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 چکیده
 خراسان استان مدارس در آموزیدانش ورزش توسعه راهبردی الگوی طراحی هدف از این تحقیق

 اهداف تحقق جهت کیفی تحلیل و بنیاد داده روش از و است ایتوسعه تحقیق روششمالی بود. 
 هایسازمان مدیران و خبره اساتید و معلمان کلیه شامل تحقیق آماری جامعه .شد گرفته بهره پژوهش

 از تفادهاس با نفر، 21 مجموع در تحقیق، بودن کیفی به توجه با. بود آموزیدانش ورزش با مرتبط
 بر اساسها تحلیل داده و تجزیه. ندشد انتخاب آماری نمونه عنوانبه برفی گلوله گیرینمونه تکنیک
، تحقیق ایجنت به توجه باو از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. بنیاد  داده نظریهتحلیل 

 عنوانبه بدنیتربیت برنامه فوق و درس اجرای تجهیزات، و فضا مالی، منابع انسانی، نیروی هایمؤلفه
 شرایط عنوانبه ورزشی-علمی فناوری، و رسانه اجتماعی،-فرهنگی مدیریتی، هایمؤلفه و علّی عوامل
 اریاد و اقتصادی سیاسی، مالی، هایمؤلفه و شدند شناخته آموزیدانش ورزش توسعه بر موثر ایزمینه

 آموزیانشد ورزش توسعة راهبردهای همچنین گرفت؛ قرار شناسایی مورد گرمداخله شرایط عنوانبه
 وسعهت درآمدی، توسعه انسانی، نیروی توسعه مدیریتی، اقدامات ساختاری، توسعه هایمؤلفه شامل

 نشان هایافته همچنین .گردید مشخص برنامهفوق هایبرنامه توسعه و فرهنگی توسعه تجهیزات، و فضا
 و ادیاقتص تربیت اخالقی، و عبادی اعتقادی، تربیتی پیامدهایآموزی، ورزش دانش توسعة داد

نبال خواهد دبه  هنری و شناختیزیبایی بدنی، و زیستی تربیت اجتماعی، فناوری، و علمی ،ایحرفه
 آموزینشدا ورزش توسعه هایاستراتژی از انسانی نیروی توسعه کهاین به توجه با درنتیجهداشت. 

 بدنیتربیت صصمتخ انسانی نیروی تربیت و توجیهی هایدوره برگزاری با توانمی نتیجه در گرفت قرار
 .داد بهبود را آموزیدانش ورزش شرایط مدارس در
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 مقدمه

روانی  وین سالمت جسمی تأمو در است ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار 

ضع وصادی، یر بسیار زیادی دارد. بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی، اقتتأث فعال افراد

ن ی از میاکل طور بهتواند کاهش یابد و یا حتی یمخانوادگی، وراثت و نظایر آن با استفاده از ورزش 

 زشور 1992(. طبق تعریف منشور اروپا در سال 1، 2012 ،ی و همکارانبردبر یمحمدبرود )

، 2006بدری، شود )روابط اجتماعی یا دلیل کسب نتایج در تمامی سطوح رقابتی می دهندهشکل

98.) 

 در متعالی یهاهدف به رسیدن جهت ثمربخش راهکارهای از یکی امروزی جهان در ورزش توسعۀ

1همکاران جنکینسون و) است پیشرفته کشورهای دولتمردان برای مختلف توسعه ابعاد
1، 2010 ،8 .)

ی مختلف به اشکال متفاوتی هافرهنگاین مسیر از گذشته تاکنون در زندگی مردم کشورها و در 

ظهور پیدا کرده است. در جوامع ابتدایی، حرکت و فعالیت، بخش الینفک زندگی محسوب شده 

است. با گذشت زمان مسائلی چون پیشرفت انسان در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی، جزء اهداف 

تی در سطوح مختلف ایجاد ی رشد رفتار رقابرا براو این انگیزش پیشرفت زیربنایی  قرارگرفتورزش 

 (.143، 2008ی، غفرانکرد که با عنوان ورزش قهرمانی بروز نمود )

ن، آموزاسال دانش در برنامه هر و مدارس کشور است یبرنامه درس نفکیجزء ال یبدنتیدرس ترب

وپرورش شخود را در آموز یاصل گاهیدرس، جا نی، ااما؛ را به خود اختصاص داده است یگاهیجا

 یکیف و کمی مسائل برخی دلیل به ورزش درس .(34، 2009نژاد،  یرمضان)کسب نکرده است 

 زمینه این در بدنیتربیت معلم نقش ولی ،است نکرده کسب وپرورشآموزش در را خود اصلی جایگاه

 بلکه ،است تندرستی و جسم پرورش تنهانه بدنی،تربیت و ورزش. شود واقع مؤثر بسیار تواندمی

 معلمان اساسی نقش به توجه با. داشت خواهد دنبال به بسیاری اخالقی و تربیتی نتایج آن موازاتبه

 در را کارایی نبیشتری زمانی ورزش معلمان که شود فراموش نباید نکته این ورزش، و بدنیتربیت

برسد  حداقل به بدنیتربیت درس اجرای برای هاآن مسائل و مشکالت که داشت خواهند مدارس

 کنند،می پیشرفت ورزشی هایتمرین در که آموزانیدانش (.37، 2015 همکاران، و معصومیژاله )

. آورندیمه دست ب ملی ورزشی مسابقات در شرکت و استانی هایتیم در حضور برای هم هاییفرصت

 قابلم در یرقابت هاییتفعالشرکت در  واسطهبه را آموزاندانش عملکردی هایقابلیت هافرصت این

 آموزش فرایند که دهندمی اجازه آموزاندانش به معلمان و مربیان. دهدیمبهبود  آموزاندانشدیگر 

 مراه گردده ورزشی مشارکت همراه با آموزشی مسیر و کند پیدا ادامه ملی هایرقابت حوسط در

 .(29 ،2018و همکاران،  ی)مهراب

                                                           
1. Jenkinson et al 
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ۀ ینبه عملکرد فرایندهای کسب دنبال به اهداف، این به رسیدن نیز برای توسعهدرحال کشورهای

1همکاران دوبینز و) باشندیم آنان
 قیاز طر تیو ترب میبخش اعظم اهداف تعل(. 366، 2009 ،1

 یهابدنی از شاخه. تربیتاستقابل تحقق  یو حرکت یورزش هاییتفعال در انآموزدانششرکت 

. نمایدیم فایا رانیفراگ یو روان یرشد جسمان ندیدر فرآ یاست و نقش مهم تیو ترب میتعل

و  یبازنگر آن مورد یدرس یهابرنامه رتبا  از کشورهاست که م یاریدر بس یبدنی از دروس اصلتربیت

رشد  ،یرشد اجتماع ،یرشد عاطف ،ی. رشد جسمان(83، 2006 پور،یجواد) گیردیاصالح قرار م

 یهابرنامه یاجرا جیو نتا امدهایگانه رشد هستند که پپنج یهاحوزه ،یزندگ وهیو بهبود ش یشناخت

بحث  ی. در حوزه رشد جسمانشوندیم یتلق یابدنی و ورزش مدرسهتربیت یو جسمان یحرکت

 یکارکردها یمطرح است. در حوزه رشد شناخت یو تندرست یجسمان یو آمادگ یحرکت یهامهارت

 یدر حوزه رشد عاطف ،یفرد یو رفتارها یرشد اجتماع یدر حوزه رشد اجتماع ،یلیصو تح یعقالن

العمر مادام یجسمان هاییتفعال یزندگ وهیقبل از مدرسه و در بهبود ش یهانفس و نگرشرشد عزت

2و همکاران یل)بای است مطرح جنسی سالمت و
2 ،2004 ،1). 

