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Abstract
Researchers believe that factors in which potentially increase adolescents’
involvement in physical activity should be identified. The US Center for Disease Control and Prevention has highlighted the importance of pleasure in
physical education to encourage physical activity among young people.The
aim of this study was prediction of physical activity enjoyment through social support components among high school students. Among high school
students in Kermanshah city, 350 girls (age: 15.18±1.45 years) and 300 boys
(age: 14.74±1.52 years) were selected by multi-stage cluster sampling method and completed questionnaires of the process of physical education enjoyment and perceived social support. The results of multiple linear regression
showed that in girls, motivational and instrumental support, and in boys, all
three motivational, modeling and instrumental factors were significant predictors of physical activity enjoyment (p<0.01). Therefore, it is important to
design physical education classes so that students feel supported and encouraged. Increasing interactions of student’s and related social individuals
in physical education classes will undoubtedly increase enjoyment and lead
to a better environment for learning.
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محققــان معتقدنــد بایــد فاکتورهایــی کــه میتوانــد بــه طــور بالقــوهای مشــارکت نوجوانــان
در فعالیــت جســمانی را افزایــش دهــد ،شناســایی شــوند .مرکــز پیشــگیری و کنتــرل
بیماریهــای آمریــکا اهمیــت لــذت در تربیتبدنــی را بــرای تشــویق شــرکت در فعالیــت
جســمانی در میــان جوانــان بیــان کــرده اســت .هــدف از تحقیــق حاضــر پیشبینــی لــذت
از تربیتبدنــی از طریــق مولفههــای حمایــت اجتماعــی در دانشآمــوزان دبیرســتان بــود.
از میــان دانشآمــوزان مقطــع متوســطه شهرســتان کرمانشــاه ،تعــداد  350دختــر (ســن:
 15/1±18/45ســال) و  300پســر (ســن 14/74±1/52 :ســال) بــه روش نمونهگیــری خوش ـهای
چندمرحلــهای انتخــاب و پرســشنامههای فرآیندهــای لــذت از تربیتبدنــی و حمایــت
اجتماعــی ادراکشــده را تکمیــل کردنــد .نتایــج رگرســیون خطــی چندگانــه نشــان داد کــه
در دختــران حمایــت انگیزشــی و ابــزاری و در پســران هــر ســه عامــل حمایــت انگیزشــی،
الگویــی و ابــزاری پیشبینیکننــده معنــیدار لــذت از تربیتبدنــی بودنــد ( .)p>0/01از
ایــنرو طراحــی کالسهــای تربیتبدنــی بــه گونــهای کــه افــراد در آن احســاس حمایــت
و تشــویق داشــته باشــند ،حائــز اهمیــت اســت .افزایــش تعامــل دانشآمــوزان و افــراد
اجتماعــی مرتبــط در کالسهــای تربیتبدنــی ،بــدون شــک باعــث افزایــش لــذت و منجــر
بــه ایجــاد محیطــی مســاعد بــرای یادگیــری خواهــد شــد.
واژههای کلیدی :ورزش ،انگیزش ،الگو ،معلمان ،والدین

مقدمه
شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه نشــان میدهــد همانطــور کــه
کــودکان تــا بزرگســالی رشــد میکننــد ،فعالیــت جســمانی
کاهــش یافتــه و رفتارهــای بیتحــرک 1افزایــش مییابــد (.)1
طبــق گفتــه ســازمان بهداشــت جهانــی ،نوجوانــان بایــد روزانــه
 60دقیقــه ورزش متوســط تــا شــدید انجــام دهنــد ،امــا متأســفانه
 81درصــد از نوجوانــان  11تــا  17ســاله بــه انــدازه کافــی فعــال
نیســتند ( .)2بنابرایــن ،شناســایی عوامــل قابــل اصــاح فعالیــت
جســمانی و رفتارهــای بیتحــرک اهمیــت دارد کــه میتوانــد
رشــد مداخــات رفتــاری موفقیتآمیــز را بــرای جلوگیــری از رفتــار
چاقــی در جوانــان مــورد هــدف قــرار دهــد .در حــال حاضــر کاهــش

