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 چکیده 
ی آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل نخبگان و افراد جامعه انجام شد. آمیختهروش با  ژوهش حاضرپ

نفر  31آگاه به ورزش مدارس در مناطق محروم در استان کرمانشاه بودند که بر حسب انتخاب هدفمند تعداد 

ی آماری در بخش کمی شامل تمامی دبیران ورزش جامعهمشخص گردید. از آنان به عنوان نمونه تحقیق 

شامل پژوهش ابزار باشد. باشد که اطلاعاتی از تعداد آنان در دسترس نمیانشاه میمناطق محروم استان کرم
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 مقدمه

سازمان مهم، سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را  یکامروزه آموزش و پرورش، به عنوان    

دهد. با توجه به اهمیت و نقش تعلیم و تربیت، به خصوص در ابعاد اقتصادی، به خود اختصاص می

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، ضروری است در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش، 

 های انسانی و مادی جلوگیری شودمایههای اساسی صورت گیرد تا از به هدر رفتن سرفعالیت

(Sobhani Nezhad & et al, 2017).   آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار

های مدنظر آن در مسیر رشد و تعالی جوامع در ابعاد ها و برنامهشناخته شده است و فعالیت

رش سبب گردیده است تا مسیر باشد. کارکردهای آموزش و پرومختلف نقش بسزایی را دارا می

. هر کشوری در جهان، بخش (Heinze & Zdroik, 2018) توسعه پایدار را از آن جست و جو نمود

دهد. در واقع آموزش بزرگی از درآمد ملی خود را برای گسترش و بهبود کارآیی آن اختصاص می

ر در بهبود کارکرد شود و شناسایی عوامل مؤثو پرورش رکن اساسی جوامع انسانی محسوب می

این نهاد، پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آن و ایجاد تغییرات مفید با توجه به نیازهای جامعه از 

آموزش و پرورش بعنوان بالاترین مرجع و سازمان  (. Hamidy & et al, 2017ضروریات است )

وفقیت آموزش و حاکم بر ورزش مدارس در کشور، وظیفه توسعه و ترویج آن را بر عهده دارند. م

امروزه ورزش این پتانسیل را  پرورش در این زمینه به اشاعه ورزش در مدارس گره خورده است. 

(. ورزش نه تنها Christensen & Sørensen, 2009دارد که تاثیر مهمی را بر جامعه بگذارد )

شور طقه و کفرهنگی و اجتماعی یک من های اقتصادی،مزایایی برای سلامتی دارد بلکه در ویژگی

آموزان یکی از موضوعات مهم در آموزش و پرورش توجه به تربیت بدنی و نشاط دانش سهم دارد. 

 تاهمی شود که هدف عمده آن تاکید برهای متنوعی در این راستا انجام میاست و همه ساله برنامه

 (.Sorkkila & et al, 2017) است جامعه عموم  برای ورزشی هایفعالیت و ورزش

سلامت بدنی دانش آموزان موجب می شود آنان وظایف و کارهای روزانه خود را بدون احساس    

خستگی انجام داده و توانایی لازم را برای مقابله با پیش آمدهای ناگهانی داشته باشند.در این 

زمینه یکی از مهمترین برنامه ها برای همزمانی رشد علم آموزی و سلامت، نهادینه کردن زنگ 

یکی از مشکلات کنونی کشور پایین بودن (. Gutiérrez & et al, 2017) ورزش در مدارس است

سرانه فضای ورزشی جامعه است. این مهم زمانی می تواند نگران کننده تلقی شود که دانش 

آموزان به عنوان قشر پذیرا و نیازمند ورزش، در شرایط بدتری نسبت به دیگر اقشار جامعه قرار 

ر بسیاری کشورها ورزش مدارس به عنوان پلی برای رسیدن به بزرگ ترین موفقیت های د. دارند

ورزشی یاد می شود. در این زمینه کشور چین با گسترش ورزش در مدرسه به مدال های پرتعدادی 

در بازی های المپیک دست پیدا کرده است. این کشور کارگروه های ویژه ای برای نظارت بر 

وابستگی ورزش قهرمانی به مدارس در کشور ایلات (. He & et al, 2015) ورزش مدارس دارد
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متحده آمریکا بیش از دیگر کشورها به چشم می خورد. این کشور بیشتر از الگوی چین برای 

توسعه ورزش در مدارس استفاده می کند. در این زمینه مدارس ژاپن از زنگ ورزش به عنوان 

ینده ژاپن در المپیک و جهان نام می برند. همچنین در سوئد شروعی برای شکل دادن قهرمانان آ