 معلمان و مدیران ،زانیربرنامه) متخصصان راهنمایی و فرد اعمال هدایت ضمن یبدنتیترب فلسفه

 را تیترب و تعلیم و بدنیتربیت بین ارتباط ،بدنیتربیت یهاارزش از جامعه یسازآگاه و (یبدنتیترب

 دارند؛ هیدوسو ارتباط و است تیترب و تعلیم خدمت در ابزاری عنوانبه بدنیتربیت) کندیم بیان

3بوچر و وست)( باشد داشته نقش دیگری توسعه و رشد در تواندیم یک هر تقویت کهیطوربه
3، 

 (.2007، زرندی پورسلطانی و مظفری ؛2002

و  کودک چه ،آموزدانش تا کوشندیم تربیت و تعلیم کشتی سکانداران عنوانبه جامعه تربیتی اولیای

 و بحث جای هرکدام که برسانند جسمانی و عقلی آمادگی نظر از قبولقابل درجاتی به را نوجوان چه

 وزارت ورزشی یهاتیفعال و یبدنتیترب دفتر .(169، 2018 دوستی و همکاران،) دارد بسط

 درو  است؛ انآموزدانش در پرورشی و تربیتی ورزش اصلی متولیان از یکیبه عنوان  وپرورشآموزش

 و توسعه وزارت در راستای یهااستیس و اهداف و ملی درس بنیادین، برنامه تحول سند چارچوب

 داردیبرمآموزان گام دانش میان در برنامهفوق ورزشی یهاتیفعالو  یبدنتیترب درس تقویت

ان پسر و آموزدانش ۀعالق زانیم شدهانجام قاتیتحق بر اساس .(38 ،2017 همکاران، و یوحدان)

رغبت  یبدن یهاتیفعالکمتر به اجرای  یبدنتیترب یهاکالسدر  یاست، ول ادیزورزش  دختر به

 بلکه باشند، دیان به ورزش مفآموزدانش بیترغ در توانندینمو درس  یتنها مربپس . ددارن

 است که یطیمح ازمندیامر ن نیا دیایدو ب نیبه کمک ا تواندیموجود دارد که  یو امکانات زاتیتجه

                                                           
1. Dobbins et al 

2. Bailey et al 

3. West and Webbucher 
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 و مقدم وفایی (.80، 2015، غفوری وقاسمیان )شود  هاآن یمندعالقهگسترش و  سازنهیزم

 محیط در نمودند بیان مازندران استان مدارس ورزش توسعه موانع بررسی با (2018) شهمکاران

 سیستم ساختار و هارساختیز و امکانات مالی، انسانی، مدیریتی، ابعاد سازمان درونی

 . بودند مدارس ورزش توسعۀ بر اثرگذار موانع اولویت در ترتیب به وپرورشآموزش

 ورزش بیرونی و درونی یهاچالش و هافرصت شناسایی با (2014همکاران )و  ورموخر پیله

 وپرورشآموزش در سالمت و بدنیتربیت معاونت رضوی دریافتند وجود خراسان استان یآموزدانش

 بودجه بودن ناکافی همچنین و ؛هافرصت بخش در را اهمیت بیشترین 241/0 نسبی وزن با

 از 244/0 نسبی وزن با مدارس یهانهیهز سایر به اعتبارات این ییجاجابه و ورزش اختصاصی

 استان یآموزدانش ورزش درونی یهاچالش بخش در را نخست رتبه بدنیتربیت مدیران دیدگاه

1فرناندو و همکاران. است داده اختصاص خود به رضوی خراسان
 ریتأث( در تحقیقی با عنوان 2017) 1

 یهاتیشرکت در فعالبیان نمودند بین ان آموزدانشدر  یلیبر عملکرد تحص یمشارکت ورزش

جدا نشان داد  لیتحل و هی. تجزوجود داردان ارتباط آموزدانش انیدر م یبا نمرات عال یرسم یورزش

 یعملکرد یهابه هدف یابیمنجر به دست یورزش یهاتی، فعالیمشارکت ورزش یاز خواص درمان

2اوتویی و دامیترسکیو .شودیمباالتر 
 مثبت تحریک برای استدالل عنوان با تحقیقی ( در2013) 2

 یهاکالس ریتأث مثبت تحریک نمودند بیان فیزیکی یهاتیفعال تمرین برای انآموزدانش

 در جسمانی یهاتیفعال در شرکت به انآموزدانشاز  زیادی تعداد جذب در اصلی عامل بدنیتربیت

 درس همچنین .باشد اختیاری دانشگاه در درسی واحد این حتی اگر است، یدانشگاهشیپ دوره

 دارد. آن رفتن بین از و استرس کاهش مهمی بر اثر بدنیتربیت

 تأمین نظر از اخیر یهاسال در کهنیا با دارد و خاصی شرایط ایران مدارس در یبدنتیترب درس

 است، کرده بهتجر را و بسیاری مثبت تحوالت درسی، یزیربرنامه ژهیوبه و انسانی متخصص منابع

 مهمی عامل یبدنتیتربدرس  به نسبت انآموزدانش مانند آن اصلی نگرش ذینفعان و دیدگاه ولی

 قاتیتحق در همچنین(. 130، 2018 ،عبدی مقدم و همکاراناست )درس  این آموزشی موقعیت در

 دیدگاه از وندارد  هادرس نیدر ب یچندان تیاهم یبدنتیترب درس کهمشخص شده است  یداخل

 (.70 ،2013ان، و همکار ی)هژبر دارد قرار هفتمرتبه  در درس ده بین در یبدنتیترب درس والدین

ی آموزشی یک اصل کلی و ندهایفراتربیت و پرورش فرد در کنار تربیت حرکتی و ورزشی در کلیه 

ی بدنی و ورزشی، هاتیفعالان با شرکت در آموزدانشتعهد اخالقی برای معلمین و مربیان است. 

یکی از اهداف مهم شرکت  ازهایناین أ و ارض کنندیم أی فطری و درونی خود را ارضازهاینبرخی از 

                                                           
1. Fernando et al 

2. Dumitrescu & Otoiu 
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در هر سن و  توانیمت این نیازها ی است. با شناخحیتفری ورزشی، هنری هاتیفعالان در آموزدانش

 طوربهی آموزشی را رفتارهادوره تحصیلی برنامه درسی، روش تدریس، مدیریت کالس و سایر 

ی هادوره در آنهای و تعیین اولویت بدنتیتربمتناسب تغییر داد. حتی در نیل به اهداف اختصاصی 

 تحقیقات (.28، 2010رمضانی نژاد، ) ردیگیمقرار  مالک ازهاینو  هایژگیوتحصیلی، بررسی این 

امکانات  مانند یافزارسخت یهانهیزم در ژهیوبه و یبدنتیترب درس مختلف ابعاددرباره  بسیاری

 و ارزشیابی اهداف، امکانات، و فضا مانند محتوا، موضوعاتی بررسی به که است گرفته انجام ورزشی

 در یبدنتیترب موقعیت درس بررسی مهم، موضوعات از یکیاند. پرداخته کتاب درسی ضرورت

. آورد حساب به مستقیم ینگرش سنج نوعی را آن توانیم است که مدرسه دروس سایر با مقایسه

 این از بخشلذت تجربه و یبدنتیترب مثبت به نگرش بین است شده داده نشان ی کهطورهمان

1برنشتایندارد ) وجود مستقیمی رابطه عمر طول در بدنی افزایش فعالیت و درس
1 ،2011 ،74). 

