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Abstract 

The development of student sport is an important part of socio-economic 

development that can increase social vitality and national productivity. the 

main purpose of this study was to investigate the effect of physical factors 

on the development of student sport with the mediating role of human 

capital in Tehran. The research method was correlation with (SEM) 

design. The statistical population included experts of the deputy of 

physical education and health of the ministry of education, experts of the 

general directorate of education, education departments of 19 regions and 

physical education teachers in Tehran, 263 of whom were selected by 

purposive cluster sampling. To collect data, three questionnaires 

Momenizadeh physical factors (2018), Shakrian human capital (2014) and 

Ansari development of student sport (2020) were used. The validity of the 

questionnaire was confirmed by experts and its reliability was obtained 

using Cronbach's alpha for all three questionnaires above 0.7. Descriptive 

and inferential statistics were used. physical factors and human capital had 

a significant positive effect on the development of student sport, physical 

factors had a significant positive effect on human capital. In addition 

human capital has a mediating role in the relationship between physical 

factors and the development of student sport. The results of this study 

emphasize the need to strengthen indicators such as appropriate and 

adequacy of infrastructure, facilities, aesthetics, security and safety, 

accessibility, professional and social competence, motivation and ability 

leadership of sport teachers to achieve the goals development of student 

sport, especially the psychological and skill dimension. 
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انسانی سرمایه میانجی نقش

 
 

 احمد محمودی
 ایران، تهران، دانشگاه تهران، گروه مدیریت ورزشی، استادیار

 سحر پیرجمادی
 ایران، تهران، طبائیدانشگاه عالمه طبا، دکتری مدیریت ورزشی

 محسن کوثری پور
 ایران، مرکز تحصیالت تکمیلی تهران، دانشگاه پیام نور، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

 چکیده

 موجب تواندمی که است اجتماعی اقتصادی توسعه از مهمی بخش آموزیدانش ورزش توسعه

البدی عوامل ک تأثیربررسی  حاضر پژوهش اصلی هدف .شود ملی وریبهره و اجتماعی نشاط افزایش

آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی شهر تهران بود. روش پژوهش بر توسعه ورزش دانش

جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت  همبستگی با طرح مدل معادالت ساختاری بود.

ادارات ، وپرورششکارشناسان اداره کل آموز، وپرورشبدنی و سالمت وزارت آموزشتربیت

نفر از آنان به  263بدنی شهر تهران بودند که تعداد و معلمان تربیت گانه 19وپرورش مناطق آموزش

ها از سه آوری دادهجمع منظوربهعنوان نمونه انتخاب شدند. ای هدفمند بهگیری خوشهروش نمونه

توسعه ورزش  ( و1392شاکریان ) های انسانیسرمایه، (1396پرسشنامه عوامل کالبدی مؤمنی زاده )

آن با  و پایایی تأیید( استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان 1399انصاری ) آموزیدانش

ها از وتحلیل دادهآمد. در تجزیه به دست 7/0استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه باالی 

ج مشخص شد که عوامل کالبدی و سرمایه آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بر اساس نتای

 همچنین عوامل کالبدی بر سرمایه، آموزی اثر مثبت معناداری داشتندانسانی بر توسعه ورزش دانش

عالوه مشاهده شد که سرمایه انسانی در ارتباط بین عوامل انسانی اثر مثبت معناداری داشتند. به

رد. نتایج این پژوهش بر لزوم تقویت آموزی نقش میانجی داکالبدی و توسعه ورزش دانش

، و ایمنی امنیت، شناختیزیبایی، تسهیالت، هاساختهایی از قبیل مناسب و کافی بودن زیرشاخص

در جهت  بدنیتربیتانگیزش و توانایی رهبری معلمان ، ای و اجتماعیشایستگی حرفه، دسترسی

 دارد. تأکیدروانی و مهارتی  ویژه بعدآموزی بهیابی به اهداف توسعه ورزش دانشدست

 :های کلیدیواژه
 ورزش، شایستگی، آموزدانش، تسهیالت، ایمنی

 
 است شده انجام مستقل پژوهشی صورت به حاضر مقاله 
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 مقدمه

مهم  قدریبه وپرورشآموزشامروزه توسعه ورزش در نهاد 
علمی و فرهنگی سازمان ملل ، آموزشیت الاست که تشکی

عنوان به جایگاه آن را 1978سال  در ور خوددر منش (یونسکو)
ت خواسته اس و از کشورهادانسته یکی از حقوق اساسی بشر 

، آموزشیمهم در نظام  با اختصاص جایگاه شایسته و تا
(. 1395، )شریعتیورزش را ارتقاء بخشند  بدنی وتربیت

های درسی مدارس بدنی در برنامهحضور تاریخی تربیت
عنوان یک فعالیت بدنی بهاست که تربیتگویای این حقیقت 

لذا  (.Lawson, 2020) و پرورشی اهمیت یافته است آموزشی
 هایسازمانترین وپرورش یکی از بزرگآموزشدر این راستا 

رهنگی و ف آموزشی، تربیتیازنظر  که است فرهنگی -اجتماعی
 های تربیت حرکتی و ورزشای را برای برنامهباید جایگاه ویژه

تحقیقات نشان  (.Normand & Burji, 2020نظر بگیرد ) در
تواند توسعه آموزی توسعه یابد میداده که اگر ورزش دانش

قرار دهد  تأثیرورزش در سطح جامعه را نیز تحت 
(Summerley, 2020 .) توسعه ورزش توسطDowling 
ساختارها و ، هاهای تأثیرگذار سیستمفرصت عنوانبه
ت قادر به شرک را شده است که افراد جامعهیندهایی تعریف آفر

