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 چكيده

پژوهش از نوع مطالعات كيفي است كه به روش نظرية بنيادي اين . هدف از پژوهش حاضر تدوين الگوي آموزش المپيك در ايران بود
نحوي در آموزش و پژوهش در حيطة جنبش المپيك، نقش و سابقة روشني  جامعة هدف پژوهش را كلية نخبگان كه به. صورت گرفت

ها شامل آوري داده ابزار جمع. برفي استفاده شد گيري نظري و گلوله در اين پژوهش، از دو روش نمونه. دادند داشتند، تشكيل مي
هاي پژوهش از پنج مفهوم  در تحليل يافته. مصاحبه به اشباع نظري رسيد 19در قالب يافته بود كه محقق  سازمان هاي نيمه مصاحبه

. استفاده شد) 1990(اي، راهبردها و پيامدها، در قالب الگوي كدگذاري استراس و كوربن  گر، شرايط زمينه شرايط علي، شرايط مداخله
در ايران و تدوين الگوي آموزش المپيك در ايران نشان داد، طور كلي نتايج اين پژوهش، با مشخص كردن وضعيت آموزش المپيك  به
اي حاصل از اين پژوهش، از طريق راهبردهاي آموزشي و پژوهشي، گر و زمينه توان آموزش المپيك را با توجه به شرايط مداخله مي

 .رساني در ايران توسعه داد فرهنگي و بومي، ورزش قهرماني، تبليغات و اطالع

  

  يديكل يهاواژه
  .آموزش المپيك، المپيزم، جنبش المپيك، الگو، نظرية بنيادي
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  مقدمه
را  3و المپيزم 2هاي المپيك ، بازي1بارون پير دوكوبرتن

يك مكتب كاملِ تعليم و تربيت و سازندة رفتارهاي 

توان  شايستة انساني دانسته است؛ مكتبي كه با آن مي

اهداف گوناگون فرهنگي، تربيتي و اجتماعي را به جوانان 

منتقل كرد تا استقامت و قدرت ايستادن در برابر پستي و 

او . دست آورند هاي ورزش و حتي زندگي امروز را به بلندي

اي براي ايجاد تغييرات اجتماعي  هاي المپيك را پايه بازي

فرهنگي  ةرو، نام المپيزم را بر اين انديش دانست و ازاينمي

شمار  اي براي تعليم و پرورش جوانان به ورزش، وسيله .نهاد

زيرا در ميادين ورزشي و مسابقات، تفاهم و  ،رودمي

 گرد .ودش دوستي بسيار نزديكي ميان كشورها مشاهده مي

آوردن ورزشكاران جوان از سراسر جهان در يك زمان و در 

ترين و  محلي مشخص، در هر چهار سال يك بار، بزرگ

ورزشي را پديد آورده كه خاستگاه  ةنظيرترين جشنوار بي

  .)1( آن اصول و مباني منشور المپيك است

اي عبارات گسترده) 2011(المللي المپيك  كميتة بين

بازي «، »درك متقابل«، »كرامت«، »سعهتو«، »صلح«مثل 

را » اصول اخالقي«، و »تالش«، »همبستگي«، »منصفانه

. داندهاي تحت حيطة اصول بنيادي المپيزم مي از ويژگي

كند  المپيزم را با فرمول زير تعريف مي) 2002( 4هاي

)2،3:(  

 آموزش + فرهنگ + ورزش = المپيزم 

فرهنگ و  در واقع هدف المپيزم از تركيب ورزش،

آموزش، خلق يك سبك زندگي است كه بر پاية احترام به 

هاي انساني، اصول اخالقي پايه، لذت بردن از تالش،  ارزش

هاي ورزشي و نقش تربيتي الگوهاي  شركت در فعاليت

                                                           

1. Baron de Coubertin 

2. Olympic games 

3. Olympism 

4. Hai 

 ةكميت ةدر اساسنام). 4(انساني استوار شده است 

هاي  المللي المپيك، به پرورش و تقويت ويژگي بين

كه مبناي ورزش هستند، تأكيد و » اخالقي« و» بدني«

در اين منشور، يازده مرتبه  .)5( توجه بسيار شده است

همراه با كلماتي مانند جوانان، فرهنگ، » آموزش«كلمة 

ورزش و المپيك تكرار شده كه شش مرتبه از آن با 

همراه بوده » آموزش المپيك«المپيك و در قالب مفهوم 

نوان برنامة آموزشي است كه آموزش المپيك ع). 6(است 

ها و دانش اساسي المپيزم، از طريق  هدف آن انتقال نگرش

هاي المپيك  ها و تشكيالت بازي آموزش تاريخچه، آرمان

شده،  است كه قسمت مهمي از جنبش المپيك رهبري

از ). 7(دهد  المللي المپيك را تشكيل مي توسط كميتة بين

لمپيك نوين و كميتة هاي ا آنجا كه بيشتر مؤسسان بازي

نظران فرايند  المللي المپيك، از متخصصان و صاحب بين

اند و از برجستگان زمان خود در اين حيطة تعليم و تربيت

اند، همواره به اصل آموزش و پرورش كه از  علمي بوده

برنامة ). 5(اند  جمله اصول اساسي است، توجه داشته

است كه  5آموزش المپيك هستة مركزي جنبش المپيك

هايي مانند فضيلت، دوستي و احترام را در بين مردم  ارزش

اين برنامه ماهيتي . دهدجهان خصوصاً جوانان بسط مي

فرهنگي دارد كه توجهات به آن طي دو  المللي و بين بين

  ). 8(دهة اخير همراه با جهاني شدن بيشتر شده است 

گرفته در حيطة اهميت و ضرورت  مطالعات انجام

دهند كه اگر در كشوري، اجراي  المپيك نشان ميآموزش 

درستي و با محتواي مناسب  برنامة آموزش المپيك به

هاي  سازي شده و به مرحلة اجرا گذاشته شود، ارزش بومي

اند  ترين آنها عبارت بسياري را در پي خواهد داشت كه مهم

باال بردن آگاهي افراد و تغيير نگرش آنها در زمينة : از

هاي رقابتي خصوص ورزش بيت بدني و بهورزش، تر

                                                           

5. Olympic movement  
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طلبي  ، پرورش خالقيت و استقالل)11،10،9(قهرماني 

