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Abstract 
Education does not necessarily seek to train an athlete, but the goal of education 

is to train an active individual to have a healthy lifestyle in the future. The aim 

of this study was to introduce a constructivist model of participation in student 

sports, which was conducted with a qualitative research and exploratory-

fundamental nature. Research data were collected through the targeted 

sampling method and snowball sampling technique, and based on the in-depth 

interviews with 16 experienced experts in the field of student sports, and data 

were coded and analyzed based on the theory of foundation data and with the 

constructivist approach of Charmaz. The findings showed that participatory 

roles in student sports are divided into four roles of informative, interesting, 

motivator and keeper. As a result, a basic data-driven theory with a medium 

range was explained, which is the essence of the grounded theory's research, 

called "non-commercial marketing of participation in sports," with the purpose 

of changing behavior and institutionalizing a desirable habit based on the active 

participation in the student sports. Then, it was found that observing and 

explaining the individual, social and environmental behaviors, that represent 

the factors of micro, intermediate and macro levels, can be turned into 

participatory roles in the student sports based on some requirements. 
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 آموزیمشارکت در ورزش دانش گرایمدل ساخت
https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2021.10390.0DOI:  

 
 4، احمد رضا نقش3، رسول نظری* 2، احمد رضا عسکری1شوریجواد شهولی کوه

آزاداسگممی، مبارکگه،   دانشگاا  واحد مبارکه، ورزشی، های راهبردی در سازماندکترای مدیریت. 1
 ایران.

 )نویسند  مسئول(آزاداسممی، مبارکه، ایران.دانشاا واحد مبارکه، استادریار مدیریت ورزشی، . 2
آزاداسگممی، واحگد اصگهاان    دانشگاا  واحد اصگهاان )ووراسگاان(،   دانشیار مدیریت ورزشی،  .3

 )ووراساان(، اصهاان، ایران.

 آزاداسممی، اصهاان، ایران.دانشاا واحد اصهاان )ووراساان(، پژوهی، استادریار آیند . 4

 دهیچک
پکرورش، رربیکت   پرورش، الزاماً به دنبال این نیست که یک ورزشکاار رربیکت ک،کب، ب اکه آکبز آمکوزش و       آموزش و 

باشب که در آی،کب،، بکبک زنکبسی بکالای داشکشه باشکب. آکبز از ایکن پکئوآم، اراخکا مکبل بکا شاری             فردی فعال می
طریکق   سرفکت. از  ب،یکادی اناکا     -اکششکافی  ماآیکت  با و کیفی رحقیق روش با آموزی بود کهمشارکت در ورزش دانم

نفکر از مشصصصکین    16عایکق بکا    آکای مصکاببه  برابکا   و برفکی س وله سیریرا،یک ناونه و آبفا،ب سیریناونه روش
 بکا رویاکرد   و ب،یکاد داد، نظریکا  برابکا   شکب و  آوریجاع رحقیق آایآموزی، داد،دارای راربه در بوزۀ ورزش دانم

-آکای مشکارکشی در ورزش دانکم   آکا نشکاد داد نقکم   شبنب. یافشه و رح یل و رازیه کبسذاریآا داد، با شاری چارمز،

شونب. در نشیاکه یکک نظریکه    ک،،ب، و نگهبارنب، رقسیم میک،،ب،، رحریکم،بدآ،ب،، عالقهآموزی به چهار نقم آساآی
راکاری مشکارکت   بازاریکابی ییکر  "ت، با نا  آا با برد مشوبط که ذات رحقیقات نظریا داد، ب،یاد ابمب،ایی بر وابشه از داد،

-با آبز رغییر رفشار و نهادی،ه کردد یک عادت مط وب بکر ابکا  مشکارکت فعکال در ورزش بکرای دانکم       "در ورزش

آموزاد،  ربیین شب. در نشیاه مشصص شب که مشاآب، و ربیین رفشارآکای فکردی، اجشاکاعی و محیطکی ککه بیکانگر عوامکل        
آمکوزی ربکبیل   آکای مشکارکشی در ورزش دانکم   روان،ب بر ابکا  م زومکاری بکه نقکم    انب، میبطوح  رد، میانی و کالد

 شونب.  
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 .123-141، صص.: 1399، بهار و رابسشاد 31، پیاپی 1، شاار، 17، دور، های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه ع ای 
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 مقدمه  
-های گسترده، پیچیده، حساس و اثریکی از سازمان

بخش در هر کشور، سازمان آموزش و پرورش آن کشور 
است که با رشد و توسعۀ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

پرورش از [. آموزش و 1صنعتی، پیوندی ناگسستنی دارد ]
امروزی است که اهداف آن در ترین موضوعات جوامع مهم

های گذشته تا به حال، [. از زمان2هر جامعه متفاوت است ]
رویکرد تجربی، از سیستم آموزشی که در معرض آن قرار 

 [. همچنین، تحوالت3کند ]برداری میگرفته است بهره

 به را پرورشو  آموزش دیرین نقش صنعتی انقالب از ناشی

گذاری در آموزش ه سیاست[. امروز4ساخت ] دگرگون کلی
گذاری عمومی های سیاستترین حوزهپرورش از حیاتیو 

های شود. البته موفقیت سیاستها شمرده میدولت
 [. 5آموزشی، تابعی از اقدامات نهادی دولت است ]

نیاز به وجود یک آموزش و پرورش که فقط به فراهم 
اکتفا آوردن درک گذشته نسبتاً راکد و زمان حال متحرک، 

ساز باشد، یک مسأله اصلی است نکند و در عین حال آینده
رسد که بررسی مسائل بنیادین آموزش و [. به نظر می6]

ای پرورش و ضرورت شناخت آن مسائل، از اهمیت ویژه
برخوردار است. در فرهنگ گزیدۀ فارسی )فرهنگ معاصر(، 

-اهوجو و بررسی با رمسئله به معنی سوالی که نیازمند پرس

[، تعریف شده است. می توان اذعان نمود 7باشد ]حل می
آموزی و آموزش و ترین مسائل جوامع دانشکه یکی از مهم

بدنی، پرورش، مسئله مشارکت در ورزش، توسعۀ فعالیت
بدنی در مدارس، الگوی مناسب برای سازی تربیتنهادینه
ش بدنی و یادگیری آن و توسعۀ ورزریزی درس تربیتبرنامه
تواند واکنشی مناسب به عوامل باشد که میآموزی میدانش

 اجتماعی مدرن باشد.
بر اساس تحقیقات موجود، مسأله مشارکت در ورزش 

آموزی با وجود فواید و ضرورت فراوان، وضعیت دانش
[. 8بخشی ندارد و با موانع متعددی روبروست ]رضایت
در  توسعۀ مطلوب مشارکتروشناوند و همکاران قاسمی

های رسمی زمینهمستلزم ایجاد پیش را آموزیورزش دانش
-نظام      سازی مشارکت و تدوین توسعۀ مشارکت، فرهنگ

کاربست این سه ، دانستند و اظهار نمودند که مشارکت
های نیازمند درگیرشدن همۀ گروه ،دسته فعالیت اجرایی

مزایای مشارکت منظم در ورزش کامالً  .[9] ذینفع است
ند که ورزش در اثابت شده است؛ برخی مطالعات نشان داده

بدنی در کودکی و هایمدارس و مشارکت در فعالیت
، 10نوجوانی ممکن است منجر به روابط بین فرهنگی ]

[ و 13، 12[، پیش بینی سالمت روان و سالمت ذهنی ]11
ماندگاری در سالمت افراد، در صورت ایجاد عادت، مزایای 

[. خدادادی و 16-14به ویژه در بزرگسالی بوجود آورد ]
 مسئوالن ورزش مدارس،همکاران بر مبنای این مسئله از 

های ورزشی های مناسب را برای فعالیتزمینه خواستند تا
ایجاد کنند تا در کنار آن، موجبات شادی و نشاط، پیشرفت 

 آموزان را فراهم آورندتحصیلی و موفقیت درسی دانش
های مرتبط با بررسی انگیزهپارسامهر وهمکاران با  .[17]

، اذعان آموزانبدنی در بین دانشمشارکت در درس تربیت
چهار متغیّر حمایت خانواده، حمایت دوستان،  داشتند که

در  ارزش ادراک شده و توانایی ادراک شده، با مشارکت
همچنین قنبری  .[18] رابطه دارند آموزیورزش دانش

بدنی، ریزی درس تربیتوهمکاران بیان کردند که برنامه
بدنی، عوامل فردی، معلم تربیتآموزش و یادگیری آن، 

خانواده، محیط زیست، جامعه و مدرسه بیشترین تأثیر را بر 
 [.19] آموزان به ورزش در مدارس داشتندگرایش دانش

های آموزشی مریزی درسی مبنا و دستور کار نظابرنامه
های درسی در مدارس، از [ توجه به برنامه20است ]
[ و 21های نظام  تعلیم و تربیت در کشور است ]ضرورت

بدنی جزء الینکف تعلیم و تربیت به ازطرفی نیز تربیت
بدنی یکی از [. براین اساس، درس تربیت22آید ]حساب می

ام دروس اصلی در مدارس است، که حلقه اتصال آن به نظ
[. از 23گیرد ]آموزشی، از طریق برنامه درسی صورت می

بدنی یکی از دروس اجباری مقاطع آنجایی که درس تربیت
-24درصد ازکشورهای جهان است ] 92مختلف تحصیلی 

ریزی درسی اهمیت باالیی در توسعه [، بنابراین برنامه26
 آموزشی، نظام آموزی دارد. از سوی دیگر درورزش دانش

