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 3حسین نظری

 یبددنتیدرس ترب یهارساختيز لیتحل مقاله نيهدف از اچکیده: 

حاضر از لحدا  هددف  قیبود. تحق رانيدر نظام آموزش و پرورش ا

شامل  ی. جامعه آمارباشدیم یبیاست و به لحا  روش ترک یکاربرد

به صورت هدفمندد  یریگبود. نمونه یبدنتینظران حوزه تربصاحب

م معیار اشباع نظدری انادا اسو بر اس یگلوله برف کیتکن قيطر و از

و  افتهيسداخار مدهیمصداحبه نهدا داده ینفدر.. ابزارگدردآور 18) شد

ا ها در بخش اول بدبود. داده یساختار یخودتعامل سيپرسشنامه ماتر

واقع شددند و  لیو تحل هيمضمون مورد تاز لیاستفاده از روش تحل

و  بندی،سدتهو فراگیدر ددهنده ها در قالب مضامین پايه، سازمانيافته

بددا اسددتفاده از مدددل  نی. همچنددشدددندشددبکه مضددامین سددازماندهی 

نشدان  جي. نتاشد هارساختيز یبنداقدام به سطح یریتفس یساختار

 ریدبده نندوان مضدمون فراگ یبدنتیدرس ترب یهارساختيکه ز داد

کده  باشددیدهنده ممضدمون سدازمان 11و  هيدمضمون پا 127شامل 

 دار،يدپا یمدال یهارساختيشوند و ز یبندطبقه سطح 5 در تواندیم

 زاتیددامکانددات و تا  رسدداختيو ز یتيريمددد-یادار رسدداختيز

 .هستند هارساختيز نيتریاساس

ت، درس تربیت بدنی، زيرساخت مالی، امکانات و تا یزا :هاکلیدواژه
 زيرساخت انسانی.
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Abstract: The purpose of this study was to 
analyze the infrastructure of physical education 
in the Iranian education system. The present 
research was applied in terms of purpose and is 
combined in terms of method. The statistical 
population included the experts in the field of 
physical education. The sampling was done 
purposefully through snowball technique and 
based on theoretical saturation criteria. The data 
collection tools were semi-structured interview 
and structural self-interaction matrix 
questionnaire. The data in the first phase were 
analyzed using the themes analysis method and 
the findings were categorized in the form of 
basic, organized and comprehensive themes 
and a network of themes was created. Also, 
using the interpretive structural model, the 
leveling of the infrastructures was done. The 
results showed that the infrastructure of 
physical education as a comprehensive theme 
includes 127 basic themes and 11 
organizational themes that could be classified 
into 5 levels and sustainable financial 
infrastructure, administrative-managerial 
infrastructure and facilities infrastructure are 
the most basic infrastructures. 
Keywords: physical education course, 
financial infrastructure, facilities and 
equipment, human infrastructure 
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 مقدمه

زيرا مشارکت مدادام  ،های اساسی برای رشد کودکان و نوجوانان استاز بنیان تربیت بدنی يکی

 کنددمی های بدنی ج دت دسدتیابی بده سدالمت جسدمانی و رواندی را فدراهمالعمر در فعالیت

ی فرهنگ سازای سالم و ن ادينهاز سويی ديگر اولین قدم برای داشتن جامعه ..2020، 1روکس)

ها و شدود در نتیاده توجده افدراد و سدازمانهای بددنی از مددارس آزداز میورزش و فعالیت

بدنی در مدارس تا آناا افدزايش يافتده کده در مداده اول بین المللی به درس تربیتهای آژانس

بدنی و ورزش به ننوان حق بنیادی تمام کودکان و نوجوانان نام بدرده منشور يونسکو از تربیت

های تمرين در نظام آموزش مورد حمايت قرار ده است که بايد از طريق فراهم کردن فرصتش

المللدی بدرای اصدالی سیاسدت آمدوزش هدای بینگیرد. در نتیاه در پاسدخ بده تدالش آژانس

های آموزشدی خدود را در های دولتی مسدئول، در سراسدر ج دان سیاسدتسازمان ،بدنیتربیت

توجه به اين کده  لذا با .2020، 2بارنت) باشنددر حال اصالی آن می يااند مدارس اصالی نموده

گدذار ايدران نیدز تاریربدنی در مددارس ابتددايی مسائل و نوامل بسیاری بر اجرای درس تربیت

ايدن باشدد کید بر روی يدک سدتون و پدی محکدم میأبدنی منوط به تو توسعه تربیت باشندمی

های آن تمرکز نموده است. در تحقیقات قبلدی عنی زيرساختبدنی يپايه درس تربیت تحقیق بر

ايروان و ) بدنی همان امکانات و تا یزات در نظر گرفته شده استهای درس تربیتزيرساخت

های ورزشدی و اوقدات زيرسداخت .2016) 4تسفای و همکداراناساس نظر . 2019، 3همکاران

کاالها و خدماتی است که ورزش و اوقات فرازت را ممکدن  ،هاسیستم ،فرازت شامل امکانات

تواندد طیدو وسدیعی از ها میکند. در حالی که از ديدگاه محققان ايدن مطالعده، زيرسداختمی

را در برگیرد و به طور کلی هر نداملی یره ز نوامل همانند زيرساخت حقوقی، فرهنگی، مالی و

تواندد يدک بدنی در مدارس شدود مدیکه به صورت پايدار موجب ارتقای کیفیت درس تربیت

 زيرساخت به حساب آيد.

 .2009، 5توريسدی) تعريو دقیقی از زيرساخت به صورت کلی وجود ندارد اما در تحقیدق

شود کده بددون وجدود آن دا زاری گفته میافافزاری و نرمزيرساخت به مامونه الزامات سخت

                                                 
1. Roux 

2. Burnett 

3. Irawan et al 

4. Tesfaye et al 

5 Torrisi 
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همدانطور توان خدمات، کاال و يا به طور کلی محصول با کیفیتی را نرضه و يا ارائه نمدود. نمی

ها بده دو بخدش زيرسداخت سدخت و ندرم تقسدیم شدده اسدت. زيرساختکه مشخص است 

مددرن های سخت به امکانات و تا یزات فیزيکی الزم برای نملکرد يدک صدنعت زيرساخت

تواند اماکن ورزشی و تا یدزات و در اين تحقیق می .2013، 1رنتاالو همکاران) شوداطالق می

وسايل بازی و زمین بازی را شامل شدود. در صدورتی کده زيرسداخت ندرم بده اسدتانداردهای 

