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  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل
  1397 تابستان، چهاردهم، شماره چهارمسال 

در آموزش و  یفوق برنامه ورزش يهاتوسعه دوره شناسایی و ساختاردهی موانع
  یورزش ی،فرهنگ ی،کننده در مسابقات علم شرکت مرد از منظر معلمان پرورش

  

  2رتاشیمحمد ام یعل، 1پور نیحامد حس

 17/11/97 پذیرش:                                  26/9/97دریافت: 

  
  چکیده

از  شده، یطراح در آموزش و پرورش یهاي فوق برنامه ورزش موانع توسعه دوره لیبا هدف تحلکه حاضر  قیتحق
 یتماماین پژوهش  ي. جامعه آمارگرفته استانجام  یدانیکه به صورت م باشدیم لیتحل یفیتوص قاتینوع تحق

شامل و آموزش و پرورش کشور  یو تخصص یعلم يهادوره رقابت نیو هشتم ستیکننده در ب معلمان شرکت
به موانع مؤثر بر  یبود. در جهت ساختارده ساختهمحقق نامه پرسش یک قیمعلم ورزش مرد بود بود. ابزار تحق 192

روش  نیو همچن يریتفس يساختار يدر آموزش و پرورش از روش مدل ساز یبرنامه ورزشهاي فوق  توسعه دوره
عامل (مدیریتی،   6نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در کل   .دیاستفاده گرد یاکتشاف یعامل لیتحل

 جینتادرصد از واریانس کل سؤاالت را در بر گرفت.  589/83زیرساختی، آموزشی، فرهنگی، مالی و فردي) 
 ریبر سا يگذارکه سبب تأثیر باشندیم يدیجزو موانع مستقل کل یتیریو مد یآموزش موانعداد که  اننش نیهمچن

هاي فوق  دورهگردند. با توجه به نتایج مشخص شد که با توجه به مسائل آموزشی و مدیریتی در خصوص  یانع ممو
  ها فراهم شود. توان امید داشت که شرایط جهت بهبود این دوره می در آموزش و پرورش یبرنامه ورزش

  ورزش.هاي  بدنی، برنامه: مدیریت، آموزش، فوق برنامه، معلم تربیتها کلید واژه
  
  

                                                             
  .تهران قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یورزش تیریمد يدکتر يدانشجو. 1
، نویسنده رانیا، تهرانی، دانشگاه آزاد اسالم، تهران فاتیواحد علوم و تحق، یو علوم ورزش یبدن تیگروه ترباستاد . 2

 pejooheshgmail.comمسؤول، 
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  مقدمه
ي از بودجه هر کشور را به خود اسازمان مهم، سهم قابل توجه یکمروزه آموزش و پرورش، به عنوان ا

خصوص در ابعاد اقتصادي، سیاسی، اجتماعی  دهد. با توجه به اهمیت و نقش تعلیم و تربیت، بهاختصاص می
هاي اساسی صورت پرورش، فعالیتو فرهنگی جامعه، ضروري است در جهت بهبود کیفیت آموزش و 

: 1396نژاد، نجفی و نورآبادي،  سبحانیهاي انسانی و مادي جلوگیري شود (گیرد تا از به هدر رفتن سرمایه
: 2018، 1آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار شناخته شده است (هاینز و زدرویک  ).26
درآمد ملی خود را براي گسترش و بهبود کارآیی آن ). هر کشوري در جهان، بخش بزرگی از 55

شود و شناسایی دهد. در واقع آموزش و پرورش رکن اساسی جوامع انسانی محسوب می اختصاص می
عوامل مؤثر در بهبود کارکرد این نهاد، پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آن و ایجاد تغییرات مفید با توجه به 

). آموزش و پرورش به عنوان باالترین 33: 1396حمیدي و همکاران، نیازهاي جامعه از ضروریات است (
مرجع و سازمان حاکم بر ورزش مدارس در کشور، وظیفه توسعه و ترویج آن را بر عهده دارند. موفقیت 

امروزه ورزش این پتانسیل را  آموزش و پرورش در این زمینه، با اشاعه ورزش در مدارس گره خورده است.
 ).117: 2009، 2مهمی بر جامعه بگذارد (کریستنسن و سورنسن دارد که تأثیر

سازد، اما سطح یکنندگان در سراسر جهان فراهم مشرکت يبرا يمتعدد دیکه ورزش فوا یدر حال
افراد مشخص است  یتمام ي).  برا20: 2006، 3چالیپ( رفته است رکود ایرو به کاهش و  یمشارکت ورزش

 یو اجتماع يتواند سبب توسعه سالمت، مسائل اقتصادیدر سطح جامعه م یهاي ورزش مشارکت شیکه افزا
به  یورزش يهانشان داده است که مشارکت ياریبس مطالعات). 90: 2004و همکاران،  4وانگ( گردد

اند که گذشته نشان داده قاتیوجود دارد. به عنوان مثال تحق یها و جوامع مختلفصورت نابرابر در گروه
نبست  يشتریب یجوانان و نوجوانان مشارکت ورزش ایدارند و  يشتریب یبه زنان مشارکت ورزش نسبتمردان 

