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  آموزان دختر به مشارکت در ورزش هاي اجتماعی در جذب دانش نقش شبکه

  )شهر یزد: مورد مطالعه(
  1مهربان پارسامهر

  2محمدرضا نیک نژاد

 :چکیده

هاي اجتماعی بر روي  دربارة تأثیر شبکه با وجود اهمیت عوامل اجتماعی در افزایش فعالیت ورزشی، شناخت کمی  :مقدمه و هدف

بر مشارکت هاي اجتماعی  شبکههدف این پژوهش، بررسی نقش . هاي ورزشی وجود دارد آموزان دختر در فعالیت مشارکت دانش

 . ه استهاي ورزشی بود آموزان دختر در فعالیت دانش

نفر که به  319هاي این پژوهش از  داده. این پژوهش از روش پیمایشی به صورت مقطعی استفاده شده است  در :روش شناسی

هاي ناحیۀ یک شهر یزد انتخاب شده  آموزان دختر دبیرستاناز بین دانش گیري تصادفیاي و سپس به صورت نمونهصورت خوشه

  . هاي ورزشی بوده است شدة مشارکت در فعالیت نامۀ اصالح ها، پرسشار گردآوري دادهابز. آوري گردیده است بودند، جمع

نامه، داراي پایایی باالتر  کننده نشان داد که سؤاالت پرسش آزمون مقیاس ارائه شده به افراد مشارکت :یافته ها و  نتیجه گیري 

هاي آموزشی با مشارکت  هاي ابزاري و حمایت دو متغیر، حمایتنتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که . بوده است 75/0از 

هاي ورزشی داري با مشارکت در فعالیتاند؛ ولی در رابطه با بعد عاطفی، رابطۀ معنی هاي ورزشی، رابطۀ مثبت قوي داشته در فعالیت

هاي  شبکهسه متغیر در مرحلۀ اول و  ست کهنتایج تحلیل رگرسیون، سلسله مراتبی چندگانه نیز نشان داده ا. مشاهده نشده است

- آموزان در فعالیت درصد از واریانس متغیر تحت مطالعه، مشارکت دانش 5/10و  3/8اند به ترتیب در مرحلۀ دوم توانسته اجتماعی

هاي دختر در فعالیت آموزان با مشارکت دانش هاي اجتماعی متغیر شبکهنتایج آزمون نشان داد که . هاي ورزشی را تبیین نمایند

. باشد هاي ورزشی نمی ورزشی، رابطۀ مثبت داشته است؛ ولی قادر به تبیین بخش زیادي از واریانس مشارکت افراد در فعالیت

  . این حوزه باید دیگر متغیرهاي مؤثّر، مورد بررسی قرار گیرند  بنابراین در

  

  . آموزان دختر هاي اجتماعی، مشارکت در ورزش، دانش شبکه: واژه هاي کلیدي
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 مقدمه

هاي ساختاري و تعاملی یک نظام حمایتی بر مبناي تعداد افراد، نوع، به عنوان جنبه 1هاي اجتماعی شبکه

هایی  گروه ،هاي اجتماعی شبکه. گردند فراوانی، دوام، پایداري و شدت روابط متقابل بین افراد تعریف می

نمایند که در سطح خرد  صی پیروي میهاي خاّ مشی ها و خطِّ اي از افراد هستند که از روش مرتبط و پیوسته

این   توانند هم زمان عضو چندین گروه از افراد می. باشند هاي دوستی می یا گروه  شامل اعضاي خانواده

اي از روابط اجتماعی متقابل و داراي نقاط  ها داراي شبکه این گروه  کوچک باشند، هر یک از يها گروه

هاي اجتماعی  هاي اجتماعی براي افراد، حمایت این شبکه  عضویت در هریک از. مشترکی با یکدیگر هستند

هاي اجتماعی در هاي متفاوتی از شبکه شکل). 1(هاي مختلف به دنبال خواهد داشت  خاصی را در موقعیت

وجود دارند که انواع متفاوتی از .....) بستگان، دوستان و همساالن، مدرسه ومثل خانواده، (برگیرنده افراد 

هاي اجتماعی ارائه شده  در واقع حمایت. آورند هاي مختلف براي افراد عضو فراهم می ها را در موقعیت حمایت

ستانه و غیره هاي اجتماعی خانوادگی، دو هاي اجتماعی تابعی از روابط متقابل در درون شبکه به وسیلۀ شبکه

ممکن است حمایت اجتماعی  ،افرادۀ هاي اجتماعی در هنگام انجام فعالیتی خاص به وسیلباشد، این شبکه می

سه نوع حمایت را ) 1995( 2کورنیا و مک الوي). 2(یا از آن امتناع ورزند  ند ها فراهم آورد مورد نیاز را براي آن

هاي احساسی ـ عاطفی که در برگیرنده حمایت) الف: اند قرار دادههاي اجتماعی مورد شناسایی به وسیلۀ شبکه

 ۀهاي مبتنی بر حل مشکل که با ارائحمایت) ب .باشدکننده که همراه با تأیید و تشویق می بیانات دلگرم

هاي که مبتنی بر همراهی، و حمایت) ج .باشدهاي الزم همراه میها و آموزشها، راهنماییتوصیه

که فرایند یادگیري و  با وجود آن). 2( .باشد هاي مناسب براي افراد عضو میامکانات و فرصت سازي فراهم

این عوامل،   باشد، در بین هاي ورزشی تحت تاثیر عوامل مختلفی میدرونی نمودن مشارکت در فعالیت

