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A b s t r a c t

Researchers believe that factors in which potentially increase adolescents’ 
involvement in physical activity should be identified. The US Center for Dis-
ease 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 so-
cial 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 meth-
od and completed questionnaires of the process of physical education enjoy-
ment 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 pre-
dictors of physical activity enjoyment (p<0.01). Therefore, it is important to 
design physical education classes so that students feel supported and en-
couraged. 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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چکیده
محققــان معتقدنــد بایــد فاکتورهایــی کــه می توانــد بــه طــور بالقــوه ای مشــارکت نوجوانــان 
ــرل  ــگیری و کنت ــز پیش ــوند. مرک ــایی ش ــد، شناس ــش ده ــمانی را افزای ــت جس در فعالی
ــت  ــرکت در فعالی ــویق ش ــرای تش ــی را ب ــذت در تربیت بدن ــت ل ــکا اهمی ــای آمری بیماری ه
ــان بیــان کــرده اســت. هــدف از تحقیــق حاضــر پیش بینــی لــذت  جســمانی در میــان جوان
ــود.  ــتان ب ــوزان دبیرس ــی در دانش آم ــت اجتماع ــای حمای ــق مولفه ه ــی از طری از تربیت بدن
ــن:  ــر )س ــداد 350 دخت ــاه، تع ــتان کرمانش ــطه شهرس ــع متوس ــوزان مقط ــان دانش آم از می
18/45±15/1 ســال( و 300 پســر )ســن: 1/52±14/74 ســال( بــه روش نمونه گیــری خوشــه ای 
ــت  ــی و حمای ــذت از تربیت بدن ــای ل ــش نامه های فرآینده ــاب و پرس ــه ای انتخ چندمرحل
اجتماعــی ادراک شــده را تکمیــل کردنــد. نتایــج رگرســیون خطــی چندگانــه نشــان داد کــه 
ــزاری و در پســران هــر ســه عامــل حمایــت انگیزشــی،  در دختــران حمایــت انگیزشــی و اب
ــد )p>0/01(. از  ــی بودن ــذت از تربیت بدن ــی دار ل ــده معن ــزاری پیش بینی کنن ــی و اب الگوی
ــت  ــاس حمای ــراد در آن احس ــه اف ــه ای ک ــه گون ــی ب ــای تربیت بدن ــی کالس ه ــن رو طراح ای
ــراد  ــوزان و اف ــل دانش آم ــش تعام ــت. افزای ــت اس ــز اهمی ــند، حائ ــته باش ــویق داش و تش
ــذت و منجــر  ــدون شــک باعــث افزایــش ل ــی، ب اجتماعــی مرتبــط در کالس هــای تربیت بدن

ــرای یادگیــری خواهــد شــد.  ــه ایجــاد محیطــی مســاعد ب ب

واژه های کلیدیواژه های کلیدی:: ورزش، انگیزش، الگو، معلمان، والدین

ــه  ــور ک ــد همانط ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــیاری وج ــواهد بس ش
فعالیــت جســمانی  می کننــد،  رشــد  بزرگســالی  تــا  کــودکان 
کاهــش یافتــه و رفتارهــای بی تحــرک1 افزایــش می یابــد )1(. 
ــه  ــد روزان ــان بای ــی، نوجوان ــت جهان ــازمان بهداش ــه س ــق گفت طب
ــا شــدید انجــام دهنــد، امــا متأســفانه  60 دقیقــه ورزش متوســط ت
ــال  ــی فع ــدازه کاف ــه ان ــاله ب ــا 17 س ــان 11 ت ــد از نوجوان 81 درص
ــت  ــاح فعالی ــل اص ــل قاب ــایی عوام ــن، شناس ــتند )2(. بنابرای نیس
جســمانی و رفتارهــای بی تحــرک اهمیــت دارد کــه می توانــد 
رشــد مداخــات رفتــاری موفقیت آمیــز را بــرای جلوگیــری از رفتــار 
چاقــی در جوانــان مــورد هــدف قــرار دهــد. در حــال حاضــر کاهــش 

1. Sedentary Behaviours

ــژه ای  ــی چالــش وی ــی و جوان در فعالیــت جســمانی پیــش از نوجوان
ــق  ــت. دو منط ــامتی اس ــمانی و س ــت جس ــان فعالی ــرای محقق ب
ــمانی  ــت جس ــر فعالی ــز ب ــرای تمرک ــامت ب ــا س ــط ب ــی مرتب اصل
افــراد نوجــوان و جــوان وجــود دارد: الــف( ارتقــاء ســامت جســمانی 
ــت  ــود فعالی ــی، ب( بهب ــول نوجوان ــودن در ط ــوب ب ــاس خ و احس
جســمانی بــرای افزایــش ســامت آینــده از طریــق افزایــش احتمــال 
فعــال مانــدن در طــول زندگــی )3(. کاس هــای تربیــت بدنــی یکــی 
از مهم تریــن عوامــل در ارتقــای فعالیــت بدنــی مادام العمــر و ارتقــای 
ــات  ــان، چــه در کاس هــای ورزش )4(  و چــه در اوق ســامت جوان
ــژه  ــور وی ــه ط ــی ب ــن، تربیت بدن ــت. همچنی ــا اس ــت )5( آنه فراغ
ــیعی  ــه وس ــوزان دامن ــا دانش آم ــد ت ــم می کن ــت را فراه ــن فرص ای
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ــای  ــمت عادت ه ــه س ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــی را بیاموزن از فعالیت های
زندگــی ســالم تــا بزرگســالی هدایــت کــرده )6( و موجــب افزایــش 
ــه صــورت مادام العمــر می شــود  شــرکت در ســبک زندگــی فعــال ب
)7(. تعــدادی از محققــان معتقدنــد بایــد فاکتورهایــی کــه می توانــد 
ــمانی را  ــت جس ــان در فعالی ــارکت نوجوان ــوه ای مش ــور بالق ــه ط ب