در فعالیــت جســمانی پیــش از نوجوانــی و جوانــی چالــش ویــژهای
بــرای محققــان فعالیــت جســمانی و ســامتی اســت .دو منطــق
اصلــی مرتبــط بــا ســامت بــرای تمرکــز بــر فعالیــت جســمانی
افــراد نوجــوان و جــوان وجــود دارد :الــف) ارتقــاء ســامت جســمانی
و احســاس خــوب بــودن در طــول نوجوانــی ،ب) بهبــود فعالیــت
جســمانی بــرای افزایــش ســامت آینــده از طریــق افزایــش احتمــال
فعــال مانــدن در طــول زندگــی ( .)3کالسهــای تربیــت بدنــی یکــی
از مهمتریــن عوامــل در ارتقــای فعالیــت بدنــی مادامالعمــر و ارتقــای
ســامت جوانــان ،چــه در کالسهــای ورزش ( )4و چــه در اوقــات
فراغــت ( )5آنهــا اســت .همچنیــن ،تربیتبدنــی بــه طــور ویــژه
ایــن فرصــت را فراهــم میکنــد تــا دانشآمــوزان دامنــه وســیعی
1. Sedentary Behaviours
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از فعالیتهایــی را بیاموزنــد کــه آنهــا را بــه ســمت عادتهــای
زندگــی ســالم تــا بزرگســالی هدایــت کــرده ( )6و موجــب افزایــش
شــرکت در ســبک زندگــی فعــال بــه صــورت مادامالعمــر میشــود
( .)7تعــدادی از محققــان معتقدنــد بایــد فاکتورهایــی کــه میتوانــد
بــه طــور بالقــوهای مشــارکت نوجوانــان در فعالیــت جســمانی را
افزایــش دهــد ،مــورد بررســی بیشــتر قــرار گیــرد (.)8
لــذت بــه وســیلهی دانشآمــوزان و معلمــان بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن اهــداف تربیتبدنــی در نظــر گرفتــه شــده اســت (.)9
عمدهتریــن انگیــزه کــودکان و نوجوانــان بــرای شــرکت در ورزش
و فعالیتبدنــی ،تفریــح و لــذت اســت .بــا لــذت بخشکــردن
تربیتبدنــی ایــن احتمــال وجــود دارد کــه نگــرش مثبــت کــودکان
و نوجوانــان بــه تربیتبدنــی و در نهایــت شــرکت در فعالیتهــای
بدنــی افزایــش یابــد ( .)7تحقیقــات متعــددی نشــان دادهانــد لــذت
از تربیتبدنــی همبســتگی مثبتــی بــا میــزان فعالیتهــای فــوق
برنامــه دارد ( .)7همچنیــن ،تحقیقــات دیگــری ثابــت کردهانــد لــذت
از تربیتبدنــی بــه طــور قطــع یــک عامــل انگیزشــی قــوی بــرای
شــرکت در فعالیتهــای ورزشــی و قویتریــن پیشبینیکننــده
التــزام بــه ورزش اســت ( .)10تحقیقــات در مــورد ورزش کــودکان
و نوجوانــان نشــان داده اســت لــذت و تفریــح عاملــی کلیــدی بــرای
آغــاز و ادامــه ورزش محســوب میشــود .امــا اعتقــاد بــر ایــن اســت
کــه بیــن تفریــح و لــذت تفــاوت عمــدهای وجــود دارد ( .)11بــرای
مثــال ،الونــدر )12( 2در ســال  2001معتقــد اســت بزرگتریــن
تفــاوت بیــن ایــن دو ،تفــاوت در احســاس موفقیــت و رقابــت اســت؛
زیــرا کــودکان حتــی هنگامیکــه بــه ســادگی بــازی میکننــد و
ســطح عملکردشــان در آن محوریــت نــدارد ،میتواننــد لــذت
ببرنــد .از ســوی دیگــر تحــت شــرایط خــاص رقابــت ،بازیکنهــا
لــذت کمــیتجربــه میکننــد و بــه طــور محســوس بــه ســمت
تجربــه عوامــل دیگــری چــون اســترس رقابــت و ارزیابــی عملکــرد
ســوق داده میشــوند .اگــر چــه دربــاره ســاختار لــذت توافــق کلــی
وجــود نــدارد ،امــا اغلــب تحقیقــات دربــارهی فرایندهــای لــذت در
ورزش جوانــان ،لــذت را پاســخ موثــر مثبــت بــه تجربــه ورزشــی
تعریــف کردهانــد کــه احساســات کلــی ماننــد رضایــت ،دوســت
داشــتن و تفریــح را منعکــس میکنــد .در ادبیــات تربیتبدنــی،
تحقیقــات لــذت در قالــب چارچوبهــای انگیزشــی درونــی هدایــت
شــدهاند .در ایــن مدلهــا ،رفتارهــای انگیزشــی درونــی ،بــه عنــوان
رفتارهایــی اطــاق میشــود کــه یــک شــخص بــه کار میگیــرد تــا
از طریــق آن شایســتگی و خودمختــاری را احســاس کنــد ( .)13بــر
ایــن اســاس ،افــرادی کــه احســاسهای شایســتگی و خودمختــاری

