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Abstract 
The purpose of this study was to identify the factors affecting the successful 

implementation of the general physical education course. This study used a qualitative 

methodology and the grounded theory. For data collection, in-depth and open interviews 

were used. The statistical population included experts on physical education, senior 

managers of physical education of Ministry of Science and Technology, heads of physical 

education and science department, lecturer of physical education as well as faculty 

members who have articles and research on the subject. 18 subjects were selected for 

interviews by theoretical and snowball sampling methods. To analyze the data, open axial 

and selective coding were used. To ensure validity, the findings of this study were 

presented to professors to express their views on the consistency of the findings with their 

experiences to researchers.  In addition, more participatory reflection was done by the 

research group at different stages of the study on the identified themes. The results of the 

interview showed that the indicators affecting the successful implementation of the 

general unit of physical education, included causal factors (active education), challenges 

(educational challenges, infrastructure), contexts (managerial thinking), strategies 

(structuring, improvement), consequences (health, life satisfaction). Therefore, it is 

suggested that the existing challenges regarding the efficiency of the physical education 
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unit implementation model using leadership, structuring and improvement strategies can 

create health and life satisfaction for students. 

 

Keywords: General Physical Education Course, Efficiency Model, Strategies, 

Effective Outcomes 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
Universities are on the path to the completion and development of adolescents, 

youth and society and play an important role in the educational system of 

societies. Sports and universities are two overlapping social systems that can 

deliver a healthy and vibrant generation along with education. Therefore, the 

awareness of the social and cultural potentials and capacities of universities to 

develop systematic programs can lead to the development and expansion of sports 

at  universities. Therefore, the aim of this study was to identify the factors 

affecting the successful implementation of the general unit of physical education 

course. 
 

Materials and Methods 
The research method was conducted qualitatively using a systematic design of the 

grounded data theory. In-depth and open interviews were used to collect data. The 

statistical population of the study consisted of experts in sports and physical 

education of universities, senior managers of physical education of the Ministry 

of Science and deans of physical education faculties, professors of physical 

education course as well as faculty members who had published papers and 

researches on the subject of research, of whom 18 were selected for interview 

using snowball technique. To analyze the data, open, axial and selective codings 

were used by MAXQDA 2020 software. In this study, the data obtained from 

semi-structured in-depth interviews with experts were analyzed as case findings 

in three coding stages. The received qualitative data were opened, respectively, 

from the coding stage, the axial coding and the selected coding. At the end of the 

three stages of coding, the final layers of the research were presented individually 

and schematically.  The results of the interviews in the first step included three 

stages of extracting data from the interviews, coding and discovering categories, 

which are the process of crushing, comparing, conceptualizing and categorizing 

the data, with the centrality of conceptualization. 
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Findings 
Based on the findings, a total of 95 open sources were obtained from an analysis 

of 18 interviews, which reached 70 open sources after deleting similar cases. Axial 

coding is the second stage of analysis in the grounded theory. The purpose of this 

step is to establish a relationship between the generated categories (in the open 

coding stage). This action is based on paradigm model and in the present study, 

in the axial coding stage, 15 concepts and 7 categories were identified. After all 

the data were opened and axed as mentioned, it was time to group them. In the 

grouping of codes, the axial codes derived from the interviews were grouped and 

then the created groups were compared with each other to identify and extract the 

main groups and dimensions of each one. Based on the study’s findings, the 

indicators affecting the successful implementation of the general unit of physical 

education course included causal factors (active education), challenges 

(educational challenges, infrastructure), contexts (managerial thinking), strategies 

(structure, improvement), and outcomes (health, life satisfaction). Then, in order 

to display the selection codes and their comprehensibility, the separated layers 

were presented and finally, based on the layers being put together, the final model 

of the study is presented in figure 1. 
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Figure 1. Indicators affecting the successful implementation of the general unit of 

physical education course 
 

Conclusion 
Regarding the basic strategies of development of each program, it is possible to 

use the localized education program and pay attention to successful global models 

to the structure of the physical education unit as the main important issue. In this 

case, using successful and localized experiences, the suitable results for physical 

education unit at universities can be imagined. Regarding the improvement of 

physical education unit training, using creativity and quality of education and 

resources is a good way. Therefore, the educational environment should be 

beautified and by using new sports technologies and innovation in presenting the 

contents, the students' learning in the physical education course should be 

increased. In the quality of resources, appropriate equipment should be used and 

using sports facilities and holding physical education classes at the right time can 

help to increase the teaching quality of teachers and coaches. 
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 25/08/1400تاريخ پذيرش:                           16/05/1400تاريخ دريافت:  
 

 چکیده  

 روش. شد اجرا درس تربیت بدنیواحد عمومی  موفق اجرایبر  مؤثر شناسايی عوامل هدف با  حاضر پژوهش

 اطالعات گردآوری بنیاد انجام گرفت. برای مند نظرية دادهنظامبا استفاده از طرح  و صورت كیفی  به قتحقی

نظران ورزش و تربیت  صاحبآماری پژوهش شامل خبرگان و    جامعهشد.   استفاده های عمیق و باز مصاحبه از

اساتید درس  های تربیت بدنی،  و روسای دانشکده ، مديران ارشد تربیت بدنی وزارت علومهادانشگاهبدنی  

  بود.  ، انددر خصوص موضوع تحقیق داشتهیقاتی  علمی كه مقاالت و تحق  هیئت اعضای   چنینهمتربیت بدنی و  

با بهره 18 تعداد انتخاب شد  گیری از تکنیکنفر برای انجام مصاحبه  جهت تجزيه و تحلیل .  ندگلوله برفی 

های اين مطالعه به  برای تضمین معتبر بودن، يافته  گزينشی استفاده گرديد.ها، از كدگذاری باز، محوری و  داده

همچنین   نمايند.به محققان ابراز  را  ها با تجربیات خود  درباره هماهنگی يافته  نظرات خود  تاارائه شد    داساتی

شده  شناسايی های پیرامون مضمون ، در مراحل مختلف مطالعهتوسط گروه پژوهش بیشتری تعمق مشاركتی 

واحد عمومی درس تربیت    موفق   اجرایبر    مؤثرهای  شاخصاساس نتايج حاصل از مصاحبه،    . برگرفتانجام  

(،  تفکر مديريتی(، بسترها )رساختي زی،  آموزش  یهاچالشها ) (، چالشآموزش فعالعوامل علی )بدنی، شامل  

پیشنهاد می شود در    ، روبود. از اينی(  از زندگ   تيرضا،  سالمتپیامدها )ی(،  بهسازی،  ساختارمندراهبردها )

مندی و بهسازی،  ساختار  ده از راهبردهای رهبری، فاالگوی اجرای واحد تربیت بدنی با است  یكارآمدخصوص  
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به وجود    برای دانشجويان  را  سالمت و رضايت از زندگی های موجود را مرتفع ساخت تا از اين طريق  چالش

 آورد.
 

