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Abstract 

The purpose of the present study was to design a model for the management of 

extracurricular physical education programs in Iran. To do so, a qualitative-quantitative 

method consisting of both qualitative and quantitative parts was used. The statistical 

population in the qualitative section consisted of all experts, professors of the University 

of Educational Sciences and Physical Education and the sampling method was purposive. 

The statistical population of the research included all the principals and teachers of Iran. 

In the quantitative part of the study, a stratified random sampling method was utilized. 

Based on the findings of the interview, human resource planning and physical literacy 

promotion identified the students as the causal conditions of the study, who had direct 

impact on the management of physical education extracurricular activities. The direct 

effect of planning and physical literacy promotion on positive and meaningful 

participatory management was significant. Moreover, the direct effect of participatory 

management, control and supervision, educational investment, cultural and social 

infrastructure, physical factors, lack of budget allocation and educational inequality on the 

implementation of the supra-program policies was significant. Causal relationships are 

causal and contextual strategies and interventions that have consequences for maintaining 

health, vitality and happiness and revealing their creativity and nurturing. The results 

showed that the path coefficients of the research variables were significant. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Physical Education is a branch of Educational Sciences, which promotes the 

development of physical and mental talents and potentials through physical 

activity and exercises (2-1). Physical education is the basic orientation of learning 

and maintaining fitness and health for students in the Ministry of Education (3). 

The Ministry of Education is in dire need of extracurricular activities that can 

introduce students to a more social environment, link curriculum and real-life 

learning, and provide a balanced, fun, dynamic and exciting life for students. But 

the lack of facilities has made this impossible. For this reason, by studying the 

status of physical education in the education system of Iran, the aim of this study 

was to provide a pattern for extracurricular activities according to the equipment, 

facilities, and climates in Iran, so that this would hopefully improve students' 

physical activity and promote their health status. 

 

Methodology 
The research method was qualitative-quantitative. In the qualitative part, the 

method was Grounded Theory (GT) using Strauss and Corbin's approach to 

identify the phenomenon and collect qualitative data through interviews. The 

interviews continued in the qualitative process until theoretical saturation, and 

then a questionnaire was designed, produced and distributed using a method of 

content analysis and coding of the key components. Using targeted sampling and 

snowball sampling in the qualitative part, 25 people were selected including 

university professors, experienced teachers of physical education, and staff 

managers in the sub-executive field of the physical education program of the 

Ministry of Education of Iran. In the quantitative part, the statistical population 

included 33,000 teachers and managers of official education in the country, of 

which 384 individuals were selected by multistage cluster random sampling using 

the Cochran formula. In the quantitative part of the researcher-made 

questionnaire, the qualitative part was used.  To estimate the reliability of the 

research tool, Cronbach's alpha was calculated larger than 0.7 using SPSS 23. In 

addition to validity assessment of the research instrument, a confirmatory factor 

analysis test was used to determine its construct validity. Besides, the face and 

content validity of the instrument was confirmed by physical education professors 

and experts in the area of extracurricular physical activity. The method of data 

processing was carried out in the qualitative part using Strauss and Corbin's 

theoretical coding process, known as "systematic design." In the quantitative part, 

the data were analyzed using LISREL software to assess exploratory factor 

analysis and structural equation modeling. 
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Results 
The study's statistical sample covered countrywide physical education 

administrators and instructors. Moreover, 56.7, 56 and 44% of respondents were 

20-30 years old, female and male, respectively. Furthermore, 53.8% of them had 

Master’s degrees and 60 and 40% of the qualitative samples had a master's degree 

and doctorate, respectively. The findings of the validation model showed that the 

path coefficients of all variables were positive and significant at the level of 0.01. 

The direct impact of human resource planning (β= 0.31) and promotion of motor 

literacy (β= 0.33) on participatory management and monitoring as well as 

supervision (P < 0.01) was positive and important. In addition, the direct effects 

of participatory management (β = 0.30), control and supervision (β = 0.32), 

educational investment (β = 0.29), cultural and social infrastructure (β = 0.40), 

physical factors (Β = 0.33), lack of budget allocation (β = -0.34) and lack of 

educational equity (β = -0.36) on the adoption of extracurricular policies and 

equity in education and resources were significant (P<0.01). In addition, the direct 

effect of extracurricular policies and equity in education and resources on the 

management outcomes of extracurricular activities including health maintenance, 

merriment and happiness as well as revealing creativity was significant (P<0.01). 

Based on the findings of the qualitative model for physical education curriculum, 

the extracurricular activities as a central concern focused on human resource 

planning and student motivation enhancement and equity implementation through 

strategic exercise approach in education and resource management, monitoring 

and supervision, physical and environmental factors, and cultural and social 

infrastructures and educational investment (as a model context) were taken into 

consideration. It resulted in understanding the consequences, maintaining health, 

vitality and happiness, manifesting their imagination and nurturing, and 

enhancing social participation (Figure 1). 
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Figure 1- Management Model of Physical Education Extracurricular Activities  

 

Conclusion 

The results showed that the model of extracurricular activities of physical 

education had 11 basic factors including implementing extracurricular policies of 

physical education, human resources planning, equity in education and resource 

allocation, motor literacy promotion of students, participatory management, 

control and supervision, physical factors and environment, cultural and social 

infrastructures, educational investment and the outcomes. In the present study, the 

maintenance of health, vitality and happiness as well as the manifestation of their 

creativity and nurturing were the result of actions and interactions created and 

influenced by causal, axial category, and contextual conditions. Furthermore, 

given the importance of extracurricular physical education and the need to develop 

it in society, it is proposed to create joint programs in the Ministry of Education, 

and the Ministry of Science, Research and Technology, with the intention of 

developing and improving programs for extracurricular physical education in 

schools. 
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 مقالة پژوهشی

آموزش و پرورش   يبدن تی فوق برنامه ترب  یها تی فعال  تیری مد  یطراحي الگو

 1رانیا

 3، آیت اله دهقان2،علیرضا الهی1نجف آقایی 

 

 مسئول( نویسندۀ  )  خوارزمی تهراندانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه  .  1

 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی.  2

 دانشجوی دکترای مدیریت تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی .  3
 

 21/01/1399تاریخ پذیرش:              10/10/1398تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 
جهت  .  است  رانیآموزش و پرورش ا  یبدن   تیفوق برنامه ترب  یهاتیفعال  تیری مد  یطراحی الگو  ،حاضرپژوهش  هدف  

  بخش کیفی شامل  جامعه آماری در.  کمی( استفاده شده است -)کیفی  تحقیق از روش ترکیبی  دستیابی به هدف

ونت تربیت بدنی و  امع  استان ها و  آموزش و پرورش  تربیت بدنیمدیران ستادی    و  مجرب  معلمان،  اساتید دانشگاه

  گلوله برفی و هدفمند تا حد اشباح نظری   به صورت  گیریروش نمونه.  بود  ایران   وزارت آموزش و پرورش سالمت  

از روش در بخش کمی  .  بودندکشور    تربیت بدنی  جامعه آماری تحقیق در بخش کمی شامل مدیران و معلمان.  بود

تصادفی  ریگنمونه و    برای.  شداستفاده    خوشه ای چند مرحله ایی  آلفای کرونباخ  از روش  پایایی آزمون  تعیین 

محتوایی از صوری و  برای بررسی روایی ابزار اندازه گیری عالوه بر روایی  .  استفاده شد  23  اس پی اس اسافزار  نرم

روش کدگذاری نظری )برگرفته از روش   بهها در بخش کیفی تحلیل داده . شدی استفاده  تأییدآزمون تحلیل عاملی 

.  ای استراوس و کوربین استفاده شدها از نظریة زمینهبرای تحلیل مصاحبه.  انجام شدای(  نظریه پردازی نظریه زمینه 

 . بودآزمون تحلیل عاملی اکتشافی و الگوی معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل    ،ها در بخش کمیروش تحلیل داده 

شرایط علّی    به عنوان  ارتقای سواد حرکتی دانش آموزانریزی نیروی انسانی و  برنامهفته های مصاحبه،  اساس یا  بر

آموزش    یبدن   ت یفوق برنامه ترب  یها تی فعال  تیریمدطور مستقیم در  هاست که ب  شدهپدیده مورد بررسی شناسایی  

پرورش   و    تأثیرو  اثر مستقیم مدیریت مشارکتی،  ه.  دارند  معنادارمثبت  نظامچنین  و  گذاری  رت، سرمایهکنترل 

بر اتخاذ  و عدم عدالت آموزشی    عدم تخصیص بودجههای فرهنگی و اجتماعی، عوامل کالبدی،  آموزشی، زیرساخت 

فوقسیاست  متقابل.  بود  معناداربرنامه  های  روابط  از  حاصل  نتایج  نهایت  علّی،  در  و   زمینه،  موجبات  راهبردها 

