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 یدهچک
ورزش  و بدنییتآموزش ترب سیستم کیفیت تضمین یالگو یلیچارچوب تحل ارائهپژوهش  ینهدف از ا

شامل  ی. جامعه آماراست کیستماتیس لیتحل کردیبا رو یفیاز نوع ک قیتحق روشبود. در مدارس کشور 

 نمعلما و پرورش و آموزش وزارت کارشناسان و معاونین ورزشی، مدیریت ید)اسات یدو بخش جامعه انسان

به  یظراشباع ن یبر مبنا یتبه تعداد قابل کفا ی. نمونه آماربود ی( و جامعه اطالعاتورزش و بدنیتربیت

 پژوهش شامل یسند(. ابزارها 30نفر و  16) یدگرد یو نظرخواه یریگدسترس نمونه صورت هدفمند و در

-ییروا یاهز روشابزار با استفاده ا ییود. رواب یافتهساختار نیمهمند و مصاحبه منظا یامطالعه کتابخانه

 یبندو چارچوب یکاپا(. از روش کدگذار یبضر یی،محتوا ییشد )روا یابیمطلوب ارز یفیک یسنج

 یورود یبخش اصل سهارائه شده شامل  یلی. چارچوب تحلیدها استفاده گردیافته یلتحل یبرا یمفهوم

 تیفیک ،یآموزش طیمح تیفیک آموزش، تیریمد تیفی)ک ندیفرا(، هاضرورت و هافرصت منابع،)اهداف، 

 ر،یفراگ مشارکت تیفیک س،یتدر ندیفرا در مدرس تیفیک ،یآموزش امکانات تیفیک ،یآموزش برنامه

 .است( یاجتماع و یسازمان ،ی)فرد امدیپ ای یخروج و( تیفیک بر یمبتن یابیارزش و سیتدر تیفیک

 مدارس در ورزش و بدنیتربیت درس آموزش بخشیکیفیت در کننده تعیین عوامل گفت توانمی بنابراین

 نیست آن یفرایندها یا و هاضرورت ها،فرصت آموزش، کیفیت ریزیبرنامه مانند خاصی بخش به محدود

 یازمندآموزش، ن یفیتک ینتضم یالگو یاجرا جهت بخش هر و دارد وجود سیستم سرتاسر در بلکه

 .استخاص  یراهبرد
 

  .مدارس ،ورزش معلمان بدنی،تربیت درس کیفیت، تضمین، آموزش :کلیدیواژگان

                                                           
1. Email: Akbari_pa@yahoo.com 

2. Email: Goharrostami@gmail.com 

3. Email: Noshin.benar@gmail.com 
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 مقدمه
 اما است برده بهره آموزش امر در تیریمد مختلف یهااز روش انسان ،تیترب و میتعل کار ز آغازا

 یهانهیزم در جمله از جامعه مختلف ابعاد در را یراتییتغ دیجد یاجتماع تحوالت که ییجاآن از

به  هم را یدیجد یازهاین خود به خود کرده، جادیا یو ارتباط یاطالعات یهایآورفن مختلف

-روش در یدگرگون و رییتغ جامعه، افراد دیجد یازهاین به ییپاسخگو یبرا لذا .است آوردهوجود 

. است یضرور مدارس تیریمد تیفیک به دنیبخش بهبود یبرا و تالش مدارس تیریمد یها

 رییتغ نیدارند و ا یو دگرگون رییبه تغ ازین، مدارس شرفتیو پ رییدر حال تغ یایدن نیامروزه در ا

 روزید یهابا روش توانیامروز جامعه را نم اتیچرا که واقع ؛شود جادیا تیریابتدا در مد دیبا

را  ینینو یهاو روش هاهیگذشته نظر یهاها و برنامهدر روش دنظریبا تجد دیبلکه با دیفهم

آموزش در مدارس الزم  یفیسطح ک یو ارتقا بهتر تیریمد جهتراستا  نیا در. میکن نیگزیاج

و  مظفری) شود یابیبهتر ارز جیبه نتا یابیدست جهت آموزاندانش یازهایو ن قیاست که عال

 و تربیت یا تعلیم آموزش فرایند مطلوب ، نتیجهبهتر کاالها و خدمات کیفیت (.2010همکاران، 

به  رو توجه. از ایناست انسانی نیروهای و مهارت ، نگرشدانش از افزایش دیگر ناشی عبارتو به 

از  و فرهنگی ها، مراکز علمی، مؤسسهو دانش علم در نزد اهل مستمر کیفیت و ارتقای تیفیک

 برخوردار شد. ایویژه جایگاه

 تیفیک یارتقا لجدید به دنبا هایهر روز با نوآوری جهان و پژوهشی و مراکز علمی مدارس

 رضایت که نکته نیا یخوبها بهها و شرکتخود هستند. مؤسسه انیبه مشتر آن ۀو ارائ خدمات

 افزایش بر یمآنان، تأثیر مستقی یازهایها و نبه خواسته ، توجهخدمات و گیرندگان مشتریان

، مردم و آگاهی دیگر با رشد دانش از طرف. اندافتهیدر رادارد  آنان درآمد و سود و اعتبار اجتماعی

 و بهسازی بازسازی ها برایو حکومت مردم پافشاری چنینو هم آنان یهانیازها و خواسته تنوع

 کرده دایپ بیشتری اهمیت به گذشته نسبت تیفیبه ک ، توجهو درسی ینظام آموزش ۀگسترد

آموزش  نیادیبنهای عملیاتی سند تحول از هدف یکی رونیا از(. 2000 ،خلخالیان کمالی)است 

و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی است )سند  ابییو پرورش، استقرار نظام ارزش

ارائه خدمات  تیطور مستمر وضعالزم است به نیبنابرا(. 2011آموزش و پرورش،  نیادیتحول بن

بخش  یشود. با مطالعه مقدمات یبررس یمدارس و مراکز علم یانسان یرویآموزش و ن تیفیو ک

 مدارسشده است.  یابیارز یمطالعات و مداخالت نیانجام چن ازمندیمدارس کشور ن یبدنتیترب

 تحویل جامعه به را آموختگاندانش فرایندها، و هاورودی طریق از ،اجتماعی سیستم یک عنوان به

 در که هاییفعالیت تمامی بر یعنی نمود بیشتری توجه مدیریت یفرایندها رب باید پس دهندمی

 کار، انجام طول در مکرر هایبازرسی داشتن بدون که هدف این با گیرد،می صورت مدرسه

 در. شود حاصل مستمر بهبود محصول کیفیت در تا کرد برطرف و مشخص را خطاها تواننمی

 جریان در پیامدها بهبود در سعی باید ،بنگریم کالن فراسوی دیدگاه از آموزش به اگر راستا همین

 اثرات افزایش باید کرد، محدود کالن و خرد نتایج به را کیفیت بهبود نباید. نماییم آموزش
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 در را مدرسه در کیفیت بهبود از هدف نهایت در و داد قرار نظر مورد را آموختگاندانش اجتماعی

 دنبال افراد خودگردانی و جامعه سطح در خود به اتکا ،نفس به اعتماد ،فردی خودکفایی افزایش

 (.2003 تورانی،) کرد

کشور جوان ایران امری  و ورزش در یبدنتیترب هضرورت تربیت نیروهای متخصص و شایست

 ورزشی علوم و یبدنتیآموزشی تربهای که گروه استاست؛ و بر همین اساس  ریناپذاجتناب

 هستند. شدهنییوجود آمده و در تالش برای محقق ساختن اهداف تع هها برشته سایر با همسو

 و دارد یبستگ آنها یورزش یهابرنامه ییکارا به یورزش یواحدها و هاسازمان یورعالوه بهره به

 ی)سند مل شودیم سریمشخص و کارا م برنامه قیطر از ورزش و یبدنتیترب اهداف به یابیدست

 ییابتدا معلمان تیفیک نیتضم یهااستیس یطرف از(. 2010ورزش مدارس،  ونیتوسعه فدراس

 یبرا یانتخاب و یاستخدام یهااستیس شامل اول مرحله. شودیم شامل را یاصل مرحله سه

 یبرا ییهااستیس شامل موارد نیا. است معلمان آموزش به کنندگان ورود تیفیک از نانیاطم

 نییتع ،یشغل یعال التیتحص به یابیدست یبرا جذاب یانهیگز به معلمان شدن لیتبد

 یانیمتقاض تنها انتخاب و معلمان آموزش یهابرنامه در رشیپذ یبرا باال ازینشیپ یاستانداردها

 و هااستیس شامل دوم. اندداده نشان را یلیتحص شرفتیپ از ییباال سطح قبالً که است

. است آنها یهابرنامه و معلمان آموزش مؤسسات تیفیک از نانیاطم و نظارت یبرا یاعتباربخش

 به مختلف یکشورها در که است حرفه نیا به کامل ورود بر حاکم یهایمشخط نیسوم

1نیگل و نگوارسونی)ا شودیم گفته "نامثبت" ای "مجوز" ،"نامهیگواه"
 اهرم سه نیا (.2017 ،1

 ،آموزش مورد در فقط نه و یاحرفه یآمادگ ستمیس هر یبرا که است تیفیک نیتضم یبرا یاصل

 ریسا از ترفیضع سیتدر در هااهرم نیا است داده نشان قاتیتحق حال، نیا با. شودیم اعمال

 نیب رابطه یکل طوربه یقیتحق چیه حال نیا با (.2006 همکاران، و نگوارسونی)ا هستند هاحرفه

 و سهیمقا  یآمار یهاداده از استفاده با را ندهیآ معلمان تیفیک و تیفیک نیتضم یهااستیس

