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 چکیده
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Abstract 

The main purpose of this study is to determine the relationship 

between values and lifestyle with the participation of women in sports in 

Marand. This research is applied in terms of purpose and descriptive in 

nature. In terms of data collection, it is a field study. The statistical 

population of the study included all women and girl’s athletes in Marand 

who are active in sports clubs under the supervision of Marand Youth 

and Sports Department, which according to the statistics of Marand 

Youth and Sports Department, 27903 people are active. According to 

Morgan's table, 384 people were included in the research sample. The 

research instrument was a standard questionnaire for sports participation, 

Gill et al. (1988) questionnaire, for values and lifestyle questionnaire, 

Corcoran and Fisher questionnaire (2000), which confirmed the validity 

and reliability of the questionnaires. In order to analyze the data, the 

Kolmograph-Smirnov test and Pearson correlation coefficient were used 

to analyze the data using SPSS statistical software. The results showed 

that there is a significant relationship between values and lifestyle with 

women's sports participation in Marand city. There is also a significant 

relationship between learning, diversity, fashion, responsibility, attention 

to history and religion, passion, quantity, intellectual and physical ability 

with sports participation. 

Keyword: Values and lifestyle, women's sports participation, learning, 

responsibility. 
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 مقدمه

 هایچهارچوب بدون یعنی اجتماعی، هویت و زندگی سبک بدون اخیر دهه در

 برقراری امکان جامعه یک افراد. سازدمی آشکار را هاتفاوت و هاشباهت که مشخصی

 که است اصطالحی زندگی سبک. داشت نخواهند خود میان پایدار و معنادار ارتباطی

 تعداد میان از انتخابی نوعی یا مالزم نچو ندارد کاربردی چندان سنتی فرهنگ در

 پندار این به دینبا انتخاب کثرت از گفتن سخن است، موجود هایامکان از کثیری

 مردم همه آنکه یا است باز افراد همه روی به هاانتخاب همه در که بیانجامد

 موجود امکانات کلیه از کامل آگاهی با را خویش هایانتخاب به مربوط هایتصمیم

 قید از که هاییگروه همه برای مصرفی، عرصه در چه کار عرصه در چه. گزینندبرمی

 وجود زندگی سیک زمینه در گوناگونی هایانتخابی اند،شده آزاد سنتی هایفعالیت

 (.1392 اردشیرزاده، و رستمی) دارد

 کار به را هاآن فرد که کرد تعبیر رفتارها از ایمجموعه به توانمی را زندگی سبک

 برای وی که را خاصی روایت بلکه برآورند، را او جاری نیازهای فقط نه تا گیردمی

 و آبادیرحمت) سازد مجسم دیگران برابر در است برگزیده خود شخصی هویت

 اجتماعی و فردی هایموفقیت میزان توانمی دافرا زندگی سبک(. 1385 آقابخشی،

 سبک درواقع،(. 2005 ،1کاکرهام) داد قرار بررسی و ارزیابی مورد زندگی در را آنان

 نظام ازجمله فرد زندگی هایحوزه از بسیاری شامل ثابت نسبتاً ایشیوه زندگی

 
1. Cockerham 
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 از تفادهاس مصرف، و خرید الگوی فراغت، اوقات گذران هایشیوه و تفریح معیشتی،

 به پرداختن ضرورت و اهمیت باب در. شودمی آن امثال و تکنولوژیک محصوالت

 بهداشت جهانی سازمان گزارش اساس بر که بس همین محورسالمت زندگی کبس

( استخوان پوکی و سرطان دیابت، قلبی، یسکته چاقی، از اندعبارت که) بیماری پنج

 و زندگی سبک با هاآن تمامی که اندشده اختهشن مزمن هایبیماری ترینمهم عنوانبه

 افراد توانمندسازی فرایند سالمت، بر مبتنی زندگی سبک دارند مستقیم ارتباط تغذیه

 ورزش سالمت افزایش درنتیجه و سالمت با مرتبط عوامل کنترل افزایش برای

 در و بدنی هایفعالیت در مشارکت(. 1391 همکاران، و موحد) هاستآن همگانی

 درونی و اجتماعی ارتباطات ماهیت به زیادی حد تا فعال زندگی سبک گرفتن پیش

 محوریت با که مباحثی. دارد بستگی مهم افراد خصوصبه دیگران بارتج کردن

 اینکه دهند،می تشکیل را وسیعی طیف شوندمی مطرح ورزش حوزه در پذیریجامعه

 هایرقابت تماشای یا ورزشی هایالیتفع انجام به فراوان عالقه با افراد بعضی چگونه

 را خودشان ایعده چگونه ؛رندندا عالیقی چنین دیگران ولی پردازند،می ورزشی

 رشته یک در فعالیت صرف را خود هزینه و وقت و شناسانندمی ورزشکار عنوانبه

 ورزشکار. شناسندمی ورزشکار عنوانبه را هاآن نیز دیگران و کنندمی خاص ورزشی

 فرا جامعه در را هاآن بدنی، توان بر عالوه باید فرد که است الزاماتی دارای دنش

 فردی، هایتوانایی بر عالوه افراد، شدن ورزشکار فرایند در معتقدند محققان. ردبگی

 و خواهران مادر، و پدر پذیریجامعه 1عوامل  و هافرصت به دسترسی و امکانات
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 همکاران و شمسی) هستند دخیل نیز الگوها یبرخ و همساالن معلمان، برادران،

1394.) 

