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  مدرسه ورزشی هايشرکت در فعالیت نسبت به دختران رغبتیبی عوامل

  )اردبیل استان يدخترانه هايدبیرستان موردي يمطالعه(

   1داود عبداللّهی

   چکیده

 .ارتباط دارند ی در مدرسهورزشهاي فعالیتبه نسبت رغبتی دختران بیپردازد که با می یملعوا يمطالعهبه  مقالهاین  :مقدمه و هدف

عبارت است ري امآ يجامعهو . انجام گرفته است 1388 _ 89در سال که همبستگی بوده  _تحقیق علّی تحقیق این :روش شناسی

تصادفی چند  ينفر به شیوه 800 نفر که 27500به تعداد   ،دولتی استان اردبیل يدخترانهمدارس  يمتوسطهش آموزان دان يکلیهاز 

   .منطقه به عنوان نمونه انتخاب شدند 10ز ا ايمرحله

میزان  ن،دخترامت سالمیزان آگاهی از اثرات مثبت ورزش بر  دهدنشان می با استفاده از چارچوب نظري هاي تحقیقیافته :هایافته

هاي فردي زمین و فضاي ورزشی مدرسه، انتظارات و انگیزه مدرسهگذاري خانواده و جامعه به ورزش دختران امکانات ورزشی ارزش

، ترس و نگرانی والدین از آثار از دید دبیران و عوامل مرد مدرسه، باور تندرستی، حمایت اجتماعیدختران از ورزش، حریم امن دور 

  :یید شدأگرایش دختران به ورزش در مدرسه تا عدم یعوامل زیر بر گرایش  تأثیر.هاي ورزشی مدارسمحدودیت و موانع وورزش 

موانع و  ،هابرآنمیزان آگاهی دختران از اثرات مثبت ورزش ، ورزش بانوان در جامعه اهمیتدهد نتایج نشان می :گیرينتیجه

  .دارند تأثیرگرایش دختران به ورزش در مدرسه باورداشت تندرستی از ورزش بر  ،ها و امکانات ورزشی مدارسمحدودیت

  

  .، باور تندرستی، عالقه، آگاهی، نگرشرزشیو امکانات ,هاي ورزشیمحدودیت، رغبتیورزش، بی: هاي کلیديواژه
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  مقدمه

هاي ورزشی ها و جامعه بوده و فعالیتخانواده مهم يسالمت و نشاط جسمی و روانی دختران دغدغه ،بدون شک

هاي کار در سالهاي بانوان ورزشیتموفّق .)عقل سالم در بدن سالم(؛ گذار در این زمینه است تأثیریکی از عوامل 

رات در یید به تغیجداین رویکرد  .گیري نگاه و رویکرد نوینی به ورزش زنان منجر شده استاخیر به شکل

ویژه ساعت ورزش در مدارس  هو تجهیز نسبی مراکز ورزشی و ب توجهقابل  به نسبت اختصاص ضریب اعتباري

،  1اجتماعی یابی ، تمایزجسمیسالمت روانی و ي چون متعددتواند کارکردهاي میورزش چرا که  ؛شده است

 ی،اجتماع اقتصادي،( 3کشمکش براي تصاحب اشکال مختلف سرمایه ،و کنترل شده 2نمادین اعمال خشونت

یط فرهنگی و اجتماعی وجود این در مناطقی از کشور بسته به شرابا  .به ارمغان آوردرا  ...و) فرهنگی  نمادي و

تحلیل و  .دهندورزشی در مدرسه از خود نشان نمی هايدختران کماکان رغبت چندانی به فعالیت بینیممنطقه می

   .است جدي يشناخت این مسائل نیازمند مطالعه

ارامترهاي مختلف پ تأثیرتحت  اي اجتماعی و فرهنگی دیگرهتران در مدرسه همانند سایر پدیدهورزش دخ     

تواند در تحلیل و موارد مذکور میبه  توجهبدون تردید  .است سیاسی حتّیاقتصادي و  -محیطیفردي، اجتماعی، 

فرهنگی  _یرات اجتماعی توان تغیلبتّه نمی؛ ااي برخوردار باشدورزش بانوان از جایگاه ویژه وضعیتشناخت جامع 

جامعه  آحادخود به تغییرات نگرشی و باوري  يتغییراتی که به نوبه ؛هاي اخیر را نادیده گرفتمثبت جامعه در سال

 .اي برخوردار شده استویژه اهمیتهمین تغییرات است که نگاه به ورزش دختران از  يدر سایه. منجر شده است

و بین المللی در میادین ورزشی  ملّیهاي خود دختران در کسب عناوین یتموفّقن تغییرات حاصل بخشی از ای

 مثبت اخیر اقداماتبا وجود  .اندرکاران ورزش کشور استبخش دیگر هم حاصل مساعی مسؤالن و دست 4.است

   .کنندقبال نمیرند و چندان از ورزش استهنوز بخش عظیمی از دختران نسبت به ورزش نگاه متفاوتی دا

بدون تردید نقش و جایگاه مدرسه در  .رغبتی استتجلّی عینی این بیمیزان مشارکت در ساعت ورزش مدرسه 

در آن دختران ین مکانی است که اولچه مدرسه  ؛هاي ورزشی غیرقابل انکار استایجاد عالقه و تمایل به فعالیت

هاي ي مهارت و جهت گیريشوند تا جایی که بخش عمدهشنا میها و حرکات ورزشی آبا فعالیت طور رسمی به

ترین زمینه براي کشف مناسب هورزش در مدرسدیگر  ه عبارتب .گیردها در مدرسه شکل میورزشی بعدي آن

قی از کشور دختران تمایل و با وجود این هنوز در مناط .ستا هاآن پرورشو در دختران استعدادهاي ورزشی 

 ناست چرا که به معناي هدر رفت ممهرغبتی این بی. دهندهاي ورزشی از خود نشان نمیفعالیتاي به عالقه

ها و دهنگرانی خانوا يها مایهی آنتحرّکست و هم این که کم ا هاامکانات و اعتبار تخصیص یافته به ورزش آن

آموزشگاهی  حتّیاجتماعی یا  و چهچه خانوادگی  ،رغبتی چه فردي؛ بنابراین شناخت عوامل این بیجامعه است

. آن ترسیم نمود يدورنماي درستی از ورزش بانوان و آیندهتوان ؛ زیرا با شناخت این موانع مینمایدمی ممهبسیار 

هاي ورزشی رسد امروز شایستگیون به نظر میچ ؛ورزشی جامعه هم نیست ياي که بی ارتباط با آیندهآینده

-هاي ورزشی دختران در مدرسه میمدیریت استعداد ر حقیقتی انکارناپذیر است؛ از این روکشو بانوان ياثبات شده
  

1-Distinction 
2-Symbolic Violence 
3-Capital 

 .توزیع مدال ها و کسب افتخارات بین المللی دارد يها در معادلهآن ينیز حکایت از نقش تعیین کننده 2012در المپیک لندن  هاي اخیر بانوانتیقموفّ 4

چه تمهیدات الزم براي ورزش این قشر  ر از ورزشکاران مرد ظاهر شوند چنانی بهتتوانند در مواردي حتّمی  عملکرد بانوان المپیکی اعزامی ایران نشان داد

تر ظاهر شوند و قموفّبمراتب توانستند می ،فراهم می شدایشان ه باستعداد یابی و آماده سازي براي حضور در میادین ورزشی  يفراهم می شد و زمینه

 .براي کشور افتخار کسب کنند
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ي گذران ساعت بانوان از نحوه ملّیهاي ورزش یتموفّقراه  بزند در واقعهم رقم  را ملّیتواند سرنوشت ورزش 

  .گذردورزش در مدارس می

هاي بر اساس یافته. انداي ورزشی در مدرسه مرتبطهي با عدم شرکت دختران در فعالیتمتعددعوامل      

آموز در و به ازاي هر دانش) سانتیمتر82/23(است  بسیار پایینورزشی در کشور  يدختران از سرانه تحقیقات سهم

متر و براي پسران سانتی 17فضاي ورزشی براي دختران  يسرانهاین در حالی است که  .تومان است 500 کشور

   .)1( شودر برآورد میمتسانتی26

نگاه عبارتند از نوع  ی در مدرسهورزشهاي فعالیترغبتی دختران به امل بیوترین عمهم هااساس این یافته بر     

حمایت و دلگرمی و خانواده در پس بدون شک نقش  .)1،2(جامعه و خود دختران به ورزش  ،والدین و نگرش

