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چکیده
با توجه به اهمیت ورزش تربیتی در مدارس مقاطع پایهای کشور ،لزوم توسعهی ورزش برای این مدارس کامال مشهود است که اولین گام
برای رسیدن به توسعهی پایدار ،بررسی موانع و رفع آنان میباشد .لذا این تحقیق جهت بررسی موانع توسعهی ورزش مدارس در سطح
آموزش و پرورش استان مازندران میباشد .روش اجرای این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشى است .نمونهى آمارى پژوهش  50نفر از
متخصصین ورزش مدارس است که شامل ،اعضای هیئت علمی که سابقه حضور در آموزش و پرورش را داشتهاند ،مدیران و کارشناسان
تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان و معلمین تربیت بدنی دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و یا دکتری میباشند .ابزار جمعآورى
دادهها پرسشنامهى محقق ساختهاى است که شامل گویههاى مربوط به عوامل درونى و بیرونى است .تعدادى از اساتید و کارشناسان
صاحب نظر ،روایى این پرسشنامه را تأیید کردند .پایایى آن را نیز روش آلفاى کرونباخ تأیید نمود .براى تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمون
فریدمن استفاده شده است .یافتههاى پژوهش نشان داده است که در محیط درونی سازمان ابعاد مدیریتی ،انسانی ،مالی ،امکانات و زیر
ساختها و ساختار سیستم آموزش و پرورش به ترتیب در اولویت موانع اثرگذار بر توسعهی ورزش مدارس ابتدایی میباشند .از طرف دیگر
در محیط بیرونی سازمان ضعف در محیط فرهنگی ،عدم استفاده از تکنولوژی ،محیط اجتماعی ناسالم ،عدم وجود قوانین و رکود محیط
اقتصادی به ترتیب در اولویت اثرگذاری هستند .عدم توسعه ورزش مدارس ابتدایی راه را برای توسعهی ورزش همگانی و قهرمانی بسته و
با بررسی موانع ،با هم اندیشی کلیهی مسئولین و سیاستگذاران باید سعی در برطرف کردن آنها داشت.
واژههای کلیدی :موانع توسعه ،عوامل درونی و بیرونی ،ورزش مدارس
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مقدمه:
توسعهی ورزش در جهان امروزی یکی از راهکارهای ثمربخش جهت رسیدن به هدفهای متعالی در ابعاد مختلف
توسعه برای دولتمردان کشورهای پیشرفته میباشد (جنکینسون1و همکاران .)2010 ،کشورهای در حال توسعه نیز
برای رسیدن به این اهداف ،به دنبال کسب فرایندهای عملکرد بهینهی آنان میباشند (دوبینز2و همکاران.)2009 ،
در تمامی این برنامهها ،گسترش ورزش در اقشار مختلف ،مخصوصا" در جامعهی دانشآموزان یکی از استراتژیهای
کاربردی آنان بوده است که در نهایت پس از گذشت فقط چند سال از پیادهسازی برنامههای کاربردی ،گرایش خیل
عظیم جمعیت در سنین باالتر به سمت فعالیتهای ورزشی ،از نشانههای مثبت مفید بودن این برنامهها میباشد.
راهکارهایی که با ایجاد فلسفههای روشن در افراد از سنین پایینتر مخصوصا" دورههای تحصیلی در آموزش و
پرورش شروع شده و به صورت عادات همیشگی در زندگی روزمره قرار میگیرند .از بین سازمانها و دستگاههای
اجرایی کشور ،آموزش و پرورش به عنوان یکی ازحساسترین دستگاههای کشور میباشد که سهم بسزایی در فراهم
کردن جامعهای سالم با آیندهای روشن ایفا میکند .همه افراد جامعه در دوران طالیی فراگیری خود ،از دبستان تا
پایان دبیرستان ،وارد این کارگاه عظیم و قرنطینهی عمومی میشوند (وفایی مقدم .)1391 ،دارا بودن ویژگیهای
مثبت بوجود آمده از ورزش در دانشآموزان از مسائل مهمی است که یکی از اهداف برنامهریزان و مسئولین این
سازمان میباشد(دی کوربی 3و همکاران .)2005 ،نهادهای باالدستی ورزش و تربیت بدنی در سطح حکومتی،
مجلس و دولت و شوراهای عالی در ایران با توجه به اهداف و وظایف کالن و خرد تا حدودی به ورزش و تربیت
بدنی و به ویژه ابعاد فرهنگی اجتماعی و تربیتی آن اشاره داشتهاند (آقاپور و همکاران .)1390 ،چشمانداز 20ساله در
افق  ،1404سیاستهای فرهنگی و اصول آن ،منشور ملی جوانان ،سند ملی آموزش و پرورش ،برنامههای پنج ساله
توسعه جمهوری اسالمی و نظایر آنها همگی دارای بندها و موادی درباره ورزش و تربیت بدنی و اصول و اهداف
و رویکردهای آن در جامعه و نهادهای اجتماعی هستند .به عنوان مثال ،ماده  117برنامه پنج ساله چهارم توسعه در
بند الف بر جنبه فرهنگی و تربیتی و ورزش همگانی با اولویت ورزش مدارس و توجه به رهنمودهای امام راحل(ره)
و رهبری تأکید دارد و در برنامه پنج ساله پنجم توسعه ،مادههای  194 ،19 ،13 ،9 ،6بر فضاهای ورزشی ،ورزش
دانشآموزی ،ورزش روستایی و ورزش بسیج عمومی توجه کرده است که بر جنبههای فرهنگی و تربیتی تاکید
