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Abstract 
The purpose of the present study was to design a model of students' health, based on the 

1404 horizon. In the first (qualitative) part of the field interview, the statistical 

population consisted of prominent sports management professors specializing in school 

sports, elite state sports teachers as well as country education sport managers (16 

interviews with 14 individuals were continued until the theoretical saturation). In the 

second (quantitative) part, after collecting data from qualitative research, a questionnaire 

(34 items in the form of six components of the socio-cultural, individual, economic, 

facility, structural and managerial factors). The questionnaire was distributed among the 

10th-grade female and male students in Kermanshah. The kurtosis and skewness were 

used to evaluate the distribution of data (normal or abnormal), and SPSS 24, Smart PLS 

version 2.0 and Max QDA Pro version were utilized to answer research questions and 

draw up measuring and structural models. The results showed that each of the 

individual, economic, structural, managerial, motivational, socio-cultural and facility 

factors were as the factors of sport-based health model for students at the time horizon of 

1404, respectively. The current study identified the sport-based factors affecting the 

health of students and presented some strategies and recommendations to achieve the 

horizon 1404 goals. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Exercise and physical activity including sports participation are an important 

part of a healthy lifestyle. Exercise causes positive social and psychological 

consequences in addition to physical effects among individuals. On the other 

hand, physical activity has a positive effect on the mental and physical aspects of 

different people like students and adolescents. To our best knowledge, although 

some studies have investigated the effect of physical activity on students' health 

to some extent, no study has been performed on sport-based health of students at 

the time horizon of 1404. Therefore, the aim of this applied descriptive-survey 

study was to design a sport-based model of factors affecting the health of 

students at the time horizon of 1404.  

Moreover, the qualitative method of content analysis was used to construct the 

model, the quantitative descriptive-analytical method was applied to test the 

model and the correlation type was based on the structural equation model. After 

interviewing and reaching theoretical saturation, the 34-item questionnaire in the 

form of six components including socio-cultural, individual, economic, facility, 

structural and managerial factors was developed based on a 5-point Likert scale 

(very high=5 to very low=1). In the first (qualitative) part of the field interview, 

the statistical population consisted of prominent sports management professors 

specializing in school sports, elite state sports teachers as well as country 

education sport managers (16 interviews with 14 individuals were continued 

until the theoretical saturation), selected using purposeful and snowball 

sampling methods. In the second (quantitative) part, after collecting data from 

qualitative research, a prepared questionnaire was distributed among the 10th-

grade female and male students in Kermanshah. The number of secondary 

school students in Kermanshah was about 42,000. In the current study, 10
th
-

grade female and male students in the second district of Kermanshah were 

selected as a sample, four schools (two girls' schools and two boys' schools, 

one=state school and another=non-state school) were randomly chosen and 415 

questionnaires were correctly completed and returned. Therefore, the sampling 

method was stratified random sampling. The SPSS 24, Smart PLS version 2.0 

and Max QDA Pro version were utilized to answer research questions and draw 

up measuring and structural models. 

The descriptive results of demographic characteristics indicated that 35.7, 64.3, 

21.4, 50 and 28.6% of the participants in the study were females, males, with 

<10-year experience, 11-20 years old and >20 years old, respectively. The 

results of 16 interviews through content analysis, as well as open and axial 

coding demonstrated that the results showed that each of individual, economic, 

structural, managerial, motivational, socio-cultural and facility factors were as 
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the factors of sport-based health model for students at the time horizon of 1404, 

respectively.  
Descriptive results of demographic characteristics of the sample of the 

quantitative part of the study represented that 44 and 56% of the participants in 

the present study were females and males, respectively. To evaluate the fit of 

measurement models, three criteria of reliability, convergent validity and 

divergent validity were used and their reliability was done through three factors: 

factor load coefficients, Cronbach's alpha coefficients as well as combined and 

shared reliability. The value of the criterion for the suitability of the factor load 

coefficients was 0.5. For all questions, the factor load coefficients were >0.5, 

indicating the appropriateness of this criterion. The value of Cronbach's alpha 

and combined reliability of the variables in all six variables was >0.7, 

representing the appropriate reliability of the model. The next criterion of 

measuring models was convergent validity. According to the methods of Fornell 

and Larker, a suitable value for average variance extracted (AVE) was ≥0.4, and 

in the ongoing study, the value of AVE was ≥0.4 for all 6 variables. Divergent 

validity was the third criterion for evaluating the fit of measuring models, 

confirmed in both sections of the present study. After assessing the fit of 

measuring models, the fit of the structural model of this research was evaluated. 

Given that the T-value for all identified components was >2.58; thus, each of the 

individual, economic, structural, managerial, motivational, socio-cultural and 

facility factors were as the factors of sport-based health model for students at a 

time horizon of 1404 at the level of 0.99, respectively. Among these 

components, the component of individual factors is very important. The R
2
 value 

was >0.65 (high) and >0.32 (moderated) for individual and other factors, 

respectively. Q
2
 value was >0.15 for the endogenous (individual) variable, 

indicating that the exogenous (independent) variable was moderate in predicting 

the dependent variable and was >0.32 for the other 5 endogenous variables 

representing that indicates that the exogenous (independent) variable was strong 

in predicting the dependent variable and confirming the appropriateness of the 

structural model of the ongoing study again. The overall model fit included both 

measuring and structural models. In all 6 variables, the goodness-of-fit value 

was >0.36, representing a strong overall fit of the model.   
The importance of physical activity at different levels has led to the 

understanding of the need to promote physical activity among students to 

improve their health, resulting in the understanding of the need for macro-

planning to improve sports among students by taking advantage of existing 

policies and horizons in the country. In general, according to the above, the 

authorities should take appropriate measures to achieve the goals of the 1404 

vision. Therefore, the current study identified the sport-based factors affecting 
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the health of students and presented some strategies and recommendations to 

achieve the horizon 1404 goals. 

Keywords: Health, Student, Sport, Time Horizon of 1404 
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 مقالة پژوهشی

 بر ورزش با نگاه به افق یآموزان مبتن سالمت دانشعوامل مؤثر بر مدل  یطراح

41414 
 

  3حسین عیدی،  2، شهاب بهرامی4سواری علیرضا
 

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران . 1

 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران )نویسندة مسئول( . 2

 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازیاستادیار . 3
 

20/10/0288تاريخ پذيرش:                      01/01/0289تاريخ دريافت:   
 

  چکیده

. پژوهش است 0010 بر ورزش با نگاه به افق یآموزان مبتنمدل سالمت دانش یطراحهدف از پژوهش حاضر 

در بخش اول )کیفی( پیمايشی بود. -ها توصیفیگردآوری داده ةحاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیو

مديريت ورزشی متخصص در  ةحوزبرجسته  اساتید، آماری پژوهش ةمیدانی، جامع ةبرای انجام مصاحب

که اين بودند کشور آموزش و پرورش شوری و همچنین مديران ورزش ک ةورزش مدارس، معلمان ورزش نخب

 01)ند گرديدهای کیفی در موضوع پژوهش انتخاب  برای مصاحبه برفیو گلوله افراد، به صورت هدفمند

بعد از گردآوری اطالعات حاصل از  در بخش دوم )کمی( .نفر و تا حد اشباع نظری ادامه يافت( 00مصاحبه با 

