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Abstract 
The present study aimed to provide a model of factors affecting 
the development of sustainable behaviors regarding student 
sports participation. This study was a mixed (qualitative and 
quantitative) research. In the qualitative part, the statistical 
sample included 13 experts aware of the research topic. The 
statistical population of the quantitative part consisted of all 
primary school students in Tehran, which due to the unlimited 
number of population, 384 individuals were identified as the 
research sample. The research tools included an interview and 
a researcher-made 31-item questionnaire. The validity of this 
questionnaire was reviewed and confirmed by some university 
professors’ opinions. The reliability of this questionnaire was 
0.88. In order to analyze the data of the present study, SPSS and 
PLS software were used. The results showed that 31 
characteristics were extracted through interviews that these 
characteristics were classified into five factors including 
attitudinal, behavioral, technical, cultural and environmental 
factors. The identified factors indicate that in order to create 
sustainable behaviors of sports participation among students, 
various factors should be considered and this shows the 
complexity of this issue. 
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Abstract 
Physical inactivity causes various 
chronic diseases and premature 
death. The participation in physical 
activity is essential given the public 
health (Rettig and Hu, 2016). 
Furthermore, evidence shows that 
club sports participation may 
improve mental and social health 
compared to individual activities 
due to the social nature of 
participation (Vail, 2007). In many 
schools, the opportunities for 
physical activity have decreased 
more and more (Dahab et al., 2019). 
On the other hand, sports 
participation is a motivational and 
cultural activity that promotes an 
active lifestyle in the community. As 
essential elements of any society, 
students can thoughtfully respond 
to sports' long-term and short-term 
goals. Given the importance of 
sports participation, 
institutionalizing sports 
participation behaviors is of great 
importance (Holden et al., 2019). 
Increasing youth physical activity is 
a recognized priority in the school 
environment to promote students’ 
positive growth. This is while data 
show that the overall physical 
activity of students and schools is 
low and declining (Kimball and 
Freysinger, 2003). The present  
study can play an essential and 
decisive role in stabilizing and 
institutionalizing behaviors related 
to public sports. This study can 

facilitate their decision-making 
process to participate in sports 
activities. With this in mind, the 
present study provides a model of 
factors affecting sustainable 
behaviors in student sports 
participation. 
 

Materials and Methods 
This study was mixed research 
conducted qualitatively and 
quantitatively. This study as applied 
research can be implemented in 
sports organizations. The data were 
collected through a field study. To 
select participants, the purposive 
sampling method was used in the 
qualitative section. For this 
purpose, 13 elites and experts in the 
field of public sports and school 
sportswere selected as a research 
sample. The research tools included 
an interview and a researcher-made 
31-item questionnaire. The 
reliability of this questionnaire was 
confirmed using Cronbach's alpha 
calculation in all components and 
the whole questionnaire. The 
reliability of the measurement 
model was evaluated by factor 
loading coefficients and the 
composite reliability in the research 
findings section. 
The data collection tool in the 
qualitative section also included a 
semi-structured interview. Besides, 
according to the interviews, factors 
were identified and used as a 
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research collection tool in the 
quantitative section. Content 
validity was confirmed by the 
content validity index and the 
content validity ratio and formulas. 
The construct validity of the 
questionnaire was also examined 
using confirmatory factor analysis. 
 

Findings 
In order to identify the factors 
affecting sustainable behaviors of 
student sports participation, the 
experts’ opinions in the form of a 
qualitative method were used. After 
coding, the characteristics extracted 
from the interviews were identified. 
The qualitative results showed that 
31 characteristics were extracted  

through interviews that these 
characteristics were classified into 
five factors: attitudinal, behavioral, 
technical, cultural, and 
environmental. In order to 
investigate these factors, structural 
equation modeling was performed. 
Therefore, the Kolmogorov-Smirnov 
test examined the normality of 
research data distribution. The 
results showed that the level of 
significance in all factors was lower 
than 0.05, indicating non-normality 
of research data. As a result, non-
parametric statistics were used to 
analyze the present study's data. 
Table 1 shows a summary of 
measurement models and the t 
significance coefficient. 
 

Table 2. Summary of statistical results 

Effect t Components 

0.856 34.635 Attitude 
0.849 24.635 Behavioral 
0.944 98.772 Technical 
0.851 31.461 Cultural 
0.790 12.876 Environmental 

The results showed that among the 
identified factors, the technical 
factor has been identified as the 
most important factor with an 
effect of 0.944. In order to 
investigate the report of the present 
research model, the relevant fit 
indices of the structural equation 
modeling with the PLS approach 
were used. The results of the 

research fit indices also revealed 
that the value of Cronbach's alpha 
and the composite reliability of the 
variables in all five components is 
higher than 0.7, indicating the 
excellent reliability of the model. 
The results also showed that 
convergent validity for all factors is 
above the standard level of 0.4, 
indicating good convergent validity. 
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Moreover, divergent validity was 
examined and confirmed in the 
form of a factor matrix. 
 

