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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای از دیدگاه دبیران
تربیتبدنی ،مدیران و اولیای دانشآموزان بود .روش پژوهش ،توصیفی -پیمایشی بود .جامعة آماری پژوهش
همة دبیران تربیتبدنی خراسان شمالی ،مدیران مدارس و والدین دانشآموزان شهرستان مانهوسملقان (535
نفر) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استناد به درصد تناسب نسبی بین دبیران و
مدیران و اولیای دانشآموزان 150 ،نفر در نمونههای دبیران 50 ،نفر برای اولیای دانشآموزان و همچنین50 ،
نفر در بخش مدیران مدارس بهعنوان نمونههای نهایی پژوهش انتخاب شدند .با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی ،شش عامل منابع فرهنگی ،منابع مالی ،منابع انسانی ،منابع مادی و تسهیالتی ،منابع مدیریتی و منابع
فناوری ،بهعنوان مؤلفههای مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای شناسایی شدند و میزان اهمیت
عوامل از دیدگاه آزمودنیها بررسی شد؛ بر این اساس ،باالترین میانگین رتبه در بین مؤلفهها مربوط به مؤلفة
«منابع فرهنگی» و پایینترین میانگین رتبه مربوط به مؤلفة «منابع فناوری» بود .درنهایت ،با توجه به نتایج
بهدستآمده پیشنهاد میشود برای برنامهریزی هرچه بهتر المپیاد ورزشی درونمدرسهای ،به منابع فرهنگی
توجه ویژهای شود تا عالوه بر افزایش جنبههای مختلف سالمتی دانشآموزان ،به بهبود روابط اجتماعی مفید
در کنار روحیة شاداب آنها پرداخته شود.
واژگان کلیدی :المپیاد ورزشی درونمدرسهای ،ورزش دانشآموزی ،رویدادهای ورزشی ،موفقیت.