را تجربــه میکننــد در حالیکــه فعالیــت بدنــی را انجــام میدهنــد،
ســطح باالتــری از انگیــزش درونــی را بــرای فعالیــت تجربــه خواهنــد
کــرد .انگیــزش درونــی بهنوبهخــود منجــر بــه افزایــش ایــن
احتمــال میشــود کــه رفتــار در طــول زمــان باقــی بمانــد (.)14
ی ایــن اســت کــه آنهــا نقــش
یکــی از محدودیتهــای ایــن تئــور 
فاکتورهــای بیرونــی را کــه بهطــور موثــری بــرای لــذت مهم هســتند،
نادیــده میگیرنــد ( .)15بــرای مثــال ،محققــان نشــان دادهانــد کــه
فرصتهایــی بــرای تعامــل بــر لــذت از تربیتبدنــی تاثیرگــذار
اســت .عــاوه بــر ایــن ،گــزارش تحقیقــات نشــان میدهــد کــه
فرایندهــای بیرونــی مثــل محتــوای برنامــه آموزشــی ( ،)16مشــارکت
والدیــن ( )17و رفتارهــای معلــم ( )18بــا لــذت در تربیتبدنــی
مرتبــط هســتند .بــر ایــن اســاس ،تعــداد گســتردهای از تحقیقــات
ادعــا کردهانــد کــه لــذت نبایــد متــرادف بــا انگیــزش درونــی در
نظــر گرفتــه شــود ،بلکــه بایــد بــه عنــوان یــک ســاختار گســترده و
فراگیرتــر مــورد بررســی قــرار گیــرد ( .)20 ,19بنابرایــن ،اســکانلن و
لوثویــت )21( 3در ســال  1986مــدل دو دامن ـهای لــذت ورزشــی را
معرفــی و پیشــنهاد کردنــد کــه منابــع آن میتوانــد درون پیوســتار
بیرونــی -درونــی و دســتیابی -عدمدســتیابی وجــود داشــته باشــد.
در ایــن مــدل ،چهــار بخــش وجــود دارد :الــف) دســتیابی درونــی،
شایســتگی و کنتــرل خــود (ماننــد خبرگــی)؛ ب) دســتیابی بیرونــی،
شایســتگی و کنتــرل برخاســته از افــراد دیگــر (ماننــد بازشناســی
اجتماعــی)؛ ج) عــدم دســتیابی درونــی ،احســاس درونــی رقابــت و
حرکــت (ماننــد هیجــان و نشــاط)؛ د) عدمدســتیابی بیرونــی ،لــذت
برخاســته از ابعــاد غیراجرایــی ورزش (ماننــد تعامــل بــا همتیمــی).
اگــر چــه ایــن چارچــوب بــه طــور اختصاصــی بــرای درک لــذت
از تربیتبدنــی طراحــی نشــده اســت ،امــا میتوانــد بــرای ایــن
هــدف مفیــد باشــد .تحقیقــات بســیاری در زمینــه فرایندهــای لــذت
از ورزش ،بــا اســتفاده از پرســشنامهها و ســواالت بازپاســخ انجــام
شــده اســت کــه عامــل اثــرات رشــدی در منابــع لــذت از ورزش را
بیــن ورزشــکاران ســطوح و ســنین مختلــف بررســی کــرده اســت (,7
 .)22 ,10,نتایــج تحقیقــات بــه ایــن موضــوع اشــاره میکننــد کــه
تفاوتهــای رشــدی در ایجــاد نــوع منابــع لــذت بیــن ورزشــکاران
موثــر اســت ( .)10 ,7از ســوی دیگــر ،تحقیقــات نشــان دادهانــد
کــه بــا افزایــش ســن ،احتمــال کاهــش لــذت از ورزش ( )10و
تربیتبدنــی( )6و بــه دنبــال آن تــرک عرصــه ورزشــی وجــود دارد.
یکــی دیگــر از فاکتورهایــی کــه در راســتای ســوق دادن
دانشآمــوزان بــه ســبک زندگــی فعــال پیشــنهاد شــده اســت،
حمایــت اجتماعــی اســت .حمایــت اجتماعــی بــه عنــوان یــک
2. Launder
3. Scanlan & Lewthwaite
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عامــل مهــم فعالیــت جســمانی ذکــر شــده اســت .بهطــور کلــی،
حمایــت اجتماعــی اشــاره بــه هــر گونــه رفتــاری دارد کــه بــه فــرد
در دســتیابی بــه اهــداف یــا نتایــج مطلــوب کمــک میکنــد (.)3
برخــی از پژوهشــگران ،حمایــت اجتماعــی را میــزان برخــورداری از
محبــت ،همراهــی ،مراقبــت ،احتــرام ،توجــه و کمــک دریافــت شــده
توســط فــرد از ســوی افــراد یــا گروههــای دیگــر نظیــر اعضــای
خانــواده ،دوســتان و دیگــر افــراد مهــم تعریــف کردهانــد .برخــی
حمایــت اجتماعــی را واقعیتــی اجتماعــی و برخــی دیگــر آن را
ناشــی از ادراک و تصــور فــرد میداننــد ( .)23ساراســون )24( 4در
ســال  1988حمایــت اجتماعــی را مفهومــی چندبعــدی میدانــد
کــه هــر دو بعــد واقعــی و تصــوری را در بــر میگیــرد .در مجمــوع،
شــاید بتــوان گفــت کــه حمایــت اجتماعــی یعنــی ایــن احســاس
کــه شــخص مــورد توجــه دیگــران بــوده و دیگــران بــرای او ارزش
قائــل هســتند و ایــن کــه او بــه یــک شــبکه اجتماعــی تعلــق دارد.
در ایــن راســتا ،پنــدر 5و همــکاران ( )25در ســال  1994تعــدادی
از منابــع ممکــن حمایــت ،شــامل والدیــن ،خواهــر و بــرادر بزرگتــر
و دوســتان را پیشــنهاد کردهانــد .خانــواده یــک منبــع مهــم بــرای
حمایــت اجتماعــی کــودکان و نوجوانــان محســوب میشــود .امــا
همانطــور کــه ســن کــودکان افزایــش مییابــد ،زمــان بیشــتری
را بــا دوســتان نســبت بــه خانــواده میگذراننــد ،بنابرایــن ،اثــر
همســاالن در بعضــی زمینههــا بــه طــور بالقــوهای افزایــش
مییابــد .نتایــج تحقیقــات در روانشناســی و ادبیــات رفتارهــای
پرخطــر ســامتی از ایــن یافتــه حمایــت میکنــد .بــه طــور ویــژه،
همســاالن احتمــاال بــه طــور بالقــوهای منبــع مهمــیاز حمایــت
اجتماعــی بــرای فعالیــت جســمانی نوجوانــان هســتند .تحقیقــات
در حــوزهی فعالیــت جســمانی اهمیــت حمایــت همســاالن یــا
دوســتان را در فعالیــت جســمانی نشــان دادهانــد ( .)3بــا ایــن حــال،
تراســت 6و همــکاران ( )26در ســال  2003ارتبــاط بیــن حمایــت
اجتماعــی و فعالیــت جســمانی را بــا اســتفاده از اطالعــات بدســت
آمــده از دانشآمــوزان در ردههــای ســنی  5تــا  12ســال بررســی
کردنــد .شــاخصهای حمایــت اجتماعــی شــامل رفتارهــای فعالیــت
جســمانی والدیــن همــراه بــا دیگــر حوزههــای حمایــت مثــل
تشــویق ،مشــارکت مســتقیم و حمــل و نقــل بــود .یافتههــا نشــان
داد کــه مــدل والدینــی در فعالیــت جســمانی نوجوانــان موثــر نبــود،
امــا نشــان داده شــد کــه دیگــر حوزههــای حمایــت ،ماننــد حمایــت
ابــزاری و عاطفــی در فعالیــت جســمانی نوجــوان اثرگــذار بــود .در
تحقیــق دیگــر ،اندرســن و ولــد )27( 7در ســال  1992اثــر رفتــار

فعالیــت جســمانی والدیــن را در مشــارکت در فعالیــت جســمانی در
میــان  904دانشآمــوز کالس هفتــم مــورد بررســی قــرار دادنــد.
برعکــس یافتههــای تراســت و همــکاران ( ،)2003اندرســن و ولــد
( )1992گــزارش کردنــد رفتــار فعالیــت جســمانی والدیــن بــه طــور
مثبتــی بــا شــرکت در فعالیــت جســمانی نوجوانــان در ارتبــاط
اســت .همچنیــن ،یافتههــای آنهــا نشــان میدهــد کــه تشــویق
بــه طــور مثبتــی بــا فعالیــت جســمانی نوجوانــان در ارتبــاط اســت.
بنابرایــن ،براســاس ایــن یافتههــای مختلــف ،پیشــنهاد میشــود
کــه شــکلهای متفاوتــی از حمایــت شــاید میــزان مشــارکت
فعالیــت نوجوانــان را از طریــق راههــای مختلفــی تحــت تاثیــر قــرار
میدهــد .همچنیــن ،تعــدادی از تحقیقــات ارتبــاط بیــن لــذت از
فعالیــت جســمانی را بــا عوامــل اجتماعــی ،مثــل همســاالن ،والدیــن
و معلمــان بررســی کردهانــد کــه هــر کــدام نتایــج متفاوتــی را
نشــان دادهانــد (.)14
بنابرایــن ،بــه طــور خالصــه نوجوانــان میتواننــد فوایــدی از ســطح
پیشــنهاد شــده فعالیــت جســمانی را بــه دســت آورنــد .بــا ایــن حال،
همانطــور کــه بیــان شــد نوجوانــان ســهم بزرگــی از ســطح پیشــنهاد
شــده مشــارکت در فعالیــت جســمانی را کســب نمیکنند .از ســویی،
لــذت از تربیتبدنــی نقــش حیاتــی را در بهبــود مشــارکت نوجــوان
در فعالیــت جســمانی فراهــم میکنــد .همچنیــن ،بــا وجــود اینکــه
اثــر حمایــت اجتماعــی بــر فعالیــت جســمانی نوجوانــان تاییــد شــده
اســت ،بــا ایــن حــال شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد
انــواع مختلــف حمایــت ممکــن اســت فعالیــت جســمانی نوجوانــان
و همچنیــن لــذت از تربیتبدنــی را از طــرق مختلــف تحــت تاثیــر
قــرار دهــد .یــک پیــش نیــاز اساســی بــرای ارتقــای بهینــه عالقــه
و لــذت بــردن از فعالیــت بدنــی ،کســب آگاهــی از ایــن اســت کــه
کــدام عوامــل بــر درک دانــش آمــوزان از لــذت در تربیــت بدنــی
تأثیــر میگــذارد .تحقیقــات قبلــی شــواهدی ارائــه کــرده اســت کــه
جنبههــای اجتماعــی و شایســتگی درک شــده عوامــل اصلــی لــذت
بــردن از تربیــت بدنــی هســتند .بــه نظــر میرســد کــه جنبههــای
اجتماعــی باالتریــن اهمیــت را داشــته و بــدون در نظــر گرفتــن
جنســیت ،ســن یــا نــوع ورزش ،باعــث لــذت بــردن میشــوند
( .)28متأســفانه ،کالسهــای تربیــت بدنــی معمــوال بــر روی انــواع
ورزشهــای رقابتــی تمرکــز میکننــد ( )29و اغلــب بــا فقــدان
انتخــاب بــرای دانشآمــوزان ،مشــارکت اجتماعــی کــم ناشــی از
کمبــود همــکاری همــکاری و بــه طــور کلــی جــو نامناســب بــرای
تعامــل همــراه اســت .بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد مداخــات تربیــت
4. Sarason
5. Pender
6. Trost
7. Anderssen & Wold
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بدنــی ،گزینــه امیدوارکننــدهای بــرای تغییــر ایــن وضعیــت معیــوب
باشــد .از ای ـنرو ،بــا توجــه بــه اهمیــت تربیتبدنــی در ســوق دادن
دانشآمــوزان بــه ســبک زندگــی فعــال و نیــز تاثیــر فرایندهــای
لــذت از ورزش و تفــاوت ایــن فرایندهــا در ســنین مختلــف ،بــه
نظــر میرســد یافتــن عوامــل اثرگــذار بــر منابــع لــذت در ســنین
مختلــف ،میتوانــد بــه برنامهریــزی هدفمنــد در آن ســنین
بــرای ایجــاد تجربــه ورزشــی لذتبخــش کمــککنــد تــا بتــوان
ورزشــکاران را در عرصــه فعالیــت ورزشــی حفــظ کــرد .بنابرایــن،
هــدف از تحقیــق حاضــر پیشبینــی لــذت از تربیتبدنــی از طریــق
مولفههــای حمایــت اجتماعــی در دانشآمــوزان دبیرســتان بــود.

