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 چکیده

مدارس ايران بین دانش آموزان المپیک درآموزش ترويج  راهبردهای دوينت ،پژوهشاين هدف 

کیفی و  به دو روشکه است  آمیخته يک مطالعة ،پژوهش حاضر .بود آن همراه با محتوای مطلوب

گیری از دو روش نمونه، شد اجرا ندد تئوریاگرطريق که از . در روش کیفیه استانجام شدکمی 

 .آوری شدندساختاريافته جمعنیمه حبةمصا 19 طريقها ازداده .شداستفاده برفی نظری و گلوله

دو  طینظران، نفر از صاحب 14 ،دلفی انجام شد که با استفاده از مطالعةدر روش کمی همچنین، 

آوری جمعالکترونیکی  نامةپرسش طريقهای اين مرحله ازداده. شرکت کردند در پژوهش مرحله

نمونه ای تأيید ه ازطريق آزمون تی تکگويه بود ک 23های اين بخش از پژوهش شامل ند. يافتهشد

 ، نتايج اين پژوهشکلیطورهب. بندی شدندگوية اول آن ازطريق آزمون فريدمن رتبه هفتو  ندشد

توان محتوای مطلوب و مديريتی می، تربیتی، ورزشی و طريق راهبردهای آموزشیداد که ازنشان 

 .توسعه دادآموزان دربین دانش آموزش المپیک را بومی
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 مقدمه
بدنی برای بسیاری از افراد حتی برخی از متخصصان تربیت ممکن است ،هدف جنبش المپیک و المپیزم

تربیت است که وجنبش المپیک یک مکتب کامل تعلیمکه مبهم باشد. در بیان این هدف باید گفت 

(. تفکر، 2009، 1رن) میان جوامع مختلف استهای المپیک و فلسفة المپیزم درنبال انتشار ایدهدهب

 به، بیشترین گواه بر گرایش نهضت المپیک 2گذار المپیک نوین، پیر دوکوبرتنشخصیت و شغل بنیان

 ،خاستگاه نهضت و جنبش المپیک نوین دیگر،عبارتبه .تربیتی استواصول و بنیادهای تعلیم

وتربیت متخصصان تعلیممعلمان و همانند بسیاری از  ،(. کوبرتن1386آزمون، ) تربیت بوده استوتعلیم

های اجتماعی را حل کرد. وی توان بسیاری از بحرانزمان خود باور داشت که ازطریق ورزش می

فصل وحلکه در  توانست این اهداف را به سراسر نقاط جهان گسترش دهد و حرکتی جهانی پدید آورد

توان دید که می اکنوناما  (؛1386سجادی، ) ثر باشدمؤل ملالبین یهاگیریمناقشات سیاسی و در

-اخیر، در بیشتر رقابت کوبرتن فاصله دارد. در چند دهة مطلوب درعمل، نهضت المپیک هنوز با نقطة

پیروزی بر  تأکید بیشتریهای ورزشی، صفات و خصوصیات بازی جوانمردانه کاهش یافته است و 

 ،واقع(. در1386چیان، ایزدی و کوزهیده است )انحاشیه کشبازی جوانمردانه را به ،نتیجهشود که درمی

نظر پدیدآورندگان آن بوده ین رویداد از هدف اصلی خود که مدبا گذشت زمان اکه توان گفت می

، از شروع بنابراین (؛1386حسینی، ) رو ساخته استهدور شده و ورزش را با مشکالتی روب ،است

برخوردار  های نهفتة ورزش از اولویت زیادیارزش المپیک مدرن، نیاز به آموزش افراد جوان درزمینة

 بوده است. 

دعوای لفظی و پروری، سوءرفتار برخی از قهرمانان، استفاده از موادمخدر و نیروزا، سیاست قهرمان

شدن قبح رفتارهای نی و فساد در ورزش، شکستهنه، تبا، مرگ بازی جوانمرداشرمانههای بیتوهین

ها و شرمانه و رواج تبعیض نژادی و جنسی، بعضی از مشکالت جدی ورزش معاصر هستند. ایدهبی

. (2008، 3نول) ای حل این مشکالت جدی اجتماعی هستندبر ییهمتابی اهداف آموزش المپیک، ابزار

 موضوع جنبش المپیک و اهمیت آموزش ،ورزشیبدنی و علومنظران حوزة تربیتبسیاری از صاحب

؛ نول، 2006 ،4پری برای مثال،) اندهای المپیزم را در دنیای ورزش مدرن بررسی کردهاصول و ارزش

، شیبر و پیترزشنیتزر، ؛ 2011و همکاران،  5کینسو لیسین یس، ساکمجسکین؛ 1220 ؛ بیندر،2008
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طریق یک سیستم آموزشی تأکید ها ازوزش این ارزشها بر آمو همگی آن (2014، 1همکاران پوسیکو

ها برای آموزش این ترین برنامهعنوان یکی از کلیدیرا به« آموزش المپیک»( برنامة 2008نول )دارند. 

یندی آموزشی است که هدف آن عنوان فرا 2آموزش المپیک ،واقعداند. درها در سطح جهان میارزش

های ها و تشکیالت بازیطریق آموزش تاریخچه، آرمانمپیک ازها و دانش اساسی الانتقال نگرش

راحتی هالمپیزم در جهان است که ب ی برای توسعةمتمایز ، روش(. آموزش المپیک8) المپیک است

برای اولین (. 2006پری، ثیر قرار دهد )تأآموزان جوان را تحتتواند احساسات و رفتارهای دانشمی

آن در سال  مدیریت ورزش شد و اولین برنامة وارد ادبیات وزش المپیکمفهوم آم، 1970 در دهةبار 

 (. 2009، 3جورجیادیس) در المپیک مونیخ دربین مدارس ابتدایی و راهنمایی اجرا شد 1972

در کشورهای مختلف انجام  آموزش المپیک های متعددی درمورد تدوین و اجرای برنامةپژوهش

 4( در یونان، تاوارس و کنجنیک2009) جورجیادیسهای پژوهشبه  توانها میآن اند که ازجملةشده

( 2014) ، پیترز و همکاران( در فرانسه2012) 6( در استرالیا، مونین8200) 5( در برزیل، فرانس2012)

و  8، مجسکین و دیومسینساکیس المللی اشاره کرد.( در سطح بین2012) 7بیندر، در اتریشو 

ساله در مدارس سه آموزش المپیک برنامةتجربی به بررسی اثر  لعة( طی یک مطا2017همکاران )