 یدر تمام آن را توانیاما نم ،است دهیبه اثبات رس یمختلف قاتیمسأله در تحق نیبه افراد بزرگسال دارند. ا
 2009در سال  کایآمار کشور امر مرکز). 113: 2007و همکاران،  5(ایواساکی جوامع و کشورها تأیید نمود

بود که مشارکت زنان  یدر حال نیباشد، ایدرصد م 39کشور  نیمردان ا یکه مشارکت ورزش کرداعالم 

                                                             
1. Heinze & Zdroik 
2. Christensen & Sorensen 
3. Chalip 
4. Wang  
5. Iwasaki 
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. به عنوان ابدییورزش کاهش م مشارکت سن، شیمرکز اعالم نمود که با افزا نیا نی. همچنبوددرصد  23
تا  45افراد  یدرصد است و مشارکت ورزش 42ساله  24تا  18افراد  یمشارکت ورزش کایمثال در کشور امر

  ).90: 2004(وانگ و همکاران،  باشدیدرصد م 9/23سال  54
هاي مختلف، ارتقاء وضعیت هاي ورزشی در میان گروه یکی از راهکارهاي بهبود مشارکت

ک مسأله مهم و اساسی نقش مهمی هاي اوقات فراغت به عنوان یباشد. برنامههاي اوقات فراغتی می برنامه
هاي اوقات فراغت منجر به هاي ورزشی در میان افراد دارد. به عبارتی تقویت برنامهدر بهبود برخی جنبه

هاي  یکی از ویژگی). 68: 2018، 1شود (داگکاس هاي مختلف مینهادینه شدن ورزش در میان گروه
در بیرون از کالس و معلمان هایی است که  لیتآموزش و پرورش پیشرفته و مدرن، توجه ویژه به فعا

مؤثر هستند. بر دستگاه تعلیم و  معلمانها بدون شک در رشد  دهند. این قبیل فعالیت مدرسه انجام می
هاي اجرایی این فرایند را  تربیت هر کشوري واجب است در راستاي این مهم وارد عرصه شده و زمینه

هاي فوق برنامه معلمان در صورتی که تقویت  ). فعالیت28: 1396و همکاران،  نژاد (سبحانی فراهم بیاورد
هاي فوق برنامه نقش تواند سبب ارتقاي وضعیت عملکردي معلمان گردد. از این رو توسعه برنامهشود می

مهمی در گسترش و توسعه دستیابی آموزش و پرورش به اهداف تربیتی و آموزشی خود دارد. کیفیت 
هاي تربیتی در کشورهاي اي فوق برنامه ویژه معلمان در آموزش و پرورش یکی از اهداف نظامهبرنامه

هاي فوق برنامه در آموزش و باشد. این رو، در این کشورها همواره تالش براي تقویت برنامه پیشرفته می
  ).34: 1396پرورش وجود دارد (حمیدي و همکاران، 

هاي مختلف  هاي ورزشی و گسترش آن در میان گروهه، فعالیتبرنامهاي فوقیکی از انواع فعالیت
برنامه ورزشی در آموزش و پرورش هاي فوقاست. بهبود مشارکت ورزشی که به واسطه توسعه برنامه

) و معلمان 429، 2016، 2آموزان (رتینگ و هوگیرد سبب بهبود وضعیت جسمانی و روانی دانشانجام می
برنامه ورزشی در مدارس به عنوان راهکاري ارزشمند هاي فوقدد. فعالیتگر ) می241: 2005، 3(کریک

) 2018( 5). داگکاس19: 2015و همکاران،  4باشد (ماسیدر جهت توسعه پایدار ورزش در جامعه می
سازي آموزان و معلمان سبب خواهد شد فرهنگاشاره دارد که توسعه ورزش در مدارس در میان دانش

برنامه فوق يهاتیشناخت علل و عوامل توسعه فعال شکل مناسبی انجام گیرد.ورزش در جامعه به 

                                                             
1. Dagkas 
2. Rettig & Hu 
3. Krik 
4. Massey 
5. Dagkas 
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 نیآموزان و معلمان در ادانش شتریجهت مشارکت هرچه ب ییراهکارها نیتواند موجب تدویم، یورزش
  ).42: 2018، 1(گوئست شودآنان  یو جسمان یوسالمت روان یارتقاء سطح تندرست جهیها و در نتبرنامه

برنامه ورزشی در آموزش و پرورش نیاز به انجام هاي فوقبه اهمیت ورزش و توسعه فعالیتبا توجه 
اي نیاز است. این در حالی ها در هر جامعهتحقیقات جامع در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه این فعالیت

اره داشتند ) اش2018( 2است که در برخی تحقیقات به این مسأله اشاره شده است. مییر، هارتمن و الرسون
برنامه هاي فوقکه بهبود مسائل زیرساختی از جمله مراکز تخصصی ورزشی از جمله عوامل توسعه فعالیت

) نیز 2015( 4) و دیرینگر و جاج2017( 3باشد. رودریگوز، پادز و ماچادوروریگوئزورزشی در مدارس می
وز مشکالت در مسیر  اشاره داشتند که برخی مشکالت مربوط به امکانات و تجهیزات سبب بر

) به مسائل مربوط به فرهنگ 2015و همکاران ( 5گردد. از طرفی رینربرنامه ورزشی میهاي فوق فعالیت
سازي اولین برنامه اشاره داشتند و پی بردند که موانع مربوط به فرهنگهاي فوقدر جهت توسعه فعالیت

