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Abstract 
The purpose of this study was to prioritize indicators for the development of student sports 

in Iran. This study was carried out using a mixed research method . The statistical 

population of this study in both qualitative and quantitative parts consisted of academic 

experts in the area of student sports with at least 5 years of management experience, who 

were selected through purposive sampling to reach the theoretical saturation. The research 

tool in the qualitative part included an in-depth semi-structured interview through which 

the main stimuli and indicators of the development of student sports were identified. In 

the quantitative part, this study used a researcher-made questionnaire based on the 

indicators obtained in the qualitative section, the validity of which was confirmed by 5 

experts in the field of sports management. The results of the qualitative part showed that 

important stimuli and their main indicators  effective in the development of  the student's 

sport included knowledge and attitude of the student community towards sport (motor 

skills), program participatory, interdisciplinary, and cross-curricular activities in 

organizations related to student's sports (strategic management), volunteer participation 

and private sector in student sport services (social entrepreneurship), consolidation of 

sport and academic achievement, and the promotion of training through games and sports 

(sport and education), integration and co-operation of the state service of the education 

system and the sports system for students (division of national labor), integration and 

targeting of competitions to local student sports (competitive sport), institutionalization 

and cultural development of talent for sport education in schools with the participation of 

families and sports boards, smartening of school sports spaces, utilization of capacities 

and resources (financial, physical, etc.), governmental and popular institutions through 

networking, public education and culture of sport in a student society with a multimedia 

approach (social marketing), and sustainable development of student sport with a lifelong 

exercise approach. In the quantitative part, after identifying the factors influencing the 

development of student sport, the way of influencing factors were assessed and interpreted 

using Interpretative Structural Modeling (ISM) in Excel software. The results of the study 
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showed that the model has a good structure for presenting a student sport development 

strategy. Based on the model presented in the  study, sustainable development started 

through strategic planning and interaction and integration of activities in Ministry of 

Education with Ministry of Sport and Youth, and it continued to improve the quality of 

service through the entry of volunteers and the private sector,  increasing the knowledge 

and attitude of the student community towards sports in addition to public education and 

sports culture in the student community, and holding provincial, regional and national 

Olympiads with the support of families and sports boards.  

 

Keywords: Sustainable Development, Lifelong Sport Approach, Cultivating Sports in 

the Student Community 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose 
Sports development is a tool for developing societies and making peace in 

different cultures, which can increase participation in sports activities, promote 

opportunities to participate in sports competitions, and involve all levels of elite, 

public, basic and educational sports (1). Some researchers believe that the 

development of sport is shaped by the bottom of the pyramid, including school 

sports, local sports, regional sports, national competitions, and elites sport, 

respectively, and at the lowest level, starting non-purposefully from schools and 

by recognizing the abilities and characteristics of individuals and considering the 

environmental conditions, progress will be achieved purposefully (2). Since 

physical education and sports are one of the strongest influential institutions in the 

culture of society, it is possible to increase the level of physical, mental and 

intellectual abilities of students and reduce mental stress and physical disorders 

by developing physical education and sports activities in school (3), and finally 

take steps to develop the country's sports. Beyond the defined plans and goals, in 

responsible institutions, an appropriate model should be designed in line with the 

main levels of sports in each country and  and by modeling advanced sports 

schools.  (4, 5). Hence, considering the importance of sports development in 

schools, the present study seeks to identify and prioritize indicators of student 

sports development, reveal the difference between the desired dimensions and 

indicators, establish a new order and framework in this field, and finally introduce 

a comprehensive and practical model for reforming and improving the level of 

development of student sports.  
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Materials and Methods 
The present study is applied research that was conducted in a mixed design. The 

statistical population of this study in both qualitative and quantitative parts 

consisted of academic experts in the field of student sports with at least 5 years of 

management experience. Using the purposive sampling method, 15 people were 

selected to reach theoretical saturation. The experts were physical education 

specialists with a Ph.D. degree, who had an academic and executive background 

in student sports management. The participants were selected for both qualitative 

(interview) and quantitative research (completing interpretive structural model 

questionnaire). The research tool in the qualitative part included the in-depth 

semi-structured interview, through which the main indicators of the development 

of student sports were identified. In quantitative part, the researcher-made 

questionnaire, which was based on the indicators obtained in the qualitative 

section was used.  The questionnaire’s validity was confirmed by experts in sports 

management. It should be mentioned that in the quantitative part, interpretive 

structural modeling (ISM) was used for data analysis. 

 

Findings 
By reviewing previous studies and receiving the opinion of experts using the 

Delphi method, the variables related to the problem were identified. After 

conducting in-depth semi-structured interviews with experts, a large set of 

concepts in the form of open coding was obtained, which after removing and 

merging them, 33 open codes were provided, and in the next step, through axial 

coding, 11 main concepts was obtained. According to the results, it was found that 

the factors of knowledge and attitude of the student community towards sports, 

participation of volunteers and the private sector in student sports services, 

establishing a relationship between sports and academic achievement, promoting 

education through play and sports, integrating and targeting student competitions 

at all levels, the institutionalization and culture-building of sports talent and talent 

development in schools with the participation of families and sports boards, and 

sustainable development of student sports with a lifelong sports approach. These 

factors were at the first level of influence. As the results show, the factors of 

integration and alignment of state services in the education system and sports 

system for students, smartening the school sports environment, using the 

capacities and resources (financial, physical, etc.) of state and public institutions 

through networking, were at the second level of influence. In addition, sectoral, 

inter-sectoral, and extra-sectoral planning in organizations related to student 

sports formed the third level of influence. It is noteworthy that less important 
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factors were at the top and more important factors were at the bottom of the model 

(Figure 1). 
 
 

 
Figure 1- The final three-level model of factors affecting the development of student 

sports 

 

Conclusion 
According to the findings of the present study in both qualitative and quantitative 

parts, the most important indicators of sustainable development of student sports 

in Iran were identified and presented. Based on the model presented in the study, 

it is expected that for sustainable development in the country's student sports, 

management and strategic planning will be at the top of the list of actions. The 

development in any organization requires explaining the vision and missions of 

organization and formulation of strategies to achieve them. As a result, this will 

be done through sectoral, inter-sectoral and extra-sectoral planning in 

organizations related to student sports, at different levels in order to achieve long-

term vision, mission and goals. To formulate strategies and ways to achieve the 

goals, integration and harmonization of state services of the education and sports 

system for students through interaction between the Ministry of Education and the 

Ministry of Sports and Youth and using the capacities and resources of the both 

ministries along with smartening the student sports environments should be 

established. Therefore, in order to achieve the strategic goals and the interaction 

between the institutions involved (Ministry of education and the ministry of sports 

and youth), the most important long-term and medium-term programs will be 

implemented. Initially, the use of volunteers and the participation of the private 

sector in providing sports services for students on an extracurricular basis can 
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improve the quality-of-service delivery by creating competition. Targeting 

student sports competitions through provincial, regional and national Olympiads 

can significantly contribute to the promotion of student sports and the 

achievement of sustainable development goals. Since the media today is not one-

dimensional phenomenon, a multimedia approach can be considered as the next 

step to increase the knowledge and attitude of the students towards sports along 

with promoting public education and sports culture in schools. After improving 

the knowledge of sports and its culture in the students, one can take a step forward 

and identify talents, so that student sports can take a significant step in the 

direction of the country's championship sports. In this regard, the efforts and 

support of families and sports boards of the city and provinces are of great 

importance. Finally, since the development of student sports requires long-term 

and medium-term plans, human resources management and the importance of 

thought and creativity of ideas should be highlighted.  