 خصوصبهابعاد شخصیتی نوجوانان ر توجهی باین برنامه تأثیر قابلپرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

آموزش  دهد که اگر اجرای برنامةمطالعات نشان میاین  نتیجة ها داشته است.رفتارهای اجتماعی آن

های بسیاری را ، ارزشسازی شودتی و با محتوای مناسب بومیدرسبه آموزانن دانشدربی المپیک

ها نسبت و تغییر نگرش آن آگاهی افراداند از: افزایش ها عبارتترین آنخواهد داشت که مهم همراهبه

؛ احترام به حقوق دیگران و (2011، و همکاران ؛ مجسکین2006 پری،بدنی )تربیت به ورزش و

 المللی(، افزایش درک بین2005، 9 و پاپاچاریسیس گراماتیکوپولوسپذیری در جمعیت جوان )ونقان

 یی برای ارتقایبهامناسب و گران عنوان وسیلةبه انتشار ارزش ورزش ،(2009، 10پاولوکی) ورزش از

 پری،) های آموزشیهای دیگر برنامهکمک به درک بهتر دروس و جنبهالمتی، تعالی ذهنی و عقلی و س
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، 2گونگها و ورزش نسبت به پیروزی صرف )(، افزایش مشارکت جوانان در بازی2010، 1گسمن ؛2006

گوداس،  ،هسندراای )های حرفهبازی جوانمردانه و نظم ورزشی در فعالیت(، 2008، 3هیوانگ ؛2008

افزایش  ،نهمچنی ( و2009، 5وانگ و ماسوموتو؛ 2007و همکاران،  4 هاتسیجورجیادیس و تودوراک

راستا با اهداف ها همبسیاری از این ارزش .(2005بیندر، ) اخالق پذیری و ارتقایحس مسئولیت

توان بسیاری ( می1390ادین )مرور سند تحول بنی. با شورها ازجمله ایران هستندآموزشی و تربیتی ک

شورای ) ش احساس کردروپروعنوان سند راهبردی آموزشها را در بطن اهداف این سند بهاز این ارزش

 برنامة مانند و جذاب های عملیآموزش که تحقق این اهداف در سایة (1390عالی انقالب فرهنگی، 

د. نپرورش باشوهای عمدة آموزشسیاست د جزونتوانمی اند و شدهسازیاست که بومی آموزش المپیک

عنوان ط کمیتة ملی المپیک بهتوسهای آموزش المپیک در ایران فعالیت غالبحالی است که این در

 قالب بخش المپیک سولیداریتی )همبستگی المپیک( و آکادمی ملی المپیکدر، عمده سازمان متولی

های تخصصی، قبیل نشستهایی ازبرنامه .اندانجام گرفتههای اندکی با فرازونشیب 1373از سال 

که  مقطعی و محدود در مدارسهای ی آموزشی، مسابقات هنری و فرهنگی و برخی طرحهاکارگاه

، . صفری(1385سجادی، ) ، بسیار ضعیف هستندزمینهت به فعالیت کشورهای دیگر دراینالبته نسب

و  های آموزش المپیک کشورهای مختلف( با تحلیل برنامه1393همکاران ) سجادی، هادوی و الهی

ضعیف  های آموزش المپیکای برنامهدر اجر نظر کمی و کیفیوضعیت ایران را از با ایران، هاآن مقایسة

 آکادمی ملی المپیک و کمیته. این نکته را باید مدنظر قرار داد که اندو نیازمند به توجه ارزیابی کرده

 از حمایت جوان، نیروهای تربیت ورزش، توسعة با هدف المپیک منشور در مندرج اصول براساس

 ؛ بنابراین، وجود یک برنامةاندشده تشکیل شیورز اخالقیات ترغیب و صلح ارتقای و المپیک نهضت

سترش این موارد تواند کمک شایانی در گمی پرورشوو ارائة آن به آموزش آموزش المپیک جامع

بین نوجوانان و جوانان در مراکز آموزشی و درتوانند می هاغالب این برنامه .آموزان کنددانشبین در

های آموزش ترین گروه هدف برای برنامهمهم شان،اجتماعیدلیل شرایط سنی و ند که بهانجام شو

هدف پژوهش حاضر این است  ،به موارد ذکرشده توجهبا . (1393)صفری و همکاران،  المپیک هستند

ای تحلیل نظر متخصصان، راهبردها و راهکارهای عمدهوویکرد کیفی و اکتشافی و با تجزیهدر یک ر که

مشخص کند.  مدارس ایران آموزانهای المپیزم دربین دانشو ارزش آموزش المپیک ترویجبرای  را

شاید چندان  مناسب و شدهسازیبومی بدون وجود یک محتوای این راهبردها ترویجکه  بدیهی است
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می آموزش المپیک نیز با استفاده محتوای مناسب و بو ، در این پژوهش،روازاین نظر نرسد؛اجرایی به

 نظر متخصصان ارائه شده است.از روش دلفی و اجماع
 

 پژوهش شناسیروش
. ندانجام شدصورت کمی هصورت کیفی و بخش دوم ببود که بخش اول به 1ترکیبیپژوهش کلی روش 

با استفاده از و صورت کیفی هب ،بود ک در مدارسالمپی آموزش ترویجبخش اول که تدوین راهبردهای 

در  هم نحویکه به المللیملی و بین نخبگان همة. دانجام ش بنیادی( نظریة)روش گراندد تئوری 

روشنی  المپیک، نقش و سابقة آموزشهم در مباحث المپیزم، جنبش المپیک و  و پرورشوآموزش

انتخاب  علمی، اجرایی و ورزشی نظران از سه حیطةاین صاحبدادند. تشکیل جامعه هدف را داشتند، 

 کننده در المپیک،، قهرمانان و مربیان شرکتمپیکالآموزش  شامل مدیران و متخصصان که شدند

گیری ین پژوهش، از دو روش نمونهدر ابودند.  متخصص در این حوزه علمیو اعضای هیئت نمعلما

شود گیری نظری، تعداد نمونة خاصی از قبل تعیین نمیدر روش نمونهبرفی استفاده شد. نظری و گلوله

، کند. همچنینگیری ادامه پیدا می، نمونهاشباع نرسیده است ساخت و که الگو به مرحلةو تازمانی

شناختند افراد دیگری را میکنندگان چنانچه شرکتصورت بود که برفی بدینگیری گلولهروش نمونه

