
 215-230،. صص 1396،. پاییز و زمستان 13شماره                     پژوهش در ورزش تربیتی

 ةاساس نظری ای بروحرفهطراحی الگوی پارادایمی ورزش دانشگاه فنی

 بنیادداده
 

 1    4محمدحسین رضوی ، سید3، فرزام فرزان2، معصومه کالته سیفری1علی محمدی

 
 

 دانشگاه مازندران ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی. 1

 دانشگاه مازندران ،استادیار مدیریت ورزشی. 2

 دانشگاه مازندران ،یار مدیریت ورزشیدانش. 4و3

 
 

 22/12/1395تاریخ پذیرش:                13/11/1395تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ورزش کشور  ةدر توسع مؤثرضامن سالمتی دانشجویان و یکی از عوامل  تواندیمورزش دانشگاهی  ةتوسع

ناسایی بسترها و عوامل مهم است. ش هادانشگاهبرای تحول در ورزش کشور نقش  ،بر همین اساسباشد. 

شود. باعث رشد ورزش کشور می ،سطح سالمتی دانشجویان یها عالوه بر ارتقاورزش در دانشگاه ةتوسع

در  کنندگانمشارکتو  بود ایوحرفهورزش در دانشگاه فنی ةحاضر طراحی الگوی توسع پژوهشهدف از 

هدفمند  گیریِنمونه ةیوش که بر اساس نددبوکشور  یهادانشگاه بدنیِیتتربو مدیران  تاداناس ،پژوهش

تحلیل  و برای شدند وتحلیلیهتجزها پس از کدگذاری هبنیاد، دادداده ةروش نظری بر اساس. اندانتخاب شده

برای توسعة ورزش دانشگاهی  . نتایج نشان داد کهشد استفادهدی کیوافزار مکساز نرم پژوهشهای داده

بودن فراهم و ریزی، اعتباراتفضا و تجهیزات، مدیریت و برنامه ه عبارتند ازاند کچند عامل علّی دخیل

 نبودن منابع مالی و امکاناتیتغییر سبک زندگی، کافی. همچنین مواردی مثل های ورزش همگانیزیرساخت

جذابیت ورزش، حمایت رهبری از ورزش  هستند و گرمداخله عوامل ،پرداختن به امورات روزمره و نیز

 آیند. در نهایت،به حساب می ایعوامل زمینه ،گستردگی مراکز دانشگاهی و نیز نشجویی، قدمت، ساختاردا

افزایش  و همچنین های اجتماعی، افزایش جمعیت تحت پوشش، افزایش منابع مالی و امکاناتیکاهش آسیب

، اموری شدهارائه . بر اساس مدلهستندهای کشور ورزش در دانشگاه ةپیامدهای مدل توسع ،وریبهره

ن، افزایش ریزی، ایجاد دغدغه در مسئوالمدیریت مشارکتی، استقرار نظام مدیریتی و برنامه ةتوسع همچون

  د.نها دارورزش در دانشگاه ةبر توسع یمؤثرنقش  ،بخشیدن به ورزش همگانیاولویت و نیز منابع مالی

 

  الگوی پارادایمی ،یادبنداده ةای، نظریوحرفهفنی دانشگاه کلیدی: گانواژ

                                                           
 Email: alimohamadi1966@yahoo.com                    ویسنده مسئول                                        * ن
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 مقدمه
 ایجاد منابع، از مؤثر استفادة و مالی عملكرد بهبود سازمان، بیشتر کنترل سبب راهبردی ریزیبرنامه

 و وحدت سازمان، پیشرفت میزانِ ارزیابیِ و بازخورد کسب گیری،تصمیم برای معتبر چهارچوبی

 سازمان هایسیستم. شودمی گروهی کار توسعة و نیز مشترك دیدگاه ایجاد با سازمان یكپارچگی

 باشد، گرامحیط و نگرآینده که گیرند بهره ریزیبرنامه نوعی از باید رقابت میدان در موفقیت برای

 سازمان بررا  آنها تأثیر بلندمدت افق یک در محیطی، تحوالت و عوامل شناسایی ضمن کهایگونهبه

  (.1382 ملكی، و طبیبی) دکن مشخص را آنها با سازمان تعامل نحوة و

 هر همانند ورزشی هایسازمان در ریزیبرنامه. نیستند مستثنا مقوله این از ورزشی هایسازمان

 سازمان یک در ریزیبرنامه حقیقت، در. رودمی شمار به مدیریت ةوظیف ترینمهم دیگری سازمان

 آن به دستیابی ةنحو و، ینتعی گروهی هایتالش و هافعالیت ةهم اهداف شودمی باعث ورزشی

 مدیریت به که هاییسازمان عملكرد که است داده نشان هاپژوهش ،همچنین. شود ریزیطرح اهداف

 یک بین مناسب ارتباط ةحلق یک به یابیدست .هاستسازمان دیگر از بیشتر ،پردازندمی راهبُردی

 زاده،خسروی) دارد آن عملكرد بر یمثبت آثار ،سازمان آن یندهایافر و ساختار راهبُرد، و سازمان

1388: 17.)  