 

Keywords: Sustainable Development, Lifelong Sport Approach, Cultivating 

Sports in the Student Community 
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 پژوهشیمقالة 

 1ی ایران آموزتوسعه ورزش دانش هایشاخص بندیتیاولو
 

 2، گلثومه قلندر قوچان عتیق1میثاق حسینی کشتان

 

 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد )نویسنده مسئول( 1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان 2
 

 1400/ 11/ 18تاریخ پذیرش:                           1400/ 04/07تاریخ دریافت: 

  چکیده 

حاضر  هدف   دانش  یهاشاخص  یبندتیاولوپژوهش  ورزش  روش    پژوهشاین    بود.  ایران  یآموز توسعه  به 

  دانشگاهی حوزه   نظرانصاحبرا  در هر دو بخش کیفی و کمی  جامعه آماری این پژوهش  .  شدانجام    ختهیآم

گیری  با استفاده از روش نمونه  کهدادند تشکیل می عالی سال سابقه مدیریت 5با حداقل آموزی دانشورزش 

  ق یمصاحبه عم  یفیک   بخشدر    پژوهشابزار  انتخاب شدند.    تا رسیدن به اشباع نظری  نفر  15تعداد    هدفمند

.  شدند  مشخصآموزی  های اصلی توسعة ورزش دانشها و شاخصمحرک  از طریق آنبود که  ساختارمند  نیمه

های به دست آمده در بخش کیفی ابزار پژوهش در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص

  نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد . دیرس یورزش تیریمد خبرگان حوزهنفر از  5 دییبه تا آن ییروابود که 

آموزی نسبت به  شناخت و نگرش جامعه دانششامل  آموزی  های اصلی توسعة ورزش دانشو شاخص  هامحرک

آموزی  دانشریزی بخشی، میان بخشی و فرابخشی در تشکیالت مرتبط با ورزش  ورزش )سواد حرکتی(، برنامه

مشارکت راهبردی(،  دانش)مدیریت  ورزش  بخش خصوصی در خدمات  و  داوطلبان  )کارآفرینی  دهی  آموزی 

و ترویج آموزش دروس از طریق بازی و ورزش )ورزش    پیشرفت تحصیلیایجاد ارتباط بین ورزش و  اجتماعی(،  

آموزان )تقسیم  نظام ورزش برای دانش  سازی و همرسایی خدمات دولتی نظام آموزش وو تحصیل(، یکپارچه

سازی  )ورزش رقابتی(، نهادینه  آموزی در تمام سطوحسازی و هدفمندسازی مسابقات دانشیکپارچهکار ملی(،  

های ورزشی،  ها و هیأتزی استعدادیابی و استعدادپروری ورزشی در مدارس با مشارکت خانوادهو فرهنگسا

ظرفیت بکارگیری  مدارس،  ورزشی  فضای  و  هوشمندسازی  دولتی  نهادهای  و..(  فیزیکی  )مالی،  منابع  و  ها 

 کرد چندآموزی با رویسازی ورزش در جامعه دانشسازی، آموزش همگانی و فرهنگمردمی از طریق شبکه

در بخش    العمر بودند.رویکرد ورزش مادام  آموزی باتوسعه پایدار ورزش دانشو  ای )بازاریابی اجتماعی(،  رسانه

ی اثرپذیری و اثرگذاری عوامل  آموزی، نحوهی ورزش دانشپس از شناسایی عوامل مؤثر بر توسعهکمی نیز،  

بندی شدند.  سطح  Excelافزار  در نرم  (ISMساختاری تفسیری )سازی  بر یکدیگر بررسی و با استفاده از مدل

 

1. E-Mail: Misaq.h.k@gmail.com 

2. E-Mail: Ghalandar.g71@gmail.com  

mailto:Misaq.h.k@gmail.com


119                                                  ...یآموزتوسعه ورزش دانش یهاشاخص یبندتیاولو: کشتان  ینیحس

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

.  آموزی برخوردار استه راهکار توسعه ورزش دانشئنتایج پژوهش نشان داد مدل از ساختار مناسبی برای ارا

سازی  ریزی استراتژیک و تعامل و یکپارچهبر اساس مدل ارائه شده در پژوهش، توسعه پایدار از طریق برنامه

های وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان آغاز و با بهبود کیفیت اراده خدمات از طریق  فعالیت

نسبت   یموزآشناخت و نگرش جامعه دانشورود بخش داوطلبین و خصوصی ادامه یافته و از طریق افزایش  

ی، و در نهایت از طریق برگزاری  آموزدانشورزش در جامعه   یو فرهنگساز ی همگان آموزشدر کنار   به ورزش

با حمایت خانواده ملی،  و  منطقه  استانی،  هیاتالمپیادهای  و  میها  ورزشی  به  های  استعدادیابی  توان ضمن 

 توسعه پایدار دست یافت.  

 

 آموزی  سازی ورزش در جامعه دانشفرهنگ، العمررویکرد ورزش مادام ، پایدار توسعه: کلیدی گانواژ

 

 قدمه م
مشارکت    که افزایش ،باشدهای مختلف میصلح در فرهنگ  برای توسعه جوامع وی  ابزار   توسعه ورزش

تواند  می  شته، وهای ورزشی را در پی دای حضور در رقابتهاو ترویج فرصتورزشی    هایدر فعالیت

  و   2کارتوکولیس؛  2012،  1سوتیریادو)  بر گیرد   درتربیتی را    پایه و   همگانی، ورزش نخبه،  کلیه سطوح  

فرصت    (.2009  همکاران، یک  عنوان  به  ورزش  و،  هاسیستم  شامل  ثیرگذارأ تتوسعه    ساختارها 

مورد سرگرمی    و  تفریح  در ورزش،  تا   سازدی است که افراد جامعه را در تمام سطوح قادر میی یندهاآفر

؛ هال  2018، 3هایوز و همکاران) دهند  نظر پیشرفتمورد سطح   تا  عملکردشان را شرکت کنند و نظر 

ریزی مسئوالن ورزشی در هر برنامه  ها وسیاست  (.2008سوتریادو و همکاران،  ؛  2019،  4و همکاران

اما  نماید.  تر  کمرنگ  مفهوم توسعه در هر سطح از ورزش را پررنگ یا   ها و گیریتواند جهتکشور می

  هر سطح است که غالباً  میزان توسعه در  ورزش وتفکیک سطوح توسعه    مورد بحث،   ل و أمنکته قابل ت

ماریک و )  ریزان ورزش هر کشور استبرنامه  بسیار تحت تاثیر سیاستگذاران و  بسیار مشکل بوده و

کدام از    هر نسبت به تمرکز بر ،ورزش  سیاستگذاریهای مختلف در دولت (. رویکرد2014، 5همکاران 

روی چند رشته   سیاست از باال به پایین،   در  .باشد می نخبه متفاوت    همگانی و   ،تربیتی  آموزشی  سطوح

موفقیت برای  بینورزشی  سرمایههای  می گذاریالمللی  خاص  مشارکت    ،شودهای  که  امید  این  به 
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هدف اصلی   توسعه ورزشپایین به باال    سیاست از  در، و از طرفی  شد  ورزشی مردم نیز بیشتر خواهد

قنبری فیروزآبادی و    ؛ 2019و همکاران،    1کین )  محبوبیت ورزش است  جلب مشارکت همه مردم و 

که توسعه ورزش به ترتیب از قاعده هرم  پژوهشگران اعتقاد دارند    در حالت دوم  (.2020همکاران،  

در  و  گیرد  ای، ملی و در نهایت نخبگان شکل می شامل ورزش مدارس، ورزش محلی، رقابت منطقه

های افراد و  ها و ویژگی تریین سطح به طور غیر هدفمند از مدارس شروع و با شناخت توانمندیپایین

 .(2014، 2)مینارد  پیشرفت حاصل خواهد شد هدفمند  به طور  ،شرایط محیطیبا توجه 

ارتقای فرهنگی، سیاسی،   و  ای داردجامعه  پرورش نقش اساسی در رشد پیشرفت هر  آموزش واز طرفی  

 کیفی آموزش و   ریزان به توسعه کمی وبرنامه  اجتماعی و ورزشی جوامع بستگی به توجه مسئوالن و

متفاوتی را باید    فصول مختلف و   پرورشی زوایا و  موزشی و آریزی  در برنامه  ن کشور دارد. آپرورش در  

گیرنده،    شناخت عناصر آموزش دهنده وتوان به شناخت نیازهای جامعه،  در نظر داشت که از جمله می

تواند به  آگاهی به این عوامل می  پرورش با شناخت و  ها و نیازهای آنها اشاره کرد. آموزش ونگرش

  دبیران مربوط اقدام کند   آموزان وهای دانشریزی، اجرای دقیق و حساب شده برنامهبرنامه  ، بینیپیش

ثیرگذار در فرهنگ  أ تترین نهادهای  بدنی و ورزش یکی از قویاز آنجا که تربیت(.  2004)شفیع نیا،  

-بدنی و ورزش در مدارس سطح تواناییهای تربیتفعالیت  توسعهتوان با  می  ،شودجامعه محسوب می

های جسمانی  ناراحتی  های روانی و تنش آموزان را افزایش وقوای عقالنی دانش  روحی و   ، های جسمی

کنند که بیشترین آمادگی را دورانی را سپری می   مدارس،  کز آموزشی وامرجوانان در    را کاهش داد.