، احترام به )12(هاي ورزشي  جوانان در اجراي برنامه

پذيري در جمعيت جوان كشور حقوق ديگران و قانون

پذيري در  و فرهنگ) 13،1(المللي  ، افزايش درك بين)13(

شار ارزش ورزش  ، انت)14،1(جمعيت جوان كشور 

اي مناسب و گرانبها  براي ارتقاي سالمتي،  عنوان وسيله به

- تعالي ذهني و عقلي، كمك به درك بهتر دروس و جنبه

، افزايش مشاركت )9،1(هاي آموزشي هاي ديگر برنامه

، )15(ها و ورزش نسبت به پيروزي صرف  جوانان در بازي

اساسي در هاي اجتماعي  اي براي پرورش ارزش وسيله

پذيري و  ، افزايش حس مسئوليت)1(كودكان و جوانان 

داوطلبي براي كودكان و جوانان از طريق داوطلبي در 

هاي المپيك  هاي ورزشي مدرسه مانند بازي فعاليت

هاي ورزشي بزرگ اي و رقابتاي، منطقهاي، ناحيه مدرسه

، ارتقاي همكاري و هماهنگي مابين مؤسسات )16،13(

، همچنين ارتقاي اخالق، )13(فرهنگي و ورزشي آموزشي، 

اي هاي حرفه بازي جوانمردانه و نظم ورزشي در فعاليت

هاي مساوي براي هر جنس و نژاد ، ايجاد فرصت)17،11(

آموزش ). 18(هاي ورزشي از جوانان براي تجربه ارزش

آموزشي است كه هدف آن شكل دادن يا  يينداالمپيك فر

هاي اساسي جوان مطابق با ارزشاصالح رفتار افراد 

 هاي مليتالمپيزم با توجه به عنصرهاي فرهنگي معاصر و 

رشد مثبت در رفتارها و اخالقيات افراد . مختلف است

آموزشي در  هاي نظام ةهاي مشترك كليجامعه از ويژگي

كشورهاي مختلف است كه در آموزش المپيك كامالً 

اي از تاريخ ك پايهآموزش المپي ).19،12( يابد عينيت مي

اي از گذشته  المپيك است و براي جوانان دانش و تجربه

 ةروشي متمايز براي توسعو  دكن مين ميأتاكنون را ت

تواند  احساسات و راحتي مي المپيزم در جهان است كه به

رفتارهاي  دانش آموزان جوان را تحت تأثير قرار دهد 

)20.(  

ي در مورد در مجموع بايد گفت، تحقيقات متعدد

تدوين و اجراي برنامة آموزش المپيك در كشورهاي 

توان به مختلف صورت گرفته است كه از جملة آنها مي

اشاره كرد كه به بررسي مشكالت ) 2009(1جورجياديس

هاي آموزش المپيك در  در اجراي برنامه) عوامل بازدارنده(

پرداخت و راهكارهاي پيشنهادي براي آن را بيان  يونان

توان به ساخت مدارس المپيك،  كه از آن جمله مي كرد

هاي آموزشي  هاي مرتبط و برگزاري دوره افزايش كتاب

در ) 2012( 2همچنين تاوارس و كنجنيك.  اشاره كرد

در  2016برنامة آموزش المپيك  وتحليل برزيل به تجزيه

هاي فني آن را براي  ريودوژانيرو پرداختند و رويه

هاي هرچند رويه مثبت دانستند، ورزشكاران و قهرمانان

سازماني و فقدان يك طرح روشن آموزشي، كاربرد اين 

رو  تر با مشكل روبههاي وسيعبرنامه را براي مرزها و جامعه

سازد و از خصوصيات يك برنامة آموزش المپيك جامع مي

در چين، ) 2009( 3وانگ و ماسوموتو برخوردار نيست،

شرايط برقراري الگوي آموزش المپيك در مدارس شهر 

نتايج اين . پكن و نتايج حاصل از آن را بررسي كردند

تحقيق نشان داد كه در مدل مدرسة آموزش المپيك 

برنامه  هاي فوق توان از كتابچة دستي المپيك، فعاليت مي

هاي المپيك،  هاي ورزشي مرسوم در بازي شامل رشته

هاي نمادين و كوچك المپيك، برگزاري  نوارهجش

رويدادهاي ورزشي محلي، تأسيسات نمادين كه 

هاي المپيك باشد، براي تسهيل در  دهندة بازي نشان

 4مونين. اجراي برنامة آموزش المپيك استفاده كرد

هاي فرانسه  ترين راهبرد در فرانسه برخي از مهم) 2012(

كند كه  وزشي را بيان ميبراي ادغام اين مفهوم با نظام آم

                                                           

1. Georgiadis 

2. Knijnik and tavares 

3.Wang and Masumoto 

4. Monnin 



 1397پاييز ، 3 ، شمارة10هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دورة  نشرية پژوهش                                                 58

 

 

اند از  شوند كه عبارت در دو بخش اصلي خالصه مي

تحقيقات علمي توسط دانشگاهيان و افراد آكادميك و 

اين . ها همچنين ساعات ورزش در مدارس و دانشگاه

ها با همكاري انجمن تربيت بدني و ورزش در  راهبرد

هايي كه  ها و به كمك منابع و كتاب مدارس و دانشگاه

. آكادمي ملي المپيك چاپ كرده بود، به اجرا درآمد

المللي با بررسي  در سطح بين) 2012،2007،2004(1بيندر

هاي بزرگ آموزش المپيك كه تاكنون به اجرا درآمده  طرح

بود، نحوة ايجاد يك طرح كاربردي آموزش المپيك و نحوة 

تبديل چارچوب تئوريك اين طرح به چارچوب عملياتي را 

هاي بزرگ  در واقع با بررسي طرح. ده استتشريح كر

برنامة آموزش «هاي المپيك، طرحي با نام  آموزشي ارزش

اكنون در سايت  ايجاد شد كه هم» هاي المپيك ارزش

). 21-27(المللي المپيك قابل دسترسي است  كميتة بين

غفوري و  پژوهش همچنين در داخل كشور، نتايج

 به د دانشجوياندرص 1/60داد  نشان) 1387(همكاران 

 و همبستگي، دوستي، انسان حس بر المپيك آموزش تأثير

 را آن اخالقي و تربيتي و زمينة معتقدند آميز صلح تفكر

) درصد 8/52 ها  آزمودني از نيمي از بيش اند و  پذيرفته

 و دانشجويان نگرش بر المپيك اعتقاد داشتند آموزش

در كل به . دارد مثبت تأثير زندگي به نسبت دانشگاهيان

تواند  اعتقاد دانشجويان، اجراي برنامة آموزش المپيك مي

اطالعات و نگرش مثبت دانشجويان را در مورد المپيك و 

حميدي و خسرومنش  البته). 2(اصول آن افزايش دهد 

نيز به برخي از مشكالت در طراحي برنامة ) 1387(

آموزش المپيك براي مدارس و مراكز آموزشي اشاره 

هاي  غالب اين تحقيقات با تحليل برنامه). 20(دند كر

آموزش المپيك اجراشده در كشورهاي مختلف يا در سطح 

الملل، به فوايد، مشكالت و راهبردهاي نو در اجراي  بين

                                                           

1. Binder 

اين در حالي است كه اگر اهميت و . اند اين برنامه پرداخته

اي در ايران درك شود،  ضرورت اجراي چنين برنامه

ي ورزشي از جمله كميتة ملي المپيك، وزارت ها سازمان

هاي تربيتي مانند  ها و حتي سازمان ورزش، فدراسيون

توانند بسياري  وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم مي

از اهداف تربيتي، اخالقي و آموزشي خود را در قالب اين 

با توجه به . برنامه در بين مخاطبان خود پياده كنند

از اين پژوهش، ارائة الگويي جامع مطالب مذكور، هدف 

  . براي آموزش المپيك در ايران است
  

  يشناس روش
نظر به . روش پژوهش در اين تحقيق، از نوع كيفي بود

ماهيت اكتشافي موضوع، الگوي اين پژوهش با استفاده از 

عنوان روشي نسبتاً جديد در تحقيقات  نظرية بنيادي به

   .مديريت ورزشي در ايران، ارائه شد

نحوي در  جامعة هدف اين پژوهش كلية نخبگان كه به

آموزش و پژوهش در حيطة جنبش المپيك، نقش و سابقة 

جنبش  ةدر حيط نظران صاحب اين. روشني داشتند، بودند

علمي، اجرايي و ورزشي  ةو آموزش المپيك از سه حيط

 ، مديران و متخصصان اجرايياين افراد شامل . مدنظر بودند

 ، ودر المپيك كننده شركتقهرمانان و مربيان 

در اين پژوهش،  .بودند ت علميأهي ينظران و اعضا صاحب

در . برفي استفاده شد گيري نظري و گلوله از دو روش نمونه

گيري نظري، تعداد نمونة خاصي از قبل تعيين  روش نمونه

كه الگو به مرحلة ساخت و اشباع  شود و تا زمانينمي

همچنين . كند گيري ادامه پيدا مي ت، نمونهنرسيده اس

صورت بود كه چنانچه  برفي، بدين گيري گلوله روش نمونه

شناختند كه در زمينة  كنندگان افراد ديگري را مي شركت

هايي داشتند، براي شركت  مورد بررسي تجربيات و ديدگاه

گيري تا جايي ادامه  نمونه. كردند در مطالعه معرفي مي

ان به اين نتيجه رسيدند كه اطالعات يافت كه محقق
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جديد، همان تكرار اطالعات قبلي است و ديگر اطالعات 

