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 چکيده
های روانی فردی و بویژه پیشگیری از بروز ناهنجاریورزش رابطه نزدیکی با سالمت روانشناختی

 تیاولو ا،هآن یمشارکت ورزش شیافزا نیافراد و همچن یارتقا سطح سالمت روان یبرانیز دارد. 

 نیهدف ا نیرسد. بنابرایر مبه نظ یعوامل ضرور نیا سهیو مقا یفرد یعوامل روانشناخت یبند

دانش آموزان  یجسمان تیمشارکت در فعال زانیو م یفرد یعوامل روانشناخت سهیمطالعه مقا

 یآورجمعبوده و در ی. روش انجام تحقیق همبستگباشدیسال شهر زابل م 12-16دختر و پسر

 قیه شد. جامعه تحقآن به تأیید رسیده، استفاد ییایو پا ییکه روااز پرسشنامه کتبی هاادهد

 یریگنمونه یوهینفر به عنوان نمونه به ش 600آموزان شهرستان زابل بودند، که دانشنفر  10279

 MINITABو  23 راستیو SPSS یافزارهاها از نرمداده لیتحل یهدفمند انتخاب شدند. برا

نشان داد که  جیگرفته شد. نتا 05/0 یداریسطح معن نیاستفاده شده است. همچن 17 راستیو

مختلف  طیدر شرا یجسمان تیفعال زانیم ریو متغ یورزش یهادر انواع رشته مشارکت ریدر متغ

 رینسبت به گروه دختران قرار گرفته است و در متغ یگروه پسران در سطح باالتر نیانگیروزمره م

در  نیهمچناند. نسبت به دختران قرارگرفته ینشسته پسران در سطح باالتر یهاتیفعال زانیم

 تیو نگرش نسبت به فعال یورزش تیفعال نهیدر زم انیاطراف تیشده، حماموانع ادراک یرهایتغم

 نیا لیدل احتمال دارد اند.نسبت به گروه دختران قرارگرفته یگروه پسران در سطح بهتر یبدن

که سبب  باشدورزشی  نیادینسبت به عدم حضور دختران در م ی افرادخانوادگ اعتقادات یبرتر

ممکن است جامعه حال حاضر شهر زابل  نیها شده است. همچنآن یکاهش مشارکت ورزش

دختران از طرف  تیحماسبب عدم  که دختران را نداشته باشد جسمانی تیفعال رشیپذ ییتوانا

با فرزندان  یجهت مشارکت ورزش نیوالد یعدم زمان کافشود. عالوه بر این میو خانواده  انیاطراف

 شودیم شنهادیپ انی. در پاتواند دلیل پایین بودن میزان مشارکت جسمانی دختران باشدمیخود 

که دارند، نسبت به آنچه که واقعا  یبدنتیمشارکت در فعال زانیافراد از م یکه نسبت به آگاه ساز

 د.واقدام ش باشندیدر آن سطح م

 یجسمان تیلفعا ،یمشارکت جسمان ،یفرد یعوامل روانشناخت : يديکل واژگان
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 3 وحيد روح اللهی، 2 مهشيد زارع زاده،  1یاسر صفرزایی

 .تربیت بدنی، گرایش رفتار حرکتی، دانشگاه باهنر کرمان کارشناس ارشد 1
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 مقدمه
اهمیت و نقش ورزش در سالم سازی و بهداشت عمومی جامعه برکسی پوشیده نیست. داشتن زمینه حرکتی و ورزشی مناسب از کودکی 

تا میانسالی و حتی پس از آن از بروز بسیاری از عوارض جسمانی و روانی کاسته و حتی در اصالح و درمان برخی از آنها تاثیر مهمی داشته 

فردی و بویژه پیشگیری [. ورزش عالوه بر اینکه ابزار ارزشمندی برای حفظ سالمت جسمانی است، رابطه نزدیکی با سالمت روانشناختی1است]

یابی و ارتباط های ورزشی به اجتماعی شدن، کسب مهارت و کفایت و همچنین دوستهای روانی نیز دارد. شرکت در فعالیتاز بروز ناهنجاری

های قلبی [. اکثر کودکان از لحاظ فیزیکی فعالیت کمتر از حد پیشنهادی دارند، ضمن آنکه انجمن بیماری6کند]همساالن کمک میسالم با 

های علمی، [. گسترش یافته3کند]دقیقه و سه تا چهار بار در هفته برای سالمتی قلب و عروق توصیه می 60-30آمریکا میزان فعالیت بدنی را 

های رهنگ عمومی جامعه و آگاهی روزافزون مردم از تأثیرات ورزش در تندرستی، موجب روی آوردن عموم مردم به فعالیترشد بهداشت و ف

بدنی شده است؛ به همین دلیل برای رشد و گسترش هر چه بیشتر ورزش، درک و شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش مردم به سوی مشارکت در 

های ورزشی، فواید زیادی برای کودکان و نوجوانان دارد. تمایل [. مشارکت منظم در فعالیت4ی است]های ورزشی نیازمند توجه جدفعالیت

[. 12افراد برای مشارکت در فعالیت های بدنی به عوامل مهمی چون حمایت اجتماعی، نگرش خانوادگی و عوامل روانشناختی فردی بستگی دارد]

باشد. در مطالعات زیادی، نژاد از عوامل موثر بر مشارکت ورزشی ی دختران و پسران موثر میعوامل روانشناختی فردی بسیار در مشارکت ورزش

