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 1295-1320 : ص ،4 شمارة، 13دورة 
 پژوهشی  -نوع مقاله : علمی 

 99  / 05 / 14 تاريخ دريافت :

 99 / 08/ 19  : پذيرشتاريخ 

 

 و ورزش در مدارس   ی بدن   ت ی ترب آموزش    نظام   ت ی ف ی ک   ت ي ر ي مدل مد   ی طراح 

  

  3نوشین بنار    –  2حمیدرضا گوهر رستمی     –  1  پريسا اکبری

.  2ی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ايرانبدن یتترب. دانشجوی دکتری مديريت ورزشی، دانشکدة 1
ی و  بدن یتترب. استاديار، دانشکدة  3ی و علوم ورزشی، دانشگاه گیالن، رشت، ايرانبدن یتترباستاديار، دانشکدة 

 الن، رشت، ايرانعلوم ورزشی، دانشگاه گی

 

 

 چکیده 
پژوهش حاضر از نظر  بود.    و ورزش در مدارس  ی بدن  تیتربنظام آموزش    تیفیک  تیریمدل مد  یطراحهدف این پژوهش  

 ورزشی، معاونان  مدیریت  تمامی استادان پژوهش    آماری  جامعة  .همبستگی است  -هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی

دسترس انتخاب    صورت دربودند و نمونة آماری به  ورزش  و   ی بدن  یت ترب  پرورش و معلمان  و  آموزش  وزارت  کارشناسان  و

نظران ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحبها از پرسشنامة محقق آوری دادهمنظور جمعبه  .شدند

( و پایایی ترکیبی محاسبه شد. برای 99/0نفر(، تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )  14)

 .استفاده شد  PLS3-SPSS24افزار  در نرمی  ی معادالت ساختارمدلسازها و بررسی برازش مدل از  وتحلیل دادهتجزیه 

(  20/1( دارد، اما بر نتایج )31/62بر فرایند برنامة آموزشی )  داریا معن  یزی کیفیت آموزش اثرربرنامه  که  نتایج نشان داد

(.  05/11داری بر نتایج برنامة آموزشی دارد )ا معنمستقیم اثر    طوربهمستقیم اثر ندارد. همچنین متغیر فرایند    طوربهآن  

ق متغیر میانجی فرایندها اثر  یزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن از طریربرنامه نتایج فرضیة میانجی نیز حاکی از این بود که 

)معن دارد  به    توان یمبنابراین  (.  13/11اداری  )توجه  سیستمی  رویکرد  از  استفاده  با  که  و  هایورودگفت  فرایندها  ؛ 

منظور ارتقای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی و ورزش گام برداشت و تمام این فرایندها  ی سیستم( بههایخروج

 .سیستم یکپارچه و مرتبط در نظر گرفت تا بتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافتصورت را به

 

 یدیکل یهاواژه

 .مدارسکنترل کیفیت، مدیریت کیفیت،  ،تضمین کیفیت ریزی کیفیت،برنامه 
 

 

  29225481091يسندة مسئول : تلفن :نو                      .com  @gmailGoharrostami:Email   
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 مقدمه
خدمات و   تیفیک ی ارتقا در پی جدید   یهای جهان هر روز با نوآور  یو پژوهش یمراکز علم و  مدارس

مشتر  ةارائ به  مؤسسه   انی آن  هستند.  شرکت خود  و  به ها  رضا  نیا  یخوبها  که  را  و    انی مشتر  تینکته 

درآمد و سود و اعتبار    شیدر افزا  م یآنان، تأثیر مستق  یازهایها و نخدمات، توجه به خواسته  رندگانیگ

آنان    یهامردم، تنوع نیازها و خواسته   یبا رشد دانش و آگاه  ،. از طرف دیگراندافتهیدر  ،آنان دارد   یاجتماع

، توجه به یو درس  ینظام آموزش  ةگسترد  یو بهساز  یبازساز   یها برامردم و حکومت   یپافشار  نیو همچن

عملیاتی سند    یهااز هدف  یک ی  رون یازا  .(1)  کرده است  دایپ  یشتریب  تینسبت به گذشته اهم  تیفیک

و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی    ابییآموزش و پرورش، استقرار نظام ارزش  نیادیتحول بن

مستمر وضعیت ارائة خدمات و کیفیت آموزش و نیروی انسانی مدارس    طوربه(. بنابراین الزم است  2)  است

با مطالعة مقدماتی بخش   انجام چ  کشوری مدارس  بدن  تیتربو مراکز علمی بررسی شود.  نین  نیازمند 

  ندها، یو فرا  های ورود   طریقاز    ،اجتماعی  نظام  یک  عنوانبه   مدارسمطالعات و مداخالتی ارزیابی شده است.  

به    آموختگاندانش   تمامیبر    یعنی  ،دکر  مدیریت  ندهایفرا  بر  دیبا  پس  ،دهندیم  تحویل   جامعهرا 

  انجام   طولمکرر در    هایبازرسیداشتن    بدون  که  هدف  اینبا    رد،یگیم  صورتدر مدرسه    که  هاییفعالیت

در همین    شود.  حاصلبهبود مستمر    محصول  تیفیکرد تا در ک  برطرفو    مشخصخطاها را  توان  نمیکار،  

داشته    آموزش  جریاندر    امدهایدر بهبود پ  سعی  دیبا  ،بنگریم  کالن  فراسوی  دیدگاهاز    آموزشاگر به  زمینه  

نباباشیم به    کیفیتبهبود    دی.  و    نتایجرا  با  کالنخرد  کرد،    اجتماعی   تأثیرات  افزایش  دیمحدود 

  خودکفایی   افزایش  ررا د  مدرسهدر    کیفیتبهبود    از  هدف  نهایترا موردنظر قرار داد و در    آموختگاندانش 

 (. 3)  کرد  دنبالافراد    خودگردانیو    جامعه  سطح  ، اتکا به خود درنفس  اعتماد به  ،فردی

تربیت   شایستضرورت  و  متخصص  در   یبدن  تیترب  ةنیروهای  ورزش  امری   و  ایران  جوان  کشور 

ها  و علوم ورزشی همسو با سایر رشته   یبدن  تیآموزشی ترب  یهابر همین اساس گروه ،  است  ریناپذاجتناب 

تعهب اهداف  ساختن  محقق  برای  تالش  در  و  آمده  همچنین  شده ن ییوجود  و    هاسازمان ی  وربهره اند. 

و ورزش    یبدن  تیترببستگی دارد و دستیابی به اهداف    آنهای ورزشی  هابرنامه واحدهای ورزشی به کارایی  

  ابتدایی   معلمان  کیفیت   تضمین  یهااست یس(. از طرفی  4)  شودیمة مشخص و کارا میسر  برناماز طریق  

  از   اطمینان  برای  انتخابی  و  استخدامی  یهااست ی س  شامل  اول  مرحلة  :شودی م  شامل  را  اصلی  مرحلة  سه

 به  معلمان  شدن  تبدیل  برای  ییهااست یس  شامل  موارد  این.  است  معلمان  آموزش  به  ورودکنندگان  کیفیت

  پذیرش  برای باال ازینش یپ استانداردهای تعیین شغلی، عالی تحصیالت به دستیابی یبرا جذاب یانهیگز
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  را   تحصیلی  پیشرفت  از  باالیی  سطح  قبالً  که  است  متقاضیانی  تنها  انتخاب  و  معلمان  آموزش  یهابرنامه   در

  آموزش   مؤسسات  کیفیت  از  اطمینان  و  نظارت  برای  اعتباربخشی  و  هااست یس  شامل  دوماند.  داده   نشان

 در که است حرفه این به کامل  ورود بر حاکم یهایمشخط مرحله  سومین . ستآنها یهابرنامه  و معلمان

  تضمین   برای  اصلی  اهرم  سه  این  .(5)  شودی م  گفتهنام  ثبت   یا  مجوز  گواهینامه،  به  مختلف  کشورهای

  حال،   این  با.  شودیم اعمال  آموزش  مورد  درفقط  نه  و یاحرفه  آمادگی  سیستم  هر  برای  که  است  کیفیت

 هیچ  حال  این  با   (.6هستند )ها  حرفه  سایراز    ترفیضع  تدریس  درها  اهرم  این  که   است  داده  نشان  تحقیقات

  را   آینده  معلمان  کیفیت  و  کیفیت  تضمین  یهااست یس  این  نسبی  قدرت  بین  رابطة  آماریطور  بهتحقیقی  

ی  ز یربرنامه از طرفی هر سازمانی برای توسعة خود نیازمند  .  است  نکرده  بررسی  و  مقایسهها  داده   از  استفاده  با

از اهمیت و اعتبار   -عنوان منبع اصلی سازمانبه -ریزی است. جایگاه و نقش نیروی انسانی در این برنامه 

واقعی یک سازمان به  انسانی ثروت  نیروی  . همچنین بین سرمایة  رودیمشمار  باالیی برخوردار است و 

و   در  وربهره انسانی  )  هاسازمان ی  دارد  وجود  مستقیمی  سا7رابطة  وجود  از  (.  ورزشی  امکانات  و  ختار 

اماکن ورزشی نشانة میزان توجه    ساتیتأسمشخصات ساختاری مدارس مختلف است. تفاوت توزیع   و 

تعلیم و تربیتی است و این    هر نوعدر    ریناپذییجدای بخش  بدن  تیترب به ورزش است. همچنین    مسئوالن

