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چکیده
هدف این پژوهش ،طراحی مدل ساختاری توسعة ورزش دانشآموزی بود .روش پژوهش از نوع توصیفی-
تحلیلی بود .جامعة آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و
پرورش ،ادارات کل استانها ،مناطق و شهرستانها ،فدراسیون ورزشهای دانشآموزی و معلمان
تربیتبدنی بودند .نمونة آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی معادالت ساختاری ( 249نفر)
انتخاب و نظرخواهی شدند .بر اساس مطالعه نظری و مصاحبه با متخصصان ،پرسشنامه محققساختهای
تنظیم گردید و با استفاده از نظر متخصصان روایی (محتوایی) ،پایایی (آلفای کرونباخ) و اعتبار عاملی
(برازش مدل) تأیید شد .از روش مدلسازی معادالت ساختاری (نرم افزار  )PLSجهت تحلیل یافتهها
استفاد شد .نتایج پژوهش نشان داد عوامل استراتژیها ،فرآیندها و مسیرها دارای اثر مستقیم و
معناداری بر پیامدهای توسعه میباشند و عامل ذینفعان نیز از طریق استراتژیها بر پیامدهای توسعه اثر
دارد .بر اساس نتایج پژوهش میتوان بیان کرد توسعة ورزش دانشآموزی فرآیندی پویا است و برای
تحقق آن و حصول پیامدهای توسعه ،ذینفعان ،استراتژیها ،فرایندها و مسیرهای توسعة ورزش با هم
عمل میکنند .از اینرو سیاستگذاران و برنامهریزان باید به هنگام تدوین سیاستها و برنامههای توسعة
ورزش دانشآموزی به ذینفعان ،استراتژیها ،فرایندها و مسیرهای توسعة ورزش توجه کنند و آنها را مد
نظر قرار دهند.
واژگان کلیدی :توسعه ورزش ،ورزش دانشآموزی ،مدلسازی توسعه ،پیامدهای توسعه
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مقدمه
تربیت بدنی و ورزش یک بخش ضروری از برنامه رسمی درسی مدارس هستند .ورزش دانشآموزی
رویکردی کارآمد برای افزایش فعالیت جسمانی دانشآموزان از طریق برنامهها ،فعالیتها و رویدادهای
ورزشی در یک محیط حمایتی با زیر ساختها و امکانات امن و راحت است .در مجامع سیاسی،
رسانهها ،و محیطهای علمی و مطالعات انجام گرفته در زمینه ورزش دانشآموزی ،در مورد پتانسیل
ورزش مدارس برای حل مشکالت متعدد اجتماعی ،روانشناختی و آموزشی دانشآموزان تردیدی
وجود ندارد (پوت و همکاران .)491-484 :2014 1،بروور )2010( 2بیان میکند هدف از مشارکت
در ورزش مدارس آشنایی دانشآموزان با "فرهنگ حرکت " 3و مسیری برای ورود به سطوح مختلف
ورزش است .به اعتقاد برخی از محققان ،ورزش دانشآموزی پایه و اساس توسعۀ ورزش در سایر سطوح
است و تا زمانی که ورزش مدارس توسعه نیابد توسعه در سایر سطوح سخت ،دشوار و مقطعی خواهد
بود (بلویس و اسمیت .) 56-78 :2010 4،اسچولنکورف )2017( 5توسعۀ ورزش را مشتمل بر
ساختارها ،سیستمها ،فرصتها و فرآیندهایی میداند که افراد را قادر میسازد در ورزش شرکت کنند
و عملکرد خود را تا سطح دلخواه ارتقأ دهند .به اعتقاد اسونسن و همکاران )2017( ،6هدف اولیه از
توسعۀ ورزش دانشآموزی نیز ترویج مشارکت جمعی در میان دانشآموزان است .شری و همکاران7
( )2015نیز اظهار داشتند هدف برنامه توسعۀ ورزش دانشآموزی افزایش مشارکت در ورزش،
شناسایی و توسعه استعدادهای ورزشی ،ترویج فرهنگ سبک زندگی سالم و فعال و تقویت انسجام
اجتماعی در بین دانشآموزان و به تبع آن در جامعه است .با مرور مبانی نظری و اهداف مندرج در
اسناد باال دستی و راهکارهای ارائه شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،هدف توسعۀ ورزش
دانش آموزی در ایران افزایش عالقه ،آگاهی و مشارکت دانشآموزان در ساعت تربیتبدنی ،مسابقات
و رویدادهای ورزشی دانشآ موزی ،افزایش حمایت ذینفعان و به خصوص والدین و جامعه از ورزش
مدرسه ،ارتقأ امکانات و تجهیزات ورزشی مدارس ،توانایی جذب منابع مالی و توسعه مسیرهای
مشارکت و استعدادیابی در ورزش دانشآموزی و در نهایت ارتقأ سواد حرکتی و ترویج سبک زندگی
سالم و فعال در دانشآموزان است .بنابراین با توجه به نتایج تحقیقات ،توسعۀ ورزش دانشآموزی"ارائه
فرصتهای ورزشی جذاب ،مقرون به صرفه و پایدار با در نظر گرفتن نیازها ،انگیزهها و انتظارات متنوع
1. Pot et al.
2. Breuer
3. Movement culture
4. Bloyce & Smith
5. Schulenkorf
6. Svensson et al.
7. Sherry et al.
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و متغیر دانش آموزان صرف نظر از سن ،عالقه ،توانایی و جنسیت به منظور اطمینان از مشارکت در
ورزش در یک محیط حمایتی و ایمن برای رسیدن به تجارب مثبت ،رضایتبخش و ارتقأ عملکرد تا
سطح دلخواهشان" است (بوکارو و همکاران 31- 38 :2012 1،و آنا و میچل.)2018 2،
