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 چکیده

-توصیفیاز نوع  پژوهشروش . بود آموزیدانشتوسعة ورزش  طراحی مدل ساختاریهدف این پژوهش، 

ت آموزش و وزار بدنی و سالمت کارشناسان معاونت تربیتپژوهش شامل  یآمار ةجامع .بود یلیتحل

آموزی و معلمان های دانشها، فدراسیون ورزشها، مناطق و شهرستانپرورش، ادارات کل استان

 ر(نف 249ی )ساختار ادالتمع یسازجهت مدل تیبه تعداد قابل کفا یآمار ة. نمونبودند بدنیتربیت

ای ساختهمحقق نامهپرسش، متخصصاناساس مطالعه نظری و مصاحبه با  بر. انتخاب و نظرخواهی شدند

عاملی  )محتوایی(، پایایی )آلفای کرونباخ( و اعتبار تنظیم گردید و با استفاده از نظر متخصصان روایی

ها یافته تحلیل ( جهتPLS)نرم افزار سازی معادالت ساختاری مدلاز روش  )برازش مدل( تأیید شد.

 ومستقیم  اثر دارایها ها، فرآیندها و مسیرعوامل استراتژی نتایج پژوهش نشان داد استفاد شد.

ها بر پیامدهای توسعه اثر استراتژی ذینفعان نیز از طریقعامل باشند و بر پیامدهای توسعه میداری معنا

و برای  ستا پویا یفرآیندآموزی بیان کرد توسعة ورزش دانشتوان می پژوهش نتایجاساس  بردارد. 

ها، فرایندها و مسیرهای توسعة ورزش با هم تحقق آن و حصول پیامدهای توسعه، ذینفعان، استراتژی

های توسعة ها و برنامهریزان باید به هنگام تدوین سیاستگذاران و برنامهرو سیاستکنند. از اینمیعمل 

وسعة ورزش توجه کنند و آنها را مد ت ها، فرایندها و مسیرهایبه ذینفعان، استراتژی آموزیدانشورزش 

 نظر قرار دهند.
 

 سازی توسعه، پیامدهای توسعهآموزی، مدلتوسعه ورزش، ورزش دانش واژگان کلیدی:
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 مقدمه
آموزی ورزش دانش بدنی و ورزش یک بخش ضروری از برنامه رسمی درسی مدارس هستند.تربیت

ها و رویدادهای ها، فعالیتآموزان از طریق برنامهرویکردی کارآمد برای افزایش فعالیت جسمانی دانش

در مجامع سیاسی، ها و امکانات امن و راحت است. ورزشی در یک محیط حمایتی با زیر ساخت

، در مورد پتانسیل آموزینشداهای علمی و مطالعات انجام گرفته در زمینه ورزش ها، و محیطرسانه

آموزان تردیدی شناختی و آموزشی دانشورزش مدارس برای حل مشکالت متعدد اجتماعی، روان

کند هدف از مشارکت ( بیان می2010)  2بروور(. 491-484: 2014، 1وجود ندارد )پوت و همکاران

ورود به سطوح مختلف  و مسیری برای "  3فرهنگ حرکت"با  آموزاندانشدر ورزش مدارس آشنایی 

پایه و اساس توسعۀ ورزش در سایر سطوح  آموزیدانشبه اعتقاد برخی از محققان، ورزش  ورزش است.

که ورزش مدارس توسعه نیابد توسعه در سایر سطوح سخت، دشوار و مقطعی خواهد است و تا زمانی

مشتمل بر زش را ( توسعۀ ور2017) 5اسچولنکورف (. 56-78: 2010، 4بود )بلویس و اسمیت

ورزش شرکت کنند  در سازدیکه افراد را قادر م داندیم ییندهایها و فرآفرصت ها،ستمیساختارها، س

هدف اولیه از ( 2017، ) 6اسونسن و همکارانبه اعتقاد  و عملکرد خود را تا سطح دلخواه ارتقأ دهند.

 7آموزان است. شری و همکارانترویج مشارکت جمعی در میان دانش آموزی نیزدانشتوسعۀ ورزش 

افزایش مشارکت در ورزش،  آموزیدانشهدف برنامه توسعۀ ورزش  ( نیز اظهار داشتند2015)

شناسایی و توسعه استعدادهای ورزشی، ترویج فرهنگ سبک زندگی سالم و فعال و تقویت انسجام 

با مرور مبانی نظری و اهداف مندرج در  ع آن در جامعه است.آموزان و به تباجتماعی در بین دانش

اسناد باال دستی و راهکارهای ارائه شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف توسعۀ ورزش 

بدنی، مسابقات آموزان در ساعت تربیتدانش آموزی در ایران افزایش عالقه، آگاهی و مشارکت دانش

موزی، افزایش حمایت ذینفعان و به خصوص والدین و جامعه از ورزش آو رویدادهای ورزشی دانش

مدرسه، ارتقأ امکانات و تجهیزات ورزشی مدارس، توانایی جذب منابع مالی و توسعه مسیرهای 

آموزی و در نهایت ارتقأ سواد حرکتی و ترویج سبک زندگی مشارکت و استعدادیابی در ورزش دانش

ارائه "آموزیتوسعۀ ورزش دانشبا توجه به نتایج تحقیقات، است. بنابراین آموزان سالم و فعال در دانش

ها و انتظارات متنوع های ورزشی جذاب، مقرون به صرفه و پایدار با در نظر گرفتن نیازها، انگیزهفرصت

                                                           
1. Pot et al. 

2. Breuer 

3. Movement culture 

4. Bloyce & Smith 

5. Schulenkorf 

6. Svensson et al. 

7. Sherry et al. 
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آموزان صرف نظر از سن، عالقه، توانایی و جنسیت به منظور اطمینان از مشارکت در و متغیر دانش

بخش و ارتقأ عملکرد تا در یک محیط حمایتی و ایمن برای رسیدن به تجارب مثبت، رضایتورزش 

  (.2018، 2آنا و میچلو  31- 38: 2012، 1است )بوکارو و همکاران "شانسطح دلخواه

ای در نظام تعلیم و تربیت رسمی )از دوره پیش دبستانی تا ورزش تربیتی و آموزشی، جایگاه ویژه

بدنی و ورزش به عنوان های کالن کشور قرار دارد. توسعه تربیتو مورد توجه سیاست دانشگاه( دارد

های توسعۀ ملی به شمار ساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست، بخشی از برنامهزمینه

و در 1404در افق  رانیچشم انداز جمهورى اسالمى اهای کالن سند گذاریآید و در سیاستمی

های پنج ساله توسعه کشور، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در اسناد باالدستی وزارت برنامه

آموزش و پرورش، هم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و هم در برنامه درسی ملی، درس 

اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و بر اهمیت -بدنی در کنار تربیت دینی، عقالنی، و عاطفیتربیت

آموزی در طول های کمی ورزش دانشرغم ارتقأ شاخصعلیسعۀ ورزش مدارس تأکید شده است. تو

آموزی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش های توسعه کشور و توجه ویژه به ورزش دانشبرنامه

ها و ها، فعالیتو اجرای برنامهبدنی در وزارت آموزش و پرورش و همچنین ارتقأ ساختاری تربیت

ای عمل های فعلی، جزیرهبدنی و سالمت، به دلیل ناکارایی برنامههای متنوع در معاونت تربیترحط

 های فراوانی روبروستآموزی با کاستینگر، ورزش دانشمند کلیکردن و نداشتن یک مدل و نقشه نظام

انجام گرفته  آموزی کشورتحقیقات بسیاری در مورد ابعاد مختلف ورزش دانش و توسعه نیافته است.