 ابزاری عنوانبه آن از و شده بدنیتربیتبه  خاصی و ویژه توجه وپرورشآموزش اندازچشم سند در

 جذاب استفاده و مهم ابزار این از یدرستبه اگر شکیب. است شده یاد تیترب وتعلیم  برای مهم

 و هاتیحساس به توجه با مسیر ایندر  نهادن قدم ولی. داشت خواهد مطلوبی ثمرات کنیم،

 و آموزاندانش باألخص جامعه مختلف اقشار برای آن زیاد بسیار جذابیت ورزش و خاص یهایژگیو

 بدنیتربیت متخصصان از بسیاری برای حتی وجودی آن فلسفه ناشناخته بودن دیگر، سوی از

 یزیرطرح یهابرنامهناخواسته  یا خواسته است ممکن ،(مربیان و معلمان برنامه ریزان، مدیران،)

 جامعه یک ایجاد (.32، 2013گودرزی، ) کند انحراف را دچار اندازچشم سند به رسیدن برای شده

 سواد که است ورزشی و حرکتی یهامهارت از دقیقی اصول نیازمند یآموزدانش فعال و سالم

 درس ساعات در اثربخشی افزایش و یبخشتیفیک به نیاز منظور این برای. دارد نام حرکتی

 و شاداب محیطی در آموزدانش میلیون سیزده همه که یاگونهبه شودیم احساس یبدنتیترب

 165 در استان خراسان شمالی (.21، 2016وحدانی، ببینند ) آموزش را یبدنتیترب درس پرنشاط

 یبدنتیترب دبیر 600 و هستند تحصیل به مشغول آموزشگاه باب هزار 2 از بیش در آموزدانش هزار

 و ملی محل اعتبارات از یبدنتیترب یهاتیفعال ازین مورداعتبارات  .دارند فعالیت استان مدارس در

 جهت تومان میلیارد حدود یک جدید تحصیلی شروع سال در ساله هر و شودیم نیتأم استانی

 بوده برخوردار کم مناطق نیز اول اولویت و شدهداده اختصاص هاشهرستان ورزشی امکانات تجهیز

عوامل داخلی شناخت  ی راهبردی وزیربرنامه برای رسیدن به این مهم نیاز به رسدیبه نظر م .است

مشارکت هر چه  یهانهیتوان زمهتا از این طریق ب است آموزیبر توسعه ورزش دانش مؤثرو خارجی 

آموزی ورزش دانش توسعۀ یالگوتا با طراحی  داردان را مهیا نمود. لذا محقق قصد آموزدانشبیشتر 

                                                           
1. Bernstein 
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آموزی در موجود ورزش دانش تیوضع پاسخ دهد که سؤاالتبه این  یدر مدارس خراسان شمال

آموزی در مدارس ورزش دانش توسعۀمطلوب  یراهبردهاو  چگونه است؟ یمدارس خراسان شمال

 مند؟اکد یخراسان شمال

 

  پژوهش روش
 و خبره اساتید و معلمان کلیه است. اکتشافی هدفو از حیث  بنیادی نتیجه حیث از حاضر تحقیق

 را تحقیق آماری جامعه در استان خراسان شمالی آموزیدانش ورزش با مرتبط هایسازمان مدیران

 تکنیک از استفاده با نفر، 21 مجموع در تحقیق، بودن کیفی به توجه با. دادندمی تشکیل

نیمه  عمیق مصاحبۀ هاآن و با گردیدند انتخاب آماری نمونه عنوانبه برفی گلوله گیرینمونه

سایر تا  شد خواسته مصاحبه مورد افراد از یک هر از مصاحبه اتمام از پس شد. انجام ساختاریافته

که  یافت ادامه تا زمانی کار این. نمایند معرفی محقق به آموزی راورزش دانش در زمینه خبرگان

 تحلیل روش به کیفی مرحلۀ در هاداده وتحلیلتجزیه پژوهش این در .محقق به اشباع نظری رسید

1کوربین و استراوس بر اساس نظریه بنیاد داده
 انجام انتخابی و محوری باز، کدگذاری طریق از و 1

 این در تئوری گیریشکل روند یعنی ؛گیردمی بهره استقرایی رویکرد نوعی از استراتژی این. شد

 مشخص طریق از پدیده یک تبیین روش این عمده هدف. است کل به جزء از حرکت استراتژی

 پدیده آن فرایند و بستر درون عناصر این روابط بندیطبقه سپس و پدیده آن کلیدی عناصر کردن

 روش این در. است تکراری-ایچرخه فرایندی نیز هاقضیه و هامقوله مفاهیم، خلق و تولید. است

 و باشند کلی و باز باید شوند مطرح خاص هایفرضیه شکل به کهآن جای به پژوهش هایسؤال

 توجه آن به بایستی که اینکته .است بررسی مورد که باشد ایپدیده گرتبیین باید حاصله تئوری

 حتی و بردنمی باال را آن رواییضرورتا   نمونه حجم فزونی کیفی پژوهش در که است این کرد

 بزرگ نمونه بررسی دقت و فرصت که چرا ؛بکاهد نیز جامعه معرف نمونه غنای و دقت از تواندمی

 دو بین توافق روش از پایایی آوردن دست به برای پژوهش این در. است کوچک نمونه از کمتر

 رد از حاکی و آمد دست به 736/0 کاپا ضریب مقدار .گردید استفاده کاپا ضریب اساس بر کدگذار

 ادعا توانمی رو این از .است یکدیگر به آنها وابستگی تأیید و شدهاستخراج کدهای استقالل فرض

 از انبوهی حجم تحقیق رویکرد به توجه با .است بوده برخوردار کافی پایایی از کدگذاری کرد

 آنان مشترک وجوه ،ایمرحله بررسی با و تهیه مصاحبه هر برای مجزا هایفایل صورتبه هامصاحبه

 .شد مشخص( قضایا و هامقوله مفاهیم،) قالب در
 

                                                           
1. Strauss and Corbin 
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 نتایج
 نفر 15 دادتع بودند، مرد کیفی مرحله در هانهنمو های توصیفی تحقیق مشخص کرد اکثرنتایج یافته

 دکتری مدرک دارای نفر 3 و دکتری دانشجوی نفر 3 و ارشد کارشناسی و کارشناسی مدرک دارای

 بودند. تخصصی
 

 کدگذاری شرایط علی -1جدول 

 اصلی سازه ردیف
 فرعی سازه

 (هامقوله)
 مفاهیم

1 

 

 شرایط

 علی

 

 نیروی

 انسانی

 استان در ورزشی باالی استعدادهای

 وپرورشآموزشی مختلف هاحوزه مدیران صالحیت 2

 بدنیتربیت معلمان انگیزه 3

 استان مدارس در متخصص انسانی نیروی 4

 آموزیبدنی در ورزش دانشتربیت کردهلیتحصوجود مدیران  5

 بدنیتربیت معلمان بودن شغله دو 6

 وجود نیروی داوطلب در ورزش استان 7

 بدنیتربیت معلمان ارزیابی و کنترل دقیق سیستم 8

9 

 

 منابع

 مالی

 آموزیدانش ورزش بخش در استان بودجه

 استان در ورزشی اماکن اختصاصی درآمدهای 10

 بدنیتربیت درس نیاز مورد تجهیزات و فضا 11

 ملی ناخالص تولید از ورزش سهم 12

 آموزیدانش ورزش برای دولتی اعتبارات 13

 سازمانیبرون مالی منابع 14

15 

 فضا

 و

 تجهیزات

 انآموزدانش برای اختصاصی فضای داشتن اختیار در

 بدنیتربیت درس اجرای برای ورزشی فضای ایمنی 16

 وزارتی هایطرح با استان امکانات تناسب 17

 بدنیتربیت درس برای وزارت امکانات ارسالی سطح 18

 سهولت دسترسی به اماکن ورزشی 19
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 کدگذاری شرایط علی -1ادامة جدول 

