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 1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار
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چکیده
ورزش مدارس و فعالیت های فوق برنامه در مدارس یکی از راه های توسعه ورزش در بین دانش آموزان می باشد از این رو
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد
بود .روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع اکتشافی و آمیخته محسوب می شد .جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و
کمی مجزا بود .در بخش کیفی ،افراد مورد مطالعه شامل اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه والیبال (مربیان ،پیشکسوتان
و فعا الن والیبال در حوزه آموزش و پرورش و مدیران ورزشی آموزش و پرورش شهرستان مشهد) بود .روش نمونه گیری در
مصاحبه به شیوه گلوله برفی بود ( 12مصاحبه) تا داده ها به اشباع نظری رسید و در بخش پرسشنامه کیو به صورت هدفمند
بود ( 26نفر)  .در بخش کمی و پرسشنامه کیو تحقیق جامعه آماری شامل طیف باال به همراه معلمان تربیت بدنی شهرستان
مشهد ،خبرگان والیبال (مربی ،بازیکن ،داور و  )...بود .از روش شناسی کیو و چرخش عاملی ماتریس ها و چرخش واریماکس
برای تحلیل داده های تحقیق در محیط نرم افزار  SPSSانجام شد ...یافته ها نشان داد  23گویه به عنوان عوامل پیش برنده در
توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد نقش دارد .نتایج چرخش عامل ماتریس ها در مورد عوامل پیش
برنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مقطع متوسطه شهر مشهد نشان داد که با توجه به دیدگاه افراد  5الگوی
ذهنی در عوامل پیش برنده شناسایی شدند .بر اساس خروجی نرم افزار و مقایسه بارهای عاملی به ترتیب اولویت در عوامل
پیش برنده ماهیت والیبال و ورزش دختران ،عوامل فرهنگی ،امکان پیشرفت ،عوامل حمایتی-اجتماعی و امکان دسترسی بود.
واژههای کلیدی :عوامل پیش برنده ،والیبال ،فوق برنامه مدارس ،دختران مقطع متوسطه ،مشهد
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مقدمه
توسعه ی ورزش در جهان امروزی یکی از راهکارهای ثمربخش جهت رسیدن به هدف های متعالی در ابعاد مختلف
توسعه برای دولتمردان کشورهای پیشرفته می باشد (جینکسون و همکاران .)2010 ،کشورهای در حال توسعه نیز
برای رسیدن به ای ن اهداف ،به دنبال کسب فرایندهای عملکرد بهینه ی آنان می باشند .در تمامی این برنامه ها،
گسترش ورزش در اقشار مختلف ،مخصوصا" در جامعه ی دانش آموزان یکی از استراتژی های کاربردی آنان بوده
است که در نهایت پس از گذشت فقط چند سال از پیاده سازی برنامه های کاربردی ،گرایش خیل عظیم جمعیت در
سنین باالتر به سمت فعالیت های ورزشی ،از نشانه های مثبت مفید بودن این برنامه ها می باشد .راهکارهایی که با
ایجاد فلسفه های روشن در افراد از سنین پایین تر مخصوصا" دوره های تحصیلی در آموزش و پرورش شروع شده و
به صورت عادات همیشگی در زندگی روزمره قرار می گیرند .از بین سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور ،آموزش و
پرورش به عنوان یکی ازحساس ترین دستگاه های کشور می باشد که سهم بسزایی در فراهم کردن جامعه ای سالم با
آینده ای روشن ایفا می کند .همه افراد جامعه در دوران طالیی فراگیری خود ،از دبستان تا پایان دبیرستان ،وارد این
کارگاه عظیم و قرنطینه ی عمومی می شوند (وفایی مقدم .)1391 ،دارا بودن ویژگی های مثبت به وجود آمده از
ورزش در دانش آموزان از مسائل مهمی است که یکی از اهداف برنامه ریزان و مسئولین این سازمان می باشد (دی
کوربی و همکاران .)2005 ،یکی از عواملی که موجب پیشرفت و ترقی یک جامعه می شود و از آن می توان به عنوان
یک اصل اساسی برای رشد پایدار یاد کرد ،بهره وری و استفاده بهینه از تمامی داشته ها و سرمایه ها و در کنار آن
یک تجمع هدفمند بر اساس یک برنامه ریزی جامع و اصولی بر پایه استانداردهای مهم روز دنیا است که این خود می
تواند سرآغازی برای حرکت انفجاری و رو به جلو برای رسیدن به قله های پیشرفت و ترقی در تمامی ابعاد جامعه
باشد  .دانش آموزان توانمند از نظر روانی و جسمانی سهم بسزایی در رسیدن به این پیشرفت و ترقی ایفا می کنند.
کما اینکه در برهه کنونی بای د راه را شناخت و گام ها را استوار برداشت و همگام با عصر جدید تکنولوژی و ارتباطات
حرکت کرد (دوستی و همکاران.)1397 ،
دالیل متعددی جهت برنامه ریزی و سرمایه گذاری در ورزش و تفریحات سالم وجود دارد .نخست اینکه ورزش بخش
مهمی از زندگی اجتماعی بوده که سبب توسعه مهارت های رهبری و فرصت بروز خالقیت ها می گردد و به دوستی و
نزدیکی جامعه کمک می کند .دوم اینکه شرکت در فعالیت های ورزشی باعث افزایش سطح بهداشت عمومی و
جلوگیری از بروز بیماری ها و نیز درگیر شدن بیشتر آحاد جامعه در یک زندگی پر تحرک می شود (سواری و
همکاران .)1394 ،امروزه کشورها دریافتهاند که توسعه ورزش و بهرهگیری از مزایای مستقیم و غیرمستقیم آن بدون
برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب میسر نمیباشد؛ بنابراین ،ورزش مانند هر نظام دیگری نیازمند تدوین اهداف
کالن ،راهبردها و برنامههای عملیاتی است تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از هرگونه دوباره کاری ،بیراهه رفتن
و هدررفت منابع مالی ،انسانی ،فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب ورزد (دی بوسچر .)2013 ،گستردگی فعالیتهای
ورزشی ایجاب می کند تا نظامی جامع ،راهبردی و مدون بر آن حاکم باشد .بر مبنای چنین برنامه جامعی ورزش
خواهد توانست بدون تأثیرپذیری از شرایط مدیریتی ،حرکت توام با موفقیت خود را استمرار بخشد .زمانی که
مأموریتها ،اهداف ،و مسیرهای تحقق آنها مشخص باشد ،طبعا در حرکت سیستم یکپارچگی به وجود میآید و
تغییر ناگهانی مدیر ،همه حرکتها را متوقف نخواهد کرد .امروزه ،سازمانهای ورزشی مانند سازمانهای غیر ورزشی
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در معرض تغییر و تحوالت محیطی و جهانی قرار دارند و با مسائل ویژه خود دست به گریبانند .امروزه در راستای
توسعه ورزش در هر کشوری عواملی وجود دارند که برخی از این عوامل پیشبرنده و مثبت هستند که باید اثرات
آنها را در راستای توسعه ورزش تقویت کرد .در ادامه به تبیین موضوع تحقیق بیشتر پرداخته می شود.
ورزش به عنوان پدیده ای مهیج ،برانگیزاننده ،موجب اتحاد ملی عامل توسعه و ارتقای سالمت در جامعه ،جایگاه مهمی
در جامعه دارد (مکچنسی .)2013 ،به طور کلی ورزش در نهایت بازتابی از جامعه امروز است ،از طریق ارتقای ورزش،
فعالیت های ورزشی به عنوان یک ابزار برای توسعه جوامع و صلح در فرهنگ های مختلف می باشد (کارتوکولیس و
همکاران .) 2009 ،در این راستا توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و ترویج فرصت ها و مزایای حضور در
فعالیت های ورزشی است .تعاریف مختلفی از مفهوم توسعه ورزش ارائه شده است .مفهوم توسعه ورزش بسیار کلی
است و می تواند توسعه ورزش را در کلیه سطوح از جمله همگانی ،ورزش نخبگان ،ورزش پایه و غیره دربرمیگیرد
(بولک .) 2009 ،توسعه ورزشی کمک همه جانبه مردم برای شروع یک ورزش ،ماندن در ورزش انتخابی خود و
م وفقیت در آن است .توسعه ورزش توسط کالینز به عنوان یک فرصت های تاثیرگذار سیستمها و ساختارها و
فرایندهای تعریف شده است که افراد جامعه را در تمام سطوح یا گروههای خاص یا منطقهای قادر میسازد در ورزش
تفریح و سرگرمی شرکت کنند و عملکردشان را به هر سطحی که مدنظر آنها می باشد ،پیشرفت دهند (سوتیرادو،
 .)2012از سوی دیگر می توان یکی از مهمترین بخش های توسعه ورزش یک جامعه را ورزش های پایه و مدارس
دانست .ورزش والیبال نیز که امروزه در میان کشورهای جهان رشد و توسعة چشمگیری یافته ،جزء محبوب ترین و
