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 چکیده

 آموزی انجامدر ورزش دانش فرابخشیمشارکت  راهکارهای توسعةشناسايی  هدف با حاضر پژوهش

-مسئولین ورزش دانشتمام  شامل. جامعه آماری بود ی کیفیحلیل محتواتاز نوع  ،پژوهش شد. روش

و آموزش  های حقیقی و حقوقی مرتبط باشخصیت و قانونگذاران، باتجربه بدنیموزی، دبیران تربیتآ

 هادادهردآوری گفرايند يافت.  ها ادامهداده اشباع تا هدفمند صورتبه گیرینمونهبودند. ايران  پرورش

د. آموزی بوبا ورزش دانش و بررسی اسناد و مدارک مرتبط ساختاريافته نیمه مصاحبه 14 مشتمل بر

 افزارنرم زا استفاده باها و به روش تحلیل محتوای کیفی آوری دادهبا جمع زمانهم هاداده تحلیل

 ولةمق 3 تينها در فرعی و مقولة 9 مفهوم، 62 تعداد باز کدگذاری مرحلة . درکیودا انجام شد مکس

 در یفرابخشمشارکت  سه راهکار عمده توسعة داد نشان پژوهش اين استخراج شد. نتايج اصلی

و  مشارکت یسازفرهنگمشارکت،  های رسمی توسعةزمینهايجاد پیشاز  دتنعبار آموزیورزش دانش

آموزی مستلزم در ورزش دانش فرابخشیمطلوب مشارکت  ، توسعةبنابراين .تدوين نظام مشارکت

 های ذينفع است.نیازمند درگیرشدن همة گروه وهای اجرايی است کاربست اين سه دسته فعالیت
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 مقدمه

را در وجود اشرف مخلوقات خود به ودیعه  خداوند آن وها است مشارکت یکی از نیازهای ذاتی انسان

 همیاری و، و به مشارکت داشته آندین توجه زیادی به  نیترکامل عنوان بهاسالم نیز نهاده و 

گیری و مشارکت فرایند تصمیم .(33، 2012ی،)قاسمه است نمودهمکاری با یکدیگر توصیه فراوان 

های رود که منافع، عالیق، تخصص و دیدگاههایی به کار میحل مشکل است و دربارۀ افراد و گروه

مشارکت  (.406 ،2009، 1سیریساک)کنند مختلف دارند و برای نفع رساندن به افراد جامعه کار می

، 4، اسمیتز3، کوسترر2هاپ) تاس قرارگرفته رشیپذ موردجهان  ۀدر بیشتر کشورهای پیشرفت

وری اثربخشی مشارکت در باال بردن بهره ، بدون شک چنین مقبولیتی در سایۀ(151 ،2011

 (.558 ،2012، 5ون وکتوراست ) آمده دست بهو بهبود روابط کار ها، توسعه دموکراسی سازمان

های یکی از دغدغهگوناگون  یهادر عرصهو مشارکت  کرده دایپامروزه این مفهوم اهمیت دوچندان 

محور اصلی  چنانچه (307 ،2010، 6)استین و همکارانگذاران است اساسی دولتمردان و سیاست

 ،2015فوالدی،  ؛هوشمند) استوار است و پرورشآموزش  مشارکت در ۀپای بر هر کشوری ۀتوسع

756.) 

ی، ذهنی، های جسمانجنبه د شخصیت کودکان و نوجوانان در همۀرش، و پرورشآموزش هدف 

رورت رشد . در این مجموعه ض(22 ،2016صاحبکاران و همکاران، ) روانی، اجتماعی و معنوی است

 س مهم و پایه دراز دروکید است و مورد تأ و پرورشآموزش از فرایند  بخشی عنوان بهجسمانی 

ای جهان از جایگاه ویژه و پرورشآموزش های نظام است که در کلیۀ و پرورشآموزش ستم سی

اد وجودی انسان به پرورش تمام ابع کهنیازیرا عالوه بر  (29 ،2009رمضانی نژاد، ) استبرخوردار 

 و است هتداشموزان آدر پرورش استعدادهای جسمی و روحی دانشنیز ثیر چشمگیری تأتوجه دارد، 

عمیم های دفاعی، حفظ سالمتی و تبه رشد و تقویت قوای جسمانی، آماده شدن برای فعالیت

 ور فرد یرات مفیدی دثکند و تأای کمک میبهداشت و نیل به موفقیت در وظایف شغلی و حرفه

 (.133 ،2017، عابدینی و طالبی)جامعه دارد 

ازجمله ورزش مدارس، با مشکالت زیادی دهد نتایج تحقیقات نشان می ،بدنیاهمیت تربیت وجود با

 ساتیتأسریزی صحیح و یکسان در مدارس، نبود امکانات الزم اعم از فضا، وسایل و نبود برنامه

                                                           
1. Sirisirisak 

2. Hoppe 

3. Kusterer 

4. Schmitz 

5. VanVactor 

6. Stein, de Reuver, Hampe & Bouwman 
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که  (117 ،2014رضوی و همکاران، ) است ص و... مواجهصوی کارآمد و متخورزشی، کمبود نیر

بلکه عدم  امکانات ورزشی مدارس نشده،ا و و توسعه فضاه رفع آناقدامات کافی در جهت  تنهانه

ریزی مطلوب و عدم استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود، دستیابی به اهداف برنامه

بود فرهنگ و شناخت کافی از به دنبال آن مشکالت اقتصادی و ن .تر کرده استرا مشکل یبدنتیترب

. بدون شک اجرای (39 ،2016علیمردان،  ؛)جعفری بدنی و ورزش نیز مزید بر علت شده استتربیت

 مستثنابدنی از این قاعده های تربیتهر برنامه نیاز به وسایل، ابزار و نیروی متخصص دارد و برنامه

