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 مقدمه

و پرثمرترین  ترینظریفتعلیم و تربیت از دشوارترین، 

که در این میان  آیدمی حساببه پرارجامور انسانی و امري 

با ایجاد و . و سازنده است ، مؤثرمعلمان بسیار حساسنقش 

متنوع و  هايبرنامهو ارائه  معلمتربیتگسترش تشکیالت 

و فنون  هامهارتمعلمانی تربیت کرد که  توانمیمتناسب 

الزم را در ابعاد انسانی و ادراکی کسب کنند و بتوانند از 

خام به  هايانسانهنر، علم و تجربه خود در تبدیل 

 مؤسساتخالق، بالنده و متعادل بهره گیرند.  هاينسانا

در  ايارزندهجایگاه و رسالت  کنونی عصردر  معلمتربیت

معلم که ). مراکز تربیت10( نظام تعلیم و تربیت کشور دارند

اکنون در کشورمان به نام دانشگاه فرهنگیان تغییر نام هم

داده است، وظیفه تأمین نیروي انسانی موردنیاز 

عهده دارند. دانشگاه  وپرورش را در جایگاه معلم برآموزش

فرهنگیان متشکل از مراکزي است که براي تأمین، تربیت 

وپرورش و توانمندسازي منابع انسانی وزارت آموزش

گرفته و پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم شکل

دانشگاه فرهنگیان وپرورش است. نافع موردنیاز آموزش

یکی از نهادهاي مهم اجتماعی است که در نوان عبه

پیشرفت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه 

آن را  نظرانصاحب برخی ، کهاستا را دارپررنگی نقش 

). 3دانند (کشور میو توسعه  رشد یکی از ارکان زیربناي

ازجمله اهداف دانشگاه فرهنگیان، توسعه و ایجاد زمینۀ 

روحیۀ پژوهشی، گسترش دانش، بینش پژوهندگی، تقویت 

هاي هاي منابع انسانی، رصد کردن تحوالت نظامو مهارت

معلم و تحوالت علمی است. در راستاي تحقق این تربیت

کنند که هایی را اجرا و ارائه میها و برنامهاهداف، فعالیت

). 6هاي درسی نقش بسیار مهمی دارند (در این میان، برنامه

هاي سریع در وجه به تحوالت و دگرگونیاز طرفی با ت

اي را کسب نمایند تا از هاي ویژهاجتماع، افراد باید مهارت

                                                           
1 . Denault, Ratelle, Duchesne & Guay 

روي اندیشه به سرنوشت خویش حاکم باشند و در انجام 

مسئولیت خود نقش مؤثر و سازنده را ایفا نمایند که این امر 

-آید، لذا باید فعالیتتنهایی از عهده آموزش رسمی برنمیبه

سازي شوند که در این راستا جانبی طرح و پیاده هاي

هاي غیررسمی است برنامه، جزئی از فعالیتهاي فوقفعالیت

-ترین اصطالحات مرتبط با آن عبارت است از فعالیتو رایج

). 8اي (اي، خارج از کالس یا کمک برنامهبرنامههاي فوق

 هاي تعلیم وعنوان یکی از شاخصبرنامه بهفعالیت فوق

تربیت غیررسمی بااینکه در چارچوب کالس و درس رسمی 

وپرورش تواند در کنار آموزششود، میمدارس گنجانده نمی

نقش مکمل را ایفا نماید. بدیهی است که در یک چنین 

هایی برنامه داراي اهداف مشخص و راهدیدگاهی، نظام فوق

هاي روشن براي رسیدن به این اهداف است. درواقع فعالیت

منظور رفع نارسایی برنامه درسی و براي برنامه بهوقف

هاي خاص و آماده سازي و تعمق یادگیري و قابلیتغنی

هاي شهروندي کردن براي ایفاي تکالیف و مسئولیت

). دونالت، راتلی، دوچیسن و 22شوند (بینی و اجرا میپیش

هاي نمایند که فعالیت) بیان می2019( 1گیوري

اي باعث ارتقاء عنوان یک استراتژي برنامههاي ببرنامهفوق

گردد و مشارکت در دانشجویان در دنیاي کاریشان می

تواند زمینه مثبت و اي مدارس میبرنامههاي فوقفعالیت

حمایتی فراهم کند و راهبردي پیشگیرانه براي بدرفتاري 

 2). نتایج تحقیقاتی کسادو، یستی، مولینرو و بالرتا18باشد (

نشان داد که اثرات یک فعالیت آموزشی موفق، از  )2019(

قبیل افزایش زمان یادگیري باعث بهبود دانش و عملکرد 

، لقمانی، ذبیحی رضوي)؛ همچنین 15شود (دانشجویان می

الوه بر ) در تحقیق خود بیان نمودند که ع1398و علوي (

مسائل روزمره و اصلی دانشجویان در نظام آموزش عالی، 

یگري مانند اوقات فراغت نیز وجود دارند که هاي دفرصت

که  کندنقش کلیدي در شکوفایی محیط آموزشی ایفا می

2 . Casado, Yeste, Molinero & Belarta  
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هاي که دانشجویان دانشگاه شدها بیان یافته اساس بر

هاي ورزشی دانشگاه دارند دولتی رضایت بیشتري از برنامه

شود و با توجه به فعالیت کامپیوتر دانشجویان، پیشنهاد می

تري از طریق هاي جذابورزشی با دیدگاه هاينامهبرفوقکه 

 ).7( افزاري به دانشجویان ارائه گرددهاي نرمسایت و برنامه

سازي درواقع دریافت و جذب در این میان نهادینه

هاي فرهنگی از محیط و پذیرش، عینیت بخشیدن و ارزش

ها است؛ درواقع براي استقرار، ساختار دادن به آن ارزش

انتقال و تداوم آن در تمام سطوح فردي و گروهی  تثبیت و

-عنوان رفتاري تعریف میشده به). عمل نهادینه9است (

وسیلۀ دو یا تعداد گردد که در طول زمان استمرار دارد و به

گردد و بیشتري از افراد در پاسخ به محرك یکسان اجرا می

در  ). در این راستا11عنوان واقعیت اجتماعی وجود دارد (به

سازي به هایی با محوریت نهادینهورزش هم پژوهشحوزة 

-توان به پژوهش طالبانجام رسیده است که از آن جمله می

 عوامل اي) اشاره کرد که با مقایسه1395پور و همکاران (

 مطالعه( دانشجویان بین در ورزش سازينهادینه بر مؤثر

 یدگاهد از که داد نشان )مشهد فردوسی دانشگاه: موردي

 فرهنگی، -اجتماعی اقتصادي، عامل پنج هر دانشجویان

 هاانگیزاننده و ورزشی اماکن و هازیرساخت مدیریتی،

 مؤثر دانشجویان بین در ورزش سازينهادینه بر توانندمی

) نیز به 1397نژاد و همکاران (منوچهري ).9باشند (

سازي فرهنگ شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر نهادینه

بدنی زش در کودکان و نوجوانان از دیدگاه معلمان تربیتور

عامل  6هاي این پژوهش منجر به شناخت پرداختند. یافته

هاي همساالن، هاي خانواده و گروههاي فعالیتمؤثر به نام

هاي غیردولتی، فعالیت نهادهاي دولتی، فعالیت سازمان

هاي مشترك بخش دولتی و غیردولتی، فعالیت فعالیت

کننده شد هاي تسهیلادهاي دینی و مذهبی و فعالیتنه

                                                           
1 . Summerley  
2 . Bourke, Hilland & Craike   

) در 1397). همچنین آصفی و قنبرپور نصرتی (11(

پژوهشی با ارائه عوامل مؤثر در نهادینه کردن ورزش 

ترین بعد در نهادینه کردن همگانی در ایران نشان دادند مهم

ازآن بعد گروهی، ورزش همگانی بعد سازمانی است و پس

 1). عالوه بر این سامرلی2ردي قرار دارند (محیطی و ف

اي را تحت عنوان توسعه ورزش: بررسی مطالعه )2020(

هاي هاي سنتی و ورزشسازي اولیه ورزشتطبیقی نهادینه

هاي این مطالعه حاکی از این بود الکترونیک انجام داد. یافته

هاي سرمایه، هاي نامبرده عاملسازي ورزشکه در نهادینه

اي نقش دارند و انجمن، حقوق معنوي و عوامل رسانههویت 

) 2020( 2). در پژوهشی دیگر بورك، هیالند و کریک26(

هاي ورزشی سازي فعالیتبه بررسی عوامل مرتبط با نهادینه

هاي این پژوهش در مدارس ابتدایی استرالیا پرداختند. یافته

آموزان، نشان داد ظرفیت مدرسه، ادراك رفتاري دانش

پذیري و داشتن مت، لذت، مزایا، مزیت نسبی، مشاهدهسال

شده توسط مربیان در زمان انجام فعالیت همگی برنامه ارائه

). در 12سازي ورزش در مدارس مرتبط هستند (با نهادینه

) با بررسی موانع 2017( 3اي دیگر تیلور و ولزمطالعه

گیري ورزشی زنان نشان سازي و حمایت از جهتنهادینه

دند محیط، انتظارات فراگیران، تبعیض جنسیتی، تفکیک دا

شناختی و شغلی، زندگی کاري و خانوادگی، جمعیت

سازي هستند در مقابل سازمانی موانع نهادینهفرهنگ

محیط جامعه، سرمایه انسانی و اجتماعی جزء عوامل 

 ).  17شوند (حمایتی محسوب می

این است  شودآنچه از مرور تحقیقات گذشته نمایان می

سازي در ورزش که تحقیقات معدودي پیرامون نهادینه

هاي ها طی سالاتفاق آنانجام گرفته است و اکثر قریب به

شود گونه استنباط میاخیر انجام گرفته است. بنابراین این

هاي سازي در ورزش طی سالکه گرایش به بررسی نهادینه

3 . Taylor & Wells   
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نی گذشته به نسبت حداقل یک دهه گذشته رشد افزو

