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Abstract 

Objective: Student sports are at the base of Iran’s sports pyramid and play a fundamental 

role in developing public, championship, and professional sports. Therefore, the present 

study aims to identify the factors affecting the development of physical education and 

student sports in the country's provinces (a case study in this study is Khorasan Razavi 

province). 

Methods: This study is an applied, exploratory research in terms of purpose and nature, 

respectively, so the systematic method of data theory and Glaser approach were used. 

From the study's statistical population, 12 people were purposefully considered as a 

sample in the interview section. Researchers also used library studies as a complementary 

source of interview tools. 

Findings: Human resources, implementation of public and championship sports in 

schools, economic-financial, sports facilities and infrastructure, management, education-

research, socio-cultural, laws and regulations, advertising, media, technology, and 

information technology were identified as effective factors in the school sports' 

development of Khorasan Razavi province. 

Conclusion: Based on the results, for the development and promotion of physical 

education and sports in schools, it is necessary to educate and train physical education and 
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sports teachers in universities, hold educational courses for sports teachers, and provide 

school sports infrastructure. With the cooperation of donors and related institutions, 

continuous holding of camps and sports events, creation of talent identification bases in 

schools, holding scientific conferences and seminars with a focus on student sports, 

providing up-to-date and practical sports content for students, educational software usage, 

sports talent identification in schools, and constant monitoring of the activities of sports 

teachers. 

 

Keywords: Student Sports, Public Sports, Education, Human Resources, Sports 

Development . 

 
Extended Abstract 

Background and Purpose 
One of the most stable and popular programs in the school curriculum is physical 

education. Physical education and sport is a category that has a special status in 

any society. Its role is to develop, strengthen, and increase the various talents of 

individuals, such as moral, educational, physical, mental, intellectual, skill, and 

emotional. Exercise is part of education and develops the personality, and 

cognitive and social dimensions of children. A developmental view of this 

category is undeniable and should be considered more and more by researchers 

and experts. In addition, increasing research in this field can shed more light on 

various aspects of the development and expansion of this sport to make the growth 

and development of other sports easier than before. Since paying attention to the 

development and growth of student sports in the provinces can ultimately lead to 

developing public, championship, and professional sports in the country, this 

study was conducted to identify and analyze the factors affecting the development 

of student sports in Khorasan Razavi province. 

 
 Materials and Methods 
This study is an applied, exploratory research in terms of purpose and nature, 

respectively, so the systematic method of data theory and Glaser approach were 

used. The statistical population consisted of all university professors, experts, and 

managers in the field of physical education and health, education experts and 

physical education experts, officials of sports associations and physical education 

teachers, 12 of whom were purposefully interviewed. Researchers also benefited 

from library studies as a complementary source of interview tools. As data were 

collecting and interviews were conducting, data analysis was done because it is 

necessary to achieve the correct insight that explains the phenomena, data 

collection, coding, and analysis and study of existing literature simultaneously. 



157                                         Research on Educational Sport, Volume 10, No 3, 2023 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Open, axial, and selective codings were used to enumerate the first and second 

level categories (axes) and their relationship. Classifications were performed 

based on code refinement, duplicate code deletion, and comparison of embryonic 

codes with previously obtained codes. 
 

Findings 
Using simultaneous analysis of the coding process and after interviews, the factors 

affecting the development of student sports in Khorsan Razavi province were 

identified through open and axial coding. The open coding of the interviews 

indicated that 130 initial indicators are among the factors affecting the 

development of student sports in Khorsan Razavi province, which were finally 

classified into 110 final indicators. In the post-open coding process, a centralized 

coding process took place. During the axial coding process, the researchers used 

the analytical query tool and the constant and theoretical comparisons between 

dimensions, sub-dimensions, and their characteristics that appear in open coding 

to develop relationships between dimensions and sub-dimensions. As a result, the 

final indicators were classified into ten central factors of human resources, public-

championship sports, economic-financial, sports facilities and infrastructure, 

management, education-research, socio-cultural, laws and regulations, 

advertising and media, and technology, and information technology. 
 

Conclusion 
Sport in schools is beneficial for creating interest in children, maintaining their 

vitality, directing talented people to different sports professionally, and increasing 

their academic productivity. Doing sports activities strengthens and creates 

abilities in social skills and cultural dimensions, leading students to growth and 

development. According to the results, human resources, public sports - 

championship, economic-financial, sports facilities and infrastructure, 

management, education - research, cultural - social, laws and regulations, 

advertising and media and technology and information technology are effective 

factors in student sports development.  If students engage in sport activities in 

schools a short time due to the pervasiveness of cyberspace, a large number of 

students will waste time on social networks and will no longer have the 

opportunity and desire for sports and physical activity, and in no distant future, 

many students may become obese and have mental and physical problems. Doing 

sports activities in schools is necessary for educating a healthy generation and 

having dynamic and energetic students, and providing the best opportunity to 

institutionalize the culture of sports among the future creators of this country. 
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 مقالة پژوهشی

 آموزی بدنی و ورزش دانشتربیتعوامل مؤثر بر توسعه شناسایی 

 1)مورد مطالعه: استان خراسان رضوی( 
 

 4مهناز گل گلي، 3رضا حيدري ،2پورمهدي طالب، 1مرتضي قناعت

 

معلم تربيت بدني آموزش    ،دانشگاه فردوسي مشهد   ،دانشكده علوم ورزشي  ،دانشجو دكتري مديريت ورزشي  .1

 مشهد، مشهد، ايران  ٧و پرورش ناحيه  

 )نويسنده مسئول(   رانيمشهد، ا   يدانشگاه فردوس  ،يدانشكده علوم ورزش  ،يورزش  تيري استاد مد  .2

 مشهد، ايران   ،دانشگاه فردوسي مشهد  ،دانشكده علوم ورزشي  ،ورزشيدانشجو دكتري مديريت    .3

 مشهد، ايران   ،دانشگاه فردوسي مشهد  ،دانشكده علوم ورزشي  ،دانشجو دكتري مديريت ورزشي  .4
 

 1401/ 10/02تاريخ پذيرش:                           18/10/1400تاريخ دريافت:                     
 

 چکیده 

  ،یهمگان  یهاورزشتوسعه    در  نيادی بن  ید و نقشر در قاعده هرم ورزش کشور قرار دا  یآموزورزش دانشهدف:  

حرفه   یقهرمان حاضرلذا  ؛  دارد  یاو  شناسا  با  پژوهش  توسعه    يی هدف  بر  مؤثر  و  تربیتعوامل  ورزش بدنی 

 رضوی( بود.های کشور)مطالعه موردی در اين پژوهش استان خراسان ی در استان آموزدانش

های اکتشافی های کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهشها: اين پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهشروش

 از بین جامعهشد.   استفاده یزریگل و رويکرد  ادیداده بننظرية   روش سیستماتیک ازبوده که به همین دلیل  

پژوهش   به   12آماری  بهنفر  هدفمند  در  صورت  نمونه  شدند؛  عنوان  گرفته  نظر  در  مصاحبه    ،همچنین بخش 

   ابزار مصاحبه استفاده کردند. یلیعنوان منبع تکمبه ایاز مطالعات کتابخانهمحققان 

ورزش  سازی  پیاده  ، یانسان  یروین  مرتبط با   عواملها: ده عامل موثر در توسعه ورزش در مدارس شامل  يافته 

مدارسقهرمانو    یهمگان در  ـاقتصاد  ، ی  زيرساخت  ، یمال  ی  و  ورزشامکانات  ـ آموزش    ، ی تيريمد  ، یهای 

تبل  نی قوان  ، یاجتماع  ی ـپژوهش، فرهنگ عنوان  اطالعات به  یو فناور  یو رسانه و تکنولوژ  غاتیو مقررات، 

 شناسايی شدند.  ی استان خراسان رضویآموزعوامل مؤثر در توسعه ورزش دانش

بدنی و ورزش در مدارس بايد به تعلیم و تربیت معلمان توسعه و ترويج تربیتبرمبنای نتايج برای  گیری:  نتیجه

دانشگاهتربیت در  ورزش  و  دوره بدنی  برگزاری  دانش ها،  کردن  های  فراهم  ورزش،  معلمان  برای  افزايی 
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های ورزشی در مدارس با همکاری خیرين و نهادهای مرتبط، برگزاری مستمر اردوها و رويدادهای زيرساخت

پايگاهور ايجاد  همايشزشی،  برگزاری  مدارس،  در  استعداديابی  کنفرانسهای  و  محوريت ها  با  علمی  های 

دانش به ورزشی  ورزشی  محتوای  تهیه  دانشآموزی،  برای  کاربردی  و  نرمروز  از  استفاده  افزارهای  آموزان، 

 معلمان ورزش توجه کرد. های آموزشی و استعدايابی ورزشی در مدارس و نظارت دائم از فعالیت
 

 توسعه ورزش منابع انسانی، آموزی، ورزش همگانی، آموزش و پرورش، ورزش دانش واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 
يک  عنوانو به شدهپذيرفته دنيا در سرتاسر اجتماعي بزرگ و فراگير دهيپد يک عنوانبه  امروزه ورزش

 اوقات گذراندن افراد، سالمتي اقتصاد، در  را خود و نقش جايگاه گسترده، تأثيرات با چندبعدي مقوله

 به رو اخالقي انحرافات و اجتماعي مفاسد از اجتماعي، پيشگيري روابط بخش،لذت و سالم فراغت

پور و خطيبي،  نژاد، مهديتابجهاناست ) كرده ديگر متجلي متعدد كاربردهاي و جامعه در گسترش

تا جاييكه توسعه آن در دستور كار سازمان166،  2018 به (؛  پديده حياتي  هاي مربوطه  عنوان يک 

اقدامات  ندها يها، فرآتوسعه ورزش به سياستقرارگرفته است.   از تركگفته مي  ي و  ها  آن  بيشود كه 

 يگري ه با ابعاد مهم دك  ديهمه افراد جامعه به وجود آ  يبرا  يها و تجارب ورزششود فرصتتالش مي

اقتصاد واقع  مرتبط است.    ي و فرهنگ  ي اجتماع   ، يمانند توسعه  است كه    ينديتوسعه ورزش فرادر 

شوند تا افراد جامعه بتوانند    جاديا  ديبا  ياگونهو ساختارها به  هاستم يس   ندها،يها، فراموجب آن فرصت به

خود را به سطح موردنظرشان ارتقا دهند   شركت كنند و عملكرد هاحيها در ورزش و تفردر همه گروه

( توسعه ورزش را فقط منحصر به 1998)  1وات  .(94؛  2019زاده،  نژاد، ماليي و زكيوقار، رمضاني)

ارتقاداندينم  يورزش  رشتهکيگسترش   و  رشد  را  آن  بلكه  توسعه   ي،  و  ورزش  درون  افراد  همه 

در سطوح    يي كه با هر توانا  دانديبهتر به ورزش م  ي دهسيخدمت و سرو  يبرا  يورزش  ي هاسازمان

م ورزش شركت  نيمختلف  و  م   يازهايكنند  برآورده  را  در  سازنديخود  كه  ورزش  اشكال  از  يكي   .