مفهومي جديدي كه نياز به كد جديد يا گسترش كدهاي 

  . داد دست نمي موجود داشته باشد، به

ي ا كتابخانه صورت بهدر اين پژوهش  ها دادهآوري  جمع

ر از نظرهاي در پژوهش حاض. و نيز استفاده از مصاحبه بود

مصاحبه استفاده شد و  19نفر از افراد، در قالب  18

كه موضوع به حد اشباع نظري رسيد، فرايند  زماني

هرچند شايان ذكر است . پايان يافت ها افتهآوري ي جمع

داشت، براي  ها مصاحبهبراي  اي محقق راهنماي اوليه

 صورت به ها مصاحبه تر قيعمدسترسي به اطالعات 

در اين پژوهش، پژوهشگر . انجام گرفت 1يافته سازمان نيمه

بر يادداشت رئوس مطالب، با  ثبت اطالعات، عالوه منظور به

به ضبط مصاحبه اقدام  شونده مصاحبهكسب اجازه از فرد 

  . كرد

هايي را براي افزايش روش) 2009( 2پيتني و پاركر

روايي پژوهش كيفي پيشنهاد كردند كه در اين پژوهش 

اين  1جدول . د تمامي اين موارد رعايت شودسعي ش

حاضر بيان  همراه توضيح آن در پژوهش ها را به روش

 . )28(كند  مي

با توجه به استفاده از روش گرندد تئوري و تأكيد 

غالب مطالعات، روي الگوي كدگذاري پارادايمي، براي 

نيز  هاي حاصل از گرندد تئوري، اين پژوهش تحليل داده

گذاري سيستماتيك استفاده در قالب فرايند كد از اين الگو

-اين الگو شامل پنج بخش شرايط علي، شرايط زمينه. كرد

). 30،29(گر، راهبردها و پيامدهاست اي، شرايط مداخله  

 شامل  شرايط علي در اين پژوهش :شرايط علي

شده در مورد نياز  هاي كدگذاري مفاهيمي بود كه از نشانه

و ضرورتي كه براي آموزش المپيك در ايران وجود دارد، 

 .  دست آمد به

                                                           

1. Unstructured 
2. Pitney & Parker 

 در اين پژوهش مواردي  :اي شرايط زمينه

صورت  اي در نظر گرفته شد كه بهعنوان شرايط زمينه به

 توانست بر راهبردهاي آموزش المپيك تأثير ويژه مي

  .بگذارد

 در اين پژوهش مواردي  :گرشرايط مداخله

صورت  اي در نظر گرفته شد كه بهعنوان شرايط زمينه به

توانست بر راهبردهاي آموزش المپيك تأثير  عمومي مي

 .  بگذارد

 عنوان  در اين پژوهش مواردي به :راهبردها

راهبردها كدگذاري شد كه با در پيش گرفتن آنها بتوان 

 .در ايران را به اجرا درآورد آموزش المپيك

 عنوان  در اين پژوهش مواردي به :پيامدها

پيامدها در نظر گرفته شد كه از اجراي راهبردهاي آموزش 

 .  شود المپيك منتج مي
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هاي افزايش مقبوليت پژوهش روش. 1جدول 

شده توسط  ي بيانها روش
  )2009(پيتني و پاركر 

  نحوة اجرا در پژوهش حاضر

  منابع دادة متعدد
و ) با تأييد گروه تحقيق(انتخاب افراد نمونه از اقشار مختلف درگير در آموزش المپيك 

  استفاده از منابع مكتوب و معتبر

  گران متعدد تحليل
با توجه به پيشينة پژوهش (ي فيپژوهش كدر  باتجربهافراد  پژوهش ومشاركت همكاران 

  ها دادهو تحليل  ها مصاحبهدر روند انجام ) آنها

  هاي متعددروش
ي پژوهش براجو در اينترنت در طول و هاي مصاحبه، كتابخانه و جستاستفاده از روش

  ها دادهآوري حداكثر  جمع

 

  ها افتهي

ها، در  هاي حاصل از كدگذاري داده در اين بخش، يافته

شرايط علي، : شود ترتيب زير ارائه مي قالب پنج بخش به

  . گر، راهبردها و پيامدهااي، شرايط مداخلهشرايط زمينه
 

 

هاي حاصل از كدگذاري باز در مورد شرايط  يافته
  ايراناي آموزش المپيك در  زمينه

اي عنوان شرايط زمينه ها، مواردي به در كدگذاري داده

توانست بر  صورت تخصصي مي در نظر گرفته شد كه به

 2در جدول . راهبردهاي آموزش المپيك تأثير بگذارد

اي نتايج حاصل از كدگذاري باز در مورد شرايط زمينه

 .آموزش المپيك در ايران بيان شده است

 

	اي هاي حاصل از كدگذاري در مورد شرايط زمينه يافته. 2جدول 

يسازمان درون  
ارتباط . 5امكانات آكادمي، . 4ساختار متمركز آكادمي، . 3اساسنامة آكادمي، . 2هاي آكادمي،  برنامه.1 

، )نبود جايگاه مشخص براي تصميمات استراتژيك(نامشخص بودن متولي . 6آكادمي با مراكز آموزشي، 

  آكادمي) متخصص و داوطلب(نيروي انساني . 8نگرش و فلسفة شخصي مديران آكادمي، . 7

يسازمان برون  
 

، )ي، بومي محلي، همگاني و دانشجوييا زورخانه(ي مناسب ها ونيفدراس.2مقاومت اداري، . 1

ي فرهنگي ها رمجموعهيز. IOC ،5هاي آموزشي كشورهاي ديگر و  منابع و رويه. 4ي ورزش، ها يآكادم.3

و تحصيالت  آموختگان دانش. 8، و مدارس ها دانشگاهتربيت بدني در . 7ي ورزشي، ادهايالمپ. 6در ورزش، 

  هاي تربيت بدنيو هنرستان ها دانشكده. 9، تكميلي تربيت بدني

 
هاي حاصل از  شود يافته طور كه مشاهده مي همان

المپيك در ايران، در اي در مورد آموزش  شرايط زمينه

سازماني كدگذاري  سازماني و برون قالب دو مقولة درون

  .شده است
 

هاي حاصل از كدگذاري باز در مورد شرايط  يافته 
  گر آموزش المپيك در ايران مداخله

اي عنوان شرايط زمينه ها، مواردي به در كدگذاري داده

توانست بر  صورت عمومي مي در نظر گرفته شد كه به

  . هاي اجراي آموزش المپيك تأثير بگذارد شرو
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نتايج حاصل از كدگذاري باز در مورد  3در جدول 

 .استگر آموزش المپيك در ايران بيان شده  شرايط مداخله

 

  گر هاي حاصل از كدگذاري در مورد شرايط مداخله يافته. 3جدول 
 عوامل اقتصادي
 و مديريتي