 اصلی سازه ردیف
 فرعی سازه

 (هامقوله)
 مفاهیم

20  

 اجرای

 برنامهدرس و فوق

 بدنیتربیت

 بدنیتربیت درس ساعت در دختران فعالیت

 روستایی مناطق در ورزش 21

 شمالی خراسان استان در مدارس ورزش بودن سنتی 22

 بدنیکتب تخصصی تربیت 23

 محلی-های بومیورزش 24

 بدنیتربیت ی آموزشی درسهابسته 25

 بدنیتربیت درس کالس در انآموزدانش تعداد 26

 استانی های نورم و ارزیابی هایشیوه سازیبومی 27

 بدنیتربیت درس ساعت بودن کم 28

 بدنیتربیت برنامهفوق ساعات کم بودن 29

 تدریس در خالقیت 30

 

 
 پژوهش محوری پدیدة بر تأثیرگذار علّی شرایط -1 شکل

 

 هامصاحبه از که میومفه 139 و مقوله 25 بین ( مشخص است از1در جدول شماره ) طور کههمان

 عبارتند علی بخش هایمقوله .اندقرارگرفته علی شرایط قالب در مفهوم 30 و مقوله 4 ،شد استخراج

شرایط علی

منابع مالی

نیروی انسانی

اجرای درس و 
فوق برنامه 
تربیت بدنی 

فضا و 
تجهیزات 
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 بر که بدنیتربیت برنامه فوق و درس اجرای تجهیزات، و فضا مالی، منابع انسانی، نیروی عوامل از

 .گذارندمی تأثیر محوری پدیده
 

 ایزمینه شرایط کدگذاری -2 جدول

 اصلی سازه ردیف
 فرعی سازه

 (هامقوله)
 مفاهیم

1 

 شرایط

 ایزمینه

 مدیریتی

 آموزیدانش ورزش هایانجمنفعالیت 

 معاونت هایبخش بین همکاری و تعامل 2

 رتمناسب از سوی وزا یزیربرنامهبا  بلندمدت یهاطرحاجرای  3

 آموزیدانش هایهیئت با تعامل 4

 هاشهرستان و استان سطح در آموزشی گروه فعالیت 5

 بدنیریزی درس تربیتان در برنامهآموزدانشو  أمشارکت اولی 6

7 

 -فرهنگی

 اجتماعی

 مدارس ورزشی هایفعالیت در مشارکت برای انآموزدانش انگیزه

 خیرین و داوطلبانه هایفعالیت 8

 أاولی و مدارس مدیران و معلمان در بدنیتربیت درس به نسبت نگرش 9

 بدنیتربیت درس به رفتار تغییر و انآموزدانش نگرش 10

 استان سطح در فرهنگی تبادل 11

 فرهنگی مشارکت در ورزش فقر 12

 مسابقات در مقام کسب و آوریمدال به صرف توجه 13

 توصیه به ورزش در فرهنگ ملی و تعالیم دینی 14

15 

 رسانه و

 فناوری

 آموزیدانش ورزش توسعه و مجازی فضای از استفاده

 آموزیدانش پایه ورزش به رسانه توجه 16

 استانی هایرسانه از آموزیدانش ورزش اخبار انعکاس و دهیپوشش 17

 آموزیدانش ورزش حوزه در تخصصی خبرنگاران فعالیت 18

 رشد فناوری اطالعات و ارتباطات 19

 ی خاص مثل فوتبال و...هارشتهتوجه رسانه به  20

21 

 

 -علمی

 ورزشی

 بدنی مدارستربیت به علمی و تحقیقاتی توجه مراکز

 میزبانی مسابقات ورزشی در استان 22

 ی ورزشیهاباشگاهفعال بودن  23

 ی ورزشی در استانهائتیهفعال بودن  24

 انآموزدانش جذب و ایمدرسه برون و ایمدرسه درون هایکانون 25

 ی و سالیانهادوره صورتبهها و سمینارهای علمی برگزاری همایش 26
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 پژوهش محوری پدیدة بر تأثیرگذار ایزمینه یا بستر شرایط -2شکل

 

 هامصاحبه از که هومیمف 139 و مقوله 25 بین از است مشخص( 2) شماره جدول در که طورهمان

 ایزمینه بخش هایمقوله. اندقرارگرفته ایزمینه شرایط قالب در مفهوم 26 و مقوله 4 شد استخراج

 .ورزشی-علمی رسانه و فناوری، اجتماعی،-فرهنگی مدیریتی، عوامل از عبارتند
 

 گرمداخله شرایط کدگذاری -3 جدول

 اصلی سازه ردیف
 فرعی سازه

 (هامقوله)
 مفاهیم

1 

 

 

 

 شرایط

 گرمداخله

 

 

 

 مالی

 برنامهفوق هاییتفعال در مشارکت برای خانواده اقتصادی و وضعیت مالی

 آموزیدانش ورزش هیئت مالی عدم استقالل 2

 آموزیدانش ورزش در مالی ضعف در حمایت 3

 مدارس ورزشی پایین بودن سرانه 4

5 
اه )تخصیص یک درصد از اعتبارات دستگ 117تخصیص نیافتن اعتبار بند 

 اجرایی به ورزش(

6 
 سیاسی

 های سیاسیانتخاب مدیران بر اساس جناح

 توسط سیاسیون ابزاری از ورزش استفاده 7

    

    

    

عوامل زمینه ای 

رسانه و فناوری

-فرهنگی
اجتماعی

مدیریتی

ورزشی-علمی
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 گرمداخله شرایط کدگذاری -3 ادامة جدول

 اصلی سازه ردیف
 فرعی سازه

 (هامقوله)
 مفاهیم

8 

 

 شرایط

 گرمداخله 

 اقتصادی

 پایین معلمان درآمد
 

 ورزشی فضاهای از استفاده هزینه باالی 9

 ورزش به درآمدزایی نگاه 10

 آموزیدانش ورزش توسعه برای دولتی بودجه به وابستگی 11

 تورم و فقر اقتصادی 12

13 

 

 

 اداری

 غیرضروری هایدستورالعمل و هانامهبخش

 آموزیدانش ورزش مقوله در استان هایدستگاه در یکپارچگی عدم 14

 اداری بوروکراسی 15

 کشور ورزش باالدستی سطوح در کاری موازی 16

 معلمان فعالیت مستندسازی و دهی گزارش در ضعف 17

 باالدستی مدیران تغییر با های طرحاقهیسلاجرای  18

 

 
 پژوهش محوری پدیدة بر تأثیرگذار گرمداخله شرایط -3شکل

 

 هامصاحبه از که یهوممف 139 و مقوله 25 بین از است مشخص( 3) شماره جدول در که طورهمان

 بخش هایمقوله. اندقرارگرفته گرمداخله شرایط قالب در مفهوم 18 و مقوله 4 شد استخراج

 .اداری و اقتصادی سیاسی، مالی، وضعیت از عبارتند گرمداخله

 
 

عوامل مداخله 
گر

وضعیت 
مالی

سیاسی

اقتصادی 

اداری 
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 عمل کدگذاری استراتژی -4جدول 

 اصلی سازه ردیف
 فرعی سازه

 (هامقوله)
 مفاهیم

1 

استراتژی 
 عمل

 توسعه ساختاری
 انآموزدانش در ورزشی استعدادیابی نظام توسعه

  محدود ضوابط و قوانین و  موقت های ساختار از  استفاده 2
 ای و منظمهای دورههای تخصصی و ارائه گزارشکارگروهتشکیل  3
4 

 اقدامات مدیریتی

 بدنیتربیت معلمان تخصصی و علمی گزینش

5 
 وسعهت برای استانی در ورزش متولی هایدستگاه انسجام و مشارکت
 ورزش

 وزارتی هاطرح مناسب نظارت و پیگیری 6
 هاتجارب دیگر استانبازدیدهای استانی و استفاده از  7
 های ارزشیابی معلمان جهت مشارکت بیشتراصالح فرم 8

 معلمان نیاز با متناسب و مناسب آموزشی هایدوره برگزاری 9
 بدنیهای ارزشیابی درس تربیتبازنگری و اصالح شیوه 10