یک دانش آموز ورزشکار تا هیجده سالگی علاوه بر برخورداری از انواع امکانات رایگان آموزشی، از 

 (.Trudeau & Shephard, 2008) تمام تسهیلات و امکانات ورزشی رایگان نیز بهره مند است

آن  یدر برنامه نظام آموزش کشور گنجانده شد، تداع که زنگ ورزش یشمس یهجر 3101سال 

 لیاوا یهایدل مشغول نیمهمتر دیشده است. شا لیدانش آموزان تبد نیریاز خاطرات ش یکیبه 

 . (Razavy & et al, 2011) باشد یدانش آموزان، ساعت زنگ ورزش در برنامه هفتگ یلیسال تحص

کارکردهای زنگ ورزش و به طور کلی ورزش در مدارس، سبب شده است که امروزه بسیاری از 

های آموزشی از جمله های ورزش در محیطجوامع در مسیر رشد ورزش در جامعه، از قابلیت

اشاره  Hamidy & et al, 2017( .)Parkkari & et al (2017دانشگاه و مدارس بهره گیرند )

کند که این مساله شد و توسعه ورزش در جامعه، از ورزش مدارس عبور میداشتند که مسیر ر

نماید. زنگ ورزش به عنوان یک مساله ضرورت توجه به ورزش مدارس را بیش از پیش مهم می

مهم نقش اساسی و حیاتی در توسعه فرهنگ ورزشی در میان افراد را به وجود آورده است. این 

در مسیر ورزش مدارس در بسیاری از مناطق به خوبی درک  هادر حالی است که عدم شفافیت

 (. Kristiansen & Houlihan, 2017گردد )می

گردد تا در تمامی مناطق، ورزش ریزی ورزشی در مدارس سبب میتوسعه عدالت در برنامه   

ورزشی نهادینه گردد. این در حالی است که امروزه در بسیاری از مدارس،  امکانات و تجهیزات 

ها در مسیر توسعه تربیت بدنی در مدارس شده وجود ندارد، که این مساله سبب رشد بی عدالتی

عدم رعایت در توسعه ورزش در مدارس در مناطق مختلف سبب  .(Mirzay & et al, 2015) است

رو گسترش این  ای به وجود نیاید. ازگردد تا اهداف متصور از ورزش مدارس در هر جامعهمی

عدالت محوری در ورزش مدارس یکی از مسائل زیربنایی در مسیر دستیابی به اهداف عالی ورزش 

اشاره داشتند که عدم  Parkkari & et al, (2017). (Hamidy & et al, 2017باشد )مدارس می

توجه به ورزش در برخی مناطق از جمله مناطق محروم سبب خواهد گردید تا نتوان از استعدادها 

ای در برخی ها بهره لازم را برد. کارکردهای مناطق محروم در توسعه ورزش هر جامعهنسیلو پتا

ر تتحقیقات مورد اثبات قرار گرفته است. مناطق محروم به علت برخورداری از قوای جسمانی قوی

ای را دارد. در مناطق محروم استعدادهای نقش مهمی در پیشبرد ورزش به خصوص در ابعاد حرفه

توان شناسایی نمود که این کشف و بکارگیری این استعدادها از جمله ورزشی مختلفی را می

مناطق محروم  (. با توجه به پتانسیلSingh & et al, 2008باشد )ها میوظایف مدارس و دانشگاه

ای نیاز است در ورزش در سطوح تربیتی در این مناطق به شکل در بهبود ورزش در هر جامعه
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دهنده اهمیت تحقیق در جهت بهبود وضعیت ریزی و اجرایی گردد. این مساله نشانبرنامه مناسبی

 Panter & et)این در حالی است که ورزش در مدارس مناطق محروم کشور را نشان می دهد. 

a, (2010  در تحقیق خود اشاره داشتند که نبود شواهد علمی کافی در خصوص ورزش در مدارس

ه خصوص در مناطق روستایی، سبب گردیده است تا مشکلات بسیاری در برخی در تمامی مناطق ب

نیز اشاره داشتند که امروزه تمرکز سازمان Singh & et al (2008مناطق محروم به وجود آید. )

