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شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه دورههای فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش از منظر معلمان مرد شرکت
کننده در مسابقات علمی فرهنگی ورزشی

حامد حسین

پور ،1علی محمد امیرتاش2

چکیده
تحقیق حاضر با هدف تحلیل موانع توسعه دوره های فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش طراحی گردید .تحقیق حاضر از نوع ،تحقیقات
توصیفی تحلیل میباشد که به صورت میدانی انجام گردید .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی معلمان شرکت کننده در بیست و هشتمین
دوره رقابتهای علمی و تخصصی آموزش و پرورش کشور بود .بر اساس گزارش های کسب شده تعداد این افراد شامل  192معلم ورزش
مرد بود .بر اساس انتخاب تمام شمار تمامی این افراد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .ابزار تحقیق حاضر یک پرسشنامه محققساخته بود .در
جهت ساختاردهی به موانع موثر بر توسعه دوره های فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و
همچنین روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در کل  7عامل (مدیریتی ،زیرساختی،
آموزشی ،فرهنگی ،مالی و فردی)  88/989درصد از واریانس کل سواالت را در بر گرفت .نتایج همچنین نشان داد که موانع آموزشی و
مدیریتی جزو موانع مستقل کلیدی میباشد که سبب تاثیرگذاری بر سایر موانع میگردد .با توجه به نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که
توجه به مسائل آموزشی و مدیریتی در خصوص دوره های فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش می توان امید داشت تا شرایط جهت
بهبود این دوره ها بهبود یابد.
کلید واژه ها :مدیریت ،آموزش ،فوق برنامه ،معلم تربیتبدنی ،برنامه های ورزش.