  سزايي به  اهميت  ( كه2001،  3است )كن پرورشي ورزش وجود دارد، 2مول مدل طبق كلي، يبندميتقس

به  و  دارد  جامعه  و   فرد  سالمت  تأمين   در اساسي   هاي بخش   در  ها هزينه  كاهش   موجب  آن  توجه 

  شودمي  اجتماعي  و  فردي  هايناهنجاري  سطح  كاهش  و  مفاسد اجتماعي  با  مبارزه  درمان،  بهداشت،

 . (2013 پازاج،)
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تواند توسعه ورزش كشور را در  مي  ،توجه اساسي به ورزش پرورشي و پايهدهند كه  نشان مي  هابررسي

 ک يعنوان  بدني و ورزش بهپرورش، تربيت   و   لذا در نظام آموزش  ؛قرار دهد   ر يسطح جامعه تحت تأث

اهميت دادن به ورزش مدارس   با  و   نظام داشته باشد   ن ياي در اتواند نقش ارزندهمي  ،يتيترب  لهيوس

در  هاي دولت  در برنامه.  انجام داد  ياقدامات اساسبدني و ورزش  تربيت  يچهره واقع  يتوان در معرفمي

شده است و بر    د يتأك  در سطح مدارس  ژهيوبه  ه، يپا  يهابر توجه به ورزش   يياجرا  يهابخش سياست

 در   پرورش موظف است برنامه جامع ارتقا ورزش  و  و در بند الف آن وزارت آموزش  11٧اساس ماده  

  جاد يا  ،بدني ساعات درس تربيت  شيو روباز، افزا  دهيشسرپو  يورزش  يمدارس، توسعه اماكن و فضاها

ترب  يورزش  ي هاباشگاه تربيت  ي انسان  يرو ين  تيو  بخش  دهند موردنياز  انجام  را  تحول  )  بدني  سند 

 و سازماني ساختار   نيتربزرگ و كارآمدترين به پرورشي . ورزش(2011بنيادين آموزش و پرورش،  

 در را ياهيپاو  حركتي تجارب بيشترين متعهد، و متخصص نيروهاي طريق از تا  دارد نياز تشكيالتي

تربيت فراهم وسيعي جغرافياي عاطفي مهارتي، جسماني، متعادل پرورش  و آورد.   و شناختي، 

  يكارآمد برا كرديرو کاست و ي مدارس  سطح در  كشور ورزشي يها سازمان مهم اهداف از اجتماعي،

  طيمح  ک يدر    يورزش  ي دادهايو رو  ها تيها، فعالبرنامه  قيآموزان از طردانش  يجسمان  تيفعال  شيافزا

،  يكاسپر، ساوو و مكنز ن، يو امكانات امن و راحت است )بوكارو، كانترس، سر ها رساختيبا ز يتيحما

ميپژوهش.  (2012 نشان  بهها  مدارس  ورزش  اگر  كه  توسعهدهند  توسعه  مي  ابد، ي  طورجدي  تواند 

بدني  وپرورش و مدرسه، تربيتلذا در نظام آموزش  . قرار دهد  ر يورزش كشور را در سطح جامعه تحت تأث

بااهميت دادن    ،نظام داشته باشد  ن ياي در اتواند نقش ارزندهمي ، يتيترب لهيوس ک يعنوان و ورزش به

مي مدارس  ورزش  معرفبه  در  تربيت  يتوان  واقع  اساسچهره  اقدامات  ورزش  و  داد  يبدني    . انجام 

  ي از منابع ماد ي بخش مهم  اند،دهيرس يو اجتماع  ياز توسعه اقتصاد يكه به سطح مطلوب ييكشورها

آمار    ر، يسعه و فقدر حال تو  ياما برعكس در كشورها  ابد،يياختصاص م   مدارس  ورزشبه    شانيو معنو

ارقام پژوهش در    . كندي م  ت يحكا  مدارس  ورزشاز اوضاع اسفبار و دردناک    ، يشناس تيجمع  ي هاو 

دولت و وزارت   فهيوظ  نيتريو اساس  نيآمده است كه مهمتر  رانيا  اسالمي  يجمهور  ي قانون اساس

  نيبزرگتر  يعنيكودكان و نوجوانان،    يبراو رفاهي    يآموزش و پرورش، فراهم كردن امكانات آموزش

و پرورش    تيترب  ند يمدرسه و فرا  ياز برنامه آموزش  ي خش مهم. بكشور است  نده يآ  يانسان   يروهاين

 ي به عنوان بخش  ي بدنتي. تربدهديو ورزش مدارس شكل م  يبدن  تي كودكان، نوجوانان و جوانان را ترب

تعل ترب  مياز  فعال  كوشديم  ت،يو  از  استفاده  ورزش  يحركت  ،يجسمان  يتهايبا  و   انيبه جر  يو  رشد 

)پاكدالن   د يک نماكامل كم  سالمتياز    يوجود و برخوردار  يها  نبهج   هيپرورش هماهنگ و متوازن كل

 (. 2020و همكاران، 
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هاي مختلفي  ويژه ورزش در مدارس، محققين طي پژوهش با توجه به جايگاه مهم ورزش تربيتي و به

( 201٧و همكاران )  يديحم  اند. در پژوهشيهاي مختلف اين بعد از ورزش پرداختهبه بررسي جنبه

پرداختند كه در  پرورش    و  وزارت آموزش  يورزش  يهاتيبدني و فعالتربيت  يهاياستراتژ  نيتدو  به

بدني و ارتقاء  ساعات درس تربيت  ياثربخش  شيو افزا  يبخشت يفيك  نتيجه اين تحقيق گزارش كردند

برنامه  فوق   يهاتيبه فعال  دنيبخش  تيدانش آموزان، مدرسه محور نمودن و عموم  يسطح سواد حركت

  ي سه استراتژ  بيبه ترت  ي منابع انسان  ي بدني و بهسازبه اهداف درس تربيت  دنيبخشمنظور تحقق  به

تربيت اصل  رونيازا  ؛آموزي هستندبدني و ورزش دانشاول  و تربيت  گاه يبر توسعه جا  يتمركز  بدني 

آن متمركز باشد و الزم است عوامل مؤثر بر آن مدنظر    يپرورش  يها بر جنبه   د يورزش در مدارس با

  يتيريمد  ، يو اجتماع   ي ( نُه عامل فرهنگ2018نژاد و همكاران )تابجهان    ي ديگردر پژوهش.  رديگقرار ب

وهوا و رسانه آب  ،ي زمان  ،يزشيانگ  زات،يمتخصص، امكانات و تجه  يانسان  يروين  ،ياقتصاد  ،ي و سازمان

ابتدا  هيهاي پار توسعه ورزش عنوان عوامل مؤثر ببه  يقنبرمعرفي كردند.  شهر اهواز    يي در مدارس 

  " آموزي توسعه ورزش دانش  يراهبرد  يالگو  يطراح"به  يقي( در تحق2020و همكاران )  يروزآباديف

كه نمؤلفه  دريافتند  مال   ، يانسان  ي رويهاي  تجه  ، يمنابع  و  فوق   ياجرا  زات،يفضا  و  برنامه  درس 

بهتربيت علّبدني  عوامل  مؤلفه   يعنوان  مد و  فناور  ،ياجتماع   يفرهنگ   ،يتيريهاي  و    ي علم  ،يرسانه 

  ، يهاي مالآموزي شناخته شدند و مؤلفه مؤثر بر توسعه ورزش دانش  يانه يزم طيعنوان شرابه   يورزش

  يراهبردها  نيقرار گرفت؛ همچن  يي گر مورد شناسامداخله  طيعنوان شرابه  يوادار  ياقتصاد  ،ياسيس

 ،يانسان  يرويتوسعه ن  ، يتيرياقدامات مد  ،يهاي توسعه ساختارآموزي شامل مؤلفه توسعه ورزش دانش 

  د يبرنامه مشخص گردفوق   يهاو توسعه برنامه  يتوسعه فرهنگ  زات،يتوسعه فضا و تجه  ،يتوسعه درآمد

مشاركت ورزش   داريمدل توسعه پا   يبا عنوان طراح  يقي( در تحق2020و همكاران )  يخوزان  يرينص

  ييايها و نهادها، باعث پوها، سازمانو مشاركت خانواده  ييافزااذعان نمودند كه هم  رانيآموزي ادانش

حوزه   يرساختيو توسعه ز  ي منابع مال   نيتأم  يرا برا  سترشود و بمي  يدانش آموزان و نشاط اجتماع

 ي الگو  "( با عنوان2020)  يباريجو  يو نجف  يديحم  قيدر تحق  .دي انميآموزي فراهم مورزش دانش

  يپاندم  ي: مطالعه مورديبهداشت  يهاوپرورش در زمان بروز بحران در آموزش   يتيتوسعه ورزش ترب

ارتباطات دوسو  نيمجدد، تدو   يازسنجيشامل ن  ه، هفت مقوله عمد"19  ديكوو اصالح   ه،يراهبردها، 

و عوامل مؤثر بر توسعه   ي جهان  ي استفاده از الگوها  ،ي اتيعمل  يهابرنامه  ، يآموزش مجاز  يندهايفرآ

  يبهداشت  يهاوپرورش در زمان بروز بحران در آموزش   يتيتوسعه ورزش ترب  يالگو  يهاعنوان شاخص به

