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خبرگان در خصوص کاهش  یذهن يالگو ییپژوهش حاضر با هدف شناسا
 ویک یشناسدر مدرسه با استفاده از روش یبدنتیدانش آموزان به فعال شیگرا

انجام گرفت. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردي، به لحاظ ماهیت 
 يهااز نوع پژوهش و،یشناسی کاکتشافی و به دلیل کاربرد روش -یفیتوص

ورزش  سوتانکشیخبره، پ رانیدب ۀیباشد. جامعه پژوهش شامل کلمیآمیخته 
حوزه بودند  نیشناسان فعال در او جامعه یورزش تیریمد نیمدارس، متخصص

انتخاب شدند. گلوله برفی  يریگنفر به صورت نمونه 26 شانیا انیکه از م
 ينرمال با توزیع اجبار هبراي انجام این پژوهش از نمودار کیو با توزیع شب

 افزار نرم در کنندگانمشارکت شده سازيمرتب هاياستفاده شده است. داده
SPSS مختلف  يهاتیوارد شد تا به کمک تحلیل عاملی کیو ذهن

 یذهن يالگو 11پژوهش،  يهاافتهی ۀی. بر پاشود شناسایی کنندگانمشارکت
در  یبدن تیآموزان به ورزش و فعالدانش شیدر خصوص کاهش گرا زیمتما

نظام جامع  یضرورت طراح انگریها بافتهی یطورکلشد. به ییمدارس شناسا
توجه  ،یو آموزش ییدر ورزش مدارس، جبران کمبود امکانات اجرا یابیاستعداد
 يهاهم راستا با برنامه نیبه ورزش مدارس، وجود قوان یجمع يهارسانه
آموزان در مدرسه دانش تیدر فعال رانیمدة کنندنییو توجه به نقش تع یآموزش

  . بود
 هاهواژ کلید

  .ویک یشناسروش آموزان،دانشی، بدنتیفعال ،یذهنيالگو

This study was conducted to identify mental paradigm of 
experts on reduced tendency of students to physical 
activity at schools through using Q methodology. This 
study base on objective was of applied research, and with 
respect to nature was of exploratory and descriptive and 
because of Q-methodology was of mixed researches.  The 
population of study included all the elite teachers, sport 
veterans at schools, sport management experts, and 
sociologists who were active in this area. Among them, 26 
people were selected through using snowball sampling. In 
order to conduct this study, Q chart with semi-normal 
distribution with mandatory distribution was used. Sorted 
data  of  participants were entered in SPSS software so 
that various mentalities of participants  be identified using 
Q factor analysis and research questions to be responded 
by using it.  Based on findings of this study, 11 distinctive 
mental  paradigms were identified on reduced tendency of 
students to sport and physical activity at schools. 
Generally, findings indicate the necessity of designing 
comprehensive talent identification system in sport of 
schools, compensating the lack of executive and 
educational facilities, paying attention of mass media to 
sport of schools, developing parallel laws with 
educational programs, and paying attention to determining 
role of managers in activity of students at schools. 
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 همقدم
 تیــاســت کــه در آن از فعال یآموزشــ نــديیفرا ،یبــدنتیــترب

منظـور  آموزان بـه براي کمک به دانش یبه عنوان راه یجسمان
دانش و نگرش مثبت در راسـتاي رشـد    ،یکسب مهارت، آمادگ

هـا  و به حداکثر رساندن فرصت یمطلوب، کسب سالمت عموم
شک یکـی از  بیشود. یاستفاده م یهاي بدنتیبراي اجراي فعال

در  دنیـــ بتــ تربیدرس ورزش و  اريزـبرگ افدـها مهمترین
ـــم ـــیجا ارسدـ ـــبس داـ ـــمناس يترـ ـــب بـ ـــحض ايرـ      روـ

ــشورز يفعالیتها در زانموآنشدا يکثراحد ــبو  یـ ــب دنیـ  هـ
 تــــسا یــــحو رو مانیــــجس ايوــــق تــــتقوی روــــمنظ

 ).1394(کشاورز و انصاري، 
ـ از طر تیـ و ترب میتعل اهدافبخش اعظم  -شـرکت دانـش   قی
قابـل تحقـق اسـت؛ از     یو حرکت یهاي ورزشتیآموزان در فعال

از کشـورها   اريیدر بسـ  یاز دروس اصـل  یکـ یرو به عنوان نیا
آن مـورد بـازنگري و    یهـاي درسـ  قلمداد شده و مرتبـاً برنامـه  

 یی). از سـو 1393و همکـاران،  ي(رضـو  ردیـ گیاصالح قـرار مـ  
انسان بشر را با فقر  یآن بر زندگ راتیثأو ت يکنولوژت شرفتیپ

ضـعف   ،یهمچـون چـاق   یروبرو ساخته که بـا عوارضـ   یحرکت
ـ  ،یتنفس يهايماریب ،یعضالن  یگردش خون و مشکالت روان

ورزش  انیـ م نی). در ا1388و همکاران،  نیهمراه است (معتمد
و عـوارض   یحرکتـ مبارزه بـا فقرِ  يبرا یبه عنوان عامل مناسب

شود؛ به عنـوان مثـال   یاز آن شناخته م یناش یو روان یمانجس
کنـد کـه توسـعه    یمـ  دیکأ) در پژوهش خود ت1388( شیبخشا

عوامـل   يرو توانـد یمـ  یجامعه به طرق مختلف انیورزش در م
ـ ییبگـذارد و تغ  یآن جامعه اثرات مثبتـ  یاجتماع در رفتـار   یرات
 تیصـ فـرد در مقابـل جامعـه برقـرار کنـد. بـروز شخ       یاجتماع

 بــروز ،یفــرد، احتــرام بــه قــانون، قضــاوت اجتمــاع یاجتمــاع
 يایو اح یروابط اجتماع يبرقرار ییتوانا ،یاجتماع ياستعدادها

شـوند.  یمحسوب م  راتییتغ نیاز جمله ا يریپذتیحس مسئول
ـ ) ن2017(  1سـانچز  ) و مونـوز و 1392دار و همکاران (یکشت  زی

تـأثیر مثبتـی در    زشـی هاي فوق برنامۀ ورکنند فعالیتیاشاره م
بهزیســتی ذهنــی و اســترس تحصــیلی دانــش آمــوزان مقطــع 

 راهنمایی دارد.
 لیاز جامعـه را تشـک   یآموزان قشـر بزرگـ  آنجا که دانش از

کشـور ماننـد    یاصـل  يهـا چرخـه  ندهیدر آ ییبسزا ریداده و  تأث
منظور توجـه   نیصنعت، اقتصاد، فرهنگ، علم و... دارند، به هم

 دنمایـ یم يمهم و ضرور اریبس يامر انشیا یبه سالمت عموم
گردد، امروزه یم کرورزش ذ يکه برا يدیفوا یاما با وجود تمام

                                                                      
1. Muñoz & Sanchez 

روز افزون دانش آموزان به امـر ورزش   یعالقگیکشور شاهد ب
) 1390رابطـه مرزبـان پنـاه (    نیباشـد. در همـ   یدر مدارس مـ 

 يریادگیــدر  یفــرد، نــاتوان ی: تــوان جســمانلیــاز قب یعــوامل
و  بیترس از آسـ  ،یجسمان يهاتیمحدود ،یورزش يهامهارت

کاهش توجـه و عالقـه    لیترس از شکست و تمسخر را از  دال
هژبـري و   نی. همچنکندیم یمعرف یبدنتیبه تربآموزان دانش

از  نیوالـد  حیخود، عدم درك صح قی)، در تحق1392همکاران (
کردن آن نسـبت بـه    یتلق تیو کم اهم یبدنتیدرس ترب دیفوا
-دانش شیثر بر کاهش گراؤدروس مدرسه را از عوامل م ریسا