 انآموزدانش یمل شرفتیپ سطح ایآ که است نشده یبررس یامطالعه چیه در .است نکرده یبررس

 و معلمان آموزش یهابرنامه تیفیک از نانیاطم یبرا کشور کی که است ییهااستیس به مربوط

 ازمندین خود توسعه شرفتیپ یبرا یسازمان هر ی. از طرفریخ ای کندیم اعمال آنها النیالتحصفارغ

 -سازمان یاصل منبع عنوان به-یزیربرنامه نیا در یانسان یروین نقش و گاهیجا. است یزیربرنامه

. روندیم شمار به سازمان کی یواقع ثروت یانسان یروین و است برخوردار ییباال اعتبار و تیاهم از

و  یوجود دارد )مظفر یمیرابطه مستق هاسازمان در یورو بهره یانسان هیسرما نیب نیهمچن

مختلف است  مدارس یاز مشخصات ساختار ی(. وجود ساختار و امکانات ورزش2010همکاران، 

. دهدیم نشان راتوجه مسئوالن به ورزش  زانینشانه م یو اماکن ورزش ساتیتأس عیتفاوت توز

 زیدر مدارس ن ازین نیاست و ا یتیو ترب میهر نوع تعل ریناپذییبخش جدا یبدنتیترب نیهمچن

 ،یآموزش مانند یورزش مختلف یهاعالوه برنامه (. به2009همکاران،  و نژاد یرمضانوجود دارد )

                                                           
1. Ingvarson & Glenn 
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 یورزش یهایزیربرنامه یاتیعمل و یکاربرد جنبه عنوان به یجسمان-ینیتمر یآمادگ مسابقات،

 شده نییتع اهداف یکاربرد یهادر واقع جنبه .دارند شده نییتع اهداف شبردیپ در را یاصل نقش

 .هستند

 اثربخش تدریس الگوهای مورد در متنوعی تحقیقات که است این از حاکی تحقیق ادبیات مرور

 .(2019 ،همکاران و نادری ؛2018 ،بابوئی و تسلیمی) است گرفته انجام تیفیک تضمین و

 ،همکاران و قنبری) اندپرداخته مدارس ورزش و بدنیتربیت شناسیآسیب به مطالعاتی همچنین

 ایحرفه صالحیت بررسی به محدودی تحقیقات همچنین .(2019 همکاران، و ذوالقدری ؛2018

 در که مختلفی هایپژوهش در(. 2019 ،همکاران و میرحسینی) پرداختند بدنیتربیت معلمان

 خالقیت، ارتباطی، هایمهارت خوب، علمی عملکرد همچون عواملی گرفته انجام کشور خارج

 محتوایی دانش و معلم شخصیت مناسب، سنجش و ارزشیابی تدریس، دانش گری،ایحرفه

1پلک)
2مینگ و لوی) ایحرفه پیشرفت ای،حرفه هایمهارت معلم، اخالق ،(2006 ،1

 وان ؛2009 ،2

3همکاران و
4همکاران و سیمرژیت) ارتباطی هایمهارت و اشتیاق و شور ،(2010 ،3

 را( 2013 ،4

 یروین ،یورزش یامکانات و فضاها یفراوان قاتیتحق در .دانندمی اثربخش معلم هایویژگی جزء

 ییاجرا و یکاربرد ،یپژوهش ،یآموزش یهاعالوه برنامه و به یمتخصص و کارشناس ورزش یانسان

و  یورزش یهاسازمان گریو د یآموزشو مؤسسات  هادانشگاه ورزش و یبدنتیترب یهابخش

 نشان( منابع بخش ستی)ل شده انجام مطالعات یبررس. است گرفته قرار یبررس مورد یرورزشیغ

 تیفیک نیتضم ی( به بررس2013) همکاران و ینیحس پژوهش تنها یبدنتیترب حوزه در دهدیم

نور( و در روش آموزش  امی)پ یدر حوزه آموزش عال هم پرداخته است که آن یبدنتیدر حوزه ترب

 بوده محدود یبدنتیترب حوزه آموزش تیفیک نیتضم مطالعات که جااز راه دوره بوده است. از آن

 در. شود پرداخته مطالعه و یبررس به نهیزم نیدر ا یتخصصبه طور الزم است  نیبنابرا؛ است

مهم است.  اریکشور بس یانسان یروین تیترب هیپا عنوان به مدارس در آموزش تیفیک راستا نیهم

-تربیت آموزش الگوی بدنی،تربیت هایبرنامه ارزیابی زمینه در مختلفی نتایج با متنوعی تحقیقات

5چاپمن و لمایچ. است گرفته انجام بدنی
 عنصر یک را معلمان به انآموزدانش اعتماد( 2008) 5

6هو. دانستند یادگیری برای انگیزه کنندهایجاد
 محتوای هایجنبه تمام داد نشان (2011) 6

 و آموزش کیفیت، کنترل معلمان، آموزش سازی،پیاده هایاستراتژی تدریس، هایروش آموزش،

7همکاران و ابوشکیر. دارند اهمیت جسمانی آموزش در روان سالمت اجرای برای ارزیابی
7 (2012) 

 ارزیابی داد نشان مالزی سالنگور متوسطه مدارس در بدنیتربیت برنامه اجرایی سطح ارزیابی در

                                                           
1. Polk 

2. Lui & Meng 

3. Wan 

4. Simerjit 

5. Michael, & Chapman 

6. Hou 

7. Aboshkair et al. 
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 توسط آنچه مانند و است شده اجرا کم میزان به مدارس این در متوسط طوربه بدنیتربیت برنامه

1پاوییای و هاستون نیهمچن .نیست شده ریزیبرنامه پرورش و آموزش وزارت
 نشان( 2013) 1

 تضمین اگر. است ناقصاساساً  بیرونی گوییپاسخ بهبود برای "کیفیت تضمین" از استفادهدادند 

 بایدها دانشگاه درون گوییپاسخ هاییستمس کند، عالی آموزش کیفیت بهبود به کمک کیفیت

 ۀمقول ندداد نشان( 2015) همکاران و زاده مجتبی .شوند یکپارچه( کیفیت تضمین معادله در)

 بسط و انتخاب ایهسته ۀمقول تریننهایی و تریناصلی عنوانبه را امید و بیم کیفیت، گفتمان

2واسلندیس. نداشده هداد
 ادراکات داد نشان عالی آموزش در کیفیت تضمین مطالعه در( 2010) 2

 این، بر عالوه. بود مثبت کلی طوربه کیفیت مدیریت کلی اصول پذیرش منظور به ابتدایی مربیان

 تحصیالت، سطح اجرایی، سابقه سن، جنس، متغیرهای با ادراکات این که زمانی داد نشان نتایج

 و استارک. نشد مشاهده یمعنادار تفاوت داشت، ارتباط اداری موقعیت و تخصصی موقعیت

3استرل
 و جسمی رشد در بدنیتربیت برنامه آموزش کیفیت اجرای تأثیر بررسی به( 2012) 3

 معلمان از بدنیتربیت متخصص معلمان داد نشان نتایج. پرداختند کودکان جسمانی آمادگی

4آکوال .بودند ترموفق کودکان جسمانی دگیآما بیشتر بهبود به دستیابی در عمومی
4 (2014 )

 نیاز مورد بسیار اتیوپی، عالی آموزش در داخلی و خارجی کیفیت تضمین هاییستمنشان داد س

5همکاران و دامیان .هستند
 تضمین و کلی طور به ارزیابی یرتأث مسئلهدادند  نشان( 2015) 5

6همکاران و وافا. است بزرگی یهاتالش نیازمند و است پیچیده و دشوار خاص طور به کیفیت

6 

 تجهیزات مدیریت و ریزیبرنامه روزانه، هایدرس تأثیر تحت بیشتر معلمان دادند نشان( 2016)

 این در. دارند قرار معلول انآموزدانش و والدین به نسبت معلول دانشجویان هایرویه ارزیابی و

 نیازهای تا شود فراهم معلول انآموزدانش برای نیاز مورد خدمات است شده توصیه مطالعه

7همکاران و شیخ. سازند برآورده را خود فرد به منحصر
 که هنگامی دادند نشان( 2017) 7

 پرورش و آموزش در عالی آموزش کیفیت شوند،می اجرا مناسب طور به نیاز مورد استانداردهای

8کوموروسکا. داد افزایش شدت به توانمی را جامشور شهر

 ینتضم ی( به مطالعه و بررس2017) 8

 معلم عمومی آموزش یهابرنامه ایجاد برای تالشو نشان داد  پرداخت معلمان آموزش در کیفیت

 نیازهای تحلیل و تجزیه توانایی نظر از حتی بلکه واقعی، غیر تنها نه و رسدیم نظر بهمنظوره همه

 برنامه یک طراحی حال، این با. است غیرممکن خود، توسعه در خودمختاری و آینده در یاحرفه

 کارچندزبانه  زمینه در که است معلمانی برای مناسب آموزش معلمان، برای ینانهبواقع آموزشی

                                                           
1. Houston & Paewai 

2. Vasileiadis 

3. Starc & Strel 

4. Akalu 

5. Damian et al. 

6. Wafaa et al. 

7. Shaikh et al. 

8. Komorowska 
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1نایدو .کنندیم
 تضمین برای ضروری خدمات کیفیت بررسی هدف با پژوهشی در( 2020) 1

 عالی آموزش موسسه یک در آن با مطابق اگر خدمات، کیفیت داد نشان عالی آموزش در کیفیت

 عنوانبه آن از تواندمی دانشگاه یک که شود تبدیل مهمی عنصر به تواندمی شود، اجرا و ایجاد

