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 چکیده

بود. تحقیق از نوع کاربردی و  استان مازندراندر ای  مدرسه اجرای طرح المپیاد درون مشکالت و مزایایشناسایی  هدف از تحقیق حاضر،

 10نظرسنجی با استفاده از روش دلفی و برگزاری جلسات با  ، از پرسشنامۀشناسایی مشکالت و مزایابرای روش اجرای آن آمیخته بود. 

نفر از معلمان  1517ی استان مازندران استفاده شد. در بخش کمّی، جامعۀ آماری تحقیق، ها انشهرستی بدن  تیتربنفر از کارشناسان 

 نفر انتخاب شد. ابزار 312بودند که نمونۀ آماری با توجه به جدول مورگان  استان مازندران پرورش و  آموزششاغل در  تربیت بدنی

مورد بررسی  عواملی بند رتبه. برای (α=87/0)ارزشی لیکرت بود  مقیاس پنجبا  ساخته محققپرسشنامۀ  ی،بند رتبهداده برای  یآور جمع

 نیا یدر برگزارسه مورد از مشکالت که نشان داد  ها دادهوتحلیل  استفاده شد. تجزیه SPSS22آماری  افزار نرماز آزمون فریدمن و 

 یمناسب برا یو فضا یمنینکات انشدن  تیرعا ،تا اداراتاز سطح وزارتخانه  حیصح یزیر و برنامه یرسان ترتیب عدم اطالع به ادیالمپ

دست آوردند،  های اول تا سوم را به هرتببود و مزایایی که  عوامل برگزارکنندهنکردن  یهمکار وی از اهداف آگاه، و ناادیالمپ یبرگزار

 ی المپیاد، بود.برگزار یبرا نیان و والدو مشارکت همکار مساعدت، رفتارهای مثبت اجتماعی، و تربیت بدنیی معلمان و درس بخش تیهو

 

 

 

  های کلیدی واژه

 مزایا، مشکالت، معلمان تربیت بدنی. ی،ا مدرسه استان مازندران، المپیاد درون

                                                                 

                                                                                   Email: m_dostipasha@yahoo.com 09113559386نویسنده مسئول : تلفن :  -  
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 مقدمه

 هاي شاخصتوسعه و پيشرفت واقعي كشورها، 

(. 23ورزش است ) آنها نيتر مهممختلفي دارد كه يكي از 

گي، اجتماعي، سياسي و فرهن هاي پديدهارتباط ورزش با 

اقتصادي، حاكي از اهميت اين پديده و تأثير آن در 

دهه  نيچند. (15)توسعۀ ملي كشورهاست  هاي برنامه

است كه تأثير ورزش در جامعه مورد توجه پژوهشگران و 

ي ئزعنوان ج هورزش، هم ب رايز ؛محققان قرار گرفته است

 ،يو سرگرمح يعنوان تفر و هم به تيو ترب مياز تعل ثابت

و  آموزش .(22) دهد يمخود قرار  ريتأثجامعه را تحت 

جايگاه  ،ورزش نهادهاي مرتبط با ديگر پرورش نيز در كنار

پيشرفت ورزش كشور  تعالي و مسير در مهميسهم  ويژه و

 فعال و جوان، آموزان دانش داشتن با سروكار عهده دارد. بر

مهم  يها يژگيو از اند، حركت فعاليت و ۀپرانرژي كه تشن

منابع انساني  و ها هيسرماوجود سيستم آموزشي است. اين 

 تجهيزات ورزشي مناسب و اماكن و پرانرژي، جوان و

ارزيابي  پرورش، آموزش و ۀادار فراوان در يها نهيهزصرف 

 ندك يم ناپذير اجتنابرا  تربيت بدنيعملكرد معلمان 

ن از ، فرايندي آموزشي است كه در آتربيت بدني .(13)