پرطرفدارترین (از نظر باز یکن و تماشاچی) و نیز به لحاظ خصوصیاتی که دارد ،از هیجان انگیزترین رشته های ورزشی
امروز دنیاست .والیبال با وجود سابقه و عمر کم خود در مقایسه با سایر ورزش ها ،از محبوبیت و عالقه مندی زیادی
برخوردار است .روی آوردن کودکان و نوجوانان در بسیاری از کشورهای جهان موجب شده که تعداد بازیکنان و نیز
عالقه مندان این رشتة ورزشی بیش ازپیش فزونی یابد .والیبال به عنوان ورزشی جذاب و مفرح در سرتاسر جهان
عالقه مندان زیادی را به خود جذب کرده و روزبه روز بر شیفتگان آن اضافه می شود .از خصوصیات بارز این رشتة
ورزشی می توان به این نک ته اشاره داشت که در بعد پرورشی ،همگانی ،قهرمانی و حرفه ای دارای قابلیتی است که در
همة سنین از نوجوانی تا کهنسالی می توان به آن پرداخت .همچنین این رشتة ورزشی به دلیل آسان بودن ،قابل اجرا
بودن ،و خطر آسیب کمتر و افزایش آمادگی جسمانی دان شآموزان مورد توجه مدارس قرار گرفته و انجام آن در زنگ
ورزش شده است .تحقیقات مختلفی که در داخل و خارج از مشور در مورد والیبال انجام شده است نشان داده که
احتیاج به تحقیقات بیشتری نیز نیاز است .کشتی دار و طالب پور ( )1391در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت
موجود والیبال ایراننشان دادند که وضع موجود والیبال استان ها به لحاظ رویکرد پشتیبانی نرم و سخت ناهمگون
است و  70درصد استان ها در مؤلفه های نیروی انسانی به ویژه داوران و مربیان فعال ،منابع مالی و حمایت کنندگان
مالی ،توسعة علمی و پژوهشی و فناوری اطالعات و توسعة استاندارد و ارزیابی ،محیط حقوقی ،مدیریت و برنامه ریزی،
به ویژه در بخش مسابقات داخلی استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارند .محرم زاده و همکاران ( )1392در
تحقیق موانع جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای استان آذربایجان غربی و ارائة راهکارهای آن بیان می کنند که از
نقش اسپانسرها در پیشب رد والیبال کشور به اندازة کافی بهره برداری نشده است و از شاخص های باشگاهی ،مدیریتی
و اجتماعی به عنوان مهم ترین موانع جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای آذربایجان غربی نام می برند و برای رفع
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مشکالت مالی راهکارهایی را پیشنهاد می کنند .میرمعینی ( )1392در تحقیقاتی بر روی استعدادیابی در والیبال
مدارس ،راهکارهایی را برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در رشتة والیبال معرفی می کند .1 :تشکیل کمیتة
تخصصی استعدادیابی والیبال در باشگاه ها؛  .2تشکیل مدرسة تخصصی در تمامی استان ها و شهرستان ها؛  .3برگزار
کردن مسابقات منظم ل یگ کشوری در رده های سنی مختلف به خصوص نونهاالن؛  .4الزام کردن تمام باشگاه های
لیگ یک و برتر به ایجاد آکادمی والیبال؛  . 5الزام کردن تمامی باشگاه ها به داشتن تیم پایة مینی والیبال؛  .6تشکیل
آکادمی والیبال  (.استانی در تمامی استان ها و شهرستان های کشور .رضوی و همکاران ( )1393تحت عنوان تحلیلی
بر عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس نشان دادند که تخصص معلمان بعد روانی نگرش و
شناخت گروه های مرتبط نظارت و ارزشیابی و امکانات و تجهیزات به ترتیب مهمترین عوامل موثر در ارتقای جایگاه
درس تربیت بدنی می باشد .بجورندال و جیسدال )2020(1در تحقیقی به بررسی نقش برنامه های مدارس ورزشی در
پیشرفت ورزشکاران در هندبال و فوتبال نروژ پرداختند .نتایج نشان داد سیاست گذاران و دست اندرکاران باید خطوط
ارتباطی رسمی و غیررسمی بین برنامه های مدارس ورزشی و تیم های باشگاهی را تقویت کنند .مربیان باید اطمینان
حاصل کنند که برنامه درسی فرصت های موجود برای پیشرفت ورزشکاران را در سطح فردی محدود نمی کند.
مربیان همچنین باید رویکردهای انعطاف پذیر برای رشد و تمرینات ورزشکار را حفظ کنند .اسچولنکوف و سیفکن
( )2019در بررسی فرایند ورزش برای ت وسعه گزارش کردند ،مشارکت ورزشی نقش محوری در این زمینه دارد و در
واقع مدل مشارکت ورزشی پایه ورزش برای توسعه است .وانگ و لو ( )2017نیز عوامل توسعه ورزش در دانشگاهها را
افزایش تعداد مشارکت کنندگان ،افزایش آگاهی دانشجویان ،وجود تجهیزات ورزشی در دانشگاه و دانشکدهها،
سازماندهی کمپ های ورزشی ،اجرای رویدادهای بزرگ ورزشی و انجام پژوهش های مرتبط ،عنوان کردند .بوردن و
همکاران ( )2013در تحقیق با هدف شناسایی وضعیت مناسب برای فوق برنامه مدارس عمومی تگزاس موانع شرکت
دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی مدرسه را کمبود منابع مالی ،کمبود امکانات ،کمبود پرسنل و مربیان
عالقمند و کمبود عالقه دانش آموزان برشمردند .هاردی و همکاران ( )2010به بررسی مهارت های پایه پرداختند و
دریافتند که تجهیزات ورزشی مورد نیاز و همچنین برنامهریزی برای این برنامهها یکی از نکات ضروری برای گسترش
این ورزش ها می باشد.
ورزش مدارس و فعالیت های فوق برنامه در مدارس یکی از راه های توسعه ورزش در بین دانش آموزان می باشد.
انجمن ورزشی مدارس ایالت کنتاکی در بیانیه ماموریت خود آورده است :انجمن ورزشی مدارس ایالت کنتاکی باید
باالترین کیفیت فعالیت ها و برنا مه های ورزشی را با شیوه ای مؤثر و با تاکید بر جوانمردی و ورزش دوستی و توسعه
آموزش دانش آموزان ورزشکار برقرار سازد .برخی از استراتژی های مهم این انجمن عبارت اند از :حفظ و تضمین
ثبات مالی انجمن ،توسعه نقش پشتیبانی برای آموزش دانش آموزان ،آموزش و توسعه حرفه ای منابع انسانی انجمن،
توسعه نظارت و ممیزی از مدارس ،ترویج مردانگی و جوانمردی در میان دانش آموزان ،مربیان و تماشاگران ،و بازبینی
و اصالح ساختار .انجمن ورزشی مدارس استرالیا در ماموریت خود آورده است :جذب دانش آموزان به فعالیت های
ورزشی مدرسه به صورت منظم ،برا ی نمایش استعدادهای خاص و تحقق پتانسیل کامل خود .برخی از مهمترین
استراتژی های این انجمن عبارت اند از :تشویق به افزایش مشارکت دانش آموزان در رویدادهای ورزشی مدارس،
1
. Bjørndal & Gjesdal
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ارزیابی مداوم از برنامه های ورزشی مدارس ،حفظ و نگهداری ارتباطات مؤثر و مفید با همه ذی نفعان به منظور
تدارک محیط ورزشی باکیفیت ،ترویج نقش ورزش مدرسه در گستره جامعه ،تقویت و توسعه حمایتهای مالی ،پیاده
سازی تمریناتی به منظور ایجاد محیطی ایمن و سالم ،توسعه برندینگ مشترک در سراسر مدارس ورزش استرالیا.
دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش در حکم یکی از متولیان اصلی ورزش تربیتی و
پرورشی در دانش آموزان ،ماموریت دارد تا ضمن توسعه و تقویت درس تربیت بدنی در میان دانش آموزان ،فعالیته ای
ورزشی فوق برنامه را در چارچوب سند تحول بنیادین ،برنامه درس ملی و اهداف و سیاست های وزارت آموزش و
پرورش در آنا ن گسترش دهد .همچنین این دفتر در نظر دارد تا با ترسیم چارچوب و چشم انداز ماموریت ها و
فعالیت هایش ،ضمن ارائه تصویری روشن از افق حرکت و برنامه ریزی خود  ،زمینه های هم افزایی را برای بسیج
ظرفیت ها و تحقق بخشیدن به ساحت تربیت زیستی و بدنی ،به منزلة یکی از ساحت های مهم و مؤثر تحقق سند
تحول بنیادین فراهم نماید.
با بیان توضیحات باال مشخص می شود که ورزش مدارس و فوق برنامه یکی از راه های توسعه ورزش می باشد و
ازآنجا که رشته ورزشی والیبال یکی از پرطرفدارترین ورزش ها چه در زمنیه ورزش همگانی چه در زمینه حرفه ای
است ،در شهرستان مشهد نیز فعالیت های فوق برنامه مدارس نیز معطوف به این رشته ورزشی می باشد .از این رو
مسئله اصلی تحقیق این است که عوامل پیش برنده ای که می تواند در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه
دختران مشهد نقش دارد را شناسایی کند و برنامه ریزی را منطبق بر این عوامل بنا کند.