باشد و این مساله ها در توسعه ورزش مدارس، به توسعه ورزش در مدارس شهری میها و دولت

رس در حوزه ورزش شده است. کمبود تحقیقات در این حوزه و سبب عقب ماندگی سایر مدا

های علمی در خصوص وضعیت مدارس به خصوص در مناطق محروم کشور همچنین نبود بررسی

سبب گردیده است تا شواهد علمی کمی در خصوص وضعیت ورزش در مدارس به خصوص در 

های تا نتوان از پتانسیل مناطق محروم کشور در دسترس باشد. این مساله سبب گردیده است

ورزش در مدارس به خصوص در مناطق محروم کشور در ابعاد همگانی و قهرمانی استفاده لازم را 

برد و به نوعی استعدادهای ورزشی در این مناطق، مورد شناسایی قرار نگیرند و از همه مهمتر، 

لات اسایی و بررسی مشکفرهنگ توسعه ورزش در این مناطق به خوبی توسعه پیدا نکند. جهت شن

و عارضه های موجود روش ها و مدل های مختلفی وجود دارد که مدل ویس بورد یکی از کاربردی 

 ترین مدل می باشد. 

 بوردویس وجهی شش مدل شود،سازمانی از آن استفاده می یابیعارضه در که هایییکی از مدل

 .کندمی توصیف خود، سازمانی عمر مدل در را طبقه 1 ،3791 سال در بوردویس ماروین. است

مدل  .باتوجه به اینکه طیف گسترده ای از ابزارها برای عارضه یابی سازمانی در دسترس می باشند

 ,Zaffar & et al) بورد به خاطر سادگی وکاربرد آن به طور گسترده استفاده می شود ویس

ای خود را به عنوان ابزای آسیب الگوی شش جعبه  میلادی،90بورد در اواسط دهه  ویس. (2018

 شناسانه ارائه کرد و شش نقطه اصلی که در آن باید کارها به شکل درست انجام شود و ماهیت

این مدل همچنیین  .با سازمان سازگاری داشته باشد را جهت موفقیت سازمان معرفی کرد آن

 بورد خلاصه مدل ویس توازن اهمیت عناصر رسمی و غیر رسمی سازمانی را نشان می دهد.به طور

 ونه باشد،گبر متغیرهای داخلی سازمان متمرکز است و میان این که سازمان چگونه است و چ

این مدل از نظر بررسی فرایندها و ابعاد سازمان کاملتر و سطح تشخیص  سازگاری ایجاد می کند.

رضه یابی هنگامیکه که رهبران زمان کافی برای شناسایی عا آن در سطح کل سازمان است.

 سازمانی ندارند و یا هنگامی که یک نقشه ی نسبتا ساده ای برای توضیح سریع مورد نیاز است،

شناسایی  بورد سیطبق نظر و(. Ahn & Kwon, 2018)مفید است بورد مدل شش بعدی ویس

ت اس یابیعارضه  ندیفرا نیگام در ا کیبه طور نظام مند انجام شود که  دیبا مشکلو حل یک 

ورد ، شش ب سیو.  باشد دیآنچه هست و آنچه با نیب تفاوت ایشکاف  نییتع یاست برا یقیکه طر
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و کنترل ، روابط  ینگهماه یاه، سازوکار ای، ساختار ، پرداخت  دافها) مهم  اریبس بخش ایحوزه 

مشکلات متعددی به واسطه عدم  .(Karimian & et al, 2015) است کرده را مشخص ی(برهو ر

ورزش مدارس به خصوص در مناطق محروم کشور شکل گرفته است. هدررفتن استعدادها توجه به 

سازی در این مناطق سبب گردیده است تا به نوعی فقرورزشی در این های فرهنگو نبود برنامه

مناطق شکل گیرد. با این توجه ضرورت انجام تحقیقات جامع در راستای تقویت وضعیت ورزش 

طق محروم کشور به خوبی درک می گردد. خلا تحقیقاتی در این حوزه مدارس به خصوص در منا

سبب گردیده است تا ابهامات اساسی در مسیر برنامه ریزی و گسترش ورزش مدارس در مناطق 

یابی ورزش در مناطق محروم محروم کشور وجود داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف عارضه

های موجود در ورزش در مناطق محروم کشور چه میضهسعی در پاسخ به این سوال دارد که عار

 باشد؟ها به چه صورت میبندی این عارضهباشد؟  و اولویت

 

 روش شناسی تحقیق

باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش روش انجام این تحقیق آمیخته )کیفی و کمی( می

در استان کرمانشاه بودند که کیفی شامل نخبگان و افراد آگاه به ورزش مدارس در مناطق محروم 

نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق در بخش کیفی مشخص  31بر حسب انتخاب هدفمند تعداد 

