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Abstract 
Physical inactivity is one of the factors that seriously threatens the quality of life of today’s 

children and adults of tomorrow. Schools are one of the most important spaces for 

promoting motor behavior. In the present study, a qualitative system, content analysis 

method, and the Delphi technique were used to explore the factors and components of 

motivating the motor of students in the open space of schools. At first, by examining the 

background of the research, factors, and variables effective in increasing physical activity 

were identified. To collect the data, a semi-structured questionnaire was administered to 

15 experts in the field of architecture of educational space from different universities in 

Tehran. After receiving the questionnaires and analysis of the feedback surveys, 26 

influential variables were obtained. To find the relationship between the effective factors 

and the extracted components, a total of 130 architects and school staff were selected 

through non-random sampling and used a closed questionnaire with a Likert rating scale. 

The Kaiser-Meyer-Olkin value, Bartlett’s sphericity test, and exploratory factor analysis 

were used to examine its construct validity. Then, by means of logical reasoning, an 

attempt was made to reconcile the eight and nine groups of factors extracted from the 

perspective of architects and staff and appropriate adjustments to the labeling of factors in 

the first step. The results have led to the exploration of social/interactive components along 
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with their sub-variables including (participation, educability, naturalism, group 

interactions, explorability, and yard rotation), environmental factors (sunlight, materials, 

safety, arrange, personalization, temperature, and seasonal changes), physical factors 

(form, proportions, shape, and dimensions), cognitive component (marking and color), 

managerial factor (yard diversity, supervision, density, and accessibility) and behavioral 

components (familiarity, flexibility, and ergonomic). Taking into account the factors and 

variables involved in the physical activity of students in the schoolyard will provide an 

environment that encourages children’s motor behavior. 

 

Keywords: Schoolyard, Elementary School, Motor Behavior, Physical Activity, 

Children. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
Physical inactivity and low physical activity are two of the biggest threats to the 

quality of life of today’s children and future adults (1). Since children spend many 

hours at schools after their homes during the most important learning and 

behavioral modeling steps, schools have long been recognized as crucial places 

for promoting and participating in physical activity (2). Improving physical 

activity behavior in the pupil population requires considering and understanding 

a broad variety of factors that play a role in maintaining a physically active 

lifestyle. Thus, identifying these factors, controlling the effective factors in 

physical growth, and categorizing them for creating architectural solutions can be 

achieved with a review of these factors (3). Accordingly, this study provides a 

codified classification of influencing factors in children’s physical activity as well 

as its subgroup variables to explain the motivating factors and components of the 

level of physical activity in open spaces of schools. 

 

Materials and Methods 
To achieve the goal of the research and find influencing variables in children’s 

physical activity, a qualitative approach, content analysis method, and the Delphi 

technique were used. Initially, after a wide search of both internal and external 

databases to obtain effective variables, 26 effective variables in children’s 

physical activity in schools were identified. The Delphi technique was used to 

check the effective variables. Therefore, a semi-structured questionnaire was 

compiled by studying the background of experts in the field of educational 

environment. Five experts critically reviewed the draft before sending it to the 

experts for content validity. After that, the questionnaires were sent to 15 experts 

in the field of the architecture of educational spaces at Iran University of Science 
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and Technology, Shahid Beheshti University, and Shahid Rajaee University to 

validate the extracted variables or to pass them to another component or to propose 

a new variable. Due to the Covid-19 epidemic, the closure of schools, and a lack 

of access to pupils’ views, architecture professionals, and school staff were 

selected as the statistical population of the study. Based on Klein’s theory and 

taking into account the possibility of dropping 130 respondents, the sample size 

in the exploratory analysis is 2.5 to 5 times the number of questionnaire items (4). 

For data collection, a closed questionnaire with a five-point Likert scale was 

developed with 26 items according to the variables extracted from the literature 

review. There were 65 individuals selected from among the professors, graduates, 

and experts in architecture, as well as 65 individuals  chosen from among the Vice 

Principals and deputies of public and non-profit schools. The adequacy of the 

sample size was determined through the KMO value, and Bartlett’s significance 

test was used to evaluate whether variances are similar or equal in the available 

samples. 

 

Findings 
The findings from the opinions of experts in architecture revealed that the 

variables of density, group interactions, and materials-texture with an average 

score of 4.60, 4.50, and 4.27, respectively, were the highest and the two variables 

of personalization and supervision with an average of 2.80 and 3.09 had the least 

effect on the mobility of pupils. In the findings obtained from the school staff 

questionnaire, the density variable with an average score of 4.75 was in the first 

rank and materials-texture and naturalism with a score of 4.63 and 4.55, 

respectively, were in the second and third ranks. In addition, similar to the findings 

obtained from experts in architecture, the factors of personalization and 

supervision were in the lowest category with a score of 2.41 and 2.44, 

respectively. 

To structurally analyze the data and measure the accuracy of children’s physical 

mobility criteria, considering that everyone conducting the study has no previous 

assumptions about the classification of variables and the degree of relationship 

between them, the exploratory factor analysis and the correlation coefficient 

matrix was used to determine which items were included in the factors.  

According to a survey of experts in architecture, the variables of pupil 

participation, educability, naturalism, group interactions, explorability, and 

rotation of the yard are the subgroup of the first factor. The variables of radiation, 

materials-texture, safety, furniture arrangement, and personalization are included 

in the second factor. Form, proportions and shape are the subgroup of the third 

factor, and temperature changes, and seasons are considered in the fourth factor. 
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Familiarity, flexibility and ergonomics of the courtyard are the subgroup of the 

fifth factor, and marking and color are included in the sixth factor, as well as 

yard’s dimensions are the subgroup of the seventh factor. Variety, and supervision 

are considered in the eighth factor, and density and accessibility variables are 

categorized under the ninth factor (Fig. 1). According to the school staff’s view, 

the first factor consists of the following six items: group interactions, accessibility, 

proportions, yard furniture arrangement, supervision, and participation. The 

second factor comprises the following items: material-texture, form, and shape. 

The third factor evolves around the following five items: educability, ergonomic, 

seasonal changes, personalization and density. Explorability, marking and safety 

are included in the fourth factor, and the fifth factor comprises the following 

items: temperature changes and radiation. Naturalism, and color are the subgroup 

of the sixth factor, and the seventh factor consists of three components: 

dimensions, diversity, and flexibility. Familiarity and rotation variables are 

classified under the eighth factor. 
 

Conclusion 
A logical reasoning method was used to analyze equivalence of the factors 

extracted from the analysis of the literature review and the influencing factors 

from the view of school staff and experts in architecture obtained from the factor 

analysis. As a result of the analysis, the variables extracted from the opinions of 

experts in architecture were more compatible with the definitions of factors 

affecting physical activity. To identify the factors and variables that influence the 

motor behavior of pupils in design policies, and prioritize them, this study 

provides a comprehensive measure to the designers and policymakers of the 

physical environment of schools, as well as the policymakers of education and 

physical education. These design policies have a unique role to ensure a healthy 

society and a dynamic learning environment.  
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Figure 1. The process of extracting factors and effective environmental features for 

enhancing physical activity of pupils from the perspective of experts in architecture. 
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 مقالة پژوهشی

آموزان در فضاهای باز  های مؤثر بر تقویت فعالیت بدنی دانشتبیین مؤلفه

  1مدیرانو  معاونینمعماران،  مدارس ابتدایی از دیدگاه  
 

 3ملکی نوروزیان سعید ،2سراج مهدیزاده فاطمه ،1زادهابراهیم  فاطمه

 

 اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایران. دکترای معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد . 1

 ایران.  تهران، علم و صنعت، دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکدهستاد گروه مرمت، . ا2

ایران  تهران، بهشتی، شهید دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده منظر، معماری گروه دانشیار.  3

 )نویسنده مسئول(
 

11/1401/ 17تاريخ پذيرش:                                1400/ 03/03تاريخ دريافت:   

 چکیده 

 تحرکیکم ، کند می تهديد شدتبه را فردا بزرگساالن و امروز کودکان زندگی کیفیت که عواملی از امروزه يکی

هستند. در پژوهش حاضر با هدف تبیین   ارتقاي رفتار حرکتیترين فضاها براي  مدارس يکی از مهم و    است