است    دهيانجام گرد  قيتحق  نيا  يدر خارج از كشور در راستا   زين  يمتعدد  يهاپژوهش.  شدند  ييشناسا
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آنكه   جمله  مياز  پژوهشها  به  در  (  2005)  همكارانو    1مول   توان  كه  كرد  مداشاره    ت يريكتاب 

 مياي ترسو حرفه  ي قهرمان   ،يحيتفر  ، يتيصورت چهار بخش تربهرم ورزش را به  يحيهاي تفرورزش 

از ورزش  يگستردگ  زانيمدل، م  نياند. در اكرده در قاعده    كهي طوربه  شده است؛ ها تعيينهركدام 

ورزش   ۀ. توسعرنديگي اي قرار مو حرفه  يو در رأس آن ورزش قهرمان  يو همگان  يتيهرم، ورزش ترب

  شيپ   يتيو الزم است ورزش ترب  كند يفراهم م   يو قهرمان   يرشد ورزش همگان   يرا برا  نهيزم  يتيترب

همگان ورزش  قهرمان  ياز  ي2008)  2هاردمن   .ابد يتوسعه    ي و  نيز  تحق  يك(  مورد   قاتياز  در  جامع 

اولو  يت يريو مد  ي ورزش مدارس انجام داده است كه مسائل مال  يتوسعه  موانع بوده كه    نيا  تيدر 

ا  ليدال آمدن  وجود  ن  ن يبه  تحل  ريتفس  زيموانع  همكاران  ادويريسوت  .است  شده ليو  ( 2008)  3و 

  ياديالزم است؛ در سطح كالن و خرد، عوامل ز ي اديورزش توجه به ابعاد ز ۀاعتقاددارند كه در توسع

ها،  كه در آن فرصت   ينديورزش را فرا  ۀها توسعآن   نيدارند. همچن  ريورزش تأث  جيبر گسترش و ترو

خاص بتوانند    يهاها و گروهگروه  ۀتا افراد در هم  شونديم  جاديمؤثر ا  يو ساختارها  هاستميس  ندها،يفرا

  4و آدودو   ندهياند. كهكرده  فيشركت كنند و عملكرد خود را بهبود بخشند، تعر  حيدر ورزش و تفر

ن  يافتگين( توسعه 2011) ناش  هيجريورزش در مدارس  نبود مد  يرا  برنامه كالن    كپارچهي  تيرياز  و 

امكانات    ه،ي ارس در روسورزش مد  تيريالزامات مد  يي( در شناسا2015)  5كومووا و همكاران   .داند يم

ها را ورزش در دانشگاه  ۀعوامل توسع  زي( ن201٧)  6وانگ و لو   .ترين مورد ذكر كردندعنوان مهمرا به 

مشاركت  شيافزا افزاتعداد  تجه  ان،يدانشجو  يآگاه   شيكنندگان،  و    يورزش  زاتيوجود  دانشگاه  در 

سازماندانشكده ورزش  يدادهايرو  ياجرا  ،يورزش  يها كمپ  يدهها،  پژوهش  يبزرگ  انجام    يهاو 

كردند عنوان  توسع201٧)  ٧زواپانو  نيهمچن  .مرتبط،  عوامل  دانشگاه  ۀ(  ز  ي ورزش  را    مباوهيدر 

 ت ياهم  دانشگاه نسبت به ورزش و  نيمسئول  ينگرش برخ  رييورزش، تغ  يبرا  ي كاف  ۀاختصاص بودج

 نيها و مسئولبخش  نيب  ي هماهنگ  جاد يدر ورزش دانشگاه و ا  شخصم  يهاسياست  جاديدادن به آن، ا

 .دانشگاه ذكر كرده است

  ي ا و ورزش مقوله   يبدن  تياست. ترب  يبدن  تيثابت و پرطرفدار در برنامه مدارس ترب  يهااز برنامه  يكي

افراد و    يهااستعداد  ييدارد و نقش آن در شكوفا   ياژهيو  گاهيجا  ياست كه در هر اجتماع  مختلف 
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و    ي عاطف  ،ي تمهار  ، يعقل  ،ي ، ذهنيجسمان  ، يتيترب  ،ي اخالق  يهاتي ظرف  شيو افزا  تيمتعاقب آن تقو

و    يتياست و باعث رشد ابعاد شخص  تيو ترب  مياز تعل  يبخش  ورزش  ؛است  ريناپذافراد انكار  ياجتماع 

 ي برا  يو توسعه امكانات ضرور  جاديا  يبرا  دي مدارس با  رانيمد  شود.يكودكان م   يو اجتماع   يشناخت

  يتوجه به بررس  با   كامل داشته باشند.  ي دارند، آمادگ  ي و مشكالت جسمان  تيكه محدود  يآموزاندانش

كالن توسعه كشور بر ورزش   يهابرنامه  ديتأك  رغميكه عل  افتنديمحققان در  ق،يتحق   نهيشيو پ   اتيادب

بدني و ورزش در مدارس صورت ي كه در حوزه تربيتقاتيتحق  و  آموزيورزش دانش  ژهيوو به  يتيترب

جانبه به اين حوزه شده است و با توجه به شرايط متغير در كمتر پژوهشي نگاهي همه  گرفته است

پيشرفت انجام تحقيقات مقطعي كه  هاي تكنولوژي و فناوري و تغيير سبک زندگي مردجامعه و  م 

يافتهتكميل است.كننده  باشد، ضروري  پژوهشگران  قبلي  دانش  هاي  ورزش  ازآنجاكه  در  لذا  آموزي 

اي و حرفه  يقهرمان  ،ي هاي همگاندر ورزش  ياهيو پا  نياديبن  يقاعده هرم ورزش كشور قرار دارد و نقش

پژوهشگران   يموردتوجه و بررس  ش يازپ شيب  د ي ااست و ب  ريمقوله انكارناپذ  نيبه ا  يادارد، نگاه توسعه

تواند جوانب مختلف مي  نهيزم  نيصورت گرفته در ا  قاتيتحق  شيافزا  نيهمچن  رديو متخصصان قرار گ

ورزش   يهاحوزه  ريرشد و توسعه سا  نهيتا زم  ند يروشن نما  شيازپ شي ورزش را ب  نيتوسعه و گسترش ا

ازآنجاكه توجه به توسعه و رشد ورزش دانشسهل  زين از قبل فراهم گردد؛ و  ها  آموزي در استان تر 

هدف از انجام اين پژوهش پاسخ به اين  لذا    ،امر در سطح كشور شود  ن يتواند منجر به امي  تيدرنها

 كدامند؟  يآموزي در استان خراسان رضوورزش دانشبدني و  تربيتعوامل مؤثر بر توسعه  سوال بود كه  
 

 پژوهش روش
صورت كيفي انجام شد.  باشد كه بههاي تحليل مي و از نوع پژوهش    كاربرد هدف نظر  از حاضر تحقيق

همچون   اسناد و مدارکو بررسي    ۀمطالع  و  پژوهش شامل مصاحبهاين    ها درگردآوري داده  وشر

پايان و  مقاالت  كتب،  باالدستي،  روشبود  هانامهاسناد  در  كيفي  .  كه  تحقيق  روش كمي  برخالف   ،

روش  . با، پژوهشگر در ارتباط مستقيم با موضوع استرديگيصورت پرسشنامه و پيمايشي انجام مبه

 درصدد محقق و است اكتشافي پژوهش  زيرا ماهيت ،است گرفتهانجام اديداده بننظريۀ  سيستماتيک

اوليه)  هيفرض و  است پژوهش هايپرسش  به پاسخ براي زمينه از هاداده  آوريجمع   اي برايهاي( 

ي  هاهينظراين است كه    اديداده بنندارد. نقطۀ قوت استفاده از نظريۀ   وجود ادبيات، از احصا شده آزمون،

اساس  جادشدهيا منعكس  ها داده  بر  را  اجتماعي  دنياي  در  افراد  تجارب  كه  ي زيرهيپا،  كند يم يي 

 اديداده بني پردازهينظر از . هنگاميدشويماغلب در علوم اجتماعي و جهانگردي استفاده  و  شونديم

از  نظريه تبيين اين .است نياز فرايند يک از كلي يا تبيين نظريه يک كه شودمي استفاده بهتري 
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شود: اجرا مي شيوه سه  به  معموالً داده بنياد نظريۀ دارد. روش دهد و با موقعيت تناسبارائه ميموضوع  

  گليزر  به كه سيستماتيک روش از  تحقيق در اين .سازگارا وهيش و نوخاسته  وهيش سيستماتيک، وهيش

ارزيابي   استفاده هاداده وتحليلتجزيه  براي شود،مي داده نسبت روش  اين  از  استفاده  دليل  شد. 

 . رديگيبرم ها را در هاي مختلف موضوع تحقيق است كه اين روش آنجنبه 

مكاني پژوهش در استان خراسان رضوي و قلمرو زماني انجام پژوهش، از ابتداي   و موضوعي قلمرو

استادان و  . جامعۀ آماري پژوهش حاضر را  استبوده    1400تا نيمۀ اول ارديبهشت     1399آذرماه  

تربيت معاونت  حوزه  كارشناسان  و  مديران  دانشگاهي،  آموزشخبرگان  سالمت  و  وپرورش،  بدني 

هاي ورزشي و دبيران وپرورش، مسئولين انجمن بدني آموزشرشناسان تربيتكارشناس مسئوالن و كا

صورت هدفمند  نفر به  12تشكيل دادند كه از بين اين افراد،    بدني در سطح استان خراسان رضويتربيت

انتخاب شدند. مصاحبه روش اصلي جمعبه هاي  بود. همچنين از طريق مصاحبه   ها داده آوري  عنوان 

كننده خواسته شد كه نظرهايشان را در مورد عوامل مؤثر بر توسعه ورزش د مشاركتعميق، از افرا

ها تا رسيدن به اشباع نظري ادامه  خراسان رضوي اعالم كنند. تعداد مصاحبه  آموزي در استاندانش

كننده در پژوهش مصاحبه كردند و فرايند مصاحبه  صورت حضوري با افراد مشاركتيافت. محققان به

ي حاصل از هادادهدقيقه متغير بود كه تمامي    ٧0تا    35ها بين  جام دادند. زمان انجام مصاحبهرا ان

ۀ  بامطالعاين، محققان    عالوه بري و ثبت شد.  آورجمع برداري  صورت فايل صوتي و فيشبه  ها مصاحبه 

