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 چکیده
کردستان  استان آموزاندانش ورزشی يهاتیفعالمحیطی  و محتوایی يسازشاداب هايراه هدف از اجراي تحقیق سنجش

ردستان بود. از بین کی سطح استان بدن تیتربدورة متوسطۀ دوم و معلمان  آموزاندانشبود. جامعۀ آماري پژوهش تمام 
 40ساخته استفاده شد که مشتمل بر از پرسشنامۀ محقق هادادهي آورجمعمنظوري شد. بهآورجمعپرسشنامه  400آنها 

. ستي و محتوازیربرنامه، مدیریت مدرسه، محیط ورزشی، والدین و آموزدانشۀ معلم، مؤلفو داراي شش  سؤال
 وآموزان توزیع دانشبین  نامتناسب تصادفیصورت به و یبدن تیبین معلمان ترب هدفمندصورت به مربوط يهاپرسشنامه

ي و کولموگروف اسمیرنوف دییتأ توصیفی، عامل اکتشافی وي هاشاخصاز  لیوتحلهیمنظور تجزبه. شده است يآورجمع
کل واریانس را  درصد از 312/68در کل  سؤاالتاي و فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نمونهتک tي هاآزمونو 

ها داشتند ا عاملتمامی سؤاالت رابطۀ معناداري ب value - Tشامل شد. در خصوص روایی سازه و براساس میزان روابط و 
و  df )91/4 ،(099/0= ARMSEبه  2Xنسبت  هاشاخصکنندة خوبی براي عامل خود باشند. ینیبشیپو توانستند 

 96/0کردند. ضریب پایایی پرسشنامه  دأییتهم برازش مدل را  =96/0NNFI= ،98/0 CFI= ،98/0 GFIهمچنین 
ۀ والدین در لفمؤمیدانی اجرا شد. براساس نتایج  صورتبهقیق توصیفی از نوع همبستگی است که آمد. روش تح دستبه

ي تحقیق هاگروهتفاوتی بین  گونهچیهي دوم، سوم و ششم هم هارتبهبین چهار گروه تحقیق داراي رتبۀ اول هستند. در 
اي رتبۀ سوم بودند. ي و محتوا دارزیربرنامهۀ مؤلفۀ مدیریت مدرسه رتبۀ معلمان زن پنجم شد و در مؤلفوجود ندارد. در 

سازي را ي نشاط و شادابهانهیزم آموزاندانشمنظور افزایش فعالیت بدنی مدیران آموزش و پرورش به شودیمپیشنهاد 
 ی فراهم سازند.بدن تیتربدر درس 

 
 يدیکل يهاواژه

 مدرسه.ي، فعالیت ورزشی، سازشاداب، آموزاندانشی، بدن تیترب
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 مقدمه
و پرورش تمام  تیآموزش و پرورش است و هدف از آن تقو يهابرنامه نفکیتربیت بدنی جزء ال

 عییطب يهاطیاست که زندگی سالم و موفق در مح حدي تاآموزان جسمانی و روانی دانش ياستعدادها

تا  دکن فراهم فرصتی راآموزان دانش براي تواندیمطلوب تربیت بدنی م طیشود. در شرا سریو اجتماعی م

عوامل ) 2014( 1نیال. در پژوهش )1( را انجام دهند شدههیتوص ۀروزان یبدن تیاز فعال يریبخش چشمگ

درس تربیت بدنی است.  نیعوامل الزم در تدو نیتراز جمله مهم یتیو ترب یزشیانگ ،یروان ،یجسمان

سطح تربیت بدنی  يمهم در جهت ارتقا یمناسب را گام يهارساختیوجود اماکن و ز يو نیهمچن

باید جزء  تربیت بدنی«) در پژوهش خود با عنوان 2019و همکاران ( 2مورا کولتر .)2( داندیمدارس م

را بررسی کردند. نتایج  تربیت بدنی، نگرش اولیۀ والدین و فرزندانشان به »الینفک هر روز مدرسه باشد

ي هاتیفعالۀ عاطفی نگرش مثبتی به مؤلفۀ شناختی و هم در مؤلفنشان داد که والدین و فرزندان هم در 

از  آموزاندانشنشان داد که درك ) 2019و همکاران ( 3ي لیندا روستهاافته. ی)3(داشتند  تربیت بدنی

مزایاي رسمی شناخته شد و ابعاد  عنوانبهشامل مواردي است که  تربیت بدنی مزایاي ذاتی و بیرونی

 .)4(و تشخیص تجربیات فردي (شخصی) اهمیت داشت  تربیت بدنیمختلف موضوع از جمله محتواي کالس 

 را آنان انرژي و استآموزان مؤثر استعدادهاي دانش ییو شکوفا ريیادگیشاد و مفرح در  فضاي

است.  زیانگنشاط و مطلوب جذاب، مدارس وجود گرو درآموزان دانش ی. نشاط و شادابسازدیدوچندان م

 يهاتیفعال نکهیشود با توجه به ا ییآنها شناسا جادیعوامل مؤثر در ا دیبا یمدارس نیبراي داشتن چن

 یاست که درنظر داشتن شادي و طراح نیاعتقاد بر ا ،شوندیشادي محسوب م ةاز منابع عمد یورزش

با کارکرد مطلوب و سالمت  یشادکاماغلب و  شودیم یشادکام شیافزا سبببراي شاد بودن،  ییهابرنامه

و  آموزاندانشبر ادراك  مؤثر) به بررسی عوامل 2018و همکاران ( 4متیو دومویل .)5( همراه است یروان

ي شخصی، رفتار همساالن و رفتار معلم هاتیاولوی پرداختند. نتایج نشان داد که بدن تیفعالي سازشاداب

 منظوربهمتفاوت  يهاو روش هاکیاستفاده از تکن .)6(دارد  ریتأثي ورزشی هاتیفعالي سازشاداببر 
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 طیمح )7(درس تربیت بدنی در مدارس  شتریب یو اثربخش یورزش يهاتیفعال ساختنبخش جذاب و فرح

-13(ها جهت هرچه بهتر برگزار شدن کالس یبدن تیدرس ترب يهاتیاولو ییو شناسا )8-10( یورزش

