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Abstract 

The purpose of this study was to designing the student teachers physical education' 
competency pattern for educational teachers of farhangian university based on gounded 
theory. The purpose of this study was qualitative methodology based on fundamental data 
theory. The statistical population of this study consisted of published documents on the 
subject of student competence of physical education teachers (Expert in charge of Physical 
Education of the General Education Department, High School Principals, Educational 
Presidents of the National University of Education, and Physical Education Teachers of the 
University of Tehran). The sample size was 24 theoretical saturation. Purposeful sampling, 
which is a non-probability sampling method, was used to select a sample from such a 
community. Semi-structured interviews were used to collect data. The results of the present 
study reveal the extraction of 186 initial codes or concepts from the interviews as well as 35 
main concepts in the paradigmatic model including axial categories and causal conditions 
(coordination, culture, professional development, experience acquisition, career 
development). Education), contextual factors (familiarity with information technology, 
provision of facilities, provision of facilities, environment, authority support, personality 
traits of coaches), intervening conditions (political, economic, socio-cultural factors, goal) 
Planning, Infrastructure, Psychology and Organizational Structure), Strategies 
(Concentration, Resource Allocation, Skills, Culture, Empowerment, Employment Making 
efficient and effective selection systems, organizing sporting events, modifying intra-
organizational processes, planning, applied training) and outcomes (reducing abnormalities, 
enhancing physical and mental health, improving attitudes to sports, discovering talent, 
motivating, Sports Development, Professional Development). 

Keywords: Competency, Empowerment, Professional development, Student teachers 
physical education.  
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 انیدانشگاه فرهنگ یبدنتیتربدانشجومعلمان  یستگیشا یالگو یطراح

 ادیبنداده ةیاساس نظررب

 4یآبادیعل رایسم ،3ی، فرزاد غفور2یسیش وو، کور1یرستم مانیپ

 رانیاسنندج،  ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یورزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 1

 رانیسنندج، ا ،یاسالم آزاد دانشگاه سنندج، واحد، یورزش علوم و یبدن تیترب گروه ار،یاستاد. 2

 رانیا تهران، ،(ره)ی طباطبائ عالمه دانشگاه ،یبدن تیترب دانشکدة ،یو علوم ورزش یبدن تیترب گروه ار،یدانش. 3

 رانیسنندج، ا ،یاسالم آزاد دانشگاه سنندج، واحد، یورزش وعلوم یبدن تیترب گروه ار،یاستاد. 4

 (11/12/1391: ؛ تاریخ پذیرش21/09/1397: تاریخ دریافت)

 دهیچک

از لحاا    پژوهش. است هگرفت انجامایران  انیدانشگاه فرهنگ یبدنتیدانشجومعلمان ترب یستگیشا یالگو یطراح هدف با حاضر پژوهش
 یبادن تیا ترب مسئولکارشناس شامل  نظرانصاحب را پژوهش ةجامع .اجرا شد ادیبن هداد یةنظر و استراتژی یفیک با رویکرد ،یادیهدف بن

 انیا دانشاگاه فرهنگ  یبادن تیترب مدرسان و کشور انیفرهنگ دانشگاه یآموزش یساؤر ها،رستانیدب رانیمد پرورش، و آموزش کل تاادار
در . گاردآوری شاد   افتهیسااتتار  ماه ین ةمصاحب با هاداده. انتخاب شدندهدفمند روش  به نفر 22 ینظر اشباعاساس معیار بر. دادند لیتشک

 ،یاهنگهما ) یعلا  طیشارا  و یمحاور  ةمقولشامل  یمیداادر قالب مدل پار که به دست آمد، یاصل مفهوم 33و  هیمفهوم اول 111نتیجه، 
 کاردن  اطالعاات، فاراه    یباا فنااور   ییآشانا ) یاناه یزم عوامال ، (یبادن تیترب ةحرف ةتوسعکسب تجربه،  ،یمعلم ةحرف ةتوسعفرهنگ، 

 ،یاقتصااد  ،یاسا یس عوامال ) گرمداتله طیشرا، (انیمرب یتیشخص اتیتصوص ن،مسئوال تیحما ط،یمحامکانات،  کردن فراه  الت،یتسه
 ،یسااالر  ساته یشامنابع،  صیتخص ،ییتمرکزگرا)، راهبردها (یسازمان ساتتار و یشناتتروان رساتت،یز ،یگذار هدف ،یفرهنگ -یاجتماع
 ینادها یاصاال  فرا  ،یورزشا  یدادهایا رو یکاارا و اراربخش، برگازار    ینشا یگز یهاا سات  یس یریکاارگ  هب ،یتوانمندساز ،یسازفرهنگ
 ورزش، به نگرش بهبود ،یروان و یجسمان سالمت شیافزا ها،یناهنجار کاهش) امدهایپ و ،(یکاربرد آموزش ،یزیربرنامه ،یسازمان درون
 . ارائه شد( یاحرفه توسعه ورزش، گسترش زه،یانگ جادیا استعداد، کشف

 .ای توانمندسازی، توسعه حرفه ،یبدنتیترب دانشجومعلمان ،یستگیشا :یدیکلناگواژ
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مقدمه

 یتندرست و یسالمت ت،یترب و میتعل در یورزش علوم و یبدنتیترب لیبدیب گاهیجا و نقش امروزه

 ،منظور نیهمبه(. 2 81 ، امزیلیو و یالک) ستین دهیپوش یکس بر افراد یشاداب و ییایپو جامعه،

 در یانسان علوم یهارشته از یکیعنوان  به  آن به وابسته علوم و یبدنتیترب اخیر انیسال یط

 و نظرانبه اعتقاد صاحب(. 931  زاده،یبخش ؛931  بهار، یشعبان) دشمطرح  ایران آموزش ةچرخ

 یبدنتیمعلمان تربوجود  ،هانهیزم ةهمدر  یبدنتیترب رسالت تحقق یهااز رکن یکی ،کارشناسان

 در(. 2 81 ،8و پورتا نکیو)قرار دارند  علم نیکه در صف مقدم آموزش ا است اثربخشتوانمند و 

 یهایژگیو .  :هایی داشته باشد ویژگی دیبا خوب معلممعتقد است ( 931 ) یهنر زمینه، نیا

و  یو اصول انسان هاارزش به یبندیپا ،یو روان یاز سالمت جسم یبرخوردار) یتیشخص

 یفن و یاحرفه یهایژگیو .8و  ،(خوب نسبت به یذهن یاز استعدادها و قوا یبرخوردار ،یاجتماع

 .(یشخص مناسب روابط یبرقرار در مهارت ،یاحرفه و یفن معلومات ،یعموممعلومات )

معلمان  پرورش دارعهده یآموزش ینهادها از یکی دانشگاه فرهنگیان ،گفت توانیم

 یرویمعلمان و ن یو توانمندساز تیترب ن،یتأم یبرا یدانشگاه مکان نیا. است یبدن تیترب

 ةیکل عیبا تجم 931 در سال این دانشگاه . است رانیوزارت آموزش و پرورش در ا یانسان

دانشگاه (. 931  زاده، فیشرو  یگرمارود) شد سیتأس رانیا سراسر معلم تیترب مراکز

 یکارشناس، (معلمدانشجو) وستهیپ یکارشناس یدانشجو مقطع سه حاضر حال درفرهنگیان 

 هستند یافراد هامعلمدانشجو ،نیب نیا در. ردیپذیم ارشدیکارشناس و( دانشجو معلم) وستهیناپ

و پس از  ،دهندیم خدمت تعهد ،ندیآیدرم پرورش و آموزش استخدام به لیتحص یابتدا از که

 ان،یفرهنگ دانشگاه ةناماساس) فعالیت خواهند کردمدارس  درمعلم  عنوان به التیتحص انیپا

. باشندیم یبدن تیترب یهادانشجومعلم ان،یفرهنگ دانشگاه یهادانشجومعلم ةجمل از(.  93 
                                                           
1. Lacy & Williams 

2. Winnick & Porretta 
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معلمان  عنوانبه ندهیآ در تا نندیبیم آموزش را یبدنتیترب یاختصاص طور بهافراد  نیا

 . کنند نقش ایفا میدر مدارس  یبدن تیترب

 است نیا ،دیآیم شمار به آموزشدر  گذشته یهایزیربرنامه ندیکه برا یکل یهاچالش از یکی

 اندنکرده عمل موفق چندان ستهیشا و توانمند آموختگاندانش تیترب و میتعل در کیآکادم مراکز که

