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 بررسی نقش عوامل جامعه پذیري بر انگیزه ورزشی کشتی گیران نوجوان 

 ،) نویسنده مسئول(،سعید اشرفیآتوسا تیموري ، علیرضا آراسته، جواد ایران خواه هروان، 
 واحد زنجان/ دکتراي مدیریت و برنامه ریزي ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی -1

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -2

 ارشد مدیریت ورزشی دانشجوي کارشناسی -3

 ashrafi.saied@yahoo.comکارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه  -4
 مقدمه

استعدادیابی ورزشی، فرایندي است . بحث استعدادیابی و پشتوانه سازي براي تیم هاي ملی یکی از حلقه هاي مفقوده ورزش ما است
 ).1(ورزش هاي که شانس موفقیت بیشتري دارند، سوق داده می شوندکه توسط آن خردساالن بر پایه آزمون هاي معینی به سمت 

انگیزش یکی از مهمترین مباحث حیطه روانشناسی است که در تمامی فعالیت هاي انسانی دیده می شود و میزان و نوع آن بسته به 
در میان ). 3( ان قابل توجه استاي ورزشی نوجواندر این راستا، نقش عوامل جامعه پذیري در انگیزه ه). 2(شرایط متفاوت است

عوامل مطرح در فرایند توسعه مشارکت ورزشی افراد، مباحث مربوط به جامعه پذیري در سال هاي اخیر مورد توجه بسیاري از 
 در مورد عوامل موثر بر فرآیند جامعه پذیري می توان بر نقش خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه هاي گروهی). 4(محققان بوده است

لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه پذیري ورزشی بر انگیزه ورزشی کشتی گیران نوجوان شهر زنجان ). 5(اشاره کرد
 .می باشد

 روش شناسی تحقیق
 جامعه آماري این تحقیق شامل کشتی گیران نوجوان شهر زنجان می باشد که .پیمایشی انجام شد -این پژوهش به روش توصیفی

 ابزار اندازه گیري این پژوهش پرسشنامه جهت گیري ورزشی گیل و همکارن. انتخاب شد نفر 50دفی نمونه اي به صورت تصا
بود، که روایی آنها توسط اساتید تربیت ) 1391(و براي تعیین عوامل جامعه پذیري ورزشی، پرسشنامه شمسی و همکاران) 1983(

و در پرسشنامه جامعه پذیري با چهار زیر 87/0ونباخ در پرسشنامه انگیزه ورزشی  بدنی تآیید شد و پایایی نیز با استفاده از آفاي کر
پس از حصول  همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها. به دست آمد86/0) خانواده، مدرسه، دوستان و رسانه هاي گروهی(مولفه 

 .زمون همبستگی پیرسون استفاده شداسمیرنف، از آ -اطمینان از نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف
 یافته ها

دارد و در ) >۰/۰۱sig(نشان می دهد، انگیزه ورزشی با جامعه پذیري ورزشی همبستگی مثبت و معنی داري ) 1(نتایج جدول 
 ).> ۰/۰۱sig(مولفه هاي خانواده، دوستان و رسانه هاي گروهی نیز داراي همبستگی مثبت و معنادار می باشد

 رابطه بین انگیزه ورزشی با جامعه پذیري ورزشی و مؤلفه هاي آن) 1(جدول

جامعه پذیري  
 ورزشی

رسانه  دوستان مدرسه خانواده
هاي 

 گروهی
انگیزه 
 ورزشی

 

 35/0 25/0 12/0 34/0 37/0 همبستگی
سطح 

 معناداري
000/0 000/0 22/0 007/0 000/0 
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 بحث و نتیجه گیري
صل از نتایج نشان داد که جامعه پذیري ورزشی و عوامل خانواده، دوستان و رسانه هاي گروهی با انگیزه بررسی یافته هاي حا 

اما در رابطه با مدرسه تفاوت معناداري مشاهده . ورزشی کشتی گیران نوجوان شهر زنجان داراي رابطه مستقیم و معناداري می باشد
مان می باشد، هر چه حمایت خانواده ها از فرزندان خود بیشتر باشد، باعث با توجه به اینکه رشته کشتی ورزش اول کشور. نشد

همراه شدن با دوستان و همساالن در ورزش از دیگر عوامل و انگیزه اي . انگیزه پیدا کردن آنها نسبت به ورزش و کشتی می شود
اما با . ا به عنوان یک انگیزاننده اشاره کرده اندمهم براي نوجوانان محسوب می شود، که در این پژوهش نیز آزمودنی ها به حضور آنه

توجه به اینکه رسانه هاي گروهی همچون تلویزیون، رادیو و روزنامه ها همواره ورزش را به دلیل  جذاب و پرمخاطب بودن آن مورد 
توجه بیشتر به . اید غافل شدتوجه قرار می دهند، در این بین از نقش آنها در ایجاد در ایجاد انگیزه براي نوجوانان کشی گیر نب

در یک . ورزش کشتی به عنوان ورزش اول مان در سطح مدارس کشور ، باعث افزایش انگیزه هاي ورزشی دانش آموزان می شود 
جمع بندي کلی می توان گفت که عوامل متعددي در انگیزه هاي ورزشی نوجوانان جهت گرایش به ورزش کشتی نقش دارد که در 

لذت شایسته است به منظور پرورش . انواده، دوستان، مدارس و معلمان ورزش و رسانه هاي گروهی بسیار مهم استاین بین نقش خ
سرمایه هاي آینده کشتی کشور عوامل مهم در انگیزه ورزشی این قشر از جمله عوامل جامعه پذیري ورزشی مورد توجه قرار گیرد تا 

 .زش در رده هاي پایه در سطوح بین المللی بودشاهد پیشرفت و موفقیت هاي روز افزون این ور
 .جامعه پذیري ورزشی، انگیزه ورزشی، کشتی، نوجوان :کلید واژه

 منابع
بررسی وضع موجود و تدوین شاخص هاي ) 1382(نمازي زاده، مهدي؛ صالحی، حمید؛ سیاح، منصور؛ کوهیان، فرزاد؛ مشهئدي، سمیرا -1

 ده تربیت بدنی و علوم ورزشیاستعدادیابی در بسکتبال ایران، پژوهشک
٢- Ferdricks, J.A.,& Jacquelynne S E.(٢٠٠۵). Family socialization, gender, and sport motivation and 

involment. Journal of Sport & Exercise Psychology,٣١-٣:(١)٢٧. 
٣- Chaman, A.,& Blixham, S. (٢٠٠۴). Impriving Student Achievment in a Multidisciplinary Context. 

Learning& Teaching in the Social Sciences,١٨١.١٨٨:(٣)١. 
٤- Andrew R.K.,& Leatherdale, S.T.(٢٠٠٩). The effect of social support and school-and community-based 

sports on youth physical activity. Canadian Journal of Public Health, (١)١٠٠:۶٠-۶۴. 
٥- Cox, R. H. (١٩٩٨). Sport Psychology: Concepts and Application. Fourth Edition. McGraw Hill 

Companies,Inc Learning& Teaching in the Social Scienes,١٨٨-١٨١:(٣)١. 
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