ،بیعالقگی و نبود گرایش مثبت به تربیتبدنی میداند .وی
ضعف سیستم آموزشی کارآمد و اثربخش را مانع دستیابی به اجماع ورزشی برمیشمارد که این
دیدگاه با یافتههای پژوهش حاضر در بخش عوامل مداخلهگر همخوانی دارد.
راهبردهای بهدستآمده برای توسعة ورزش در دانشگاه فنیوحرفهای عبارت بودند از ایجاد
حساسیت در اهمیت ورزش دانشجویی نزد مسئوالن ،توسعة کمی و کیفی فضا و تجهیزات ،استقرار
نظام مدیریت کنترل کیفیت ،تغییر رویكرد ورزش دانشجویی به سوی ورزش همگانی و
سالمتمحور ،تخصیص ردیف اعتباری مشخص برای فعالیتهای ورزشی و توسعة مدیریت مشارکتی
و حمایت از انجمنهای ورزش دانشجویان .حمیدی و همكاران ( )1387در تحقیقی با عنوان
«تدوین اهداف کالن ،سیاستها و راهبردهای ورزش دانشجویی کشور» راهبردهای ورزش
دانشجویی دانشگاههای سراسری را نشان دادند که شامل واگذاری اختیارات اجرایی به دانشگاهها،
تقویت فدراسیون ملی ورزش دانشجویان ،تشكیل انجمنهای ورزشی و توجه به نهضت داوطلبی
ورزش دانشجویی ،تقویت نظام کارآفرینی با تكیه بر دانشجویان تربیتبدنی از راهبردهایی بودند که
با راهبردهای این پژوهش همخوانی داشتند (حمیدی و همكاران .)1387 ،سیفپناهی و شعبانی
( )1388در تحقیقی با عنوان «طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کردستان» به
راهبردهایی مثل طراحی و تدوین برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدتِ توسعة ورزش قهرمانی ،افزایش
تعداد مربیان و داوران و علمیکردن فعالیتهای تربیتبدنی و ورزش و ...اشاره کردند .مقایسة نتایج
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پژوهشهای مذکور با راهبردهایی که این پژوهش به دست آورده است ،نشان میدهد که اشتراکاتی
در موضوع توجه به مدیریت و برنامهریزی ،تقویت مدیریت مشارکتی در هر دو پژوهش در بعد
ال مشهود است و از این نظر با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد (داناییفرد و
راهبردها کام ً
همكاران.)1391 ،
پیامدهایی که از اجرای مدل موردنظر احصا میشود عبارتند از افزایش منابع مالی و اعتباری،
افزایش کمّی و کیفی دانشجویان تحت پوشش ورزش دانشجویی ،توسعة مدیریت مشارکتی و کاهش
آسیبهای اجتماعی ،که این موارد در نتایج پژوهشهای مشابه نیز به دست آمده است .دری و
همكاران ( )2014در پژوهشی سالمت کشور را نیازمند توسعة یک نظام مرجع و اثربخش
تربیتبدنی میدانند که دانشگاه بهعنوان مصدر آموزش و یادگیری ،بستر پویایی برای نشر چنین
نظام و ساختاری است .یقین ًا دستیابی به اهداف و الگوهای توسعة چنین نظامی در سطح
ت راهبردی است (هونگ و
دانشگاههای کشور ،نیازمند تدوین مدل مشخص و برنامههای بلندمد ِ
همكاران.)2005 ،
ویژگی پژوهشهای کیفی اکتشاف و تولید دانش است .بسیاری از نتایج این پژوهش با پژوهشهای
قبلی مشابه بود؛ اما نكات اکتشافی قابلتوجهی در این پژوهش به دست آمد .برای نمونه ،نتایج
پژوهشهای قبلی نیروی انسانی ،فضا ،تجهیزات و اعتبارات را از عوامل توسعة ورزش همگانی در
دانشگاهها میدانستند؛ اما در این پژوهش مشخص شد نقش مدیریت و برنامهریزی ،تغییر الگوی
زندگی ،توسعة جذابیتهای فضای مجازی و اینترنتی هم از عوامل تأثیرگذار در گرایشداشتن یا
گرایشنداشتن دانشجویان به فعالیتهای ورزش همگانی هستند و نخبگان در این پژوهش به ابعاد
مختلف ورزش دانشجویی اشاره کردهاند.
با توجه به تغییرات روزافزون نیازهای جامعة دانشجویی و انتظارات آنان در حوزة ورزش ،به نظر
میرسد مدل ارائهشده در این پژوهش قادر است زمینة رشد و توسعة ورزش در دانشگاه
فنیوحرفهای را فراهم آورد و مدیران ورزشی این دانشگاه را قادر میسازد تا با الگوگرفتن از این
مدل ،طرحها و اقدامات کیفی را استخراج و موقعیت خود را در فرایند توسعة ورزش ارزیابی کنند.
ازآنجاکه در هر دیدگاه و پژوهش نظریای ممكن است اشكالها و کاستیهایی داشته باشد ،توصیه
میشود محققان بعدی جنبههای مختلف این مدل را بر اساس رویكردهای کیفی و کمّی ارزیابی
کنند و آن را از زوایای مختلف به نقد و پاالیش آن بپردازند.
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Abstract
Development of college sports has an effective role in the development of sports in the
country and university students' health. Therefore, the role of universities is important
for the development of sports in the country. Recognition of the background and
development factors of sports at university results in students' health in addition to
promoting the growth of the sport. This study aims to design a pattern for developing
sport at Technical and Vocational University. Participants consisted of physical
education professors and administrators at universities across the country and we have
used Purposeful sampling method. Based on grounded theory approach, data were
analyzed after coding. To analyze the data, the MAXQDA software was used. According
to the proposed model, the development of participative management, deployment
planning and management system, creating concern in the authorities, increasing
financial resources, giving priority to the role of sport is affecting the development of
sport at the University.

Keywords: Technical & Vocational University, Grounded Theory, Paradigmatic
Model
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