مینماید (برنامه پنج ساله سوم توسعه .) 1380 ،از گذشته سند راهبردی توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش
تهیه شده در سازمان تربیت بدنی( )1381به جنبههای فرهنگی ورزش به گونه اجمالی و گذرا پرداخته و مبانی
فرهنگی ورزش و تربیت بدنی و فرهنگی شمردن ورزش و فعالیتهای ورزشی و تربیت بدنی در این سند ملی و
ارزشمند ،اساس و پایه مبنایی سند قرار نگرفته است که در سند تدوین شده اخیر مورد هدف قرار گرفته است (
آقاپور و همکاران.)1390 ،
عالوه بر مصوبات و راهبردهای ذکر شده ،اقدامات و مطالعاتی نظیر تدوین استراتژیهایی جهت گسترش ورزش
دانشآموزی در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش و پرورش هر استان در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس
سند ملی آموزش و پرورش مراحل مطالعه ،بررسی ،تدوین و تصویب آن اقدامات انجام گرفته و در حال اجراست
ولی با این اقدامات هنوز بسیاری از مسائل وجود دارند که سبب عدم توسعهی ورزش در این مقاطع شدهاند (توانا،
 1392و محفوظ .)1392 ،شناسایی عواملی که مانع توسعهی این اقدامات و همچنین برنامهها و استراتژیهای
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کالن در آموزش و پرورش استان مازندران ،یکی از موارد مهم و زمینهای اساسی جهت گسترش ورزش مدارس
میباشند (نیلور1و همکاران .)2009 ،بسیاری از محققین در داخل کشور دلیل مشارکت تنها  5تا  10درصد از مردم
کشور در ورزش همگانی و همچنین عدم موفقیت در برخی از رشتهها در سطوح قهرمانی را ضعف در عدم توسعهی
ورزش تربیتی مدارس میدانند (قاسمی.)1389 ،
اخیرا" در بسیاری از تحقیقاتی که در زمینهی ورزش تربیتی که شامل ورزش دانشآموزی و ورزش دانشجویی
انجام گردیده است به تعیین موقعیت استراتژیک این دو ورزش و راهبردهای در نظر گرفته شده اشاره شده است.
در برخی از گروههای تربیت بدنی آموزش و پرورش با تعیین کمیتههایی به تدوین استراتژی برای ورزش مقاطع
مختلف پرداخته شده و در برخی از تحقیقات نیز به مشکالت و موانع عدم مشارکت فرهنگیان به ورزش پرداخته
شده است .برای نمونه در تحقیقی که وفایی مقدم ( )1391برای کشف موانع پیش روی فرهنگیان استان مازندران
به مشارکت در ورزش انجام داده است به مواردی دست پیدا کرده است که میتوانند محدودیتهایی برای توسعهی
ورزش در محیط مدارس و دانش آموزان باشد .چیتساز نیز در سال  1390در تحقیقی با عنوان ورزش دختران در
مدارس ،موانع و راهکارها ،به دستهای از محدودیتهای پیشروی دختران اشاره کرده است که شامل بعد برنامهریزی
و نظارت شده و سپس بعد تسهیالتی و زیرساختی را در عدم توسعهی ورزش مدارس دانستهاند .در تحقیق رجبی و
همکاران ( )1390نیز به بعد عدم وجود تکنولوژی در ورزش مدارس اشاره شده است .از گذشتههای دور و همچنین
سالهای اخیر تحقیق در مورد توسعه ورزش مدارس و موانع آن توسط محققین خارج از کشور انجام گردیده است
که بررسی آنها راهکارهایی جهت توسعهی ورزش در کشور میباشد .هاردمن2در سال  2008یکی از تحقیقات
جامع در مورد توسعهی ورزش مدارس انجام داده است که مسائل مالی و مدیریتی در اولویت این موانع بوده که
دالیل بوجود آمدن این موانع نیز تفسیر و تحلیل شده است .دوبینز3و همکاران در سال  2009نیز با انجام تحقیقی
وجود برنامهها و طرح درسهای ورزشی ضعیف در محیط مدارس و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری توسط
مدیریت ادارات ورزشی را از دالیل اصلی عدم توسعه ورزش مدارس میدانند .فابر4و همکاران ( )2007و داکاس5
و همکاران ( )2007نیز با بررسی عوامل و موانع توسعه به تدوین استراتژیهایی برای گسترش ورزش مدارس
پرداخته و عوامل کلیدی انگیزش معلمان تربیت بدنی ،برنامهریزی مدیران و ساختار و حمایت سازمانها را شاسایی
کرده و به راهکارهایی دست یافتند.
آنچه امروزه از تعاریف نوین و اهداف آموزش و پرورش بر میآید ،آن است که مساعدت و کمک به فرد برای
تبدیل شدن انسانی نمونه ،درونمایه تمام فعالیتهای مدارس در جوامع مختلف میباشد (خسرویزاده .)1387 ،به
نظر میرسد اولیای تربیتی جامعه به عنوان سکانداران کشتی تعلیم و تربیت میکوشند تا دانش آموز ،چه کودک و
چه نوجوان را به درجاتی قابل قبول از نظر آمادگی عقلی و جسمانی برسانند ،که هر کدام جای بحث و بسط دارد.
اما ظاهراً آمادگی و ارتقای بعد جسمانی که بسیار مهم است ،در طول زمانهای متمادی مورد بیمهری بیتوجهی
قرار گرفته است هر چند این مورد خود ،پایه گذار یک جامعه سالم و به دور از کژیها و کاستیهاست .مقوله ورزش
خود به تنهایی میتواند به فراگیری تمامی عوامل نامبرده در بُعد رشد عقلی کمک میکند (باکستر )2009 6،به