 اهای آموزشی موفق در دنیاستفاده از تجارب دیگر کشورها و نظام 11

12 

توسعه نیروی 
 انسانی

 کیفی نظر از انسانی نیروی توانمندسازی
 استان در کشور باالی سطح مدرسین و خبره افراد از استفاده 13
 مدارس در متخصص نیروی کارگیریبه 14
 معلمان أرای ارتقبساله  های علمی و عملی هربرگزاری آزمون 15

 تخصصکارگیری جوانان مستعد و مبه 16

 متوالی هایدوره در بدنیتربیت معلمان کارایی سنجش 17
 معلمتربیت دانشگاه و علمی روش از معلمان جذب 18
 تشویق و ترغیب معلمان فعال و پویا 19

20 
حوزه آموزش  دربدنی حفظ نیروی انسانی متخصص تربیت

 بدنی در استانتربیت
 معلمان نیازهای با مناسب سازمانی خدمت ضمن هایدوره 21

22 

 توسعه درآمدی

 ورزش به استانی مدیران توسط مالی منابع و اعتبارات تخصیص
 آموزیدانش

 جذب اعتبارات از استانداری 23
 آموزیدانش ورزش در خصوصی بخش کارگیریبه و تقویت 24

 حلیم -بومی هایبازیجهت توسعه  گذارجذب سرمایه 25

 آموزیهزینه کرد بهینه برای ورزش دانشمصرف و  26

28 
 به ورزش شدهدادهی مالی برای اعتبارات تخصیص هانظارت
 آموزیدانش

 جلب مشارکت بخش خصوصی 29
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 پژوهش محوری پدیدة بر تأثیرگذار راهبردهای -4 شکل

راهبردها

توسعه 
ساختاری

اقدامات 
مدیریتی

توسعه فضا و 
تجهیزات

توسعه 
درآمدی

توسعه 
نیروی 
انسانی

توسعه 
فرهنگی 

توسعه 
برنامه های 
فوق برنامه

 ملع کدگذاری استراتژی -4ادامة جدول 

 اصلی سازه ردیف
 فرعی سازه

 (هامقوله)
 مفاهیم

30 

 

توسعه فضا و 
 تجهیزات

های هوشمند در درس های نوین و کالساز فناوری استفاده
 بدنیتربیت

31 
 طحس در متعادل شکل به بدنیتربیت امکانات و تجهیزات توزیع
 استان

 هایشهردارواگذاری زمین با کاربری ورزشی از طریق  32
 تجهیزات و فضا کمی توسعه موجود، فضای استانداردسازی 33
34 

 توسعه فرهنگی

 بدنیتربیت اهمیت و ضرورت برای مدیران توجیه
 جامعه خانوار سبد و اولویت در ورزش گرفتن تالش جهت قرار 35
 بدنیتربیت درس به علمی و ورزشی نگاه تلفیق 36

37 
ن جهت توسعه ورزش اجتماعی استا-استفاده از ظرفیت فرهنگی

 آموزیدانش

38 
دانشمشارکت و توانمندسازی والدین در توسعه فرهنگ ورزش در 

 انآموز
 روانی در مدارس آرامش و اخالقی امنیت ایجاد 39
40 

ی هابرنامهتوسعه 
 برنامهفوق

 فراغت اوقات هایکالس
 آموزی در مدارسدانش مسابقات برگزاری 41
 پویا حیاط طرح 42

 صبحگاهی ورزش با خانواده و نرمش 43
 یامدرسهی ورزشی درون و برون هاکانونفعالیت منظم  44
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 هامصاحبه از که میومفه 139 و مقوله 25 بین از است مشخص( 4) شماره جدول در که طورهمان

 توسعه از عبارتند که اندقرارگرفته عمل هایاستراتژی قالب در مفهوم 44 و مقوله 7 شد استخراج

 توسعه زات،تجهی و فضا توسعه درآمدی، توسعه انسانی، نیروی توسعه مدیریتی، اقدامات ساختاری،

 .گذارندمی تأثیر محوری پدیده بر که برنامهفوق هایبرنامه توسعه و فرهنگی
 

 کدگذاری پیامدها -5جدول 

 ردیف
 سازه

 اصلی

 فرعی سازه

 (هامقوله)
 مفاهیم

1 

 پیامدها

 اعتقادی، تربیتی

 اخالقی و عبادی

 ینب ...مثل گذشت، فداکاری، احترام و اخالقی هایارزش ترویج

 انآموزدانش

 با اخالق اسالمی و فعال آموزانیدانش تربیت 2

 انسانی رفتارهای برای انگیزه افزایش 3

 و اقتصادی تربیت 4

 ایحرفه

 مشارکت در ورزش اقتصادی برای مسائل درک

 داده تخصیص اعتبارات برای مالی یهانظارتبهبود  5

6 
 و علمی

 فناوری

 حرکتی سواد أارتق

 آموزیدانش بخش در ورزشی مسابقات أاحی 7

 ورزشی قوانین بازآموزی 8

9 
 

 

 اجتماعی

 بدنیتربیت امور ریزیبرنامه در معلمان مشارکت

 بدنیتربیت معلمان اجتماعی جایگاه ارتقأ 10

 انآموزدانش شخصیتی رشد و اجتماعی هایجنبه تقویت 11

 همگانی ورزش توسعه 12

13 
 

 

 تربیت

 و زیستی

 بدنی

 آموزیدانش ورزش در کشوری و ایمنطقه هایمقام کسب

 مدارس در بدنیتربیت اهداف تحقق 14

 جامعه در فعال و سالم زندگی سبک توسعه 15

 آموزیدانش قهرمانی ورزش توسعه 16

 انآموزدانشروانی  و جسمی بهداشت و سالمت ارتقأ 17

 اجتماعی هایآسیب کاهش 18

19  

 و شناختیزیبایی

 هنری

رس انسان در کالس د زندگی در یباشناسیز یهاجلوه نقش شناخت

 بدنییتترب

 درک زیبایی حرکات ورزشی 20

 یبادوستیز و زیباشناسیتحکیم  21
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 پژوهش مدل در پیامدها بخش هایمقوله -5 شکل

 

 هامصاحبه از که میومفه 139 و مقوله 25 بین از است مشخص( 5) شماره جدول در که طورهمان

 پیامدها بخش هایمقوله که اندقرارگرفته پیامدها شرایط قالب در مفهوم 21 و مقوله 6 شد استخراج

 فناوری، و علمی ،ایحرفه و اقتصادی تربیت اخالقی، و عبادی اعتقادی، تربیتی پیامدهای از عبارتند

 .گذارندمی ثیرتأ محوری پدیده بر هنری که و شناختیزیبایی بدنی، و زیستی تربیت اجتماعی،

 

 

پیامدها 

تربیتی 
اعتقادی، 
عبادی و 
اخالقی

تربیت
واقتصادی

ایحرفه

وعلمی
فناوری

اجتماعی

تربیت 
زیستی و 
بدنی

زیبایی  
وشناختی
هنری
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 پژوهش قضایای یا حکمی هایگزاره -6 شکل

 

 گیرینتیجهبحث و 
 نیروی از عبارتند علی بخش هایمقوله اند کهقرارگرفته علی شرایط قالب در مفهوم 30 و مقوله 4

 رتأثی محوری پدیده بر که بدنیتربیت برنامهفوق و درس اجرای تجهیزات، و فضا مالی، منابع انسانی،

 .گذارندمی

 سازمان استراتژی نقشه طراحی و استراتژی اجرای الگوی تدوین با( 2011) همکاران و نژادسجادی

 ورزش سازمان نمودند بیان متوازن امتیازی کارت تکنیک از استفاده با تهران شهرداری ورزش

 استراتژی تدوین فاصله دادن پیوند بر عالوه تواندمی تکنیک این کارگیریبه با تهران شهر شهرداری

