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چکیده
هدف از اجرای پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران بود .روش
پژوهش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد بود که یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است.
قلمروی پژوهش تحقیق شامل کارشناسان و ذی نفعان محیط نزدیک و دور حوزه ورزش دانش آموزی
بود .از روش نمونه گیری ،گلوله برفی مبتنی بر رویکرد نظری استفاده شد و تا رسیدن مقولهها به اشباع
نظری ادامه یافت و تعداد  20مصاحبۀ نیمه ساختار مند و اکتشافی انجام گرفت .اعتبار یافتهها با
روشهای تطبیق توسط اعضا ،بررسی شد .نتایج تحلیل دادهها در طی سه مرحله کدگذاری باز ،کد
گذاری محوری و کد گذاری انتخابی به مفاهیم مجزا تفکیک شدند .یافتههای پژوهش نشان داد که
فرآیند کد گذاری در چارچوب ابعاد  6گانه مدل پارادایمی شامل :عوامل زمینهای مانند بسترسازی زیر
ساختهای سخت افزاری ،نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص ،شرایط علّی مانند ایجاد نگرش ورزش
خواهی و نوع دوستی در بین دانش آموزان ،پدیده مرکزی به مؤلفههایی از جمله توسعه کل نظام ورزش
با ورزش تربیتی ،عوامل مداخلهگر مانند وجود موازیکاری در سازمانهای ورزشی و راهبردهایی هم
چون اصالح و تسهیل قوانین و مقررات جذب حامیان مالی و خیرین و پیامدهایی مانند رسیدن به عزت
و اقتدار ملی شناسایی و استخراج گردید .نتایج تحقیق حاکی از آن است که هم افزایی و مشارکت
خانوادهها ،سازمانها و نهادها ،باعث پویایی دانش آموزان و نشاط اجتماعی میشود و بستر را برای تأمین
منابع مالی و توسعه زیر ساختی حوزه ورزش دانشآموزی فراهم مینماید.
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Developing the Sustainable Development Model of Student
Sport Participation in Iran
Nasiri Khozani, M. (MA), Aroufzad, SH*. (PhD), Nadi, M.A. (PhD)
Abstract
The aim of this study was to develop the sustainable development model of
student sport participation in Iran. The research method was qualitative using
grounded theory that is an inductive and exploratory research method. The
research domain included experts and beneficiaries of the near and far
environments of student sport. The sampling method was snowball based on
the theoretical approach and continued until theoretical saturation. 20 semistructured and exploratory interviews were conducted. The members
investigated the validity of the findings by matching methods. The results of
data analysis were divided into separate concepts during three levels of open
coding, axial coding, and selective coding. The findings showed that the
coding process within the 6 dimensions of the paradigm model including
contextual factors such as laying the groundwork for software, hardware and
specialist human force infrastructure, causal conditions such as creating an
attitude of sportsmanship and altruism among students, central phenomenon
components such as development of the whole system of sport with
educational sport, intervening factors such as the parallelism of sport
organizations and strategies such as the revision and facilitation of laws and
regulations on the attraction of financial sponsors and charities and
consequences such as achieving national dignity and authority was identified
and extracted. The results showed that the synergy and participation of
families, organizations and institutions enhance student dynamism and social
vitality and lay the groundwork for the development of financial sources and
infrastructure of student sport.
Keywords: participation, student sport, sustainable development, synergy,
sources.
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مقدمه
تربیت بدنی ،بخش مهمی از تعلیم وتربیت است که از طریق حرکت و فعالیتهای بدنی جریان رشد را در
تمام ابعاد وجودی انسان تسهیل میکند و موجب شکوفایی استعدادها میشوود و هوم چنوین توسوعۀ آن
زمینه ساز تأمین و تربیت نیروی انسانی سالم است و بخشی از برنامههای توسعۀ ملوی بوهشومار مویآیود
( .)14همچنین تربیت بدنی ،فرایندی آموزشی است که در آن از فعالیت جسمانی به عنوان راهوی بورای
کمک به دانش آموز به منظور کسب مهارت ،آمادگی ،دانش و نگرش مثبوت در راسوتای رشود مطلووب،
کسب سالمت عمومی و به حداکثر رساندن فرصتها برای اجرای فعالیت بودنی اسوتفاده مویشوود( .)7از
این رو  ،سرمایهگذاری در حوزه ورزش موجب کاهش هزینهها در بخشهوای بهداشوت ،درموان و مراکوز
مبارزه با مفاسد اجتماعی و پایین آوردن سطح ناهنجاریهای فردی و اجتماعی مویشوود( .)2در هموین
راستا ،مجموعهی تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش بوه عنووان یکوی از متولیوان
اصلی ورزش تربیتی و پرورشی دانش آموزان مأموریت دارد تا ضمن توسعه و تقویت درس تربیت بدنی در
میان دانش آموزان فعالیتهای ورزشی فوق برنامه را در چهارچوب سند تحول بنیادین ،برنامۀ درس ملوی
و اهداف و سیاست های وزارت آموزش و پرورش گسترش دهد .)19( .البته فعالیتهوای فووق برناموه در
خارج از کالس درس منجر به کسب تجربه و یادگیری دانوش آمووزان در فعالیوتهوای ترکیبوی شوامل
جسمانی ،هنری ،حرفه ای در مدرسه و جامعه میشود و مشارکت در این فعالیتهوا آنوان را بوا مجموعوۀ
گسترده ای از نتایج علمی ،روانی و اجتماعی مثبت پیوند میدهد( .)25همینطور ورزش عرصوهای اسوت
که به طور بالقوه آموزش را در دوران نوجوانی و جوانی تسهیل میکند و مشارکت ورزشوی مویتوانود بور
پیشرفت جوانان تأثیر مثبتی داشته باشد ،مانند روابط مثبت بین گروهی که زمینهی مفیود و مطلووبی را
برای جامعه فراهم میکند( .)29البته ورزش مدارس متناسب با جمعیوت دانوش آمووزی بوا کمبودهوای
اصولی مواجه است که مهم ترین آنها کمبود معلم ورزش به خصوص در مقاطع ابتدایی است  .همچنین
ورزش مدارس بیشترین کاستیها را در زمینهی امکانات فیزیکی و اماکن ورزشی درحد نیاز دارد که خود
مانع از دستیابی به اهداف مدنظر بوده است  .یکی از محورهای قابول توجوه در حووزهی ورزش تربیتوی،
میزان مشارکت دانش آموزان در برنامههای ورزشی است ،که امکان جذب دانش آموزان نیازمند توجه به
ورزش مدارس و برنامهریزی مناسبتر است ( .) 6همان طور که در طراحی مدارس کنوونی ،بودون توجوه
به قابلیتهای عملکردی آموزشی فضای باز ،با تأکید بر جنبهی سرگرمی و تفوریح ،بوه صوورت فضواهای
کمابیش کوچک مطابق الگوی محوطهسازی مسکونی و پوشیده شده با آسفالت به همراه برخی عناصور و
تجهیزات محدود برای بازی و فعالیتهای فیزیکی است( .)11لذا مقایسه شاخصها نشان مویدهنود کوه
مهم ترین آسیبها و مشکالت آموزش و پرورش در این بخش به این صورت است کوه نسوبت اعتبوارات
دولت برای آموزش و پرورش نسبت به تولید ناخالص ملی که در سالهوای مختلو بوین  3توا  4درصود
نوسان داشته است از میانگین جهان که در دهه گذشته  4/8درصد بوده پایینتر و از میانگین کشوورهای
توسعه یافته ( 5/1درصد) بسیار پایینتر است( .)12اما از طرفی ورزش و تفریح عامول مهموی در توأمین
سالمت جسم و روان ،غنی سازی اوقات فراغت ،گسترش روابط اجتماعی ،دورشدن از زندگی ماشوینی و
بازگشت به طبیعت است  .درحقیقت ،امروزه انگیوزهی موردم دنیوا از شورکت در فعالیوتهوای ورزشوی،
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دستیابی به درجههای باال و شعار المپیک ) سریعتر ،بواالتر ،قوویتور ( نیسوت بلکوه ارتقوای سوالمتی،