سال صورت گرفت، نشان داد که تفاوت نژادی از  10تا  9نوجوانان ذکر شده است، گزارش تحقیقی که در بریتانیا روی جامعه آماری کودکان 

پوستان  جامعه فوق، سیاه پوستان فعالیت جسمانی بیشتری نسبت به سفید ای که درعوامل موثر بر سبک زندگی فعال است به گونه

باشد. افراد با توجه به اینکه [. بررسی ها نشان داده اند که نحوه مشارکت جسمانی افراد با زمینه های فرهنگی گوناگون، متفاوت می25داشتند]

های [. پژوهشگران در تحقیقات خود نقش کلیشه8های بدنی دارند]الیتهای متفاوت مشارکت در فعدر چه شرایط فرهنگی جامعه هستند، نرخ

را در نوع سبک زندگی نشان دادند که زنان هندی و سایر اقلیت های قومی در مقایسه با زنان استرالیایی به دلیل محرومیت فرهنگی  جنسیتی

ر مشارکت ورزشی افراد نیز ممکن است دخالت داشته باشد. [. همچنین اعتقادات دینی د11های ورزشی را ندارند]فرصت شرکت در فعالیت

( در پژوهش خود که به نقش اعتقادات مذهبی در مشارکت بانوان در فعالیت های ورزشی پرداخته نشان داده است که بعضی 2010)1وال ست

نان مسلمان که هم به مذهب و هم جنبه کسب ای از زکنند. اما دستهدانند و در آن مشارکت نمیاز زنان مسلمان ورزش را امری مردانه می

 [. همچنین به نتایج پژوهش31کنند]های جسمانی شرکت میسالمت بدن در اسالم توجه دارند، بسیار جدی و عالقه مند در ورزش و فعالیت

های سید که بین نگرش به فعالیتتوان اشاره کرد. عطارزاده در بررسی نگرش مردم شهر مشهد به این نتیجه ر( می1386عطارزاده و همکاران)

[. عالوه بر موارد ذکر شده، عامل دیگری که در 9ای معکوس وجود دارد]حرکتی و ورزشی در افراد با تعداد جلسات تمرین در هفته رابطه

بازدارنده های ادراک شده توان از طریق آن به سطح فعالیت بدنی افراد پی برد، عامل فراهم سازها یا مشارکت ورزشی افراد تاثیر دارد و می

توانند سبب مشارکت ورزشی بیشتر افراد توسط فرد است که همان عوامل و شرایط روانی و زیستی هستند. اطرافیان با نقش حمایتی خود می

ث افزایش شناگر نوجوان پرداخت حاکی از آن بود که حمایت از سوی والدین، باع 104( که به بررسی 2013) 2شوند. نتایج تحقیق رودیس

بدنی حمایت شده بودند فعالیت بدنی آموزانی که در تربیت( نشان دادند، دانش2013)3[. لودویک و پایبس24شود]میزان لذت آنها از ورزش می

به  یبدن تیترب رانیفراهم شده از سوی دب تی( نشان دادند که حما2011همکاران) و4ژانگ[. 21آموزان داشتند]بیشتری نسبت به سایر دانش

های جسمانی و انتخاب نوع سبک زندگی در [. فعالیت34د]آموزان متوسطه رابطه داردر دانش یجسمان هایتیطور مثبت با مشارکت در فعال

نوجوانان و کودکان متاثر از نقش پدر و مادر نیز گزارش شده است. در تحقیقی که در سفید پوستان و سیاه پوستان انجام شد، سیاه پوستان 

مقتدری داشتند و در نتیجه آزادی کمی داشتند اما سفید پوستان والدین غیر مقتدر داشتند و آزادی بیشتری داشتند، نتایج نشان داد  والدین

ها نیز در تحقیقات مختلف [. نقش بازدارنده33که فرزندانی که والدین غیر مقتدری داشتند، مشارکت بیشتری در فعالیت های جسمانی داشتند]

( در پژوهش خود اظهار کردند، افرادی که در شهرهایی با امکانات ورزشی باال و دسترسی آسان به 2012)5ت. هانگ و هامفریسچشمگیر اس

[. برخی از تحقیقات 17های بدنی داشته و همچنین رضایت باالیی از زندگی داشتند] کنند، مشارکت بیشتری در فعالیتامکانات زندگی می

( در پژوهشی بر روی نوجوانان 2012و همکاران) 6ت ورزشی افراد و امکانات ورزشی رابطه ای وجود ندارد. پرینسنشان دادند که بین مشارک

[. عالوه بر موارد 23هلندی چنین نتیجه گرفتند که مشارکت ورزشی با در دسترس بودن امکانات ورزشی و پارک ها وابستگی باالیی ندارد]

روانی بر مشارکت ورزشی افراد موثر است که در تحقیقات مختلفی عنوان شد. لیچتی و  توان عنوان کرد که عواملذکر شده می
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ها در مورد ظاهرشان و رابطه آن با عوامل شان انجام شد تصویر ذهنی و باورآن( در پژوهشی که بر دختران کالج و مادران2009)1زابریسکی

این نتیجه حاصل شدکه تصویر ذهنی این زنان از خود و از نوع ظاهر بدنی خویش بازدارنده از مشارکت در ورزش را مورد بررسی قرار گرفت و 

ی مشارکت جسمانی کودکان ارتباط عوامل مختلف فراهم ساز یا بازدارنده [. به طورکلی20ی ایشان از مشارکت در ورزش است]عامل بازدارنده