) نیز 2017( 6ورزشی است. پوماهاسی و سوپابرنامه هاي فوقمشکل و معضل در مسیر توسعه فعالیت
باشد. عدم هاي اوقات فراغتی میمشخص نمودند که آموزش به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه فعالیت

ویژه در کشور ایران سبب شده  انجام تحقیقات جامع در این حوزه و همچنین نبود تحقیقات تخصصی به
هاي جامع در جهت شناسایی موانع مؤثر بر یرد. عدم بررسیخأل تحقیقاتی در این حوزه به خوبی شکل گ

ها در آموزش و برنامه ورزشی در آموزش و پرورش سبب شده توسعه این فعالیتهاي فوقتوسعه فعالیت
برنامه ورزشی هاي فوقپرورش از رویه علمی برخوردار نباشد و تمامی جوانب در مسیر توسعه فعالیت

برنامه ورزشی در آموزش و پرورش هاي فوقاز این رو، در جهت توسعه فعالیتمورد بررسی قرار نگیرد. 
شود. به ها به خوبی درك میهاي علمی در مسیر شناسایی موانع مؤثر بر توسعه این فعالیتنیاز به بررسی

برنامه هاي فوقهاي جامع در این حوزه سبب خواهد شد تا مسیر توسعه فعالیترسد عدم بررسی نظر می
ورزشی در آموزش و پرورش با مخاطرات جدي مواجه باشد که این سبب تأثیرگذاري بر اهداف عالی 

برنامه ورزشی هاي فوقورزش در آموزش و پرورش خواهد بود. بدون شکل در جهت توسعه دوره
برنامه هاي فوقتواند به صورت صرف به بهبود دورهموانعی وجود دارد که شناسایی این موانع نمی

                                                             
1. Guest 
2. Meier, Hartmann & Larson 
3. Rodrigues, Padez & Machado-Rodrigues 
4. Dieringer & Judge 
5. Rainer 
6. Pomohaci & Sopa 
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توانند بر یکدیگر تأثیرگذاشته و سبب ایجاد رزشی منجر شود. بدون شک موانع موجود در این حوزه میو
گیري برخی موانع جدید شوند. روش تقدم و تأخر موانع شوند و حتی در برخی شرایط سبب شکل

گویی به این مسأله ایجاد  باشد که جهت پاسخهاي مهم میسازي ساختاري تفسیري از جمله روش مدل
هم ه اي از عناصر مختلف و باین روش یک فرایند یادگیري تعاملی است که در آن مجموعهشده است. 

به ایجاد و  ). این روش53: 1974، 1شوند (وارفیلدمند جامع ساختاردهی میمرتبط در یک مدل نظام
). یکی از 535: 2006، 2نماید (فایسالک سیستم کمک میجهت دادن به روابط پیچیده میان عناصر ی

که همواره عناصري که در یک سیستم اثرگذاري بیشتري بر  استهاي این روش آن  ترین منطقاصلی
آید، سایر عناصر دارند از اهمیت باالتري برخوردارند. مدلی که با استفاده از این متدولوژي به دست می

ه دهد که الگویی بضوع پیچیده، یک سیستم یا حوزه مطالعاتی را نشان میساختاري از یک مسأله یا مو
دهی این موانع این مسأله سبب شده تا نیاز به ساختار). 536: 2006باشد (فایسال، دقت طراحی شده می

تر ضروري هاي مناسب و علمیجهت بررسی تأثیرات متقابل این موانع بر یکدیگر جهت انجام تحلیل
وجه به خأل تحقیقاتی در این حوزه نیاز است تا تحقیقات جامع، این مسأله را مورد پوشش قرار باشد. با ت

ی در برنامه ورزشفوق يهادورهدهند. با این توجه، تحقیق حاضر با هدف  تعیین موانع مؤثر بر توسعه 
ؤثر بر توسعه آموزش و پرورش طراحی و اجرا گردید. بنابراین سؤال تحقیق حاضر این است که موانع م

ی در آموزش و پرورش کدامند؟ میزان اهمیت هر یک از این موانع به چه برنامه ورزشفوق يهادوره
  صورت است؟

  
 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماري 
باشند. با ورزشی در مدارس و آموزش و پرورش میاین تحقیق تمامی معلمان ورزش آگاه به مسائل 

گیرد و توجه به این که هر ساله مسابقات کشوري معلمان ورزش در حوزه علمی و عملی انجام می
نمایند، از این رو، هاي کشور، معلمان خبره خود در بعد علمی و عملی را به این مسابقات اعزام می استان

و  یعلم يهادوره رقابت نیو هشتم ستیبکننده در علمان شرکتجامعه آماري تحقیق حاضر تمامی م
شده  هاي کسب در سنندج بود. بر اساس گزارش آموزش و پرورش کشور یبدنتیمعلمان ترب یتخصص

شمار تمامی این افراد به عنوان  معلم ورزش مرد بود. بر اساس انتخاب تمام 192تعداد این افراد شامل 

                                                             
1. Warfield 
2. Faysal 
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نامه  پرسش 154هاي تحقیق، تعداد نامه آوري پرسشهایت پس از پخش و جمعنمونه انتخاب شدند. در ن
  بود.  24/2و انحراف استاندارد  6/36هاي تحقیق شامل  آوري گردید. میانگین سنی نمونه سالم، جمع