تندرستی و نشاط ،برقراری روابط اجتماعی سالم و دوری جستن از بیماریها میباشد (.)26
بنابراین میتوان اذعان نمود با توجه به مزایای فعالیتهوای بودنی و ورزش ،درک و ارتقوای مشوارکت در
کودکان و نوجوانان آینده ساز جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است .مشارکت از جملوه پدیودههوایی
است که از دیرباز وجود داشته و همواره با زندگی انسانها پیوند داشته است ،الزمۀ زندگی جمعی و گروهی
وجود همکاری ،مساعدت و مشارکت میباشد که متناسب با شرایط اجتماعی در زمان و مکان خاص خود به
صورتهای مختل شکل گرفته است( .)18لذا سازمان ها بورای دسوتیابی بوه عملکورد موؤثر و مقابلوه بوا
مشکالت و موانع سد راه پیشرفت خود ،نیاز به مشوارکت و همکواری متقابول سوایر سوازمانهوا دارنود و
سازمانهای ورزشی و آموزشی از این قاعده مستثنی نیستند و افزایش مشارکت در ورزش میتواند توأثیر
عمیق و مثبتی بر عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سالمت فرد و جامعه گذاشوته و همچنوین منفعوت ایجواد
کند( .)21با این حال ،مبنای مشارکت ورزشی ،از سطوح ورزش تربیتی ،ورزش همگانی ،ورزش قهرموانی
و ورزش حرفهای تشکیل شده است و برای هر کشوری مهم است که بوا حفو تعوادل در ایون سوطوح و
اولویتبندی این ابعاد براساس کاربرد و اهمیت آنها ،سواختار ورزش کشوور خوود را توسوعه و گسوترش
دهد( .)9به عبارتی مسیر توسعه ورزش در جوامع ،به طور حتم از ورزش در آموزش و پرورش مویگوذرد،
جهت تو سعه و گسترش ورزش در تمامی ابعاد نیازمند توجه ویژه به ورزش در آموزش و پرورش میباشد
(.)10
با این اوصاف ،امروزه به مشارکت بهعنوان مؤلفه اساسی و تفکیک ناپذیر توسعه نگریسته میشود .توسوعه
در معنای عام ،فرآیند تحولی پیچیده و همهجانبه و برنامهریوزی شوده اسوت کوه در زنودگی اجتمواعی-
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یک جامعه یا سازمان رخ میدهد و آن را از وضع موجود به وضوع مطلووب
هدایت میکند ( .)17بنابراین ،با عنایت به نقش و اهمیوت سوازندو ورزش در حفو  ،بهداشوت و ارتقوای
سطح سالمت جامعه ،الزم است با برنامه ریزی اصولی و منطقی و مبتنی بر نیازهای آمووزش و پورورش و
رویکردهای تربیت بدنی و ورزش در مسیر دستیابی به چشم انداز توسعۀ کشور در بخوش تربیوت بودنی و
ورزش مدارس همگام با سایر دستگاههای اجرایوی گوام برداشوت( .)15لوذا بوا اهوداف توسوعه پایودار در
زمینههای پایداری اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی ،گامهای بلند پروازانهای را در جهوت توسوعه بور
داشته و دیدگاه نسبتاً پایدارتری نسبت به گذشته به دست آورده است ،اما چوالشهوایی همچوون پیواده
سازی و چگونه عملیاتی نمودن تغییرات همچنان وجود دارد (.)23
بنووابراین مشووارکت در حکووم یووک پدیووده اجتموواعی در مکاتووب متفوواوت فکووری نظری وه پووردازی شووده
اسوووت .انطبووواق سوووطح نظوووری و عملوووی در ایووودههوووای اجتمووواعی از جملوووه مشوووارکت ،نیازمنووود
پژوهش های فراگیور در جامعوه موورد نظور اسوت( .)16بور هموین مبنوا تحقیقواتی مورتبط بوا پوژوهش
حاضر انجام شده اسوت کوه موی تووان بوه مطالعوه کیفوی همتوی نوژاد و همکواران( )1395اشواره نموود
کووه بووا هوودف واکوواوی نقووش عواموول زمینووهای(خووانواده و همساالن،مدرسووه و رسووانه) در نهادینووه
فرهنووو ورزش در کودکووان و نوجوانووان انجووام گرفووت .یافتووههووای پووژوهش نشووان داد کووه حمایووت
عوواطفی ،شووناختی والوودین و همسوواالن ،حمایووت اقتصووادی والوودین و همراهووی و مشووارکت والوودین و
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همسوواالن ،فعالیووتهووای درون مدرسووه و بیوورون مدرسووه و راهکارهووای جووذب،آموزش ورزش هووا و
الگوهووای حمووایتی رسووانههووا در راسووتای توسووعه فرهنووو ورزش کودکووان و نوجوانووان نقووش مهمووی
دارنود .همچنوین رحمتوی و همکواران( )1397در پژوهشوی بوا هودف مطالعوهی عامولهوای موؤثر بور
فراینود مشوارکت ورزشوی اظهوار داشوتند کوه فرآینود مشوارکت ورزشوی در وهلوۀ اول از طریوق
فرآینود جامعوه پوذیری و میوزان حمایوتهوای دریوافتی مختلو آغواز مویگوردد ،در مرحلوۀ بعود بوا
استمرار مشارکت ورزشی ،هویت ورزشوی ورزشوکاران شوکل گرفتوه و بوا توجوه بوه نقشوی کوه هویوت
ورزشی در باز تعریو ورزشوکاران در جامعوه دارد ،تعهود ورزشوی نیوز شوکل مویگیورد  .هوم چنوین
فشوارهای سواختاری و اجتمواعی نیوز نقوش تعیوین کننوده ای در فرآینود جامعوه پوذیری ورزشوی،
هویت ورزشوی ،تعهود ورزشوی و مشوارکت ورزشوی ورزشوکاران ایفوا مویکننود .خشونوا دانوا ()1395
در پژوهشی که بوه بررسوی توسوعه فضوای ورزش شوهری بور مشوارکت مردموی و نقوش آن در توسوعۀ
پایوودار پرداختووه بووود ،اظهووار داشووت کووه مکووانیزمهووای خصوصوویسووازی راه حلووی در جهووت منطقووی
کوردن سوواختار اقتصوادی جامعووه ،کواهش بووار موالی  ،افووزایش کوارایی ،گسووترش فعالیوتهووا و تجهیووز
منابع مالی دولت و استفاده کارآمود از امکانوات و منوابع موجوود بهورهگیوری شوده اسوت .بطووری کوه،
امکان زمینه سازی فعالیوتهوای سورمایهگوذاری بخوش هوای غیور دولتوی بوه نحوو مطلووب و مناسوب
فراهم نشده است.
1

در پژوهشووی دیگوور توسووط آدیتووونجی و الوسوووال ( )2017تحووت عنوووان مزایووای مشووارکت ورزشووی
جوانووان بیووان داشووتند کووه ،افووزایش مشووارکت ورزشووی موویتوانوود تووأثیر عمیووق و مثبتووی بوور عواموول
اجتماعی ،اقتصوادی  ،سوالمتی فورد و جامعوه گذاشوته و معتقدنود کوه مودارس مختلو از ابتودایی توا
مؤسسووات عووالی رتبووه ،بایوود از طریووق وزارتخانووههووای ورزشووی ،جوامووع بشوور دوسووتانه ،سووازمانهووای
داوطلبانووه و شوورکتهووای چنوود ملیتووی ،بوورای جمووع آوری کمووکهووای مووالی و پرداخووت هزینووههووای
ورزشووی دانووشآموووزان و دانشووجویان ،امکانووات ورزشووی مناسووب و بووا کیفیووت خوووب ،تجهیووزات و
لوووازم بووادوام و انگیووزههووای الزم بوورای ورزشووکاران ،اقوودام نماینوود .همچنووین اظهووار داشووتند کووه
مشارکت دانشآمووزان در برناموه هوای ورزشوی خوارج از مدرسوه بوه بهبوود بیشوتر مهوارتهوای آنوان
کمک میکنود و رابطوۀ صومیمانهای بوین مدارسوی کوه در ایون برناموههوا مشوارکت مویکننود بوجوود
موویآورد و پیشوورفت حاصوول شووده توسووط دانووش آموووزان شوورکت کننووده ،بووه جنووبش انسووانی در
2

مدارس منجور مویشوود .در ایون راسوتا موک کوی ،کامینوو و بلیوک ( )2019در پژوهشوی بوا عنووان
دوسووت یووا دشوومن بووا مشووارکت ورزشووی جوانووان اذعووان نمودنوود کووه مشووارکت ورزشووی جوانووان بووه
عنوان بخشوی سوالم از شویوه زنودگی تورویج یافتوه اسوت و مزایوایی بورای آموادگی جسومانی ،توسوعه
اجتموواعی و سووالمتی ذهنووی را دارد و موویتوانوود بوور اخووالق  ،رفتووار  ،فعالیووت بوودنی و سووالمت
اسووکلتی عضووالنی در مووادامالعموور تووأثیر بگووذارد .البتووه ،ورزش دارای آسوویب دیوودگیهووایی مووی باشوود
که برای ورزشوکاران جووان ممکون اسوت عواقوب کوتواه یوا بلنود مودت داشوته باشود .در کول شوواهد

1 . Adetunji & Olusola
2 . McKay , Cumming & Blake
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موجود نشان می دهود کوه ورزش تواثیر مثبتوی بور سوالمت کودکوان و نوجوانوان دارد ،در صوورتی کوه
1

وضعیت رشد و بوار آموزشوی بوه طوور مناسوب مودیریت شوود .در حیطوۀ مشوارکت ورزشوی کوموار و
همکوواران ( )2018در پووژوهش خووود اذعووان نمودنوود کووه مشووارکت ورزشووی بووا اسووتفاده از خووط
مشوویهووا و تسووهیالت مووورد نیوواز منجوور بووه ارتقووا سووالمتی و تندرسووتی شوورکت کننوودگان و افووزایش
سرمایه اجتماعی می گردد ،بنوابراین اظهوار داشوتند کوه سیسوتمهوای ارائوه دهنوده ی ورزش بوا هودف
تسووهیل مشووارکت ورزشووی ،نیازمنوود همکوواری متقابوول بووین سووازمانهووای ذینفووع موویباشووند و یووک
واگرایی واضوحی بوین خوط مشوی و اهوداف ورزشوی در بخوشهوای خصوصوی و دولتوی وجوود دارد .
2

در حوووزه ورزش دانووش آموووزی جانسووون و همکوواران ( )2018در پژوهشووی دیوودگاههووای دانووش
آموووزان و طراحووی محتوووا و انوودازههووای فضووای ورزشووی موودارس را بررسووی کوورد و اظهووار نمووود کووه
فعالیووتهووای ورزشووی دانووش آموووزان بووه شوودت بووه فعالیووتهووای اجتموواعی مربوووط موویشووود و بیووان
داشت که مودارس بوا فضوای متوسوط ،فاقود مکوانهوای کوافی و متنووع بورای اسوتفاده دانوشآمووزان
بووود .محوودودیت فضووا بوورای فعالیووتهووای اجتموواعی و ورزشووی منجوور شوود کووه فضوواهای بیشووتری
درخواست شود ،در حوالی کوه در مودارس بوزر شوهرها ،بوا فضوای بیشوتر و جنبوههوای اجتمواعی و
محتوای متنوع تر ،نقطوه ی شوروع بورای فعالیوت هوای جسومانی بوود ،و بوا اهمیوت دادن بوه تجهیوزات
بووازی و فضووای سووبز  ،بووه طووور فزاینوودهای از فعالیووتهووای در فضووای بوواز و سووالمت دانووشآموووزان
حمایت میکنند.
با این تفاسیر معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پورورش و فدراسویون ورزش دانوشآمووزی
میتواند ،با یک برنامۀ مدون و کاربردی و آیندهنگر و با ایجواد مشوارکت و همکواری و تعامول متقابول بوا
وزارت و ادارات ورزش و جوانان ،فدراسیونها ،هیأت ورزشی ،انجمنهای ورزشی ،باشگاهها ،شهرداریهوا،
رسانهها ،جذب خیران ورزش یار ،سازمانهای مردم نهاد ،خانوادهها و پژوهشگران دانشوگاهی ،مویتواننود
دانش آموزان را در عرصۀ ورزش قهرمانی ،پهلوانی،تربیتی و سوالمت بوه مقصود و آرموانهوای موورد نظور
برساند ،وفور استعداد و عالقۀ دانش آموزان ایرانی به ورزش و تربیت بودنی ،فرصوت خووبی را در اختیوار
متولیان حوزه ورزش دانش آموزی قرار میدهد تا به اهداف مدنظر در این حوزه دسوت یابنود .اکنوون بوا
توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع و نبود طرح  ،الگو و یک مدل علمی در حوزه مشارکت ورزش
دانش آموزی ،محقق را بر آن داشت از طریق مفاهیم شناسایی شده ،مدلی را ارائوه نمایود توا متولیوان و
سیاستگذاران ورزش دانش آموزی بتوانند در برنامهریزیهای آتی خوود در جهوت ارتقوای جایگواه ورزش
مدارس بویژه در عرصه بینالمللی و ارتقای سالمت جامعه ،داشتن سبک زندگی سالم و پویا و هم چنوین
مشارکت و همیاری سازمانها ،نهادها و خانوادهها در جهت توسعه و تعالی ورزش دانش آمووزی اسوتفاده
نمایند .از این رو پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال است :چگونه میتوان از طریوق ارایوهی
مدل ،زمینه را برای توسعه پایدار مشارکت درون بخشی و فرا بخشی ورزش دانش آمووزی ایوران فوراهم
نمود