 مقدمه مؤثرتربیت بدنی عمومی، مدل كارآمدی، راهبردها، پیامدهای  کلیدی:واژگان

 

 مقدمه 
د اثر گذار است.  افرای بر رشد شخصیت، صالحیت و شایستگی اجتماعی  مؤثرامروزه ورزش به طور  

ورود افراد به شبکه روابط اجتماعی است. ورزش   گرنشانای اجتماعی و فرهنگی  ورزش، به عنوان پدیده

های معنادار قرن بیست و یکم است. این پدیده چند  ها و بازنماییها، ارزشعرصه ظهور رفتارها، نگرش

توان با توجه به  ده که امروزه میها رسوخ و نفوذ نموبعدی، آن چنان در متن جهان زندگی انسان

های ورزشی افراد، طرز تفکر، سبک زندگی و میزان سرمایه اجتماعی افراد را بازشناسی  نگرش و فعالیت

اجتماعی را پیش بینی   های حیات زندگیهای ورزشی، سایر فعالیتکرد و از روی رفتارها و فعالیت

  ورزش (.  2009)نوابخش،    قرار داد  تأثیررا تحت  وسیله آن انسجام و همبستگی اجتماعی  نمود و به

 منظور رفعبه    مناسب  هایو اتخاذ شیوه  و مشکالت  برخورد با موانع  برای  مناسب  هایسرشار از فرصت

 )حصول  بر موانع  و غلبه  تسلط  منجر به  ( که)تاکتیک  ورزشی  هاییا شیوه  شیوه  تخاب. انهاستآن 

  را در فرد گسترش   رضایت  تنها احساس  ؛ زیرا نهاست  بسیار مهم  روانی  شود، از نظر سالمت( میپیروزی 

، اندیش، جستجوگر، چارهمقاوم  ای، روحیهو مشکالت  شود در برخورد با موانعمی  باعث  دهد، بلکهمی

به سزایی    تأثیرشناخت ورزش کلیدی برای شناخت جوامع است که  .  باشد  پذیر داشته و تحمل  فمنعط

کنش دارددر  اجتماعی  متقابل  رفتارهای  هم  ؛های  تدریجی  مهار  در  مهمی  نقش  ورزش  چنین 

و وسیله ممتازی جهت تنظیم خشونت در جامعه است. به این ترتیب حتی تعارضات    ردداپرخاشگرانه  

ملل مختلف بدون توسل به خشونت حل و فصل شده و روابط اجتماعی و روزمره را صلح آمیزتر بین  

ر  .کندمی اعتدال  اجتماعی    ؛شودوانی قشرها و طبقات جامعه میورزش موجب  امنیت  اعتدالی که 

ت را  روزمره  میزندگی  )نوابخش،  أمین  میزان به(.  2009کند  و  دانشگاهی  ورزش  توسعه  کلی،  طور 

بدنی ولین وزارت علوم و ادارات تربیتئها و مسهای مهم دولتگذاری روی آن، از چالشاهمیت سرمایه

ریزی برای ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه سالمت جسمانی دانشجویان، و برنامه  استورزش دانشگاهی  

ها و طبقات  هگروکید است. از بین  أت  های مختلف و مفرح ورزشی، مورداز طریق پرداختن به فعالیت

از مهم انسانی، دانشجویان یکی  نیروی  آینده هر    ها گروهترین  مختلف  از نقش مؤثری در  هستند و 

مؤثر دانشگاه به عنوان یکی از اثرگذارترین نهادهای    (.2016کشوری برخوردارند )احمدی و همکاران،  
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به عنوان یک اهرم برای بهبود تندرستی دانشجویان به کار گرفته شود؛ چرا   باید در توسعه و پیشرفت،  

که دانشگاه نقش مهمی در نهادینه سازی تندرستی و فعالیت بدنی دارد. در این راستا، تیکوم و شریدر  
سالگی در یکی از    21درصد از کسانی که تحصیالت خود را در بعد از سن    69 اندکرده( بیان  2010)1

. در حالی که تنها  اند بودهفعال  -ای عضو اتحادیه اروپا به پایان رسانده، همچنان افرادی ورزشیکشوره

فعال -، ورزشیاند سالگی به پایان رسانده  22  سنقبل از  را  درصد از کسانی که تحصیالت خود    39

الی نه  نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. آموزش ع  (2014)2اند. مطالعات برویک و هلویک  بوده

می   ورزش  در  مردان  مشارکت  و شدت  میزان  افزایش  موجب  توسعه تنها  به  در کمک  بلکه  شود، 

موسا   .ها در ورزش، نقش مهمی داردو در نتیجه افزایش نرخ مشارکت آنمندی زنان به ورزش عالقه

اضافه وزن و چاقی به عنوان مسئله مهم دانشجویان    اندکرده( طی تحقیقی بیان  2017)  3و همکاران

همچنین مطالعات انجام شده در آمریکا نیز نشان داده است مسئله کم    .و دانش آموزان در چین است

و بین یک تا دو سوم دانشجویان کم تحرک هستند    شایع است  چنان در بین دانشجویانتحرکی هم

ی و انجام  ریزبرنامهت مناسب به دلیل عدم  الاماکن و تسهیرغم وجود  ( و علی0820،  4)بویل و الروس

پایین است. نکته دیگر در زمینه کم   مداخالت هدفمند، همچنان فعالیت بدنی در بین دانشجویان 

و همکاران،  5ضعف سواد جسمانی و سالمت در بین دانشجویان است )کیتینگ    ،تحرکی دانشجویان

از این2003 ی پیشگیری و  هابرنامهگذاری توسعه تندرستی و تدوین  ضرورت نیاز به سیاست  ،رو(. 

ای در جامعه دانشجویان است و در این راستا، تدوین یک برنامه راهبردی در زمینه توسعه  مداخله

ی راهبردی، برخورد نظام  ریزبرنامه تندرستی دانشجویان امری مهم و اثربخش است.فعالیت بدنی و  

یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسئولیت روز افزون در قلمرو مدیریت است، به نحوی که موفقیت 

مستدام سازمان را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری می کند و سازمان را با بستر حرکت 

(. عالوه بر  2012،  6گیری آماده می نماید )آبراهام و آن را برای موضعارتباط می دهد  خود )محیط(  

ها و مبادرت سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمرا می توان تالشی منظم و    ریزی راهبردیاین، برنامه

اموری   هو چ  کندین که یک سازمان چیست، چه میها ابنیادی تعریف کرد که به موجب آن   به اقدامات 

آوری در بهترین شکل خود، نیازمند جمع   ی راهبردیریزبرنامهرا انجام می دهد، مشخص خواهد شد.  

 
1. Tuyckom & Scheerder 

1. Breivik & Hellevik, 

2. Musa et all 

3. Boyle & LaRose 

4. Keating 

5. Abraham 
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های آینده تصمیماتی که امروز های مختلف، و تأکید بر مدلطالعات بسیار وسیع، جستجوی گزینه ا

های ناهمگرا را با  ارزش ،  بخشدمیی راهبردی، ارتباطات را بهبود  ریزبرنامهشوند، خواهد بود.  اتخاذ می

گیری منظم و اجرای موفقیت آمیز را ترویج و تشویق خواهد  یگر همسو و منطبق می کند و تصمیمیکد

   (. 2016کرد )الوانی، 

صفری و  در خصوص ورزش دانشجویی و واحد تربیت بدنی در دانشگاه تحقیقاتی انجام شده است.  

