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                 مقاله پژوهشی 

 آموزش المپیزم در مدارس هایروش رویکردها و بندیلویتا

 1روش دلفی فازی و تاپسیس با استفاده از
 

 3فرزاد غفوری ،2، محمدرضا اسماعیلی1مازیار مقدادی

ران، ته ،یهران مرکزت یدانشگاه آزاد اسالم ،یو علوم ورزشبدنی تربیتدانشکده  ،یورزش تیریمد یدکتر. 1
 .رانیا

 ،یرکزتهران م یاسالم دانشگاه آزاد ،یو علوم ورزشبدنی تربیتدانشکده  ،یورزش تیریگروه مد اریدانش .2
 )نویسنده مسئول( رانیتهران، ا

 .نرایان، اتهر ،ییه طباطبادانشگاه عالم ،یو علوم ورزشبدنی تربیتدانشکده  ،یورزش تیریگروه مد اریدانش .3
 

02/05/1398تاريخ پذيرش:                           01/02/1398تاريخ دريافت:   

 چکیده
ی و های آموزش المپيزم با توجه به معيارهای فرهنگبندی رويکردها و روشولويتهدف از اين پژوهش ا

کاربردی و به لحاظ هدف از نوع حليلی ت -پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصيفی .استوزشی کشور آم
نظر  دهی بهو سپس برای وزنمطالعه از روش دلفی فازی . در ابتدا جهت مشخص نمودن معيارهای مورد بود

ی تحقيق آمار نمونهتاپسيس استفاده شد.  روشهای آموزشی از رويکردها و روش بهبدنی تربيتدبيران 
 زم سابقه پژوهشکه در زمينه المپيبدنی تربيتنفر از متخصصين حوزه  15گروه اول  .متشکل از دو گروه بود
ع دانش، ار منابپنج معي .ندفعال در آموزش و پرورش بودبدنی تربيتنفر از دبيران  300داشتند و گروه دوم 

ار توسط گذعنوان معيارهای تأثيراثربخشی و امکانات سخت افزاری به عوامل فرهنگی، منابع مالی،
از  804/0 ضريب نزديکیرويکرد زندگی محور با  نظر گرفتن اين پنج معيار،. با در متخصصين انتخاب شدند

ان عنوترين اولويت بهاز پايين 733/0 ضريب نزديکیو رويکرد مبتنی بر تجربه با  باالترين اولويت
 ها باترکيب ارزش ،های آموزش. در ميان روشرويکردهای آموزش المپيزم در مدارس برخوردار بودند

مانان ورزشی در تجربيات قهر ل اجتماعی با استفاده ازو آموزش مسائآموزان دانشاعی روز اجتمهای چالش
 نش جزءمنابع دای، ودن آموزش المپيک در حوزه آموزشبا توجه به نو ب های اول و دوم قرار گرفتند.رتبه
گر نياز محور بيانزندگی. همچنين انتخاب رويکرد ندهستها ترين معيارها در انتخاب رويکردها و روشمهم

 های آموزشی روزهای آموزشی به جدا شدن از رويکردهای سنتی آموزش و همراه شدن با سيستمسيستم
 اری  ذگدامنۀ تأثيربدنی تربيتلمپيزم و های ای اجتماعی با آموزهتلفيق زندگ دنيا است. عالوه بر اين موارد،

 سازد. های آموزشی را بسيار گسترده میروش
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 مهمقد
شی جهان بسیار مورد ترین رویداد ورزعنوان بزرگهای المپیک بهبازی سخن از ورزش استوقتی 

بلکه دانشی است که نیاز به مطالعه و  ،گیرد. المپیک تنها یک رقابت ورزشی نیستتوجه قرار می

لمپیک و المللی اگذار کمیته بین، بنیان2از دید پیردوکوبرتن (.2011، 1)مونگپرانیت یادگیری دارد

عطفی در حرکت  ۀست؛ بلکه نقطهای المپیک تنها یک رویداد ورزشی نیدوره جدید المپیاد، بازی

ت رشد و تکامل انسان اجتماعی و فرهنگی است؛ حرکتی که از طریق بازی و ورزش، موجبا تروسیع

های بازی (.2006، 3ی)سجاد کندمکانی برای سالم زیستن تبدیل می آورد و جهان را بهرا فراهم می

 ، روانشناختی،های اخالقیآور که جنبه. فعالیتی اعجاباستترین سمبل تمدن انسانی یک بزرگالمپ

های مختلف های المپیک در شهرها و کشورگیرد. جشن بازیها را دربر میبدنی و روحی انسان

همچنین نحوه پیشرفت ها و ها و تاریخ کشورت است برای آشنایی با فرهنگ، سنتبهترین فرص

انون آموزش در ک (.2009، 4وانگ و ماسوموتو) تواند مورد بررسی قرار گیردیها نیز مورزش در کشور

در  دارای سابقه تاریخی کوتاهی است. دانست که زمان در مفهوم آموزش المپیتوالمپیک نوین را می

 هایها و آرمانولی ایده ؛است 1894سال  ازهای نوین المپیک محصول بازی المپیزمواقع آموزش 

 (.2201، 5)چاتزیفستاتیو گیردبدنی سرچشمه میاین مفهوم آموزشی از اصول تربیت

ایده المپیک بدون درک مأموریت و  زم تأکید آن بر تعهد آموزشی استاساس درک المپی پایه و

یک نیز مورد توجه آموزشی آن غیر قابل درک است. این تعهد آموزشی در اصول پایه منشور المپ

ذکر شده در این اصول  های مثبتِبرخی از ارزش .هاستبر مبنای آموزش ارزش و قرار گرفته است

های ذهنی، بدنی و روحی شخصیت انسان، درک لذت فعالیت، تأکید بر ز تعادل در جنبهعبارتند ا

های ممکن . اصول منشور المپیک، استراتژی(2018 ،6کولپان) آمیز و احترام به دیگرانصلح  رفتار

هایی مانند ترکیب ورزش با فرهنگ و آموزش استراتژی ؛کندبرای تدریس و یادگیری را پیشنهاد می

؛ 2019 ،7چن و هنری) شودهای آموزشی میباعث تشویق افراد به مشارکت ورزشی در موقعیت که

وجود آمده به المپیزمهای مختلفی در آموزش ل. از دهه هفتاد میالدی، شک(2018، 8صفری جعفرلو

اند های آموزش المپیزم ارائه شدهبرنامه ها و مفاهیم متعددی نیز در زمینهاست. تعاریف، برنامه
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ی زندگز ای افلسفه (، المپیزم1120) 2المللی المپیک کمیته بیندر منشور المپیکِ (.2005، 1)بیندر

آمیختن ردا بم المپیز. بخشدیمی تعاله و آمیختم هردا ری فکری و اراد، سمانیت جصفاه ک است

ه پایر به کد دهیمل شکی در زندگا ری روش، دیگری سوزش از آموگ و فرهنو و سکیز اش ورز

جهانی استوار ی اخالقل احترام به اصو وب آموزشیِ الگوهای خوی هازشار، تالشز ان بردت لذ

 .است

، 4و همکاران ی)غفور المپیزم = ورزش + فرهنگ + آموزشدارد که بیان می 2002در سال  3های

 -1 :کندتعریف میگونه را اینج ارزش آموزشی المپیزم پن( 2011) 5ساگارزازوهمچنین  .(2008

تواند عملکرد باال. تمرکز بر تعالی می جستجوی تعالی: تالش برای رسیدن به کمال انسانی از طریق

بازی جوانمردانه: فعالیت ورزشی داوطلبانه  -2 به جوانان کمک کند تا مثبت، سالم و تالشگر باشند.

زی جوانمردانه مفهومی با اصول اخالقی مانند بازی جوانمردانه و فرصت برابر در ارتباط است. با

ازی شود. یادگیری اصول بامروزه در جهان در طرق مختلف بکار گرفته می ورزشی است که

طور کلی در زندگی افراد ین رفتارها در اجتماع و بهتواند به ظهور اجوانمردانه در فضای ورزشی می

فردی را حمل در روابط بینها، احترام و تبه دیگران: مفهوم صلح در بین ملتاحترام  -3 کمک کند.