، 2رنتاالو آناد) شودفرهنگی ايااد شده در يک سازمان اطالق می ،اجتمانی ،ب داشتی ،اقتصادی

محتدوا و روش  ،های آموزشدیتواند شامل برنامهها در تحقیق حاضر می. اين زيرساخت.2013

ای های بدا کیفیدت در هدر حدوزههای درست باشد. وجود زيرسداختتدريس و گزينش هدف

 از کارايی و ارربخشی باالتری ب رمند باشد.  ،شود خدمات ارائه شده در آن زمینهبانث می

بدنی مدارس در کشورهای مختلو به فقددان یاری از تحقیقات در مورد وضعیت تربیتبس

و  2014، 3هاردمن و همکاراناند )ندم کارآيی و آموزش ضعیو معلمان پرداخته ،هازيرساخت

مدوزش و موفقیدت آ .2018) 5سدیلويانیبر اساس تحقیق . 2017، 4؛ استروبل و همکاران2018

پرورش در فرآيند تدريس و يادگیری تا حد زيادی تحت تأریر دسترسی به امکاندات آموزشدی 

حداکی از  .2020) بارنت. نتايج تحقیق .2018سیلويانی، ) ان قرار داردآموزدانشمتناسب با نیاز 

هدای زنددگی و ارزش موزش در مدارس با رويکرد سالمت محدوری، توسدعه م ارتترجیح آ

بدنی در مدارس بر اساس کیفیت روش تددريس، باشد. در اين تحقیق وضعیت تربیتمحور می

های بودجه و امکانات مورد بررسدی قدرار گرفتده تخصص معلمان، محتوای درسی، محدوديت

نوامل تاریرگدذار در کیفیدت. 1396) و همکارانهرندی جعفری  تحقیق ..2020بارنت، ) است

برنامه  ،تخصص معلمان ورزش ،بودجه ،نگرش ،بدنی را به ترتیب امکاناتبخشی درس تربیت

محتوای آموزشی و ارزشدیابی  ،شیوه تدريس ،تاربه معلمان ورزش ،اهداف آموزشی ،آموزشی

بدده اسددتفاده از وجددوه و انتبددارات کمکددی ج ددت تأسددیس گددر در تحقیقددی دي اند.دانسددته

                                                 
1. Rentala et al 

2. Rentala & Anand 

3. Hardman et al 

4. Stroebel et al 

5. Sylviani 
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همچندین  .2020، 1هنداکو و همکداران) های ورزشی مدارس راهنمايی اشاره کردندزيرساخت

بدنی مددارس را ناشدی از اهدداف گسدترده جايگاه نامطلوب تربیت .2018) 2فلچر و همکاران

ای معلمان ندم تامین منابع و امکانات و شايستگی حرفه ،های درسیمحدوديت ،زیرقابل تحقق

 ،هايی از قبیل کمبدود مندابعنشان داد که چالش .2020) 3روکس های تحقیقدانسته است. يافته

تخصص واجد شدراي  و کمبدود امکاندات و تا یدزات بدر تضدمین کیفیدت آمدوزش مربیان م

بددنی یت تربیتبا تحلیل وضدع .2016) 4کیلبورن و همکارانگذارند. بدنی تاریر منفی میتربیت

توسعه  ،هدف برنامه درسی اشاره کردند. در مدارس ،مدارس به نواملی همچون زمان آموزشی

به شدت م دم  بدنیفراهم کردن محیطی مناسب برای اجرای کیفیت آموزش تربیت ،هاسیاست

نددم وجدود معلمدان  ،اما م متدرين مدانع در ايدن زمینده .2014هاردمن و همکاران، ) باشدمی

های دانش نلمی و نملی معلمان، صص يا دارای صالحیت است لذا با توجه به محدوديتمتخ

 باشددبددنی دشدوار میگیری نتايج مرتب  با سدالمتی در برنامده درسدی تربیتدستیابی و اندازه

 ..2018، 5اونیل و همکاران)

بددنی های بین المللی زيادی در مدورد وضدعیت فعلدی و آيندده تربیتبه طور کلی نگرانی

با ايدن وجدود در تحقیقدات اخیدر کمتدر بده  .2016کیلبورن و همکاران، ) مدارس وجود دارد

بدنی مدارس پرداخته شده است های تربیتصورت کاربردی و اکتشافی به شناسايی زيرساخت

ها فقدان تئوری بر پايه تاربی و کمبود مطالعات در زمینه پرداختن به زيرساختتر اينکه و م م

هوگدان و ) عه ورزش مدارس مانع پیشرفت تحقیقات توسعه ورزش مدارس شده اسدتو توس

تواندد در نتیاه اين مطالعده می. 2015، 8؛ مکینتاش و همکاران2015، 7؛ پاول2018، 6همکاران

هدا، زمینده را بدرای انادام شکاف تحقیقاتی موجود را پر کند و با شناسايی صحیح زيرسداخت

 رد.آوتحقیقات ديگر فراهم می

                                                 
1. Handoko et al 

2. Fletcher et al 

3. Roux 

4. Kilborn et al. 
5. O'Neil et al 

6. Hogan et al 

7. Powell 

8. Mackintosh et al 
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بدنی و مدديريت مناسدب آن ج دت توسدعه از طرفی ديگر درک نقش بنیادين درس تربیت

سالمت جامعه و شکوفايی استعدادهای ورزشی تضمینی مناسب برای حضور فعال و مقتدر در 

باشد بدا ايدن بدنی ضروری میجامعه ورزش ج انی است لذا توجه به زيرساخت درس تربیت

بدنی دارای مسیر و فرآيند مشخصی برای توسعه ن هنوز درس تربیتحال به دلیل اينکه در ايرا

؛ 2014رمضدان ندداد و همکداران، ) باشد از جايگاه مناسبی برخدوردار نیسدتنمی انآموزدانش

تواند آينده سدالمت کشدور را ها میشناخت و توجه به زيرساخت.. 2014رضوی و همکاران، 

و روانی جامعه نقش مورری ايفدا نمايدد. پددوهش تحت تاریر قرار دهد و در پرورش جسمانی 

بددنی در مددارس از جملده های درس تربیتحاضر برای اولدین بدار بده شدناخت زيرسداخت

 مديريتی، امکانات و تا یزات، زيرساخت انسانی و ... پرداخته است.-زيرساخت مالی، اداری