اند. فندرسکی کدام رویکرد کالن و مبتنی بر طراحی الگوی توسعه را در پیش نگرفتهاست که هیچ

های ( به تدوین استراتژی2017( و وحدانی )2016(، سید کریمی )2016(، خوش سیما )2016)

ها و امه( برن2017( و نظری )2016(، حیدری )2014اند. جعفریانی )آموزی پرداختهورزش دانش

اند. برخی مطالعات نیز به بررسی بدنی و سالمت را بررسی کردههای اجرایی معاونت تربیتفعالیت

اند، اما همه آنها بدون بررسی بسترها، آموزی در سطح ملی و مدارس پرداختهوضعیت ورزش دانش

نین کمبود امکانات و اند و همچهایی را پیشنهاد کردهای، برنامههای بومی و منطقهشرایط و ظرفیت

فضاهای ورزشی، کمبود نیروهای متخصص، کمبود منابع مالی، کمبود آموزش و تحقیقات و عدم 

ها مؤلفه اند.آموزی ذکر کردهدانشاستفاده صحیح از فناوری را از عوامل مهم بازدارنده توسعۀ ورزش 

بدنی و ورزش ه تربیتهای کمی و عینی متعددی نیز در سند تفصیلی نظام جامع توسعو شاخص

-(، مانند منابع انسانی، قوانین و مقررات، فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت و برنامه1383کشور )

اند. در ریزی، تحقیق و توسعه، استاندارد و ارزیابی، امکانات زیرساختی و تجهیزات ورزشی مطرح شده

                                                           
1. Bocarro et al. 

2. Anna & Michalis 
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دک و عمدتاً کیفی یا در دراز مدت قابل آموزی بسیار انهایی در ورزش دانشکه چنین شاخصصورتی

آموزی گذاری و توسعۀ ورزش دانشهایی برای سیاستبنابراین تاکنون شاخص .ارزیابی هستند

شناسایی و به مدیریت عالی ورزش وزارت آموزش و پرورش معرفی نشده است تا مبنایی علمی و 

ه در قالب تولیدات علمی و چه به عنوان اجرایی در این باره فراهم شود. ضمناً مطالعات انجام شده چ

اند و مشخص نشده است که آموزی ارائه نداده، الگویی برای توسعۀ ورزش دانشیمطالعات تفصیل

ها و اهداف مصوب ورزش مدارس را تحقق بخشید و برای تحقق این اهداف توان سیاستچگونه می

 ها تأکید بیشتری شود.الیتها و فعدر مدارس باید بر کدام محورهای توسعه، برنامه

که توسعۀ اند و یا اینآموزان تمرکز کردهمطالعات خارجی عمدتاً بر توسعه مشارکت ورزشی دانش

اند. راستوگی و آموزی را به عنوان بخشی از چارچوب یا مدل توسعۀ ورزش در نظر گرفتهورزش دانش

بدنی در مدارس کشورهای مختلف بیان کردند اگر چه ( با بررسی وضعیت توسعه تربیت2017) 1شرما

های مثبتی در زمینه توسعۀ ورزش مدارس وجود دارد، اما با این ها و برنامهدر اکثر کشورها، شیوه

زیادی شود و شواهد ای به منظور توسعۀ ورزش در مدارس مشاهده نمیحال برنامه منسجم و یکپارچه

( و مکینتاش و 2014) 2های توسعۀ ورزش در مدارس وجود دارد. مکینتاش و لیدلاز شکست برنامه

های ( اشاره کردند کشورهای فردگرای اروپایی به طرز قابل توجهی دارای سیستم2016) 3فورنریس

توسعۀ باشند و پیشنهاد کردند برنامه توسعۀ ورزش متفاوتی در مدارس، دولت محلی و جامعه می

های ورزشی و جامعه آموزی باید بر مشارکت جمعی از طریق ارتباطات مدرسه و باشگاهورزش دانش

( 2008) 4سوتریادو آموزان در ورزش مدرسه باشد. مبتنی باشد و تأکید بر مشارکت هرچه بیشتر دانش

توسعۀ ورزش مسیرهای  ها، فرآیندها ودر ارائه چارچوب توسعۀ ورزش استرالیا، ابعاد ذینفعان، برنامه

و بیان کرد که توسعه ورزشکاران مهمترین بخش توسعۀ ورزش است و نقش  قرار داد تأکیدرا مورد 

ها، فرآیندها و مسیرهای مشخص برای توسعه ورزشکاران ضروری است. ذینفعان و به کارگیری برنامه

ریه بیان کردند به دلیل ( با تحلیل مفهومی توسعۀ ورزش مدارس در نیج2011) 5کهینده و آدودو

عدم وجود یک سیاست و برنامه کالن از طرف وزارت آموزش و پرورش، ورزش مدارس در نیجریه 

های ورزشی را ها سیاست( اشاره کردند بهتر است دولت2018) 6یانگ و همکارانتوسعه نیافته است. 

از این طریق مشارکت ذینفعان های ورزشی، متخصصان و مدارس اتخاذ نمایند، زیرا با مشارکت سازمان

وی  .شودهای توسعۀ ورزش افزایش یافته و احتمال موفقیت آنها نیز بیشتر میها و برنامهدر سیاست

                                                           
1. Rastogi & Sharma 

2. Mackintosh & Liddle 

3. MacIntosh & Forneris 

4. Sotiriadou 

5. Kehinde & Adodo 

6. Yong et al. 
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های ورزشی ( عوامل منابع انسانی با کیفیت، ارتباط و همکاری مدارس با سازمان2010، )1و همکاران

های ورزشی با استانداردهای جهانی را برای اختسای، استانی و ملی، امکانات، تجهیزات و زیرمنطقه

( الزامات توسعۀ ورزش مدارس 2015) 2توسعۀ ورزش مدارس کانادا پیشنهاد کردند. کومووا و همکاران

های ورزشی مناسب، معلمان و مربیان ورزش متخصص، در روسیه را امکانات، تجهیزات و زیرساخت

بدنی در مدارس بیان امعه و افزایش ساعت درس تربیتپذیری بیشتر والدین و جمشارکت و مسئولیت

ریزی آمیز توسعۀ ورزش را برنامه( عناصر حیاتی برای تحقق موفقیت2016) 3ولتی و کوهن کردند.

های ها و مسئولیتای، مشخص کردن نقشهای ورزشی ملی و منطقهاستراتژیک، ارتباط سازمان

تیمی ذینفعان و ارزیابی مستمر از اجرای فرآیندهای توسعۀ ای، کار های ورزشی ملی و منطقهسازمان

 ورزش بیان کردند.

ن اصلی ورزش تربیتی و وزارت آموزش و پرورش در حکم یکی از متولیا بدنی و سالمتمعاونت تربیت

دین، برنامه در چارچوب سند تحول بنیا را بدنیآموزان، ماموریت دارد تا درس تربیتدر دانشآموزشی 

ا بنابراین ضروری است ب. دهد توسعههای وزارت آموزش و پرورش ی و اهداف و سیاستدرس مل

های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد باالدستی برنامه و مدل استفاده از ظرفیت

ترین آموزی ایجاد شود، زیرا کوتاهآموزی ارائه شود تا تحولی اساسی در ورزش دانشتوسعۀ ورزش دانش

آموزی به عنوان پایگاه اولیه توسعۀ گذاری در ورزش دانشمفیدترین راه توسعۀ ورزش کشور سرمایه و

دهد در خصوص یحوزه نشان م نیا یهاپژوهش یبررسلیکن  ورزش همگانی و قهرمانی است.