توان با توجه به عواملی چون فراهم سازها یا رسدکه میر شده به نظر میآید. باتوجه به شواهد تحقیقی مروو بزرگساالن ضروری به نظر می

های جنسیتی در فرهنگ، عوامل روانشناختی فردی، نگرش فرد و نگرش والدین در مورد سطح چون کلیشهاجتماعی هم -های روانیبازدارنده

 رد.اجتماعی شدن در ورزش سطح سالمت و فعالیت جسمانی را پیش بینی و مقایسه ک

 روحی و جسمی سالمت ارتقاء حفظ و در ورزش و بدنی هایضرورت مشارکت افراد در فعالیت و اهمیت شده، ذکر مطالب به توجه با

 هاییهرا از یکی نمود. ویژه های جسمانی و ورزش توجهبیشتر افراد در فعالیت هرچه گسترش مشارکت به باید و باشد روشن می جامعه و افراد

به طورکلی در مشارکت . باشدمی مقوله این سمت به مردم بر مشارکت گذارتأثیر عوامل بررسی و مقایسه نماید،می کمک امر این به تحقق که

ادراکی، نگرش روانی و مزایای روانی شخصی(  -مستقیم)عوامل روانیجسمانی افراد عوامل متعددی بصورت مستقیم)امکانات وتسهیالت( و غیر

 غیرمستقیمهای صورت گرفته عوامل توان به میزان مشارکت جسمانی افراد پی برد. با توجه به پژوهشساس این عوامل مینقش دارند، که بر ا

گزارشات در مورد میزان مشارکت “ [. در پژوهش های مرور شده غالبا18موثر در مشارکت جسمانی افراد کمتر مورد توجه قرار گرفته است]

توانند پیش بینی کننده الگوهای رفتاری فرد در روانی اجتماعی اثر گذار، با توجه به این که این عوامل می بوده تا بررسی و مقایسه عوامل

هایی که با توجه به حافظه فرد در مورد میزان فعالیت جسمانی در [. در مطالعات گذشته غالبا از طریق پرسشنامه29حیطه سالمت باشد]

شده اند، در مورد نوع سبک زندگی و سطح سالمت وی اطالعات جمع آوری نشده است و عوامل فواصل زمانی مثل هفت روزگذشته طراحی 

در مدل های بوم شناختی برای توسعه و تغییر رفتار در جهت سالمت به آن توجه ” روانشناختی مورد توجه قرار نگرفته اند، رویکردی که جدیدا

که تغییر و تثبیت رفتارهای سالمت برای داشتن بزرگسالی سالم بیشتر باید بررسی  شده است. این مورد خصوصا در مورد کودکان و نوجوانان

های فرهنگی مختلف و مهاجرت به دلیل مرزی بودن آن، از نظر امنیت و فرهنگ با فرهنگ شود. شهر زابل به دلیل رفت و آمد افراد از حوزه

های اجتماعی و فرهنگی تاثیر گذار نگرش افراد در جهت مشارکت فعالیت اکثر شهرهای ایران تفاوت محسوسی دارد و این تفاوت فرهنگ، بر

های خاص خود، مانع مشارکت ورزشی دختران و پسران، باالخص دختران می شوند. ها با نگرشاست. به طوری که احساس می شود خانواده

اخالقی، کجروی جنسی، کجروی فرهنگی است، در در ضمن آمار بزهکاری که شامل پنج بعد سرقت و تقلب، پرخاشگری و خشونت، کجروی 

 را هاارزش به نوجوانان تعهد سطح تواند[. ورزش و فعالیت جسمانی می2درصد این افراد گزارش شد] 1/52سال شهر زابل،  24تا  15جوانان 

ها، شناسایی زایش مشارکت ورزشی آن[. لذا برای ارتقا سطح سالمت روانی افراد و اف10بزهکاری شود] کاهش موجب نتیجه در و دهد افزایش

بنابراین بر اساس شواهد ذکر شده هدف  رسد.عوامل مختلف مشارکت جسمانی افراد و مقایسه عوامل روانشناختی فردی ضروری به نظر می

 باشد.می ابلسال شهر ز 12-16مقایسه عوامل روانشناختی فردی و میزان مشارکت در فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر و پسرتحقیق 

 

 روش شناسی
ها از پرسشنامه فعالیت بدنی)مشارکت در انواع آوری دادهروش انجام این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و در زمینه جمع

أیید رسیده، ی نشسته( که اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تهای ورزشی، فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره و میزان فعالیتهارشته

همچنین از پرسشنامه روانشناختی فردی که شامل: حمایت اطرافیان در زمینه فعالیت ورزشی، موانع ادراک شده فعالیت  استفاده شده است.

شناختی فردی از تحلیل عوامل روانباشد، استفاده شده است. برای سنجش روایی سازه پرسشنامه جسمانی و نگرش نسبت به فعالیت بدنی می

شده، بخش حمایت اطرافیان در زمینه فعالیت ورزشی و قسمت نگرش نتایج برازش الگوی موانع ادراک گرفته شده است.عاملی تائیدی، بهره

شده با توجه به منفی شدن موانع ادراکگیری از برازش مناسبی برخوردار هستند. در سازه اندازه که الگوهای نسبت به فعالیت بدنی نشان داد

حمایت در سازه  شوند.، برخی سؤاالت از روند تحلیل کنار گذاشته می2/0عاملی و نیز کمتر بودن بار عاملی استانداردشده از  بارهای عالمت