 شناسی پژوهشروش

 ،کمی. اناام شده اسدت -کیفی ) آمیختهاين پدوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش 

 گیدرد و از نظدر هددف، کداربردیاز حیث مبانی فلسفی در گروه پارادايم پراگماتیسم قدرار می

سدازی شود کده در بخدش اول از تحلیدل مضدمون و در بخدش دوم مددلبنیادی محسوب می

متخصصان حوزه اساتید و  ساختاری تفسیری استفاده گرديد. جامعه آماری در بخش اول شامل

ی، اسداتید آمدوزدانشمتخصصدان نضدو فدراسدیون ورزش  کده همدهبدنی مدارس بود تربیت

بدنی و سالمت وزارت افراد دارای سمت سازمانی همچون معاونت تربیت بلندپايه دانشگاهی و

گیری به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیدک گلولده گیرد. نمونهآموزش و پرورش در بر می

ها حداقل تحصدیالت فدوق فی تا حد رسیدن به اشباع نظری اناام گرفت . معیار ورود نمونهبر

نفدر در تحقیدق  18سدال بدوده اسدت. در ن ايدت  5لیسانس و سابقه تدريس يا مديريت باالی 

مقالده مدرتب  بدا  32های پدوهشی در بخدش اول از طريدق بررسدی حاضر شرکت کردند. داده

های های نمیق بدر اسداس الگدوی مصداحبهارس و به وسیله مصاحبهبدنی در مدکیفیت تربیت

آوری شدد در دقیقده جمدع 50تدا  30کیفی و با رنايت موازين آن، در مدت زمان تقريبی بدین 

مصدداحبه »واقددع، در بخددش کیفددی و روش تحلیددل مضددمون پدددوهش، همزمددان از دو منبددع 

با همین افراد و ج دت  ر بخش دوم نیزاستفاده شده است د« اسناد مکتوب»و « ساختاريافتهنیمه

پرسشدنامه مداتريس خودتعداملی سداختاری تکمیدل  ،های شناسايی شدهسطح بندی زيرساخت
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های پدوهش در بخش اول از روش تحلیل مضمون و در گرديد. به منظور تازيه و تحلیل داده

ضدمون سازی ساختاری تفسدیری اسدتفاده شدده اسدت. فدن تحلیدل مبخش دوم از روش مدل

بران و ) کندهای زنی و تفصیل تبديل میای است که اطالنات گسسته و پرکنده را به دادهرويه

الو: قالب مضامین، ب: مداتريس ) تحلیل مضمون يعنی از بین چ ار روش.. 2006، 1همکاران

ای. در اين تحقیق از روش تحلیدل شدبکه مضدامین ج:شبکه مضامین د:تحلیل مقايسه مضامین،

توان به طور کلی در سه بخدش اصدلی تقسدیم نمدود: می اده شد. تحلیل شبکه مضمونی رااستف

 اول تازيه متن، دوم اکتشاف متن و سوم يکپارچه کردن اکتشاف ها.

بررسی صحت نلمی مطالعدات کیفدی شدامل چ دار  .1985) لینکولن و همکارانطبق نظر 

تا ر ايدن راسدداطمینان و تأيید پدذيری اسدت. پذيری، قابلیت معیار قابلیت انتبار، قابلیت انتقال

مددت در ها به حد اشباع، درگیدر شددن طدوالنیگیری تا رسیدن دادهبرای قابلیت انتبار، نمونه

اام شد، ها و به صورت کلی کلیه فرآيندها و مراحل در پدوهش اننگری دادهمیدان و چندجانبه

هدا و ها، روشپدوهشگر در خصوص دادههمچنین برای قابلیت اطمینان، بازرسی، مستندسازی 

هددای نگری پدوهشددگر اناددام شددد. ج ددت تأيیددد پددذيری نیددز روشتصددمیمات و چندجانبدده

بع و هدای کدافی از مندابع متعددد مانندد خبرگدان، منداآوری دادهها که با جمعهمسوسازی داده

ی ترل انضداهای نظری و پدوهشی، خودبازبینی محقق و کنمستندات نلمی و پدوهشی، پیشینه

  و پذيری نیز وصو مفصل محدیشرکت کننده در پدوهش اناام شد. در راستای قابلیت انتقال

 شوندگان اناام گرديد.ها و تاارب گوناگون مصاحبهکنندگان و تنوع ديدگاهشرکت

 پژوهشهای یافته

ها طی فرآيند مصاحبه گردآوری شد. سدپس متدون مصداحبه مکتدوب بده در گام نخست، داده

فعات مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت و از طرفی مقاالت پدوهشی مرتب  نیز مورد مطالعده د

قرار گرفت و با تلفیق اين دو روش ف رستی از کدهای اولیه يدا مضدامین پايده اياداد شدد. بدا 

اندازه کافی، خاص، مادزا، ها بهها، سعی شد که مضمونبررسی مادد و پااليش بیشتر مضمون

هايی از مدتن را دربرگیرندد. شده در بخشهای مطریو کالن باشند تا مامونه ايده زیرتکراری

دهنده تبدديل ای از مضدامین م دم سدازمانها کاهش يافته و به مامونهاين کار بانث شد داده

                                                 
1. Braun et al 
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مضدمون از  75ای و مضدمون از روش کتابخانده 52مضمون پايه، شامل  127شوند. در ن ايت، 

هدای مشدابه و هدای بعدد مضدامین بده دسدت آمدده در گروهد. در گامها استخراج شدمصاحبه

منسامی دسته بندی شدند و شبکه مضامین چندين بار مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفت و در 

بدنی در مدارس به نندوان مضدمون فراگیدر، های درس تربیتن ايت برای شناسايی زيرساخت

 شناسايی و شبکه مضامین استخراج شد.مضمون پايه  127دهنده و مضمون سازمان 11

 مضامین پايه، سازمان دهند و فراگیر. 1جدول

 فراگیر
سااازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

ی
دن

ت ب
ربی

ت ت
اخ

رس
زی

 