گیرند که تنوع را بپذیرند و به ن در یک جامعه چند فرهنگی یاد میکه جوانازمانی کند.منعکس می

لذت تالش:  -4 کنند.فتار کنند، به پیشبرد صلح کمک میآن احترام بگذارند و به شکلی صلح آمیز ر

ز لحاظ رفتاری و فکری نیز این ابر، عالوهپردازندهای بدنی به تمرین میجوانان برای تقویت مهارت

تعادل  -5 کشند.ازی و ورزش یکدیگر را به چالش میبدنی، بهایی دارند و در جریان فعالیتپیشرفت

گیری تنها از طریق ذهن اتفاق نگ انسان است. یادهانگر مفهوم پیشرفت همابین نیت و ذهن: نمای

 ده آموزش بدنی و فکری یکی از عوامل انگیزاننده کوبرتنافتد بلکه بدن نیز در آن مؤثر است. اینمی

 .های المپیک بودبرای احیای بازی

دنبال ، بلکه بهردداکه تنها بر روی پیشرفت قدرت بدنی تأکید ن استالمپیزم مفهومی عمومی 

شناسد و اد را می. المپیزم تالش افراستتر به دنیا آمیزتر و دیدی صلحبا نگرشی شادتر افرادی سالم

-سی و .... را قبول نمیهای سیاها، سیستمنژاد ها،گونه تبعیضی بین ملتکند و هیچاز آن تقدیر می

شوند که در نهایت رفتار افراد و گرفته می های آموزشی المپیزم از طریق تمرینات یادکند. ارزش

 وکند درونی ایجاد می هیِدهد. این تغییر در رفتار، آگاها نسبت به جامعه را تغییر میادراک آن
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 (.2011، 1)گوپتا شودمچنین آموزش آن به دیگران میتر برای فرد و همنجر به سبک زندگی سالم

 ۀدر واقع هدف المپیزم از ترکیب ورزش، فرهنگ و آموزش، خلق یک سبک زندگی است که بر پای

های ورزشی و شرکت در فعالیتهای انسانی، اصول اخالقی پایه، لذت بردن از تالش، احترام به ارزش

های کوبرتن بر پایه ایده (.2010 ،2شده است )کرال و همکاراننقش تربیتی الگوهای انسانی استوار 

عمومی در منشور المپیک بیان صورت چهار هدف ها بهبر نقش ورزش در آموزش، این ایده مبنی

بدنی که پایه و اساس ورزش های اخالقی و بهبود و گسترش کیفیت -1که عبارتند از:  شدند

تربیت جوانان از طریق ورزش با استفاده از درک بهتر یکدیگر، دوستی و در نتیجه کمک  -2 هستند.

-صول المپیک در جهان، در نتیجه بهگسترش ا -3 به ساختن جهانی بهتر و صلح در تمام جهان.

رای فستیوالی ورزشی که هر جمع کردن ورزشکاران از سراسر دنیا ب -4. وجود آوردن اراده جهانی

 .(2201، 3نیک و تاوارسنیجهای المپیک )یعنی بازی ؛شودچهار سال یکبار برگزار می

به همراه  یردبا توجه به گستردگی امروزی جوامع آموزشی در دنیا، المپیزم مزایایی منحصر به ف

جهانی ، ملیتیفرا"، "ورزشکاریمنش "، "اای شناخته شده در سراسر دنیایده" دارد که عبارتند از:

مبارزه با "، "های جسمانی و اخالقی در کنار یکدیگرپیشبرد مهارت"، "ها()قبول تمام فرهنگ بودن

برابری "، "همزیستی با محیط زیست و طبیعت"، "(تی)دینی، فرهنگی، نژادی و ملی هر نوع تبعیض

ای شبکه"، و "هاشدن توسط کشورالملل و پذیرفته درک بین"، "شرکت در رقابت"، "هافرصت

آموزش المپیک یک  (.2007، 4)برونیکوفسکی "جهانی از داوطلبان که در انتظار پیوستن هستند

های فرآیند آموزشی است که هدف آن شکل دادن و یا اصالح رفتار افراد جوان مطابق با ارزش

لف است. رشد مثبت در های مختاساسی المپیزم با توجه به عنصرهای فرهنگی معاصر و ملیت

لف های مشترک کلیه سیستم آموزشی در کشورهای مخترفتارها و اخالقیات افراد جامعه از ویژگی

طور که پیشتر بیان شد، همان (.2006 ،5)پری یابدعینیت می کامالً المپیزماست که در آموزش 

 یورزش ،یفرهنگهای اخالقی، اجتماعی، جنبه ۀبسیار گسترده هستند و کلی المپیزماهداف آموزش 

، 6و همکاران هسندرا) مطالعات وجود دارد که بیشترِنیز کلی  یگیرند. اما اهدافمی در بر را رهیغ و

-می ( بر روی آن هم عقیده1220بیندر، ؛ 2005، 7و هسندرا گراماتیکوپولوس ؛2003پری، ؛ 2001

 -2، های المپیکتاریخچه جنبش المپیک و بازیگیری یاد -1 این اهداف عبارت اند از: و باشند
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ها و درک اهمیت بازی -3، های ورزشیی اصول، فلسفه و ارزشآموزش و حصول اطمینان از یادگیر

ها و درک نقش اساسی نهضت داوطلبی در موفقیت بازی -4، های ورزشی برای هر کشورجشنواره

 -6، و های ورزشیرفتار از طریق فعالیت نترلهای مربوط به کتوسعه مهارت -5، های ورزشیفعالیت

 .سالمتی یادگیری در مورد اهمیت ورزش در بهداشت، درمان و

شرکای خود، سعی بر  ای تحت عنوان زندگی فعال، با همکاریدر برنامه 1سازمان جهانی بهداشت

برنامه به تأکید بر اهمیت ورزش و بازی برای حفظ تعادل و سالمت اجتماعی افراد داشت. این 

الی ؤما سا (.5201 ،2و ویل جئوفریهانیان شناخته شود )آموزش المپیزم اجازه داد تا بیشتر بین ج

های اخالقی منشور المپیک منطقی ارزشامروزه، که در این زمینه وجود دارد این است که آیا 

گرایی و ... تجارت زا،های نیروهستند؟ موارد اخالقی مانند بازی جوانمردانه، خشونت، تقلب، دارو

-. همچنین مقاالت و گزارشات بسیاری در بازیاندها را به خود معطوف کردهانهتوجه بسیاری از رس

رسد در اند و به نظر میبدنی در این زمینه ارائه شدههای علمی تربیتالمپیک و کنفرانسهای 

ندرت مورد توجه قرار ئل به سراسر دنیا مقبولیت دارند. با این وجود، متأسفانه آموزش این مسا

رویکرد " المپیزمترین روش برای آموزش ترین و غالبدر بسیاری از کشورها، محبوب گرفته است.

اطالعات در مورد ه ئارا(. در این رویکرد تمرکز اصلی بر 2008 ،4است )نول "3مبتنی بر دانش

-و بروشورها، که به اتها، جزوبسیاری از کتاب المپیک بر اساس رویکردهای نظری و تاریخی است.

قایق المپیک را مناسب با د و نام، تاریخ و حنشوطور عمده توسط آکادمی ملی المپیک منتشر می

دهد، از المپیک باستان و مدرن انتقال می هایالمللی در بازیآموزان از نظر ملی و بینسن دانش

 )بیندر، ترین نوع آموزش در جهان استگستردهاین رویکرد  (.2012 دسته این رویکرد است )بیندر،

است. این روش به ترویج  "5رویکرد مبتنی بر تجربه" المپیزمدومین روش برای آموزش  (.2007

 -های فرهنگیهای المپیک از طریق شرکت فعال گروهی از کودکان و افراد جوان در مناسبتارزش

-المللی مدارس، سرمایهورزشی ملی و بینهای کاریعنوان مثال همپردازد. بهورزشی و مرتبط می

با  کشورهای دیگر موزانِآهای جوانان و همکاری دانشگذاری، جشنواره روزهای ورزشی، اردوگاه

-. المپیادهای ورزشی دانشاز این نمونه هستند های مختلف ملی، در مورد یادگیری فرهنگیکدیگر

عنوان توان به(. رویکرد سوم را می2012 ؛ نول،2012 )بیندر، زان مثال خوبی از این رویکرد استآمو

شناخت. این  "های حرکتیرویکرد مبتنی بر مهارت"یا  "6رویکرد مبتنی بر حرکت مهارت"یک 
                                                           
1. WHO 

2. Geoffery, Z.K., Will, B.J. 

3. knowledge based approach 

4. Naul, R. 

5. Experience-Centered Approach 
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شادی "وان عنالمللی المپیک بهه المپیک است که منشور کمیته بینروش تدریس نزدیک با این اید

