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 .1دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران.2
استاديار ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران .3استاديار ،دانشکدة تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران

چکیده
هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس بود .پژوهش حاضر از نظر
هدف کاربردی ،از حیث ماهیت توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری پژوهش تمامی استادان مدیریت ورزشی ،معاونان
و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و معلمان تربیت بدنی و ورزش بودند و نمونة آماری بهصورت در دسترس انتخاب
شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامة محققساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحبنظران
( 14نفر) ،تأیید شد .همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( )0/99و پایایی ترکیبی محاسبه شد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی برازش مدل از مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار  PLS3-SPSS24استفاده شد.
نتایج نشان داد که برنامهریزی کیفیت آموزش اثر معناداری بر فرایند برنامة آموزشی ( )62/31دارد ،اما بر نتایج ()1/20
آن بهطور مستقیم اثر ندارد .همچنین متغیر فرایند بهطور مستقیم اثر معناداری بر نتایج برنامة آموزشی دارد (.)11/05
نتایج فرضیة میانجی نیز حاکی از این بود که برنامهریزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن از طریق متغیر میانجی فرایندها اثر
معناداری دارد ( .)11/13بنابراین میتوان گفت که با استفاده از رویکرد سیستمی (توجه به ورودیها؛ فرایندها و
خروجیهای سیستم) بهمنظور ارتقای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی و ورزش گام برداشت و تمام این فرایندها
را بهصورت سیستم یکپارچه و مرتبط در نظر گرفت تا بتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت.
واژههای کلیدی
برنامهریزی کیفیت ،تضمین کیفیت ،کنترل کیفیت ،مدیریت کیفیت ،مدارس.
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مقدمه
مدارس و مراکز علمی و پژوهشی جهان هر روز با نوآوریهای جدید در پی ارتقای کیفیت خدمات و
ارائة آن به مشتریان خود هستند .مؤسسهها و شرکتها بهخوبی این نکته را که رضایت مشتریان و
گیرندگان خدمات ،توجه به خواستهها و نیازهای آنان ،تأثیر مستقیم در افزایش درآمد و سود و اعتبار
اجتماعی آنان دارد ،دریافتهاند .از طرف دیگر ،با رشد دانش و آگاهی مردم ،تنوع نیازها و خواستههای آنان
و همچنین پافشاری مردم و حکومتها برای بازسازی و بهسازی گستردة نظام آموزشی و درسی ،توجه به
کیفیت نسبت به گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده است ( .)1ازاینرو یکی از هدفهای عملیاتی سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش ،استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی
است ( .)2بنابراین الزم است بهطور مستمر وضعیت ارائة خدمات و کیفیت آموزش و نیروی انسانی مدارس
و مراکز علمی بررسی شود .با مطالعة مقدماتی بخش تربیت بدنی مدارس کشور نیازمند انجام چنین
مطالعات و مداخالتی ارزیابی شده است .مدارس بهعنوان یک نظام اجتماعی ،از طریق ورودیها و فرایندها،
دانشآموختگان را به جامعه تحویل میدهند ،پس باید بر فرایندها مدیریت کرد ،یعنی بر تمامی
فعالیتهایی که در مدرسه صورت میگیرد ،با این هدف که بدون داشتن بازرسیهای مکرر در طول انجام
کار ،نمیتوان خطاها را مشخص و برطرف کرد تا در کیفیت محصول بهبود مستمر حاصل شود .در همین
زمینه اگر به آموزش از دیدگاه فراسوی کالن بنگریم ،باید سعی در بهبود پیامدها در جریان آموزش داشته
باشیم .نباید بهبود کیفیت را به نتایج خرد و کالن محدود کرد ،باید افزایش تأثیرات اجتماعی
دانشآموختگان را موردنظر قرار داد و در نهایت هدف از بهبود کیفیت در مدرسه را در افزایش خودکفایی
فردی ،اعتماد به نفس ،اتکا به خود در سطح جامعه و خودگردانی افراد دنبال کرد (.)3
ضرورت تربیت نیروهای متخصص و شایستة تربیت بدنی و ورزش در کشور جوان ایران امری
اجتنابناپذیر است ،بر همین اساس گروههای آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی همسو با سایر رشتهها
به وجود آمده و در تالش برای محقق ساختن اهداف تعیینشدهاند .همچنین بهرهوری سازمانها و
واحدهای ورزشی به کارایی برنامههای ورزشی آنها بستگی دارد و دستیابی به اهداف تربیت بدنی و ورزش
از طریق برنامة مشخص و کارا میسر میشود ( .)4از طرفی سیاستهای تضمین کیفیت معلمان ابتدایی
سه مرحلة اصلی را شامل میشود :مرحلة اول شامل سیاستهای استخدامی و انتخابی برای اطمینان از
کیفیت ورودکنندگان به آموزش معلمان است .این موارد شامل سیاستهایی برای تبدیل شدن معلمان به
گزینهای جذاب برای دستیابی به تحصیالت عالی شغلی ،تعیین استانداردهای پیشنیاز باال برای پذیرش
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در برنامههای آموزش معلمان و انتخاب تنها متقاضیانی است که قبالً سطح باالیی از پیشرفت تحصیلی را
نشان دادهاند .دوم شامل سیاستها و اعتباربخشی برای نظارت و اطمینان از کیفیت مؤسسات آموزش
معلمان و برنامههای آنهاست .سومین مرحله خطمشیهای حاکم بر ورود کامل به این حرفه است که در
کشورهای مختلف به گواهینامه ،مجوز یا ثبتنام گفته میشود ( .)5این سه اهرم اصلی برای تضمین
کیفیت است که برای هر سیستم آمادگی حرفهای و نهفقط در مورد آموزش اعمال میشود .با این حال،
تحقیقات نشان داده است که این اهرمها در تدریس ضعیفتر از سایر حرفهها هستند ( .)6با این حال هیچ
تحقیقی بهطور آماری رابطة بین قدرت نسبی این سیاستهای تضمین کیفیت و کیفیت معلمان آینده را
با استفاده از دادهها مقایسه و بررسی نکرده است .از طرفی هر سازمانی برای توسعة خود نیازمند برنامهریزی
است .جایگاه و نقش نیروی انسانی در این برنامهریزی  -بهعنوان منبع اصلی سازمان -از اهمیت و اعتبار
باالیی برخوردار است و نیروی انسانی ثروت واقعی یک سازمان بهشمار میرود .همچنین بین سرمایة
انسانی و بهرهوری در سازمانها رابطة مستقیمی وجود دارد ( .)7وجود ساختار و امکانات ورزشی از
مشخصات ساختاری مدارس مختلف است .تفاوت توزیع تأسیسات و اماکن ورزشی نشانة میزان توجه
مسئوالن به ورزش است .همچنین تربیت بدنی بخش جداییناپذیر در هر نوع تعلیم و تربیتی است و این
نیاز در مدارس نیز وجود دارد ( .)8همچنین برنامههای مختلف ورزشی مانند آموزشی ،مسابقات ،آمادگی
تمرینی  -جسمانی بهعنوان جنبة کاربردی و عملیاتی برنامهریزیهای ورزشی نقش اصلی را در پیشبرد
اهداف تعیینشده دارند که در واقع جنبههای کاربردی اهداف تعیینشده هستند.
از آغاز کار تعلیم و تربیت ،انسان از روشهای مختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است ،اما از
آنجا که تحوالت اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمینههای مختلف
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ایجاد کرده ،خودبهخود نیازهای جدیدی را هم بهوجود آورده است،
ازاینرو برای پاسخگویی به این نیازهای جدید افراد جامعه ،تغییر و دگرگونی در روشهای مدیریت
مدارس و تالش برای بهبود کیفیت مدیریت مدارس ضروری است .امروزه در دنیای در حال تغییر و
پیشرفت ،مدارس به تغییر و دگرگونی نیاز دارند و این تغییر ابتدا باید در مدیریت ایجاد شود ،چراکه
واقعیات امروز جامعه را نمیتوان با روشهای دیروز فهمید ،بلکه باید با تجدیدنظر در روشها و برنامههای
گذشته نظریهها و روشهای نوینی را جایگزین کنیم .در این زمینه بهمنظور تغییر در مدیریت و ارتقای
سطح کیفی آموزش در مدارس الزم است که عالیق و نیازهای دانشآموزان و ارزشیابی پایش و رصد شود
( .)7کیفیت بهتر کاالها و خدمات ،نتیجة فرایند مطلوب آموزش یا تعلیم و تربیت و بهعبارت دیگر ناشی
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از افزایش دانش ،نگرش و مهارت نیروهای انسانی است .ازاینرو خیلی سریع توجه به کیفیت و ارتقای
مستمر کیفیت در نزد اهل علم و دانش ،مؤسسهها ،مراکز علمی و فرهنگی از جایگاه ویژهای برخوردار شد.
مرور ادبیات تحقیق حاکی از این است که تحقیقات متنوعی در مورد الگوهای تدریس اثربخش و
تضمین کیفیت انجام گرفته است ()10 ،9؛ همچنین مطالعاتی به آسیبشناسی تربیت بدنی و ورزش
مدارس پرداختهاند ( .)12 ،11عالوهبر این تحقیقات محدودی به بررسی صالحیت حرفهای معلمان تربیت
بدنی پرداختهاند ( .)13در پژوهشهای مختلفی که در خارج کشور انجام گرفته است ،ویژگیهای معلم
اثربخش شامل عملکرد علمی خوب ،مهارتهای ارتباطی ،خالقیت ،حرفهایگری ،دانش تدریس ،ارزشیابی
و سنجش مناسب ،شخصیت معلم و دانش محتوایی ( ،)14اخالق ،مهارتهای حرفهای ،پیشرفت حرفهای
( ،)16 ،15شور و اشتیاق و مهارتهای ارتباطی ( )17ذکر شده است .در تحقیقات فراوانی امکانات و
فضاهای ورزشی ،نیروی انسانی متخصص و کارشناس ورزشی و نیز برنامههای آموزشی ،پژوهشی ،کاربردی
و اجرایی بخشهای تربیت بدنی و ورزش دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و دیگر سازمانهای ورزشی و
غیرورزشی بررسی شده است .بررسی مطالعات انجامگرفته (بخش منابع) نشان میدهد که در حوزة تربیت
بدنی تنها پژوهش حسینی و همکاران ( )1392به بررسی تضمین کیفیت در حوزة تربیت بدنی پرداخته
است که آن هم در حوزة آموزش عالی (پیام نور) و در روش آموزش از راه دوره بوده است ( .)18از آنجا
که مطالعات تضمین کیفیت آموزش حوزة تربیت بدنی محدود بوده است ،بنابراین الزم است بهطور
تخصصی در این زمینه بررسی شود .در همین زمینه کیفیت آموزش در مدارس بهعنوان پایة تربیت نیروی
انسانی کشور بسیار مهم است .تحقیقات متنوعی با نتایج مختلفی در زمینة ارزیابی برنامههای تربیت بدنی
و الگوی آموزش تربیت بدنی انجام گرفته است .مایچل و چاپمن )2008( 1در پژوهشی اعتماد دانشآموزان
به معلمان را عنصر ایجاد انگیزه برای یادگیری دانستند ( .)19هو )2011( 2در تحقیقی نشان داد که تمام
جنبههای محتوای آموزش ،روشهای تدریس ،راهبردهای پیادهسازی ،آموزش معلمان ،کنترل کیفیت،
آموزش و ارزیابی برای اجرای سالمت روان در آموزش جسمانی اهمیت دارند ( .)20همچنین هاستون و
پاوییای )2013( 3نشان دادند که استفاده از «تضمین کیفیت» برای بهبود پاسخگویی بیرونی اساساً ناقص
است .اگر تضمین کیفیت به بهبود کیفیت آموزش عالی کند کمک  ،سیستمهای پاسخگویی درون