Conclusion 
There are no official statistics on the 
level of sports participation. 
Further, there are no accurate 
statistics on the level of 
participation of individuals 
according to different groups in 
society and different age groups. 
However, the statistics show 21% 
sports participation in Iran. Several 
studies have been conducted in 
public sports In Iran, but in many of 
these studies, the level of sports 
participation in different groups and 
the study of individual effects have 
not been done correctly. This issue 
is quite evident among students, 
and there is no information about 
the sports participation of Iranian 
students. Information about sports 
participation is also tricky due to 
many Iranian students. 
Nevertheless, it is possible to use 
and implement identified factors to 
pave the way for sustainable sports 
participation behaviors among 
students. No doubt, paying 
attention to the identified factors 
can improve the decision-making 
situation of students for sports 
participation and promote their 
motivational systems. The findings 
indicated that to achieve 
information on students' condition 
in this regard, students' physical and 

mental condition should be 
assessed. In addition, sports 
participation may be enhanced by 
promoting motivational systems 
based on sustainable behaviors, 
including providing evidence on the 
importance of exercise and of an 
attractive sports environment. 
Keywords: Sport Participation, 
Sustainable Behavior, Active 
Lifestyle, Students 
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 مقالة پژوهشی 

  در  یورزش   مشارکت  دار یپا   یرفتارها   جادیا  بر  موثر  عوامل  مدل  ارائة

 1آموزان دانش
 

 3طلب تیحما عبداهلل ، 2یرنجبر دای، ش1یعبد ایکامل

 

 ( مسئول سندهی)نو  رانیا راز، یش  ،یدانشگاه آزاد اسالم راز،یواحد ش  ، یبدن  تیگروه ترب ار،یاستاد. 1
   رانیا  ه،یاروم  ،یدانشگاه آزاد اسالم ه،یواحد اروم ، یبدن  تیگروه ترب ار،یاستاد. 2
 ران یمرند، ا ،ی واحد مرند، دانشگاه آزاد اسالم ، یبدن  تیگروه ترب ار،یاستاد. 3

  

 ده ی چک
ا بر  ارائة مدل عوامل موثر  با هدف  در خصوص   داریپا  یرفتارها  جادیپژوهش حاضر 

  خته ی آم  مطالعات  جمله  از  حاضر  پژوهش.  دیگرد  یآموزان طراحدانش   یمشارکت ورزش
شامل    ی نمونة آمار  یفیانجام شد. در بخش ک  یو کم  یفیک  ی هاروش  صورت به   که  بود
از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. جامعة آمار  13 پژوهش    یبخش کم  ی نفر 

ابتدادانش   ةیحاضر را کل به نامحدود    شهر تهران بودند که با توجه   ییآموزان مدارس 
پژوهش    ر  نفر به عنوان نمونة پژوهش مشخص شدند. ابزا  384تعداد    ،بودن تعداد جامعه

نامه  پرسش   نیا  ییبود. روا  یسوال  31نامة محقق ساختة  شامل مصاحبه و پرسش   ،حاضر
برخ نظرات  بررس  یدانشگاه  دیاسات  یتوسط  تا  یمورد  پا  دییو  گرفت.    ن یا  ییایقرار 

پژوهش حاضر از    یهاداده   لیمشخص شد. به منظور تحل  88/0  زانیم  زینامه نپرسش 
  31  داد  نشان  پژوهش  جینتا.  دیگرد  استفاده.ال.اس  یپ  و .اس.اس  یاس.پ  ینرم افزارها

عامل    5ها در یژگیو  نیا  که دیگرد استخراج  شده انجام یهامصاحبه قیطر از یژگیو 
نگرش عوامل  مح  یفرهنگ  ،یفن  ،یرفتار  ،یشامل   بند  یطیو  عوامل    یدسته  شدند. 

در   یمشارکت ورزش   داریپا  یرفتارها  جادیا  ری دهد که در مسیشده نشان م  ییشناسا
مساله    ن یا  ی دگیچیپ  ن یتوجه نمود و ا  یبه عوامل مختلف  ستیبایم ،آموزاندانش  انیم

 دهد.یرا نشان م
 

 قدمه م
 ی هااز شاخص  یکیمشارکت در ورزش به عنوان  

 باشد.  ی در عصر حاضر مشخص م ید یمهم و کل
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ب برخ  یماریخطر  و  قلب  کرونر  از    ی عروق 
مسرطان  کاهش  را  )یها    و   ینسانگندهد 

کل2021  1همکاران،  صورت  به  به   ،ی(.   ورزش 
حرکت  توسط    دیتول  یبدن   هرگونه    عضالت شده 

دارد    یاسکلت انرژاشاره  مصرف  به  منجر    ی که 
مرتبط       طی (. شرا2017  2سام،   و  سنگیتشود )یم

فشار خون باال،   ،یشامل چاق  یبدن  با عدم تحرک
مفاصل و مشکالت    فیکمردرد، تحرک ضع  ابت،ید

(. 2019  3همکاران،   و  واسولداست )  یاجتماع  یروان
ف تحرک  بهداشت    ةچالش عمد  کی  ، یکیزیعدم 

  ک یعنوان  به،  افتهیتوسعه    یدر کشورها  یعموم
 4تاپس،   و  النگ)  شناخته شده است   یجهان  یدمیاپ

حال   یافته و در جمعیت کشورهای توسعه (.  2021
شوند و نسبت  ای غیرفعال میطور فزایندهتوسعه به 

بدنی    های فعالیتروزافزون جمعیت از دستورالعمل
نمی و نکنپیروی  وزن  اضافه  به  منجر  امر  این  د. 

اصلیبه   ،چاقی برای عنوان  خطر  عامل  ترین 
توسعهبیماری کشورهای  در  بد  مانند    های  یافته 

( است  شده  استرالیا  و  متحده   5هاگیوارا،ایاالت 
های مزمن  (. بی تحرکی فیزیکی با بیماری2017

مختلف و مرگ زودرس همراه است. مشارکت در  
مهم فعالیت عمومی  بهداشت  منظر  از  بدنی  های 

( هو، است  و  عالوه2016  6رتیگ  این،   بر   (. 
دهد مشارکت در  وجود دارد که نشان می  شواهدی

به ورزش و  باشگاهی  دلیل  های  به  تیمی  ویژه 

 
1. Nthangeni et al. 

2. Tseng & Sum 

3.Vasold et al. 