 Dowling etنماید )شرکت می تفریح و سرگرمی، در ورزش

al., 2021 های متداول در توسعه بخش ترینمهم(. یکی از
ویژه ورزش های تعلیم و تربیتی بهورزش یک جامعه ورزش

نیاز به  1آموزیدانش توسعه ورزش آموزی است.دانش
 که یکی ؛امی عوامل مختلف و مرتبط داردریزی در تمبرنامه

اند توبرای جلوگیری از وقت و هزینه می هاآنترین از اساسی
 باشد.آموزی ورزش دانششناسایی عوامل مؤثر توسعه 

خواهد  یبهتر یکردروی مدارس زمان ورزش توسعهشک بی
 اتداشته باشند  یمناسب یورزش یکه مدارس فضاها یافت

و مطلوب اجرا  یبدنی به شکل عملتربیت درس هایکالس
 یبدنی در خالل آن بتوانند به استعدادهامعلمان تربیتو شود 
(. فضاها و 1397، )مطلبی جزی ببرند یآموزان پدانش ناب

ه و روباز ک یدهسرپوش یعبارت است از فضاها یاماکن ورزش
 یتفعال یکانجام حداقل  یمحدوده مشخص و برا یدارا

د نتوانیم یاماکن ورزش یناست؛ بنابرا هیافتاختصاص  یورزش

                                                           
1. Student Sport Development 

شند با شیمجموعه ورزیا یک استخر و ، ینزم، سالنیک 
(Priyono et al., 2017 عامل دوم مؤثر بر توسعه ورزش .)

 رویینقش ن یتاهم ضرورت وبا توجه بهسرمایه انسانی است؛ 
ری معلمان کارگیبه بدنیبخشی درس تربیتدر کیفیت یانسان

مهم در جهت  هایاقدام از ورزش و متخصص یطواجد شرا
 & Simwanza) بدنی استبخشی به درس تربیتکیفیت

Mabagala, 2021.) Stewart and Brown  (2019 )ندمعتقد 
های مهارت و توانایی، اشاره به دانش یانسان یهسرماکه 

به های سازمان ییها دارد و این سرمایه بخشی از داراانسان
 (. در این راستاStewart & Brown, 2019) آیدمی شمار

Seleleko (2018 در پژوهش خود به این نتیجه )یافتدست 
 جسمی ازنظر تا کندمی کمک آموزاندانش به که ورزش

 یتتقو لمان ورزش باعثشوند و توانایی رهبری مع متناسب
، خودآگاهی، نفساعتمادبه، گروهی کار، همکاری

و  Alashrifiشود. آموزان میتعهد دانش و یکوشسخت
بررسی موانع توسعه  یوجوجستدر  (2020) همکاران

مسابقات قهرمانی فوتبال از دیدگاه معلمان ورزش بودند و 
استاندارد شناخته  ورزشی تجهیزات کمبود، موانع ترینمهم

( 2021) و همکاران Ilahiشد. در یکی از مطالعات اخیر 
ای و حرفه، شخصیتی، آموزشی هایها و شایستگیصالحیت

های معلمان ورزش از دیدگاه ویژگی ترینمهماجتماعی را از 
آموزی شناسایی نمودند. در توسعه ورزش دانش مدیران
در پژوهش خود به ( 2021) و همکاران Sugiharti کهدرحالی

 معلم شغلی شایستگی و ه دست یافتند که رهبریاین نتیج
 میزان یول. ندارد ابتدایی دوره در ورزشی پیشرفت بر تأثیری

 توسط آموزدانش سنجش و راهنمایی، ریزیبرنامه، کار
 رهدو در ورزشی پیشرفت بر یتوجهقابل یزانبه م، معلمان
 Wan andدر پژوهش ، عالوه بر این .گذاردمی تأثیر ابتدایی

Zhang (2021) گیر کرونا پیشنهادهایی در دوران بیماری همه
یزی ربرنامه، یبهداشت اماکن ورزش و ایمنی از قبیل تقویت

و روش تدریس مناسب معلمان  بدنیتربیتدرس  آموزشی
و  ترینمهمورزش عنوان گردید. در مطالعات داخلی 

ها نیز شامل موارد زیر است: یوسفی و ترین پژوهشمرتبط
( در پژوهش خود به این نتیجه دست 1397بدری آذرین )

، شویقتتواند به یافتند که عامل جذابیت و زیبایی محیط می
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ورزشی و ارتقای سواد حرکتی  هایفعالیتایجاد فرهنگ انجام 
 های ورزشکمک نماید؛ اما زیبایی و مطالب مرتبط با مؤلفه

در دیوارهای مدارس ابتدایی کشور ایران نامطلوب بود. در 
جاویدان و همکاران ، های معلمیها و شایستگیبررسی ویژگی

باورها و عقاید معلمان  ( در پژوهش خود نشان دادند که1397)
ای در شایستگی حرفه ییبسزانسبت به حرفه معلمی نقش 

، (1399معلمان دارند. در پژوهشی دیگر عزیزی و همکاران )
ص به نیروی متخص یتوجهکم، بودن انگیزهیب، ناکافی بودن

قاط ن ازجملهو کمبود امکانات و سرانه ورزشی را  بدنیتربیت
رفی مع وپرورشآموزشدر  بدنییتتربضعف برنامه راهبردی 

های ( عدم قطعیت1400نمودند. همچنین پاداش و همکاران )
را نگرش  1404آموزی در افق و ورزش دانش بدنیتربیت

، نابع انسانیکیفیت م، اسناد باالدستی، بدنیتربیتدولتمردان به 
سهم ورزش در سبد هزینه خانوار و تعامالت بین دستگاهی 