در  المپیزموزش شخصی افراد است. وارد کردن آمانداز کوبرتن از کمال و همچنین چشم "در تالش

تواند مثال روشن این رویکرد های فوق برنامه ورزشی مدارس میبدنی و فعالیتبرنامه درسی تربیت

ه زندگی اجتماعی ورزش، بلکه تجرببا نه تنها  رویکرد چهارم اصول المپیک را(. 2008 )نول، باشد

، شناخته شده است که "1رویکرد زندگی محور"ک عنوان یکند. این رویکرد بهکودکان مرتبط می

 )نول، کودکان و جوانان در زندگی روزمره خود است ترکیبی از اصول المپیک با تجربه اجتماعیِ

یک چالش در تکالیف فردی در چهارچوب  عنوانهای المپیک به(. این مفهوم بر درک آرمان2008

گوهای رفتاری اخالقی جوانان اشاره دارد. رویکرد چهارم های اجتماعی برای کودکان و الکلی ارزش

های گذشته در کشور کانادا، نیوزیلند، استرالیا و ایاالت متحده آمریکا بسیار در سال المپیزمآموزش 

 (.2007 مرسوم شده است )نول،

های مختلف اعم از کمیته ملی آموزش المپیزم و درنظر گرفتن نقش سازمانبا توجه به اهمیت 

اندازهای المپیک در مدارس و ... در زمینه گسترش مفاهیم و چشم ،هاها، دانشگاهالمپیک، فدراسیون

رسد سیستم آموزشی کشورها توانمندی بسیار باالتری نسبت به سایر به نظر می بین افراد جامعه،

 2ندیان و همکارانوها در جهت آموزش اصول اخالقی، انسانی، ورزشی و ... المپیزم دارد. زهرهسازمان

های عنوان یکی از زیرمجموعهآموزش المپیک در کتب درسی به( در تحقیقی به بررسی 2018)

صفحه کتب درسی  4328رویکرد مبتنی بر دانش پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در مجموع 

که این شده است. بار به مفهوم و واژه المپیک اشاره  21تنها  شود،که در مقطع ابتدایی تدریس می

-آموزان ناکافی به نظر میمیزان از توجه به آموزش المپیک برای تأثیرگزاری بر رفتار و اخالق دانش

تأثیر سه سال برنامه آموزش المپیک بر رفتار  در تحقیقی با عنوان( 2017) 3رسد. ساکیز و همکاران

المپیک بر روی نوجوانان منجر به یک دوره سه ساله آموزش بیان داشتند که  اجتماعی نوجوانان

( نیز بیان داشت عامل کلیدی 2017) 4پتریها شد. بهبود در رفتارهای اجتماعی و فرا اجتماعی آن

در مدارس، اضافه کردن مفهوم المپیزم به ساعات بدنی تربیتدر باال بردن کیفیت و اثربخشی درس 

 .استآموزان ورزش دانش

خصوص آموزش آن در سطح مدارس زمینه آموزش المپیزم و بهدر کل تحقیقات انجام شده در 

ش کافی معلمان ورزشی باید از دان مدارس،آموزش المپیزم در و برای اجرای  است بسیار اندک

پیاده سازی آن برخوردار باشند که این خالء در سیستم آموزشی کشور بسیار پررنگ است.  جهت
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2. Zohrevandian, K., Sajjadi, S.N., Khosravizadeh, E., Ebrahimi, F. 
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این ، اما آموزشی جامعه خودشان هستندمعلمان محصول فرهنگ، فضای سیاسی و  درست است که

های مختلف برای دیگر محققین نکته به این معنا نیست که مقاالت و تحقیقات انجام شده در کشور

ها آیا این ارزش -1که االت پاسخ دهند ؤساین و معلمان فاقد ارزش است، بلکه این محققین باید به 

کدامیک از مفاهیم  -2 داشته است؟ محققمردم کشورم، همان معنایی را دارد که برای برای من و 

آیا اصول  -3 های آموزشی و سیستم ارزشی کشور من همخوانی دارد؟المپیزم بیشتر با اولویت

آموزشی ذکر شده در مقاالت و تحقیقات آموزش المپیزم قابل درک است و با فضای آموزشی و 

تواند باعث دهی و آموزشی میهای یادکدامیک از استراتژی -4 مخوانی دارد؟فرهنگی کشور من ه

)بیندر،  ها بپردازندو سپس به بررسی ارزشپیشبرد آموزش المپیزم در مدارس کشور من شود؟ 

المپیک های مؤثر بر آموزش ند که با مشخص نمودن معیارر آنمحققان بدر پژوهش حاضر  .(2005

 های آموزش المپیک در مدارس نمایند. بندی رویکردها و روشاولویتدر مدارس اقدام به 

 

 پژوهش شناسیروش
احل مرتحلیلی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است.  -به لحاظ روش از نوع توصیفی تحقیقاین 

-جمع و تحقیق مشتمل بر مرور ادبیات و تدوین چهارچوب نظری، لیست محتوای آموزشی مربوطه،

های مورد مطالعه با معیارو غربالگری ها و اطالعات است. در ابتدا جهت مشخص نمودن آوری داده

؛ موسوی و 2014، 1ملک اخالق و همکاران)فازی  استفاده از نظر متخصصین از روش دلفیِ

ابتدا با مرور جامع مبانی نظری بدین صورت که  .استفاده شد( 2009 ،3؛ گریشام2015، 2همکاران

شوند و پس از آن به بررسی نظر ریزی درسی، معیارهای تأثیرگذار شناسایی میبرنامهدر زمینه 

سپس با بررسی میانگین فازی  .شوندمتخصصان پرداخته و عبارات کالمی به اعداد فازی تبدیل می

یابند. بعد از آن ها پایان میصورت رسیدن به اجماع بررسی معیارهای تأثیرگذار، شناسایی شده و در

های آموزشی مختلف روشرویکردها و به  بدنیدبیران تربیت بندیاولویتتاپسیس برای  روشاز  یزن

  با سابقۀبین متخصصین علوم ورزشیِ افازی تنه نامه دلفیِکه پرسشبا توجه به ایناستفاده شد. 

زنجیری و  گیریبا استفاده از روش نمونهنمونه پژوهش ، حجم شدپژوهشی در حوزه المپیک توزیع 

گیری هر فرد متخصص ؛ در این روش نمونه(2019 ،4)بینده گرفت گلوله برفی انجام غیراحتمالی

کند که در اکثر تحقیقات پژوهش معرفی مییک یا چند نفر از متخصصین این حوزه را به فرآیند 

دارند که بیش از این دانند و بیان مینفر را کافی می 20تا  10دلفی فازی تعداد متخصصین بین 
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نفر  19اول،  بخشدر  نتیجه در .(1397، 1شود )حسینی و همکارانتعداد منجر به تکرار نظرات می

در حوزه المپیک  ِی متخصص در حوزه المپیزم که حداقل یک عنوان تحقیقاتیاساتید دانشگاه از

 4تعداد  و انتخاب شدندبندی رویکردهای آموزشی المپیزم های اولویتداشتند، جهت تعیین معیار

 15لذا  .نفر از این متخصصین پس از پایان بررسی دلفی فازی، پاسخی به تأیید نتایج ندادند

و این امر که در  با توجه به هدف غربالگری دلفی فازی متخصص روی نتایج پایانی اجماع یافتند و

ای در سطح أثیر قابل توجهها تتکرار ارسال پرسشنامه ،صورت انتخاب صحیح و آگاهانه متخصصین

-تیجهبرای نتنها یک راند  کند،های مطرح شده ایجاد نمیتوافق نظر صورت گرفته در مورد گزینه

بدنی آماری بخش دوم این تحقیق شامل دبیران تربیت ۀجامع .(2001، 2)میلر انجام گرفتگیری 

از اداره کل آموزش و  که بنابر استعالمرسمی و غیر رسمی آموزش و پرورش شهر تهران است 

نفر و به همین تعداد معلم غیر رسمی برآورد شد که  650پرورش شهر تهران، تعداد معلمان رسمی 

با توجه به جدول آماری مورگان، تعداد نمونه  سپس. استنیز منطبق  (2018) 3با تحقیق هنری

 300پرسشنامه توزیع شد و  310ها منظور اطمینان از برگشت پرسشنامهدست آمد که بهبه 297

بندی بدنی به الویتر از دبیران تربیتنف 300 نتیجه طور کامل پاسخ و عودت داده شد. درعدد آن به

گیری ها، از روش نمونهبرای انتخاب این نمونههای تعیین شده پرداختند. ها بر مبنای معیارشاخص

شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز شهر تصادفی و با در نظر گرفتن مناطق جغرافیایی  -ایخوشه

 استفاده شد.