 نیا به. باشد انینما شتریب توسعه حال در یکشورها در مهم نیا رسدیم نظربه(. 9 81 ، ونزیاست)

 یتوانمندساز ی را براییالگوها پژوهشگران و نظرانصاحب امروز، تا گذشته از ،بیترت

طراحی  یورزش علوم و یبدنتیتربهای  رشته خاص طور به ،مختلف یهارشته در آموختگان دانش

  .است یستگیشا افراد نیا یتوانمندساز یهانهیزم از یکی. اند کرده

 ها،دانش ها،مهارتمانند ) شغل با مرتبط و یفرد ییربنایز یهایژگیو مجموعه یستگیشا

 ن،یاست) شودیم شغل در زیآمتیموفق عملکرد باعث که است( صفات و هازهیانگ د،یعقا ها،نگرش

 ،1اودهونو و؛ وادونگو، کامبونا 8111 ، اسپندالو؛ 8112 ،9داچ و بورنث، 8111 ،8نیاست و ریبید

 جز به مختلف یآموزش یهاحوزه آموختگاندانش یهایستگیشا یبررس در که یمهم ةنکت(.   81

 ریاخ یهاسال در نهیزم نیا در قاتیتحق شیافزا است، مشهود کامالً یورزش علوم و یبدنتیترب

 یطیمح ،یفناور و یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ مختلف یهاحوزه در شرفتیپ رایز. است

 مطمئن طیشرا در یزیربرنامه توان که کرده جادیا را یریمتغ شدت به و ثباتیب مبهم، ا،یپو ،یرقابت

 یفراوان یهاچالش با شانیهاهدف تحقق راه در را هاآن و سلب هاسازمان یاریبس از را داریپا و

 یستگیشا موضوع به توجه ضرورت ل،یدل نیهم به(. 921  ،یانتیو د یدیع)مواجه کرده است 

 . شودیم احساس شیپ از شیب مختلف یآموزش یهانهیزم در آموختگاندانش

 یها یستگیشا یها مؤلفه و ابعاد ییشناسا»عنوان  بارا  یپژوهش( 932 ) یفتح زمینه، نیا در

                                                           
1. Stevens 

2. Steyn, De Beer & Steyn 

3. Burnett & Dutsch 

4. Spendlove 

5. Wadongo, Kambona & Odhuno 
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. داد انجام «تهران استان انیفرهنگ دانشگاه آموختگان دانش یابیدست زانیم نییتع و معلمان یا حرفه

 مؤلفه 2 مؤلفه و  هخرد 13 معلم شامل  یا حرفه یها یستگینشان داد شا یفیک یها افتهی جینتا

 تیهو ةو توسع یا تعهد حرفه ،یا عمل حرفه ،یا دانش حرفه ، شاملیبعد اصل چهار است، و

 نامعلم یا حرفه یها یژگیو و ها تیمدل صالح در پژوهشی (931 ) یهنر. دارد یا حرفه

 ةتوسع و یآموزش یها تیصالح یها لفهؤمدر این مدل، که  را طراحی کردو ورزش  یبدن تیترب

 ،نیهمچن. دارند را یعامل بار زانیم نیکمتر یفناور تیصالح ةلفؤم، و یعامل بار نیشتریب یا حرفه

 و هایژگیو یالگو نیتدو»عنوان  بارا  یپژوهش( 931 ) اسماعیلی و شجاعی ، علیدانیجاو

 هشت به آن یط که دادند انجام «پرورش و آموزش یباالدست اسنادبراساس  یمعلم یهایستگیشا

 ها،زشیانگ ها،دانش ها،ارزش ،ها عامل نیا نیب در .کردند اشاره یستگیشا یالگو سنجش عامل

 وزن و یعامل بار نیباالتر ،بیترت به یاخالق تیصالح و باورها، ها،رغبت ها، ییتوانا سالمت،

 .داشتند معلمان یستگیشا یالگو یرو را یعامل

 بارةدر هدفمند و میمستق یامطالعه یبدنتیترب ةنیزم در دهد نشان می مطالعات جینتا یبررس

 یآن ضرورت پرکردن و مطالعاتی بوده خالء که ،است هگرفتن انجام دانشجومعلمان یستگیشا

 ای یبدنتیترب آموختگان دانش یستگیشا رامونیپ یشتریب تفحصو  پژوهش باید. است ریانکارناپذ

 انجام ،نندیبیآموزش م یبدنتیتربمعلم  یکه از ابتدا برا یبدنتیترب یهادانشجومعلم اصطالح به

. دارد ازین یستگیشا یبرا یهاشاخص چه به یبدنتیترب دانشجومعلم کی شود مشخص تا گیرد،

 بارا  پژوهشی( 3 81)  جانسون و نیآسپ ،یو علوم ورزش یبدنتیترب از خارج های هحوز در

 ةمطالع کی از یگزارش و مفهوم لیتحل: معلمان آموزش در یارتباط یهایستگیشا»عنوان 

 یریتأث معلمان یارتباط یهایستگیشا داد نشان مطالعه نیا یهاافتهی لیتحل. دادند انجام «یمقدمات

 شد مشخص قیتحق نیا در. دارد هاآن یاجتماع رشد و آموزاندانش عملکرد بر مثبت

 -یاجتماع یهاتیصالح و زیتما ،یارتباط اسیمقخرده سه از معلمان یارتباط یها یستگیشا

                                                           
1. Aspelin & Jonsson 
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عنوان  با با رویکرد کیفی، پژوهشی( 3 81)  دوناخمک و یگارمک. است شده لیتشک یعاطف

 یتالیجید یهایستگینشان داد شانتایج . انجام دادند «در آموزش معلمان یتالیجید یهایستگیشا»

 یهایستگیشا ،یفن یستگیشا ؛است یبنددسته قابل یاصل بخش چهار در معلمان آموزش در

 بعد نیترمهم پژوهش آنان در ،نیهمچن .ینگرش های یستگیشا و ،یپداگوژ یستگیشا ،یاخالق

. دارد یشتریب تیاهم هایستگیشا ریسا به نسبت که است یاخالق یستگیشا ،یتالیجید یستگیشا

 که طراحی کردند انهیآموزش را ندیدر فرا یستگیشا یرا برا یمدل( 2 81) 8کلدت و تزیس زندلر،

 9نگیوسل. شده است لیو نگرش تشک یعلم یهامهارت ،یشناخت یهامهارت دانش، بعد چهار از

 در داریپا تیریمد یهاوهیش در ریدرگ رانیمد یفرد یستگیشا یبا بررس( 1 81) همکاران و

 کیاستراتژ تیریمد ،یفرد نیب ،یشناخت یستگیشا که افتندی دست جهینت نیا به ،بزرگ یهاشرکت

  یگماتهو  یجانان. الزم است تیمسئول یدر مراحل مختلف اجرا رانیمد یبرا هاتفاوت رشیپذ و

 یخصوص مؤسسات در یستگیشا مدل یسازادهیپ و یطراح آن از هدفکه  پژوهشیدر ( 1 81)

 مطالعة در. کردند مطرح را تیفیک و افراد ،یگرلیتحل رات،ییتغ ،یشخص موارد تجارت، ابعاد ،بود

ها در دانشگاه علوم عنوان تعیین و اعتباریابی شایستگی» باکه (   81) 1لکانیس و جانسون پتروا،

ارتباط و تعامل، های رهبری، مدیریت تعارض و مذاکره،  شایستگی ،انجام گرفت «کاربردی ویدزم

ای، مهارت فناوری اطالعات، مدیریت های اخالقی و حرفههای کالمی، مهارتکارگروهی، مهارت

نوآوری، مسئولیت، خالقیت،  گذاری،استرس، توانایی یادگیری، مهارت سازگاری، هدف

 دهای عمومی مورگیری، مدیریت زمان، تفکر انتقادی و تفکر تحلیلی از جمله شایستگی تصمیم

 ةالزم دریافتند که(   81) 2یو پاده یکومار. شدنیاز دانشجویان در قرن بیست و یکم معرفی 
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  فلتا -مونترو. است داریپا و کارآمد کار یروهاین کارگیری به موفق، یستگیشا یهامدل یسازادهیپ

دانشجویان  ازیهای مورد نفرصت شغلی، مهارت 11 ل محتوای یو تحل هیبراساس تجز( 8 81)