ه جزئیات ببیشتر مطالعات  ،رغم اقدامات انجام شدهیعل آموزیدانشدر حوزه ورزش  یسازمدل

 یسازبه مدل قاتیتحق رانیدر ا ؛یسازمدل نهیدر زماند. ها و بر مشارکت ورزشی متمرکز شدهسیاست

 اند.اند و بیشتر بر ورزش همگانی و قهرمانی متمرکز شدهآموزی نپرداختهدانشتوسعۀ ورزش  نهیدر زم

اند و کمتر بر توسعه مشارکت متمرکز شده اًانجام شده عمدت یهایسازمدلنیز  یدر مطالعات خارج

  اند.آموزی پرداختهبه ابعاد موثر در توسعۀ ورزش دانش

آموزی، اند و همچنین در ارتباط با ورزش دانشمطالعات قبلی کمتر جنبه کاربردی و اکتشافی داشته

ای حل این هیچ پژوهشی به ارائه عوامل و مدل توسعه نپرداخته است. این پژوهش در تالش بر

، ذینفعان آموزیدانشها توسط منتقل کردن فرایندهای پویای دخیل در توسعۀ ورزش محدودیت

ها بر توسعۀ ، و اثرات اجرای این استراتژیآموزیدانشهای توسعۀ ورزش ها و برنامهدخیل، استراتژی

 نیهدف از ا نیبنابرااز طریق ایجاد مسیرهایی برای مشارکت در ورزش است.  آموزیدانشورزش 

نظران اساس نظر صاحب بر آموزیدانش مناسب و متناسب با ساختار ورزش یمدل نیپژوهش تدو

                                                           
1. Way et al. 

2. Komova et al. 

3. Welty & Cohen 
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پژوهش براساس  نیدر ا یمدلساز یانتخاب شده برا یچارچوب مفهوم .است آموزیدانش حوزه ورزش

ا در نظر آموزی و بو با توجه به وضعیت فعلی ورزش دانش( یو اسناد یا)کتابخانه یمطالعه نظر

انداز ها و متناسب با اهداف عالی تعلیم و تربیت و اسناد باال دستی )سند چشمگرفتن مشکالت و چالش

مطالعه  و، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه ملی درسی، و برنامه ششم توسعه( 1404

فرایندها، مسیرها ، هااستراتژی، ذینفعان ؛یمنظر اصل پنجشامل  شده است و نی)مصاحبه( تدو یتجرب

( 1شده )شکل ییشناسا یاست. مدل نظر آموزیدانشدر حوزه ورزش و پیامدهای توسعۀ ورزش 

 یمورد ادراک قرار گرفت و به صورت مدل معادالت ساختار نامهپرسش قینظران و از طرتوسط صاحب

 .شد دییو تأ نییتب (2)شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 فرآیندهای توسعه

 جذب -

 انتقالحفظ/  -

 پرورش -

 های توسعهاستراتژی
 -بدنیبرنامه درس تربیت -

 بخشیکیفیت
هرمانی ق -ورزش همگانی و  -

 آموزاندانش
 دیریت عملکردم-سانیمنابع ان -
 سواد -کیفی فضاهای ورزشی أارتق -

 حرکتی
 

 مسیرهای توسعه

 ورشیمشارکت پر -

 گانیمشارکت هم -

 هرمانیمشارکت ق -

توسعه پیامدهای 

 آموزیورزش دانش

 ذینفعان توسعه

 اولیه -

 ثانویه -
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 شناسی پژوهشروش
پژوهش  یارآم ۀانجام گرفت. جامع یدانیبود که به شکل م یلیتحل-توصیفیاز نوع  پژوهشروش 

ها، مناطق پرورش، ادارات کل استانش و بدنی و سالمت وزارت آموزکارشناسان معاونت تربیتشامل 

 یآمار ۀ. نمونبودند بدنیآموزی و معلمان تربیتهای دانشها، کارکنان فدراسیون ورزشو شهرستان

به تعداد  PLSافزار در محیط نرم یساختار ادالتمع یسازجهت مدل تیبه تعداد قابل کفا پژوهش

ش در این پژوه -(25-48: 2017و رضازاده،  برابر مجموع ابعاد متغیرهای اصلی )داوری 20تا  10

 یمورد نظرخواهتجربه(  ودر دسترس )بر مبنای تخصص  انتخاب و به روش هدفمند ونفر  249 -بعد16

 و سؤاالت یفیبخش مشخصات توص دو ساخته درمحقق نامهقرار گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسش

مطالعه  قیرطاز  نهیشیپی مبانی و با بررس هیاول یهاهیها و گوها، مؤلفهاستخراج عامل بود. یتخصص

عۀ ورزش مربوط به توس یهاو شاخص رهایمتغ یو خارج یها و مقاالت شامل منابع داخلاسناد، کتاب

 نهیدر زم شتریبشده و اکتشاف  ییشناسا یرهایمتغ یبررس یو انتخاب شد. برا ییشناسا آموزیدانش

نامه ¬پرسش استفاده شد. آموزیدانش ششده از متخصصان حوزه ورز تیهدا مهیپژوهش از مصاحبه ن

 اد،یز ،یکم، تاحد ارکم،ی)بسی انهیپنج گز یگذارو با ارزش کرتیلگویه که با روش  81نهایی در 

فر از ن 7شامل  نیاز متخصص نفر 14آن توسط  ییو محتوا یصور ییروا .تهیه گردید (ادیز اریبس

ی روش آلفا نامه نیز باپرسش ییایپا و یبررس آموزیدانش ورزش رانیمدنفر از  7و  دانشگاه دیاسات

مرتبه اول  ییدتأی یعامل لیبا استفاده از تحل نامهپرسش( تأیید شد. عالوه بر این، α =92/0)کرونباخ 

ه(، بعد گوی 10نامه شامل بعد ذینفعان )شد. ابعاد این پرسش بعد تأیید پنجو در  یو دوم بررس

ویه( گ 8گویه( و بعد پیامدهای توسعه ) 15گویه(، مسیرها ) 15گویه(، بعد فرآیندها ) 33ها )استراتژی

عات جزئی ی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربزساها از روش مدلدر قسمت تحلیل دادهاست. 

ه گرفته برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی پژوهش بهر ، Smart PLS 3و با استفاده از نرم افزار

 شد.
 

 نتایج
های فردی توصیف ویژگی توصیف شده است. 1در ابتدا مشخصات نمونۀ آماری پژوهش در جدول 

رصد( و د 7/33، بیشترین فراوانی مربوط به معلمان )نشان داد از نظر محل اشتغالنمونۀ پژوهش 

د( از افراد درص 56درصد( بود. از نظر وضعیت جنسیت، ) 4/8ستادی )کمترین فراوانی مربوط به حوزه 

درصد(  2/54ارشد )درصد( زن بودند. همچنین بیشتر اعضای نمونه مدرک کارشناسی 42نمونه مرد و )

 داشتند.
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 پژوهش یآمار ةمشخصات نمون فیتوص -1جدول 

 مؤلفه ویژگی

ت
الی

فع
زه 

حو
 

 فراوانی

 درصد

حوزه 

ستادی 

معاونت 

 بدنیتربیت

21 

4/8 

معاونت 

بدنی تربیت

ادارات کل 

 آ پ

23 

2/9 

کارشناس 

بدنی تربیت

ها شهرستان

 و مناطق

58 

3/23 

سرگروه 

آموزشی 

 استان

39 

7/15 

فدراسیون 

های ورزش

 آموزیدانش

24 

6/9 

معلم 

 بدنیتربیت

84 

7/33 

24
9

 
فر

ن
 

ت
یال

ص
تح

 

 

 فراوانی

 درصد

 کاردانی

3 

2/1 

 کارشناسی

62 

9/24 

 کارشناسی 

 ارشد

135 

2/54 

دانشجوی 

 دکتری

37 

9/14 

 دکتری

12 

8/4 

 

ت
سی

جن
 

 فراوانی

 درصد

 زن

110 

2/44 

 مرد

139 

8/55 

 

 

و  (AVE) وایی همگراروایی محتوا، ر :از سه نوع روایی استفاده شد یریگبرای تأیید روایی ابزار اندازه