1 . Kumar
2 . Janson
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روش شناسی
رویکرد نظریه سازی ،رویکرد پدیدار شدن یا ظهور است ،پژوهشگر جوز در موواردی کوه کواری در اداموۀ
کارهای قبلی خود انجام میدهد ،نمی تواند طرح پژوهشی خود را با مفاهیم از پیش پرداخته یا بر اسواس
طرح کامالً ساخت یافته آغاز کند .بلکه باید گذاشت تا طرح تحقیق ،ماننود مفواهیم آن ،خوود در جریوان
پژوهش به تدریج از درون داده ها و از طریق تحلیل کیفی پدیدار شود .با پدیدار شدن مفاهیم و روابوط از
درون دادهها در جریان تحلیل کیفی ،پژوهشگر میتواند از اطالعات به دست آمده استفاده کند و به سراغ
گردآوری دادههای بیشتر رود تا نظریه اش تکامل یابد ( .) 31روش تحقیق در این پژوهش کیفی بود که
1

با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد(گرندد تئوری یا نظریه زمینهای) ،نظرات مصاحبه شوندگان دربواره
مؤلفههای توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی تحلیل شد .قلمورو پوژوهش حاضور صواحبنظران و
مطلعان حوزه ورزش دانشآموزی نظیر مدیر کل و معاونین تربیت بدنی و سالمت ،رؤسای دفاتر تربیوت
بدنی و فعالیتهای ورزشی ،وزارتخانه و ادرات کل استانهوا ،کارشوناس مسوئوالن ورزش دانوش آمووزی
کشور ،رئیس و مسئولین فدراسیون ورزش دانش آموزی کشوور و متخصصوین تربیوت بودنی بوا گورایش
مدیریت ورزشی با مدرک دکتری تخصصی ،شناسایی شدند ،که از بین آنها  20نفر مد نظر قرار گرفتند.
نمونهگیری پژوهش ،به روش گلوله برفی و مراجعه به مطلعان دیگری صورت گرفت .این روند نمونهگیری
و مصاحبه تا زمانی که فرایند تجزیه و تحلیل و اکتشاف به اشباع نظوری برسود ،اداموه داشوت .تجزیوه و
تحلیل دادهها به صورت همزمان با اجرای مصاحبههای باز و اکتشافی انجام مویشود .مصواحبههوا از نووع
نیمه ساختارمند بود و بر اساس ابعاد نظریه داده بنیاد ،شرایط علی ،عوامل زمینوهای،عوامول مداخلوهگور،
راهبردها و پیامدهای مشارکت ورزش دانش آموزی بر مبنای توسعه پایدار موورد بررسوی قورار داد .تموام
مصاحبه ها توسط شخص محقق انجام گرفت و در ادامه پیاده سازی شد .تجزیه و تحلیل دادهها به صورت
همزمان با اجرای مصاحبههای باز و اکتشافی انجام میشود و ابتدا کود گوذاری بواز ،سوپس کود گوذاری
محوری و پس از آن کد گذاری انتخابی یا گزینشی صورت میگیرد .محقق ابتدا مصاحبههوا را بوه شوکل
متن محاوره ای نگارش نمود و در مرحله کد گذاری باز ،دادهها به صورت سطر به سطر تحلیول و بررسوی
گردید و مفاهیم مد نظر شناسایی و ویژگیها و ابعاد مرتبط با مصاحبهها اسوتخراج شود ،در مرحلوه کود
گذا ری محوری ،مفاهیم کش شده به صورت مؤلفه و در سطح ویژگیها و ابعاد به یکدیگر مرتبط شودند
و در کد گذاری گزینشی ،برای تشکیل یک آرایش نظری بزر تر مؤلفهها با یکدیگر یکپارچه و در نهایت
مقوله های اصلی ایجاد شدند.این مفاهیم در قالب :شرایط علّی (علل پدیده اصلی که بور مشوارکت توأثیر
گذاشته و باعث گسترش آن می شود) ،مقوله های اصلی که تأثیرپذیر از شرایط علّی هسوتند و راهبردهوا
(استراتژیهایی که در پاسخ به پدیده اصلی اتخاذ میشوند) ،عوامل زمینهای (عوامل بسترساز و موؤثر بور
راهبردها) ،عوامل مداخلهگر (عواملی که تسهیلگر و یا محدودکننده راهبردها هستند) ،و پیامدها (نتوایج
به کار بستن راهبردها) به صورت نظری از طریق مدل پارادایمی به هم مرتبط شدند .در پایوان بوا انجوام
کدگذاری گزینشی ،نظریه پژوهش درباره مدل مشارکت ورزش دانش آموزی ایران مبتنی بر توسعه پایدار
روایت شده است و مدل پارادایمی در این راستا ارائه شد .برای سنجش روایی این پژوهش ،گزارش پایانی
1 . Grounded Theory
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فرایند تحلیل دادهها و مقوله های حاصل شده ،پس از پیاده سازی توسط محقوق بوه مصواحبه شووندگان
منتقل گردید تا صحت ادراکات محقق را تأیید نمایند .همچنوین فراینود کدگوذاریهوا توسوط  3نفور از
استادان صاحب نظر که خود عضو گروه مصواحبه نبودنود ،بررسوی و پیشونهادات آنهوا در تودوین مودل
استفاده گردید .پژوهشگر به منظور سنجش پایایی ابزار کیفی ،دو مصاحبه آزمایشی ترتیوب داد و پوس از
تحلیل نتایج و سپس مقایسه با اهداف و سؤاالت پژوهش ،اصالحاتی در سؤاالت و اولویتبندی پرسشهوا
داده شد تا باعث افزایش دقت ابزار پژوهش شود .همچنین برای محاسوبه پایوایی مصواحبههوای صوورت
گرفتۀ پژوهش حاضر از روش توافق درون موضوعی دو کد گوذار اسوتفاده شود .در ایون روش از یکوی از
اساتید مدیریت ورزشی مطلع از حوزه ورزش دانش آموزی در خواست شد تا به عنوان همکار پوژوهش 3
م صاحبه را کد گذاری نماید که در هر کدام از مصاحبه هم نظر ،کدهایی که از نظر دو نفر بوا هوم مشوابه
هستند ،با عنوان کدهای توافقی و کدهایی غیر مشابه با عنوان عدم توافق مشوخص شودند .در نهایوت بوا
کمک فرمول زیر،میزان صحت و پایایی پژوهش حاضر ارزیابی گردید.

نتایج حاصل ار کد گذاری مصاحبههای مد نظر در جدول ( )1آمده است:
جدول  -1نتایج پایایی بین دو کدگذار
تعداد عدم
تعداد
تعداد کل
عنوان
پایایی باز
ردی
توافقات
توافقات
کدها
مصاحبه
آزمون(درصد)
٪81
14
49
121
دوم
1
٪75
13
38
101
یازدهم
2
٪71
7
15
42
بیستم
3
٪77
34
102
264
کل
طبق نتایج پایایی جدول( )1کل تعداد کدها  264و تعداد توافقات بین کدها  102و تعداد کل عدم
توافقات برابر با  34میباشد.با این اوصاف ،پایایی باز آزمون برای کد گذاری مصاحبههای پژوهش حاضر
برابر با  ٪77است که با توجه به این که میزان پایایی بدست آمده بیشتر از  ٪60است ،بنابراین قابلیت
1

اعتماد یا پایایی کد گذاریها مورد تأئید میباشد .در ضمن فرایند پژوهش کیفی( داژی و
همکاران )7: 2010در شکل( )1ترسیم شده است

1 . Dazhi
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نمودار  – 1فرایند پژوهش کیفی ،منبع( :داژی و همکاران )2010

نتایج
ویژگی های جمعیت شناختی و توزیع فراوانی کارشناسان ،نخبگان  ،خبرگان و ذی نفعان محیط نزدیوک
و دور حوزه ورزش دانشآموزی تحقیق حاضر در جدول  1ارائه شده است .همان طوور کوه طبوق جودول
نشان داده می شود ،تعداد کل مصاحبه شوندهها  20نفور بووده کوه هموه افوراد حاضور در تحقیوق دارای
تحصیالت دانشگاهی هستند و اکثر آن ها سابقه بیش از  10سال سابقه اداری را دارند.
جدول  -2ویژگی های جمیت شناختی و توزیع فراوانی مصاحبه شوندگان
شاخص