1. Michael, & Chapman
2. Hou
3. Houston & Paewai
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دانشگاهها باید (در معادلة تضمین کیفیت) یکپارچه شوند ( .)22واسلندیس )2010( 1در مطالعة تضمین
کیفیت در آموزش عالی نشان داد که ادراکات مربیان ابتدایی بهمنظور پذیرش اصول کلی مدیریت کیفیت
بهطور کلی مثبت بود .عالوهبر این ،نتایج نشان داد زمانیکه این ادراکات با متغیرهای جنس ،سن ،سابقة
اجرایی ،سطح تحصیالت ،موقعیت تخصصی و موقعیت اداری ارتباط داشت ،تفاوت معناداری مشاهده نشد
( .)24استارک و استرل ) 2012( 2به بررسی تأثیر اجرای کیفیت آموزش برنامة تربیت بدنی در رشد
جسمی و آمادگی جسمانی کودکان پرداختند .نتایج نشان داد که معلمان متخصص تربیت بدنی از معلمان
عمومی در دستیابی به بهبود بیشتر آمادگی جسمانی کودکان موفقتر بودند ( .)25آکوال )2014( 3نشان
داد که سیستمهای تضمین کیفیت خارجی و داخلی در آموزش عالی اتیوپی ،بسیار مورد نیازند (.)26
دامیان 4و همکاران ( )2015در پژوهشی نشان دادند که مسئلة تأثیر ارزیابی بهطور کلی و تضمین کیفیت
بهطور خاص دشوار و پیچیده و نیازمند تالشهای بزرگی است ( .)27شیخ 5و همکاران ( )2017در
پژوهشی نشان دادند هنگامیکه استانداردهای مورد نیاز بهطور مناسب اجرا میشوند ،کیفیت آموزش عالی
در آموزش و پرورش شهر جامشور را میتوان بهشدت افزایش داد ( .)29کوموروسکا )2017( 6به مطالعه
و بررسی تضمین کیفیت در آموزش معلمان پرداخت و نشان داد که تالش برای ایجاد برنامههای آموزش
عمومی معلم همهمنظوره بهنظر میرسد و نهتنها غیرواقعی ،بلکه حتی از نظر توانایی تجزیهوتحلیل نیازهای
حرفهای در آینده و خودمختاری در توسعة خود ،غیرممکن است .با این حال ،طراحی برنامة آموزشی
واقعبینانه برای آموزش معلم قبل از آموزش ،عدم آموزش مناسب برای کارآموزان معلمانی را که در زمینة
چندزبانه کار میکنند یا گروههایی از نیازهای آموزشی خاص را آموزش میدهد ،تضعیف نمیکند (.)30
نایدو )2020( 7در پژوهشی با هدف بررسی کیفیت خدمات ضروری برای تضمین کیفیت در آموزش عالی
نشان داد که کیفیت خدمات ،اگر مطابق با آن در یک مؤسسة آموزش عالی ایجاد و اجرا شود ،میتواند به
عنصر مهمی تبدیل شود که یک دانشگاه میتواند از آن بهعنوان مزیت رقابتی استفاده کند و منافع
بلندمدت برای سازمان بههمراه آورد ( .)31اسیای )2020( 8در پژوهشی با هدف بررسی بهترین روشها
1. Vasileiadis
2. Starc & Strel
3. Akalu
4. Damian
5. Shaikh
6. Komorowska
7 . Naidoo
8 . Asiyai
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برای تضمین کیفیت در آموزش عالی و پیامدهای مدیریت آموزشی نشان دادند که برای دستیابی به
آموزش عالی با کیفیت خوب در نیجریه ،مدیران آموزش و پرورش باید اولویت را به توسعة امکانات و
زیرساختهای فعالیت بدنی ،نوآوریهای آموزش کیفیت ،منابع انسانی و همچنین نوآوری درسی متناسب
با تقاضای بازار و نیاز دانشآموزان برای برآورده کردن استانداردهای قابل قبول در سطح جهان اختصاص
دهند (.)32
در نقدی بر آموزش تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور میتوان گفت با توجه به اینکه  38هزار نیرو
در زمینة تربیت بدنی مدارس فعالیت دارند ،اما  33هزار نفر آنها معلم ورزش هستند .از طرفی تا 25
شهریور  98آمار دانشآموزان ثبتنامشده در سامانة سنا 8 ،میلیون و  174هزار و  875نفر دورة ابتدایی،
 3میلیون و  351هزار و  817نفر دورة متوسطة اول و دو میلیون و  492هزار و  388نفر دورة متوسطة
دوم هستند که درس تربیت بدنی و ورزش را میگذرانند؛ اما آموزش عملکرد فراگیران (دانشآموزان،
دانشجویان ،ورزشکاران و  )...به روش سنتی است ،قضاوت و تفکیک مناسبی بین آمادگی جسمانی و
ترکیب بدنی با استعداد حرکتی و مهارت ورزشی صورت نمیگیرد ،قضاوت و تفکیک بین رویة تحصیلی
و رویة ورزشی صورت نمیگیرد ،در روشهای آموزش بین مدرسان ورزش اتفاق نظر وجود ندارد ،مدرسان
درصد زیادی از نمره را به نظر معلم ،حضور و غیاب ،پوشیدن لباس و عضویت در تیمهای ورزشی اختصاص
میدهند ،در انتخاب روش آموزش معموالً روشهایی انتخاب میشوند که با آنها آشناتریم یا در جامعة ما
بیشتر پذیرفته شدهاند ،آموزش باید براساس آمادگی ،مهارتهای ورزشی و همچنین انعکاس دانش
کسبشده توسط فراگیر باشد .جایگاه خالقیت در آموزش باید بیشتر شود .شبکة ملی آموزش در تربیت
بدنی و ورزش باید مبتنی بر فناوری اطالعات احداث شود .عواملی مانند حضور و غیاب و شرکت در
تیمهای ورزشی که با فلسفة تربیت بدنی مدرن در تضاد است ،باید از نمرهگذاری حذف شود ،تحول و
رویکردهای نوین انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی آمریکا در آموزش ورزش دانشآموزان مبتنی بر
استانداردها و نشانگرهاست ،آموزش نوین مبتنی بر فرایند یادگیری توجه دارد .ارزشیابی از فعالیتهای
کالسی مهمترین بخش آموزش مستمر است .اینکه زمان آن فرا رسیده است که دیگر به آموزش ورزش
به دیدة فعالیت مقطعی نگاه نکنیم و تنها از آن برای نمره دادن ،رتبه دادن و طبقهبندی دانشآموزان
استفاده نکنیم ،بلکه به آن بهعنوان جزء جدانشدنی فرایند یادگیری -یاددهی و برای عمق بخشیدن به
یادگیری دانشآموزان و اصالح نارساییهای روش آموزشی معلمان ،محتوای آموزش ،روشهای ارزشیابی
نگاه کنیم .در واقع میتوان گفت آموزش با کیفیت ورزش در مدارس برای کل نظام آموزش و پرورش
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سودمند است و از این طریق ،میتوان گامی مؤثر در رشد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و حذف
مرزهای آموزش بین کالس درس و زندگی واقعی (دنیای خارج از کالس درس) برداشت .بنابراین به تحول
روششناختی در آموزش و ارزشیابی تربیت بدنی و ورزش در کشور نیازمندیم .براساس مبانی و مطالعات
بیانشده و نبود مطالعة تخصصی با موضوع تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور،
این پژوهش درصدد است که به طراحی الگوی تضمین کیفیت نظام آموزش درس تربیت بدنی و ورزش
در مدارس کشور بپردازد .الگوی طراحیشده در پژوهش شامل سه بخش اصلی برنامهریزی کیفیت
آموزشی ،فرایندهای آن و نتایج و پیامدهای برنامهریزی تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی و ورزش
است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -همبستگی است که به شکل میدانی انجام
گرفته است .جامعة آماری تحقیق تمامی استادان مدیریت ورزشی ،معاونان و کارشناسان وزارت آموزش و
پرورش ،معاونان تربیت بدنی و رؤسای ادارات آموزش و پرورش استانها و معلمان تربیت بدنی و ورزش
بودند .نمونة آماری براساس تعداد قابل کفایت بهمنظور مدلسازی در نرمافزار  PLSبه میزان  10تا 20
برابر ابعاد ترسیمشده در مدل مفهومی برآورد شد ( 236نفر) .حداقل حجم نمونة آماری به تعداد قابل
کفایت براساس تعداد  20متغیر پنهان  200نفر تعیین شده است ،بهعبارتی بابت هر متغیر پنهان  10نفر
بهعنوان نمونة آماری مشخص شده است (داوری و رضازاده .)1396 ،در نهایت از طریق نمونهگیری در
دسترس 240 ،نفر بهعنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند .پرسشنامهها بین  250نفر توزیع شد و در نهایت
 243پرسشنامه جمعآوری شد که از این تعداد  239پرسشنامه بهطور کامل تکمیل شده بود و با توجه
به این تعداد پرسشنامة تکمیلشده نرخ بازگشت آماری پرسشنامهها معادل  95/6درصد بود که
تجزیه وتحلیل شدند .پرسشنامة تحقیق حاضر برگرفته از مطالعة کیفی (مصاحبه) و اسنادی است .این
پرسشنامه شامل دو بخش مجزا بود؛ در بخش اول پرسشنامه ،ویژگیهای جمعیتشناختی نمونة آماری
تحقیق ارزیابی شد .بخش دوم پرسشنامه شامل متغیرهای اصلی پرسشنامه حاوی  3بعد اصلی برنامهریزی
کیفیت آموزشی (شامل ابعاد اهداف برنامهریزی کیفیت و منابع کیفیت آموزشی ،فرصتها و ضرورتها)،
بعد فرایند کیفیت آموزش (شامل ابعاد کیفیت مدیریت آموزشی ،کیفیت محیط آموزشی ،کیفیت برنامة
آموزشی ،کیفیت امکانات آموزشی ،کیفیت مدرس در فرایند تدریس ،کیفیت مشارکت فراگیر ،کیفیت
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تدریس و ارزشیابی مبتنی بر کیفیت) ،بعد نتایج و پیامدهای تضمین کیفیت (شامل نتایج فردی ،سازمانی،
اجتماعی) بود .برای ساخت پرسشنامة 1پژوهش ،به مرور مبانی نظری تحقیق پرداخته شد ،همچنین با
کمک صاحبنظران آگاه به موضوع تحقیق ،پرسشنامه و مدل پژوهش طراحی شد .در ضرایب آلفای
کرونباخ پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  24محاسبه شد و پرسشنامه از پایایی