رزشی مانند آموزشی، مسابقات، آمادگی  ی مختلف وهابرنامه (. همچنین  8نیاز در مدارس نیز وجود دارد )

ی ورزشی نقش اصلی را در پیشبرد  های زیربرنامه عنوان جنبة کاربردی و عملیاتی  جسمانی به  -تمرینی  

 هستند.  شدهنییتعی کاربردی اهداف  هاجنبهدارند که در واقع    شدهنییتعاهداف  

  از   اما  است،  برده  بهره  آموزش  امر  در مدیریت مختلف یهااز روش   انسان و تربیت،  تعلیم  کار آغاز  زا

تحوالت آنجا   مختلف   یهانهیزم  در  جمله  از   جامعه  مختلف  ابعاد  در  را  تغییراتی  جدید  اجتماعی که 

ارتباط اطالعاتی یهای ورافن هم جدیدی  نیازهایخود  خودبه   کرده،  ایجاد یو  است،    آوردهوجود  به را 

برایازاین  این ییپاسخگو رو  دگرگونی جامعه،  افراد جدید نیازهای به  و    مدیریت   یهاروش   در تغییر 

دن  .است  ضروری  مدارس مدیریت کیفیت   بهبود  برای و تالش مدارس در  تغ  یایامروزه  حال  و    رییدر 

ا  ازین  یو دگرگون   ریی، مدارس به تغشرفتیپ چراکه    ،شود  جادیا  تیریدر مد  دیابتدا با  رییتغ  نیدارند و 

  ی هابرنامه   ها ودر روش   دنظریبا تجد  دی بلکه با  ،دی فهم  روزید  یهابا روش   توانی امروز جامعه را نم  اتیواقع

منظور تغییر در مدیریت و ارتقای  در این زمینه به  .میکن  نیگزیارا ج  ینینو  یهاو روش   هاه یگذشته نظر

رزشیابی پایش و رصد شود  و ا  آموزان دانش سطح کیفی آموزش در مدارس الزم است که عالیق و نیازهای  

  ی عبارت دیگر ناش به  و تیو ترب  میفرایند مطلوب آموزش یا تعل ةجیبهتر کاالها و خدمات، نت  تیفیک(. 7)
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  ی و ارتقا  تیفیتوجه به ک  عیسر  یلیخ  رون یاست. ازا  یانسان  یروهایدانش، نگرش و مهارت ن  شی از افزا

 برخوردار شد.   یاژه یو  گاهیاز جا  یو فرهنگ   یها، مراکز علمدر نزد اهل علم و دانش، مؤسسه   تیفیمستمر ک

مرور ادبیات تحقیق حاکی از این است که تحقیقات متنوعی در مورد الگوهای تدریس اثربخش و  

  ورزش   و  بدنی  تربیت  شناسی(؛ همچنین مطالعاتی به آسیب10،  9انجام گرفته است )  کیفیتتضمین  

  تربیت   معلمان  ایحرفه  بر این تحقیقات محدودی به بررسی صالحیت(. عالوه 12،  11اند )مدارس پرداخته 

های معلم  های مختلفی که در خارج کشور انجام گرفته است، ویژگیدر پژوهش (.  13اند )پرداخته   بدنی

ش تدریس، ارزشیابی  گری، دان ای ارتباطی، خالقیت، حرفه   هایمهارت اثربخش شامل عملکرد علمی خوب،  

ای  ای، پیشرفت حرفه های حرفه اخالق، مهارت   (،14و سنجش مناسب، شخصیت معلم و دانش محتوایی )

در تحقیقات فراوانی امکانات و  ( ذکر شده است.  17های ارتباطی )(، شور و اشتیاق و مهارت 16،  15)

ی آموزشی، پژوهشی، کاربردی  ها برنامه فضاهای ورزشی، نیروی انسانی متخصص و کارشناس ورزشی و نیز  

ی ورزشی و  هاسازمان آموزشی و دیگر    مؤسساتو    هادانشگاه ی و ورزش  بدن  تیتربی  هابخش و اجرایی  

  ت یتربکه در حوزة    دهدیم)بخش منابع( نشان    هگرفتانجام ی بررسی شده است. بررسی مطالعات  رورزشیغ

ی پرداخته  بدن  تیتربکیفیت در حوزة    نیتضم( به بررسی  1392ی تنها پژوهش حسینی و همکاران )بدن

(. از آنجا  18در حوزة آموزش عالی )پیام نور( و در روش آموزش از راه دوره بوده است )  آن هماست که  

حوزة   آموزش  کیفیت  تضمین  مطالعات  است،بدن  تیتربکه  بوده  محدود  است    ی  الزم    طور به بنابراین 

عنوان پایة تربیت نیروی  تخصصی در این زمینه بررسی شود. در همین زمینه کیفیت آموزش در مدارس به

بدنی    های تربیتتحقیقات متنوعی با نتایج مختلفی در زمینة ارزیابی برنامه انسانی کشور بسیار مهم است.  

آموزان  ( در پژوهشی اعتماد دانش 2008)  1بدنی انجام گرفته است. مایچل و چاپمن   و الگوی آموزش تربیت

( در تحقیقی نشان داد که تمام  2011)  2(. هو 19به معلمان را عنصر ایجاد انگیزه برای یادگیری دانستند )

سازی، آموزش معلمان، کنترل کیفیت،  های تدریس، راهبردهای پیاده های محتوای آموزش، روش جنبه

هاستون و  همچنین  (.  20ان در آموزش جسمانی اهمیت دارند )آموزش و ارزیابی برای اجرای سالمت رو

  ناقص اساساً    بیرونی  پاسخگویی  بهبود  برای  کیفیت«  »تضمین  از  نشان دادند که استفاده  (2013)  3پاوییای 

،  عالی  آموزش  کیفیت  بهبود  به  کیفیت  تضمین  اگر.  است کمک    درون   پاسخگویی  هاییستمس  کند 

 
1. Michael, & Chapman 

2. Hou 

3. Houston & Paewai 
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( در مطالعة تضمین  2010)  1(. واسلندیس 22شوند )  یکپارچه(  کیفیت  تضمین  معادلة  در)  بایدها  دانشگاه 

منظور پذیرش اصول کلی مدیریت کیفیت  کیفیت در آموزش عالی نشان داد که ادراکات مربیان ابتدایی به 

که این ادراکات با متغیرهای جنس، سن، سابقة  بر این، نتایج نشان داد زمانیطور کلی مثبت بود. عالوه به

داری مشاهده نشد  اداری ارتباط داشت، تفاوت معنا  اجرایی، سطح تحصیالت، موقعیت تخصصی و موقعیت

استرل 24) و  استارک  تربیت2012)  2(.  برنامة  آموزش  اجرای کیفیت  تأثیر  بررسی  به  بدنی در رشد    ( 

بدنی از معلمان    جسمی و آمادگی جسمانی کودکان پرداختند. نتایج نشان داد که معلمان متخصص تربیت

( نشان  2014) 3آکوال  (.25تر بودند )آمادگی جسمانی کودکان موفق  عمومی در دستیابی به بهبود بیشتر

  . (26نیازند )  مورد  اتیوپی، بسیار  عالی  آموزش  در  داخلی  و  خارجی  کیفیت  تضمین  هاییستمسداد که  

 کیفیت   تضمین  و  کلیطور  به  ارزیابی تأثیر    ( در پژوهشی نشان دادند که مسئلة2015و همکاران )  4دامیان 

)  بزرگی  یهاتالش   نیازمند  و  پیچیده  و  دشوار  خاصطور  به )  5شیخ.  (27است  در 2017و همکاران   )

  عالی   آموزش  کیفیت  شوند،می  اجرا   مناسب  طوربه  نیاز  مورد  استانداردهای  کهپژوهشی نشان دادند هنگامی 

( به مطالعه  2017)  6کوموروسکا   .(29داد )  افزایش  شدتبه   توانمی را  شهر جامشور پرورش و  آموزش  در

  آموزش   یهابرنامه   ایجاد  برای  معلمان پرداخت و نشان داد که تالش   آموزش  در  کیفیت  و بررسی تضمین

  نیازهای   وتحلیلیهتجز  توانایی  نظر   از  حتی  بلکه  یرواقعی،تنها غنه  رسد وی نظر ممنظوره بههمه  معلم  عمومی

  آموزشی   برنامة  طراحی  حال،  این  با.  است   غیرممکن  خود،  توسعة  در  خودمختاری  و  آینده  در  یاحرفه 

 زمینة  در   را که  معلمانی  کارآموزان  برای  مناسب  آموزش  عدم  آموزش،  از  قبل   معلم  آموزش  برای  ینانهبواقع 

  . ( 30کند )ینم  تضعیف  دهد،یم   آموزش  را  خاص آموزشی  نیازهای  از  ییهاگروه   یا  کنندی م  کارچندزبانه  

عالی    آموزش  در   کیفیت  تضمین  برای  ضروری  خدمات  ( در پژوهشی با هدف بررسی کیفیت2020)  7نایدو 

  به   تواندمی   شود،  اجرا  و  ایجاد  عالی  آموزش  مؤسسة  یک  در  آن  با  مطابق  اگر  خدمات،  نشان داد که کیفیت

و  استفاده  رقابتی  مزیت   عنوانبه   آن  از  تواندمی  دانشگاه  یک  که  شود  تبدیل  مهمی  عنصر   منافع   کند 

  هاروش   ( در پژوهشی با هدف بررسی بهترین2020)  8اسیای   .(31آورد )  همراهبه   سازمان  برای  بلندمدت