و  یابیاز آن است که دست یحاک جیاست و نتا شده یبررس يهمواره توسط محققان متعدد )11

 يبرا زمانی دادن قرار ،آموزاندانش يارهاک یینماجلوه مانند ی، اصول)8( طیمح تیو جذاب یشناختییبایز

 یشیاندآموزش مثبت نیو همچن )10 ،14( یورزش يهاکالس جادیمدرسه، ا يجذاب کردن فضا ،يباز

سالمت  تواندیم ي. شاد)15( دهد شینوجوانان را افزا یستیو شادز یشناختروانیۀ توانسته است سرما

و  3ی)، مک کارت2010( 2)، کاالجا2007و همکاران ( 1. هو)61 ،71( را بهبود بخشد یو روان یجسمان

ادراك  زانیکه ورزشکاران با م افتندیخود در يها) در پژوهش2010( 4مک دونالد و )2008همکاران (

 کنندیرا تجربه م يشتریب یلذت ورزش االتر،ب يمداعزت نفس و کار ،یورزش یینسبت به توانا يبهتر

نقش مهم و  تواندیخانواده م ندنشان داد) 1397ي آصفی و قنبرپور نصرتی (امطالعهدر  .)18،8 -20(

 5بس. )21( کنش را در نهادینه کردن فعالیت بدنی در کودکان بازي کندهم کلیدي الگو، مشوق، حامی و

 مداخالت بایـد در ابتـدا این نتیجه رسیدند که) به 2015(همکاران  و 6هـولیانـگ) و 2015( و همکاران

داروغه ) و 1396. همچنین خدادادي و همکاران ()22 ،23( متمرکز بر افزایش لذت از فعالیت بدنی باشد

ي ورزشی، نشاط و شادابی فرد افزایش هاتیفعالبا شرکت در  بیان کردند) 1395ی و همکاران (عارف

 ، 25(دارد  ریتأثمستقیم و غیرمستقیم بر لذت ورزشی  طوربهي مشارکت والدین هااسیمقو زیر ابدییم

-معلـم تعامـل ابعـاد کـه ) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند1390ي (چارنیحس. غالمی و )24

پژوهش نتایج . )26(را دارند  شـادمانی ینـیبشیپـ قدرت مستقیمصورت به معلم انتظارات وآموز دانش

فرهنگی داراي  ـ آموزان عوامل اجتماعیکه از نظر دانشبود اکی از آن ) ح1390ایزدي و همکاران (

درسه مدارس و از نظر اولیاي م يسازداراي کمترین میزان تأثیر در شاداب بیشترین و عوامل سازمانی

 سازي مدارس هستندبیشترین و عوامل آموزشی داراي کمترین میزان تأثیر در شاداب عوامل کالبدي داراي

از عدم تأثیر معنادار خودکارامدي مربیان بر ) حاکی 1395. نتایج مطالعۀ منوچهري و همکاران ()27(

ی فعالیت بدنی بخشلذت، تأثیر مثبت و معنادار خودکارامدي جسمانی بر موزانآدانشخودکارامدي 
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 آموزاندانشی بدن تیفعالی بخشلذتو همچنین عدم تأثیر معنادار خودکارامدي مربیان بر  آموزاندانش

و  استگذارانیسۀ جدي دغدغ بهکه  هاستسال آموزاندانشبراي  ایجاد محیطی بانشاط .)28(بود 

در مقاطع مختلف  آموزاندانشآموزشی تبدیل شده است. این مسئله از نیازهاي اساسی  زانیربرنامه

دلیل افزایش و به برندیم. آنها از محیط و فضاهاي که نشاط و شادابی را القا کند، لذت استتحصیلی 

با ایجاد  تواندیمو ورزش در مدارس  تربیت بدنی. )29(ي چشمگیري خواهند داشت هاشرفتیپ هازهیانگ

یی به نیازهاي پاسخگوایجاد کند و با  هاطیمحو رقابتی سالم را در این  هاتیموقعب، محیط و فرصت مناس

 تربیت بدنیي در زمینۀ زیربرنامه چراکهي رشد ارائه دهد، هاياستراتژیی در قالب هابرنامهاساسی آنان، 

ضرورتی خاص دارد،  آموزاندانش ژهیوبهایجاد انگیزه، عالقه، شادابی و طراوت در جوانان  منظوربهو ورزش 

رفتارهاي مطلوب  ةبدنی در زمر فعالیت .)30(بنابراین باید به ورزش مدارس توجه خاصی مبذول شود 

 نشاط، حفظ براي و نوجوانان دارد برايخصوص به و جامعه در يااست و کارکردهاي مثبت و گسترده

 به توانندیم که عواملی بررسی رونیازا است، ریناپذاجتناب و حتمی الزم، امري آنان سالمت و تندرستی

 خانواده که ییهاکنند، بسیار حائز اهمیت است. نقش کمکآموزان دانش در یبدن تیفعال شدن نهادینه

 بخشچراکه  ،رسدیم نظربهتر مهم همه از کند، بازي تواندیم کودکان کردن اجتماعی عامل یکعنوان به

 يهافرصت والدین. گذردیم خانواده در آنان زندگی اول يهاسال در ژهیوآموزان بهدانش وقت از زیادي

 .)21( بازخورد خاص و فوري به فرزندشان دارند دنبراي دا يادزی

بدنی  يهاتیفعال انجام درآموزان بر دانش ياست و عوامل متعدد يادهیچیپ طیمدرسه مح طیمح

 وها کالس در موضوع این. است اثربخش آموزش ازینشیپ نیترخوب کالس مهم ادارة .)1( دارند ریتأث

آموزشی  يهاتیفعال رسای باها کالس این شرایط دارد، زیرا بیشتري اهمیت ورزش وتربیت بدنی  يهابرنامه

 یمدرسه متفاوت است. محیط و فضاي آزاد کالس، میل به حرکت و فعالیت زیاد در شاگردان، وابستگ

 آوردیم وجودبهرا براي معلمان تربیت بدنی  ياژهیشدید برنامه به ابزار و امکانات آموزشی خاص شرایط و

 يهاتیبه فعال شتریخود احساس استقالل کنند، ب يهاتیفعال يتربیت بدنی برا در که یآموزاندانش .)12(

هاي بدنی مشارکت دارند، آموزان در فعالیتکه دانشزمانی .)1( دهندینشان م خوش يبدنی و ورزش رو

