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Abstract   

 

Background: The development of health among different sections of society is the main 

concern of researchers in today's world. In this regard, it is one of the useful ways to develop 

the health of sports and physical activity. So that physical activity causes psychological and 

social development of young people and the elderly, personal growth and development. 

Finally, those who exercise have a higher quality of life than non-athletes, and through 

exercise, knowledge of nutrition, exercise and health can be developed. For this reason, over 

the years, the role of exercise and physical activity in society has become increasingly 

important not only for the individual but also for public health. What is vital and very 

important in this regard is the issue of continuing physical activity and exercise, because 

maintaining health benefits requires continuous participation in physical activity and sports. 

In this regard, research has shown that regular physical activity and exercise provide 

numerous health benefits. However, the benefits of physical activity and exercise are not 

achieved by cross-sectional, occasional, and sporadic presence, although having minimal 

physical activity is better than no physical activity at all. To this end, physical activity 

guidelines recently recommend regular and continuous participation in physical activity. 

However, in all parts of the world, a large number of people in the community have not yet 

taken the impact of physical activity and sports seriously. For this reason, different countries 

are trying to adopt solutions to combat inactivity, as well as to encourage people to 

participate regularly and continuously in physical activity and sports and to gain health, 

vitality and vitality. One of these approaches is public sports or sports for all, which tries to 

create equal opportunities for people with any cultural, racial, economic, gender or other 

differences to participate in cheap and fun sports activities. Public sport is necessarily a 

philosophy, a message to motivate citizens to participate in sports and ultimately health. The 

tendency of people towards public sports and its positive effect on the physical and mental 

health of managers and officials leads them to study methods that increase the number of 

participants in public sports. Certainly, the coherent view of these groups will lead to 

progress in this regard; As these perspectives differ, the lack of coordination between the 

perspectives challenges the planning work for the development of grassroots sports. 

Therefore, it is necessary to coordinate between policy makers and planners in each country. 

Methods: The present study is a descriptive-correlational study that was conducted with the 

structural equation model approach. The statistical population of this study included 354 

people including the Director General of Sports and Youth of Khuzestan Province, Deputy 

Chiefs of Staff of the General Directorate, Deputy of Women Affairs of the General 

Directorate, Heads of Sports Departments of the General Directorate, Sports Experts of the 

General Directorate, Heads of Sports Boards, Vice Chairman of Sports Boards, Secretaries 

of Sports Boards And sports management experts in Khuzestan province. According to 

Schumacher and Lumex, for structural modeling equation studies, the minimum sample size 

is 200 to 600 people. Given that there were no questionnaires or standard scales for 

measuring research variables, the researcher reviewed the sources and documents and 

articles related to the research topic; Also, asking for opinions from professors, experts and 
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managers of physical education and sports in the country, a researcher-made questionnaire 

was prepared, which included 56 questions and a five-point Likert scale. This questionnaire 

consisted of two main parts: personal information and managerial background. After 

analyzing the questions of the researcher-made questionnaire using tests of degree of 

difficulty, discrimination coefficient and loop method, we used exploratory and confirmatory 

factor analysis to determine the validity of this questionnaire. Descriptive statistics 

(frequency, frequency percentage, mean and standard deviation), skewness and elongation 

test were used to evaluate the normality of the data and the measurement model was used to 

evaluate each of the factors affecting the development of public sports to promote health as 

inferential statistics. All analyzes were performed at 95% confidence level using SPSS 19 

and AMOS 22 software. 

Results: The results of the present study showed that the managerial factor with a factor load 

of 0.743, the resource factor with a factor load of 0.761, the behavioral factor with a factor 

load of 0.716 and the environmental factor with a factor load of 0.785 have effect on health 

development.  In addition, the hypothetical model of research on health development in 

Khuzestan province with a public sports approach has a favorable fit. The results of the 

research showed that the environmental factor of public sports was the most important factor 

in the development of health in Khuzestan province, followed by resource, managerial and 

behavioral factors, respectively. Each factor or variable in institutionalizing an action or 

behavior has three functions: regulatory, normative, and cognitive functions. Regulatory 

factors seem to be an important and fundamental behavior in the early stages of 

institutionalization. Because public sports in the country is at the beginning of its path and is 

not so developed, it requires more structure and framework for expansion and development. 

Therefore, environmental factors can cause the structuring and framing of public sports and 

ultimately institutionalize health and vitality in society, because it seems that the regulatory 

function of environmental factors is greater than other functions. 

Conclusion: In general, the results of this study show that public sports is one of the factors 

affecting the level of health in Khuzestan province and public sports is also affected by 

managerial factors with managerial, resource, behavioral and environmental subscales. The 

role of behavioral factors in institutionalizing health behavior in public sports is very 

important and fundamental, because these factors provide the ground for acceptance and 

continuation of physical activity and sports behavior in individuals. However, a set of 

behavioral factors were ranked last in the factors affecting the institutionalization of health 

through public sports in Khuzestan province. Perhaps the reason is that the functioning and 

effectiveness of behavioral factors depend on the good performance of other factors, and 

until other factors do not work well, these factors can not have a good performance and 

impact, therefore, in terms of respondents are in the last place. Such a priority seems logical 

since public sports are in the early stages of formation and growth and requires focusing on 

other factors, especially environmental factors to shape and frame public sports in society. 