 هایبرنامه کردن هدفمند با درنهایت و سازد هموار را آرمانی اهداف تحقق مسیر استراتژی، اجرای و

نتایج  .سازد فراهم را تهران شهر مختلف اقشار بیشتر چه هر نشاط و سالمتی و رفاه موجبات سازمان

که فضا و تجهیزات از عوامل علی با توجه به این .استتحقیقات انجام شده در راستای تحقیق حاضر 
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 به ورود ابتدای از انآموزدانش و أاولی مسئولین، گفت توانمیاست  یآموزدانشتوسعه ورزش 

 فراهم مناسب آموزشی محیط یک ایجاد برای شرایطتا  هستند تالش در پیوسته آموزشی، محیط

 عوامل سایر کنار در ورزشی، امکانات از انآموزدانش مندیبهره اهدافی، چنین تحقق در. گردد

 بدنیتربیت درس آموزش اهمیت به توجه با همچنین. باشد اثربخش و مفید بسیار تواندمی تربیتی،

 تواندمی تدریس، در خالقیت و تدریس نوین هایروش از معلمان و مربیان با استفاده گفت توانمی

 دارند وجود مفید ورزشی کتب بسیاری راستا این در. ایجاد کنند انآموزدانش در یبیشتر انگیزش

 و هاروزنامه و مجالت از توانمی آنها بر عالوه و نگرندمی ایویژه و خاص دیدگاه از بدنیتربیت به که

 با توانندمی پرورش و آموزش بدنیتربیت کارشناسان .برد نام ورزشی معروف و معتبر هاینامههفته

 رغم علی. کنند ایفا ورزش به انآموزدانش ترغیب در مهمی نقش منابع، این دادن قرار اختیار در

 در بدنیتربیت یادگیری و بدنیتربیت درس کردن ترعلمی برایاز سوی معلمان  فراوان هایتالش

 با صرفا  نیز معلمین از بسیاری و این امر محقق نشده است مختلف دالیل به انآموزدانش بین

 به درس این آموزش در را الزم دقت و وقت و نگریسته بدنیتربیت و ورزش درس به سنتی دیدگاه

 در اجتماعی و عاطفی شناختی، اهداف شدن فراهم و آموزشی وضعیت تغییر با اما ؛برندنمی کار

 وقت انآموزدانش منسجم، صورتبه مطالب این ارائه بر عالوه آموزشی دی سی و جزوه قالب

 دو آموزشی شیوه تغییر دیگر بیان به. دهندمی نشان خود از مفاهیم یادگیری برای بیشتری

 درس مختلف اهداف آموزش محتوای کهاین ابتدا. است داشته همراه به انآموزدانش برای دستاورد

 مشخص آنها همه برای ملموس طوربه اهداف و گردید مشخص انآموزدانش برای کامال   بدنیتربیت

 توجه مورد مدارس در خیلی مرسوم طوربه بدنیتربیت درس تدریس در اهداف این که حالی در. بود

 آن به کم مدت در و شفاهی طوربه معلمین کالس جلسه یک در اوقات بعضی در و گیردنمی قرار

 ترغیب بیشتر مطالعه برای را انآموزدانش همچنین و معلمین ،رویکرد تغییر این لذا. کنندمی اشاره

 .شودمی انآموزدانش یادداری و یادگیری موجب نهایت در که نمایدمی

 از عبارتند ایزمینه بخش هایمقوله .قرارگرفتند ایزمینه شرایط قالب در مفهوم 26 و مقوله 4

 أثیرت محوری پدیده بر کهورزشی -علمی فناوری، و رسانه اجتماعی،-فرهنگی مدیریتی، عوامل

 .گذارندمی

 توسعۀ و انآموزدانش جذب برای انگیزشی سیستم بررسی با( 2017همکاران ) و مستشیری

 ورزش تأثیر از تصور مناسب، ورزشی امکانات و هاکالس نبودن کردند بیان آنها ورزشی هایفعالیت

 میزان دیدن، آسیب از نگرانی همچون عواملی و امتیاز باالترین دارای بخشیدن شادابی و سالمتی در

 سبب که عواملی میان از. بود امتیاز ترینپاییندارای  نفس به اعتماد افزایش ،گروه رهبری به عالقه

 نیاز و تأثیر بیشترین بدن فیزیکی نیاز گردد،می ورزشی امور انجام جهت انآموزدانش برانگیختگی
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 تجهیزات و امکانات بررسی با( 2006) بافتانی عبدوی و فراهانی. دارد را تأثیر کمترین قدرت به

 کارشناسان و مدیران نمودند بیان کشور ورزش توسعه در آن نقش و قهرمانی ورزش هایپایگاه

 از ندارند خویش شغلی تخصص زمینه در کافی تخصصی اطالعات و دانش قهرمانی ورزش هایپایگاه

 و امکانات و آیدنمی عمل به بهینه استفاده قهرمانی ورزش هایپایگاه در موجود تجهیزات و امکانات

 انجام تحقیقات نتایج ندارد. وجود هااستان مراکز قهرمانی ورزش هایپایگاه در مناسبی تجهیزات

 توسعه ایزمینهشرایط  ازسازمانی  ساختار کهاین به توجه با .است حاضر تحقیق راستای در شده

 انگیزه تقویت ان،آموزدانش در پویا و مثبت هاینگرش ایجاد گفت توانمی است آموزیدانش ورزش

 از فکری آسایش و نفسعزت بردن باال و استرس و اضطراب دغدغه، کاهش یادگیری، برای کوشش

 شده است. گذاریهدف مدارس ورزش برای تربیت و تعلیم حوزه در که است رویکردهایی جمله

 آموزیدانش ورزش توسعه ایزمینه شرایط اجتماعی از-عامل فرهنگی کهاین به توجه همچنین با

 بدنیتربیت بخش موجود وضع و عملکرد از شناختی با است ضروری استدالل کرد که توانمی است

 قوانین و اهداف ها،سیاست تدوین جهت در پیشنهادهایی برای الزم بستر استان، در ورزش و

 ورزش برنامه هایگذاریسیاست در باید. شود فراهم شمالی خراسان استان نیاز با متناسب

 تامین با همراه مناسب راهکارهای و بازنگری صورت گیرد تحصیلی مختلف مقاطع در آموزاندانش

تحقیقات بیشتری در زمینه  بایستمی رسدمیبه نظر  .مشخص گردد هابرنامه در موردنیاز اعتبارات

به  آموزیدانشو جامعه صورت گیرد تا ورزش  هاخانوادهاجتماعی ورزش در -گسترش فرهنگی

 موجب ورزشی هایفعالیت انجام منجر به رشد و تعالی جامعه گردد. و برسدجایگاه اصلی خود 

 رشد به را آموزاندانش نیز فرهنگی بعد در و شودمی اجتماعی هایمهارت در توانایی ایجاد و تقویت

 .دهدمی سوق پیشرفت و

 از عبارتند گرمداخله بخش هایمقوله. اندقرارگرفته گرمداخله شرایط قالب در مفهوم 18 و مقوله 4

 .گذارندمی تأثیر محوری پدیده بر که اداری و اقتصادی سیاسی، مالی، وضعیت عوامل

 مازندران بیان نمودند استان مدارس ورزش توسعه موانع بررسی با (2018) مقدم و همکاران وفایی

 سیستم ساختار و هازیرساخت و امکانات مالی، انسانی، مدیریتی، ابعاد سازمان درونی محیط در

 از. باشندمی ابتدایی مدارس ورزش توسعۀ بر اثرگذار موانع اولویت در ترتیب به وپرورشآموزش

 محیط تکنولوژی، از استفاده عدم فرهنگی، محیط در ضعف نیز سازمان بیرونی محیط در دیگر طرف

 نتایج .هستند اثرگذاری اولویت در ترتیب به اقتصادی محیط رکود و قوانین نبود ناسالم، اجتماعی