 تواندمی اصولی گزاری سیاست و هدفمند هایبرنامه به نسبت امر مسئولین توجه

 را جامعه رشد و توسعه موجبات و نموده هموار ورزشی فعالیت در را زنان مشارکت

 در ومیرگمر عمده علت 10 از یکی تحرکیبی جهانی سازمان آمار طبق. آورد فراهم

 تدیاب به زن میلیون 70 حدود جهان سراسر در دیگر آمار طبق همچنین است جهان

 ترینمهم از یکی یابدمی افزایشی برابر دو به مقدار این 2007 سال تا که هستند مبتال

 ایران، پزشکان اطالعاتی پایگاه) است بدنی فعالیت و تحرک عدم مسئله این عوامل

 عنوانبه که) هاخواسته و انتظارات باالی حجم و زمانی شارف این بر عالوه( 1388

 بدنی فعالیت به کمتر که شودمی باعث زنان از( کرد یاد آن از توانمی مراقبت اخالق

 اقشار میان در ورزشی هایمشارکت توسعه اما(؛ 1388 پارسامهر،) بپردازند ورزشی و

 اجتماعی و شناختی تکامل معنای به زنی و عقالنیت و یافتگی نظام میزان بیانگر مختلف

 ورزشی اجتماعی و فردی هایکارکرد و تأثیرات از اجتماع، محرومیت ،است اعضا

 متمادی هاینسل بلکه کنونی نسل تنها نه که است ناپذیریجبران خطرات دارای مسلماً

 اآشن نکردن ورزش دلیل ترینمتداول با ما همه(. 1382 فتحی،) کرد خواهد متأثر را

 است کننده گیج و کنندهکسل هستیم، خسته خیلی است، شلوغ خیلی سرمان: هستیم

 یا هستیم خسته خیلی که بگوییم خودمان به شاید بهانه؟ یا هستند دلیل هااین آیا اما... و

 به. هستند ترپیچیده کمی اغلب ما نکردن ورزش اصلی دالیل اما داریم، مشغله زیاد
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 فرصت تاریخ طول در زن هستند، اجتماعی-فرهنگی هاآن اغلب که فراوانی دالیل

 اثبات به ورزشی در فعال مشارکت برای را خود شایستگی تا است نکرده پیدا کافی

 تماشای حتی حق وجه هیچ به زنان المپیک تاریخ طبق یونانیان عهد رسوم در برساند؛

 شرکت فیانهمخ هایبازی تماشای در که زنانی مجازات و نداشتند را هابازی

 برای فرد هر که است این نظر مورد نکتة(. 1395 نیاکی، قنبری) بود اعدام کردند،می

 همیشه. بود خواهد قیدوبندهایی اسیر و نیست آزاد کامالً خود زندگی سبک انتخاب

 هایگروه این گاهی بلکه گیرد،نمی صورت فرد توسط صرفاً زندگی سبک انتخاب

 انتخاب حاصل. کنندمی گزینش به ناچار را فرد که اندادیاقتص فشارهای یا اجتماعی

 است آن اجباری صورتبه چه و اختیاری صورتبه چه فرد هر توسط زندگی سبک

 هایسبک دارای که کسانی جمع یعنی اجتماعی هایگروه و اقشار از یکی به فرد که

 .(1396 همکاران، و ابراهیمی) یابدمی تعلق هستند او مشابه زندگی

 شده بیان موارد مؤید نیز کشور از خارج و داخل در پذیرفته صورت مطالعات

 سبک بررسی به( 1395) همکاران و ترکمانی محمدی کشور داخل العاتطم در. است

 بنیاد داده نظریه گلیزری رویکرد از استفاده با ایرانی نخبه ورزشکاران زندگی

 رعایت از بود عبارت کنندگانمشارکت نگرانیهای ترینمهم داد نشان نتایج. پرداختند

 تفکر) پژوهش محوری مقوله ایرانی، ورزشکاران زندگی در ایحرفه اصول نشدن

(. ای گراییحرفه سمت به حرکت) پژوهش پایه اجتماعی فرایند و( ایحرفه

 مصرف، پذیری،مسئولیت مالی، سواد زندگی، اندازچشم عاطفی، هایشایستگی
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 مقوالت دیگر عنوانبه نیز مذهبی رفتارهای و شخصی مسائل فراغت، اوقات گذران

 و شریفیان. گیرندمی قرار ایحرفه تفکر تأثیر تحت که شدند تعیین زندگی سبک

 باورهای بر تأثیرگذار منابع و هاارزش مراتبسلسله ارزیابی به( 1394) دنژا مصلی

 شش بین از داد نشان تحقیق هاییافته. پرداختند بدنیتربیت رشته به ورود داوطلبان

 سیاسی ارزش و رتبه نباالتری دارای نظری ارزش مطالعه، این در بررسی مورد ارزش

 به نیز هنری و اقتصادی معنوی، اجتماعی، هایارزش و بود رتبه ترینپایین دارای

( 1394) همکاران و شمسی پژوهش در. گرفتند جای پنجم تا دوم هایرتبه در ترتیب

 معناداری رابطه جوانان ورزشی مشارکت با همساالن و دوستان خانواده، هایمتغیر نیز

 هاآزمودنی ورزشی مشارکت توسعه تبیین در را تأثیر ترینقوی هوادخان که داشت

 هایفعالیت و زندگی سبک بین رابطه بررسی به( 1390) آبادیکریم حسینی. داشت

 زندگی سبک بین که داد نشان نتایجاست.  کردهتحصیل زنان ایغیرحرفه ورزشی

 سبک نوع و دارد وجود رابطه آنان ایغیرحرفه ورزشی هایفعالیت میزان با زنان

 باشد تأثیرگذار زنان ایغیرحرفه ورزشی هایفعالیت انجام بر تواندمی نیز زندگی

 ایغیرحرفه ورزشی هایفعالیت انجام به بیشتر مادی زندگی سبک با زنان کهطوریبه

 ورزشی و فرهنگی شهری، ریزانبرنامه و مسئولین که شودمی پیشنهاد لذا. پردازندمی

 و ترغیب زمینه تا نمایند اقدام شهرپایین مناطق در ورزشی اماکن ایجاد به نسبت

. گردد فراهم ورزشی هایفعالیت انجام به شهرپایین مناطق در ساکن زنان مندیعالقه

 خانواده، بودن ورزشی میزان که داد نشان( 1389) مرادی و هاشمی تحقیق نتایج
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 میزان و ورزش مورد در خانواده رشگن ورزشی، هایفعالیت از خانواده حمایت