بود که ها غربالگری معیار جهتپرسشنامه دلفی فازی  شامل تحقیقبخش اول گیری ابزار اندازه

نانچه مورد دیگری مد ال آزاد )چر با طیف هفت ارزشی لیکرت و یک سؤاگذمعیار تأثیر 9شامل 

و اطالعات در قالب زبان نوشتاری از خبرگان دریافت  این روش. در است( بیان کنند نظرشان است،

ن توافق گروهی خبرگان درباره تریصورت فازی تحلیل شد. هدف این روش دسترسی به مطمئنبه

ریزی در تحقیق حاضر پژوهشگران با مطالعه مبانی نظری در حیطه برنامهاست. آموزش المپیزم 

های ، توانایی"منابع انسانی"، "افزاریمکانات سختا"، "منابع مالی"معیار شامل  9درسی به این 

و  "آموزجذابیت برای دانش"، "منابع دانش"، "اثربخشی"، "رویکرد تلفیقی با آموزش"، "ایحرفه

 ضریب تغییرات آوری پرسشنامه از خبرگان،پس از توزیع و جمعدست یافتند.  "عوامل فرهنگی"

(VC4) و نسبت روائی محتوا (CVR5)  یسیهر عامل با کدنو فازیمقدار  .شد بههر عامل محاسبرای 
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ازای یک واحد میانگین را بیان ضریب تغییرات، میزان پراکندگی به . آمد دستبه 1متلب افزاردر نرم

از نیازی به سنجش مجدد  5/0کند و در صورت کمتر بودن میزان ضریب تغییرات از عدد می

 باشد، در این 29/0بیش از عدد  که. مقدار نسبت روائی محتوا نیز نبودخبرگان درباره آن شاخص 

و  می)ک شودعنوان جواب نهایی سؤاالت در نظر گرفته میشرایط میانگین یا نظر اکثریت به

برای فازی کردن بعد از تعیین طیف فازی مناسب  .(2012، 3؛ ویلسون و همکاران2013، 2همکاران

؛ 2015، 4حبیبی و همکارانسازی شوند )فازی 1با توجه به جدول اید نظرات اصطالحات کالمی، ب

 (.2013، 6و و همکارانو؛ 2013، 5سعدآبادی و همکاران
 

 معادل فازی اصطالحات کالمی -1جدول 

اصطالحات 

 کالمی
 زياد خيلی زياد

 نسبتاً

 زياد
 خيلی کم کم کم نسبتاً متوسط

 (0،0،0) (0،1،3) (1،3،5) (3،5،7) (5،7،9) (7،9،10) (9،10،10) مقادیر کالمی

 

شود که در این عدد ( نشان داده میu ،m ،lنظر هر خبره به شکل یک عدد فازی مثلثی ) ر اینبناب

هنده کران پایین و دنشان l است.باال و بیشینه مقدار عدد فازی دهنده کران نشان uفازی مثلثی 

 .(2015، 7)آکیوز و کلیک استقدار یک عدد فازی ترین ممحتمل mکمینه مقدار عدد فازی و 

 4بندی گیری برای اولویتشامل دو ماتریس تصمیماین تحقیق  بخش دوم درگیری ابزار اندازه

یا  تاپسیس روش. است 8روش آموزش المپیزم در مدارس با استفاده از روش تاپسیس 16رویکرد و 

گیری چند معیاره مانند های تصمیمیکی از روش، "لآحل ایدهی بر اساس شباهت به راهبنداولویت"

9تحلیل سلسله مراتبی )روش 
AHP ).های روشهای این روش آن است که از جمله مزیت است

نجش متفاوتی بوده و طبیعت منفی و مثبت توانند دارای واحدهای سمی المپیزممختلف آموزش 

 روششکل ترکیبی در این منفی و مثبت بههای توان از شاخصعبارت دیگر میداشته باشند؛ به

حل یا گزینه حل به راهترین راهحل، نزدیک، بهترین گزینه یا راهاستفاده نمود. بر اساس این روش
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سود و حلی است که بیشترین آل، راهحل ایدهآل است. راهحل غیر ایدهآل و دورترین از راهایده

و کمترین  حلی است که باالترین هزینهآل، راهحل غیر ایدهکه راهکمترین هزینه را داشته، درحالی

-آل از مجموع مقادیر حداکثر هر یک از معیارها به دست میحل ایدهراه سود را داشته باشد. یعنی

گردد. ترین مقادیر هر یک از معیارها حاصل میآل از مجموع پایینحل غیر ایدهآید، در حالی که راه

 (:2013، 1مؤمنیاست ) زیر تصوربه تاپسیس مراحل

 عیار.م nگزینه و  mشامل  گیری برای رتبه بندی؛گام اول( ایجاد یک ماتریس تصمیم

کنیک وسیله تبر اساس وزن معیارها )به گیریم دوم( نرمال نمودن ماتریس تصمیمگا

 ن(وآنتروپی شان

 آل منفی.حل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهگام سوم( تعیین راه

 فی.های مثبت و منآلمیزان فاصله هر گزینه تا ایدهدست آوردن هچهارم( بگام 

 ها.ب نزدیکی برای هر یک از گزینهیگام پنجم( تعیین ضر

 ها بر اساس ضریب نزدیکی.بندی گزینهگام ششم( رتبه

 

 هایافته

 فازی ها با استفاده از روش دلفی تعيين معيار

وزشی با در نظر ار بر انتخاب روش آممعیار تأثیرگذ 9بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق، در ابتدا با 

ن( موزاآش و پرورش و مدارس، معلمان، دانشگرفتن سه بخش مؤثر در این زمینه )سازمان آموز

، پیزمالمزش های آموروش منظور مشخص نمودن معیارهای مؤثر بر انتخابِبه ابتدا استخراج شدند.

رد یا پیشب منظور بررسیخبرگان مورد بررسی قرار گرفت. بهفازی نظر  اده از روش دلفیِبا استف

توا ی محب تغییرات و نسبت روائتوقف فرآیند نظرسنجی از خبرگان در یک سطح قابل قبول، ضری

ها از ، تمام معیارمشخص است، در مرحله اول نظرسنجی 2گونه که در جدول دست آمد. همانبه

ها، بررسی پاسخ این پس ازابر. بناست 5/0و ضرایب تغییرات کمتر از  قبول برخوردار بود روائی قابل

در  ملمپیزاهای آموزش عنوان پاسخ نهایی برای میزان اثرگذاری هر عامل روی روشنظر اجماع به

فه جود اضاعاملی به عوامل مونامه نیز و همچنین از سؤال آزاد پرسش در نظر گرفته شدمدارس 

 نشد.
 

 

 

                                                           
1. Momeni, M. 
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در  لمپيزماهای آموزش گذار بر روشعوامل تأثير ضريب تغييرات و نسبت روايی محتوامقادير  -2جدول 

 مدارس

 CV CVR عامل
 079/0 3/0 (1Fمنابع مالی ) 1

 120/0 5/0 (2Fامکانات سخت افزاری ) 2

 106/0 5/0 (3Fمنابع انسانی ) 3

 125/0 3/0 (4Fای )های حرفهتوانایی 4

 180/0 3/0 (5Fرویکرد تلفیقی به آموزش ) 5

 148/0 5/0 (6Fاثر بخشی ) 6

 096/0 6/0 (7Fمنابع دانش ) 7

 149/0 3/0 (8F)آموز دانشجذابیت برای  8

 191/0 3/0 (9Fعوامل فرهنگی ) 9

 

 والگری مقادیر فازی متناسب با هر معیار جایگزین شد. پس از آن برای غرب 1سپس طبق جدول 

ها ملنسبت به مابقی عاتر، درجه بزرگی هریک تر از کم اهمیتهای مهمنمودن عاملمشخص 

در  مهعنوان عوامل مو مثبت به اسبه و مقادیر بیشینههر سطر مح و سپس کمینه محاسبه شد

امکانات " ،"الیمنابع م"نامه دلفی، پنج عامل نتایج پرسش غربالگری بررسی شدند. پس از غربالگریِ

برگان خاستخراج شدند و توسط  "عوامل فرهنگی"و  "منابع دانشی"، "بخشیاثر"، "افزاریسخت 

ا ها و روشویکردهر اولویتاثر بخشی و عوامل فرهنگی  دو معیار نیز مورد تأیید دوباره قرار گرفتند.