ــرد )8(.  ــرار گی ــورد بررســی بیشــتر ق افزایــش دهــد، م
ــی از  ــوان یک ــه عن ــان ب ــوزان و معلم ــیله ی دانش آم ــه وس ــذت ب ل
ــت )9(.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــداف تربیت بدن ــن اه مهم تری
ــرکت در ورزش  ــرای ش ــان ب ــودکان و نوجوان ــزه ک ــن انگی عمده تری
و فعالیت بدنــی، تفریــح و لــذت اســت. بــا لــذت بخش کــردن 
تربیت بدنــی ایــن احتمــال وجــود دارد کــه نگــرش مثبــت کــودکان 
ــای  ــرکت در فعالیت ه ــت ش ــی و در نهای ــه تربیت بدن ــان ب و نوجوان
بدنــی افزایــش یابــد )7(. تحقیقــات متعــددی نشــان داده انــد لــذت 
ــوق  ــای ف ــزان فعالیت ه ــا می ــی ب ــتگی مثبت ــی همبس از تربیت بدن
برنامــه دارد )7(. همچنیــن، تحقیقــات دیگــری ثابــت کرده انــد لــذت 
ــرای  ــوی ب ــل انگیزشــی ق ــک عام ــور قطــع ی ــه ط ــی ب از تربیت بدن
شــرکت در فعالیت هــای ورزشــی و قوی تریــن پیش بینی  کننــده 
ــورد ورزش کــودکان  ــات در م ــه ورزش اســت )10(. تحقیق ــزام ب الت
و نوجوانــان نشــان داده اســت لــذت و تفریــح عاملــی کلیــدی بــرای 
آغــاز و ادامــه ورزش محســوب می شــود. امــا اعتقــاد بــر ایــن اســت 
کــه بیــن تفریــح و لــذت تفــاوت عمــده ای وجــود دارد )11(. بــرای 
مثــال، الونــدر2 )12( در ســال 2001 معتقــد اســت بزرگتریــن 
تفــاوت بیــن ایــن دو، تفــاوت در احســاس موفقیــت و رقابــت اســت؛ 
ــد و  ــازی می کنن ــادگی ب ــه س ــه ب ــی هنگامی ک ــودکان حت ــرا ک زی
ســطح عملکردشــان در آن محوریــت نــدارد، می تواننــد لــذت 
ــا  ــت، بازیکن ه ــاص رقاب ــرایط خ ــت ش ــر تح ــوی دیگ ــد. از س ببرن
ــمت  ــه س ــوس ب ــور محس ــه ط ــد و ب ــه می کنن ــی  تجرب ــذت کم ل
ــی عملکــرد  ــت و ارزیاب ــه عوامــل دیگــری چــون اســترس رقاب تجرب
ســوق داده می شــوند. اگــر چــه دربــاره ســاختار لــذت توافــق کلــی 
ــاره ی فرایندهــای لــذت در  ــدارد، امــا اغلــب تحقیقــات درب وجــود ن
ــی  ــه ورزش ــه تجرب ــت ب ــر مثب ــخ موث ــذت را پاس ــان، ل ورزش جوان
ــت  ــت، دوس ــد رضای ــی مانن ــات کل ــه احساس ــد ک ــف کرده  ان تعری
ــی،  ــس می کنــد. در ادبیــات تربیت بدن داشــتن و تفریــح را منعک
تحقیقــات لــذت در قالــب چارچوب هــای انگیزشــی درونــی هدایــت 
شــده اند. در ایــن مدل هــا، رفتارهــای انگیزشــی درونــی، بــه عنــوان 
رفتارهایــی اطــاق می  شــود کــه یــک شــخص بــه کار می گیــرد تــا 
از طریــق آن شایســتگی و خودمختــاری را احســاس کنــد )13(. بــر 
ایــن اســاس، افــرادی کــه احســاس های شایســتگی و خودمختــاری 