گردید. این افراد شامل برخی دبیران تربیت بدنی و مدیران تربیت بدنی بودند که در مناطق محروم 

امعه آماری این تحقیق در استان کرمانشاه در طی دوران خدمت خود به فعالیت مشغول بودند. ج

باشد که اطلاعاتی از بخش کمی شامل تمامی دبیران ورزش مناطق محروم استان کرمانشاه می

باشد. در زمان نامشخص بودن تعداد جامعه آماری، از فرمول حجم تعداد آنان در دسترس نمی

اساس این فرمول، نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن جامعه آماری استفاده خواهد شد. بر 

 & Masti؛ Sarani & Elahy, 2016) خواهد بود 113در این شرایط تعداد نمونه عدد ثابت 

Fakhrayi, 2014) دبیر ورزش به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند.  113. با این توجه تعداد

ا ابق بدر جهت بررسی این مناطق، ابتدا لیستی از مناطق محروم کشور در استان کرمانشاه، مط

، مشخص گردید و بر اساس انتخاب خوشه ای تصادفی، تعداد 3111جلسه هیئت وزیران در سال 

دبیر ورزش مد نظر از  113های هدف انتخاب گردیدند و سپس شهرستان به عنوان شهرستان 1

در استان کرمانشاه،  3111این مناطق مشخص گردیدند. بر اساس تصویب هیئت دولت در سال 

 دالاهو ،یپاوه، ثلاث باباجان لانغرب،ید، سرپل ذهاب، گوجوانر ن،یریقصرشمحروم شامل شهرستان  1

شهرستان سرپل ذهاب، پاوه و روانسر به عنوان  1وجود دارد که پس از انتخاب تصادفی،  روانسرو 

ها و ها در میان دبیران ورزش حاضر در این شهرستانمناطق هدف مشخص گردیدند و پرسشنامه
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 113ها تقسیم و پس از تکمیل جمع آوری گردید. در نهایت تعداد اطراف شهرستان روستاهای

 آوری گردید. میان دبیران ورزش این مناطق، جمعپرسشنامه تکمیل شده از 

ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق در بخش کیفی شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته 

بخش  2بورد بود که دارای ساخته بر اساس مدل ویسبود و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق

سوال بود. سوالات اصلی این تحقیق پس از بررسی  22شناختی و سوالات اصلی به تعداد جمعیت

پیشینه تحقیق و بررسی نظرات تعدادی از خبرگان با استفاده از پرسشنامه باز مشخص گردید. 

طراحی گردید. روایی صوری و محتوایی این سوالات این بخش بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت 

پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور بررسی روایی 

سازه این پرسشنامه از تحلیلی عاملی اکتشافی استفاده شد. همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه 

مشخص گردید. روش 13/0ایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پ

های آماری استفاده شده در تحقیق حاضر شامل آزمون کلوموگراف اسمیرنف در جهت تعیین 

های تحقیق، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی در جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه نرمال بودن داده

باشد. های تحقیق مییک از مولفهای در جهت بررسی وضعیت هر تک نمونهو همچنین آزمون تی

انجام گردید.  PLSو  22نسخه  SPSSافزار های تحقیق حاضر در نرمکلیه روند تجزیه و تحلیل داده

 همچنین در بخش کیفی تحقیق از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید.

 

 های تحقیقیافته

ورزش اعلام نمودند که از وضعیت ورزش درصد دبیران  1348نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که 

درصد پاسخ دهندگان ذکر کردند که در حال حاضر امکانات  98در مدارس خود رضایت ندارند. 

ورزشی در حداقل استانداردهای موجود در اختیار ندارند. میزان سطح تحصیلات دبیران ورزش 

درصد دارای سطح تحصیلی  9/30درصد دارای سطح تحصیلی کارشناسی و پایین تر،  2/81شامل 

درصد دارای سطح تحصیلی دکتری بودند. همچنین از میان نمونه 3/3کارشناسی ارشد و تعداد 

 یابیعارضهدرصد افراد مرد بودند. به منظور شناسایی  1/97درصد افراد زن و  9/20های تحقیق 

کیفی استفاده از بررسی نظرات خبرگان در قالب روش ورزش در مدارس مناطق محروم کشور ب

ها مشخص گردید. جدول شماره ها، ویژگی های مستخرج از مصاحبهگردید. پس از انجام کدگذاری

 دهد. ، نتایج کیفی تحقیق حاضر را نشان می3
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: کدگذاری باز، محوری و انگیزشی1جدول   