 مستقیمی اثر افراد ورزشی پذیریجامعه بر خانواده اعضای میان در ورزش پذیرش

 بر پذیریجامعه عوامل بین در داد نشان خود پژوهش در نیز( 1391) پارسامهر. دارد

 مشارکت، میزان با دوستان نقش ورزشی، هایفعالیت در نوجوان دختران مشارکت

 داشت معناداری گیهمبست

 پیش دوره در کنندمی اشاره( 2015) 1رودز و یائو نیز کشور از خارج مطالعات در

 اجتماعی تثبیت در مهمی نقش بدنی، هایفعالیت در والدین الگویی نقش نوجوانی، از

 نقش ازآنپس و نوجوانی در دوره رفته رفته اما کند،می بازی بدنی هاییتفعال پذیری

 بین رابطة ایمطالعه در( 2013) 2همکاران و هلکما. شودمی ترگرنپر همساالن

 رشتة دانشجویان از گروهی در را کلبرگ اخالقی رشد مراحل و ارزشها مراتبسلسله

 برخوردار باالیی ارزشهای از که شجویانیدان گرفتند نتیجه و کردند بررسی بدنیتربیت

 که کرد گزارش وی همچنین. داشتند رقرا اخالقی رشد از باالتری مراحل در بودند،

 در و داشت تئوری و نظری جنبة بیشتر اول سالهای در دانشجویان غالب ارزشهای

 در( 2010) 3لوئیس و دولمان. گرفت خود به کاربردی و عملی جنبة بعد سالهای

 از عاطفی و کالمی حمایت از تریپایین سطوح از که دخترانی دریافتند خود یقتحق

 ورزش در کمی مشارکت اند،بوده برخوردار کردن ورزش برای ینوالد سوی
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 ویلچر با بسکتبال ملی تیم اعضای روی تحقیقی در( 2006) 1شاین و وارکینز. اندداشته

 عوامل ترینمهم از یکی افراد این مساالنه که یافتند دست نتیجه این به متحده،ایاالت

 یک به پذیریجامعه عوامل دیگر و اهانسازم و هستند هاآن ورزشی کردن پذیرجامعه

 تأثیر عنوان با خود پژوهش در( 2004) 2همکاران و پائول. بودند تأثیرگذار اندازه

 بدنی یتفعال که رسیدند نتیجه این به بدنی فعالیت و زندگی شیوة و زندگی سبک

 فوقانی اندام و گردن مفاصل درد کردن برطرف در تأثیری زندگی، سبک با همراه

 .دارد

 و فرزندان تربیت در آنان تربیتی نقش بخصوص و جامعه در زنان نقش به توجه با

 اهمیت از آنان سالمت آن طبع به و زنان ورزش به توجه آنان، از فرزندان الگوپذیری

 از استفاده و جامعه در وجود شرایط واسطهبه زنان راکهچ است برخوردار ایویژه

 مطهری،) پردازندمی ورزشی هایفعالیت به کمتر گی،زند فرایند در نوین تکنولوژی

 و حفظ تأمین، در آنان مشارکت واست  خانواده سالمت زیربنای زنان سالمت(. 1380

 خود فعال مشارکت با توانندمی زنان. است انکار غیرقابل جامعه سالمت ارتقای

 ترویج مناسب الگوی همگانی هایورزش ویژهبه و ورزشی مختلف هایدرزمینه

 بررسی لذا باشند، جوانان و نوجوانان ویژهبه خانواده افراد سایر برای بدنی فعالیت

 برخوردار ایویژه اهمیت از ورزشی هایفعالیت در زنان مشارکت با مرتبط عوامل

 با زندگی سبک و هاارزش بین یرابطه که است شده تالش تحقیق این در واست 

 
1. Varkynz and Shine 
2. Paul et al. 



 

 

 

 

  ۷۹ و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان هاارزشرابطه 
 

 مرند شهرستان در. گیرد قرار بررسی مورد مرند شهرستان در زنان ورزشی مشارکت

 ورزش فرهنگ جاافتادگی عدم و ورزش برای بانوان ویژه هایپارک نداشتن دلیلبه

 ورزشی هاییتفعال در محدودی بسیار مشارکت بانوان عمومی، هایپارک در بانوان

 در زنان بیشتر مشارکت برای مناسب هایسبک و هاارزش شناسایی و دارند

 حاضر پژوهش لذا و کند حل را مشکالت این از برخی تواندمی ورزشی هایفعالیت

 میزان با زنان زندگی سبک و هاارزش بین آیا که دهد پاسخ سؤال این به دارد نظر در

 دارد؟ دوجو رابطه آنان ورزشی مشارکت

 های پژوهشفرضیه

 ند رابطه معنادارها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مربین ارزش

 وجود دارد.

 وجود دارد. بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار

 رابطه معنادار وجود دارد. ورزشی زنان شهرستان مرند بین تنوع با مشارکت

 ی معنادار وجود دارد.رابطه ی با مشارکت ورزشی زنان شهرستانبین مدگرای

وجود  ی معنادارستان مرند رابطهمشارکت ورزشی زنان شهرپذیری با بین مسئولیت

 دارد.

معنادار  زنان شهرستان مرند رابطه با مشارکت ورزشی بین توجه به تاریخ و مذهب
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 وجود دارد.

ان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود زن با مشارکت ورزشی بین شور و اشتیاق

 دارد.

