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 چکیده

ورزش در  میل به ادامهو  بررسی رابطۀ بین علل گرايش به ورزشهدف از پژوهش حاضر،  هدف:

باشد که با هدف می یدانیو م یاز نوع همبستگ قیروش تحق :روش است.ان دختر نوجوان آموزدانش

با  ربايجان شرقیذاستان آ درآموزان دختر نوجوان دانش نفر از 22۱د. بدين منظور،بودن انجام ش یکاربرد

های سنجش ب شدند و پرسشنامهای انتخاای چندمرحلهگیری خوشهصورت نمونهبه ،سال ۱2-۱8دامنه سنی 

با روش رگرسیون  شدهآوریهای جمعدادهبه ادامۀ ورزش را تکمیل کردند.  زش کوپر و میلور تمايل به

های تحقیق يافته :هایافته.مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند spss24افزار وسیله نرمچندگانه خطی، به

به ورزش و میل به عنوان علل گرايش ر کردن اوقات فراغت بهنشان دادند که بین محیط و اطرافیان و نیز پ

بین کسب سالمتی و نیز  ها همچنین نشان دادند کهداری وجود دارد. يافتهادامۀ ورزش رابطۀ مثبت و معنی

صورت بر اين اساس و به گیری:نتیجه داری وجود ندارد.بطۀ معنیفرهنگ و رسانه با میل به ادامۀ ورزش را

های بدنی ای در فعالیتکه افراد با چه هدف و انگیزهش و اينوان گفت که علت گرايش فرد به ورزتکلی می

کننده برای تمايل به ادامۀ ورزش در بینیتواند عاملی پیشباشد چراکه میکنند، متغیر مهمی میشرکت می
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between, 

reasons of tendency toward exercise and Intention to Continue Physical 

Activities in female adolescent students. 221 female adolescent students 

of East Aderbayjan province aged 18-12 years in 2018-2019 were 

selected by multistage cluster sampling and completed exercise 

continuity and Measuring tendency toward exercise questionnaires. The 

collected data were analyzed by SPSS24 software. The findings showed 

that There is a positive and significant relationship between the 

environment and those around, as well as filling leisure time as reasons 

for the tendency to exercise and intention to continue physical activities. 

Or the Fatahs also showed that there is no significant relationship 

between gaining health as well as culture and media with the intention to 

continue physical activities. Based on this and in general, it can be said 

that the reason for a person's tendency to exercise and the purpose and 

motivation of people to participate in physical activities, can be a 

predictor of the desire to continue exercising. 

Keywords: girl adolescents, Intention to Continue, reasons of tendency, 

sport. 
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  6۳ آن... ۀمیل به ادامتواند میگرايش به ورزش  تعلآيا 
 

 مقدمه

تحرک و بسیار بی ،اشتن شرايط خاص، انسان را فردی حساسزندگی امروزی به علت د

های تحرک در تمام جمعیت(. سبک زندگی کم۱۳۹۹، آورده است )محمودی رپذير باآسیب

، ايران يکی از چهار کشوری شايع است، با وجود اين، بر اساس تحقیقات انجام گرفتهجهان 

، 1سیسن و کاتزمارزيککشورهاست )از بقیه تر ها پايینلیت بدنی در آنباشد که میزان فعامی

های بدنی در شرکت در فعالیتمختلف،  های سنیوهدر میان گر ( و از طرفی،2008

(. 20۱6 باشد )اقدسی و احمدی،متر میک سالمتیه شده مراکز نوجوانان، از میزان توصی

هی کمتر از توجنی دختران به میزان قابلبدفعالیت  اند کهتحقیقات همچنین نشان داده

باط با کودکی و نوجوانی در ارت حال دوران(. بااين20۱2 )عطار زاده حسینی، باشدپسران می

رفتارهايی که در اين مرحله از زندگی شکل سالمتی بسیار مهم است؛ چراکه بسیاری از 

در بزرگسالی دارند  ی شخصگیرند، تأثیر مهمی بر روی رفتارهای بهداشتی و سالمتمی

به ورزش يکی از مهمترين موارد در نیل  و فعالیـت بـدنی(. 2006همکاران، و  2)چوی

زندگی افراد با آنان  است که بايد از سنین پايین آغاز شود و تـا انتهـای کیفیت زندگی سالم