باز مدارس، از سامانه کیفی،  کنندۀ رفتار حرکتی دانشهاي ترغیب عوامل و مؤلفه   وش رآموزان در فضاهاي 

  در   مؤثر  پژوهش، عوامل و متغیرهاي  پیشینه  . در ابتدا با بررسی شد  يری گ بهره  تکنیک دلفی  ومحتوا   تحلیل

بدنی  افزايش نیمهمتغیرها، پرسش   تأيید  برايد.  شناسايی شدن  فعالیت  به  ساختاريافته نامه  متخصص   15اي 

آموزشی فضاهاي  معماري  پاسخ دانشگاه  در  حوزۀ  دريافت  از  پس  و  شد  ارسال  مختلف  تحلیل هاي  و   ها 

-استخراج  متغیرهاي  با  مؤثر  عوامل  میان  ارتباط  يافتن  برايدست آمدند.    متغیر تأثیرگذار به  26بازخوردها،  

 یفط  اي بسته بانامهو پرسش  ندانتخاب شدگیري غیرتصادفی  معمار و کارمند مدارس به شیوه نمونه  130  ده، ش

با  آمده توسط آزمون توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی در  دستهاي بهداده  .به کار رفتسؤال    26  لیکرت 

  گروه عوامل   و هشت   شیوه استدالل منطقی تالش شد تا میان نه  سپس به  اس تحلیل شدند.اسپیاس  افزارنرم

شده از عوامل و متغیرها در گام اول، تطبیق  تأثیرگذار مستخرج از ديدگاه معماران و کارکنان و تعاريف مطرح

متغیرهاي    همراه  به هاي اجتماعی/تعاملی  هاي اين تحقیق به اکتشاف مؤلفه تطبیق حاصل آيد. يافته نبود  يا  

اکتشافپذيري، طبیعتزيرمجموعه آن شامل )مشارکت، آموزش تعامالت گروهی،  پذيري و چرخش  گرايی، 

محیطی عوامل  آفتا)  حیاط(،  ايمنبتابش  مصالح،  شخصی،  فصلی(، سازي، چیدمان،  تغییرات  و  دما  سازي، 
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ابعاد(، مؤلفه شناختی )نشانه کالبدي )فرم، تناسبات، شکل و  )تنوع    مديريتیگذاري و رنگ(، عامل  عوامل 

پذيري(  پذيري و مقیاسپذيري، انعطافپذيري، تراکم و قابلیت دسترسی( و مؤلفه رفتاري )آشناحیاط، نظارت

شد دانش  کردنلحاظ  .منجر  بدنی  تحرک  در  دخیل  متغیرهاي  و  مدارس  عوامل  حیاط  در  موجبات آموزان 

 .که مشوق رفتار حرکتی کودکان استرا فراهم خواهد کرد محیطی 

 

، فعالیت بدنی، کودکان. رفتار حرکتی حیاط مدارس، دبستان،  :کلیدی گانواژ

 

 مقدمه 
 داشتن ،کندمی تهدید را  فردا  ساالنگبزر  و  امروز  کودکان زندگی کیفیت که  عواملی ترینمهم از  یکی

، فشارخون دو نوع  ابت ی مانند د ییهایماریکه از ب ی تعداد کودکان . است تحرکیکم و کم فعالیت بدنی

متابول و سندرم  م  کیباال  افزا  ،برندیرنج  با سبک    یهایماریب  نیا   و  (1)  است  شیدر حال  مرتبط 

کودکان  های  فعالیت  یاندهیطور فزابه  نیوالد   ،گزارش شده استنیز ادامه دارد.    ی بزرگسال  در  ی زندگ

خود،    هایکودکان در اطراف خانه   تیشعاع فعال  شودمیکه موجب  طوری به  ؛( 2)  کنندیرا محدود م

 یهاتیفعال نیتراز مهم و بد ا ی کاهش  درصد 90 تا   نداردکنترل و نظارت والدین قرار  در که  ییجادر 

   . (3بمانند ) دوردارد،  سالمت جسمی و روانیحفظ بر   که یو تأثیراتبدنی 

از خانه ارتباط این برقراری دوباره برای فضاها ترینمهم  از یکی مدارس  است؛ چراکه کودکان پس 

 سپری در آنجا پذیریآموزش  و  الگوپذیری  سنین ترینمهم  در  را  روز خود طول از  زیادی هایساعت

مدت طوالنی های جسمانی بهجایگاه کلیدی برای ترویج و مشارکت در فعالیت  عنوانبهو   کنندمی

ساعت در    ششدرحدود   اقتصادی-کودکان با گستره وسیعی از سوابق اجتماعی  .(4)  اندشناخته شده

هفته در سال را در مدرسه    40  و  در هفتهساعت    50  تقریبا    از زمان بیداری،  درصد  45تا    40روز یعنی  

از منابع )در قالب فضا،    یطورکلبهی است که  اگونه به  های مدرسهمحیط  ، بر اینعالوه  .  (5)  گذرانند می

  راهکارهایتجهیزات و کارکنان( و فرصت )زمان در داخل و خارج از برنامه درسی( برای ارائه و تقویت  

دارد، فضای باز  نقش    فعالیت بدنیح  یکی از عواملی که در افزایش سطو  ارتقای سالمت برخوردارند.

در فضاهای  زمان مدرسه(  از    درصد  30تقریبا  حدود  )را    یادین زمان زآموزادانش  نکهیبا توجه به ا  .است

در    یلیتحص  ی هانهیند، زمگذرانی م  درس و هنگام زنگ تفریح در آنهای  کالساز  بعد  و  قبل  باز چه  

  اند کردهتأکید    پژوهشگران برخی از  . (6)  استآل  دهیاکودکان    ی جسمان  تیفعال  یارتقا  یباز برا  یفضا

های شناختی، مؤثرتر از یادگیری مبتنی بر کالس که تجارب یادگیری در فضای باز در ایجاد مهارت

 مدرسه ساختمان  از  مستقل و مجزا عاملی عنوان به  بستر  این  به دنیا کشورهای از و در بسیاری تاس
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 آموزان دانش  فراغت اوقات و یادگیری فرایند در مکمل عنصری مثابهبه  آن به بلکه ؛شودنمی  نگریسته

در ایران،   مرسوم  ارسهای مدمحوطه   بیشتراست که   یدر حال این (؛7)  شودمی توجه باز محیط در

با  هستند  فرشو سنگ  از آسفالت  پوشیده ثمر  فضاهایی بی مقایسه   هایحیاط؛ فضاهایی که  زندان 

ارتقای  چندانی    کارایی اند و  آموزان طراحی شدهاند و تنها برای ورزش و نظارت بر دانششده برای 

 یادگیری در مؤثر عوامل دنبالبه کشور هر پرورش  و  آموزش نظام  کهازآنجا  . (8ندارند )  فعالیت بدنی

دارد، اهمیت رفتار برمی گام هاآن به  رسیدن  راهکارهای و مدنظر اهداف تعالی و  رشد جهت  و در است 

 کنندۀترغیبهای  عوامل و مؤلفهشناسایی   بنابراین ؛(9د )شونمایان می  کالبدی فضای حرکتی در

باز مدارس دردانش  فعالیت بدنیسطوح    این که دراست  ضروری   ابعاد تمامی آموزان در فضاهای 

 شده است. پرداخته  آن به پژوهش

  عواملی   از  بسیاری  درک  و   درنظرگرفتن  مستلزم  آموزاندانش جمعیت  در  بدنی   فعالیت   رفتار  بهبود

  عوامل شناسایی اینرو ایناز ؛دارند مهمی نقش یانجسم از نظر فعال زندگی  سبک حفظدر  که است

  ایجاد  برای  گذارانسیاست  معلمان و   بدنی، طراحان،تربیت  بهداشت و  متخصصان  به درک  تواندمی

 همچنین   . ( 3)  کند کمک    کودکان  میان  در  بدنی  هایفعالیت  در  مشارکت  افزایش  منظوربه  مداخالت

  فعالیت جسمانیای مناسب در جهت شناخت این عوامل، کنترل عوامل مخل در افزایش  زمینهپیش

بندی  ارائه دسته   برای  روازاین  کند؛میرا فراهم  بندی آنان در ایجاد راهکارهای مؤثر معماری  و دسته