عنوان راهي براي كمک به  ي جسماني بهها تيفعال

منظور كسب مهارت، دانش و نگرش مثبت  به آموزان دانش

در راستاي رشد مطلوب، كسب سالمت عمومي و به 

ي بدني ها تيفعالبراي اجراي  ها فرصتحداكثر رساندن 

(. بخش اعظم اهداف تعليم و تربيت 18) شود يماستفاده 

ي ورزشي و ها تيفعالدر  آموزان دانشاز طريق شركت 

عنوان يكي از  به تربيت بدنييابد.  حركتي تحقق مي

ي تعليم و تربيت تأثير مهمي در فرايند رشد ها شاخه

و  تربيت بدنيجسماني و رواني فراگيران دارد؛ ازآنجا كه 

 ها ملتنهادهاي تأثيرگذار در فرهنگ  نيتر يقوورزش، از 

تربيت ي ها تيفعالسترش با گ توان يم، شود يممحسوب 

ي جسمي، روحي و ها ييتواناو ورزش در مدارس،  بدني

ي رواني و ها تنشرا افزايش، و  آموزان دانشقواي عقالني 

تربيت (. درس 7ي جسماني را كاهش داد )ها يناراحت

ي آموزشي ها برنامهو ورزش از شرايط خاصي در بين  بدني

كيفي اين  ارتقاي طرف  کي ازمدارس برخوردار است؛ 

درس و دستيابي به اهداف عالي آن به امكانات و تسهيالت 

ورزشي بستگي دارد و از طرف ديگر، اين درس براي 

 آموزان دانش ريمتغو  پاسخگويي به نيازهاي متنوع

 -ي تربيتي مانند اهداف شناختي، روانيها طهيح اساس بر

(. 9است ) گرفته قرارحركتي و عاطفي در برنامۀ درسي 

مدارس، كمک به  يدرس ۀدر برنام يبدن تيير تربتأث

است تا بتوانند  الزم هاي تيآموزان براي كسب صالح دانش

خود بگنجانند. بخش  يمنظم را در زندگ يبدن تيفعال

هاي  آموزش مهارت ،يبدن تيجامع ترب ۀبرنام کياز  يمهم

در  يستگيشا است. امروزه ثابت شده است كه هيپا يحركت

آموزان در  دانش هاي تيبر قابل ه،يپا يتهاي حرك مهارت

 كشورها. صنعتي شدن گذارد يم ريتأث ها نهياز زم ارييبس

ي در تحرك يبو زندگي در آپارتمان، موجب افزايش 

به درس  ها سازمان(. توجه افراد و 18كودكان شده است )

كه  افتهي  شيافزاو ورزش در مدارس تا آنجا  تربيت بدني

و ورزش  تربيت بدنييونسكو از در مادۀ اول منشور 

عنوان حق بنيادي تمام كودكان و نوجوانان نام برده  به

ي ها فرصتشده است كه بايد از طريق فراهم كردن 

تمرين در نظام آموزش حمايت شود؛ مادۀ دوم اين منشور 

مالي هر كشور براي بهبود و  مؤسساتتأكيد دارد كه 

ل و تقويت رابطۀ منظور ايجاد تعاد به تربيت بدنيتوسعۀ 

بين فعاليت جسماني و ديگر اجزاي آموزش و پرورش 

تالش كنند. همچنين ارتقاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي 

ۀ كمي و توسعبه  زانير برنامهجوامع، به توجه مسئوالن و 

 (.8كيفي آموزش و پرورش در هر كشور بستگي دارد )

در  تربيت بدنيدستيابي به اهداف ارزشمند آموزش 

و هدفمند  دار نظامي ها برنامهارس فقط از راه تدوين مد
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ي ا برنامهاست؛ زيرا در فرايند اجراي چنين  ريپذ امكان

(. 6) شود ينمپرورش كلي يادگيرنده فراموش  گاه چيه

و ورزش مدارس، بخشي از تجربۀ آموزشي و  تربيت بدني

ي نيز با ا برنامهحتي تجربۀ زندگي است و كيفيت چنين 

(. يكي از 8) شود يمي درسي مناسب حفظ زير برنامه

ي پايه و ورزشي ها مهارتيي كه موجب رشد ها تيفعال

در قالب  برنامه فوقي ها تيفعال، دشو يم آموزان دانش

برنامه  فوق يها تيفعالي است. ا مدرسه المپياد درون

 قيالع د كه بهكن آموزان فراهم مي براي دانش ييها نهيزم

گام  شانياستعدادها ييشكوفا جهت خود توجه كنند و در

ي برا يا برنامهي، ا مدرسه المپياد ورزشي درون .(3) بردارند

ي ها در رشته يكالس نيب يمسابقات ورزش يسازمانده

ال س است كه در طول يمحل -يو بوم يآموزشگاه يورزش

آموزان، با توجه  ا و دانشيان، اولممعل يهمكار باي ليتحص

 منطقه يمياقل طيو شرا ها يژگيمدرسه، و امكانات به

ي ها در سالكه اي  مدرسه . مسابقات درونشود يم برگزار

اكنون  ،شد يماجرا  يررسميصورت غ ته در مدارس بهگذش

 ۀچارچوب و قاعد براساس وجود دستورالعمل برنامه، با

صورت  به اديالمپ يۀافتتاح .شود يبرگزار م يمشخص

در  يالن كشورمسئو حضور در سراسر كشور و با نينماد

برنامه، توسط  ۀو ادام شده منتخب، برگزار ۀمدرس کي

در  يابيو نظارت و ارز يبهداشت ،يفرهنگ ،يفن يها تهيكم

مراسم  ،مسابقات انيدر پا. شود يم يريگيمدرسه پ

. اين شود يبرگزار م برتر از نفرات ليبا تجل هياختتام

 مسابقات داراي اهدافي شامل توسعه و ارتقاي آمادگي

، ارتقاي سالمت جسمي و آموزان دانشجسماني و روحي 

با  آموزان دانش، كمک به انس بيشتر آموزان دانشروحي 

ي ورزش همگاني و قهرماني، كمک به شناسايي ها تيفعال

 شيافزا و آموزان دانشو پرورش استعدادهاي ورزشي 

 (.4به مدرسه و ... است ) آموزان دانشگرايش 

با مشاركت در  كه تها نشان داده اس پژوهش

 ارييد بسي، فوامانند ورزش و ... برنامه فوق هاي تيفعال

ي به اين نتيجه رسيده است كه ا مطالعه؛ دشو ميصل حا

 شود يمسبب كاهش جرم در جوانان  تربيت بدنيورزش و 

( نيز در تحقيق خود 2014) 1. آرودي و همكاران(21)

