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 یدهچک
 AHP مدرسه قهرمان با روش طرحهاي و چالشها فرصتبندي اولويتهدف اين مطالعه شناسايی و 

ا به در ابتد آموزي،دانشطرح مدرسه قهرمان در ورزش  هايشو چالها براي شناسايی فرصت .است
راي بدر ادامه  .بررسی اسناد و مدارك موجود، مطالعه مبانی نظري و مصاحبه با خبرگان پرداخته شد

استفاده  زوجی بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبینامه پرسشبندي عوامل شناسايی شده، از اولويت
بخش کیفی تحقیق هاي افتهي بود. آموزيدانشحوزۀ ورزش ش شامل خبرگان آماري پژوه ۀشد. جامع
 عوامل مادي و قهرمان شاملبه عنوان عوامل اصلی( طرح مدرسه ) اصلیهاي چالش دهدنشان می

 اصلیهاي معنوي، فنی و مديريتی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي است. همچنین، فرصت
در مرحله دوم تحقیق، . است امل فردي، سازمانی، اجتماعی و اقتصاديعوامل کلیدي( شامل عو)

آوري شد و با توجه به فرآيند تجزيه و تحلیل جمع AHP هاينامهکمی در قالب پرسشهاي داده
ن داد نشانتايج  ت.مورد تحلیل قرار گرف فرعیبندي، عوامل اصلی و عوامل سلسله مراتبی براي اولويت

ها، عامل و در بخش فرصت  326/0با وزن نسبی  ماديمالی و  عاملمدرسه قهرمان ي هاچالشدر بخش 
هاي رسد استفاده از سیستممی به نظرد. در اولويت اول قرار دارن، 413/0اجتماعی با وزن نسبی 

ها ت، پشتیبانی دولت از شرکفنی، آموزش مديران و ذينفعانهاي هوشمند، تجديد نظر در دستورالعمل
تواند براي می در قالب قطبی يا لیگها ، برگزاري رقابتورزش مدارس حامیو مؤسسات ا ه

 .قهرمان مفید باشد مدرسهسازي طرح نهادينه
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 مقدمه

 گسترش فراغت،اوقات سازیغنی روانی، و جسمانی سالمت مینأت در مهم عاملی تفریح و ورزش 

در  نیز . آموزش و پرورشاست طبیعت به بازگشت و ماشینی زندگی از شدن دور اجتماعی، روابط

رورت یک ض بدنی و ورزش را به عنوانیادین نظام تعلیم و تربیت، تربیتمسیر پر شتاب تحول بن

وانی رسمی و جی رفیع سالمت هاآموزان را در این مسیر به قلهنماید دانشتلقی نموده و کوشش می

ی، های مهمی همچون بودجه و بازاریابی، نیروی انسانی رسماز طرف دیگر با مقولهسوق دهد. 

وبرو رو.... ریزی برنامهالمللی، اوقات فراغت، های بینداوطلبان، ورزش قهرمانی، ارتباطات و فعالیت

 .دهدشان میآموزی را نحیطه ورزش دانشهستند که این موارد گستردگی 

 مسابقات و و ورزش مدارس، یبدنیتترب یهایر برنامهناپذییمهم، مؤثر و جدا یهااز بخش یکی

جذاب  اریبس یاز ابزارها یکی یورزش مسابقات معتقد است (1993) است. کاشف یورزش هایرقابت

 أو ارض یحرو یگدر بالند یادیو آثار ز است جوانان، نوجوانان، و نونهاالن یراقبال چشمگ مورد و

ن یمچنآنان دارد. ه یو جسمان ی ورزشیاستعدادها أو رشد و ارتق یعیطب یالتو تما نیازها

زش ور ۀو توسع یورزش استعدادهای ابزار شناخت و کشف ینترمکان و سهل ینترمناسب مسابقات،

 یزشربه مسابقات و یایشهر ی واست. توجه جد یدانش آموز یمل هاییمت تشکیل و یقهرمان

 یسبمنا ۀینآموزش و پرورش، زمی در بدنیتورزش و ترب أمختلف، ضمن ارتق سطوح آموزان دردانش

 ید.نمایم یجادا و یامه یزن یورزش هاییونفدراس یقهرمان هایی پایگاهرا برا

، و پرورش به مدارس ابالغ شده است توسط آموزش هایی که اخیراًبر این اساس یکی از دستورالعمل

توان اولین تحول جدی در ساختار و العمل مدرسه قهرمان است. طرح مدرسه قهرمان را میدستور

اجرای این طرح مسابقات  زیرا با تعریف و .چارچوب مسابقات ورزشی مدارس کشور تلقی کرد

با اهداف و مسابقات منتخب مدارس( خارج و همسو ) های کشور از شکل سنتی خودآموزشگاه

-جای رقابت بین منتخب هالمللی ورزش مدارس اصالح شد. در این طرح بینتشکیالت فدراسیون ب

در مسابقات ) انفرادی(، و مدارس برتر هر مدرسهدر مسابقات )آموزان برتر ها، رقابت بین دانش

مدرسه قهرمان منطقه به مسابقات استانی و مدرسه قهرمان  شود تا جایی که نهایتاًتیمی( انجام می

طرح مدرسه یا کانون قهرمان با تکیه بر استعدادهای  یابد.قات کشوری راه میمساباستان به 

ای و مدرسهالمپیادهای ورزشی درون همچنین شناسایی شده در ساعت درس تربیت بدنی و

 آموزان استایی استعدادهای سرشار ورزشی دانشدهی و شکوفورزشی درصدد جهت هایکانون

پرورش، مدرسه یا  . مندرجات سند تحول بنیادین آموزش و(2008آموزی،دانشفدراسیون ورزش )

به  و "مدرسه محوری"بنیادی به مدرسه  تکیه بر چنین نگاه ژرف و .داندمی کانون را مرکز تحول

بدنی و سالمت های معاونت تربیتفعالیت وها از رویکردهای اصلی برنامه ،"کانون محوری"کانون 
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هرمان یا کانون قهرمان مبتنی بر پشتیبانی و حضور مستمر معنوی قلمداد شده است. طرح مدرسه ق

جهانی در کنار  آسیایی و ،، کشوری، استانیکانون در مسابقات سطوح منطقه ای و تربیتی و مدرسه

 .(2011سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،) استآموزان دانش

آموزان دانشهای ورزشی و رقابتچگونگی برگزاری مسابقات  مطالعات محدود و متفاوتی در خصوص

 سنی و عدمهای یجاد ردهو شناخت اثرات طرح ا یبررس"در ( 1993) کاشفصورت پذیرفته است. 