عوامل  ،قالب شش مؤلفهگويه و در  20) نامهاين پرسش شد.نامه پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسش

-دانشبین  (انگیزشیو  مديريتیساختاری، ، امکانات، عوامل اقتصادی، عوامل فردی، فرهنگی اجتماعی

های کشیدگی و چولگی به منظور از شاخصگرديد. توزيع دو کرمانشاه  ةدهم ناحی ةآموزان دختر و پسر پاي

ت پژوهش و سئواالبرای بررسی و پاسخ به  شد.استفاده  طبیعی بودن(ها )طبیعی و يا غیربررسی توزيع داده

 ةنسخ پی ال اس، 30 ةنسخ اس پی اس اسافزارهای گیری و مدل ساختاری از نرمرسم و تدوين مدل اندازه

فردی، عوامل هر يک از عوامل استفاده شد. نتايج نشان داد  پرو ةنسخ دی ماکسکیو آیو نرم افزار  3.1

سالمت به ترتیب از عوامل مدل  ناتساختاری و مديريتی، انگیزشی، فرهنگی اجتماعی و امکا، اقتصادی

-در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر سالمت دانش .است 0010 بر ورزش با نگاه به افق مبتنی آموزاندانش

 0010هايی، به منظور دستیابی به اهداف افق آموزان مبتنی بر ورزش شناسايی گرديد و راهکارها و توصیه

 ارائه گرديد. 
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 .0010آموز، ورزش، افق دانشسالمت،  واژگان کلیدی:

 مقدمه
 یطیبه عنوان مح رایکند زیم جادیا افراد یاجتماع یرشد روان یمنحصر به فرد برا یانهیزم ،رزشو

نسبت به  یشتریو تمرکز ب یزمان، انرژ، زهیانگ کودکان و جوانان،شده است که در آن  یبندطبقه

ن و کودکا یبرا یفمختل یهادر ورزش فرصت .دهندیها مانند مدرسه اختصاص مطیمح ریسا

آنها را  یستیتواند بهزیرا توسعه دهند که م یفردنیو ب یشخص یهانوجوانان وجود دارد تا مهارت

 راتییاز تغ یو ورزش به عنوان منبع یبدنتیترب (.121، 2112و همکاران،  1بدارد) کند تیتقو

 یکل تیتواند سبب بهبود وضعیو بلوغ م ینوجوان ،یمختلف از جمله کودک یهادوران یمثبت در ط

ننده در ورزش از نظر کالعمر گردد. افراد شرکتمادم یریادگیروند  کی جادیافراد گردد و سبب ا

را دارا  یمناسب طیشرا یو روان یو از لحاظ روحند هست یدر سطح مناسب یو تندرست یسالمت

 (. 21، 2111، 2منت)هار ندهست

 استسالم  یزندگ ةویش کیجز مهم از  کی ،یاز جمله مشارکت ورزش یبدنتیو فعال ورزش

و  یاجتماع یامدهایسبب پ ،یجسمان تأثیراتعمل فراتر از  نی(. ا1، 2111،  3بالنسی)جانسن و ل

(. 34، 2112، و همکاران 4پارکر؛ 121، 2112بدارد و همکاران، ) رددگیافراد م انیمثبت در م یروان

،  1)آنگوارن و همکاران یجسمانیبر آمادگ یو ورزش آثار مثبت یبدنتیخوردن افراد با فعال وندیپ

( 1324 ،2112و همکاران،  7وال) ی( و سالمت11، 2112،  6)اسچولز و همکاران (، رفاه131، 2112

به  لیتما افتهیو توسعه شرفتهیپ یکشورها یهااستیکه س ستیآور نتعجب ریتفاس نیدارد. با ا

بر های کلی کشور انگستان مبتنی سیاست برای نمونه، .استدر جوامع خود  یبدنتیگسترش فعال

، چرا که اثرات مثبت آن در تمامی زوایا استهای ورزشی فعالیتافزایش میزان مشارکت افراد در

 (. 111، 2112و همکاران،  2)کومار استمشخص 

از مطالب و موضوعات مهم در  یکی یورزش یهاتیو مشارکت در انجام فعال تیسطوح فعال شیافزا

تواند سبب بهبود یم یورزش یهاتی(. مشارکت در فعال233، 2111، 2نی)گر است یعلوم ورزش
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( 331، 2111،  2وتی)دانوارد و راسک ی( و روان33، 2111،  1و همکاران زی)هامفر یجسمان تیوضع

و ردگذااثر ها بر دولتتواند یم یورزش یهاتیمشارکت افراد در فعال شیافزا نیندر افراد گردد. همچ

 . (26، 2112،  3وریو بر یصنعت ورزش را توسعه دهد )پاولوسک

. به عنوان ابدییکاهش م یمشارکت ورزش زانیم ،سن شیهد با افزادیها نشان مکشور هلند داده در

 یباال افراد ی. اما مشارکت ورزشاستدرصد  71سال حدود  12-16 نیافراد ب یمثال مشارکت ورزش

 72 یاست که در کشور هلند زنان مشارکت ورزش نی. جالب ااستدرصد  31سال حدود  61

 یدهنده مشارکت ورزشنشان مسئله نیدارند. ا یدرصد 62 یدارند و مردان مشارکت ورزش یدرصد

 (.162، 2111، 4همکاران)ونبوتنبرگ و  استکشور  نیزنان در ا شتریب

کشور تا کنون  نیدرصد مردم ا 3/34( اعالم نمود که 2112) یجنوبکره یفرهنگ و گردشگر وزارت

 شتریکشور ب نیزنان در ا یعدم مشارکت ورزش زانیاند که مشرکت نکرده یورزش یهاتیدر فعال

سال حدود  12تا  11 نیافراد ب یدهد که مشارکت ورزشیکشور نشان م نیها در ای. بررساست

 12تا  31 زانیسن به م شیو با افزا استدرصد  7/43سال حدود  22تا  21درصد، افراد  2/43

 دیمشخص گردنابراین گردد. بیم ریدرصد متغ 7/12درصد تا  1/46 نیب زین یسال، مشارکت ورزش

فرهنگ و گردشگری )وزارت  ابدییم شیافزا یکم یسن، مشارکت ورزش شیکشور، با افزا نیکه در ا

های بدنی نشانگر مشارکت حداقلی افراد در فعالیت ادر ایران نیز آماره (.1، 2112، 1کره جنوبی

شوند و آموزانی که در دوره نوجوانی قرار دارند، شامل میاما بخش زیادی از جامعه را دانش .است

( 2114) خدامرادی و همکاران. استهای انجام شده حاکی از میزان فعالیت اندک این قشر پژوهش

آموزان دبیرستانی پرداختند و دریافتند میزان در پژوهش خود به بررسی میزان فعالیت بدنی دانش

آموزان دبیرستانی در حد متوسط قرار دارد و نیاز به آموزش در خصوص فواید فعالیت بدنی دانش

 ادقی اول شهر و همکارانهمچنین در پژوهش ص .استمدت و بلندمدت ورزش بر سالمت کوتاه

بدنی مناسبی آموزان دختر مورد مطالعه، فعالیتدرصد از دانش 2/12( مشخص گردید که 2114)