This is because the proper functioning of the set of environmental factors may results in 

structuring and framing of the public sports. In addition, resource and managerial factors 

play an important role in promoting and properly guiding environmental factors. It is 

possible that the respondents are of the opinion that first public sports will find a special 

place, structure and system in Khuzestan province and then its institutionalization in the 

existence of each individual in the society will be on the agenda. This framework can 

institutionalize public sports as an activity. Facilitate a body that promotes health and vitality 

in the existence of each individual in the society. 
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 مقدمه
توسعه سالمتی در بین اقشار مختلف جامعهه ددغدهه 
اصلی محققین در دنیای امهوز  اسهد در ینهین  می هه 

یای مفیغ جهد توسهعه سهالمتی زر ش ز یکی ا  رزش
. بطهوری ههه فعالیهد بهغنی (1)باشهغ فعالید بغنی می

باعث رشغ رزانی اجتناعی جوانان ز سهالن غان  رشهغ ز 
. در نهایهد  هاهانی ههه (2)شهود تکامل شخصهی مهی

ه  غ هیفید  نهغیی بهارتوی در مقایاهه بها زر ش می
تهوان افواد دیو زر شهکار  دارنهغ ز ا  یویهر زر ش مهی

بهه  .(3)دانش تغذیهه  زر ش ز سهالمتی را توسهعه داد 
الید بغنی در جامعه یهی ینین دلیل نقش زر ش ز فع

یای متنادی  نه ت ها بوای فود بلکه بهوای سهالمد سال
آنچهه در .(3)ای پیغا هوده اسد عنومی  اینید فزای غه

ین حیاتی ز باهیار مهها اسهد  مو هوت اسهتنوار این ب
 سهالمتیحفه  فوایهغ  یهوا اسد   ز زر ش بغنیفعالید

 اسهد ز زر ش بغنیماتلزم مشارهد ماتنو در فعالید
(4) . 

انجهام انهغ ههه تحقیقها  نشهان دادهدر ینین رابطه 
شهناری بی سالمتی  فوایغ ز زر ش فعالید بغنیماتنو 

ایهن در حهالی اسهد ههه فوایهغ . (9-5) ه هغایجاد مهی
حاصههل ا  فعالیههد بههغنی ز زر ش بهها حیههور مقطعههی  

یهودد  یون هغ داشهتن موردی ز پواه غه حاصهل ننهی
حغاقل فعالید بغنی بهتو ا  نغاشهتن ییچوونهه فعالیهد 

یهای دسهتورالعنلاخیهوا ر بغنی اسد. به ینهین م وهو
فعالید بغنی مشارهد م وا ز ماتنو در فعالید بهغنی 

حال در تنام نقاط جهان با این . (10) ه  غرا توصیه می
ی و  تعغاد  یادی ا  افواد جامعه تهاییو فعالیهد بهغنی ز 

 . بههه ینههین دلیههل(11)انههغ زر ش را جههغی نووفتههه
یهایی بهوای راه حهلدر تالشه غ تها هشوریای مختلهف 

تحوهی ز ینچ ین تشهویر ز تودیها افهواد مبار ه با بی
بوای شوهد م وا ز ماتنو در فعالید بغنی ز زر ش ز 

ا  ایهن . یکی اتخاذ ه  غ  نشاط ز شادابی سالمتیهاا 
رزیکودیا زر ش ینوانی یا زر ش بوای ینه اسهد ههه 

بوای ایجاد فوصد بوابو بوای مشارهد افواد بها  تالشدر 
یو یونه تفاز  فوی وی  نژادی  اقتصادی  ج اهیتی ز... 

یای زر شی ار ان قیند ز مفوح اسد. زر ش در فعالید
ینوانی   هوزرتا  یهف فلاهفه اسهد  یهف پیهام بهوای 

در وزنغان بههوای مشههارهد در زر ش ز انویزانههغن شههه
 .(12) اسد نهاید سالمتی

یهای مت هوت باعهث تهوزی  ز زر ش ینوانی با بونامهه
ارتقاء مزایای فعالیهد فیزیکهی در ازقها  فوادهد بهوای 

تهو ا  ینهه ای کهه ا  مها .(12)شود مخایبان جوان می
یهای یویر زر ش ینوانی اسد هه جوانان انوات فعالید

 یهوا یکهی ا  ایهغاص اصهلی  .ه  غجانانی را تجوبه می
یهای زر ش ینوانی آیاه هودن جوانان در مورد مههار 

حوهتی  دانش ز توانهایی ر م بهوای انتخهاع فعالیهد ز 
نتههای   .(13)فعالیههد بههغنی مههوتبال بهها سههالمتی اسههد 

در بعهغ سهالمتی ز  (14)مطالعا  مویجس ز ینکهاران 
در سالمد عنهومی  (1)هیفید  نغیی  مالا ز ینکاران 
در سالمد ذی ی ز  (15)مودم سوئغ  هانغر  ز ینکاران 

در سالمد جانانی بو اینیهد  (12)یالنان ز ینکاران 
نقش زر ش ینوانی در ابعهاد مختلهف سهالمتی تاهیهغ 
دارد. اما با توجه به حجا هها ننونهه در ایهن تحقیقها  

باشهغ. در ایهن ارتبهاط تای  به جامعه دشوار مهیتعنیا ن
ی پهذیومعتقغنغ ههه در تعنهیا (16)ه غی ز ینکاران 

یهای آمهاری توان ا  رزشنتای  به جامعه مورد نوو؛ می
بهتوی استفاده ننود. ینچ ین معتقغنغ یکهی ا  مزیهد

یها  یای مغل معادر  ساختاری ایهن اسهد ههه مهغل
زاباته به متغیو مک هون یاهت غ ههه ادلها بهه تعنهیا 

