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چکیده

انگیزههای افراد برای شرکت در برنامههای ورزشی به عوامل مهمی مانند؛ وضعیت اقتصادی ،پایگاه اجتماعی،

خاستگاه فرهنگی ،نگرش خانوادگی و نیازهای شخصی بستگی دارد .هدف از پژوهش حاضر ،اولویت بندی عوامل
مؤثر بر مشارکت ورزشی دانش آموزان دوره متوسطه بود .جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر و دختر
شهرستان عجبشیر ( 2245نفر) در سال تحصیلی  1389-90تشکیل ميدادند که تعداد  60نفر از آنها با سابقه شرکت
در مسابقههای استانی و کشوری به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند ( 30نفر پسر3 ،نفر دختر).
ابزار اندازهگیری پژوهش پرسشنامه مقایسات زوجی بود .برای تدوین این پرسشنامه ،ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی و تأییدی عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی شناسایی و در  5عامل دسته بندی شدند و سپس برای مقایسه
دو به دوی عوامل و زیر عاملها 56 ،مقایسه زوجی در نرم افزار  Expert Choiceانجام گرفت .نتایج نشان داد که
عوامل فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،خانوادگی و فرهنگی به ترتیب بیشترین اهمیت را در مشارکت ورزشی دانش
آموزان داشتند.
واژههای کلیدی :عامل فردی ،اجتماعی ،اقتصادی ،خانوادگی ،فرهنگی

 -1دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزدا اسالمی تهران مرکزی

 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی و هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان
 -4کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
* نویسنده مسئولEmail: farshad.tojari@iauctb.ac.ir :
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مقدمه

در سالهای نوجوانی ،زندگی اجتماعی بزرگ و گسترده تر ميشود و نوجوانان ميتوانند

احساسات ،افکار ،رفتار و عالیق خود را بشناسند و درصورتی که بزرگساالن آنان را هدایت کنند؛
ميتوان از این عالقهها درجهت شکوفایی استعدادهای آنان استفاده کرد .از این رو ,مشارکت
ورزشی و هدایت بزرگساالن ميتواند بسیاری از استعدادهای ورزشی نوجوانان را شکوفا کند
و عالوه برسالم سازی جسم و روان آنها ،موجبات پرورش قهرمانان ملی را برای آینده نیز
مهیا سازد ( .)5اگرهدف مهم و نهايي فرايند تعليم وتربيت را تكامل جسم ،تكامل ذهن،
تكامل روح و به طور كلي تكامل ابعاد وجودي انسان درنظر بگیریم و ابزار اين روند را تمرين
وتغذيه ،علم ودانش ،و تزكيه و تهذيب بدانيم ،متوجه مي شويم كه مقوله تربيت بدني و ورزش
جزو بسيار مهم ،اساسي و بنيادي فرايند تعليم وتربيت است و اتفاق ًا نخستین و پيشرفتهترين
نقش را دارد ( .)2شركت دانش آموزان در فعاليتهاي ورزشي ،بيشتراز هرنوع فعاليت ديگر
فوق برنامه موجب بهبود شرایط تحصيلی در مقطع دبيرستان ميشود و آنان با شرکت در
فعالیتهای ورزشی ،میتوانند اعتماد به نفس بیشتری را کسب کنند و در حل مشکالت خویش
پیشرفت یابند ( .)15انگيزههاي افراد براي شركت در برنامههاي ورزشي به عوامل م َهم ذیل
ارتباط دارد :وضعيت اقتصادي ،پايگاه اقتصادي اجتماعي ،خاستگاه فرهنگي و نگرش خانوادگي،