، دو سؤال از 2/0اطرافیان در زمینه فعالیت ورزشی با توجه به منفی شدن عالمت بارهای عاملی و نیز کمتر بودن بار عاملی استانداردشده از 

ها در روند تحلیل شده تمامی سؤالبدنی با توجه به بارهای عاملی محاسبهنگرش نسبت به فعالیتدر سازه  شوند.حلیل کنار گذاشته میروند ت

موانع ادراک شده، حمایت اطرافیان در زمینه فعالیت  همچنین برای سنجش پایایی بخش روانشناختی فردی؛ گیرند.مورد ارزیابی قرار می

(، 767/0شده برابر با )ضریب آلفای کرونباخ برای بخش موانع ادراکاستفاده شده است.  از آلفای کرونباخ نسبت به فعالیت بدنینگرش  و ورزشی

شده ( محاسبه749/0برابر با ) ( و برای بخش نگرش نسبت به فعالیت بدنی735/0برای قسمت حمایت اطرافیان در زمینه فعالیت ورزشی برابر با )

جامعه آماری  توان استنباط نمود که ابزار پژوهش از پایایی نسبتاً مطلوبی برخوردار است.ه به مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، میاست و با توج

را در تحقیق حاضر، تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه های ششم ابتدایی، هفتم متوسطه اول، هشتم متوسطه اول، نهم متوسطه اول و دوم 

                                                           
1- Lichti.& Zabereski 
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مشغول به تحصبل در مدارس دولتی بودند، تشکیل دادند. تعداد  94-95سال( شهر زابل که در سال تحصیلی 12-16ه دوم)دبیرستان متوسط

آموزان نفر از جامعه آماری تحقیق، دانش 4794نفراز این تعداد را دختران تشکیل دادند و تعداد 5485، که نفر بود10279کل این دانش آموزان 

نفر  50های کتب روش تحقیق، که حداقل حجم نمونه برای تحقیقات همبستگی را ر تحقیقات گذشته و توصیهپسر بودند. حجم نمونه د

نفر)بر  60[. در تحقیق حاضر برای هر گروه سنی بصورت مجزا از جنسیت)دوازده، سیزده، چهارده، پانزده و شانزده سال(7ضروری دانستند]

آموزان به دلیل اینکه دارای سن باالتر بودند اما هر رده سنی و هر جنسیتی تعدادی از دانشاساس جدول مورگان( در نظر گرفته شد، که در 

تر مشغول به تحصیل بودند، از نمونه تحقیقی حذف شدند و در مجموع تعداد نمونه مورد بررسی برای هر رده سنی و هر در کالس پایین

سر( بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق پس از تکمیل پ 300دختر و  300نفر) 600نفر، که حجم کل نمونه  60جنسی

باشد. سواالت یک تا یازده مربوط سوال می14آموزان داده شد. پرسشنامه شاملکردن فرم رضایت نامه توسط والدین، فرم پرسشنامه به دانش

ورزشی، فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره و میزان ی هابودند که شامل سواالت مشارکت در انواع رشته  CAPANS-Pبه پرسشنامه

و مربوط به نگرش فردی و خانوادگی، حمایت والدین و دوستان CAPANS-C باشد. و سواالت دوازه تا چهارده از پرسشنامهفعالیت نشسته می

ند و پرسشنامه مورد استفاده را تشکیل دادند. ی جسمانی)عوامل روانشناختی فردی( بودند که با هم ترکیب شدهاو موانع مشارکت در فعالیت

شنامه این پرسشنامه ابتدا از انگلیسی به فارسی و سپس دوباره به انگلیسی و در نهایت به فارسی برگردانه شد و ترجمه فارسی و ویرایش این پرس

های وقت آزاد خارج از مدرسه)مشارکت الیتزیر نظر کارشناس ارشد زبان انگلیسی و کارشناس ارشد ادبیات صورت گرفت. سؤال یک شامل فع

مهارت برای سوال یک درنظر گرفته شده ازقبیل جهیدن، فوتبال، آهسته دویدن، هاکی، والیبال، اسکیت.  39های مختلف ورزشی(است. در رشته

دهد(: هیچ هفته گذشته را نشان میهر مهارت بر طبق مقیاس لیکرت شامل پنج گزینه به ترتیب زیر می باشد)هرگزینه تعداد فعالیت بدنی در 

ها به ترتیب اعداد یک تا پنج گذاری این سؤال بدین ترتیب است که به این مقیاسبار یا بیشتر. نحوه نمره 7بار/  6تا  5بار/  4تا  3بار/  2تا  1/

نموده باشد عدد سه را در این مهارت بدست  را انتخاب "سه تا چهار بار"آموزی گزینهاگر دانش "رقص"گیرد به طور مثال برای مهارتتعلق می

بدنی دهد. سوال دو تا هشت این پرسشنامه فعالیتها تشکیل میآورده در نهایت نمره این سؤال را میانگین امتیازات کسب کرده در کل مهارت

بدنی در خانه)هنگام ناهار، بالفاصله ی(، فعالیتبدنی در مدرسه)زنگ تربیت بدنهای وقت آزاد)خارج از مدرسه(، فعالیتقبیل فعالیت آموز ازدانش

باشد که میزان سنجد. این سوال شامل پنج گزینه میبعد از مدرسه، بعد از ظهر و آخر هفته( و رفت و آمد تا مدرسه)پیاد با دوچرخه( را می

شوند. و نمره هر گذاری میز یک تا پنج ارزشسنجد. گزینه های هر سؤال برای نمره گذاری افعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره را می

