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Abstract 
The present study was designed and conducted to investigate 
the effect of participation in public sports on students' 
biological health. The present study was one of the survey 
researches. The method of data collection in the present study 
was field. The present study was one of the applied researches. 
The statistical population included students of Fars province 
universities including public, free and Payame Noor universities 
in Fars province. These students include students who are 
regularly involved in public sports activities. In order to analyze 
the data of the present study, the structural equation method 
was used. The results of the present study showed that 
participation in public sports has a significant effect on 
students' biological health. To this end, improving participation 
in public sports leads to a healthy improvement in students' 
lives.  

 

Extended Abstract  
Abstract 
Healthy living can be effective as a 
promotional activity in other groups by 
promoting a proper and healthy 
lifestyle among students. This is due to 
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the positive biological health effects of 
students on other people (1). On the 
other hand, using sports in a healthy 
way for students can increase the 
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numerous benefits of sports and 
emphasize its desirable functions in all 
groups, including students (2). In other 
words, understanding the impact of 
participation in public sports on 
students' biological health can lead to 
the development of evidence about the 
need and importance of the spread of 
sports among students. Improving 
healthy living among students can bring 
countless benefits and pave the way for 
the scientific development of countries. 
In other words, healthy living causes 
students to have a good physical and 
mental condition to study, leading to 
improving their academic performance 
(3). Using sports in some social and 
cultural programs for students can 
result in a healthy living environment 
for students. Due to the need of 
students to improve their healthy living, 
creating some intervention programs 
has an important and fundamental role 
in this regard. Governments and 
universities can improve students' way 
of promoting healthy living via changing 
people's lifestyles and using some 
strategies such as sports. On the other 
hand, the existence of problems related 
to social harms in all groups, especially 
students, has led to the promotion of 
healthy living in addition to gaining 
numerous benefits, resulting in 
creation of a platform to reduce social 
harm in universities. Using the methods 
of attracting more and more students 
to sports in order to improve their 
health and well-being is essential and at 
the same time, requires recognizing the 
deterrents that limit students' 
participation in sports (4). 
Undoubtedly, conducting the present 

research, while filling the research gap 
in this field, can create solutions for 
healthy biological development in 
universities. Paying attention to the 
living conditions of students and 
promoting their healthy living can cause 
numerous benefits. However, the lack 
of knowledge and awareness about the 
functions of exercise for healthy 
biological development has resulted in 
the lack of proper use of sport in 
academic planning for healthy 
biological development. On the other 
hand, the lack of scientific knowledge in 
this regard has led to no practical 
solutions in this regard. Thus, the 
present study was designed to present 
a model of the role of public exercise in 
students' biological health. 

Material and Methods       
In this applied-survey research, the 
method of data collection was field 
study. The statistical population 
included all academic students of Fars 
province including State, Azad and 
Payame Noor universities in Fars 
province. These students regularly 
involved in public sports activities. 
Information about the number of these 
people was not available. According to 
the Cochran's sample size formula in 
the uncertainty of the statistical 
population, 384 ones were identified as 
the research sample. Finally, after 
distributing and collecting research 
questionnaires, 362 questionnaires 
were analyzed. The inclusion criteria of 
the current study were a) having a 
bachelor's degree and b) being at least 
a sophomore. Thus, undergraduate 
students who had been studying at 
their universities for at least two 
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semesters were identified as role 
models. In general, in order to measure 
healthy biology in accordance with 
healthy biology theory, it is necessary to 
study and measure the components of 
healthy biological self-coping, self-
morality, self-nature, self-physical and 
self-social. In the sections related to 
healthy living, the measurement of 
healthy biological components has 
been used to measure including self-
coping, self-morality, self-nature, self-
physical and social self. Therefore, the 
questionnaire of the present study was 
taken from the research of Kianfar, 
Nekofar and Sepehri Ara (2017), Kamri, 
Allahyari, Moradi and Azadfallah 
(2016), Sasi (2019), China et al. (2019). 
Moreover, a researcher-made 
questionnaire was applied to assess the 
level of participation in public sports. In 
general, the research questionnaire 
consisted of 24 questions, 19 and 5 of 
which examined healthy living and the 
level of participation in public sports, 
respectively. The face and construct 
validity of this questionnaire was 
evaluated using the opinion of experts 
and factor analysis, respectively. In 
addition, the reliability of this 
questionnaire was assessed based on 
Cronbach's alpha. Thus, the reliability 
rate was 0.87 in the Healthy Bio 
Questionnaire and 0.86 in the Public 
Sports Participation Questionnaire. 

Descriptive and inferential statistics 
were utilized to analyze the data of the 
ongoing study. In the descriptive 
statistics section, the mean and 
standard deviation were used. In the 
inferential test section, Kolmogorov-
Smirnov statistics were used to 

determine the distribution of research 
data. Furthermore, a structural 
equation test was applied to evaluate 
the research model. The collected data 
were analyzed using SPSS 22 and Amos 
22. 