. به دنبال داردرا  ها و پرورش آنها  نشاط و شادی و آشکارشدن خالقیت  ت است که پیامدهای حفظ تندرستی،مداخال

 .  است معنادارنشان داد ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق ها یافته

 

 . ارائه الگو ، آموزش و پرورش ی، بدن تیترب ، فوق برنامه یهاتیفعال کلیدی:واژگان
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 مه مقد
تربیت بدنی و ورزش جزء الینفک تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سالمت جسمی و روحی 

  بهداشت،   رود و با مفاهیمی مانند تندرستی،مهمی از برنامه زندگی به شمار میو جزء  است  نسل جوان  

 اجتماعی پدیدۀ  یک عنوان  به ورزش.  رشد فردی و اجتماعی و سالمت روحی ارتباط نزدیکی دارد

-سرمایهرو  این  از شودمی محسوب روانی بهداشت و جسمانی سالمت تأمین سازوکار بهترین فراگیر،

 اجتماعی مفاسد  با مبارزه مراکز و  درمان و بهداشت هایبخش در ها هزینه کاهش  به در آن ذاریگ

موجب انجامد می آمدن و  و  )شودمی اجتماعی و  فردی ناهنجاریهای سطح پایین  بکر،االنصاری 

 .  (1،2017کرونی 

های بدنی موجب رشد و  الیتای از علوم تربیتی است که به وسیله حرکات و فعتربیت بدنی شاخه 

است میتوسعه  افراد  روانی  و  جسمانی  ویلیامزعدادهای  و  )السی  همکاران،    3کرر؛  2018،  2گردد  و 

افراد خود را به ورزش ترغیب کند، در واقع به افزایش ای    نظران معتقدند که اگر جامعهصاحب.  (2018

( عنوان  2020)  4کومار و راجان.  عزت نفس و سالمت جسمی و روحی افراد خود کمک کرده است

عزت نفس پسران مدرسه افزایش  و    اختیاضطراب شنکاهش  فعالیت های ورزشی در  کنند که  می

داردمعناداربهبود   پیش    .ی  از  بیش  امروز  پیشرفته  دلیل در جوامع  امور نقش  به همین  در  ورزش 

از جمله مفاهیم مهمی که امروز به منظور .  مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان روشن شده است

انگیزه استکار میهنده رفتار مشارکت و ورزش بدرک و شناخت عوامل تعیین کن  سیمال و  )  رود، 

سه شاخص برای بخش سالمت و تندرستی    6طرفی سازمان جهانی بهداشتاز  .  (2018،  5همکاران 

است ها،)  ارائه کرده  این   بیماری  که  وکامیابی(  ومیر  تا کشور های جهان مسئله  مرگ  باعث شده 

یاد  در سه شاخص  مطلوبی  هنجارهای  به  مناسب  اقدامات  با  و    بکوشند  )اسالمی  یابند  شده دست 

 .  (2013، همکاران
درس تربیت .  شودمیدر کشورهای پیشرفته به عنوان بخشی از زندگی روزمره محسوب  مروزه ورزش  ا

گیری اساسی یادگیری و حفظ سالمتی برای دانش آموزان است از جهت   در آموزش و پرورش  بدنی

های ضروری های مورد نیاز، مهارتخواهد بود که شامل آگاهی این رو اهداف آموزش شامل سه حیطه  

تربیت بدنی یک هدف اصلی دارد که با هدف کلی آموزش و پرورش .  مورد انتظار استهای  و نگرش
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پذیر جامعه تمسئولی  و  مفید  افراد  عنوان  به  نوجوانان  و  کودکان  جانبه  همه  تربیت  یکسان است و آن 

که این مهم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در زیر نظام ساحت زیستی و بدنی به   است 

های  اردوها و فعالیت  جایی که از آن.  گانه تربیت معرفی شده استز ساحت های شش عنوان یکی ا

نیاز    ،گذاردثیر میأ اجتماعی و مذهبی( ت   ،روانی   ،عاطفی  برنامه بر ابعاد مختلف انسان )جسمانی،فوق 

برای  ریزی کنیم و موقعیتبرنامهبرای اوقات فراغت دانش آموزان    است که را  خالقیت و  های الزم 

د و  ها بتوانند خود را ارزیابی کننبآفرینش و نوآوری آنان ایجاد نماییم تا به دور از قید و بندها و قال

مهارتباعث   کسب  اخالقی،  فضائل  زیبایرشد  درک  اجتماعی،  ارتقاء یهای  و  هستی  جهان  های 

های  آمریکا توجه به فعالیتدر کشور    (. 2019آنها شود )احمدی نژاد ،های علمی و پژوهشی  آگاهی

سال   از  ورزشی  برنامه  کرد  2000فوق  معطوف  خود  به  را  بیشتری  لین  توجه  مک  و  ،  1)سیمونس 

مند بر پایه نظامخت ساختار  های فوق برنامه در نظام آموزشی آمریکا بر اساس شنااین فعالیت.  (2018

های فوق برنامه ورزشی و انجام تسازماندهی فعالی .  گرش قرار گرفتمورد ن،  های تبیین شده شاخص

کردن    تمهیدات عملی  برای  ها    اینالزم  آمفعالیت  نظام  آمریکا  در  هموزشی  هدف  میان  با  افزایی 

،  2)هنریش گیرد   می، انجام آنهاایی بیشتر میان و ایجاد همگر های تحصیلی مختلفدوره آموزاندانش

قبل از خواهد  میامه تحقیقاتی، از دانش آموزان  مریکا، در یک برنآدرسه ناپلویل در الینویز  م.  (2015

نتایج آزمون  .  شرکت کنندبه عنوان یک فعالیت فوق برنامه  صبحگاهی    ۀها، در یک برنامآغاز کالس

این  .  استمریکا  آسه، بسیار باالتر از میانگین کل  ر بین شاگردان پایه هشتم این مدرد  بین المللی علوم

تواند بر چه حد میبرنامه ورزشی سبک روزانه تا  فوق    فعالیت  دهد که یکنتایج به خوبی نشان می

 .  (2018، 3)وینیک و پوریتا مستقیم داشته باشد تأثیرعلمکرد تحصیلی کودکان 

برنامه درسی به دالیل مختلف قادر   نیازی که معموالً. فعالیت های فوق برنامه برآیند نیاز جامعه است

آبادی،   بهمن  و  )صادقی  نیست  آن  پاسخگویی  میفعالیت  (. 2018به  برنامه ورزشی  فوق  ند  تواهای 

  ، های رسمیفاق در درسدر حالی که این ات  ؛ های اجتماعی قرار دهد آموزان را بیشتر در محیطدانش

های درسی و یادگیری تواند پلی میان برنامهرزشی میهای فوق برنامه واین فعالیت  . دهدکمتر روی می

های فوق برنامه ورزشی می فعالیت  نقصان و یا کمبود زمان برای این گونه.  های واقعی زندگی باشد 

ات تأثیر  های مختلف یادگیری و وضعیت روحی و جسمانی و حتی باورهای اجتماعیواند بر روی جنبهت

تواند به بارور ختلف تحصیلی فقط در کالس درس نمیهای مدورهآموزان  حضور دانش.  فی بگذاردمن

تواند حس نشاط و روحیه  های فوق برنامه ورزشی میفعالیت.  شدن ایده ها و شکوفایی آنها منجر شود

ها  نبود این فعالیت  ،گرش همسوگرایانهتالش مضاعفی را برای دانش آموزان فراهم کند و در یک ن 
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آموزش و پرورش .  (2018و همکاران،    2کرنر؛2018و همکاران،    1دارای اثرات سوء خواهد بود )سیمال

نظام  از استمهمترین  انسانی  بسیار    های  آنها  در  انسان  عامل  پرورش که  و  آموزش  است،کار  قوی 

جامعه ای از آموزش   هر .  مدرسه استسازی است و سالمت و بهداشت روانی فراگیران کار اساسی  انسان

پذیر و منطقی بار  تعادل، سازگار با عاطفه، مسئولیتو پرورش خود انتظار دارد که افراد با شخصیت م

ای از آموزش و پرورش  هر جامعه.  ن کار اساسی مدرسه استو سالمت و بهداشت روانی فراگیرا   آورد

گار با عاطفه، مسئولیت پذیر و منطقی بار آورد که  خود انتظار دارد که افراد با شخصیت متعادل، ساز

هاست، چرا   نظام  سایررأس  نظام آموزشی هر جامعه ای در  .  استن مستلزم داشتن معلمانی سالم  ای

، پرورش ها به واسطه رشد و ترقی افرادی است که نظام آموزش و پرورشکه رشد و ترقی سازمان