 تحلیل عوامل مؤثر  دربارۀمدون از عوامل تأثیرگذار در فعالیت بدنی کودکان، در ابتدا مطالعات مشابه 

 . اندو نتایج حاصل از آن ارائه شده

مطالعه مرتبط با نوجوانان(،   54کودکان و    بهمربوط    پژوهش  54مطالعه )  108  در  همکاران  و  1سالیس

نشان ها  . آنکردند   ارزیابی   را  کودکان و نوجوانان  در   فعالیت بدنی   سطوح  در  متغیرهای مؤثرعوامل و  

  نتیجه   این.  شودمی  تعیین  عوامل  از  بسیاری  توسط  هک  است  ایپیچیده  رفتار  بدنی  فعالیت  ،دادند

متأثر  رفتاری  تأثیرات  که  کرد  پشتیبانی  رفتاری  گراییبوم  تئوری  از  همچنین  شخصی   عوامل  از  را 

 همچنین   داند. می  فیزیکیعوامل محیط    و  اجتماعی   ،(رفتاری  و   شناختیروان   بیولوژیک،جمعیتی و  )

  تأیید  برای که  دارد  وجود  مطالعات  بین  در  توجهیدرخور    انسجام  نبود  که  کردند  اظهار  پژوهشگران

انجام    به  د،نبگذار  تأثیر  کودک  فعالیت   رفتار  بر  است  ممکن  که  دیگری  عوامل  شناسایی  و  ها یافته

 را  شخصی  عوامل  و  گراییبومرویکرد    و همکاران چارچوب  2کرمرز(.  10)  است  نیاز  بیشتری  مطالعات

  را  هاآن   انرژی  به  مربوط  رفتار  که  ها(آن  شخصی  لباس  و  کودکان،  شخصی  هایفرصت  و  )ترجیحات
 

1. Sallis 

2. Kremers 
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اجتماعی(  -فرهنگیو    ،اقتصادی  ،مدیریتی   فیزیکی،  محیط  به  )مربوط  محیطی  عواملکند،  می  تعیین

 رفتاری   عوامل  توسط  یا   هستند  واسطه  شناختی که  عوامل  گذارند ومی  تأثیر  رفتار  بر  مستقیمطور  بهکه  

  هاییمحیط  ارزیابی  منظوربه   وزن  افزایش  از  پیشگیری  برای  ،شوندمی  تعدیل   عوامل دیگر  یا  شخصی

  هدف   و همکاران با  1نومارک اشتاینر   .( 11، مناسب دانستند )گذرانندمی  را  خود  روز  آن  در  کودکان  که

 طیف  و  بدنی  فعالیت  بین  نوجوان، ارتباط  دختران  میان  در  بدنی  فعالیتنرخ    با  مرتبط  عوامل  شناسایی

  افسردگی،   خلق  بدن،   تصویر  ورزشی،  توانایی  شخصی،  ارزش  خود،  پذیرش)  شخصی  عوامل   از  وسیعی

بدنی   از   بردنلذت  شده، درک  مزایای  رفتاری  عوامل  ، (بدنی  توده  شاخص  و  خودکارآمدی  ، فعالیت 

-هزینه  و   اجتماعی   حمایت)  اجتماعی   محیطی   عوامل  و   (زمانی   هایمحدودیت  و   تلویزیون  تماشای)

همکاران  2اسکوال  . (12)  کردند  تحلیلرا  (  منابع/ها   مانند   فیزیکی  محیط  در  ظاهرشده  عوامل  و 

عاملزمین سه  در  را    ، کودکان  فردی  هایفرصت  و  تغییرات  به  مربوط  اقتصادی،   و  شخصی  بازی 

  فیزیکی   های حلراه  به  مربوط  محیطی،   ، گروه یک در  عضویت و  دوستان  به   مربوط  اجتماعی، -فرهنگی

را   مدرسه  جامعه  حاکم در  قوانین  و   ها سیاست   همچنین  و  مدرسه  داخل  و  باز   فضای   در   مدیریتی  و

  و  شخصی  محیطی،  هایدیدگاه  از   عوامل  از  بسیاری  به  پرداختن،  . همچنین بیان کردندکردندذکر  

  شدنی کنترل  جزئی  نسبتا   تغییرات  با   است  ممکن   مدیریتی   و   فیزیکی  اجتماعی، -فرهنگی   اقتصادی،

  عوامل   تأثیرتحتو    است  چندعاملی   رفتار  یک   فعالیت بدنی  کردند، و همکاران بیان    3مهتاال   .( 31باشد )

دادند   هاآنقرار دارد. همچنین    محیطی  و  رفتاری  اجتماعی، -روانی   شناختی،جمعیت  متعدد   ،نشان 

فعالیت بدنی متوسط   با  شدتبه(  رفتاری   ارتباط  تا  بیولوژیک-شناختیجمعیت   از)  منفرد  متغیر  چندین

  دارامعن  ارتباط  MVPA  با  فیزیکی  محیط  سطح  متغیرهای  از  کمی  تعداد  تنها   بودند و  مرتبط  4تا شدید 

انجامپژوهشتحلیل    طورکلیبه  .(14)  داشتند افزایش های  عوامل مؤثر در    شده در زمینه شناسایی 

نشان داد  فعالیت جسمانی رفتار چندعاملی    فعالیت جسمانی ،  کودکان  تأثیر کلی  تحت  و  استیک 

شناختی، بیولوژیک، اقتصادی، شناختی، رفتاری، محیطی، فرهنگی، اجتماعی، کالبدی  عوامل جمعیت

شناخت و تحلیل پژوهش در    منظوربه در ادامه به تعریف این عوامل    (.10-15قرار دارد )  مدیریتیو  

 گیری پرداخته شده است. و نتیجه بخش بحث

 
1. Neumark-Sztainer 

2. Eskola 
3. Mehtälä 

4. Moderate to Vigorous Physical Activity (MVPA) 
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 ظرف و  سازندمی  افراد  که  است مصنوعی و  طبیعی عناصر  ،کالبدی  محیط  از  منظور:  کالبدی  عوامل

 احساس بر خاص معانی ایجاد و هافعالیت بر گذاریثرا طریق از کالبدی محیط . (14) سازد را می فضا

 کالبدی هایافتد، ویژگیادراک از فضا در ذهن اتفاق می اینکه  به توجه با و  دارد تأثیر رفتار کودکان و

 درک فضا موجب  آنا، نیازهای تأمین با و افراد  الگوهای رفتاری بر منطبق ها،فعالیت تسهیل  با محیط

بدنی    فعالیت  و  کودک  رشد  زمینه را برای  فعالیتی و بازی برای کودک،  هایفرصت  با ایجاد و شودمی

 مقیاس(و    بافت اندازه، رنگ، )شکل، فرم نظیر کالبدی هایویژگی اساس، این بر  ؛ (15کند )می فراهم  او

 کند.می پیدا اهمیت اجزا بین روابط و دهیسازمان نوع همراه به

  تعامالت   با   او،   رضایت  احساس  و   کالبدی  مکان   و   فرد   میان  مثبت  ارتباط  : اجتماعی/تعاملی  عوامل

  که  اجتماعی  تعامالت  برقراری  و   فعالیت   انجام  چنانکه   ؛دارد  مستقیم  رابطه  مکان   در   موجود  اجتماعی

  مکان   هویت  کند ومی  میسر  وی  برای  را  آن  به  معنابخشیدن  امکان  افتد،می  اتفاق   مکان  در  فرد  برای

محیط   کودک با  آشناپذیری  و درنتیجه   افتداتفاق می  ،است  زمان  و  مشترک  خاطرات  بوم،  به   وابسته  که

  توسعه   مدارس  در  هاآن  یاجتماع   تطابق  و   افراد  مثبت  تعاملافزایش تحرک کودکان،    با.  یابد افزایش می

 (. 11)  ابدییم شیافزا نیز آنان به محیط یو قدرت دلبستگ یافته

را   وضعیت   از  ها آن  درک   اغلب  که  دهند می  انجام   را  رفتارها   از  وسیعی  طیف  کودکان :  عوامل رفتاری

 و   تخریب  ،نکردنهمکاری  تا  خجالتی  یا  گیرگوشه  منفعل،  از نوع  تواندمی   رفتارها  این.  دهدمی  نشان