هاي  هاي مختلف ورزشي و مشاهدۀ مصاحبهۀ علمي، بررسي سايتشد چاپموجود، مقاالت    هاي كتاب

 گردآوري  تكميلي و مكمل ابزار مصاحبه، براي  منبع عنواننظر در حوزۀ صنعت ورزش، به افراد صاحب 

 استفاده كردند.  هاداده

 الزمۀ چراكه گرفت، انجام نيز هاهداد تحليل كار ها،مصاحبه  انجام و هاداده  آوريجمع با زمانهم

 و تحليل و كدگذاري ها،داده آوريجمع باشد، ها پديده دهندۀتوضيح كه صحيح بينش  به رسيدن

 احصاي براي انتخابي و محوري باز، هاياست. كدگذاري زمانهم صورتبه   موجود ادبيات مطالعه

اول هايمقوله   پااليش بر اساس هابنديدسته  شد. استفاده هاآن ارتباط و )محورها( دوم و سطح 

 يسنج  ييروا براي  نيز پايان در گرفت. بررسي كدها، انجام و  مقايسه كدهاي تكراري، حذف كدها،

 توسط تا گرفت  قرار شوندگانمصاحبه  از تن چند اختيار در گزارش و جدول قالب در نتايج ها،يافته

 خود توسط بايستمي  آمدهدستبه نتايج كيفي، رويكرد در چراكه شود، اصالح و بررسي نيز ايشان

 هايافته معناي نتوانند كنشگران اگر و باشد شدهان يب آنان خود زبان به و بوده فهمقابل زي ن كنشگران

 هاييافته  با مقايسه مقام در هايافته  همچنين بود. خواهد بيهوده امري كيفي پژوهش كنند، درک را

شود. براي  تأييد آن  معناداري و درستي و صحت  تا گرفت قرار موجود هاينظريه  و پژوهشگران ساير
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افزايش پايايي و روايي اين پژوهش اقداماتي به اين شرح صورت گرفت: پايايي در پژوهش كيفي به 

امكان انجام پژوهش توسط محقق مستقل ديگر و رسيدن به نتايج مشابه از همان داده اشاره دارد.  

فرايندهاي اين پژوهش از   توسط محققان كيفي، اوالً همۀ  شدهارائه هاي  توصيه  بر اساس  منظور  نيبد

ي شده است كه ساير محققان فرايند رسيدن مستندساز،  ليتفصبهتهيۀ پروتكل مصاحبه تا كدگذاري  

به نتايج را مانند يک حسابرس دنبال كنند. همچنين با استفاده از چندين نفر در كدبندي   ها دادهاز  

ش داده شد. اعتبار دروني پژوهش نيز  پايايي پژوهش افزاي  كنندگانمشاركتبا    هادادهو چک كردن  

واقعيت است تا حدسيات ذهني    بر اساس اشاره به اين دارد كه تا چه حد نتايج و تفسيرها درست و  

محقق. براي افزايش اعتبار دروني پژوهش استفاده از چندين محقق، چک كردن با همكاران و برگشت  

ا  شده استفادهكنندگان  به مشاركت افزايش  براي  بيروني، مهماست.  به عتبار  استراتژي رسيدن  ترين 

 مصاحبه عميق اين مهم احراز شد. 12. در اين پژوهش با انجام ستهااشباع نظري در مصاحبه
 

 نتایج 
از خبرگان    12در پژوهش حاضر، فرايند مصاحبه با   -تيجمعانجام گرفت كه اطالعات    ربطيذنفر 

 است:  مشاهدهقابل  1ها در جدول شماره ي آنناختش
 

 کننده در پژوهش )مصاحبه( ی جمعیت شناختی افراد شرکتهایژگيو -1جدول 

 سابقه مديريت  سطح تحصیالت سن جنسیت  کد 

P1 12 كارشناسي  4٧ مرد 

P2 5 كارشناسي ارشد  38 مرد 

P3 8 كارشناسي ارشد  49 مرد 

P4 18 كارشناسي ارشد  50 مرد 

P5 14 دكتري 45 مرد 

P6 18 كارشناسي  54 مرد 

P16 دكتري 51 مرد ٧ 

P8 4 كارشناسي ارشد  34 مرد 

 
 

 
   

 کننده در پژوهش )مصاحبه(ی جمعیت شناختی افراد شرکتهایژگيو -1جدول ادامة 

 سابقه مديريت  سطح تحصیالت سن جنسیت  کد 

P9 15 كارشناسي ارشد  52 مرد 
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P10 9 دكتري 46 مرد 

P11  ٧ كارشناسي ارشد  45 زن 

P12  11 كارشناسي ارشد  43 زن 

 

كننده در اين پژوهش، مردان با تعداد  مشخص شد كه در بين افراد مشاركت 1براساس جدول شماره 

كننده  نفر كمترين فراواني را داشتند. بيشتر افراد مشاركت  2نفر بيشترين فراواني و زنان با فراواني    10

با فرواني    49تا    40در محدوده سني   افراد داراي مدرک   6سال  بيشتر  نفر قرار داشتند. همچنين 

نفر هم داراي مدرک دكتري بودند كه    3و دو نفر مدرک كارشناسي و    ٧كارشناسي ارشد با فراواني  

 بدني آموزش و پرورش را داشتند.سال سابقه مديريت در تربيت ٧همگي حداقل 

ها، عوامل  فرايند كدگذاري و پس از مصاحبه  زمانهماستفاده از تحليل  هاي پژوهش، بادر ادامه يافته

  ييشناسا  يباز و محور  يكدگذار  قياز طرآموزي استان خرسان رضوي  مؤثر بر توسعه ورزش دانش

از آن بود كه  . كدگذاري باز مصاحبهشدند بر توسعه    130ها حاكي  اوليه جزو عوامل مؤثر  شاخص 

شاخص نهايي    110ها در  اين شاخص  تيدرنهاكه  هست  خراسان رضوي  آموزي استان  ورزش دانش

بندي شدند. در مرحلۀ پس از فرايند كدگذاري باز، فرايند كدگذاري محوري صورت گرفت. طي  دسته 

فرايند كدگذاري محوري، محققان، از ابزار تحليلي پرسش و مقايسۀ دائمي و نظري بين ابعاد، ابعاد  

، استفاده كردند تا روابط بين ابعاد و ابعاد  اند ظاهرشدهدر كدگذاري باز    كهآنهاي  فرعي و مشخصه

 بندي شدند. عامل محوري طبقه   10هاي نهايي در شاخص جهيدرنتفرعي را توسعه دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عوامل توسعه ورزش دانش آموزی  -2جدول 

 ها شاخص منابع 
عوامل  

 محوری 
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(، دروار و  2018همكاران)جهان تاب نژاد و 
(، قنبري فيروزآبادي و همكاران  2016همكاران )

(،  2020(، نصيري خوزاني و همكاران)2020)
 ( 2018حميدي و همكاران)

جذب مربيان و معلمان متخصص ورزشي در   
 آموزش و پرورش 

ي
سان

ي ان
رو

ني
 

P2, p5, p9, p11 

سازماندهي مناسب معلمان تربيت بدني )توازن و  
تقسيم بندي درست در توزيع نيروي انساني در  

 سطح مدارس و مناطق( 

 تربيت بدني  معلمان اطالعات بودن روز به ( 2018دوستي و همكاران ) 

(، قنبري 2020ميرزائي كاالر و همكاران )
(، حميدي و  2020فيروزآبادي و همكاران )

نژاد و  (، جهان تاب2018همكاران)
(، سند تحول بنيادين آموزش و  2018همكاران)
 ( 2011پرورش )

هاي  توانمند سازي و تقويت مستمر شايستگي 
 معلمان تربيت بدني 

P1, p3, p4, p6, p7, p10 
كارايي و  كيفيت كار معلمان تربيت بدني در   

 مدارس  

P1, p2, p5, p7, p9, p11, p12 
كادر فني  ستارگان ورزشي و  حمايت و تجليل از 

 ها تيم

P3, p5, p5, p8, p9, p10, p11, p12 
استفاده از  تجربه معلمان تربيت بدني با سابقه   

 المللي بين

 ( 2018دوستي و همكاران ) 
شاخصه علمي معلمان تربيت بدني )مدارک  

 تحصيلي و ...(
(، داكاس و همكاران  200٧فابر و همكاران ) 

(200٧ ) 
 ( 2020فيروزآبادي و همكاران )قنبري 

 انگيزش و حمايت از نيروي انساني  

 ( 2018قنبري و همكاران)
شغلي معلمان تربيت   رضايت و معيشت وضعيت 

 بدني 

P3, p4, p5, p8, p12 
تعداد معلمان تربيت بدني هر منطقه ) نسبت  

 معلم به دانش آموز( 

 ( 2018دوستي و همكاران ) 
ميزان حقوق و و دستمزد نيروهاي   

 انساني)معلمان و مربيان تربيت بدني و...(
(، قنبري 2020ميرزائي كاالر و همكاران )

(، حميدي و  2020فيروزآبادي و همكاران )
 ( 201٧همكاران)

برگزاري مسابقات و رويدادهاي ورزشي در  
ده مدارس )از مدرسه تا كشوري( 

پيا
- ي  

ساز
ي  

زش
ور

ي  
گان

هم
و  

ي  
مان

هر
ق

ح  
سط

در 
س  

دار
م
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 ( 2020ميرزائي كاالر و همكاران )
هاي مختلف ورزش همگاني در  برگزاري جشنواره

آموزان )كوهپيمايي، پياده روي، بين دانش
 ...(دوچرخه سواري و 

 ( 2020ميرزائي كاالر و همكاران )
شركت در مسابقات و اعزام تيم  به مسابقات   

 سطوح مختلف دانش آموزي 

P6, p9, p10, p11, p12 
هاي ورزشي در داخل مدارس و  تشكيل انجمن 

 مناطق

(، قاسمي  2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
 ( 2020روشناوند و همكاران)

 ميزباني رويدادهاي ورزش دانش آموزي  

P6, p7, p8 
اي ورزشي در  هاي حرفه اندازي آكادميراه 

 آموزش و پرورش 

P2  
هاي ورزشي موجود در سطح  تعامل با باشگاه 

 استان و مناطق 

 P6, p8, p9, p12 

كيفيت فعاليت هيئت هاي ورزشي و انجمن هاي   
ورزشي آموزش و پرورش در استان و مناطق و  