ی شرکت در مطالعه معرفی هایی هستند، برابررسی دارای تجربیات و دیدگاهکه درزمینة مورد

به این نتیجه رسیدند که اطالعات جدید،  ادامه یافت که پژوهشگران یری تا جاییگکردند. نمونهمی

همان تکرار اطالعات قبلی است و دیگر اطالعات مفهومی جدیدی که نیاز به کد جدید یا گسترش 

ها دادهآوریجمعدر این پژوهش، . (2009، 2پیتنی و بارکر) داددست نمیهکدهای موجود داشته باشد ب

مصاحبه  19نفر از افراد، درقالب  18، از نظرهای بود. در پژوهش حاضر مصاحبهو  ایصورت کتابخانهبه

ها پایان یافت. الزم آوری یافتهیند جمعحد اشباع نظری رسید، فراوضوع بهکه ماستفاده شد و زمانی

اما برای دسترسی به اطالعات  ؛ها داشتیک راهنمای اولیه برای مصاحبه ذکر شود پژوهشگراست 

ثبت  اجرا شدند. در این پژوهش، پژوهشگر برای 3یافتهسازمانصورت نیمهها بهمصاحبه ،تریقعم

، به ضبط مصاحبه اقدام شوندهبر یادداشت رئوس مطالب، با کسب اجازه از فرد مصاحبهالوهاطالعات، ع

( 1990) 4استراس و کوربنگذاری سیستماتیک یند کدفرا از، این بخشهای تحلیل داده برای. کرد

کنند ( بیان می2009پیتنی و پارکر ) .شداستفاده  شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی

ی برسند؛ واحد دارد که دو نفر بتوانند به نظریة کیفی احتمال کمی وجود هایه در پژوهشک
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ایجاد  هان پژوهش، هدف ایزیرا ها نیست؛انتقاد واردی به این پژوهشتکرارپذیری وجود، فقدان اینبا

 یک منظر و دیدگاه جدید نسبت به یک وضعیت است. 

د، زان انجام شوآموزش المپیک در دانشآم با هدف تبیین محتوای مطلوب برنامةبخش دوم که 

دلفی  مراحل انجام بخشدر این بخش، صورت کمی با استفاده از روش دلفی انجام شد. هب پژوهش

 .اندآمده شمارة یکورت خالصه در جدول صپژوهش به
 

 مراحل انجام بخش دلفی پژوهش-1جدول 

 توضیحات مراحل

طراحی  1

 نامةپرسش

 دلفی

نامه سش. این پرگروه دلفی تنظیم شد نامهاساس اطالعات حاصل از مبانی نظری و مصاحبه، پرسشبر

و « بلی»سخ با دو پاهای پیشنهادی برای محتوای آموزش المپیک در ایران شامل آیتمدر دور اول 

صورت لیکرت هبندی، بیشنهادهای جدید و در دور دوم، برای اولویتال باز برای پو یک سؤ« خیر»

صورت نامه بهجویی در وقت، این پرسش به همة افراد و صرفه نداشتندسترسیدلیل بهطراحی شد. 

پذیری رگشتد، برای ببه پست الکترونیکی افراد موردنظر ارسال شد. )در برخی موار نیز الکترونیکی

 .(نظر برسدشده به افراد موردصورت دستی و چاپنامه بهپرسشکه ترجیح داده شد  نامهپرسش

تشکیل  -2

 گروه دلفی

مشارکت  خواسته شد تا در گروه دلفی پژوهش شوندهنفر مصاحبه 18با درخواست از صورت مجازی هب

 ر دو مرحله مشارکت کردند.نفر در گروه دلفی د 14نهایت، در که داشته باشند

دور اول  -3

 دلفی

و  دپژوهشگر پاسخ دادنصورت بلی و خیر به موارد پیشنهادی دهندگان به، پاسخاول در مرحلة

 نامه اضافه کردند.در پایان پرسش، مواردی را )درصورت تشخیص( درنهایت

تحلیل  -4

 دور اول

از صد در 50 حداقل و متغیرهایی کهشدند وری ها جمع آنامهاول دلفی، پرسش پس از پایان مرحلة

ه کمتر از نامه باقی ماندند و متغیرهایی کدر این پرسش ،جواب مثبت دادند هادهندگان به آنپاسخ

به  ،دهندگان پیشنهاد کردند، مواردی را که هریک از پاسخحذف شدند. سپس ،بودندر این مقدا

 .ندنامه اضافه شدپرسش

دور دوم  -5

 دلفی

سشپ سط،  خوب،رت )خیلیصورت طیف لیکهبدور دوم  نامةر ضعیف( وضعیف خوب، متو  خیلی 

 ، فرایند مرحلةنامه. در توضیحات همراه پرسشاختیار گروه دلفی قرار گرفتدرو دوباره شد طراحی 

 آن را بازگردانند. وکنند تکمیل نامه را داده شد و از این افراد درخواست شد که پرسشاول توضیح 

ای افرادی ها مجدداً برنامهپرسش ،، بعد از تاریخ مشخصاطمینان از مشارکت افراد در پژوهشبرای 

، ر پژوهشداز اطمینان پژوهشگر از شرکت حداکثری افراد  . بعد، ارسال شدندکه پاسخ نداده بودند

 .ها ثبت و سپس، تحلیل شدندنامهپرسش

تحلیل  -6

 نهایی

برای  2و استفاده از آزمون فریدمن هابرای تأیید یا حذف گویه 1اینهنمواستفاده از آزمون تی تک

 نفر گروه دلفی(14بین متخصصان )در هاآنبندی رتبه

 

                                                           
1. One Sample T-Test 

2. Fridman  
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 نتایج
آمده دستههای بکردن دادهبندیمندی برای دستهپژوهش، فرایند نظامهای تحلیل یافتهبخش اول در 

 این سه مرحله از کدگذاری به ،در ادامه .شدطراحی  کدگذاری باز، محوری و انتخابی شامل از پژوهش

 شود.اشاره می های مربوط به هر بخشو ارائة یافته

 ؛ زیرا،شود. این مرحله باز نامیده میشودگذاری محسوب میکد گذاری باز نخستین مرحلةکد -1

مفاهیم  استخراجهای یکسان، به دیک و نشانهنز اساس معانیشگر بدون هیچ محدودیتی و تنها برپژوه