نقش    بدون تردید،  دارند.  و ورزشی  فرهنگی،  های اجتماعیپذیری از طریق انواع فعالیتبرای جامعه

های  ها انواع نقشبلکه آن   ثر است،ؤآموزان مپاالیش روانی دانش  مین سالمت وأ تورزش نه فقط در  

را ت این نوع فعالیت  و  کنندجربه میاجتماعی  به  پیدا خواهند کردنگرش مثبتی نسبت  )کین و    ها 

 (.2019همکاران، 

جذابیت متعاقب آن موجب پیشگیری از انحرافات    لذت و   و   بدنی منظم و ورزش در جوانان،فعالیت

  گردد آنان میتفریحات ناسالم در    اعتیاد و  رفتارهای مخاطره آمیز و  بزهکاری،  اجتماعی، تبهکاری،

موزی مشابه ساختار کلی نظام ورزش است و دارای آساختار ورزش دانش  (. 2006  ، 3همکاران  )پوسچر و

محورهای مختلفی مانند منابع مالی، نیروی انسانی، مشارکت،    ابعاد آموزشی، همگانی و قهرمانی است.

های توسعه آموزی در نظر گرفته شده است و گزارشورزش دانش  توسعه تأسیسات و تجهیزات برای  

 

1. Keane 

2. Mayrand 

3. De Bosscher 
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پایین  از  حاکی  شاخص  ورزش  ورزش  بودن  در  یافتگی  توسعه  )ایران    آموزیدانشهای  سند  است 

پایه    کشورهای پیشرفته در ورزش،  (.2004بدنی و ورزشی کشور،  نظام جامع توسعه تربیت   یراهبرد

زمینه را برای   کنند و تربیت ورزشکاران را در مدارس ابتدایی متمرکز می  های تعلیم و اساس برنامه  و

  .(2001  همکاران،باقرزاده و  )  سازندتاسیسات ورزشی فراهم می  آموزان کم سن به اماکن و جذب دانش

قالب حرکات    کودکان در  یابد، فعالیت توسعه می  آموزان در اثر جنبش وحرکتی دانش  سیستم ادراکی و

از خواسته از طریق زبان امکان  را  عالیق خود  ها وبسیاری  کنند.  بیان می   ،پذیر نیستکه بیان آنها 

بدیهی است چنانچه    آموزند.پایه را میهای حرکتی  های مختلف مهارتآموزان با انجام ورزشدانش

سبب از   ،ان فراهم نمودآموزدانشدر    شناسایی موانع ورزش را  های الزم برای توسعه ونتوان فرصت

انگیزه دادن  ودست  ورزش  در  حضور  از  آنان  می  های  آینده  در  قهرمانی  ورزش  توسعه    گرددعدم 

تواند به طور مستقیم و غیر  آموزی مییافتگی ورزش دانشتوسعه    (. 2018و همکاران،    1هارتای دن)

  ،تدوین الگوی توسعه ورزش در مدارسو با    میزان توسعه یافتگی ورزش کشور اثرگذار باشد  مستقیم بر

 عزیزی )در مسیر توسعه قرار گیرد    ،آموزیهای ورزش دانشگیری از ظرفیتبا بهرهنیز  ورزش کشور  

 (. 2011همکاران، و 

ها،  به طور کلی نشان داده است که فقدان سیاست  ایرانآموزی  مطالعات انجام شده در ورزش دانش

های اجرایی مرتبط دستگاه ها وسازمان های راهبردی، عدم هماهنگی بین مجموعه نهادها،خط مشی

انجام کارهای موازی   بعضاً  های مختلف ورزشی وحوزه  انسانی در  با ورزش، ناکافی بودن منابع مادی و

محسوب   آموزیدانش  های ورزشهای ورزشی از جمله مهمترین نارسایی فعالیت  عدم نظارت کافی بر  و

)ریحانیمی همکاران  شوند  راستا    (.2017  ،و  همین  وافضلدر  پژوهشی    (2006)  همکاران  پور  در 

پرورش، کمبود    آموزش واهداف کلی در    ریزی مطلوب در زمینه اصول وعدم برنامهگزارش نمودند  

ابتدایی، عدم    های علمی ومحدود بودن ساعات درس ورزش، کمبود کتاب  معلم ورزش در مدارس 

های  مکان آگاهی معلمان در زمینه ورزش، کمبود تجهیزات، وسایل و کمبود دانش و  تخصص کافی و

و  عدم همکاری مدیران    و   استاندارد  ورزشی کافی  یا  موانضعف مدیریت  توسعه ورزش مهمترین  ع 

 را شامل   های ورزشیآموزان برای شرکت در فعالیت( موانع دانش2014)  هاشمی  آموزی هستند.دانش

و    یرضوهمچنین  عنوان نمودند.  موانع شخصی، فرهنگی و خانوادگی  ، و  تسهیالتی  موانع اقتصادی و

بدنی  گزارش نمودند که عوامل تاثیرگذار در کیفیت بخشی درس تربیت  ی ( در پژوهش2011همکاران )

امکانات،   برنامه آموزشی،  ارزشیابی، شیوه تدریس، تخصص معلمان ورزش،  اولویت شامل  ترتیب  به 

 

1. Den Hartigh 
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معلمان ورزش، بودجه و اهداف    بهمحتوای آموزشی، نگرش )مسووالن، دانش آموزان و معلمان(، تجر

آموزی را شامل توسعه ورزش دانش  راهبردهای(  2020و همکاران )  کاالر  ییرزایم.  دباشنیآموزشی م

، آموزاندانشی  قهرمان  ورزش  توسعهی،  بدنت یترب  درس  یبخش  تیفی کی،  بدن ت ی ترب  برنامه درس  توسعه

فعال  ی همگان  ورزش  توسعه و   ی فیک  ء ارتقا،  عملکرد  ت یریمد  توسعه،  هاتیو  ی،  ورزش  زاتیتجه  فضا 

 ی گزارش نمودند. حرکت سواد توسعهی، و انسان  منابع یتوانمندساز و تیتقو

آموزی را  توسعه ورزش دانش  عوامل( در پژوهش خود  2020)و همکاران  ی  روزآبادی فی  قنبرهمچنین  

به عنوان   یبدنتیدرس و فوق برنامه ترب  یاجرا  زات،یفضا و تجه  ، یمنابع مال  ،ی انسان  یروینشامل  

 ط یبه عنوان شرا  یورزش  -ی علم  ، یرسانه و فناور  ، یاجتماع  -یفرهنگ  ، یتیریعوامل مد  ،ی عوامل علّ

مختلف   یهاگر و در حوزهخله مدا طیبه عنوان شرا یو ادار یاقتصاد ،ی اسیس ، یو عوامل مال یانه یزم

 زات، یتوسعه فضا و تجه  ،یتوسعه درآمد  ،یانسان  یرویتوسعه ن  ،یت یریاقدامات مد  ،ی)توسعه ساختار

نمودند.   را ارائه  یآموزتوسعه ورزش دانش  ی فوق برنامه( راهبردها  یها و توسعه برنامه  ی توسعه فرهنگ

-آموزی مستخرج از مرکز اسناد معاونت تربیتهای مربوط به ابعاد ورزش دانشبررسی اسناد و گزارش

برنامهکتابخانهمنابع    پرورش و  بدنی وزارت آموزش و انطباق  از عدم   ریزی استراتژیکی و ای، حاکی 

امکانات    هر استان بوده است. همچنین زیرساخت و  ی درآموزدانشاساس ابعاد توسعه ورزش    فراگیر بر

مورد توجه قرار نگرفته است. ضمنا مطالعات   ،پرورش است که اساس توسعه ورزش در نهاد آموزش و

ای  توسعه پیرامون ارزیابی تغییرات ساختاری و برنامه  و  پژوهشمحوریت  له محور با  أ مس  تفصیلی و

آموزی نیز هنوز به صورت یک حوزه مطالعاتی پویا تثبیت نشده است. با وجود این در  ورزش دانش

های چشمگیری حداقل در بعد کمی  تشکیالت رقابتی تفریحی پیشرفت  های ورزشی وحوزه فعالیت

ها، اهداف و محورهای تعیین شده در نهادهای مسئول، باید  بنابراین فراتر از برنامه  صورت گرفته است.

