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در  یبدنتیورزش و فعال جیترو يهابرنامه ۀمطالع ق،یتحق نیاز انجام ا هدف
بود.  یابیارز اسیمق کیو ارائه  یاجتماع یابیبازار کردیبا رو ییمدارس ابتدا
 ییآموزان دختر و پسر دورة دوم ابتدادانش یۀشامل کل قیتحق يجامعۀ آمار

 اياز نمونه هاادهشهر تهران بودند که د ۀگان 19مناطق  یمدارس دولت
 يآورگرد یتصادف ياطبقه يریگآموز با روش نمونهدانش 1140متشکل از 

ها با  بود. داده هیگو 37محقق ساخته با  اينامهپرسش قیشد. ابزار تحق
نشان  جیشدند. نتا يسازو مدل لتحلی SPSSو  LISREL يافزارهانرم

 یبدن هايتیفعال جیترو تهرانکل آموزش و پرورش شهر  ةداد، در ادار
و مکان نداشته و  عمومیروابط ،سازيبا آموزش، فرهنگ داريیمعن ۀرابط

به ثمر نشستن  يبرا رسدیکه به نظر م سازيو فرهنگ یتبادالت فرهنگ
مغفول مانده است. توجه به  باشد،یم يآموزش و پرورش ضرور هايتالش

ارتباطات  يکارآمد، برقرار يروهایمنطبق با استفاده از ن گذارياستیس
آنان به  یدسترس تیقابل شافزای و آموزانگسترده با خانواده دانش یاجتماع

است  ینکات نتریآموزش و پرورش از مهم یورزش هايامکانات و مجموعه
 .ردیمدنظر قرار گ بدنیتیبه فعال آموزانانشبهبود عالقه د يبرا تواندیکه م

 

 ها واژهکلید 
 مدارس، ورزش. ،بدنیفعالیت جیترو ،یاجتماع یابیبازار

 

The purpose of this study was to promote sport and 
physical activity programs with a model of the social 
marketing approach in order to show the current status 
of the program and provide an assessment scale. The 
study population included all male and female students 
of second cycle of elementary public schools in 19 
districts of Tehran in the academic year 1393-94 and 
sample of 1140 students was selected using stratified 
random sampling. The research sample was a 
researcher-made questionnaire with 37 questions. data  
were analyzed using SPSS and LISREL. Based on the 
results, in the general education administration of 
Tehran, promotion of physical activities does not have a 
significant relation with education, culture, and public 
relations. Culture, and culture making which play key 
role in educational programs seem to be neglected 
Paying attention to policies that are consistent with the 
use of efficient forces, social communication with 
students' families, and increasing their accessibility to 
facilities and sports programs of ministry of education 
are the most important points to improve students 
interest to physical activity. 
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 همقدم
اجتماعی و فرهنگی شناخته شده  ةورزش به عنوان یک پدید

است که نه تنها افراد را در یک شبکۀ اجتماعی به تعامل و 
 زین یو تندرست یسالمت ۀبلکه در عرص دارد،یکنش متقابل وا م

ورزش آنچنان در  ن،یدارد. همچن يانکار رقابلیغ يکارکردها
سبک زندگی  يرو توانمیها نفوذ کرده که متن زندگی انسان

بدنی تا فعالیت تیآن را مشاهده نمود. اهم راتیثأت زیافراد ن
 یورزش هايتیبه شرکت در فعال ث،یاست که در احاد ییجا

) از ورزش 1394( یرعلیچون ش یشده است. محققان هیتوص
کرده که  ادی یمهم اجتماع يهاماناز ساز یکیعنوان به
داشته باشد  يااز جامعه نقش عمده زداییدر جرم تواندیم

 نیرا تحت ا یالؤس  بیو 1952سال  در). 1394 ،یرعلی(ش
صابون  کیمانند  توانیرا نم يچرا برادر« عنوان که 

به مفهوم  يتجار یابیکه بازار یمطرح کرد در حال» فروخت؟
 تیتا حصول کامل رضا ازهاین نیرفع او  دارانیدر خر ازین جادیا
 دگاهیاست، بنابه د انیبلندمدت مشتر يو کسب وفادار شانیا

را طبق اصول  ی) خدمات اجتماع1971(  1کاتلر و زالتمن
که منجر به  ايگونهبه جامعه عرضه کرد. به توانیم يگرید
 فیمردم گردد. طبق تعر انیدر م یرفتار نسبتاً دائم رییتغ
و  يسازادهیپ ،یطراح يبه معنا یاجتماع یابیبازار شان،یا

 یاعاجتم هايدهیا يریمحاسبه نفوذپذ براي هاکنترل برنامه
 ،يگذارمتیمحصول، ق يزریبوده و شامل توجه به برنامه

 ن،ی). همچن5/25: 1971است (کاتلر و زالتمن،  عیمشارکت، توز
حوزه و قلمرو علم  یاجتماع یابیمعتقدند بازار یو قاسم يریام

تا با استفاده از فنون  کوشدیم فیاست که طبق تعر يدیجد
را تحقق بخشد  یاهداف و مقاصد اجتماع ،يتجار یابیبازار
) 2009( 2و کالرکسون سی). مور1391 ،یو قاسم يری(ام

 نهیهز شنهاد،یرا شامل پ یاجتماع یابیبازار ختۀیعناصر آم
عموم مردم،  ،یاجتماع ارتباطات ،یدسترس تیمشارکت، قابل

خود  فینمودند. در تعر یمعرف یو خط مش استیشرکا، س جادیا
از چهار  یکیبه  یابیبه دنبال دست یاجتماع یابی: بازارسندنوییم

رد رفتار  د،یرفتار جد رشیدر مخاطبان است: پذ ریهدف ز
. بنا به اظهارات یمیترك رفتار قد ای یرفتار فعل لیبالقوه، تعد

 ردیگیصورت م یهر نوع کوشش یاجتماع یابیدر بازار شان،یا
و  ییبر سر راه انجام رفتار مورد نظر شناسا یتا موانع احتمال

و  سیاز سر راه انجام رفتار برداشته شود (مور ایو  ابدیکاهش 
 ). 135/91: 2009کالرکسون، 

                                                                      
1 . Kotler, Zaltman 
2 . Morris, Clarkson 

به  توانیراستا م نیانجام شده در ا قاتیخصوص تحق در
طرح  يآنان اجرا. ) اشاره نمود1385و کاشف ( يخواجو قیتحق

مسابقات در مدارس را  یسنت يبرگزار يمدرسه قهرمان به جا
و نصر  ی) زمان25: 1385و کاشف،  يتند (خواجوسدان يضرور

 یاهداف کالن آموزش شبردیدر خصوص پ زی) ن1386( یاصفهان
 تیجذاب شیو افزا یاهداف آموزش شبردیپ يبرا: سندنوییم

و  ی(زمان ردیصورت گ ايژهیو ریتداب دیبا یآموزش هايطیمح
اظهار  زی) ن1386( و همکاران ) فارسی55: 1386 ،ینصر اصفهان

سطح ایمنی فضاها و تأسیسات ورزشی، ایمنی سکوها اند داشته
و وضعیت بهداشتی اماکن ورزشی در  ماشاگرانو جایگاه ت

 یفارس زاده،یدانشگاه تهران در حد پایینی قرار دارد (فارسی، عل
) 1386( یعبدل دگاهیبه د ). بنا23: 1386 ،یو شجاع

براي پرورش و القاي  تیدر قبول مسئول یبدنتیترب«
در افراد جامعه خصوصاً دانش آموزان  یاجتماع هايارزش

 نیا تیدر جهت تقو یه عنوان عاملو ب بوده میمدارس سه
 ،ی(عبدل» ثر استؤم یانانس مطلوب رفتارهاي و هاارزش
 جینتا انی) در ب1386و همکاران  بهاریشعبان طورنی). هم1386

به  فینگرش ضع نندمشکالت ما یخود از وجود برخ قیتحق
 تیدر آموزش و پرورش، عدم فعال یبدنتیدرس ترب گاهیجا
درس  ةژیو یدر مدارس، نبود کتاب یورزش يهااز رشته ياریبس
بهار،  شعبانی( انددر مدارس کشور ذکر نموده یبدنتیترب

ي و زدیا زین یدر آموزش عال ی). حت1386 ار،یو بخت یعرفان
آموزش در  تیفیک يارتقا يدادند شورا شنهادیپهمکاران 

 ،يزدی(ا دالزم بپرداز يراهکارها یو به بررس سیدانشگاه تأس
) 1388( ییو آقا یی). رهنما54 -56: 1387 ،باغیو قره یصالح

را به  شانیا توانیافراد م بیو ترغ قیعنوان نمودند  با تشو زین
شدن  یاجتماع ندیبدنی سوق داد و به فرآورزش و فعالیت يسو

 ).1388 ،ییو آقا ییکمک کرد (رهنما زیافراد ن
از کادر  : استفادهسندنوییم زی) ن1388( یو همت یزدخواستی
 به و آموزاناعتماد دانش شیدر افزا تواندیمستعد م یآموزش

 اعتماديیاز ب ،يدارکالس هايوهشی بهبود با آن تبع
 ،یو همت یزدخواستیم و کالس، کاست (آموزان به معلّدانش
فرهنگ  ةانجام شده در حوز قاتیتحق به). در اشاره 69: 1388

به  توانیم بدنیتیعالورزش و ف ةو اطالعات مخاطبان دربار
: سندنویی) اشاره نمود که م1389( و همکاران آوازه قیتحق
 تواندینم ییو ورزش به تنها هیو دانش در خصوص تغذ یآگاه

 یتیریمداخالت مد دیو با دهیزنان را بهبود بخش یعملکرد ورزش
 ،ي(آوازه، جعفر ردیحوزه صورت گ نیدر ا سازيدر جهت بستر