Results   
The descriptive results of the current 
study showed that the mean age of the 
research samples was 23.4 years. The 
results of the Kolmogorov-Smirnov test 
indicated that the data distribution was 
normal. Due to the normal distribution 
of data, the covariance-based software 
and Emus software were utilized. 

According to the results of the present 
study, it was found that participation in 
public sports had a significant positive 
effect on students' biological health 
(effect = 0.42, significance level = 
0.001). Based on the results, the fit 
demonstrated that the model of the 
present study had a good fit. 

 Conclusion  
Participation in sports as an important 
indicator in the field of sports attracts 
international efforts. Undoubtedly, 
improving participation in sports will 
have many psychological and social 
effects. Paying attention to students' 
health can have a positive effect on 
advancing the goals of universities. 
Students, as key scientific elements of 
society, must have favorable physical, 
mental and social conditions. The 
healthy living of students can be the 
crystallization of their condition in 
physical, mental and social dimensions. 
Healthy living has desirable functions at 
the national and international levels. It 
seems that participation in public 
sports can lead to change in students by 
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gaining psychological, physical and 
social effects. Participation in sports has 
positive effects in various fields, 
improving the general condition of 
individuals during a short and long 
term. 

Lifestyle, if active, can improve a 
person's physical, mental and social 
well-beings. Participation in public 
sports promotes the active social and 
psychological effects of students by 
promoting an active lifestyle, leading to 
the healthy living of students. 
Participation in public sports by 
improving the state of self-physical, 
self-moral, self-coping, self-esteem and 
community itself causes the ground for 
improving and expanding the healthy 
life of students. This has resulted in the 
participation in public sports has the 
potential to affect the biological health 
of students. According to the results of 
the ongoing study, it is suggested that 
the universities of the country, while 
being aware of the benefits of public 
sports, prepare the ground for the 
participation of all groups in sports 
activities. Besides, it is recommended 
that the living health of dormitory 
students should be improved in some 
risk-prone environments in universities 
including dormitories while preparing 
public sports activities. 

  Keywords: Sports participation, 

Public sports, Healthy living. 
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 یمقالة پژوهش

 انیدانشجو یستیسالم ز بر مشارکت در ورزش همگانی تأثیربررسی 
 

 4ابراهیم خوشنامو ، 3ینیرحسیاحسان ام دیس، 2احمد ترک فر، 1یانیخیش لیخل

 

 رانی، اشیراز، یدانشگاه آزاد اسالمورزشی، واحد شیراز،  تیریمد یدکتر یدانشجو. 1
 ۀسندینو) رانی، ایراز، شیدانشگاه آزاد اسالمدانشکده هنر و معماری، واحد شیراز،  ،یبدن تیگروه ترب دانشیار. 2

 مسئول(
 رانی، ایاسوج، یدانشگاه آزاد اسالمیاسوج، واحد  ،یبدن تیگروه ترب اریاستاد. 3
 رانی، اجهرم، یاسالمدانشگاه آزاد جهرم، واحد  ،یبدن تیگروه ترب اریاستاد. 4

 
 چکیده
 یستیسالم ز بر یمشارکت در ورزش همگان تأثیر یبررسحاضر با هدف  پژوهش
بود.  یشیمایپ هایپژوهشحاضر از جمله  پژوهش. دیو اجرا گرد یطراح انیدانشجو

حاضر از  پژوهشبود.  یدانیحاضر به صورت م پژوهشاطالعات در  یروش گردآور
استان  یهادانشگاه انیشامل دانشجو یجامعه آمار بود. یکاربرد هایپژوهشجمله 

 یهاتینور استان فارس بود که در فعال امیآزاد، پ ،یدولت یهافارس شامل دانشگاه
حاضر از روش  پژوهشهای ه منظور تحلیل دادهب منظم دارند. تیفعال یورزش همگان

مشارکت در ورزش  نشان دادحاضر  پژوهش جینتا معادالت ساختاری استفاده شد.
بدین منظور بهبود مشارکت در  معناداری دارد. تأثیر انیدانشجو یستیسالم ز بر یهمگان

 گردد.ورزش همگانی سبب بهبود سالم زیستی دانشجویان می
 

 

 مقدمه
سالم زیستی به عنوان یک سبک زندگی متناسب با 
 ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و همچنین رعایت 
 اصول رفتاری، ذهنی و نگرشی از سوی افراد در جهت 

                                                           
1. Strieter, Laddu, Sainsbury & Arena 

2. Hettler 

 
 

)استریتر  استحمایت از وضعیت جسمانی و روانی افراد 
سالم  (1984) 2(. هتلر2019، 1و الدو، ساینسبوری و ارنا

  کندمی فرایندی فعال تعریفرا زیستی 
  زندگیدر   موفقیتتمایل به مردم به واسطه آن  که

خواسته، برای  یک از حالتی و دارند. سالم زیستی فرایند
، )آرچر استحداکثر رساندن کنش روی انسانی به 

امروزه تالش جهت بهبود  (.7198، 3پروبرت و گاگی
در معه سبب گردیده است تا زیستی افراد جاسالم