هاي مناسب  ت و فرصتسازي امکانا ا با فراهمیو  ، راهنماییهاي اجتماعی با تأیید و تشویق، توصیه شبکه

هاي ورزشی فراهم  توانند زمینه را براي مشارکت افراد در انجام رفتاري خاص مانند مشارکت در فعالیت می

....) خانواده، دوستان و(هاي اجتماعی نشان داد که شبکه 3اینسورث  هاي پژوهشی هندرسون و افتهی. سازند

هاي ورزشی در زمان اوقات فراغت داشته و  مشارکت در فعالیت ةوها و نحتأثیر مثبتی بر ادراك افراد از فرصت

هاي  بر مشارکت آنان در فعالیت ،آورند که از افراد به عمل می یهای هاي اجتماعی با حمایتمعتقدند که شبکه

هاي اجتماعی در  ها بر نقش اساسی شبکه در برخی از پژوهش). 1(گذارند  بر جاي می  یاثر مهم ،ورزشی

هاي اجتماعی  هاي ورزشی از سوي شبکه ادگیري رفتاري خاص تأکید شده است، مشارکت افراد در فعالیتی

تأیید از سوي اعضاي شبکۀ اجتماعی یا از طریق تطابق رفتار خود با انتظارات رفتاري مورد نظر اعضاي (

رفتاري خاص مانند هاي  ، یا تشویق مستقیم، مساعدت و کمک عملی براي مشارکت در فعالیت)شبکه

در ) 2010( 4نیکسون). 3(گردد  هاي اجتماعی میسر می هاي ورزشی از سوي شبکه مشارکت در فعالیت

هاي اجتماعی را در تشویق مستقیم، مساعدت و کمک عملی براي مشارکت در  پژوهش خود نقش مهم شبکه

هاي  هاي انجام شده بر نقش شبکه برخی از پژوهش). 3(هاي ورزشی مورد تأیید قرار داده است  فعالیت

 

1-Social networks  
2-Courneya & McAuley  
3- Henderson , Ainsworth 
4- Nixon 
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یا گروه همساالن در یادگیري رفتاري خاص مانند مشارکت افراد در   اجتماعی مانند خانواده، مدرسه

ید و تشویق به مشارکت أیاند، والدینی که با تها نشان دادهچنانکه پژوهش). 4(هاي ورزشی تأکید دارند  فعالیت

بخش از شرکت خود در  تالگوي لذّ ۀبدنی با زبان گفتاري و غیرگفتاري به ارائ و ایجاد عالقه نسبت به فعالیت

شوند که ورزش یکی از موضوعات   شان می دهند سبب انتقال این پیام به افراد خانواده فعالیت بدنی خبر می

ورزشی در  هاي هاي اجتماعی در مشارکت دختران در فعالیت نقش شبکه). 3(باشد  ها می مهم در زندگی آن

دریافتند که دخترانی که از  در پژوهشی) 2010( 1سالتر و تیگمان). 5(ها تأیید شده است  برخی از پژوهش

اند تمایل بیشتري به مشارکت در  هاي اجتماعی همچون خانواده مورد حمایت واقع شده سوي شبکه

 2واالس). 6(اند  ها دریافت نکرده ناند تا به نسبت دخترانی که حمایتی از سوي آ هاي ورزشی داشته فعالیت

ترین نقش را در  مهم) خانواده(در پژوهش خود تأیید نموده است که والدین در درون شبکۀ اجتماعی ) 2009(

اند که پدران در  هاي دیگر تأیید نموده ا پژوهشام). 7(باشند  هاي ورزشی دارا می مشارکت دختران در فعالیت

را در مشارکت ورزشی فرزندان ذکور خانواده دارا بوده ولی در   یده، نقش مهمدرون شبکۀ اجتماعی خانوا

ترین نقش را در مشارکت  این شبکه، مهم  در حالی که مادران در درون. مشارکت ورزشی دختران نقشی ندارند

بین  هاي دیگر تأیید شده است که در در عین حال در برخی از پژوهش). 8(ورزشی دختران بر عهده دارند 

هاي ورزشی اعضاي دیگر خانواده از جمله خواهران ورزشکار نقش  عوامل مؤثّر بر مشارکت دختران در فعالیت

در پژوهشی دیگر عریضی، ). 9(باشند  هاي ورزشی دارا می تري در مشارکت خواهران خود در فعالیت مهم

هاي ورزشی با نوع  ت بانوان در فعالیتبه این نتیجه دست یافتند که بین مشارک) 1385(وحیدا و پارسامهر 

  ).10(مثبتی وجود دارد  ۀحمایت اجتماعی دریافتی از سوي خانواده رابط

هاي دوستی از طریق ارائه تجربیات خود بر مشارکت دختران در فعالیتی  عالوه بر اعضاي خانواده، گروه     

هاي فعالیت ورزشی  اند که الگوي پژوهشی نشان دادههاي  یافته. باشند ورزشی داراي اثري مهم و برجسته می

ها نقش همساالن یا گروه  ، برخی از پژوهش)11(همساالن قرار دارد  3در میان دختران تحت تاثیر فعال بودن

اند که در بین  ها نشان داده پژوهش). 3(اند  دوستان را در مشارکت ورزشی دختران مورد تأکید قرار داده

ترین موارد همبسته با فعالیت بدنی آنان  کنند از مهم هاي بدنی مشارکت می ی که در فعالیتدختران دوستان