توجه به ضرورت و اهمیت ورزش در جامعه کنونی، و لزوم   با (.  2014دهد )ناظم و علیزاده رنجبر،  می

های بلند مدت در امر ورزش توجه به این مهم در کشور ما  درونی و بیرونی و توجه به برنامهتحلیل  

از دالیل عدم توسعه ورزش در کشورمان کم توجهی   از پیش واجب است و بدون شک یکی  بیش 

در تحقیقی .  (2013عمل کردن است )رشیدلمیر و همکاران،ای  مسئوالن به این مقوله مهم و سلیقه

شادکامی    های فوق برنامه پیشتازان در افزایش خالقیت وبررسی اثر بخشی آموزش( به  2018مهدیان )

های فوق برنامه پیشتازان را در افزایش خالقیت اهمیت آموزش  نقش و  ها،یافته.  پرداختآموزان  دانش

به این نتیجه رسید   (2011)  و همکاران  3بلومفیلد در تحقیقی دیگر  .  داد  وشادکامی دانش آموزان نشان

نوجوانان، تجربیات مثبت شخصی و بین فردی را در میان این    های فوق برنامه ورزشی برایکه فعالیت

دهد می  توسعه  جیندو.  نوجوانان  دانش2018)  و همکارانش4تاکاشی  مشارکت  اثرات  دوره (  آموزان 

آنها به این نتیجه رسیدند  .  های فوق برنامه ورزشی مورد بررسی قرار دادند دبیرستان ژاپنی را در فعالیت

کند، حس  های فوق برنامه افزایش پیدا میآموزان در فعالیتکه هر چقدر میزان حضور هدفمند دانش

  وحدانی  وهشژدر پ .  دکنحضور و ادراک اجتماعی در کنار حمایت اجتماعی از دیگران افزایش پیدا می

 های ورزشی وزارت آموزش و پرورش های تربیت بدنی و فعالیت تدوین استراتژیبا عنوان    (2017)

استراتژیها نشان داد که کیفیت QSPM نتایج تحلیل ماتریس بندی  اولویت  افزایش   برای  بخشی و 

محور نمودن    -اثربخشی ساعات درس تربیت بدنی و ارتقای سطح سواد حرکتی دانش آموزان، مدرسه

و عمومیت بخشیدن به فعالیتهای فوق برنامه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف درس تربیت بدنی  

ورزش دانش آموزی   و توانمندسازی و بهسازی منابع انسانی به ترتیب سه استراتژی اول تربیت بدنی و
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های درس تربیت    آموزان در برنامهدانشهای مشارکت برای عموم  تسهیل و تدارک فرصت.  هستند

های پایه آنان با رویکردهای برنامه تربیت بدنی برای حفظ شایستگی های مکمل و فوق بدنی و فعالیت

آموز-مدرسه دانش  و  پرورش  -محوری  راستای  در  دهی  مشارکت  فعال،  انسانمداری،  سالم،  های 

خالق  گرا، کارآمد، امیدوار و متخلق به اجمعگرا، نظم پذیر، مسئولیت پذیر،  قانونبانشاط، توانا، ماهر،  

از اهداف مهم آموزش و پرورش   ،سند تحول بنیادین  مورد نظرهای انسان  و منطبق با ویژگی اسالمی  

فوق برنامه(  )ی فعالیت های خارج از کالس  بین اجراعنوان کردند    ( 2016)  جعفری و همکاران.  است

های فوق برنامه  هدف از فعالیت.  ی وجود داردمعنادارو سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان رابطه  

جود موزان است و محیط امن مدرسه و وآلم و بانشاط، تحرک و پویایی دانشتربیت بدنی زندگی سا

موجب می دلسوز  و  آ  شودمربیان مجرب  دانش  و  خاطر  آسایش  با  اولیا  بیشتری  تا  رغبت  با  موزان 

نمایند  به  از آن.  مشارکت  قادر  تنهایی  به  بدنی  تربیت  سالمت  تأمین  جایی که ساعت رسمی درس 

آموزان   دانش  فعالیتنیست  جسمانی  انجام  پرورش  و  را الزم  آموزش  بدنی  تربیت  برنامه  فوق  های 

انواع این فعالیتبرش ید تا به طور کامل  ها و کمبود امکانات و تجهیزات باعث گردمردند ولی تعدد 

بر همین اساس در برنامه درسی ملی نیز حوزه یادگیری و سالمت و تربیت بدنی به    .انجام نپذیرد

عنوان یکی از یازده حوزه یادگیری به دنبال برقراری سالمت کامل جسمانی، روانی و ایجاد زمینه هایی  

  های  روش  تبیین  و  بدنی   های  توانایی  ارتقای  جسمانی،   فعالیت  درست  یها  روش  شناساندندر جهت  

  م یتعل  یبه عنوان بخش عمل   یبدن  تیترب. آموزش  است  بدنی   تربیت  محتوایی  حوزه  در   سالم  یتفریح

تربیت فرصت تعمیق و به کارگیری آموخته ها در موقعیت های واقعی زندگی و راهکارهای مقابله با  و  

برنامه تربیت  های فوق  وضعیت فعالیتلذا این پژوهش با مطالعه  .  چالش های آن را فراهم می آورد

  و بررسی وضعیت فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی در اموزش و پرورش  های پیشرفتهبدنی کشور

سند تحول بنیادین    14-2،  13-2،  17-3،  16-1،  8-3،  3-7،  5-2،  6-6های  راهکاربر اساس    ایران

جه به تجهیزات و سعی در ارائه بهترین نوع فعالیت فوق برنامه تربیت بدنی با توآموزش و پرورش  

مت  سال  تأمینها بر افزایش تحرک و  به نحوی که انجام این فعالیت  ؛اردامکانات و شرایط اقلیمی ایران د

  ی هاتیفعال  تیریمد  یالگواساسی تحقیق حاضر این است که    مسئله.  گذار باشدتأثیرآموزان  دانش

 پیشینۀ بر با تکیه پژوهش این بنابراین،  ؟کدام است  رانیآموزش و پرورش ا  ی بدن  تیفوق برنامه ترب

 مدیریت   مدل ورزش به دنبال طراحی   حوزۀ مدیران و نظرانصاحب نظرهای  از استفاده  با و  پژوهش 

 .ران است بدنی در آموزش و پرورش ای تربیت برنامه فوق های فعالیت
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 پژوهش روش
تئوری یا داده    دگراند روش تحقیق  در بخش کیفی.  است  کمی -کیفیآمیخته  تحقیق حاضر  روش  

 کیفی های داده  گردآوری و  پدیده  شناسایی به  ،س و کوربینوبا استفاده از رویکرد استرا  که   استبنیاد  

 سپس، و تداش ادامه اشباع نظری حد تا  کیفی مرحلۀ در مصاحبه ها. اقدام گردید مصاحبه طریق از

 طراحی، بدین منظور اینامهاصلی، پرسش هایمؤلفه کدگذاری و محتوا تحلیل روش از استفاده با

  گلوله برفی   تکنیکبا استفاده از    و هدفمند  گیری  نمونه  روش  ازدر بخش کیفی  .  شد توزیع و   تدوین

معلمان باتجربه در حوزه علوم تربیتی و تربیت   اساتید دانشگاه،نفر از    25  تعداد  ،تا حد اشباع نظری

بر   رانیآموزش و پرورش ا وزارت  ی بدن تیفوق برنامه ترب ییو حوزه اجرای وزارت ستاد رانیمد  ،بدنی 

در بخش کمی جامعه آماری شامل  .  شدند  انتخاباساس تخصص و تجربه الزم حوزه مورد مطالعه  

که با استفاده از فرمول    بودند  هزار نفر33تمام معلمان و مدیران تربیت بدنی رسمی کشور به تعداد  

بخش    بخش کیفی از مصاحبه و در  ر د.  نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند  384تعداد    کوکران

با استفاده   ابزار تحقیق برای برآورد پایایی .  استفاده گردیداز بخش کیفی  برگرفته نامه پرسشکمی از 

.  دست آمدهب  7/0آلفای باالی  ضریب    ،23ورژن    1اس .  اس.  پی.  اس  افزاراز روش آلفای کرونباخ و نرم

همچنین برای بررسی روایی ابزار تحقیق عالوه بر برآورد روایی صوری و محتوایی ابزار از طریق اساتید 

از آزمون تحلیل عاملی    در حوزه فعالیت های فوق برنامه تربیت بدنی،نظران مدیریت ورزشی  صاحبو  

ابزار  ی  تأیید آن  سازه  روایی  برآورد  از  .  شداستفاده  برای  تحقیق،  دتأیی پس  ابزار  پایایی  و   روایی 

با کمک    هایاستانتمام  در    کنندگان در تحقیقمشارکتبین    ها درنامهپرسش اداره  رؤسای  کشور 