به  "یلـی دانش آموزانتحص یفیـتبـر کها آموزشگـاه مسـابقـات در ساله دوآموزان دانش شرکت

 یق،تحق هایآزمودنی درصـد 7/80 دهـدمی نشان یو یج تحقیـقپرداخته است. نتا ییردو تغ ینا

و  یاددر حد ز) آنها درصد6/70اند و کرده یابیمثبت ارز یلیتحص کیفیت را بر یمسابقات ورزش یرتأث

 یندر ا ی. ودانندیمآموزان دانشیلی تحص یشرفتدر پ یزهایرا انگ ورزشی ( مسابقاتیادز یلیخ

کشور، مخالف حذف  بدنیتربیت اندرصـد کارشنـاسـان و متخصصـ 21/74کند می اظهار یقتحق

آنها درصد  08/58وجود،  این کننده در مسابقات هستند. باشرکتآموزان دانشی سن یتمحدود

محروم از مسابقات، آموزان دانشی رو ی،ها در مسابقات ورزششرکت دوساله عدم اند کهاظهار داشته

 بر یط سنی راشرا ها، تأثیراِعمالیین آزمودندرصد ازا 23/53عالوه،  . بهگذاردی میمنف یرتأث

( اشاره داشتند 2018) 1مییر، هارتمن و الرسون دانند.فی میمسابقات من از محرومآموزان دانش

های فوق رزشی از جمله عوامل توسعه فعالیتبهبود مسائل زیرساختی از جمله مراکز تخصصی و

 3( و دیرینگر و جودگی2017) 2یگوئز. رودریگوز، پادز و ماچادوروراست برنامه ورزشی در مدارس

سبب بروز مشکالت در ( نیز اشاره داشتند برخی مشکالت مربوط به امکانات و تجهیزات 2015)

وط به ( به مسائل مرب2015) و همکاران 4گردد. رینرمی های فوق برنامه ورزشیفعالیت مسیر

بردند که موانع مربوط به  یهای فوق برنامه اشاره داشتند و پفرهنگ در جهت توسعه فعالیت

. پوماهاسی است های فوق برنامه ورزشیل در مسیر توسعه فعالیتسازی اولین مشکل و معضفرهنگ

اوقات های وسعه فعالیت( نیز مشخص نمود آموزش به عنوان یکی از ارکان مهم ت2017) 5و سوپا

 .استفراغتی 

ملیاتی شده است و ضرورت ارزیابی از ( وارد فاز ع96-97) تحصیلیطرح مدرسه قهرمان در سال 

ذا در این تحقیق ضمن بررسی ل. است نیازپیامدها و چگونگی اجرای طرح بیش از پیش مورد 

ثر بر اجرای این طرح، پیامدهای طرح را از دیدگاه خبرگان و ؤمای زمینه، و گرمداخلهشرایط علی، 

                                           
1. Meier, Hartmann & Larson 

2. Rodrigues, Padez & Machado-Rodrigues 

3. Dieringer & Judge 

4. Rainer 

5. Pomohaci & Sopa 
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نهایت اقدامات مورد نیاز در راستای و در  کندمیبررسی آموزی دانشورزش های هیئتسای ؤر

انجام پذیرد. لذا  AHPهای طرح مدرسه قهرمان با روش و چالشها فرصتبندی اولویتشناسایی و 

های طرح مدرسه قهرمان با روش ها و چالشفرصت بندیشناسایی و اولویتهدف از این تحقیق 

AHP است. 
 

 پژوهش شناسيروش
آماری  ۀجامعاست.  1ف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبیروش تحقیق حاضر با توجه به هد

بدنی و اعم از اساتید دانشگاهی، معاونین تربیت آموزیدانشحوزۀ ورزش پژوهش شامل خبرگان 

 هایادارات تربیت بدنی و فعالیت رؤسای آموزی،دانشورزش  هایهیئتسای ؤرها، سالمت استان

پژوهش، نظریه داده  بخش اول اینراهبرد مورد استفاده در  ود.ورزشی در وزارت آموزش و پرورش ب

ای است که در سطحی گسترده به مند و کیفی برای خلق نظریهبنیاد است. این راهبرد روشی نظام

با  .(0200، 2کرسوال) پردازدتبیین فرایند، کنش یا کنش متقابل موضوعی با هویت مشخص می

گیری گیری در مرحله اول به صورت نظری که نوعی نمونهتوجه به هدف و روش تحقیق، نمونه

زمانی که  .ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافتو تا رسیدن مصاحبه هدفمند است، انجام گرفت

در مرحله کیفی از  پذیرفت.آوری اطالعات پایان موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع

ی هامصاحبهی سازادهیپآوری شدند. بعد از جمعها داده عانذینفیافته با ساختارطریق مصاحبه نیمه

ها مورد تجزیه و متن مصاحبه .شد هامصاحبه، اقدام به شناسایی کدهای مفهومی از متن شدهانجام

آوری اطالعات انجام ها همزمان و به طور مستمر با جمعتحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده

روش مفاهیم آشکار و پنهان مشخص شد. در این پژوهش سه مرحله گرفت. با استفاده از این 

. در کدگذاری اولیه 5و کدگذاری انتخابی 4، کدگذاری محوری3کدگذاری اجرا شد. کدگذاری باز

ها( های پژوهشگر از گفتهبرداشت)کننده محقق از کلمات خود مصاحبه شوندگان و کدهای داللت

ظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند در یک دسته قرار گرفتند. استفاده شد. سپس کدهایی که به لحا

تجارب  ۀدهندنشانهای مشارکت کنندگان که در فرایند کدگذاری واحدهای معنایی از بیان و گفته

ها ها بر اساس تشابهات و تفاوتبوده استخراج و پس از کدگذاری و خالصه نمودن دادهآنها 

ها یا ها درون مایههم مقایسه و از تحلیل و تفسیر این دادهبندی کدها انجام، طبقات با طبقه

                                           
1. MixR 

2. Creswell 

3. Open Coding 

4. Axial Coding 

5. Selective Coding 
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تر استخراج شدند. در کدگذاری محوری، پژوهشگر یک مقوله کدگذاری باز را های انتزاعیمقوله

دهد. سپس سایر کند و آن را به عنوان مقوله یا پدیده اصلی در مرکز فرایند قرار میانتخاب می

های اولیه که در دهد. در این مرحله کدها و دستهر آن دسته قرار میهای مرتبط با آن را دمقوله

هایی که به یکدیگر کدگذاری باز ایجاد شدند با یکدیگر مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه، دسته

مفاهیم، در مرحله کاستن،  ۀشدند حول محور مشترکی قرار گرفتند. به منظور توسعمربوط می

اط داشتند در یک طبقه قرار گرفتند. در مرحله آخر فرایند کدگذاری های که با هم ارتبطبقه

ای که بیشترین فراوانی را دارد به عنوان متغیر اصلی در نظر انتخابی اجرا شد. در این مرحله طبقه

طرح مدرسه قهرمان به عنوان  هایو چالشها فرصت هایشود. در این پژوهش متغیرگرفته می

 5گیرند. بر این اساس حول محور آن قرار می نظر گرفته شدند که بقیه متغیرها های اصلی درمقوله

-فرهنگی -4قانونی  -3فنی و مدیریتی  -2مادی و مالی  -1ها شامل مقوله در بخش چالش

 -4اجتماعی  -3سازمانی  -2فردی  -1شامل ها مقوله در بخش فرصت 4اقتصادی و -5اجتماعی و

 زوجی تدوین شدند.نامه پرسشدر قالب ها های آنلفهؤاه ممره بهاقتصادی شناسایی شدند که 

ز، معلم آمو مدیر مدرسه، دانش) مختلفی هایکه ذینفعان طرح مدرسه قهرمان گروهبا عنایت به این

ورزشی،  هایاستانی، مسئولین انجمن هایهیئت رؤسایتربیت بدنی، کارشناسان منطقه و استان، 

 از. بود بقاتیگیری در مرحله کمی به صورت انتخابی طروش نمونه و...( بودند، کمیته فنی مسابقات

ها از دو آوری دادهبرای جمع این بخشدر  نفر انتخاب شدند. 32 نفر مجموعا3ًهر گروه ذینفع 

 هایو چالشها فرصتبندی اولویتمحقق ساخته نامه پرسششناختی و بخش جمعیتنامه پرسش

جی زشی زواس طیف نه ارها بر اسنامهگیری پرسشمقیاس اندازه مان استفاده شد.طرح مدرسه قهر

یایی آن در زیر ضریب پا .نفر از اساتید قرار گرفت12یید أمورد تنامه پرسشروایی تنطیم شد. 

که با  AHP کیاز تکنکمی های دست آمد. برای تحلیل یافتههب 85/0تا  81/0آن بین های مقیاس

با استفاده از ها استفاده شد. داده سازگاری دارند، ،رهاق و نوع متغیروش تحقی

 تحلیل شدند. Expert Choice 11و  Excel2007افزارهاینرم
 

 هايافته
سازی طرح مدرسه عوامل اصلی( بهینه) های اصلیداد چالش نشان پژوهش کیفی بخشهای یافته

اجتماعی و عامل -ریتی، قانونی، فرهنگیهای مادی و معنوی، فنی و مدیقهرمان شامل عامل

سازی طرح مدرسه قهرمان شامل عوامل اصلی( بهینه) های اصلیاقتصادی است. همچنین فرصت

های فردی، سازمانی، اجتماعی و اقتصادی است. ترسیم درخت سلسله مراتب برای معیارها و عامل

 (.1شکل )ها( و زیرمعیارها و فرصتها چالش)زیرمعیارها با ترتیب اولویت برای معیارهای اصلی 
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 اساس بر شدند و آوریجمع AHPهای پرسشنامه قالب در کمی هایداده پژوهش، دوم ۀدرمرحل

 و تحلیل تجزیه های فرعیهای اصلی و عاملعامل اولویت، تعیین جهت مراتبی سلسله فرایند تحلیل

 گردیدند.

