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بخش آمار توصیفی به تجزیهوتحلیل دادههای جمعیتشناختی ،در بخش آمار استنباطی از
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعۀ آماری و از آزمون
تی تکنمونهای برای آزمون فرضیهها و نیز آزمون فریدمن جهت اولویتبندی عوامل استفاده
شد.
یافتهها :نتایج حاصل از آمار استنباطی نشان داد ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی-
فرهنگی ،عوامل جسمانی و عوامل روانی در مشارکت دانشآموزان دختر در فعالیتهای
ورزشی تأثیر دارد و عوامل اقتصادی از بیشترین اهمیت برخوردار است.
نتیجهگیری :دختران با عوامل بازدارندۀ متعددی برای مشارکت در ورزش روبهرو
هستند .ازاینرو ،الزم است ،برنامهریزی و سازماندهی دقیق در زمینۀ ترویج و گسترش
تربیتبدنی و ورزش در جامعه ،بخصوص در بین دختران انجام پذیرد و اتخاذ راهکارهای
مؤثر ،انگیزۀ شرکت در فعالیتهای ورزشی در دختران افزایش یابد.
کلیدواژگان :عوامل بازدارنده ،عوامل جسمانی ،عوامل روانی ،عوامل فرهنگی ،مشارکت
ورزشی.