بدنی با حداقل امکانات و نیروی های تربیتبا توجه به این اصل انتظار پیشرفت برنامه .نیست

 (.2009)حبیبی،  ظار بیهوده و غیرمنطقی استمتخصص، انت

 که است بهاییگران ارزنده و بسیار ا سرمایههآموزشگاهپهنۀ  در آموزدانش میلیون م چندومدا حضور

اهمیت مشارکت  رغمبه؛ ولی (108 ،2007)یزدان پناه،  است و پرورشآموزش  وزارت اختیار در

محدود به مشارکت مردم  ،آموزیدر ورزش دانش ژهیو بهو  و پرورشآموزش جامعه در  جانبه همه

-ثیرگذار ورزش دانشاجد و مدارس شده است و از حوزه تأو ساخت مس امور مذهبی، مراسم ازدواج

در بسیاری  و پرورشآموزش یکی از مسائل اساسی (. 152 ،2016، پیراهیاست ) آموزی غفلت شده

در ایران  شدهانجامتحقیقات . از کشورهای جهان عدم مشارکت فراگیر جامعه در امور مدرسه است

در  رگذاریتأثهای یکی از حوزه (.77 ،2003)سبحانی نژاد، ؤید وجود مشکل در این زمینه است نیز م

سالمت فرد و جامعه دارد و  نیتأماست که اهمیت بسزایی در  یبدنتیتربحوزه  و پرورشآموزش 

مبارزه با مفاسد های بهداشت، درمان، ها در بخشگذاری در آن موجب کاهش هزینهسرمایه

(. از طرفی 1، 2013شود )پازاج، های فردی و اجتماعی میسطح ناهنجاری کاهشاجتماعی و 

های مالی کمک صورت بههای مرتبط با آن برای مشارکت جامعه در امور خیریه چه ورزش و فعالیت

هم مشارکت در ورزش و هم  ،از طریق آنزیرا  .نیروهای داوطلب بسیار جذاب هستند عنوان بهو چه 

، 2010، 1افتد )وودا، اسنلگروب و دنی لکوکااتفاق می زمانمه صورت بهمشارکت در امور خیریه 

 بدن به بخشد، ارتقا را انسانی کرامت و ارزش تواندیم ی ورزشیهاتجربه از بردن (. همچنین لذت38

 ،2005و همکاران،  2دی کوربی) داشته باشد پی را در فرد پیشرفت و دهد شکل انسان و ذهن

 تواندیمآموزان، سالمت دانش نیتأمچنانچه این مهم در سنین مدرسه اتفاق بیافتد عالوه بر  (.210

 به ورزش و بدنیزمینۀ تربیت در یزیربرنامهبنابراین  .باشد داشته یتوجهقابل ریتأث آنان در یادگیری

دارد )حفظ اللسان،  خاص ضرورتی آموزاندانشدر  طراوت و شادابی ،عالقه ایجاد انگیزه، منظور

آموزی با کمبود امکانات، تجهیزات و سرانه اماکن ورزشی روبرو ، ورزش دانشوجود نیا با (.5، 2016

                                                           
1. Wooda, Snelgroveb. & Danylchuka 

2. De Corby 
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-جامعه ما از انواع بیماری کهنیا وجود با. (135 ،2015یدی، امین بیدختی، است )گوهری، جمش

ی و ورزش بدنتیربهنوز ت، بردیم، رنج ارتباطندهایی که مستقیم با نبود تحرک و فعالیت بدنی در 

و جانبی است و این آفت نگرشی در مورد تحرک و فعالیت بدنی بر  زائددر ذهن و روان جامعه امری 

رغم بهبودهای چشمگیر تا سرمنزل رسد علیبه نظر می .ها و اقشار جامعه مستولی استتمام الیه

 .است و پرورشآموزش ترین درس ی مظلومبدنتیتربمقصود راه بسی دشوار در پیش است. درس 

 وآمدرفتوجود ندارد و جایگاه انجام این درس محل  اساسا  که مکان مخصوص اجرای این درس  چرا

ی این درس را در بدنتیتربمعلمان  واقع دراست.  آموزان و...، معلمان، دانشأو عبور و مرور اولی

دارد آنان به آن محیط دسترسی  اندازه بهکنند که در همان زمان هر شخص دیگری مکانی اجرا می

امامی، قاسمی، آموزی است )بحرالعلوم، ضرورت مشارکت فراگیر در ورزش دانش دهندۀکه نشان

که  است صورت گرفته و پرورشآموزش در این راستا تحقیقاتی در زمینه مشارکت در  (.15 ،2019

 آموزی باشد.تواند راهنمای تقویت و توسعه مشارکت در ورزش دانشمی

را  و پرورشآموزش مردم در های تقویت فرهنگ مشارکت راهژوهش خود پ( در 2002ویا )پقاسمی 

ای هان، شاگردان، کتاب)مدیران، معلم و پرورشآموزش توسط عوامل و عناصر  یسازآگاهطریق  از

دگان ولتمردان و نماینهای گروهی، دو رسانه مایس و صدا) و پرورشآموزش درسی(، عوامل خارج از 

 .داندذیر میپامکان( و انجام پژوهش مجلس

« و پرورشآموزش های جلب مشارکت مردمی در بررسی راه»در پژوهشی با عنوان  (2005سپهری )

ودن آگاه نم و پرورشآموزش ترین راه در جهت مشارکت دادن فعال مردم در امور اساسی نشان داد

ترین هم( در پژوهشی م2006عباسی ) آنان با چگونگی مشارکت و انواع مشارکت مورد نظر است.