2. Launder
3. Scanlan & Lewthwaite

ــد،  ــی را انجــام می دهن ــد در حالیکــه فعالیــت بدن ــه می کنن را تجرب
ســطح باالتــری از انگیــزش درونــی را بــرای فعالیــت تجربــه خواهنــد 
کــرد. انگیــزش درونــی به نوبه خــود منجــر بــه افزایــش ایــن 
ــد )14(.  ــی بمان ــان باق ــول زم ــار در ط ــه رفت ــود ک ــال می ش احتم
یکــی از محدودیت هــای ایــن تئــوری  ایــن اســت کــه آن هــا نقــش 
فاکتورهــای بیرونــی را کــه به طــور موثــری بــرای لــذت مهم هســتند، 
نادیــده می گیرنــد )15(. بــرای مثــال، محققــان نشــان داده انــد کــه 
فرصت هایــی بــرای تعامــل بــر لــذت از تربیت بدنــی تاثیر گــذار 
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــزارش تحقیق ــن، گ ــر ای ــاوه ب ــت. ع اس
فرایندهــای بیرونــی مثــل محتــوای برنامــه آموزشــی )16(، مشــارکت 
ــی  ــذت در تربیت بدن ــا ل ــم )18( ب ــای معل ــن )17( و رفتاره والدی
ــن اســاس، تعــداد گســترده ای از تحقیقــات  ــر ای مرتبــط هســتند. ب
ــی در  ــزش درون ــا انگی ــرادف ب ــد مت ــذت نبای ــه ل ــد ک ــا کرده ان ادع
نظــر گرفتــه شــود، بلکــه بایــد بــه عنــوان یــک ســاختار گســترده و 
فراگیرتــر مــورد بررســی قــرار گیــرد )19, 20(. بنابرایــن، اســکانلن و 
لوثویــت3 )21( در ســال 1986 مــدل دو دامنــه ای لــذت ورزشــی را 
معرفــی و پیشــنهاد کردنــد کــه منابــع آن می توانــد درون پیوســتار 
ــی و دســتیابی- عدم دســتیابی وجــود داشــته باشــد.  ــی- درون بیرون
ــی،  ــف( دســتیابی درون ــن مــدل، چهــار بخــش وجــود دارد: ال در ای
شایســتگی و کنتــرل خــود )ماننــد خبرگــی(؛ ب( دســتیابی بیرونــی، 
ــی  ــد بازشناس ــر )مانن ــراد دیگ ــته از اف ــرل برخاس شایســتگی و کنت
ــت و  ــی رقاب ــی، احســاس درون اجتماعــی(؛ ج( عــدم دســتیابی درون
حرکــت )ماننــد هیجــان و نشــاط(؛ د( عدم دســتیابی بیرونــی، لــذت 
برخاســته از ابعــاد غیر اجرایــی ورزش )ماننــد تعامــل بــا هم تیمــی(. 
ــذت  ــرای درک ل ــی ب ــور اختصاص ــه ط ــوب ب ــن چارچ ــه ای ــر چ اگ
ــن  ــرای ای ــد ب ــا می توان ــت، ام ــده اس ــی نش ــی طراح از تربیت بدن
هــدف مفیــد باشــد. تحقیقــات بســیاری در زمینــه فرایندهــای لــذت 
ــام  ــخ انج ــواالت بازپاس ــش نامه ها و س ــتفاده از پرس ــا اس از ورزش، ب
ــع لــذت از ورزش را  شــده اســت کــه عامــل اثــرات رشــدی در مناب
بیــن ورزشــکاران ســطوح و ســنین مختلــف بررســی کــرده اســت )7, 
ــه ایــن موضــوع اشــاره می کننــد کــه  ,10, 22(. نتایــج تحقیقــات ب
ــن ورزشــکاران  ــذت بی ــع ل ــوع مناب تفاوت هــای رشــدی در ایجــاد ن
ــد  ــان داده ان ــات نش ــر، تحقیق ــوی دیگ ــت )7, 10(. از س ــر اس موث
ــذت از ورزش )10( و  ــش ل ــال کاه ــن، احتم ــش س ــا افزای ــه ب ک
تربیت بدنــی)6( و بــه دنبــال آن تــرک عرصــه ورزشــی وجــود دارد. 
دادن  ســوق  راســتای  در  کــه  فاکتورهایــی  از  دیگــر  یکــی 
ــت،  ــده اس ــنهاد ش ــال پیش ــی فع ــبک زندگ ــه س ــوزان ب دانش آم
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــت اجتماع ــت. حمای ــی اس ــت اجتماع حمای
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ــی،  ــور کل ــت. به ط ــده اس ــر ش ــمانی ذک ــت جس ــم فعالی ــل مه عام
حمایــت اجتماعــی اشــاره بــه هــر گونــه رفتــاری دارد کــه بــه فــرد 
ــد )3(.  ــک می کن ــوب کم ــج مطل ــا نتای ــداف ی ــه اه ــتیابی ب در دس
برخــی از پژوهشــگران، حمایــت اجتماعــی را میــزان برخــورداری از 
محبــت، همراهــی، مراقبــت، احتــرام، توجــه و کمــک دریافــت شــده 
ــای  ــر اعض ــر نظی ــای دیگ ــا گروه ه ــراد ی ــوی اف ــرد از س ــط ف توس
ــی  ــد. برخ ــف کرده ان ــم تعری ــراد مه ــر اف ــتان و دیگ ــواده، دوس خان
حمایــت اجتماعــی را واقعیتــی اجتماعــی و برخــی دیگــر آن را 
ــون4 )24( در  ــد )23(. ساراس ــرد می دانن ــور ف ــی از ادراک و تص ناش
ــد  ــدی می دان ــی  چند  بع ــی را مفهوم ــت اجتماع ــال 1988 حمای س
کــه هــر دو بعــد واقعــی و تصــوری را در بــر می گیــرد. در مجمــوع، 
ــن احســاس  ــی ای ــی یعن ــت اجتماع ــه حمای ــت ک ــوان گف شــاید بت
ــرای او ارزش  ــوده و دیگــران ب کــه شــخص مــورد توجــه دیگــران ب
قائــل هســتند و ایــن کــه او بــه یــک شــبکه اجتماعــی تعلــق دارد. 
ــدادی  ــال 1994 تع ــکاران )25( در س ــدر5 و هم ــتا، پن ــن راس در ای
از منابــع ممکــن حمایــت، شــامل والدیــن، خواهــر و بــرادر بزرگتــر 
و دوســتان را پیشــنهاد کرده انــد.  خانــواده یــک منبــع مهــم بــرای 
ــا  ــود. ام ــوب می ش ــان محس ــودکان و نوجوان ــی ک ــت اجتماع حمای
ــتری  ــان بیش ــد، زم ــش می یاب ــودکان افزای ــن ک ــه س ــور ک همانط
ــر  ــن، اث ــد، بنابرای ــواده می گذرانن ــه خان ــبت ب ــتان نس ــا دوس را ب
افزایــش  بالقــوه ای  طــور  بــه  زمینه هــا  بعضــی  در  همســاالن 
ــای  ــات رفتاره ــی و ادبی ــات در روان شناس ــج تحقیق ــد. نتای می یاب
ــژه،  ــه طــور وی پر  خطــر ســامتی از ایــن یافتــه حمایــت می کنــد. ب
ــت  ــی  از حمای ــع مهم ــوه ای منب ــور بالق ــه ط ــاال ب ــاالن احتم همس
ــات  ــتند. تحقیق ــان هس ــمانی نوجوان ــت جس ــرای فعالی ــی ب اجتماع
در حــوزه  ی فعالیــت  جســمانی اهمیــت حمایــت همســاالن یــا 
دوســتان را در فعالیــت جســمانی نشــان داده انــد )3(. بــا ایــن حــال، 
ــت  ــن حمای ــاط بی ــال 2003 ارتب ــکاران )26( در س ــت6 و هم تراس
ــات بدســت  ــا اســتفاده از اطاع اجتماعــی و فعالیــت جســمانی را ب
ــی  ــال بررس ــا 12 س ــنی 5 ت ــای س ــوزان در رده  ه ــده از دانش آم آم
کردنــد. شــاخص  های حمایــت اجتماعــی شــامل رفتارهــای فعالیــت 
جســمانی والدیــن همــراه بــا دیگــر حوزه هــای حمایــت مثــل 
ــود. یافته هــا نشــان  تشــویق، مشــارکت مســتقیم و حمــل و نقــل ب
داد کــه مــدل والدینــی در فعالیــت جســمانی نوجوانــان موثــر نبــود، 
امــا نشــان داده شــد کــه دیگــر حوزه هــای حمایــت، ماننــد حمایــت 
ــود. در  ــذار ب ــت جســمانی نوجــوان اثرگ ــی در فعالی ــزاری و عاطف اب
ــار  ــر رفت ــال 1992 اث ــد7 )27( در س ــن و ول ــر، اندرس ــق دیگ تحقی
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فعالیــت جســمانی والدیــن را در مشــارکت در فعالیــت جســمانی در 
ــد.  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــم م ــوز کاس هفت ــان 904 دانش آم می
ــد  ــکاران )2003(، اندرســن و ول ــای تراســت و هم برعکــس یافته ه
)1992( گــزارش کردنــد رفتــار فعالیــت جســمانی والدیــن بــه طــور 
ــاط  ــان در ارتب ــمانی نوجوان ــت جس ــرکت در فعالی ــا ش ــی ب مثبت
ــویق  ــه تش ــد ک ــان می ده ــا نش ــای آن ه ــن، یافته ه ــت. همچنی اس
بــه طــور مثبتــی بــا فعالیــت جســمانی نوجوانــان در ارتبــاط اســت. 
ــود  ــنهاد می ش ــف، پیش ــای مختل ــن یافته ه ــاس ای ــن، بر اس بنابرای
کــه شــکل های متفاوتــی از حمایــت شــاید میــزان مشــارکت 
فعالیــت نوجوانــان را از طریــق راه هــای مختلفــی تحــت تاثیــر قــرار 
ــذت از  ــن ل ــاط بی ــات ارتب ــدادی از تحقیق ــن، تع ــد. همچنی می ده
فعالیــت جســمانی را بــا عوامــل اجتماعــی، مثــل همســاالن، والدیــن 
ــی را  ــج متفاوت ــدام نتای ــر ک ــه ه ــد ک ــی کرده ان ــان بررس و معلم