قوانين و .4برنامة كالن فرهنگي، . 3وضعيت معيشتي، . 2بودجه و تسهيالت دولتي، .1
  تخصص مديران. 5مقررات، 

 عوامل فرهنگي
و اجتماعي   

تمدن غني و فرهنگ پهلواني، . 4فرهنگ اسالمي، . 3نگرش به ورزش، . 2جمعيت جوان، .1
  جذابيت ورزش و المپيك. 5

  
هاي حاصل از  شود يافته مشاهده مي طوركه همان

گر در مورد آموزش المپيك در ايران، در  شرايط مداخله

قالب نه مفهوم كدگذاري شده است كه در قالب دو مقولة 

عوامل «، و )مفهوم 4(» عوامل اقتصادي و مديريتي«

  .بندي شدند دسته) مفهوم 5(» فرهنگي و اجتماعي

  

ر مورد راهبردهاي گذاري باز دهاي حاصل از كد يافته
  آموزش المپيك در ايران
عنوان راهبردها  ها، مواردي به در كدگذاري داده

كدگذاري شد كه با در پيش گرفتن آنها بتوان آموزش 

نتايج حاصل از . المپيك در ايران را به اجرا درآورد

هاي كلي در راهبردهاي آموزش  كدگذاري باز مقوله

  .آمده است 4المپيك در جدول 

  
  هاي حاصل از كدگذاري در مورد راهبردهاي آموزش المپيك يافته. 4جدول 

راهبرد آموزشي و 
 پژوهشي

. 4، درس تربيت بدني مدارس. 3ها و سمينارهاي المپيك، همايش. 2موزه و مركز مطالعة المپيك، . 1
هنر، ادبيات و (ادغام با دروس ديگر . 6مدارس آموزش المپيك، . 5، هاي آموزشي كارگاهها و  دوره
هاي  دوره.9برنامه و مسابقات نمادين المپيك در مدارس،  فوق. 8استفاده از اردوهاي تربيتي،  .7، )تاريخ

  آموزان آموزش در المپيادهاي ورزشي دانش. 10ضمن خدمت براي معلمان ورزش، 
راهبرد ورزش 

 قهرماني
آموزش . 4هاي ورزشي،  آموزش در فدراسيون. 3در اردوهاي تداركاتي، آموزش .2، ورزشكاران المپيكيآموزش .1

  جشن و جوايز براي قهرمانان منتخب از نظر ورزشي و اخالقي. 5، در ميزباني رويدادهاي ورزشي

 راهبرد مديريتي
. 5، ايجاد كميتة آموزش المپيك. 4 توسعة منابع انساني،. 3تعيين سياست كالن، . 2اختصاص بودجه، . 1

هاي ترويجي،  ايجاد بسته. 7، توسعة موزه و نمايشگاه المپيك. 6آكادمي ملي المپيك ارتباط با افزايش 
  مراكز سيار براي مناطق محروم. 10مدارس، مديران  برنامة ويژه براي. 9، ملي ساليانه هاي نشست.8

راهبرد بومي و 
 فرهنگي

همكاري با مراكز . 3 پهلواني و باستانيتوسعة فرهنگ . 2هاي ملي و مذهبي  استفاده از شخصيت 
  مسابقات و رويدادهاي فرهنگي .4هاي مشترك فرهنگي با نهادهاي ديگر  حوزهفرهنگي 

راهبرد تبليغات و 
رساني اطالع  

سايت  وب. 4، روزنامه يا مجلة المپيك. 3هاي آموزشي،  فيلم. 2اي، هاي رايانه افزارها و بازي نرم.1 
  چاپ كتابانتشارات و . 6، الكترونيكيكتابخانة . 5تخصصي، 

  
كلي از  شش راهبردشود  كه مشاهده ميطور همان

هايي  كه در هر راهبرد مقولهدست آمد  به ها داده كدگذاري

نوعي راهكارهاي  توان آنها را به دست آمد كه مي نيز به

  . اجرايي اين راهبردها دانست
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   ايرانالگوي آموزش المپيك در 

هاي حاصل از هر مقوله،  در انتها با جايگذاري يافته

شكل (دست آمد  الگوي كلي آموزش المپيك در ايران به

البته با توجه به نبود فضاي كافي، در اين الگو تنها به ). 1

مفاهيم كلي در هر مقوله بسنده شده و از ذكر مفاهيم 

 .نظر شده است جزيي الگو صرف

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

	الگوي آموزش المپيك در ايران. 1شكل 

  :ها زمينه

  سازماني عوامل برون

سازماني عوامل درون  

:راهبردها  
 آموزشي و پژوهشي 

 مديريتي و سازماني  
o كالن  
o خرد  

  قهرمانيورزش  
 فرهنگي و بومي سازي 

  تبليغات و اطالع
  رساني

 

  :شرايط علي
عدم آشنايي و آگاهي اندك 
در مورد فلسفة المپيك و 

 ورزش 

نگرش غلط به ورزش 
 )مدال، پول و قهرماني(

  فساد و انحراف در ورزش
گرايي و ارق ملي  ضعف ملي
 در ورزش

توجهي به ابعاد فلسفي و  بي
  انساني ورزش 

تأكيد صرف بر جنبة 
 جسماني ورزش

بروز مسائل قوميتي و 
 دوپينگ در ورزش

كمرنگ شدن اخالق در 
  ورزش

  :پديده
آموزش 

 المپيك

	:پيامدها
اشاعة فرهنگ مقاومت و  .1

	قهرماني

ايجاد شخصيت قهرماني در  .2
	جوانان

گسترش اصل مشاركت به جاي  .3
	برنده بودن 

ايجاد فرهنگ ورزش در جامعه  .4
	جوان 

تغيير نگرش به ورزش و المپيك  .5
	در جامعة جوان

بدني و ارتقاي آموزش تربيت  .6
	ورزش در مدارس

اشاعة فرهنگ و تاريخ ورزش  .7
	ايران 

توسعة مباني اخالقي و فرهنگي  .8
	ورزش در بين جوانان

تقويت روحية عرق ملي و  .9
	حمايت از قهرمانان ملي

  :گر شرايط مداخله

  عوامل اقتصادي
عوامل فرهنگي و 

  اجتماعي
 عوامل حقوقي و مديريتي
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  يريگ جهينتبحث و 
در تدوين الگوي آموزش المپيك در ايران سه مقولة 

گر و راهبردها اي، شرايط مداخلهاصلي شامل شرايط زمينه

وجود دارد كه در ادامه با توجه به حجم باالي مطالب تنها 

صورت  ها و مفاهيم، بهدر مورد هر يك از مقولهبه بحث 

اي  شرايط زمينه 2براساس جدول .  شود كلي، پرداخته مي

سازماني و  در قالب دو بخش درون در اين پژوهش

سازماني به  موارد درون. سازماني ارائه شده است برون

سازماني آكادمي ملي  هاي خاص در محيط درون ويژگي

مفاهيمي . المپيك اشاره داشتالمپيك و برنامة آموزش 

هاي در حال اجرا  ، كه به برنامه»هاي كنوني برنامه«مانند 

ها با آموزش  جهت نبودن اين برنامه هم. اشاره داشت

اساسنامة «. ترين تأكيد متخصصان بود المپيك، مهم

منشور المپيك . مفهوم بعدي در اين بخش بود» آكادمي

عنوان يكي  يك را بهدر قوانين خود، آموزش المپ) 2004(

ترين مواردي كه بايد در اساسنامة كميتة ملي  از مهم

تبع آن در اساسنامة آكادمي مورد تأكيد قرار  المپيك و به

و » ساختار نامناسب«). 10(گيرد، بيان كرده است 

سازماني بود  نيز موارد درون» تمركز آكادمي ملي المپيك«

كادمي و تمركز هاي آموزشي در آ كه محدود بودن فعاليت

آن در شهر تهران، با وجود گستردگي جغرافيايي ايران، از 

آكادمي ملي المپيك » ارتباطات«. تأكيدات متخصصان بود

هاي با نهادهاي ديگر از ديگر مفاهيمي بود كه در يافته

همسو با اين . دست آمد اي بهپژوهش در شرايط زمينه

نيز ارتباطات  )2004(و همكاران  1يافته، گراماتيكوپولوس

عنوان عاملي مهم براي توسعة آموزش المپيك در  را به

براي برنامة » نبود متولي ثابت«). 13(يونان دانسته بودند 

آموزش المپيك نيز از ديگر شرايطي بود كه از كدگذاري 

نبود يك متولي براي اين . دست آمد هاي تحقيق، بهداده

                                                           