مدرسه اثر ي تربيت بدني در ها تيفعالنتيجه گرفتند كه 

ۀ زيانگمثبتي بر موفقيت تحصيلي دارد و سبب افزايش 

هاي  از فعاليت بزرگي بخش. (19) شود يم آموزان دانش

را مسابقات ورزشي درون  يآموز دانش ۀبرنام فراغتي و فوق

هاي دور اجرا  دهند كه از سال تشكيل ميي ا مدرسه و برون

 ،اي مدرسه . امروزه نيز، مسابقات دروناند شده مي

به دو صورت  يا مدرسه و مسابقات ورزشي بين كالسي بين

( يا مدرسه درون و برونورزشي  اي )المپيادهاي رشته چند

ترتيب  ، بهآموزان كشور( )قهرماني دانش يا رشته و تک

كل تربيت بدني ۀ و ادار مدارس تربيت بدني معلمان توسط

 .(22) شوند اجرا ميآموزش و پرورش  وزارت

ي جاري طرح ملي در مدارس ها نهيهز با توجه به

سهم در مدارس  تربيت بدني يها برنامهاستان و اينكه 

عظيمي در سالمتي و تندرستي نسل جوان دارد، دانستن 

طرح ملي ورزش در مدارس استان  مشكالت و معضالت

به استفادۀ هرچه بيشتر و ارتقاي كيفيت اين  تواند يم

اي  رشته ز چندمسابقات ورزشي متمرك طرح كمک كند.

از اي  مدرسه ي درونآموز تحت عنوان المپياد ورزشي دانش

آنجا . ازبرگزار شد هر مدرسه آموزان بين دانش 1393ل سا

به و مشكالت زيادي  مسائلدر آغاز اجراي هر طرح  كه

در  شده نييتعكه در بعضي از موارد اهداف  خورد مي چشم

تناقضاتي هم طرح را در پي ندارد، گاهي حتي تعارضات و 

؛ دشو ميكه موجب استحالۀ طرح  خورد ميدر آن به چشم 

به همين دليل محقق با طرح اين موضوع در پي كشف 

اي در استان  مدرسه مشكالت و مزاياي توسعۀ المپياد درون
                                                                 

1. Ardoy, Fernández‐Rodríguez, Jiménez‐Pavón, 

Castillo, Ruiz & Ortega 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

https://ntsmj.issma.ir/article-1-690-en.html


 1395تابستان ،  13 ، شمارة 4 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة  

 

 

52 

مازندران است. در نهايت محقق در پي اين است كه دريابد 

اي  رسهمد آيا مشكالت و مزايايي در توسعۀ المپياد درون

 در استان مازندران وجود دارد يا خير.

 

 تحقیق روش

و به روش  است هدف كاربردياز لحاظ اين تحقيق 

در بخش كيفي . گرفته استانجام آميخته )كيفي و كمي(، 

نفر از  10از روش دلفي استفاده شد و جلسات با حضور

ي استان ها شهرستان تربيت بدنيكارشناس مسئوالن 

ل برگزاري مسابقات بودند، انجام گرفت مازندران كه مسئو

شده،  و پس از اجماع نظر دربارۀ مشكالت و مزاياي اشاره

ساخته از  موارد ثبت شد. در بخش كمي، پرسشنامۀ محقق

نهايي  دييتأمشكالت و مزايايي كه در جلسات دلفي مورد 

نمونۀ آماري قرار گرفته بود، تدوين شد. پرسشنامه در سه 

 32(، مزايا )سؤال 7ي )شناخت تيجمع سؤاالت: بخش

مربوط به  سؤال 27( و مشكالت )مؤلفه 6مربوط به  سؤال

جامعۀ ي ليكرت تهيه شد. ا نهيگز ( و در طيف پنجمؤلفه 7

 بود يبدن تيمعلمان ترب نفر از 1517شامل  قيآماري تحق

ت آموزش ادر ادارصورت رسمي، پيماني يا قراردادي  به كه

شهر مشغول انجام  52در  نو پرورش استان مازندرا

 صورت بهمعلم  312اند. با توجه به جدول مورگان،  وظيفه

ي از ميان سه منطقۀ اين استان پاسخگوي ا خوشهي تصادف

 پرسشنامه 450پرسشنامه بودند. با توجه به جامعۀ آماري 

 پرسشنامه 364توزيع شد كه پس از كامل شدن، 

بررسي و پرسشنامه  312 آنهاي و از ميان آور جمع

 ارزشيابي شدند. 

 دييتأروايي پرسشنامه را استادان مديريت ورزشي 

 (α=87/0)كردند و پايايي آن براساس آلفاي كرونباخ 

شده با استفاده از آزمون  آوري اطالعات جمعبررسي شد. 

افزار  . محاسبات با استفاده از نرمي شدبند رتبهفريدمن 

 فت.گرانجام  P≤05/0در سطح  SPSS22آماري 

 

 ی تحقیقها افتهنتایج و ی

ي ها يژگيوي توصيفي )ها افتهدر اين بخش ي

 ي( و استنباطي ارائه شده است.شناخت تيجمع

نشان داد  دهندگان پاسخشناختي  ي جمعيتها يژگيو

درصد داراي  86/36مرد، و  ها يآزمودندرصد  26/60كه 

ميانگين  ها يآزمودنمدرک كارشناسي ارشد و باالتر بودند. 

