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 چکيده

ورزش در مدارس بدنی و تربيتبه  یآموزان دبستاندانش شیبر گرا مؤثرعوامل  یبرا یمدل ةارائ تحقيق نیهدف از ا
نفر  25کيفی شامل  ةکنندگان پژوهش در مرحلآميخته اکتشافی بود. شرکت ةطرح پژوهش به شيو. استان خوزستان بود

حاصل از مصاحبه  یهادادهبودند که مورد مصاحبه عميق قرار گرفتند.  استان خوزستان یآموزورزش دانش ةحوز از خبرگان
مطابق با کدهای بدست آمده طراحی  اینامهپرسش. سپس دیگرد تحليلوهیو تجز یبنياد کدگذارداده یسازیبه روش تئور

برای روایی پرسشنامه از تکنيک دلفی استفاده شد و پایایی پرسشنامه نيز با آلفای کرونباخ مورد تایيد قرار گرفت. در  شد.
ورش بدنی ادارات آموزش و پربدنی، کارشناسان تربيتنفر معلمان تربيت 280مرحله کمی شرکت کنندگان پژوهش شامل 

های استان خوزستان بودند. با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری، مدل پژوهش و اعضای هيئت علمی دانشگاه
زیست(، ای)جامعه و محيطسه سطح زمينهمؤلفه را در  54کدها،  یبندگروه ةنتيج .استخراج و اعتبارسنجی گردید

 گفت توانیمدل برآمده از پژوهش م طبق .و خانواده( نشان دادورزش( و رفتاری)عوامل فردی سازمانی)مدرسه و معلم
  شیرا بر گرا تأثير نیشتريجامعه و مدرسه ب ست،یزطيخانواده، مح ،ی، عوامل فردبدنیتربيتمعلم  بيکه به ترت

ورزش بر آموزان به دانش شیبر گرا ميمستق تأثيرجامعه عالوه بر  ريآموزان به ورزش در مدارس داشتند؛ متغدانش
 تأثيرعالوه بر  زين طيمح رياست؛ متغداشته دارمعنیاثر  بدنیتربيتمدرسه، خانواده و معلم  ،یفرد ملعوا یرهايمتغ

 یرهاياست؛ متغداشته دارمعنیاثر  یخانواده، مدرسه و عوامل فرد یرهايآموزان به ورزش بر متغدانش شیبر گرا ميمستق
مدل ارائه شده  اند.داشته دارمعنیاثر  بدنیتربيتو معلم  یعوامل فرد یرهايبر متغ تيببه تر زيخانواده و مدرسه ن

به ورزش در مدارس استان خوزستان  یآموزان دبستاندانش شیبر گرا مؤثرعوامل پيرامون  یبه عنوان ابزار تحليل تواندیم
 .حوزه از ورزش پرداخت نیبه حل مشکالت ا یو اصول یمنطق یاگيرد تا بگونهعمل قرار یمبنا
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 مقدمه
 و تالش کار جهت ماهر انسانی نيروی تربيت وظيفة پایدار، توسعة محور عنوان به و پرورش آموزش

 و دارد عهده به هاوسازمان هانهاد سایر همراه به را آنها آموزش تداوم و جهانی پر رقابت بازار در

 و آموزش یکم و بيست قرن در زندگی برای جوان نسل کردن آماده خطير مأموریت حال، عين در

(. 1383 وزارت آموزش و پرورش،) است دارعهده را مختلف ابعاد در زندگی هایمهارت

 جریان بدنی، هایفعاليت و حرکت طریق از که است تربيت و تعليم از مهمی بخش بدنی،تربيت

 عنوان به و شودمی استعدادها شکوفایی موجب و کندمی تسهيل انسان وجودی ابعاد تمام در را رشد

. دارد اجتماعی هایپدیده سایر روی متقابلی اثرهای کارکردها، در تنوع دليل به اجتماعی، پدیدة یک

 هایبرنامه از بخشی و است سالم انسانی نيروی تربيت و تأمين ساززمينه ورزش و بدنیتربيت توسعة

 همه رعایت مستلزم کشور، توسعة هایبرنامه به ورزش ورود رو، این از. آیدمی شمار به ملی توسعة

 عنوان به ورزش به ميل کاهش و تحرکی کم امروزه،. است مهم پدیده این کارکردهای و آثار جوانب،

 کرده پيدا واقعی نمود آموزاندانش باالخص مختلف قشرهای از جوانان بين در اجتماعی مسألة یک

 این مورد در تا داشته است آن بر را شناسانجرم و روانشناسان، شناسان، جامعه است. این مسئله،

 از بپردازند. تحقيق و کنکاش به باشد داشته جامعه و افراد بر مخرّبی پيامدهای تواندمی که موضوع

 از جمله بدنی مدارس،دولتی مرتبط با تربيت هایهای سایر دستگاهبازنگری در فعاليت دیگر، سوی

آموزان بيش از پيش دانش ویژهبه نيازهای ورزشی جامعه، نمودن مرتفع در جوانان و ورزش وزارت

 جهت تواندمی مداریپژوهش به صِرف سنتی از مدیریت رویکرد تغيير و اصالح شود.احساس می

 (.1393 صادقی،)باشد  کننده تعيين آموزاندانشبين افرد، بویژه  ورزش فرهنگ ترویج و توسعه

 که وضعيت شاهدیم متاسفانه پرورش و آموزش وزارت در بدنی تربيت معاونت وجود با ایران در

 توسعة اهميت و نيست مطلوب چندان جهان پيشرفتة کشورهای با مقایسه در کشور آموزشی ورزش

 واقع مغفول هنوز قهرمانی ورزش و همگانی ورزش توسعة بر آن شگرف تأثير و مدارس در ورزش

 شهر مدارس در پایه هایورزش توسعة موانع شناسایی ( در تحقيقی که به1393هاشمی ). است شده

 در پایه هایورزش توسعة مسير در بسياری نتایج تحقيق او حاکی از وجود موانع پرداخت. تهران

 انگيزشی، موانع زمانی، موانع ساختاری، موانع مالی، موانع فرهنگی، موانع از جمله؛ مدارس تهران بود.