از جمله  ن،ی). همچن50: 1389زاده، و مظلوم یاهکلیس
مشکالت موجود در توسعه ورزش در  يکه بر رو یمطالعات
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 جیبه نتا توانیکشور انجام شده م هايمدارس و آموزشگاه
: درصد سدینویکه م نمود) اشاره 1390( پورنیحس ۀمطالع

ایمنی و بهداشت فضاهاي ورزشی مدارس و سایر اماکن 
). در 1390پور، نیرار دارد. (حسق یورزشی در سطح پایین

 داد نشان هاگزارش زی) ن1390(ی و همکاران سهراب قیتحق
ورزشی، از استاندارد مناسبی  هاياماکن و مجموعه طراحی

پور و يکاشف، جواد ،یبراي استفاده برخوردار نیستند (سهراب
ی و وسفی زیمعلمان ن هاييتوانمند ي). در راستا1390 ،ینیحس

در  هیاول هاي) معتقدند الزم است کمک1392( همکاران
و معلمان گنجانده شود  انیمرب يو بازآموز یآموزش هايکالس

 زین یخی). ناصرزاده و ش151: 1392 ان،یفیو شر یزرک ،یوسفی(
 پایۀ آموزاندانش يخود بر رو قیتحق جینتا انی) در ب1393(

 و راگاز معلمان استقالل يرگیبهره دارندیششم اظهار م
را به  يشتریب تیمیو صم تیاحساس امن تواندمی متخصص

ی ). اسالم9: 1393 ،یخی(ناصرزاده و ش دیآموزان اعطا نمادانش
مشارکت  ،یرسم تیعضو معتقدند زی) ن1393(و همکاران 

که از عوامل  یررسمیو مشارکت غ ياعتماد نهاد ،یرسم
به پرداختن به  زنان لیبا تما باشندیم یاجتماع هیسرما
و خوشفر،  يموسو ،یمرتبط هستند. (اسالم یبدن هايتیفعال

 شوندیم ادآوری زی) ن1393( و همکاران ). هنرور139: 1393
 ،یبدنتیاجرا در قالب درس ترب ،یبدن تیآموزش معلمان ترب

 اعتبارات و هابوجه شیطرح جامع ورزش و افزا ۀتوسع
 ،ي(هنرور، غفور دافزاییبدنی مبه توسعه فعالیت افتهی اختصاص

 يظاهر تیجذاب کنی). ل493: 1393 ،یفیو لط اریگاو ،يططر
که برخی طوريماجرا است. به يسو کی یورزش طیمح

در  یبدنتیجامع ترب هايبرنامه یحمعتقدند طرا محققان
افراد و رفع  یسطح آگاه شافزای در هاحوزه ریمدارس و سا

ثر است ؤفس آنان منمعضالت حاصل از کاهش عزت
 یدصالحیو س زادهی). قل109، 1394 ز،ی(اشکندنژاد و اشکر

 روي بر هاي ورزشیبرنامه سازيادهی: پسندنوییم زی) ن1394(
اثرگذار بوده است  قیتحق هاينمونه یفرهنگ ورزش يارتقا
) 1394( صدیقی و ذکایی). 23: 1394 ،یدصالحیزاده و س ی(قل

به  یبدن هايتیاستمرار در مشارکت در فعال اندعنوان داشته زین
 انجامدیم یگسترش زنانگ زیو ن تیاعتماد به نفس و خالق زبرو

 یو طالب ینی). در انتها عابد67: 1394 ، ییذکاو  یقی(صد
از ظاهر  شیخانواده، تصور خو تیحمامعتقدند   زی) ن1396(

 ياقتصاد هیو سرما یفرهنگ هیسرما ،یاجتماع هیبدن، سرما
مرتبط است  بدنیتیبه فعال شانیا شیشهروندان با گرا

 شودیمشاهده م بیترت نیبد ).131: 1396 ،یو طالب ینی(عابد

 یاماکن ورزش یمنیبه ا توجهیکم زنی هاکه در دانشگاه
 ادامه دارد.  یآموزش
 توانیم یاجتماع یابیانجام شده در حوزه بازار قاتیتحق از

) اشاره 1393( ياورز محمدو کش يپندر ییرضا قیبه تحق
کرد یگرفتند مداخالت ارتقاء سالمت با رو جهینمود. آنان نت

 کیکه مستلزم استفاده از  ییرفتارها رییتغ در یاجتماع یابیبازار
 شتریب زیبه امکانات است و ن یو دسترس یمحصول بهداشت

با  تواندیاست، م يفرد مینگرش و تصم ریتحت تأث
و کشاورز  يپندر ییهمراه باشد (رضا يارزشمند هايتیموفق

برگرفته از  که ايدر مقاله نی). همچن109:  1393 ،يمحمد
 یدولت هايتیحماباشد، اظهار شده یآقابابا م يرساله دکتر

در  یاجتماع یابیبازار رامونیبحث پ يبرا يسرآغاز تواندیم
واسطه بالفعل شده و به نیریخ ریخ اتیتا ن بودهحوزه سالمت 

 ابدیسخاوتمند نجات  یبا کمک دستان مارانیب جان ،آن
 ).1393 ،يآقابابا و واحد ،يگوهر ،یپور، ملک يری(نص

و اجراي برنامه  زيیربرنامه کندیم انیب نیز) 2000شارون (
هاي در سطح مدرسه، همکاري حوزه یبدنتیدرس ترب یدرس

هاي مربوطه و رشد در برنامه یبرنامه درس ريیادگی ديیکل
 درس است ( نیمهم اجراي ا اریهاي بساز جنبه ايحرفه

با موضوع  یقیدر تحق زی) ن2002( 3نی). کورب2000شارون، 
را ارائه داد: (الف)  شنهاداتیپ یهمه، برخ يبرا یکیزیف تیفعال"

 جیفرد جوانان؛ (ب) تروبهصربدنی منحفعالیت يازهایشناخت ن
تمرکز از تناسب اندام به  رییدختران؛ (ج) تغ يفرصت برا

 انیدر م یستگی(د) ارتقاء عزت نفس و احساس شا ؛بدنیفعالیت
 رستانیدر دب يخودمختار يهابر مهارت دیکأجوانان و (ه) ت

کنند یم یعنوان بزرگساالن فعال زندگکمک به جوانان به يبرا
و  ورستان ن،ی). همچن128/21-121: 2002 ن،یکورب(

مرتبط  یکیزیف یمداخالت آموزش سندنویی) م2007( 4همکاران
 یبدنتیترب هايدر کالس بدنیتیفعال يبا سالمت در ارتقا

 یجسمان یسالمت و آمادگ يرو ايکننده دواریما جینتا
 ،هوجیورستان، اردون، کلرك و بورد( آموزان داشته استدانش
 نیعنوان نمودند ا زی) ن2008( 5آال و الورونسال ).20/26: 2007

و  یگستردگ ت،یریکامل به لحاظ جهت و مد ينامه به بازنگربر
توسط  اتریپو تیفعال ،یردرسیدر ساعات غ ژهویتوسعه برنامه به

 نیبه اهداف برنامه، تدو یابیدارد تا دست ازیسازمان مجري ن
به  ربطیهاي ذبه منظور مشارکت سازمان یکل استیس کی

                                                                      
3 .Corbin4 .Verstraete at al5 . Alla & Olorunsola 
4 .Verstraete at al5 . Alla & Olorunsola 
5 . Alla & Olorunsola 
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 محقق گردد ،یدادن اماکن و فضاهاي ورزشلحاظ اختصاص
) هم که بر 2009( 6و همکاران واگن ).2008،آال و الورونسال(

استفاده از  ياز منزل تا مدرسه به جا رويادهیپ ینیگزیجا" يرو
پروژه  يرگیجهی: از زمان نتافتندیمطالعه نمودند، در "اتوبوس

آموزان به مدارس، دانش یدسترس يبرا منیا يهاساخت اتوبان
و پوشش  ریثأکننده، هدف از مشارکت، تشرکت رستعداد مدا

 نان،یواگن، بال، ل( است افتهی شیافزا وستهیبه طور پ ايرسانه
)  2009(7و همکاران کیب ).287/6: 2009 هال و وارد ،یمارچت
بدنی متوسط تا آموزان با فعالیتگرفتند که دانش جهینتنیز 
 یسالمت جنتای درس، زمان مدت از ٪35حدود  يو برا دیشد

دو برابر  باًیتقر یو با مدت یبدن ترنیسنگ هايتیبا فعال یمشابه
گرفتند  جهیدر خارج از مدارس خواهد داشت. آنان نت

 یو شاداب یاثرات سالمت تواندیم سبدنی در مدارفعالیت
چو، توماس،  ک،یبباشد ( داشته آموزاندانش يبر رو يشتریب

  ).21/28: 2009یی، و لو کنزيمک
کنندگان که شرکت افتندی) در2010(  8و همکاران وبستر

 اتیرا کامل کرده و تجرب یبدنتیکالج ترب یدوره کارشناس
 یینموده بودند، توانا یبه آن را ط وطمرب يگری/ مرب یآموزش
را  یبدن هايتیآموزان به فعالدر جلب مشارکت دانش يباالتر

: 2010، نیمونسما و ارو وبستر،( مدرسه نشان دادند طیدر مح
: برنامه افتندیدر زین 9و روزنگارد نیمارت ن،یمارت ).358/29

 شیمعلمان، افزا يرضامند شیمحققان در افزا يشنهادیپ
 يدر ارتقا زیو ن یبدن هايتفعالی با آموزاندانش يریدرگ
 ثر بوده استؤم بدنیتیو مسئوالن از درس ترب رانیمد تیحما

ي لونزبر ن،یهمچن ).677/7: 2010، و روزنگارد نیمارت ن،یمارت(
 یبرنامه آموزش کیوجود  دارنداظهار می) 2011(  10و همکاران

معلمان و  يبرا یبدن تیترب هايبرنامه گذارياستیس يبرا
 ،کنزيمک ،ياست (لونزبر دیمف صهینق نیدر رفع ا رانیمد

