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 چکیده
 هاو ورزش هابازيغیرمستقیم  و مستقیم آموزش ازطريق و است نهفته هابازي و هاورزش تربیتی در اهداف از بسیاري

سعة در تو ؛ بنابراين،يافت دست اخالقی و عاطفی عقالنی، اجتماعی، جسمانی، بعد در تربیتی اساسی اهداف توان بهمی

ها ه شناخت مؤلفهب، براي توسعة آن حالکند؛ باايننقشی مهم و ضروري ايفا می توجه به ورزش آموزشیاجتماعی جوامع، 

عوامل  استخراج و تربیتی-هدف اين پژوهش واکاوي مبانی نظري ورزش آموزشی اساس،؛ برايننیاز استو عملکردهاي آن 

هاي عمیق و ها از مصاحبهآوري دادهبراي جمعحاضر کیفی بود.  روش پژوهش. بود آنو متأثر از  آن مؤثر بر

ها استفاده شوندههمصاحببرفی در انتخاب نظري و به شکل گلولهگیري از نمونه . همچنین،يافته استفاده شدساختارنیمه

ساختاري، اي، رويهگذاري، مشیريزي و خطکه مشکالت سیاسی، مديريتی، برنامه داد. نتايج نشان نفر( 12) شد

بدنی ، بر ورزش آموزشی و آموزش تربیتسوءتفاهمات ادراکیهمراه مشکالت موجود در آموزش عالی بهافزاري و سخت

تواند منجر به توسعة ورزش، توسعة سالمت می تربیتی -ورزش آموزشی وسعةت براين،هستند. افزونتأثیرگذار  در مدارس

قش آموزشی اهمیت نبا توجه به  شود کهبنابراين، پیشنهاد می جامعه، افزايش سرماية اجتماعی و توسعة اقتصادي شود؛

ورزش  رح جامع توسعةطدر جامعه،  تربیتی -ورزش آموزشی وسیع توسعةبدنی در مدارس و اثرهاي و تربیتی تربیت

سطح هاي اجرايی، در باالترين ههمراه تنظیم برنامبا درنظرگرفتن عوامل و متغیرهاي تأثیرگذار بر آن به تربیتی -آموزشی

 .مديريت کشور تهیه و اجرا شود

 

 تربیتی -ورزش آموزشیمحور، زمینهنظرية اي، مبانی نظري، عوامل زمینه :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 اهمیت بخش ایندلیل بدین است. آن وپرورشآموزش بخش کشور، یک توسعة اساسی ارکان از یکی

 .شودمی محسوب عهتوس اهداف از یکی هم و است توسعه برای یمهم ابزار هم که ای داردالعادهفوق

 شده لتبدی مستند و عادی جریان یک به آموزشی هاینظام فعالیت و استقرار مختلف، کشورهای در

 این رد شخصی هایهزینه و دولتی هایبودجه درقالب عادی منابع از عظیمی بخش ساله هر و است

 توسعة بودبه در راهبردی یعامل عنوانبه وپرورشآموزش افزایشبهرو پذیرش با .شودمی صرف راه

 ستبرخوردار ا بسیاری اهمیت از کشور وپرورشآموزش هایسیاست تحلیل و بررسی موضوع ملی،

 (. 1391جهانیان، )

 ؛هستندهای تکامل زندگی اجتماعی ترین مؤلفهساختارهای اجتماعی ورزش از مهم ،براینافزون

ی مادی هادستیابی به اهداف زیستی و جنبه ا هدفوانین و مبانی نظری ورزش بها، قسیستم بنابراین،

اهمیت  ،امروزه(. 2014، 1)مارکو و بوهاس هستندکنندگان در ورزش مشارکتو احساسی فعاالن و 

فعالیت  که دندهه شده است. شواهد بسیاری نشان میخوبی شناختهفعالیت بدنی در سالمتی افراد ب

، دو عروقی، دیابت نوع -قلبی یهاهای مزمنی چون بیماریبدنی در کاهش خطر ابتال به بیماری

ت عضالنی و سالم -موجب افزایش سالمت اسکلتی ،وزن مؤثر است و همچنیناضافهسرطان، چاقی و 

 بدنی وتربیت (.2009، 3، استیونز و ماسکارناززمتر ؛2007و همکاران،  2)هاسکل شودروان افراد می

ذهن و بدن، شناخت  ةیکپارچ ةزایش توجه و احترام به بدن، توسعاف فوایدی چون 4ورزش مدارس

ن را برای کودکا نفسنفس و عزتهای هوازی و غیرهوازی در سالمتی، افزایش اعتمادبهنقش فعالیت

ورزش مدارس  عالوه،هب. شوندجتماعی و شناختی در افراد میا ةموجب توسع ،د و همچنیننداردر بر

های اجتماعی متفاوت کند که موجب پذیرش نقشبرای ارتباط با دیگران ایجاد میرا  هاییفرصت

های اجتماعی خاص مانند بردباری و احترام به دیگران و در یادگیری مهارتورزش مدارس  شود.می

 ،کند و همچنینون همکاری و همبستگی را تقویت میسازگاری با تیم مؤثر است و اهداف جمعی چ

، و همکاران 5)بیلی آوردامکان آن نیست، فراهم می ةکه در زندگی روزان ای رات تجارب حرکتیفرص

2009.)  

                                                           
1. Marcu & Buhaş  

2. Haskell  

3. Mathers, Stevens & Mascarenhas 

4. Physical Education and School Sport )PESS( 

5. Bailey 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814018114
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و ترویج فعالیت بدنی و متعاقب آن سالمت جامعه ایفا نقش مهمی که مدارس در تأمین  ،امروزه

آموزش ». گزارش اخیر (2006، 1، دیویس و رابینسوناست )پیتخوبی شناخته شده د، بهنکنمی

 شده کهتوصیهفعالیت بدنی از درصد  50نشان داد که نهایتاً  «بدنی در مدارسفعالیت بدنی و تربیت

، 2نظام پزشکیسازمان شود )فراهم میدر مدارس ، تبا شدت متوسط اسروزانه فعالیت بدنی  هدقیق 60

2013 . ) 

های الزم و ایجاد محیط و نمودن زمینهورزش آموزشی )تعلیم و تربیتی( درپی آن است که با فراهم

گویی به سالم قرار دهد و با پاسخهای آموزشی جویان را در موقعیتآموزش همةهای مناسب، فرصت

برای تقویت جسم همگام با اصول و مراحل رشد و هماهنگ با پرورش را هایی نیازهای آنان، برنامه

 فعالیت و تحرك چگونه که آموزدمی آموزاندانش به بدنیتربیت درس ،واقعدر روح تأمین کند.