α=0/99

برخوردار بود .سپس پایایی و روایی سازه بهصورت مراحل گزارششده در قسمت یافتهها با استفاده از
نرمافزار اسمارت پیالاس 2تأیید شد .برای تحلیل یافتهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری در دو
بخش تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول و دوم سازه سه متغیر و تحلیل مسیر بین آنها استفاده شد .بهسبب
غیرطبیعی بودن توزیع بیشتر متغیرهای پژوهش (نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف) از نرمافزار
اسمارت پیالاس استفاده شد.

یافتههای تحقیق
یافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی و تجزیهوتحلیل شد .در بخش توصیفی ،برخی
از ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیهای تحقیق نشان داده شده است .در جدول  ،1تعداد فراوانی و
درصد جنسیت ،تحصیالت ،شغل ،سابقه و سن نمونههای پژوهش به تفکیک آورده شده است.
نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که سطح معناداری تمام مؤلفهها کمتر از α=0/05
است ،ازاینرو توزیع تمام دادهها غیرطبیعی است ،در نتیجه برای بررسی ارتباط فرضیههای آماری از روش
مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  PLSاستفاده شد.

 . 1بر مبنای مرحلة کیفی پژوهش که بهدلیل محدودیت در این مقاله گزارش نشده است.