ورزش تربیتی و آموزشی ،جایگاه ویژهای در نظام تعلیم و تربیت رسمی (از دوره پیش دبستانی تا
دانشگاه) دارد و مورد توجه سیاستهای کالن کشور قرار دارد .توسعه تربیتبدنی و ورزش به عنوان
زمینه ساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم و تندرست ،بخشی از برنامههای توسعۀ ملی به شمار
میآید و در سیاستگذاریهای کالن سند چشم انداز جمهورى اسالمى ایران در افق 1404و در
برنامه های پنج ساله توسعه کشور ،مورد توجه قرار گرفته است .همچنین در اسناد باالدستی وزارت
آموزش و پرورش ،هم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و هم در برنامه درسی ملی ،درس
تربیتبدنی در کنار تربیت دینی ،عقالنی ،و عاطفی-اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و بر اهمیت
توسعۀ ورزش مدارس تأکید شده است .علیرغم ارتقأ شاخصهای کمی ورزش دانشآموزی در طول
برنامههای توسعه کشور و توجه ویژه به ورزش دانشآموزی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
و همچنین ارتقأ ساختاری تربیتبدنی در وزارت آموزش و پرورش و اجرای برنامهها ،فعالیتها و
طرحهای متنوع در معاونت تربیتبدنی و سالمت ،به دلیل ناکارایی برنامههای فعلی ،جزیرهای عمل
کردن و نداشتن یک مدل و نقشه نظاممند کلینگر ،ورزش دانشآموزی با کاستیهای فراوانی روبروست
و توسعه نیافته است .تحقیقات بسیاری در مورد ابعاد مختلف ورزش دانشآموزی کشور انجام گرفته
است که هیچکدام رویکرد کالن و مبتنی بر طراحی الگوی توسعه را در پیش نگرفتهاند .فندرسکی
( ،)2016خوش سیما ( ،)2016سید کریمی ( )2016و وحدانی ( )2017به تدوین استراتژیهای
ورزش دانشآموزی پرداختهاند .جعفریانی ( ،)2014حیدری ( )2016و نظری ( )2017برنامهها و
فعالیتهای اجرایی معاونت تربیتبدنی و سالمت را بررسی کردهاند .برخی مطالعات نیز به بررسی
وضعیت ورزش دانشآموزی در سطح ملی و مدارس پرداختهاند ،اما همه آنها بدون بررسی بسترها،
شرایط و ظرفیتهای بومی و منطقهای ،برنامههایی را پیشنهاد کردهاند و همچنین کمبود امکانات و
فضاهای ورزشی ،کمبود نیروهای متخصص ،کمبود منابع مالی ،کمبود آموزش و تحقیقات و عدم
استفاده صحیح از فناوری را از عوامل مهم بازدارنده توسعۀ ورزش دانشآموزی ذکر کردهاند .مؤلفهها
و شاخصهای کمی و عینی متعددی نیز در سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیتبدنی و ورزش
کشور ( ،)1383مانند منابع انسانی ،قوانین و مقررات ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت و برنامه-
ریزی ،تحقیق و توسعه ،استاندارد و ارزیابی ،امکانات زیرساختی و تجهیزات ورزشی مطرح شدهاند .در
1. Bocarro et al.
2. Anna & Michalis
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صورتیکه چنین شاخصهایی در ورزش دانشآموزی بسیار اندک و عمدتاً کیفی یا در دراز مدت قابل
ارزیابی هستند .بنابراین تاکنون شاخصهایی برای سیاستگذاری و توسعۀ ورزش دانشآموزی
شناسایی و به مدیریت عالی ورزش وزارت آموزش و پرورش معرفی نشده است تا مبنایی علمی و
اجرایی در این باره فراهم شود .ضمناً مطالعات انجام شده چه در قالب تولیدات علمی و چه به عنوان
مطالعات تفصیلی ،الگویی برای توسعۀ ورزش دانشآموزی ارائه ندادهاند و مشخص نشده است که
چگونه میتوان سیاست ها و اهداف مصوب ورزش مدارس را تحقق بخشید و برای تحقق این اهداف
در مدارس باید بر کدام محورهای توسعه ،برنامهها و فعالیتها تأکید بیشتری شود.
مطالعات خارجی عمدتاً بر توسعه مشارکت ورزشی دانشآموزان تمرکز کردهاند و یا اینکه توسعۀ
ورزش دانشآموزی را به عنوان بخشی از چارچوب یا مدل توسعۀ ورزش در نظر گرفتهاند .راستوگی و
شرما )2017(1با بررسی وضعیت توسعه تربیتبدنی در مدارس کشورهای مختلف بیان کردند اگر چه
در اکثر کشورها ،شیوهها و برنامه های مثبتی در زمینه توسعۀ ورزش مدارس وجود دارد ،اما با این
حال برنامه منسجم و یکپارچهای به منظور توسعۀ ورزش در مدارس مشاهده نمیشود و شواهد زیادی
از شکست برنامههای توسعۀ ورزش در مدارس وجود دارد .مکینتاش و لیدل )2014(2و مکینتاش و
فورنریس ) 2016(3اشاره کردند کشورهای فردگرای اروپایی به طرز قابل توجهی دارای سیستمهای
توسعۀ ورزش متفاوتی در مدارس ،دولت محلی و جامعه میباشند و پیشنهاد کردند برنامه توسعۀ
ورزش دانشآموزی باید بر مشارکت جمعی از طریق ارتباطات مدرسه و باشگاههای ورزشی و جامعه
مبتنی باشد و تأکید بر مشارکت هرچه بیشتر دانشآموزان در ورزش مدرسه باشد .سوتریادو )2008(4
در ارائه چارچوب توسعۀ ورزش استرالیا ،ابعاد ذینفعان ،برنامهها ،فرآیندها و مسیرهای توسعۀ ورزش
