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  تبيين جامع وضعيت ساختاری و فرايندی 

 و مقايسة آن با برخی کشورهای منتخب دانـش آموزان کانون های ورزشی 
  

  محسن بلوريان  _ ١١سعيد صداقتی_ سيد محمدحسين رضوی
 و علوم ورزشیتـربيت بدنی کارشناس ارشد _ دانشجوی دکتری مديريت ورزشی _ استاديار دانشگاه مازندران 

 
  چکيده 

 نمی تواندبه تنهايي تـربيت بدنی  ساعات درس  انجام شده مؤيد اين واقعيت است کهژوهش هایـپنتايج 
ازاين رو مسئوالن بايد از . ع شودو ورزش مدارس مؤثر واقتـربيت بدنی برای دستيابی به اهداف عالية 

کانون های تقويت و توسعة , روش هايکی از اين . راهکارهای ديگری برای تحقق اين امر استفاده کنند
 ورزشی دانش آموزی ايران از نظر ون هایـکانتبيين جامع وضعيت , ازاين رو هدف اين پژوهش, ورزشی است

پژوهش حاضر  از نوع . سة آن با برخی کشورهای منتخب است و مقاياليت هاـفعساختار و فرايند , اهداف
 محقق پرسشنامه های است و به شکل ميدانی انجام گرفته و برای جمع آوری اطالعات از ابیـزمينه يتوصيفی و 

ش آموزان مربيان و , ساخته ويژة مديران به صورت پرسشنامه ها برای توزيع . عضو کانون استفاده شده استداـن
 ۲۲۵۸( جامعة آماری پژوهش شامل کلية مديران . استان انتخاب شدند۹,  از کل کشوروشه ایـختصادفی 

ش آموزان زن و مرد و )  نفر۱۲۵۴۲(و مربيان ) نفر )  نفر۴۱۱۸۵۵(سراسر کشور ون های ـکاندختر و پسر عضو داـن
ورزشی از دانش های ون ـکان آگاهی مديران ,نتايج اين پژوهش نشان داد.  است۱۳۸۳‐۸۴در سال تحصيلی 
مناسب بودن فضای ,  آنانفعاليت هایتناسب حق الزحمة مربيان کانون ها با ,  مديريتعمومی و اصول

بين نظرهای مديران .  ورزشی ويژه مدارس در حد متوسط استون هایـ کانورزشی مدارس برای انجام فعاليت
استفادة مربيان از طرح درس ,  کانونو مربيان در خصوص وسايل الزم برای آموزش رشته های ورزشی در

همکاری مسئوالن , نظارت مديران بر نحوة فعاليت آموزشی مربيان, مدون برای آموزش رشتة ورزشی
ـربيت بدنی  وجود وسايل و تجهيزات مورد نياز برای انجام فعاليت , برای تهية وسايل و تجهيزات ورزشیت

  ). α > ۰۵/۰( وجود دارد یمعنی دار ورزشی ويژة مدارس تفاوت ون هایـکان
  

  واژه های کليدی 
ش آممربيان و , مديران ,  امکانات و تجهيزات,فرايند, ساختار, اهداف, کانون ورزشی عضو وزان ـداـن

  .کانون ورزشی
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  مقدمه 
تصويب شد و به  هجری شمسی قانون اجباری کردن ورزش در مدارس ١٣٠٦در سال 

و ورزش تـربيت بدنی به درس دانـش آموزان رنامة موجب اين قانون هر روز يک ساعت از ب
در » و پيشاهنگی ايرانتـربيت بدنی انجمن ملی «اين مسئله مقدمة تأسيس . اختصاص يافت

اين  انجمن بيشتر در مورد ورزش مدارس و برگزاری مسابقات فرهنگی .  بود۱۳۱۳سال 
ترويج ورزش های  موجب ۱۳۱۹تأسيس ورزشگاه امجديه در سال ). ۶(فعاليت می کرد 

تـربيت بدنی  تشکيالت ۱۳۲۰از سال . اروپايي و انجام مسابقات به سبک غربيان در ايران شد
آموزشگاه ها به وزارت فرهنگ و تـربيت بدنی و ورزش دو قسمت شد؛ بدين ترتيب که 

از اين تاريخ به بعد باشگاه های . محول شدتـربيت بدنی ورزش و دسته های آزاد به انجمن 
ايران به , ۱۳۲۶از سال . زشی رواج يافت و متعاقب آن فدراسيون های ورزشی شکل گرفتور

. اين مسئله مبدأ قهرمان پروری در ايران شد. درآمد» کميتة بين المللی المپيک«عضويت 
 ورزشکار ۲۴در بازی های المپيک لندن با )  م۱۹۴۸ (۱۳۲۶ايران يک سال بعد يعنی در سال 

. بسکتبال و تيراندازی شرکت کرد, وزنه برداری, مشت زنی, زاددر رشته های کشتی آ
 که نقش بسزايي در ورزش قهرمانی و قهرمان پروری در ايران ه هامسابقات ورزشی آموزشگا

 برای اولين بار در ايران برگزار شد و تا کنون همه ساله برای آمادگی و ۱۳۳۴در سال , دارد
و شناسايي استعدادهای دانـش آموزان م و روان حفظ سالمت جس, تقويت روحية ورزشکاری

 ورزشی آموزشگاه ها در تيم های ين هایدر ضمن از همان سال تمر). ۸(د می شوورزشی برگزار 
تا اينکه فعاليت .  ورزشی با نام کلوپ های ورزشی آغاز شدعه های و مجمولن هاسا, مدارس

 برنامة ورزش مدارس در قانون هایخص  ورزشی دانش آموزی جزو شاه هایا باشگايکانون ها 
 ن روـاي از. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران قرار گرفت, برنامة اول توسعة اقتصادی

 در تاريخ ۱۷۷/۵۱۰/۱۰۰به شمارة دانـش آموزان آيين نامة تشکيل کانون های ورزشی 
ب رسيد و مدارس کشور به تصويتـربيت بدنی  در پنجمين جلسة شورای عالی ۸/۳/۱۳۷۰

سپس به منظور استفادة بهينه و مطلوب از ). ۳(برای اجرا به استان های کشور ابالغ شد
امکانات و فضاهای موجود مدارس و رفع مشکالت ناشی از کمبود فضاهای ورزشی بويژه در 
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تربيت بدنی  مدارس به شورای عالی ةطرح تشکيل کانون های ورزشی ويژ, ورزش دختران
  ).۴( تصويب شد ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ در تاريخ ۶۵۰/۵۱۰/۱۰۰ه شد که به شمارة مدارس کشور ارائ