 
1. Vasileiadis 

2. Starc & Strel 

3. Akalu 

4. Damian  

5. Shaikh  

6. Komorowska 

7 . Naidoo 

8 . Asiyai 
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پیامدهای  آموزش  در  کیفیت  تضمین  برای   به   دستیابی  برای  آموزشی نشان دادند که  مدیریت  عالی و 

  و   امکانات  توسعة  به  را  اولویت  باید  پرورش  و  آموزش  مدیران  نیجریه،  در  خوب  کیفیت  با  عالی  آموزش

  متناسب   درسی  نوآوری  همچنین  و  انسانی  منابع  کیفیت،  آموزش  هایفعالیت بدنی، نوآوری   هایزیرساخت 

  جهان اختصاص   سطح  در  قبول  قابل  استانداردهای  کردن  برآورده  برای  آموزاندانش   نیاز  و  بازار  تقاضای  با

 .(32دهند )

  نیرو  هزار 38 نکهیاگفت با توجه به  توانیم  مدارس کشور و ورزش  یبدن  تیترببر آموزش   در نقدی

 25  از طرفی تا.  هستند  ورزش  معلم آنها    نفر  هزار  33دارند، اما    فعالیت  مدارس  یبدن  تیترب  زمینة   در

ابتدایی،    دورة  نفر  875  و  هزار  174  و  میلیون  8سنا،    سامانة  درشده  نام ثبت  آموزاندانش   آمار  98  شهریور

  متوسطة  دورة  نفر  388  و  هزار  492  و میلیون  اول و دو  متوسطة  دورة  نفر  817  و هزار  351  و  میلیون  3

آموزان،  )دانش   رانیعملکرد فراگ  اما آموزش؛  گذرانندی و ورزش را میبدن  تیتربکه درس    نددوم هست

...( به روش سنتی است  ان،یدانشجو و  و    یجسمان  یآمادگ  نیب  یمناسب  کیو تفک  قضاوت،  ورزشکاران 

 یلی تحص  یةرو  ن یب  کیو تفک  قضاوت،  ردیگیصورت نم  یو مهارت ورزش  یبا استعداد حرکت  یبدن  بیترک

  مدرسان ،  مدرسان ورزش اتفاق نظر وجود ندارد   نیب  ی آموزشهاروش   در،  ردیگیصورت نم  یورزش  یةو رو

اختصاص    یورزش  یهامیدر ت  تیلباس و عضو  دنی پوش  اب،یاز نمره را به نظر معلم، حضور و غ  یادیدرصد ز

ما    ةدر جامع  ای  میکه با آنها آشناتر  شوندیانتخاب م  ییهامعموالً روش   آموزشانتخاب روش    در،  دهندیم

آموزشاندشده   رفتهیپذ  شتریب آمادگ  د ی با  ،  ورزش مهارت   ،یبراساس  همچن   یهای  دانش    نیو  انعکاس 

  ت یآموزش در ترب  یمل  ةشبک.  شود  شتریب  دیدر آموزش با  تیخالق  گاه یجا باشد.  ریشده توسط فراگکسب

و شرکت در   ابیمانند حضور و غ  یعوامل  اطالعات احداث شود.  ی بر فناور  یمبتن  باید  و ورزش  یبدن

و    تحول،  دشوحذف    یگذاراز نمره   دیبا  ،مدرن در تضاد است  یبدن  تیترب  ةکه با فلسف  یورزش  یهامیت

ترب  نینو  یکردهایرو و  ورزش  ملی  در    یبدن  تیانجمن  ورزشآمریکا  مبتندانش   آموزش  بر    یآموزان 

ی  ها ت یاز فعال  یابیارزش  یند یادگیری توجه دارد.ابر فر  ینوین مبتن  ، آموزشاستانداردها و نشانگرهاست

  آموزش ورزش به    گریاست که د  دهیزمان آن فرا رس  نکهیا  مستمر است.  آموزشبخش    نیترمهم   یکالس

آموزان  دانش  یبندنمره دادن، رتبه دادن و طبقه  یاز آن براتنها  و    مینگاه نکن  ة فعالیت مقطعیدیبه د

به   دنیعمق بخش  یو برا  یاددهی  -یریادگی  ندیفرا  یجدانشدن  ء عنوان جزبلکه به آن به  م،یاستفاده نکن

  ی اب یارزش یهاآموزش، روش  یروش آموزشی معلمان، محتوا  یهاییآموزان و اصالح نارسادانش  یریادگی

کل نظام آموزش و پرورش    یمدارس برا آموزش با کیفیت ورزش در  گفت    توانیواقع م  در  .مینگاه کن
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و است  پ  مؤثر  یگام  توانیم  ق،یطر  نیا  از  سودمند  و  و حذف  دانش  یلیتحص  شرفتیدر رشد  آموزان 

تحول  بنابراین به    .خارج از کالس درس( برداشت  یای)دن  یواقع  یزندگ  کالس درس و  نیآموزش ب  یمرزها 

مبانی و مطالعات    براساسنیازمندیم.    و ورزش در کشور  یبدن  تیترب  یابی ارزشآموزش و  در    یشناختروش 

ی و ورزش در مدارس کشور،  بدن  تیتربو نبود مطالعة تخصصی با موضوع تضمین کیفیت آموزش    شدهانیب

ی و ورزش  بدن  تیترباین پژوهش درصدد است که به طراحی الگوی تضمین کیفیت نظام آموزش درس  

مدارس الگوی    در  بپردازد.  اصلی    شدهیطراحکشور  بخش  سه  شامل  پژوهش  کیفیت  زیربرنامه در  ی 

ی تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی و ورزش  زیربرنامه رایندهای آن و نتایج و پیامدهای  آموزشی، ف

 . است

 

 شناسی پژوهش روش 

که به شکل میدانی انجام  است  همبستگی    -توصیفی  ماهیت  نظر  از  و  کاربردی  هدف  نظر  از  حاضر  پژوهش

  و   آموزش  وزارت  کارشناسان  و  ورزشی، معاونان   مدیریتة آماری تحقیق تمامی استادان  جامعگرفته است.  

ورزش   و  یبدن  یتترب  و معلمان  هااستان پرورش، معاونان تربیت بدنی و رؤسای ادارات آموزش و پرورش  

 20تا    10به میزان    PLS  افزارنرم ی در  مدلسازمنظور  تعداد قابل کفایت به  براساسبودند. نمونة آماری  

نمونة آماری به تعداد قابل  حداقل حجم  نفر(.    236شده در مدل مفهومی برآورد شد )یم ترسبرابر ابعاد  

نفر    10عبارتی بابت هر متغیر پنهان  شده است، به   تعیین نفر    200متغیر پنهان    20تعداد  براساس  کفایت  

  گیری در نمونه  در نهایت از طریق(.  1396نمونة آماری مشخص شده است )داوری و رضازاده،    عنوانبه

  ت ی نها  درنفر توزیع شد و    250بین    هاپرسشنامه   عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند.نفر به   240دسترس،  

با توجه    کامل تکمیل شده بود و  طوربهپرسشنامه    239که از این تعداد  شد  ی  آورجمع پرسشنامه    243

پرسشنامة   تعداد  این  آماری  یلتکمبه  بازگشت  نرخ  بود  6/95معادل    هاپرسشنامه شده  که    درصد 

. این  استوتحلیل شدند. پرسشنامة تحقیق حاضر برگرفته از مطالعة کیفی )مصاحبه( و اسنادی  یهتجز

ی  آمار   ةنمونشناختی  یت جمعهای  یژگیوپرسشنامه،    خش مجزا بود؛ در بخش اولپرسشنامه شامل دو ب

یزی  ربرنامه بعد اصلی    3تحقیق ارزیابی شد. بخش دوم پرسشنامه شامل متغیرهای اصلی پرسشنامه حاوی  

(،  هاضرورتو  هافرصت یزی کیفیت و منابع کیفیت آموزشی، ربرنامهکیفیت آموزشی )شامل ابعاد اهداف 

فرایند کیفیت آموزش )شامل ابعاد کیفیت مدیریت آموزشی، کیفیت محیط آموزشی، کیفیت برنامة  بعد  

آموزشی، کیفیت امکانات آموزشی، کیفیت مدرس در فرایند تدریس، کیفیت مشارکت فراگیر، کیفیت  
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زمانی،  تدریس و ارزشیابی مبتنی بر کیفیت(، بعد نتایج و پیامدهای تضمین کیفیت )شامل نتایج فردی، سا

پژوهش، به مرور مبانی نظری تحقیق پرداخته شد، همچنین با    1برای ساخت پرسشنامةاجتماعی( بود.  