آموزان شهرستان ( در بررسی میزان فعالیت دانش2111) اند. بشیری موسوی و همکاراننداشته

 د. ضامنی و همکارانبدنی مناسبی ندارنهای پژوهش، فعالیتدرصد از نمونه 62طارم، دریافتند 

مازندران پرداختند و عنوان  ردخت آموزاندانش یبدنتیسطح فعال نییتع( در پژوهش خود به 2112)

و  خود را ندارند یسالمت نیمأت یبرا یکاف یبدنتیفعال ،از دختران نوجوان یعیحجم وسنمودند 
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دختران نوجوان  یسبک زندگ رییتغ یبرا یاساس ییراهبردها ه،مربوط نیلئوکه مسنمودند  شنهادیپ

 . استاز متخصصان  یبدنتفعالی جامع برنامه نیسامان دهند که از جمله آن درخواست تدو

م آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظاجایی که دانشاز آن

از لحاظ آموزشی و تربیتی،  ای دارند، توجه به این قشر از جملهآموزشی کشور نقش و جایگاه ویژه

-سالمت دانش .گرددموزشی و تربیتی جامعه را موجب میباروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آ

-قرار گرفته است. به علت جاذبه آموزان به عنوان یک اصل در تمامی کشورهای مختلف مورد توجه

آموزان به ورزش در میان دانشمروزه توجه به ا ،آموزانورزش در میان افراد به خصوص دانشهای 

آموزان مورد توجه محققان بسیاری قرار ده است و ابعاد مختلف ورزشی دانشامری مهم تبدیل ش

 . (422، 2111گراس، گرفته است )مک

-یکودکان و جوانان فراهم م یرا برا یمهم یسالمت یایمزا یبدنتیفعالگونه که عنوان شد، همان

در  افرادکند که یم هیتوص ی آمریکامل یهاو دستورالعمل( 1، 2111 ،1)جانسون و لی بالنک کند

و همکاران،  2پیرسی) در هر روز داشته باشند دیمتوسط تا شد یبدنتیفعال قهیدق 61، سن مدرسه

، الس 12تا  6، از سن ییکایآمر آموزاندانشچهارم  کی، کمتر از حال نیبا ا(. 2121، 2112

هدف (. 1، 2112، 3های بدنی ملی)برنامه فعالیت کنندیم اجرارا  یبدنتیمربوط به فعال یهاهیتوص

های جسمی، مثبت در سالمت و توانایی تأثیراتهای بدنی در مدارس کشور فنالند، ایجاد فعالیت

آموزان و همچنین به عنوان یک راهنما برای درک و فهم اهمیت شناختی و اجتماعی دانشروان

 (. 12، 2113مرادی و احسانی، ) آموزان استدانشورزش در سالمتی برای 

-مثبت بر جنبه تأثیراتسبب ایجاد  آموزان و نوجوانانمله دانشورزش در میان افراد مختلف از ج

فعالیت (. امروزه ورزش به عنوان یک 177، 2116، 4گردد )هولتهای ذهنی و جسمانی آنان می

قرار  تأثیراتآنان نیز تحت گردد تا عملکرد تحصیلی میآموزان سبب مهم و ضروری در میان دانش

 مان،یا جادیوپرورش را او آموزش تیترب و میهدف از تعل نایسیبوعل (.214، 2111، 1گیرد )تاراس

و در باب  داندیهنر در کودکان و افراد م و شهیسواد، پ (،ورزش) یتندرست ده،یو پسند کویاخالق ن

؛ «جسم و بدن دخالت کامل دارد تیو تکامل اخالق، در تقو توسعه»د یگویکودک م تیوتربمیتعل

صورت  نیدر ا رایمصروف داشت، ز نوشتنتنها به خواندن و  دیآموز را نباتمام اوقات دانش ن،یبنابرا

                                                 
1. Janssen & LeBlanc  

2. Piercy 

3. National Physical Activity Plan Alliance 

4. Holt 

5. Taras 
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خواهد  رونیو معنوی او از حد اعتدال ب مادی روییو ن گذاردیم یهودگیو ب یآموز رو به ناتواندانش

 (. 12، 2113)مرادی و احسانی،  رفت

های ذهنی، روانی و هورزش، نقش ورزش بر بهبود جنب ةو مبانی نظری موجود در حوز هاپژوهش

-، جهت بهبود سالمت دانشاستفاده از ورزشهمچنین، آموزان را اثبات نموده است. جسمانی دانش

 از مسائل مهم و ضروری است که یکی و (33، 2114و همکاران،  1هامفریز) گرددمی آموزان

عدم توجه به بحث ورزش و سالمت  اینسفانه در اسناد کالن کشور مورد توجه قرار نگرفته است. أمت

های انجام شده در خصوص در پژوهش. شودمشاهده میعلمی نیز  هایپژوهشآموزان، در دانش

موانع آن، بدون توجه به بحث  آموزی وورزش دانش ةآموزان، بیشتر بر توسعورزش و سالمت دانش

و همکاران  2سنیدن های. اما در پژوهش(21، 1322پاداش و همکاران، ) سالمت پرداخته شده است

نقش ورزش و فعالیت بدنی بر سالمت دانش آموزان مورد  (2117) و همکاران 3( و مک ماهن2112)

سالمت با محوریت ورزش سبب  هایرنامهایجاد و اجرای ببررسی قرار گرفته است و دریافتند که 

و  4سودانوآموزان ایجاد گردد. همچنین دی برای دانشگردد تا فواید ذهنی و جسمانی مفیمی

عدم آگاهی در خصوص را  از طریق ورزشروانی دانش آموزان موانع بهبود سالمت (2117همکاران )

 دانند. میفواید ورزش 

کشور مشخص گردیده است که سطح سالمت عمومی های انجام شده در از سوی دیگر در پژوهش

در خصوص (. 2114مقدم و همکاران، )موسوی استآموزان در دوره بلوغ، کمتر از حد متوسط دانش

آموزان دیرستانی از سطح سالمت روانی نیز نتایج مشابهی به دست آمد و مشخص گردید که دانش

گونه که عنوان شد، با بنابراین همان(. 2117زاده، )حبیب سالمت روانی مناسبی برخوردار نیستند

آموزان تأثیر )جسمی و روانی( دانش های بدنی بر سالمت عمومیکه ورزش و فعالیتتوجه به آن

آموزان قلمداد گردد. از سوی های بهبود و افزایش سالمت دانشتواند یکی از روشدارد، ورزش می

های دیگر، مورد توجه از حوزهاسناد ملی کمتر توجه به ورزش در  ،گونه که عنوان شدهماندیگر، 

 و سالمتبه بحث ورزش ، انداز بیست ساله کشورچشم افققرار گرفته است. ولی با این وجود در 

 است سندی انداز بیست ساله ایران، سند چشماشاره شده است.  و .... ( برخوردار از سالمت، رفاه)

های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و  در زمینه ایران سعهجهت تبیین افقی برای تو

و  گیرد انجام می ساله 1برنامه توسعه  و در قالب چهار 1324انداز از سال  اجتماعی. اجرای این چشم

 ت. انداز اس افق چشم ،میالدی( 2121) خورشیدی 1414سال 

                                                 
1. Humphreys 

2. Snedden 

3. McMahon 

4. Sudano 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%B5_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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آموزان، سطح علمی، ذهنی و جسمانی دانش ءقابا توجه به اهمیت ورزش و همچنین نیاز به ارت

 ةمسیر بهبود و توسع گیری از ورزش درجهت بهره ،های کالنی مبتنی بر این افقسفانه سیاستمتأ

-نامهده است تا امروزه اهداف و برسبب گردی مسئلهموزان ایجاد نگردیده است. این آسالمت دانش

کشور  1414های موجود در نظام آموزشی کشور ایران به خصوص در ابعاد ورزشی، همسو با افق 

که سبب گردیده است تا ابهامات  استتحقیقاتی در این حوزه  ءاز خال ناشی مسئلهنباشد. این 

های ملی و بهره گیری از دیدگاه 1414 استفاده از افقواقع،  دراساسی در این مسیر ایجاد گردد. 