دار
پاي
ی 

مال
ت 

اخ
رس

زي
 

آمدوزی، ها و وزارت ورزش و جوانان، افزايش بودجه ورزش دانشحمايت مالی فدراسیون

سدرمايه گدذاران جامعده خیدرين، واگدذاری جذب سرمايه گذاران بخش خصوصی، جذب 

ساناتی از اماکن ورزشی مدارس به بخش خصوصی، انتبدار بخشدی بده توسدعه امداکن و 

 مددارس، تا یزات ورزشی مدارس، افزايش میزان حق التحقیق در امدور مدرتب  بدا ورزش

ال آموزان به کدارآفرينی و اشدت آموزان بی بضانت، ترزیب دانشاختصاص بودجه به دانش

 در حوزة ورزش

گی
رهن

ت ف
اخ

رس
زي

-
نی

ما
جت

ا
 

 ارتقای جايگاه تربیت بدنی مدارس در جامعه، هويت بخشی بده تربیدت بددنی مددارس در

ها بدده ورزش آمددوزی، توجدده رسددانهجامعدده، ايادداد ن ضددت داوطلبددی در ورزش دانش

ش نگدرترويج شدیوه زنددگی فعدال،  ها،آموزی، حداکثر مشارکت و ارتباط با خانوادهدانش

مثبت جامعه به کارايی ورزش مدارس، فرصت مشارکت حداکثری برای دختران، گسدترش 

هدای اجتمدانی ورزش، ترزیدب و تشدويق بده ورزش همگانی، تقويت هناارهدا و ارزش

ملدی  ورزش به ننوان ناملی ج ت کاهش انحرافات و مفاسد اجتمانی، استفاده از نخبگان،

 نات ورزشپوشان و ق رمانان ورزش کشور در سا

قی
قو

 ح
 و
نی

انو
ت ق

اخ
رس

زي
 

هدای پذيری و رنايت حقوق و احترام به ديگدران، اسدتقرار و تحکدیم بنیادتوسعه مسئولیت

 حقوقی در محی  ورزشی، آگاهی اولیا، معلمدان، مدديران و مسدئولین از حقدوق ورزشدی،

 رنايت اصول حقوقی ايمندی و امنیدت در ورزش، حمايدت مسدتمر از قدوانین و مقدررات
تصويب شده، تصويب قوانین و مقررات آموزشی منعطو بدر درس تربیدت بددنی، حدذف 

 آموزان با مسائل حقوق ورزشیقوانین دست و پاگیر، آشنايی دانش
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 فراگیر
سااازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

تی
یزا

ا 
و ت

ی 
انات

مک
، ا
يی

ضا
ت ف

اخ
رس

زي
 

ی های فردی، استانداردسازی سرانه فضای ورزشدطراحی فضای ورزشی با تاکید بر تفاوت

یفیدت ک فدیلم، ديتدا، نکدس و.....، ) از، امکانات و وسايل آموزشی متندوعسرپوشیده و روب

های ندوين سدخت گیری از فناوریبخشی و استاندارسازی تا یزات ورزشی مدارس، ب ره

عدداد تهای اولیه، تناسب تا یزات بدا افزاری و نرم افزاری، تا یز مدارس به وسايل کمک

تمام هدای نیمدهآموزان، تکمیل، تعمیدر و تا یدز پروژهها و نیازهای دانشمتربیان و توانايی

سدازی و های ورزشی جديد با اخدذ ماوزهدای قدانونی الزم، ايمنورزشی، احداث پروژه

سددازی فضدداهای ورزشددی مدددارس براسدداس اسددتانداردهای م ندسددی، اسددتفاده از مقاوم

 های نوين ساخت و ساز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشیفناوری

زي
نی

سا
ت ان

اخ
رس

 

شناسايی، جذب، تربیدت و ب سدازی نیدروی انسدانی متخصدص، ارتقدای سدطح نلمدی و 

تحصددیالتی معلمددان، در نظددر گددرفتن شايسددتگی جسددمانی معلددم، اسددتفاده از معلمددان 

ندوآور  وپذير و با انگیزه، شايستگی شخصیتی و رفتاری، استفاده از معلمان خالق مسئولیت

 به سواد جسمانی معلم، مديريت اطالنات سالمت جسدمانی توجه ها،برای آموزش م ارت

آموزان، داشتن دانش و م ارت در هددايت و رهبدری کدالس، توسدعه درک و روانی دانش

های فردی و جنسیتی، ارتقای آگاهی و تخصص معلمدان نسدبت بده نلدم صحیح از تفاوت

 تمرين، انطای استقالل کاری به معلمان
س

دري
ش ت

رو
ت 

اخ
رس

زي
 

ی و ده از روش تدريس فعال و مشارکتی، استفاده از روش تددريس ترکیبدی و اکتشدافاستفا

 ای، اسدتفاده از روشم ارت بنیان، استفاده از روش تددريس نمدايش محدور و چندرسدانه

 های تمدايز بداتدريس فعالیت محور، استفاده از روش تدريس پلکانی، استفاده از استراتدی

 های نوين روانشدناختی در تددريس، تناسدببه رويکرد توجه به اصل تفاوت فردی، توجه

 آموزان، اختصاص زمان معقدول بدرایآموزش با سن، رشد نقلی، ناطفی و اجتمانی دانش

 يادگیری هر م ارت، استفاده از روش تدريس مبتنی بر بازی
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 فراگیر
سااازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

يی
توا

مح
ت 

اخ
رس

زي
 

بددنی، تاکیدد ب تربیتای بر محتوای کتارتقای کیفیت مواد و منابع آموزشی، بازنگری دوره

خت های پايه و بنیادی، تاکیدد محتدوا بدر شدناها و محتوای انتخاب شده بر م ارتسرفصل

تدوا بدر تاکیدد مح هدا و ......،کنتدرل وزن، پیشدگیری از بیماری) اینکات ب داشتی و ت ذيه

ريندات آشنايی با نناصر آمادگی جسمانی، فوايد بدنی، تم) های جسمانیتمرينات و آمادگی

هدای مککهای ورزشدی و تاکید محتوا بر آموزش آسیب ها و.....،اينتروال.، آزمون) تناوبی

ن اولیه، تاکید محتوا بر فرصت کسب تاربه، شکست و پیروزی، تاکیدد بدر کداربردی کدرد

کیدد بدر محتوا، تاکید بر تناسب محتوا با شراي  و نیازهای جامعه محلدی، بدومی و ملدی، تا

لمدان آموزان برای زندگی فردی، تاکید بدر اسدتفاده از نظدرات معنمومی دانشهای توانايی

 مدارس در طراحی و تدوين محتوا، تاکید بر اسدتفاده از تادارب موفدق کشدورهای ديگدر

 های فردیپذيری پذيری محتوا بر اساس تفاوتدرطراحی و تدوين محتوا، انعطاف

شی
گیز

ت ان
اخ

رس
زي

 