 ایگونهبه و کنند پیروی سالمی و فعال زندگی شیوة از و درآمیزند خود روزانة فعالیت با را جسمانی

 اهداف به دستیابی. باشند داشته مناسب برخورد اجتماعی هایبا چالش بتوانند که یابند پرورش

 ارزیابی، آموزش، ،3درسی برنامة همچون مواردی به متوسطه مدارس در بدنیتربیت درس

 یادگیری تجهیزات و محیطوسایل، امکانات،  آموزان،مختلف دانش نیازهای و عالیق درنظرگرفتن

 داده آموزش باید کهرا  آنچه محتوای که است از موضوعاتی ایمجموعه درسی دارد. برنامة بستگی

، 4مانسنکند )می تعیینموقع(،  چه و )چگونه کار گرفته شودهب باید که هاییشیوه و چیز( )چه شود

به هابرنامه ما کشور در. گیردمی نشأت مدارس در آناهداف  از بدنیتربیت درسی (. برنامة2003

 انتظارات با اجرا این اما د؛هستن هاآن اجرای به ملزم مدارس وشوند می متمرکز تدوین صورت

 .است داشته فاصله هابرنامه اصلی نفعانصاحب

ر اجرای دمدیریتی دگاه متغیرهای وضعیت نیروی انسانی، دی (1388) پورسلطانیو  ، معین فردمظفری

 سیسات و بودجه،أنی، آموزش و محتوای درس، اماکن تبدبدنی، اهداف درس تربیتدرس تربیت

در اجرای  های نوین تدریسدر رابطه با استفاده از روشرا ن و مدیران ایابی درس و دیدگاه معلمارزش

بازدارنده از موفقیت عوامل که نتایج نشان داد . عه کردندبدنی در سه پایة اول ابتدایی مطالتربیت

وجه تکمترین  ،بینند و دراینبدنی در مدارس سیطره داراجرای برنامة درسی هنوز در اجرای تربیت

نشان داد که معلمان از  ، این پژوهشعالوههب. شودآموز میمت جسمی و روانی دانشرشد و سال به

 ندارند.بدنی آگاهی و اطالع کامل چینی درست اهداف تربیتهدف

                                                           
1. Pate, Davis & Robinson 

2. Institute of Medicine (IOM) 

3. Curriculum 

4. Mohnsen 
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بدنی ی درس تربیتبخشبا تحلیل عوامل اثرگذار بر کیفیت( 1390)سجادی و  ، شعبانی بهاررضوی

 ؛ابیارزشی -1 ترتیب اولویتبدنی را بهبخشی درس تربیتفیتعامل اثرگذار بر کی 10، مدارس راهنمایی

 -7 ؛آموزشیمحتوای  -6 ؛امکانات -5 ؛آموزشی برنامة -4 ؛تخصص معلمان -3 ؛تدریس شیوة-2

اصغری و  ن، گلچیمعماری معرفی کردند. اهداف آموزشی -10جه؛بود -9 ؛معلمان تجربة -8 ؛نگرش

بدنی بیتارزیابی درس تردر پژوهشی با هدف شناسایی ابعاد و تحلیل مدل نیز ( 1393) جعفرآبادی

ابعاد ارزیابی درس عنوان رقابت، به و تدریس روش بازی، درقالبرا  درس در مدارس ابتدایی، ارائة

  .بدنی معرفی کردندتربیت

مطرح شد که یک برنامة درسی « بدنیهای آموزشی تربیتابزار تحلیل برنامه»در پژوهشی با عنوان 

آموزان قادر به استانداردهای ملی طوری طراحی شود که دانشاساس بدنی باید برباکیفیت در تربیت

 برنامة -1: دنیاببخش جریان  عملکردهای مناسبی در چهارآن باشند و درك مفاهیم مرتبط با 

سالمت و انجمن ) آموزیابی از دانشارزش -4ساختار؛  -3؛ ها و محیط آموزشیسیاست -2؛ آموزشی

 . (2012، 1انسانیخدمات 

ابتدایی  مدرسة 30مشتمل بر  تصادفی یدر گروهرا  3بدنیتربیت آموزشی یک برنامة( 2013) 2انیز

مدرسه در گروه  15آموز از دانش 12000. نتایج کارآزمایی بالینی در بیش از کرددر یک شهر آزمایش 

طور معناداری هآموزان بروه کنترل بودند، نشان داد که همة دانشمدرسه که در گ 15آزمایشی و 

آموزان در دانش ها نشان داد کهاند. دادهدانش خود را درخصوص آمادگی جسمانی افزایش داده

خصوص عناصر آمادگی اشتند و توانستند دانش خود را درای با شدت متوسط مشارکت دبرنامه

بدنی، مفاهیم و موارد یتترب یک برنامة آموزشی ساختاریافتة جسمانی افزایش دهند و با مشارکت در

 .طور عملی استفاده کنندهشده را بدادهآموزش

 سوازیک اجتماعی جوامع در توسعة بدنی در مدارسورزش آموزشی و تربیت اهمیتبا توجه به  ،بنابراین

ت بر آن، تأثیرگذاری مثب برای ،بدنی در مدارستربیت و تربیتی اهمیت نقش آموزشی دیگر،و ازسوی

و عملکردهای  هامؤلفه عمیق به شناخت ،های مؤثر و کارآمدکردن سیاستاجرای مناسب آن و پیاده

 تربیتی -آموزشیورزش  بسیاری درزمینة هایبا اینکه پژوهش .نیاز است تربیتی -آموزشیورزش 

را  تربیتی -آموزشیهای ورزش فهو یکی از مؤل نگر هستندها جزئیاند، غالبًا این پژوهشانجام شده

 گذار و متأثر ازگویی که عوامل و فرایندهای تأثیرجای ال رسدنظر میبه، اند؛ بنابراینکرده همطالع

رو، پژوهش است؛ ازاینرا نشان دهد، در ادبیات موجود در این حوزه خالی  تربیتی -آموزشیورزش 

های بال شناخت عمیق از عناصر و مؤلفهدنه، بتربیتی -آموزشیبا واکاوی مبانی نظری ورزش  حاضر

                                                           
1. Department of Health & Human Services 

2. Ennis 

3. Sport and Physical Eeducation Model (SPEM) 
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را در روند  جدیدی افکار تواندنظری می انیمب شناخت براین،افزونمؤثر بر آن و متأثر از آن است. 