 ارد.ستان مرند رابطه معنادار وجود دگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهربین کمی

 معنادار وجود دارد. با مشارکت ورزشی رابطه بین توانایی فکری و جسمی

 پژوهش ابزار

 مطالعات نوع از ماهیت لحاظ از و بوده کاربردی نوع از هدف لحاظ از تحقیق این

 یارآم جامعه. است میدانی مطالعات نوع از هاداده گردآوری لحاظ از. است توصیفی

 هایباشگاه در که بوده مرند شهر ورزشکار دختران و زنان تمامی شامل تحقیق

 اداره آمار طبق که دارند فعالیت مرند شهر جوانان و ورزش اداره نظر زیر و ورزشی

 مورگان، جدول اساس بر. دارند فعالیت نفر 27903 مرند، شهرستان جوانان و ورزش

 برخی تکمیل در نقص احتمال احتساب با که ندگرفت قرار تحقیق نمونه جزو نفر 384

 هر مختلف هایباشگاه انتخاب. شودمی گرفته نظر در پرسشنامه 400 تعداد هاپرسشنامه

 در حاضر زشکارور دختران و زنان بین از. شودمی انجام تصادفی صورتبه رشته

 هدفمند طوربه ها،آن ورزشی فعالیت میزان از یافتن اطالع از پس و مذکور هایباشگاه

 صورت بدین. شد داده قرار آنان اختیار در پرسشنامه و انتخاب تعدادی دسترس در و

 شرکت ورزشی رشته در هفته، در جلسه یک حداقل گذشته هایسال در که افرادی



 

 

 

 

  8۱ و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان هاارزشرابطه 
 

 منظوربه. شدند انتخاب پرسشنامه سؤاالت به دهندهپاسخ نعنوابه بودند کرده

 ورزشی، مشارکت برای. شد استفاده استاندارد پرسشنامه ابزار از هاداده گردآوری

 خرده 8 و گویه 30 از متشکل که است( 1988) همکاران و گیل استاندارد پرسشنامه

 پرسشنامه زندگی، سبک و هاارزش برای استفاده مورد پرسشنامه و است؛ مقیاس

 مقیاس دهخر 8 و گویه 39 از متشکل که است( 2000) فیشر و کورکوران استاندارد

 .اندشده طراحی ایدرجه 5 لیکرت طیف قالب در پرسشنامه این ها گویه همه. است

 مورد راهنما استاد ویژهبه دانشگاه اساتید توسط پرسشنامه روایی تحقیق این در

 با درونی همسانی میزان ها،پرسشنامه این پایایی بررسی در. رفتگ قرار تأیید و مطالعه

 کل برای آلفا کل مقدار که است شده محاسبه کرونباخ یآلفا روش از استفاده

 در استفاده مورد پرسشنامه پایایی بیانگر که آمد دستبه 831/0 مقدار عدد پرسشنامه

 برای اسمیرنف-کولموگراف آزمون از هاداده وتحلیلتجزیه برای. است تحقیق این

 همبستگی ضریب ونآزم از آن اساس بر و شد استفاده هاداده بودن نرمال تعیین

 گردید. استفاده SPSS22 آماری افزارنرم از گیریبهره با پیرسون

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

صورت جدول شناختی پاسخگویان به پرسشنامه بهنتایج آمار توصیفی جمعیت

 است. 1شماره 

 : آمار توصیفی جمعیت شناختی پاسخگویان1جدول 
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 درصد فراوانی فراوانی سن

سال 25کمتر از   26 8/6  

سال 35-25  92 9/23  

سال 45-36  120 3/31  

سال 45بیشتر از   146 1/38  

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

دیپلمفوق  19 1/5  

2/35 135 لیسانس  

لیسانسفوق  205 4/53  

3/6 25 دکتری  

 درصد فراوانی فراوانی سابقه ورزش

سال 10کمتر از   50 1/13  

سال 10-20  183 7/47  

سال 20شتر از یب  151 2/39  

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف

 نتایج آزمون کولوموگروف اسمیرنوف :2جدول 
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  8۳ و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان هاارزشرابطه 
 

 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 تعداد

آماره ارهمقد  125/0  163/0  211/0  100/0  105/0  077/0  131/0  146/0  170/0  150/0  

داریسطح معنی  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 

نططی 2اره شمبر اساس نتایج حاصله در جدول  سطططح مع مططده داری بهمقادیر  سططت آ د

سططمیرنوف  مططوگروف ا مططون کول تططربططرای آز سططت؛ از 05/0 از کم یططن ا تططوان از رو، میا

سططتگی ناهططای آزمون ضططریب همب یططک  سططپیرمنپارامتر ظططر  ا مططورد ن هططای  یططین متغیر در تب

 استفاده کرد.

 آزمون فرضیات

 آزمون فرضیات :3جدول 

  نتایج فرضیه اول 

 داریمعنی ب همبستگیضری متغیرها

ها و سبک زندگی با ارزش

 مشارکت ورزشی زنان
940/0 000/0 

  فرضیه دومیج نتا 

 داریمعنی ضریب همبستگی متغیرها

 000/0 517/0 یادگیری با مشارکت ورزشی زنان

  نتایج فرضیه سوم 
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 داریمعنی ضریب همبستگی متغیرها

 000/0 719/0 تنوع با مشارکت ورزشی زنان

  نتایج فرضیه چهارم 

 داریمعنی ضریب همبستگی متغیرها

 009/0 301/0 زنانمدگرایی با مشارکت ورزشی 

  نتایج فرضیه پنجم 

 داریمعنی ضریب همبستگی متغیرها

پذیری با مشارکت مسئولیت

 ورزشی زنان
596/0 000/0 

  نتایج فرضیه ششم 

 داریمعنی ضریب همبستگی متغیرها

با  تاریخ و مذهبتوجه به 

 مشارکت ورزشی زنان
106/0 000/0 

  نتایج فرضیه هفتم 

 داریمعنی ستگیهمب ضریب متغیرها

با مشارکت ورزشی  شور و اشتیاق

 زنان
884/0 000/0 

  نتایج فرضیه هشتم 

 داریمعنی ضریب همبستگی متغیرها

کمی گرایی با مشارکت ورزشی 

 زنان
274/0 000/0 



 

 

 

 

  85 و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان هاارزشرابطه 
 

  همنتایج فرضیه ن 

 داریمعنی ضریب همبستگی متغیرها

با  توانایی فکری و جسمی

 مشارکت ورزشی زنان
836/0 000/0 

ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند بین ارزش فرضیه اول:

 وجود دارد. رابطه معنادار

H0: ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه بین ارزش

 .وجود ندارد ادارمعن

H1: رابطه ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند بین ارزش

 .وجود دارد معنادار

ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان از منظور بررسی رابطه بین ارزشبه

مقدار  3رو با توجه به نتایج جدول ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. ازاین

 940/0ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان( ی بین دو متغیر )ارزشهمبستگ

