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  مقدمه
کمک به  یبرا یعنوان راه به یجسمان فعالیتاست که در آن از  تربیتی-یآموزش یندیآفر ی،بدنیتترب

مت الرشد مطلوب، کسب س راستایدانش و نگرش مثبت در  ی،کسب مهارت، آمادگ منظور به انآموزدانش

و  یقاتتحقواقع،  در .شودمیاستفاده  یبدنیتفعال یاجرا یها برافرصت رساندنو به حداکثر  یعموم

 یعاطف یمتالس ی،تندرست ی،بدن آمادگیموجب  تواندیم یبدنیتاز آن است که ترب یحاک موجود یاتتجرب

 یرسا یمثبت رو یراتو تأث شود ییآموزان ابتدادانش ینالو عق یذهن یو معنو اخالقی ی،و اجتماع

 و کاتوزیان) داشته باشد یرهغ وو نشاط و اقتصاد  یمانند درمان، بهداشت، شاداب اجتماعی یهاشاخص

 داشتن دیگر سوی از. استبرخوردار  ایبرجسته جایگاه از بدنیتربیت درس بنابراین(. 47 ،2017 همکاران،

است. در  یاز ملزومات اداره هر کالس بدنییتدروس مختلف و به خصوص درس ترب برای درسی برنامه

 یریچشمگ یتاست و از اهم یموتور محرکه هر نظام آموزش یدرس یهابرنامه داشتتوان اذعان یمواقع 

هر  در یآموزش یستمس یک یفتوان در خصوص کم و کیمهاست که بر اساس آن هستند و برخوردار

 ی،طراح زمینهکه توانسته باشند در  ییآن پرداخت. کشورها یابیاظهارنظر نمود و به ارزش یایهدوره و پا

 یانسان یروین یتشک در ترببیداشته باشند،  یعملکرد بهتر یدرس یهابرنامه ینمناسب ا یو اجرا ینتدو

-یهکه اغلب نظر یدرس یهابرنامه عناصر یناز مهمتر یکیخواهند داشت.  یبهتر عملکرد به مراتب یزن

 یساتفاقات تدر یزیرو برنامه یواقع طراح است. در یساند، تدرحوزه به آن اشاره نموده ینپردازان ا

 یستدر (.114 ،2017و همکاران،  یان)اسد است یدرس ةکار متخصصان برنام یفاز وظا یکیهمواره 

پردازان یهو نظر پژوهشگران یاساس یهااست که از گذشته تا به امروز جزو دغدغه یازجمله موضوعات

 یانبه م یآموزش عال یاوپرورش آموزشکه سخن از  یدر سرتاسر جهان بوده است. هنگام یتو ترب یمتعل

شوند یم یانمربوط نما یرهایمتغ یراز سا بیشتربه مراتب  یستدر یژههمچون معلم و به و یمیمفاه ید،آیم

(. 58 ،2012آذر،  یاند )فتحکرده یوپرورش تلق آموزشرا مترادف با  یستدر یاعده یتا آنجا که حت

 یساگر تدر یگراست. به عبارت د یسمحصول تدر تربیتی، یهاهدف ینتراز مهم یکیبه عنوان  یادگیری

 صورت نگرفته است. یزن یسیکه اصالً تدر نمودتوان ادعا ینگردد، م یادگیریمنجر به 

تسلط معلم به مطالب، روش  یزان)م آمادگی شامل که است یادیبن ایمرحله پنج جریان یک تدریس

 یکرده است(، ارائه مطالب )از قبل آماده و محتوا یینکالس از قبل تع یارائه مطالب که برا یبترت یس،تدر

 ارائه آموزروش را انتخاب کرده و به دانش یککنفرانس  ی،اجرا کردن، سخنران یش،درس از چند روش نما

 نواقص معلم دهدمی ارائه درس کالس و معلم به و گرفته یاد را مطالب آموز)دانش کاربرد(، شودمی داده

 که دارد اعتبار کار این زمانی گیردمی یاد را درس ذهنی و فنی مهارت آموز)دانش مالک(، کندمی رفع را

 یابی)ارزش ارزشیابی(، نمایدمی کمک آموزشی معضالت رفع به و گیرد قرار آزمایش مورد بار چند دانشجو

گرفته؟ نقاط  یادتا چه حد مطالب را  آموزدانش که کنیم بررسی خواهیمیمرحله م یندر ا یی؛و نها یرسم
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 ،2016 ی،و مالک یان)قورچ باشدیم (است انگیزشی عامل که شودمی پرداخته تقویت به کجاست؟ ضعف

 توجه با که شود انتخاب راه بهترین گوناگون هایراه میان از هوشمندانه باید تدریس روش جریان در. (44

و  یعقوبی) زندمی رقم مدرس خود را تدریس روش بهترین زیرا. باشد آموزش شرایط و مکان و زمان به

 (. 39 ، 2012پور مقدم،  یقل

 یتیتربومعل ینورد نظر دانشمندان و محققبهتر همواره م یادگیریو  یسهای تدرروش یو ثمربخش یتاهم

ن و چه آموزادانش یلیتحص یشرفتچه در پ یستدر هایدهد روشیمطالعات نشان م ةیخچبوده است. تار

در  معلمان یفهثر است، وظؤآنان م یتو رشد خالق یتخاطر، پرورش شخص یتو رضا یزهانگ یجاددر ا

مطلوب  یطاو شر یتموقع یدبلکه با یستآموزان نبه دانش یهای علم یتانتقال واقع تنها یستدر یندفرآ

 ،2012 اللهی،رب)مق یاموزندو چگونه آموختن را به شاگردان ب یشیدنو چگونه اند یندرا فراهم نما یادگیری

49.)  