2اسیای. آورد همراه به سازمان برای بلندمدت منافع تواندمی و کند استفاده رقابتی مزیت یک
2 

 و عالی آموزش در کیفیت تضمین برای هاروش بهترین بررسی هدف با وهشیپژ در( 2020)

 نیجریه، در خوب کیفیت با عالی آموزش به دستیابی برای دادند نشان آموزشی مدیریت پیامدهای

 بدنی، فعالیت یهازیرساخت و امکانات توسعه به را اولویت باید پرورش و آموزش مدیران

 و بازار تقاضای با متناسب درسی نوآوری همچنین و انسانی منابع کیفیت، آموزش یهانوآوری

 .دهند اختصاص جهان سطح در قبول قابل استانداردهای کردن برآورده برای انآموزدانش نیاز

 38 کهنیا به توجه با که گفت توانیممدارس کشور  ورزش و یبدنتیآموزش ترب بر ینقد در

. هستند ورزش معلم آنها نفر هزار 33اما  دارند، تیفعال مدارس یبدنتیترب نهیزم در روین نفر هزار

 هزار 174 و ونیلیم 8 سناد سامانه در شده نامثبت انآموزدانش آمار 98 وریشهر 25 تا یطرف از

 492 و ونیلیم دو و اول متوسطه دوره نفر 817 و هزار 351 و ونیلیم 3 ،ییابتدا دوره نفر 875 و

. و ورزش هستند یبدنتیتربدرس  گذراندندر حال  که بود دوم متوسطه دوره نفر 388 و هزار

 ،ورزشکاران و ...( به روش سنتی است ان،یان، دانشجوآموزدانش) رانیعملکرد فراگ آموزش اما

و مهارت  یبا استعداد حرکت یبدن بیو ترک یجسمان یآمادگ نیب یمناسب کیو تفک قضاوت

 رد،یگیصورت نم یورزش هیو رو یلیتحص هیرو نیب کیو تفک قضاوت ،ردیگیصورت نم یورزش

از نمره را  یادیدرصد ز مدرسان ،درسان ورزش اتفاق نظر وجود نداردم نیب آموزش یهاروش در

 در. دهندیاختصاص م یورزش یهامیدر ت تیلباس و عضو دنیپوش اب،یبه نظر معلم، حضور و غ

در جامعه ما  ایو  میآشناتر آنهاکه با  شوندیانتخاب م ییهامعموالً روش آموزشانتخاب روش 

انعکاس  نیو همچن یورزش یهامهارت ،یبر اساس آمادگ دیبا آموزش. اندشده رفتهیپذ شتریب

 یمل شبکهشود.  شتریب دیدر آموزش با تیخالق گاهیجاباشد.  ریدانش کسب شده توسط فراگ

مانند  یعوامل دیبااحداث شود.  دیاطالعات با یبر فناور یو ورزش مبتن یبدنتیآموزش در ترب

مدرن در تضاد است از  یبدنتیرا که با فلسفه ترب یورزش یهامیو شرکت در ت ابیحضور و غ

 ورزش آموزشآمریکا در  یبدنتیانجمن ملی ورزش و ترب نینو یکردهایرو. حذف کرد یگذارنمره

مستمر  آموزشبخش  نیترمهم یکالس یهاتیاز فعال یابیارزش .استبر فرآیند یادگیری  یمبتن

نگاه  یمقطع تیفعال کی دیبه د ورزش آموزشبه  گریاست که د دهیزمان آن فرا رس کهنیاست. ا

بلکه به  م،یان استفاده نکنآموزدانش یبندنمره دادن، رتبه دادن و طبقه یاز آن برا تنهاو  مینکن

 یریادگیبه  دنیعمق بخش یو برا یاددهی-یریادگی ندیفرا یعنوان جز جدانشدن آن به

 یابیارزش یهاآموزش، روش یمعلمان، محتوا یآموزشروش  یهاییان و اصالح نارساآموزدانش

                                                           
1. Naidoo 

2. Asiyai 
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کل نظام آموزش و  یبرا مدارسورزش در  تیفیباک آموزشگفت  توانیواقع م در. مینگاه کن

آموزان دانش یلیتحص شرفتیدر رشد و پ مؤثر یگام توانیم ق،یطر نیپرورش سودمند است و از ا

. خارج از کالس درس( برداشت یای)دن یواقع یکالس درس و زندگ نیآموزش ب یو حذف مرزها

 ازمندیو ورزش در کشور ن یبدنتیترب یابیو ارزش آموزشدر  یشناختبه تحول روش نیبنابرا

 نیبا موضوع تضم یشده و عدم انجام مطالعه تخصص انیو مطالعات ب ی. بر اساس مبانمیهست

 یپژوهش درصدد آن است که به طراح نیو ورزش در مدارس کشور ا یبدنتیآموزش ترب تیفیک

 .بپردازد کشورو ورزش در مدارس  یبدنتیآموزش درس ترب ستمیس تیفیک نیتضم یالگو
 

 روش پژوهش
آموزش  ستمیس تیفیک نیتضم یالگو یلیچارچوب تحل ارائهکه موضوع پژوهش نیتوجه به ابا 

 یلیاز نظر ساختار تحل ،یفیاز نظر نوع ک قیتحق نیاست، ا کشور مدارس در ورزش و یبدنتیترب

انجام شده است.  1398تا  1397 یدر محدود زمانو  بود ی، از نظر هدف کاربردکیستماتیس

از  کنندهیینتع یهامؤلفه یبندبر اکتشاف و چارچوب یپژوهش مبتن ینا یشناسچارچوب روش

طور  ( بود. بهیادبر روش داده بن ی)مبتن یستماتیکصورت س بهنظر و افراد صاحب یمنابع علم

)منابع  ی( و جامعه اطالعات... و نیمعاون اساتید،) یشامل دو جامعه انسان یمشخص جامعه آمار

دسترس انتخاب و  در و هدفمند صورت به آماری نمونه. بود( یاو کتابخانه یاسناد ی،علم

 شد. ینظرخواه
 

 پژوهش یمشخصات نمونه آمار -1جدول 

 نمونه یریگنمونه گروه مطالعه جامعه نوع

 یجامعه انسان

-یتترب معلم)با سابقه  یورزش یریتمد اساتید

 (ورزش و بدنی

 درو  هدفمند

 دسترس
 نفر 5

 نفر 16
 نفر 7 دسترس در پرورش و آموزش وزارت کارشناسان و معاونین

 نفر 4 دسترس در ورزش و بدنیتربیت معلمان

جامعه 

 یاطالعات

 نسخه 1 قضاوتی کشور پرورش و آموزش بنیادین تحول سند
30 

 نسخه
 نسخه 1 قضاوتی مدارس ورزش فدراسیون توسعه ملی سند

 نسخه 28 قضاوتی ...( و مقاالت)کتاب،  ایکتابخانه اسناد

 

و تخصص  یاحرفهمانند سابقه  ییارهایدعوت شده به مصاحبه بر اساس مع یآمار یهانمونه

 تیجنس یدارا یآمار یهانمونه. شدند ینظرخواه و نشیمتناسب گز( تجربه با ورزش)معلمان 

ابزار پژوهش شامل مطالعه سال بودند.  37/18 یسال، سابقه شغل 13/45 یسن نیانگی، مو زن مرد

و مصاحبه  یجامعه اطالعات ینه( در زمیماستخراج مفاه یستلچک یا)رونوشت  یاکتابخانه

 یجامعه انسان ینهزم در( پاسخ باز نامهپرسش با نامهساختارمند )چارچوب پرسش یمهن یاکتشاف

 علمی لحاظ به معتبر هاینسخه انتخاب با ایکتابخانه مطالعه بخش درابزار  ییروا همچنینبود. 
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 در. گردید تأیید متخصصان دیدگاه از رونوشت صوری و محتوایی روایی همچنین و حقوقی و

کنترل و مطلوب  مصحح و کدگذار اساتید بین توافق ضریب از شده شناسایی چارچوب نهایت

( یو موضوع ینشیباز، گز ی)کدگذار یها از سه مرحله کدگذاریافته یلشد. جهت تحل یابیارز

با استفاده  یکدگذار. (4و  3، 2)جداول  یدشده استفاده گرد ییشناسا یهامؤلفه یبنددسته یبرا

به شده  ییبر اساس روابط شناسا یزمدل پژوهش نو نظر متخصصان انجام شد.  یاز مطالعات قبل

 یهاروش یقها از طریافته یل. تحلیدگرد یمترس یمفهوم یستمیچارچوب س یکصورت 

 افزایش منظور بهصورت گرفت.  یستماتیکس یلتحل یبنابر م یمفهوم یو کدگذار یبندچارچوب

 ضریب اساس بر کدگذار دو بین توافق روش از شده انجام کدگذاری دقت و کیفیت از اطمینان

به  001/0 یمعناداربا  80/0کاپا حدود  یببر اساس محاسبه ضر. یداستفاده گرد 1کوهن کاپای

 .است پژوهش این برای کاپا ضریب مطلوب بودن یانگردست آمد که ب
 

 

 پژوهش یهاافتهی
ورزش  و بدنییتآموزش ترب سیستم کیفیت تضمین یالگوپژوهش،  یهایافته یلبر اساس تحل

چارچوب و ابعاد و  یمشخصات مربوط به منظرها و یدگرد یبندچارچوبدر مدارس کشور 

 .(4 و 3، 2)جداول  دیگرد گزارش آنها یهامؤلفه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Cohen’s Kappa Value 
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 مصاحبه اولیه کدگذاری از اینمونه -2 جدول

