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چکیده
هدف اين مطالعه شناسايی و اولويتبندي فرصتها و چالشهاي طرح مدرسه قهرمان با روش AHP
است .براي شناسايی فرصتها و چالشهاي طرح مدرسه قهرمان در ورزش دانشآموزي ،در ابتدا به
بررسی اسناد و مدارك موجود ،مطالعه مبانی نظري و مصاحبه با خبرگان پرداخته شد .در ادامه براي
اولويتبندي عوامل شناسايی شده ،از پرسشنامه زوجی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده
شد .جامعۀ آماري پژوهش شامل خبرگان حوزۀ ورزش دانشآموزي بود .يافتههاي بخش کیفی تحقیق
نشان میدهد چالشهاي اصلی (به عنوان عوامل اصلی) طرح مدرسه قهرمان شامل عوامل مادي و
معنوي ،فنی و مديريتی ،قانونی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي است .همچنین ،فرصتهاي اصلی
(عوامل کلیدي) شامل عوامل فردي ،سازمانی ،اجتماعی و اقتصادي است .در مرحله دوم تحقیق،
دادههاي کمی در قالب پرسشنامههاي  AHPجمعآوري شد و با توجه به فرآيند تجزيه و تحلیل
سلسله مراتبی براي اولويتبندي ،عوامل اصلی و عوامل فرعی مورد تحلیل قرار گرفت .نتايج نشان داد
در بخش چالشهاي مدرسه قهرمان عامل مالی و مادي با وزن نسبی  0/326و در بخش فرصت ها ،عامل
اجتماعی با وزن نسبی  ،0/413در اولويت اول قرار دارند .به نظر میرسد استفاده از سیستمهاي
هوشمند ،تجديد نظر در دستورالعملهاي فنی ،آموزش مديران و ذينفعان ،پشتیبانی دولت از شرکتها
ها و مؤسسات حامی ورزش مدارس ،برگزاري رقابتها در قالب قطبی يا لیگ میتواند براي
نهادينهسازي طرح مدرسه قهرمان مفید باشد.
واژگان کلیدي :طرح مدرسه قهرمان ،فرصتها ،چالشها ،تحلیل سلسله مراتبی
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مقدمه
ورزش و تفریح عاملی مهم در تأمین سالمت جسمانی و روانی ،غنیسازی اوقاتفراغت ،گسترش
روابط اجتماعی ،دور شدن از زندگی ماشینی و بازگشت به طبیعت است .آموزش و پرورش نیز در
مسیر پر شتاب تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت ،تربیتبدنی و ورزش را به عنوان یک ضرورت
تلقی نموده و کوشش مینماید دانشآموزان را در این مسیر به قلههای رفیع سالمت جسمی و روانی
سوق دهد .از طرف دیگر با مقولههای مهمی همچون بودجه و بازاریابی ،نیروی انسانی رسمی،
داوطلبان ،ورزش قهرمانی ،ارتباطات و فعالیتهای بینالمللی ،اوقات فراغت ،برنامهریزی و ....روبرو
هستند که این موارد گستردگی حیطه ورزش دانشآموزی را نشان میدهد.
یکی از بخشهای مهم ،مؤثر و جداییناپذیر برنامههای تربیتبدنی و ورزش مدارس ،مسابقات و
رقابتهای ورزشی است .کاشف ( )1993معتقد است مسابقات ورزشی یکی از ابزارهای بسیار جذاب
و مورد اقبال چشمگیر جوانان ،نوجوانان ،و نونهاالن است و آثار زیادی در بالندگی روحی و ارضأ
نیازها و تمایالت طبیعی و رشد و ارتقأ استعدادهای ورزشی و جسمانی آنان دارد .همچنین
مسابقات ،مناسبترین مکان و سهلترین ابزار شناخت و کشف استعدادهای ورزشی و توسعۀ ورزش
قهرمانی و تشکیل تیمهای ملی دانش آموزی است .توجه جدی و ریشهای به مسابقات ورزشی
دانشآموزان در سطوح مختلف ،ضمن ارتقأ ورزش و تربیتبدنی در آموزش و پرورش ،زمینۀ مناسبی
را برای پایگاههای قهرمانی فدراسیونهای ورزشی نیز مهیا و ایجاد مینماید.
بر این اساس یکی از دستورالعملهایی که اخیراً توسط آموزش و پرورش به مدارس ابالغ شده است،
دستورالعمل مدرسه قهرمان است .طرح مدرسه قهرمان را میتوان اولین تحول جدی در ساختار و
چارچوب مسابقات ورزشی مدارس کشور تلقی کرد .زیرا با تعریف و اجرای این طرح مسابقات
آموزشگاههای کشور از شکل سنتی خود (مسابقات منتخب مدارس) خارج و همسو با اهداف و
تشکیالت فدراسیون بینالمللی ورزش مدارس اصالح شد .در این طرح به جای رقابت بین منتخب-
ها ،رقابت بین دانشآموزان برتر (در مسابقات انفرادی) ،و مدارس برتر هر مدرسه (در مسابقات
تیمی) انجام میشود تا جایی که نهایتاً مدرسه قهرمان منطقه به مسابقات استانی و مدرسه قهرمان
استان به مسابقات کشوری راه مییابد .طرح مدرسه یا کانون قهرمان با تکیه بر استعدادهای
شناسایی شده در ساعت درس تربیت بدنی و همچنین المپیادهای ورزشی درونمدرسهای و
کانونهای ورزشی درصدد جهتدهی و شکوفایی استعدادهای سرشار ورزشی دانشآموزان است
(فدراسیون ورزش دانشآموزی .)2008،مندرجات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،مدرسه یا
کانون را مرکز تحول میداند .تکیه بر چنین نگاه ژرف و بنیادی به مدرسه "مدرسه محوری" و به
کانون "کانون محوری" ،از رویکردهای اصلی برنامهها و فعالیتهای معاونت تربیتبدنی و سالمت
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قلمداد شده است .طرح مدرسه ق هرمان یا کانون قهرمان مبتنی بر پشتیبانی و حضور مستمر معنوی
و تربیتی و مدرسه کانون در مسابقات سطوح منطقه ای ،استانی ،کشوری ،آسیایی و جهانی در کنار