برای هر یک از ها و چهار عامل اصلی برای فرصت و هاای چالشبر عامل اصلی پنجدر این پژوهش 

مربوط به  یهاعوامل و شاخص یبندتیهای فرعی به منظور اولوهای اصلی تعدادی شاخصعامل

اساس روش فرایند تحلیل  بر طرح مدرسه قهرمانهای و چالشها فرصتبندی اولویتشناسایی و 

 گیرندهتصمیم 15شده از  دغامماتریس مقایسات زوجی ا .شدتجزیه و تحلیل خواهد  یسلسله مراتب

 .می باشند 2و1صورت جدول به ها(ها و فرصتچالش) برای عوامل اصلی
 

 چالش ها و فرصت هاي طرح مدرسه قهرمان -1شکل 
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 (هاچالش) پژوهش اصلی هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -1 جدول

 هاشاخص
معیار مادي 

 و مالی
 -معیار فنی 
 مديريتی

-یمعیار فرهنگ
 اجتماعی

معیار 
 اقتصادي

 معیار قانونی

     1 معیار مادی و مالی
128/1 مدیریتی –معیار فنی   1    

31/2 تماعیاج -معیار فرهنگی  215/1   1   
543/1 معیار اقتصادی  67/4    432/1  1  

312/1 معیار قانونی  23/2   021/2    179/1 1 
 

رود ماتریس مقایسات زوجی، وزن معیارها و و و Expert Choiceپس از ساخت مدل در برنامه 

بندی اولویت وزن و 2دست آمد. در شکلهداده شده است، ب 2شکلای که در زیرمعیارها به گونه

گیری با استفاده از تصمیمهای اساس ترکیب روش برهای طرح مدرسه قهرمان چالشعوامل اصلی 

بر این نشان داده شده است.  Expert Choiceبه کمک نرم افزار  AHP مراتبیفرآیند تحلیل سلسله 

با وزن نسبی  قانونیعامل  .بیشترین اهمیت را دارد 326/0با وزن نسبی  مادی و مالیعامل  اساس

عامل  در اولویت سوم قرار دارد. 203/0با وزن نسبی مدیریتی  -فنیدر اولویت دوم و عامل  219/0

 در رتبه آخر قرار دارد. 109/0اجتماعی با -فرهنگیدر رتبه چهارم و عامل  143/0نیز با  اقتصادی

است، این مقایسات  10/0دست آمده است که چون کمتر از هب 06/0نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 

 . استقابل قبول 

 

  

     

    

     

    

     

    

     

                                           
        

                         

 Expert Choice افزارنرم از استفاده با( هاچالش) یاصل عوامل بنديتياولو و وزن -1شکل 
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 (هافرصت) پژوهش اصلی هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -2 جدول

 معیار اقتصادي معیار اجتماعی معیار سازمانی معیار فردي هاشاخص

    1 معیار فردی

309/2 معیار سازمانی   1   

433/4 معیار اجتماعی    116/1  1  

152/1 معیار اقتصادی   911/3  482/1  1 

 

-ترکیب روش اساس برهای طرح مدرسه قهرمان فرصتعوامل اصلی بندی اولویتوزن و  3در شکل 

یشترین ب 413/0با وزن نسبی  اجتماعیعامل  بر این اساسگیری نشان داده شده است. های تصمیم

ی زن نسببا وسازمانی در اولویت دوم و عامل  228/0با وزن نسبی  فردیعامل  .اهمیت را دارد

 خر قرار دارد.در رتبه آ 152/0نیز با وزن نسبی  عامل اقتصادی در اولویت سوم قرار دارد. 207/0

قایسات ماست، این  10/0آمده است که چون کمتر از  دستهب 05/0نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 

 .استقابل قبول 
 

 Expert Choice افزار نرم از استفاده با( هافرصت) یاصل عوامل بنديتيولوا و وزن -2شکل 
 

 چالش()ی مادی و مالی هامحاسبه وزن نسبی شاخص
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 4و شکل 3در جدول مادی و مالیبا توجه به عامل ها مقایسات زوجی هر یک از شاخص سیماتر

ها دو طرفه تمام زیرشاخص گردد ارتباط بینارائه شده است. با توجه به جدول و شکل مشخص می

 .است
 

 یمال و يماد عامل به توجه با یاصل هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -3جدول

 هاشاخص

جذب  ۀنحو

حامی مالی 

 کالن

اعتبارات و 

منابع مالی 

 مدارس

مشارکت 

در  أمالی اولی

مناطق 

 محروم

هاي زيرساخت

سخت افزاري 

 مدارس

    1 جذب حامی مالی کالن ۀنحو

62/1 بارات و منابع مالی مدارساعت   1   

27/1 در مناطق محروم أاولیمشارکت مالی     33/1  1  

14/2 های سخت افزاری مدارسزیرساخت    43/2   16/1  1 

 

 
 یمال و يماد عامل به توجه با اصلی هايشاخص بنديتياولو و وزن -3 شکل

  

، مدارس افزاری سخت هایهای زیرساختمؤلفهترتیب  بهدست آمده با توجه به وزن اصلی به 

محروم  مناطق در أاولی مالی مشارکت کالن و مالی حامی جذب ۀنحو، مدارس مالی منابع و اعتبارات

 09/0که نرخ ناسازگاری عدد بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند. از طرفی با توجه به این

فوق با دقت باال توسط نامه پرسش، از این رو است 1/0کوچکتر از حد استاندارد  ودست آمده هب

با توجه به عامل ها مقایسات زوجی هر یک از شاخص سیماتر دهندگان تکمیل شده است.پاسخ
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گردد ارتباط بین تمام ارائه شده است. با توجه به جدول و شکل مشخص می 5در شکل قانونی

 .استها دو طرفه رشاخصزی
 

 یقانون عامل به توجه با یاصل هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -4جدول

 هاشاخص

ساز و کار 
پیشگیري و 
شناسايی 
تخلفات 
 احتمالی

حضور  ۀنحو
مدارس 

تخصصی و 
-هنرستان

هاي تربیت 
 بدنی

-بهره

گیري از 
نیروهاي 
 داوطلب

ساز و کار 
سازماندهی 

هاي تیم
 اعزامی

دن شفاف نبو
-دستورالعمل

ها و آيین 
هاي نامه

 مربوطه

ساز و کار پیشگیری و شناسایی تخلفات 
 احتمالی

1     

-حضور مدارس تخصصی و هنرستاننحوۀ 

 های تربیت بدنی
68/2   1    

42/1 گیری از نیروهای داوطلببهره    13/2  1   

19/3 های اعزامیساز و کار سازماندهی تیم    88/1  53/1   1  

-ها و آیین نامهنبودن دستورالعمل شفاف

 های مربوطه
64/1   47/2   91/1    76/1  1 

 