کند. به گفتۀ محققان درك صحیح تري پیدا میبرقراري ارتباط با دیگران و تعامالت اجتماعی نقش پررنگ

بدنی  درس تربیت آموزان و نگرش صحیح به فعالیت بدنی،  از عناصر مهم در ارزیابی موفقیت دردانش

 يریادگی و شادي در آموزشی فضاي يرگذاریتأث«ي با عنوان امطالعه) 1397و بزم ( فردیافالک. )31( است

 در دلبستگی مندي وبین نقش عوامل کالبدي و رضایت ارتباط انجام دادند. نتایج بر» آموزاندانش
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) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 2010و همکاران ( 1کللند. )32(دارد  دیتأک آموزاندانش

قرار دهد و بین گرایش افراد  ریتأثرفتار سالمت افراد را تحت  تواندیمی و جذابیت محیط شناختییبایز

 .)33(ی رابطۀ مثبتی وجود دارد شناختییبایزي ورزشی و متغیر محیطی مثل هاتیفعالبه 

رتباط انگیزة مشارکت ورزشی، نشاط و شادابی ا اي به بررسیگسترده طوربههاي اخیر محققان سالدر 

 يزیرهبرنام نوع، )23، 33، 34(تربیت بدنی  درس آموزشی موقعیت مقایسۀ ،)24(با پیشرفت تحصیلی 

رس ، شناسایی مشکالت موجود د)32(یادگیري  و شادي در آموزشی فضاي يرگذاریتأث ،)35(ورزشی 

و ارزشیابی  )36، 37(سه مدر بدنی در آموزان به فعالیتکاهش گرایش دانش، (34)مدارس  تربیت بدنی

 ذکرشدهه تحقیقات . بنابراین با استناد باندپرداخته )38(در مدارس  تربیت بدنی هماهنگ و متمرکز درس

 يهاتیعالف ییو محتوا یطیمح يسازشاداب يهامؤلفهعوامل و  سنجش و دانش ما پژوهشی به بررسی

به یی محتواسازي محیطی و برنامه و الگوهاي مناسب شادابداشتن نپرداخته است. ن آموزاندانش یورزش

 رونیازا .است دهشاستان کردستان  در مدارس تربیت بدنیشدن درس  تررنگبروز کم سببمختلف  لیدال

در  ییهافهمؤلو  پاسخگویی به این پرسش است که چه عوامل یمحقق در پ شدهانیببا توجه به مطالب 

ستان امتوسطۀ دوم مقطع و پسرانۀ  همدارس دختران هاي ورزشیحیطی فعالیتیی و ممحتوا سازيشاداب

 آموزان تأثیرگذارند؟و دانش دبیران تربیت بدنیاز دیدگاه  کردستان

 

 روش تحقیق

اجرا شد. پس از مشورت با ناظر طرح  یدانیصورت مکه به است یاز نوع همبستگ یفیتوص قیروش تحق

انتخاب شدند.  يآمار ۀعنوان نمونتربیت بدنی به معلم وآموز دانش 400و براساس اطالعات موجود تعداد 

نفر) و  56162( آموزاندانش. تمامی از جدول مورگان استفاده شد مونهحجم ن نییتع يبراترتیب بدین

شهر جزء جامعۀ آماري تحقیق بودند. با توجه به جامعه حجم  10نفر) از  696معلمان استان کردستان (

تربیت بدنی  معلم وآموز دانش 400ه پژوهش، ۀنفر؛ که با احتمال افت نمون 381برابر است با  يآمار نمونۀ

 نفر؛ 40نفر نمونه، سهم هر شهر  400 نیاز ای و مشکالت اجراي طرح گستردگبا توجه به انتخاب شدند. 

 منظوربه تربیت بدنی درنظر گرفته شد. در هر شهر دو مدرسه انتخاب شدند. معلم 10 و آموزدانش 30

 تهیه و تدوین با استفاده از نظرهاي خبرگان ساخته استفاده شد کهاز پرسشنامۀ محقق هادادهي آورجمع

                                                           
1. Cleland 
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 ۀرشت الت،یتحص زانیسن، محل سکونت، م ت،یجنس ل(شام يفرد يهایژگی. قسمت اول پرسشنامه ودش

. کندیم ی) افراد نمونه را بررسیورزش يهاطیاستفاده از امکانات مح زانیو م یبدن تیفعال زانیم ،یلیتحص

 یارزشپنج اسیکه براساس مق ي استانهیگزپنج فیسؤال با ط 40قسمت دوم پرسشنامه مشتمل بر 

و شش مؤلفه دارد  ))1کم ( یلی) و خ2)، کم (3)، متوسط (4( ادی)، ز5( ادیز یلیخ( شده است میتنظ

معلم). پرسشنامه  یدرس يو محتوا يزیربرنامه ن،یوالد ،یورزش طیمدرسه، مح تیرمدی ،آموز(معلم، دانش

پرسشنامه توسط  ،یطرح پژوهش ندیانجام فرا يدر ابتدا .پاسخ استو سؤاالت آن از نوع بسته نامیاز نوع ب

 يهاطرح در شهرستان ییشد. همکاران اجرا دأییاستان کردستان ت یمسئول امور پژوهش نیهمچن وناظر 

حضوري  ۀبا مراجع و یند اجراي طرح آشنایی کامل پیدا کردندابا فر یتماس تلفن قیاستان کردستان از طر

 پسها پرسشنامه. تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرها انجام گرفته است يبه مراکز آموزشی و واحدها

 اختیـار درهـا پرسـش به پاسخ نحوة و پژوهش هدف با آشنایی بـراي محقـق توسط اتیارائۀ توضیح از

 .نداشـتند سؤاالت به پاسخگویی براي زمـانی محـدودیت های. آزمودنگرفت قرار منتخبآموزان دانش

 تصادفیصورت آموزان بهدانش وبین معلمان تربیت بدنی  يهدفمندصورت به مربوط يهاپرسشنامه

پرسشنامه توسط  ییو محتوا يصور ییروا دیی. پرسشنامه پس از تأشده است يآورتوزیع و جمعنامتناسب 

ي بررسی شد. دییتأهاي عاملی اکتشافی و گیري از تحلیلبا بهره سازه ییروا ،نفر از استادان دانشگاه 15