دانشآموزان است (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.)2011،
مطالعات محدود و متفاوتی در خصوص چگونگی برگزاری مسابقات و رقابتهای ورزشی دانشآموزان
صورت پذیرفته است .کاشف ( )1993در "بررسی و شناخت اثرات طرح ایجاد ردههای سنی و عدم
شرکت دانشآموزان دو ساله در مسـابقـات آموزشگـاهها بـر کیفیـت تحصیلـی دانش آموزان" به
این دو تغییر پرداخته است .نتایج تحقیـق وی نشان میدهـد  80/7درصـد آزمودنیهای تحقیق،
تأثیر مسابقات ورزشی را بر کیفیت تحصیلی مثبت ارزیابی کردهاند و 70/6درصد آنها (در حد زیاد و
خیلی زیاد) مسابقات ورزشی را انگیزهای در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میدانند .وی در این
تحقیق اظهار میکند  74/21درصـد کارشنـاسـان و متخصصـان تربیتبدنی کشور ،مخالف حذف
محدودیت سنی دانشآموزان شرکتکننده در مسابقات هستند .با این وجود 58/08 ،درصد آنها
اظهار داشتهاند که عدم شرکت دوسالهها در مسابقات ورزشی ،روی دانشآموزان محروم از مسابقات،
تأثیر منفی میگذارد .به عالوه 53/23 ،درصد ازاین آزمودنیها ،تأثیراِعمال شرایط سنی را بر
دانشآموزان محروم از مسابقات منفی میدانند .مییر ،هارتمن و الرسون )2018( 1اشاره داشتند
بهبود مسائل زیرساختی از جمله مراکز تخصصی ورزشی از جمله عوامل توسعه فعالیتهای فوق
برنامه ورزشی در مدارس است .رودریگوز ،پادز و ماچادوروریگوئز )2017(2و دیرینگر و جودگی3
( ) 2015نیز اشاره داشتند برخی مشکالت مربوط به امکانات و تجهیزات سبب بروز مشکالت در
مسیر فعالیتهای فوق برنامه ورزشی میگردد .رینر 4و همکاران ( )2015به مسائل مربوط به
فرهنگ در جهت توسعه فعالیتهای فوق برنامه اشاره داشتند و پی بردند که موانع مربوط به
فرهنگسازی اولین مشکل و معضل در مسیر توسعه فعالیتهای فوق برنامه ورزشی است .پوماهاسی
و سوپا )2017(5نیز مشخص نمود آموزش به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه فعالیتهای اوقات
فراغتی است.
طرح مدرسه قهرمان در سال تحصیلی ( )97-96وارد فاز عملیاتی شده است و ضرورت ارزیابی از
پیامدها و چگونگی اجرای طرح بیش از پیش مورد نیاز است .لذا در این تحقیق ضمن بررسی
شرایط علی ،مداخلهگر ،و زمینهای مؤ ثر بر اجرای این طرح ،پیامدهای طرح را از دیدگاه خبرگان و
1. Meier, Hartmann & Larson
2. Rodrigues, Padez & Machado-Rodrigues
3. Dieringer & Judge
4. Rainer
5. Pomohaci & Sopa
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رؤسای هیئتهای ورزش دانشآموزی بررسی میکند و در نهایت اقدامات مورد نیاز در راستای
شناسایی و اولویتبندی فرصتها و چالشهای طرح مدرسه قهرمان با روش  AHPانجام پذیرد .لذا
هدف از این تحقیق شناسایی و اولویتبندی فرصتها و چالشهای طرح مدرسه قهرمان با روش
 AHPاست.
روششناسي پژوهش
جامعۀ آماری
روش تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی
پژوهش شامل خبرگان حوزۀ ورزش دانشآموزی اعم از اساتید دانشگاهی ،معاونین تربیتبدنی و
سالمت استانها ،رؤسای هیئتهای ورزش دانشآموزی ،رؤسای ادارات تربیت بدنی و فعالیتهای
ورزشی در وزارت آموزش و پرورش بود .راهبرد مورد استفاده در بخش اول این پژوهش ،نظریه داده
بنیاد است .این راهبرد روشی نظاممند و کیفی برای خلق نظریهای است که در سطحی گسترده به
تبیین فرایند ،کنش یا کنش متقابل موضوعی با هویت مشخص میپردازد (کرسوال .)2000 2،با
توجه به هدف و روش تحقیق ،نمونهگیری در مرحله اول به صورت نظری که نوعی نمونهگیری
هدفمند است ،انجام گرفت و تا رسیدن مصاحبهها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت .زمانی که
موضوع به حد اشباع نظری رسید ،فرایند جمعآوری اطالعات پایان پذیرفت .در مرحله کیفی از
طریق مصاحبه نیمهساختاریافته با ذینفعان دادهها جمعآوری شدند .بعد از پیادهسازی مصاحبههای
انجامشده ،اقدام به شناسایی کدهای مفهومی از متن مصاحبهها شد .متن مصاحبهها مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها همزمان و به طور مستمر با جمعآوری اطالعات انجام
گرفت .با استفاده از این روش مفاهیم آشکار و پنهان مشخص شد .در این پژوهش سه مرحله
کدگذاری اجرا شد .کدگذاری باز 3،کدگذاری محوری 4و کدگذاری انتخابی 5.در کدگذاری اولیه
محقق از کلمات خود مصاحبه شوندگان و کدهای داللتکننده (برداشتهای پژوهشگر از گفتهها)
استفاده شد .سپس کدهایی که به لحا ظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند در یک دسته قرار گرفتند.
در فرایند کدگذاری واحدهای معنایی از بیان و گفتههای مشارکت کنندگان که نشاندهندۀ تجارب
آنها بوده استخراج و پس از کدگذاری و خالصه نمودن دادهها بر اساس تشابهات و تفاوتها
طبقهبندی کدها انجام ،طبقات با هم مقایسه و از تحلیل و تفسیر این دادهها درون مایهها یا
ترکیبی 1است.