روش شناسی تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است که که جزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی محسوب می شود .از طرفی به دلیل
ماهیت کیفی و کمی بودن و استفاده از روش شناسی کیو ،جزء تحقیقات آمیخته می باشد .جامعه آماری این تحقیق
در بخش کیفی و کمی مجزا ب ود .در بخش کیفی و مصاحبه ،افراد مورد مطالعه شامل اساتید مدیریت ورزشی،
خبرگان حوزه والیبال شامل مربیان ،پیشکسوتان و فعاالن والیبال در حوزه آموزش و پرورش و مدیران ورزشی آموزش
و پرورش شهرستان مشهد بود .روش نمونه گیری به شیوه گلوله برفی بود و  12مصاحبه انجام شد تا داده ها به
اشباع نظری رسید .در بخش کمی و پرسشنامه کیو تحقیق جامعه آماری شامل طیف باال به همراه معلمان تربیت
بدنی شهرستان مشهد ،خبرگان والیبال (مربی ،بازیکن ،داور و  )...بود .روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود که
تعداد  26نفر به پرسشنامه کیو به صورت صحیح پاسخ دادند .از پیش فرض هایی که رعایت شد این بود که افراد
مورد مطالعه حتما باید در رشته والیبال تخصص داشته باشند ،دارای حداقل  5سال سابقه باشند و از معلمانی که
تخصص والیبال و برگزاری کالس های فوق برنامه داشتند ،مصاحبه شد و پرسشنامه کیو برای آنها توزیع گردید .در
بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی مبانی نظری استفاده شد و از خبرگان خواسته شد تا عوامل موثر
پیش برنده ای که در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد نقش دارد را با ذکر دلیل معرفی
کنند .بخش دوم که کمی بود پس از ساخت پرسشنامه کی و ابتدا توسط متخصصان و خبرگان از نظر روایی صوری و
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محتوایی مورد بررسی  8تن قرارگرفت و پس از تائید در بین خبرگان توزیع شد .برای شناسایی الگوهای ذهنی و
تحلیل آماری داده های حاصل از پرسشنامه عوامل پیش برنده از روش شناسی کیو و تحلیل عاملی اکتشافی و
چرخش واریماکس با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  22استفاده شد.