نگرش نامطلوب محدود  نی. ادانندیآموز به ورزش در مدارس م
شـرکت   ن،یباشد. عالوه بـر نگـرش والـد   ینم یرانیا نیلدبه وا

 شماريیمنظم عالوه بر منافع ب یجسمان هايتیدر فعال شانیا
 تیاهمبه  زیکه کودکان ن شودیباعث م که براي خود آنها دارد،

 بیترغ هاتیفعال نیبرده و به شرکت در ا یپ هاییتیفعال نیچن
) 2008( 3گمونـد ی) و ز2008( 2کسـون یار قـات یشوند کـه تحق 

ـ ن نیمحققـ  گریباشند. دیگفته م نیا دیمؤ  يعوامـل متعـدد   زی
درك  زات،یـ متخصص، فضا، امکانـات، تجه  رويیچون کمبود ن

دروس و  ریسـا  انیدر م یبدنتیدرس ترب گاهیدانش آموزان، جا
و مسـئوالن نسـبت بـه درس     نیآمـوزان ، والـد  نگرش دانـش 

دانش آموزان بـه   یزگیانگیرا عامل عدم رغبت و ب یبدنتیترب
). اگرچـه  1393و همکاران، يدانند (رضویامر ورزش مدارس م

ـ فعال نیب يا) رابطه2010( 4جاگو و  نیوالـد  یجسـمان  هـاي تی
سـبب   نیاز والـد  فرزندان ريیفرزندان مشاهده نکرد، اما الگوپذ

 تیو هـدا  قیبه نقـش مهـم خـود در تشـو     نیکه والد شودیم
خود  تیآگاه باشند و حما یجسمان هايتیفرزندان به انجام فعال

هاي کم تیو کاهش فعال یبدنتیآنها در ساعت ترب تیرا از فعال
 دهند. شیتحرك فرزندان افزا

در تحقیق خود علت پایین بـودن ادراك   زی) ن2010(  5کتیبند
ترتیـب  بدنی در مدارس را بـه آموزان و محبوبیت درس تربیتدانش
تر جلوه دادن دروس دیگـر در مدرسـه، عـدم محبوبیـت درس     مهم

بدنی در میان دبیران و والدین و در نهایت فرهنـگ نادرسـت   تربیت
) و 2000(  6مارشــال وحــاکم بــر مــدارس عنــوان کــرد. هــاردمن 

را از جملـه   یرسـم  یابی) عـدم ارزشـ  2017و همکـاران (   7سینور
ـ  جادیدانند که در ا یم یعوامل شـده و   نیـی تع تیوضـع  نیفاصله ب
شـورهاي جهـان   در مدارس ک یبدنتیاجرا شده درس ترب  تیوضع

                                                                      
2 . Eriksson 
3 . Sigmund 
4 . jago 
5 .Benedict 
6 . Hardman & marshal 
7 . Norris 
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ـ ) ن1395و همکـاران (  عیشـج  قـات یاست. تحق رگذاریتأث نشـان   زی
ورزش در میان دیگر دروس در مدرسه  سدهندة جایگاه متوسط در

طور حاکی از نامطلوب بودن ادراك والدین نسبت به جایگاه و همین
در  یجمعـ  يهـا از نقش رسانه انیم نیبدنی است. در ادرس تربیت

) و هـم  1392و همکـاران(  انیغافل شـد. خالـد   دیتوسعه ورزش نبا
 دندیرس جهینت نیخود به ا قی) در تحق2016وهمکاران (  8یل نیچن

هاي اطالعاتی و پل ارتبـاطی  هاي جمعی به مثابه بزرگراهکه رسانه
تأثیرگذار بر افکار عمومی نقـش مهمـی در فراینـد اطـالع رسـانی،      

سـازي ورزشـی   نگاجتماعی و فرهسازي، آموزش، مشارکتگفتمان
در جامعه و اعـتالي ورزش کشـور و توسـعه و فراگیـر نمـودن آن      

 برعهده دارند.
نسبت به  یمتعدد و متنوع لیبه آنچه گفته شد، دال باتوجه

آموزان به ورزش در مـدارس وجـود دارد و از   دانش شیعدم گرا
نهادهـاي   نتـری از قـوي  یکیو ورزش،  یبدنتیکه ترب ییآنجا

تـوان بـا   یشـود، مـ  یها محسـوب مـ  در فرهنگ ملت رگذاریتأث
 سـطح و ورزش در مـدارس،   یبـدن تیهاي تربتیگسترش فعال

ـ   یروحـ  ،یهاي جسمییتوانا آمـوزان را  دانـش  یو قـواي عقالن
را کـاهش   یهـاي جسـمان  یو ناراحت یهاي روانو تنش شیافزا

 نیـی کـه بـه تع   میآن هست یپژوهش در پ نیرو در ا نیداد. از ا
آمـوزان  دانش شیخبرگان در خصوص کاهش گرا یذهن يالگو

-روش کیدر مدارس با استفاده از تکن یبدنتیبه ورزش و فعال
موارد،  نیا يبندتیپس از اولو تیو در نها میبپرداز ویک یشناس

آمـوزان بـه   توجـه دانـش   شیجهـت افـزا   يکاربرد یشنهاداتیپ
 شیگـرا  کـاهش  یشناسـ بی. بدون شک آسـ میورزش ارائه ده

 ییدر مدارس موجـب شناسـا   یبدنتیآموزان در درس تربانشد
خواهد شد که اگر مدرسـه و   نهیزم نیدر ا رگذاریثأعوامل مهم ت

موجـب   ند،یمسائل برآ نیحل ا یآموزش و پرورش بتوانند در پ
آموزان که خود متضمن سالمت دانش یو روان یسالمت جسمان

هـدف از   یطـورکل کشور است، خواهند شد که به يجامعه فردا
خبرگان در خصوص کاهش  يوالگ ییپژوهش شناسا نیانجام ا

 یالؤباشد. سیدر مدرسه م یبدن تیآموزان به فعالدانش شیگرا
از مشـکالت   ياریبس عاملی براي رفعتواند یکه پاسخ به آن م

 .باشددر مدرسه  یبدنتیبه فعال شیآموزان در جهت گرادانش
 

 پژوهش یشناسروش
خبرگـان در   یذهنـ  يالگـو  ییحاضر با هـدف شناسـا  پژوهش 

در مدرسه  یبدنتیآموزان به فعالدانش شیخصوص کاهش گرا

                                                                      
8 . Lee 

ـ انجام گرفـت. ا  ویک یشناسبا استفاده از روش پـژوهش بـر    نی
 -یفیاساس هدف، از نـوع کـاربردي، بـه لحـاظ ماهیـت توصـ      

ــاربرد روش   ــل ک ــه دلی ــافی و ب ــی کاکتش ــشناس ــوع  و،ی از ن
شناسی کیو، باشد. روشمی) کیفی –کمی( هآمیخت هايپژوهش

اي کمـی و کیفـی   هـ زمـان روش کارگیري هـم شامل به یروش
دست آمده در است؛ بنابراین، نتایج بررسی و تحلیل اطالعات به

 در اشـاره  مـورد  اصلی عوامل استخراج ةاین پژوهش دربرگیرند
 امانجـ  عـالوه  بـه  هـا بررسی این راستاییهم و پیشین مطالعات

 نظـران صـاحب  تفکرات و هامصاحبه کیو براي استخراج دیدگاه
-دسـته  بـراي  آمـاري  هايروش از کمی، بعد از همچنین. است
هـاي اصـلی   و تحلیل مؤلفه کیو عاملی تحلیل مانند افراد بندي

استفاده می شود و از آنجا که هدف اصـلی ایـن روش، آشـکار    
افـرادي   تعـداد است نه شمارش  یساختن الگوهاي مختلف ذهن

که تفکرات مختلفی دارند، به روش پژوهش کیفی نیز نزدیـک  
 ). 1387 ،ياست (هرند

 
 پژوهش ییاجرا يهاگام

پـژوهش بـه    یـی اجرا يهـا پس از عنوان و حوزه پژوهش گـام 
 خالصه شده است؛ 1در جدول شماره  بیترت