ا مفاهیم ت ندها تالش کرددادهمداوم با مرور  انپژوهشگر حاضر، پژوهش از در این مرحله پردازد.می

یک مفهوم کلی برای با درج د و نشناسباز معنیجنس و همی همهاها را ازطریق نشانهمستتر در داده

  ؛دنشده، مفاهیم اولیه را ایجاد کنهای کدگذارینشانه

فرایند اختصاص کد به مفاهیم موجود در داده  ،شودگذاری محوری نامیده میبعد که کد مرحلة در -2

ه بروز گذاری باز بکد ،دیگربیانگیرد. بهخود میای بهشود و شکل گزیدهباز خارج میاز حالت کامالً 

بعدی  رحلةبه م هاشود که این محورشده منجر میهای مشترکی در مجموعه دادة گردآوریمحور

گذاری باز را لی کداص ، پژوهشگر مقولةد. در این مرحلهنبخشای میهای تازهگیریجهت ،گذاریکد

ها را در مرکز انتخاب کرد و آن«( بین دانش آموزانآموزش المپیک درهای راهبرد» )در این پژوهش،

 .فرایند بررسی کرد
 

 بندی کلیها و دستهباز و محوری شامل مفاهیم، مقوله کدگذاری -2جدول 
بندی ستهد

 کلی
های مقوله

 آمدهدستهب
 شدهگذاریمفاهیم کد

 ثرشرایط مؤ
 

 

 های کالنسیاست
 پرورشوهای آموزشسیاست

 سند تحول بنیادین

 ها کالن در بخش ورزشسیاست

 ورزش مدارس

 ورزشی برنامةفوق
 بدنی درس تربیت

 بدنیهای تربیتهنرستان
 آموزیشهای ورزش دانانجمن

 عوامل سازمانی

 شخصی مدیران نگرش و فلسفة

 میزان بودجه
 کمیته و آکادمی ملی المپیک

 نیروی انسانی متخصص

 سبک زندگی

 وضعیت معیشتی
 اسالمی -فرهنگ ایرانی

 های جامعهآموزه
 آگاهی نبود
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 بندی کلیها و دستهکدگذاری باز و محوری شامل مفاهیم، مقوله -2جدول ادامه 

 بندی کلیستهد
های مقوله

 آمدهدستهب
 شدهگذاریمفاهیم کد

 هاراهبرد

 آموزشی
 

 بدنیکتاب درسی در رشتة تربیت درسی هایموضوع

 بدنیواحد درسی در رشتة تربیت

 بدنی تربیت درس

 ادغام با دروس دیگر
  های آموزشیکارگاهها و دوره مباحث تخصصی

 ایهای دورهنشست

 همایش و سمینار 
 های ترویجی جاد بستهای

 تربیتی

 مذهبی  های ملی واستفاده از شخصیت فرهنگ بومی

  فرهنگ پهلوانی و باستانی توسعة

 استفاده از ادبیات بومی
های فعالیت
 گروهی

مسابقات و رویدادهای فرهنگی با موضوع 
 المپیک

 استفاده از اردوهای تربیتی با موضوع المپیک 
 یکاجرای روز و هفته المپ

ایجاد موزه المپیک در مراکز تربیتی دانش 
 آموزان

ای مرتبط با های رایانهافزارها و بازینرم وریتبلیغات و فنا
 المپیک

 های آموزشی المپیکفیلم

 المپیک روزنامه یا مجلة

 سایت تخصصی با موضوع المپیکوب
 تلویزیون و رادیو

 های مجازی و اجتماعیشبکه

 مدیریتی

 های آموزش المپیکبرای فعالیته تخصیص بودج

 های راهبردی و عملیاتی در ارتباط با آموزش المپیکریزیبرنامه

 منابع انسانی متخصص توسعة
 ملی المپیک با کمیتة ارتباطات سازمانی و اداری

 های تخصصی در ارتباط با آموزش المپیککارگروه

 ورزشی

 زشیهای وربرنامهفوقواردکردن مفاهیم المپیک در 

 مسابقات نمادین ورزشی با عنوان المپیک

 آموزیالمپیادهای دانشبرگزاری منظم 

 های تدارکاتیاردوآموزش ورزشکاران در 
 آموزان با قهرمانان ورزشیجلسات دانش
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شامل کدگذاری انتخابی یا گزینشی است.  یگراندد تئور هایدر پژوهش کدگذاری مرحلةسومین  -3

آمده در الگوی دستهای بهای دربارة رابطة میان مقولهبه تکوین نظریه ن مرحله، پژوهشگردر ای

در این  نظریه است.ایجاد سازی و ، این مرحله فرایند یکپارچهحقیقتپردازد. درکدگذاری محوری می

های کلی، بندیها و دستهاساس روابط متقابل مفاهیم، مقولهپژوهش، نظریه و الگوی نهایی پژوهش بر

  ب زیر ارائه شد.ترتیبه
 

 
 بین دانش آموزانآموزش المپیک در ترويجالگوی راهبردی  -1 شکل

 

، نتایج پژوهش با آموزش المپیک انجام شد در بخش دوم که با هدف تبیین محتوای مطلوب برنامة

 های جدولطورکه یافتههمان. نمونه ای و فریدمن( تحلیل شدهای کمی )تی تکموناستفاده از آز
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 گویه تأیید شدند و چهار 23گویه،  27، از مجموع 05/0سطح آلفای دهد، در نشان می سه شمارة

  .ندشدگویه حذف 
 آموزش المپیکگروهی برای محتوای های حاصل از آزمون تی تکيافته -3 جدول

 مدارس ايران آموزش المپیک در های مربوط به محتوایويهگ
ی

ر ت
دا

مق
ن  
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یان

م

ده
اه
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ده
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64/4 25/8 های المپیکالمپیزم و بازی اهداف و فلسفة -1  تأیید 001/0 

71/3 68/2 المپیک باستان و مدرن تاریخچة -2  تأیید 001/0 

14/4 55/5 (عل، سرود و غیرههای المپیک )شعار، پرچم، مشنشانه -3  تأیید 001/0 

71/3 21/2 وزیع مدال و غیره(های المپیک )افتتاحیه، اختتامیه، تمراسم و جشن -4  تأیید 004/0 

14/4 45/6 غیره( های ورزشی در المپیک )مدیریت، داوطلبی، داوری ونقش و مسئولیت -5  تأیید 001/0 