 مشاهدههمچون   ؛ اندرفتاری کودک دخیلالگوهای که در  زیادی وجود دارد عوامل. باشد  پرخاشگری

 (، بررسی 1دارد )  قرار  آن  در  کودک  که  محیطی  تفریحی، بررسی  یا   آموزشیبطن محیط    در  کودک

کودک،   رفتار ثبت و  ساالن، مشاهدهگبزر با  تعامل و کودکان سایر با روابط او، سن با  مرتبط هایرفتار

تواند به  کودکان و علت رخداد آن می رفتار بر تأثیرگذار شناسایی عوامل .کارمندان  و والدین اطالعات

  کودکان با  خود  رفتار مدیریت  برای  را هاییاستراتژی مدیریت مدارس و طراحان کمک کند تا بتوانند

 . (14کنند )  تدوین

  آن  در کودکان   که د ندهمی تشکیل را نگرشی   و  اجتماعی فیزیکی،   محیط عواملاین  : عوامل محیطی

  و  کنندهتسهیل  عنوانبه  توانندمی  دهند. این عواملمی  انجام  را  خود  های فعالیت  و   کنندمی   زندگی 

  زندگی  برای)  فناوری  و  محصوالتشود:  تقسیم می  دسته  پنجکنند. این محیط به    عمل  کنندهمنع

که موجب    ساختانسان  و  طبیعی ورزش(، محیط/تفریحو    اشتغال  آموزش،  ارتباطات،  تحرک،  روزمره،

  و ، حمایت (هوا  کیفیت و  صدا زمان، به مربوط تغییرات نور،  هوا،  و مانند آب )  اندشده محیط تغییر در

  متخصصان  ها،کارکنان، غریبه  دوستان،  خانواده،)  دوستان، معلمان و مدیران(، نگرش  خانواده،)  روابط

  ارتباطات،  معماری،  به مربوط  ،مثالعنوان )به ها سیاست و  هاسیستم  اجتماعی(، خدمات، هاینگرشو 
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  (مدیریتی  و   شغلی  آموزشی،  بهداشتی،  هایمراقبت  اجتماعی،  امنیت  اقتصادی،  ای،رسانه  نقل،وحمل

نوع    ،آسایش حرارتی  صوتی، آلودگی    آموز درمعرضسالمتی دانش  که در محیط مدرسه،ا(. ازآنج12)

برده، عامل محیط طبیعی در مدارس توان گفت از میان عوامل محیطی ناموهوا و دما قرار دارد، میآب

 .(15در اولویت قرار دارد )

در  یادگیری  و  عملکرد  بر  که  دارد  اشاره  کودک  خصوصیات  به  شناختی  عوامل:  عوامل شناختی  او 

  که  کنند می  عمل  ایگونهبه  عملکرد  تعدیل   گذارد و برایمی   تأثیر  روزمره   زندگی   مختلف  های فعالیت

 و حافظه تمرکز، مانند شناختی عملکردهای شامل  عوامل این. (16یابد )  کاهش یا بهبود است ممکن

  به  رفتاری  هایپاسخ   و  رفتار  تعدیل  خدمت  در  و  است  فردی  شخص  هر  برای  شود کهمی  استدالل

  و   هاشایستگی  قبیل  از  انگیزشی  عوامل با  شناختی  عوامل.  قرار دارد  استرس  مانند  خارجی  هایمحرک

  ایپیچیده  فرایندهای   انگیزشی،  و   شناختی   عوامل  از  ترکیبی   وآمیزد  می  هم  در  شدتبه  ذهنی،  باورهای 

 .(10کند )می  مشخص را یادگیری هایاستراتژی و خودتنظیمی مانند 

. داشت  خواهد  آموزشی مدارس  سیستم  کهکند  می  را تعیین  مدیریتی  نوع  املوع این  :  مدیریتیعوامل  

  ها قوانین، سیاست  کامل   کنترل  با  دولتی  سازوکار  طریق  از  تواندمی  آن  عملکرد  نحوه  و  آموزشی  سیستم

  دولتی  نهادهای  و  پرورش  و  سازمان آموزش  دولت،  توسط  باید  مدارس  ؛ یعنیانجام شود  درسی  برنامه  و

 . (17شود )می گیریتصمیم مقامات توسط اغلب و قوانین جزئیات مواردی، چنین در. ببینند آموزش

هایی که به بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر در افزایش تحرک دانش  پژوهشاند،  مطالعات نشان داده

ابتدایی  مدارس  اند و تعداد اندکی  و متوسطه بودهبیشتر در حوزه مدارس راهنمایی    ،اندآموزان پرداخته 

آموزان در مدارس، در  رو پس از استخراج عوامل مؤثر در رفتار حرکتی دانشازاین  اند؛ کردهرا مطالعه  

آموزان در حوزه کالبدی مدارس ابتدایی شناسایی  مرحله بعد تعدادی پژوهش در زمینه تحرک دانش

(، زاویه 3،  4،  6،  16  ،18-22گرایی )و متغیرهای مرتبط با حوزه معماری همچون متغیرهای طبیعت

( تناسبات )3،  16چرخش  ابعاد و  بافت )6،  14(، فرم و شکل ) 21،  23،  24(،  و  (،  4،  21(، مصالح 

(، تابش  22،  26پذیری )(، آموزش4،  16،  19،  25-27گذاری )(، رنگ، نشانه16،  18،  23چیدمان )

(،  33پذیری )(، اکتشاف 2،  31،  32سازی )(، ایمن4(، تغییرات فصلی )29،  30(، دما )3،  4آفتاب )

( دسترسی  شخصی2،  19،  25قابلیت   ،)( مقیاس9سازی   ،)( )32پذیری  مشارکت  تعامالت  34(،   ،)

(،  39،  40پذیری )(، انعطاف37،  38(، آشناپذیری )2،  20،  33،  36پذیری ) (، نظارت34،  35گروهی )

  شدند.( استخراج 16، 19تنوع حیاط ) و  (19، 21، 25تراکم حیاط )

فعالیت    یاز عوامل و متغیرهای دخیل در ارتقا  ی بندی مدونآید که دستهمطالعات مشابه برمی  تحلیلاز  

 مؤثر عوامل میان  ارتباط یافتن منظوربه  رو در این پژوهش؛ ازایندر حوزه معماری وجود ندارد  بدنی 
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متغیرهای در با  مدارس  حرکتی  حوزهدستبه رفتار  در  ابتدایی،  آمده  مدارس   پیمایش از معماری 

یند دستیابی  اتفصیل شرح داده شده است. فربه پژوهش  بخش روش  است که در استفاده شده میدانی

ارتباط میان این    ادبیات موضوعاز    استخراج متغیرهاهای چارچوب نظری مطالعه و  به داده و نحوه 

 ترسیم شده است.  شکل شماره یکعوامل و متغیرها در 

 
 چارچوب نظري پژوهش  -1شکل 

Figure 1- Theoretical framework of research 

 پژوهش روش
  مدارس  باز   فضاهای   در  آموزاندانش  فعالیت بدنی   افزایش بر  مؤثر    متغیرهای  ،پیشین  مطالعات  با تحلیل 

عنوان عوامل بهها  بندی آنمتغیرها و دسته  ک ازیهر  تأثیر  از میزان  اما اطالعات دقیقی  ند، شد   شناسایی

برآیند مفاهیمسامانه  به  دستیابی  برایحاضر،    مطالعه  در.  نشدحاصل  تر  بزرگ از    و  کمی  ای جامع 

محتوای کیفی منابع موجود   بتواند  که  بود  نیاز   روشی   به  های خام، داده  و   منابع  گردآوری  از  کیفی، پس 

  این   به  ؛کند   بندیدسته  منظم  صورتبه  و کرده  را کدگذاری    ها، آنکرده   های کمی تبدیلرا به داده

با مبنا   شده، مباحث مطرح  سطحی  الیه   بتوان با عبور از  تا   شد   گرفته  کار   به  محتوا  تحلیل   روش  ترتیب،

 و   را در تجزیه  پژوهشگرانمنابع موجود در قالب کدگذاری،    قرار دادن متغیرهای پنهان از محتوای