کدام از شود هیچداشته است. علیرغم آن مشاهده می

سازي گرفته به بررسی چگونگی نهادینههاي انجامپژوهش

اند و برنامه ورزشی دانشگاهی نپرداختههاي فوقفعالیت

برنامه ورزشی باعث هاي فوقسازي فعالیتنهادینهچون 

 را در مورد خودخالق هاي شود که دانشجویان اندیشهمی

 به کار هایی مانند تفکر حل مسئله وتصمیم گیريارتمه

برنامه اهمیت و ارزش فعالیت فوقاز هدف اساسی رند. بب

؛ استدانشجو معلمان  و رشد ها در توسعهاین فعالیت

گذاري مناسب و وضع ریزي و سیاستبنابراین لزوم برنامه

برنامه هاي فوقسازي فعالیتقوانین الزم براي نهادینه

نظران رسد. درنهایت اینکه، صاحبالزم به نظر می ورزشی

عنوان بر این موضوع اذعان دارند که دانشگاه فرهنگیان به

هاي حساس و مهم کشور و تنها دانشگاه یکی از دانشگاه

سازي نیروي داخل کشور که مسئولیت تأمین، تربیت و به

وپرورش را بر عهده معلم براي وزارت آموزشانسانی و تربیت

 ،از نظامی پویا برخوردار باشد دارد. دانشگاه فرهنگیان باید

هاي فعالیتو  شدهنهادینهکه علم و پژوهش در آن  به طوري

جایگاه برنامه ورزشی در بین دانشجو معلمان بتواند فوق

نشان  اما روند گذشته. بیابدواقعی خود را در نظام آموزشی 

و نیازمند چنین نبوده است داده است که تاکنون این

ریزي دقیق و مناسب در حرکتی منسجم همراه با برنامه

هاي سازي فعالیتدانشگاه  فرهنگیان کشور به نهادینه

برنامه ورزشی دانشگاهی دارد. لذا با توجه به اینکه فوق

هاي سازي فعالیتنهادینه ◌ٴ شده درزمینهمطالعات انجام

ه فرهنگیان ویژه در دانشگابرنامه ورزشی دانشگاهی بهفوق

کشور محدود بوده و همچنین الگو یا مدلی جامع در این 

عنوان خالء حیطه وجود ندارد، بنابراین این موضوع به

عنوان فقدان راهکاري عملی و مناسب در به پژوهشی و نیز

تواند مطرح گردد. بر اساس دانشگاه فرهنگیان کشور می

 شده هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلموارد مطرح

برنامه ورزشی دانشگاهی در هاي فوقسازي فعالیتنهادینه

معلمان دانشگاه فرهنگیان کشور است. در این -بین دانشجو

برنامه هاي فوقسازي فعالیتشود نهادینهپژوهش تالش می

ورزشی دانشگاهی را بر اساس نظریه داده بنیاد و در قالب 

زمینه راهبرد  گر،اي، مداخلهپارادایمی از عوامل علی، زمینه

و پیامدها طراحی و تبیین شود. درنهایت مدل جامعی در 

 شود.این زمینه که یکی از نیازهاي اساسی است، طراحی می

 
 روش

این تحقیق با ماهیت اکتشافی و باهدف بسط دانش و 

-فعالیت سازينهادینه مدل شناخت موجود در رابطه با ارائه

  دانشگاه معلمان-شجودان بین در دانشگاهی برنامهفوق هاي

رو در دستۀ تحقیقات کاربردي انجام شد. ازاین فرهنگیان

نظریه داده  عالوه در این تحقیق از روشگیرد. بهیمقرار 

مند که توسط اشتراوس و کوربین بنیاد رهیافت نظام

شود استفاده شد. دلیل استفاده روش فوق، این حمایت می

سازي که نهادینه بود که به این سؤال پاسخ داده شود

برنامه ورزشی دانشگاهی تابع چه بسترها و هاي فوقفعالیت

هاي است و با کاربست راهبردهاي مقتضی پیامدهاي زمینه

هاي موجود آن براي دانشگاه چیست؟ از طرف دیگر کاستی

تر مدلی براي در پیشینه پژوهش مبنی بر اینکه پیش

زشی دانشگاهی ارائه برنامه ورهاي فوقسازي فعالیتنهادینه

راین، دلیل اینکه از  . عالوه بهنشده است مزیت بر علت بود

مند استفاده شد این بود که در این رهیافت رهیافت نظام

گرایانه، شونده و ساخت در مقایسه با رویکردهاي ظاهر

ها بین واقع و عوامل کنشها و برهماي از کنشزنجیره

رسیم شده است، و الگوي مربوط به موضوع تحقیق از قبل ت

اي، مابین شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینهروابط فی

جامعه آماري . گر و پیامدها از پیش نمایان استمداخله

نظران حوزه مدیریت ورزشی و تحقیق شامل صاحب

مسئولین داراي سابقه موفق اجرایی در حوزه تحقیق بودند. 
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-ن جهت مصاحبهکنندگادر این تحقیق در انتخاب مشارکت

ها سعی شد تا هم از افراد داراي تحصیالت آکادمیک 

علمی) و هم از افراد داراي تجربیات مدیریتی (اعضاي هیئت

ویژه دانشگاه برنامه دانشگاهی بههاي فوقدر حوزه فعالیت

فرهنگیان استفاده شود (دلیل اینکه این افراد انتخاب شدند 

سازي از بعد ینهاین بود که در این پژوهش عمل نهاد

شد مدیران مدیریتی مدنظر بود و چون احتمال داده می

اجرایی و اساتید دانشگاه بهتر بتوانند از بعد مدیریتی عوامل 

هاي مدیریتی را واکاوي و تحلیل کنند این افراد و شاخص

رسد انتخاب شدند، کما اینکه در برآیند نظرات، به نظر می

نمونه تخراج گردیدند). که تمامی کدهاي موردنظر اس

جهت نمونهتحقیق از بین افراد جامعه آماري انتخاب شد و 

گیري هدفمند و ها از روش نمونهگیري براي انجام مصاحبه

گیري گلوله برفی استفاده شد. در این تکنیک تکنیک نمونه

-یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب شدند و سپس گروه

ین گروه معرفی شدند هاي بعدي جهت مصاحبه توسط هم

گیري تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع و نمونه

مصاحبه اشباع  11نظري و کفایت رسید (پس از انجام 

نظري حاصل گردید). همچنین در این پژوهش جهت 

ها در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه گردآوري داده

در پژوهش حاضر ساختاریافته استفاده شد. عالوه بر این 

 1سنجش روایی از معیارهاي اسکینر، ادواردز و کوربت جهت

) به آن اشاره شده است استفاده 1) که در جدول (2014(

 ).25شد (

 هاي اطمینان از رواییروش .1جدول 
 يهاروش

 ییاز روا نانیاطم
 پژوهش نینحوه اجرا در ا

 محقق يهاتبرداش یابیارز يکنندگان برارکتو ارتباط با مشا یمشارکت عمل ،ينظر تیحساس شیافزا مدتیطوالن يریدرگ
 کنندگانمشارکتتجارب  اتیمشارکت و اکتشاف جزئ طیمحقق و حضور در مح یعمل مشارکت داریپا مشاهده

 ریمسمجدد  یبازرس
 اطالعات کسب

ط از صحت، توس نانیطمو ا يریاز سوگ يریشگیبه جهت پ آمدهدستبه ياطالعات و کدها يادوار یبازرس انجام
 موردپژوهش) آشنا به موضوع يدکتر يهمکار (دانشجو کیمحقق و 