اظهار  زین 11و همکاران برای). س17/8 :2011 ت،یتراست و اسم
 ۀدر ارائ نیمحقق يشنهادیسخه اقتباس شده از مدل پن دارندمی

مشارکت دانش آموزان  يدر ارتقا ینیتمر رنامهدوره ب کی
 نِیمشارکت والد ءبه منظور ارتقا دیبا وبوده  دیمف ییابتدا

، ولکبروستاد و فونسکا برا،یس ا،یما برا،یس( ابدی شیکودکان افزا
اظهار در سال   12و همکاران وبستر ).1159-1165/10: 2013

همه جانبه از  تیحما يبرا يداشتن برنامه سرتاسر دارندمی

                                                                      
6 . Vaughn at al 
7 . Bik at al 
8 . Webster at al 
9 . Martin, Martin, Rosen Gard 
10 . Lounsbery at al 
11 . Seabra at al 
12 . Webster at al 

 يدر سازگار تواندیبدنی مدارس مو فعالیت یتندرست هايبرنامه
وبستر، گردد ( واقع ثرؤم آموزاندانش يدرك شده و نوآور

 ).432/32-419: 2013، وریو و سیپرالت، دان، دوت ،یکاپوت
با موضوع  یقیکه در تحق زی)، ن2013(  13و همکاران ترنر

استفاده از  ياز منزل تا مدرسه به جا رويادهیپ هايبرنامه"
مطالعه  "متحده االتیا یعموم ییاتوبوس در مدارس ابتدا

اما  ستند،ین جرای هابرنامه لیقب نیهر چند ا افتندینمودند در
د تعدا تواندیم یدولت نیو قوان ايمنطقه يهااستیاعمال س

. دهد شیکنند را افزا تحمای هابرنامه نیکه از ا ییمدارس ابتدا
مدارس را  تواندیم يمرکز گذارياستیس هايتالش نهمچنی

در راه منزل تا مدرسه و  رويادهیپ هايتیفعال جیترو يبرا
-610: 2013، و چالوپکا ییکویترنر، چر( کند قیبرعکس تشو

 یقیتحق جینتا انی) در ب2013(  14و همکاران نیارو ).641/10
در ارتباط با  سیتدر طیدر شرا راتییتغ جادی: اسندنوییم

 زشیانگ در کار انتخاب سطح و آموزاندانش بنديگروه
 دیمف اریبس یبدنتیبهتر گذراندن درس ترب يآموزان برادانش
-2013:321، و جانسون  گلیب تز،یب نو،یاستل ن،یارو(است 

چون وجود  يعناصر زین  15و همکاران يالنزبر ).332/32
امکان عدم  ها،تیمستمر فعال یابیمدون و ارز هاياستیس

دارند  تیفعال يبرا یکه مشکل روزهایی در آموزاندانش تیفعال
جه دماندن آنها در داخل ساختمان، فراهم بودن بو یو اجازه باق

 نیو وجود امکان رقابت ب یبدن تیترب يهابرنامه يبرا
 دنماییم یرا مهم معرف هابرنامه لیقب نای در آموزاندانش

-500: 2013،مارو، هولت و بوندار ،کنزيمک ،يالنزبر(
 يکه بر رو یقیدر تحق 2015در سال  زین  16چن ).501/10

 انیانجام داد ب "یکیزیف تیآن بر فعال ریمدرسه و تأث طیمح"
 یفرهنگ خانواده، نوع ۀمدرسه به واسط ستیز طینمود: مح
 شنهادیپ ياست. و یعلم یطیدر مح يریادگی يجاذبه برا

اقدام هماهنگ  کیبه  دبای هافرصت جیترو يتالش برا کندیم
 طیدر مح یکیزیفرهنگ دوستانه ف کی يسازکپارچهی يبرا

 17و همکاران شارون ).77/4: 2015چن، شود. ( لیمدرسه تبد
 هیپانگرش دانش آموزان "با موضوع  یقیدر تحق زی) ن2015(

خود  قیتحق جینتا انیو در ب "ینبد تیترب يبه سو ییابتدا
به  یبه طورکل ییآموزان مدارس ابتدا: دانشدارندیاظهار م
نکته  نیآنچه که بر ا کنیعالقمندند. ل یبدنتیترب هايآموزش

م کالس در مورد توان، طرز فکر و احساس معلّ گذاردیم ریتأث

                                                                      
13 . Turner at al 
14 . Erwin at al 
15 . Lounsbery at al 
16 . Chen 
17 . Sharon at al 
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-634: 2015، لورمنیو س پسیلیشارون، ف( است یبرنامه درس
641/34.( 
 و سالم رومندیآموزان نکه دانش ستین دهیپوش یکس بر 

 چرخ است قادر که است ترسالم ايجامعه داشتن متضمن
به  يشتریجامعه را با سرعت و شتاب ب يدیو تول اقتصادي

 یزندگ ،ینیشهرنش نکهیبا توجه به ا نیحرکت درآورد. همچن
تهران را  نیهوا ساکن یو تبعات آلودگ تحرکییب ،ینیمدرن ماش

 دیتهد ران،یدر ا يگریاز شهروندان هر کالن شهر د شیب
احساس  شتریبشهر  نیدر ا قیضرورت انجام تحق کند،یم
 نهینهاد يهااز روش یکی کهنیبا توجه به ا ن،ی. همچنشودیم

 یابیبازار ۀاز مقول يرگیبهره یمطلوب اجتماع يکردن رفتارها
همچون  یرسم ينهادها قیاست، مناسب است از طر یاجتماع

مقوله پرداخته  نیبه ا نییپا نیدر سن ژهیوآموزش و پرورش و به
 یاجتماع یابیشناخت بازار رسدینظر ممنظور، به نی، به همشود
 جیترو يهاحلاز راه یکیبه عنوان  تواندیآن م يریکارگو به

با وجود  کن،یمطرح گردد. ل زین یبدنتیورزش و فعال
در  یبدنتیورزش و فعال جیفراوان توسعه و ترو يهاتیاهم

در رشد و  نیسن نیکه در ا یبدنتیمدارس و ضرورت فعال
 يسازثر است، همچنان امکان همسانؤم دكپرورش کو

م نشده و هر معلّ سریم رانیدر مدارس ا یبدن تیترب هايبرنامه
وجود در مدرسه، تخصص و امکانات م ص،یتشخ ،ییبنابر توانا

با  رسدی. به نظر مکندیم ینبیشیدرس را پ نیا يهابرنامه
مدارس در  موجود يهابرنامه نیفراوان مسئول هايوجود تالش

آموزان براساس دانش يازهاین یراه نرفته در برآوردن تمام
اساس  نیاست. بر هم ادیز یبدنتیترب یاختصاص يهاهدف

مطلوب کجاست  ۀکه نقط گرددیم داریپرسش در ذهن پد نیا
 د؟یبه مقصد رس توانیو چگونه م

 یابیبازار ةدو واژ بیاز ترک یاجتماع یابیکه بازار ییآنجا از
استفاده از اصول  یشده و شامل چگونگ لیتشک یو اجتماع

با توجه به بروز  زیو ن باشد،یم یدر مسائل اجتماع یابیبازار
به  ژهیلزوم توجه و  یبدن هايتیعوارض کمبود فعال

از جمله  اشهره ییدر مدارس ابتدا یبدنی و تندرستفعالیت
با توجه به  ن،ی. همچنستین دهیپوش یشهر تهران، بر کسکالن

 یبدنتیبدنی و تربفعالیت ریمهم و انکارناپذ اریبس يکارکردها
 يریقابل تقد هايتینونهاالن و نوجوانان، و فعال یدر گروه سن
 يازهایاست و ن انیوزارت آموزش و پرورش در جر ةکه در حوز

که  يدیجد يبخش و کارکردها نیا تیلروزافزون جامعه به فعا
ورزش در اقشار مختلف جامعه  يبرا یو پژوهش یمطالعات علم

 هايبرنامه مطالعه لزوم اند،نشان داده یگروه سن نیاز جمله ا
شهر تهران از  یدولت ییدر مدارس ابتدا یبدنتیورزش و فعال

 یاالت مهمؤپاسخ به س يامروز جامعه بوده و برا هايضرورت
 خصوص قابل توجه است.  نیدر ا

محقق بر آن شد تا موضوع را از منظر  ب،یترت نیبد
از  یمورد مطالعه قرار دهد. پاسخ به سواالت یاجتماع یابیبازار

 حوزه کدام است و روابط نیدر ا نیعوامل نقش آفر نکهیجمله ا
 ریاثرگذار و اثرپذ يرهایمتغ نتریعوامل، از جمله مهم نیا انیم

ورزش  يهات مدل برنامهنهای در و هستند کدام هاحوزه نیدر ا
 یاجتماع یابیبازار کردیو با رو ییدر مدارس ابتدا یبدنتیو فعال

 جیترو يجار هايبرنامه توانیچگونه است و چگونه م
 تینمود، از اهم یابیارز ایدر مدارس را مطالعه و  بدنیتیفعال

محقق مطالعۀ حاضر را با هدف پاسخ  نیبرخوردار است. بنابرا
 نییخود قرار داده است: عوامل تب تیدر اولو لیبه سواالت ذ

معادالت و روابط حاکم بر عوامل  زیکننده و اثرگذار در مدل و ن
شهر  ییارس ابتدادر مد یبدنتیورزش و فعال يهامدل برنامه

مدل حاضر با  خوانیهم زانیم نیتهران کدام هستند؟ همچن
عدم  رتاست و در صو زانیتا چه م یاجتماع یابیاصول بازار

رو،  شِیپ طیبهبود شرا يبرا یتیریمد يکارهاانطباق کامل، راه
 کدام است؟ 

 
 پژوهش یشناسروش
نظر )، از یشیمای(پ یابینهیزم -یفیحاضر توص قیتحق روش

 يبود. جامعۀ آمار يو از نظر هدف کاربرد یروش اجرا همبستگ
آموزان دانش هیحاضر با توجه به هدف آن شامل کل قیتحق