 . کندمند یاری  ای نظامو ارتباط متغیرها به شیوه عواملتحلیل 

آوردن متغیرهای مؤثر از منابع داخلی   های اطالعاتی برای به دستجوی وسیع از پایگاهوپس از جست 

تدقیق متغیرهای    برایمتغیر مؤثر در فعالیت بدنی کودکان در مدارس شناسایی شدند.    27و خارجی،  
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تعداد  و انتخاب نحوه درمورد صریحی و قوی قانون هیچ  کهازآنجا  از تکنیک دلفی استفاده شد.مؤثر،  

است و نفر   20 تا 15 بیشتر، و  نفر 50 از کمتر  معموال  کنندگانندارد، تعداد شرکت وجود نامتخصص

 سابقۀ در ابتدا با مطالعه    روازاین   ؛ (41)دانند  را کافی مینفر    15تا    10  معموال  های هموژنگروه  در

از ارسال به  و  شد    ای تدوینساختاریافتهخبرگان در زمینه فضاهای آموزشی، پرسشنامه نیمه پیش 

با  نظران قرار گرفت تا اصالحات اولیه صورت پذیرد. سپس  نفر از صاحب  پنجمتخصصان در اختیار  

استخراج  متغیرهای  صحت  مؤلفههدف  به  انتقال  یا  جدید،  شده  متغیر  پیشنهاد  یا  دیگر  ی  رابای 

 مرحله   در ارسال شد. ، شهید بهشتی و شهید رجاییایران های علم و صنعتدر دانشگاهنظران صاحب

نفع در موضوع به تأیید گروه دخیل و ذی  شده استخراج   متغیرهای  و   چارچوب  این  بود تا   نیاز  بعدی

دسترسی به    نبوددر ایران و تعطیلی مدارس و   191-ویدکُبیماری  گیری  مطالعه برسد. با توجه به همه

آماری این مطالعه انتخاب   عنوان جامعهآموزان، متخصصان معماری و کارکنان مدارس بهگروه دانش

 هایگویه  تعداد برابر 5تا    5/2  ،2نظر کالین اساسرب در آزمون تحلیل اکتشافی  نمونه حجمشدند.  

نمونه    در انتخاب جامعهنفر تعیین شد.    130  ،نمونه ریزش احتمال گرفتندرنظر با و (42پرسشنامه )

در نظر گرفته شود تا توزیع مدارس  پراکندگی جغرافیایی  و    جنسیت، مدرک تحصیلی  تاسعی شد  

تعمیم قابلیت  و  شود  برقرار  یافتهمتعادل  یابدها  بخشی  نمونهافزایش  همچنین  به.  صورت  گیری 

انجامغیر به   تصادفی  چراکه  سازمانشد؛  تعطیلی  دسترسدلیل  در  مدارس،  و  معیار   بودن  ها  افراد، 

معماری با    و دانشجویان حوزه  آموختگاندانشنفر از میان اساتید،    65رو  ایناز  ؛ ها بودانتخاب نمونه

نفر از میان معاونین و مدیران مدارس دولتی    65ارشد و دکتری و همچنین  مدرک تحصیلی کارشناسی

ای  نامهپرسشاز بررسی ادبیات موضوع،    شدهج استخر ابا توجه به متغیرهای  و غیرانتفاعی انتخاب شدند.  

آموزش  .شد  تدوین فضاهای  طراحی  زمینه  در  متخصص  چندین  با  از مشورت  روان پس  و  شناس ی 

 3لیکرت  گانهپنجطیف    و   شد   طراحیبسته    با مقیاس   گویه  26رفت و برگشتی،    های ینداکودک و فر

کار  ه  بها  شده و محاسبه فراوانی آندهی متغیرهای استخراج وزن  برایخیلی زیاد(    از خیلی کم تا )

 . شدصورت حضوری و غیرحضوری تکمیل  بهها  نامهپرسششد و   گرفته

کودکان در فضاهای باز   فعالیت بدنیها را در تبیین ارتقای  سنجش وزن متغیرها، نقش هریک از آن 

بودند  عبارت    متغیرهای مستقل  شده، یحاطر  نامهدر پرسش  کرد؛ بر این اساس،آموزشی آشکار خواهد  

بافت، چیدمان    اندازه، تناسبات، فرم، شکل، مصالح و گیری حیاط،  گرایی، چرخش و جهتطبیعتاز:  

 
1. Covid-19 
2. Kline 
3. Lykert 
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-پذیری، کنترل تابش آفتاب، تغییرات دما، تغییرات فصول، ایمنگذاری، آموزشمبلمان، رنگ، عالمت

آموزان، طراحی پذیری، مشارکت دانشسازی، مقیاسپذیری، شخصیپذیری، دسترسیسازی، اکتشاف

 متغیر وابسته .  پذیری، تراکم حیاط و تنوع فضایی یری، انعطافپذیری، آشناپذهای گروهی، نظارتمکان

 ک(. شماره یجدول ) بودآموزان دانش فعالیت بدنی  نیز
 

 آموزان دانش فعالیت بدنیمتغیرهاي مستقل و وابسته مؤثر در  -1جدول 

Table 1- Independent and dependent variables affecting pupils' physical activity 
مقیاس 

 متغیرها

Variables 

scale 

 نوع متغیرها 
Variable 

types 

 متغیرها

Variables 

 اسمی 
(Nominal) 

 وابسته 
(Dependent) 

آموزان فعالیت حرکتی دانش  

 ترتیبی 

(Ordinal) 

 مستقل

(Independent) 

گرایی، زاویه چرخش، ابعاد، تناسبات، فرم، شکل، مصالح و بافت،  طبیعت

پذیری، تابش آفتاب، دما، تغییرات  گذاری، آموزشچیدمان، رنگ، نشانه

سازی،  پذیری، قابلیت دسترسی، شخصیسازی، اکتشاففصلی، ایمن

یری،  پذیری، آشناپذ های گروهی، نظارتپذیری، مشارکت، مکانمقیاس

 تنوع حیاطو پذیری، تراکم حیاط، انعطاف

مدارس دولتی و غیرانتفاعی    میانتوزیع متعادلی  تا  سعی شد  ،  مدارس  معاونین و مدیرانهنگام انتخاب  

 آمده است.  سهشماره  و    شماره دو   هایدر جدولشده  مطالعه  جامعهدموگرافیک  . مشخصات  دوبرقرار ش
 

 دموگرافیک متخصصان معماريمشخصات  -2جدول  

 مشخصات دموگرافیک کارکنان مدارس  -3جدول 

Table 3- Demographic specifications of staff     
    Table 2- Demographic specifications of experts in architecture 
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انجام شد که با  ماری در زمینه فضاهای باز آموزشی دو متخصص مع با راهنماییبررسی روایی صوری 

پ   ازدر بررسی روایی محتوا  تغییرات جزئی در پرسشنامه همراه بود.   از متخصصان  پنجنل  یک  نفره 

. پس از تدقیق  کنندصورت کتبی ارائه  های خود را بهدیدگاه  تا  )معماری و فعالیت بدنی( درخواست شد

نسخه   1اساسپیاس  افزارآمده در نرمدستهای بهدادهه اعمال شد.  نظرات، تغییرات الزم در پرسشنام

ابتدا    .ندوارد و تحلیل شد  26 پایایی پرسش  برایدر  آزمون ضریب سنجش  از  لیکرت  با طیف  نامه 

(.  9)  است  قبولقابل  آزمونپایایی    ، باشد  7/0  ضریب آلفا بیشتر از  . چنانچهشداستفاده    2آلفای کرونباخ 

جدولهمان در  که  و  شماره  های  گونه  می  پنجشماره  چهار  کرونباخ    ،شودمشاهده  آلفای  ضریب 

 . کردندکه پایایی پرسشنامه را تأکید  است 839/0و کارکنان مدارس  804/0متخصصان معماری 
 

 معماران   هايتحلیل پايايی پرسشنامه -4جدول     

 کارکنان مدارس  هايپايايی پرسشنامهتحلیل  -5جدول             

Table 5- Reliability analysis of staff's questionnaires 
      Table 4- Reliability analysis of architects' questionnaires 

 ضريب آلفاي کرونباخ 

Cronbach’s 

Alpha 

 تعداد موارد 

N of items 
 

 ضريب آلفاي کرونباخ 

Cronbach’s 

Alpha 

 تعداد موارد 

N of items 

0.804 26  0.839 26 

تأیید ارتباط میان    منظوربه  و   3(. )کی.ام.اُ  لکیناُ-یرمِ-آزمون کایزر  کفایت حجم نمونه از  برایسپس  

های  داده  ،باشد  6/0حداقل    «.»کی.ام.اُزمانی که مقدار  متغیرها از آزمون معناداری بارتلت استفاده شد.  

