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 دگاهیسباح از د يمشکالت طرح شنا بندي تیو اولو ییهدف از پژوهش حاضر شناسا
 رانیمد هیپژوهش شامل کل ي. جامعه آماراست شابوریمدارس در شهرستان ن رانیمد

برابر با  ي) بود. نمونه آمار1392-93(یلیدر سال تحص شابورینفر) شهرستان ن 120مدراس(
شاخص از مشکالت  20 حاوي  محقق ساخته شنامهپرس ؛در نظر گرفته شد يجامعه آمار

مورد استفاده قرار  شابوریمدارس شهرستان ن رانیمد دگاهیسباح از د يطرح شنا ياجرا
نفر  15شده از نظرات  تیهدا مهیمصاحبه ن کیپرسشنامه، در  ییروا یگرفت. جهت بررس

آن با  ییایپا نیهمچن؛ شد ادهو کارشناسان با سابقه شنا، استف انینظر و مرب صاحب دیاز اسات
 یعامل لیها از تحل داده لیو تحل هیتجز يدست آمد. براه ) بα= 74/0کرونباخ ( يروش آلفا

عوامل با  يبند-تیاولو يبرا زی) و نمیمستق نیمی(چرخش ابل لیبا چرخش متما یاکتشاف
عالمت در سطح  یبیو آزمون تعق دمنها از آزمون فری نرمال بودن داده ریتوجه به غ

 زانیبه م رانیاز استقبال خوب مد یپژوهش حاک جنتای. استفاده شد  p≥05/0 يدار یمعن
بوده است. پس از  4/94 برابر با آموزان و دانش 6/75 زانیها به م درصد و خانواده 7/96

 انسدرصد از واری 269/66 شاخص در نظر گرفته شده، 20ها، داده یاکتشاف یعامل لیتحل
در هفت عامل، مشکالت مربوط به  تیاولو بیو به ترت دکر نییکل پرسشنامه را تب

 ،یمشکالت آموزش ،آموزان، مشکالت بهداشتی ها، مشکالت مربوط به دانش خانواده
کالت مربوط و مش يزری و برنامه یتیریمشکالت مد ران،یو مد انیمشکالت مربوط به مرب
 يطرح شنا ياجرا تمشکال نیتر مهم بیشد که به ترت بندي قهببه امکانات و فضاها ط

اکثر  تیاولو نیشناخته شدند. ضمناً ب شابوریمدارس شهرستان ن رانیمد دگاهیسباح از د
 ؛)p≥05/0داري وجود داشت ( سباح تفاوت معنی يثر بر مشکالت طرح شناؤعوامل م

 آموزان، نشها و دا مشکالت مربوط به خانواده يها عامل يباال تیبا توجه به اولو نیبنابرا
آموزان و  ها و دانش به مشکالت مربوط به خانواده  شتریب دیبا یورزش رانیکارشناسان و مد

 يورزش شنا برا  عیدو عامل توجه کنند تا رشد و توسعه سر نیمربوط به ا هاي هشاخ رزی
 .ابدیسباح در مدارس تحقق  يهر چه بهتر انجام شدن طرح شنا

 

 هاي کلیدي واژه
 مدارس، آموزش و پرورش. رانیسباح، مد يطرح شنا

The purpose of the present study was to identify and prioritize 
the problems of Sabah swimming plan from the view point of 
schools administrators in Neyshabur city. The sample of the 
present study included all the elementary schools administrators 
in Neyshabur city (12o participants) in one educational year 
(2014-2015). The data of the study was gathered through a 
questionnaire researcher-made. It included 20 items about the 
problems of implementing the swimming plan.  In order to 
asses the validity of the questionnaire a semi-structured 
interview with 15 swimming trainers was conducted to examine 
the reliability of the questionnaire, a cronbach's alpha was used. 
To analyze the data an exploratory factor analysis with oblique 
rotation and to prioritize the factors according to the non-
normality of the data a Friedman test and a Mark post hoc test 
were used. The results showed that 96.7 of the administrators, 
75.6 of the families and 94.4 of the students agreed with the 
plan. After running an exploratory factor analysis, 20 indexes 
were considered which explained 66.269 percent of the total 
variance in the questionnaire. The problems of the plan were 
prioritized as follows: family problems, students problems, 
health problems, educational problems, managers and trainers 
problems, planning problems and problems related to the 
facilities and space. Problems related to the students and 
families were discovered to be the most important ones and 
managers should pay more attention to such problems for the 
better implementation of the swimming plan. 
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 همقدم
هـاي   بدنی، فرآیندي آموزشی است کـه در آن از فعالیـت   تربیت

آموزان به منظـور   جسمانی به عنوان راهی براي کمک به دانش
کسب مهارت، آمادگی، دانش و نگرش مثبت در راسـتاي رشـد   

 هـا  مطلوب، کسب سالمت عمومی و به حداکثر رساندن فرصت
). 1383شـود (انـدام،    هاي بدنی استفاده می براي اجراي فعالیت

هـاي   بدنی و ورزش از شرایط خاصی در بین برنامه درس تربیت
آموزشی مدارس برخوردار است. از طرفـی ارتقـاي کیفـی ایـن     
درس و دستیابی به اهداف عالی آن بـه امکانـات و تسـهیالت    

گویی  اي پاسخورزشی بستگی دارد؛ از طرف دیگر، این درس بر
آمـوزان بـر اسـاس اهـداف      به نیازهاي متنـوع و متغیـر دانـش   

حرکتـی و  -هاي تربیتـی ماننـد اهـداف شـناختی، روانـی      حیطه
). 1388عاطفی در برنامه درسی قرار گرفته است(رمضانی نـژاد،  

ترین نهادهـاي   بدنی و ورزش، یکی از قوي از آنجایی که تربیت
تـوان بـا    شـود، مـی   ب مـی ها محسـو  تأثیرگذار در فرهنگ ملت

بـدنی و ورزش در مـدارس، سـطح     هاي تربیت گسترش فعالیت
آمـوزان را   هاي جسمی، روحـی و قـواي عقالنـی دانـش     توانایی

هاي جسمانی را کاهش داد  هاي روانی و ناراحتی افزایش و تنش
) معتقد اسـت کـه اهـداف    1988(1). فریمن1386(شعبانی بهار، 

هداف عمومی آموزش و پرورش قرار بدنی که در راستاي ا تربیت
ــاطفی    ــی و ع دارد، شــامل توســعه و شــکوفایی جســمی، ذهن

آموزان است. این اهداف که ابعاد مختلف کودك را شامل  دانش
بدنی در میـان دروس مختلـف    همتایی تربیت شود موجب بی می

دهـد کـه اکثـر     ها نشان می ). بررسی1988شده است. (فریمن، 
برند  بدنی لذت می هاي تربیت در فعالیتدانش آموزان از شرکت 

هـا بـه پیامـدهاي     کنند که با حضور در این فعالیـت  و اذعان می
)؛ بـه عبـارت دیگـر،    1982، 2انـد (بسـت چـر    مثبت دست یافته

بدنی و ورزش مدارس و ادراکی کـه از درس   ها به تربیت نگرش
بدنی دارند، تحت تأثیر عوامل متعددي مثل سن، جنسیت  تربیت

). 1995، 3گیـرد (کارلسـون   حتواي برنامه درسـی قـرار مـی   و م
ی در    ارتقاي دیدگاه و نگرش مثبت به تربیت بدنی عنصـر مهمـ

، 4هاي جسمانی مـادام العمـر اسـت (سـیلورمن     ریزي فعالیت پی
سـازان   ). هدف آموزش و پرورش، رشـد و تکامـل آینـده   1999

میهن اسالمی ایران براي رسیدن به سـالمت کامـل روحـی و    
یابد که به همـه   این رشد تکامل زمانی اعتالء می. جسمی است

بـراي هـدایت آنـان      آموز توجه شود تا زمینه ابعاد وجودي دانش

1. Freeman 
2. Butcher, J 
3. Carlson 
4. Silverman 

جهت دستیابی به اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت بـه خـوبی   
توانـد در تعلـیم و تربیـت     یکی از کارهایی که مـی . فراهم گردد