روش شناسی
شرکتکنندهها
جامعــه آمــاری تحقیــق حاضــر دانشآمــوزان مقطــع متوســطه
شهرســتان کرمانشــاه بودنــد کــه تعــداد  350دختــر و  300پســر
بــه روش نمونهگیــری خوشــهای چندمرحلــهای بــه عنــوان نمونــه
انتخــاب شــدند .پــس از توزیــع پرســشنامهها ،در نهایــت تعــداد
 246پرســشنامه مربــوط بــه پســران (ســن 14/74±1/52 :ســال؛
قــد 167/06±13/45 :ســانتیمتر؛ وزن 55/00±13/42 :کیلوگــرم)
و  321پرســشنامه مربــوط بــه دختــران (ســن15/18±1/45 :
ســال؛ قــد 162/02±7/52 :ســانتیمتر؛ وزن53/03±9/74 :
کیلوگــرم) بــرای آنالیــز آمــاری مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

ابزار
بــرای اندازهگیــری فرآیندهــای لــذت از تربیتبدنــی از
پرســشنامه فرآیندهــای لــذت از تربیتبدنــی هشــیم و همــکاران
( )2008اســتفاده شــد ( .)6پرســشنامهي فرایندهــای لــذت از
تربیــت بدنــی حــاوي  26ســوال اســت كــه شــش خــرده مقيــاس
هیجــان ناشــی از فعالیــت ،8شایســتگی خودمرجــع ،9هیجــان
ایجــاد شــده توســط معلــم ،10تشــویق والدیــن ،11شایســتگی
دگرمرجــع 12و تعامــل بــا همتیمــی 13را اندازهگيــري ميگیــرد.
بــه ســواالت ایــن پرســشنامه بــا اســتفاده از مقیــاس  5ارزشــی

لیکــرت بــا دامنــهی یــک (کامــا مخالــف) تــا ( 5کامــا موافــق)
پاســخ میدهنــد .ایــن پرســشنامه در ایــران توســط عبدلــی و
همــکاران ( )1389اعتباریابــی شــد ()30کــه نتایــج تحلیــل عاملــی
تاییــدی بــرای آزمــون روایــی ســازه و ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای
تعییــن همســانی درونــی ســواالت ( )Sɑ≤0/68نشــان داد کــه ايــن
پرســشنامه ابــزار مناســبي بــراي مطالعــه لــذت از تربيــت بدنــي در
ميــان دانشآمــوزان مقطــع دبيرســتان اســت .همســانی درونــی ایــن
پرس ـشنامه از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ در تحقیــق حاضــر،
 0/86بهدســت آمــد.
حمایــت اجتماعــی ادراک شــده از طریــق ســه گویــه بــا اقتبــاس
از پیمایــش هشــیم و همــکاران ( )14در ســال  2007اندازهگیــری
شــد .ایــن گویههــا منعکسکننــده ســه نــوع حمایــت الگویــی،14
ابــزاری 15و انگیزشــی 16هســتند کــه توســط پنــج فــرد اجتماعــی
مختلــف (پــدر ،مــادر ،دیگــر اعضــای خانــواده ،معلمــان ،بهتریــن
دوســت) تکمیــل شــدند .در هــر ســؤال بــرای هــر فــرد اجتماعــی
پاســخ مجزایــی وجــود داشــت و دانشآمــوز بایــد بهطــور جداگانــه
بــرای هریــک از افــراد مــورد نظــر از هرگــز ( )1تــا بیشــتر اوقــات ()5
پاســخ مـیداد .از شــرکتکنندگان بــرای دســتیابی بــه حمایتهــای
الگویــی ،ابــزاری و انگیزشــی بــه ترتیــب ســؤالهای زیــر پرســیده
شــد )1( :چقــدر افــراد زيــر (پــدر ،مــادر) در يكــي از ورزشهــا
(مثــل فوتبــال ،واليبــال ،بدمينتــون يــا ورزشهــاي ديگــر) يــا ديگــر
فعاليتهــا (مثــل پيــادهروي ،كوهنــوردي ،دوچرخهســواري ،شــنا
يــا فعاليتهــاي بدنــي ديگــر) شــركت ميكننــد؟ ( )2چقــدر
افــراد زيــر (پــدر ،مــادر ،دیگــر اعضــای خانــواده ،معلمــان ،بهتریــن
هــا (مثــل
دوســت) بــه شــما كمــك ميكننــد در يكــي از ورزش 
فوتبــال ،واليبــال ،بدمينتــون ،شــنا يــا ورزشهــاي ديگــر) شــركت
كنيــد يــا شــرايط شــركت شــما را مهيــا ميكننــد (مثــل بــردن
شــما بــه محــل تمريــن ،پرداخــت هزينههــاي ورزشــي ،فراهــم
نمــودن تجهيــزات ورزشــي ،مربــي و غيــره بــراي شــما)؟ ()3
چقــدر افــراد زيــر (پــدر ،مــادر ،دیگــر اعضــای خانــواده ،معلمــان،
بهتریــن دوســت) شــما را تشــويق ميكننــد در يكــي از ورزشهــا
يــا فعاليتهــاي بدنــي شــركت كنيــد؟ در ایــن تحقیــق ،همســانی
درونــی ســواالت هــر یــک از حمایتهــا از طریــق ضریــب آلفــای
8. Activity-generated excitement
9. Self-Referenced Competency
10. Teacher-generated excitement
11. Parental encouragement
12. Other-Referent Competency
13. Peer interaction
14. modeling support
15. instrumental support
16. motivational support
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کرونبــاخ محاســبه شــد .در ارتبــاط بــا حمایــت الگویــی ،ضریــب
آلفــای کرونبــاخ بــرای ســه فــرد پــدر ،مــادر و بهتریــن دوســت،
 0/59بهدســت آمــد کــه حــذف عامــل بهتریــن دوســت باعــث
افزایــش ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه مقــدار قابــل قبــول 0/74
شــد .بنابرایــن ،حمایــت الگویــی تنهــا بــا دو ســؤال اندازهگیــری
شــد .ضریــب آلفــای کرونبــاخ پنــج فــرد مختلــف در گویــه حمایــت
ابــزاری 0/76 ،و پنــج فــرد مختلــف در حمایــت انگیزشــی  0/80بــود
کــه نشــاندهنده همســانی درونــی قابــل قبــول آنهــا اســت.