نامه یایی پرسش. برای تعیین پاقرار گرفت تأییدمورد روایی واگرا. روایی محتوا با نظرسنجی خبرگان 

شد. در جدول  نیز ستفاده  ضریب پایایی مرکب( ا ضریب آلفای کرونباخ و  نتایج  3 و 2از دو معیار )

 شده است.طور کامل آورده  به و روایی واگرا روایی همگرا ،پایایی
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 پژوهشا متغیرهای پایایی و روایی همگر یبضرا -2جدول 

 عوامل
روایی 

 همگرا

پایایی 

 ترکیبی

ی آلفا

 کرونباخ
 ابعاد

روایی 

 همگرا

پایایی 

 ترکیبی

ی آلفا

 کرونباخ

های توسعۀ استراتژی

 آموزیورزش دانش
68/0 97/0 97/0 

 توسعۀ برنامه درس

 بدنیتربیت
72/0 91/0 87/0 

 درس بخشیکیفیت

 بدنیتربیت
69/0 90/0 85/0 

توسعۀ ورزش 

 قهرمانی

 آموزاندانش

70/0 90/0 86/0 

توسعۀ ورزش 

 هافعالیت و همگانی
66/0 90/0 87/0 

 مدیریت توسعه

  عملکرد
76/0 92/0 89/0 

 و فضا کیفی ارتقای

 ورزشی تجهیزات
91/0 97/0 97/0 

 و تقویت

 منابع توانمندسازی

 انسانی

73/0 91/0 88/0 

توسعۀ سواد 

  حرکتی
84/0 95/0 93/0 

توسعۀ  هایفرآیند

 آموزیورزش دانش
86/0 96/0 96/0 

 93/0 94/0 78/0 جذب فرایند

 91/0 93/0 74/0 حفظ فرایند

 91/0 93/0 73/0 پرورش فرایند

توسعۀ  مسیرهای

 آموزیورزش دانش
81/0 95/0 94/0 

 89/0 92/0 69/0 پرورشی مشارکت

 87/0 91/0 67/0 مشارکت همگانی 

 92/0 94/0 78/0  مشارکت قهرمانی

 ورزش ذینفعان

 آموزیدانش
89/0 89/0 86/0 

 73/0 82/0 48/0 ذینفعان اولیه

 84/0 89/0 68/0 ذینفعان ثانویه

توسعۀ  پیامدهای

 آموزیورزش دانش
65/0 93/0 92/0  
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 ی متغیرهای پژوهشواگرا ییروا -3جدول 

 
 

ساس نتایج  از روایی )محتوا، همگرا و  یریگاندازه ، ابزار3و  2 یهاافزار در جدولنرم هاییخروجبر ا

سب برخوردا ستفاده از جدول واگرا( و پایایی منا ست. در نهایت با ا شده  لبرازش کلی مد 4ر ا آورده 

 در سطح قوی برآورد شد. 723/0با توجه به مقدار  برازش کلی مدل است.
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 تحقیق برازش کلی مدل -4جدول 

 

GOF= √0/722 × 0/726 = ، است 723/0 که معیار نامبرده برابربه آن توجه با ،0/723

  گیرد.مورد تأیید قرار می "بسیار قوی"برازش کلی مدل در حد این بنابر

زه
سا

یه ها
اول

ن 
عا

نف
ذی

یه 
نو

 ثا
ن

عا
نف

ذی
س 

در
ه 
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رن

ة ب
سع

تو
 

ت
ربی

ت
ی

دن
ب

 

ت
فی

کی
 

ی
ش

خ
ب

 
س

در
 

ت
ربی

ت
ی

دن
ب

 

ی
قا

رت
ا

 
ی

یف
ک

 
ضا

ف
 و 

ت
زا

هی
ج

ت
 

ی
زش

ور
 

ت
وی

تق
 و 

ی
از

دس
من

وان
ت

 
بع

نا
م

 
ی

سان
ان

 

ی
مان

هر
ش ق

رز
ة و

سع
تو

 
ش

دان
ی

وز
آم

 

ی 
گان

هم
ش 

رز
ة و

سع
تو

ش
دان

ی
وز

آم
 

ی
کت

حر
د 

وا
 س

عة
وس

ت
  

ن 
گی

یان
ر م

دا
مق

ر 
دی

مقا
ک

ترا
اش

 

48/0 68/0 72/0 69/0 91/0 73/0 66/0 70/0 84/0 

معیار واریانس 
 تعیین شده

87/0 91/0 62/0 71/0 76/0 70/0 73/0 55/0 67/0 

 هاسازه
 توسعۀ

 مدیریت
  عملکرد

 فرایند
 جذب

 فرایند
 حفظ/انتقال

 فرایند
 پرورش

مسیر 
 مشارکت
 پرورشی 

 مسیر
مشارکت 
 قهرمانی

مسیر 
مشارکت 
 همگانی 

پیامدهای 
 توسعه

 

مقدار میانگین 
 مقادیر اشتراک

76/0 78/0 74/0 73/0 69/0 78/0 67/0 65/0  

معیار واریانس 
 تعیین شده

67/0 84/0 87/0 88/0 77/0 81/0 84/0 54/0  
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 آموزیساختاری توسعة ورزش دانشمدل  -2شکل 

 

 ذینفعان اولیه و ذینفعان ثانویه(مؤلفه )آموزی هر دو دانش ذینفعان ورزش عامل در 2 شکلاساس  بر

های مؤلفهکه به ترتیب ه طوریب ،هستند آموزیذینفعان ورزش دانشداری در تبیین دارای نقش معنا

سعۀ ورزش ذینفعان تون یبیشترین نقش را در تبی( 93/0( و ذینفعان اولیه )95/0ذینفعان ثانویه )

 کیفی هشت مؤلفه ارتقأ آموزی به ترتیب هرهای ورزش دانشدر عامل استراتژی. آموزی دارنددانش

 تربیت درس بخشی(، کیفیت86/0ها )عالیتف و (، توسعۀ ورزش همگانی87/0ورزشی ) تجهیزات و فضا

(، 74/0آموزان)دانش (، توسعۀ ورزش قهرمانی84/0انسانی ) منابع توانمندسازی و (، تقویت84/0بدنی )

 زندگی سبک و (، توسعۀ سواد حرکتی82/0سالمت ) و بدنی تربیت معاونت در عملکرد مدیریت توسعه

داری دارای نقش معنا( 79/0) بدنی تربیت توسعۀ برنامه درس( و 82/0آموزان )در دانش فعال و سالم

آموزی بودند. در عامل فرآیندهای توسعۀ ورزش نیز مشخص شد های ورزش دانشاستراتژی در تبیین

( 91/0ذب )ج( و فرآیند 93/0(، فرآیند حفظ و انتقال )93/0به ترتیب هر سه مؤلفه فرآیند پرورش )

آموزی دارند. در عامل مسیرهای امل فرآیندهای توسعۀ ورزش دانشعون یبیشترین نقش را در تبی

( 90/0(، مشارکت قهرمانی )92/0همگانی ) ارکتآموزی به ترتیب هر سه مؤلفه مشتوسعۀ ورزش دانش

 آموزی دارند. مسیرهای توسعۀ ورزش دانشن یبیشترین نقش را در تبی( 87/0و مشارکت پرورشی )
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 آموزیمدل نهایی توسعة ورزش دانشنتایج فرضیه های  -5جدول 