های موجود، توجه به سالم زیستی به عنوان یک برنامه

3. Archer, Probert & Gage 

تاریخ دریافت: 

22/06/1399       

تاریخ پذیرش: 

30/09/1399 

  واژگان کلیدی:

 ورزشی، مشارکت

 سالم همگانی، ورزش

 زیستی
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، کارتال، ورت و مهم درک گردد )اوزاکار مسئله
بر روند  گذاریتأثیر(. سالم زیستی با 2015، 1گولدال

های گردد تا افراد از جنبهسبک زندگی افراد سبب می
شماری برای قرار گیرند و فواید بی تأثیرمختلفی تحت 

گردد تا حالتی ایجاد گردد. سالم زیستی سبب مین آنا
پویا جهت تالش و حرکت افراد ایجاد گردد )استریتر و 

 (.2019همکاران، 
های سالم زیستی مؤلفهطابق با نظریه سالم زیستی، م

دذاتی، خودجسمی و شامل خودمقابله، خودخالقه، خو
. خود مقابله به وضعیت مدیریت استخود اجتماعی 

افراد در جهت ایجاد ارزشمندی برای خود فرد اشاره 
خودخالقه اشاره به هیجانات، کنترل کار و شوخ  .دارد

ی اشاره به وضعیت خودجسم نطبعی افراد دارد. همچنی
ذاتی نیز اشاره به ای افراد دارد. خودجسمانی و تغذیه

 د دارد. نهایتاًهویت، فرهنگ و وضعیت مراقبت از خو
خود اجتماعی نیز اشاره به وضعیت دوستی و روابط 

،  هاشمی، علیپور، زارع و اکبریفردی در افراد دارد )
2017 .) 

در  تیفیبا ک یزندگ یمناسب برا یداشتن سبک زندگ
 یبرا گریاست. امروزه د اتیعصر حاضر از ضرور

-یم نهیکردن و سالمت بودن اغلب مردم هز یزندگ
 نیمتخصص قرن حاضر یپردازند. در بهداشت روان

 یستیآن سالم ز نیکردند که مهمتر یرا معرف یالگوهائ
در  تیفیبا ک ی. زندگاستی سبک زندگ تیفیو بهبود ک

سالمت انتظارات  یقرن از فرد به عنوان محور زندگ نیا
در مسیر  (.2016، )شهیدی، آیانی و بابایی دارد یادیز

سالم زیستی افراد، راهکارهای مختلفی معرفی گردیده 
زیستی افراد، ت. یکی از مسائل مهم در جهت سالماس

عالوه  یورزش و حرکات منظم بدن. استتوسعه ورزش 
 یو اجتماع یو روان یبر سالمت جسم بر سالمت روح

فرد در جامعه و  یدارد و در سازگار یادیز دیفرد فوا

                                                           
1. Özçakar, Kartal, Mert & Güldal 

2. Alexander & Vladislav 

-یماریگذارد. ورزش در درمان بیم تأثیرفرد  تیشخص
گذارد. یم تأثیربر حافظه  زیو ن یافسردگ رینظ یها

 دیآیمبه حساب  امن یگاه هیجوانان تک یورزش برا
 یرشد و کمال مطلوب انسان تیتا در پناه آن به نها

 یهایدر کاهش ناسازگار یبدنتی. تربابندیدست 
 است مؤثر یروان یفشارها کاهش وی و اجتماع یفرد

 قیسازد. افراد از طریرا برقرار م زمیارگان یتعادل روان و
 و ی، جسمیاز نظر ذهن یحرکت یهاتیشرکت در فعال

مقابله با  ییو توانا ندینمایرا کسب م زمتعادل ال یروان
مدرن را به دست  یاز زندگ یناش یهافشار مشکالت و

(. از طرفی 2016 )هدائیان و دادخواه، خواهند آورد
کند تا ضمن زش بستری در میان افراد ایجاد میور

بهبود وضعیت جسمانی و روانی خود، افراد را از منظر 
اجتماعی نیز بهبود و ارتقا دهند )الکساندر و 

گردد (. از این رو ورزش سبب می2015، 2والدیسالی
ا شرایطی در جهت ارتقا استانداردهای زندگی در میان ت

 افراد ایجاد گردد. 

های مختلف سبب گردیده کارکردهای ورزش در حوزه
است تا امروزه از آن به عنوان ابزاری در جهت بهبود 

، 3سالم زیستی افراد استفاده گردد )اسناپی و بینکس
های بدنی در شارکت و درگیر شدن در فعالیتم(. 2008

ممکن است به پایبندی  مختلف زندگیطول دوران 
مداوم برای یک سبک زندگی فعال در بزرگسالی کمک 

یکی از اقشاری  (.2020یاعلی، تیموری و باقری، ) کند
های ورزشی بایستی به شکل مناسب در فعالیتکه می

ها . مشارکت در فعالیتاستدانشجویان شرکت کنند، 
را برای  شماریورزشی فواید بیهای و برنامه