معلّمان درس تربیت بدنی و مربیان ورزشی در امر آموزش نیز نقش مهمی در مشارکت افراد در ). 12(اند  بوده

ویت و حمایت و بازخوردهاي هاي تقکه از روش یمربیان و معلّمان. باشندهاي ورزشی دارا میفعالیت

که در  هستند به طور مطلوبی داراي اثرات مثبت بر روي کسانی ،کننددهنده به طور مؤثّري استفاده می آگاهی

هاي  در پژوهشی دیگر تأیید شده است که بین آموزش مهارت). 13( .کنندهاي ورزشی مشارکت میفعالیت

هاي ورزشی همبستگی مثبتی وجود دارد  آموز در فعالیت دانش ورزشی به وسیلۀ معلّمان با مشارکت دختران

همچنین در پژوهشی دیگر تأیید شده است که معلّمان از نقش مؤثّري در تشویق دختران به مشارکت ). 14(

نیز تاثیر رفتار مربیان ورزشی را بر ادراك دختران در سنین ) 1992(کواکلی و وایت ). 9(در ورزش برخوردارند 

هاي فوتبال در طی یک فصل از بازي بررسی نمودند، دریافتند بازیکنانی که متناوباً تعریف و ی در رقابتجوان

هاي ورزشی نشان مشارکت بیشتري از خود در فعالیت ،اند تمجید زیادي از عملکرد درست خود دریافت نموده

 

1- Slater, Tiggemann 
2-Wallace  
3 -Active 
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هاي ورزشی  با مشارکت افراد در فعالیت هاي انجام شده در مورد عوامل مرتبط با بررسی پژوهش). 13(اند داده

هاي ورزشی تأکید ها بر نقش عوامل اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت که پژوهش توان دریافت، با آن می

هاي اجتماعی در مشارکت افراد  اندکی روي نقش عوامل اجتماعی از جمله شبکه  ولی تحقیقات تجربی. دارند

طرح حاضر پیرامون این مساله انجام شده است که، آیا  از این رو،. استورت گرفته هاي ورزشی ص در فعالیت

 که هاي ورزشی رابطه دارند؟ دیگر اینآموز در فعالیت هاي اجتماعی با مشارکت دختران دانش شبکه

  ایند؟هاي ورزشی تبیین نم اندازه می توانند مشارکت دختران را در فعالیت  هاي اجتماعی تا چه شبکه

  

  شناسی تحقیق روش

هاي ورزشی بوده هاي اجتماعی بر مشارکت افراد در فعالیت با توجه به موضوع پژوهش که بررسی نقش شبکه

ابزار گردآوري . و به روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شده است  یاین پژوهش با رویکردي کم  از این رو،.است

باشد که سؤاالت با  هاي ورزشی می شده مشارکت در فعالیت نامه اصالح اطّالعات در تحقیق حاضر پرسش

مورد مطالعه همراه با اصالحاتی که در آن به عمل آمده به روش  ۀتوجه به شرایط اجتماعی فرهنگی جامع

هاي قبلی نیز مورد تأیید قرار  هاي بسته آماده گردیده است که اعتبار عینی و محتوایی آن در پژوهش پرسش

نامه ضمن طرح سؤاالت مربوط به فرضیات پژوهش سؤاالتی مربوط به سایر  در پرسش). 15(گرفته است 

پژوهش حاضر را دختران  جامعۀ آماري. دي ـ اجتماعی نیز مطرح و مورد سنجش قرار گرفتمتغیرهاي فر

جامعۀ  نوعتوجه به  با. اند داده لیتشک 88ـ 87یلیدر سال تحص یزد شهر منطقۀ یک یرستانیآموز دب دانش

اي برآورد حجم بر. جامعۀ آماري باشد از کلّ یبازتاب اتشیاي انتخاب گردد که خصوص شده نمونه یسع آماري

نقش (نفر از پاسخگویان انجام گردید تا واریانس صفت مورد مطالعه  50ابتدا یک پیش آزمون بر روي  ،نمونه

مشخّص گردد براي تعیین حجم ) هاي ورزشیآموزان دختر در فعالیت هاي اجتماعی بر مشارکت دانش شبکه

  .نمونه از فرمول زیر محاسبه شد نمونه، پس از انجام پیش آزمون و به دست آوردن واریانس،
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ها با توجه به نوع جامعۀ آماري  براي انتخاب نمونه. نفر تعیین گردید 319حجم نمونه براي این مطالعه      

مورد مطالعه در مرحلۀ اول از بین نواحی آموزش و پروش شهر یزد ناحیۀ یک به طور تصادفی انتخاب شد در 

در مرحلۀ . انتخاب شدند یت تصادفبه صور یرستانسه دب ۀ یکید ناحمتعد يها دبیرستان ینب ازمرحلۀ دوم 

 تیانتخاب شدند و در نها یهاي متعدد هر مدرسه سه کالس به صورت تصادف کالس انیسوم از م

  .شدند يها تمام شمار آموزان کالس دانش

ها و معیارهایی است که ت شاخصمنظور از اعتبار یک تحقیق، میزان دقّ: گیري اندازه اعتبار و پایایی ابزار     

. این پژوهش از اعتبار محتوایی یا صوري استفاده شده است  در. اند راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده در

هاي فرهنگی، اجتماعی جامعه مورد مطالعه اصالح و در اختیار هفت  نامه با توجه به زمینه بدین منظور، پرسش

اعی که داراي آثار پژوهشی در حوزه علوم اجتم ۀاز استادان رشت(علوم اجتماعی  ۀن رشتینفر از متخصص