ان آمدوزدانشتالشگر و توانمند، تشدويق و اهددا جدوايز بده  تشويق مادی و معنوی معلمان

ها بدا یفعال و مدال آور، هماهنگی و هم افزايی ارکان مدرسه در سانات ورزش، تلفیق باز

، های بومی و محلدی، دبسدتانی، امددادیبازی) های جذابدروس ديگر، ترويج انواع بازی

فدزايش احرکات با شعر و سرود و آهنگ، افزايش نشاط و جذابیت، اجرای  ابتکاری و ....،

هدای مکمدل اردوهای دانش آموی ورزشی، ارتقای امنیت ناطفی و جسمانی، ايااد فعالیت

بندددی مناسددب بددر اسدداس ماهیددت فعالیددت و توانددايی و نیدداز برنامدده تربیددت بدددنی، گروه

 هددای متندوع، برگددزاری جشددنواره،آمدوزان، ايادداد فرصددت بدرای شددرکت در فعالیتدانش

 های ورزشی و اهداء جوايزمسابقات و المپیاد
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 فراگیر
سااازمان 

 دهنده
 مضامین پایه

رد
دا
تان
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 ار
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ه، ی و ويددتعیین ابزار و معیارهای مناسب ارزيابی نملکرد، استفاده از بازخورد مثبت, فدور

در  های ارزشیابی اسدتاندارد، تاکیدد راهبردهدای ارزشدیابی بدر اياداد انگیدزهطراحی روش

هدای وتمتربیان و والدين در فرآيند ارزشیابی، توجده بده تفاآموزان، مشارکت مربی, دانش

نددم  جنسیتی و زیدره. در ارزشدیابی، ،مذهبی ،قومی ،زبانی ،فرهنگی ،فردی) آموزاندانش

آمدوزان بده صدورت آموزان ديگر، مشاهده رفتار دانشآموزان با دانشمقايسه نملکرد دانش

و  داده شده، ارزشیابی به صدورت مسدتمرهای آموزش توصیفی، ارزشیابی مالکی از م ارت

آمدوزی، ارزشدیابی بدر محوريددت پايدانی، نظدارت و کنتدرل نلمدی بددر امدور ورزش دانش

 های روانی حرکتی و شناختیتشخیصی و اصالحی، سناش آموزه

ی
دار

ت ا
اخ

رس
زي

-
تی

يري
مد

 

بدنی در سداختار و تشدکیالت بکارگیری مديران متخصص ورزشی، محوريت درس تربیت

ريزی اری، تعامل ارر بخش بین ن ادهای متولی ورزش وسیستم آموزش وپرورش، برنامدهاد

ی، تطبیق سیاست گذاری دولت با فضدای حداکم آموزدانشو سیاست گذاری کالن ورزش 

آمدوزی، ورزش مدارس، توسعه اسناد فرادستی و راهبردی در زمینه توسعه سالمت دانش بر

ی، هدای اسدتعداد يدابته ساالری، ارائه و اجدرای طرین ادينه کردن تخصص گرايی و شايس

ی آموزی، در نظرگرفتن زمان اسدتاندارد ج دانهای ورزش دانشتقويت فدراسیون و انامن

وزش های فوق برنامه و ورزش همگانی، آمبرای آموزش تربیت بدنی، افزايش زمان فعالیت

ی، نلمی و تخصصی، های آموزشضمن خدمت بصورت مداوم، برگزاری کارگاه و همايش

 توسعة برنامة درسی تربیت بدنی

ب
اس

 من
سی

در
ف 

دا
 اه

حی
طرا

 

 ناختیشهای پايه و بنیادی، کارکرد رشد م ارت جسمانی و روانی.،) ب بود سالمتی نمومی

پددرورش و شناسددايی  هددا.،هددا و نگرشرشددد ارزش) کددارکرد ندداطفی دانددش و ف ددم.،)

سدعه تفريح و نشاط دائمی، شکوفايی استعداد، تو آموزی، کارکرداستعدادهای ورزش دانش

ه از های اجتمانی، کارکرد بازدارندورزش ق رمانی، توسعه ورزش حرفه ای، توسعه م ارت

 روی و آسیب اجتمانی، توسعه ب داشت و ت ذيه ورزشیکج

و با توجه به دسدته بنددی مضدامین پايده و  بر اساس چارچوب مذکور و محصول پدوهش

مضدمون سدازماندهنده شدامل زيرسداخت مدالی پايددار،  11ضدمون انتزاندی، شناخت يدک م
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اجتمانی، زيرساخت قدانونی و حقدوقی، زيرسداخت فضدايی، امکانداتی و -زيرساخت فرهنگی

تا یزاتی، زيرساخت انسدانی، زيرسداخت روش تددريس، زيرسداخت محتدوايی، زيرسداخت 

ريتی و طراحی اهداف درسی مناسب مدي-انگیزشی، نظام ارزشیابی استاندارد، زيرساخت اداری

بددنی در های درس تربیتبه دست آمد. به طور خالصه شبکه مضامین مربدوط بده زيرسداخت

 باشد.. می1) آموزش و پرورش ايران به صورت شکل

 

 

 
 بدنی در نظام آموزش و پرورش ايرانهای درس تربیت. شبکه مضامین زيرساخت1شکل 

 

هازيرساخت

ی درس 

 بدنیتربیت

روش  

 تدريس

-اداری

 مديريتی

نظام 

ارزشیابی 

زيرساخت  استاندارد

 مالی پايدار

-فرهنگی

 اجتمانی

قانونی و 

 حقوقی

 انسانی

روش 

 تدريس

فضايی، 

 امکاناتی و

 تا یزاتی

حی طرا

اهداف 

 درسی

 انگیزشی

 امحتو 
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در اين  دهنده و پايه موجوددهد که مضامین سازمانمی مراجعه به مبانی نظری و پدوهشی نشان

  باشد.می های پدوهشی همسوپدوهش، با مبانی نظری و پیشینه

 های تحقیق. همسوسازی مضامین شناسايی شده با پیشینه2جدول

 

بددنی های درس تربیتدر ادامه با استفاده از روش تحلیل ساختاری تفسیری زيرسداخت

 -در نظام آموزش و پرورش ايران سطح بنددی شدده اسدت. بدرای اجدرای تکنیدک تفسدیری 

مداتريس  ای نناصر در يدک سیسدتم ابتدداهساختاری، به دست آوردن رواب  درونی و اولويت