ها و اهداف، برانگیزاند و با ارائة الگوها و بیان شفاف واژه تربیتی -آموزشیورزش  درل نظری ئحل مسا

ها و برنامه پردازی و ارائةنظریه برایی مناسب نةزمیهمچنین، و ی از مسائل را ارائه کند جامع توصیف

 باشد. هاگذاریسیاست
 

 پژوهش شناسیروش
 دلیل اثرهایهآن ب شناسایی و لزوم تربیتی -آموزشیعوامل مؤثر بر ورزش  پیچیدة ماهیت به توجه با

 اجرای ازنظر روش است و کیفی پژوهش راهبرد، نوع ازنظر پژوهش این ،عمیقی که بر جامعه دارد

شناسی استقرایی کشف یک شیوهمحور . نظریة زمینهشده استمحور استفاده نظریة زمینه از ،پژوهش

های عمومی آورد تا گزارشی نظری از ویژگیپژوهشگر فراهم می یاکه این امکان را بر استنظریه 

ها محکم ادهاین گزارش را در مشاهدات تجربی د زمان پایةطور همکه به؛ درحالیپرورش دهد موضوع

پژوهش تعددی است که در این های مشامل سبک محورزمینه نظریة(. 1986، 1مارتین و ترنر) کندمی

یافت هدف این رهبهره گرفته شد.  (1992) 3اثر گلیزر 2شوندهیافت ظاهراز رهها در تحلیل داده

( تا از طریق مقایسة مستمر 1992)گلیزر،  های مفهومی استها براساس ایدهدادن به فرضیهشکل

 شد آغاز هدفمند گیرینمونه با مطالعه اینسازی شود. دادن است، مفهومها و آنچه درحال رویداده

انجام  با آوری اطالعاتجمعکه ترتیببدین یافت؛ ادامه هاداده اشباع تا نظری گیرینمونه اساسو بر

 تکمیل سایر برای ،سپس و آغاز شد تربیتی -آموزشیورزش  نظرانصاحب چند تن از با مصاحبه

هر  یعنی ؛شد استفاده برفیگلوله گیرینمونه از نظری، اشباع به رسیدن جهت موردنظر افراد

ادامه زمانی این مرحله تامعرفی کرد. ، که مرتبط با موضوع بودندرا  نفر دیگرشونده دو تا سه مصاحبه

 مقولة هیچ تدوین یاظاهر نشود  مرتبطی و جدید دادة هیچ العهموردمط موضوع با رابطه درکه  یافت

 هامقوله بین رابطة که کند جلوه چنینو  نرسد نظربه ضروری نظرمورد پدیدة برای توضیح دیگری

 به این پژوهش نمونة تعداد نهایتاًافراد انتخاب شدند تا طریق دیگر بدین .است تثبیت شده خوبیهب

 براساسها را پژوهشگر آن که اول چند نفر جزبه شوندگانمصاحبه انتخاب در ،بنابراین ؛رسیدنفر  12

مصاحبه خبرگی توسط معیارهای برعالوه نظرانصاحب سایر ،کرد موردنظر انتخاب معیارهای

 کیدأت قبلی، وقت با تعیین و ساختاریافتهنیمه مصاحبة ازطریق هاداده. شدند انتخاب نیز شوندگان

حضوری با استفاده از دستگاه ضبط صدای  مصاحبة 12صورت به و فردی اطالعات بودنمحرمانه بر

                                                           
1. Martine & Turner 

2. Emergent 

3. Glaser 
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با مقایسة . هاشود تا واژهمفاهیم توجه بر یافت توصیه بر آن است که در این ره .ندشد آوریجمع سونی

گذاری وباره نامیم جدید ادغام و دهتدریج در مفابهاین مفاهیم هم،  شده بامداوم مفاهیم استخراج

آوری معفرایند جانجام شد.  زمانهم صورتبه هاداده تحلیل و آوریجمعدر این پژوهش، . شوندمی

منظور که دو مصاحبه پس از پایان تحلیل بهطوری؛ بهادامه داشت تا آخرین مراحل تحلیل هاداده

 مقایسة براساس جدید کنندگانشرکت و هالو سؤا ندانجام شد غنابخشیدن به مقوالت پدیدآمده

مستمر مفاهیم با  مقایسة ازطریق و ندتدریج شکل گرفتمفاهیم اولیه به .شدند انتخاب هاداده مستمر

 مقایسة فرایند ها )درقالباشباع مقوله مرحلة تا و شدند استخراج فرعی اصلی و هایمقوله ،یکدیگر

 ادامه یافت. فرایند این ها(آن افتراق و تشابه وجوه برای شناسایی مداوم
 

 نتایج
همه چیز کدگذاری  تداابازی در اولین سطح انتزاع است. سکدگذاری باز، مفهومیعنی  اولین مرحله؛

ند؛ نه واحد تحلیل، مفاهیم بود ،واقعدر. ندها استخراج شدهیم مندرج در واژهاساس مفاشد. کدها بر

و مفاهیم  ندهم ادغام شدهای بیشتر، ازطریق مقایسة مداوم درها. این مفاهیم با گردآمدن دادهواژه

مبانی نظری مرتبط با که را شده استخراجمفاهیم برخی از شمارة یک  جدول .ندجدید شکل گرفت

 . دهد، نشان میاست تربیتی -آموزشیورزش 
 

 تربیتی -آموزشیمفاهیم مرتبط با مبانی نظري ورزش  -1 جدول
 بندیمقوله بدنی در مدارسو تربیت تربیتی -آموزشیمفاهیم مرتبط با مبانی نظری ورزش 