ها قرار گرفت و از نظرات اصالحی آنان براي شناسایی اعتبار شاخص) اندمطالعات اجتماعی ـ ورزشی بوده
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این پژوهش از ضریب   براي سنجش پایایی. نامه حاصل گردید بدین طریق اعتبار صوري پرسش. استفاده شد

دار ضریب آلفاي کرونباخ براي هریک از ابعاد در جدول ذیل آمده که مق. آلفاي کرونباخ استفاده شده است

  .است

  ها ابعاد شبکۀ اجتماعی و آلفاي آن) : 1جدول 

انحراف  میانگین تعداد موارد ها مؤلّفه مقیاس

 معیار

 آلفا

هاي  شبکه

 اجتماعی

هاي مبتنی بر همراهی ـ حمایت1

هاي ورزشی  براي شرکت در فعالیت

  )بعد ابزاري(

هاي مبتنی بر حل مشکل حمایتـ 2

و کمک در یادگیري  راهنمایی(

  )تمرینات ورزشی

هاي احساسی ـ عاطفی ـ حمایت3

هاي  تشویق به مشارکت در فعالیت(

 )ورزشی

  

8  

  

7  

6 

  

23/3  

  

28/3  

16/3 

  

87/0  

  

83/0  

77/0 

  

79/0  

  

76/0  

77/0 

  

ها با پایایی پایین تعداد بیست و یک سؤال براي هاي مورد نظر و حذف سؤالپایایی سؤال ۀبعد از محاسب     

هر سه بعد شبکۀ اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت که در نتیجه مقدار ضریب آلفا براي سه بعد باالتر از 

هاي این پژوهش از نوع  تجزیه و تحلیل آماري داده. دار بوده استدرصد، معنی α= 05/0، در سطح 75/0

. ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است تجزیه و تحلیل داده. دباش تحلیلی ـ توصیفی می

بدین منظور از . ها بوده است ها، درصدها، میانگین و انحراف معیار آن روش توصیفی مانند محاسبه فراوانی

هاي ورزشی آزمون همبستگی پیرسون، به منظور شناخت رابطه بین متغیرهاي مستقل با مشارکت در فعالیت

در . هاي ورزشی رابطه دارندیا شبکۀ اجتماعی با مشارکت افراد در فعالیتآ  استفاده شد تا مشخّص شود که

نهایت از روش رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه به منظور تعیین سهم هر یک از متغیرهاي فردي ـ اجتماعی 

هاي ورزشی استفاده شده  طالعه مشارکت در فعالیتمنتخب وارد شده در مدل، در تبیین واریانس متغیر تحت م

هاي هاي مبتنی بر حل مشکل، بعد حمایتبراي سنجش متغیر وابسته سه بعد حمایت، بعد حمایت. است

هاي ورزشی در نظر گرفته شده  هاي مبتنی بر همراهی براي شرکت در فعالیتاحساسی ـ عاطفی و حمایت

ها در مورد هریک از ابعاد ال مورد استفاده قرار گرفته، که هر کدام از سؤالاست که مجموعاً بیست و یک سؤ

نامه  هاي مربوطه در پرسش همه سؤال. هاي اجتماعی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند شبکه

. دمورد سنجش واقع شدن) کمط، کم، خیلیخیلی زیاد، زیاد، متوس(براساس طیف ارزیابی پنج ارزشی لیکرت 

 ینامه مشارکت ورزش پرسش ازهاي ورزشی آموزان دختر در فعالیت براي سنجش میزان مشارکت دانش

در کنار سنجش متغیرهاي اصلی سعی شده سایر متغیرهاي که تصور شده با متغیر  .)16(استفاده شده است 
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نیز مورد سنجش قرار ) 5 متغیرهاي وارد شده در جدول شمارة(باشند  مشارکت در ورزش داراي ارتباط می

  .گیرند

  

  :هایافته

درصد از  1/88سال بوده و 21/16هاي اجتماعی ـ جمعیت شناختی، میانگین سن پاسخگویان مطابق با داده

ها،  در مورد مقطع تحصیلی آن. دشان شهر یزد نبوده استدرصد محل تولّ 9/11د شهر یزد و پاسخگویان متولّ

5/33 کردنددرصد در سال سوم دبیرستان تحصیل می 2/29درصد در سال دوم و  3/37ل، درصد در سال او .

در اوقات فراغت، تماشاي تلویزیون و  یهاي ورزش ها غیر از فعالیت همچنین میزان میانگین انجام سایر فعالیت

ف مدرسه یانجام تکالو  21/2اینترنت با میانگین   هاي کامپیوتري و استفاده از و بازي 65/3ویدئو با میانگین 

هاي مربوط مطابق با داده. ساعت در هفته بوده است 49/2و انجام کارهاي خانه با میانگین  34/4با میانگین 

هاي ورزشی در طول هفته  هاي ورزشی، میانگین کل پاسخگویان در فعالیت به میزان مشارکت افراد در فعالیت

ها شامل، در طول  میانگین هریک از گزینه. بوده است 22/1رابر با بار با انحراف معیاري ب 23/2با میانگین 

هاي  درصد، در طول هفتۀ یک تا دو بار در فعالیت 1/30کنم با شرکت نمی یهاي ورزش هفته اصالً در فعالیت

ا کنم ب هاي ورزشی شرکت می درصد، در طول هفته سه تا چهار بار در فعالیت 6/11 کنم با ورزشی شرکت می