های آورد. حضور در برنامهدانشجویان به ارمغان می
گردد تا دانشجویان به شکل مناسبی ورزشی سبب می

 کیفیت زندگی خود را در محیط دانشگاه افزایش دهند
های برنامه (. وجود برخی2006، و همکاران 4)آرتینگر

3. Snape & Binks 

4. Artinger 
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گردد تا ها که سبب می ورزشی در درون دانشگاه
به رقابت با های ورزشی دانشجویان در قالب تیم

شارکت تواند منجر به افزایش میکدیگر بپردازند، می
تفریحی -های ورزشیورزشی دانشجویان در فعالیت

های مهم در هر یکی از گروه(. 2002، 1)بارسلونا گردد
. دانشجویان به عنوان ندهستان ای، دانشجویجامعه
ر پیش برد انسانی آینده کشور نقش مهمی دمنابع 

 . دارنداهداف کشور 
گسترش و بهبود سالم زیستی سبب گردیده است تا 

د و ارتقا آن در میان تمامی توجه به سبک زندگی افرا
های مهم در ها درک شود. از طرفی یکی از گروهگروه

ترین دوران یکی از مهم. ندهست، دانشجویان میان افراد
. در این استانسانی، دوران دانشگاهی وی  هرزندگی 

دوره بسیاری از رفتارهای انسانی استحکام خود را حفظ 
ها کم کم در خواهد کرد و یا برعکس آن برخی رفتار

، 2بوسمر و فریدلندونگردند )دانشجویان ناپدید می
2005 .) 

که در  استسالم زیستی اشاره به نوعی سبک زندگی 
های افراد مطابق با الگوهای آن تمامی رفتارها و نگرش

و این روش منجر به ارتقا  استهای جامعه و ارزش
، 3گردد )اورز و دوئرینگوضعیت رفتاری افراد می

که  است(. سالم زیستی وضعیتی از سبک زندگی 2019
های ها و تواناییقا مهارتدر آن فرد در تالش جهت ارت

و به صورت کلی فرد مسیر موفقیت خود را  استخود 
نماید و در جهت آن تالش می کندمیکشف 

زیستی فرایند و حالتی از  سالم(. 2020، 4)راهیکاینن
یک خواسته، برای به حداکثر رساندن کنشوری انسانی 

رد گیرا دربر می که جسم، روان و روح شودمیتعریف 
(. توجه به سالم زیستی به 1987، 5)آشر، پروبرت و گیج

مهم در ترویج سبک زندگی مناسب  مسئلهعنوان یک 

                                                           
1. Barcelona 

2. VonBothmer & Fridlund 

3. Evers & Doering 

4. Rahikainen 

لی رشد و تعام ۀتواند زمینبه خصوص در جوانان می
)اورز و دوئرینگ،  فراهم آورداجتماعی در جامعه را 

2019 .) 
های مهم سبک به عنوان یکی از شاخص سالم زیستی

. در جهت سالم استزندگی دانشجویان مشخص 
زیستی نیاز است تا سبک زندگی افراد نیز تغییراتی 

زیستی نتیجه تجدید نظر داشته باشد. به عبارتی سالم 
 استها و طرز فکر روزمره افراد ها، نگرشدر فعالیت

(. در 2019، 6، ادگینتون، تانگ، فوئا و یانگ)چین
مختلفی اشاره شده است که بهبود سالم  هایپژوهش

های تفریحی در میان لیتزیستی افراد نتیجه برخی فعا
نشان  مسئله(. این 2004، میرز و سوئینی) استافراد 

-زندگی افراد میه تغییرات در سبک ک استدهنده این 
تواند به بهبود سالم زیستی منجر گردد. در جهت ارتقا 
سالم زیستی نیاز است تا ابعاد مختلفی از سوی افراد 
مورد بررسی قرار گیرد. بهبود شواهد علمی در خصوص 

تواند شرایط جهت گذار بر سالم زیستی میتأثیربعاد ا
 ، تایلور وتوسعه سالم زیستی را فراهم آورد. والش

پژوهشی در ( مشخص نمودند که خال 2018) 7برنیک
زیستی سبب گردیده است تا سالم زیستی خصوص سالم

 به صورت منظم در جوامع بهبود نکند. 
روشی از زندگی رو به سوی سالمتی و سالم زیستی 

بهزیستی مطلوب که در آن جسم، ذهن و روح، به 
تر در کاملوسیله فرد، برای رسیدن به یک زندگی 

 سالم طور آرمانی یابد. بهدرون جامعه، وحدت می
زیستی حالتی مطلوب از سالمتی و بهزیستی است که 

)میرز، سوئینی  هر کسی توانایی دستیابی به آن را دارد
(. کارکردهای سالم زیستی در توسعه 2000، 8و ویتمر

فرهنگی، اجتماعی و فردی سبب گردیده است تا 
 مسئلهپژوهشگران در ترویج این  هایی از سویتالش

5. Archer, Probert & Gage 

6. Chin, Edginton, Tang, Phua & Yang 

7. Walsh, Taylor & Brennick 

8. Myers, Sweeney & Witmer 
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(. ارتقا سالم 2019، 1انجام گردد )ویبوو و ایندرایانا
زیستی در میان افراد به عنوان یک سبک زندگی 