ش آموزانکانون ورزشی دا مکانی تربيتی ورزشی است که ,  بر اساس تعريف آيين نامة آنـن
 مختلف تحصيلی زيرنظر مربيان واجد شرايط به صورت فوق وره هایدر آن دانـش آموزان د

نقش مهمی در تکميل فرايند ,  لحاظ آموزشی و تفريحی ازن هااين کانو. برنامه فعاليت دارند
فراهم ساختن فرصت های تمرينی مناسب و پرکردن , آموزش مهارت های بنيادی و ورزشی

, اند فرايند استعداديابیمی توهمچنين اين نهاد .  دارندنش  آموزانمناسب اوقات فراغت دا
ش آموزانهدايت ورزشی و پرورش دا تلف ورزشی تسهيل کند و جريان  را در رشته های مخـن

پرورش نخبگان ورزشی را برای کسب افتخار برای ميهن اسالمی مؤثرتر سازد؛ بويژه که هم 
اکنون برگزاری مسابقات جهانی در سطح نوجوانان و جوانان قوت بيشتری يافته است و 

فی نتايج از طر. کشورها مايل اند تا در اين عرصه نيز به رويارويي و هماوردی بپردازند
مؤيد نقش و اهميت فعاليـت های ورزشی در غنی سازی ,  انجام شدههش هایبسياری از پژو

) ۵(بهرام . اوقات فراغت و ارتقای سطح سالمت جسمانی و روانی نسل جوان هر جامعه است
 رنامه هایـب مهم تريندر پژوهشی ايجاد زمينه های الزم برای گسترش ورزش و توجه به آن را از 

ش آموزان ان اوقات فراغت گذر   . رزمنده برشمرده استداـن
اوقات , پسر دورة متوسطة شهر تهران نش آموزاندا درصد ۵۰نتيجه گرفت که ) ۱۰(قراخانلو 

به  اين نتيجه ) ۱۴(همتی نژاد . خود را از طريق تربيت بدنی و ورزش پر می کنند فراغت
هميت را در پرکردن اوقات فراغت  درصد بيشترين ا۳/۶۳ورزش با به رسيد که پرداختن 

اعالم کرد بيشتر دانش آموزان پسر ) ۲(آزادی. دورة متوسطة شهر رشت دارد ش آموزانـدان
 ساعت در روز اوقات فراغت دارند که ۳‐۴شهر کرمانشاه بين ) نظام جديد(دورة متوسطة 

  . می شودورزش کردن از مهم ترين فعاليت های آنان برای پرکردن اوقات فراغت محسوب 
 ايالت از اياالتی که بيشترين مرگ و مير ناشی ۷متوجه شدند ) ۱۳(دبليو هال و همکاران 

 ايالتی اند که فعاليت بدنی حين ۱۰جزء , از فشارخون را در بخش جنوب شرقی آمريکا دارند
  . کم است آنها بسيار اوقات فراغت 
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دگی کم تحرک مشکالت به اين نتيجه رسيدند که زن) ۱۲(جی جی وارو و همکاران 
بسياری را برای سالمت افراد ايجاد می کند و شيوع سبک زندگی کم تحرک در کشورهای 

, افراد با تحصيالت کمتر, اتحادية اروپايي بويژه در ميان ساکنان برخی کشورهای مديترانه ای
 اين شيوع وسيع مستلزم آموزش مسائل. بسيار زياد است, چاق و مصرف کندگان دخانيات

بسيار ضروری , حفظ بهداشت و سالمت عمومی مردم بوده و راهکارهای پيشگيری فوری
  . است

 فعاليت های درتحقيقات علوم انسانی نشان می دهد که گسترش تجربيات دانش آموزان 
اما با تأسف مقايسه و بررسی برنامه , خارج از کالس جنبه های شخصيتی را بارورتر می سازد

کشورها نشان می دهد که کشورها شايد به سبب هزينه های زياد های آموزش و پرورش 
اهداف ويژه و , اجرای برنامه های خارج از کالس و مسئوليت ها و مشکالت بی شمار آن

روند حاضر در کشورها حرکتی به , با وجود اين. تدوين شدة خاصی برای اين برنامه ها ندارند
. رنامه ها و ساعات زندگی در مدرسه استانعطاف پذيری و خوشايند کردن ب, سوی تنوع

خوشايند ساختن فضای آموزشی با ارائة تجربيات دلپذير و متناسب با عاليق دانش آموزان 
آمريکا و کره , استراليا, ژاپن(بويژه در دورة ابتدايي حرکتی مشهود در ميان کشورهاست 

  ). جنوبی
پرسش اين , نش آموزی ورزشی دانون هایاکنون با توجه به پيشينة ذکر شده در خصوص کا
اثر کمرنگی از خود به جا گذاشته اند , است که چرا کانون ها تا کنون در برآوردن اين نقش ها

 در راستای تبديل شدن به نهادی مؤثر در تربيت نون هاو عوامل اصلی در نقش آفرينی کا
 ن های کانوبهره وریر وضعيـت متغيرهای مؤثر د,  کدامند؟ در اين زمينهنش آموزانجسمانی دا

  تعداد , موقعيت مکانی و تجهيزاتی, ورزشی از جمله دانش مربيان و سوابق تجربی آنها
ساعات , ورزشی ارائه شدهشته های تنوع ر, ترکيب سنی و جنسی آنها, پوششزير  نش آموزاندا

  داف  آيا اين متغيرها در راستای تحقق اهچگونه است ؟...  کانونی و س هایبرقراری کال
 شده قرار داشته اند؟ چگونه بايد متغيرهای مزبور را اصالح کرد تا اهداف مذکور پيش بينی

تفريحی و ,  آموزشیمينه های بتوانند نيازهای دانش آموزان را در زنون هاکامحقق شوند و 
ديگر اينکه بررسی شود وضعيت اين متغيرها در مقايسه با ساير . استعداديابی برآورده سازند
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ان از تجارب کشورهای پيشرفته در توسعه و گسترش می توورهای جهان چگونه است؟ آيا کش
پژوهش , سی مذکوراکانون ها در سطح کشور استفاده کرد؟ برای پاسخ به پرسش های اس