 
 پژوهش ییمراحل اجرا. 1جدول 

 گام هاي اجرایی شماره
ادبیات موضوع، جستجو و انتخاب مقـاالت  مراجعه به  1

آوري فضاي گفتمان و استخراج عوامـل  مناسب، جمع
 هااصلی و آسیب

 مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان 2
 بندي فضاي گفتمانارزیابی و جمع 3
 هاي نهاییانتخاب عبارت 4
 ایجاد دسته کیو 5
 کنندگانانتخاب مشارکت 6
 در نمودار کیوهاي کیو سازي نمونهمرتب 7
 تحلیل عاملی کیو 8

 
 ویک یشناسشرح مراحل روش

شـود یعنـی    يآورگفتمان پژوهش جمـع  يفضا دیبا  گام اول در
اي از مطالب متنوع و گوناگون مرتبط با موضوع پژوهش مجموعه
گفتمان مطرح است و از ترکیـب منـابع شـامل     یاهال انیکه در م
پژوهشـی،    ،یعلم يهاها، مقالههاي ساختاریافته، مناظرهمصاحبه
و پایــدار و متنــوع،  دههــا، نظرهــاي ســازنهــایی از کتــابفصــل



 1397 تابستان، 1، شمارة هفتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 14

آن است . این مجموعه پس از گردآوري بایـد   ریها و نظاداشتدیا
کیـو را از   ۀهاي کوتاه و منقطع تبدیل شود تا بتوان نمونبه عبارت

و هـاي مناسـب   بین آنها انتخاب کـرد؛ بنـابراین، از ایـن عبـارت    
 انجـام  نتـایج  و هـا یافته یعنی پژوهش ينظر یدلخواه که از مبان

-بآسـی  بـا  زیـاد  ارتباط که آنهایی است، آمده دستبه هامصاحبه
ـ آمـوزان بـه ورزش و فعال  دانـش  شیعـدم گـرا   یشناس  یبـدن تی

  .شد آوريعبارت جمع 76داشتند، در جمع 
عـدم   ایـ کـاهش   یشناسـ بیعبارت مربوط به  آس 76 این

است که پس از بررسـی در   یبدنتیآموزان به فعالدانش شیگرا

انجـام   ،یورزشـ  تیریدو مرحله توسط چند تن از خبرگـان مـد  
هـاي  ها مانند حـذف عبـارت  تغییرهاي الزم براي روایی عبارت

عنـوان   بـه عبـارت   50یا رفع ابهام آنها، تعداد  مشابه و تکراري
 شـدند  تخـاب ان حاضـر  پژوهش در کیوۀ نهایی نمون هايعبارت

 کـد .  انـد شـده  مشـخص  عبـارات  ایـن  2 شـماره  جدول در که
 کـه  کیـو  هـاي کـارت  در کیـو ۀ نمون هايعبارت این از هرکدام
 انجـام  کـدها  ایـن  براسـاس  بعـدي  هـاي تحلیـل  و هـا محاسبه

 شود، در این جدول آمده است.می

 
 ویعبارات کنمونه . 2جدول 

 کد عبارات نمونه کیو
 1 هاي مدرسه ثبت نام بیش از ظرفیت کالس

 2 هاي کاري براي معلم ورزش تبیین قوانین دست و پاگیر و محدودیت
 3 بدنی هاي تربیتکمبود امکانات اجرایی و آموزشی جهت اجراي صحیح برنامه

 4 هاي ورزشی در مدارس عدم تشکیل و تقویت شوراهاي ورزشی و انجمن
 5 آموزان عدم تناسب فضاي ورزشی مناسب با سن، جنس و تعداد دانش

 6 آموزان نبود تجهیزات و امکانات رشته ورزشی مورد عالقه دانش
 7 استاندارد نبودن وسایل و تجهیزات ورزشی 

 8 هاخانواده ماشینی زندگی
 9 ورزش معلم به نسبت نادرست نگرش و بدبینی
 10 آینده در بدنی هايفعالیت از ناشی جسمانی عوارض از ترس

 11 است زندگی از جزئی ورزش اینکه نکردن نهادینه
 12 آموزاندانش از یک هر استعدادهاي و هاظرفیت ها،خواسته به توجه عدم 
 13 مدارس در ورزشی رشته یک به اندازه از بیش توجه 

 14 بدنیتربیت درس ساعات در آموزاندانش و ورزش معلمین مشکالت رسانی اطالع عدم
 15 مدارس  ورزش به پرداخت جهت هارسانه کم توجه
 16 مدارس  در ورزش جهت آموزاندانش براي صحیح الگوسازي  عدم
 17 ورزش  معلمین صحیح گزینش عدم

 18 مسئولین  دزن مدارس ورزش به مربوط مسابقات نداشتن اولویت
 19 مدارس  در ورزش توسعه براي  کافی بودجه اختصاص عدم
 20 هفته  در بدنیتربیت درس ساعت افزایش جهت پیگیري و تالش عدم

 21 مدرسه  در ورزش به آموزاندانش و والدین نادرست نگرش
 22 مدارس  در زبده و کارآمد معلمین کارگیريبه عدم

 23 مدرسه  در ورزش توسعه جهت معلمین به امکانات و عمل آزادي ندادن
 24  ...) و بسکتبال و والیبال تنیس،( ورزش هايرشته آموزش هايشیوه بودن تکراري

 25 ورزشی  جدید هايرشته فراگیري براي معلمین گرایش عدم
 26 آموزان دانش هايسلیقه و عالیق به معلم توجه عدم

 27 مدارس ورزش در استعدادیابی جامع نظام نبود 
 28 آموزان دانش به آموزش در شده بنديزمان و صحیح ریزيبرنامه نبود
 29 ورزشی  هايرشته آموزش درهنگام ایمنی اصول رعایت عدم
 30 معلمین  سوي از آموزاندانش به ورزشی رسانی اطالع در کاريکم

 31 آموزان دانش توان از بیش تمرین انجام و کافی نشاط از برخورداري عدم



 15 ...شناسایی الگوي ذهنی خبرگان در خصوص کاهش گرایش دانش آموزان به فعالیت بدنی در مدرسه :و همکاران دارمحمد کشتی 

 

 کد عبارات نمونه کیو
 32 دروس سایر به بدنیتربیت درس اختصاص از جلوگیري جهت الزم اقتدار از برخورداري عدم 

 33 آموزان دانش) ژنتیک( ژنتیکی هايویژگی هايتفاوت به توجه عدم
 34 آموزان دانش در تمسخر و شکست از ترس
 35 آموزان دانش در بدنی هايفعالیت براي روانی هايآمادگی عدم

 36 چاقی 
 37 آموزان دانش در دیدن صدمه از ترس
 38 آموزان دانش در ورزش به عالقه عدم

 39 آموزان دانش در حرکتی اختالل
 40 آموزان دانش در اسکلتی و عضالنی ضعف

 41 آموزان دانش در...  و قلبی ، آسم بیماري
 42 تقویمی  سن و بیولوژیک سن میان تفاوت به ورزش معلمان توجه عدم

 43 آموزان دانش در) معلولیت( جسمانی هايمحدودیت
 44 پرورش  و آموزش توسط مدارس ورزش زمینه در آموزشی مستند هايبرنامه تدوین عدم

 45 ایشان  از فرزندان کردن تبعیت و والدین کافی بدنیفعالیت نداشتن
 46 مدارس  در ورزش توسعه جهت والدین و مدارس آموزشی کادر بین همکاري عدم

 47 مدارس  ورزش توسعه درجهت نگريآینده و مدون برنامه نداشتن
 48 باشند می بدنیتربیت درس اهمیت با درتضاد که مدارس بر حاکم هايسیاست

 49 مدارس در حجاب و ورزش تناسب عدم به نسبت دختران دغدغه 
 50 آموزاندانش نامناسب غذایی برنامه 