ایانی انجام دهد استفاده ها کمک ش آموزان و هماهنگی آن دانش
از فناوري اطالعـات اسـت کـه بسـترهاي الزم جهـت رشـد و       

آمـوزان را در آینـده فـراهم     شکوفایی استعدادهاي بالقوه دانـش 
ــی ــک  م ــامهر و نی ــازد (پارس ــژاد،  س ــر 1390ن ــروزه در اکث ). ام

کشورهاي پیشرفته دنیا سرمایه گذاري در بخش آموزش (اوقات 
ت و...) نقش پررنگی را داشته (کـروم  فراغت، یادگیري و بهداش

ــاکر ــش 2003، 5پ ــودن دان ــنا نم ــدف آن آش ــا  ) و ه ــوزان ب آم
هـاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و همچنـین ملـزم        ویژگی

هـا اسـت(به نقـل از     آموزان به تفکر بیشـتر در آن  ساختن دانش
رو  ). از ایـــن12-36، 1390صـــالحی، قلـــی زاده و صـــادقی، 

خش فناوري اطالعات و اثراتی کـه در  هاي زیادي در ب پژوهش
 6ویسـچر و وایلـد   .بخش آموزش ورزش دارد انجام شده اسـت 

) نشان دادند که فناوري اطالعات سـبب سـازماندهی و   1997(
) نیز اذعان کرد 2001( 7شود. پولگرام مدیریت بهتر آموزشی می

که در کشورهاي پیشرفته دنیا، فناوري اطالعات سـبب ارتقـاي   
هاي یادگیري شده و مورد توجه خاص قرار گرفته  کیفیت روش

). 97 -116: 1390است (به نقل از عنـایتی، ضـامنی و زنگنـه،    
) بیــان کــرد کــه اســتفاده از فنــاوري 2011(8همچنــین کــولینز

بـدنی   اطالعات و ارتباطات باعث بهبود اثربخشی درس تربیـت 
ــا و    ــن مونیک ــر ای ــد. عــالوه ب ــد ش ــایر دروس خواه ــد س مانن

) نشان دادند که استفاده از فناوري اطالعات و 2011(9همکاران
ــش  ــود نگــرش دان ــه ورزش و  ارتباطــات باعــث بهب ــوزان ب آم

رسد که با موانـع مشـارکت    بدنی خواهد شد و به نظر می فعالیت
آموزان به امر ورزش رابطـه منفـی داشـته (خسـروجردي،      دانش
ثمـر  آموزان به ورزش مثمـر   تواند در ترغیب دانش ) و می1390

اي در  هاي گسـترده  باشد. با توجه به مطالب بیان شده، پژوهش
هاي اطالعـاتی   مورد به کارگیري عوامل حیاتی موفقیت سیستم

؛ باقري، 1392مدیریت در حوزه ورزش انجام شده (سپهري فر، 
) اما کماکان کمبودهاي زیادي در بخش ورزش مـدارس  1392

ی مشــاهده و آمــوزش و پــژوهش بــه خصــوص در دوره ابتــدای
شود که از نواقص عدم بـه کـارگیري فنـاوري اطالعـات و      می

). 1393گیرد(رضوي و همکـاران،   ابزارهاي به روز سرچشمه می
به طور مثال، در بسیاري از مدارس کشـور هنـوز رایانـه بـراي     

ها به وسیله آن بتوانند الگوهاي  معلمان ورزش وجود ندارد تا آن

5. Crum Packer 
6. Visscher & Wild 
7. Pelgrum 
8. Koolins 
9. Mounica et al 
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ــه    ــنا را ب ــه درس ش ــی از جمل ــراي  حرکت ــري ب ــورت بص ص
هـاي آموزشـی    آموزان در کالس نشـان دهنـد و از بسـته    دانش

هاي آموزشی سود ببرند؛ تـا بتوانـد در    جهت پربار کردن کالس
بــدنی  هــاي آموزشــی بــه ویــژه کــالس درس تربیــت  کــالس

آمـوزان را در تمـامی ابعـاد     هاي تحصیلی و ورزشی دانش انگیزه
جدیـد آمـوزش پـرورش     هـاي  باال ببرند. در این راستا، سیاست

مبتنــی بــر ســه اصــل تهــذیب، تحصــیل و ورزش، چــارچوب  
هاي آموزشی و پرورشی خـود را بـا رویکـرد و تأکیـد بـر       برنامه

بـدنی و ورزش خصوصـاً در دوره ابتـدایی تعیـین      توسعه تربیـت 
هایی که کاربرد فراوانی  نموده است. در این میان یکی از ورزش

ین اقشار مختلف مردم برخـوردار  دارد و از محبوبیت زیادي در ب
). با توجـه بـه ضـرورت و    1389باشد(کوزه چیان،  است، شنا می

اهمیت یادگیري شنا و سفارش آن در دین مبین اسالم و گفتـار  
فرمایید: به فرزنـدان خـود    پیامبر اکرم(ص) که در این زمینه می

)؛ ورزش شنا به لحاظ جـذاب  1388شنا کردن بیاموزید(کاشف، 
هاي فراوان  ) و نیز به لحاظ مدال1388بودن (اسمعیلی، و مفرح 

) مورد توجـه خـاص بـوده    2005در المپیک (گرین و هولیهان، 
هاي مختلف آموزش و پـرورش   ها و برنامه رو طرح است. از این 

بدنی و سالمت از جمله طرح ملی سباح از  در حوزه مرکز تربیت
براي توسـعه و  هایی است که در همین چارچوب و  دسته فعالیت

 .آموزان شکل گرفته اسـت  گسترش آمادگی بدنی و نشاط دانش
طرح شناي سباح توسط وزارت آمـوزش و پـرورش بـه منظـور     

هاي جسمانی و اهداف تربیتی، بـراي پایـه سـوم     توسعه قابلیت
آموزان دختر و پسر  در این طرح تمام دانش .ابتدایی طراحی شد

جلسـه) و در سـطح    12پایه سوم ابتدایی کشـور در یـک تـرم (   
مقدماتی با هدف کسب مهارت شناوري روي آب بـا فـن شـنا،    

هاي الزم هنگام مواجهه با آب و نهایتـاً یـادگیري    کسب آگاهی
شوند. از اهـداف ایـن    شناي اصولی کرال سینه آموزش داده می

باشـد و مضـافاً اینکـه     کیفیت بخشی به درس ورزش میطرح، 
اي برخـوردار   ، جامعـه 1404 انداز جامعه ایرانی در افق سند چشم

هاي پایه و همگانی از قبیل  از سالمت است که گسترش ورزش
یابـد (مسـتندات آمـوزش و     شنا، در تحقق این اهداف تأمین می

ــه     ــنا ب ــوزش ش ــباح، آم ــناي س ــرح ش ــدف از ط ــرورش). ه پ
آموزان به منظور ارتقاء سطح سـالمت، افـزایش آمـادگی     نشدا

هـاي مناسـب جـایگزین بـراي جلـوگیري از       جسمانی و فعالیت
هاي ملی اسـت   هاي اجتماعی و ممانعت از اتالف سرمایه آسیب

(شیوه اجراي طرح شناي سباح). با توجه به اینکه جایگاه طـرح  
ور و هـاي د  شناي سباح در منـاطق مختلـف بـه ویـژه در شـهر     

رود، روشن نشده، نیاز به انجام  اي که انتظار می محروم به گونه

تحقیقات بنیادي در این زمینه اکنون بیش از هـر زمـان دیگـر    
شـود؛ زیـرا بررسـی جایگـاه طـرح شـناي سـباح و         احساس می

وضعیت کمی و کیفـی ایـن طـرح در منـاطق مختلـف و ارائـه       
تر  تواند به شفاف میهاي اصولی و زیربنایی در این زمینه  راهکار

هـاي   شدن و انجام بهتر آن کمک کند. در این زمینـه پـژوهش  
تـوان بـه پـژوهش     کمی انجام گرفته است که از این بـین مـی  

هاي برنامه (طرح) اشـاره کـرد.    ) در مورد ویژگی1999(10فوالن
بـدنی چناچـه    که در آن بیان شده، هـر برنامـه و طـرح تربیـت    