 شود. پذیوی بیشتوی م تهی می
ینکاران نتای  تحقیر سواری ز بواساس عالزه بو این  

 19 میزان مشهارهد در زر ش ینوهانی در ایهوان (17)
باشهغ ههه در مقایاهه بها بوخهی ا  هشهوریای درصغمی

درصهغ  50توسعه یافته هه این میزان مشهارهد بهاری 
بواسهاس شغه اسد  آمار بایار نهانیزی اسهد.  یزارش

این  آنچه بایغ ماأله اصهلی دزلهد باشهغ زمهورد توجهه 
بهغنی ن هشور قوار ییود  توجه به یاتوش توبیدماؤر

یهایی اسد در حالی هه فعالید با مفهوم زر ش ینوانی
شود حاهی ا  این اسد ههه هه درهشور به آنها توجه می
درجه دزمنورد توجهه قهوار  زر ش به مفهوم ینوانی در

دارد ز ماههأله زر ش قهومههانی بهها توجههه بههه رقابههد در 
ز بعهغ سیاسهی آن بیشهتو مهورد  النللهییای بینعوصه

 . تأهیغ قوار یوفته اسد
یوایش مودم به سوی زر ش ینوهانی ز تهاییو متبهد 
آن بو سالمتی جانانی ز ذی ی مهغیوان ز ماهلولین را 

یهایی بورسهی رزش دیغ ههه بههبه این سند سوق می
ه  هغیان در زر ش بپودا نغ هه سهبا افهزایش شهوهد

یها باعهث یودد. یقی ا  دیغیاه م اجا این یوزهینوانی 
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یا شود؛ نوو به ای که این دیغیاهپیشوفد در این امو می
یها ههار متفاز  اسد بها عهغم ینهای وی بهین دیهغیاه

ریزی بوای توسهعه زر ش ینوهانی دنهار نهالش بونامه
شود. بهه ینهین م وهور  هوزری اسهد ههه در یهو می

ریهزان یهذاران ز بونامهههشوری ینای وی بین سیاسهد
انجام شود. استقبال هشهوریای توسهعه یافتهه ا  زر ش 
ینوانی ز توفیر در تحقر این آرمان در سایه مهغیوید 
اصولی ز صحیح ز ارائه رایکاریایی بهوای توسهعه آن در 

د. توسههعه زر ش یههای متههولی امههو زر ش اسههسهها مان
ینوانی ا  جها  مختلف بایغ مورد توجه ماهلورن بهه 

ریزان زر ش هشور قوار ییود. ش اخد عوامل زیژه بونامه
توانغ سبا یودد ههه مؤیو در توسعه زر ش ینوانی می

یا ز با اتخاذ تهغابیو ز بونامههریزان با آیایی ا  آنبونامه
در نهایهد در یای م اسا به رفع موانع بپودا نغ ز ریزی

جهد نیهل بهه ایهغاص سهالمتی جامعهه هوشها باشه غ. 
ب ابواین یغص تحقیر حا و ش اسایی عوامهل مهویو بهو 
توسههعه سههالمتی در اسههتان خو سههتان ز ارائههه مههغل 
معادر  ساختاری )مورد مطالعه: زر ش ینوانی( جهد 

ریزی بهتو به دسد انغرهاران توسهعه سهالمتی در بونامه
 باشغ. استان خو ستان می 

 
 کار روش

ینباتوی اسد هه بها  -تحقیر حا و ا  نوت توصیفی
جامعه آماری رزیکود مغل معادر  ساختاری انجام شغ. 

نفو شامل مغیو هل زر ش ز جوانان  354 این تحقیر را
استان خو ستان  معهازنین سهتادی اداره ههل  معازنهد 

 یای زر شی اداره هل امور بانوان اداره هل  رزسای یوزه
یای زر شهی  هارش اسان زر ش اداره هل  رزسای ییا 

یههای یههای زر شههی  دبیههوان ییا نههواع ریههیس ییا 
زر شی ز خبویان مهغیوید زر شهی اسهتان خو سهتان 

مطابر با استغرل شوماخو ز لهومکس . دی غتشکیل می
سا ی معادله ساختاری حغاقل حجا بوای مطالعا  مغل

با توجه به ای که انغ ودهنفو ذهو نن 600تا  200ننونه را 
یای استانغاردی در خصوص انهغا هپوسش امه یا مقیاس

ییوی متغیویای تحقیر زجود نغاشد  محقر با بورسی 
م ابع ز مات غا  ز مقار  موتبال بها مو هوت تحقیهر؛ 

نووان ز مهغیوان ینچ ین نوو خوایی ا  اساتیغ  صاحا
ای توبید بغنی ز زر ش هشور پوسش امه محقر سهاخته

سوال ز مقیهاس په   ار شهی  56ت ویا ننود هه شامل 

لیکو  بود. این پوسش امه متشهکل ا  دز بخهش اصهلی 
 ایالعا  فودی ز سابقه مغیویتی  بود. 

بعغ ا  تحلیل سهوار  پوسشه امه محقهر سهاخته بها 
 Difficulty) درجههه دشههوارییههای اسههتفاده ا  آ مههون

index)هههویا تنییهههز    (Discriminative index)  ز
  به م وور تعیین اعتبار این (Loop method) رزش لوپ

 پوسشهههه امه ا  رزش تحلیههههل عههههاملی اهتشههههافی
(Exploratory factor analysis) ز تاییههههههغی 
(Confirmatory factor analysis ) .بههه اسههتفاده شههغ

م وور تعیین رزایی صوری ز محتوایی ابزار تحقیر ابتغا 
یها ز ایهغاص ربودی زاژهپوسش امه به ینواه تعویهف هها

نفو ا  اساتیغ ز دانشجویان دهتوی رشهته  20تحقیر  به 
بغنی ز علوم زر شهی ههه آ مهون جهامع خهود را توبید

درصهغ  90یذرانغه بودنغ  جهد اعنال نوو ارائه یودیغ. 
بعهغ ا  تاییهغ پوسش امه تغزین شهغه را تاییهغ ننودنهغ. 