( نيز حاکی از آن 1392نتایج تحقيق رضاپور ). ریزیبرنامه و مدیریتی موانع روانی،-جسمانی موانع

مدرسه، اهميت ندادن بسياری از  امکانات و های فضامحدودیت مختلفى، نظير علل به بود که بنا

مختلف  مقاطع آموزاندانش ،متخصص انسانى نيروى و کمبود خانواده ها به ورزش در سنين پایه

 بدنى روی گردانند.  هاىفعاليت و ورزش از تحصيلى
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 مدارس ورزش و بدنی تربيت هایفعاليت بر مؤثر عوامل خارجی، و داخلی مختلف منابع با بررسی 

 تحليلی یک مدلمدل مذکور،  داد. شرح 1ماهی استخوان نمودار یک در قالب در شکل توان می را

 نظری مبانی مطالعه اساس بر شده ذکر ابعاد و است شده ترسيم استقرایی-فرضی روش به که است

 ،1393 احمدی ،1393 قاسمی ،1393 هاشمی ،1392 رخشنده) اندگردیده تشریح تحقيق پيشينه و

 صفر سطح . مدل(2015 6گرینفيلد ،2015 5کوبل ،2015 4کاستالنوس ،2013 3دنيز ،1991 2چمبرز

 :شد نهاده بنا زیر صورت به تحقيق
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1 Fish bone Diagram 
2 Chambers 
3 Deniz 
4 Castellanos 
5 Kobel 
6 Greenfield 

 ورزش به آموزاندانش شیعوامل مؤثر برگرا یمدل مفهوم -1شکل
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توان می اند راة پژوهش شناسایی و استخراج شدهعواملی که با مطالعه پيشين ،تنها در ساختار فوق

ن عوامل با هر یک و نيز چگونگی و ميزان ارتباط ای تأثيرمشاهده نمود، اما هنوز ميزان اهميت و 

 یکدیگر ناشناخته است.

بر گرایش تا کنون تحقيق کامل و جامعی که در یک ترکيب یکپارچه و داده بنياد عوامل اثر گذار 

را شناسایی نموده باشد و در قالب یک مدل ارائه نماید مشاهده آموزان به ورزش در مدارس دانش

 و سنجيد یکدیگر با را آنان از یکهر  ارتباط و اهميت باید عوامل،این  دقيق شناسایی است. بانشده

بتوان بر اساس آن  تا نمود آشکار را کشور و استان ورزش زیربنایی بخش ینا مغفول و پنهان زاویای

 شماربی مشکالت حل به اصولی و منطقی ایگونهبه و یافتبومی و عملی دست  ،جامع مدل یک به

 به آموزاندانش گرایش بر گذارتأثير عوامل مسلماً شناخت .پرداخت آموزش تربيت بدنی حوزة در

 اساس این بر چراکه بود، بدنی مدارس خواهددر توسعة تربيت زیربنایی گام یک مدارس در ورزش

 برای معياری آنرا و نمود شناسایی مختلف هایبخش در را هاکاریکم و مشکالت توانمی که است

هدف از انجام این پژوهش طراحی مدلی  داد. قرار آتی هایبرنامه تدوین و جاری هایبرنامه اصالح

مورد نظر،  عواملکه عالوه بر نشان دادن  استبر اساس یک چارچوب مفهومی علمی و استوار 

 سطوح براساس حاضر پژوهش نيز مشخص نماید؛ بدین منظور در را آنها روابط مياننحوة ارتباط و 

بوده  این بر سعی و شده پرداخته تحليل عوامل مورد نظر و تجزیه به «شاخگی سه مدل»گانة  سه

 دست یافت. بکارگيری و کردن بومی جهت و قابل توجيه در جامع مدل یک بهکه  است

 پژوهش روش
 پذیرمشاهده هایجنبه همچنين و نهفته هایجنبه بررسی تر،دقيق تبيين منظور به مطالعه این در

 مدارس در ورزش به دبستانی آموزاندانش گرایش بر مؤثر عوامل مدل تدوین و مدارس ورزش

شد که در فاز اول  در دو فاز کيفی و کمی استفاده اکتشافی آميختة تحقيق طرح از خوزستان استان

 ای و در فاز دوم از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید.)کيفی( از تئوری زمينه

 کنندگان پژوهشتشرک

 ورزش نفر از خبرگان 25برفی با گيری گلولهدر فاز اول پژوهش )فاز کيفی( با استفاده از روش نمونه

 و آموزش ادارت و کل اداره بدنیتربيت کارشناسان و معاون استان خوزستان، شامل آموزیدانش

 استان ابتدایی مدارس در بدنیتربيت درس آموزگاران خوزستان، استان گانة41 نواحی پرورش

 انجام مصاحبه (آموزیدانش ورزش حوزة در پژوهش یا و کتب دارای) دانشگاه اساتيد و خوزستان
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شد. در فاز دوم پژوهش )فاز کمی(، با توجه به حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان، با روش 

نفر از معلمان  280محقق ساخته، در ميان  اینامهپرسشنمونه گيری تصادفی طبقه ای متناسب، 

های تربيت بدنی، کارشناسان تربيت بدنی ادارات آموزش و پرورش و اعضای هيئت علمی دانشگاه

 استان خوزستان توزیع و جمع آوری شد.

 پژوهش يابزارها

در فاز کيفی پژوهش از مصاحبة عميق و در فاز کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که 

 است:در زیر به معرفی و شيوة استفاده از آنان پرداخته شده

 اداره بدنیتربيت کارشناسان و معاون شامل خوزستان استان مدارس ورزش کارشناسان از ليستی ابتدا

 در بدنیتربيت درس آموزگاران خوزستان، استان گانة 41 نواحی پرورش و آموزش ادارت و کل

  ورزش حوزة در پژوهش یا و کتب دارای) دانشگاه اساتيد و خوزستان استان ابتدایی مدارس

 هرچند از. شد انجام عميق مصاحبة آنان از نفر 25 با برفیگلوله روش به و تهيه ،(آموزیدانش

 یکم و بيست مصاحبه از و یافت افزایش دریافتی اطالعات در تکرار ميزان بعد، به پانزدهم مصاحبة

 پنجم و بيستم مصاحبه تا اطمينان برای اما بود، رسيده اشباع به و بوده تکراری کامالً ها داده بعد به

 هاپرسش باقی و شدمی آغاز مفهومی مدل مؤلفه های مورد در سؤاالتی طرح با مصاحبه .یافت ادامه

 او مصاحبة نمود،می موافقت شوندهمصاحبه چنانچه)شدمی طرح شوندهمصاحبه هایپاسخ اساس بر

 مصاحبه، هر انجام از پس ،(گرفتمی قرار بررسی مورد مجدداً و جهت موشکافی دقيق شده ضبط