را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد که توسعه ورزشکاران مهمترین بخش توسعۀ ورزش است و نقش
ذینفعان و به کارگیری برنامهها ،فرآیندها و مسیرهای مشخص برای توسعه ورزشکاران ضروری است.
کهینده و آدودو )2011(5با تحلیل مفهومی توسعۀ ورزش مدارس در نیجریه بیان کردند به دلیل
عدم وجود یک سیاست و برنامه کالن از طرف وزارت آموزش و پرورش ،ورزش مدارس در نیجریه
توسعه نیافته است .یانگ و همکاران )2018(6اشاره کردند بهتر است دولتها سیاستهای ورزشی را
با مشارکت سازمانهای ورزشی ،متخصصان و مدارس اتخاذ نمایند ،زیرا از این طریق مشارکت ذینفعان
در سیاستها و برنامههای توسعۀ ورزش افزایش یافته و احتمال موفقیت آنها نیز بیشتر میشود .وی
1. Rastogi & Sharma
2. Mackintosh & Liddle
3. MacIntosh & Forneris
4. Sotiriadou
5. Kehinde & Adodo
6. Yong et al.
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و همکاران )2010( 1،عوامل منابع انسانی با کیفیت ،ارتباط و همکاری مدارس با سازمانهای ورزشی
منطقهای ،استانی و ملی ،امکانات ،تجهیزات و زیرساختهای ورزشی با استانداردهای جهانی را برای
توسعۀ ورزش مدارس کانادا پیشنهاد کردند .کومووا و همکاران )2015(2الزامات توسعۀ ورزش مدارس
در روسیه را امکانات ،تجهیزات و زیرساختهای ورزشی مناسب ،معلمان و مربیان ورزش متخصص،
مشارکت و مسئولیتپذیری بیشتر والدین و جامعه و افزایش ساعت درس تربیتبدنی در مدارس بیان
کردند .ولتی و کوهن )2016(3عناصر حیاتی برای تحقق موفقیتآمیز توسعۀ ورزش را برنامهریزی
استراتژیک ،ارتباط سازمانهای ورزشی ملی و منطقهای ،مشخص کردن نقشها و مسئولیتهای
سازمانهای ورزشی ملی و منطقهای ،کار تیمی ذینفعان و ارزیابی مستمر از اجرای فرآیندهای توسعۀ
ورزش بیان کردند.
معاونت تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش در حکم یکی از متولیان اصلی ورزش تربیتی و
آموزشی در دانشآموزان ،ماموریت دارد تا درس تربیتبدنی را در چارچوب سند تحول بنیادین ،برنامه
درس ملی و اهداف و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش توسعه دهد .بنابراین ضروری است با
استفاده از ظرفیت های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر اسناد باالدستی برنامه و مدل
توسعۀ ورزش دانشآموزی ارائه شود تا تحولی اساسی در ورزش دانشآموزی ایجاد شود ،زیرا کوتاهترین
و مفیدترین راه توسعۀ ورزش کشور سرمایهگذاری در ورزش دانشآموزی به عنوان پایگاه اولیه توسعۀ
ورزش همگانی و قهرمانی است .لیکن بررسی پژوهشهای این حوزه نشان میدهد در خصوص
مدلسازی در حوزه ورزش دانشآموزی علیرغم اقدامات انجام شده ،بیشتر مطالعات به جزئیات
سیاستها و بر مشارکت ورزشی متمرکز شدهاند .در زمینه مدلسازی؛ در ایران تحقیقات به مدلسازی
در زمینه توسعۀ ورزش دانشآموزی نپرداختهاند و بیشتر بر ورزش همگانی و قهرمانی متمرکز شدهاند.
در مطالعات خارجی نیز مدلسازیهای انجام شده عمدتاً بر توسعه مشارکت متمرکز شدهاند و کمتر
به ابعاد موثر در توسعۀ ورزش دانشآموزی پرداختهاند.
مطالعات قبلی کمتر جنبه کاربردی و اکتشافی داشتهاند و همچنین در ارتباط با ورزش دانشآموزی،
هیچ پژوهشی به ارائه عوامل و مدل توسعه نپرداخته است .این پژوهش در تالش برای حل این
محدودیت ها توسط منتقل کردن فرایندهای پویای دخیل در توسعۀ ورزش دانشآموزی ،ذینفعان
دخیل ،استراتژیها و برنامههای توسعۀ ورزش دانشآموزی ،و اثرات اجرای این استراتژیها بر توسعۀ
ورزش دانشآموزی از طریق ایجاد مسیرهایی برای مشارکت در ورزش است .بنابراین هدف از این
پژوهش تدوین مدلی مناسب و متناسب با ساختار ورزش دانشآموزی بر اساس نظر صاحبنظران
1. Way et al.
2. Komova et al.
3. Welty & Cohen
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حوزه ورزش دانشآموزی است .چارچوب مفهومی انتخاب شده برای مدلسازی در این پژوهش براساس
مطالعه نظری (کتابخانهای و اسنادی) و با توجه به وضعیت فعلی ورزش دانشآموزی و با در نظر
گرفتن مشکالت و چالشها و متناسب با اهداف عالی تعلیم و تربیت و اسناد باال دستی (سند چشمانداز
 ، 1404سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،برنامه ملی درسی ،و برنامه ششم توسعه) و مطالعه
تجربی (مصاحبه) تدوین شده است و شامل پنج منظر اصلی؛ ذینفعان ،استراتژیها ،فرایندها ،مسیرها
و پیامدهای توسعۀ ورزش در حوزه ورزش دانشآموزی است .مدل نظری شناسایی شده (شکل)1
توسط صاحبنظران و از طریق پرسشنامه مورد ادراک قرار گرفت و به صورت مدل معادالت ساختاری
(شکل  )2تبیین و تأیید شد.