ــد )14(. ــان داده ان نش
 بنابرایــن، بــه طــور خاصــه نوجوانــان می تواننــد 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 نمی کنند. از ســویی، 
لــذت از تربیت بدنــی نقــش حیاتــی را در بهبــود مشــارکت نوجــوان 
در فعالیــت جســمانی فراهــم می کنــد. همچنیــن، بــا وجــود این کــه 
اثــر حمایــت اجتماعــی بــر فعالیــت جســمانی نوجوانــان تاییــد شــده 
ــد  ــان می  ده ــه نش ــود دارد ک ــواهدی وج ــال ش ــن ح ــا ای ــت، ب اس
انــواع مختلــف حمایــت ممکــن اســت فعالیــت جســمانی نوجوانــان 
ــر  ــف تحــت تاثی ــی را از طــرق مختل ــذت از تربیت بدن و همچنیــن ل
ــرای ارتقــای بهینــه عاقــه  قــرار دهــد. یــک پیــش نیــاز اساســی ب
ــردن از فعالیــت بدنــی، کســب آگاهــی از ایــن اســت کــه  و لــذت ب
ــی  ــت بدن ــذت در تربی ــوزان از ل ــش آم ــر درک دان ــل ب ــدام عوام ک
تأثیــر می گــذارد. تحقیقــات قبلــی شــواهدی ارائــه کــرده اســت کــه 
جنبه هــای اجتماعــی و شایســتگی درک شــده عوامــل اصلــی لــذت 
ــه نظــر می رســد کــه جنبه هــای  ــردن از تربیــت بدنــی هســتند. ب ب
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــته و ب ــت را داش ــن اهمی ــی باالتری اجتماع
جنســیت، ســن یــا نــوع ورزش، باعــث لــذت بــردن می شــوند 
ــواع  ــر روی ان ــی معمــوال ب )28(. متأســفانه، کاس هــای تربیــت بدن
ــدان  ــا فق ــب ب ــد )29( و اغل ــز می کنن ــی تمرک ــای رقابت ورزش ه
ــی از  ــم ناش ــی ک ــارکت اجتماع ــوزان، مش ــرای دانش آم ــاب ب انتخ
ــرای  ــه طــور کلــی جــو نامناســب ب کمبــود همــکاری همــکاری و ب
تعامــل همــراه اســت. بنابرایــن، بــه نظــر میرســد مداخــات تربیــت 
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بدنــی، گزینــه امیدوارکننــده ای بــرای تغییــر ایــن وضعیــت معیــوب 
باشــد. از ایــن رو، بــا توجــه بــه اهمیــت تربیت بدنــی در ســوق دادن 
ــای  ــر فراینده ــز تاثی ــال و نی ــی فع ــبک زندگ ــه س ــوزان ب دانش آم
ــه  ــف، ب ــنین مختل ــا در س ــن فراینده ــاوت ای ــذت از ورزش و تف ل
ــذت در ســنین  ــع ل ــر مناب ــذار ب ــل اثر  گ ــن عوام نظــر می رســد یافت
ســنین  آن  در  هدفمنــد  برنامه ریــزی  بــه  می توانــد  مختلــف، 
ــوان  ــا بت ــد ت ــک  کن ــش کم ــی لذت بخ ــه ورزش ــاد تجرب ــرای ایج ب
ــن،  ــرد. بنابرای ــظ ک ــی حف ــت ورزش ــه فعالی ــکاران را در عرص ورزش
هــدف از تحقیــق حاضــر پیش بینــی لــذت از تربیت بدنــی از طریــق 
ــود. ــتان ب ــوزان دبیرس ــی در دانش آم ــت اجتماع ــای حمای مولفه ه

روش شناسیروش شناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

ــطه  ــع متوس ــوزان مقط ــر دانش آم ــق حاض ــاری تحقی ــه آم جامع
ــر و 300 پســر  ــداد 350 دخت ــه تع ــد ک ــاه بودن ــتان کرمانش شهرس
ــه  ــوان نمون ــه عن ــه ای ب ــه ای چندمرحل ــری خوش ــه روش نمونه گی ب
ــداد  ــت تع ــش نامه ها، در نهای ــع پرس ــس از توزی ــدند. پ ــاب ش انتخ
ــال؛  ــه پســران )ســن: 1/52±14/74 س ــوط ب 246 پرســش نامه مرب
ــرم(  ــانتی متر؛ وزن: 13/42±55/00 کیلوگ ــد: 13/45±167/06 س ق
و 321 پرســش نامه مربــوط بــه دختــران )ســن: 15/18±1/45 
 53/03±9/74 وزن:  ســانتی متر؛   162/02±7/52 قــد:  ســال؛ 

ــت.  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــاری م ــز آم ــرای آنالی ــرم( ب کیلوگ

ابزارابزار
از  تربیت بدنــی  از  لــذت  فرآیندهــای  اندازه گیــری  بــرای 
ــکاران  ــیم و هم ــی هش ــذت از تربیت بدن ــای ل ــش نامه فرآینده پرس
)2008( اســتفاده شــد )6(. پرســش  نامه  ي فرایند  هــای لــذت از 
ــاس  ــی حــاوي 26 ســوال اســت کــه شــش خــرده مقی تربیــت بدن
هیجــان ناشــی از فعالیــت8، شایســتگی خودمرجــع9، هیجــان 
ایجــاد شــده توســط معلــم10، تشــویق والدیــن11، شایســتگی 
دگرمرجــع12 و تعامــل بــا هم  تیمــی13 را اندازه  گیــري مي گیــرد  . 
ــی  ــاس 5 ارزش ــتفاده از مقی ــا اس ــش نامه ب ــن پرس ــواالت ای ــه س ب

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 

ــق(  ــا مواف ــا 5 )کام ــف( ت ــا مخال ــک )کام ــه  ی ی ــا دامن ــرت ب لیک
پاســخ می دهنــد. ایــن پرســش نامه در ایــران توســط عبدلــی و 
همــکاران )1389( اعتباریابــی شــد )30(کــه نتایــج تحلیــل عاملــی 
تاییــدی بــرای آزمــون روایــی ســازه و ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای 
تعییــن همســانی درونــی ســواالت )Sɑ≤0/68( نشــان داد کــه ایــن 
پرســش  نامه ابــزار مناســبي بــراي مطالعــه لــذت از تربیــت بدنــي در 
میــان دانش  آمــوزان مقطــع دبیرســتان اســت. همســانی درونــی ایــن 
ــاخ در تحقیــق حاضــر،  ــب آلفــای کرونب ــق ضری پرســش نامه از طری

0/86 به دســت آمــد. 
ــاس  ــا اقتب ــه ب ــه گوی ــق س ــده از طری ــی ادراک ش ــت اجتماع حمای
ــری  ــال 2007 اندازه گی ــکاران )14( در س ــیم و هم ــش هش از پیمای
ــی14،  ــت الگوی ــوع حمای ــه ن ــده س ــا منعکس کنن ــن گویه ه ــد. ای ش
ــی  ــرد اجتماع ــج ف ــه توســط پن ــزاری15 و انگیزشــی16 هســتند ک اب
ــن  ــان، بهتری ــواده، معلم ــای خان ــر اعض ــادر، دیگ ــدر، م ــف )پ مختل
ــرد اجتماعــی  ــرای هــر ف دوســت( تکمیــل شــدند. در هــر ســؤال ب
ــه  پاســخ مجزایــی وجــود داشــت و دانش آمــوز بایــد به طــور جداگان
بــرای هریــک از افــراد مــورد نظــر از هرگــز )1( تــا بیشــتر اوقــات )5( 
پاســخ مــی داد. از شــرکت کنندگان بــرای دســتیابی بــه حمایت هــای 
ــر پرســیده  ــب ســؤال های زی ــه ترتی ــزاری و انگیزشــی ب ــی، اب الگوی
ــا    ــي از ورزش  ه ــادر( در یک ــدر، م ــر )پ ــراد زی ــدر اف ــد: )1( چق ش
)مثــل فوتبــال، والیبــال، بدمینتــون یــا ورزش  هــاي دیگــر(   یــا دیگــر 
ــنا  ــواري، ش ــوردي، دوچرخه  س ــاده  روي، کوه  ن ــل پی ــا )مث فعالیت  ه
یــا فعالیت  هــاي بدنــي دیگــر( شــرکت مي  کننــد؟ )2( چقــدر 
افــراد زیــر )پــدر، مــادر، دیگــر اعضــای خانــواده، معلمــان، بهتریــن 
ــل  ــا   )مث ــي از ورزش  ه ــد در یک ــک مي  کنن ــما کم ــه ش ــت( ب دوس
ــا ورزش  هــاي دیگــر(   شــرکت  ــال، والیبــال، بدمینتــون، شــنا ی فوتب
ــردن  ــل ب ــد )مث ــا مي  کنن ــما را مهی ــرکت ش ــرایط ش ــا ش ــد ی کنی
ــم  ــي، فراه ــاي ورزش ــت هزینه  ه ــن، پرداخ ــل تمری ــه مح ــما ب ش
نمــودن تجهیــزات ورزشــي، مربــي و غیــره بــراي شــما(؟ )3( 
ــواده، معلمــان،  ــادر، دیگــر اعضــای خان ــدر، م ــر )پ ــراد زی ــدر اف چق
ــا    ــي از ورزش  ه ــد در یک ــما را تشــویق مي  کنن ــن دوســت( ش بهتری
ــن تحقیــق، همســانی  ــي شــرکت کنیــد؟ در ای ــا فعالیت  هــاي بدن ی
ــای  ــب آلف ــق ضری ــا از طری ــک از حمایت ه ــر ی ــواالت ه ــی س درون