  حاضر تالش دارد به اهداف زير دست يابد؟
 مديريت و توصيف وضعيت کانون های ورزشی از نظر آگاهی مديران از اصول و مفاهيم_ ۱

   عملی آنان از اين اصول؛ةاستفاد
نيروی انسانی , توصيف کانون های ورزشی از نظر تعداد اماکن و فضاهای ورزشی_ ۲
  نوع و تعداد رشته های ورزشی و دانش آموزان زير پوشش؛, موجود
مربيان و دانش آموزان عضو کانون ها در خصوص , توصيف نظرها و ديدگاه های مديران_۳
  ساختار سازمانی و فرايند فعاليت های کانون های ورزشی؛, اهداف
مربيان و دانش آموزان عضو کانون در خصوص , توصيف نظرها و ديدگاه های مديران_ ۴

  متغيرهای مؤثر در افزايش بهره وری کانون های ورزشی؛
  توصيف رضايت و عالقه مندی دانش آموزان از فعاليت در کانون های ورزشی؛_ ۵
 وضعيت کانون های ورزشی دانش آموزان ايران با برخی کشورهای منتخب از مقايسة_ ۶

  .ساختار و فرايند فعاليت ها, نظر اهداف
  

  روش تحقيق 
 توصيفی و هش هایاهداف و امکانات اجرايي از نوع پژو, پژوهش حاضر با توجه به موضوع

  . زمينه يابی است که به شکل ميدانی صورت گرفته است
  نة آماری جامعه و نمو.۱

 ورزشی و دانش ن هایکانو) مرد و زن(جامعه آماری پژوهش شامل کلية مديران و مربيان 
حجم نمونة آماری با توجه به حجم .  سراسر کشور اندن هایعضو کانو) پسر و دختر(آموزان 

حجم جامعه و نمونة آماری . جامعة پژوهش و با استفاده از جدول مورگان تعيين شده است
  .  است۱ شرح جدول پژوهش به
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  حجم جامعه و نمونة آماری پژوهش_ ۱جدول 

ف
دي
ر

  

  گروه های مورد بررسی

حجم 

جامعه 

  آماری

تعداد پرسشنامة 

  توزيع شده

تعداد پرسشنامة 

  برگشتی 

حجم نمونة (

  آماری

  ۱۲۹  ۲۰۰  ۱۱۲۹  مرد

  ۱  ۱۹۲  ۲۵۰  ۱۱۲۹  زن
مدير يا سرپرست کانون 

  ورزشی
  ۳۲۱  ۴۵۰  ۲۲۵۸  جمع

  ۱۹۲  ۲۰۰  ۵۹۱۱  مرد

   کانون ورزشی ربیم  ۲  ۲۱۶  ۲۵۰  ۶۶۳۱  زن

  ۴۰۹  ۴۵۰  ۱۲۵۴۲  جمع

  ۸۵۷  ۱۰۰۰  ۲۴۱۸۸۷  پسر

  کانون دانش آموز عضو   ۳  ۵۸۴  ۸۰۰  ۱۶۹۹۶۸  دختر

  ۱۴۴۱  ۱۸۰۰  ۴۱۱۸۵۵  جمع

  

 توزيع شده پرسشنامه هایتعداد ,  ارسالیپرسشنامه هایبا توجه به احتمال عدم عودت برخی 
  . جم نمونة مورد نياز بوده استبيشتر از ح

  
  ابزار و روش جمع آوری اطالعات_ ۲

حاوی (ابزار اندازه گيری اين پژوهش شامل سه پرسشنامة محقق ساخته ويژه مديران 
 سؤال ۴۵, حاوی مشخصات فردی(مربيان , ) سؤال باز۱ سؤال بسته و ۴۵, مشخصات فردی
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)  سؤال باز۴ سؤال بسته و ۱۹, ت فردیحاوی مشخصا(و دانش آموزان )  سؤال باز۱بسته و 
با استفاده از نظرهای کارشناسان و صاحب پرسشنامه ها در ضمن روايي محتوايي سؤاالت . بود

  . نظران تعيين شد و اصالحات الزم در آنها صورت گرفت
,  استان خراسان۹ به شکل تصادفی و خوشه ای از کل کشور پرسشنامه هابرای توزيع 

سمنان و يزد انتخاب شدند و با در نظر , مرکزی, قم, آذربايجان شرقی, مدانه, فارس, تهران
, گرفتن نسبت جامعة آماری در هر يک از استان های مذکور به کل حجم جامعة مورد نظر

شايان ذکر است که .  اقدام شدمه هانسبت به تعيين حجم نمونه در هر استان و توزيع پرسشنا
 تجزيه  توصيفی و استنباطی آمارروش هایبا استفاده از , امه هاپرسشننتايج حاصل از استخراج 

  . و تحليل شد
   آماریروش های_ ۳

,  فعاليت هافرايند, ساختار سازمانی, ی ورزشی از نظر اهدافن هابرای توصيف وضعيت کانو
نوع و تعداد , نيروی انسانی موجود, تعداد اماکن و فضاهای ورزشی, دانش مديريتی مديران

رضايت و عالقه مندی دانش آموزان از , های ورزشی و تعداد دانش آموزان زير پوششرشته 
فراونی درصدی و , جداول فراوانی, از شاخص های آمار توصيفی, فعاليت در کانون ها

در ضمن به منظور آزمون فرضيه های زير از روش های آمار . نمودارهای آماری استفاده شد
کر است که تمام عمليات آماری با شايان ذ. ی استفاده شد مستقل و مجذور کاTاستنباطی 

 .   انجام گرفته استEXCEL و SPSS/PCاستفاده از نرم افزارهای
  فرضيه های پژوهش_ ۴

و ) ۱فرضية (بين ميزان آگاهی مديران کانون های ورزشی دانش آموزی پسرانه و دخترانه 
  .  معنی داری وجود نداردتفاوت) ۲فرضية (استفادة عملی آنان از اصول مديريت 

کانون های ) ۵فرضية (و دانش آموزان ) ۴فرضية (مربيان , )۳فرضية (بين تعداد کالس ها 
  . ورزشی دانش آموزی پسرانه و دخترانه تفاوت معنی داری وجود ندارد