به دلیل در اين راستا، با توجه به اهمیت دوران نوجوانی  (.۱۳۹7 )خلوصی و همکاران، باشد

ر اين دوران و اهمیت اين دوران در تداوم رفتارهای آتی، شايد کمبود فعالیت بدنی د

، بسیار اندريزی شدهرفتاری که بر اساس درک عوامل مؤثر بر تصمیمات فرد برنامه مداخالت

های ورزشی برای انجام فعالیتافراد عوامل مؤثر و چگونگی جذب باشد. شناخت  مؤثر

سطح سالمت  ایجاد نشاط و شادابی و ارتقشايانی به کاهش بیماريها، ايتواند کمک می

بنابراين تحقیقاتی که عوامل مرتبط با رفتار هدف و  ؛(۱۳۹8)قره و همکاران،  جامعه نمايد

ت هستند نیازهای مهم برای مداخالکنند، يکی از پیشآن رفتار را تعیین میعلل گرايش به 
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 (.2007و همکاران،  1)ژانگ

های های مختلف در فعالیتبا علل و انگیزه افرادساس تحقیقات انجام گرفته، ا بر

ترين علل گرايش به ورزش در افراد، حفظ سالمتی يکی از مهم کنند.ورزشی شرکت می

 آمادگی بدنی و فعالیت (، عنوان کرد اثر۱۳۹6حمیدی ) (.۱۳۹7، لشاهی)عبد باشدمی

 عدم مقابل در. گردد فرد طوالنی عمر و بودن تحرکرپ و فعال سالمتی، به منجر تواندمی

بر اساس تحقیقی که توسط گردد. می هکوتا عمر و تحرکیبی بیماری، باعث معموالً تحرک

اصـلی  زۀانگی های ظـاهری، دوگیو حفـظ ويژ کسب سالمتی ( انجام شد،2200) 2اسمیت

از  پیشگیریای متعدد، هبیان شدند. در پژوهش توسط دختران در پـرداختن بـه ورزش

 اللی،ترين علل گرايش به ورزش معرفی شدند )جدو مورد از مهم متیالو حفظ س بیماری

 (WHO) 3ی بهداشتطبق آمار سازمان جهانحال (. بااين۱۳8۹؛ نور بخش و همکاران، ۱۳۹0

فعالیت بدنی الزم برای رسیدن به سالمتی را  ،درصد مردم جهان 60 حداقل ،20۱۱در سال 

 .دهندنجام نمیا

و گذران اوقات  ی، بهداشت روانیعاطف یازهایلذت و رفع ن ، کسبانپژوهشگر ريسا

و تقوی، کردند )رمضانی نژاد، رحمانی نیا  انیب انيافراد جوان و دانشجو یرا برا فراغت

در عصر اخیر ازجمله موضوعاتی که ارتباط نزديکی با حوزه اوقات فراغت و نحوه (. 20۱0

کاشف  (.۱۳۹0)اسماعیلی و همکاران،  باشدی میهای حرکتدارد ورزش و فعالیتگذران آن 

تواند در اوقات فراغت ست که میهايی الیت بدنی يکی از شیوه( بیان کرد که فعا20۱۱)

اسمیت و های نوين زندگی بکاهد. پذيرد و تا حدودی از آثار و عوارض سو سبکمردم انجام 

دو مورد گذران اوقات فراغت  بهداشت روانی ویان کردند که ( در پژوهشی ب2002) همکاران
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 باشند.برای شرکت در فعالیت بدنی میجويان افراد جوان و دانشاز مهمترين علل گرايش 

هايی با سطح رفاه یشتر در جامعهمنظور پر کردن اوقات فراغت بحال تمايل به ورزش بهبااين

 .(۱۳۹7باال مطرح است )مسعودی و اصغرپور، 

عنوان يکی از های متعدد بههستند که در پژوهش فرهنگ و رسانه عوامل ديگری

. درزمینۀ اندهای بدنی در نظر گرفته شدهراد برای شرکت در فعالیتفا ترين علل گرايشمهم