 

 

 یقانون عامل به توجه با اصلی هايشاخصبندي اولويت و وزن -4شکل 
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 ایهنامه آیین و هاالعملدستور نبودن های شفافمؤلفهترتیب  بهدست آمده با توجه به وزن اصلی به

احتمالی،  اتتخلف شناسایی و پیشگیری کار و ساز، اعزامی هایتیم سازماندهی کار و ساز، مربوطه

بیشترین  داوطلب نیروهای از گیریبدنی و بهره تربیت هایهنرستان و تخصصی مدارس حضور ۀنحو

دست هب 07/0د نرخ ناسازگاری عد کهو کمترین اهمیت را در گروه دارند. از طرفی با توجه به این

اال توسط فوق با دقت بنامه پرسش، از این رو است 1/0کوچکتر از حد استاندارد  وآمده 

 دهندگان تکمیل شده است.پاسخ

 6و شکل 5در جدول یتیریمد-فنیبا توجه به عامل ها مقایسات زوجی هر یک از شاخص سیماتر

رفه دو ط هاگردد ارتباط بین تمام زیرشاخصل مشخص میارائه شده است. با توجه به جدول و شک

 .است
 

 یتيريمد-یفن عامل به توجه با یاصل هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -5جدول

 هاشاخص

سطح 

کیفی 

 مسابقات

ساز و 

کار 

-بهره

گیري 

از يار 

 کمکی

تعامل 

مدير 

و 

 معلم

تعامل 

مدير و 

دانش 

 آموزان

تبعات 

اي حرفه

نبودن 

 بازيکنان

يستگی شا

فنی و 

اخالقی 

 معلمان

شايستگی 

فنی و 

اخالقی 

 مديران

       1 سطح کیفی مسابقات

      1 34/3 گیری از یار کمکیساز و کار بهره

عنوان ه تعامل مدیر و معلم ب

 سرپرست و مربی
16/1 56/1 1     

عنوان هبآموزان دانشتعامل مدیر و 

 سرپرست و بازیکن
32/1 13/1 38/2 1    

 بعات حرفه ای نبودن بازیکنانت

 جسمی روحی()
14/1 19/2 13/1 14/1 1   

شایستگی فنی و اخالقی معلمان 

ه ها در سطح کشور ببرای هدایت تیم

 عنوان مربی

64/1 41/2 19/1 75/1 34/2 1  

شایستگی فنی و اخالقی مدیران 

ه ها در سطح کشور ببرای هدایت تیم

 عنوان سرپرست

89/1 12/2 63/1 51/2 47/1 59/1 1 
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 یتيريمد-یفن عامل به توجه با اصلی هايشاخصبندي اولويت و وزن -5شکل 

 

 و سرپرست نعنواه ب معلم و مدیر های تعاملمؤلفهترتیب  بهدست آمده با توجه به وزن اصلی به

 ی، تبعاتمرب عنوانه ب کشور سطح در هاتیم هدایت برای انمعلم اخالقی و فنی مربی، شایستگی

 دیرانم اخالقی و فنی مسابقات، شایستگی کیفی ، سطح(روحی جسمی) بازیکنان نبودن ایحرفه

 عنوانه بآموزان دانش و مدیر سرپرست، تعامل عنوانه ب کشور سطح در هاتیم هدایت برای

ند. در گروه دار کمکی بیشترین و کمترین اهمیت را یار زا گیریبهره کار و بازیکن و ساز و سرپرست

 1/0ستاندارد اکوچکتر از حد  ودست آمده به 06/0که نرخ ناسازگاری عدد از طرفی با توجه به این

 ست.دهندگان تکمیل شده اپاسخفوق با دقت باال توسط نامه پرسش، از این رو است

ارائه  8و شکل 6در جدول اقتصادی عامل به توجه با هامقایسات زوجی هر یک از شاخص سیماتر

 . است طرفه دو هادد ارتباط بین تمام زیرشاخصگرشده است. با توجه به جدول و شکل مشخص می
 

 ياقتصاد عامل به توجه با یاصل هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -6 جدول

 هاشاخص

نابرابري ظرفیت و 
توان اقتصادي 

 هااستان

توان اقتصادي 
 هاخانواده

توان اقتصادي 
 مدارس

   1 هانابرابری ظرفیت و توان اقتصادی استان
 1       هاتوان اقتصادی خانواده

 
 1   4      9  توان اقتصادی مدارس
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 ياقتصاد عامل به توجه با اصلی هايشاخصبندي اولويت و ینسب وزن -6شکل 

 

 و ظرفیت برینابرا، مدارس اقتصادی های توانمؤلفهترتیب  بهدست آمده با توجه به وزن اصلی به

د. از ا در گروه دارنها بیشترین و کمترین اهمیت رخانواده اقتصادی توان وها نااست اقتصادی توان

 1/0اندارد از حد استکوچکتر  ودست آمده به 09/0که نرخ ناسازگاری عدد طرفی با توجه به این

 ست.دهندگان تکمیل شده اپاسخفوق با دقت باال توسط نامه پرسش، از این رو است

و  7 در جدول اجتماعی-فرهنگی عامل به توجه با هامقایسات زوجی هر یک از شاخص سیماتر

 اهدد ارتباط بین تمام زیرشاخصگرارائه شده است. با توجه به جدول و شکل مشخص می 9 شکل

 . است طرفه دو
 

 یاجتماع-یفرهنگ عامل به توجه با یاصل هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -7 جدول