گانه  19مناطق  یمدارس دولت ییدختر و پسر دورة دوم ابتدا
 يالحظه راتییشهر تهران و تغ یبزرگ لیشهر تهران بود. به دل

و  لیترك تحص ای یلیالتحصآموزان به موجب فارغ تعداد دانش
مانند آن با فرض نامحدود بودن جامعه، براساس فرمول 

 نفر 385 هانامحدود تعداد نمونه يجامعۀ آمار يکوکران برا
 1200نقاط تهران تعداد  تمامی پوشش جهت به اما. شد برآورد

از  کیهر  براي آموزدانش 60نمونه درنظر گرفته شد که شامل 
 نیب يتهران بودند، که به نسبت مساو گانه شهر 19مناطق 

 عیتوز ییدر مدارس ابتدا یصورت تصادفدختران و پسران و به
 . دندیگرد

 یابیبازار ختۀیشامل عناصر آم قیتحق نیا یاصل يرهایمتغ
 ،یدسترس تیمشارکت، قابل نهیهز شنهاد،یشامل پ یاجتماع

 جادیعناصر شامل: عموم مردم، ا ریو سا یارتباطات اجتماع
ورزش  يهابودند که در قالب برنامه یمشو خط استیشرکا، س

 جیو براساس نتا ،یو پس از انجام مطالعۀ اکتشاف یبدنتیو فعال
. دندیگرد يذارگنام هاو عامل يبنددسته هاهیدست آمده، گوبه

 اتیو ادب يمنابع نظر یبا بررس ق،یابزار تحق هیبه منظور ته
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 يهامطرح در برنامه يرهایمتغ نیتراز مهم یمرتبط، فهرست
تهیه و با  یاجتماع یابیبازار کردیبا رو یبدنتیو فعال یورزش

دانشگاه،  دیاسات ینظرات کارشناس افتیدر و يمراجعات حضور
 هیبراي ته ت،یو در نها يبندمحقق جمع يشنهادیپ يرهایمتغ

نامه محقق نامه اقدام شد. سپس، پرسشپرسش ۀیفهرست اول
 یطراح کرتیل یپنج ارزش اسیدر مق هیگو 37شامل  ايساخته

نمودند.  دییدانشگاه تأ دیآن را اسات ياشد که اعتبار محتو
) شاخص نسبت 1382( ینوشته کرم براساسکه  يرطوبه
 99/0خبره  7و براساس تعداد  هیهر گو يبرا ییمحتوا ییروا
 هیبه هر گو یده). نحوة نمره1382 ،یدست آمد (کرمبه
 کیمعادل  "کم اریبس"پاسخ  يشد که برا میتنظ ياگونهبه
 هاختصاص داد ازیمعادل پنج امت "ادیز اریبس"تا پاسخ   ازیامت

الزم از اداره آموزش و پرورش  يمجوزها افتیشد. پس از در
از ادارات آموزش و پرورش  کیهر  نیشهر تهران و همچن

 30 يانهدر نمو هینامه اولگانه شهر تهران، پرسش19مناطق 
نامه پرسش 1200 انیشد. از م دییأآن ت ییایپا و ه،یته هیاول ينفر
نامه پرسش 570 لنامه سالم شامپرسش 1140شده تعداد  لیتکم

پرسشنامه در بخش پسران در مطالعه  570در بخش دختران و 
ها و استخراج عوامل، داده لیو تحل هیتجز يشرکت داده شدند. برا

عوامل از  انیروابط م يسازمدل يو برای اکتشاف یعامل لیاز تحل
» 18.اس.اسیاس.پ« يافزارهادر نرم بیترتبه ،يریمس لیتحل

 استفاده شد.   3/8 سخهن 19لرزیو ل 20نسخه 
 

 پژوهش جینتا
 12-11سال،  11-10 یسن ةرد 3در  انیمطالعه پاسخگو نیا در

و  کسانی یاند که با فراوانسال در نظر گرفته شده 13-12سال و 
طور گانه شهر تهران، به 19مناطق  هیکل نیدر دو جنس و در ب

در بررسی کفایت مدل  ن،یشرکت داده شدند. همچن يمساو
 کردیبا رو یبدنتیعالورزش و ف يهانامه برنامهپرسش یاکتشاف

) و آزمون 926/0(برابر با  KMO، از شاخص  یاجتماع یابیبازار
مقدار  جینتا نیا براساس). P <0000/0بارتلت استفاده شد (

مدل  تیاست که نشان از کفا 7/0، بزرگتر از KMOشاخص
آزمون بارتلت که مقدار  قیاز طر جهینت نیتحلیل عاملی دارد و ا

 یید شد.أت زین است 05/0آن کمتر از 
ورزش و  يهابرنامه اسیمق ییشناسا تیتوجه به اهم با

هاي عوامل و مؤلفه ،یاجتماع یابیبازار کردیبا رو یبدنتیفعال
 ،ینیآفرنقش زانیو م یهر عامل، بارهاي عامل دهندهلیتشک

                                                                      
18 . SPSS 
19 . LISREL 

 یعامل لیدر مدل تحل رهایاز متغ کیهر  یو اثربخش دمانیچ
 یابیبازار کردیبا رو یبدنتیورزش و فعال يهابرنامه ارهايیمع

مدل  ل،یتحل نیا  جینتا براساسشدند.  ییشناسا یاجتماع
عامل مستقل: محصول، آموزش  18استخراج شده مشتمل بر 

 تیموقع ،یفرهنگ يمبادله، بسترساز نهیسالم، هز یزندگ وهیش
 ب،یترغ ،یشناخت یشرکا، آگاه جادیمراجعه متخصص، ا ،یمکان
روابط  ،یج در کتب درسیو خدمات، ترو زاتیتجه تیجامع

ت، توجه به مسابقا يبرگزار ،يمجاز يدر فضا جیترو ،یاجتماع
مطلوب امکانات بودند.  بیو ترک متیمکان، ق ،یمسائل بهداشت

اساس مجموع سهم عامل بر 18مدل با  نیا ییگوشیتوان پ
عامل  ج،یدست آمد. براساس نتاهب 153/70ها برابر عامل انسیوار

و انحراف استاندارد  270/4 نیانگیبا م یداشتتوجه به مسائل به
 524/1 نیانگیبا م یفرهنگ يو عامل بسترساز نیشتریب 272/1

عوامل را به  نیانگیمقدار م نیکمتر 883/0و انحراف استاندارد 
در  ریمتناظر با هر متغ بارهاي 1 جدول در. اندخود اختصاص داده

 عامل مورد نظر نشان داده شده است: 
 
ـ ورزش و فعال جیتـرو  يهابرنامه يریمس مدل  یبـدن تی

 شهر تهران یدولت ییمدارس ابتدا
 18ساختار  ل،یتحل نیحاصل از ا هايافتهیبراساس  ن،یبنابرا
 جهیو در نت دییتأ یاکتشاف یعامل لیدست آمده در تحلبه یعامل
عامل براي جامعۀ آماري  18نامه در پرسش نیاي اسازه ییروا

 یبررس يبرا يریمس لیمنظور انجام تحلشد. به دییپژوهش تأ
محقق با  يمدل نظر دل،استخراج شده م يهاعامل نیروابط ب

شد. پس از برازش  لیتحل LISRELافزار  استفاده از نرم
 مدل عنوان مدل به نیبهتر تیمدل مختلف در نها نیچند

عامل مورد نظر  18انتخاب و در ادامه ارائه شده است.  نهایی
 يرهامتغی عنوانمدل به نیدر ا یعامل لیمستخرج از تحل

عامل  لیتحل يریمس اگرامید 1 شده و در شکل آشکار وارد
همراه  یبدنتیورزش و فعال يهابرنامه یعامل 18مدل  يدییأت

استاندارد آنها نشان داده  بیبا ضرا یاجتماع یابیبازار کردیبا رو
برازش  ییکوین يها، شاخص2در جدول ن،یهمچن. شده است

 ارائه شده است: يریمس لیمناسب بودن مدل تحل یبررس يبرا
و  GFI برازش مدل از شاخص ییکوین یمنظور بررس به

RMSEA ریاستفاده شده است. مقاد GFI  9/0بزرگتر از ،
آماره در مدل  نی. مقدار اکندیم دیأیبرازش مدل را ت ییکوین

. از کندیم دیأیدست آمد که برازش مدل را تبه 94/0 مورد نظر
 زشبرا ییکوین زین 1/0کمتر از  RMSEA ریمقاد گریطرف د

دست آمد که به 082/0مدل مورد نظر  يکه برا کندیم دیرا تائ
 3برازش مدل است. جدول  ییکوین يبرا يگرید دیأیمهر ت

. دهدیرا نشان م 1شکل  يریمس لیتحل يمعادالت ساختار
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 یاجتماع یابیبازار کردیبا رو یبدنتیورزش و فعال يهابرنامه یاکتشاف یعامل لیتحل یعامل يبارها .1جدول

عوامل بازاریابی 
 بار عاملی هاگویه نام عامل اجتماعی

 محصول پیشنهاد

 785/0 آموزگیري از کادر آموزشی مستعد در ارتباط با دانشبهره
 722/0 باشند آموزاند مراقب امنیت دانشنتجربه که بتوانگیري از دبیران متخصص و بابهره

 630/0 هاي اولیه هنگام بروز مشکلدیده در ارائه کمک گیري از دبیران دورهبهره
 551/0 شده متناسب با سالئق مختلفهاي ارائهها با ایجاد تنوع در ورزشتالش در جهت جذابیت برنامه

 479/0 هاي ورزشیآموزان در برنامههاي اجتماعی دانشهتوجه به اهداف و انگیز
 468/0 هاهاي ورزشی با استفاده از نتایج حاصل از نظرسنجیگذاري برنامههدف