* نویسندة مسئول

Email: keshtidar@um.ac.ir
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مقدمه
ورزش ،از سال  1306وارد نظام آموزشی کشور شده است و قدمتی  90ساله دارد .مردم از ساعت
تربیتبدنی (ورزش) بهعنوان لحظههایی رؤیایی یاد میکنند .فعالیت ورزشی منظم در صورت تداوم
میتواند باعث آسودگی ذهن شود و این آسودگی به بهتر آموختن ،اشتیاق بیشتر و درکل ،پیشرفت
دانشآموز کمک میکند .با فعالیتهای ورزشی و اجرای مسابقات میتوان شادابی و نشاط را به محیط
آموزشی تزریق کرد .همچنین ،برگزاری بازیها و رقابتهای ورزشی ازجمله جاذبههای تربیتبدنی در
مدارس و از موضوعهای موردعالقة دانش آموزان است (سلیمانی و قرهخانی.)43 ،1395 ،
آموزشوپرورش نیز در کنار توجه به ارتقای سطح علمی باید به بحث سالمت و ورزش دانشآموزی
توجه بیشتری داشته باشد؛ زیرا ،دانشآموزی میتواند بهمراتب علمی برسد که دارای بدنی سالم باشد
و این مهم از مسیر توجه به مقولة ورزش بهدست میآید (کوزهچیان.)98 ،1380،
در این راستا ،ازجمله اهداف نظام آموزشوپرورش کشور ،تربیت نسلی شاداب و بانشاط است که در
کنار فراگیری علوم مختلف از سالمتی ،تحرک و پویایی الزم برخوردار باشند .مدارس کشور بهعنوان
اصلیترین پایگاه تعلیم و تربیت موردتوجه مدیران آموزشوپرورش هستند و در کانون توجه
برنامهریزی و طراحان تعلیموتربیت قرار دارند .برگزاری بازیها و رقابتهای ورزشی ازجمله جاذبههای
تربیتبدنی در مدارس و از موضوعهای مورد اقبال و موردعالقة دانشآموزان است و با اجرای مسابقات
و فعالیتهای ورزشی میتوان شادابی و نشاط را به محیطهای آموزشی تزریق کرد (جعفری کوپایی،
حمیدی و نظری .)1395 ،از دیرباز ،مسابقات ورزشی از ابزارهایی بسیار قوی برای رشد و تعالی
دانشآموزان در حوزة آموزشوپرورش بودهاند؛ بهطوریکه عالوه بر ارتقای مهارتهای ورزشی و
گذراندن لحظات شاد و بانشاط ،تجربیات و مهارتهای فراوانی را در حوزههای اجتماعی ،اخالقی و
فرهنگی به دانشآموزان ارزانی داشته است .برای دستیابی به این آرمانها و اهداف آموزشوپرورش،
معاونت تربیتبدنی و سالمت وزارت آموزشوپرورش ،برگزاری مسابقات ورزشی در قالب المپیاد ورزشی
درونمدرسهای را به مدارس سراسر کشور ابالغ کرده است (سلیمانی و قرهخانی.)41 ،1395 ،
مسلم است که آموزشوپرورش به تربیت کل وجود توجه دارد .با توجه به این مطلب ،آموزشوپرورش
باید طرحهای ورزشی خود را طوری برنامهریزی کند که بیشتر مؤلفههایی را که سالمت جسمی و
روحی دانشآموزان را تحت تأثیر خود قرار میدهند ،در برگیرد .المپیاد ورزشی درونمدرسهای نیز از
این امر مستثنا نیست .با توجه به مؤلفههایی از قبیل شادی و نشاط ،مسئولیتپذیری ،روحیة
جمعگرایی ،اعتمادبهنفس ،سالمت جسمی ،سالمت روحی ،مشارکت فعال همهجانبة دانشآموزان،
تقویت هویتهای اسالمی در زمان خواندن سرود ملی و سوگندنامه ،زمان به اهتزاز درآمدن پرچم
ملی ایران و پرچم المپیاد ،استعدادیابی و نخبه پروری ،یکی از راههای شناسایی استعداد افراد در
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زمینههای گوناگون ،خلق موقعیتها و فضاهایی است که شخص بتواند تواناییها و قابلیتهای بالقوة
خود را بروز دهد؛ بنابراین ،المپیاد ورزشی درونمدرسهای بهترین فرصت در این زمینه است.
درصورتیکه المپیاد ورزشی درونمدرسهای کامالً تخصصی و علمی برنامهریزی شود و عوامل مؤثر در
موفقیت آن بهطورکامل بررسی شوند ،میتواند موفق و تأثیرگذار باشد و این طرح ملی زیرساخت
بسیاری از موفقیتهای بزرگ ملی و بینالمللی در سطح ورزشی شود (رعنایی و ساعتچیان.)1395 ،
در این زمینه ،هارتمن )2008( 1نشان داد که بین بهکارگیری فعالیتهای ورزشی و عملکرد
دانشآموزان ارتباطی بسیار قوی وجود دارد .درواقع ،شناخت عوامل اجتماعی و شناخت عوامل
محدودکنندة اجتماعی در تالشهای آموزشی دانشآموزان مؤثرند .او اشاره کرد که شناخت ماهیت
ورزش و فعالیتهای ورزشی مدارس میتواند به برنامهریزی مؤثر برای کسب سالمتی ،تشویق به
فعالیتهای آموزشی و پیوندهای اجتماعی دانشآموزان منجر شود .اهمیت بررسی این عوامل مؤثر
میتواند بهعنوان نقشة راهی در جهت عوامل کلیدی منتهی به توسعه و بهکارگیری برنامههای منسجم
درونمدرسهای باشد .در همین راستا ،حالجی و ابراهیم ( )1395با انجام پژوهشی اذعان کردند که
امروزه توجه به نهضت داوطلبی در ورزش ،کانون فعالیت بسیاری از آموزشوپرورشهای موفق جهان
قرار گرفته است .المپیاد ورزشی با رویکرد مدرسهمحورکردن فعالیتهای ورزشی و افزایش مشارکت
مدنی افراد ،بهرهمندی از ظرفیتهای درونی و بیرونی آموزشوپرورش ،توأم کردن فعالیتهای ورزشی
با یادگیری منش پهلوانانه و مهارتهای اجتماعی جذاب ،پرنشاطکردن جو مدرسه و هویتبخشی به
دانشآموزان و با اهداف توسعه و ارتقای آمادگی جسمانی ،مهارتهای ورزشی ،سطح سالمت جسمی
و روحی تمامی دانشآموزان حاضر در مدرسه صورت میگیرد .همچنین ،سلیمانی و قرهخانی ()1395
بهرهگیری از مشارکت و همیاری داوطلبانة دانشآموزان را ازجمله مواردی میدانند که میتواند در
فعالیتهای ورزشی و تربیتبدنی بهویژه المپیاد ورزشی درونمدرسهای نقش بسیار مشهود و
قابلتوجهی داشته باشد .ترابی ( )1393نیز بیان کرد که المپیاد ورزشی درونمدرسهای دارای اهدافی
شامل توسعه و ارتقای آمادگی جسمانی و روحی دانشآموزان ،کمک به انس بیشتر دانشآموزان با
فعالیتهای ورزش همگانی و قهرمانی ،کمک به شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی دانش آموزان
و افزایش گرایش دانشآموزان به مدرسه و غیره است .در همین زمینه ،حبیب نیارمی ،دوستی و
درویشی ( )1395در پژوهشی با عنوان «شناسایی مشکالت و مزایای اجرای طرح المپیاد
درونمدرسهای» دریافتند که در بین مشکالت موجود پیش روی المپیاد ورزشی درونمدرسهای،
فقدان اطالعرسانی و نبود برنامهریزی درست از سطح وزارتخانه تا ادارات ،مهمترین مشکل و در بین
مزایایی که درون این طرح وجود دارند ،هویتبخشی معلمان و درس تربیتبدنی ،مهمترین مزیت در
1. Hartman
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برگزاری طرح المپیاد ورزشی درونمدرسهای در استان مازندران است .رشادتجو و خادمی ()1395
نیز با بررسی تأثیر المپیاد ورزشی درونمدرسهای بر سالمت روانی دانشآموزان دختر دبیرستان شهر
تهران دریافتند که دانشآموزان دختر ورزشکار نسبت به دانشآموزان دختر غیر ورزشکار از سالمت
روانی بیشتر و شکایات جسمانی ،اضطراب ،حساسیت بینفردی و افسردگی کمتری برخوردارند.
همچنین ،رضوی ،شعبانی بهار و سجادی ( )2012عوامل مؤثر در موفقیت المپیاد ورزشی
درونمدرسهای را کارشناسان ،معلم تربیتبدنی ،محتوای آموزشی ،تجربة معلم ورزش ،امکانات و
دیدگاه والدین دانشآموزان میدانند .همچنین ،آنها برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای و نقش
آن در سالمت اجتماعی و شخصی برای خانواده و دانشآموزان را تأیید میکنند و المپیاد ورزشی را
بهعنوان یک عنصر در ایجاد محیطی پرتحرک و پرنشاط و تأثیر آن را بر آموزش و یادگیری
دانشآموزان بسیار مهم مطرح میکنند .در همین راستا ،آردوی1و همکاران ( )2014در پژوهش خود
دریافتند که فعالیتهای تربیتبدنی در مدارس اثری مثبت بر موفقیت درسی دارند و سبب انگیزة
دانشآموزان میشوند .اسمیت و فاکس )2007( 2نشان داده است که مشارکت در فعالیتهای
فوقبرنامه مانند المپیاد ورزشی مزایای زیادی دارد و باعث سازگاری اجتماعی بیشتری میشود .کوری،
بالمفیلد و باربر )2009( 3بیان کردند که رابطة مثبتی بین مشارکت در فعالیتهای ورزشی و
اعتمادبهنفس وجود دارد .نیکخو ،محمدی و براری ( )2015در پژوهشی نشان دادند که مشارکت
همهجانبة مسئوالن ،معلمان ،خانوادهها و دانشآموزان در برنامههای ورزشی دانش آموزان ،از اهمیت
زیادی برخوردار بوده است؛ ازاینرو ،دادن مسئولیت به افراد در برگزاری مسابقات میتواند عالوه بر
ایجاد انگیزه در آنها برای انجام فعالیتهای ورزشی و برنامهریزی درست باعث شود که ورزش بهعنوان
یکی از عناصر ایجاد محیطی بانشاط ،تأثیری بر آموزش و یادگیری دانشآموزان داشته باشد .همچنین،
کالشی ،حسینی ،ابراهیمی پور و یمینی فیروز ( )2015ورزش و تربیتبدنی را بهطور مستقیم در
کاهش جرم مؤثر دانستند و عنوان کردند افرادی که در ورزش و فعالیتهای بدنی شرکت میکنند ،از
سالمت جسمی و رفتاری زیادی برخوردارند و با داشتن زندگی سالمتر ،یک جامعة سالم و دور از تنش
را ایجاد و حفظ میکنند؛ بنابراین ،با برنامهریزی دقیق و استفاده از مشارکت خانواده در فعالیتهای
ورزشی و حمایت از دانشآموزان و تشویق آنها برای مشارکت ،میتوان کاهش جرم در سطح مدرسه
و در نهایت ،در سطح جامعه را افزایش داد.
با توجه به موارد ذکرشده و نیز با توجه به مدرسهمحورکردن فعالیتهای تربیتبدنی و ورزش
دانشآموزی و مشارکتمحورکردن فعالیتها ،میتوان گفت که ظرفیتشناسی و بهرهمندی حداکثری
1. Ardoy
2. Smith & Fox
3. Cory, Blomfield & Barber
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از ظرفیتهای درونی و بیرونی آموزشوپرورش ،فضای جذاب ،بانشاط و سالمی را برای برگزاری المپیاد
ورزشی درونمدرسهای بهوجود میآورد؛ بنابراین ،این پژوهش بر آن است تا مهمترین عوامل مؤثر در
اجرای موفق این طرح المپیاد ورزشی درونمدرسه را از دیدگاه صاحبنظران روشن کند و به این
سؤال پاسخ دهد که چه عواملی در موفقیت المپیادهای ورزشی درونمدرسهای مؤثر هستند؟
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،برحسب هدف از نوع پژوهشهای کاربردی است که برای جمعآوری دادهها از روش
پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است .شایان ذکر است که پژوهش پیمایشی بهدنبال
کشف دادهها و اطالعاتی است که از طریق آنها بتوان روابط بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار
داد .بهدلیل ماهیت پژوهش و استقبال بینظیر مدارس استان خراسان شمالی برای پاسخگویی به
پرسشنامه (ضمن انجام هماهنگی با آموزشوپرورش استان خراسان شمالی) ،اولیای دانشآموزان
مدارس شهرستان مانهوسملقان ،مدیران مدارس و دبیران تربیتبدنی این شهرستان ،بهعنوان جامعة
آماری انتخاب شدند؛ بنابراین ،پژوهشگر همة دبیران تربیتبدنی ،مدیران مدارس و والدین دانشآموزان
شهرستان مانهوسملقان را بهعنوان جامعة آماری مدنظر قرارداد .با توجه به نامشخصبودن تعداد دقیق
مدیران و اولیای دانشآموزان ،طبق نوع روششناسی مطالعة حاضر و بنا به انتخاب نمونه برمبنای 5
تا  10نفر برای هر سؤال (آذر و غالمزاده ،)37 ،1394 ،پژوهشگر به توزیع  265پرسشنامه در بین
نمونههای موردبررسی اقدام کرد .این انتخاب بهصورت تصادفی ساده انجام شد .همچنین ،با استناد
به درصد تناسب نسبی بین دبیران ،مدیران و اولیای دانشآموزان 150 ،نفر در نمونههای دبیران50 ،
نفر برای اولیای دانشآموزان (در مدارسی که المپیاد در آنجا اجرا شده است و اولیا عضو انجمن اولیا
و مربیان بودهاند و نیز اطالع کافی از برگزاری المپیاد داشتند) و همچنین 50 ،نفر در بخش مدیران
مدارس بهعنوان نمونههای نهایی پژوهش انتخاب شدند.
برای جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنامة پژوهشگرساخته استفاده شد که این پرسشنامه شامل
 25سؤال و دربرگیرندة هفت مؤلفة منابع انسانی ،منابع مدیریتی ،منابع مالی ،منابع فناوری ،منابع
مادی و تسهیالتی و منابع فرهنگی بود ،بهره گرفته شد .این پرسشنامه برمبنای مطالعات حامدی و
حسینی ( ،)1393جعفری کوپایی ،حمیدی و نظری ( )1394و سلیمانی و قرهخانی ( )1395و بر
ال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم) تنظیم
اساس مقیاس پنجارزشی لیکرت (کام ً
شد .شایان ذکر است که پرسشنامة یادشده که در این مطالعه برای اولین بار توسط پژوهشگر طراحی
شده است ،برای تعیین روایی (صوری و محتوایی) توسط پنج نفر از اساتید دانشگاهی ارزیابی شد و
بعد از انجام اصالحات موردنیاز و بازبینی مجدد گروه پژوهش ،برای توزیع آماده شد .پایایی پرسشنامه
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با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر با  0/88بهدست آمد .همچنین ،برای تأیید روایی محتوایی
پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .درنهایت ،برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .از آمار توصیفی برای طبقهبندی نمرات خام ،محاسبة فراوانیها
و محاسبة شاخصهای پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد .در بخش آمار استنباطی،
ابتدا از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف 1و با توجه به غیرطبیعیبودن توزیع دادهها از آزمونهای
دوجملهای ،آزمون اولویتبندی فریدمن و در انتها ،از روش تحلیل مسیر و از آزمونهای معادالت
ساختاری برای برازش مدل آماری پژوهش در دو حالت استاندارد و معناداری بهره گرفته شد .در
پژوهش حاضر ،از برنامههای نرمافزاری اس .پی .اس .اس 2.نسخة  22و لیزرل 3نسخة  8/80برای
تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
نتایج
براساس نتایج بهدستآمده از پژوهش مشخص شد که  45/6درصد از افراد جامعه را آقایان و 54/4
درصد را بانوان تشکیل دادند .همچنین ،براساس وضعیت سنی ،بیشترین فراوانی مربوط به گروه 31
تا  35سال با  32درصد و کمترین فراوانی مربوط به گروه  20تا  25سال با  5/2درصد بود .براساس
وضعیت تحصیلی نیز بیشترین فراوانی با  56/8درصد مربوط به کارشناسی ارشد و کمترین فراوانی با
شش درصد مربوط به سطح دیپلم بود (جدول شمارة یک).
جدول  -1مشخصات جمعیتشناختی نمونههای پژوهش
متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت

وضعیت
مرد
زن
 20تا  25سال
 26تا  30سال
 31تا  35سال
 36تا  40سال
 41تا  45سال
باالی  45سال
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

درصد فراوانی
45/6
54/4
5/2
18/4
32/0
26/4
10/8
7/2
6/0
14/4
56/8
22/8
1. Kolmogorov-Smirnov
2. SPSS
3. LISREL
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در ابتدا ،با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،عوامل مؤثر شناسایی و بررسی شدند .در این
تحلیل ،با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی و مقادیر ویژة بیشتر از یک ،شش عامل انسانی،
مالی ،فناوری ،مادی و تسهیالتی ،مدیریتی و فرهنگی ،تعیین و تأیید شدند .جدول شمارة چهار نشان
میدهد که بارهای عاملی تمام سؤالها بیش از مقدار مبنا ( )0/40شدند .همچنین ،با توجه به جدول
شمارة دو ،مقدار آمارة خی دوی استفادهشده برای این مدل برابر با  4334/712بود که برایناساس،
ابعاد مدل تأیید میشوند و ابزار عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای ،سازهای
چندبعدی است .برای تعیین اینکه پرسشنامة عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای
از چند عامل معنادار اشباع شده است ،دو شاخص عمدة  -1مقادیر ویژه و  -2نسبت واریانس
تبیینشده بهوسیلة هر عامل نیز موردتوجه قرار گرفتند که عوامل ششگانه ،درکل  72/42درصد از
واریانس عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسهای را تبیین نموده و بدین شکل بر
چندبعدیبودن ابزار در ورزش تأکید داشتند.
جدول  -2نتايج آزمون بارتلت و كیسر -میير و اوكلین
پیشفرض
مقدار کیسر -مییر و اوکلین (کفایت حجم نمونه)
مقدار آمارة خی دو
درجة آزادی
آزمون کرویت بارتلت
سطح معناداری