 هاشاخص
 أدانش و نگرش اولی

 آموزاندانش

فرهنگی  هايتفاوت

 کشور

دانش و نگرش 

 ذينفعان

   1 آموزاندانش أدانش و نگرش اولی

  1    6  فرهنگی کشور هایتفاوت

 1   9         عاندانش و نگرش ذینف
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 یاجتماع-یفرهنگ عامل به توجه با اصلی هايشاخصبندي اولويت و ینسب وزن -7شکل 

  

 نگرش و دانش، ذینفعان نگرش و های دانشمؤلفهترتیب  بهدست آمده با توجه به وزن اصلی به

 ر گروه دارند. ازدکشور بیشترین و کمترین اهمیت را  فرهنگی هایوتتفا وآموزان دانش اولیای

 1/0تاندارد کوچکتر از حد اس ودست آمده به 08/0که نرخ ناسازگاری عدد طرفی با توجه به این

 ست.دهندگان تکمیل شده اپاسخفوق با دقت باال توسط نامه پرسش، از این رو است

ارائه  10و شکل 8جدولدر  اجتماعی عامل به توجه با هااخصمقایسات زوجی هر یک از ش سیماتر

 . است طرفه دو هادد ارتباط بین تمام زیرشاخصگرشده است. با توجه به جدول و شکل مشخص می
 

 یاجتماع عامل به توجه با یاصل هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -8 جدول

 ورزش کشور ۀتوسع هاشاخص
گسترش مشارکت و 

 ماعیتعامالت اجت

گسترش نهضت 

 داوطلبی

   1 ورزش کشور ۀتوسع

93/1 گسترش مشارکت و تعامالت اجتماعی   1  

67/1 گسترش نهضت داوطلبی    63/2  1 
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 عامل اجتماعی هاي اصلی با توجه بهشاخصبندي اولويت وزن نسبی و -8شکل 

 

 ورزش ۀتوسع، داوطلبی نهضت های گسترشمؤلفهترتیب  بهدست آمده اصلی به با توجه به وزن

ند. از اجتماعی بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دار تعامالت و مشارکت گسترش کشور و

 1/0تاندارد کوچکتر از حد اس ودست آمده به 06/0که نرخ ناسازگاری عدد طرفی با توجه به این

 ت.دهندگان تکمیل شده اسفوق با دقت باال توسط پاسخنامه شپرس، از این رو است

ارائه  11 و شکل9 در جدول فردیبا توجه به عامل ها مقایسات زوجی هر یک از شاخص سیماتر

 .استها دو طرفه گردد ارتباط بین تمام زیرشاخصشده است. با توجه به جدول و شکل مشخص می
 

 يفرد عامل به توجه با یاصل هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -9 جدول

 هاشاخص
ايجاد خالقیت و 

 نوآوري

افزايش دانش افزايی و 

 تجربه اندوزي

افزايش نشاط و 

 شادابی

افزايش 

 انگیزش

    1 ایجاد خالقیت و نوآوری

23/1  افزایی و تجربه اندوزیافزایش دانش  1   

43/1 افزایش نشاط و شادابی    65/1  1 
 

72/2  افزایش انگیزش   92/2   19/1  1 
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 يفرد عامل به توجه با اصلی هايشاخص بنديتياولو و وزن -9شکل 

 

، انگیزش ایشافز، شادابی و نشاط های افزایشمؤلفهترتیب  بهدست آمده با توجه به وزن اصلی به

همیت را در نوآوری بیشترین و کمترین ا و خالقیت ایجاد اندوزی و تجربه و افزاییدانش افزایش

کوچکتر از حد و دست آمدههب 08/0که نرخ ناسازگاری عدد گروه دارند. از طرفی با توجه به این

 دهندگان تکمیل شده است.فوق با دقت باال توسط پاسخنامه پرسش، از این رو است 1/0استاندارد 

ارائه  12و شکل 10در جدول سازمانی عامل به توجه با هاشاخصمقایسات زوجی هر یک از  سیماتر

 . است طرفه دو هادد ارتباط بین تمام زیرشاخصگرشده است. با توجه به جدول و شکل مشخص می
 

 یسازمان عامل به توجه با یاصل هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -10 جدول

 مايت و پشتیبانیح هويت بخشی به مدرسه افزايش تمرکز زدايی هاشاخص

   1 افزایش تمرکززدایی

27/1  هویت بخشی به مدرسه  1  

73/1  حمایت و پشتیبانی   32/1  1 
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 یسازمان عامل به توجه با اصلی هايشاخصبندي اولويت و ینسب وزن -10شکل 

 

پشتیبانی  و حمایت، مدرسه به بخشی های هویتمؤلفهترتیب  هبدست آمده با توجه به وزن اصلی به

خ که نرینجه به ازدایی بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند. از طرفی با تو تمرکز افزایش و

فوق نامه پرسش، از این رو است 1/0کوچکتر از حد استاندارد  ودست آمده به 07/0ناسازگاری عدد 

 دهندگان تکمیل شده است.سخبا دقت باال توسط پا

 13و شکل 11در جدول اقتصادی عامل به توجه با هامقایسات زوجی هر یک از شاخص سیماتر

 طرفه دو هادد ارتباط بین تمام زیرشاخصگرارائه شده است. با توجه به جدول و شکل مشخص می

 . است
 

 ياقتصاد عامل به توجه با یاصل هايشاخص زوجی مقايسات ماتريس -11 جدول

 درآمدزايی هاشاخص
هاي صرفه جويی در هزينه

 دولتی

هاي توسعه زيرساخت

 ورزش مدارس

   1 درآمدزایی

39/2 های دولتیجویی در هزینهصرفه   1  

19/1  های ورزش مدارستوسعه زیرساخت   83/1  1 
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 ياقتصاد عامل به توجه با اصلی هايشاخصبندي ولويتا و ینسب وزن -11شکل 