 . 1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 .2استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد علوم و تحقیفات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئولpejooheshgmail.com ،
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مقدمه
امروزه آموزش و پرورش ،به عنوان یک سازمان مهم ،سهم قابل توجهای از بودجه هر کشور را به خود اختصاص میدهد .با توجه به
اهمیت و نقش تعلیم و تربیت ،به خصوص در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ،ضروری است در جهت بهبود کیفیت
آموزش و پرورش ،فعالیتهای اساسی صورت گیرد تا از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مادی جلوگیری شود (سبحانی نژاد ،نجفی و
نورآبادی .)27 ،1897 ،آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده است (هاینز و زدرویک .)99 ،2118 ،1هر
کشوری در جهان ،بخش بزرگی از درآمد ملی خود را برای گسترش و بهبود کارآیی آن اختصاص میدهد .در واقع آموزش و پرورش رکن
اساسی جوامع انسانی محسوب میشود و شناسایی عوامل مؤثر در بهبود کارکرد این نهاد ،پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آن و ایجاد تغییرات
مفید با توجه به نیازهای جامعه از ضروریات است (حمیدی و همکاران .)88 ،1897 ،آموزش و پرورش بهعنوان باالترین مرجع و سازمان
حاکم بر ورزش مدارس در کشور ،وظیفه توسعه و ترویج آن را بر عهده دارند .موفقیت آموزش و پرورش در این زمینه به اشاعه ورزش در
مدارس گره خورده است .امروزه ورزش این پتانسیل را دارد که تاثیر مهمی بر جامعه بگذارد (کریستنسن و سورنسن.)116 ،2119 ،2
در حالی که ورزش فواید متعددی برای شرکتکنندگان در سراسر جهان فراهم میسازد ،اما سطح مشارکت ورزشی رو به کاهش و
یا راکد رفته است (چالیپ .)21 ،2117 ،8برای تمامی افراد مشخص است که افزایش مشارکت های ورزشی در سطح جامعه میتواند سبب
توسعه سالمت ،مسائل اقتصادی و اجتماعی گردد (وانگ 4و همکاران .)91 ،2114 ،مطالعات بسیاری نشان داده است که مشارکتهای ورزشی
به صورت نابرابر در گروهها و جوامع مختلفی وجود دارد .به عنوان مثال تحقیقات گذشته نشان دادهاند که مردان نسبت به زنان مشارکت
ورزشی بیشتری دارند و یا جوانان و نوجوانان مشارکت ورزشی بیشتری نبست به افراد بزرگسال را دارا میباشد .این مساله در تحقیقات مختلفی
به اثبات رسیده است اما این مساله را نمیتوان در تمامی جوامع و کشورها تایید نمود (ایواساکی 9و همکاران .)118 ،2116 ،مرکز آمار کشور
امریکا در سال  2119اعالم نمود که مشارکت ورزشی مردان این کشور  89درصد میباشد ،این در حالی بود که مشارکت زنان  28درصد
میباشد .همچنین این مرکز اعالم نمود که با افزایش مشارکت ورزش کاهش مییابد .به عنوان مثال در کشور امریکا مشارکت ورزشی افراد
 18تا  24ساله  42درصد است و مشارکت ورزشی افراد  49تا  94سال  28/9درصد میباشد (وانگ و همکاران.)91 ،2114 ،
یکی از راهکارهای بهبود مشارکت های ورزشی در میان گروههای مختلف ،ارتقا وضعیت برنامههای اوقات فراغتی میباشد .برنامههای
اوقات فراغتی به عنوان یک مساله مهم و اساسی نقش مهمی در بهبود برخی جنبههای ورزشی در میان افراد میباشد .به عبارتی تقویت
برنامههای اوقات فراغتی سبب میگردد تا بتوان به نهادینه شدن ورزش در میان گروههای مختلف منجر گردد (داگکاس .)78 ،2118 ،7یکی
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از ویژگیهای آموزش و پرورش پیشرفته و مدرن ،توجه ویژه به فعالیتهایی است که معلمان در بیرون از کالس و مدرسه انجام میدهند.
این قبیل فعالیتها بدون شک در رشد معلمان مؤثر هستند .بر دستگاه تعلیم و تربیت هر کشوری واجب است در راستای این مهم وارد عرصه
شده و زمینههای اجرایی این فرایند را فراهم بیاورد (سبحانی نژاد و همکاران .)28 ،1897 ،فعالیت های فوق برنامه معلمان در صورتی که مورد
تقویت قرار گیرد میتواند سبب ارتقای وضعیت عملکردی معلمان گردد .از این رو توسعه برنامههای فوق برنامه نقش مهمی در گسترش و
توسعه دستیابی آموزش و پرورش به اهداف تربیتی و آموزشی خود دارد .کیفیت برنامههای فوق برنامه ویژه معلمان در آموزش و پرورش
یکی از اهداف نظامهای تربیتی در کشورهای پیشرفته میباشد .این رو در این کشورها همواره تالش در تقویت برنامههای فوق برنامه در
آموزش و پرورش وجود دارد (حمیدی و همکاران.)84 ،1897 ،
یکی از انواع فعالیتهای فوقبرنامه ،فعالیتهای ورزشی و گسترش آن در میان گروه های مختلف میباشد .بهبود مشارکت ورزشی
که به واسطه توسعه برنامههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش انجام میگیرد سبب بهبود وضعیت جسمانی و روانی دانشآموزان
(رتینگ و هو )429 ،2117 ،1و معلمان (کریک )241 ،2119 ،2می گردد .فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی در مدارس به عنوان راهکاریی
ارزشمند در جهت توسعه پایدار ورزش در جامعه میباشد (ماسی 8و همکاران .)19 ،2119 ،داگکاس )2118( 4اشاره دارد که توسعه ورزش
در مدارس در میان دانشآموزان و معلمان سبب خواهد گردید تا فرهنگسازی ورزش در جامعه به شکل مناسبی انجام گردد .شناخت علل
و عواملی که توسعه فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی ،میتواند موجب تدوین راهکارهایی جهت مشارکت هر چه بیشتر دانشآموزان و معلمان
در این برنامهها و در نتیجه ارتقاء سطح تندرستی وسالمت روانی و جسمانی آنان شود (گوئست.)42 ،2118 ،9
با توجه به اهمیت ورزش و توسعه فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش نیاز به انجام تحقیقات جامع در خصوص عوامل
موثر بر توسعه این فعالیتها در هر جامعهای نیاز میباشد .این در حالی است که در برخی تحقیقات به این مساله اشاره شده است .مییر ،هارتمن
و الرسون )2118( 7اشاره داشتند که بهبود مسائل زیرساختی از جمله مراکز تخصصی ورزشی از جمله عوامل توسعه فعالیتهای فوقبرنامه
ورزشی در مدارس میباشد .رودریگوز ،پادز و ماچادوروریگوئز )2116( 6و دیرینگر و جاج )2119( 8نیز اشاره داشتند که برخی مشکالت
مربوط به امکانات و تجهیزات سبب بروز مشکالت در مسیر فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی میگردد .از طرفی رینر 9و همکاران ( )2119به
مسائل مربوط به فرهنگ در جهت توسعه فعالیتهای فوقبرنامه اشاره داشتند و پی بردند که موانع مربوط به فرهنگسازی اولین مشکل و
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معضل در مسیر توسعه فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی میباشد .پوماهاسی و سوپا )2116( 1نیز مشخص نمودند که آموزش به عنوان یکی از
ارکان مهم توسعه فعالیتهای اوقات فراغتی میباشد .عدم انجام تحقیقات جامع در این حوزه و همچنین نبود تحقیقات تخصصی به خصوص
در کشور ایران سبب گردیده است تا خال تحقیقاتی در این حوزه به خوبی شکل گیرد .عدم بررسیهای جامع در جهت شناسایی موانع موثر