1. MixR
2. Creswell
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
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مقولههای انتزاعی تر استخراج شدند .در کدگذاری محوری ،پژوهشگر یک مقوله کدگذاری باز را
انتخاب می کند و آن را به عنوان مقوله یا پدیده اصلی در مرکز فرایند قرار میدهد .سپس سایر
مقولههای مرتبط با آن را در آن دسته قرار میدهد .در این مرحله کدها و دستههای اولیه که در
کدگذاری باز ایجاد شدند با یکدیگر مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه ،دستههایی که به یکدیگر
مربوط میشدند حول محور مشترکی قرار گرفتند .به منظور توسعۀ مفاهیم ،در مرحله کاستن،
طبقههای که با هم ارتب اط داشتند در یک طبقه قرار گرفتند .در مرحله آخر فرایند کدگذاری
انتخابی اجرا شد .در این مرحله طبقهای که بیشترین فراوانی را دارد به عنوان متغیر اصلی در نظر
گرفته میشود .در این پژوهش متغیرهای فرصتها و چالشهای طرح مدرسه قهرمان به عنوان
مقولههای اصلی در نظر گرفته شدند که بقیه متغیرها حول محور آن قرار میگیرند .بر این اساس 5
مقوله در بخش چالشها شامل  -1مادی و مالی  -2فنی و مدیریتی  -3قانونی  -4فرهنگی-
اجتماعی و-5اقتصادی و  4مقوله در بخش فرصتها شامل  -1فردی  -2سازمانی  -3اجتماعی -4
اقتصادی شناسایی شدند که به همراه مؤلفههای آنها در قالب پرسشنامه زوجی تدوین شدند.
با عنایت به اینکه ذینفعان طرح مدرسه قهرمان گروههای مختلفی (مدیر مدرسه ،دانش آموز ،معلم
تربیت بدنی ،کارشناسان منطقه و استان ،رؤسای هیئتهای استانی ،مسئولین انجمنهای ورزشی،
کمیته فنی مسابقات و )...بودند ،روش نمونهگیری در مرحله کمی به صورت انتخابی طبقاتی بود .از
هر گروه ذینفع 3نفر مجموعاً  32نفر انتخاب شدند .در این بخش برای جمعآوری دادهها از دو
پرسشنامه بخش جمعیتشناختی و پرسشنامه محقق ساخته اولویتبندی فرصتها و چالشهای
طرح مدرسه قهرمان استفاده شد .مقیاس اندازهگیری پرسشنامهها بر اساس طیف نه ارزشی زوجی
تنطیم شد .روایی پرسشنامه مورد تأیید 12نفر از اساتید قرار گرفت .ضریب پایایی آن در زیر
مقیاسهای آن بین  0/81تا  0/85بهدست آمد .برای تحلیل یافتههای کمی از تکنیک  AHPکه با
روش تحقیق و نوع متغیرها ،سازگاری دارند ،استفاده شد .دادهها با استفاده از
نرمافزارهای Excel2007و  Expert Choice 11تحلیل شدند.
يافتهها
یافتههای بخش کیفی پژوهش نشان داد چالشهای اصلی (عوامل اصلی) بهینهسازی طرح مدرسه
قهرمان شامل عاملهای مادی و معنوی ،فنی و مدیریتی ،قانونی ،فرهنگی-اجتماعی و عامل
اقتصادی است .همچنین فرصتهای اصلی (عوامل اصلی) بهینهسازی طرح مدرسه قهرمان شامل
عامل های فردی ،سازمانی ،اجتماعی و اقتصادی است .ترسیم درخت سلسله مراتب برای معیارها و
زیرمعیارها با ترتیب اولویت برای معیارهای اصلی (چالشها و فرصتها) و زیرمعیارها (شکل .)1
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شکل  -1چالش ها و فرصت هاي طرح مدرسه قهرمان