رغم تحقیقات دهد علیها نشان میپیشینه شمردند. بررسی
وسیعی که در زمینه توسعه ورزش قهرمانی و همگانی صورت 

ی آموزگرفته است اما مطالعات اندکی به توسعه ورزش دانش
ها به مباحث کالن توسعه اند. همچنین اکثر پژوهشپرداخته

توان ای را میاند و کمتر مطالعهآموزی اشاره کردهورزش دانش
 ،یافت که به بررسی ارتباط متغیرهای مستقل )عوامل کالبدی

آموزی ( با توسعه ورزش دانشغیرههای انسانی و سرمایه
ر د شدهانجام هایپژوهشاز  کدامیچهاز طرفی  .پرداخته باشد

 یکالن و مبتن یکردرو آموزی کشورابعاد مختلف ورزش دانش
 به نظر درنتیجه. اندنگرفته یشتوسعه را در پ یالگو یبر طراح

 انجام رسد در این حوزه یک خأل پژوهشی وجود دارد ومی
وامل عسازی متغیرهای مدلارتباط و در راستای تعیین  پژوهش

از آموزی با توسعه ورزش دانش سرمایه انسانیکالبدی و 
 بدنی و ورزشتربیت ازآنجاکه .اهمیت باالیی برخوردار است

رگذار در فرهنگ جامعه ملل تأثی نهادهای تریناز قوی یکی
 رغم همه این شواهد تاریخیاما علی؛ شودمحسوب می

 روبروست یهای فراوانآموزی با کاستیورزش دانش همچنان
. از دارد قرار درخطررسد این درس در مدارس می به نظرو 

 توان دریافت که سرمنشأمی شواهدبا توجه به سوی دیگر 
رها از کشو المللی برخیبین هایهای بزرگ و توفیققهرمانی

این روال در ورزش ایران مشاهده اما  ؛شوداز مدارس آغاز می

                                                           
1. Structural Equation Modeling 

کشور در عمل کارایی  آموزشیبا توجه به ساختار  وشود نمی
وامل لذا شناسایی ع ؛و اثربخشی این سیستم چشمگیر نیست

 ؛تواند کمک شایانی به کاهش این نقص نمایدمؤثر آن می
و  جامعه به اشاعه روزافزون ورزش در سطحبا توجه بنابراین 

، همگانی هایهمچنین ضرورت توسعه ورزش در بخش
آموزی نقش دانش رسد ورزشمی به نظرای قهرمانی و حرفه

، های همگانیسازی ورزش در پشتوانه ایکنندهیینتعبسیار 
عوامل شود که همچنین تصور می ای دارد وقهرمانی و حرفه

های انسانی در ها( و سرمایهو زیرساختکالبدی )امکانات 
یج این نتا درنهایتد. بتوانند تأثیرگذار باشن وپرورشآموزش
وپرورش و وزارت آموزش مورداستفادهتواند می پژوهش

بدنی و واحدهای استانی و خصوص معاونت تربیتبه
 اتادار، ورزش و جوانان وزارتخانه، هاشهرداری، ایمنطقه

 هایسازمانمدیران ، یهای ورزشدراسیونف، ورزش و جوانان
ن آ تبعبهو  مدارس در ورزش و توسعه بهبودجهت مختلف 

 ؛با توجه به آنچه گفته شدتوسعه ورزش در جامعه قرار گیرد. 
محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است 

توسعه ورزش  در یانسان یهسرمای و عوامل کالبدآیا  که
 دارند؟ تأثیری آموزدانش

 روش

 وهیش ازنظر و یکاربرد هایپژوهشپژوهش حاضر از دسته 
ل بر مد یمبتن یهمبستگ هایپژوهشها در زمره داده یگردآور

. جامعه اجرا شد یدانیصورت مبود که به 1یمعادالت ساختار
ی و بدنآماری پژوهش شامل تمامی کارشناسان معاونت تربیت

کارشناسان ، نفر( 34)وپرورش سالمت وزارت آموزش
، نفر( 12وپرورش شهر تهران )بدنی اداره کل آموزشتربیت

بدنی ادارات کارشناس مسئول و کارشناسان تربیت
نفر( و معلمان  36گانه تهران ) 19وپرورش مناطق آموزش
نفر( بودند. با توجه به آمار  1306بدنی شهر تهران )تربیت
ل بدنی اداره کتربیتدر حوزه کارشناسان معاونت  شدهکسب

وپرورش مناطق و ادارات آموزش وپرورش شهر تهرانآموزش
مام بوده و ت هدفمند صورتبهگیری گانه تهران شیوه نمونه 19

اما در بخش معلمان ؛ عنوان نمونه انتخاب شدندافراد جامعه به
بدنی بر اساس فرمول کوکران با حجم جامعه معلوم تربیت
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بدنی نفر از معلمان تربیت 297عداد )حجم جامعه محدود( ت
گیری روش نمونه دوره اول و دوم متوسطه به

 1399از شهریور ، ماهه 8ی زمانی تصادفی در دوره_ایخوشه
عنوان نمونه انتخاب شدند. لذا در این به 1400تا فروردین 

نمونه انتخاب شدند و پس از  عنوانبهنفر  379پژوهش تعداد 
ی پژوهش پرسشنامه به دو صورت هامشخص شدن نمونه

های پژوهش توزیع الکترونیکی و حضوری در بین نمونه
( و 19شدند. با توجه به شرایط موجود )شیوع بیماری کووید 

 الکترونیکی یهااز پرسشنامهمخدوش بودن بخشی  همچنین
انجام گرفت. در  پرسشنامه 263ها بر روی داده وتحلیلتجزیه