 21/13±97/7سال و سابقۀ خدمت  42/36±38/7سني 

، نتايج آزمون فريدمن در 2و  1 هاي در جدول را داشتند.

ي مشكالت اجراي طرح المپياد بند رتبهمورد 

 اي، گزارش شده است. مدرسه درون

 آزمون فریدمن(ای ) مدرسه مشکالت اجرای طرح المپیاد درون یبند رتبه. 1جدول 
ف انحرا میانگین عامل

 استاندارد

میانگین 

 رتبه

 رتبه

ت
ال

شک
م

 

 اول 99/6 64/5 71/25 از سطح وزارتخانه تا ادارات حيصح يزير و برنامه يرسان عدم اطالع

 دوم 95/5 04/3 02/18 ي المپيادبرگزار يمناسب برا يو فضا يمنينكات انكردن  تيرعا

 سوم 63/4 71/2 84/12 عوامل برگزاركننده يهمكار عدم وي از اهداف آگاهنا

 چهارم 55/3 26/2 40/10 به برگزاركنندگان نمسئوال يو بازخورد از سو تيحما توجهي، بي

 پنجم 01/3 48/2 53/9 ي المپيادآموزان در برگزار دانش هايبه تعداد و نظرتوجهي  بي

 ششم 49/2 91/2 84/8 آموزشرسمي اهداف و ساعات  بر يمنف ريتأث

 هفتم 39/1 90/4 98/6 مدارس خاص از تيحما يمنف ريتأث
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 ای مدرسه مشکالت اجرای طرح المپیاد درون دییتأبرای فریدمن  آزمون. 2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مجذور کای تعداد عامل
 001/0 6 32/954 312 جراي المپيادمشكالت ا

 

 2و  1 هاي آمده در جدول دست به با توجه به نتايج

ن مشكالت برگزاري المپياد گفت در بي توان يم

 يرسان اطالععدم اي در استان مازندران، گويۀ  مدرسه درون

جاي  به از سطح وزارتخانه تا ادارات حيصح يزير برنامهو 

موقع براي هماهنگي در  ي بهرسان اطالعي دقيق و زير برنامه

برگزاري مسابقات مشكل اساسي برگزاري مسابقات را 

در  شده مطرحن تمامي عوامل تبيين كرد. همچنين در بي

 از مدارس خاص تيحما يمنف ريتأثاين قسمت عامل 

صورت  از تمامي مدارس به جانبه همهجاي حمايت  به

به خود  ها يآزمودنرا از ديدگاه  مشكلهماهنگ كمترين 

 اختصاص داده است.

، نتايج آزمون فريدمن در مورد 4و  3 هاي در جدول

اي  مدرسه المپياد دروني مزاياي اجراي طرح بند رتبه

 گزارش شده است.

 

 آزمون فریدمن(ای ) مدرسه مزایای اجرای طرح المپیاد درون یبند رتبه. 3جدول 

 میانگین عامل
انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 رتبه
 رتبه

مزایا
 

 اول 54/5 59/5 33/25 يبدن تيو درس ترب نامعلمي بخش تيهو

 دوم 60/4 47/5 18/23 يمثبت اجتماع يرفتارها

 سوم 59/4 43/6 95/22 ي المپيادبرگزار يبرا نيو مشاركت همكاران و والد مساعدت

 چهارم 25/3 82/3 14/19 يورزش يها تيفعال يبرا زهيانگ جاديا

 پنجم 01/2 56/2 08/11 يورزش يابياستعداد

 ششم 01/1 91/1 04/7 يآموز ورزش دانش ۀتوسع و تيتقو

 

 ای مدرسه مزایای اجرای طرح المپیاد درون دییتأبرای ن فریدم آزمون. 4جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مجذور کای تعداد عامل

 001/0 5 47/839 312 مزاياي اجراي المپياد

 

 4و  3 هاي آمده در جدول دست به با توجه به نتايج

گفت در بين مزاياي برگزاري المپياد  توان يم

 يبخش تيهوندران، گويۀ اي در استان ماز مدرسه درون

و  تيتقواهميت، و  نيشتريبي بدن تيو درس ترب نامعلم

ي كمترين اهميت را از ديدگاه آموز دانشورزش  ۀتوسع

 دارد. ها يآزمودن

 

 یریگ جهینتبحث و 

ۀ حاضر شناسايي مشكالت و مزاياي مطالعهدف 

اي استان  مدرسه اجراي طرح المپياد ورزشي درون

كه از نتايج استنباطي تحقيق  گونه همانمازندران بود. 

اي  مدرسه ، برگزاري المپياد ورزشي درونشود يممالحظه 

كه براساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بنا نهاده 

شده است، داراي مشكالت و مزايايي در استان مازندران 
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 ترتيب نبود مشكالت برگزاري اين المپياد به است.