ین  رزایی صوری ز محتوایی پوسش امه توسال متخصصه
نفو بهه ع هوان ننونهه آ مایشهی  150پوسش امه توسال 

یهای بوای تعیین رزایی ز پایایی پاسخ داده شغ. آ مهون
685/0 =KMO ( ز   00/2456ز هوزیهههههد بارتلهههههد
001/0sig:) ییهوی ز هفایهد صحد ننونه نشان دی غه
یا بود هه ا  لحاظ آمای م اسا بود. جغزل شهناره داده

یای بوا ش پوسش امه محقر سهاخته را نتای  شاخص 1
 دیغ.نشان می

بها  2χدیهغ بها ای کهه مقهغار نشان می 1نتای  جغزل 
مع هادار اسهد ز  1478ز درجه آ ادی  33/1882مقغار 

یا بهوا ش نغارنهغ زلهی بها زجهود دیغ هه دادهنشان می
یا بوا ش دی غ دادهیا  نشان میمع اداری  بقیه شاخص
 χ2/dfغل دارنغ. شاخص بوا نغیی م اسا ز مطلوبی با م

اسهد. عهالزه بهو ایهن   3هنتو ا  مقغار  274/1با مقغار 
   = 921/0GFI =   910/0AGFIیای بوا نغیی شاخص

905/0CFI =  8938/0ز  =NFI  9/0بههارتو ا  مقههغار 
باشهغ. یها مهیحاهی ا  آن اسد ههه مهغل بوا نهغه داده

  رزش بوای س جش یبا  درزنی پوسشه امه اینچ ین 
( استفاده یودیغ ههه ≥p 05/0) آلفای هوزنباخ در سطح

ز  901/0 ویا آلفای هوزنبهاخ بهوای ههل پوسشه امه 
بهوای مولفهه  751/0یا بهه مقهغار بوای یو یف ا  مولفه

بوای مولفهه  630/0بوای مولفه مغیویتی   627/0م ابع  
 بوای مولفه محیطی به دسد آمغ.  725/0رفتاری ز 

در موحله بعغ پوسش امه بوای افواد ننونه اینیهل شهغ 
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در این مطالعهه بهوای جلهوییوی ا  یهو یونهه بوداشهد 
یها  محقهر تو هیحا  ر م را در ی وهام اشتباه ا  یویه

ارسال پوسش امه داد. ینچ ین  بوای ای که پاسهخوویان 
یها پاسهخ دی هغ  با صغاقد ز با میل ز ردبد بهه یویهه

( به یو یف ا  پاسهخوویان بهوای فوصد هافی )دز یفته
تکنیههل پوسشهه امه داده شههغ. نهایتهها آمههار توصههیفی 
)فوازانههی  درصههغ فوازانههی  میههانوین ز انحههواص معیههار(  
آ مون هجی ز هشهیغیی بهوای بورسهی یبیعهی بهودن 

ییهوی بهوای بورسهی یهو یهف ا  مغل انغا هیا ز ا  داده
ود عوامل تاییویذار بو توسعه زر ش ینوانی جهد پیشب

سالمتی به ع وان آمار است بایی استفاده یودیغ. تنامی 
درصهغ ز بها اسهتفاده ا   95یا در سطح اینی ان تحلیل

 انجام یوفد.  AMOS 22ز  SPSS 19نوم افزاریای 
 

 هایافته
ارائهه  2یها در جهغزل مشخصا  دمویوافیف آ مودنی

 یودیغه اسد.
یها  بهوای یای موبهوط بهه فو هیهقبل ا  تحلیل داده
یهای یای ایهن پهژزیش مفوز ههاینی ان ا  ای که داده

ه  غ  بهه  یوب ایی مغل معادر  ساختاری را بوآزرد می
ی یا پوداخته شغ. بغین م وور په   مفوز ههبورسی آن

یهای ینشهغه  بورسهی معادر  ساختاری شهامل  داده
  نومهال بهودن ز یها خطهی (Outliers) یای پهو داده

یا ن غیانه مورد بورسی قوار یوفت غ هه ینوی مفوز ه
 مورد تاییغ قوار یوفد.

یهای بهوا ش مهغل انهغا هنتای  شهاخص 3در جغزل 
 ییوی موبوط به رزابال بین عوامل ارائه یودیغه اسد. 

شود  در مهغل مشایغه می 3ینان یونه هه در جغزل 
دیهو  2ز درجه آ ادی  371/4با مقغار  2χماتقیا مقغار 

یا م اسا دیغ هه بوا ش دادهدار اسد ز نشان میمع ی
یها دی هغ دادهیا نشان مهیاسد  ینچ ین بقیه شاخص

بههوا ش م اسهها ز مطلههوبی بهها مههغل دارنههغ. شههاخص 
  3هنتههو  ا  مقههغار  186/2بهها مقههغار  χ2/dfبوا نههغیی 

993/0GFI =    963/0AGFI =   995/0 CFI =  
990/0  =NFI    ز ریشهه میهانوین مجهذزر  9/0بارتو ا

ههه هنتهو ا   064/0( بوابو بها RMSEAخطای تقویا )
اسد حاهی ا  آن اسهد ههه مهغل تحقیهر دارای  08/0

ییهوی تهأییو ماهتقیا باشغ. مغل انغا هبوا ش هامل می
عوامل م ابع  مغیویتی  رفتاری ز محیطی توسعه زر ش 

ن جههد پیشهبود سهالمتی بهه ینوانی استان خو سهتا
 ینواه  وایا استادارد شغه اسد.