همگام با سطوح اصلی   متناسب با شرایط، با الگوبرداری از مدارس برخوردار ورزشی و  الگوی مناسب و

ورزش کشور بر اساس مطالعات کالن طراحی شود تا دانش و توان موجود در زمینه توسعه ورزش  

 با   این اساس و   بر  (.2006  )پوسچر و همکاران،  کار گرفته شوده  موزی به بهترین وجه ممکن بآدانش

توسعه های  بندی شاخصاولویت توجه به اهمیت توسعه ورزش در مدارس پژوهش حاضر به دنبال  

های مورد نظر در زمینه ابعاد لفهؤم  آموزی است تا ضمن آشکار کردن تفاوت بین ابعاد وورزش دانش

کاربردی    سرانجام الگوی جامع و   در این حوزه ایجاد و  چارچوب نوینی را  نظم و   مدارس،  ورزشتوسعه  

 نماید.   بکارگیری آن مطرح  آموزی وارتقا سطح توسعه یافتگی ورزش دانش  را در جهت اصالح، بهبود و 
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 پژوهش روش
جامعه آماری    انجام گرفت.   آمیخته اکتشافی   روش  بوده که بهکاربردی  از نوع  پژوهش حاضر پژوهشی  

با  آموزی  دانشورزش    دانشگاهی حوزه  نظرانصاحبرا  در هر دو بخش کیفی و کمی  این پژوهش  

تعداد    هدفمندگیری  با استفاده از روش نمونه  که  دادندتشکیل    عالی  سال سابقه مدیریت  5حداقل  

بدنی با مدرک دکتری نظران متخصصین تربیتصاحبانتخاب شدند.    تا رسیدن به اشباع نظری  نفر  15

هایی به عنوان مدیر کل یا معاون تربیت بدنی آموزش پرورش بودند که در دوران مدیریت خود سمت

ده  بدنی استان، مدیر تربیت بدنی دانشگاه، و رییس یا معاون دانشکاستان، مدیر کل یا معاون تربیت

آموزی مطالعات و پژوهش و پست سازمانی داشته )جدول تربیت بدنی را داشته و در حوزه ورزش دانش

کیفی )مصاحبه( و کمی پژوهش  بخش    2هر    نفر برای  15  هدفمندگیری  با استفاده از روش نمونه  ( و1

تفسیری(   پرسشنامه مدل ساختاری  مصاحبه   یفیک  بخشدر    پژوهشابزار    انتخاب شدند.)تکمیل 

آموزی  های اصلی توسعة ورزش دانشها و شاخصمحرک  از طریق آنبود که  ساختارمند  نیمه  قیعم

ابزار پژوهش در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص شدند  مشخص به  .  های 

در بخش  . دیرس یورزش تیریمد  خبرگان حوزه دیی به تا آن ییروادست آمده در بخش کیفی بود که 

-( بهره گرفته شد. مدلISMسازی ساختاری تفسیری )تحلیل اطالعات از مدل  و   ، برای تجزیه کمی

یافته برای ایجاد و فهم روابط میان عناصر   یک روش سیستماتیک و ساختار  ساختاری تفسیریازی  س

  کمی یک ابزار قدرتمند    ISMمعرفی شد.    1توسط وارفیلد  1974یک سیستم پیچیده است که در سال  

-های مختلف و تکنیکی مناسب برای تحلیل تأثیر یک عنصر بر دیگر عناصر است. این روشدر حوزه

می عناصر یک سیستم کمک  میان  پیچیده  روابط  به  دادن  و جهت  ایجاد  به  از   کند. شناسی  پس 

یکدیگر  ی اثرپذیری و اثرگذاری عوامل بر  ، نحوهیآموزدانششناسایی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش  

  بندی شدند. در این مرحله عوامل شناساییسازی ساختاری تفسیری سطحبررسی و با استفاده از مدل

بندی  ها به سطحی آنشدند و بر مبنا  در نظر گرفته  ISMهای  عنوان ورودی  ی قبل بهشده از مرحله

 شد.پرداخته 
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 نظران پژوهش های خبرگان و صاحبویژگی -1جدول 

 مجموع  تعداد  های خبرگان ویژگی

 سن 

 7 سال  40کمتر از 

 6 سال   50تا  40 15

 2 سال  50بیشتر از  

 جنسیت
 2 زن 

15 
 13 مرد

 سابقه 
 11 سال  10کمتر از 

15 
 4 سال  10بیشتر از  

 خبرگان انتخاب  معیار 

 9 آموزیسابقه مدیریت عالی در حوزه دانش

سابقه پژوهش در حوزه  سابقه مدیریت عالی +  15

 آموزی ورزش دانش
6 

 

 نتایج 
و خبرگان با استفاده از روش دلفی متغیرهای   نظرانصاحببا بررسی مطالعات گذشته و دریافت نظر 

و    نظرانصاحبهای عمیق نیمه ساختاریافته با  مرتبط با مسئله شناسایی شدند. پس از انجام مصاحبه

  ها آمد که پس از حذف و ادغام آن  بدستخبرگان، مجموعه زیادی از مفاهیم در قالب کدگذاری باز  

 اصلی حاصل شد   مفهوم  11ق کدگذاری محوری تعداد  در گام بعدی و از طری  وحاصل    باز  کد  33

 . (2)جدول 
 

شناسایی شده به همراه میزان تکرار  های اصلیها و شاخصمحرکبندی و کدگذاری چارچوب -2جدول  

 هاها در منابع و مصاحبهآن

 آموزی های اصلی توسعة ورزش دانشها و شاخصمحرک
تکرار در منابع 

 علمی

تکرار در  

 مصاحبه

1 
آموزی نسبت به ورزش )سواد  شناخت و نگرش جامعه دانش

 حرکتی( 
13 7 

2 
ریزی بخشی، میان بخشی و فرابخشی در تشکیالت مرتبط با  برنامه 

 آموزی )مدیریت راهبردی( ورزش دانش
11 9 

3 
-دهی داوطلبان و بخش خصوصی در خدمات ورزش دانشمشارکت

 آموزی )کارآفرینی اجتماعی( 
8 8 
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های اصلی شناسایی شده به همراه میزان  ها و شاخصبندی و کدگذاری محرکچارچوب  -2جدول ادامة 

 هاها در منابع و مصاحبهتکرار آن

 آموزی های اصلی توسعة ورزش دانشها و شاخصمحرک
تکرار در منابع 

 علمی

تکرار در  

 مصاحبه

4 
آموزش دروس  ایجاد ارتباط بین ورزش و پیشرفت تحصیلی و ترویج 

 از طریق بازی و ورزش )ورزش و تحصیل(
10 8 

5 
نظام    سازی و همرسایی خدمات دولتی نظام آموزش ویکپارچه

 آموزان )تقسیم کار ملی(ورزش برای دانش
11 6 

6 
آموزی در تمام سطوح  سازی و هدفمندسازی مسابقات دانشیکپارچه

 )ورزش رقابتی( 
4 7 

7 
فرهنگسازی استعدادیابی و استعدادپروری ورزشی در  سازی و نهادینه

 های ورزشی ها و هیأتمدارس با مشارکت خانواده
6 8 

 9 6 هوشمندسازی فضای ورزشی مدارس  8

9 
( نهادهای دولتی و  . . . ها و منابع )مالی، فیزیکی وبکارگیری ظرفیت

 سازی مردمی از طریق شبکه
5 6 

10 
آموزی با  سازی ورزش در جامعه دانشآموزش همگانی و فرهنگ 

 ای )بازاریابی اجتماعی(رسانه رویکرد چند 
6 9 

 6 10 العمر آموزی با رویکرد ورزش مادامتوسعه پایدار ورزش دانش 11

 

 یساختار ی خود تعامل  سی ماتر  لیتشک

دهنده با  پاسخشوند و  هم بررسی می  دو و زوجی با   به  صورت دو  در این مرحله متغیرهای مسئله به

از نمادهای زیر به تعیین روابط بین متغیرها می  ارتباط یکV        پردازد.استفاده  از  :                  jبه    iطرفه 

Aطرفه از : ارتباط یکj به i          X ارتباط دوطرفه از :i   بهj و بالعکس 

O  هیچ ارتباطی بین :i    وj  (. بعد از محاسبه فراوانی در هر سلول2005،  1وجود ندارد )راوی و شانکار،  

  باشد . ماتریس خود تعاملی ساختاری نهایی به شرح ذیل میگرددنگارش میجدول نهایی در این بخش  

 . (3)جدول 

 
 
 

 

1. Ravi & Shankar 
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 ماتریس خود تعاملی ساختاری نهایی -3جدول 

C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  کدها 

          1 C1 

         1 V C2 

        1 A X C3 

       1 X A X C4 

      1 X V A V C5 

     1 X X X A V C6 

    1 X A X X A X C7 

   1 O O O O O A O C8 
   V V V X V X V V C9 
 1 X O X V X X X A V C10 
1 X A A A A A A X X X C11 

 

 اولیهتشکیل ماتریس دسترسی  

شود  تبدیل می 1و   0به ماتریس   SSIM، ماتریس  1و  0در این مرحله با استفاده از قانون جایگذاری 

 به شرح زیر است: 1و  0شود. قانون جایگذاری که به این ماتریس، ماتریس دریافتی اولیه گفته می