 های حرکتی ساده تا پیشرفتهآموزش مهارت

ی 
مات

قد
ف م

دا
اه

ش 
وز

آم
ت

ربی
ت

ی
دن

ب
 

 آموزانوزش الگوهای حرکتی مناسب به دانشآم
 های زندگی و آموزش سبک زندگی اجتماعیآموزش مهارت

 های جمعیو فعالیت های گروهیهای رفتاری ازطریق بازیآموزش اخالق و مهارت
 آموزش تالش و تحمل خستگی و فشار برای موفقیت در کارها

 آموزآموزش مدیریت اشتباهات به دانش
 بدنی شوندمند به تربیتکه عالقهطوریآموزان بهگرش مثبت به فعالیت بدنی در دانشایجاد ن

 آموز توسعة دانش عمومی دانش
 این کالس وسیلةههای دیگر بکسالت حاصل از کالس کردنبرطرف
 ابعاد مختلفای برای تعالی انسان در بدنی وسیلهتربیت

ی
غای

ف 
دا

اه
 

ش
وز

آم
 

ت
ربی

ت
ی

دن
ب

 

 داشتن تعامالت و رفتارهای اجتماعی سالم در زندگی حال و آینده

 طول عمرزندگی و داشتن یک زندگی فعال در کردن الگوهای حرکتی مناسب درپیاده
 سواد جسمانی در جامعه توسعة
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 تربیتی -ورزش آموزشیتبط با مبانی نظري مفاهیم مر -1جدول ادامة 

 بنديمقوله بدنی در مدارسربیتی و تربیتت -مفاهیم مرتبط با مبانی نظري ورزش آموزشی
کارکرد سالمتی )سالمتی و رشد جسمانی هدف نیست؛ بلکه نتیجة قهری فعالیت بدنی و از کارکردهای آن 

 است(

ش 
وز

 آم
ی

ها
د 

کر
کار

ت
ربی

ت
ی

دن
ب

 

 پذیری، احترام به حقوق دیگران، همکاری و کار تیمی()قانونکارکردهای اجتماعی 
کارکردهای اخالقی )آشنایی با روحیة جوانمردی و پهلوانی، آموزش فداکاری و ازخودگذشتگی، تالش برای 

 موفقیت، نظم و انضباط، توجه به منبع هستی(
 درمان(های وری نیروی کار و کاهش هزینهکارکرد اقتصادی )افزایش بهره

 بندیمقوله بدنی در مدارستربیتی و تربیت -مفاهیم مرتبط با مبانی نظری ورزش آموزشی
 ای(تربیتی، توسعة ورزش همگانی، توسعة ورزش قهرمانی و حرفه -توسعة ورزش )توسعة ورزش آموزشی

ها
د 

کر
کار

 ی
ش 

وز
آم یترب

ت
دن

ب
 آموز در دروس دیگرافزایش موفقیت دانش ی

 ای باشد که همگی احساس موفقیت کنندگونهدر دورة ابتدایی و دورة اول متوسطه بهارزشیابی 

از 
ی 

یاب
زش

ار
ش

دان
وز

آم
 

 آموزان )ارزشیابی هنجاری(های دانشها و تواناییارزشیابی متناسب با ویژگی
 بدنی باشدشده است و برمبنای برنامة درسی تربیتداده ارزشیابی از آنچه آموزش

آموز بردن از این درس و همچنین، احساس موفقیت دانشارزشیابی نباید به احساس مثبت و لذتشیوة 
 لطمه بزند

 بدنیآموزان به استانداردهای آموزشی و دستیابی به اهداف تربیتارزشیابی از معلمان برمبنای دستیابی دانش

از 
ی 

یاب
زش

ار
لم

مع
 

 های آموزشیمعلم و نظم معلم و پیگیری در فعالیتارزشیابی از معلمان برمبنای نقش الگوبودن 
 ارزشیابی از معلم برمبنای پیگیری و اجرای برنامة درسی

  بدنیآموزان به تربیتمندکردن دانشارزشیابی از معلمان برمبنای عالقه
 استخدام درکنار معلمان باتجربهلزوم کارآموزی برای معلمان تازه

ا و
ره

کا
راه

 
ت

اس
سی

ی 
ها

ی
رای

اج
 

 تدوین، تبیین و آموزش استانداردهای آموزشی برای هر پایه
 بدنی در مدارسافزاری برای اجرای درس تربیتهای سختتوجه به توسعة زیرساخت

 های اجرایی برای معلمان و کنترل ازطریق دستیابی به استانداردهای آموزشیوجود دستورالعمل
 روزدرمیان در برنامة درسی مدارسصورت بدنی بهگنجاندن درس تربیت

 بدنی در مدارس و افزایش هماهنگیآور برای توسعة تربیتمدت و الزامهای طوالنیها و برنامهمشیوجود خط
که لزوم هماهنگی بین واحدهای مختلف را نحویوپرورش بهانجام تغییرات ساختاری در ساختار آموزش

 ایجاب کند
 های مصوبها و برنامهها، سیاستمشیشدن خطاجرایی دقیق برای اجراییهای تدوین برنامه

 یافتة متنوع و مفرحهای سازماناستفاده از بازی

ت
ربی

س ت
در

ی 
جرا

ا
در 

ی 
دن

ب
س

دار
م

 

 برنامهو توجه به ورزش فقط درقالب فوق بدنی در مدارسبرنامة تربیتتوسعة فوق
 بدنیبدنی با توجه به لزوم شادی و ایجاد نگرش مثبت به درس تربیتتربیتهای آموزش بازنگری در شیوه

 بدنیپرهیز از اجبار و تنبیه در اجرای درس تربیت
 ایجاد توجهات حرکتی ازطریق ارائة الگوها و رفتارهای حرکتی مناسب

 بدنی و ورزششدن در تربیتبردن وسواس به برندهازبین

 مربی ورزشنقش بدنی و نه ایفای نقش آموزشی توسط معلم تربیت
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. ندشدمفاهیم با یکدیگر، مقوالت استخراج  این مستمر و مقایسةآمده دستهبکدها و مفاهیم  با مطالعة

سه رفتن تا و جلو  وبرگشتی اصالح شدند. فرایند عقبن مقوالت در یک فرایند تحلیل رفتای ،سپس

به  آنگاه،(. ند )جدول شمارة دومقوله )مقوالت فرعی( حاصل شد 49 یافت و درنهایت،مرتبه ادامه 