یافته های تحقیق
با توجه به عنوان تحقیق یعنی شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس
متوسطه دختران مشهد یافتههای تحقیق در دو بخش کیفی و کمی مطرح شد .ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی و
افراد مورد مطالعه تحقیق در بخش یافته های توصیفی بیان شد ،سپس به اهداف استنباطی تحقیق نیز پرداخته شد.
در جدول  1اطالعات مربوط به افراد مورد مصاحبه شده که  12نفر بودند بیان شد.
جدول  .1افراد مصاحبه شونده

مشارکت

سطح

کنندگان

تحصیالت

پست سازمانی

سابقه شغلی

1

دکتری

عضو هیات علمی

 10سال

2

فوق لیسانس

معلم تربیت بدنی و مربی والیبال

 10سال

3

لیسانس

پیشکسوت والیبال استان

 40سال

4

دکتری

عضو هیات علمی

 15سال

5

دکتری

عضو هیات علمی

 25سال

6

فوق لیسانس

خبره و مربی والیبال

 18سال

7

دکتری

عضو هیات علمی

 20سال

8

فوق لیسانس

بازیکن لیگ برتر بانوان

 5سال

9

دکتری

عضو هیات علمی

 22سال

10

لیسانس

معلم تربیت بدنی و مربی والیبال

 20سال

11

دکتری

عضو هیات علمی

 12سال

12

فوق لیسانس

کارمند و فعال والیبال در آموزش
و پرورش استان

 10سل
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در بخش بعدی برای تکمیل فضای گفتمان از  5نفر افراد متخصص در زمینه والیبال مدارس و والیبال بانوان مصاحبه به عمل
آمد تا عبارات مشخص شده را تائید و نهایی کنند .اطالعات ایشان در جدول  2بیان شد.
جدول  . 2-4معرفی افراد مصاحبه شونده در بخش کیو برای نهایی کردن عامل های شناسایی شده