ر نحــوه اجــرا، وســایل، مشخصــاتی چــون روشــنی و وضــوح د
ــدف ــا     ه ــب ب ــین و متناس ــواري مع ــطح دش ــایی، س ــاي نه ه

هاي معلمان و مجریان داشته باشد، امکان مـوفقیتش   توانمندي
). ایجـاد فضـاي مناسـب بـراي     1999شـود (فـوالن،    بیشتر می

هـا را اجـرا    ها، به ویژه از نظر افـرادي کـه برنامـه    اجراي برنامه
آمیز آن داشـته   ر اجراي موفقیتتواند نقش مهمی د کنند، می می

) معتقد 1991). در تأیید این مطلب، فوالن (1377باشد (فتحی، 
اســت کــه در صــورتی مــدیران منــاطق، شــوراهاي آمــوزش و 
پرورش، مـدیران مـدارس و غیـره، بیـنش و نگـرش مثبتـی از       

هـا داشـته باشـند، موفقیـت در اجـراي       هـا و جایگـاه آن   برنامه
شد. سطح رشـد و میـزان فرهیختگـی     ها تضمین خواهد برنامه

هاي  آمیز برنامه مجریان، عامل مهمی دیگري در اجراي موفقیت
هـا بایـد    بدنی است؛ زیرا مجریان و عامالن برنامه درسی تربیت

دانش، توان و نگرش مناسبی در مورد موضوع داشته باشـند تـا   
هاي طراحی شـده بـا شکسـت مواجـه نشـود       اجراي این برنامه

ــري ــات   1994، 11(جنت ــات و ارتباط ــام اطالع ــه نظ ). در زمین
) بیـانگر آن اسـت   1991هاي انجام شده توسط فـوالن (  بررسی

که وجود روابط مناسـب، مشـارکت، نحـوه اسـتفاده مناسـب از      
تواند بر سرنوشت اجراي برنامـه تـأثیر    اطالعات و مانند آن، می

هــایی چــون  مثبــت داشــته باشــد. عوامــل محیطــی بــه پدیــده
توانـد   ها، تغییرات منابع مادي و مالی، می مشی و خط ها سیاست
ها را در برداشته که به همراه عوامـل   هاي فنی از برنامه حمایت

هـا   زمان بر میزان موفقیت در اجـراي برنامـه   درونی به طور هم
). در بعد کالن، اجراي طرح شناي 1999گذارد (فوالن،  تأثیر می

اي  به صورت مرحلـه  1389-90سباح از مهر ماه سال تحصیلی 
و بر اساس امکانات موجـود (اسـتخر، مربـی و غیـره) در کلیـه      

ساله و از پایه سوم تحصـیلی   10هاي کشور در یک دوره  استان
در ایـران   1404ابتدایی آغاز شد که بر اساس این طرح در سال 

10. Fullan 
11. Gentry 
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آموزان مدارس تحت پوشـش ایـن    درصد دانش 100نزدیک به 
ک فن شنا (ترجیحاً کـرال سـینه) را   طرح قرار گرفته و حداقل ی

اند (شیوه اجراي طرح شناي سباح). در این راستا و بنا به   آموخته
بایسـت   موافقت و تأکید مقام عالی وزارت، طرح آموزش شنا می

آموزان دختر و پسر پایه سوم مـدارس ابتـدایی    براي کلیه دانش
ه) و جلس 12کشور اجرا شود. آموزش، تنها در یک ترم (حداکثر 

در سطح مقدماتی بوده و مقصود کسب مهـارت شـناوري روي   
هاي الزم هنگام مواجهـه بـا آب و    آب با فن شنا، کسب آگاهی

نهایتاً آموزش شناي اصولی کرال سینه اسـت. روال کـاري بـه    
اي است که دخالت و همکاري مستقیم مدیران مـدارس را   گونه
طقــه و ریـزي من  طلبـد. بـدین صـورت کـه پـس از برنامـه       مـی 

شهرستان و به دنبال آن اعالم شـرایط اجـراي طـرح، مـدیران     
مدارس با درخواست کتبی خود و دستور موافقـت اداره، نسـبت   

آموزان هدف (پایه سوم ابتدایی) طبق ضوابط و  به معرفی دانش
مقـررات اعـالم شـده، بـه آمـوزش و پـرورش محـل، اقــدام و        

طابق برنامه اعـالم  آموزان را با رعایت مقررات اردویی و م دانش
شده از سوي اداره، براي آموزش شنا سازماندهی و بـه اسـتخر   

نمایند. بر همین اساس تـالش و کوشـش    تعیین شده اعزام می
الخصـوص   هماهنگی بیش از پیش مدیران در کلیه سطوح علی

واحدهاي آموزشی مورد انتظـار اسـت و نهایتـاً اثربخشـی ایـن      
آمـوزان خواهـد    سمانی دانـش حرکت ارزنده، تأثیر در سالمت ج

آموزان پایه سوم ابتدایی  داشت. طرح شناي سباح مختص دانش
است که طبق برنامه و طرح درس مشخص با حضور مربـی در  

شـود. گـوتس مـوتس کـه در      جلسه برگزار مـی  12استخر طی 
گوید: ورزش شـنا   توسعه شنا در مدارس نقش اساسی داشته می

). استفاده 1385باشد (گایینی،  باید قسمت اصلی تعلیم و تربیت
هاي آبی طبیعی و یا مصنوعی بـه عنـوان شـناگاها از     از محیط

). با توجه بـه  1389دیرباز مورد توجه انسان بوده است(صفري، 
ترین  توان گفت، آموزش شنا، یکی از مفرح مطالب بیان شده می

هاي آموزشی را به خود اختصـاص داده   و پرطرفدارترین کالس
باشـد و   سن، جنس، فصل یا دوره زمانی خاص نمی که مختص

تـوان   ). به سادگی می1380مقدس، مندان زیادي دارد (پور عالقه
هاي مختلف، یکی از  دریافت که رشته شنا با توجه به زیر شاخه

هاي المپیـک   هاي تعیین کننده جایگاه هر کشور در بازي ورزش
ایش غرور ملـی و  مندي از مزایاي آن مانند افز و به تبع آن بهره

)، رشد فرهنگ 2009، 12المللی(سوتیریادو و شیلبوري وجهه بین
کوشی و نیـز مزایـاي اقتصـادي و دیپلماتیـک (گـرین و       سخت

رو تحقیقاتی در مورد مشکالت  باشد. از این ) می2005هولیهان، 

12. Sotiriadou and Shilbury 

ها به موارد زیر اشاره  توان از بین آن شنا انجام شده است که می
، یکی از مشکالت در زمینه شنا را ضعف و )1383کرد: توکلی (

سوء مدیریت بیان کرده که با توجه به اقدامات صـورت گرفتـه   
اي که  تاکنون عاملی پایدار در ورزش شناي ایران است؛ به گونه

عدم آشنایی مسئولین فدراسیون شنا با دانش روز مدیریت و بـه  
بلنـد  ریـزي   نگري، عدم برنامـه  ویژه مدیریت ورزشی، عدم واقع

مدت، عدم ایجاد تحـوالت بنیـادین در ورزش شـناي کشـور و     
گیري مربیان مناسب و تراز اول را از موانـع توسـعه    عدم به کار

). بـه کـارگیري امـاکن و    1383دانـد (تـوکلی،    شنا در ایران می
تجهیزات الزم و اساسی در هر رشته ورزشی، جزئی الینفـک از  

) نقـش  2008( 13ینگپروري است؛ همچنان که س نظام قهرمان
ریـزي، در   تجهیزات و تسهیالت را همراه بـا مـدیریت و برنامـه   

دهـد و   رأس هر سیستم براي توسعه ورزش قهرمانی جاي مـی 
کار در صورت نبود آن را اتالف سرمایه، اتالف زمان و نومیدي 

). در همـین  2008دانـد (سـینگ،    ورزشکار از رقابت با رقبا مـی 
) در پژوهش خود اظهار داشتند 1383عرصه، کارگر و همکاران (

که میزان استخرهاي کشور تکافوي نیاز به شـناي قهرمـانی را   
هاي کشور تنها جنبه تفریحی داشته و به  کند؛ بیشتر استخر نمی