کردن با  چک
 کنندگانمشارکت

 جیدر خصوص نتا شوندگانمصاحبهاز  یو نظرسنج قیبه کمک گروه تحق آمدهدستبهاطالعات  یبررس

 هاداده يآورجمع ياز منابع متعدد برا استفاده يسازمثلث
 قیمستمر در تمام طول تحق صورتبهمنابع  ریبا سا یموردبررساز منابع  آمدهدستبه يهاداده سهیمقا مستمر سهیمقا

 

همچنین براي سنجش پایایی در این تحقیق از روش 

شاخص ثبات یا پایایی استفاده شده است.  باز آزمونپایایی 

ها در طول بندي دادهبه میزان سازگاري طبقه باز آزمون

توان محاسبه کرد را زمانی می زمان اشاره دارد. این شاخص

که یک کدگذار یک متن را در دو زمان متفاوت کدگذاري 

-کرده باشد. براي محاسبه پایاي باز آزمون از میان مصاحبه

چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شد  گرفتهانجامهاي 

ها با هم مقایسه و در دو فاصله زمانی هر کدام از مصاحبه

میزان توافقات و عدم توافقات موجود  شدند و از این طریق

                                                           
1 . Skinner , Edwards, Corbett 

در دو مرحله کدگذاري شاخص ثبات براي آن تحقیق 

 ).2محاسبه گردید (جدول 
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 محاسبه پایایی .2جدول 
 پایایی تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها شماره مصاحبه ردیف

1 P2 47 22 5 936/0  
2 P10 15 7 3 933/0  

935/0 8 29 62 جمع  

شود تعداد کل ) مالحظه می2همانگونه که در جدول (

، تعداد کل 62روزه برابر  30کدها در دو فاصله زمانی 

و تعداد کل عدم  29توافقات بین کدها در این دو زمان برابر 

است. پایایی بازآزمون  8توافقات در این دو زمان برابر با 

 نکهیباااست. با توجه  %93هاي این تحقیق برابر با مصاحبه

است، بنابراین قابلیت اعتماد  %60میزان پایایی بیشتر از 

جهت  بهالزم به ذکر است  ها مورد تأیید است.کدگذاري

جهت ها، داده یاحتمال تیو محدود قیجنبه نو بودن تحق

استفاده  يسازمثلث کردیاز روی طورکلبهگردآوري اطالعات 

و منابع  دهاکریاستفاده از رو ندیبه فرا يسازمثلث .شد

اطالق  قیدر تحق اطالعات يآورگوناگون جهت جمع

ها مبتنی به سه مرحله فرایند تحلیل داده. سرانجام شودیم

کدگذاري: کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري 

 Maxqdaافزار انجام گرفت و به این منظور از نرم انتخابی

 استفاده شد.  12نسخه 

 

 هایافته

هاي تحقیق در قالب هاي نمونهیژگی)، و3در جدول (

سمت، رشته تحصیلی، تحصیالت و حوزه فعالیت ارائه شده 

 است. 

 کننده در تحقیقشناختی افراد مشارکتهاي جمعیتویژگی .3جدول 
 حوزه فعالیت رشته تحصیلی تحصیالت نشانگر

P1 اصفهان استان مراکز و پردیس مدیریت ریاست مدیریت دکتري  
P2 قوقح دکتري هادانشگاه ارزیابی مسئول   
P3 تربیتی علوم دکتري باهنر شهید پردیس فرهنگیان دانشگاه رئیس   
P4 اصفهان استان وپرورشآموزش سابق رئیس الهیات دکتري  
P5 علمیهیئت فلسفه دکتري  
P6 شناسیجامعه دکتري دانشجویی معاون   
P7 ارشد کارشناسی ورزشی مدیریت  زهرا فاطمه دیسپر هايخوابگاه رئیس   
P8 بدنیتربیت دکتري علمیهیئت   
P9 ورزشی مدیریت دکتري آسیا ورزش کنفدراسیون عضو   

P10 ارشد کارشناسی بدنیتربیت  تیم سرپرست و بدنیتربیت نمونه دبیر   
P11 فرهنگیان دانشگاه پردیس رئیس مدیریت دکتري  

اساس واحد کدبندي، به هر  در کدبندي باز محقق بر

کند. د موردنظر یک کد (مفهوم، نام، برچسب) الصاق میواح

آمده در این مرحله، سنگ بناي دستمفاهیم یا کدهاي به

اي هاي عمده بعدي و نیز اجزاي اصلی نظریه زمینهمقوله

) 4کند. در این بخش (جدول (در حال ظهور را شکل می

ها، فقط جاي ارائه تمامی صفحات نگارش شده از مصاحبهبه

نویسی اساس حاشیه ها براي از نکات کلیدي مصاحبهونهنم

 بر متون مصاحبه ارائه شده است.

با استناد به کدبندي مرحله اول که به کدبندي باز 

گرفته با هاي انجاممعروف است، از طریق بازبینی مصاحبه

کدباز شناسایی گردید. الزم به ذکر است  138نظران صاحب

برخی نیز دو مرتبه یا بیش از  فرد وبرخی کدها منحصربه

ها کدبندي دومرتبه مطرح شده بود. پس از اینکه همه داده
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شد و کدها یا مفاهیم اولیه متعددي ساخته شدند، مرحله 

 ها با نام کدبندي محوري انجام شد.دوم کدبندي داده

 ها به همراه کدگذاري اولیهاي از نکات کلیدي مصاحبهنمونه .4جدول 
 کدگذاري باز مصاحبه متن منبع

P2 
(مصاحبه 

 )2شماره 

خوابگاهی  درون هايورزش دانشگاهی، ورزشی برنامهفوق فعالیت مفهوم توسعه در توانمی
و در  مدنظر قراردارد هم را دانشگاه از خارج در دانشجویان ورزشی هدفمند هايفعالیت و

 کرد تعریف دایره این

 خوابگاهی درون ورزش

 ورزشی فعالیت کردن هدفمند
 دانشگاه از خارج در دانشجویان

 دانشجویان بین در آن مثبت نتایج و ورزشی فعالیت به نیاز احساس باید که معنی این به
 شود تبدیل درونی ارزش یک به

 فعالیت به نیاز احساس تقویت
 ورزشی

 ورزش مثبت نتایج بر تأکید
 آموزانکنکور، دانش به مربوط هاينگرانی و موجود آموزشی معیوب سیستم علت به معموالً

 ندارند مستمري و مفید ورزشی دبیرستان، فعالیت دوره در
 مستمر و مفید ورزشی فعالیت نبود

 دبیرستان دوره در
 تا کندمی فراهم را مغتنمی فرصت دارد دنبال به که فراغتی اوقات با دانشگاه فضاي

 باشند داشته اثربخشی ورزشی فعالیت جنسیت و تحصیلی رشته از فارغ دانشجویان
 ورزشی هايفعالیت اثربخشی

 بین موضوع حساسیت یادآوري و آموزش و رسانیاطالع و فرهنگی اقدام بنابراین
 برخورداراست خاصی اولویت از دانشجویان

 رسانیاطالع
 آموزش

 سازيفرهنگ

 ترغیب در تواندمی کامل و دنیازمور تجهیزات و امکانات و مناسب ورزشی فضاي قطعاً وجود
 باشد مؤثر ورزشی فعالیت به آوردن روي به دانشجویان

 ورزشی فضاي بودن مناسب
 موردنیاز تجهیزات و امکانات داشتن

 تجهیزات و امکانات بودن کامل

 معایب و نواقص و شود بروز دانشگاهی موجود در فضاهاي ورزشی امکانات کلیه است الزم
 شد فبرطر آن

 ورزشی امکانات بودن روزبه
 معایب و نواقص ساختن مرتفع

 ورزشی امکانات

   موجود هاياز فرصت دانشجویان همه حداکثري استفاده براي مناسب ریزيبرنامه
 از استفاده جهت مناسب ریزيبرنامه

 موجود هايفرصت
 ماهر و مجرب مربیان کارگیريبه ندانشجویا هدایت و آموزش براي ماهر و مجرب مربیان کارگیريبه

 رسانیاطالع موجود ورزشی هايبرنامه از دانشجویان همه به رسانیاطالع
 رشته دریک ايحرفه صورتبه که دانشجویانی هدایت و سازيآماده براي استعدادیابی

   ورزشی مسابقات در شرکت جهت دارند مهارت ورزشی
 دانشجویان هدایت و استعدادیابی

 ورزشی رقابت به دانشجویان ترغیب جهت دانشگاهی مسابقات و برگزاري سازيتیم
 دانشگاهی مسابقات برگزاري

 سازيتیم

   مدیریتی سطوح همه در دانشگاهی در مدیران ورزشی روحیه و وجود تفکر
 مدیران جانب از شدن قائل ارزش

 دانشگاهی
 و ریزيبرنامه و مدیریت براي خالق و ندمعالقه و مجرب بدنیتربیت کارشناسان وجود
 دانشجویان جذب