سؤال به بررسی موانع توسعه  25نامه با  بود. این پرسش ساختهمحقق اي نامه پرسشحاضر  قیابزار تحق
 يهادورهمانع مؤثر بر توسعه  25ی در آموزش و پرورش پرداخته بود که برنامه ورزش فوق يهادوره
مطالعه جامع  شد. در جهت شناسایی این موانع از ی در آموزش و پرورش را شامل میبرنامه ورزش فوق

استفاده گردید. اعضاي تیم دلفی در تحقیق  1منابع و همچنین بررسی نظرات خبرگان در قالب روش دلفی
نفر  7برنامه در ورزش مدارس بودند که تعداد آنان حاضر برخی خبرگان و معلمان آگاه به حوزه فوق

یافته جهت شناسایی و تعیین موانع ساختار هاي نیمه بود. بدین منظور در دور اول روش دلفی از مصاحبه
ها، هاي ناشی از مصاحبهها و تحلیل یافتهمحقق با انجام برخی مصاحبهاولیه استفاده گردید. بدین منظور 

برخی موانع اولیه را مشاهده و استخراج نمود. در جهت شناسایی این موانع اولیه محقق نیز برخی موانع 
هاي  مستخرج از مطالعات نظري خود را ارائه داد. در نهایت در پایان دور اول روش دلفی و انجام مصاحبه

در آموزش و   یفوق برنامه ورزش هايموانع توسعه دوره مانع اولیه، به عنوان  17نجام گرفته، تعداد ا
مانع  8در مرحله اول، تعداد  مشخص و شناسایی گردید. سپس با بررسی و انجام  روش دلفی پرورش

عی هستند که از منظر مانع از جمله موان 8شده اضافه گردید. این  دیگر از منظر خبرگان به موانع شناسایی
مانع  25باشند. سپس در مرحله دوم روش دلفی، هاي کشور ایران میخبرگان، مربوط به شرایط و ویژگی

ی در آموزش و پرورش شناسایی شد، مورد اتفاق نظر خبرگان برنامه ورزشفوق يهادورهمؤثر بر توسعه 
ی در آموزش و برنامه ورزش فوق يهادورهسعه مانع، به عنوان موانع مؤثر بر تو 25رسید و در نهایت این 

پرورش مشخص شدند. بنابراین روش دلفی در تحقیق حاضر در دو مرحله انجام گردید. این موانع قبل از 
اي بود که نامه شروع مسابقات در فرایند یک ماهه شناسایی و نهایی گردید. خروجی روش دلفی پرسش

  طراحی گردید. جهت پخش در حین مسابقات ورزشی مد نظر
ی در آموزش و پرورش، بر اساس روش برنامه ورزشفوق يهادورهساختاردهی موانع مؤثر بر توسعه 

شده در تحقیق  مانع کلی شناسایی 6نامه به مقایسه دو به دو  سازي ساختاري تفسیري بود. این پرسشمدل
با استفاده از ها  نامه پرسش نیا ییمحتوا ییواحاضر بر اساس استانداردهاي این روش پرداخته بود. ر

با  زینها  نامه این پرسش ايمحتو ییدر خصوص روا نیقرار گرفت. همچن یمورد بررسات خبرگان نظر

                                                             
1. Delphi method 
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با توجه به تعداد  CVRمورد تأیید قرار گرفت. مقدار  ییروا CVRو  CVI یسنجییروا هاي استفاده از فرم
 ايمحتو ییروا نیبه دست آمد. بنابراها نامه پرسشبراي  CVI ،99/0و مقدار  99/0نفر)،  7( دیاسات

روش انجام تحقیق حاضر جهت ساختاردهی به موانع  مورد تأیید قرار گرفت.  هاي تحقیقنامه پرسش
ایجاد  گام اصلی شامل 5باشد. این مدل داراي سازي ساختاري تفسیري میشناسایی شده، روش مدل

، تعیین سطح و ماتریس استانداردتیابی، دن ماتریس دسبه دست آورساختاري،  تعاملیماتریس خود
بدین جهت در جهت انجام روش آماري  باشد. می MicMac لیتحلي و ریتفس يمدل ساختار لیتشک

سازي  استفاده گردید. در جهت بررسی و تحلیل روش مدل SPSSتحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار 
  استفاده گردید.  MicMacنرم افزار  ساختاري تفسیري از

  
  ها یافته

درصد بیشترین فراوانی را  52سال با فراوانی  40- 30نتایج توصیفی تحقیق حاضر نشان داد که گروه سنی 
 61دارا بود. همچنین نتایج توصیفی تحقیق مشخص نمود که سطح تحصیالت کارشناسی ارشد با حدود 

در جهت استفاده از روش تحلیل  گردید.  هاي تحقیق شامل درصد بیشترین فراوانی را در میان نمونه
 - زریک يبردار نمونه تیاز آزمون کفا يبردارحجم نمونه تیکفا یبررس، جهت در ابتداعاملی اکتشافی، 

میزان این گر مناسب بودن به دست آمد که نشان 852/0آزمون  نیا زانیاستفاده شد که م نیالک -ری یم
از ست، ین رمواد آزمون در جامعه برابر صف نیب یاین که مشخص شود همبستگ ياست. سپس برا آماره