یاددهی و  گیرند تامی قرار تعامل در یکدیگر با بسیار عوامل
ترین مناسب[. 27گردد ] حاصل فراگیران یادگیری برای
 ،های زندگییادگیری برای آموزش مهارت -روش یاددهی 

توان [. پس می28] های فعال و نوین تدریس استروش
بدنی با یادگیری ریزی درسی تربیتاذعان نمود که برنامه

توان با طبیعت از یک الگوی آن، ارتباط مستقیم دارد و می
ریزی درسی آموزی، برنامهمناسب مشارکت در ورزش دانش

مناسبی که در نهایت به نهادینه سازی یادگیری مشارکت 
 د، تدوین نمود.گردآموزی، منجر میدر ورزش دانش

 آموزی،دانش جمعیت در بدنیتربیت و ورزش به توجه

 در درحال توسعه یافته وتوسعه کشورهای رویکرد ترینمهم

ها [. حمایت از مدارس برای اجرای سیاست29است ] جهان
های فعلی و آینده های ارتقاء سالمت، از برنامهو برنامه

ی از باالترین میزان [. استرالیا یک30هاست ]بسیاری از دولت
المللی دارد. یافته ورزشی را در سطح بینمشارکت سازمان

گذاری و ارتقاء مشارکت دولت استرالیا تعهد پایدار به سرمایه
  ورزشی در بین کودکان و نوجوانان داشته است.
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 شوری و آااارادجواد شهولی کو،                                                                                                        آموزیمشارکت در ورزش دانم مبل با شاری

 

میلیون دالر برای تأمین  160، حدود  2015از سال 
شده است. هدف گذاری اعتبار طرح مدارس ورزشی سرمایه

آموزی، معکوس کردن گذاری در ورزش دانشاز این سرمایه
آرزو برای ورزش "نرخ عدم تحرک جسمی با شعار 

است و برای رسیدن به این هدف،  2036در سال  "1استرالیا
 600تا  400گذاری، ساالنه شود این سرمایهبینی میپیش

چندین در اروپا،  [.33-31یابد ]میلیون دالر افزایش می
در روز برای  بدنیکشور در مورد حداقل یک درس تربیت

اند، که منجر به افزایش ریزی کردهبرنامه مدارس، برنامه
شود. به عنوان قابل توجهی در مقایسه با سطح فعلی می

را برای  بدنیهای تربیتدرس 2015مثال، اتریش در سال 
را برای برخی مدارس، همه روزه ارائه کرده و قصد دارد آن 

 2در همین ارتباط یونسکو [.34کلیه مدارس گسترش دهد ]
سراسر جهان را  بدنی در مدارسهای درسی تربیتبرنامه

 های درسیآنها دریافتند که بیشتر برنامه تحلیل نمود.

قصد اثرگذاری مفیدی را در پنج حوزه دارند که  بدنی،تربیت
یبانی های شناختی را پشتعبارتند از: پیشرفت مهارت

-های غیرکنند؛ توسعه شخصی و اجتماعی )مهارتمی

بخشند تا های حرکتی اساسی را بهبود میشناختی(؛ مهارت
های بدنی را در داخل و مشارکت فعال داشته باشند؛ فعالیت

و فعالیت  گیرندخارج از مدرسه، مورد تشویق جامعه قرار می
 [.35بخشد ]جسمانی در مدرسه، سالمتی را بهبود می

 هایبرنامه و اقدامات اخیر، سالهای طی نیز ایران در

در  روانی و جسمی سالمت افزایش خوبی درجهت نسبتاً
شده است. در بین تمامی  اجرا کشور آموزاندانش میان

هایی که سهم های دولتی، یکی از سازماننهادها و سازمان
بسزایی در به حرکت درآوردن چرخ ورزش در سطح جامعه 

[. آموزش و 36عهده دارد، وزارت آموزش و پرورش است ]به 
 10 و آموزدانش میلیون13 از بیش بودن دارا با ایران پرورش

 ورزشی،علوم و بدنیتربیت حوزه متخصص در نیروی هزار

ورزش  ویژه به و کشور ورزش اصلی متولّیان از یکی
 ارزشمند و عظیم منبع این مدیریت است. آموزیدانش

 ورزش روی مدیرانپیش را متنوعی رویکردهای انسانی

 سالمت و بدنیتربیت [. معاونت8دهد]می قرار آموزیدانش

 اصلی متولّیان از یکی عنوان به پرورش و آموزش وزارت

 دارد نظر در آموزاندانش و اجتماعی روانی جسمانی، سالمت

 کوشش و هابسیج ظرفیت منظوربه افزاییهم هایزمینه

 فراهم بدنی را و زیستیتربیت ساخت جانبه همه تحقق برای

و آموزش  وزارت سالمت و بدنیتربیت [. معاونت37نماید ]
 و هاطرح کشور، آموزیورزش دانش متولّی به عنوان پرورش

                                                           
1 Wish For Australian Sports 
2 UNESCO 

 درمیان ورزش توسعۀ و رشد در جهت را متعددی هایبرنامه

[. 29است ] کرده اجرا کشور آموزیدانش جمعیت میلیونی
با توجه به نقش و جایگاه رسد بتوان اذعان نمود به نظر می

بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش و نگاه معاونت تربیت
اجرای و  تخصصی در این معاونت نسبت به ورزش مدارس

ای، حیاط پویا، مدرسههایی مانند المپیاد ورزشی درونطرح
ر شدن دروس تو کیفی ،  مدرسه میزبانمدرسه قهرمان

های ورزشی و گذران عالوه بر ارتقاء مهارت، بدنیتربیت
ای فراوانی را در هلحظات شاد و بانشاط، تجربیات و مهارت

 آموزاندانش رایب ،های اجتماعی، اخالقی و فرهنگیحوزه
ها در بوجود آورده است. الزم به ذکر است که این برنامه

دین نظام آموزش و راستای عملیاتی نمودن سند تحول بنیا
های تربیتی زیستی و بدنی پرورش و تمرکز بر ساخت

آموزش  در تهیه سند ملی تحول بنیادیناند. طراحی گردیده
گیری از اسناد کوشش شده است تا با الهام و پرورش

ها و توجه به های بنیادین آنگیری از ارزشباالدستی و بهره
انداز و ان، چشماهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایر

هجری شمسی تبیین  1404اهداف تعلیم و تربیت در افق 
 [.38] شود

ورزش  و بدنیتربیت هایفعالیت مشارکت محورکردن
 ورزش برای را سالمی و بانشاط جذاب، فضای آموزی،دانش

[. در ارتباط با میزان مشارکت 39آورد ]می به وجود مدارس
 مالحظه «1 جدول» درآموزان در ورزش، همانطور که دانش

 درصدی 74 رشد شود، از سال پایه تا پایان برنامه پنجم،می

 آموزاندانش درصد 29 حدود تعداد این دهد.می را نشان

 آموزانجذب دانش امکان اما است؛ خوبی رشد که است

 نیازمند که دارد وجود ذکرشده اهمیت به توجه با بیشتر

 است. ترمناسب ریزیو برنامه مدارس ورزش به توجه

-می نشان را آموزی ایراندانش ورزش وضعیت  «1 جدول»

  [.40دهد ]
 فرد ترغیب آموزی و مشارکت در آن سببورزش دانش

عنوان شود و فرد را بهمی بیشتر اجتماعی هایمشارکت به
کند. در ارتباط با ورزش جزئی از جامعه دارای هویت می

کنون ایران، تا های مختلف آن درآموزی و حیطهدانش
های کمی و مطالعات مناسبی صورت پذیرفته است و مدل

کیفی مختلفی ارائه گردیده است. آقایی و همکاران در 
های طراحی الگوی مدیریت فعالیتمطالعۀ خود با هدف 

، اذعان بدنی آموزش و پرورش ایرانفوق برنامه تربیت
حرکتی  ریزی نیروی انسانی و ارتقای سوادبرنامهداشتند، 

-های فوقبطور مستقیم در مدیریت فعالیت ،آموزاندانش

دار بدنی آموزش و پرورش تأثیر مثبت و معنیبرنامه تربیت
 [؛ 41] دارند
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 [40آموزي ایران ]دانش ورزش حوزة موجود وضعیت عملکرد بررسی . محورهاي1جدول 

 واحد عنوان
 سال پایه

(1383) 

پایان برنامه چهارم 
(1389) 

 پایان برنامه
 (1393پنجم )

 پایان برنامه
 (1399ششم )

سرانه فضاهای ورزشی روباز و 
 آموزیسرپوشیده دانش

متر 
 مربع

20/0 24/0 28/0 34/0 

-آموزان در برنامهمیزان مشارکت دانش

 های ورزشی
 3500000 2614783 2581988 نفر

)پیشنهادی مرکز  5000000
 های مجلس(پژوهش

 ساعت بدنی در مدارسساعات  تربیت
همه 2  

 پایه ها

همه 2  

 پایه ها

همه پایه ها، به جز سوم متوسطه که  2
 یک ساعت است.

همه 2  

 پایه ها

 40000 33172 18509 21717 نفر بدنیتعداد معلمان تربیت
. 