 از اقتصادی و مالی وضعیت کهاین به توجه با. است حاضر تحقیق راستای در شده انجام تحقیق

 یامحتو و برنامه اجرای گفت توانمی است آموزیدانش ورزش توسعه گرمداخله عوامل

 با جامعه و استان مدارس ورزشی امکانات به توجه با وپرورشآموزش وزارتاز سوی  شدهبینیپیش
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 مورد استانداردهای به رسیدن تا شمالیاستان خراسان  نیز زمینه این در. ندارد همخوانی یکدیگر

 اهداف آموزشی هایدستورالعمل و راهنماها از بسیاری در این بر عالوه. دارد زیادی فاصله نیاز

 کشور مناطق و هااستان به شدهبینیپیش محتوای حتی و انآموزدانش نیازهای به توجه و درسی

 کشور مناطق و هااستان در تاکنون 1353 سال از بدنیتربیت وضعیت توصیف. است شده اعالم

 درس اجرای در زیادی بسیار کمبودهای و مشکالت تحقیقات، این ۀکلی در دهدمی نشان

 در ضعفآموزی، دانش ورزش هیئت مالی استقالل عدم. است شده بیان و توصیف بدنیتربیت

 مشترک و اصلی هاییافته ازمدارس  ورزشی سرانه بودن آموزی، پاییندانش ورزش در مالی حمایت

 نیازپیش ،مدارس در ورزشی تجهیزات و امکانات فضا، توسعه این بر عالوه .است تحقیقات این

 .است درسی برنامه و طرح نوع هر اجرای برای اساسی

 بخش هایمقوله اند کهقرارگرفته عمل هایاستراتژی شرایط قالب در مفهوم 44 مقوله 7

 توسعه نسانی،ا نیروی توسعه مدیریتی، اقدامات ساختاری، توسعه از عبارتند عمل هایاستراتژی

 محوری پدیده بر که برنامهفوق هایبرنامه توسعه و فرهنگی توسعه تجهیزات، و فضا توسعه درآمدی،

 .گذارندمی تأثیر

 نهاد یک تأسیس ایران، دانشجویی ورزش توسعه راهبردهای تدوین ( در2010) همکاران و حمیدی

 کسب و المللیبین روابط تقویت استانی، تشکیالت ایجاد دانشگاهی، بین ورزش برای غیردولتی ملی

 ساختاری أارتق متخصص، انسانی نیروی جذب ساختاری، تحول عمومی، روابط بخش تقویت کرسی،

 عنوان به را وظایف تداخل بدون بدنیتربیت هایدانشکده با تعامل و هادانشگاه در ورزش بخش

 شناسایی با (2014همکاران )و  ورموخر پیله. است کرده شناسایی دانشجویی ورزش راهبردهای

 رضوی دریافتند وجود خراسان استان یآموزدانش ورزش بیرونی و درونی یهاچالش و هافرصت

 را اهمیت بیشترین بدنیتربیت مدیران دیدگاه از رورش وپ آموزش در سالمت و بدنیتربیت معاونت

 نتایج .است داده اختصاص خود به رضوی خراسان استان یآموزدانش ورزش یهافرصت بخش در

 انسانی از نیروی توسعه کهاین به توجه با .است حاضر تحقیق راستای در شده انجام تحقیقات

 مهمترین از یکی انسانی منابع توسعه گفت توانمی است آموزیدانش ورزش توسعه راهبردهای

 و تجربه مهارت، دانش، سطح ارتقأ منظوربه که است کنونی عصر پیشرو هایسازمان راهبردی اهداف

 تأکید مورد کارکنان، فردی هایویژگی تغییر حتی و سازمان هایسرمایه تعالی و عملکرد کیفیت

 برقراری پی در بدنیتربیت و سالمت حوزه که است آمده ملی درس برنامه سند پنج بخش در. است

 انجام درست هایکارگیری روشبه و الهی امانت مثابه به انآموزدانش روانی و جسمی کامل سالمت

 ترویج و سالم های تفریحیروش تبیین حرکتی، و بدنی هایتوانایی أارتق جسمانی، هایفعالیت دادن

 افراد توانمندسازی و و معلولیت بیماری به شدن مبتال از پیشگیری و زیستن سالم اصول و بهداشت
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 افزایش و بدنیتربیت دبیران هایتوانمندی ارتقأاست.  سالمت حفظ و خود رفتار بر تسلط در

. است بدنیتربیت درس بخشیکیفیت جهت در اساسی اقدامات از یکی آنها تخصصی هایمهارت

 و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، هایزمینه گسترش و جامعه سازیسالم در بدنیتربیت نقش و اهمیت

 و سازمانی هایمأموریت و هارسالت و اهداف بر مبتنی اصولی ریزیبرنامه لزوم بیانگر اقتصادی

 امری تنگناها و مشکالت به توجه با هافعالیت اجرای در ریزیبرنامه و مدیریت شیوه در بازنگری

 تواندمی که است امر این تحقق بدنیتربیت معاونت وظایف تریناساسی از یکی .است ناپذیراجتناب

 ورزش به آنچه با آموزیدانش ورزش تنگناهای. گردد استان در آموزیدانش ورزش توسعه به منجر

 ورزش این تأثیر دامنه گستردگی حال این با. دارد فراوانی نزدیکی شود،می مرتبط عموم طوربه

. شودمی مدارس در ورزش رشد عدم باعث شرایط این فقدان. کندمی طلب را خاصی لوازم و شرایط

 آموزیدانش ورزش توسعه راهبردهای از برنامهفوق هایبرنامه توسعه کهاین به توجه همچنین با

 است آموزانیدانش سازیشاداب ابزارهای مهمترین از یکی ورزشی هایفعالیتگفت  توانمی است

 اهتمام ورزش امر به تحصیل و درس کنار در و کنندمی فعالیت ورزشی مختلف هایرشته در که

 .هستند سرآمدتر تحصیلی موفقیت و پیشرفت نظر از و دارند

 از عبارتند پیامدها بخش هایمقوله که اندقرارگرفته پیامدها شرایط قالب در مفهوم 21 مقوله 6

 اجتماعی، فناوری، و علمی ،ایحرفه و اقتصادی تربیت اخالقی، و عبادی اعتقادی، تربیتی پیامدهای

 .گذارندمی تأثیر محوری پدیده بر که هنری و شناختیزیبایی بدنی، و زیستی تربیت

دانشدر  یلیبر عملکرد تحص یمشارکت ورزش ریتأث( در تحقیقی با عنوان 2017) فرناندو و همکاران

ان آموزدانش انیدر م یبا نمرات عال یرسم یورزش یهاتیشرکت در فعالبیان نمودند بین ان آموز

 یهاتی، فعالیمشارکت ورزش یجدا از خواص درماننشان داد  لیتحل و هی. تجزوجود داردارتباط 

 ( در2013) اوتویی و . دامیترسکیوشودیمباالتر  یعملکرد یهابه هدف یابیمنجر به دست یورزش

 بیان فیزیکی یهاتیفعال تمرین برای انآموزدانش مثبت تحریک برای استدالل عنوان با تحقیقی

 انآموزدانشاز  زیادی تعداد جذب در اصلی عامل بدنیتربیت یهاکالس ریتأث مثبت تحریک نمودند

 در شدهانجام تحقیقات نتایج است. یدانشگاهشیپ دوره در جسمانی یهاتیفعال در شرکت به

 ورزشی سرانه بودن پایین کشور در آموزیدانش ورزش مشکالت از یکی .است حاضر تحقیق راستای

ورزشی و  ارتقأ و منجر به توسعه تواندمی شده ذکرپیگیری راهبردهای  کهاین به توجه با .است

 تجارب و فنون علمی، دستاوردهای از گیریبهره بدونگفت  توانمی شود آموزیدانش ورزش توسعه