 

-صرفه، ارسمد ورزش هایزیرساخت های توسعهمؤلفهترتیب  بهدست آمده با توجه به وزن اصلی به

با  . از طرفیدرآمدزایی بیشترین و کمترین اهمیت را در گروه دارند دولتی و هایهزینه در جویی

، از این است 1/0کوچکتر از حد استاندارد  ودست آمده به 05/0 که نرخ ناسازگاری عددتوجه به این

 دهندگان تکمیل شده است.فوق با دقت باال توسط پاسخنامه پرسشرو 
 

 گیرينتیجهبحث و 
های طرح مدرسه قهرمان با روش و چالشها فرصتبندی اولویتشناسایی و هدف از این تحقیق 

AHP  .های طرح مدرسه قهرمان به شفاف نبودن دستورالعمل الشرسد بخش عمده چبه نظر میبود

بدنی در خصوص طرح . همچنین توجیه نبودن مدیران مدارس و معلمان تربیتاستطرح مربوط 

رسد طرح مدرسه قهرمان می های احتمالی شده است. به طور کلی به نظرباعث بروز نارضایتی

الت بسیاری مواجه است. بخش زیادی از رغم پیشینه قوی در جهان، در کشور ما با مشکعلی

ریزی و آموزش و توجیه عوامل انسانی مؤثر بر اجرای طرح و توان با برنامهها را میمعضالت و چالش

های انگیزشی به ویژه برای مدیران مدارس بر طرف نمود. برخی از مشکالت هم به بکارگیری مشوق

تواند با گذشت زمان و اجرای طرح هم میگردد که افزاری مدارس بر میهای سختزیرساخت

تواند مانعی جدی در فراگیری طرح محسوب شود و مدارسی که امکان بهبود د و هم میوبرطرف ش

های ورزشی را از دست ها و رقابتها را نداشته باشند، به تدریج انگیزه مشارکت در فعالیتزیرساخت

  دهند.
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ان و رپرستیافته در این طرح از سوی مربیان و سمانعالوه بر آنچه ذکر شد، احتمال تقلب ساز

 .واهد بودخآنان  آموزان و اولیایها، باعث معرفی الگوی نامناسبی به دانشمسئولین مناطق و استان

 ر تضاد وموزی دآهای دانشبدنی و ورزش مدارس و رقابتاین مسئله شدیداً با فلسفه و اهداف تربیت

ت را تواند بخشی از مشکالهای هوشمند در این خصوص میامانهگیری از ستناقض است. بهره

 برطرف نماید.

رای بآموزی را زیرساخت و بستری اگر مسابقات دانش .مسئله دیگر سطح کیفی مسابقات است

ا رابقات آموزان مستعدی که امکان حضور در مسهای سطوح باالتر بدانیم، با حذف دانشرقابت

ی واقعی با و شناسایی و پرورش نخبگان ورزش شودمیرنگ ابقات کمندارند، جنبه قهرمانی مس

یب مال آسها با حضور بازیکنان مهمان، احتشود. از طرفی دوقطبی شدن تیممحدودیت مواجه می

ن به آموزاشچرا که عموماً این دان ؛کندآموزان مدرسه قهرمان را بیشتر میروحی و جسمی دانش

 ورزشی اختالفات بسیاری با بازیکنان مهمان دارند. ای و سطح عملکردلحاظ حرفه

ی آنان ایی واقعو قابلیت اجرآنها های ورزشی، تفاوت های فنی رشتهرسد، توجه به ویژگیبه نظر می

ظر قرار مد ن های انفرادی بدمینتون و تنیس روی میز بهتر است بیشتردر مدارس به ویژه در رشته

ردد. گرگزار های انفرادی در قالب کانون قهرمان بتمامی رشته رسد بهتر باشدگیرد. به نظر می

نی با بازیک ها، الزام به حضورشود بازنگری بر شرایط سنی بازیکنان در برخی رشتهپیشنهاد می

ی ه طور کلبرگزاری مسابقه و ب ۀنحوها و تحصیلی خاص( در برخی رشته ۀمثاًل پای)شرایط خاص 

 های ورزشی کشور به صورت مجزا مشورت شود.ضوابط فنی با مسئولین انجمن

 آموزان،دانش ها مسائل مالی اعم از ایاب و ذهابمهمترین دغدغه مدیران و مربیان در اعزام تیم

ست. اوده ها بلباس و تجهیزات ورزشی و امکانات سخت افزاری مورد نیاز برای آماده سازی تیم

ر داداتی نیز ص از مدارس حمایت نمایند. پیشنهدر این خصوها ناشود مناطق و استپیشنهاد می

زام ر اعخصوص دریافت حق ورودی مسابقات منطقه و استان و اختصاص مبالغ به مدرسه قهرمان د

ی از ها، اختصاص بخشمین هزینهأکشوری مطرح گردید. از دیگر موارد مطرح شده در خصوص ت

ایت رح حممدرسه قهرمان بود. همچنین طسازی تیم درآمد اماکن ورزشی استان به اعزام و آماده

-بهره و، حمایت مادی و معنوی اولیای مدارس، حامی ورزش مدارسسسات ؤمها و دولت از شرکت

 عنوان شد.  مندی از حامیان مالی از دیگر مواردی بود که

افی صالحیت ناکها ناها و به ویژه کارشناسان استهای مسئولین انجمنیکی از مهمترین نگرانی

-مینهاد ا پیشدر این راست ها بود.معلمان مدارس قهرمانی به لحاظ فنی و اخالقی در همراهی تیم

بیت ن ترذینفعان علی الخصوص مدیران مدارس و معلما ۀآموزشی توجیهی برای کلی هایشود دوره

 بینی شود.ها( پیشمربیان تیم) بدنی
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ست. ابازی  حضور یار کمکی در زمین ۀنحو از دیگر مسائل طرح مدرسه قهرمان، تعداد یار کمکی و

ار کمکی یضور برخی از مربیان پیشنهاد دادند طرح مدرسه قهرمان به صورت واقعی برگزار گردد و ح

ی ن بازحضور در زمی ۀنحوبه صورت کامل حذف شود. اما اکثریت بر انعطاف بیشتر در تعداد و 

ر ح کشومربی در انتخاب بازیکن در سط گیری بیشتری برایو خواهان حق تصمیم ندکید داشتأت

 بودند تا سطح کیفی مسابقات بهتر گردد.