پژوهشی    (2021)  افروزه بمفاه در  کلی  بسترهیم  در  آمده  بیدست  را  عدالتی  های  شامل  آموزشی 

حتوای درسی و مکان های فردی اساتید، مامکانات، منابع آموزشی، تبعیض تحصیلی، قوانین، ویژگی

های ورزش تربیتی تدوین استراتژی ( تحقیقی با عنوان  2020)  شهولی و همکاراند.  نمی دانرافیایی  غج

دست آمده در نهایت  هعامل اصلی ب  30  ها، تحلیلبر اساس یافتهایران مبتنی بر سناریو انجام دادند.  

افزایی خانواده و  هم"و   " زی در بین بازیگران کلیدیساشبکه"تولید دو عدم قطعیت کلیدی  منجر به

بر مشارکت پایدار   مؤثرواکاوی عوامل  ( پژوهشی با عنوان  2022)  محسنی و همکاران  .شد  "اجتماع

نتایج نشان داد که مولفه های مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی   در ورزش دانشجویی انجام دادند.

فرهنگ، طبقة اجتماعی، خدمات و منابع  گذاری، تبلیغ، خرده  عنصر آگهی، روابط عمومی، صحه   :ملشا

های اجتماعی و فرهنگی  در قالب سه بعد ترویج، زیرساخت   ها باشد و این مولفه یریت مشارکت میو مد

نشان داد که میزان (  2016دادرس و همکاران )  یافته های  .بندی استبل طبقهو مدیریت توسعه قا 

جلسه و در طول ترم تناسبی با محتوا، روش تدریس،  یافته به درس تربیت بدنی در هر    زمان اختصاص

شده و ارزشیابی پس از هر  ارائه  داهداف درس و نوع ارزشیابی درس ندارد و تنها با مؤثر بودن بازخور

ترین موانع مشارکت دانشجویان را کمبود  ( مهم2010)  1ز و همکارانلوپ مبحث درسی تناسب داشت.  

بدنی، مفید نداستن آن، تنبلی و عدم حمایت اجتماعی معرفی کردند.  وقت، عدم عالقه به فعالیت  

  2ها این موانع را به دو دسته موانع درونی و بیرونی تقسیم کردند. الگیالنی، بداوی، الخواجا و اوادهللآن

بررسی کردند 2011) را  دانشگاه منصورا در مصر  دانشجویان  بدنی  فعالیت  نیمرخ  این  .  (  از دیدگاه 

های زمانی، در دسترس نبودن و نامناسب بودن ترین موانع فعالیت بدنی محدودیتان مهمدانشجوی

د کسب شده از ورزش و فعالیت بدنی  یترین فوااماکن ورزشی و عدم حمایت و تشویق سایرین و مهم

 3زیزیفازی و عمرشامل توسعه و حفظ سالمتی، بهبود وضعیت بدنی و افزایش قدرت عضالت بودند. 

عوامل تندرستی، امکانات    مشارکت ورزشی دانشجویان،در  فاکتور مهم    که سهنتیجه گرفتند  (  2009)

 
1. Lopez  

2. El-Gilany Et al 

3. Omar-fauzeaminuddin, zizzi  
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( در بررسی چند ساله از فعالیت فیزیکی بین  2008)  1. الموت و مارک هستندخوب و اجتماعی شدن  

شان در یک تحقیق میدانی روی دانشجویان کالج سنت مری و  دانشجویان کالج، خانواده و دوستان

 فعال بودند.  رغم امکانات خوب، هنوز غیرعلیجمعیت ملی نشان دادند که درصد باالیی از جمعیت 

و    نیاز امروز دانشگاه ها را برآورده نکرده است،  است  انجام شده تا کنون  که    ی باید بیان نمود تحقیقات

. با توجه به هستندها  جهت کارآمدی مناسب در دانشگاه  بروز رسانیساماندهی این واحدها نیازمند  

و عدم رضایتمندی   2و  1صرف هزینه های بسیار زیاد در طول سال برای واحدهای عمومی تربیت بدنی  

به فعالیت های  از نحوه اجرای این درس با هدف ایجاد تمایل و رغبت دانشجویان   دانشجویان و اساتید

عمومی  بدنی  تربیت  واحد  اثربخشی  و  آموزش  بهبود کیفیت  برنامه همچنین جهت  فوق  و    ورزشی 

دانشجویان، خالقیت و تنوع در اجرای واحدهای مذکور، تهیه محتوای صحیح و اثربخشی دروس و  

فعالیت اجرای  یادگیرنده در حین  پیشنهاد می انگیزش  را  تحقیق  این  اینها  از  این رنماید.  انجام  و، 

تواند بازخورد و پیشنهادی  پژوهش با توجه به بررسی نحوه اثربخشی واحدهای تربیت بدنی عمومی می

تواند  ریزی و ساماندهی بهتر این واحدها ارائه نماید. همچنین، نتایج این تحقیق در آینده میبرای برنامه

ها در مسیر برداری قرار گیرد. دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور مورد بهرهدر دانشگاه

تکمیل و رشد و نمو نوجوانان و جوانان و جامعه قرار دارند و در نظام تربیتی و آموزشی جوامع نقش  

توانند  پوشان هستند که میها، دو نظام اجتماعی متداخل و همکنند. ورزش و دانشگاهمهمی را ایفاء می

-از پتانسیل  و سالم و شاداب تحویل جامعه دهند. بنابراین، آگاهی  در کنار آموزش و پرورش، نسلی آگاه

تواند موجب توسعه مند میهای نظامها برای تدوین برنامههای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه ها و ظرفیت

شود دانشگاهی  نظام  در  ورزش  دارد  .  و گسترش  نظر  در  پژوهش حاضر  فوق،  موارد  به  توجه  به  با 

عوامل مؤثر بپردازد  شناسایی  تربیت بدنی  اجرای موفق واحدهای عمومی درس  به    بر  نهایت،  و در 

ارائه واحدهای عمومی تربیت بدنی در دانشگاه ایران طراحی وتدوین وضعیت مطلوب در نحوه  های 

تا از این طریق استادان با مراجعه به مالک و مرجعی معتبر و ایجاد شیوۀ ارزشیابی شفاف، و    بپردازد

ریزی بهتر برای پیشرفت سطح اجرای این مهارت ورزشی موجبات پیشرفت بهتر و باال  هامکان برنام

 . رفتن اعتماد به نفس دانشجویان را فراهم کنند 
 

 

 

 
4. De Liu, Taylor, Shibli 
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 پژوهش روش
روش انجام پژوهش حاضر، روش کیفی بود که که برای ساخت مدل مفهومی پژوهش از روش گرندد 

روش کیفی تحلیل محتوا استفاده گردید. در این پژوهش  تئوری استفاده گردید. برای ساخت الگو از  

یابی درباره موقعیتی نامعین  پژوهش اکتشافی استفاده شد چرا که پژوهشگر در صدد زمینه  از طرح

. برای این منظور،  استواحد عمومی درس تربیت بدنی    موفق  اجرایهای مؤثر بر  شاخصتحت عنوان  