بين رضايت مندی دانش آموزان پسر و دختر از کانون های ورزشی تفاوت معنی داری 
  ).۶ة فرضي(وجود ندارد 
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بين نظرهای مديران و مربيان در خصوص تأثير برنامه ها و فعاليت های کانونی برای غنی 
افزايش آمادگی , ) ۲‐۷فرضية (توسعة ورزش همگانی ). ۱‐۷فرضية (سازی اوقات فراغت 
). ۴‐۷فرضية (آموزش مهارت های رشته های ورزشی ) . ۳‐۷فرضية (جسمانی و حرکتی 

آموزش ). ۵‐ ۷فرضية (انش آموزان در خصوص تربيت بدنی و ورزش افزايش دانش و آگاهی د
دستيابی ). ۷‐ ۷فرضية (تحقق اهداف ورزش قهرمانی ). ۶‐۷فرضية(اصول و موازين اخالقی 

  .تفاوت معنی داری وجود ندارد) ۸‐ ۷فرضية(به اهداف ورزش حرفه ای 
 رشته های بين نظرهای مديران و مربيان در خصوص وجود وسايل الزم برای آموزش

 با فعاليت و زحمات ن ها مربيان کانوحق الزحمةمتناسب بودن ). ۹‐ ۷فرضية(ورزشی در کانون 
استفادة مربيان از طرح درس مدون برای آموزش رشتة ورزشی مربوط ). ۱۰‐۷(آنان 

). ۱۲‐ ۷فرضية (نظارت مديران بر نحوة فعاليت آموزشی مربيان کانون ها ). ۱۱‐۷فرضية(
 ورزشی به دانش آموزان سنين شته های مشخص برای ثبت نام و آموزش ریسطح بندانجام 

همکاری مسئوالن تربيت بدنی آموزش و پرورش برای تهية وسايل و ). ۱۳‐۷فرضية (مختلف 
مناسب بودن فضاهای ورزشی مدارس برای انجام ). ۱۴‐۷فرضية (تجهيزات مورد نياز کانون 

  وسايل و تجهيزات مورد نياز برای انجام فعاليت وجود ). ۱۵‐۷فرضية (ن ی کانومه هابرنا
ی ورزشی ن هاودن واگذاری ادارة کانوبمناسب ). ۱۶‐۷فرضية ( ورزشی ويژة مدارس ن هایکانو

تفاوت معنی داری ) ۱۷‐ ۷فرضية (به تعاونی ها يا تشکل های تخصص معلمان تربيت بدنی 
  . وجود ندارد

  

  نتايج و يافته های تحقيق 
 کانون ها عضو نش آموزانمربيان و دا, ی ويژة مديرانمه هال از استخراج پرسشنا حاصفته هایيا

  : پژوهش به شرح زير است ضيه هایو آزمون فر
در )  درصد۵/۲۱(از دانش عمومی مديريت ) زن و مرد( ورزشی نون هایآگاهی مديران کا.۱

  وسط است؛در حد مت)  درصد۳۴/۵۱(حد ضعيف و استفادة عملی آنان از اصول مديريت 
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 کانونی برای توسعة ليت های و فعانامه هاتأثير بر, به نظر بيشتر مديران و مربيان زن و مرد. ۲
 فه ایورزش تعليم و تربيتی و قهرمانی در حد زياد و بسيار زياد و ورزش حر, ورزشی همگانی

  در حد متوسط است؛
زن و مرد تناسب حق )  درصد۱۸/۲۵(و مربيان )  درصد۱۵/۳۱(به نظر بيشتر مديران . ۳

   آنان در حد متوسط است؛ليت های با فعان هاالزحمة مربيان کانو
منابع مالی کانون را برای برآوردن نيازهای )  درصد۵۵/۲۵(بيشتر مديران زن و مرد .۴

  مالی آن در حد کم بيان کرده اند؛ 
تعداد زن و مرد همخوانی )  درصد۱۸/۳۶(و مربيان )  درصد۰۷/۳۷(بيشتر مديران . ۵
د رحد زياد بيان ,  کانون را در رشته های مختلف ورزشی با عاليق دانش آموزانس هایکال

  کرده اند؛
همکاری مسئوالن تربيت بدنی آموزش و )  درصد۲۳/۲۵(بيشتر مديران زن و مرد . ۶

پرورش را برای تهية وسايل و تجهيزات ورزشی مورد نياز کانون در حد زياد و بيشتر مربيان 
  ؛ه انددر حد بسيار زياد بيان کرد)  درصد۴۹/۳۳(

مناسب بودن فضای , زن و مرد)  درصد۸۷/۲۷(و مربيان )  درصد۱/۲۷(بيشتر مديران . ۷
 ورزشی ويژة مدارس در حد متوسط ارزيابی ن هایورزشی مدارس را برای انجام فعاليت کانو

  ؛می کنند
واگذاری ادارة , ن و مردز)  درصد۸۷/۲۸(و مربيان ) درصد۵۵/۲۵(بيشتر مديران . ۸
) در صورت تشکيل (بيت بدنی تخصصی معلمان ترتشکل های يا نی ها ورزشی را به تعاون هایکانو

  در حد بسيار خوب ارزيابی می کنند؛
بيشتر مديران زن و مرد منابع تأمين نيازهای مالی کانون را به ترتيب کمک های دولتی . ۹

دريافت شهريه از دانش , ) درصد۲۲/۵۰(ش و پرورش يا از محل اعتبارات تربيت بدنی آموز
  بيان کرده اند؛)  درصد۸۲/۲۰(و کمک های مردمی )  درصد۰۸/۲۸(آموزان 
بيشتر مديران زن و مرد ساعات فعاليت هفتگی کالس های دانش آموزی کانون را . ۱۰

 ساعت ۴۰معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را , ساعات استفادة مربيان,  ساعت۱۰کمتر از 
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 ۱۰‐۲۹را بين ) غير از آموزش و پرورش(و بيشتر و ساعات استفادة ساير ادارات و سازمان ها  
  ساعت بيان کرده اند؛

به ترتيب شامل ) دختر و پسر(رشته های ورزشی مورد عالقة بيشتر دانش آموزان . ۱۱
 ۳۲/۹(بال هند, ) درصد۵۸/۱۲(واليبال , ) درصد۴۶/۱۵(فوتبال , ) درصد۰۹/۲۰(بسکتبال 

است و رشته هايي که بيشتر دانش آموزان در آن ثبت نام کرده )  درصد۲/۶(و کشتی ) درصد
 ۹۶/۱۰(هندبال , ) درصد۳۴/۱۵(واليبال , ) درصد۸۸/۱۸(به ترتيب شامل بسکتبال , اند