)شعبانی  اندهای فرهنگی ورزش تأکید کردهجنبه، برخی از افراد بر گرايش به ورزشعلت 

م اجتماعی برای وط دانشمندان علای است که توسفرهنگ کلمه(. ۱۳۹2 بهار و همکاران،

 ازجمله عادات ورزشی تمامی عاداتو شامل  ودرمیبیان روش کلی زندگی مردم به کار 

)قلی زاده و  کندعمل می و به آنجامعه فراگرفته  ازی ضوعنوان عکه انسان به است

به  راد تحت تأثیر عوامل مختلفیفا(، بیان کرد که ۱۳86) 1(. هیلگارد۱۳۹4سیدصالحی، 

در اثر است که مـاعی های اجتانگیزه . يکی از اين عوامل،کنندفعالیتها گرايش پیدا می

ای که فـرد ت تأثیر جامعهاجتماعی تح هایانگیزه ،بر اين اساس. آينديادگیری به وجود می

فرهنـگ آن جامعـه  ای متناسـب بـاباشد و در هر جامعهدر آن رشد پیدا کرده است می

است، ای متأثر از عوامل مختلفی مسائل فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه. یردگشـکل می

قرار دهند. در اين میان  عملکردها را تحت تأثیر خود ها وتوانند باورها، نگرشاين عوامل می

نی، رسااطالع گروهی يکی از ابزارهای اساسی برای بررسی مسائل اجتماعی هایسانهر

 آينداجتماعی و فرهنگی به شمار می ارزشهای گیریری در شکلو عامل بسیار مؤث یآموزش

 (.۱۳8۱وسیما، لعاتی صدا )گروه مطا

توانند منجر به گرايش افراد به میمحیط و اطرافیان از عوامل مهم ديگری هستند که 
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افراد به توصیه درصد  25که  ندبیان کرد(، 2004) 1ز و راويولیت بدنی شوند. نتشرکت در فعا

و  یضيعر قیتحق جينتا. کردندو دوستان نزديک، در فعالیت ورزشی شرکت می والدين

های فعالیتمشارکت در  یاز زنان برا یاجتماع تيحماکه  نشان داد، (۱۳85همکاران )

اند . تحقیقات ديگر نیز نشان دادهمشارکت آنها داشت زانیبر م یمعنادار اریتأثیر بس یورزش

يکی ازعوامل تأثیرگذار بر يت کافی از طرف ديگران که عوامل محیطی و دريافت حما

 (.20۱0باشد )قائدی و همکاران، ای ورزشی میهمشارکت در فعالیت

پايدار  یرفتار ش و نداشتنن کردند که عدم عادت به ورز( بیا۱۳۹۱حسینی و همکاران )

اغلب  .ز داليل ترک فعالیت بدنی استهای بدنی، يکی ابرای مشارکت در فعالیت و مقاوم

های بدنی یشتری در فعالیتآموزانی که مشارکت بمحققان بر اين عقیده تأکیددارند که دانش

انگیزش و علت رو آگاهی ل باشند، ازاينفعا دارند احتمال بیشتری دارد که در آينده هم

 و همکاران، ییان)ک بدنی ضروريستان در خصوص درس تربیتآموزدانشگرايش به ورزش 

 شرق نيدر ا یبدن تیبودن سطح فعال نيیپا لیس نوجوانان به دلارمد صوص درخ(؛ به۱۳۹8

ی و نی)حساز پسران دارند  یمراتب کمتربه یبدن تیخصوص در دختران که فعالو به

 .رسدیمهم به نظر م اری(، بس۱۳۹۱ ،همکاران

ان آموزدانشبه ادامۀ ورزش در  با توجه به اهمیت پرداختن به موضوع میل نيبنابرا

ی کمتری دارند و ويژه در نوجوانان دختر که نسبت به همساالن پسر خود فعالیت بدنبه

دهند تأثیر بسزايی تشکیل میرا همین امر در سبک زندگی آيندۀ آنان که بانوان آينده 

ش فرد به اين مهم پرداخته شد که آيا علت گراي یبررسبه در پژوهش حاضر خواهد داشت، 

 بینی کند؟به ادامۀ آن را در آينده پیش تواند میلورزش، می
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 های پژوهشفرضیه

 آموزان دختر نوجوان، رابطه وجود دارد.ادامۀ ورزش در دانش و میل به ین سالمتیب .1

آموزان دختر نوجوان، رابطه وجود ورزش در دانش ۀبه ادام لیو م اوقات فراغت نیب .2

 دارد.