 و تحليل تجزیه مراحل .گرفتمی صورت مدل گذاریپایه منظور به آن هایداده تحليل و تجزیه

 از: عبارتند شده انجام هایمصاحبه از حاصل هایداده

 به هاآن باز کدگذاری سپس و سازیپياده هامصاحبه کلية محتوای باز(: ابتدا اول )کدگذاری گام

 به هامصاحبه در شده آوریجمع هایداده که ترتيب بدین. شد انجام کليدی نکات کدگذاری روش

 پاراگراف به پاراگراف و خط به خط و تحليل تجزیه با سپس درج، کاغذ روی بر مکتوب صورت

 و بيست تحليل و تجزیه از باز کد 245 مجموع در .گردیدمی ایجاد باز کدهای موجود، هاینوشته

 .آمد دست به مصاحبه پنج

  پردازینظریه در تحليل و تجزیه دوم مرحله محوری محوری(: کدگذاری دوم )کدگذاری گام

( باز کدگذاری مرحلة در)توليدشده  هایطبقه بين رابطه برقراری مرحله، این از هدف. است بنيادداده

 ارتباط ایجاد هدف با و جدید روشی به قبلی، گام در شده توليد کدهای محوری، کدگذاری در .است

 تمامی گردد؛ می هامقوله و هاگروه ایجاد به منجر محوری کدگذاری. شدند بازنویسی کدها، ميان

 بازبينی دوباره شده ایجاد کدهای تمامی منظور بدین. گرفتند قرار خود خاص در گروه مشابه کدهای
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 با باز، کد چندین بود ممکن فرآیند، این در. نگردد فراموش مطلبی تا گردید مقایسه متون با و شد

 شدند. تبدیل محوری کد 54 به استخراجی باز کد 245. شوند گذاری کد محوری کد یک عنوان

 ذکر صورت به هاداده تمامی اینکه از : پس(پردازی نظریه انتخابی یا مرحله سوم )کدگذاری گام

 پردازینظریه هدف واقع در رسد؛می آنها بندیگروه به نوبت شدند، محوری و باز کدگذاری شده

 طوربه باید هاطبقه نظریه، به هاتحليل تبدیل برای. پدیده صرف توصيف نه است نظریه توليد بنيادی،

 مرحلة کدگذاری، قبلی مرحلة دو نتایج اساس بر انتخابی کدگذاری. شوند مربوط یکدیگر به منظم

 ربط هاطبقه دیگر به مندنظام شکل به را محوری طبقة که ترتيب این به. است پردازینظریه اصلی

 بيشتری توسعة و بهبود به که را هاییطبقه و کرده ارایه روایت یک چارچوب در را روابط آن و داده

 شده بندیگروه هامصاحبه از مستخرج محوری کدهای کدها، بندیکند. درگروهمی اصالح دارند نياز

 و شناسایی یک هر ابعاد و اصلی هایگروه تا شدند مقایسه یکدیگر با شده ایجاد هایگروه سپس و

 شدن تردقيق چه هر به نيز، پژوهش نظری ادبيات به مراجعه مرحله این در گردد. البته استخراج

 .کرد کمک ها،بندیگروه

گویه، تنظيم شد که برای  54منطبق بر کدهای انتخابی استخراج شده، به تعداد  اینامهپرسشسپس 

پرسشنامه، با  محتوایی روایی بررسی برای فاز دوم تحقيق )فاز کمی( مورد استفاده قرار گرفت.

 بر تا شد خواسته ورزشی مدیریت رشته متخصص نفر 12 از استفاده از تکنيک دلفی، در سه راند

ها گویه از تعدادی متخصصان، نظر به توجه با. دهند قرار بررسی مورد را هاگویه ول،ا مدل فاز اساس

 هر پاسخ برای 5 تا 1 عددی ارزش و ليکرت با روش تایيد و گویه 54 همة نهایت در و ویرایش

بندی شدند که ای، ساختاری و رفتاری طبقهگویه در سه سطح زمينه 54شد. این  بندی امتياز گویه

 13گویه( و جامعه ) 2ای: محيط زیست )شامل دو مؤلفة اصلی بدین شرح بود: سطح زمينه هر سطح

 7گویه(؛ سطح رفتاری: خانواده ) 11بدنی )گویه( و معلم تربيت 13گویه(؛ سطح ساختاری: مدرسه )

 گویه(. 8گویه( و عوامل فردی )

آموزگار  کارشناس، نفر 50 بين پرسشنامهدر پژوهش حاضر برای سنجش پایایی، به صورت پایلوت، 

 عوامل تفکيک کرونباخ به آلفای ضرایب توزیع و آلفای کرونباخ محاسبه شد؛ بدنی،استاد تربيت و

، 72/0: ترتيببه  ،عوامل فردی بدنی، خانواده و، مدرسه، معلم تربيتجامعه ،گانة محيط زیستشش

با  بود. هامؤلفه که حاکی از پایایی قابل قبول این به دست آمد، 85/0  ،88/0 ،87/0 ،80/0 ،78/0

ای متناسب، گيری تصادفی طبقهتوجه به حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان، با روش نمونه

بدنی ادارات آموزش و بدنی، کارشناسان تربيتنفر از معلمان تربيت 280پرسشنامة مذکور در ميان 

 های آوری شد. دادهاستان خوزستان توزیع و جمع هایپرورش و اعضای هيئت علمی دانشگاه

مورد تحليل قرار گرفت و مدل پژوهش  smart plsو  spssآوری شده از طریق نرم افزارهای جمع



 245 ...ورزش به یآموزان دبستاندانش شیمدل عوامل مؤثر بر گرا یطراح

 پدیدة متن از پژوهشگران فهم اساس بر شده سعی پژوهش این استخراج و اعتبار سنجی شد. در

 خوزستان، استان مدارس در ورزش به دبستانی کودکان گرایش بر مؤثر عوامل یعنی مطالعه مورد

  .شود داده نشان ترسيمی شکل به روایتی صورت به پارادایم مدل چارچوب

 هايافته
دو  های پژوهش درترکيبی انجام شده است. لذا یافتههمانگونه که ذکر شد این پژوهش به روش 

 های مربوط به کدها و ه خواهد شد. در بخش کيفی یافتهبخش کيفی و کمی به تفکيک ارائ

ه خواهد شد و در بخش کمی نتایج مربوط به تحليل ها ارائهای موجود از تحليل مصاحبهبندیطبقه

 شده است.  آوردهمسير مدل پيشنهادی 

 های کیفی پژوهشیافته

 آمدهدستبه کدهای تمامی توانمی که داد نشان آنها، مقایسة و مورد هر در محوری کدهای بندیگروه