مقدمه
تربیتبدنی و ورزش از پدیدههای مشترک در بین اقشار مختلف جامعه است
(رمضانینژاد )1388 ،و استواری و دوام یک جامعۀ سالم و پویا ،بیشک درگرو
سالمت یکایک اعضای آن جامعه است .ورزش یک عامل مهم در سالمت جسمی
است و سالمت جسم بر سالمت روحی و روانی فرد تأثیر مثبت دارد؛ بهعبارتدیگر،
ورزش کاهندۀ استرس است ،اعتماد به نفس را افزایش میدهد ،کیفیت خواب و
تغذیه را بهبود میبخشد و عضالت و استخوانها را تقویت میکند (سلطانی.)1392 ،
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راولَند و فریدسون 1این نظر را مورد تأیید قرار دادهاند که افراد یک رویه همراه با تعهد
و دلبستگی را برای مشارکت مستمر در فعالیتهای ورزشی در زندگی روزمره ،برای
تمام طول عمر خود و بهطور منظم در سبک زندگی خود قرار میدهند تا از فواید آن
در طول زندگی بهرهمند گردند .آنها معتقدند برای ایجاد شرایط الزم برای مشارکت
مداوم در فعالیتهای ورزشی ،ورزش باید بهصورت لذتبخشی در سنین پایین به
افراد ارائه گردد تا بتوانند در آینده دوباره به آن تمایل پیدا کنند (پارسامهر.)2006 ،
برخورداری از زمینۀ مناسب حرکتی و ورزشی از آغاز کودکی تا دوران میانسالی و
پس از آن از بروز بسیاری از عوارض جسمانی و روانی به میزان چشمگیری میکاهد
و حتی در اصالح و درمان برخی از آنها تأثیر انکارناپذیری دارد .صنعتی شدن جوامع
باعث شده است تا اوقات فراغت رو به فزونی گیرد .البته نحوۀ مشارکت افراد در
فعالیتهای اوقات فراغت خصوصاً فعالیتهای ورزشی مسئلۀ پیچیدهای است که
میتوان عوامل زیادی را در آن دخیل دانست .با مطرح شدن موضوعی به نام اوقات
فراغت طیف گسترده و ابعاد گوناگونی از زمینههای فعالیت متفرقه بهجز کار و مشغله-
های روزانه ،پیشِ روی افراد گذاشته شد ،شماری از کسانی که درزمینۀ اوقات فراعت
دربارۀ مسائل فمینیستی کار کردهاند ،بهطور متقاعدکنندهای استدالل میکنند که
اوقات فراغت برای مردان و زنان مفاهیم متفاوتی دارد .درعینحال ،این مفهوم برای
زنان خانهدار و شاغل یکسان نیست (آقایی و فتاحیان.)1391 ،
همانطور که در بیست سال گذشته موقعیت زنان و نقشهای اجتماعی آنان
بهسرعت تغییر یافته ،تحقیقات زیادی هم درزمینۀ فعالیتهای ورزشی آنان و اوقات
فراغت و عوامل بازدارندۀ این فعالیتها صورت گرفته است (میرغفوری و همکاران،
1. Ravland and Fridsoon
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 .)1388نتایج این تحقیقات نشان میدهد که زنان بهطور فزایندهای به فعالیتهای
ورزشی بهمنظور کسب سالمتی ،اندامی متناسب و مشارکتهای اجرایی رو آوردهاند
(رمضانی نژاد ،)1388 ،اما با وجود این سیر فزاینده ،حضور زنان در ورزش همگانی
بسیار کمرنگ است .از موانعی که بر شرکت زنان در فعالیتهای ورزشی اثر
میگذارد ،بیماریها و عوارض حاصل از آن است؛ چرا که زنان از ساختار فیزیکی
ظریفتری برخوردار بوده و احتمال خطرات بیشتری را در مقابله با بیتحرکی و
کمکاری دارند .پوکی استخوان بهعنوان یک عارضۀ شایع در زنان است که باعث
کمتر پرداختن به فعالیتهای حرکتی ورزشی میشود (هاشمی .)1385 ،همچنین در
تحقیق دیگر که توسط میرزاخانی انجام گرفت ،موانعی همچون نبود فضای ورزشی و
تفریحی ویژۀ بانوان ،مشکالت مالی خانوادهها ،اولویت ندادن به ورزش در برنامۀ
روزانه ،فعال نبودن واحد تربیتبدنی ادارۀ آموزشوپرورش شهرستان شناسایی گردید
(میرزاخانی .)1387 ،نیکسون ،1در پژوهش خود ،نقش مهم شبکههای اجتماعی را در
تشویق مستقیم ،مساعدت و کمک عملی برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی مورد
تأیید قرار داده است (جلیلی1382 ،؛ به نقل از نیکسون) .نمازی و سجادی در تحقیق
خود در مورد دیدگاه دانشجویان دختر در مورد ورزش نشان دادند ،دانشجویانی که
در فعالیتهای ورزشی شرکت نمیکنند ،تأثیر عوامل بازدارنده مانند کمبود وسیلۀ
نقلیه ،روابط اجتماعی ،ناآگاهی ،مهارت و سالمتی را بیش از سایر عوامل دانستهاند.