بر ورزش ) والدین(خانواده  تأثیروزن باالي . است ورزشینابع و امکانات م تر ازمؤثّربه مراتب  دخترانتشویق 

اصلی دختران در  يبه عبارت دیگر دغدغه ؛فرهنگی در جامعه اقدامات تقدمي است بر مجدد تأکیددختران 

  .ستا هاهاي ورزشی آنوالدین با فعالیت جديفعالیت ورزشی مدرسه، نگرانی و در نتیجه مخالفت 

د یجدهاي نگرشایجاد بدون دختران از نظر امکانات ورزشی تجهیز مدارس  است که مهمبه این نکته  توجه     

که از  سنّتیدر مناطق  ویژههب .نخواهد بوداثرگذار هاي ورزشی شرکت در فعالیت براي خود دخترانوالدین و در 

  .)3( مضاعف می نماید توجهضرورت این  ،برخوردار هستند یمتفاوت شرایط فرهنگی کامالً

هاي ورزشی میزان حضور دختران در فعالیت، اجتماعی خاص _فرهنگی شرایط دلیل ه استان اردبیل بدر      

- ریزياین خصوص برنامه گرچه درا .ي مواجه استمتعددبا معضالت مربوط به ساعت ورزش بسیار پایین بوده و 

طرحی  استراتژي و هر تاریکی انداختن ولی به مصداق تیر در ؛انددهمعینی طراحی شهاي هاي مناسب و سیاست

  .رسدخطا بوده و به مقصد غایی نمیبدون پژوهش علمی 

عوامل . پردازدمیرغبتی دختران به ورزش در مدرسه ویکرد به تحلیل و تبیین عوامل بیتحقیق حاضر با این ر     

را در  هاي اقتصادي و اجتماعی جامعهفرهنگی و زیر ساخت ،ي شناختیهاها گرفته تا بنیاناز نگرش خانوادهمزبور 

  : رسدبه نظر می مهمال کلیدي به چند سؤ توجهدر این زمینه  .گیردبر می

-در این زمینه می چیست و چه راهکارهایی استان اردبیل به درس ورزش ان دررغبتی دختردالیل و عوامل بی ـ

  توان ارائه داد؟

 ،1خردیا دیدگاه رویکرد : شودمیدیدگاه استفاده سه  یا از دو )کنش( یملهر ع براي تحلیلماعی در علوم اجت

   3.یدیگاه ترکیبو رویکرد یا  2سطح کالن دیدگاه 

هاي هاي فرد با ارجاع به ویژگیواکنش کیفیتطبق رویکردهاي خرد تغییرات مشاهده شده در رفتار و نیز      

-هاي روانمتغیر تأثیراین رویکردها  .گرددهیجان و غیره تبیین می ،انگیزه ،شخصیتمله از ج هاآنشناختی روان

کنند و در رویکردهاي کالن هم بر نقش بر رفتار ورزشی افراد مطالعه می شناسی اجتماعی راشناختی یا روان

در میان ) اینجا ورزش( هاي اجتماعی افرادگیري کنشي اجتماعی بیرونی در شکلها و نیروهاها و نگرشارزش

شود که می تأکیدهاي خاص موقعیتچنین بر نیروهاي اجتماعی و  هم .کنندمی تأکیدهاي مختلف اجتماعی گروه

  . شوندمی آنهدایت نموده و یا مانع از مشارکت در خاص هاي بدنی افراد را به مشارکت در فعالیت

  

5-Micro 
6-Macro 
7-Middle - Range 
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 مهمو سایر عوامل  )مذمت یا تأیید ورزش دختران مثل( فرهنگی هايارزش تأثیررویکردهاي کالن ابتدا بر      

در رویکرد تلفیقی بر . دارند تأکیدسنّی و جنسی و طبقات اجتماعی هاي در تعیین رفتارهاي ورزشی در میان گروه

براي  .گرددمی تأکیدهاي اجتماعی واقعیتزمان  براي تحلیل هم) خرد و کالن(هایی از هر دو سطح متغیرادغام 

است  متعددهاي نظري تلفیقی که برگرفته از تئورياز چارچوب  هاي ورزشیفعالیت بهدختران  رغبتیبیتبیین 

  .شوداستفاده می

  

   1شناخت اجتماعی ينظریه

شی در هماهنگی با بخ که در آن باورهاي خود اثردهد میچند وجهی را اصل قرار  ک ساختاری نظریهاین 

ا موانع محیطی اداراك شده در انتظارات نتیجه و امکانات همراه ب ،اهداف شناخته شده ،شناختیتفرایندهاي زیس

 ينظریهکن در رین رتمهمبخشی  اثر خود .)4( گذارندمی تأثیرافراد براي انجام رفتار  يدهی به انگیزهجهت

در آن  یتموفّقادن و انجام کنش و اش براي سازمان دکه به باورهاي هر فرد به توانایی استشناخت اجتماعی 

انتظارات  .عامل دیگر انتظارات نتیجه است که اشاره به نتایج مورد انتظار از انجام یک رفتار دارد. شودتعریف می

عنوان بازدارنده عمل هد و زمانی بد که نتایج مورد انتظار مثبت باشنکمحرّك عمل میعنوان یک هنتیجه زمانی ب

  . دتوقّع منفی باشج مورد که نتایند کمی

-اجتماعی و خودارزیابی را مطرح میفیزیکی،  يانتظارات نتیجه شامل انتظار نتیجه يباندورا سه شکل عمده     

تایج ن .درد، یا خطر بیماري است چون آسیب، ات فیزیکی یک رفتار همتأثیرانتظارات نتایج فیزیکی شامل  .نماید

سومین دسته از نتایج، . یید یا تنبیه استأعی نسبت به انجام یک رفتار مثل تهاي اجتمااجتماعی شامل واکنش

-بروز می معینیهایی که یک فرد نسبت به خود در انجام یک رفتار هاي خود ارزیابی است که بر واکنشواکنش

دیدگاه تمایل یا  بر اساس این .)5،4( داللت دارد .)..، شرمسار بودن یا مباهات کردن ومانند مقصر دانستن(دهد 

ختران و موانع و امکانات هاي خود دتوان معلول دالیل و انگیزهل دختران به ورزش در مدرسه را میعدم تمای

  .ها دانستمورد انتظار آن ينوع نتیجه و سرانجام) ها و امکانات ورزشیمخالفت(محیطی 

  :ئوري کنش معقوالنهت

به  هاي ورزشی مدرسهیی چون شرکت در فعالیترفتارها، و آجزن فیشبن 2طبق رویکرد یا تئوري کنش معقوالنه

اي نتایج و پرهیز از پاره به دست آوردن کنند و برايمردم به نتایج اعمال خود فکر می شود کهاین دلیل انجام می

. یابدن میاي از عوامل تکویها رفتار فرد در پی زنجیرهبه نظر آن. زننددست به انتخاب می برخی نتایج دیگر

 نیت جهت  انجام رفتاراین ایجاد بنابر ؛رفتار افراد است يتعیین کننده رفتاري هاينیت، نظریهمطابق این 

  : رفتاري بر دو عامل استوار است هاينیت. ضرورت دارد

 ، عنصر شخصی این الگو یعنی)گرایش فرد نسبت به رفتار مورد نظرشخصی و  يعالقه(عامل شخصی  _1

  :یش فرد که حاصل دو عامل استگرا

  .مشخّصنتایج آن رفتار  يباور شخص در زمینه) الف 

  . ارزیابی از نتایج ممکن آن رفتار) ب 

  )عدم انجام رفتار آگاهی فرد از فشارها و هنجارهاي اجتماعی مربوط به انجام یا(عامل اجتماعی  _2

  

  8- Social Cognitive Theory 
9-Reasoned Action 
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  :عنصر اجتماعی حاصل دو عامل است 

  )انتظار دیگري(. شودافراد هم گروه چگونه ارزیابی می ک رفتار خاص از سوي سایراین انتظار که ی) الف

رفتار خود قایل  يبارهی که فرد براي نظر مردم دراهمیتفرد براي پیروي از انتظارات دیگران و میزان  يانگیزه) ب

  .است

ي تصمیم و عمل فردي ودمندي نتیجهها عملگرا بوده و به س، انسانبنابراین بر اساس تئوري کنش معقوالنه     

یید الزم را دریافت کنند در تأ) خانواده و جامعه ،دوستان(چه از جانب عوامل محیطی  و چنان کنندخود فکر می

ند شد و در هاي ورزشی ساعت ورزش در مدرسه است درگیر خواهخصوصی که همان شرکت در فعالیتهرفتار ب