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عنوان مثال دانش آموز دختری که به ورزش روی میآورد به واسطه باال رفتن پتانسیل ماهیچهای و تقویت ساختار
اسکلتی در آینده برای آنکه طفلی را در وجودش بپروراند ،بهتر آماده خواهد بود (توانا.)1392 ،
یکی از عواملی که موجب پیشرفت و ترقی یک جامعه میشود و از آن میتوان به عنوان یک اصل اساسی برای
رشد پایدار یاد کرد ،بهرهوری و استفاده بهینه از تمامی داشتهها و سرمایهها و در کنار آن یک تجمع هدفمند بر
اساس یک برنامهریزی جامع و اصولی بر پایه استانداردهای مهم روز دنیا است که این خود میتواند سرآغازی برای
حرکت انفجاری و رو به جلو برای رسیدن به قلههای پیشرفت و ترقی در تمامی ابعاد جامعه باشد .دانش آموزان
توانمند از نظر روانی و جسمانی سهم بسزایی در رسیدن به این پیشرفت و ترقی ایفا میکنند .کما اینکه در برهه
کنونی باید راه را شناخت و گام ها را استوار برداشت و همگام با عصر جدید تکنولوژی و ارتباطات حرکت کرد
(شاخصهای فرهنگی موضوع ماده  162قانون برنامه سوم توسعه کشور .)1380 ،باید با یک تفکر راهبردی و با
تجهیز کلیه امکانات سختافزاری و نرمافزاری توأم یا یک سیستم آموزشی منسجم و پایدار مبتنی بر علوم پیشرفته
دنیا بستر الزم و مناسب را برای شکوفایی استعدادها و دانشآموزان فعال و پویا در تمامی ابعاد فراهم آورد (سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش .)1391 ،تا بتوان با اتکاء بر توانمندیهای آنان دروازههای رشد و ترقی را یکی
پس دیگری در تمامی زمینه های اجتماعی ،اقتصادی ،علمی ،ورزشی و  ....در نوردید.
لذا بر اساس تحقیقات انجام شده در کشور و خارج کشور و همچنین بررسی ادبیات تحقیق آنها ،به بررسی
همه جانبه با توجه به ابعاد در نظر گرفته شده در محیط داخلی و محیط خارجی پرداختهایم .محیط داخلی به عنوان
عوامل تاثیرگذار که سیستم و ساختار آموزش و پرورش استان که زیر مجموعهی معاونت تربیتبدنی استان میباشند
و مدیران گروههای تربیتبدنی و معلمان تربیت بدنی در نظر گرفته شدهاند و شامل حیطههای مدیریتی ،انسانی،
مالی ،امکانات و زیرساختها و بعد ساختار میباشد .محیط بیرونی و یا خارجی در نظر گرفته شده ،به تمامی عوامل
تاثیر گذار که از محیط بیرونی سازمان بر توسعهی ورزش آموزش و پرورش استان مازندران اثرگذار هستند ،گفته
میشوند .محیط فرهنگی ،عوامل مربوط به تکنولوژی ،محیط اجتماعی ،قوانین مربوطه و محیط اقتصادی حیطههایی
در نظر گرفته شده برای این بعد در نظر گرفته شدهاند.
روش شناسی تحقیق
این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشى است .نمونهى آمارى پژوهش  50نفر از متخصصین ورزش مدارس است که
شامل ،اعضای هیئت علمی که سابقه حضور در آموزش و پرورش را داشتهاند ،مدیران و کارشناسان تربیت بدنی
اداره آموزش و پرورش استان مازندران و گروههای تربیت بدنی مناطق و معلمین تربیت بدنی دارای تحصیالت
کارشناسی ارشد و یا دکتری میباشند .ابزار جمعآورى دادهها پرسشنامهى محقق ساختهاى است که شامل گویههاى
مربوط به عوامل درونى و بیرونى است .این گویهها نیز شامل  62سؤال رتبهبندى شده دربارهى قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدهاى ورزش استان مازندران در مقطع ابتدایی است .تعدادى از اساتید و کارشناسان صاحب نظر،
روایى این پرسشنامه را تأیید کردند .پایایى آن را نیز روش آلفاى کرونباخ تأیید نمود .براى تجزیه و تحلیل دادهها
و رتبه بندی ابعاد و زیرمجموعهها از آزمون فریدمن استفاده شده است.
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یافتههای تحقیق
آمار استنباطی
تعیین پایایی پرسشنامه:
جدول  .1پایایی پرسشنامه
آلفا کرونباخ
مولفهها
0/71
پایایی کل
با توجه به جدول فوق ،از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ ( )0/71بدست آمده بزرگتر از  0/7است ،آزمون
از پایایی قابل قبولی برخوردار میباشد.
بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها:
برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است .فرض صفر
در این آزمون نرمال بودن توزیع متغیر است .اگر سطح معنیداری آزمون بیشتر از  0/05باشد فرض صفر رد شده و
نتیجه میگیریم که توزیع متغیر مورد نظر نرمال میباشد .با توجه به سطوح معنیداری به دست آمده نتیجه میگیریم
که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال میباشند (سطح معنیداری بیشتر از .)0/05
جدول  .2آزمون کلموگروف -اسمیرنف برای توزیع دادهها
متغیر
محیط درونی سازمان
محیط بیرونی سازمان