نتایج  دار شد.یمعن نانیدرصد اطم 99آزمون در سطح  نیا جیبارتلت استفاده شد که نتا تیآزمون کرو
عامل (مدیریتی، زیرساختی، آموزشی، فرهنگی، مالی و  6تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در کل 

عاملی مربوط به  نتایج بار 1درصد از واریانس کل سؤاالت را در بر گرفت. جدول شماره  589/83فردي) 
  دهد.بندي موانع را نشان میهر گویه و دسته
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  نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی - 1جدول شماره 

موانع   ها گویه  ردیف
  مدیریتی

موانع 
  زیرساختی

موانع 
  آموزشی

موانع 
  فرهنگی

موانع 
  مالی

موانع 
  فردي

            885/0  هاي ورزشی موجودنبود نظارت بر برنامه  1

نفعــان در جهــت  عــدم نیازســنجی از ذي  2
  هاي فوق برنامه ورزشیطراحی دوره

817/0            

3  
عــدم توانــایی و مهــارت نیــروي انســانی در 

ــبرد اهــداف دوره ــاي فــوق برنامــه  پیش ه
  ورزشی

753/0            

4  
- ریـزي و طـرحبرنامـهعدم برخـورداري از 

هـاي فـوق برنامـه ریزي در ارتبـاط بـا دوره
  ورزشی

710/0            

5  
عــدم اســتفاده از نیــروي انســانی متخصــص در 

ـازي برنامـه طراحـی و پیاده ـاي فـوق برنامـه س ه
  ورزشی

652/0            

6  
ــذابیت ــود ج ــی در جــذب نب ــاي محیط ه

ــه دوره دانش ــوزان ب ــه آم ــوق برنام ــاي ف ه
  ورزشی

603/0            

7  
عدم آگاهی مسؤولین آمـوزش و پـرورش 
ــدارس  ــی در م ــود ورزش ــاي موج از خأله

  کشور
  852/0          

ــک  8 ــدان تفکی ــی فق ــاکن ورزش ــازي ام س
          814/0    هاي ورزشی مختلفموجود در رشته

          739/0    عدم تأسیس امکانات ورزشی جدید  9

ــد   10 ــزات جدی ــازبینی تجهی ــر و ب ــدان تعمی فق
          621/0    ورزشی

سـازي امـاکن ورزشـی موجـود فقدان ایمن  11
          559/0    در مدارس

ــود آمــوزش  12 ــاي مناســب و کارآمــد نب ه
        829/0      آموزانورزشی به دانش

نبود سیستم استعدادیابی در ورزش آموزش   13
        763/0      و پرورش

ــود آمــوزش  14 ــاي مناســب و کارآمــد نب ه
        628/0      آموزانورزشی به دانش
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موانع   ها گویه  ردیف
  مدیریتی

موانع 
  زیرساختی

موانع 
  آموزشی

موانع 
  فرهنگی

موانع 
  مالی

موانع 
  فردي

15  
هـاي آموزشـی  استفاده از کتـب و فیلمعدم 

        551/0      هاي فوق برنامه ورزشی در دوره

16  
ــایین بــودن میــزان فرهنــگ مشــارکت  پ

      741/0        آموزان ورزشی در میان دانش

17  
ــایین بــودن میــزان فرهنــگ مشــارکت  پ

      698/0        آموزان ورزشی در میان دانش

18  
هـاي فقدان استفاده از برخی مربیان و چهـره

ورزشی مشهور در جهـت حضـور نمایـدن 
  برنامه ورزشی  هاي فوق در دروه

      558/0      

پایین بودن میزان جـذابیت ورزش در میـان   19
      478/0        آموزاندانش

تقسیم ناعادالنه بودجـه مـدارس در جهـت   20
    771/0          امور ورزشی و غیرورزشی

فقدان بستر جذب حامیـان مـالی در ورزش   21
    732/0          و پرورش آموزش

وجــود مشــکالت مــالی در جهــت پیشــبرد   22
    589/0          هاي فوق برنامه ورزشیاهداف دوره

هــاي  هـاي برخــی فعالیتافـزایش جــذابیت  23
  799/0            آموزانغیرورزشی در میان دانش

آمـوزان در انـواع دانش نییمهارت پا زانیم  24
  597/0            هاورزش

  530/0            آموزان زندگی دانشتغییر در سبک   25

  
برنامه  هاي فوقمانع مؤثر بر توسعه دوره 6دهد، تعداد طور که نتایج تحلیل عاملی نشان می همان

هاي ورزشی موجود با بار ورزشی در آموزش و پرورش وجود دارد. در این بین، نبود نظارت بر برنامه
آگاهی مسؤولین آموزش و پرورش از خأل موجود  ترین گویه موانع مدیریتی؛ عدم ، مهم885/0عاملی 

هاي مناسب ترین گویه موانع زیرساختی؛ نبود آموزش ، مهم852/0ورزشی در مدارس کشور با بار عاملی 
ترین گویه موانع آموزشی؛ پایین بودن میزان  مهم 829/0آموزان با بار عاملی و کارآمد ورزشی به دانش