 (خام) اولیه کدهای استخراج مصاحبه متن

 ارزیابی. است بیرونی و درونی ارزیابی بخش دو شامل کیفیت ارزیابی
 یا دهیممی انجام خودمان از خودمان که است ارزیابی همان درونی،
 اجتماعی نهادهای و دیگر افراد را بیرونی ارزیابی. است خودارزیابی همان

 .دهندمی انجام مختلف افراد از
 ارزشیابی برای. کنید استفاده را سیپ مدل آموزشی ارزشیابی برای

 و( محصوالت) پروداکت پروسه، اینپوت، مورد چهار باید آموزشی
 نقل، و حمل سیستم اقتصادی، شرایط) زمینه و بستر) کانتکست

 امکانات بنده نظر به((. بستر عنوانبه آموزاندانش نگرش و امکانات
 این روی بر تواندمی آموزشی ریزیبرنامه و باشد توانندمی بستر عنوانبه

 بر تأثیر بیشترین بگیریم، وزن بخواهیم اگر همچنین. شود سوار بستر
 بقیه و فراگیر مدرس، بنده، نظر به همچنین. گذاردمی امکانات را فرایند
 .گیرندمی قرار آموزشی برنامه جزو موارد

 برنامه و آموزدانش معلم، اصلی ضلع سه ما درسی برنامه اجرای جهت در
 درست ریزیبرنامه با توانیممی آموزاندانش مورد در که ؛داریم را

 را کیفیت کنترل بنیادین، حرکتی هایبرنامه و حرکتی سواد همچون
 .هستند فرایند جز آموزاندانش زیرا دهیم انجام

 معلمان میان در که اجتماعی و عاطفی روابط آن یعنی یادگیری محیط
 جو همان است همه خیلی که چیزی و ؛دارد قرار آموزاندانش و

 .است انگیزشی جو یا و یادگیری
 پیامدها و( ایلحظه و آنی دستاوردها) نتایج شامل) هابرونداد

 ((مدتطوالنی دستاوردهای)
 در کنیم ریزیبرنامه آموزشی سیستم کیفیت برای باید داد درون در

 را درست هایفرصت و درست منابع درست، اهداف باید هم ریزیبرنامه
 .دهیم قرار نظر مد
 مدارس، در بدنیتربیت آموزش سیستم مشکل تریناساسی بنده نظر به

 این ،ریزیبرنامه زمان در یعنی ؛است آموزشی سیستم کیفیت کنترل
 .است تأثیرگذار خیلی( آموزشی سیستم کیفیت کنترل) بخش
 ،(نداریم مدارس در که است سازمان ارتقا برای) سازمانی و فردی نتایج

 .کیفیت الگوی
 پس که باشد برخوردار الزم کیفیت از تواندمی آموزیدانش بنده نظر به
 تیمی رشته یک و انفرادی ورزشی رشته یک در تحصیلی دوره اتمام از

 کف باید ورودی هایشاخص در همچنین. باشد الزم مهارت دارای
 کیفیت جهت در مدارس ورزش در را استاندار حداقل یا استاندارد
 .داد قرار نظر مد آموزش

 در زمینه این در کتابی و ورزش و بدنیتربیت ملی برنامه وجود عدم
 درس کهاین برای بنده نظر به خاطر همین به. شودنمی تدریس مدارس
 به توجه با را کشور مدارس باید شود، استاندار ورزش و بدنیتربیت

 برخوردار نیمه برخوردار، بخش سه به افزارینرم و افزاریسخت امکانات
 .کنیم تقسیم محروم و

 (خودارزیابی) درونی کیفیت ارزیابی 
 (اجتماعی نهادهای و دیگر افراد توسط) بیرونی ارزیابی 
 ارزشیابی در( اینپوت) هاورودی گرفتن نظر در میزان 

 آموزشی
 آموزشی ارزشیابی در( فرایند) پروسه گرفتن نظر در میزان 
 ارزشیابی در( پروداکت) محصوالت گرفتن نظر در میزان 

 آموزشی
 شرایط مانند کانتکست،) زمینه و بستر گرفتن نظر در میزان 

 نگرش و امکانات نقل، و حمل سیستم اقتصادی،
 (بستر عنوانبه آموزاندانش

 آموزشی کیفیت بستر عنوانبه امکانات از استفاده میزان 
 امکانات بستر در آموزشی ریزیبرنامه نحوه 
 آموزشی برنامه فرایند بر تاامکان تأثیر میزان 
 بقیه و فراگیر مدرس،) آموزشی اجزای بین ارتباط نحوه 

 (موارد
 در برنامه و آموزدانش معلم، اصلی ضلع سه از استفاده نحوه 

 درسی برنامه اجرای
 در بنیادین حرکات و حرکتی سواد هایبرنامه اجرای میزان 

 کیفیت کنترل جهت
 یادگیری محیط در تعامالت نحوه 
 و معلمان میان در که اجتماعی و عاطفی روابط وجود 

 آموزاندانش
 کالس محیط در انگیزشی جو یا و یادگیری جو یک وجود 
 (ایلحظه و آنی نتایج به دستیابی میزان) هابرونداد 
 (مدتطوالنی پیامدهای به دستیابی میزان) هابرونداد 
 سیستم بخشیکیفیت راستای در مدون هایبرنامه وجود 

 آموزشی
 در درست هایفرصت و منابع اهداف، دادن قرار نظر مد 

 آموزشی ریزیبرنامه
 آموزشی سیستم کیفیت کنترل در ضعف 
 زمان در آموزشی سیستم کیفیت کنترل اثر میزان 

 ریزیبرنامه
 کیفیت ارزیابی جهت الزم استانداردهای و هاشاخص وجود 

 و ورزشی هایمهارت اجرای در آموزدانش توانایی) آموزشی
)... 

 حداقل به توجه با ورودی هایشاخص گرفتن نظر در 
 استاندارد

 ورزش و بدنیتربیت ملی برنامه وجود عدم 
 به توجه با بدنیتربیت درس آموزش کیفیت ارزیابی 

 (افزارینرم و افزاریسخت) مدارس امکانات میزان
 به توجه با بدنیتربیت درس آموزش کیفیت ارزیابی 

 برخوردار نیمه برخوردار،) امکانات به دسترسی میزان
 (محروم و
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 مقوالت به دهیشکل و ثانویه کدگذاری -3 جدول

 مقوله
 کدهای

 مفهومی
 ثانویه کدهای

ت
یف

ک
 

ش
وز

آم
 

س
در

 
ت

ربی
ت

ی
دن

ب
 و 

ش
رز

و
 

 و معیارها

 هایروش

 ارزشیابی

 (خودارزیابی) درونی کیفیت ارزیابی

 (اجتماعی نهادهای و دیگر افراد توسط) بیرونی ارزیابی

 آموزشی ارزشیابی در( فرایند) پروسه گرفتن نظر در میزان

-سخت) مدارس امکانات میزان به توجه با بدنیتربیت درس آموزش کیفیت ارزیابی

 (افزارینرم و افزاری

 آموزشی ارزشیابی در( پروداکت) محصوالت گرفتن نظر در میزان

 در آموزدانش توانایی) آموزشی کیفیت ارزیابی جهت الزم استانداردهای و هاشاخص وجود

 ...( و ورزشی هایمهارت اجرای

 نقل، و حمل سیستم اقتصادی، شرایط مانند کانتکست،) زمینه و بستر گرفتن نظر در میزان

 (بستر عنوانبه انآموزدانش نگرش و امکانات

 امکانات به دسترسی میزان به توجه با بدنیتربیت درس آموزش کیفیت ارزیابی

 (محروم و برخوردار نیمه برخوردار،)

 و منابع

 امکانات

 آموزشی کیفیت بستر عنوانبه امکانات از استفاده میزان

 امکانات بستر در آموزشی ریزیبرنامه نحوه

 آموزشی برنامه فرایند بر امکانات تأثیر میزان

 آموزشی ریزیبرنامه در درست هایفرصت و منابع اهداف، دادن قرار نظر مد

 کیفیت

 محیط

 آموزشی

 (موارد بقیه و فراگیر مدرس،) آموزشی اجزای بین ارتباط نحوه

 یادگیری محیط در تعامالت نحوه

 انآموزدانش و معلمان میان در که اجتماعی و عاطفی روابط وجود

 استاندارد حداقل به توجه با ورودی هایشاخص گرفتن نظر در

 کالس محیط در انگیزشی جو یا و یادگیری جو یک وجود

 برنامه کیفیت

 آموزشی

 درسی برنامه اجرای در برنامه و آموزدانش معلم، اصلی ضلع سه از استفاده نحوه

 کیفیت کنترل جهت در بنیادین حرکات و حرکتی سواد هایبرنامه اجرای میزان

 آموزشی سیستم بخشیکیفیت راستای در مدون هایبرنامه وجود

 ریزیبرنامه زمان در آموزشی سیستم کیفیت کنترل اثر میزان

 ورزش و بدنیتربیت ملی برنامه وجود عدم

 و نتایج

 پیامدها

 (ایلحظه و آنی نتایج به دستیابی میزان) هابرونداد

 (مدتطوالنی پیامدهای به دستیابی میزان) هابرونداد
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 هاشده در منابع و مصاحبه ییشناسا یهامؤلفه یو کدگذار یبندچارچوب -4جدول 