گیری نمونهبه روش    و فضای مجازی  ها وفعالیت های ورزشی آموزش و پرورش استان  تربیت بدنی 

ها در بخش کیفی  روش تحلیل داده.  شد  آوریجمعو داده ها    توزیع  تصادفی خوشه ای چند مرحله ای

نظریبا   روش  از  )برگرفته  نظری  کدگذاری  روش  از  زمینه استفاده  نظریه  پردازی  و   ای(ه  استراوس 

ها در بخش  روش تحلیل داده.  شودشناخته می  "طرح نظام مند "که تحت عنوان    انجام شدکوربین  

الگوی مع اکتشافی و  عاملی  آزمون تحلیل  از  استفاده  با  کمی  افزار ریکارگبهادالت ساختاری  نرم  ی 

 .  استلیزرل 
 

 های تحقیقیافته

درصد از پاسخگویان    7/56.  استسراسر کشور    تربیت بدنی   نمونه آماری تحقیق شامل مدیران و معلمان

درصد از پاسخگویان    8/53.  بودنددرصد از پاسخگویان مرد    5/56.  سالگی قرار داشتند  30تا    20در سن  

 
1. SPSS 
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.  درصد مرد بودند  44ماری کیفی زن وآدرصد از نمونه    56.  دارای تحصیالت کارشناسی ارشد بودند

 .  درصد دکترا بودند 40درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  60
 

 جمعیت شناختی نمونه های آماری تحقیق مشخصات  -1جدول 

 مشخصات دموگرافیک 
 نمونه آماری تحقیق کیفی  کمی  نمونه آماری تحقیق

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 سن )سال( 

30- 20 

40- 31 

60- 41 

 
41 
218 
125 

 
6/10 
7/56 
5/32 

6 
8 
11 

 
24 
32 
44 

 مرد

 زن 
217 
167 

5/56 
4/43 

11 
14 

44 
56 

 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد 

 دکتری تخصصی

110 
224 
50 

6/28 
3/58 
2/13 

-- -- 
15 
10 

 --- 

60 
40 

 100 25 100 384 کل جمع  

 

  ی الگومعیارهای تبیین طراحی    در جهت شناسایی معیارها و زیر  هاپردازی دادهکدگذاری باز و مقوله

 این در.  گرفتمورد استفاده قرار رانیآموزش و پرورش ا  یبدن  تیفوق برنامه ترب  یهاتیفعال  تیریمد

 48شامل   گرفته در زمینه پژوهش کههای انجام  تحلیل محتوای مصاحبه از  حاصل اطالعات بخش

 :شوندمی ارائه زیر  در  است مفهوم
 

 کدگذاری اولیه -2جدول  

 کد  مصاحبه استخراج شده مفاهیم

 C1 4و  3، 1مصاحبه  گذاری و هدف گزینی در زمینه فوق برنامه سیاست 

المللی تسهیل بین  برنامه تعامالت  زمینه  در  فوق  آموزشی  های 

 برنامه 
 C2 9و  6، 2مصاحبه 

 C3 19، 13، 9، 1مصاحبه  های فوق برنامه تولید سند برنامه

 C4 18، 11، 5، 3مصاحبه  بینش استراتژیک و توسعه پایدار 

 دیدگاهی گسترده و بلندمدت مدیران ارشد در خصوص فوق برنامه 
،  16، 13، 9، 3مصاحبه 

24 
C5 

رابطه با برگزاری  ریزی دقیق در  برنامهها و  آشنایی مدیران با فعالیت

 ها فعالیت

،  17، 12، 7، 4مصاحبه 

25 
C6 
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 کدگذاری اولیه  -2جدول ادامة 

 کد  مصاحبه مفاهیم استخراج شده

 C7 16، 10، 1مصاحبه  همکاری و هماهنگی الزم با دبیران متخصص

 C8 14، 7، 5مصاحبه  نیروی انسانی مجرب و متخصص

 C9 19،  14، 6، 3مصاحبه  های فوق برنامه آموزان در زمینه برنامهافزایش آگاهی اولیا و دانش  

 C10 17، 5، 3، 2مصاحبه  اداره امور آموزش و پرورش به صورت کارآمد

 C11 9، 8، 6، 4مصاحبه  رفاه و آرامش پایدار، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی دانش 

 C12 7، 6، 4، 2مصاحبه  گیری ها به صورت یکسان تصمیمدسترسی به منابع و 

 C13 16، 12، 2مصاحبه  ایجاد فرصت مساوی 

 C14 12، 9، 6، 3مصاحبه  عدالت آموزشی  

 C15 15، 12، 9، 6، 4مصاحبه  اجتماعی  حمایت چتر مینأت و عدالت برقراری

 C16 15، 6، 4، 1مصاحبه  غنی سازی فعالیت های اوقات فراغت 

 C17 20، 9، 6، 3، 1مصاحبه  استفاده بهتر از اوقات فراغت آموزش دانش آموزان جهت 

 C18 11، 9، 7، 6، 2مصاحبه  توسعه و ارتقاء مهارت های ورزشی و سواد حرکتی آنان 

 C19 12، 10، 9، 5، 1مصاحبه  ایجاد فعالیت های مکمل درس تربیت بدنی

 آگاه کردن دانش آموزان از پیامدهای مثبت فوق برنامه 
،  13، 9، 6، 4، 3مصاحبه 

15 
C20 

 C21 20، 12، 4مصاحبه  مشارکت مردم )سهامداران و یا ذینفعان( در امور فوق برنامه 

برنامه های فوق    فراهم نمودن زمینه ارائه نظرات متفاوت در عرصه

 برنامه 
 C22 19، 3، 1مصاحبه 

برنامه فوق  نظارتی   کارکردهای و بخش وحدت اقدامات از پشتیبانی

 برنامه 
 C23 25، 14، 6مصاحبه 

 C24 17، 13، 8، 5، 3مصاحبه  از طریق اطالعات، مشاوره و مشارکت( )  فعال ساختن جامعه مدنی

 C25 11، 9، 5، 2مصاحبه  تقویت مشارکت مردمی برنامه های فوق برنامه 
 C26 16، 5، 2مصاحبه  نیازسنجی از والدین و دانش آموزان 

 C27 11، 8، 5، 1مصاحبه  برنامه های فوق برنامه مدرسه پایش 

 C28 6، 5، 4، 2، 1مصاحبه  نظارت بر اجرای برنامه های فوق برنامه 

 C29 18، 13، 9، 4مصاحبه  گزارش سالیانه از عملکرد برنامه های فوق برنامه 

 C30 19، 11، 4، 2مصاحبه  نظرسنجی از والدین و اصالح برنامه های فوق برنامه بدون بهره وری  

 C31 17، 12، 5، 2مصاحبه  فضای فیزیکی و ایمن شده 
 C32 9، 5، 3مصاحبه  امکانات و فضای کافی جهت اجرای برنامه های فوق برنامه 

 C33 15، 7، 4، 2مصاحبه    امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب
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 کدگذاری اولیه  -2ادامة جدول 

 کد  مصاحبه استخراج شده مفاهیم

اندازی کانون های ورزشی درون مدرسه آموزشی دارای فضای  راه 

 مناسب 
 C34 12، 9، 5، 3، 1مصاحبه 

 C35 18، 9، 4، 2مصاحبه  استفاده از فضاهای سازمانهای دیگر  

 C36 15، 11، 6، 4، 3مصاحبه  درونی   منابعتنظیم فعالیت مدارس در راستای استفاده کارا از 

 C37 15، 9، 5، 2مصاحبه  فیزیکی  و اجتماعی هایزیرساخت توسعه

 C38 15، 8، 5، 1مصاحبه  مراکز آموزشی  هنجارهای و استانداردها دائمی ارتقای و تعیین

 C39 13، 9، 7، 4، 2مصاحبه  توانمندکردن مدارس و مراکز آموزشی برای برنامه ریزی و مدیریت 

 C40 18، 15، 9، 8، 2مصاحبه  ها در عرصه سرمایه گذاری آموزشی کاهش خطرپذیری

 C41 15، 9، 3مصاحبه  گذاری در آموزش و پرورش سازی سرمایهبهینه

 C42 18، 9، 7، 1مصاحبه  های آموزشی یکپارچه سازی طرح

 C43 13، 9، 4، 2مصاحبه  مدیریت دانش و منابع 

 C44 16، 9، 8، 7، 2مصاحبه  عنوان عامل تولید در تقویت رشد  تقویت نقش بخش خصوصی به 

 C45 18، 15، 8، 2مصاحبه  حفظ تندرستی

 C46 12، 9، 3، 1مصاحبه  نشاط و شادی

 C47 11، 10، 8، 3مصاحبه  آشکار شدن خالقیت ها و پرورش آنها 

 C48 15، 8، 1مصاحبه  مشارکت های اجتماعی 

 