ت به مشارکت، را تغییر نگرش مردم نسب و پرورشآموزش های افزایش مشارکت مردمی در راه

ردمی، مهای قویت تشکلدر مدارس، ت أهای اولی، استفاده از قابلیتو پرورشآموزش تمرکززدایی در 

، مدرسه و پرورشآموزش در مورد مشارکت در  مایس و صداسازی، گسترش تبلیغات خصوصی

هانیان ج داند.ای میفنی و حرفهسیس مدارس تأ تمداد از شوراهای شهر و روستا ومحوری، اس

را در  و پرورشآموزش های ایجاد و تقویت مشارکت مردم در راه نیترمهم( در پژوهشی 2015)

بطه ان، راآموزان، امور مربوط به کارکنآموزش و تدریس، امور مربوط به دانش شامل شش قلمرو

بندی تهزشی دسو امور مالی و اداری واحدهای آمو ازین موردمدرسه با جامعه، تجهیزات و امکانات 

 کند.می

 کارکردهای و اهداف از اولیأ شناخت عدم پژوهشی ( در2012) 1هورانی، استرینگر و باکر بلیک

فهم  است کرده بیان است. وی کرده عنوان والدین مشارکت راه سر بر مهم موانع از را یکی مدرسه

                                                           
1. Blaik Hourani, Stringer and Baker. 
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 از مسئولین مدارس و والدین مختلف باورهای و والدین و معلمان برای مناسب هاینقش از متفاوت

است.  مسئولین مدارس و والدین بین همکاری و گفتگوها برای مانعی مدارس دادهایبرون و اهداف

 در آنها و ناتوانی والدین شناخت عدم و آموزشی و درسی هایبرنامه سریع تغییرات وی همچنین

 نژاد یمیسل و سیج دانائی ،زاده یزنجان .است کرده عنوان مشارکت موانع از نیز را هابرنامه با تطبیق

 متعددی مشکالت با مدارس در هاخانواده فعال مشارکت کردند عنوان پژوهشی ( در2012)

 اگر کهیطور به گرددبرمی کشور آموزشی نظام ساختارهای به مشکالت این از روبروست که برخی

 .رودیمباال  نیز مشارکت احتمال یابد تغییر ییامنائتیه یا مدرسه محور ساختار به مدارس ساختار

جهت سازگاری با  وزیآمدانش متولی ورزش عنوان به و پرورشآموزش وزارت  یبدنتیتربمعاونت 

انی و از انس های کافی اعممنابع و سرمایه، سریع و نامطمئن محیطی، نیازمند روزافزونتغییرات 

م د عمویت زیاتوجه و حساس با .ایندعملکـرد سـازمان را فراهم نم ارتقا ۀزمینغیرانسانی است که 

در  هاماننیازمند مشارکت همه مردم و سازهـای تحـت پوشـش مـردم بـه عملکـرد آن در حـوزه

اذ ، اتخآموزیورزش دانشکیفیت ثر جهت حفظ ؤم یهاوهیشیکی از  .اداره امور آن است

 یختهنوز شـنا رسدبه نظر می. است فرابخشیهای توسعۀ مشارکتجهت  شایسته یهااستیس

 جمله ازهای ورزشی های مربوط به آن در سازمانو سیاست های توسعۀ مشارکتروشکـافی از 

 ،پژوهشینۀ ورزشـی در زمینـۀ پیشـ شده انجامهای بررسی. ، وجود نداردو پرورشآموزش وزارت 

و  ستاتحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته دهد نشان می در تحقیقات داخلی و خارجی،

و وده در راستای جذب خیرین ب محدود به مشارکت مالی و بیشترنیز های صورت گرفته پژوهش

ین انی و بمشارکت بین سازم اعم از انسانی و فکری و مهارتی و همچنین های مشارکتجنبهسایر 

ساس، بر این ا .رسدیمبه نظر  انجام پژوهش اخیر ضـروری شده است. بنابرایننادیده گرفته بخشی 

نی ی و انسایزیکورزش در دوران کودکی و نوجوانی و همچنین نیاز به امکانات مالی، ف نظر به اهمیت

ز به از طرف دیگر و نیا منابعو کمبود  طرف کی ازآموزی جهت گسترش و توسعه ورزش دانش

حلیل در این پژوهش به بررسی و ت ؛آموزیهای ذینفع در توسعه ورزش دانشمشارکت سازمان

ابع من نیأمتکـاربردی برای  یرهنمودهـایشود تا پرداخته می فرابخشیمشارکت  راهکارهای توسعۀ

 یاهکارهاربررسی ، هدف از این پژوهش بنابراین .ارائه گردد آموزیورزش دانش جهت توسعۀ الزم

 .است تحلیل محتواآموزی با روش ورزش دانش در توسعۀ فرابخشیهای گسترش مشارکت
 

 روش پژوهش
 با و است کیفی هایپژوهش زمرۀ در گردآوری روش لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش این

که  است هاییروش مجموعه شامل کیفی محتوای شد. تحلیل روش تحلیل محتوا انجام از استفاده
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شامل دو  پژوهش این آماری رود. جامعۀمی کار به مصاحبه از حاصل نوشتاری متون تحلیل برای

 خبرۀ حوزۀ کارشناسان و مشاوران مدیران، بخش افراد و منابع است. بخش اول جامعه شامل همۀ

و  و پرورشآموزش بدنی ادارات تربیتکارشناسان  ( وو پرورشآموزش  یبدنتیتربوزارتی )معاونت 

با استفاده از  افتهیساختارآوری اطالعات، از مصاحبه نیمه برای جمع .بود باتجربهبدنی دبیران تربیت

 نظری اشباع تا آوری اطالعاتجمع .شد استفاده نظری رویکرد بر مبتنی گیری هدفمندروش نمونه

 تایپ مطالب مصاحبه، هر از کشید. پس طول دقیقه 50 تا 35 بین یافت. هر مصاحبه ادامه هاداده