1. Grammatikopoulos  

استراتژيك را از اين برنامه در ايران اجازة برنامة مستمر و 

جهت با  نيز هم) 2009(جورجياديس . برنامه گرفته است

هاي آموزش المپيك اين يافتة تحقيق، متولي اصلي برنامه

تبع آن آكادمي  در هر كشور را كميتة ملي المپيك و به

داند، چيزي كه در منشور المپيك ملي المپيك مي

ها و  كادميها را به تشكيل آ اشاره شده و كميته) 2004(

مراكز آموزشي براي توسعة آموزش المپيك موظف كرده 

هاي از ديگر يافته» فلسفة شخصي مديران«). 24،6(است 

پژوهش در مورد شرايط خاصي بود كه بر اجراي راهبردها 

هر «ها با بيان جمالتي مانند  شونده مصاحبه. اثرگذار است

اين برنامه «، »مديري كه به آكادمي آمده راه خود را رفته

در موقع مديريت «يا » بستگي به مديريت آكادمي دارد

نوعي به اين  به» شد ها بهتر اجرا مي آقاي فالن برنامه

ها اعتقاد داشتند كه  شونده مصاحبه. مطلب اشاره داشتند

نگرش مديران در هر دوره از مديريت آكادمي عامل سير 

ادمي هاي آموزش المپيك در آك نزولي يا صعودي برنامه

و ) 2004(گراماتيكوپولوس و همكاران . بوده است

تبع آن،  نيز به نگرش مديران و به) 2009(جورجياديس 

انگيزة آنها در برنامة آموزش المپيك در يونان اشاره 

از ديگر مواردي بود كه » نيروي انساني«). 24،13(داشتند 

در اين بخش . دست آمد هايي از آن در كدگذاري بهنشانه

ما آدم باتجربه در اين «ها با عباراتي مانند  شونده حبهمصا

دهنده  ترين عوامل آموزش يكي از مهم«، »زمينه كم داريم

بايد افرادي را براي آموزش تربيت «يا » خوب است

، به نقش نيروي انساني در پيشبرد راهبردها اشاره »كنيم

، )2004(گراماتيكوپولوس و همكاران . داشتند

) 2011( و همكاران 2و مجسكين) 2009(جورجياديس 

نيز همسو با اين يافته به اين موضوع در زمينة آموزش 

                                                           

2. Majauskiene 
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يكي از ) 2006( 1كه پري همچنان. المپيك اشاره داشتند

ترين عوامل در آموزش المپيك را معلمان ورزش و  مهم

  ). 13،12،9(داند  تربيت بدني مدارس مي

حاصل در  هاي ترين يافته در اين بخش به تبيين مهم

دست  ها بهسازماني كه از كدگذاري داده مورد عوامل برون

. بود» مقاومت اداري«اولين مفهوم، . شود آمد، اشاره مي

نوعي به اين مسئله  شوندگان با عبارات مختلف به مصاحبه

اشاره داشتند كه وجود مقاومت از طرف نهادها و افراد 

موزش مختلف از عواملي است كه بر اجراي برنامة آ

هاي مرتبط و  فدراسيون«وجود .  المپيك تأثير دارد

دو فدراسيون ورزش . ها بوداز ديگر يافته» مناسب

هاي پهلواني را در سطح جامعه و اي كه ارزشزورخانه

دهد، و فدراسيون ورزش همگاني، با ورزش اشاعه مي

هدف مشاركت بيشتر مردم در ورزش و اشاعة فرهنگ و 

توان اهداف  هايي است كه مي راسيونفلسفة ورزش، از فد

-آكادمي«. آن را نزديك به اهداف آموزش المپيك دانست

با هدف آموزش علمي و فرهنگي ورزش، با » هاي ورزش

توانند بخشي از اين هماهنگي آكادمي ملي المپيك مي

آموزش را به آموزش اصول المپيك و فلسفة آن اختصاص 

با نزديك شدن به اين  تواندآكادمي ملي المپيك مي. دهند

ها اهداف خود را در قالب هر رشتة ورزشي، در بين  آكادمي

از » هاي آموزشمنابع و رويه«. جوانان ورزشكار اشاعه دهد

در ) 2012(بيندر . سازماني بود اي برون ديگر شرايط زمينه

كند كه وجود منابع آموزش  پژوهش خود اشاره مي

يشرفت اين آموزش المپيك در مدارس كمك شاياني به پ

يكي از معتبرترين منابع ). 23(كند در مدارس مي

آموزشي در سطح دنيا براي آموزش المپيك، كتاب در 

است كه در )    2000(زندگي قهرمان باش نوشتة بيندر 

هاي مختلف مانند چين، كره جنوبي، حال حاضر كشور

                                                           

1. Parry 

حال  كانادا، يونان، استراليا، لهستان، تانزانيا و زيمباوه در

آكادمي ملي المپيك ). 21(تدريس و اجراي آن هستند 

تواند با ترجمة اين منبع و بومي كردن مفاهيم آن  مي

توسط متخصصان، منبعي غني براي معلمان ورزش ايجاد 

شود، از كه در كشور برگزار مي» المپيادهاي ورزشي«. كند

ترين مصاديق يك المپيك كوچك است كه فرهنگ  مهم

نحوة . كنددر بين اقشار مختلف جامعه زنده ميالمپيزم را 

ها از  بندي و نحوة شركت تيمبرگزاري اين مسابقات، زمان

توان با آميختن اصول و  جمله مواردي است كه مي

هاي المپيك در آنها، فرهنگ و فلسفة المپيك را در  ارزش

درس عمومي «همچنين وجود . بين افراد جامعه بسط داد

ترين  ها از كانوني دارس و دانشگاهدر م» تربيت بدني

مراكزي است كه آموزش المپيك در كشورهاي ديگر بر 

 3، پاولكي)2012( 2چاتزيفستاتيو. اندآن تأكيد داشته

در پژوهش خود ) 2007(و بيندر ) 2008( 4، نول)2006(

با توجه به ). 22،17،15،1(به اين موضوع اشاره دارند 

ا حدود زيادي با اهداف اينكه اهداف آموزش المپيك ت

هايي توان سرفصلدرس تربيت بدني همپوشاني دارد، مي

هاي از محتواي كلي آموزش المپيك را در قالب سرفصل

اين كار . بدني در مدارس، تدريس كرددرس تربيت 

بر اينكه افزايش جذابيت درس تربيت بدني، موجب  عالوه

يكرد شود كودكان درك عميقي از اصول ورزش با رو مي

آموختگان تحصيالت  دانش«همچنين . المپيك پيدا كنند

سازماني  در رشتة تربيت بدني از عوامل برون» تكميلي

هاي اخير شمار آنها  اي است كه خصوصاً در سالزمينه

اين افراد با توجه به اينكه تحصيالت . صعودي بوده است

ترين و اند، آمادهخود را در رشتة تربيت بدني گذرانده

ترين منابع انساني براي آموزش و پژوهش در اسبمن

                                                           