و  يانمونهتک t يهاو آزمون فورنیلموگروف اسموک هايآزمونبا استفاده از  هاتحلیل استنباطی داده

 .انجام گرفت 21نسخۀ  2و اس.پی.اس.اس 1لیزرل افزارنرمدر  دمنیفر

 

 ي تحقیقهاافتهی

 .دهدیرا نشان م قیتحق يهاو درصد گروه یفراوان عیتوز .1 جدول

 ي تحقیقهاگروه . توزیع فراوانی1جدول 
شاخص                

 درصد فراوانی ي تحقیقهاگروه

 پسر آموزاندانش
 دختر آموزاندانش

 معلمان مرد
 معلمان زن

134 
150 
51 
65 

5/33  
5/37  
8/12  
2/16  

 100 400 مجموع
                                                           

1. Liserl 
2. SPSS  
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 ورزشی يهاتیفعال سازيشاداب يهاراه پرسشنامۀ و هاپایایی مؤلفه .2 جدول
 وضعیت پایایی آلفاي کرونباخ متغیرها  ردیف

1 

فه
مؤل

ها
 

86/0 معلم  قابل قبول 
آموزدانش 2  88/0  قابل قبول 
86/0 مدیریت مدرسه 3  قابل قبول 
76/0 محیط ورزشی 4  قابل قبول 
84/0 والدین 5  قابل قبول 
ي و محتوازیربرنامه 6  93/0  قابل قبول 
ورزشی يهاتیفعال سازيشاداب يهاراه کل 7  96/0  قابل قبول 

 

ي هاتیفعالسازي ي شادابهاراه پرسشنامۀها و که پایایی مؤلفه شودیمشخص م 2 جدول ۀبا مالحظ

دلیل همبستگی ماتریس همبستگی گرفته شد و به سؤال 40بنابراین از  است. قابل قبولدر حد ورزشی 

مذکور از فرایند تحلیل عاملی اکتشافی  سؤاالت، سؤاالتبا دیگر  35و 30، 28، 27، 25 سؤاالتبسیار پایین 

 ته شدند.کنار گذاش

 می یر و اوکلین –نتایج آزمون بارتلت و کیسر  .3جدول

فرضشیپ  مقدار 
 904/0 می یر و اوکلین(کفایت حجم نمونه) –مقدار کیسر 

 ت بارتلتیروکآزمون 
 818/11792 ياکمقدار مجذور 

 595 درجۀ آزادي 
 001/0 سطح معناداري

 
مورد نیاز و مربوط به استفاده از روش تحلیل  يهافرضشیکه تمامی پ دهدینشان م 3 نتایج جدول

) 2X=818/11792و P>01/0( با توجه به مقدار مجذور کاي و سطح معناداري .عاملی رعایت شده است

ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل  رونیکه بین سؤاالت همبستگی وجود دارد. ازا شودینتیجه گرفته م

 عاملی جایز است.

-Tبا عامل خود با توجه به مقادیر  سؤاالتروابط تمامی  شودیممشاهده  4جدول  درکه طورهمان

value  استمعنادار  ±96/1و مقدار. 
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 هامؤلفهبا  سؤاالت. روابط 4 جدول
هاشاخص ردیف هاعامل   نتیجه T-value ضریب تعیین میزان رابطه 

1سؤال 1  

 معلم

93/0  58/0  53/17  تأیید 
2سؤال  2  83/0  58/0  47/17  تأیید 
3سؤال  3  86/0  74/0  84/20  تأیید 
4سؤال  4  83/0  44/0  54/14  تأیید 
5سؤال  5  86/0  47/0  تأیید 1815 
6سؤال  6  

آموزدانش  

84/0  64/0  73/18  تأیید 
7سؤال  7  83/0  54/0  55/16  تأیید 
8سؤال  8  71/0  52/0  13/16  تأیید 
9سؤال  9  78/0  56/0  93/16  تأیید 
10سؤال  10  72/0  46/0  80/14  تأیید 
11سؤال  11  68/0  40/0  52/13  تأیید 
12سؤال  12  80/0  56/0  07/17  تأیید 
13سؤال  13  

مدیریت 
 مدرسه

84/0  47/0  27/15  تأیید 
14سؤال  14  73/0  41/0  03/14  تأیید 
15سؤال  15  90/0  59/0  86/17  تأیید 
16سؤال  16  77/0  50/0  95/15  تأیید 
17سؤال  17  1 62/0  48/18  تأیید 
18سؤال  18  86/0  47/0  25/15  تأیید 
19سؤال  19 محیط  

 ورزشی

78/0  31/0  56/11  تأیید 

20سؤال  20  1 67/0  12/19  تأیید 
21سؤال  21  99/0  63/0  30/18  تأیید 
22سؤال  22  

 والدین
1 67/0  74/18  تأیید 

23سؤال  23  90/0  69/0  25/19  تأیید 
24سؤال  24  84/0  58/0  90/16  تأیید 
25سؤال 26  

ي و زیربرنامه
 محتوا

71/0  37/0  25/13  تأیید 
26سؤال  29  76/0  37/0  10/13  تأیید 
27سؤال  31  81/0  46/0  12/15  تأیید 
28سؤال  32  92/0  59/0  90/17  تأیید 
29سؤال  33  940 51/0  21/16  تأیید 
30سؤال  34  83/0  48/0  46/15 دییتأ   
31سؤال  36  1 60/0  20/18  تأیید 
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 هامؤلفهبا  سؤاالت. روابط 4 جدول
هاشاخص ردیف هاعامل   نتیجه T-value ضریب تعیین میزان رابطه 
32سؤال  37  

ي و زیربرنامه
 محتوا

95/0  68/0  92/19  تأیید 
33سؤال  38  1 74/0  31/21  تأیید 
34سؤال  39  87/0  59/0  84/17  تأیید 
35سؤال  40  93/0  65/0  26/19 دییتأ   

 .است ±96/1* مالك معناداري 
 

 ورزشی هايفعالیت سازيشاداب يهاراه مدل پرسشنامۀ 1آزمون خوبی (نیکویی) برازش
هاي شاخص 5شود که با توجه به جدول ها بررسی میدر آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعه داده

ي هاتیفعالسازي ي شادابهاراه کردند. بنابراین مدل پرسشنامۀ آزمون خوبی برازش تناسب مدل را تأیید