 کهنیا باشد.  انجام مداوم، مقایسۀ شیوۀ به اولیه کدگذاری و تحلیل از مصاحبه، پس بالفاصله .شدند

 و اطمینان برای بود، شده حاصل نظری اشباع و بودند تکراری هاداده به بعد تقریبا  دهم مصاحبۀ از

 کار، سابقه ازنظر کنندگاناست شرکت ذکرانیشا .یافت ادامه 14 مصاحبۀ تا فرایند این بیشتر، اعتبار

 تجارب آوردن به دست برایرا الزم  تنوع تأهل وضعیت و استخدامی وضعیت جنس، قومیت، سن،

آوری اطالعات در این بخش برای جمع .داشتند. بخش دوم جامعه شامل اسناد و مدارک بود مختلف

موضوع  با تحقیق مرتبط پیشینۀ و ادبیات نظری، مبانی شناخت منظور بهعالوه بر اسناد باالدستی، 

مختلف رجوع شد.  و نشریات مجالت ها،کتاب اینترنتی، هایپایگاه در موجود اطالعات پژوهش، به

 1کیودا مکس افزارنرم از استفاده با ی کیفیاتحلیل محتو روش از هاداده تحلیل وتجزیه منظوربه

 شد. استفاده

اهمیت  پژوهش، نتایج به اعتباربخشی و کیفیتکمّی،  هایپژوهش همانندنیز  کیفی هایپژوهش در

منظور  به راستا، این دارند. در خود هاییافته ارزشیابی برای معیارهایی پژوهشگران و دارد زیادی

 معیارهای شامل (1985) 2گابا و لینکلن ارزشیابی معیارهای حاضر، پژوهش نتایج به اعتباربخشی

(. 200 ،2017 قلی پور و همکاران) گرفتند قرار مدنظر یریپذ دییتأ اعتماد و قابلیت انتقال، اعتبار،

 مناسب برای راهبردهای برخی به معیارها، این از یک هر موردِ به مورد بررسی ادامه، ضمن در

 .است شده اشاره نیز حاضر پژوهش در معیارها این برآورده ساختن

از  است عبارت و دارد اشاره پژوهش هاییافته و هاتوصیف بودن یواقع به باورپذیری یا اعتبار اعتبار:

آن  در پژوهش این که ایزمینه و هایافته بودن یواقع به پژوهش، در کنندگانشرکت اعتمادِ درجۀ

 -شد: الف استفاده زیر یهاروش از حاضر پژوهش در معیار، این به دستیابی است. برای شده انجام

 و مصاحبه برای نمونۀ پژوهش انتخاب و اطالعات و هاداده آوریجمع فرایند چندجانبه: در ارزیابی

-شرکت ارزیابی -شده است. ب استفاده گوناگونی هایجنبه و منابع از مصاحبه سؤاالت طراحی

 ارسال مصاحبه در کنندگانبرای مشارکت شدهاستخراج کدهای و مصاحبه پژوهش: متن از کنندگان

                                                           
1. MAXQDA 10 

2. Lincoln & Guba 
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 .شد اعمال آنها نقطه نظرات و

-گروه دیگر در دح چه تا مطالعه هاییافته که دارد مطلب اشاره این به پذیریانتقال پذيری:انتقال

 در مختلف کنندگانارکتمش گوناگون تجارب و هااست. دیدگاه استفاده یا انتقالقابل هایا مکان ها

 ود. درشمی پذیریانتقال قابلیت افزایش باعث تنوع، حداکثریِ اصل همان یا پدیده مورد یک

مستندسازی:  -الف :شد استفاده زیر هایروش از معیار، این به دستیابی منظوربه پژوهش حاضر،

 -. بشد زیمکتوب، مستندسا صورت به دیگر، محققانِ احتمالیِ استفادۀ برای پژوهش مراحل تمام

ش گزار در پژوهش محیط و شوندگانمصاحبه یشناخت تیجمع ای: شرایطزمینه شرایط گزارش

 .شد ارائه تفصیلی صورت به پژوهش نهایی

متفاوت و  شرایط و زمان طول در هاداده پایداریِ به ثبات یا اعتماد قابلیت معیار: اعتماد قابلیت

 از شدهانجام لیلتح کفایت ارزیابی به قادر باید پژوهش خوانندۀ دیگر،عبارتمختلف اشاره دارد. به

 از ارمعی این به دستیابی حاضر پژوهش باشد. در محقق گیریتصمیم فرایندهای طریق پیگیری

 :گرفت انجام زیر طریق روش

 پژوهش کدگذاری در فرایند در مدیریت از متخصصان حوزة یکی از منظور کدگذار: بدین دو از استفاده -

 توسط کدگذاری های الزم،آموزش از پس و شد انتخاب مصاحبه سه تصادفی صورت به د.ش گرفته کمک

 کدهای و توافق عنوان با بودند، نفر مشابه دو نظر از که کدهایی هامصاحبه از یک هر گرفت. در انجام ایشان

 زیر فرمول از استفاده با کدگذار دو بین درصد توافق و شدند مشخص عدم توافق عنوان با غیرمشابه

 .شد ارائه یک شماره جدول در قالب آن نتایج و شد محاسبه( 82: 2009)خواستار،

درصد پایایی =
توافقات تعداد ∗ 2

تعداد کل کدها

∗ 100 
 دو کدگذارنتايج بررسی پايايی بین  -1جدول 

 درصد پايايی عدم توافقات توافقات کل کدها شماره مصاحبه
1 42 18 6 85 
3 28 10 8 71 
7 16 6 4 75 
 79 18 34 86 کل

 

با  .است درصد 79 با برابر کدگذار دو بین کل پایایی دهند،می نشان جدول هایداده که طورهمان