، (1396عوامل کالبدی مؤمنی زاده ) هپرسشناماین پژوهش از 
 ،جذابیت و زیبایی، بُعد )امنیت و ایمنی 5گویه و  31شامل 

 ،بهداشت و سالمت، مناسب و کافی بودن اماکن و تجهیزات
 هایپرسشنامه سرمایههمچنین از  استفاده شد.دسترسی( 

گویه و چهار بُعد  21( شامل 1392انسانی شاکریان )
وانایی ت، انگیزش، ایستگی اجتماعیش، ای)شایستگی حرفه

تا خیلی  1رهبری( با مقیاس پنج ارزشی لیکرت )خیلی کم=
پرسشنامه عالوه در این پژوهش از به( استفاده شد. 5زیاد=

( با مقیاس پنج 1399انصاری ) آموزیتوسعه ورزش دانش
( استفاده شد. 5تا خیلی زیاد= 1ارزشی لیکرت )خیلی کم=

تن از اساتید  10نامه توسط پرسش 1یروایی صوری و محتوای
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی  2و روایی سازه تأییدمورد 

قرار گرفت. همچنین در این پژوهش  تأییدمورد ، 3و تأییدی
ی هاامهنپرسش ؤاالتمحاسبه پایایی درونی س منظوربه

پرسشنامه در  30؛ در یک مطالعه مقدماتی تعداد مورداستفاده

های پژوهش توزیع و مقدار ضریب پایایی درونی ونهبین نم
، 98/0)آلفای کرونباخ( برای پرسشنامه عوامل کالبدی 

 94/0ی آموزدانشو توسعه ورزش  95/0های انسانی سرمایه
 هاینامهپرسش قبولقابلکه نشان از پایایی  آمد به دست

وتحلیل یهتجز منظوربهدر این پژوهش  دارد. مورداستفاده
د. ی استفاده گردیاستنباطآماری توصیفی و  هایروشها از هداد

بندی نمرات خام و طبقه، خالصه کردن، برای سازمان دادن
استفاده شد.  4های نمونه از آمار توصیفیتوصیف اندازه

بینی آن از آمار منظور برآورد پارامترها و پیشهمچنین به
ررسی نوع برای ب 6از مقادیر چولگی و کشیدگی، 5استنباطی

منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای به های آماری وتوزیع داده
افزار اس پی اس در نرم 7پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون

 نیب یمدل ارتباط یطراح یبرااستفاده شد و  26نسخه  8اس
استفاده  24نسخه  9ایموس افزاراز نرم پژوهش یرهایمتغ

 .دیگرد

 هایافته

مورد ارزیابی قرار گرفت که از  پرسشنامه 263در این پژوهش 
درصد را زنان و  3/56 پرسشنامهدهندگان به میان این پاسخ

این افراد در محدوده ، انددرصد را مردان تشکیل داده 7/43
بیشترین سابقه خدمت سال قرار داشته و  54تا  23سنی 
درصد و کمترین درصد آن  5/25سال با  20ها بیشتر از نمونه
سال بود. در این  20تا  16سال و  5تا  1فعالیت بین  سابقه

ها جهت استفاده یا پژوهش برای نرمال و غیرنرمال بودن داده
 عدم استفاده از مقادیر کجی و کشیدگی استفاده گردید.

 .1جدول 

 ها(ها )نرمال و غیرنرمال بودن دادهبررسی نوع توزیع داده
 خطای استاندارد کشیدگی کشیدگی ای استاندارد چولگیخط کجی میانه میانگین متغیرهای پژوهش

 29/0 -92/0 15/0 -18/0 28/3 20/3 امنیت و ایمنی
 29/0 -77/0 15/0 -02/0 00/3 05/3 جذابیت و زیبایی

 29/0 -90/0 15/0 -31/0 42/3 21/3 مناسب و کافی بودن اماکن و تجهیزات
 29/0 -45/0 15/0 -34/0 40/3 32/3 بهداشت و سالمت

 29/0 -24/0 15/0 -54/0 33/3 13/3 دسترسی

                                                           
1. face and content validity 
2. construct validity 
3. exploratory and confirmatory factor analysis 
4. descriptive statistics 
5. inferential statistics 

6. skewness and kurtosis 
7. pearson test 
8. Statistical package for social science (SPSS) 
9. Analysis of moment structures (AMOS) 
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 خطای استاندارد کشیدگی کشیدگی ای استاندارد چولگیخط کجی میانه میانگین متغیرهای پژوهش
 29/0 -85/0 15/0 -32/0 25/3 18/3 عوامل کالبدی

 29/0 -58/0 15/0 -13/0 66/3 72/3 ایشایستگی حرفه
 29/0 -73/0 15/0 -05/0 85/3 84/3 شایستگی اجتماعی

 29/0 18/0 15/0 -77/0 00/4 89/3 انگیزش
 29/0 -08/0 15/0 -58/0 00/4 08/3 توانایی رهبری

 29/0 -57/0 15/0 -34/0 76/3 89/3 های انسانیسرمایه
 29/0 -93/0 15/0 -12/0 75/3 83/3 روانی

 29/0 -72/0 15/0 -32/0 00/4 87/3 اجتماعی
 29/0 -12/0 15/0 -05/0 80/3 70/3 جسمانی و مهارتی

 29/0 -64/0 15/0 -26/0 75/3 78/3 تربیتی و اخالقی
 29/0 -59/0 15/0 -00/0 66/3 71/3 آموزشی