 .استهاي برازش، مناسب ورزشی از لحاظ شاخص
  

                                                           
1.Goodness of Fit statistic 
3. Root mean square Error of Approximation(RMSEA) 
4. Parsimony Normed  Fit Index (PNFI) 
5. Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 
6. Normed Fit Index (NFI) 
7. Non-Normed Fit Index (NNFI) 
8. Comparative Fit Index (CFI) 
9. Incremental Fit Index (IFI) 
10. Relative Fit Index (RFI) 
11. Goodness of Fit Index (GFI)         
12. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
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سازي ي شادابهاراه مدل پرسشنامۀ هاينتایج آزمون خوبی برازش تناسب مجموعه داده 5.1جدول
 ي ورزشیهاتیفعال

 

 

ي ورزشی در حالت استانداردهاتیفعالي شاداب سازي هاراهي ریگاندازه مدل .1 شکل  

                                                           
 ر.ك:  1 

39.Hooman HA S. Structural Equation Modeling Using LISREL Software. Persian) neI, 
editor. Tehran,2015.  
40. Kalantari KH. Structural Equation Modeling in Socio-Economic Research(In Persian) 
Tehran, Saba Culture; 2010 
. 

ي برازشهاشاخص مقدار  مالك اختصار شاخص 
آمدهدستبه  

 نتیجه

 مقتصد

X2/df 5(بعضی منابع تا 3زیر(  91/4 دییتأ   
RMSEA3  1/0(بعضی منابع تا 08/0زیر(  099/0 دییتأ   

PNFI4  90/0باالي  58/0 دییتأعدم    
PGFI5  90/0باالي  40/0 دییتأعدم    

 تطبیقی
 (نسبی)

NFI6  90/0باالي  97/0 دییتأ   
NNFI7  90/0باالي  96/0 دییتأ   
CFI8  90/0باالي  98/0 دییتأ   
IFI9  90/0باالي  98/0 دییتأ   

RFI10  90/0باالي  98/0 دییتأ   

 مطلق
GFI11  90/0باالي  98/0 دییتأ   

AGFI12  90/0باالي  85/0 دییتأعدم    
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ي ورزشی در حالت معناداريهاتیفعالي شاداب سازي هاراهي ریگاندازه مدل .2 شکل  
 

با توجه به نتایج جدول ی، ورزش يهاتیفعال يسازشاداب يهاراه یاسمق یتوضعدر خصوص چگونگی 

 سازيشاداب يهاراهمقیاس  شدهمشاهدهي هانیانگیمي بین دارامعناختالف که  شودیممشخص  6

 وجود دارد. )=P<85/20t,01/0ورزشی ( يهاتیفعال

 هانیانگیمي در خصوص اختالف انمونهتک t. نتایج آزمون 6جدول 

 
با ی، ورزش هايیتفعال يسازشاداب يهاراه یاسمق يهامؤلفه یتوضعهمچنین در خصوص چگونگی 

ة مقیاس شدمشاهدهي هانیانگیمي بین دارامعناختالف که  شودیممشخص  7توجه به نتایج جدول 

ۀ والدین و کمترین میانگین مؤلفوجود دارد. باالترین میانگین به  ورزشی يهاتیفعال سازيشاداب يهاراه

 .استۀ محیط ورزشی مؤلفبه 

 مفهوم ردیف
میانگین 

 فرضی

میانگین و انحراف 
استاندارد 

 شدهمشاهده
 tآمارة 

درجۀ 
 آزادي

سطح 
 معناداري

1 
 يهاراهمقیاس 

 يهاتیفعال سازيشاداب
 ورزشی

3 80/0 ± 84/3  85/20  399 001/0  
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 هااي در خصوص اختالف میانگیننمونهتک t. نتایج آزمون 7جدول 

 
 يهاراهي هامؤلفهو  شدهمشاهدهي هانیانگیمي بین دارامعنکه اختالف  دهدمینشان  8نتایج جدول 

 نشانها میانگین هوجود دارد. توجه ب ي تحقیق)هاگروهورزشی (به تفکیک  يهاتیفعال سازيشاداب

دهد که میانگین مقیاس در معلمان زن نسبت به معلمان مرد باالتر است، این در حالی است که می

 آموزان پسر از همتایان دختر باالتر است.میانگین مقیاس مذکور در دانش

 
 هااي در خصوص اختالف میانگیننمونهتک t. نتایج آزمون 8جدول

هاي تحقیقگروه ردیف  
میانگین 

 فرضی

و انحراف میانگین 

شدهاستاندارد مشاهده  
 tآمارة 

درجۀ 

 آزادي

سطح 

 معناداري

آموزان پسردانش 1  

3 

 

69/0 ± 94/3  74/15  133 001/0  

آموزان دختردانش 2  77/0 ± 89/3  22/14  149 001/0  

41/3 ± 89/0 معلمان مرد 3  71/3  64 001/0  

96/3 ± 91/0 معلمان زن 4  57/7  50 001/0  

 
 9نتایج جدول  یورزش يهاتیفعال يسازشاداب يهاراه یاسمق يهامؤلفه يبندتیاولودر بررسی 

ي مقیاس موانع مشارکت هامؤلفهي بندتیاولوي هارتبهنشان داد که اختالف معناداري بین میانگین 

)01/0≤P ,82/146=2x(  مؤلفوجود دارد. باالترین میانگین رتبه مربوط به) نیترنییپا) و 10/4ۀ والدین 

 ) است.86/2( محیط ورزشیۀ مؤلفرتبه مربوط به 

  

هاي مقیاس مؤلفه ردیف
سازي هاي شادابراه

هاي ورزشیفعالیت  

میانگین 
 فرضی

میانگین و انحراف 
استاندارد 

شدهمشاهده  

درجۀ  tآمارة 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 001/0 399 94/19 93/3 ± 94/0 3 معلم 1
 001/0 399 58/22 92/3 ± 82/0 آموزدانش 2
 001/0 399 75/18 86/3 ± 92/0 مدیریت مدرسه 3
 001/0 399 75/10 58/3 ± 08/1 محیط ورزشی 4
 001/0 399 02/20 01/4 ± 01/1 والدین 5
 001/0 399 68/15 72/3 ± 92/0 ي و محتوازیربرنامه 6
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 شاداب سازي يهاراهي مقیاس هامؤلفهي بندتیاولو. نتایج آزمون فریدمن در خصوص 9جدول 
ورزشی يهاتیفعال  