م دارد، روابط بین کدهای باز را ها اهتمام شد. این فرایند که کدگذاری نظری نایافتن روابط بین آن

 م شدجاعطف و کاماًل انتزاعی انکند. این مرحله به شکل منسازی میهایی مفهومازطریق تولید فرضیه

 .(شمارة دو )جدولند مقوالت اصلی شکل گرفت ،فرعیبط بین مقوالت روااز و 
 

 با يکديگر و مقوالت مداوم مفاهیم ها ازطريق مقايسةدهداو نظري کدگذاري باز  مرحلة -2 جدول

 مقوالت اصلی مقوالت فرعی

 امنیت  اهمیت مسئلة
 مشکالت سیاسی

 رتبهلیدیدگاه سیاستمداران عا

  بودن عمر مدیریت در کشورکوتاه
 ساالری اندك در انتخاب مدیرانشایسته

 جای توسعة فرایندها(جای فرایندمحوری )کسب مدال بهمحوری بهتفکر نتیجه مشکالت مدیریتی

 وپرورشگیرنده در آموزشریز و تصمیمروزنبودن بدنة برنامهبه

 نبود توجه کافی به امر آموزش در کشور

و  ریزیبرنامهمشکالت 

 گذاریمشیخط

 بودن جثة دولت و درگیربودن دولت در بخش اجرا بزرگ

 مدت و همگرا در کشورهای کالن، طوالنینبود برنامه

 های جامعآور درکنار برنامههای اجرایی الزامنبود برنامه

 هاوپرورش برای اجرای برنامهوجود تنگناهای مالی در آموزش

 وپرورشآموزش در معلم نیروی جذب فرایند
ای در بدنة مشکالت رویه

 پرورشوآموزش
 معلمان از های ارزشیابیروش

 وپرورشانسانی در آموزش نیروی توسعه و بهبود

 نداشتن برخی ساختارها با اهدافهماهنگی

مشکالت ساختاری در بدنة 

 پرورشوآموزش

 وجود ساختارهای زاید

 وپرورشموازی در آموزشوجود ساختارهای 

 ضعف نظارتی ناشی از ساختار

 کمبود اماکن ورزشی استاندارد 

 کمبود تجهیزات ورزشی افزاریمشکالت سخت

 آموزشیکمبود وسایل و تجهیزات کمک

 های حرکتی برای کودکان و نوجوانانکاهش فرصت

مشکالت مرتبط با ضعف حرکتی در 

 جامعه

 تغییر سبک زندگی

 عنوان رقیبپدیدآمدن تفریحات غیرفعال به

 های مرتبط با سبک زندگیرشد انواع بیمارینرخ روبه
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 ها ازطريق مقايسة مداوم مفاهیم و مقوالت با يکديگرري باز و نظري دادهمرحلة کدگذا -2جدول ادامة 

 مقوالت اصلی مقوالت فرعی
 اولویت در توسعة کشورترین عنوان مهمتوجه ناکافی به آموزش به

 تفاهمات ادراکیسوء
 بدنی در مدارسشناخت ناکافی و اندك از اهداف و کارکردهای تربیت

 هافهم نادرست واژه
 فهم نادرست اهداف

 سوءتفاهمات مرتبط با نقش
 یمقوالت اصل مقوالت فرعی

 نبودن دروس دانشگاهیکاربردی
مشکالت موجود در بدنة آموزش 

 عالی
 های دانشگاهینبودن پژوهشکاربردی

 نبود هماهنگی بین دروس آموزشی و نیازهای بازار 
 بدنی در مدارسکیفیت آموزش تربیت

 توسعة ورزش آموزشی و تربیتی
 بدنی در مدارسدستیابی به اهداف تربیت

 توسعة سواد جسمانی 
 آموزانهای اسکلتی و قامتی در دانشکاهش ناهنجاری

 ایجاد توجهات ورزشی

 توسعة ورزش
 فراغتیعنوان یک فعالیت اوقاتتوجه به ورزش به

 توسعة استعدادیابی در ورزش
 ایجاد نگرش مثبت به ورزش در جامعه

 های غیرواگیردار در کشورکاهش نرخ بیماری
 توسعة سالمت جامعه 

 نظارت بر سالمت جامعه
 توسعة نیروی انسانی در کشور

 آموزش مسائل اخالقی توأم با نشاط افزایش سرمایة اجتماعی  
 آموزانتوسعة اجتماعی دانش

 افزایش بازده نیروی کار در جامعه
 های درمانکاهش هزینه توسعة اقتصادی

 های بدنیتوسعة اشتغال مرتبط با ورزش و فعالیت
 

یکپارچه ازطریق شدهانجام نظریو  باز هایکدگذاری انتخابی، کدگذاری از استفاده با ،بعد در مرحلة
« توسعة ورزش آموزشی و تربیتی» و ندشد تکمیل نظری ارچوبیهچ در هاپاالیش مقوله و سازی

 طرح بازبینی با ،سپس .ندو سایر مقوالت به آن پیوند داده شد انتخاب شد محوری ولةعنوان مقبه

مقوله کردنهرس و های ناپروردهمقوله پرکردن ،آن منطق در خلل نداشتن و انسجام درونی ازلحاظ
 درونی نظریه اعتبار سنجش برای .ه شدپرداخت نظریه پاالیش به ،نظریه اعتبار سنجش و دزائ های

های داده با را خود نظریة و برویم عقب به که است ها آنروش این جملة از .دارد وجود روش چندین
. انجام گرفت هاو اصالحاتی در مقوالت و روابط آن پژوهشگر این کار را انجام دادکه  کنیم مقایسه خام

 اکثر موردهای بتواند باید طرح. این تصویر بصری ارتباط بین مفاهیم و مقوالت ترسیم شد ،در پایان

 (.)شکل شمارة یک دهد توضیح را هاداده در موجود
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 چهارچوب نظري روابط مؤثر بر و متأثر از فرايند ورزش آموزشی -1 شکل