از شرکت در آن سر باز ، ید جانبی و محیطی را دریافت نکندیابی منفی بوده و تأي ارزیاگر نتیجهاین صورت غیر 

  .د زدنخواه

  

   مدل باور تندرستی

ل زیر ناشی از عوام) ورزشی در اینجا فعالیت(احتمال درگیري در یک رفتار خاص  بر اساس این رویکرد نظري،

  : است

 :ود بستگی دارد بهکه خ) ادراك خطر(و برآیندهاي آن  تأثیرباور به  _1

     1:آسیب پذیري ادارك شده) الف

کند پذیر احساس میر خود را نسبت به یک بیماري آسیبکه چقد این يبارهاین مفهوم به باور یک شخص در

 - برخی از رفتارهاي حمایتی  يادراك شده از جمله فاکتورهاي پیش بینی کننده اسیتحسمفهوم  .اشاره دارد

پیشگیري از  برايمثال عنوان  بهکه یک فرد  احتمال این طبق مدل باور تندرستی. شده است تلقّی 2تندرستی

، اتخاذ نماید...) خوردن غذاي کم در صورت چاق بودن، ورزش کردن و  ،ترك سیگار(اطی یحترفتارهاي ا ،سرطان

  .داردمیزان آسیب پذیري ادراك شده نسبت به آن بیماري بستگی  يبه باورهاي وي در زمینه

   3 ادراك شده شدت) ب

ی اقدام به پیشگیري از بیماري فرد زمانبه احتمال زیاد  .بودن عالیم است جديمیزان  يمنظور باور فرد در زمینه

شناختی و اجتماعی منفی ، روانات فیزیکیتأثیرکه با  نمایدمشارکت می ی مدرسههاي ورزشکند و در فعالیتمی

ییر روابط اجتماعی وکاهش استقالل، درد براي مثال تغ(آن  جديي و نیز به برآیندهاي ناشی از گسترش آن بیمار

 بیماري باالتر باشد يت ادراك شدهیجدو  اسیتحسهر چه  ؛ بنابراینباور داشته باشد) مرگ حتّیو ، ناتوانی و رنج

  .یابدافزایش می) ورزش(کنش توصیه شده  به همان اندازه احتمال اتخاذ

ی را زئدو باور ج متغیراین . هاکردن آن یملاحتماالت و تالش براي ع ی وهاي تندرسترویهبه برآیندهاي  وربا -2

  :در بردارد

  : نسبت به اعمال تندرستی پیشگیرانه 4منافع ادراك شده) الف

اثر  يبارهها در، به قضاوتاین مفهوم به مزایا و منافع درگیري در یک رفتار حمایتی اشاره دارد به بیان دیگر

ی ورزش و علّ يافرادي که به رابطه ،عنوان مثالبه ؛بخشی احتمالی یک کنش در کاهش خطر بیماري اشاره دارد

  

   10-Perceived susceptibility 
  11-Health–Protective 
  12-Perceived Severity  
  13-Perceived Benefits 
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ا را در هزیرا معتقدند که ورزش آن ؛سوي ورزش گرایش پیدا کنندهاحتمال کمتري دارد که ب بیماري اعتقاد ندارند

  .کندمقابل بیماري محافظت نمی

   1:ها یا موانع ادراك شدههزینه) ب

نی منفی ناشی از درگیري در یک رفتار يهموانع ادراك شده عبارتند از پیامدهاي بالقواحتمال آسیب  ،الًمث ؛معی

  .نظایر آن و سعقب افتادن از در ،احتمال سرزنش از سوي خانواده ،دیدگی در اثر ورزش در مدرسه

ورزشی را مشارکت  تعهد. ورزشی نامید مطرح نمود تعهدرا مدل  تر که آنلذّت را در یک مدل وسیعسیمونز 

یا الزام ورزشی شامل عنصر پنج  تعهدمدل . انددر یک فعالیت بدنی تعریف کرده پیوسته با میل و رضایت خاطر

  .دگذارمثبت یا منفی اثر می يفرد به مشارکت در یک فعالیت به شیوه تعهدتعیین کننده است که بر 

حساسات خوشایند و ا يعنوان یک پاسخ عاطفی مثبت به فعالیتی است که منعکس کنندههب: لذّت ورزشی

  .مندي استسرگرمی و عالقه

   2 :شقوق درگیري

سه . است یند بدنیابه رقابت با مشارکت پیوسته در فرست که قادر ا هافریبندگی دیگر فعالیت يمنعکس کننده

  .است مشخّص شدهفرایند مشارکت یک شخص  عنوان مانعهساختار ب

  : گذاري شخصیسرمایه

  .، انرژي و دیگر منابعی است که اگر مشارکت در فعالیت بدنی پیوسته نباشد تلف خواهد شد، تالشمربوط به زمان

    3:فشار اجتماعی

پایدار نیست و حالتی از  همساالن نسبت به باقی ماندن در فعالیتی که و به فشار دریافت شده از جانب والدین

  .مشارکت اشاره دارد يبه ادامه تعهد

   4:هاي مشارکتفرصت

چون برقراري روابط  آید همدست میه هاي بدنی بکه از مشارکت پیوسته در فعالیترود منافعی انتظار می      

زایش سالمت بدنی در فرد را و تغییر در ظاهر و اف5در مهارت تبحر، ، کنش متقابل مثبت با بزرگساالندوستانه

  .سبب گردد

حت عنوان ت اصطالحبه است که  یلماز عوا متأثّروضعیت خاص رفتار فرد در 6،هومنز يدر دیدگاه مبادله     

 - محرومیت ، انگیزه، ارزش، یتموفّق چون یملعوا براو در تبیین کنش افراد  .شودقضایاي هومنز شناخته می

ا پاداش همراه با تشویق ی احتمال رفتاري که قبالً یتموفّق يقضیهطبق  .کندمی تأکیدپرخاش  سرانجاماشباع و 

 هاخاص یا یک مجموعه از انگیزه يگذشته وجود یک انگیزه اگر در ،هانگیز يقضیهاساس  بر. بوده بیشتر است

 ذشته باشد احتمال اینبیه گجدید ش وضعیت اندارهعمل شخص به پاداش منجر شود هر  آن فرصتی بوده که در

-ارزش توضیح می يقضیههومنز در توضیح  .است اعمال شبیه به آن دست بزند بیشتر به انجام عمل یا که فرد

  

14-Perceived costs or barriers   
15-Involvement alternatives  
16-Social Constraints 
17-Participation     
18-Skill mastery 
19-George Caspar Homans 
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-دازه عالقه به انجام آن بیشتر میبه همان ان تر باشدعمل یک شخص از نظر او با ارزش يدهد هر اندازه نتیجه

  .)6،5( شود

ی از پاداش نزدیک نوع خاص يگذشته اشباع معتقد است هر اندازه فرد در _ حرومیتم يقضیهاو در توضیح      

، به همان اندازه واحدهاي بعدي آن )هاي ورزشییید مشارکت در فعالیتأتشویق و ت( بیشتر دریافت کرده باشد را

گوییم درحال اشباع می بارها دریافت کند نی رااگر کسی پاداش معی .پاداش براي وي ارزش کمتري خواهد داشت

 يهاساس قضی بر کاهش یافته و تدریجبه  ارزش آن پاداش درنظر او عبارت دیگرهب ؛شدن از آن پاداش است

 يهاو در ادامه در توضیح قضی .ارزش به انجام دادن عملی که منجر به آن پاداش گردد کمتر تمایل خواهد داشت

که انتظار داشته  دیگر رفتار فرد معتقد است وقتی که شخص آنچه را يعنوان تعیین کنندههپرخاش ـ تأیید ب

خاشگرانه از خود نشان رود که رفتاري پرد انتظار میووقتی فرد دچار ناکامی شو  ماندکند ناکام میدریافت نمی

واند جایگزین تهر هدف دیگري می تقریباً ،لی ناکامی را مورد حمله قرار دادتی نتوان منشأ اصاگر به هر علّ .دهد

  .)8،7( تعمل پرخاشگرانه بسیار خوشایند انسان اس آمیزتیموفّقدرحالت خشم نتایج . آن گردد

  

  هاي پژوهش فرضیه

 .مستقیمی وجود دارد يهاي ورزشی رابطهات مثبت ورزش و شرکت در فعالیتتأثیربین آگاهی دختران از  -1