 مقوله ها ویژگی های استخراج شده

 دانش آموزان و  ران،یمعلمان، مد انینامشخص بودن اهداف متصور از ورزش در م

 آنان های خانواده

 ازیس ادهیاهداف متصور از زنگ ورزش و پ جادیدر ا یبدن تیترب رانیدب ییتوانا عدم 

 اهداف خود متناسب با استانداردها

 مختلف یتیو جنس یسن یاهداف متصور از ورزش در گروه ها بندی میتقس عدم 

 به اهداف متصور از ورزش یابیدست زانیدر خصوص م یابینظارت و ارز عدم 

 اهداف ورزش در  جادیآموزش و پرورش مناطق محروم در خصوص ا تیحما عدم

 موجود یاستانداردها یمدارس در راستا

 اهداف

 ورزش در مدارس گاهینامشخص بودن جا 

 و معلمان ورزش در حوزه ورزش مدارس رانیبودن شرح شغل مد نامشخص 

 مدارس یها تیحوزه ها و فعال ریمربوط به ورزش در سا های بودجه صرف 

 اهداف ورزش در مدارس شبردیجلسات پ فقدان 

 ساختار

 ورزش در مدارس جیدر جهت ترو یزشیانگ ستمیعدم وجود س 

 پاداش ها در حوزه ورزش افتیدر طیبودن شرا نامشخص 

 یدرس یحوزه ها یبه دانش آموزان در تمام یورزش های پاداش فقدان 

 در مناطق محروم تیورزش در جهت فعال رانیدب زشیانگ زانیبودن م نییپا 

 پاداش

 یورزش رانیدب یابیارز ستمیفقدان س  

 دانش آموزان انیدر م یابیاستعداد ستمیس نبود 

 در ورزش مدارس یازسنجین ندیفرا نبود 

 مکانیزم های مفید

 مدارس با ادارات آموزش و پرورش منطقه و استان انیعدم وجود ارتباطات مناسب م 

 سازمان ریسا یورزش های لیدر جهت استفاده از پتانس یوجود ارتباطات سازمان عدم 

 آموزش و پرورش یها از سو

 مدارس رانیو مد یبدن تیترب رانیدب انیبودن تعاملات م نامناسب 

 ارتباطات

 ورزش بر دانش آموزان در زنگ ورزش رانینامناسب بودن سطح تسلط دب 

 ورزش به علت اعمال سبک  نیدانش آموزان در ح یتلاش ها زانیبودن م نییپا

 یورزش رانینامناسب دب یرهبر

 مدارس در ورزش رانیتوسط مد یو مقطع یسطح های یریگ میتصم 

 رهبری

 

عارضه از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که  22نتایج کیفی تحقیق نشان داد که 

و  ارتباطات، دیمف یها زمیمکان، پاداش، ساختار، اهدافدسته عارضه شامل  1این ویژگی ها در 

تی،  داری معنی مدل اندازه گیری و میزان ضرایب 2و  3ی دسته بندی گردیدند. شکل رهبر

 را نشان می دهد. ورزش در مدارس مناطق محروم کشور یابیعارضه
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 : مدل اندازه گیری تحقیق1شکل شماره 

 



  39 8938 پاییز سوم، شماره، هفتمدوره                                           فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 

 تحقیق Tداری  معنی : ضرایب2شکل 

ورزش در  یابی عارضهجمع بندی از مدل های اندازه گیری و ضرایب معنی داری تی  2جدول 

 را به نمایش گذاشته است. مدارس مناطق محروم کشور

 خلاصه نتایج آماری مدل تحقیق. 2جدول 

 عارضه ها T تاثیر

 اهداف 913/381 717/0

 ساختار 171/11 728/0

 پاداش 893/333 718/0

 مکانیزم های مفید 792/28 131/0

 ارتباطات 029/81 173/0

 رهبری 121/93 737/0
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، اهداف با  ورزش در مدارس مناطق محروم کشور های عارضهکه در میان نشان داد  قیتحق جینتا

مهمترین عارضه مشخص گردیده است. به منظور بررسی بزارش مدل تحقیق  717/0میزان تاثیر 

اس استفاده گردید. الپی کردیروش معادلات ساختاری با روحاضر از شاخص های برازش مربوط 

 نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل فوق را نشان می دهد. 1جدول 

 