آموزان دختر نوجوان، رابطه وجود شورزش در دان ۀبه ادام لیو م ین فرهنگ و رسانهب .3

 دارد.

آموزان دختر نوجوان، رابطه ورزش در دانش ۀبه ادام لیو م بین محیط و اطرافیان .4

 وجود دارد.

 هشابزار پژو

پژوهش حاضر به روش همبستگی و به شیوۀ توصیفی و میدانی و با هدف کاربردی 

 بودن انجام شد.

دختر استان آذربايجان شرقی که در سال زان آمودانش یۀپژوهش، کلاين  یرآما ۀجامع

را  دوم متوسطه در مدارس اين استان در حال تحصیل بودنددر مقاطع اول و  ۱۳۹۹-۱۳۹8

ای از دو چندمرحله یاخوشه یریگنمونه ۀویبه شه، آوری نمونمنظور جمعشود. بهشامل می

مقطع  ۀاز سه مدرس خواجه و آذرشهر و در ادامه یهاشهرستان استان شامل شهرستان

 یسن ۀان دختر با محدودآموزدانش نفر از 22۱، اول و دوم( یدبیرستان )مقاطع متوسطه

در  ( انتخاب شده و66/۱و انحراف استاندارد سال  ۳6/۱5سال )با میانگین سنی  ۱2-۱8

 هاداده یآورگرد ۀویش و ابزار همچنیند. صورت داوطلبانه شرکت کردنپژوهش حاضر به

 بود. ورزش ۀبه ادام لیمهای سنجش تمايل به ورزش کوپر و پرسشنامه شامل

 آيتم است که عوامل فرهنگی، 20شامل  به ورزش کوپر ليهای سنجش تماامهسشنپر
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 نايسنجش  اسیمقسنجد. ايل به ورزش را میمحیطی، سالمتی و اوقات فراغت در تم

 یپژوهش ناج در پرسشنامه يیايو پا يیروا .باشد( میاديز یلیتا خ چی)ه 5تا  0پرسشنامه از 

پرسشنامه، نخست به تائید سه تن  يیو محتوا یصور يیروا نیی( جهت تع۱۳8۹و همکاران )

کرونباخ  یآن، از آلفا يیايبه دست آوردن پا ی. برادیبدنی رسو تربیت یروانشناس دیاز اسات

 نيخوب ا يیايپا نگرایدست آمد که ببه 76/0نامه کل پرسش يیايکه پا دياستفاده گرد

کنندگان شرکتباشد و گويه میی سه دارا میل به ادامۀ ورزشنامۀ پرسش است. مهپرسشنا

ه در ماههای/ترمهای بعد اين فعالیت هستم ک من مصمم»به اين سه سؤال پاسخ دادند: 

ماههای/ترمهای بعد را من قصد انجام اين فعالیت ورزشی در »، «ورزشی را ادامه دهم

ن س ايمقیا«. دارم ای برای فعالیت ورزشی در ماههای/ترمهای بعدمن برنامه» ،«دارم

باشد. می)خیلی زياد(  7کم( تا )خیلی ۱پرسشنامه با روش امتیازدهی هفت ارزشی لیکرت از 

ی کرونباخ های قبلی در ايران پايايی درونی قابل قبولی را با استفاده از ضرايب آلفاپژوهش

 (.۱۳۹6، احمدی و همکاراناند )داده ( نشان78/0)

 هاپردازش داده روش

به دست آمده  یهااندازه فیخام و توص یهاه کردن نمرهدن و خالصسامان دا منظوربه

و انواع جداول( استفاده شد.  اریانحراف مع ن،یانگی)م یفیآمار توص یهاها از شاخصاز نمونه

استفاده شد. ه به روش استاندارد دگانچنخطی  ونیرابطه از رگرس نییمنظور تعبه نیهمچن

ها در سطح انجام گرفت و داده 24.اس.اس نسخه یپزار اس.افنرم یوسیلهبه یات آماریعمل

 شدند. لیو تحل هيتجز  P≤ 05/0 یمعنادار

 هایافته

رصد، د 2/50ايج حاصل از آمار توصیفی نشان دادند که از کل تعداد نمونه، نت
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آموزان متوسطۀ درصد، دانش 8/4۹سال( و  ۱5تا  ۱2)با ردۀ سنی  آموزان متوسطۀ اولدانش