این دانشجویان نقش رسانهها و تبلیغات را در عالقهمندی به فعالیتهای ورزشی مؤثرتر
از بقیه دانستند (آقایی و فتاحیان .)1391 ،نایلیا )2006( 2در پژوهشی به بررسی عوامل
مؤثر در مشارکت دانشآموزان در فعالیت فیزیکی پرداخت .نتایج حاصل از پژوهش
1. Nicson
2. Naila
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او نشان داد ،انگیزه ،ویژگی معلم ،محیط فیزیکی پیچیده ،ارتباط با سایر دانشآموزان،
محتوای درس و نفوذ خارجی ازجمله متغیرهای مهم در گرایش به فعالیتهای فیزیکی
در بین دانشآموزان هستند .یوهانگ )2016( 1در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر در
گرایش به فعالیتهای ورزشی در بین دانشجویان کالج پرداختند .نتایج حاصل از
پژوهش آنها نشان داد ،انگیزۀ ذاتی ورزش و نیاز روانی برای الهام بخشیدن به
مشارکت آنها در تربیتبدنی ازجمله عوامل مؤثر در گرایش به فعالیتهای ورزشی
هستند .سوهایر و گابیش ( ،)2015در پژوهشی به بررسی موانع در اجرای بهترین
تمرینهای ورزشی پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد ،کمبود وقت،
ناکافی بودن امکانات و منابع ،عدم پشتیبانی اداری ازجمله عوامل مؤثر در مشارکت
افراد در فعالیتهای ورزشی میباشند .مالیی و همکاران ( )2020در تحقیقی به بررسی
فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که موانع ارتقاء زنان در چهار دسته کلی طبقهبندی و
به شرح ذیل اولویتبندی میشوند .موانع فرهنگی -اجتماعی (کلیشههای جنسیتی و
حاکمیت فرهنگ مردساالری) موانع سیاسی (عدم حضور زنان در حلقههای قدرت،
عدم حضور زنان در احزاب و گروههای سیاسی ،ناتوانی زنان در البیگری) موانع
سازمانی (عدم اعتماد سازمان به زنان ،تلقی مدیریت بهعنوان حق و کار مردانه ،عدم
حضور زنان در شبکههای ارتباطی غیررسمی) و درنهایت موانع فردی-خانوادگی
(عدم خودباوری زنان ،نداشتن انگیزه پیشرفت در زنان و مسئولیت مضاعف زنان در
خانواده) .در تحقیقی دیگر الیوت 2و همکاران ( )2019در تحقیق خود با موضوع
1. yuhoung
2. Elliott
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«والدین ،دختران و فوتبال استرالیا :یک سازنده با پایه و اساس نظریه جذب و حفظ
مشارکت» به بررسی عوامل تأثیرگذار به مشارکت دختران در ورزش (فوتبال)
پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ورزشی
دختران شامل  3دسته شامل سه دسته (الف) منابع جذابیت( ،ب) تسهیلکننده برای
مشارکت و (ج) تقویتکننده برای نگهداری میباشد .دیهیم ( )1390در تحقیق خود
نشان داد که عوامل اقتصادی با  57/7درصد ،عوامل روانی با  51/4درصد ،عوامل
اجتماعی -فرهنگی با  49/6درصد از مهمترین موانع مشارکت دانشآموزان دختر
مقطع متوسطۀ شهرستان مربوط ،در فعالیتهای ورزشی اوقات فراغت میباشد .هم-
چنین در این پژوهش نشان داده شده است که تنها درصد اندکی ( 19/10درصد) از
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ،عوامل جسمانی را بهعنوان مانع مهم برای
شرکت در فعالیتهای ورزشی خود دانستهاند .در تحقیق دیگر دو متغیر حمایتهای
ابزاری و حمایتهای آموزشی با مشارکت در فعالیت ورزشی رابطۀ مثبت قوی داشته
است؛ اما در رابطه با بعد عاطفی رابطۀ معنیداری با مشارکت در فعالیتهای ورزشی
مشاهده نشد .این سه متغیر به همراه شبکههای اجتماعی در مرحلۀ دوم توانستهاند به
ترتیب  8/3و  10/5درصد از واریانس متغیر تحت مطالعۀ مشارکت دانشآموزان در
فعالیتهای ورزشی را تبیین نمایند (پارسامهر و نیکنژاد .)2010 ،برخی از تحقیقات
نیز به نقش مربی بهعنوان شکلدهندۀ فعالیتهای ورزشی دختران تأکید میورزند
(منوچهری .)2013 ،در کشور ما به اوقات فراغت دانشآموزان کمتر توجه شده است
و علت این امر آن است که اوقات فراغت هنوز جایگاه اصلی خود را در جامعه پیدا
نکرده است .برنامهریزی مسئولین و خانوادهها برای اوقات فراغت دانشآموزان ناکافی
است و رضایت خاطر آنها را تأمین نمیکند .از سوی دیگر با توجه به اینکه برنامهی

بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان…

45 

درس تربیتبدنی مدارس دو ساعت در هفته است؛ آن هم با تعداد  40تا 50
دانشآموز در هر کالس درس و در فضای محدود و موجود ،به نظر میرسد که این
اندازه از هیچ نظر پاسخگوی نیازهای حرکتی ،مهارتی ،آناتومیکی و فیزلوژیکی
دانشآموزان نیست (دیهیم .)1390 ،باوجود نقش مهم ورزش در سالمتی زنان ،هنوز
به حد کافی ،به اهمیت و ضرورت ورزش در بین دختران که مادران آینده جامعه
محسوب میشوند و سالمتی جامعه درگرو سالمتی آنان است ،توجه نشده است و
ازآنجاکه دختران و زنان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،باید به
مسئلۀ ورزش زنان و دختران اهمیت بیشتری داد (سلطانی.)1392 ،
متأسفانه در مسیر حرکت مشارکت ورزشی بانوان در کشور ما شاهد موانع
بیشماری هستیم که این قشر مهم و سرنوشتساز جامعه را از مشارکت ورزشی
بازداشته و از عواید بیکرانی که میتواند نصیب آنان شود ،بینصیب میسازد؛ و صفحۀ
موهبتهای بیشمار مشارکت ورزشی را از سررسید زندگی روزمره آنان به دور
میاندازد .این قشر ارزشمند و تالشگر که بافندگان تاروپود فرش جامعه هستند و
نیمی از جمعیت کشور را شکل میدهند و با آگاهی از نقش حساس آنان در تربیت
نسلی شاداب و پرتحرک ،قدم گذاشتن بر میدان تحقیق و مطالعه درزمینۀ موانع شرکت
آنها بشدت احساس میشود؛ چراکه غفلت از این مسئله میتواند صدمات
جبرانناپذیری بر قامت جامعه فرود آورد که نتیجۀ آن افسردگی و رخوت بانوان ،عدم
وجود محیطی شاداب و دوستداشتنی در کانون خانوادهها و مواردی از این قبیل را
در پی داشته باشد؛ و همچنین اهمیت و ضرورت تحقیق با درک این نقطه رنگ و بوی
شدیدتری به خود میگیرد که متأسفانه تحقیقات کمتری نیز در این زمینه انجام گرفته
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است؛ تا آنجا که تحقیقات در مناطق محرومی مثل شهرستان چاراویماق اصالً انجام
نشده است و همین امر اهمیت و ضرورت تحقیق را کامالً روشن میکند .به همین
خاطر شناسایی و مطالعۀ موانع مشارکت ورزشی دختران مقطع تحصیلی دبیرستان،
زمینۀ تالش و توجه زیاد را به خود میطلبد .لذا ،این پژوهش قصد دارد که موانع
مشارکت ورزشی دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان را در شهرستانهای جنوب استان
آذربایجان شرقی بسنجد.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
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روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-
پیمایشی است .در این تحقیق ارتباط عوامل بازدارنده (عوامل اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی ،جسمانی و روانی) با مشارکت ورزشی موردبررسی قرار میگیرد.
جامعۀ آماری تحقیق حاضر ،کلیۀ دختران مقطع دبیرستان شهرستانهای جنوب
استان آذربایجانشرقی (میانه ،هشترود و چاراویماق) است .حجم جامعۀ آماری بر
اساس اطالعات آماری و به گزارش آموزشوپرورش استان آذربایجان شرقی 4782
نفر مشخص شد .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای (با توجه به تعداد
جامعهی آماری در هر شهرستان) نمونهگیری شد .حجم نمونۀ آماری با استفاده از
فرمول کوکران و با خطای اندازهگیری  381 ،0/50نفر برآورد شد .پرسشنامهها در
جامعهای متشکل از کلیهی دختران مقطع دبیرستان شهرستانهای جنوب استان
آذربایجانشرقی (میانه ،هشترود و چاراویماق) بهصورت تصادفی طبقهای پخش شد
که از این تعداد پرسشنامۀ توزیع شده 381 ،پرسشنامه کامل و قابل استفاده بازگشت
داده شد ،لذا میتوان گفت نرخ بازگشت پرسشنامه حدود  100درصد است؛ با توجه
به اینکه بازگشتی پرسشنامهها  100درصد است؛ تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از این
تعداد پرسشنامهها مورد قبول میباشد.
ابزار گردآوری دادهها در تحقیق حاضر ،از طریق مطالعات کتابخانهای (برای
جمعآوری اطالعات در رابطه با مبانی نظری) و نیز پرسشنامه است .پرسشنامۀ مورد
استفاده شامل دو بخش است  .بخش اول پرسشنامه ،شامل اطالعات جمعیتشناختی
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(مانند سن  ،پایۀ تحصیلی ،رشتۀ تحصیلی ،میزان درآمد ،وضعیت تحصیالت پدر و
مادر ،شغل پدر و مادر) است .بخش دوم ،پرسشنامۀ استاندارد مشارکت ورزشی
دانشآموزان دیهیم ( ،)1390حاوی  25سؤال در قالب  4مؤلفه (سؤاالت  1تا  6مربوط
به مؤلفۀ عوامل اقتصادی ،سؤاالت  7تا  14مربوط به مؤلفۀ عوامل اجتماعی و فرهنگی،
سؤاالت  15تا  19مربوط به مؤلفۀ عوامل جسمانی و سؤاالت  20تا  25مربوط به مؤلفۀ
عوامل روانی)؛ با مقیاس  5درجهای لیکرت ( =5کامالً موافقم =4 ،موافقم =3 ،نظری
ندارم =2 ،مخالفم ،و  =1کامالً ً مخالفم)؛ و بدون نمرهگذاری معکوس است.
سؤاالت پرسشنامۀ مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از پرسشنامۀ استاندارد
مشارکت ورزشی دیهیم و همکاران ( ،)1390به اجرا درآمده است که روایی آن در
پژوهش دیهیم و همکاران ( )1390تأیید و در پژوهش حاضر نیز بین پنج نفر از
متخصصین مدیریت ورزشی قرار گرفت و پس تأیید متخصصان مورد استفاده قرار
گرفت .دیهیم و همکاران ( ،)1390در پژوهش خود پایایی پرسشنامه را با استفاده از
آزمون آلفا کرونباخ برابر با  0/87بهدست آورند که نشان از پایایی مورد قبول
پرسشنامۀ مذکور دارد .در پژوهش حاضر نیز ،پس از جمعآوری اولیه دادهها ،پایایی
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد؛ و مقدار ضرایب آلفای
کرونباخ بهدستآمده برای عوامل اقتصادی برابر با  ،0/72عوامل اجتماعی -فرهنگی
برابر با  ،0/72عوامل جسمانی برابر با  0/82و برای عوامل روانی برابر با  0/80به دست
آمد؛ همچنین ضریب آلفای کرونباخ کل نیز  0/87محاسبه گردید که نشان از پایایی
مورد قبول پرسشنامۀ مذکور دارد .پس از جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه،
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Spss21برای آمار توصیفی و استنباطی به
عمل آمد .در بخش آمار توصیفی ،با استفاده از جداول فراوانی و نمودارها به تجزیه و
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تحلیل دادههای جمعیتشناختی پرداخته شد .در بخش آمار استنباطی از آزمون
کلموگروف  -اسمیرنوف ( )k-sجهت مشخص کردن نرمال بودن جامعۀ آماری
استفاده شد؛ همچنین با توجه به نرمالیتۀ دادهها از آزمونهای مناسب پارامتریک (تی
تکنمونهای) و نیز آزمون فریدمن جهت اولویتبندی عوامل استفاده شد .سطح
معنیداری برای تمامی تجزیهوتحلیلها  α<0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها
نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد ،از کل نمونۀ موردبررسی 7/6 ،درصد
پانزده سال 51/2 ،درصد شانزده سال 34/9 ،درصد هفده سال 6/3 ،درصد هیجده سال
داشتند؛ از کل نمونۀ موردبررسی 63/8 ،درصد در پایۀ تحصیلی دوم دبیرستان و 36/2
درصد در پایۀ تحصیلی سوم دبیرستان مشغول به تحصیل داشتند؛ از کل نمونۀ مورد
بررسی 42/3 ،درصد در رشتۀ تحصیلی انسانی و  35/7درصد در رشتۀ تحصیلی تجربی
و  15/5درصد در رشتۀ تحصیلی ریاضی و  5/2درصد در رشتۀ تحصیلی کامپیوتر و
 1/3درصد در رشتۀ تحصیلی گرافیک مشغول به تحصیل هستند .در جدول  1یافتههای
توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول  :1جدول شاخصهای توصیفی متغیرها