طراحی الگوی آبادی و همکاران در قنبری فیروز
 ۀکه توسع ندنشان داد، آموزیراهبردی توسعه ورزش دانش

اعتقادی، عبادی و آموزی، پیامدهای تربیتیورزش دانش
فناوری، ای، علمی واقتصادی و حرفهاخالقی، تربیت
شناختی و هنری به زیستی و بدنی، زیباییاجتماعی، تربیت

[؛ در مطالعه شمس و همکاران 42] د داشتدنبال خواه
دهنده و بازدارنده مشارکت عوامل سوقعنوان گردید که 

-دانش، بدنی مدارسهای تربیتآموزان در فوق برنامهدانش

ها ها و بازدارندهبه همراه محرک ،آموزان و آموزش دهندگان
-کنند و نیاز به توجه ویژهمی ءباشند که نقش اصلی ایفامی

هایی چون منابع حمایتی و کنندهرند. همچنین تسریعای دا
مالی و بستر سیاسی در تشویقی، همکاری با ذینفعان، منابع

آموزان جهت سرعت بخشیدن به مشارکت ورزشی دانش
[. 43] باشندهای مدارس دخیل میورود به فوق برنامه

شناسی آسیبای با هدف قنبری و همکاران درمطالعه
به ترتیب  ، اذعان نمودند کهزش مدارسبدنی و ورتربیت

ها ای دارای بیشترین آسیبعوامل سازمانی، فردی و زمینه
ورزش مدارس بودند. در بین  بدنی ودر حوزه تربیت

)سطح  بدنیهای هر سه سطح، معلم تربیتزیرشاخه
)سطح  زیستسازمانی( دارای بیشترین آسیب و محیط
. پژوهشگران، زمینه ای( دارای کمترین آسیب بودند

های سطح سازمانی با توجه به اینکه آسیب پیشنهاد نمودند
بدنی و ورزش مدارس ثیر را بر توسعه تربیتأبیشترین ت

داشته اند، لذا بازنگری وزارت آموزش و پرورش در برنامه
ریزی، تخصیص منابع و تجهیز مدارس در این راستا امری 

آموزش به  در سطح فردی، رسدبه نظر می ضروری است.
ای، ترویج فرهنگ گرایش به و در سطح زمینه هاخانواده

ورزش و گسترش ورزش همگانی از اقدامات الزم و مفید 
شوری و همکاران در کوه[. همچنین شهولی44باشد ]می

 نگاری در ورزش تربیتی ایران ومطالعۀ خود با هدف آینده

 ینتدو ورزش تربیتی ایران و رویپیش هایآینده کشف

سازی ، اذعان داشتند شبکه1414برای سال  آن سناریوهای

افزایی خانواده و اجتماع، منجر در بین بازیگران کلیدی و هم
گردد و  بر این اساس آموزی ایران میبه توسعۀ ورزش دانش

هایی برای توسعه و مشارکت در ورزش استراتژی
سیم کار از این رو الزم است در تقآموزی ارائه نمودند. دانش

مشارکت ذینفعان و متولیان حوزه ورزش  ۀبخشی و نحوبین
 [.45] آموزی بازنگری شوددانش

آموزش و پرورش با زیست انسان پیوند خورده است و 
شود، ضرورت آموزش و پرورش تر میهر چه زندگی پیچیده

[. بررسی مسائل بنیادین آموزش و 1یابد ]افزایش می
م به کارگیری راهبردها و پرورش در وهلۀ نخست مستلز

توان این مسائل را با همه ها میاصولی است که در پرتو آن
جوانب و ابعاد گوناگون آن شناسایی کرد و سپس با استمداد 

ای های جدید در حل و فصل آنها اقدامات سنجیدهاز روش
آموزی و به عمل آورد. همانطور که ذکر گردید، ورزش دانش

تواند یکی از مسائل بنیادین آموزش مشارکت در آن می
وپرورش باشد. در زمینه ارائه الگو در بازساخت مشارکت 

ای گزارش نگردیده آموزی تا به امروز مطالعهورزش دانش
کنون در این است و با توجه به جستجوهای محققین، تا
 ضرورت انجامارتباط به طور منسجم، مطالعه نشده است. 

بدنی توسط هایشارکت در فعالیتم تیبه اهم قیتحق این
جانبه افراد و جامعه، آموزان و نقش آن در توسعۀ همهدانش

در حال و آینده و ارائه راهکارهایی برای مشارکت پایدار بر 
گردد. نتایج احتمالی حاصل از این تحقیق احتماال می
آموزان تواند به ارائه یک الگوی جدید، برای تحریک دانشمی

بدنی گردد. از این رو انجام این های ر فعالیتبه شرکت د
های نادیده گرفته شده مشارکت در تواند به جنبهتحقیق می

آموزی اشاره نماید که بر اساس وضعیت ورزش دانش
آموزی با موجود، مدلی برای مشارکت در ورزش دانش

 رویکرد ساختاری ارائه خواهد داد. 
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 های پژوهشسوال
آموزی ت در ورزش دانشسطوح مختلف مشارک -1

 کدامند؟

 اند؟آموزی چیستهای مشارکت در ورزش دانشنقش -2

ی هاکننده سطوح مختلف به نقشعوامل تبدیل -3
 آموزی کدامند؟ مشارکت  در ورزش دانش

ها در مدل ها و روابط آنمنطق حاکم بر مؤلفه -4
 آموزی چیست؟ساختاری مشارکت در ورزش دانش

ختاری مشارکت در ورزش ای میان مدل ساچه رابطه -5
بدنی آموزی با یادگیری و برنامه درسی تربیتدانش

 وجود دارد؟

 روش پژوهش

کیفی است. در های پژوهش حاضر از نوع پژوهش
کشف مفاهیم جدید از آن جهت که به دنبال پژوهش حاضر

بنیادی؛ از منظر  -هستیم، از منظر ماهیت، اکتشافی 
 -پارادایمی، پارادایم تفسیری رویکرد، استقرایی؛ از منظر 

برساختی؛ از منظر استراتژی، نظریۀ داده بنیاد با رویکرد 
ها، میدانی و آوری دادهحیطۀ جمع ساختاری؛ از منظر

ای؛ از منظر هدف، تبیین و مدلسازی و از منظر کتابخانه
های عمیق و مطالعات آوری اطالعات، مصاحبهجمع ابزار

 نظری است.
روش کیفی  هاییی یا داده بنیاد از استراتژینظریه مبنا

کند، تا ها تأکید میاست که بر القاء یا ظهور اطالعات از داده
[. در نظریۀ 46بتواند یک نظریه یا مدل را ایجاد کند ]

دهد و تحلیل از این مبنایی، داده، پایۀ نظریه را شکل می
[. داده47کند ]خواهیم تولید میها، مفاهیمی را که میداده

دهند که از داستان افراد باقیمانده ها به ما این امکان را می
دهد کنندگان در تحقیق اجازه میدرس بگیریم و به شرکت

توانند به ما کمک کنند تا ها میتا سکوت را بشکنند. داده
های خود را تغییر فراتر از تصور خود نگاه کنیم و دیدگاه

ها را مشاهده و ارائه داده دهیم. اما اینکه محققان چگونه
کنند بستگی به این دارد که کدام نسخه یا رویکرد را از می

محققانی که  [.48کنند ]بنیاد اتخاذ میروش نظریه داده
بنیاد استفاده کنند، با گیرند از نظریه دادهتصمیم می

استفاده از کدام رویکرد از  ای پیرامونپیچیده تصمیمات
ای در روبرو هستند؛ نظریه زمینه هاادهتئوری مبتنی بر د

است و  و تغییرات گوناگونی بوده طول زمان شاهد استحاله
 های متفاوتیشکل گرفته و مدل رویکردهای متفاوتی به آن

ای را از آن ارائه شده است. رویکردهای مختلف نظریۀ زمینه
بندی کرد: رویکرد توان دستهحداقل در هفت نگرش می

مند یا سیستماتیک [، رویکرد نظام52-49] 1لیزرکالسیک گ
[، رویکرد ساختاری یا 54، 53] 2اشتراوس و کوربین

[، رویکرد تحلیل موقیعت 56، 55گرای چارمز ]برساخت
[، 62] 4[، رویکرد تحلیل ابعاد شاتزمن61-57] 3کالرک

[ و رویکرد 63] 5رویکرد چندگانه گولدکول و گرون هولم
[. منصوریان اذعان 64] 6از تورنبرگ ای مطلعنظریه زمینه

دارد که هنوز رویکرد کیفی در تحقیقات جامعه می
دانشگاهی ایران، نوبنیاد و نوپاست، در نتیجه تا رسیدن به 

شناختی در این زمینه، راه زیادی در پیش مرحله بلوغ روش
کرده است که مشخص  7با این حال، کاتکلیف [.65داریم ]

ه طور کلی از چالش انتخاب رویکرد بسیاری از محققان ب
اند و صرفاً به دنبال یک جنبه مبهم از مناسب، اجتناب کرده

های هر نسخه بدون توجه به ناسازگاری ذاتی آنها جنبه
 [.66] هستند

در این پژوهش، پس از مطالعه و بررسی چالش مذکور، 
 هایاز یافته شماتیک و مندنظام مدلی ارائۀ منظور به

رویکرد  از شد سعی شده، کدگذاری هایداده از برخاسته
 کرده ارائه [56که چارمز ] بنیاد داده نظریۀ در ساختاری

[ 55این طرح اشاره به دیدگاه چارمز ] .شود استفاده است،
دارد که نوعی موضع فلسفی است، بین موضوع تقریباً 

گرا )کمی گرا( گلیزر و اشتروس و موضوع پژوهشگران اثبات
های غالب پژوهش را زیر سوال که اهمیت شیوه پست مدرن

[. تئوری مبتنی بر ساختارگرایانه، محققان را به 67برند ]می
دهد که روی آنچه در زمینه تحقیق سمت این سوق می

کند که محققان بخشی افتد تمرکز کنند، تکرار میاتفاق می
پذیر باشند و از رویدادهای تجربی از آن هستند، انعطاف

[. گونه جمعی ساختی بیان می کند که 68کنند ] پیروی
ها، مفاهیم و سطوح مختلف تجزیه های مرتبط دادهدسته

هایی که وی ها و سوالوتحلیل، از تعامل پژوهشگر با داده
[. سنت 69آیند ]کند، بوجود میها مطرح میدربارۀ داده