معنیداری ()p
0/931
0/109

آماره
0/542
1/2

فرضیه  :1اولویتبندی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران در محیط درونی سازمان،
متفاوت است.
برای آزمون این فرضیه ،از آزمون فریدمن استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده بین میانگین رتبههای
موانع توسععععهی ورزش مدارس اختالف معنیداری وجود دارد (  P<0/001و  .)X2= 167/33بنابراین فرضعععیهی
حکم تایید میگردد .اولویتبندی موانع توسعهی ورزش مدارس به صورت جدول  15میباشد .بین موانع موجود ،بعد
مدیریتی ( )4/98بیشترین و بعد ساختار ( )1/46کمترین رتبه را دارند.
جدول  .3آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی موانع توسعه ورزش مدارس

ردیف

موانع

1
2
3
4
5

بعد مدیریتی
بعد انسانی
بعد مالی
امکانات و زیرساخت
بعد ساختار

استان مازندران
میانگین
تعداد
رتبه
4/98
48
3/96
48
2/67
48
1/94
48
1/46
48

خی دو

167/33

درجه
آزادی

4

سطح معنی
داری

>0/001
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فرضیه  :2اولویتبندی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران در محیط بیرونی سازمان،
متفاوت است.
برای آزمون این فرضیه ،از آزمون فریدمن استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده بین میانگین رتبههای
موانع تو سعهی ورزش مدارس اختالف معنیداری وجود دارد (  P<0/001و  .)X2= 84/14بنابراین فر ضیهی حکم
تایید میگردد .اولویتبندی موانع تو سعهی ورزش مدارس در محیط بیرونی سازمان ،به صورت جدول  15میبا شد.
بین موانع موجود ،محیط فرهنگی ( )4/27بیشترین و محیط اقتصادی ( )1/66کمترین رتبه را دارند.
جدول  .4آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی موانع توسعه ورزش
مدارس استان مازندران
ردیف

موانع

1
2
3
4
5

محیط فرهنگی
تکنولوژی
محیط اجتماعی
قوانین
محیط اقتصادی

میانگین
تعداد
رتبه
48
48
48
48
48

4/27
3/43
3/28
2/36
1/66

خی دو

84/14

درجه
آزادی

4

سطح
معنی
داری

>0/001

فرضیه  :3اولویتبندی زیر مؤلفههای موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران در محیط
درونی سازمان ،متفاوت است.
بعد ساختار .برای آزمون این فر ضیه ،از آزمون فریدمن ا ستفاده شده ا ست .با توجه به نتایج بد ست آمده بین
میانگین زیر مولفههای ساختار اختالف معنیداری وجود دارد ( P<0/001و  .)X2= 30/81بنابراین فر ضیهی حکم
مبنی بر وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،میزان تطابق سعععاختار سعععازمانی آموزش و پرورش
استان با مأموریت و اهداف آن ( )3/7بیشترین و وجود ارتباطات مطلوب در گروه تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش
( )2/38کمترین رتبه را دارند.
جدول  .5آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای ساختار
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
میزان تطابق ساختار سازمانی آموزش و پرورش
3/7
48
1
استان با مأموریت و اهداف آن
30/81
>0/001 4
نسبت انتصابات و شایسته ساالری در ادارات و
3/36
48
2
گروه تربیت بدنی
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ردیف