4. Lang & Tapps 

5. Hagiwara 

6. Rettig & Hu 

7. Vail 

8. Kellstedt et al. 

می مشارکت  اجتماعی  سالمت  ماهیت  با  تواند 
های فردی  روانی اجتماعی بهتری نسبت به فعالیت

( باشد  شده  .(2007  7وایل، همراه  انجام  مطالعات 
نشان   یرو کودکان  و  نوجوانان  بزرگساالن، 
پیم ورزش  در  مشارکت  از   یدیمف  یامدها یدهد 

  ر ی مس  در  اتیجزئ  اما  دارد  یاجتماع  -یسالمت روان 
ندارد   یسازنهینهاد وجود    و   کلستد)  مشارکت 

؛ 2019  9همکاران،   و  انسیج؛  2021  8همکاران، 
 11همکاران،  و  بروکس ؛  8201  10همکاران،   و  یریبر

  و   تکس؛  2018  همکاران،  و  دوپیو؛  2018
 13همکاران،  و  کیلپاتریک؛  2017  12همکاران، 

کارکردها  .(2005 به  توجه  مشارکت   یبا  مهم 
به    ی رفتارها  یسازنهینهاد  ، یورزش مربوط 

ورزش اهم  یمشارکت  برخوردار    ییباال  تیاز 
افزا(2019  14همکاران،   و  هولدن)  باشدیم   شی. 

شناخته شده در   تیاولو  کی  ،جوانان  یبدن  تیفعال
 آموزاندانش ارتقاء رشد مثبت   ی مدرسه برا  طیمح

دهد ینشان م  است که اطالعات  یحالدر   نی. ااست
 آموزاندانش   یاو مدرسه   یکل  یبدنتیفعال  زانیم
فر  مبالیک)است    نییپا در  (152003  نگر،یسیو   .

کاهش   یبدنتیفعال  یهااز مدارس فرصت  یاریبس
ا  افتهی تشد  ن یو   و  داهاب)است  دیمساله در حال 

سال گذشته شاهد تغییر    50در    .(2019  16همکاران، 
بیماری  و  سالمت  درمان  و  درک  ماهیت،  در 

بودهدانش  در آموزان  پیشرفت  دلیل  به  ایم. 

9. Jeanes et al. 

10. Brière et al. 

11. Brooks et al. 

12. Taks et al. 

13. Kilpatrick et al. 

14. Holden et al. 

15. Kimball & Freysinger 

16. Dahab et al. 
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دانشمراقبت پزشکی  پزشکی،  به  های  آموزان 
های   بیماری  درمان  و  تشخیص  بر  کمتر  تدریج 

و پیشگیری  بر  بیشتر  و  تمرکز کرد  ارتقاء    عفونی 
تمرکز کرد   برای سالمت جسمی  شرایط مطلوب 

(. عالوه بر این، شیوع  2017  1وانگ و همکاران، )
مشاهده شده مشکالت بهداشت روانی در نوجوانان  

(. 2015  2هولیهان و مالکولم،افزایش یافته است )
نتیجه   این  در اقدامات  به  نیاز  است که  زمینه،  ای 

کند، اما پزشکی را منعکس نمیمدل زیست  اساساً
روانی   و  جسمانی  سالمت  بین  رابطة  بر  بیشتر 

بهبود کیفیت تمرکز می اهمیت  این خود  کند که 
گروه  برخی  نشان  زندگی  را  نوجوانان  جمله  از  ها 

 (.2019 3اگان،)دهد می
-یاز نگران  یک یفعال    یبه سبک زندگ  لیتماعدم  

داشته است.    است  ییها   4برگر )که همواره وجود 
  ی به سبک زندگ  لیمتما  مردم  یرفتارهااما    (  1996

سبک  (  2010  5س یو  و  ستونتز ).  است  رفعالیغ
برخ  رفعالیغ  یزندگ فرد  یحاصل  و    یمسائل 
  ی م  یفرد  یهایژگیو  یباشد. به عبارتیم  یطیمح

باشد    رگذاریتاث  یسبک زندگ  ی ریواند در شکل گت
  ن یکننده اکیتواند تحریمهم    یطیو مسائل مح

بنابرا  تیوضع سبک   نیباشد.  بهبود  جهت  در 
فرد  طی شرا  یستیبافعال    یزندگ موانع  و    یرفع 
جامع در    یهاپژوهشعدم  را فراهم نمود.    یطیمح

توسع ورزش همگان  داریپا  یرفتارها  ةجهت    ی در 
ام تا  شده  مثبتباعث  روند  مس  ی روز    ریدر 

باشد تیفعال  نیا  یسازنهینهاد نداشته  وجود    ها 
دانش آموزان در هر  .  (2019  همکاران،  و  واسولد)

 
1. Wang et al. 

2. Houlihan & Malcolm 

3. Egan 

از   یاحجم گسترده  ،به خصوص کشور ما  یاجامعه
م شامل  را  طوری افراد  اساس  یشوند.  بر  که 

حدود    ران یموجود تعداد دانش آموزان در ا  یآمارها
م  استنفر    ونیلیم  15   یمشارکت ورزش  زانیکه 