 مدارس ورزش زمينه و بستر به مربوط که کدهایی: ایزمينه . سطح1داد:  جای اصلی سه گروه در را

 کدهایی: ساختاری یا سازمانی . سطح2 .گيرندمی در بر را مدارس استان خوزستان ورزش و هستند

ورزش  پياده سازی جهت سخت و نرم های پشتيبانیبکارگيری سيستم و اجرایی سطح تشریح به که

 در و است عينی رویدادهای سطح به مربوط که کدهایی :رفتاری . سطح3 .شودمدارس انجام می

 شود.می تعيين سالمت رویکرد با رفتار ورزشی افراد با رابطه

 ای زمينه سطح مؤلفه های بنيادداده سازیتئوری روش به هامصاحبه تحليل و تجزیه براساس

های کدهای محوری مربوط به این یافته 1 ةزیست. در جدول شمارجامعه و محيط :از نداعبارت

 اند.سطح آورده شده
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جامعه به مربوط هامصاحبه کل از مستخرج محوري کدهاي -1جدول  

محوري کدهاي گروه فرعی گروه کلی  

 سطح 

ايزمينه  

 جامعه

 مدارس ورزش امر در کشور کالن هایسياست 

 هاشهرداری توسط مدارس اطراف ورزشی اماکن و هاپارک تجهيز 

 شود می کودک درسی پيشرفت مانع ورزش که جامعه دیدگاه این 

 شود می جسمانی های آسيب موجب ورزش که جامعه دیدگاه این 

 می پرخاشگری و خشونت آموزش موجب ورزش که جامعه دیدگاه این 

 شود

 استانی و ای منطقه درون ورزشی مسابقات برگزاری 

 هایپایه برای...  و ژیمناست طناورز، شنا، آموزش مانند ملی طرحهای 

 مختلف

 به مناطق پرورش و آموزش ادارات مسئولين و ورزش کارشناسان دیدگاه 

 مدارس ورزش

 برای مناطق ادارات کارشناسان و مسئولين که اعتمادی و ارزش ميزان 

 قائلند بدنیتربيت معلمان

 بدنی تربيت درس هایسرفصل و هاکتاب کيفيت و محتوا 

 خانوادگی ورزشی هایهمایش و همگانی ورزش گسترش 

 تلویزیون از ورزشی هایکارتون پخش 

 زیونیتلو از ورزشی هایرشته مسابقات پخش 

 محيط زيست
 ریزگردها مشکل و استان هوای آلودگی 

 سال هایماه بيشتر در هوا فرسای طاقت گرمای 

 

ساختاری  سطح مؤلفه های بنيادداده سازیتئوری روش به هامصاحبه تحليل و تجزیه براساس

های مربوط به کدهای محوری یافته 2از: مدرسه و معلم تربيت بدنی. در جدول شماره  نداعبارت

 اند.مربوط به این سطح آورده شده

 

 

 

 

 



 247 ...ورزش به یآموزان دبستاندانش شیمدل عوامل مؤثر بر گرا یطراح

 بدنیمعلم تربيت به مربوط هامصاحبه کل از مستخرج محوري کدهاي -2جدول 

محوري کدهاي گروه فرعی گروه کلی  

سطح ساختاري 

 )سازمانی(

 

 

 مدرسه

 

 مدرسه ورزشی سرانه و ورزشی بودجه 

 مدرسه ورزشی امکانات و فضا  

 مدارس تربيت بدنی و ورزش به نسبت مدارس مدیران نگرش 

 مدرسة صميمی، مدرسة پویا، مدرسة) مدرسه هر بر حاکم فرهنگ 

 ...( و محور قانون

 مدرسه اوليای توسط ورزشکار آموزاندانش تشویق 

 هفته در تربيت بدنی درس جلسات تعداد 

 بدنیتربيت معلمان و آموزاندانش بودن زبانه دو 

 ورزشی باالدستی اسناد و هابخشنامه 

 و بدنی تربيت به( بدنیتربيت معلم نه) کالس اصلی آموزگار نگرش

 ورزش

 مدرسه درون ورزشی هایبرنامه فوق و مسابقات برگزاری 

 صبحگاهی ورزش مستمر برگزاری 

 بدنیتربيت معلمان کار بر مستمر ارزشيابی و نظارت 

 یا دوم یا اول زنگ) کالسی برنامه در بدنیتربيت زنگ نحوة چيدمان 

).... 

 معلم

تربيت بدنی   

 بدنیتربيت معلم کاری وجدان 

 بدنیتربيت معلم رفاه و شغلی رضایت 

 آموزاندانشة هم به بدنیتربيت معلم یکسان و عادالنه نگاه 

 به نسبت ترقوی کودکان زورگویی و خشونت بروز از معلم جلوگيری 

 ترضعيف کودکان

 ورزش درس به بدنیتربيت معلم دادن نمره و ارزشيابی ةنحو 

 محور،آموزدانش محور، معلم) بدنیتربيت معلم تدریس روش 

 ...( و محورفعاليت مشارکتی،

 تمرین و بازی در وی شرکت و بدنیتربيت معلم ورزشی پوشش 

 آموزاندانش

 آموزاندانش با بدنیمعلم تربيت حسنه و مثبت ارتباط ایجاد 

 بدنیتربيت تدریس امر در بدنیتربيت معلم خالقيت 

 اصل رعایت و کودکان رشدی سطوح به بدنیتربيت معلمان توجه 

 آموزش در فردی هایتفاوت

 بدنیتربيت آموزش به بدنیتربيت معلم ةعالق 
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 ندارفتاری عبارت سطح هایمؤلفه بنيادداده سازیتئوری روش به هامصاحبه تحليل و تجزیه براساس

آورده شده  3 ةکدهای محوری این سطح در جدول شمارهای مربوط به فردی و خانوادگی. یافته :از

 است. 

فردي عوامل به مربوط هامصاحبه کل از مستخرج محوري کدهاي -3جدول  

محوري کدهاي گروه فرعی گروه کلی  

 سطح رفتاري

مل
عوا

 
وط

مرب
 به 

ش
دان

 
وز

آم
 

(
مل

عوا
 

دي
فر

)
 

 کودکان جنسيت 

 ( و سالمتی وزن، قد، جسمانی، آمادگی)کودکان جسمانی هایویژگی... 

 ( و درونگرایی برونگرایی،)کودکان شخصيتی هایویژگی... 