فرآیندهای توسعه

 جذب حفظ /انتقال -پرورش

پیامدهای توسعه
ورزش دانشآموزی

استراتژیهای توسعه
 برنامه درس تربیتبدنی-کیفیتبخشی
 ورزش همگانی و  -قهرمانیدانشآموزان
 منابع انسانی-مدیریت عملکرد ارتقأ کیفی فضاهای ورزشی -سوادحرکتی

مسیرهای توسعه
 مشارکت پرورشی مشارکت همگانی -مشارکت قهرمانی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

ذینفعان توسعه
 اولیه -ثانویه
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به شکل میدانی انجام گرفت .جامعۀ آماری پژوهش
شامل کارشناسان معاونت تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش ،ادارات کل استانها ،مناطق
و شهرستانها ،کارکنان فدراسیون ورزشهای دانشآموزی و معلمان تربیتبدنی بودند .نمونۀ آماری
پژوهش به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی معادالت ساختاری در محیط نرمافزار  PLSبه تعداد
 10تا  20برابر مجموع ابعاد متغیرهای اصلی (داوری و رضازاده -)25-48 :2017 ،در این پژوهش
16بعد 249 -نفر انتخاب و به روش هدفمند و در دسترس (بر مبنای تخصص و تجربه) مورد نظرخواهی
قرار گرفت .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محققساخته در دو بخش مشخصات توصیفی و سؤاالت
تخصصی بود .استخراج عاملها ،مؤلفهها و گویههای اولیه با بررسی مبانی و پیشینه از طریق مطالعه
اسناد ،کتابها و مقاالت شامل منابع داخلی و خارجی متغیرها و شاخصهای مربوط به توسعۀ ورزش
دانشآموزی شناسایی و انتخاب شد .برای بررسی متغیرهای شناسایی شده و اکتشاف بیشتر در زمینه
پژوهش از مصاحبه نیمه هدایت شده از متخصصان حوزه ورزش دانشآموزی استفاده شد .پرسش¬نامه
نهایی در  81گویه که با روش لیکرت و با ارزشگذاری پنج گزینهای (بسیارکم ،کم ،تاحدی ،زیاد،
بسیار زیاد) تهیه گردید .روایی صوری و محتوایی آن توسط  14نفر از متخصصین شامل  7نفر از
اساتید دانشگاه و  7نفر از مدیران ورزش دانشآموزی بررسی و پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای
کرونباخ ( )α =0/92تأیید شد .عالوه بر این ،پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول
و دوم بررسی و در پنج بعد تأیید شد .ابعاد این پرسشنامه شامل بعد ذینفعان ( 10گویه) ،بعد
استراتژیها ( 33گویه) ،بعد فرآیندها ( 15گویه) ،مسیرها ( 15گویه) و بعد پیامدهای توسعه ( 8گویه)
است .در قسمت تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی
و با استفاده از نرم افزار  ،Smart PLS 3برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی پژوهش بهره گرفته
شد.
نتایج
در ابتدا مشخصات نمونۀ آماری پژوهش در جدول  1توصیف شده است .توصیف ویژگیهای فردی
نمونۀ پژوهش از نظر محل اشتغال نشان داد ،بیشترین فراوانی مربوط به معلمان ( 33/7درصد) و
کمترین فراوانی مربوط به حوزه ستادی ( 8/4درصد) بود .از نظر وضعیت جنسیت 56( ،درصد) از افراد
نمونه مرد و ( 42درصد) زن بودند .همچنین بیشتر اعضای نمونه مدرک کارشناسیارشد ( 54/2درصد)
داشتند.
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جدول  -1توصیف مشخصات نمونة آماری پژوهش
ویژگی

حوزه فعالیت

فراوانی
درصد

تحصیالت
جنسیت

فراوانی
درصد

حوزه
ستادی
معاونت
تربیتبدنی
21
8/4

معاونت
تربیتبدنی
ادارات کل
آپ
23
9/2

کاردانی
3
1/2

کارشناسی
62
24/9

زن
110
44/2

مرد
139
55/8

کارشناس
تربیتبدنی
شهرستانها
و مناطق
58
23/3

سرگروه
آموزشی
استان
39
15/7

فدراسیون
ورزشهای
دانشآموزی
24
9/6

کارشناسی
ارشد
135
54/2

دانشجوی
دکتری
37
14/9

دکتری
12
4/8

معلم
تربیتبدنی
84
33/7

 249نفر

فراوانی
درصد

مؤلفه

برای تأیید روایی ابزار اندازهگیری از سه نوع روایی استفاده شد :روایی محتوا ،روایی همگرا ( )AVEو
روایی واگرا .روایی محتوا با نظرسنجی خبرگان مورد تأیید قرار گرفت .برای تعیین پایایی پرسشنامه
نیز از دو معیار ( ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) ا ستفاده شد .در جدول  2و  3نتایج
پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا به طور کامل آورده شده است.
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جدول  -2ضرایب پایایی و روایی همگرا متغیرهای پژوهش
روایی

پایایی

آلفای

همگرا

ترکیبی

کرونباخ

استراتژیهای توسعۀ
ورزش دانشآموزی

0/68

0/97

0/97

فرآیندهای توسعۀ
ورزش دانشآموزی

0/86

مسیرهای توسعۀ
ورزش دانشآموزی

عوامل

ذینفعان ورزش
دانشآموزی
پیامدهای توسعۀ
ورزش دانشآموزی

0/96

0/96

0/81

0/95

0/94

0/89

0/89

0/86

0/65

0/93

0/92

ابعاد

روایی

پایایی

آلفای

همگرا

ترکیبی

کرونباخ

0/72

0/91

0/87

0/69

0/90

0/85

0/70

0/90

0/86

0/66

0/90

0/87

توسعۀ برنامه درس
تربیتبدنی
کیفیتبخشی درس
تربیتبدنی
توسعۀ ورزش
قهرمانی
دانشآموزان
توسعۀ ورزش
همگانی و فعالیتها
توسعه مدیریت
عملکرد
ارتقای کیفی فضا و
تجهیزات ورزشی
تقویت و
توانمندسازی منابع
انسانی
توسعۀ سواد
حرکتی
فرایند جذب
فرایند حفظ
فرایند پرورش
مشارکت پرورشی
مشارکت همگانی

0/76

0/92

0/89

0/91

0/97

0/97

0/73

0/91

0/88

0/84

0/95

0/93

0/78
0/74
0/73
0/69
0/67

0/94
0/93
0/93
0/92
0/91

0/93
0/91
0/91
0/89
0/87

مشارکت قهرمانی

0/78

0/94

0/92

ذینفعان اولیه
ذینفعان ثانویه

0/48
0/68

0/82
0/89

0/73
0/84
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جدول  -3روایی واگرای متغیرهای پژوهش

بر ا ساس نتایج خروجیهای نرمافزار در جدولهای  2و  ،3ابزار اندازهگیری از روایی (محتوا ،همگرا و
واگرا) و پایایی منا سب برخوردار ا ست .در نهایت با ا ستفاده از جدول  4برازش کلی مدل آورده شده
است .برازش کلی مدل با توجه به مقدار  0/723در سطح قوی برآورد شد.
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جدول  -4برازش کلی مدل تحقیق