  .مستقیمی وجود دارد يورزش و مشارکت دختران در آن رابطه اهمیتبین  -2

 يهاي ورزشی مدرسه رابطهتگذاري جامعه به ورزش دختران و مشارکت دختران در فعالیبین ارزش -3

 .مستقیمی وجود دارد

 .مستقیمی وجود دارد يهاي ورزشی رابطهزشی دختران و مشارکت در فعالیتفعالیت ور يبین انگیزه -4

معناداري وجود  يهاي ورزشی رابطهها در فعالیتن و مشارکت آنهاي ورزش دخترامحدودیتبین موانع و  -5

 .دارد

 .مستقیمی وجود دارد يهاي ورزشی رابطهران و مشارکت دختران در فعالیتبین نگرش والدین به ورزش دخت -6

 .مستقیمی وجود دارد يهاي ورزشی رابطهشی از ورزش و مشارکت در فعالیتبین باور به تندرستی نا -7

مستقیمی وجود  يهاي ورزشی رابطههاي ورزشی و مشارکت در فعالیتن سرخوردگی دختران از فعالیتبی -8

 .دارد

  

   شناسی روش

 هبود نامهپرسش اتاطّالع گردآوري ابزار .ه استگرفت انجام پیمایشی صورتهب و بوده همبستگی - یعلّ تحقیق

 آماري يجامعه .ه استشد تکمیل استان يمتوسطه مدارس وزآم دختران دانش يوسیلهبه اجرا خود صورتهب که

 و آموزش يمنطقه 10که از بین  اردبیل استان يمتوسطه مدارس دختر آموزان دانش يهکلی از بود عبارت

 با نمونه حجم. شدند انتخاب ايمرحله چند تصادفی گیرينمونه روش نفر که به   N= 27500به تعداد  پرورش

   .)نفر 800( شد تعیین برابر دو کوکران برآورد فرمول و مورگان برآورد جدول از استفاده

  

  .گانه 10استان اردبیل همرا با مناطق آموزشی منتخب  يگانه 19مناطق آموزشی  ،1 يجدول شماره 
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  انتخابی  يحجم نمونه  دانش آموزان  تعداد کلّ  انتخابی يمنطقه  شماره

  80  2900  2اردبیل ناحیه   1

  80  670  اصالندوز  2

  80  600  انگوت  3

  80  1900  خلخال  4

  80  820  خورش رستم  5

  80  1200  سرعین  6

  80  750  الهرود  7

  80  2700  مشگین شهر  8

  80  1560  نمین  9

  80  1200  هیر  10

  ----------------   750  نیر  11

  ----------------   2400  گرمی   12

  ----------------   450  قشالقدشت   13

  ----------------   730  شاهرود  14

  ----------------   460  ارشق  15

  ----------------   770  بیله سوار  16

  ----------------   2800  پارس آباد  17

  -----------------   3900  ناحیه یک اردبیل  18

  -----------------   740  کوثر  19

  نفر 800  27500  مجموع   

انتخاب شده براي نمونه برداري  يگانهمناطق ده يمت رنگی جدول نشان دهندهبوده و قس 19مناطق  تعداد کلّ(

  .) است

، شمال يطبق این روش ابتدا مناطق استان به سه منطقه .ه استاي بودگیري تصافی چند مرحلهنمونه يشیوه  

دوم  يدر مرحله .دمناطق آموزش و پرورش به تصادف انتخاب شدن ،از هر سه منطقه تقسیم شده و مرکز جنوب و

نامه تکمیل مورد نظر پرسش يحجم نمونه يو به اندازه ر یک دبیرستان دخترانه انتخاب شداز بین مناطق مزبو

ت هر اي، انتخاب نمونه بدون در نظر گرفتن نسبت جمعیگیري تصادفی چند مرحلهي نمونهبه شیوه توجهبا  .شد

طور تصادفی هعنوان نمونه ب نفر به   = 800n نفر و در کل 80) گانهده مناطق(نطقه انجام گرفت و از هر منطقه م

نرم افزار از وري شده با استفاده آات جمع اطّالع .از مدارس دخترانه انتخاب و مورد پرسشگري قرار گرفتند

spss18 یانه و ما، نم(توصیفی  آمارهاي ها از شاخصتوصیف دادهبراي  و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 هامتغیری بین روابط علّ، براي آزمون ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون براي تحلیل استنباطی از و) میانگین

سطح  با)  χ2( کاي اسکور هاي ناپارامتري ازو در نهایت براي آزمون داده همتغیراز ضرایب رگرسیونی چند 

  .استفاده شد) >P 0/05(معناداري 
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  قیق هاي تحمتغیرانواع 

ات فرضی در .است بیش بینی مالك و ،کنترلمتغیر ،وابسته ،متغیرهاي مستقلهاي این تحقیق شامل متغیرنوع 

هاي متغیراز و همبستگی یافته  تحقّقات فرضی در هاي مستقل و وابسته ومتغیرچارچوب نظري با  مبتنی بر

  .دوشمیپیش بینی استفاده  مالك و

 ،فعالیت ورزشی میزان ارزشمندي نتایج ،ورزش اهمیتمیزان  :ن تحقیق عبارتند ازهاي مستقل ایمتغیر     

خانواده و نگرش  میزان نارضایتی ها از ورزش،نوع انتظارات آن ،از ورزش کردن هاي فردي دانش آموزانانگیزه

  .یت بدنی استبه درس ترب )رغبت یا عدم رغبت(همان عالقمندي وابسته  متغیر و ترانها به ورزش دخآن

) X(هاي مستقلمتغیر و) y(شرکت در فعالیت ورزشی ساعت ورزش در مدرسه  مالك متغیر

  : از عبارتند

   .ارزشگذاري جامعه و خانواده -١

   .مدرسه یامکانات ورزش -٢

   .ورزشی محدودیتمشکالت  -٣

   .انگیزه ورزش کردن -۴

   .نگرش به ورزش -۵

   .سرخوردگی -۶

  .آگاهی از نتایج ورزش -٧

 .ورزش کردن تاهمیمیزان  -٨

 .نوع انتظار از ورزش کردن -٩

 .تندرستی ناشی از ورزش -١٠

  

هاتعریف واژه(اتی تعریف عملی (  

   میزان آگاهی

 زش کردنور یا منفی ناشی از تأثیرات مثبت و متوسطه از آگاهی دختران دانش آموزو  اطّالع متغیراین  منظور از

  .است

   نگرش

میزان و  .شان استا منفی والدین دانش آموزان نسبت به ورزش دختراندید مثبت ی ،هامنظوراز نگرش خانواده

  .نظر است ها مدو موافقت آن تمخالف شدت

   اهمیتمیزان 

- می مهمچقدر ورزش در مدارس را  ا خودهکه آناین لند وئورزش قا راياست که دختران ب ارزشیمنظور میزان 

  .دانند
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   ارزشمندي نتایج

دانند و آیا آیا ورزش را یک وسیله می .یج حاصل از ورزش براي دختران استارزشی نتایمنظور ارزشمندي یا ب

داراي  نبوده و مهمها نتایج لند یا چندان براي آنئیک هدف واال ارزش قاعنوان هبتبعات بعدي ورزش  آثار و ايبر

   .ارزش نیست

  

  هاي فرديانگیزه

یا نوعی  دانند وسرگرمی می ورزش را نوعی تفریح و آیا .استدانش آموزان دختر از ورزش  هايانگیزهمنظور 

  .سدیگر يهر انگیزهو ان دادن شایستگی و اعتماد به نفس نشو مطرح شدن  ،شغلی يتضمین  آینده

کسب  ،شادابی ،سالمتی ،يانتظارات ماد ؛اتی دارندمنظور این است که دانش آموزان از ورزش کردن چه انتظار  

  . …درآمد و ،یحیثیت اجتماع

  

   میزان نارضایتی

 حال از نتایج حاصل از ورزش کردن راضی وهب تا هستند منظور این است که آیا دخترانی که اهل ورزش بوده و

  ؟اند یا خیرد از ورزش کردن دست یافتهها به نتایج مورد انتظار خوبه تعبیر دیگر آیا آن ؟خشنود هستند یا خیر

  .نارضایتی مورد نظر است نایمیزان و  شدت هم چنین

  

   عالقمندي

  .قه دختران دانش آموز به ورزش استعالقه یا عدم عال متغیرمنظور از این 

  

    امکانات ورزشی

مجرّب  و متخصصدبیران  ،ت، راکاستاندارد فضاي ورزشی مطلوب و زمین و ،رتو توپ، ،حریم متغیرمنظور از این 