انحراف
تعداد میانگین
معیار
عوامل اقتصادی

چولگی کشیدگی مینیمم ماکزیمم

381

3/627

0/770

-0/542

-0/17

1/17

5/00

381

3/595

1/031

-0/539

-0/261

1/00

5/00

عوامل جسمانی

381

3/482

0/884

-0/361

-0/206

1/00

5/00

عوامل روانی

381

3/563

0/709

-0/650

-0/444

1/00

5/00

عوامل اجتماعی-
فرهنگی
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برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده
شد .فرض صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع متغیر است .اگر سطح معنیداری
آزمون بزرگتر از  0/05باشد ،فرض صفر تأیید شده و نتیجه میگیریم که توزیع متغیر
مورد نظر نرمال است.
نتایج حاصل از آمار استنباطی نشان داد عوامل اقتصادی بازدارندۀ در مشارکت
دانشآموزان دختر در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد .عوامل اجتماعی -فرهنگی در
مشارکت دانشآموزان دختر در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد؛ عوامل جسمانی در
مشارکت دانشآموزان دختر در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد؛ عوامل روانی در
مشارکت دانشآموزان دختر در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد؛ نتایج بهدستآمده از
آزمون رتبهبندی فریدمن نیز نشان داد ،عوامل اقتصادی از بیشترین اهمیت برخوردار
است.
جدول  :2آزمون فرضیهها