  است؛)  درصد۶۶/۶(و بدمينتون )   درصد۳۴/۱۰(فوتبال  , )درصد
رضايت خود را از کالس های کانون )  درصد۷۶/۳۲ (بيشتر دانش آموزان دختر و پسر. ۱۲

  در حد بسيار زياد بيان داشته اند؛
بيشتر دانش آموزان دختر و پسر داليل شرکت خود را در کالس های کانون به ترتيب . ۱۳

شرکت در مسابقات قهرمانی رشتة ورزشی مورد , ) درصد۳۵/۲۶(کسب سالمت و تندرستی 
 ۶۹/۱۶(پرکردن اوقات فراغت , ) درصد۰۸/۲۰(ادابی و نشاط ش, )  درصد۲۳/۲۵(عالقة خود 

  بيان کرده اند؛)  درصد۶۵/۱۱(و آشنايی با دوستان جديد ) درصد
بخش مهمی از فعاليت ) ی ورزشیه هامسابقات و باشگا, تفريحی ( ورزشی ليت هایفعا. ۱۴

  ؛)ه و آلمانروسي, آمريکا, ژاپن, استراليا(های فوق برنامة مدارس را تشکيل می دهند 
ان و توجه بيشتر به درس انتخابی نش آموزی و تنوع برنامة درسی داف پذيرافزايش انعطا. ۱۵

  ؛)ترکيه و سوئد, کره جنوبی, استراليا, ژاپن(يا اختياری 
,  جذابليت هایزان بويژه در مقطع ابتدايي به فعانش آموبخش زيادی از ساعات برنامة دا.۱۶

  ؛)ژاپن و کره جنوبی(ته است فرحبخش و آزاد اختصاص ياف
, استراليا(و فوق برنامة مدارس ) اصلی(کاهش يا حذف تمايز بين برنامه های رسمی . ۱۷

  ؛)ژاپن و آلمان
شورای مدارس تشکيل شده است و اين , به منظور توسعة مديريت غيرمتمرکز. ۱۸
  ؛)کره جنوبیمالزی و (به عدم تمرکز در فعاليت های فوق برنامه توجه دارند , شوراها
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ی ن ها که بعضی سازمامی شوددر تجربة برخی کشورها مانند مالزی و روسيه ديده . ۱۹
 فوق ليت هایاز فعا, غيرآموزشی و غيردولتی که ممکن است ماهيت اقتصادی هم داشته باشند

  ؛می کنندبرنامة مدارس حمايت 
 ليت هایان در فعانش آموز و دااءفرهنگ مشارکت اولي, برای تقويت روند مدرسه محوری. ۲۰

  ؛)سوئد و آمريکا, ژاپن, استراليا(مختلف مدارس گسترش يافته است 
 در سطح ۱۶‐۷, ۱۴‐۷, ۱۲‐۷, ۱۱‐۷, ۹‐ ۷, ۶‐ ۷, ۴‐ ۷, ۶, ۲, ۱) فرض صفر(ی ضيه هافر. ۲۱
۰۵/۰ < αاطالعات ( وجود دارد معنی داریيعنی بين متغيرهای مورد نظر تفاوت ,  رد می شود

  ؛)۳ و ۲ی هال آماری جدو
, ۱۳‐۷, ۱۰‐۷, ۸‐۷, ۷‐۷, ۵‐۷, ۳‐۷, ۲‐۷, ۱‐۷, ۵, ۴, ۳) فرض صفر(ی ضيه هافر. ۲۲

  يعنی بين متغيرهای مورد نظر تفاوت, دمی شوپذيرفته  α > ۰۵/۰ در سطح ۱۷‐ ۷, ۱۵‐۷
  ).۳ و ۲اطالعات آماری جدول های ( وجود ندارد معنی داری 

  
  ۵ تا ۱رضيه های اطالعات آماری مربوط به آزمون ف_ ۲جدول 

  فرضيه ها

 درجة

  آزادی

(DF)  

 سطح 

  معنی داری

T 

محاسبه 

  شده

T 

بحرانی 

  )جدول(

Pvalue 

(2-tailed)  
 رد يا پذيرش فرض صفر

  رد فرض صفر > α  ۵۸۰/۲  ۹۶/۱  ۰۱/۰ P >۰۵/۰  ۳۰۷  ۱فرضية 

  رد فرض صفر  > α  ۶۴۵/۳  ۹۶/۱  ۰۰۱/۰P >۰۵/۰  ۳۰۷  ۲فرضية 

  پذيرش فرض صفر  > α  ۲۰۴/۰  ۲  ۸۳۹/۰ P >۰۵/۰  ۵۶  ۳فرضية 

  پذيرش فرض صفر > α  ۴۶۱/۰‐  ۲  ۶۴۶/۰ P >۰۵/۰  ۵۶  ۴فرضية

  پذيرش فرض صفر > α  ۰۲۳/۱  ۲  ۳۱۱/۰ P >۰۵/۰  ۵۶  ۵فرضية
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  اطالعات آماری مربوط به آزمون فرضيه های شش و هفت پژوهش_ ۳جدول 
  گزينه ها

ف
دي
ر

  

  فرضيه ها

ها
وه 
گر

  

اد
 زي
ار
سي
ب

  

اد
زي

ط  
وس
مت

  

کم  کم
ار 
سي
ب

  

به
اس
مح

دو 
ی 
خ

  

ی 
ران
بح

دو 
ی 
خ

)
ول
جد

(  

ی
زاد
ة آ
رج
د

(D
F)

ی 
دار

ی 
عن
ح م

سط
فر  
 ص
ض
فر

ش 
ير
پذ

يا 
د 
ر

  