 05/0( کمتر از 000/0داری محاسبه شده )ر ضریب معنیه اینکه مقداو با توجه ب است

ها و بیان داشت که: بین ارزش توانیمتحقیق رد شده و  H0، بنابراین فرضیه است

 وجود دارد. د رابطه معنادارسبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرن

 مرند رابطه معناداربین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان  فرضیه دوم:



 

 

 

 

86  ۱۴۰۰بهار و تابستان  ،هفدهم شماره ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

 .وجود دارد

H0: وجود  بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار

 .ندارد

H1: وجود  بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار

 .رددا

منظور بررسی رابطه بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان از ضریب همبستگی به

مقدار همبستگی بین دو  3با توجه به نتایج جدول رو من استفاده شده است. ازایناسپیر

و با توجه به اینکه مقدار  است 517/0متغیر )یادگیری با مشارکت ورزشی زنان( 

 H0، بنابراین فرضیه است 05/0( کمتر از 000/0داری محاسبه شده )ضریب معنی

زنان  یادگیری با مشارکت ورزشی توان بیان داشت که: بینیمتحقیق رد شده و 

 وجود دارد. شهرستان مرند رابطه معنادار

وجود  بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار فرضیه سوم:

 .دارد

H0: وجود ندارد. نان شهرستان مرند رابطه معناداربین تنوع با مشارکت ورزشی ز 

H1: وجود دارد. رستان مرند رابطه معناداربین تنوع با مشارکت ورزشی زنان شه 

منظور بررسی رابطه بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان از ضریب همبستگی به



 

 

 

 

  8۷ و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان هاارزشرابطه 
 

ن دو مقدار همبستگی بی 3با توجه به نتایج جدول رو اسپیرمن استفاده شده است. ازاین

و با توجه به اینکه مقدار ضریب  است 719/0متغیر )تنوع با مشارکت ورزشی زنان( 

تحقیق رد  H0، بنابراین فرضیه است 05/0تر از ( کم000/0داری محاسبه شده )معنی

توان بیان داشت که: بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه شده و می

 وجود دارد. دارمعنا

 بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار چهارم: فرضیه

 وجود دارد.

H0: وجود  بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار

 ندارد.

H1: وجود  بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار

 دارد.

دگرایی با مشارکت ورزشی زنان از ضریب همبستگی منظور بررسی رابطه بین مبه

 دو بین همبستگی مقدار 3 جدول نتایج به توجه ارو باسپیرمن استفاده شده است. ازاین

 مقدار اینکه به توجه با واست  301/0( زنان ورزشی مشارکت با مدگرایی) متغیر

 H0 فرضیه بنابراین ،است 05/0 از کمتر( 009/0) شده محاسبه داریمعنی ضریب

 زنان ورزشی مشارکت با مدگرایی بین: که داشت بیان توانمی و شده رد تحقیق

 .دارد وجود معنادار رابطه مرند شهرستان
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 رابطه مرند شهرستان زنان ورزشی مشارکت با پذیریمسئولیت بین :پنجم فرضیه

 دارد. وجود معنادار

H0: مرند رابطه معنادار پذیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستانبین مسئولیت 

 وجود ندارد.

H1: پذیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معناداربین مسئولیت 

 وجود دارد.

پذیری با مشارکت ورزشی زنان از ضریب منظور بررسی رابطه بین مسئولیتبه

 مقدار 3 جدول نتایج به توجه رو باهمبستگی اسپیرمن استفاده شده است. ازاین

 با واست  596/0( زنان ورزشی مشارکت با پذیریمسئولیت) متغیر دو بین همبستگی

 ،است 05/0 از کمتر( 000/0) شده محاسبه داریمعنی ضریب مقدار اینکه به توجه

 با پذیریمسئولیت بین: که داشت بیان توانیم و شده رد تحقیق H0 فرضیه بنابراین

 .دارد وجود معنادار هرابط مرند شهرستان زنان ورزشی مشارکت

 مرند شهرستان زنان ورزشی مشارکت با مذهب و تاریخ به توجه بین :ششم فرضیه

 .دارد وجود معنادار رابطه

H0: با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه  بین توجه به تاریخ و مذهب

 وجود ندارد. معنادار



 

 

 

 

  8۹ و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان هاارزشرابطه 
 

H1: هرستان مرند رابطه با مشارکت ورزشی زنان ش بین توجه به تاریخ و مذهب

 وجود دارد. معنادار

 از زنان ورزشی مشارکت با مذهب و تاریخ به توجه بین رابطه بررسی منظوربه

مقدار  3با توجه به نتایج جدول رو ازاین .است شده استفاده اسپیرمن همبستگی ضریب

 106/0با مشارکت ورزشی زنان(  همبستگی بین دو متغیر )توجه به تاریخ و مذهب

 05/0( کمتر از 000/0ده )داری محاسبه شو با توجه به اینکه مقدار ضریب معنی ستا

توان بیان داشت که: بین توجه به تاریخ و یمتحقیق رد شده و  H0، بنابراین فرضیه است

 وجود دارد. با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار مذهب

ت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه با مشارک بین شور و اشتیاق فرضیه هفتم:

 .وجود دارد معنادار

H0: وجود  با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار بین شور و اشتیاق

 ندارد.

H1: وجود  با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار بین شور و اشتیاق

 دارد.

رکت ورزشی زنان از ضریب با مشا منظور بررسی رابطه بین شور و اشتیاقبه

مقدار  3رو با توجه به نتایج جدول است. ازاینهمبستگی اسپیرمن استفاده شده 

و با  است 884/0با مشارکت ورزشی زنان(  همبستگی بین دو متغیر )شور و اشتیاق
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، است 05/0تر از ( کم000/0داری محاسبه شده )توجه به اینکه مقدار ضریب معنی

با  تیاقتوان بیان داشت که: بین شور و اشتحقیق رد شده و می H0بنابراین فرضیه 

 وجود دارد. مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار

بین کمی گرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه  فرضیه هشتم:

 .وجود دارد معنادار

H0: وجود  ه معنادارگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطبین کمی

 ندارد.