از سطح وزارتخانه تا  حيصح يزير و برنامه يرسان اطالع

 يمناسب برا يو فضا يمنينكات انكردن  تيرعا، ادارات

نكردن  يهمكار وي از اهداف آگاهي المپياد، نابرگزار

و بازخورد از  تيحما ي و نبودتوجه كننده، بي عوامل برگزار

به تعداد و ي توجه ، بيبه برگزاركنندگان نمسئوال يسو

اهداف  بر يمنف ريتأثالمپياد، ي آموزان در برگزار نظر دانش

از مدارس  تيحما يمنف ريتأثو  آموزشرسمي و ساعات 

است. مزاياي برگزاري المپياد ورزشي  خاص

 ترتيب در اين تحقيق به شده ييشناسااي  مدرسه درون

مثبت  يرفتارهاي، بدن تيو درس ترب نامعلم يبخش تيهو

 يبرا نيو مشاركت همكاران و والد مساعدتي، اجتماع

ي، ورزش يها تيفعال يبرا زهيانگ جاديا، اديالمپ يبرگزار

ي آموز ورزش دانش ۀو توسع تيتقوي و ورزش يابياستعداد

 است.

ي الزم ها يهماهنگي و زير برنامهگمان با وجود  بي

براي اجراي هر طرحي با گستردگي و وسعت در سطح 

. شود يمملي، نقاط ضعف و مشكالتي در اجراي آن پديدار 

اي، اولين بار  مدرسه وجه به اينكه المپياد ورزشي درونبا ت

در كشور انجام گرفت و  1393-94در سال تحصيلي 

ي الزم از ها ينيب شيپعلت صورت نگرفتن  همچنين به

براي  الزم موقع در كشور، منابع ي بهرسان اطالعلحاظ 

ي زمان افتتاحيه و نيب شيپبودجۀ اجراي طرح،  نيتأم

با مشكالت زيادي مواجه شد كه پس  ...شروع مسابقات و 

 از شروع نمايان شد. نتايج نشان داد كه عامل نبود

از سطح وزارتخانه تا  حيصح يزير و برنامه يرسان اطالع

، بيشترين امتياز را در بين مشكالت برگزاري ادارات

اي به خود اختصاص داد. در اولين  مدرسه المپياد درون

ن برگزاركنندۀ المپياد بايد ي اينكه معلمانيب شيپمشكل، 

منظور اجراي المپياد شركت  در يک جلسۀ توجيهي به

ي مجري ها شهرستانكنند از سوي وزارتخانه تا ادارات 

المپياد، ناديده گرفته شد؛ اين عامل سبب شد افتتاحيۀ 

المپياد يک ماه پس از آغاز سال تحصيلي در اول آبان و 

ر شده و تنها با ارسال بدون جلسه يا كارگاه توجيهي برگزا

ي ها يكاستيک بخشنامه از ادارات به مدارس آغاز شود و 

مراسم افتتاحيه از قبيل نبود پرچم مسابقات، عدم تدوين 

ي اجرايي و ... كامالً مشهود ها تهيكمبرنامۀ مسابقات و 

( 17( )1392گودرزي ) هاي بود. نتايج تحقيق با يافته

ي در مسابقات رسان طالعا مند نظاممبني بر نبود سيستم 

و  ينيحس(، 16) (1386) يو هنر يگودرزورزشي، 

 ( مبني بر13( )1393( و طاليي )5) (1392همكاران )

ي بعد از اجرا و در حين ها سالنداشتن برنامۀ مدون براي 

 1كوسل و همكارانهمخواني دارد.  اجراي طرح جامع

ي مدون قبل از اجراي زير برنامه( بر 20( )2015)

 .دان ي اجرايي تأكيد كردهها نامهبر

از ديگر عواملي كه نمرۀ ميانگين زيادي در بين 

 اي داشت مدرسه مشكالت موجود در برگزاري المپياد درون

 يمناسب برا يفضانبود و  يمنينكات انكردن  تيرعا

به اينكه بسياري از مدارس  توجه ي المپياد است. بابرگزار

ي براي برگزاري در استان مازندران از فضاي كاف

 آموزان دانشبه تناسب تعداد  تربيت بدنيي ها تيفعال

مدارس غيردولتي استان بيشتر برخوردار نيستند و نيز 

استيجاري است و از  آنها فضاهاي ورزشي خصوص به

طرفي در اين مدارس برخي از نكات ايمني در نگهداري و 

، لزوم رسيدگي به شود ينمتعميرات تجهيزات رعايت 

ي فضاي الزم و سرپوشيده متناسب با نيب شيپانات و امك

اقليم مازندران )بارندگي در حدود نيمي از سال تحصيلي( 

ي برگزاري مسابقات هر چند در ها رساختيزو توجه به 

سطح مدارس، كامالً مشهود است. نتايج تحقيق با 

 (،17( )1392(، گودرزي )13( )1393هاي طاليي ) يافته

و همكاران  پور افضل(، 8( )1390رضوي و همكاران )
                                                                 

1. Caswell, Cortes, Chabolla, Ambegaonkar & 

Caswell 
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 (،11) (7138) نابهار و همكار يشعبان(، 2( )1386)