 29/0 -87/0 15/0 03/0 84/3 79/3 آموزیتوسعه ورزش دانش

 
، با توجه به مقادیر کجی در مورد عوامل کالبدی

ی هامؤلفهی و آموزدانشتوسعه ورزش ، های انسانیسرمایه
شود که در این متغیرها مقادیر کجی یممشاهده  1آن در جدول 

این بدان . است( -3و  3قادیر کشیدگی )بین ( و م-1و  1)بین 

این متغیرها با توزیع مورد  شدهمشاهدهمعناست که توزیع 
انتظار محقق یکسان است و توزیع متغیرهای فوق یک توزیع 

 .استنرمال 

 .2جدول 

 ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
 آموزینشتوسعه ورزش دا سرمایه انسانی عوامل کالبدی   متغیرها

 - - 1  ضریب همبستگی عوامل کالبدی
 - 1 614/0**  ضریب همبستگی سرمایه انسانی

 1 731/0** 538/0**  ضریب همبستگی آموزیتوسعه ورزش دانش
 P≤01/0؛ **= معناداری در سطح P≤05/0*= معناداری در سطح 

 

ی بررس منظوربهبا توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها؛ 
ین این متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده ارتباط ب

 2شد. با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول 
شود که بین عوامل کالبدی و سرمایه انسانی یممشاهده 

(001/0=P Value ،614/0=r) ، بین عوامل کالبدی و توسعه

( و بین P Value ،538/0=r=001/0آموزی )ورزش دانش
 P=001/0آموزی )سانی و توسعه ورزش دانشسرمایه ان

Value ،731/0=r ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. پس از )
طراحی مدل پژوهش ، بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش

 انجام شد. 24افزار ایموس نسخه در نرم
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 .1ل شک

 (استانداردشدهمدل پژوهش )در حالت ضرایب رگرسیونی 

 

 .3جدول 

 مدل ارتباطی پژوهش tو مقادیر  استانداردشدهیونی ضرایب رگرس
 tمقدار  بار عاملی کشیدگی کجی  مسیرها 

 - 893/0 -932/0 -187/0 امنیت و ایمنی ˂--- عوامل کالبدی
 290/12 882/0 -783/0 -025/0 جذابیت و زیبایی ˂--- عوامل کالبدی
 766/24 934/0 -911/0 -316/0 مناسب و کافی بودن ˂--- عوامل کالبدی
 713/22 906/0 -470/0 -347/0 بهداشت و سالمت ˂--- عوامل کالبدی
 515/18 826/0 -260/0 544/0 دسترسی ˂--- عوامل کالبدی
 - 856/0 -593/0 -137/0 ایشایستگی حرفه ˂--- سرمایه انسانی
 437/18 875/0 -740/0 -056/0 شایستگی اجتماعی ˂--- سرمایه انسانی

 897/17 860/0 156/0 -770/0 انگیزش ˂--- نیسرمایه انسا
 075/16 806/0 -102/0 -580/0 توانایی رهبری ˂--- سرمایه انسانی

 - 935/0 -935/0 -126/0 روانی ˂--- آموزیتوسعه ورزش دانش
 355/16 765/0 -737/0 -318/0 اجتماعی ˂--- آموزیتوسعه ورزش دانش
 488/19 837/0 -149/0 -050/0 و مهارتیجسمانی  ˂--- آموزیتوسعه ورزش دانش
 370/16 766/0 -651/0 -263/0 تربیتی و اخالقی ˂--- آموزیتوسعه ورزش دانش
 637/14 722/0 -609/0 -004/0 آموزشی ˂--- آموزیتوسعه ورزش دانش
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های حاصل از مدل معادالت ساختاری و بر مبنای یافته
شود کلیه بارهای یممشاهده  3در جدول  شدهگزارشنتایج 

( t( از مقادیر تی )استانداردشدهعاملی )ضرایب رگرسیونی 
برخوردار بوده و  05/0ی در سطح معناداری کمتر از قبولقابل

ای دهند که متغیرهای مشاهدهها نشان میاین شاخص
امل عوی انعکاسی از متغیرهای پنهان خوببهگیری شده اندازه

 یآموزدانشو توسعه ورزش های انسانی سرمایه، کالبدی
مدل ارتباطی پژوهش در حالت ضرایب  1باشند. در شکل می

)بار عاملی( ارائه شده است. در ادامه  استانداردشدهرگرسیونی 
ا ی تأییدمنظور بررسی های برازش مدل پژوهش بهشاخص

 شود.مدل ارتباطی بررسی می ییدتأعدم

 .4جدول 

 وهشهای برازش مدل ارتباطی پژشاخص
 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب های برازششاخص

 - 119/249 - (1کای اسکوآر )کای دو

 - 72 - 2درجه آزادی

 مطلوب 460/3 5کمتر از  (χ2/df)نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی 
 مطلوب 908/0 9/0بیشتر از  (GFI) 3شاخص نیکویی برازش

 مطلوب 838/0 8/0یشتر از ب (AGFI) 4شدهیلتعدشاخص نیکویی برازش 
 مطلوب 097/0 1/0کمتر از  (RMSEA) 5ریشه دوم میانگین خطای برآورد

 مطلوب 046/0 05/0کمتر از  (RMR) 6ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده
 مطلوب 926/0 9/0بیشتر از  (CFI) 7شاخص برازش تطبیقی

 لوبمط 903/0 9/0بیشتر از  (NFI) 8شاخص برازش هنجار شده
 مطلوب 927/0 9/0بیشتر از  (IFI) 9شاخص برازش افزایشی

شود شاخص برازش مشاهده می 4با توجه به جدول 
 عنوانبه( GFI( و شاخص نیکویی برازش )CFIتطبیقی )
بوده که نشان از  9/0های اصلی برازش مدل بیشتر از شاخص