 مجرب بدنیتربیت کارشناس وجود

 جهت در )پشتیبانی/فرهنگی/آموزشی(  دانشگاه هايحوزه همه پشتیبانی و مساعدت
 ورزشی برنامهفوق فعالیت توسعه بسترهاي تمهید

 هايفعالیت توسعه بسترهاي تمهید
 برنامهفوق

 مربیان الزحمهحق پرداخت جهت موردنیاز مالی منابع تأمین و متناسب اراتاعتب بینیپیش
 موردنیاز تجهیزات و وسایل هزینه تأمین همچنین و مجري عوامل و

 براي متناسب اعتبارات بینیپیش
 اجرایی عوامل الزحمهحق پرداخت

 مالی منابع تأمین
 ظرفیت از دانشجویان استفاده يبرا دانشگاهی بیرون ورزشی نهادهاي همه مشارکت جلب

   هاآن
 ورزشی نهادهاي ظرفیت از استفاده

 دانشگاه بیرون
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ها به کدبندي محوري مرسوم مرحله دوم کدبندي داده

صورت یک شبکه باهم است. در این مرحله، کدهاي باز به

شود در گونه که مالحظه میگیرند. هماندر ارتباط قرار می

گر به کدهاي اولیه لیل، پژوهشوتحضمن انجام تجزیه

ها پدیده خاصی را متعددي دست یافته است. وقتی در داده

ها توانیم مفاهیم را بر محور آنمشخص کردیم آنگاه می

هاي محوري )، کدگذاري5بندي کنیم. در جدول (گروه

 ها قید شده است.صورت ترکیبی و محتواي هر یک از آنبه

 
 ندي محوري. کدهاي باز و کدب5جدول 

 کدگذاري محوري کدگذاري باز منبع
P1 ورزشی تجهیزات و امکانات توسعۀ  

 امکانات و تجهیزات

P2 ورزشی فضاي بودن مناسب  
P2, P7 موردنیاز تجهیزات و امکانات داشتن  

P2 تجهیزات و امکانات بودن کامل  
P2 ورزشی امکانات بودن روزبه  
P2 ورزشی امکانات معایب و نواقص ساختن مرتفع  

P4, P6, P1 مناسب شرایط و فیزیکی امکانات سازيفراهم  

 بسترسازي
P3 تجهیزات سازيفراهم  
P3 مربی کردن فراهم  
P3 والدین مشارکت امکان سازيفراهم  
P2 ورزشی فضاهاي از استفاده بودن رایگان  

 انگیزش

P7, P1, P4, P3 دانشجویان ترغیب و تشویق  
P2 ورزشی فعالیت به نیاز حساسا تقویت  
P2 ورزش مثبت نتایج بر تأکید  
P2 برتر هايتیم یا افراد به هدیه دادن  

P11 صبحگاهی ورزش انجام به دانشجویان تشویق  

P11 ورزشی آموزشی هايکالس در شرکت به دانشجویان تشویق  

P11 ورزشکار دانشجویان معنوي و مادي تشویق  
P4 استرس کاهش  

شناختیزیستی روانبه  
P4 نفساعتمادبه افزایش  

P11 ورزشکار دانشجویان بین دوستی پیوند افزایش  
P4 اجتماعی نشاط افزایش  
P2 شادابی 

P11 خانواده از دوري روانی بار کاهش  
 هايناهنجاري کاهش

دانشجویان بین در شایع ناهنجاري کاهش P2 رفتاري  
P2 دانشجویان بین رد اجتماعی هايآسیب کاهش  

P11 دانشجویان فراغت اوقات مطلوب شدن پر  
فراغت اوقات مدیریت  P4 فراغت اوقات کردن پر  

P2 هابرنامه سایر در دانشجویان مشارکت افزایش  
P2, P7 دانشگاه از خارج در دانشجویان ورزشی فعالیت کردن هدفمند  

گذاريهدف  
P3 ورزشی برنامهفوق هايحیطه تعریف  
P7 هدفمند هايبرنامه ارائه  
P5 دارهدف و منسجم طوربه کارها انجام  
P2 دانشجویان به ورزشی عملکرد بازخورد ارائه  

ارزیابی و نظارت  
P10 سالیانه و ادواري عملکرد گزارش ارائه  
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P10 ورزشی هايفعالیت بر نظارت  
P10 ورزش تخصصی هايانجمن عملکرد بر نظارت  
P10 هابرنامه ضعف و قوت نقاط اییشناس  
P8 پایه هايمهارت روي ریزيبرنامه  

ریزيبرنامه  
P2 موجود هايفرصت از استفاده جهت مناسب ریزيبرنامه  

P10 تجهیزات و وسایل نوسازي و خرید سالیانه برنامه تصویب  
P10 سالیانه ورزشی هايفعالیت عملیاتی برنامه و تقویم تهیه  
P7 مخاطب نیازهاي با مناسب و دقیق ریزيهبرنام  
P2 دبیرستان دوره در مستمر و مفید ورزشی فعالیت نبود  

 محدودکننده

P6 ورزشی هايزیرساخت نبودن فراهم  
P6 مالی مسائل  
P6 ورزشی امکانات نبود  
P9 افزاريسخت هايزیرساخت تأمین عدم  
P2 ورزش موضوع بودن حاشیه در  
P2 اقتصادي و رهنگیف مشکالت  

P2, P3 رسانیاطالع  
 آموزش P2, P3, P8 ارتباطات

P4, p2 سازيفرهنگ  
P2 ماهر و مجرب مربیان کارگیريبه  

 منابع انسانی

P2 مجرب بدنیتربیت کارشناس وجود  
P9, P6 کارآزموده مربیان از استفاده  

P3 متخصص انسانی نیروي از استفاده  
P11 ايحرفه مربیان از منديبهره  
P11 بااخالق مربیان از منديبهره  
P2 برنامهفوق هايفعالیت توسعه بسترهاي تمهید  

کنندهتسهیل  

P9 دانشجویان روانی و روحی نیازهاي با هافعالیت تناسب  
P1 باشد دانشگاه اختیار در ورزشی هايسالن  
P9 هافعالیت در تنوع  
P9 بعد از ظهر در نامهبرفوق هايفعالیت انجام  
P1 محلی و بومی هايورزش به دادن اهمیت  
P2 زوربه ورزش دادن انجام عمل از اجتناب  

P11 ایام تمام در ورزشی هايسالن از استفاده امکان  
P2 دانشجویان براي ورزشی فعالیت کارنامه تهیۀ  سازيغنی و ساماندهی 

 ورزشی هايفعالیت
 دانشجویان

P2 فعال انشگاهد تعریف  
P2 دانشجویان هدایت و استعدادیابی  
P4 دانشگاه محوطه در ورزشی ایستگاه ایجاد  

مشارکت فرصت ایجاد  
P4 آموزشی ساعت مناسب بنديزمان  

P11 صبحگاهی نرمش ورزش و  
P2 خوابگاهی درون ورزش  
P7 برنامهفوق هايفعالیت اشاعۀ  

 اقدامات به بخشی تعالی
 مؤثر

P2 ورزشی هايفعالیت بخشیاثر  
P3 ورزشی مسابقات تعداد افزایش  

P11 مختلف هايمناسبت به ورزشی مسابقات برگزاري  
P2 سازي تیم  
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با استناد به نتایج کدبندي محوري و مفاهیم مشترك 

هاي امکانات و مقوله به نام 25هاي موردنظر بین مقوله

شناختی، نتجهیزات، بسترسازي، انگیزش، بهزیستی روا

هاي رفتاري، مدیریت اوقات فراغت، کاهش ناهنجاري

ریزي، محدودکننده، گذاري، نظارت و ارزیابی، برنامههدف

ارتباطات، منابع انسانی، برگزاري رویدادهاي ورزشی، مهم 

شمردن ورزش، باور و نگرش، منابع مالی، استفاده از ظرفیت 

گذاري، هاي مرجع، کیفیت خدمات، حمایت، سیاستگروه

کننده، ایجاد فرصت مشارکت، تأمین مالی، تسهیل

هاي ورزشی دانشجویان، سازي فعالیتساماندهی و غنی

تعالی بخشی به اقدامات مؤثر شناسایی شد. الزم به ذکر 

شده، به دلیل اینکه است تعدادي از کدهاي باز شناسایی

ا ها رها پیدا نشد و امکان اینکه آنمعادل مشترکی براي آن

تر انتقال داد وجود نداشت، از مجموع به یک سطح انتزاعی

 کدهاي باز کنار گذاشته شد. 