درمرحلۀ دوم پژوهش ،دادههای کمی در قالب پرسشنامههای  AHPجمعآوری شدند و بر اساس
فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین اولویت ،عاملهای اصلی و عاملهای فرعی تجزیه و تحلیل
گردیدند.
در این پژوهش پنج عامل اصلی برای چالشها و چهار عامل اصلی برای فرصتها و برای هر یک از
عاملهای اصلی تعدادی شاخصهای فرعی به منظور اولویتبندی عوامل و شاخصهای مربوط به
شناسایی و اولویتبندی فرصتها و چالشهای طرح مدرسه قهرمان بر اساس روش فرایند تحلیل
سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل خواهد شد .ماتریس مقایسات زوجی ادغام شده از  15تصمیمگیرنده
برای عوامل اصلی (چالشها و فرصتها) بهصورت جدول 1و 2می باشند.
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جدول - 1ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی پژوهش (چالشها)
شاخصها
معیار مادی و مالی
معیار فنی – مدیریتی
معیار فرهنگی -اجتماعی
معیار اقتصادی
معیار قانونی

معیار مادي
و مالی
1
1/128
2/31
1/543
1/312

معیار فنی -
مديريتی
1
1/215
4/67
2/23

معیار فرهنگی-
اجتماعی

1
1/432
2/021

معیار
اقتصادي

1
1/179

معیار قانونی

1

پس از ساخت مدل در برنامه  Expert Choiceو ورود ماتریس مقایسات زوجی ،وزن معیارها و
زیرمعیارها به گونهای که در شکل 2داده شده است ،بهدست آمد .در شکل 2وزن و اولویتبندی
عوامل اصلی چالشهای طرح مدرسه قهرمان بر اساس ترکیب روشهای تصمیمگیری با استفاده از
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  AHPبه کمک نرم افزار  Expert Choiceنشان داده شده است .بر این
اساس عامل مادی و مالی با وزن نسبی  0/326بیشترین اهمیت را دارد .عامل قانونی با وزن نسبی
 0/219در اولویت دوم و عامل فنی -مدیریتی با وزن نسبی  0/203در اولویت سوم قرار دارد .عامل
اقتصادی نیز با  0/143در رتبه چهارم و عامل فرهنگی-اجتماعی با  0/109در رتبه آخر قرار دارد.
نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی  0/06بهدست آمده است که چون کمتر از  0/10است ،این مقایسات
قابل قبول است.

شکل  -1وزن و اولويتبندي عوامل اصلی (چالشها) با استفاده از نرمافزار Expert Choice
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جدول  -2ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی پژوهش (فرصتها)
شاخصها

معیار فردي

معیار سازمانی

معیار اجتماعی

معیار فردی
معیار سازمانی
معیار اجتماعی
معیار اقتصادی

1
2/309
4/433
1/152

1
1/116
3/911

1
1/482

معیار اقتصادي

1

در شکل  3وزن و اولویتبندی عوامل اصلی فرصتهای طرح مدرسه قهرمان بر اساس ترکیب روش-
های تصمیمگیری نشان داده شده است .بر این اساس عامل اجتماعی با وزن نسبی  0/413بیشترین
اهمیت را دارد .عامل فردی با وزن نسبی  0/228در اولویت دوم و عامل سازمانی با وزن نسبی
 0/207در اولویت سوم قرار دارد .عامل اقتصادی نیز با وزن نسبی  0/152در رتبه آخر قرار دارد.
نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی  0/05بهدست آمده است که چون کمتر از  0/10است ،این مقایسات
قابل قبول است.

شکل  -2وزن و اولويتبندي عوامل اصلی (فرصتها) با استفاده از نرم افزار Expert Choice

محاسبه وزن نسبی شاخصهای مادی و مالی (چالش)
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ماتریس مقایسات زوجی هر یک از شاخصها با توجه به عامل مادی و مالی در جدول 3و شکل4
ارائه شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص میگردد ارتباط بین تمام زیرشاخصها دو طرفه
است.
جدول -3ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی با توجه به عامل مادي و مالی

شاخصها

نحوۀ جذب حامی مالی کالن
اعتبارات و منابع مالی مدارس
مشارکت مالی اولیأ در مناطق محروم
زیرساختهای سخت افزاری مدارس

نحوۀ جذب

اعتبارات و

حامی مالی

منابع مالی

کالن

مدارس

1
1/62
1/27
2/14

1
1/33
2/43

مشارکت
مالی اولیأ در
مناطق
محروم

1
1/16

زيرساختهاي
سخت افزاري
مدارس

1

شکل - 3وزن و اولويتبندي شاخصهاي اصلی با توجه به عامل مادي و مالی

با توجه به وزن اصلی بهدست آمده به ترتیب مؤلفههای زیرساختهای سخت افزاری مدارس،
اعتبارات و منابع مالی مدارس ،نحوۀ جذب حامی مالی کالن و مشارکت مالی اولیأ در مناطق محروم
بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند .از طرفی با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری عدد 0/09
بهدست آمده و کوچکتر از حد استاندارد  0/1است ،از این رو پرسشنامه فوق با دقت باال توسط
پاسخدهندگان تکمیل شده است .ماتریس مقایسات زوجی هر یک از شاخصها با توجه به عامل

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،8شماره  ،18بهار 1399

144

قانونی در شکل 5ارائه شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص میگردد ارتباط بین تمام
زیرشاخصها دو طرفه است.
جدول -4ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی با توجه به عامل قانونی

شاخصها

ساز و کار پیشگیری و شناسایی تخلفات
احتمالی
نحوۀ حضور مدارس تخصصی و هنرستان-
های تربیت بدنی