فراوانی
درصد فراوانی
درصد
تجمعفراوانی

116

سن

سابقه اداری

مدرک تحصیلی

30-40

41-50

51-60

لیسانس

فوقلیسانس

دکتری

1-10

11-20

21-30

1

14

5

1

5

14

5

10

5

5

70

25

5

25

70

25

50

25

5

75

100

5

30

100

25

75

100
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کد گذاری باز
جدول  -3نمونه ای از مصاحبههای محاورای شده و کدهای مفهومی در کدگذاری باز
کد گذاری باز (کد مفهومی)
مصاحبه های محاوره ای (مفاهیم)
در توسعه پایدار ،مهم تورین شواخص ،شواخص اجتمواعی مویباشود و  -نگوورشسووازی بوورای خیووران ورزشیووار و
مدرسووهسووواز و مسوووجدسوواز بوووه سووومت
شاخص اقتصادی و زیست محیطی ذیل حوزه اجتماعی قرار می گیورد.
زیرساختهای ورزشی
وقتی که تفکر و نگرش جامعه به یک پدیوده مثول ورزش تغییور بکنود
منجر می شود در دیگر جاها و در حوزه اقتصاد ،زیست محویط ،مسوائل  -تغییر تفکر و نگرش جامعه به ورزش
حقووقی ،تووأثیر بگووذارد .متولیوان اموور بایوود بودنبال ارائووه راهبردهووای  -ارائه راهبردهای نگرش سواز توسوط متولیوان
امر
نگرشسازباشند .نگرش سازی و ایجاد حس ورزشخواهی و قرار گرفتن
ورزش در سبد فکری دانش آموزی ،قرار گرفتن ورزش در سوبد درسوی  -ایجووواد نگووورش و حوووس ورزشخوووواهی در
دانشآموزان
دانش آموزی یعنی این که نگاه به ورزش دانش آموزی نگاه وسویله ای
نباشد و نگاهی باشد که به عنوان راهبرد باشد .مون معتقودم کوه نگواه  -قرارگیووری ورزش در سووبد فکووری و درسووی
دانشآموزان
وسیله ای برداشته شود و نگاه راهبردی هم به ورزش داشته باشیم .موا
باید در پدیده ورزش ،سطح اعتماد اجتماعی را افزایش دهویم و توا بوا  -نگاه راهبردی به ورزش دانشآموزی
 افووزایش سووطح اعتموواد اجتموواعی بووا پدیوودهافزایش سطح اعتماد اجتماعی ،افزایش سطح سرمایه اجتمواعی حواد
ورزش
شودو نهایتاً تأثیرات خودرا درکول جامعوه بگوذارد .بواال بوردن فرهنوو
عمومی خانواده و جامعه در راستای اصالح کم تحرکی و چاقی بوسویله  -افزایش سطح سرمایه اجتماعی
 باال بردن فرهنو عمومی خوانواده و جامعوهورزش بوورای سووالمتی فرزندانشووان اهمیووت دارد .بنووابر ایوون سوواخت
در راسووتای اصووالح کووم تحرکووی و چوواقی
ورزشگاه کمک به سالمت جامعه میکند.
بوسیله ورزش
 تربیت دانشآموزان ،وظیفه اصولی آمووزش ووزارت آموزش و پرورش وظیفه تربیت دانش آمووز را دارد .در تعریو
پرورش
تربیت در سند باال دستی سند  ،تحول بنیادین آمده است .دانش آمووز
در زمان حال و آینده یک زندگی مطلوب و اثرگذار برای خود و جامعوه  -زنودگی مطلووب و اثرگوذار در زموان حوال و
آینده با تربیت درست دانشآموزان
داشته باشد .استاندارد زندگی در سند تحول بنیادین آمده اسوت .سوند
تحول بنیوادین ریشوه هوای اسوالمی ،فرهنگوی ،قرآنوی ،ایرانوی دارد و  -ریشووههووای اسووالمی،فرهنگی،ایرانی سووند
تحولبنیادین
مکتب ،دین ،فرهنو ،آئین در آن دخیل اسوت .ورزش دانوش آمووزی
ابزاری برای کمک به هدف تربیت دانوش آمووزان اسوت .البتوه تربیوت  -در نظر گرفتن مکتب  ،دین ،فرهنو و آئوین
در سند تحول بنیادین
بدنی نه اسپرت .ورزش دانش آمووزی یوک هودف و ابوزار ورزش بورای
رقابت ،مسابقه و فعالیت هوای بودنی اسوت .از طریوق ورزش مویتووان  -ورزش دانشآموزی ابوزاری بورای کموک بوه
هدفتربیت
مسئولیت پذیری ،احترام و اجتماعی تر شودن را آمووزش داد  .هودف،
هدف بزرگی اسوت چوون نسول آینوده را موی خوواهیم تربیوت کنویم - ،ورزش دانش آموزی وسیله ای بورای آمووزش
مسئولیتپذیری و اجتماعی شدن
امکانات خود و امکانات سایر بخوشهوا را جلوب کنویم .زیورا سوند آن
 نقش مشخص دستگاه ها و نهادهای مختلوتحول را تکلی کرده است .در آموزش و پرورش سیستم اداری موظ
سند تحول بنیادین برای مشارکت
است برود به سمت مشارکت .سوند تحوول بوه صوورت قوانونی تکلیو
کرده .نقش دستگاه ها و نهادهای مختل در دادن کمک در این حووزه
را مشخص کرده است .سند تحول نهادهای مختل را موظ کرده که
با وزارت آموزش و پرورش در مسیر تکالیفی که دارند کمک کنند.
تضمین سرمایه و برگشت اصل سرمایۀ سرمایه گذار و سود منطقوی آن  -جلب اعتماد سورمایهگوذار بوا دریافوت سوود
منطقی در بازو زموانی مشوخص و بازگشوت
و بررسی و شناسایی پروژه هایی که برای افراد که میخواهند مشوارکت
اصلی سرمایه
کنند در آمد زا باشد و آن سرمایه و اصل شوان را برگرداننود از طرفوی
دیگر تبلیغات مناسب و بحث رسویدگی بوه ضورورت هوا ،تکوریم افوراد  -تکریم و احترام به خیرین و سرمایهگذاران
سرمایه گذار مثل افراد خیر در یک ورژن پوائینتور و تکوریم و احتورام
تسهیل برای خیرین در جذب آن ها مهم می باشد .
مشارکت و توسعه پایدار دو واژه مجزا ولی مرتبط با یکودیگر هسوتند - .نقش آفرینی افراد و نهادهای متفواوت بورای
رسیدن به هدف مشترک
در این زمینه باید اذعان داشت اوال مشارکت در واقع نقش آفرین افوراد
و نهادهای متفاوت در رسیدن به هدف مشترک هست و توسوعه پایودار  -مرتبط و قابل حصول بودن توسعه پایودار بوا
برنامه  5سالۀ نظام
مرتبط با برنامه های  5ساله نظام می باشود و در ثوانی قابول حصوول
باشد و جز برنامه های راهبردی سازمان ها و ادارات ،ارگان ها باشد و بوه  -قوورار گوورفتن توسووعه پایوودار در برنامووههووای
راهبردی زیر نظام توسعه ملی
شرط آن که این موضوع هم به عنوان مسئول مستقیم یا همکار طورح
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قرار گرفته باشد ،بنابراین وقتی که به صورت مسوتمر جوز برناموههوای
راهبردی جزو زیر نظام توسعه ملی بشمار می آید آن برناموه هوای 5
ساله را توسعه پایدار .می گویند
آموووزش و پوورورش رسووالت آموزشووی و تربیتووی دارد .و وزارت ورزش
رسالت قهرمانی و کش استعدادها دارد .در هر دو دستگاه برنامه مدون
نیاز است .در کنار قهرمان پروری ،قهرمان اخالق مدار پرورش می یابد،
در جامعه باید نیاز به ورزش حس شود .هیات ورزشی به ظرفیوت هوای
مدارس ،جهت استعدادیابی نیاز دارد .طرح و برناموه اسوتعدادیابی بایود
با تعامل و لینک با هیأت ورزشی مدارس ایجاد شود .آموزش اولویت بور
فعالیت های فیزیکی ورزشی دارد .با مشارکت شهرداری ها  ،هیات هوا
ی همگووانی و آموووزش و پوورورش و اداره ورزش  ،ورزش محلووه محووور
طراحی شود تا بچه ها به همراه خانواده بتوانند از فضواهای ورزشوی و
آموزشی آن منطقه استفاده کنند و ورزش در دل محالت برده شود.
ورزش در ایران متولی واقعی ندارد .یکوی از مشوکالت بوزر در ورزش
همین امر است وقتی که تولیت ورزش نظام مند نیسوت و بوه مووازات
یکوودیگر ارگووانهووایی متووولی ورزش هسووتند ،تووداخل کوواری در بووین
ارگانها باعث رشد منفی ورزش موی شوود  .وقتوی کوه ورزش در یوک
نظام واحد مدیریت شود ،یقینوا رشود بیشوتری خواهود داشوت .وزارت
ورزش نظام نامه جدا و آمووزش و پورورش یوک نظوام ناموه جودا و در
شهرداری ها و بسیج و باشگاه ها و هموه تبعیوت از دسوتورالعمل هوای
خود می کنند .اگر به یک مرجعیوت واحود ارجواع داده شوود موفقیوت
بیشتری در ورزش کشور بوجود می آید.
گروه های تحقیق و توسعه باید از مجامع علمی که در ایون حووزه کوار
می کننود مشوورت خواسوت بایود نگورش ،نگورش مشوارکتی باشود.
تصمیمات باید تحقیق محور باشد و بایود تحقیقوات و تحلیول محویط
انجام شود  .تا شرایط محویط را شناسوایی و تجزیوه و تحلیول نکورده ،
قبل از هر تحقیقی تصمیم گیری و برنامه ریزی نکرد .

دانش آموزان در سن پائین باید یاد بگیرنود در اموور مشوارکت کننود
زیرا در سال های بعد مسئول یک ارگوان موی شووند و موی تواننود در
جامعه تأثیرگذار باشند .مشارکت بین سازمان ها صد در صد نیست اموا
وجود دارد . .از عواملی که در جلوب اعتمواد خیورین ضوربه وارد کورده
است این است که پروژهای آموزش و پرورش که  50درصد با خیورین
و  50درصد با اداره کل نوسازی سهم مشارکت خیرین تعهدات آن هوا
انجام شده ولی سهم مشارکت اداره کول نوو سوازی خیور  .و ایون امور
باعث می شود خیرین از چنین فعالیت هوایی دور شووند و در نهایوت
یک عدم بی اعتماد بوجود آید .اداره ورزش هزینه ورودی مسوابقات را
از ورزشکار موی گیورد و یوا اسپانسور جوذب موی کنود .اموا ورزش در
آموزش و پرورش رایگان می باشد .بورای توأمین منوابع موالی بایود بوه
سمت جذب پتانسیل اسپانسر و خیرین و والدینی کوه وضوعیت خووبی
دارند رفت.
ما معلم تربیت می کنیم اما مدیر تربیت نمی کنیم .مدیران بایود فهوم
درستی از تربیت داشته باشند .تا بوه سومت شایسوته سواالری بورویم.
آدمهای شایسته ایی هستند که میتوانند طرح و برنامههای خووب را از
دل قانون در بیاورند و فرایندهای قانونی را شناسایی کننود .از موردم و
جامعه و نهاد مشارکت بگیرند و نسبت به اجرا و کمک به این موضووع،
مدیران باید اطالع دقیق از مشوارکت ورزشوی داشوته باشوند و دارای
ظرفیتهای مدیریتی خوب نیز باشند .بحوث مشوارکت نظیور نیواز بوه
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 رسالت تربیتی ،آموزش و پرورش رسالت  ،قهرموانی و کشو اسوتعداد ،وزارتورزش
 پوورورش قهرمانووان اخووالق موودار در عرصووهورزش
 طرح استعدادیابی با تعامل هیأت ورزشوی بوامدارس
 بها دادن به ورزش محله محوور بوا مشوارکتشووهرداریها،هیووأت همگووانی و آموووزش و
پرورش
 رشد منفی ورزش بوا وجوود مووازی کواری وتداخلکاری در بین ارگانها
 نظامندی متولی ورزش و داشتن نظوام ناموهواحد برای تمامی ارگوانهوای ذینفوع حووزه
ورزش
 -ایجاد یک نظام واحد مدیریت در ورزش