نيازهاي شخصي ،آموزش و تبليغات؛ البته ميزان تأثير هر يك از اين عوامل بر چگونگي يا
افزايش مشاركت متفاوت است ( .)18در نوجوانان ،انگيزههاي دروني براي مشاركت ورزشي
بسيارقوي است .پژوهش وانكل و همكاران ( )1998در مورد افراد  7تا  14ساله ،نشان داد که
عوامل دروني (هيجان ،هنرها و فضائل شخصي ،ارتقاي سطح مهارتهاي فردي) بيشترين
اهميت و عوامل بيروني (خوشحال كردن ديگران ،گرفتن جايزه و پاداش ،پيروزي در بازی)
اهميت كمتري دارند ،حال آنکه عوامل اجتماعي (دوست يابي) اهميت متوسط داشت (.)22
فوزه ( )2009در بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه برروی بازیکنان
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فوتبال دانشگاه کواالالمپور مالزی نشان داد که مربی وکلمات انگیزشی به ترتیب مهمترین
فاکتورهای بیرونی ،انگیزش مشارکت ،الگو شدن و والدین فاکتورهای مهم مشارکت ورزشی
و سرانجام فاکتورهای محیطی وحمایتی از دیگر عومل مشارکت ورزشی به شمار ميروند
( .)17بروفی وکوکسی ( )2011در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر مشارکت کودکان کشور
انگلستان در فعالیتهای ورزشی سازمان یافته در مدرسه به این نتیجه رسیدند؛ که به طور
قطع درآمد باال و تحصیالت باالی والدین از عوامل مشارکت کودکان در فعالیتهای سازمان
یافته در مدرسه هستند ،ولی والدین نیز باید بعضی وقتها با بچههای خود به بازی بپردازند.
درخانوادههایی که از نظرسطح اجتماعی واقتصادی پایین بودند نیز بازی والدین با کودکان،
عامل مهمی برای مشارکت کودکان در فعالیتهای ورزشی مدرسه به شمار ميآید ( .)11ون
و پارک ( )2010عوامل انگیزشی موثر برمشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه سئول در وقایع
ورزشی خیریه را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که عامل نوعدوستی ،بیشترین اهمیت
را در بین دانشجویان دختر داشت و در زمینه نوعدوستی بایستی به دانشجویان دختر بیشتر
تأکید شود .در مورد پسران نیز باید فعالیتهایی را برای این گونه بازیها انتخاب کرد که
دارای جذابیت و طرفداران بیشتری باشد ( .)21نتایج پژوهش مک هیونو و لی راکس ()2010
در زمینه دالیل مشارکت نداشتن ورزشی دانش آموزان سیاه پوست دوره متوسطه پایههای
نهم تا دوازدهم نشان داد که دالیل مشارکت نداشتن دانش آموزان درفعالیتهای ورزشی به
ترتیب اولویت به شرح ذیل هستند :امکانات ،عوامل سیاسی ،عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی،
تصور منفی از خود و نداشتن سالمت جسمی مناسب .)16( .یافتههای هاكازا ( )2008با عنوان
عوامل روان شناختي مؤثر بر مشاركت ورزشي زنان دوره دبيرستان نشان داد ،دليل مشارکت
در ورزش ،داشتن زندگي سالم و همچنين لذت بردن از رقابت است و دلیل مشارکت نداشتن
در فعاليتهاي ورزشي؛ نداشتن انگيزه ،فشار وماهيت رقابت ورزش بوده است ( .)23نادریان
و هاشمی( )1387در بررسی انگیزهها ودالیل مشارکت افراد گروههای سنی باالی 16سال در
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برنامه فعالیتهای جسمانی و ورزشهای تفریحی برروی  336نفر از مردان و زنان نشان دادند
که سه عامل؛ حفظ سالمت و بهداشت ،تناسب اندام و زیبایی ،کسب مهارت وتوانایی جسمانی
در اولویتهای انگیزههای مشارکت کام ً
ال مشهود است .مشارکت مردان درفعالیتهای ورزشی
بیشتر با انگیزههای موفقیت وکسب مهارت ،سالمتی و قدرت جسمانی است ؛ درحالی که زنان
بیشتر با انگیزه تناسب اندام و زیبایی ،کسب سالمت و بهداشت و دوستیابی ورزش ميکنند (.)9
سرارد و همكاران ( )2006نیز در پژوهشی با عنوان عوامل محرك مرتبط با مشاركت ورزشي