نتایج این پژوهش نشان داد عالوه بر مهارت زبان انگلیسی،  .را تعیین کردورود به بازار کار  برای

های ارتباطی، کارگروهی، رهبری، حل مسئله یادگیری مداوم، مهارت)های عمومی کسب شایستگی

 . استورود به بازار کار الزامی  برایتوسط دانشجویان ( و تفکر انتقادی

 تفاوت نیا. است متفاوت یستگیشا یهاشاخص و ابعاد دهدیم نشان گذشته مطالعات مرور

جوامع،  فرهنگ نوع ؛ زیرااست مشهود شتریب مختلف یکار یهانهیزم در و مختلف جوامع در

 تیماه مختلف، یهانهیزم یکار و یشغل یازهاین ها،آن یپرورستهیشا و ینیگزستهیساختار شا

 یبرا یمختلف یالگوها اساس، نیا بر. هستند تضاد در هم با گرید یپارامترها از یاریبس و علوم

توان  در مجموع، می. است متفاوت ها آن یهاسازه یادیز حد تا که است شده مطرح یستگیشا

 ةحوز از خارج که زین موجود یالگوها و ندارد وجود یبدنتیترب در ینیگزستهیشا یالگو گفت

 شناخت براساس و جامع ییالگو قالب در ترشیپ اند، شده مطرح یورزش علومو  یبدنتیترب

از . اند نبوده یستگیشا ةارتقادهند یراهبردها و موانع گر،مداخله طیشرا ،یانهیزم ،یعل عوامل

توجه  ،خواهد شد یانسان یروین ییکارا شیافزا باعث هانهیزم ةهم در یستگیشا از آنجا که طرفی،

. دهدیم شیافزا ندهیدر آ را هاآن تیموفق شانس یبدنتیترب یهادانشجومعلم یستگیشا به ژهیو

 انیدانشگاه فرهنگ یبدنتیدانشجومعلمان ترب یستگیشا رامونیپ جامع یالگو دارد ضرورتپس 

 دانشجومعلمان یهایستگیشا به مربوط میمفاه نکهیا لیدل به. شود ارائه و یکشور طراح

 پژوهش نیا اهداف از یکی ،است شدهن انیب یو روشن یدرستبه انیفرهنگ دانشگاه در یبدن تیترب

 ةینظر در پژوهش حاضر، استراتژی. است یبدنتیترب دانشجومعلمان یهایستگیشا ةینظر خلق

 یستگیشا ةشد شناخته کمتر و مجهول یهاجنبه رودیم انتظار. کار گرفته شد به ادیبن داده

 افراد نیا پرورش و نشیگز یبرا یکاربرد یالگو و شود نییتب ترواضح یبدنتیترب دانشجومعلمان

 :بنابراین، هدف اصلی پژوهش به شرح زیر است .شود ارائه یستگیشا یهاشاخص بر دیتأک با

                                                           
1. Montero-Fleta 
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  .انیدانشگاه فرهنگ یبدنتیدانشجومعلمان ترب یستگیشا یالگو یطراح: هدف اصلی پژوهش

پژوهششناسیروش

 ادیبن هداد ةینظر کارگیری با به یفیک یشناس روش نظر از ،یادیبن هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 و براساس که است یروش یمعنا به و شد ابداع  نیکورب و شتراسا توسط بنیاد روش داده. است

 شامل شود،یم یآورجمع ندهایفرا حیتشر یبرا که ییهاداده. پردازدیم هینظر دیتول به هاداده ةیپا

 تأمالت و یدولت اسناد ها،مصاحبه شنودها، و گفت مشاهدات، جمله از یفیک یهاداده انواع

 (.1 81 ،8کرسول) شودیم پژوهشگر یشخص

 و یبدنتیدانشجومعلمان ترب یستگیشا رامونیاسناد منتشرشده پ حاضر پژوهش ةامعج

 ها،رستانیدب رانیمد ،ت کل آموزش و پرورشاادار یبدنتیتربکارشناس مسئول ) نظرانصاحب

 یبرا بودند،( انیدانشگاه فرهنگ یبدنتیترب مدرسان و کشور انیفرهنگ دانشگاه یآموزش سیرئ

 یریگنمونه تیکفامعیار . دکار گرفته ش به هدفمندگیری غیراحتمالی  روش نمونه نمونه انتخاب

 ای محتوا یتمام اد،یبن داده روش در. نفر بود  8تعداد نمونه برابر با  .ها بود اشباع نظری داده

 محسوب اطالعات یبرا یمنبع د،دارن ارتباط مطالعه مورد موضوع با ینحو به که ییها داده

 در که بود اطالعات یگردآور یهاکیتکن کردنمشخص یاصل گام ،زمینه نیا در. وندش یم

 اطالعات ها،مصاحبه دادن انجام از پس. شد کار گرفته به افتهیساختار مهین ةمصاحب ،حاضر پژوهش

 مدل کی در هامقوله کیستماتیس کردن مرتبط قیطر از هاداده سپس، .دش یبندمقوله آمده دستبه

 ةدیپد ها،داده از برخاسته یندیفرا مدل یک در است ذکر شایان. شد لیتحل مجدداً ،یدارید

 طیشرا ،یعل عوامل نییتع و ییشناسا قیطر از مدل و دارد قرار( یمحور مقولة قالبدر ) حوریم

 هاداده لیتحل زینحاضر  پژوهش در. ابدییمتوسعه  امدهایو پ راهبردها ،یانهیزم عوامل گر،مداخله

 کار نیا یبرا و گرفت انجام هاداده سةیمقا قیطر از مداوم، حال نیع در و منظم یندیفرا یط

                                                           
1. Strauss & Corbin 

2. Creswell  
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 و ه،شد خوانده بار نیچند هامصاحبه متن باز، یکدگذار یبرا. کار گرفته شد به یکدگذار ندیفرا

 ثبت ییابتدا میمفاه صورتبه و، صیتلخ ،یاصل جمالت سپس،. شد استخراج آن یاصل جمالت

 د،دا یم پوشش را میمفاه آن یتمام و بود تریانتزاع یهامقوله با مشابه که یمیمفاه ادامه، در. دش

 کار گرفته به( 323 )  نکنیل و گوبا یارهایمع یریگابزار اندازه ییایو پا ییروا برای. شد استخراج

 هفت دییتأ و شوندگان مصاحبه به مراجعه با جینتا .شد ینیبازب یکدگذار، ییروا برای بررسی. شد

کار گرفته  بهبازآزمون  ییایروش پا ییایسنجش پا یبرا ،نیهمچن. شد تأیید نظراناز صاحب نفر

 (مصاحبه چهار) مصاحبه چند گرفته انجام یهامصاحبه انیم از بازآزمون ییایپابررسی  یبرا. شد

 دوبار( هروز 91) مشخص و کوتاه یزمان ةفاصل کی در یک هر و شده، انتخاب نمونهعنوان  به

 باهم هامصاحبه از یک هر یبرا یزمان ةفاصل دو در شده مشخص یکدها ،سپس. شد یکدگذار

عنوان  به بودند مشابه یزمان ةفاصل دو در که ییکدها هامصاحبه از یک هر در. شدند سهیمقا

 نیب ییایپا ةمحاسب روش. شدند مشخص «توافقعدم »عنوان  به رمشابهیغ یکدها و «توافق»

 :است بیترت نیبد یزمان ةفاصل دو در گرفته انجام یهایکدگذار

تعداد توافقات 8

تعداد کل کدها
 بازآزمون ییایپا درصد= 11  

 

 ییایپا ةمحاسب .1 جدول

 ییایپا توافق عدم تعداد توافق تعداد کدها کل تعداد مصاحبه ةشمار ردیف

  P7 81  8 1 321/1 

8 P12 89 3 1 128/1 

9 P15 92  2 2 222/1 

8 P20 83    9 321/1 

 1/1 1 89  1 1   جمع

                                                           
1. Guba & Lincoln 
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 توافقات کل تعداد، 1   برابر روزه 91 یزمان ةفاصل دو در کدها کل تعداد ، براساس جدول 

. است 89 با برابر زمان دو نیا در توافقات عدم کل تعداد و ، 1 برابر زمان دو نیا در کدها نیب

 شتریب ییایپا زانیم نکهیا هبا توجه ب. است 1/1 1برابر با  قیتحق نیا یهامصاحبه بازآزمون ییایپا