هـاي   خوبی در نقاط مختلف کشور توزیع نشده است. آب استخر
ها داشته و ایـن   تواند زمینه مناسبی براي تکثیر میکروب شنا می

هـا بـه افـراد سـالم      عوامل در شرایط نامناسب، باعث انتقال آن
). از دیگر موارد و مشـکالت کـه   1386گردد (احمدي مقدم،  می
یـابی   توان از آن نام برد: عدم توجه و دقت به مسئله استعداد می

در این طـرح اسـت؛ فراینـد اسـتعدادیابی نیازمنـد شناسـایی و       
الزم جسمانی، مهارتی و انتخاب افراد مستعدي است که شرایط 

رفتاري براي یک ورزش خاص را داشته باشند. این فراینـد بـه   
در شـوروي سـابق  و    1960اي از دهـه   طور اختصاصی و گسـترده 

کشورهاي اروپاي شرقی، کار خود را آغاز کرد و نتـایج درخشـانی را   
ــک  ــیرت و   1972در المپیـ ــاند. سـ ــار نشـ ــه بـ ــس از آن بـ و پـ

شـناگر زن بـا میـانگین     78حقیق جامع خود ) در ت1991(14پانکوربو
نفـر)، روسـیه   15کشـور آلمـان (   8سنی(سیزده و چهارده سال) را از 

نفـر)، لهسـتان   8نفر)، رومانی (11نفر)، کوبا (12نفر)، مجارستان (14(
نفر) در خالل شـرکت  5نفر) و چک و اسلواکی (6نفر)، بلغارستان (7(

دادنـد. نتـایج، همبسـتگی     المللی مورد مطالعه قـرار  در مسابقات بین
ــین شــنا و مشخصــه مثبــت معنــی هــاي پیکرشناســی و  داري را ب

استعدادیابی همچون قد، وزن بدون چربی و سطح بـدن نشـان داد.   
)، بـه نتـایج   1385)، گـایینی و همکـاران(  1381در ایران نیز میردار (

13. Singh 
14. Siret and Pankorbo   
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پانکوربو دست یافتند و همگی فرایند اسـتعدادیابی در رشـته شـنا را    
به سایر کشورها ضعیف توصیف کردنـد. از دیگـر مشـکالت    نسبت 

آموز در استخر براي آمـوزش،   توان به تعداد زیاد دانش این طرح می
هـاي موجـود    نسبت به مساحت آن نام برد؛ از آنجایی کـه شـاخص  

، 15اند، (سـالواتو  در نظر گرفته» متر8/1«ي هر شناگر را  سطح سرانه
عمـق عمـالً     آموز در قسمت کم ) در آموزش تعداد زیاد دانش2003

شود. با توجه به تحقیقـات انجـام شـده در     این شاخص رعایت نمی
روي طـرح شـناي    همین زمینه، شناسایی موانع و مشـکالت پـیش  

سباح در مناطق مختلف کشور، امري اجتناب ناپذیر و الزم بـه نظـر   
رسد؛ تا بتوانیم در کمترین زمان ممکن، مشکالت را شناسایی و  می
اهداف مورد نظر دست یـابیم؛ بنـابراین هـدف پـژوهش حاضـر       به

بندي این مشـکالت از   شناسایی مشکالت طرح شناي سباح و رتبه
 باشد. دیدگاه مدیران مدارس در شهرستان نیشابور می

 
 پژوهش شناسیروش 

در  پیمایشـی –هـاي توصـیفی   پژوهش حاضـر از نـوع پـژوهش   
اري این پـژوهش  آم هاست. جامع ي مطالعات مورد نگارش حوزه

 تحصـیلی  سال مدیران مدارس حومه و شهر نیشابور دررا کلیه 
هاي تحقیق در  با توجه به این که تعداد نمونه .بود) 93-1392(

ــداقل  ــاملی ح ــل ع ــداکثر  2 روش تحلی ــداد   10و ح ــر تع براب
شود، نمونه آماري برابر بـا   در نظر گرفته می پژوهشمتغیرهاي 

مـدیران  شد و بـا توجـه بـه تعـداد     جامعه آماري در نظر گرفته 
 شرکت کردند.در پژوهش حاضر  درصد 82 نفر)120(

اي بود کـه از مـرور    پرسشنامه محقق ساخته ،ابزار پژوهش
هــا، منــابع و مقــاالت پژوهشــی،  نامــه تحقیقــات، کتــب، پایــان

شاخص آماده شد. در مرحله بعد سـؤاالت   33پرسشنامه اولیه با 
اسـاتید  از نفـر   15 کمک با 16دهدر یک مصاحبه نیمه هدایت ش

شـاخص   20شنا، به نظر و مربیان و کارشناسان با سابقه  صاحب
مشکالت اجرایی طرح شناي سباح از دیـدگاه مـدیران کـاهش    

نهایی شد. در مرحله تأیید روایـی صـوري و محتـوایی،    یافت و 
ــنهادهاي   ــرات و پیش ــال نظ ــس از اعم ــر از  18 پ ــاتید نف اس

نظر دانشگاهی و مربیان و کارشناسان با سابقه در رشـته   صاحب
و داراي تحصیالت دانشگاهی، پرسشنامه نهایی به منظـور   شنا

در  مؤثر بر مشـکالت طـرح شـناي سـباح    هاي  شناسایی عامل
تا بسیار زیاد بـا   1ارزشی لیکرتی (از بسیارکم با نمره  5مقیاس 

 تان نیشـابور مدیران مدارس حومـه و شهرسـ  ) در اختیار 5نمره 
پیش از انجام تحلیل عاملی، به منظـور اطمینـان از    قرار گرفت.

15. Salvato 
16. Semi-Structured interview 

 17ر، الکـین یـ هـا از معیـار کـایرز، می    کافی بـودن تعـداد نمونـه   
)712/(0KMO:     و براي تعیـین همبسـتگی بـین متغیرهـا از (

چون مقـدار شـاخص    ؛) استفاده شدsig:001/0(18آزمون بارتلت
KMO 05/0ار (بـود و نیـز مقـد    6/0تر از  بزرگ≤p (sig   بـه

هـاي   استفاده از تحلیل عاملی مناسـب بـود و عامـل    دست آمد؛ 
هـا نیـز بـراي     و تعـداد نمونـه   را داشتندساخته شده اعتبار الزم 
از روش تحلیــل عــاملی بـود. همچنــین  تحلیـل عــاملی کــافی  

مسـتقیم)   پرومـاکس (چـرخش   20با چرخش متمایل 19اکتشافی
الت اجرایـی طـرح شـناي    عوامل مؤثر بر مشـک براي شناسایی 

. از و روایی ساختاري ابزار اسـتفاده شـد   سباح از دیدگاه مدیران
با توجه به پیشینه  شاخص 20پرسشنامه اولیه، شاخص  20بین 

مورد تأیید قرار گرفتند. بـا   30/0تر از  پژوهش و بار عاملی بیش
هاي شناسـایی شـده در هفـت      توجه به نظر متخصصین، عامل

شــاخص)،  4مربــوط بــه مربیــان و مــدیران (طبقــه مشــکالت 
شــاخص)، مشــکالت مــدیریتی و    3مشــکالت بهداشــتی ( 

شاخص)، مشکالت مربوط به امکانات و فضـاها   4ریزي ( برنامه
شــاخص)،  2هــا ( شــاخص)، مشــکالت مربــوط بــه خــانواده 3(

شـاخص)، مشـکالت مربـوط بـه دانـش       2مشکالت آموزشی (
د. مجموع ایـن شـش   شاخص) شناسایی و معرفی ش 2آموزان (
درصد از واریانس مشکالت اجرایی طـرح شـناي    26/66عامل، 

سباح از دیدگاه مدیران مدارس را تبیـین کـرد کـه بـار عـاملی      
ثبـات  متغیـر بـود. ضـمناً     89/0تـا   33/0هـا از   هاي آن شاخص

آزمـون  برآورد شد. همچنـین از   r=74/0درونی کلی پرسشنامه 
 05/0داري  ر سـطح معنـی  د عالمـت فریدمن و آزمون تعقیبـی  

p≤تحلیـل کلیه تجزیه و استفاده شد. بندي عوامل  براي اولویت  
 انجام گرفت. 21نسخه  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده

 
 هاي پژوهش یافته

 80هاي جمعیت شـناختی نشـان داد کـه از بـین مـدیران       داده
درصد زن در پژوهش شرکت کرده و به ترتیب  20درصد مرد و 

درصـد)،   21درصد)، فوق دیـپلم (  8/66داراي مدرك لیسانس (
درصـد) بودنـد. همچنـین    2/1درصد) و دیپلم (11لیسانس ( فوق

درصـد مـدیران    3/3سوابق کاري مدیران نشان داد کـه حـدود   
سال،  10تا  5درصد  1/11سال،  5مدارس سابقه کاري کمتر از 

سـال را   21تـر از   درصد بیش 6/36سال و  20تا  11درصد  50
 داشتند.

17. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy 
18. Bartlett's test of sphericity 
19. Exploratory factor analysis 
20. Direct Oblimin rotation 
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 هاي فردي مدیران مشخصات و ویژگی .1جدول

 درصد تعداد ها ویژگی
 جمع کل

 درصد تعداد

 جنسیت
 80 72 80 72 مرد
 20 18 20 18 زن

سطح 
 تحصیالت

 دیپلم
 00/0 0 مرد

1 2/1 
 2/1 1 زن

 فوق دیپلم
 4/14 13 مرد

19 21 
 6/6 6 زن

 لیسانس
 6/56 51 مرد

60 8/66 
 2/10 9 زن

فوق لیسانس و 
 مدارك باالتر

 6/6 6 مرد
10 11 

 4/4 4 زن

 کار سابقه

 3/3 3 3/3 3 سال 5کمتر از 
 1/11 10 1/11 10 سال 10 -5بین 
 50 45 50 45 سال 20 -11بین 
 6/36 32 6/36 32 سال و بیشتر 21

 
 نظر مدیران در مورد انجام طرح شناي سباح .2جدول

 سؤاالت
 خیر بله

 درصد تعداد درصد تعداد
 3/3 3 7/96 87 افق هستید؟موطرح شناي سباح انجام آیا شما با 

 4/24 22 6/75 68 آموزان با این طرح موافق هستند؟ آیا والدین دانش
 6/5 5 4/94 85 کنند؟ آموزان از این طرح استقبال می به نظر شما دانش

 
سباح به  يبا طرح شنا رانیموافقت مد .2 با توجه به جدول

ـ بـا ا  نیموافقـت والـد   زانیـ درصـد) و م 7/96( زانیم طـرح   نی
ـ  استقبال دانش زانیدرصد) بود و م6/75( طـرح از   نآموزان با ای

اســتقبال  هدرصــد) بــود کــه نشــان دهنــد4/94( رانینظــر مــد
 لـیـبودن آن و تسه آموزان در جهت آموزش و کاربـردي دانش

 .دباش یشنا م يریادگیدر 
ـ بـا چـرخش متما   یاکتشـاف  یعـامل  لیاز تحل  يبـرا  لی

سـباح از   يعوامل مؤثر بـر مشـکالت طـرح شـنا     ییشناسا
اسـتفاده شـد و هفـت     شـابور یمدارس شهر ن رانیمد دگاهید

مشـکالت   ران،یدو مـ  انیـ عامل مشـکالت مربـوط بـه مرب   
مشکالت مربوط  ،يزیر و برنامه یتیمشکالت مدر ،یبهداشت

هــا،  ط بــه خــانوادهومربــ کالتبــه امکانــات و فضــاها، مشــ
و مشکالت مربوط به دانـش آمـوزان بـا     یمشکالت آموزش

مشخص شد. مجمـوع ایـن هفـت     1تر از  ارزش ویژه بزرگ
از واریانس عوامل مؤثر بـر مشـکالت    درصد 26/66عامل، 

 يهـا  سباح  را تبیین کرد که بـار عـاملی عامـل    يطرح شنا
 ).3(جدول  .متغیر بود 89/0تا  33/0ها از  آن

طـرح   يمشکالت اجـرا  ياز بعدها کیهر  بندي رتبه يبرا
از آزمـون   شـابور در شهرستان نی آن هاي سباح و شاخص يشنا
داده  شینمـا  .4 گونه کـه در جـدول   استفاده شد. همان دمنیفر

کـه از   باشـد  یمـ  001/0برابر بـا   داري یسطح معن نزایشده، م
) کمتـر  05/0پـژوهش(  يدر نظر گرفته شده برا نانیسطح اطم

ـ کـه  گفـت   تـوان  یم ی. به عبارتاست ـ ا نیب تفـاوت   ،ابعـاد  نی
 بنـدي  هـا را رتبـه   آن توان یم جهیوجود دارد و در نت داري یمعن

 بیـ که به ترت دهد ینشان م بندي رتبه نیحاصل از ا جیکرد. نتا
ها، مشکالت مربوط  از ابعاد مشکالت مربوط به خانواده کیهر 

 ،یو مشـکالت آموزشـ   یبهداشـت  کالتآمـوزان، مشـ   به دانـش 
و  یتیریمشـکالت مـد   ران،یو مـد  انیـ مشکالت مربوط به مرب

 نیتـر  و مشکالت مربوط به امکانات و فضاها، مهم يزری برنامه
 باشد. می پاسخ دهندگان دگاهیمشکالت از د
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 بندي مشکالت طرح شناي سباح در شهرستان نیشابور با آزمون فریدمن رتبه. 4جدول

 داري معنی سطح آزادي هدرج دو خی رتبه میانگین سباح شناي طرح  مشکالت بر مؤثر عوامل
 06/5 ها خانواده به مربوط مشکالت

02/81 6 *001/0 

 58/4 آموزان دانش به مربوط مشکالت
 52/4 بهداشتی مشکالت
 05/4 آموزشی مشکالت

 87/3 مدیران و مربیان به مربوط مشکالت
 17/3 ریزي برنامه و مدیریتی مشکالت

    74/2 فضاها و امکانات به مربوط مشکالت

* 05/0p ≤ 
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ـ  اطالعات جدول باال نشان  عوامـل مـؤثر بـر     نیداد کـه ب
 يوجود دارد. بـرا  يدار یسباح تفاوت معن يمشکالت طرح شنا

وجـود   يدار یکدام دو گروه اختالف معنـ  نیکه ب میبفهم نکهیا
آزمون عالمت  جی) استفاده شد. نتاsign( عالمت  دارد، از آزمون

با مشکالت  رانیو مد انیعامل مشکالت مرب نیب که نشان داد
آمــوزان،  و مشــکالت دانــش یمشــکالت آموزشــو  یبهداشــت

ها ومشـکالت   با مشکالت مربوط به خانواده یمشکالت بهداشت

وجود ندارد  يدار آموزان تفاوت معنی و مشکالت دانشآموزشی 
با مشکالت مربـوط   يزری و برنامه یتیریمشکالت مد نیهمچن

با مشکالت  ها نوادهبه امکانات و فضاها، مشکالت مربوط به خا
آمـوزان   با مشکالت دانش یمشکالت آموزش زآموزان و نی شدان

ـ    يدار تفاوت معنی هـا رابطـه    عامـل  گـر ید نیوجـود نـدارد و ب
 ).5(جدول  .وجود دارد يدار یمعن

 
 نیشابور بر اساس آزمون عالمتمؤثر بر مشکالت اجرایی طرح شناي سباح از دیدگاه مدیران مدارس شهرستان مقایسه عوامل  .5 جدول

 بهداشتی 
مدیریتی و 

 ریزي برنامه
امکانات و 

 فضاها
مشکالت 

 ها خانواده
 آموزشی

مشکالت 
 دانش آموزان

مشکالت مربیان 
 و مدیران

11/0 02/0* 01/0* 003/0* 374/0 085/0 

 

 913/0 098/0 386/0 *001/0 *001/0 بهداشتی

 

مدیریتی و 
 ریزي برنامه

054/0 001/0* 021/0* 001/0* 

 *001/0 *002/0 *002/0 امکانات و فضاها 

 
 

مشکالت 
 ها خانواده

003/0* 182/0 

 073/0 آموزشی  
* 05/0p ≤ 

 
شاخص کمبود اسـتخر در   ،شابوریسباح ن يشاخص مشکالت طرح شنا نتری تیبااهم شابور،یشهرستان ن رانیمد دگاهیاز د نیهمچن