دانش آموزان مدارس متوسطه نشان داد که عوامل مشاركت در پسران به ترتيب رقابت ،منافع
تفريحي و آمادگي بوده ،ولي براي دختران ساختار عوامل ،اندكي متفاوت از پسران است که
شامل منافع مهارتي و تفريحي ،رقابت و آمادگي ميشود ( .)20یافتههای دوبوز ( )2005در مورد
رابطه بین مشارکت ورزشی و سطح مهارتهای رهبری دانش آموزان دوره متوسطه نشان داد
که بین مشارکت ورزشی و سطح مهارتهای رهبری دانش آموزان دوره متوسطه همبستگی
معنا داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،دانش آموزانی که از مهارتهای رهبری برخوردار بوده
و سعی در افزایش محبوبیت خود در بین دیگر اعضای گروه داشتند ،مشارکتهای باالتری
در ورزش داشته و بدین ترتیب به موفقیتهای ورزشی بیشتری نیز دست یافتهاند .بنابراین،
انگیزههای فردی از جمله عوامل اساسی مشارکت ورزشی دانش آموزان محسوب ميشود که در
صورت نبودن آن ميتواند به یک مانع در راه مشارکت ورزشی آنان تبدیل شود ( .)12یافتههای
فخرایی1380در زمینه مشارکت دانش آموزان نشان داد که هر اندازه فعالیتهای جمع گرایانه
از جمله اداره محیط آموزشی به شیوه دموکراتیک ونحوه استفاده از امکانات و دادن مسؤولیت
به دانش آموزان و برقراری اردوهای دانش آموزي بیشتر باشد ،میزان مشارکت دانش آموزان
نیز بیشتر خواهد شد ( .)7جوردن ( )1999نیز نشان داد که خانواده به عنوان نخستین کانون
تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان ،نقش مهمی در میزان مشارکت ورزشی دانش آموزان دارد.
از سوی دیگر ،عامل اجتماعی ،وجود امکانات و تجهیزات و همچنین وضعیت اقتصادی مناسب
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نیزنقش بسیار مهمی درمشارکت ورزشی دانش آموزان بر عهده دارد ( .)14یافتههای همتی
نژاد ( )1373در زمینه بررسی علل گرایش دانش آموزان پسر دبیرستانی به ورزش ،نشان داد
که مهمترین علت گرایش دانش آموزان به ورزش "انگیزه" است و عوامل بسیاری نیز در ابعاد
انگیزه و ضرورت گرایش به ورزش نقش دارند که عبارتند از :رادیو و تلویزیون ،مجالت ورزشی،
مدیران ،مربیان و والدین آگاه به ورزش .از  82درصد دانش آموزانی که برنامههای ورزشی را
تماشا ميکردند 39 ،درصد آنها اعتقاد داشتند که برنامههای ورزشی تلویزیون تا اندازه زیادی در
گرایش آنان به ورزش نقش داشته است (.)10
با توجه به مطالب فوق ميتوان بیان کرد که معمو ًال برای مشارکت دانش آموزان هر جامعه
در فعالیتهای ورزشی بنا به مقتضیات فرهنگی ,سیاسی و خانوادگی ،عواملي وجود دارد که
برای تقویت انها به شناسايي و برنامه ريزي منطقي و اصولي نیازمندیم .براساس بررسیهای
جامعه شناسان از  8660ساعت زمانی که هر انسان در یک سال دارد 6830 ،ساعت آن صرف
کار و تأمین نیازهای بیولوژیک ميشود و  1830ساعت باقیمانده به عنوان اوقات فراغت ،از
اهمیت خاصی برخوردار است ( ،)3بنابراین شرکت در ورزش و پرداختن به آن ميتواند به
شیوهای مناسب این اوقات را پر کند .از این رو ،شناخت عوامل محرک و اولویت بندی و تقویت
آنها ،ميتواند در برنامه ریزی برای مشارکت ورزشی افراد و پرداختن به ورزش در اوقات فراغت
موثر باشد .لذا به همین منظور ،پژوهش حاضر در صدد اولویت بندی عوامل اثرگذار بر مشارکت
ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه است.
نتایج پژوهش حاضر ميتواند مورد استفاده سیاستگذاران ورزشی در برنامه ریزی اوقات
فراغت مدارس قرار گیرد تا در برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان بیشترین ،توجه
به عوامل مهم تر معطوف شود.
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روش شناسی
شرکت کنندگان:

جامعه آماری ،تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان عجبشير اعم از دختران و

پسران بود که  60نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (دانش آموزانی
که سابقه شرکت در مسابقههای ورزشی شهرستان ،استان و کشور را داشتند).
ابزار:

از پرسشنامه محقق ساخته مقایسه زوجی برای جمع آوری دادهها استفاده شده است.

پرسشنامه حاوی  56مقایسه زوجی است که  10مقایسه مربوط به عوامل اثرگذار و  46مقایسه
نیز به زیرعاملها مربوط میشود.
روشهای آماری:

از شاخصههای آمار توصیفی برای توصیف دادهها و برای الویت بندی عوامل از فرایند

تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبا استفاده از نرم افزار  Expert Choiceاستفاده شده است.
یافته ها :پس از شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی دانش آموزان از طریق نتایج
تحلیل عامل اکتشافی وتأییدی و حذف برخی از پرسشها که کفایت الزم را نداشتند ،دانش
آموزان منتخب عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی را به صورت زوجی مقایسه کردند .سپس
میانگین وزنی هریک از عوامل محاسبه و وارد نرم افزار  Expert choiceشد وپس از محاسبه
امتیازها و شاخص نسبت سازگاری ،هر یک از عوامل اولویت بندی شدند .براي اين منظور ابتدا
ابعاد كلي به صورت دو به دو مورد مقایسه قرار گرفتند (شکل .)1
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شکل .1درصد امتیازها و شاخص نسبت سازگاری هر یک از عوامل درکل دانش آموزن

با توجه به اينكه مقدار شاخص نسبت سازگاري1كمتر از  0/1به دست آمد (.)0/022
سازگاری میان رتبههای ابعاد مورد بررسی تأیید ميشود؛ درنتیجه ميتوان آنها را اولویت
بندی کرد .همان گونه که مالحظه ميکنید بعد فردی در باالترين اولويت و بعد فرهنگی در
پايينترين اولويت قرار گرفتند .به عالوه ميتوان با استفاده از امتيازهاي محاسبه شده براي
هر يك از ابعاد كه در مقابل آنها ارائه شده است ،نسبت اين اولويت را نيز تعيين كرد .به عنوان
مثال؛ شاخصهاي فردی تقريب ًا دو برابر بعد فرهنگی اهميت دارد .پس از به دست آوردن اوزان
مربوط به هر یک از عوامل ،مرحله بعد محاسبه وزن محلی گویههای مربوط به هر عامل بود
(شکلهای 2تا.)6

شکل .2درصد امتیازها و شاخص نسبت سازگاری هر یک از عوامل خانودگی موثر بر مشارکت ورزشی
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شکل .3درصد امتیازها و شاخص نسبت سازگاری هر یک از عوامل فردی موثربر مشارکت ورزشی

شکل .4درصد امتیازها و شاخص نسبت سازگاری هر یک از عوامل اجتماعی موثربر مشارکت ورزشی

شکل .5درصد امتیازها و شاخص نسبت سازگاری هر یک از عوامل فرهنگی موثربر مشارکت ورزشی

شکل .6درصد امتیازها و شاخص نسبت سازگاری هر یک از عوامل اقتصادی موثر بر مشارکت ورزشی

18

تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPعوامل مؤثر بر گرایش ورزشی دانش ...

