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Abstract 
The aim of this study is to determine the barriers to sports participation of 

high school girls. The present study is applied in terms of purpose and 

descriptive-survey in terms of nature. The statistical population is all high school 

girls in the southern cities of East Azarbaijan province (4782 people). The 

statistical sample size was estimated to be 381 using the Cochran's formula. 

Data collection tools are library studies and questionnaires. The questionnaire 

used consists of two parts. The first part is the information of the population 

population and the second part is the standard questionnaire of the sports 

participation of the students of Dehim (2011). Data analysis was performed 

using Spss21 software for descriptive and inferential statistics. In the descriptive 

statistics section, demographic and analytical data were used, in the inferential 

statistics section, the Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the 

normality of the statistical population and the T-test was used to test the 

hypotheses and Friedmann test was used to prioritize the factors. The results of 

inferential statistics showed that economic factors, socio-cultural factors, 

physical factors and psychological factors affect the participation of female 

students in sports activities; And economic factors are most important. As a 

result, girls face a number of deterrents to participating in sports. Therefore, it is 

necessary to plan and organize carefully in the field of promoting and expanding 

physical education and sports in society, especially among girls, and to adopt 

effective strategies to increase the motivation to participate in sports activities 

for girls. 

Keywords: Preventive Factors, Physical Factors, Psychological Factors, 

Cultural Factors, Sports Participation. 
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 مقدمه

اقشار مختلف جامعه است  نیمشترک در ب یهادهیو ورزش از پد بدنیتربیت

رو سالمت شک درگیب ،ایسالم و پو ۀجامع کیدوام ی و و استوار (1388نژاد، رمضانی)

است و سالمت  یسالمت جسمر عامل مهم د کیورزش  آن جامعه است. یاعضا کیکای

 ۀکاهند ورزش ،دیگرعبارتدارد؛ بهبت مث ریثأفرد ت یو روان یجسم بر سالمت روح

 بخشدیرا بهبود م هیخواب و تغذ تیفیک ،دهدیم شیاعتماد به نفس را افزا ،استرس است

نظر را  نیا 1دسونیند و فرراولَ .(1392سلطانی، ) کندیم تیقوها را تاستخوان عضالت وو 

مشارکت  یرا برا یدلبستگبا تعهد و  ههمرا هیرو کیاند که افراد قرار داده دأییمورد ت

طور منظم عمر خود و به تمام طول یبرا روزمره، یدر زندگ یورزش یهاتیمستمر در فعال

 هاآن .مند گردندبهره یاید آن در طول زندگدهند تا از فویخود قرار م یدر سبک زندگ

 دیباورزش  ی،ورزش یهاتیمشارکت مداوم در فعال یالزم برا طیشرا جادیا یمعتقدند برا

دوباره به آن  ندهیارائه گردد تا بتوانند در آ رادبه اف نییپا نیسن بخشی درصورت لذتبه

از آغاز  یو ورزش یمناسب حرکت ۀنیاز زمی برخوردار .(2006پارسامهر، کنند ) دایپ لیتما

به  یو روان یجسمان از عوارض یاریو پس از آن از بروز بس یسالانیتا دوران م یکودک

 یریانکارناپذ ریثأها تآن از یدر اصالح و درمان برخ یکاهد و حتیم یریگمچش زانیم

ۀ لبته نحوا .ردیگ یشدن جوامع باعث شده است تا اوقات فراغت رو به فزون یصنعت. دارد

 یادهیچیپ ۀمسئل یورزش یهاتیفعال اوقات فراغت خصوصاً یهاتیمشارکت افراد در فعال

به نام  یبا مطرح شدن موضوع. دانست لیرا در آن دخ یادیتوان عوامل زیاست که م

جز کار و متفرقه به تیفعال یهانهیاز زم یگسترده و ابعاد گوناگون فیفراغت ط تاوقا
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که درزمینۀ اوقات  یاز کسان یشمار ،افراد گذاشته شد یرو شِیپ ،نهروزا یهامشغله

کنند که یاستدالل م یادکنندهطور متقاعبه ،اندکار کرده یستینیمسائل فمۀ فراعت دربار

زنان  یمفهوم برا نیحال، ادرعین .دارد یمتفاوت میمردان و زنان مفاه یاوقات فراغت برا

 .(1391قایی و فتاحیان، آ) ستین کسانیدار و شاغل خانه

سرعت آنان به یاجتماع یهازنان و نقش تیسال گذشته موقع ستیب که در طورهمان

آنان و اوقات فراغت و عوامل  یورزش یهاتیهم درزمینۀ فعال یادیز قاتیتحق ،افتهی رییتغ