 وجود مشکالت سیاسی واهمیت مسئلة امنیت در کشور

توسعة سواد جسمانی در کشور 
بدنی در مدارساهداف تربیتنیافتن تحقق 
بدنی و ورزشکمبود دانش عمومی جامعه در خصوص تربیت 
وجود مشکالت در توسعة ورزش و استعدادیابی در کشور 
قامتی، جسمانی و ضعف حرکتی مشکالت عدیدة ساختار 
های غیرواگیردار مرتبط با سبک زندگیافزایش بیماریروند روبه 
جامعه ظهور مشکالت عدیدة اجتماعی در 
 تأثیرات اقتصادی برتولید ناخالص ملی 

وپرورشهای وزارت آموزشها و معاونتنبود هماهنگی بین بخش 
وپرورش و وزارت آموزش عالینبود هماهنگی بین دو وزارت آموزش 
وپرورشضعف نظارتی در آموزش 
وپرورشنبود هماهنگی برخی ساختارها با اهداف در آموزش 
بدنیافزاری در مدارس برای اجرای درس تربیتسخت ساخت هایکمبود زیر 
مشکالت در تبیین اهداف و استانداردها 
وپرورشگیرنده در آموزشریز و تصمیمروزنبودن بدنة برنامهبه 
وپرورشآور در آموزشمدت و الزامهای طوالنینبود برنامه 
بدنی در مدارسسردرگمی و انگیزة پایین معلمان تربیت 
س بدنی در مدارعلمان در اجرای تربیتدانش کم م 

توجه ناکافی به کیفیت       

آموزشی در وزارت علوم و 

های نبود آموزش

 هاکاربردی در دانشگاه

ضعف مدیریتی 

موجود در بدنة 

 مدیریت کالن کشور

بدنی در مدارسکیفیت اجرای تربیت 
بدنینبود هماهنگی اجرا با اهداف درس تربیت 
 های اجراییمطابقت اهداف با برنامهنبود 
بدنی در مدارسنظارت ناکافی و ناصحیح بر آموزش تربیت 

وپرورشوجود ساختارهای موازی در وزارت آموزش 

وپرورشوجود تنگناهای مالی گسترده درآموزش 

وپرورش در بخش اجرا(غلبة حاشیه بر متن )درگیرشدن ساختار آموزش 

ای درگیر و مرتبط با امر ورزشهخانهو وزارتها نبود هماهنگی بین بخش 

ای و زیربنایی در جذب نیروی معلممشکالت رویه 

 نداشتن امر آموزش در کشور اولویت

مدت و طوالنی های کالن، نبود برنامه

 آور در کشورالزام

دلیل اولویت کم شغل معلمی دربین مشاغل به

  معلمانمشکالت معیشتی و پشتیبانی از 

 

وجود مشکالت ساختاری در بدنة 

 وپرورشآموزش
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 بحث و نتیجه گیری

را تبیین  فرایندهای متأثر از آن و تربیتیآموزشی و های این پژوهش عناصر مؤثر بر ورزش یافته

در فرایند مؤثر ترین عامل عنوان زیربناییترین یافتة این پژوهش، اهمیت سیاست بهمهم کند.می

رویکرد  ،های اخیر. در سالاست در کشورورزش  توسعة ،تبع آنو به تربیتیآموزشی و ورزش 

شود. یرات اجتماعی مشاهده میعنوان ابزار تغیهای بدنی بهلیتافزایشی در استفاده از ورزش و فعاهبرو

، 1اند )لیورمورامع را مطالعه کردهجو های اخیر اثرهای مثبت ورزش در توسعةبسیاری از پژوهش

سیاست و ورزش ، براین(. افزون2011،  3، آتکینسونا، بویل و زتودانلیا ؛2011، 2لیراس و پیچی ؛2011

طریق تحکیم همبستگی ملی و افزایش که ورزش ازطوریهب ؛هم هستندبردارای روابط و اثرهای متقابل

ای طریق تدوین و اجرای راهبردهنیز ازو سیاست  شارکت سیاسی بر سیاست تأثر گذاشته استم

(. 1388)ملکوتیان،  ر ورزش نفوذ داشته استگیرندگان سطوح باال دسیاسی و تعیین مدیران و تصمیم

ر رأس مسائل کشور قرار داشته است. روند تحوالت جدید امنیت د ، همواره مسئلةبعد از انقالب

منجر به حتی  ،دیگرمسائل داخلی ازسوی سو و برخییکهای موجود در منطقه ازو چالش سیاسی

چون  تبعات مثبت سیاسیدادن فزونی این اهمیت، اند. نشاننمایی مسئلة امنیت در کشور شدهبزرگ

اولویت مسائلی چون  است؛ اما موجب شده است کههمراه داشته در کشور به افزایش انسجام ملی را

 امنیت کم انگاشته شود.  آموزش زیر سایة

 در. داندمیهای مدیریتی را در ساختار سیاسی کشور این مطالعه منشأ ضعف نتایج براین،افزون

ساز سیاسیزمینه مدیریت، و هامشیخط شدنزدهسیاست دولتی، بخش در به مدیریت سیاسی رویکرد

 رویکرد کههنگامی(. 1385فرد و الوانی، دانایی) است کشورها اداری نظام در متعددی هایکاری

 و جاییجابه دولتی، مدیران جاییجابهنظریة  و شودمی دولتی حاکم بخش در مدیریت به سیاسی

 و سبک به سازمان بقای تهدیدکنندة عوامل جذبنظریة  و کندمی تأیید را دولتی مدیران انتقال

 با متناسب رفتارهای شاهد اداری نظام شود، می حاکم دولتی بخش در مدیریتبه مدیریتی  سیاق

 دموکراتیکو  واقعی عملکرد به ازآنکهبیش دولتی مدیر هر اداری، نظام این در .بود خواهد این جوامع

 هایراه به، روازاین ؛جلوه دهد خوب عمومی اذهان در را خود عملکرد کندمی تالش ،کند توجه خود

 که سیاسی بازار این در .بگذارد نمایشاثربخش به و خوب را خود سازمان تا شودمی متوسل مختلفی

 در ،زیرا ؛دندهمی رخ مختلف هایسازمان بین انتقاالت مختلفیونقل ،شودمی حاکم دولتی بخش در

 تخصصی و ایحرفه جایگاه کنند کهتالش می ایعده .نیست مجاز ساالریسیاسی، شایستگی بازار این