یافتهها نشان داد که در همۀ مقایسهها نسبت سازگاری مقدار قابل قبول کمتر از  0/1است.
نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که عوامل کلی موثر بر مشارکت ورزشی دانش آموزان
مقطع متوسطه به ترتیب اولویت عبارتند از :عوامل فردی با نمره ( ،)0/3عوامل اجتماعی با نمره
( ،)0/2عوامل اقتصادی با نمره ( ،)0/19عوامل خانوادگی با نمره ( ،)0/17عوامل فرهنگی با
نمره ( .)0/14عوامل فردی به ترتیب عبارتند از :احساس اعتماد به نفس متعاقب فعالیتهای
ورزشی با نمره ( ،)0/27عالقه مندی برای داشتن آمادگی جسمانی مناسب با نمره ،)0/23عالقه
مندی برای کسب مهارت ورزشی بانمره ( ،)0/22جلوگیری از بروز بیماریهای ناشی از بی
تحرکی بانمره ( ،)0/2و رهایی از فشارهای تحصیلی و زندگی روزمزه بانمره (( )0/08شکل.)3
این اولویت بندی در بخش عوامل اجتماعی به ترتیب عبارتند از :تشویق معلم ورزش با نمره
( ،)0/35وجود امکانات مناسب ورزشی درجامعه با نمره ( ،)0/3تشویق دوستان و نزدیکان با
نمره ( ،)0/14ثابت بودن شیفت مدرسه با نمره ( )0/11وداشتن فرصت مالقات دیگر افراد جامعه
درحین فعالیتهای ورزشی با نمره ( .)0/1در بخش عوامل خانوادگی همۀ شاخصها از اولویت
یکسانی برخوردار بودند (شکل .)2عوامل اقتصادی به ترتیب عبارتند از :دریافت جایزه با نمره
( ،)0/23انگیزه کسب درآمد با نمره ( ،)0/22ارزان بودن وسایل ورزشی با نمره ( ،)0/2توانایی
مالی خانواده با نمره ( ،)0/19پایین بودن حق عضویت اماکن ورزشی با نمره ( .)0/16عوامل
فرهنگی مذهبی موثر برمشارکت ورزشی دانش آموزان پسر دوره متوسطه به ترتیب عبارتنداز؛
وجود نگرش مثبت نسبت به ورزشکاران درجامعه با نمره ( ،)0/41اعتقادات مذهبی که انسان را
به ورزش تشویق ميکند با نمره ( ،)0/33پخش برنامههای فرهنگ ساز از رسانههای گروهی
با نمره (.)0/26
عوامل فرهنگی مذهبی موثر برمشارکت ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه به ترتیب
عبارتنداز؛وجود نگرش مثبت به ورزشکاران دختر درجامعه با نمره ( ،)0/28حفظ حجاب درحین
پرداختن به فعالیتهای ورزشی با نمره ( ،)0/27اعتقادات مذهبی که انسان را به ورزش تشویق
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ميکند با نمره ( ،)0/19وجود نگرش مثبت نسبت به ورزشکاران درجامعه با نمره ( ،)0/15پخش
برنامههای فرهنگ ساز از رسانههای گروهی با نمره (.)0/11
بحث و نتیجه گیری

براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش ،دربعد فردی؛ احساس اعتماد به نفس متعاقب