 زارش مدل تحقیقهای ب. شاخص3جدول 

مکانیزم های  پاداش ساختار اهداف 

 مفید

 رهبری ارتباطات

 11/0 70/0 73/0 19/0 18/0 19/0 آلفای کرونباخ

 93/0 98/0 92/0 11/0 93/0 93/0 پایایی ترکیبی

 13/0 13/0 89/0 18/0 13/0 87/0 روایی همگرا

R2 71/0 18/0 19/0 93/0 10/0 13/0 

Q2 89/0 12/0 88/0 87/0 82/0 83/0 

GOF 921/0 928/0 173/0 139/0 133/0 191/0 

 

 ایاییو پ کرونباخ آلفای به مربوط نتایج مربوط به شاخص های برازش تحقیق نشان داد که مقدار

 .دارد مدل مناسب پایایی از حاکی که باشدمی 9/0 از بالاتر عارضه، 1 هر در عارضه ها ترکیبی

همچنین نتایج تحقیق مشخص نمود که میزان روایی همگرا برای تمامی عارضه ها بالاتر از سطح 

می باشد که نشان دهنده مناسب بودن میزان روایی همگرا تحقیق می باشد. همچنین  3/0معیار 

روایی واگرا در تحقیق حاضر نیز در قالب ماتریس عارضه در عارضه، مورد بررسی و تایید قرار 

 3/0تمامی بارهای عاملی مربوط به عارضه ها، بیش از  3ت. همچنین مطابق با شکل شماره گرف

 می باشد که نشان دهنده مناسب بودن این معیار می باشد. 

 R2برای  قوی و متوسط ، ضعیف مقادیر عنوان به که   0419و  0411، 0437  مقدار سه به توجه با

مناسب  از نشان به دست آمد که  0419در همه عارضه ها، مقدار بیشتراز  و است شده معرفی

 ، ضعیف مقادیر عنوان به که   0412و  0438، 0402  مقدار سه به توجه با .بودن این شاخص دارد

به دست آمد  0412در همه عارضه ها، مقدار بیشتراز  و است شده معرفی Q2برای  قوی و متوسط

 به که   0411و  0428، 0403  مقدار سه به توجه با  .ن این شاخص داردمناسب بود از نشان که 

در همه عارضه ها، مقدار  و است شده معرفی GOF برای قوی و متوسط ، ضعیف مقادیر عنوان
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با این توجه مشخص گردید  .دارد مدل قوی کلی برازش از نشان به دست آمد که  0411بیشتراز 

 که مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، از برازش مناسبی برخوردار می  باشد.

تک نمونههای موجود در ورزش مدارس مناطق محروم از آزمون تیپس از مشخص شدن عارضه

نتایج این آزمون را نشان  1ها استفاده گردید. جدول شماره ای در جهت بررسی هر یک از عارضه

 ی دهد.م

 

 های موجود در ورزش مدارس مناطق محروم: بررسی وضعیت عارضه 4جدول شماره

انحراف  میانگین عارضه ها

 استاندارد

درجه  تی

 آزادی

سطح 

 معناداری

 003/0 110 -198/1 832/0 03/2 اهداف

 003/0 110 -283/1 323/0 81/2 ساختار

 003/0 110 -881/8 127/0 32/2 پاداش

 003/0 110 -302/1 221/0 01/2 مفیدهای مکانیزم

 003/0 110 -171/3 387/0 29/2 ارتباطات

 003/0 110 -039/3 317/0 38/2 رهبری

 

های شناسایی شده در دهد، میزان عارضهای نشان میتک نمونههمان طور که نتایج آزمون تی

تر از سطح میانگین عدد ها پایین های مدل ویس بورد در تمامی ابعاد و حوزهتحقیق شامل عارضه

توان اعلام داشت می باشد، لذا می 08/0می باشند. با توجه به سطح معناداری که پایین تر از  1

ها در شرایط نامطلوبی قرار دارند. در این بین وضعیت عارضه مربوط به اهداف ورزش که این عارضه

 ها قرار دارد.ارضهتری نسبت به سایر عدر مدارس مناطق محروم، در شرایط نامناسب

 

 بحث و نتیجه گیری

ها در ورزش مدارس در مناطق محروم وجود دارد نتایج تحقیق حاضر نشان داد که برخی عارضه

، هدافاکه این عارضه همگی در شرایط نامناسبی قرار دارند. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که 

های موجود در ورزش همگی از جمله عارضهی رهبرو  ارتباطات، دیمف یهازمیمکان، پاداش، ساختار

 Jewett) ها همگی در شرایط نامطلوب قرار دارند. باشد که این عارضهمدارس در مناطق محروم می