ترین گویه موانع فرهنگی؛  ، مهم741/0آموزان با بار عاملی نشفرهنگ مشارکت ورزشی در میان دا
ترین گویه  ، مهم771/0تقسیم ناعادالنه بودجه مدارس در جهت امور ورزشی و غیرورزشی با بار عاملی 
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آموزان با بار عاملی هاي غیرورزشی در میان دانشهاي برخی فعالیتموانع مالی و نهایتاً افزایش جذابیت
دهی سازي ساختاري تفسیري در جهت ساختارباشد. از روش مدلترین گویه موانع فردي می ، مهم799/0

 6برنامه ورزشی در آموزش و پرورش استفاده شد. در این تحقیق هاي فوقبه موانع مؤثر بر توسعه دوره
معیارها و  به عنوانشده شامل موانع مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی، آموزشی، فردي و مالی  مانع شناسایی

در ادامۀ تحقیق  سازي ساختاري تفسیري مورد استفاده قرار گرفت.نظر در مرحله اول روش مدلعناصر مد
تعاملی ساختاري استفاده سازي ساختاري تفسیري، از ایجاد ماتریس خوددر جهت انجام روش مدل

شده بر اساس  هاي انجاميبند دهد که سطحسطح مربوط به هر یک از موانع را نشان می 2جدول  گردید.
  باشد.شده می هاي انجامها و وروديخروجی
  

  تعیین سطح موانع شناسایی شده - 2جدول 
  سطح  مشترك  خروجی  ورودي  موانع  مراحل

  مرحله اول

  1  5- 3- 1  6- 5-4- 3- 1  5- 3- 1  موانع مالی
  1  5-4- 3- 2  6- 5-4- 3- 2  5-4- 3- 2  موانع فردي

    4-3- 2- 1  6- 4-3- 2- 1  5- 4-3- 2- 1  موانع زیرساختی
    4- 3- 2  4- 3- 2  5- 4-3- 2- 1  موانع آموزشی
  1  5- 2- 1  5- 4-3- 2- 1  5- 2- 1  موانع فرهنگی
    6  6  6-3- 2- 1  موانع مدیریتی

  مرحله دوم
  2  4- 3  6- 4- 3  4- 3  موانع زیرساختی
  2  4- 3  4- 3  4- 3  موانع آموزشی
    6  6  6- 3  موانع مدیریتی

  3  6  6  6  موانع مدیریتی  مرحله سوم
  

سطح کلی، در  تحقیق حاضر وجود دارد که این  3، مشخص گردید که 3با توجه به نتایج جدول 
  به نمایش گذاشته است. 1سطوح در قالب مدل در شکل 
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   ساختاري تفسیري موانعمدل  - 1شکل شماره 
  

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

  
  

  MicMacتحلیل  - 2شکل شماره 
 

باشند که بیشتر از با توجه به جدول باال مشخص شد که موانع مالی و فرهنگی جزو موانع وابسته می
سوي سایر موانع تأثیرپذیرند. نتایج همچنین نشان داد که موانع فردي و زیرساختی، جزو موانع پیوندي 

گردد. نتایج همچنین  هستند. بدین معنا که هرگونه عملی روي این موانع، سبب تغییر در سایر متغیرها می

 موانع مدیریتی

 موانع فردي
 

 موانع فرهنگی
 

 موانع مالی
 

 موانع آموزشی موانع زیرساختی
 



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     96

 1397 تابستان /چهاردهم شماره / چهارم سال

 

باشند که سبب تأثیرگذاري بر سایر کلیدي می نشان داد که موانع آموزشی و مدیریتی جزو موانع مستقل
شده، هیچ کدام جز متغیرهاي  شوند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که از میان موانع شناساییموانع می

  مستقل خودمختار نیستند.
  

 گیري بحث و نتیجه
شناسایی و مطالعه ، نیاز به در آموزش و پرورش یبرنامه ورزشفوق هايدوره با توجه به اهمیت توسعه

باشد. این مهم سبب گردید تا تحقیق حاضر  ها ضروري میابعاد مختلف آن از جمله موانع توسعۀ این دوره
در آموزش و پرورش از منظر  یفوق برنامه ورزش يهاتوسعه دوره با هدف  شناسایی و ساختاردهی موانع

نتایج حی و اجرا شود. با این توجه،  ی طراورزش یفرهنگ یکننده در مسابقات علم شرکت مرد معلمان
مانع مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی، آموزشی، مالی و فردي نقش مهمی در  6تحقیق حاضر نشان داد که 

برنامه ورزشی در آموزش و پرورش دارد. در تحقیقات اندکی به بررسی موانع هاي فوقتوسعه دوره
) اشاره داشتند که موانع فرهنگی، مدیریتی 2017سوپا ( ها پرداخته شده است. پوماهاسی وتوسعۀ این دوره

) نیز 2015سازي اهداف ورزشی در مدارس دارند. دیرینگر و جودگی (و تجهیزاتی نقش مهمی در پیاده
برنامه هاي فوقمشخص نمودند که مشکالت مالی و زیرساختی از جمله مسائل مهم در توسعۀ دوره

برنامه ورزشی در آموزش و پرورش در کشور ایران، هاي فوقورهورزشی هستند. با توجه به ماهیت د
رسد در مسیر توسعه گردد. به نظر میها میبرخی موانع در این مسیر سبب ایجاد اختالالتی براي این دوره