ساز و کار
پیشگیري و
شناسايی
تخلفات
احتمالی

نحوۀ حضور
مدارس
تخصصی و
هنرستان
هاي تربیت
بدنی

بهره
گیري از
نیروهاي
داوطلب

ساز و کار
سازماندهی
هاي
تیم -
اعزامی

شفاف نبودن
دستورالعمل
ها و آيین
نامههاي
مربوطه

1
2/68

1

بهرهگیری از نیروهای داوطلب

1/42

2/13

1

ساز و کار سازماندهی تیمهای اعزامی

3/19

1/88

1/53

1

شفاف نبودن دستورالعملها و آیین نامه-
های مربوطه

1/64

2/47

1/91

1/76

شکل  -4وزن و اولويتبندي شاخصهاي اصلی با توجه به عامل قانونی

1

-
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با توجه به وزن اصلی بهدست آمده به ترتیب مؤلفههای شفاف نبودن دستورالعملها و آیین نامههای
مربوطه ،ساز و کار سازماندهی تیمهای اعزامی ،ساز و کار پیشگیری و شناسایی تخلفات احتمالی،
نحوۀ حضور مدارس تخصصی و هنرستانهای تربیت بدنی و بهرهگیری از نیروهای داوطلب بیشترین
و کمترین اهمیت را در گروه دارند .از طرفی با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری عدد  0/07بهدست
آمده و کوچکتر از حد استاندارد  0/1است ،از این رو پرسشنامه فوق با دقت باال توسط
پاسخدهندگان تکمیل شده است.
ماتریس مقایسات زوجی هر یک از شاخصها با توجه به عامل فنی-مدیریتی در جدول 5و شکل6
ارائه شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص میگردد ارتباط بین تمام زیرشاخصها دو طرفه
است.
جدول -5ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی با توجه به عامل فنی-مديريتی
ساز و
سطح
شاخصها

کیفی
مسابقات

شايستگی

شايستگی

کار

تعامل

تعامل

تبعات

و

و

بهره

مدير

مدير و

حرفهاي
-

فنی

گیري

و

دانش

نبودن

اخالقی

اخالقی

از يار

معلم

آموزان

بازيکنان

معلمان

مديران

فنی

کمکی

سطح کیفی مسابقات
ساز و کار بهرهگیری از یار کمکی
تعامل مدیر و معلم به عنوان
سرپرست و مربی
تعامل مدیر و دانشآموزان بهعنوان
سرپرست و بازیکن
تبعات حرفه ای نبودن بازیکنان
(جسمی روحی)
شایستگی فنی و اخالقی معلمان
برای هدایت تیمها در سطح کشور به
عنوان مربی
شایستگی فنی و اخالقی مدیران
برای هدایت تیمها در سطح کشور به
عنوان سرپرست

1
3/34

1

1/16

1/56

1

1/32

1/13

2/38

1

1/14

2/19

1/13

1/14

1

1/64

2/41

1/19

1/75

2/34

1

1/89

2/12

1/63

2/51

1/47

1/59

1
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شکل  -5وزن و اولويتبندي شاخصهاي اصلی با توجه به عامل فنی-مديريتی

با توجه به وزن اصلی بهدست آمده به ترتیب مؤلفههای تعامل مدیر و معلم به عنوان سرپرست و
مربی ،شایستگی فنی و اخالقی معلمان برای هدایت تیمها در سطح کشور به عنوان مربی ،تبعات
حرفهای نبودن بازیکنان (جسمی روحی) ،سطح کیفی مسابقات ،شایستگی فنی و اخالقی مدیران
برای هدایت تیمها در سطح کشور به عنوان سرپرست ،تعامل مدیر و دانشآموزان به عنوان
سرپرست و بازیکن و ساز و کار بهرهگیری از یار کمکی بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند.
از طرفی با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری عدد  0/06بهدست آمده و کوچکتر از حد استاندارد 0/1
است ،از این رو پرسشنامه فوق با دقت باال توسط پاسخدهندگان تکمیل شده است.
ماتریس مقایسات زوجی هر یک از شاخصها با توجه به عامل اقتصادی در جدول 6و شکل 8ارائه
شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص میگردد ارتباط بین تمام زیرشاخصها دو طرفه است.
جدول  -6ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی با توجه به عامل اقتصادي
شاخصها
نابرابری ظرفیت و توان اقتصادی استانها
توان اقتصادی خانوادهها
توان اقتصادی مدارس

نابرابري ظرفیت و
توان اقتصادي
استانها
1

توان اقتصادي
خانوادهها

توان اقتصادي
مدارس

1
9

4

1
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شکل  -6وزن نسبی و اولويتبندي شاخصهاي اصلی با توجه به عامل اقتصادي

با توجه به وزن اصلی بهدست آمده به ترتیب مؤلفههای توان اقتصادی مدارس ،نابرابری ظرفیت و
توان اقتصادی استانها و توان اقتصادی خانوادهها بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند .از
طرفی با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری عدد  0/09بهدست آمده و کوچکتر از حد استاندارد 0/1
است ،از این رو پرسشنامه فوق با دقت باال توسط پاسخدهندگان تکمیل شده است.
ماتریس مقایسات زوجی هر یک از شاخصها با توجه به عامل فرهنگی-اجتماعی در جدول  7و
شکل  9ارائه شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص میگردد ارتباط بین تمام زیرشاخصها
دو طرفه است.
جدول  -7ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی با توجه به عامل فرهنگی-اجتماعی
شاخصها
دانش و نگرش اولیأ دانشآموزان
تفاوتهای فرهنگی کشور
دانش و نگرش ذینفعان

دانش و نگرش اولیأ

تفاوتهاي فرهنگی

دانش و نگرش

دانشآموزان

کشور

ذينفعان

1
6

1
9

1
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شکل  -7وزن نسبی و اولويتبندي شاخصهاي اصلی با توجه به عامل فرهنگی-اجتماعی

با توجه به وزن اصلی بهدست آمده به ترتیب مؤلفههای دانش و نگرش ذینفعان ،دانش و نگرش
اولیای دانشآموزان و تفاوتهای فرهنگی کشور بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند .از
طرفی با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری عدد  0/08بهدست آمده و کوچکتر از حد استاندارد 0/1
است ،از این رو پرسشنامه فوق با دقت باال توسط پاسخدهندگان تکمیل شده است.
ماتریس مقایسات زوجی هر یک از شاخصها با توجه به عامل اجتماعی در جدول 8و شکل 10ارائه
شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص میگردد ارتباط بین تمام زیرشاخصها دو طرفه است.
جدول  -8ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی با توجه به عامل اجتماعی
شاخصها