فعالیتهای ورزشی مهمترین عامل و عالقه مندی برای کسب آمادگی جسمانی مناسب و
عالقه مندی برای کسب مهارت از دیگر عوامل مهم مشارکت ورزشی دانش آموزان هستند.
پژوهشهای پیشین بسیاری وجود دارند که هر کدام به نوعی عوامل فردی را از عوامل اثرگذار
بر مشارکت ورزشی دانسته اند ،همتی نژاد ( )1373مهمترین عامل درمشارکت ورزشی دانش
آموزان مقطع متوسطه را"داشتن انگیزه" عنوان کرده است .نادریان و هاشمی ( )1387از کسب
مهارت به عنوان فاکتور مهم مشارکت ورزشی افراد باالی 16سال نام برده است .سرارد و
همکاران ( )2006کسب آمادگی جسمانی را سومین عامل درمشارکت ورزشی دانش آموزان
مقطع متوسطه بیان کرده که همه این نتایج ،با یافتههای پژوهش همخوانی دارد .هیچ یک از
پژوهشها تاکنون به نقش احساس اعتماد به نفس متعاقب فعالیتهای ورزشی به عنوان عامل
اثر گذار بر مشارکت ورزشی اشاره نکرده واین احتما ًال به دلیل توجه نکردن به عوامل روان
شناختی بعد فردی مشارکت ورزشی بوده ،ولی درپژوهش حاضر این فاکتور به عنوان یک عامل
مدنظر قرارگرفته و به عنوان مهمترین عامل درمشارکت ورزشی دانش آموزان دربعد فردی
شناخته شده است.
در بعد عوامل اجتماعی ،تشویق معلم ورزش به عنوان مهمترین عامل و وجود امکانات
ورزشی مناسب در جامعه به عنوان عامل مهم بعدی بیشتر از مجموع عوامل دیگر در مشارکت
ورزشی دانش آموزان اثر گذار بودهاند .این یافته با نتایج پژوهش فوزه ( )2009که مربی را به
عنوان مهمترین عامل بیرونی مشارکت دانشجویان عنوان کرده و پژوهش سیلیکر و کوئیرک
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( )2003همخوانی دارد که نشان داد اگر دانش آموزان در مرحله نخستین شرکت در مسابقههای
ورزشی با تشویق مربیان مواجه شوند و یا به موفقیت (پیروزی) تیمی برسند ،انگیزههای بیشتری
برای ادامه کار خواهند داشت ( .)19در مورد وجود امکانات مناسب ورزشی درجامعه نیز نتایج
پژوهشهای جوردن1999 ،؛ مک نیل 2004 ،؛داداشی 1379 ،؛هندرسون و همکارانش1988 ،
همگی بر این موضوع تاکید کردهاند .فقط در نتیجه پژوهش حسنقلي پور و همکاران ()1388
با عنوان" بررسی عوامل تأثيرگذار برگرايش دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه تهران به
رويدادهاي ورزشي"مشاهده میکنیم که امکانات ورزشی مناسب به عنوان آخرین عامل ذکر
شده که آن هم ممکن است به دلیل موقعیت سنی و مقطع تحصیلی پاسخگویان باشد و عوامل
مهم دیگر احتما ًال این عامل را تحت تاثیر قرار دادهاند ( )6ولی باید درنظر داشت که کمبود
امکانات ورزشی درمدارس یکی از معضالت مشارکت دانش آموزان درفعالیتهای ورزشی است
که با رفع آن ميتوان بسیاری از دانش آموزان را راهی میدانهای ورزشی کرد.
نتایج پژوهش در مورد عوامل اقتصادی موثر بر مشارکت ورزشی دانش آموزان مقطع
متوسطه نشان داد که مهمترین عامل درمشارکت ورزشی دانش آموزان ،گرفتن جایزه و انگیزه
کسب درآمد است .این یافته با نتایج پژوهش وانکل و همکاران ( )1998دال بر اینکه گرفتن
جایزه از اهمیت کمتری در مشارکت ورزشی دانش آموزان 4تا 14برخوردار است ،همخوانی
ندارد ،این عدم همخوانی شاید به دلیل تفاوت شرایط سنی این دوگروه باشد که گروه 4تا14ساله
هیجانات بیشتری برای بازی و سرگرمی دارند و مسائل اقتصادی برای آنها معنی ندارد.
ارزان بودن وسایل ورزشی ،توانایی مالی خانواده و پایین بودن شهریههای اماکن ورزشی از
اولویتهای بعدی عوامل اثر گذار برمشارکت ورزشی دانش آموزان هستند .این یافته با نتایج
پژوهش الهامی ( )1380همخوانی دارد که در بعد اقتصادی مشارکت ورزشی ،گرانی امکانات
ورزشی را ازعوامل اثرگذار بر مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر ذکر کرده است .همچنین
یافتهها با نتایج پژوهش سالمی و همکاران ( )1381همخوانی دارد؛ زیرا آنان که در بعد
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اقتصادی مشارکت ورزشی بانوان ،توانایی مالی خانواده و زیاد بودن شهریه اماکن ورزشی را از
موانع مشارکت بانوان ذکر کردهاند (.)4
با توجه به یافتههای پژوهش هر چهار عامل مربوط به بعد خانوادگی ،در مشارکت ورزشی
دانش آموزان اهمیت یکسانی دارند .این یافته با نتایج یافتههای پژوهش فوزه ( )2009که
والدین را فاکتور مهم مشارکت دانشجویان درفعالیتهای ورزشی عنوان کرده و نتایج پژوهش
جوردن ( )1999که خانواده را به عنوان کانون تقویت اعتماد به نفس مشارکت ورزشی دانش
آموزان ذکر کرده و همتی نژاد ( )1373که ورزشکار بودن والدین دانش آموزان را از علل
گرایش آنها به فعالیتهای ورزشی بیان کرده ،همخوانی دارد و بانتیجه پژوهش الهامی ()1380
همخوانی ندارد؛ چرا که پژوهش او مخالفت والدین وتوجه به درس فرزندان را مانعی برای
مشارکت ورزشی دانش آموزان ذکر کرده است .لذا با در نظر گرفتن این عوامل ،خانواده ميتواند
درمشارکت ورزشی فرزندان نقش مه ّمی را بر عهده گیرد.