مقدار
0/946
4334/712
300
0/001

نتایج جدول شمارة دو نشان میدهد که تمامی پیشفرضهای موردنیاز و مربوط به استفاده از روش
تحلیل عاملی رعایت شدهاند .آزمون کیسر -مییر و اوکلین شاخصی برای کفایت نمونه است .براساس
آزمون کیسر -مییر و اوکلین میتوان میزان تعلق متغیرها به یکدیگر (علیت عاملی) و درنتیجه،
مناسببودن آنها را برای تحلیل عاملی تشخیص داد و همچنین ،مناسببودن هر متغیر را بهتنهایی
مشخص کرد .با توجه به اینکه مقدار آماره کیسر -مییر و اوکلین برابر با  0/946است ،قضاوت در
مورد آن در حد عالی گزارش میشود .در آزمون کرویت بارتلت ،فرض همبستگی بین سؤالها بررسی
میشود .با توجه به مقدار مجذور کای و سطح معناداری ( ،)X2 = 4334/712 ،P < 0/001نتیجه
گرفته میشود که بین سؤالها همبستگی وجود دارد؛ ازاینرو ،ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل
عاملی جایز است .در ادامه ،به بیان تحلیل سؤالها و مؤلفههای هریک از عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد
درونمدرسهای پرداخته میشود که سهم واریانس هر عامل و درصد واریانس تجمعی آن بررسی
شدهاند (جدول شمارة سه).
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جدول  -3نتايج تحلیل مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واريماكس در مورد بار عاملی سؤالهای
عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای
عاملها
گويهها
 -1توجه ،تالش و انگیزة فردی دانشآموزان
مشارکتکننده در المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -2کمک به استعدادیابی در ورزشهای مختلف
ازطریق دانشآموزان مشارکتکننده در المپیاد
ورزشی درونمدرسهای
 -3توسعة روحیة خودباوری ایجادشده در
دانشآموزان مشارکتکننده در المپیاد ورزشی
درونمدرسهای
 -4بهرهگیری و دعوت از نخبههای ورزشی
شهرستان در افتتاحیه و اختتامیة المپیاد ورزشی
درونمدرسهای
افزایش حس رقابت ورزشی دربین
-5
دانشآموزان مشارکتکننده در المپیاد ورزشی
درونمدرسهای
 -6برنامه ریزی و تدوین تقویم ورزشی مدون و
مناسب مسئوالن کشوری و استانی برای مسابقات
و اجرای المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -7کنترل و نظارت مدیران باالدستی بر اجرای
المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -8استفاده از دانشآموزان فعال مدرسه در
برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -9حمایت مداوم از طرح المپیاد ورزشی
درونمدرسهای توسط مسئوالن باالدستی
 -10ارزیابی عملکرد منسجم از نحوة اجرای المپیاد
ورزشی درونمدرسهای
 -11برنامهریزی مالی صحیح و تخصیص بودجه به
المپیاد ورزشی و رشتههای ورزشی
 -12حمایتهای مالی و پاداشهای نقدی و
غیرنقدی به دانشآموزان برتر مشارکتکننده در
المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -13جذب سرمایهگذاری در ورزش دانشآموزی
توسط ارگانهای مختلف

عامل 1

عامل
2

عامل
3

0/663
0/699

0/600

0/612

0/654

0/714
0/727
0/783
0/457
0/469
0/651
0/695
0/621

عامل
4

عامل
5

عامل
6
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ادامة جدول  -3نتايج تحلیل مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واريماكس درمورد بار عاملی
سؤالهای عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای
عاملها
گويهها

عامل 1

عامل
2

عامل
3

 -14حمایت رسانههای جمعی ورزشی از برگزاری
المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -15استفاده از امکانات و فناوریهای روز
(تجهیزات الکترونیکی و نرمافزارهای خاص هر
رشتة ورزشی) در برگزاری المپیاد ورزشی
درونمدرسهای
 -16توجه خبرنگاران و افزایش نقش نظارتی
جامعة خبرنگار در برگزاری المپیاد ورزشی
درونمدرسهای
 -17حمایت فضاهای اینترنتی مجازی از برگزاری
المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -18راهاندازی کمیتة تحقیقات و انجام پژوهش در
برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -19برگزاری کارگاهها و برنامههای علمی و
آموزشی در رابطه با طرح المپیاد ورزشی
درونمدرسهای
 -20تعامل و مشارکت صمیمی بین مسئوالن و
مدیران ارشد در برگزاری المپیاد ورزشی
درونمدرسهای
 -21استفاده از اماکن و فضاهای ورزشی مجهز در
برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -22کمک به اجتماعپذیری دانشآموزان
مشارکتکننده در المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -23توسعة نشاط و شادابی در دانشآموزان
مشارکتکننده در المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -24کمک به بهبود سالمت روانی دانشآموزان
مشارکتکننده در المپیاد ورزشی درونمدرسهای
 -25کمک به بهبود سالمت جسمی و رفتاری
دانشآموزان مشارکتکننده در المپیاد ورزشی
درونمدرسهای
درصد واریانس
درصد واریانس تجمعی

عامل
4

عامل
5

عامل
6

0/618

0/712

0/802
0/785
0/731
0/535

0/515
0/557
0/723
0/832
0/820
0/691
19/63

13/55

12/49

10/45
72/42

10/10

6/17
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نتایج تحلیل عاملی ارائهشده در جدول شمارة سه نشان میدهد که گویههای عوامل مؤثر بر موفقیت
المپیاد ورزشی درونمدرسهای ،درکل شامل  72/42درصد از کل می شوند .درصدهای واریانس برای
عامل یک برابر با  ،19/63برای عامل دو برابر با  ،13/55برای عامل سهههه برابر با  ،12/49برای عامل
چهار برابر با  ،10/45برای عامل پنج برابر با  10/10و برای عامل شش برابر با  6/17ا ست .نتایج بار
عاملی سؤالها ن شان میدهد که بار عاملی تمامی سؤالها در حد قابلقبول ا ست .همچنین ،نتایج
پایایی عاملهای استخراجشده ،بهترتیب برای منابع انسانی برابر با  ،0/89برای منابع مدیریتی برابر با
 ،0/92برای منابع مالی برابر با  ،0/86برای منابع فناوری برابر با  ،0/87برای منابع مادی و تسهیالتی
برابر با  0/81و برای منابع فرهنگی برابر با  0/91بهدست آمد.
پس از شناسایی بارهای عاملی گویههای پرسشنامه ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به بررسی
روایی سازة پرسشنامة مورداستفاده پرداخته شد که مقادیر شاخصهای ریشه میانگین مربعات خطای
تخمین 1،شاخص نیکویی برازش 2،شاخص برازش هنجارشده3و شاخص برازش تطبیقی4نیز بهترتیب
برابر با  0/96 ، 0/94 ،0/074و  0/98بود که این اعداد مناسببودن ابعاد عوامل مؤثر بر موفقیت
المپیاد ورزشی درونمدرسهای را تأیید کردند (جدول شمارة چهار) .برای اندازهگیری تناسب مدل،
عالوه بر نسبت خی دو به درجة آزادی ،از شاخص برازش تطبیقی ،شاخص نیکویی برازش ،شاخص
برازش هنجارشده و ریشه میانگین مربعات خطای تخمین استفاده شد .حد مطلوب نسبت خی دو به
درجهی آزادی کمتر از سه ،مقدار بیشتر از  0/90برای شاخص نیکویی برازش ،شاخص برازش تطبیقی
و شاخص برازش هنجارشده و کمتر از  0/1برای ریشهی میانگین مربعات خطای تخمین است؛
بنابراین ،ابزار ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای با توجه به موارد ذکرشده،
دارای روایی مناسب است.