از نظر  یآمار یهاداده ها،هیفرض یقبل از بررسسال( بودند.  ۱8تا  ۱5ردۀ سنی  اب)دوم 

آزمون  نيا جيشدند. نتا یبررس رنوفیآزمون کولموگروف اسم قياز طر ع،ينرمال بودن توز

مقادير میانگین و  ۱در ادامه در جدول باشد. می نرمال رهایاکثر متغ عيکه توزنشان داد 

 .اندتعداد متغیرهای پژوهش نشان داده شدهانحراف استاندارد و 

 (N=221) همبستگي متغیرها راف استاندارد و ضرایبمقادیر میانگین و انح :1جدول 

 M SD متغیرها

 6۳/0 76/2 سالمتی ۱

 ۹0/0 42/2 اوقات فراغت 2

 56/2 4۹/2 فرهنگ و رسانه ۳

 66/0 56/2 محیط و اطرافیان 4

 68/4 6/۱4 میل به ادامه ورزش 5

ی خط گانهچند ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ کيپارامتر یهابر همین اساس از آزمون

 استفاده شد رهایمتغ نیارتباط ب یجهت بررس 05/0 یدر سطح معنادار به روش استاندارد

الک و علل گرايش به ورزش شامل متغیر سالمتی، دامه ورزش متغیر مه میل به اکطوریبه

، 2بین هستند. در جدول سانه و محیط و اطرافیان، متغیرهای پیشاوقات فراغت، فرهنگ و ر

 همبستگی بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.سی به برر

 (N=221) ضرایب همبستگي متغیرها :2 جدول

 5 4 ۳ 2 ۱ متغیرها

     ۱ سالمتی ۱

    ۱ 400/0** ت فراغتاوقا 2

   ۱ 427/0** 6۳۹/0** فرهنگ و رسانه ۳
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  ۱ 544/0** 2۹8/0** 4۳7/0** افیانو اطر محیط 4

 ۱ 47۳/0** 474/0** ۳۹۱/0** 46۹/0** میل به ادامۀ ورزش 5

05/0 ≥ P* 0۱/0 ≥ P** 

 42حدود  مدل نيااظهار داشت که توان شده، می ليتعد نییتع بيضر ريبا توجه به مقاد

 2۱6)= 8۹/28و  p=۱000/0) صورتمدل به ريکه مقادطوریکند. به نییتواند تعرا می درصد

بین جهت پیش ریهر متغ بيضر ريدقام یبه بررس ريباشد. در جدول زمی یمدل مناسب (F(4و

 .ه استورزش پرداخته شد ۀمبه ادا لیبینی مپیش

 بین برای متغیر مالكشری متغیرهای پیو سطح معنادا مقادیر ضرایب :3جدول 

 یدارنیسطح مع SD B T بی غیراستاندارد متغیرهای مالك

 006/0* 76۱/2 202/0 545/0 504/۱ سالمتی

 004/0* 87۱/2 ۱78/0 ۳2۱/0 ۹22/0 اوقات فراغت

 ۱۱۱/0 5۹۹/۱ ۱26/0 48۹/0 782/0 فرهنگ و رسانه

 000۱/0* ۹74/۳ 26۳/0 465/0 84۹/۱ محیط و اطرافیان

05/0 ≥ * P 

عامل سالمتی،  X1که صورت زير توان گفت معادلۀ خام بهمقادير ضريبی میس بر اسا

X2  ،اوقات فراغتX3  فرهنگ و رسانه وX4 ن متغیرهای عنوان تمامی بهمحیط و اطرافیا

 .باشندبینی میپیش

4X+1/8493X+ 0/7822X+ 0/9221 X= 1/611 + 1/504 Y 

فت که از بین علل گرايش به ورزش، متغیر محیط و توان گبه مقادير بتا میوجه با ت

بینی میل به ادامۀ ورزش را در توانايی پیش p=000۱/0و  B، ۹74/۳=t=26۳/0با  اطرافیان

رايش به ورزش در آنها، آموزانی که علت گت دارا بود. به اين معنی که دانشجهت مثب
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همچنین متغیر اوقات فراغت با ست، میل به ادامۀ آن دارند. محیط و نظر اطرافیان بوده ا