نصور احمدی و همکاران
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ــب  ــی، ضری ــت الگوی ــا حمای ــاط ب ــد. در ارتب ــبه ش ــاخ محاس کرونب
ــت،  ــن دوس ــادر و بهتری ــدر، م ــرد پ ــه ف ــرای س ــاخ ب ــای کرونب آلف
ــث  ــت باع ــن دوس ــل بهتری ــذف عام ــه ح ــد ک ــت آم 0/59 به دس
ــول 0/74  ــل قب ــدار قاب ــه مق ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــش ضری افزای
ــری  ــؤال اندازه گی ــا دو س ــا ب ــی تنه ــت الگوی ــن، حمای ــد. بنابرای ش
شــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ پنــج فــرد مختلــف در گویــه حمایــت 
ابــزاری، 0/76 و پنــج فــرد مختلــف در حمایــت انگیزشــی 0/80 بــود 

ــت. ــا اس ــول آن ه ــل قب ــی قاب ــانی درون ــان دهنده همس ــه نش ک

روش اجراروش اجرا
ــن و انحــراف  ــق، از میانگی ــای تحقی ــاری متغیره ــف آم ــرای توصی ب
مقایســه  بــرای  اســتنباطی،  بخــش  در  اســتفاده شــد.  معیــار 
متغیرهــای تحقیــق بــا توجــه بــه جنســیت، از آزمــون تــی مســتقل 
ــای  ــق مولفه ه ــی از طری ــت بدن ــذت از تربی ــی ل ــرای پیش بین و ب
ــا روش ورود  ــه ب ــی چندگان ــیون خط ــی، از رگرس ــت اجتماع حمای

ــد. ــتفاده ش ــن اس ــای پیش بی ــان متغیره همزم

روش آماریروش آماری
ــا  ــودن داده ه ــی ب ــرای بررســی طبیع ــک ب ــون شــاپیرو - ویل از آزم

ــد.  ــتفاده ش ــس اس ــس واریان ــی تجان ــرای بررس ــن ب ــون لوی و آزم
ــخ  ــداد پاس ــش، تع ــان واکن ــامل زم ــون n-back ش ــای آزم داده ه
ــا اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس  صحیــح و تعــداد پاســخ اشــتباه ب
 SPSS ــاری ــزار آم ــا نرم اف ــه ب ــی داری P<0.05 ک ــطح معن در س

تحلیــل شــد.

نتایجنتایج
قبــل از اجــرای تحلیــل رگرســیون خطــی، داده هــای پــرت، داده های 
از دســت رفتــه و توزیــع داده هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــرای 
داده هــای پــرت، در صــورت لــزوم از روش جایگزینــی اســتفاده شــد. 
ــیدگی  ــی و کش ــاخص های کج ــا، ش ــع داده ه ــت توزی ــرای وضعی ب
ــدول 1  ــه در ج ــور ک ــه همان ط ــد ک ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس م
مشــاهده می شــود انحــراف از طبیعــی بــودن توزیــع داده هــا شــدید 
نیســت. آماره هــای توصیفــی مربــوط بــه متغیرهــا در جــدول 
1 مشــاهده می شــود. بــر اســاس نتایــج آزمــون تــی مســتقل، 
ــت  ــزاری و حمای ــت اب ــی، حمای ــذت از تربیت بدن ــای ل در متغیره
ــد  ــران بودن ــر از دخت ــی داری باالت ــور معن ــران به ط ــی، پس انگیزش
ــی داری  ــاوت معن ــی تف ــت الگوی ــر حمای ــا در متغی )p>0/001( ام

.)p˃0/05( ــد ــاهده نش ــران مش ــران و پس ــن دخت بی

جنسیتمتغیر
)خطای معیار(

میانگین
t آمارهp مقدار

کشیدگیکجی

خطای معیارآمارهخطای معیارآماره

لذت از تربیت بدنی
)0/99(93/38دختر

5/940/001
-0/670/140/720/27

0/600/160/220/31-)0/96(101/65پسر

حمایت الگویی
)0/06(3/10دختر

0/270/79
-0/160/14-0/800/27

0/770/31-0/120/16-)0/07(3/07پسر

حمایت ابزاری
)0/06(3/07دختر

5/240/001
-0/140/14-0/680/27

0/390/31-0/340/16-)0/06(3/50پسر

حمایت انگیزشی
)0/06(3/30دختر

6/200/001
-0/430/14-0/530/27

0/740/160/060/31-)0/05(3/80پسر

جدولجدول11.. لذت از تربیت بدنی و حمایت اجتماعی دانش آموزان به تفکیک جنسیت

نتایــج رگرســیون خطــی چندگانــه بــرای پیش بینــی لــذت از 
ــی  ــت اجتماع ــای حمای ــق مولفه ه ــران از طری ــی در دخت تربیت بدن
 ،p>0/001 ،F)3معنــی داری مــدل را نشــان داد )57/05=)317و
ــیونی نشــان داد  ــب رگرس ــل شــده(. بررســی ضرای R2=0/34 -تعدی
 )p>0/001 ،t=4/51 ،β=0/36( ــی ــت انگیزش ــای حمای ــه متغیره ک

ــده  ــزاری )p=0/001 ،t=3/24 ،β=0/24( پیش بینی کنن ــت اب و حمای
معنــی دار لــذت از تربیت بدنــی در دختــران بودنــد امــا مولفــه 
 .)t>1( حمایــت الگویــی پیش بینــی کننــده معنــی داری نبــود
تحلیــل رگرســیون افــراد اجتماعــی مختلــف نشــان داد کــه در 
 )p>0/001 ،t=5/50 ،β=0/30( ــت انگیزشــی، معلمــان مولفــه حمای
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نصور احمدی و همکاران