2. Chat ziefstathiou 

3. pawlucki 

4. Naul 
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ها و دانشكده«همچنين . زمينة مطالعات المپيك هستند

با داشتن منابع مادي اوليه » هاي تربيت بدنيهنرستان

هاي آموزش  توانند مراكز مناسبي براي اجراي برنامه مي

و  1همسو با اين يافتة پژوهش، هسندرا. المپيك باشند

) 2004(و گراماتيكوپولوس و همكاران ) 2007(همكاران 

نيز امكانات موجود در مدارس ورزش را براي اجراي برنامة 

  ). 13،8(دانند  آموزش المپيك مناسب مي

هاي گر، مقولههاي مربوط به شرايط مداخلهدر يافته

دست  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، حقوقي و مديريتي به

جورجياديس . شودمشاهده مي 3آمد كه در جدول 

همسو با ) 2008( 3و گوانگ) 2012( 2، پرينگل)2009(

ها مواردي مانند بودجه، وضعيت اقتصادي و  اين يافته

هاي آموزش  تسهيالت را مواردي مهم در اجراي برنامه

  ).  19،19،24(دانند  المپيك مي

حمايت مالي كميتة ملي المپيك، وزارت ورزش يا 

هاي بازاريابي با توجه  تمؤسسات ديگر، و همچنين فعالي

- به پايگاه اجتماعي كميتة ملي المپيك در بين مردم، مي

تواند حاميان مالي متعددي براي اين برنامه در نهادهاي 

حمايت دولت و تسهيالت آن نقش . مختلف پيدا كند

مهمي در توسعة آموزش المپيك در بسياري از كشورها 

تي در ايران، بايد توجه داشت چون بدنة دول. داشته است

تر از بخش خصوصي  خصوص در ورزش، بسيار گسترده به

اي مانند آموزش المپيك توجه است، در تدوين برنامه

تسهيالت دولتي در . خاصي را بايد به اين موضوع داشت

قالب اماكن و تجهيزات ورزشي در نهادهاي دولتي وجود 

ط دارد كه آكادمي ملي المپيك با رايزني با نهادهاي مربو

تواند آنها را براي برنامة آموزش المپيك به خدمت  مي

گراني، تورم و كاهش سطح درآمد، اغلب مردم را . گيرد

                                                           

1. Hassandra 

2. Pringle 

3. Guang 

كند تا به رفع نيازهاي اولية خود بسنده كنند و مجبور مي

تمايلي براي شركت در برنامة به ظاهر مجلل و لوكس 

شايان ذكر است كه كميتة . آموزش المپيك نداشته باشند

المللي المپيك اجراي برنامة آموزش المپيك را  بين

خصوص براي كشورهاي در حال توسعه و فقير توصيه  به

كند، زيرا اعتقاد دارد كه المپيزم نوعي فلسفة زندگي مي

هايي كه در برنامة آموزش المپيك به جوانان است و ارزش

هاي تربيتي در  شود، در واقع همان ارزش آموزش داده مي

است، كه از طريق ورزش و المپيك در بين آنها زندگي 

عوامل مديريتي و حقوقي ديگر مفهوم كلي . يابد توسعه مي

دست آمد و  در شرايط عمومي است كه در اين پژوهش به

شامل مفاهيم فقدان برنامة كالن فرهنگي در ورزش، عدم 

زدگي ورزش و  ثبات مديريتي، قوانين و مقررات، سياست

هاي اين بخش با  يافته. است رمتخصصيغمديران 

و ) 2008(، نول )2007(هاي هسندرا و همكاران  يافته

در تبيين كلي ). 8،17،23(همسويي داشت ) 2012(بيندر 

ها و عوامل مديريتي و حقوقي بايد گفت وجود نگرش

خصوص  هاي شخصي مديراني كه پايدار نيستند، بهبرنامه

ريزي  امهدر مورد آموزش المپيك، شرايط براي برن

همچنين مديران . كنددرازمدت و اجراي آن را مشكل مي

 بلندمدتيا مدت  ابزاري كوتاه ةاستفادسياسي از ورزش 

دارند كه اين امر نگاه دلسوزانه و تخصصي را از ورزش 

اي عنوان برنامه آموزش المپيك به. ايران سلب كرده است

عيت شك در وض كه نياز به نگرش تخصصي بااليي دارد، بي

عنوان يك  تواند جاي واقعي خود را بهي ميسخت بهحاضر 

ناآشنايي مديران . ورزشي سالم پيدا كند -برنامة فرهنگي

غيرمتخصص با مفاهيمي مانند المپيزم و آموزش المپيك 

سبب شده كه آموزش المپيك از متولي اصلي خود يعني 

تبع آن آكادمي ملي المپيك نيز  كميتة ملي المپيك و به

شده از المپيزم  برنامة آموزش المپيك گرفته. ر بيفتددو

. هاي فرهنگي است است كه در محتواي خود داراي زمينه
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توان در چارچوب ساختاري كميتة  گواه اين امر را مي