م نامشخص  طرفیآنان  از  گسترش   یباشد. 
  کیتواند به عنوان  یافراد م  نیا  یمشارکت ورزش

فعال در    یسبک زندگ  ، ی و فرهنگ  یزش یانگ  تیفعال
-یماریب  گسترش  ی طرف  از .  دیجامعه را اشاعه نما

سبب    یها جامعه  سطح  در  تا    شده مختلف 
پ  یکارکردها در  ب  یریشگیورزش    ی هایماریاز 

نقش آن در مقابله مناسب افراد    نیمختلف و همچن
مورد بحث    یمختلف به صورت جد   یهایماریبا ب

  یپژوهشگران مختلف  دییقرار گرفته باشد و مورد تا
  هر  مهم  عناصر  عنوان   به   آموزان   دانش .  ردیقرار گ
کوتاهیم  یاجامعه و  بلندمدت  اهداف  مدت تواند 

از   پاسخ دهد.  یجد  ی متصور از ورزش را به صورت
عوامل    ةنبود مطالعات جامع در جهت توسع  یطرف

  یورزش همگان  در  داریپا   یرفتارها  جادیموثر بر ا
  ریدر مس  یاتیعمل  یباعث شده است تا راهکارها

ورزش همگان  داریپا  یرفتارها  ةتوسع شکل    یدر 
ا به  توجه  با  مس  نکه ینگردد.   یدارسازیپا  ریدر 

به    ازمندین  یورزش همگان  ةرفتارها در حوز توجه 
است به    ازین  ،باشدیم  یطیو مح  یفرد  یهاجنبه

مسائل   یتوجه شود. به عبارت  یطیو مح  یابعاد فرد
شرایم  یفرد را  طی تواند  مس  انگیزشی    ریدر 

نما  یورزش  یرفتارها  یدارسازیپا فراهم  و    دیرا 
مناسبیم  یطیمح  یهاجنبه بستر  ا  یتواند   نیدر 

تواند  یحاضر م  پژوهشخصوص شکل دهد. انجام  

4. Berger 

5. Stuntz & Weiss 
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  ی دارسازیدر جهت پا  یاکننده  نیینقش مهم و تع
نهاد ورزش    ی رفتارها  یسازنهیو  به  مربوط 
به عنوان ارکان    آموزاندانش داشته باشد.    یهمگان

 ازمندین  شیاز پ  شیب  یاهر جامعه  یدیمهم و کل
مح در  انجام هستند یورزش  یهاطیحضور   .

آنان در  یریگمیتواند روند تصمیحاضر م پژوهش
فعال در  حضور  تسه   یورزش  یهاتیجهت    لیرا 

مدل    ةارائحاضر با هدف    پژوهشتوجه    نیدهد. با ا
ا بر  موثر  مشارکت   داریپا  یرفتارها  جادیعوامل 

 .دیو اجرا گرد یطراح آموزاندانش  یورزش
 

 پژوهش  یشناسروش
باشد یم  یمطالعات کاربرداز جمله  حاضر    پژوهش

سازمان در  دارد    یتقابل  یورزش  یهاکه  به  واجرا 
روش  کم  یفیک  یهاصورت  گرد  یو  .  .دیانجام 
  و  بود  یدانیاطالعات به صورت م   یروش گردآور

شامل نخبگان و    یفیدر بخش کآن    یآمار  ةجامع
حوزصاحب در  ورزش   یهمگانورزش    ةنظران  و 
  ی فیدر بخش ک  یریگنمونه باشد. روش  ی م  مدارس

نخبه    13منظور تعداد    نیبه صورت هدفمند بود. بد
صاحب نمونو  عنوان  به  بخش    پژوهش  ة نظر  در 

 آن   یبخش کم  یآمار  ةجامع  و  انتخاب شدند  یفیک
ابتدا  آموزاندانش  ةیکل   تهرانشهر    یی مدارس 

بر با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه؛    بودند که
شرا در  کوکران  نمونه  حجم  فرمول    طیاساس 

جامعه؛   بدون  عنوان    384تعداد  نامحدود  به  نفر 
شدند.   پژوهشنمونه   گردآور  مشخص   ی ابزار 

ک بخش  در  حاضر  ن  یفی،پژوهش   یمهمصاحبة 
همچنیم  یافتهساختار به    ینباشد.  توجه  با 

 
1. CVI 

عواملانجام  یهامصاحبه   یدگرد  ییشناسا  ی شده، 
پژوهش در   ی عوامل به عنوان ابزار گردآور  ینکه ا

کم اشداستفاده    یبخش  دو  پرسش  ین.  به  نامه 
-و سؤال  یشناخت یتجمع  یهایژگیو  یبخش کل

به صورت پنج گز  ،آن  یها )از    یکرتی ل  ی اینهکه 
 یمسؤل، تقس  31کامالً موافقم تا کامالً مخالفم( در  

ایدگرد نگرش   ین.  عوامل    ی،رفتار  ی،سواالت 
 بود.  ی و فن یفرهنگ یطی،مح
-یآلفا  ةنامه با استفاده از محاسبپرسش  نیا  ییایپا
  ةنامپرسش  ن یها و همچنمولفه  یرونباخ در تمامک
 ن یا یکل ییا یپا زانیقرار گرفت. م دییمورد تا یکل

گرد  88/0نامه  پرسش مدل   ییایپا .دیمشخص 
 یی ایو پا  یعامل  یب بارهائضرا  توسط   یریگاندازه