مقدار

فاصله اطمینان %95

فرضیه پژوهش

مقدار t

میانگین

عوامل اقتصادی

15/90

3/6273

0/001

11/277

3/5958

0/001

0/4919

عوامل جسمانی

10/662

3/4829

0/001

0/3939

0/5720

عوامل روانی

15/482

3/5630

0/001

0/4915

0/6345

عوامل اجتماعی-
فرهنگی

معنیداری

حد پائین

حد باال

0/5497

0/7049
0/6997
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جدول  .3آزمون رتبهبندی عوامل

عوامل

میانگین رتبه

عوامل اقتصادی

2/62

عوامل اجتماعی -فرهنگی

2/53

عوامل روانی

2/47

عوامل جسمانی

2/38

کای دو
6/667

معنیداری
0/0083

بحث و نتیجهگیری
از اینرو ،پژوهش حاضر به بررسی موانع مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان
شهرستانهای جنوب استان آذربایجانشرقی پرداخته است.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد ،عوامل اقتصادی در مشارکت دانش-
آموزان دختر در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد .نتایج این قسمت از پژوهش با
یافتههای کشاورزی و رفیعی ( ،)1395فتاحی بافقی و کریمی ( ،)1391کریمیان و
همکاران ( ،)1390نادریانجهرمی و هاشمی ( ،)1388هاشمی ( )1385در داخل کشور
و یافتههای سوهِیر و گابِش ،)2015( 1فرزانپور 2و همکارن ( ،)2015ریممِر 3و
همکاران ( ،)2008مورلِی )2004( 4در خارج از کشور همسو است .با توجه به این
قسمت از یافتهها میتوان اظهار کرد ،مشکالت مادی از موانع مهم مشارکت ورزشی
1. Suhair H. Al Ghabeesh
2. Farzianpour
3. Rimmer
4. Morley
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قلمداد میشود؛ لذا الزم است که برنامههای مناسبی جهت کم کردن بار مالی اجاره
سالنهای ورزشی تدوین گردد؛ و ازآنجاییکه هزینۀ خرید وسایل ورزشی باالست،
الزم است که مسئولین وسایل ورزشی را برای شرکت در فعالیتهای ورزشی
بهصورت رایگان در اختیار دانشآموزان دختر قرار دهند.
نتایج همچنین حاکی از آن است که عوامل اجتماعی -فرهنگی در مشارکت
دانشآموزان دختر در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد .نتایج این قسمت از پژوهش با
یافتههای کشاورزی و رفیعی ( ،)1395حسینپور و همکاران ( ،)1394سردارآبادی و
بحرالعلوم ( ،)1392مطهری و همکاران ( ،)1391فتاحیبافقی و کریمی ( ،)1391اسدی
و همکاران ( ،)1390نادریانجهرمی و هاشمی ( ،)1388هاشمی ( )1385و مالیی و
همکاران ( )2020در داخل کشور و نتایج مِرِدیث 1و همکاران ( ،)2015رودولفو 2و
همکاران ( ،)2014نیکوالس ،)2011( 3الئورِن )2010( 4در خارج از کشور همسو
است .همچنین ،این قسمت از یافتهها با نتایج قهرمانی و همکاران ( )1391در داخل
کشور ناهمسو است .بهطورکلی میتوان اظهار کرد ،متأسفانه این طرز تفکر که
دختران نباید ورزش کنند هنوز هم در بسیاری از خانوادهها رواج دارد که ناشی از
دیدگاههای جامعهشناختی تبعیضگرایانه در مورد ورزش دختران و پسران است .در
جامعهی تحت بررسی بسیاری از خانوادهها ،ورزش را متعلق به حوزۀ مردان میدانند و
مانع شرکت دختران در فعالیتهای ورزشی میشوند .به نظر میرسد ،قیدوبندهای
1. Meredith
2. Rodolfo
3. Nicholas
4. Lauren
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اجتماعی و فرهنگی ،مخالفت خانوادهها با ورزش دختران و بسیاری از عوامل
بازدارندهی دیگر ،موجب شده است که دختران کمتر در فعالیتهای ورزشی شرکت
نمایند؛ بنابراین برنامهریزی و سازماندهی دقیق درزمینۀ ترویج و گسترش تربیتبدنی و
ورزش در جامعه ،بخصوص در بین دختران که مادران آیندهی هر مملکت میباشند،
ضروری است .ازاینرو ،برگزاری جلسات مختلف هماندیشی بین معلمان تربیتبدنی
و همینطور خانوادهها در این شهرستانها ،میتواند زمینههای مناسب حضور دختران
در فعالیتهای ورزشی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسب عرضه نماید؛
همچنین میتوان با اختصاص امکانات و تجهیزات و تدوین برنامهها و مسابقات
ورزشی ویژۀ بانوان زمینۀ مشارکت فزایندۀ آنها را فراهم ساخت.
نتایج حاصل از پژوهش همچنین نشان داد ،عوامل جسمانی در مشارکت دانش-
آموزان دختر در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد .نتایج این قسمت از یافتهها با یافتههای
مطهری و همکاران ( ،)1391اسدی و همکاران ( ،)1390میرغفوری و همکاران
( ،)1388سالمی و همکاران ( ،)1383دارابی ( )1381در داخل کشور و نتایج
رودولفو 1و همکاران ( ،)2014لیچتی و زابِرِسکی ،)2009( 2مایا 3و همکاران (،)2008
پارامیا و زُفیا )2008( 4و الفرَنس 5و همکاران ( )2000در خارج از کشور همسو است.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش چنین استنباط میشود که دانشآموزان دختر برای