المللي المپيك نيز مشاهده كرد؛ آنجا كه كميسيون  بين

آميزد و اين  آموزش المپيك را با كميسيون فرهنگ درمي

رتباط نزديك اين دو مفهوم نسبت به يكديگر نشان از ا

ترتيبي  هاي فرهنگي ورزش در هر كشور بهبرنامه. دارد

در ايران . شود كه با فرهنگ آن كشور عجين باشدارائه مي

عنوان يك برنامة  توان برنامة آموزش المپيك را به نيز مي

فرهنگي در ورزش يا قسمتي از آن اجرا كرد كه البته 

آن است كه برنامة فرهنگي منسجمي در  شرط دومي به

در ايران نبود يك برنامة فرهنگي . كشور در حال اجرا باشد

كالن و يكپارچه در ورزش، امكان ورود آموزش المپيك را 

هاي  براساس يافته. كند در برنامة فرهنگي بسيار سخت مي

، در عوامل فرهنگي و اجتماعي نيز مفاهيمي 3جدول 

تواند تأثير مثبت يا  ورت عمومي ميص دست آمد كه به به

هاي ورزشي از جمله برنامة آموزش  منفي بر روي برنامه

يكي از » جمعيت جوان«همچنين . المپيك داشته باشد

- تنها در بسياري از برنامه شرايط عمومي ايران است كه نه

هاي آموزشي، بلكه از نظر خبرگان در برنامة آموزش 

نگرش قالبي به «. شوديالمپيك نيز نوعي قوت محسوب م

بعدي  در جامعة ايران كه اشاره به نگاه و توجه تك» ورزش

تواند و ورزش همگاني و  به ورزش قهرماني دارد كه مي

از » فرهنگ اسالمي«. الشعاع قرار دهد آموزشي را تحت

تواند بر روي  ديگر عوامل عمومي است كه در ايران مي

دليل جاري و  به. برنامة آموزش المپيك تأثيرگذار باشد

هاي ها و قسمت ساري بودن فرهنگ اسالمي در سازمان

-جهتي بين برنامه مختلف جامعه، وجود هماهنگي و هم

فرهنگ . هاي اجرايي و مكتب اسالمي، امري بديهي است

سبب ادبيات  المپيزم و آموزش المپيك شايد در ابتدا به

جهت با غربي خود، مفهومي مغاير يا حداقل غير هم

رسد، اما اگر در بطن آن وارد  هاي اسالمي بهنظر مي آرمان

هاي تعليم و تربيتي عظيمي در آن  توان ارزش شويم، مي

هاي تربيتي اسالم مخالفت ندارد،  تنها با ارزش يافت كه نه

بلكه در دين مبين اسالم تأكيد زيادي بر برخي از اين 

م و توان گفت كه المپيزدر مجموع مي. ها شده است ارزش

وجه مفهوم ضد دين نيستند و  هيچ آموزش المپيك به

شايد ادبيات و نحوة اجراي آن در كشورهاي غربي اين 

كند و موجب  ضد اسالم بودن آن را تداعي مي شبه

در ادامه، . شودهايي در اجراي اين برنامه ميمقاومت

عنوان يكي از  نيز به» تمدن غني و فرهنگ پهلواني«

گر و نگي و اجتماعي جزء شرايط مداخلهمفاهيم مقولة فره

زمين  تاريخ ايران. تأثيرگذار بر روي آموزش المپيك است

تاريخ پهلواني و آيين آن خردورزي، فتوت، راستي و 

شعار پهلوانان در گسترة فرهنگي . داري است مردم

زمين كمك و ياري به مردم و كوشندگي در ساختن  ايران

هاي مكتب تربيتي  نا ارزشدنيايي بهتر بوده است كه هما

نيز از » هارسانه«. ورزشي المپيزم نيز بر آنها تأكيد دارد

هاي اين پژوهش، در قالب جمله مفاهيمي بود كه در يافته

اين واقعيت است كه . دست آمد گر بهشرايط مداخله

هاي گروهي در آموزش المپيك نقش خيلي مهمي رسانه

هاي گروهي براي انهاما از سوي ديگر رس ،كنندبازي مي

گمراه كردن عموم و جهت دادن به توجه مردم به ورزش 

 و در برخي موارد كنند يتالش منيز اي در المپيك حرفه

اين . هاي اخالقي المپيزم مورد توجه آنان نيستجنبه

هاي هاي گروهي در سالشدن رسانه مشكل با تجاري

جويك تاوارس و كينينگ. شده است رترياخير چشمگ

از جمله ) 2012(و بيندر ) 2006(، پري )2012(

هاي همسو با اين يافته پژوهش  تحقيقاتي بودند كه يافته

  ).  26،23،12(دست آوردند  به

شود، راهبردهاي  مشاهده مي 4كه در جدول طور همان

آموزش المپيك در ايران در قالب شش مفهوم كلي بيان 

و پژوهشي  اولين مفهوم كلي به نام آموزشي. شده است

، )2007(در اين بخش بيندر . آورده شده است
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، گوانگ )2006(، جيم پري )2009(جورجياديس 

نتايجي همسو با اين ) 2009(وانگ و ماسوموتو و ) 2008(

ايجاد  خصوص كه به) 25،24،12،12،7(پژوهش داشتند 

ها و درس تربيت بدني، واحد درسي، حمايت از پژوهش

ايجاد واحد درسي . ش بودمفاهيم اين بخ نيتر مهم

هاي كارشناسي و كارشناسي  آموزش المپيك در دوره

خصوص گرايش مديريت  ارشد رشتة تربيت بدني به

ورزشي در باال بردن درك دانشجويان اين رشته در مورد 

. خواهد بود مؤثرهاي رايج آن، بسيار  المپيك و ارزش

از  تواند از رديف بودجه براي حمايتهمچنين آكادمي مي

هاي تحقيقاتي در مورد جنبش المپيك بهره برد تا طرح

بر تشويق و تحريك به انجام پژوهش در  با اين كار عالوه

اين زمينه، هزينة باالي تحقيقات از دوش كميتة ملي 

، ها پژوهشكدهدر همكاري با . المپيك برداشته شود

توان هاي هدف براي آموزش المپيك را ميپژوهشكده

بيت بدني و هنر دانست كه ارتباط نزديكي با پژوهشكدة تر

-هاي ديگر نيز ميورزش و هنر دارند، هرچند پژوهشكده

توانند در حيطة خود، مسائل المپيك را كه جذابيت بااليي 

ايجاد رشتة تاريخ و . دارند، وارد حوزة تحقيقاتي خود كنند

فلسفة ورزش با تربيت افرادي در زمينة اصول، فلسفه، 

تواند گام مؤثري  اريخ ورزش ايران و جهان ميفرهنگ و ت

در تعليم و گسترش اين اصول و فرهنگ در ورزش شود 

درس «. كه يكي از اهداف مهم جنبش المپيك است

نيز از راهبرهاي آموزشي و » مدارس) ورزش(تربيت بدني 

، )2006(پري . پرورشي در زمينة آموزش المپيك هستند

) 2009(ورجياديس و ج) 2000،2007،2012(بيندر 

همسو با اين يافتة پژوهش اعتقاد دارند كه بهترين درس 

براي ورود آموزش المپيك در مدارس، درس تربيت بدني 

اهداف درس تربيت بدني در ). 12،21،22،23،24(است 

ايران در سه حيطة شناختي، عاطفي و حركتي ارائه شده 

اهداف  است كه بسياري از اين اهداف، همپوشاني بااليي با

ترين  مهم» آموزش از طريق ورزش«. آموزش المپيك دارد

هدف آموزش المپيك است كه تا حد زيادي در درس 

ادغام آموزش المپيك «. تربيت بدني قابل دسترسي است

هاي  يافته. نيز جزء يافتة اين پژوهش بود» با دروس ديگر

، وانگ و ماسوموتو )2011(و همكاران  1پژوهش مجسكين

نيز ) 2009(و جورجياديس ) 2007(بيندر ، )2008(

توان  از اين امر حكايت دارد كه مي همسو با اين پژوهش

هاي آموزش المپيك را با  برخي از مفاهيم و سرفصل

دروسي مانند هنر، ادبيات و تاريخ ادغام كرد 

هاي آموزشي براي  برگزاري دوره همچنين). 24،22،9،7(

ر تحقيقات نول معلمان تربيت بدني عاملي بود كه د

). 17،12(به آن اشاره شده است ) 2006(و پري ) 2008(

ها با هماهنگي معاونت تربيت بدني  برگزاري اين دوره

آموزش و پرورش و ادارة كل تربيت بدني وزارت علوم در 

تواند برگزار ها و مناطق ميها، شهرستانسطوح استان

  . شود

شده شامل  ارائهدر قسمت ورزش قهرماني راهبردهاي 

هاي تداركاتي، رويدادهاي ورزشكاران المپيكي، اردو

هاي ورزشي و جشن و جوايز براي  ورزشي، فدراسيون

آموزش ورزشكاران المپيكي از . قهرمانان منتخب است

ورزشكاران . راهبردهاي بخش ورزشي و قهرماني است

ها در كارزار  المپيكي از يك سو نمايندة جوامع و ملت

المپيك هستند و از طرفي الگويي بزرگ براي جهاني 

بنابراين شايد بتوان . جوانان و نوجوانان در داخل كشورند

هاي مورد هدف آموزش المپيك در  ترين گروه از مهم

توان جلسات مي زمينهدر اين . ورزش را اين افراد دانست

. برگزار كرد ها ميمتعددي هنگام تمرين ت يها و بحث

رزشكاران، مباني بازي جوانمردانه و اين و كه يدرصورت

خوبي براي  منابعاخالق ورزشي را فرا گرفته باشند، به 

                                                           