و    شش  شماره  هایکه در جدولطور(. همان43کند )کفایت می  4آزمون تحلیل عاملیموردنظر برای  

می  هفتشماره   شاخصمالحظه  مقدار  معماری    «.»کی.ام.اُ  شود،  متخصصان  برای    613/0برای  و 

دهندگان برای تحلیل عاملی مناسب  تعداد پاسخ  دهد،میاست که نشان    651/0کارکنان مدارس دولتی  

یعنی میان متغیرها ارتباط    ،باشد  5/0از    کمتر  اگر  5بارتلت  سطح معناداری  بر آن،  عالوه  است.  بوده

میان متغیرها ارتباط معناداری وجود    ، دهدنشان میتحلیل  است. این    000/0  مقدار  این  که  وجود دارد

 
1. IBM SPSS Statistics 

2. Cronbach’s Alpha 
3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

4. Factor Analysis 

5. Sig value (Sig) 
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 2میزان درجه آزادی های این پژوهش است.  آزمونی مناسب برای داده  1تحلیل عاملی اکتشافی   دارد و

 شده است.  ارائه هفت شماره و  شماره شش هاینیز در جدول 3اسکوئرو ضریب کای
 

 نمونه معماران  کفايت بارتلت و .کی.ام.اُ  آزمون -6 جدول

 نمونه کارکنان  کفايت بارتلت و .کی.ام.اُ آزمون -7جدول 

Table 7- KMO & Bartlett test for staff adequacy 

             Table 6- KMO & Bartlett test for architects' sample adequacy 
 گیري نمونه کفايت آزمون

Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling 

Adequacy 

0.613  

 گیري نمونه کفايت آزمون

Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling 

Adequacy 

0.651 

آزمون  

  معناداری

 بارتلت 

Bartlett's 

Test of 

Sphericity 

Approx. 

Chi-Square 
  آزمون معناداری  630.847

 بارتلت 

Bartlett's Test 

of Sphericity 

Approx. 

Chi-

Square 
831.712 

df 325  df 325 

Sig 0.000  Sig 0.000 

که ازآنجامتغیرها برحسب میزان فراوانی و میانگین مرتب شدند.    ،سپس از طریق آزمون آماری توصیفی

که هر متغیری ممکن   شد نداشت، فرض  وجود  ای درمورد ارتباط میان متغیرها  فرض اولیهیشپ هیچ  

به شیوه اکتشافی    عاملیبعدی از آزمون تحلیل    رو در مرحلۀایناز  ؛است با هر عاملی ارتباط داشته باشد

 شود. تحلیل  و تجزیه تر ها و تشکیل عوامل بزرگبندی متغیرها، ارتباط آنوه دستهنحاستفاده شد تا 

 

 نتایج 
از دیدگاه کارکنان    فعالیت بدنی  ها و سنجش صحت معیارهایبرای تحلیل ساختاری داده کودکان 

  ،است  گیریاندازه  های بهینه کردنمدارس و متخصصان معماری، روش تحلیل عاملی که یکی از راه

  است متغیرها میان همبستگی درونی سنجش برایابزاری مناسب  روش  این .است شده کار گرفته به

دارد   سعی  و متغیرهای زیرمجموعه آن  اساسی  عوامل  بندیدستهاساس  رمناسب ب  الگوی  تبیینو در  

 به   توجه  با  پیشینه پژوهش،مطالعات میدانی و تطبیق آن با    صحت  ارزیابی  منظورهمچنین به.  (9)

 
1. Factor Analysis Exploratory 

2. Degree of freedom (df) 

3. Approx. Chi-Square 
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 آزمون ،  وجود نداشت  هاآن  بین  ارتباط  میزان  و  بندی متغیرهادستهباره  در  فرض قبلیپیش  آنکه هیچ

کند متغیرهای حاصل از بررسی پیشینه پژوهش اکتشافی استفاده شد تا تعیین    شیوه  تحلیل عاملی به

میزان همبستگی متغیرهای پژوهش، از  تحلیل گیرند. سپس برای در زیرمجموعه چه عواملی قرار می

افزار، آمده در نرمدستهای بهدادهکردن  آزمون ماتریس ضریب همبستگی بهره گرفته شد. پس از وارد

رصد و میانگین آنان  د برحسبمتغیرها با استفاده از جدول اطالعات توصیفی توزیع فراوانی هریک از 

عالوه تومشخص شد.  فراوانی،بر  در   زیع  تأثیرگذاری  میزان  براساس  پژوهش  در  مستقل  متغیرهای 

وول  ا)جد هشت  طبقه نه  شماره  شماره  گویه(  این  از  هریک  فراوانی  میزان  شدند.  درجه بندی  ها 

   دهد.آموزان نشان میرفتار حرکتی دانشارتقای تأثیرگذاری آن متغیر را در 
 

 آمده از معماران دستهاي بهتوزيع فراوانی گويه -8جدول 

 آمده از کارکنان دستهاي بهتوزيع فراوانی گويه -9جدول  

Table 9- Frequency of items obtained from staff 

Table 8- Frequency of items obtained from architects 
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 آمده از معماران دستهاي بهتوزيع فراوانی گويه -8جدول 

 آمده از کارکنان دستهاي بهتوزيع فراوانی گويه -9جدول  

Table 9- Frequency of items obtained from staff 

Table 8- Frequency of items obtained from architects 
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پرسشیافته از  تراکم حیاط مدارس، طراحی ،  نامه متخصصان معماری نشان داد های حاصل  متغیر 

 بیشترین   4/ 27و    50/4،  60/4و مصالح و بافت حیاط با میانگین امتیاز    هایی برای تعامالت گروهیمکان

کمترین تأثیر را بر   09/3و    80/2پذیری حیاط مدارس با میانگین  سازی و نظارتو دو متغیر شخصی

آمده از کارکنان  دستهای بهاند. در یافتهآموزان در فضای باز مدارس ابتدایی داشتهمیزان تحرک دانش

مصالح و بافت    هایدر رده اول و مؤلفه 75/4با میانگین امتیاز  ز متغیر تراکم حیاط مدارسمدارس نی

با  و طبیعت رده   55/4و    63/4میانگین  گرایی  داشتنددر  قرار  و سوم  با  همچنین  .  های دوم  مشابه 

  و   41/2پذیری با امتیاز  سازی و نظارتهای شخصیهای مستخرج از متخصصان معماری، عامل یافته

 قرار داشتند.رتبه  ترینپاییندر  44/2

مشاهده  همان میشدطورکه  میزان  ،  میانگین  براساس  را  مطالعه  این  در  مستقل  متغیرهای  توان 

دست   اما برای به  کرد،بندی  آموزان در فضای باز مدارس اولویتمؤثربودن آن در افزایش تحرک دانش

است  نیاز  های آماری  ها به آزمونبندی آنشده و طبقهاستخراج های  آوردن ضریب تأثیر هریک از مؤلفه

این   از  روش تحلیل عاملی اکتشافی و ماتریس همبستگی استفاده شده است. پسدر این پژوهش،    که

 بارهای  شامل   که   اجزا  شدهچرخیده  شده، خروجی ماتریس ها و تنظیمات انجاممرحله، براساس داده

  11  شماره   و   10  شماره  جداول  .شودمی  مشخص  ،است  چرخش  از   پس  متغیرها   از   هریک  عاملی 

 . دهدمی نشان را پژوهش اجزای چرخش یافته ماتریس خروجی
 

 پرسشنامه معماران يهاداده سيماتر -10جدول 

 کارکنان  پرسشنامه يهاداده سيماتر -11جدول 
Table 11- Rotated data matrix of staff questionnaire 

Table 10- Rotated data matrix of architects' questionnaire 
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درمستقل    متغیرهای  ماتریس،  این را  معماری  متخصصان  نظرات  از  و   نه  مستخرج  معنادار  گروه 

چنانچه  .  کرد  بندیعامل تقسیم  هشتمتغیرهای حاصل از دیدگاه معاونین و مدیران مدارس را در  

مدنظر    متغیر  واریانس در    تریمهمنقش    عامل   آن  ، باشد  بیشتر  عاملیبار  ضریب یک  قدر مطلق    مقادیر

 (. 9) دارد

شماره دو    هایشکلشده در )ی استخراجهاحاصل از بار عاملی مؤلفه  1ای گونه که نمودار صخرههمان

کنند که این امر نشانگر  سرعت افت می به  چهاردهد، مقادیر ویژه بعد از عامل  ( نشان میسهشماره  و  

  آموزان براساس دیدگاه کارکنان مدارسدر ارتقای رفتار حرکتی دانش  یک تا چهارنقش بیشتر عوامل  

 و معماران است.