 .دش تأیید هاکدگذاری اعتماد قابلیت است، درصد 60 از بیش پایایی کهاین به توجه

منابع  این از فاسیرت و نتایج ظهور و منابع با هاداده ارتباط هدهندنشان یریپذ دییتأ :يریپذ يیدتأ

 :شد استفاده زیر یهاروش از حاضر پژوهش در منظور نیبداست. 
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-دبیران تربیت از تن چند اختیار در پژوهش این پژوهش: نتایج فرایند از خارج متخصصانِ ارزیابیِ-

 .اخذ شد نهاآ نظرات ایشان، بازبینیِ و مطالعه از پس .گرفت قرار پژوهش فرایند از خارج بدنیِ

-شکل و لتحلی ها،داده آوریجمع از اعم پژوهش، پژوهش: در متن حاضر مراحل فرایند تشریح -

 خوانندگان و مخاطبان برای پژوهش، امکان ممیزیِ فراهم آوردن منظوربه ،هاهیمادرونگیری 

 شده است. تشریح
 

 نتایج
 اسناد و و مقاالت ها،کتاب مطالعۀ از پس پژوهش اصلی هدف به رسیدن منظور به پژوهش این در

دی حوزه کارکنان ستا اداره کل، یبدنتیتربمعاونین  ،یبدنتیتربکارشناسان  از نفر 14 با مدارک،

اطالعات  .مصاحبه شد یبدنتیترب باتجربهو دبیران  و پرورشآموزش وزارت  یبدنتیتربمعاونت 

 است. مشاهده قابل 2جمعیت شناختی آن در جدول شماره 
 

 کنندگانمشارکت شناختی جمعیتاطالعات  -2جدول 

 
 شاخص

 جنسیت مدرک تحصیلی سن
 مرد زن دکتری لیسانسفوق 51-60 41-50 30-40

 12 2 8 6 3 6 5 فراوانی

 72/85 28/14 14/57 86/42 42/21 86/42 72/35 درصد

 

کدها  این زا تعدادیشد.  ایجاد اولیه کد 250 تعداد هامصاحبه همۀ مجموع در افزار،نرم کمک با

اولیه  باز مستقل ا کدیمفهوم  62 باز، با ادغام آنها تعداد کدگذاری مرحلۀ در .معنا بودندیا هم تکراری

 پایۀ بر کار، این اساس .مقوله فرعی تبدیل شدند 9 به کثرت، دلیل ایجاد شد. سپس مفاهیم به

سازی فرهنگ اصلی شامل مقولۀ 3 فرعی،های اساس مقوله بر بود. نهایتا  معنایی و مفهومی قرابت

، 1شکل ر شد. د مشارکت ایجاد ۀهای رسمی توسعزمینهمشارکت، تدوین نظام مشارکت، ایجاد پیش

 5 و 4، 3 شمارۀ جداول های فرعی ارائه شده است. همچنین درهای اصلی به همراه مقولهمقوله

 است. شده داده نشان پژوهش های اصلیمقوله تشکیل و کدگذاری نحوۀ
 

 

 

 

 

 



 52                                                      ..فرابخشی. مشارکت توسعه راهکارهای شناسايیروشناوند:  قاسمی

 رسمی توسعه مشارکت هایزمینهپیشبندی ايجاد نتايج مقوله -3جدول 

 مقوالت فرعی مفاهیم
های حدودیت، تأمین مشارکتی منابع، حذف مسازمانی بینهای )جهت همکاری گذاریقانون

های اوقاف، طراحی فضای مدارس در طرحدهی به ورزش مشارکت بخش خصوصی، اولویت
ر سطوح یت دورزشی در نقشه مدارس، همیاری دولتی، صدور مجوزهای باشگاهی با الزام به فعال

 آموزی(پایه، تعیین متولی واحد برای ورزش در سنین دانش

های استراتژی
 سطح کالن

ی و کننده، تشویقایجاد شرایط تسهیل منظور بهتعریف و تفهیم مشارکت در سطح کالن 
 حمایتی

 آموزی و همگانیتجمیع فضاهای ورزشی دولتی با اولویت دادن به ورزش دانش
های طرح بخشی از عنوان بهبا مدارس  جواریهمیابی فضاهای ورزشی با توجه به مکان

 شهرسازی
 (پرورش وآموزش های آموزش مدیریت )در نهادهای وابسته به ورود مباحث مشارکت در دوره

 های موازی نهادهای مسئول در سالمت جسمی، معنوی و روانی جامعهتجمیع طرح
 پیگیری و نظارت برای اجرای نظام جامع ورزش کشور

 ملی کارتقسیمآموزی با تنظیم طرح جامع مشارکت در ورزش دانش
 و پرورشآموزش بدنی در ساختار ادارات ایجاد معاونت تربیت

عملیات سطح 
 سازمانی

 ارکتاز مش ها و درآمدهای ناشیاعتمادسازی از طریق جلوگیری از فساد و ارائه گزارش مالی هزینه
 اولین پله موفقیت ورزشی عنوان بهآموزی تالش برای ایجاد تداعی مثبت از ورزش دانش
ای هقویمتسازی آموزی و ورزش قهرمانی از طریق هماهنگاستحکام بخشیدن به پیوند بین ورزش دانش

 های ملیآموزی با فدراسیونورزشیِ فدراسیون دانش
 ت بیرونیگسترده و تبلیغا هایگذارینامهای منظم، آموزی با برگزاری لیگهویت دادن به ورزش دانش

 آموزیالمللی خاص در سطح دانشمیزبانی دائمی رویدادهای ملی یا بین
 دا یا امیهای پویآموزی از شبکههای ورزش دانشها و برنامهرایزنی برای پخش تلویزیونی رقابت