شماره

سمت

سابقه

تحصیالت

1

عضو هیات علمی (متخصص والیبال)

 25سال

دکتری

2

معلم تربیت بدنی و مربی والیبال

 20سال

لیسانس

3

عضو هیات علمی

 12سال

دکتری

4

ورزشکار برجسته والیبال بانوان در استان

 6سال

لیسانس

5

خبره و مربی والیبال

 18سال

فوق لیسانس

بعد از طراحی جدول کیو 26 ،تن از خبرگان والیبال استان (اساتید خبره در والیبال ،معلمان تربیت بدنی استان،
مربیان والیبال ،پیشکسوتان ،فعاالن حوزه ورزش مدارس و مدیران و کارمندان بخش تربیت بدنی آموزش و پرورش
استان) به تکمیل آن پرداختند .اطالعات مرتبط با این افراد در جدول 3گزارش شده است.

جدول  .3افراد تکمیل کننده پرسشنامه کیو

شماره

سمت

سابقه

تعداد

1

عضو هیات علمی (متخصص والیبال)

همگی باالی  10سال

4

2

معلم تربیت بدنی

همگی باالی  15سال

8

3

مربیان والیبال

همگی باالی  10سال

6

4

پیشکسوتان والیبال استان

باالی  20سال

3

5

فعاالن حوزه ورزش مدارس

باالی  5سال

3

6

مدیران و کارمندان بخش تربیت بدنی آموزش و پرورش
استان

باالی  5سال

2
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برای یافتن عوامل و مولفه های پیش برنده توسه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد با استفاده از مصاحبه و
بررسی مبانی نظری تحقیق مربوط به موضوع تحقیق ،عوامل پیش برنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران
مشهد به شرح جدول  4شناسایی شد.
جدول  . 4عوامل پیش برنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد

آسیب ها
شماره

منابع استخراجی

عبارت

مصاحبه

مبانی نظری

1

محبوب بودن رشه والیبال بین دختران

*

*

2

وجود استعدادهای زیاد در بین دختران مقطع متوسطه مشهد

*

3

حضور موفق تیم های مینی والیبال و والیبال دانش آموزان مشهد در سطح استان و کشور

*

4

استقبال عمومی خانواده های دانش آموزان از کالس های فوق برنامه مدارس

5

نگاه و دید مثبت مردم مشهد به ورزش دختران

*

6

مساعدت هیات والیبال استان با آموزش و پرورش

*

7

توسعه ورزش دانش آموزی در سال های اخیر

8

وجود افراد دلسوز در بدنه تربیت بدنی آموزش و پرورش مشهد

*

9

حمایت معنوی آموزش و پرورش مشهد جهت توسعه برنامه های فوق برنامه ورزشی مدارس

*

10

امکان آموزش والیبال به وسیله کمترین امکانات

11

وجود مربیان کارآزموده والیبال در سطح شهر مشهد

*

12

اعتماد باالی جامعه مشهد به مدارس و معلمان از نظر اخالقی و تئوری

*

13

وجود دانش آموزان دختر مطرح والیبال در سطح شهر

*

14

آشنایی عمومی دانش آموزان به رشته ورزشی والیبال

*

15

ها و پارک های مخصوص بانوان پارک در روباز ورزشی فضاهای از استقبال

*

16

استقبال عمومی از برنامه های اوقات فراغت مدارس
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17

حمایت اجتماعی از دختران برای ورود به عرصه ورزش

*

18

توزیع امکانات و سالن های ورزشی در اقصی نقاط مشهد و سهولت دسترسی

*

19

وجود انگیزه زیاد در دختران دانش آموز مشهد در بروز توانایی های ورزشی

*

20

گرایش زیاد دختران به کالس های ورزشی فوق برنامه

21

کمبود مخاطره و آسیب دیدگی در رشته والیبال برای دختران

*

22

توجه به ورزش دانش آموزی مشهد به خصوس دختران ،برای معرفی استعدادها به مقاطع باالتر
ورزشی