باورند که  اینمعلم، متخصصان بر  یستدر یمربوط به اثربخش یقاتاز تحق ةشدن پنج ده یپس از سپر

 شودیم یرانفراگ بهتر یادگیریمنجر به  یتنها است که در یعوامل یناز مهمتر یکیاثربخش معلم  یستدر

1ی)هات
اثربخش انجام  یسدر ارتباط با تدر یادیز یهاکاوش یر(. پژوهشگران در ده سال اخ733 ،2009 ،1

2ژانگ و کینز)وات  خوب یسمثال تدر یاند. برامورد به کار برده یندر ا یمختلف یهاواژهاند و ادهد
2، 

3یچر)و اثربخش تدریس(، 185 ،2006
4یانگو  ینگ)دارل کیفیت با تدریس و( 5 ،2001و همکاران،  3

4، 

 یناز بهتر نظر مورد یصهخص یک ةمشاب یفبه کار برده شده به توص یهارسد تمام واژهیبه نظر م (.2002

 یبرا معلمان. است یاپرورش پو وآموزش یهااز شاخص یکیثر ؤاثربخش و م یس. تدراست یسنوع تدر

از  یو با توجه به موضوعات درس نندکمی استفاده یخاص یهااثربخش از راه و روش یستدر یک یجادا

 یرا به خوب یو اجتماع یخود مطالب شناخت شاگردانموفق هستند که به  معلمانی. یندجویها بهره مآن

 ی،نظر جسم از یخوب با آمادگ معلمان. آموزندیها را مآنمؤثر از  یریدارند و نحوه به کارگیمعرضه 

-دانشکنند و از یاز طرح درس استفاده م یستدر یها براآنشوند.  میوارد کالس  یو علم یروان یروح

. تسلط دارند یسبر کالس و بر مطالب تدر ینظارت مداوم .گیرندمی کمک یادگیری یندآدر فر آموزان

 یککنند. یبرخورد م یرانبا فراگ ییو با خوشرو هستنددر کالس داشته و بانظم  یاشایسته یریتها مدآن

 یشانهافعالیتو  یفوظا یتاز ماه یشتراثربخش ب معلماناست که  ینا یفیتاثربخش و باک یساز تدر نکته

                                                 
1. Hattie 

2. Watkins & Zhang 

3. Witcher 

4. Darling & Youngs 
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 آموزاندر دانش انتقادیو  یو پرورش تفکر منطق یادگیری یشها افزاآن یکنند اما مشغله اصلیمکار 

1)چن است
1، 2007، 289.)  

-های تدریس و عدم امکانات آموزشی با محتوای برنامهیکی از عوامل افت تحصیلی، نامتناسب بودن روش

مطابق  یدرسچون اگر برنامه . یافت یآموزان آگاهدانش یآموزش یازهایاز ن یدبه هر صورت باهاست. 

2ی)فاوئ یابدیم یشآنان افزا یزهباشد، انگ آموزاندانش یازهاین
3یت(. از نظر اسم69 ،2009 ،2

3 (2009 )

آموزان اگر خود دانش یژه. به وسازدیآنان را برآورده م یازهایکه ن برندیم لذت یآموزان از کالسدانش

 (. 81، 2009 یت،)اسم را اعالم کنند یازهان ینا

 بدنیتربیت درس هایکالس شوند،می حاضر آن در انگیزه با آموزانکه دانش یدرس هایکالس جمله از

4ستدر)کوئن است
در کشور ما مورد توجه  یربازو ورزش در مدارس از د یبدن یت(. ترب2 ،2008و همکاران،  4

ورزش  الیاعتتواند سبب یآموز مدانش ینخبگان ورزش ییدر مدارس با شناسا یبدن یتبوده است. ترب

و نشاط  یمت، شادالگام خود س یندر مدارس، در اول یبدن یتکشور شود. ورزش و ترب یاو حرفه یقهرمان

آموزان دانش. یردقرار گ یشترمورد توجه ب یدکارکرد مهم با ینآموزان به ارمغان خواهد آورد و ادانش یرا برا

 ینوه بر اعالهستند.  یمتسال عهو توس یجسمان یپرورش آمادگ یازمندن یارسازان کشور بسیندهبه عنوان آ

 ینآموختن ا یبرا یسازآموزان فرهنگدانش یندر مدارس و در ب یبدن یتورزش و ترب توسعهرکن مؤثر 

 ینرسد اولی. به نظر مدها مؤثر باشمت آنتواند در نشاط و سالیآموزان است که ورزش منکته به دانش

 .دشویاز مدارس آغاز م یبدن یهایتفرهنگ ورزش و فعال یسازینهسالم و نهاد یاامعهداشتن ج یگام برا

آموزان در واقع، نقش تربیت بدنی به عنوان یکی از عوامل تأمین کننده سالمت جسمی و روانی جامعة دانش

جسمانی  بدنی قادر است، ضمن تأمین سالمتامری بدیهی است. بدین ترتیب که یک برنامه اصولی تربیت

های مساعد برا ی پرورش استعدادهای بالقوه آنان، موجب توسعه و آموزان، با ایجاد زمینهو روانی دانش

5پویایی کشور شود )فوالن
5، 1999، 125 .) 

مشکالت و  یقات،تحق ةکه در هم دهدیدر مدارس کشور نشان م یبدنیتدرس ترب یتوضع یفتوص

 درک ییشناسا یمطالعات برا اما .شده است یانب یبدن یتبرای اجرای درس ترب یادیز بسیار کمبودهای

 یهاینهاست که معلمان از زم ینها اچالش یناز ا یکیثر با دو چالش مواجه هستند. ؤمعلمان از آموزش م

 یثر داشته باشند )کاؤآموزش م یهایژگیاز و یمتنوع یابیممکن است ارز و برخوردارند یمختلف فرهنگ

6و وانگ
 یلو هنگ کنگ تما یننشان داده است معلمان در چ یقات(. به عنوان مثال، تحق266 ،2010 ،6

                                                 
1. Chen 

2. Fauee 

3. Smith 

4. Quennerstedt 

5. Fullan 

6. Cai & Wang 
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که  یساختار منسجم داشته باشند، در حال یکمؤثر را به عنوان آموزش معلم محور با  یهادارند آموزش

1و والستد یزر)ک کنندیتمرکز م مؤثرآموزش  یمتحده بر آموزش آموزنده برا یاالتمعلمان ا
1، 2007، 

 اطالعاتانجام شده است تا  مؤثر یادگیریدر مورد آموزش و  یادیز هایپژوهشوجود،  ین(. با ا342

2)منگ دخصوص وجود داشته باش ینا در یشتریب
  (.462 ،2016و همکاران،  2

 این در خواهندمی هاآن. شوندمی بدنیتربیت هایکالس وارد متفاوتی هایتجربه و نیازها با آموزاندانش

 کنند، وجود ابراز بگیرند، یاد را جدید هایمهارت کنند، شوخی هم با بپردازند، فعالیت به آزادانه ها،کالس

 بدنی،یتخود را احساس کنند. معلمان ترب یتو موفق یستگیشا عمالً و باشند ایشایسته عضو گروه برای

 بدنییتخود )ترب ةوظیف انجام به نسبت که اخالقی تعهد و عالقمندی ای،حرفه آمادگی تجربه، اساس بر