 سازی برندآموزی برای میلیونی درگیر در ورزش دانش 40استفاده از ظرفیت 
 برنامه در برنامه آموزشی مدارسواحد درسی فوق دادن قرار

 های کوچک اما فراگیرریزی برای جذب کمکبرنامه

های سطح برنامه
 محلی

 هاهای تخصصی محلی جهت پیگیری مشارکتو کارگروه نهادمردمهای سازمانتشکیل 
 لتیت دوهای ذخیره غالاستفاده مقطعی از اماکن مذهبی )حسینیه، تکایا، مهدیه، مساجد( یا سوله

 آموزیهای ورزشی دانشورزشی شهرستان و انجمن هایهیئتانتخاب مسئولین واحد برای 
 به ورزش مندعالقهو  چندبعدیانتصاب مدیران 

 های مردمی در محالت خودکمک کرد هزینهسازی امکان فراهم
 و مردمی در سطح محلی سازمانی بینهای توسعه همکاری
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بندی تدوين نظام مشارکتنتايج مقوله -4دول ج

 مقوالت فرعی مفاهیم

 (نیاز موردهای مختلف شناسایی جامعه هدف داوطلبی )گروه

تدوین نظام 

 داوطلبی

 داوطلبین کارگیریبهنامه جامع گزینش و تنظیم و تصویب آیین

 های داوطلبیبینی ساختار و تدوین شرح وظایف و نوع فعالیتپیش

 داوطلبین أها و نحوه ارتقتعیین شایستگی

 تأمین منابع جذب داوطلبین

 نگهداری و ارتباطات پیوسته )بانک اطالعاتی(

 توسعه فرهنگ داوطلبی از طریق آموزش

 رفع مسائل حقوقی برای فعالیت داوطلبین

 های هرمیسازی و زنجیرهشناسایی و جذب از طریق شبکه

تدوین نظام 

 ورزشخیرین 

 یار

 ایجاد شخصیت و هویت مستقل اجتماعی

 یار ورزشهای خیرین فعالیت دهیسازماننامه جهت تدوین اساس

 محلی و ملی صورت بهایجاد بانک اطالعاتی خیرین 

 نامههای مشارکت خیرخواهانه )مالی، تخصصی و ...( در اساسبینی شیوهپیش

 های قدردانیحفظ خیرین از طریق ارتباطات پیوسته و برگزاری همایش

 تشکیل کمیته جذب حامیان مالی در وزارتخانه

تدوین نظام 

مدیریت حامیان 

 مالی

 های هدف بالقوهتشکیل بانک اطالعاتی از گروه

 های حمایت مالیآموزی ایران و تنظیم طرحطراحی مدل جذب اسپانسر در ورزش دانش

 اصلی و خرد حامیان مالی کارگیریبهتنظیم برنامه استراتژیک، چارچوب و دستورالعمل 

 های قانونی و حراستی برای ورود حامیان مالیرفع محدودیت

 ایجذب و نگهداری حامیان مالی از طریق روابط عمومی و ارتباطات رسانه

 از حامی مالی( موردنیازحمایت مالی از حامی مالی )خرید تجهیزات 

 های الکترونیکیسازی زیرساختفراهم

طراحی سامانه 

 مشارکت مردمی

 آموزیهای مشارکتی در ورزش دانشها و نوع فعالیتتعیین اولویت

 بینی مسیرهای دسترسی بر اساس نوع کاربرانپیش

 وضعیت و پیشرفت فعالیت مشارکتی یریهگرامکان 
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 مشارکت سازیفرهنگبندی نتايج مقوله -5جدول 

 مفاهیم
مقوالت 

 فرعی
 آموزیطراحی شعار ملی مشارکت در ورزش دانش

سازی آگاه
 همگانی

 تبیین اهمیت و ضرورت ورزش برای جامعه، نخستین گام توسعه مشارکت
 آموزان در قالب همیاران ورزش )مشابه همیار پلیس(ساماندهی دانش

 ای مجازی و غیرمجازی برای افزایش آگاهی عمومیتولید محتوای رسانه
 تبیین نیازهای مشارکت هدف باهای بین سازمانی ها و نشستبرگزاری گفتمان

 لیاستفاده از ظرفیت مذهبی مراجع تقلید و تبلیغات شفاهی جامعه روحانیت و معتمدین مح
شناس، های سررهایجاد نیاز و ترغیب به مشارکت )چه منظور بههای تبلیغاتی اثربخش استفاده از روش

 های میدانی ورزش با خانواده در مدارس(اجرای طرح
 آموزی در بستر اینترنت و فضای مجازیهای ورزش دانشو پوشش فعالیت نشر اخبار

 آموزیهای مذهبی به سمت ورزش دانشدهی مشارکتتغییر و جهت

اقناع و 
متقاعدسازی 

 جمعی

 های جمعیِ مشترکهای ذینفع از طریق اجرای برنامهدرگیر کردن تمامی گروه
 مشارکت مردمی و بخش خصوصیهای پیشرو در استفاده از تجربیات استان

 تغییر نگرش مردم منظور بههای مجازی اثرگذار ها و استفاده از هشتکایجاد کمپین
 ن برای مشارکتمبنی بر لزوم پیشگام شدن دیگرا و پرورشآموزش اصالح نگرش مدیران و اهالی 

 نکورکدروس نظری و  با همترازسالمتی و نشاط فرزندان  بهتوجیه والدین برای اولویت دادن 