برابر با  RMSEAمدل دارد. همچنین مقدار شاخص  تأیید
؛ مدل دارد قبولقابلکه نشان از برازش  آمدهدستبه 097/0

ش مدل ارتباطی پژوه آمدهدستبهبنابراین با توجه به مقادیر 
از برازش کافی برخوردار است. در ادامه بر اساس نتایج 

ی پژوهش بر اساس نتایج رهایمتغ نیارتباط ب آمدهدستبه
 قرار خواهد گرفت. موردبررسیحاصل از مدل پژوهش 

 .5جدول 

 یکدیگر بر پژوهش متغیرهای تأثیر
 سطح معناداری tمقدار  بار عاملی  مسیرها 

 001/0 764/5 469/0 آموزیتوسعه ورزش دانش ˂--- عوامل کالبدی
 001/0 187/10 689/0 آموزیتوسعه ورزش دانش ˂--- سرمایه انسانی
 001/0 944/10 657/0 سرمایه انسانی ˂--- عوامل کالبدی

  

                                                           
1. Chi-Square 
2. Degrees of Freedom (DF) 
3. Goodness of Fit (GFI) 
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

6. Root Mean Squared Residuals (RMR) 
7. Comparative Fit Index (CFI) 
8. Normed of Fit Index (NFI) 
9. Incremental of Fit Index (IFI) 
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شود که ( مشاهده می5های پژوهش )جدول ر اساس یافتهب
عوامل کالبدی اثر مثبت معناداری بر توسعه ورزش 

( و مقدار P Value ،764/5=t=001/0) داردآموزی دانش
. سرمایه انسانی بر به دست آمد( β=469/0ضریب مسیر )

آموزی اثر مثبت معناداری داشته است توسعه ورزش دانش

(001/0=P Value ،187/10=t ( و مقدار بار عاملی )ضریب
های است و عوامل کالبدی بر سرمایه 689/0مسیر( برابر با 

( با P Value ،944/10=t=001/0انسانی اثر مثبت معناداری )
 ( دارد.β=657/0) تأثیرضریب 

 .6جدول 

 آموزیاثر میانجی سرمایه انسانی در ارتباط بین عوامل کالبدی و توسعه ورزش دانش
 یرمستقیماثر غ اثر مستقیم متغیر وابسته  متغیر میانجی  متغیر مستقل

 - 66/0 - ---> سرمایه انسانی ---> عوامل کالبدی
 - 69/0 آموزیتوسعه ورزش دانش ---> سرمایه انسانی ---> -

 66/0*69/0=46/0 47/0 آموزیتوسعه ورزش دانش ---> سرمایه انسانی ---> عوامل کالبدی

عوامل »شود که یم( مشاهده 6س نتایج )جدول بر اسا
و  (β=66/0با ضریب مسیر )« سرمایه انسانی» بر« کالبدی

با ضریب « آموزیتوسعه ورزش دانش» بر« سرمایه انسانی»
ط بنابراین شر؛ مثبت و معناداری دارند تأثیر، (β=69/0مسیر )

 ضربحاصلاول و دوم برقرار است و با توجه به 
یرمستقیم عوامل کالبدی از غریب مسیر اثر ( ض66/0*69/0)

 آموزی بر اساسطریق سرمایه انسانی بر توسعه ورزش دانش
توان گفت بنابراین می؛ ( بودβ=46/0برابر با ) 6نتایج جدول 

که عوامل کالبدی از طریق متغیر میانجی سرمایه انسانی بر 
 آموزی اثر مثبت معناداری دارد.توسعه ورزش دانش

 گیرییجهبحث و نت

عوامل کالبدی بر  تأثیرپژوهش حاضر که با هدف بررسی 
آموزی با نقش میانجی سرمایه انسانی توسعه ورزش دانش

هایی است که با ارائه تالش ترینمهمصورت گرفت یکی از 
ای بر شدهیزیرطرحهای در راستای برنامه چندجانبهنگرشی 

 گردید. نتایج انجام پرورشوآموزش اندازرسیدن به سند چشم
مدل معادالت ساختاری نشان داد که عوامل کالبدی اثر مثبت 

ی دارد. نتیجه آموزدانشمعناداری بر توسعه ورزش 
( و عزیزی 1397آمده با نتایج یوسفی و بدری آذرین )دستبه

( همسو است. یوسفی و بدری آذرین 1399و همکاران )
ایی ابیت و زیب( به این نتیجه دست یافتند که عامل جذ1397)

 یهافعالیتتواند به تشویق و آگاه کردن فواید یممحیط 
ورزشی و ارتقای  هایفعالیتایجاد فرهنگ انجام ، ورزشی

 از آمدهدستبهطور که نتایج سواد حرکتی کمک کند. همان
عوامل ، دیگر نشان داد هایپژوهشهای پژوهش و یافته

توسعه ورزش  موضوعات اثرگذار بر ترینمهمکالبدی از 
آموزی است. این یافته بدین معناست که هرچقدر اماکن دانش

ورزشی موجود در مدارس از کمیت و کیفیت بهتری برخوردار 
آموزان برای مشارکت در ورزش نیز بیشتر باشند تمایل دانش

امنیت و استاندارد بودن اماکن و ، شود. زمانی که ایمنیمی
ن اآموزدانشالت ورزشی تجهیزات ورزش افزایش یابد تمای

اب جذ، کافی، ایمنمحیط ورزشی لذا  نیز بهبود خواهد یافت.
رای کیفی اج ارتقاء در ثرؤعوامل م یکی از و با دسترسی آسان