امکان  ،ع دانشافزاری و منابی منابع مالی، امکانات سختو معیارها دهندرا مورد بررسی قرار می

 کنند.بررسی میها را اجرایی شدن رویکردها و روش

 

 ها با استفاده از روش آنتروپی شانونمحاسبه وزن نسبی معيار

-یتن تربزان درجه اهمیتی که معلماضربی است از می، حاصلوزن تخصیص پیدا کرده به هر عامل

ها عیارمبیان اهمیت نسبی اند ولی برای دادههای مختلف به یک شاخص اختصاص بدنی در معیار

به  دهیتعیین کرد. در تحقیق حاضر روش آنتروپی شانون جهت وزنها را باید وزن نسبی آن

یزان ماست که هرچه استفاده قرار گرفت. اساس این روش بر این اصل استوار  ها موردعیارم

 با کمک اهعیاری به مدهنتایج وزنشد، آن معیار اهمیت بیشتری دارد. پراکندگی یک معیار بیشتر با

دارای  "نشمنابع دا"قابل مشاهده است. در میان این پنج معیار،  1 شکلروش آنتروپی شانون در 

 .دهستندارای کمترین وزن و اهمیت  "منابع مالی" ،در مقابلو  باالترین وزن؛
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 مقادير آنتروپی شانون برای معيارها -1شکل 

 

 استفاده از تاپسيسها و رويکردها با بندی روشاولويت

و  زملمپیابا بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق و همچنین اجماع خبرگان، چهار رویکرد در آموزش 

هر یکی ضریب نزد 4و  3در جدول دست آمد که ها بهعنوان زیر مجموعه آنروش به 16 مجموعاً

  شود.های زیر مجموعه آن مشاهده میوشرویکرد و ر
 

های آموزش ردها و روشافته به رويکيتخصيص ضريب نزديکیج روش تاپسيس در تعيين نتاي -3جدول 

 )رويکرد مبتنی بر دانش و رويکرد مبتنی بر تجربه( المپيزم

 رويکرد هدف
ضريب 
 نزديکی

 روش
ضريب 
 نزديکی

ت
اولوی

ش
ی رویکردها و رو

بند
ش المپیزم در

ی آموز
ها

 
س

مدار
 

ی بر 
رویکرد مبتن
ش

دان
 

763/0 

 801/0 درسی برای مدارسکتب 
 785/0 زانآموهای آموزشی برای دانشها و کارگاهبرگزاری دوره

 811/0 آموزانالمپیک برای دانش انتشار نشریات در حوزه
 681/0 های آموزشی نرم افزاری المپیکبسته
 670/0 های آموزشی کامپیوتری با موضوع المپیکبازی

ی بر 
رویکرد مبتن
تجربه

 

733/0 

 761/0 تورهای یکروزه با موضوع المپیک
 713/0 آموزانهایی برای قهرمانان توسط دانششنبرگزاری ج

 728/0 مسابقات هنری در رابطه با المپیک
 784/0 آموزاناری روز و هفته المپیک توسط دانشبرگز

 593/0 تر و سرود با موضوع المپیکتئا
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های آموزش ويکردها و روشيافته به رروش تاپسيس در تعيين ضريب نزديکی تخصيص نتايج -3جدول 

 (محورزندگیو رويکرد  های حرکتیمهارتالمپيزم )رويکرد 

 رويکرد هدف
ضريب 

 نزديکی
 روش

ضريب 

 نزديکی

ت
اولوی

ش
ی رویکردها و رو

بند
س

ش المپیزم در مدار
ی آموز

ها
 

رویکرد
 

ت
مهار

ی
ی حرکت

ها
 

751/0 

 743/0 جشنواره المپیک ساالنه برای مدارس کشور برگزاری

 774/0 برگزاری مسابقاتی با الگویی شبیه به المپیک در مدارس

رویکرد 
ی محور

زندگ
 

804/0 

 861/0 نآموزاهای اجتماعی روز دانشهای المپیک با چالشترکیب ارزش

 822/0 یآموزش مسائل اجتماعی با استفاده از تجربیات قهرمانان ورزش

ی زندگ های المپیک و رابطه آن باگفتگو با قهرمانان در حوزه ارزش

 امروزی
743/0 

 621/0 گیری از تجربیات آنهاارتباط آنالین با ورزشکاران و بهره

 

با در نظر گرفتن پنج معیار منابع دانش، اثربخشی، امکانات سخت افزاری، عوامل فرهنگی و منابع 

اهمیت و ، اصلی که در آموزش المپیک درون مدارس وجود دارند رویکرد چهاردر میان مالی، 

 "زندگی محور"رویکرد بندی شد. همچنین امکان اجرایی شدن هر رویکرد و روش آموزشی اولویت

ضریب با تأکید دارد آموزان دانشهای المپیک با زندگی اجتماعی و روزمره که به ترکیب ارزش

پس از آن رویکرد مبتنی بر دانش و رویکرد مبتنی بر  و است اولویت باالتریندارای  804/0 نزدیکی

های به ترویج ارزشکه  "مبتنی بر تجربه"رویکرد  های حرکتی قرار گرفتند، همچنینمهارت

ورزشی و  -های فرهنگیالمپیک از طریق شرکت فعال گروهی از کودکان و افراد جوان در مناسبت

های در میان روش .برخوردار است اولویت ترینپایین از 733/0 ضریب نزدیکیبا  تأکید داردمرتبط 

دارای  861/0 ضریب نزدیکیبا  "آموزانهای اجتماعی روز دانشها با چالشترکیب ارزش" ،آموزش

تجربیات قهرمانان ورزشی با  همچنین آموزش مسائل اجتماعی با استفاده از .است اولویت باالترین

های رویکرد زندگی گرفت که هر دو روش از زیر مجموعهدر رتبه دوم قرار  822/0 ضریب نزدیکی

پس از این دو روش، انتشار نشریات در  باشند.دهنده اهمیت این رویکرد میو نشانند هستمحور 

که این دو روش  های بعدی قرار گرفتندحوزه المپیک و تألیف کتب درسی برای مدارس در اولویت

رویکرد در آموزش کودکان هست،  ترینی رویکرد مبتنی بر دانش که مرسومهانیز از زیرمجموعه

با  و تئاتر و سرود با موضوع المپیک در آخرین اولویت از دید معلمان قرار گرفتند . همچنینباشندمی
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-نظر میآموزشی منطقی بههای توجه به اولویت آخر رویکرد مبتنی بر تجربه در بین سایر رویکرد

های زیر مجموعه رویکرد مبتنی بر تجربه، برگزاری روز و هفته المپیک در بین روشهمچنین  رسد.

 باالترین 761/0 ضریب نزدیکیروزه با موضوع المپیک با و تورهای یک 784/0 ضریب نزدیکیبا 

مسابقات با الگویی شبیه به در رویکرد مبتنی بر مهارت حرکتی، روش برگزاری را دارند و  اولویت

در  اولویت ترینپایین. دیگر دارد نسبت به روش باالتری اولویت 774/0 ضریب نزدیکیالمپیک با 

که  استهای آموزشی کامپیوتری با موضوع المپیک به بازیمربوط  نیز رویکرد مبتنی بر دانش

گیری از ورزشکاران و بهرهتباط آنالین با . همچنین اراستنیازمند تلفیق تکنولوژی با ورزش 

شناخته شد که باز هم نقش  اولویت ترینپایینها نیز در رویکرد زندگی محور دارای تجربیات آن

سالیانه المپیک برای مدارس  هاید. در نهایت برگزاری جشنوارهوشرنگ تکنولوژی در آن دیده میپر

  از آن خود کرد. را اولویت ترینپایینهای حرکتی در رویکرد مهارت
 

 گیریبحث و نتیجه
در ایران پرداخته شود و با  المپیزموله آموزش به مق ،با نگرشی متفاوت تا سعی شد تحقیقدر این 

ها پرداخته بندی آنرویکردهای آموزش المپیزم و اولویتها و فاده از چند معیار به بررسی شیوهاست

مانند غفوری و همکاران  اخلی و خارجیدبا استفاده از تحقیقات انجام شده  حاضر، ۀمطالعشد. 