را با   i,jارتباط بین  RMباشد در ماتریس   V( در ماتریس خود تعاملی i,jاگر ارتباط بین دو عنصر ) -

 . شودمیجایگزین  0را با عدد  j,iو بالعکس ارتباط بین  1عدد 

را با    i,jارتباط بین    RMباشد در ماتریس   A( در ماتریس خود تعاملی  i,jاگر ارتباط بین دو عنصر )  -

 . شودمیجایگزین  1را با عدد  j,iو بالعکس ارتباط بین  0عدد 

را با   i,jارتباط بین  RMباشد در ماتریس  X( در ماتریس خود تعاملی i,jاگر ارتباط بین دو عنصر ) -

 . شودمیجایگزین  1را با عدد  j,iو بالعکس ارتباط بین  1عدد 

را با   i,jارتباط بین  RMباشد در ماتریس   O( در ماتریس خود تعاملی  i,jاگر ارتباط بین دو عنصر ) -

 . (4)جدول شود مین جایگزی 0را با عدد  j,iو بالعکس ارتباط بین  0عدد 
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 ماتریس دسترسی اولیه  -4جدول 

C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 متغیرها 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 C1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 C2 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 C3 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 C4 

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 C5 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 C6 

1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 C7 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 C8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C9 
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 C10 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 C11 

 

 تشکیل ماتریس دسترسی نهایی

پذیری در روابط متغیرها  آمد، با وارد نمودن انتقال  به دستکه ماتریس دسترسی اولیه    آن  از  پس

آن   ijrهای  ماتریس مربعی است که هر یک از درایه  کینیاآید.  می  به دستماتریس دسترسی نهایی  

  با هر طولی دسترسی داشته باشد و در غیر این صورت برابر با صفر  jrبه عنصر    riعنصر    کهیهنگام 

است که در آن ماتریس    1آوردن ماتریس دسترسی با استفاده از نظریه اویرل  به دستاست. روش  

های  و سپس این ماتریس را در صورت تغییر نکردن درایهشود  میمجاورت به ماتریس واحد اضافه  

ماتریس مجاورت  . فرمول زیر روش تعیین ماتریس دسترسی را با استفاده از  رسدمی  nماتریس به توان  

 دهد: نشان می

 A+I                         مرحله اول:

 nM= (A+I)مرحله دوم:               

 . (5جدول ) ماتریس دسترسی نهایی است  Mماتریس همانی و  Iماتریس دسترسی اولیه،  Aماتریس  

 باشد:   2عملیات به توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده بولین
11= 1,                        1+1=1 

 

 

1. Euler, L., 

2. Bolin Rule 
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 ماتریس دسترسی نهایی  -5جدول 

 متغیرها C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 قدرت نفوذ 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 C1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C2 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C3 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 C4 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C5 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 C6 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 C7 

6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 C8 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C9 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C10 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C11 

 11 11 10 7 10 10 10 10 11 11 11 
قدرت  

 وابستگی

 بندی متغیرها سطح

های دسترسی نهایی، مجموعه خروجی و ورودی برای هر متغیر  مرحله، با استفاده از ماتریسدر این  

 شود. زیر تعریف می صورتبه(. مجموعه خروجی و ورودی برای یک متغیر 6آید )جدول می ستدب

گیرد. برای تعیین مجموعه خروجی یک متغیر: شامل اجزایی از سیستم است که از آن جزء نشات می

های این سطر    "1"مربوط به هر جزء سطر مربوط به آن را باید بررسی کرد. تعداد    متأخرمجموعه  

 شود.داری است که از آن جزء خارج میخطوط جهت دهندهنشان

شود. برای تعیین  مجموعه ورودی یک متغیر: شامل اجزایی از سیستم است که به آن جزء منتهی می

دهنده  های این ستون، نشان  "1" شود. تعداد  هر جزء، ستون مربوط به آن بررسی می  مجموعه متقدم

 شود.  داری است که به آن جزء وارد میخطوط جهت

تعیین مجموعه از  این مجموعه  پس  اشتراک  تعیین  ورودی و خروجی،  متغیرها  از  برای هر یک  ها 

از   کامالًها  شود. متغیرهایی که مجموعه خروجی و مشترک آنمی مشابه باشند، در باالترین سطح 

دهنده سطح    یافتن اجزای تشکیل  منظور  بهگیرند.  مدل ساختاری تفسیری قرار می  مراتب  سلسله 

شود و عملیات  بعدی سیستم، اجزای باالترین سطح آن در محاسبات ریاضی جدول مربوط حذف می
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تعیین   روش  مانند  بعدی  سطح  اجزای  تعیین  به  میمربوط  انجام  سطح  باالترین  این اجزای  شود. 

 دهنده کلیه سطوح سیستم مشخص شوند. شود که اجزای تشکیلتکرار می آنجاعملیات تا 

 

 مدل ساختاری تفسیری مراتب سلسلهتعیین سطوح در  -6جدول 

 کدها  مجموعه خروجی  مجموعه ورودی  مجموعه مشترک سطوح   

1 11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  C1 

3 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  11،10،8،7،3،2  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  C2 

1 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  C3 

1 11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  C4 

2 11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  C5 

1 11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  C6 

1 11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  C7 

2 11،10،8،3،2  11،10،9،8،5،3،2  11،10،8،3،2،1  C8 
2 11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  C9 
1 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  C10 
1 11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  11،10،9،8،7،6،5،4،3،2،1  C11 

 

آموزی نسبت به شد که عوامل شناخت و نگرش جامعه دانشبا توجه به نتایج بدست آمده مشخص  

ایجاد ارتباط بین آموزی،  خصوصی در خدمات ورزش دانشدهی داوطلبان و بخش  ورزش، مشارکت

تحصیلی پیشرفت  و  ورزش،    ورزش  و  بازی  طریق  از  دروس  آموزش  ترویج  و  یکپارچهو  سازی 

دانش مسابقات  سطوحهدفمندسازی  تمام  در  نهادینهآموزی  فرهنگ،  و  و سازی  استعدادیابی    سازی 

مشارکت   با  مدارس  در  ورزشی  هیأت خانواده استعدادپروری  و  اول  ها  به سطح  مربوط  ورزشی  های 

شود. با توجه بدین ترتیب با حذف این عوامل، محاسبات مجددا از سر گرفته می.  باشند اثرگذاری می

می مشخص  آمده  بدست  نتایج  یکپارچهبه  عوامل  که  نظام  شود  دولتی  خدمات  همرسایی  و  سازی 

ها  ، بکارگیری ظرفیتدسازی فضای ورزشی مدارسهوشمنآموزان،  نظام ورزش برای دانش  آموزش و

شبکه طریق  از  مردمی  و  دولتی  نهادهای  و..(  فیزیکی  )مالی،  منابع  دوم و  سطح  به  مربوط  سازی 

آموزی،  بخشی و فرابخشی در تشکیالت مرتبط با ورزش دانشریزی بخشی، میاناثرگذاری و برنامه

اثرگذاری است. اهمکه  قابل ذکر است    مربوط به سطح سوم  با  با    تیعوامل  باال و عوامل  کمتر در 

 . رندیگیمدل قرار م نییدر پا شتریب تیاهم
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 رسم مدل نهایی ساختاری تفسیری 

  به دست، با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی، مدل زیر 1مطابق با شکل  در نهایت 

 آمد. 

 
 آموزی توسعه ورزش دانشبر  مؤثرمدل نهایی سه سطحی عوامل  -1شکل 

 

 1 (MICMACقدرت نفوذ و میزان وابستگی )نمودار    لیتحل  و   هیتجز

اولین گروه شامل متغیرهای خودمختار بندی میدر این مرحله متغیرها در چهار گروه طبقه شوند. 

دارند. این متغیرها تا حدودی از سایر متغیرها  شود که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی  ( می1)ناحیه  

شود که از قدرت ( را شامل می2مجزا هستند و ارتباط کمی دارد. گروه دوم، متغیرهای وابسته )ناحیه  

)ناحیه   پیوندی  متغیرهای  برخوردارند. گروه سوم،  باالیی  وابستگی  اما  این 3نفوذ ضعیف  ( هستند. 