50/4 74/6 های ورزشی و المپیکرسانه -6  تأیید 001/0 

14/4 49/6 زیستتأثیرات متقابل المپیک و محیط -7  تأیید 001/0 

 تأیید 001/0 4 19/4 ل ورزش همگانی و ارتباط آن با المپیزممعرفی اصو -8

21/4 77/4 بس در ورزش و المپیکصلح، دوستی و آتش -9   تأیید 001/0 

92/3 49/6 زنان در ورزش ایران و المپیک مشارکت -10  تأیید 001/0 

 تآیید 001/0 4 13/19 در ورزش ایران و المپیکمبانی اخالقی  اصول و -11

21/4 48/10 نترل دوپینگ و بازی جوانمردانه در ورزش ایران و المپیکک -12  تأیید 001/0 

خصوص های باستان بهنبسترهای تاریخی، فرهنگی و ورزشی مشترک تمد -13

 ایران و یونان
37/3 85/4  تأیید 001/0 

42/4 79/3 تاریخچه و جفرافیای کشورهای میزبان المپیک در مقایسه با ایران -14  تأیید 001/0 

 تأیید 001/0 4 00/8 آوران ایران در المپیکهای ورزشی و مدالمعرفی رشته -15

های بومی، ملی و باستانی های ورزشی مشترک در ورزشآشنایی با ارزش -16

 ایران و المپیک
50/4 64/3  تأیید 001/0 

های پهلوانی تاریخ ورزش ترک در آموزههای ورزشی مشآشنایی با ارزش -17

 ایران و المپیک
71/3 14/4  تأیید 003/0 

های قهرمانی های ورزش و المپیک در زندگی و داستانآشنایی با ارزش -18

 ورزشکاران المپیکی ایران
62/6 14/4  تأیید 001/0 

85/3 57/1 های مذهبیاسالم و شخصیت های ورزشی المپیک درآشنایی با ارزش -19  حذف 130/0 

ها، ای ورزشی المپیک در ادبیات فارسی )اشعار، داستانهآشنایی با ارزش -20

 (ها و غیرهالمثلضرب
26/4 28/4  تأیید 001/0 
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 .بود 3ها ن فرضی برای تحلیل داده*میانگی
 

، از آزمون فریدمن شده در محتوای آموزش المپیکأییدهای تهمیت هریک از گویهبررسی ترتیب ابرای 

در این  ،هادلیل تعداد زیاد گویهشمارة چهار خالصه شده است. بهدر جدول آن که نتایج  استفاده شد

 شود. ترتیب رتبه اشاره میهفت گویة اول بهجدول به 

 

 ن اولويت محتوای آموزش المپیک با آزمون فريدمنبندی و تعییهای حاصل از رتبهيافته -4 جدول

 

 گروهی برای محتوای آموزش المپیکی تکتهای حاصل از آزمون افتهي -3جدول ادامة 

 مدارس ايران آموزش المپیک در های مربوط به محتوایويهگ

ی
ر ت

دا
مق
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42/3 29/1 های ورزشی المپیک در زندگی شهدای ورزشکارآشنایی با ارزش -21  حذف 210/0 

 ن وهای دانشمندان، متفکرادر توصیههای ورزشی المپیک آشنایی با ارزش -22

 ایرانی و اسالمی فالسفة
 تأیید 002/0 4 59/3

ر، نمایش، نقاشی، شعلمپیک در هنر ایرانی )ای ورزشی اهآشنایی با ارزش -23

 (سازی و غیرهسرود، مجسمه
50/5 14/4  تأیید 001/0 

 تأیید 001/0 4 37/4 آشنایی با برگزاری آموزش المپیک در کشورهای دیگر -24

28/3 00/1 برگزاری آموزش المپیک در مدارس ایران آشنایی با نحوة -25  حذف 330/0 

28/3 00/1 ن ایرانی در آموزش المپیکبیت مدرساآشنایی با نحوة تر -26  حذف 330/0 

های معروف و محبوب های المپیک در زندگی شخصیتآشنایی با ارزش -27

 مداران و غیرهاقشار مختلف مانند هنرمندان، خبرنگاران، سیاست
 تأیید 001/0 4 12/4

 تعداد سواالت

23 
 میانگین رتبه هاگويه رتبه

 دوکای

 

05/59 

 86/16 اصول و مبانی اخالقی در ورزش ایران و المپیک 1

 96/14  های المپیکالمپیزم و بازی اهداف و فلسفة 2

 21/13 لمپیککنترل دوپینگ و بازی جوانمردانه در ورزش ایران و ا 3

 آزادی درجة

22 

4 
های ورزش و المپیک در زندگی و آشنایی با ارزش

 های قهرمانی ورزشکاران المپیکی ایرانداستان
29/12 

 96/11 زیستتأثیرات متقابل المپیک و محیط 5

 داریسطح معنا

001/0 

6 
های بسترهای تاریخی، فرهنگی و ورزشی مشترک تمدن

 و یونانایران خصوص بهباستان 
50/11 

7 
های بومی، های ورزشی مشترک در ورزشآشنایی با ارزش

 و المپیک ملی و باستانی ایران
07/11 
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 گیریو نتیجه بحث
 ا، امابخش انجام شد که مجز حاضر در دو که پژوهش کلی و مختصر باید گفت صورتهب ،ابتدادر 

راهبردهای  ها، دو بعد مهم در رابطه با توسعةهدر بخش اول، بعد از کدگذاری داد مکمل یکدیگر بودند.

شکل نهایی  نظریه و الگوی ،که از ترکیب این دو بعد نددست آمدهآموزش المپیک در مدارس ایران ب

بعد از  دارس بود کهآموزش المپیک در م شامل راهبردهای اجرایی برنامة و مرکزی بعد اول .گرفت

 ها، چهار راهبرد آموزشی، تربیتی، مدیریتی و ورزشیحبهشده از مصاهای استخراجکدگذاری داده

ر دثر یطی مؤکلی در رابطه با عوامل مح چهار مقولة و محیطی شامل بعد دوم ند.دست آمدهب

ندگی، زهای کالن، سبک پیک در مدارس ایران، کدگذاری شد که شامل سیاستراهبردهای آموزش الم

اجرای ن بر ها عواملی بودند که از نگاه متخصصااین ،اقعودر .ندورزش مدارس و عوامل سازمانی بود

هبردها با توجه از را به تفسیر هریک ،در ادامه توانند تأثیرگذار باشند.راهبردهای آموزش المپیک می