موانع

3

وجود ارتباطات مطلوب در گروه تربیت بدنی
ادارات آموزش و پرورش

میانگین
تعداد
رتبه
48

خی دو

درجه
آزادی

سطح
معنی
داری

2/38

بعد ان سانی .برای آزمون این فر ضیه ،از آزمون فریدمن ا ستفاده شده ا ست .با توجه به نتایج بد ست آمده بین
میانگین زیر مولفههای بعد انسععانی اختالف معنیداری وجود دارد ( P<0/001و  .)X2= 76/62بنابراین فرضععیهی
حکم مبنی بر وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،به روز بودن اطالعات معلمان ورزش ()6/17
بیشترین و توجه به خانواده های دانش آموزان و ترغیب خانوادگی به ورزش ( )3/29کمترین رتبه را دارند.
جدول  .6آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای بعد انسانی
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
6/17
48
به روز بودن اطالعات معلمان ورزش
1
توان بالقوه فکری و اجرایی در ورزش تربیتی
5/75
48
2
>0/001 7
76/62
مدارس
توجه به خانواده های دانش آموزان و ترغیب
3/29
48
3
خانوادگی به ورزش
بعد مالی .برای آزمون این فرضععیه ،از آزمون فریدمن اسععتفاده شععده اسععت .با توجه به نتایج بدسععت آمده بین
میانگین زیر مولفه های بعد مالی اختالف معنیداری وجود دارد ( P<0/001و  .)X2= 73/23بنابراین فرضعععیهی
حکم مبنی بر وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،میزان بودجه دولتی برای مدارس ابتدایی استان
( )3/92بیشععترین و شععفافیت عملکرد مالی و اجرایی در گروه تربیت بدنی و مدارس ابتدایی ( )1/83کمترین رتبه را
دارند.
جدول  .7آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای بعد مالی
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
3/92
میزان بودجه دولتی برای مدارس ابتدایی استان 48
1
میزان رضایت معلمان ورزش از حقوق و دستمزد
3/69
48
2
73/23
خود
>0/001 4
شفافیت عملکرد مالی و اجرایی در گروه تربیت
1/83
48
3
بدنی و مدارس ابتدایی
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امکانات و زیر ساخت .برای آزمون این فر ضیه ،از آزمون فریدمن ا ستفاده شده ا ست .با توجه به نتایج بد ست
آمده بین میانگین زیر مولفههای امکانات و زیرسععاخت اختالف معنیداری وجود دارد ( P<0/001و .)X2= 49/15
بنابراین فرضععیهی حکم مبنی بر وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،پراکندگی مناسععب امکانات
ورز شی در سطح ا ستان ( )3/81بی شترین و وجود زمینهی الزم برای همگانی شدن ورزش مدارس ابتدایی ()2/28
کمترین رتبه را دارند.
جدول  .8آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای امکانات و زیرساخت
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
پراکندگی مناسب امکانات ورزشی در سطح
3/81
48
1
استان
وجود طرح یکپارچه ،اجرایی و ساختارمند و
49/15 3/45
48
2
>0/001 4
امکانات مناسب جهت استعدادیابی
وجود زمینهی الزم برای همگانی شدن ورزش
2/28
48
3
مدارس ابتدایی
بعد مدیریتی .برای آزمون این فر ضیه ،از آزمون فریدمن ا ستفاده شده ا ست .با توجه به نتایج بد ست آمده بین
میانگین زیر مولفههای بعد مدیریتی اختالف معنیداری وجود دارد ( P<0/001و  .)X2= 202/55بنابراین فرضیهی
حکم مبنی بر وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،توجه ویژه به ورزش ابتدایی مناطق روسعععتایی
آموزش و پرورش استان ( )7/57بیشترین و برقراری تعامل و ارتباطات سازنده با سایر دستگاههای استان در ارتباط با
ورزش ( )1/55کمترین رتبه را دارند.
جدول  .9آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای بعد مدیریتی
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
توجه ویژه به ورزش ابتدایی مناطق روستایی
7/57 48
1
آموزش و پرورش استان
استفاده مناسب از معلمان مستعد و نیروهای
2
>0/001 9 202/55 7/27 48
جوان متخصص در ورزش آموزش و پرورش
برقراری تعامل و ارتباطات سازنده با سایر
1/55 48
3
دستگاههای استان در ارتباط با ورزش
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فرضیه  :4اولویتبندی زیر مؤلفههای موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران در محیط
بیرونی سازمان ،متفاوت است.
قوانین .برای آزمون این فرضیه ،از آزمون فریدمن استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده بین میانگین
زیر مولفههای قوانین اختالف معنیداری وجود دارد ( P<0/001و  .)X2= 139/52بنابراین فرضیهی حکم مبنی بر
وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،توان مالی دولت ( )4/38بیشععترین و وجود طرح جامع ورزش
کشور ( )2/38کمترین رتبه را دارند.
جدول  .10آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای قوانین
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
4/38 48
توان مالی دولت
1
وجود برنامههای توسعه کشور (5ساله)
2
>0/001 4 139/52 4/04 48
1/77 48
وجود طرح جامع ورزش کشور
3
نولوژی .برای آزمون این فرضیه ،از آزمون فریدمن استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده بین میانگین
زیر مولفه های تکنولوژی اختالف معنیداری وجود دارد ( P =0/013و  .)X2= 12/715بنابراین فرضعععیهی حکم
مبنی بر وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،وضععععیت بکارگیری اینترنت در ورزش آموزش و
پرورش استان مازندران ( )3/41بیشترین و نوآوریهای پژوهشی ( )2/53کمترین رتبه را دارند.
جدول  .11آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای تکنولوژی
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
وضعیت بکارگیری اینترنت در ورزش آموزش و
3/41
48
1
پرورش استان مازندران
سرعت تغییر و تطبیق با تکنولوژی جدید و
0/013
4
12/715 3/21
48
2
اطالعات جدید
نوآوریهای پژوهشی که به تازگی شناسایی
2/53
48
3
شدهاند
بعد فرهنگی .برای آزمون این فر ضیه ،از آزمون فریدمن ا ستفاده شده ا ست .با توجه به نتایج بد ست آمده بین
م یانگین زیر مول فه های ب عد فرهنگی اختالف معنیداری وجود دارد ( P >0/001و  .)X2= 79/192ب نابراین
فرضیهی حکم مبنی بر وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،حضور خانوادهی دانش آموزان مقطع
ابتدایی در ورزش مدارس ( )5/13بیشعععترین و نگرشها به کار ،ورزش و اوقات فراغت در سعععطح خانواده و جامعه
( )2/26کمترین رتبه را دارند.

 176پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی /سال چهاردهم /شماره بیست و هشتم /پاییز و زمستان 1397

جدول  .12آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای فرهنگی
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
حضور خانوادهی دانش آموزان مقطع ابتدایی در
5/13 48
1
ورزش مدارس
وجود موانع فرهنگی در استان جهت توسعه
>0/001 5 79/192 3/74 48
2
ورزش دختران مقطع ابتدایی
نگرشها به کار ،ورزش و اوقات فراغت در سطح
2/26 48
3
خانواده و جامعه
بعد اقت صادی .برای آزمون این فر ضیه ،از آزمون فریدمن ا ستفاده شده ا ست .با توجه به نتایج بد ست آمده بین
میانگین زیر مولفههای بعد افتصادی اختالف معنیداری وجود دارد ( P =0/013و  .)X2= 24/66بنابراین فرضیهی
حکم مبنی بر وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،میزان نرخ تورم کنونی ( )2/44بیشعععترین و
وضعیت اقتصادی برخی از نقاط استان مازندران ( )1/75کمترین رتبه را دارند.
جدول  .13آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای اقتصادی
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
2/44
48
میزان نرخ تورم کنونی
1
میزان فضای سرانه ورزشی آموزش و پرورش
>0/001 2
24/66 1/81
48
2
استان
1/75
وضعیت اقتصادی برخی از نقاط استان مازندران 48
3
بعد اجتماعی .برای آزمون این فر ضیه ،از آزمون فریدمن ا ستفاده شده ا ست .با توجه به نتایج بد ست آمده بین
میانگین زیر مولفههای بعد اجتماعی اختالف معنیداری وجود دارد ( P >0/001و  .)X2= 24/66بنابراین فرضیهی
حکم مبنی بر وجود تفاوت معنیدار تایید میگردد .بین موانع موجود ،رسعععانههای گروهی اسعععتان مازندران ()5/4
بیشترین و ارتباط با ورزش ابتدایی کشورهای دیگر ( )2/23کمترین رتبه را دارند.
جدول  .14آزمون فریدمن برای تعیین تفاوت اولویتبندی زیر مولفههای اجتماعی
سطح
درجه
میانگین
معنی
خی دو
تعداد
موانع
ردیف
آزادی
رتبه
داری
5/4
48
رسانههای گروهی استان مازندران
1
>0/001 5 129/67
4/32 48
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2
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موانع