مقدار میانگین
مقادیر
اشتراک
معیار واریانس
تعیین شده

0/87

0/91

0/62

0/71

0/76

0/70

0/73

0/55

0/67

سازهها

توسعۀ
مدیریت
عملکرد

فرایند
جذب

فرایند
حفظ/انتقال

فرایند
پرورش

مسیر
مشارکت
پرورشی

مسیر
مشارکت
قهرمانی

مسیر
مشارکت
همگانی

پیامدهای
توسعه

0/76

0/78

0/74

0/73

0/69

0/78

0/67

0/65

0/67

0/84

0/87

0/88

0/77

0/81

0/84

0/54

سازهها

ذینفعان اولیه

ذینفعان ثانویه

توسعة برنامه درس
تربیتبدنی

کیفیت بخشی درس
تربیتبدنی

ارتقای کیفی فضا و
تجهیزات ورزشی

تقویت و توانمندسازی
منابع انسانی

توسعة ورزش قهرمانی
دانشآموزی

توسعة ورزش همگانی
دانشآموزی

توسعة سواد حرکتی

0/48

0/68

0/72

0/69

0/91

0/73

0/66

0/70

0/84

مقدار میانگین
مقادیر اشتراک
معیار واریانس
تعیین شده

 ،GOF= √0/722 × 0/726 = 0/723با توجه به آنکه معیار نامبرده برابر  0/723است،
بنابراین برازش کلی مدل در حد "بسیار قوی" مورد تأیید قرار میگیرد.
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شکل  -2مدل ساختاری توسعة ورزش دانشآموزی

بر اساس شکل  2در عامل ذینفعان ورزش دانشآموزی هر دو مؤلفه (ذینفعان اولیه و ذینفعان ثانویه)
دارای نقش معناداری در تبیین ذینفعان ورزش دانشآموزی هستند ،به طوریکه به ترتیب مؤلفههای
ذینفعان ثانویه ( )0/95و ذینفعان اولیه ( )0/93بیشترین نقش را در تبیین ذینفعان توسعۀ ورزش
دانشآموزی دارند .در عامل استراتژیهای ورزش دانشآموزی به ترتیب هر هشت مؤلفه ارتقأ کیفی
فضا و تجهیزات ورزشی ( ،)0/87توسعۀ ورزش همگانی و فعالیتها ( ،)0/86کیفیتبخشی درس تربیت
بدنی ( ،)0/84تقویت و توانمندسازی منابع انسانی ( ،)0/84توسعۀ ورزش قهرمانی دانشآموزان(،)0/74
توسعه مدیریت عملکرد در معاونت تربیت بدنی و سالمت ( ،)0/82توسعۀ سواد حرکتی و سبک زندگی
سالم و فعال در دانشآموزان ( )0/82و توسعۀ برنامه درس تربیت بدنی ( )0/79دارای نقش معناداری
در تبیین استراتژیهای ورزش دانشآموزی بودند .در عامل فرآیندهای توسعۀ ورزش نیز مشخص شد
به ترتیب هر سه مؤلفه فرآیند پرورش ( ،)0/93فرآیند حفظ و انتقال ( )0/93و فرآیند جذب ()0/91
بیشترین نقش را در تبیین عوامل فرآیندهای توسعۀ ورزش دانشآموزی دارند .در عامل مسیرهای
توسعۀ ورزش دانشآموزی به ترتیب هر سه مؤلفه مشارکت همگانی ( ،)0/92مشارکت قهرمانی ()0/90
و مشارکت پرورشی ( )0/87بیشترین نقش را در تبیین مسیرهای توسعۀ ورزش دانشآموزی دارند.
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جدول  -5نتایج فرضیه های مدل نهایی توسعة ورزش دانشآموزی
فرضیه های پژوهش

ضریب
مسیر

ضریب
معنیداری

معیار
میزان اثر

0/57

10/33

0/001

-0/05

1/34

0/182

0/04

0/734

0/447

0/03

0/565

0/560

0/89

32/47

0/001

0/10

1/05

0/315

2/811

0/004
0/001

ذینفعان

>--

ذینفعان

>--

استراتژیهای توسعۀ ورزش
دانشآموزی
فرآیندهای توسعۀ ورزش
دانش آموزی

ذینفعان

>--

ذینفعان
استراتژیهای ورزش
دانشآموزی
استراتژیهای ورزش
دانشآموزی
استراتژیهای ورزش
دانشآموزی
فرآیندهای توسعۀ
ورزش دانش آموزی
فرآیندهای توسعۀ
ورزش دانش آموزی
مسیرهای توسعۀ
ورزش دانشآموزی

>--

مسیرهای توسعۀ ورزش
دانشآموزی
پیامدهای توسعه
فرآیندهای توسعۀ ورزش
دانشآموزی
مسیرهای توسعۀ ورزش
دانشآموزی