 3کد  حوزه
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 ملی سطح

 ارتقای و بدنیتربیت درس ساعات اثربخشی افزایش و بخشیکیفیت

 آموزاندانش حرکتی سواد سطح

 برنامهفوق هایفعالیت به بخشیدن عمومیت و کردن محور مدرسه

 بدنیتربیت درس اهداف به بخشیدن تحقق راستای در

 به بخشیدن تحقق راستای در انسانی منابع بهسازی و توانمندسازی

 اندازچشم

 و آموزش سطوح کلیه ارزشیابی نظام در بدنیتربیت جایگاه ارتقای

 پرورش

 ورزش و بدنیتربیت عملکرد مدیریت نظام توسعه و طراحی

 آموزیدانش

 ورزشی، تجهیزات و اماکن توسعه و اعتباربخشی استانداردسازی،

 درسی برنامه نیازهای با منطبق

 درآمدزایی و بازاریابی مالی، بنیادهای به بخشیتنوع و سازیظرفیت

 بخش و عمومی نهادهای دولتی هایسازمان ها،خانواده مشارکت با

 خصوصی

 آموزاندانش توانمندسازی و انتخاب شناسایی، نظام استقرار و طراحی

 اداری و تشکیالتی مالی، حقوقی، بنیادهای تحکیم و استقرار
 آموزیدانش ورزش فدراسیون

ی
یات

مل
ع

 

 هایدوره سطح

 و آموزش رسمی

 پرورش

 دبستان هایدوره

 اول متوسطه دوره

 دوم متوسطه دوره

 میزان بتوان تا شودمی مشخص دقیق بسیار صورت به آموزشی هدف درسی سطح

 کرد ارزشیابی دقیقاً را آموزش نتیجه و پیشرفت
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 هاشده در منابع و مصاحبه ییشناسا یهامؤلفه یو کدگذار یبندچارچوب -4جدول ادامه 

 3کد  حوزه

 )منظر(

 2کد 
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 انسانی منابع

 فرهنگیان ایحرفه منزلت و انگیزه ارتقا
 انسانی سرمایه پردازی ایده و نوآوری خالقیت، پژوهش، توسعه

 هایفعالیت و بدنیتربیت درس اثربخش اجرای بر مؤثر انسانی منابع انگیزه افزایش

 ورزشی

 علمی، هایتوانمندی و هاشایستگی مستمر افزایش و معلم تربیت نظام کیفیت ارتقا

 فرهنگیان تربیتی و ایحرفه

 هایآسیب از پیشگیری و آموزاندانش و معلمان روحی و جسمی سالمت ارتقا

 .اجتماعی

 نوین هایفناوری از گیریبهره با انسانی منابع بازآموزی هایدوره توسعه

 اختیارات افزایش بر تأکید با تربیت و تعلیم در خانواده مشارکت افزایش و نقش ارتقا

 مربیان و اولیاء انجمن

 رسمی پرورش و آموزش با رسمی غیر تربیت و تعلیم افزاییهم و همسویی ایجاد

 اثربخش اجرای زمینه در تالشگر و مؤثر مسئولین و مدیران معلمان، از تجلیل

 گزارش ارائه و ورزشی هایفعالیت و بدنیتربیت درس

 و بدنیتربیت درس اجرای با مرتبط انسانی نیروی تخصصی و علمی سطح ارتقا

 مدارس در ورزشی هایفعالیت

 معلمان مدرسه، معاونان و مدیران ویژه سازی، توانمند آموزشی هایدوره برگزاری

 با مرتبط مدیران آموزان،دانش والدین ویژه آموزشی، آموزگاران بدنی،تربیت

 روسای مسئوالن، کارشناس کارشناسان، ورزشی، هایمجموعه مدیران) بدنیتربیت

 (سالمت و بدنیتربیت معاونین و ادارات

 و مادی منابع

 تجهیزاتی

 ورزشی و پرورشی آموزشی، واحدهای سازیایمن و سازیمقاوم نوسازی،

 و پرورشی آموزشی، واحدهای تجهیزات و فضا سازیمتناسب و استانداردسازی

 ورزشی

 هایمحیط سایر و مدارس نگهداشت و حفظ بهسازی، تعمیر، در سازیفرهنگ

 تربیتی یادگیری

 و ویژه نیازهای با ورزشی و تربیتی آموزشی، فضاهای تجهیز و ساخت طراحی،

 آموزاندانش سنی و جنسیتی هایتفاوت

 بدنیتربیت درس اجرای برای الزم هایزیرساخت وضعیت بهبود

 و داخل ورزشی فضاهای و اماکن کشیخط و سازیایمن به مربوط امور کلیه انجام

 سازیایمن نامهشیوه با منطبق مدرسه خارج

 دخترانه مدارس اولویت با بدنیتربیت درس مطلوب اجرای برای مناسب بستر ایجاد

 ... و ورزشی فضای ایجاد چمن، پوش،کف قبیل از برخوردار کم و ابتدایی و

 برنامهفوق و بدنیتربیت درس ساعت اجرای برای بالاستفاده یا کم مکان یک تبدیل

 تجهیزات و فضا اماکن، اساسی تعمیرات انجام و بازسازی و مرمت نگهداری، حفظ،

 مدارس اولویت با ورزشی

 کتب به توجه با مدارس نیازهای با منطبق ورزشی آموزشی، تجهیزات تهیه

 ورزشی برنامهفوق بعدی اولویت در و بدنیتربیت درس راهنمای
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 منابع

 اطالعاتی

 آموزش بهبود جهت در اطالعاتی هایفنّاوری از استفاده میزان

 اطالعاتی منابع کیفیت

 هایفعالیت و بدنیتربیت درس به بخشیکیفیت با مرتبط هایپژوهش زمینه در نیازسنجی

 ورزشی برنامهفوق

 قرارداد عقد و تحقیقاتی هایپروژه انجام برای صالحذی هایدستگاه شناسایی

 بدنیتربیت درس ارزشیابی و اجرا زمینه در مربوطه هایدستورالعمل ارسال

 درس ارزشیابی و اجرا ویژه محتوایی آموزشی هایبسته و معلم راهنمای کتب توزیع

 گزارش ارائه و بدنیتربیت

 جامعه حمایت جلب و سازیفرهنگ منظور به ایرسانه ارتباطات توسعه

 آموزاندانش برای ورزشی پرونده تشکیل

 پرونده در ثبت و استاندارد هایمهارت با دانش هایمهارت انطباق

 مالی منابع 

 مدارس ورزش توسعه جهت در مالی منابع از استفاده میزان

 مدارس در ورزش توسعه زمینه در شده تعیین بودجه میزان

 و اجرا در خصوصی بخش ظرفیت از مندیبهره و هاترجمان و نهادها سایر مشارکت جلب

 آموزیدانش ورزش هایبرنامه توسعه

 هاارگان سایر با همکاری نامهتفاهم انعقاد

ت
رص

ف
ها

 

 هایسازمان

 ورزشی غیر

 ششم، برنامه ابالغی هایسیاست تحول، سند از اعم راهبردی و باالدستی اسناد تأکید

 ورزش و بدنیتربیت دربارۀ ...و ملی درس برنامه

 ورزش و بدنیتربیت حوزه در پژوهشی و آموزشی علمی، مراکز گسترده وجود

 کشور نقاط اقصی در مدارس گسترده شبکه وجود

 کشور مدارس و معلمان به جامعه باالی اعتماد

 جسمانی سالمت بر ورزش تأثیر به نسبت مربیان و اولیا انجمن و هاخانواده مثبت نگرش

 کودکان روانی و

 کشور بودجه در آموزاندانش سالمت و بدنیتربیت برای مستقل بودجه ردیف وجود

 مناطق کلیه در ...و داوران کارشناسان، مربیان، معلمان، از اعم متخصص نیروهای وجود

 کشور مناطق کلیه برای بدنیتربیت درس محتوای و برنامه وجود

 آموزاندانش میان در مدارس بدنیتربیت هایفعالیت جذابیت

 پرورش و آموزش در سالمت و بدنیتربیت معاونت وجود

 متخصص انسانی نیروی از برخورداری

 بدنیتربیت تخصصی مدارس افزایش

 ورزش و بدنیتربیت توسعه اهمیت به تربیت و تعلیم نظرانصاحب و مدیران باور

 بدنیتربیت به مندعالقه آموزاندانش وجود

 تندرستی و ورزش به اسالم دین تأکید و توجه

 تحول سند و کشور توسعه پنجم برنامه در آموزیدانش ورزش از حمایت در موجود قوانین

 بنیادین
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 ورزشی هایسازمان

 هایشهرستان و هااستان در پرورش و آموزش ورزشی اماکن و فضاها وجود

 کشور

 هافدراسیون با روابط توسعه میزان

 ورزشی هایهیئت با روابط ایجاد

 المپیک ملی کمیته با همکاری میزان

 هاضرورت

 ورزش به دولت نگرش

 ورزش به خانواده توجه

 افزایش بر تأکید با تربیت و تعلیم در خانواده مشارکت افزایش و نقش ارتقا

 مربیان و اولیاء انجمن اختیارات

 و بدنیتربیت زمینه در آموزاندانش پرورش زمینه در خانواده حمایت

 ورزش

 آموزشی بخشیکیفیت مقوله به مدارس توجه

 ورزش به پرورش و آموزش نگرش

ند
رآی

ف
 

 آموزش مدیریت کیفیت

 جوان نیروهای و معلمان مستمر هدایت و رهبری

 آموزش فرایند مناسب خاتمه

 هادرس محتوای گام به گام آموزش

 مدارس در آموزشی نظارت و کنترل میزان

 معلم به آموزدانش مناسب نسبت

 ضبط و ثبت مدرسه اهداف به نسبت آموزاندانش پیشرفت

 آموزشی محیط کیفیت

 مدارس در یادگیری جو و فرهنگ

 کافی آموزش تجهیزات مناسب، فیزیکی فضای

 و کف پوشش برای جذاب الگوهای و هابافت ها،رنگ از مناسب استفاده
 دیوارها

 آموزشی برنامه کیفیت

 درسی هایسرفصل و آموزشی اهداف وجود

 و استانی محلی، هایاستاندارد راستای در آموزشی محتوای قرارگیری

 کشوری

 مدارس سرتاسر در مناسب آموزشی تقویم ایجاد

 سیستم در آموزدانش پیشرفت سوابق ثبت

 در جایزه بانک به جدی توجه ورزشی، اماکن از بازدید آموزشی، هایفیلم
 در آنها عکس زدن و ورزشی برتر آموزاندانش موقع به تشویق مدرسه،