روش اجرا
بــرای توصیــف آمــاری متغیرهــای تحقیــق ،از میانگیــن و انحــراف
معیــار اســتفاده شــد .در بخــش اســتنباطی ،بــرای مقایســه

متغیرهــای تحقیــق بــا توجــه بــه جنســیت ،از آزمــون تــی مســتقل
و بــرای پیشبینــی لــذت از تربیــت بدنــی از طریــق مولفههــای
حمایــت اجتماعــی ،از رگرســیون خطــی چندگانــه بــا روش ورود
همزمــان متغیرهــای پیشبیــن اســتفاده شــد.

روش آماری
از آزمــون شــاپیرو  -ویلــک بــرای بررســی طبیعــی بــودن دادههــا

و آزمــون لویــن بــرای بررســی تجانــس واریانــس اســتفاده شــد.
دادههــای آزمــون  n-backشــامل زمــان واکنــش ،تعــداد پاســخ
صحیــح و تعــداد پاســخ اشــتباه بــا اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس
در ســطح معنــیداری  P<0.05کــه بــا نرمافــزار آمــاری SPSS
تحلیــل شــد.

نتایج

قبــل از اجــرای تحلیــل رگرســیون خطــی ،دادههــای پــرت ،دادههای
از دســت رفتــه و توزیــع دادههــا مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرای
دادههــای پــرت ،در صــورت لــزوم از روش جایگزینــی اســتفاده شــد.
بــرای وضعیــت توزیــع دادههــا ،شــاخصهای کجــی و کشــیدگی
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه همانطــور کــه در جــدول 1
مشــاهده میشــود انحــراف از طبیعــی بــودن توزیــع دادههــا شــدید
نیســت .آمارههــای توصیفــی مربــوط بــه متغیرهــا در جــدول
 1مشــاهده میشــود .بــر اســاس نتایــج آزمــون تــی مســتقل،
در متغیرهــای لــذت از تربیتبدنــی ،حمایــت ابــزاری و حمایــت
انگیزشــی ،پســران بهطــور معنــیداری باالتــر از دختــران بودنــد
( )p>0/001امــا در متغیــر حمایــت الگویــی تفــاوت معنــیداری
بیــن دختــران و پســران مشــاهده نشــد (.)p˃0/05

جدول .1لذت از تربیتبدنی و حمایت اجتماعی دانشآموزان به تفکیک جنسیت

جنسیت

متغیر

لذت از تربیتبدنی

حمایت الگویی

حمایت ابزاری

حمایت انگیزشی

(خطای معیار)
میانگین

دختر

(93/38)0/99

پسر

(101/65)0/96

دختر

(3/10)0/06

پسر

(3/07)0/07

دختر

(3/07)0/06

پسر

(3/50)0/06

دختر

(3/30)0/06

پسر

(3/80)0/05

آماره t

مقدار p

5/94

0/001

0/27

0/79

5/24

0/001

6/20

0/001

نتایــج رگرســیون خطــی چندگانــه بــرای پیشبینــی لــذت از
تربیتبدنــی در دختــران از طریــق مولفههــای حمایــت اجتماعــی

معنــیداری مــدل را نشــان داد (317(=57/05و،p>0/001 ،F)3
- R2=0/34تعدیــل شــده) .بررســی ضرایــب رگرســیونی نشــان داد
کــه متغیرهــای حمایــت انگیزشــی ()p>0/001 ،t=4/51 ،β=0/36

40

کجی

کشیدگی

آماره

خطای معیار

آماره

خطای معیار

-0/67

0/14

0/72

0/27

-0/60

0/16

0/22

0/31

-0/16

0/14

-0/80

0/27

-0/12

0/16

-0/77

0/31

-0/14

0/14

-0/68

0/27

-0/34

0/16

-0/39

0/31

-0/43

0/14

-0/53

0/27

-0/74

0/16

0/06

0/31

و حمایــت ابــزاری ( )p=0/001 ،t=3/24 ،β=0/24پیشبینیکننــده
معنــیدار لــذت از تربیتبدنــی در دختــران بودنــد امــا مولفــه