  ها پرداخته خواهد شد.ر آنبه عوامل مؤثر ب

استخراج  ها، از کدگذاری دادهآموزش المپیک در مدارس عنوان اولین راهبرد توسعةراهبرد آموزشی به

ای درس هبدنی تا سرفصلهای درسی در دروس رشتة تربیتعاز موضو دتوانشد. این راهبرد می

های بدنی برخی از مبانی و ارزشهای درس تربیتاگر در محتوا و سرفصل مدارس باشد. بدنیتربیت

، در بخش شناختی توجیه شوند ها،ند و معلمان در تدریس این سرفصلاصلی المپیک گنجانده شو

( 2005) بیندر، (2006) 1پری هایپژوهش آید.وجود میخوبی برای ترویج آموزش المپیک بهفرصت 

ها، ایجاد واحد آنبه عقیدة  ،زیرا ؛داشتند تایجی همسو با این یافتة پژوهشن( 2009و جورجیادیس )

جنبش  آموزان را درزمینةالعات دانشند اطتوانبدنی و چاپ کتب درسی میدرسی در رشتة تربیت

)مانند تاریخ، هنر،  ادغام مفاهیم جنبش المپیک در دروس دیگر ،همچنیند. نالمپیک افزایش ده

ها با توجه به فرهنگ شدن آنیات( نیز باعث ورود این مفاهیم به زندگی روزمره و فراگیرریاضیات و ادب

ت جوان کشور با مفاهیم المپیک ای برای آشنایی جمعیهمقدمتوان با شود. این راهبرد را میایران می

نگی ورود برخی مفاهیم متداول فرهتر در دروس دیگر، ازطریق بدنی یا در سطوح وسیعدر درس تربیت

تاریخ  های حماسی و ورزشیشخصیت های شخصیتینامه و ویژگیملی جنبش المپیک مانند زندگی

مباحث  ،همچنین. کردفراهم  ی ورزش در المپیک و ایرانورزش ایران و اطالعاتی درمورد نمادها

ترین راهکارهای تواند یکی از مهمها میها و همایشها، نشستها، کارگاهیک درقالب دورهتخصصی المپ

 و ارتباط با کمیتة که البته عوامل سازمانی مانند داشتن نیروی متخصص باشداجرای راهبرد آموزشی 

 هر اجرای این راهبرد داشتند تأثیر زیادی بتوانچنین نیروهای متخصصی میملی المپیک برای تأمین 

                                                           
1. Parry 
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 را راهکار هاآن ،هاها و همایشیز در پژوهش خود با تأکید بر نشست( ن2005) 1ردینچکود. نباش

   داند.های جدید در این حیطه میی برای تبلور یافتهمفید

های در مدارس بود که از کدگذاری دادهالمپیک های اجرایی آموزش تربیتی از دیگر راهبرد دراهبر

مفاهیم  تواند بسیار وسیع و دربرگیرندة همةمی« تربیت» مد. روشن است که واژةدست آهب پژوهش

های تربیتی که غالبًا شامل ؛ اما با توجه به جنس فعالیتآموزشی، ورزشی، فرهنگی و غیره شود

های مهم در بخش با توجه به اینکه یکی از شاخه یزشود و نهای اجتماعی و خودجوش میفعالیت

 مستخرج از کدگذاری وریهای اجتماعی، فرهنگی و فناوزی است، این عنوان برای فعالیتآمدانش

کارهای تربیتی ترین راهباستانی، پهلوانی و مذهبی از مهمفرهنگ بومی،  توسعة .انتخاب شد

های ورزشی و تربیتی در فرهنگ غنی جه به آموزهزش المپیک بود. با توآمو آموزان در حیطةدانش

برای  هاتوان گفت که یکی از بهترین گزینهشاید بها، بودن این آموزهتوجه به مأنوسایرانی و نیز با 

کارگرفتن ایرانی است. مسلم است که به -فرهنگ پهلوانی توسعة ،های المپیک در جامعهتوسعة ارزش

نوعی اشاعة ، این را بهزیرا ؛همراه خواهد بوددر نظام آموزشی نیز مترین مقاومت این راهبرد با ک

های اشتباه و درمعرض نگرش و کمتر از المپیزم یا آموزش المپیک دانندفرهنگ ایرانی و اسالمی می

ر، ث، این موضوع را باید مدنظر داشت که در عوامل مؤحالهرگیرد. بههای اعتقادی قرار میمقاومت

ی پژوهش هستند. همسو با این هاترین یافتهاز مهمهای اجتماعی اسالمی و آموزه -فرهنگ ایرانی

وان عنرا به برزیل های بومی و ملی( نیز توسعة ورزش2012) 2وارستاو  کینیجنیک، یافتة پژوهش

های ، فعالیتنینهمچ. دانست 2016المپیک ریودوژانیرو  آموزش یک راهبرد آموزشی برای برنامة

مانند روزنامه، وری و فناهای تبلیغاتی کنار برخی از ایدهها و مراسم المپیک درند اردوگروهی مان

 آموزانها و شرایط سنی دانشبا توجه به جذابیت این برنامه ،ایهای رایانهافزار و بازیسایت، نرموب

یک از وای مطلوب آموزش المپهای المپیک و محتتبلیغ ارزشثری باشند. کار مؤتوانند راهمی

آموزش تواند تأثیر بسزایی در ترویج از مواردی است که می های ملی )تلویزیون و رادیو( نیزرسانه

، مرتبط با کودکان و نوجوانانهای های ورزشی و شبکه، شبکههای اخیرالمپیک داشته باشد. در سال

رش و کمیتة ملی المپیک پرووتوانند با همکاری آموزشاند که میاندازی شدهدر تلویزیون و رادیو راه

آموزان ، با توجه به عالقة دانش. همچنینرزمینة آموزش المپیک تهیه و پخش کننددرا هایی برنامه

های با ایجاد کانال ()مانند اینستاگرام، تلگرام وغیره های اجتماعیتوان در شبکهبه دنیای مجازی می

ج پرورش، ترویوربیتی و ورزشی آموزشزیرمجموهای تسرپرستی با  مرتبط به آموزش المپیک،

های ( نیز در یافته2008) وانگ و ماسوموتو آموزان گسترش داد.های المپیک را دربین دانشارزش

                                                           
1. Rodichenko 

2. Knijnik & Tavares 
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 هزینه برای توسعةعنوان یک روش سریع و کمهای مجازی بههای الکترونیکی و شبکهروشبه خود 

 . اشاره دارندآموزش المپیک 

واند کمک شایانی به اجرای برنامة تورزش همگانی و قهرمانی مدارس می ورزش مدارس در دو بخش

 نحوةدر بخش ورزش قهرمانی،  آموزان کند.های ورزشی دربین دانشآموزش المپیک و توسعة ارزش

توان با آمیختن ها ازجمله مواردی هستند که میبندی و نحوة شرکت تیمبرگزاری این مسابقات، زمان

 ورزشکار گسترش آموزانلمپیک را دربین دانشها، فرهنگ و فلسفه االمپیک در آنهای اصول و ارزش

عنوان یک روش آموزشی مباحثه با ورزشکاران قهرمان از مواردی است که به صحبت و ،همچنینداد. 