ارز  یبیترک اطالعات    ی ابیمورد  که  گرفت  قرار 
شده  ارائه    پژوهش  یهاافته یمربوط به آن در بخش  

نامه با استفاده از  پرسش   ینا  ییمحتوا  ییروا  .است
  قرار گرفت   ی مورد بررس  یدانشگاه  یدنظرات اسات

  ییشاخص روا  یسنجییروا  یهابا استفاده از فرم  و
و استفاده از   2ییمحتوا روا  ییو نسبت روا  1محتوا
قرار    ییدها مورد تأروش   ینمربوط به ا  یهافرمول

محتوا با توجه به تعداد    ییگرفت. مقدار نسبت روا
روا  99/0نفر(،    10)  یداسات شاخص  مقدار    یی و 

  یمحتو ییروا ینبه دست آمد. بنابرا 99/0محتوا، 
ت مورد  پژوهش  همچن  ییدأابزار  گرفت.   ین قرار 

  یلنامه با استفاده از روش تحلسازة پرسش   ییروا
با    ینقرار گرفت. بنابرا  ی مورد بررس  ییدیتا  یعامل

نتا به  پا  یجتوجه  قسمت  در  آمده  و    یاییبدست 
مپرسش   ییروا که  ینامه،  داشت  اعالم  توان 

پاپرسش از  حاضر  پژوهش  روا  یایینامة    یی و 

2. CVR 
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نتا  یمناسب است.  روا  یجبرخوردار  به  و    یی مربوط 
جدول    یاییپا در  است.    3پژوهش  شده  ارائه 

پژوهش، از روش    یکم  یلدر قسمت تحل  ینهمچن
رو با  ساختاری  استفاده ال. .یپ  یکردمعادالت  اس 

   شده است. 
 

 هاافتهی

 جاد یمدل عوامل موثر بر ا  ةارائ  ییبه منظور شناسا
از    آموزاندانش  یمشارکت ورزش  داریپا  یرفتارها

ک  یبررس روش  قالب  در  خبرگان    یفینظرات 
گرداستف ها، یکدگذار  انجام  از  پس.  دیاده 

مصاحبه  یهایژگیو از  مشخص مستخرج  ها 
را   پژوهش  یفیک  جیتان،  1  جدول.  دیگرد حاضر 

 دهد. ینشان م

 
 ی محور و باز یکدگذار -  1 جدول

یژگيو شده استخراج یها  هامقوله 

 ورزش یجسمان دیفوا  انیب −

 ورزش  یروان دیفوا  انیب −

 به ورزش  آموزاندانش ةعالق  زانی م یابیارز −

 به ورزش آموزاندانش یدرون یتقاضاها جادیا  −

 آموزان دانشدر  یخواهحس ورزش یارتقا −

 ی ورزش  یهاتی شرکت در فعال یهالیها و پتانستیظرف انیب −

ی نگرش  عوامل  

 ی ورزش یهایریگمیتصم لیتسه −

 ی اجتماع  یهاهگرو لیتشک −

 ی ورزش  یهاتی فعال یسازجذاب −

 ی ورزش یالگوها جادیا  −

 در مدارس  یاجتماع  ةیسرما جادیا  −

 آموزاندانشبه ورزش در  تی حس مسئول جادیا  −

 یورزش یهاتی در فعال یحس نشاط اجتماع جادیا  −

ی رفتار عوامل  

 ی ورزش یهاطیمح یسازجذاب −

 ی ورزش یهاطیمح ییایپو بهبود −

 یورزش یفضاها یده در شکل عتی از طب استفاده −

 ی ورزش یهاتیخانواده ها در فعال  یهامشارکت جلب −

ی طیمح  عوامل  
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 یمحور  و باز یکدگذار-  1 جدولادامة 

 هامقوله شده استخراج یهایژگيو −

 آموزان دانش ینفوذ ورزش بر سبک زندگ −

 یورزش یهاتیشاخص در فعال  یهاچهره حضور −

 در ورزش آموزاندانش یبه حقوق شهروند توجه −

 ورزش در مدارس  رانیسف جادیا  −

   آموزاندانشدر خصوص ورزش در  یشیآزاداند یهایکرس جادیا  −

ی فرهنگ  عوامل  

 ی ورزش یها رساختیارتقا ز −

 ی ورزش یفضاها یمنیا  بهبود −

 آموزان دانشبه  یحرکات ورزش  آموزش −

 ی ورزش  یهاتی در فعال تنوع −

 آموزان دانش یتوان جسمان یرسانو اطالع یابیارز −

 جهت حضور در ورزش آموزاندانشاز  یمال تیحما −

 آموزان دانش یورزش یهاتیظرف ییشناسا −

 آموزاندانشمختلف  یاقتصاد- یفرهنگ-ی مطابق با طبقات اجتماع  یریگمیتصم −

 آموز هر دانش یورزش یها  تیظرف انیب −

ی فن  عوامل  

که    پژوهش   یفیک  جینتا داد  از    ی ژگیو  31نشان 
که   دیانجام شده استخراج گرد  یهامصاحبه  قیطر

در  یژگیو  نیا   ،ی نگرش  :شامل  ، عامل  پنجها 
  . شدند  یبنددسته   یطیو مح  یفرهنگ  ،یفن  ،یرفتار

بررس منظور  کم  نیا  ی به  بخش  در  از    یعوامل 
  از   ابتدا   رو  نی ا  از.  دیگردانجام    یمعادالت ساختار