 آموزاندانش دیگر و فرد خود تشویق منظور به تابلو

 آموزشی امکانات کیفیت

 مدارس در جهانی استانداردهای با مدرن وسایل و تجهیزات وجود

 آموزاندانش سن با متناسب امکانات از استفاده

 جسمانی هایویژگی به توجه با کیفیت با ورزشی تجهیزات از گیریبهره

 آموزاندانش
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 فرایند در مدرس کیفیت

 تدریس

 دریافتی دستمزد و حقوق تعهدپذیری، و مسئولیت تحصیالت، و تجربه میزان

 ورزشی هایمهارت اجرای در ورزش معلمان توانایی

 ورزشی هایرشته زمینه در ورزش معلمان دانش و علم

 ورزشی مختلف هایرشته در جدید قوانین از معلمان آشنایی میزان

 آموزاندانش فردی هایتفاوت درک

 فراگیر مشارکت کیفیت

 اجتماعی و اقتصادی شرایط محیطی، شرایط ذاتی، استعدادهای و هاتوانایی

 معمول و رفتاری انتظارات کالس، قوانین از آموزاندانش متقابل درک وجود

 آموزاندانش مشارکت میزان

 تدریس کیفیت

 تدریس در متنوع هایروش از استفاده

 تدریس الگوی اجرای در خالقیت میزان

 متنوع آموزشی محتوای وجود 

 بر مبتنی ارزشیابی

 کیفیت

 غیررسمی و رسمی ارزیابی هاینرم وجود

 یادگیری سنجش برای چندگانه ارزیابی ابزارهای و هااستراتژی از استفاده

 ارزشیابی متنوع هایشاخص از استفاده

 ارزیابی هایآزمون انواع از استفاده

یج
نتا

 و 
ها

مد
پیا

 

 فردی

 آموزاندانش حرکت و سالمت با مرتبط جسمانی آمادگی سطح ارتقا

 ایلحظه و آنی نتایج به دستیابی

 مدتطوالنی پیامدهای به دستیابی

 سازمانی

 مدارس در بدنیتربیت درس جایگاه ارتقا

 مدارس در نشاط و شادی سطح ارتقا

 ورزشی هایفعالیت و بدنیتربیت درس اجرای برای الزم هایزیرساخت بهبود

 آموزاندانش ورزشی استعدادهای پرورش و هدایت و شناسایی

 کارکنان و مدیران سازمان، سطوح در وریبهره ارتقای و عملکرد بهبود

 اجتماعی
 آموزاندانش اولیا و مدارس اولیا آموزان،دانش سالم زندگی سبک

 اسکلتی-عضالنی هایناهنجاری از عاری و سالم بدنی ساختار با ایجامعه به دستیابی

 

. است امدیو پ ندیفرا ،یورود یاصل بخش سهحاضر شامل  قیتحق یتوجه به چارچوب مفهوم با

 یزیربرنامه شامل ستمیس یورود بخش. ندابعاد مختص به خود یدار هابخش نیاز ا هرکدام

 تیریمد تیفیک شامل ندیفرا بخش(، است هاضرورت و ها)اهداف، منابع، فرصت یآموزش تیفیک

 مدرس تیفیک ،یآموزش امکانات تیفیک ،یآموزش برنامه تیفیک ،یآموزش طیمح تیفیک آموزش،

. است تیفیک بر یمبتن یابیارزش و سیتدر تیفیک ر،یفراگ مشارکت تیفیک س،یتدر ندیفرا در

 ،یفرد یامدهایو ورزش شامل پ یبدنتیتربدر آموزش  تیفیک نیتضم یامدهایپ تینها در

درس  یفیتک تضمین یستمدر س پژوهش مدل هایبخش تحلیل. است یو اجتماع یسازمان
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 ینتعامل ب یندعوامل و برآ ینب یجهت اثرگذاردارد و  یندیفرا یتماه یک و ورزش بدنیتربیت

 مشخص شده است. یرز شکل صورتبه  یرهایمتغ

 
 پژوهش یچارچوب مفهوم -1شکل 

 

 گیرییجهبحث و نت
 آموزش ستمیس تیفیک نیتضم یالگو یلیتحل چارچوب ارائه ییپژوهش شناسا نیهدف از ا

موجود  یندهاینسبتاً جامع از همه ابعاد و فرا یبررسبود.  کشور مدارس در ورزش و یبدنتیترب

پژوهش  نیاست. در ا و ورزش یبدنتیتربدرس  تیفیک نیتضم درپژوهش  نیا یهایاز نوآور

راستا  نیاقدام شد. در هم یفیک یهابر داده یو مبتن یچارچوب علم کی نییو تب ییبه شناسا

 بود. امدیو پ ندیفرا ،یورود یاصل بخش سهدر قالب  یفیک شیمایحاصل از پ یهامؤلفه

 یآموزش تیفیک یزیربرنامه شامل مدارس در ورزش و یبدنتیترب آموزش ستمیس یورود بخش

و  یبدنتیترب آموزش تیفیک یزیربرنامه حاضر قیتحق در کنندهشرکت افراد دگاهید از. است

 نیا در. است هاضرورت و هافرصت منابع، اهداف،: یخود مشتمل بر چهار بخش فرع زین ورزش

و  یبدنتیتربآموزش  تیفیک یزیربرنامهشد که اهداف  سؤال نیا هشوند مصاحبه افراد از نهیزم

خود مشتمل بر دو بعد  یبدنتیترب اهداف متخصصان دید از ؟است یورزش مشتمل بر چه موارد

 بررسی و مطالعه به( 2017) کوموروسکا نهیزم نیا در. است یاتیو عمل یمل ای کیاستراتژ یاصل

 آموزش یهابرنامه ایجاد برای تالشو نشان داد  پرداخت معلمان آموزش در کیفیت تضمین

 و تجزیه توانایی نظر از حتی بلکه واقعی، غیر تنها نه و رسدیم نظر بهمنظوره همه معلم عمومی

 حال، این با. است غیرممکن خود، توسعه در خودمختاری و آینده در یاحرفه نیازهای تحلیل

 آموزش و مدارس هایکالس شروع از قبل معلمان رایب ینانهبواقع آموزشی برنامه یک طراحی

 خاص آموزشی نیازهای از ییهاگروه یا کنندیم کارچندزبانه  زمینه در که معلمانی برای مناسب

 داشتند اذعان قیتحق در کنندهمشارکت افراد رونیا از .است ضروری بسیار دهدیم آموزش را

 قیاز طر توانیم کیاستراتژ صورت به و یمل سطح در یبدنتیترب اهداف به یبخشتیفیک یبرا
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 ،آموزاندانش حرکتی سواد سطح ارتقای و بدنیتربیت درس ساعات افزایش و بخشیکیفیت

 بخشیدن تحقق راستای در برنامهفوق هایفعالیت به بخشیدن عمومیت و کردن محور مدرسه
 ورزش و بدنیتربیت عملکرد مدیریت نظام توسعه و طراحی ،بدنیتربیت درس اهداف به

 و انتخاب شناسایی، نظام استقرار و طراحی ،ورزشی تجهیزات و اماکن توسعه ،آموزیدانش
 اداری و تشکیالتی مالی، حقوقی، بنیادهای تحکیم و استقرار و آموزاندانش توانمندسازی

 میابراه و وافاکه  یبه طور . افتی دست نظر مورد اهداف به آموزیدانش ورزش فدراسیون

 در هپیشرفت هایمهارت آموزش برای سیستم بر مبتنی کیفیت چارچوب( گزارش کردند 2017)

 مختلف هایبخش مشارکت با آموزشی کیفی هایشاخص ارزش کنندهمنعکس تواندمی مدارس

 معتقد شوندگانمصاحبه دیگر بخش در. کند تضمین را آموزشی برنامه موفقیت نتیجه در .باشد

 یهادوره سطح در را هابرنامه این باید راهبردی هایبرنامه کردن عملیاتی جهت در که بودن

 یآموزش برنامه اهدافکه  یبست و گسترش داد. به طور یدرس سطحو  پرورش و آموزش یرسم

 یابیارزش قاًیدق را آموزش جهینت و شرفتیپ زانیم بتوان تا شودیم مشخص قیدق اریبس صورت به

 یبدنتیدر ترب یبخشتیفیکبرنامه  یجهت اجرا درکردند  انیب شوندگانمصاحبه نی. همچنکرد

اهداف  یدر جهت اجرا یمال و یاطالعات ،یزاتیتجه و یماد ،یانسان منابع از دیبا ورزش و

 آموزش الگوی مطالعه در( 2011) هو زمینه این در. ندیاقدام نما یاتیو عمل کیاستراتژ

 آموزش، محتوای هایجنبه تمام داد نشان تمرین و اعتقاد دانش، یکپارچه توسعه بدنی،تربیت