 تشکیل گروه تحقیق و توسوعه بورای توسوعهپایدار ورزش دانشآموزی
 مشورت با مجامع علمی که در حووزه ورزشدانشآموزی
 ترویج نگرش مشارکتی در جامعه تحقیقات محوور نموودن تصومیمات مودیرانورزشی
 شناسایی و تجزیوه و تحلیول محویط توسوطمدیران
آموووووزشمشووووارکتپووووذیری در بوووویندانشآموزان(مسئولین آینده)
 ضعی شدن اعتماد خیرین با نا تمام مانودنپروژه های خیر ساز به دلیول عودم همکواری
نوسازی
 بهرهمندی از پتانسویل اسپانسورها ،خیورین،والدین و مدارس برخوردار برای تأمین منابع
مالی

 رعایت شایسوتهسواالری در انتخواب مودیرانورزشی
 ارائه طرح و برنامههای قانونی توسط مودیرانشایسته
 شناسایی فرایندهای قوانونی توسوط مودیرانشایسووته در راسووتای مشووارکت بووا جامعووه و
نهادها

تعیین روایی ،پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت اماکن ورزشی
استخدام نیروی انسانی ،ساخت و ساز و توأمین منوابع موالی در فراینود
بودجه گنجانده شود  .هم چنین این مطلب نهادینه شود که آموزش و
پرورش یک موضوع بسیار خطیر و بسیار عظیم اسوت .نهواد آمووزش و
پرورش تنها متولی انجام این فعالیت ها نیسوت،اما سوکان دار هسوت و
عامل مهم به شمار می رود  .مدیران همه دستگاه ها و نهادهوای دیگور
بیایند نسبت به موضوع مشارکت و آنچه کوه سوند تحوول و قانونگوذار
معلوم کورده انود ،بور اسواس قوانون و وظیفوه نقوش آفرینوی کننود.
پیامدها :نیروی انسانی خوب تربیت شده ،هدف تربیت محقق می شود.
اهداف در نظر گرفته شده در سند تحول بنیادین و ورزش تربیتوی و در
حوزه تربیت بدنی اجرا و تحقق می یابد.
وضعیت موجود مشارکت ورزش دانش آموزی در حد مطلووبی نیسوت،
در همه زمینهها میخواهند مشارکت کنند اما اغلب ابوراز نواراحتی و و
جود قوانین دست و پا گیر مطرح میشود .مهوم تورین موانع مشوارکت
طبق پژوهش های صورت گرفته ،قوانین دسوت و پوا گیور موی باشود و
بوودین ترتیووب ورزش دانووش آموووزی هووم از قوووانین دسووت و پووا گیوور
متضررمی شود .بنابراین ساختار مودیریت ورزش دانوش آمووزی بایود
اصالح شود .زیرا قوانین سخت برای مشارکت وجود دارد .با ایون وضوع
و قوانین موجود میزان پذیرای مشارکت پائین است ولوی اگور سواختار
مدیریت ورزش دانش آمووزی اصوالح شوود ،میوزان مشوارکت پوذیری
افزایس خواهد یافت برای رفع محدودیت ها موارد قوانونی کوه تعریو
شده یا الزام هوایی کوه وجوود دارد را شناسوایی کنویم .انجمون اولیوا و
مربیان یک ظرفیت قانونی است اما اجازه حامیان مالی یااسپانسرشوی
قوانین سختی وجود داره و آموزش و پرورش هم خوودش موی خواهود
بهره ببردو هم بهره برساند  .در کل ورود اسپانسرها یک سری قاعوده و
قانون خاص خودش را دارد و باید از مسیر حراست بگوذرد و در بحوث
مشارکت هم محدودیت هایی وجود دارد  .و شرکتی کوه مویخواهود
کمک کند یک سری مشکالت به همراه دارد.

 نقش آفرینی و مشارکت هموه دسوتگاههوا ونهادهووا بووا توجووه بووه قووانون و سووند تحووول
بنیادین

 نا مطلوب بوودن وضوعیت موجوود مشوارکتورزشی
 وجود قوانین سخت و دست و پاگیر آمووزشو پرورش مانع جذب مشارکت سایر بخشها
 اصالح ساختار مدیریت ورزش دانش آموزی افووزایش میووزان مشووارکتپووذیری بووا اصووالحساختار مدیریتی ورزش دانشآموزی
 شناسایی محدودیتهوا ،قووانین و الوزامهوایجذب مشارکت
 وجووود قاعووده و قوووانین خوواص در جووذباسپانسرها در آموزش و پرورش

کد گذاری محوری
جدول

 -4نمونه ای از مقوله های شناسایی شده در کدگذاری محوری

کد گذاری محوری( مؤلفه ها)
 ترویج فکر اقتصادی و فرهنو صرفهجویی و بهره وری تضمین برگشت اصل سرمایه و سودآوری برای بخش خصوصی ایجاد فصل مشترک بهرهمندی از پتانسیل اسپانسرها ،خیرین ،والدین و دستگاهها برای تأمین منابع مالی پوشش کمبودها و کاستیهای مالی و تجهیزاتی ورزش دانشآموزی با جذب مشارکتافزایش سهم ورزش در تولید ناخالص ملی برگزاری جلسات ،ارتباطات مناسب و تکریم و احترام به خیرین و تسهیل راه برای آنان ضعی شدن اعتماد خیرین با نا تمام ماندن پروژههای خیر ساز به دلیل عدم همکاری نوسازی شفافسازی و اطالع رسانی مراحل پیشرفت برنامه در حین،اجرا و پایان برنامه و پروژه به خیرین تعری ساختار پایداری برای ورزش دانشآموزی و سوق دادن اسپانسرها به آن ایجاد تعامل برد – برد و دو طرفه از طریق مشارکت با سایر بخشها آموزش و پرورش فرصت مغتنم برای افراد سرمایه گذار فراهم نمودن بستر برای پخش تلویزونی رویدادهای ورزش دانشآموزی و جذاب شدن برای اسپانسرها افزایش هزینه کرد (بودجه اصالحی با مقایسه هزینۀ واقعی با بودجه مصووب) و توأثیرات مسوتقیم در اقتصواد ورزش بواایجاد حس ورزش خواهی توسط ورزش تربیتی
 -ارائه برنامههای بلند مدت ،خط مشیها و راهبردهای کالن در راستای توسعه پایدار ورزش دانش آموزی