آلفای    نظرانصاحب کمک   در ضرایب  پژوهش طراحی شد.  مدل  و  پرسشنامه  تحقیق،  موضوع  به  آگاه 

 α=99/0یایی  پامحاسبه شد و پرسشنامه از    24نسخة    SPSS  افزارنرم با استفاده از    پرسشنامه  کرونباخ

از    هایافتهشده در قسمت  صورت مراحل گزارش سپس پایایی و روایی سازه به برخوردار بود.   با استفاده 

معادالت ساختاری در دو    یاز روش مدلساز  هایافتهتحلیل    براید.  ش  أییدت  2اس ال ی افزار اسمارت پنرم 

  سبب اول و دوم سازه سه متغیر و تحلیل مسیر بین آنها استفاده شد. به   ةمرتب  یییدبخش تحلیل عاملی تأ

توزیع   بودن  کولموگروف  بیشت غیرطبیعی  آزمون  )نتایج  پژوهش  متغیرهای  نرم   –ر  از  افزار  اسمیرنوف( 

 . دشاستفاده    اسال ی اسمارت پ

 

 های تحقیق    یافته

 برخی توصیفی،  بخش در   .وتحلیل شدتجزیه و  بررسی  استنباطیو   توصیفی بخش  دو  در  پژوهش هاییافته

 ، تعداد فراوانی و1  جدول در  .است شده داده  نشان  های تحقیقآزمودنی شناختیجمعیت  های از ویژگی

 های پژوهش به تفکیک آورده شده است. درصد جنسیت، تحصیالت، شغل، سابقه و سن نمونه 

 α=05/0ها کمتر از  داری تمام مؤلفه اسطح معننشان داد که  نوف  راسمی   -لموگروفوآزمون ک  نتایج

روش    های آماری ازفرضیه  ارتباط  نتیجه برای بررسی  در  ،است  طبیعیها غیرتوزیع تمام داده  روازاین است،  

 . استفاده شد  PLSافزار  نرم مدل معادالت ساختاری با استفاده از  

 

  

 
 دلیل محدودیت در این مقاله گزارش نشده است. . بر مبنای مرحلة کیفی پژوهش که به  1

2. Smart PLS 
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 نمونة پژوهش آماری . توصیف1جدول 

 

از پایایی شاخص، روایی همگرا و   ،گیریسنجش برازش مدل اندازه   منظوربه   :یریگروایی مدل اندازه 

. پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی، شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی،  شدروایی واگرا استفاده  

های یک  مقدار همبستگی شاخص   ةبارهای عاملی از طریق محاسب  پایایی ترکیبی است.آلفای کرونباخ و  

در نهایت تمامی  .  دست آمدبه  4/0یا بیشتر از    و مقدار مناسب آن برابرشد  سازه با آن سازه، محاسبه  

یدشده صورت گرفت. روایی  أیهای تپژوهش براساس سؤال   وتحلیلیهتجزیید شد که  تأپژوهش    سؤاالت

استخراج همگر واریانس  متوسط  از معیار  استفاده  با  روایی    منظوربه .  شدارزیابی    )AVE)1شده  ا  بررسی 

.  شداستفاده    3و معیار فرونل و الکر  2گیری، از دو ماتریس روایی همبستگی متغیر التنت واگرای مدل اندازه 

 
1. Average Variance Extracted 

2. Latent variable correlation 

3. Fronleichram & Loker 

 متغیر Nفراوانی  درصد فراوانی 

 مرد 146 1/61
 جنسیت 

 زن  93 9/38

 کارشناسی  71 7/29

 کارشناسی ارشد  126 7/52 تحصیالت

 دکتری 42 6/17

 معلم تربیت بدنی  142 4/59

 شغل 

 استان  یسرگروه آموزش 8 3/3

 مناطق و شهرستان بدنی  تربیتکارشناس  13 4/5

ادارات    یورزش هایفعالیتو  ی بدن  ت یترب  ة ادار است یر 19 9/7

 کل آموزش و پرورش 

و سالمت وزارت   بدنی  تربیت معاونت  یستاد  ةحوز 56 4/23

 آموزش و پرورش 
 

  آموزی کارشناس فدراسیون ورزش دانش 1 4/0

 سال  5ا تا  34 2/14

 سابقه 
 سال   10تا  6 54 5/22

 سال   15تا  11 83 7/34

 سال  16باالتر از  68 4/28

 میانگین  انحراف معیار 
 سن

03/7 12/39 
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پژوهش  نتایج   داداین  از همبستگ  نشان  بیشتر  با خودش  سازه  هر  سایر  که همبستگی  با  سازه  آن  ی 

واگرای مدل،  سازه  روایی  نتیجه  آلفای    همچنین.  شودتأیید میهاست. در  مقدار  دارای  متغیرها  تمامی 

این است که مدل دارای پایایی    ةدهندبودند که نشان   80/0و پایایی ترکیبی باالی    70/0کرونباخ باالی  

 مناسبی است. )چه از نظر آلفای کرونباخ و چه از لحاظ پایایی ترکیبی(  

و ضریب   R)2(، ضریب تعیین  T)-(valuesبا استفاده از معیارهای ضریب معنادار    برازش مدل ساختاری:

ها در  بین سازه   ةبررسی رابط  منظوربه . در ابتدا  شد، برازش مدل ساختاری، ارزیابی  Q)2(بینی  قدرت پیش

ید  أیها و تبین سازه   ةصحت رابط  بیانگربیشتر باشد،    96/1استفاده شد )اگر مقدار آن از    T-valuesمدل از  

های پژوهش و همچنین  ر مسیرهای روابط بین مؤلفه بیشتاست(.  درصد    95ها در سطح اطمینان  فرضیه

حیح روابط  بینی صدار بودند که حاکی از پیش ا و معن   96/1تر از  های خود بزرگبا هریک از عامل   هایهگو

گیری و بخش ساختاری مدلسازی  معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه   2R  مدل پژوهشی است.

گذارد.  زا می زا بر یک متغیر درونرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونکار میمعادالت ساختاری به 

زا، مقدار  های برون د و در مورد سازه شومحاسبه می زای )وابسته( مدل،  های درون تنها برای سازه   2Rمقدار  

برازش مدل ساختاری در سه سطح    ةدهندز صفر تا یک متغیر و نشان ا  2R  قداراین معیار صفر است. م

تمامی متغیرهای پژوهش    2R  قدار( است. در این پژوهش م67/0( و قوی )33/0(، متوسط )19/0ضعیف )

معنی که مدل ساختاری پژوهش دارای  بدین  ،تر از آن بودیا بزرگ  67/0  ةو در محدود  33/0بسیار باالتر از  

 برازش قوی است. 

های پژوهشيهگوی بار عامل. 2جدول    

زه 
حو

ظر 
من

 

اد
ابع

يه  
گو

ی  
مل

عا
ار 

ب
 

مه
رنا

ب
ش 

وز
 آم

ت
فی

کی
ی 

یز
ر

 

 استراتژیک اهداف 

 حرکتی سواد سطح  ارتقای و بدنی تربیت درس ساعات اثربخشی افزایش

 آموزان دانش

812 /0 

 در برنامهفوق های فعالیت به بخشیدن و عمومیت کردن محورمدرسه

 بدنی تربیت درس  اهداف  به بخشیدن تحقق راستای

808 /0 

 به بخشیدن تحقق راستای در انسانی منابع بهسازی توانمندسازی و

 انداز چشم

770 /0 

 و آموزش سطوح  تمامی ارزشیابی نظام  در بدنی تربیت جایگاه  ارتقای

 پرورش

846 /0 

 0/ 855 آموزی دانش  ورزش و بدنی تربیت  عملکرد مدیریت نظام توسعه و طراحی
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 منطبق ورزشی، تجهیزات و توسعة اماکن و اعتباربخشی استانداردسازی،

 درسی  برنامة نیازهای با

886 /0 

 با درآمدزایی  و بازاریابی مالی، بنیادهای به بخشیتنوع  و سازیظرفیت

 بخش و عمومی نهادهای های دولتی،سازمان  ها،خانواده  مشارکت

 خصوصی

896 /0 

 0/ 881 دانش آموزان  توانمندسازی و انتخاب شناسایی، نظام استقرار و طراحی

 فدراسیون اداری و تشکیالتی مالی، حقوقی، بنیادهای تحکیم و استقرار

 آموزی دانش  ورزش

843 /0 

 عملیاتی 

 0/ 944 ندبستا هایبرای دوره آموزشی دقیق  هایتدوین برنامه

 0/ 964 برای دورة متوسطة اول آموزشی دقیق  هایتدوین برنامه

 0/ 922 برای دورة متوسطة دومآموزشی دقیق  هایتدوین برنامه

 0/ 938 مختلف آموزشیهای شده برای دوره های تدوین اجرای برنامه

 0/ 897 آموزش  ة میزان پیشرفت و نتیجسنجش  در جهت مشخصهدف آموزشی 

 انسانی منابع

 0/ 896 ای فرهنگیانارتقای منزلت حرفه

 0/ 925 پردازی سرمایة انسانیتوسعة پژوهش، خالقیت، نوآوری و ایده 

بدنی و   اثربخش درس تربیتافزایش انگیزة منابع انسانی مؤثر بر اجرای 

 های ورزشی فعالیت

946 /0 

ها و شایستگی  کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر یارتقا

 ای و تربیتی فرهنگیانهای علمی، حرفهتوانمندی 

925 /0 

آموزان و پیشگیری از ارتقای سالمت جسمی و روانی معلمان و دانش

 های اجتماعی.آسیب

906 /0 

 0/ 910 های نوینگیری از فناوری های بازآموزی منابع انسانی با بهره توسعة دوره 

افزایی تعلیم و تربیت غیررسمی با آموزش و پرورش ایجاد همسویی و هم 

 رسمی 

892 /0 

تجلیل از معلمان، مدیران و مسئوالن مؤثر و تالشگر در زمینة اجرای  

 های ورزشی و ارائة گزارش فعالیتبدنی و   اثربخش درس تربیت

897 /0 

ارتقای سطح علمی و تخصصی نیروی انسانی مرتبط با اجرای درس 

 های ورزشی در مدارس بدنی و فعالیت تربیت

929 /0 

های آموزشی توانمندسازی، ویژة مدیران و معاونان مدرسه،  برگزاری دوره 

 بدنی  معلمان تربیت

801 /0 

 
مادی و 

 تجهیزاتی

 0/ 950 سازی واحدهای ورزشی سازی و ایمننوسازی، مقاوم

 0/ 969 سازی فضا و تجهیزات واحدهای ورزشی استانداردسازی و متناسب

داشت مدارس و سایر  سازی در تعمیر، بهسازی، حفظ و نگهفرهنگ 

 های یادگیری تربیتی محیط

957 /0 

های  ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوتطراحی، ساخت و تجهیز فضاهای 