 شهرستان ها 

P1, p10, p12   برگزاري اردوهاي ورزشي 

P3, p12 
توجه به استعدادهاي دانش آموزان  با توجه به   

 ظرفيت جغرايايي مناطق 
(، دوستي و 2018جهان تاب نژاد و همكاران)

 ( 2018همكاران )
 ( 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )

ميزان بودجه اختصاص يافته به  ورزش دانش  
 آموزي

ي 
مال

 و 
ي

اد
ص

اقت
 

 منابع مالي و اعتباري مدارس  ( 2020ميرزائي كاالر و همكاران )

(، نصيري 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
روشناوند و  (، قاسمي 2020خوزاني و همكاران)

 ( 2020همكاران)

بازاريابي و اسپانسرينگ ورزشي در آموزش و   
 پرورش

 10p 
توزيع عادالنه بودجه بر اساس مناطق محروم تا   

 توسعه يافته 

 جذب منابع مالي برون سازماني  ( 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )

P1, p2, P3, p5, p6, p7, p8, p9, p10   درآمد ادارات آموزش و پرورش از  حوزه ورزش 

(، قنبري فيروزآبادي و  2018دوستي و همكاران ) 
 ( 2020همكاران )

وضعيت اقتصادي خانواده ها )ميزان درآمد   
 خانواده ها و ...(

 وضعيت اقتصادي جامعه )تورم، تحريم و ...( ( 2018دوستي و همكاران ) 
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قنبري فيروزآبادي و  (، 2018دوستي و همكاران ) 
(، نصيري خوزاني و همكاران  2020همكاران )

 ( 2010(، وي و همكاران )2020)

احداث اماكن ورزشي استاندارد در آموزش و   
 پرورش )استخر، چمن، سالن ورزشي( 

ي
زش

ور
ي 

ها
ت 

اخ
رس

 زي
ت و

انا
مك

ا
 

(، قنبري فيروزآبادي و  2018دوستي و همكاران ) 
خوزاني و همكاران  (، نصيري 2020همكاران )

(2020 ) 

توسعه و تجهيز اماكن ورزشي موجود )روباز و  
 سرپوشيده( 

(، ميرزائي كاالر و  2015وحداني و همكاران )
 ( 2020همكاران )

 افزايش كيفيت و بهره وري  اماكن ورزشي 

(، قنبري فيروزآبادي و  2018دوستي و همكاران ) 
همكاران  (، نصيري خوزاني و 2020همكاران )

(2020 ) 

مقدار سرانه فضاي ورزشي استان )فضاهاي  
 ورزشي سرپوشيده و روباز( 

(، قنبري 2018جهان تاب نژاد و همكاران )
 ( 2020فيروزآبادي و همكاران )

 وضعيت ايمني و بهداشت اماكن ورزشي  

(، قنبري فيروزآبادي و  2018دوستي و همكاران ) 
 ( 2020همكاران )

متناسب و عادالنه تجهيزات ورزشي در  توزيع 
 سطح استان و مدارس 

 ( 201٧حميدي و همكاران ) 
تناسب فضاهاي ورزشي روباز داخل مدارس با   

 رشته هاي آموزشگاهي 

 احداث سالن هاي ورزشي در كنار مدارس  ( 2020قاسمي روشناوند و همكاران )

P3, p4, p5,p7, p8, p9, p11 
احداث اماكن ورزشي رشته هاي المپيكي و مدال   

 آور ) مثل پيست دو وميداني( 
(، دوستي و 2018جهان تاب نژاد و همكاران )

 ( 2018همكاران )
احداث اماكن ورزشي اختصاصي براي ورزش   

 دانش آموزان دختر 

P5, p6, p7, p9, p10, p11, p12 
  هاي تربيت بدني دراندازي بيشتر هنرستانراه 

 سطح استان 
(، وحداني و  2020نصيري خوزاني و همكاران )

 ( 2015همكاران )
 ( 201٧حميدي و همكاران)

 تدوين برنامه راهبردي در  ورزش دانش آموزي

ت 
ري

دي
م

 

P11 
 روشن شرح تدوين و گذاريسياست وحدت

 آموزي دانش ورزش در وظايف متوليان

P1, p2, P3, p9, p10, p11, p12 
عملكرد كارشناسي تربيت بدني ادارات )برنامه   

 ريزي عملياتي و هدفمند و ساالنه و...(

 ( 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
 نظام هاي و كشورها ديگر تجارب از استفاده 

 دنيا  در موفق آموزشي

P2, p4, p5, p7 
تعامل كارشناسي تربيت بدني با معلمان تربيت   

 بدني در منطقه 
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(، قنبري 2018جهان تاب نژاد و همكاران )
 ( 2020فيروزآبادي و همكاران )

طراحي و استقرار نظام ملي نظارت، ارزيابي و 
 كنترل در ورزش دانش آموزي 

P2, P3, p11, p12  توجه به ورزش مدارس غير انتفاعي 

P5 , p7 
نگاه  مديران باالدستي آموزش و پرورش به حوزه   

 ورزش دانش آموزي 
 ( 2018دوستي و همكاران ) 

 ( 2020نصيري خوزاني و همكاران )
و  ادارات در انتصاب مديران  ساالري شايسته 

 بدني  تربيت گروه
(، وحداني و  2020)قنبري فيروزآبادي و همكاران  

 ( 2015همكاران )
تعامالت درون سازماني آموزش و پرورش با حوزه  

 متولي ورزش دانش آموزي 

P8 
انتصاب معلمان تربيت بدني زبده در سمت   

 هاي ورزشي مناطق و استان مسئولين انجمن
(، قنبري فيروزآبادي و  2018دوستي و همكاران ) 

خوزاني و همكاران  (، نصيري 2020همكاران )
(، قاسمي  2015(، وحداني و همكاران )2020)

 ( 2020روشناوند و همكاران )

 برقراري ارتباط و تعامل با ساير سازمان ها  

(، قنبري فيروزآبادي و  2018دوستي و همكاران ) 
 ( 2020همكاران )

 توجه به ورزش مدارس در مناطق روستايي 

 ورزش يار  نظام خيرين تدوين  ( 2020قاسمي روشناوند و همكاران )

P3, p4, p9, p11 
توسعه و ترويج دانش حقوقي در بخش ورزش  

 دانش آموزي 
(، قاسمي  2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )

 ( 2020روشناوند و همكاران )
فراهم كردن زمينه حضور بخش خصوصي در   

 حوزه ورزش دانش آموزي  

 ( 2020ميرزائي كاالر و همكاران )
محتوا و كيفيت بخشي درس تربيت   سازيغني

 بدني در  مدارس 
ش 

وه
پژ

 و 
ش

وز
آم

 

(، ميرزائي كاالر  2018جهان تاب نژاد و همكاران )
(، قنبري فيروزآبادي و همكاران  2020و همكاران )

(2020 ) 

طراحي و اجراي برنامه هاي فوق برنامه و مكمل  
 ورزشي 

 شيوه تدريس معلمان تربيت بدني  ( 2018جهان تاب نژاد و همكاران )

P4, p5, p8, p9 
استفاده از ظرفيت مدارس براي برنامه هاي فوق   

 برنامه ورزشي 

P1, P3, p4, p5, p9, p10 
 ورزشيعلمي و  سمينارهاي و هاهمايش برگزاري

 ساليانه  و ايدوره به صورت
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(، كومووا و همكاران  2016دروار و همكاران )
(2015 ) 

(، قنبري و 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
(، جهان تاب نژاد و همكاران  2018همكاران )

(2018 ) 

ميزان ساعت اختصاص داده شده به درس تربيت   
 بدني 

P6, p7, p9, p11 
تعامل بيشتر آموزش و پرورش با دانشگاه ها و  

 موسسات علمي تحقيقاتي 

P4, p6, p7, p10 
هاي مربيگري و داوري براي برگزاري دوره 

 هنرآموزان هنرستان تربيت بدني 

P5, p7, p8  
-بدني با محتواي بهتربيت   تخصصي تدوين كتب

 وز و متناسب با علوم ورزشي ر

P3, p4, p5 
تربيت بدني با تعداد  درس كالس برگزاري 

 آموزان  استاندارد دانش

P1, p5, p9 
هاي تحقيقاتي در زمينه  انجام پروژه ها و پژوهش

 ورزش دانش آموزي 
(، نصيري خوزاني و  2018دوستي و همكاران ) 

 ( 2020همكاران )
 ( 2020قاسمي روشناوند و همكاران )

 حمايت خانواده ها از  ورزش دانش آموزان   

ي 
اع

تم
اج

 و 
ي

نگ
ره

ف
 

(، قاسمي روشناوند و  2018دوستي و همكاران ) 
 ( 2020همكاران)

سطح   در فراغت اوقات و ورزش به هانگرش 
 جامعه  و خانواده

(، وحداني و  2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
(، نصيري خوزاني و همكاران  2015همكاران )

 ( 2020(، قاسمي روشناوند و همكاران )2020)
 داوطلبانه در آموزش و پرورش هايفعاليت  

(، دروار و  2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
 ( 2016همكاران )

اولياي دانش   و مدارس معلمان، مديران نگرش 
  تربيت بدني درس آموزان به

 ( 2020روزآبادي و همكاران )قنبري في
 ( 2018جهان تاب نژاد و همكاران)

 ديني تعاليم و ملي فرهنگ در ورزش به توصيه  

 ( 2018دوستي و همكاران ) 
آگاهي از فوايد رواني و جسماني ورزش در  

 جامعه 
(، وحداني و 2020ميرزائي كاالر و همكاران )

 ( 2015همكاران )
 ( 201٧حميدي و همكاران ) 

رواج سبک زندگي فعال در بين دانش آموزان و    
 خانواده ها 

 ( 2011سند تحول بنيادين آموزش و پرورش )
 ( 2016همتي نژاد و همكاران )

 مدرسه  امور در خانواده ها مشاركت افزايش 
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(، نصيري خوزاني  2020ميرزائي كاالر و همكاران )
 ( 2020و همكاران )

آموزان در مسابقات و  ميزان مشاركت دانش 
 رويدادهاي ورزشي 

P3, p5, p8, p9, p10, p11 
گسترش و مشاركت نهاد هاي عمومي و مردمي 

 در گسترش ورزش دانش آموزي 

P9 
تدوين قوانين حمايتي از معلمان تربيت بدني در   

 زمينه هاي حقوقي 
 ( 2020نصيري خوزاني و همكاران )