شود. درسوال نه و ده نمره بدست آمده از میانگین مجموع زمان پیاده یا کدام از این سؤاالت با توجه به ارزش گزینه انتخاب شده مشخص می

دهد. ابتدا به شیوه ا مورد ارزیابی قرار میهای نشسته در طول هفت روز گذشته رآید. سوال یازده فعالیتبا دوچرخه رفتن به مدرسه  بدست می

”/ های تلویزیون در طول هفته، پنجشنبه و جمعه به ترتیب: اصالپردازیم. در مورد اول یعنی تماشا کردن برنامهنمره گذاری آن در پسران می

شود. مورد یشتر نمره گذاری میکمتر از یک ساعت/ یک تا دو ساعت/ دو تا سه ساعت/سه تا شش ساعت/ شش تا ده ساعت/ده ساعت و ب

کمتر از دو ساعت/ دو تا هشت ”/ چهارم یعنی استفاده از کامپیوتر برای سرگرمی برای پسران در طول هفته، پنجشنبه و جمعه به ترتیب: اصال

کمتر از یک ”/ ت: اصالشود و در موارد دیگر بصورساعت/ هشت تا دوازده ساعت/ دوازده تا بیست ساعت/ بیست ساعت و بیشتر ارزش دهی می

دهی به این شود. و اما در دختران ارزشساعت/ یک تا سه ساعت/سه تا شش ساعت/ شش تا ده ساعت/ده ساعت و بیشتر نمره گذاری می

یک تا  کمتر از یک ساعت/”/ های تلویزیون در طول هفته، پنجشنبه و جمعه به: اصالباشدکه: در مورد اول یعنی تماشا کردن برنامهصورت می

شود. مورد چهارم یعنی استفاده از کامپیوتر دو ساعت/ دو تا سه ساعت/سه تا شش ساعت/ شش تا ده ساعت/ده ساعت و بیشتر ارزش دهی می

کمتر از دو ساعت/ دو تا هشت ساعت/ هشت تا دوازده ساعت/ ”/ برای سرگرمی برای پسران در طول هفته، پنجشنبه و جمعه به ترتیب: اصال

کمتر از یک ساعت/ یک تا سه ساعت/سه ”/ شود و در موارد دیگر بصورت: اصالتا بیست ساعت/ بیست ساعت و بیشتر نمره گذاری میدوازده 

باشد شود. سوال دوازده، سیزده و چهارده که قسمت روانشناختی فردی میتا شش ساعت/ شش تا ده ساعت/ده ساعت و بیشتر ارزش دهی می

باشد،که به گزینه مخالفم( می“ موافقم/موافقم/نظری ندارم/مخالفم/ کامال“شود؛ هر کدام دارای پنج مورد)کامالبدین صورت ارزش گذاری می

ها در این تحقیق آوری دادهبه منظور جمع .گیردـ ( تعلق می1ـ ( و مخالفم)2مخالفم)“ (، کامال0+(، نظری ندارم)1+(، موافقم)2موافقم)”کامال

ف دانشکده تربیت بدنی دانشگاه باهنر کرمان دریافت شد. سپس با ارائه این معرفی نامه به معاون آموزشی اداره آموزش ابتدا معرفی نامه از طر

و پرورش شهر زابل، ایشان دستور نامه را به حراست،کارشناس نیروی انسانی، کارشناس پروژه های تحقیقی و اتوماسیون اداری دادند. پس از 

نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش شهر زابل، تعداد دانش آموزان به منظور بررسی جامعه و نمونه، نشانی  موافقت حراست از کارشناس

مدارس استخراج و مجوز ورود به مدارس دریافت شد. و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به کارشناس پروژه های تحقیقی داده شد. با دریافت 

آموزان داده ها فرم رضایت نامه والدین به دانشک نسخه کپی از مجوز داده شد و با کسب اجازه از آنمجوز ورود به مدارس به مدیران محترم ی

ها وتحلیل دادههای مختلف پخش و تکمیل شد. در این پژوهش به منظور تجزیهآموزان پایهشد که پس از رضایت والدین،  پرسشنامه بین دانش

http://www.؟.ir/


 113-122، ص 1396، تابستان  10فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
http://www.psyj.ir 

 

، ضریب 3)آزمون ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن2اول و رسم نمودارها( و آمار استنباطیها، جد)انواع شاخص1از روش آمار توصیفی

 MINITABو  23ویراست SPSSافزارهای ها از نرمهمچنین برای تحلیل دادهو تحلیل عاملی تائیدی( استفاده شده است.  4همبستگی پیرسون

 شد. فتهدر نظر گر 05/0داری استفاده شده است و سطح معنی 17ویراست 

 

 نتایج آماري
های ورزشی و متغیر میزان فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره متغیر مشارکت در انواع رشته 1جدول شماره  با توجه به اطالعات

در سطح های نشسته گروه دختران میانگین گروه پسران در سطح باالتری نسبت به گروه دختران قرار گرفته است و در متغیر میزان فعالیت

 (.1اند)جدول شمارهنسبت به گروه پسران قرارگرفته تری()پایینبهتری

 ها به تفکيک جنسيتدر ميان آزمودنی ميزان مشارکت در فعاليت جسمانی: توصيف متغير 1جدول شماره

 گروه متغیر میانگین میانه مد انحراف معیار
شیهای ورزمشارکت در انواع رشته 96/122 00/123 00/128 12/4  

 میزان فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره 71/60 00/55 00/30 61/35 پسران