 افزارنرم با یکدگذار ندیفرا همة سرانجام. است دییمورد تأ هایاعتماد کدگذار تیقابل ،است 2/1از 

 . انجام گرفت 2 81 ةنسخ  ودایکمکس

یپژوهشهاافتهی

 .بیان شده است 8شوندگان در جدول  مصاحبه شناختیجمعیت هایویژگی
 

 شوندگانمصاحبه شناختیجمعیت هایویژگی توصیف .2 جدول

 طبقه ریمتغ
 کل جمع

 درصد تعداد

 تیجنس
 2 /2    زن

  28/2 2  مرد

 سطح تحصیالت

 2 /2    یکارشناس

 13/3 8 ارشد یکارشناس

 19/88 1 دکتر یدانشجو

 11    یدکتر

 شغل

 2 /2    یبدنتیمسئول ترب کارشناس

  /11   رستانیدب ریمد

  /11   کشور انیفرهنگ دانشگاه یبدن تیترب سیرئ

 18/18 2  انیفرهنگ دانشگاه مدرسان

 ینوشتار یهامتن از ییهابخش ،ینوشتار صورت به هاآن میتنظ و هاداده یگردآور از پس

 حذف و هاداده یةاول صیتلخ از پس. شد یگذارشماره، و یکدگذار، انتخاب جمله ای ،عبارت مثل

                                                           
1. Maxqda 
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 شامل( باز یکدگذار ةمرحل) هامصاحبه ةیاول میمفاه مصاحبه، جمالت از یتکرار و زائد جمالت

 .نشان داده شده است 9جدول هایی از کدگذاری باز در  نمونه. بود باز کد 22 
 

 باز گذاریکد .3 جدول

 باز کدگذاری ردیف باز کدگذاری ردیف

 آموزش در ازین مورد افزارنرم از استفاده 82 شغل با مرتبط یهاتخصص و اطالعات  

 مناسب خوابگاه 81 ورزش یریدب شغل به یمند هعالق 8

 گریهمد به یورزش یفضاها یکینزد 82 فیوظا شرح یراستا در حرکت 9

 استاندارد امکانات 83 پرورش و آموزش از یکاف شناخت  

 ژهیو ةبودج و یمال منابع 91 یاجتماع ارتباط یبرقرار ییتوانا 1

 مطلوب تیفیک با التیتسه  9 سیتدر ییتوانا 2

 یمال منابع مناسب عیتوز 98 طیشرا با انطباق تیقابل 1

 یکاف ةبودج اختصاص 99 یزیر برنامه مهارت داشتن 2

 باال تیکم با التیتسه  9 یتخصص دانش کردن یاتیعمل ییتوانا 3

 یدانشگاه طیمح بودن مناسب 91 یعمل کار با یبدن تیترب یتئور ارتباط دادن نشان ییتوانا 1 

 نشاط با و یورزش مناسب یفضاها 92 ارتباط یبرقرار قدرت   

 استاندارد یورزش یفضاها 91 مناسب اخالق 8 

 خوابگاه مناسب طیمح 92 یارتباط یها مهارت داشتن 9 

 یتخصص یورزش یهاسالن 93 یتیترب فرایند یهامهارت یدارا   

 مناسب یآموزش یفضاها 1  .باشد داشته یمهارت یهایژگیو 1 

 یورزش یهارساختیز    .باشد ی داشتهورزش ةروزم 2 

  هرشت به سیپرد تیریمد مناسب نگرش 8  .باشد ی داشتهورزش خاص یهاتجربه 1 

 یورزش باز یکردیرو با رانیمد 9  .باشد داشته یورزش مناسب یآناتوم یظاهر لحاظ از 2 

 مناسب تیریمد    یجسمان یآمادگ یفاکتورها داشتن 3 

 دانشگاه نمسئوال توجه 1  پرورش و آموزش یورزش یهارشته در یحرکت سواد حداقل 81

 یبدن تیترب به رانیمد مثبت دگاهید 2  برتر تاداناس از استفاده  8

 مسئول ریغ یادار عوامل نییتع 1  سواد با تاداناس از استفاده 88

 برنامه بر یناکاف نظارت 2  تجربه با انیمرب 89

 یتخصص ةکتابخاننبود  3  متعهد تاداناس از استفاده  8

 یشغل ةندیآ نیتضم فقدان 11 آموزش در روز هب لیوسا از استفاده 81
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. گرفت قرار کار دستور در ابعاد و هایژگیو سطح در هیاول میمفاه ونددادنیپ،   جدول در

. ابدی یم تحقق مقوله کی حول یکدگذار نکهیا علت به شودیم دهینام یمحور ،یکدگذار نیا

 شده یانب طور به هااز آن یبرخ ، جدول استنتاج شده که در  یمفهوم اصل 91است  ذکر شایان

 .است
 

 محوری گذاریکد .4 جدول

 محوری کدبندی باز کدهای

 ارتباط جوانان، و ورزش ةادار با همکاری جوانان، و ورزش وزارت و دانشگاه بین هماهنگی

 برای دیگر هایوزارتخانه و نهادها با هماهنگی متفاوت، هایاداره و نهادها بدنیتربیت ةحوز با

 ورزش متولیان با هماهنگی دانشجومعلم، معرفی

 هماهنگی

 و نهادها توسط ورزشی سازی فرهنگ بدنی،تربیت دبیر پذیرش برای سازی فرهنگ

 به مثبت نیاز احساس گیریشکل سالمت، ةزمین در الزم یهاآگاهی دادن مرتبط، های وزارتخانه

 بدنیتربیت ةرشت به نسبت جامعه آگاهی میزان افزایش جامعه، در ورزش آموزش

 فرهنگ

 جدی توجه بدنی،تربیت معنوی و مادی ارزش یارتقا جامعه، در بدنیتربیت جایگاه یارتقا

 ورزش به توجه بدنی،تربیت به اجتماعی نگرش بهبود سالمتی، در ورزش مثبت نقش به جامعه

 مدارس در

 ایحرفه ةتوسع

 بدنی تربیت

 المپیاد طرح اجرای در دانشجویان دادن تکمشار مربیگری، هایکالس در مستمر شرکت

 اردوهای برگزاری المللی،بین و ملی مسابقات در دانشجویان مشارکت ای،مدرسه درون

 علمی هایهمایش در دانشجویان شرکت ورزشی،

 تجربه کسب

 بر تأکید ،... و رسانه طریق از ملعمی شأن دادن نشان بزرگ مردم، میان در معلمی جایگاه معرفی

 جامعه طرف از معلمی جایگاه به اعتباردادن معلم، شغلی زشرا
 معلمی حرفة ةتوسع

 تیقاطع ت،یحساس داشتن ،یفکر ثبات نفس، به اعتماد داشتن
 یتیشخص اتیخصوص

 انیمرب

 آموزش، امر در روز هب لیوسا از استفاده ورزش، ةحوز در ازین مورد یافزارهانرم از استفاده

 روز یفناور از استفاده

 یفناور با ییآشنا

 اطالعات

 امکانات کردن فراهم استاندارد امکانات گر،یهمد به یورزش یفضاها یکینزد مناسب، خوابگاه
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 محوری کدبندی باز کدهای

 مناسب عیتوز باال، تیکم با التیتسه مطلوب، تیفیک با التیتسه ژه،یو ةبودج و یمال منابع

 یکاف ةبودج اختصاص ،یمال منابع
 التیتسه کردن فراهم

 خوابگاه، مناسب طیمح استاندارد، یورزش یفضاها بانشاط، و یورزش مناسب یفضاها

 یتخصص یورزش یها سالن
 طیمح

 مناسب، تیریمد ،یورزش و باز یکردیرو با رانیمد رشته، به سیپرد تیریمد مناسب نگرش

 یبدنتیترب به رانیمد مثبت دگاهید دانشگاه، نمسئوال توجه
 نمسئوال تیحما

 دانشگاه طیخارج از مح یاسیس یها یریگمیتصم آموزش، در نالمسئو نیب یهماهنگنا

 یروین به یتوجه بی پرورش، و آموزش وزارت در یعال التیتحص فیضع گاهیجا ان،یفرهنگ

 نیتر نییپا در یپرورش و رآموزشیغ رانیمد یریکارگ هب ه،یسرما کیعنوان  به کشور در یانسان

 برنامه و ییاجرا سطح

 یاسیس عوامل

 ،یناکاف ةبودج مدارس، در یکاف یورزش امکانات نبود الزم، امکانات قراردادن اریاخت در عدم