 آموزانجنسیتی و سنی دانش

957 /0 

  تغییر کاربری یک مکان کم یا بالاستفاده برای اجرای ساعت درس تربیت

 برنامه بدنی و فوق

898 /0 
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تهیه تجهیزات ورزشی منطبق با نیازهای مدارس با توجه به کتب  

 برنامة ورزشیاولویت بعدی فوقبدنی و در  راهنمای درس تربیت

944 /0 

 اطالعاتی 

 0/ 912 های اطالعاتی در جهت بهبود آموزش میزان استفاده از فناوری

 0/ 929 های آموزشی کیفیت منابع اطالعاتی مانند کتاب راهنمای معلم و فیلم

  بخشی به درس تربیت های مرتبط با کیفیتنیازسنجی در زمینة پژوهش 

 برنامة ورزشیهای فوقفعالیتبدنی و 

877 /0 

  های مربوطه در زمینة اجرا و ارزشیابی درس تربیتارسال دستورالعمل

 بدنی

714 /0 

های آموزشی محتوایی ویژة اجرا و  توزیع کتب راهنمای معلم و بسته

 بدنی و ارائة گزارش  ارزشیابی درس تربیت

876 /0 

 0/ 860 سازی و جلب حمایت جامعه منظور فرهنگبهای توسعة ارتباطات رسانه 

 0/ 815 آموزان تشکیل پرونده )بانک اطالعاتی( ورزشی برای دانش

 0/ 888 آموزی ایجاد سیستم اطالعاتی جامع ورزش دانش 

 مالی

 0/ 876 میزان استفاده از منابع مالی در جهت توسعه ورزش مدارس 

های مالی خیرین در جهت تجهیز مدارس به  کمکمیزان استفاده از 

 وسایل جدید ورزشی 

860 /0 

 0/ 815 شده در زمینة توسعة ورزش در مدارسمیزان بودجة تعیین

 0/ 888 ها با سایر ارگان همکاری  نامةتفاهمانعقاد 

مندی از ظرفیت بخش ها و بهره جلب مشارکت سایر نهادها و ارگان 

 آموزی های ورزش دانشاجرا و توسعة برنامهخصوصی در 

929 /0 

 هافرصت
ی  هاسازمان 

 یرورزشیغ

 ابالغی هایسیاست تحول، سند  از اعم  راهبردی و باالدستی اسناد  تأکید

 و ورزش بدنی تربیت دربارة  ...و ملی درس برنامة ششم، برنامة

939 /0 

 و بدنی تربیت حوزة  در پژوهشی و آموزشی علمی، مراکز گستردة  وجود

 ورزش

921 /0 

 0/ 873 کشور مدارس و معلمان به جامعه باالی اعتماد 

 بر ورزش تأثیر به نسبت مربیان و اولیا انجمن و هاخانواده  مثبت نگرش

 کودکان  روانی و جسمانی سالمت

939 /0 

 در آموزاندانش سالمت و بدنی تربیت برای مستقل بودجه ردیف وجود

 کشور بودجه

850 /0 

 ...و داوران کارشناسان، مربیان، معلمان، از  اعم متخصص نیروهای وجود

 مناطق تمامی در

864 /0 

 0/ 867 کشور  مناطق تمامی برای بدنی تربیت درس محتوای و برنامه وجود

 0/ 859 آموزاندانش میان در مدارس ورزش هایفعالیت جذابیت

 0/ 910 بدنی و سالمت در آموزش و پرورش   وجود معاونت تربیت

 0/ 839 برخورداری از نیروی انسانی متخصص

 0/ 865 بدنی افزایش مدارس تخصصی تربیت

بدنی   نظران تعلیم و تربیت به اهمیت توسعة تربیت باور مدیران و صاحب

 و ورزش

725 /0 
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 0/ 604 بدنی  مند به تربیتعالقهآموزان وجود دانش

 0/ 856 توجه و تأکید دین اسالم به ورزش و تندرستی

آموزی در برنامة پنجم توسعة  قوانین موجود در حمایت از ورزش دانش 

 کشور و سند تحول بنیادین

728 /0 

ی  هاسازمان 

 ورزشی 

 و  هااستان  در پرورش و آموزش ورزشی و اماکن فضاها وجود

 کشور  هایشهرستان

868 /0 

 0/ 940 هامیزان توسعة روابط با فدراسیون

 0/ 914 های ورزشی ایجاد روابط با هیأت 

 0/ 859 تأکید قانون اساسی بر آموزش رایگان 

 0/ 924 میزان همکاری با کمیتة ملی المپیک 

 ها ضرورت

 0/ 940 نگرش دولت به ورزش

  بر تأکید با تربیت  و تعلیم در خانواده  مشارکت افزایش و نقش ارتقای

 مربیان  و اولیا انجمن اختیارات افزایش

914 /0 

بدنی و    آموزان در زمینة تربیتحمایت خانواده در زمینة پرورش دانش

 ورزش

859 /0 

 0/ 924 بخشی آموزشی توجه مدارس به مقولة کیفیت

 0/ 866 نگرش آموزش و پرورش به ورزش

ند 
رآی

ف
 

 کیفیت مدیریت آموزش 

 0/ 811 اجرای مناسب فرایند آموزش

 0/ 639 ها آموزش گام به گام محتوای درس

 0/ 551 نظارت آموزشی در مدارس میزان کنترل و

 0/ 818 آموزدانش معلم به مناسب نسبت

 0/ 864 آموزان نسبت به اهداف مدرسهثبت و ضبط پیشرفت دانش

 آموزشی کیفیت محیط 

 0/ 943 فرهنگ و جو یادگیری در مدارس 

 0/ 955 کافی آموزشی تجهیزات مناسب، فیزیکی فضای

 و کف پوشش  برای جذاب الگوهای و  هابافت ها،رنگ استفاده مناسب از

 دیوارها 

871 /0 

 کیفیت برنامه آموزشی 

 0/ 816 های درسی سرفصل وجود اهداف آموزشی و

آموزشی در راستای استانداردهای محلی، استانی و  قرارگیری محتوای 

 کشوری

849 /0 

 0/ 886 مناسب در سرتاسر مدارس ایجاد تقویم آموزشی

المللی  افزایش ساعت درس تربیت بدنی براساس استانداردهای ملی و بین

 فعالیت ورزشی در هفته  

865 /0 

 0/ 835 آموزشی  هایفیلم

 کیفیت امکانات آموزشی

 0/ 952 وجود تجهیزات و وسایل مدرن با استانداردهای جهانی در مدارس 

 0/ 976 آموزاندانشاستفاده از امکانات متناسب با سن 

های جسمانی گیری از تجهیزات ورزشی با کیفیت با توجه به ویژگیبهره 

 آموزان دانش

970 /0 

 0/ 843 تعهدپذیری معلمان ورزش و مسئولیت میزان
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کیفیت معلم در فرایند  

 تدریس 

 0/ 746 آموزانهای فردی دانش میزان درک تفاوت

 0/ 865 های ورزشی معلمان ورزش در اجرای مهارت میزان تجربه و توانایی 

 0/ 846 های ورزشی میزان تحصیالت و دانش معلمان ورزش در زمینة رشته

 0/ 715 های مختلف ورزشی میزان آشنایی معلمان از قوانین جدید در رشته

 کیفیت مشارکت فراگیر 

 و اقتصادی شرایط محیطی، شرایط ذاتی، استعدادهای  و هاتوانایی 

 اجتماعی 

882 /0 

آموزان از قوانین کالس، انتظارات رفتاری و  وجود درک متقابل دانش

 معمول 

778 /0 

 0/ 776 آموزانمیزان مشارکت دانش

 کیفیت تدریس

 0/ 795 های متنوع در تدریس استفاده از روش

 0/ 806 ی تدریسالگومیزان خالقیت در اجرای 

 0/ 870 متنوع  آموزشیی محتواوجود  

ارزشیابی مبتنی بر  

 کیفیت 

 0/ 890 های ارزیابی رسمی و غیررسمی وجود نرم

 0/ 849 ها و ابزارهای ارزیابی چندگانه برای سنجش یادگیریاستفاده از راهبرد

 0/ 892 های متنوع ارزشیابی شاخص استفاده از

 0/ 880 های ارزیابی آزمون انواع استفاده از

ها 
مد

پیا
 و 

یج
نتا

 

 فردی 

 0/ 836 آموزانارتقای سطح آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت و حرکت دانش