آموزان، باعث بر شناخت قهرمانان توسط دانشکار گرفته شود. این روش، عالوههتواند بورزشی می

دلیل است که قهرمانان ورزشی برای بسیاری از افراد اینبه. کارایی این روش شودها نیز مینآموزش آ

طریق این افراد را المپیک ازپذیری آموزش کودکان و نوجوانان الگو هستند و تأثیر خصوصبهجامعه 

برگزاری  توان باآموزان نیز میدر قسمت ورزش همگانی دانش .دانندبیشتر از هر فرد دیگری می

 آموزش ترویجبه  ،ایمدرسهالمپیادهای ورزشی درونمانند های ورزشی مسابقات نمادین و جشنواره

عنوان به ری مسابقات ورزشی نمادین و آموزش ورزش( نیز به برگزا2012) بیندرالمپیک پرداخت. 

  ست.آموزان اشاره کرده اها در اشاعة آموزش المپیک دربین دانشیکی از بهترین روش

ست آمد. تخصیص بودجه دهها بیی دیگری است که از کدگذاری دادهراهبرد مدیریتی نیز راهبرد اجرا

های ورزشی آن را گنجاند، یکی از توان درقالب فعالیتهای آموزش المپیک که میبرای فعالیت

ک راهکار مدیریتی نیز ی راهبردی و عملیاتیهای ریزیبرنامهشوندگان بود. ترین تأکیدات مصاحبهمهم

وپرورش را در این امر یاری وزارت آموزش ،تواند با تشکیل کارگروهیی المپیک میاست که آکادمی مل

نی متخصص بود که با کمبود نیروی انسا ،. یکی از کمبودهای مهم در ارتباط با آموزش المپیککند

صورت هپروش و بوآموزش دنیبرایگان برای معلمان تربیت های آموزشها و کارگاهبرگزاری دوره

توان می خدمتهای ضمنوپرورش و کمیتة ملی المپیک، درقالب دورهی با همکاری آموزشمشارکت

 ملی المپیک مستمر با کمیتةطات سازمانی و اداری ارتبا. کرد زمینه را رفعتاحدودی کمبود دراین

روه تخصصی در وزارت یل کارگو تشک های آموزش المپیکترین روشبرای اطالع از تازه

قدم زمینه پیشند که البته کمیتة ملی المپیک باید درایننیز از دیگر راهکارها بود وپرورشآموزش

های المپیک و وپرورش به مأموریت خود در اشاعة ارزششود و با ارائة این پیشنهاد به وزارت آموزش

ازجمله  (2014یترز و همکاران )( و پ2009جورجیادیس )مطالعات عمل بپوشاند.  آموزش آن جامة

ریزی را ها مدیریتی مانند بودجه و برنامه، راهبردبودند که همسو با نتایج این مطالعه هاییپژوهش

 کنند.پیشنهاد می
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د بای کلی است مپیک در مدارس که شامل چهار مقولةر راهبردهای آموزش الثر ددر توضیح عوامل مؤ

توانند مانع باشند ه این عوامل دارد که هم میزیادی بستگی باحدگفت که انجام راهبردهای مستخرج ت

 ،(2006پری ) .ندبودهای کالن ، سیاستدست آمدهکه ب ایکننده. اولین مقولهو هم تسهیل

های اند که آموزش ارزشراستا با این یافته بیان کردهنیز هم( 2010بیندر )( و 2009جورجیادیس )

بته ی کالن سیستم آموزشی هر کشور باشد تا به نتایج مطلوب برسد و الهاالمپیک باید جزو سیاست

پیگیری و ممارست سازمان متولی  ،های کالنمسئولیت اصلی ورود این برنامة آموزشی به سیاست

یان ضرورت آموزش المپیک در ( با ب2006پری )طلبد. ؛ یعنی کمیتة ملی المپیک را میاصلی

داند که در اکثر کشورها بدنی را نقطة عطفی میور، درس تربیتکالن آموزشی هر کش هایسیاست

ی آموزش مسلم است که ورود هر برنامةد سیستم آموزشی کرد. راتوان آموزش المپیک را توسط آن ومی

بته چگونگی پرورش قرار خواهد داشت که الوهای کالن وزارت آموزشدر مدارس ایران متأثر از سیاست

ها به این مسئله و نگرش آنگذاران جریان و سیاستبه م زیادیبستگی  هاتتأثیرگذاری این سیاس

باالدستی است  یک سند عنوانبنیادین به سند تحولپرورش، وهای کلی آموزشازجمله سیاستدارد. 

مدتی است در  و کندوتربیت را تبیین میی تحول در نظام تعلیمهاها، راهبردها، و راهکارکه سیاست

و تقویت روابط مهرورزانه  ملی سالمتی، نشاط، تقویت ارادة. استخانه قرار گرفته این وزارتدستور کار 

هستند که سند تحول بنیادین  ارزش( موارد در فصل دوم )بیانیة ترینمهم از ،مردم جهان با همة

 ،واقعرد. ورزش اشاره دارندطریق ها ازنوعی به آموزش همین ارزشالمپیک و برنامة آموزش المپیک به

ای اجرایی با پیداکردن نقاط مشترک این سند و اهداف آموزش هتوانند در بخشامر میمجریان 

، سبک زندگی همچنین دهند.اختصاص  به این برنامهدر قسمت اجرایی المپیک، سهمی را 

 تواند بر، میشودها ارزیابی مینآموزان که با توجه به وضعیت معیشتی و فرهنگ حاکم بر آدانش