 یمال ضعف ان،یفرهنگ یرفاه بحث به یتوجهیب
 یاقتصاد عوامل

 ،یکتابخوان فرهنگ نبودن جامعه، در ورزش به یتوجه بی علم،عنوان  به یبدنتیترب فتنریپذن

 ورزش تیاهم از جامعه ناآگاهی

 یاجتماع عوامل

 یفرهنگ

 یگذارهدف برنامه بر یناکاف نظارت مسئول، ریغ یادار کارکنان نییتع ،یرعلمیغ و فیضع تیریمد

 رساختیز یورزش مناسب طیمح و سالن نبود استاندارد، یورزش امکانات نبود ،یتخصص ةکتابخاننبود 

 ةرشت به عالقه عدم انتظارات، نشدن دهبرآور مدارس، در هاآن کار بودن تیاهم کم تصور

 یزگیانگیب ،یبدن تیترب
 یشناخت روان عوامل

 به یابیدست یبرا کار و کسب یهایاستراتژ و اهداف کار، و کسب تیماه بودن مشخص

 مختلف یهابخش به کار یبندمیتقس ،یساز  یرسم ،یستگیشا
 یسازمان ساختار

 یبدنتبیدانشجومعلمان تر یستگیشا یمیمدل پاردا یانتخاب یکدگذار ةدر مرحل ،ادامه در

 و راهبردها ،یامداخله ،یانهیزم ،یعل طیشرا بین روابط قالب در رانیا انیفرهنگ یهادانشگاه

 .است شده گزارش امدهایپ
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  انیفرهنگ دانشگاه یبدنتبیتر دانشجومعلم یستگیشا یینها مدل .1 شکل

یریگجهینتوبحث

 یاصل ةمقول پنج ،کنندگانمشارکت دگاهید براساس، و ( شکل )شده  براساس مدل ترسیم

 .هستند یعل طیشرا ةدهند لیتشک

 مردم، نیب در یمعلم گاهیجا یمعرف یکدها قالب در توانیم را مقوله نیا :یاحرفه ةتوسع

 گاهیجا به اعتباردادن و معلم یشغل زشرا بر دیتأک و رسانه قیطر از یمعلم شأن دادن نشان بزرگ

 یجبار، (932 ) یفتح اتمطالع یهاافتهی با افتهی نیا. دکر خالصه جامعه طرف از یمعلم

 و( 1 81)  هانس و ینسکیباچ، (938 ) همکاران و آقاپور، (938 ) و همکاران طاهری، (931 )

 شده یزیرطرح یهاتیفعالو  ندهایفرا یاحرفه ةتوسع. است همخوان (  81) همکاران و 8شتریر

                                                           
1. Buczynski & Hansen 

2. Richter 
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. شودیم گرفته کار هب معلمان یاحرفه یهانگرش و هامهارت دانش، شیافزا منظور به که است

 شیافزا یدیکل یرهایمتغ از یکی یاحرفه ةتوسع( 1 81) هانس و نسکسیباچ ةمطالع براساس

 . وردآبه ارمغان  هاآن یبرا شرفتیپ و یاحرفه رشد تواندیم که است معلمان ییمحتوا دانش

 در یبدنتیترب گاهیجا یارتقا منظر چند از کنندگانشرکت: یبدنتیترب یاحرفه توسعة

 در ورزش مثبت نقش به جامعه یجد توجه ،یبدنتیترب یمعنو و یماد ارزش یارتقا جامعه،

 یاحرفه ةتوسع بر مدارس در ورزش به توجه ،یبدنتیترب به یاجتماع نگرش بهبود ،یسالمت

 همکاران و پترواو ، (931 ) یهنر، (932 ) یفتح یهاافتهی با افتهی نیا. داشتند تمرکز یبدنتیترب

کردن  برطرف موجب تواندیم انیفرهنگدانشگاه در  یاحرفه ةتوسع. استهمخوان (   81)

 نیا در پژوهش در کنندگان مشارکت از یکی. شود یبدنتیترب موضوعات با مرتبط یهانادانسته

 وجود یبدنتیترب ةحرف با ارتباط در هانادانسته از یادیز موارد کالن سطح در» :بیان کرد زمینه

. «شود یتلق ارزش کم جامعه مختلف اقشار نیب در یبدنتیترب ةحرف است شده موجب نیا و دارد

 ة نزدیکندیآ در که دانشجومعلمان در یاحرفه باور تیتقو و یارزشمند حس، باید اساس نیا بر

 یادیبن نیچن بر تمرکز و دیتأک. دشو تیتقو ،روندیم شمار به جامعه سطح در یبدنتیترب رانیسف

 داشیپ یهانهیزم آنکه شرط به ،شودیم یبدنتیترب یارزشمند سطح شیافزا موجب کار یابتدا از

 . آن صورت گرفته باشد یمنسجم برا یزیربرنامه و یزیرطرح قبل از یادیبن نیچن

 را عوامل نیا یکدها توانیم ها،مصاحبه های دادهنتایج حاصل از تحلیل  به توجه با :یهماهنگ

 ارتباط جوانان، و ورزش ةادار با یهمکار جوانان، و ورزش وزارت و دانشگاه نیب یهماهنگ شامل

 یبرا گرید یهاوزارتخانه و نهادها با یهماهنگ متفاوت، یهااداره و نهادها یبدنتیترب ةحوز با

 همکاران و  والزیتر پژوهش جینتا. دانست ورزش انیمتول با یهماهنگ و دانشجومعلم یمعرف

 یهماهنگ نیا که شودیم مشاهده کنندگانشرکت قول نقل در. است جهینت نیا دکنندهییتأ(   81)

 از نهیبه ةاستفاد و یورزش ،یپژوهش ،یآموزش مشترک یهمکار ةنیزم ةتوسع منظور به دیبا

                                                           
1. Trivellas 
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 یهاتیفعال یاجرا برای نیطرف یهاییتوانا از یریگبهره ،نیهمچن. باشد موجود یهاتیظرف

 به منوط یطرح نیچن ییاجرا البته. باشد یستگیشا رشد سازنهیزم تواندیم یاختصاص ای مشترک

 در تر شیپ که است مربوطه یورزش یهاسازمان و انیفرهنگ دانشگاه نیب مشترک ةنام متفاه داشتن

 . رو است هروب یادیز یهاچالش با آن مفاد همواره اما ،است شده نوشته موارد یبرخ

 ریدب رشیپذ یبرا یساز فرهنگ ریتأث تحت مفهوم نیا داشتند اعتقاد کنندگانشرکت :فرهنگ

 در الزم یها یآگاه دادن مرتبط، یهاوزارتخانه و نهادها توسط یورزش یساز فرهنگ ،یبدنتیترب

 یآگاه زانیم شیافزا جامعه، در ورزش آموزش به مثبت ازین احساس یریگشکل سالمت، ةنیزم

 در ورزش شدن یعمل انیجر آن موجب به ،نیهمچن. دارد قرار یبدنتیترب ةرشت به نسبت جامعه

 به دانشجومعلم دهد رخ اتفاق نیا که یزمان و شود یم نهینهاد جامعه سطح در و انیفرهنگ دانشگاه

 سطح کوشدیم آن موجب به و دهدیم تیاهم شیپ از شیب آن اثرگذار نقش و ورزش ةمسئل

 ینیبشیپ توانیم سرانجام. دکنی عمل تراثربخش که دهد شیافزا را خود یهامهارت و هاییتوانا

 . شودیم یریگیپ یستگیشا قیطر نیا از دکر

 یهاکالس در مستمر شرکت مشمول شایستگی داد نشان پژوهش جینتا: تجربه کسب

 انیدانشجو مشارکت ،یامدرسه درون ادیالمپ طرح یاجرا در انیدانشجو دادن مشارکت ،یگریمرب

 یهاشیهما در انیدانشجو شرکت و یورزش یاردوها یبرگزار ،یالمللنیب و یمل مسابقات در

 ستهیشا یدانشجومعلم کنندگانمشارکت دگاهید براساس. شودیم یکارورز یا دوره و یعلم

. باشد کرده کسب را الزمه یهامهارت و منسجم دانش ةتجرب هاسال ةواسط به که بود خواهد

 زین خود خدمت محل سازمان به بلکه دارند، یباال اعتبار جامعه در تنها نه یژگیو نیا با یافراد