 می پردازدهای اکتشافی  های کیفی از طریق مصاحبهوری دادهمحقق ابتدا به شناسایی پدیده و گردآ

و در ادامه الگوی مورد نظر را ترسیم می نماید. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحب نظران  

های تربیت  و روسای دانشکده ها، مدیران ارشد تربیت بدنی وزارت علومورزش و تربیت بدنی دانشگاه

ت علمی که مقاالت و تحقیقاتی در خصوص ئاعضای هی چنینهمبدنی و  اساتید درس تربیت  بدنی،  

گلوله برفی   گیری از تکنیک نفر برای انجام مصاحبه با بهره 18 تعداد  بودند  ،اندموضوع تحقیق داشته

 . ندانتخاب شد

منظور جمع از مصاحبهبه  اطالعات،  یک  نیمه  آوری  با  استفاده شد. مصاحبه  عمیق  و  یافته  ساختار 

دستیابی به    های اکتشافی برایسئوالشروع شد و سپس    موضوع پژوهشوسیع و کلی درباره    سئوال

شد  ها چندین مرتبه خوانده میمصاحبهتر پرسیده شد. ابتدا اطالعات مکتوب مربوط به  اطالعات عمیق

هایی از اطالعات ضبط شده در راه با گوش دادن به بخشتا محتوای کلی آن درک شود. این کار هم

)مروری بر تمام اطالعات(، در مرحله بعد عبارات،    شد میانجام    2020نسخه    1نرم افزار مکس کیودا

پاراگراف ها بودند، جدا شد و در  های پرسیده شده در مصاحبهسئوالهایی که مربوط به  جمالت یا 

و تطبیق توسط اعضا   4تأیید پذیری،  3پذیری انتقال  ،2مقبولیتشدند.  ای نگهداری  های جداگانهفایل 

گانة تعیین اعتبار اعم  که در این پژوهش، پژوهشگر سعی نمود مراحل هفتاین نهایتا  بود.  تأیید مورد 

برداری از کُدهای  ت و اهداف پژوهش، مصاحبه با افراد خِبره، نسخه سئواالاز انتخاب موضوع، طراحی  

های گردآوری شده و گزارشگری نتایج و داده  تأییدها،  شوندگان، تحلیل پاسخمهم و کلیدی مصاحبه

 ی از روش توافق درون موضوع   ییای در مورد پا  ها به مخاطبین را مورد توجه قرار دهد.یا گزارش داده

  یی ای است و پا  ی مناسب  زانیبود که م  85/0پژوهش    ن یدر ا  یتوافق درون موضوع   زانیماستفاده شد.  

 شود.   یم  تأیید آن

 
1. MAXQDA 2020 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Dependability 
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 ی پژوهش  هایافته
و مابقی مرد بودند. دامنه  نفر زن  2مصاحبه شونده،  18از یافته های جمعیت شناختی نشان داد 

سال بود. تمام افراد دارای مدرک تحصیلی تربیت بدنی بودند و تنها   59تا   36سنی این افراد بین 

 یک نفر در سطح کارشناسی ارشد و مابقی در سطح دکتری بودند. 

 هایاز مصاحبه  حاصل هایداده تحلیل و تجزیه، بودهای کیفی  این تحقیق، که شامل تحلیل دادهدر  

.  گرفتهای موردی در سه مرحله کدگذاری انجام صورت یافتهبهخبرگان  با نیمه ساختار یافته عمیق

کدگذاری باز و سپس کدگذاری محوری و در پایان   ةهای کیفی دریافت شده به ترتیب از مرحل داده

انتخابی   به  تحقیق نهایی  مدل هایالیه کدگذاری، گانهسه  مراحل انتهای و در  ندگذشتکدگذاری 

 .  گردید شماتیک ارائه و تک تک صورت

با  ها، کدگذاری و کشفمصاحبه از متن  هاداده استخراج مرحله سه شامل اول گام  ز:كدگذاری 

 است، ها دادهی  بندمقوله  و مفهوم پردازی کردن، مقایسه خرد کردن، روند از عبارت است که هامقوله

 تحلیل و  تجزیه از باز کد  95 مجموع است. بر اساس نتایج در گرفته شکل سازیمفهوم  محوریت با

 کد باز رسید.   70که پس از حذف موارد مشابه به تعداد  آمد دست مصاحبه به 18

نظریهکد   :كدگذاری محوری تحلیل در  و  تجزیه  است. گذاری محوری مرحله دوم  بنیادی  پردازی 

 عمل  رحله کدگذاری باز( است. اینهای تولید شده )در مهدف از این مرحله برقراری رابطه بین مقوله

کند تا فرایند تئوری را به سهولت پرداز کمک میشود و به نظریهانجام می   یبر اساس مدل پارادایم

ها قرار گذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از مقولهدهی در کدانجام دهد. اساس فرایند ارتباط

   ی شد. مقوله شناسای 7مفهوم و   15دارد. در پژوهش حاضر، در مرحلة کدگذاری محوری، تعداد 

ها به صورت یادشده کدگذاری که تمامی دادهپس از این  :كدگذاری انتخابی )مرحله نظريه پردازی(

بندی کدها، کدهای محوری مستخرج درگروه .  رسدها میبندی آنباز و محوری شدند، نوبت به گروه 

های اصلی  مقایسه شدند تا گروههای ایجاد شده با یکدیگر  و سپس گروه  ندشدبندی  ها گروهاز مصاحبه

و ابعاد هر یک شناسایی و استخراج گردد. البته در این مرحله مراجعه به ادبیات نظری پژوهش کمک  

اساس فهم پژوهشگران   ها کرد. در این پژوهش سعی شده بر بندیتر شدن گروهزیادی به هرچه دقیق

  رت روایتی به شکل ترسیمی نشان داده شود از متن پدیده مورد مطالعه، چارچوب مدل پارادایم به صو

 . (1)جدول 
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 كدگذاری گزينشی داده های مستخرج از مصاحبه   -1جدول