بر توسعه فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش سبب گردیده است تا توسعه این فعالیتها در آموزش و پرورش از رویه علمی
برخوردار نباشد و تمامی جوانب در مسیر توسعه فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی مورد بررسی قرار نگیرد .از این رو در جهت توسعه فعالیتهای
فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش نیاز به بررسیهای علمی در مسیر شناسایی موانع موثر بر توسعه این فعالیتها به خوبی درک میگردد.
به نظر می رسد عدم بررسیهای جامع در این حوزه سبب خواهد شد تا مسیر توسعه فعالیتهای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش با
مخاطرات جدی مواجه باشد که این سبب تاثیرگذاری بر اهداف عالی ورزش در آموزش و پرورش خواهد بود .بدون شکل در جهت توسعه
دورههای فوقبرنامه ورزشی موانعای وجود دارد که شناسایی این موانع نمیتواند به صورت صرف به بهبود دورههای فوقبرنامه ورزشی منجر
گردد .بدون شک موانع موجود در این حوزه میتوانند بر یکدیگر تاثیرگذاشته و سبب ایجاد تقدم و تاخر در میان موانع گردد و حتی در
برخی شرایط سبب شکلگیری برخی موانع گردد .روش مدلسازی ساختاری تفسیری از جمله روشهای مهم میباشد که جهت پاسخگویی
به این مساله ایجاد شده است .این روش یک فرایند یادگیری تعاملی است که در آن مجموعهای از عناصر مختلف و بهم مرتبط در یک مدل
نظاممند جامع ساختاردهی میشوند (وارفیلد .)98 ،1964 ،2این روش به ایجاد و جهت دادن به روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم کمک
مینماید (فایسال .)989 ،2117 ،8یکی از اصلیترین منطق های این روش آن میباشد که همواره عناصری که در یک سیستم اثرگذاری
بیشتری بر سایر عناصر دارند از اهمیت باالتری برخوردارند .مدلی که با استفاده از این متدولوژی بدست میآید ،ساختاری از یک مساله یا
موضوع پیچیده ،یک سیستم یا حوزه مطالعاتی را نشان میدهد که الگویی بدقت طراحی شده میباشد (فایسال .)987 ،2117 ،این مساله سبب
گردیده است تا نیاز به ساختاردهی این موانع جهت بررسی تاثیرات متقابل این موانع بر یکدیگر جهت انجام تحلیلهای مناسب و علمیتر
ضروری باشد .با توجه به خال تحقیقاتی در این حوزه نیاز است تا تحقیقات جامع این مساله را مورد پوشش قرار دهند .با این توجه تحقیق
حاضر با هدف تعیین موانع موثر بر توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش طراحی و اجرا گردید .با این توجه سوال تحقیق
حاضر این میباشد که موانع موثر بر توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش چه میباشد؟ میزان اهمیت هر یک از این موانع
به چه صورت میباشد؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع ،تحقیقات توصیفی تحلیلی میباشد که به صورت میدانی انجام گردید .جامعه آماری این تحقیق تمامی معلمان
ورزش اگاه به مسائل ورزشی در مدارس و آموزش و پرورش میباشد .با توجه به اینکه هر ساله مسابقات کشوری معلمان ورزش در حوزه
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علمی و عملی انجام میگیرد و استان های کشور ،معلمان خبره خود در بعد علمی و عملی را به این مسابقات اعزام مینمایند ،از این رو جامعه
آماری تحقیق حاضر تمامی معلمان شرکتکننده در بیست و هشتمین دوره رقابتهای علمی و تخصصی معلمان تربیتبدنی آموزش و پرورش
کشور در سنندج بود .بر اساس گزارش های کسب شده تعداد این افراد شامل  192معلم ورزش مرد بود .بر اساس انتخاب تمام شمار تمامی
این افراد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .در نهایت پس از پخش و جمعآوری پرسشنامههای تحقیق ،تعداد  194پرسشنامه سالم ،جمع آوری
گردید .میانگین سنی نمونه های تحقیق شامل  87/7و انحراف استاندارد  2/24بود.
ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محققساختهای بود .این پرسشنامه به بررسی موانع توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و
پرورش پرداخته بود که دارای  29سوال بود که شامل  29مانع موثر بر توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش بود .در جهت
شناسایی این موانع از مطالعه جامع منابع و همچنین بررسی نظرات خبرگان در قالب روش دلفی 1استفاده گردید .اعضای تیم دلفی در تحقیق
حاضر برخی خبرگان و معلمان اگاه به حوزه فوقبرنامه در ورزش مدارس بودند که تعداد آنان شامل  6نفر بود .بدین منظور در دور اول روش
دلفی از مصاحبه های نیمهساختاریافته جهت شناسایی و تعیین موانع اولیه استفاده گردید .بدین منظور محقق با انجام برخی مصاحبهها و تحلیل
یافتههای ناشی از مصاحبهها برخی موانع اولیه را مشاهده و استخراج نمودند .در جهت شناسایی این موانع اولیه محقق نیز برخی موانع مستخرج
از مطالعات نظری خود را نیز ارائه داد .در نهایت در پایان دور اول روش دلفی و انجام مصاحبه های انجام گرفته ،تعداد  16مانع اولیه؛ به عنوان
موانع توسعه دورههای فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش مشخص و شناسایی گردید .سپس با بررسی و انجام روش دلفی در مرحله
اول ،تعداد  8مانع دیگر از منظر خبرگان به موانع شناسایی شده اضافه گردید .این  8مانع از جمله موانعی میباشد که از منظر خبرگان ،مربوط
به شرایط و ویژگیهای کشور ایران میباشد .سپس در مرحله دوم روش دلفی 29 ،مانع موثر بر توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش
و پرورش شناسایی شده ،مورد اتفاق نظر خبرگان رسید و در نهایت این  29مانع ،به عنوان موانع موثر بر توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی
در آموزش و پرورش مشخص شد .بنابراین روش دلفی در تحقیق حاضر در دو مرحله انجام گردید .این موانع قبل از شروع مسابقات در فرایند
یک ماهه شناسایی و نهایی گردید .خروجی روش دلفی پرسشنامهای بود که جهت پخش در حین مسابقات ورزشی مدنظر طراحی گردید.
در جهت ساختاردهی به موانع موثر بر توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش بر اساس روش مدلسازی ساختاری
تفسیری بود .این پرسشنامه به مقایسه دو به دو  7مانع کلی شناسایی شده در تحقیق حاضر بر اساس استانداردهای این روش پرداخته بود .روایی
محتوایی این پرسشنامه ها با استفاده از نظرات خبرگان مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در خصوص روایی محتوی این پرسشنامه ها نیز با
استفاده از فرمهای رواییسنجی  CVIو  CVRروایی مورد تأیید قرار گرفت .مقدار  CVRبا توجه به تعداد اساتید ( 6نفر) 1/99 ،و مقدار CVI
 1/99 ،برای پرسشنامهها به دست آمد .بنابراین روایی محتوی پرسشنامههای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت .روش انجام تحقیق حاضر جهت
ساختاردهی به موانع شناسایی شده ،روش مدلسازی ساختاری تفسیری میباشد .این مدل دارای  9گام اصلی شامل ایجاد ماتریس خودتعاملی
ساختاری ،به دست آوردن ماتریس دستیابی ،تعیین سطح و ماتریس استاندارد ،تشکیل مدل ساختاری تفسیری و تحلیل  MicMacمی باشد.