ورت صت به های محروم برای شرکت در مسابقات است. برگزاری مسابقامسئله دیگر، انگیزه استان

 هرمان درقطقه دسته یک و دسته دو به ویژه برای رشته والیبال و یا برگزاری مسابقات به صورت من

ه ود کعزام تیم منتخب هر قطب به مرحله کشوری از دیگر پیشنهادات مطرح شده بهر قطب و ا

 جویی در وقت و هزینه را نیز به همراه خواهد داشت. امکان صرفه

یر نهادهای غیردولتی کشورهای مدارسِ سا یمسابقات ورزش یبرگزار زمینۀ در یقیمطالعات تطب

 مسئولیتِ  و نظارت دولت، یت،هدا یت،ت حماتح غیردولتی ولیهای لتشک دهدمی نشان دنیا

 یندارند. ا بر عهدهرا آموزان دانش یورزش یدادهایبر رو نظارت و ی،برگزار ی،سازمانده یزی،ربرنامه

 یتفعال به 1ISF مدارسین و مقررات فدراسیون بین المللی ورزش در چارچوب قوانها لتشک

 ند.مشغول

ه ب انۀ قهرم. در طرح مدرسشودمی هاینهدر هز جوییهصرف باعث یقهرمان تا حدود ۀطرح مدرس

 ردبقات، مالی اولیای مدرسه در برگزاری مساهای کمک و خارج از مدرسه یجذب منابع مال یلدل

 رسه و شهمدر یکقهرمان از  یمعالوه، چون ت به .شودمی ییجو صرفه بدنییتترب یمالهای هزینه

 متمرکز ورطبه  یهمگ شود و بازیکنانمی ین المللی اعزامو ب یرکشو ی،امنطقه ی،استان مسابقات به

رفت وآمد  مربوط بههای ینههز از بسیاری در پردازند،می یسازآمادهو  ینشهر به تمر یک در و

 جوییهنظایر آن صرف ی پرهزینه وروزشبانه یاردوها یلتشک ینات،محل تمر شهر یکنان بهباز

 .شودمی

اجتماعی، فردی، اقتصادی و سازمانی  هایبسیار خوبی را در بخش هایرصتطرح مدرسه قهرمان ف

کالن وزارت آموزش و پرورش است،  هایکه جزء سیاستها به همراه دارد. یکی از مهمترین فرصت

کید سند تحول بنیادین آموزش و أتمرکززدایی و مدرسه محوری است. این فرصت متناسب با ت

 یهاییکی دیگر از فرصتها توسعه زیرساختداند. می "کانون تحول مدرسه را"پرورش است که 

است که با انجام طرح مدرسه قهرمان عاید مدارس می شود. بسیاری از مدیران مدارس جهت توسعه 

ورزشی مدارس  هایبرند و نام مدرسه خود به دنبال قهرمانی هستند. بنابراین توجه به زیرساخت

وسیله آن برند مدرسه هورزشی مدرسه خود را تقویت کنند تا بهای تیم تواند فرصتی باشد تامی

                                           
1. International School Sport Federation 
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ایجاد شده، هویت بخشی به مدرسه است. های خود را ترویج و توسعه دهند. یکی دیگر از فرصت

مدرسه کانون عمل و جلوه عینی نظام تربیت رسمی و عمومی و محیطی پویا، بالنده و هدفمند است 

الزم را برای متربیان فراهم سازد. با اجرای طرح مدرسه  هایب شایستگیتواند زمینه کسمیکه 

ایم و این مین مالی پیش رفتهأمین مالی مسابقات به سمت مشارکت در تأقهرمان، از انحصار به ت

زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی سند تحول بنیادین آموزش های ای است که در چرخشنکته

منتج از اجرای طرح مدرسه قهرمان ایجاد های یکی دیگر از فرصتشده است.  دکیأتو پرورش بدان 

تربیتی و تعامالت اجتماعی هم برای مربیان و هم برای متربیان است. قطع به یقین این  هایفرصت

الزم برای  هایمتفاوتی را برای کسب شایستگی هایفرصت متنوع تربیتی تجربیات و موقعیت

 خواهد کرد. ذینفعان ایجاد 

ت ی از ظرفیورزش دانش آموزی استانهای تهیئاین پژوهش، های شود با توجه به یافتهمیپیشنهاد 

 .ینداستفاده نماهای مدارس اعزام تیم سازیالی جهت کمک به مدارس برای آمادهحامیان م

 آماده سازی تهای سخت افزاری خود را جهظرفیتها ناو سالمت است بدنیمعاونت تربیتهمچنین 

عد فنی ادات بمدارس قهرمان استان قرار دهند. بخش دیگر پیشنه به صورت رایگان در اختیارها تیم

، نگی اجرااجرایی طرح مدرسه قهرمان از بعد چگو ۀنامهشیوشود می پیشنهاددستورالعمل است. 

ای وجیهی بروزشی و تآمهای تر نگارش شود و دورهو تفضیلی تر، شفافترمشروحقوانین فنی و... 

 را در آید.ریزی و به اجهو...( برنامآموزان دانش، أاولیکارشناسان، مدیران مدارس، )کلیه ذینفعان 
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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, cultural-

social 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. 
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