ــه  ــن در مولف ــتان )p>0/001 ،t=3/74 ،β=0/21(  و همچنی و دوس
ابــزاری نیــز معلمــان )p=0/001 ،t=3/42 ،β=0/20( و  حمایــت 
بــر  معنــی داری  تاثیــر   )p=0/001  ،t=3/41  ،β=0/20( دوســتان 
لــذت از تربیت بدنــی دختــران داشــتند امــا والدیــن و خانــواده 
تاثیــر معنــی داری نداشــتند )ps<0/05(. نتایــج در ارتبــاط بــا 
 ،F)3ــان داد )44/97=)242و ــدل را نش ــی داری م ــز معن ــران نی پس
R2=0/35 ،p>0/001 -تعدیــل شــده(. بررســی ضرایــب رگرســیونی 
 ،t=3/27 ،β=0/25( نشــان داد کــه متغیرهــای حمایــت ابــزاری
و   )p=0/002  ،t=3/21  ،β=0/24( انگیزشــی  حمایــت   ،)p=0/001
حمایــت الگویــی )p=0/002 ،t=3/10 ،β=0/20( پیش بینی کننــده 
ــد. آنالیــز رگرســیون  ــی در پســران بودن ــذت از تربیت بدن معنــی دار ل
افــراد اجتماعــی مختلــف نشــان داد کــه در مولفــه حمایــت ابــزاری، 
 ،t=3/49 ،β=0/19( ــتان ــدر  )p>0/001 ،t=6/42 ،β=0/43(، دوس پ
p=0/001( و معلمــان  )p=0/001 ،t=3/23 ،β=0/19(؛ در مؤلفــه 
ــتان  ــدر )p>0/001 ،t=4/23 ،β=0/33(، دوس ــی، پ ــت انگیزش حمای
 ،β=0/20( دیگــر اعضــای خانــواده ،)p=0/001 ،t=3/37 ،β=0/19(
p=0/004 ،t=2/94( و معلمــان )p=0/02 ،t=2/32 ،β=0/14( و در 
مؤلفــه حمایــت الگویــی، پــدر  )p>0/001 ،t=5/28 ،β=0/33( و 
دوســتان  )p>0/001 ،t=4/17 ،β=0/22( بــه ترتیــب بیشــترین تاثیر 

ــتند.  ــران داش ــی پس ــذت از تربیت بدن ــر ل ــی دار را ب معن

بحثبحث
تربیــت بدنــی فرصتــی بــرای تفریــح ســالم و مفیــد، تقویــت 
ــی  ــناریوی آموزش ــک س ــردی در ی ــد ف ــردی و رش ــن ف ــط بی رواب
ــت  ــرای مدیری ــوز را ب ــش آم ــر دان ــی، ه ــای اجتماع اســت. مهارت ه
شکســت ها تحریــک می کننــد کــه ایــن نشــان دهنده فرصتــی بــرای 
ــود  ــود، بهب ــگرانه خ ــرش پرخاش ــرل نگ ــلط و کنت ــود، تس ــراز وج اب
ادراک و خودآگاهــی، احســاس مشــارکت اجتماعــی، و احســاس 
رضایــت . مشــارکت ورزشــی وســیله ای مســتقیم بــرای اجــرای 
ــال،  ــن ح ــا ای ــت )31(. ب ــامتی اس ــا س ــط ب ــی مرتب ــت بدن فعالی
ــش از  ــد و بی ــش می یاب ــی کاه ــی در دوران نوجوان ــارکت ورزش مش
85 درصــد از دختــران نوجــوان نمی تواننــد 60 دقیقــه فعالیــت بدنــی 
ــش،  ــن پژوه ــد )32(. در ای ــام دهن ــه را انج ــدید روزان ــط و ش متوس
ــذت  ــای ل ــه در متغیره ــای جنســیتی نشــان داد ک بررســی تفاوت ه
از تربیت بدنــی، حمایــت ابــزاری و حمایــت انگیزشــی، پســران 
به طــور معنــی داری باالتــر از دختــران بودنــد امــا در متغیــر حمایــت 
الگویــی تفــاوت معنــی داری بیــن دختــران و پســران مشــاهده نشــد. 

17. Hopkins
18. Frömel
19. Burford

هاپکینــز17 و همــکاران )32( در ســال 2022 در یــک مطالعــه مــروری 
ــل  ــواده از عوام ــه همســاالن و خان ــد ک ــج دســت یافتن ــن نتای ــه ای ب
ــل18  ــت. فروم ــوان اس ــران نوج ــی دخت ــارکت ورزش ــر مش ــر ب مؤث
ــاط  ــا و ارتب ــی تفاوت ه ــا بررس ــال 2022 ب ــکاران )33( در س و هم
بیــن انگیزه هــای فعالیــت بدنــی و انــواع فعالیــت بدنــی در نوجوانــان 
ــاله، در  ــک دوره ده س ــول ی ــه در ط ــد ک ــر نشــان دادن پســر و دخت
ــد.  ــاهده ش ــی مش ــای اجتماع ــذت و انگیزه ه ــش در ل ــران کاه دخت
ــر را در  ــی باالت ــزه فعالیــت بدن ــر مطالعــات انگی ــی، اکث ــه طــور کل ب
ــم در  ــان و ه ــم در نوجوان ــران، ه ــا دخت ــن پســران در مقایســه ب بی
بزرگســاالن جــوان تاییــد می کننــد. بــر اســاس یــک مطالعــه نــروژی 
ــا پســران در انگیزه هــای  ــران در مقایســه ب ــه نشــان داد کــه دخت ک
درونــی بــرای مشــارکت ورزشــی نمــرات باالتــری داشــتند و پســران 
ــه  ــا توج ــتند )34( و ب ــری داش ــرات باالت ــی نم ــای بیرون در انگیزه ه
ــی  ــت اجتماع ــد حمای ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــش حاض ــج پژوه ــه نتای ب
ــرای مشــارکت در ورزش از اهمیــت بیشــتری برخــوردار  از پســران ب
ــا  ــال 2021 ب ــکاران )35( در س ــورد19 و هم ــرانجام، بارف ــت. س اس
ــودکان  ــی در ک ــت بدن ــذت از فعالی ــیتی در ل ــاوت جنس ــه تف مطالع
ــران از  ــذت دخت ــه ل ــر چ ــه اگ ــد ک ــت یافتن ــج دس ــن نتای ــه ای ب
ــذت بیشــتری  ــران ل ــا دخت ــر از پســران اســت، ام ــی  کمت تربیت بدن
ــی  ــد در حال ــزارش کردن ــر را گ ــدت پایین ت ــا ش ــای ب از فعالیت ه
کــه پســران لــذت بیشــتری از فعالیت هــای بــا شــدت و قــدرت بــاال 
ــن  ــر گرفت ــه در نظ ــد ک ــنهاد کردن ــا پیش ــد. آن ه ــزارش کردن را گ
ــدرت(  ــم، ق ــاال، ک ــا )ب ــواع فعالیت ه ــرای ان ــیتی ب ــات جنس ترجیح
ــرای  ــی ب هنــگام طراحــی مداخــات و برنامه هــای درســی تربیت بدن