اهد گردید تا شاهد آموزان مبتنی بر ورزش سبب خوین افق در جهت بهبود سالمت دانشکالن ا

-جاد تحقیقات جامع در این حوزه می. به عبارتی ایباشیمها و اهداف در این حوزه همسویی فعالیت

ن مبتنی بر ورزش، سبب ایجاد آموزاریزی در خصوص سالمت دانشضمن تسهیل برنامه ندتوا

های انجام شده، به هر چند در پژوهشدر واقع، های همسو و یکپارچه در این حوزه گردد. شتال

)به مواردی در همین پژوهش  آموزان تا حدودی پرداخته شده استتأثیر ورزش بر سالمت در دانش

آموزان مبتنی بر ورزش سالمت دانشاشاره گردید(، ولی با این وجود، پژوهشی که به بررسی جامع 

 یطراححاضر با هدف  پژوهشلذا  پرداخته باشد، مشاهده نگردیده است. 1414با نگاه به افق و 

دارد  سئوالسعی در پاسخ به این  1414 بر ورزش با نگاه به افق یآموزان مبتنمدل سالمت دانش

 به چه صورت می باشد؟ 1414 بر ورزش با نگاه به افق یمدل سالمت دانش آموزان مبتنکه 
 

  پژوهش روش
بر اساس و پیمایشی -ها توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده

، آمیخته بود. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی تحلیل محتوا و برای پژوهشرویکرد 

اختاری تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادالت س-آزمون الگو از روش کمی توصیفی

استفاده گردید. روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کیفی و سپس کمی 

بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش بعد از انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که 

، اقتصادیعوامل ، عوامل فردی، عوامل فرهنگی اجتماعی ةمؤلف ششگویه و در قالب  34شامل 

امتیاز تا  1 ای لیکرت )خیلی زیاد،، به صورت پنج گزینهانگیزشیو  ساختاری و مدیریتی، امکانات

در بخش اول )کیفی( برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری تدوین شد.  امتیاز( 1خیلی کم، 

نخبه  حوزه مدیریت ورزشی متخصص در ورزش مدارس، معلمان ورزشبرجسته  اساتیدپژوهش را 

در دو فاز اولیه و  . این افراد،تشکیل دادندکشوری و همچنین مدیران ورزش آموزش و پرورش کشور 

های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب  برای مصاحبهو گلوله برفی صورت هدفمند  ترتیب به به ثانویه

ر ابتدا به نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت(. بدین صورت که د 14مصاحبه با  16) ندگردید
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های بعدی کمک گرفته نمونه انتخاب شدند و سپس از آنها برای انتخاب نمونه 3صورت هدفمند 

. در بخش دوم )کمی( بعد از گردآوری اطالعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت شد

 .گردیدتوزیع  شهر کرمانشاه آموزان متوسطه دومدانش نامه در بینو این پرسش شدنامه پرسش

-در این پژوهش دانشکه  استنفر  هزار 42 حدوداًشهر کرمانشاه،  آموزان متوسطه دومدانشتعداد 

آموزان دختر و پسر پایه دهم ناحیه دو کرمانشاه به عنوان نمونه انتخاب شدند و چهار مدرسه )دو 

ده مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه یکی دولتی و دیگری غیرانتفاعی( به صورت تصادفی سا

های نامهو پرسش استنفر  411آموزان پایه دهم این چهار مدرسه، انتخاب شدند. تعداد دانش

نامه به صورت صحیح عودت داده شد. پرسش 411پژوهش بین آنها توزیع گردید. از این تعداد 

 . استتصادفی -ایطبقهگیری نیز روش نمونهبنابراین 

آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و 

جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از 

 ها )طبیعی و یا غیر طبیعی بودن(شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده

در و  Pro ةنسخ Max QDAدر ابتدا از نرم افزار هش ت پژوسئواالاستفاده و برای بررسی و پاسخ به 

 ةنسخ اساسپیاسافزارهای گیری و مدل ساختاری از نرمرسم و تدوین مدل اندازهادامه به منظور 

 استفاده شد.  1/2ةنسخ اسالپی، 24

-اندازه های مدل به مربوط بخش الف(: شود می سنجیده بخش دو در اسالپی در روایی و پایایی

 عاملی، بارهای ضرایب وسیلههب گیری اندازه مدل پایایی .ساختاری مدل به مربوط بخش گیری، ب(

 مقدار محاسبه طریق از گیرد. بارعاملیمی ارزیابی قرار مورد ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای

 از بیشتر یا و برابر مقدار اگر این که شود می محاسبه سازه آن با سازه یک های شاخص همبستگی

 خطای واریانس از آن های و شاخص سازه بین واریانس که است مطلب این یدؤم شود 4/1 مقدار

قابل قبول است. همچنین در  سازه آن مورد در پایایی واست  بوده بیشتر سازه آن گیریاندازه

قرار  تأییدروایی مورد  CVRو  CVIهای روایی سنجی خصوص روایی محتوی نیز با استفاده از فرم

به دست  72/1بیشتر از  CVIو مقدار  71/1نفر(،  2) با توجه به تعداد اساتید CVRگرفت. مقدار 

قرار گرفت. روایی واگرا و همگرا که مربوط به  تأییدآمد. بنابراین روایی محتوی ابزار ما مورد 

 معادالت ساختاری است، مورد سنجش قرار گرفت. 
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 یافته ها
 7/31ی پژوهش نشان داد که های بخش مصاحبهشناختی نمونههای جمعیتنتایج توصیفی ویژگی

ها دارای درصد از نمونه 4/21. بودند مرددرصد  3/64زن و درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق 

 . استسال  21درصد بیشتر از  6/22سال و  21تا  11درصد  11سال،  11سابقه کمتر از 

آموزان مدل سالمت دانش یطراح های اصلی مربوط بهاز مقوله ها، هر یکدرگام اولِ کدگذاری

اصلی پژوهش  سئوالاستخراج شد که در قالب پاسخگویی به ، 1414 بر ورزش با نگاه به افق یمبتن

بر ورزش با  یآموزان مبتنسالمت دانش عوامل مؤثر بربود که  سئوالانجام شد و آن پاسخ به این 

  است؟کدام ، 1414 نگاه به افق

، به طور واضح و مشخصی از 1414انداز بیست ساله کشور در قالب افق چشم ههر چند در برنام