درصد، در طول  2/17کنم با  هاي ورزشی شرکت می درصد، در طول هفته پنج تا شش بار در فعالیت 9/21

  .درصد بوده است 1/19کنم با  هاي ورزشی شرکت می هفته بیش از شش بار در فعالیت

  :هاي ورزشی هاي چند متغیره میان ابعاد شبکۀ اجتماعی با مشارکت در فعالیت همبستگی

هاي ورزشی به وسیلۀ  آموزان دختر در فعالیت ابطه بین متغیرهاي پیش بین با میزان مشارکت دانشفرض ر

، همبستگی را میان دو بعد از سه بعد شبکۀ 2نتایج جدول . اً تأیید شده استآوري شده قوی هاي جمع داده

هاي مبتنی بر همراهی براي یتمتغیر بعد حما. هاي ورزشی نشان داده است اجتماعی با مشارکت در فعالیت

هاي مبتنی بر حل مشکل ، و حمایت)r=ـ  178/0؛  p > 01/0) (بعد ابزاري(هاي ورزشی  شرکت در فعالیت

همبستگی داشته است، ولی با ) r=ـ  248/0؛  p > 001/0) (و کمک در یادگیري تمرینات ورزشی راهنمایی(

. اي مشاهده نشده است رابطه) هاي ورزشی مشارکت در فعالیتتشویق به (هاي احساسی ـ عاطفی بعد حمایت

: ، با بعد)هاي ورزشی تشویق به مشارکت در فعالیت(هاي احساسی ـ عاطفی دیگر، حمایت ياز سو

، )r=325/0؛  p > 001/0) (بعد ابزاري(هاي ورزشی  هاي مبتنی بر همراهی براي شرکت در فعالیت حمایت

) r=350/0؛  p > 001/0) (و کمک در یادگیري تمرینات ورزشی راهنمایی(ر حل مشکل هاي مبتنی ب تحمای

هاي مبتنی ، با حمایت)بعد ابزاري(هاي ورزشی  هاي مبتنی بر همراهی براي شرکت در فعالیتو بعد حمایت

داشته همبستگی ) r=549/0؛  p > 001/0) (و کمک در یادگیري تمرینات ورزشی راهنمایی(بر حل مشکل 

  .است
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 هاي ورزشی همبستگی چندگانه میان ابعاد شبکۀ اجتماعی با مشارکت در فعالیت. 2جدول 

5 4 3 2 1  

 هاي ورزشی مشارکت در فعالیت 000/1    

 ـ 095/0 000/1   
  هاي احساسی ـ عاطفیحمایت

 )هاي ورزشی تشویق به مشارکت در فعالیت(

 ـ 178/0** 325/0** 000/1  
  هاي مبتنی بر همراهی براي حمایت

 )بعد ابزاري(شرکت در فعالیتهاي ورزشی 

000/1   ـ 248/0** 350/0** 549/0** 
  هاي مبتنی بر حل مشکل حمایت

 )و کمک در یادگیري تمرینات ورزشی راهنمایی(

001/0 < P *** ** P > 01/0؛   * P > 05/0؛  

  

نتایج جدول سه : هاي ورزشیبا مشارکت در فعالیت هاي هریک از ابعاد همبستگی میان مؤلّفه

هاي ورزشی،  هاي مبتنی بر همراهی براي شرکت در فعالیتهاي حمایت دهد که بین خرده مؤلّفه نشان می

هاي ورزشی  بین همراهی پدر، دوستان، آشنایان و نزدیکان و مربی ورزش باشگاه با مشارکت در فعالیت

و کمک در یادگیري تمرینات  هاي مبتنی بر راهنماییهاي حمایت ین خرده مؤلّفهب. همبستگی وجود دارد

و مربی ورزش باشگاه با مشارکت در ) تربیت بدنی(ورزشی، حمایت پدر، خواهر و برادر، دوستان، معلّم ورزش 

  .هاي ورزشی همبستگی وجود دارد فعالیت

  

  هاي ورزشی هاي اجتماعی با مشارکت در فعالیت کههاي سه بعد شب همبستگی بین خرده مؤلّفه) : 3جدول

 ابعاد شبکه اجتماعی
هاي هریک از ابعاد  مؤلّفه

 شبکه اجتماعی
 آماره همبستگی

  هاي احساسی ـ عاطفی حمایت

هاي  تشویق به مشارکت در فعالیت(

  )ورزشی

 

  پدر

  مادر

  خواهر و برادر

  دوستان

  معلّم تربیت بدنی

 مربی ورزش باشگاه

  ـ 072/0

  ـ 085/0

  ـ 086/0

  ـ 106/0

  ـ 014/0

056/0 

203/0  

130/0  

124/0  

059/0  

800/0  

316/0 

هاي مبتنی بر همراهی براي حمایت

  هاي ورزشی  شرکت در فعالیت

 )بعد ابزاري(

  پدر

  مادر

  خواهر و برادر

  دوستان

  آشنایان و بستگان

  ها همکالسی

  معلّم تربیت بدنی

  ـ 153/0

  ـ 53/0

  ـ 073/0

  ـ 162/0

  ـ 138/0

  ـ 066/0

  ـ 070/0

**006/0  

347/0  

196/0  

*004/0  

*014/0  

238/0  

211/0  
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 ابعاد شبکه اجتماعی
هاي هریک از ابعاد  مؤلّفه