حمایــت الگویــی پیشبینــی کننــده معنــیداری نبــود (.)t>1
تحلیــل رگرســیون افــراد اجتماعــی مختلــف نشــان داد کــه در
مولفــه حمایــت انگیزشــی ،معلمــان ()p>0/001 ،t=5/50 ،β=0/30
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و دوســتان ( )p>0/001 ،t=3/74 ،β=0/21و همچنیــن در مولفــه
حمایــت ابــزاری نیــز معلمــان ( )p=0/001 ،t=3/42 ،β=0/20و
دوســتان ( )p=0/001 ،t=3/41 ،β=0/20تاثیــر معنــیداری بــر
لــذت از تربیتبدنــی دختــران داشــتند امــا والدیــن و خانــواده
تاثیــر معنــیداری نداشــتند ( .)ps<0/05نتایــج در ارتبــاط بــا
پســران نیــز معنــیداری مــدل را نشــان داد (242(=44/97و،F)3
- R2=0/35 ،p>0/001تعدیــل شــده) .بررســی ضرایــب رگرســیونی
نشــان داد کــه متغیرهــای حمایــت ابــزاری (،t=3/27 ،β=0/25
 ،)p=0/001حمایــت انگیزشــی ( )p=0/002 ،t=3/21 ،β=0/24و
حمایــت الگویــی ( )p=0/002 ،t=3/10 ،β=0/20پیشبینیکننــده
معن ـیدار لــذت از تربیتبدنــی در پســران بودنــد .آنالیــز رگرســیون
افــراد اجتماعــی مختلــف نشــان داد کــه در مولفــه حمایــت ابــزاری،
پــدر ( ،)p>0/001 ،t=6/42 ،β=0/43دوســتان (،t=3/49 ،β=0/19
 )p=0/001و معلمــان ()p=0/001 ،t=3/23 ،β=0/19؛ در مؤلفــه
حمایــت انگیزشــی ،پــدر ( ،)p>0/001 ،t=4/23 ،β=0/33دوســتان
( ،)p=0/001 ،t=3/37 ،β=0/19دیگــر اعضــای خانــواده (،β=0/20
 )p=0/004 ،t=2/94و معلمــان ( )p=0/02 ،t=2/32 ،β=0/14و در
مؤلفــه حمایــت الگویــی ،پــدر ( )p>0/001 ،t=5/28 ،β=0/33و
دوســتان ( )p>0/001 ،t=4/17 ،β=0/22بــه ترتیــب بیشــترین تاثیر
معنــیدار را بــر لــذت از تربیتبدنــی پســران داشــتند.

بحث

تربیــت بدنــی فرصتــی بــرای تفریــح ســالم و مفیــد ،تقویــت
روابــط بیــن فــردی و رشــد فــردی در یــک ســناریوی آموزشــی
اســت .مهارتهــای اجتماعــی ،هــر دانــش آمــوز را بــرای مدیریــت
شکس ـتها تحریــک میکننــد کــه ایــن نشــاندهنده فرصتــی بــرای
ابــراز وجــود ،تســلط و کنتــرل نگــرش پرخاشــگرانه خــود ،بهبــود
ادراک و خودآگاهــی ،احســاس مشــارکت اجتماعــی ،و احســاس
رضایــت  .مشــارکت ورزشــی وســیلهای مســتقیم بــرای اجــرای
فعالیــت بدنــی مرتبــط بــا ســامتی اســت ( .)31بــا ایــن حــال،
مشــارکت ورزشــی در دوران نوجوانــی کاهــش مییابــد و بیــش از
 85درصــد از دختــران نوجــوان نمیتواننــد  60دقیقــه فعالیــت بدنــی
متوســط و شــدید روزانــه را انجــام دهنــد ( .)32در ایــن پژوهــش،
بررســی تفاوتهــای جنســیتی نشــان داد کــه در متغیرهــای لــذت
از تربیتبدنــی ،حمایــت ابــزاری و حمایــت انگیزشــی ،پســران
بهطــور معنـیداری باالتــر از دختــران بودنــد امــا در متغیــر حمایــت
الگویــی تفــاوت معنـیداری بیــن دختــران و پســران مشــاهده نشــد.