 کالس بود. يشاخص، مناسب نبودن زمان برگزار نتری تیاهم  مو ک شابوریشهر ن
 

 يرگی جهیو نت بحث
 یشناخت تیو جمع یفیتوص جیبود. نتا شابوریشهرستان ن رانیمد دگاهیسباح از د يمشکالت طرح شنا یبررس پژوهش، نیا یاصل هدف

بـه   رانیمـد  یلیمدرك تحص نیشتریدرصد زن هستند. ب 20درصد مرد و  80پژوهش،  نیکننده در اکت رش رانیمد نینشان داد که از ب
ـ   2/1( پلمیدرصد) و د 11( سانسیدرصد)، فوق ل 21( پلمیدرصد)، فوق د 8/66( سانسیمدرك ل ب،یترت سـوابق   نیدرصد) بودنـد. همچن
سـال و   20تـا   11درصـد   50سـال،   10تا  5درصد  1/11سال،  5مدارس کمتر از  رانیدرصد مد 3/3نشان داد که حدود  رانیمد يکار
 نیو همچنـ  نیو والـد  رانیموافقت و عدم موافقت مد زانیاز م یکحا جینتا نیدارند. همچن يسال سابقه کار 21از  تر شیدرصد ب 6/36
ـ بـا ا  نیموافقـت والـد   زانیـ درصد) و م7/96( زانیبه م رانیطرح نشان داد که موافقت مد نیاستقبال دانش آموزان از ا زانیم طـرح   نی
استقبال دانش آموزان در  هنشان دهند که استدرصد) 4/94( رانیطرح از نظر مد نیاستقبال دانش آموزان با ا زانیدرصد) بود و م6/75(

  .باشد یشنا م يریادگیدر  لیبودن آن و تسه يجهت آموزش و کاربرد
 رانیمـد  دگاهیـ سـباح از د  يطرح شـنا  يبر اجرا رگذاریعوامل تأث ییجهت شناسا یاکتشاف یعامل لیاز تحل یبخش آمار استنباط در

شاخص مشکالت طرح شنا سباح نشان داد که هفت عامل بر مشـکالت   20 یعامل لیتحل جیاستفاده شد. نتا شابوریمدارس شهرستان ن
 کرد. نییسباح را تب يمشکالت طرح شنا انسیدرصد از وار 269/66شده  ییشناسا مل. هفت عارگذارندیسباح تأث يطرح شنا
 هدهنـد  لیتشـک  هـاي  سباح قرار گرفـت. شـاخص   يطرح شنا ياول مشکالت اجرا هدر رتب رانیو مد انیمشکالت مربوط به مرب عامل
بود، عامـل   انیو مرب رانیعامل مربوط به مد نیدهنده ا لیتشک هاي که اغلب شاخص نیکرد. با توجه به ا نییدرصد را تب 70/11عامل اول 

توسعه شنا در مدارس  يکه برا کند یم انی) بASCTA( ایمدارس شنا استرال يشد. انجمن شنا دهینام رانیدو م انیمشکالت مربوط به مرب
 هـاي  مـنظم، دوره  يزری و برنامه تیریباال، قدرت مد یجسمان یآموزش، آمادگ دیجد هاي و مجرب، آشنا با روش دهیآموزش د انیبه مرب ازین
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) عنـوان  1999 بـرمن، ی(ل نی). و همچنـ 1988-2000، مارك (1994 نگ،یکی(آباشد  یم یمنیدر ارتباط با شنا و موارد ا انیمرب يبرا يبازآموز
حاصـل   هـاي  افتهی نیبنابرا گردند؛ یمطلوب آموزش م جهآموزان مانع نتی دانش يریادگی تیعدم درك نسب به وضع لیبه دل انیکرد که مرب

 دارد.  ی) همخوان2003) و کارن (1999و همکاران ( برمنیل هاي افتهی) و ASCTA( ایاسترال يانجمن شنا شنهاداتیپژوهش با پ نیاز ا
 ان،یـ مرب يکم در نظر گرفته شـده بـرا   هحق الزحم ده،یمجرب و آموزش د انیعامل اول شامل کمبود مرب کننده نییتب هاي شاخص

مجرب  انیکمبود مربکه رسد  ی. به نظر مباشد آموزان می با دانش یارتباط شناخت يعدم برقرار و انینداشتن طرح درس مدون توسط مرب
طـرح   نیدر ا یاز مشکالت اساس یکیموجود در آموزش و پرورش  بدنی تیترب رانیدب انیدر م قیرو نجات غ يگریمدرك مرب يو دارا

آزاد و خارج از سازمان آمـوزش و   انیطرح از مربي اجرا يبرا ی وکاست نیجبران ا يبرا تا آورد یفراهم مرا  اي نهیعامل زم نی. اباشد یم
ـ و  یو آموزش اند و دروس روانشناسی را گذرانده يگریکوتاه مدت مرب هاي دوره انیمرب نیاز آنجا که ا استفاده گردد.پرورش  را  يریادگی

عـدم گذرانـدن    گـر ی. از طـرف د نـد آموزان برقرار نمای الزم را با دانش یو عاطف یارتباط شناخت توانند اند؛ لذا نمی کمتر پشت سر گذاشته
 طرح درس روزانه و ساالنه به مشکل برخورد کنند. یطراحباعث شده است که هنوز در  سیمربوط به روش تدر هايدروس و واحد

کرد و با توجه به  نییرا تب سباح يطرح شنا یعامل مشکالت بهداشت انسیدرصد وار 62/10 دهنده عامل دوم، لیتشک يها شاخص
کلر استفاده  زانیم تیشد. عدم رعا دهینام یداد، عامل مشکالت بهداشت یرا نشان م یو بهداشت یمنیآن موارد ا يها اغلب شاخص نکهیا

بر دوش گـرفتن قبـل از ورود    یعدم نظارت کاف ،ها کالس نیاز شرکت در ا یناش یپوست يها يماریشده در استخر و سوزش چشم و ب
 دهـد  دهندگان نشـان مـی   پاسخ دگاهیشده از د ییعامل است. عامل شناسا نیمشکالت مربوط به ا گریاز د ادیز یشلوغ و دانش آموزان

 يشـتر یشنا مـورد توجـه ب   يخدمات در استخرها رندهیگ نیو همچن هدو طرف برگذار کنند ياز سو دیبا یو بهداشت یمنیکه مشکالت ا
ـ داشـته باشـند. از ا   يشـتر یتوجه ب یآموزش هاي کالس يبرگزار نیمسئول هاي هآموزان به توصی دانش زیو ن ردیار گقر  هـاي  افتـه رو ی نی

 دارد. ی) همخوانASCTA(ایاسترال يانجمن شنا شنهاداتیپژوهش با پ نیحاصل از ا
مشکالت طرح شنا سباح به خود اختصاص داد. شـاخص   انیعامل را در م نیسوم يزیر و برنامه یتیریپژوهش، مشکالت مد نیا در

 یتیریو مد ییآن به موارد اجرا يها کرد و چون اغلب شاخص نییسباح را تب يمشکالت طرح شنا انسیدرصد از وار 55/10عامل سوم، 
عامـل بـه    نیدر ا .شد دهیامن يزیر و برنامه یتیریشد، عامل مشکالت مد یو بلند مدت مربوط م وتاهک يها يزیر و ساختار طرح و برنامه

 نییتب هاي نحوه اجرا و انجام آن در سطح شهرستان و مدرسه پرداخته شده است. شاخص نیمشکالت طرح در سطح کالن آن و همچن
در شـنا،   یابی استعداد ي ئلهفرزندان خود، توجه نکردن مسئوالن به مس یاز سالمت نیوالد تیو حساس ینگران ب،یعامل به ترت نیکننده ا

ـ  جـه یاطراف شهر بـود. نت  ياز روستاها یسخت انجام طرح در بعض طیشراو  انجام طرح در آموزش و پرورش يعدم اعتبار الزم برا ه ب
بر مشـکالت آمـوزش شـنا را مشـکالت      ثراز عوامل مؤ یکی زین يدارد که و ی) همخوان1383( یتوکل جیبا نتا یثح نیدست آمده از ا