 فرضیه های پژوهش
 ضریب
 مسیر

 ضریب
 داریمعنی 

معیار 
 میزان اثر

 <-- ذینفعان
توسعۀ ورزش  هایاستراتژی

 آموزیدانش
57/0 33/10 001/0  

 <-- ذینفعان
توسعۀ ورزش  هایفرآیند

 آموزی دانش
 

05/0- 34/1 182/0 

 <-- ذینفعان
توسعۀ ورزش  مسیرهای

 آموزیدانش
04/0 734/0 447/0 

 560/0 565/0 03/0 پیامدهای توسعه <-- ذینفعان
 ورزش هایاستراتژی
 آموزیدانش

--> 
توسعۀ ورزش  هایفرآیند

 آموزیدانش
89/0 47/32 001/0 

 ورزش هایاستراتژی
 آموزیدانش

--> 
توسعۀ ورزش  مسیرهای

 آموزیدانش
10/0 05/1 315/0 

 ورزش هایاستراتژی
 آموزیدانش

 004/0 811/2 32/0 پیامدهای توسعه <--

توسعۀ  هایفرآیند
 آموزی ورزش دانش

--> 
توسعۀ ورزش  مسیرهای

 آموزیدانش
68/0 120/8 001/0 

توسعۀ  هایفرآیند
 آموزی ورزش دانش

 456/0 784/0 09/0 پیامدهای توسعه <--

توسعۀ  مسیرهای
 آموزیورزش دانش

 001/0 848/3 36/0 پیامدهای توسعه <--

 

طور مستقیم ه بآموزی ذینفعان ورزش دانشساس تحلیل مسیر مشخص شد ر ابو  5مطابق با جدول 

 57که ذینفعان طوریآموزی است؛ به های ورزش دانشاستراتژیداری با معنا مثبت ودارای ارتباط 

طور مستقیم بر روی کنند. اما این متغیر به آموزی را تبیین میهای ورزش دانشدرصد از استراتژی

های ندارد. در ادامه مشخص شد متغیر استراتژی داریمعناسه متغیر فرآیندها، مسیرها و پیامدها اثر 

با فرآیندهای توسعۀ ورزش  داریمعناطور مستقیم دارای ارتباط مثبت و آموزی به ورزش دانش

که این متغیر  طوری درصد( است. به 32آموزی )درصد( و پیامدهای ورزش دانش89آموزی )دانش

کند. اما آموزی را تبیین مییر پیامدهای ورزش دانشدرصد از متغ 32درصد از متغیر فرآیندها و  89

طور مستقیم ارتباط آموزی بهآموزی با متغیر مسیرهای ورزش دانشهای ورزش دانشاستراتژی

طور مستقیم و معنادار  آموزی بهندارد. سپس نتایج نشان داد فرآیندهای توسعۀ ورزش دانش داریمعنا

کند، اما این متغیر به آموزی را تبیین میی توسعۀ ورزش دانشدرصد از تغییرات متغیر مسیرها 69

آموزی ندارد. در نهایت متغیر مسیرهای با پیامدهای توسعۀ ورزش دانش داریمعناطور مستقیم ارتباط 
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آموزی با پیامدهای ورزش دانش داریمعناطور مستقیم ارتباط مثبت و آموزی بهتوسعۀ ورزش دانش

 کند.  درصد از تغییرات آن را تبیین می 36دارد و به میزان 
  

 گیریبحث و نتیجه

 قیتحق یمنظور مدل مفهوم نیبد بود. آموزیدانشمدل توسعۀ ورزش  یپژوهش طراح نیهدف از ا

و  فرایندها، مسیرها، هااستراتژی، ذینفعانسطح  پنجبا  قاتیتحق نهیشیو پ ینظر یمبان با استناد به

در پژوهش حاضر جهت شناسایی عوامل و  ارائه شد. آموزیدانشدر حوزه ورزش  پیامدهای توسعه

آموزی و ارائه مدل، اسناد باال دستی وزارت آموزش و پرورش و ابعاد مؤثر بر توسعۀ ورزش دانش

بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش مورد های در حال اجرای معاونت تربیتها و فعالیتبرنامه

توسعه  یبرا یمفهوم یپژوهش ارائه الگو نیا جینتا نیاز مهمتر یکت. یتوجه قرار گرف

آموزی . به طور کلی، نتایج نهایی پژوهش )مدل(، پیامدهای توسعۀ ورزش دانشبود آموزیدانشورزش

ها به وسیله ذینفعان و با ارائه فرایندها و مسیرهای مناسب توسعه تأیید را از طریق تدوین استراتژی

آموزی است، های ورزش دانشاستراتژی رداری بمعنا ومستقیم  اثر دارایذینفعان  ،نتایجبراساس نمود. 

 یعلم یهاافتهیرجوع به دار نبود. اما اثر آن بر سه متغیر فرآیندها، مسیرها و پیامدهای توسعه معنا

ذینفعان اولیه و دارد. ابعاد  پژوهش حاضرها با افتهی نیا ییداللت بر همسو زین نهیزم نیدر ا یقبل

هایی هستند ذینفعان ورزش افراد یا گروه .باشندیم آموزیدانشورزش  ذینفعان ۀکنندنییتب ثانویه،

افراد،  1ها و رویدادهای ورزشی مدارس است. ذینفعان اولیهها، فعالیتکه نقش آنها ارتقأ موفقیت برنامه

ت مستقیم از عملکرد مدرسه متأثر شده و یا بر آن تأثیر هایی هستند که به صورها یا سازمانگروه

 2. ذینفعان ثانویههای ورزش مدارس ضروری استها و فعالیتگذارند و وجود آنها برای اجرای برنامهمی

هایی هستند که به صورت غیرمستقیم از عملکرد مدرسه متأثر شده و یا ها یا سازمانافراد، گروه نیز

توجه به مشارکت و تعامل همه ». در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز دگذارنبر آن اثر می

به عنوان یکی از اصول اساسی « بدنی متربیاننهادها و عوامل سهیم و موثر در زمینه سالمت و تربیت

که ذینفعان اولیه  نشان داده است یمختلف قاتیتحق جینتادر ساحت زیستی و بدنی ذکر شده است. 

و  ، امکاناتآموزاندانشهای توسعه توسعۀ ورزش )برنامه هایاستراتژی تصویباز طریق  و ثانویه

ها و همچنین برنامهاجرای  هکمک بو (  رویدادهامسابقات/  و و مدیریت معلمان ،فضاهای ورزشی

 4آستل (.2018و یانگ و همکاران،  447-434 :2012،  3نظارت بر آنها نقش دارند )هاتچینسون و بنت

                                                           
1. Primary Stakeholders 

2. Secondary Stakeholders 

3. Hutchinson & Bennett 

4. Astle 
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و بیان داشت  و مسیرها متقابل است ، فرآیندهاهااستراتژی، ذینفعانرابطه بین کند ( بیان می2014)

ها، ها و فعالیتباید نقش و مسئولیت ذینفعان دخیل در ورزش مدارس، اهداف و نیازهای برنامه

های توسعۀ ورزش یتها و فعالچگونگی ارتباطات داخلی ذینفعان با یکدیگر و نحوۀ ارتباط آنها با برنامه

و چگونگی ایفای نقش آنها در فرایندها و مسیرهای ورزش مدارس مشخص و معین گردد که با نتایج 

ها و به طور غیر مستقیم بر فرایندها که ذینفعان از طریق تدوین استراتژیپژوهش همسو بود؛ به طوری

 و مسیرهای توسعه تأثیر دارند.

آموزی بر فرآیندها و پیامدهای ورزش دانشداری معنا ومستقیم  اثر ایدارها بر اساس نتایج، استراتژی

در  .ندارد داریمعناآموزی ارتباط ها با متغیر مسیرهای توسعۀ ورزش دانشباشد. اما استراتژیمی

توان گفت از آنجا که مدیریت بر فرایندهای جذب، حفظ و پرورش بیشتر از ها میتفسیر این یافته

کت کنترل و نظارت دارد و همچنین مسیرهای توسعه چند بخشی است و توسط مسیرهای مشار

شود، بنابراین میزان نظارت و اثرگذاری بر فرایندها بیشتر از مسیرهای های گوناگون مدیریت میبخش

ها متناسب با شرایط و فرایندهای وقتی استراتژینشان داده است  یمختلف قاتیتحق جینتا توسعه است.