1. Rodolfo
2. Lichti and Zabereski
3. Maya
4. Paramio and Zofío
5. Lafrance
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شرکت در فعالیتهای ورزشی که عالقهمند به انجام آنها میباشند ،با مشکالت
زیادی مواجه هستند .امروزه شرکت دختران در فعالیتهای ورزشی به دلیل اثرات
مثبت آن بر تندرستی عمومی و آمادگیهای روانی و جسمانی ضرورتی است که باید
از طرف مسئولین امور اجتماعی و بهداشتی در بخشهای کالن برنامهریزی مورد توجه
قرار گیرد؛ و از سوی مسئولین تربیتبدنی ادارات آموزشوپرورش تمهیداتی اتخاذ
گردد تا زنگهای ورزش دختران در سالنها برگزار گردد تا هم از مشکالت ناشی از
فعالیت بدنی در فضای باز کاسته شود و هم بدین طریق عالقۀ دختران در جهت
استفادهی بیشتر از سالنهای ورزشی تقویت گردد؛ بنابراین عوامل جسمانی بهعنوان
عاملی محسوب می شود که انگیزۀ الزم جهت افزایش مشارکت ورزشی دختران را
افزایش میدهد.
یافتهها حاکی از آن است که عوامل روانی در مشارکت دانشآموزان دختر در
فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد .این قسمت از یافتهها با نتایج پژوهش مطهری و
همکاران ( ،)1391فتاحیبافقی و کریمی ( ،)1391اسدی و همکاران ( )1390در داخل
کشور و یافتههای نایال ،)2016( 1وایوهَنگ 2و همکاران ( ،)2016فرزانپور 3و
همکارن ( ،)2015لیچتی و زابِرِسکی ،)2009( 4الئِچتی )2006( 5در خارج از کشور
همخوانی دارد .از طرف دیگر ،این قسمت از یافتهها با پژوهش قهرمانی و همکاران