باال یی دارند. در واقع هر گونه عملی بر روی این متغیرها منجر به متغیرها قدرت نفوذ و وابستگی 

این متغیرها از    باشند. ( می 4شود. گروه چهارم، متغیرهای مستقل )ناحیه  تغییر در سایر متغیرها می

قدرت نفوذ باال و وابستگی پایینی برخوردارند. متغیرهایی که از قدرت نفوذ باالیی برخوردارند اصطالحا 

 

1. Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification 
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شوند. واضح است که این متغیرها در یکی از دو گروه متغیرهای مستقل  متغیرهای کلیدی خوانده می

در هر سطر و ستون قدرت نفوذ و   "1"های  گیرند. از طریق جمع کردن ورودییا پیوندی جای می

 ود شوابستگی ترسیم می-آید. بر همین اساس، نمودار قدرت نفوذمیزان وابستگی متغیرها بدست می

 . (2)شکل 

 
C2 

C3 

C10 

C11 

C5          11 

ی 
تگ

س
واب

ت 
در

ق
 

C1 

C9 

C4 

C6 

C7 
     

 
   10 

           9 

           8 

           7 

    C8       6 

           5 

           4 

           3 

           2 

           1 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  قدرت وابستگی 

 وابستگی - نمودار قدرت نفوذ -2شکل 
 

 گیری نتیجه ث وبح

تا ضمن آشکار   بود،  ی ایرانآموزتوسعه ورزش دانش  ی هاشاخص  یبند تیاولوپژوهش حاضر به دنبال  

بین   تفاوت  توسعه  لفهؤم   و   هاشاخصکردن  ابعاد  زمینه  در  نظر  مورد  و   مدارس،  ورزشهای    نظم 

  کاربردی را در جهت اصالح، بهبود و  سرانجام الگوی جامع و   در این حوزه ایجاد و   چارچوب نوینی را

پژوهش های  تحلیل یافتهنماید.    بکارگیری آن مطرح  آموزی وارتقا سطح توسعه یافتگی ورزش دانش

حرکتی، مدیریت راهبردی،   سواد  آموزی شاملتوسعه ورزش دانش  هایشاخص که   استحاکی از آن  

 خود مختار

 نفوذ 

 وابسته 

 پیوندی
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سازی و فرهنگسازی  نهادینهتحصیل، تقسیم کار ملی، ورزش رقابتی،    کارآفرینی اجتماعی، ورزش و

خانواده مشارکت  با  مدارس  در  ورزشی  استعدادپروری  و  هیأتاستعدادیابی  و  ورزشی،  ها  های 

.( نهادهای دولتی  .ها و منابع )مالی، فیزیکی و.بکارگیری ظرفیت،  هوشمندسازی فضای ورزشی مدارس

ی با رویکرد ورزش  آموزدانش، بازاریابی اجتماعی، توسعه پایدار ورزش  سازیشبکه و مردمی از طریق  

کمبود مشکالت ورزش مدارس را  وهش خود  ( در پژ2021)شرماماتوویچ و همکاران  العمر بودند.  مادام

تجه ،  آموزش  زمان ماد  زاتیکمبود  ضعف  پا  یالزم،  را   و  ،مدارس  یفن  هیو  آن  کردن  برطرف    راه 

عدم    (2013)و همکاران    رواعالم نمودند.  مسابقات  برگزاری  و    یورزش  یدادهایرو  ،ی گروه  یهارسانه

و وجود   مناسب،عدم وجود  ،  ورزشی  تجهیزات  امکانات  آموزشی  و   فضای  کمبود   عوامل جغرافیایی 

جعفری هرندی  آموزی گزارش نمودند.  عوامل توسعه نیافتگی ورزش دانش  مهمترین  را  یمربیان ورزش

ورزش مدارس به ترتیب شامل عامل اثرگذار در کیفیت بخشی    دهگزارش نمود  (  2011)  و همکاران

  ، نگرش،  محتوای آموزشی،  امکانات،  برنامه آموزشی،  تخصص معلمان ورزش،  یوه تدریس، شرزشیابیا

 شت اشاره دا  نیز  (2012)  هنری و همکاران.  باشندمی اهداف آموزشی، و  بودجه، تجربه معلمان ورزش

مستقیم اطالع  یارتباط  چهارگانه  نقش  فرهنگبین  و  آموزشی  اجتماعی،  مشارکت  سازی  رسانی، 

)  یزدانی  وجود دارد.مدارس  های ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش  رسانه ( در پژوهش  1995فاروقی 

کشورهای آسیای میانه و    و مدارس  هابرنامه و ورزش در دانشگاهخود در خصوص وضعیت امور فوق 

ایران   اسالمی  فوق جمهوری  امور  در  موفقیت  میزان  نمود  توسعه  اعالم  در  ایران  کشور  در  برنامه 

درصد و فقط در امر    20درصد، فعالیت در سطح قهرمانی    13های آموزش عمومی و مربیگری  برنامه

تفریحی ورزشی  برنامه توسعه   9/78های  میانه  آسیای  و در کشورهای  است  داشته  درصد موفقیت 

های  درصد و برگزاری برنامه   21درصد، ورزش قهرمانی    2/6گری  و مربیهای آموزش عمومی  برنامه

 اند. ای نداشته فقیت قابل مالحظهدرصد مو 8/11تفریحی ورزشی 

آموزی ایران، ( گزارش نمودند در فرآیند و مسیر توسعه ورزش دانش2020و همکاران ) کاالر  ییرزایم

  باشند یتوسعه م  یامدهایبر پ   یداریو معن  میاثر مستق  یدارا  رهایو مس   ندهایفرآ  ها، ی عوامل استراتژ

  ی آموز توسعه ورزش دانش  و  توسعه اثر دارد  یامدهایبر پ   های استراتژ  قیراز ط  زین  نفعانیو عامل ذ 

و    ندهایآفر  ها،ی استراتژ   نفعان،ی توسعه، ذ  یامدهایتحقق آن و حصول پ   یاست و برا  ایپو  یندیفرآ

 توسعه آموزی را  های توسعه ورزش دانشها استراتژی آن  . کنندیتوسعه ورزش با هم عمل م  یرهایمس

  توسعه ،  آموزاندانشی  قهرمان  ورزش  توسعهی،  بدنت یترب  درس  یبخش  تیفیکی،  بدن ت یترب  برنامه درس

  و  ت یتقوی،  ورزش  زاتیتجه  فضا و   ی فیک  ء ارتقا،  عملکرد  ت یریمد  توسعه،  هاتیو فعال  ی همگان  ورزش
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و  انسان  منابع  یتوانمندساز همانحرکت  سواد  توسعهی  نمودند.  گزارش  شد،  ی  مشاهده  که  طور 

و  استراتژی  میرزایی کاالر  پژوهش  با شاخص2020همکاران )های گزارش شده در  های شناسایی  ( 

( در پژوهش  2020ی و همکاران )روزآبادیفی  قنبرهمچنین    شده در پژوهش حاضر همخوانی دارد.

 ی اجرا   زات،یفضا و تجه  ،ی منابع مال  ،یانسان  یروینآموزی را شامل  خود عوامل توسعه ورزش دانش

ترب برنامه  علّ  یبدن تیدرس و فوق  رسانه و    ،ی اجتماع -یفرهنگ   ،یتی ریعوامل مد  ، یبه عنوان عوامل 

به عنوان    یو ادار  یاقتصاد  ،یاسیس  ،ی و عوامل مال  یانه یزم  طیبه عنوان شرا  یورزش  -ی علم  ،یفناور

  ،ی انسان  ی رویتوسعه ن  ، یتیریاقدامات مد  ،یمختلف )توسعه ساختار  ی هاگر و در حوزهخلهمدا  طیشرا

  یفوق برنامه( راهبردها  یهاو توسعه برنامه  یتوسعه فرهنگ  زات،یتوسعه فضا و تجه  ،یتوسعه درآمد

دانش  ارائه   یآموزتوسعه ورزش  پژ  ،نمودند  را  نتایج  راستای  داردکه در  قرار  ، هر چند  وهش حاضر 

نتایج پژوهش حاضر ر تربیت نیروی انسانی کارآمد بود. با مقایسه  اولویت اول در این پژوهش تمرکز ب

هنری و  ،  (2011)  جعفری هرندی و همکاران،  (1995فاروقی )  یزدانینظیر  های پیشین  و پژوهش

به    ، (2020و همکاران )  یروزآبادیف  یقنبر، و  (2020کاالر و همکاران )  ییرزایم،  (2012)  همکاران

که  نظر می تربیترسد  برنامه درس  از طریق  در  بهبود سواد حرکتی  ارتقاء کیفیت  بدنی  و  مدارس 

های مجازی، توسعه ورزش قهرمانی  ها و شبکهسازی ورزش از طریق رسانه محتوای آموزشی، فرهنگ

ها، بهبود نظام استعدادیابی  های ورزشی استانها و هیاتآموزی از طریق همکاری با فدراسیون دانش