 یانداز جمهورتحقق اهداف سند چشم یورزش برا یهاتیظرفورزش نام برده نشده است، اما 

 ورزش. 1، که ارتباط بیشتری با سالمت و دوران نوجوانی دارند شامل: 1414در افق  رانیا یاسالم

و سالمت  تیموجبات استحکام شخص انیرانیا یو سرزندگ ینقش در تندرست یفایتواند با ا یم

در  یاجتماع هیو سرما یبه سهم برتر منابع انسان یابیدست بیترت نیرا فراهم کند و بد یمنابع انسان

ه ورزش توجه ب. 2؛ دیاست محقق نما 1414در افق  رانیانداز ارا که از اهداف سند چشم یمل دیتول

درمان و بهبود خدمات  یهانهیاز سالمت، کاهش هز انیرانیا شتریهر چه ب یتواند برخورداریم

 . را موجب شود یاجتماع نیتأم

که کدها به کدهای اولیه بر اساس رویدادها و واقعیات، برچسب زده شد، کدهای اولیه بعد از این

های خود روی بررسی و براساس کدگذاری اولیه راشکل گرفتند. سپس سه نفر از خبرگان، کدهای 

سنجی کدهای اولیه از روش تثلیث اسناد، مورد تغییر و تعدیل قرار دادند. بنابراین در بخش کیفیت

 سازی بهره گرفته شده است. یا مثلث

به  را مقوله یک باز کدگذاری فرآیند. شودمی آغاز باز کدگذاری فرآیند طی در محوری کدگذاری

 انجام کند،می تشریح را آنها بین روابط که هاییعبارت طریق از کار این و دهدمی پیوند هازیرمقوله

 با چگونه اساسی هایمقوله دهندمی نشان که هاستداده در هاییسرنخ شامل جستجوی و دهدمی

 به دست هایداده محوری، کدگذاری (. فرآیند221، 2112، 1استراوس و )گلیسر اندارتباط در هم

 و هامقوله بین و کندمی بندیرا طبقه هاداده تکنیک این. کندمی ترکیب را باز کدگذاری از آمده

 تطبیقی راه تحلیل از که هاستایده از بندی ایدسته مقوله یک. کندمی ایجاد ارتباط هازیرمقوله

 در آنچه به نسبت کمتری هایمقوله به را هاایده محوری کدگذاری. شوندمی نمایان مستمر

 و استراوس، )کوربین کندمی ارائه تریچکیده چارچوب و کندمی بندیگروه دارد وجود کدگذاری باز

                                                 
1. Glaser & Strauss 
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-می مرتبط هامصاحبه در شده نمایان هایمقوله زیر به را هامحوری مقوله (. کدگذاری116، 2112

 تحلیل از. رودمی کار به ویژگی ابعاد و یک مقوله هایویژگی تعیین در مستمر تطبیقی تحلیل. سازد

 :شد نمایان کد محوری 6 باز، کدگذاری اولیه نتایج مستمر تطبیقی

 «انگیزشیو  مدیریتی-ساختاری، امکانات، عوامل اقتصادی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی اجتماعی»
 

 هادگذاری باز و محوری مصاحبه شوندهخالصه ک -0جدول 

های های استخراج شده از گزارهويژگی

 کالمی)مفاهیم(
 کد محوری هامقوله

 حمایت اجتماعی از سوی خانواده 
 حمایت اجتماعی

 عوامل فرهنگی اجتماعی

 حمایت اجتماعی از سوی جامعه)مدرسه(

 بهداشت

 ترافیک محیط زندگی

 امنیت

 میزان تحصیالت

 مصرف کاالهای فرهنگی  سرمایه فرهنگی

 عالقمندی به هنر

 اخالق

 رفتار مطلوب ورزشی فرهنگ ورزش

 عادت به ورزش کردن

 تحصیالت اعضای خانواده

 خانواده

 طبقه اجتماعی خانواده 

 طبقه اقتصادی خانواده 

 شغل والدین

 سابقه فعالیت ورزشی در اعضای خانواده 

 سطح اجتماعی دوستان 
 دوستان

 سابقه فعالیت ورزشی در دوستان
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 هاخالصه کدگذاری باز و محوری مصاحبه شونده -0جدول ادامة 

های های استخراج شده از گزارهويژگی

 کالمی)مفاهیم(
 کد محوری هامقوله

 غیرفعال -سبک زندگی فعال

 سبک زندگی
 عوامل فردی

 سبک تغذیه 

 نوع تفریحات 

 شخصیتیهای ویژگی رنجور خویی

 برون گرایی

 

 

 پذیرش 

 توافق 

 وظیفه شناسی

 معلولیت جسمانی)نقص عضو( 

 ناهنجاری اسکلتی  وضعیت جسمانی

 سالمت قلب و عروق

 افسردگی 

 اضطراب  وضعیت روانی

 اختالل خواب

 بودجه بخش ورزش

وضعیت اقتصادی آموزش و 

 پرورش

 عوامل اقتصادی

 بهداشتبودجه بخش 

 محل کسب درآمد در آموزش و پرورش

 عملکرد بخش خصوصی

 های اختصاصی به ورزشیارانه

 هاسرانه مالی ورزش در خانواده

 رفاه عمومی

 ها وضعیت اقتصادی خانواده

 های ورزشیهزینه کالس

 های درمان هزینه

 های تکمیلی بیمه

 پرورشاماکن ورزشی روباز آموزش و 

اماکن ورزشی آموزش و 

 پرورش
 امکانات

 اماکن ورزشی سرپوشیده آموزش و پرورش

 تجهیزات اماکن ورزشی آموزش و پرورش

 جذابیت بصری اماکن ورزشی آموزش و پرورش
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 هاخالصه کدگذاری باز و محوری مصاحبه شونده -0جدول ادامة 

های گزارههای استخراج شده از ويژگی

 کالمی)مفاهیم(
 کد محوری هامقوله

 ایمنی اماکن و تجهیزات ورزشی
  بهداشت و ایمنی 

 بهداشت اماکن و تجهیزات ورزشی 

  استاندارد بودن اماکن و تجهیزات ورزشی

 

 یابی صحیح اماکن ورزشی آموزش و پرورشمکان

 و نقل حمل
کنندگان از اماکن و نقل عمومی استفادهدسترسی به حمل

 ورزشی

 ونقلایمنی حمل

 معلمان ورزش

 منابع انسانی

 ساختاری و مدیریتی

 مدیران مدارس

 کارکنان ادارات ورزش آموزش و پرورش

 مدت ریزی کوتاهبرنامه

 ریزی بلندمدت برنامه ریزیبرنامه

 های کالن ورزش مدارسها و برنامهسیاست

 موفقیت

 انگیزشی مشارکت در ورزش انگیزه

 گراییگروه

 بهبود مهارت

 ابییدوست

 تفریح و سرگرمی

 لذت بردن از ورزش

 بهود وضعیت سالمت جسمی
  های سالمتی انگیزه

 بهبود وضعیت سالمت روانی 
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  0010 بر ورزش با نگاه به افق یآموزان مبتنمدل سالمت دانشنمودار درختی  -0شکل 

 

مصاحبه انجام شده، از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری  16بنابراین نتایج حاصل از 