 هایتم در ارائه شده است  3مقارن که در جدول شماره   و مشابه های لهمقو گردید تالش بعدی گام در

 مفاهیم شکل به ها،تم داشتند، یکدیگر با مقوالت  که مفهومی اشتراک اساس بر.  گیرند جای اصلی

 . شدند استخراج تریانتزاع

 

 هاهای مشترک استخراج شده از تحلیل تم -3جدول 

 بدنی های فوق برنامه تربیت  ، اتخاذ سیاست1مقوله 

مفاهیم
 

 های فوق برنامه تربیت بدنی گزینی در زمینه فعالیتهدفسیاستگذاری و 

 های فوق برنامه تربیت بدنی آموزشی در زمینه برنامه بین المللی  تعامالت تسهیل
 تولید سند برنامه های فوق برنامه 

 بینش استراتژیک و توسعه پایدار 

 فوق برنامه در خصوص  مدیران ارشد دیدگاهی گسترده و بلندمدت

 ریزی نیروی انسانی ، برنامه2مقوله 

مفاهیم
 های فوق برنامه فعالیت برگزاری با   رابطه  در دقیق ریزی برنامه  و هافعالیت با   مدیران آشنایی 

 دبیران متخصص با   الزم هماهنگی و همکاری

 متخصص انسانی مجرب و  نیروی

 های فوق برنامه دانش آموزان در زمینه برنامها و افزایش آگاهی اولی 
 

 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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 هاهای مشترک استخراج شده از تحلیل تم -3جدول ة ادام
 ، برقراری عدالت در آموزش و تخصیص منابع 3مقوله 

مفاهیم
 

 اداره امور آموزش و پرورش به صورت کارآمد
 دانش رفاه و آرامش پایدار، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی 

 ها به صورت یکسان گیریدسترسی به منابع و تصمیم

 ایجاد فرصت مساوی 
 عدالت آموزشی  

 های فوق برنامه تربیت بدنی در زمینه فعالیت اجتماعی حمایت چتر مینأت و عدالت برقراری
 آموزان، ارتقای سواد حرکتی دانش4مقوله 

مفاهیم
 

 های اوقات فراغت غنی سازی فعالیت

 آموزان جهت استفاده بهتر از اوقات فراغت آموزش دانش

 های ورزشی و سواد حرکتی آنان و ارتقاء مهارت توسعه

 های مکمل درس تربیت بدنیایجاد فعالیت
 آموزان از پیامدهای مثبت فوق برنامه آگاه کردن دانش

 های فوق برنامه تربیت بدنی ، مدیریت مشارکتی فعالیت5مقوله 

مفاهیم
 

 مشارکت مردم )سهامداران و یا ذینفعان( در امور فوق برنامه 

 های فوق برنامه برنامه  ئه نظرات متفاوت در عرصهفراهم نمودن زمینه ارا 

 برنامه فوق برنامه  نظارتی کارکردهای و بخش وحدت اقدامات از پشتیبانی

 مشارکت( از طریق اطالعات، مشاوره و )  فعال ساختن جامعه مدنی

 های فوق برنامه تقویت مشارکت مردمی برنامه

 ، کنترل و نظارت 6مقوله 

مفاهیم
 

 آموزان نیازسنجی از والدین و دانش

 فوق برنامه تربیت بدنی مدرسه  هایپایش برنامه

 نظارت بر اجرای برنامه های فوق برنامه 

 گزارش سالیانه از عملکرد برنامه های فوق برنامه 
 وری  های فوق برنامه بدون بهرهظرسنجی از والدین و اصالح برنامهن 

 ، عوامل کالبدی و فضا 7مقوله 

مفاهیم
 

 شده  ایمن  و فیزیکی فضای
 های فوق برنامه ات و فضای کافی جهت اجرای برنامهامکان

   مناسب افزاری نرم   و افزاری  سخت  امکانات
 مدرسه آموزشی دارای فضای مناسب های ورزشی درون راه اندازی کانون

 های دیگر  استفاده از فضاهای سازمان

 های فرهنگی و اجتماعی، زیرساخت8مقوله 

مفاهیم
 درونی   منابعتنظیم فعالیت مدارس در راستای استفاده کارا از  

 های فوق برنامه جهت اجرای فعالیت فیزیکی  و اجتماعی هایزیرساخت توسعه

 مراکز ورزشی  هنجارهای و داردهااستان دائمی ارتقای و تعیین

 های فوق برنامه فعالیت ریزی و مدیریتبرای برنامه  مدارس و مراکز آموزشیتوانمندکردن 
 
 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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 هاهای مشترک استخراج شده از تحلیل تم -3جدول ادامة 
  گذاری آموزشی ، سرمایه9مقوله 

 مفاهیم
 

 گذاری آموزشی ها در عرصه سرمایهکاهش خطرپذیری
 های فوق برنامه گذاری در آموزش و پرورش در زمینه فعالیتسازی سرمایهبهینه

 آموزشی های سازی طرحیکپارچه
 های فوق برنامه فعالیت مدیریت دانش و منابع 

 های فوق برنامه عنوان عامل تولید در تقویت رشد فعالیتتقویت نقش بخش خصوصی به
 ، پیامدها 10مقوله 

 
یم

اه
مف

 

 حفظ تندرستی
 نشاط و شادی

 ها و پرورش آنها شدن خالقیت آشکار

 های اجتماعی تقویت مشارکت

 ، عوامل مداخله گر 11مقوله 

 

 

 عدم عدالت آموزشی 
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ای پارادیم )شکلدر  الگوی  از  استفاده  اساس  بر  . ( صورت گرفته است1ن تحقیق کدگذاری محوری 

شوند و هدف  دسته بندی اصلی مطابق با الگوی پارادایم مرتبط میهای فرعی با  بنابراین دسته بندی 

ها و مرتبط کردن آنها تفکر  مند در مورد داده صورت نظااصلی این است که محقق را قادر سازد تا به  

(، ایجاد ارتباط بین مقوله های مختلف شناسایی شده را در قالب الگوی پارادایم نمایش  1شکل ).  کند

 .  دهدمی

 .  های فوق برنامه تربیت بدنی و کنترل و نظارتمحوری: مدیریت مشارکتی فعالیتمقوله 

های فوق برنامه تربیت بدنی  با توجه به اینکه براساس الگوی طراحی شده، مدیریت مشارکتی فعالیت

  ت یفوق برنامه ترب  یهاتیفعال  تیریمد  یالگو  را به عنوان مبنا و ستون اصلی تحقق و کنترل و نظارت

 .  ایمقلمداد کرده آموزشیدر نظام  ی بدن

 .  آموزانانسانی و ارتقای سواد حرکتی دانشریزی نیروی شرایط علی: برنامه

-ز میان مقوله های موجود، برنامها. وندشو توسعه پدیده یا مقوله محوری میشرایط علی باعث ایجاد 

شوند که نقش فعال  آموزان به عنوان عللی تلقی میحرکتی دانشانسانی و ارتقای سواد  ریزی نیروی  

و تا این است  آموزشی داشته  در نظام    ی بدن  تیفوق برنامه ترب  یهات یفعال  تیریمد  یالگودر طراحی  

 .  شوندمحقق نمی یبدن   تیفوق برنامه ترب ی هاتیفعال  تیریمد یالگو عوامل مهیا نشوند 

 .  فوق برنامه تربیت بدنی و برقراری عدالت در آموزش و تخصیص منابعهای  راهبردها: اتخاذ سیاست 

فعالیتراهبرد رفتارها،  بیانگر  تعامالت  و  هدفها  تعامالت  و  مقولهها  به  پاسخ  در  که  هستند   داری 

که   شوداین مقوله ها راهبرد نیز گفته میبه  .  شوندگر، اتخاذ میثیر شرایط مداخلهأ محوری و تحت ت

های فوق برنامه تربیت بدنی، برقراری عدالت در آموزش و تحقیق حاضر عبارتند از اتخاذ سیاستدر  

 . تخصیص منابع و کنترل و نظارت

اجرای  شرایط مداخله:  گرشرایط مداخله عواملی هستند که در  برنامه    ی هاتیفعال  تیریمدگر  فوق 

فوق    یهاتیفعال  تیریمدعواملی که در تحقیق حاضر در طراحی الگوی  .  گذار استتأثیر  ی بدن   تیترب

 .  کنند عبارتند از عدم تخصیص بودجه و عدم عدالت آموزشیقش موانع را ایفا مین یبدن  تیبرنامه ترب

پدیده بر :  بستر  تعامالت  کنش  به شرایط خاصی که  و  بستر گفته میمی  تأثیرها  این  .  شودگذارند، 