 شبکه اجتماعی
 آماره همبستگی

 000/0*** ـ 232/0 مربی ورزش باشگاه

هاي مبتنی بر حل مشکل حمایت

و کمک در یادگیري تمرینات  راهنمایی(

 )ورزشی

  پدر

  مادر

  خواهر و برادر

  دوستان

  آشنایان و بستگان

  معلّم تربیت بدنی

 باشگاهمربی ورزش 

  ـ 157/0

  ـ 093/0

  ـ 125/0

  ـ 132/0

  ـ 280/0

  ـ 031/0

 ـ 247/0

**005/0  

096/0  

*026/0  

*018/0  

587/0  

***000/0  

***000/0 

  

که ) هاي اجتماعی شبکه(صرف نظر از عامل مفروض  :تحلیل چند متغیره رگرسیون سلسله مراتبی

. داد حاضر را تشکیل می ۀورزشی هدف مطالع هايآموزان دختر در فعالیتشناخت رابطه آن با شرکت دانش

آموزان دختر در این سؤال مطرح شده که آیا سایر متغیرهاي فردي ـ اجتماعی مرتبط با شرکت دانش

بدین منظور از رگرسیون سلسله . توانند در تغییرپذیري متغیر تحت مطالعه مرتبط باشند هاي ورزشی می فعالیت

با استفاده . مراتبی چندگانه استفاده شد تا نقش هر دسته از متغیرها در حالت کنترل سایر متغیرها بررسی شود

ل رگرسیون سلسله مراتبی شدند که سهم هر از رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه، دو دسته از متغیرها وارد مد

در هر مرحله نیز مقدار ضریب تعیین . دسته از متغیرها در تبیین واریانس متغیر تحت مطالعه مشخّص گردید

R2 )و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ) مجذور ار((Ad) R
ها  داري آنتغییر یافته و نیز سطح معنی F، مقدار (2

  .تمورد محاسبه قرار گرف

  

  یهاي ورزش خالصه الگوي رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش بینی متغیر مشارکت در فعالیت) 4(جدول 

تغییرات مجذور  خطاي برآورد استاندارد شده R R2مجذور  R الگو
R 

 داري معنی

1  

2 

327/0  

460/0 

107/0  

212/0 

083/0  

188/0 

172/1  

102/1 

107/0  

105/0 

***000/0  

***000/0 

p< 05/0 * ; p< 01/0 ** ; p< 001/0 *** 
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  هاي ورزشی نتایج رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش بینی متغیر مشارکت در فعالیت) 5جدول 

 متغیر
 مدل اول مدل دوم

B SE t p B SE t p 

پیدا کردن 

  دوستان جدید

با  رابطه صمیمی

  معلّم ورزش

تقویت اعتماد 

  بنفس

افزایش قدرت 

  حافظه

  حفظ قدرت بدنی

کاهش استرس و 

  اضطراب

جلوگیري از 

  بیماري

ایجاد نشاط و 

  شادابی

تقویت 

بندي  استخوان

  بدن

برقراري ارتباط 

اجتماعی با 

 دیگران

041/0 

  ـ

140/0  

132/0  

015/0 

  ـ

225/0  

020/0  

040/0  

021/0 

  ـ

061/0 

  ـ

018/0 

 ـ

045/0  

053/0  

058/0  

049/0  

091/0  

076/0  

075/0  

101/0  

079/0  

048/0 

761 /

  ـ

644/2 

321/2  

266/0 

  ـ

648/3  

331/0  

661/0 

333/0 

  ـ

968/0 

  ـ

322/0  

 

447/0  

**009/0  

*021/0  

790/0  

***000/0  

741/0  

509/0  

740/0  

333/0  

748/0 

079/0  

081/0  

119/0  

045/0 

  ـ

167/0  

009/0 

  ـ

074/0  

002/0 

  ـ

040/0 

  ـ

017/0 

 ـ

042/0  

051/0  

055/0  

046/0  

087/0  

072/0  

071/0  

096/0  

074/0  

045/0 

  ـ564/1

611/1 

220/2  

875/0 

  ـ

841/2  

156/0 

  ـ

296/1 

035/0 

  ـ

669/0 

  ـ

328/0 

  ـ

 

119/0  

108/0  

*027/0  

382/0  

**005/0  

876/0  

196/0  

972/0  

504/0  

743/0 

 شبکه اجتماعی
347/0  

 
109/0 

837/0 

  ـ

 

***000/0 

R2 Adjusted  083/0 105/0  N  319 319  

p< 05/0 * ; p< 01/0 ** ; p< 001/0 *** 
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. براي این منظور رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه در دو مرحله روي دو دسته از متغیرها انجام گردید     

هدف از انجام این کار، این بود که سهم هر دسته از متغیرها ضمن کنترل سایر متغیرها در تبیین واریانس 

  .متغیر تحت مطالعه تعیین شود

وارد مدل رگرسیون سلسله ) ده متغیر(اي از متغیرها غیر از متغیر شبکۀ اجتماعی مجموعه ،اولـ در مرحلۀ 1

 3/8توانستند  (P: 414/4=F > 001/0؛  R2. Adj= 083/0(این دسته از متغیرها با مقدار؛ . مراتبی گردیدند

با  از بین این متغیرها، متغیر رابطه صمیمی. درصد از واریانس متغیر تحت مطالعه مشارکت افراد را تبیین نمایند

=  021/0P<  :132/0(و متغیر تقویت اعتماد بنفس با مقدار؛  (P<  :140/0  =B 01/0(معلّم ورزش با مقدار؛ 