3

ارتباط با ورزش ابتدایی کشورهای دیگر

میانگین
تعداد
رتبه
48

خی دو

درجه
آزادی

سطح
معنی
داری

2/23

بحث و نتیجهگیری
اهمیت شناسایی موانع توسعهی ورزش در مدارس با توسعهی آن ارتباط تنگاتنگ دارد .موانع توسعه در دو بعد در
نظر گرفته شده که در محیط درونی نتایج این تحقیق نشان از اولویت بعد مدیریتی در رتبهی اول موانع و موانع
انسانی ،مالی ،امکانات و زیرساختها و در نهایت نیز ضعف در ساختار موجود سیستم تربیت بدنی آموزش و پرورش
دارد .این نتایج با نتایج تحقیقات وفایی مقدم ( ،)1391توانا ( )1392و محفوظ ( )1392در داخل کشور و تحقیقات
دی کوربی ( )2005در خارج کشور همسو میباشد ولی ترتیب این اولویتبندی با تحقیق نیلور و همکاران ()2009
ناهمسوست.دلیل این ناهمسویی را به عوامل مدیریتی ،فرهنگی و اجتماعی حاضر در این کشورها میتوان تعمیم
داد .مدیریت در آیندهی تمام زمینههای پیش روی هر سازمانی عامل تعیین کننده و پیش زمینهای برای زمینههای
چند بعدی پیشرفت سازمان میباشد .اگر مدیریت را با مسئولیتهای برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل در
سطوح مختلف پیاده سازی بدانیم ،شاید نگاه کلی به سیستم مدیریت آموزش و پرورش در سالهای اخیر و همچنین
عوامل مختلف موجود در زمینههای دیگر از قبیل مالی ،محیطی و ساختاری و  ..منصفانه باشد .شرایط به وجود آمده
از تحریم های ناجوانمردانه کشورهای غربی بر علیه جامعه و همچنین عدم رسیدن به اهداف و برنامههای کلی در
نظر گرفته شده ،در تمامی ابعاد و وظایف مدیریتی رخنه کرده و به مدیران اجازهی وسعت عملکرد را نداده است
گرچه مدیریت را استفاده از کمترین منابع برای رسیدن به بیشترین اهداف تعریف کردهاند.طبق نظر آقاپور و همکاران
( )1390شاید مدیریت مدیران سطوح مختلف تربیتبدنی آموزش و پرورش از معاونت اداره کل گرفته تا مدیران
گروههای تربیتبدنی ادارات مختلف آموزش و پرورش مناطق ،بازدهی زیادی بر اساس عوامل مختلف بوجود آمده
نتوانسته داشته باشد .همچنین دبیران تربیتبدنی به عنوان پایهایترین رکن آمادهسازی دانشآموزان و بنیادی برای
مدیریت بهتر تربیت بدنی آموزش و پرورش در استان مازندران با توجه به مسائل و مشکالت موجود در زندگی
فرهنگیان ،نمیتوانند در محیط مدارس آنگونه که میخواهند برنامههای خود را پیاده کنند .شاید عدم وجود امکانات
کافی را به علت شرایط مالی این سازمان و سازمانهای مختلف دانسته که مدیران این سازمان را به نوعی به
بازخورد مطلوب نرسانده است .ساختار عامل نهایی در این رتبهبندی بوده است که ضعف در سازمادهی نیروها در
کلیهی سطوح و آیین نامهها و بخشنامهها را عامل مهم و موثر دانست.
در فرضیه ی دوم موانع تاثیرگذار از محیط بیرونی مورد رتبه بندی قرار گرفت که آزمون فریدمن نشان داده
است که محیط فرهنگی که شرایط فرهنگی موجود در بیرون سازمان از قبیل سازمانهای مختلف دیگر و خانواده-
های دانش آموزان میباشد در اولویت اول قرار گرفته است .این نتیجه با نتایج تحقیق هاردمن ( )2008و دوبینز و
همکاران ( )2009همسوست .نیاز به وجود و شکلگیری مدیریت سیستمی در بین سازمانهای متعامل با آموزش و
پرورش را باید امر اساسی برای کاهش وضعیت اینچنینی دانست .همچنین خانوادههای دانش آموزان به عنوان
مدیران خانهی اول ،خود باید زمینه ساز فرهنگ سالمتی و ورزشی در جامعه باشند و با ابراز عالقه خود به این
عرصه و پیگیریهای ممتد در قبال فرزندان خود از طریق مدارس ،تعیین کننده و هادیان اساسی در این عرصه
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باشند تا دانشآموزان در همهی لحظات زندگی خود به اهمیت این موضوع واقف گردند .عدم ورود تکنولوژی در
زمینهی ورزش را نیز میتوان تابع شرایط بوجود آمده در کلیهی حیطههای مختلف زندگی دانشآموزان و همچنین
بخشهای مختلف ادارات آموزش و پرورش و مدارس تابعه دانست که مستقیما" با نتایج تحقیق رجبی و همکاران
( )1390همسو میباشد .ضعف تکنولوژی در برگزاری مسابقات ،آموزش دیداری در مدارس ،سیستم اطالعاتی در
بین واحدهای مختلف آموزش و پرورش و مدارس کامال مشهود است و از مواردی است که رجبی وهمکاران نیز به
این موانع اشاره کردهاند .وجود سطح پایین رغبت و عالقه مردم در جامعه به عنوان موج همهگیر میتواند در مدیریت