 0/ 853 آموزان بالفعل شدن استعدادهای ورزشی دانش 

های استانی و ملی از  آموزان به تیم و باشگاه یابی دانشموفقیت و راه 

 آموزی در سطوح مختلفطریق ورزش دانش

791 /0 

 0/ 882 بر یک یا چند رشتة ورزشی پس از گذراندن دوران تحصیل تسلط 

کسب تجربه در مفاهیم اخالقی همچون همکاری، احترام،  

 پذیری از طریق ورزشمسئولیت

796 /0 

 0/ 920 اجتماعی شدنو کنترل اجتماعی ، اثبات هویتی، هیجان تخلیه

 سازمانی 

 0/ 816 بدنی در مدارس ارتقای جایگاه درس تربیت

 0/ 851 ارتقای سطح شادی و نشاط در مدارس 

های بدنی و فعالیت های الزم برای اجرای درس تربیتبهبود زیرساخت

 ورزشی 

630 /0 

آموزی از طریق برگزاری المپیاد ایجاد تصویر مطلوب از ورزش دانش 

 ایمدرسهدرون 

777 /0 

 0/ 840 آموزان دانششناسایی و هدایت و پرورش استعدادهای ورزشی 

 0/ 753 معلماندر سطوح سازمان، مدیران و  وریبهره بهبود عملکرد و ارتقای 

 اجتماعی 

 0/ 887 آموزان آموزان و اولیای دانشسبک زندگی سالم دانش 

های  ای با ساختار بدنی سالم و عاری از ناهنجاری دستیابی به جامعه

 اسکلتی-عضالنی

907 /0 

 0/ 908 انحرافات اجتماعی  بزهکاری و کاهش 
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 ی مربوط به مدل تحقیق هاشاخص. خالصه 3جدول 

Cronbac

h's 

Alpha 

Compos

ite 

Reliabili

ty 

Average 

Variance 

Extracted 

(AVE) 

2R ابعاد 

 اجتماعی  851/0 812/0 928/0 884/0

901/0 931/0 771/0 740/0  ارزشیابی مبتنی بر کیفیت  

950/ 957/0 714/0 926/0  استراتژیک  

950/0 958/0 742/0 881/0  اطالعاتی 

975/0 978/0 816/0 944/0  انسانی  

965/0 968/0 688/0 855/0  اهداف  

 ریزی کیفیت آموزشی برنامه زا برون 662/0 992/0 992/0

871/0 903/0 611/0 908/0  سازمانی  

950/0 957/0 672/0 969/0  غیرورزشی های سازمان 

942/0 956/0 812/0 896/0  های ورزشی سازمان 

940/0 954/0 806/0 813/0  ها ضرورت 

963/0 971/0 871/0 846/0  عملیاتی 

973/0 975/0 563/0 825/0  فرآیند  

921/0 938/0 718/0 888/0  فردی 

967/0 970/0 675/0 926/0  ها فرصت 

976/0 981/0 895/0 897/0  مادی و تجهیزاتی  

955/0 965/0 847/0 857/0  مالی  

987/0 988/0 736/0 977/0  منابع  

954/0 959/0 613/0 901/0  نتایج  

964/0 977/0 933/0 768/0  کیفیت امکانات آموزشی  

904/0 929/0 723/0 898/0  آموزشی  ةکیفیت برنام  

769/0 864/0 680/0 615/0  کیفیت تدریس  

913/0 964/0 853/0 823/0  کیفیت محیط آموزشی  

864/0 902/0 648/0 828/0  کیفیت مدرس در فرایند تدریس  

799/0 859/0 557/0 818/0  کیفیت مدیریت آموزش  

743/0 854/0 662/0 779/0  کیفیت مشارکت فراگیر  

 

استفاده شد.    GOF1گیری و ساختاری( از معیار  منظور برازش مدل کلی )هر دو بخش مدل اندازه به

با سه مقدار  میرا    GOFآمده توسط فرمول  دست مقادیر به در سه سطح قوی،    25/0و    36/0،  1توان 

 
1. Goodness Of Fit 
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𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬̅̅شاخص    GOFة  د. در معادلکربندی  دستهمتوسط و ضعیف   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ میانگین اشتراکی    ةنشان  ̅

دهد . این معیار نشان میرودمیکار  گیری مدل بههر سازه است که برای بررسی برازش بخش مدل اندازه 

شود. تنها مقادیر  مرتبط با خود تبیین می  ةها )سؤاالت(، توسط ساز که چه مقدار از تغییرپذیری شاخص 

پنها متغیرهای  مرتباشتراکی  𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬̅̅ة  اول در محاسب  ةن  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ میانگین    2R  ند.ادخیل  ̅ مقدار  نیز 

باید مقادیر   2Rة  (. برای محاسب1395)داوری و رضازاده،    زای مدل استهای درونسازه   R Squaresمقادیر  

2R  دوم را مدنظر قرار داد.   ةاول و مرتب  ةزای مدل اعم از مرتبمربوط به تمامی متغیرهای پنهان درون 

 

GOF= √𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × �̅�2 

GOF=√(0/734×0/857)=824 ی قو یبرازش کل    

تأییر   "بسیار قوی"بنابراین برازش کلی مدل در حد    ،است  824/0با توجه به آنکه معیار نامبرده برابر  

 . شودمی

برازش    أییدو مراحل ت  یریگ اندازه   یهامدل ساختاری نهایی پژوهش پس از تأیید مدل   مدل ساختاری:

 ترسیم و آزمون شد.   4  و جدول  1صورت شکل  افزار بهدر محیط نرم

 نتايج مدل نهايی پژوهش. 4جدول 

 روابط بین هريک از عوامل  تی ولیو مسیر ضريب  داریسطح معنا

ریزی برنامه راهبردی  ←اهداف  178/ 334 0/ 963 0/ 001

کیفیت  

 آموزشی 

ی 
ید

تای
ی 

امل
 ع

ل
حلی

ت
 

 عملیاتی  ←اهداف   103/ 371 0/ 920 0/ 001

 اهداف  ← 73/ 330 0/ 925 0/ 001

 ها ضرورت ← 49/ 071 0/ 902 0/ 001

 هافرصت ← 120/ 309 0/ 962 0/ 001

 غیرورزشی های سازمان ←ها  فرصت 301/ 879 0/ 985 0/ 001

 های ورزشی سازمان ← ها  فرصت 89/ 716 0/ 946 0/ 001

 منابع ← 448/ 855 0/ 988 0/ 001

 اطالعاتی ←منابع   84/ 712 0/ 939 0/ 001

 انسانی← منابع   182/ 168 0/ 972 0/ 001

 مادی و تجهیزاتی  ←منابع   112/ 310 0/ 947 0/ 001

 مالی ←منابع   56/ 331 0/ 926 0/ 001

 یندافر ارزشیابی مبتنی بر کیفیت  ←   41/ 856 0/ 860 0/ 001

 کیفیت امکانات آموزشی ← 58/ 099 0/ 877 0/ 001

 آموزشی  ةکیفیت برنام ← 82/ 664 0/ 947 0/ 001

 کیفیت تدریس ← 22/ 235 0/ 784 0/ 001
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 کیفیت محیط آموزشی ← 59/ 213 0/ 907 0/ 001

 کیفیت مدرس در فرایند تدریس  ← 74/ 243 0/ 910 0/ 001

 کیفیت مدیریت آموزش ← 55/ 451 0/ 905 0/ 001

 کیفیت مشارکت فراگیر  ←   43/ 364 0/ 883 0/ 001

 نتایج  جتماعی ← ا 88/ 299 0/ 923 0/ 001

 سازمانی ←   134/ 334 0/ 935 0/ 001

 فردی ←   131/ 116 0/ 942 0/ 001

ریزی برنامه فرآیند  ← 62/ 314 0/ 908 0/ 001

کیفیت  

 آموزشی 

یر 
مس

ل 
حلی

ت
 

ریزی برنامه نتایج ← 1/ 200 0/ 101 0/ 231

کیفیت  

 آموزشی 

 یندافر نتایج ←  11/ 056 0/ 856 0/ 001

  نتایج ← فرایند  ←  ریزی کیفیت آموزشی برنامه 11/ 131 0/ 778 0/ 001

 

یزی کیفیت آموزشی  ربرنامه   ةزمین  که ابتدا در   شودمشخص می   ترتیببه   4جدول    و   1شکل    براساس

نقش    (902/0)  هاضرورت ( و  0/ 925(، اهداف )962/0)  هافرصت (،  0/ 988ة منابع )مؤلفترتیب هر چهار  به

ترتیب هر ینة فرایندهای کیفیت آموزشی بهزمدر  .نددار یزی کیفیت آموزشیرداری در تبیین برنامه امعن

)مؤلف  8 برنامة آموزشی  )947/0ة کیفیت  فرایند تدریس  (، کیفیت محیط  910/0(، کیفیت مدرس در 

(، کیفیت امکانات  883/0(، کیفیت مشارکت فراگیر )905/0(، کیفیت مدیریت آموزش )907/0آموزشی )

داری  ا دارای نقش معن(  784/0)  ( و کیفیت تدریس860/0(، ارزشیابی مبتنی بر کیفیت )877/0آموزشی )

ة  مؤلفترتیب هر سه  فرایندهای کیفیت آموزش بودند. در زمینة نتایج اجرای برنامة آموزشی به   در تبیین

نتایج کیفیت آموزش    داری در تبیینانقش معن(  923/0)  ( و اجتماعی942/0(، فردی )953/0سازمانی )

 درس تربیت بدنی و ورزش داشتند. 
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 ( یدارا معن بياثر و ضر بيضر زانیم ريپژوهش )شامل مقاد يیمدل نها. 1شکل 

مثبت،    اثرطور مستقیم دارای  بهیزی کیفیت آموزش  ربرنامه  براساس تحلیل مسیر مشخص شد که

کند. همچنین نتایج تغییرات آنها را تبیین می  90/0بر فرایند برنامة آموزشی است و    داریا معن  مستقیم و

  0/ 10  داری ندارد ومستقیم اثر مثبت و معنا   طوربهیزی کیفیت آموزش بر نتایج آن  ربرنامه نشان داد که  

داری  امعنقیم و  مستقیم اثر مثبت، مست  طوربهکند. همچنین متغیر فرایند  تغییرات این متغیر را تبیین می

 کند. یماز تغییرات آن را تبیین    85/0بر نتایج برنامة آموزشی دارد و  

یزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن از طریق  ربرنامه نتایج فرضیة میانجی نیز حاکی از این بود که متغیر  

 کند.یمدرصد آن را تبیین    77داری دارد و  امعنمتغیر میانجی فرایندها اثر مثبت و  

 

 بحث و نتیجه گیری 

و ورزش در مدارس    بدنی  تربیتآموزش    تضمین کیفیت نظام  براییی  الگو  یهدف از این پژوهش طراح

همراه عوامل زیرمجموعة آنها طراحی شد. روابط بین  شده در سه عامل اصلی بهعوامل شناساییبود.  کشور  
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تعریف و آزمون شد. تحلیل مدل شامل دو بخش الف( تحلیل عاملی ابعاد    عوامل مطابق مدل مفهومی

 مربوط به عوامل اصلی و ب( تحلیل مسیر روابط بین عوامل اصلی بود. 