 آوردنفراهم با تا است آن پی در پرورشی ورزش یندافر از بخشی عنوانبه یدانشجوی ورزش

 و تفریحی هایموقعیت در را دانشجویان همة مناسب، فرصت و محیط ایجاد و الزم هایزمینه

 همگام جسم تقویت برای هاییبرنامه ،آنان ساسیا نیازهای به گوییپاسخ با و دهد قرار سالم رقابتی

 وجود نیازمند افرادی چنین به مختلف ورزشی خدمات ،بنابراین ؛کند تأمین روح پرورش با

 زمانی افق در شفاف اندازیچشم سازیآماده نیز و دانشجویی ورزش برای مشخص مأموریتی

 (. 19 همان:) است مشخص

در دانشگاه مراغه با استفاده از  راهبُردی ةتدوین برنام»عنوان  باخود  ةنامپایان( در 1388احمدی )

اطالعات پرداخت. در ابتدا دانشگاه مراغه با  وتحلیلیهتجزمرحله به  هشتدر  «1مدل برایسون

و با تحلیل  شد بررسی ،راهبردی هایبرنامهو  مأموریتاهداف، رسالت و  لحاظ ازبرتر  هایدانشگاه

و  اندازچشمبا بررسی اهداف کالن دانشگاه،  یتنها در .انجام گرفت یابیضهعارشكاف بین آن دو 

)احمدی،  شداستخراج  راهبُردمورد  22دانشگاه مراغه و با تحلیل عوامل داخلی و خارجی،  مأموریت

راهبردی ورزش  ةتدوین برنام»ی با عنوان پژوهش( 1391همكاران ) حسینی و .(30 :1391

عوامل  وتحلیلیهتجزپس از  در آن پژوهش، انجام دادند که «د اسالمیدانشجویی دانشگاه آزا

قرار  کارانهمحافظه ةدر منطق آزادجایگاه راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه  ،خارجی و داخلی

                                                           
1. Brison 
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 اهداف تدوین» عنوان با تحقیقی در( 1387) حمیدی (.17 :1391)حسینی و همكاران،  گرفت

 هایدانشگاه دانشجویی ورزش راهبرد «کشور دانشجویی زشور راهبردهای و هاسیاست کالن،

 هایانجمن و ملی فدراسیون ها،دانشگاه به اجرایی اختیارات واگذاری شامل که کرد ارائه را سراسری

تكیه  با دانشجویی ورزش داوطلبی نهضت و کارآفرینی نظام تقویت و دانشجویی و تخصصی ورزشی

 مأموریت( 2003) 1فیزو عمومی مجمع(. 14 :1387 حمیدی،) ودب... و بدنیتربیت دانشجویان بر

 راهبردهایی و یابد جریان توانستمی سازمان اهداف آن، طریق از که کرد مطرح فیزو برای جدیدی

 مدیر وظیفة هاروارد، دانشگاه ورزشی ـ تفریحی هایفعالیت مأموریت در. دادند ارائه 2005 سال تا

 توسعة برای که ایبرنامه حفظ از است عبارت دانشگاهیدرون و تفریحی هایورزش اجرایی

 و تمرین طریق از کهتاجایی باشد رقابتی و جذاب کافیاندازةبه ورزشكاران بالقوة هایپتانسیل

 ورزشِ  راهبردی شورای. کند ترویج را سالم زندگی فراغت، اوقات در تفریحی هایفعالیت

  (.5: 2007 ،2آمریكا المپیک کمیته) کرد ارائه را ورزش راهبردی برنامة دانشگاهیبین

 هایدانشگاه و هادانشكده در ورزش توسعة راهبردی برنامة( 2012) ایرلند دانشگاهی ورزش انجمن

 موضوع هشت راهبردی برنامة این در کرد که طراحی 2016 تا 2012 هایسال برای ایرلند را

( 2011و همكاران ) 3کایمینگ. گرفت قرار ورد توجهم ایرلند دانشگاهی ورزش توسعة برای مختلف