دهند و در الگوی معرفی  میای تشکیل  ها یا متغیرهای زمینهای از مفاهیم، مقولهمجموعه شرایط را  

 . گذاری آموزشیهای فرهنگی و اجتماعی و سرمایهعوامل کالبدی و فضا، زیرساخت شده عبارتند از

.  آیند وجود میر اثر اتخاذ راهبردها به  ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که دبرخی از مقوله:  ها پیامد 

ها  ها و پرورش آنها نتیجه کنشدر پژوهش حاضر حفظ تندرستی، نشاط و شادی و آشکارشدن خالقیت

که عوامل متعددی    استعلی، مقوله محوری و بستر حاکم  پذیر از شرایط  تأثیرو تعامالت ایجاد شده و  
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اساس.  شودرا شامل می تحقیق  بر  به  مدیریت مشارکتی فعالیت  مدل  تربیت بدنی  برنامه  های فوق 

ریزی نیروی انسانی و ارتقای سواد حرکتی دانش  برنامهعنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی  

های فوق برنامه تربیت بدنی، برقراری عدالت در آموزش آموزان و از طریق راهبردهای اتخاذ سیاست

های فرهنگی و  ت با در نظر گرفتن عوامل کالبدی و فضا، زیرساختو تخصیص منابع و کنترل و نظار

شود و منجر به تحقق پیامدهای،  )به عنوان زمینه الگو( محقق می  گذاری آموزشیاجتماعی و سرمایه

های اجتماعی  ها و پرورش آنها و تقویت مشارکتحفظ تندرستی، نشاط و شادی، آشکارشدن خالقیت

 .  گرددمی
 

 
 

 یبدن تیفوق برنامه ترب  یها تیفعال تیریمدالگوی  -2شکل

 

.  دارد شده روی هر کدام از مسیرها درج شده استاستان مدل آزمون شده همراه با مقادیر    ،  3در شکل

فوق   ی ها  تیفعال  تیریمد همه عوامل بر    تأثیرضرایب مسیر عنوان شده    دهد که ازها نشان مییافته

 . معنادار است رانیآموزش و پرورش ا یبدن تیبرنامه ترب
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 ( P < 0. 05 ** P < 0. 01 *) ضرایب تی مدل آزمون شده پژوهش -3شکل 

 

  ±96/1ضرایب تی باالی  .  دهد بودن ضرایب مسیر را نشان می  معنادارضرایب تی برای بررسی    ،3شکل

.  هستند  معنادار  01/0در سطح    ±58/2و ضرایب تی باالتر از  هستند    معنادار  05/0در سطح    ±58/2تا  

مثبت و    تأثیراست که نشانگر    ها مثبتی عاملی و ضرایب تی در تمام عامل عالوه بر این جهت بارها

ی و واریانس معنادارمستقیم، اثر غیر مستقیم، سطح  ضرایب اثر    5در جدول  .  استها  این عامل  معنادار

 .  تبیین شده متغیرهای پژوهش آورده شده است
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 دارد شده اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم واریانس تبیین شده الگواستانبرآورد ضرایب  -4جدول 

 واریانس تبیین شده اثر مستقیم مسیر

 بر روی مدیریت مشارکتی از:

 رنامه ریزی نیروی انسانی ب 

 ارتقای سواد حرکتی 

 بر روی کنترل و نظارت از:

 برنامه ریزی نیروی انسانی 

 ارتقای سواد حرکتی 

 های فوق برنامه از: بر روی اتخاذ سیاست

 مدیریت مشارکتی  

 کنترل و نظارت  

 سرمایه گذاری آموزشی  

 های فرهنگی و اجتماعی زیرساخت

 عوامل کالبدی 

 عدم تخصیص بودجه 

 عدم عدالت آموزشی 

 بر روی برقراری عدالت در آموزش و منابع از: 

 مدیریت مشارکتی  

 کنترل و نظارت  

 سرمایه گذاری آموزشی  

 های فرهنگی و اجتماعی زیرساخت

 عوامل کالبدی 

 عدم تخصیص بودجه 

 عدم عدالت آموزشی 

 بر روی حفظ تندرستی از:

 های فوق برنامه  اتخاذ سیاست

 برقراری عدالت در آموزش و منابع 

 بر روی نشاط و شادی از:  

 های فوق برنامه  اتخاذ سیاست

 لت در آموزش و منابع برقراری عدا

 ها از:بر روی آشکارشدن خالقیت

 های فوق برنامه  اتخاذ سیاست

 برقراری عدالت در آموزش و منابع 

 

**31/0 

**33/0 

 

**40/0 

**43/0 

 

**30/0 

**32/0 

**29/0 

**31/0 

**33/0 

**34/0 - 

**36 /0 - 

 

**36 /0 

**30/0 

**33/0 

**31/0 

**38/0 

**40/0 - 

**32/0 - 

 

**31/0 

**40/0 

 

**32/0 

**50/0 

 

**33/0 

**39/0 

 

21/0 

 

 

34% 

 

 

 

 

 

73/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

80/0 

 

 

 

25/0 

 

 

31/0 

 

29/0 

    * p < 0. 05 ** p < 0. 01 
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و ارتقای  (  β=  31/0ریزی نیروی انسانی )شود اثر مستقیم برنامهمشاهده می  ، 4طور که در جدول  همان

ین همچن.  است  معنادار( مثبت و  P<01/0مشارکتی در سطح )بر مدیریت    (β=  33/0)  سواد حرکتی

برنامه )اثر مستقیم  انسانی  نیروی  ارتقای سواد حرکتی(  β=  40/0ریزی  و   (β=  43/0)  و  بر کنترل 

  30/0همچنین اثر مستقیم مدیریت مشارکتی ).  است  معنادار( مثبت و  P<01/0نظارت در سطح )

=β  ،)( نظارت  و  )سرمایه(،  β=  32/0کنترل  آموزشی  و  زیرساخت(،  β=  29/0گذاری  فرهنگی  های 

و عدم عدالت    (β=  -34/0)  عدم تخصیص بودجه(،  β=  33/0عوامل کالبدی )(،  β=  40/0اجتماعی )

همچنین .  است  معنادار(  P<01/0های فوق برنامه در سطح )بر اتخاذ سیاست  (β=  -36/0آموزشی )

  33/0گذاری آموزشی )سرمایه(،  β=  30/0کنترل و نظارت )(،  β=  36/0اثر مستقیم مدیریت مشارکتی )

=β  ،)زیرساخت( اجتماعی  و  فرهنگی  )(،  β=   31/0های  کالبدی  تخصیص  (،  β=  38/0عوامل  عدم 

منابع در سطح  بر برقراری عدالت در آموزش و    (β=  -32/0و عدم عدالت آموزشی )(  β=  -40/0بودجه)

(01/0>P  )اثر مستقیم اتخاذ سیاست.  است  معنادار های فوق برنامه و برقراری عدالت در  همچنین 

بر روی پیامدهای مدیریت فعالیت حفظ تندرستی، نشاط و ل  های فوق برنامه شامآموزش و منابع 

دست آمده  برازش بهای  شاخص.  است  معنادار(  P<01/0ها در سطح )شادی و آشکارشدن خالقیت

برآورد شده با میزان    RMSEAدهد شاخص  نشان می  5برای مدل آزمون شده در جدول   در مدل 

به    AGFIو    CFI  ،GFI،  NFIو دیگر شاخص برازش مانند  است  از سطح قابل قبولی برخوردار    021/0

های نکویی  همگی در سطح مناسبی هستند و این مشخصه  94/0و    92/0،  95/0،  96/0ا  ترتیب برابر ب

 .  های این پژوهش با ساختار عاملی این مدل برازش مناسبی دارددهد دادهبرازش نشان می

 
 های برازندگی مدل برازش شده مشخصه-5جدول 

شاخص نیکویی  

 برازش تعدیل شده 

برازندگی  

 مدل

نیکوئی  

 برازش 

برازش  

 تطبیقی 

ریشه میانگین 

مربعات خطای 

 برآورد

ت مجذور  بنس

درجه کای به 

 آزادی 

94/0 92/0 95/0 96/0 021/0 50/1 

 

 نتیجه گیری بحث و 

و بر سالمت افراد  است داشته هاچشمگیری در این سال رشد مهمی که  اجتماعی هایپدیده از جمله

است،تأثیر بوده  بدنی  گذار  فعالیت تربیت  آنو  با  مرتبط   بررسی به اندکی هایپژوهش .  است  های 

 اندکی است شواهد  شده اند همین سببپرداخته  آموزش و پرورش  بدنی های فوق برنامه تربیت  فعالیت
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 وجود افراد بر آن اتتأثیر و تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران های فوق برنامهفعالیت فرایند از

 تواندمی های فوق برنامه تربیت بدنیفعالیت که شد مشخص این پژوهش، به خوبی  در.  باشد داشته