  ها ضرورت ، اهداف و  هافرصتة منابع،  مؤلفترتیب هر چهار  ت آموزشی بهیزی کیفیربرنامه در عامل  

با توجه به قرارگیری بعد منابع در اولویت  داشتند.  یزی کیفیت آموزشیرداری در تبیین برنامه ا نقش معن

  خالقیت،   پژوهش،  بخشی نظام آموزشی منابع انسانی از طریق توسعةدر جهت کیفیتتوان گفت که  اول می

  ت یترب  درس  اثربخش  اجرای  بر   مؤثر  انسانی  منابع  انگیزة  انسانی، افزایش  سرمایة  پردازیایده   و  نوآوری

  های توانمندی   و  هاشایستگی   مستمر  افزایش  و  معلم  تربیت  نظام  کیفیت  ورزشی ارتقای  هایفعالیت   و  یبدن

  پیشگیری   و  آموزاندانش   و  معلمان  روحی  و  جسمی  سالمت  فرهنگیان، ارتقای  تربیتی  و  ایحرفه   علمی،

  نوین، ایجاد   هایفناوری   از  گیریبهره   با  انسانی  منابع  بازآموزی  یهادوره   اجتماعی، توسعة  یهاب یآس  از

  و   مدیران  معلمان،   از  رسمی، تجلیل  پرورش  و  آموزش  با  یررسمیغ  تربیت  و   تعلیم   افزاییهم  و  همسویی

گزارش    ارائة  و  ورزشی  هایفعالیت  و  یبدن  تیترب  درس  اثربخش  اجرای  زمینة  در  تالشگر  و  مؤثر  مسئوالن

توان به در این زمینه می  ی اقدام کنند.بدن  تیترب  ویژة معلمان  ی،توانمندساز   آموزشی  هایدوره   و برگزاری

عنوان  ( در پژوهشی از منابع انسانی به2019و همکاران )  1که اسکات طوری تحقیقات قبلی رجوع کرد، به

بخشی آموزش درس  کیفیتتوجه و تمرکز مطلوب به منابع  از طریق  نابراین  بعامل بقای سازمان نام بردند.  

را سالیان سال با کیفیت و مطلوبیت    بخشی این درسکیفیت  ةد توانست چرخنخواهبدنی و ورزش    تربیت

( در پژوهشی نشان  2017و همکاران )  2که در این زمینه شیخطوری . به(33)  دناردر گردش و بقا نگاه د 

  و   آموزش در عالی  آموزش کیفیت شوند،می  اجرا مناسب  طوربه نیاز مورد  استانداردهای کهدادند هنگامی 

  ، بدنی  تربیت درس اهداف به بخشیدن  تحقق راستای  در  رونیازا  .داد  افزایش  شدتبه  توانمی  را  پرورش

 نظام در بدنی  تربیت جایگاه ارتقای  و  اندازچشم  تحقق راستای در انسانی  منابع بهسازی  توانمندسازی و

دست یافت    موردنظراز طریق بهبود منابع به اهداف    توانیم  پرورش و آموزش تمامی سطوح ارزشیابی

  برای   سیستم  بر  مبتنی  کیفیت  چارچوب( گزارش کردند که  2017که یارو و همکاران )طوری (. به29)

  با   آموزشی  کیفی   هایشاخص   ارزش  کنندةمنعکس   تواندمی  مدارس  در   پیشرفته  هایمهارت   آموزش

   (.34های مختلف باشد و در نتیجه موفقیت برنامة آموزشی را تضمین کند )بخش   مشارکت

 
1. Scott  

2. Shaikh  
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ة کیفیت برنامة آموزشی، کیفیت مدرس  مؤلفترتیب هر هشت  در بخش فرایندهای کیفیت آموزشی به

فراگیر، کیفیت   آموزش، کیفیت مشارکت  آموزشی، کیفیت مدیریت  فرایند تدریس، کیفیت محیط  در 

فرایندهای کیفیت    داری در تبیینانقش معنامکانات آموزشی، ارزشیابی مبتنی بر کیفیت و کیفیت تدریس  

رد که کیفیت برنامة آموزشی باید در اولویت  ( گزارش ک2008در این زمینه محمدی )آموزش داشتند.  

اول نظام آموزشی باشد و در جهت بهبود و ارتقای آن تالش کرد و این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه  

گفت    توانی م(. بنابراین  35منظور حصول تضمین کیفیت ایجاد و استقرار یابد )ارزیابی به  مداکار نظام  

آموزشی باکیفیت نیاز دارد. در نتیجه به   امکاناتفیت الزم اجرا شود، به  برای اینکه برنامة آموزشی باکی

  مدرن   وسایل  و  منظور بهبود کیفیت امکانات آموزشی باید از تجهیزاتکه به  شودی ممتصدیان امر پیشنهاد  

  با   باکیفیت  ورزشی  تجهیزات  از  یریگبهره و    آموزاندانش   سن  با  متناسب  امکانات  جهانی،  استانداردهای  با

( در تحقیقی نشان داد  2011)  1در این زمینه هواستفاده کنند.    آموزاندانش   جسمانی  یهای ژگیو  به  توجه

سازی، آموزش معلمان، کنترل  های تدریس، راهبردهای پیاده های محتوای آموزش، روش که تمام جنبه

 (.  20کیفیت، آموزش و ارزیابی برای اجرای سالمت روان در آموزش جسمانی اهمیت دارند )

ایج کیفیت آموزش درس تربیت  نت  داری در تبیینا نقش معنة سازمانی، فردی و اجتماعی  مؤلفهر سه  

یری بعد نتایج سازمانی در اولویت اول نشان  قرارگتوان گفت که  یمبدنی و ورزش داشتند. در این زمینه  

رو  ین ازابخشی درس تربیت بدنی و ورزش در سازمان آموزش و پرورش دارد.  یفیتکاز میزان اهمیت آن در  

بخشی درس تربیت یفیتکتواند موجب شکوفایی و  یماگر اهداف فردی در راستای اهداف سازمانی باشد،  

پیامدهای سازمانی بیشتر مرتبط با افزایش کیفیت در سطوح مدارس  توان گفت که  ی مبدنی شود. بنابراین  

به شود یم کیفیت  طوری ،  تضمین  الگوی  اگر  مدارسبدن  تیتربکه  در  ورزش  و  اجرا  درستبه   ی  ،  شود ی 

  مدارس، بهبود   در  نشاط  و  شادی  سطح  مدارس، ارتقای  در  یبدن  تی ترب  درس  جایگاه  به ارتقای  تواندیم

  پرورش   و  هدایت  و  ورزشی، شناسایی  هایفعالیت   و  یبدن  تیترب  درس  اجرای  برای  الزم  هایزیرساخت 

کارکنان   و مدیران سازمان، سطوح در یوربهره  ارتقای و عملکرد آموزان بهبوددانش  ورزشی استعدادهای

مدیریت    یهانیز در مطالعات مهارت (  2017)  2ن پرادهاکه در این زمینه جنا و  طوری به  .شود  مدارس منجر

بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان    داللتتجربیات تشکیل گروه در سازمان  دادند که  نشان  

 
1. Hou 

2. Jena & Pradhan 
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توان سازمانی یادگیرنده  یمتوان گفت در صورتی  ی م. بنابراین  (36گروه دارد )  ینقش مهمی در ایجاد و بقا 

 بخشی در درس تربیت بدنی و ورزش استفاده کنیم.یفیتکو قوی داشته باشیم که از یک سیستم منسجم  

مثبت، مستقیم   اثرطور مستقیم  بهیزی کیفیت آموزش  ربرنامه مشخص شد کهبراساس تحلیل مسیر  

توان به مطالعات قبلی  ی ممنظور تبیین نتایج پژوهش حاضر بهبر فرایند برنامة آموزشی دارد.  داریا معن و

( در مطالعة استانداردهای تضمین کیفیت  2016و همکاران )  1که در این زمینه وافا طوری رجوع کرد، به 

بدنی در کشور کویت نشان    های تربیتریزی درسی، سفارش و مدیریت تجهیزات و ارزیابی روش برنامه 

های  ریزی و مدیریت تجهیزات و ارزیابی رویه های روزانه، برنامه دادند که معلمان بیشتر تحت تأثیر درس 