 تواندمی کاری چه آموزاندانش برای)معلم  آموزاندانش خواست و (کند؟می دنبال را هدفی چه و چیست

 وقت بیشتر بدنی،تربیت معلمان از برخی. شوندمی وارد مدارس بدنیتربیت عرصه به دارند،( دهد؟ انجام

 باورند این بر هاآن اغلب. دهندمی اختصاص هامهارت آموزش اندکی و گروهی هایرقابت به را خود کالس

 فقط است ممکن هاآن. مهارت توسعه نه است، آموزاندانش برای سرگرمی ایجاد بدنیتربیت از هدف که

 به و باشند شده کار به مشغول حرفه این در دارند، پرورشوآموزش قبال در که التزامی و تعهد خاطر به

 معلمانی رواین از(. 12 ،2016 ی،و لطف یده)جهاند باشند نداشته ایعالقه بدنیتربیت آموزش و مربیگری

3)شانگ باشند داشته اثربخشی تدریس توانندنمی باشند، انگیزهبی که
تفاوت در  ینهمچن (.335، 2018 ،3

4)چن دهدمی قرار تأثیر تحت را آن تدریس روش درس، این معلمان سوی از بدنییتنگاه به درس ترب
و  4

در مدارس  بدنییتدرس ترب یساز مشکالت حال حاضر تدر یکی ین(. بنابرا8089، 2017همکاران، 

 یندر خصوص هدف ا یعدم شناخت کاف یندرس و همچن ینمعلمان ا ینکشور، نبود نگاه مشترک ب

 (.12 ،2016 ی،و لطف یده)جهاند است گردیده آن تدریس در ضعف به منجر که استرشته 

ارائه  یبرا بدنیتربیتمعلم و دانش آموزان در کالس  ینتعامل خوب ب دادند نشان مختلف هایپژوهش

5ژیائو و)چن  است یدرس خوب ضرور یک
استفاده از آموزش نوآورانه در  ین،(. همچن7026 ،2017 ،5

خالقانه  یها اناییالزم است که تو ابتدایی بدنیتربیتمعلمان  یمدرن، برا یورزش یها کالس یستدر

نقش  یدبا بدنیتربیت. آموزش یدبرجسته خالق را پرورش ده یاستعدادها یدتا بتوان یدداشته باش یخاص

 ییربه دانش فعال تغ یرفعالغ یادگیریکند، دانش آموزان را از  یدانش آموزان در روند آموزش را باز یاصل

 هاآن یو نوآور آموزاندانشروشن ساختن تفکر  ،آموزاندانشبه تفکر فعال را  یآموزش یهایتدهند، فعال

                                                 
1. Kaiser & Vollstedt 

2. Meng 

3. Shang 

4. Chen 
 5 . Chen & X5  
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 تدریس هایروش بررسی به گوناگونی هایپژوهش در کلی صورت به(. 335 ،2018)شانگ،  کند یتهدا

1)سانگ است شده پرداخته مدارس بدنیتربیت هایکالس در
2نیو ،2018 شانگ ،2019 ،1

 چن ،2017،  2

3توره یو د یلوارا ،2017 همکاران، و
4ژیائو و چن ،2017 ،3

5هوسین ،2017 ،4
 این از یک هر و( 2015 ،5

 این نتایج از استفاده. اندپرداخته خود تدریس هایروش معایب و مزایا خصوص در گزارشی به نویسندگان،

 به توانمی اما ندارد چندانی کاربرد ایران در است، شده انجام کشور از خارج در کهآن دلیل به هاپژوهش

 موارد در اثربخش تدریس خصوص در هاییپژوهش نیز کشور داخل در. نمود استفاده کار الگوی عنوان

 درس الگوی بررسی به که( 2014) کبیری و اشراقی پژوهش در جمله از. است شده انجام گوناگون

 الگوهای بررسی به که( 2014) آزمون پژوهش در و بودند کرده اشاره باال جمعیت با مدارس در بدنیتربیت

 شناسایی عدم ها،پژوهش ینا یاما ضعف اصل .بود پرداخته کشور مدارس در بدنیتربیت درس تدریس

 رواین از. است بنیادداده نظریه پارادایمی الگوی قالب در بدنیتربیت درس اثربخش تدریس بر مؤثر عوامل

پژوهش، پژوهش حاضر در  ینانجام ا یتاهم ینخصوص و همچن یندر ا ینظر یبا توجه به ضعف مبان

مدارس  در بدنیتربیت یسروش تدر یبهبود اثربخش راهکارهایسؤال است که  ینبه ا ییصدد پاسخگو

روش  یبهبود اثربخش یپژوهش ارائه مدل راهکارها ینهدف از انجام ا ینکدامند؟ بنابرا کشور، ابتدایی

 . است یادداده بن نظریه یکردبا رو یرانا ییابتدادر مدارس  بدنیتربیت یستدر

 

 پژوهش روش

 بدنیبیتتر یسروش تدر یاست. هدف این پژوهش ارائه مدل اثربخش کیفیهای العه از نوع پژوهشاین مط

که  (رانددتئوریگ) بنیاد داده نظریهاست. این کار با انجام پژوهش کیفی از نوع  یرانا ییدر مدارس ابتدا

سبت به ن یمصاحبه اکتشاف و ادبیات بررسی یقاز طر یقتحق ین. در اشدشیوه آن اکتشافی است، انجام 

 رخاسته ازاز روش ب یرانا ییدر مدارس ابتدا بدنیتربیت یسروش تدر یاثربخشمؤثر بر  عوامل ییشناسا

قرار  یلو تحل یهمقوله ها و واحد ثبت( مورد تجز یل،واحد تحل ی)کدگذارمحتوا  یلتحل یوهها و به شداده

 گرفت.