2. Smart PLS
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جدول  .1توصیف آماری نمونة پژوهش
متغیر
جنسیت

تحصیالت

شغل

سابقه

سن

مرد

فراوانی N
146

درصد فراوانی
61/1

زن

93

38/9

کارشناسی

71

29/7

کارشناسی ارشد

126

52/7

دکتری

42

17/6

معلم تربیت بدنی
سرگروه آموزشی استان
کارشناس تربیت بدنی مناطق و شهرستان
ریاست ادارة تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی ادارات
کل آموزش و پرورش
حوزة ستادی معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت
آموزش و پرورش
کارشناس فدراسیون ورزش دانشآموزی

142
8
13
19

59/4
3/3
5/4
7/9

56

23/4

1

0/4

ا تا  5سال

34

14/2

 6تا  10سال

54

22/5

 11تا  15سال

83

34/7

باالتر از  16سال

68

28/4

میانگین

انحراف معیار

39/12

7/03

روایی مدل اندازهگیری :بهمنظور سنجش برازش مدل اندازهگیری ،از پایایی شاخص ،روایی همگرا و
روایی واگرا استفاده شد  .پایایی شاخص برای سنجش پایایی درونی ،شامل سه معیار ضرایب بارهای عاملی،
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی است .بارهای عاملی از طریق محاسبة مقدار همبستگی شاخصهای یک
سازه با آن سازه ،محاسبه شد و مقدار مناسب آن برابر یا بیشتر از  0/4بهدست آمد .در نهایت تمامی
سؤاالت پژوهش تأیید شد که تجزیهوتحلیل پژوهش براساس سؤالهای تأییدشده صورت گرفت .روایی
همگر ا با استفاده از معیار متوسط واریانس استخراجشده ) (1AVEارزیابی شد .بهمنظور بررسی روایی
واگرای مدل اندازهگیری ،از دو ماتریس روایی همبستگی متغیر التنت 2و معیار فرونل و الکر 3استفاده شد.
1. Average Variance Extracted
2. Latent variable correlation
3. Fronleichram & Loker
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نتایج این پژوهش نشان داد که همبستگی هر سازه با خودش بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر
سازههاست .در نتیجه روایی واگرای مدل ،تأیید میشود .همچنین تمامی متغیرها دارای مقدار آلفای
کرونباخ باالی  0/70و پایایی ترکیبی باالی  0/80بودند که نشاندهندة این است که مدل دارای پایایی
(چه از نظر آلفای کرونباخ و چه از لحاظ پایایی ترکیبی) مناسبی است.
برازش مدل ساختاری :با استفاده از معیارهای ضریب معنادار ) ،(T-valuesضریب تعیین ) (R2و ضریب
قدرت پیشبینی ) ،(Q2برازش مدل ساختاری ،ارزیابی شد .در ابتدا بهمنظور بررسی رابطة بین سازهها در
مدل از  T-valuesاستفاده شد (اگر مقدار آن از  1/96بیشتر باشد ،بیانگر صحت رابطة بین سازهها و تأیید
فرضیهها در سطح اطمینان  95درصد است) .بیشتر مسیرهای روابط بین مؤلفههای پژوهش و همچنین
گویهها با هریک از عاملهای خود بزرگتر از  1/96و معنادار بودند که حاکی از پیشبینی صحیح روابط
مدل پژوهشی است R2 .معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی
معادالت ساختاری بهکار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد.
مقدار  R2تنها برای سازههای درونزای (وابسته) مدل ،محاسبه میشود و در مورد سازههای برونزا ،مقدار
این معیار صفر است .مقدار  R2از صفر تا یک متغیر و نشاندهندة برازش مدل ساختاری در سه سطح
ضعیف ( ،)0/19متوسط ( )0/33و قوی ( )0/67است .در این پژوهش مقدار  R2تمامی متغیرهای پژوهش
بسیار باالتر از  0/33و در محدودة  0/67یا بزرگتر از آن بود ،بدینمعنی که مدل ساختاری پژوهش دارای
برازش قوی است.
جدول  .2بار عاملی گويههای پژوهش

حوزه

منظر

ابعاد

برنامهریزی کیفیت آموزش

گويه

بار عاملی

اهداف

استراتژیک

افزایش اثربخشی ساعات درس تربیت بدنی و ارتقای سطح سواد حرکتی
دانشآموزان

0/812

مدرسهمحور کردن و عمومیت بخشیدن به فعالیتهای فوقبرنامه در
راستای تحقق بخشیدن به اهداف درس تربیت بدنی

0/808

توانمندسازی و بهسازی منابع انسانی در راستای تحقق بخشیدن به
چشمانداز

0/770

ارتقای جایگاه تربیت بدنی در نظام ارزشیابی تمامی سطوح آموزش و
پرورش

0/846

طراحی و توسعه نظام مدیریت عملکرد تربیت بدنی و ورزش دانشآموزی

0/855
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عملیاتی

منابع

انسانی

مادی و
تجهیزاتی
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استانداردسازی ،اعتباربخشی و توسعة اماکن و تجهیزات ورزشی ،منطبق
با نیازهای برنامة درسی

0/886

ظرفیتسازی و تنوعبخشی به بنیادهای مالی ،بازاریابی و درآمدزایی با
مشارکت خانوادهها ،سازمانهای دولتی ،نهادهای عمومی و بخش
خصوصی

0/896

طراحی و استقرار نظام شناسایی ،انتخاب و توانمندسازی دانش آموزان

0/881

استقرار و تحکیم بنیادهای حقوقی ،مالی ،تشکیالتی و اداری فدراسیون
ورزش دانشآموزی

0/843

تدوین برنامههای آموزشی دقیق برای دورههای دبستان

0/944

تدوین برنامههای آموزشی دقیق برای دورة متوسطة اول

0/964

تدوین برنامههای آموزشی دقیق برای دورة متوسطة دوم

0/922

اجرای برنامههای تدوینشده برای دورههای مختلف آموزشی

0/938

هدف آموزشی مشخص در جهت سنجش میزان پیشرفت و نتیجة آموزش

0/897

ارتقای منزلت حرفهای فرهنگیان

0/896

توسعة پژوهش ،خالقیت ،نوآوری و ایدهپردازی سرمایة انسانی

0/925

افزایش انگیزة منابع انسانی مؤثر بر اجرای اثربخش درس تربیت بدنی و
فعالیتهای ورزشی

0/946

ارتقای کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگیها و
توانمندیهای علمی ،حرفهای و تربیتی فرهنگیان

0/925

ارتقای سالمت جسمی و روانی معلمان و دانشآموزان و پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی.

0/906

توسعة دورههای بازآموزی منابع انسانی با بهرهگیری از فناوریهای نوین

0/910

ایجاد همسویی و همافزایی تعلیم و تربیت غیررسمی با آموزش و پرورش
رسمی

0/892

تجلیل از معلمان ،مدیران و مسئوالن مؤثر و تالشگر در زمینة اجرای
اثربخش درس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی و ارائة گزارش

0/897

ارتقای سطح علمی و تخصصی نیروی انسانی مرتبط با اجرای درس
تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی در مدارس

0/929

برگزاری دورههای آموزشی توانمندسازی ،ویژة مدیران و معاونان مدرسه،
معلمان تربیت بدنی

0/801

نوسازی ،مقاومسازی و ایمنسازی واحدهای ورزشی

0/950

استانداردسازی و متناسبسازی فضا و تجهیزات واحدهای ورزشی

0/969

فرهنگسازی در تعمیر ،بهسازی ،حفظ و نگهداشت مدارس و سایر
محیطهای یادگیری تربیتی

0/957

طراحی ،ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی با نیازهای ویژه و تفاوتهای
جنسیتی و سنی دانشآموزان

0/957

تغییر کاربری یک مکان کم یا بالاستفاده برای اجرای ساعت درس تربیت
بدنی و فوقبرنامه

0/898

مديريت ورزشی ،دورة  ،13شمارة  ،4زمستان 1400

1306

اطالعاتی

مالی

فرصتها

سازمانهای
غیرورزشی

تهیه تجهیزات ورزشی منطبق با نیازهای مدارس با توجه به کتب
راهنمای درس تربیت بدنی و در اولویت بعدی فوقبرنامة ورزشی

0/944

میزان استفاده از فناوریهای اطالعاتی در جهت بهبود آموزش

0/912

کیفیت منابع اطالعاتی مانند کتاب راهنمای معلم و فیلمهای آموزشی

0/929

نیازسنجی در زمینة پژوهشهای مرتبط با کیفیتبخشی به درس تربیت
بدنی و فعالیتهای فوقبرنامة ورزشی