توسعۀ ورزش کشور

توسعۀ ورزش کشور
گسترش مشارکت و تعامالت اجتماعی
گسترش نهضت داوطلبی

1
1/93
1/67

گسترش مشارکت و

گسترش نهضت

تعامالت اجتماعی

داوطلبی

1
2/63

1
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شکل  -8وزن نسبی و اولويتبندي شاخصهاي اصلی با توجه به عامل اجتماعی

با توجه به وزن اصلی بهدست آمده به ترتیب مؤلفههای گسترش نهضت داوطلبی ،توسعۀ ورزش
کشور و گسترش مشارکت و تعامالت اجتماعی بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند .از
طرفی با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری عدد  0/06بهدست آمده و کوچکتر از حد استاندارد 0/1
است ،از این رو پرسشنامه فوق با دقت باال توسط پاسخدهندگان تکمیل شده است.
ماتریس مقایسات زوجی هر یک از شاخصها با توجه به عامل فردی در جدول 9و شکل  11ارائه
شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص میگردد ارتباط بین تمام زیرشاخصها دو طرفه است.
جدول  -9ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی با توجه به عامل فردي
شاخصها
ایجاد خالقیت و نوآوری
افزایش دانشافزایی و تجربه اندوزی
افزایش نشاط و شادابی
افزایش انگیزش

ايجاد خالقیت و

افزايش دانش افزايی و

افزايش نشاط و

افزايش

نوآوري

تجربه اندوزي

شادابی

انگیزش

1
1/23
1/43
2/27

1
1/65
2/92

1
1/19

1
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شکل  -9وزن و اولويتبندي شاخصهاي اصلی با توجه به عامل فردي

با توجه به وزن اصلی بهدست آمده به ترتیب مؤلفههای افزایش نشاط و شادابی ،افزایش انگیزش،
افزایش دانشافزایی و تجربه اندوزی و ایجاد خالقیت و نوآوری بیشترین و کمترین اهمیت را در
گروه دارند .از طرفی با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری عدد  0/08بهدست آمده وکوچکتر از حد
استاندارد  0/1است ،از این رو پرسشنامه فوق با دقت باال توسط پاسخدهندگان تکمیل شده است.
ماتریس مقایسات زوجی هر یک از شاخصها با توجه به عامل سازمانی در جدول 10و شکل 12ارائه
شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص میگردد ارتباط بین تمام زیرشاخصها دو طرفه است.
جدول  -10ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی با توجه به عامل سازمانی
شاخصها

افزايش تمرکز زدايی

هويت بخشی به مدرسه

افزایش تمرکززدایی
هویت بخشی به مدرسه
حمایت و پشتیبانی

1
1/27
1/73

1
1/32

حمايت و پشتیبانی

1
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شکل  -10وزن نسبی و اولويتبندي شاخصهاي اصلی با توجه به عامل سازمانی

با توجه به وزن اصلی بهدست آمده به ترتیب مؤلفههای هویت بخشی به مدرسه ،حمایت و پشتیبانی
و افزایش تمرکز زدایی بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند .از طرفی با توجه به اینکه نرخ
ناسازگاری عدد  0/07بهدست آمده و کوچکتر از حد استاندارد  0/1است ،از این رو پرسشنامه فوق
با دقت باال توسط پاسخدهندگان تکمیل شده است.
ماتریس مقایسات زوجی هر یک از شاخصها با توجه به عامل اقتصادی در جدول 11و شکل13
ارائه شده است .با توجه به جدول و شکل مشخص میگردد ارتباط بین تمام زیرشاخصها دو طرفه
است.
جدول  -11ماتريس مقايسات زوجی شاخصهاي اصلی با توجه به عامل اقتصادي
شاخصها
درآمدزایی
صرفهجویی در هزینههای دولتی
توسعه زیرساختهای ورزش مدارس

درآمدزايی

صرفه جويی در هزينههاي

توسعه زيرساختهاي

دولتی

ورزش مدارس

1
2/39
1/19

1
1/83

1
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شکل  -11وزن نسبی و اولويتبندي شاخصهاي اصلی با توجه به عامل اقتصادي