۱78/0=B ،87۱/2=t  004/0و=p به ادامه ورزش در جهت مثبت در بینی میل شتوانايی پی

بوده  فراغتبه ورزش در آنها،  شيآموزانی که علت گرادانش يگر،دبیانافراد را نشان داد. به

ودند . مقادير بتا همچنین بیانگر اين مهم بدارندنده های آيرا در ماهآن  ۀبه ادام لیاست، م

 بینی بیشتری را در میل به ادامۀ ورزش دارد.که عوامل محیطی و اطرافیان، قدرت پیش

 گیریبحث و نتیجه

رار گرفت، بررسی رابطۀ بین علل گرايش به آنچه در پژوهش حاضر موردبررسی ق

که بین  بود. نتايج نشان داد آموزان دختر نوجوانبه ادامه ورزش در دانش لیو م ورزش

آموزان به ورزش با میل به ادامۀ عنوان يکی از علل گرايش دانشطرافیان بهمحیط و ا

ديگر، شرايط محیطی و بیانداری وجود دارد. بهبت و معنیهای آينده رابطۀ مثورزش در ماه

آينده را دارد. موضوع مۀ فعالیت بدنی در بینی تمايل افراد برای ادانظر اطرافیان، قدرت پیش

ر اين زمینه مشاهده شد، اين بود که از میان علل گرايش به ورزش، عوامل توجهی که دقابل

ديگر بیانتری نسبت به ساير متغیرها داشتند. بهویبینی قمحیطی و اطرافیان، قدرت پیش

چون و نظر اطرافیان هم افرادی که علت گرايش آنها به ورزش بیشتر تحت تأثیر محیط

های آينده بودند و اين تمايل نسبت ه ادامۀ ورزش در ماهوالدين و دوستان بوده است، مايل ب

متی، اوقات فراغت و فرهنگ و به کسانی که علت گرايش به ورزش در آنها عوامل سال

د به زمینه بررسی نقش محیط در گرايش افرا تر بود. تحقیقات متعددی دررسانه بود، قوی

حیط و اطرافیان يکی از عوامل مهم و نی انجام گرفته است و از اين نظر که مهای بدفعالیت

تحقیق حاضر با باشند، نتايج های بدنی میهای قوی در گرايش افراد به فعالیتبینپیش

(، نتز و 20۱۳(، پارسامهر و همکاران )۱۳۹7نتايج تحقیقات انجام گرفته توسط عبدلشاهی )

 همسو بود. (2004) راوينو



 

 

 

 

72  ۱۳۹۹بهار و تابستان  ،پانزدهم شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

 جيبود که نتا میل به ادامۀ ورزشغت با اوقات فرا ۀرابط ،عامل موردبررسی ومیند

حال باايندارد.  ورزش میل به ادامهداری با مثبت و معنی ۀعامل رابط نينشان داد، ا قیتحق

تحقیقات  .تری داشتبینی ضعیفقدرت پیش اين متغیر نسبت به متغیر محیط و اطرافیان

زش پرداختند و از اين عنوان عاملی مهم برای گرايش به وربه ددی به بررسی فراغتمتع

(، پیری و 20۱0نظر با تحقیق حاضر همسو بودند. ازجمله رمضانی نژاد و همکاران )

 (.2002(، اسمیت و همکاران )۱۳80(، باقرزاده و همکاران )20۱5ان )همکار

ادامۀ ورزش پرداخته ابطۀ آن با میل به به بررسی ر حفظ سالمتی، عامل ديگری بود که

عنوان يکی از علل امل قبلی متفاوت بود و نشان دادند که سالمتی بهشد. نتايج با دو ع

در دختران  ندهيهای آها و ترمدر ماهامۀ ورزش بینی میل به ادگرايش به ورزش قدرت پیش

متعددی  شاهده نشد. تحقیقاتای منوجوان را ندارد و بین اين متغیر و میل به ادامه رابطه

ويژه در جامعۀ بانوان از عوامل مهم برای گرايش به ورزش بهعنوان يکی درزمینۀ سالمتی به