1. Majauskiene 
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همچنين با توجه به . شوند يآموزش المپيك تبديل م

ي ها ونيفدراسرابطة نزديكي كه كميتة ملي المپيك و 

ورزشي دارند، قرار دادن برنامة آموزش المپيك در 

 نيتر يعملواند از ت هاي آموزشي فدراسيون مي برنامه

. ي ورود آموزش المپيك در ورزش قهرماني باشدها روش

بايد توجه داشت بسياري از ورزشكاراني كه به مدال دست 

و بار سنگيني به  شده طرد، از جامعة ورزشي ابندي ينم

اصول المپيك  نيتر مهميكي از . شود آنها تحميل مي

پيك كميتة ملي الم. تالش حداكثري است ورزش پاك و

و مراسم خاصي به تشويق و  ها جشنتواند در قالب  مي

ي را در ورزشكارتشكر از ورزشكاراني بپردازد كه روحية 

  . اند گذاشتهالمپيك به نمايش 

هاي  مقولة فرهنگي و بومي نيز يكي از مقوله

برگزاري . آمده در راهبردهاي آموزش المپيك بود دست به

براي  مؤثرهاي فرهنگي ورزشي از راهبردهاي رويداد

آكادمي . در مفهوم ورزش است خيو تارتوسعة فرهنگ 

تواند با همكاري سازمان ميراث فرهنگي ملي المپيك مي

هاي ورزشي و مسابقات  اقدام به تجديد خاطرة مكان

هاي ايران باستان كند و فرهنگ ورزش در  ورزشي در موزه

همچنين با توجه به . ش بگذاردايران باستان را به نماي

ها  عبارات غربي و التين در المپيزم، آموزش المپيك، ارزش

الشعاع اين مفاهيم قرار گيرند و با  و اصول آن شايد تحت

توجه به فرهنگ اسالمي در كشور ما چندان جاي رشد 

اين در حالي است كه مفهوم بسياري از اين . پيدا نكنند

نيز گنجانيده شده است كه عبارات در مفاهيم ملي ما 

جاي ادبيات  الزمة استفادة حداكثري از ادبيات بومي به

هاي ورزشي و  با توجه به آموزه. كند المپيزم را آسان مي

تربيتي در فرهنگ غني ايراني و نيز با توجه به مأنوس 

ها براي مردم شايد بتوان گفت كه يكي از  بودن اين آموزه

هاي المپيك در جامعه،  ة ارزشها براي توسع بهترين گزينه

كار گرفتن  شك به بي. توسعة فرهنگ پهلواني ايراني است

اين راهبرد با كمترين مقاومت در نظام آموزشي همراه 

نوعي اشاعة فرهنگ ايراني و  خواهد بود، زيرا اين را به

اسالمي دانسته و كمتر از المپيزم يا آموزش المپيك در 

هاي اعتقادي قرار  اومتهاي اشتباه و مق معرض نگرش

نيز توسعة ورزش ) 2012(تاوارس و كينيجنيك . گيرد مي

عنوان يك راهبرد آموزشي براي برنامة  ملي اين كشور را به

  ).  26(دانند  مي 2016آموزش المپيك ريودوژانيرو 

هاي مربوط به  مقولة مديريتي و حقوقي در يافته

كلي  عنوان يك مقولة راهبردهاي آموزش المپيك به

هاي اين بخش، همسو با برخي يافته. شناخته شده است

عوامل در  نيتر مهمبودجه را از ) 2009(جورجياديس 

هاي  برنامه). 24( داند يماجراي برنامة آموزش المپيك 

ي كميتة ملي ها استيسآموزش المپيك چون جزء 

المپيك است، قاعدتاً اولين منبع مالي براي تأمين بودجة 

تعيين سياست كالن و برنامة . شود ته ميآن نيز شناخ

هاي مربوط به مديريت كالن  يافته استراتژيك،  از ديگر

شك آموزش و اشاعة جنبش  بي. آموزش المپيك است

المپيك در جامعه، قسمتي از سياست كالن كميتة ملي 

يا  استالمپيك و تنها سياست كالن آكادمي ملي المپيك 

تة ملي المپيك بايد اين كمي. به بيان بهتر، بايد باشد

و نهادهايي مانند آموزش  ها سازمانرا به كمك  ها استيس

توسعة منابع . و پرورش و وزارت علوم، مشخص كند

در راهبرد مديريتي آموزش  ها مقوله ازانساني نيز يكي 

شخصيت، تجربه و علم، سه متغيري بود كه . المپيك است

ر روي آن تأكيد شدگان ب در توسعة منابع انساني، مصاحبه

تغيير و اصالح ساختار آكادمي و همچنين تعهد . داشتند

به اساسنامة آكادمي المپيك نيز از ديگر راهبردهاي 

با توجه به اينكه فلسفة وجودي . تواند باشد مديريتي مي

 جنبشي ملي المپيك، آموزش المپيك و اشاعة ها يآكادم

ر از انتظار المپيك در بين افراد جامعه است، پس نبايد دو

باشد كه در اساسنامة اين نهاد آموزش المپيك جزء 
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ي يا ا منطقهي ها يآكادمايجاد . ي مهم استها شاخص

در مورد راهبردهاي مديريتي  ها افتهاستاني نيز يكي از ي

) 2007(هسندرا و همكاران . آموزش المپيك در ايران بود

كه  ندكن يمهايي همسو با اين پژوهش اشاره  نيز با يافته

ي ايالتي، كمك خوبي به گسترش برنامة ها يآكادمايجاد 

در ادامه، ). 8(آموزش المپيك در كل كانادا كرده است 

هاي تخصصي و ي ترويجي، برقراري كارگروهها بسته

ها براي اشاعة المپيزم روش نيمؤثرترهاي ملي از نشست

مجسكين و همكاران . در بين اقشار مختلف جامعه است

از جمله تحقيقات همسو ) 2009(و جورجياديس ) 2011(

  ).  24،9(با اين بخش بودند 

رساني نيز يكي از راهبردهاي  مقولة تبليغات و اطالع

آموزش المپيك بود كه تحقيقات وانگ و ماسوموتو 

به اين مسئله ) 2007(و بيندر ) 2012(، مونين )2008(

ترين  در حال حاضر، مهم). 7،27،22(اشاره دارند 

هاي گروهي ايران در ورزش شامل راديو ورزش،  سانهر

برگزاري . شبكة ورزش در سيما و جرايد ورزشي است

هاي آموزشي از  نظران و برنامه ها، مصاحبه با صاحب نشست

ها پياده  توان در اين رسانه هايي است كه مي عمده برنامه

ها، راديوها و جرايد ديگر را نيز  البته شايد شبكه. كرد

هاي ديگر  بسا شبكه جزء اين برنامه قرار داد، چه بتوان

اند، اما با  هايي در اين زمينه داشته تلويزيوني نيز فعاليت

هاي ورزشي وجود دارد،  توجه به نگرشي كه در رسانه

  .  تر است ها به نظر مناسب اجراي اين برنامه در اين رسانه

توان  طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه مي به 

اي گر و زمينه موزش المپيك را با توجه به شرايط مداخلهآ

حاصل از اين پژوهش، از طريق راهبردهاي آموزشي و 

پژوهشي، فرهنگي و بومي، ورزش قهرماني، تبليغات و 

  .رساني، و همچنين مديريتي در ايران توسعه داد اطالع
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