عوامل سازمانی که غالباً مربوط به های آموزش المپیک تأثیرگذار باشد. به فعالیتآموزان اشتیاق دانش

ترین جایگاه برای و نیز ورزش مدارس که مهم های درگیر در این آموزش هستندمدیریت و سازمان

 .نددست آمدهبنظران ها و با توجه به نظر صاحب، از کدگذاری دادهآموزش المپیک در مدارس است

 گویة 27گویه از  23نشان داد که  گروهی در رابطه با محتوای آموزش المپیکتی تک نتایج آزمون

، با توجه به نتایج . همچنینتأیید شد 05/0آمده در مرحلة اول پژوهش، در سطح آلفای دستهب

که  پیشنهاد شدندحتوای آموزش المپیک های مربوط به مبندی، هفت اولویت اول دربین گویهرتبه

همکاران  پاپاچاریسیس گراماتیکوپولوس و هایبی برای این برنامه باشد. پژوهشمحتوای مناس دتوانمی

 ( و2011) (، مجسکین و همکاران2008) وانگ و ماسوموتو، (2007) هسندرا و همکاران(، 2005)

 عنوان محتوای برنامة، بهی موارد محتوا در پژوهش حاضربرخ نیز به نتایجی همسو با (2012بیندر )

 مبانی اخالقی»های مربوط به محتوا، ن گویهبیدر، های پژوهشاند. در یافتهه کردهآموزش المپیک اشار
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 منصفانه، بازی متقابلکرامت، درک ، توسعه احترام،رفت. در رتبة اول قرار گ« در ورزش ایران و المپیک

ها در ورزش تأکید ه منشور المپیک بر رعایت آنک ترین موارد اخالقی هستنداز مهم ،همبستگیو 

ش مفهوم اخالقی ورزنیز موردی بود که در رتبة دوم قرار گرفت. « لمپیزما اهداف و فلسفة»ارد. د

فراتر از مفاهیم مفهومی  ؛ اما باید گفت که المپیزمالمپیزم دارد ارتباط نزدیکی با مفهوم و فلسفة

؛ زیرا، هر دو حیطه تربیت یکی دانستوتوان با مفهوم تعلیمزم را می، مفهوم المپیواقعاخالقی دارد. در

ه البته المپیزم این تربیت را ازطریق ورزش، دربین جوانان د کنانسان دار جانبةتأکید بر رشد همه

ها نسبت نتواند بر نگرش آشدن جوانان با این مفهوم میداند. مسلم است که آشناتر مییافتنیدست

های ورزش و المپیک آشنایی با ارزش»های این محتوا مانند از گویه دیگر گذارد. برخیبأثیر ورزش تبه 

های ورزشی مشترک آشنایی با ارزش»و « نی ورزشکاران المپیکی ایرانهای قهرمادر زندگی و داستان

که  هستندها تر از دیگر گویهنیز بسیار بومی« های بومی، ملی و باستانی ایران و المپیکدر ورزش

و شاید همین امر از برخی  روی ملی به این برنامه دهدوتواند رنگمیهایی البته وجود چنین گویه

کنترل دوپینگ و بازی »بکاهد.  ،مقابل ورود این برنامه به نظام آموزشی وجود داردهایی که درمقاومت

زنان  مشارکت»و « زیستطتأثیرات متقابل المپیک و محی»، «انه در ورزش ایران و المپیکجوانمرد

، کمیتة های اخیردر سال خصوصهایی هستند که بهترین حیطهنیز از مهم« ران و المپیکدر ورزش ای

ی فعالیت آموزش هاترین حیطهکه این سه حیطه جزو اصلیصورتیالمللی بر آن تأکید دارد؛ بهبین

آمده در این دستهمحتوای بکه ییدرمجموع باید گفت ازآنجا .الملل هستندالمپیک در سطح بین

رسد که بسیار مناسب و مینظر برخاسته از نظر متخصصان حوزة ورزش و المپیک است، به پژوهش

های متعدد بودن پژوهشطورکه با توجه به جامعکاربرد در برنامة آموزش المپیک باشد؛ همانقابل

یک را که مدنظر منشور المپیک و ش المپرسد که با اجرای آن بتوان اهداف آموزنظر میهمسو، به

مفاهیم جدا از  ها،شایان ذکر است که لزوماً این گویه، عملی کرد. المللی المپیک استکمیتة بین

پوشانی در بسا در برخی موارد هم؛ چهکار روندتوانند درقالب یک مفهوم نیز بهیکدیگر نیستند و می

تواند در دستیابی به اهداف آموزش المپیک فراهم ی را میترعجام تر و نگاهی جذابمحتوا هااین گویه

 کند.

چهار راهبرد حاضر با یک نگاه جامع و رویکرد اکتشافی، به  بندی کلی باید گفت که پژوهشدر جمع

رسید که در  ایران آموزش المپیک در مدارس توسعة برنامةآموزشی، تربیتی، ورزشی و مدیریتی برای 

های کالن، ورزش مدارس، سبک زندگی و عوامل شامل سیاست کلی مقولة الگوی نهایی، چهار

ای مطلوب و دلفی، محتو ، طی یک مطالعةهمچنین. بودندثر ، در اجرای این راهبردها مؤسازمانی

امید است که نتایج این پژوهش به . بندی شدز دیدگاه مختصصان مشخص و اولویتبومی این برنامه ا
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تا  وپرورش کمک کندآکادمی ملی المپیک و وزارت آموزشملی المپیک،  نهادهایی مانند کمیتة

  گسترش دهند.آموزان لمپیک را دربین دانشبدیل فلسفی، اخالقی و ورزشی اهای بیارزش
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Abstract   
The aim of this study was to develop the promotion strategies of Olympic 

education and its proper content, among students of Iran's school. This research is 

a mix method study, which performed in both qualitative and quantitative 

approach. In qualitative approach, which is performed by grounded theory, both 

theoretical and snowball sampling are used. Data are collected by 19 Semi-

structured interviews. Also in quantitative approach, which is performed by 

Delphi study, 14 experts participated in the research in two stages. Data are 

collected by e-questionnaire. The findings of this part showed 23 items that are 

approved by the one-sample t-test and the first seven items, are rated by the 

Friedman test. Overall, finding of this study showed that proper content of 

Olympic education program can be promoted among students of Iran's schools by 

included educational, cultural, championship and managerial strategies.  

  

Keywords: Olympic Education, Olympism, Olympic Movement, Schools, 

Students 
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