 
 معماران از  شدهجاستخرا هاي اي مؤلفهنمودار صخره -2شکل 

   از کارکنانشده استخراجهاي اي مؤلفهنمودار صخره -3شکل 

Figure 2- Scree plot of components extracted from architects 

Figure 3- Scree plot of components extracted from staff 

 
1. Scree Plot 
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  شوندها چرخانده میشناسایی نیست، عاملعوامل قابلازآنجاکه متغیرهای زیرمجموعه هریک از این  

مشخص شود و قابلیت تفسیر   عامل  هر  دهنده تشکیل  هریک، متغیرهای  عاملی   بار  درنظرگرفتن  با   تا

 . شودمیمشاهده   13 شماره و  12شماره جداول آن افزایش یابد. نتایج این چرخش در 
 معماران سشنامهپر همبستگینتايج آزمون  -12جدول 

 کارکنان  پرسشنامه همبستگینتايج آزمون -13جدول 
Table 12- The results of correlation from architects  

Table 13- The results of correlation from staff                                     
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 معماران سشنامهپر همبستگینتايج آزمون  -12جدول ادامة 

 کارکنان  پرسشنامه همبستگینتايج آزمون -13جدول ادامة 
Table 12- The results of correlation from architects  

Table 13- The results of correlation from staff                                     

 
 

طبق نظرسنجی از متخصصان شود،  مالحظه می  13  شماره  و  12  شماره  هایگونه که در جدولهمان

-گرایی، تعامالت گروهی، اکتشافپذیری، طبیعت آموزان، آموزشمعماری، متغیرهای مشارکت دانش

سازی،  بافت، ایمن  زیرمجموعه عامل اول، متغیرهای تابش آفتاب، مصالح و  در  پذیری و چرخش حیاط

متغیرهای فرم، تناسبات و شکل در عامل سوم،  عنوان عامل دوم،  بهسازی را  چیدمان مبلمان و شخصی

  پذیری حیاطپذیری و مقیاس، آشناپذیری، انعطافنشده()تشکیل  تغییرات دما و فصول در عامل چهارم

عامل    در، اندازه حیاط  نشده()تشکیل  گذاری و رنگ در عامل ششمزیرمجموعه عامل پنجم، نشانه  در

و متغیرهای تراکم و  نشده(  )تشکیل حیاط در عامل هشتم  پذیری، تنوع و نظارتنشده()تشکیل هفتم

 بندی شدند. دستهنشده(  )تشکیلعنوان عامل نهم   درقابلیت دسترسی 

چیدمان   تناسبات،  دسترسی،  قابلیت  گروهی،  تعامالت  متغیرهای  مدارس،  کارکنان  دیدگاه  مطابق 

متغیدر  پذیری و مشارکت  مبلمان حیاط، نظارت اول،  فرم و  زیرمجموعه عامل  بافت،  رهای مصالح/ 

آموزش عامل دوم،  مقیاسشکل در  تغییرات فصلی، شخصیپذیری،  تراکم  پذیری،  و  عنوان بهسازی 

اکتشاف  ایمنپذیری، نشانهعامل سوم،  آفتاب  گذاری و  تابش  سازی در عامل چهارم، تغییرات دما و 

، ابعاد و اندازه،  نشده()تشکیل  عامل ششمگرایی و رنگ در  ، طبیعتنشده()تشکیل  عنوان عامل پنجم به
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عنوان عامل بهپذیری در عامل هفتم و متغیرهای آشناپذیری و چرخش  تنوع فضایی حیاط و انعطاف 

 بندی شدند. طبقه نشده()تشکیل هشتم

 

 گیری بحث و نتیجه

فعالیت    شد،  بیان  پیشین  هایبخش  در  که  پژوهش  نظری  چارچوب  از  شدهاستخراج  نتایج  به  توجه  با

مدارس در  محیطی،  بر  حرکتی  شناختی،    تعاملی،- اجتماعی  و  کالبدی  عوامل  و    مدیریتیرفتاری، 

حاصل   هاییافته با  عوامل  این تالش شد تا  از این عوامل، شدهارائه مطابق تعاریف .  دارد تکیه فرهنگی

از دیدگاه متخصصان معماری و کارکنان مدارس در     و   12  شماره  های )جدول از آزمون همبستگی 

 . د نوداده ش تطبیق ،13 شماره

داد،    پژوهش های  یافته مدارسنشان  کارکنان  و  معماران  دیدگاه  عامل    هشتو    نهدر    متغیرها   ،از 

تعریف  بندی شدند. دسته مفاهیم  براساس  متغیرها  تا  است  که در بخش  تالش شده  عوامل  از  شده 

استدالل   به شیوه  ناممنطقی معادلمقدمه ذکر شد،  برمبنای نظرات سازی، تطبیق و  گذاری شوند. 

پذیری  گرایی، تعامالت گروهی، اکتشاف پذیری، طبیعت، آموزشتوان متغیرهای مشارکتمعماران می

تابش  و  اجتماعی/تعاملی  عامل  زیرمجموعه  را  حیاط  چرخش  و    و  چیدمان  امنیت،  مصالح،  آفتاب، 

 را   کمی که دما و تغییرات فصلی بار عاملی  . ازآنجاکردبندی  عامل محیطی دسته  درسازی را  شخصی

تنهایی  عنوان عامل محیطی قرار گرفتند. فرم، تناسبات، شکل و ابعاد )که بهبهتشکیل دادند، این دو نیز  

 عنوان عامل شناختی، بهگذاری و رنگ  یک عامل تشکیل داده بود( زیرمجموعه عامل کالبدی، نشانه

-و آشناپذیری، انعطاف  مدیریتی و قابلیت دسترسی در عامل  تراکم حیاطپذیری، تنوع حیاط، نظارت

 بندی شدند. پذیری زیرمجموعه عامل رفتاری طبقهپذیری و مقیاس

همچنین براساس دیدگاه کارکنان، متغیرهای تعامالت گروهی، قابلیت دسترسی، تناسبات، چیدمان  

ارکت زیرمجموعه عامل تعاملی، متغیرهای مصالح، فرم و شکل در عامل  پذیری و مشمبلمان، نظارت

آموزش مقیاسکالبدی،  شخصیپذیری،  فصلی،  تغییرات  و  پذیری،  شناختی،    در  تراکم سازی  عامل 

دلیل تشکیل سازی در عامل رفتاری، چرخش و آشناپذیری نیز بهگذاری، ایمنپذیری، نشانهاکتشاف

نیز   و  گراییطبیعت  ،آفتاب  زیرمجموعه عامل رفتاری قرار گرفتند. دما، تابش  ، عامل با بار کم رنگ 

عامل محیطی قرار گرفتند. ابعاد، تنوع حیاط در  و    ندداشتند، ترکیب شد  کمدلیل اینکه بار عاملی  به

انعطاف   به عامل  هاآن  و مفهوم  ندگذاری نداشتقابلیت نام طور مشخص  بهدلیل آنکه  پذیری نیز بهو 

این عوامل    .شد  افزوده  بدنیفعالیت    بر تر بود، عامل فعالیتی به مجموعه عوامل مؤثر  فعالیتی نزدیک

 . اندنشان داده شده  15و  14 شماره  هایمجموعه آن در جدولهمراه متغیرهای زیر به
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 معماران  بندي عوامل و متغیرها طبق نظرتقسیم-14جدول 