 کودگان روانی سالمت 

 ورزش به کودکان ذاتی عالقة 

 کودکان ورزشی استعداد 

 کودک همساالن و دوستان گروه هایویژگی 

 کالس در انتظار مورد حرکتی هایمهارت انجام در کودکان موفق حرکتی تجارب 

 بدنیتربيت 

ده
نوا

خا
ه 

ط ب
ربو

ل م
وام

 ع
 مادر و پدر تحصيالت و سواد سطح 

 ورزش به نسبت خانواده نگرش 

 خانواده اقتصادی وضعيت 

 خانواده بدنی فعاليت سطح 

 ورزش برای خانواده هزینه ميزان 

 خانواده اعضای و مادر و پدر تشویق 

 مدرسه از بيرون در کودکان ورزشی فعاليت امکان 

 

 هاي بخش کمی پژوهشيافته

 طراحی و استخراج به اقدام نظری، ادبيات و های کيفی و کمیداده تحليل و تجزیه نتایج اساس بر

 گرایش بر گذارتأثير عوامل اکثر توانمی شدکه برداشت پژوهش ادبيات بندیجمع از. شد مدل

زمينه ای، سازمانی و رفتاری جای داد، که این  را در سه سطح مدرسه در ورزش به دبستانی کودکان

 به مربوط عوامل. 2 فردی عوامل. 1 :گروه از عوامل را شامل می شوند سه سطح مجموعاً شش

)سطح  بدنیتربيت معلم به مربوط عوامل. 4 مدرسه به مربوط عوامل. 3 خانواده )سطح رفتاری(

در شکل  ای(.)سطح زمينه زیست محيط به مربوط عوامل. 6 جامعه به مربوط عوامل. 5 سازمانی(

 ی به شکل شماتيک آورده شده است.يفمدل استخراجی از بخش ک 1شماره 
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در فاز کمی پژوهش به اعتبارسنجی و کيفيت برازش مدل برآمده از پژوهش پرداخته شد. برای این 

که برای سازگاری درونی اجزا،  آلفای کرونباخ. 1منظور شاخص های زیر استفاده و برآورد شد: 

که  AVEضریب . 2به دست آمد که ميزان قابل قبول و باالیی است.  89/0استفاده شد در مجموع 

برای تک تک متغيرها باالتر باشد، می ميانگين واریانس مشترک بين سازه و نشانگرهایشانيان کنندة ب

یا عامل  VIFضریب . 3بود، پس روایی مدل مورد قبول قرار گرفت.  65/0و در مجموع  5/0از 

قابل اعتماد پيش بينی های به دست آمده از مدل بود بنابراین  1در همة موارد کمتر از  تورم واریانس

 با را نهفته متغير یک شده داده شرح واریانس مقدار بين که ارتباط 2R تعيين . ضریب4 می باشند.

که  بود 67/0باالتر از  نماید، برای همة متغيرهای برونزای تحقيقمی سنجش آن واریانس کل مقدار

( و CVRافزونگی)شاخص اعتبار . مقادیر 5 نشان از برازش خوب مدل به دست آمده می باشد.

بيانگر  نيز این اعدادبودند که مثبت بودن  56/0و  57/0، به ترتيب (CVCشاخص اعتبار اشتراک)

  های مدل استخراج شده و در جدول شمارهشاخص 4در جدول شماره  باشد.میکيفيت مناسب مدل 

 داری آنها آورده شده است.ضرایب مسير و سطح معنی 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مدل استخراجی از بخش کيفی  روابط مولفه -1شکل شماره 
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 پژوهش لمد  هایشاخص -4جدول

 شاخص

 متغير
 آلفای کرونباخ

ميانگين واریانس 

 AVEاستخراج شده 

هم خطی بين 

 VIFشاخص ها 

 Rمجذور 

 2Rیا 
CV-Com CV-Red 

آموزان دانش گرایش

دبستانی به ورزش در 

 مدرسه

89/0 65/0 23/0 93/0 
73/0 

 119/0 

 25/0 75/0 87/0 18/0 84/0 62/0 بدنیتربيتمعلم 

 11/0 09/0 96/0 38/0 65/0 65/0 عوامل فردی

 13/0 13/0 70/0 14/0 56/0 66/0 خانواده

 11/0 17/0 0 29/0 62/0 70/0 جامعه

 09/0 09/0 81/0 37/0 56/0 79/0 مدرسه

 57/0 56/0 0 26/0 78/0 61/0 زیست محيط

 
 ضرايب مسير مدل استخراجی و سطح معنی داري .5 جدول

β  مسير     t مقدار     P> 

   
آموزان دبستانی به ورزش در مدرسهبه گرایش دانش بدنیتربيتمعلم   44/0  17/9  05/0  

آموزان دبستانی به ورزش در مدرسهبه گرایش دانش عوامل فردی  49/0  22/6  05/0  

آموزان دبستانی به ورزش در مدرسهخانواده به گرایش دانش  14/0  07/6  05/0  

به ورزش در مدرسهآموزان دبستانی جامعه به گرایش دانش  79/0-  91/5  05/0  

آموزان دبستانی به ورزش در مدرسهمدرسه به گرایش دانش  25/0  27/3  05/0  

آموزان دبستانی به ورزش در مدرسهمحيط به گرایش دانش  34/0  02/6  05/0  

34/0 جامعه به خانواده  35/8  05/0  

عوامل فردیجامعه به   42/0  29/43  05/0  

بدنیتربيتجامعه به معلم   14/0  79/4  05/0  

12/0 جامعه به مدرسه  35/23  05/0  

عوامل فردیخانواده به   84/0-  41/14  05/0  

عوامل فردیمحيط به   07/0  47/2  05/0  

-38/0 محيط به مدرسه  48/6  05/0  

بدنیتربيتمحيط به معلم   07/0-  92/1  05/0  

50/0 محيط به خانواده  58/11  05/0  

بدنیتربيتمدرسه به معلم   61/0  91/9  05/0  

که به  گفت توانمی tو بر اساس نمرات  5جدول آورده شد در  رضرایب استاندارد مسي مطابق  

را بر  تأثير نیشتريجامعه و مدرسه ب ست،یزطيخانواده، مح ،ی، عوامل فردبدنیتربيتمعلم  بيترت

بر  ميمستق تأثيرجامعه عالوه بر  ريمتغهمچنين آموزان به ورزش در مدارس داشتند؛ دانش شیگرا
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اثر  بدنیتربيتمدرسه، خانواده و معلم  ،یفرد ملعوا یرهايآموزان به ورزش بر متغدانش شیگرا

آموزان به ورزش بر دانش شیبر گرا ميمستق تأثيرعالوه بر  زين طيمح رياست؛ متغداشته دارمعنی

به  زيخانواده و مدرسه ن یرهاياست؛ متغداشته دارمعنیاثر  یخانواده، مدرسه و عوامل فرد یرهايمتغ

مدل  2در شکل شماره  . اندداشته دارمعنیاثر  بدنیتربيتو معلم  یعوامل فرد یرهايبر متغ بيترب

 برازش شده پژوهش آورده شده است.