 
هاي جدول باال، با کد مربوط بـه خـود روي   هر کدام از عبارت

سـازي  بعـد، مرتـب  ۀ یک کارت به نام کارت کیو نوشته شد. مرحلـ 
 در معمول، طور به. بود پژوهش کنندگاننمودار کیو توسط مشارکت

 بررسـی  مـورد  افراد از نمونه هشتاد تا بیست بین انتخاب کیو روش
هاي مختلف نسبت به یک موضوع کفایـت  دستیابی به دیدگاه براي
کننـدگان از  ). بنابراین انتخاب مشـارکت 1386انفر،یکند (خوشگومی

ـ   گیري احتمالی انجام نمیهاي نمونهطریق روش  ۀشـود بلکـه نمون
شـود  اي کوچک انتخـاب مـی  طور هدفمند و با اندازهافراد معموالً به

ورزش  شکسـوتان یخبـره، پ  رانیـ حاضر از میـان دب که در پژوهش 
نفر بـه   26و جامعه شناسان   یورزش تیریمد نیمدارس، متخصص
کنندگان پژوهش انتخاب شـدند. ایـن انتخـاب بـه     عنوان مشارکت

 کننـدگان انجام شد.  انتخاب مشارکت برفیگلوله گیرينمونهکمک 
 و "پژوهشبا موضوع  اارتباط نزدیک آنه" براساس پژوهش این در
ـ  در. شـد  انجـام  "پـژوهش  در آنهـا  حضـور  اهمیت"  از بعـد  ۀمرحل

 سـازي مرتـب  دستورالعمل براساس تا شد خواسته کنندگانمشارکت
. کننـد  کیـو  نمـودار  روي هـا کارت از هرکدام دادن قرار به اقدام کیو

نرمال بـا توزیـع    شبه توزیع با کیو نمودار از پژوهش این انجام براي
عبـارت   50استفاده شده است،. این نمودار براي قـرار دادن   يجبارا

 مخالفـت  معنـاي بـه  کـه  -5 درجـه  از کنندگانکیو توسط مشارکت
 بـا  کامـل  موافقت معنايبه که+ 5 تا است نظر مورد عبارت با کامل

 کـه  سـازي مرتـب  از پـس . بود شده تعبیه است، مدنظر کیو عبارت
امتیـازدهی هرکـدام از    ةنحـو کننـدگان پـژوهش،   تمشـارک  توسط

کنندگان، فرم مخصوصی که بـراي ایـن منظـور طراحـی     مشارکت
 در کننـدگان مشـارکت  سازي مرتب هايشده بود، ثبت گردید. داده

ـ وارد شد تا به کمک تحلیل عاملی کیـو ذهن  SPSS افزار نرم -تی
ن بـه  آ کمـک  بـه  و شـود  شناسایی کنندگانمختلف مشارکت يها

 داده شود.پاسخ  هشهاي پژوسؤال
 

 ویدر روش ک ییایو پا ییروا
 نیتـن از متخصصـ   3توسـط   وینمودار و عبارات ک يصور ییروا
شد. افزون بر آن، بازخورهایی که پژوهشگر  دییتأ یورزش تیریمد

کننـدگان دریافـت کـرد،    ها از مشارکتهنگام مرتب سازي کارت
سـنجش موضـوع    يهاي مناسبی بـرا تنگر این بود که عبارانمای

ها و پایایی فرم اپژوهش انتخاب شده است. براي سنجش اعتبار ی
نمودارها نیز از روش آلفاي کرونباخ استفاده شـد. آلفـاي کرونبـاخ    

به دسـت آمـد    83/0کننده مشارکت  26این پژوهش براي تعداد 
ـ نمونـه ک  يهـا عبـارت  ياعتماد باال تیقابل انگریکه ب  جیو نتـا  وی

 است. ویدر نمودار ک آنها يسازمرتب
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 پژوهش يهاافتهی
 )ویک یعامل لی(تحل يآمار لیتحل

قبـل کـه از روش کیفـی     ۀاین مرحله از پژوهش، برخالف مرحل در
 هـاي ذهنیت شناسایی براي کمی هايپژوهش ۀاستفاده شد، از روی

 منظـور  بدین. شودمی استفاده پژوهش کنندگانمشارکت بین مشابه
 تحلیـل  روش. شـود مـی  اسـتفاده  کیـو  عاملی تحلیل آماري ابزار از

 کیـو  هايداده ماتریس تحلیل براي آماري روش تریناصلی عاملی،
است؛ از این رو  "افراد"ز همبستگی میان نی روش این مبناي. است

شـود در   دیـ کأشـود تـا ت  استفاده می "تحلیل عاملی کیو"از عبارت 
 بـا . شـوند بندي میمتغیرها دستهجاي فرآیند تحلیل عاملی، افراد به

ـ  بـین  اختالفی هیچ آماري نظر از این، وجود عـاملی کیـو و    لتحلی
تحلیل عاملی عادي وجـود نـدارد. بـراي انجـام تحلیـل عـاملی از       
ماتریس همبستگی که روشی مرسوم و معمول است، استفاده شـد.  

ها بـه روش واریمـاکس کـه نـوعی چـرخش متعامـد اسـت،        عامل
است اعداد استخراج شـده از تحلیـل عـاملی     ی. گفتنچرخش یافتند

 .ندهاي اصلی هستکیو به روش مؤلفه
 اًافراد، جمع دگاهیدهد که با توجه به دینشان م 3جدول شماره 

حـدود   يزیـ عامـل چ  11 نیـ شده اسـت کـه ا   ییعامل شناسا 11
  .دهندیو پوشش م نییکل را تب انسیدرصد از وار 190/78

 افتـه یچـرخش   سیها از ماترعامل ییشناسا و ریتفس يبرا
شـود  یمشـخص مـ   سیماتر نیها استفاده شد. به کمک اعامل

از  کیـ هـر   جـاد یکننـدگان باعـث ا  از مشـارکت  کیـ که کدام 
 شده اند. یذهن يالگوها
 

 ویک یعامل لیمربوط به تحل يهاآماره  .3جدول 
مجموع چرخشی 

 مجذور بارها
مجموع استخراج 

 مجذور بارها
درصد  

 تجمعی
درصد از 
درصد  کل واریانس

 تجمعی
11,863 11,863 5,931 11,863 1 
22,374 10,511 5,255 22,374 2 
32,148 9,774 4,887 32,148 3 
40,598 8,450 4,225 40,598 4 
47,613 7,016 3,508 47,613 5 
54,365 6,752 3,376 54,365 6 
60,532 6,167 3,084 60,532 7 
65,814 5,282 2,641 65,814 8 
70,638 4,824 2,412 70,638 9 
74,597 3,959 1,980 74,597 10 
78,190 3,592 1,796 78,190 11 

 

 کنندگانالگوهاي ذهنی مشارکت .4جدول 

 کنندگانمشارکت الگوهاي ذهنی

 1الگوي ذهنی 
Q27 مدارسنظام جامع استعدادیابی درورزش  نبود 

Q28 موزانآموزش به دانشآبندي شده درزمان ریزي صحیح ونبود برنامه 

Q47 نداشتن برنامه مدون درجهت توسعه ورزش مدارس 

 2الگوي ذهنی 
Q5 در مدرسه موزانآدانش تعداد جنس و سن, عدم تناسب فضاي ورزشی با 

Q3 بدنیهاي تربیتموزشی جهت اجراي صحیح برنامهآ امکانات اجرایی و کمبود 

Q6 اناموزعالقه دانش تجهیزات و امکانات رشته ورزشی مورد نبود 

 3الگوي ذهنی 

Q38 اموزاندانش عدم عالقه به ورزش در 
Q39 موزانآدانش اختالل حرکتی در 
Q40 آموزاندانش اسکلتی در ضعف عضالنی و 
Q41 موزانآدانش قلبی درهاي و ناراحتی سمآ هايبیماری 