H1: وجود  رزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادارگرایی با مشارکت وبین کمی

 دارد.

منظور بررسی رابطه بین کمی گرایی با مشارکت ورزشی زنان از ضریب به

مقدار  3رو با توجه به نتایج جدول همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. ازاین

ه و با توج است 274/0گرایی با مشارکت ورزشی زنان( )کمیهمبستگی بین دو متغیر 

، بنابراین است/ 05( کمتر از 000/0داری محاسبه شده )به اینکه مقدار ضریب معنی

گرایی با مشارکت توان بیان داشت که: بین کمیتحقیق رد شده و می H0فرضیه 

 وجود دارد. ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار

تان مرند با مشارکت ورزشی زنان شهرس بین توانایی فکری و جسمی :فرضیه نهم

 وجود دارد. رابطه معنادار
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H0: با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه  بین توانایی فکری و جسمی

 وجود ندارد. معنادار

H1: با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه  بین توانایی فکری و جسمی

 رد.وجود دا معنادار

مشارکت ورزشی زنان از  با منظور بررسی رابطه بین توانایی فکری و جسمیبه

مقدار  3رو با توجه به نتایج جدول ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. ازاین

 836/0با مشارکت ورزشی زنان(  همبستگی بین دو متغیر )توانایی فکری و جسمی

 05/0( کمتر از 000/0داری محاسبه شده )نیو با توجه به اینکه مقدار ضریب مع است

توان بیان داشت که: بین توانایی فکری و تحقیق رد شده و می H0ین فرضیه ، بنابرااست

 وجود دارد. با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار جسمی

 گیرینتیجه

 وسیعی طیف شوندمی مطرح ورزش حوزه در پذیریجامعه محوریت با که مباحثی

 هایفعالیت انجام به فراوان القهع با افراد بعضی چگونه اینکه دهند،تشکیل می را

 ندارند؛ عالیقی چنین دیگران ولی پردازند،می ورزشی هایتماشای رقابت یا ورزشی

 را خود هزینه و وقت و شناسانندمی ورزشکار عنوانرا به خودشان ایعده چگونه

 عنوانبه را هاآن نیز دیگران و کنندخاص می شیورز رشته یک در فعالیت صرف

 توان بر عالوه باید که فرد است الزاماتی دارای شدن ورزشکار. شناسندمی ارورزشک
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 شدن افراد، ورزشکار فرایند در معتقدند محققان. بگیرد فرا جامعه در را هاآن بدنی،

 پذیریجامعه عوامل و هافرصت به دسترسی و امکانات فردی، هایتوانایی بر عالوه

 هستند دخیل نیز الگوها برخی و همساالن معلمان، برادران، و خواهران و مادر، پدر

 ی(. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق، تعیین رابطه1394 ،همکاران و )شمسی

ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند است که نتایج ارزش

 شده است: ها در ادامه ارائهفرضیه

وتحلیل فرضیه اصلی تحقیق، یافته زیهنتیجه فرضیه اول: بر اساس نتایج حاصل از تج

ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان بیانگر آن است که بین ارزش

وجود دارد. نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی  مرند رابطه مثبت و معنادار

(، 1394(، شریفیان و مصلی نژاد )1388) (، فتحی2004) همکاران و همچون پال

توان بیان داشت . در تبیین نتایج این تحقیق میاست( همسو 1394) همکاران و مسیش

 در را آنان اجتماعی و فردی هایموفقیت میزان توانمی افراد زندگی که سبک

ثابت  نسبتاً یاشیوه زندگی سبک داد. درواقع، قرار بررسی و مورد ارزیابی زندگی

 هایو شیوه تفریح معیشتی، نظام ملهازج فرد زندگی هایحوزه از بسیاری شامل

و  تکنولوژیک محصوالت از استفاده مصرف، و خرید الگوی فراغت، اوقات گذران

تواند مشارکت ورزشی بانوان تحت تأثیر قرار بین آنچه میاین شود. درامثال آن می

 درتواند به زنان مشارکت در ورزش میآنها است. ها و سبک زندگی دهد، ارزش

های فیزیکی در میان زنان و باال بردن توانایی فیزیکی و قدرتی مهارت دادن گسترش
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ها را نیز باال ببرد. از طرف نفس آنتواند اعتمادبهها کمک کند و عالوه بر این میآن

اندام و تناسب باد، آیدیگر قدرت فیزیکی که از طریق مشارکت ورزشی به دست می

کنند و ن سالمت فیزیکی و روانی خود را کنترل میگونه زناسالمتی همراه است و این

بر اساس نتایج فرضیه اول تحقیق پیشنهاد . پذیری خواهند داشتتر احساس آسیبکم

های خود به دانشجویان، در سبک مانند دانشگاه که با آموزش شود تا نهادهاییمی

ی دانشجویاناز  در جهت تأثیرگذاری بر سایر دانشجویان، ،تأثیرگذار استزندگی آنها 

های ورزشی برخوردارند در جهت تشویق و ترغیب به مشارکتسابقه ورزشی که از 

 دیگر دانشجویان استفاده نماید.

وتحلیل فرضیه اول تحقیق، یافته نتیجه فرضیه دوم: بر اساس نتایج حاصل از تجزیه

طه مثبت و ه بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند راببیانگر آن است ک

 وجود دارد. نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی همچون وارکینز و معنادار

توان بیان . در تبیین نتایج این تحقیق میاستهمسو  (1389) ، پارسامهر(2006) شاین

درنتیجه تمرین  رفتاری است کهیدار در توان پا نسبتاًتغییر یادگیری ناشی از  داشت که

و از این  پذیر باشدهمواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده دهد کهمیرخ تقویت شده 

های ها صورت پذیرد. حضور بانوان در فعالیتطریق بهبود و توسعه عملکرد در انسان

های ی که فعالیتتواند میزان یادگیری و تقویت آن را شامل شود. زمانورزشی می

دهنده سایر شود که توسعهیجاد حرکاتی میپذیرد باعث اورزشی در افراد صورت می

بر های ورزشی است. شود و این امر بیانگر یادگیری در فعالیتحرکات مبتدی می
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شود تا سازمان ورزش همگانی به ایجاد اساس نتایج فرضیه دوم تحقیق پیشنهاد می