 

 
 ب مسیرایضر به همراه مدل برازش شده تحقیق، -2شکل 

 گيريبحث و نتيجه
بر گرایش کودکان دبستانی به ورزش در  مؤثرعوامل  برای مدلی طراحی پژوهش از این هدف

ای، مؤلفه را در سه قلمرو اصلی )زمينه شش های پژوهش،یافته. مدارس استان خوزستان بود

 نشان مؤثردر مدارس ابتدایی استان خوزستان  ورزش ساختاری و رفتاری(، بر گرایش کودکان به

 .داد

ای است و که هم به طور مستقيم بر گرایش جامعه بود که مربوط به سطح مينهاولين مؤلفه، 

بر عوامل  تأثيرگذارند و هم به طور غير مستقيم از طریق  تأثيرکودکان به فعاليت بدنی در مدارس 

های و عوامل فردی بر تمایل و کشش کودکان به فعاليت بدنیدیگر نظير خانواده، مدرسه، معلم تربيت

(، هاشمی 1393های قاسمی )با نتایج پژوهش پژوهش از بخش این ند. نتایجمؤثرمدارس ورزشی 

جامعه بر  هایمؤلفهبرخی  تأثير( که آنان نيز بر 2015( و کوبل )2013(، دنيز )2009) 7(، رو1393)

توان بيان نمود که جامعه به . در توجيه این یافته میاستگرایش به ورزش تاکيد داشتند، همسو 
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 طور مستقيم و، بهاستهای اجتماعی از جمله ورزش عنوان بستری که دربرگيرندة همة پدیده

(. 1984، 8)دورکيم آموزی داردبسيار زیادی بر حوزة ورزش، از جمله ورزش دانش تأثيرغير مستقيم 

وزه هایی که برای این حهای کالن کشور در قبال ورزش مدارس، اعتبارات و برنامهدیدگاه و سياست

های بدنی در مدارس آموزان به فعاليتبسيار زیادی بر ميزان جذب دانش تأثيرشود اختصاص داده می

ها بدنی، طرز برخورد رسانهدارد؛ فرهنگ جامعه و نگرش عموم نسبت به اهميت ورزش و فعاليت

وامل کلی با این پدیده، دیدگاه مسئولين آموزش و پرورش از سطح وزارتخانه تا مدارس از جمله ع

 و مهم دیگری هستند.

آموزان به ورزش در مدارس استان خوزستان، محيط زیست بر گرایش دانش مؤثردومين مؤلفة 

 ،(1991)های چمبرز پژوهش نتایج با پژوهش از بخش این ای قرار دارد؛ نتایجبود که در سطح زمينه

محيط زیست  مؤلفه هایبرخی  تأثيرکه آنان نيز بر  (2016و همکاران ) 9و برسائو (2015)گرینفيلد 

توان بيان نمود که با توجه به در تبيين این یافته می .بر گرایش به ورزش تاکيد داشتند همسوست

ای از عوامل طبيعی کرة زمين، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، اینکه محيط زیست شامل مجموعه

متقابل دارد )روانشادنيا،  تأثيربر زندگی او  است و باشد که انسان را احاطه کردهگياهان و غيره می

مستقيم بر تواند بطور مستقيم و غير(، بنابراین، این مؤلفه از جمله عوامل مهمی است که می1392

های ورزشی کودکان در مدارس اثر بگذارد؛ استان های ورزشی افراد، باالخص فعاليتفعاليت

رسای هوا، آلودگی و مشکل ریزگردها در اکثر مناطق خوزستان از این حيث، به لحاظ گرمای طاقت ف

باشد؛ عوامل محيطی هم به طور غير مستقيم از طریق عواملی مثل آن، دارای شرایطی خاص می

بدنی، عوامل فردی و خانواده و هم به طور مستقيم بر ميزان گرایش کودکان دبستانی مدرسه، تربيت

 د.به ورزش در مدارس استان خوزستان اثر دار

آموزان به ورزش در مدارس استان خوزستان، مدرسه بود که بر گرایش دانش مؤثرسومين مؤلفة 

 (،1385پور )های جوادیپژوهش با نتایج پژوهش از بخش این در سطح ساختاری قرار دارد. نتایج

 ،(2015)کاستالنوس  (،2012) 10بوکارو ،(1393)دالور  فالح (،1393، هاشمی )(1392)رخشنده 

باشد؛ در تبيين همسو می (2017) 12( و تی سانگاریدو2015)همکاران  و 11هيلز ،(2015)گرینفيلد 

باشد که توان بيان نمود که مدرسه پس از خانواده دومين محيط و نهاد اجتماعی میاین یافته می

رسه، (، شاید به علت وجود گروه دوستان و همساالن در مد1984شود )دورکيم، کودک وارد آن می

جذابيت و کششی که برای فراگيری موضوعات مختلف در این محيط وجود دارد در محيط خانواده 

یافته، از جمله موضوعات آموزشی مهمی که در سنين پایين و در کمتر مهيا باشد. در جوامع توسعه

ای مثال های ورزشی است، بربدنی و فعاليتگيرد، موضوع تربيتمقطع ابتدایی مورد تاکيد قرار می

دبستانی( هر روز زنگ های اول و دوم ابتدایی )و پيشدر اکثر مدارس ابتدایی کشور آلمان، برای پایه
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در  بدنیوجود دارد، و برای برای پایه های باالتر نيز به ترتيب از پنج تا سه جلسه تربيت بدنیتربيت

ای برخوردار از جایگاه و اهميت ویژه بدنیشود و زنگ تربيتهفته در برنامه کالسی آنان قرار داده می

ها، دو جلسه (؛ اما در کشور ما، در حال حاضر در مقطع ابتدایی برای کلية پایه1389است )اسمعيلی، 

آموزان وجود دارد که به عقيدة بسياری از کارشناسان در هفته، در برنامة کالسی دانش بدنیتربيت

جلسه در هفته ارتقاء یابد؛ عالوه بر این به دليل کمبود  این ميزان کافی نبوده و باید به حداقل سه

سرانه و بودجة ورزشی مدارس، محدودیت فضا و امکانات ورزشی مناسب، عدم حمایت کافی 

بدنی نسبت به سایر دروس های ورزشی، کم اهميت پنداشتن درس تربيتاوليای مدرسه از فعاليت

بدنی در بسياری از مدارس جلسات درس تربيت توسط برخی برخی مدیران و عوامل مدرسه و ...