و  یبـدن  تیاز اهداف رشته ترب یکیلحاظ که  نی) از ا1988( منیفر قاتیدست آمده با تحقه عامل ب نیت. همچنکرده اس انیب یتیریمد
عامـل،   نیمشکالت مربوط به ا گریدارد. از د یهمخوان شود، یبخش احساس م نیدر ا تیریبه مد ازیاست و ن یابیشنا، استعداد به ویژه

آموزش، عدم  يمناسب برا بنديو زمان يزری عدم برنامه س،یتدر يبرا یاستخر، عدم وجود زمان کافآموز در  دانش ادیتوان به تعداد ز یم
اشـاره   بدنی تها و کارشناسان تربیسرپرستان استخر نیب ها و عدم هماهنگی تعداد جلسات آموزش، عدم نظارت و کنترل کالس تیکفا

ـ  آموزش و نحوه انتقال آن با شهر و محل ییمدارس روستا ادیمسافت ز ودوج نیهمچن کرد. بـه وجـود آمـدن مشـکالت      نیها و همچن
 نام برد. توان ها را می شدن کالس لیتعط جهیآموزش و در نت يحضور مدارس مختلف و تفاوت روزها لیبه دل یآموزش
سـباح در بـر    يعوامل مؤثر بر مشکالت طرح شنا انیعامل را در م نیچهارم ،پژوهش مشکالت مربوط به امکانات و فضاها نیا در

آن مربوط به امکانات و فضاها  يها را نشان داد و چون اغلب شاخص ریمتغ انسیوار 52/9عامل چهارم  هدهند لی. شاخص تشکردگی یم
ـ استنتاج نمود ا توان یپژوهش م نیا هاي افتهیآنچه که از  نیشد. بنابرا دهیها نام باشد، عامل مربوط به امکانات و فضا یم اسـت کـه    نی

چـون   ؛توجـه خـاص داشـته باشـند     يو ضرور هیاول زاتیبه امکانات و تجه دیبا میطرح عظ نیرفع مشکالت مربوط به ا يبرا نیلمسئو
ـ بهتـر در   یاثربخشـ  يبـرا  انیـ طرح را ندارنـد. مرب  نیا ياجرا يبرا اسبکشور، استخر من هاي از شهرها و شهرستان ياریبس  يریادگی

کوچک  یفراهم آوردن کالس ی وکمک آموزش هاي لمیشنا، ف ي هستند. تخته سیآموزش و تدر يامکانات الزم برا ازمندآموزان نی دانش
ـ در ا گرید یمشکل اساس نکهیدارند. ضمن ا ازین ولا هدر درج انیاست که مرب یحداقل امکانات ها، لمیف شینما يدر داخل استخر برا  نی

 دارد. ی) همخوان2008( نگیس هاي افتهیدست آمده با ه ب جنتای. آموزان است دانش يو ذهاب برا ابیا لیبخش کمبود وسا
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کـرد.   نیـی درصد را تب 69/9عامل پنجم،  .باشد یمشکالت طرح سباح م یعامل بررس نها، پنجمی مشکالت مربوط به خانواده عامل
هـا   خانواده رشیعدم پذ ه،ینقل ي لهیوس هیشنا و کرا لوازم هیتهبه منظور ها  خانواده يبرا يعامل به وجود آمدن مشکالت اقتصاد نیدر ا
عـدم   و حمل و نقل لیوسا یمنیها از ا خانواده یدر استخر، نگران یموارد بهداشت تیها از رعا خانواده یرانآموزش فرزندان خود، نگ يبرا

 توان نام برد. یآموزش شنا را م يها برا در خانواده يفرهنگ ساز
ـ بـه تعـداد ز   تـوان  یسـباح مـ   يطرح شنا یبود. از مشکالت آموزش یسباح، مشکالت آموزش يششم مشکالت طرح شنا عامل  ادی

 يآموزش را نـام بـرد. از رو   يآموزان برا دانش یروان یعدم آمادگو  آموزش يجلسه برا کیدر  یآموزان در استخر، تعداد کم مرب دانش
 لیتحص انیاستفاده از مرب ینداشتن مشکالت آموزش يز فاکتورهاا یکیاذعان داشت که  انتو یعامل م نیدهنده ا لیتشک هاي شاخص

 تواننـد  یفـرا گرفتـه و مـ    يگـر یو مرب یبدن تیها نحوه ارتباط با شاگردان را در دروس ترب چون آن باشد؛ یم یبدن تیکرده در رشته ترب
کـه   پژوهشـی دست آمـده بـا   ه ب جیدر کالس فراهم آورند. نتا یشو مشارکت با وسائل کمک آموز بیآموزان را جهت ترغ دانش زهیانگ

به  يمناسب و رهبر تیریمدارس صورت گرفت، که نشان دادند، عدم مد یمشکالت آموزش نهی) در زم2003توسط کارن  و همکارانش(
ـ ) و تحق2003است (کـارن،   زشآمو نهیمانع در زم نیبه عنوان دوم رانیو فراگ انیمرب نیو عدم ارتباط الزم و مناسب ب نیعنوان اول  قی

 ،اسـت  ی(شـنا) عمـوم  یآموزش هاي ارائه شده در کالس هاي تیو فعال ی) که عنوان نمودند: چون برنامه آموزش1999و همکاران( برمنیل
 دارد. یانهمخو کند، یکار آموزش را سخت م زیگردد و ن یاز دانش آموزان م یمنجر به مشارکت تعداد کم یسنت يها در قالب ها تیفعال

مدارس اسـت. شـاخص    رانیمد دگاهیسباح از د يمشکالت طرح شنا یعامل بررس نیو آخر نیآموزان، هفتم مربوط به دانش عامل
آمـوزان   آن مربوط بـه دانـش   هاي شاخص شتریب نکهیو با توجه به ا دهد یرا نشان م انسیدرصد وار 92/6عامل هفتم،  ي دهنده لیتشک
آموزش شنا، عـدم   يریادگیآموزان در  رغبت و عالقه دانش زانیعامل م نیشد. ا هدیآموزان نام شط به دانباشد، عامل مشکالت مربو می

 کند. یم یرا بررس دیآ یآموزان به وجود م دانش يکه برا یموزش، ترس از آب و مشکالتآو عدم حضور در  بتیدر شنا، غ یقبل ي تجربه
اطـالع   نیکه محققـ  ییباشد و تا جا یاول خود م يها و در سال دیسباح جد يکه طرح شنا ییپژوهش و از آنجا ي شنهیپ یبررس با

همراه بودند و بـا توجـه بـه     تیبا محدود هاي پژوهش افتهی قیجهت تطب نیانجام شده است، محقق نهیزم نیدر ا یاندک قاتیدارند تحق
ملک که نبود اسـتخر و امکانـات را در وهلـه     پژوهشبا  یسببه صورت ن جینتا ،شاخص در نظر گرفته شده ستیهفت عامل در ب نییتع

ه ب یخارج يصورت گرفته در کشورها قاتیدر تحق ی). به طور کل1389دارد (ملک،  یهمخوان کند یمشکل طرح عنوان م نتری اول مهم
شـنا مربـوط بـه     یآموزشـ  هـاي  کـالس  يمشکالت اجرا شتریدر آموزش شنا، ب ها و سابقه طوالنی طرح نگونهیبودن در ا شقدمیپ لیدل
 زهیانگ جادیبهتر آموزش، ا يبر سالمت، نحوه اثرگذار ها ی کنندهضد عفون ریشانه)، مقدار کلر مناسب، تأث هاي بی(آس یورزش هاي بیآس

 ؛)1999ماتسـوموتو (  ؛)1998( یوتآگـاز  ؛)2003(روشـال،  باشـد  یمرتبط و علت غرق شدن م هاي يمارآموزان، بی و دانش انیمرب نیدر ب
 ).2004( امزیلیو؛ )2010پوتوس ( ؛)2003برنارد (
و نجـات   يگـر یمدرك مرب يو دارا دهیمجرب و آموزش د انیاز مرب ،طرح يشود که در اجرا یم شنهادیرابطه با عامل اول پ در