  ۴۳  ۳۵  ۱۴۹  ۱۳۰  ۲۱۲  دختر
  ۶فرضية   ۱

  ۳۶  ۸۰  ۱۹۶  ۲۶۷  ۲۶۰  پسر
۹۵۹/۲۵  ۴۹/۹  ۴  ۰۵/۰<   α  

 فرض رد
  صفر

  ۳  ۱۹  ۴۱  ۹۵  ۱۴۱  مدير
  ۱‐۷فرضية   ۲

  ۲  ۱۲  ۶۳  ۱۴۱  ۱۷۲  مربی
۵۶۶/۶  ۴۹/۹  ۴  ۰۵/۰<   α  

پذيرش 
ض فر

  صفر

  ۷  ۱۳  ۵۹  ۸۴  ۱۳۹  مدير
  ۲‐۷فرضية   ۳

  ۴  ۱۵  ۷۳  ۱۳۳  ۱۶۱  مربی
۹۴۱/۴  ۴۹/۹  ۴  ۰۵/۰<   α  

پذيرش 
فرض 
  صفر

  ۶  ۱۳  ۳۰  ۱۰۶  ۱۴۱  مدير
  ۳‐۷فرضية   ۴

  ۳  ۷  ۴۶  ۱۳۸  ۱۹۳  مربی
۴۵۱/۶  ۴۹/۹  ۴  ۰۵/۰<   α  

پذيرش 
فرض 
  صفر

  ۰  ۱۷  ۴۶  ۹۶  ۱۴۹  مدير
  ۴‐۷فرضية  ۵

  ۳  ۲  ۴۶  ۱۲۴  ۲۱۳  مربی
۷۹۸/۲۰  ۴۹/۹  ۴  ۰۵/۰<   α  

 فرض رد
  صفر

  ۲  ۲۹  ۶۰  ۱۱۱  ۱۱۵  مدير
  ۵‐۷فرضية   ۶

  ۳  ۱۸  ۶۲  ۱۵۱  ۱۵۰  مربی
۱۹۸/۷  ۴۹/۹  ۴  ۰۵/۰<   α  

پذيرش 
فرض 
  صفر

  ۱  ۲۲  ۷۱  ۹۸  ۱۱۹  مدير
  ۶‐۷فرضية   ۷

  ۵  ۱۰  ۶۳  ۱۴۲  ۱۶۸  مربی
۷۸۶/۱۵  ۴۹/۹  ۴  ۰۵/۰<   α  

 فرض رد
  صفر

  ۶  ۲۸  ۶۰  ۱۱۶  ۱۰۳  مدير
  ۷‐۷فرضية   ۸

  ۸  ۱۸  ۷۶  ۱۵۹  ۱۲۶  مربی
۶۱۵/۵  ۴۹/۹  ۴  ۰۵/۰<   α  

پذيرش 
فرض 
  صفر

  ۲۱  ۵۳  ۸۱  ۸۸  ۵۲  مدير
  ۸‐۷فرضية   ۹

  ۲۳  ۶۳  ۱۲۷  ۱۰۹  ۶۲  مربی
۶۲۱/۲  ۴۹/۹  ۴  ۰۵/۰<   α  

پذيرش 
  فرض
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  رضيه های شش و هفت پژوهشاطالعات آماری مربوط به آزمون ف_ ۳جدول ادامة 
  گزينه ها
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  بحث و نتيجه گيری 
کانون ورزشی دانش آموزان مکانی تربيتی و ورزشی برای دوره های مختلف تحصيلی 

اين نهاد می تواند در . است که در آن دانش آموزان زير نظر مربيان به فعاليت می پردازند
نوجوانان و جوانان و همچنين در راستای اهداف ترسيم , و تربيتی کودکانجهت اهداف تعليم 

 نقش می توانند,  از لحاظ آموزشیانون هاـکاين . شده در طرح جامع ورزش کشور قرارگيرد
تمرينی فرصت های فراهم ساختن ,  بنيادی و ورزشیمهارت هایمهمی در تکميل فرايند آموزش 

در عين حال می .  ايفا کننددانش آموزانوقات فراغت مناسب و همچنين پرکردن مناسب ا
 مختلف رشته هایهدايت ورزشی و پرورش دانش آموزان را در , توانند فرايند استعداديابی

ورزشی تسهيل ساخته و جريان پرورش نخبگان ورزشی را برای کسب افتخار جهت ميهن 
 جهانی در سطح نوجوانان و اسالمی مؤثرتر سازد؛ به ويژه که هم اکنون برگزاری مسابقات

 و تمدن ها شکل تازه ای يافته است  و دانش آموزانجوانان با شکل گيری فدراسيون جهانی 
دراين تحقيق .  تا در اين عرصه نيز به رويارويي و هماوردی بپردازندمايل اندکشورها بيشتر 

موقعيت و , ها تالش شد تا برخی متغيرهای مهم مانند دانش مديريتی مديران و سابقة آن
 ارائه رشته هایتنوع , ترکيب سنی و جنسی آنها,  زير پوششدانش آموزان تعداد ,کانون هاوضعيت 

پيرامون پرسش ها هر چند تمام . بررسی شود...  کانونی و کالس هایساعات برقراری , شده
اما , کانون ها پاسخ داده نشده است و در اين زمينه به تحقيق و بررسی بيشتری نياز است

در قسمت زير .  را در هدايت مؤثر اين نهاد ياری دهدبرنامه ريزان مسئوالن  و می تواندنتايج آن 
  :مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفتنتايج تحقيق و متغيرهای آن 

از دانش عمومی مديريت ) زن و مرد(با توجه به اينکه آگاهی مديران کانون های ورزشی .۱
پيشنهاد می شود دوره های , از اصول مديريت در حد متوسط استو استفادة عملی آنان 

   ورزشی برگزار شود؛ن هایمديريت ورزشی ويژة مديران کانو
ی ورزشی بازنگری شود و با توجه به ضرورت و ن هاپيشنهاد می شود در اهداف کانو.۲

واقعی خود را اين فعاليت جايگاه , ی تربيت بدنی و ورزش مدارسمه ها در برنان هااهميت کانو
اند به عنوان می تودر ضمن .  جانبی يا  فوق برنامه خارج شودةپيدا کند و از حالت يک برنام

  . ی موظف تربيت بدنی و ورزش مدارس نيز مورد توجه قرار گيردمه هابخشی از برنا
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ی آن به اوليای دانش آموزان اطالع مه های و برنانش آموزی ورزشی دان هادر خصوص کانو. ۳
به جای اينکه فرزندان خود را با هزينه های گزاف در ه ها انی بهتری انجام گيرد تا خانوادرس

ی ورزشی ن هابا اطمينان خاطر بيشتر به کانو,  ورزشی خصوصی ثبت نام کننده هایباشگا
  مراجعه و نسبت به نام نويسی فرزندان خود اقدام کنند؛

توسعة اماکن و , زات ورزشی مورد نيازمنابع مالی کانون برای خريد  وسايل و تجهي. ۴
برآوردن نيازهای مالی کانون کافی ,  و در مجموعشته هافضاهای ورزشی مورد نياز ساير ر