توسعه و اعتالی  ةجامع در حوز متكی به یک سیستم هایاهداف و برنامه سازییادهپدر پژوهشی 

دانستند  منوط به برخورداری از شرایط و عوامل متعددیرا کشور  هایدر سطح دانشگاه بدنییتترب

کیفیت و کمیت امكانات و تجهیزات ورزشی، فضای  شاره کرد:توان به این موارد اکه از آن جمله می

، برنامه های، دانش و توانمندی علمی مسئوالن، هماهنگی منطقی مابین پالنمطلوب آموزشی

 مانند کشور معتبر هایدانشگاه از یكی عنوانبه ایوحرفهفنی دانشگاهبودجه و دیگر عوامل اقتضایی. 

 بودنمشخص و راهبردی ریزیبرنامه به برنامه،فوق دانشجویی رزشو بهبود برای هادانشگاه دیگر

 . دارد نیاز مأموریت بیانیة و اندازچشم

 و 4هونگ) است دانشگاهی جامعة روانی و جسمی سالمت ارتقای برای ایوسیله ورزش و بدنیتربیت

 تأکید بدنیبیتتر و ورزش امر به جهان مطرح هایدانشگاه اکثر امروزه(. 532 :2005همكاران، 

 کارکنان و دانشجویان روانی و جسمی سالمت ةتوسع و حفظ به سویک ازاین امر  زیرا ؛دارند ایویژه

 به بیشتر گرایش درنتیجه ودانشگاه  نامیخوش شهرت و بهبود به دیگر سوی از و کندکمک می

 قهرمانی و همگانی رزشو ابعاد در را کشور ورزش توانندمی دانشگاهی مراکز. انجامددانشگاه می

                                                           
1. FISU (International University Sports Federation) 

2. United States Olympic Committee 

3. Ming-Kai  

4. Hong  
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 ورزش بیشتر هرچه شدنعلمی و ورزش جامع الگوی تهیة در همچنین کنند، پشتیبانی و تقویت

 به توجه با بنابراین،. روند شمار به بدنیتربیت و ورزشی هایسازمان برای خوبی مشاوران ،کشور

 و بدنیتربیت رشتة در و اعم طوربه هارشته تمام در اخیر دهة دو در عالی آموزش نظام تحوالت

 سطح در ورزش ةتوسع راستای در بهینه مدل یک به دستیابی اخص، طوربه ورزشی علوم

 و متن به که کندمی کمک ما به مدل تدوین. رسدمی نظر به ضروری امری ،کشور هایدانشگاه

 کوچک جزئی است ازعبارت  مدل .ببینیم را آنها مستقیماً توانیمنمی که راه یابیم هاییپدیده درون

 گرجی،) است یكسان واقعی شیء با کارکرد لحاظ از که بزرگ شیء یک از کوچكی بازسازی یا

 و تابعه مرکز 170 با ،کشور بزرگ دانشگاه سومین عنوانبه ایوحرفهفنی دانشگاه(. 33 :1388

 استناد به 1390 سال در که است کشور هایدانشگاه ترینبزرگ از یكی ،دانشجو هزار 200 ظرفیت

 مستقل دانشگاه یک عنوانبه و منفک وپرورشآموزش از کشور ةتوسع پنجم ةبرنام قانون 23 ةماد

 ماهر انسانی نیروی تربیت از بخشی وظیفه ،بدنیتربیت و ایحرفه کشاورزی، فنی، هایحوزه در

 .گرفت عهده به کارشناسی ةرشت 26 و کاردانی ةرشت 54 در را کشور

 این. شودمی مدیریت کلاداره یک قالب در دانشگاه این بدنیتربیت هایبرنامه حاضر حال در

 دست به کشور دانشجویان ورزشی مسابقات در چشمگیری هایموفقیت اخیر سال چهار در دانشگاه

 برخوردار خوبی نسبتاً شرایط از( ورزشی تجهیزات و فضا) افزاریسخت هایظرفیت نظر از و آورده

 ردیگ مانند ،مدتبلند راهبردی و بهینه مدل یک از ریزیبرنامه و مدیریت ةزمین رد اما ؛است

 اجرایی تقویم و سالیانه هایبرنامه به جاری هایفعالیت و نیست برخوردار ،کشور هایدانشگاه

 با تا دش موافقت دانشگاه مدیران با اولیه هایهماهنگی از پس ،اساسبرهمین. دنشومی خالصه

 ایحرفهوفنی هایدانشگاه در ورزش و بدنیتربیت ةتوسع با مناسب مدل علمی هایروش از هاستفاد