 

 
 کنید.را مشاهده می هامؤلفهاز  الف و ب نمودار توصیفی هرکدام 3هاي شکلدر 

 

 
 هاالف. میانگین رتبه 3شکل

 

 
 هاب. میانگین رتبه 3شکل 

 
گوید دهد، اما نمیها را نشان مینکتۀ مهم این است که آزمون فریدمن وجود تفاوت بین میانگین رتبه

گانه داراي تفاوت بین میانگین رتبه هستند. براي پاسخ به نکتۀ مذکور، از هاي ششاز گروه کیکدامکه 

 ردیف
 يهاراهي مقیاس هامؤلفهي بندتیاولو

ورزشی يهاتیفعال سازي شاداب  
میانگین 

 رتبه
 تعداد

–خی   
 دو

درجۀ 
 آزادي

سطح 
 معناداري

86/3 معلم (اولویت دوم) 1  

400 82/146  5 001/0  

(اولویت سوم) آموزدانش 2  59/3  
44/3 مدیریت مدرسه (اولویت چهارم) 3  
86/2 محیط ورزشی (اولویت ششم) 4  
10/4 والدین (اولویت اول) 5  
)پنجم یت(اولوي و محتوا زیربرنامه 6  15/3  
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ها تعداد قیاس شود.کمک گرفته می 1بنفرونیآزمون ویلکاکسون و البته با اصالح خطاي نوع اول به روش 

ي معلم با هامؤلفه بین 0033/0با آلفاي آمد.  دستبه 0033/0و آلفاي جدیدي برابر با  است 15برابر با 

تفاوت معنادار وجود نداشت. همچنین طبق نتیجه  آموز با محیط مدرسهآموز، معلم با والدین و دانشدانش

) با معیارهاي 073/0( آمدهدستبهبود. اندازة اثر  073/0)، اندازة اثر برابر با 10ضریب دبلیو کندال (جدول 

 شود.خیلی کم تفسیر می صورتبهزیاد)  (اثر 8/0(اثر متوسط) و  5/0(اثر کم)،  2/0

 
 . اندازة اثر10جدول 

دو-آمارة خی ضریب دبلیو کندال تعداد  سطح معناداري درجۀ آزادي 
400 073/0 72/146 5 001/0 

 
 
 

 11یج جدول نتایق، تحق يهاگانه با توجه به گروهشش يهامؤلفه يهاتیاولو یسۀمقادر خصوص 

ي دوم، سوم و ششم هم هارتبهنشان داد که والدین در بین چهار گروه تحقیق داراي رتبۀ اول هستند. در 

علمان زن پنجم شده ۀ مدیریت مدرسه رتبۀ ممؤلفي تحقیق وجود ندارد. در هاگروهتفاوتی بین  گونهچیه

 ي و محتوا داراي رتبۀ سوم هستند.زیربرنامهۀ مؤلفو در 

 
 تحقیق يهاگروه به توجه با گانهشش يهامؤلفه يهاتیاولو. مقایسۀ 11دول ج

 آموزاندانشرتبه  هامؤلفه ردیف
 پسر

 آموزاندانشرتبۀ 
 دختر

رتبۀ 
 معلمان مرد

رتبۀ معلمان 
 زن

 دوم دوم دوم دوم معلم 1
 سوم سوم سوم سوم آموزدانش 2
مدیریت  3

 مدرسه
 پنجم چهارم چهارم چهارم

 ششم ششم ششم ششم محیط ورزشی 4
 اول اول اول اول والدین 5
ي و زیربرنامه 6

 محتوا
 سوم پنجم پنجم پنجم

 

                                                           
1. Bonferroni 
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 گیريبحث و نتیجه

 آموزاندانش ورزشی يهاتیفعالمحیطی  و محتوایی يسازشاداب هايراه هدف از اجراي پژوهش سنجش 

 يهاراه یاسها مقداده لیوتحلهیتجز درها مؤلفه يبندتیآمده از اولودستج بهینتااستان کردستان بود. 

)، درصد 86/3( )، معلمدرصد 10/4(ین والد یبترتنشان داد که به یورزش يهاتیفعال يسازشاداب

 یط) و محدرصد 15/3( و محتوا يزیر)، برنامهدرصد 44/3( مدرسه یریت)، مددرصد 59/3( آموزدانش

عامل تأثیرگذار و مهم بر مشارکت و اولین  .ندا ششم قرار گرفتاول ت یتدر اولو درصد) 86/2ی (ورزش

. حمایت والدین در قالب مسائل رودیشمار مبه حمایت والدین آموزانبدنی در بین دانش يهاتیفعال تداوم

ي آموزشی، در اختیار قرار دادن زمانی براي بازي و هاکمکارائۀ اطالعات و  ونقلحملمهمی از جمله 

در حین فعالیت فرزند خود، خرید تجهیزات ورزشی، حمایت  تربیت بدنیدادن بازخورد و ارتباط با معلم 

آموزان دانش یقتشوی، ورزش يهاتیدر فعال ینمشارکت و ارتباط والد ی،آگاه یشفزا. اشودیمعاطفی بیان 

فراهم و خارج از مدرسه آموزان را در مدرسه و نشاط دانش يشاد تواندیم ینلدوا يورزش از سو يسوبه

) و 1397)، آصفی و قنبرپورنصرتی (1395این عامل همسو با دیدگاه داروغه عارفی و همکاران ( سازد.