( مبني بر كمبود تجهيزات 14) (1386و همكاران ) يفارس

و فضاي موجود براي اجراي ساعات و مسابقات تربيت 

كه در  (6) (1387) انيوسفيو  يخاورهاي  بدني، و با يافته

 هوا و ت تربيت بدني، بر توجه به اقليم و آببرگزاري ساعا

 همخواني دارد.تأكيد كردند، 

از ديگر مشكالت موجود در برگزاري المپياد ورزشي 

عوامل  يهمكار عدم وي از اهداف آگاهاي نا مدرسه درون

از جمله معلمان  همكارانكننده است كه بسيار از  برگزار

هاي  حقيق با يافتهتربيت بدني با آن آشنايي ندارند. نتايج ت

(، 8( )1390رضوي و همكاران )(، 13( )1393طاليي )

بهار و  يشعبان( و 2( )1386و همكاران ) پور افضل

 ( همخواني دارد.11) (7138) ناهمكار

 يو بازخورد از سو تيحما ي مسئوالن و نبودتوجه بي 

، يكي ديگر از مشكالت اين طرح به برگزاركنندگان آنان

و  پور افضل( و 13( )1393هاي طاليي ) هاست كه با يافت

و همكاران  پور افضل( همخواني دارد. 2( )1386همكاران )

پيگيري و نظارت قوي ( بيان داشتند كه نبود 1386)

مسئوالن تربيت بدني و انجمن اوليا و مربيان در پيشبرد 

مسابقات ورزشي  واز عوامل شكست طرح اهداف درس 

 (.2) است

كه  آموزشرسمي داف و ساعات اه بر يمنف ريتأث

نظر قرار گيرد؛  تداخل با برگزاري مسابقات دارد نيز بايد مد

ي ها خانوادهدر مسابقات از  كننده شركت آموزان دانشزيرا 

متفاوت از قبيل  وقت پارهي ها يزير برنامهمختلف و با 

ۀ درسي، هنري، ورزشي، برنام فوقي ها كالسشركت در 

ي زير برنامههستند و بايد ي زبان و ... ها كانون

ي براي زمان برگزاري مسابقات قبل از شروع ا جانبه همه

ي سال تحصيلي ها برنامهسال تحصيلي صورت گيرد تا با 

ي بايد در جلسۀ شوراي بند زمانتداخل نداشته باشد. اين 

معلمان مطرح و تصويب شود تا برنامۀ ساالنه مدارس با 

اشته باشد. همچنين افراد زمان برگزاري المپياد تداخل ند

ي تيمي از يک كالس انتخاب ها رشتهدر  كننده شركت

صورت يكپارچه در ساعات  شوند تا با هماهنگي قبلي و به

پس از ساعات آموزشي به شركت در  برنامه فوقتفريح و 

شده در  يبند رتبهۀ مؤلفمسابقات مبادرت ورزند. آخرين 

 از مدارس تيحما يمنف ريتأثمشكالت مورد بررسي، 

خاص بود كه اين مقوله با توزيع متوازن امكانات بين همۀ 

مرتفع  تواند يمبرخوردار  مدارس و توجه به مدارس كم

شود. با توجه به اينكه در سال اول، مدارس خاصي اقدام 

تبع آن توجه مسئوالن  به برگزاري اين المپياد كردند، به

و نيز از  شد  هدادسوق  آنهابه  ها رسانهاجرايي ادارات و 

سوي معاونت تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش فقط 

مدارسي كه گزارش اجرايي مصور اين المپياد را ارائه 

كردند مورد تشويق قرار گرفتند كه موجب دلسردي برخي 

دليل  از معلمان و مديران مجري طرح شد كه اين عامل به

مدارس موقع به كليۀ  ي مدون و بهرسان اطالعنبود سيستم 

 و معلمان مجري طرح است.

هويت  شده ييشناسا مؤلفه نيتر مهمدر بخش مزايا، 

هاي  است. يافته تربيت بدنيبخشي معلمان و درس 

 (1390و همكاران ) رضوي ۀمطالعتحقيق حاضر با نتايج 

( و نيكخو و 11( )1387(، شعباني بهار و همكاران )8)

راين با توجه بناب؛ ( همخواني دارد22( )2015) 1همكاران

منظور ايجاد جايگاه  به اين نتيجه، از اين مزيت بايد به

 ۀخانوادو  آموزان دانشدرس و معلمان تربيت بدني در نزد 

تمامي ابعاد، تأثير معلم، تأثير  در ي كرد.بردار بهره آنها

ي به جايگاه بخش تيهو؛ از طريق برجسته و فاخري است

، زيرا داد قرار ريتأث را تحت آموزان دانش توان يممعلمان 

 ريتأثخود و  آموزان دانشمعلمان ارتباط مستقيم با 

كه در نتايج تحقيق  طور هماندارند و  آنهابسزايي در رفتار 

مشاهده شد يكي از مزاياي برگزاري المپياد 

                                                                 

1. Nikkhoo, Mohammadi, Barari 
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اي، هويت بخشي به معلمان است؛ بنابراين  مدرسه درون