بدرای اياداد  ماتريس ساختاری رواب  درونی مت یرها. تشدکیل شدد) خود تعاملی ساختاريافته

های شناسايی شده دو به دو از نظر نوع رابطه ماتريس خود تعاملی ساختاريافته کلیه زيرساخت

 شواهد نظری و تاربی نالئم  مضامین سازماندهنده

 .2020) هانداکو و همکاران .؛2020) بارنت A ی پایدارزیرساخت مال

 .؛ مک لین و همکاران2014) .؛ مکینتاش2020) الوسن B اجتماعی-زیرساخت فرهنگی

 .2018) . ساندو و همکاران،2015)

 .2019) .؛ سانیکوف2018) گائو C زیرساخت قانونی و حقوقی

 .؛ سددیلويانی2019) .؛ ايددروان و پراسددتو2020) بارنددت D زیرساخت فضایی، امکاناتی و تجهیزاتی

 .؛2018)

.، يداکوب 2018) .؛ استروبل و همکاران2020) روکس E زیرساخت انسانی

 .2019) و همکاران

 .2018) ماکوپو.؛ 2020) بارنت F زیرساخت روش تدریس

 .2016) .؛ ايسربت و همکاران2020) بارنت G زیرساخت محتوایی

.؛ 2016) .؛ مدوی و همکداران2019) همکاران هانگ و H زیرساخت انگیزشی

 .2014) وال د و همکاران

 . 2017) .، سیدوف2016) لورنته و همکاران I نظام ارزشیابی استاندارد

 .؛ ژورگددوی و همکدداران2017) دادلددی و همکدداران J مدیریتی-زیرساخت اداری

.؛ مددک لددین و 2016) .؛ کیلبددورن و همکدداران2020)

 .2017) .، سیدوف و مرزون2015) همکاران

 .2020) بارنت K طراحی اهداف درسی مناسب
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. 3) ها بده صدورت جددولتبا يکديگر مقايسه شدند نحوه امتیاز دهی به نوع رابطده زيرسداخ

دهدد. در ادامده بدرای . نیز ماتريس خودتعداملی سداختاريافته را نشدان می4) باشد و جدولمی

ها پدر شدد و آنگداه دوبداره سدازگاری وسیله نموندهسازگار کردن ماتريس، پرسشنامه مادداً به

ن دايی، بده ها در مددل منظور تعیین سدطح زيرسداختماتريس دسترسی بررسی و تأيید شد. به

های ورودی، خروجددی و مشددترک تشددکیل شددد. هددر چدده هددا، مامونددهازای هددر يددک از آن

های مشترک و خروجی يک نامل، نقاط اشتراک بیشدتری داشدته باشدند، آن مت یدر در مامونه

 گیرد.سطح باالتری قرار می

 . نحوه امتیازدهی بر اساس نوع رابطه زيرساخت ها3جدول 

V A X O 
 ندم وجود رابطه رابطه دوسويه تأریر دارد iبر  jمت یر  تأثیر دارد jبر  iمتغیر 

 

 . ماتريس خود تعاملی ساختاريافته ن ايی4جدول 

 A B C D E F G H I J K 

A            

B X           

C X X          

D A X A         

E A X X A        

F A A X A X       

G A X X A X X      

H A X A A X A A     

I A O A A X X X V    

J X X X X V V V V V   

K A X X A X V V V V A  

 

 احی شد.با توجه به ماتريس خود تعاملی ساختاريافته ن ايی، ماتريس دسترسی سازگار شده طر
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 . ماتريس دسترسی سازگار شده5جدول 

 A B C D E F G H I J K نفوذ 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
B 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
D 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
E 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 
F 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 

G 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 
H 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
I 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

K 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 
  7 5 9 11 10 10 11 5 8 9 4 وابستگی

 

 های درس تربیت بدنیبندی زيرساخت. سطح6جدول 

 سطح اشتراك ورودی: اثرپذیری خروجی: اثرگذاری 

A A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K A,B,C, J A,B,C, J 1 

B A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K A,B,C,D,E ,G,H,J,K A,B,C,D,E 

,G,H,J,K 
1 

C A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K A,B,C, E,F,G,J,K A,B,C, E,F,G,J,K 1 

D B,D,E,F,G,H,I,J,K A,B,C,D,J B, D,J 2 

E B,C,E,F,G,H,I,K A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K B,C,E,F,G,H,I,K 3 

F C,E,F,G,H,I A,B,C,D,E,F,G ,I,J,K C,E,F,G, I 4 

G B,C, E,F,G,H,I A,B,C,D,E,F,G,I,J,K B,C, E,F,G,I 4 

H B,E,H A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K B,E,H 5 

I E,F,G,H,I A,C,D,E,F,G,I,J,K E,F,G, I 4 

J A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K A,B,C,D,J A,B,C,D,J 2 

K B,C,E,F,G,H,I,K A,B,C,D,E, J,K B,C,E,K 3 
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ر شدده اسدت. د. نمايش داده2) شده در شکلهای شناسايیسطوی زيرساخت الگوی ن ايی

ی اين نگاره رواب  معنادار نناصر هر سطح بر نناصدر سدطح زيدرين و همچندین روابد  دروند

 شده است.معنادار نناصر هر سطر در نظر گرفته

 

 
 های درس تربیت بدنیتفسیری زيرساخت ساختاری. مدل 2شکل 

بدنی با اسدتفاده از روش یتهای درس ترببعد از ترسیم مدل ساختاری تفسیری زيرساخت

-1بندی مت یرهدا در چ دار دسدته دسدته وابستگی،-و با ايااد ماتريس نفوذپذيری  1میک مک

مت یرهدای نفدوذی انادام -4مت یرهای پیوندی و -3مت یرهای وابسته، -2مت یرهای خودمختار، 

 ..2016، 2پاناکال و همکاران) شده است

                                                 
1. MICMAC 

2. Panackal et al 

 اجتمانی-فرهنگی

 زير ساخت مالی

 حقوقی-قانونی

 زير ساخت روش تدريس زيرساخت محتوايی نظام ارزشیابی استاندارد

 امکانات و تا یزات مديريتی-اداری

 اهداف درسی زير ساخت انسانی

 زير ساخت انگیزشی
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ی
پیوند

 
            

ی
نفوذ

 

ت ن
در

ق
وذ

ف
 

    C   J A    

   B         

       D     

 E    K       

  G          

وابسته
 

  F          

مستقل
 

   I         

            

 H           

            

            