*

23

فرصت بروز استعداد در کالس های فوق برنامه مدارس برای دختران دانش آموز

*

*

جهت شناسایی مولفه ها بازدارنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مشهد ،روش شناسی کیو در دستور کاار
قرار گرفت .از  31کد به دست آمده ،در نهایت  23کد طبق گروه خبره کیو ،به عنوان عوامل اصلی در پرسشنامه کیاو
قرار گرفت .در ادامه یافتههای بخش کیو شامل ارائه نتایج تحلیل عاملی کیو ،ماتریس چرخش یافته عاملها و هماین
طور جدول نهایی الگوهای ذهنی بود که در ادامه بیان شد.
در اینجا ،برعکس مرحله قبل که از مصاحبه و از روش کیفی استفاده شد ،از روش های پژوهش کمی بارای شناساایی
مولفه ها و گویه های تبیین کننده هر عامل استفاده میشود؛ در نتیجه از ابزار آماری تحلیل عاملی کیو استفاده شاد.
روش تحلیل عاملی ،اصلی ترین روش آماری برای تحلیل ماتریس دادههای کیو است .مبنای این روش نیز همبساتگی
میان" افراد "است؛ از این رو ازعبارت" تحلیل عاملی کیو " استفاده میشود تا تاکید شاود در فرآیناد تحلیال عااملی،
افراد به جای متغیرها دسته بندی می شوند .با وجود این ،از نظرآماری هیچ اختالفی بین تحلیل عاملی کیاو و تحلیال
عاملی عادی وجود ندارد .برای انجام تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی که روشی مرساوم و معماول اسات ،اساتفاده
شد .عامل ها به روش واریماکس که نوعی چرخش متعامد است ،چرخش یافتند .گفتنی است اعداد اساتخراج شاده از
تحلیل عاملی کیو به روش مؤلفه های اصلی می باشند.
جدول شماره  5نشان می دهد که با توجه به دیدگاه افراد ،جمعا  5عامل شناسایی شده است که این  5عامل چیزی
حدود  81درصد از واریانس را تبیین و پوشش می دهند که مقدار باال و قابل قبولی است.
جدول  . 5میزان واریانس تبیین شده هر عامل یا الگوی ذهنی و مقدار ویژه آن

چرخش متعامد عاملها

تعداد الگوهای ذهنی پژوهش
جمع کل

درصد واریانس

واریانس تجمعی

الگوی ذهنی اول :ماهیت والیبال و ورزش دختران

6/787

27/100

27/100

الگوی ذهنی دوم :عوامل فرهنگی

5/633

19/580

46/680
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الگوی ذهنی سوم :امکان پیشرفت

4/358

14/174

60/854

الگوی ذهنی چهارم :عوامل حمایتی -اجتماعی

2/907

10/721

71/575

الگوی ذهنی پنجم :امکان دسترسی

1/882

9/964

81/539

برای تفسیر و شناسایی عامل ها از ماتریس چرخش یافته عامل ها استفاده شد .به کمک این ماتریس مشخص می
شود که کدام یک از مشارکت کنندگان باعث ایجاد هر یک از الگوهای ذهنی شده اند.
جدول .6الگوی ذهنی هر مشارکت کننده

الگوی ذهنی

مشارکت کنندگان
الگوی ذهنی 1

18

0/729

6

0/691

22

0/829

9

0/881

5

0/735

13

0/648

23

0/932

26

0/721

الگوی ذهنی
2

19

0/777

14

0/719

15

0/696

10

0/826

4

0/749

3

0/670

الگوی ذهنی
3

0/911

17

45

الگوی ذهنی
4

الگوی ذهنی
5

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،23خرداد 1400

20

0/799

2

0/837

11

0/665

8

0/755

16

0/819

7

0/882

1

0/654

21

0/710

24

0/738

25

0/769

12

0/775

در این جا به وضوح مشخص است که کدام خبره باعث به وجود آمدن کدام الگوی ذهنی شده است .به منظور
استخراج تک تک الگوهای ذهنی نمودار تکمیل شده نفرات مورد بررسی قرار داده شده و عوامل مشترک در گروه
خبرگان نیز استخراج شد .جدول زیر نتایج نهایی را به تفکیک الگوهای ذهنی نشان میدهد .گفتنی است نام هر
الگوی ذهنی بر اساس مشخصات و ویژگی آسیبها توسط گروه محققین نهاده شده است.
جدول  . 7الگوهای ذهنی شناسایی شده به تفکیک مشاکرت کنندگان و عوامل پیش برنده

شماره

عوامل بازدارنده

مشارکت کنندگان

الگوهای ذهنی

1

Q1/Q2/Q10/Q14/Q20/Q21

M18/m6/m22/m9/m5/m13/m2
3/m26

ماهیت والیبال و ورزش
دختران

2

Q4/Q5/Q12/Q16

M19/m14/m15/m10/m4/m3

عوامل فرهنگی

3

Q3/Q7/Q11/Q13/Q19/Q22/Q23

M17/m20/m2/m11/m8

امکان پیشرفت

4

Q6/Q8/Q9/Q17

m16/m7/m1/m21

عوامل حمایتی-اجتماعی

5

Q15/Q18

M24/m25/m12

امکان دسترسی

در نهایت در جدول  8اولویت بندی الگوهای ذهنی و همچنین مولفه های هر الگوهای ذهنی بیان شد.
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جدول  .8اولویت بندی عوامل و الگوهای ذهنی عوامل پیش برنده

الگوی ذهنی

عوامل کیو
محبوب بودن رشته والیبال بین دختران

ماهیت والیبال و ورزش دختران

وجود استعدادهای زیاد در بین دختران مقطع متوسطه مشهد
امکان آموزش والیبال به وسیله کمترین امکانات
آشنایی عمومی دانش آموزان به رشته ورزشی والیبال
گرایش زیاد دختران به کالس های ورزشی فوق برنامه
کمبود مخاطره و آسیب دیدگی در رشته والیبال برای دختران
استقبال عمومی خانواده های دانش آموزان از کالس های فوق برنامه مدارس

عوامل فرهنگی

نگاه و دید مثبت مردم مشهد به ورزش دختران
اعتماد باالی جامعه مشهد به مدارس و معلمان از نظر اخالقی و تئوری
استقبال عمومی از برنامه های اوقات فراغت مدارس
حضور موفق تیم های مینی والیبال و والیبال دانش آموزان مشهد در سطح استان و کشور
توسعه ورزش دانش آموزی در سال های اخیر