 در تواندمی پژوهش این انجام با دانشگاه این ةرتبعالی نمسئوال موافقت. دشو تبیین و طراحی کشور

 راحیط ،حاضر پژوهش از هدفدرنتیجه، . شود قلمداد بخش این در نیاز رفع و ضرورت این راستای

  .بود ایحرفه و فنی دانشگاه در ورزش ةتوسع مدل

 قصد محقق که است صورتبدین ایوحرفهفنی دانشگاه در ورزش ةتوسع برای مناسب مدل تدوین

 ةتوسع ةبهین مدل تدوین و طراحی مسیر ،موجود شرایط و هاجنبه ها،ویژگی ابعاد، طرح با دارد

 در ،مسئله حدود و موضوع ،تحقق شرایط ارزیابیِ  و کاوش اب و کند دنبال را دانشگاه این در ورزش

 چگونه کشور ایوحرفهفنی دانشگاه در ورزش ةتوسع ةبهین مدل که باشد سؤاالت این به پاسخ صدد

 اند؟کدم شود،می ایزمینه و گرمداخله علًی، عوامل شامل که مدل این اجرای بر مؤثر عوامل است؟

 تواندمی ایوحرفهفنی دانشگاه در ورزش و بدنیتربیت توسعة بهینة مدل اجرای و طراحی

  :کرد اشاره زیر موارد به توانمی از آن جمله که باشد داشته زیادی فواید و دستاوردها
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 «کیفیت مدیریت» وریبهره افزایش برای ریزیبرنامه و مدیریت نظام استقرار •

 اجتماعی هایآسیب کاهش هدفبا  دانشجویان عمومی سالمت سطح ارتقای به کمک •

 ورزشی هایفعالیت پوشش تحت دانشجویان افزایش •

 دانشجویی ورزش تجهیزات و فضا کیفی و کمی توسعة و ایجاد •

 که دانشجویان به سفارش در رهبری معظم مقام توصیة به عمل برای مناسب بستر ایجاد •

 کند و خوب تحصیل خوبکند،  تهذیب خوب که است دانشجویی خوب دانشجوی» فرمودند

 «. کند ورزش

 همگانی ورزش رویكرد با دانشجویان ورزشی هاینیاز تأمین و عالقه ایجاد •

 دانشگاه ورزش توسعة در مشارکتی مدیریت روحیة افزایش و فرهنگ ترویج •
 

  پژوهش شناسیروش
پژوهش، از روش در این  هادادهبرای گردآوری  است وو کاربردی  ایتوسعهنوع حاضر از  پژوهش

اسناد و  محیط پژوهش شامل. است شده استفاده یافتهساختاریمهن ةمصاحبکیفی و 

 ةجامع واسناد باالدستی جز تمامادبیات پژوهش،  ةاست. در حوز گان(خبر) کنندگانمشارکت

، جزو جامعة آماری مدیران و خبرگان مرتبط تمام نیز راهبردی ةو در حوز هستنداسنادی پژوهش 

خدمتی  ةتجرب توان به این موارد اشاره کرد:های آنان میترین ویژگیاز مهم ش هستند کهپژوه

 ،هادانشگاهدر سطوح عالی ورزش  تمسئولی و کشور هایدانشگاهسال، تدریس در  15 یش ازب

های یادشده را ، خبرگانی که ویژگیدرمجموع .ایوحرفهدانشگاه فنی بدنییتتربمدیریت  یژهوبه

دانشگاه  بدنییتتربمكتوبات و اسناد مربوط به  ،در این پژوهش .شدندنفر برآورد  25 د،داشتن

از  هادانشگاهمدیران راهبردی  و در مورد خبرگان و ارزیابی شد شمارتمام صورتبه ایحرفهوفنی

 ،دبا پانزدهمین فر د. در مصاحبهشاشباع نظری استفاده  ةمرحلگیری هدفمند تا رسیدن به نمونه

ادامه  موپنجیستبمصاحبه تا نفر  ،هادیدگاه، برای حفظ تنوع در ینباوجودا ؛حاصل شداشباع نظری 

مبنایی  ةدر این پژوهش از نظری ینكها. با توجه به حاصل نشدمحسوسی در نتایج  که تغییر یافت

کیو مكس» افزارنرم 12ة نسخبه های مصاحبه فایل ،هاآوری دادهجمع زمان بااست، هم شده استفاده

