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 موزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان اراك آعوامل بازدارنده درمیزان مشارکت ورزشی دانش 
 علیرضا رفیعی، علی اصغر الله چینی،  جمال روشن زاده

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

 شد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد بروجردکارشناس ار-3 
  مقدمه

-ماعی، فرهنگی، سیاسی دنیا یاد میموثرترین ابزارها در ابعاد مختلف اجت ترین وش به عنوان یکی از مهمترین، جذابامروزه از ورز
ها و ها و تنشرسپویایی نسل جوان موجب کاهش استشادابی، تحرك و  ورزش عالوه بر ایجاد نشاط، تضمین سالمتی و. شود

یک روند رو به رشد در  دهد که دختران دارايیر، در بسیاري از جوامع نشان میتحوالت سه دهه اخ. گرددزدودن فقر حرکتی می
هاي برابر با مردان همچنین خواستار کسب فرصت و اندالعاده داشتهورزشی نیز جهش فوق هايدر صحنه ها می باشند، وکلیه عرصه

در نظر گرفتن  هاي دوره سنی وویژگی ،موزان باید با توجه به مراحل رشدآهاي ورزشی دانش فعالیت تربیت بدنی و .)1( هستند
با . به مقطع تحصیلی انجام گیرد انتخاب نوع و چگونگی برنامه ورزشی باید با توجه .)2( هاي فردي انتخاب و طراحی شوندتفاوت

مختلف باید  هايموز از دیدگاهآي ورزشی دختران دانش هاریزي و مدیریت فعالیتبرنامه ،شدها اشاره توجه به موضوعاتی که به آن
در همین رابطه پژوهش . طلبدشماري را به طور بنیادي میار باشد که در این زمینه تحقیقات بیاي برخورداز ظرافت و روش ویژه

ر اراك بپردازد، موز مقطع راهنمایی شهآدانش شارکت ورزشی دختران حاضر نیز در نظر دارد به بررسی عوامل بازدارنده در میزان م
ورزشی  چرا که پرداختن موشکافانه به مشکالت و موانع. ن را از نظر مشارکت در فعالیت ورزشی بررسی کندآو مشکالت موجود 

 .بیشتر به نیازهاي آنان مؤثر باشدریزي و توجه تواند دربرنامهدختران می
 شناسیروش 
باشد و ن تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی میبه منظور تحقق اهداف مطرح شده، ای هاي این پژوهش وتوجه به ماهیت و ویژگی با 

پرورش شهرستان اراك تعداد دانش  براساس آمار اخذ شده از اداره آموزش و. آوري شده استمعهاي آن به روش میدانی جداده
نفر بودند که جامعۀ آماري این پژوهش  13262جمعاً  2و  1در مناطق ناحیه  89-90صیلیموزان دختر دوره راهنمایی در سال تحآ

وري آبراي گرد .انتخاب شدند از سه مقطع ماريآنفر به عنوان نمونه  372تعداد ) مورگان(با استفاده از جدول . دادندرا تشکیل 
 7سئوال در  39سؤاالت عوامل بازدارنده شامل . استفاده شدده ه عوامل بازدارناي مشتمل بر سواالت مربوط بها، از پرسشنامهداده

در پرسشنامه مربوط به . خانوادگی، مالی و اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی، اماکن و تجهیزات بودند حیطه شخصی، روانی،
در نظر  )، متوسط، کم، و خیلی کمزیادخیلی زیاد، ( ايصورت پیوستار طیف لیکرت پنج درجهعوامل بازدارنده پاسخ هر سئوال به 

براي تبدیل گویه هاي پرسشنامه . کنندگان خواسته شد تا از میان پنج گزینه یکی را انتخاب و عالمت بزنندگرفته شد و از شرکت
و  این پرسشنامه توسط اساتید فن مورد باز بینی قرار گرفت. اختصاص داده شد 1،2،3،4،5ها با مقیاس کمی به ترتیب، اعداد 

. بدست آمد 892/0ضریب پایائی سؤاالت پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ برابر با  .هاي صوري و محتوایی آن تأیید شداعتبار
ها و اخذ مجوز، از اداره آموزش و پرورش شهرستان اراك و هماهنگی با مدیران زمودنیآحقق بعد از گرفتن فهرست اطالعات م

وري به مناطق و مدارس آجمع بوطه را جهت توزیع، توجیه، وهاي مرروزهاي متوالی پرسشنامهی خود در مدارس با تیم تحقیقات
...... شخصی، روانی و هاي رتبه بندي سواالت هر یک از حیطه زمون فریدمن برايآاز آمار استنباطی، از . مورد نظر ارسال نمود

 .استفاده شد
 نتایج 

به عنوان مهمترین عامل بازدارنده ورزش دانش آموزان دختر  75/4مکانات و تجهیزات با رتبه دهد عوامل بازدارنده اها نشان مییافته
اقتصادي و مالی، عوامل خانوادگی، عوامل مدیریتی، عوامل اجتماعی فرهنگی،  همچنین عوامل. شودشهرستان اراك شناخته می

راهنمایی شهرستان اراك در انش آموزان دختر دوره از مهمترین عوامل بعدي در میزان شرکت دعوامل شخصی و عوامل روانی 
 .باشدهاي ورزشی میفعالیت
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 رتبه بندي عوامل بازدارنده براساس آزمون فریدمن) 1جدول 
رتبه بندي 

عوامل 
 بازدارنده

عوامل 
مربوط به 
امکانات و 
 تجهیزات

عوامل 
اقتصادي 

 و مالی

عوامل 
 خانوادگی

عوامل 
 مدیریتی

عوامل اجتماعی 
 یو فرهنگ

عوامل 
 شخصی

 11/3 17/3 66/4 69/4 70/4 75/4 رتبه

 گیريبحث و نتیجه
بحث . ن مهمترین عوامل معرفی نموده استعوامل مربوط به امکانات و تجهیزات، مالی و خانوادگی را بعنوا آزمون آماري فریدمن 

توان به اما با کمی تعمق می .نیست ،اشندهایی که مروج ورزش می بقابل کنترلی توسط سازمان موضوع ،معهمشکالت مالی در جا
توان هاي ورزشی، میاین نتیجه رسید که در صورت ایجاد تسهیالتی براي خرید وسایل ورزشی و پرداختن تخفیف در شهریه کالس

بخش همچنین . خاص نشان دهند لذا مسئولین باید به این امر توجه ،موزان دختر در ورزش جلوگیري کردآاز عدم شرکت دانش 
نگرش منفی والدین نسبت . باشدرزشی مربوط به نگرانی خانواده میهاي وموز در فعالیتآاي از عدم مشارکت دختران دانش عمده

هاي ورزشی، موافق نبودن خانواده در مورد ساعات ورزش، نگرانی والدین از مسیر رفت و برگشت از ان در فعالیتبه حضور فرزندش
اهمیت دادن به ورزش به اندازه دیگر مسایل، . شودموز محسوب میآمشارکت ورزشی دختران دانش  ارندهمهمترین عوامل بازد

هاي ورزشی، اهمیت تنظیم وقت، و داشتن عالقه، نترسیدن از شکست، داشتن وضعیت جسمانی مناسب جهت شرکت در فعالیت
اعث ایجاد ها بموز بدیهی است و کمبود یا نقص آنآش دختران دانهاي بدنی تجهیزات ورزشی، جهت انجام فعالیت، وسایل و اماکن

 .شوداختالل در امر ورزش می
 عوامل بازدارنده، مشارکت ورزشی، دختران :کلیدواژها 
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