 تیوضع  یبه بررس  رنفیاسم  -کلوموگراف  آزمون
پرداخته شد.    پژوهش یهاداده عیتوزبودن  یعیطب

 ی سطح معنادار  زان یمآزمون فوق نشان داد    جینتا
  ة دهندنشان که  بود    05/0از    نییعوامل پا  یدر تمام

  نیو بد  باشدیم  پژوهش  یهابودن داده  یعیرطبیغ
حاضر از آمار   پژوهش  یهاداده   لیتحلمنظور جهت  

اندازه  مدل    2و    1. شکل  دیاستفاده گرد  کیناپارامتر
م  یریگ نشان    یت داریمعناب  ئضرا   زانیو  را 
 دهد.یم
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   یریگ اندازه مدل ـ 1 شکل

 
ی ت داریمعنا بضرائـ 2 شکل

گذاشته است.  شیرا به نما یت یدارضرائب معنا و   یریاندازه گ یهااز مدل یدبنجمع 2جدول 
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 ی آمار جينتا ةخالص -  2 جدول

ر یتاث  t هامولفه  

ی نگرش 34.635 0.856  
ی رفتار 24.635 0.849  
ی فن 98.772 0.944  
ی فرهنگ  31.461 0.851  
ی طیمح 12.876 0.790  

  ییشناسا  عوامل  انینشان داد در م  پژوهش  جینتا
فن  ،شده م  یعامل    ن یمهمتر  944/0  ریتاث  زان یبا 

گرد  عامل بررساست.    دهیمشخص  منظور    یبه 
برازش    یهاحاضر از شاخص   پژوهشبزارش مدل  

-.ال.یپ  کردی معادالت ساختاری با رو  مربوط روش
گرد استفاده  جدول  دیاس  به    جینتا    3.  مربوط 

 دهد. ی برازش مدل فوق را نشان م یهاشاخص

 
   شز ارب یهاشاخص- 3 جدول

 یطیمح ی فرهنگ یفن ی رفتار ی نگرش 
 0.84 0.88 0.82 0.89 0.85 کرونباخ  یآلفا
 0.96 0.90 0.84 0.91 0.88 ی ب یترک ییایپا

 0.42 0.48 0.51 0.67 0.61 همگرا ییروا 
 0.62 0.72 0.89 0.72 0.73 ن ییتع بیضر
 0.51 0.58 0.67 0.69 0.66 .او.اف یج

نشان    پژوهشبرازش    یهامربوط به شاخص   جینتا
آلفا به  مربوط  مقدار  که  پا  یداد  و   یی ای کرونباخ 

از  مولفه   پنجها در هر    ریمتغ  یبیترک   7/0، باالتر 
حاکیم که  پا  یباشد  دارد   ییایاز  مدل    مناسب 
ز عوامل باالتر ا  یتمام  یهمگرا برا  ییروا  زانیمو

نشانیم  4/0  اریسطح مع مناسب   ةدهندباشد که 
م باشد.  ی م  پژوهشهمگرا    یی روا  زانیبودن 

در قالب    زیحاضر ن  پژوهشواگرا در    ییروا  نیهمچن
قرار   دییو تا  یعوامل در عوامل، مورد بررس   سیماتر

شکل  گرفت.   با    ی عامل  یبارها  یتمام  1مطابق 
باشد که  ی م  4/0از    شی، بپژوهش مربوط به عوامل  

ا  ةدهندنشان بودن  با  باشد.  ی م  اریمع  ن یمناسب 
مقدار سه  به  به      0.67و    0.33،  0.19  توجه  که 

 ب یضر یبرا  یمتوسط و قو ف،یضع ریعنوان مقاد
، مقدار  عوامل  یتمامشده است و در   یمعرف  نییتع
که  0.33  شترازیب آمد  دست  از    به  مناسب  نشان 

ا دارد  نیبودن  مقدار   و  شاخص  سه  به  توجه    با 
،  فیضع ریکه به عنوان مقاد  0.32و  0.15، 0.02

شده است و    یمعرف  دو-ویک  یبرا  یمتوسط و قو
به دست آمد   0.36  شترازی، مقدار بعوامل  یتمامدر  
سه    و  شاخص دارد  نینشان از مناسب بودن ا  که

مقاد    0.36و    0.25،  0.01  مقدار عنوان  به    ریکه 
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قو  فیضع و  متوسط    یمعرف  .او.اف یج یبرا  ی ، 
 0.36 شترازیعوامل، مقدار ب  یتمامشده است و در 

مدل    یقو  ینشان از برازش کل  به دست آمد که
ا  دارد. گرد  نیبا  مشخص  ارائه    دیتوجه  مدل  که 

برخوردار    یحاضر، از برازش مناسب  پژوهششده در  
 . است

 

 یریگجه یبحث و نت

باعث شده تا لزوم    ی گانورزش هم  ةتوسع   تیاهم
ها از جمله گروه  یتمام  انیآن در م  یسازنهینهاد

حال  آموزاندانش  در  گردد.  به    یدرک  ورزش  که 
کنندگان در سراسر  شرکت  یبرا  زیادی  دیظاهر فوا

  یسازد، اما سطح مشارکت ورزشیجهان فراهم م
است. رفته  کاهش  به   ، افراد  یتمام  یبرا  رو 

افزا که  است    یورزش  یهامشارکت  ش یمشخص 
م جامعه  سطح  سالمت،    بهیود  باعثتواند  یدر 

اقتصاد  اجتماع  یمسائل  مطالعات    گردد.  یو 
مشارکت  یاریبس که  داده  به    ی ورزش  ی هانشان 