>--

پیامدهای توسعه

0/32

>--

مسیرهای توسعۀ ورزش
دانشآموزی

0/68

8/120

>--

پیامدهای توسعه

0/09

0/784

0/456

>--

پیامدهای توسعه

0/36

3/848

0/001

>->--

مطابق با جدول  5و بر اساس تحلیل مسیر مشخص شد ذینفعان ورزش دانشآموزی به طور مستقیم
دارای ارتباط مثبت و معناداری با استراتژیهای ورزش دانشآموزی است؛ به طوریکه ذینفعان 57
درصد از استراتژیهای ورزش دانشآموزی را تبیین میکنند .اما این متغیر به طور مستقیم بر روی
سه متغیر فرآیندها ،مسیرها و پیامدها اثر معناداری ندارد .در ادامه مشخص شد متغیر استراتژیهای
ورزش دانشآموزی به طور مستقیم دارای ارتباط مثبت و معناداری با فرآیندهای توسعۀ ورزش
دانشآموزی (89درصد) و پیامدهای ورزش دانشآموزی ( 32درصد) است .به طوری که این متغیر
 89درصد از متغیر فرآیندها و  32درصد از متغیر پیامدهای ورزش دانشآموزی را تبیین میکند .اما
استراتژیهای ورزش دانشآموزی با متغیر مسیرهای ورزش دانشآموزی بهطور مستقیم ارتباط
معناداری ندارد .سپس نتایج نشان داد فرآیندهای توسعۀ ورزش دانشآموزی به طور مستقیم و معنادار
 69درصد از تغییرات متغیر مسیرهای توسعۀ ورزش دانشآموزی را تبیین میکند ،اما این متغیر به
طور مستقیم ارتباط معناداری با پیامدهای توسعۀ ورزش دانشآموزی ندارد .در نهایت متغیر مسیرهای
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توسعۀ ورزش دانشآموزی بهطور مستقیم ارتباط مثبت و معناداری با پیامدهای ورزش دانشآموزی
دارد و به میزان  36درصد از تغییرات آن را تبیین میکند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش طراحی مدل توسعۀ ورزش دانشآموزی بود .بدین منظور مدل مفهومی تحقیق
با استناد به مبانی نظری و پیشینه تحقیقات با پنج سطح ذینفعان ،استراتژیها ،فرایندها ،مسیرها و
پیامدهای توسعه در حوزه ورزش دانشآموزی ارائه شد .در پژوهش حاضر جهت شناسایی عوامل و
ابعاد مؤثر بر توسعۀ ورزش دانش آموزی و ارائه مدل ،اسناد باال دستی وزارت آموزش و پرورش و
برنامهها و فعالیتهای در حال اجرای معاونت تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش مورد
توجه قرار گرفت .یکی از مهمترین نتایج این پژوهش ارائه الگوی مفهومی برای توسعه
ورزشدانشآموزی بود .به طور کلی ،نتایج نهایی پژوهش (مدل) ،پیامدهای توسعۀ ورزش دانشآموزی
را از طریق تدوین استراتژیها به وسیله ذینفعان و با ارائه فرایندها و مسیرهای مناسب توسعه تأیید
نمود .براساس نتایج ،ذینفعان دارای اثر مستقیم و معناداری بر استراتژیهای ورزش دانشآموزی است،
اما اثر آن بر سه متغیر فرآیندها ،مسیرها و پیامدهای توسعه معنادار نبود .رجوع به یافتههای علمی
قبلی در این زمینه نیز داللت بر همسویی این یافتهها با پژوهش حاضر دارد .ابعاد ذینفعان اولیه و
ثانویه ،تبیینکنندۀ ذینفعان ورزش دانشآموزی میباشند .ذینفعان ورزش افراد یا گروههایی هستند
که نقش آنها ارتقأ موفقیت برنامهها ،فعالیتها و رویدادهای ورزشی مدارس است .ذینفعان اولیه1افراد،
گروهها یا سازمانهایی هستند که به صور ت مستقیم از عملکرد مدرسه متأثر شده و یا بر آن تأثیر
میگذارند و وجود آنها برای اجرای برنامهها و فعالیتهای ورزش مدارس ضروری است .ذینفعان ثانویه2
نیز افراد ،گروهها یا سازمان هایی هستند که به صورت غیرمستقیم از عملکرد مدرسه متأثر شده و یا
بر آن اثر میگذارند .در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز «توجه به مشارکت و تعامل همه
نهادها و عوامل سهیم و موثر در زمینه سالمت و تربیتبدنی متربیان» به عنوان یکی از اصول اساسی
در ساحت زیستی و بدنی ذکر شده است .نتایج تحقیقات مختلفی نشان داده است که ذینفعان اولیه
و ثانویه از طریق تصویب استراتژیهای توسعۀ ورزش (برنامههای توسعه دانشآموزان ،امکانات و
فضاهای ورزشی ،معلمان و مدیریت و مسابقات /رویدادها ) و کمک به اجرای برنامهها و همچنین
نظارت بر آنها نقش دارند (هاتچینسون و بنت 447-434 :2012 ،3و یانگ و همکاران .)2018 ،آستل4
1. Primary Stakeholders
2. Secondary Stakeholders
3. Hutchinson & Bennett
4. Astle
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( )2014بیان میکند رابطه بین ذینفعان ،استراتژیها ،فرآیندها و مسیرها متقابل است و بیان داشت
باید نقش و مسئولیت ذینفعان دخیل در ورزش مدارس ،اهداف و نیازهای برنامهها و فعالیتها،
چگونگی ارتباطات داخلی ذینفعان با یکدیگر و نحوۀ ارتباط آنها با برنامهها و فعالیتهای توسعۀ ورزش
و چگونگی ایفای نقش آنها در فرایندها و مسیرهای ورزش مدارس مشخص و معین گردد که با نتایج
پژوهش همسو بود؛ به طوریکه ذینفعان از طریق تدوین استراتژیها و به طور غیر مستقیم بر فرایندها
و مسیرهای توسعه تأثیر دارند.
بر اساس نتایج ،استراتژیها دارای اثر مستقیم و معناداری بر فرآیندها و پیامدهای ورزش دانشآموزی
میباشد .اما استراتژیها با متغیر مسیرهای توسعۀ ورزش دانشآموزی ارتباط معناداری ندارد .در
تفسیر این یافتهها می توان گفت از آنجا که مدیریت بر فرایندهای جذب ،حفظ و پرورش بیشتر از
مسیرهای مشار کت کنترل و نظارت دارد و همچنین مسیرهای توسعه چند بخشی است و توسط
بخشهای گوناگون مدیریت میشود ،بنابراین میزان نظارت و اثرگذاری بر فرایندها بیشتر از مسیرهای
توسعه است .نتایج تحقیقات مختلفی نشان داده است وقتی استراتژیها متناسب با شرایط و فرایندهای
مناسب تدوین شوند ،پیامدهای توسعه حاصل خواهند شد (سوتریادو و همکاران247-272 :2008 ،
و شیلبری و همکاران .)223-217 :2008 1،استراتژیهای توسعه ورزش ،برنامهها و شیوههایی هستند
که توسط ذینفعان توسعۀ ورزش برای توسعه موفق ورزش بهکار میروند .استراتژیها از طرحها،
اهداف ،ابزارها و فعالیتهایی به منظور توسعه دانشآموزان ،امکانات ،معلمان ورزش ،مدیران ،مسابقات
و رویدادها تشکیل شدهاند .با توجه به نتایج ،ابعاد ارتقأ فضاهای ورزشی و توسعۀ سواد حرکتی،
کیفیتبخشی و توسعۀ برنامه درس تربیت بدنی ،توسعۀ ورزش همگانی و قهرمانی و توسعۀ مدیریت
عملکرد و توانمندسازی منابع انسانی؛ تبیینکنندۀ سطح استراتژیهای توسعۀ ورزش دانشآموزی
هستند.
توسعۀ سواد حرکتی و سبک زندگی سالم و فعال در دانشآموزان و ارتقأ کیفی فضا و تجهیزات ورزشی