  .تداوم یافترسیدن به مدل نظری تا  وتحلیلیهتجزو مراحل مختلف  شدندوارد  «1دی

پردازی سه عنصر اصلی روش نظریه مبنایی یكی از راهكارهای پژوهش کیفی است. ةروش نظری

ایی این مبن ةنظری روش در (.1394:28)رحمدل،  هاو قضیه 3ها، مقوله2مفاهیم عبارتند از بنیادداده

                                                           
1. Maxqda 

2. Concept 

3. Category 
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شود و سپس برای پاسخ به این آیند که ابتدا سؤال پژوهش مطرح میترتیب به وجود میعناصر بدین

با  هایمصاحبهشده از های پیادهبرای شروع کار ابتدا فایلشود. آوری میهای الزم جمعسؤال، داده

 ،مبنایی ةمطابق فرایند نظرییعنی  .شد پرداخته آنهاو به تحلیل محتوای شدند  افزارنرم واردنخبگان 

  .شداقدام  آنهاو سپس به کشف روابط بین شدند ها مشخص ابتدا مفاهیم و مقوله

 

 
 1386 فرد و امامی،( به نقل از دانایی1394رحمدل )  -ارتباط مفهوم و نشانه  -1شکل 

 

 

  1386 فرد و امامی،ی( به نقل از دانای1394رحمدل ) - بنیادکدگذاری محوری در نظریه داده -2شکل 
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 1394رحمدل  -انواع کدگذاری -3شکل 
 

 نتایج
پژوهش در شش طبقه تعیین شد که هریک از این شش  یمدل نهای، یکدگذار هایهرویّبر اساس 

 عبارتنددیگر طبقات  .قرار گرفت هادانشگاهمحوری ورزش  ةدر طبق .یكدیگر دارندطبقه ارتباطی با 

  :از

گیرد؛ از چند عامل را در بر میکه  شودمیمحوری  ةپدید ةایجاد و توسع که موجب علّی ةطبق -

ورزش  هاییرساختز ،و اعتباریمنابع مالی  ،و تجهیزاتفضا  ،ریزیو برنامهمدیریت جمله: 

  همگانی و قهرمانی.

 ساختار منابع مالی، تجهیزات، وجود فضا، جذابیت ورزش،عواملی چون  ه کهبستر یا زمین ةطبق -

این  را در بر دارد. ییمقام معظم رهبری به ورزش دانشجو یدتأک قوانین و مقررات، التی،تشكی

 دهد.می قرار تأثیرتعامالت را تحت  و هاکنشطبقه 

 
 پژوهشمحوری  ةی تأثیرگذار بر پدیدشرایط علّ -4شکل 
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ورزش  حمایت مقام رهبری از :از عبارتند آن هایمقولهکه  ایزمینهشرایط بستر یا  ةطبق -

گستردگی مراکز  تجهیزات، وجود فضا و مستندات مكتوب، قدمت و جذابیت ورزش، ،یدانشجوی

ورزش در  ةبرای توسع عواملی هستند که بستر را . مجموعه این موارد،کثرت دانشجویان و

  .کندمیمهیا  ایحرفهودانشگاه فنی
 

 
 پژوهشمحوری  ةای تأثیرگذار بر پدیدیا زمینه شرایط بستر -5شکل

 

نبودن منابع عبارتند از تغییر سبک زندگی، مناسببرخی عوامل آن که گر مداخلهشرایط  ةطبق -

ای از متغیرهای میانجی ریزی، کمبود فضا و تجهیزات که مجموعهمالی، ضعف مدیریت و برنامه

 دهند. و واسطه را تشكیل می
 

 
 شپژوهمحوری  ةتأثیرگذار بر پدید گرمداخلهعوامل  -6شکل
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 ةکه در طبق است داریهدفتعامالت  و هافعالیت رفتارها، و تعامالت که بیانگر هاکنش ةطبق -

 ةدر مدل توسعاین طبقه  .گیرندمیقرار  بستر حاکمگر و شرایط مداخلهتأثیر محوری و تحت 

ت اعتبارا تخصیص :از عبارتند یابد کهتجلی می راهبردهابرخی در قالب  ،ورزش دانشگاه

توجه به مدیریت  ،ریزیبرنامه نظام مدیریت و استقرار ن،حساسیت در مسئوال یجادا مشخص،

 . اولویت بخشیدن به ورزش همگانی و مشارکتی
 

 
 پژوهشمحوری  ةراهبردهای تأثیرگذار بر پدید -7شکل 

 

 :از عبارتند های آنو زیرمجموعهکه در مدل قرار دارد ای است طبقه نآخریکه پیامدها  ةطبق -