 كدهای باز 
كدهای  

 مفهومی

كدهای  

 گزينشی 

 عوامل علی یا ضرورت ها 

مشارکت   تقویت نشاط و شادابی و دوری از خستگی آموزش، افزایش

پذیری از طریق فعالیت در  ارتقای جامعهی، ریادگی  ند یفرا در  انیدانشجو 

 گروه

آموزش همه  

 جانبه 

  ان،یدانشجو  ی فکر یهاپرورش مهارت س،ی تسلط بر مطالب مختلف در تدر آموزش فعال 

 آموزش فعال قی از طر ی رشد جسمان   یارتقا

تدریس  

 خالقانه 

  استفاده، سی مناسب تدر  یهاوهیاستفاده ازش ، بهبود نظارت مداوم برکالس

 ، رسیدن به اهداف آموزشی از وقت نهیبه

سازی  کیفی

 آموزش

 گر یا چالش ها عوامل مداخله

های جذاب آموزش، طراحی محتوای درسی بدون در  عدم استفاده از روش

های ورزشی متنوع، محتوای  عالقه دانشجویان، عدم ارائه رشتهنظر گرفتن 

 نامناسب درسی 

محتوای  

 آموزشی

چالش های  

عدم  ، های آموزشی، عدم توجه به اقشار خاصعدم درک تفاوت در گروه یآموزش

رس در  بندی نامناسب ارائه د واحد درسی برای تربیت بدنی، زمانکفایت دو 

های آموزشی، عدم انگیزه  سازی برنامهطول ترم، عدم توجه به بومی

 ها اجرای برنامهمدرسین برای 

 برنامه آموزشی 

جود نیروهای توانمند،  نگاه ضعیف مدیریتی به ورزش دانشجویی، عدم و

 ها پذیری در برنامهعدم انعطاف
 ساختار 

موانع  

 زیرساخت 

  عدم  ها و مدیران، عدم نظارت و ارزیابی استاندارد،عدم هماهنگی گروه

 های قانونی ارتباط واحدهای آموزشی، محدودیت
 نظارت 

کیفیت، کمبود فضاهای ورزشی، مشکالت دسترسی به  تجهیزات ورزشی بی

 امکانات ورزشی، استهالک منابع 

امکانات  

 ورزشی 
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 كدگذاری گزينشی داده های مستخرج از مصاحبه  -1جدولادامة 

 كدهای باز 
كدهای  

 مفهومی

كدهای  

 گزينشی 

 زمینه ها يا بسترها 

استفاده از ظرفیت های نیروی انسانی،  شناخت نیازهای ورزشی دانشجویان، 

مربیان، توجه  رسانی  هماهنگی منابع انسانی، استفاده از مربیان خبره، بروز

های آموزشی دانش افزایی  ی شخصیتی مربیان، برگزاری کارگاههابه ویژگی

 مربیان 

مدیریت منابع  

 انسانی 

 مدیریت 
،  رویکرد آینده نگریاستفاده از کارکردهای مدیریت دانش، توجه به 

ها، افزایش ارتباطات سازمانی،  پذیری در برنامهی مناسب، انعطافبندبودجه

 گیری از منابع مختلف بهره

مدیریت  

 راهبردی

  و طیامکانات مح و ط یتناسب با شرای، کمک آموزش یهااستفاده از رسانه

  ی بهداشت روان  و تیبارشد شخص  تناسب، حداکثر استفاده از آن

 رندگان یادگی

اسب  نمت

 سازی آموزش 

 راهبردها يا سیاست ها 

امنیت بخشی به اماکن ورزشی، تعیین استاندارهای آموزشی، توجه به  

های دانشجویان، رفع  ت قانونی آموزش، توجه به درخواستالزاما

 های دسترسی به امکانات محدودیت

 الزامات قانونی

 مندی ساختار
کارگیری دقیق  پذیر، بهمحتوای درسی انعطافه اقشار خاص، توجه ب 

های آموزشی متنوع،  طرح درس ملی برای دانشجویان، روشها، دستورالعمل

سازی برنامه آموزش، در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و  بومیتوجه به 

جغرافیایی، ساختارمند بودن واحد تربیت بدنی، استفاده و توجه به الگوهای  

 جهانی 

 ساماندهی 

های جدید ورزشی، نوآوری  محیط آموزش، استفاده از تکنولوژیزیباسازی 

 در ارائه مطالب، ارائه خدمات بر اساس اولویت نیازها 
 خالق بهسازی 

از امکانات   استفاده از وسایل و تجهیزات ورزشی مناسب، استفاده بهینه  بهسازی 

های تربیت بدنی در زمان مناسب، افزایش کیفیت  ورزشی، برگزاری کالس

 تدریس اساتید و مربیان 

 کیفیت
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 كدگذاری گزينشی داده های مستخرج از مصاحبه  -1جدولادامة 

 كدهای باز 
كدهای  

 مفهومی

كدهای  

 گزينشی 

 پیامدها یا نتایج 

-ارتباطکنار آمدن با استرس و فشارهای درسی، افزایش روحیه همکاری، 

 دانشجویان، افزایش حس مسئولیت پذیری با گیری اساتید 
 سالمت روان 

 سالمت 
ها و فشار  روحی، گرایش به ورزش، تحمل سختی  توجه به سالمت جسمی و

 جسمی، افزایش سالمت جسمانی 

سالمت  

 جسمی

جامعه، ایجاد نگرش مثبت به دیگران، ایجاد و  افزایش حس مفید بودن در 

 افزایش حس آرامش درونی 
 نگرش مثبت

رضایت از  

ها،  هبود احساس شادی در انجام فعالیتافزایش احساس رضایت از زندگی، ب زندگی

 احساس لذت از حضور در کالس درس 
 شادکامی 

 

شاامل    یبدنتیدرس ترب  یموفق واحد عموم  یبر اجرا مؤثر یهاشااخص 1جدول    یهاافتهیبر اسااس 

(،  یتیری(، بسااترها )تفکر مدرساااختیز  ،یآموزشاا  یهاها )چالش)آموزش فعال(، چالش  یعوامل عل

برای نمایش  ساپس    .هساتند(  یاز زندگ  تی)ساالمت، رضاا  امدهای(، پ یبهسااز  ،یراهبردها )سااختارمند

و در نهایت بر اسااس    ندکردای را ارائه  تفکیک شادههای  الیه  ،هاکدهای گزینشای و قابل فهم بودن آن

 ارائه شده است.  (1در شکل )ها در کنار هم، مدل نهایی تحقیق قرار گرفتن الیه
 

 
 واحد عمومی درس تربیت بدنی  موفق اجرایبر  مؤثرهای شاخص -1شکل 



 1401، تابستان 27، شماره 10پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                   252

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 گیریبحث و نتیجه 

پرداخته واحد عمومی درس تربیت بدنی    موفق  اجرایبر    مؤثربا هدف شناسایی عوامل  پژوهش حاضر،  

های  است. بدین منظور از نظریة داده بنیاد برای ارائة الگو استفاده گردیده و مدل ارائه شده، از فرآیند

تحلی نتایج  اساس  بر  است.  آمده  به دست  نخبگان  با  از مصاحبه  ناشی  دادهکدگذاری  کیفی  ل  های 

  یعوامل عل، شامل  واحد عمومی درس تربیت بدنی  موفق  اجرایبر    مؤثرعوامل    حاصل از مصاحبه،

چالش فعال(،  )چالش)آموزش  مدرساختیز  ،یآموزش  یهاها  )تفکر  بسترها  راهبردها  یتیری(،   ،)

 ( است.یاز زندگ تی)سالمت، رضا  امدهای(، پ یبهساز ،ی)ساختارمند

از آموزش فعال، آموزش    ی عوامل علّ  ی پژوهش، هاافتهیبر اساس   شامل آموزش فعال است. منظور 

واحد عمومی    موفق  اجرایبر    مؤثرعوامل  آموزش است. لذا از    یسازیف یکخالقانه و    س یهمه جانبه، تدر

به ضرورت توجه به   د یهاست. در جهت آموزش همه جانبه بامولفه   نیتوجه به ادرس تربیت بدنی  

  ،یریادگی  ندیفرا  در  انیمشارکت دانشجو  شیآموزش، افزا  یاز خستگ  یو دور  ینشاط و شاداب  تیوتق