نابرابر در گروه  و جوامع مختلفصورت  وجود    یها 
ا با   پژوهشتا    شده  مساله سبب    نیدارد.  حاضر 

ارائ ا  ة هدف  بر  موثر  عوامل    ی رفتارها   جادیمدل 
 آموزاندانش   یدر خصوص مشارکت ورزش  داریپا

پژوهش نشان داد    یفیک  یجنتا  و اجرا گردد.  یطراح
انجام شده    یهامصاحبه  یقاز طر  یژگیو  31که  

گرد ا  یداستخراج  عامل یژگیو  ینکه  پنج  در  ها 
نگرش عوامل  و    یفرهنگ  ی، فن  ی،رفتار  ی،شامل 

  مشکالت  به  توجه   با.  یدندگرد  یدسته بند  یطیمح
در   یهورزش در سطوح پا  یسازفرهنگ  به   مربوط

فعال  یران،ا شک  دانش    یورزش  یهایتبدون 
گردد. یمدارس و زنگ ورزش م آموزان محدود به

  ی رفتارها  یجادا  یردهد که مسیمساله نشان م  ینا
ورزش  یدارپا م  یمشارکت  آموزا  یاندر    ،ندانش 

-تالش  یازمندکه ناست    یسخت و دشوار  یرمس
ماهاست  یاگسترده  یها شناسا  یت.    ییعوامل 

  ی فرهنگ  ی،فن  ی،رفتار  ی،شامل عوامل نگرش  ،شده
مح م  یطیو  مسینشان  در  که   یجاد ا  یردهد 
-دانش  یاندر م   یمشارکت ورزش  یدارپا   یرفتارها

.  یمباش  یخصوص م  ینتحول در ا  یک   یازآموزان ن
 نگاه  پرورش،  و  آموزش  سیستم  که  صورتی  به

  پایدار   رفتارهای  ایجاد  مساله  به  تریعمیق
 آموزان داشته باشد. دانش  میان  در  ورزشی  مشارکت

مساله اشاره شده    نیبه ا  یمختلف  یهاپژوهشدر  
گر در  2005)  نیاست.  عوامل    پژوهش(  به  خود 
در سطح افراد جامعه و   ی شارکت ورزشممربوط به 

حرفه   نیهمچن و  یاورزشکاران  داشت.    یاشاره 
ورزش  مشارکت  در  که  داشت  سه    یاعالم  افراد، 

  یانتخاب، جذب و ورود افراد، حفظ و نگهدار  ندیفرا
اجرا گردد که    ستیبا  یم  شرفتیرشد و پ  تاًیو نها

امکان وجود دارد   نیها اندیآفر  نیاز ا  کیدر هر  
در  سبب گردد تا افراد از شرکت    طیشرا  یکه برخ

با    یورزش  یها تیفعال مطابق  شوند.  دور  نظر  به 
ورزش، کشف   ةگام در توسع  نی( اول2005)  نیگر
  ی ر یگمیباشد که در تصمیم  یردن به عواملبُیو پ

فعال در  شرکت  جهت    ی ورزش  یها تیمردم 
مریتاث ا  یگذار  م  نیباشند.  مسائل  ی عوامل  تواند 

  باشد.   یستمیس  ی حت  ایو    یفرد، خانوادگ  یمختلف
  تیاهم  یزشینقش مسائل انگ  ؛ یرانیدر فرهنگ ا

مساله  نیدارد. اگرچه ا یدر مشارکت ورزش ییباال
م م  یتمام  انیدر  کندیافراد  صدق  اما   ؛تواند 
  ، یزشیتوانند به واسطه مسائل انگیآموزان مدانش
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  یعبارت  به.  رند یقرار گ  یمشارکت ورزش  ریدر مس
س  یریگبهره تواند  یم  یزش یانگ  یهاستمیاز 

ورزش مشارکت  م  یفرهنگ  آموزان  دانش  انیدر 
گروه ها    یمساله در برخ  ن یکند. ا  تیرا تقو  یرانیا

بوده است. به    دیمورد تاک  زین  انیاز جمله دانشجو
( اشاره 2021چلک و همکاران ) یکه محسنیصورت

تواند یعامل مهم م  کیبه عنوان    جیداشتند که ترو
. کندافراد کمک    یمشارکت ورزش  یدارسازیبه پا

س  یریگبهره  صورت  نیبد   ی زشیانگ  یها ستمیاز 
تاثیم ضمن  تصم  یرگذاریتواند  روند    ی ر یگمیبر 

حضور آنان در ورزش و    ءسبب ارتقا  ،آموزاندانش
  ی مشارکت ورزش  داریپا  یرفتارها  جادیا  ی از طرف
سطوح    ی بررس  گردد. همراه  به  مختلف  جوامع 

ورزش و همچن  یمشارکت  آنها   ی های بررس  ین در 
تواند  یجوامع م  ینتوسعة ورزش در ا  یهایستمس

فرد  یراتتاث  ی به خوب را در    یستمیو س  یعوامل 
ورزش نما  یمشارکت  مطالعات   یانافراد  در  سازد. 