  قدرت وابستگی 

 وابستگی-. تازيه و تحلیل نفوذ3شکل 

 نظدام ارزشدیابی اسدتاندارد و . مت یرهدای زيرسداخت انگیزشدی،3) ها شکلساس يافتهبرا

بیشتر تحت تأریر ساير نوامل بوده و از منظر سیسدتمی جدزء نناصدر  زيرساخت روش تدريس

اررپذير و وابسته هستند. به نبارت ديگر برای ايااد اين زيرساخت نوامل زيادی دخالت دارند 

سداز مت یرهدای ديگدر شدوند. مت یرهدايی دارای قددرت نفدوذ انند زمینهتوو خود آن ا کمتر می

-زيرسداخت اداری ضعیو و وابستگی ضعیو در تحلیدل وجدود نددارد. همچندین مت یرهدای

مديريتی، زيرساخت مالی پايدار و زيرساخت فضايی، امکاناتی و تا یزاتی قدرت نفدوذ بداال و 

ها دارندد. بسیاری بر تحقق و ارتقای ديگدر زيرسداختوابستگی پايینی دارند. اين مت یرها تأریر 

اجتمدانی، طراحدی -در اين تحقیق مت یرهای زيرساخت قانونی و حقوقی، زيرساخت فرهنگی

 اهداف درسی مناسب، زيرساخت محتوايی و زيرسداخت انسدانی جدزو نوامدل پیونددی قدرار

دارای قددرت نفدوذ فراواندی  ها هم وابستگی بااليی دارند و هم اينکهگیرند. اين زيرساختمی

 باشند.می
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 بحث و نتیجه گیری

بددنی شدامل های درس تربیتبا توجه به نتايج تحلیل مضامین مشدخص شدد کده زيرسداخت

اجتمانی؛ زيرساخت قانونی و حقوقی؛ زيرسداخت -زيرساخت مالی پايدار؛ زيرساخت فرهنگی

ش تدددريس؛ زيرسدداخت فضددايی، امکاندداتی و تا یزاتددی؛ زيرسدداخت انسددانی؛ زيرسدداخت رو

مديريتی و طراحدی -محتوايی؛ زيرساخت انگیزشی؛ نظام ارزشیابی استاندارد؛ زيرساخت اداری

باشد از طرفی با تکیه بر مدلسازی ساختاری تفسیری مشخص شد که اهداف درسی مناسب می

مدديريتی -زيرساخت مالی پايدار؛ زيرساخت فضايی، امکاناتی و تا یزاتی و زيرسداخت اداری

ها پايدده و اسدداس رسددیدن بدده گیرنددد يعنددی اينکدده ايددن زيرسدداختدر سددطح اول قددرار می

اجتمانی و زيرساخت قدانونی و حقدوقی در -های ديگر هستند، زيرساخت فرهنگیزيرساخت

های اهدداف درسدی و نیدروی انسدانی در سدطح سدوم، اندد، زيرسداختسطح دوم قرار گرفته

ام ارزشدیابی اسدتاندارد در سدطح سدوم و ن ايتداً های روش تدريس، محتوايی و نظدزيرساخت

 زيرساخت انگیزشی در سطح پنام قرار گرفته است. 

مديريتی به ننوان يک مضمون سازماندهنده حاوی تمدام سیاسدت هداف -زيرساخت اداری

باشد و بیشتر ساختار و تشکیالت برنامه ريزی و راهبردهای سطوی بااليی، میانی و نملیاتی می

شدود. در ايدن راسدتا بايدد نندوان کدرد بدرای ورش و مدارس تابعده را شدامل میآموزش و پر

ی بین ن ادهای متدولی ورزش و سیسدتم آموزدانشريزی و سیاست گذاری کالن ورزش برنامه

آموزش و پرورش تعاملی ارربخش و پايدار به وجود آيد و اسناد فرادستی و راهبردی در زمینه 

شود از سويی ديگر با اسدتفاده از مدديران کاربلدد و باتاربده  آموزی توسعه دادهسالمت دانش

هدای ها انادام بازیهدای بچدهتوان همانند دوران پیش دبستانی که محوريدت تمدام فعالیتمی

 بدنی ايااد گردد.محوريت درس تربیتبر  تشکیالت اداری مدارستفريحی است در ايناا نیز 

 .2020) . و سدیدوف و مدرزون2017) مکداران.، ژوريگدوی و ه2017) دادلدیدر اين راسدتا 

 اند.بدنی م م قلمداد نمودهمديريت و سیاست گذاری راهبردی را برای درس تربیت

بددنی زيرساخت مالی پايدار نشانگر جدذب و تدامین مندابع مدالی الزم بدرای درس تربیت

ورزش، های ورزشدی، وزارت باشد و نواملی همچون وزارت آموزش و پرورش، فدراسیونمی

باشدد. سرمايه گذاران خصوصدی و خیدرين بدرای تحقدق بخشدی ايدن زيرسداخت مددنظر می

بدنی که يکی از م مترين مشکالت همه کشورهای ج ان اسدت و زيرساخت مالی برای تربیت
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نیز مورد تايید قرار گرفته اسدت در  .2020) . و بارنت2020) هانداکو و همکاران در تحقیقات

واژه پايدار استفاده شده است يعنی اينکه بايد منابع تامین و جذب مالی  مورد اين زيرساخت از

بدنی يک درس هزينه بر اسدت بدنی دارای استمرار باشند زيرا آموزش تربیتبرای درس تربیت

تواند کمک کننده باشد ها و وزارت ورزش و جوانان میحمايت مالی فدراسیونو در اين راستا 

ی آمدوزدانشعه خیرين نیز حساب کرد از طرفی ديگر سرانه بودجه توان روی جامهمچنین می

ان تنظدیم آمدوزدانشم مترين بخش زيرساخت مالی است که اين سرانه بايد مطابق با نیازهدای 

نالوه بر اين تخصیص انتبارات مالی ج ت ساخت، نوسازی، تعمیر و حفظ و نگ داری  گردد

 اماکن ورزشی مدارس حیاتی است.