& et al (2014  در تحقیق خود اشاره داشتند که نبود اهداف مشخص در ورزش مدارس سبب

 Hwang & et al (2016)طرفی  هایی در این حوزه به وجود آید. ازگردیده است تا بی نظمی
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اشاره داشتند که نبود ساختار مناسب در مسیر ترقی ورزش مدارس یکی از مشکلات موجود در 

باشد. با این توجه می توان چنین اعلام داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج این حوزه می

رسد باشد. به نظر میهمخوان می ( Hwang & et al, 2016؛ Jewett & et al, 2014)تحقیقات 

های موجود در ساختار ورزش مدارس نبود اهداف روشن و همچنین نامشخص بودن برخی جنبه

سبب گردیده است تا میزان اهمیت ورزش در مدارس مناطق محروم به نازل ترین حد خود رسد. 

موزان سازی مناسب در خصوص کارکردهای ورزش در میان دانش آاین مساله ناشی از نبود فرهنگ

باشد. این مساله سبب گردیده است تا تمرکز مدیران مدارس و مسئولین آموزش و پرورش در می

های غیرورزشی در مدارس گردد  و از طرفی حتی در ها در حوزهجهت رفع مشکلات و کاستی

های غیرورزشی ها و امتیازات مربوط به ورزش را به سمت حوزهبرخی موارد بسیاری از بودجه

به خوبی مشخص  shdown-Franks & et al (2017)سوق دهند. این مساله در تحقیق  مدارس

گردیده بود. آنان در تحقیق خود اشاره داشتند که نبود ضرورت در مسیر توسعه ورزش سبب می

های موجود در حوزه ورزش در امور غیرورزشی صرف گردد. گردد تا بسیاری از امتیازها و فرصت

عدالتی کاملا مشخص می تواند ضربات سنگینی بر پیکره ورزش در ن یکی بیاین مساله به عنوا

 مدارس داشته باشد. 

های درک اشاره داشتند که با توجه به ضرورت Moschny & et al (2011)این در حالی است که 

شده از ورزش مدارس کشور آلمان و همچنین فواید اثبات شده ورزش در مدارس، لزوم اعمال 

گردد. های مالی و غیرمالی در جهت ترغیب فرهنگ ورزش در مدارس به خوبی درک میپاداش

این مساله سبب گردیده است تا ورزش به خوبی از منظر پاداش و نیازهای انگیزشی در سطح 

توان چنین اعلام داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات مطلوبی باشد. با این توجه می

(Moschny & et al (2011 های مشخص شده در باشد. با توجه به وجود تفاوتناهمخوان می

وضعیت ورزش در مدارس در کشور ایران و کشور آلمان سبب گردیده است تا این ناهمخوانی به 

در تحقیق خود مشخص نمودند که فرایندهای  Wang & et al (2002)وجود آید. از طرفی 

ان یکی از مسائل مهم به شکل جدی با مشکلاتی مناسب در مسیر ترقی ورزش مدارس به عنو

توان چنین اعلام داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات باشد. از این رو میمواجه می

(Wang & et al (2002 باشد. وجود مشکلات جدی در مدارس به خصوص در مناطق همخوان می

باشند و اکثرا به اولیه و ساده خود میمحروم سبب گردیده است تا تمرکز مدارس در انجام امور 

علت تحت فشار بودن از منظر مالی، ساختاری و امکاناتی تمامی به توسعه ورزش در مدارس 

های مفید به عنوان ندارند. این مساله سبب گردیده است تا معضلات مربوط به پاداش و مکانیزم

 Naylorاز طرفی ) را نشان دهد.یکی از مشکلات بارز در ورزش مدارس در مناطق محروم، خود 

& et al (2015 در تحقیق خود اشاره داشتند که رهبری و مشکلات مربوط به آن یکی از ضعف
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اشاره  Ridgers & et al (2012)همچنین  باشد.ها و معضلات فعلی در عرصه ورزش مدارس می

باشد ورزش مدارس میداشتند که ارتباطات نامناسب به عنوان یکی از مشکلات موجود در عرصه 

توان اعلام که سبب گردیده است تا معضلات جدی برای ورزش مدارس به وجود آورد. از این رو می

 ,Ridgers & et al؛ Naylor & et al, 2015) داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات

ها و عرصهوزهباشد. مدیریت و رهبری به عنوان یک عامل موثر در تمامی حهمخوان می( 2012

ها نقش اساسی در مسیر رشد و توسعه ورزش دارد. ورزش در مدارس به عنوان یک نیاز اساسی 

های رهبری بایستی در مسیر مناسب خود حرکت نماید. این مساله نیازمند تقویت شدید عرصهمی

 آنان باشد. وجود مشکلات مهارتی شدید در میان دبیران ورزش و عدم تسلطدر ورزش مدارس می

بر زنگ ورزش مدارس سبب گردیده است تا در مناطق محروم کشور، ورزش مدارس به حال خود 

رها شده باشد و این مساله سبب گردیده است تا اهداف متصور از زنگ ورزش در مدارس به خوبی 

 شکل نگیرد.