86/4  00/51  00/52  21/52 های نشستهمیزان فعالیت   

01/4  00/117  00/121  73/121 های ورزشیمشارکت در انواع رشته   

17/14 دختران  00/30  00/30  60/36  میزان فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره 

38/4  00/57  00/56  95/55 های نشستهمیزان فعالیت   

 

شده، حمایت اطرافیان در زمینه فعالیت موانع ادراکشود در متغیرهای مشاهده می 2با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول شماره

 اند.ورزشی و نگرش نسبت به فعالیت بدنی گروه پسران در سطح بهتری نسبت به گروه دختران قرارگرفته
 

 ها به تفکيک جنسيتدر ميان آزمودنی شناختی فرديعوامل روان: توصيف متغير 2جدول شماره

 گروه متغیر میانگین میانه مد انحراف معیار
شدهموانع ادراک 46/8 00/9 00/12 49/4  

 حمایت اطرافیان در زمینه فعالیت ورزشی 55/11 00/13 00/14 29/5 پسران

35/7  00/5  00/9  25/9  نگرش نسبت به فعالیت بدنی 

53/3  00/8  00/8  84/7 شدهموانع ادراک    

88/4 دختران  00/10  00/9  43/8  حمایت اطرافیان در زمینه فعالیت ورزشی 

22/5  00/3  00/9  70/8  نگرش نسبت به فعالیت بدنی 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتجه گيري
زشی و متغیر میزان فعالیت جسمانی در شرایط مختلف روزمره میانگین گروه های وردر متغیر مشارکت در انواع رشتهنتایج نشان داد که 

های نشسته گروه پسران در سطح باالتری نسبت به پسران در سطح باالتری نسبت به گروه دختران قرار گرفته است و در متغیر میزان فعالیت

                                                           
1- Descriptive Statistics 

2- Inferential Statistics 

3- Kendall and Spearman Correlation Coefficient 

4- Pearson Correlation Coefficient 
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ایت اطرافیان در زمینه فعالیت ورزشی و نگرش نسبت به فعالیت بدنی شده، حمموانع ادراکدر متغیرهای  اند. همچنینگروه دختران قرارگرفته

 اند.گروه پسران در سطح بهتری نسبت به گروه دختران قرارگرفته

شناگر نوجوان پرداخت نتایج حاکی از آن بود که حمایت از  104( با نتایج ما همسو بود، وی به بررسی 2013نتایج تحقیق رودیس)

( نیز نشان داد که ارزشمند نبودن 2011و همکاران) 1ی تحقیق سووشود. نتیجهها از ورزش میایش میزان لذت آنسوی والدین، باعث افز

شود و حمایت آموزان متوسطه دختر، بیشتر به سطوح پایین حمایت اجتماعی خانواده و دوستان مربوط میهای جسمانی در دانشفعالیت

[. عالوه بر موارد فوق لودویک 16کند]ی ما را تایید میهاآموزان دختر در ارتباط است، که یافتهدانش اجتماعی پایین خانواده با غیرفعال بودن

آموزان بدنی حمایت شده بودند فعالیت بدنی بیشتری نسبت به سایر دانشآموزان پسری  که در تربیت( نشان دادند، دانش2013و پایبس )

آموزان ( نشان دادندکه ادراک دانش2006و همکاران) 2ت آمده در این تحقیق همخوانی داشتند. ستاندجداشتند. کلیه تحقیقات فوق با نتایج بدس

[. 28آموزان پسر است]ی مشارکت ورزشی بیشتر دانشبینی کنندهطور مثبت پیششان، بهاز حمایت اجتماعی نشان داده شده توسط معلمان

ای که ورزشکاران در تعامالتشان، رستانی)پسر( انجام دادند. نتایج نشان داد که درجه(تحقیقی روی ورزشکاران دبی2007)3آموروس و بوچر

[. همچنین نتایج 13شود، که با نتایج این تحقیق همخوانی داشت]مربیان خود را حامی درک کنند، سبب افزایش فعالیت جسمانی افراد می

کند که دختران به خاطر نگرانی والدین از امنیت شان یا تمایل پدر و مادر میکند، وی گزارش ( نتایج ما را تایید می2010)4تحقیقات مارفی

[. همچنین مطالعه 22شود]ها کاسته میبرای موفقیت تحصیلی یعنی به طور کلی عدم حمایت والدین از میزان مشارکت در فعالیت بدنی آن

ران نوجوان سنندج با موانع بسیاری برای داشتن سبک زندگی فعال (که همسو با مطالعه ما بود، نشان داد که دخت2010تیموری و همکاران)

ها جهت مشارکت ورزشی بدنی نسبت به تکالیف مدرسه برای والدین و عدم حمایت آنمواجه هستند که یکی از عوامل کم اهمیت بودن فعالیت

رستانی)دختر و پسر(، تنبلی و یا عدم عالقه به ورزش را آموزان دبی( نشان داد که دانش2005و همکاران) 5[. نتایج پژوهش کوبیک30باشد]می

عدم تمایل برای تمرین مقابل "و  "نگرانی از مورد تمسخر قرار گرفتن توسط دیگران"دالیل فعال نبودن خود ذکر کردند؛ در حالی که دختران 

 [. همچنین بررسی19د، که با نتایج ما همسو بود]شورا هم به عنوان دلیل مطرح کردند، که سبب کاهش مشارکت ورزشی دختران می "دیگران