Delphi method

1
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بدین جهت در جهت انجام روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار  SPSSاستفاده گردید .در جهت بررسی و تحلیل روش مدل
سازی ساختاری تفسیری از نرم افزار  MicMacاستفاده گردید.
یافته ها
نتایج توصیفی تحقیق حاضر نشان داد که گروه سنی  41-81سال با فراوانی  92درصد بیشترین فراوانی را دارا بود .همچنین نتایج
توصیفی تحقیق مشخص نمود که سطح تحصیالت کارشناسی ارشد با حدود  71درصد بیشترین فراوانی را در میان نمونه های تحقیق شامل
گردید .در جهت استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی؛ در ابتدا ،جهت بررسی کفایت حجم نمونهبرداری از آزمون کفایت نمونه برداری
کیزر-می یر -الکین استفاده شد که میزان این آزمون  1/892بدست آمد که نشانگر مناسب بودن میزان این آماره است .سپس برای اینکه
مشخص شود همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج این آزمون در سطح 99
درصد اطمینان معنیدار شد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در کل  7عامل (مدیریتی ،زیرساختی ،آموزشی ،فرهنگی ،مالی و فردی)
 88/989درصد از واریانس کل سواالت را در بر گرفت .جدول شماره  1نتایج بارعاملی مربوط به هر گویه ،و دستهبندی موانع را نشان میدهد.
جدول شماره  .1نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی
ردیف