ی شته هادر ضمن اغلب کمبود وسايل و تجهيزات ورزشی مورد نياز برای آموزش ر, نيست
دنی آموزش و بنابراين پيشنهاد می شود مسئوالن تربيت ب. ورزشی در کانون وجود دارد

مورد نياز پرورش همکاری الزم را برای تامين اعتبار مالی الزم و تهية وسايل و تجهيزات 
 به عمل آورند يا ا ينکه به کانون ها استقالل مالی داده شود که با دريافت شهريه ن هاکانو

 يا نی هااو به تعن هاراه حل پيشنهادی ديگر واگذاری ادارة کانو. نسبت به اين کار اقدام کنند
  است ؛) در صورت تشکيل(تشکل های تخصصی معلمان تربيت بدنی 

اين , بنابراين,  از حق الزحمة دريافتی در حد متوسط استن هارضايت مربيان کانو. ۵
مسئله ممکن است در درازمدت موجب کاهش تمايل مربيان به همکاری در کانون های 

د برای آموزش در کانون های ورزشی ورزشی و ايجاد مشکل کمبود نيروی متخصص موجو
  از اين رو پيشنهاد می شود که تمهيدات الزم در اين خصوص صورت گيرد؛. شود
پيشنهاد می شود برای يکسان شدن شيوة آموزش رشته های مختلف ورزشی در . ۶

متوسط و پيشرفته تهيه , محتوای آموزشی ويژه ای در سه سطح مبتدی, کانون های کشور
در ضمن به کلية دانش آموزان پس از . ا نون ها برای آموزش از آن استفاده کنندشود و همة ک

, گواهی کسب مهارت يا مجوز ورود به سطح بعدی اعطا شود, گذراندن هر يک از سطوح
شايان ذکر است اگر تهية محتوای آموزشی يکسان در کلية رشته های ورزشی در کوتاه مدت 

پيشنهاد می , ه علت فراوانی منابع موجود ضروری نيستيا اينکه ب, مشکل به نظر می رسد
 ورزشی در سطوح شته های و رئوس مطالب مورد نظر در هر يک از رفصل هاشود دست کم سر 

  تعيين شده مشخص شود؛
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با توجه به اينکه آيين نامة تشکيل کانون های ورزشی در گذشته به تصويب شورای . ۷
 و دستورالعمل پرداخت حق الزحمة عوامل اجرايي عالی تربيت بدنی مدارس کشور رسيده 

اما مشاهده می شود که سازمان , آن نيز مصوب شده و چندين بار نيز اصالح شده است
بنابراين , ی کشور در برخی موارد به صورت يکسان عمل نمی کنندن هاآموزش و پرورش استا

  سی دقيق تر قرار گيرد؛ کشور در اين خصوص مورد بررن هایپيشنهاد می شود مشکالت استا
در استان های کشور اغلب از سرپرستان سالن ها يا مجموعه های ورزشی به عنوان . ۸

جزيي از وظايف آنان بنابراين ادارة سالن يا مجموعة ورزشی , مدير کانون استفاده شده است
ی و به ازای مديريت کانون های ورزشی به آنان حق الزحمه ای پرداخت نممحسوب می شود 

ترجيح می دهند سالن يا مجموعة ورزشی به جای فعال کردن لن ها سا سرپرستان رو نـاي از. شود
زيرا فعال کردن کانون ها هزينه های , آرامش و به دور از تنش حفظ کنند, را در حالت سکون

حفظ و نگهداری تأسيسات و تجهيزات را به آنان تحميل می کند که مشکالت خاص خود را 
  دارد؛به همراه 

تجهيزات و وسايل الزم برای تشکيل کانون های , بسياری از مدارس کشور فاقد فضا. ۹
ورزشی ويژة مدارس هستند؛ بنابراين درصورتی که انجام اين امر برای مسئوالن و برنامه 

پيشنهاد می شود دست کم در مدارس دارای فضای , ريزان آموزش و پرورش ضرورت دارد
  ت مناسب فراهم شود؛وسايل و تجهيزا, کافی
شيوة کالس بندی دانش آموزان عضو کانون ها بر اساس نوع رشتة ورزشی انجام می . ۱۰

در , شود و گاهی افراد با سنين متفاوت که ممکن است از دامنة سنی زيادی برخوردار باشند
 سنی و رشدی متفاوت افراد گی هایاين مسئله با توجه به ويژ. يک کالس ثبت نام می شود
د در اين زمينه می شوپيشنهاد . روانی واخالقی مشکل ساز شود, می تواند از نظر جسمانی

  راهکارهايی پيش بينی شود؛
با وجود مشکالت ناشی از کمبود اماکن و فضاهای ورزشی  موجود آموزش و پرروش و . ۱۱

ر خصوص ی دولتی ده ها و دستگان هاامضای موافقتنامه توسط مسئوالن مربوط با ساير سازما
بيشتر ساعات فعاليت , استفاده از اماکن ورزشی آنان  در ساعات مورد نياز دانش آموزان

ن به فعاليت نش آموزاهفتگی بسياری از فضاهای ورزشی آموزش و پرورش به جای استفادة دا
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) غير از آموزش و پرورش(معلمان وکارکنان آموزش و پرورش يا ساير ادارات و سازمان ها 
   يابد که در اين خصوص نيز بايد تمهيداتی انديشيده شود؛اختصاص می

 که غير از کانون های ورزشی در شته اندبيشتر دانش  آموزان دختر و پسر اظهار دا. ۱۲
در ضمن داليل شرکت خود را در کالس های کانون به ترتيب . فعاليت نمی کنند, اماکن ديگر

, ی رشتة ورزشی مورد عالقة خودشرکت در مسابقات قهرمان, کسب سالمت و تندرستی
, شته اندپرکردن اوقات فراغت و بيکاری و آشنايي با دوستان جديد بيان دا, شادابی و نشاط

ی ورزشی به اين عوامل توجه ن هابنابراين توصيه می شود در برنامه ريزی نوع و فعاليت کانو
   معطوف شود؛ه ایويژ

ی ن های کانوس ها دختر و پسر از کالآموزاننش با توجه به اينکه بين رضايت مندی دا. ۱۳
پيشنهاد می شود که داليل اين مسئله , ) α > ۰۵/۰( وجود دارد معنی داریورزشی تفاوت 
  بررسی شود؛