بگذارد.  ريتأثبر اين عامل  تواند يمبرگزاري اين المپياد 

بخشي درس تربيت بدني تنها در سايۀ  هويت

ي مدون و صحيح تحقق پيدا زير برنامهي و بخش تيفيك

 .كند يم

ي ورزشي از ديرباز ابزاري ها رقابتو  ها يبازبرگزاري 

ي ها حوزهدر  آموزان دانشبسيار قوي براي رشد و تعالي 

 اجتماعي، اخالقي و فرهنگي بوده است. دومين مزيت،

 آموزان دانشي مثبت اجتماع يرفتارهاآمدن  وجود به

شامل كاهش بزهكاري و جرم و از سوي ديگر تقويت 

ي پهلواني است؛ نتايج تحقيق ها آموزهروحيۀ جوانمردي و 

هاي محققاني همچون رضوي و همكاران  حاضر با يافته

پور  اءيض( و 21( )2013) 1و بلور ماهون (، مک8( )1390)

( در مورد كاهش جرم همخوان 12( )1391) پور يانيو ك

 نابهنجار يرفتارها ،قيتحق نيا جياساس نتا بربوده است. 

ي ورزش يها تيكننده در فعال آموزان شركت دانش در ميان

اوقات فراغت به نسبت  اي و مدرسه مانند المپياد درون

كمتر است؛  ها تيفعالاين  در رفعاليآموزان غ دانش

 يبدن يها تيدر ورزش و فعال مشاركت افراد نيبنابرا

و  مناسبي و سبک زندگ وهيبه آنها در داشتن ش تواند يم

؛ كند يانيم كمک شالسا يا و حفظ جامعه جاديا تيدر نها

و استفاده از مشاركت  تر قيدقي زير برنامه اب نيبنابرا

ي مانند المپياد فراغت يها تيفعال توان يها م خانواده

ورزش  دادن ا قراركرد و ب يازس فرهنگاي را  مدرسه درون

 در آنهاو تشويق  تيحماو آموزان  دانش يدر سبک زندگ

به كاهش بزهكاري در سطح مدرسه و  ها تيفعال گونه نيا

نتايج اين تحقيق  .در سطح اجتماع كمک كرد  آنتبع  به

( همخواني ندارد. 1( )1390هاي ابراهيمي ) با يافته

 ۀنيجز در زم هبورزش ( دريافت كه 1390ي )ميابراه

 ياز رفتارها يريشگيپ ۀجنب اتيدخان استعمال

                                                                 

1. McMahon, Belur 

وجود  ۀنشان ممكن استامر  نيا و را ندارد يضداجتماع

فرد به  يابتال ها و جامعه در خانواده در يرگذاريثأعوامل ت

 ي،عوامل موثر نيباشد؛ با وجود چن يضداجتماع يرفتارها

 نوجوان به يدر عدم ابتال يكم اريبس تأثيرورزش 

دارد؛ دليل اين اختالف شايد  يضداجتماع يرفتارها

(. از سوي 1باشد )تفاوت در مكان انجام و جامعۀ تحقيق 

ي ها آموزهديگر در مورد تقويت روحيۀ جوانمردانه و 

پهلواني كه از مصاديق رفتارهاي مثبت اجتماعي است، 

 همكارانهاي تحقيق حاضر با نتايج تحقيق نيكخو و  يافته

( 1392(، همخوان است. شجيع و همكاران )22( )2015)

تواند مروج منش پهلواني باشد  مي سيستميدريافتند كه 

پايۀ اين نگرش تربيت شده و رشد  كه صاحبان آن، خود بر

 اساس، آموزش ساده، خالقانه و كرده باشند. بر اين

گذاري  همراه با تأكيد و سرمايه هاي پهلواني امروزي ارزش

تواند زمينۀ  و فرادستي مي ساز ميمداوم نهادهاي تصم

ورزشكاران را در  افزايش شناخت اخالقي و فرهنگي

در  (1997) 2و همكاران ولراند .(10) آوردبلندمدت فراهم 

مسئوالن با ايجاد محيط تحقيقات خود دريافتند كه 

رفتار جوانمردانه را  توانند يممناسب در مسابقات ورزشي 

( 2001) 3زاستورن(. 25د )كنندر ميان ورزشكاران تقويت 

 شده از ورزشكاران در زمين كه رفتار مشاهدهيافت در

ن، قوانين و حريف، احترام به مسئوال ۀويژه در زمين به

 تحقيقات .دهد يسطح پاييني از منش ورزشي را نشان م

ويژه بر  مربيان از عوامل اصلي اثرگذار به كه آنها نشان داد

به منش  آنانرايش گ ۀزمين تر در ورزشكاران جوان

گرايش  تواند ياجتماعي نيز م ۀشرايط و زمين .اند ورزشي

 (.24افراد به منش ورزشي را بسيار تحت تأثير قرار دهد )

در بخش مزاياي طرح  مؤلفهسومين و چهارمين 

و مشاركت همكاران و  مساعدتاي،  مدرسه المپياد درون

 يابر زهيانگ جادياو  اديالمپ يبرگزار يبرا نيوالد
                                                                 

2. Vallerand, Briere, Blanchard, Provencher 

3. Stornes 
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ي بود؛ كه با نتيجۀ تحقيق آرودي و ورزش يها تيفعال

( همسو بود. نتايج نيكخو و 19( )2014همكاران )

ۀ جانب همه( نشان داد كه مشاركت 2015همكاران )