  ز یآموزش همه جانبه ن  تیدر گروه توجه داشت. در مورد اهم  تیفعال  قی از طر  یریپذ جامعه   یارتقا

 ان،یدانشجو  یفکر  یهامهارتپرورش    س،یتسلط بر مطالب مختلف در تدر  یهاتوان به شاخص  یم

و ضرورت   تیاهم  یدارا  زیخالقانه ن  سی آموزش فعال اشاره کرد. تدر  قیاز طر  یرشد جسمان  یاارتق

در دانشگاه است.  واحد عمومی درس تربیت بدنی    موفق  اجرایبر    مؤثرعوامل    در خصوص  یقابل توجه

مناسب    ی هاوهیش  کالس، استفاده از  توان به بهبود نظارت مداوم بر  ی آن م   تیبا توجه به اهم  نیبنابرا

 .اشاره داشت یبه اهداف آموزش دنیاز وقت، رس  نهیاستفاده به س،یتدر

ی بخش آموزش به عنوان یکی از عوامل هاچالش  حاصل از این پژوهش،های  یافته   همچنین با توجه به

  ین یافته با نتایج صفری و افروزهشناسایی شد. اواحد عمومی درس تربیت بدنی  موفق اجرایبر  مؤثر

ات قابل توجهی بر  تأثیر( همسو است. آموزش نادرست می تواند  2016(، دادرس و همکاران )2021)

بگذارد.   بدنی  تربیت  درسی  واحدهای  در  دانشجویان  عملکرد  هلویک  کاهش  و  برویک  مطالعات 
آموزش عالی نه تنها موجب افزایش میزان و شدت  ( نیز بر این موضوع صحه گذاشته است.  2014)1

مندی زنان به ورزش و در نتیجه مشارکت مردان در ورزش می شود، بلکه در کمک به توسعه عالقه

از    برخی از این عوامل شامل عدم استفاده  .ها در ورزش، نقش مهمی داردافزایش نرخ مشارکت آن

 زمانی رعایت شود؛ بحث جذابیت   ۀترین اصلی که باید در این دورهای جذاب آموزش است. مهمروش

ی آموزش قرار هابرنامهوهش این اصل به طور کامل در  ژهای پ در آموزش است که بر اساس مصاحبه 

 
1. Breivik & Hellevik, 
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داشته باشد. در این خصوص و در جهت ایجاد جذابیت   تأثیرندارد و می تواند در یادگیری دانشجویان  

باید در ارائه رشته های ورزشی متنوع تالش کرد. البته مسائلی هم وجود دارد که مربوط به ایجاد  

انگیزه دانشجویان است. این موارد باید بیشتر در مباحث آموزشی مورد بازبینی قرار داده شود تا با  

یم. برخی از راهبردهای کاهش  برد اهداف آموزشی دانشجویان مواجه نشواختالل در ایجاد انگیزه و پیش

محتوای  چالش دانشجویان،  عالقه  گرفتن  نظر  در  با  درسی  محتوای  طراحی  شامل  بخش  این  های 

ی آموزشی، توجه به اقشار خاص و زمان بندی مناسب  هاگروه، درک تفاوت در  آموزشی نامناسب درسی

های دیگری هم  سب در دانشجویان است. البته چالشایجاد انگیزه مناارائه درس در طول ترم برای  

 نیز می توان به   هاچالشوجود دارد که در آموزش تربیت بدنی جنبه ساختاری دارند. از این دسته  

ی آموزشی و عدم  هابرنامهعدم کفایت دو واحد درسی برای تربیت بدنی، عدم توجه به بومی سازی  

 اشاره کرد.   هابرنامه رای انگیزه مدرسین برای اج

 موفق   اجرایبر    مؤثرعوامل  ها به عنوان یکی از  زیرساختهای بخش  های تحقیق چالشبر اساس یافته

(، رمضانی و  2021)  یج صفری و افروزها شناسایی شد. این یافته با نت  واحد عمومی درس تربیت بدنی 

( همسو است. در بخش قبلی مسائل و مشکالت بخش 2022) (، محسنی و همکاران2020همکاران )

توان به مسائل اساسی در جنبه آموزشی شناسایی و تحلیل شد. اما عالوه بر مسائل مطرح شده می  

رغم وجود اماکن و  علینتایج پژوهش های گذشته نشان داده است که  ها نیز اشاره کرد.  زیرساخت 

بدنی در بین    ریزی و انجام مداخالت هدفمند، همچنان فعالیتبرنامهت مناسب به دلیل عدم  تسهیال

پایین است به  .  (2003و همکاران،  1)کیتینگ    دانشجویان  نگاه ضعیف مدیریتی  زمانی که  در واقع 

می توان نوجود دارد    ها برنامهورزش دانشجویی، عدم وجود نیروهای توانمند و عدم انعطاف پذیری در  

تربیت بدنی  هابرنامهانتظار داشت که   بهرهی  ایندارای  از  باشند.  این مشکالت مرتفع   ،رووری  باید 

و مدیران یکی از الزامات است. زمانی که این هماهنگی شکل   هاگروهگردند. بنابراین ایجاد هماهنگی 

ر  باید سعی د  هابرنامهبه شکل سیستمی و راهبردی پیش می روند. در کنار اجرای    ها برنامهبگیرد  

ها باید دارای استاندارد های الزم برای پیشرفت در ها و ارزیابیت. نظارتاجرای نظارت مستمر داش

م دیگر  از  باشند.  درسی  شوندهواحد  مصاحبه  توسط  شده  ذکر  ارتباط عضالت  عدم  به  توان  می  ها 

ی بر می  واحدهای آموزشی و محدودیت های قانونی اشاره کرد. تمام این مباحث به بخش منابع انسان

در امر آموزش تربیت بدنی دارد. البته زیرساخت   هادانشگاهگردد و نیاز به بازبینی در سیاست های  

بار بنشیند. از این  ها به  ریزی برنامههای تجهیزات، فضاهای آموزشی و ... هم باید برقرار باشد تا نتیجه  

 
1. Keating 
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اهای ورزشی ، مشکالت دسترسی  های مربوط به تجهیزات ورزشی بی کیفیت، کمبود فضرو باید چالش

 منابع مرتفع شوند. به امکانات ورزشی و استهالک 

واحد عمومی درس    موفق  اجرای  یبه عنوان بستر الزم برا  یتیریتفکر مدهای تحقیق،  بر اساس یافته

( 2022)  (، محسنی و همکاران2020)  شناسایی شد. این یافته با نتایج شهولی و همکاران  تربیت بدنی 

زمانی می تواند موفق باشد که در جنبه منابع انسانی از علم مدیریت راهبردی   بسترین  اهمسو بود.  

زشی دانشجویان، استفاده از نیازهای ورها با شناخت  . بنابراین مدیران ورزشی دانشگاهاستفاده نماید

سانی مربیان، توجه  ر  روزهای نیروی انسانی، هماهنگی منابع انسانی، استفاده از مربیان خبره، بظرفیت

ویژگی کارگاه  های به  برگزاری  و  مربیان  با  شخصیتی  توانند  می  مربیان  افزایی  دانش  آموزشی  های 

سریع  رهبری مناسب مشکالت درس تربیت بدنی را مرتفع و روند اجرای این واحدها را در دانشگاه ت

های پیشگیری و  تندرستی و تدوین برنامهگذاری توسعه  نیاز به سیاست  ،رواز اینو تسهیل نمایند.  