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــودکان ض ک
بعضــی محققــان اســتدالل کرده  انــد کــه کاهــش لــذت دانش آمــوزان 
از تربیت بدنــی بــا فقــدان درک فرایندهــای زیربنایــی لــذت از 
ــتر مکانیزم هــای  ــت. بنابرایــن، درک بیش ــی مرتبــط اس تربیت بدن
زیربنایــی لــذت از تربیت بدنــی بــرای افزایــش میــزان فعالیــت 
جســمانی ضــروری بــه نظــر می رســد )14(. در ایــن میــان همانطــور 
ــن  ــی را بی ــاط مثبت ــادی ارتب ــات زی ــان شــد تحقیق ــر بی ــه پیش  ت ک
ــد.  ــان داده ان ــان نش ــمانی نوجوان ــت جس ــی و فعالی ــت اجتماع حمای
ــت  ــذت و حمای ــور ل ــر دو فاکت ــاط ه ــه ارتب ــه ب ــا توج ــن رو، ب از ای
اجتماعــی در تامیــن نقــش مثبــت در میــزان مشــارکت در فعالیــت 
جســمانی، ایــن تحقیــق بــه پیش بینــی لــذت از تربیت بدنــی از 
ــتان  ــوزان دبیرس ــی در دانش آم ــت اجتماع ــای حمای ــق مولفه ه طری
پرداختــه اســت. نتایــج نشــان داد کــه متغیرهــای حمایــت انگیزشــی 
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ــی  ــذت از تربیت بدن ــده معنــی دار ل ــزاری پیش بینی  کنن ــت اب و حمای
ــده  ــی پیش بینی   کنن ــت الگوی ــه حمای ــا مولف ــد ام ــران بودن در دخت
ــان و  ــه معلم ــان داد ک ــج نش ــه نتای ــود، و در ادام ــی داری نب معن
دوســتان در هــر دو مولفــه حمایــت انگیزشــی و ابــزاری بــر لــذت از 
تربیت بدنــی دختــران تاثیــر معنــی  داری داشــتند در حالیکــه والدیــن 
و خانــواده تاثیــر معنــی داری نداشــتند. نتایــج در ارتبــاط بــا پســران 
ــده  ــزاری پیش بینی   کنن ــی و اب ــی، الگوی ــت انگیزش ــان داد حمای نش
معنــی دار لــذت بودنــد. در عوامــل اجتماعــی نتایــج نشــان داد کــه در 
ــزاری و انگیزشــی پــدر، دوســتان و معلمــان و در  مولفــه حمایــت اب
مولفــه حمایــت الگویــی، پــدر و دوســتان بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــر 

ــتند.  ــی داش ــذت از تربیت بدن ــر ل ــی داری را ب معن
ــت  ــی  از حمای ــع مهم ــواده منب ــی، خان ــل اجتماع ــت عوام در اهمی
ــج  ــد. نتای ــمار می آی ــه ش ــان ب ــودکان و نوجوان ــرای ک ــی ب اجتماع
ــق  ــذت از طری ــی ل ــز نشــان داد کــه در پیش بین تحقیــق حاضــر نی
عوامــل اجتماعــی، علی  رغــم اینکــه نقــش حمایــت والدیــن در 
ــی داری در  ــل معن ــران عام ــی در پس ــود ول ــی دار نب ــران معن دخت
ــکا20  ــود. پروچس ــوب می ش ــی محس ــذت از تربیت بدن ــی ل پیش بین
و همــکاران )36( در ســال 2002 در ایــن رابطــه نشــان دادنــد 
ــت جســمانی  ــا فعالی ــی داری ب ــور معن ــه ط ــن ب ــت والدی ــه حمای ک
نوجوانــی در ارتبــاط بــود. بــا ایــن حــال، تراســت و همــکاران )26( در 
ســال 2003 نشــان دادنــد کــه حمایــت والدیــن در میــزان فعالیــت 
جســمانی نوجوانــان موثــر نبــود، امــا آن هــا نشــان دادنــد کــه دیگــر 
ــزاری و عاطفــی در فعالیــت  ــت اب ــد حمای ــت، مانن حوزه هــای حمای
ــه  ــد ک ــتدالل کردن ــا اس ــود. آن ه ــذار ب ــان اثر  گ ــمانی نوجوان جس
ــت  ــام فعالی ــرای انج ــع را ب ــد موان ــی نمی توان ــه تنهای ــدل ب ــک م ی
جســمانی بیشــتر بــردارد و ایــن می توانــد منجــر بــه دلســرد شــدن 
نوجوانــان از شــرکت در فعالیــت جســمانی شــود. هشــیم و همــکاران 
ــرای  ــن ب ــت والدی ــه حمای ــد ک ــان دادن ــال 2007 نش )14( در س
لــذت دانش آمــوزان از کاس هــای تربیت بدنــی ضــروری اســت. 
ــوزش از راه دور  ــرای آم ــی را ب ــد راهبردهای ــان بای ــن، معلم همچنی
ــی  ــرش مثبت ــوزان نگ ــش آم ــق آن دان ــه از طری ــد ک ــاد کنن ایج
نســبت بــه یادگیــری مســتقل داشــته باشــند و ارزشــیابی در چنیــن 

ــر باشــد. ــد انعطــاف پذیرت تدریســی بای
بــا ایــن حــال، تحقیقــات نشــان داده انــد همانطــور کــه ســن افــراد 
افزایــش پیــدا می کنــد، افــراد زمان هــای بیشــتری را بــا دوســتان در 
مقایســه بــا خانواده هــا می گذارننــد، بنابرایــن، بــا افزایــش ســن اثــر 

20. Prochaska
21. Carlson & Hastie
22. Duncan
23. Ceccheini
24. Carr

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــا افزای ــتان و همســاالن در بعضــی زمینه ه دوس
نتایــج ایــن تحقیــق نیــز نشــان داد کــه در هــر دو مولفــه حمایــت 
ــذت از  ــر ل ــی داری ب ــر معن ــز تاثی ــتان نی ــزاری، دوس ــی و اب انگیزش
ــتی21   ــون و هس ــتند. کارلس ــران داش ــران و پس ــی دخت ــت بدن تربی
)37( در ســال 1997 کــه عوامــل اجتماعــی را در دانش آمــوزان 
کاس هــای هشــتم و نهــم بررســی کــرده بودنــد، نیــز نشــان دادنــد 
کــه وابســتگی همســاالن عامــل اصلــی لــذت از تربیت بدنــی اســت. 
ــن  ــت تامی ــال 1993 حمای ــن22 )38( در س ــق دانک ــق تحقی مطاب
ــطح  ــا س ــی ب ــای تربیت بدن ــتان در کاس ه ــق دوس ــده از طری ش
ــکاران )39( در  ــیم و هم ــت. هش ــاط اس ــمانی در ارتب ــت جس فعالی
ســال 2008 نیــز ارتبــاط مثبتــی را بیــن حمایــت همســاالن و لــذت 
از تربیت بدنــی نشــان دادنــد. حمایــت دوســتان و همســاالن ممکــن 
اســت از طریــق کارکردهــای مختلفــی موثــر باشــد مثــل همراهــی و 
یکپارچگــی اجتماعــی، حمایــت عاطفــی مثــل حمایــت اطاعاتــی و 
تشــویقی و حمایــت ابــزاری مثــل بــه اشــتراک گذاشــتن تجهیــزات 
و حمــل  و  نقــل. 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(.   
ــد  ــان می توان ــت معلم ــه حمای ــج نشــان داد ک ــر، نتای از ســوی دیگ
عامــل اثرگــذاری بــر لــذت از تربیت بدنــی باشــد. بــه طــور مشــابهی، 
ــکاران )40( ــچینی23 و هم ــیله س ــه وس ــده ب ــام ش ــات انج تحقیق