1. Naila
2. Yuehong
3. Farzianpour
4. Lichti and Zabereski
5. Liechty
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( )2012در داخل کشور ناهمسو است .شاید ،تفاوت در جامعۀ مورد مطالعه یکی از
دالیل ناهمسویی در نتایج باشد .با توجه به نتایج ،به نظر میرسد کمبود امکانات
ورزشی مخصوص دختران ،محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی ،مشغلۀ تحصیلی و
سایر موارد میتوانند در آسیبرسانی روانی دختران مؤثر واقع شده و درنهایت موجب
شود که دختران از فعالیتهای ورزشی لذت نبرند و نسبت به فعالیتهای بدنی عالقه-
ای نداشته باشند .ازآنجاکه مقولۀ ورزش و تربیتبدنی میتواند وسیلۀ تفریح و گذران
اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی بهویژه ،اعتیاد و مواد
مخدر باشد و با توجه به اینکه دختران و بانوان ورزشکار میتوانند بازدهی مفیدتر و
کارایی بیشتری در محیط زندگی فردی و اجتماعی داشته و ازلحاظ وضعیت جسمی،
روحی و روانی ایدئال باشند ،الزم است برنامهریزی و سازماندهی دقیق درزمینۀ ترویج
و گسترش تربیتبدنی و ورزش در جامعه ،بخصوص در بین دختران انجام پذیرد و با
اتخاذ راهکارهای مؤثر ،انگیزۀ شرکت در فعالیتهای ورزشی را در بانوان افزایش
دهند و با برگزاری کالسهای مربوط به فعالیتهای ورزشی زیر نظر مربیان مجرب و
موردعالقۀ دانشآموزان ،حس مشارکت گروهی و عالقه به رشتههای ورزشی را در
بین دانشآموزان تقویت نموده و با شوق فراوان در این کالسها شرکت جویند.
در نهایت بعد از رتبه بندی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران ،نتایج نشان
داد که عوامل اقتصادی از بیشترین اهمیت برخوردار است .نتایج این قسمت از
پژوهش با یافتههای کریمیان و همکاران ( ،)1390امرایی و همکاران ( )1390در داخل
کشور و نتایج پژوهش نیکوالس )2011( 1در خارج کشور همسو است .بهطورکلی
1. Nicholas
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این قسمت از یافتهها ،نشان از آن دارد که عوامل اقتصادی از مهمترین دالیل عدم
مشارکت ورزشی دختران مقطع متوسطۀ شهرستانهای جنوب استان آذربایجان شرقی
است.
به نظر میرسد با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی مردم شهرهای مدنظر به علت
نبودن بسترهای مناسب برای پیشرفت اقتصادی ،در حد مطلوبی نیست؛ بسیاری از
خانوادهها بهجای فرستادن فرزندان خود به سالنهای ورزشی و پرداخت هزینهی سالن،
لوازم و البسۀ ورزشی ترجیح میدهند که فرزندانشان در خانه بمانند .در حال حاضر،
ورزش بانوان در شهرستانهای جنوب استان آذربایجانشرقی با کمبودهای فراوانی
ازجمله کمبود سالنهای ورزشی ویژهی بانوان ،نیروی انسانی و منابع اعتبار روبهرو
است؛ بنابراین ،به نظر میرسد کاهش شهریۀ اماکن ورزشی برای زنان ،ایجاد مراکز و
اماکن ورزشی رایگان حداقل برای دانشآموزان دختر از طرف ادارۀ آموزشوپرورش
و همچنین همکاری تربیتبدنی آموزشگاهها ،مدیران و معلمان ورزش در مدارس و
برگزاری مسابقات مختلف برای دانشآموزان دختر ،به عالقه و رغبت آنان نسبت به
ورزش خواهد افزود.
در نهایت با توجه به نتایج تحقیق ،میتوان چنین اظهار کرد که ورزش بهعنوان
یکی از مظاهر فردی و اجتماعی ،ضمن حفظ بقا و سالمت روحی و جسمی جامعه
جهت ایفای صحیح نقشهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی حائز اهمیت است .از
طرف دیگر ،تحرک بدنی و ورزش ،موقعیتی را برای دختران به وجود میآورد که در
آن شرایط ،دختران از مشکالت زندگی دور شده و در فاصلههای متناوب و
کوتاهمدت فرصتی پیدا میکنند تا تجارب شاد و خوشایندی را به دست آورند؛ که

بررسی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان…

57 

این امر ضرورت توجه به ورزش در میان دختران را گوشزد میکند .ازاینرو ،الزم
است ،برنامهریزی و سازماندهی دقیق درزمینۀ ترویج و گسترش تربیتبدنی و ورزش
در جامعه ،بخصوص در بین دختران انجام پذیرد و با اتخاذ راهکارهای مؤثر ،انگیزۀ
شرکت در فعالیتهای ورزشی در بانوان افزایش یابد.
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