آموزان معلول قرار دارند. در این مطالعه توصیه شده است که  ت به والدین و دانش دانشجویان معلول نسب

برای دانش  نیاز  نیازهای منحصربه خدمات مورد  تا  برآورده سازند  آموزان معلول فراهم شود  فرد خود را 

گیزه  آموزان به معلمان را عنصر ایجاد ان( در پژوهشی اعتماد دانش 2008(. همچنین میچل و چاپمن )28)

باعث    توانندی مکه معلمان از علم و دانش الزم برخوردار باشند،  بنابراین درصورتی  برای یادگیری دانستند؛

ی مربوطه  هاآموزش آموزان با اشتیاق بیشتری به اجرای  آموزان شوند و در نتیجه دانشجلب توجه دانش 

 (. 19)  رودیمتوجه کنند و در نتیجه کیفیت برنامه و اجرای آن باال  

این یافته حاکی داری نداشت.  مستقیم اثر مثبت و معنا  طوربهیزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن  ربرنامه 

ی  ریگمیتصممنظور  ی آموزشی مختلف متشکل از عناصری است که به هادوره از این است که برنامة درسی  

که ترکیب صحیح و مطلوب عناصر برنامة درسی مستلزم  طوری . بهطلبدیممشارکتی عوامل مختلفی را  

و اقدامات آموزشی، اثربخشی در    های مشخط تمرکز بیشتر در فرایند آموزش، بسط مشارکت در تعیین  

ی اجتماعی و فرهنگی منطقه و  هات یواقعاجرا، ارتقای کیفیت و تعمیق ارتباط محتوای برنامة درسی با  

بیشتر   )هاهبرناممشروعیت  است  درسی  امر،  37ی  این  تحقق  الزمة  بنابراین  و ریگمیتصم(.  ی صحیح 

برنامة  هاگروه جانبه و مشارکت  همه اجرای  بر فرایند آموزش و یادگیری در فرایند تدوین و  اثرگذار  ی 

نهایت   برنامة درسی تربیت بدنی و ورزش    توانیمدرسی است. در  اجرای  پیامدهای  نتایج و  گفت که 

 ی متعدد و مختلفی در رسیدن به این نتایج مؤثرند. هاگروه ی باشد و  اگستردهدر ارتباط با قلمرو    تواندیم

داری بر نتایج برنامة آموزشی  امعنمستقیم اثر مثبت، مستقیم و    طوربهنتایج نشان داد که متغیر فرایند  

بر وجود برنامة آموزشی منسجم برای بهبود کیفیت درس  توان گفت که عالوه یمدارد. با توجه به این یافته  

 
1. Wafaa  
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بر امکانات  عالوه اند. در این زمینه  یت بااهمتربیت بدنی و ورزش در مدارس، فرایندهای آموزشی نیز بسیار  

تضمافزار سخت  برای  که  آموزشی  و  درس  ی  آموزش  کیفیت  مهم  بدن  ت یتربین    و   هاییتوانا،  استی 

وجودآموزاندانش ذاتی    استعدادهای میزان  قوانین  ازآموزان  دانش   متقابل   درک  ،  و    مشارکت   کالس 

آموزان در این زمینه اهمیت زیادی دارد. در نهایت برای اطمینان از اجزای یک برنامة آموزشی با  دانش 

؛ بنابراین برای ارزشیابی مبتنی بر کیفیت میهستزشیابی منسجم و یکپارچه  کیفیت، نیازمند سیستم ار

یادگیری    سنجش  برای  چندگانه  ارزیابی  ابزارهای  و  هاغیررسمی، راهبرد   و  رسمی  ارزیابی  یهانرم از    توانیم

( گزارش کرد که  2002که در این زمینه یارمحمدیان )طوری ارزیابی استفاده کرد. به  یهاآزمون   و انواع

در جریان بهبود و پیشرفت برنامة درسی، ارزشیابی برنامة درسی است؛ این    هاتیفعال  نیترمهم یکی از  

را به  شود و در نهایت اصالح و بهبود برنامة درسی  فعالیت موجب ایجاد مدار بازخورد برنامة درسی می

 . (38)  آوردی مارمغان  

یزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن از طریق  ربرنامه نتایج فرضیة میانجی نیز حاکی از این بود که متغیر  

توان گفت که صرف تدوین  یمداری دارد. بنابراین در این زمینه  امعنمتغیر میانجی فرایندها اثر مثبت و  

بخشی آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس کشور، به نتیجه مطلوب  یفیتکیک برنامة منسجم در زمینة  

توان گفت که فرایندهای اجرایی  یمرو ین ازا.  استنیز بسیار مهم   موردنظرشود و اجرای برنامة ی نم منجر

( به مطالعه  2017کوموروسکا )در این زمینه که  طوری تواند بسیار اثرگذار باشد، به یمیک برنامة آموزشی  

  آموزش   یهابرنامه   ایجاد  برای  معلمان پرداخت و نشان داد که تالش   آموزش  در  کیفیت  و بررسی تضمین

غنه   معلم  عمومی   و   آینده  در  یاحرفه   نیازهای  وتحلیلیهتجز  توانایی  نظر  از  حتی  بلکه   یرواقعی،تنها 

  برای   ینانهبواقع   آموزشی  برنامة  طراحی  حال،  این  با.  (39است )  غیرممکن  خود،  توسعة  در  خودمختاری

تربیت بدنی و    زمینة  در  که  معلمانی  کارآموزان  برای  مناسب  آموزش  عدم  آموزش،  از  پیش  معلم  آموزش

در نتیجه   .کندینم  تضعیف  دهد،ی م  آموزش  را  خاص  آموزشی  نیازهای  از  ییهاگروه   یا  کنندی م  کار  ورزش

های الزم برخوردار باشد، تضمین کیفیت آموزش  بدون وجود مدرس خوب که از مهارت توان گفت که  یم

به دارا بودن امکانات باکیفیت و استفاده    با توجهخواهد بود؛ بنابراین    اثر ی بی و ورزش در مدارس  بدن  تیترب

میز با  مدرسانی  وجود  آن  کنار  در  و  باکیفیت  آموزشی  برنامة    و   مسئولیت  تحصیالت،  و  تجربه  اناز 

  آشنایی   ورزشی، میزان  یهارشته  زمینة  در  دانش  و  ورزشی، علم  هایمهارت   اجرای  در  ی، تواناییر یتعهدپذ

کیفیت    توانیم  آموزاندانش   فردی  یهاتفاوت  ورزشی و توانایی درک  مختلف  یهارشته  در  جدید  قوانین  با

را در مدارس  بدن  تیتربدرس   ورزش  و  داد.ی  به   ارتقا  )توجه  رویکرد سیستمی  از  استفاده  با  بنابراین 
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جهت ارتقای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت    توانیمی سیستم(  های خروج، فرایندها و  های ورود 

صورت سیستم یکپارچه و مرتبط در نظر گرفت تا بدنی و ورزش گام برداشت و تمام این فرایندها را به

 بتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت. 

س ماهیت  ی و ورزش مداربدن   تیتربگفت که ابعاد الگوی تضمین کیفیت برنامة    توانیمصورت کلی  به

منظور ارتقای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی و ورزش باید تمام این فرایندی دارد. بنابراین به

صورت یک سیستم یکپارچه و مرتبط در نظر گرفت تا بتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه فرایندها را به

الگوی تضمین کیفیت آموزش درس    ی و اقدامات راهبردی برای بهبودزیربرنامه دست یافت. بنابراین،  

کننده در هر بخش از سیستم و یینتعی و ورزش باید به ماهیت فرایندی این سیستم، عوامل  بدن  تیترب

  در جهت پژوهش    هاییافتهآمده از  دست به   الگویدر نهایت براساس  توجه ویژه داشته باشد.    آنهاروابط بین  

  ی بند دستهشود  ی پیشنهاد مکشور    مدارس  در  ورزش  و یبدن  یتترب  آموزش نظام  کیفیت  تضمین  ارتقای

  موجود   ةمبنا قرار گیرد و به رابط  ی و ورزشبدن  یتتربآموزش درس  آمده برای ابعاد و فرایندها در  دست به

موردی  به رفتار    ی و ورزشبدن  یتتربمعلمان    همچنینتوجه کنند.    صورت عملیاتیبه  ابعاد تحقیقبین  

 ند. داشته باشالزم  تحقیق توجه    شده دریی شناسا  فرایندهای  همة ابعاد ونکنند و به    بسنده
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Abstract 
The purpose of this study was to design a quality management model for the 

physical education and sports system in schools. The present research is 

applied in terms of descriptive-correlational nature. The statistical population 

of the study as all professors of sport management, deputies and experts of the 

Ministry of Education and teachers of physical education and sport that the 

statistical sample was selected as available. A researcher-made questionnaire 

was used to collect data and the face validity of the questionnaire was 

confirmed by experts (14 people). Also, its reliability was calculated using 

Cronbach's alpha test (0.99) and combined reliability. Structural equation 

modeling PLS3-SPSS24 software has been used to analyze the data and 

evaluate the model fit. The results showed that quality planning of education 

has a significant effect on the process of educational program (62/31) but does 

not directly affect its results (1/20). Also, the process variable has a significant 

direct effect on the results of the training program (11/05). The results of the 

mediator hypothesis also indicated that educational quality planning has a 

significant effect on its results through the mediator of processes (11/13). 

Therefore, in order to improve the quality assurance of physical education and 

sports education, all these processes should be considered as an integrated and 

relevant system in order to achieve desirable results in this field. 
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