 منابع مالی، افزایش مدیریت مشارکتی، ةتوسع ی و کیفی جمعیت تحت پوشش،کمّ یشافزا

 به وجوداتخاذ راهبردها  در اثر پیامدهااین . وریبهرهافزایش  و اجتماعی هایآسیبکاهش 

  .آیندمی
 

 
 پژوهشها و مفاهیم بخش پیامدها در مدل مقوله -8شکل 
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 ایوحرفهورزش در دانشگاه فنی ةنهایی توسع لگویا -9شکل 
 

م مرجع و اثربخش نظایک  ةسالمت کشور را نیازمند توسع ( در پژوهشی2014دری و همكاران )

مصدر آموزش و یادگیری، بستر پویایی برای نشر چنین  عنوانبهدانند که دانشگاه می بدنییتترب

  است. نظامی

کشور  هایی در سطح دانشگاهنظام و ساختارچنین  ةتوسع هایگودستیابی به اهداف و ال یقیناً

 :بلندمدتِ راهبردی است تا اهداف ذیل محقق شود هاینیازمند تدوین مدل مشخص و برنامه

 ی و کیفی دانشجویان تحت پوشش ورزش دانشجویی،افزایش کمّ اعتباری، افزایش منابع مالی و

 شرایط علّی

-دیریت و برنامهم •

 ریزی

 فضا و تجهیزات •

 منابع مالی و اعتباری •

مدیریت و برنامه  •

 ریزی

زیرساخت های  •

ورزش همگانی و 

 قهرمانی

     بستر و زمینه
توصیه های مقام معظم  -

رهبری به ورزش در کنار 
 تهذیب و تحصیل

برخورداری بودن از فضا  -
 و امكانات الزم

جذابیت ورزش در بین  -
 دانشجویان

ساختار، قوانین و  -
 مستندات 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

 کمبود فضا و تجهیزات •

کاهش انگیزه به ورزش  •

 در دانشجویان

 

    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

 

         پیامد ها

فزایش منابع  •
 مالی

کاهش آسیب  •
 های اجتماعی

افزایش کمی و  •
کیفی دانشجویان 
تحت پوشش 

 ورزش

اد بانک ایج •
 اطالعاتی الزم

تحقق توصیه  •
های مقام معظم 
رهبری در رابطه 
با ورزش 

 دانشجویان

 افزایش بهره وری •
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 این است که حداقل انتظار . در این زمینه،اجتماعی هایکاهش آسیب و مدیریت مشارکتی ةتوسع

 اجرا شود.  ایوحرفهورزش در دانشگاه فنی ةتوسع الگوی
 

 گیرینتیجهبحث و 

است. در این  شده ارائهای کشور وحرفهورزش در دانشگاه فنی ةمدلی برای توسع ،پژوهشدر این 

 تعیین شدند که عبارتند از: کشور یهادانشگاهورزش در  ةبر توسع یرگذارتأثو  مؤثرعوامل  ،مدل

با  پژوهشنتایج این  ةو مقایس که به تشریح ،، راهبردها و پیامدهاگرمداخله، ایینهزمعوامل علی، 

 . پردازیمیممشابه  هایپژوهشنتایج 

 ند؛یرگذارتأث پژوهشمحوری  ةکه بر پدید نداستخراج شد هامواردی از داده ،یلّدر بخش عوامل ع

ورزش  های، زیرساختیزیربرنامهمانند فضا و تجهیزات ورزشی، اعتبارات، نظام مدیریتی و  مواردی

مینگ کای و همكاران  .هادانشگاهورزش در  ةایجاد بستر مناسب برای توسع و نیز همگانی و قهرمانی

توسعه و  ةجامع در حوزمتكی به یک سیستم  هایاهداف و برنامه سازییادهپ( در پژوهشی 2011)

 ازکشور را منوط به برخورداری از شرایط و عوامل متعددی  هایدر سطح دانشگاه بدنییتترباعتالی 

آموزشی، دانش و توانمندی علمی  ةکیفیت و کمیت امكانات و تجهیزات ورزشی، فضای بهین جمله

ند کردزارش ، بودجه و دیگر عوامل اقتضایی گهای برنامهگی منطقی مابین پالنمسئوالن، هماهن

مشخص  کایآقای مینگ پژوهشبا  پژوهشنتایج این  ةبا مقایس (.2007)کمیته المپیک آمریكا، 

از  هآمددستبهاشتراکات زیادی در عوامل  ،بر ورزش دانشگاهی یرگذارعوامل تأث ةدر حوز شد که