                                                           
1. Levermor 

2. Lyras & Peachey 

3. Donnellya, Atkinsona, Boyle & Szto 

http://www.tandfonline.com/author/Donnelly%2C+Peter
http://www.tandfonline.com/author/Atkinson%2C+Michael
http://www.tandfonline.com/author/Boyle%2C+Sarah
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 ارتقا باالتر هایسازمان به پایهدون سازمان یک از انتقال ازطریق و سیاسی هایبازی پرتو در را خود

 امکان و اندآورده دستبه باالیی هایجایگاه مقامات، سیاسی هایبستانوازطریق بده افراد این .دهند

از  پس افراد این که رودمی احتمال این و دارد وجود سیاسی تحوالت از پس هااین جایگاه تغییر

 مراکز در کنندتالش می باشند و نداشته جایگاهی سیاسی عرصة در و شوند فراموش حزب کناررفتن

 باالتر مقامات به توسل با ،روایناز ؛بمانند امان در تا کنند وپادست پستی خاصی، ایحرفه و تخصصی

 . (1392 فرد،)دانایی کنندمی فراهم مقصد سازمان به را خود انتقال زمینة

 ها ابزارهایمشیخط و هاسیاست. شوندمی اجرا توسعه هایمشیخط ازطریق توسعه راهبردهای

یکی دیگر از کنند. می تعیین را هاهدف به دستیابی راه عملی و مشخص طوربه که هستند ایکنترلی

طورکه این پژوهش پرورش، همانوتبع آن در آموزشموجود در مدیریت کالن کشور و به مشکالت

گذاری در مشیریزی و خطگذاری است. ضعف برنامهمشیریزی و خطمشکالت برنامه ،کندتصریح می

 (. 1391جهانیان  ؛1391 ، الهی و حمیدیفریمانمطرح شده است )پها بسیاری از پژوهش

که با  نبودن دروس دانشگاهی نیز ازجمله مسائلی هستندهای نظام آموزش عالی و کاربردیضعف

. در پژوهش در مدارس تأثیرگذار هستند بدنیشدت بر آموزش تربیتبه توجه به نتایج این پژوهش

که را هایی چالش. وی یکی از عالی مطرح شده استکالت کیفی در آموزش مشنیز  (1388) توفیقی

اشتغال  های ارتقای کیفیت تأثیر مستقیم دارد،روی آموزش عالی است و بر سیاستپیش 

و  نداشتنکفایت( نیز 1393فرجی و صادقی ) .کندمعرفی میها آموختگان دانشگاهدانش

بیان  بدنی در مدارسو اهداف تربیتم ورزشی را با نیازها علو نداشتن دروس کارشناسی رشتةتناسب

اجتهادی و  (،1383)کرمی  و ، کارگرفردذواالکتاف هایبا نتایج پژوهش این نتایج، . همچنیناندکرده

اصلی این است  مسئلةتوان گفت که می ترتیببدین است؛ راستاهم (1388) توفیقیو ( 1386) داودی

سبب نبودن مدل مفهومی مناسب برای پایش و به یران با روند کنونی رشد کمی وعالی ا که آموزش

 نامعلوم ورهسپار آیندة هماهنگی با بازار کار، شده و نبود بودن دروس ارائهغیرکاربردیارزشیابی، 

 .استشده ای کنندهنگران

ای بر کیفیت آموزشی دهد که چگونه عامل زمینهش حاضر نشان میپژوهبراین، نتایج افزون

بسیاری از بدنی در مدارس، تأثیرگذار است. نیافتن اهداف تربیتتحققبدنی در مدارس و تربیت

اند، به نبود بدنی در مدارس انجام شدههایی که در داخل کشور درزمینة اجرای درس تربیتپژوهش

ضع موجود و بین و بدنی در مدارس و فاصلةف تربیتمناسب اهدا افتننیتحققمطلوبیت در اجرا، 

، صمدی؛ 1390، حقدادیو  ، سنهزادهخسروی) اندبدنی در مدارس اشاره کردهمطلوب در اجرای تربیت

 است ( معتقد2013). انیز (1393، اصغری جعفرآبادیو  ، گلچینمعماری ؛1391، لطفیو  جوادی پور

دانشی بوده است؛ غالباً فاقد استانداردهای عملکردی و  ،بدنی و فعالیت بدنییتکه برنامة آموزشی ترب
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دلیل هآموزان ببدنی، دانشی قوی و معتبر برای معلمان تربیتبدون وجود یک راهنمابنابراین، 

 ؛1962، 1وستون) مانندبدنی غافل میاز عملکردها و اهداف عمیق تربیت های زودگذر و موقتی،پاداش

خواهیم  2جسمانیمهارت و نوجوانان فاقد سواد بی کودکانشاهد این غفلت،  (. درنتیجة1996 انیز،

  (.1996)انیز،  بود

و اولویت های جذب نیرو ویژه رویهای بهد مشکالت ساختاری، مشکالت رویهجوهایی چون ومؤلفه

گذار تأثیر ازجمله مسائلپرورش، وآموزشتگناهای مالی  ،و همچنینبین مشاغل پایین شغل معلمی در

 و مزایای حقوق بودننپاییاشاره شده است.  هاکه در این پژوهش به آن بدنی هستندبیتآموزش تر بر

 تدریس یزةانگ بودنپایین بیشتر، درآمد کسب با هدف ورزشی غیر هایشغل به آنان گرایش و معلمان

هایی لفهازجمله مؤ وپرورشآموزش در بدنیتربیتتشکیالت  و ساختار اصالح بدنی،تربیت معلمان در

 و لوبمط اجرای ر کیفیت ومؤثر دنوان عوامل ع( به1390) که در پژوهش رضوی و همکاران هستند

  اند.مدارس بیان شده در بدنیتربیت درس کیفی

 بدنیدر قرن حاضر، فقر حرکتی و کاهش فعالیت  ی زندگی ماشینی و پیشرفت فناورییکی از پیامدها

برای کاهش  ترین و مؤثرترین راهبردهاهای جسمانی یکی از مهمراد است. ارتقای فعالیتمناسب در اف

عروقی، دیابت، پوکی  -های قلبیجمله بیماریهای غیرواگیر و مزمن ازی بیماریرخبخطر ابتال به 