)1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
2. Goodness of Fit Index
3. Normed Fit Index
4. Comparative Fit Index
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جدول  -4آزمونها و شاخصهای مدل ابزار ارزيابی عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای
ريشهی
مدل

نسبت خی دو به
درجهی آزادی

شاخص

شاخص

شاخص

میانگین

برازش

برازش

نیکويی

مربعات

تطبیقی

هنجارشده

برازش

خطای

سطح
معناداری

تخمین
ابزار عوامل مؤثر بر
موفقیت المپیاد
ورزشی

2/37

0/98

0/96

0/94

0/074

0/001

درونمدرسهای

شکل  -1تحلیل عاملی تأيیدی ابزار ارزيابی عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای در حالت
استاندارد
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در ادامه ،با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف به بررسی چگونگی توزیع دادهها پرداخته شد .با
توجه به سطوح معناداری مشخص شد که توزیع دادههای عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی
درونمدرسهای ،غیرطبیعی است؛ ازاینرو ،برای محاسبة همبستگی بین مؤلفهها از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة پنج ارائه شده است.
جدول  -5ماتريس ضريب همبستگی اسپیرمن
منابع
انسانی
منابع
مدیریتی
منابع
مالی
منابع
فنآوری
منابع
مادی و
تسهیالتی
منابع
فرهنگی

منابع
انسانی
**0/676

منابع
مدیریتی

**0/475

**0/524

منابع
مالی

**0/537

**0/539

**0/655

منابع فناوری

**0/548

**0/580

**0/611

**0/751

**0/512

**0/495

**0/454

**0/598

منابع مادی
و تسهیالتی
**0/696

منابع فرهنگی

همانطورکه در جدول شمارة پنج نشان داده شده است ،بین تمامی مؤلفهها با یکدیگر همبستگی
معناداری وجود دارد ()P < 0/01؛ ازاینرو ،مؤلفههای ذکرشده همبستگی مناسبی با یکدیگر دارند.
همچنین ،برای تعیین اولویت بین مؤلفههای عوامل مؤثر بر المپیاد ورزشی درونمدرسهای ،از آزمون
فریدمن استفاده شد (جدول شمارة شش).
جدول  -6نتايج آزمون فريدمن درخصوص اولويتبندی مؤلفههای پژوهش
عوامل

میانگین رتبه

منابع فرهنگی
منابع مالی
منابع انسانی
منابع مادی و تسهیالتی
منابع مدیریتی

4/26
3/81
3/47
3/41
3/11

منابع فناوری

2/94

تعداد

250

خی -دو

97/465

درجة
آزادی

5

سطح معناداری

0/001
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همانطورکه در جدول شمارة شش مالحظه میشود ،سطح معناداری آزمون فریدمن کمتر از 0/05
است؛ بنابراین ،بین مؤلفههای عوامل مؤثر بر المپیاد ورزشی درونمدرسهای اولویت معناداری وجود
دارد؛ بر این اساس ،پایینترین میانگین رتبه مربوط به مؤلفة منابع فناوری و باالترین میانگین رتبه
مربوط به مؤلفة منابع فرهنگی است .در ادامه ،با توجه به غیرطبیعیبودن توزیع دادهها ،برای تعیین
وضعیت مؤلفههای موردبررسی از آزمون دوجملهای به شرح زیر استفاده شد (جدول شمارة هفت).
جدول  -7آزمون توزيع دوجملهای (تعیین وضعیت مؤلفههای پژوهش)
مؤلفهها
منابع انسانی
منابع مدیریتی
منابع مالی
منابع فناوری
منابع مادی و
تسهیالتی
منابع فرهنگی