امکان پیشرفت

وجود مربیان کارآزموده والیبال در سطح شهر مشهد
وجود دانش آموزان دختر مطرح والیبال در سطح شهر
وجود انگیزه زیاد در دختران دانش آموز مشهد در بروز توانایی های ورزشی
توجه به ورزش دانش آموزی مشهد به خصوس دختران ،برای معرفی استعدادها به مقاطع باالتر ورزشی
فرصت بروز استعداد در کالس های فوق برنامه مدارس برای دختران دانش آموز

عوامل حمایتی-اجتماعی

مساعدت هیات والیبال استان با آموزش و پرورش
وجود افراد دلسوز در بدنه تربیت بدنی آموزش و پرورش مشهد
حمایت معنوی آموزش و پرورش مشهد جهت توسعه برنامه های فوق برنامه ورزشی مدارس
حمایت اجتماعی از دختران برای ورود به عرصه ورزش
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ها و پارک های مخصوص بانوان پارک در روباز ورزشی فضاهای از استقبال
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در شکل زیر مدل نهایی تحقیق رسم شد.

شکل .1مدل نهایی تحقیق

نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مشهد بود.
نتایج نشان داد که  23عامل شناسایی شده در  5الگوی ذهنی خالصه می شود .این الگوهای ذهنی هر کدام در
برگیرنده بخشی از عواملی هستند که نقش تعیین کننده اما پیش برنده ای در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس
متوسطه دخترانه مشهد دارد که در ادامه هر الگوی ذهنی و هر مولفه به صورت مجزا بررسی شد.
الگوی ذهنی اول :ماهیت والیبال و ورزش دختران
این الگوی ذهنی به طور خاص اشاره به این مفهوم دارد که ورزش والیبال بین دختران محبوب بوده و دختران
ورزشکار تمایل زیادی برای انجام ورزش والیبال دارند .از این رو گویه های تشکیل دهنده این الگوی ذهنی شامل
"محبوب بودن رشته والیبال بین دختران" که مهمترین عامل پیش برنده در فوق برنامه مدارس است؛ "وجود
استعدادهای زیاد در بین دختران مقطع متوسطه مشهد"؛ "امکان آموزش والیبال به وسیله کمترین امکانات" یکی
دیگر از عواملی است که می توان پیش برنده باشد زیرا ماهیت این رشته به وسیله کمترین امکانات نیز میسر است؛
"آشنایی عمومی دانش آموزان به رشته ورزشی والیبال" سبب می شود که تمایل بیشتری در شرکت در کالس های
فوق برنامه مدارس داشته باشند؛ "گرایش زیاد دختران به کالس های ورزشی فوق برنامه" یک عامل دیگر پیش برنده
است که به سبب ماهیت ورزش در بین دختران است و "کمبود مخاطره و آسیب دیدگی در رشته والیبال برای
دختران" یکی از محرک های قوی است که دختران و به طور کل خانواده ها را ترغیب می کند تا کودکان خود را به

48

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،23خرداد 1400

سمت این ورزش یکشانند ،از این رو یک عامل پیش برنده برای توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مشهد
است.
الگوی ذهنی دوم :عوامل فرهنگی
این الگوی ذهنی نشان می دهد که فرهنگ شهر مشهد و مردم به سمت و سویی پیش رفته است که ورزش دختران
را ترغیب می کند و باعث می شود که دختران به فعالیت های فوق برنامه مدارس روی بیاورند .این نتیجه با تحقیقات

غفوری و همکاران ( ،)1397هری و همکاران )2017( 2و ژانک و همکاران ( )2013همسو بود و مطابقت داشت.
" استقبال عمومی خانواده های دانش آموزان از کالس های فوق برنامه مدارس"؛ "نگاه و دید مثبت مردم مشهد به
ورزش دختران"؛ " اعتماد باالی جامعه مشهد به مدارس و معلمان از نظر اخالقی و تئوری" که نقش بسیار مثبت و
ارزنده معلمان را در سایه فعالیت های فرهنگی جامعه نشان می ده و "استقبال عمومی از برنامه های اوقات فراغت
مدارس" از مهمترین گویه های تشکیل دهنده این الگوی ذهنی بودند.
الگوی ذهنی سوم :امکان پیشرفت
این الگوی ذهنی اشاره به این دارد که یک سری اتفاق ها در ورزش مدارس افتاده است که انگیزه سایر دانش آموزان
دختر مشهد را برای حضور در کالس های ورزشی به خصوص والیبال افزایش داده است ،از این نظر عامل پیش برنده
برای توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران محصوب می شود .این نتیجه با تحقیق قادری و همکاران ( )1399همسو

است .این گویه ها عبارت اند از " :حضور موفق تیم های مینی والیبال و والیبال دانش آموزان مشهد در سطح استان و
کشور"؛ "توسعه ورزش دانش آموزی در سال های اخیر"" ،وجود مربیان کارآزموده والیبال در سطح شهر مشهد"،
"وجود دانش آموزان دختر مطرح والیبال در سطح شهر"؛ "وجود انگیزه زیاد در دختران دانش آموز مشهد در بروز
توانایی های ورزشی"؛ " توجه به ورزش دانش آموزی مشهد به خصوس دختران ،برای معرفی استعدادها به مقاطع
باالتر ورزشی" و فرصت بروز استعداد در کالس های فوق برنامه مدارس برای دختران دانش آموز.
الگوی ذهنی چهارم :عوامل حمایتی-اجتماعی
این الگوی ذهنی ب یان گر این مطلب است حمایت های اجتماعی از ورزش بانواندر سال های اخیر و وجود افراد دلسوز
سبب شده است تا ورزش بانوان پیشرفت کند و تاثیر آن در تمامی زیرمجموعه های ورزش بانوان دیده شود ،در
نتیجه یک عامل پیش برنده برای توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مشهد مطرح می شود .این نتیجه با
تحقیقات قادری و همکاران ( ،)1399عزیزی و طالب پور ( )1399و نام و همکاران ( )2018همسو بود و با تحقیق
سیف پناهی و خطیبی ( ) 1396ناهمسو بود زیرا در آن پژوهش حمایت از توسعه ورزش صورت نگرفته بود .این
گویه ها به شرح "مساعدت هیات والیبال استان با آموزش و پرورش"" ،وجود افراد دلسوز در بدنه تربیت بدنی
آموزش و پرورش مشهد" " ،حمایت معنوی آموزش و پرورش مشهد جهت توسعه برنامه های فوق برنامه ورزشی
مدارس" و حمایت اجتماعی از دختران برای ورود به عرصه ورزش بود.