(ایمن سازی ،استانداردسازی و حفظ و نگهداری) جزو اهداف کلیدی و استراتژیک معاونت تربیتبدنی
و سالمت است و نقش مهمی در توسعۀ ورزش دانشآموزی دارد .همچنین وحدانی و همکاران ()2016
توسعۀ سواد حرکتی دانش آموزان را همسو با برنامۀ درسی تربیتبدنی آموزش و پرورش بیان کردند.
توسعۀ برنامه درس تربیتبدنی و کیفیتبخشی آن جزو اهداف استراتژیک معاونت تربیتبدنی و
سالمت وزارت آموزش و پرورش است .راهکارهای  1-6 ،15-4 ،5-6و  6-8سند تحول بنیادین،
طراحی و تدوین برنامه آموزشی متناسب با نیازها و نقشها و کیفیتبخشی درس تربیتبدنی را به
عنوان راهکارهای اساسی توسعه درس تربیتبدنی تعیین کرده است که همسو با نتایج پژوهش است.
1. Shilbury et al.
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توسعۀ گروههای آموزشی درس تربیتبدنی ،تدوین برنامۀ درس تربیتبدنی دورههای مختلف تحصیلی،
انطباق برنامۀ درس تربیتبدنی با اصول و مبانی علمی از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه برنامۀ
درس تربیتبدنی هستند که هماکنون در دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و
پرورش در حال اجرا هستند و میتوانند زمینهساز توسعۀ ورزش دانشآموزی شوند .اجرای المپیادهای
ورزشی درون مدرسهای ،اجرای طرح حیاط پویا ،برگزاری کانونهای ورزشی درون و برون مدرسهای
و طرح تربیتبدنی با خانواده از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعۀ ورزش همگانی دانشآموزی هستند
و همچنین برگزاری مسابقات قهرمانی دانشآموزان از سطح مدرسه تا کشوری ،رقابتهای ورزشی
برون مدرسهای در قالب مدرسه قهرمان و کانون قهرمان ،اعزام دانشآموزان و تیمهای ورزشی
دانشآموزی به مسابقات بینالمللی و افزایش تعداد دانشآموزان تحت پوشش برنامههای استعدادیابی
ورزشی از فعالیتهای مرتبط با توسعۀ ورزش قهرمانی دانشآموزان به حساب میآیند که هماکنون
نیز جزو استراتژیها و برنامههای در حال اجرای دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش
و پرورش هستند و منطبق با راهکارهای  1-7و  1-2سند تحول بنیادین هستند .مدیریت عملکرد و
تقویت و توانمندسازی منابع انسانی عملیاتی (معلمان تربیتبدنی) نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف
توسعۀ ورزش دانشآموزی دارد و متناسب با هدف شماره  19و راهکارهای  2-7و  7-4سند تحول
بنیادین است که در آن استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
ذکر شده است و همچنین همسو با نتایج وحدانی ( )2016است که بیان داشت تقویت و توانمندسازی
منابع انسانی (دورهها ،نشستها ،همایشها ،کارگاههای آموزشی) و توسعه مدیریت عملکرد معاونت
تربیتبدنی و سالمت به عنوان دو هدف اساسی و کلیدی استراتژیک دفتر تربیتبدنی ،مهمترین نقش
را در توسعۀ ورزش دانشآموزی دارند.
نتایج نشان داد فرآیندها دارای اثر مستقیم و معناداری بر متغیر مسیرهای توسعۀ ورزش دانشآموزی
است اما این متغیر ارتباط معناداری با پیامدهای توسعۀ ورزش دانشآموزی ندارد .فرایندهای توسعۀ
ورزش دانشآموزی شامل سه فرایند جذب با هدف افزایش آگاهی و عالقه دانشآموزان به ورزش و
افزایش مشارکت آنها ،حفظ /انتقال با هدف شناسایی دانشآموزان مستعد ،حفظ آنها و کمک به آنها
برای به دست آوردن مهارت های مورد نیاز برای رسیدن به استانداردهای باال و پرورش با هدف
سازماندهی دانشآموزان و تیمهای ورزشی و پرورش آنها برای موفقیت در سطح ورزش قهرمانی ملی
و حتی بین المللی و تحویل آنها به تیمها و فدراسیونهای ورزشی است .نتایج برخی تحقیقات نشان
میدهد تدارک فرآیندها و فرصتها فقط یک بخش از معادله توسعۀ ورزش است و به همان اندازه
چگونگی دستیابی مشارکتکنندگان به این فرصتها از طریق ارائه مسیرهای مرتبط نیز مهم است.
این امر نشان می دهد فرایندها و مسیرهای توسعۀ ورزش با هم ارتباط متقابل دارند و با هم کار
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میکنند (دی بوسچر و همکاران 185-215 :2011 1،و هولیهان و همکاران .)1-4 :2011 2،با توجه
به نتایج ،ابعاد جذب ،حفظ /انتقال و پرورش ،تبیینکننده سطح فرایندهای توسعۀ ورزش دانشآموزی
هستند .محققان در مطالعه سازمانهای ورزش ملی در آمریکا (گرین )2005 3،و استرالیا (سوتریادو4،
 )2008یک سری از فرایندها ،مسیرها و استراتژیها را شناسایی کردهاند ،تا مراحل کشف (شناسایی)،
حفظ و پرورش مشارکتکنندگان در ورزش را درک کنند .سوتریادو و همکاران ( )2008نیز فرایندی
شامل سه مسیر مرتبط را برای مشارکتکنندگان پیشنهاد کردند که شامل جذب اولیهشان به یک
ورزش ،سپس انتقال و در نهایت پرورش در آن ورزش است .در نهایت متغیر مسیرهای توسعه اثر
مستقیم و معناداری بر پیامدهای ورزش دانشآموزی دارد .با توجه به نتایج ،ابعاد مشارکت پرورشی،
مشارکت همگانی و مشارکت قهرمانی؛ تبیینکننده سطح مسیرهای توسعۀ ورزش دانشآموزی
هستند .مسیرهای توسعۀ ورزش دانشآموزی ارائه فرصتهای مشارکت به دانشآموزان با توجه به
شرایط ،امکانات و منابع مالی و انسانی مدارس است و شامل سه مسیر مشارکت پرورشی (مشارکت
در ساعت درس تربیتبدنی) ،مسیر مشارکت همگانی (مشارکت در طرحهای ملی ،المپیادهای ورزشی
و فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدارس) و مسیر مشارکت قهرمانی (مشارکت در مسابقات ورزشی
دانش آموزی در سطح مدارس ،مناطق ،استانی و کشوری) است .این مسیرها مشابه با مسیرهای ارائه
شده توسط کهینده ( ) 2011برای توسعۀ ورزش مدارس نیجریه است .او اشاره کرد مسیرهای توسعۀ
ورزش در مدارس نیجریه شامل برنامه آموزش ،برنامههای ورزشی داخل مدرسه و برنامههای ورزشی
خارج از مدرسه است .رس و همکاران )2016( 5نیز در بررسی ورزش انگلستان سه مرحله
نمونهبرداری 6،تخصصیسازی7و سرمایهگذاری8را به عنوان مسیر توسعه ورزشکاران جوان ذکر کردند،
آنها همچنین بیان کردند برای یافتن مسیرهای توسعۀ ورزش در مدارس باید شرایط ،امکانات و منابع
مالی و انسانی مدارس به درستی بررسی شود .نستی9اشاره میکند باید نیازها ،عالیق و انتظارات
مشارکت کنندگان مورد توجه قرار گیرد و مسیرهای همراستای توسعه مربیان و ورزشکاران،
ارائهدهندگان (باشگاهها و مدارس) و امکانات و زیرساختها مورد توجه قرار گیرد.