، امکانات، عوامل اقتصادی، عوامل فردی، عوامل فرهنگی اجتماعیمقوله  ششنشان داد که 

 بر ورزش با نگاه به افق مبتنی آموزانسالمت دانشعوامل مدل ، از انگیزشیو  ساختاری و مدیریتی

-شناختی نمونههای جمعیتبه تحلیل ویژگی اساسپیاسافزار . در ادامه از طریق نرماست 1414

-الپیافزار ها با استفاده از نرمنامهآوری پرسشهای پژوهش و سپس به تحلیل نتایج حاصل از جمع

-جمعیتهای نتایج توصیفی ویژگیپژوهش پاسخ داده خواهد شد.  ةهای ایجاد شدسئوالبه  اس

درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق  44های بخش کمی پژوهش نشان داد که شناختی نمونه

 ند. بود پسردرصد  16و  دختر

ها از چولگی و کشیدگی استفاده شد. (، برای تعیین نرمالیته داده2112و همکاران ) 1بنابرگفته هیر

های پژوهش نمونه تعداد وقرار دارد  -1و  1و کشیدگی بین  -3و  3نتایج نشان داد که چولگی بین 

که مدل پژوهش  یدر صورت. گویه وجود ندارد 3به ازای هر متغیر،  ولی. استنفر  211از  نیز بشتر

محور  انسیکوار افزارهایاز نرم یبعد هایشد، در پژوهش تأیید( PLS) محور انسریاو افزارهایبا نرم

-یم تأیید ینظر یکه مدل پژوهش را هر چند مبانآن لیبه دل زیپژوهش ن نیاستفاده شود. در ا

                                                 
1. Hair 
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 انسیوار افزارهایاست، از نرم دهیو هنوز به بلوغ نرس است یدیآنکه مدل جد لیبه دل یول ند،ینما

 .شودیاستفاده م پی ال اس محور

-می استفاده واگرا روایی و همگرا روایی پایایی، معیار سه گیری،اندازه های برازش مدل بررسی برای

ترکیبی  پایایی کرونباخ، آلفای ضرایب عاملی، بارهای ضرایب بررسی طریق سه از شود و پایایی خود

. است 1/1عاملی،  بارهای ضرایب بودن مناسب برای مالک پذیرد. مقدارمی صورت و پایایی اشتراکی

 معیار این بودن مناسب از نشان که است بیشتر 1/1 از عاملی بارهای ها، ضرایبسئوالتمامی  برای

 ترکیبی و پایایی کرونباخ آلفای به مربوط ها حذف نگردید. مقدارسئوالهیچ یک از  جااین دارد. در

 تحقیق در این .دارد مدل مناسب پایایی از حاکی که است 7/1 از باالتر متغیر، شش هر در متغیرها

 فرضیات بررسی به توانمی شودمی ییدأت پایایی که جاآن از .دارد قرار مطلوب حد در متغیرها پایایی

 از دوم معیار .است نظر مورد جامعه کل به تعمیم قابل و نتیجه پرداخت ساختاری معادالت توسط

 تسئواالبا  متغیر هر همبستگی بررسی به که است همگرا روایی گیری،اندازه هایمدل بررسی

 به 4/1 را AVE برای مناسب مقدار که الرکر و فورنل روش به توجه با .پردازدمی خود ها()شاخص

 واگرا روایی .است 4/1 مساوی یا بیشتر AVE مقدار متغیر، 6 تمامی برای ،اندکرده معرفی باال

 ؛است قابل قبول سطح در وقتی واگرا روایی. است گیریاندازه هایمدل برازش بررسی معیار سومین

 مدل در دیگر متغیرهای و متغیر آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر متغیر برای هر  AVE میزان که

. رسدمی پژوهش ساختاری مدل برازش به نوبت گیریاندازه هایمدل برازش بررسی از بعد. باشد

 تسئواال به گیری،اندازه هایمدل خالف بر ساختاری مدل بخش شد، اشاره قبالً گونه کههمان

 .گرددمی بررسی آنها میان روابط با همراه پنهان متغیرهای تنها و ندارد کاری )متغیرهای آشکار(
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 گیریمدل اندازه -3شکل 

-اساسی و اولین که شود می استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای

 از اعداد این مقدار که صورتی در .است t-values مقادیر همان یا t یمعنادار ضرایب ،ترین معیار

 سطح در پژوهش هایفرضیه تأیید در نتیجه و متغیرها بین ةرابط صحت از نشان شود، بیشتر 21/1

 شدت و دهندمی نشان را رابطه فقط صحت اعداد که داشت توجه باید البته. است 26/1 اطمینان

 .سنجید آن با تواننمی را متغیرها بین رابطه
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 ( t-values )مقادير t یمعنادار ضرايب -2شکل 

 

R مقدار
Rدر این قسمت، مقدار  .است صفر برابر مستقل یا زا برون متغیرهای برای 2

 یکبرای  2

بیشتر از  مدل، هایمتغیرسایر ( و برابر با مقدار قوی و برای عوامل فردی) 61/1متغیر بیشتر از 

Qو برابر با مقدار متوسط است. مقدار 32/1
از  شتریب فردیعوامل ی زادرون ریمتغ یبرا اریمع نیا:  2

وابسته، متوسط  ریمتغ ینیبشیزا)مستقل( در پبرون ریدهد که متغینشان م نیکه ا است 11/1

 زابرون ریدهد که متغینشان م نیکه ا  است 32/1از شتریب گرید زایدرون ریمتغ 1 یهستند و برا

تا  را پژوهش ساختاری مدل مناسب برازش و هستند یوابسته، قو ریمتغ ینیبشی)مستقل( در پ

 .سازدمی تأیید حدودی بار دیگر

 تأیید با و شودمی ساختاری و گیریاندازه مدل بخش دو هر شامل کلی برازش مدل کلی: مدل

که  36/1 و 21/1، 11/1با توجه به سه مقدار  .شودمی کامل مدل یک در بررسی برازش آن، برازش

 شترازیمقدار ب ر،یمتغ 6 هر شده است، در یمعرف GOF یبرا ی، متوسط و قوفیضع ریبه عنوان مقاد

روابط موجود در مدل در ادامه به بررسی  مدل دارد. یقو ینشان از برازش کل به دست آمد که36/1

 شود. بخش کیفی پرداخته میاز حاصل  پژوهش
 

 پژوهش روابط موجود در مدلبررسی  -3جدول

 روابط موجود در مدل پژوهش
ضرب 

 مسیر
 نتیجه مقدار تی
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آموزان مبتنی بر دانش های مدل سالمتعوامل فرهنگی اجتماعی از مؤلفه .1

 .است 1414 ورزش با نگاه به افق
 تأیید 271/2 622/1

آموزان مبتنی بر ورزش با دانش های مدل سالمتعوامل اقتصادی از مؤلفه .2

 .است 1414 نگاه به افق
 تأیید 272/16 721/1

آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه های مدل سالمت دانشعوامل فردی از مؤلفه .3

 .است 1414 به افق
 تأیید 623/11 231/1

آموزان مبتنی بر ورزش با نگاه به های مدل سالمت دانشامکانات از مؤلفه .4

 است 1414 افق
 تأیید 731/1 127/1

آموزان مبتنی بر ورزش با های مدل سالمت دانشعوامل انگیزشی از مؤلفه .1

 است 1414 نگاه به افق
 تأیید 126/17 711/1

آموزان مبتنی های مدل سالمت دانشعوامل ساختاری و مدیریتی از مؤلفه .6

 است 1414 بر ورزش با نگاه به افق
 تأیید 713/11 772/1

 