 ارزیابی و آموزش کیفیت، کنترل معلمان، آموزش سازی،پیاده هایاستراتژی تدریس، هایروش

نظام  یبخشتیفیکدر جهت  رونیا از. دارند اهمیت جسمانی آموزش در روان سالمت اجرای برای

 سرمایه پردازی ایده و نوآوری خالقیت، پژوهش،توسعه  قیاز طر توانیم یمنابع انسان یآموزش

 ورزشی یهاتیفعال و یبدنتیترب درس اثربخش اجرای بر مؤثر انسانی منابع انگیزه افزایش انسانی،

 و یاحرفه ،یعلم یهایتوانمند و هایستگیشا مستمر شیافزا و معلم تیترب نظام تیفیک ارتقا

 هایآسیب از پیشگیری و آموزاندانش و معلمان روحی و جسمی سالمت ارتقاء ان،یفرهنگ یتیترب

 ایجاد ،نوین یهایفناور از یریگبهره با انسانی منابع بازآموزی هایدوره توسعه اجتماعی،

 معلمان، از تجلیل ،رسمی پرورش و آموزش با رسمی غیر تربیت و تعلیم ییافزاهم و همسویی

 یهاتیفعال و یبدنتیترب درس اثربخش اجرای زمینه در تالشگر و مؤثر مسئولین و مدیران

اقدام  یبدنتیترب معلمان ویژه ،یساز توانمند آموزشی یهادوره برگزاریو  گزارش ارائه و ورزشی

 ایجاد عنصر یک را معلمان به انآموزدانش اعتماد( 2008) چاپمن و میچل نهیزم نی. در اندینما

 باشند برخوردار الزم دانش و علم از معلمان که یصورت در نیبنابرا. دانستند یادگیری برای انگیزه

 یاجرا به یشتریب اقیاشت با انآموزدانش جهیشده و در نت انآموزدانشباعث جلب توجه  توانندیم

 از دینبا اما. رودیم باال آن یاجرا و برنامه تیفیک جهینت در و ندینما توجه مربوطه یهاآموزش

و ورزش غافل  یبدنتیترب آموزش تیفیک نیتضم جهت در یمال و یزاتیتجه و یماد یهاجنبه

 درس آموزش تیفیک نیتضم جهت در بودند معتقد شوندگانمصاحبه که یطور به .شد
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 نوسازی، همچون یموارد دیبا یمال و یزاتیتجه و یماد منابع قیطر از مدارس در یبدنتیترب

 و آموزشی واحدهای تجهیزات و فضا یسازمتناسب و استانداردسازی ،یسازمنیا و یسازمقاوم

 یهاتفاوت و ویژه نیازهای با ورزشی و تربیتی آموزشی، فضاهای تجهیز و ساخت طراحی، ورزشی،

 اماکن، اساسی تعمیرات انجام و بازسازی و مرمت نگهداری، حفظ، آموزان،دانش یسن و جنسیتی

 نیازهای با منطبق ورزشی و آموزشی تجهیزات تهیه و مدارس الویت با ورزشی تجهیزات و فضا

 پرونده لیتشک و جامعه حمایت جلب و یسازفرهنگ منظور به یارسانه ارتباطات توسعه مدارس

 مطالعه در( 2016) همکاران و وافا ینهزم ینا در .ندینما اقدام آموزاندانش یبرا یورزش

 هایروش ارزیابی و تجهیزات مدیریت و سفارش درسی، ریزیبرنامه کیفیت تضمین استانداردهای

 و ریزیبرنامه روزانه، هایدرس تأثیر تحت بیشتر معلمان دادند نشان کویت کشور در بدنیتربیت

 معلول انآموزدانش و والدین به نسبت معلول دانشجویان هایرویه ارزیابی و تجهیزات مدیریت

 فراهم معلول انآموزدانش برای نیاز مورد خدمات است شده توصیه مطالعه این در. دارند قرار

1همکاران و شیخ. سازند برآورده را خود فرد به منحصر نیازهای تا شود
 پژوهشی در( 2017) 1

 آموزش کیفیت شوند،می اجرا مناسب طور به نیاز مورد استانداردهای که هنگامی دادند نشان

 یهایورود سوم بخش در .داد افزایش شدت به توانمی را جامشور شهر پرورش و آموزش در عالی

 نیا از تا دارند قرار هافرصت مدارس، در ورزش و یبدنتیترب آموزش تیفیک نیتضم ستمیس

 یهاسازمان و یورزش ریغ یهاسازمان قیطر از چه یطیمح یهافرصت به توجه با بتوانند قیطر

 رونیابردارند. از  امو ورزش گ یبدنتیتربآموزش  یبخشتیفیکدر جهت  یورزش

 راهبردی و باالدستیهمچون وجود اسناد  ییهافرصت از استفادهاعتقاد داشتند  شوندگانمصاحبه

 و یبدنتیترب ۀدربار...  و ملی درس برنامه ششم، برنامه ابالغی هایسیاست تحول، سند از اعم

 نگرش ورزش، و یبدنتیترب حوزه در پژوهشی و آموزشی علمی، مراکز گسترده وجود ورزش

 کودکان، روانی و جسمانی سالمت بر ورزش ریتأث به نسبت مربیان و اولیا انجمن و هاخانواده مثبت

 وجود کشور، بودجه در انآموزدانش سالمت و یبدنتیترب برای مستقل بودجه ردیف وجود

 برنامه وجود مناطق، کلیه در...  و داوران کارشناسان، مربیان، معلمان، از اعم متخصص نیروهای

 در مدارس یبدنتیترب یهاتیفعال جذابیت کشور، مناطق کلیه برای یبدنتیترب درس محتوای و

 یروین از یبرخوردار پرورش، و آموزش در سالمت و یبدنتیترب معاونت وجود ان،آموزدانش میان

 میتعل نظرانصاحب و رانیمد مثبت باور ،یبدنتیترب یتخصص مدارس شیافزا متخصص، یانسان

 ،یتندرست و ورزش به اسالم نید دیتأک و توجه ورزش، و یبدنتیترب توسعه تیاهم به تیترب و

 تحول سند و کشور توسعه پنجم برنامه در یآموزدانش ورزش از تیحما در موجود نیقوان

  کشور هایشهرستان و هااستان در پرورش و آموزش ورزشی اماکن و فضاها وجود ن،یادیبن

و ورزش در مدارس کمک کند. در  یبدنتیترببرنامه آموزش  تیفیدر جهت بهبود ک تواندیم

و ورزش وجود دارد  یبدنتیتربآموزش  تیفیک نیبهبود تضم یبرا یمختلف یهاضرورت تینها

                                                           
1. Shaikh et al. 
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 افزایش و نقش ارتقاء ورزش، به خانواده توجه ورزش، به دولت نگرش به توانیجمله م آنکه از 

 تیحما مربیان، و اولیاء انجمن اختیارات افزایش بر دیتأک با تربیت و تعلیم در خانواده مشارکت

 مقوله به مدارس توجه ورزش و یبدنتیترب نهیزم در آموزاندانش پرورش نهیزم در خانواده

 .برد نام ورزش به پرورش و آموزشو نگرش  یآموزش یبخشتیفیک

 آموزش ستمیس تیفیک نیتضم ندیفرا بخشکردند  عانذا قیتحق در کنندهمشارکت افراد

 تیفیک ،یآموزش طیمح تیفیک آموزش، تیریمد تیفیک شامل مدارس در ورزش و یبدنتیترب

 مشارکت تیفیک س،یتدر ندیفرا در مدرس تیفیک ،یآموزش امکانات تیفیک ،یآموزش برنامه

-مصاحبه به توجه با توانیم رونیاز ا .است تیفیک بر یمبتن یابیارزش و سیتدر تیفیک ر،یفراگ

 تیهدا و یرهبر قیطر از توانیم آموزش تیریمد تیفیک بهبود جهت درانجام گرفته گفت  یها

 مناسب نسبت مدارس، در یآموزش نظارت و کنترل زانیم جوان، یروهاین و معلمان مستمر

در جهت  همچنین .نمود اقدام مدرسه اهداف به نسبت آموزاندانش شرفتیپ و معلم به آموزدانش

1الوکآ آموزشی یطمح یفیتک
 داخلی و خارجی کیفیت تضمین هاییستم( نشان داد س2014) 1

 قیتحق در کنندهشرکتافراد  زین نهیزم نی. در اهستند نیاز مورد بسیار اتیوپی، عالی آموزش در

 مناسب، یکیزیف ییاز فضاها دیبا یآموزش طیبه مح یبخشتیفیک تجه درکردند  عانذا

استفاده  وارهاید و کف پوشش یبرا جذاب یالگوها و هابافت ،هارنگ ،یکاف یآموزش زاتیتجه

 تیفیجهت بهبود ک درحاضر اعتقاد داشتند  قیدر تحق کنندهافراد شرکت یگریدر بخش د نمود.