 247-272: 2008مناسب تدوین شوند، پیامدهای توسعه حاصل خواهند شد )سوتریادو و همکاران، 

هایی هستند شیوهو  هابرنامه ،های توسعه ورزشاستراتژی (.223-217: 2008، 1شیلبری و همکارانو 

ها، از طرح هااستراتژی .روندکار میبهموفق ورزش توسعۀ ورزش برای توسعه  ذینفعان توسط که

آموزان، امکانات، معلمان ورزش، مدیران، مسابقات هایی به منظور توسعه دانشاهداف، ابزارها و فعالیت

 ارتقأ فضاهای ورزشی و توسعۀ سواد حرکتی،ابعاد  ج،یبا توجه به نتااند. و رویدادها تشکیل شده

توسعۀ ورزش همگانی و قهرمانی و توسعۀ مدیریت  ،درس تربیت بدنیمه و توسعۀ برنا بخشیکیفیت

 آموزیدانشتوسعۀ ورزش  هایاستراتژیسطح  ۀکنندنییتب ؛عملکرد و توانمندسازی منابع انسانی

  هستند.

و ارتقأ کیفی فضا و تجهیزات ورزشی  آموزانسالم و فعال در دانش یو سبک زندگ یتوسعۀ سواد حرکت

بدنی )ایمن سازی، استانداردسازی و حفظ و نگهداری( جزو اهداف کلیدی و استراتژیک معاونت تربیت

( 2016آموزی دارد. همچنین وحدانی و همکاران )و سالمت است و نقش مهمی در توسعۀ ورزش دانش

بیان کردند. آموزش و پرورش  یبدنتیترب یرسبا برنامۀ د همسو توسعۀ سواد حرکتی دانش آموزان را

بدنی و بخشی آن جزو اهداف استراتژیک معاونت تربیتبدنی و کیفیتتوسعۀ برنامه درس تربیت

سند تحول بنیادین،  6-8و  1-6، 15-4، 5-6سالمت وزارت آموزش و پرورش است. راهکارهای 

بدنی را به بخشی درس تربیتها و کیفیتطراحی و تدوین برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقش

بدنی تعیین کرده است که همسو با نتایج پژوهش است. عنوان راهکارهای اساسی توسعه درس تربیت

                                                           
1. Shilbury et al. 
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، مختلف تحصیلی یهادوره یبدنتیبرنامۀ درس ترب نیتدو ،یبدنتیدرس ترب یآموزش یهاتوسعۀ گروه

برنامۀ توسعه مرتبط با  هاییتاز جمله فعالی علم یبا اصول و مبان یبدنتیانطباق برنامۀ درس ترب

وزارت آموزش و  یورزش یهاتیو فعال یبدنتیاکنون در دفتر تربکه هم هستند بدنیتیدرس ترب

 یادهایالمپ یاجراآموزی شوند. توسعۀ ورزش دانش ساززمینه توانندیپرورش در حال اجرا هستند و م

ی ادرون و برون مدرسه یورزش یهاکانون یبرگزار ا،یپو اطیطرح ح یاجرا ،یامدرسه درون یورزش

آموزی هستند دانش یمرتبط با توسعۀ ورزش همگان یهاتیبا خانواده از جمله فعال یبدنتیطرح ترب و

های ورزشی آموزان از سطح مدرسه تا کشوری، رقابتبرگزاری مسابقات قهرمانی دانشو همچنین 

های ورزشی آموزان و تیمای در قالب مدرسه قهرمان و کانون قهرمان، اعزام دانشبرون مدرسه

های استعدادیابی آموزان تحت پوشش برنامهالمللی و افزایش تعداد دانشآموزی به مسابقات بیندانش

اکنون هم که ندیآیبه حساب مآموزان های مرتبط با توسعۀ ورزش قهرمانی دانشی از فعالیتورزش

وزارت آموزش  یورزش یهاتیو فعال یبدنتیدفتر تربهای در حال اجرای ها و برنامهنیز جزو استراتژی

و کرد عمل تیریمد سند تحول بنیادین هستند. 1-2و  1-7و منطبق با راهکارهای  و پرورش هستند

بدنی( نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف سازی منابع انسانی عملیاتی )معلمان تربیتتقویت و توانمند

سند تحول  7-4و  2-7و راهکارهای  19آموزی دارد و متناسب با هدف شماره توسعۀ ورزش دانش

رسمی و عمومی بنیادین است که در آن استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت 

 یو توانمندساز تیتقو( است که بیان داشت 2016ذکر شده است و همچنین همسو با نتایج وحدانی )

توسعه مدیریت عملکرد معاونت و  (یآموزش یهاکارگاه ها،شیها، هماها، نشست)دوره یمنابع انسان

نقش  ی، مهمترینبدنتیدفتر ترب کیاستراتژ یدیو کل یعنوان دو هدف اساس بهبدنی و سالمت تربیت

  دارند. آموزیدانشرا در توسعۀ ورزش 

آموزی بر متغیر مسیرهای توسعۀ ورزش دانشداری معنا ومستقیم  اثر داراینتایج نشان داد فرآیندها 

فرایندهای توسعۀ  آموزی ندارد.است اما این متغیر ارتباط معناداری با پیامدهای توسعۀ ورزش دانش

آموزان به ورزش و آموزی شامل سه فرایند جذب با هدف افزایش آگاهی و عالقه دانشدانشورزش 

آموزان مستعد، حفظ آنها و کمک به آنها افزایش مشارکت آنها، حفظ/ انتقال با هدف شناسایی دانش

های مورد نیاز برای رسیدن به استانداردهای باال و پرورش با هدف برای به دست آوردن مهارت

های ورزشی و پرورش آنها برای موفقیت در سطح ورزش قهرمانی ملی آموزان و تیمزماندهی دانشسا

نتایج برخی تحقیقات نشان . های ورزشی استها و فدراسیونو حتی بین المللی و تحویل آنها به تیم

ازه ها فقط یک بخش از معادله توسعۀ ورزش است و به همان اندتدارک فرآیندها و فرصتدهد می

ها از طریق ارائه مسیرهای مرتبط نیز مهم است. کنندگان به این فرصتچگونگی دستیابی مشارکت

دهد فرایندها و مسیرهای توسعۀ ورزش با هم ارتباط متقابل دارند و با هم کار این امر نشان می
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با توجه  (.1-4: 2011، 2هولیهان و همکارانو  185-215: 2011، 1کنند )دی بوسچر و همکارانمی

 آموزیدانشتوسعۀ ورزش  فرایندهایکننده سطح نییتب حفظ/ انتقال و پرورش، ،جذبابعاد  ج،یبه نتا

، 4( و استرالیا )سوتریادو2005، 3های ورزش ملی در آمریکا )گرینمحققان در مطالعه سازمان. هستند

اند، تا مراحل کشف )شناسایی(، ها را شناسایی کرده( یک سری از فرایندها، مسیرها و استراتژی2008

( نیز فرایندی 2008کنندگان در ورزش را درک کنند. سوتریادو و همکاران )حفظ و پرورش مشارکت

به یک  کنندگان پیشنهاد کردند که شامل جذب اولیهشانشامل سه مسیر مرتبط را برای مشارکت

 در نهایت متغیر مسیرهای توسعه اثرورزش، سپس انتقال و در نهایت پرورش در آن ورزش است. 