[. 48پراگماتیستی، در ساختارگرایان بسیار مشهود است ]
، دیدگاه معرفت شناختی رویکرد ساختاری به این همچنین

اشاره دارد که این روش ادعای کشف یک و فقط یک 
ای از واقعیت مطلق را ندارد و در عوض به کشف نسخه

ها واقعیت معتقد است که در نتیجۀ تعامل پژوهشگر و داده
[. در رویکرد ساختاری، تأکید بیشتری 70آید ]بدست می

                                                           
1 Glaser 
2 Clarke 
3 Clarke 
4 Schatzman 
5 Goldkuhl & Cronholm, 
6 Thornberg 
7 Cutcliffe 
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 [. 56یک کاشف باشد ]هست که محقق باید  
های تفسیری و معنا بخش محقق در اثنای یادداشت

-درپی جملهها باید اتفاق بیفتد نه اینکه پیگردآوری داده

هایی از این و آن فهرست کند و سیاهۀ کدگذاری را به 
شکل اداری پر کند. هر چه محقق می نویسد از یک سو 

واقعی بیرون ذهن محقق و از سوی دیگر  گویای موقعیت

سرشار از معناها و تفاسیر سریع و تکوینی محقق باشد 
[. این تعامل ذهن و عین است که طی فرآیند تکوینی، 71]

[. فرآیند یادداشت برداری در 72شود ]نظریه ساخته می
به نمایش در  1تاری نظریۀ داده بنیاد در شکل رویکرد ساخ
 آمده است.

 

 [73. فرآیند یادداشت برداري در رویکرد ساخت گراي چارمز  ]1شکل 

 نظریۀ داده ساختاری تحلیل در همپوش فرآیند چهار

 متمرکزشده، کدگذاری اولیه، کدگذاری از: اندعبارت بنیاد

نویسی [. سه دور کد56کدگذاری نظری ] و  محوری کدگذار
کند و یا بیش از آن، امکان افزایش سطح انتزاع را فراهم می

[. در 74گردد ]در نهایت منجر به ارائۀ یک مدل تئوری می
این پژوهش سعی گردید در کدگذاری اولیه، از روش 

ای از [، توصیف رفتارگرایانه75کدگذاری خط به خط ]
ها به کنندگان به نمایش بگذارد و دادهارکتهای مشکنش

[ با هم مقایسه گردیدند. همچنین 76صورت واقعه به واقعه ]
[ که 78، 77با استفاده از تکنیک کدگذاری فرآیندی ]

توصیه به استفاده از اسم مصدر و حاصل مصدر در نامگذاری 
ها، منتقل کدها دارد، تالش گردید تا معنای کنش در داده

 طور به هاداده تحلیل و آوریجمع تحقیق، اجرای درگردد. 

 به اولیه هایداده و گردآوری گرفت انجام همزمان آگاهانه

 صورت هاداده مداوم آوریجمع روند گیریشکل منظور

 تا شد فراهم هاییفرصت پژوهشگر کار برای این با گرفت.

به صورت  .دهد افزایش را مناسب هایمقوله کفایت میزان
ها از کدگذاری اولیه تا ساخت فرآیند کدنویسی دادهکلی 
 است. 2ها، به شرح شکل دسته

 
 [79. فرآیند کدگذاري تا رسیدن به نظریه از طریق رویکرد ساختاري ]2شکل

ت کنندگان در این تحقیق، شامل اعضای هیأمشارکت
ها(، ورزشی )همۀ گرایشبدنی وعلومعلمی رشته تربیت

تربیتی، روانشناسی، کلیه مدیران عالی، میانی و علوم
-بدنی و سالمت وزارت آموزش و عملیاتی معاونت تربیت

بدنی با تحصیالت تکمیلی و کلیه پرورش، معلمان تربیت
آموزی با توجه به افراد دارای تجربه در حوزۀ ورزش دانش

های مشخص شده در قسمت معیارهای ها و شاخصگیویژ

 بود.  2ورود به مطالعه در جدول 

 از عمیق هایمصاحبه انجام برای گیرینمونه منظور به

 گیریتکنیک نمونه دار وهدفمند یا هدف گیرینمونه روش

شد. در این تحقیق در تمام فرآیند  استفاده  برفی گلوله
 که نظری و ارتباطی آزاد، گیرینمونه مرحله گیری، سهنمونه

 است، بنیاد داده نظریۀ ساختاری از رویکرد استفاده اساس

دقیقه به طول  45تا  30ها تقریباً [. مصاحبه56شد ] رعایت
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 16ها، پس از ها به دلیل اشباع دادهآوری دادهانجامید. جمع
 نظری، مبانی بررسی و مطالعه از پس .مصاحبه متوقف شد

 با عمیق هایمصاحبه از صورت استقرایی به مخا هایداده

 با همزمان به صورت و آمد دست به متخصصان و خبرگان

 رویکرد با بنیاد داده نظریۀ و براساس هامصاحبه اجرای

ها و مشخصات ویژگی شدند. و تحلیل تجزیه ساختاری
کنندگان، معیارهای ورود به تحقیق، دموگرافیک شرکت

و  تجزیه روش از ایبه همراه نمونه ها،مباحث اصلی مصاحبه
 است. شده داده نشان 2 جدول ها درداده تحلیل

 در رویکرد ساختاري اي از کدگذاريکنندگان، معیارهاي ورود به مطالعه و نمونههاي مشارکت. ویژگی2جدول
 معیارهای ورود به مطالعه مشخصات دموگرافیک

 آموزیافردا آشنا با ورزش دانش -1 رشته تحصیلی                تعداد )نفر( فعالیت                      تعداد )نفر(حوزه 
 افراد آشنا با ادبیات مشارکت ورزشی -2

 پرورشافراد آشنا با آموزش و  -3

های افراد دارای کتاب ومقاله علمی در زمینه -4
 ذکر شده در باال

جرایی در ورزش افراد دارای تجربۀ کاری و ا -5
 آموزیدانش

 11 مدیریت ورزشی 4 اجرایی

 3 بدنیسایر گرایشات تربیت 10 دانشگاهی

 2 غیره 2 پرورش )آموزش( آموزش و

 سن تحصیالت

 3 40تا 30 3 کارشناسی ارشد

 7 50تا  41 12 دکترا تخصصی

 هامباحث موجود در مصاحبه 6 50باالی  1 دانشجوی دکترا

 کم تحرکی -سواد حرکتی    - کنندگانمحل زندگی مشارکت شغلیوضعیت 
 آگاهی از مزایای مشارکت در ورزش -

 راهکارهای توسعه مشارکت -

 تکنولوژی و نقش مثبت و منفی آن -

 آموزیآینده ورزش دانش -

 پرورشعوامل سازمانی آموزش و  -

 3 خوزستان 2 بدنیمعلم تربیت

 5 اصفهان 3 استاد

 5 تهران 6 دانشیار

 2 گیالن 3 استادیار

 1 کردستان 2 بدنی آ.پمعاونت تربیت

 شده و محوریای از کدگذاری اولیه، متمرکزنمونه

 متن مصاحبه

 کدگذاری اولیه
کدگذاری 

 شدهمتمرکز

کدگذاری 
 محوری

زنی )مفاهیم ها و برچسبگزاره
 اولیه(

 هامقوله

پرورش مطرح است، به نظر من بدنی،  بازی و ورزش و مشارکت در آن که در آموزش و مساله فعالیت
کردن، یکی از یک موضوع وابسته به رشد است که در اصل با تولد انسان شروع می شود. پس حرکت

های اصلی زندگی بشر است که در تمام عمر، همراه اوست. با رشد انسانی، حرکات رفلکسی، خمیر مایه
های بدنی در قالب مشارکت در ورزش با بازی در محیطهایشوند و فعالیتبه حرکات ارادی میتبدیل 

رسد و بعد از آن است که انجام بخشی از شوند، تا جایی که بچه به سن مدرسه میمختلف ظاهر می
 های مدرسه خواهدآموزان به مشارکت در ورزش، بر عهدۀ برنامهاین حرکات و  تحریک کردن دانش

ترین مسائل در ورزش مدارس و بحث مشارکت در ورزش، سواد جسمانی است. سواد بود. یکی از مهم
های کالن ورزش آموزش و پروش و در ای مهم برای بسیاری ازسیاستجسمانی باید به عنوان پایه

انی های جسمبرنامه درسی به کار گرفته شود. افرادی که از لحاظ سواد جسمی باسوادند، در فعالیت
کنند. که این امر سبب توسعۀ همه ابعاد فردی مختلف، مشارکت بهتری دارند و با شایستگی عمل می

 شود.ها میدرآن

بدنی در فعالیت -
آموزش و پرورش یک 
موضوع وابسته به رشد 

 است.
کردن، یکی از حرکت -

های اصلی خمیر مایه
زندگی بشر در تمام عمر 

 است.
بدنی در هایفعالیت -

قالب مشارکت در ورزش 
های با بازی در محیط

 مختلف ظاهر می شوند.
-تحریک کردن دانش -

 آموزان به مشارکت در
ورزش، بر عهدۀ 

های مدرسه برنامه
 خواهد بود.