های ورزشی فوق برنامه از جمله: ورزش صبحگاهی، باشد و فعاليتاز کيفيت الزم برخوردار نمی

ای، اردوهای تفریحی ورزشی و غيره، نيز به نحو مسابقات ورزشی درون مدرسه و برون مدرسه

بدنی و ياری هم بر کيفيت کار معلمان تربيتبس تأثيرگردد؛ این عوامل کافی و مطلوب برگزار نمی

 .های ورزشی در مدارس داردهم بر ميزان گرایش کودکان به فعاليت

 آموزان به ورزش در مدارس استان خوزستان، معلم بر گرایش دانش مؤثرچهارمين مؤلفة 

های پژوهش نتایج با پژوهش از بخش این بدنی بود که در سطح ساختاری قرار دارد؛  نتایجتربيت

(، 2015(، کاستالنوس )1991چمبرز ) ،(1393)فالح دالور  (،1393(، احمدی )1392رخشنده )

توان در تبيين این یافته می .باشدهمسو می (2016و همکاران ) 14( و پاول2016و همکاران ) 13چانگ

م به عنوان یک و علوم تربيتی، معل شناسیرواننظران علم بيان نمود که به باور بسياری از صاحب

گيری شخصيت و ترین و با نفوذترین افرادی است که بر روی شکلمؤثرالگو برای کودکان، یکی از 

بدنی به سبب ارتباط عاطفی (؛ در این ميان معلمان تربيت1392رفتار کودکان، اثرگذار است )اقدسی، 

های ورزشی برای فعاليتکنند و جذابيتی که با کودکان برقرار می بدنیعميقی که در زنگ تربيت

ای دارند. نتایج برآمده از این پژوهش نشان داد که از بين شش دسته عوامل کودکان دارد، جایگاه ویژه

 بدنیدارند، معلم تربيت تأثيرکلی و مهمی که بر روی گرایش کودکان به فعاليت بدنی و ورزش 

است. این نتایج را دارد؛ این اثرگذاری حتی از عوامل فردی و خانوادگی نيز بيشتر بوده تأثيربيشترین 

باشد؛ بنابراین جذب در این خصوص می بدنینشان دهندة اهميت و جایگاه ویژة معلمان تربيت

معلمان کاردان و کارآمد، آموزش و حمایت کافی از آنان، توجه به معيشت و رضایت شغلی آنان و 

 تأثيرترین عواملی هستند که حائز اهميت بوده و با و نظارت مستمر بر کار آنان از جمله مهم هدایت

بدنی، بر گرایش کودکان دبستانی به ورزش در مدارس نيز مستقيم بر کيفيت کار معلمان تربيت

 ند.مؤثر
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ه بود آموزان به ورزش در مدارس استان خوزستان، خانوادبر گرایش دانش مؤثرپنجمين مؤلفة 

و  (2015)های کوبل پژوهش نتایج با که در سطح رفتاری قرار دارد؛ نتایج این بخش از پژوهش

توان بيان نمود که خانواده به عنوان اولين در تبيين این یافته می .باشدهمسو می (2015گرینفيلد )

ویژه در فرد، به های اجتماعینهاد اجتماعی که فرد را مورد حمایت قرار می دهد بر روی کلية کنش

گذار است؛ سطح سواد و تحصيالت والدین، وضعيت اقتصادی خانواده، نگرش تأثيرسنين پایين 

بدنی اعضای خانواده، ميزان بدنی و ورزش، سبک زندگی و سطح فعاليتاعضای خانواده به فعاليت

 ری برخی گيهزینة خانواده برای ورزش و غيره، از جمله عواملی هستند که هم بر روی شکل

بدنی و گرایش آنان به ورزش در های شخصيتی کودکان و هم بر روی ارتقای سطح فعاليتویژگی

 ند.مؤثرمدرسه و خارج از مدرسه 

آموزان به ورزش در مدارس استان خوزستان، عوامل فردی بر گرایش دانش مؤثرششمين مؤلفة 

(، 1393با نتایج پژوهش های هاشمی ) شپژوه از بخش این بود که در سطح رفتاری قرار دارد؛ نتایج

توان بيان در تبيين این یافته می .باشدهمسو می (2015) 15( و دریک2015(، کوبل )1991چمبرز )

مستقيم دارد؛ منظور از عوامل فردی در  تأثيرنمود که عوامل فردی بر روی کلية رفتارهای هر فرد 

مدل استخراج شده از پژوهش، عواملی هستند که یا منشأ ژنتيکی دارند و یا مربوط به تجارب و 

های بدنی باشند، این عوامل ارجحيت یا عالقه به ورزش و فعاليتویژگی های مختص به هر فرد می

های شخصيتی، ميزان سالمت روانی، يت، ویژگی(؛ عواملی مثل: جنس2004گيرند )پارک، را در بر می

های های بدنی، سطح استعداد ورزشی، تجارب حرکتی کودک، ویژگیمندی به فعاليتميزان عالقه

شوند برخی کودکان گرایش گروه دوستان و همساالن کودک و غيره، مواردی هستند که باعث می

برخی از عوامل، ژنتيکی بوده و امکان تغيير های بدنی نشان دهند و برخی کمتر؛ بيشتری به فعاليت

 باشند.ها وجود ندارد، اما برخی دیگر اکتسابی بوده و قابل تغيير میدر آن

به ورزش  یآموزان دبستاندانش شیبر گرا مؤثرعوامل  یبه عنوان ابزار تحليل تواندیمدل ارائه شده م

 نیبه حل مشکالت ا یو اصول یمنطق یاگيرد تا بگونهعمل قرار یدر مدارس استان خوزستان مبنا

 حوزه از ورزش پرداخت.
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 منابع

 ورزشی هایانگيزه و بدنی تربيت دبيران رهبری هایسبک رابطة بررسی(. 1393احمدی، احمد. )

 .امام رضا دانشگاه ارشد، دورة کارشناسی نامة، پایانفریمان شهرستان ورزشکار آموزاندانش

(. 1394)پرورش.  و آموزش وزارت سالمت و بدنی تربيت معاونت عملکرد ارزیابی و فناوری اداره