 458/0 بدنیتالش در ایجاد آگاهی نسبت به طرز اجراي صحیح فعالیت
 411/0 آموزانتالش در سنجش و جلب میزان رضایتمندي دانش

 هزینه مبادله هزینه مشارکت

 731/0 بدنی و ورزشفعالیت انجام به نسبت منديعالقه و مثبت احساس ایجاد
 دستهمدرسه ب این در ورزشی فعالیت از آنچه آموزان کهدانش در احساس این ترویج جهت در تالش

 است ایشان شده صرف هايهزینه و وقت از بیشتر آورندمی
697/0 

 582/0 ورزشیهاي برنامه آموزان دردانش روحی هايانگیزه و اهداف به توجه
 961/0 بدنی بدون پرداخت هزینهورزش و فعالیت توسعه و ایجاد جهت در تالش قیمت

 743/0 تعبیه فضاهاي ورزشی با نور و تهویه مناسب موقعیت مکانی قابلیت دسترسی
 658/0 آموزانتعبیه فضاهاي ورزشی با محیط فیزیکی مناسب و مورد عالقه دانش

 763/0 هاي سرد سالورزشی مناسب جهت فصلتعبیه فضاهاي  مکان

سیاست و خط 
 مشی

مراجعه 
 متخصص

گیري از اعزام متخصص طب ورزشی یا پزشک از سوي آموزش و پرورش به مدارس براي آگاهی بهره
 بدنیآموزان در خصوص فواید فعالیتدادن به دانش

763/0 

 575/0 آموزانها و نیازهاي دانشویژگی منظور شناساییبدنی و ورزش بهمراجعه پژوهشگران تربیت
توجه به مسائل 

 بهداشتی
بهداشتی و آبخوري در مجاورت  هايسرویس کافی تعداد آموزان و تداركتوجه به مسأله کم آبی دانش

 آموزانهاي ورزشی دانشمکان
882/0 

ترکیب مطلوب 
 امکانات

 947/0 ورزش محیط در استاندارد و سالم تجهیزات تدارك

 ارتباطات اجتماعی

آموزش شیوه 
 زندگی سالم

 768/0 بدنیعدم فعالیت مضرات خصوص در آموزاندانش به الزم آگاهی و کافی اطالعات سیاستگذاري در ارائه
 669/0 ورزش فوائد خصوص در کافی اطالعات ارائه

 548/0 آموزانزندگی دانش سبک در تغییر براي کافی تالش
 547/0 هفته و روز در ورزش الزم زمان مدت به نسبت کافی اطالعات ارائه

 693/0 بدنیفعالیت در شرکت آموزان برايدانش بیشتر هرچه سیاست ترغیب ترغیب
 523/0 بدنی و ترویج ورزشآگاهی نسبت به فواید فعالیت افزایش منظور بروشور به و تراکت از گیريبهره

جامعیت 
تجهیزات و 

 خدمات

 آموزانمکان هاي تعبیه شده براي ورزش دانش به ایمنیتوجه 
 و..) اولیه هايککم حریق/ بسته اطفاء سیستم(

853/0 

 394/0 و ناتوان آموزان معلولمخصوص دانش امکانات تدارك
ترویج در کتب 

 درسی
 710/0 آموزانهاي درسی دانشسیاستگذاري در درج مطالب آموزشی ورزشی در کتاب

 881/0 هاي سنی هاي غیرهمگن سنی و برقراري ارتباطات اجتماعی با ردهگروه بدنی درفعالیت توسعۀ اجتماعیروابط 

آگاهی  افزایش منظوردر فضاي مدارس یا در شهر به شده نصب هايتابلوها یا اعالمیه از گیريهبهر شناختی آگاهی
 ورزش فوائد و ضرورت به آموزان نسبتدانش

831/0 

بسترسازي 
 فرهنگی

 782/0 آموزانها در کنار دانشهاي ورزشی جهت مشارکت خانوادهتدارك برنامه
 698/0 هاتبلیغ فواید ورزش براي ترویج فرهنگ ورزش در خانواده

ترویج در فضاي 
 مجازي

 آگاهی افزایش منظور به و درج مطالب آموزشی در اینترنت و فضاي مجازي سایت وب از گیريبهره
 ورزش فوائد و ضرورت آموزان نسبت بهدانش

734/0 

 -394/0 تالش در جهت ارتقاي فضاهاي ورزشی وابسته
 834/0 برگزاري مسابقات ورزشی منظم در سطح منطقه و استان برگزاري مسابقات عموم مردم

 ایجاد شرکا ایجاد شرکا
منظور تشویق سینما...) به بازیگران مسئولین، ورزشکاران ملی و(ییدیه افراد مشهورأگیري از تبهره

 بدنیآموزان به ورزش و فعالیتدانش
779/0 

 593/0 فوائد ورزش آموزان نسبت به ضرورت وگیري از رادیو و تلویزیون در افزایش آگاهی دانشبهره

 ).α ≤ 0/05( دنهست داریتوپر معن يرهای* متغ
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 یاجتماع یابیبازار کردیبا رو یبدنتیورزش و فعال يهاعوامل  برنامه يریمدل مس .1 شکل

 
 یاجتماع یابیبازار کردیبا رو یبدنتیورزش و فعال يهابرازش در مدل برنامه ییکوین يشاخص ها سهیمقا .2 جدول

20RFI 21IFI 22CFI 23PNFI 24NNFI 25NFI 26RMSEA 27GFI 
83/0 93/0 93/0 44/0 85/0 92/0 082/0 94/0 

 
 یاجتماع یابیبازار کردیبا رو یبدنتیورزش و فعال يهادر مدل برنامه 10تا  1 يساختار معادالت .3 جدول

جامعیـت تجهیـزات و   + 28/0×ترغیـب  + 089/0×+ بستر سازي فرهنگـی  21/0×هزینه مبادله + 11/0×) محصول= آموزش شیوه سالم زندگی1
 040/0×ترکیب مطلوب امکانات - 11/0×+برگزاري مسابقات 068/0×قیمت - 041/0×مکان - 037/0+روابط اجتماعی 12/0×خدمات

ترغیـب  +  098/0×+ موقعیت مکـانی  46/0×بسترسازي فرهنگی+  14/0×هزینه مبادله – 34/0×) آموزش شیوه زندگی سالم= محصول2
 054/0×روابط اجتماعی – 16/0×جامعیت تجهیزات و خدمات – 71/0×
جامعیت  – 33/2×موقعیت مکانی + 17/0×بسترسازي فرهنگی – 49/0×شیوه سالم زندگی+آموزش  28/1×محصول –) هزینه مبادله= 3

 021/0×+قیمت 73/0×مکان+ 15/0×روابط اجتماعی – 48/0×تجهیزات و خدمات
 027/0×ایجاد شرکا – 037/0×+قیمت 66/0×ترغیب) بسترسازي فرهنگی= 4
 – 10/3×+ترغیب 83/3×+بسترسازي فرهنگی 07/2×هزینه مبادله – 31/5×+ آموزش شیوه سالم زندگی 24/1×) موقعیت مکانی= محصول5

 70/1×ایجاد شرکا– 58/0×مکان - 80/0×روابط اجتماعی – 43/2×جامعیت تجهیزات و خدمات
+آگاهی  75/0×+ ایجاد شرکا 68/0×+ مراجعه متخصص 087/0×قیمت – 95/0×مکان – 33/9×هزینه مبادله – 95/2×) ترغیب= محصول6

 49/1×+ ترویج در فضاي مجازي 55/0×+ ترویج در کتب درسی 26/0×شناختی
 048/0×) جامعیت تجهیزات و خدمات= ترکیب مطلوب امکانات7
 11/0×برگزاري مسابقات + 093/0×) روابط اجتماعی= بسترسازي فرهنگی8
 17/0×توجه به مسائل بهداشتی – 75/0×موقعیت مکانی) مکان= 9

 073/0×) قیمت= مکان10
 

                                                                                                                                                    
20 . Relative Fit Index (RFI) 
21 . Incremental Fit Index (IFI) 
22 . Comparative Fit Index (CFI) 
23 . Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 
24 . Non-Normed Fit Index (NNFI) 
25 . Normed Fit Index (NFI) 
26 . 90 Percent Confidence Interval for RMSEA 
27 .  Goodness of Fit Index (GFI) 
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 لیتحل کیتکن کی) ریمس لی(تحل يمعادالت ساختار یابیمدل
 ونیاز خانواده رگرس رومندیو ن یکل اریبس يریچند متغ

است که به  یکل یتر بسط مدل خطقیدق انیو به ب يریچندمتغ
را  ونیاز معادالت رگرس يامجموعه دهدیپژوهشگر امکان م

 ).18:1386هومن، زمان مورد آزمون قرار دهد (همگونه به
حاصل از معادله عامل محصول  جینمونه از نتا يبرا

گرفت که با ثابت نگه داشتن اثر  جهینت نیچن توانیم
 يبسترساز ،یسالم زندگ وهیمربوط به آموزش ش يهاتیفعال

 ،یو خدمات، روابط اجتماع زاتیتجه تیجامع ج،یترو ،یفرهنگ
مطلوب امکانات و با  بیمسابقات و ترک يبرگزار مت،یمکان، ق

 21/0طور متوسط مبادله، به نهیواحد در عامل هز کی شیافزا
مطابق  نیواحد بهبود در محصول حاصل خواهد شد. همچن

 ج،یمبادله، ترو نهیهز يهامعادله، تنها عامل نیحاصل از ا جینتا
و  مسابقات يبرگزار مت،یو خدمات، ق زاتیتجه تیجامع
 عامل يبر رو توانندیمطلوب امکانات است که م بیترک

معادالت از  ریروش در سا نیداشته باشند. به هم ریثأمحصول ت
عامل  نییاز عوامل در تب کی چیه ج،یجمله معادله عامل ترو

 . اندنبوده هیفرض دییأاثر در حد ت بیضر يدارا جیترو
 

  يرگیجهیو نت بحث
ورزش و  جیترو يهامطالعه برنامه ق،یتحق نیاز انجام ا هدف

 کردیدر آموزش و پرورش شهر تهران با رو یبدنتیفعال
عامل شامل محصول،  18 قیتحق نیبود. در ا یاجتماع یابیبازار

 ،یفرهنگ يمبادله، بسترساز نهیسالم، هز یزندگ وهیآموزش ش
 ،یشناخت یاهشرکا، آگ جادیمراجعه متخصص، ا ،یمکان تیموقع
 ،یدر کتب درس جیو خدمات، ترو زاتیتجه تیجامع ج،یترو

مسابقات،  يبرگزار ،يمجاز يدر فضا جیترو ،یروابط اجتماع
مطلوب  بیترک مت،یمکان، ق ،یتوجه به مسائل بهداشت

مستقل مدل آشکار  يهاامکانات بودند که به عنوان عامل
 رشدن) آشکا2009( 28و کالرسون سیمور هايافتهیشدند. 