آموزیدر ورزش دانش فرابخشیراهکارهای توسعه مشارکت  -1شکل 

ت
رک

شا
ه م

سع
تو

ی 
ها

ار
هک

را

ايجاد پیش زمینه های رسمی توسعه 
مشارکت

استراتژی های سطح کالن

عملیات سطح سازمانی

برنامه های سطح محلی

تدوين نظام مشارکت

تدوین نظام داوطلبی

تدوین نظام خیرین ورزش یار

تدوین نظام مدیریت حامیان مالی

سامانه مشارکت مردمیطراحی

ايجاد فرهنگ مشارکت

آگاه سازی همگانی

اقناع و متقاعدسازی جمعی
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 گیریبحث و نتیجه
های زمینهایجاد پیش فرابخشیهای بر اساس نتایج تحقیق یکی از راهکارهای توسعه مشارکت

های های سطح کالن، عملیات سطح سازمانی و برنامهبه مواردی از قبیل استراتژیرسمی است که 

ی هانهیزمشیپو  هارساختیزایجاد  فرابخشیسطح محلی اشاره دارد. اولین گام در تحقق مشارکت 

رسمی در سه سطح کالن، سازمانی و محلی است. با توجه به پیچیده بودن جامعه امروزی، دیگر 

ها ضرورت دارد، سازمان ای دل بست. برای تحقق مشارکتمشارکت خودجوش و لحظهتوان به نمی

ها بر مبنای اصول و قوانین بینی شود و همه مشارکتنامه و مقررات ویژه پیشو تشکیالت و آیین

اراده سیاسی دولت، وجود قوانین و  جمله ازصورت پذیرد. برای تحقق مشارکت عوامل ساختاری 

ی مناسب، اطالعات مناسب و عدم تردید در مورد مؤثر بودن مشارکت نقش نهادهای اجتماع

-ها و پیشبه نقل گوهری و همکاران(. برای ایجاد زیرساخت 1986، 1ی دارند )گائوتریاکنندهنییتع

های مشارکت نیاز به پیوند منطقی بین سه سطح محلی، سازمانی و کالن است تا قوانین و زمینه

شود در سطح سازمانی و محلی پیگیری شود و با در سطح کالن تدوین میهایی که استراتژی

توسعۀ  بنابراین برای .آموزی باشیمیی این سه سطح شاهد توسعه مشارکت در ورزش دانشافزاهم

کننده، های قانونی مشارکت، ضمن وضع قوانین تسهیلعالوه بر رفع محدودیت باید مشارکت

نیروهای سازمانی و محلی با  دقیق مشخص شود و صورت بهمشارکت در سطح کالن  سازوکار

های سطحی و فراگیر برای جذب کمک نهادمردمهای داوطلبی و های خود و ایجاد گروهپیگیری

 جامعه تالش کنند.

 فرابخشیهای همچنین نتایج تحقیق نشان داد یکی دیگر از راهکارهای توسعه مشارکت

سازی همگانی و اقناع و متقاعدسازی جمعی اشاره مورد آگاه ی مشارکت است که به دوسازفرهنگ

ی افراد جامعه از فواید ورزش و اهمیت آن و همچنین اطالعکمدارد. در بسیاری از اوقات ناآگاهی یا 

 یزنجاناست ) مؤثر مشارکت کاهش در و پرورشآموزش در  مشارکت فواید از هاعدم آگاهی خانواده

پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات قاسمی  جینتا (.2015؛ گوهری و همکاران، 2012و همکاران،  زاده

های تقویت ژوهش خود راهپ( در 2002ویا )پقاسمی ( همخوانی دارد. 2005( و سپهری )2002پویا )

و آموزش ی توسط عوامل و عناصر سازآگاهرا از طریق  و پرورشآموزش فرهنگ مشارکت مردم در 

 و صدا) و پرورشآموزش های درسی(، عوامل خارج از )مدیران، معلمان، شاگردان، کتاب پرورش

ائمه جمعه و جماعت، دولتمردان و نمایندگان مجلس( و انجام پژوهش  های گروهی،و رسانه مایس

ترین راه در جهت مشارکت دادن فعال مردم ( اساسی2005همچنین سپهری )داند. ذیر میپامکان

کند. را آگاه نمودن آنان با چگونگی مشارکت و انواع مشارکت عنوان می و پرورشآموزش در امور 

                                                           
1. Gaotri 
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بنابراین برای جلب مردم به مشارکت شایسته است به  .مشارکت امری فرهنگی و عاطفی است

شناسی اجتماعی مردم در مناطق گوناگون توجهی ویژه ها و روانفرهنگهای فرهنگی و خردهزمینه

مشارکت امری تحکمی نیست که دستور آن از باال صادر شود. مشارکت در درجه نخست امری شود. 

های اجتماعی و پس ضرورت دارد زمینه .گیرددرونی است که از درون و وجدان آگاه افراد نشأت می

سازی و آگاه کردن مردم از طریق عوامل درون و بیرون . فرهنگباشدهای درونی فرهنگی این انگیزه

برای فراهم کردن شرایط مناسب برای . ای داردظام آموزشی در جلب مشارکت مردم اهمیت ویژهن

ها و فضای مجازی سازی مردم باید عالوه بر استفاده از ظرفیت رسانهتوسعه فرهنگ مشارکت و آگاه

 (.2013از آموزش عمومی نیز استفاده کرد )متین، 

آموزی در ورزش دانش فرابخشیهای راهکارهای توسعه مشارکتبر اساس نتایج تحقیق یکی دیگر از 

، تدوین نظام تدوین نظام مدیریت حامیان مالیتدوین نظام مشارکت است که به مواردی از قبیل 

در مورد  و طراحی سامانه مشارکت مردمی اشاره دارد.تدوین نظام داوطلبی ، اریورزش خیرین 

میته جذب حامیان مالی در ساختار وزارت دیده شود باید فرصت که باید کحامیان مالی عالوه بر این

 3باروس (،2005) 2، میشی و آفتون(2001) 1تبلیغات برای آنها فراهم شود. نتایج فوق با نتایج هودا

 همسو است. وزارت مبنی بر اصالح ساختار( 2012)و همکاران  آزادان( و 2008(، الهی )2006)

مربوط  دومین عامل مهم برای جذب اسپانسرها به فراهم آوردن شرایط تبلیغی مناسب برای آنها

هدفی عنوان  بهعموم مردم در اقصی نقاط جهان جذابیت ورزش و رویدادهای ورزشی برای است. 