 .پرورش و آموزش وزارت سالمت و بدنی تربيت معاونت هایفعاليت و هابرنامه

: مترجمان ،(عمل راهنمای) پيمایشی تحقيق. (1990). پی فلد رزن، دی.، ام تامپسون، ،.ای ج ادوارد،

 .فرهنگی هایدفتر پژوهش (، تهران،1379) د. ایزدی م، اعرابی

ابتدایی، راهنمایی و  ةتطبيقی برنامه درسی تربيت بدنی دور ةمطالع(. 1389اسماعيلی، محمدرضا. )

الگوی مناسب برای تدوین راهنمای برنامه  ةمتوسطه ایران و کشورهای منتخب جهان و ارای

های آموزشی، گروه تربيت ی درسی و نوآوریریزپژوهشی برنامه ةمؤسس ،درسی تربيت بدنی

 .بدنی

 تعامل(. 1392اقدسی، سمانه، کيامنش، عليرضا، مهدوی هزاوه، منصوره، صفرخانی، مریم. )

. 119نامه تعليم وتربيت، شمارة ، فصلناموفق و موفق مدارس درس کالس در آموزدانش-معلم

120-93. 

 مدارس در بدنی تربيت درسی برنامه الگوی بخشی اعتبار و طراحی(.  1385پور، محمد. ) جوادی

 رسالة دکتری، دانشگاه تربيت معلم تهران. ،ایران ابتدایی

 انتشارات ، تهران،1383 کاردان، محمد علی ترجمة ،شناسیجامعه روش قواعد (.1894دورکيم، ا. )

 تهران. دانشگاه

 معلمان دیدگاه از ورزش و بدنی تربيت درس کارایی بر مؤثر عوامل .(1392) سبحان. رخشنده،

 آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی دورة نامهپایان ،تنکابن شهرستان مدارس مدیران و بدنی تربيت

 .مرکزی تهران واحد اسالمی

 هفتم و بيست ،3793شماره ،جم جام روزنامه آخر، زنگ ورزش، زنگ .(1392) محمد. رضاپور،

 .10 صفحه ،1392 شهریورماه

 نشر سيمای دانش. تهران، ،عمرانی هایپروژه در ایمنی مدیریت مرجع(. 1392مهدی. ) شادنيا،روان
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 بين در ورزش و تقویت توسعه هایو راه هامحدودیت موانع، بررسی (.1393)صادقی، علی.

 .ایالم استان پرورش و آموزش کل پژوهشی ادارة طرح. ایالم استان هایدبيرستان آموزاندانش

 تعهد ابعاد با مدارس ورزش از مدارس مدیران حمایت بين رابطة .(1393) مرضيه. دالور، فالح

 .گيالن دانشگاه ارشد، کارشناسی دورة پایاننامه ،ورزش معلمان ایحرفه

 راهنمایی، ابتدایی، دانشآموزان گرایش ميزان بر مؤثر عوامل و علل بررسی .(1393) نعمت. قاسمی،

 سطح در قهرمانی و ایحرفه همگانی، سطوح در و مختلف هایرشته در ورزش به متوسطه
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Introduction 
Physical education is an important part of education that helps human development in 

all aspects through physical activity and movement and it can boost talent. Moreover, as 

a social phenomenon, due to the diversity of its functions, it has reciprocal effects on other 

social phenomena. Therefore, the development of physical education and sport is a way 

to deal with the problem of inactivity and complications and to provide the basis for 

providing a healthy manpower, which is part of the National Development Plan. Hence, 

the expansion of physical education and sports at schools is one of the most important 

measures taken to develope other sports sectors in the country. The purpose of this paper 

is to design a model for the factors affecting the tendency of elementary school students 

to do sports in schools in Khuzestan province. 

 

Research Questions 

1. Which factors influence on the tendency of primary school students to exercise at 

schools in Khuzestan province? 

2. What is the relationship among the factors affecting the tendency of primary 

school students to exercise in schools in Khuzestan province? 

3. How is that the model of factors influencing the tendency of primary school 

students to exercise in schools in Khuzestan province? 

4. Is the model extracted from the research valid? 

 

Methodology 

For this purpose, the researchers referred to experts in the field of student sports in 

Khuzestan province and began to collect information from them through in-depth 

interviews. They then coded and analyzed data from twenty-five of the interviews using 

grounded theory. Following that, based on the codes and the criteria identified in the 

analysis of the interviews, a questionnaire was designed and distributed among the 280 

school sports specialists participating in the study. Finally, the collected data was 

analyzed using spss and Smart PLS software and the research model was extracted and 

validated.  

 

Results 
The results of the code classification showed 54 components at three main levels: 

background level, organizational level, and behavioral level. The background level has 

two main sub-themes: community and environment; the organizational level has two 

main sub-categories: the school and teacher of physical education and two sub-branches 

were identified at the behavioral level: individual factors and family. According to the 

model that emerged from the research, it could be said that respectively, teacher of 
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physical education, personal factors, family, environment, community and school, had 

the greatest effect on the elementary students' tendency to do sports. The community 

variable, in addition to the direct impact on the students’ tendency to so sports, had a 

significant impact on other variables, including the individual factors, as well as the 

school, family and teacher of physical education. The environment, on the other hand, 

besides its direct impact on elementary students' tendency to play sports, had a significant 

effect on the family, school and the individual factors. The family variable, in addition to 

its direct impact on elementary students' tendency to play sports, had a significant effect 

on the variable of individual factors. On the other hand, the school variable, in further to 

its direct impact on the elementary students' tendency to play sports, had a significant 

effect on the variable of the teacher of physical education. 

 

Discussion and Conclusion 

The presented model can be used as the analytical tool for identifying the factors 

affecting the tendency of elementary schools students to play sports at school in 

Khuzestan province so that it will be possible to solve the problems of this field 

reasonably and principally. 

The model, developed according to the opinion of sports experts in Khuzestan 

province, can be used to analyze the practice of physical education and sport at schools 

in Khuzestan province. It can clearly specify the factors affecting the students’ practice 

of sports in the stated contet and how these factors interact with each other. 

This model, being special to Khuzestan province, provides an appropriate framework 

for the future research on this topic, andserve as a base for action to be taken to enhance 

the students’ engagement in sports and physical education. It is now the job of the policy 

makers and stakeholders to set policies and design programs related to each of the three 

components (background, organizational, and behavioral) identified in the proposed 

framework, to promote physical education and sports at schools. This could ultimately 

result in the sustainable development of the country.  
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