اهميت خود را  آموزان دانشو  ها خانوادهمسئوالن، معلمان، 

. با دادن مسئوليت به افراد در كند يمدرستي نمايان  به

اي و ايجاد انگيزه در افراد  مدرسه مپياد درونبرگزاري ال

ي صحيح، زير برنامهي ورزشي و ها تيفعالبراي انجام 

تبع آن ورزش و تربيت بدني  اهميت برگزاري مسابقات و به

به  آموزان دانشو تأثير آن در سالمت اجتماعي و فردي 

ورزش  ها آنو در  شده  اثبات آموزان دانشو خود  ها خانواده

آن  ريتأثو  بانشاطان يكي از عناصر ايجاد محيطي عنو به

 (.22) دشو يمنهادينه  آموزان دانشدر آموزش و يادگيري 

هاي نيكخو و  عامل استعداديابي ورزشي با يافته

( در زمينۀ استعداديابي ورزشي 22( )2015همكاران )

ترديد كشف افراد بااستعداد در سنين  همخواني دارد. بي

براساس يک نظام معين، داراي  نهاآكم و سپس هدايت 

پيامدهاي مثبتي مثل افزايش احتمال رسيدن ورزشكاران 

مستعد به اوج اجراي ورزشي است. فرايند كشف 

، براي شركت در يک برنامۀ تمريني بااستعدادورزشكاران 

ين موضوعاتي است كه تر مهمشده، يكي از  يسازمانده

از لحاظ ۀ ايران جامع. استامروزه در ورزش مطرح 

ۀ نيزماستعداد انساني بسيار غني است و از اين حيث 

تأثيرات بسيار سودمندي براي  ورزش .داردمناسبي وجود 

رو بايد شرايط مناسب براي  نوجوانان و جوانان دارد؛ ازاين

 مؤثر استعداديابيي شناخت ها روشاين قشر فراهم شود. 

دارد. ي كنوني ها ورزشو كارآمد، تأثير بسيار مهمي در 

كامالً سنتي  صورت استعداديابي ورزشي در كشور هنوز به

(. 5) رديگ يمۀ ميداني انجام مشاهدو با استفاده از 

ترين  ( نتيجه گرفتند كه از مهم1392همكاران )حسيني و 

ي استعداديابي در ورزش قهرماني ايران، فعال ها ضعف

نبودن وزارت آموزش و پرورش در زمينۀ استعداديابي و 

توجهي به آموزش براي تربيت نيروي انساني ماهر و  بي

( و با توجه به 5) ۀ استعداديابي استحوزمتخصص در 

نتيجۀ اين تحقيق يكي از مزاياي برگزاري المپياد 

 توان يماي استعداديابي ورزشي است، پس  مدرسه درون

ريزي  برنامه باتوان  شک مي يباين فرصت را مغتنم شمرد. 

 بهبود به محلي و بوميهاي  ورزش ۀزمين در مناسب

پرداخت  ورزشي استعدادهاي پرورش و ادراكيهاي  مهارت

، مگر با اجراي مدون فرايند ابدي ينمموضوع تحقق  و اين

اي كه در آن  مدرسه استعداديابي در بستر المپياد درون

عنوان بخشي از  محلي به -ي پرورشي و بوميها يباز

رود )هدف  كار مي صيلي بهي تحها هيپامسابقات در تمامي 

 سند تحول بنيادين(. 5عملياتي 

نتايج اين مطالعه نشان داد كه در بين مشكالت 

اي، عدم  مدرسه ي طرح المپياد درونرو شيپموجود 

ي صحيح از سطح وزارتخانه تا زير برنامهرساني و  اطالع

مشكل و در بين مزايايي كه در درون اين  نيتر مهمادارات 

بخشي به معلمان و درس تربيت  رد، هويتطرح وجود دا

مزيت در برگزاري طرح المپياد  نيتر مهمبدني، 

كلي با  طور بهاي در استان مازندران بود؛  مدرسه درون

در  مند نظامصورت  اي به مدرسه اينكه طرح المپياد درون

، در استان دگير يمدو سال اخير در مدارس انجام 

دليل  ، ولي بهشود يمرگزار صورت قابل قبولي ب مازندران به

جديد بودن با مشكالتي مواجه است كه با تدبير و نظارت 

مسئوالن، اميد است هر سال نسبت به سال قبل با 

مشكالت كمتري برگزار شود؛ بنابراين، با توجه به مزايا و 

با  شود يمشده، پيشنهاد  مشكالت شناسايي

جهت و هماهنگي بيشتر در  تر قيدقي ها يزير برنامه

در دستيابي به اهداف برگزاري  مؤثرشناسايي عوامل 

اي و پيرو آن سند تحول  مدرسه المپياد ورزشي درون

ي منابع انساني و مالي ريكارگ بهبنيادين كوشش كرد و با 

دخيل در برگزاري اين مسابقات مشكالت موجود را از بين 
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 راهبردي و انتخاب راهبردهاي ۀتدوين برنامبرد و با 

 آنهامزايا موجود و افزايش  ي ازريگ منظور بهره به مناسب

اي در جهت  مدرسه در اجراي المپياد ورزشي درون

 گام برداشت. آموزان دانشپيشرفت 
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