و قرار ها ها و پارکام ورزش در تمام روزهای هفته در بوستانتمهیدات الزم برای انج

 عنوان مربی ورزشی، امکان یادگیری را در دیگر افراد فراهم آورند.دادن یه فرد به

وتحلیل فرضیه دوم تحقیق، یافته نتیجه فرضیه سوم: بر اساس نتایج حاصل از تجزیه

شهرستان مرند رابطه مثبت و  بیانگر آن است که بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان

 و این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی همچون دولمان وجود دارد. نتایج معنادار

. در تبیین نتایج این تحقیق استهمسو  (1389) مرادی و ، هاشمی(2010) لوئیس

تواند باعث بروز حرکات بدنی های ورزشی میتوان بیان داشت که انجام فعالیتمی

افرادی که به فعالیتهای  شود تا آنها از سایرر افراد شود و این موضوع باعث میمتنوع د

عنوان یک حالت تواند بهپردازند به خوبی تمیز داده شوند که این امر میورزشی نمی

و احساس برتری در ورزشکاران به وجود آورد که مشوق آنها برای ادامه و مشارکت 

شود بر اساس نتایج فرضیه سوم تحقیق پیشنهاد می های ورزشی خواهد بود.در فعالیت

های ورزشی، امکان های مخصوص کاالها و لباسبرپا کردن نمایشگاه تا با

 ورزشی را فراهم نمایند. برخورداری ورزشکاران از حق انتخاب برای انتخاب البسه

، وتحلیل فرضیه سوم تحقیقنتیجه فرضیه چهارم: بر اساس نتایج حاصل از تجزیه

ی زنان شهرستان مرند رابطه یافته بیانگر آن است که بین مدگرایی با مشارکت ورزش

وجود دارد. نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی همچون  مثبت و معنادار
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. در تبیین نتایج است( همسو 1390آبادی )(، حسینی کریم2013) و همکاران هلکما

های ورزشی و ورزشکاران در هنگام انجام فعالیت توان بیان داشت کهاین تحقیق می

های به ورزش در بین سایر ورزشکاران سعی بر آن دارند تا با انتخاب لباس مشارکت

مناسب و مختص ورزش در بین سایرین حاضر شوند و به انجام حرکات ورزشی 

در شود بپردازند. توجه به مد در بین ورزشکاران زن نمود بیشتر دارد و باعث می

اساس نتایج فرضیه اشد. بر حضور و یا عدم حضور آنها در جمع ورزشی تأثیرگذار ب

های هایی در جهت آشنایی افراد با مد لباسشود تا نمایشگاهچهارم تحقیق پیشنهاد می

 های متفاوت تیمی و انفرادی در اماکن ورزشی برگزار شود.ورزشی برای ورزش

وتحلیل فرضیه چهارم تحقیق، حاصل از تجزیهنتیجه فرضیه پنجم: بر اساس نتایج 

پذیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند ر آن است که بین مسئولیتیافته بیانگ

وجود دارد. نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی  رابطه مثبت و معنادار

در تبیین . است( همسو 1392(، تابعیان و همکاران )2014همکاران ) و همچون کالیر

های وظایف پذیری یکی از مؤلفهیتمسئولتوان بیان داشت که نتایج این تحقیق می

اجتماعی است که رابطه مستقیمی با سالمت روان افراد جامعه دارد که سالمتی افراد 

 .های ورزشی در اجتماع بستگی داردجامعه نیز به شرکت این افراد در فعالیت

تیمی و گروهی یک ارتباط تنگاتنگی با حس  بدنی و خصوصاً ورزشهایتربیت

ی فرد دارد به این شکل که معموالً وظایف و اختیارات هر فرد در درون پذیرمسئولیت

یک گروه مشخص شده و با عملکرد مثبت آن، یک فرصت برد یا پیروزی نصیب 
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گردد و با یک عملکرد ضعیف و منفی این فرصت گرفته شده و تیم محکوم گروه می

ش نیستند ولی در ها هدف غایی ورزگردد، اگرچه این برد و باختاکامی میبه ن

بر اساس نتایج فرضیه پنجم تحقیق د. پذیری فرد بسیار مهم هستنتقویت مسئولیت

صورت گروهی در اماکن های ورزشی بهشود تا در زمان انجام فعالیتپیشنهاد می

نظور نمایش حرکات ورزشی برای معمومی شرایط مناسبی برای استفاده از افراد به

 .پذیری صورت پذیردبا خود برای ارتقای روحیه مسئولیتهمراه نمودن سایر افراد 

وتحلیل فرضیه پنجم تحقیق، نتیجه فرضیه ششم: بر اساس نتایج حاصل از تجزیه

یافته بیانگر آن است که بین توجه به تاریخ و مذهب با مشارکت ورزشی زنان 

ایج مطالعات وجود دارد. نتایج این فرضیه با نت بطه مثبت و معنادارشهرستان مرند را

. در است( همسو 1392) همکاران و (، هژبری2015) و رودز پژوهشگرانی همچون یائو

توان بیان داشت که توجه به پیشینه تاریخی ورزشکاران تبیین نتایج این تحقیق می

های وسوی فعالیتانتخاب سمتتوان ورزشکاران را در ای میای و غیرحرفهحرفه

کنند افراد از سبک زندگی افراد ورزشکار اطالع پیدا می تر سازد. وقتیورزشی مصمم

هایی که آنها در مسیر موفقیت مد نظر قرار داده کنند تا خود را با آنها و ارزشسعی می

ی بودند همسو نمایند و این موضوع به نوبه خود بر مشارکت و حضور در جمع ورزش

شود تا با برگزاری یشنهاد میبر اساس نتایج فرضیه ششم تحقیق پافراد تأثیر دارد. 