. هر چند دنماییم دییأت نوعی به را هاعامل نیاز ا یبرخ
 یابیبازار ختهیآم نییعامل در تب 9و کالرسون تنها به  سیمور

 شانیا فیتعر انیرو مشیپ هايتفاوت اند،اشاره نموده یاجتماع
مثال، عامل  ياست که برا یحاضر به شرح قیتحق جیو نتا

 کپارچهی ياگونه هب شانیا ختهیدر آم یمشو خط استیس
در  قیتحق نیحاصل از ا جینتا نیدر ا کنیشده است. ل یمعرف

سه عامل مراجعه متخصصان به مدارس، توجه به مسائل 

                                                                      
28 . Morris, Clarkson 

شده است  عیمطلوب و مناسب امکانات توز بیو ترک یبهداشت
که  يطورگونه است. بهنیبه هم طیشرا زیها نعامل ریدر سا
 یوعو کالرسون، به ن سیمور يشده از سو یمعرف هايعامل
 جهینت نیبتوان چن دشای مجموع در. اندشده عیعامل توز 18در  

 نیشده در ا نییتب هايعامل انیم ییباال یگرفت که همپوشان
و  یو کالرسون، همپوشان سیشده مور یمطالعه با عوامل معرف

دست به يبا توجه به معادالت ساختار ن،یهمچنمطابقت دارد. 
معادله  10 باشندیارائه شده م يریمدل مس رساختیآمده که ز

 حاصل شده است: 
 10از  یبیترک شنهادیپ یو به نوعمحصول اول،  ۀمعادل در

مبادله،  نهیتنها هز کنیاثر مربوطه است. ل بیعامل با ضرا
مسابقات در  يبرگزار زیو ن متیو امکانات، ق زاتیتجه ب،یترغ

 جیبا نتا هاافتهی نای. اندداشته داريیمعن يآن اثرگذار نییتب
) 1393و همکاران ( یم)، اسال1388( ییو آقا ییرهنما قیتحق

 در آموزانمشارکت دانش زهیانگ شیبه افزا یکه به نوع
دارد. به  یاند همخوانداشته دیکأدر مدارس ت یبدن هايتفعالی

 شیرا که پ یخدمات قیتحق نای در آموزاندانش گر،یعبارت د
آنها  براساسمبادله نموده و  رهایغمت نیبا ا نندبییخود م يرو

که بحث آموزش،  ی. در حالندنماییکار، قضاوت م جیدرباره نتا
روابط با عموم و مکان به لحاظ عدم  يبرقرار ،يسازفرهنگ
بر عامل محصول نشان از  یکاف يدر اثرگذار یکاف يمعنادار

است  یهی. بدستیسه عامل پررنگ ن نیدارد که حضور ا نیا
آحاد  دررفتار  رییتغ يبرا یاجتماع یابیمهم بازار يکه از ابزارها

 نیبا عموم است. ا یارتباط کاف جادیو ا ،يسازجامعه، فرهنگ
و  29)، شارون1386( یو نصراصفهان یزمان هايافتهیبا  هاافتهی

و  31برای)، س2013و همکاران ( 30نی، ارو2015همکاران 
مثبت  راتییتغ جادیدر ا یبه نوع کی) که هر 2013همکاران (

مدرسه و  یفرهنگ طیمح ژهیامکانات و به و ،یکیزیف طیدر مح
 هايتیآموزان در فعالمشارکت دانش زانیم شیآثار آن در افزا

 يعدم معنادار ن،یندارد. بنابرا یاند، همخوانمدارس اشاره نموده
از وجود  یبر محصول نشان اثرگذاري در هاعامل نیا یکاف

بوده و به  ارسبدنی در مدفعالیت يبرا يسازشکال در فرهنگا
 تیبحث تثب دنیرس جهیعدم به نت یاصل لیاز دال رسدینظر م

 .کشدیبر دوش م یآن را به نوع
دو عامل  سالم یآموزش زندگمعادله مربوط به  در

 يداریمعن اثرگذاري اندتوانسته بیو ترغ یفرهنگ يبسترساز

                                                                      
29 . Sharon 
30 . Erwin 
31 . Seabra 
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 یزمان هايافتهیبا  قیتحق هايافتهینسبت به آن داشته باشند. 
و  یی)، رهنما1386و همکاران ( ی)، فارس1386( یو نصراصفهان

و  ینیابد)، ع1394( یدصالحیو س زادهی)، قل1388( ییآقا
)، 2009و همکاران ( 33کی)، ب2002( 32نی)، کورب1396( یطالب
و  35) و شارون2015( 34)، چن2013و همکاران ( نیارو

 يفضا تیجذاب شیبر لزوم افزا کی) که هر 2015همکاران (
 زهیانگ شیدر افزا یبدنتیدرس ترب هايمدرسه و طرح و برنامه

و توجه  تنپرداخ در هاخانواده حتی و آموزانو عالقه دانش
 اند،نموده فراوان دیکأفرزندانشان ت یبدنتیبه درس ترب شتریب

نشان داد، آموزش و پرورش  قیتحق نیا جنتای .است همسو
 فوق عامل دو از تنها آموزانسالم به دانش یآموزش زندگ يبرا

 يو برقرار زاتیتجه ،یمکان تموقعی از نتوانسته و برده بهره
با  قیتحق جیجهت نتا نیکه از ا بردب یبهره کاف یروابط اجتماع

) 1386و همکاران ( ی)، فارس1390( پورنیحس قیتحق جینتا
به ضعف مدارس در ارائه  زین شانیهمسو است. چرا که ا

در مدارس، اشاره  یبدن هايتیمناسب فعال یکیزیامکانات ف
 يگفت آنچه که در عمل و برا توانیم نبنابرای. اندداشته

کار ورزش مدارس به انیسالم از منظر متول یزندگ وهیآموزش ش
عوامل چندان مورد توجه  ریدو عامل بوده و سا نیهم رود،یم

به  نیچنانچه مسئول دهندینشان م هاافتهی نای. اندقرار نگرفته
 هايو برنامه ستهنگری اشوابسته هايمعادله با تمام عامل نیا

و  زاتیتجه ،یمکان تیموقع  ياثرگذار شیخود را در افزا
کار هب زیآموزان نبا دانش یارتباطات مناسب اجتماع يبرقرار
 .کنند ترعملحوزه موفق نیدر ا توانندی، مبندند

است،  مبادله نهیهزسوم که مربوط به  ۀمعادل در
 ياثرگذار زاتیو تجه یمکان تیچون محصول، موقع هاییعامل

 آموزانگرفت که دانش جهینت توانیبا آن داشته و م داريیمعن
سه عامل  نیتنها در ا پردازندمی آنچه با محصول تبادل در

معادله  نیبه دست آمده در ا جینتا براساس.  شودیخالصه م
مبادله موضوع  نهیگرفت که در پرداخت هز جهینت توانیم
 یآموزش زندگ یکس ستیقرار ن ایمطرح نبوده و گو متیق

عدم  دی. شادیاز جنس پول تبادل نما ییسالم را با پرداختن بها
باشد که  یلیاز دال یکیبا عامل مبادله  متیعامل ق يداریمعن

در  یبدنتیفعال جیمرتبط با ترو هايتیفعال دهد،ینشان م
و  دیسنج يتجار یابیبازار هايبا شاخص توانیمدارس را نم

حوزه کارسازتر  نیدر ا یاجتماع یابیاز اصول بازار يریگبهره
شامل روابط  زین يگریعوامل د مت،یبه جز ق ن،یهمچن است.