سواد جسمانی پایه ای  -
مهم برای بسیاری 

های کالن ازسیاست
ورزش آموزش و پرورش 

 باشد.
افراد دارای سواد  -

جسمانی باالتر، 
شارکت بیشتری در م

 ورزش دارند.
سواد جسمانی  -

مناسب، سبب توسعۀ  
 شود.ابعاد فردی می

 مسئله رشد -
نیاز به  -

 حرکت
گستردگی  -

مشارکت در 
 ورزش

مند عالقه -
کردن به 

 ورزش
سواد  -

جسمانی به 
عنوان 

سیاستی 
 کالن

مشارک  -
بهتر با سواد 

جسمانی 
 باالتر

توسعه  -
فردی با 

مشارکت در 
 ورزش

بدنی تربیت -
 رشدی

کردن نهادینه -
 سواد جسمانی

 ملزومات -
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در این مطالعه به منظور تأیید نتایج و استحکام، دقت 

ها و گذاری بر یافتهبخشی و صحهتحقیق و برای مشروعیت
[ با نام موثق 81، 80] 1ها از روش گوبا و لینکلنتحلیل
ارتباط با مطالعات کیفی است، استفاده ، که در 2بودن

-گردید. از این رو، از چهار شاخص مقبولیت، اعتماد، تأیید

های کیفی پذیری برای قوام و استحکام دادهپذیری و انتقال
مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس به منظور بررسی 

ها، عالوه بر پژوهشگر اصلی، اعضای تیم مقبولیت داده
وتحلیل و تفسیر آوری و تجزیهدر مراحل جمع تحقیق نیز

ها، نظارت و مشارکت فعال داشتند. همچنین درگیری داده
ها، کنندگان، به جلب اعتماد آنطوالنی مدت با مشارکت

ها و نهایتاً افزایش اعتبار و مقبولیت درک بهتر تجارب آن
 ای مداوممقایسه آنالیز روش از ها کمک کرد. پژوهشگرداده

 این ترتیب به نمود. استفاده )ثبات( اعتماد قابلیت منظور به

مرور  هاتفاوت و هاشباهت نظر از بار چندین کدها که
 3پذیری از روش بازبینی اعضاءبرای تعیین تأیید .گردید

 مدل و ها[ استفاده شد. بدین صورت که کدگذاری82]

 و گرفت قرار کنندگانمشارکت از نفر اختیار سه در نهایی
تحقیق،  کلی مدل نهایت در و اعمال را خود نظرهای آنها

 تالش بررسی قابلیت انتقال پذیری نیز گردید. برای تأیید

که  باشند برخوردار بیشتری از تنوع کنندگانمشارکت تا شد
همچنین بدین  ها، ادامه داشت.داده اشباع تا این روند

ر [ توسط یک پژوهشگ83] 4منظور، از روش کدگذاری باز
پژوهش، استفاده کنندگان و تیمدیگر خارج از مشارکت

درصد از کلیۀ صفحات  10گردید. در روش بازکدگذاری 
کدگذاری انجام گرفته در اختیار پژوهشگر دیگری قرار 

 میزان دهندۀنشان که اسکات گرفت. در این مطالعه، ضریب

درصد محاسبه  82است، برابر  محقق دو در کدگذاری توافق
شد، لذا قابلیت اطمینان بین کددهندگان در حد مطلوب 
بود. جهت محاسبۀ ضریب اسکات از فرمول 

P(A)=2A/n×100 [ 86-84استفاده شد :]=A  تعداد
درصد   P(A)=تعداد کل کدها؛  n=کدهای مورد توافق؛ 

 توافق.

 هایافته
 یندبر اساس ماهیت غیرخطی تحقیقات کیفی، فرآ

 و طبقات در نهایت و گردید تکرار چندین بار کدگذاری

عوامل شناسایی شده از  .شد ایجاد جامعی و کامل هایمقوله

                                                           
1 Guba, E., & Lincoln 
2 Trustworthiness 
3 Member checking 
4 Re-coding 

های مشارکتی، عوامل ها در سه دستۀ اصلی نقشمصاحبه
صورت که بندی شدند. بدینسطوح مختلف و ملزومات طبقه

سط مفهوم اولیه و مقوله در کدگذاری اولیه تو 172تعداد 
گذاری شد؛ سپس، در کدگذاری پژوهشگر شناسایی و نشانه

کد  8کد بدست آمد و در نهایت در  61متمرکز شده، 
قسمت  در شدهمطرح هایرویه محوری، ارائه گردید. براساس

 باال، در شده ارائه کدگذاری نمونۀ همچنین و شناسیروش

ارائه  3جدول  شرح به مدل اصلی و فرعی هایمقوله
  گردد.می

 مدل اصلی و فرعی هاي. مقوله3جدول

 فرعی هایمقوله
 هایمقوله

 اصلی

توسعه  -کاربردهای ارزشی   –انگیزش  –یادگیری  -ادراک 
 مالحظات رشدی –حرکتی عملکرد –های فردی تفاوت -اجتماعی

عوامل سطح 
 خرد

شناخت  –اجرای هر سند یا طرح  -روندهای جدید مشارکت 
ریزی برنامه –ریزی تعاملی برنامه –مدیریت ایمنی  –یادگیرنده 

 آموزش خرد

عوامل سطح 
 میانی

یادگیری  -ریزانارتقاء آگاهی برنامه –نگری آینده -تفکر راهبردی
-توسعۀ –گذار های تأثیرپیشران-هاکالن داده -های توسعه مهارت

 –انسانی پرورش منابع -های نو حمایت متولی از ایده  –آموزش 
 رهبری تحولی

عوامل سطح 
 کالن

آموزش و  -نهادینه کردن سواد جسمانی -بدنی رشدی تربیت
به  -ریزی درسی کارا برنامه -شناسیزیست بوم -پرورش تطبیقی 

عملیاتی کردن برنامه درس  -های جدیدخدمت گرفتن تکنولوژی
ردیف بودجه مستقل  -آشنایی معلمان با الگوهای یادگیری   -ملی  

 افزایی نهادهای اجتماعیهم  –

 ملزومات

مقبولیت   –سازی فرهنگ  –های اجتماعی شبکه -ذهن آگاهی  
 –نوگرایی تغییر و –اصل جامعیت و مشارکت  –اجتماعی ورزش 

 بینی محتواپیش

های نقش
 دهندهآگاهی

تشویق به فعالیت  –ارائۀ محتوای جذاب   –تقویت روابط دوستی 
آموزان توجه به نیازهای دانش –مزایا و فواید مشارکت  -جسمانی 

بدنی مقبولیت نوع فعالیت -ایجاد بستر مناسب برای همه سالیق  –
 ارتقای خودباوری -احساس مثبت  -

های نقش
-مندعالقه

 کننده

برگزاری  –بخش های لذتنمایش تجربه –  برقراری ارتباط
داشتن سبک  –های خالقانه ایجاد فرصت –هیجان ررویدادهای پ

 زندگی سالم و پویا

های نقش
-تحریک

 کننده

ایجاد قوانین  -–رشد و توسعۀ مهارت  -حرکتی تعلیم و تربیت
 ک رفتارکنترل در –افزایش بودجه  -حمایتی

های نقش
 نگهدارنده

های مربوط به مشارکت در پس از واکاوی در مقوله
آموزی، مدل نهایی تحقیق بدین صورت ارائه ورزش دانش

شد که عوامل در سطوح مختلف دارای سه سطح خرد، 
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های تبدیل سطوح مختلف اند. همچنین نقشمیانی وکالن
آموزی، شامل چهار نقش به مشارکت در ورزش دانش

 کننده و نگهدارندهکننده، تحریکمنددهنده، عالقهآگاهی
باید الزاماتی رعایت گردد، که در  باشند. برای این تبدیل،می

، مدل برساخت «3شکل »مدل نشان داده شده است. 

 دهد.آموزی را نشان میمشارکت در ورزش دانش

 آموزي. مدل ساختاري مشارکت در ورزش دانش3شکل 

 گیریبحث و نتیجه
هدف از پژوهش حاضر، ساختن یک مدل برای مشارکت 

های ورزشی در فعالیتآموزی بود. مشارکت در ورزش دانش
در مدارس، به یک بخش دارای اهمیت و مهم در دنیا تبدیل 

های ورزشی متنوع در شده است. مشارکت در فعالیت
آورد. کودکی ونوجوانی، تغییرات مثبتی در افراد بوجود می

آموزانی که مشارکت در معتقد است که دانش 1کوکلی
را انتخاب  های رسمی، غیررسمی و حمایتی مدرسهفعالیت

[. 87کنند ]آموزان دیگر فرق میکنند، کمی با دانشمی
آموزی، یک مفهوم کامالً مفهوم مشارکت در ورزش دانش

های پیشین ارائه شده در ورزش و تخصصی است و مدل
[ عمدتاً رویکرد عمومی 94-88آموزی ]متعاقباً ورزش دانش

از  اند. مطالعه حاضر که بر اساس یکیو همگانی داشته
های روش تحقیق کیفی، نظریۀ پرکاربردترین استراتژی

ریزی شده است، به دنبال ساخت یک نظریه بنیاد طرحداده

                                                           
1 Coakley 

آوری شده است های جمعبا یک برد متوسط بر اساس داده
تواند به توسعه دانش مشارکت در ورزش کودکان که می

ترین نتیجه این مطالعه ونوجوانان، منجر گردد. اصلی
های تبدیل سطوح مختلف به مشارکت در یی نقششناسا

آموزی، بر اساس الزامات مناسب است. مدل ورزش دانش
ای در ارائه شده در این مطالعه دارای نوآوری قابل مالحظه

آموزی است. البته شرح نظری مشارکت در ورزش دانش
[ به عنوان بنیانگذار 56، 55، 95همانطور که چارمز ]

عان داشت، این رویکرد به طور صریح رویکرد ساختاری اذ
تفسیری را از  2دارد که هر شرح نظری باید پرترهفرض می

جهان مورد مطالعه ارائه دهد و در ادامه این مبحث، 
افزاید که البته قرار هم نیست، تصویری کامالً دقیق را از می

آن ارائه دهد. احتماالً این پژوهش نیز که با رویکرد 
ذیرفته است، از این قاعده مستثنی گرا صورت پساخت
 نیست.