ها و پرورش آنها و  نشاط و شادی، آشکارشدن خالقیتاز جمله،    یهای تندرستی، مؤلفه بهبود عالوه بر

اجتماعی  تقویت مشارکت در  فعالیت توسعۀ فقدان.  بهبود دهد راهای  تربیت بدنی  برنامه  فوق  های 

های فوق برنامه  انجام فعالیت.  شود جامعه  در  سالمت بهبود مسیر در اختالل سبب تواند می مدارس

های  در قالب برنامه ،آموزانها سنی دانشگروه با متناسب و مختلف ابعاد تربیت بدنی در مدارس در

 ۀدر مدارس شود که این به نوب  تربیت بدنیتواند موجب ارتقای وضعیت  منظم با طراحی مناسب می

ورزش و   کارکردهای به توجه با.  گذاردآموزان میسالمت و ذهن دانش  رویات مثبتی بر  تأثیرخود  

پژوهش   مختلف، ابعاد در آموزاندانش گسترش و رشد مسیر های فوق برنامه در مدارس درفعالیت

را  حفظ تندرستی، نشاط و شادیسالمت، انگیزه،  بر های فوق برنامهفعالیت گذاریتأثیر به خوبی حاضر

است داده  در کارکردهای به توجه با.  نشان  بدنی  تربیت  ذهنی،  سالمت مختلف هایحوزه درس 

 ،مختلف هایورزش در دارداستانآموزشی  های فوق برنامهکالس توسعۀ با  شودمی پیشنهاد جسمانی

بدنی در مدارس وضعیت ارتقای تربیت   یالگوتحقیق طراحی    اینهدف  .  شود حاصل کشور درس 

در این تحقیق ترکیبی از .  بود  رانیآموزش و پرورش ا  ی بدن  تیفوق برنامه ترب  ی هاتیفعال  تیریمد

آموزش و پرورش کشور ایران   وزارتقلمرو تحقیق حاضر شامل . روش های کمی و کیفی استفاده شد

با شرایط کشور ایران   رانیآموزش و پرورش ا  یبدن  تیفوق برنامه ترب  یهاتیفعال  تیریمد  یالگو.  بود

موجود در الگوهای عملکردی که همانا ناتوانی    تهیه شد و تالش دارد با نگاهی تخصصی و تفصیلی، خأل

  رانیآموزش و پرورش ا ی بدن تیفوق برنامه ترب ی هاتیفعال تیریمددر نگاه تخصصی و خُرد به حوزه 

نماید  است، رفع  علت  تاحدی  تواندمی مسئله این  که  را   بررسی برای علمی  های پژوهش نبود به 

پرورش کشور باشدو متنوع فعالیت گوناگون اتتأثیر تربیت بدنی در آموزش و  برنامه  با  .  های فوق 

ریزی نیروی انسانی و ارتقای سواد حرکتی  برنامه  پژوهشگرهای انجام شده،  بررسی و تحلیل مصاحبه

طور مستقیم در  ه  مورد بررسی شناسایی کرده است که بعنوان شرایط علّی پدیده  ه  آموزان را بدانش

الزم به ذکر است که بر  .  دارند  تأثیرآموزش و پرورش    یبدن  تیفوق برنامه ترب  یهاتیفعال  تیریمد

-ای نیز میعوامل زمینه تأثیر کنندگان در پژوهش این رویکردها همچنین تحت اساس نظر مشارکت

از طریق راهبرد فوق برنامه    یهاتیفعال  تیریمدبر    ارائه شده در سطح خرد و کالنهای  باشند که 

مداخالت عدم تخصیص بودجه و عدم عدالت آموزشی .  گذاردمی  تأثیر  آموزش و پرورش  یبدن  تیترب

با   راهبردها در    تأثیرنیز  ترب  ی هاتیفعال  تیری مدروی  برنامه  پرورش    ی بدن  تی فوق  نقش  آموزش و 

علّی، زمینه، راهبردها و مداخالت است که  در نهایت  .  دارند از روابط متقابل موجبات  نتایج حاصل 

.  به دنبال داردرا  ها و پرورش آنها  پیامدهای حفظ تندرستی، نشاط و شادی و آشکارشدن خالقیت
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 رانیآموزش و پرورش ا  یبدن   تیفوق برنامه ترب  ی هاتیفعال  تیریمد  یالگونتایج تحقیق نشان داد که  

ده است که  این مدل از شاخص هایی تشکیل ش.  استهای آنها  دارای دو بخش عوامل اصلی و شاخص

گیرند که  ی فوق برنامه تربیت بدنی قرار میهاو مبنای ارزیابی فعالیتهستند  هسته و قلب این مدل  

آموزش و پرورش    یبدن   تیفوق برنامه ترب  یهاتیفعال  ت یریمد  یالگو.  گویندبه آنها عوامل موثر می

ریزی نیروی انسانی، برقراری بدنی، برنامهی فوق برنامه تربیتهاعامل اصلی اتخاذ سیاست  11دارای  

آموزان، مدیریت مشارکتی، کنترل و  ص منابع، ارتقای سواد حرکتی دانشعدالت در آموزش و تخصی

گذاری آموزشی و پیامدها  نگی و اجتماعی، سرمایههای فرهنظارت، عوامل کالبدی و فضا، زیرساخت

مثبت و    01/0ای تحقیق در سطح  های تحقیق نشان داد که ضرایب مسیر همه متغیرهیافته.  است

بر  (β= 33/0) و ارتقای سواد حرکتی( β= 31/0ریزی نیروی انسانی )اثر مستقیم برنامه. است معنادار

ریزی نیروی همچنین اثر مستقیم برنامه.  است  معنادار( مثبت و  P<01/0مدیریت مشارکتی در سطح )

( مثبت  P<01/0بر کنترل و نظارت در سطح )  (β=  43/0)  و ارتقای سواد حرکتی(  β=  40/0انسانی )

(،  β=  32/0کنترل و نظارت )(،  β=   30/0همچنین اثر مستقیم مدیریت مشارکتی ).  است  معنادارو  

عوامل کالبدی  (،  β=  40/0های فرهنگی و اجتماعی )زیرساخت(،  β=  29/0گذاری آموزشی )سرمایه

(33/0  =β  ،)عدم تخصیص بودجه  (34/0-  =β  )( 36/0و عدم عدالت آموزشی-   =β)  بر اتخاذ سیاست-

)ه سطح  در  برنامه  فوق  مشارکتی  .  است  معنادار(  P<01/0ای  مدیریت  مستقیم  اثر   همچنین 

(36/0 =β ،)( 30/0کنترل و نظارت =β ،)سرمایه( 33/0گذاری آموزشی =β ،)های فرهنگی  زیرساخت

و عدم عدالت ( β= -40/0) عدم تخصیص بودجه(، β=  38/0عوامل کالبدی )(،  β=  31/0و اجتماعی )

همچنین .  است  معنادار(  P<01/0منابع در سطح ) بر برقراری عدالت در آموزش و  (  β=  -32/0آموزشی )

اتخاذ سیاست پیامدهای  اثر مستقیم  بر روی  برقراری عدالت در آموزش و منابع  برنامه و  های فوق 

ها در  حفظ تندرستی، نشاط و شادی و آشکارشدن خالقیت  لهای فوق برنامه شاممدیریت فعالیت

آموزش و پرورش   ی بدن تیفوق برنامه ترب ی هاتیفعال ت یریمد یالگو. است معنادار( P<01/0سطح )

های تحقیق های فرعی در قالب ارائه تممؤلفههای اصلی و  مؤلفهتبیین چگونگی ارتباط میان    و  رانیا

نتایج حاصل از بررسی مدل نشان داد که براساس الگوی طراحی شده مدیریت مشارکتی  .  صورت گرفت

به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی برنامه ریزی نیروی   فعالیتهای فوق برنامه تربیت بدنی 

های فوق برنامه تربیت آموزان و از طریق راهبردهای اتخاذ سیاستانسانی و ارتقای سواد حرکتی دانش

عوامل کالبدی   بدنی، برقراری عدالت در آموزش و تخصیص منابع و کنترل و نظارت با در نظر گرفتن

فضا،   سرمایهزیرساختو  و  اجتماعی  و  فرهنگی  آموزشیهای  محقق    گذاری  الگو(  زمینه  عنوان  )به 

ها و پرورش شود و منجر به تحقق پیامدهای حفظ تندرستی، نشاط و شادی، آشکارشدن خالقیتمی
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تقو و  مشارکتآنها  اجتماعییت  موضوع.  گرددمی  های  اهمیت  به  توجه  با  حاضر   تیریمد  تحقیق 

و حرکت موجود به سمت تخصصی کردن   رانیآموزش و پرورش ا  یبدن   ت یفوق برنامه ترب  ی هاتیفعال