                                                                      
32 . Corbin 
33 . Bik 
34 . Chen 
35 . Sharon 

به  یفرهنگ يسالم و بسترساز یزندگ وهیآموزش ش ،یاجتماع
 دایمبادله حضور پ نهیهز ۀمعادل نییدر تب داريیرمعنیطرز غ

 ۀنیکه در معادله هز یتنها عوامل گر،دی عبارت به. اندکرده
 ندهیآموزان با معلم ورزش به عنوان نماتبادل دانش يمبادله برا

ل، بحث محصو ماندیم یحوزه،  باق نیآموزش و پرورش در ا
 یقبل دالتبرگرفته از معا جیامکانات و مکان است. همچون نتا

 یمغفول نیبیاز غا سازيو فرهنگ یموضوع تبادالت فرهنگ
 هايبه ثمر نشستن تالش يبرا رسدیاست که به نظر م
توجه  زیبخش ن نیبه ا شیاز پ شیب دیآموزش و پرورش با

 نمود. 
از عناصر  یکی دآییبر م هاافتهیمعادله آنچه که از  نیا در

و  سیمحصول است که مور یاجتماع یابیبازار ختهیآم
نموده و  ادی شنهادی) از آن به عنوان پ2002( 36کالرسون

مشارکت،  نهیمحصول با هز نیمعتقدند در ذهن مخاطب، ا
ن یدر ا کنی. لشودیتبادل م هایمشو خط یارتباطات اجتماع

قابل  زاتیو تجه یمکان تیمحصول تنها با موقع ۀمبادل قیتحق
 یزندگ ایسالم، و  یچون آموزش زندگ يمبادله است و عناصر

 جیبا نتا قیتحق جیمنظر نتا نی. از اگرددیتبادل نم یاجتماع
) که 2015( 38)، شارون2015)، چن (2009و همکاران ( 37کیب

 قیاز طر آموزاندانش یارتباطات اجتماع شیمعتقدند با افزا
 شیبه مشارکت در ورزش را در آنان افزا لیتما توانیورزش م

ورزش مدارس نتوانسته از  گردی عبارت. بهباشدیداد، همسو نم
سالم و  یدگزن تبادل آموزان،مشارکت با دانش شیافزا قیطر

 .دینما جادیا شانیرا در ا بدنیتیبه فعال لیم
 یاجتماع یابیاز موارد مهم در بازار یکیمعادله چهارم  در

 جیاست. مطابق نتا یفرهنگ يبسترسازمطرح شده و آن 
آموزش و  نیمسئول ق،یتحق نیچهارم ا ۀدست آمده در معادلبه

استفاده  یفرهنگ يدر بسترساز بیپرورش تنها از عامل ترغ
نه شدن یبا توجه به عدم نهاد رسدیکه به نظر م ندنماییم

 هايبخش، تالش نیدانش آموزان در ا انیدر م یبدنتیفعال
 جهینت توانیم بیترت نینبوده است. بد یکاف آموزش و پرورش

)، 2013( 39وبستر قیتحق جیبا نتا قیتحق نیا جیگرفت که نتا
)، 1396( یو طالب ینی)، عابد1394( یدصالحیو س زادهیقل

. باشدی) همسو م1386( ی) و عبدل1388( ییو آقا ییرهنما
 کنند،یاشاره م زنی) 2013( همکاران و 40ترنر که طورهمان

ارتباط  يبرقرار قیاز طر ايو منطقه یمحل هاياستیاعمال س

                                                                      
36 . Morris, Clarkson 
37 . Bik 
38 . Sharon 
39 . Webster 
40 . Turner 
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توانند می هاو رسانه مایکه صدا و س هاییتظرفی و هابا خانواده
از  تواندیورزش مدارس بگذارند، آموزش و پرورش م اریدر اخت

عناصر  ریو سا ونیزیو تلو ویهمچون راد ییشرکا افتنی قیطر
افراد مشهور و ورزشکاران محبوب و  گذاريمانند صحه یتباطار
در اماکن و  یارائه خدمات ورزش متیبا کاهش ق زین

 .دنمای عمل ترخود، موفق یورزش هايمجموعه
 یخدمات ورزش نیارائه ا یمکان طیشراپنجم  ۀمعادل در

 جیه نتاچت. آناسشده  نییتب گریعامل د 9در مدارس، توسط 
است که رابطه  نیا دنماییم يشتریرا حائز توجه ب قیتحق نیا

 داریگانه، معن9عوامل  نیاز ا کیچیبا ه یمکان تیعامل موقع
 نیا جیبخش دارد. نتا نیدر ا يکه نشان از مشکالت جد ستین

و  ی)، زمان1386( و همکاران یفارس قیتحق جیبا نتا قیتحق
 ايگونهبه کی) که هر 1390( پورنی)، حس1386( ینصراصفهان

 در آموزاندانش یبه مشکالت موجود در امکانات و اماکن ورزش
نظر . بهباشدمی همسو اند،داشته اشاره پرورش و آموزش

 یآموزش و پرورش حت یقیوو تش یجیترو هايتیرسد فعالیم
و  طیضعف در مح لیهم اجرا گردد، به دل طیشرا نیاگر در بهتر

نخواهد برد.  ییارائه برنامه درس ورزش راه به جا يفضا
)، 2002( 41نی) کورب1387و همکاران ( يزدای که گونههمان

اشاره  زی) ن2000)، و شارون (2007ورسان و همکاران (
ورزش آموزش و پرورش  رانیمد یتیرمدی مداخالت اند،نموده

ابالغ  قیبخش راهگشا بوده و از طر نیدر ا تواندیم
و ارائه امکانات مناسب  قیمؤثر، مدارس را در تشو ايهاستیس

. ندیکمک نما ،یبدن هايتیرغبت به انجام فعال شیدر افزا
 هايعامل یمنف يعامل، اثرگذار نینکته قابل توجه در ا کنیل

و خدمات، مکان  زاتیتجه ب،یسالم، ترغ یزندگ ةویآموزش ش
پنج عامل نه  نیا گریداشته است. به عبارت د یو روابط اجتماع

 اند،را نشان نداده يدینقش مف بیعامل ترغ يتنها در ارتقا
) داریرمعنی(هر چند غی خود در جهت منف يرگذارثیأت با بلکه
 اينکته که اندنموده جادیباب ا نیدر ا زیرا ن ينامساعد طیشرا
 زیخصوص ن نیاست. در ا رانیمد يبرا تیحائز اهم اریبس
عوامل که در  نیاز ا کیکننده هر نییتب يرهایبا متغ توانیم

و اصالح موانع همت  ینبازبی به اند،آمده 1جدول شماره 
 گماشت.  

شکل  بیترغعامل  نییکه در تب زیششم ن ۀمعادل در
جالب توجه است که  کنیعامل مشارکت دارند. ل 9گرفته است، 

را با عامل  داريیفوق، رابطه معن ۀگان9از عوامل  کیچیه

                                                                      
41 . Corbin 

اساس  نای بر. اندنشان نداده یو بدن یورزش هايتیالفع بیترغ
 نییتب يرهایکه به کمک متغ کیهر  نهیبه تیریبا مد توانیم

 يآمده است، به ارتقا  1کننده هر عامل مندرج در جدول 
 بیبه نقش ترغ يمتعدد قاتیاثر آنان کمک نمود. تحق بیضرا
در مدارس  بدنیتفعالی به آموزاندر سوق دادن دانش غیو تبل

و  زادهقلی و) 2009( همکاران و 42واگن جمله از. انداشاره نموده
 هیخود توص قیتحق جینتا انی) که در ب1394( یدصالحیس
خارج از منزل و  یهمگان یورزش هايتیفعال قیاز طر کنندیم

 قیبدنی تشوافراد را به فعالیت توانیدر راه منزل تا مدرسه م
نفس عزت ي) که معتقد است با ارتقا2002( نیکورب اینمود و 

 توانمی آموزدختران دانش يفرصت برا جادیآموزان و ادانش
نگرش نسبت به ورزش در مدارس گام  رییبه تغ نانآ بیدر ترغ
که در سال  یقیدر تحق زیبهار ن یشعبان یبرداشت. حت یمناسب
 وزانآمنگرش در دانش رییتغ دیانجام داد عنوان نموده با 1386

انجام داد.  بدنیتیترب یاصالح کتب درس ای نیتدو قطری از را
نقش  انستهنتو یهمچنان عامل کتب درس قیتحق نیدر ا کنیل

و  43ورسان قیتحق جی. نتادینما فایا بیترغ نیدر ا يمؤثر
 یموزشآکه معتقد هستند با مداخالت  زی) ن2007همکاران (

 دواریام شتریدر مدارس ب یبدنهايتیفعال يبه ارتقا توانیم
نکته قابل  ن،یناهمسو است. همچن قیتحق نیا جیبود، با نتا
 نهیمحصول، هز هايعامل یمنف يمعادله، اثرگذار نیتوجه در ا

سه عامل نه تنها در  نیا گریمبادله و مکان است. به عبارت د
 يدیبدنی نقش مفدانش آموزان به فعالیت بیعامل ترغ يارتقا

(هرچند ی خود در جهت منف يرگذاریثأندارند، بلکه با ت
 که اندنموده جادیباب ا نیرا در ا ينامساعد طی) شراداریرمعنیغ

 زیخصوص ن نی. در ارندیقرار گ رانیتوجه مد وردم است الزم
 نیاز ا کیکننده هر  نییتب يرهایاز متغ يرگیبا بهره توانیم

 مشکالت رفع به اند،آمده 1سه عامل، که در جدول شماره 
 . گماشت همت

 تیجامعکه مربوط به عامل  زیهفتم ن ۀمعادل در
عامل نقش داشته که آن  کیاست، تنها  و خدمات زاتیتجه

آموزش و  گرینداشته است. به عبارت د داريیمعن يهم اثرگذار
مناسب امکانات خود در ارائه خدمات  بیپرورش نتوانسته با ترک

 ورمجهز و مناسب نقش خود را به ط زاتیبا استفاده از تجه
 جیبا نتا زیبخش ن نیدر ا قیتحق جی. نتادینما فایا یمناسب
 ی) که نشان دادند طراح1390و همکاران ( یسهراب قیتحق

ورزشی، از استاندارد مناسبی براي  هاياماکن و مجموعه

                                                                      
42 . Vaughn 
43 . Verstraete 
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 یاستفاده برخوردار نیستند، همسو بوده و هنوز به عنوان مشکل
 رسدی. به نظر مکندیم ییپابرجا در آموزش و پرورش، خودنما

ورزش در مدارس مطرح  يبرا یمدرسه مکان اطیکه ح یتا زمان
 يبرا یامکانات محالت و آموزش و پرورش مجال باشد، و

و امکانات وابسته  زاتیبخش نداشته باشد، تجه نیتوسعه در ا
 برقرار باشد. مانع ثابت در راه توسعه، کیهمچنان به عنوان 

 نییهشتم و در تب ۀمعادل یاز بررس توانیکه م طورهمان
مشاهده نمود، آموزش و پرورش در  یروابط اجتماععامل 
 ين تنها از عامل برگزارآموزابا دانش یروابط اجتماع يبرقرار

حوزه  نیدر ا یفرهنگ يمسابقات بهره جسته و از بسترساز
از  وزانآمکه دانش يریتصو گریغافل مانده است. به عبارت د