 ( 2020قاسمي روشناوند و همكاران )
رفع موانع قانوني براي جذب اسپانسر در آموزش  

 و پرورش 

P3, p8 
  درس ارزشيابي   هاي شيوه  اصالح و بازنگري

 بدني   تربيت

P5, p8, p10, p11 
به روز كردن قوانين و مقررات و دستورالعمل   

 هاي ورزش دانش آموزي 

P1, P3, p4, p10 
تصويب منع قانوني تدريس تربيت بدني توسط   

 معلمان غير تربيت بدني 
 ( 2018جهان تاب نژاد و همكاران )

 ( 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
 ها برقراري ارتباط با رسانه

انه
رس

 و 
ت

غا
بلي

ت
 

(، حميدي و  2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
(، قاسمي روشناوند و همكاران  2018همكاران )

(2020 ) 

 از دانش آموزي ورزش اخبار انعكاس پوشش و 

 استاني و ملي  هايرسانه

 ( 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
 ورزش حوزه در تخصصي خبرنگاران فعاليت 

 دانش آموزي 
(، همتي نژاد و  2018نژاد و همكاران )جهان تاب 
 ( 2016همكاران )

 حمايت رسانه ها از ورزش دانش آموزي

(، نصيري 2018جهان تاب نژاد و همكاران )
 ( 2020خوزاني و همكاران ) 

هاي ارتباط  ميزان تبليغ و ترويج ورزش در رسانه 
 جمعي 

 ( 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )
رشد  فناوري اطالعات و ارتباطات در ورزش   

 دانش آموزي 

ي  
ور

فنا
 و 

ي
وژ

نول
تك

 

 دانش آموزي   ورزش در مجازي فضاي از استفاده  ( 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )

  تربيت بدني درس هوشمندسازي  ( 2020قنبري فيروزآبادي و همكاران )

P2, P6, p9, p10, p12  ايجاد اپليكيشن هاي ويژه ورزش دانش آموزي 

 
 باشد: آموزي استان خراسان رضوي به صورت زير ميالگوي عوامل موثر بر توسعه ورزش دانش
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 آموزی بدنی و ورزش دانشـ عوامل موثر برتوسعه تربیت1شکل

 یریگجه یو نتبحث 
دانش  تياهم روان  و  جسم  در سالمت  ورزش  بركس نقش  ا  ستين  دهيپوش  يآموزان  در  راستا   نيو 

و    ي بانشاط وتوام با سالمت اجتماع   ياندهيتواند آصورت هدفمند ميدر مدارس به  يورزش  ي هاتيفعال

 ي مهم برا  ي تنها ضرورتدر مدارس، نه  يورزش  يهاتيانجام فعال  كشور رقم بزند.   يبرا  يپرورقهرمان

 يفرصت برا  نياست، بلكه بهتر  ي و پرانرژ  ا يپو  يآموزانسالم، تندرست و داشتن دانش  ينسل  تيترب

لذا هدف از انجام پژوهش حاضر    .مرزوبوم است  نيا  سازانندهيآ  انيكردن فرهنگ ورزش در م   نهينهاد

ها بود كه به صورت مطالعه  آموزي در استاندانش  بدني و ورزششناسايي عوامل موثر بر توسعه تربيت

موردي در استان خراسان رضوي صورت گرفت. در راستاي اين هدف در نهايت ده عامل موثر بر توسعه 

ها مورد بحث قرار گرفته هاي آنشناسايي شدند كه در ادامه اين عوامل و شاخصآموزي  ورزش دانش

 اند. 

از   شناسايكي  دانش   شدهييعوامل  ورزش  دربرگيرنده  آموزتوسعه  كه  است  انساني  نيروي  عامل  ي، 

مناسب معلمان    يدهسازمان،  وپرورشدر آموزش   يو معلمان متخصص ورزش  انيجذب مربهاي  شاخص

روز به،  در سطح مدارس و مناطق(  يانسان  يروين  عيدرست در توز  يبندم يبدني )توازن و تقستربيت

،  بدني معلمان تربيت ي هايستگيمستمر شا  تيو تقو يتوانمندساز، دنيببودن اطالعات معلمان تربيت

كار   تيفيو ك  ييكارا،  بدني(معلمان تربيت   انيدر استان )از م  يهاي مختلف ورزشرشته   انيوجود مرب
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استفاده از  ،  هاميت  يو كادر فن  ياز ستارگان ورزش  ليو تجل  تيحما،  بدني در مدارسمعلمان تربيت

و    يليبدني )مدارک تحصمعلمان تربيت  ي شاخصه علم،  الملليبدني باسابقه بينمعلمان تربيتتجربه  

تعداد  ،  بدني معلمان تربيت  يشغل  تيو رضا  شتيمع  تيوضعي،  انسان  يروياز ن  تيو حما  زشيانگ،  ...(

  ي ان انس  يروهايحقوق و دستمزد ن  زانيمو    آموز(بدني هر منطقه )نسبت معلم به دانشمعلمان تربيت

( 2019( و دوستي همكاران )2020همكاران ). فيروزآبادي و  هست  بدني و...( تربيت  اني)معلمان و مرب

با توجه به .  اندپرداخته آموزي  به ميزان اهميت نيروي انساني در توسعه ورزش و توسعه ورزش دانش

در مديريت نوين نيروي انساني منبع اصلي فرآيند افزايش    ،نوين  يها اهميت نيروي انساني در سازمان

مثابه يک سيستم تلقي  بايست مجموعه نيروي انساني بهآيد و به همين دليل ميحساب ميبه  ييكارا

با توجه به  مرتبط و هماهنگ گردد. آموزييعني توسعه ورزش دانش  شده و با استراتژي كلي سازمان

كردن دانش    روزبههاي الزم جهت توانمندسازي و  هاي الزم و سياستاختشود زيرسنتايج پيشنهاد مي

و اطالعات نيروي انساني در دستور كار قرار گيرد همچنين از ميزان انگيزه و رضايت شغلي معلمان  

نتا  شد.   غافلنبايد   با  تقو  اني ب  (2016)  يوحدان  جيهمسو  توانمندساز  تيداشت  انسان  يو    ي منابع 

  سالمت و    يدن عملكرد معاونت    تي ريو توسعه مد  ي(آموزش  يهاكارگاه  ها،شيا، هما هها، نشستدوره)

-انش ورزش د  هنقش را در توسع  نيمهمتر  ، يبدنتيترب  کياستراتژ  يدي و كل  ي به عنوان دو هدف اساس

به   توانديها ماز آن  تيحما  نيو همچن  خالق   رانيو پرورش مد  ييشناسارو  از همين  دارند.  يآموز

را   يآموزورزش دانش التاز مشك يپژوهش جامعه عمل بپوشاند و بخش  نيارائه شده در ا يراهكارها

  اقدامات   نيتري از ضرور  يدادن به منابع انسان  تيامروز، اهم  يايتر در دنرقابت موفق  يمرتفع سازد. برا

 ي روين  تيول تربجهان، مشغ  يهايو آكادم  مدارس  نيتراست. هم اكنون موفقسازمان هاي ورزشي  

 ها هستند.آن تيها و موفقسازمان تيري مد شبرديپ  يبرا ي كار منابع انسان

هاي ذكر شده در جدول  سازي ورزشي همگاني و قهرماني در سطح مدارس با شاخصعامل ديگر پياده

( نيز از ميزان اهميت ورزش  201٧و پوركياني و همكاران )  (2014همكاران )مي باشد. نظري و    2

گويد. ميزان اهميت ورزش همگاني و ورزش قهرماني  آموزي سخن ميقهرماني در توسعه ورزش دانش 

پوشيده نيست    كس چيهآموزي بر  وزان و انگيزه آنان به جهت تمايل به ورزش دانشآمبر ديدگاه دانش

شود در تواند موجب رقابت در سطوح باالتر ورزش گردد. به همين منظور پيشنهاد ميو اين امر مي

انجمن   منظوربهمدارس   آموزان  دانش  دانشارتقا  امور ورزش  اداره  و در هايي جهت  آموزي تشكيل 

از سالنو بهره  ي اين انجمن اردوها، مسابقات متعددهابرنامه حضور  هاي مطلوب قرار گيرد.  برداري 

بخش   عهتوس  يبخش مهم برا  نيو مطرح كردن ا  يآموزش و پرورش در رسانه مل  ني پررنگ مسئول

 يروهاين  يريو بكارگ  يآموز  ورزش دانش  ونيفدراس  ليو پتانس  ها  تي و استفاده كامل از ظرف  يابيبازار
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  ن، يبر ا  عالوه  باشد.   يآموز  در ورزش دانش   يابيبخش از بازار  نيا  عهتوس  ساز   نهيزم  تواندي  صص ممتخ

در    يآموز  دانش  يو سراسر  يا  منطقه  يدادهايرو  يبا برگزار  يآموز  دانش  يهاورزش   يمل  ونيفدراس

نخبه به منظور شركت   ي ظهور استعدادها  يرا برا  ي مناسب  ريمس  توانديمختلف م  يورزش  يها  رشته

باز    وركش  يبرا  ي غرور مل  شيو كسب افتخار و افزا  يالملل  نيب  يآموز  دانش  يورزش  يدادهايدر رو

 . دينما

  افتهيبودجه اختصاص   زانيم  هايآموزي، اقتصادي و مالي با شاخصاز عوامل ديگر توسعه ورزش دانش

دانش ورزش  مال،  آموزيبه  اعتبار  يمنابع  اسپانسر  ياب يبازار،  مدارس  يو  در   يورزش  نگيو 

توسعه  عيتوز،  وپرورشآموزش  تا  محروم  مناطق  اساس  بر  بودجه  مال،  افتهيعادالنه  منابع    ي جذب 

درآمد    زانيها )مخانواده  ي اقتصاد  تي وضع،  وپرورش از حوزه ورزشدرآمد ادارات آموزشي،  سازمانبرون

( و ساالر  2021)  يكمالوند و افشار.  و ...( است  ميجامعه )تورم، تحر  ياقتصاد  تيوضعو    ها و ...(خانواده

  ي نژاد و هژبر  يآموزي و رمضاناقتصاد در توسعه ورزش دانش  تياهم  زاني( به م2009)  يزاده و محبوب

اهم201٧) به  به  تي(  پرداخته   يكيعنوان  اقتصاد  ورزش  توسعه  عوامل  تمام  از  در  اقتصاد  اند. 