طبقه

تعداد

نسبت مشاهدهشده

m≥3
m<3
m≥3
m<3
m≥3
m<3
m≥3
m<3
m≥3
m<3
m≥3
m<3

13
237
18
232
24
226
30
220
24
226
10
240

0/05
0/95
0/07
0/93
0/10
0/90
0/12
0/88
0/10
0/90
0/04
0/96

نسبت

سطح

آزمون

معناداری

0/5

0/001

0/5

0/001

0/5

0/001

0/5

0/001

0/5

0/001

0/5

0/001

براساس نتایج جدول شمارة هفت مشخص میشود که بین میانگینهای مشاهدهشده با میانگین بهینة
تمامی مؤلفهها ،در سطح معناداری کمتر از  0/01تفاوت معناداری وجود دارد .براساس دادههای جدول
شمارة هفت ،درمورد مؤلفههای عوامل مؤثر بر المپیاد ورزشی درونمدرسهای میتوان گفت که در
تمامی موارد ،میانگین مشاهدهشده باالتر از میانگین بهینه (فرضی) بوده است؛ درنتیجه ،تمامی
مؤلفههای پژوهش از وضعیت مناسبی برخوردار هستند.
بحث و نتیجهگیری
در سه سال اخیر ،المپیاد ورزشی درونمدرسهای موردتوجه ویژة مدیران ارشد ،والدین و دبیران ورزش
آموزشوپرورش قرار گرفته است؛ درنتیجه ،باید یک برنامهریزی راهبردی 1برای برگزاری المپیاد
1. Strategic
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ورزشی درونمدرسهای در نظر گرفت .الزمة تدوین این برنامة راهبردی ،آگاهی کامل از عوامل
تأثیرگذار بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای و همچنین ،درنظرگرفتن اولویت و مؤلفههای مؤثر
بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای است که در این پژوهش ،مؤلفههای مؤثر بر موفقیت المپیاد
ورزشی درونمدرسهای ،ارتباط مؤلفهها با یکدیگر و اولویت مؤلفهها از دیدگاه مدیران ،اولیا و دبیران
تربیتبدنی شناسایی و بررسی شدهاند .همانطورکه نتایج این پژوهش نشان داد ،بین مؤلفههای عوامل
مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای اولویت وجود دارد .مؤلفة منابع اخالقی در اولویت اول،
منابع مالی در اولویت دوم ،منابع انسانی در اولویت سوم ،منابع مادی و تسهیالتی در اولویت چهارم،
منابع مدیریتی در اولویت پنجم و منابع فناوری در اولویت ششم قرار گرفتهاند .این مطلب با نتایج
پژوهشهای اسپنسر ( ،)2007اشراقی ( ،)1394نیارمی ،دوستی و درویشی ( )1395و رعنایی و
ساعتچیان ( )1395همخوانی دارد .در این زمینه ،رعنایی و ساعتچیان ( )1395بیان کردند که
مؤلفههای منابع انسانی (دانشآموزان ،مدیران ،مربیان پرورشی ،معلمان ورزش و اولیا از ارکان اجرایی
اصلی هستند) ،منابع مدیریتی ،منابع مالی (بودجة مدرسه و کمکهای اولیا) ،منابع مرتبط با سالمت
(سالمت روحی ،سالمت جسمی و نشاط و شادابی) ،منابع اخالقی (جوانمردی ،منش پهلوانی و هویت
ملی) ،منابع ورزشی (ورزش همگانی ،استعدادیابی و مهارتهای ورزشی) ،منابع تسهیالتی (امکانات و
تجهیزات) ،منابع فناوری (اطالعرسانی ،تبلیغات و تکنولوژی) و منابع بازاریابی ،بهعنوان عواملی مؤثر
در پیشبرد موفقیتهای طرحهای ورزشی آموزشوپرورش هستند .همچنین ،اشراقی ( )1394اذعان
کرد که فضا ،تجهیزات و برنامهریزی ،معلمان مجرب ،مدیران باکفایت و انگیزش دانشآموزان ،از عوامل
مؤثر در ترویج فرهنگ داوطلبی در آموزشوپرورش با تأکید بر نقش المپیاد ورزشی درونمدرسهای
هستند؛ ازاینرو ،در ادامه عالوه بر بررسی دقیق ویژگیهای موفقیت هر مؤلفه ،به بیان پیشنهادهای
کاربردی برای ادامة روند روبهپیشرفت این طرح پرداخته میشود.
در رابطه با مؤلفة منابع اخالقی نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخوردار است که
این مطلب با نتایج پژوهشهای قاسمنژاد ،حیدری ،قربانزاده ،غالم پور و بهزادنیا ( ،)1390حامدی و
حسینی ( )1393و شعبانی بهار ،عرفانی و اشراقی ( )1384همخوانی دارد و یافتههای پژوهش حاضر
را در زمینة کمک به بهبود سالمت جسمی و رفتاری دانشآموزان مشارکتکننده در المپیاد ورزشی
درونمدرسهای تأیید میکنند.
حامدی و حسینی ( )1393طرح المپیاد ورزشی درونمدرسهای را مناسب توسعة آمادگی جسمانی و
سالمت دانشآموزان ،بهدنبال ایجاد فرصت مشارکت وسیعتر در فعالیتهای ورزشی دانستند .آنها به
این نتیجه دست یافتند که این طرح میتواند با پر کردن بخشی از اوقاتفراغت دانشآموزان ،در
کاهش آسیبهای اجتماعی و سالمت رفتاری دانشآموزان نقش بسزایی داشته باشد .همچنین،
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شعبانی بهار ،عرفانی و اشراقی ( )1393تربیتبدنی و ورزش را بهعنوان یک واقعیت اجتماعی در
ساختار مختلف جوامع بشری میدانند که وجود و حیات دارد و با شتاب هرچهبیشتر ،درحالرشد،
توسعه و تکامل است .این مهم بهدلیل پذیرش و اعتقاد افکار عمومی به نقش تربیتبدنی و ورزش و
شناخت خوب غالب افراد جوامع از میزان کارایی و تأثیر مثبت آن بر تأمین سالمتی ،تقویت بنیة
جسمانی ،پرورش ابعاد روحی ،روانی ،اجتماعی و غنیسازی بخشی از اوقاتفراغت بهعنوان بعد همگانی
و کسب افتخارات آن است .همچنین ،رایت و همکاران ( )2009با انجام پژوهش خود بر تأثیر مثبت
ورزش بر سالمت روانی و جسمانی تأکید کردند .درهمینزمینه ،پیل و همکاران ( )2003در پژوهشی
فعالیت جسمانی و سالمت جسمانی را اندازهگیری کردند .آنها دریافتند که دانشآموزان شرکتکننده
در فعالیتهای ورزشی مشکالت روانی کمتر و سالمت جسمانی بیشتری نسبت به دانشآموزان دیگر
داشتند .همچنین ،دینوت ( )2005تأثیر فعالیت جسمانی منظم بر سالمت جسمانی و روانی را برسی
کرد .وی دریافت که فعالیت جسمانی منظم باعث کاهش استرس ،اضطراب و ناامیدی در افراد میشود
و درنتیجه ،موجب بهبود و افزایش سالمت رفتاری میشود .همچنین ،قاسمنژاد ،حیدری ،قربانزاده،
غالم پور و بهزادنیا ( ،)1390بیان کردند که تربیتبدنی و ورزش فرصت مناسبی برای رشد و توسعة
ابعاد مختلف شخصیتی ،شناختی ،عاطفی ،اجتماعی و روانی هستند و کودکان ،نوجوانان و جوانان با
شرکت در برنامههای تربیتبدنی و ورزشی ،به توسعه و پرورش عادتها و خصلتهای نیکو میپردازند.
ازاینرو ،با توجه به مطالب ذکرشده و براساس تحلیل موضوعی مؤلفة موردبررسی میتوان گفت که
نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نظرهای پژوهشگرانی که نتایج مطالعات آنان ذکر شد ،همسویی دارد؛
درنتیجه ،کارشناسان و مدیران ارشد تربیتبدنی باید این نکته را بااهمیت بدانند که ورزش یکی از
روشهای تعدیلکنندة مسائل روانی افراد است و میتواند هیجانهای آنها را در مسیری درست قرار
دهد و ویژگیهای شخصیتی و رفتاری افراد را تغییر دهد و مسئوالن باید این نکته را در بطن المپیاد
ورزشی درونمدرسهای نهادینه کنند .همچنین ،با توجه به مطالب ذکرشده ،به نظر میرسد که شرکت
دانشآموزان در المپیاد ورزشی درونمدرسهای باعث کمک به توسعة روحیة اجتماعپذیری در آنها
میشود و با تقویت جنبههای نشاط و شادابی در دانشآموزان ،عالوه بر بهبود سالمت روانی آنها ،به
افزایش سالمت جسمی و رفتاریشان نیز کمک میکند؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود برای برنامهریزی
هرچهبهتر المپیاد ورزشی درونمدرسهای به منبع اخالقی که از اولویت زیادی برخوردار است ،توجه
شود .همچنین ،توجه ویژهای به نحوة تعامالت رفتاری بین دانشآموزان درحین مسابقات از طریق
برگزاری مسابقات برای افراد کمتوان ذهنی و جسمی شود تا عالوه بر افزایش جنبههای مختلف
سالمتی دانشآموزان ،به بهبود روابط اجتماعی مفید در کنار روحیة شاداب آنها کمک شود.
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در رابطه با مؤلفة منابع مالی ،نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخوردار است که این
مطلب با نتایج مطالعات منظمی ،علم و شتاب بوشهری ( ،)1390خداداد کاشی و کریمنیا ( )1392و
اندام ،مهدی زاده و تقی پور جهرمی ( )1392همخوانی دارد .اندام ،مهدی زاده و تقی پور جهرمی
( )1392براساس تحلیلی عاملی ،عامل توسعة زیرساخت و مدیریت اقتصادی ،سرمایة اجتماعی ،توسعه
و ارتقای همدلی و رفاقت و نیز توسعة فرهنگی را بهعنوان مؤلفههای مؤثر در برگزاری رویدادهای
ورزشی شناسایی کرد .منظمی ،علم و شتاب بوشهری ( )1390نیز مجموعة عوامل مالی و امکاناتی را
از دیدگاه مدیران زن از بین عوامل چهارگانهای که در پژوهش خود عنوان کرده بودند ،در اولویت اول
تأثیرگذاری بر توسعه و پیشرفت و موفقیت تربیتبدنی قرار دادند .همچنین ،جعفری کوپایی ،حمیدی
و نظری ( )1395مهمترین نقاطضعف المپیاد ورزشی درونمدرسهای را تخصیصندادن اعتبارات و