تواند زمینه جهت اشاعه اخالق در میان افراد مناسب می
را فراهم نماید. توجه به سالم زیستی با بهره گیری از 

های ورزشی می تواند یک سبک زندگی مناسب فعالیت
منجر به ارتقا  مسئلهرا در جامعه گسترش دهد که این 

رفتارهای مناسب و ارزشی گردد. توجه به سالم زیستی 
های همیشگی مدنظر بوده به عنوان یکی از نگرانی

تواند در تمامی عناصر رفتاری است. سالم زیستی می
یگاه فرهنگ در یک جامعه نمود کند و سبب ارتقا جا

جامعه گردد. سالم زیستی همچنین به واسطه ارتقا 
-سبک زندگی مناسب و سالم در میان دانشجویان می

ها نیز تواند به عنوان یک فعالیت ترویجی در سایر گروه
ات مثبت تأثیربه واسطه  مسئلهگذار باشد. این تأثیر

. از طرفی استسالم زیستی دانشجویان بر سایر افراد 
گیری از ورزش در مسیر سالم زیستی دانشجویان رهبه

بر شمار ورزش بیافزاید و تواند بر فواید بیمی
ها از جمله کارکردهای مطلوب آن در تمامی گروه

 تأثیرکید کند. به عباریت پی بردن به أدانشجویان ت
مشارکت در ورزش همگانی بر سالم زیستی دانشجویان 

ی در خصوص لزوم و می تواند منجر به ارتقا شواهد
بهبود اهمیت اشاعه ورزش در میان دانشجویان گردد. 

-تواند فواید بیسالم زیستی در میان دانشجویان می
شماری را به ارمغان آورد و مسیر توسعه علمی کشورها 

گردد ند. به عبارتی سالم زیستی سبب میرا هموار نمای
تا دانشجویان از وضعیت جسمانی و روانی مناسبی 

منجر به  مسئلهجهت تحصیل برخوردار باشند که این 
، یجهانشاهگردد )بهبود عملکرد تحصیلی آنان نیز می

گیری از ورزش در بهره (.2016، فراکبری و سلطانی
ی و فرهنگی در خصوص های اجتماعبرخی برنامه

 تواند منجر به ایجاد بستری جهت سالم دانشجویان می

                                                           
 

زیستی دانشجویان گردد. با توجه به نیاز دانشجویان 
ای هم زیستی خود، ایجاد برخی برنامهجهت بهبود سال

. ندو اساسی در این خصوص دار ای نقش مهممداخله
ها با مداخله بر روند سبک زندگی ها و دانشگاهدولت

-رها از جمله ورزش میز برخی راهکاافراد و استفاده ا
توانند مسیر ارتقا و گسترش سالم زیستی دانشجویان را 

-طرفی وجود مشکالت مربوط به آسیب بهبود دهند. از
ها از جمله دانشجویان، های اجتماعی در تمامی گروه

سبب گردیده است تا امروزه ارتقا سالم زیستی عالوه 
ت جر به ایجاد بستری جهشمار، منبر کسب فواید بی

 ها گردد.های اجتماعی موجود در دانشگاهکاهش آسیب
های جذب هر چه بیشتر دانشجویان به ستفاده از شیوها

و تندرستی آنها  سالمتورزش در راستای ارتقأ سطح 
امری ضروری است و در عین حال، مستلزم شناخت 

ای است که مشارکت دانشجویان در عوامل بازدارنده
بدون شک  (.2019کیان، ) کندورزش را محدود می

پژوهشی در این حاضر ضمن رفع خال  پژوهشانجام 
جهت توسعه تواند منجر به ایجاد راهکارهایی حوزه می

توجه به وضعیت ها گردد. شگاهسالم زیستی در دان
زندگی دانشجویان و ارتقا سالم زیستی آنان می تواند 

شماری گردد. این در حالی منجر به کسب فواید بی
است که فقدان دانش و آگاهی در خصوص کارکردهای 

ی سبب گردیده است ورزش در جهت توسعه سالم زیست
-ریزیبرنامهی مناسبی از ورزش در گیرتا امروزه بهره

های دانشگاهی در جهت توسعه سالم زیستی انجام 
نگردد. از طرفی فقدان دانش علمی در این خصوص 

راهکارهایی در این خصوص  سبب گردیده است تا عمالً
ارائه  حاضر با هدف پژوهشایجاد نگردد. با این توجه 

 انیدانشجو یستیدر سالم زهمگانی نقش ورزش  مدل
 طراحی گردید.