کلیهی سازمانها تاثیرگذار باشد که آموزش و پرورش نیز نمیتواند از آنها مجزا باشد .رسانهها به عنوان یک عامل
تاثیرگذار در بوجود آوردن شرایط اجتماعی بسیار تاثیرگذار میباشند .عدم وجود آگاهی از فواید روانی و جسمانی
ورزش سبب پایین آمدن عالقه در بین دانشآموزان به ورزش میشود که ارائهی قوانین مختص به ورزش دانش
آموزی در این سازمان و نحوهی اجرای این قوانین در سطوح مختلف مدیریتی را عامل مهم برای مرتفع کردن
مسائل و مشکالت در این قشر دانست.در تحقیقاتی که به تاثیر بعد سوق دهندههای افراد جامعه به ورزش اشاره
شده است مانند تحقیقات وفایی مقدم( ،)1391هاردمن ( )2008و فابر و همکاران ( ،)2007تمامی نتایج به ضعف از
عدم آگاهی از فواید روانی و جسمانی ورزش اشاره گردیده است .اینکه بعد محیط اقتصادی در انتهای این رتبهبندی
قرار گرفته است شاید به دلیل در نظر گرفتن در ذهن افراد نمونه و متخصص به عنوان عامل زمینه ای که چند
سالی گریبانگیر این سیستم قرار دارد و به نوعی یک عامل طبیعی دانست .این نتایج با نتایج توانا ( ،)1391وفایی
مقدم ( )1391و داکاس و همکاران ( )2007ناهمسوست .محیط اقتصادی از شرایط قوانین مصوب در دولت ،تقاضای
مردم و عوامل و تصمیمات کالن جامعه نشات میگیرد که نشان از تاثیر گذاری بیش از حد در توسعهی کشور
میباشد.
در فرضیات بعدی این تحقیق به اولویت بندی زیر مولفههای موانع توسعه در محیط درونی و بیرونی پرداخته
شده است .در محیط درونی و در بعد ساختار ،عدم تطابق ساختار سازمانی با آنچه که به عنوان ماموریت این عامل
حیاتی برای سالمت دانش آموزان یعنی ورزش در مدارس در رتبهی اول قرار گرفته است .دلیل موجه برای این
تیجه را می توان کاهش ساعات درس تربیت بدنی در مدارس دانست .عدم انتصابات بر اساس شایسته ساالری
عامل و مولفهی بعدی از این زیر مولفه میباشد که میتوان در انتخاب مدیران گروه تربیت بدنی آموزش و پرورش
بسط داد .در بعد انسانی نیز معلمان تربیت بدنی بیشتر هدف قرار گرفته اند که اشاره به ضعف عدم به روز بودن
آنان و عدم استفاده از توان بالقوه موجود در ورزش مدارس شده است .وجود و پرورش دبیران تربیت بدنی با مدارک
نسبتا باالتر یکی از مهمترین راهکراها برای پوشش این ضعف میباشد .در واقع کار اصلی که همان پایهسازی و
ترمیم زیر ساختها میباشد را باید بر اساس یک سستم منطبق با علم روز آغاز کنیم کاری که مسئوالن ورزش
چین با فرستادن کارشناسان خود به مدارس چهرههای مستعد را بر اساس استانداردها و با انجام تستهای مختلف
آنتروپومتریک و بیومتریک و نیمرخهای روانشناختی و با یک غربالگری منطقی بر اساس شیوههای علمی شناسایی
کردند و با تجزیه و تحلیل نتایج آزمونها نخبهها را در مسیر صحیح رشد خود یعنی به سمت و سوی یک رشته
ورزشی که شرایط رشد و بالندگی بیشتر دارند سوق دادند و با هدایت و جذب آنها در کانونهای پرورش نخبهها،
با استفاده از مجربترین مربیان تکنیکهای پایهای به صورت سیستماتیک به آنها آموزش داده و زمینه به فعلیت
درآوردن استعدادهای بالقوه آنها را فراهم آوردند و در نهایت دستاورد این برنامهریزی کسب مدالهای رنگارنگ و
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غلبه بر مدعیان سنتی المپیک یعنی روسها و آمریکاییها و صعود به رفیع ترین افتخار ورزشی دنیا یعنی المپیک
بود .در بعد مالی نیز همانطور که پیشبینی میشد میزان بودجه مدارس که روز به روز کمتر شده تا ورزش مدارس
با کمترین امکانات مواجه شوند .زیر مولفهی بعدی عدم رضایت از حقوق و دستمزد معلمان تربیت بدنی بوده است
که بر اساس تحقیقات انجام شده کیفیت پایین زندگی این قشر زحمتکش را بوجود آورده است .یکی از راهکارهایی
که اخیرا" برای پوشش به این عامل میباشد طرح رتبهبندی معلمان میباشد .در بعد امکانات نیز عدم تقسیم شدن
مناسب این امکانات که آن هم شاید به دلیل عدم وجود برنامه یا کنترل از سیستم مدیریت باشد ،از موانع مهم عدم
توسعه میباشد .عدم توجه به ورزش ابتدایی مناطق روستایی و همچنین عدم بهرهوری و استفاده از معلمان کارامد
در این سیستم دغدغهای است که برای دلسوزان این سیستم سالیانیست که وجود دارد .تعامل با سازمانها و