بررس   یمختلف م  یفرد  یراتتاث  یبه    یزانبر 
افراد پرداخته شده است. اما جالب    یمشارکت ورزش

ها تفاوت  ینة ایسمطالعات به مقا  یناست که ا  ینا
همچن و  مختلف  جوامع   یزانم  یسهمقا   یندر 

 اند. جوامع نپرداخته ینافراد ا یمشارکت ورزش
خود که    پژوهش( در  2014  ، و همکاران  یاحسان) 

انجام    ران یا  ی مدل ورزش همگان  یبا هدف طراح 
بررس از  پس  سطح    یپ  ییهای گرفت،  که  بردند 

  گری که دو سطح د  رانیا  یورزش همگان  یانهیزم
  یرونیب  طیو شرا  طیدارند شامل مح  شهیدر آن ر
ب و  کله  است  سازمانسبب   یطور  و    یساز سطوح 

سطح    یرونیب   هیال  ،یسطح سازمان  .باشدیم  یرفتار

 
1. Humphreys et al. 

مجموعه روابط منظم   ةرندیاست و در برگ  یرفتار
  رانیا  یورزش همگان  ینیو ع  یداخل  ءحاکم بر اجزا

 یعوامل مربوط به رفتار ورزش  یسطح رفتار  ،است
  نیا  ن یب  ةرابط  .سالمت است   کردی با رو  رانیمردم ا
  ران یا  یتنگاتنگ بوده و در ورزش همگان  ،سطوح

جدا هم  همکاران   زیهامفر).  رندیناپذ  ییاز   1و 
در  2014 به    پژوهش(   ی هایخروج  یبررسخود 

 ی های پرداختند و پس از بررس  در کانادا  یبدنتیفعال
بردند که پرداختن مداوم به ورزش و انجام  یخود پ

فعال استفاد  ،یورزش  یهاتیمنظم  به    ةمنجر 
پتانس  یحداکثر بهبود   لیاز  جهت  در  ورزش 
  پژوهش( در  2004  ،امزیلیو و  سیو)گردد.    یسالمت

  یم  ریرا جوانان به ورزش درگچ»خود که با عنوان  
بررس   «شود؟ از  پس  گرفت،  خود   یهایانجام 

مهارتیپ که  و   یهابردند  ورزش  در  جوانان 
اساس  کیآنان    یهایی توانا و  مهم  در    یعامل 

ورزش همکاران)  باشد.یم  یمشارکت  و    2فراسر 
توسعة ادراک    ی( در پژوهش خود به بررس2008،

آنها پرداختند.    یافراد در ارتباط با مشارکت ورزش
از جمله ارتباطات   یو روان   یبُردند عوامل جسمانیپ

با   افراد  ح  یکدیگرنامناسب  عدم    یندر  ورزش، 
از    یاعضا  یهایتحما ترک  سبب  خانواده، 
 گردد.یجوانان م  یاندر م یزشور یها یتفعال

م  یرسم  یآمارها با  ارتباط  مشارکت   یزاندر 
 ین افراد جامعه در ورزش وجود ندارد. همچن  یورزش

مشارکت افراد بر حسب    یزان از م  یقیدق  یآمارها
گوناگون   یسن یهامختلف جامعه و رده یهاگروه

غنیستموجود   صورت  به  اما  آمارها   ی،رسم  یر. 
  یراندر ا  یدرصد  21  یدهندة مشارکت ورزشنشان

2. Fraser et a. 
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حوزة  کشور و  در  در    یمتعدد  یها. پژوهش است
همگان رس  یورزش  انجام  در    یدهبه  اما  است، 

ا  یاریبس م  یناز  ورزش  یزانمطالعات    یمشارکت 
گروه در  همچن  یهاافراد  و    ی بررس  ینمختلف 

است.    نشدهبه شکل مناسب انجام    یفرد  یراتتاث
  ی مشهود م  دانش آموزان کامالً  یانمساله در م  ینا

اطالعات و  ورزش  ی باشد  مشارکت  خصوص    یدر 
 یجادوجود ندارد. بدون شک ا  یرانی دانش آموزان ا

  ،آنان   یقیحق  یاطالعات در خصصو مشارکت ورزش
سخت    یامریرانیآموزان ادانش  یبه علت تعداد باال

م دشوار  م  یو  اما  بهرهیباشد.  با  از    یریگتوان 
در    یروند  ،آن  یسازیادهشده و پ  ییعوامل شناسا

در   یمشارکت ورزش  یدارپا   یرفتارها   یجادا  یرمس
آموزان فراهم گردد. بدون شک توجه  دانش  یانم

شناسا عوامل  بهبود ی م  ،شدهیی به  ضمن  تواند 

آموزان جهت حضور در  دانش  یریگیمتصم  یتوضع
  یزشیانگ  یهایستمس  ءجهت ارتقا  یطیشرا  ،ورزش
ن نما  یز آنان  نتایدفراهم  به  توجه  با  پژوهش   یج. 

پ ارزیم  یشنهادحاضر  با  تا   یت وضع  یابیگردد 
روان  یجسمان اطالعاتدانش   ی و  در    ی آموزان، 

ا  یتخصوص وضع نمود.    ینآنان در  حوزه فراهم 
  یشنهاد پژوهش حاضر پ  یجبا توجه به نتا  ینهمچن

بر    ی مبتن  یزشیانگ  یهایستمس  ءگردد تا با ارتقایم
دانش  یدارپا  یرفتارها ارائة  در  جمله  از  آموزان 
 یسازورزش و جذاب  یتدر خصوص اهم  یشواهد

آنان    یجهت بهبود مشارکت ورزش  یطشرا  یط،مح
 را فراهم نمود. 

از تمام شرکت کنندگان که ما   :تشکر و ریتقد

.میکردند، سپاسگزار یاریپژوهش  نیدر انجام ا
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