 ،مشارکت پرورشیابعاد  ج،یبا توجه به نتاآموزی دارد. بر پیامدهای ورزش دانشداری معنا ومستقیم 

 وزیآمدانشتوسعۀ ورزش مسیرهای کننده سطح نییتب ؛مشارکت همگانی و مشارکت قهرمانی

آموزان با توجه به های مشارکت به دانشآموزی ارائه فرصت. مسیرهای توسعۀ ورزش دانشهستند

شرایط، امکانات و منابع مالی و انسانی مدارس است و شامل سه مسیر مشارکت پرورشی )مشارکت 

ورزشی های ملی، المپیادهای بدنی(، مسیر مشارکت همگانی )مشارکت در طرحدر ساعت درس تربیت

های فوق برنامه ورزشی مدارس( و مسیر مشارکت قهرمانی )مشارکت در مسابقات ورزشی و فعالیت

آموزی در سطح مدارس، مناطق، استانی و کشوری( است. این مسیرها مشابه با مسیرهای ارائه دانش

وسعۀ ( برای توسعۀ ورزش مدارس نیجریه است. او اشاره کرد مسیرهای ت2011شده توسط کهینده )

های ورزشی های ورزشی داخل مدرسه و برنامهورزش در مدارس نیجریه شامل برنامه آموزش، برنامه

( نیز در بررسی ورزش انگلستان سه مرحله 2016) 5خارج از مدرسه است. رس و همکاران

د، را به عنوان مسیر توسعه ورزشکاران جوان ذکر کردن 8گذاریو سرمایه7سازی، تخصصی6بردارینمونه

آنها همچنین بیان کردند برای یافتن مسیرهای توسعۀ ورزش در مدارس باید شرایط، امکانات و منابع 

کند باید نیازها، عالیق و انتظارات اشاره می 9نستی مالی و انسانی مدارس به درستی بررسی شود.

اران، کنندگان مورد توجه قرار گیرد و مسیرهای همراستای توسعه مربیان و ورزشکمشارکت

 ها مورد توجه قرار گیرد. ها و مدارس( و امکانات و زیرساختدهندگان )باشگاهارائه

                                                           
1. De Bosscher et al. 

2. Houlihan et al. 

3. Green 

4. Sotiriadou 

5. Rees et al. 

6. Sampling  

7. Specializing  

8. Investing 

9. Nesti 
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ها برای آیند. استراتژیها به دست میدهی و اجرای استراتژیپیامدها از مشارکت ذینفعان با شکل

279- :2013، 1)دوین ها ضروری هستندآموزان، معلمان، امکانات و زیرساختتوسعه مشارکت، دانش

اگر ذینفعان  (.300-320: 2011 3و آکر و همکاران 308-294: 2011، 2، نیکولسون257

های توسعۀ ورزش مدارس را به درستی تدوین کنند و فرآیندها و مسیرهای مناسبی را ارائه استراتژی

آموزان در مسابقات دهند، پیامدهای توسعه ظهور خواهند کرد که شامل افزایش میزان مشارکت دانش

رزش قهرمانی )استعدادیابی(، و رویدادهای ورزشی )رشد(، شناسایی استعدادها و انتقال آنها به سطح و

ها به ورزش مدرسه )حمایت(، افزایش آگاهی جامعه و عمومیت افزایش آگاهی و عالقه والدین و خانواده

آموزی )پشتیبانی آموزی )نیمرخ عمومی(، توانایی جذب منابع مالی برای ورزش دانشورزش دانش

آموزی )ورزش همگانی و قهرمانی انشها و رویدادهای ورزشی دذینفعان(، برگزاری مداوم رقابت

 آموزان )پیشرفت ورزشی و تحصیلی( است. آموزی( و عملکرد موفق دانشدانش

 مختلف ادابع ظرفیت خوبی به آموزی را تحلیل کرد وانشتوان توسعۀ ورزش دحاضر می مدلبر پایه 

آموزان به مشارکت بیشتر در ورزش مدارس را و جذب دانش آموزیدانشاثرگذار بر توسعۀ ورزش 

 تبیین قادر به است و در حد خود آموزیدانش ساختار ورزش از ایساده نمایش مدل این داد. نشان

وامل کلیدی عاین مدل شناختی جامع و کالن از  است. آموزیدانش ورزش اساسی هایکارکرد ساخت

آورد و مدلی آموزی و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر را فراهم میموثر و دخیل در توسعۀ ورزش دانش

تواند برای توسعۀ ورزش تر در این حوزه است و میمناسب و بومی برای مطالعات بیشتر و دقیق

ذینفعان توان گفت های پژوهش میآموزی مبنای عمل قرار گیرد. به طور کلی، بر اساس یافتهدانش

های جذب، حفظ های ورزش مدارس و فراهم کردن فرایندها و برنامهراتژیتوسعۀ ورزش با تدوین است

های ورزشی مدارس و ارائه مسیرهای مشارکت متنوع ها و فعالیتآموزان در برنامهو پرورش دانش

ها و با در نظر داشتن عالیق و ها و فعالیتپرورشی، همگانی و قهرمانی مورد نیاز برای این برنامه

که کنند. زمانیآموزی را فراهم میآموزان، در واقع الزامات توسعۀ ورزش دانشنوع دانشانتظارات مت

در آموزی ظهور خواهند کرد. همه این الزامات فراهم و مهیا شدند فواید و پیامدهای ورزش دانش

ن، ذینفعان، و برای تحقق آ است پویا یفرآیندآموزی نهایت باید بیان کرد توسعۀ ورزش دانش

شود رو پیشنهاد میکنند. از اینمیسعۀ ورزش با هم عمل ها، فرایندها و مسیرهای توراتژیاست

به  آموزیدانشهای توسعۀ ورزش ها و برنامهریزان به هنگام تدوین سیاستگذاران و برنامهسیاست

 ها، فرایندها و مسیرهای توسعۀ ورزش توجه کنند و آنها را مد نظر قرار دهند.ذینفعان، استراتژی
 

                                                           
1. Devine 

2. Nicholson 

3. Acker et al. 



 95                                                                ... ایران آموزیدانش ورزش توسعه مدل : طراحیمیرزایی کاالر

 منابع
1. Acker, R. van, De Bourdeaudhuij, I., De Martelaer, K., Seghers, J., Kirk, D., Haerens, 

L., (2011). A Framework for Physical Activity Programs within School-Community 

Partnerships. Quest, 63(3), 300-320. 

2. Anna H, Michalis S., (2018). School-based sports development and the role of NSOs 

as ‘boundary spanners’: benefits, disbenefits and unintended consequences of the 

Sporting Schools policy initiative. Sport, Education and Society, 23(4), 367-380. 

3.  Astle, A. M. (2014). Sport development – plan, programme and practice: A case 

study of the planned intervention by New Zealand Cricket into cricket in New 

Zealand. (Unpublished doctoral dissertation). Massey University, New Zealand. 

4. Bloyce, D., A. Smith. (2010). Youth Sports Development: Physical Education, 

School Sport and Community Club Links. In Sport Policy and Development: An 

Introduction .edited by D. Bloyce and A. Smith. London: Routledge. 

5. Bocarro, J. N., Kanters, M., Cerin, E., Floyd, M. F., Casper, J., Suau, L. J., & 

Mckenzie, T. (2012). School sport policy and school-based physical activity 

environments and their association with observed physical activity in middle school 

children. Journal of health & place, 18(1), 31-38. 

6. Breuer, C., Hallmann, K., Wicker, P. & Feiler, S. (2010). Socio-economic patterns of 

sport demand and ageing. European review of ageing and physical activity, 7(1), 60-

71. 

7. Davari, A. & Rezazadeh, A. (2017). Structural Equation Modeling with PLS 

Software .Tehran: Jahad University Press. Fourth Edition. (Persian). 

8. De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., Shibli, S. (2006). A conceptual 

framework for analysing sports policy factors leading to international success. 

European Sport Management Quarterly, 6, 185–215. 

9. Devine, C. (2013). “London 2012 Olympic Legacy: A Big Sporting Society?” 

International Journal of Sport Policy and Politics, 5 (2): 257–279. 