کدبندي نظري عبارت است از چینش کدهاي محوري 

-اساس منطق و ارتباط دادن آن با سایر مقوله در کنار هم بر

ها، اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن جاهاي خالی با 

گسترش بیشتر دارند. درواقع  مقوالتی که نیاز به اصالح و

ترین سطح کدگذاري است که از طریق این مرحله انتزاعی

شود. براي هاي ایجادشده تشریح میآن روابط بین مقوله

رسیدن به یکپارچگی موردنظر در این مرحله الزم است 

محقق پدیده اصلی را تنظیم و خود را به آن متعهد کند. 

پردازي که  تئوري خروجی این مرحله چیزي نیست جزء

هاي محوري حاصل شده است. در این قسمت کدگذاري

ها در قالب کدهاي صورت ترکیبی و محتواي هر یک از آنبه

هاي نظري به شرح نظري قرار داده شدند. شیوه کدگذاري

 ) است.6جدول (

 . کدگذاري نظري (گزینشی)6جدول 
ینشیگز کد کدهاي محوري منبع  

P2, P7, P1, P4, P3, P11 انگیزش 

 شرایط علی

P2, P7, P3, P5 گذاريهدف  
P2, P10 نظارت و ارزیابی 

P8, P2, P10, P7 ریزيبرنامه  
P2, P9, P6, P3, P11 منابع انسانی 

P6, P4, P10, P2, P1, P3 برگزاري رویدادهاي ورزشی 
P2 مهم شمردن ورزش 

P9, P2, P4 باور و نگرش 
P9, P2 منابع مالی 

P3, P4, P7 حمایت 
P2, P6, P9 محدودکننده 

گرشرایط مداخله  
P2, P9, P1, P11 گرتسهیل  

P1, P2, P7 امکانات و تجهیزات 
ايشرایط زمینه  P4, P6, P1, P3 بسترسازي 

P2, P10 کیفیت خدمات 
P2, P3, P8, P4 ارتباطات 

 راهبرد

P2 هاي مرجعاستفاده از ظرفیت گروه  
P11, P2, P10 گذاريسیاست  
P10, P3, P11 تأمین مالی 
P4, P11, P2 ایجاد فرصت مشارکت 

P2 هاي ورزشی دانشجویانسازي فعالیتساماندهی و غنی  
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P3, P11, P2, P7 تعالی بخشی به اقدامات مؤثر 
P4,P11, P2 شناختیبهزیستی روان  

هاي رفتاريکاهش ناهنجاري P11, P2 پیامد  
P11, P4, P2 مدیریت اوقات فراغت 

 6مند نظریه داده بنیاد از از آنجائی که رهیافت نظام

شده است در ادامه مدل نهایی تحقیق (شکل الیه تشکیل

 شود.)) طراحی می1(

 
 فرهنگیان دانشگاه برنامهفوق هايفعالیت سازينهادینه نهایی .  مدل1شکل 

 بحث

هاي فعالیت سازيهدف این تحقیق ارائه مدل نهادینه

معلمان دانشگاه  -برنامه دانشگاهی در بین دانشجوفوق

هاي این تحقیق مبتنی بر نظریه داده فرهنگیان بود. یافته

بنیاد رهیافت اشتراوس و کوربین حاکی از این بود که 

برنامه دانشگاهی در بین هاي فوقسازي فعالیتنهادینه

و راهبردها دانشجویان نامبرده متأثر از یک سري شرایط 

سازي و اجرا شوند. از طرفی است که بایستی پیاده

کارگیري و استخدام شرایط و راهبردهاي موردنظر با به

پیامدهاي همراه خواهد بود که در ادامه در ارتباط با این 

 شود. طور جداگانه بحث میشرایط، راهبردها و پیامدها به

 شرایط علی

دگذاري مشخص ک فرایند از حاصل نتایج مبناي بر

گردید که عوامل علی مختلفی در تقابل و یا کنار هم 

-هاي فوقآورند که فعالیتوجود میبودنشان، شرایطی را به

معلمان دانشگاه  -برنامه دانشگاهی در بین دانشجو

فرهنگیان نهادینه شود. شایان ذکر است این عوامل شامل 

زي، منابع ریگذاري، نظارت و ارزیابی، برنامهانگیزش، هدف

انسانی، برگزاري رویدادهاي ورزشی، باور و نگرش، منابع 

مالی و حمایت است. این یافته با نتایج مطالعات آصفی و 

) مبنی بر اینکه انگیزش، بودجه، 1397قنبرپور نصرتی (

منابع انسانی، باور و نگرش را مؤثر بر نهادینه کردن ورزش 



 1400، زمستان 35 مارةش، 9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          56

 

)، 2019( 1سیم )، هومان، کرولی و2دانستند (همگانی می

) مبنی بر اینکه به انگیزش اشاره داشتند 2019( 2چانگ

 ).17، 20همخوان و همسو است (

سازي انگیزش است. یکی از عوامل علی مؤثر بر نهادینه

) انگیزش را عاملی براي 2014( 3تور تیلري و فیشباخ

انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداري تا رسیدن به هدف 

انگیزش از دو منبع انگیزه درونی و بیرونی  کند.تعریف می

هاي گیرد. انگیزش بیرونی در جریان تقویتسرچشمه می

کند، شکل مثبت و منفی که فرد از منابع بیرونی دریافت می

گیرد و تمایل به ورزش ناشی از انگیزه درونی است که می

). تحقیقات متعدد 29شود (باانگیزه بیرونی تقویت می

) و تحقیق چانگ 2019ق هومان و همکاران (ازجمله تحقی

هاي مختلف باعث گرایش به دهند انگیزه) نشان می2019(

که انگیزش تقویت شود شود و درصورتیامر ورزش می

 ترغیب و شود افراد به سمت ورزش تشویقموجب آن می

). لذا این احتمال وجود دارد که با تقویت 17، 20شوند (

-تمایل افراد براي انجام فعالیت هاي انگیزشی میزانجنبه

 دانشگاهی بیشتر گردد.  برنامهفوق هاي

هاي سازي فعالیتهمچنین معین گردید که در نهادینه

 4گذاري مؤثر است. اوکونربرنامه دانشگاهی هدففوق

 گذاريگزینی یا هدف) اشاره به این دارد که هدف2001(

 به است، موفق ورزشی برنامه هر از کنندهتعیین مؤلفه یک

 حتی یا و دستیابی میزان معین اهداف بدون که دلیل این

 تنهانه گزینیهدف. بود خواهد مشکل موفقیت تشخیص

 افراد انگیزش در بلکه کندمی ممکن را موفقیت گیرياندازه

 روازاین ).23دارد ( اهمیت نیز بهتر هرچه اجراي جهت در

 که است مهم آن فرهنگیان و مدیران ورزشی دانشگاه براي

تعیین کنند  روان حالدرعین و ملموس ايگونهبه را اهداف

                                                           
1 . Homan, Crowley, Sim 
2 . Chang  
3 . Tour Tillery & Fishbach  

دانشگاه هدفمند دنبال  برنامهفوق تا بر مبناي آن فعالیت

 شود. 

عنوان عالوه مشخص گردید که نظارت و ارزیابی نیز بهبه

هاي سازي فعالیتیک عامل علی قابلیت تبیین نهادینه

 اعمال کلی اصول اساس د. بربرنامه دانشگاهی را دارفوق

 دهی،سازمان ریزي،برنامه از است عبارت که مدیریت

واسطۀ به مدیریت امر اثربخشی و کارایی نظارت. و رهبري

 هاسازمان. شودمی مشخص ازپیشبیش کنترل و نظارت

 حال در هايفرآیند و عملکردها شناخت به نیاز همیشه

مایه، اطالعات و سر وضعیت آن اساس بر تا هستند انجام

بر نقاط  ترتیباینبه و بخشند بهبود را خود کارکردهاي

 و ابزارها از گیريبهره با امر ضعف و قوت فائق آیند. این

و  هاسازمان و مدیریت عملکرد ارزیابی نوین هايروش

 مبتنی بر عملکرد ادواري سالیانه و عملکرد ورزشی صورت

 . گیردمی

عنوان یک ریزي نیز به، برنامهدر کنار نظارت و ارزیابی

برنامه هاي فوقسازي فعالیتکننده نهادینهعامل علی تبیین

) اشاره به این دارد که 2006( 5دانشگاهی است. یفتاچل

 ایجاد به مربوط که است مدیریت از بخشی ریزيبرنامه

 هدف به دستیابی براي دستورالعمل و قواعد رویکردها،

 کهدرصورتی مدیریتی توابع سایر زعم اوبه. است موردنظر

). پیتر دراکر 31شود ( ریزيبرنامه باید باشند، اثربخش

 گذاربنیان زمینۀ مدیریت و برجسته پردازنظریه 6)1996(

 فردا که نیست این مناسب سؤال: گویدمی مدرن مدیریت

 فردا براي که کنیم چه امروز بپرسیم باید بلکه کنیم؟ چه

-برنامه اهمیت به توانمی ساده گفتار ینهم با باشیم؟ آماده

 جهت در حرکت لذا براي. برد پی زمان مدیریت در ریزي

برنامه نزد هاي فوقسازي فعالیتنهادینه و صحیح

4 . O'Coner 
5 . Yiftachel 
6 . Peter Drucker 
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زد  پل ریزيبرنامه با آینده و حال زمان بین باید دانشجویان