فقـط   انیـ مرب نیـ چـون ا  کمک گرفته شـود؛ خارج از آموزش پرورش  يهارویشاغل در خود سازمان استفاده شود و کمتر از ن قیغر
تواننـد   یلـذا نمـ   ؛انـد  را کمتر پشت سر گذاشته يریادگیو آموزش  یاند و دروس روانشناس را گذرانده يگریکوتاه مدت مرب يها دوره

 سیمربوط به روش تدر هايعدم گذراندن دروس و واحد گریآموزان بر قرارکنند. از طرف د الزم را با دانش یو عاطف یارتباط شناخت
ـ ا يبـرا  نیکنند. بنابرا رخوردطرح درس روزانه و ساالنه به مشکل ب یه هنوز در طراحباعث شده ک  شـنهاد اهکـار پی منظـور دو ر  نی

 قینجات غر هاي ها و دوره کالس بدنی تیترب انیمرب يبرا توانند یآموزش و پرورش م هاي وزارت و سازماندر درجه اول، . گردد یم
برگزار  شناسیو روان سیروش تدر هاي آزاد و خارج از سازمان خود کالس انیمرب يدوم برا هشنا را برگزار کند و در درج يگریو مرب

ها وجود داشته باشـد و هـم     آموزش آن ي بر نحوه یالزم است که هم نظارت کاف انیمرب هزیانگ شیافزا يبرا گرید ي. از سودیننما
 .ابدی شیآنان افزا هدستمزد و حق الزحم

سرپرسـت   یشـود کـه بـا همـاهنگ     یمـ  شـنهاد یپ ،باشـد  یموجود در طرح م یکه مربوط به مشکالت بهداشترابطه با عامل دوم  در
 ی،پوسـت  يها تیمشکالت و حساس يآموزان دارا دانش نیشود و همچن یقبل و بعد از آموزش نظارت کاف گرفتن آموزان بر دوش دانش
 .گردد دیکأت یبهداشت لئمسا تیرعا آموزان به استخر و بر ورود و خروج دانش همچنین ؛شوند ییشناسا

از  یطـرح، مشـکالت و موانـع ناشـ     نیدر ا  گریاز مشکالت موجود د .است يزیر و برنامه یتیریالت مدکسوم مربوط به مش عامل
ـ آمـوزش، عـدم کفا   يمناسب بـرا  بنديو زمان يزری عدم برنامه س،یتدر يبرا ی. عدم وجود زمان کافباشد یم يزری و برنامه تیریمد  تی

از جملـه   ...و یبـدن  تیـ سرپرستان استخرها و کارشناسان ترب نیب ها، عدم هماهنگی کالس نترلتعداد جلسات آموزش، عدم نظارت و ک
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کـاهش و برطـرف    يبرا گردد تا یم شنهادیلذا پ ؛طرح سباح بود هنیبه ياجرا يبرا يزری و برنامه تیریمشکالت مربوط به مد نتری مهم
و مناسب را  قیدق يزری مدارس و سرپرستان استخرها برنامه رانیمد ان،یبمر یشناسان از همان ابتدا با هماهنگمشکالت، کار نینمودن ا

 ییآموزان از مدارس روسـتا  شود که حمل و نقل و انتقال دانش يزری برنامه يطور دها بای کالس يزمان برگزار نکهیانجام دهند. ضمن ا
 نظر قرار دهند.  مد زیرا ن

رفع مشکالت مربوط بـه   يبرا نیشود که مسئول یم شنهادیپ ،رابطه با عامل چهارم که مربوط به مشکالت امکانات و فضاهاست در
کشور هنوز اسـتخر   هاي از شهرها و شهرستان ياریرا فراهم کنند. بس يالزم و ضرور هیاول زاتیدر ابتدا امکانات و تجه میطرح عظ نیا

آموزش  يامکانات الزم برا ياریبس ازمندآموزان نی دانش يریادگیبهتر در  یاثربخش يبرا انیا ندارند. مربطرح ر نیا ياجرا يمناسب برا
حـداقل   هـا  لمیفـ  شینمـا  يکوچک در داخل استخر بـرا  یفراهم آوردن کالس ،یکمک آموزش هاي لمیشنا، ف ي هستند. تخته سیو تدر

ـ ا لیبخش کمبـود وسـا   نیدر ا گرید یمشکل اساس نکهیدارند. ضمن ا ازیاول ن هدر درج انیاست که مرب یامکانات  يو ذهـاب بـرا   ابی
آن فـراهم کـردن    هدورتر از شهر و استخر قرار دارند که الزم هاي در فاصله ها و مدارس روستایی از دبستان ياربسی. است  آموزان دانش
 زآموزان در انتقال آنان تا استخر را نی دانش یمنیا طیزمان، شرا قلدادر ح آموزان  است که ضمن انتقال دانش یو منظم قیدق يزری برنامه

 مد نظر داشته باشند.
 کیـ هـا   انجـام طـرح بـا خـانواده     يشود که در ابتدا یم شنهادیپ باشد، میها  رابطه با عامل پنجم که مشکالت مربوط به خانواده در
آمـوزان   دانـش  يطرح برا دیفوا ي جلسات درباره نیدر ا نیگرقته شود و همچنتمام جوانب کار در نظر  برگزار شود و یهماهنگ ي جلسه

ـ ها را با ورزش شـنا آشـنا کننـد و از ا    توانند خانواده یطرح م نیا قیاز طر رانیمد. الزم را انجام دهند يصحبت کنند و فرهنگ ساز  نی
 .نمایند فایدر سالمت جامعه ا ینقش مهم قیطر

ـ  ابـد ی شیجلسـه افـزا   کي یـ شود که زمان آموزش بـرا  یم شنهادیاست که پ یآموزشششم مرتبط به مشکالت  عامل  نیو همچن
کند  دایکاهش پ دیجلسه آموزش با کي یبرا زنیآموزان  و تعداد دانش ردیقرار بگ انیمرب اریالزم در اخت یکمک آموزش لیامکانات و وسا

آمـوزان قبـل از    در داخل استخر فراهم شود کـه دانـش   یطیاگر شرا نیخود را انجام دهند و همچن کار ستهیبتوانند به طور شا انیتا مرب
  .باشد یبهتر م یلیخ ،شنا آشنا شوند حیصح ي ورود به آب با نحوه

 بـت ها، غی از کالس ياریبس يباال تیظرف .باشد یمشکالت طرح م یعامل از عوامل بررس نیآموزان آخر مربوط به دانش مشکالت
 نظـم  شلوغ و بـی  آموزان دانشو وجود  آموزان دانش یروان ، عدم آمادگیآموزان دانش يایاول ینگران س،از سروی آموزان و جا ماندن دانش

الزم را در جهـت   ریمـدارس تـداب   رانیالزم است که مـد  نهیزم نیبخش بودند. در ا نیموجود در ا کالتمش ها از جمله کالس یدر برخ
 نـده و قـراردادن نمای  آمـوزان  و با نظارت و کنترل در رفت و آمد دانش شندیاندیطرح ب نبا ای آموزان دانش يایاول ترشیب ییو آشنا تیاهم

ی آموزشـ  هاي در حضور منظم آنان در کالس یسع شان،و نقل و انتقال سیبه سرو نهنگام سوار شد آموزان جهت حضور به موقع دانش
شـنا، آنـان را از    يریادگیـ و ضرورت  تیاهم هندر زمی آموزان الزم است ضمن صحبت با دانش نیمدارس همچن انیو مرب رانیکنند. مد
 .ندها نمای حضور در کالس هآماد ینظر روان
ـ ا یو اثربخشـ  ییکارا شیافزا يکه برا گردد یم شنهادیپ نیو مسئول زانری برنامه یبه تمام تینها در  هجلسـ  يطـرح بـا برگـزار    نی

ـ      انیو سرپرستان استخرها، ضمن ب انیمدارس، مرب رانیمشترك با کارشناسان، مد فـوق و   راهکارهـاي  همشـکالت ارائـه شـده، بـا ارائ
 کیاسـتراتژ  هاي يزری برنامه یط یعال رانیمد نکهی. ضمن اندیدر حل مشکالت موجود نما یق و هماهنگ سعیمنسجم، دق يزری برنامه
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