ی ورزشی از ن هاپيشينة کانون های ورزشی بيانگر اين واقعيت است که  ادارة کانو. ۱۴
چندان موفقيت آميز نبوده )  و پرورشاعتبارات تربيت بدنی آموزش(طريق منابع مالی دولتی 

در ضمن کمک های .  نيز توفيق چندانی نيافته اندنش آموزانو کانون ها در دريافت شهريه از دا
ی ورزشی ن هاازاين رو فعاليت کانو, مردمی نيز در اين خصوص ناچيز و غيرقابل اعتنا است

, ن مشکل پيشنهاد می شودهمواره با مشکالت گسترده ای مواجه بوده است که برای حل اي
در صورت (ی تخصصی معلمان تربيت بدنی تشکل ها به تعاونی ها يا ن هاامکان واگذاری کانو

  مورد بررسی و مداقه قرار گيرد؛) تشکيل
, مشاهده شد که روند حاضر در تجارب آموزشی بسياری از کشورهای پيشرفته. ۱۵

در . نامه و ساعات زندگی مدرسه ای داردانعطاف پذيری و خوشايند کردن بر, گرايش به تنوع
دوره های ابتدايي خوشايند ساختن فضای آموزشی با ارائة تجربيات دلپذير و مناسب با 

وجود اصطالح , بنابراين با توسعة مفهومی برنامه. حرکتی مشهود است, عاليق دانش آموزان
 کمتر مورد توجه عميق فوق برنامه کم کم مورد ترديد واقع شده و در ادبيات علمی تربيتی

بنابراين . بوده است؛ نشان آن هم نبود مدخل فوق برنامه در دانشنامه های جديد است
توصيه می شود به جای اصطالح مبهم و مشکل ساز فوق برنامه اصطالح فعاليت های خارج از 
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  اين دو اصطالح انديشة دوگانگی , ی توسعه يافته به کار برده شودليت هاکالس يا فعا
در عين  حال با ذهنيت تمايز آموزش و پرورش هم مبارزه , دمی بر مدرسه را از بين ليت هایفعا

  ؛می کند
در زمينة مديريت فعاليت های خارج , در جهت حمايت از تفکر مديريت مدرسه محور. ۱۶

اختيار بيشتری به مناطق و مدارس داده شود تا خالقانه از امکانات و موقعيت های , از کالس
اختيار اگر به صورت منطقی و حساب . جود متناسب با نيازهای فرهنگی منطقه بهره ببرندمو

به . به يقين موجب تسهيل تصميمات و پيدايش طرح های خالقانه خواهد بود, شده باشد
به اصطالح مسايل در آن جای آنکه مرکز نشينان آيين نامه هايی تدوين کنند و ريز و درشت 

 از مجريان خواسته شود تا به صورت دقيق آن را دنبال کنند که در پيش بينی شده باشد و
عمل هم ممکن نيست به تدوين اصول و کليات بپردازند و تصميم های جزيي را به مسئوالن 

 تا زمانی که اين روح تماميت خواه بر مرکز نشينان حاکم است و .و مجريان امور واگذار کنند
 محوری فقط بر روی کاغذ و در سخنرانی ها طرح می مدرسه, روح دنباله روی بر مجريان

  شود؛ 
, يکی از راهکارهای مناسب برای تقويت روند مدرسه محوری به غير از موضوع قبل. ۱۷

بستر اصلی رويش , است و ايجاد فرهنگ مشارکت در مدارستوجه به مفهوم واقعی مشارکت 
, آمريکا, ايي مانند سوئدجوانة مديريت مدرسه محوری است؛ چنانچه در تجربة کشوره

بنابراين . استراليا و ژاپن مشارکت دانش آموزان و والدين بسيار جدی و نهادينه است
پيشنهاد می شود برخی از تصميم گيری ها و حتی اجرای فعاليت ها و برنامه ها به صورت 

اين به . شورای کالسی و اوليای دانش آموزان واگذار شود, معقول به شورای دانش آموزی
  روش می توان از کمک های مردمی نيز استفاده کرد؛

در تجربة برخی کشورها مانند مالزی و روسيه ديده می شود که بعضی سازمان های . ۱۸
طرح های تربيتی , غيرآموزشی و غيردولتی که ممکن است ماهيت اقتصادی هم داشته باشند

, اين طرح ها پشتيبانی می کنندرا در عرصة فرهنگی پيگيری کرده و در حوزة مالی نيز از 
يي هانهاد, ازاين رو با بعضی تمهيدات الزم, مانند راه آهن روسيه و چند مؤسسة مالی مالزی

می توانند از طرح های ملی و منطقه ای پشتيبانی مالی کرده و نام , که منع  قانونی ندارند
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,  به کمک دانشگاه هاتشکيل باشگاه های علمی در مدارس, بطور مثال, خود را مطرح کنند
بنابراين با تدوين قوانين و مقررات دقيق و عالمانه بايد زمينه را برای مشارکت جامعه در 

  پشتيبانی از فعاليت های خارج از کالس فراهم آورد؛
, توجه به تجربة بسياری از کشورها مانند استراليا, در راستای توسعة مفهومی برنامه. ۱۹
ساعاتی در جدول برنامه با نام . يه در دورة ابتدايي توصيه می شودآلمان و ترک, ژاپن, کره

فته وارد شود تا مدرسه بتواند متناسب افعاليت های کمک برنامه يا خارج از کالس يا توسعه ي
در برگزاری مسابقات و برنامه های متنوع ورزشی يا ساير اهداف از اين , با نيازها و امکانات

اين خود عامل مهمی درا نعطاف پذيری برنامه خواهد بود و . ده کندساعات داخل برنامه استفا
, بدين ترتيب مديران برای مشارکت معلمان, يک جلسه در هفته استساعت پيشنهادی 

  دانش آموزان و والدين امکان بيشتری خواهند داشت؛
 حتی در دوره های ابتدايي ودول برنامة مدارس گسترده کردن دروس اختياری در ج. ۲۰

در تجربيات دانش امه خواهد شد و زمينة ايجاد تنوع نموجب انعطاف بيشتر بر, راهنمايي
, ژاپن, اين مسئله در برنامة درسی کشورهايي مانند استراليا. آموزان را فراهم خواهد آورد

  . ترکيه و سوئد مورد توجه قرار گرفته است, کره جنوبی
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