نقش مهمی  که است معلم درس تربیت بدنیدومین عامل . )21، 25( است) 2019مورا کولتر و همکاران (

بر مهارت و تخصص و هنر معلمی، وضعیت ظاهري، دارد، عالوهورزشی  يهاتیدر مشارکت افراد در فعال

ورزشکار ، آموزاندانشمشارکت معلم تربیت بدنی در تمرینات  ی، شادابی و فعال بودن،دلزندهاحساس 

و نشاط  يشادیی را در بسزانقش در تدریس  تربیت بدنیي قوي معلم زهیانگو  اندامتناسببودن و داشتن 

)، 1393ی و همکاران (جهرم انینادر)، 1395شیرانی و نادي (. در این زمینه کنندیمایفا  نآموزادانش

. سومین )41،6 -43( ) توافق نظر دارند2018) و متیو دومویل و همکاران (1397قاسمی و همکاران (

هـا از نگـرش آنها آگـاهی، یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و تشکیل مدارس هستند. آموزاندانشعامل 

ن مهم که ای رودیمشمار ي ورزشی بههاتیفعالي سازشادابیی شناساي در انهیبهدرك از خود کمک  و

 ي گروهی،هاورزششرکت در ي ورزشی، هاتیفعالاجراي آموزان به محیط نگرش مثبت دانشاز طریق 

. این عامل با نتایج شودیمو ... میسر  آموزانآموز با سایر دانشدانش با معلم و ارتباط آموزدانش ارتباط

مدیریت مدرسه . )6، 26(همخوانی دارد ) 2018) و متیو دومویل و همکاران (1390ي (چارنیحسغالمی و 

 و تأکید. ادراك مدیران نسبت به جایگاه درس تربیت بدنی حائز اهمیت استدر اولویت چهارم قرار دارد. 

، ي ورزشی)هاتیفعالي مدیر از هاتیحمامدرسه ( درسی يهابرنامه در ورزشی يهاتیفعال به توجه بیشتر

 آموزاندانشي ورزشی در مدارس که مورد عالقۀ هارشتهبسترسازي مناسب براي وارد ساختن بعضی از 
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ي هاتیفعالدر برگزاري  آموزاندانشي ورزشی مدرسه و ارتباط با هاتیفعالمشارکت مدیر در  است،

گنجاندن و ، سنتی و خالقانه يهايمفید و مفرح در زنگ تفریح مانند باز يهاگنجاندن برنامهورزشی، 

از راهکارهاي شادي و  تواندیمي مهیج و شاداب در مدرسه (ایروبیک، اسکیت، شنا و ...) هاورزشاجراي 

هم خود سبب نگرش در مدرسه محسوب شود که این مسئلۀ م تربیت بدنیدر درس  آموزاندانشنشاط 

 آموزاندانشی تفاوتیببه تربیت بدنی و امور مربوط به مدرسه و جلوگیري از  آموزاندانشو دیدگاه مثبت 

ي اساسی را به مدرسه ارائه راهکارهاخود پیشنهادها و  آموزاندانشتا  شودیم. همچنین موجب شودیم

مختلف،  يهاآموزشی نظام يزیردر برنامهر دارد. ي و محتواي ورزشی در اولویت پنجم قرازیربرنامهکنند. 

عملی آشکار است که  طوربه، دشویآموزان طراحی و تنظیم مشادابی و نشاط دانش منظوربهراهکارهایی 

تا آنچه در کتاب یا  دارندق خود یآموزان بیشتر، تمایل به انجام فعالیت براساس نیازها و عالدانش

به این مسئله باید دقت داشته باشند که دو ساعت درس  نظرانصاحب. ها تدوین شده استدستورالعمل

، هامهارتبازخورد مثبتی را در یادگیري  تواندینم) 1:15تربیت بدنی (میزان وقت مثبت در کالس 

طرح و برنامۀ متنوع و پویا براي جلسات  داشتن، آموزاندانش ۀارزشیابی متنوع و متناسب با توان و عالق

با اصول بهداشت و تغذیۀ ورزشی، آناتومی و عملکرد حرکات  آموزاندانشي بدنی، آشنا ساختن هاتیفعال

 تیوضعاصول حفظ ، اصول بهداشت و سالمت جسمانی، ي آمادگی جسمانیهانیتمراصول پایۀ ، بدن

ي ورزشی هاتیفعالدر برگزاري جلسات  آموزاندانشود ی مناسب، استفاده از ابتکارات و خالقیت خبدن

 برگزاري منظم مسابقات ورزشی در مدرسه در هر جلسه، آموزاندادن بازخورد مثبت به دانشمدرسه، 

) در 2015( 1، امیدواریم مدنظر قرار گیرد. وودنفعانيذي آتی مسئوالن و هابرنامهداشته باشد و در 

مدارس باید مبتنی بر نشاط بیشتر باشد و  تربیت بدنیکه درس  کندیمپژوهش خود بر این نکته تأکید 

از فضاي درسی فاصله بگیرد و به بازي و سرگرمی نزدیک شود. بدیهی است که هرچه از فضاي رسمی 

از  .)7(خواهد شد  درسی به فضاي تفریح نزدیک شویم، اثربخشی درس تربیت بدنی در مدارس بیشتر

که توجه خاصی به این موضوع جهت  است مدرسه، حیاط مدرسهورزشی در  يهاطیمحو  فضاها نیترمهم

ي ورزشی نشده است. در محیط ورزشی مدرسه با توجه به شرایط هاتیفعالآموزان در شاداب کردن دانش

و تفریحات مورد عالقۀ آنها سرگرم کرد و آموزش  هايبازرا به  آموزاندانش توانیمي مختلف فقط وهواآب

. ستینجاي ندارد یا قابل اجرا  عمالً، اندپرداختهي گوناگون به آن هايزیربرنامهي ورزشی که در هامهارت

                                                           
1. Wood 
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سهم شایان  تواندیم آموزاندانشة رفتار دهندشکلفضاهاي  نیترمهمیکی از  عنوانبهمحیط مدرسه 

ر ایجاد شادي در درون مدرسه و تسري آن به جامعه داشته باشد. هرچه محیط ورزشی مدرسه توجهی د

. این نتیجه در مطالعۀ کندیمبیشتر کمک  آموزاندانشجذابیت بیشتري داشته باشد، به افزایش شادي 

 یراخ يهادر سال یاجتماع یچیدةپ یدةعنوان پدورزش به. )22( شودیم) دیده 1397و بزم ( فردیافالک

منظور استاندارد به يهاوهیبه ش یحیتفر يهاورزش کهيطورمورد توجه محققان قرار گرفته است، به

نشان داد بین استفاده از  قیقتح يهاافتهی. )44( اندشده یلتبد یزندگ یفیتو ک يسالمت فرد يارتقا

 و همکاران یديمج یقبا تحق یجهنت ینا معناداري وجود دارد و ۀرابط منظم با ورزش یامکانات ورزش

با توسعۀ امکانات ورزشی از جمله اماکن ورزشی  .)10، 33( همسوست) 2010کللند و همکاران ( )1394(