تبلیغاتی مورد توجه اسپانسرهای ورزشی قرار گرفته است تا از آن برای شناساندن محصوالت 

در واقع یکی از (. 2012، و همکاران )آزادان ببرندنشان تجاری شرکت خود بهره  ومنحصر به فرد 

ه بتبلیغ  ،است شدهصری که موجب پیوند رویدادهای ورزشی و اقتصاد عناترین و مؤثرترین مهم

توسعه و گسترش آن در فرد یا عموم مردم منظور  بهای است که ایده یامفهوم روش القای فکر 

های موجود در ورزش برای برقراری گیرد و اسپانسرها سعی دارند از تمامی پتانسیلصورت می

 ،های مسابقاتارتباط با مخاطبان ورزش استفاده کنند. ایجاد امکان استفاده اسپانسرها از بلیت

های فعال و قوی برای ورزش سایت، ایجاد وبتبلیغبرای های تمرین و مسابقه ها، زمینورزشگاه

های بازاریابی ایجاد کمیتهمیزبانی مسابقات آسیایی و جهانی، آموزی، گرفتن پخش تلویزیونی، دانش

کند. ترغیب میگذاری و استفاده از متخصصان بازاریابی عواملی هستند که اسپانسرها را به سرمایه

. تدوین اندتهفیانیز به نتایج مشابهی در این زمینه دست  (2012)و همکاران  آزادان( و 2008الهی )

                                                           
1. Huda 

2. Michie & Oughton 

3. Barros 
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برای خیرین، داوطلبین و حامیان مالی بدون تردید  کنندهکننده و تشویققوانین حمایتی، تسهیل

، به آنها اطمینان بیشتری دهدمیآموزی افزایش مندی آنها را برای مشارکت در ورزش دانشعالقه

توان بر اساس نتایج تحقیق، می (.2012، و همکاران برای دستیابی به اهداف خود خواهد داد )آزادان

آموزی از طریق ایجاد کمیته داوطلبان و با ایجاد بستر مناسب برای حضور داوطلبان در ورزش دانش

ها از جمله آموزش عالی به شناسایی ارگانهای مدیریت داوطلبان و هماهنگی با دیگر برگزاری دوره

رسانی، ایجاد فرهنگ داوطلبی در جامعه، با تبلیغات گیرا و منابع بالقوه داوطلب بپردازند و با اطالع

و  1با نتایج کاسکلیاین نتایج  مناسب به جذب نیروی انسانی متعهد و کارآمد داوطلب بپردازند.

که  (2016( و حمیدی و همکاران )2008) 3ن و الیس(، ماچی2006) 2(، کاستا2007همکاران )

همسو توان از ظرفیت داوطلبین در ورزش استفاده کرد؛ کنند؛ با بستر سازی و تبلیغات میبیان می

 است.

و دم مرفراگیر ارکت این عزم، بدون مش .، نیازمند یک عزم ملّی برای تحول استو پرورشآموزش  

ولت به باراتی که دنظر مالی با توجه به همۀ اعت فقر مدارس ما از که چرا .یابدتحقق نمیها سازمان

-یافته ایج وامید است نت رسد.آن اختصاص داده است، بدون همکاری و همیاری مردم به تعالی نمی

 اشیم.بوزی آمهای تحقیق حاضر بتواند راهگشا باشد و شاهد مشارکت فراگیر جامعه در ورزش دانش

رکت و اطالعات قبلی که در زمینه مشارکت وجود داشت محدود به مشا بررسی پیشینه پژوهش

اد دنشان  پژوهش حاضر کهیحال دروالدین در انجمن اولیا و مربیان و مشارکت مالی افراد بود 

تر از باال مراتب بهمشارکت انسانی، فکری، تجهیزاتی و ... نیز وجود دارد که شاید اهمیت آن 

ز وان اتبلکه می ؛شودمحدود به والدین نمی ،های جذب منابعروش ا ضمن .مشارکت مالی باشد

 رد.کستفاده انیروهای داوطلب و یا حامیان مالی نیز  عنوان بههای دولتی، خصوصی ظرفیت سازمان
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Abstract 
The purpose of this study was to identify the Ways of development of trans-sectional 

cooperation in student sport. The research method was qualitative content analysis. The 

statistical population of the study was all the students of sport education, educators, 

legislators, real and legal persons related to education. Sampling was continued 

purposefully until data saturation. The data gathering process consisted of 14 semi-

structured interviews and a review of the documents related to the exercise of student 

education. Data analysis was performed simultaneously with data gathering and 

qualitative content analysis using MAXQDA software. In the open coding process, 69 

concepts, 9 sub categories and finally, 3 main categories were created. The results of this 

study showed that the three main strategies for the development of trans-sectional 

participation in the student's sport are the creation of formal developmental partnerships, 

the development of participatory culture and the development of a participatory system; 

therefore, the desirable development of trans-sectional participation in sports requires 

knowledge The implementation of these three categories of executive activities requires 

the engagement of all stakeholder groups. 

 

Keywords: Content Analysis, Qualitative Method, Participation, Educational Sport, 

Cooperation. 

 

 

 

 

                                                           
1. Email: Javadghasemi3371@gmail.com 
2. Email: bahrololoum@shahroodut.ac.ir 
3. Email: reza.andam@gmail.com  
4. Email: bagherihadi25@yahoo.com  