ای در جامعه دانشجویان است و در این راستا، تدوین یک برنامه راهبردی در زمینه توسعه  مداخله

ریزی راهبردی، برخورد نظام  برنامه فعالیت بدنی و تندرستی دانشجویان امری مهم و اثربخش است.

ون در قلمرو مدیریت است، به نحوی که موفقیت یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسئولیت روز افز

مستدام سازمان را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری می کند و سازمان را با بستر حرکت 

همچنین (.  2012،  1گیری آماده می نماید )آبراهام خود )محیط( ارتباط می دهد و آن را برای موضع 

نگری در هدایت دانشجویان در واحد  جه به رویکرد آیندهواستفاده از کارکردهای مدیریت دانش و تبا 

تربیت بدنی می توان پیامدهای مطلوبی در جنبه های مختلف اجتماعی را متصور شد. این امر زمانی  

انعطاف پذیری وجود داشته    هابرنامهو در    اشدببندی مناسب  به قوت ادامه دار باشد که بودجه  د می توان

باید دارای خالقیت باشد و دانشجویان و مربیان و مدرسان را   هادانشگاهی ورزشی در  هابرنامهباشد.  

به سمتی سوق دهد که نتایج مثبت واحد تربیت بدنی را با جان و دل احساس کنند. بنابراین با تکیه  

مختلف، می توان الگوی مناسب رهبری را پیاده  گیری از منابع  افزایش ارتباطات سازمانی و بهره  بر

عالوه بر مطالب ذکر شده می توان به متناسب سازی آموزش با اهداف اشاره کرد. بنابراین با    .نمود

ها و آموزش پرداخت. در واقع باید  ی می توان به تناسب نوع فعالیتکمک آموزش  یهااستفاده از رسانه

آموزش باید   رد. همچنینرا ب حداکثر استفاده از آن و تناسب ایجاد شود طیامکانات مح و طیشرا بین

 باشد.  رندگانیادگی یبهداشت روان و تیرشد شخص با  راستاهم

 
1. Abraham 
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  اجرای بر    مؤثرعوامل  بر    مؤثری تحقیق ساختارمندی به عنوان یکی از راهبردهای  هایافتهبر اساس  

( 2020بدنی شناسایی شد. این یافته با نتایج رمضانی و همکاران )واحد عمومی درس تربیت    موفق

مندی در این مطالعه، توجه به الزامات قانونی برای پیشبرد اهداف واحد  همسو است. منظور از ساختار

نی باید  تربیت بدنی در دانشگاه و سازماندهی آن است. لذا برای ایجاد ساختار مناسب واحد تربیت بد

الزاما  الزامات قانونی نظیر امنیت بخشی به اماکن ورزشی، ت تعیین استاندارهای آموزشی، توجه به 

های دسترسی به امکانات مد نظر  ودیتهای دانشجویان و رفع محدقانونی آموزش، توجه به درخواست 

نونی پیاده شد، با  مدیران و دست اندرکاران حوزه ورزش دانشجویی قرار گیرد. زمانی که الزامات قا

ی خاص می توان به واحد تربیت بدنی ساختار بخشید. سازماندهی واحد تربیت بدنی از  هابرنامهارائه 

انعطاف  به اقشار خاص جهت کم کردن تفاوت  طریق توجه های فردی و اجتماعی، محتوای درسی 

های آموزشی متنوع، دانشجویان، روشطرح درس ملی برای  ها،  پذیر، به کارگیری دقیق دستورالعمل

جغرافیایی، ساختارمند بودن واحد  توجه به بومی سازی برنامه آموزش، در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و  

 می تواند شکل بگیرد.   جهانی تربیت بدنی و استفاده و توجه به الگوهای 

واحد عمومی   موفق  جرایابر    مؤثرعنوان یکی از راهبردهای    ی تحقیق بهسازی بههایافتهبر اساس  

از دیگر راهبردهای  درس تربیت بدنی   واحد تربیت بدنی بحث    اجرای موفقبر    مؤثرشناسایی شد. 

در آموزش است. به  بهسازی است. منظور از بهسازی ایجاد خالقیت و استفاده از رویکردهای خالقانه  

های جدید ورزشی میزان یاددهی را باال  حیط آموزش و استفاده از تکنولوژی که با زیباسازی م  ایهگون

خ ارائه  و  مطالب  ارائه  در  نوآوری  با  توان  می  همچنین  کارایی  برد.  نیازها  اولویت  اساس  بر  دمات 

البته ناگفته نماند که خالقیت باید با کیفیت نشگاه را افزایش داد.  ی آموزش تربیت بدنی در داهابرنامه

وجود آورد؛ چون این خود یک ولی بدون کیفیت را به  همراه باشد. یعنی نمی توان محیط خالقانه

می  ةمسئل لذا  شود.  آموزش محسوب می  در  ورزشی   جدی  تجهیزات  و  وسایل  از  استفاده  با  توان 

های تربیت بدنی در زمان مناسب و افزایش از امکانات ورزشی، برگزاری کالسمناسب، استفاده بهینه  

ی ورزشی را کیفیت بخشید و هم خالقیت را با کیفیت  هابرنامهکیفیت تدریس اساتید و مربیان هم  

 همراه ساخت.

واحد عمومی درس تربیت    موفق  اجرای المت به عنوان یکی از پیامدهای  ی تحقیق سهایافتهبر اساس  

و همکارابدنی   یعقوبی  نتایج  با  یافته  این  است. بی شک  2021ن )شناسایی شد.  با    ةبرنام( همسو 

طور که کیفیت و اصولی می تواند تبعات بسیار خوبی برای دانشجویان و مدیران ایجاد نماید. همان

بیت بدنی به کاربردهای آن  ی راهبردی در زمینه آموزش ترهابرنامهعلم ثابت کرده می توان با ایجاد 

اگر الگوی کارامد اجرای واحد تربیت بدنی    ، روای پویا را به وجود آورد. از اینهخوش کرد و جامعدل
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های  کرد می توان جنبه   ها استفادهچالشمورد استفاده گیرد و از راهبردهای مختلف جهت کاهش  

سالمت دانشجویان را ایجاد نمود. سالمت دانشجویان می تواند در زمینه های جسمانی و روانی مورد 

ی مناسب آموزش تربیت بدنی در دانشگاه می تواند باعث شود که دانشجویان هابرنامهتوجه قرار گیرد.  