هاپکینــز 17و همــکاران ( )32در ســال  2022در یــک مطالعــه مــروری
بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه همســاالن و خانــواده از عوامــل
18
مؤثــر بــر مشــارکت ورزشــی دختــران نوجــوان اســت .فرومــل
و همــکاران ( )33در ســال  2022بــا بررســی تفاوتهــا و ارتبــاط
بیــن انگیزههــای فعالیــت بدنــی و انــواع فعالیــت بدنــی در نوجوانــان
پســر و دختــر نشــان دادنــد کــه در طــول یــک دوره ده ســاله ،در
دختــران کاهــش در لــذت و انگیزههــای اجتماعــی مشــاهده شــد.
بــه طــور کلــی ،اکثــر مطالعــات انگیــزه فعالیــت بدنــی باالتــر را در
بیــن پســران در مقایســه بــا دختــران ،هــم در نوجوانــان و هــم در
بزرگســاالن جــوان تاییــد میکننــد .بــر اســاس یــک مطالعــه نــروژی
کــه نشــان داد کــه دختــران در مقایســه بــا پســران در انگیزههــای
درونــی بــرای مشــارکت ورزشــی نمــرات باالتــری داشــتند و پســران
در انگیزههــای بیرونــی نمــرات باالتــری داشــتند ( )34و بــا توجــه
بــه نتایــج پژوهــش حاضــر ،بــه نظــر میرســد حمایــت اجتماعــی
از پســران بــرای مشــارکت در ورزش از اهمیــت بیشــتری برخــوردار
اســت .ســرانجام ،بارفــورد 19و همــکاران ( )35در ســال  2021بــا
مطالعــه تفــاوت جنســیتی در لــذت از فعالیــت بدنــی در کــودکان
بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه اگــر چــه لــذت دختــران از
تربیتبدنــی کمتــر از پســران اســت ،امــا دختــران لــذت بیشــتری
از فعالیتهــای بــا شــدت پایینتــر را گــزارش کردنــد در حالــی
کــه پســران لــذت بیشــتری از فعالیتهــای بــا شــدت و قــدرت بــاال
را گــزارش کردنــد .آنهــا پیشــنهاد کردنــد کــه در نظــر گرفتــن
ترجیحــات جنســیتی بــرای انــواع فعالیتهــا (بــاال ،کــم ،قــدرت)
هنــگام طراحــی مداخــات و برنامههــای درســی تربیتبدنــی بــرای
کــودکان ضــروری بــه نظــر میرســد.
بعضــی محققــان اســتدالل کردهانــد کــه کاهــش لــذت دانشآمــوزان
از تربیتبدنــی بــا فقــدان درک فرایندهــای زیربنایــی لــذت از
تربیتبدنــی مرتبــط اســت .بنابرایــن ،درک بیشــتر مکانیزمهــای
زیربنایــی لــذت از تربیتبدنــی بــرای افزایــش میــزان فعالیــت
جســمانی ضــروری بــه نظــر میرســد ( .)14در ایــن میــان همانطــور
کــه پیشتــر بیــان شــد تحقیقــات زیــادی ارتبــاط مثبتــی را بیــن
حمایــت اجتماعــی و فعالیــت جســمانی نوجوانــان نشــان دادهانــد.
از ایــنرو ،بــا توجــه بــه ارتبــاط هــر دو فاکتــور لــذت و حمایــت
اجتماعــی در تامیــن نقــش مثبــت در میــزان مشــارکت در فعالیــت
جســمانی ،ایــن تحقیــق بــه پیشبینــی لــذت از تربیتبدنــی از
طریــق مولفههــای حمایــت اجتماعــی در دانشآمــوزان دبیرســتان
پرداختــه اســت .نتایــج نشــان داد کــه متغیرهــای حمایــت انگیزشــی
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و حمایــت ابــزاری پیشبینیکننــده معن ـیدار لــذت از تربیتبدنــی
در دختــران بودنــد امــا مولفــه حمایــت الگویــی پیشبینیکننــده
معنــیداری نبــود ،و در ادامــه نتایــج نشــان داد کــه معلمــان و
دوســتان در هــر دو مولفــه حمایــت انگیزشــی و ابــزاری بــر لــذت از
تربیتبدنــی دختــران تاثیــر معنــیداری داشــتند در حالیکــه والدیــن
و خانــواده تاثیــر معنـیداری نداشــتند .نتایــج در ارتبــاط بــا پســران
نشــان داد حمایــت انگیزشــی ،الگویــی و ابــزاری پیشبینیکننــده
معنـیدار لــذت بودنــد .در عوامــل اجتماعــی نتایــج نشــان داد کــه در
مولفــه حمایــت ابــزاری و انگیزشــی پــدر ،دوســتان و معلمــان و در
مولفــه حمایــت الگویــی ،پــدر و دوســتان بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــر
معنــیداری را بــر لــذت از تربیتبدنــی داشــتند.
در اهمیــت عوامــل اجتماعــی ،خانــواده منبــع مهمــی از حمایــت
اجتماعــی بــرای کــودکان و نوجوانــان بــه شــمار میآیــد .نتایــج
تحقیــق حاضــر نیــز نشــان داد کــه در پیشبینــی لــذت از طریــق
عوامــل اجتماعــی ،علیرغــم اینکــه نقــش حمایــت والدیــن در
دختــران معنــیدار نبــود ولــی در پســران عامــل معنــیداری در
20
پیشبینــی لــذت از تربیتبدنــی محســوب میشــود .پروچســکا
و همــکاران ( )36در ســال  2002در ایــن رابطــه نشــان دادنــد
کــه حمایــت والدیــن بــه طــور معنــیداری بــا فعالیــت جســمانی
نوجوانــی در ارتبــاط بــود .بــا ایــن حــال ،تراســت و همــکاران ( )26در
ســال  2003نشــان دادنــد کــه حمایــت والدیــن در میــزان فعالیــت
جســمانی نوجوانــان موثــر نبــود ،امــا آنهــا نشــان دادنــد کــه دیگــر
حوزههــای حمایــت ،ماننــد حمایــت ابــزاری و عاطفــی در فعالیــت
جســمانی نوجوانــان اثرگــذار بــود .آنهــا اســتدالل کردنــد کــه
یــک مــدل بــه تنهایــی نمیتوانــد موانــع را بــرای انجــام فعالیــت
جســمانی بیشــتر بــردارد و ایــن میتوانــد منجــر بــه دلســرد شــدن
نوجوانــان از شــرکت در فعالیــت جســمانی شــود .هشــیم و همــکاران
( )14در ســال  2007نشــان دادنــد کــه حمایــت والدیــن بــرای
لــذت دانشآمــوزان از کالسهــای تربیتبدنــی ضــروری اســت.
همچنیــن ،معلمــان بایــد راهبردهایــی را بــرای آمــوزش از راه دور
ایجــاد کننــد کــه از طریــق آن دانــش آمــوزان نگــرش مثبتــی
نســبت بــه یادگیــری مســتقل داشــته باشــند و ارزشــیابی در چنیــن
تدریســی بایــد انعطــاف پذیرتــر باشــد.
بــا ایــن حــال ،تحقیقــات نشــان دادهانــد همانطــور کــه ســن افــراد
افزایــش پیــدا میکنــد ،افــراد زمانهــای بیشــتری را بــا دوســتان در
مقایســه بــا خانوادههــا میگذارننــد ،بنابرایــن ،بــا افزایــش ســن اثــر