. است(  93 ) یبنکدار و ،(931 ) یجبار اتمطالع یهاافتهی با افتهی نیا. بخشندیم ییباال اعتبار

 کسب یارهایمع بر دیتأک رانیا یعال آموزش در ستهیشا تاداناس ارکان از یکی نکهیا موجب به

 شدن ییاجرا به منوط آن تحقق ةالزم و شودینم کسب خود یخود به مهم نیا البته. است تجربه

 .بود خواهد تجربه کسب یارهایمع

 انیفرهنگ دانشگاه در دانشجومعلم یستگیشا بر مؤثر یانهیزم طینشان داد که شرا هاافتهی گرید

 دهیپد به پاسخ یبرا متقابل کنش یراهبردها آن در که است یخاص طیشرا دهندة نشان نهیزم. است
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 دانشگاه در دانشجومعلم یستگیشا یراهبردها(. 331  ، نیکورب واشتراوس ) رندیگیم صورت

 نیا ها،مصاحبه لیتحل به توجه با. وندندیپیم وقوع به آن در که هستند یبستر از متأثر انیفرهنگ

کردن امکانات،  اطالعات، فراهم یبا فناور ییآشنا ، شاملیچند عنوان کل لیذ یانهیزم عوامل

شدنی  یبررس نمسئوال تیو حما ،طیمح الت،یکردن تسه فراهم ان،یمرب یتیشخص اتیخصوص

 . است

 در ازین مورد یافزارهانرم کارگیری به مشمول خود مفهوم نیا: اطالعات یفناور با ییآشنا

 را افتهی نیا. است روز یفناور کارگیری به و آموزش در روز هب لیوسا از استفاده ورزش، ةحوز

 دییتأ(   81) همکاران و پتروا، (3 81) دوناخ مک و یکار مک، (931 ) یهنر مطالعات ةجینت

 اعتقاد به داشتند دیتأک مفهوم نیا یادیبن و یمحور نقش بر قیتحق در کنندگانمشارکت. کندیم

 موجب به ، زیراشودیم افراد نیا ییایپو سبب دانشجومعلم نزد اطالعات یفناور با ییآشنا هاآن

، زاهدی و یصدر ةمطالع یهاافتهی با افتهی نیا. شودیم ترفعال و اتریپو یریادگی ةچرخ ،امر نیا

 معلم تیترب نظام ةمفقود ةحلق زین مطالعه نیا در نکهیا علت به. استهمخوان ( 932 ) شفیعی

شده  نییتب یهاشاخص در و است شدنی یبررس دانشجومعلم یاحرفه یهایستگیشا تحقق یبرا

 . اطالعات اشاره شده است یبه فناور یستگیشا یبرا

 به یفرع ةمقول چند از مفهوم نیا پژوهش در کنندگانمشارکت دگاهید از: امکانات کردنفراهم

 شده لیتشک استاندارد امکانات و گریهمد به یورزش یفضاها یکینزد مناسب، خوابگاه یهانام

 مثالً داشتند، دیتأک انیفرهنگ دانشگاه در امکانات بودن نییپا به کنندگانشرکت همة باًیتقر. است

 را یکاف زاتیتجه و امکانات که افتدیم اتفاق یزمان یستگیشا: داشت اظهار هاکننده شرکت از یکی

 و ستین فراهم امکانات نیا موارد اکثر در اما. میباش داده قرار او اریاخت در یستگیشا خلق یبرا

 نیچن. کندیم عمل او به محوله فیوظا دادن انجام به یاپشتوانه نیچن بدون دانشجومعلم

 . دور باشده ب یستگیشا ندیدانشجو را از فرا میمستق ریسبب شده است به صورت غ یکردیرو

                                                           

1  . Strauss & Corbin 



67                                                    9399تابستان،2،شمارة9مطالعاتآموزشیوآموزشگاهی،دورة


 ستهیشا تواندیم یدانشجومعلم پژوهش یهاافتهی براساس: انیمرب یتیشخص اتیخصوص

 یمبن، (931 ) فر یمحب ةمطالع یهاافتهی با افتهی نیا. باشد متعهد و تجربه با سواد، با برتر، که باشد

، یمظفر ،نیهمچن و دارد ها آن یاخالق یستگیشا بر یادیز ریثأت انیمرب یورزش تیشخص نکهیا بر

 یرخانیام و یبدل مطالعات یهاافتهی نیهمچن. دارد یهمخوان(  92 ) آبادی و نادریان مشرف

 به یکسان معتقدند نظران صاحب. کندیم دییتأ را افتهی نیا(   81) همکاران و پتروا و ،(938 )

 تیواقع. داشته باشند قبول قابل یرفتار یهایژگیو و تیشخص که رسندیم یترق نردبان نیباالتر

 ازمندین هاآن زیآم تیموفق دادن انجام و دارند یمتنوع فیوظا یدارا دانشجومعلم که است نیا

 . وجود داشته باشد هاآن در ییباال سطح در باید که است یاتیخصوص یهایژگیو

 ژه،یو ةبودج و یمال منابع شامل مفهوم نیا ةدهند لیتشک یاجزا: التیتسه کردنفراهم

 بودجه اختصاص و یمال منابع مناسب عیتوز باال، تیکم با التیتسه مطلوب، تیفیک با التیتسه

 یتر پسـت یاجتماع  گاهیپا د،کن فراهم را یزندگ التیتسه نتواند  که  یا حرفه امروزه،. است یکاف

 و میتعل تیاهم به توجهبا . کند یم جادیا  یروان یها یناراحت و مشاغل آن صاحبان یبـرا و دارد

 خود یواقع گاهیجا در  پرورش و  آموزش حال  به  تا معلمان، یاجتماع  گاهیپا و جامعه در تیترب

 نیا لیدال از  یکی دیشا. هستند رو روبه یشتیمع مشکالت با معلمان از یاریبس و است نگرفته قرار

 یاجتماع یها شرفتیپ و یاقتصاد رشد  یور بهره  در  آن  ییربنایز و مهم نقش که است آن معضل،

 التیتسه کردن فراهم پژوهش در کنندگانمشارکت که است لیدل نیهم به دیشا. است مانده مبهم

 . دانندیم دانشجومعلم یستگیشا داشیپ سازنهیزم را

 یفضاها به قیتحق در کنندگان مشارکت مفهوم نیا ةدهند لیتشک یهامقوله با ارتباط در :طیمح

 یورزش یهاسالن و خوابگاه مناسب طیمح استاندارد، یورزش یفضاها نشاط، با و یورزش مناسب

 . کنندیم اشاره یتخصص

 نییتب در نمسئوال تیحما پژوهش در کنندگانمشارکت اعتقاد به :نمسئوال تیماح

( 939 ) همکاران و شیدرو ةمطالع یهاافتهی با افتهی نیا. است مؤثر دانشجومعلم یها یستگیشا

 با رانیمد رشته، به سیپرد تیریمد مناسب نگرش یهامقوله بیترک از مفهوم نیا. استهمخوان 
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 به رانیمد مثبت دگاهید دانشگاه، نمسئوال توجه مناسب، تیریمد ،یورزش و باز یکردیرو

 ةیپا یشناختروان یازهاین یارضا ضمن نمسئوال تیحما. است شده لیتشک یبدن تیترب

 . شودیم هاآن در شتریب یدلگرم سبب او یشناختروان یازهاین یارضا و دانشجومعلم

. دارد نقش دانشجومعلم یهایستگیشا نییتب در یا مداخله عوامل داد نشان هاافتهی لیتحل

 نظر در دهیپد به مربوط ترعیوس یساختار ةنیزم ةمنزل به توانیم را یانجیم ای گرمداخله طیشرا

 کنند یم عمل خاص ةنیزم در یستگیشا یراهبردها تیمحدود ای لیتسه جهت در که گرفت

 یستگیشا ةتوسع ندیفرا و متقابل کنش ،یکدگذار جینتا به توجه با(. 331  ن،یکورب واشتراوس )

  :عوامل زیر است ریتأث تحت انیفرهنگ دانشگاه در دانشجومعلم

 آموزش، در نمسئوال نیب یهماهنگنا یکدها بیترک از مفهوم نیا :یاسیس عوامل

 در یعال التیتحص فیضع گاهیجا ان،یفرهنگ دانشگاه طیمح از خارج یاسیس یهایریگ میتصم

 یریکارگ هب ه،یسرما کیعنوان  به کشور در یانسان یروین به توجهی بی پرورش، و آموزش وزارت