های ورزشی را عدم اطالع رسانی کافی به افراد ( با نتایج ما مطابقت دارد، آن ها یکی از علل بازدارنده فعالیت2006و همکاران ) 6هندرسون

( که 2006و همکاران) 7[. بوکارو15تقیم دارد]ی مسهای نشسته رابطهدانستند، و بیان نمودند که موانع مشارکت جسمانی با میزان فعالیت

 و آب مثل محیطی موانع ها، اتوبوس ریزی حرکتبندی و برنامههای ما همخوانی داشت، نیز موانع مختلف از جمله: زمانها با یافتهآن نتایج

کردند. عالوه بر  قلمداد ورزشی مشارکت موانع اال،ب وزن با هایبچه و مورد دختران در خصوصاً بدن را، از آگاهی کسب و امکانات نبود و هوا

( در 1388[. نادریان)14عوامل فوق، عوامل نگرشی و فردی بر مشارکت جسمانی افراد موثر است، که در تحقیقات مختلفی دیده شده است]

ن به ورزش و فعالیت جسمانی موجب پژوهشی که به بررسی رابطه نگرش با  مشارکت افراد در شهر اصفهان پرداخت نشان داد که نگرش دخترا

(با بررسی ما همسو بود، وی در تحقیقی 1389های ما همخوانی دارد. مشکل گشا)شود، که این نتایج با یافتهها میبدنی آنافزایش میزان فعالیت

دختران با انگیزه درونی، انگیزه  تحت عنوان توسعه مشارکت ورزشی دختران، شناسایی انگیزه و موانع که با هدف بررسی رابطه مشارکت ورزشی

[. 5بیرونی و بی انگیزگی انجام شد، به این نتیجه رسید که نداشتن عالقه و نگرش منفی دختران  علت کاهش انگیزه و میزان فعالیت بدنی بود]

 را های ظاهریویژگی حفظ و سالمتی نگرش افراد راجع به کسب خودکه با نتایج ما همخوانی دارد، پژوهش در ( نیز2002)8اسمیت و هندلی

 پنج با آموزان دختر و پسر به ترتیبدانش که دادند ( نشان2011همکاران) و 9یو [. همچنین لی27دختران موثر دانستند] در مشارکت ورزشی

 شرکت زشیور هایفعالیت در پیدا کردن دوستان جدید و طلبی رقابت های ظاهری،بهبود ویژگی توجه، جلب کسب لذت، مؤلفه ی نگرشی

بدنی و ورزش مورد بررسی قرار دادند و به این آموزان مقطع متوسطه را به تربیت( نگرش دانش2007)10[. سیلورمن و سوبرامانیام32کنند]می

 [. 26های ما همخوانی دارد]یابد، که با یافتهنتیجه رسیدند که با بهبود نگرش افراد انجام ورزش و فعالیت حرکتی افزایش می

طور که اشاره شد، نگرانی والدین از به خطر افتادن سالمتی فرزند و یا نگرانی از احتمال عقب افتادن از درس و مدرسه و در نتیجه همان 

شود. توجه خاص به سالمتی و امنیت دختران از طرف مخالفت آنها با ورزش دختران یکی از موانع بود که موجب عدم حمایت والدین می

های خارج از منزل دختران نوجوان موضوع حساسی برای والدین ایرانی محسوب ران امری رایج است، بنابراین فعالیتوالدین در فرهنگ ای

                                                           
1-  Hsu 
2- Standage 
3- Amorose & Butcher 
4- Murphy  
5- Kubik  
6- Handerson 
7- Bocarro 
8- Smith & Handley 
9- Wenhao Liu  
1 0- Silverman & Subramaniam 
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شود، بعنوان های نوجوان تحت نظارت والدین انجام میشود؛ به طوری که برای اطمینان از امنیت فرزندانشان، به طورمعمول این نوع فعالیتمی

 موانع شود. همچنینکنند و یا بازگشت به منزل قبل از تاریکی یک هنجار اجتماعی محسوب میو آمد همراهی میمثال فرزندشان را در رفت 

می واقع در. شوند والدین نگرانی توانند موجبمی هم مالی مسایل وحتی زمان بودن زمان، مانند نامناسب و مسیر دوری مکان، مثل به مربوط

کنند، که سبب عدم حمایت والدین در می ورزش ایجاد به نوجوانان عادت برای را هاییمحدودیت روار،زنجی به صورت موانع این گفت توان

 با مثال عنوان به .باشد مؤثر نیز موانع دیگر در رفع تواندمی تنهایی به موانع این از یک هر رفع پس شود،شان میمشارکت جسمانی فرزندان

 مکانی عنوان به مدرسه از ساعات بعد مدارس از استفاده باشد،می هاهخانواد قبول مورد امنیت لحاظ از که است مکانی مدرسه که این به توجه

 برای تأییدآن ها والدین، هاینگرانی کردن با برطرف تواندمی ایمن محیط این گردد.می پیشنهاد نوجوان بدنی دختران هایفعالیت انجام برای

ترتیب  بدین هم مدرسه با تداخل مثل زمانی موانع که این باشد، ضمن داشته همراه به را مدرسه از بعد زمان در نوجوانانشان مشارکت ورزشی

 محیطی با ایجاد تواندمی امر همین و بود خواهد میسر مدارس در نیز کنار دختران در مادران و دوستان حضور این بر عالوه شد. خواهد رفع

از  .دارند مهمی نقش ایجاد عادات در بخش رضایت تجربیات که چرا باشد؛ فعالیت تداوم آنان به غیبتر برای مشوقی نوجوانان، برای بخش لذت