در بعد فرهنگی مذهبی باتوجه به متفاوت بودن عوامل اثر گذار بر مشارکت ورزشی دختران

وپسران دانش آموز ،این عوامل جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند و مهمترین آنها در دانش
آموزان پسر نگرش مثبت به ورزشکاران درجامعه وداشتن اعتقادات مذهبی که انسان را به
ورزش تشویق ميکنند ،است .این یافته بانتایج پژوهش ميرزاخاني ( )1387همخوانی دارد ،زیرا
اونیز داشتن اعتقادات مذهبی تشویق کننده به فعالیتهای ورزشی را به عنوان یکی ازعوامل
تسهیل کننده مشارکت ورزشی ذکر کرده است.
درمورد عوامل موثر برمشارکت ورزشی دختران دربعد فرهنگی ،دوعامل نگرش مثبت
درجامعه نسبت به ورزشکاران دختر وحفظ حجاب درحین پرداختن به فعالیتهای ورزشی به
عنوان مهمترین عوامل از اهمیت یکسانی برخوردار هستند ،لذا با توجه به یافتههای پژوهش
جهت افزایش مشارکت دانش آموزان دختر درفعالیتهای ورزشی باید از طریق فرهنگ سازی،
نگرش افراد جامعه وحتی نگرش افراد خانواده درمورد ورزش ،دختران را به سمت مثبت سوق
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داد و باتوجه به پایبند بودن افراد جامعه ما به اصول اسالمی ،با رعایت موازین شرعی واسالمی
ورعایت حجاب ميتوان درتوسعه مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر قدمهای اساسی برداشت
و به همین دلیل وجود سالنهای ورزشی سرپوشیده در مدارس دخترانه با توجه به یافتههای این
پژوهش الزامی به نظرمی رسد .نتایج پژوهش میرزاخانی ( )1387و هندرسون ( )1998نیز بر
تاثیر اماکن ورزشی سرپوشیده به عنوان عامل موثر مشارکت ورزشی بانوان تاکید ميکنند (.)13
براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش درمیان عوامل اثر گذار بررسی شده بر مشارکت
ورزشی دانش آموزان ،عامل فردی با تقریبا  %30امتیاز ،مهمترین عاملی است که مشارکت
ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه را تحت تاثیر قرار ميدهد .وجود تفاوتهای فردی درمورد
عالقهها ،استعدادها ،و تواناییهای جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست و تنها انگیزش است که
ميتواند فرد را برای ارضای نیازهایش حرکت دهد .عوامل محرک و برانگیزاننده برای آمادگی
جسمانی ممکن است ازخواست درونی شخص نشأت بگیرد و یا اینکه نتیجه نیروهای بیرونی
مانند فشار همتایان برای نیل به آمادگی جسمانی باشد ،لذا برای تقویت بُعد فردی مشارکت

ورزشی دانش آموزان ،تنها ميتوان با ایجاد انگیزه از طریق تشویق و آگاهی دادن درمورد آثار
مثبت ورزش بر آمادگی جسمانی افراد اقدام کرد.
اما در زمینه عوامل اجتماعی ميتوان با اتخاذ تدابیری همچون؛ تشویق مربیان و استفاده
از مربیان متخصص و ایجاد اماکن ورزشی بیشتر در سطح جامعه و آموزش و پرورش ،گام
موثری در جهت مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی برداشت .تشویق مربیان از جمله
عوامل مهمی است که ابعاد فردی را نیز تحت تاثیر خود قرارمی دهد ودربسیاری ازموارد موجب
انگیزش و عالقه مندی دانش آموزان به رشتههای مختلف ورزشی ميشود و حتی به افتخار
آفرینیها در سطوح ملی و بین المللی ميانجامد.
سومین عامل مؤثر در مشارکت دانش آموزان به فعالیتهای ورزشی ،عوامل اقتصادی است،
این امر باعنایت به یافتههای پژوهش حاکی از آن دارد که عواملی چون؛ گران بودن وسایل
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ورزشی ،باال بودن شهریه ثبت نام در اماکن ورزشی و مشکالت مالی خانوادهها ميتواند از موانع
مشارکت ورزشی به شمار آیند .عوامل خانوادگی اولویت چهارم مشارکت ورزشی دانش آموزان
است ،این امر باتوجه به اینکه خانواده نخستین کانون حمایت از فرزندان است ،نقش ضعیفی در
مشارکت ورزشی دانش آموزان دارد .عوامل فرهنگی و مذهبی طبق نتایج حاصل ازاین پژوهش
اولویت آخر را درمشارکت ورزشی به خود اختصاص داده واین امر از کمبود فرهنگ سازی و
وجود محدودیتهای فرهنگی و مذهبی برای مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر و پسر در
سطح متوسطه حکایت دارد.
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