 

1. Wibowo & Indrayana 
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  پژوهششناسی روش
بود.  یشیمایپ هایپژوهشحاضر از جمله  پژوهش

حاضر به صورت  پژوهشاطالعات در  یروش گردآور
 هایپژوهشحاضر از جمله  پژوهشبود.  یدانیم

 بود. یکاربرد

 کنندگانشرکت
 ،یدولت یدانشگاه ها انیشامل دانشجو یجامعه آمار

 یها تینور استان فارس بود که در فعال امیآزاد، پ
اطالعاتی در  منظم دارند. تیفعال یورزش همگان

سترس نبود. با توجه به د خصوص تعداد این افراد در
فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن 

 پژوهشنفر به عنوان نمونه  384جامعه آماری، تعداد 
آوری جمعت پس از پخش و در نهای مشخص شدند.

نامه مورد پرسش 362تعداد  پژوهشهای پرسشنامه
معیار ورود و و خروج  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

دانشجویان در پژوهش حاضر مقطع تحصیلی 
کارشناسی و حضور بیش از دو ترم در پژوهش حاضر 

دانشجویانی که در مقطع تحصیلی بود. بدین صورت 
های خود قل دو ترم در دانشگاهبودند و حداشناسی کار

ص خبودند به عنوان نمونه مشل مشغول به تحصی
 شدند. 

 های گردآوریابزار و شیوه
مطابق با  یستیجهت سنجش سالم ز یبه طور کل

 یستیسالم ز یها مؤلفهاست تا  ازین یستیسالم ز هینظر
و خود  یخودجسم ،یخودمقابله، خودخالقه، خودذات

این  . درردیو سنجش قرار گ یمورد بررس یاجتماع
 یهامؤلفهاز  یستیسالم زسنجش جهت  پژوهش نیز

و خود  یخودجسم ،یخودمقابله، خودخالقه، خودذات
نامه رو پرسش نیاستفاده شده است. از ا یاجتماع

، انفریک هایپژوهشبر گرفته شده از  زیحاضر ن پژوهش

                                                           
1. Sasse 

2. SPSS 

اللهیاری، مرادی و ، ی(، کمر2017)آرا نکوفر و سپهری
و همکاران  نی(، چ2019) 1ی(، ساس2016) آزادفالح

در  مشارکت زانیم یجهت بررس نی( بود. همچن2019)
استفاده  ینامه محقق ساخته ااز پرسش یورزش همگان

 24شامل  پژوهشنامه پرسش یشد. به صورت کل
و  یستیسالم ز یآن به بررس سئوال 19بود که  سئوال

 یمشارکت در ورزش همگان زانیم یبه بررس سئوال 5
نامه با استفاده از پرسش نیا یصور ییپرداخته بود. روا

سازه آن با استفاده از  ییانظر خبرگان متخصص و رو
 ییایپا نیقرار گرفت. همچن یمورد بررس یعامل لیتحل

کرونباخ مورد  یآلفا ینامه به واسطه بررسپرسش نیا
در  ییایپا زانیورت که مص نیقرار گرفت. بد یبررس

نامه و در پرسش 87/0 یستینامه سالم زپرسش
  .دیمشخص گرد 86/0 یمشارکت در ورزش همگان

 هادادهروش پردازش 
حاضر از  پژوهش هایدادهبه منظور تجزیه و تحلیل 

آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در بخش آمار 
توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. 
در بخش آزمون استنباطی از آمار کلوموگراف اسمیرنف 

استفاده  پژوهش هایدادهجهت تعیین وضعیت توزیع 
گردید. همچنین از آزمون معادالت ساختاری جهت 

استفاده گردید. کلیه روند تجزیه  پژوهش بررسی مدل
اس افزارهاینرمحاضر در  پژوهش هایدادهو تحلیل 

انجام  22نسخه  3ایموسو  22نسخه  2اساسپی
 گردید.

 

  هاافتهی
میانگین سنی  نشان دادر حاض پژوهشنتایج توصیفی 

نتایج آزمون سال بود.  4/23 پژوهشهای نمونه
 هایدادهتوزیع  نشان داداسمیرنف -کلوموگراف

3. AMOS 
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طبیعی بودن  با توجه به. استطبیعی حاضر  پژوهش
 افزارهاینرمها مشخص گردید که از توزیع داده

استفاده  بایستیمی ایموسافزار محور و نرمواریانسکو
، نتایج مربوط به ضرایب مسیر 1جدول شماره  .گردد

همچنین . دهدمیرا نشان  پژوهشبین متغیرهای 
در حالت ضرایب مسیر  پژوهشمدل  2و  1شکل شماره 

 .دهدمیو میزان تی را نشان 

 
 ضرایب مسیر معنادار در مدل -1جدول 

 سطح متغیر ضریب مسیر مقدار تی معنادارسطح 

001/0  41/4  42/0  مشارکت در ورزش همگانی بر سالم زیستی دانشجویان تأثیر 
  

 
 در حالت ضرایب مسیر  پژوهشمدل  -1شکل 

 
 در حالت میزان تی  پژوهشمدل  -2شکل 
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مشارکت مشخص گردید که  پژوهشنتایج مطابق با 

= 42/0) در ورزش همگانی بر سالم زیستی دانشجویان

در معناداری  تأثیر=سطح معناداری( 001/0، تأثیر

، وضعیت برازش 2دارد. جدول شماره جهت مثبت 

.دهدمیرا نشان  پژوهشمدل 

 