نتای  موبوط بهه مهغل معهادر  سهاختاری  4جغزل 
با رزیکود زر ش ینوهانی  سالمتی توسعه بو مویو عوامل

 دیغ. در استان خو ستان را نشان می
 

 گیریبحث و نتیجه

 پرسشنامه محقق ساختههای نیکویی برازش شاخص -1جدول 

آزمون نیکویی 
برازش مجاور 

 کای

ارزش  درجه آزادی
 معناداری

شاخص 
هنجار شده 
 مجاور کای

شاخص 
نیکویی 
 برازش

شاخص 
نیکویی 

برازش تعدیت 
 شده

شاخص 
برازش 
 تط یقی

شاخص 
برازندگی 

هنجار شده یا 
 نرمال

ریشه میانگین 
محاور خطای 

 تقریب

2χ Df p df/2χ GFI AGFI CFI NFI RMSEA 
33/1882 1478 0001/0 274/1 921/0 910/0 905/0 93/0 043/0 

 

 

 هامشخصات دموگرافیک آزمودنی -2جدول 

 تحصیالت سن جنسیت 

 دکتری ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم 50باالی  50تا  41 40تا  31 30تا  20 زن مرد 
 36 132 119 6 2 5 59 155 76 139 156 فراوانی

 12 45 40 2 1 1 20 53 26 47 53 درصد فراوانی

 

 پژوهش گیری مربوط به ارت اط بین عوامتاندازه نتایج آزمون برازش مدل -3جدول 

Model 2χ df p /df2χ GFI AGFI CFI NFI RMSEA 
 Direct 371/4 2 112/0 186/2 993/0 963/0 995/0 990/0 064/0)مستقیم(
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یساختار معادالت مدل ارائه و یسالمت توسعه بر موثر عوامت ییشناسا                 

 

 

 توسعه بو مویو عوامل ش اساییمطالعه حا و با یغص 
ساختاری با رزیکود زر ش  معادر  مغل ارائه ز سالمتی

ینوانی در استان خو ستان انجام یوفد. نتای  مطالعهه 
حا و نشان داد ههه عامهل رفتهاری زر ش ینوهانی بها 

داری دارد. بو توسعه سالمتی تاییو مع هی 716/0 ویا 
موبوط به رفتهار زر شهی مهودم بها سطح رفتاری عوامل 

رزیکود سالمد می باشغ هه ههه محتهوای آن در زر ش 

ینوانی با یغص ارتقای سهالمد جامعهه ز بها توجهه بهه 
شهود. عوامل فودی  بین فودی ز ساختاری مشخص مهی

این عوامل تعیهین ه  هغه نههایی رفتهار ازقها  فوادهد 
مهینیات غ  اما بو آن تاییو دارنغ. ایهن عوامهل موجها 

یهای مختلهف  فعهالیتی شونغ هه فهود ا  میهان فعالیهد
یهایی خاص را بویزی هغ ز ا  شهوهد در ن هین فعالیهد

لذ  ببونغ یا بوعکس موجا جلهوییوی ا  شهوهد فهود 

 
 خوزستان استان در همگانی ورزش رویکرد با سالمتی توسعه بر موثر ضرایب استادارد نشده عوامت -1شکل 

 

 
 خوزستان استان در همگانی ورزش رویکرد با سالمتی توسعه بر موثر ضرایب استادارد شده عوامت -2شکل 

 

 استان خوزستان همگانی ورزش رویکرد با سالمتی توسعه گیری مربوط به ارت اط عوامت موثر برضرایب مدل اندازه -4جدول 

 داریسطال معنی نس ت بحرانی خطا ضریب استاندارد استاندارد نشدهضریب  عوامت

 مقیاسی متغیر مکنون پنهان شده استبه خاطر بی 761/0 000/1 منابع
 0001/0 668/11 093/0 743/0 088/1 مدیریتی
 0001/0 608/11 088/0 716/0 026/1 رفتاری
 0001/0 028/12 086/0 785/0 040/1 محیطی
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شهود. افهواد معنهور بهوای یها مهیدر این یونه فعالیهد
مشارهد در زر ش ابتغا بایهغ بهو عوامهل فهودی تاهلال 

فودی ز در نهاید بو عوامهل یاب غ ز سپس بو عوامل بین 
یای زر شهی ساختاری مالال شونغ تا بتوان غ در فعالید

ازقا  فوادد شوهد ه  غ. این یافتهه بها یافتهه مطالعهه 
باشهغ ههه در مطالعهه ینخوان مهی (1)مالا ز ینکاران 

خود نشان دادنهغ زر ش ینوهانی موجها بهبهود عهز  
هوشهی نفس بهتو  انجام تکالیف بها اسهتقامد ز سهخد
ییههوی بیشههتو  اسههتقالل ز ماههلولید بیشههتو  تصههنیا

عاقالنه  نووش متبد  مغیوید استوس  تعیهین ایهغاص 
یا  استانغاردیای بهارتو ههار  زا ح  ار یابی بارتو مهار 