 4الگوي ذهنی 
Q11 زندگی است نهادینه نکردن اینکه ورزش جزیی از 
Q21  نگرش نادرست والدین 
Q45 بدنی والدین نداشتن فعالیت 

 هفته بدنی درساعت درس تربیتمیزان  Q20 5الگوي ذهنی 

  6الگوي ذهنی 

Q12 موزانآها واستعدادهاي دانشظرفیت ها,عدم توجه به خواسته 
Q24 بسکتبال و...) ،والیبال ،(تنیس ورزشی هايموزش رشتهآهاي تکراري بودن شیوه 
Q26 موزانآهاي دانشعدم توجه معلم به عالیق وسلیقه 
Q25 هاي جدید ورزشیعدم گرایش معلمین براي فراگیري رشته 
Q31 موزانآتوان دانش انجام تمرین بیش از نشاط کافی و عدم برخورداري از 

 سورزش مدار فرهنگ الگوسازي در نبود Q16  7الگوي ذهنی 
 هاي کاري براي معلم ورزشمحدودیت پاگیر و قوانین دست و Q2 8الگوي ذهنی 
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 حجاب دغدغه دختران نسبت به عدم تناسب ورزش و Q49 9الگوي ذهنی 

 جهت پرداخت به ورزش مدارس هاتوجه کم رسانه Q15 10الگوي ذهنی 

Q44  پرورش موزش وآزمینه ورزش مدارس توسط  موزشی درآهاي مستند تدوین برنامهعدم 

 مدارس  حاکم بربدنی متضاد با درس تربیتهاي سیاست Q48 11الگوي ذهنی 

Q22 مدارس زبده در مد وآکارگیري معلمین کارعدم به 
 

 يهاانسیکل وارگونه که اشاره شد، بر اساس جدول همان
شـده را   ییشناسـا  هـاي بیآسـ   3شده در جدول شماره  نییتب
ـ ب یذهن يالگوها تیتوان بر اساس اهمیم ـ نمـود. بـه ا   انی  نی

، 1شـماره   یذهنـ  يشـده در الگـو   ییصورت که موانع شناسـا 
 ددرص 08/13 رایدارد ز یذهن يالگوها گریاز د يشتریب تیاهم

ـ اهم ن،یبنابراکند. یم نییکل را تب انسیاز وار  يهـا بیآسـ  تی
است  یبیگانه به همان ترت 11 یذهن يشده در الگوها ییشناسا

 يهــابیآســ تیــاولو 5آمــده اســت. جــدول  3کــه در جــدول 
 دهد. ینشان م یذهن يشده را بر اساس الگوها ییشناسا

 ها بر اساس الگوي ذهنیآسیب. 5جدول 
ترین آسیب ها بر اساس الگوي مهم

 ذهنی
 الگوي
 ذهنی

 1 استراتژیک ریزي جامع وبرنامه
 2 امکانات سخت افزاري

 3 موزانآموارد مربوط به دانش
 4 نگرش والدین
 5 بدنیساعات درس تربیت

 6 موارد مربوط به دبیر ورزش
 7 فرهنگ الگوسازي

 8 قوانین دست و پاگیر
 9 حجاب
 10 رسانه

 11 مدیریت مدارس
 

ـ بـر پا  یطـورکل به در  زیمتمـا  یذهنـ  يالگـو  11 ج؛ینتـا  ۀی
 یبـدن تیآموزان به ورزش و فعالدانش شیخصوص کاهش گرا

  26از  کیـ مشخص شد که هر  شتریشد. پ ییدر مدرسه شناسا
 .رندیگیقرار م یذهن يکننده در کدام الگومشارکت

 
 یذهن يالگوها ریبحث و تفس

 آموزش انی:  راهبردگرا1 یذهن يالگو
 یابینبود نظام جامع استعداد، افراد نیمشترك ا دگاهیاساس د بر
شـده   يبندزمان و حیصح يزیرورزش مدارس ، نبود برنامه در

 نداشتن برنامه مـدون در  تیآموزان و در نهادر آموزش به دانش
-دانـش  شیکـاهش گـرا   لیجهت توسعه ورزش مدارس از دال

. به ندیآیم بدر مدارس به حسا یبدنتیآموزان به ورزش و فعال

ـ رباورنـد، اگـر برنامـه    نیآنها بر ا گریدعبارت  بلندمـدت و   يزی
و نهفته در جامعـه   اریبس يجهت استفاده از استعدادها یحیصح

 جـاد یاسـتعدادها همـراه بـا ا    نیـ جهت استفاده از ا يآموزدانش
جهـت کشـف و    ازیـ مـورد ن  يافزارو نرم يافزارامکانات سخت

ـ ایاستعدادها به وجـود ن  نیتوسعه ا گسـترده   شیشـاهد گـرا   دی
ـ آموزان به امـر ترب دانش بـود و روز بـه روز    مینخـواه  یبـدن تی

ـ فعال ریـ گکاهش چشم ـ و بـه طبـع با   یبـدن  يهـا تی شـاهد   دی
آمـوزان  در سـالمت و تناسـب انـدام دانـش     يامشکالت عمده

 .میباش
 

 هارساختی:آگاهان به امکانات و ز 2 یذهن يالگو
ـ و د تیاساس ذهن بر ـ اکننـدگان در  مشـارکت  دگاهی  يالگـو  نی

تعداد  جنس و ،سن مناسب با یورزش يعدم تناسب فضا یذهن
 يجهـت اجـرا   یوآموزشـ  یـی امکانات اجرا موزان، کمبودآدانش
و امکانات رشته  زاتیتجه و نبود یبدنتیترب يهابرنامه حیصح

-نـش دا شیعدم گرا لیموزان از دالآعالقه دانش مورد یورزش
آنها بر  گری. به عبارت دندیآیبه حساب م یبدنتیموزان به تربآ
در  يافـزار سـخت  يشـدن بـه اسـتانداردها    کیزدنباورند،  نیا

 دگاهیـ همـراه دارد. از د استقبال از ورزش را بـه  شیمدارس، افزا
متناسـب بـا    یورزشـ  يوجه به احداث فضـاها تافراد، عدم  نیا

 یو سـن  یبدن يازهایبه ن هموز ، عدم توجآو سن دانش تیجنس
ـ از ا يمـوارد  گریو د شانیا ۀعالق زین موزان وآدانش دسـت   نی

-یدر مدرسه بـاز مـ   یورزش تیموزان را از فعالآاست که دانش
که هـر   یدهکده کوچک جهان نیو در ا تالیجیدارد. در عصر د

ـ و رد صیدر آن قابل تشخ یاتفاق  سـه یاسـت، بنـا بـه مقا    یابی
گذشـته   یبـه آسـان   گـر یخود با استانداردها، افراد د يهاخواسته

 نیاست که مسئول یاز موارد مهم یکی نیشوند که ایارضاء نم
ندارند. صرف افتتاح مدارس با  یآموزش کشور از آن اطالع کاف

ـ اول قـات یباال بدون تحق شیحجم و گنجا و عـدم توجـه بـه     هی
 ،یدر احـداث امـاکن آموزشـ    یورزش يچون فضا یمسائل مهم

مـوزان بـه   آانـش و عـدم عالقـه د   یبدنتیآموزش ترب از يدرد
 .ورزش دوا نخواهد کرد

 
 توانآموز کم: دانش3 یذهن يالگو

-مشـکالت مربـوط بـه دانـش     نیگروه از افراد، ا نینظر ابه بنا
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دارد. یدر ساعات ورزش باز مـ  تیموزان است که آنها را از فعالآ
عامـل   نیتـر تواند مهمیوزان مآمعدم عالقه به ورزش دردانش

 یذهن يالگو نیمهم در ا گریعامل د نامبرده شود. نهیزم نیدر ا
ـ ا ۀیـ که بـر پا  تموزان اسآدانش در یاختالل حرکت  يالگـو  نی