ورزشی و عدم درک ورزشی مورد نظر، عدم عالقه کافی به انجام فعالیتتواند عدم وجود انگیزه الزم در کسب لذت از فعالیتدالیل این نتایج می

توان عنوان کرد که تجربیات اجتماعی فرد از لحاظ دهد را نام برد، همچنین میا میزانی که وی انجام میجسمانی ایده ال بفرد از میزان فعالیت

مشارکت در فعالیت جسمانی کم بوده و ممکن است که فرد شناختی از موانع مشارکت جسمانی نداشته باشد، در نتیجه این رابطه بین متغیرها 

های مختلف ورزشی و متغیر فعالیت جسمانی در شرایط مختلف ران در متغیر مشارکت در رشتهدیده شد. همچنین نتایج نشان داد که پس

روزمره در سطح بهتری نسبت به دختران بودند، که ممکن است دلیل این برتری اعتقادات شخصی و خانوادگی نسبت به عدم حضور دختران 

ه است. همچنین ممکن است جامعه حال حاضر شهر زابل توانایی ها شدباشد که سبب کاهش مشارکت ورزشی آندر میادین عمومی می

ه، پذیرش ورزش و فعالیت بدنی دختران را نداشته باشد. عالوه بر موارد فوق نتایج نشان داد که در متغیر روانشناختی فردی) موانع ادراک شد

رود دلیل این امر عدم توجه مسئولین امر شهرستان ل مینگرش و حمایت اطرافیان( پسران در سطح باالتری نسبت به دختران بودند که احتما

ی عدم احساس امنیت تواند به واسطهبه رفع موانع مشارکت ورزشی زنان باشد، همچنین حمایت ضعیف دختران از طرف اطرافیان و خانواده می

موارد ذکر شده ممکن است اعتقاد عمومی خانواده باشد، همچنین عدم زمان کافی والدین جهت مشارکت ورزشی با فرزندان خود باشد. عالوه بر 

شوند، و  در نتیجه بیشتر بر این باشد که فعالیت جسمانی فایده ای ندارد و در نتیجه والدین به مشارکت جسمانی فرزندان خود بی توجه می

جسمانی دخترانشان ندارند؛ که دالیل ذکر  دهند و توجهی به سالمت روانی وزمان و سرمایه خود را در زمینه درسی فرزندانشان اختصاص می

شده ممکن است بتواند علت پایین بودن عوامل روانشناختی فردی در دختران نسبت به پسران را توجیه کند. توصیف نتایج این تحقیق نشان 

است. از آن جایی که عادت نوعی  جسمانی دختران و پسران کم بوده و میزان فعالیت نشسته دختران و پسران زیاد بودهداد که میزان فعالیت

ز جمله رفتار پایدارو مقاوم است، شاید بتوان از آن برای طراحی مداخالت مؤثرتر استفاده کرد، اما با توجه به این که هنگام ایجاد هر عادتی ا

جسمانی و  ورزش ثر بر فعالیت ورزشی وجود دارد، درک عوامل مو عادت به ورزش، احتمال مواجه شدن با عوامل متعدد اثرگذار بر مشارکت

تواند برای طراحی مداخالت مربوط به حفظ فعالیت بدنی و ورزش در افراد مفیدتر واقع شود. به دلیل اهمیت ورزش در جامعه، بررسی می

اک شده ضروری حرکتی و ورزش، همچنین آگاهی از فاکتورهای موثر بر مشارکت ورزشی و موانع ادروضعیت نگرش و گرایش مردم به فعالیت

رسد. مطالعه حاضر با استفاده از یک رویکرد فرهنگی و اجتماعی عوامل روانشناختی فردی موثر بر مشارکت ورزشی را در دختران و به نظر می

ریزی و پایه پسران مورد مقایسه قرار داد تا با تعیین رابطه حمایت والدین و دوستان، نگرش فرد و خانواده و همچنین کشف موانع بتواند باعث

شود به گسترش بدنی که برای داشتن سبک زندگی سالم ضروری است،گام مؤثری برداشت. در پایان پیشنهاد میبرقراری عادت بهداشتی فعالیت

لیت آموزان نسبت به فعاو توزیع بیشتر امکانات ورزشی در سطح شهر زابل پرداخت و  همچنین مربیان مدارس و اولیا  در بهبود نگرش دانش

 بدنی اقدام نمایند.
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های جنسیتی در زمینه بررسی تفاوت "( ، 1387ر؛ ریاحی، محمد اسماعیل؛ آرمان مهر، وجیهه؛ )علیوردی نیا، اکب [32]

، 4پژوهشی تحقیقات زنان، سال دوم، شماره -. مجله علمی"کنترل اجتماعی و بزهکاری با تأکید برمشغولیت ورزشی

 ، زمستان.102-121صص
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بررسی عوامل بازدارنده موثر بر  میزان مشارکت معلمان "( ،1392) قهرمانی، جعفر؛ محرم زاده، مهرداد؛ سعیدی،شیدا. [33]

های کاربردی در ورزش، سال دوم، شماره ، پژوهش"های ورزشی شهر مرندزن مقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت

 .57-66، ص1392(، پاییز6)پیاپی2

ها در ها و پیش فرضی تفریحی، )انگیزههامشارکت در ورزش"( ،1388نادریان جهرمی، مسعود؛ هاشمی، هاجر؛ ) [34]

 .22، پژوهش در علوم ورزشی، صص"های تفریحی ورزش(جنبه
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