2

. Herry & et al
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الگوی ذهنی پنجم :امکان دسترسی
این الگ وی ذهنی نشان گر این است که اماکن و سالن های ورزشی در شهر مشهد در دسترس همگان است و از توزیع
جغرافیایی خوبی برخوردار است ،در نتیجه افراد برای شرکت در کالس های فوق برنامه الزم نیست مسافت طوالنی
نیز طی نمایند" .استقبال از فضاهای ورزشی روباز در پارک ها و پارک های مخصوص بانوان" که سبب می شود
دختران عالقه بیشتری به والیبال داشته باشند و "توزیع امکانات و سالن های ورزشی در اقصی نقاط مشهد و سهولت
دسترسی" از مهمترین گویه های تشکیل دهنده این الگوی ذهنی بود.
در ادامه بر اساس خروجی نرمافزار  SPSSمقادیر بارهای عاملی با یکدیگر مقایسه شده و عوامل مهم و نظراتی که
دارای اهمیت بیش تری بودند ،شناسایی شدند در اولویت بندی عوامل پیش برنده مشخص شد که به ترتیب ماهیت
والیبال و ورزش دختران ،عوامل فرهنگی ،امکان پیشرفت ،عوامل حمایتی-اجتماعی و امکان دسترسی مهمترین
عوامل هستند .ماهیت ر شته والیبال سبب شده که این رشته ورزشی بسیار مورد طرفدار و محبوب دانش آموزان
دختر و خانواده ها باشد و از آنجایی که به راحتی قابل بازی کردن است و امکان آسیب دیدگی کمی دارد ،نقش
زیادی در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دارد که مدیران تمرکز خود را بر این رشته متمرکز کنند .به همین دلیل
ا ین الگوی ذهنی در اولویت اول قرار گرفته است .اولویت دوم مربوط به عوامل فرهنگی بود .فرهنگ جامعه به سمتی
پیش رفته است که در شهر مشهد به ورزش دختران به اندازه ورزش آقایان اهمیت می دهند ،در نتیجه فرصت خوبی
برای توسعه ورزش دختران فراهم شده است .این تاثیر می تواند در فوق برنامه مدارس نیز هم وجود داشته باشد .در
نتیجه عوامل فرهنگی باید جزء مهمترین عوامل پیش برنده باشد و نتیجه حاضر را توجیه می کند .اولویت سوم
مربوط به امکان پیشرفت بود .دختران در مدارس اگر پیشرفت دوستان و همکالسی های خود را ببینند ،انگیزه
بیشتری در حضور میادین ورزشی و کالس های فوق برنامه مدارس دارند ،و با توجه به موفقیت های تیم های والیبال
مشهد در سطح کشور توسعه این ورزش در مدارس دوچندان می شود ،پس باید این الگوی ذهنی را نیز اولویت دار
مطرح کرد .دریک نتیجه گییری کلی باید بیان کرد که تمامی مولفه ها و گویه های مشخص شده اهمیت دارند و
برای پیشرفت و توسعه باید به همه آنها توجه شود و صرفا عوالی که اولویت باالتری داشتند را اهمیت قائل نشد ،زیرا
غافل شدن از یک عامل دیگر سبب عدم توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مشهد خواهد شد .در نهایت با
توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات کاربردی زیر برای توسعه بیشتر والیبال فوق برنامه مدارس دختران مقطع متوسطه
شهر مشهد شد:
 -1با توجه به الگوی ذهنی ماهیت والیبال در عوامل پیش برنده پیشنهاد می شود که تبلیغات بیشتری در زمینه
برگزاری کالس های فوق برنامه والیبال بین دانش آموزان دختر شود تا استقبال بیشتری شود.
 -2باتوجه به الگوی ذهنی امکان پیشرفت در عوامل پیش برنده پیشنهاد می شود که سطح کالس های فوق برنامه
والیبال را افزایش داد به صورتی که افراد مستعد و مقام آور دانش آموز ،ترغیب به حضور در کالس های فوق
برنامه مدارس شوند ،زیرا با جذب آنها طیف بیشتری از دانش آموزان به سمت این کالس ها روی خواهند آورد.
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 -3باتوجه به الگوی ذهنی امکان دسترسی در عوامل پیش برنده پیشنهاد می شود که سعی شود بخشی از کالس-
های فوق برنامه مدارس در پارک های مخصوص که امکان دارد ،برگزار شود؛ زیرا هم هزینه ها را کاهش می
دهد هم به وسطه حضور در فضای باز شادی و نشاط بیشتری را به همراه خواهد داشت.
منابع و مراجع
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