با توجه به وزن اصلی بهدست آمده به ترتیب مؤلفههای توسعه زیرساختهای ورزش مدارس ،صرفه-
جویی در هزینههای دولتی و درآمدزایی بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند .از طرفی با
توجه به اینکه نرخ ناسازگاری عدد  0/05بهدست آمده و کوچکتر از حد استاندارد  0/1است ،از این
رو پرسشنامه فوق با دقت باال توسط پاسخدهندگان تکمیل شده است.
بحث و نتیجهگیري
هدف از این تحقیق شناسایی و اولویتبندی فرصتها و چالشهای طرح مدرسه قهرمان با روش
 AHPبود .به نظر میرسد بخش عمده چالشهای طرح مدرسه قهرمان به شفاف نبودن دستورالعمل
طرح مربوط است .همچنین توجیه نبودن مدیران مدارس و معلمان تربیتبدنی در خصوص طرح
باعث بروز نارضایتیهای احتمالی شده است .به طور کلی به نظر میرسد طرح مدرسه قهرمان
علی رغم پیشینه قوی در جهان ،در کشور ما با مشکالت بسیاری مواجه است .بخش زیادی از
معضالت و چالشها را میتوان با برنامه ریزی و آموزش و توجیه عوامل انسانی مؤثر بر اجرای طرح و
بکارگیری مشوق های انگیزشی به ویژه برای مدیران مدارس بر طرف نمود .برخی از مشکالت هم به
زیرساختهای سختافزاری مدارس بر میگردد که هم میتواند با گذشت زمان و اجرای طرح
برطرف شود و هم می تواند مانعی جدی در فراگیری طرح محسوب شود و مدارسی که امکان بهبود
زیرساختها را نداشته باشند ،به تدریج انگیزه مشارکت در فعالیتها و رقابتهای ورزشی را از دست
دهند.
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عالوه بر آنچه ذکر شد ،احتمال تقلب سازمانیافته در این طرح از سوی مربیان و سرپرستان و
مسئولین مناطق و استانها ،باعث معرفی الگوی نامناسبی به دانشآموزان و اولیای آنان خواهد بود.
این مسئله شدیداً با فلسفه و اهداف تربیتبدنی و ورزش مدارس و رقابتهای دانشآموزی در تضاد و
تناقض است .بهرهگیری از سامانههای هوشمند در این خصوص میتواند بخشی از مشکالت را
برطرف نماید.
مسئله دیگر سطح کیفی مسابقات است .اگر مسابقات دانشآموزی را زیرساخت و بستری برای
رقابتهای سطوح باالتر بدانیم ،با حذف دانشآموزان مستعدی که امکان حضور در مسابقات را
ندارند ،جنبه قهرمانی مسابقات کمرنگ میشود و شناسایی و پرورش نخبگان ورزشی واقعی با
محدودیت مواجه میشود .از طرفی دوقطبی شدن تیمها با حضور بازیکنان مهمان ،احتمال آسیب
روحی و جسمی دانشآموزان مدرسه قهرمان را بیشتر میکند؛ چرا که عموماً این دانشآموزان به
لحاظ حرفهای و سطح عملکرد ورزشی اختالفات بسیاری با بازیکنان مهمان دارند.
به نظر میرسد ،توجه به ویژگیهای فنی رشتههای ورزشی ،تفاوت آنها و قابلیت اجرایی واقعی آنان
در مدارس به ویژه در رشتههای انفرادی بدمینتون و تنیس روی میز بهتر است بیشتر مد نظر قرار
گیرد .به نظر میرسد بهتر باشد تمامی رشتههای انفرادی در قالب کانون قهرمان برگزار گردد.
پیشنهاد میشود بازنگری بر شرایط سنی بازیکنان در برخی رشتهها ،الزام به حضور بازیکنی با
ال پایۀ تحصیلی خاص) در برخی رشتهها و نحوۀ برگزاری مسابقه و به طور کلی
شرایط خاص (مث ً
ضوابط فنی با مسئولین انجمنهای ورزشی کشور به صورت مجزا مشورت شود.
مهمترین دغدغه مدیران و مربیان در اعزام تیمها مسائل مالی اعم از ایاب و ذهاب دانشآموزان،
لباس و تجهیزات ورزشی و امکانات سخت افزاری مورد نیاز برای آماده سازی تیمها بوده است.
پیشنهاد میشود مناطق و استانها در این خصوص از مدارس حمایت نمایند .پیشنهاداتی نیز در
خصوص دریافت حق ورودی مسابقات منطقه و استان و اختصاص مبالغ به مدرسه قهرمان در اعزام
کشوری مطرح گردید .از دیگر موارد مطرح شده در خصوص تأمین هزینهها ،اختصاص بخشی از
درآمد اماکن ورزشی استان به اعزام و آمادهسازی تیم مدرسه قهرمان بود .همچنین طرح حمایت
دولت از شرکتها و مؤسسات حامی ورزش مدارس ،حمایت مادی و معنوی اولیای مدارس ،و بهره-
مندی از حامیان مالی از دیگر مواردی بود که عنوان شد.
یکی از مهمترین نگرانیهای مسئولین انجمنها و به ویژه کارشناسان استانها صالحیت ناکافی
معلمان مدارس قهرمانی به لحاظ فنی و اخالقی در همراهی تیمها بود .در این راستا پیشنهاد می-
شود دورههای آموزشی توجیهی برای کلیۀ ذینفعان علی الخصوص مدیران مدارس و معلمان تربیت
بدنی (مربیان تیمها) پیشبینی شود.
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از دیگر مسائل طرح مدرسه قهرمان ،تعداد یار کمکی و نحوۀ حضور یار کمکی در زمین بازی است.
برخی از مربیان پیشنهاد دادند طرح مدرسه قهرمان به صورت واقعی برگزار گردد و حضور یار کمکی
به صورت کامل حذف شود .اما اکثریت بر انعطاف بیشتر در تعداد و نحوۀ حضور در زمین بازی
تأکید داشتند و خواهان حق تصمیمگیری بیشتری برای مربی در انتخاب بازیکن در سطح کشور
بودند تا سطح کیفی مسابقات بهتر گردد.
مسئله دیگر ،انگیزه استانهای محروم برای شرکت در مسابقات است .برگزاری مسابقات به صورت
دسته یک و دسته دو به ویژه برای رشته والیبال و یا برگزاری مسابقات به صورت منطقه قهرمان در
هر قطب و ا عزام تیم منتخب هر قطب به مرحله کشوری از دیگر پیشنهادات مطرح شده بود که
امکان صرفهجویی در وقت و هزینه را نیز به همراه خواهد داشت.
مطالعات تطبیقی در زمینۀ برگزاری مسابقات ورزشی مدارسِ سایر نهادهای غیردولتی کشورهای
دنیا نشان میدهد تشکلهای غیردولتی ولی تحت حمایت ،هدایت ،و نظارت دولت ،مسئولیتِ
برنامهریزی ،سازماندهی ،برگزاری ،و نظارت بر رویدادهای ورزشی دانشآموزان را بر عهده دارند .این