در ســال 2001 و کار24 و همــکاران )41( در ســال 1999 از اثــر 
ــد  ــت می کنن ــی حمای ــذت از فعالیت بدن ــر ل ــان ب ــن و معلم والدی
)42(. کار و همــکاران در ســال 1999 پیشــنهاد کردنــد کــه والدیــن 
ــرای  ــد، درحالیکــه معلمــان ب ــرای کــودکان بودن ــری ب عامــل موثرت
نوجوانــان اثرگــذاری بیشــتری داشــتند. در واقــع اهمیــت کار کــردن 
بــا معلمــان بــرای جلــب حمایــت آنهــا می توانــد بــه بهبــود ســبک 
ــرای فعالیــت جســمانی در  زندگــی فعــال، افزایــش خودکارآمــدی ب
اوقــات فراغــت کمــک کنــد. از ایــن رو، مهــم اســت کــه کاس هــای 
ــوزان در آن  ــه دانش آم ــود ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــی ب تربیت بدن
احســاس راحتــی، حمایــت و تشــویق داشــته باشــند تــا بتواننــد بــه 

راحتــی بــه فعالیــت بپردازنــد.
در نهایــت اســکالن و همــکاران )21( در ســال 1986 پیشــنهاد 
کردنــد کــه لــذت ورزشــی نوجوانــان بــا ادراک شایســتگی )خبرگــی 
و عملکــرد(، فعالیت هــای خــاص ورزشــی )وابســتگی تیمــی، هیجــان 
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ــن و  ــارکت والدی ــی )مش ــل اجتماع ــت عوام ــر حمای ــی( و اث رقابت
مربــی، وابســتگی همســاالن( مرتبط اســت. لیــرد25 و همــکاران )43(

ــی  ــت اجتماع ــه حمای ــد ک ــری کردن ــال 2018 نتیجه گی ــز در س نی
زمینه  هــای متفاوتــی از فعالیــت جســمانی را افزایــش می  دهــد 
ــش  ــرد، افزای ــود در عملک ــدی، بهب ــش خودکارآم ــامل افزای ــه ش ک
ــت  ــام فعالی ــرای انج ــی ب ــش توانای ــذت و افزای ــش ل ــزه، افزای انگی
ــت اجتماعــی  ــد کــه حمای ــا دریافتن ــن، آنه ورزشــی اســت. همچنی
خودکارآمــدی افــراد را از طریــق افزایــش توانایــی آنهــا بــرای غلبــه 
ــا را  ــس آنه ــز اعتماد  به  نف ــمانی و نی ــت جس ــام فعالی ــع انج ــر موان ب
بــه توانایی  هایشــان تحــت تاثیــر قــرار می  دهــد کــه بــه نوبــه خــود 
می  توانــد ســطوح لــذت و میــزان فعالیــت جســمانی را افزایــش دهــد. 
بــر اســاس یافته  هــای آنهــا حمایــت اجتماعــی یــک مشــارکت  کننده 
مهــم در خودکارآمــدی افــراد بــرای انجــام فعالیــت جســمانی اســت 
ــر  ــان را تحــت تاثی ــت جســمانی نوجوان ــد ســطح فعالی ــه می  توان ک
ــا  ــی ب ــت اجتماع ــق حمای ــدی از طری ــش خودکارآم ــرار دهد.افزای ق
ــذت از فعالیــت  ــودن و افزایــش ل ــرای فعــال ب افزایــش در انگیــزه ب
ــان  ــال 2007 نش ــکاران )14( در س ــیم و هم ــت. هش ــط اس مرتب
دادنــد کــه رفتارهــای عوامــل اجتماعــی )ماننــد والدیــن، همســاالن 
و معلمــان( بــه طــور مثبتــی بــا لــذت دانش آمــوزان از کاس 
ــی مرتبــط اســت. آن هــا اظهــار داشــتند کــه کاس هــای  تربیت بدن
ــوزان  ــه ای باشــد کــه تعامــل بیــن دانش آم ــد به گون ــی بای تربیت بدن
ــش  ــذت را افزای ــک ل ــدون ش ــن کار ب ــام ای ــد و انج ــش ده را افزای
ــری  ــرای یادگی ــاعد ب ــی مس ــاد محیط ــه ایج ــر ب ــد و منج می ده

می شــود.

نتیجه گیرینتیجه گیری
ــف  ــرق مختل ــی از ط ــت اجتماع ــه حمای ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
مثــل حمایــت انگیزشــی، الگویــی و ابــزاری می  توانــد میــزان 
ــد و  ــش ده ــارکت در آن را افزای ــمانی و مش ــت جس ــذت از فعالی ل
از اینــرو ضــروری اســت کــه دانش  آمــوزان فعالیت  هــای هیجــان آور 
ــد و  ــه کنن ــتر تجرب ــره بیش ــی روزم ــز را در زندگ ــش برانگی و چال
ــم  ــرایطی را فراه ــان، ش ــه معلم ــادی دارد ک ــت زی ــن، اهمی همچنی
ــر  ــی دیگ ــل اجتماع ــا عوام ــر و ب ــا یکدیگ ــوزان ب ــا دانش  آم ــد ت کنن
ماننــد معلــم، والدیــن و هــم تیمی  هــا تعامــل مثبتــی برقــرار کننــد. 
ــر  ــای آینده نگ ــده از رویکرده ــات آین ــود در تحقیق ــنهاد می ش پیش
ــجم در  ــن و منس ــای روش ــرای پیش بینی ه ــوری ب ــر تئ ــی ب مبتن
ــه درک  ــدف ارائ ــا ه ــی ب ــارکت ورزش ــر مش ــر ب ــل مؤث ــورد عوام م
ــژه دختــران و درک عوامــل  ــه وی ــان و ب ــر از تجربیــات نوجوان قوی ت
مؤثــر بــر مشــارکت آن هــا در ورزش اســتفاده شــود. بــه نظــر 

25. Laird

ــی و  ــع چندعامل ــتر موان ــم و درک بیش ــرفت عل ــا پیش ــد ب می رس
ــوان  ــان، بت ــان نوجوان ــی در می ــارکت ورزش ــهیل کننده های مش تس
ــت از  ــدف حمای ــا ه ــدار ب ــب و پای ــات مناس ــرای مداخ ــکان اج ام

ــرد. ــم ک ــف را فراه ــع مختل ــی در جوام ــارکت ورزش مش

مالحظات اخالقیمالحظات اخالقی

حامی مالیحامی مالی
ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تأمیــن مالــی 

در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.
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