 در متخصص ورزشی مدیریت ةحوز برجسته اساتید میدانی، مصاحبه انجام برای را پژوهش آماری جامعة

 صورت به افراد، این .دادند تشکیل کشوری ةنخب بدنیتربیت معلمان همچنین و مدارس بدنیتربیت ةحوز

 اشباع حد تا و نفر 13 با مصاحبه 13) گردید انتخاب پژوهش موضوع در کیفی هایمصاحبه برای هدفمند،

                                                 
1. Song 

2. Niu 

3. Raiola & Di Tore 

4. Chen & Xiao 

5. Husain 
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-تربیت یسروش تدر یبهبود اثربخش یراهکارها یلتکم یو برا یاتادب یلپس از تحل (.یافت ادامه نظری

 یاثربخش بر مؤثر عواملشد تا فهرست  مصاحبه یآمار ةجامع از نفر 13 با یران،ا ییدر مدارس ابتدا بدنی

از انجام دادن مصاحبه و به همراه سؤاالت  قبل گردد. یلتکم یرانا ییورزش در مدارس ابتدا یسروش تدر

در نگهداری مفاد مصاحبه و مشخصات مشارکت  یبر تعهد اخالق یپژوهشگر مبن أای با امضمصاحبه، نامه

ها ضبط و مصاحبهم با اطالع مشارکت کنندگان تما ین،کنندگان و انتشار نکردن آن ارسال شد. همچن

برداشت و  ی،تلق یتبا محور هامصاحبهشد. پس از اعالم موافقت،  یبررس یدیبرای استخراج نکات کل

و  یرانا ییدر مدارس ابتدا بدنیتربیت یسروش تدر یاثربخش بر مؤثر عواملهای مورد نظر برای شاخص

مورد نظر در مورد ارائه ال ؤسبه  یانانجام شده پاسخگو یهامصاحبهبرگزار شد. در  راهکارها، ینمهمتر

 شده ابراز نظر کردند. یگردآور یهاشاخصها و لفهؤمد ییأت یاو  یدشاخص جد یالفه ؤم

 شامل:  بنیاد داده نظریهدر  یکدگذار مراحل

1باز یکدگذار: اول گام. 1
1 

2یمحور یکدگذار: دوم گام. 2
2 

3یانتخاب یکدگذار: سوم گام. 3
3 

 باز کدگذاری: اول گام

 محقق دیگر، ارتعب به. شودمی انجام مصاحبه اولین از بعد بالفاصله بنیادداده ةنظری روش از مرحله این

 مفاهیم یبترک و هاآن برای مناسب هایبرچسب انتخاب و مفاهیم کردن پیدا به شروع مصاحبه هر از پس

 باز عبارت است از:  ی. مراحل کدگذارکندمی مرتبط

مکن است توجه کند. م دادهایرو ةهم یکدگذار به دیبا پژوهشگر مرحله، نیا در: یکدگذار و لیتحل. 1

 یبازنگر دمور مرتب طور به هاداده یوقت یاستخراج شود؛ ول یادیز یمتن کدها ایمصاحبه  کیاز درون 

 . شوندیمشخص م یینها یو کدها احصا دیجد یکدها ردیگیم قرار

 ولجد و هااز مصاحبه یاستخراج ةیاول یکدها جدول. است قسمت دو شامل: باز یکدگذار جدول. 2

 . هاآن یمفهوم یکدها همراه به میمفاه از شده استخراج یهاطبقه

 محوری کدگذاری: دوم گام

 عنوان به را هاطبقه از یکی پژوهشگر شود،می گفته محوری کدگذاری آن به که کدگذاری دوم مرحله در

 دهدمیمورد کاوش قرار  ینددر مرکز فرا یمحور یدهانتخاب کرده و آن را تحت عنوان پد یمحور ةطبق

                                                 
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
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 تواندیدر پنج عنوان م یمحور ةطبق با هاطبقه سایر ارتباط. کندمی مشخص آن با را هاطبقه یرارتباط سا و

1و استراوس ین)کورب باشد داشته تحقق
1، 2008، 298 .) 

 از یاهمجموع طیشرا نیا. شوندیم یمحور طبقه ای دهیپد یریگشکل باعث طیشرا نیا: یعل طیشرا. 1

 . دهدیقرار م ریرا تحت تأث یاصل ةمقول که است شانیهایژگیو و هاطبقه

 ریتأث تحت که هستند یدارهدف تعامالت و هاتیرفتارها، واقع انگریب (:تعامالت و ها)کنش راهبردها. 2

 . شوندیم حاصل حاکم بستر و گرمداخله طیشرا

 از هاآن زیتم و شودیم گفته بستر گذارندیم ریکه بر راهبردها تأث یخاص طیبه شرا :حاکم بستر. 3

 لیتشک یانهیزم یرهایمتغ ای هاطبقه م،یمفاه از یامجموعه را طیشرا نیا. است مشکل یلّع طیشرا

 مرتبط اریسب یرهایمتغ اوقات یگاه. است فعال یرهایمتغ از یامجموعه ،یعل طیشرا مقابال در دهند،یم

 . کنندیم یبندطبقه حاکم بستر لیذ را کمتر ارتباط با ییرهایمتغ و یعل طیشرا لیذ را

 از یاجموعهم را طیشرا نیا. شوندیم متأثر هاهستند که راهبردها از آن یطیشرا :گرمداخله طیشرا. 1

 ریسا لهمداخ که هستند یساختار طیشرا گر،مداخله طیشرا. دهندیم لیتشک واسط و یانجیم یرهایمتغ

 دارند.  یو عموم یو صبغه علّ کنندیم محدود ای لیتسه را عوامل

. ندیآیم وجود به اراهبرده اتخاذ اثر در که هستند ییامدهایپ و جینتا انگریب هااز طبقه یبرخ :امدهایپ. 2

و  نیکورب توسط شودیم گفته یمحور یکدگذار میپارادا مدل آن به اصطالحاً  که یکدگذار روش نیا

 کی «محور» حول یکدگذار که شودیم گفته یمحور لیدل نیا به. ارائه شده است (2008) استراوس

 (. 1)شکل شماره  شودیم انجام طبقه
 

 
 (.39 ،1397)منبع: بازرگان، یمحور یکدگذار یمیمدل پارادا -1 شکل

                                                 
1. Corbin & Strauss 
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 (ینشی)گز انتخابی کدگذاری: سوم گام

به روابط و  یدناعتبار بخش ها،مقوله یرآن با سا یستماتیکبه طور منظم و س یاصل ةمقول انتخاب روند

 اولین: استروند شامل چند گام  ینبه اصالح و گسترش دارند. ا یازکه ن یبا مقوالت یخال یپرکردن جاها

با  یاصل ةمقول حول بر تکمیلی مقوالت دادن ربط دوم، گام. است داستان اصلی خط توضیح متضمن قدم

شده است( است. گام سوم، مرتبط ساختن  یفتوص یمحور ی)که در کدگذار یمپارادا یکاستفاده از 

. است هارساندن آن روابط در قبال داده ییداست. گام چهارم، به تأ یدر سطع بعد یکدیگرمقوالت به 