های ها و رویکردبه برآورد روش( 2012، 2007، 2005(، بیندر )2012، 2008(، نول )2008)

ها را نیز ای امروزی پرداخت و همچنین معیارهای بررسی این شاخصدر دنی المپیزمآموزش 

 9که شامل  المپیزممعیارهای مؤثر در آموزش  ،فازی نامه دلفیِ با تحلیل پرسش نمود و مشخص

-در نهایت با فازی .رار دادق مورد بررسی ضریب تغییرات و نسبت روائی محتوااز نظر  را ندعامل بود

، "منابع مالی"، "اثربخشی روش آموزش"، "امکانات سخت افزاری" پنج عاملِسازی این معیارها، 

ها و رویکردهای ار بر روشعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذبه "فرهنگیعوامل "و  "منابع دانش"

این معیارها تنها اهمیت یک رویکرد یا روش را در مدارس ایران استخراج شدند.  المپیزمآموزش 

ها هرکدام از آند بلکه با در نظر گرفتن منابع سازمانی امکان اجرایی شدن دهمورد بررسی قرار نمی

به بررسی  داخلی که عیناً اتدر حوزه آموزش المپیک، تحقیق د.کنبندی دخیل میاولویترا نیز در 

 ،در حوزه تحقیقات خارجی .ها و رویکردهای آموزش المپیک پرداخته باشد، وجود نداشتروش

ود، شکه در کشورهای گوناگون اجرا می ها و رویکردهای مختلفیبه بررسی روش متفاوتیتحقیقات 

-صلح نگاهیتر و تر با نگرشی شاددنبال افرادی سالمالمپیزم بهکه ند. اما با توجه به ایناپرداخته

شناسد و از آن تقدیر المپیزم تالش افراد را میکه اینبا توجه به همچنین  است وآمیزتر به دنیا 

 این امر ،کندنمیهای سیاسی و .... را قبول ها، سیستمها، نژادگونه تبعیضی بین ملتکند و هیچمی
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شدت نیازمند چنین جوامع امروزی به .دهدا نسبت به جامعه را تغییر میهرفتار افراد و ادراک آن

ناپذیر این کاربا در نظر گرفتن تأثیر ان و استآموزان خصوص دانشای در اقشار مختلف و بهفلسفه

ضر و تحقیقاتی از این دست تحقیق حاآموزان و شخصیت آینده آنان، انجام اصول بر روی دانش

 .بسیار حائز اهمیت است

دارای بیشترین اهمیت است. این معیار  341/0 وزنبا  "منابع دانش"نشان داد  نتایج تحلیل معیارها

که با  استآموزان کسب و آموزش آن به دبیران و دانشبیانگر ماهیت دانش مورد نیاز و چگونگی 

-های درس تربیتاگر در محتوا و سرفصلدارد. ( همخوانی 2010) 1خسروشاهیصبوری پژوهش 

ها، گنجانده شوند و معلمان در تدریس این سرفصل زمهای اصلی المپیبدنی برخی از مبانی و ارزش

-آید. پژوهشوجود میبه زمفرصت خوبی برای ترویج آموزش المپید، در بخش شناختی توجیه شون

ها، زیرا به عقیدة آن .جی همسو با این یافتۀ پژوهش داشتندنتای( 2007ر )بیند( و 2006ری )های پ

 موزان را درآعات دانشالتوانند اطبدنی و چاپ کتب درسی میایجاد واحد درسی در رشتۀ تربیت

مانند )زمینۀ جنبش المپیک افزایش دهند. همچنین، ادغام مفاهیم جنبش المپیک در دروس دیگر 

ها با شدن آن نیز باعث ورود این مفاهیم به زندگی روزمره و فراگیر (تاریخ، هنر، ریاضیات و ادبیات

رسد با توجه به نو بودن آموزش المپیک )چه در جهان و به نظر میشود. توجه به فرهنگ ایران می

، اما با توجه به استاولین مسائل دارای اهمیت  زءج چه در ایران( منابع دانش در این زمینه

ه کمیته بین المللی المپیک و مرکز مطالعات المپیک و همچنین با توجه به های همه جانبفعالیت

-نظر میبه ،کندبه این حوزه دانش اضافه می یمواردهای المپیک که با برگزاری هر دوره بازیاین

برای به کارگیری  ولی .مشکل خاصی در زمینه منابع دانش در آموزش المپیک حس نشود رسد

ت استخراج بدنی آموزش و پرورش جههایی در بخش تربیتدرست این منبع نیاز به تشکیل کارگروه

لذا پیشنهاد  .استکشور محسوس ها با فرهنگ ها و تطبیق آننروز رسانی آاین منابع و همچنین به

و با فرهنگ ما همخوانی  استهایی که در المپیزم شود با شناسایی رخدادها و اصول و ارزشمی

راهکارهای آموزان گردد. های آموزشی برای دانشدارد، اقدام به انتشار کتب، نشریات و یا فیلم

هایی برای آشنایی های ضمن خدمت برای معلمان، برگزاری همایشاجرایی از قبیل برگزاری دوره

بیشتر معلمان با فلسفه المپیزم، استفاده از مفاهیم مرتبط با المپیزم در کتب دروس دیگر و 

توانند در این زمینه مؤثر واقع شوند. میبدنی تربیتهمچنین افزایش توجه به این موضوع در درس 

 ( و2018ری جعفرلو )صف قیتحق جهیو نت نیشیپ قاتیحاضر و تحق قیتحق جینتا ییسوبا توجه هم

متنوع توسط معلمان  یآموزش سیتدر و فنون هاکه استفاده از روشنیا بر ی( مبن2004) 2ایاوردی

                                                           
1. Sabouri-KhosroShahi, H. 

2. D'Oria, A. 
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در مدارس  یبدنتیهای تربآموزان از برنامهمندی دانشتیمشارکت و رضا زانیدر م یبدنتیترب

امری الزم و ضروری  سیتدر نیهای نوبا روش یبدنتیآشنا ساختن معلمان ترب ،است گذارریثأت

 یبدنتیگرفتند اکثر معلمان ترب جهینت که( 2004) 1نگیلی آرموراند و قیمطلب در تحق نیات. اس

 ایحرفه رییادگیمداوم  هایگذراندن دوره ازمندیای معلمان نحرفه شرفتیاعتقاد داشتند که پ

-و دوره هاگفت برگزاری کارگاهتوان می نیقرار گرفته است. بنابرا دأییمورد تاست، خدمت(  )ضمن

سازی همگام نهیبه رسالت خود در زم تواندالمپیزم می سیضمن خدمت مرتبط با روش تدر یها

آموزش را در ارتباط با  یبدنتیترب رانیدب دگاهیعمل نموده و د جدید علوم و اطالعاتمعلمان با 

المپیزم  سیهای روش تدردر کارگاه یبدنتیترب رانی، شرکت دبگرید انیدهد. به ب رییتغ المپیزم

 جادیشده و در االمپیزم  آموزش مناسب کردهاییو رو نیهای نوها با روشآن شتریب ییباعث آشنا

منابع "همچنین معیار  داشت.خواهد مثبت  رییتأثدر این زمینه ها آن یآموزش هایوهیبر ش رییتغ

رسته های مورد بررسی بود که با تحقیق دارای کمترین وزن در میان معیار 111/0 وزنبا  "مالی

. البته با توجه به کمبود منابع مالی در آموزش و پرورش ( ناهمخوان است2015) 2مقدم و نادری

عدم دارا بودن کمترین وزن به معنای در اینجا هایی که از این نظر وجود دارد، کشورمان و کاستی

در  کمبود و عدم تخصیص مناسب منابع مالی باشد.تواند ناشی از بلکه می ؛اهمیت این منبع نیست

 ،"امکانات سخت افزاری"، "اثربخشی روش آموزشی"، "منابع دانش"ترتیب بررسی معیارها به

این عوامل با توجه به  .دارای بیشترین اهمیت شناسایی شدند "منابع مالی"و  "عوامل فرهنگی"

ب موجود در آموزش و پرورش کشور انتخاها و امکانات نیازهای آموزشی و همچنین محدودیت

بیانگر نیازهای آموزشی  ،روش آموزشی و عوامل فرهنگی بخشیِشدند و از بین این معیارها اثر

نماینده امکانات و محدودیت های آموزش  ،و منابع دانش، امکانات سخت افزاری و منابع مالی ؛حاضر

توان تنها یک عامل را دارای اهمیت معیارها، نمیگرفتن وزن تمام نظر ته با در البو پرورش بودند. 