 در مدارس بازدهی بیشتر و بهتر کالسمدیریت و  ورزشی
 وپرورشآموزشبیشتر فضاهای ورزشی  حاضر در حال. است
که این میزان نسبت به اهمیت این هستند  4 و 3درجه  از ایران
 ارتقای سالمت جامعه و و یپرورقهرمانراستای  در نهاد

 مناندک است ض نسبت به تعداد جمعیت تحت پوشش بسیار
سایر کشورها  فضای ورزشیدهد ها نشان میبررسینکه آ

کل فضای ورزشی ایران  برابرهشت  مدارس ژاپن ازجمله
امکانات  فضا وطرفی  (. از1398، )جاللی فراهانیاست 

یافزایش منیز  را پذیرییبآسامکان  کم و نامناسبورزشی 
برای کیفیت  در صورتی آموزشیوسایل  دهد. امکانات و
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افی ک اندازهبهمناسب است که  بدنیتربیت هایمحتوای کالس
. داشته باشدوجود خطر شاگردان بی حرکت آزاد و فضا برای
 هرچه یبدنی برگزارلمان تربیتو مع یراناز مد یاریدغدغه بس

 یبدنی در مدارس است که گاههای درس تربیتکالس بهتر
ه ب به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی هاتالش ینا

ه در مدارس ب بدنیتربیت رسد و ساعتسرانجام مطلوب نمی
 شود.می یلآموزان در کالس تبدگذران و اتالف وقت دانش

اساس نتایج حاصل از همبستگی یافته دیگر پژوهش بر 
پیرسون حاکی از این بود که بین سرمایه انسانی و توسعه 

آموزی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این ورزش دانش
جاویدان و همکاران ، Seleleko (2018)ی هانتایج با یافته

(1397) ،Ilahi  ( و پاداش و همکاران 2021)و همکاران
( 2021)و همکاران  Sugiharti( همخوان و با نتایج 1400)

( در پژوهش 2021)و همکاران  Sugihartiناهمخوان است. 
 ستگیشای و اصلی خود به این نتیجه دست یافتند که رهبری

 .ندارد یابتدای دوره در ورزشی پیشرفت بر تأثیری معلم شغلی
 وجوجست موردمطالعهتوان در جامعه یمدلیل ناهمخوانی را 

( در 2018) Selelekoا هنمود. در بررسی سایر پژوهش
که توانایی رهبری  یافتدستپژوهش خود به این نتیجه 

، گروهی کار، همکاری تقویت معلمان ورزش باعث
آموزان تعهد دانش و یکوشسخت، خودآگاهی، نفساعتمادبه

ها و ( صالحیت2021) و همکاران Ilahiشود. همچنین یم
ا از رای و اجتماعی حرفه، شخصیتی، آموزشی هایشایستگی

های مهم معلمان ورزش در توسعه ورزش ویژگی ترینمهم
ی شناسایی نمودند. بر اساس نتایج مشاهده شد که آموزدانش

 یدهدآموزشای و حرفه، مدارس از معلمان متخصص هرچقدر
 آموزاناستفاده کند انگیزه و تمایل مشارکت ورزشی دانش

ا اد ارتباط بافزایش خواهد یافت. زمانی که معلم توانایی ایج
ان را داشته باشد و همچنین بتواند در نحوه تدریس آموزدانش

آموزان را به فعالیت تواند دانشخود خالقیت ایجاد کند می
ن آموزانماید که نتیجه آن مشارکت دانش مندترعالقهورزشی 

 یزانم و رشد ورزشی خواهد بود؛ بنابراین سطح هایفعالیتدر 
انگیزشی و ، اجتماعی، ایحرفههای صالحیت، فرهیختگی

 میزآموفقیت اجرای در مهمی بدنی عاملتربیت رهبری معلمان

است. در بررسی ارتباط بین  بدنیتربیت درسی هایبرنامه
عوامل کالبدی و سرمایه انسانی نتایج مدل معادالت ساختاری 
حاکی از این بود که عوامل کالبدی بر سرمایه انسانی اثر مثبت 

، (1399دارد در همین راستا عزیزی و همکاران ) معناداری
Ilahi ( و 2021) و همکارانWan and Zhang (2021)  بر این

است و  یاپو یندیآموزی فرآدانش ورزش هتوسعباورند که 
ی ارتقاء کیفی فضا و تجهیزات هااستراتژی آن ی تحققبرا

 عمل با همورزشی و تقویت و توانمندسازی منابع انسانی 
( 1399عزیزی و همکاران )، این موضوع تأکید . درکنندمی
به مشکالت نیروی متخصص  یتوجهکمانگیزه بودن و بی

قاط ن ازجملهو کمبود امکانات و سرانه ورزشی را  بدنیتربیت
رفی مع وپرورشآموزشدر  بدنیتربیتضعف برنامه راهبردی 

( در دوران بیماری 2021) Wan and Zhangنمودند. همچنین 
هداشت ب و ایمنی رونا پیشنهادهایی از قبیل تقویتگیر کهمه

وش و ر بدنیتربیتدرس  آموزشیریزی برنامه، اماکن ورزشی
آنچه در راستای تدریس مناسب معلمان ورزش عنوان نمودند. 