 . دارند گسترش و بسط به نیاز یا و اصالح که است مقوالتی تکمیل قدم، آخرین

 (یقاعتماد تحق یت)قابل هاداده پایایی و روایی

 توسط نظریه متن و ارائه کنندگانمشارکت برای را پژوهش هاییافته روایی، بررسی برای پژوهش این در

 و طالعهم مورد اساتید توسط پژوهش این پایان، در. است شده اعمال هاآن هایدیدگاه و مطالعه هاآن

نشان دادن  هایاز راه یکیشده است.  یانب یینها ةنظری تغییر یا اصالح جهت دیراو مو گرفت قرار بازبینی

 دیگر محقق که هستند حسابرسی قابل مانیز پایایی، نتایجآن است.  یندفرآ یمطالعه حسابرس یایی،پا

 هاداده پایایی محقق بنابراین. دهد نشان را مصاحبه طول در محقق توسط رفته کار به تصمیم مسیر بتواند

شده،  یلخام، تحل یهاداده تمامی دادن قرار همچنین و خود تصمیمات مسیر دادن نشان طریق از را

با  .داد قرار مشاور و راهنما اساتید اختیار در هاسؤال و یهاول اهداف مطالعه، فرآیند ها،کدها، مقوله

 تحقیق در این بر عالوه. گرفت قرار تأیید مورد تحقیق هایگام تمام درستی نظرانصاحب یقدق یحسابرس

. است شده استفاده گرفته انجام هایمصاحبه پایایی محاسبه برای موضوعی درون توافق روش از کنونی

مقطع  یدانشجو یک(، از یاب)ارز کدگذار دو موضوعی درون توافق روش با مصاحبه پایایی محاسبه برای

. کند مشارکت پژوهش در)کدگذار(  پژوهش همکار عنوان به تا شد درخواست ورزشی یریتمد یدکتر

-مصاحبه از کدام هر در. شد داده انتقال ایشان به هامصاحبه کدگذاری جهت الزم هایتکنیک و هاآموزش

 «توافق عدم» عنوان با مشابه غیر یکدها و «توافق» عنوان با هستند مشابهدو نفر  نظر در که کدهایی ها،

درصد  .کرد کدگذاری را مصاحبه سه تعداد پژوهش، همکار این همراه به محقق سپس. شوندمی مشخص

محاسبه  یربا استفاده از فرمول ز رودیبه کار م یلتحل یاییکه به عنوان شاخص پا یتوافق درون موضوع

 شد: 
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 گزارش شده است.  1در جدول  یکدگذار ینحاصل ا نتایج
 

 کدگذار دو پایایی بررسی نتایج -1 جدول

 فیرد
 عنوان

 مصاحبه

 کل تعدد

 هاداده

 تعداد

 توافقات

 عدم تعداد

 توافقات

 ییایپا

 )درصد(بازآزمون

 % 6/81 11 29 71 اول 1

 % 4/72 9 25 69 دوم 2

 % 0/80 8 20 50 زدهمیس 3

 % 9/77 28 74 190 کل
 

)محقق و فرد  نفر دو هر توسط شده ثبت کدهای کل تعداد دهد،می نشان 1 شماره جدول که طورهمان

کدها  ینا ینو تعداد کل عدم توافقات ب ،74کدها  ینا ین، تعداد کل توافقات ب 190کننده( برابر  یهمکار

 ینبنابرا .% باالتر بود 60% است که از  9/77دو کدگذار با استفاده از فرمول ذکر شده  ینب یایی. پااست 28

 است.  ییدمورد تأ هایاعتماد کدگذار یتقابل
 

 نتایج

 شناختیجمعیت وضعیت تحلیل
 

  پژوهش هاینمونه شناختی جمعیت هایویژگی -2 جدول

 جنسیت نمونه هایگروه  شغلی سابقه 

 

تر
کم

 5 از 
ال

س
 

6- 
10 

ال
س

 

تر
ش

بی
 از 

10 
ال

س
  

اد
ست

ا
 

اه
شگ

دان
 

لم
مع

 
ش

رز
و

 
نه

مو
ن

 

ن
ز

رد 
م

 

 9 4 4 9 6 4 3 فراوانی

 2/69 8/30 8/30 2/69 1/46 8/30 4/15 درصد

 

 5 از کمتر درصد 4/15 داد نشان پژوهش شناختی جمعیت هایویژگی به مربوط توصیفی بخش نتایج

 شد مشخص همچنین. داشتند سابقه سال 10 از بیشتر درصد 1/46 و سال 10 تا 6 درصد 8/30 سال،

 درصد 8/30 شد مشخص نهایتاً. بودند نمونه بدنیتربیت معلم درصد 8/30 و دانشگاه استاد درصد 2/69

 . بودند مرد درصد 2/69 و زن
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 باز کدگذاری: اول گام

 هامصاحبه از نمونه یک اولیه کدگذاری( الف

گزارش شده است.  3در جدول شماره  هاآن فراوانی تعداد و شده استخراج پرتکرار کدهای ،ادامه در

 ارائه شده است.  یزمصاحبه شوندگان ن یاز برخ یشواهد گفتار ینهمچن
 

 کد هر فراوانی و گفتاری شواهد همراه به اولیه کدهای-3 جدول

 فردی اولیه کدهای فراوانی گفتاری شواهد  

. است برخوردار بسیاری اهمیت از بدنیتربیت معلمان تجربه
 یمحساس، چگونه تصم هایزمان در که دانندمی باتجربه معلمان

 . ینداتخاذ نما یحیصح
 .1 تجربه 10

 برخوردار بسیاری اهمیت از نیز معلمان تخصص تجربه، کنار در
آموزش  هایدوره برگزاری با پرورشوآموزش خوشبختانه. است

و بهبود تخصص معلمان نموده  یشدر افزا یضمن خدمت، سع
 است. 