سازي، ها، مدیریت، فرهنگ ها، موانع مختلفی در تمامی ابعاد از جمله امکانات، زیرساخت این دوره
ریزي و فردي وجود دارد. این مسأله اهمیت بررسی و تحقیق در جهت شناسایی و برنامه آموزشی، مالی

  دهد.برنامه ورزشی در آموزش و پرورش را نشان میهاي فوقدر خصوص موانع مؤثر بر توسعه دوره
گیري سایر موانع در آموزشی و مدیریتی نقش مهمی در شکلنتایج تحقیق حاضر نشان داد که موانع 

، بریانت، )2017پوماهاسی و سوپا (برنامه ورزشی در آموزش و پرورش دارد. هاي فوقتوسعه دوره مسیر
)  در تحقیقات 2017و همکاران ( 3مستر) و دي2016و همکاران ( 2)، ماتینز2015( 1بولتون و فلمینگ

هاي فوق برنامه اشاره داشتند. موانع آموزشی ضمن تأثیرگذاري بر  به نقش مسائل آموزشی در بهبود دوره
تواند سبب تأثیرگذاري بر برنامه، میهاي فوقهاي مهارتی و فرهنگی در خصوص دورهبرخی جنبه
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رسد عدم توجه به در آموزش و پرورش گردد. به نظر می برنامه ورزشیهاي فوقدستیابی به اهداف دوره
آموزان و همچنین عدم وجود استانداردها و هاي ورزشی دانشمسائل آموزشی از جمله بهبود مهارت

ورزشی در آموزش و پرورش سبب شده تا برنامه هاي فوقدورهسیستم استعدادیابی مناسب در ارتباط با 
ورش به خوبی مورد بررسی و شناسایی قرار نگیرد. این مسأله موجب کارکردهاي ورزش در آموزش و پر

  شود برخی مشکالت دیگر از جمله معضالت فرهنگی و مالی در این حوزه خود را نشان دهند. می
هاي ورزشی در مدارس، مسائل ) در کتاب خود مشخص کرد که زیربناي تمامی برنامه1391آزمون (

) خأل مدیریت مناسب در ورزش آموزش و پرورش مشهود است. از 1395مدیریتی است. به گفتۀ مومنی (
) اشاره داشتند که 2007و همکاران ( 2و کوهن) 2017پوماهاسی و سوپا ()، 2017( 1طرفی لیانگ و یوان

برنامه در آموزش و پرورش دارد. مسائل هاي فوقمسائل مدیریتی نقش مهمی در بهبود و گسترش دوره
برنامه ورزشی ایجاد هاي فوقهاي منظمی جهت توسعه دوره گردد تا رویه سبب میمدیریتی و نظارتی 

ها در این حوزه بر افراد هاي ورزشی در مدارس موجب شفاف نشدن واقعیتشود. نظارت بر برنامه
برنامه هاي فوقدورههاي مناسب بر رسد موانع مدیریتی از جمله عدم وجود نظارتشود. به نظر می می

ها در جامعه به وجود آید و از گردد تا چهره مناسبی از این دورهدر آموزش و پرورش سبب میورزشی 
نفعان در جهت  ها مشخص نشود. از سویی، عدم نیازسنجی از ذيهاي منفی و مخرب این دورهطرفی جنبه

یابد.  ها به شدت کاهششود میزان استقبال از این دوره هاي ورزشی باعث میریزي برنامه برنامه
هاي ورزشی در ریزي برنامهاشاره داشتند که عدم نیازسنجی در طرح) 2017رودریگوز و همکاران (

ها و عالئق موجود بهره الزم را برد. از این رو عدم نیازسنجی از شود نتوان از پتانسیل مدارس موجب می
بال نکنند. همچنین این مسأله، ها استق هایی از افراد از این دورهنفعان سبب خواهد گردید تا گروه ذي

  کند. هاي موجود در ورزش آموزش و پرورش را بالاستفاده میبرخی پتانسیل
باشد که  طرفی تحقیق حاضر نشان داد که موانع فردي و موانع زیرساختی، جزو موانع پیوندي میاز 

میزان تأثیرگذاري موانع به ذکر است که گردند. در این بین الزم گیري سایر موانع میخود سبب شکل
) در کتاب خود مشخص 1395باشد. مومنی  (فردي و زیرساختی کمتر از موانع مدیریتی و آموزشی می

برنامه ورزشی در آموزش و پرورش  هاي فوقترین نقش را بر توسعه دوره نمود که مسائل زیرساختی مهم
آموزان یرات سبک زندگی در میان دانش) اشاره داشتند که تغی2015( 3دارد.  الکساندر و والدیسالو
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و همکاران  1هاي ورزشی مدارس کاهش یابد. از طرفی رورترسبب گردیده میزان استقبال از برنامه
ریزي مناسب در خصوص رفع آن سبب شده تا ) پی بردند که مشکالت زیرساختی و نبود برنامه2014(

رسد موانع فردي و و به رو شود. به نظر میورزشی با مشکالتی جدي ربرنامه هاي فوقدورهمیزان 
آموزان به ورزش تا حد زیادي کاهش یابد. این مسأله گردد میزان انگیزش دانشزیرساختی سبب می

ورزشی را به شکل مناسبی ایجاد نمود. از برنامه هاي فوقدورهسازي در مسیر شود نتوان فرهنگ باعث می
هاي دورهسازي اهداف مدارس از منابع مالی در جهت پیادهگردد طرفی این کاهش انگیزش سبب می