بنابراین در هستند  12/2که همگی بیشتر از با توجه به این T-Value فوق، مقدار جدول به توجه با

ساختاری و مدیریتی، انگیزشی، فرهنگی ، عوامل فردی، عوامل اقتصادی، هر یک از 22/1سطح 

 بر ورزش با نگاه به افق مبتنی آموزانسالمت دانشبه ترتیب از عوامل مدل  اجتماعی و امکانات

 . است 1414

 

 گیریبحث و نتیجه
-ورزش در میان دانش ءاهمیت ورزش در سطوح مختلف سبب گردیده است تا امروزه نیاز به ارتقا

ریزی سبب گردیده است تا نیاز به برنامه مسئلهآموزان جهت بهبود سالمت آنان درک گردد. این 

های موجود در افق ها وگیری از سیاستآموزان با بهرههای کالن جهت بهبود ورزش در میان دانش

سالمت عوامل مؤثر بر هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل رو، کشور درک گردد. از این

عوامل فردی، نتایج نشان داد هر یک از  .است 1414 بر ورزش با نگاه به افق مبتنی آموزاندانش

به ترتیب از عوامل  ساختاری و مدیریتی، انگیزشی، فرهنگی اجتماعی و امکانات، عوامل اقتصادی

 . است 1414 بر ورزش با نگاه به افق مبتنی آموزانسالمت دانشمدل 

 دو شاخص اصلی یعنی انگیزه مشارکت ورزشی و انگیزه سالمتی عوامل انگیزشی مورد بررسی شامل

( در پژوهش خود به عوامل انگیزشی به عناون یکی از عوامل مؤثر 2117) حسینی و همکاران .است

( 2116) و همکاران 1واتسون های بدنی اشاره نموده است.افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتبر 

                                                 
1. Watson 
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های ورزشی، تفریح و نیز در پژوهش خود عنوان نمودند هدف از مشارکت کودکان در فعالیت

-آموزان با همساالن و همکالسان، به عنوان یکی از انگیزههمچنین ارتباط بین دانشسرگرمی است. 

شده  تأیید(، مورد بررسی قرار گرفته و 2116) و کوته 1اریکسون مشارکت ورزشی، در پژوهش های

، (2117) های حسینی و همکارانبنابراین نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهشاست. 

(، همخوان و 2116) ( و اریکسون و کوته2116) (، واتسون و همکاران2111) وایسک و همکاران

رو از اینمغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد مشاهده نگردید.  پژوهشی که نتایج آن .استراستا هم

سایی شده، سعی در گردد که مدیران آموزش و پرورش، با تقویت عوامل انگیزشیِ شناپیشنهاد می

برای مثال با برگزاری داشته باشند. های ورزشی آموزان در فعالیتشتر دانشچه بی مشارکت هر

آموزان با هر میزان آمادگی بدنی ای امکان مشارکت تمامی دانشهای ورزشی نه چندان حرفهرویداد

 باشد. و پخش موزیک های ورزشی در مدارس همراه با شادی و لذت مهیا گردد، فعالیت

های شخصیتی، وضعیت جسمانی و روانی از ویژگی، سبک زندگی. استمورد بعدی، عوامل فردی 

فردی به  ة( در پژوهش خود به مؤلف2112) بنار و همکاران. استاین مقوله  هایشاخصجمله 

های بسیاری، دستیابی به در پژوهش. ندعنوان مهمترین عامل مؤثر بر مشارکت ورزشی اشاره نموده ا

های ورزشی عنوان شده وضعیت جسمانی سالم، به عنوان یکی از دالیل مهم مشارکت در فعالیت

بدنی سالم و وضعیت جسمانی اشاره به وضعیت(. همچنین 1321، 2112و همکاران،  2وال) است

یی در بدن دارند که منجر به هاآموزانی که ناهنجاریآموزان دارد. دانشبدون معلولیت در دانش

های ورزشی را ندارند. امکان مشارکت فعال در فعالیت، شودمیمشکالتی در انجام حرکات ورزشی 

آموزانی که از استرس و اضطراب آموزان نیز بسیار مهم است، دانشیت روانی دانشهمچنین وضع

اما . (137، 2116)بشارت و قهرمانی،  کنندهای ورزشی دوری میبرند، از شرکت در فعالیترنج می

آموزانی که سبک زندگی . دانشاستآموزان مؤثر سبک زندگی نیز بر میزان مشارکت ورزشی دانش

 لیو تما یروزافزون تکنولوژ شیافزا .کنندهای ورزشی شرکت میدارند، بیشتر در فعالیتفعالی 

 ییغذا یهامیمصرف رژ شیسو و افزاکیاز  یبدن یهاتیفعال یبه جا یاانهیرا یهایکودکان به باز

آموزان شده است. دانش یتحرکو کم یسبب بروز مشکالت چاق گرید یفودها از سونامناسب و فست

مصرف شده در بدن انسان است  یسوخت و ساز انرژ یاتیو ح ریناپذکیبخش تفک یبدن یهاتیعالف

بنابراین برای  گردد.یدر جامعه م یشدن چاق یدمیسبب گسترش و اپ یبدن یهاتیو کاهش فعال

شود. آموزان احساس میرفع این مشکل، نیاز به اتخاذ تدابیری جهت هر چه بیشتر فعال کردن دانش

کنترل  یبرا دهیورزش و بهداشت آموزش د انیمرب یریبه کارگ ،جمله راهکارهای پیشنهادی از

                                                 
2. Erickson & Côté 

3. Vella 
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، مدارس ازیمورد ن یجهان یاستانداردها تیرعا، آموزاندانش یو مشکالت جسم یبدن یهاتیفعال

. بنابراین نتایج است یبدنیها تیآموزان به فعالساعت از زمان دانش کی یحداقل روز اختصاص

و ( 2112) همکاران ، بنار و(2112و همکاران ) های والدر این قسمت با نتاشج پژوهشپژوهش 

 . استراستا (، همخوان و هم2116) بشارت و قهرمانی

. استآموزان به منظور بهبود سالمتی آنها امکانات نیز از جمله عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی دانش

های ورزشی بر های همجواری و دسترسی به مکان( به بررسی شاخص2111) ابراهیمی و همکاران

 شتر،یب یورزش هایرساختیمکانات و زمیزان مشارکت ورزشی پرداختند و دریافتند که هر چه ا

 رد،یشهروندان قرار گ اریدر اخت یو همجوار یدسترس نهیدر زم یبهتر استانداردهای با و ترمناسب

همانند این نتیجه در پژوهش حسینی و  کرد. خواهد دایپ شیآنان، افزا یمشارکت ورزش زانیم

 اما نتایج پژوهش در این قسمت با نتایج پژوهش سعیدی ( نیز به دست آمد.2117) همکاران

-ش مشارکت افراد در فعالیتبر افزای های ورزشیبودن اماکن و زیرساخت تأثیر( مبنی بر بی2111)

های بدنی و ورزش همگانی ناهمخوان است. شاید دلیل این اختالف تفاوت در جامعه آماری پژوهش 

-دانشند و جامعه آماری پژوهش حاضر را بودچرا که جامعه آماری آن، شهروندان تهرانی  باشد؛

 ابراهیمی و همکاران هایدهند. بنابراین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشتشکیل می آموزان

( 2111) و با نتایج پژوهش سعیدی استراستا ( همخوان و هم2117) حسینی و همکاران، (2111)

آموزان قرار گردد که امکانات و تجهیزات ایمن در اختیار دانشرو پیشنهاد می. از ایناستناهمخوان 

زشی پرورش به صور عادالنه انجام گیرد و اماکن وروگیرد. همچنین توزیع اماکن ورزشی آموزش

 جدید در مناطق کمتر برخوردار احداث گردد. 