)31.( 

عنوان همچنین مشخص گردید عامل منابع انسانی به

برنامه هاي فوقسازي فعالیتنهادینهیک عامل علی در 

دانشگاهی نقش دارد. پورکریمی، مهدیون، فاضلی و 

 نقش ) اظهار داشتند که امروزه1389پوربرخورداري (

 بر هاسازمان عملیات فرایند در انسانی منابع تأثیرگذار

و  هاگذاريسرمایه از برداريبهره. نیست پوشیده کسهیچ

 کامل بستگی شدهبینیپیش هايمهبرنا و اهداف به دستیابی

 به نسبت که دارد متعهد و کارا توانمند، انسانی نیروي به

 و باشد داشته کامل شناخت دستگاه هايو سیاست اهداف

 طوربه جامع و صحیح آموزشی نظام یک از استفاده با

 دانش افزایش ضمن موردنیاز هايدریافت آموزش با مستمر

-بیفزاید. براین اساس سرمایه خود عملی مهارت بر علمی

 شمار به موفقیت عامل یک عنوانبه را طبیعی و مادي هاي

 عامل یک عنوانبه را انسانی نیروي نقش بلکه آورند،نمی

 هايفعالیت در اندیشه و فکر تولید در اثربخش مهم و

-می معرفی غیره و سیاسی، ورزشی اجتماعی، اقتصادي،

 در موجود انسانی که منابع است معنا بدان ). این5کنند (

 به که هستند آن دروندادهاي از بخش ترینمهم هادانشگاه

 شدهکسب هايو آموزش تجارب و مدیریت هنر و علم همراه

برنامه هاي فوقسازي فعالیتنهادینه بخشتجلی توانندمی

 روند.  شمار به دانشگاهی

که ها نشان داد هاي نامبرده تحلیل دادهافزون بر عامل

ورزشی در دسته شرایط علی قرار دارد  رویدادهاي برگزاري

هاي سازي فعالیتتواند در تبیین نهادینهو این عامل می

برنامه دانشگاهی نقش داشته باشد. چراکه رویدادها، فوق

تجربیات متعددي براي افراد فراهم کرده و ممکن است براي 

ك براي هاي ازجمله انگیزه مشتربازدیدکنندگان جذابیت

شرکت در یک رویداد، سرگرمی، استراحت و تفریح، تعامل 

). 19با دیگران، یادگیري، مشاهده و مشارکت فراهم آورد (

توانند به بازاري براي جذب بیشتر از طرفی رویدادها می

شود گونه استنباط می). لذا این24مخاطبان تبدیل شوند (

-یا بروندانشگاهی که برگزاري رویدادهاي ورزشی درون

هاي دانشگاهی تمایل دانشجویان براي مشارکت در فعالیت

برنامه را ارتقاء دهد و موجبات تشویق عموم دانشجویان فوق

 براي شرکت در آن را فراهم سازد. 

در کنار شرایط علی نامبرده، عامل باور و نگرش قرار 

دارد. منظور از باور و نگرش واکاوي طرز تلقی و دیدگاهی 

هاي سئوالن و مدیران دانشگاه نسبت به فعالیتاست که م

کنندگان در این تحقیق در زعم مشارکتبرنامه دارند. بهفوق

تنها در دانشگاه فرهنگیان بلکه در اي از زمان نههیچ برهه

جور بایدوشاید توجه نشده ها نیز به ورزش آنسایر دانشگاه

) 1397است این در حالی است که آصفی و قنبرپور نصرتی (

اعتقاد به این دارند که نهادینه شدن ورزش در جامعه 

زعم مستلزم پذیرش این رفتار در بین افراد جامعه است. به

ها باور و نگرش مثبت به ورزش اولین عامل مؤثر در آن

 ). 2نهادینه کرده ورزش در بعد فردي است (

ها نشان داد که منابع مالی جزء همچنین تحلیل داده

برنامه هاي فوقمؤثر بر نهادینه کردن فعالیتعوامل علی 

شود که در اختیار گونه استنباط میدانشگاهی است. این

برنامه هاي فوقداشتن منابع مالی و تأمین مالی فعالیت

شود. در صورتی دانشگاه موجب رفع نیازهاي این حوزه می

هاي نامبرده را فراهم نکنند ها منابع مالی فعالیتکه دانشگاه

اي را براي اجراي آن اتخاذ نکنند، هاي مالی ویژهو سیاست

-جریان منابع مالی به سمت چند بخش محدود سرازیر می

-برنامه دانشگاهی از آن محروم میهاي فوقشود و فعالیت

هاي ها با اتخاذ سیاسترسد دانشگاهشود. لذا به نظر می

به این جانصحیح در این زمینه بتوانند به رشد و توسعه همه

 ها کمک کنند.برنامه

عنوان یک عامل سرانجام مشخص شد که حمایت به

برنامه دانشگاه هاي فوقسازي فعالیتعلی، در تبیین نهادینه
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فرهنگیان نقش دارد. منظور از حمایت در این تحقیق 

 به معنوي، یا مادي) حامی( دانشگاه وسیلهبه کمک تدارك

 )شونده حمایت(ذینفع آن و افراد  برنامههاي فوقفعالیت

کنندگان این تحقیق دستیابی به از دیدگاه مشارکت است.

برنامه در گرو حمایت مالی دانشگاه هاي فوقاهداف فعالیت

-هاي نامبرده است و این حمایت بایستی از جنبهاز فعالیت

 هاي مختلف صورت بگیرد. 

 ايشرایط زمینه

مشخص  کدگذاري فرایند از حاصل نتایج مبناي بر

م هاي مختلفی در تقابل و یا کنار گردید که عوامل زمینه

-قهاي فوآورند که فعالیتوجود می بودنشان، محیطی را به

یان برنامه دانشگاهی در بین دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگ

ذکر است این عوامل شامل امکانات و نهادینه شود. شایان

 تایج مطالعاتتجهیزات و بسترسازي است. این یافته با ن

ي ساز) مبنی بر اینکه فراهم1397آصفی و قنبرپور نصرتی (

-یسازي ورزش مها و امکانات را مؤثر بر نهادینهزیرساخت

 )، همخوان و همسو است.2دانستند (

هاي فعالیت اصلی ارکان يدرباره هابررسی به توجه با

 اساسی رکن یک عنوانبه مادي منابع برنامه دانشگاه،فوق

هاي فعالیت اهداف پیشبرد در و انسانی نیروهاي خدمت رد

 امور انجام به قادر زمانی انسانی نیروي. است مؤثر نامبرده

و تجهیزات برخوردار  امکانات حداقل از که است محوله

 به یابیدست براي محیط دانشگاه باشد. براي مثال در

 متخصص مربی بر عالوه هاي مذکورموردنظر فعالیت اهداف

 در مناسب امکانات به پرکار، و مستعد شاگردان و باتجربه و

 امکانات هراندازه است طبیعی. است نیاز موردنظر حوزه

 يبهره امکانات این از سازمان انسانی نیروي باشد، ترمناسب

 مادي امکانات از اگر ترتیب همین به و برد خواهد بیشتري

 شود، فادهاست صحیح طوربه و تنظیمی يبرنامه اساس بر

 است توجهقابل نکته این و افتدمی اتفاق مطلوب وريبهره

                                                           
1 . Thomas  

 امکانات که کندمی پیدا نزول زمانی ايبرنامه هر کارایی که

نشوند. از  هدایت مناسب مسیر در انسانی منابع و مادي

 در طرفی تجربه نشان داده است که دانشجویان

از این  هستند. عالی و استاندارد ورزشی فضاي جويوجست

-تربیت مسئوالن و مدیران وظایف از توان بخشیمنظر می

 امکانات، بینیپیش و دانشگاه فرهنگیان را تمهید بدنی

دانشگاه  آینده و حال موردنیاز ورزشی تجهیزات و وسایل

 هايزمینه در تحقیقات و هابررسی ها،گزارش طبق دانست.

 کمبود یا دنبو به محققان اکثر ورزش، و بدنیتربیت مختلف

 وسایل بودن غیراستاندارد مشکل یا و ورزشی امکانات

 ورزشی تأسیسات و اماکن مدیریت لذا. دارند اشاره ورزشی

 يزمینه بخش، این در مدیریت دانش کاربرد با تواندمی

 و حفظ استاندارد، ورزشی فضاهاي احداث و تأسیس

. شود واقع مؤثر بهینه ياستفاده و مؤثر وريبهره نگهداري،

 آموزش موقعیت و فضا همراه به ورزشی وسایل و ابزار چراکه

 ايهر برنامه اهداف به نیل براي مؤلفه مؤثرترین مناسب،

 است.