B) ر حفظ قدرت بدنی با مقدار001/0( ;و متغی P<  :225/0  =B) ر سهم معنیداري را در تبیین واریانس متغی

  .اندهاي ورزشی داشتهآموزان در فعالیت مشارکت دانش

 R2. Adj= 105/0(ـ در مرحلۀ دوم متغیر شبکۀ اجتماعی وارد مدل رگرسیونی گردید که این متغیر با مقدار؛ 2

 :001/0 P<  :976/8 =F)  آموزان دختر در ورزش را تبیین  ز واریانس مشارکت دانشدرصد ا 5/10توانست

داري را در تبیین توانسته است سهم معنی (P<  :347/0 =B 001/0(متغیر شبکۀ اجتماعی با مقدار؛ . نماید

در مجموع رگرسیون چند متغیره توانسته است با . داشته باشد یهاي ورزشواریانس متغیر مشارکت در فعالیت

درصد از واریانس 8/18حدود  (Total R2=212/0و  R2. Adj= 188/0و  P< ،976/8 =F 001/0: (مقدار

.هاي ورزشی را تبیین نمایدآموزان دختر در فعالیت مشارکت دانش
  

  

  گیري بحث و نتیجه

و  راهنمایی(هاي مبتنی بر حل مشکل این پژوهش شناخت نقش شبکۀ اجتماعی در سه بعد حمایت  هدف

هاي  تشویق به مشارکت در فعالیت(هاي عاطفی ـ احساسی  ، بعد حمایت)کمک در یادگیري تمرینات ورزشی

بر مشارکت ) بعد ابزاري(هاي ورزشی  هاي مبتنی بر همراهی براي شرکت در فعالیتو حمایت) ورزشی

هاي  وزان دختر در فعالیتآم هرچند مشارکت دانش. هاي ورزشی بوده است آموزان دختر در فعالیت دانش

  هاي ولی یافته ؛باشددار می معنی اي از عوامل مختلف فردي، اجتماعی و محیطی ورزشی تحت تأثیر مجموعه

. هاي ورزشی تبیین نماید آموزان را در فعالیت این پژوهش توانست بخشی از واریانس مشارکت دختران دانش

که در پژوهش خود بر نقش ) 2010(ج کسب شده به وسیلۀ نیکسون این پژوهش با بخشی از نتای  هاي یافته

هاي  هاي اجتماعی در تشویق مستقیم، مساعدت و کمک عملی براي مشارکت در فعالیت اساسی شبکه

این پژوهش با بخشی از نتایج کسب شده به وسیلۀ   هاي یافته). 3(ورزشی تأکید نموده است همخوانی دارد 

، که در پژوهش خود به این نتیجه دست یافته بودند که بین مشارکت )1385(امهر عریضی، وحیدا و پارس

همچنین ). 10(هاي ورزشی با حمایت اعضاي خانواده رابطه مثبتی وجود دارد همخوانی دارد  بانوان در فعالیت

خود بر  که در پژوهش) 2000(اینسورث   این پژوهش با نتایج کسب شده به وسیلۀ هندرسون و  هاي یافته

 ،اند تأکید نموده....) خانواده، دوستان و(هاي اجتماعی  هاي اجتماعی دریافت شده از سوي شبکه نقش حمایت

دریافت شده از سوي ) هاي ورزشی تشویق به مشارکت در فعالیت(هاي عاطفی  بعد حمایت. باشد یکسان می

هاي ورزشی نشان دهد، که با اد در فعالیتداري را با مشارکت افر معنی ۀهاي اجتماعی نتوانست رابط شبکه

هاي ورزشی  ی در شرکت افراد در فعالیتکه تائید و تشویق را عامل مهم) 2004(نتایج کسب شده رایدوك 
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باید اذعان نمود که دالیل عدم اثر گذاري بعد عاطفی باید در از این رو، ). 17(دانست همخوانی ندارد  می

عنی تشویق گفتاري و غیرگفتاري یزیرا ابعاد متفاوت حمایت عاطفی  ؛دهاي بعدي مشخّص شو پژوهش

هاي  در پژوهش از این رو .هاي ورزشی داشته باشند توانند نقش یکسانی بر مشارکت افراد در فعالیت نمی

گفتاري تفاوت گذاشت تا دقیقاً وجود یا عدم وجود  گفتاري و غیر ،یعنی ؛هاي عاطفی بعدي باید بین حمایت

  .ها بدقت سنجیده شود ابطه هریک از آنر

هاي ورزشی  هاي مبتنی بر همراهی براي شرکت در فعالیتآشکار حمایت ۀهمچنین نتایج پژوهش رابط     

نتایج . هاي ورزشی تأیید نموده است هاي اجتماعی را با مشارکت افراد در فعالیت به وسیلۀ شبکه) بعد ابزاري(

فراهم نمودن . نماید ایفاء می هاي ورزشی ی در مشارکت افراد در فعالیتنقش مهمنشان داد که بعد ابزاري 

در . هاي ورزشی است هاي اصلی براي مشارکت در فعالیتاین زمینۀ یکی از شرط  هاي الزم در حمایت

ک از یهاي ورزشی از هر  که افراد مشارکت کننده در فعالیت یهاي بعدي باید بر روي نوع انتظارات پژوهش

توان سنجید  زیرا با تعیین دقیق نوع انتظارات می ؛اعضاي خانواده و بستگان دارند توجه بیشتري مبذول گردد

ک از افراد وجود دارد زیرا در بعد ابزاري انتظارات از افراد متفاوت یاي انتظار خاصی از هر  که در چه زمینه