 زیبا مشکالت ر یموزان کم توان جسمآاز آنجا که دانش ،یذهن
 یرغبت گریکنند، دیخود دست و پنجه نرم م یو درشت در زندگ

خدمات را به  زانیم نیکه کمتر یجهت حضور در ساعات ورزش
 و ینخواهنـد داشـت. ضـعف عضـالن     زیـ کنـد ن یآنها عرضه م

چـون آسـم,    ییهـا يماریسو و ب کی زموزان اآدردانش یاسکلت
هستند کـه   یعوامل گریموزان از دآدر دانش و... یمشکالت قلب

شـوند.  یمـ  یبـدن تیموزان به فعالآدانش شیموجب کاهش گرا
افراد با نوع  نیا یجسمان طیو شرا تیوضع انیشک تعادل میب

آمـوزان  استقبال دانـش  شیخدمات  ارائه شده، بر افزا تیفیو ک
مثبت خواهد  يریثأت یبدنتیخاص در ساعات ترب طیاشر يدارا

 .داشت
 

 ساکن نی: والد4 یذهن يالگو
 یو حتـ  دگاهیدسته از خبرگان، نگرش و د نیا تیهنذاساس  بر

 نیاز والـد  یمورد برخیب يهاتیو حساس ینگراني اوقات گاها
آمـوزان در سـاعات ورزش اسـت.    دانـش  تیموجب کاهش فعال

و موجـب   افتـه یسفانه در جامعه ما رواج أکه مت ياز موارد یکی
ن در یموضوع که والد نیفاصله گرفتن جامعه از ورزش است،. ا

-یرا به ورزش اختصاص نم یروزمره خود ساعات خاص یزندگ
آمـوز  دانـش  زهیو انگ دگاهیناخوداگاه بر د ریثأدهند خود موجب ت

دور  یبـدن تیفعال تیدر مورد ورزش گذاشته و ذهن او را از اهم
دسـته از آگاهـان امـر ورزش     نیـ کـه ا  يگـر یکند. عامل دیم

موزان آدانش و نیمدارس به آن اشاره دارند نگرش نادرست والد
شـمردن   تیـ سفانه کم اهمأباشد، که متیبه ورزش درمدرسه م

دروس ارزشـمند و   انیـ و قرار ندادن آن در م یبدنتیدرس ترب
ـ افـراد بـه ترب   نینگرش نادرست ا دهیمهم که خود زا  یبـدن تی

بـه ورزش اسـت .    مـوز آاست از عوامل مهم عدم رغبت دانـش 
ـ تبع و نیوالـد  یکـاف  یبدن تینداشتن فعال نیهمچن کـردن   تی

است که بدان اشاره شده است.  يگریعامل د شانیفرزندان از ا
 یمیبراساس سخن بزرگان رفتار فرزندان در جامعه بازتاب مستق

خـود بـه    نیکه والـد  یاست، پس تا زمان شانیا نیاز رفتار والد
ـ آموزان به فعالدانش مقابل دیدو در  میصورت مستق  یورزشـ تی

آمـوز بـه ورزش را   دانش يمندانتظار عالقه دیمنظم نپردازند نبا
 .شتدا

 
 

 : وقت طالست5 یذهن يالگو
-یبه آن اشاره م یذهن يالگو نیکه در ا یاز عوامل مهم یکی

-تیـ ساعت درس ترب شیجهت افزا يریگیشود عدم تالش و پ
آن هـم در   یبدنتیساعت فعال 2 يادرهفته است. با هفته یبدن

اسـتاندارد را   يهـا حـداقل  یکه از نظر امکانات ورزش يامدرسه
کاهش  موجبو شلوغ که  تیپرجمع يهاکالس زیندارد و ن زین

آمـوزان و  به تک تـک دانـش   یبدنتیترب ریدب یگدیتوجه و رس
انتظـار داشـت    دیـ شود نبایم شانیا يتوجه و کشف استعدادها

 یبدنتیو بخواهد به فعال دیآ رونیب شیخو يموز از انزواآدانش
کـه در   يمهـم افـراد   تیبه مسئول مجدداً نهیزم نیبپردازد. در ا

بـه   دیـ که با میرسیقرار دارند م یشآموز يزیرراس امور برنامه
ـ توجه و یبدنتیساعات ترب  شیمبـذول دارنـد و بـا افـزا     ياژهی

به آموزش  یبخش تیفیدر ک یدرس گام مهم نیا یزمان تیکم
-دانـش  شیو گرا زشیانگ شیکه خود موجبات افزا یبدنتیترب

 .ورد بردارندآیموز به ورزش را فراهم مآ
 

 عالقهیب ری: دب 6 یذهن يالگو
مهم امر آموزش  را هـدف قـرار    یاز منابع انسان یکیافراد  نیا

ورزش را از عوامـل   رانیدب یو شغل یشخص يهایژگیداده و و
-یمـ  یمعرف یبدنتیآموزان به ورزش و تربدانش شیعدم گرا

 هـا تیـ ظرفهـا,  بـه خواسـته   یبدنتیترب ریکنند.  عدم توجه دب
 يهـا وهیشـ  دنبـو  يموزان، تکرارآازدانش کیهر يواستعدادها

-قهیسـل  و قیبه عال ریعدم توجه دب ،یورزش يهاموزش رشتهآ
-رشـته  يریـ فراگ يبرا نیمعلم شیموزان، عدم گراآدانش يها
و انجـام   ینشـاط کـاف   از يعدم برخـوردار  ،یورزش دیجد يها

اسـت کـه رابطـه     یموزان از عـوامل آتوان دانش از شیب نیتمر
-داشته و موجب عدم توجـه دانـش   یبدنتیترب ریبه دب میمستق

تصور کنند کـه مشـکالت    یبرخ دیشود. شا یموز به ورزش مآ
ـ  رنـد یبا آنهـا درگ  رانیکه دب یشتیمع  یافـت وجهـه اجتمـاع    ای

 یزگـ یانگیگذشته موجب ب يهامعلمان در جامعه نسبت به دهه
 نیبه ا دیبه آموزش شده است. اما با شانیم توجه ادو ع رانیدب

 دیکه دارد با یمعلم با توجه به تعهدات کینکته توجه داشت که 
آموز بـه درسـش را فـراهم    دانش زهیو انگ يمندموجبات عالقه

داشـته   يو سیدر امـر تـدر   يریثآت دینبا یآورده و مسائل جانب
و ضـمن   ییدانش افزا يهاکالس يعدم برگزار ییباشد. از سو

 لیکه مانع ادامه تحص دیجد نیقوان زیادارات و ن يخدمت از سو
گردد یم یاز مقطع باالتر از مدرك استخدام شیدر ب انینگفره

رشـد معلـم و بـه     ياست کـه جلـو   یاز عوامل مهم سازمان زین
ـ انگ نیا تیو سرا يو يهاییو توانا زشیفراخور آن انگ بـه   زهی

 .ردیگیموزان را مآدانش
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 : منتقدان فرهنگ مدارس7 یذهن يالگو
ـ فعال ریـ گکه موجب کاهش چشم يگریعوامل د از -دانـش  تی
 يفرهنگ الگوسـاز  باشد، نبودیم یبدنتیموزان در ساعات تربآ

-دانـش  يبـرا  مخصوصـاً  يورزش مدارس اسـت. الگوسـاز   در
از رفتار و  يرشد و بلوغ به دنبال الگوبردار نیکه در سن یموزانآ

 ياسـت. نبـود الگـو    يریـ هستند امر مهم و خط گرانیاعمال د
بـه منزلـه عـدم     شـان یا يو در دسترس برا یرفتنیمناسب و پذ

مـوزان در جامعـه   آنامناسب دانـش  يو الگوبردار حیصح تیترب
مناسـب در   يفرهنـگ الگوسـاز   جـاد یاست بـا ا  ستهیاست. شا