  ورزشی به صورت مناسب در اختیار آنان قرار نگیرد.برنامه  فوق
ورزشی در آموزش و پرورش، موانع مختلفی در مسیر توسعه برنامه هاي فوقدورهبا توجه به اهمیت 

سازي ورزش و توسعه سطوح هنگها در راستاي فرها وجود دارد. کارکردهاي این دورهاین دوره
ها، ضروري شود. با ریزي در جهت رفع موانع توسعه این دورهمختلف ورزش سبب گردیده تا برنامه

ها و عدم هاي مناسب از این دورهرسد ایجاد نظارتتوجه به اهمیت موانع مدیریتی و آموزشی، به نظر می
شود  ها، باعث میي انجام گرفته در این دورههااکتفا به عکس و اخبار غیرواقعی در خصوص فعالیت

ها، رنگ و بوي حقیقی به خود گیرد. از طرفی بهبود توجه به هاي انجام گرفته در این دورهفعالیت
هاي مناسب به آنان مطابق با استانداردهاي موجود  ها و ارائه آموزشآموزان در این دورههاي دانشمهارت

ها را تقویت کرد. همچنین ایجاد سیستم استعدادیابی در موزشی این دورهسبب خواهد شد تا بتوان بعد آ
شود با تقویت مسائل آموزشی در این حوزه،  هاي ورزشی موجب میها با تمرکز بر تمامی رشتهاین دوره

  ها در آموزش و پرورش پرداخت. به تقویت این دوره
هاي انگیزشی در آموزان و ایجاد سیاست دانشریزي در جهت تغییر سبک زندگی از طرفی برنامه

هاي آموزان سبب خواهد گردید تا میزان استقبال از دورهجهت افزایش مشارکت ورزشی دانش
آموزان، به تحول فرهنگی مناسب و برنامه ورزشی افزایش یابد. در مسیر تغییر سبک زندگی دانش فوق

ن نیاز است. بهبود وضعیت امکان ورزشی آموزش و هاي انگیزشی در میان آنا نظیر نیرويافزایش بی
یابی این اماکن و تجهیزات آن، سبب خواهد شد نیازهاي پرورش و نظارت بر آنان در جهت تعمیر و عیب

اولیه ورزش در آموزش و پرورش رفع شود. با توجه به مشکالت موجود در مسیر ساخت امکان ورزشی 
هاي دورهها در مسیر رشد هاي سایر سازمانسازمانی از پتانسیل بین جدید، نیاز است تا با ایجاد ارتباطات
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رسد بهبود وضعیت زیرساختی، خود ورزشی در آموزش و پرورش بهره الزم را برد. به نظر میبرنامه فوق
  ورزشی، ایجاد خواهد نمود. برنامه هاي فوقدورهآموزان از  یک نیروي انگیزشی در مسیر استفاده دانش

هاي هایی در خصوص مشکالتی واقعی توسعه دورهاست نتایج تحقیق حاضر با ایجاد شفافیتامید 
ریزي مناسب در مسیر رشد و تعالی ورزش در برنامه ورزشی در آموزش و پرورش، بتواند به برنامهفوق

برنامه ورزشی در آموزش و پرورش کمک هاي فوقگیري از کارکردهاي مناسب دورهمدارس و بهره
د. با توجه اهمیت موانع آموزشی و مدیریتی نیاز است تا تحقیقاتی در این خصوص انجام شود. از کن

شود محققان در تحقیقات خود به نیازسنجی بهبود وضعیت مدیریتی در آموزش و  رو پیشنهاد می این
شود  مید برنامه ورزشی در میان معلمان اقدام کنند. همچنین پیشنهاهاي فوقدورهپرورش جهت توسعه 

تحقیقاتی پیرامون نیازسنجی در خصوص نوع فعالیت مورد عالقه معلمان و شدت و نحوه انجام آن در 
برنامه ورزشی آنان صورت گیرد. همچنین با توجه به اهمیت درك وضعیت موجود در هاي فوقدوره

عیت موجود و برنامه ورزشی در میان معلمان، نیاز است تحقیقی به بررسی وضهاي فوقخصوص دوره
  برنامه ورزشی در آموزش و پرورش بپردازد.هاي فوقمطلوب دوره
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Abstract 

The purpose of this study was to analyze Identification and structuring the barriers 
of extracurricular sports programs in education. The present study was descriptive 
analytical that was conducted field experiment. The statistical population of the 
study included all P.E teachers participating in the 28th year of the scientific and 
specialized competitions of education. According to reports, the number was 192 
male P.E teachers . Based on the selection of all the numbers, all these individuals 
were selected as samples. The research instrument was a researcher-made 
questionnaire. In order to structure the barriers affecting the development of sports 
superconducting exercises in education, structural interpretive modeling and 
exploratory factor analysis were used. The results of exploratory factor analysis 
showed that in total, 6 factors (managerial, infrastructure, educational, cultural, 
financial and individual) included 83.589% of the total variance. The results also 
indicated that educational and managerial barriers are key independent barriers that 
affect other barriers. Regarding the results of this study, it has been shown that 
paying attention to educational and management issues in sports supplements in 
education can be hoped to improve the conditions for improving these courses. 

 Keywords: Management, education, superconductor, P.E teacher, sports program 
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