 .2 تخصص 10

 آموزان،دانش با ارتباط برقراری توانایی باید بدنیتربیت معلم
 .باشد داشته را پرورشوآموزش و مدرسه مدیران و والدین

 3 ارتباطی مهارت 7

-تربیت هایکالس در آموزاندانش زیاد بسیار جمعیت به توجه با

 کترل کالس را داشته باشند.  ییتوانا یدبا بدنیتربیت معلمان بدنی،
 4 کالس کنترل توانایی 8

 یفوظا آموزان،دانش آموزش متولیان عنوان به بدنیتربیت معلمان
 یاز فاکتورها یرمس یناز در ا یدبر عهده دارند که با یریمهم و خط

 . ینداستفاده نما یزن یاخالق
 5 اخالق و لیتئومس 7

 شده منسوخ و قدیمی هایروش از تواننمی دیگر حاضر حال در
 خالقیت داشتن بنابراین. نمود استفاده بدنیتربیت کالس اداره در

 . باشدمی ضروری بسیار بدنیتربیت معلمان برای ونوآوری
 6 خالقیت و نوآوری 5

 درسی عنوان به بدنیتربیت درس به والدین گذشته، هایسال در
 شاهد اخیر هایسال در خوشبختانه ولی نگریستندمی اهمیتبی

که  ی. در صورتایمبوده درس این به نسبت والدین نگرش بهبود
 به توانندمیدرس داشته باشند،  ینبه ا ینگرش مناسب ینوالد

 . ینددر اداره هر چه بهتر کالس کمک نما بدنیتربیت معلمان

 7 والدین نگرش 8

درس را در مدارس  ینا یو امکانات الزم برا یطشرا یدبا مسئولین
 ینبه ا ینگرش مثبت ینکه مسئول یامر تا زمان ین. ایندنما یامه

 شود.  یدرس نداشته باشند، محقق نم
 8 لینئومس نگرش 6

 درس این به تفریح و ورزش زنگ از غیر نگاهی باید آموزاندانش
 کند.  ییردرس تغ یننسبت به ا هاآن نگرش باید یعنی. باشند داشته

 9 آموزاندانش نگرش 2
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 هر کد یو فراوان یبه همراه شواهد گفتار یهاول یکدها-3 جدول ادامة

 فردی اولیه کدهای فراوانی گفتاری شواهد

 معلم که دارد وجود بدنیتربیت درس برای بسیاری نوین هایشیوه
مثل روش  ید،استفاده نما هاآن از خالقیت کمی با تواندمی

 و ...  یمآموزش مستق ی،آموزش انفراد ی،مشارکت
9 

 هایشیوه کارگیری به
 تدریس نوین

10 

 فعال، صورت به بدنیتربیت کالس در آموزاندانش کردن درگیر با
 نمود.  یادهپ یاهداف کالس را به صورت مناسب توانمی

6 
 صورت به تدریس روش

 فعال
11 

 12 جسمانی آمادگی 9 . باشدمی بدنیتربیت درس اصلی اهداف از جسمانی آمادگی بهبود
-مهارت بهبود برای را مناسبی فرصت بدنیتربیت درس و مدرسه

 .آوردمی فراهم ورزشی های
 13 ورزشی هایمهارت 7

 برقراری فرصت آموزاندانش که است بدنیتربیت کالس محیط در
 این در نیز عاطفی ارتباطات ایجاد. کنندمی پیدا را هدفمند ارتباط
 . افتدمی اتفاق هازمان

 14 عاطفی حیطه هایمهارت 5

 ارزشیابی. دارد اهمیت بسیار تدریس روش بهبود در ارزشیابی نحوه
 . باشدمی ارزشیابی هایروش از یکی مستمر

 15 مستمر ارزشیابی 4

 برای باید که است ارزشیابی انواع از دیگری نوع هدفمند، ارزشیابی
 از آن استفاده نمود.  بدنی،تربیت درس

 16 هدفمند ارزشیابی 3

-کالس نمودن جذاب برای خود خالقیت قوه از توانندمی معلمان

 . یندخود استفاده نما های
 17 جذاب هایکالس ایجاد 6

-تربیت در مهم معضل یک عنوان به آن کمبود و ورزشی امکانات

 یمناسب یاز مدارس ما از فضا یاری. بسباشدمی کشور مدارس بدنی
 . یسندکالس برخوردار ن ینا یبرگزار یبرا

 18 آموزشی امکانات 12

به اهداف  یافتندر جهت دست ن یو بودجه، عامل یمنابع مال کمبود
 درنظر گرفته شده است. 

 19 بودجه 10

 برخوردار بسیاری اهمیت از آن، راهبردهای تدوین و ریزیبرنامه
خود برنامه  یهر جلسه درس یبرا یدبا بدنیتربیت معلمان. است
 داشته باشند.  یمدن

 20 ریزیبرنامه 5

-می مهم بسیار پرورشوآموزش برای شایسته انسانی نیروی انتخاب

 بیشتر اهمیتش بدنیتربیت معلمان انتخاب برای خصوص به. باشد
 . شودمی

 21 کارمندگزینی 4

 روش اعمال و بدنیتربیت معلمان پشتوانه که سازمانی بحث در
 . باشدمی مهم بسیار مدیریتی عوامل است، مناسب تدریس

 22 مدیریتی 4

 

 یدر مرحله بعد، چند کد مفهوم (:بنیاد داده نظریه)ادامه  مقوالت دهیشکل و ثانویه کدگذاری( ب

 یمفهوم یباز بر اساس کدها یکدگذار یجاز نتا یقسمت کوچک یر. در جداول زشودیمقوله م یکبه  یلتبد

 شده است.  آوردهو مقوالت 
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 مقوالت دهیشکل و ثانویه کدگذاری. 4 جدول

 هایگزاره از شده استخراج هایویژگی

 (مفاهیم)کالمی
 هامقوله

 تکرار

 هامقوله

 تجربه

 47 معلمان

 تخصص

 ارتباطی مهارت

 کالس کنترل توانایی

 اخالق و لیتئومس

 خالقیت و نوآوری

 8 والدین نگرش                         

 6 مسئولین نگرش                         

 2 آموزاندانش نگرش                       

 تدریس نوین هایشیوه کارگیری به
 15 تدریس روش

 فعال صورت به تدریس روش

 جسمانی آمادگی

 ورزشی هایمهارت 21 آموزشی محتوای

 عاطفی حیطه هایمهارت

 مستمر
 7 ارزشیابی

 هدفمند

 6 جذاب هایکالس ایجاد                 

 12 آموزشی امکانات                     

 10 بودجه                            

 5 ریزیبرنامه                         

 4 کارمندگزینی                      

 4 مدیریتی                          

 

 استخراج شد.  یمقوله اصل 13و  تکرار( 147) یکد مفهوم 22 یتاً نها 

 محوری کدگذاری: دوم گام

 ( استفاده شد. 1)شکل یمی(، از مدل پاراد2008) کوربین و استراوس ةنظری اساس بر
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 2 شکل در ایران ابتدایی مدارس در بدنیتربیت یسروش تدر اثربخشی بر مؤثر عوامل مفهومی مدل