در ورزش مدارس مناطق محروم مشکلات و عارضه های وجود داردکه این مشکلات و عارضه 

ها بدون نگاه جدی از سوی وزارت آموزش و پرورش رفع نخواهد گردید. وزارت آموزش و پرورش 

رسد نتوانسته است عدالت ورزشی را در سراسر به عنوان متولی ورزش در مدارس، به نظر می

کشور به وجود آورد. با فرض اینکه محروم بودن برخی نقاط کشور از منظر مالی و امکاناتی، باز 

ارتخانه در مسیر برنامه ریزی ورزشی مدارس، نتوانسته است بر اساس نیازهای متفاوت و این وز

های اختصاصی را ها و طرحهمچنین ویژگی های متنوعی که در سطح کشور وجود دارد، برنامه

ها و ارائه نسخه یکسان برای ورزش مدارس در کشور به عنوان ایجاد نماید. طرح ریزی برخی برنامه

هایی که امروزه گردد. بسیاری از ورزشمهمترین مشکلات ورزش مدارس به خوبی درک مییکی از 

گردد، کوچکترین قابلیت اجرا در مناطق های اساسی در مدارس طرح ریزی میبه عنوان ورزش

باشد و این مساله به خودی خود سبب گردیده است تا ورزش در این محروم کشور را دارا نمی

ها همراه باشد. این مساله سبب گردیده است تا بسیاری از مشکلات یشرفتمناطق با حداقل پ

موجود در ورزش مدارس در مناطق محروم در مرحله اول شناسایی نگردد و در ادامه ضمن 

شناسایی شدن، توان و همت رفع آن وجود نداشته باشد. تحقیق حاضر ضمن شناسایی عارضه

ها در شواهد علمی در این حوزه و افزایش آگاهیهای موجود در ورزش مدارس، ضمن بهبود 

ها در شرایط خطرناکی وجود دارند که این ها، اثبات نمود که تمامی عارضهخصوص این عارضه

مساله سبب بروز بحران در ورزش مدارس در مناطق محروم کشور شده است. امید است نتایج 

س در میان مدیران در آموزش و تحقیق حاضر سبب بهبود ضرورت در مسیر توسعه ورزش مدار

پرورش کشور گردد. در جهت انجام تحقیق محدودیت های از جمله دسترسی سخت به برخی 

مدارس و دبیران ورزش در مناطق محروم و همچنین عدم امکان انجام تحقیق حاضر در سایر 
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 ه اهمیتاستان ها جهت مقایسه های تحلیلی بر حسب مناطق جغرافیایی وجود داشت. با توجه ب

اهداف متصور از ورزش در  یبند میتقسعارضه اهداف در تحقیق حاضر، پیشنهاد می گردد تا با 

به بهبود و کیفیت آموزش ها و فعالیت ها در مدارس اقدام  مختلف یتیو جنس یسن یگروه ها

 نمود. همچنین با توجه به اهمیت عارضه اهداف در تحقیق حاضر، پیشنهاد می گردد تا با ایجاد

کمیته های ارزیابی و نظارت بر حسن انجام فعالیت در ورزش مدارس مناطق محروم به بهبود 

وضعیت کیفی و کمی ورزش در مدارس مناطق محروم اقدام نمود. همچنین با توجه به نتایج 

تحقیق حاضر  مبنی بر اهمیت عارضه پاداش، پیشنهاد می گردد تا با ایجاد سیستم تشویقی در 

ش و توجه این سیستم به عملکرد افراد در مناطق محروم به تقویت ورزش در آموزش و پرور

مدارس مناطق محروم اقدام نمود. همچنین با توجه به اهمیت عارضه پاداش در تحقیق حاضر، 

پیشنهاد می گردد تا با ایجاد برخی پاداش های مادی و معنوی به دبیران ورزش مناطق محروم و 

ه این پاداش ها به تقویت عملکرد دبیران ورزش مدارس مناطق محروم ایجاد عدالت در جهت ارائ

 کشور اقدام نمود
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