 .دارای اهمیت هستند المپیزمبلکه تمامی این عوامل در انتخاب روش و رویکرد آموزش  .ستندا

و با توجه به گستردگی  نند با توجه به جامعه هدف متفاوت باشنداتوالبته معیارهای مورد بررسی می

 عنوان مثال در بررسی جوامع مختلفِ به .این امر حائز اهمیت است المپیزممبحث آموزش  مخاطبانِ

، موزان، معلمان، مربیان ورزشی، ورزشکاران، اساتید دانشگاهی و ...(آ)دانش المپیزممخاطب آموزش 

حاضر با در نظر  ۀ. در مطالع(2012توانند متفاوت باشند )بیندر، نیز میهای حائز اهمیت معیار

، عنوان محیط آموزشی موزش و با در نظر گرفتن مدارس بهعنوان مخاطبان آ به آموزانگرفتن دانش

 های فوق جهت بررسی انتخاب شدند.معیار

                                                           
1. Armourand, K.M., Yelling, M. 

2. Raste-Moghadam, A., Naderi, A. 
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 "حورمندگی ز"در دنیا مرسوم هستند، رویکرد  المپیزمدر بین چهار رویکرد اصلی که برای آموزش 

از کشورهای  که امروزه این رویکرد در بسیاری را دارد اولویت باالترین 804/0 ضریب نزدیکیبا 

رد از جمله این رویک (.2007 گیرد )نول،ستم آموزشی مورد استفاده قرار میپیشرفته از لحاظ سی

ی زندگ"یکرد انتخاب روکه رسد نظر میو به است المپیزمموزشی در حوزه روزآمدترین رویکردهای آ

تی ی سندهابیانگر نیاز سیستم آموزشی به جدا شدن از رویکر ،عنوان اولین اولویتبه "محور

ین نین اهمچ های آموزشی روز دنیا است.بدنی و همراه شدن با سیستمآموزشی در زمینه تربیت

تری از گسترده ۀدامنبدنی تربیتبا ورزش و آموزان دانشرویکرد با درگیر نمودن زندگی اجتماعی 

 زدیکینضریب ا ب "مبتنی بر دانش"پس از آن رویکرد  گیرد.در بر می آموزان راتأثیرگذاری بر دانش

 استیا در دن موزشترین نوع آترین و محبوبقرار دارد که این رویکرد گسترده در رتبه دوم 763/0

و قرار  ستاهای آموزش در حوزه المپیک ترین روشاین روش از سنتی(. 2008 ؛ نول،2007 ،)بیندر

پس  اشد.بتواند ناشی از ساختار سنتی آموزش و پرورش کشورمان گرفتن آن در دومین اولویت می

نظر هد که بقرار دارن "مبتنی بر تجربه"و  "های حرکتیمبتنی بر مهارت"از این دو، رویکردهای 

از  ل گروهیفعاز طریق شرکت که تلفیق هنر و ورزش ا "مبتنی بر تجربه"گیری رویکرد رسد قرارمی

-یملویت آخر در او است.ها با آن ورزشی و مرتبط -های فرهنگیکودکان و افراد جوان در مناسبت

ایانه در گرملآموزشی عهای زاری و همچنین عدم باور به فلسفهتواند ناشی از کمبود منابع سخت اف

 باشد.کشور بین دبیران و سیستم آموزشی 

 "های اجتماعی روزبا چالش المپیکهای ترکیب ارزش"، دو روش المپیزمهای آموزش در بین روش

در  ترتیببه "زندگی محور"از رویکرد  "انآموزش مسائل اجتماعی با استفاده از تجربیات قهرمان"و 

در خلق یک سبک زندگی که بر  در واقع با هدف المپیک .بندی قرار گرفتندرتبه اول و دوم اولویت

های های انسانی، اصول اخالقی پایه، لذت بردن از تالش، شرکت در فعالیتپایه احترام به ارزش

(. 2010 )کرال و همکاران، همخوانی دارد ،استربیتی الگوهای انسانی استوار ورزشی و نقش ت

مفاهیمی مانند بازی جوانمردانه و پرهیز از خشونت، دوپینگ، بهبود روحیه تیمی، لذت تالش، 

خصوص نوجوانان با آن جمله مسائل مهمی هستند که جوامع امروزی و به اعتماد به نفس و ... از

هایی در کتب صورت آموزه تواند هم بهبر گرفتن این موارد می فلسفه المپیزم با در .رو هستندروبه

سزایی بر ذهن و رفتار  صورت ارائه تجربیات قهرمانان ورزشی در این زمینه، تأثیر به درسی و هم به

 در"معروف  پروژهتوان می ،کردیرو نیا از یتیحما یانمونه عنوان بهان داشته باشند. آموزدانش

نام  را شودیم سیتدر المپیزم آموزش ( که برایورزش در تنها...  نه و) "1باش قهرمانی یک زندگ

از جذابیت ذاتی ورزش  توانمی مسائل اجتماعی با ورزش ترکیب کردنجهت  .(2012 )بیندر، برد

                                                           
1. Be Champion in Life 
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که با توجه به  کردهای اجتماعی بیشتر همراه ها را با آموزهآموزان استفاده نمود و آنبرای دانش

امروزه  .ی استرویکردی مناسب و کارآمد ،و نیاز به آموزش مسائل اجتماعی کشورشرایط کنونی 

-اعم از پرخاشگری، نا امیدی، افسردگی، مشکالت اعتماد به زیادیآموزان با مسائل اجتماعی دانش

ها کمک کننده باشند، دست تواند در این زمینهها و اصول المپیک مینفس و ... که بسیاری از ارزش

های دروس مرتبط با مهارتبا ترکیب توانند کنند. لذا آموزش و پرورش و مدارس میو پنجه نرم می

 أدنی در سیستم آموزشی را ارتقبسهم حوزه شناختی تربیتو المپیزم، ی بدندرس تربیت واجتماعی 

در این زمینه نیاز . سازان کشور، باشندی کودکان، این آیندهاجتماع هایبهبود شاخصدهند و سبب 

بدنی در حوزه مسائل اجتماعی و کارکرد ورزش و المپیزم در این حوزه، به آموزش معلمان تربیت

انتشار  این موارد،پس از که این امر از جمله وظایف سازمان آموزش و پرورش است.  استالزم 

های رویکرد درسی برای مدارس که هر دو از زیرمجموعهنشریات در حوزه المپیک و تألیف کتب 

ها بیانگر اقبال بیشتر معلمان به روشکه  قرار گرفتنددر رتبه سوم و چهارم بودند  "مبتنی بر دانش"

ن با ارتباط آنالی"و  "برگزاری سرود و نمایش با موضوع المپیک" .استهای سنتی آموزش هو شیو

های یکی از مهمترین مباحث در سیستمهرچند  .داشتندها قرار در انتهای اولویت "ورزشکاران

د و نمایش با موضوع المپیک برگزاری سرو و تلفیق دروس مختلف با یکدیگر است ،امروزی آموزشیِ

روی ضعفِ نیدانشی و  رسد با توجه به ضعفِنظر می؛ اما بهاستای از تلفیق هنر و ورزش نمونه

-سازمان د.های انتهایی قرار دارنهای آموزشی از این دست در اولویتمتخصص در این زمینه، روش

های مؤثر در آموزش المپیزم که عبارتند از آموزش و پرورش، وزارت علوم، کمیته ملی المپیک، 

توانند به گسترش اصول و فلسفه های ورزشی و ... هر کدام به نوبه خود میها و هیأتراسیونفد

هدف پرتعداد و  ۀاز این بین آموزش و پرورش و مدارس به علت جامع .المپیزم کمک شایانی کنند

تری نسبت به باقی توانند نقش بسیار پررنگهای متمادی ارتباط با کودکان، میهمچنین سال

ها داشته باشند که البته این امر مستلزم فراهم آوری امکانات و همچنین آموزش مناسب مانساز