 از کارا و بهینه گیریبهره به تواننمی سیستمی رویکرد و فراگیر ریزیبرنامه یافته،سازمان متراکم

 و بدنیتربیت جامع نظام آوردن فراهم .ماند مصون رقبا و محیط تهدیدات از و پرداخت هافرصت

 پهنه در گوناگون و گسترده هایتالش دادن سازمان و سامان برای آغازین و عمده گام کشور، ورزش
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 انآموزدانش سالمت اهداف پوشش برای هفته در بدنیتربیت اجباری درس ساعت دو. است ورزش

 بود تحقیق در شده شناساییپیامدهای  از اجتماعی-فرهنگی ارتقأ کهاین به توجه با .نیست کافی

 اجرای با شودمی سعی ان،آموزدانش برای بدنیتربیت درس بر عالوه امروز گفت توانمی

 ،ایمدرسه درون ورزشی المپیاد صبحگاهی، ورزش در انآموزدانش دادن شرکت و هابرنامهفوق

ان را در آموزدانش کوشا، طرح و قهرمان مدرسه ورزشی مسابقات ورزشی، هایکانون پویا، حیاط

 ورزشی مشارکت مورد در محققان کرد. تأمینرا  آنهافعالیت بدنی درگیر و سالمت جسمانی 

 بامرتبط  و پیچیده یموضوع بدنی فعالیت در شرکت به گرایش که معتقدند جوانان و نوجوانان

 است، بلندمدت و بنیادین ورزش، برای گذاریسرمایه .است اجتماعی و شخصی مختلف یرهایمتغ

 چون یابد افزایش هاآموزش این باید اما است گرفته صورت خوبی اقدامات نیز کشور در

 .دید خواهیم آینده در را آن اثرات و است مؤثر بسیار ورزش زمینه در گذاریسرمایه

 و علّی ایطشر با شمالی خراسان مدارس در آموزیدانش ورزش توسعۀ مدل نهایی مشخص شد، در

 آموزیدانش ورزش توسعۀ روی بر مستقیم طوربه موانع این چه اگر. است روبرو ای مختلفیزمینه

 بر تأثیرگذاری خاطر به این، بر عالوه ای،زمینه شرایط رسدمی نظر به (2 و 1 قضیه) گذارندمی اثر

 در آموزینشدا ورزش توسعۀ دیگر، عبارت به. باشد داشته دوچندانی اهمیت (3قضیه ) علّی شرایط

 نقش ترتیب بدین تا است ایزمینه شرایط بهبود نیازمند چیز هر از پیش شمالی، خراسان مدارس

. شود تررنگکم نیز اندشدهشناسایی ایزمینه شرایط با مشابه هاییحوزه در تقریبا  که شرایط علّی

 توسعه انسانی، وینیر توسعه مدیریتی، اقدامات ساختاری، توسعه نیازمند ایزمینه شرایط این بهبود

 این با که برنامه استفوق هایبرنامه توسعه و فرهنگی توسعه تجهیزات، و فضا توسعه درآمدی،

 نهایت در. ندک کمک موجود شرایط بهبود به بتواند تا (5 و 4 قضیه) باشد منطبق ایزمینه شرایط

پیامدهای  تواندمی شودمی اتخاذ آموزیدانش ورزش توسعۀبرای  که هااستراتژی این کارگیریبه

 باشد اشتهددنبال  بهرا ورزشی  ارتقأ و توسعه و اجتماعی-فرهنگی ارتقأ تربیتی،-آموزشی ارتقأ

 .(6 قضیه)

 تربیت و تعلیم هایروش کردن روزآمد و اصالح بر مبنی بنیادین تحول سندهای راهکار راستای در 

 نیازمند آموزیدانش فعال و سالم جامعه یک ایجاد ،خالق و گروهی فعال، هایروش بر تأکید با

 به نیاز منظور این برای. دارد نام حرکتی سواد که است ورزشی و حرکتی هایمهارت از دقیقی اصول

 همه که ایگونهبه ؛شودمی احساس بدنیتربیت درس ساعات در اثربخشی فزایشا و بخشیکیفیت

 که ببینند آموزش را بدنیتربیت درس پرنشاط و شاداب محیطی در آموزدانش میلیون سیزده

 هایمهارت توسعه حرکتی سواد حقیقت در. است آنان در حرکتی سواد توسعه برای زمینه مهمترین

 را پیرامونش محیط مداوم حرکات تا سازدمی قادر را کودک که است ورزشی و حرکتی بنیادین
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 ابزار حرکتی سواد بنابراین. باشد داشته محیط از درکش اساس بر دقیقی گیریتصمیم و کند پایش

 فراهم ترسالم زندگی به دستیابی و ورزشی هایموفقیت توسعه جهت دررا  کودکان برای موردنیاز

 بودن سنتی که یکی از عوامل مهم در شرایط علیبا توجه به این(. 21، 2016 وحدانی،) کندمی

و  بدنیتربیتبا هوشمندسازی درس  شودمیپیشنهاد  ریزانبرنامهو  مسئولینبه است مدارس  ورزش

 و آموزشی وسایل از بهینه استفاده با بدنیتربیتو مقاالت جدید در رشته  هاکتابتهیه 

همچنین  شوند. بدنیتربیت درس مختلف اهداف آموزش محتوای سازیغنیباعث  آموزشیکمک

 ایتوسعه نقش همچنین و مردم میان در سازیفرهنگ و ورزش فلسفه به توجه با شودمی پیشنهاد

 در آموزیدانش ورزش حضور زمینه پ.آ سازمان و هاشهرداری مانند مکمل نهادهای توسط ورزش

 عمل هایاستراتژی در مهم عوامل از یکی کهاین به توجه با همچنین .نماید فراهم را هابخش همه

 ریزیبرنامه با شودمی پیشنهاد ریزانبرنامه و مسئولین به است انسانی نیروی توسعهشناسایی شده، 

 ورود برای زمینه کردن فراهم و متخصص انسانی نیروی تربیت و توجیهی هایدوره برگزاری برای

  .دهند بهبود را آموزیدانش ورزش شرایط مدارس در بدنیتربیت کردهتحصیل نیروی

 

 قدردانی و تشکر
 در آموزیدانش ورزش توسعه راهبردی الگوی طراحی عنوان با طرح پژوهشی از برگرفته مقاله

تلف مخ مراحلانجام  در که افرادی تمامی از نویسندگان است.شمالی  خراسان استان مدارس

 خدمت وفیقت آنان برای منان خداوند از و ارندد را امتنان و تشکر کمال ،رساندند یاری پژوهش

 .خواستارند را کشور بدنیتربیت جامعه به روزافزون
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Abstract 
The purpose of this study was to designing the strategic model for the development of 
student sport in schools in North Khorasan province. The research method is 
developmental and the data base method and qualitative analysis were used to realize the 
research goals. All of the teachers, expert teachers, and administrators of student-athletic 
organizations form the statistical population of the study. Due to the qualitative research, 
21 people were selected as statistical sample using snowball sampling technique. Data 
analysis was done based on the analysis of the fundamental data theory through open, 
axial and selective coding. According to the research results, components of manpower, 
financial resources, space and equipment, course implementation and above  Physical 
education program as causal factors and components of management, cultural-social, 
media and technology, scientific-sports as background conditions affecting the 
development of sport Students were identified and financial, political, economic, and 
administrative components were identified as intervening conditions; Strategies for the 
development of student sports, including structural development components, 
managerial measures, manpower development, revenue development, space and 
equipment development, cultural development and development of extracurricular 
programs were also identified. The findings also showed that the development of student 
sports will have the consequences of religious, devotional and moral education, 
economic and vocational education, science and technology, social, biological and 
physical education, aesthetics and art. As a result, considering that the development of 
human resources was one of the strategies for the development of student sports, it is 
possible to improve the conditions of student sports by holding orientation courses and 
training human resources specialists in schools. 
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