دستگاههای مرتبط با ورزش در استان و استفاده از ظرفیتهای بالقوهی این سازمانها نیاز به ارتباطات قویتر و
روابط عمومی با برنامهتر دارد که از موانع عدم توسعه در نظر گرفته شده است.
در محیط بیرونی سازمان ،عوامل رتبهبندی شده در زیر مولفهی قوانین نشان از ضعیف بودن قوانین در جذب
منابع مالی دولت برای این سازمان دارد .آموزش و پرورش به علت موجودیت بازدهی در آینده ،در بودجه بندی
دولت از سازمانهایی است که کمترین بودجه را به خود اختصاص میدهد و این از ضعفهای بزرگی است که در
کشورهای پیشرفته به علت اهمیت این سازمان و مدارس تابعه از بودجه به نسبت خوبی برخوردار میباشند .از طرف
دیگر ضعف در اجرایی کردن برنامههای توسعهای ( 5ساله) کشور و نبود قوانین اجرایی مکملی برای ضعیف بودن
قوانین در این حیطه میباشد که با نتایج تحقیق آقاپور و همکاران ( )1390همسو میباشد .در زیر مولفهی تکنولوژی
همانطور که پیشبینی میشد وضعیت بکارگیری اینترنت در این سازمان مخصوصا در حیطهی ورزش مدارس از
موانع مهم میباشد که مانع از تغییر و تطبیق سریع دبیران تربیت بدنی با تکنولوژیهای جدید شده است .البته این
عوامل را به عوامل دیگری که زمینهساز میباشند میتوان مرتبط ساخت .در زیر مولفهی فرهنگی و اجتماعی به
علت ارتباط نزدیک این دو بعد با یکدیگر میتوان عدم وجود یا ضعف در فرهنگ ورزش موجود در خانوادهها که
آنهم میتواند ناشی از ضعف در رسانههای کشور و استان و همچنین عدم اطالع رسانی درست در مورد فواید
ورزش باشد ،به چشم میخورد .وجود فضاهای مجازی مانند الین و وایبر که اخیرا" در اقشار مختلف مخصوصا
خانوادهها و دانش آموزان به چشم میخورد فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ سالمت و و رزش میباشد که
نیاز به برنامهریزی مدون دارد .تغییرات اساسی محیطی نظیر تغییرات در نرخ تورم که در زندگی هر روزهی افراد
مخصوصا" خانوادههای کم درامد استان به چشم میخورد نشان از تاثیرگذاری بر محیط مدارس و دانش آموزانن و
همچنین ادارات آموزش و پرورش دارد .مسئلهای که سیاستگذاران کالن کشور هر چه زودتر باید به فکر رفع این
مسائل باشند تا بیش از این به صورت پایهای و بنیادین به تخریب آیندهی جامعه که در دستان همین دانش آموزان
و معلمین است ،نپرداخته است.
در شرایط کنونی به علت عدم تعامل و تفاهم منسجم و پایدار میان وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و
پرورش و نداشتن یک برنامهریزی بنیادی و اساسی و حذف یا منفعل شدن کانونهای ورزش در مدارس در اکثر
رشتههای تخصصی ،کمبود نیروهای فعال و نبود فضاهای مناسب و استاندارد جهت انجام فعالیتهای ورزشی در
مدارس ،ورزش آموزشگاهها مفهوم واقعی خود را از دست داده است .برای رشد ورزش دانشآموزی باید با هم اندیشی
و کار جمعی و با تدوین راهکارهای مناسب حرکت زیربنایی جهت بازسازی و ترمیم زیر ساختهای ورزش مدارس
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را آغاز کرد و با فعال کردن کانونهای ورزش مدارس و ایجاد فضاهای مناسب و استاندارد و ارتقاء دادن دانش فنی
مربیان در مدارس بسترهای الزم جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه را مهیّا کرد.
اگر تاریخ را ورق بزنیم و عوامل مؤثر در شکوفایی و پویایی دیگر ملل را بررسی کنیم در مییابیم که آنها کار
زیر بنایی و پایهای را در هر زمینهای ،از مدارس که مناسبترین کانون برای دسترسی به استعدادهای ناب است
شروع کردهاند .چرا که مدارس تنها مکان و جایگاهی است که میتوان کانیهای با ارزش را در آن یافت ،کانیها
و الماسهایی که با تراش اصولی و صیقل دادن آنها نمیتوان قیمتی برای آنها تعیین کرد .با توجه به آنچه در این
تحقیق گفته شد مقوله ورزش باالخص ورزش مدارس را میتوان با یک برنامهریزی دراز مدت به منظور بسط و
گسترش ورزش قهرمانی در کشور قبل از آغاز بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان یعنی المپیک با فراخوانی
کارشناسان ،اساتید ،مربیان مجرب و آگاه و کمیتههای استعدادیابی مد نظر قرار داد.
منابع
 .1خسروی زاده ،اسفندیار ، 1387 ،شناسایی استعداد های ورزشی دانش آموزان ابتدایی گامی اساسی در جهت پیشبرد ورزش
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