ها بده سدرانه فضدايی، تدرين زيرسداختنتايج به دست آمدده يکدی ديگدر از م مبر اساس 

امکانات و تا یزات اشاره دارد. با توجه بده اينکده در مددارس ايدران سدرانه فضدای ورزشدی 

بددنی خصوصاً فضای سرپوشیده به شدت پايین است لذا استانداردسازی فضای آموزش تربیت

زش ياری رساند. اين درحالی اسدت کده بدا وجدود سدرانه تواند معلمان را برای توسعه آمومی

پايین فضای ورزشی در مدارس ايران، تا یزات و امکانات کافی و با کیفیتی نیز وجود ندارد با 

ای بايد دارای تا یزات ورزشدی اسدتاندارد و متندونی رسد که هر مدرسهاين وجود به نظر می

 ؛ ياکوب2018؛ سیلويانی، 2019، 1؛ ايروان و پراسیتو0202بارنت، ) هایباشد. اين نتايج با يافته

های باشد. نقدش مسدئوالن بدرای ب بدود امکاندات و زيرسداختهمسو می. 2019، 2و همکاران

 بدنی بسیار م م است.آموزش درس تربیت

بددنی مددارس ايدن طراحی اهداف درسی يعنی در نظر گرفتن اهداف درست بدرای تربیت

محور، ارزش محور، م ارت محور، ق رمان محور و يا حتی با رويکرد تواند سالمت اهداف می

بددنی کده باندث افدزايش باشدد. آمدوزش تربیتشناسايی استعدادهای ورزشی و نشاط آور می

 تواند توسعه داده شودشود با استفاده از همکاری ذينفعان و اصالی برنامه درسی میسالمت می

انی يعنی نگرش و آگاهی جامعده از اهمیدت تربیدت اجتم-زيرساخت فرهنگی .2020 ،بارنت)

ها و هناارهای اجتمدانی در راسدتای بدنی، ارتقا هويت و جايگاه اين درس، پايبندی به ارزش

هدا در امدورات ورزشدی بدنی در مددارس و اياداد مشدارکت حدداکثری خانوادهتوسعه تربیت

                                                 
1. Irawan & Prasetyo 

2. Yakub et al 
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ی آشدنايی و آگداهی معلمدان، هامدارس. در مورد زيرساخت قانونی منظور اين است کده پايده

 مديران و خانواده از مسائل حقوق ورزشی استحکام يابد. 

دهنده زيرساخت انسانی است ايدن زيرسداخت بده جدذب و يکی ديگر از مضامین سازمان

باشد و بیشدتر شايسدتگی نلمدی و گزينش و پرورش نیروی انسانی و پرورش يافته مربوط می

بددنی بددون گرفته است. مبدرهن اسدت کده تددريس تربیت رفتاری آموزش دهنده مدنظر قرار

محتوا کامل و قوی زیر قابل تصدور اسدت در اينادا محتدوا يعندی کیفیدت مطالدب موجدود و 

شددود. در مددورد ان آموختدده میآمددوزدانشبدددنی کدده بدده های آموزشددی درس تربیتسرفصددل

ها را ترزیدب و خانوادهان و کادر مدرسه آموزدانشزيرساخت انگیزشی بايد گفت هر آنچه که 

ان ارزش قائل شوند و به نونی نالقه و تمايل قلبی آندان بده آموزدانشبدنی کند تا به تربیتمی

بدنی برانگیخته شود. پرواضح است که حتی اگر محتوای تدريس خوب باشدد امدا يدک تربیت

باشدد لدذا خت مینظام ارزشیابی استاندارد وجود نداشته باشد دستیابی به اهداف تعیین شده س

يک نظام ارزشیابی همچون استفاده از بازخورد مثبدت, فدوری و ويدده، ارزشدیابی بده صدورت 

مستمر و پايانی، ارزشیابی بده صدورت تشخیصدی و اصدالحی و ارزشدیابی رواندی حرکتدی و 

ی را تس یل نمايد. بر اسداس آموزدانشتواند مسیر و فرآيند حرکتی توسعه ورزش شناختی می

بدنی را بدر پیشدرفت کدار گروهدی و ان اولويت درس تربیتآموزدانش. 2020بارنت، ) تحقیق

ب بود سازماندهی و زمدان بیشدتر  ،های منصفانه و مناسبهای تدريس مانند ارزيابیب بود شیوه

  .بیان کردند

بدنی در مدارس فرآيندی پويا است و برای تحقق آن بايد در اولدین گدام بدر توسعه تربیت

های بده دسدت آمدده بايدد های صحیح و مناسب آن تاکید ورزيد. با توجه بده يافتدهزيرساخت

ها از اهمیدت بده بدنی مدارس، توجه بده زيرسداختننوان کرد در راه رسیدن به توسعه تربیت

های بااليی را به دنبدال دارد و در ها هزينهسزايی برخوردار است. اگر چه ايااد اکثر زيرساخت

ها دست يافدت امدا بدی تدوج ی و زفلدت از ايدن توان به تمام زيرساختمین يک مقطع کوتاه

گدردد. از طدرف بدنی در بخش مدارس میها به شدت مانع رسیدن به توسعه تربیتزيرساخت

ها برای دستیابی به سالمت پايدار جسمانی و رواندی در بلندد مددت و ديگر، وجود زيرساخت

شدود اهدداف دی نیازی اساسی اسدت. پیشدن اد میحف  رشد اجتمانی، فرهنگی و حتی اقتصا

های نوين نلمدی و ان و مبتنی بر شاخصآموزدانشبدنی متناسب با ظرفیت فکری درس تربیت
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بددنی توسد  های مطلوب در نظر گرفته شود و به طور مداوم محتدوای درس تربیتنیازسنای

هدای ¬دوره قدرار گیدرد، ان مدورد بدازنگریآمدوزدانشبددنی و حتدی اساتید و معلمان تربیت

المللدی آمدوزش ها و اسدتانداردهای بینافزايی اسداتید و معلمدان بدا توجده بده شداخصدانش

صدورت مدداوم برگدزار شدود. اسدناد فرادسدتی و راهبدردی در زمینده سدالمت بدنی، بهتربیت

و  شايد م مترين پیشن اد تحقیق اين باشد که آموزش و پدرورشآموزی توسعه داده شود. دانش

ی از نظر کمی و کیفی مدارس کشور را از نظر فضا ورزشدی آموزدانشن ادهای حامی ورزش 

 و تا یزات آن با تکیه بر منابع تامین مالی پايدار توسعه دهند. 

 سپاسگزاری 

بدددنی و سددالمت وزارت آمددوزش و پددرورش و انضددای فدراسددیون ورزش از معاونددت تربیت

 نادام ايدن پددوهش مدا را يداری نمودندد بده طدور ويددهی و کلیه افدرادی کده در اآموزدانش

 سپاسگزاريم. 
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