
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

٢١ 
 

 موزان دختر مقطع راهنمایی آدرمیزان مشارکت ورزشی دانش کننده تسهیل عواملبررسی 
 علیرضا رفیعی، علی اصغر الله چینی،  جمال روشن زاده

مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد همدان دانشجوي کارشناسی ارشد -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، -1
 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد بروجرد-3

 مقدمه
هاي ها و تواناییهاي ورزشی بخش جدایی ناپذیر زندگی است و هر انسانی با توجه به ویژگیمشارکت در فعالیت فعالیت جسمانی و 

کاهش تحرك و فعالیت بدنی در زندگی روزمره که به ). 1(آورد می يخاص خود خصوصا قشر دختران به مشارکت ورزشی رو
ید، ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت آهاي نوین زندگی به وجود میواسطه توسعه و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوه

). 2( رسدحیاتی به نظر میکند و انجام مستمر و منظم حرکات بدنی در این راستا، امري الزم و بدنی را بیش از پیش ایجاب می
-قابل توجه می ،شدن قد رسد و بلنددر این دوره آهنگ رشد به اوج خود می. باشددوره نوجوانی یک دوره حساس در دختران می

سالگی در پسران  15سالگی در دختران و از  11هاي دوران بلوغ جنسی نیز از ها نخستین نشانههمراه با رشد سریع اندام. باشد
این موضوع سبب . شوندبدین معنی که دست و پاها زودتر بلند می. ها با رشد تنه هماهنگ نیستافزایش طول اندام. شودار میپدید

اولویت . کندها تشدید میناهماهنگی حرکتی را در آن که شودآموزان بویژه در دختران میبهم خوردن آهنگ حرکت در دانش
در این دوره از دیدگاه محققان، تمرینات مربوط به حفظ وضعیت بدنی و اسکلت طبیعی  آموزانحرکتی دانش -نیازهاي جسمانی

اولویت نیازهاي مهارتی براي دانش آموزان این دوره؛ آموزش و تمرین الگوهاي بنیادي، اولویت نیازهاي شناختی، آشنایی با . باشدمی
ر همین د. اجتماعی؛ داشتن بدنی متناسب و آماده می باشد -اصول حفظ وضعیت بدنی و اسکلت طبیعی و اولویت نیازهاي عاطفی

موز مقطع راهنمایی آدر میزان مشارکت ورزشی دختران دانش  کنندهتسهیلرابطه پژوهش حاضر نیز در نظر دارد به بررسی عوامل 
 .بندي نمایدد را اولویتشوهاي ورزشی میو مواردي که سبب افزایش شرکت دختران مقطع راهنمایی در فعالیت شهر اراك بپردازد

 شناسیروش
باشد و به منظور تحقق اهداف مطرح شده، این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می هاي این پژوهش وبا توجه به ماهیت و ویژگی 

ش براساس آمار اخذ شده از اداره آموزش و پرورش شهرستان اراك تعداد دان. آوري شده استهاي آن به روش میدانی جمعداده
نفر بودند که جامعۀ آماري این پژوهش  13262جمعاً  2و  1در مناطق ناحیه  89-90موزان دختر دوره راهنمایی در سال تحصیلیآ

وري آبراي گرد .انتخاب شدند از سه مقطع ماريآنفر به عنوان نمونه  372تعداد ) مورگان(با استفاده از جدول . دادندرا تشکیل 
سؤال در  23سؤاالت عوامل تسهیل کننده شامل . شتمل بر سواالت مربوط به عوامل بازدارنده استفاده شداي مها، از پرسشنامهداده

در حیطه . خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، مالی و اقتصادي، اماکن و تجهیزات بود حیطه شخصی، روانی، 7
 2(حیطه مالی و اقتصادي ) سؤال2(جتماعی و فرهنگی ، حیطه ا)سوال3(،حیطه خانوادگی)سؤال 2(حیطه روانی  ،)سوال2(شخصی
همچنین، پرسشنامه حاوي سواالت . در نظر گرفته شد) سوال 5(، حیطه اماکن و تجهیزات )سؤال 7(، حیطه مدیریتی )سئوال

فرزند سؤال مربوط به پایه تحصیلی، مدرسه محل تحصیل، محل سکونت، شغل پدر و مادر،  11مشخصات فردي آزمودنی ها شامل 
این پرسشنامه توسط اساتید فن مورد باز بینی قرار گرفت و اعتبارهاي  .بود.... سابقه ورزشی و  تعداد اعضاي خانواده، چندم خانواده،

نفر از دانش آموزان که در طرح اصلی شرکت نداشتند بطور تصادفی اجرا شد و  30سپس، بین . صوري و محتوایی آن تأیید شد
. بدست آمد 892/0پس از آن، ضریب پایائی سؤاالت پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ برابر با . ر طرف گردیدابهامات موجود آن ب

ها و اخذ مجوز، از اداره آموزش و زمودنیآقق بعد از گرفتن فهرست اطالعات مح .پرسشنامه پژوهش در بخش پیوست آمده است
هاي مربوطه را جهت تیم تحقیقاتی خود در روزهاي متوالی پرسشنامهپرورش شهرستان اراك و هماهنگی با مدیران مدارس با 

زمون فریدمن براي رتبه بندي سواالت آاز آمار استنباطی، از . وري به مناطق و مدارس مورد نظر ارسال نمودآجمع توزیع، توجیه، و
 . استفاده شد...... هاي شخصی، روانی و هر یک از حیطه
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 نتایج
-آموزان در فعالیتکننده در شرکت دانشبه عنوان مهمترین عامل تسهیل 83/5که عوامل شخصی روانی با رتبه  دادها نشان یافته

شخصی روانی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی، خانوادگی، عوامل مربوط به  :همچنین عواملی مانند. هاي ورزشی شناخته شده است
آموزان دختر دوره راهنمایی در ین عوامل بعدي در میزان شرکت دانشاز مهمتر امکانات و تجهیزات و عوامل مالی و اقتصادي

 .)1نمودار ( باشدهاي ورزشی میفعالیت

 
 براساس آزمون فریدمن کنندهتسهیلبندي عوامل رتبه) 1نمودار 

میزان مشارکت این  روانی باالترین اولویت را در بین سایر عوامل دربا توجه به نتایج حاصله عوامل شخصی: گیريبحث و نتیجه
 .دهدهاي مرتبط نشان میقشر نشان داد که لزوم توجه به این موضوع را از طرف مربیان، خانواده و سایر سازمان

 منابع
١. Anderson  N, wold B. Parental  and  peer  influences  on  leisure  time  physical  activity in young 
adolescents. Research quarterly for exercise and sport ١٩٩٢;۶٣(۴):٣۴٣ -١۴٨ .  
٢. Leenders N,  Sherman M, Ward P. College  physical  activity  courses : why  do  student enroll, and 
what are their health behaviors, Research Quarterly for Exercise  and  sport ٧;٢٠٠٣۴(٣):٣١٨-٣١٣. 
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