عاملی مهم در گرايش و استمرار فعالیت و از اين نظر که حفظ سالمتی  انجام گرفته است؛

مضانی نژاد و (، ر20۱5نتايج تحقیق حاضر با تحقیقات پیری و همکاران ) باشد،بدنی می

تواند جامعه محقق، می ها از ديداختالف يافتهيکی از داليل سو بود. ناهم (200۹ان )همکار

در رابطه با ورزش در  موردبررسی در تحقیق حاضر باشد که در جامعۀ نوجوانان دختر و

عنوان يک انگیزانندۀ مهم برای گرايش به ورزش مدرسه انجام گرفت. چراکه سالمتی به

 بیشتر در سنین بزرگسالی مطرح است. ر در سنین باالتر وبیشت

عنوان يکی ديگر از علل گرايش به ای بهزمینۀ بررسی عوامل فرهنگی و رسانه در

داری بین اين عامل و میل به ادامۀ ورزش رابطه معنی ورزش، نتايج تحقیق نشان داد که

ها و مطالب ورزشی دنبال کردن برنامهتر آشنايی با ورزش بانوان و وجود ندارد. به بیان دقیق

عنوان يکی از علل گرايش دختران نوجوان به ورزش ها، مجالت و... بههدر تلويزيون، روزنام
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 فعالیت بدنی در آينده را ندارد.بینی تمايل فرد برای ادامۀ قدرت پیش

و  های اساسی پژوهش حمايت کردندها از دو مورد از مفروضهدر اين راستا، يافته

بینی و اطرافیان و فراغت پیش گفت که بر اساس نتايج اين تحقیق محیط تواندرنهايت می

و فرهنگ  آموزان دختر نوجوان هستند اما هدف سالمتیکنندۀ میل به ادامه ورزش در دانش

روی مربیان  يکی از مهمترين چالشهای پیشبینی اين امر را ندارند. لذا و رسانه قدرت پیش

ر دختران نوجوان و علل گرايش به ورزش د هاناخت انگیزهتواند شمدارس، می بدنیتربیت

آموزان را موقع و درخور، میل درونی دانشمدارس ايران باشد تا بدين ترتیب با مداخالت به

 برای ادامۀ فعالیت بدنی افزايش دهند.

دختران های آموزش ورزش در مدارس تواند در تدوين برنامهنتايج پژوهش حاضر می

با شناخت علل گرايش  ترتیب کهاينبهدهی اين فرايند، مؤثر واقع شود. جهت نوجوان و در

جام و نیز استمرار ان دختر نوجوان به ورزش و آگاهی به عواملی که در انگیزه انآموزدانش

تری دارند، تمايل برای ادامۀ ورزش در دختران نوجوان را در فعالیت بدنی در آنان نقش مهم

رتیب سبک زندگی فعال را در رج از مدرسه نیز افزايش داده و بدين تآينده و در فضای خا

بین نوجوانان امروز و بزرگساالن آينده، گسترش دهیم. نتايج تحقیق حاضر همچنین 

ورزش مدارس و همچنین  مند به بررسیتواند برای روانشناسان ورزشی عالقهمی

ت همگانی افراد در میادين ورزشی تأثیرگذار بر فعالیشناسانی که به بررسی عوامل جامعه

 باشند، مفید واقع شود.مند میعالقه

 پیشنهادات تحقیق

آموزان ازجمله دانش خصوص در جوامع متفاوت،های ديگر بهشود پژوهشپیشنهاد می •

 آموزان ساير مقاطع تحصیلی انجام شود.پسر و دانش
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 مدرسه انجام گیرند. ضاهای ورزشی غیر ازهای مشابه در فشود پژوهشپیشنهاد می •

های طولی بنابراين انجام پژوهش ر به شیوۀ مقطعی انجام شد؛همچنین پژوهش حاض •

 تواند مفید واقع شود.و به شیوۀ تجربی می

 

 

 کر و قدردانيتش

وپرورش مناطق خواجه و آذرشهر، تمامی پرسنل مدارس و های آموزشاز اداره

و  در اين پژوهش شرکت نمودند، کمال تشکر ما را ياری نموده وآموزان عزيزی که دانش

 سپاس را داريم.
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