ون نخبگان دانشگاهی داخل با محققان خارجی وجود دارد که مواردی چ هاینتایج مصاحبه

و منابع  بلندمدت هایبودن بستر، وجود امكانات و تجهیزات ورزشی، برخورداربودن از برنامهمناسب

 انجامی که خارج از کشور پژوهشنتایج با  پژوهش ایننتایج هستند. یعنی وجوه اشتراك این مالی از 

  همخوانی دارد. ،است شده

 پژوهش محوری پدیدة بر که شدند استخراج هاداده از مواردی ای،زمینه عوامل بخش در

 تجهیزات، و فضا از برخورداربودن دانشجویان، نزد ورزش جذابیت مانند مواردی تأثیرگذارند؛

. هستند جمله آن از حاکمان، و دولتمردان دغدغة نیز و دانشجویی جمعیت کثرت و گستردگی

 فیزو عمومی مجمع. اندشده تأیید مشابه هایپژوهش با مقایسه در ایزمینه عوامل این اهمیت

 جریان توانستمی سازمان اهداف آن، طریق از که کرد مطرح فیزو برای جدیدی مأموریت( 2003)

 هاروارد، دانشگاه در تفریحی هایورزش که بر اساس آن راهبردها، شد ارائه راهبردهایی و یابد

 حفظ دانشگاهی،درون و حیتفری هایورزش بر آنان تأکید دانسته شده است. اجرایی مدیران وظیفة

 باشد رقابتی و جذاب کافیاندازةبه ورزشكاران بالقوة هایپتانسیل توسعة برای است که ایبرنامه
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. کنند ترویج را سالم زندگی فراغت، اوقات در تفریحی هایفعالیت و تمرین طریق از کهتاجایی

 که کرد ارائه را دانشگاهیبین رزشو راهبردی برنامة کانادا دانشگاهیبین ورزش راهبردی شورای

  (.1390پور، یوسف) بود 2009 تا 2005 هایسال بین کانادا ورزش اندازچشم و مأموریت شامل

 ةپدید بر که ندشد استخراج هاداده از مواردی هادانشگاه ورزش در گرمداخله عوامل بخش در

 و مدیریت ضعف تجهیزات، و ضاف نبودنمناسب قبیل از مواردی تأثیرگذارند؛ پژوهش محوری

 جمله از اعتباری و مالی منابع نبودنکافی تحرکی،بی سمت به زندگی سبک تغییر ریزی،برنامه

 بر این کامالً ( 2011) کای مینگ پژوهش در. ندهست تأثیرگذار محوری ةپدید بر که هستند عواملی

در این  ورزشی خبرگان نظر با پژوهش آن نتایج بین مشترکی نقاط و شده است تأکید موضوع

 و اهداف سازیپیاده خود، پژوهش در همكاران و کای مینگ رابطه این در. دارد وجود پژوهش

 هایدانشگاه سطح در بدنیتربیت اعتالی و توسعه ةحوز در جامع سیستم یک به متكی هایبرنامه

 و امكانات کمیت و کیفیت جمله از متعددی عوامل و شرایط از برخورداری به منوط را کشور

 مابین منطقی هماهنگی مسئوالن، علمی توانمندی و دانش آموزشی، ةبهین فضای ورزشی، تجهیزات

 مشكالت اساس لیوینگتون ،همچنین. دندکر گزارش اقتضایی عوامل دیگر و بودجه برنامه، هایپالن

داند. وی می بدنیتیتربنبود گرایش مثبت به  و عالقگیبی انگیزگی،بی را آموزشی هایسیستم

این د که شماربرمیضعف سیستم آموزشی کارآمد و اثربخش را مانع دستیابی به اجماع ورزشی 

  همخوانی دارد. گرمداخلهبخش عوامل  در حاضر پژوهش هایبا یافتهدیدگاه 

 یجاداز اعبارت بودند  یاحرفهوورزش در دانشگاه فنی ةبرای توسع آمدهدستبهراهبردهای 

تجهیزات، استقرار  کیفی فضا و کمی و ةن، توسعنزد مسئوال یسیت در اهمیت ورزش دانشجویحسا

و ورزش همگانی  یسو به یرویكرد ورزش دانشجوی نظام مدیریت کنترل کیفیت، تغییر

مدیریت مشارکتی  ةورزشی و توسع های، تخصیص ردیف اعتباری مشخص برای فعالیتمحورسالمت

 عنوان با تحقیقی در( 1387حمیدی و همكاران ) رزش دانشجویان.و هایاز انجمن تیو حما

 ورزش راهبردهای «کشور دانشجویی ورزش راهبردهای و هاسیاست کالن، اهداف تدوین»