: است شده داده نشان

 
 یرانا ییدر مدارس ابتدا بدنیتربیت یسروش تدر یاثربخش بر مؤثر عوامل یمفهوم مدل -2 شکل

 

 گیرینتیجه و بحث
 اثربخشی بر مؤثر عوامل تریناز مهم ی،اصل ةمقول 13و  یکد مفهوم 22پژوهش حاضر نشان داد  نتایج

 . است کشور ابتدایی مدارس در بدنیتربیت تدریس روش

 ،کنترل کالس توانایی ی،مهارت ارتباط ،تخصص ،)تجربه معلمان شامل علی موجبات گردید مشخص

1شانگ اند،پرداخته مسئله این به که هاییپژوهش جمله از. است( یتو خالق نوآوریو اخالق و  لیتئومس
1 

 در بدنیتربیتاز ملزومات معلمان  یتو خالق نوآوریعنوان نمود  ی،در پژوهش یشان. ااست( 2018)

                                                 
1. Shang 

 پدیده اصلی: 

-تربیتاثربخشی روش تدریس 

 در مدارس ابتدایی ایران بدنی

 ای:زمینهشرایط 

 امکانات-1

 فاکتورهای مدیریتی-2

 کارمندگزینی-3

 ریزیبرنامه-4

  راهبردها:

 هایوهیش یریبه کارگ. روش تدریس)1

به صورت  سیتدر روشو  سیتدر نینو

 (فعال

 (مستمر، هدفمند. ارزشابی)2

 های جذاب . ایجاد کالس3

 

 موجبات علّی

، تخصص، تجربهمعلمان)

 ییتوانای، ارتباط مهارت

، کنترل کالس

و  و اخالق تیمسئول

 (تیو خالق ینوآور

 پیامدها: 

دستیابی به محتوای 

 یآمادگ)آموزشی

 هایمهارتی، جسمان

 هایمهارتی و ورزش

 ی(عاطف طهیح

  

 گر:شرایط مداخله

بودجه، نگرش والدین، نگرش 

 آموزانمسئولین و نگرش دانش
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 از و باشند برخودار آموزش در باالیی خالقیت از باید معلمان( است. ییمدارس )به خصوص مدارس ابتدا

1نیو. نمود استفاده نباید سنتی هایروش
 یهاآموزشبر توسعه  مؤثرعوامل  یافتدر ی( در پژوهش2017) 1

آموزش  یفیتعقب مانده است؛ ک یورزش یمواد آموزش یستمدر کالج ها و دانشگاه ها عبارتند از: س یورزش

کامل  یدبا یامکانات ورزش یکربندیپ ؛بدنیتربیت تدریس در یفقدان مفهوم نوآور یابد؛بهبود  یدمعلمان با

2هوسین. یستن یمنطق یستدر یابیارز یستمباشد و س
 یاثربخش یابیبا هدف ارز ی( در پژوهش2015) 2

3معلم بال جوزف یبا استفاده از مدل اثربخش یبدن یتآموزش معلم ترب
تالش یدمعلمان با یافت( در2013) 3

درصد  6/64 هاتن یراانجام دهند، ز یموضوع جسمان یادگیری یبرا آموزاندانشعالقه  یشافزا یرا برا ییها

شده است  یشنهادپ ین،است. بنابرا جذابموضوع  یک یدهند که آموزش جسمانیماز دانش آموزان نشان 

 یجپژوهش حاضر با نتا یجنتا ی،به صورت کل ینبودن خود را بهبود بخشند. بنابرا یاهحرف یدمعلمان با

که  یپژوهش .است راستاهم و همخوان( 2015) هوسین( و 2017) نیو(، 2018) شانگ هایپژوهش

 . یدپژوهش باشد، مشاهده نگرد ینا یجبا نتا یرمغا یجشنتا

 ریزینامهبر و کارمندگزینی مدیریتی، فاکتورهای امکانات، شامل ایینهزم یطشرا یدمشخص گرد همچنین

و پرورش  آموزش یبدن یتترب یتوضع یقیبا عنوان مطالعه تطب ی( در پژوهش2008) فراهانی و زندی. است

 پرورش و و موزشآ بدنی تربیت درسی برنامه در بایستمی یافتندو کانادا، در یکاآمر یبا کشورها یراندر ا

 ادگیریی ی،)خودرهبر مدیریت ریزی،برنامه هایمهارت یتتقو .شود ترتدوینوسیع دیدگاهی با ایران

 به نیز تمثب ارهدنو خودپ یخودباور ی،فرد یناسترس(، مهارت ارتباط ب یریتزمان، مد یریتمستقل، مد

 فوق سایلم به یافتهتوسعه کشورهای در دهدمی نشان تحقیق این. شود افزوده بدنیتربیت درس اهداف

 ،مطالعه مورد کشورهای برنامه در همچنین. شودمی داده زیادی اهمیت جسمانی تربیت کنار در

 کاری نچنی نیز ایران در بایستمی که است شده طراحی مقطع و پایه هر برای آموزشی استانداردهای

 این در ژوهشپ نتایج کلی صورت به. باشند علمی بررسی و ارزیابی قابل درسی برنامه عناصر تا شود انجام

( 2008) فراهانی و زندی( و 2017) نیو(، 2017) درخشان و قنبری امیدی هایپژوهش نتایج با قسمت

 . یددپژوهش حاضر باشد مشاهده نگر یجبا نتا یرمغا یجشکه نتا یپژوهش .است راستاهم و همخوان

 هاییوهش یری)به کارگ تدریس روششامل:  ییدر مدارس ابتدا بدنیتربیت تدریس اثربخشی راهبردهای

. استجذاب  هایکالس ایجاد و( هدفمند)مستمر،  ارزشابی به صورت فعال(، یستدر روشو  یستدر یننو

در  یشان. ااست( 2017) درخشان و قنبری امیدی اند،پرداخته مسئله این به که هاییپژوهش جمله از

 -1عبارت اند از:  یتاولو یببه ترت یبدنیتدرس ترب یبخش یفیتدر ک یرگذارثأت عوامل یافتنددر یپژوهش

                                                 
1. Niu 

2. Husain 

3. Belajozef 
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دانش آموزان و معلمان(  الن،ئونگرش )مس -6 بدنیتربیتتجربه معلمان  -3بودجه  -2 یاهداف آموزش

 یبرنامه آموزش -11 بدنیتربیتتخصص معلمان  -10 یستدر یوهش -9 یابیارزش -8 یآموزش یمحتوا -7