آموزی زایی در توسعه ورزش دانشها و مشارکت اجتماعی بیشتر تاثیر به ساز طریق مشارکت خانواده

سازی راهکارهای ذکر شده، ارتقاء کمی و کیفی فضاها و تجهیزات ورزشی خواهند داشت، و جهت پیاده

از طریق همکاری با نهادهای دولتی و تعامالت سیاسی در سطوح عالی مدیرتی، در دستور کار متولیان 

آموزی و تربیتی در مدارس و در ورزش دانش   توسعه  ،آموزی قرار گیرد تا از این طریقورزش دانش

 .شکل گیردقهرمانی کشور راستای آن ورزش 

پژوهش و  حاضر  پژوهش  نتایج  به  توجه  با  گذشته،  بنابراین  در های  آن  بهبود  و  حرکتی  سواد 

است.  دانش داشته  را  تاثیرگذاری  و  تکرار  بیشترین  حرکتـآموزان  بر    یبـیترک  یسواد  تسلط  از 

  طیسازد تا حرکات مداوم محیرا قادر م   آموزدانشاست که    یو ورزش  ی حرکت  نیادیبن  یهامهارت

آموزان با دانش  .داشته باشـد  طیبر اساس درکش از مح   یقیدق  یری گمیرا نگاه کند و تصم  رامونشیپ 

 شتر یب  ی آنان با تمرکز بر بعد جسمان  زهیانگ،  کنندمیاعتماد    خود  یحرکت   یهاتیبه ظرفسواد حرکتی  

انجام  ،  شودیم جسمانی از  قابل  یی توانا،  برندیم  لذت  فعایت  نما  ی جسمان  یهاتیو  به  را    شی خود 

  ی بدن  یهاتیتالش و مشارکت در فعال  یخود را برا، و ضمن آمادگی برای لذت از چالش،  گذارند یم

م  دانشکنندیآماده  ورزش  توسعه  راستای  در  بنابراین  دانش.  حرکتی  سواد  بهبود  و  آموزان  آموزی 
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  برنامهفوق    هاتیفعال  یاجرا،  مدرسه  محیط  نمودن  ایپو  ی،بدن  تیها با ترب درس   قیتلفاقداماتی نظیر  

ارتقاء کیفیت بدنتیتوجه به کالس درس تربی، و همچنین  ورزش  حاتیاردوها و تفری و  ورزش ی و 

از مهیا نمودن بستر الزم شامل   محتوای آموزشی آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است تا پس 

و   یکم  ارتقاءی، و  ابینظام استعداد  بهبودی،  آموزدانش  یورزش قهرمان   توسعه،  ورزش  یسازفرهنگ

تجه  یفیک و  دانشورزش  زاتیفضاها  ورزش  عامل  آی،  و  گیرد. شاخص  قرار  توسعه  مسیر  در  موزی 

آموزی بود که امروزه در مدارس مورد توجه توسعه ورزش قهرمانی دانش ،ها پرتکرار بعدی در پژوهش 

پژوهشقرار نمی اهمیت  گیرد و گزارشات  بر  پژوهش حاضر  پیشین و  تاکید داآهای  رند و الزمه ن 

های ها و هیاتآموزی، همکاری مستمر و تعامالت باال با فدراسیون توسعه و بهبود ورزش قهرمانی دانش

ورزش  باشد تا از این طریق  ها میآموزی استان ورزشی و همچنین بهبود جایگاه هیات ورزش دانش

کار قرار گیرد و شرایط برای بهبود قهرمانی با تاکید بر مالحظات اصول علم تمرین و تغذیه در دستور  

بهبود نظام استعدادیابی نیز فراهم گردد. در چنین شرایطی   ،شاخص پرتکرار مورد نظر بعدی یعنی

استعدادیابی دانشسازی و مشارکت خانوادهآگاه افزایش میها در مسیر  نیز  یابد و همچنین آموزان 

   گردد. مند نیز برطرف میهای عالقهدغدغه خانواده

ریزی بخشی، میان بخشی  برنامه  شاملآموزی به ترتیب  توسعه ورزش دانش  موثر بر  هایشاخص   اولویت

  دهی داوطلبان و )مدیریت راهبردی(، مشارکت موزیآفرابخشی در تشکیالت مرتبط با ورزش دانش و

دانش ورزش  خدمات  در  خصوصی  یکپارچه   موزیآبخش  اجتماعی(،  و)کارآفرینی  همرسایی   سازی 

  )تقسیم کار ملی(، آموزش همگانی و   انآموزدانش نظام ورزش برای    خدمات دولتی نظام آموزش و

)بازاریابی اجتماعی(، توسعه پایدار    ایآموزی با رویکرد چندرسانهسازی ورزش در جامعه دانشفرهنگ

  ی نسبت به ورزشآموزنگرش جامعه دانش  العمر، شناخت و آموزی با رویکرد ورزش مادامورزش دانش

مردمی از طریق    نهادهای دولتی و   ، فیزیکی و...(   )مالی،   منابع  ها و )سواد حرکتی(، بکارگیری ظرفیت 

ارتباط بین ورزش و پیشرفت تحصیلیسازی،  شبکه از طریق بازی و    و  ایجاد  ترویج آموزش دروس 

و  ورزش مسابقات  یکپارچه تحصیل(،    )ورزش  هدفمندسازی  و  سطوح دانشسازی  تمام  در   آموزی 

نهادینه رقابتی(،  استعدادیابی وفرهنگ  سازی و)ورزش  با   سازی  پروری ورزشی در مدارس  استعداد 

خانواده ومشارکت  ورزشی،  هیات  ها  مدارسهای  ورزشی  فضای  ریزی برنامه  بودند.  هوشمندسازی 

 مدیریت راهبردی یا همان  آموزی  بخشی، میان بخشی و فرابخشی در تشکیالت مرتبط با ورزش دانش

و   شامل رقابتی  مزایای  به  دستیابی  برای  راهبردی  است،  نگرش  عملکرد ضروری  مدیریت    و   بهبود 

های مدیریت در جهت تحقق اهداف فعالیت  ریزی شده منابع انسانی وراهبردی به معنای الگوی برنامه
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و در باالترین سطح   ،وزیآمکه در اولویت اول این پژوهش جهت توسعه ورزش دانش  سازمان است

، تا از این  آموزی داردکه نشان از اهمیت قابل توجه آن در توسعه ورزش دانش  ردتاثیرگذاری قرار دا

کشور، با ارزیابی نقاط قوت و ضعف    طریق ضمن شناسایی و ارزیابی وضعیت کنونی ورزش در مدارس

 .  تهدیدهای موجود در محیط تا حد امکان دوری گرددها نهایت استفاده شود و از موجود، از فرصت

به معنای  آموزی   دهی داوطلبان و بخش خصوصی در خدمات ورزش دانشمشارکت  اولویت دوم شامل

و خالقیت است،    کارآفرینی در مدارس اهمیت دادن به اندیشه وباشد.  می  کارآفرینی اجتماعیواقعی  

آموز کارآفرین یعنی کنار زدن  . دانشباشدنمره نمی  نحفظ کردن دروس تئوری برای گرفتبه معنی  

کارایی    مبتکرانه که بازدهی و  های نوین ومعمول و همچنین خلق روش  های سنتی وساختارها و روش

سازی و همرسایی خدمات دولتی  یکپارچهاولویت بعدی    های کهنه داشته باشد.بهتری نسبت به شیوه

سازی سازی یا یکسانیکپارچه  بود و   آموزان )تقسیم کار ملی( دانشنظام آموزش و نظام ورزش برای  

تحت تربیت    نوجوانان با پشتیبانی مناسب در مدارس واحد آموزش داده شده و  یعنی تمام کودکان و

اولویت چهارم  جامع قرار گیرند.    واحد، پویا و سازی ورزش در جامعه آموزش همگانی و فرهنگدر 

یک مفهوم   اجتماعی   بازاریابیقرار داشت.    ای )بازاریابی اجتماعی( ندرسانهآموزی با رویکرد چدانش

در نظر    بازاریابی است که معتقد است که یک شرکت یا سازمان باید تصمیمات بازاریابی را نه تنها با

نیازهای شرکت و  ،های مصرف کننده گرفتن خواسته  تعیین    بلکه  بلندمدت جامعه  همچنین منافع 

بود.   ی نسبت به ورزش )سواد حرکتی(آموزدانششناخت و نگرش جامعه  مولفه بعدی  معیار و    کند.