در بیشههتو ) هنتهو الکهلنوها ز انیهباط بهتهو  مصهوص 
  مواد مخغر هنتو  سهومایه اجتنهاعی بهزر   (یازر ش

ه غ هه مهی رزابال بهتو با افواد جامعه ز ... را تقوید می
توانغ بو سطح سهالمد جامعهه مهویو باشهغ. ینچ هین  

ع هوان هودنهغ ههه عامهل  (18)لیانوورنوزم ز ینکهاران 
رفتاری یع ی یو دز بعغ فهودی ز میهان فهودی را بهوای 

ان زبزریاارن( در تنام یوه یای س ی )هودهان  نوجوان
انهغ.عالزه بهو ایهن  آصهفی ز بهبود سالمتی مویو داناته

اعتقاد ز بازر به مفیغ ز معتقغنغ هه  (19)ق بوپورنصوتی 
  سهالمتیمؤیو بودن زر ش ینوهانی در ایجهاد ز حفه  

نشاط  شادابی فودی ز اجتناعی ز ینچ ین تأییو آن در 
یای عهایفی ز شه اختی اجتناعی ز ج بهتقوید رزابال 

توانغ در نهادی ه هودن آن در زجود افواد ز در نهاید می
در هههل جامعههه مههؤیو باشههغ. ا  یوفههی پههذیوش زر ش 

دی هغه انتخهابی ا  جانها  ینوانی توسال فود هه نشان
عامل مؤیوی در نهادی ه هودن زر ش ینوانی   زی اسد

در  سهالمتیغه ع وان یف فعالید بهغنی ارتقهاء دی ه به
زجود فود اسد. تصنیا پذیوش  موتبال با پذیوش ازلیه 
رفتار جغیغ اسد ههه تحهد تهأییو عوامهل متعهغدی ا  

یای خود بهوای انجهام شهکل جنله ادراک فود ا  توانایی
جغیغی ا  رفتار  ادراک ارتباط بین رفتار جغیغ ز نتهای  

 د. حاصل ا  آن  ار شن غی نتای  ز... اس
حقیر حا و نشان داد هه عامل محیطهی دیوو نتای  ت

بو توسعه سالمتی تاییو  785/0زر ش ینوانی با  ویا 
داری دارد. ایههن یافتههه بهها یافتههه مطالعههه مههالا ز مع ههی

ههه  باشهغ ههه نشهان دادنهغینخوان مهی (1)ینکاران 
زر ش ینوانی ایوا  سودم غی رزی سالمد اجتنهاعی 
)سودم غی هار تینی  ارتبهاط خهوع  سهها بیشهتو در 

یای بیشتو به خانواده  جوم هنتو  افزایش  نغیی  هنف
شانس فعالید در زر ش  دستیابی آسانتو بها آمهو ش ز 

ز ینکهاران  انوورنوزمیهله غ. عالزه بو این  ...( ایجاد می
ز  یفهود ییهایینباتو یرا بوا یشوایغ سا یار (18)

در هودهان  نوجوانهان ز بزریاهارن ز  ی سالمتیاجتناع
. نهغافواد مان نشهان دادی سالمتی فود ییایینباتو

 وا ییهه به موا ا  تغ دادنغنشان  (20)از تورک ز هاها 
  یاجتنهاع  یفهود الیمحه ه یهن غ یانه در توه یخیتار
 اههدی -یمههغل اجتنههاع یاسههیز عوامههل س یکههیزیف

یها را در  نان در یهول ناهل یبغن ییادیفعال  یطیمح
یمه نیهیتع جهد پیشبود سهالمتی  مان ازقا  فوادد

غ تاهیه (18) در این ارتباط آصفی ز ق بوپورنصوتی ه غ.
  فوی وههی ز اقتصههادی  اجتنههاعی محههیالدارنههغ هههه 

زر ش  سهالمتی ا  یویهر جغوافیایی بو نهادی هه ههودن
محهیال اقتصهادی اسههد. در باشه غ. مهویو مهیینوهانی 

اقتصهادی  مشهکال هشوریای در حال توسعه به خایو 
یهای اصهلی افهواد فعالید بهغنی ز زر ش جهزء ازلویهد

فیژیولوژیهف ز  نیاد ز ماائل دیوو مان غ رفع نیا یهای
قههوار دارنههغ. ا  یوفههی در  بههارتویاین ههی در ازلویههد 

هشوریای پیشوفته به خایو ز هعید اقتصهادی ناهبتا  
یها آ ادی بیشهتوی بهوای یزی هه خوع افواد جامعه  آن

ز در نهایههد پیشههبود  هههودن در فعالیههد بههغنی ز زر ش
یا ز بازریا  اعتقادا   ار ش  بو این غ. عالزهدارن سالمتی

ییوی رفتاریهای فهودی جاریای افواد جامعه هه شکلی 
توان غ زر ش ز فعالید بغنی را تشویر دارنغ میرا در پی

رسغ ایهن دسهته عوامهل یع هی یا م ع ه  غ. به نوو می
عوامل فوی وی تأییو مهنی بو سهطوح فعالیهد بهغنی ز 

ینچ ین باشه غ.افواد داشته ز در نهاید سالمتی زر ش 
یها  یا  دشهدیا  دریایا  دریانههوهم ابع یبیعی شامل 

یها ز حتهی م هایر ههویوی مهییای یبیعی  تپهپارک
توان غ شوزت ز استنوار فعالید بغنی ز زر ش را در افواد 
تشویر ز تودیا ه  غ. با به هارییوی مهؤیو ایهن فیهایا 