 نیا جینتا .(1388میرغفوری و همکاران، ) است صورت گرفته هاتیفعال نیاۀ بازدارند

منظور کسب به یورزش یهاتیلبه فعا یاندهایطور فزدهد که زنان بهینشان م قاتیحقت

اما با  ،(1388رمضانی نژاد، ) اندرو آورده ییااجر یهامتناسب و مشارکت یاندام ،یسالمت

که  یموانع از کمرنگ است. اریبس ورزش همگانی حضور زنان در ،ندهیفزا ریس نیا وجود

و عوارض حاصل از آن  هایماریب ،گذاردیاثر م یورزش یهاتیالبر شرکت زنان در فع

-شیاحتمال خطرات ب برخوردار بوده و یترفیظر یکیزیچرا که زنان از ساختار ف ؛است

 عیشا ۀعارض کیعنوان استخوان به یپوک .دارند یکارو کم یتحرکیرا در مقابله با ب یتر

هاشمی، ) شودیم یورزش یحرکت یهاتیلتر پرداختن به فعادر زنان است که باعث کم

همچون نبود  یموانع ،انجام گرفت یخانرزایکه توسط م گرید قیدر تحق نیچنهم .(1385

ندادن به ورزش  تیاولو ها،خانواده یمشکالت مال بانوان،ۀ ژیو یحیو تفر یورزش یفضا

 ییرستان شناساوپرورش شهآموزش ۀادار یدنبتیروزانه، فعال نبودن واحد ترب ۀدر برنام

را  یاجتماع یهانقش مهم شبکه ،هش خودودر پژ، 1کسونین .(1387میرزاخانی، ) دیگرد
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مورد  یورزش یهاتیمشارکت در فعال یبرا یعمل کمکو  مساعدت م،یمستق قیدر تشو

خود  قیدر تحق یو سجاد ینماز. (؛ به نقل از نیکسون1382جلیلی، قرار داده است ) دأییت

-تیکه در فعال یانیدانشجو ،دختر در مورد ورزش نشان دادند انیدانشجو دگاهیدر مورد د

روابط  ،هینقل ۀلید کمبود وسعوامل بازدارنده مانن ریثأت کنند،یشرکت نم یورزش یها

 انیدانشجو نیا .اندعوامل دانسته ریاز سا شیرا ب یمهارت و سالمتی، ناآگاه ،یاجتماع

دانستند  هیرتر از بقمؤث یورزش یهاتیمندی به فعالهرا در عالق غاتیها و تبلنقش رسانه

ؤثر در مشارکت در پژوهشی به بررسی عوامل م( 2006) 1نایلیا .(1391آقایی و فتاحیان، )

در فعالیت فیزیکی پرداخت. نتایج حاصل از پژوهش او نشان داد، انگیزه، آموزان دانش

آموزان، محتوای درس و نفوذ انشویژگی معلم، محیط فیزیکی پیچیده، ارتباط با سایر د

آموزان های فیزیکی در بین دانشخارجی ازجمله متغیرهای مهم در گرایش به فعالیت

های ( در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر در گرایش به فعالیت2016) 2نگیوهاهستند. 

گیزۀ ان ها نشان داد،ورزشی در بین دانشجویان کالج پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش آن

ازجمله  بدنیها در تربیتنیاز روانی برای الهام بخشیدن به مشارکت آنو  ذاتی ورزش

(، در 2015ورزشی هستند. سوهایر و گابیش ) هایعوامل مؤثر در گرایش به فعالیت

های ورزشی پرداختند. نتایج حاصل از موانع در اجرای بهترین تمرینژوهشی به بررسی پ

کمبود وقت، ناکافی بودن امکانات و منابع، عدم پشتیبانی اداری ها نشان داد، پژوهش آن

و همکاران باشند. مالیی های ورزشی میازجمله عوامل مؤثر در مشارکت افراد در فعالیت

در  تیریموانع ارتقاء زنان به سطوح مد ییبر شناسا یلیفراتحل( در تحقیقی به بررسی 2020)
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وانع ارتقاء زنان در چهار به این نتیجه رسیدند که مپرداختند و  رانیا یدولت یهاسازمان