دوســتان و همســاالن در بعضــی زمینههــا افزایــش پیــدا میکنــد.
نتایــج ایــن تحقیــق نیــز نشــان داد کــه در هــر دو مولفــه حمایــت
انگیزشــی و ابــزاری ،دوســتان نیــز تاثیــر معنــیداری بــر لــذت از
21
تربیــت بدنــی دختــران و پســران داشــتند .کارلســون و هســتی
( )37در ســال  1997کــه عوامــل اجتماعــی را در دانشآمــوزان
کالسهــای هشــتم و نهــم بررســی کــرده بودنــد ،نیــز نشــان دادنــد
کــه وابســتگی همســاالن عامــل اصلــی لــذت از تربیتبدنــی اســت.
مطابــق تحقیــق دانکــن )38( 22در ســال  1993حمایــت تامیــن
شــده از طریــق دوســتان در کالسهــای تربیتبدنــی بــا ســطح
فعالیــت جســمانی در ارتبــاط اســت .هشــیم و همــکاران ( )39در
ســال  2008نیــز ارتبــاط مثبتــی را بیــن حمایــت همســاالن و لــذت
از تربیتبدنــی نشــان دادنــد .حمایــت دوســتان و همســاالن ممکــن
اســت از طریــق کارکردهــای مختلفــی موثــر باشــد مثــل همراهــی و
یکپارچگــی اجتماعــی ،حمایــت عاطفــی مثــل حمایــت اطالعاتــی و
تشــویقی و حمایــت ابــزاری مثــل بــه اشــتراک گذاشــتن تجهیــزات
و حمــلونقــل .همچنیــن ،همســاالن ممکــن اســت عــزت نفــس یــا
احســاس بــا ارزش بــودن را تامیــن کننــد کــه شــاید خودکارآمــدی را
بــرای اجــرای رفتــار مطلــوب و غلبــه بــر موانــع ادراک شــده تقویــت
کنــد (.)36
از ســوی دیگــر ،نتایــج نشــان داد کــه حمایــت معلمــان میتوانــد
عامــل اثرگــذاری بــر لــذت از تربیتبدنــی باشــد .بــه طــور مشــابهی،
تحقیقــات انجــام شــده بــه وســیله ســچینی 23و همــکاران ()40
در ســال  2001و کار 24و همــکاران ( )41در ســال  1999از اثــر
والدیــن و معلمــان بــر لــذت از فعالیتبدنــی حمایــت میکننــد
( .)42کار و همــکاران در ســال  1999پیشــنهاد کردنــد کــه والدیــن
عامــل موثرتــری بــرای کــودکان بودنــد ،درحالیکــه معلمــان بــرای
نوجوانــان اثرگــذاری بیشــتری داشــتند .در واقــع اهمیــت کار کــردن
بــا معلمــان بــرای جلــب حمایــت آنهــا میتوانــد بــه بهبــود ســبک
زندگــی فعــال ،افزایــش خودکارآمــدی بــرای فعالیــت جســمانی در
اوقــات فراغــت کمــک کنــد .از ایـنرو ،مهــم اســت کــه کالسهــای
تربیتبدنــی بــه گونــهای طراحــی شــود کــه دانشآمــوزان در آن
احســاس راحتــی ،حمایــت و تشــویق داشــته باشــند تــا بتواننــد بــه
راحتــی بــه فعالیــت بپردازنــد.
در نهایــت اســکالن و همــکاران ( )21در ســال  1986پیشــنهاد
کردنــد کــه لــذت ورزشــی نوجوانــان بــا ادراک شایســتگی (خبرگــی
و عملکــرد) ،فعالیتهــای خــاص ورزشــی (وابســتگی تیمــی ،هیجــان
20. Prochaska
21. Carlson & Hastie
22. Duncan
23. Ceccheini
24. Carr
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رقابتــی) و اثــر حمایــت عوامــل اجتماعــی (مشــارکت والدیــن و
مربــی ،وابســتگی همســاالن) مرتبط اســت .لیــرد 25و همــکاران ()43
نیــز در ســال  2018نتیجهگیــری کردنــد کــه حمایــت اجتماعــی
زمینههــای متفاوتــی از فعالیــت جســمانی را افزایــش میدهــد
کــه شــامل افزایــش خودکارآمــدی ،بهبــود در عملکــرد ،افزایــش
انگیــزه ،افزایــش لــذت و افزایــش توانایــی بــرای انجــام فعالیــت
ورزشــی اســت .همچنیــن ،آنهــا دریافتنــد کــه حمایــت اجتماعــی
خودکارآمــدی افــراد را از طریــق افزایــش توانایــی آنهــا بــرای غلبــه
بــر موانــع انجــام فعالیــت جســمانی و نیــز اعتمادبهنفــس آنهــا را
بــه تواناییهایشــان تحــت تاثیــر قــرار میدهــد کــه بــه نوبــه خــود
میتوانــد ســطوح لــذت و میــزان فعالیــت جســمانی را افزایــش دهــد.
بــر اســاس یافتههــای آنهــا حمایــت اجتماعــی یــک مشــارکتکننده
مهــم در خودکارآمــدی افــراد بــرای انجــام فعالیــت جســمانی اســت
کــه میتوانــد ســطح فعالیــت جســمانی نوجوانــان را تحــت تاثیــر
قــرار دهد.افزایــش خودکارآمــدی از طریــق حمایــت اجتماعــی بــا
افزایــش در انگیــزه بــرای فعــال بــودن و افزایــش لــذت از فعالیــت
مرتبــط اســت .هشــیم و همــکاران ( )14در ســال  2007نشــان
دادنــد کــه رفتارهــای عوامــل اجتماعــی (ماننــد والدیــن ،همســاالن
و معلمــان) بــه طــور مثبتــی بــا لــذت دانشآمــوزان از کالس
تربیتبدنــی مرتبــط اســت .آنهــا اظهــار داشــتند کــه کالسهــای
تربیتبدنــی بایــد بهگون ـهای باشــد کــه تعامــل بیــن دانشآمــوزان
را افزایــش دهــد و انجــام ایــن کار بــدون شــک لــذت را افزایــش
میدهــد و منجــر بــه ایجــاد محیطــی مســاعد بــرای یادگیــری
میشــود.

میرســد بــا پیشــرفت علــم و درک بیشــتر موانــع چندعاملــی و
تســهیلکنندههای مشــارکت ورزشــی در میــان نوجوانــان ،بتــوان
امــکان اجــرای مداخــات مناســب و پایــدار بــا هــدف حمایــت از
مشــارکت ورزشــی در جوامــع مختلــف را فراهــم کــرد.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
ایــن تحقیــق هیچگونــه کمــک مالــی از ســازمانهای تأمیــن مالــی
در بخشهــای عمومــی ،تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگان

نصــور احمــدی :ایــده و طراحــی پژوهــش ،تحلیــل داده ،ویرایــش
و تاییــد نهایــی دستنوشــته
بهــروز عبدلــی :ایــده و طراحــی پژوهــش ،تفســیر نتایــج ،تاییــد
نهایــی دستنوشــته
شهین خیریستار :جمعآوری داده ،تفسیر نتایج
ســمیرا معینــی راد :جمــعآوری داده ،تهیــه و ویرایــش
د ستنو شــته

تعارض منافع
بنابراظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.

نتیجهگیری
بــه نظــر مــی رســد کــه حمایــت اجتماعــی از طــرق مختلــف
مثــل حمایــت انگیزشــی ،الگویــی و ابــزاری میتوانــد میــزان
لــذت از فعالیــت جســمانی و مشــارکت در آن را افزایــش دهــد و
از اینــرو ضــروری اســت کــه دانشآمــوزان فعالیتهــای هیجــانآور
و چالــش برانگیــز را در زندگــی روزمــره بیشــتر تجربــه کننــد و
همچنیــن ،اهمیــت زیــادی دارد کــه معلمــان ،شــرایطی را فراهــم
کننــد تــا دانشآمــوزان بــا یکدیگــر و بــا عوامــل اجتماعــی دیگــر
ماننــد معلــم ،والدیــن و هــم تیمیهــا تعامــل مثبتــی برقــرار کننــد.
پیشــنهاد میشــود در تحقیقــات آینــده از رویکردهــای آیندهنگــر
مبتنــی بــر تئــوری بــرای پیشبینیهــای روشــن و منســجم در
مــورد عوامــل مؤثــر بــر مشــارکت ورزشــی بــا هــدف ارائــه درک
قویتــر از تجربیــات نوجوانــان و بــه ویــژه دختــران و درک عوامــل
مؤثــر بــر مشــارکت آنهــا در ورزش اســتفاده شــود .بــه نظــر
25. Laird
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