  .است غیره ارفیکس ومیله ب ،امکانات شطرنج ،تربیت بدنی

ت مدرسهفضاي محرمی   

ت فکري دختران از امنیچنین هم ،حریم عفافدر ت امنیاحساس عدم  توان با پرسشی از وجود یامی را متغیراین 

  .این خصوص سنجید ها درآن يها و دغدغهآنراحت ورزشی پوشش  آقایان نسبت به محل ورزش و دیدغیبت 

  

  ات اطّالعي آورگرد) ابزار(تکنیک 

نامه بود که با ارسال به پرسش) دانش آموزان د ختر(ات از پاسخگویان اطّالعکار رفته براي گرد آوري هب يشیوه

  .خود پاسخگویان تکمیل گردیدي به وسیلههمکاري پرسشگران آن مناطق   مناطق مربوطه و

ابزار) روایی و پایایی(ر و اعتماد ت اعتباقابلی  

بعد از طراحی ) دانش آموزان دختر(هاي مورد نظر ات از نمونهاطّالعه شده براي جمع آوري یته ينامهپرسش

آشنا به تحقیق قرار  چند نفر از کارشناسانصوري در اختیار ناظر محترم طرح و ) Validity(جهت تعیین اعتبار
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-در اختیار نمونه  (pre-test)اتیمیه جهت تست مقداول ينامه، پرسشحات پیشنهاديبعد از اعمال اصال .داده شد

صالحات ماتی و تحلیل آن، امقد ينامهبعد از جمع آوري پرسشو نفري از پاسخگویان قرار داده شد ) 20( ي

تحقیق به  يات از نمونهاطّالعه و براي جمع آوري نهایی تهی ينامهپرسش ،)یئشکلی و محتوایی جز(موضعی 

  . مناطق منتخب ارسال گردید

روند کار  .استفاده شد) ماتریس کوواریانس(کرونباخ از فرمول آلفاي ) Reliability(براي تعیین ضریب پایایی      

شاخص  و ها محاسبه گردیدال انتخاب شده و میزان ضریب آلفاي آنؤس) 20( يبه این شکل بود که نمونه

االت ؤ و ضریب استاندارد مطلوب سی باالن پایایکه مبی شدین یتع) α=   9111/0(نامه ضریب آلفاي پرسش

    .نامه بودپرسش

  

  هاي توصیفی  داده

  هااین فعالیت ا شرکت درب ورزش تأثیرآگاهی از  يتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رابطه: 1 يجدول شماره

  درصد  فراوانی  ثیرآگاهیأمیزان ت

  باال

  پایین

328  

359  

7/47%  

3/52%  

  % 100  687  جمع

اثـرات  آگـاهی از   يرابطه«ال ؤدارد که در پاسخ به س تعلّقبه پاسخگویانی ) 359(بیشترین فراوانی  باالجدول  در

درصد از حجم  نمونه ) 3/52(که اند را انتخاب کرده» پایین«ي گزینه» یورزشهاي مشارکت در فعالیتورزش بر 

و نفـر بـوده   ) 328( اندرا انتخاب کرده» باال«ي هال مزبور گزینؤه سپاسخگویانی که در پاسخ ب .اندرا تشکیل داده

مهم عـدم شـرکت   توان یکی از عوامل ها میبه این داده توجهبا  .انددرصد از حجم نمونه را تشکیل داد ه) 7/47(

ح و بـه تبـع آن   ها از اثرات ورزش بـر جسـم و رو  هاي ورزشی مدرسه را عدم آگاهی درست آندختران در فعالیت

توان به تقویت هاي ورزشی میها از آثار و مزایاي فعالیتاز این رو با افزایش آگاهی آن ؛هاي درسی دانستفعالیت

  .ت گماردها در مدرسه همها در این قبیل فعالیتمشارکت آن

  ورزشی و مشارکت ورزش اهمیت يرابطه توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب: 2 يجدول شماره

  درصد  فراوانی  هاي ورزشیفعالیت اهمیتمیزان 

  باال

  پایین

357  

309  

6/53 %  

4/46 %  

  % 100  666  جمع

ـ «دارد کـه   تعلّقاز پاسخگویانی  دستهبه آن  )357( بیشترین فراوانی باالدر جدول         ورزش بـر   اهمیـت ثیر أت

جم نمونـه را بـه خـود اختصـاص     حدرصد از ) 6/53(اند و کرده گزارش »باال«را » هاي ورزشیشرکت در فعالیت

درصد از حجم نمونه ) 4/46(اند و را انتخاب کرده» پایین« يگزینهکه دارد  تعلّق افراديبه ) 309(فراوانی  .دانداده

   .اندرا تشکیل داده

ـ  بـاال  يخص گرایش مرکزي میانه برابر است بـا  گزینـه  اي است شاکه درسطح رتبه متغیربه نوع  توجهبا       ا ب

 اهمیـت بـه  هاي ورزشی مدرسه ي عدم مشارکت دختران در فعالیتعمدهعامل  ادعا کردتوان ، می)357(فراوانی 
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تـوان شـاهد   دختران به ورزش می حساسیتبا تقویت سطح آگاهی و  ؛ بنابراینگرددمی ها برکم ورزش از نظر آن

  .رسه بودهاي ورزشی ساعت ورزش در مدها در فعالیتحضور پررنگ آن

  

هاي فعالیت شرکت در با جامعه گذاريارزش يرابطه توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب: 3 يجدول شماره

  ورزشی

  درصد           فراوانی              دختران  یورزش فعالیت باارزشگذاري جامعه  يرابطه

  موافقم

  مخالفم

  نظري ندارم

566  

52  

146  

74%  

8/6%  

19%  

  %100  764  جمع

و ) 74(انـد  کـرده  را انتخاب» موافق«ي گزینهکه به افرادي است  تعلّقم) 566(فراوانی   3ي شمارهدرجدول       

را انتخاب » بی نظر« يبه پاسخگویانی است که گزینه تعلّقم) 146(فراوانی  .اندرا تشکیل دادهدرصد حجم نمونه 

را » مخـالف « يال گزینـه ؤپاسخ به این س مورد در) 52( .است ددرص )19(حجم نمونه سهم این گروه از  .اندکرده

ي نقـش و جایگـاه   نشـان دهنـده  ) 566(فراوانی . دندهدرصد حجم نمونه را تشکیل می) 8/6(که  اندانتخاب کرده

بـه فشـار هنجـاري     توجـه به زبان دیگر در مناطقی چون اردبیل با  .یید جامعه و حمایت آن از ورزش زنان استتأ

خانواده، مـردان،  (ان قضاوت و ارزیابی منفی جامعه ها نگردر خصوص ورزش دختران، آن سنّتی ي به نسبتعهجام

جهـت ارزیـابی    در مورد ورزش دختران هستند در صورتی که نوع و..) ها ورهبران دینی، دوستان، حاکمان، رسانه

   .االنه مشارکت کنندزشی مدرسه فعهاي ورانتظار داشت دختران در فعالیت توانجامعه مثبت باشد می

  

  هاهاي ورزشی با شرکت در آنفعالیت يانگیزه يرابطه توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب: 4 يجدول شماره

  درصد   فراوانی  هاي ورزشیي شخصی شرکت در فعالیتانگیزه

  %6/24  150  حفظ سالمتی

  %8/12  78  تفریح و سرگرمی

  %12  76  تضمین شغلی

  %6/14  89  اثبات توانمندي زنان

  %7/19  120  شادابی و نشاط

  %7/15  96  اي در باب زناناصالح عقاید کلیشه

  %4/99  609  جمع

- نگیزه و دلیل مشارکت در فعالیتترین امهمدارد که  تعلّقبه افرادي ) 150(در این جدول بیشترین فراوانی       

یزه و ترین انگمهمدارد که  تعلّقبه پاسخگویانی ) 120(فراوانی  .اندهشی را حفظ سالمتی خود اعالم کردهاي ورز

نفر ) 96( تعداد. اندتیابی به شادي و نشاط عنوان کردههاي ورزشی مدرسه را دسهدف از مشارکت در فعالیت

نفر نیز  89چنین هم .دانندن میدر جامعه در مورد زنا اي مرسومورزشی خود را تغییر عقاید کلیشه فعالیت يانگیزه
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و دختران هاي بانوان رسه را اثبات توانمندي و شایستگیهاي ورزشی مداصلی خود براي شرکت در فعالیت دلیل

  .دانندهمپاي مردان و پسران می

  

  یورزشهاي درسه با شرکت دختران در فعالیتموانع و امکانات ورزشی م يرابطه: 5 يجدول شماره