 نظر براساس. است شده لیتشک برنامه و ییاجرا سطح نیترنییپا در یپرورش و رآموزشیغ رانیمد

 از یجدا را انیفرهنگ دانشگاه مانند یسازمان توانینم امروز یایدن در قیتحق در کنندگانمشارکت

 نیشیپ قاتیتحق یبررس در جالب ةنکت. داد قرار مطالعه مورد هاآن درون یاسیس یرفتارها

 یهایستگیشا نییتب در رگذاریتاث عوامل از یکیعنوان  به یاسیس عوامل به نکردن اشاره

 در چه و یآموزش ةطیح در چه گرفته انجام نیشیپ های پژوهش از یک چیه. است دانشجومعلمان

 انیب یشغل یهایستگیشا در رگذاریثأت عوامل از یکیعنوان  به را یاسیسعوامل  گرید یهاطهیح

 هایستگیشا ادیبن داده یةنظر کردیرو با نیشیپ قاتیتحق که باشد نیا لهئمس نیا لیدل دیشا. اندنکرده

، یانگو رویج یت، (8 81) فلتا -مونترو، (1 81)  یریچانس. اند را بررسی نکرده یامداخله عوامل و

 ها یستگیشا از یکعنوان ی به را یمیت کار( 1 81) همکاران و 9والزیتر و ،(9 81) 8و فریر

 که یصورت در رایز ،باشد همخوان پژوهش حاضر در یهماهنگمفهوم نا با تواندیم که اندبرشمرده

                                                           
1. Chansiri 

2. Teijeiro, Rungo & Freire 

3. Trivellas 
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 خواهد حداقل به زین هاآن نیب یهماهنگ، نابپردازند کارها دادن انجام به یمیت صورت به نمسئوال

 و الزم یتخصص دانش( 932 ) همکاران و یخروش کارآمد، یروین زین(   81) یکومار. دیرس

 یرخانیام و یبدل و ،تیریمد و تخصص یهایستگیشا( 932 ) ، ایزدی و عزیزیانیثقف ،یکاف

 اندکرده عنوان یستگیشا ةنیزم در فرد الزامات از یکی را یتخصص و یفن یها یستگیشا( 938 )

 و یتیریمد ،یفن الزم تخصص فاقد که یپرورش و آموزش ریغ رانیمد یریکارگ هب به توجه با که

 یامداخله عوامل از یکی تواندیم یاسیس عامل کیعنوان  به عامل نیا اند، نهیزم نیا در یکاف دانش

 ةنحو از یآگاه ندارد، وجودفرهنگیان  دانشگاه در یاسیس یرفتارها حذف امکان که آنجا از. باشد

 . دهد یاری یستگیشا نیمخرب آن در تأم آثاردانشجوان را در کاهش  تواندیم عوامل نیا بروز

 یکدها قالب در توانیم را مقوله نیا پژوهش یهاافتهی براساس :یشناختروان عوامل

 یرفتار مثبت یهاجنبه بر عامل نیا. کرد خالصه یآورتاب و ینیبخوش ،یدواریام ،یخودکارآمد

 با همخوان افتهی نیا. است کرده جلب خود به را یاریبس توجه ریاخ یهاسال در و دارد تمرکز

 همکاران و زندلر و( 1 81) همکاران و نگیوسل، (  81) همکاران و پتروا مطالعات یهاافتهی

 یهایژگیو و مثبت یهاجانیه ةمطالع یچتر مانند که است یاصطالح مفهوم نیا. است( 2 81)

 در که است یهاوهیش و هاسازه ییشناسا کرد،یرو نیا هدف. ردیگیدربرم را مثبت یتیشخص

دانشجومعلم با  شتریب یکه سبب سازگار یعوامل ،رو نیا از. دشو یم انسان یستیبهز باعث تینها

 عوامل. هستند کردیرو نیا یهاسازه نیتریادیبن شود،یم یزندگ یدهایفشارها و تهد

 در و هاآن یسازمان و یفرد عملکرد بهبود به دانشجومعلم قوت نقاط بر هیتکمثبت با  یشناخت روان

 از کندیم احساس که یدانشجومعلم مثالبرای  کند،یم کمک هاآن یستگیشا کردن نهینهاد ،تینها

 منابع ةتوسع یهابرنامه قیطر از است، برخوردار یکیتکنولوژ راتییتغ ای قیتطب یبرا باال تیقابل

 . را شکوفا کند تیقابل نیکه ا شودیم قیتشو یانسان

 یفرع ةمقول چند از مفهوم نیا پژوهش در کنندگانمشارکت دگاهید از :یسازمان ساختار

 به یابیدست یبرا کار و کسب یهایاستراتژ و اهداف کار، و کسب تیماه بودن مشخص

 که یزمان. شده است لیمختلف تشک یهابخش به کار یبندمیتقس ،یساز یرسم ،یستگیشا
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 قیتشو را دانش به نگرش و توجه که شده است یطراح یاها به گونهکه ساختار آن ییهاسازمان

امکان  نیکنند، ایم تیریمد کارآمد شکل به را سازمان درون موجود حیصر و یضمن دانش و کرده

 یتوانمند و یستگیاز شا یتوجه شایان کنند که خود را به سطحیفراهم م خود متبوع افراد یرا برا

 ی، سبحانی و بیرامی ایگدرحاتم ،(931 ) بلویع یمحمد و یمولوبا مطالعات  افتهی این. برسانند

 یریادگی با رانیمد یستگیشا که است آن کنندة انیب ها آن ةمطالع جینتاکه  استهمخوان (  93 )

 که داد نشان هاافتهی نینچو هم دارند رابطه باهم یدولت ادارات کارکنان یتوانمندساز و یسازمان

 ،نیهمچن. دارد وجود یمعنادار و معکوس ةرابط کارکنان یتوانمندساز و یسازمان ساختار نیب

 توانیم هاافتهی به توجه با. گذارد یم جا بر یمنف ریتأث یتوانمندساز بر آن ابعاد و یسازمان ساختار

 را کارکنان یتوانمند بروز ةنیزم کمتر تیرسم و یدگیچیپ تر،مسطح ساختار با سازمان که گفت

 .کند یم جادیا

 تیریمد یکدها قالب در توان یم را مقوله نیا پژوهش، یها افتهی براساس :یگذارهدف

 یمادام. دکر خالصه برنامه بر یناکاف نظارت مسئول، ریغ یادار عوامل نییتع ،یعلم ریغ و فیضع

 آن انیمشتر و کارکنان متضرر نیاول شک یب کار گیرد، را به فیضع یرانیمد لیدل هر به یسازمان که

 و یاسیس یها یباز ةواسط به در دانشگاه فرهنگیان کارشناس ریغ یروهاین کارگیری به. بود خواهند

 ةمطالع با افتهی نیا .است خواهدن یعلم نهاد نیا یاصل اهداف از دورماندن جز یا جهینت ،یحزب

 .است همخوان( 931 ) لویکائیم و یمحمد

 یورزش امکانات نبود ،یتخصص ةکتابخان نبود یکدها بیترک زیرساخت از :رساختیز

طور کلی، منظور از زیرساخت  به. است شده لیتشک یورزش مناسب طیمح و سالن نبود استاندارد،

تجهیزات و امکاناتی است که در ورزش نقش حیاتی منابع مادی همان . منابع مادی سازمان است

بنابراین، . دادن درست وظایف آموزشی نخواهد بود ها قادر به انجام دارند و معلم ورزش بدون آن

 .شود یکی از منابع ضروری برای توسعة شایستگی دانشجومعلمان محسوب می

 مفهوم نیا پژوهش در کنندگان مشارکت دگاهید از: یفرهنگ -یاجتماع و یاقتصاد عوامل

 ،یناکاف بودجه مدارس، در یکاف یورزش امکانات نبود الزم، امکانات دادننارقراریدراخت شامل
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 توجهی به بی علم،عنوان  به یبدنتیترب فتنریپذن ،یمال ضعف ان،یفرهنگ یرفاه بحث به یتوجه یب

 .شود یم ورزش تیاهم از جامعه ناآگاهی ،یکتابخوان فرهنگ نبودن جامعه، در ورزش

 ستهیشا یراهبردها دیبا یستگیشا به افتنی دست یبرا انیفرهنگ دانشگاه ها،مصاحبه براساس

که  یمادام. ردیکار گ هرا ب یتوانمندسازو  ییمنابع، تمرکزگرا صیتخص ،یسازفرهنگ ،یساالر