این واحد آموزشی    روانی را از خود دور نمایند.ای  بر استرس و فشارهای درسی فائق آیند و این فشاره 

ا باعث  تواند  می  بودن  مشارکتی  دلیل  ارتباطبه  و  شود  همکاری  روحیه  و  فزایش  اساتید  با  گیری 

دانشجویان را برای شرکت کنندگان در واحد درسی فراهم آورد. مسئله مهم دیگری که می توان به 

است. چرا که ورزش میدان مسئولیت پذیری است   آن اشاره نمود بحث افزایش حس مسئولیت پذیری

و آموزش ورزش مسئولیت پذیری را بهبود می بخشد. دانشجویان با شرکت در واحدهای تربیت بدنی  

های سالمت  می رسند که توجه آنان را به جنبه که به طور راهبردی مدیریت می شود به نتایجی  

بیشتر می شود و سالمت جسمانی    ها به ورزشآنکز می نماید. از این رو گرایش  جسمی و روحی متمر

ها و فشار جسمی تحمل بیشتری ی شود که افراد در برابر سختیها نیز ارتقا می یابد. ورزش باعث مآن 

 داشته باشند.  

واحد عمومی   موفق  اجرایی تحقیق رضایت از زندگی به عنوان یکی از پیامدهای  هایافتهبر اساس  

( همسو است. زمانی که  2020)  شد. این یافته با نتایج قربانی و همکارانی   شناسایی درس تربیت بدنی  

فردی خود را در وضعیت مطلوب سالمت جسمانی و روحی می بیند احساس آرامش درونی بیشتری  

داشته   و حس مفید بودن در جامعه را  بهبود یافتهشود که نگرش درونی فرد  دارد و این امر باعث می

ی آموزشی واحد تربیت بدنی هابرنامهتر برخورد نماید. لذا  و نسبت به دیگران نیز خوش بینانه  باشد

یش احساس رضایت از زندگی شوند و  در دانشگاه اگر به طور صحیح اجرا شوند می توانند باعث افزا

واحد    ،روی می کنند به وجود آورند. از این در آن زندگ  که  ایهو به تبع جامعشادی را برای دانشجویان  

فعالی  انجام  در  بهبود احساس شادی  باعث  تواند  از حضور در تتربیت بدنی می  ها و احساس لذت 

 کالس درس شود.  

، راهبردها و پیامدها در این بخش  ها چالشهای مختلفی مانند  های پژوهش در قسمتبا توجه به یافته

ارائه شده است. با توجه به   واحد    موفق  اجرایی موجود در کاهش  هاچالشپیشنهادهای کاربردی 

و اقدامات    ها برنامهبیشتر بر    بایدها  مدیران سطوح مختلف ورزش دانشگاه،  عمومی درس تربیت بدنی

درس    هایوسیع دانشجویان در فعالیتی موجود برای مشارکت گسترده و  هاچالشمرتبط با کاهش  

 ش های جذاب در آموزش استفاده شود ، از رومحتوای درسیجهت کاهش  تربیت بدنی تاکید کنند.  

ی  هاچالشدر خصوص    .ارائه و طراحی شود  متنوع و محتوای متناسب درسیرشته های ورزشی    و

ی آموزشی و توجه به اقشار خاص برنامه مناسب  هاگروهبرنامه آموزش نیز با در نظر گرفتن تفاوت در 
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ن افزایش یابد درسی تربیت بدنی ارائه شود. همچنین تعداد واحد درسی تربیت بدنی برای دانشجویا

ی درسی تربیت بدنی زمان بندی  هابرنامهها به ورزش بیشتر شود. در خصوص  تا میزان گرایش آن

امات تشویقی برای افزایش انگیزه مدرسین در نظر مناسب ارائه درس در طول ترم لحاظ شود و اقد

با به کارگیری نیروهای توانمند و خبره  ها  های مربوط به زیرساخت چالشگرفته شود. در جهت کاهش  

در    و پذیری  ناها برنامهانعطاف  البته  ایجاد کرد.  را  مناسب  از طریق هماهنگی  ، ساختار  نماند  گفته 

و ارزیابی استاندارد و ارتباط واحدهای آموزشی می توان به کاهش    های آموزشی و مدیران، نظارتگروه

ها  های مربوط به زیرساختچالشدیگر در خصوص کاهش  راهکار  های زیرساختی کمک کرد.  چالش

از تجهیزات ورزشی با کیفیت و استاندارد استفاده شود.    ت و تجهیزات مربوط می شود. لذا به تاسیسا

مشکالت دسترسی به امکانات ورزشی مرتفع شود. از طریق ه شود و  ضاهای ورزشی بیشتری ساختف

 دانشجویی می توان این چالش را تا حد زیادی مرتفع ساخت.  شبازاریابی و تامین مخارج ورز

کمک کرد. در این    می توان  با استفاده از راهبردهای مناسب به کارامدی واحد تربیت بدنی  بنابراین

خصوص با استفاده از راهبردهای شناخت نیازهای ورزشی دانشجویان و استفاده از مربیان خبره واحد 

جمع   هایتفاده از سیاستسشود با اپیشنهاد می  تربیت بدنی را به سمت کارامدی سوق داد. بنابراین

و   بدنی  تربیت  واحد  در  ورزشی  نیازهای  در خصوص  دانشجویان  نظرات  مناسب  ریزی  برنامهآوری 

 را فراهم ساخت. ی بدن تیواحد ترب ی بهبود و کارامد یهانه یزم

  می توان در نتیجه گیری نهایی باید بیان نمود که ورزش دانشجویی نیازمند برنامه ریزی دقیق است و  

راهبرد از  استفاده  دربا  متنوع  ورزشی  های  اماکن  به  بخشی  امنیت  استاندارهای  خصوص  تعیین   ،

ی آموزشی درس  هابرنامهسازی  پیادهبرای  ساختار مناسب    ،قانونی آموزشآموزشی و توجه به الزامات  

با استفاده  توان  می  هد. در خصوص راهبردهای اساسی توسعه هر برنامشو  مهیا تربیت بدنی در دانشگاه  

سازی شده و در کنار آن استفاده و توجه به الگوهای موفق جهانی  کارگیری برنامه آموزش بومیاز به 

اصلی مهم   عنوان  به  بدنی  تربیت  واحد  بودن  از نگریست.  به ساختارمند  استفاده  با  این صورت  در 

متصور  را می توان ها دانشگاهنتایج مناسبی برای واحد تربیت بدنی در   ،های موفق و بومی شدهتجربه 

در خصوص بهسازی آموزش واحد تربیت بدنی، استفاده از خالقیت و کیفیت بخشی آموزش و شد.  

از تکنولوژی های    باید  محیط آموزشبنابراین    راه مناسبی است.منابع   زیباسازی شود و با استفاده 

جدید ورزشی و نوآوری در ارائه مطالب میزان یادگیری دانشجویان را در واحد درسی تربیت بدنی  

یش داد. در بخش کیفیت بخشی منابع نیز از وسایل و تجهیزات ورزشی مناسب استفاده شود و با  افزا

افزایش کیفیت   تربیت بدنی در زمان مناسب به  هایاز امکانات ورزشی و برگزاری کالس استفاده بهینه  

   تدریس اساتید و مربیان کمک کرد.
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 تشکر و قدردانی 
مسئوالن، اساتید و کارکنان بزرگوار جامعه پژوهش که ما را در انجام  در پایان، الزم است از تمامی  

 تشکر و قدردانی کنیم.  ،این تحقیق یاری رساندند 
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