کد گذاری انتخابی
(مقوله ها)
تأمین منابع مالی

برنامه محور
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 همسو نمودن برنامه ها ،شعار آرمانی و چشم انداز ورزش تربیتی با برنامههای توسعه پایدار تدوین برنامه بلند مدت برای شناسایی ،جذب مشارکت و تعامل با سایر سازمانها تبیین سیاستهای تشویقی خیران توسط دولت عدم تعارض برنامه های توسعه پایدار با منافع افراد،گروه ها و سازمان های ذینفع مرتفع نمودن مشکالت زیر ساختی ورزش مدارس بر اساس برنامه های توسعه پایدار تأثیر گذاری برنامههای ورزش دانشآموزی در ارتقای سطح بهداشت و سالمت آیندهسازان جامعه ارائه برنامهای کاربردی برای تأمین منابع مالی ،سختافزاری ،نرمافزاری و انسانافزاری الگوبرداری از ریشههای اسالمی،فرهنگی،ایرانی سند تحولبنیادین در نظر گرفتن دیدگاه افراد ،آداب و رسوم و فرهنو در برنامهریزی و هدفگذاری برای مشارکت مرتبط و قابل حصول بودن توسعه پایدار با برنامه  5سالۀ نظام قرار گرفتن توسعه پایدار در برنامههای راهبردی زیر نظام توسعه ملی برنامهریزی برای استعدادیابی ورزشی و تبدیل قابلیتهای بالقوه به قابلیتهای بالفعل دانشآموزان راهبرد ورزش تربیتی بستر ساز توسعۀ کل نظام ورزش بها دادن به المپیاد استعدادهای برتر و درون مدرسهای ،جشنوارهها و داشتن باشگاههای ورزش دانش آموزی آشنا نبودن مردم با اهمیت ورزش در نظام آموزشی آموزشمشارکتپذیری در بین دانشآموزان(مسئولین آینده) آگاهی خیرین و مسئولین از هدف تربیتی مدارس نقش صدا و سیما در بحث تبلیغات و اطالع رسانی آگاهی و اطالع رسانی از اهمیت ورزش برای سالمتی جامعه به مجمع خیرین مدرسهساز فراگیر محور نمودن فعالیتهای ورزش دانش آموزی جوابگو نبودن ساعات درس تربیتبدنی نیازهای حرکتی و فعالیتی دانشآموزان اولویت داشتن پرورش فکری و بدنی در سند تحول بنیادین و اجرایی نمودن آن رسالت تربیتی و آموزشی ورزش در آموزش و پرورش الگوبرداری مدیران ،معلمان و مربیان برای آموزش دانشآموزان رشد و توسعه پایدار با رشد دانشآموزان در ساحتهای مختل سند تحول بنیادین ایجاد تفکر و نگرش ورزشی در خیران ،سمنها ،بخش خصوصی و غیر انتفاعی بستگی میزان مشارکت به محیط ،رفتار ،طرز تفکر و ارزشهای اقشار جامعه دیدگاه انقباضی و انفرادی برخی مدیران نسبت به بخش خصوصی تأثیر اعتقادات ،نگرش و دانش مسئولین و خانواده در جذب دانشآموزان در مشارکت ورزشی جایگزینی نگاه ارگانیکی و شبکهای در آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی ورزش دانشآموزی نگاه همگانی ورزش نیازمند مشارکت در حوزههای اداری  ،نهادهای دولتی و تخصصی تغییر نگرش و تفکر مدیران ورزشی از بخشنگری به کلنگری و همافزایی نگاه علمی مسئولین به بهداشت ،سالمت و حف محیط زیست و گنجاندن در برنامههای ورزش دانشآموزی تغییر جهانبینی و نگرش نسبت به زندگی و مشارکت ورزشی در دانشآموزان ارائه راهبردهای نگرشساز توسط متولیان امر به ورزش دانشآموزی ایجاد نگرش و حس ورزشخواهی در جامعه و دانشآموزان قرار دادن ورزش در سبد فکری و درسی دانشآموزان تقویت حس نوع دوستی ورزشکاران و تأثیر آن بر حس زیست محیطدوستی نقش مؤثر مدیران خالق و دلسوز در ایجاد مشارکت سن دانشآموزان ،سن طالیی و شکل گیری شخصیت ،جسم و فکر در نظر گرفتن بعد ذهنی و جسمی تربیتبدنی توسط مسئولین افزایش ظرفیت فکری ،قدرت یادگیری ،سرعت انتقال و ضریب هوشی با ورزش رعایت مسائل سنی ،تحصیلی و جنسیتی در ورزش دانشآموزی رشد خصلتهای مهارتی ،روحی و روانی و مهارتهای بین فردی در محیط ورزش نقش مهارتهای ارتباطی و انعطافپذیری تشویق و ارتقای شغلی افراد و مدیران شایسته و مشارکت پذیر ریسکپذیر نبودن برخی از مدیران سطح باال برای تعامل با سایر بخشها تعامل پذیر بودن و آشنایی مدیران ورزشی بومی به مجموعه ،زیرساختها ،فرهنو و قومیت محلهای اصالح و تسهیل قوانین  ،دستورالعملها ،آئین نامهها در توسعه مشارکت ورزش دانشآموزی نظارت و مطالبهکردن دستورالعملهای مربوط به مشارکت سایر دستگاهها120
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فرایندهای قانونی
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 جذب مشارکت سایر نهادها،خیرین و نیروهای داوطلبی طبق فرایندهای قانونی و سند تحول بنیادین نقش تأثیرگذار زیرساختهای قوی حقوقی کالن نقش قوانین و مقررات اجرایی و قوانین حمایتی در حضور بخش خصوصی ،سمنها در مشارکت نگاه به قانون در راستای مشارکت ،نگاه ایجابی باشد نه باز دارنده تأمین حقوق اجتماعی دانشآموزان توسط سیاستگذاران ،دولتمردان ،قانونگذاران وجود محدودیت قانونی و قوانین و مقررات دست و پا گیر در راستای مشارکت جلوگیری از موازیکاری بین آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان با ایجاد قانون و سند باالدستی معین زمان بر و لخته بودن روال اداری ،مستند سازی و نامه نگاریهای یک طرح و کار جزیره ای ارائه دستورالعملها،شیوه نامههای منعط  ،جدیدتر و آسانتر در راستای توسعه پایدار مشارکت ورزش دانشآموزی شناسایی محدودیتها ،قوانین و الزامهای جذب مشارکت توسط مدیران کمبود یا فقر اطالع حقوقی مدیران از قوانین و زیر ساختهای آن دانستن مفهوم ورزش تربیتی و مطالعه سند باالدستی و اطالع از قوانین توسط مدیران ورزشی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و مهندسی مجدد جهت برونسپاری به بخش خصوصی دستور مقام معظم رهبری :پشتیبانی از آموزش و پرورش وظیفه تمام دستگاهها ایجاد همافزایی بین ارگانها یا افراد مختل با یکدیگر با طی مسیر مشخص الگو گرفتن از مدیریت کایزن برای بهبود مستمر و تدریجی ورزش دانشآموزی ظرفیت باالی مشارکت ورزش دانشآموزی در حوزه تربیتی ،آموزشی و قهرمانی و فعالیتهای فراغتی مشارکت محور نمودن فعالیتهای حوزه ورزش دانش آموزی استفاده از ظرفیتهای انجمنها ،شورا  ،مجلس و سازمان دانشآموزی بها دادن به طرح ورزش زوج (والد و کودک) بهره مندی از نهضت داوطلبی و کارهای مردمی به صورت نیروی کمک یار رایگان زمینه سازی ترویج مشارکت با اجرای زیر نظامها و ساحتهای سند تحول بنیادین نقش مؤثر مشارکتپذیری بر تحقق اهداف ،پیشرفت و توسعه پایدار تصمیمگیری و تصمیمسازی مشارکتی بهرهمندی از توانمندیها و ظرفیتهای تمام دستگاههای اجرایی برای جبران سخت افزاری و مالی پویایی مدارس با افزایش مشارکت فرهنگی،اجتماعی خانواده در حوزه مدرسه ارائه فعالیتهای حوزه ورزش دانشآموزی با مشارکت مسئولین ،دانشآموزان ،معلمین و اولیا بها دادن به ورزش محله محور با مشارکت شهرداریها،هیأت همگانی و آموزش و پرورش تنظیم قراردادهایی بین مدارس ،باشگاهها ،خانواده در راستای استعدادیابی منعط نمودن ساختار مدیریتی ورزش دانشآموزی برای برون سپاری نقش ساختار رسمی و غیر رسمی ورزش تربیتی در ورزش قهرمانی ،حرفه ای و رقابتی داشتن مسیر مشخص و تقسیم وظای بین سازمانهای ذی نفع در حوزه ورزش رعایت شایستهساالری در انتخاب مدیران ورزشی رشد منفی ورزش با وجود موازیکاری و تداخلکاری در بین ارگانها ایجاد فصل و منافع مشترک برای اقشار مختل و سازمانهای ذی نفع ورزش دانش آموزی نقش مشخص دستگاهها و نهادهای مختل در سند تحول بنیادین برای مشارکت استفاده مدیران ورزشی از ظرفیتهای درون و بیرون سازمانی به صورت فرایندی و سیستمی برگزاری میزگردی با متولی اداره ورزش و جوانان با ارگانهای ذی نفع حوزه ورزش دانشآموزی نفوذ سیاسی شورای عالی آموزش و پرورش در تعامل با سایر ارگانها ایجاد مدیریت واحد در برگزاری جشنوارهها ،مسابقات دانشآموزی و استعدادیابی نظامندی متولی ورزش و داشتن نظام نامه واحد برای تمامی ارگان های ذینفع حوزه ورزش بستن تفاهمنامۀ زیر ساختی بین آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان در نظر گرفتن فضای مناسب ورزشی در اقدامات اداره کل نوسازی مدارس رونق سیستم فکری ورزشی جامعه برای مشارکت در سختافزارها بهسازی نیروی انسانی،بازنگری محتوا و توسعه مالی ،تجهیزاتی و کالبدی همراهی بخش خصوصی با برنامههای اصلی درس تربیتبدنی جهت تأمین تجهیزات مدرن مشکالت زیرساختی ،کمبود فضای ورزشی و اعتبار مالی ورزش دانشآموزی داشتن برنامهای پایدار برای تأمین منابع مالی ،ساخت ابنیه و تجهیزات ورزش دانشآموزی با بخش خصوصی افزایش سرانهی فضای ورزشی برای هر دانشآموز -بستر سازی زیرساختهای سختافزاری ،نرمافزاری و نیروی انسانی متخصص حوزه ورزش دانش آموزی

هم افزایی

ساختار سازمانی

توسعه زیر ساختی
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 راه اندازی رشته ورزشی پالکینو یا پاک ورزی برای حف محیط زیست از طریق ورزش رعایت مسائل زیست محیطی در ساخت و ساز و جا نمایی اماکن ورزشی دانشآموزی فرهنو سازی حف محیط زیست از طریق آموزش در ورزش مدارس ،شبکههای مجازی و رسانهها انتخاب سفیر سالمت در بین دانشآموزان در المپیاد منطقهای،استانی و ملی الگوبردای از المپیک در راستای حف محیطزیست ایجاد گروه اجرایی امنیت سالمت دانشآموزان در حوزه ورزش و سالمت دانشآموزی آموزش عملی مسائل مربوط به حف محیط زیست در غالب اردوهای تفریحی ورزشی به دانشآموزان اجرایینمودن طرح مدارس محیط زیستی ایجاد تفاهم نامهای با محیط زیست در برگزاری رویدادها و المپیاد درون مدرسهای آموزش تشخیص و حف مواد تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به دانشآموزان ورزش عامل کاهش سرانه بیماریها و مصرف دارو و افزایش سالمت جامعه ایجاد احساس نیاز به پویایی در بین خانوادهها توسط مدیران اجرایی و معلمان تسهیل ورزش پایدار در آموزش و پرورش ایجاد فضای امن در ورزشگاهها جهت دریافت پیام خوب برای دانشآموزان دانشآموز نمایندو یک خانواده به عنوان جامعه هدف ورزش عامل پیشگیری آسیب اجتماعی و افزایش کیفیت نیروی کار ،طول عمر و امید به زندگی آشنایی با نظم ،احترام و کارتیمی در عرصۀ ورزش دانش آموزی عزت و اقتدار ملی با قهرمانان برجسته توسعه حقوق شهروندی و رشد اجتماعی نقش رفتارهای اجتماعی بر حف محیط زیست و منابع جمعی در اردوهای تفریحی ورزشی ورزش ایجاد کنندو ،اشاعۀ حس نشاط اجتماعی ،سالمت جسمی ،روحی ،روانی و معنوی ورزش بهترین راهبرد مقابله با بزهکاری اجتماعی -ورزش ارتقا دهندو سرمایه اجتماعی

رویکرد زیست
محیطی

پایداری اجتماع

براساس یافتههای جدول 3و 4با استفاده از روش مصاحبه در قالب مدل مذکور ،اطالعات حاصل شده از
دیدگاه ها و نظرات کارشناسان به صورت معانی مورد هدف پژوهش جمع بندی شد .از این مصاحبهها،
مفاهیم کاربردی ،تحت عنوان کدهای باز جمع آوری گردید که قسمتی از این کدگذاریها جهت نمونه
آورده شده است و پس از انجام کدگذاری باز ،به جهت تشخیص وجود موارد مشابه و تفاوت در لیست
بندی مطالب استخراجی از مصاحبهها ،فرایند کدگذاری محوری مورد استفاده قرار گرفت و با ادغام
برخی از مفاهیم و کدهای مرحله قبل ،کدهای محوری انتخاب شدند .در مرحله آخر کدگذاری ،کدهای
محوری در مرحله قبل از حیث یکپارچگی و کلی نگر بودن ،جامع و کاربردی بودن ،هر مفهوم ،از لحاظ
معنایی و ارتباط محتوایی با یکدیگر ادغام و سپس به صورت انتخابی استخراج گردید تا فرایند سه
بخشی کدگذاری به پایان برسد .در پایان این مرحله مدل جامع زیر (شکل  )1بر اساس مدل پارادایمی
اشتراوس و کوربین 1ترسیم گردید.