یای زر ش ینوانی ینواه با یواحی ز اجوای انوات رشته
تشهویر ز تودیها افهواد بهوای م اسا با این م هایر ز 

توان باعث افزایش سهطح فعالیهد یا میمشارهد در آن
  نشاط ز شهادابی جامعهه سالمتیبغنی افواد ز در نتیجه 

 . را فوایا آزرد

دیوو نتای  تحقیر حا و نشان داد ههه عامهل م هابع 
بو توسعه سالمتی تاییو  761/0زر ش ینوانی با  ویا 
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بها یافتهه مطالعهه یالنهان ز  داری دارد. این یافتههمع ی
تی ز م هابع زر ش هه عوامهل  یهو سهاخ (12)ینکاران 

-ینوانی بو میزان مشهارهد زر ش ز سهالمتی شهوهد

باشغ. عالزه داری دارد  ینخوان میه  غیان تاییو مع ی
بو این  ایهن یافتهه بها نتهای  تحقیقها  تومهاس تیکها ز 

ههه ماهائل مهالی ز م هابع  (22)ز هلیز  (21)ینکاران 
اقتصادی را ا  عوامل مها مشارهد زر شی ز ت غرسهتی 

در ینین خصهوص مهی  .انغ  ینخوانی داردمعوفی هوده
ایهن یهذاران یای مالیاتی به سومایهارائة تخفیف توانغ با

یههایی بهها قینههد حههو ه ا  زر ش هشههور  اعطههای  مههین
ار انتو  تاهیل مقورا  تغییو ههاربوی ارا هی بها یهغص 

یهذاری بخهش ایجهاد  می هة سهومایهز استفادة زر شی 
ینوانی هشور  جهد هنونگ  خصوصی در حو ة زر ش

را جههد  هودن مشکال  ز ماائل مهالی در ایهن حهو ه
  متی ز نشاط جامعهمشارهد زر شی بیشتو ز بهبود سال

کی ا  مشکال  اساسهی در ایهن حهو ه ا  داد. یپیش هاد 
زر ش هشور نبود مغیوید ز سیاسد زاحغ اسد هه این 

ریزی نیز دامهن بزنهغ ز توانغ به بوز  بحوان بونامهامو می
ینچ ین م جو شغه اسد هه توجه ز تنوههز ماهلورن 

 یا بهه توسهعة زر شزر ش هشور ز حتی مودم ز رسانه
جایواه   هه م جو به معطوص شود مغال آزریقهومانی ز 

یهای ینوهانی بهه ناهبد سهایو پایین فغراسیون زر ش
با توجه به این مطالا پیشه هاد اسد.  شغهیا فغراسیون

ایجههاد یههف مههغیوید زاحههغ ز انجههام  شههود بههامههی
یههای یکاههان در حههو ة زر ش ینوههانی سیاسههتوذاری

 غ ز آیهاه جایوهاه هشور  آن یا به دسد نیوزیای توانن
غ ز ایهن اقهغاما  مهییرا بهبود بخش این حو هاعتباری 

توانغ ا  بوز  بحوان در  می ة ماائل ساختاری ز قهانونی 
ه غ تا بتوان نشاط ز شادابی جامعه را فهوایا پیشویوی 

 آزرد. 
ینچ ین نتای  تحقیهر حا هو نشهان داد ههه عامهل 

توسهعه بهو  741/0مغیویتی زر ش ینوانی بها  هویا 
داری دارد. توماسهتیکا ز ینکهاران سالمتی تهاییو مع هی

معتقغنغ ههه  هعف در عامهل مهغیویتی ز بونامهه (21)
ریزی به ع وان نالشهی در زر ش ینوهانی ز مشهارهد 

یای متولیان یا ز هوششا زجود تالشاشغ. ببزر شی می
-انغرهاران زر ش ینوانی ی و  شایغ شیوت بهیز دسد

  3)باشهیا مهی در اقشار مختلف جامعه ز سکون تحوهی
 عف در ارائة تعویف زاحهغ ز یناهو بها نیها   .(23  17

جامعههه ا  زر ش ینوههانی در بههین ماههلورن زر ش 
یهای دیواصهولی ز ریزیتوانغ به بونامهینوانی هشور می

شهود یموا ی در این حو ه م جو شود. این امو سبا مه
هه بوای توسعة زر ش ینوانی در اقشار مختلف جامعهه 

توجهه ناههافی بهه . یای مغزن صور  نویهودریزیبونامه
م وهور توسهعة زر ش ینوهانی ز  ریزی دقیر بههبونامه

یهای ی وفتههی را بههو جامعههه ز بهوز  هنتحوهههی یزی ههه
یای درمهان یا تحنیل خوایغ هود  نواهه یزی هخانواده

ب هابواین . یای پیشویوی اسهدا  یزی هتو بایار س وین
در ازلههین یههام بههوای پیشههویوی ا  بحههوان ر م اسههد 
ماههلورن ز متولیههان زر ش ینوههانی هشههور ایههغاص 
مشخص ز رایبودیایی قابهل اجهوا بهوای توسهعة زر ش 

یهای ینوانی ارائه ه  غ ز با ارسال آن به ینهة سها مان
-بونامههدستانغرهار توسعة زر ش ینوانی  می ة انجهام 

را  جههد توسهعه سهالمتی یای اصولی ز یکپارنهریزی
ریهزی صهحیح ز فوایا سا نغ. با این اقغام  می ة بونامهه