های تحقیق، عوامل در بر اساس مدل برخواسته از داده
باشد. می سطوح مختلف دارای سه سطح خرد، میانی وکالن

-ها و دستهبندی سطوح مختلف، بر اساس نظریهاین دسته

 هایسطوح واقعیتشناسی توجیه پذیرند. ها در جامعهبندی
 3گیدنز .دندهتاری از خرد تا کالن رخ میاجتماعی در پیوس

که پیوستاری از خط ارتباط میان خُرد و کالن  کندبیان می
وجود دارد، که در یک حد آن سطح تحلیل فردی و در حد 

ای که نظم در دیگر آن سطح جمعی قرار دارد، به شیوه
در ابتدا در  .[96] شودجامعه از طریق آن ایجاد می

شناسی فقط دو نظریه سطح خرد )کنش متقابل جامعه
-نمادین و مبادله( و کالن )کارکردگرایی ساختی و ساختار

[، اما پس از نظریه برد متوسط 97گرایی( وجود داشتند ]
ها سه سطح خرد، ، نظریه1949در سال  4رابرت مورتن

 [. 98میانی و کالن به خود گرفتند ]
باشند که در )خرد(، عوامل شخصی میعوامل سطح اول 

های یک محصول به کارکرد توسط چگونگی تبدیل ویژگی
در سطح خُرد، نظم از نیروهای درونی گذارند. فرد تأثیر می

[. این 83] گیرد و ماهیتی فردگرایانه داردسرچشمه می
توان با بحث پایداری فردی در توسعه ها را میقسمت از داده

در نظر گرفت. چرا که از جمله ورزش، هم راستا 
های توسعه ورزش، ایجاد دستاوردهای فردی حاصل از برنامه
زاده در ارتباط با پایداری سالمتی برای فرد دانست. مندعلی

تواند های مختلف ورزش، میکند که برنامهفردی بیان می
تنوعی از نتایج را برای سود رساندن به فرد فراهم کند، یا 
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        [. 99این هدف کمک نماید ] جهت رسیدن به 

کند که سطح خرد، حسینی بیان میهمچنین نورورزی سید
سطح فردی است که در آن فرد باید اراده کافی برای توسعۀ 

هایش نشان دهد. توسعه اجتماعی، ادراک و قابلیت
ترین عوامل سطح آموزان، از مهممالحظات رشدی دانش

 [. 100خرد هستند ]
بعدی، عوامل سطح میانی هستند. این عوامل سطح 

توان با بحث پایداری سازمانی در ها را میقسمت از داده
توسعه ورزش، هم راستا در نظر گرفت. در بحث پایداری 
سازمانی، دو عنصر قابلیت دوام به اشکال مالی و اشکال 
حمایتی مورد نیاز و ظرفیت سازمان برای انتقال خدمات، 

ی این تعاریف، در پایداری سازمانی در اشاره دارند که تمام
[. در سطح میانی نیز بر اساس 101اند ]ورزش، نیز رایج

ها وجود عوامل شناخت یادگیرنده، روندهای جدید یافته
-مشارکت، اجرای هر سند یا طرح، مدیریت ایمنی، برنامه

ریزی آموزش خرد، بسیار تاًثیرگذارند. ریزی تعاملی و برنامه
د، عامل شناخت یادگیرنده، همانگونه که رسبه نظر می

کننده کند، می تواند نقشی تعیینرمضانی نژاد بیان می
های سنی مختلف و حتی آموزان در دورهداشته باشد: دانش

حرکتی و شناختی،  –در یک سن مشابه از نظر جسمانی 
ریزی حرکتی و نیازها و عالیق یکسانی ندارند، بنابراین برنامه

آموز بر اساس شناخت یادگیرنده و دانش ورزشی باید
گردد در نیل به اهداف [. پیشنهاد می102طراحی گردد ]

های ها در دورهبدنی و تعیین اولویت آناختصاصی تربیت
 ها و نیازها مالک قرار گیرد.تحصیلی، بررسی این ویژگی

در نهایت در آخرین سطح، عوامل سطح کالن وجود  
مستقیم بر مشارکت در و غیردارد که بصورت مستقیم 

-کالن، نظم به گونه سطحدر آموزی اثر گذارند. ورزش دانش

، گرایانه داردگردد و ماهیتی جمعای خارجی برقرار می
. این قسمت از گیردیعنی از ساختارهای جمعی مایه می

توان با بحث پایداری نهادی در توسعه ورزش، ها را میداده
کنند بیان می 1سوریسن و کریسپهم راستا در نظر گرفت. 

که پایداری نهادی، تغییرات گسترده مرتبط با سیاست در 
توان اذعان داشت که [. می103های مورد نظر است ]برنامه

پایداری نهادی، تغییرات بلند مدت در موقعیت سیاسی، 
تری، اقتصادی، عملکردی و محیطی در زمینه گسترده

-مشارکت در ورزش دانش هایتواند به توسعۀ برنامهمی

ترین عوامل ها از مهمآموزی منجر گردد.بر اساس یافته
ریزان، آگاهی برنامه ءتوان به ارتقامربوط به سطح کالن می

-گذار، توسعۀهای تأثیرهای توسعه، پیشرانیادگیری مهارت

آموزی اشاره نمود. در نگاری در ورزش دانشآموزش و آینده
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های توسعه، همانطور که احسانی ارتارتباط با یادگیری مه
 ورزش سیاست طراحی در اساسی گام کند، اولینبیان می

است  ورزش توسعه مفهوم تفسیر و تعریف کشوری، هر
نژاد و هژبری، همچنین در همین ارتباط رمضانی .[104]

ایجاد یک اتحاد و هماهنگی استراتژیک با معتقدند که 
رسد به نظر می و داردها وجود نورزش مدارس و دانشگاه

برای توسعه ورزش ایران، ابتدا باید پیوند استراتژیک نهاد 
ورزش با نهادهای بهداشت و سالمتی، اقتصاد، فرهنگ و 

 ،تربیتی در سطح حاکمیت و سیاستگذاری برقرار شودنظام
های ورزشی و الگوسازی بومی، سپس با یادگیری سیاست

 .[105] ا به کار گرفتهای کاربردی و متناسب ایران رمدل
ریزان، یکی از سطح آگاهی برنامه ءهمچنین در رابطه با ارتقا

 دارد:( در این تحقیق بیان می7کنندگان )شمارۀ شرکت
معتقدم با توجه به شرایط جغرافیایی و اکولوژیکی "

های ملی ورزشی پرورش طرحتوانیم در آموزش و ایران، نمی
بوم دارد، اردبیل یک زیستداشته باشیم، به عنوان مثال 

صورت، دارای جنوبی و دیگر نقاط هم به اینمناطق
توانیم بر اساس اکولوژیک یا های خاص هستند. ما میزیست

یافته، کمتر بندی کنیم، توسعهشناختی مدارس را طبقهبوم
یافته. مثال نیافته و یا حتی بیشتر توسعهیافته، توسعهتوسعه
رهنگ، امکانات بسیار باالیی دارد، اما ای در میدان فمدرسه
-ای نداشت چکار باید کرد؟ آن مدرسه چه جور میمدرسه

بینانه نیست. را اجرا نماید و واقعX تواند طرح ملی آقای 
توانیم طرح کنم که به دلیل تنوع جغرافیایی نمیتکرار می

های ملی ملی داشته باشیم و اگر اصرار به تدوین این طرح
ریزان در سطح صورت کلی بهتر است که برنامهاست، به 

های مختلف های خود را بر اساس زیست بومکالن، آگاهی
 "محلی افزایش دهند.

های تبدیل سطوح مختلف بر اساس مدل پژوهش، نقش
-های آگاهیآموزی، شامل نقشبه مشارکت در ورزش دانش

-می کننده و نگهدارندهمندکننده، تحریکدهنده، عالقه

 تبدیل کند عواملبیان می  2گونه که روتشند. همانبا

-سطوح دربرگیرندۀ که ساختاری ماهیتی با عواملی هستند

 تسهیل آنها اصلی نقش و بوده اجتماعی و محیطی فردی،

 به رسیدن در نهایت و کارکردها به تبدیل برای هاقابلیت

بندی از [. منطق و خرد مایه این دسته106پیامدهاست ]
آموزی های تبدیل سطوح به مشارکت در ورزش دانشنقش

های علم اساس یکی از مدلتوان به صورت کلی بر را می
کرد.  این مدل از  توجیه 3«رآیدا»بازاریابی و تبلیغات به نام 
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در  1های سنتی بازاریابی است که توسط استرانگجمله مدل
جذب بوجود آمد. در بازاریابی از این مدل برای  1925سال 

شود استفاده می [107بیشتر و همچنین باال بردن آگاهی ]
و از چهار قسمت آگاهی، عالقه، تمایل و اقدام تشکیل شده 

[ 108] 2است و بعدها با اضافه شدن گزینۀ حفظ و نگهداری
توسعه بیشتری یافت. از این رو در این   3«رآیدا»با نام مدل 

رای مشارکت در های این مدل تبلیغاتی را بپژوهش، تکنیک
های متفاوت، به خدمت آموزی، در قالب نقشورزش دانش

 ایم.گرفته
را  گاهیدهنده است. اگر آاولین نقش، نقش آگاهی

تواند بر حالتی درونی می در نظر بگیریم که مفهومی نسبی
-های آگاهیریزی مناسب، نقش، باید با برنامهمتمرکز شود

آموزان، خانواده و دانشدهندۀ فواید مشارکت ورزشی را در 
های فرعی و بسیار مهم، جامعه، توسعه دهیم. یکی از مقوله

نقش ذهن در کسب آگاهی در مشارکت ورزشی برای 
 ،ذهن آگاهی، 4آموزان است. از نظر رایان و براوندانش