و  يفکـر  يرشد و اعتال يموزان راه را براآدانش يمدارس برا
 .میآنها هموار ساز یجسم

 
  ریدست و پاگ نی: مبارزان با قوان 8یذهن يالگو
ـ و بازده دب ییکه خود کاهش کارا ریدست و پاگ نیقوان وجود  ری

دسته از  نیاست که ا یشود عاملیرا موجب م یبدنتیدرس ترب
جهت بهتر شدن  یآموزش نیآگاهان بدان اشاره دارند. اغلب قوان

 یشوند امـا گـاه  یوضع م یاهداف آموزش شبردیو پ يروند کار
و  تیبهبـود وضـع   موجـب به ظاهر  نکهیبا وجود ا نیقوان یبرخ
ـ  يگردند اما کاریم يکار شیافزا و  ریـ جـز اتـالف وقـت دب   هب

 یموزان را در بر ندارند. تا زمـان آبه دانش یدگیکاهش زمان رس
آن بـه   ییگذاشـته نشـده و کـارا    شیبه محک آزمـا  نیکه قوان

نه تنهـا   رایبه کارمندان ابالغ گردند. ز دیاست نبا دهیاثبات نرس
 یبـر مشـکالت   یکنند که خود مشکلینم ازاز مشکالت ب یگره

 جـه یمـوزان افـزوده و نت  آدانـش  ادیـ چون کمبود وقت و تعداد ز
 .عکس خواهند داشت

 
 دغدغه؟ ایارزش  ،ي: حجاب اجبار9یذهن يالگو

حجـاب عامـل    م تناسـب ورزش و دختران نسبت به عد دغدغه
 یاست که نه تنها در مدارس که در سطح جامعـه و حتـ   یمهم

 نکـه یانـد. ا بانوان ما بـا آن مواجـه   زین یالمللنیورزش ب نیادیم
اسـت کـه موجـب     یاسـالم  يواال يهـا از ارزش یکیحجاب 

 دهیپوش یگردد بر کسیزن در جامعه م تیمقام و شخص میتکر
کـه   دیتابو درآ کیارزش بخواهد به صورت  نی. اما اگر استین

 لیموزان دختر به ورزش شود تبـد آدانش شیموجب کاهش گرا
آمـوز  کـه دختـران دانـش   ییآنجا زگردد. ایم یاساس یبه مشکل

بـه توجـه و    ازیاند نجامعه يکنندگان نسل فرداتیمادران و ترب
-یاقشار حس م ریاز سا شیبه ورزش ب شانیمند کردن اعالقه

 يهـا لبـاس  یو طراحـ  حیصح يزیربا برنامه کهیگردد. تا زمان
ـ با ارزش حجاب نداشته باشد و ن یرتیمناسب که مغا یورزش  زی

نشـود   یبـدن  يهـا تیموز در فعالآدانش يریموجب دست و پاگ

ـ انتظار داشت دختـران مـا بـه ورزش بـه د     دینبا ردیانجام نگ  دی
 .ندنشان ده عالقهموضوع  نیمثبت بنگرند و به ا

 
 دغدغه ی: رسانه ب10یدهن يالگو

 یورزش يهارسانه یقابل چشم پوش ریغ ریثأگروه از افراد، ت نیا
ـ مـوزان بـه ورزش مـدارس    آرا بر کاهش عالقه دانش  يادآوری

هـا جهـت   توجه کم رسـانه  یذهن يالگو نیکنند. بر اساس ایم
مسـتند   يهـا برنامه نیتدو زعدمیپرداخت به ورزش مدارس و ن

در  ورشمـوزش وپـر  آورزش مدارس توسـط   نهیزم در یموزشآ
مثبـت دارد.   ریثأت یبدنتیموزان به درس تربآدانش یعالقگیب

و انواع  ویو راد ونیزیمثل تلو يداریشن ،يدارید يهاانواع رسانه
 يهـا رسانه نیمثل روزنامه و مجالت و همچن یچاپ يهارسانه

خود را  ریثأنقش و ت يتوانند به نحویم زین ینترنتیو ا یتالیجید
ـ آدانشعالقه  شیبر افزا شـک  یموزان به امر ورزش بگذارند. ب

مـتن، عـدم تخصـص     يبه جـا  یاز حد به حواش شیپرداخت ب
مســائل مربـوط بــه ورزش مــدارس،   یدر نقــد و بررسـ  یـی گرا

هـا،  خانواده یسطح فرهنگ يآموزش و ارتقا نهیدر زم یفراموش
مناسب جهـت جـذب    یجیترو غاتیتبل يو اجرا يزیرعدم طرح

 ییهـا بیدسـت جـزو آسـ    نیاز ا يو موارد شها به ورزخانواده
ورزش مـدارس   کـره یبـر پ  یورزش يهااست که از طرف رسانه

 .دیآیوارد م
 
 ناآگاه تیری: مد11یذهن يالگو

مدارس کـه   حاکم بر يهااستیامر ورزش مدارس به س آگاهان
ـ ن باشـند و یم یبدنتیدرس ترب تیاهم درتضاد با -عـدم بـه   زی

 فیزبــده درمــدارس کــه از وظــا کارامــد و نیمعلمــ يریکــارگ
-عوامل کاهش عالقه گریباشد به عنوان دیمدارس م تیریمد

 سدر مدار یبدنتیموزان به ورزش و تربآدانش شیو گرا يمند
مدرسـه بـه امـر آمـوزش      ریاز حـد مـد   شیاشاره دارند. توجه ب

ـ     يدروس تئور  شیگـرا  زیـ و ن یو عـدم توجـه بـه دروس عمل
 انیدر پا یلیتحص يو نمودارها یبه باال بردن آمار قبول رانیمد

 يریادگیـ  تیفیتوجه به ک يافراد به جا نیسال موجب شده تا ا
بـا   ینـ یمجـذب معل  البـ دنمـوزان بـه  آدانـش  یو سالمت جسم

 نیـ شـاهد ا  یحت ی اوقاتباشند و گاه کیموزش تئورآ شیگرا
مـوزش  آ يبرا یبدنتیکه از ساعت درس ترب میباشیموضوع م

شود. تخصص نداشـتن  یو علوم استفاده م یاضیچون ر یدروس
اسـت   يگـذار ریثأاز عوامل ت زیدر رشته مربوطه ن رانیدب یبرخ

. بدون وجود دطلبیمدرسه هنگام جذب افراد را م ریکه توجه مد
تـوان شـاهد    ینم یبدن تیبا نگرش مطلوب به درس ترب ریمد
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ـ مـوزان بـه ا  آدانـش  يمندو عالقه یبدنتیدرس ترب يارتقا  نی
 درس بود.

 
 گیريبحث و نتیجه

 تیـ در کـاهش فعال  یآنچه که گفته شد، موانـع اصـل   يبر مبنا
ـ گانـه اولو  11 یذهنـ  يآموزان بر اساس الگوهادانش  يبنـد تی

گذاشته شد.  ریبه بحث و تفس یذهن يالگوها نیشد. در ادامه ا
ال اسـت کـه   ؤسـ  نیـ بخش محقق به دنبال پاسخ بـه ا  نیدر ا

 نیـ شـده در ا  ییشناسـا  يهـا بیبرون رفت از آسـ  يراهکارها
 ؟باشند یچه م طهیح

ورزش مـدارس امــر   در یابینظـام جــامع اسـتعداد   یطراحـ 
-بدان پرداخته شود. صرف داشـتن برنامـه   دیاست که با یمهم

مـدارس  را از ورزش  يو کوتاه مدت و ساالنه درد یمقطع يها
 یموزشـ آ ستمیمهم در س نیا  تیشک رعایدوا نخواهد کرد. ب

موزان بـه ورزش  آو مشارکت دانش يمندعالقه شیکشور، افزا
 یوسـف یو  يدیـ ع جیبـا نتـا   افتهی نیدنبال خواهد داشت. ابه را
 مناسـب بـا   یورزش يدارد. عدم تناسب فضا ی) همخوان1395(