تشکلها در چارچوب قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی ورزش مدارس  ISF1به فعالیت
مشغولند.
طرح مدرسۀ قهرمان تا حدودی باعث صرفهجویی در هزینهها میشود .در طرح مدرسۀ قهرمان به
دلیل جذب منابع مالی خارج از مدرسه و کمکهای مالی اولیای مدرسه در برگزاری مسابقات ،در
هزینههای مالی تربیتبدنی صرفه جویی میشود .به عالوه ،چون تیم قهرمان از یک مدرسه و شهر
به مسابقات استانی ،منطقهای ،کشوری و بین المللی اعزام میشود و بازیکنان همگی به طور متمرکز
و در یک شهر به تمرین و آمادهسازی میپردازند ،در بسیاری از هزینههای مربوط به رفت وآمد
بازیکنان به شهر محل تمرینات ،تشکیل اردوهای شبانهروزی پرهزینه و نظایر آن صرفهجویی
میشود.
طرح مدرسه قهرمان فرصتهای بسیار خوبی را در بخشهای اجتماعی ،فردی ،اقتصادی و سازمانی
به همراه دارد .یکی از مهمترین فرصتها که جزء سیاستهای کالن وزارت آموزش و پرورش است،
تمرکززدایی و مدرسه محوری است .این فرصت متناسب با تأکید سند تحول بنیادین آموزش و
پرورش است که "مدرسه را کانون تحول" میداند .توسعه زیرساختها یکی دیگر از فرصتهایی
است که با انجام طرح مدرسه قهرمان عاید مدارس می شود .بسیاری از مدیران مدارس جهت توسعه
برند و نام مدرسه خود به دنبال قهرمانی هستند .بنابراین توجه به زیرساختهای ورزشی مدارس
میتواند فرصتی باشد تا تیمهای ورزشی مدرسه خود را تقویت کنند تا بهوسیله آن برند مدرسه
1. International School Sport Federation
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خود را ترویج و توسعه دهند .یکی دیگر از فرصتهای ایجاد شده ،هویت بخشی به مدرسه است.
مدرسه کانون عمل و جلوه عینی نظام تربیت رسمی و عمومی و محیطی پویا ،بالنده و هدفمند است
که میتواند زمینه کسب شایستگیهای الزم را برای متربیان فراهم سازد .با اجرای طرح مدرسه
قهرمان ،از انحصار به تأمین مالی مسابقات به سمت مشارکت در تأمین مالی پیش رفتهایم و این
نکتهای است که در چرخشهای زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی سند تحول بنیادین آموزش
و پرورش بدان تأکید شده است .یکی دیگر از فرصتهای منتج از اجرای طرح مدرسه قهرمان ایجاد
فرصتهای تربیتی و تعامالت اجتماعی هم برای مربیان و هم برای متربیان است .قطع به یقین این
فرصت متنوع تربیتی تجربیات و موقعیتهای متفاوتی را برای کسب شایستگیهای الزم برای
ذینفعان ایجاد خواهد کرد.
پیشنهاد میشود با توجه به یافتههای این پژوهش ،هیئتهای ورزش دانش آموزی استانی از ظرفیت
حامیان مالی جهت کمک به مدارس برای آمادهسازی اعزام تیمهای مدارس استفاده نمایند.
همچنین معاونت تربیتبدنی و سالمت استانها ظرفیتهای سخت افزاری خود را جهت آماده سازی
تیمها به صورت رایگان در اختیار مدارس قهرمان استان قرار دهند .بخش دیگر پیشنهادات بعد فنی
دستورالعمل است .پیشنهاد میشود شیوهنامۀ اجرایی طرح مدرسه قهرمان از بعد چگونگی اجرا،
قوانین فنی و ...مشروحتر ،شفافتر و تفضیلیتر نگارش شود و دورههای آموزشی و توجیهی برای
کلیه ذینفعان (کارشناسان ،مدیران مدارس ،اولیأ ،دانشآموزان و )...برنامهریزی و به اجرا در آید.
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Abstract
The purpose of this study was Identify and prioritize the opportunities and challenges of
champion school plan with the AHP method. In order to identify the opportunities and
challenges of the champion's school plan in student sport, the study of existing
documents, the study of theoretical foundations and interviews with experts will first be
examined. In order to prioritize identified factors, a paired questionnaire is proposed
based on Hierarchical analysis method was used. The statistical population of the study
consisted of experts in the field of student sport. The findings of the qualitative section
of the research showed that the main challenges (main factors) include of optimizing the
heroic school plan are material and spiritual, technical and managerial, legal, culturalsocial and economic factors. Also, the main opportunities (main factors) include of
individual, organizational, social and economic factors. In the second stage of the
research, quantitative data were collected in the form of AHP questionnaires and
analyzed according to the hierarchical analysis process for prioritizing, main factors and
sub factors. The results of the Championship School Challenge show that material and
financial factors with a relative weight of 0.326 and in the Opportunities section the
social factor with the relative weight of 0.413 is most important. It seems that utilizing
smart systems, revise the technical instructions, training of managers and stakeholders,
government support from companies and institutions supporting sports schools,
conducting competitions in polar or league form could be useful to institutionalization of
Champion School plan.

Keywords: Champion School, Opportunities, Challenges, Hierarchical Analysis
Process
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