بخش ورزش   هاتيفعال  نياز ا  يكي دارد    كنندهنييتع  ينقش  رديگياجتماع صورت مكه در    ييها تيفعال

.  اندآموزاندانشو يكي از اين قشر مخاطب    كند يرا جذب م   يبا هر سمت و سن  ي كه هركس  يياست جا

پيشنهاد مي راستا  براي   منظوربهوپرورش  آموزش   واداراتشود مدارس  در همين  تزريق منابع مالي 

توجه داشت كه توسعه    د يبا  ي بروند.سازمانبرونفراهم كردن شرايط بهتر به سمت اسپانسرها و حاميان  

بدون    مدارسورزش    يمال  يجار  يازهاين  نيتأم  نيصنعت ورزش در جهان و همچن  يها  رساختيز

  مدارس   توسعه ورزش  ي. منابع در دسترس براستيممكن ن  يها و بخش خصوص  دولت   يگذار  هيسرما

شامل    ها   شگاه با  ان ياز دولتها حق پخش حام  افتهياختصاص    ي ها  شامل بودجه  ي در جهان به طور كل

 ورزش   ي مال  ازين  يدر تكافو  تواندي  م  ياست كه به نحو  يموارد  ري و سا  يو خصوص  يدولت  يشركتها

 . مؤثر باشد مدارس

( و رمضاني نژاد و  2018هاي ورزشي است. غفوري و همكاران )عامل ديگر نيز امكانات و زيرساخت

از اهميت زيرساخت2018همكاران ) .  اندگفتههاي خود  هاي الزم جهت توسعه ورزش در پژوهش( 

با حضور   و  ابددهد كه مشاركت در ورزش افزايش يهاي مناسب اين امكان را ميامكانات و زيرساخت

آموزي مدارس تخصصي در جهت رشد علمي نيز برآييم. رشد و مشاركت فزاينده نيز در ورزش دانش 

طور عادالنه  ها بهتجهيزات و امكانات در سطح استان و شهرستان   كهآن  شرطبهتواند مشاهده شود  مي

هاي احتمالي از آسيب  هاي الزم نيز به جهت رشد ورزش و ممانعتتقسيم گردد و از كيفيت و استاندارد

آموزش و پرورش از پرداخت قبوض، آب، برق و گاز    يمدارس و اماكن ورزش  تيمعاف  برخوردار باشد.
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  (   9٧بودجه    6تبصره    ، يطبق بند  )مصرف است    يالگو  ت يو با رعا  الي ر  ارديليم  هزار  کيدر سقف  

 باشد.  رگذاريتأث  ياماكن ورزش باالخصمدارس  ي ها نهيدر كاهش هز تواندي  كه م

وحدت  ،  آموزيدر ورزش دانش  يبرنامه راهبرد   نيتدو هاي  عامل توسعه ديگر عامل مديريتي با شاخص

و    يان يدر سطح م  يتيريثبات مد،  آموزيروشن در ورزش دانش  في شرح وظا  نيو تدو  يگذاراستيس

سطح  ،  و هدفمند و ساالنه و...(   ي اتيريزي عملبدني ادارات )برنامهتربيت  يعملكرد كارشناسي،  فوقان

كارآمد و  تخصص  و  د،  رندهيگم يتصم  راني مد  يدانش  تجارب  از  نظام  گرياستفاده  و    يهاكشورها 

به  شتريتوجه ب، بدني در منطقهبدني با معلمان تربيتتربيت يتعامل كارشناس، ايموفق در دن يآموزش

، آموزيو كنترل در ورزش دانش  ياب ينظارت، ارز  يو استقرار نظام مل   يطراح،  وزان دخترورزش دانش آم

غ  مدارس  ورزش  به  مدي،  رانتفاع يتوجه  ورزش آموزش   يباالدست  رانينگاه  حوزه  به  وپرورش 

انتصاب مد  يساالرستهيشا،  آموزيدانش تربيت  رانيدر  و گروه  درون،  بدنيادارات    ي سازمانتعامالت 

متولآموزش  حوزه  با  دانش  يوپرورش  تربيت،  آموزيورزش  معلمان  سمت  انتصاب  در  زبده  بدني 

ورزشانجمن   نيمسئول استان  يهاي  و  انسان ،  مناطق  منابع  )مد  يتعامل  معاون  ريآموزشگاه  و    نيو 

رس در توجه به ورزش مدا،  هاسازمان  ريارتباط و تعامل با سا   يبرقرار،  بدنيمعلمان...( با معلم تربيت

،  اريورزش    نيرينظام خ  نيتدو ،  بدنيمستمر از كار معلمان تربيت  يابينظارت و ارزشيي،  مناطق روستا

 ي حضور بخش خصوص  نهيفراهم كردن زم،  آموزيدر بخش ورزش دانش  يدانش حقوق  جيتوسعه و ترو

. منافي  هست و بسترسازي براي آن( ي)توجه به مشاركت بخش خصوص آموزيدر حوزه ورزش دانش

  ( بر اهميت مديريت در توسعه ورزش و توسعه ورزش 2020( و سميعي و همكاران )2016و همكاران )

  يهابخش  ريجهات مشابه سا  ريبدني از سا در ورزش و تربيت  تيري مقوله مد.  ددارنديتأكآموزي  دانش

تصم  سازميتصم  يتيريمد شا  ريگ   ميو  اما  است،  دل  دي كشور  به  گفت  و    تيماه  ليبتوان  ورزش 

و   شتريب  تياز اهم  و همچنين  رديگيرا دربر م  ياو گسترده  عيوس  فيط  ي زياد مخاطبانمندعالقه

  تر ينيع  ، لمسبدني قابلدر ورزش و تربيت  رييهر نوع تحول و تغ رون يازا .برخوردار است يترحساس 

در همين راستا    .رديگيشكل م  يع يوس  يبا بازخوردها  ژهيوتر است و آثارش در سطح جامعه بهو روشن

و در طي دوران مديريت   شدهانتخابها  ها و توانمنديگردد مديران بر اساس شايستگيپيشنهاد مي

 ي قرار گيرند. ابيو ارزشتحت نظارت 

پژوهشي   ـ  آموزشي  ديگر  راستاهستعامل  همين  در  و  2015)  ياسالمنيز    .  مرادي  و  همكاران ( 

در خصوص   ي و پژوهش  يبا توجه به نقش مهم عوامل آموزش.  اندافتهيدست( به نتايج مشابه  2012)

  شيدر گرا  يانقش مؤثر و سازندهتوانند  ميكه  ورزش  افراد كارآمد و خبره و متخصص درزمينه    تيترب

اين    ريتأثها بر توسعه ورزش همگاني و مدارس  پژوهش  ريتأثداشته باشند و همچنين  افراد به ورزش  
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پيشنهاد مي  اني ب  قابلعوامل   تربيتاست.  بازنگري گردد در ساعت آموزشي درس  بدني در مدارس 

صورت بازي و ورزش يا جهت  هايي بهها و همايشانجام شود و همچنين عالوه بر زمان كالسي، دوره

 يبدنتيجاذبه درس ترب  شيافزا  يعمل   يبحث راجع به راهكارها  آموزان اجرا گردد.اي دانشآموزش بر 

  ي ليدر مقاطع مختلف تحص  ي بدنت يبهتر و موثرتر درس ترب  يفراهم نمودن بستر آموزش  اي در مدارس و  

دارا كه  شرا  باشد،يم  ييهاتفاوت  ياست  معموالً  ما  نييتع  موجود،  طيچون  برخورد  روش  با  كننده 

آن   رامونيمعموالً پ   برخوردار است و  ي خاص  ت يكه از اهم  يا لهمسئ  نيگرچه مهمتر  مسائل هستند. 

م  يمباحث وتوانمند  رد،يگ  يصورت  امكانات  است  يهايبحث  كه موجب   ييهااز روش  يكي  .بالقوّه 

از   توانياست كه م  ياعالنات ورزش  يشود نصب تابلويدر مدارس م  يبدنتيجاذبه درس ترب  شيافزا

تواند  يمسابقات م  همچنين  آموزان ارائه كرد.را به دانش  غيره  و  اخبار  ،يورزش  ديآن اطالعات جد  قيطر

و    استان  ه،يآموزشگاه  ناح  كالس گرفته تا سطوح  باالتر   کياز سطح    در سطوح مختلف اجرا شود،

 . شوديدر دهه فجر  اجرا م كشور يريدر مدارس عشا و  ييكشور كه هم اكنون در مقطع راهنما

شاخص با  اجتماعي  ـ  فرهنگي  نيز  عوامل  ديگر  آموزانخانواده  تيحماهاي  از  دانش  ورزش  از  ، ها 

، وپرورشداوطلبانه در آموزش  يهاتيفعال،  ها به ورزش و اوقات فراغت در سطح خانواده و جامعهنگرش

به ورزش در فرهنگ    هيتوص،  بدنيتربيت  آموزان به درس دانش  يايمدارس و اول  رانينگرش معلمان، مد

فعال در    يرواج سبک زندگ و    ورزش در جامعه  ي و جسمان  ي روان  دي از فوا  ي آگاهي،  نيد   م يو تعال  ي مل

ي و همكاران  كوه شور   يشهول( و  2019هست. شريعتي و همكاران )  هادانش آموزان و خانواده  نيب

آموزي دست يافتند. بيشتر آنچه ( به اهميت فرهنگ و عوامل اجتماعي در توسعه ورزش دانش2021)

براي توسعه و رشد    شکيب هاست پس  ها، افكار و عقايد آنكنند برگرفته از نگرشافراد انتخاب مي

دانش دانشورزش  آنچه  به آموزي  اجتماعي  آموزان  در  فرهنگ  ي  رگذاريتأثنقش    دانرفتهيپذعنوان 

آموزان توسط ارائه فوايد رواني و جسماني  در باور دانش  بانفوذگردد  پيشنهاد مي  جهيدرنتخواهد داشت  

خانواده  به  آن  آموزش  و  ورزش  ورزش  توسعه  به  ورزش  سمت  به  فرزندان  حمايت  جهت  به  ها 