  درصد  فراوانی  یورزشهاي شرکت در فعالیتبر وانع و مثیر امکانات أت

  زیاد

  متوسط

  کم

714  

51  

12  

9/91 %  

6/6%  

5/1%  

  %100  777  جمع

-با شرکت خود در فعالیت را مدرسه یامکانات ورزشموانع و  يرابطه«ال ؤدرپاسخ به س 5ي شمارهجدول در       

 افـرادي بـه   درصد حجم نمونه،) 9/91(با  )714(فراوانی بیشترین » ؟مدرسه چگونه ارزیابی می کنید هاي ورزشی

توان نقش تعیین ، بیانگر آن است که نمیتوجهاین فراوانی قابل  .اندرا انتخاب کرده» زیاد« يدارد که گزینه تعلّق

   .هاي ورزشی و شرکت در آن نادیده گرفته را در ایجاد عالقه به فعالیتامکانات ورزشی مدرس يکننده

 ،زمـین مناسـب   ،توپ و راکت(ر امکانات ورزشی مدارس دخترانه بدون تردید موانع و مشکالت ورزشی در کنا     

شرکت دختران در فعالیـت ورزشـی    مهماز عوامل ..) ، حریم امن زنانه، لباس ورزشی ومتخصصدبیر ورزشی  ،تور

ختن و مشـارکت دختـران در   در عالقمند ساتواند مدارس با امکانات ورزشی مناسب میاز این جهت تجهیز  .است

ورزشی مدرسـه  ) هايمحدودیت(امکانات و موانع  تأثیرنفر ) 51(تعداد . هاي ورزشی مدرسه مؤثر واقع شودفعالیت

  .اندآن را کم ارزیابی نموده تأثیرنفر ) 12( هاي ورزشی خود را متوسط وبر فعالیت

  

  یورزشدختران با شرکت دختران در فعالیت به ورزش  والدین نگرش يرابطه: 6 يجدول شماره

  درصد  فراوانی  موافقت یامخالفت خانواده

  موافقند

  مخالفند

690  

75  

90 %  

8/9 %  

  %8/99  765  جمع

اعالم که  دارد تعلّقبه پاسخگویانی درصد حجم نمونه ) 90(با ) 690(بیشترین فراوانی  ،6ي شماره در جدول      

مخـالف ورزش کـردن    شاناند والدیناعالم کرده نفر نیز) 75( .موافقند های آنورزشهاي فعالیتبا  اند والدینکرده

در جهـت گیـري ورزشـی دختـران      ايجع دختران نقش بسیار تعیین کنندهوالدین به عنوان گروه مر. ها هستندآن

  .دارند
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  ت در آنورزش بر تندرستی با شرک تأثیرباور به  يرابطه: 7 يجدول شماره

  درصد  فراوانی  ورزش بر تندرستی  تأثیربه  باور يرابطه

  زیاد

  متوسط

  کم

701  

60  

15  

90%  

7/7 %  

9/1%  

  % 6/99  776  جمع

باور به نقش ورزش در  تأثیر«دارد که  تعلّق افراديبه ) 701(بیشترین فراوانی باال هاي جدول به داده توجه با     

 آن را تـأثیر  نفـر ) 60(تعـداد   .انـد دادهاز حجم نمونه را تشکیل ) %90( این گروه .نداکرده اعالم »زیاد تندرستی را 

  .اندنقش آن را گزارش کرده» کم«نفر ) 15(و   »متوسط«

  .هاي بعديفعالیت شرکت در تجارب ورزشی با يرابطه توزیع پاسخگویان بر اساس: 8 يجدول شماره

هاي ورزشی تبر مشارکت در فعالیشکست یا سرخوردگی از تجارب قبلی ثیر أت

  مدرسه

  درصد  فراوانی

  ثیر داردأتزیاد 

  ثیر نداردأتکم 

234  

542  

1/30 %  

8/69%  

  %9/99  776  جمع

بر مشـارکت   چقدر شکست و یا سرخوردگی از تجارب تلخ ورزشی«ال ؤپاسخ به این س در 8ي شمارهجدول  در   

  .اندکرده گزارش» زیاد«آن را  تأثیرنفر  )234( و »کم« يگزینه نفر) 542(» ؟دارد تأثیرورزشی شما در مدرسه 

  

  هامتغیرضرایب همبستگی بین : 9 يجدول شماره
باور به 

تندرستی 

ناشی از 

  ورزش

نگرش 

والدین به 

ورزش 

  دختران

امکانات و 

هاي محدودیت

  ورزشی

 يانگیزه

شخصی از 

فعالیت 

  ورزشی

ارزشگذاري 

ورزش دختران 

و توسط جامعه 

  محیط

 اهمیت

ورزش از 

نظر 

  دختران

آگاهی از 

 تأثیر

  ورزش

تجارب 

تلخ ورزش 

  در مدرسه

  متغیر

490/0  

002/0  

776  

508/0  

000/0  

776  

473/0  

009/0  

776  

254/0  

000/0  

776  

390/0  

000/0  

776  

371/0  

011/0  

776  

383/0  

000/0  

776  

421/0  

000/0  

776  

شرکت در 

فعالیت هاي 

ورزشی 

  مدرسه

و جهـت رابطـه    شـدت گیـري  ضریب همبستگی اسپیرمن جهت اندازههاي تحقیق از متغیر به ترتیب توجهبا       

شـرکت در   متغیـر دو  يبـه رابطـه  ) 508/0(باالترین ضـریب همبسـتگی    ،ات جدولاطّالعبر اساس  .استفاده شد

گـردد کـه در   زش دختران بر میبه ور گرش والدین پیش بین ن متغیرو ) مالك متغیر(هاي ورزشی مدرسه فعالیت

والـدین بـر    تـأثیر سطح معناداري باالیی قرار دارد این داده با توضیحات مربوط به ادبیات تحقیق که بـر نقـش و   

همبستگی میان شرکت در ساعت . شده بود همخوانی دارد تأکیدهاي ورزشی دختران در مدرسه گرایش به فعالیت

همبسـتگی بـین امکانـات و    . اسـت ) 490/0(اري قوي به میزان ر سطح  معنادورزش مدرسه با باور به تندرستی د

نوع برنامه  ،متخصصدبیر ورزش  ،راکت ،وپ زمین مناسب، تشامل فضاي ورزشی مناسب(هاي ورزشی محدودیت
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 .اسـت ) 473/0(هاي ساعت ورزش مدرسه به میزان با شرکت در فعالیت...) مدرسه وساعت ورزش  ،ریزي هفتگی

شـگذاري محـیط و جامعـه    زهمبسـتگی نگـرش و ار   .ي تحقیـق همخـوانی دارد  ات پیشینهاطّالعن داده هم با ای

بوده و ) 390/0(هاي ورزشی مدرسه به میزان ه ورزش زنان با شرکت در فعالیتب) غالب در اجتماع سنّتیفرهنگ (

هاي ورزشی مدرسه  شرکت در فعالیت رزشی ناگوار باهمبستگی بین تجارب و .در سطح معناداري قابل قبولی است

. است) 383/0(با شرکت در فعالیت ساعت ورزش و بین آگاهی از آثار و پیامدهاي فعالیت ورزشی ) 421/0(برابر با 

همبسته ) 254/0(یزان هاي ورزشی با شرکت در ساعت ورزش به مشخصی دختران از شرکت در فعالیت يانگیزه

هـاي سـاعت ورزش بـه میـزان     ها در فعالیـت ورزش با شرکت آن اهمیتبی خود دختران از ارزیا است و سرانجام

 .همبسته است) 371/0(

  

 وابسته و مستقل هايمتغیر بین یعلّ يرابطه رگرسیونی خروجی: 2 يشماره جدول

  هاي تغییراتهآمار

 

  

انحراف 

استاندارد 

 برآورد

  

 مجذور
R  

تعدیل 

 شده

  

مجذور 

ضریب 

 همبستگی

 رگرسیونی
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008/0 165 1 146/7 042/0 1833/0 036/0 042/0 204/0 1 

020/0 164 1 501/5 031/0 1809/0 061/0 073/0 269/0 2 

045/0 163 1 093/4 023/0 1792/0 079/0 095/0 309/0 3 

030/0 162 1 01/4 021/0 1711/0 097/0 103/0 321/0 4 

  
   وابسته و مستقل هايمتغیر بین رگرسیونی یعلّ يرابطه گرافیکی نمایش: 1 يشماره نمودار

  ) ورزش به رغبتیبی عوامل( 
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 به مدرسه در ورزش به رغبت و آگاهی مستقل غیرمت ه بینمتغیرچند  رگرسیونی ستگیباال همب نمودار طبق     