-تیفعال  تیریمد   یالگوالگوهای عملکردی و با عنایت به فقدان انجام مطالعات دانشگاهی در خصوص  

که در تحقیق حاضر، با توجه به این.  صورت گرفت  رانیآموزش و پرورش ا  ی بدن  ت یفوق برنامه ترب  ی ها

های فوق برنامه تربیت بدنی، برنامه ریزی نیروی انسانی، برقراری عدالت در  اتخاذ سیاست  متغیرهای

آموزش و تخصیص منابع، ارتقای سواد حرکتی دانش آموزان، مدیریت مشارکتی، کنترل و نظارت،  

فضا، زیرس اجتماعی، سرمایهاختعوامل کالبدی و  پیامدهاهای فرهنگی و  رای دا  گذاری آموزشی و 

نتایج تحلیل عاملی مناسب بودن .  توانند به عنوان نشانگر این سازه عمل کنندکه می   استهایی  گویه

در پیش بینی ظرفیت متغیر و نیز مناسب   مؤلفهت( مربوط به هر  سئواالهای )های عاملی نشانگربار

های  به عنوان نشانگر متغیر در پیش بینی این متغیر دارد، همچنین شاخص  مؤلفهبودن بار عاملی هر 

ه مدل دارای برازش بسیار  دهند کتحلیل عاملی نشان می  یجگیری با توجه به نتابرازش مدل اندازه

ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در  ز مقولهبرخی ادر این پژوهش مشخص شد که .  استخوبی  

در پژوهش حاضر حفظ تندرستی، نشاط و شادی و آشکارشدن  .  آینداثر اتخاذ راهبردها به وجود می

نتیجه کنشخالقیت آنها  پرورش  و  و  ها  ایجاد شده  تعامالت  و  مقوله   تأثیرها  علی،  از شرایط  پذیر 

( با  1396جوادی ) با نتایج تحقیقو شود ، که عوامل متعددی را شامل میاستمحوری و بستر حاکم 

ای بر سالمت اجتماعی و انگیزه مشارکت دانش آموزان در نقش المپیاد ورزشی درون مدرسه  عنوان

برنامه مدارس داد  .  است، همسو  فوق  نشان  تحلیل همبستگی  و  نتایج  مثبت  رابطه  المپیاد ورزشی 

انگیزه مشارکت دانش آموزان نیز رابطه مثبت و معناداری  معناداری بر سالمت اجتماعی دارد و بر 

ز این رو با توجه به نتایج این پژوهش شاید بتوان عنوان داشت که با برگزاری المپیاد ورزشی ا.  دارد

و انگیزه مشارکت هر چه بهتر دانش آموزان   توان گام مهمی در جهت زندگی بهترای میدرون مدرسه 

و  رشد  و  برنامه  فوق  بر داشت  در  آنها  اجتماعی  تحقیق صادقی   توسعه  نتایج  با  آبادی   که  بهمن    و 

های  نیازترین و مهمترین  اصلیهای زندگی به عنوان  آموزش مهارتکه می بایست  این( مبنی بر  1397)

در .  فوق برنامه ورزشی در اولویت قرار گیرد همخوانی دارداساسی دانش آموزان از طریق فعالیت های  

این پژوهش مشخص شد که فعالیت های فوق برنامه می تواند باعث آشکار شدن خالقیت ها و پرورش  

بررسی اثر بخشی آموزشهای فوق  در پژوهشی به  که  (  1397آنها شود که با نتایج تحقیق مهدیان )

خالقیت افزایش  در  پیشتازان  دختر    و  برنامه  آموزان  دانش  که  پرداخت  شادکامی  گرفت  نتیجه  و 

، همسو تاثیرگذار استشادکامی دانش آموزان    های فوق برنامه پیشتازان در افزایش خالقیت وآموزش

های فوق برنامه  در تحقیقی به این نتیجه رسید که فعالیت(  0920) و همکاران  1بلومفیلد .  می باشد 

 
1. BlomField 
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.  دهدر میان این نوجوانان توسعه مینوجوانان، تجربیات مثبت شخصی و بین فردی را د  ورزشی برای

تری برخوردار  پایین  آموزان که از وضعیت اجتماعی و مشارکتیها نشان داد که دانشهمچنین یافته

تماعی مثبت بیشتری به  های فوق برنامه ورزشی مشارکت داشتند، خودپنداره اجبودند و در فعالیت

بین    معنادارنشان از رابطه مثبت و    (که2019)اران  و همک  استینمننتایج مطالعات  آوردند که با    دست

شرکت در فعالیت های فوق برنامه و سطوح گوناگون پیشرفت تحصیلی بخصوص با کسب معدل باالی  

دان ورودی  داردتحصیلی،تست  همخوانی  داشت  تحصیلی  استعداد  آزمون  و  جالنی .  شگاه    و 1جولیانا 

آموزان مدرسه ابتدایی وق برنامه های ورزشی در بین دانشهای ف( تقاضا برای فعالیت2015) همکاران

ی فوق برنامه هاایج نشان داد که در بررسی فعالیتنت.  در پنانگ مالزی را مورد بررسی خود قرار دادند

انورزشی در میان دانش ها  الیتجام این فعآموزان، عامل وجود امکانات الزم و ساعات مناسب برای 

های  لوازم انجام فعالیت  تأمیندر جهت  های الزم  توجه به زیرساختدارای اهمیت بیشتری است و  

همچنین با نتایج تحقیق  .  استکه با نتایج تحقیق همسو    فوق برنامه ورزشی امری بسیار مهم است

فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه ها با رفع موانع که  مبنی بر این  ( 1398)  شهالیی و علیزاده

مشارکت ورزشی و تقویت عوامل انگیزشی مشارکت ورزشی و انس با ورزش، راه توسعه فعالیت های  

فراهم   ها  دانشگاه  در  را  دانشجویان  برای  ورزشی  برنامه  داردفوق  همخوانی  نماید  و    2جیندو.  می 

های فوق برنامه  وره دبیرستان ژاپنی را در فعالیتآموزان دش( اثرات مشارکت دان2018) همکارانش

-چقدر میزان حضور هدفمند دانش ه هرآنها به این نتیجه رسیدند ک. مورد بررسی قرار دادند ورزشی

کند، حس حضور و ادراک اجتماعی در کنار حمایت  های فوق برنامه افزایش پیدا میلیتآموزان در فعا

( 1392رشیدلمیر و همکاران ).  استکه همسو با نتایج تحقیق    کنددیگران افزایش پیدا میجتماعی از  ا

خراسان رضوی در    استاندر تحقیقی تحت عنوان تدوین برنامه استراتژیک اداره کل ورزش و جوانان  

خراسان رضوی  استانحوزه ورزش و تربیت بدنی چنین گزارش نمودند که اداره کل ورزش و جوانان 

در  .  ها باشندشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیتباید بی  راهبردها   خش ورزش و تربیت بدنی در ب

، توسعه کشورتوسعه کمی و کیفی زیرساخت های ورزشی  :  مهم ارزیابی شدند  این تحقیق این راهبردها 

و حمایت از باشگاه های ورزشی، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ورزش و تربیت بدنی در جامعه و  

پیاده سازی   از ورزش مدارس و آموزشگاه ها،  گسترش مشارکت ورزشی بانوان، همکاری و حمایت 

ه منابع  ، تنوع بخشیدن بکشورنظام جامع شناسایی، جذب و حمایت از منابع و نیروهای انسانی ورزش  

با توسعه مشارکت بخش خصوصی، تدوین و اجرای برنامه راهبردی برای اداره   کشوردرآمدی ورزش  

 
1. Juliana Jelani 

2. Jindo 
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های  و فعالیت ورزش به مهم بودن  توجه با بنابراین  .  کل، هیئت های ورزشی و شهرستان های تابعه

 و امکانات ارتقای وضعیت برای شودمی پیشنهاد افراد، ذهنی سالمت جسمی و فوق برنامه ورزشی بر

.  شود اقدام جامعه سطح های مرتبط با آن دروضعیت ورزش و فعالیت بهبود به تجهیزات، سایر نهادها

 پیشنهاد جامعه،  در آن گسترش لزوم  های فوق برنامه ورزشی و اهمیت فعالیت به توجه با  همچنین،

به   تحقیقات و فناوری علوم، وزارت آموزش وپرورش،  وزارت در مشترک هایبرنامه ایجاد با شودمی

 .  شود در مدارس اقدام فعالیت های فوق برنامه ورزشی توسعۀ هدف  با آموزشی هایبرنامه تقویت

 تشکر و قدراني  

 .  مو حوصله در انجام این تحقیق یاری نمودند، سپاسگزاری از تمامی کسانی که ما را با صبر
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