 ت ي د كه به امر تربوجود دارن  ديمف ياز كتب ورزش ياريدر حال حاضر بس  آموزشي كمک گردد.دانش

-هفته  روزنامه ها و   توان از مجالت و   ي عالوه بر آنها م   نگرند و   يم   يا  ژه يخاص و و  دگاه ياز د  ي بدن

توانند با در    يپرورش م  آموزش و  ي بدن  تيكارشناسان ترب  نام برد،   يمعروف ورزش  معتبر و  ي هانامه

از جمله    كنند.  فايورزش ا  دانش آموزان به  بيدر ترغ   ينقش مهم  ميمنابع عظ  نيدادن ا  رارق  ارياخت

مسابقات    يبرگزار  و   يبدن  تيترب  و  يورزش  يطالعات عموم  وا  يرسانخبر  زهيكننده انگ  جاديعوامل ا

 باشد.   يم ي جهت فرهنگ سازيورزش ي اطالعات عموم
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  نيتدو ،  كنندهليتسه  ي هاو دستورالعمل   نيقوانهاي  عامل ديگر قوانين مقررات است كه شامل شاخص

جذب اسپانسر در    يبرا  ي رفع موانع قانوني،  حقوق  يهابدني درزمينهاز معلمان تربيت  يتيحما  نيقوان

و مقررات    نيروز كردن قوانبه،  بدنيدرس تربيت  يابيارزش  ي هاوه يو اصالح ش  يبازنگر،  وپرورشآموزش 

دستورالعمل  دانش  يهاو  قانون  بيتصوو    آموزيورزش  معلمان  تربيت  سيتدر   ي منع  توسط  بدني 

( به نتايج مشابه دست يافتند. بخش اعظمي از اموري كه  2020)  ييخزااست. هنري و    بدنيتربيت ريغ 

آموزي ، ورزش و ورزش دانش هستي مربوطه  هاسازماندهد تابع قانون و مقررات  هر شخص انجام مي

آموزي نياز به فراهم كردن از اين قاعده مستثني نيست و براي امور مربوط به توسعه ورزش دانش

ها مي باشد، همچنين چنانچه معلمان  به جهت جذب اسپانسر  كنندهليتسههاي  قوانين و دستورالعمل 

موجب   گردد  استفاده  ورزش  اين  متخصصان  از  دروس  اين  به  تخصصي  مربوط  دانش  انتقال  ارتقا 

تواند كمک    شود.مي اين زمينه مي  از مواردي است كه در  افزايش ساعات ورزش در مدارس يكي 

  ي همانند كشورها  حيصح  يزيربا برنامهشود ولي  مي  دهيدر حال حاضر فقط اخبار آن شنكننده باشد.  

كه اين كار باعث توسعه ورزش   ؛نديورزش نما بايد  آموزانساعت دانش  کيهر روز حدود    افتهيتوسعه  

 شود. دانش آموزي مي

پوشش  ،  هاارتباط با رسانه  يبرقرارهاي  از ديگر عوامل، عامل تبليغات و رسانه كه دربرگيرنده شاخص

در حوزه  يخبرنگاران تخصص تيفعال ي، و مل  ي استان يهاآموزي از رسانهو انعكاس اخبار ورزش دانش

  يهاورزش در رسانه   جيو ترو  غيتبل  زانيم،  آموزيها از ورزش دانشرسانه   تيحما،  آموزيورزش دانش

( 2020)  يذوالفقار. احمدي و  هست  اي در سطح جهانحرفه   يپوشش مسابقات ورزشي و  جمعارتباط

در سطح جهان   نترنتيامروزه با گسترش ا( نتايج مشابه را به دست آوردند. 2019)  يدوستو يانپي و 

كرد   بيدانش آموزان را به ورزش كردن ترغ   قيطر  نيتوان از ا  يآسان به آن م  وراحت    يابيدست    و

آنچه در زمان حاضر به آن توجه   .م ينمائ  ي را به دانش آموزان معرف  يورزش يتهايصورت كه سا  نيبه ا

فعاليت  مي اين    هاسترسانهشود  مي  ها رسانهزيرا  كه  و  هستند  دهند  تغيير  را  افراد  ديدگاه  توانند 

هايي  گردد زيرساختشود به همين جهت پيشنهاد مينوان يک ابزار بازاريابي از آن استفاده ميع به

آموزي  ي اين حوزه فعاليت كرده و اخبار مربوط به ورزش دانش هارسانهفراهم شود تا افراد متخصص در  

 را به عموم برساند. 

اطالعات و    يرشد فناورهاي  و عامل ديگر نيز تكنولوژي و فناوري اطالعات كه دربرگيرنده شاخص

از فضا،  آموزيارتباطات در ورزش دانش  ي هوشمند ساز،  آموزيدر ورزش دانش  يمجاز  ياستفاده 

ن است. قنبري فيروزآبادي و همكارا  آموزيورزش دانش  ژهيو  يها  شنيكياپل  جادياو  بدني  درس تربيت 

 ي ش عمده تكنولوژ. نقاندگفته ( نيز از اهميت اين موضوع سخن  201٧همكاران )( و نوري و  2020)
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  ق يو به طر  افتهيبهبود  ييكارا  نيا   تيو ترب  ميدر تعل  است.   يريادگي  ند يفرا  ي كل  يي كمک به بهبود كارا

،  تسلط بر آن  زانيم  ا ي ،  يريادگي   تيفيك  شيافزا  موجب  مثالعنوان تواند ظاهر شود. بهگوناگون مي

  يي كارا  شيافزا  و يا  به اهداف موردنظر  يدسترس  تجه  رندگانيادگيزمان مورداستفاده  كاهش مدت

آنچه بيان   گردد. با توجه به، ميشودها آموزش داده ميكه به آن رندگانيادگي معلمان برحسب تعداد 

از  شد پيشنهاد مي ارائه بهتر اطالعات سپس درک افزارهانرمو    افزارهاسخت شود  ي آموزشي جهت 

توان بدني ميبراي درس تربيت   شدهبستهي  بندزمان آموزان استفاده گردد همچنين در كنار  بهتر دانش

س و تعطيالت نيز بتوانند آموزان در زمان غير از حضور در مدارهايي طراحي گردد تا دانشاپليكيشن 

 از آن بهره گيرند. 

بدني و ورزش در سطح مدارس  توان بيان كرد كه اهميت تربيتگيري كلي مي در نهايت در يک نتيجه

بدني و تندرستي  بر كسي پوشيده نيست و بر مبناي اهدافي كه وزارت آموزش پرورش و معاونت تربيت

بدني و ورزش در مدارس از اهداف اصالحي و تربيتي تا اهداف  يتاند بايد به تمام ابعاد تربدر نظر گرفته

اي شود كه در اين پژوهش تمامي اين اهداف و ابعاد پوشش داده شدند.  همگاني و قهرماني توجه ويژه

توان به تعليم و تربيت بدني و ورزش در مدارس مياز جمله راهكارهايي براي توسعه و ترويج تربيت

هاي دانش افزايي براي معلمان  هاي فرهنگيان، برگزاري دورهبدني و ورزش در دانشگاهمعلمان تربيت 

هاي ورزشي در مدارس با همكاري خيرين و نهادهاي مرتبط، برگزاري ورزش، فراهم كردن زيرساخت

راه رويدادهاي ورزشي،  و  اردوها  دانشمستمر  استعداديابي  پايگاهاندازي سامانه  ايجاد  و  هاي  آموزان 

آموزي،  هاي علمي با محوريت ورزشي دانشها و كنفرانساستعداديابي در مدارس، برگزاري همايش 

افزارهاي آموزشي و استعدايابي  آموزان، استفاده از نرمروز و كاربردي براي دانشتهيه محتواي ورزشي به

جمله موارد   هاي معلمان ورزش در مدارس ازورزشي در مدارس و نظارت دائم و مستمر از فعاليت

در دانش آموزان،   اي مثبت و پو  ينگرش ها   جادياتوان بدان اشاره كرد. همچنين  مهمي است كه مي 

برا  زهيانگ  تيتقو و   ،يريادگي  يكوشش  نفس  بردن عزت  باال  و  استرس  و  اضطراب  كاهش دغدغه، 

 ي گذارورزش مدارس هدف  يبرا  تي و ترب  م ياست كه در حوزه تعل  ييكردهاياز جمله رو  يفكر  شيآسا

تا مصداق  با  يشده  بدن سالم«  در  سالم  دانششدبر شعار »عقل  از . ساعات حضور  آموز در مدرسه 

جسم و روح دانش    يريزي خوب و مؤثر، ورزش و سالمتتوان با برنامهاست كه مي  ييهازمان  نيبهتر

با توجه به   رد، يصورت گ  يكوتاه آموزان در مدارس  ورزش دانش    درزمينه اگر  .كرد  يزيريآموزان را پ 

شود تلف مي ياجتماع  يهااز دانش آموزان در شبكه  ياديوقت تعداد ز ،يمجاز يشدن فضاها ريفراگ

چندان دور، نه  نده يدر آو    ماندينم  ي ها باق آن  يبرا  ي بدن  ت يورزش و فعال  يبرا  يفرصت و رغبت  گري و د

است بس دانش  ياريممكن  به چاقاز  رواني  و مشكلمفرط    يآموزان  فعال  .شوندهاي    يها  تيانجام 
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 ي سالم، تندرست و داشتن دانش آموزان  ي نسل  تيترب  يمهم برا  يدر مدارس، نه تنها ضرورت   يورزش

 ن يسازان ا  ندهيآ  انيكردن فرهنگ ورزش در م  نهينهاد  يفرصت برا  نياست، بلكه بهتر  يو پر انرژ  ايپو

 ست.مرز و بوم ا
 

 ی تشکر و قدردان
  يكمك  چياز ه  ،فروتني  و  خلق  حسن  با  صدر،  سعه  كمال  در  راهنما كه  ستهيبا كماالت و شا  اساتيداز  

و افرادي كه با صبر و حوصله پاسخگوي سواالت بودند ننمودند    غي در  تيم پژوهش عرصه بر    نيدر ا

كه در راه كسب علم و    يا  ختهياستادان فرزانه و فره   و در نهايت اين پژوهش را به   نماييم تشكر مي

 كنيم. تقديم مينمودند  ياري  مارامعرفت 
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