1
2

گویه ها
نبود نظارت بر برنامههای ورزشی
موجود
عدم نیازسنجی از ذینفعان در جهت
طراحی دورههای فوق برنامه ورزشی

موانع
مدیریتی
1/889
1/816

عدم توانایی و مهارت نیروی انسانی
8

در پیشبرد اهداف دورههای فوق برنامه

1/698

ورزشی
عدم برخورداری از برنامهریزی و
4

طرحریزی در ارتباط با دورههای فوق برنامه

1/611

ورزشی
عدم استفاده از نیروی انسانی
9

متخصص در طراحی و پیادهسازی برنامههای

1/792

فوق برنامه ورزشی
7

نبود جذابیتهای محیطی در جذب
دانشآموزان به دورههای فوق برنامه ورزشی

1/718

موانع
زیرساختی

موانع
آموزشی

موانع
فرهنگی

موانع
مالی

موانع
فردی

شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه دورههای ...
ردیف

گویه ها

موانع
مدیریتی

موانع
زیرساختی

موانع
آموزشی

موانع
فرهنگی

موانع
مالی

عدم آگاهی مسئولین آموزش و
6

پرورش از خالهای موجود ورزشی در

1/892

مدارس کشور
8
9
11
11
12
18
14
19
17
16

فقدان تفکیکسازی اماکن ورزشی
موجود در رشتههای ورزشی مختلف
عدم تاسیس امکانات ورزشی جدید
فقدان تعمیر و بازبینی تجهیزات
جدید ورزشی
فقدان ایمنسازی اماکن ورزشی
موجود در مدارس
نبود آموزشهای مناسب و کارآمد
ورزشی به دانشآموزان
نبود سیستم استعدادیابی در ورزش
آموزش و پرورش
نبود آموزشهای مناسب و کارآمد
ورزشی به دانشآموزان
عدم استفاده از کتب و فیلم های
آموزشی در دوره های فوق برنامه ورزشی
پایین بودن میزان فرهنگ مشارکت
ورزشی در میان دانش آموزان
پایین بودن میزان فرهنگ مشارکت
ورزشی در میان دانشآموزان

1/814
1/689
1/721
1/999
1/829
1/678
1/728
1/991
1/641
1/798

فقدان استفاده از برخی مربیان و
18

چهرههای ورزشی مشهور در جهت حضور

1/998

نمایدن در دروههای فوقبرنامه ورزشی
19
21
21
22

پایین بودن میزان جذابیت ورزش در
میان دانشآموزان
تقسیم ناعادالنه بودجه مدارس در
جهت امور ورزشی و غیرورزشی
فقدان بستر جذب حامیان مالی در
ورزش آموزش و پرورش
وجود مشکالت مالی در جهت
پیشبرد اهداف دورههای فوق برنامه ورزشی