1

. Strauss, & Corbin
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شکل -1مدل پارادایمی توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران
در شکل( )1که مدل پارادایمی برآمده از مصاحبهها و فرایندهای کدگذاری میباشد ،شرایط علی که دلیلی بر وقوع
پیشامدهای مدنظر است با پنج مؤلفه محتوایی مؤثر بر پدیده مرکزی و مقولههای اصلی میباشد .این قسمت از
مدل با پنج عامل زمینهای و هم چنین شش عامل مداخلهگر به راهبردها منتج میشوند .در نهایت در قسمت
نهایی مدل راهبردها به پیامدها ختم میگردد.
بحث و نتیجه گیری
آموزش و پرورش در مسیر پر شتاب تحول بنیادین نظام تعلیم وتربیت ،تربیت بدنی و ورزش را یک ضرورت
تلقی و کوشش میکند و دانش آموزان را در این مسیر به قلههای رفیع سالمت جسمی و روانی سوق دهد،
افزون براین ،با مقولههای مهمی همچون بودجه و بازاریابی ،نیروی انسانی رسمی ،داوطلبان ،ورزش قهرمانی،
ارتباطات و فعالیتهای بین المللی ،اوقات فراغت ،برنامه ریزی و غیره روبه رو هستند( .)4لذا در نظام آموزش و
پرورش و مدرسه ،تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک وسیله تربیتی ،میتواند نقش ارزندهای در این نظام داشته
باشد ،با اهمیت دادن به ورزش مدارس میتوان در معرفی چهرو واقع تربیت بدنی و ورزش اقدامات اساسی انجام
داد ( .)13تحقیق فوق با هدف طراحی مد ل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران و بر اساس نظریه
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داده بنیاد به انجام رسیده است .بنابراین پس از پایان مطالعات ،مصاحبهها و کدگذاریها ،در قسمت ارائه مدل،
آنچه بیان میگردد بر پایۀ یافتههای محقق و بر اساس مدل پارادایمی پیشنهادی است.
بر اساس مدل پارادایمی عوامل زمینهای پژوهش حاضر  ،با مؤلفه هایی آغاز میشود که بستر ساز عوامل
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی سیاسی است که مسیر راهبردهای جذب مشارکت ورزش دانش آموزی را هموار
میسازند و شامل بستر سازی زیر ساختهای سختافزاری ،نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص میباشد که
کمبود فضای ورزشی،تکنولوژی و نیروی انسانی با تخصص که سرمایه انسانی سازمان محسوب میشود کامالً
مشهود است .از دیگر مؤلفهها قرار گرفتن توسعه پایدار در برنامه های راهبردی  5سالۀ زیر نظام توسعه ملی و
همسو نمودن چشم انداز و شعار ورزش تربیتی با برنامههای توسعه پایدار و همچنین قابل حصول بودن برنامههای
توسعه پایدار ورزش دانش آموزی است که توسط سیاستگذاران ،مسئولین و متولیان امر باید در نظر گرفته شود.
همچنین آداب و رسوم و فرهنو افراد جامعه در برنامه ریزی و هدف گذاریها در نظر گرفته شود و مؤلفۀ منعط
نمو دن ساختار ورزش دانش آموزی جهت برون سپاری به بخش خصوصی که شرایط تعامل آنان با مدارس را
فراهم نماید و هم سو نمودن آنان با برنامههای درس تربیت بدنی جهت تأمین تجهیزات مدرن و مورد نیاز از
اهمیت خاصی برخوردار است .همین طور افزایش سهم ورزش از تولید نا خالص ملی که میتواند بسیاری از
مشکالت مالی حوزه ورزش را حل و فصل نماید .البته نفوذ سیاسی شورای آموزش و پرورش در تعامل با سایر
بخش میتواند در توسعه مشارکت فرابخشی کمک نماید .از مهم ترین مؤلفهها میتوان به قرار گرفتن فرهنو
ورزش در سبد فکری و درسی دانش آموزان اشاره نمود که بیان میکند نگرش و فرهنو ورزش از همان ابتدای
ورود دانش آموز به مدرسه در سبد فکری و درسی وی قرار بگیرد و زمینه برای ترویج فرهنو ورزش در کودکان
فراهم شود ،همینطور اجرایی نمودن پرورش فکری و بدنی زیستی در سند تحول بنیادین ،زیرا میتواند نقش
مهمی در شک ل گیری تفکر و رفتار آینده سازان نسبت به ورزش و ایجاد جامعه سالم و پویا داشته باشد .در این
راستا مصاحبه دوم کارشناس حوزه ورزش اظهار میکند که متولیان امر باید بدنبال ارائه راهبردهای
نگرشسازباشند و ورزش در سبد فکری و درسی دانشآموزی قرار گیرد ،یعنی این که نگاه به ورزش دانش آموزی
نگاه وسیله ای نباشد و نگاهی باشد که به عنوان راهبرد باشد ،وی معتقد است که نگاه وسیله ای برداشته شود و
نگاه راهبردی به ورزش صورت پذیرد .زیرا پدیده ورزش ،سطح اعتماد اجتماعی را افزایش میدهد و با افزایش
سطح اعتماد اجتماعی ،افزایش سطح سرمایه اجتماعی حاد می شود و نهایتاً تأثیرات خود را درکل جامعه خواهد
گذاشت .امروزه همۀ متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی در داخل و خارج کشور ،ورزش و مشارکت در انواع
فعالیتهای ورزشی را وسیلۀ ارزشمندی برای ارتقای بهداشت جسمانی و روانی آحاد جامعه ،توسعه و ترویج
فرهنو ورزش و سایر پیامدهای مثبت و غیرمستقیم اجتماعی و اقتصادی میدانند ).)9
با استناد به شرایط علّی مدل پارادایمی،که از طرفی تحت تأثیر بسترها میباشد و از طرفی پدیدههای مرکزی را
تحت تأثیر قرار میدهد و شامل ایجاد زیر ساختهای حقوقی کالن مشارکت برای تسهیل حضور افراد و سایر
بخشها در زمینه مشارکت ورزش دانش آموزی می باشد ،نهادینهکردن فرهنو توسعه پایدار ،که در تمامی اقشار
جامعه بویژه دانش آموزان به عنوان مسئولین آینده صورت پذیرد ،از طرفی شفاف سازی و اطالع رسانی مراحل
اجرا و پیشرفت برنامهها و پروژه های خیر ساز به خیرین میتواند منجر به جلب اعتماد بیشتر و پیشبرد
زیرساخت ها و فضای ورزشی گردد .ایجاد نگرش ورزش خواهی و نوع دوستی در خانواده ،مدیران ،معلمان ورزش
و دانش آموزان که نقش مؤثری در ورزش کردن یا نکردن کودکان و نوجوانان دارد ،توزیع متوازن و پایدار منابع
تجدید پذیر و تجدیدناپذیر برای نسل کنونی و آتی مهم است .ایجاد فصل مشترک برای بهره مندی از پتانسیل
اسپانسرها ،خیرین ،والدین و سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی می تواند در راستای تأمین منابع مالی به ورزش
دانش آموزی کمک نماید .در همین راستا راهبرد ظرفیتسازی و تنوع بخشی به بنیادهای مالی ،بازاریابی و
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تعیین روایی ،پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت اماکن ورزشی
درآمدزایی با مشارکت خانوادهها ،سازمانهای دولتی ،نهادهای عمومی و بخش خصوصی میتواند اتکای بیش از
حد آموزش و پرورش به بودجه عمومی کشور و ضع در جذب حمایت مالی و درآمدزایی از یک سو و ضع
اعتبارات دولت در نظام برنامه و بودجه کشور از سوی دیگر حل و فصل نماید (.)3
ورزش دانش آموزی که پدیده مرکزی یا محوری مدل تحقیق میباشد شامل مؤلفههای توسعه کل نظام ورزش با
ورزش تربیتی که نشانگر این است که ورزش دانش آموزی شالوده و پایه و اساس ورزش کشور میباشد و تسهیل
نمودن ورزش پایدار در آموزش و پرورش به توسعه ورزش کشور منجر میشود .ایجاد فرهنو و تفکر هم افزایی در
مدیران که در مشارکت پذیر نمودن مدیران نقش دارد ،از دیگر مؤلفهها مشارکت محور نمودن فعالیتهای ورزش
مدارس از جمله در برگزاری المپیادهای درون مدرسهای ،المپیاد استعدادهای برتر ،رویدادهای ورزشی و
جشنوارهها میباشد .ارائه دانش ساختاریافته به دانش آموزان به حف شاخصهای اجتماعی،اقتصادی و زیست
محیطی توسعه پایدار منجر میشود .ایجاد احساس نیاز به پویایی در بین خانوادهها توسط مدیران و معلمان
میتواند در ترغیب والد و کودک نقش داشته باشد .همان طور که تربیت بدنی در مدارس جهان به عنوان هنر و
علم حرکت انسان مطرح است و به چرایی و چگونگی حرکت بدن پاسخ میدهد ،علل فیزیولوژیکی ،روانی و
اجتماعی آن را به کودک میآموزد و از طریق حرکت به خود ابرازی ،خالقیت ،توسعه خویشتن دوستی ثبت و
کسب و درک بهتر از بعد جسمانی خود نائل میشود (.)13
راهبردهای مدل پارادایمی تحقیق حاضر در ابتدا به اجرایی نمودن برنامههای زیر نظامهای سند تحول بنیادین
اشاره نمود ،همانطور که استفاده از ظرفیتهای قانونی اسناد باالدستی مانند سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش و برنامۀ درسی ملی در حوزو درس تربیت بدنی باعث بهبود جایگاه درس تربیت بدنی خواهد شد (.)1
یکی از مؤلفههایی که مطلعان حوزه ورزش دانش آموزی در اکثر مصاحبهها به آن پرداخته اند ،اصالح و تسهیل
قوانین جذب حامیان و خیرین می باشد و اظهار داشتند که قوانین و مقررات موجود نیاز به اصالح دارد و این
قوانین سخت موجود منجر به کاهش جذب مشارکت گردیده و در نهایت رشد منفی ورزش دانش آموزی را در پی
خواهد داشت و ارائه ساختار مدیریتی نو و منعط و ارتباط ملموس مدیر با خیرین ،بخشخصوصی ،سمنها به
رشد و توسعه زیر ساختی در این حوزه کمک میکند .از طرفی پویایی مدارس با افزایش مشارکت
ورزشی،فرهنگی،اجتماعی خانواده در مدرسه صورت میگیرد و این تعامالت و ارتباطات سازنده از طریق مشارکت
خانواده در برنامههایی نظیر هفته تربیت بدنی و المپیاد درون مدرسهای با هدف اهمیت ورزش و سالمت ایجاد
میشود .از دیگر راهبردها میتوان به رعایت مسائل زیست محیطی در جا نمایی اماکن و ساخت فضاهای ورزش
دانش آموزی اشاره نمود .راهبرد تدوین نظام نامه واحد برای تمامی ارگانهای ذینفع حوزه ورزش می تواند با