است حال حاضر  لحظه از تجربههبآگاهی غیرقضاوتی و لحظه
ذهن  کنند کهمی زاده و همکاران بیان[. مظفری109]

است که از  در ورزش مشارکتآگاهی از راهبردهای ارتقاء 
-به نظر می .[110] گرددمفید واقع می ،طریق بهبود تمرکز

باال ورزشی ابزاری مناسب برای آگاهی رسد مداخالت ذهن
بردن آگاهی در ارتباط با فواید مشارکت در ورزش برای 

تواند از این امر می های آنان است.آموزان و خانوادهدانش
-بینی و تولید محتوا و با استفاده از قدرت شبکهطریق پیش

 های اجتماعی، انجام گردد.
باشد. کاترن و کننده میمندعالقهنقش دیگر، نقش 

ترین عامل برای کنند که مهم( بیان می2007) 5کولینا
بدنی در مدارس، در نظر گرفتن تربیتء حفظ کیفیت و ارتقا

[. به 111آموزان است ]ایجاد عالقه و حفظ عالقۀ دانش نیاز،
ترین مراحل در این مدل می رسد عالقه یکی از مهمنظر می
 که مشارکت در ورزشاحساس کند  آموزدانشگر باشد. ا

، افی جذب آن نشودبرای او معنی ندارد یا اگر به اندازه ک
-از مهم. رسدنمی مشارکت مداوم در ورزشهرگز به مرحله 

توان به تقویت روابط کننده میمندهای عالقهترین نقش
 آموزان اشاره کرد. خودباوری در دانش ءدوستی و ارتقا

کننده است. پس از ایجاد نقش بعدی، نقش تحریک
آموزان نسبت به مشارکت در ورزش، در این عالقه در دانش

                                                           
1 Strang 
2 Maintenance 
3 AIDAR (Attention, Interest, Desire, Action, 

Maintenance) 
4 Ryan & Brown 
5 Cothran & Kolinna 

شود که تمایل به مشارکت ایجاد شود و به مرحله تالش می
ها، زمینه مشارکت مداوم با تحریک و ترغیب آننحوی 

یکی از پیشگامان ارائه الگوهای  6فراهم گردد. سیدنتاپ
-کند که ترغیب دانشآموزش ورزش در مدارس، بیان می

های ها را به سمت ورزشآموزان به مشارکت در ورزش، آن
[. بر این اساس می توان اذعان 112دهد ]تخصصی سوق می

های ورزشی پیشرفته در مدارس، ه مهارتنمود که نیاز ب
اولویت یافته و برقراری ارتباط و داشتن سبک زندگی سالم 

کننده محسوب های تحریکترین نقشو پویا، از مهم
 شود. می

آخرین نقش، نگهدارنده نام دارد. در نهایت زمانی که 
کند و آموز حالت مثبتی به مشارکت در ورزش پیدا میدانش

های ورزشی شرکت کند، ه دفعات در فعالیتمایل است ب
های نباید کار را تمام شده پنداشت، بلکه باید با نقش

نگهدارنده، رضایت او را برای ماندن در این وضعیت، فراهم 
-کند که برای نگه داشتن دانشبیان می  7آورد. سیورس

های حرکتی پایه های بدنی، باید به مهارتآموزان در فعالیت
-رسد، نقش[. به نظر می113ای نمود ]، توجه ویژهو بنیادی

-های نگهدارندۀ رشد و توسعۀ مهارت و تعلیم و تربیت

ها را توان آنحرکتی باید در دوره ابتدایی انجام گیرد و می
آموزان در نظر گرفت. در رابطه با این جز نیازهای مهم دانش
ق ( در این تحقی15کنندگان )شمارۀ نقش، یکی از مشارکت

 دارد:بیان می
بهتر است اینطور بیان کنم، شاید هم استفاده از این "

کلمات درست نباشد، ولی برای نگاه داشتن همه افراد در 
بدنی پایدار تا آخر عمر، بهتر است در ورزش و فعالیت

های مختلف، کودکان را مدرسه و یا قبل از آن، با استراتژی
 ."معتاد کنیمبه ورزش و داشتن فعالیت بدنی، 

    از دیگر ابعاد مدل بر ساخت مشارکت در ورزش 
آموزی این بود که برای  تبدیل سطوح مختلف به دانش
آموزی باید الزاماتی مهیا های مشارکتی در ورزش دانشنقش

بدنی رشدی، نهادینه کردن گردد. این الزامات شامل تربیت
-پرورش تطبیقی، زیست بوم سواد جسمانی، آموزش و

های جدید، ردیف شناسی، به خدمت گرفتن تکنولوژی
افزایی نهادهای اجتماعی، طراحی نظام بودجه مستقل، هم
باشند. از های تدریس میآموز و مهارتجامع حقوق دانش

ترین این الزامات، نهادینه سازی سواد جسمانی در مهم
رآیندی است که طی باشد. نهادینه شدن، فآموزان میدانش

کنند که آن اعمال اجتماعی به قدری تداوم و نظم پیدا می
[. به 114ها را به عنوان نهاد توصیف کرد ]توان آنمی
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عبارتی نهادینه شدن در شرایطی است که انسان از محیط  
     گیرد، کارکرد آن را مفید تلقی ها را میخود اصول و ارزش

شود.  این وضعیت کند و برای خودش ارزش میمی
، 1شدن در سطح فردی یا خرد است. از دیدگاه وایتهددرونی

     تواند به عنوان توانایی و انگیزۀ سواد جسمانی می
گذاری بر پتانسیل حرکتی برای باال بردن کیفیت سرمایه

رسد اگر پرداختن به [. به نظر می115شود ]زندگی توصیف 
شود د، عادت محسوب میسواد جسمانی، بدون شناخت باش

و اگر با شناخت صورت پذیرد، نهادینه شده است. در 
ای که سواد جسمانی نهادینه گردد، فرد در تعبیر جامعه

بینی نیازها و امکانات های محیط فیزیکی، پیشتمام جنبه
حرکتی و پاسخ مناسب به آن، باهوش با تخیل و با ادراک 

        یکی از  است. در رابطه با این سواد جسمانی،
 دارد:( در این تحقیق بیان می4 مارهکنندگان )شمشارکت

های ضروری برای هر کودک، آموزی از مهارتسواد"
نوجوان و بزرگسال است. حال در ارتباط با این بحث، این 

های آید که با سواد بودن در حوزه فعالیتسوال پیش می
فعلی از جسمانی و ورزش به چه معناست؟ اکثر تعاریف 

اند. بهتر شده ورزشی گرفته جسمانی در دنیا، از نظامسواد
جسمانی به این اشاره کنم که فرد است قبل از توضیح سواد

جسمانی شخصی است که از شایستگی دارای سواد
جسمانی، دانش و درک و فهمی برخوردار است که به کمک 

ا سر های جسمانی را در سطح مناسبی در سرتها فعالیتآن
 "کند.زندگی خود، حفظ می

الزم به توضیح است که در انتهای هر کار داده بنیاد  
)تمام رویکردها(، باید منطق مدل تشریح گردد، از این رو در 

ها با نام بندی اصلی حاصل از دادهاین پژوهش، دو دسته
های مشارکتی با نظریه برد متوسط سطوح مختلف و نقش

[ با  107استرانگ ]«آیدا»ل تبلیغاتی [ و مد98رابرت مورتن ]

پیشینه و منابع مناسب، توجیه گردیدند، که خود نشان از 
 2منطقی بودن مدل موجود است. در این ارتباط هالیدی

های نظری کند که مرور ادبیات، چارچوب( بیان می2002)
باشند که محقق ها، دو پایگاه ایدئولوژیکی میو استناد به آن

ها ادعا کند، ارزیابی نماید و از کار خود دفاع آنتواند در می
دارد که طرح اولیه را با نمایید. همچنین چارمز  بیان می

مبنایی مرور ادبیات و چارچوب نظری در رابطه با نظریه
[، ارائه و 98[. به اعتقاد مورتن ]56خود، شکل دهید ]

دارند.  اند و نیاز به ارائه مصادیقها، اغلب، مبهماصالح نظریه
های موجود که توان در غالب مدلها را میاز نظر وی نظریه

[. از این رو 67متوجه فرضیات خاصی هستند، ارائه نمود ]

                                                           
1 Whitehead 
2 Holliday 

ها توانند همان نظریهها میتوان بیان داشت که مدلمی
 [.56باشند ]

گرا، اولویت را به پدیده مورد یک رویکرد برساخت
لیل را از تجربیات دهد و هم داده و هم تحمطالعه می

کشد کنندگان و سایر منابع داده بیرون میمشترک مشارکت
توان گیری نهایی این مطالعۀ برساخت می[. در نتیجه116]

ادعا کرد که مشاهده و تبیین رفتارهای فردی، اجتماعی و 
اند، محیطی که بیانگر عوامل سطوح خرد، میانی و کالن

های مشارکتی در نقشتوانند بر اساس ملزوماتی به می
آموزی تبدیل گردند. بدین صورت که ابتدا با ورزش دانش

آموز و والدین او، به معرفی ورزش و فواید آگاه کردن دانش
آموز و پردازیم، پس از اینکه توجه دانشمشارکت در آن می

خانواده را به مشارکت در ورزش )محصول( جلب نمودیم 
و به مشارکت در ورزش باید در راستای افزایش عالقه ا

)تبلیغ(، اقداماتی صورت گیرد. اما ایجاد عالقه به تنهایی 
آموز، کافی نیست، باید تالش گردد تا با ترغیب بیشتر دانش