مدارس  ورزشی هايمحدودیت و بین موانع ،)269/0( ورزش به رغبت جامعه و ارزشگذاري ین، ب)204/0(  میزان

 مدرسه ورزشی شرکت در فعالیت و ورزش از ناشی تندرستی به باور بین و) 309/0(و شرکت در آن  رغبت با

 از باال هايمتغیر که است آن معناي به ،)339/0( میزان به رگرسیونی نیتعی ضریب .ست آمدده معنادار ب) 321/0(

 به دختران رغبت( وابسته متغیر یعلّ تغییرات از میزان این .اندداده پوشش را) 339/0( کامل یعلّ يرابطه مجموع

 هايمتغیر تأثیر تحت وابسته متغیر یانسوار از) 64/0( نزدیک و بوده درونی هايمتغیر از متأثّر) مدرسه در ورزش

    .است بیرونی

  

   گیرينتیجه و بحث

ي متعددهاي متغیراز  متأثّررغبتی به ورزش حقیق نیز اشاره شد تحلیل درست بیهاي تطور که در یافتههمان 

یکی و محیطی که شامل عوامل فیز رغبتی در دو سطح عینیبا بیترین عوامل همبسته مهمدر این میان  .است

و عوامل ذهنی مانند نظام ارزشی خود  )عوامل مدرسه ،هاي مرجع دوستان و والدینمنابع و امکانات و نقش گروه(

 امرسد هر نوع اقدها است؛ به همین دلیل به نظر میارزشگذاري ورزش از سوي آن کیفیتدختران و به تبع آن 

 به بستر توجهنباید از  به تعبیر دیگر .مذکور باشد) عینی و ذهنی(طح به دو س توجهتواند بی در این زمینه نمیالزم 

  .هاي عمومی در خصوص ضرورت ورزش در جامعه غفلت کردبردن آگاهی سازي فرهنگی و نیز باال

 از جامعه افراد یتلقّ طرز جامعه، ارزشگذاري نظام( جامعه فرهنگی ساحت اصالح چون مواردي يفرضیه در      

 نقش درخصوص هاآن هايخانواده و دختران به رسانی اطّالع ،)سیما و صدا ورزشی هايبرنامه ختران،د ورزش

 نمودن اتییملع براي که هاییروش ترینمهم. نیست تأثیربی هاآن روانی و جسمی سالمت تضمین در ورزش

  :نمود خالصه زیر شرح به توانمیرا  دارد وجود دختران ورزش به ارزشگذاري

 هايدغدغه رفع و دختران ورزشی فعالیت از عاطفی حمایت به هاخانواده تشویق خصوص در مدرسه شتال

 سطح در که يمتعدد هايبحث در دختران یايلاو در باور و نیتذه تغییر این .بود خواهد ثرمؤ بسیار احتمالی

 فرهنگ طریق از یالاو به خانواده موزشآ هايکالس و هادوره محتواي هدایت جمله از افتدمی اتّفاق مدارس

  . باشد کارگشا بسیار زمینه این در تواندمی هانآ نیتذه تغییر و سازي

  .دختران مدارس درسطح ورزشی مسابقات برگزاري _

  .پسرانه ورزشی مسابقات وزنهم نفیس به نسبت جوایز اهداء  _

   .مسابقات این تصویري سانعکا از زدایی قبح و دخترانه مدارس ورزشی اخبار انعکاس _

  .استان سطح در بانوان ورزش به ورزشی کناما اختصاص _

  . استان سطح در دختران ورزش به مناسب هايبودجه اختصاص _

  .هاآن کشوري فیمعرّ امکان درصورت و استان سطح در موفّق دختر ورزشکاران انتخاب و معرفی _

 جسمی و روانی سالمت تأمین در دختران ورزش اهمیت خصوص در هاآن با مشاوره و دختران یايلوا از دعوت _

   .هاآن
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 ورزش ساعت زمان نکنند احساس دختران طوریکهبه  مدارس در ورزش درس ریزي برنامه در ویژه حساسیت _

 براي الزم مجال و فرصت و باشد همزمان..) و انگلیسی زبان ریاضیات،( دیگر دروس با که شده طراحی طوري

  .باشند نداشته را کردن ورزش

  .باالتر تحصیلی مدرك با متخصص زن دبیران از استفاده  -

 گذار اثر) نوعی و مهم دیگران( هاآن خود و دختران يخانواده به ورزشی هايزمینه در موفّق الگوهاي فیمعرّ -

  .بود خواهد

 این از هم مدارس ورزش رودیم انتظار است شده وزیر و وزارتخانه صاحب کشور ورزش امروز که حال     

 مناسب ورزشی يسرانه و بودجه اختصاص با تا گردند برخوارد مناسبی اعتباري ردیف از و شده مندبهره موهبت

 از ورزش هايتمحدودی و موانع. سازند امهی را هاآن ورزش براي الزم تسهیالت و امکانات ،دخترانه مدارس به

 از مدارس که مادامی چه؛ بردارند میان از را) دختران ورزشی حریم و راکت، پ،تو( امکانات ورزشی، فضاي قبیل

 به کماکان مدرسه ورزش به رغبتیبی نشوند تأمین مناسب اعتبارات و بودجه چنین هم ورزشی امکانات حیث

   .ماند خواهد باقی اساسی معضل یک عنوان

 که بدنی تربیت عالقمند و متخصص دبیر حتّی و امکانات بدون دخترانه مدارس ورزش ساعات اغلب شدن سپري

 و باشد داشته یملکا به نسبت اشراف دختران بدن آناتومی و فیزیولوژي حیث از درس این مختلف زوایاي به

 ورزش به آموزان دانش ترغیب در ،دهد آموزش ایشانرا به  هاآن بدن فیزیک و توان با متناسب ورزشی حرکات

  .نیست تأثیربی

 تعالی و تربیت در که عظیمی نقش جهت به دختران و زنان .هستند سرزمین این فرداي مادران امروز ندخترا

. گیرند قرار جدي توجه مورد باید دارند عهده بر که یمهم کارکرد و نقش فراخور به دارند جامعه نتیجه در و افراد

 قشر این کالبد در جسمی و روانی عقلی، و خالقیا سالمت از برخوردار و تنومند فرزندان آن تبع به و سالم جنین

 کنیم ادعا اگر رو این از و گرفت خواهد شکل اندتحصیل مشغول هادانشگاه و مدارس در که امروز دختران یعنی

 ضامن دختران شاداب و سالم روح و تن. است جایی به يادعا هستند اسالمی میهن واقعی ساز آینده قشر این

 هم و مدرسه در ورزش زنگ ورزشی هايفعالیت در سالمتی چنین يعمده بخش .است جامعه سالم و پویا نسل

 که مشکالتی و موانع شناخت رو این از ؛گیردمی شکل هادانشگاه و مدارس در موجود ورزشی هايمحیط چنین

 این در ايکننده تعیین ثیرتأ تواندمی و است حیاتی بسیار داردمی باز ورزشی هايفعالیت از را جامعه قشر این

  .)9( ورزشی يسرپوشیده و ویژه فضاهاي و امکانات مانند باشد داشته زمینه

 1هابیتوس به توجه با آن کنشگران که است میدانی هاده از میدانی بوردیو تعبیر به دختران براي ورزش     

 دیگر هايمیدان چون هم میدان این .شوندمی آن وارد موجود يسرمایه و) آموخته تربیتی وضعیت یا وارهعادت(

 اجتماعی کارکردهاي تواندمی طبقاتی و فردي هايکشمکش يعرصه از جدا ..)و سیاسی هنري، مذهبی، علمی،(

 تعبیري به ای منفی هیجانات يتخلیه میدان، داخل افراد اجتماعی کنترل چون کارکردهایی .کند ایفا ايچندگانه

 به جمع و عمومی يعرصه به رسانی آسیب و تخریب جاي هب آن اثر در که نهفته و مخرّب يهاانرژي مدیریت

 و 2خواسته نظم جز امر این ينتیجه .پردازدمی) رقیب گروه و هابازي هم( میدان بازیگران سایر بر آن يتخلیه

شوند و خشونت خود مشغول میفعالیتی سالم  در آموزان دانش مدرسه در ورزش با نیست، بیش اجتماعی مطلوب
  