 کارکنان   متغیرها طبق نظربندي عوامل و تقسیم -15جدول 

Table 14- Division of factors and variables according to architects  

Table 15- Division of factors and variables according to staff               
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آزمون و متغیرهای تأثیرگذار حاصل از    بررسی پیشینه پژوهش  از  شدهج استخرا  سازی عواملمعادل

استدالل منطقی، دیدگاه   وهیبه شکشف ارتباط میان عوامل و متغیرها انجام شد. برای  ، تحلیل عاملی

تحلیل و پژوهشگران  کارکنان مدارس و متخصصان معماری با عوامل حاصل از مبانی نظری توسط  

از نظرات متخصصان معماری با تعاریف   شدهج استخرامتغیرهای  ،ها نشان دادتطبیق داده شد. تحلیل

چارچوب نظری  نحوه ارتباط  ،د. درنهایتنتطبیق بیشتری دار  فعالیت بدنی ذکرشده از عوامل مؤثر در

عوامل و متغیرهای  شده و    ( تکمیلشکل شماره یکاز بررسی پیشینه )  شدهج استخراو متغیرهای  

 . اند( نمایش داده شدهشکل شماره چهارآموزان در مدارس ابتدایی در مؤثر در رفتار حرکتی دانش

؛ هستندهمسو  های مطالعه عظمتی و همکاران  شدۀ پژوهش حاضر با یافتهبرخی از متغیرهای استخراج 

متغیر مؤثر را زیرمجموعه این   21و تمامی    اندتنها به عوامل محیطی پرداخته   ها آنبا این تفاوت که  

دانسته را می.  (44)  اندعامل  تفاوت  این  پاسخعلت  که گروه  دانست  امر  این  و  توان  کودکان  دهنده 

 هایمهارت  آنکه  به  توجه بااند،  کرده  زاده و همکاران به آن اشاره گونه که ابراهیمنوجوانان بودند و همان

 طور به آنان در میان هاداده کیفیتهستند،   رشد حال در هنوز کودکان و اجتماعی ارتباطی شناختی،

فرب است  ممکن امر  این واست   پایین  چشمگیری )  سؤاالت به گوییپاسخ یندار  بگذارد  .  (9تأثیر 

و همکاران   1( و فریتاس45سهرابی و همکاران )مطالعات  نتایج    بر مطالعۀ حاضرهای  یافتههمچنین  

اگرچه سهرابی و همکاران تنها    ؛گذاردصحه می حرکتی رفتار بر محیطی هایتجربه  تأثیربر  ( مبنی46)

  اند کردهشایستگی حرکتی بیان ن  برایمحیطی را    اند و هیچ راهکار و مؤلفهبه عامل محیطی اشاره کرده

بر    ، دو مؤلفه مهم در عوامل محیطیعنوان  به. فریتاس و همکاران نیز ابعاد و دسترسی فضا را  (45)

ست که پژوهش حاضر دو متغیر ذکرشده را زیر  ا  حالی   این در   ؛(46)  دانستندمؤثر  تحرک کودکان  

  که  ی باشدکالبد  علتتواند بهمینظر  و تعاملی دانسته است. این اختالف    مدیریتی مجموعه دو عامل  

علت بهو   شدمیو هم فضای داخلی خانه  محیط خانه  هم شامل که   انجام شده بود  بردهنام  پژوهش در  

د و  فضا  نوع  و  وسعت  بیشتر  بودنخیلتفاوت  در   یافراد  همساالن  و  کارکنان  مدارس همچون  در 

 گیرد. را در برمی مدیریتی مدارس، عوامل بیشتری همچون تعاملی و  

 و گابلس  و   (47)  فتحی رضایی و همکارانهای  پژوهشنتایج    با های مطالعه حاضر  همچنین یافته

مطالعات  (48) همکاران این  دارد.  دادند   همخوانی  محیطویژگی  ،نشان   هایفرصت بر بازی های 

 طبیعی و سبز یهافضا وجودو    گذارندمی تأثیر کودکان یادگیری و اجتماعی  هایمهارت تحصیلی،

 شود کهمی ها آن فعالیت افزایش و موجب است کودکان  بازی کیفیت و  تحرک افزایش برای ایوسیله 

 
1. Freitas 
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در راستای  بنابران  یابد؛ می افزایش نیز  کودکان اجتماعی  روابط و تعامالت ،آن افزایش تحرک   پی  در

توان را می موضوع این دالیل از یکی  گرایی همخوانی دارد.تعاملی و متغیر طبیعت -عامل اجتماعی

 هایفعالیت دادنانجام و دیگر کودکان با بازی فرصت طبیعیسبز   و آزاد که فضای  کردگونه بیان  این

 بیشتری  اجتماعی  حمایت  و  دهد می افزایش  را اجتماعی  تعامل  میزان  کند، میرا فراهم   خودانگیخته

های مطالعه فتحی رضایی و همکاران که با نتایج این  یکی از یافته  .آوردمی  همراهبه   کودک برای را  

یافتهپژوهش   نداشت،  محسوب   و رنگ فرم،درباره    هاتطابق  ادراکی  عوامل  زمره  در  که  بود  شکل 

تواند  می  اند. علت این اختالف که در این پژوهش در دسته عوامل کالبدی جای گرفته درحالی  ؛ اندشده

ابعاد محیطی   رویاند و تنها  های کالبدی محیط لحاظ نشدهاین باشد که در مطالعه مذکور ویژگی

 (. 47های بینایی کودکان تمرکز شده است )فضای باز بر ویژگی

معیار   ها،تحرک جسمانی و اهمیت تأثیر آن میزان در های دخیلمؤلفه با شناسایی  حاضر  پژوهش 

دهد  می ارائه  بدنیپرورش و تربیت  و  گذاران آموزشطراحان محیط کالبدی مدارس، سیاست به جامعی

ا،  هدر طراحی  هابندی آن آموزان و اولویترفتار حرکتی دانش و متغیرهای مؤثر در  عواملتا با شناخت  

ای آموزان و جامعه های پویا برای دانشمحیطی منطبق بر فعالیت  اتموجبها و تحقیقات خود،  سیاست

  در  شده است،  تحلیل  کالبدیهای  صرفا  ویژگی  این پژوهش  در  اینکه  به  توجه  با  سالم را فراهم آورند.

آمده از پژوهش حاضر و میزان تأثیر هریک  دستبه  کالبدیهای مؤلفه   به پرداختن ینده آ هایپژوهش

و    1های رفتاریاز طریق نقاشی، نقشه  آنان،  مشارکت  و  آموزاندانش  تحرکمیزان  ها در  از این مؤلفه 

و  کودک  با  موقعیت  مصاحبه  همچون  جسمانی  فعالیت  سنجش  ابزار  از  جهانی استفاده   ،2یاب 

تواند گامی مهم در تبیین این امر آموزان میفعالیت دانشنحوه    5و مشاهده   4شمار، گام3سنج شتاب

ازآنجاکه    .باشد ابتدایی  در  همچنین  تنها مدارس  پژوهش  شود  پیشنهاد می  ،است  شدهارزیابی  این 

مدارس  در  های مختلف سنی همچون نوجوانان  های مشابه برای گروهها، پژوهشیافته   تعمیم  منظوربه

ای منطقه  محلی،  تأثیر بستر  که در پژوهش حاضر،شایان ذکر است  نیز انجام شود.   دوره دوم متوسطه

لحاظ متفاوت  اقلیمی  شرایط  ازاین  نشده  و  مطالعات  است  الزم  رواست؛    بسترهای  در  تکمیلی  که 

 بگیرد   ها و...( صورت)همچون واحدهای همسایگی، پارک  تربزرگ   هایمتفاوت ایران و مقیاس  فرهنگی

 شود. و بر میزان تحرک کودکان بهتر سنجش یکدیگر بر های کالبدیویژگیهریک از  تأثیر تا

 
1. Behavioral Maps 

2. Global Positionini System (GPS) 

3. Accelerometer 

4. Pedometer 

5. Observation 
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 از ديدگاه متخصصان معماري  بدنیمؤثر در ارتقاي فعالیت متغیرهاي يند استخراج عوامل و افر -4شکل 
Figure 4- The process of extracting factors and effective environmental features for 

enhancing physical activity of pupils from the perspective of experts in architecture 
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