 ییاجرا صورت به را یستگیشا یزیرطرح توانینم کار گیرد، به را راهبردها نیا انیدانشگاه فرهنگ

 ، زیراشود توجه زین یسازمان طیشرا به باید راهبردها یریکارگ هب در البته. کرد دنبال عمل در و

 محدود همواره یسازمان منابع چون و دارند یشتریب تیارجح ینریسا به نسبت راهبردها یبرخ

 ة حاضرمطالع در. باشند داشته را یاثرگذار نیشتریب که شود گرفته کار هب ییراهبردها ، بایداست

 ،راهبرد یزیرطرح در بنابراین، باید. بود یستگیشا نییتب راهبرد نیترمهم ،یساالرستهیشا

 یمقتض زمان در و باشند کارا و اثربخش راهبردها که یمادام. ردیگ قرار تیاولو در یساالر ستهیشا

 ورزش، به نگرش بهبود ،یروان و یجسمان سالمت شیافزا ،یناهنجار کاهش شوند گرفته کار هب

 نقش انیم نیا در. دارد دنبال به را یاحرفه ةتوسع و ورزش گسترش زه،یانگ جادیا استعداد کشف

 میمفاه نیا نکهیا موجب به دانشجومعلمان در زهیانگ جادیا و ورزش گسترش استعداد، کشف

 امدیپ ةدهند لیتشک میمفاه ریسا به نسبت یبهتر ةرتب ،اندداده اختصاص خود به را سهم نیشتریب

 .دارد

 انیفرهنگ دانشگاه در دانشجومعلم یستگیشا بر یانهیزم عوامل یاثرگذار به توجه با . 

کردن  ییاجرا و یورزش یهاطرح به بودجه اختصاص با انیفرهنگ دانشگاه شودیم شنهادیپ

 و ی،ورزشمناسب، با نشاط و استاندارد  یفضاها کردن فراهم یرا برا نهیزم هاطرح نیا

 اختصاص ،نیهمچن. کند فراهم انیدانشجو یبرا یتخصص یورزش یهاسالن ساخت

 تواندیم انیدانشجو یبرا گانیرا صورت به یورزش مختلف یهارشته یآموزش های دوره

 .شود منجر می یبدنتیترب دانشجومعلمان یهایستگیشا تیتقو به

 شنهادیپ انیفرهنگ دانشگاه در دانشجومعلم یستگیشا بر یعل عوامل یاثرگذار به باتوجه .8

 یاحرفه ةتوسع و فرهنگ ،یمعلم ةحرف ةتوسع تجربه، کسب ،یهماهنگ ،شودیم
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 انیمتول با یهماهنگ با انیفرهنگ دانشگاه این منظور، بایدبه . شود تیتقو یبدن تیترب

 ةتجرب با انیمرب کارگیری به و یآموزش یهاکالس یبرگزار و هادانشگاه ریسا و ورزش

 یهارشته در را یکاربرد یهاآموزش معلماندر آموزش دانشجو یورزش یهاونیفدراس

 در انهیسال صورت به یگریمرب یهاکالس یبرگزار ،نیهمچن. دهد ارائه یورزش یتخصص

 یهارشته در یکارورز یاجرا و است یضرور ها آن آموزش که یورزش یهارشته همة

 در یبدنتیترب یاحرفه ةتوسع و تجربه کسب باعث تواندیم مدارس در یورزش

 .شود دانشجومعلمان

 و یعلم یها شیهما یبرگزار گنجاندن با تواندیم انیفرهنگ دانشگاه نیا بر عالوه .9

 را دانشجومعلمان ،آن ةانیسال یاجرا به واحدها الزام و انهیسال میتقو در یورزش یادهایالمپ

  .دهد یاری یاحرفه ةتوسع و تجربه کسب در

 انیفرهنگ دانشگاه در دانشجومعلم یستگیشا بر یامداخله عوامل یاثرگذار به باتوجه . 

 . دشو تیتقو یسازمان ساختار و یشناختروان ،یاسیس عوامل شودیم شنهادیپ

 شنهادیپ انیفرهنگ دانشگاه در دانشجومعلم یستگیشا بر مؤثر یراهبردها نقش به توجه با .1

کارا و اثربخش،  ینشیگز یهاستمیس یریکارگ هب ،یسازفرهنگ یراهبردها شودیم

 ،یزیربرنامه ،ییتمرکزگرا ،یورزش یدادهایرو یبرگزار منابع، صیتخص ،یتوانمندساز

. شود گرفته کار هب یساالر ستهیشا و یکاربرد آموزش ،یسازماندرون یندهایفرا اصالح

 ،یساالر ستهیشا برحسب دانشگاه تیریمد انتخاب بر دیتأک با یدبا عمل نیا ییاجرا ةنیزم

 نگرش رییتغ ،یمعلم گاهیجا یارتقا متخصص، و استادان توانمند رانیمد کارگیری به

 آموزش جامعه، سالمت در یبدنتیترب نقش به نسبت عموم یگاهآ شیافزا اجتماع،

 .باشد ...ی، واخالق و یتیترب مباحث
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 .11-33 ،( )  ،معلم تیترب در پژوهش. معلمان -دانشجو یاحرفه یهایستگیشا تحقق

مدل ادراک (. 938 )، محمد قهرمانی ، ، محمدحسنچی پرداخت طاهری، مرتضی،عارفی، محبوبه،

 ةمشاور  .ترکیبی ةمطالع: ای در مراکز تربیت معلم حرفهة و نگرش معلمان نسبت به توسع

 .82-12 ،1 پیاپی ، شغلی و سازمانی

 ،(31 ) 3  ،ریتدب .یپرورنیجانش نینو روش ،یابیارز مراکز(. 921 ) محمد ،یانتیداکبر، و  ی،دیع

82-9 . 

 زانیم نییتع و معلمان یا حرفه یها یستگیشا یها مؤلفه و ابعاد ییشناسا(. 932 ) معصومه ،یفتح

 ةرشت ،یدکتر ةرسال. آن به تهران استان انیفرهنگ دانشگاه آموختگاندانش یابیدست

دانشگاه  ،یتیو علوم ترب یشناسروان ةدانشکد ،یتیترب یشناسروان شیگرا ،یشناس روان

  (.ره)ی عالمه طباطبائ

 نیادیبن تحول سند ةقل انیفرهنگ دانشگاه(. 931 )ی عل دیس ،زاده فیشرو  اسداهلل، یگرمارود

 .مدرسه انتشارات :تهران .پرورش و آموزش

بینی  نقش شخصیت ورزشی، شایستگی اخالقی و هوش هیجانی در پیش(. 931 )فر، اکبر محبی

بدنی و علوم ورزشی، ارشد، رشتة تربیت نامة کارشناسی پایان. همکاری در شرایط رقابتی

بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه عالمه شناسی ورزشی، دانشکدة تربیتگرایش روان

  .طباطبائی

رسالت دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان (. 931 )محمدی، منیژه، و میکائیلو، غالمحسین 

 .، اصفهان، دانشگاه فرهنگیاندومین همایش ملی تربیت معلم. شایسته

 و هامهارت نییتع(.  92 ) مسعود ان،ینادر و ،بتول ،یآباد مشرف ،راحمدیام دیس ،یمظفر

https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%ad%d8%b3%d9%86%20%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%20%da%86%db%8c
https://www.magiran.com/author/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.magiran.com/magazine/6137
https://www.magiran.com/magazine/6137
https://www.magiran.com/magazine/6137
https://www.magiran.com/magazine/6137
https://www.magiran.com/volume/81258
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 در یتیریمد یالگو کی ئةارا و خود دگاهید از یبدنتیترب سازمان رانیمد یها یستگیشا

 .38- 1  ،( )  ،ورزش و یحرکت علوم. نهیزم نیا

بین شایستگی مدیران با یادگیری  ةبررسی رابط(. 931 )مولوی، مهران، و محمدی عیبلو، کبری 

سومین سمپوزیوم . سازمانی و توانمندسازی در کارکنان ادارات دولتی استان آذربایجان غرب

 .، مؤسسه مهر اروند931 اسفندماه  .پایدار ةالمللی علوم مدیریت با محوریت توسع بین

و  یبدن تیترب نیمعلم یا حرفه یها یژگیو و ها تیمدل صالح یطراح(. 931 ) بیحب ،یهنر
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