0/877

ارسال دستورالعملهای مربوطه در زمینة اجرا و ارزشیابی درس تربیت
بدنی

0/714

توزیع کتب راهنمای معلم و بستههای آموزشی محتوایی ویژة اجرا و
ارزشیابی درس تربیت بدنی و ارائة گزارش

0/876

توسعة ارتباطات رسانهای بهمنظور فرهنگسازی و جلب حمایت جامعه

0/860

تشکیل پرونده (بانک اطالعاتی) ورزشی برای دانشآموزان

0/815

ایجاد سیستم اطالعاتی جامع ورزش دانشآموزی

0/888

میزان استفاده از منابع مالی در جهت توسعه ورزش مدارس

0/876

میزان استفاده از کمکهای مالی خیرین در جهت تجهیز مدارس به
وسایل جدید ورزشی

0/860

میزان بودجة تعیینشده در زمینة توسعة ورزش در مدارس

0/815

انعقاد تفاهمنامة همکاری با سایر ارگانها

0/888

جلب مشارکت سایر نهادها و ارگانها و بهرهمندی از ظرفیت بخش
خصوصی در اجرا و توسعة برنامههای ورزش دانشآموزی

0/929

تأکید اسناد باالدستی و راهبردی اعم از سند تحول ،سیاستهای ابالغی
برنامة ششم ،برنامة درس ملی و ...دربارة تربیت بدنی و ورزش

0/939

وجود گستردة مراکز علمی ،آموزشی و پژوهشی در حوزة تربیت بدنی و
ورزش

0/921

اعتماد باالی جامعه به معلمان و مدارس کشور

0/873

نگرش مثبت خانوادهها و انجمن اولیا و مربیان نسبت به تأثیر ورزش بر
سالمت جسمانی و روانی کودکان

0/939

وجود ردیف بودجه مستقل برای تربیت بدنی و سالمت دانشآموزان در
بودجه کشور

0/850

وجود نیروهای متخصص اعم از معلمان ،مربیان ،کارشناسان ،داوران و ...
در تمامی مناطق

0/864

وجود برنامه و محتوای درس تربیت بدنی برای تمامی مناطق کشور

0/867

جذابیت فعالیتهای ورزش مدارس در میان دانشآموزان

0/859

وجود معاونت تربیت بدنی و سالمت در آموزش و پرورش

0/910

برخورداری از نیروی انسانی متخصص

0/839

افزایش مدارس تخصصی تربیت بدنی

0/865

باور مدیران و صاحبنظران تعلیم و تربیت به اهمیت توسعة تربیت بدنی
و ورزش

0/725
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وجود دانشآموزان عالقهمند به تربیت بدنی

0/604

سازمانهای
ورزشی

ضرورتها

کیفیت مدیریت آموزش

کیفیت محیط آموزشی

فرآیند
کیفیت برنامه آموزشی

کیفیت امکانات آموزشی

توجه و تأکید دین اسالم به ورزش و تندرستی

0/856

قوانین موجود در حمایت از ورزش دانشآموزی در برنامة پنجم توسعة
کشور و سند تحول بنیادین

0/728

وجود فضاها و اماکن ورزشی آموزش و پرورش در استانها و
شهرستانهای کشور

0/868

میزان توسعة روابط با فدراسیونها

0/940

ایجاد روابط با هیأتهای ورزشی

0/914

تأکید قانون اساسی بر آموزش رایگان

0/859

میزان همکاری با کمیتة ملی المپیک

0/924

نگرش دولت به ورزش

0/940

ارتقای نقش و افزایش مشارکت خانواده در تعلیم و تربیت با تأکید بر
افزایش اختیارات انجمن اولیا و مربیان

0/914

حمایت خانواده در زمینة پرورش دانشآموزان در زمینة تربیت بدنی و
ورزش

0/859

توجه مدارس به مقولة کیفیتبخشی آموزشی

0/924

نگرش آموزش و پرورش به ورزش

0/866

اجرای مناسب فرایند آموزش

0/811

آموزش گام به گام محتوای درسها

0/639

میزان کنترل و نظارت آموزشی در مدارس

0/551

نسبت مناسب معلم به دانشآموز

0/818

ثبت و ضبط پیشرفت دانشآموزان نسبت به اهداف مدرسه

0/864

فرهنگ و جو یادگیری در مدارس

0/943

فضای فیزیکی مناسب ،تجهیزات آموزشی کافی

0/955

استفاده مناسب از رنگها ،بافتها و الگوهای جذاب برای پوشش کف و
دیوارها

0/871

وجود اهداف آموزشی و سرفصلهای درسی

0/816

قرارگیری محتوای آموزشی در راستای استانداردهای محلی ،استانی و
کشوری

0/849

ایجاد تقویم آموزشی مناسب در سرتاسر مدارس

0/886

افزایش ساعت درس تربیت بدنی براساس استانداردهای ملی و بینالمللی
فعالیت ورزشی در هفته

0/865

فیلمهای آموزشی

0/835

وجود تجهیزات و وسایل مدرن با استانداردهای جهانی در مدارس

0/952

استفاده از امکانات متناسب با سن دانشآموزان

0/976

بهرهگیری از تجهیزات ورزشی با کیفیت با توجه به ویژگیهای جسمانی
دانشآموزان

0/970

میزان مسئولیت و تعهدپذیری معلمان ورزش

0/843

مديريت ورزشی ،دورة  ،13شمارة  ،4زمستان 1400

1308

میزان درک تفاوتهای فردی دانشآموزان
کیفیت معلم در فرایند
تدریس

کیفیت مشارکت فراگیر

کیفیت تدریس

ارزشیابی مبتنی بر
کیفیت

فردی

نتایج و پیامدها
سازمانی

اجتماعی

0/746

میزان تجربه و توانایی معلمان ورزش در اجرای مهارتهای ورزشی

0/865

میزان تحصیالت و دانش معلمان ورزش در زمینة رشتههای ورزشی

0/846

میزان آشنایی معلمان از قوانین جدید در رشتههای مختلف ورزشی

0/715

تواناییها و استعدادهای ذاتی ،شرایط محیطی ،شرایط اقتصادی و
اجتماعی

0/882

وجود درک متقابل دانشآموزان از قوانین کالس ،انتظارات رفتاری و
معمول

0/778

میزان مشارکت دانشآموزان

0/776

استفاده از روشهای متنوع در تدریس

0/795

میزان خالقیت در اجرای الگوی تدریس

0/806

وجود محتوای آموزشی متنوع

0/870

وجود نرمهای ارزیابی رسمی و غیررسمی

0/890

استفاده از راهبردها و ابزارهای ارزیابی چندگانه برای سنجش یادگیری

0/849

استفاده از شاخصهای متنوع ارزشیابی

0/892

استفاده از انواع آزمونهای ارزیابی

0/880

ارتقای سطح آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت و حرکت دانشآموزان

0/836

بالفعل شدن استعدادهای ورزشی دانشآموزان

0/853

موفقیت و راهیابی دانشآموزان به تیم و باشگاههای استانی و ملی از
طریق ورزش دانشآموزی در سطوح مختلف

0/791

تسلط بر یک یا چند رشتة ورزشی پس از گذراندن دوران تحصیل

0/882

کسب تجربه در مفاهیم اخالقی همچون همکاری ،احترام،
مسئولیتپذیری از طریق ورزش

0/796

تخلیه هیجانی ،اثبات هویت ،کنترل اجتماعی و اجتماعی شدن

0/920

ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

0/816

ارتقای سطح شادی و نشاط در مدارس

0/851

بهبود زیرساختهای الزم برای اجرای درس تربیت بدنی و فعالیتهای
ورزشی

0/630

ایجاد تصویر مطلوب از ورزش دانشآموزی از طریق برگزاری المپیاد
درونمدرسهای

0/777

شناسایی و هدایت و پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان

0/840

بهبود عملکرد و ارتقای بهرهوری در سطوح سازمان ،مدیران و معلمان

0/753

سبک زندگی سالم دانشآموزان و اولیای دانشآموزان

0/887

دستیابی به جامعهای با ساختار بدنی سالم و عاری از ناهنجاریهای
عضالنی-اسکلتی

0/907

کاهش بزهکاری و انحرافات اجتماعی

0/908

1309

طراحی مدل مديريت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس

جدول  .3خالصه شاخصهای مربوط به مدل تحقیق
ابعاد

R2

اجتماعی
ارزشیابی مبتنی بر کیفیت
استراتژیک
اطالعاتی
انسانی
اهداف
برنامهریزی کیفیت آموزشی
سازمانی
سازمانهای غیرورزشی
سازمانهای ورزشی
ضرورتها
عملیاتی
فرآیند
فردی
فرصتها
مادی و تجهیزاتی
مالی
منابع
نتایج
کیفیت امکانات آموزشی
کیفیت برنامة آموزشی
کیفیت تدریس
کیفیت محیط آموزشی
کیفیت مدرس در فرایند تدریس
کیفیت مدیریت آموزش
کیفیت مشارکت فراگیر

