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 چکيده :

,بافراگير شدن آموزش وپرورش اگر چه متولي اصلي آموزش وپرورش نوين دولت ها هستند امابيان موضوع پژوهش:

درجهان,مشخص شده كه:تحقق اهداف آموزش وپرورش بدون مشاركت والدين ميسر نيست.لذا بررسي  آنوگستره عظيم 

تجارب موجود در ساير كشور هاوارايه راهكار هاي مناسب براي تحقق مشاركت فعال والدين درتوسعه ورزش پرورشي,اجتناب 

كه در تمام برنامه مشاركتي چه مادي وچه غير مادي,حمايت وبستر سازي دولت ها در  ناپذيراست.البته گفتني است

 ساماندهي تشكل هاي مردمي ضروري است.  

به بررسيي شيا ص   پژوهش حاضير در بخش مطالعه تطبيقي پيرامون فلسفه واهداف ورزش پرورشيي,  :يافته هاي پژوهش   

ومتخصصيين تربييت بيدني دا ليي      آميوزان ا ت ديدگاه والدين دانش پردا ته است .به منظور شنكشور  9هاي ياد شده در

نفير از   577 دا ليي  يارجي و   آميوزان نفر از واليدين دانيش    018ومطلوب مشاركت والدين،تعداد نسبت به وضعيت موجود 

اند.به اين  متخصصين تربيت بدني ايران وساير كشور هاي مورد مطالعه به عنوان نمونه آماري دراين پژوهش  مشاركت نموده

 نفرتشكيل شده است.  1757ترتيب جمع نمونه أماري از 

با توجه به شواهد موجود ا تالف قابل توجهي بين فلسفه ورزش پرورشي كشورهاي مورد مطالعه ديده نمي شود.به رعم 

العه اهداف كلي اينكه دردربر ي موارد سند مكتوبي از فلسفه ورزش پرورشي كشورهاي مورد مطالعه,يافت نشده,اما با مط

پرورشي, دركشور  ورزشبين اهداف كلي  نيز رسيد آناست, ميتوان به تعريف فلسفه  آنورزش پرورشي كه منبعث از فلسفه 

هاي مورد مطالعه ,ا تالف قابل مالحظه اي ديده نمي شود. تعامل بين دانشمندان وصاحبنظران و تبادل يافته هاي 

كنند.اين امر نيز مي تواند,  استفادهف ,از تجربيات ويافته هاي جديد علمي يكديگر ,سبب شده است تا كشور هاي مختلعلمي

است كه تقدم يا تا ر اهداف  رد,تا حد تحت تاثير نظام اجتماعي  ذكرسبب مشابهت در اهداف  ردراتبين نمايد.الزم به 

گوي  اصي ديده نشده,اما مشاركت ,در مورد مشاركت والدين درتوسعه ورزش پرورشي,ال.ها است كشوروسياسي جاكم بر 

هاي پراكنده وسازمان دهي نشده در كشور هاي توسعه يافته بيشتر است.دربررسي ديدگاه هاي والدين ومتخصصين تربيت 

 ارجي به ضرورت مشاركت والدين درتوسعه ورزش پرورشي تاكيد شده است.متخصصين دوگروه مورد مطالعه  بدني دا لي و

تدوين شده ونقاط ضعف  swotsوالدين را مطلوب نمي دانند. با استنادبه يافته هاي پژوهش الگوي  نيزوضع موجود مشاركت



وقوت,فرصت وتهديد مشاركت والدين در توسعه ورزش پرورشي شنا ته شده,وراهبرد ها نيز ارائه شده است.در مجموع با 

 تخراج و ارائه شده است.توجه به جميع جهات الگوي مشاركت والدين ازيافته هاي متنوع پژوهش اس

,انجمن اوليا ومربيان,متخصصين  ,مدرسه )پرورشي( تربيتي طرح جامع,تربيت بدني,ورزش,ورزش تعليم و هاي كليدي:واژه

 ,دانش أموران,تجهيزات ورزشي,مسابقات.تربيت بدني,معلم تربيت بدني,والدين,الگوي مشاركت 
 