10. Fendereski, J. (2016). Formulation of Sports Strategy of Schools in Golestan 

Province. (Unpublished master’ thesis). Shomal University, Amol. (Persian). 

11. Heydari, H. (2016). The Study of the Realization of the Goals and the Problems of 

the National Curriculum of Physical Education in Primary Schools in Rasht City. 

(Unpublished master’ thesis). University of Guilan, Rasht. (Persian). 

12. Houlihan, B. (2011). Sports development and young people. Routledge Handbook of 

Sport Development (pp. 1‐ 4). London and New York: Routledge. 

13. Hutchinson, M., & Bennett, G. (2012). Core values brand building in sport: 

Stakeholder attitudes towards intercollegiate athletics and university brand 

congruency. Sport Management Review, 15(4), 434-447. 

14. Kehinde, A., & Adodo, S. M. (2011). A conceptual Analysis of school sports 

Development in Nigeria. African Research Review, Vol. 5(5), 394-403. 

15. Khoshsima, E. (2016). Formulation of strategies for the development of sporting 

Olympiads within the school from the viewpoint of physical education experts of 

Khorasan Razavi through SWOT model. (Unpublished master’ thesis). Birjand 

University, Birjand. (Persian). 

16. Komova, E., Litvinov, S., Skotnikova, A. (2015). Sport Education at Russian High 

Schools. International Journal of Science Culture and Sport, 3(2). 



 1399، بهار 18، شماره 8ش تربیتی، دوره پژوهش در ورز                                                                          60

17. Macintosh, E., Arellano, A., & Forneris, T. (2016). Exploring the community and 

external agency partnership in sport-for-development programming. European Sport 

Management Quarterly, 16(1), 38-57. 

18. Mackintosh, C., & Liddle, J. (2014). Emerging school sport development policy, 

practice and governance in England: Big society, autonomy and decentralization. 

International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 43, 603–

620. 

19. Mahmodi, H. (2017). Identify effective factors in the development of school sports. 

Master’s thesis, physical education and sport Sciences College, University of 

Mazandaran. (Persian). 

20. Nazari. R. (2017). Strategic Perspective for the Development of Sport in the School 

Olympiads in Isfahan Province. Research on Educational Sport, 5(13): 231-48. 

(Persian). 

21. Nicholson, M., Hoye, R., & Houlihan, B. (2011). Participation in Sport: International 

Policy Perspectives. International Journal of Sport Policy and Politics, 3(1), 145-147. 

22. Pot, N., Schenk, N., & Hilvoorde, I. van (2014). School sports and identity formation: 

socialization or selection? European Journal of Sport Science, 14 (5), 484-491. 

23. Rastogi, P., Sharma, K. (2017). A Review of physical education status in school 

education system. Indian journal of applied research, 7(7), 79-96. 

24. Rees, T., Hardy, L., Abernathy, B., Gullrich, A., Cote, J., Woodman, T., 

Montgomery, H., Laing, S., Warr, C. (2016). The Great British Medalists Project: A 

Review of Current Knowledge on the Development of the World’s Best Sporting 

Talent. Sports Med 46, 1041–1058. 

25. Schulenkorf, N. (2017). Managing sport-for-development: Reflections and outlook. 

Sport Management Review, 20, 243-251. 

26. Seyd Karimi, A., Fatehi, B. (2016). Formulation of strategies for the development of 

school sports of the Islamic Republic of Iran. Journal of Physical Education Studies 

and Sport Sciences, 1 (2), 12-26. (Persian). 

27. Sherry, E., Schulenkorf, N., & Chalip, L. (2015). Managing sport for social change: 

The state of play. Sport Management Review, 18(1), 1-5. 

28. Shilbury, D., Sotiriadou, K., & Green, B. C. (2008). Sport development. Systems, 

policies and pathways: An introduction to the special issue. Sport Management 

Review, 11 (3), 217‐ 223. 

29. Sotiriadou, K., Shilbury, D., Quick, Sh. (2008). The attraction, retention/transition, 

and nurturing process of sport development: Some Australian evidence. Journal of 

sport management, 22 (3), 247-272. 

30. Svensson, P.G., Hancock, M.G., & Hums, M.A. (2017). Elements of capacity in youth 

development nonprofits: An exploration study of urban sport for development and 

peace organizations. Voluntas, 28(5), 2053-2080. 

31. Vahdani. M., Hamidi. M., Khabiri. M., & Alidoust. E. (2016 spring & summer). 

Codification a Strategy Map of Physical Education and Sports Activities in Ministry 

of Education of Iran. Research on Educational Sport, 5(12): 17-36. (Persian). 

32. Way, R., Repp, C., & Brennan, T. (2010). Sport Schools in Canada: The future is 

here. Vancouver, BC, Canada: Canadian Sport Centre. 



 16                                                                ... ایران آموزیدانش ورزش توسعه مدل : طراحیمیرزایی کاالر

33. Welty P. J., & Cohen, A. (2016). Research partnerships in sport for development and 

peace: Challenges, barriers, and strategies. Journal of Sport Management, 30, 282-

297. 

34. Yang, J., Susan Davies, S., Coxe, K., Hosea, H., Harvey, J., Singichetti, B., Guo, J. 

(2018). Qualitative Evaluation of High School Implementation Strategies for Youth 

Sports Concussion Laws. Journal of Athletic Training, 53(9). 

 

 

 دهیارجاع
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirzaei Kalar A, Hemmatinezhad M. A, Ramezaninezhad R. (2020). 

Designing the Model of Student Sport Development in Iran.  
Research on Educational Sport, 8(18): 41-62. (Persian). 

DOI: 10.22089/res.2019.6508.1557 

 

 

 مدل طراحی (.1399) .نژاد رحیمرمضانی ،نژاد مهرعلیهمتی ،کاالر اکبر میرزایی

 . 62-41(: 18)8 ،یتیترب ورزش در پژوهش .ایران آموزیدانش ورزش توسعه

 res.2019.6508.1557/10.22089: شناسۀ دیجیتال



 1399، بهار 18، شماره 8ش تربیتی، دوره پژوهش در ورز                                                                          62

Designing the Model of Student Sport Development in 

Iran1 
 

A. Mirzaei Kalar1, M. A. Hemmatinezhad2,  

R. Ramezaninezhad3 

 

1. Ph. D Student of Sport Management, University of Guilan  

2. Professor of Sport Management, University of Guilan (Corresponding 

Author) 

3. Professor of Sport Management, University of Guilan 
 

Received: 2018/10/16               Accepted: 2019/01/27 
 

 

Abstract  
The aim of this study was to designing the structural model of student sport development. 

The research method was Descriptive-analytical. The statistical population of the study 

consisted of experts of the physical education department and health in the Ministry of 

Education, general offices of provinces, cities and districts, Student Sports federation as 

well as physical education teachers. The number of 249 participants was selected in order 

to be interviewed to make a final model. The research instruments were a questionnaire 

made on the basis of theoretical study and an interview with experts. The validity of the 

instrument using the experts (content), Cronbach's alpha (reliability) and reliability factor 

(fit) was confirmed. To analyze the findings of structural equation modeling (software 

PLS) was used. The results revealed that the strategies, processes and pathways factors 

have a direct and significant effect on the development outcomes, and the stakeholders’ 

factor also influence the development outcomes through strategies. Based on the results 

of the research, it can be noted that the student sport development is a dynamic process 

and stakeholders, strategies, processes and pathways of sport development should work 

together to achieve the development outcomes. Therefore, policymakers and planners are 

needed to consider the stakeholders, strategies, processes, and pathways of sport 

development through developing policies and programs for student sport development. 

 

Keywords: Sport Development, Student Sport, Development Modeling, Development 

Outcomes 
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