 گرشرایط مداخله

کدگذاري مشخص  فرایند از حاصل نتایج مبناي بر

گر مختلفی در تقابل و یا کنارهم گردید که شرایط مداخله

-هاي فوقآورند که فعالیتمی وجود بودنشان، شرایطی را به

معلمان دانشگاه فرهنگیان -برنامه دانشگاهی در بین دانشجو

ذکر است این عوامل شامل شرایط نهادینه شود. شایان

کننده است. این یافته با نتایج کننده و تسهیلمحدود

) مبنی بر اینکه موانع 2019و همکاران  ( 1مطالعات توماس

اي پرازدحام و نبود امکانات را مانع هساختاري ازجمله برنامه

و همکاران  2دانستند و همچنین کاوالینمشارکت می

) به جهت اینکه موانع محیطی و ساختاري را مانع 2019(

دانستند همخوان و هاي ورزشی میدر فعالیت مشارکت

). همچنین این یافته با نتایج مطالعه 16، 28همسو است (

2 . Cavallin 
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جهت اینکه مطالعه نامبرده  ) در2020و همکاران ( 1بروك

دانست شناختی میموانع را صرفاً مرتبط با عوامل روان

 )، ناهمخوان است. 12(

کننده موانعی است گر محدودمنظور از شرایط مداخله

برنامه هاي فوقسازي فعالیتکه در سر راه نهادینه

کنندگان در این زعم مشارکتدانشگاهی نقش دارد. به

 دوره در مستمر و مفید ورزشی لیتفعا تحقیق نبود

ورزشی، مسائل  هايزیرساخت نبودن دبیرستان، فراهم

هاي مالی، نبود امکانات ورزشی، عدم تأمین زیرساخت

افزاري، در حاشیه بودن موضوع ورزش و مشکالت سخت

فرهنگی و اقتصادي ازجمله عوامل محدودکننده است. در 

برنامه، فوق يهافعالیت توسعۀ بسترهاي مقابل تمهید

دانشجویان، در  روانی و روحی نیازهاي با هافعالیت تناسب

هاي ورزشی براي دانشگاه، تنوع در اختیار بودن سالن

محلی،  و بومی هايورزش به دادن ها، اهمیتفعالیت

 استفاده زور و امکانبه  ورزش دادن انجام عمل از اجتناب

کننده مل تسهیلایام جزء عوا تمام در ورزشی هايسالن از

-فعالیتمدیریت  ةهاي مختلفی در مورد شیودیدگاهاست. 

اي از مدیران عده .وجود دارد برنامه دانشگاهیهاي فوق

را در منابع  هاحلراه مدارس ریشه بسیاري از مشکالت و

دانند این افراد بیشترین توجه بودجه آن می مالی، فیزیکی و

اي دارند عدهمی هاي سیستم معطوفخود را به ورودي

دارند که اگرچه توجه به منابع موجود در دیگري اعالم می

باالیی برخوردار است اما باید  اهمیت ازهاي سیستم ورودي

ها در به فرایند سیستم توجه بیشتري معطوف داشت آن

 و غیرهي مدیریت ها، نحوه، روشافرایند سیستم به محتو

یت کمال مطلوب این در مدیرد. از طرفی نماینمی تأکید

 اجباربهامر  این واست که باالترین بهره از کار گرفته شود 

 ابتکار عمل را با امکان نخواهد داشت زیرا عالقه به کار و

 گفت بایدخالصه  طوربهتوان در افراد ایجاد کرد نمی اجبار

                                                           
1 . Brooke   

تکنولوژي وقتی  مدیران امروزي با داشتن آخرین اطالعات و

کنند باید در درجه نخست به ار پیدا میها سروکبا انسان

نیازهاي آنان توجه داشته باشند تا بتوانند از ابتکار عمل 

بازده کار استفاده  افزایش و کاراییآنان در باال بردن سطح 

  .کنند

 راهبردها

 نگرش تقویت کشوري هر در وپرورشآموزش رسالت

 افراد در توانایی ایجاد و آن فلسفه ارتقاي و زندگی به انسانی

 هايویژگی از یکی .است سازنده و سالم زندگی براي جامعه

-فعالیت به ویژه توجه مدرن، و پیشرفته وپرورشآموزش

مدرسه یا  کالس، از بیرون در آموزاندانش که است هایی

 شک بدون هافعالیت قبیل این. دهندمی انجام دانشگاه

و  آموزاندانش رشد در کالسی هايفعالیت از بیشتر

 تربیت و تعلیم دستگاه رو برازاین. هستند مؤثر دانشجویان

ها و کشوري در هر سطحی اعم از مدارس و دانشگاه هر

 مهم این راستاي در است واجب حتی مؤسسات آموزشی

 فراهم را فرایند این اجرایی هايزمینه و شده عرصه وارد

بیاورند و با اتخاذ راهبردهاي صحیح در رشد و توسعه آن 

گام بردارند. به این منظور در این تحقیق تالش گردید که 

برنامه هاي فوقسازي فعالیتراهبردهاي مؤثر بر نهادینه

دانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان شناسایی و تبیین گردد. 

کدگذاري مشخص گردید  فرایند از حاصل نتایج مبناي بر

 که راهبردهاي مختلفی در تقابل و یا کنار هم بودنشان،

برنامه هاي فوقآورند که فعالیتوجود می شرایطی را به

دانشگاهی در بین دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان 

نهادینه شود. شایان ذکر است این راهبردها شامل ارتباطات، 

گذاري، تأمین هاي مرجع، سیاستاستفاده از ظرفیت گروه

سازي مالی، ایجاد و فرصت مشارکت، ساماندهی و غنی

هاي ورزشی دانشجویان و تعالی بخشی به اقدامات لیتفعا

است. این یافته با نتایج مطالعات پارساجو و همکاران 
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ها و ارتباطات ) مبنی بر اینکه توسعۀ آگاهی1397(

-اجتماعی را مؤثر بر مشارکت اجتماعی در ورزش می

-هاي گروه) به دلیل اینکه به نقش1397دانستند، آصفی (

) 2017و همکاران ( 1داشت، واندرمشوانهاي مرجع اشاره 

به جهت اینکه به سیاست مشارکت اجتماعی اشاره داشتند 

 ).4، 1، 30همخوان و همسو است (

سازي نخستین راهبردي که در ارتباط با نهادینه

 برنامه دانشگاهی الزم است به آن توجههاي فوقفعالیت

ر گان دکنندشود راهبرد ارتباطات است. به اعتقاد مشارکت

هاي تحقیق راهبرد ارتباطات که تابعی از شاخص

است بیش از هر  سازيرسانی، آموزش و فرهنگاطالع

برنامه هاي فوقراهبرد دیگري در اعتال و رشد فعالیت

بر  دانشگاهی نقش دارد چراکه این راهبرد در اقناع و نفوذ

-مخاطبین که همانا دانشجو معلمان است، مؤثر عمل می

 طرفی این راهبرد با کارکرد ترویج و تبلیغ کهکند. از 

منظور جا انداختن رفتارها و الگوهاي مناسب رفتاري به

 کند. شایدسازي کمک میشود به مقولۀ نهادینهانجام می

-رسانی، آموزش و فرهنگبه همین دلیل است که اطالع

-شمار می سازي بهسازي یک راهبرد مهم در تبیین نهادینه

 رود. 

د دیگري که در این زمینه مشخص گردید استفاده راهبر

) معتقد 1397هاي مرجع است. آصفی (از ظرفیت گروه

هاي است هفت گروه به ترتیب اولویت شامل مدرسه، رسانه

هاي مرجع، خانواده، دولت، نهادهاي مذهبی و جمعی، گروه

دوستان و همساالن در نهادینه کردن ورزش همگانی در 

ها بدون توجه . چراکه درك رفتار انسانایران مؤثر هستند

کنند، ها بازي میها در زندگی آنبه نقشی که گروه

-اي از گروهغیرممکن است. اغلب افراد متعلق به مجموعه

صورت ها هم بههاي رسمی و غیررسمی هستند که از آن

ها پذیرند. این گروهمحسوس و هم نامحسوس تأثیر می

                                                           
1 . Vandermeerschen  

ها است که ، نهادها و انجمنشامل طیف مختلفی از افراد

گردد ریزي و اجرا میاکثر فعالیت مرتبط به افراد در آن طرح

قدر زیاد است که در برخی هاي نامبرده آن). تأثیر گروه1(

توان شناختی نسبت به افکار، احساسات و حاالت نمی

 ).21دست آورد (رفتارهاي افراد جدا از گروه به

سازي بیین نهادینهسومین راهبردي که در بحث ت

رار برنامه دانشگاهی الزم است موردتوجه قهاي فوقفعالیت

 کنندگانزعم مشارکتگذاري است. بهگیرد، راهبرد سیاست

 و گذاري در این تحقیق تهیهدر تحقیق منظور از سیاست

ن و دانشجویا ورزش هايمشیخط و هاسیاست تنظیم

نامه برهاي فوقلیتها پیرو فعاآن عالئق و نیازها شناسایی

اي هها این اعتقاد را داشتند که سیاستدانشگاهی است. آن

 برنامه دانشگاه در حال حاضر همگام باهاي فوقفعالیت

رده هاي نامبها، منابع در اختیار و موانع فعالیتمحدودیت

سازي را مخدودش نیست و همین مسئله مسیر نهادینه

 کرده است. 