نمایشگاههای عکس امکان آشنایی افراد با ورزشکاران ملی و استانی و حتی شهری 

 های ورزشی میسر شود.منظور ترغیب آنها برای حضور و مشارکت در فعالیتبه
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وتحلیل فرضیه ششم تحقیق، از تجزیه نتیجه فرضیه هفتم: بر اساس نتایج حاصل

ست که بین شور و اشتیاق با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند یافته بیانگر آن ا

وجود دارد. نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی  رابطه مثبت و معنادار

. در است( همسو 1394) همکاران و (، شمسی1394همچون شریفیان و مصلی نژاد )

 مثبت و مؤثر پاسخ ورزش، بردن از توان بیان داشت که لذتین نتایج این تحقیق میتبی

 که منعکس است قبلی ورزشی تجارب مبنای بر ورزشی هایفعالیت در مشارکت به

 و ارتباط برقراری خوشایندی، بر مبتنی اییافته عمومیت عواطف و احساسات کننده

 کردن تفریح لذت بردن، به میل مستمر تصوربه ورزشکاران باشد.  و سرگرمی تفریح

مطرح  ورزشی هایفعالیت در شرکت مهم هایمحرک عنوانبه را شدن سرگرم و

 برای قوی بینپیش عنوانبه آشکارا ورزش بردن از شور و اشتیاق و لذت نمایند.می

 در مهمی عامل تعیین کننده و بوده بزرگساالن و نوجوانان کودکان، مشارکت

بر اساس است.  یبدن و ورزشی هایفعالیت در مشارکت ادامه برای افراد یگیرتصمیم

شود تا در اماکن ورزشی از امکانات مهیج و نتایج فرضیه هفتم تحقیق پیشنهاد می

منظور ایجاد نشاط روحی و جسمی های اسپورت و ورزشی بهمتنوعی چون آهنگ

 برای ورزشکاران استفاده شود.

وتحلیل فرضیه هفتم تحقیق، اساس نتایج حاصل از تجزیهنتیجه فرضیه هشتم: بر 

افته بیانگر آن است که بین کمی گرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند ی

وجود دارد. نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی  رابطه مثبت و معنادار
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. استهمسو ( 1395(، محمدی ترکمانی و همکاران )1395همچون آقاپور و جوان )

 فعالیت در افراد مشارکت ت که اگرتوان بیان داشدر تبیین نتایج این تحقیق می

کنند که تهیه ابزار بعضی ورزشکاران چنین پندار می نباشد، پیوسته یا مستمر ورزشی،

 نوع است ممکن خاص، فعالیتی در مشارکت بود. رفتن خواهد هدر نوعی به ورزشی

 مثال، برای باشد. داشته دنبال به کنندگانوی مشارکتس از را توجه کمّی از خاصی

 از بعضی کهدرحالی دارند، مالی کمی گذاریسرمایه به نیاز تفریحی هایبرنامه یشترب

 گذاریبه سرمایه نیاز یخ، روی اسکیت یا ایحرفه ژیمناستیک مثل ورزشی هایرشته

 تروابسته روانی نظر از کنند ذاریگفعالیتی سرمایه در وقتی افراد دارند. لذا زیادی مالی

 این بر فرض اند؛ بنابرایننموده هزینه خود مشارکت برای را زیادی عمناب زیرا شوند؛می

بر اساس نتایج شود. می بیشتر مشارکت سبب باالتر، فردی هایگذاریسرمایه که است

افراد های آموزشی برای آشنایی شود تا کارگاهفرضیه هشتم تحقیق پیشنهاد می

تا ورزشکاران با نوع عملکرد این  ورزشکار با نوع عملکرد ابزارهای ورزشی برپا شود

 ها در جهت درک درست از نحوه نوع حرکات ورزشی آشنا شوند.دستگاه

وتحلیل فرضیه هشتم تحقیق، یافته نتیجه فرضیه نهم: بر اساس نتایج حاصل از تجزیه

جسمی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان بیانگر آن است که بین توانایی فکری و 

وجود دارد. نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی  معنادار مرند رابطه مثبت و

. در تبیین نتایج است( همسو 1392) همکاران و (، هژبری2015) و رودز همچون یائو

، های مهم تکامل جسمانیورزش ازجمله روشتوان بیان داشت که این تحقیق می



 

 

 

 

  ۹۹ و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان هاارزشرابطه 
 

های ورزشی افراد را به هم شود زیرا شرکت در فعالیتروانی و اجتماعی محسوب می

را برای ماهر شدن در اجتماع فراهم  های بسیاریو فرصت هاراهکند نزدیک می

در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی برای  طورکلی یک فرآیند آموزشیآورد و بهمی

مادگی جسمانی، تعادل و ثبات هیجانی، ورزش در سالمت و آکند. فرد ایجاد می

نفس، تصویر مثبت بدنی و اجتماعی و تأمین نیازهای رشد اعتمادبه توجه، رقابت،جلب

دوستی، احساس امنیت و تقویت گروهی، تأثیر فراوانی دارد سالمت روانی از 

تواند حاصل شود چنین های ورزشی میموضوعاتی است که در اثر شرکت در فعالیت

بر . کندنی فراهم میهایی بهترین موقعیت را برای رشد معیارهای سالمت رواتفعالی

شود تا سازمان ورزش و جوانان تمهیدات اساس نتایج فرضیه نهم تحقیق پیشنهاد می

الزم را برای ورزشکاران برای آشنایی آنها با حرکات ورزشی صحیح و اصولی توسط 

 مربیان ورزشی مد نظر قرار دهند.

شود تا در تحقیقات منظور تحقیقات آتی پژوهشگران به آنها پیشنهاد مین بهبنابرای

ها و سبک زندگی با تعهد ورزشی ورزشکاران مورد بررسی قرار آتی رابطه بین ارزش

-ای و غیرها و سبک زندگی در بین ورزشکاران حرفههمچنین مقایسه ارزش. گیرد

مشارکت ورزشکاران مرد و زن و مقایسه ارزیابی میزان  ای و از سوی دیگر نیز،حرفه

 ن در مطالعات آتی مد نظر پژوهشگران باشد.تواها نیز میآن
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