1/468
1/661
1/682
1/989

موانع
فردی
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ردیف

28
24
29

گویه ها

موانع
مدیریتی

موانع

موانع

آموزشی

زیرساختی

موانع
فرهنگی

موانع

موانع

فردی

مالی

افزایش جذابیتهای برخی فعالیت-

1/699

های غیرورزشی در میان دانشآموزان
میزان مهارت پایین دانشآموزان در

1/996

انواع ورزشها

1/981

تغییر در سبک زندگی دانشآموزان

همان طور که نتایج تحلیل عاملی نشان میدهد ،تعداد  7مانع موثر بر توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش وجود
دارد .در این بین نبود نظارت بر برنامههای ورزشی موجود با بار عاملی  ،1/889مهمترین گویه موانع مدیریتی؛ عدم آگاهی مسئولین آموزش
و پرورش از خال موجود ورزشی در مدارس کشور با بار عاملی  ،1/892مهمترین گویه موانع زیرساختی؛ نبود آموزشهای مناسب و کارآمد
ورزشی به دانشآموزان با بار عاملی  1/829مهمترین گویه موانع آموزشی؛ پایین بودن میزان فرهنگ مشارکت ورزشی در میان دانشآموزان
با بار عاملی  ، 1/641مهمترین گویه موانع فرهنگی ،تقسیم ناعادالنه بودجه مدارس در جهت امور ورزشی و غیرورزشی با بار عاملی ،1/661
مهمترین گویه موانع مالی و نهایتا افزایش جذابیتهای برخی فعالیتهای غیرورزشی در میان دانشآموزان با بار عاملی  ،1/699مهمترین گویه
موانع فردی میباشد .از روش مدلسازی ساختاری تفسیری در جهت ساختاردهی به موانع موثر بر توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در
آموزش و پرورش استفاده گردید .در این تحقیق  7مانع شناسایی شده شامل موانع مدیریتی ،زیرساختی ،فرهنگی ،آموزشی ،فردی و مالی به
عنوان معیارها و عناصر مدنظر در مرحله اول روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه تحقیق در جهت انجام
روش مدلسازی ساختاری تفسیری ،از ایجاد ماتریس خودتعاملی ساختاری استفاده گردید . .جدول  2سطح مربوط به هر یک از موانع را
نشان میدهد که سطح بندیهای انجام شده بر اساس خروجیها و ورودیهای انجام شده میباشد.
جدول  .2تعیین سطح موانع شناسایی شده
مراحل

مرحله اول

موانع

ورودی

خروجی

مشترک

سطح

موانع مالی

9-8-1

7-9-4-8-1

9-8-1

1

موانع فردی

9-4-8-2

7-9-4-8-2

9-4-8-2

1

موانع زیرساختی

9-4-8-2-1

7-4-8-2-1

4-8-2-1

موانع آموزشی

9-4-8-2-1

4-8-2

4-8-2

موانع فرهنگی

9-2-1

9-4-8-2-1

9-2-1

موانع مدیریتی

7-8-2-1

7

7

1

شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه دورههای ...
مرحله دوم
مرحله سوم

موانع زیرساختی

4 -8

7-4-8

4 -8

2

موانع آموزشی

4 -8

4 -8

4 -8

2

موانع مدیریتی

7 -8

7

7

موانع مدیریتی

7

7

7

8

با توجه به نتایج جدول  ،8مشخص گردید که  8سطح کلی ،در تحقیق حاضر وجود دارد که این سطوح در قالب مدل در شکل  1به
نمایش گذاشته است.

موانع مدیریتی

موانع زیرساختی

موانع آموزشی

موانع فردی

موانع فرهنگی

شکل شماره  .1مدل ساختاری تفسیری موانع

شکل شماره  ،2تحلیل  Micmacدر تحقیق حاضر را به نمایش گذاشته است.

موانع مالی
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شکل شماره  .2تحلیل MicMac
با توجه به جدول باال مشخص گردید که موانع مالی و فرهنگی جزو موانع وابسته میباشند که بیشتر از سوی سایر موانع تاثیرپذیر
میباشند .نتایج همچنین نشان داد که موانع فردی و زیرساختی ،جزو موانع پیوندی میباشد .بدین معنا که هرگونه عملی روی این موانع ،سبب
تغییر در سایر متغیرها میگردد .نتایج همچنین نشان داد که موانع آموزشی و مدیریتی جزو موانع مستقل کلیدی میباشد که سبب تاثیرگذاری
بر سایر موانع میباشد .نتایج تحقیق همچنین نشان داد که از میان موانع شناسایی شده ،هیچ کدام جز متغیرهای مستقل خودمختار نمیباشد.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش ،نیاز به شناسایی و مطالعه ابعاد مختلف آن از جمله موانع
توسعه این دورهها ضروری می باشد .این مهم سبب گردید تا تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه دورههای فوق برنامه

شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه دورههای ...
ورزشی در آموزش و پرورش از منظر معلمان مرد شرکت کننده در مسابقات علمی فرهنگی ورزشی طراحی و اجرا گردد .با این توجه نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که  7مانع مدیریتی ،زیرساختی ،فرهنگی ،آموزشی ،مالی و فردی نقش مهمی در توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی
در آموزش و پرورش دارا بود .در تحقیقات اندکی به بررسی موانع توسعه این دورهها پرداخته شده است .پوماهاسی و سوپا ( )2116اشاره
داشتند که موانع فرهنگی ،مدیریتی و تجهیزاتی نقش مهمی در پیادهسازی اهداف ورزشی در مدارس دارا بود .دیرینگر و جودگی ()2119
نیز مشخص نمودند که مشکالت مالی و زیرساختی از جمله مسائل مهم در توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی دارد .با توجه به ماهیت
دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش در کشور ایران ،برخی موانع در این مسیر سبب ایجاد اختالالتی برای این دورهها میگردد.
به نظر میرسد در مسیر توسعه این دورهها ،موانع مختلفی در تمامی ابعاد از جمله امکانات ،زیرساخت ها ،مدیریت ،فرهنگسازی ،آموزشی،
مالی و فردی وجود دارد .این مساله اهمیت بررسی و تحقیق در جهت شناسایی و برنامهریزی در خصوص موانع موثر بر توسعه دورههای
فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش را نشان میدهد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که موانع آموزشی و مدیریتی نقش مهمی در شکلگیری سایر موانع در مسیر توسعه دورههای فوقبرنامه
ورزشی در آموزش و پرورش را دارا بود .پوماهاسی و سوپا ( ،)2116بریانت ،بولتون و فلمینگ ،)2119( 1ماتینز 2و همکاران ()2117و دیمستر
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و همکاران ( )2116در تحقیقات خود به نقش مسائل آموزشی در بهبود دوره های فوق برنامه اشاره داشتند .موانع آموزشی ضمن تاثیرگذاری
بر برخی جنبههای مهارتی و فرهنگی در خصوص دورههای فوقبرنامه ،میتواند سبب تاثیرگذاری بر دستیابی به اهداف دورههای فوقبرنامه
ورزشی در آموزش و پرورش گردد .به نظر میرسد عدم توجه به مسائل آموزشی از جمله بهبود مهارتهای ورزشی دانشآموزان و همچنین
عدم وجود استانداردها و سیستم استعدادیابی مناسب در ارتباط با دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش سبب گردیده است تا
کارکردهای ورزش در آموزش و پرورش به خوبی مورد بررسی و شناسایی قرار نگیرد .این مساله سبب میگردد تا برخی مشکالت دیگر از
جملع معضالت فرهنگی و مالی در این حوزه خود را نشان دهد.
آزمون ( )1891در کتاب خود مشخص نمودند که زیربنای تمامی برنامههای ورزشی در مدارس ،مسائل مدیریتی میباشد .مومنی
( )1899مشخص نمودند که خال مدیریت مناسب در ورزش آموزش و پرورش مشهود میباشد .از طرفی لیانگ و یوان ،)2116( 4پوماهاسی
و سوپا ( )2116و کوهن 9و همکاران ( )2116اشاره داشتند که مسائل مدیریتی نقش مهمی در بهبود و گسترش دورههای فوقبرنامه در آموزش
و پرورش دارد .مسائل مدیریتی و نظارتی سبب می گردد تا رویه های منظمی جهت توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی ایجاد گردد .نظارت
بر برنامههای ورزشی در مدارس سبب میگردد تا واقعیتها در این حوزه بر افراد شفاف نگردد .به نظر میرسد موانع مدیریتی از جمله عدم
وجود نظارتهای مناسب بر دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش سبب میگردد تا چهره مناسبی از این دورهها در جامعه به
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وجود آید و از طرفی جنبههای منفی و مخرب این دورهها مشخص نگردد .از طرفی عدم نیازسنجی از ذینفعان در جهت برنامهریزی برنامههای
ورزشی سببب میگردد تا میزان استقبال از این دورهها به شدت کاهش یابد .رودریگوز و همکاران ( )2116اشاره داشت که عدم نیازسنجی
در طرحریزی برنامههای ورزشی در مدارس سبب میگردد تا نتوان از پتانسیلها و عالئق موجود بهره الزم را برد .از این رو عدم نیازسنجی
از ذینفعان سبب خواهد گردید تا گروههایی از افراد از این دوره ها استقبال نکنند .همچنین این مساله سبب میگردد تا برخی پتانسیلهای
موجود در ورزش آموزش و پرورش مورد استفاده قرار نگیرد.
از طرفی تحقیق حاضر نشان داد که موانع فردی و موانع زیرساختی؛ جز موانع پیوندی میباشد که خود سبب شکلگیری سایر موانع
می گردد .در این بین الزم به ذکر است که میزان تاثیرگذاری موانع فردی و زیرساختی کمتر از موانع مدیریتی و آموزشی میباشد .مومنی
( )1899در کتاب خود مشخص نمود که مسائل زیرساختی مهمترین نقش بر توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش را
دارد .الکساندر و والدیسالو )2119( 1اشاره داشتند که تغییرات سبک زندگی در میان دانشآموزان سبب گردیده است تا میزان استقبال از
برنامههای ورزشی مدارس کاهش یابد .از طرفی رورتر 2و همکاران ( )2114پی بردند که مشکالت زیرساختی و نبود برنامهریزی مناسب در
خصوص رفع آن سبب گردیده است تا میزان دورههای فوقبرنامه ورزشی با مشکالتی جدی رو به رو گردند .به نظر میرسد موانع فردی و
زیرساختی سبب میگردد تا میزان انگیزش دانشآموزان به ورزش به حد زیادی کاهش یابد .این مساله سبب میگردد تا نتوان به شکل مناسبی
فرهنگسازی در مسیر دورههای فوقبرنامه ورزشی را ایجاد نمود .از طرفی این کاهش انگیزش سبب میگردد تا منابع مالی به صورت مناسب
در اختیار مدارس در جهت پیادهسازی اهداف خود از دورههای فوقبرنامه ورزشی قرار نگیرد.
با توجه به اهمیت دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش ،موانع مختلفی در مسیر توسعه این دورهها وجود دارد .کارکردهای
این دورهها در راستای فرهنگسازی ورزش و توسعه سطوح مختلف ورزش سبب گردیده است تا برنامهریزی در جهت رفع موانع توسعه این
دورهها ،ضروری گردد .با توجه به اهمیت موانع مدیریتی و آموزشی ،به نظر میرسد ،ایجاد نظارتهای مناسب از این دورهها و عدم اکتفا به
عکس و اخبار غیرواقعی در خصوص فعالیتهای انجام گرفته شده در این دورهها ،سبب خواهد گردید تا فعالیتهای انجام گرفته شده در
این دورهها ،رنگ و بوی حقیقی به خود گیرد .از طرفی بهبود توجه به مهارتهای دانشآموزان در این دورهها و ارائه آموزشهای مناسب به
آنان مطابق با استانداردهای موجود سبب خواهد گردید تا بتوان بعد آموزشی این دورهها را تقویت نمود .از طرفی ایجاد سیستم استعدادیابی
در این دورهها با تمرکز بر تمامی رشتههای ورزشی سبب خواهد گردید تا بتوان با تقویت مسائل آموزشی در این حوزه ،به تقویت این دورهها
در آموزش و پرورش اقدام نمود.
از طرفی برنامهریزی در جهت تغییر سبک زندگی دانش آموزان و ایجاد سیاستهای انگیزشی در جهت افزایش مشارکت ورزشی
دانشآموزان سبب خواهد گردید تا میزان استقبال از دورههای فوقبرنامه ورزشی افزایش یابد .در مسیر تغییر سبک زندگی دانشآموزان نیاز
به تحول فرهنگی مناسب و افزایش بینظیر نیرویهای انگیزشی در میان آنان میباشد .از طرفی بهبود وضعیت امکان ورزشی آموزش و