تأمین مالی یک راهبرد  همچنین مشخص گردید که

برنامه هاي فوقسازي فعالیتمعین در تبیین نهادینه

کنندگان در تحقیق دانشگاهی است. به اعتقاد مشارکت

برنامه هاي فوقخصوص در فعالیتبحث تأمین مالی به

ها دانشگاهی از اهمیت دوچندانی نسبت به سایر فعالیت

ه هاي نامبردیتبرخوردار است. چراکه توسعه و اشاعه فعال

انجام  هاي مختلف نیاز به منابع مالی کافی دارد. دردر عرصه

-لی میها برخی از اقدامات را با تأمین مالی داخاین فعالیت

یاز توان انجام داد اما در اقدامات مهم و زیرساختی موردن

دانشگاه مانند احداث اماکن ورزشی و فضاهاي ورزشی که 

ن توسط دانشگاه فراهم نیست امکان تأمین منابع کامل آ

 برخورداري از منابع خارجی بسیار جدي است. 

عنوان عالوه معین گردید که ایجاد فرصت مشارکت بهبه

برنامه هاي فوقسازي فعالیتیک راهبرد در تبیین نهادینه
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بندي دانشگاهی نقش دارد. این راهبرد خود تابعی از زمان

ر محوطه دانشگاه، هاي ورزشی دمناسب، ایجاد ایستگاه

ورزش درون خوابگاهی و انجام ورزش و نرمش صبحگاهی 

سازي فرصت شود که با فراهمگونه استنباط میاست. این

مشارکت، دانشجویان که به دالیل مختلف فردي، سازمانی، 

بندي و غیره تمایل به مشارکت اجتماعی، اقتصادي، زمان

شوند در این برنامه ندارند، ترغیب هاي فوقدر فعالیت

ها شرکت کنند. البته تکرار عادت و تبدیل این عادت فعالیت

سازي تواند در نهادینهبه رفتار در صورت تکرار آن خود می

تواند یک یک اقدام مؤثر باشد و ایجاد فرصت مشارکت می

 کننده باشد. بستر کمک

هاي ورزشی دانشجویان سازي فعالیتساماندهی و غنی

گاهی برنامه دانشهاي فوقسازي فعالیتادینهراهبرد دیگر نه

نظران این گرفته با صاحبهاي انجاماست. بر مبناي مصاحبه

ن، دانشجویا براي ورزشی فعالیت کارنامه راهبرد تابع تهیه

دانشجویان  هدایت و فعال، استعدادیابی دانشگاه تعریف

 مهادا مستمر و پیوسته صورتبه که است فرایندي است و

 اناطمین به برنامه دانشگاهیهاي فوقفعالیت حیات و دارد

 دارد.  بستگی آن ساختاري وجود از

بخشی به اقدامات سرانجام مشخص گردید که تعالی

-هاي فوقسازي فعالیتعنوان آخرین راهبرد در نهادینهبه

بخشی از این منظر برنامه دانشگاه بایستی اتخاذ گردد. تعالی

ها امه اشاعه پیدا کند، اثربخشی آنبرنفوق هايکه فعالیت

بیشتر گردد و در این راستا افزایش تعداد مسابقات ورزشی 

هاي مختلف در و برگزاري مسابقات ورزشی به مناسبت

-گر را بازي میسازي نقش تسهیلدانشگاه و درنهایت تیم

گان در تحقیق در وجود هر شوندهکنند. به اعتقاد مشورت

برنامه هاي فوقسازي فعالیتبر نهادینهیک از اقدامات مؤثر 

اي نهفته است که هاي بالقوهها و پتانسیلدانشگاهی ظرفیت

                                                           
1 . Briere   

ها به حالت بالفعل نیاز است براي کشف شدن و تبدیل آن

 ها همراه با اقدامات برتر و تعالی باشد. انجام آن

 پیامدها 

ها نشان داد در صورت استخدام و اجراي ها دادهتحلیل

برنامه دانشگاهی هاي فوقسازي فعالیتردهاي نهادینهراهب

شود. ازجمله اینکه پیامدهاي مختلفی عاید دانشجویان می

-شود، بهتر میها بهتر میشناختی آنمیزان بهزیستی روان

توانند اوقات فراغت خود را مدیریت کرده و در مقابل 

ا کند. این یافته بهاي رفتاریشان کاهش پیدا میناهنجاري

) مبنی بر اینکه 2018و همکاران ( 1نتایج مطالعات بریر

گزارش کردند که مشارکت در ورزش اضطراب اجتماعی و 

)، همخوان و همسو است. 13دهد (افسردگی را کاهش می

کنندگان در تحقیق حاضر بهزیستی به اعتقاد مشارکت

 استرس، افزایش شناختی از منظر کاهشروان

 دانشجویان بین دوستی یوندپ نفس، افزایشاعتمادبه

اجتماعی و شادابی مدنظر است و  نشاط ورزشکار، افزایش

 فراغت اوقات مطلوب شدن مدیریت اوقات فراغت از منظر پر

ها. برنامه سایر در دانشجویان مشارکت دانشجویان و افزایش

هاي رفتاري این در حالی است که در کاهش ناهنجاري

و  شایع ناهنجاري اده، کاهشخانو از دوري روانی بار کاهش

دانشجویان مدنظر  بین در اجتماعی هايآسیب کاهش

 است. 

سازي تابع توان گفت که عمل نهادینهطورکلی میبه

گر و راهبردهاي مقتضی است. اي، مداخلهعوامل علی، زمینه

که این عوامل در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه مادامی

تمال را در نظر گرفت که توان این احفراهم گردد می

شناختی و مدیریت اوقات فراغت در سطح بهزیستی روان

هاي موازات آن ناهنجاريکند و بهدانشگاه ارتقاء پیدا می

ها کاهش پیدا کند. عنوان واکنش به این محركرفتاري به

هاي الزم است در تعمیم و کاربست این نتایج به محدودیت
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ها ال بنا به این محدودیتپژوهش توجه شده و جانب احتم

نظر گرفته شود. ازجمله اینکه در این پژوهش صرفاً  در

دیدگاه مدیران اجرایی و اساتید دانشگاه منعکس گردید که 

ها نتواند دیدگاه تمامی ذینفعان رسد دیدگاه آنبه نظر می

را پوشش دهد. محدودیت دیگر اینکه این پژوهش در زمان 

نجام شده است و بخشی از گیري بیماري کرونا اهمه

صورت غیرحضوري از طریق ناچار بههاي آن بهمصاحبه

هاي اجتماعی انجام شده است و این ممکن است به شبکه

کمیت و کیفیت کدهاي دریافت شده اثر گذاشته باشد. با 

-گران آتی پیشنهاد میاقتباس ازآنچه بیان شد به پژوهش

ا پیرامون مسئله شود در آینده دیدگاه تمامی ذینفعان ر

طور خاص دانشجو برنامه بههاي فوقسازي فعالیتنهادینه

معلمان دانشگاه فرهنگیان بررسی کرده و در صورت امکان 

 ها را با هم مقایسه کنند. دیدگاه آن
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Abstract 
The purpose of this study was to present a paradigm model of institutionalization of 
academic extracurricular sports activities for student -prospective teachers of 
Farhangian University. The research method was qualitative  with an exploratory nature 
and conducted by  systematic approach of Grounded Theory, which was based on 
guidelines proposed by Corbin and Strauss. 
The study statistical population included experts in the field of sports management and 
relevant officials. The purposeful and snowball sampling methods were used for 
sampling for interviews. Data collection tools and methods were semi-structured 
individual interviews, and the interviews continued until theoretical saturation (11 
interviews). For data analysis, a systematic approach including three main stages of 
open, axial and selective coding was used. The results of open, axial and selective 
coding showed the identification of 138 open codes and 25 concepts. The categories 
were categorized according to the Strauss and Corbin paradigm model as the axes of 
causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, action and reaction 
strategies, and consequences. The results indicated that program-oriented and 
institutionalized recognition of extracurricular sports activities at the level of 
Farhangian University will have major consequences in the development of 
psychological well-being, leisure management and reduction of behavioral 
abnormalities in various dimensions. 
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