 عاصفی و عموزاده. استعوامل ساختاری و مدیریتی از دیگر عوامل شناسایی شده در این پژوهش 

 اند.آموزان اشاره کرده( در پژوهش خود بر نقش بسیار مهم معلمان بر مشارکت ورزشی دانش2117)

به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر مشارکت ورزشی  به عوامل مدیریتی (2117) همکاران وحسینی 

 و (2117) های عاصفی و عموزادهبنابراین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشاند. اشاره کرده

مغایر با نتایج آن  و پژوهشی که نتایج استراستا (، همخوان و هم2117) حسینی و همکاران

 دیمسابقات ورزشی و خر یتوانند با برگزارمیورزش  معلمانپژوهش حاضر باشد، مشاهده نگردید. 

 یمعلمان با تماشا نیداشته باشند. همچنآموزان برای دانشنقش مشوق را  آموزانی دانشبرا زهیجا

ها و فنون مهارت دادن ادیبدنی و ورزش و تیفعال و شرکت با آنها در آموزاندانشبدنی تیفعال

ا توانند بهمچنین مدیران آموزش و پرورش کشور نیز می کنند. فایکنشی خود را اورزشی، نقش هم

آموزان فعالیت بدنی دانش مدت و بلندمدت، سعی در بهبود وضعیتهای کوتاهریزیتدوین برنامه

 استراتژیک بدین منظور بسیار کمک کننده خواهد بود. ة . بنابراین تدوین برنامداشته باشند
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. استآموزان مبتنی بر ورزش عوامل مؤثر دیگر در سالمت دانشعوامل فرهنگی اجتماعی نیز از 

( در پژوهش خود، عوامل فرهنگی اجتماعی را از عوامل مؤثر بر 2112) خواهالدینی و صنعتمعینی

( به نقش عوامل 2112) و همکاران 1مایویر دانند.مشارکت ورزشی شروندان در ورزش همگانی می

بنابراین نتایج پژوهش حاضر با نتایج  .نمودند های ورزشی اشارهفعالیتمحیطی در مشارکت افراد در 

راستا ( همخوان و هم2112) ویریما و همکارانو ( 2112) خواهالدینی و صنعتمعینیهای پژوهش

 والدینرو به مغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد، مشاهده نگردید. از این نتایج آنو پژوهشی که  است

نمودن ورزش را برای فرزندان خوداز طریق مشارکت  شرایط نهادینهشود که توصیه می آموزاندانش

-های ورزشی، فراهم آورند. همچنین عالوه بر مهم بودن موفقیتفرزندشان به همراه خود در فعالیت

های ورزشی نیز برای والدین مهم باشد و عملکرد ورزشی فرزندان خود را های تحصیلی، موفقیت

 تشویق نمایند. 

 وضعیت اقتصادیها و همچنین . سطح معیشتی خانوادهاستعامل آخر، عوامل اقتصادی  در نهایت

های ورزشی ند به عنوان عوامل بازدارنده و مشوق مشارکت در فعالیتنتواآموزش و پرورش، می

(، 2111های ابراهیمی و همکاران )پژوهشنتایج پژوهش در این قسمت با نتایج  ان گردد.آموزدانش

و پژوهشی که نتایج آن مغایر با نتایج پژوهش  استراستا ( همخوان و هم2117حسینی و همکاران )

، تدابیری را گردد که مدیران آموزش و پرورشبنابراین توصیه می حاضر باشد، مشاهده نگردید.

از جمله  ؛های ورزشی با حداقل هزینه اتخاذ نمایندآموزان در فعالیتشارکت حداکثری دانشم جهت

 . آنها. ها و تهیه جوایز از سوی برگزاری رویدادهای ورزشی با مشارکت خانواده

-شود هر یک از ذینفعان ورزش دانشبه صورت کلی با توجه به مطالبی که عنوان شد، پیشنهاد می

در حوزه ورزش و سالمت، تدابیری جهت  1414انداز منظور دستیابی به اهداف افق چشمآموزی، به 

 نیل به این اهداف اتخاذ نمایند. 

گردد که امکانات گیری از نتایج این پژوهش، پیشنهاد میبه مدیران آموزش و پرورش با بهره -

ان قرار دهند؛ بودجه آموزمناسب و استاندارد ورزشی در تمامی نقاط ایران، در اختیار دانش

ورزش در این سازمان را افزایش دهند؛ بخش خصوصی را بیشتر از قبل فعال نمایند؛ شرایط 

های ورزشی را به حداقل مشارکت بخش خصوصی را مهیا نمایند؛ هزینه شرکت در کالس

آموزی به صورت کوتاه مدت، های مناسبی در خصوص ورزش دانشریزیبرسانند؛ برنامه

 و استراتژیک تدوین نمایند.  بلندمدت

گردد که مبلغ مشخصی از درآمد خود را به ورزش آموزان توصیه میهای دانشبه خانواده -

-خانواده اختصاص دهند؛ ورزش را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرند؛ خود به همراه فرزندان

                                                 
1. Vierimaa 
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تخاب دوستان از ای بر انهای ورزشی مشارکت داشته باشند؛ نظارت شایستهشان در فعالیت

خود داشته باشند؛ از وضعیت سالمت جسمی و روانی فرزند خود اطمینان سوی فرزندان 

 حاصل نماید. 

-آموزان را برای مشارکت در فعالیتگردد که دانشبدنی مدارس پیشنهاد میبه معلمان تربیت -

آموزان دانشهای ورزشی همگام با های ورزشی تشویق و تهییج نمایند؛ خود نیز در فعالیت

های الزم در خصوص ها ارتباط مداومی برقرار نمایند تا به آنها آموزشفعالیت نمایند؛ با خانواده

 آموزان ارائه نمایند. اثرات مثبت ورزش بر سالمت دانش

گردد که در انتخاب دوستان خود، دقت بیشتری داشته باشند تا آموزان توصیه میبه دانش -

ود برگزینند؛ به سالمت جسمی و روانی خود اهمیت دهند و در دوستانی شایسته برای خ

 صورت هر گونه مشکل، آن را به خانواده و یا به معلمان اطالع دهند. 

گردد که جامعه را از اثرات مثبت ورزش بر سالمتی به مدیران بخش بهداشت کشور توصیه می -

های های درمان و بیمهینهجسمی و روانی آگاه نمایند و توضیح دهند که ورزش بر کاهش هز

 عمر نیز تأثیرگذار است. 

 قدیر و تشکرت
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