ورزشی پیشرفته و مناسب سبب افزایش  لیوسامطلوب و مناسب از نظر فضاسازي و زیباسازي، استفاده از 

منظم  یبدن هايیتموضوع دارد که ورزش و فعال ینآمده داللت برادستبه یجتان. شودیمفعالیت ورزشی 

و نشاط  یتمام اقشار جامعه است؛ شاداب یو نشاط و شاداب یسالمت ۀدر توسع يعامل مؤثر ،افتهیو سازمان

 دخواه یآت ۀجامع یسالمت روان ةکنندنیتضم دهند،یم یلاز جامعه را تشک یمینوجوانان که قشر عظ

آموزان (دانش ورزش منظمبا  یپژوهش نشان داد بین استفاده از امکانات ورزش یجنتا ین. همچن)45( بود

همسوست.  )46( نیآذريو بدر یوسفی یقتحقنتایج با  یجهنت این که دارد، وجود معناداري رابطۀ) دختر

 خودکارامدي احساس و جسمانی يهاتیفعال از دوستان حمایت مناسب، محیطی شرایط به دسترسی

جسمانی در اوقات  يهاتیبراي انجام فعال دارامعن يهاکنندهنییتع از جسمانی يهاتیفعال انجام براي

 يسازشاداب يهاراه یاسمق ینب داراتفاوت معن یقتحق یگرد یجاز نتا .)46( فراغت دختران نوجوان است

و همکاران  يجعفر یقتحقنتایج با  یجهنت ینبود که ا یقتحق يهابراساس گروه یورزش يهاتیفعال

و همکاران  هوانگیل)، 1396)، خدادادي و همکاران (2008( 1ولک ،)1389زاده (و طالب يجعفر ،)1387(

همخوانی ) 2018متیو دومویل و همکاران ( ) و1397، جوان و همکاران ()2015)، بس و همکاران (2015(

 آموزاندانشي ریرپذیتأثو  آموزدانشاین نتیجه بیانگر ارتباط سازندة معلم و  .)1، 6، 22، 47، 48(دارد 

از رفتار معلم در کالس از  آموزاندانشفردي و درك روابط بین. بنابراین استاز رفتار معلمان ورزش خود 

 یفرصت یورزش هايیتفعال .رودیمشمار ي ورزشی بههاتیفعالي سازشادابة کنندنییتععوامل مهم و 

 یجۀاز نتبگیرند و را به عهده  ايیفهها را مشخص کنند و وظهدف یکدیگرکه افراد با تعامل  کندیم یجادا

                                                           
1. Wolk 
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و  یشاداب یت،احساس امن ،بشر آرامش خاطر یازهاين ترینيضرور از .)49( مند شوندبهره یکار گروه

 را سو انسان یکاحسـاس شـادي از  .)49( امر مهم است ینبه ا یابیدست يهانشاط است و ورزش از راه

مسـري بـودن آن،  یژگیو یلدلبـه یو از طرفـ کنـدیآماده م یشترب یبهتر و بازده زندگی براي

منظور به هاشهرستانعدم همکاري بعضی مدیران . )50( کنـدیگسـترده م یطفـرد را بـا محـ يهایبسـتگ

از موانع کار بود که با همکاري کارشناس تربیت بدنی ادارات  زانآمودانشدر بین  هاپرسشنامهتوزیع 

شود به بررسی تأثیر هاي آینده پیشنهاد میآموزش و پرورش انجام گرفت. به پژوهشگران در انجام پژوهش

بر روي عوامل عملکردي و ثبات  آموزاندانشي ورزشی هاتیفعالیی و محیطی محتواي سازشادابي هاراه

ارزشمند  یۀعنوان سرماآموزان بهو نشاط دانش يشاد یتبا توجه به اهم یاندر پادازند. شخصیتی بپر

آموزان دانش یبدن تیفعال یشافزا منظوربهآموزش و پرورش  یرانمد شودیم یشنهادپ یآت ۀجامع

بخش شایان و با توجه به اینکه  را در درس تربیت بدنی فراهم سازند يسازنشاط و شاداب يهانهیزم

و الزم است براي توأم کردن این زمان با شادي  شودیمدر مدرسه سپري  آموزاندانشتوجهی از زمان 

 .مورد توجه بیشتري قرار گیرندي ورزشی هاتیفعالیی و محیطی محتواي سازشاداببیشتر، 

 تشکر و قدردانی

 تمامیاست. از  97/10آموزش و پرورش استان کردستان با کد:  یاز طرح پژوهشبرگرفته حاضر مقالۀ 

و  یررساندند، کمال تقد یاريمطالعه  ینکه ما را در انجام ا یحاضر در پژوهش و همکاران يهایآزمودن

 .یمتشکر را دار
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Abstract 
The aim of this study was to evaluate the methods of content and environment 
happiness of students' physical activities in Kurdistan province. The statistical 
population of this study consisted of all secondary school students and physical 
education teachers in Kurdistan province. 400 questionnaires were collected. A 
researcher-made questionnaire consisting of 40 items was used to collect data. It 
consisted of 6 components: teacher, student, school management, sport environment, 
parenting, and planning and content. Questionnaires were purposively distributed 
among physical education teachers and randomly among students. Descriptive 
statistics, exploratory and confirmatory factor analyses, Kolmogorov-Smirnov test, 
one-sample t test and Friedman test were used for data analysis. The reliability 
coefficient of the questionnaire was 0.96. The results of factor analysis of the items 
accounted for 68.312% of the total variance. Regarding the construct validity, based 
on the relationships and T-value, all items had significant relationships with the 
factors and could be good predictors of their own factors. The indices of X2 / df ratio 
(4.91), RMSEA = 0.099, NNFI = 0.96, CFI = 0.98 and GFI = 0.98 confirmed the 
model fit. The reliability coefficient of the questionnaire was 0.96. The research 
method was descriptive-correlation and the study was conducted as a field. Based on 
the results, the ‘parenting’ component ranked first among the four research groups. 
There were no differences among the research groups in the second, third and sixth 
ranks. In the ‘school management’ component, female teachers ranked fifth, and they 
ranked third in the ‘planning and content’ component. It is suggested that education 
managers lay the groundwork for students’ happiness and joy in physical education 
courses to increase their physical activity. 
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