 و یـی امکانـات اجرا  مـوزان ، کمبـود  آدانش تعداد جنس و، سن
ـ ترب يهـا برنامه حیصح يجهت اجرا یموزشآ  و نبـود  یبـدن تی

ـ آعالقه دانش مورد یو امکانات رشته ورزش زاتیتجه  رموزان ب
ـ بـه ترب  شانیا شیگرا ـ  یبـدن تی خواهـد گذاشـت.    یمنفـ  ریثأت

 نیـ مـدارس و تناسـب ا   یورزشـ  ينرخ فضاها شیافزا نیبنابرا
 يبه استانداردها دنیو رسموزان آدانش تیفضاها با سن و جنس

 شیاست کـه بـر گـرا    یاز عوامل مهم نهیزم نیدر ا یالمللنیب
و  يرضــو قـات یتحق جیثر خواهنــد بـود، نتـا  ؤمـوزان مـ  آدانـش 

آموزش  یامکانات در اثربخش تیاهم دیؤم زی) ن1392همکاران (
 يتـوان و دارا آمـوزان کـم  ورزش مدارس است. توجه به دانـش 

 ياز مـوارد  گـر ید یکـ یخاص  يهايماریو ب یمشکالت جسم
مطلـوب از   يمندداشت. بهره يشتریبه آن توجه ب دیاست که با

روابـط   هبـود جسـم و روح، و ب  یموجب سـالمت  یورزش تیفعال
و  یانیـ ک جیگفته با نتا نی. اشودیدست از افراد م نیا یاجتماع

 هايشــنهادیپ گــریدارد. از د یهمخــوان زیــ) ن1391همکــاران (
مـوزان در ورزش مـدارس   آحضور دانش شیجهت افزا يکاربرد

اشـاره   یورزشـ  يهاتیبه انجام فعال نیوالد قیتوان به تشویم
 یورزشـ  تیـ جهـت فعال  ییهـا برنامـه  یو طراح ینیبشیکرد پ

مـوز  آدانش شتریهرچه ب شیهمراه با فرزندانشان در گرا نیوالد
و  یعیشف جیبا نتا افتهی نیمثبت خواهد داشت. ا ریثأبه ورزش ت
ـ ی) و ناصـر الله 1395همکـاران (  باشـد.  یهمسـو مـ   )2008( یب

از  یبـدن تیـ سـاعت درس ترب  شیجهت افـزا  يریگیپ تالش و
 ژهیو توجه و شیشود. افزا لحاظ دیاست که با یموضوعات مهم

ـ به ساعات ترب -اسـت یدر مـدارس و بازتـاب آن در س   یبـدن تی
ـ اسـت کـه با   يآموزش و پرورش از موارد يهايگذار بـدان   دی

و زاده  يبادآاحمـد  جیبـا نتـا   افتـه ی نیاست ا یتوجه نمود. گفتن
  .دارد ی) همخوان1391( يمحمد
ـ ترب تیـ فیعدم ک ایو  تیفیک در مـدارس، رابطـه    یبـدن تی
ـ بـا دب  یمیمستق ـ ترب ریـ مربوطـه دارد. توجـه دب   ری بـه   یبـدن تی

مـوزان،  آازدانـش  کیـ هر يواسـتعدادها  هـا تیـ ظرف، هاخواسته
، سی(تنـ  یورزشـ  يهـا موزش رشـته آ يهاوهینبودن ش يتکرار

-دانش يهاقهیوسل قیبسکتبال و...)، توجه معلم به عال، بالیوال
 ،یورزش دیجد يهارشته يریفراگ يبرا نیمعلم شیموزان، گراآ

ـ  نیو عدم انجـام تمـر   ینشاط کاف از يبرخوردار تـوان   از شیب
ـ با یبدنتیترب رانیاست که دب یموزان، از عواملآدانش بـدان   دی

) 1393( و همکاران يرضو جیبا نتا افتهی نیتوجه نشان دهند. ا
 .دارد یهمخوان

بـه ورزش   یجمعـ  يهـا به ذکر است که توجه رسـانه  الزم
 شیاز پ شیها بها در خانوادهرسانه نیا يسازمدارس و فرهنگ

فرهنـگ ورزش و   جـاد یرسـد. کمـک بـه ا   یمـ نظر به يضرور
و  ينوشــتار ،يداریــد يهــارســانه طســالمت در جامعــه توســ

ـ فیبر ک ندهیتواند در آیدر جامعه م يداریشن -ورزش دانـش  تی
در  زی) ن1392( و همکاران انیگذار باشد. خالدریثأت شورک يموزآ

 يمنـد عالقه شیها در افزارنگ رسانه پژوهش خود به نقش پر
 .به ورزش اشاره دارند

کـه موجـب    یآموزشـ  يهاهم راستا با برنامه نیقوان وجود
-ها بـه هیبه حاش شانیو توجه ا یبدنتیترب رانیکاهش بازده دب

گـذار در  ریثأاز عوامل ت زیپرداختن به اصل موضوع نشود ن يجا
 یدر برخـ  يموزان به ورزش اسـت. بـازنگر  آدانش يمندعالقه

اسـت   يامـور  زا یکیو مقررات حاکم بر ورزش مدارس  نیقوان
 جیبـا نتـا   افتهی نیا طلبد.یبوطه را ممر نیمسئول ژهیکه توجه و

 .باشدیسو م) هم1393( و همکاران ياحمد قیتحق
در جـذب و   ياکننـده  نیـی در هر مدرسه نقـش تع  رانیمد

 يمـوزان بـه ورزش دارنـد. همکـار    آدانش شتریهرچه ب شیگرا
ـ ترب ریبا دب ریمد ـ بـه ا  يو تیـ و اهم یبـدن تی  زیـ درس و ن نی

 یبـدن تیـ درس ترب يو متخصـص بـرا   ستهیشا رانیانتخاب دب
مـوزان بـه ورزش در مـدارس    آدر جـذب دانـش   ياژهیو تیاهم

نقش  نی) نشان داد ب1386( یراستا راسخ نی. در ااشتخواهد د
 تی، هـدا قدرت ،یهماهنگ ،يریگمیتصم ،يرهبر(سبک رانیمد

، اطالعـات  و کنترلنظارت  ،یسازمانده ،يزیربرنامه ،يو رهبر
 ،ییابتـدا  در مـدارس  ورزش میو تعمـ  ) و توسـعه یو عمل یعلم

ـ  دارینمع ی، همبستگمتوسطه و ییراهنما دارد .  وجـود  یو مثبت
 یمسـائل  نیتراز مهم یکیدر مدارس  يمسئله حجاب اجبار اما
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ـ    آدانشکه است  رو هسـتند و موجـب   همـوزان دختـر بـا آن روب
-یدر مدارس و جامعه م یورزش تیبه فعال شانیعالقه اکاهش 

مناسـب   یورزشـ  يهالباس یو طراح حیصح يزیرشود. برنامه
 یاسالم یرانیو فرهنگ ا جامعهبا ارزش حجاب در  یرتیکه مغا

-تیموز در فعالآدانش يریموجب دست و پاگ زینداشته باشد و ن
دختران بـه  تواند موجبات عالقه روز افزون ینشود م یبدن يها
اساس و با توجه بـه   نیورد.  بر اآو ورزش را فراهم  یبدنتیترب

ـ ) بـه ا 1391( آزمون و همکاران نکهیا کـه   دندیرسـ  جـه ینت نی

خـود   يهـا یستگیاز شا یکسانیدختر و پسر درك  وزانمآدانش
گرفـت حـل معضـل حجـاب در      جهیتوان نتیدر ورزش دارند م

 یرغبـت و رشـد و بالنـدگ    شیدر افـزا  ییمدارس نقـش بسـزا  
 خواهد کرد. فایموز اآدختران دانش یو قهرمان یجسمان
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