نهایت،  رتمایل به مشارکت در ورزش را ایجاد نماییم. د
داشته  ورزشحالت مثبتی نسبت به  آموزدانشزمانی که 

اما این به کت )خرید( کند. در آن مشارباشد، مایل است 
آموز حس دانش الزم است کهچرا  !نیست معنای پایان کار

 مشارکت در ورزش )پشتیانی(از  کاملیرضایت  خوب و
تا این خریدها دائمی گردند. از آنجایی که این  داشته باشد

ها، به دنبال ایجاد رفتارهای مطلوب در نظریه مبتنی بر داده
زدیک به بازاریابی اجتماعی قلمداد جامعه است، احتماالً ن

توان مشخص نمود که شود؛ اما با استناد به دالیلی میمی
نظریه مبنایی موجود، یک نظریه مستقل برخاسته از داده 
است که نه تنها زیرمجموعه بازاریابی اجتماعی نیست، بلکه 

-در جهت تکمیل یا اصالح هیچ نظریه دیگری گام بر نمی

ین ادعا در تعریف بازاریابی اجتماعی نهفته دارد. دلیل اول ا
و همکاران  آن را کاربرد اصول  3است، جایی که ایگال

بازاریابی تجاری برای حل مسائل و معضالت اجتماعی 
عقیده   4یانگ[. همچنین لی و چنگ117کند ]تعریف می

دارند که تغییر رفتار درست از طریق بازاریابی اجتماعی، 
نظیری در بخش ورزش بوجود خواهد های تجاری بیفرصت

آورد و از عدم اطمینان موجود در بازار به میزان قابل 
و همکاران با  5[. در این ارتباط، فینال118کاهد ]توجهی می

کم چرب را ذکر مثالی، رفتارهای سالم همچون مصرف شیر
های جایگزین رفتارهای نادرست و پرخطر همچون نوشیدنی

. این مسئله که بازاریابی اجتماعی به [119داند ]قندی می

                                                           
3 Eagle 
4 Li & Chen Yang 
5 Finnella 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441358216302671#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720616304153#!
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کردن رفتارهای سالم دنبال اصالح رفتارهای غلط و نهادینه
باشد، اما با نگاهی به سه مورد در جامعه است، درست می

ذکر شده، به خوبی مشخص است که بازاریابی اجتماعی، 
ای کمتر و با ذات اقتصادی خود را حفظ نموده و با درجه

های جامعه پسند، به ستانه و با تکنیکاهداف انسان دو
توان بیان کرد که باشد. حال میدنبال داد و ستد، هم می

ها در این دلیل عمده اختالف نظریه بدست آمده از داده
پژوهش با بازایابی اجتماعی، در ذات کامالً غیر تجاری این 
نظریه مبنایی است که با الگو گرفتن از یک مدل سنتی و 

ای با برد متوسط برای تغییر رفتار تبلیغاتی، نظریهپرکاربرد 
آموزان ارائه و نهادینه کردن یک عادت مطلوب در دانش

ها گرایانه حاصل از دادهنموده است. نظریه مبنایی برساخت
نام  "تجاری مشارکت در ورزشبازاریابی غیر"توان را می
 نهاد. 

ژوهش ها در این پنظریۀ ارائه شده برخاسته از داده
تواند ارتباط مستقیمی با یادگیری و برنامۀ درسی می

تعریفی  1بدنی در آموزش و پرورش داشته باشد. واکرتربیت
دهد که در آن به طور عملی، تنها از برنامه درسی ارائه می

ها، محتوا و سازماندهی محتوای یادگیری به سه عنصر هدف
دل ارائه [. در صورتی که بر اساس م120اشاره شده است ]

تواند شده در پژوهش حاضر و بر اساس این سه عنصر، می
زیربنای یک برنامۀ کارای درسی در تربیت بدنی تنظیم 

آموز و شدن دانشتوان از آگاهگردد. به طوری که می
کردن آن به مشارکت در ورزش و سپس تحریک  مندعالقه

بدنی، به عنوان اهدف این کردن آن به شرکت در فعالیت
برنامۀ درسی، همچنین تولید محتوا بر اساس برخی 
ملزومات معرفی شده در این مدل مانند نهادینه سازی سواد 

های بومجسمانی و تربیت بدنی رشدی بر اساس زیست
محلی مختلف و در پایان، سازماندهی این محتویات توسط 

 سطوح کالن در برنامۀ درسی پیشنهاد شده، استفاده نمود.
بندی کلی در ارتباط با نظریۀ ارائه شده و در یک جمع

ترین حالت ممکن و در نظر نحوۀ به کارگیری آن در ساده
توان اذعان نمود، نقشی گرفتن تمام ملزومات مورد بحث، می

که یک معلم ورزش خوب و کارآمد در ایجاد عالقه به 
آموزان دارد، انکارناپذیر است. مشارکت در ورزش بین دانش

دی دارای تعاریف بسیاری است، ولی معلم ورزش واژه کارآم
-بودن جز مشاغلی است که در چارچوب وظایف و پروتکل

گنجد. معلم ورزش با توجه به جایگاهی های سازمانی نمی
آموزان دارد و فضای متفاوتی که که در بین دانش

کنند، از این فرصت آموزان با معلم ورزش تجربه میدانش
آموزان نسبت به باالبردن آگاهی دانشبرخوردار است تا با 

                                                           
1 Waker 

مند و های بدنی، آنان را عالقهمزایای مشارکت در فعالیت
همچنین تحریک به مشارکت در ورزش نماید و بر اساس 

آموزان را در سطح مشارکت پایدار، نگه کارآمدی خود، دانش
گردد، آموزش و پرورش و وزارت دارد. از این رو پیشنهاد می

ن ورزش را خالق تربیت نمایند. بخشی از این علوم، معلما
گردد و بخشی دیگر از های فردی بر میخالقیت به ویژگی

پذیر است. سازی و یاددهی یادگیری امکانراه توانمند
تواند زیربنای موفقیت در اجرای خالقیت حاصل شده می

آموزی الگوی بازاریابی غیرتجاری مشارکت در ورزش دانش
کشور گردد. الزم به ذکر است که  در مناطق مختلف

البته شود. یادگیرى بر اساس الگوهاى مختلفى حاصل مى
وجه به این به هیچ ،یادگیریالگوهاى  بحث در ارتباط با

هاى روانشناسى آزمایشگاهى عیناً معنا نیست که کلیه یافته
است یا احیاناً انسان در  آموزمعلم و دانشقابل تعمیم به 

ی، تنها بر اساس یک الگوى خاص یاد یند یادگیرآفر
با مد نظر قرار دادن الگوی ساختاری مشارکت در  .گیردمى

بدنی و آموزی، در یادگیری معلمین تربیتورزش دانش
تواند گنجاندن آن به صورت رسمی در برنامۀ درسی، می

های ورزشی آموزان در فعالیتمنجر به مشارکت دانش
کرد که میان مدل ساختاری  توان عنوانمدارس گردد و می

آموزی با یادگیری و برنامهِ درسی مشارکت در ورزش دانش
تواند ارتباط  مستقیمی که منجر به توسعۀ بدنی، میتربیت

 آموزی گردد، بوجود آید. ورزش دانش
پررورش، الزاماً به دنبال این نیست که یک آموزش و  

، تربیت ورزشکار تربیت کند، بلکه هدف آموزش و پرورش
فردی فعال است که در آینده، زندگی فعالی داشته باشد. از 
آنجایی که مشارکت در ورزش نقش مهمی در سالمت 

آموزان در حال ذهنی، روانی، جسمانی و اجتماعی دانش
 ءحاضر و در ادامه زندگی آنان دارد و همچنین منجر به ارتقا

سطح زندگی آنان، افزایش نشاط و امید، ایجاد همدلی، 
گردد، حرکتی و روابط اجتماعی مثبت میکسب مهارت های

های مشارکت در ورزش، از اهمیت باالیی شناسایی نقش
شود، معاونت سالمت و برخوردار است. بنابراین توصیه می

بدنی وزارت آموزش و پرورش، به عنوان متولی ورزش تربیت
آموزی در کشور، با استفاده از ساز و کارهای ارائه شده دانش

در مدل حاضر، تمام ملزوماتی که منجر به تبدیل سطوح 
-های چهارگانه مشارکتی در ورزش دانشمختلف به نقش

گردد شوند را اجرا نماید، همچنین پیشنهاد میآموزی می
 رسند راآموزانی که به مرحله نگهداری یا پشتیبانی میدانش

ریزی مناسب و متنوع، همیشه راضی نگه دارند و با برنامه
آموزان برای تالش مضاعفی در جهت رساندن بقیه دانش

رسیدن به این مرحله انجام دهند. احتماال این مدل بازاریابی 
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تواند در سطوح دیگر از تجاری مشارکت در ورزش، میغیر 
 های سنی، مفید واقع گردد.ورزش و برای تمام گروه
تجاری مشارکت در ورزش تدوین الگوی بازاریابی غیر

ساز مطالعاتی برای تواند زمینهشده در این پژوهش می
-دوباره ساختن الگوهای مشارکت در ورزش باشد و پژوهش

توانند بر محور این پژوهش شکل گیرند و های آتی می
بدنی نظریه موجود را تقویت نمایند. عالوه بر معاونت تربیت

آموزی، مت آموزش و پرورش و فدراسیون ورزش دانشو سال
کل های متولی در ورزش تربیتی، مانند ادارهدیگر سازمان

تربیت بدنی وزارت علوم، اداره کل ورزش و تربیت بدنی 
توانند در های دانشگاهی، میدانشگاه آزاد و فدراسیون ورزش

های هدف خود به مشارکت جهت ترغیب هر چه بیشتر گروه
 مند شوند.های بدنی، از نتایج این پژوهش بهرهفعالیتدر 
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