هماهنگ و متمرکز درس  یابیارزش( در پژوهش خود عنوان نمودند 1397)یو بابوئ تسلیمی امکانات. -12

 در مدارس دارد.  یبدن یتبر روند اجرای درس ترب یمثبت یرتأث ی،بدنیتترب

1سانگ 
 مطالعه روش و کالس مشاهدة روش ادبی، روش از استفاده با دریافت پژوهشی در( 2019) 1

 عنوان به آموز دانش با را گرایانه سازنده تدریس مفهوم تحت آموزان دانش و معلمان نقش توانمی موردی،

 در فعال هایتالش که گروهی، بحث و مستقل تفکر طریق از را آموزاندانش و داد تغییر تدریس موضوع

2ژیائو و چن. دهند پرورش است، جسمانی آموزش نظری دوره آموزش تدریس بهبود

 ی،( در پژوهش2017) 2

وجود دارد که از  ییمدارس ابتدا ورزشی هایعنوان نمودند چهار نوع تعامل معلم و دانش آموز در کالس

مشکالت در تعامل  داد نشان نتایج همچنینبود.  یشترمعلم و دانش آموزان ب یانم یآن تعامل گروه یقطر

 یتعامل ارهایرفت یاصل یرگذارثأکه عوامل ت یو تعامل نابرابر است. در حال یناکارآمد ی،مدرسه کالس رسم

دهد  یرا پوشش م یرهو غ یآموزش یطمح یس،رسانه تدر ی،آموزش یعامل معلم، عامل دانشجو، محتوا

 تسلیمی هایپژوهش نتایج با قسمت این در پژوهش نتایج بنابراینآن عامل آموزش است.  یکه بخش اصل

3نیو( و 2017) یائو(، چن و ژ2019(، سانگ )2017) درخشان و قنبری امیدی(، 2018) بابوئی و
3 (2017 ،)

 . است راستاهمخوان و هم

 بودجه،شامل  بدنیتربیت درس تدریس روش اثربخشی در گرمداخله شرایط یدمشخص گرد همچنین

ژوهش پ در( 2017) درخشان و قنبری امیدی. است آموزاندانش نگرش و لینئومس نگرش والدین، نگرش

کرده بود.  اشاره یبدنیتدرس ترب یبخشیفیتدر ک اثرگذار عواملاز  یکیخود به عامل بودجه به عنوان 

 یس را بررسدر مدار بدنییتدرس ترب یگاهجا أارتق در مؤثر عوامل پژوهشی، در( 2014) همکاران و رضوی

 نظارت ،مرتبط هایگروه شناخت و نگرش روانی، بعد معلمان، تخصص همچون عواملی یافتندنمودند و در

شناخته  یبدن یتدرس ترب یگاهجا أارتق در مؤثر عوامل مهمترین ترتیب به تجهیزات و امکانات و ارزشیابی و

( و 2017) درخشان و قنبری امیدی هایپژوهش یجقسمت با نتا ینپژوهش در ا یجنتا ینشدند. بنابرا

 .است راستاهم و همخوان(، 1393و همکاران ) یرضو

 کشور، در بدنییتدرس ترب یتبر نقش و اهم که گرفت نتیجه پژوهش ینا نتایج از توانیم که گونههمان

به آموزش پرورش و  آن اصل سوم در یرانا یمالاس یجمهور یدر قانون اساس. شده بود یادیز اشاره

 یمالاس یجمهور 1404انداز در سند چشم یمت و تندرستالس.؛ شده است یداشاره و تأک یبدنیتترب

و ورزش  یبدنیتترب. قرار گرفته است یدمت و... مورد تأکالاز س یرانیا عهجام یکه در آن برخوردار یران،ا

                                                 
1. Song 

2. Chen & Xiao 

3. Niu 
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 .قرار گرفته است یدمورد تأک 19و 17، 13، 9در موارد  یرانا یمالاس یجمهور توسعهپنجم  مهدر برنا

(، 25، 1394و همکاران،  یان)کاتوز شوزارت آموزش و پرور یادینو ورزش در سند تحول بن یبدنیتترب

 یهر چه بهتر برنامه درس سازیپیاده برای الزم شرایط که شودمی توصیه کشور پرورشوآموزش مدیران به

 معلمان فراهم آورند. 

 هامدل این. دارد وجود مدارس در بدنیتربیت درس برای آموزش، یا تدریس مدل هشت یگر،د یسو از

 یقاز طر یستدر ی،ورزش یتو ترب یمتعل ی،مشارکت یادگیری ی،آموزش انفراد یم،آموزش مستق شامل

 یو اجتماع یشخص پذیریلیتئومس آموزش و تاکتیکی -ورزشی هاییباز یق،بر تحق یمبتن یسهمتا، تدر

 این از یک هر از توانندمی بدنیتربیت معلمان(. 53، 1397 همکاران، لقمانی ؛12، 1393)آزمون،  است

 گرددیم یشنهادخود، پ یسبهتر روش تدر یاما به منظور اثربخش .نمایند استفاده خود تدریس برای الگوها

 . یابنددلخواه خود دست  یجتا به نتا یندپژوهش حاضر استفاده نما یجنتا از
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Abstract 
The purpose of this study was to present a model of strategies for improving the effectiveness 

of Sports teaching methods in primary schools in Iran with the grounded theory approach. 

This research had a qualitative approach and the method of data theory (grounded theory) has 

been used as a research method. The method of data collection, the study of theoretical 

fundamentals and open and deep interviews with 13 outstanding professors in the field of 

sports management specializing in the field of sports schools as well as elite country teachers 

of the country. Sampling method was purposefully and to the extent of theoretical saturation. 

The validity of this research was examined by interviewees and then specialist professors and 

confirmed. Reliability was also achieved through the use of the results of the audit process of 

the results of 77.9%. For data analysis, continuous comparison method has been used during 

three stages of open, axial and selective coding. Analysis of the data showed that 23 

conceptual codes and 13 main categories are the most important strategies for improving the 

effectiveness of the teaching method of sport in primary schools of Iran. It was suggested to 

teachers and practitioners of physical education courses to evaluate the effectiveness of the 

teaching method of the strategies extracted from this research (teaching method (applying 

new teaching methods and active teaching method), evaluation (continuous, purposeful). And 

create attractive classes). 

 

Keywords: Physical Education Lesson, Physical Education Lesson Teacher, Foundation 

Data Theory, Elementary Schools 
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