 .استدبیران 

های بندی روشدست آمده در تحقیق حاضر نیز این مورد است که در اولویتیک نکته مهم به

اینترنت، نرم های مبتنی بر تکنولوژی )اعم از استفاده از قرارگیری اکثریت روش ،مختلف آموزشی

تواند و میهای مختلف آموزشی بود بندی روشهای کامپیوتری( در انتهای اولویتافزار و یا بازی

ها و ناشی از عدم آگاهی معلمان و سیستم آموزشی از نحوه استفاده درست از این تکنولوژی

کنولوژیک آموزشی روز و تسیستم سنتی آموزشی به سیستم به أها در برابر ارتقهمچنین مقاومت آن

 تکنولوژی کمتر سیستم به آموزشِ دقتبا توجه به بدنی تربیتالبته این نقص در بین دبیران  .باشد

 و بدنی تربیت( به دبیران ... های برخط وینترنت، استفاده از روشاز قبیل کار با کامپیوتر، ا)
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این امر با تحقیق علیزاده و  آید.روز آموزشی بیشتر به چشم میهای بهروشکارگیری همچنین ب

های آموزشی آوری اطالعات و رسانهد نبود دانشِ استفاده از فنندار( که بیان می2016) 1همکاران

توان می، همسو است. استار در انتخاب روش تدریس بدنی، عاملی تأثیرگذدر بین معلمان تربیت

نظر بههای تحقیق حاضر، توجه به یافتهبا در آموزش دارد، اما  یچه رسانه نقش مهماگربیان داشت 

 یکمتر تیها از اهمروش ریموضوع حاضر نسبت به سا یهاو ارزش میرسد در انتقال مفاهیم

کودکان که  ییهاها از روشآن ریثأاست که ت یاها به گونهو ارزش میذات مفاه دی. شااستبرخوردار 

همچنین، مباحث کنند کمتر باشد.  یحس و لمس م ینمونه آن را در زندگ ایکنند یآن را تجربه م

ترین تواند یکی از مهمها میها و همایشها، نشستها، کارگاهقالب دوره در زمتخصصی المپی

راهکارهای اجرای راهبرد آموزشی باشد که البته عوامل سازمانی مانند داشتن نیروی متخصص و 

توانند تأثیر زیادی بر اجرای نیروهای متخصصی میارتباط با کمیتۀ ملی المپیک برای تأمین چنین 

ها، ها و همایشنیز در پژوهش خود با تأکید بر نشست( 2005) 2وباشند. ردینچک این راهبرد داشته

 د.دانهای جدید در این حیطه میها را راهکار مفیدی برای تبلور یافتهآن

نیز  (تلویزیون و رادیو)های ملی از رسانه زمو محتوای مطلوب آموزش المپی زمهای المپیتبلیغ ارزش

های اخیر، داشته باشد. در سال زمسزایی در ترویج آموزش المپیهتواند تأثیر باز مواردی است که می

اند اندازی شدههای مرتبط با کودکان و نوجوانان، در تلویزیون و رادیو راههای ورزشی و شبکهشبکه

زمینۀ آموزش  هایی را دروپرورش و کمیتۀ ملی المپیک برنامهتوانند با همکاری آموزشکه می

توان در آموزان به دنیای مجازی میقۀ دانشالتهیه و پخش کنند. همچنین، با توجه به ع زمالمپی

بین  های المپیک را درمرتبط به آموزش المپیک، ترویج ارزش محتوایهای اجتماعی با ایجاد شبکه

های الکترونیکی خود به روش هاینیز در یافته( 2009) انگ و ماسوموتوآموزان گسترش داد. ودانش

د. هزینه برای توسعۀ آموزش المپیک اشاره دارن عنوان یک روش سریع و کم های مجازی بهو شبکه

تواند کمک شایانی به اجرای برنامۀ ورزش مدارس در دو بخش ورزش همگانی و قهرمانی مدارس می

آموزان کند. در بخش ورزش قهرمانی، نحوة بین دانش های ورزشی درو توسعۀ ارزش زمآموزش المپی

توان با جمله مواردی هستند که می ها ازبندی و نحوة شرکت تیمبرگزاری این مسابقات، زمان

آموزان بین دانش ها، فرهنگ و فلسفه المپیک را درهای المپیک در آنآمیختن اصول و ارزش

 داد. همچنین، صحبت و مباحثه با ورزشکاران قهرمان از مواردی است که بهورزشکار گسترش 

بر شناخت قهرمانان وهالکار گرفته شود. این روش، ع تواند بهعنوان یک روش آموزشی ورزشی می

دلیل است که قهرمانان  این شود. کارایی این روش بهها نیز میآموزان، باعث آموزش آنتوسط دانش

                                                           
1. Alizadeh, V., Ahmadi, M., Ahadi, B. 

2. Rodichenko, V.S. 
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خصوص کودکان و نوجوانان الگو هستند و تأثیرپذیری آموزش یاری از افراد جامعه بهورزشی برای بس

-دانند. در قسمت ورزش همگانی دانشطریق این افراد را بیشتر از هر فرد دیگری می المپیک از

های ورزشی مانند المپیادهای ورزشی توان با برگزاری مسابقات نمادین و جشنوارهآموزان نیز می

نیز به برگزاری مسابقات ورزشی ( 2012) پرداخت. بیندر زمای، به ترویج آموزش المپیرسهمد درون

-بین دانش ها در اشاعۀ آموزش المپیک درعنوان یکی از بهترین روشنمادین و آموزش ورزش به

 ت.آموزان اشاره کرده اس

 ا توجه بهبو  روبرو استها ی هر کشوری با آنبا توجه به تغییرات فراوانی که امروزه سیستم آموزش

های وشرا و سانی این نظام وجود دارد، رویکردهرروزه به همسانی با تغییرات و بهنیاز مبرمی ک

ردند. زین گهای امروزی جایگدیگر کارآمدی سابق را ندارند و بایستی با معادل ،سنتی آموزشیِ

وزشی های آمهیر حوزحتی بیشتر از سا یر در آننیاز به تغیبدنی نیز از این قانون مبرا نیست و تربیت

ای هیستمسترین مباحثی است که امروزه در روزالمپیزم یکی از مهمترین و بهخورد. به چشم می

فتن گر در بر گیرد. فلسفه المپیک بابدنی مورد استفاده قرار میآموزشی کشورها در حوزه تربیت

 جانبه برای ه یک مبحث آموزشی همهتبدیل بکتی حر -های شناختی، عاطفی و روانیمام حیطهت

ا زان بآمونش، ارتباط برقرار کردن دااستآنجا که موضوعی روزآمد و جذاب کودکان شده است و از 

اده از فای استریزی مدونی بربرنامه. آنچه مسلم است تاکنون شودپذیر میآن نیز به سهولت امکان

چنان صورت نگرفته است و همدر مدارس ایران  های متنوع آموزشی المپیزمرویکردها و روش

-ستند سیاتوامطالعه حاضر می .است فرمابدنی حکمای سنتی در زمینه آموزش در تربیتهرویکرد

در  یزمالمپش های آموزبندی رویکردها و روشبدنی را برای اولویتگزاران آموزشی در حوزه تربیت

 ایران یاری نماید.
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Abstract 
Objective of present study is prioritizing Olympism education approaches regarding 

cultural and educational criteria of our country. Regarding method, this study is 

descriptive-analytical and regarding purpose, is practical study. First of all; for 

determining the criteria of study, fuzzy Delphi method and then the TOPSIS method 

were used to weighting teachers' opinion. The study sampling was included two groups: 

15 physical education experts that have research experience on Olympic, and 300 

physical education teachers. Five criteria included knowledge resources, cultural factor, 

financial resource, efficiency and hardware equipment selected by experts as important 

criteria. And regarding these criteria's, life based approach with closeness coefficient of 

0.804 had the highest priority between approaches and experience based approach with 

closeness coefficient of 0.733 had the lowest priority than other approaches. Between 

educational methods, combination of values with social challenge of students and 

educating social issues by using athletes' experiences had the highest priority. Regarding 

that Olympic education is a new issue in the world, knowledge resources was the most 

important criteria to choose educational approaches and method. Life based approach 

was first priority that show the great need to change traditional education system and 

become more relevant with modern education systems. Also combination of social life 

with Olympism education and physical education make the educational method more 

efficient. 

 

Keywords: Olympism Education, Olympic, Educational Approach, Fuzzy Delphi 

Method, TOPSIS. 
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