Habitus  - 20  

21-Wanted Order 
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 تعادل بازیابی کنشگران، کردن سرگرم. کنندمان بر دوستان خویش خالی میبر ساختمان و معلّ تخلیهرا به جاي 

-حاشیه کنشگران و) کننده مصرف و تماشاچی( 1خود -در ای اصلی کنشگران براي را فرصتی..) و جسمی و روحی

ي شده سرکوب خود جوالن جهت عمومی يعرصه يتوسعه به تا سازدمی فراهم) بازیکنان( 2خود - براي ای اي

- توسعه و است کارکردي حال هر به امر این .بپردازند دیگر طرف از دیگر هايسرمایه کسب و طرف یک از هاآن

  .رودمی شمار هب اجتماعی نظام هر فرهنگی -  اجتماعی هايضرورت از میدان این تحقّق براي الزم شرایط ي

 از نباید واقعیت این .است قشر این براي عمومی قلمرو تولید باز و هامیدان این اصلی هايمحمل مدارس     

 نگاه از جدا قلمرو این در نابرابري .گیرد قرار غفلت مورد آن اندرکاراندست و لینمسؤ و آموزشی نظام سوي

ت بر مختلف سطوح در که باشد دیگري عوامل از متأثّر تواندمی جامعه تیجنسیاثر مدرسه در دختران ورزش کیفی 

  :گیردمی قرار واکاوي مورد موارد این از بخشی زیر در. بگذارد

- محیط در) ورزشی و آموزشی( مختلف هايمیدان در کنش براي دختران اجتماعی و فرهنگی يسرمایه از بخشی

 ورزش يحوزه در گذاري سرمایه به حاضر هاانوادهخ زمانی به طبع و گیردمی شکل هاآن والدین و خانوادگی هاي

 اهمیت و جایگاه به هاخانواده توجه از این رو ؛ببرند پی ايسرمایه چنین ارزش و جایگاه به که بود خواهند دختران

 و دختران سوي از ورزش به اقبال عدم .باشد باید هارسانه و مدارس تویلداراي او هايبرنامه از دختران ورزش

 در سالم عقل يجمله به یستأ با .ستا هاآن بر ورزش تأثیر و آگاهی فقدان از متأثّر همه از بیش هاآن یايلاو

 خطري تنها نه مدرسه ورزشی هايفعالیت با که کرد نهادینه را فرهنگ و تفکّر این توانمی ،است سالم بدن

 بدنی فعالیت رهگذر از شانتحصیلی یتموفّق بلکه ؛تنیس آموزان دانش توجهم) اخالقی ،تحصیلی، روانی، جسمی(

  .است شدنی و ممکن مدرسه در ورزشی و

 .نماید فراهم را شکوفایی این براي الزم بستر تواندمی الزم امکانات و ورزشی فضاي داشتن جهت به مدرسه     

 و نمدو هايبرنامه اجراي .گرددمی بر دختران ورزش جسمی و آناتومیک بد عواقب به بیشتر هاخانواده نگرانی

 والدین و دختران هايالتهابات، نگرانی این کردن فروکش در تواندمی جامعه و مدرسه سطح در شده کارشناسی

 با صیتخص _ علمی هايهمایش برگزاري و مدارس در مشاوره هايکالس تشکیل. شود واقع ثرمؤ بسیار هاآن

 و یالاو براي هم نفس تعزّو  ارزشمندي روانی، و جسمی سالمتی تضمین در آن نقش و دختران ورزش رویکرد

   .بود خواهد ثرمؤ بسیار دختران خود هم

 که معنا این به است انکارناپذیر واقعیت کی ورزشی نابرابري کشور کنار و گوشه در هم هنوز که نبریم یاد از

 کتب هنوز و هستند ورزشی متخصص دبیر و  ناتامکا و  مالی منابع فقدان چون هاییچالش با مدارس از برخی

 چنین آن صورت در است علم یک ورزش که کنیم قبول اگر .است نشده تدوین ورزش عنوان با مناسب درسی

 دبیرستان يدوره تا و شروع بتدائیا مقطع از باید که بود خواهد یمشخّص و نمدو ریزي برنامه نیازمند علمی

 باقی خود تقو به کماکان مشکل این نشود برخورد ايریشه دختران ورزش مشکل با که مادامی. یابد تداوم

 جدي دختران ورزش هخاص مدرسه ورزش رودمی امید ،شده تشکیل ورزش و جوانان وزارت که حال ماند خواهد

 يبیمه ورزشی، مدرن امکانات بدنی، تربیت يتجربه با و متخصص دبیران داشتن نظر از مدارس و شود گرفته

 ورزشی يبودجه و اعتبار مناسب، ورزشی يسرانه مناسب، و استاندارد ورزشی فضاهاي آموزي، دانش ورزش

  .گردند زمجه دیگر موارد هاده وباشد  یملع و نظري بخش شامل که مناسب درسی فی،کتباک

  

22-In It –self  
23-For It-self 
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 این  دادن قرار به یقین .نمود جدي توجه هفته طول در ورزش ریزي برنامه کیفیت به میان این در است الزم     

 نتیجه در و انگاري ساده موجب تواندمی هاکالس شروع يهیاول ساعات در یا و دشوار دروس کنار در درس

 در یا و نگیرد قرار مشکل دروس کنار در درس این شودمی پیشنهاد .شود دشوار دروس تکالیف انجام به پرداخت

 به یتوجهبی یا اهمال است بدیهی .نگیرد قرار مدارس فعالیت پایانی ساعات یا و هاکالس شروع يهیاول ساعات

  . دارد دنباله ب را ورزش از دختران افزون روز دلزدگی و طرد خود خودي به باال موارد مجموع

 یشگرا در آن هايحمایت و خانواده تأثیر اهمیت و وزن دهدمی نشان تحقیق هايیافته که طور همان     

 عاطفی، حمایت :قبیل از شودمی هاحمایت از وسیعی طیف شامل حمایت این .است چشمگیر ورزش به دختران

 بارزیان آثار خصوص در دختران يدغدغه رفع دختران، سالمت در ورزش نقش تبیین ورزش، به تشویق مالی،

 باورهاي و ذهن ابتدا که یافت دخواهن تحقّق زمانی هاحمایت این است طبیعی و آن نظایر و ورزش احتمالی

 - روحی نامالیمات تسکین در ورزش کارکردهاي مثال عنوانه ب. یابد تغییر دختران ورزش به نسبت والدین

 تبیین دختران ارزشمندي خود و نفس به اعتماد تقویت نتیجه در و تعاون و اجتماعی مشارکت روح تتقوی روانی،

   .گردد

) اسکلتی( جسمی هايناهنجاري رفع به توانمی ورزشی اصالحی حرکات با که شد یادآورباید  چنین هم     

 و استرس سطح رساند، مدد ممعلّ و کالس از بیرون محیط در خشونت يتخلیه به  و کرده کمک دختران

 تردید بدون. آورد ارمغان به را اجتماعی و گروهی نیتام و نظم و داده تقلیل را هاآن مخرّب و منفی هیجانات

 سازي فرهنگ :جمله از است مناسبی کارهاي و ساز نیازمند و گیردنمی شکل به تنهایی آگاهی چنین به دستیابی

 در .آن نظایر و یالاو ايمشاوره هايکالس خانواده، آموزش هايکالس در چنین هم و گروهی هايرسانه سطح در

 خود و جامعه و خانواده نیتذه یا نگرش تغییر و دختران زشور از زدایی قبح چون یاقدامات به باید موارد این کنار

 پزشکی و پزشکیروان ،شناسیجامعه مختلف هايرشته ینمتخصص حضور با جلساتی برگزاري. پرداخت دختران

 شرایط در دختران مسائل تشخیص و تحلیل در مختلف هايرشته ینمتخصص حضور فقدان .بود خواهد راهگشا

 يجمله يفلسفه گردید اشاره قبلی سطور در که طور همان .داشت خواهد بسزایی تأثیر جوانی و نوجوانی سنّی

 ارزشمندي خود ای ارزیابی خود براي میدانی مدرسه ورزش. گردد تبیینبراي والدین  سالم بدن در سالم عقل

 به توانمی پرتاب ويسکّ ینا طریق از بنابراین ؛دیگر برتر هايیتموفّق کسب براي است ايعرصه و بوده دختران

آن تبع به و 1پیشرفت يانگیزه تتقوی مادران از نسلی داشتن به آن قبل از و کرد کمک دختران یابی تهوی 

  .بست امید شاداب و سالم ،موفّق

           

  

  

  

  

  

  

  

24-Need for Achievement 
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