آموزش و پرورش در ذهن دارند،  یبدنتیارتباط با ترب يبرقرار
 ياست مسابقات تنها تعداد یهیمسابقات است. بد ةتنها از پنجر

آموزان را تحت پوشش قرار داده  و بخش دانش تیاز جمع
 ستند،یمسابقات با ورزش مأنوس ن قیاعظم آنان که از طر

از  یمدرسه به نوع طیتباط با ورزش را در محار يشانس برقرار
و  بدنیتیفعال يهم به سو یقیاست که تشو یهیداده و بددست

است که  ايهمان نکته نی. استیقابل تصور ن شانیورزش برا
سوق  یو چاق تحركیب یزندگ سوي به را آموزاندانش ةتود

 شنهادیپ زی) ن1385و کاشف ( ي. همچنان که خواجودهدیم
به  رسدیجهت داده بودند. به نظر م نیمدرسه قهرمان را در ا

امکان  یشنهاداتیپ نیموانع همچنان چن ايجهت پاره
 رانیرا نداشته و مشکل در آموزش و پرورش ا يسازادهیپ

 1388در سال  زین ییو آقا ییهمچنان پابرجا است. رهنما
آنان را  توانیدانش آموزان م بیو ترغ قیدادند با تشو شنهادیپ

شدن  یاجتماع ندفرآی در آن از تربدنی و مهمبه فعالیت
معتقد هستند  زی) ن1394( ییذکاصدیقی و کرد.  ییراهنما
 تیاعتماد به نفس و خالق ۀدر توسع تواندیبدنی مفعالیت
که در  یقاتیبا تمام تحق رسدیآموزان مؤثر باشد. به نظر مدانش

 هايشتال شتریآن در باال اشاره شد، ب جیانجام شده و نتا رانیا
ورزش، متمرکز بر مسابقات است.  ةآموزش و پرورش در حوز

 يبرد و باخت و ارتقا جیمسابقات، نتا هايتیدر پسِ جذاب دیشا
 نیا لیمعلمان ورزش است که دل يرتبه مدارس و عملکرد باال

 ۀهمه توجه مسئوالن به مسابقات باشد. به نظر محقق، حلق
از  یاعظم خشب تواندیبخش که اتفاقاً م نیا ةگمشد
در  یفرهنگ يشامل شود، بسترساز زنی را آموزاندانش

مورد توجه مسئوالن  شتریاست ب ستهیخصوص است که شانیا
 . ردیقرار گ
شکل گرفته، دو  مکانعامل  نیینهم که در تب ۀمعادل در
نقش  "یتوجه به مسائل بهداشت"و  "یمکان تیموقع"عامل 

هم در عامل  داريیمعن اثرگذاري انددارند که اتفاقاً توانسته
 ياثرگذار يمکان برا گریمکان داشته باشند. به عبارت د

و توجه به  یمکان تیاز دو عامل موقع ج،یمناسب بر عامل ترو
و  44واگن زیخصوص ن نی. در اردپذییاثر م یمسائل بهداشت

از منزل  رويادهیپ ینیگزجای اندنموده هی) توص2009همکاران (
 ریمس یمنیو ا یمکان تیکه موقع یتا مدرسه در صورت

 مشارکت توسعه در بدهد، هاالزم را به خانواده هاينیتضم
) 1394( زیو اشکر اداشکندنژ ن،همچنی. است مؤثر آموزاندانش

 یکیزیو سالمت ف بهداشتی نکات به توجه اندداده شنهادیپ زین
آنان بوده و توجه  هايغدغهداز  ظاهري لحاظ به آموزاندانش

به  بترغی در را آموزاندانش تواندیم زیبخش ن نیمعلمان به ا
. کند کمک آنان نفسعزت شیدر مدرسه و افزا بدنیتیفعال

 تیقابل ذکر است که موقع قیتحق نیا جینتا براساس البته
 یو ورزش بدنیتیفعال جیبه مراکز ترو یو دسترس یمکان

عدم  نیآموزان نبوده و ادانش تیآموزش و پرورش مورد رضا
عامل در معادله فوق  نیا یعالمت منف قیخود را از طر تیرضا

در  یتنها، توجه به مسائل بهداشت جهینشان داده است. در نت
 داريیمثبت معن ياست که توانسته اثرگذار یورزش هايمکان
داشته  بدنیتیالفع جیترو تیعامل مکان و در نها نییدر تب

در  قیتحق نیا جیاست که مطابق نتا يادآوریباشد. الزم به 
بدنی آموزان به فعالیتدانش بیو ترغ جیمعادالت فوق، ترو

توان از ینکته که م نیقرار گرفته و ا یتوجهمورد کم اریبس
و  جیعامل ترو تیبه تقو یتوجه به مسائل بهداشت قیطر
 ستهیبدنی همت گماشت، شاموزان به فعالیتآدانش بیترغ

 است. يشتریتوجه ب
توانسته از  متیقمعادله، عامل  نیدهم و آخر ۀمعادل در

 داریمعن یاثربخش نی. هر چند که اردیعامل مکان اثر بپذ
 یخدمات ورزش گذاريمتیق گریننموده است. به عبارت د

رابطه  نیعنصر مکان بوده اما ا ریثأآموزش و پرورش تحت ت
 زماست که ال يگریو احتماالً تابع عوامل د ستین داریمعن

 خصوص انجام شود. نیدر ا يشتریب قاتیاست تحق
 شوند،یساخته م یعامل لیکه با روش تحل ییابزارها در

وجود دارد.  زیابزار ن کیعنوان نامه بهامکان استفاده از پرسش
قرار  کرتیل اسیمق کیدر  1 چنانچه فهرست مندرج در جدول

 ده،یآموزش د یابانیود، و سازمان مورد نظر، توسط ارزداده ش
 هیسازمان از هر گو که اينمره نیانگیم رد،یقرار گ یابیمورد ارز

مورد نظر که به مفهوم  یۀگو یضربدر بارعامل آورد،یدست مبه
اطالق  یابیارز اسیدر فهرست مق هیبار و ارزش آن گو

                                                                      
44 . Vaughn 
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و با جمع نمرات سازمان در هر عامل و مجموع  گردد،یم
 اسیسازمان مربوطه در مق ةبه نمر توانیم اس،یمق هايهیگو

عملکرد سازمان  توانیم بیترت نی. بدافتیساخته شده دست 
مشابه  هايعملکرد سازمان ایمشخص و  هايرا در طول زمان

 نمود. سهیمقا گریکدیبا  ایو  یابیزمان ارز کیرا در طول 
مسائل قابل توجه را  نتریمهم توانیم یکل يرگیجهینت در
را در  بدنیتفعالی به عالقه به آموزاندانش قیو تشو جیدر ترو

مناسب،  یفرهنگ سازينهیو زم یمناسب فرهنگ يبسترها جادیا
 ن،ینام برد. همچن بدنیتیفعال دفوای از هاخانواده یآگاه شیافزا

 شتریبه توجه هر چه ب توانینه میزم نیدر ا گریاز نکات مهم د
و استفاده از معلمان متخصص و عالقمند به حرفه  تیبه ترب
)، هنرور و 1388( یو همت یزدخواستیاشاره نمود که  یمعلم

و همکاران  46برای)، س2002( 45نی) کورب1393همکاران (
)،  به اتفاق معتقدند 2010و همکاران ( 47) و وبستر2013(

 ژهیو هايمعلمان عالقمند و کارآزموده که از کالج تیترب
هر  بیدر ترغ تواندیشده باشند م لیفارغ التحص زین بدنیتیترب

در مدارس مؤثر باشد.  بدنیتفعالی در آموزاندانش شتریچه ب
آنها  بنديسطح و آموزانو توان دانش ازهایتوجه به ن نیهمچن

 48نیارو هايافتهیبا مطابق  جهینت نیهمگن که ا هايدر گروه
 نتریعنوان مهماشاره نمود. به باشد،یم زی) ن2013و همکاران (

حوزه  نیدر ا یمتمرکز و علم گذارياستیبه س توانیم زینکته ن
و همکاران  49چون ترنر یمحققان دیکأاشاره نمود که مورد ت

)، وبستر و همکاران 2013و همکاران ( 50ي)، النزبر2013(
 در آموزاندانش یآگاه شیافزا نیبوده است. همچن زین )2013(

 نیا هايافتهیاز  یتحرکبدنی و مضرات کمفعالیت يامزای باب
 یوسفی)، 1393( یخیناصرزاده و ش هايافتهیبوده و با  قیتحق

) و 2015( 51)، چن1389( )، آوازه و همکاران1392و همکاران (
 طیمحکه  یدر صورت نی) همسو است. همچن2015( 52شارون

 یطیعنوان محآموزش و پرورش به یورزش يمدارس و فضاها
 هايبرنامه زیشود و ن تیریو مد یو امن طراح منیجذاب، ا

 يازهایو ن قیمدارس جذاب و متناسب با عال بدنیتیترب
 تیفیزمان و ک شیدر افزا تواندیگردد، م یآموزان طراحدانش

 نیکه در ا گرددواقع  دمفی آموزاندانش یورزش تیحضور و فعال

                                                                      
45 . Corbin 
46 . Seabra 
47 . Webster 
48 . Erwin 
49 . Turner 
50 . Lounsbery 
51 . Chen 
52 . Sharon 

و  53کی)، ب2010و همکاران ( نیچون مارت یخصوص محققان
 نیبد ی) اشارات2013و همکاران ( 54برای)، س2009همکاران (

 .اندموضوع داشته
 

 یو قدردان تشکر
اداره  استیر غیدریو مساعدت ب يسپاس و تشکر از همکار با

و  رانیمدارس، دب رانیمد هیآموزش و پرورش شهر تهران، کل
 لیصداقت و دقت در تکم تیکه در نها زیآموزان عزدانش

 فرمودند. ياریهم قینامه تحقپرسش
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