Alexander & Vladislav
Reverter

1
2

شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه دورههای ...
پرورش و نظارت بر آنان در جهت تعمیر و عیبیابی این اماکن و تجهیزات آن سبب خواهد گردید تا نیازهای اولیه ورزش در آموزش و
پرورش رفع گردد .با توجه به مشکالت موجود در مسیر ساخت امکان ورزشی جدید ،نیاز است تا با ایجاد ارتباطات بین سازمانی از پتانسیلهای
سایر سازمانها در مسیر رشد دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش بهره الزم را برد .به نظر میرسد بهبود وضعیت زیرساختی
خود یک نیروی انگیزشی در مسیر استفاده دانشآموزان از دورههای فوقبرنامه ورزشی را ایجاد خواهد نمود .امید است نتایج تحقیق حاضر
با ایجاد شفافیتهای در خصوص مشکالتی واقعی توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش ،بتواند به برنامهریزی مناسب در
مسیر رشد و تعالی ورزش در مدارس و بهرهگیری از کارکردهای مناسب دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش گردد .با توجه
اهمیت موانع آموزشی و مدیریتی نیاز است تا تحقیقاتی در این خصوص ایجاد گردد .از اینرو پیشنهاد میگردد تا محققان در تحقیقات خود
به نیازسنجی بهبود وضعیت مدیریتی در آموزش و پرورش جهت توسعه دورههای فوقبرنامه ورزشی در میان معلمان اقدام نمایند .همچنین
پیشنهاد میگردد تا تحقیقاتی به نیازسنجی در خصوص نوع فعالیت مورد عالقه معلمان و شدت و نحوه انجام آن در دورههای فوقبرنامه
ورزشی آنان اقدام نماید .همچنین با توجه به اهمیت درک وضعیت موجود در خصوص دورههای فوقبرنامه ورزشی در میان معلمان ،نیاز
است تا تحقیقی به بررسی وضعیت موجود و مطلوب دورههای فوقبرنامه ورزشی در آموزش و پرورش بپردازد.
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