کاهش دغدغه،   ،موزان، تقویت انگیزه کوشش برای یادگیریآپویا در دانش  های مثبت وایجاد نگرش

آسایش فکری از جمله رویکردهایی است که در حوزه   باال بردن عزت نفس و  و   ،استرس  اضطراب و

  آموزی، توسعه ورزش دانش یبعد تیاولو تربیت برای ورزش مدارس هدف گذاری شده است. تعلیم و

شامل،    ،سازیشبکه  قیاز طر  ی و مردم  یدولت   ی و..( نهادها  ی کیزیف  ، یو منابع )مال   ها تیظرف  یریبکارگ

مولفه بعدی  کنند.    نیتوسعه را تأم  ازیمنابع مورد ن  توانندی هستند که م  مالی   هاینهادها و واسطه

و ترویج آموزش دروس از طریق بازی و ورزش )ورزش و    ایجاد ارتباط بین ورزش و پیشرفت تحصیلی

مسئله پیشرفت   ،تربیت امروزی  ترین مباحث مطرح شده در تعلیم وهدیکی از پیچی  است که  تحصیل(

است، به این معنا ترین این عوامل مسئله هوش و ورزش  آن است. از عمده  بر  عوامل موثر  تحصیلی و

توانند با پیشرفت تحصیلی رابطه تعاملی  شغل والدین می که هوش و ورزش و عواملی از قبیل سواد و

   تقابلی داشته باشند. و

اولویت بعدی    )ورزش رقابتی(  آموزی در تمام سطوحسازی و هدفمندسازی مسابقات دانشیکپارچه 

از ورزشبود.   است  عبارت  قهرمانی،  یافتههای  ورزش  و سازمان  و  رقابتی  قوانین  به  توجه  با  ای که 
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شود. افراد شرکت کننده  مقررات خاص برای ارتقای رکوردهای ورزشی و کسب رتبه یا مدال انجام می

شدن و به اوج رساندن عملکرد جسمانی و ورزشی خود   فعال در سطح ورزش قهرمانی به دنبال عالی

فرهنگسازی استعدادیابی و استعدادپروری ورزشی در مدارس با  سازی و نهادینهاولویت بعدی    هستند.

هیأتمشارکت خانواده و  به    است.  های ورزشیها  غایتی،  لحاظ  به  است، که  انسانی  مشارکت، حق 

به بسیج و نقش ابزاری  از نظر  انسان و  اعتماد به خویشتن  انسانی در  آفرینی تودهآزادسازی و  های 

های  شود. سطح مشارکت افراد در ورزش و سطح برنامهاجتماعی منجر مییندهای عملی حیات  آفر

های ورزشی، توجه به  های تدوین اهداف سازمانورزشی در هر جامعه بسیار متنوع است. یکی از راه

های سطوح مشارکتی افراد است. میزان مشارکت افراد در سطوح مختلف ورزش بر اهداف و سیاست

اثرگذسازمان ورزشی  سازمانهای  تشکیل  به  ورزش،  در  مشارکت  سطوح  شناسایی  و  است  و  ار  ها 

بندی اهداف  تواند در اولویتعالوه بر این می  کند،سطح کمک می  های ورزشی متناسب با هرانجمن 

باشد.  برنامه مفید  نیز  ورزشی  مدارسهای  ورزشی  فضای  قرار   هوشمندسازی  بعدی  اولویت  در  نیز 

محیط مدرسه   ی آنها را در کالس درس ومش روح نوجوان است، که همهراآشادی عاملی برای    داشت.

جمله پر نشاط کردن فضای مدرسه، ایجاد فضای سبز در مدرسه   موز نشان داد، ازآتوان به دانشمی

تواند  می  فضای مدرسه  نها در سالن وآقرار دادن    ها ودرختچه  موزان، خریدن گلدان وآبا کمک دانش

ثمره   العمرآموزی با رویکرد ورزش مادامتوسعه پایدار ورزش دانشدر دستور کار قرار گیرد. در نهایت 

دست آوردن پایداری در هر  ه  یندی است برای بآتوسعه پایدار فر  باشد.نهایی مدل پژوهش حاضر می

به منابع و  نیاز  پایدار در کنار رشد  توسع  .یکپارچه آن وجود دارد  جایگزینی سریع و  فعالیتی که  ه 

اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر،  

آموزی ابعاد یاد  توسعه ورزش دانش  در  کهحاکی از آن بود  ورای توسعه اقتصادی دارد. در نهایت نتایج  

 شده از تمامیت الزم برخوردار می باشند. 

  هایشاخصها و  نتایج پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی، مهمترین محرکه  بنابراین با توجه به

  بر اساس مدل ارائه شده در پژوهش،  آموزی در ایران مشخص و ارائه شد.توسعه پایدار ورزش دانش

پایدار در ورزش دانشانتظار می برای توسعه  برنامهرود  راهبردی در  آموزی کشور، مدیریت و  ریزی 

انداز و  فهرست اقدامات قرار گیرد، همان طور که توسعه در هر سازمانی از طریق تبیین چشمصدر  

اقدام از این  در نتیجه  ، و  پذیردها صورت می های دستیابی به آنرسالت سازمان و تدوین استراتژی 

بخشی، برنامهطریق   و  ریزی  بخشی  دانش  میان  ورزش  با  مرتبط  تشکیالت  در  در    آموزیفرابخشی 

در انداز، ماموریت و اهداف بلندمدت انجام خواهد شد.  سطوح مختلف در راستای دستیابی به چشم
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و   سازیکپارچهی  ،دستیابی به اهداف های  راهها و  در راستای تدوین استراتژی  و  ادامه و در سطح بعدی

میان وزارت آموزش از طریق تعامل  ان  آموزدانش  یو ورزش برا  آموزشنظام    ی خدمات دولت  ییهمرسا

وزارتین برقرار گرد و در کنار آن و منابع    هاتیظرف  یریبکارگو با    و جوانان   ورزشوزرات    و پرورش و

گیرد.    مدارس  یورزش  یفضا  یهوشمندساز قرار  کار  دستور  اهداف  در  تحقق  راستای  در  بنابراین 

(، و جوانان  نهادهای درگیر )وزارت آموزش و پرورش و وزرات ورزشاستراتژیک و تعامل ایجاد شده بین  

های بلند مدت و میان مدت اجرا خواهند شد. در ابتدا استفاده از داوطلبان و مشارکت مهمترین برنامه

تواند  می ،به صورت برنامه و فوق برنامه  آموزاندانشبخش خصوص در توسعه ارائه خدمات ورزشی به 

مسابقات    یهدفمندسازخدمات بهبود یابد.  کیفیت ارائه    ، تا ضمن ایجاد رقابت  ،در دستور کار قرار گیرد

استانی، منطقه و ملی میورزشی دانش المپیادهای  برگزاری  از طریق  ترویج ورزش  آموزان  به  تواند 

هداف توسعه پایدار کمک شایان توجهی کند. در راستای توسعه، افزایش  آموزی و دستیابی به ادانش

ورزش  یسازو فرهنگ یهمگان آموزشدر کنار  نسبت به ورزش یموز آشناخت و نگرش جامعه دانش

و از آنجایی که امروزه    ،تواند اقدام بعدی قلمداد شودمی  ایچندرسانه  کردیبا رو  یآموزدانشدر جامعه  

از حالت تک بعدی و انحصار خارج شدهرسانه از گذشته  پیدا کرده  توسعهاند و تنوع و  ها  اند، بیش 

آن  سازی  های سازنده در این زمینه انجام داد. پس از بهبود شناخت از ورزش و فرهنگتوان اقداممی

، و استعدادیابی را در دستور کار قرار داد توان یک گام رو به جلو برداشتآموزی، میدر جامعه دانش

کمک   بنای آنآموزی در راستای ورزش قهرمانی کشور قدم برداشته و به عنوان زیرتا ورزش دانش

تالش راستا  این  در  نماید.  توجهی  و حمایت قابل  خانوادهها  هیات ها  و  و  ها  ورزشی شهرستان  های 

آموزی نیازمند انشدتوسعه ورزش    درکه    از آنجایی در نهایت،  ها بسیار تعیین کننده هستند.  استان

در جهت رسیدن به   فرآیندها  مدیریت منابع انسانی و  ، مدت هستیممیان   های بلندمدت و برنامه  الگو و

 .استضروری  ها نیز بسیار مهم و خالقیت اندیشه اهمیت دادن به افکار وو باشد، اهداف ضروری می
 

 تشکر  و تقدیر

و مدیران سطوح مختلف سازمانی   از اداره کلبدنتیترب  تمعاونمتخصصین، مشاوران    و   آموزش  ی 

اداره کلهااستان  پرورش و  استان و ورزش  ،  یاری   ی مختلف،هاجوانان  پژوهش  انجام  در  را  ما  که 

 نماییم. رساندند، تشکر می 
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