 های بزارش مدلشاخص -2جدول 

 وضعیت معیار میزان شاخص

 مناسب 5تا  1بین  42/3 1شاخص کای اسکوئر بر درجه آزادی

 مناسب مطلوب تر 1هر میزان نزدیک تر به  841/0 2شاخص نیکویی برازش

 مناسب مطلوب تر 1هر میزان نزدیک تر به  801/0 3شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 مناسب مطلوب تر 1هر میزان نزدیک تر به  741/0 4لویس-شاخص برازش توکر

 مناسب مطلوب تر 1هر میزان نزدیک تر به  793/0 5شاخص برازش هنجار شده

 مناسب مطلوب تر 1نزدیک تر به هر میزان  741/0 6شاخص برازش تطبیقی

 مناسب مطلوب تر 1هر میزان نزدیک تر به  722/0 7شاخص برازش افزایشی

 مناسب درصد 50باالتر از  520/0 8شاخص برازش مقتصد هنجارشده

 مناسب درصد 50باالتر از  627/0 9شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 مناسب 1/0از کمتر  074/0 10ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

مدل  نشان داد پژوهشمطابق با نتایج برازش 

 .استحاضر از برازش مناسبی برخوردار  پژوهش
 

 گیریبحث و نتیجه
وزه مشارکت در ورزش به عنوان یک شاخص مهم در ح

المللی را به بینهای تالشورزش سبب گردیده است تا 
خود جذب نماید. بدون شک بهبود مشارکت در ورزش 

روانی و اجتماعی بسیاری را به همراه خواهد داشت.  آثار
اشاره داشتند که  (2016) 11الکساندر، سرجیج و اولنا

افراد و مشارکت ورزش سبب بهبود وضعیت اجتماعی 
سبب  مسئلهگردد. این شاخص های مربوط به آن می

                                                           
1. Chi-Square/df 

2. GFI 

3. AGFI 

4. TLI 

5. NFI 

6. CFI 

7. IFI 

رکت در ورزش تا کارکردهای مشاگردیده است 
زیستی بیش از سالمها از جمله همگانی در برخی حوزه
ها از جمله زیستی در تمامی گروهپیش درک گردد. سالم

زیستی یان نقش مهمی دارد. توجه به سالمدانشجو
 تأثیرها تواند در پیشبرد اهداف دانشگاهیان میدانشجو

ان ارکان کلیدی مثبتی داشته باشد. دانشجویان به عنو
بایستی از وضعیت جسمانی، روانی علمی یک جامعه می

باشند. سالم زیستی  و اجتماعی مطلوبی برخوردار
تواند تبلور وضعیت آنان در ابعاد دانشجویان می

سالم زیستی  جسمانی، روانی و اجتماعی باشد.
بین المللی دارد.  کارکردهای مطلوبی در سطح ملی و

( پس از 2020) 12، وایت، سای و السیمیالنتیونگ

8. PNFI 

9. PFI 

10. RMSEA 

11. Alexandr, Sergij & Olena 

12. Wong, White, Thay & 

Lassemillante 
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بررسی های خود پی بردند که سالم زیستی افراد بر 
وضعیت اجتماعی، سالمت و حتی مشاغل و عملکرد 

کارکردهای مطلوب  .استگذار تأثیرکاری این افراد 
سالم زیستی در گسترش یک سبک زندگی مناسب 

ردهای رفتاری، نگرشی و سبب می گردد تا استاندا
ذهنی در میان افراد گسترش یابد و مسیر جهت رشد و 

 تعالی افراد را فراهم نماید.
پژوهش حاضر مشخص نمود که مشارکت در ورزش 

گذاری بر سالم زیستی دانشجویان تأثیرهمگانی سبب 
می گردد. بدین صورت که بهبود مشارکت ورزشی در 

ات مثبتی بر سالم رتأثیحوزه ورزش همگانی می تواند 
زیستی دانشجویان داشته باشد. در پژوهش های 

اسناپی و  اشاره شده است. مسئلهلفی به این مخت
ورزش »خود که با هدف  پژوهش( در 2008بینکس )

سالم در جوامع  یو زندگ یبدن تیتفکر مجدد: فعال
انجام گرفت، پس  «ایتانیبرآسیایی در کشور مسلمان 

تواند سبب میاز بررسی های خود پی بردند که ورزش 
کیانفر و همکاران  گردد.ارتقا سبک زندگی افراد 

( پس از بررسی های خود پی بردند که ورزش 2017)
سبب بهبود سالمت دانشجویان در ابعاد مختلف می 

زاده پور و رستمیزاده، علیشویچی، کاظم گردد.
رابطه و  یبررس»خود که با هدف  پژوهش( در 2014)

انجام  «یمترق ینقش ورزش در تحقق سبک زندگ
ای خود و انجام مطالعات هگرفت، پس از بررسی

ای پی بردند که ورزش سبب بهبود سبک کتابخانه
 زندگی افراد و ارتقا نظم و امنیت اجتماعی می گردد.