. باوجود (1996 ،3خدمات بهداشتی ایاالت متحدهست )ا هاوان، چاقی و بعضی از انواع سرطاناستخ

بسیاری از مردم کشور ما فعالیت بدنی مناسب ندارند. مطالعات  های جسمانی،اهمیت فعالیت

فعالیت این ،انیجسم هایفعالیت انجام برای الزم هایتوصیه باوجود که دهندمی نشان شناسیشیوع

سنی و  ، مک اینتیراروژو سوارز؛ 2007، فقیه نیاو  ، حیدرنیاپیراسته) اندهیافت کاهش نوجوانان در ها

، مایکلد )ندهفعالیت بدنی نشان می بر تغییر رفتار و افزایشرا تأثیر آموزش  ،مطالعات(. 2009 ،4هوتا

که رسد نظر میبنابراین، به (؛1391 پوررحیمی،و  ، یحیویصفوی ؛2010 ،5ترنرو هندرسون، ابوچون 

های های توسعة فعالیتمناسب در کشور، اجرای سیاستفعالیت بدنی برای رفع معضالت ناشی از نبود 

سالمت جامعه  یارتقا ی برایمناسب راهکار عنوانبه تواندمی ،در مدارس بدنیآموزش تربیت دربدنی 

 توجه قرار گیرد.مورد

منظور از سرمایه اجتماعی انسجام درونی جامعه، هنجارها و ارزش های حاکم بر تعامالت فیمابین 

مردم و نهادهایی است که این هنجارها و ارزش ها در آن تعبیه می شوند. سرمایه اجتماعی انسجام 

                                                           
1. Weston 

2. Physical Literacy 

3. US Public Health Service Office of the Surgeon General 

4. Araújo-Soares, McIntyre, Sniehotta 

5. Mitchell, Henderson, Aubuchon & Turner  
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 2کویاما(. فو2003، 1جوامع را تضمین می کند و بدون آن بهزیستی و رشد اقتصادی میسر نیست )فاین

 ( معتقد است که کوتاه ترین راه ایجاد سرمایه اجتماعی برای دولت ها از طریق تحصیالت است2000)

افزایش سرمایه اجتماعی از سوی دیگر تأثیرات ورزش بر  .که همراستا با نتایج این پژوهش می باشد

(. 1391 و ترکان، پارسامهر؛ 1393 و نوابخش، جوانمرد؛ 1984 ،3)بوردیو در جوامع شناخته شده است

 یلذا می توان نتیجه گرفت که تأثیر توأمان آموزش و ورزش در آموزش تربیت بدنی در مدارس م

 تواند تأثیر بسزایی در توسعه سرمایه اجتماعی جامعه، داشته باشد. 

 توایمح و ها هدف میان اند نتوانسته آموزشی های سیستم گذشته، یکصد سال دربه نظر می رسد 

 های ظامن همه، برای آموزش شرایط ساختن فراهم برای. کنند ارتباط برقرار زندگی متن با آموزشی

 قرن رد اخیر های دگرگونی با متناسب های و کارآموزی آموزش عرضه به قادر تنهایی به آموزشی

 تغییر زمانی،سا برون و سازمانی درون تغییرات با را خود های آموزشی نظام اینکه مگر یستند.ن حاضر

 پذیری انعطاف و دهند وفق عملیات مطابق با تغییرات روز،اجرای  و ساختار ،اهداف وظایف، شکل

 ،محیطی تحوالت ماًئدا دارد، پرورش وظیفه و آموزش رو این از .کنند حفظ مستمر طور به را خود

 و غییراتت هرگونه و کرده بررسی فرایند سیستم آموزش تربیت بدنی را مؤلفه های مؤثر بر و عوامل

فظ و و ح تعادل نقطه به وصول برای خود در تصمیمات و برنامه های را بینی پیش قابل تحوالت

هاد می گردد لذا پیشن .دهد دخالت مطابق با نیازها و تغییرات اجتماعی روز، ،افزایش کیفیت آموزشی

زش و اثرات وسیع توسعه وربا توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی تربیت بدنی در مدارس 

ظر گرفتن عوامل و ربیتی با در نت-ربیتی در جامعه، طرح جامع توسعه ورزش آموزشیت-آموزشی

ریت کشور تهیه گذار بر آن به همراه تنظیم برنامه های اجرایی، در باالترین سطح مدیمتغیرهای تأثیر

 و اجرا گردد.

بر  دتاًنی در مدارس کشور انجام شده است عمپژوهش هایی که در زمینه ورزش آموزشی و تربیت بد

و یا  توصیف برنامه درسی تربیت بدنی، عوامل مؤثر بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی در مدارس

شی که ارزیابی آموزش تربیت بدنی در مدارس کشور معطوف بوده است. به نظر می رسد، جای پژوه

ا این ست. لذفرایند آموزش تربیت بدنی را به عنوان یک سیستم تحلیل کند، در ادبیات موضوع خالی ا

داخته پر، پژوهش با رویکردی کیفی به تحلیل سیستم آموزشی در ارائه درس تربیت بدنی در کشور

 . است

 

                                                           
1. Fine 

2. Fukuyama 

3. Bourdieu 
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Abstract 
Obviously, many fundamental educational objectives lie in sports and games. The 

physical, intellectual, social, emotional and moral objectives can be achieved 

through games and sports, directly and indirectly. Therefore, physical education 

and school sport (PESS) play an important role in social development. However, 

PESS development requires the identification of its components and functions. 

Hence, the present study aimed to analyzed the theoretical foundations of PESS 

and extracted factors affected by and affecting it. This qualitative study employed 

in-depth semi-structured interviews to collect data. Snowball theoretical sampling 

was used to select interviewees (12). The results indicated that political, 

management, planning and policy making, procedural, structural, hardware and 

higher education problems and conceptual misunderstandings affect PESS. 

Furthermore, PESS development can lead to the development of sports and 

community health, and will enhance social capital and economic development. 

Therefore, considering the educational importance of physical education at 

schools and the broad effects of educational sports on society, it is suggested that 

a development master plan be prepared and implemented for PESS, taking into 

account the factors and variables affecting it, along with setting executive 

programs at the highest management level. 
 

Keywords: Theoretical Foundations, Underlying Factors, Grounded Theory, 

Physical Education and School Sport  
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