پرداختنشدن حقالزحمه به مجریان طرح بیان کردند .در رابطه با جذب سرمایهگذاری در ورزش
دانشآموزی ،رعنایی و ساعتچیان ( )1395بیان کردند که مقولة بازاریابی المپیاد ورزشی فرصتی
ارزشمند را برای راهاندازی نظام بازاریابی ورزش دانشآموزی با تکیه بر حمایتهای معنوی و مالی
کوچک ،اما فراگیر در سطح کشور فراهم میآورد که این امر از طریق مشارکتدادن استانداریها،
شهرداریها ،شرکتها و هیئتهای ورزشی ،کمکهای داوطلبانة خانوادهها و فدراسیونهای مختلف
کشور محقق میشود .همچنین ،توجه به مؤلفههای رهبری و مدیریت ورزش قهرمانی ،ورزش پهلوانی
و اطالعرسانی از طریق صداوسیما میتواند در موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای مؤثر باشد.
با توجه به مطالب ذکرشده ،به نظر میرسد که با جذب سرمایهگذاری در ورزش دانشآموزی ،از طریق
راهاندازی نظام بازاریابی ورزش دانشآموزی ،برنامهریزی علمی و دقیق مالی ،تخصیص بودجه به المپیاد
ورزشی درونمدرسهای و حمایت مالی و دادن پاداشهای نقدی و غیرنقدی به دانشآموزان که باعث
انگیزه برای دانشآموزان شرکتکننده در المپیاد ورزشی درونمدرسهای میشود ،میتوان المپیاد
ورزشی درونمدرسهای را بهسمت یک طرح ملی موفق و بسیار کارآمد سوق داد؛ ازاینرو ،پیشنهاد
میشود ازآنجاییکه آموزشوپرورش اصلیترین محل پرورش نیروی انسانی است و با سایر نهادها و
سازمانهای اجتماعی تعاملی انکار نشدنی دارد ،مشارکت و حضور استانداران ،فرمانداران ،بخشداران،
شهرداران ،نیروی انتظامی و پایگاههای بسیج و سایر ذینفعان محلی در مراسم افتتاحیه و برگزاری
المپیادهای ورزشی درونمدرسهای ،در کنار دانشآموزان و حمایت از آنها با عنوانهای مختلف مالی،
امنیتی ،اجرایی و غیره ،بر شکوه المپیاد ورزشی درونمدرسهای میافزاید.
در رابطه با مولفة منابع انسانی ،نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخوردار است که
این مطلب با نتایج مطالعات حالجی و ابراهیم ( )1389و ساالری و بادامی ( )1393همخوانی دارد.
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با استناد به یافتههای حالجی و ابراهیم ( )1389و ساالری و بادامی ( )1393که رویکرد ورزشی افراد
را با دیدگاه آنها از خود بهعنوان یک ورزشکار و انگیزش پیشرفت ورزشی را با میزان تجارب
ورزشکاران مرتبط دانستهاند و همچنین ،با توجه به اینکه میزان فعالیت افراد تا حد زیادی تحت تأثیر
باور آنها دربارة نتایج احتمالی این فعالیتها قرار میگیرد ،میتوان چنین برداشت کرد که ورزشکاران
موفق بهدلیل داشتن تجارب ورزشی در سطوح مختلف رقابتی ،انتظاراتشان از تواناییهای خود به
عنوان یک ورزشکار موفق باال رفته است .این امر سبب میشود که برای رسیدن به اهداف و برآورده
کردن انتظارات خود و دیگران از هیچ تالش و پشتکاری دریغ نکنند (ملکی و همکاران .)1390 ،به
عبارتدیگر ،محققانی که نقش عامل منابع انسانی را تائید کردند ،حتی اگر دستیابی به آن نتایج
خیلی مشکل باشد ،بازهم برای رسیدن به آنها تالش بیشتری میکنند و این میزان تالش ،تفاوت
در انگیزش پیشرفت ورزشکاران موفق و ناموفق را توجیه میکند.
با توجه به مطالب ذکرشده ،به نظر میرسد که انگیزه مهمترین عامل بهرهوری در رویدادهای ورزشی
است .با توجه به این مطلب ،معلمان تربیتبدنی در مدارس باید با عوامل و مؤلفههای مربوط به انگیزش
پیشرفت ورزشی آشنایی داشته باشند تا بتوانند بهدرستی انگیزش دانشآموزان را با انگیزش پیشرفت
حفظ کنند و ارتقا دهند و انگیزش دانشآموزان کمانگیزه را افزایش دهند و بدینترتیب ،در اجرای
رقابتهای المپیاد درونمدرسهای در جایگاه موفق قرار گیرند .با توجه به این مطلب باید حس رقابتی
ورزشی سالمی با برنامهریزیهای مناسب در بین دانشآموزان مشارکتکننده در المپیاد ورزشی
درونمدرسهای ایجاد کرد؛ بهگونهای که دانشآموزان در تجربیات حرکتی خود به موفقیت برسند و
این باعث میشود که دانشآموزان به روحیة خودباوری و اعتمادبهنفس باال برسند .با آماده کردن
چنین شرایطی ،دانش آموزان داوطلبانه و با انگیزش فراوانی وارد مسابقات المپیاد ورزشی
درونمدرسهای میشوند و با یکدیگر رقابت میکنند .این امر بهترین شرایط را برای استعدادیابی آنها
در اختیار دبیران تربیتبدنی قرار میدهد تا آنها استعدادهای دانشآموزان را شناسایی کنند و در
مسیری درست هدایت کنند؛ ازاینرو ،اگر دانشآموزان شایستگی و انگیزة الزم برای فراگیری و انجام
مهارتهای ورزشی داشته باشند ،تالش و پشتکار بیشتری را نشان خواهند داد .بهطورکلی ،توصیه
میشود معلمان تربیتبدنی با برنامهها و طرح درسهای صحیح و فراهم کردن محیط آموزشی مناسب،
بهگونهای دانشآموزان را راهنمایی کنند که به تجربیات موفق در جهت پیشرفت انگیزشی خود در
هر سه مؤلفة رقابتگرایی ،پیروزیگرایی و هدفگرایی دست یابند .همچنین ،پیشنهاد میشود تا
معلمان تربیتبدنی در برنامهریزی هرچه بهتر المپیاد ورزشی درونمدرسهای به منبع انسانی که یکی
از عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای است ،توجه ویژهای داشته باشند .همچنین،
معلمان تربیتبدنی با مشارکت دادن داوطلبانة دانشآموزان و توجه به تالش و مهیاکردن شرایطی از
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قبیل قرار دادن جوایز نقدی و غیرنقدی و تقدیر و تشکر ،انگیزة آنها را افزایش دهند و را با برگزاری
مسابقات در شرایط و اماکن ورزشی مناسب ،حس رقابتی را بین آنها تقویت کنند و درنهایت ،به
روحیة خودباوری و اعتمادبهنفس باالیی برسانند تا بتوانند بهترین استعدادها را شناسایی کرده و در
مسیر درست هدایت کنند.
در رابطه با مؤلفة منابع مادی و تسهیالتی ،نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخوردار
است که این مطلب با نتایج پژوهشهای اشراقی ( )1394و سامی ( )1395همخوانی دارد .برگزاری
کارگاهها ،راهاندازی کمیتههای تحقیقاتی ،اطالعرسانی ،تعامل و مشارکت مدیران ،دبیران تربیتبدنی،
مربیان پرورشی و اولیا و همچنین ،استفاده از اماکن و فضاهای ورزشی مجهز در برگزاری و موفقیت
المپیاد ورزشی درونمدرسهای بسیار مؤثر هستند .پژوهشهای زیادی دربارة تأثیر تجهیزات و فضای
ورزشی مناسب بر ساعتهای تربیتبدنی و مسابقات تربیتبدنی انجام شدهاند که ازجمله فارسی و
همکاران ( ،)1386افضلپور ،زرنگ و خوشبختی ( ،)1386شعبانیبهار ،عرفانی و اشراقی و همکاران
( ،)1384رضوی ،شعبانی بهار و سجادی ( ،)1390طالیی ( )1392و گودرزی ( )1392بر کمبود
تجهیزات و فضای ورزشی موجود برای اجرای ساعتهای درس تربیتبدنی و مسابقات تربیتبدنی
تأکید داشتهاند .آنها معتقدند که مؤلفة مادی و تسهیالتی از عوامل مهم و بسیار تأثیرگذار بر موفقیت
و توسعة ورزش دانشآموزی است .همچنین ،حبیب نیارمی ،دوستی و درویشی ( )1395در بین
مشکالت موجود در برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای ،به رعایت نکردن نکات ایمنی و نبود
فضای مناسب برای برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای اشاره کردند و آنها را بسیار تأثیرگذار
دانستند.
با توجه به مطالب ذکرشده ،بهنظر میرسد که تعامل و داشتن رابطهای صمیمی بین مدیران ارشد و
مسئوالن برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای ،توجه به گسترش و احداث فضای ورزشی ،در
اختیار مدارس گذاشتن امکانات ورزشی ،برگزاری کارگاهها و برنامههای علمی و آموزشی ،راهاندازی
کمیتة تحقیقات و انجام پژوهش دربارة برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای ،زیرساخت موفقیت
طرح المپیاد ورزشی درونمدرسهای را رقم میزنند؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود که مدیران و مسئوالن
با ارتقای سطح دانش علمی ،فنی و تخصصی مجریان برگزارکنندة طرح المپیاد ورزشی درونمدرسهای
از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و راهاندازی کمیتة تحقیقات و همچنین ،در اختیار مدارس قرار
دادن فضای ورزشی و امکانات ورزشی برای موفقیت المپیاد ورزشی ،نقش بسیار مؤثری را ایفا کنند.
در رابطه با مؤلفة منابع مدیریتی ،نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخوردار است که
این مطلب با نتایج مطالعات منتظری ،غفوری و اندام ( ،)1389مقصودگردان و میرکمالی ( )1390و
اندام ،مهدی زاده و تقیپورجهرمی ( )1392همخوانی دارد .این پژوهشگران نیز منابع مدیریتی را از

تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون ...

57

عوامل مهم در توسعه و تعمیم ورزش در مدارس میدانند .بسیاری از پژوهشگران مشکالت موجود در
برگزاری المپیاد ورزشی درونمدرسهای را ناآگاهی از اهداف و همکاری نکردن عوامل برگزارکننده
ازجمله معلمان تربیتبدنی میدانند .یافتههای افضلپور ،زرنگ و خوشبختی ( ،)1386شعبانیبهار و
همکاران ( ،)1387رضوی و همکاران ( )1390و طالیی ( )1393گواه این مطلب هستند .همچنین،
بیتوجهی مسئوالن و نبود حمایت و بازخورد آنان به برگزارکنندگان ،یکی از مشکالت این طرح است.
افضلپور ،زرنگ و خوشبختی ( )1386بیان کردند که نبود پیگیری و نظارت قوی مسئوالن تربیتبدنی،
انجمن اولیا و مربیان در پیشبرد اهداف درس ،از عوامل شکست طرح و مسابقات ورزشی است؛ ازاینرو،
پیشنهاد میشود مدیران باالدستی با برنامهریزی دقیق ،تدوین تقویم ورزشی ،ارزیابی عملکرد منسجم
از نحوة اجرای مسابقات المپیاد ورزشی درونمدرسهای ،حمایت مداوم مالی ،مدیریتی و غیره و
بهکارگیری داوطلبانه دانشآموزان فعال مدرسه میتوانند به موفقیت و تداوم طرح المپیاد کمک کنند.
سازمانها و طرحهای ورزشی همانند اکثر سازمانها و نهادهای سایر حوزهها برای بقا و دوام در عرصة
رقابت به سازمانی راهبردیمحور تبدیل شدهاند؛ بهطوریکه بسیاری از سازمانهای ورزشی کشورهای
مختلف براساس مأموریت خود راهبرد الزم را تهیه کردند و با اجرای آن به موفقیتهای خوبی دست
یافتند.
در رابطه با مؤلفة منابع فناوری ،نتایج نشان داد که این مؤلفه از وضعیت مناسبی برخوردار است که
این مطلب با مطالعة جعفری کوپایی ،حمیدی و نظری ( )1395همخوانی دارد .با توجه به شرایط
جامعه ،دانش و فناوری یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت و رشد ورزشی و نیز مشارکت
دانشآموزان در فعالیتهای ورزشی هستند .همچنین ،بیتوجهی رسانهها ،پوشش خبری ضعیف و
ناتوانی در بهرهگیری از فناوری اطالعات ،از نقاط ضعف المپیاد ورزشی درونمدرسهای هستند.
با توجه به مطالب ذکرشده ،بهنظر میرسد که رسانههای جمعی ورزشی با توجه به اخبار و حواشی
این طرح و همچنین ،تبلیغ و بازاریابی ورزشی در حاشیة برگزاری رویدادها میتوانند بهطور ویژه از
طرح المپیاد ورزشی درونمدرسهای حمایت کنند و آن را پوشش دهند .همچنین رسانههای جمعی
ورزشی ،اهمیت این طرح را شفافسازی میکند و نیز استفاده از امکانات و فناوریها میتواند اثرهای
بسیار مفیدی بر موفقیت المپیاد ورزشی درونمدرسهای بگذارد .فضاهای مجازی و اینترنتی زمینهای
بسیار مناسب برای تبلیغات و اطالعرسانی این طرح مهم ملی هستند؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود روابط
عمومی آموزشوپرورش نیروهایی را ویژة اطالعرسانی و پوشش خبری از همة جوانب المپیاد ورزشی
درونمدرسهای از افتتاحیه تا اختتامیه ،بهکار گیرد.
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Abstract
The purpose of this study was to explain the factors affecting the success of the
intramural sports Olympiad from the viewpoint of the teachers of physical
education, students and Parents. The research method was descriptive survey and
The statistical population consisted of all the teachers of physical education in
North Khorasan, school principals and parents of students in Maneh and
Samalghan (535 people). Based on the relative proportions of teachers and
principals among 150 teachers and teachers, 150 were selected by sample
teachers, 50 students were selected for students and 50 were selected as the final
sample. Using factor analysis, six factors of cultural resources, financial
resources, human resources, material resources and facilities, management
resources and technology resources were identified as factors affecting the success
of the sport Olympiad in the school and the importance of the factors from the
viewpoint of the subjects was examined. Accordingly, the highest average among
the components is related to the component of "cultural resources" and the lowest
average is related to the component of "technology resources". Finally, according
to the results, it is suggested that a special attention be paid to the cultural source
for better planning of the sporting Olympiad in order to increase the various
aspects of the health of the students to improve the useful social relations along
with the spirit they are refreshed.

Keywords: Intramural Sports Olympiad, Student Sport, Sporting Events,
Success.
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