0/851
0/740
0/926
0/881
0/944
0/855
برونزا
0/908
0/969
0/896
0/813
0/846
0/825
0/888
0/926
0/897
0/857
0/977
0/901
0/768
0/898
0/615
0/823
0/828
0/818
0/779

Average
Variance
Extracted
)(AVE
0/812
0/771
0/714
0/742
0/816
0/688
0/662
0/611
0/672
0/812
0/806
0/871
0/563
0/718
0/675
0/895
0/847
0/736
0/613
0/933
0/723
0/680
0/853
0/648
0/557
0/662

Compos
ite
Reliabili
ty
0/928
0/931
0/957
0/958
0/978
0/968
0/992
0/903
0/957
0/956
0/954
0/971
0/975
0/938
0/970
0/981
0/965
0/988
0/959
0/977
0/929
0/864
0/964
0/902
0/859
0/854

Cronbac
h's
Alpha
0/884
0/901
/950
0/950
0/975
0/965
0/992
0/871
0/950
0/942
0/940
0/963
0/973
0/921
0/967
0/976
0/955
0/987
0/954
0/964
0/904
0/769
0/913
0/864
0/799
0/743

به منظور برازش مدل کلی (هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری) از معیار  1GOFاستفاده شد.
مقادیر بهدستآمده توسط فرمول  GOFرا میتوان با سه مقدار  0/36 ،1و  0/25در سه سطح قوی،
1. Goodness Of Fit
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متوسط و ضعیف دستهبندی کرد .در معادلة  GOFشاخص ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐬𝐞𝐢𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧𝐮𝐦𝐦𝐨𝐜 نشانة میانگین اشتراکی

هر سازه است که برای بررسی برازش بخش مدل اندازهگیری مدل بهکار میرود .این معیار نشان میدهد
که چه مقدار از تغییرپذیری شاخصها (سؤاالت) ،توسط سازة مرتبط با خود تبیین میشود .تنها مقادیر
اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبة اول در محاسبة ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐬𝐞𝐢𝐭𝐢𝐥𝐚𝐧𝐮𝐦𝐦𝐨𝐜 دخیلاند R2 .نیز مقدار میانگین

مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل است (داوری و رضازاده .)1395 ،برای محاسبة  R2باید مقادیر
 R2مربوط به تمامی متغیرهای پنهان درونزای مدل اعم از مرتبة اول و مرتبة دوم را مدنظر قرار داد.
𝑹 × ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅2
𝒔𝒆𝒊𝒕𝒊𝒍𝒂𝒏𝒖𝒎𝒎𝒐𝒄√ =GOF

برازش کلی

قویGOF=√(0/734×0/857)=824

با توجه به آنکه معیار نامبرده برابر  0/824است ،بنابراین برازش کلی مدل در حد "بسیار قوی" تأییر
میشود.
مدل ساختاری :مدل ساختاری نهایی پژوهش پس از تأیید مدلهای اندازهگیری و مراحل تأیید برازش
در محیط نرمافزار بهصورت شکل  1و جدول  4ترسیم و آزمون شد.
جدول  .4نتايج مدل نهايی پژوهش
روابط بین هريک از عوامل

تی ولیو

ضريب مسیر

سطح معناداری

اهداف ← راهبردی

178/334

0/963

0/001

اهداف ← عملیاتی

103/371

0/920

0/001

← اهداف

73/330

0/925

0/001

← ضرورتها

49/071

0/902

0/001

← فرصتها

120/309

0/962

0/001

فرصتها ← سازمانهای غیرورزشی

301/879

0/985

0/001

فرصتها ← سازمانهای ورزشی

89/716

0/946

0/001

← منابع

448/855

0/988

0/001

منابع ← اطالعاتی

84/712

0/939

0/001

منابع ← انسانی

182/168

0/972

0/001

منابع ← مادی و تجهیزاتی

112/310

0/947

0/001

56/331

0/926

0/001

41/856

0/860

0/001

← کیفیت امکانات آموزشی

58/099

0/877

0/001

← کیفیت برنامة آموزشی

82/664

0/947

0/001

← کیفیت تدریس

22/235

0/784

0/001

برنامهریزی
کیفیت
آموزشی

تحلیل عاملی تاییدی

منابع ← مالی
فرایند

← ارزشیابی مبتنی بر کیفیت
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← کیفیت محیط آموزشی

59/213

0/907

0/001

← کیفیت مدرس در فرایند تدریس

74/243

0/910

0/001

55/451

0/905

0/001

43/364

0/883

0/001

← اجتماعی

88/299

0/923

0/001

← سازمانی

134/334

0/935

0/001

← فردی

131/116

0/942

0/001

برنامهریزی
کیفیت
آموزشی

← فرآیند

62/314

0/908

0/001

برنامهریزی
کیفیت
آموزشی

← نتایج

1/200

0/101

0/231

فرایند

← نتایج

11/056

0/856

0/001

11/131

0/778

0/001

← کیفیت مدیریت آموزش
← کیفیت مشارکت فراگیر
نتایج

تحلیل مسیر

برنامهریزی کیفیت آموزشی ← فرایند ← نتایج

براساس شکل  1و جدول  4بهترتیب مشخص میشود که ابتدا در زمینة برنامهریزی کیفیت آموزشی
بهترتیب هر چهار مؤلفة منابع ( ،)0/988فرصتها ( ،)0/962اهداف ( )0/925و ضرورتها ( )0/902نقش
معناداری در تبیین برنامهریزی کیفیت آموزشی دارند .در زمینة فرایندهای کیفیت آموزشی بهترتیب هر
 8مؤلفة کیفیت برنامة آموزشی ( ،)0/947کیفیت مدرس در فرایند تدریس ( ،)0/910کیفیت محیط
آموزشی ( ،)0/907کیفیت مدیریت آموزش ( ،)0/905کیفیت مشارکت فراگیر ( ،)0/883کیفیت امکانات
آموزشی ( ،)0/877ارزشیابی مبتنی بر کیفیت ( )0/860و کیفیت تدریس ( )0/784دارای نقش معناداری
در تبیین فرایندهای کیفیت آموزش بودند .در زمینة نتایج اجرای برنامة آموزشی بهترتیب هر سه مؤلفة
سازمانی ( ،)0/953فردی ( )0/942و اجتماعی ( )0/923نقش معناداری در تبیین نتایج کیفیت آموزش
درس تربیت بدنی و ورزش داشتند.
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شکل  .1مدل نهايی پژوهش (شامل مقادير میزان ضريب اثر و ضريب معناداری)