-بررسی( پس از 2020) 1، سلیمان و روستیادیروسیادا
های بدنی در ای خود پی بردند که بهبود فعالیته

ندگی فعال آنان آموزان و ارتقا سبک ززندگی دانش
تواند فواید اجتماعی و تحصیلی برای آنان به ارمغان می

 آورد. 

                                                           
1. Rosyada, Sulaiman & Rustiadi 

خود که با هدف  پژوهش( در 2019چین و همکاران )
بر  یدر مدرسه و جامعه مبتن یبدنتیترب یهابرنامه»

جامع  ناتی: تمریفعال سالم زندگ یهااجتماع و برنامه
انجام  «متحده االتیدر هونگ کنگ، سنگاپور و ا

ای خود پی بردند که بهبود هگرفت، پس از بررسی
رس و جوامع در خصوص ورزش و های مدابرنامه
گردد تا سالم زیستی افراد بهبود بدنی سبب میتربیت

خود که با  پژوهش( در 2018یابد. والش و همکاران )
بر بهبود سالم زیستی  مؤثربررسی عوامل »هدف 

-فت، پس از بررسیانجام گر «دانشجویان خوابگاهی
ه بهبود اوقات فراغت افراد و های خود پی بردند ک

ی تواند به عنوان یکسازی آن به وسیله ورزش میغنی
از این عوامل در جهت بهبود سالم زیستی دانشجویان 

توان چنین با این توجه می مشخص و معرفی گردد.
-پژوهشحاضر با نتایج  پژوهشاعالم داشت که نتایج 

(، والش و همکاران 2019چین و همکاران ) های
  .است( همخوان 2020یادا و همکاران )( و روس2018)

مشارکت در ورزش همگانی به واسطه رسد به نظر می
تواند به تغییر کسب آثار روانی، جسمانی و اجتماعی می

در دانشجویان منجر گردد. مشارکت در ورزش آثار 
های مختلف دارد که در کوتاه مدت و مطلوبی در حوزه

تواند سبب بهبود وضعیت کلی افراد گردد. دراز مدت می
( مشخص نمودند که آثار 2020و همکاران ) 2پانزا

تواند تغییرات مثبتی مشارکت ورزشی در میان افراد می
سبب  مسئلهدر سبک زندگی آنان ایجاد نماید. این 

گردیده است تا ظرفیت های مطلوبی به واسطه 
مشارکت در ورزش همگانی در میان دانشجویان ایجاد 

در نتیجه گردد که سبب نفوذ بر سبک زندگی آنان و 
زندگی در صورتی که فعال  سبکسالم زیستی گردد. 

تواند به بهبود وضعیت جسمانی، روانی و باشد می
اجتماعی افراد منجر گردد. مشارکت در ورزش همگانی 
 به واسطه ارتقا سبک زندگی فعال دانشجویان سبب

2. Panza 



 193                                                    1400، تابستان 36، شماره 10شناسی ورزشی، دوره :  مطالعات روانشیخیانی 

 
گردد تا آثار مطلوب اجتماعی و روانی در آنان ایجاد می

منجر به سالم زیستی  مسئلهکه این گردد. به صورتی 
دانشجویان می گردد. مشارکت در ورزش همگانی به 
واسطه بهبود وضعیت خودجسمی، خودخالقه، 

گردد تا له، خودذاتی و خود اجتماع سبب میخودمقاب
زمینه جهت بهبود و گسترش سالم زیستی دانشجویان 

سبب گردیده است تا مشارکت  مسئلهبهبود یابد. این 
گذاری بر سالم زیستی تأثیررزش همگانی ظرفیت در و

 دانشجویان را داشته باشد.
گردد تا حاضر پیشنهاد می پژوهشبه نتایج  با توجه
های کشور ضمن آگاهی از فواید ورزش دانشگاه

های ها در فعالیتهمگانی، زمینه حضور تمامی گروه
به نتایج  ورزشی را مهیا سازند. همچنین با توجه

های گردد تا در برخی محیطحاضر پیشنهاد می پژوهش
 ها ضمنها از جمله خوابگاهمستعد خطر در دانشگاه

 

 منابع

های ورزش همگانی به ارتقا سالم تدارک فعالیت 
زیستی دانشجویان خوابگاهی اقدام نمود. همچنین با 

با گردد تا حاضر پیشنهاد می پژوهشتایج توجه به ن
؛ شناسایی دانشجویان دارای مشکالت روانی و اجتماعی

 ؛ زمینه جهتمشارکت ورزشی آنانمیزان  بهبود ضمن
در پژوهش حاضر  اقدام نمود. آنانارتقا سالم زیستی 

ها با های از جمله عدم همکاری برخی نمونهمحدودیت
پژوهش حاضر و همچنین عدم دسترسی به اطالعاتی 

یان جهت انجام در خصوص سبک زندگی دانشجو
 های بین فردی و گروهی وجود داشت.مقایسه
 این مقاله برگرفته از رساله دکتری دانشگاه آزاد
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