  .باشد یکسان نمی

و کمک در  راهنمایی(هاي مبتنی بر حل مشکل  آشکار حمایت ۀاین پژوهش رابط  هاي ههمچنین یافت     

هاي ورزشی نشان داده  هاي اجتماعی را با مشارکت افراد در فعالیت از سوي شبکه) یادگیري تمرینات ورزشی

اعمال و حرکات توان استنباط نمود که آموزش درست  این گونه می  این پژوهش  هاي در واقع از یافته. است

زیرا انجام چنین امري بیشتر از  ؛باشد هاي ورزشی می از عوامل مرتبط با مشارکت افراد در فعالیت یورزشی یک

این بین معلّم تربیت بدنی و مربیان ورزشی از نقش   باشد که درپذیر می سوي افراد متخصص و آگاه امکان

لذا باید بیان نمود که وجود افراد آگاه به انجام . ان برخوردارندآموز نسبت به دیگر عوامل در بین دانش يقویتر

انتظار آن  هاي ورزشی خواهد داشت، هاي ورزشی تأثیر بسزایی بر مشارکت افراد در فعالیت حرکات و مهارت

و کمک در یادگیري تمرینات  راهنمایی(هاي مبتنی بر حل مشکل بود که معلّمان ورزش در سه بعد حمایت

مشارکت ) هاي ورزشی تشویق به مشارکت در فعالیت(هاي عاطفی ـ احساسی  ، بعد حمایت)یورزش

هاي  هاي مربوط به بعد حمایت یافته هاي ورزشی نقش مثبتی برخوردار باشد که آموزان دختر در فعالیت دانش

) 2010(سالتر و تیگمان  هاي پژوهشی افتهیعاطفی ـ احساسی، را مورد تأیید قرار نداده است که با بخشی از 

اینکه هرچند آشنایان و بستگان در بعد مربوط به   دیگر). 14، 6(همخوانی ندارد ) 2010(ه این، مور و کوکا  و

نقش مثبتی برخوردارند، اما ) بعد ابزاري(هاي ورزشی  هاي مبتنی بر همراهی براي شرکت در فعالیتحمایت

  .ک بستگان به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیردیاي بعدي نقش هر ه این زمینه با انجام پژوهش  باید در

ها در رگرسیون سلسله مراتبی نشان داده است که از بین متغیرهاي اثرگذار بر میزان  همچنین نتایج یافته

 با معلّم ورزش، تقویت اعتماد  صمیمی ۀرابط(هاي ورزشی سه متغیر  آموزان دختر در فعالیت مشارکت دانش

اند که با هاي ورزشی تأثیر داشته آموزان دختر در فعالیت بر میزان مشارکت دانش) بنفس، حفظ قدرت بدنی

در واقع وجود ارتباطی ). 18(، تطابق دارد )1992(بخشی از نتایج به دست آمده به وسیلۀ ویسس و دانکن 

را که اجباري در انجام آن احساس  گردد فرد کار محول شده آموزان با معلّمان سبب می صمیمانه بین دانش

آموز نه تنها سبب مشارکت فعاالنه فرد  وجود صمیمیت بین معلّم و دانش. کند با میل و رغبت انجام دهد نمی
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نفس آنان نیز اثر ه تواند بر افزایش اعتماد ب بلکه کسب موفّقیت در آن می ؛گردد هاي ورزشی می در فعالیت

بندي بدن یا  گفت که دلیل عدم تأثیر متغییر جلوگیري از بیماري، تقویت استخوان توان احتماال می. بگذارد

هاي بیان شده کارآیی بیشتري دارد  يها این توانایی  افزایش قدرت حافظه بیشتر در سنین باالتر براي حفظ

الزم به . دهند هاي ورزشی مشارکت بیشتري از خود نشان می زیرا افراد مسن بیشتر به دالیل فوق در فعالیت

ذکر است که ده متغیر غیرمفروض در رگرسیون سلسله مراتبی قدرت تبیین کمتري نسبت به متغیر مفروض 

اند که باید در پژوهشهاي بعدي روي هاي ورزشی داشته بر مشارکت افراد در فعالیت) هاي اجتماعی شبکه(

  .دمتغیرهایی غیر از متغیرهاي فوق توجه بیشتري معطوف شو

 ،هاي اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد هاي بعدي در مورد نقش شبکه همچنین آنچه که در پژوهش     

توانند در جهت  ها می هاي شبکۀ اجتماعی و نوع حمایتی را که هریک از آن ایتم توجه به هریک از خرده

هاي مبتنی در واقع سه بعد حمایت. معطوف نمود ،عمل آورنده هاي ورزشی ب مشارکت بیشتر افراد در فعالیت

تشویق (هاي عاطفی ـ احساسی  ، بعد حمایت)و کمک در یادگیري تمرینات ورزشی راهنمایی(بر حل مشکل 

بعد (هاي ورزشی  هاي مبتنی بر همراهی براي شرکت در فعالیتو حمایت) هاي ورزشی به مشارکت در فعالیت

ها، متفاوت شامل اعضاي خانواده و بستگان، دوستان، همکالسی هاي اجتماعی به وسیلۀ شبکه) ابزاري

هاي بعدي و با  نیاز به انجام پژوهش ،تر آن شناخت دقیق ۀتواند متفاوت باشد، که الزم معلّمان و مربیان می

 .باشد ها می تمرکز بر هریک از خرده مؤلّفه
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