 ها،دانشگاه به اجرایی اختیارات واگذاری شامل که دادند نشان را سراسری هایدانشگاه دانشجویی

 داوطلبی نهضت به توجه و ورزشی هایانجمن تشكیلدانشجویان،  ورزش ملی فدراسیون تقویت

 که بودند هاییراهبرد از بدنیتربیت دانشجویان تكیه بر با کارآفرینی نظام تقویت دانشجویی، ورزش

 شعبانی و پناهیسیف. (1387)حمیدی و همكاران،  داشتند همخوانی پژوهش این هایراهبرد با

 به «کردستان استان قهرمانی ورزش توسعة راهبرد دوینت و طراحی» عنوان با تحقیقی در( 1388)

 افزایش قهرمانی، ورزش توسعة بلندمدتِ و مدتکوتاه ریزیبرنامه تدوین و طراحی مثل راهبردهایی

 نتایج مقایسة. کردند اشاره... و ورزش و بدنیتربیت هایفعالیت کردنعلمی و داوران و مربیان تعداد
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 اشتراکاتی که دهدمی نشان است، آورده دست به پژوهش این که دهاییراهبر با مذکور هایپژوهش

 بعد در پژوهش دو هر در مشارکتی مدیریت تقویت ریزی،برنامه و مدیریت به توجه موضوع در

فرد و )دانایی دارد همخوانی حاضر پژوهش هاییافته با نظر این از و است مشهود کامالً  هاراهبرد

 (.1391همكاران، 

 اعتباری، و مالی منابع افزایش از عبارتند شودمی احصا موردنظر مدل اجرای از که هاییپیامد

 کاهش و مشارکتی مدیریت ةتوسع دانشجویی، ورزش پوشش تحت دانشجویان کیفی و یکمّ افزایش

 و دری. است آمده دست به نیز مشابه هایپژوهش نتایج در موارد این که ،اجتماعی هایآسیب

 اثربخش و مرجع منظا یک ةتوسع نیازمند را کشور سالمت پژوهشی در( 2014) همكاران

 چنین نشر برای پویایی بستر یادگیری، و آموزش مصدر عنوانبه دانشگاه که دانندمی بدنیتربیت

 سطح در مینظا چنین ةتوسع هایالگو و اهداف به دستیابی یقیناً . است ینظام و ساختار

)هونگ و  است راهبردی بلندمدتِ  هایبرنامه و مشخص مدل تدوین نیازمند ،کشور هایدانشگاه

  .(2005همكاران، 

 هایپژوهش با پژوهش این نتایج از یبسیار .است دانش تولید و اکتشاف کیفی هایپژوهش ویژگی

 نتایج ،نمونه برای .آمد دست به پژوهش این در یتوجهقابل اکتشافی نكات اما ؛بود مشابه قبلی

 در همگانی ورزش ةتوسع عوامل از را اعتبارات و تجهیزات فضا، انسانی، نیروی قبلی هایپژوهش

 الگوی تغییر ریزی،برنامه و مدیریت نقش شد مشخص پژوهش این در اما ؛دانستندمی هادانشگاه

 یا داشتنگرایش در ارذتأثیرگ عوامل از هم اینترنتی و مجازی فضای هایجذابیت ةتوسع زندگی،

 ابعاد به پژوهش این در نخبگان و هستند همگانی ورزش هایفعالیت به دانشجویان داشتننگرایش

  .انددهکر اشاره دانشجویی ورزش مختلف

 نظر به ،ورزش ةحوز در آنان انتظارات و دانشجویی ةجامع هاینیاز روزافزون تغییرات به توجه با

 دانشگاه در ورزش ةتوسع و درش ةزمین است قادر پژوهش این در شدهارائه مدل رسدمی

 این از الگوگرفتن با تا سازدمی قادر را دانشگاه این ورزشی مدیران و دآور فراهم را ایوحرفهفنی

 .کنند ارزیابی ورزش ةتوسع فرایند در را خود موقعیت و استخراج را کیفی اقدامات و هاطرح ،مدل

 توصیه داشته باشد، هاییها و کاستیشكالاممكن است  اینظریو پژوهش  دیدگاه هردر  ازآنجاکه

 ارزیابی یکمّ و کیفی هایرویكرد اساس بر را مدل این مختلف هایجنبه بعدی محققان شودمی

  .ندآن بپرداز پاالیش و نقدبه  مختلف زوایای از را آن و کنند
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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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