قرار دادن  ،یدرس یهاسرفصلو  یآموزشاهداف  یبازطراح قیاز طر توانیم یآموزشبرنامه 

 مناسب یآموزش میتقو جادیا ،یو کشور یاستان ،یمحل یهااستاندارد یدر راستا یآموزش یمحتوا

 نهیزم نیا در .استفاده نمود ستمیدر س آموزدانش شرفتیدر سرتاسر مدارس، ثبت سوابق پ

باشد و  یآموزشاول نظام  تیدر اولو دیبا یآموزشبرنامه  تیفیک( گزارش نمود 2008) یمحمد

 کارآمدنظام  کی کهنیا مگر شد نخواهد سریم امر نیا و کرد تالش آن یارتقا و بهبود جهت در

 یآموزشبرنامه  کهنیا یبرا یاز طرف .ابدیو استقرار  جادیا تیفیک نیدر جهت حصول تضم یابیارز

 شوندگانمصاحبه کهچنان .دارد تیفیبا ک یآموزش امکانات ازمندیالزم اجرا شود؛ ن تیفیبا ک

 با مدرن لیوسا و زاتیاز تجه دیبا یآموزشامکانات  تیفیبهبود ک جهتنمودند  انعذا

 با یورزش زاتیتجه از یریگبهره و آموزاندانش سن با متناسب امکانات ،یجهان یاستانداردها

مدرس  کیبدون وجود  اما. نمود استفاده آموزاندانش یجسمان یهایژگیو به توجه با تیفیک

و ورزش در مدارس  یبدنتیتربآموزش  تیفیک نیالزم برخوردار باشد تضم یهامهارتخوب که از 

 یآموزشبرنامه  کیو استفاده از  تیفیبه دارا بودن امکانات با ک با توجه نیبنابرا. خواهد بود اثریب

 ،یریتعهدپذ و تیمسئول الت،یتحص و تجربه زانیبا م یو در کنار آن وجود مدرسان تیفیبا ک

 با ییآشنا زانیم ،یورزش یهارشته نهیزم در دانش و علم ،یورزش یهامهارت یاجرا در ییتوانا

 توانیم آموزاندانش یفرد یهاتفاوت درک ییو توانا یورزش مختلف یهارشته در دیجد نیقوان

                                                           
1. Akalu 
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از  زین ریمشارکت فراگ تیفیک ضمناًو ورزش را در مدارس ارتقا داد.  یبدنتیترب درس تیفیک

 بر عالوهاعتقاد داشتند  قیدر تحق کنندهشرکت افراد که یطور به. استبرخوردار  ییبال تیاهم

 ،استمهم  یبدنتیتربآموزش درس  تیفیک نیکه در جهت تضم یآموزشو  یافزارسخت امکانات

 و کالس نیقوان از آموزاندانش متقابل درک وجود آموزان،دانش یذات یاستعدادها و هاییتوانا

 یبرا تیاست. در نها برخوردار ییباال تیاز اهم نهیزم نیدر ا انآموزدانش مشارکت زانیم

 کپارچهیمنسجم و  یابیارزش ستمیس کی ازمندین ت،یفیبا ک یآموزشبرنامه  کی یاز اجزا نانیاطم

 و یرسم یابیارز یهانرماز  توانیم تیفیبر ک یمبتن یابیدر جهت ارزش نیبنابرا .میهست

 یهاآزمون انواعو  یریادگی سنجش یبرا چندگانه یابیارز یابزارها و هایاستراتژ ،یررسمیغ

از  یکی( گزارش نمود 2002) انیارمحمدی نهیزم نیکه در ا یبه طور استفاده نمود. یابیارز

 نیا. است یدرس برنامه یابیارزش ،یدرس برنامه شرفتیپ و بهبود انیجر در هاتیفعال نیترمهم

 ارمغان به را یدرس برنامه بهبود و اصالح تینها در و شده یدرس برنامه در بازخوردموجب  تیفعال

 .آوردیم

 ،یفرد یامدهایو ورزش شامل پ یبدنتیتربدر آموزش  تیفیک نیتضم یامدهایپ تینها در

از هم  یمتفاوت یهاجهت در ای و راستا کی در تواندیم یامدهایپ نیا. بود یو اجتماع یسازمان

 نیتضم یالگو یاجرا یفرد یامدهایپداشتند  انعذا شوندگانمصاحبهکه  یرخ دهد. به طور

 جسمانی آمادگی سطح ارتقا به منجر تواندیو ورزش در مدارس کشور م یبدنتیترب تیفیک

 ای و یالحظه و یآن جینتا به یابیدست زانیم شیافزا ان،آموزدانش حرکت و سالمت با مرتبط

 شتریب یسازمان یامدهایپ اما. دهد شیرا افزا مدتیطوالن یامدهایپ به یابیدست زانیم کهنیا

معتقد بودند  شوندگانمصاحبهکه  یبه طور .شودیم مدارس سطوح در تیفیک شیافزا با مرتبط

 تواندیم شوداجرا  یدرست بهو ورزش در مدارس  یبدنتیترب تیفیک نیتضم یکه الگو یدر صورت

 بهبود مدارس، در نشاط و شادی سطح ارتقا مدارس، در یبدنتیترب درس گاهیجا ارتقا به منجر

 و تیهدا و ییشناسا ورزشی، یهاتیفعال و یبدنتیترب درس اجرای برای الزم یهارساختیز

 سازمان، سطوح در وریبهره ارتقای و عملکرد بهبود ،انآموزدانش یورزش یاستعدادها پرورش

 یاجتماع جینتا تواندیم یسازمان و یفرد جینتا نیا تینها در. شودیم مدارس کارکنان و مدیران

 یامدهایپ تواندیم یبدنتیتربآموزش  تیفیبرنامه ک یکه اجرا یبه طور .باشد داشته یپ در زین

 به دستیابی و انآموزدانش ایاول ان،آموزدانش به سالم زندگی سبک آموزش همچون یاجتماع

 .افتی دست اسکلتی-عضالنی هایناهنجاری از عاری و سالم بدنی ساختار با یاجامعه

 یتماه یک و ورزش مدارس بدنیتربیتبرنامه  یفیتک ینتضم الگوی نتایج تاپژوهش  ابعاد تحلیل

و ورزش در  بدنیتربیتآموزش  یستمس بخشیکیفیت موانع و مشکالت رویندارد. از ا یندیفرا

موارد مختص به خود را  بخشبلکه هر  یستن سیستم این از بخش یکتنها مربوط به  مدارس

آموزش درس  یفیتک ینتضم یالگو بهبود یبرا استراتژیکو اقدامات  ریزیبرنامه ،بنابراین. دارد

از  بخشدر هر  کنندهیینتععوامل  ،سیستم ینا یندیفرا یتبه ماه یدبا و ورزش بدنیتربیت
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 داد نشان حاضر تحقیق نتایج یداشته باشد. به صورت کل یژهتوجه و هاآن ینو روابط ب سیستم

 به محدود مدارس در ورزش و بدنیتربیت درس آموزش بخشیکیفیت در کنندهیینتع عوامل

 نیست آن یفرایندها یا و هاضرورت ها،فرصت ،آموزش کیفیت ریزیبرنامه مانند خاصی بخش

آموزش،  یفیتک ینتضم یالگو یاجرا جهت بخش هر و دارد وجود سیستم سر تا سر در بلکه

 .است یراهبرد خاص یک یازمندن

 کیفیت تضمین بهبود برایپژوهش  یهایافتهبر اساس چارچوب به دست آمده از  یتدر نها

به دست  یبنددستهتا  شودیم یشنهادپو ورزش در مدارس کشور  بدنیتربیتآموزش  سیستم

 موجودو به رابطه  یردمبنا قرار گ و ورزش بدنیتربیتآموزش درس در  یندهاابعاد و فرا یآمده برا

و ورزش به رفتار  بدنیتربیتلمان عم همچنینتوجه کنند.  عملیاتیبه صورت  تحقیقابعاد  ینب

. الزم داشته باشدتوجه  یقتحق شده در ییشناسا یندهایفرا همه ابعاد ونکنند و به  بسنده یمورد

. یردقرار بگ یریگیمتصم یتپژوهش در محور ینشده در ا یحتشر سیستمی الگویرو ایناز 

بر حسب نقش آنها  (یخروج و ندیفرا ،ی)ورود گانهسهعوامل  انیمشده  رسم ارتباطات همچنین

 اثرگذار تواندیم  و ورزش در مدارس کشور بدنیتربیتآموزش  سیستم کیفیت تضمین یالگودر 

 سیستمعوامل و نقش آنان در  ینشود با توجه به ایم یهتوص امر متصدیانبه  ینبنابرا. .باشد

 و ورزش در مدارس کشور بدنیتربیتدرس  بخشیکیفیت یالزم را برا راهبردهای، کشور آموزشی

 .یرندبه کار بگ
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Abstract 
The purpose of this study was to present an analytical framework for quality assurance 

model of physical education and sport education in Iranian schools. The research 

method is qualitative with systematic analysis approach. The statistical population 

consisted of two sections of human society (professors of sport management, deputies 

and experts of the Ministry of Education and teachers of physical education and sport) 

and information society. The statistical sample was adequately sampled based on 

theoretical saturation and available for sampling and survey (16 persons and 30 

documents). Research tools included systematic library study and semi-structured 

interview. Validity of the instrument was evaluated using descriptive qualitative 

methods (content validity, kappa coefficient). Conceptual coding and conceptual 

framing were used to analyze the findings. The analytical framework presented 

consists of three main parts: input, process and output or output. So that these three 

sections include goals, resources, opportunities and needs, and the process section 

including quality of education management, quality of educational environment, 

quality of educational program, quality of educational facilities, quality of teacher in 

teaching process, quality of inclusive participation, quality of teaching. And 

evaluation is based on quality. Finally, the consequences of the system include 

individual, organizational, and social consequences. Therefore, it can be said that the 

determinants of the quality of education in physical education and sport education in 

schools are not limited to a specific section such as quality education planning, 

opportunities, needs or processes, but rather to the whole. The system exists and each 

department needs a specific strategy to implement the quality assurance model. 

 

Keyword: Education, Quality Assurance, Physical Education Lessons, Sport 

Teachers, Schools. 
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