مغزن بهن وور توسعة زر ش ینوانی در اقشار مختلهف 
 شغ. جامعه نیز فوایا خوایغ 

عامهل محیطهی زر ش نتای  مغل تحقیهر نشهان داد 
ان توسههعه سههالمتی اسههتدر  عامههلمهنتههوین  ینوههانی
عوامل م ابع  مغیوتی بود  بعغ ا  آن به توتیا  خو ستان

وار داشت غ. یو عامل یا متغیهوی در نهادی هه ز رفتاری ق
هودن یف عنهل یها رفتهار سهه ههارهود یع هی ههارهود 

رسهغ ت وینی  ی جاری ز شه اختی دارد. بهه نوهو مهی
عوامل ت وینی در ازایل نهادی ه هودن یف رفتار مهها ز 

ا  آنجا ههه زر ش ینوهانی در هشهور در اساسی باش غ. 
ابتغای راه خود اسهد ز آنچ هان رشهغ ز توسهعه نیافتهه 

م هغی بیشهتوی بهوای ماتلزم ساختارم غی ز نارنوع
مهی محیطهییاتوش ز توسعه اسد. ب هابواین عوامهل 

توان ههغ باعههث سههاختاریابی ز نارنوبن ههغ شههغن زر ش 
 سههالمتی ز نشههاط زشههغن  ینوههانی ز نهایتهها  نهادی ههه

رسغ ههارهود شونغ  نوا هه به نوو می شادابی در جامعه
ناهبد بهه هارهودیهای دیوهو  محیطهیت وینی عوامل 

بیشتو باشغ. ا  این رز اسد هه با توجه به موقعید فعلی 
را  محیطهیزر ش ینوانی پاسخوویان مجنوعه عوامهل 

سالمتی ا  یویر مهنتو ا  بقیه عوامل در نهادی ه هودن 
م هغی ز  انغ. بعغ ا  نارنوعن هودهزر ش ینوانی ع وا

ییهوی ازلیهه آن نوام غ شهغن زر ش ینوهانی ز شهکل
را تاهویع ز  سهالمتیتوان غ نهادی هه عوامل ی جاری می
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تاهیل ه  غ  ب ابواین هارهود ی جهاری در ایهن  می هه 
 ییهوی دانهش زشکل ینچ ینیودد. مها ز  وزری می

 وان یف ع ش اخد خاص در ارتباط با زر ش ینوانی به
  نهادی ه هودن آن را سالمتیفعالید بغنی ارتقاء دی غه 

دیغ. در این خصهوص در زجود افواد تحد تأییو قوار می
توان هغ نقهش در  می ه ش اختی مهی رفتاری فودعوامل 

بایهغ  رفتهاریدر ارتباط با نقش عوامل ه  غ. مهنی ایفا 
یفد نهادی ه هودن یو عنل یها رفتهاری ا  فهود شهوزت 

یودد ز نهایتا  بها فواییهوی در تنهام سهطوح جامعهه می
 رفتهارییابغ. ب ابواین  نقش عوامهل اشاعه ز استنوار می

زر ش ینوهانی در  سهالمتی در در نهادی ه هودن رفتهار
جامعه بایار مها ز اساسی اسد  نهوا ههه ایهن عوامهل 
 می ه پذیوش ز استنوار رفتار فعالید بهغنی ز زر ش را 

ه  غ. با این زجهود  مجنوعهه عوامهل در افواد فوایا می
در رتبهه آخهو عوامهل مهؤیو بهو نهادی هه ههودن  رفتاری

 اسهتان خو سهتانزر ش ینوهانی در سالمتی ا  یویر 
یوفت غ. شهایغ دلیهل آن ایهن باشهغ ههه ههارهود ز  قوار

در یوز عنلکود مطلوع دیوو  رفتاریتأییویذاری عوامل 
عوامل اسد ز تا عوامل دیوو به خوبی عنل نک  غ  ایهن 
عوامل نتوان غ عنلکود ز تأییو خوبی بوذارنغ  ا  ایهن رز  

انهغ. ن هین ا  نوو پاسخوویان در رتبه آخو قهوار یوفتهه
توجههه بههه قههوار داشههتن زر ش ینوههانی در ازلههویتی بهها 

ییوی ز رشغ خود هه ماتلزم تنوههز مواحل ازلیه شکل
جههد شهکل محیطیبو سایو عوامل به خصوص عوامل 

م غ ههودن زر ش ینوهانی در جامعهه  دیی ز نارنوع
اسد  م طقی به نوو میوسغ  نوا ههه ههارهود م اسها 

توان هغ بهه سهاختاریابی ز مهی محیطهیمجنوعه عوامل 
نارنوبن غ شغن زر ش ینوانی م جو یودنغ ز عوامهل 

در پیشهبود ز یهغاید صهحیح عوامهل  مغیویتیز  م ابع
نقههش شههایانی ایفهها ه  ههغ. احتنههال اسههد  محیطههی

پاسخوویان نوو بو این داشهته باشه غ ههه ابتهغا زر ش 
اسههتان ینوههانی جایوههاه  سههاختار ز نوههام خاصههی در 

ن در زجهود پیغا ه غ ز سپس نهادی ه هودن آ خو ستان
تف تف افواد جامعه در دستور هار قوار ییهود ههه ایهن 

توانهغ نهادی هه شهغن زر ش ینوهانی نارنوبن غی می
  شادابی سالمتیبهع وان یف فعالید بغنی ارتقاء دی غه 

 ه غ.ز نشاط را در زجود تف تف افواد جامعه تاهیل 
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