ایجاد یک مدیریت واحد ،بسیاری از مشکالت را حل نماید همان طور که اکثر مطلعان حوزه ورزش کشور به بحث
در مورد عامل مداخلهگر که به عنوان تسهیلگر یا محدود کننده راهبردها شناخته میشوند به وجود موازیکاری و
تداخلکاری در سازمان های ورزشی پرداختند و وجود آن را باعث افزایش هزینهها ،وقت و صرف انرژی و عاملی
برای رشد منفی ورزش به ویژه ورزش دانشآ موزی دانستند و بیان نمودند که ورزش به مدیریت واحد و پرهیز از
موازی کاری نیاز محرز دارد .بر همین مبنا ،بر اساس تحلیل قانون اهداف ،وظای و تشکیالت ورزش کشور،
نهادهای وزارت ورزش ،کمیتۀ ملی المپیک ،وزارت آموزش وپرورش ،فدراسیون ورزش دانش آموزی ،وزارت
علوم ،فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ،وزارت بهداشت ،دانشگاه آزاد ،ستاد کل نیروهای مسلح و
باشگاههای ورزشی در حوزو ورزش تربیتی مسئولیت دارند و بسیاری از آن ها فعالیتهای جداگانهای را بدون
لحاظ قراردادن برنامههای سایر دستگاهها انجام میدهند که باعث تداخل وظای و نیز موازیکاری شدهاند (.)9
از سوی دیگر کاغذ بازی و زمان بر بودن روال اداری ،برنامه ها و طرحهای مربوط به مشارکت را کندی پیش
می برند  .از دیگر عوامل محدودکننده عدم آشنایی مردم با اهمیت ورزش در نظام آموزشی میباشد و اعتقادات و
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دانش مسئولین و والدین در مشارکت پذیری دانشآموزان تأثیر گذار هستند .میزان ریسکپذیر بودن مدیران
ورزشی که نقش مهمی در پذیرش یا عدم پذیرش مشارکت ایفا میکند ،محدودیتها و قوانین دست و پاگیر از
دیگر مؤلفهها میباشد که در اکثر مصاحبهها از آن به عنوان عامل بازدارنده مشارکت یاد شده است .نقش قوانین و
مقررات اجرایی نهادهای زیرربط مثل آموزش و پرورش بسیار مهم و تأثیرگذار است و باعث حضور بخش خصوصی،
سازمانهای مردم نهاد و سایر بخشها در عرصۀ ورزش دانش آموزی میشود.
پیامدهای پژوهش حاضر شامل رسیدن به عزت و اقتدار ملی میباشد که از طریق فتح سکوهای افتخار توسط
ورزشکاران برجسته و رونق ورزش قهرمانی ،حرفه ای و رقابتی با کش استعدادهای موجود در مدارس صورت
میپذیرد و از دیگر پیامدهای ورزش دانشآموزی  ،اشاعه حس نشاط اجتماعی و سالمت روحی ،روانی و معنوی در
جامعه میباشد ،همانطور که مشارکت ورزشی مداوم دانش آموزان در دوران دبیرستان برای سالمت روحی و
روانی آنان مفید است ( .)24البته مشارکت ورزشی منجر به رشد ،بلوغ و ارتقای سالمت جسمی ،اخالقی و رفتاری
جوانان میگردد و در نهایت زندگی سالم و مثبتی را برای آنان شکل میدهد ( .)30ایجاد منافع اقتصادی با
تعاملهای برد – برد و دوطرفه از دیگر دستاوردهای مشارکت فرابخشی میباشد و از این طریق میتوان
کمبودهای مالی و تجهیزاتی حوزه ورزش دانش آموزی را پوشش داد .در مصاحبه اول صاحب نظر اظهار
می نمایدکه تقویت حس نوع دوستی ورزشکاران و تأثیر بر حس زیست محیط دوستی از پیامدهای مهم میباشد،
همان طور که ورزشکار در فعالیتهای ورزشی با نظم و انضباط ،ترتیب ،با احترام به بزرگتر آشنا میشود و وقتی
کارتیمی را در عرصۀ ورزش را یاد میگیرد ،وقتی یاد میگیرد در محیطهای ورزشی باید متناسب با صالحیتهای
فنی خودتان اظهارنظر نماید ،این یک نگرشی را در ورزشکار ایجاد میکند ،این نگرش دوستداشتن خود و دوست
داشتن دیگران و دوست داشتن محیط زیست است و این نگرش از طریق ورزش در عرصههای مختل ورزشی به
خوبی ایجاد می شود و این حس دوست داشتن خود و دیگران و زیست محیط میتواند تأثیرات مستقلی در
عرصههای زیست محیطی دا شته باشد .خیلی از ورزشکاران نسبت به افراد عادی کمتر به زیست محیط آسیب
برسانند .چرا که کمتر سراغ استفاده نامطلوب از خلقتهای خداوند می روند ،چون روحیه ورزشکاران ،روحیه
لطیفی خواهد شد و این حس نوع دوستی در ورزشکاران تقویت پیدا می کند و حس نوع دوستی مستقل پیدا
میشود و به حس زیست محیط دوستی تأثیرگذار میباشد .با این تفاسیر ارائهی الگوی مشارکت ورزش دانش
اموزی ایران مبتنی بر توسعه پایدار در پیشرفت و پیشبرد همه جانبه ورزش دانشآموزی میتواند مؤثر و کاربردی
باشد و زمینه ی جذب منابع و هم چنین جامعه سالم و پویا را فراهم نماید و خال زیر بنای علمی موجود را از بین
ببرد و در ضمن این پژوهش برای اولین بار در کشور مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد .
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر برای توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران پیشنهاداتی در نظر
گرفته شده است و از جمله شا خص اجتماعی توسعه پایدار که با توجه به معضل کم تحرکی و جوابگو نبودن
ساعات درس تربیت بدنی جهت تأمین نیازهای حرکتی و فعالیتی دانشآموزان به ایجاد احساس پویایی در بین
خانواده ها ،دانش آموزان ،معلمان و مدیران با تغییر جان بینی و نگرش نسبت به زندگی و آشنا نمودن آحاد جامعه
از اهمیت ورزش در نظام آموزشی پرداخت و طرحهایی نظیر ورزش زوج یا والد و کودک  ،ترویج طرح ورزش محله
محور جهت پویایی ارکان خانواده و شهروندان نهادینه کرد .از طرفی با استفاده بهینه از فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی دانش آموزان را به فعالیت و مشارکت در ورزش ترغیب نمود .البته برای پیشبرد اهداف مد نظر به
برگزاری میز گردی با متولی اداره ورزش و جوانان با ارگانهای ذی نفع حوزه ورزش دانش آموزی با موضوع
پیشگیری آسیب های اجتماعی ،افزایش سالمتی ،طول عمر و امید به زندگی بر قرار شود و با تدوین برنامه های
بلند مدت و ایجاد مدیریت واحد در اجرای تمام برنامهها زمینه ارتقای سرمایههای اجتماعی فراهم شود .با توجه به
شاخص زیست محیطی توسعه پایدار پیشنهاد میشود که بحث محیط زیست در مدارس جدی گرفته شود در زیر
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ساخت و ساز و جا نمایی اماکن ورزش دانش آموزی پیوستهای زیست محیطی رعایت شود .بهداشت ورزشی
دربین دانش آموزان نهادینه شود .در حوزه ورزش و سالمت ،گروه امنیت سالمت دانش آموزی راه اندازی گردد و
مسائل مربوط به حف محیط زیست در غالب اردوهای تفریحی ورزشی به دانش آموزان آموزش داده شود و طرح
مدارس محیط زیستی در سطح کشور به مرحل ه اجرا در آید و در برگزاری رویدادها و المپیادهای ورزش دانش
آموزی با سازمان حفاظت محیط زیست تفاهم نامه انعقاد گردد و با راه اندازی رشته ورزشی پالکینو یا پاک
ورزی در مدارس زمینه حف محیط زیست از طریق ورزش صورت پذیرد ،همچنین الگوبردای از المپیک جهانی
در راستای حف محیطزیست در برگزاری رویدادهای ورزش دانش آموزی میتواند در نهادینه سازی و حف
محیط زیست مثمر ثمر گردد .بر اساس شاخص اقتصادی توسعه پایدار  ،جهت تأمین منابع مالی و درآمدزایی در
آموزش و پرورش و با توجه به محدودیت اعتبار و بودجه و همچنین سهم ناچیز ورزش در تولید ناخالص ملی
پیشنهاداتی ارائه می شود .همان طور که آموزش و پرورش فرصت مغتنم برای افراد سرمایه گذار میباشد و با
نگرش سازی ،تعامالت سازنده و تسهیل قانونی حضور بخش خصوصی در حوزه ورزش دانش آموزی و تضمین
برگشت اصل سرمایه و دریافت سود منطقی در بازو زمانی مشخص برای سرمایه گذار میتواند منجر به افزایش
اعتماد به سیستم جهت سرمایه گذاری گردد .با ایجاد ورزش در سبد فکری اقشار مختل جامعه به حضور
پررنو تر افراد کمک گردد .هرگاه ورزش در سبد فکری آحاد جامعه ایجاد نشود ،نسبت هزینهکرد( بودجه ای
اصالحی با مقایسه هزینه واقعی با بودجه مصوب ) در حوزو فعالیتهای ورزشی کاهش پیدا میکند و وقتیکه
هزینه کرد در حوزه فعالیت های ورزشی کاهش پیدا کند  ،سهم ورزش در اقتصاد کالن آن جامعه کاهش پیدا
میکند .وقتی ورزش تربیتی و دانش آموزی زمینهساز ایجاد حس ورزشدوستی و ورزشخواهی در جامعه باشد و
هم چنین حس ورزش دوستی و ورزش خواهی در جامعه ایجاد شود ،نسبت هزینه کرد در فعالیت های ورزشی
اعم از کاال ،پوشاک ،تجهیزات ،خدمات افزایش مییابد و این تأثیرات مستقیمی در در اقتصاد ورزش کشور خواهد
داشت .با فراهم نمودن بستر پخش و اطالع رسانی رویدادها و المپیاد ورزش دانش آموزی و جشنوارههای ورزشی
از طریق شبکههای اجتماعی و سازمانی و ایجاد لیو رشتههای ورزشی مختل و باشگاههای ورزش دانش آموزی
بستر جذابیت رویدادها برای آحاد جامعه و جذب حامیان مالی و شرکت ها فراهم شود .تحت کنترل در آوردن
کانون ورزشی در رشتههای مختل ورزشی از دیگر موارد درآمد زایی ایجاد خواهد شد و در این بین قشر خاص
دیگری که میتواند کمک شایانی در تآمین زیر ساختها نماید خیرین خواهند بود که نقش تأثیرگذار در ارتقای
سالمت جامعه خواهند داشت که با شفاف سازی و اطالع رسانی مراحل پیشرفت پروژهها و تعامالت عینی و
ملموس و مشهود نمودن نتایج برای آنان و البته با برگزاری جلسات و سهمیم نمودن خیران در تصمیمگیریها و
برگزاری مراسم تقدیر و تکریم تا حد زیادی زمینه جلب اعتماد آنان فراهم میگردد.
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