براساس تحلیل مسیر مشخص شد که برنامهریزی کیفیت آموزش بهطور مستقیم دارای اثر مثبت،
مستقیم و معناداری بر فرایند برنامة آموزشی است و  0/90تغییرات آنها را تبیین میکند .همچنین نتایج
نشان داد که برنامهریزی کیفیت آموزش بر نتایج آن بهطور مستقیم اثر مثبت و معناداری ندارد و 0/10
تغییرات این متغیر را تبیین میکند .همچنین متغیر فرایند بهطور مستقیم اثر مثبت ،مستقیم و معناداری
بر نتایج برنامة آموزشی دارد و  0/85از تغییرات آن را تبیین میکند.
نتایج فرضیة میانجی نیز حاکی از این بود که متغیر برنامهریزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن از طریق
متغیر میانجی فرایندها اثر مثبت و معناداری دارد و  77درصد آن را تبیین میکند.
بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش طراحی الگویی برای تضمین کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس
کشور بود .عوامل شناساییشده در سه عامل اصلی بههمراه عوامل زیرمجموعة آنها طراحی شد .روابط بین
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عوامل مطابق مدل مفهومی تعریف و آزمون شد .تحلیل مدل شامل دو بخش الف) تحلیل عاملی ابعاد
مربوط به عوامل اصلی و ب) تحلیل مسیر روابط بین عوامل اصلی بود.
در عامل برنامهریزی کیفیت آموزشی بهترتیب هر چهار مؤلفة منابع ،فرصتها ،اهداف و ضرورتها
نقش معناداری در تبیین برنامهریزی کیفیت آموزشی داشتند .با توجه به قرارگیری بعد منابع در اولویت
اول میتوان گفت که در جهت کیفیتبخشی نظام آموزشی منابع انسانی از طریق توسعة پژوهش ،خالقیت،
نوآوری و ایدهپردازی سرمایة انسانی ،افزایش انگیزة منابع انسانی مؤثر بر اجرای اثربخش درس تربیت
بدنی و فعالیتهای ورزشی ارتقای کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگیها و توانمندیهای
علمی ،حرفهای و تربیتی فرهنگیان ،ارتقای سالمت جسمی و روحی معلمان و دانشآموزان و پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی ،توسعة دورههای بازآموزی منابع انسانی با بهرهگیری از فناوریهای نوین ،ایجاد
همسویی و همافزایی تعلیم و تربیت غیررسمی با آموزش و پرورش رسمی ،تجلیل از معلمان ،مدیران و
مسئوالن مؤثر و تالشگر در زمینة اجرای اثربخش درس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی و ارائة گزارش
و برگزاری دورههای آموزشی توانمندسازی ،ویژة معلمان تربیت بدنی اقدام کنند .در این زمینه میتوان به
تحقیقات قبلی رجوع کرد ،بهطوریکه اسکات 1و همکاران ( )2019در پژوهشی از منابع انسانی بهعنوان
عامل بقای سازمان نام بردند .بنابراین از طریق توجه و تمرکز مطلوب به منابع کیفیتبخشی آموزش درس
تربیت بدنی و ورزش خواهند توانست چرخة کیفیتبخشی این درس را سالیان سال با کیفیت و مطلوبیت
در گردش و بقا نگاه دارند ( .)33بهطوریکه در این زمینه شیخ 2و همکاران ( )2017در پژوهشی نشان
دادند هنگامیکه استانداردهای مورد نیاز بهطور مناسب اجرا میشوند ،کیفیت آموزش عالی در آموزش و
پرورش را میتوان بهشدت افزایش داد .ازاینرو در راستای تحقق بخشیدن به اهداف درس تربیت بدنی،
توانمندسازی و بهسازی منابع انسانی در راستای تحقق چشمانداز و ارتقای جایگاه تربیت بدنی در نظام
ارزشیابی تمامی سطوح آموزش و پرورش میتوان از طریق بهبود منابع به اهداف موردنظر دست یافت
( .)29بهطوریکه یارو و همکاران ( )2017گزارش کردند که چارچوب کیفیت مبتنی بر سیستم برای
آموزش مهارتهای پیشرفته در مدارس میتواند منعکسکنندة ارزش شاخصهای کیفی آموزشی با
مشارکت بخشهای مختلف باشد و در نتیجه موفقیت برنامة آموزشی را تضمین کند (.)34

1. Scott
2. Shaikh
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در بخش فرایندهای کیفیت آموزشی بهترتیب هر هشت مؤلفة کیفیت برنامة آموزشی ،کیفیت مدرس
در فرایند تدریس ،کیفیت محیط آموزشی ،کیفیت مدیریت آموزش ،کیفیت مشارکت فراگیر ،کیفیت
امکانات آموزشی ،ارزشیابی مبتنی بر کیفیت و کیفیت تدریس نقش معناداری در تبیین فرایندهای کیفیت
آموزش داشتند .در این زمینه محمدی ( )2008گزارش ک رد که کیفیت برنامة آموزشی باید در اولویت
اول نظام آموزشی باشد و در جهت بهبود و ارتقای آن تالش کرد و این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه
نظام کارامد ارزیابی بهمنظور حصول تضمین کیفیت ایجاد و استقرار یابد ( .)35بنابراین میتوان گفت
برای اینکه برنامة آموزشی باکیفیت الزم اجرا شود ،به امکانات آموزشی باکیفیت نیاز دارد .در نتیجه به
متصدیان امر پیشنهاد میشود که بهمنظور بهبود کیفیت امکانات آموزشی باید از تجهیزات و وسایل مدرن
با استانداردهای جهانی ،امکانات متناسب با سن دانشآموزان و بهرهگیری از تجهیزات ورزشی باکیفیت با
توجه به ویژگیهای جسمانی دانشآموزان استفاده کنند .در این زمینه هو )2011( 1در تحقیقی نشان داد
که تمام جنبههای محتوای آموزش ،روشهای تدریس ،راهبردهای پیادهسازی ،آموزش معلمان ،کنترل
کیفیت ،آموزش و ارزیابی برای اجرای سالمت روان در آموزش جسمانی اهمیت دارند (.)20
هر سه مؤلفة سازمانی ،فردی و اجتماعی نقش معناداری در تبیین نتایج کیفیت آموزش درس تربیت
بدنی و ورزش داشتند .در این زمینه میتوان گفت که قرارگیری بعد نتایج سازمانی در اولویت اول نشان
از میزان اهمیت آن در کیفیتبخشی درس تربیت بدنی و ورزش در سازمان آموزش و پرورش دارد .ازاینرو
اگر اهداف فردی در راستای اهداف سازمانی باشد ،میتواند موجب شکوفایی و کیفیتبخشی درس تربیت
بدنی شود .بنابراین میتوان گفت که پیامدهای سازمانی بیشتر مرتبط با افزایش کیفیت در سطوح مدارس
میشود ،بهطوریکه اگر الگوی تضمین کیفیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس بهدرستی اجرا شود،
میتواند به ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس ،ارتقای سطح شادی و نشاط در مدارس ،بهبود
زیرساختهای الزم برای اجرای درس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی ،شناسایی و هدایت و پرورش
استعدادهای ورزشی دانشآموزان بهبود عملکرد و ارتقای بهرهوری در سطوح سازمان ،مدیران و کارکنان
مدارس منجر شود .بهطوریکه در این زمینه جنا و پرادهان )2017( 2نیز در مطالعات مهارتهای مدیریت
نشان دادند که تجربیات تشکیل گروه در سازمان داللت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان

1. Hou
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نقش مهمی در ایجاد و بقای گروه دارد ( .)36بنابراین میتوان گفت در صورتی میتوان سازمانی یادگیرنده
و قوی داشته باشیم که از یک سیستم منسجم کیفیتبخشی در درس تربیت بدنی و ورزش استفاده کنیم.
براساس تحلیل مسیر مشخص شد که برنامهریزی کیفیت آموزش بهطور مستقیم اثر مثبت ،مستقیم
و معناداری بر فرایند برنامة آموزشی دارد .بهمنظور تبیین نتایج پژوهش حاضر میتوان به مطالعات قبلی
رجوع کرد ،بهطوریکه در این زمینه وافا 1و همکاران ( )2016در مطالعة استانداردهای تضمین کیفیت
برنامهریزی درسی ،سفارش و مدیریت تجهیزات و ارزیابی روشهای تربیت بدنی در کشور کویت نشان
دادند که معلمان بیشتر تحت تأثیر درسهای روزانه ،برنامهریزی و مدیریت تجهیزات و ارزیابی رویههای
دانشجویان معلول نسبت به والدین و دانشآموزان معلول قرار دارند .در این مطالعه توصیه شده است که
خدمات مورد نیاز برای دانشآموزان معلول فراهم شود تا نیازهای منحصربهفرد خود را برآورده سازند
( .)28همچنین میچل و چاپمن ( )2008در پژوهشی اعتماد دانشآموزان به معلمان را عنصر ایجاد انگیزه
برای یادگیری دانستند؛ بنابراین درصورتیکه معلمان از علم و دانش الزم برخوردار باشند ،میتوانند باعث
جلب توجه دانشآموزان شوند و در نتیجه دانشآموزان با اشتیاق بیشتری به اجرای آموزشهای مربوطه
توجه کنند و در نتیجه کیفیت برنامه و اجرای آن باال میرود (.)19
برنامهریزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن بهطور مستقیم اثر مثبت و معناداری نداشت .این یافته حاکی
از این است که برنامة درسی دورههای آموزشی مختلف متشکل از عناصری است که بهمنظور تصمیمگیری
مشارکتی عوامل مختلفی را میطلبد .بهطوریکه ترکیب صحیح و مطلوب عناصر برنامة درسی مستلزم
تمرکز بیشتر در فرایند آموزش ،بسط مشارکت در تعیین خطمشیها و اقدامات آموزشی ،اثربخشی در
اجرا ،ارتقای کیفیت و تعمیق ارتباط محتوای برنامة درسی با واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی منطقه و
مشروعیت بیشتر برنامههای درسی است ( .)37بنابراین الزمة تحقق این امر ،تصمیمگیری صحیح و
همهجانبه و مشارکت گروهها ی اثرگذار بر فرایند آموزش و یادگیری در فرایند تدوین و اجرای برنامة
درسی است .در نهایت میتوان گفت که نتایج و پیامدهای اجرای برنامة درسی تربیت بدنی و ورزش
میتواند در ارتباط با قلمرو گستردهای باشد و گروههای متعدد و مختلفی در رسیدن به این نتایج مؤثرند.
نتایج نشان داد که متغیر فرایند بهطور مستقیم اثر مثبت ،مستقیم و معناداری بر نتایج برنامة آموزشی
دارد .با توجه به این یافته میتوان گفت که عالوهبر وجود برنامة آموزشی منسجم برای بهبود کیفیت درس

1. Wafaa
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تربیت بدنی و ورزش در مدارس ،فرایندهای آموزشی نیز بسیار بااهمیتاند .در این زمینه عالوهبر امکانات
سختافزاری و آموزشی که برای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی مهم است ،تواناییها و
استعدادهای ذاتی دانشآموزان ،وجود درک متقابل دانشآموزان از قوانین کالس و میزان مشارکت
دانش آموزان در این زمینه اهمیت زیادی دارد .در نهایت برای اطمینان از اجزای یک برنامة آموزشی با
کیفیت ،نیازمند سیستم ارزشیابی منسجم و یکپارچه هستیم؛ بنابراین برای ارزشیابی مبتنی بر کیفیت
میتوان از نرمهای ارزیابی رسمی و غیررسمی ،راهبردها و ابزارهای ارزیابی چندگانه برای سنجش یادگیری
و انواع آزمونهای ارزیابی استفاده کرد .بهطوریکه در این زمینه یارمحمدیان ( )2002گزارش کرد که
یکی از مهمترین فعالیتها در جریان بهبود و پیشرفت برنامة درسی ،ارزشیابی برنامة درسی است؛ این
فعالیت موجب ایجاد مدار بازخورد برنامة درسی میشود و در نهایت اصالح و بهبود برنامة درسی را به
ارمغان میآورد (.)38
نتایج فرضیة میانجی نیز حاکی از این بود که متغیر برنامهریزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن از طریق
متغیر میانجی فرایندها اثر مثبت و معناداری دارد .بنابراین در این زمینه میتوان گفت که صرف تدوین
یک برنامة منسجم در زمینة کیفیتبخشی آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس کشور ،به نتیجه مطلوب
منجر نمیشود و اجرای برنامة موردنظر نیز بسیار مهم است .ازاینرو میتوان گفت که فرایندهای اجرایی
یک برنامة آموزشی میتواند بسیار اثرگذار باشد ،بهطوریکه در این زمینه کوموروسکا ( )2017به مطالعه
و بررسی تضمین کیفیت در آموزش معلمان پرداخت و نشان داد که تالش برای ایجاد برنامههای آموزش
عمومی معلم نهتنها غیرواقعی ،بلکه حتی از نظر توانایی تجزیهوتحلیل نیازهای حرفهای در آینده و
خودمختاری در توسعة خود ،غیرممکن است ( .)39با این حال ،طراحی برنامة آموزشی واقعبینانه برای
آموزش معلم پیش از آموزش ،عدم آموزش مناسب برای کارآموزان معلمانی که در زمینة تربیت بدنی و
ورزش کار میکنند یا گروههایی از نیازهای آموزشی خاص را آموزش میدهد ،تضعیف نمیکند .در نتیجه
میتوان گفت که بدون وجود مدرس خوب که از مهارتهای الزم برخوردار باشد ،تضمین کیفیت آموزش
تربیت بدنی و ورزش در مدارس بیاثر خواهد بود؛ بنابراین با توجه به دارا بودن امکانات باکیفیت و استفاده
از برنامة آموزشی باکیفیت و در کنار آن وجود مدرسانی با میزان تجربه و تحصیالت ،مسئولیت و
تعهدپذیری ،توانایی در اجرای مهارتهای ورزشی ،علم و دانش در زمینة رشتههای ورزشی ،میزان آشنایی
با قوانین جدید در رشتههای مختلف ورزشی و توانایی درک تفاوتهای فردی دانشآموزان میتوان کیفیت
درس تربیت بدنی و ورزش را در مدارس ارتقا داد .بنابراین با استفاده از رویکرد سیستمی (توجه به

طراحی مدل مديريت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس

1317

ورودیها ،فرایندها و خروجیهای سیستم) میتوان جهت ارتقای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت
بدنی و ورزش گام برداشت و تمام این فرایندها را بهصورت سیستم یکپارچه و مرتبط در نظر گرفت تا
بتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت.
بهصورت کلی میتوان گفت که ابعاد الگوی تضمین کیفیت برنامة تربیت بدنی و ورزش مدارس ماهیت
فرایندی دارد .بنابراین به منظور ارتقای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی و ورزش باید تمام این
فرایندها را به صورت یک سیستم یکپارچه و مرتبط در نظر گرفت تا بتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه
دست یافت .بنابراین ،برنامهریزی و اقدامات راهبردی برای بهبود الگوی تضمین کیفیت آموزش درس
تربیت بدن ی و ورزش باید به ماهیت فرایندی این سیستم ،عوامل تعیینکننده در هر بخش از سیستم و
روابط بین آنها توجه ویژه داشته باشد .در نهایت براساس الگوی بهدستآمده از یافتههای پژوهش در جهت
ارتقای تضمین کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور پیشنهاد میشود دستهبندی
بهدستآمده برای ابعاد و فرایندها در آموزش درس تربیت بدنی و ورزش مبنا قرار گیرد و به رابطة موجود
بین ابعاد تحقیق بهصورت عملیاتی توجه کنند .همچنین معلمان تربیت بدنی و ورزش به رفتار موردی
بسنده نکنند و به همة ابعاد و فرایندهای شناساییشده در تحقیق توجه الزم داشته باشند.
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Abstract
The purpose of this study was to design a quality management model for the
physical education and sports system in schools. The present research is
applied in terms of descriptive-correlational nature. The statistical population
of the study as all professors of sport management, deputies and experts of the
Ministry of Education and teachers of physical education and sport that the
statistical sample was selected as available. A researcher-made questionnaire
was used to collect data and the face validity of the questionnaire was
confirmed by experts (14 people). Also, its reliability was calculated using
Cronbach's alpha test (0.99) and combined reliability. Structural equation
modeling PLS3-SPSS24 software has been used to analyze the data and
evaluate the model fit. The results showed that quality planning of education
has a significant effect on the process of educational program (62/31) but does
not directly affect its results (1/20). Also, the process variable has a significant
direct effect on the results of the training program (11/05). The results of the
mediator hypothesis also indicated that educational quality planning has a
significant effect on its results through the mediator of processes (11/13).
Therefore, in order to improve the quality assurance of physical education and
sports education, all these processes should be considered as an integrated and
relevant system in order to achieve desirable results in this field.
Keywords
Quality Assurance, Quality control, Quality management, Quality
Planning, Schools.
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