1. De Bosscher et al.
2. Houlihan et al.
3. Green
4. Sotiriadou
5. Rees et al.
6. Sampling
7. Specializing
8. Investing
9. Nesti
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پیامدها از مشارکت ذینفعان با شکلدهی و اجرای استراتژیها به دست میآیند .استراتژیها برای
توسعه مشارکت ،دانشآموزان ،معلمان ،امکانات و زیرساختها ضروری هستند (دوین279- :2013 1،
 ،257نیکولسون 308-294 :2011 2،و آکر و همکاران .)300-320 :2011 3اگر ذینفعان
استراتژیهای توسعۀ ورزش مدارس را به درستی تدوین کنند و فرآیندها و مسیرهای مناسبی را ارائه
دهند ،پیامدهای توسعه ظهور خواهند کرد که شامل افزایش میزان مشارکت دانشآموزان در مسابقات
و رویدادهای ورزشی (رشد) ،شناسایی استعدادها و انتقال آنها به سطح ورزش قهرمانی (استعدادیابی)،
افزایش آگاهی و عالقه والدین و خانوادهها به ورزش مدرسه (حمایت) ،افزایش آگاهی جامعه و عمومیت
ورزش دانشآموزی (نیمرخ عمومی) ،توانایی جذب منابع مالی برای ورزش دانشآموزی (پشتیبانی
ذینفعان) ،برگزاری مداوم رقابتها و رویدادهای ورزشی دانشآموزی (ورزش همگانی و قهرمانی
دانشآموزی) و عملکرد موفق دانشآموزان (پیشرفت ورزشی و تحصیلی) است.
بر پایه مدل حاضر میتوان توسعۀ ورزش دانشآموزی را تحلیل کرد و به خوبی ظرفیت ابعاد مختلف
اثرگذار بر توسعۀ ورزش دانشآموزی و جذب دانشآموزان به مشارکت بیشتر در ورزش مدارس را
نشان داد .این مدل نمایش سادهای از ساختار ورزش دانشآموزی است و در حد خود قادر به تبیین
کارکرد ساختهای اساسی ورزش دانشآموزی است .این مدل شناختی جامع و کالن از عوامل کلیدی
موثر و دخیل در توسعۀ ورزش دانشآموزی و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر را فراهم میآورد و مدلی
مناسب و بومی برای مطالعات بیشتر و دقیقتر در این حوزه است و میتواند برای توسعۀ ورزش
دانشآموزی مبنای عمل قرار گیرد .به طور کلی ،بر اساس یافتههای پژوهش میتوان گفت ذینفعان
توسعۀ ورزش با تدوین استراتژیها و برنامههای ورزش مدارس و فراهم کردن فرایندهای جذب ،حفظ
و پرورش دانشآموزان در برنامهها و فعالیتهای ورزشی مدارس و ارائه مسیرهای مشارکت متنوع
پرورشی ،همگانی و قهرمانی مورد نیاز برای این برنامهها و فعالیتها و با در نظر داشتن عالیق و
انتظارات متنوع دانشآموزان ،در واقع الزامات توسعۀ ورزش دانشآموزی را فراهم میکنند .زمانیکه
همه این الزامات فراهم و مهیا شدند فواید و پیامدهای ورزش دانشآموزی ظهور خواهند کرد .در
نهایت باید بیان کرد توسعۀ ورزش دانشآموزی فرآیندی پویا است و برای تحقق آن ،ذینفعان،
استراتژیها ،فرایندها و مسیرهای توسعۀ ورزش با هم عمل میکنند .از اینرو پیشنهاد میشود
سیاستگذاران و برنامهریزان به هنگام تدوین سیاستها و برنامههای توسعۀ ورزش دانشآموزی به
ذینفعان ،استراتژیها ،فرایندها و مسیرهای توسعۀ ورزش توجه کنند و آنها را مد نظر قرار دهند.

1. Devine
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3. Acker et al.
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Abstract
The aim of this study was to designing the structural model of student sport development.
The research method was Descriptive-analytical. The statistical population of the study
consisted of experts of the physical education department and health in the Ministry of
Education, general offices of provinces, cities and districts, Student Sports federation as
well as physical education teachers. The number of 249 participants was selected in order
to be interviewed to make a final model. The research instruments were a questionnaire
made on the basis of theoretical study and an interview with experts. The validity of the
instrument using the experts (content), Cronbach's alpha (reliability) and reliability factor
(fit) was confirmed. To analyze the findings of structural equation modeling (software
PLS) was used. The results revealed that the strategies, processes and pathways factors
have a direct and significant effect on the development outcomes, and the stakeholders’
factor also influence the development outcomes through strategies. Based on the results
of the research, it can be noted that the student sport development is a dynamic process
and stakeholders, strategies, processes and pathways of sport development should work
together to achieve the development outcomes. Therefore, policymakers and planners are
needed to consider the stakeholders, strategies, processes, and pathways of sport
development through developing policies and programs for student sport development.

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