اهمیت دارد این در حوزه ورزش مدارس توسعه منابع انسانی 
صصی خهای فنی و تاست که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش

های گوناگون به توسعه شود بلکه باید از راهحاصل نمی
که با توجه به نتایج حاصل از این آموزش کارکنان پرداخت 

یکی از عوامل مؤثر بر منابع انسانی نقش عوامل ، پژوهش
ی توان اشاره داشت زمان. در تبیین این یافته میاستکالبدی 

یت برخوردار که مدارس از تجهیزات و اماکن ورزشی با کیف
 نیز از شرایط حاضر رضایت داشته بدنیتربیتباشند معلمان 

برای ایجاد خالقیت در  هاآنکه این امر موجب تمایل بیشتر 
وسعه برای ت هاآنتمایل بیشتر  طورکلیبههای درسی و برنامه

 ،آمدهدستبهگردد. با توجه به نتایج ی میآموزدانشورزش 
، انوزآمدانش مت جسمانیالت بر سمثب تأثیروه بر الورزش ع

آنان  زیستی و اجتماعی هایمهارت، مت روانیالدر ارتقاء س
 ،نفسهای اعتمادبهوسیله آن شاخصشود و بهمؤثر واقع مینیز 

روابط سالم و ، سازگاری اجتماعی، پذیریجامعه، نفسعزت
احترام به خود و احترام به دیگران بهبود ، المتسطح س

داشتن جامعه  یلبه دلوپرورش موزشآ، طرفی . ازیابدمی
آموزان در بهترین سنین آموزی باال و قرارگیری دانشدانش
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تواند محل بسیار مناسبی برای امر استعدادیابی استعدادیابی می
شناخت بدن  بهآموزان را قادر دانشاین موضوع  ورزشی باشد.

ا در این لذ .سازدا میهها و محدودیتپتانسیل، عملکرد، خود
شود که مسیر ضرورت توسعه ورزش در مدارس نمایان می

تدسگیری از نتایج این پژوهش به این مهم توان با بهرهمی
وسعه عوامل کالبدی و منابع انسانی بر ت تأثیرو با توجه به  یافت

و سالمت وزارت  بدنیتربیتی به معاونت آموزدانشورزش 
 ن کمیت و کیفیت اماکنشود میزاپیشنهاد می وپرورشآموزش

قرار  موردسنجشرا  وپرورشآموزشورزشی تحت پوشش 
های سازی اماکن ورزشی با توجه به تفاوتداده و به متناسب

 یک، آموزان اقدام شود. از طرفیجنسی و نیازهای دانش، سنی
و  بدنیتربیتای و دائمی معلمان سیستم ارزیابی دوره

 روز کردنه رتقاء و بهای ضمن خدمت اجباری جهت ادوره
بر اساس ، درنهایتارائه نماید.  بدنیتربیتدانشِ معلمان 

ها هنامهای پژوهش از قبیل توزیع اکثریت پرسشمحدودیت
الکترونیکی با توجه به شرایط موجود )شیوع بیماری  صورتبه

صورت روش ( و محدودیت بررسی پژوهش به19کووید 
این زمینه پیشنهاد پژوهش کمی به سایر پژوهشگران در 

شود که به بررسی متغیرهای عوامل کالبدی و منابع انسانی می
آموزی به روش پژوهش کیفی پرداخته بر توسعه ورزش دانش

صورت حضوری جهت استخراج ها بهنامهو بر توزیع پرسش
 توجه نمایند.، اطالعات بیشتر

 سپاسگزاری

کارشناسان معاونت  همکاری مرهون حاضر پژوهش
کارشناسان ، وپرورشبدنی و سالمت وزارت آموزشبیتتر

 19وپرورش مناطق ادارات آموزش، وپرورشاداره کل آموزش
 تکمیل که در است بدنی شهر تهرانو معلمان تربیت گانه

 از، پژوهشگران. نمودند توجهی شایان کمک، هانامهپرسش
 .نمایندمی تشکر و تقدیر همکاری صمیمانه این

 تعارض منافع

 ی ندارد.منافع تعارضپژوهش حاضر 

 منابع

(. شناسایی 1400م. )، دیحمیو  .ف، ثقفی ،.م، کاشف ،.د، پاداش
آموزی در افق بدنی و ورزش دانشهای تربیتعدم قطعیت

 .74-47، (22) 9، یپژوهش در ورزش تربیت .1404
تدوین (. 1397ع. )، شجاعی و .ع، علی اسماعیلی ،.ل، جاویدان

معلمی بر اساس اسناد  هاییستگیاو ش هایژگیالگوی و
 یهانشریه پژوهش در نظام .وپرورشآموزشباالدستی 

 .1136-1123، 12، آموزشی
تأسیسات و تجهیزات ، مدیریت اماکن(. 1398م. )، جاللی فراهانی
 .41، انتشارات دانشگاه تهران :تهران .چاپ دهم .ورزشی

در  بدنی(. بررسی وضعیت تدریس درس تربیت1395ا. )، شریعتی
مدارس دخترانه دوره اول متوسطه استان خراسان جنوبی. 

م بدنی و علودانشکده تربیت، نامه کارشناسی ارشدپایان
 .56-55، دانشگاه بیرجند، ورزشی

تدوین برنامه (. 1399). ع، یاله و .ح، اکبری یزدی ،.ا، عزیزی
 بدنیتربیتارزیابی(  اجرا و، راهبردی )تدوین

شریه ن. SWOT یکردن لرستان با رواستا وپرورشآموزش
 .310-293، 14، آموزشی یهاپژوهش در نظام

زارت و بدنیتربیت(. ارتباط ساختار سازمانی 1397ا. )، مطلبی جزی
 نامهپایانی. آموزدانشبا توسعه ورزش  وپرورشآموزش

 .42، تهران، دانشگاه پیام نور، کارشناسی ارشد
های مفهومی . تعیین مؤلفه(1397ی. )، نبدری آذری و .س، یوسفی

های مدارس ابتدایی در ها و نوشتهو کیفی دیوارنگاره
و  یتحرک بدنآموزان به آموزش و ترغیب دانش

 .114-95، (49)10، شیمطالعات مدیریت ورز زش.ور
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