 اجتماعی -. موانع فرهنگیشوندمیبندی بندی و به شرح ذیل اولویتدسته کلی طبقه

های جنسیتی و حاکمیت فرهنگ مردساالری( موانع سیاسی )عدم حضور زنان در )کلیشه

توانی زنان در نا ،های سیاسیعدم حضور زنان در احزاب و گروه ،های قدرتحلقه

عنوان حق و کار تلقی مدیریت به ،)عدم اعتماد سازمان به زنان گری( موانع سازمانیالبی

-های ارتباطی غیررسمی( و درنهایت موانع فردین در شبکهعدم حضور زنا ،مردانه

 زنان مضاعف مسئولیت و زنان در پیشرفت انگیزه نداشتن ،)عدم خودباوری زنان خانوادگی

( در تحقیق خود با موضوع 2019و همکاران ) 1. در تحقیقی دیگر الیوت(هخانواد در

جذب و حفظ  هینظر و اساس هیسازنده با پا کی: ای، دختران و فوتبال استرالنیوالد»

« به بررسی عوامل تأثیرگذار به مشارکت دختران در ورزش )فوتبال( پرداختند. مشارکت

دسته  3ثیرگذار بر مشارکت ورزشی دختران شامل ها نشان داد که عوامل تأنتایج تحقیق آن

کننده مشارکت و )ج( تقویت یکننده برا)ب( تسهیل ،تیشامل سه دسته )الف( منابع جذاب

با  یخود نشان داد که عوامل اقتصاد قیدر تحق( 1390دیهیم ) .باشدی مینگهدار یبرا

درصد از  6/49با  یفرهنگ -یعوامل اجتماع ،درصد 4/51با  یعوامل روان ،درصد 7/57

-تیدر فعال، شهرستان مربوط ۀآموزان دختر مقطع متوسطموانع مشارکت دانش نیترمهم

پژوهش نشان داده شده است که تنها  نیدر ا نیچنهم .باشدیماوقات فراغت  یورزش ایه

عوامل  ،آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستاناز دانش (درصد 10/19) یدرصد اندک

در . اندخود دانسته یورزش یهاتیشرکت در فعال یعنوان مانع مهم برارا به یجسمان

 تیبا مشارکت در فعال یزشآمو یهاتیو حما یابزار یهاتیحما ریدو متغ گرید قیتحق
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با  یداریمعن ۀرابط یدر رابطه با بعد عاطف اما است؛ داشته یقو بتمث ۀرابط یورزش

 یاجتماع یهابه همراه شبکه ریسه متغ نیا .مشاهده نشد یورزش یهاتیمشارکت در فعال

 ۀتحت مطالع ریمتغ انسیدرصد از وار 5/10 و 3/8 بیاند به ترتدوم توانسته ۀدر مرحل

نژاد، پارسامهر و نیک) ندیانم نییرا تب یورزش یهاتیآموزان در فعالمشارکت دانش

 یورزش یهاتیفعال ۀدهندعنوان شکلبه یبه نقش مرب زین قاتیاز تحق یبرخ .(2010

آموزان اوقات فراغت دانش در کشور ما به. (2013ی، ورزند )منوچهریم دیکأدختران ت

خود  یاصل گاهیاست که اوقات فراغت هنوز جا آنامر  نیعلت ا تر توجه شده است وکم

-اوقات فراغت دانش یها براو خانواده نیمسئول یزیربرنامه .نکرده است دایرا در جامعه پ

با توجه به  گرید یاز سو .کندینم نیمأها را تخاطر آن تیاست و رضا یناکافآموزان 

 50تا  40آن هم با تعداد  ؛ته استدر هفساعت  مدارس دو یبدنتیدرس ترب یبرنامه کهنیا

اندازه  نیرسد که ایبه نظر م ،محدود و موجود یآموز در هر کالس درس و در فضادانش

آموزان دانش یکژیزلویو ف یکیآناتوم ،یمهارت ،یحرکت یاازهین یگونظر پاسخ چیاز ه

به  ی،حد کافهنوز به  ،زنان یباوجود نقش مهم ورزش در سالمت .(1390دیهیم، ) یستن

شوند و یجامعه محسوب م ندهیدختران که مادران آ نیورزش در ب تو ضرور تیاهم

اکه دختران و زنان ازآنج توجه نشده است و آنان است، یجامعه درگرو سالمت یسالمت

ورزش زنان و دختران  ۀلئبه مس دیبا ،دهندیم لیکشور را تشک تیاز جمع یمیاز ن شیب

 .(1392، انیسلط) داد یشتریب تیاهم

 شمارییبانوان در کشور ما شاهد موانع ب یحرکت مشارکت ورزش ریمتأسفانه در مس

 عوایدبازداشته و از  زشیور مشارکت از را جامعه سازقشر مهم و سرنوشت نیکه ا میهست
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 شماریب هایموهبت فحۀو ص سازد؛یم بینصیآنان شود، ب بینص تواندیکه م یکرانیب

قشر ارزشمند و  نیاندازد. ایروزمره آنان به دور م یزندگ دیسسرر از را یمشارکت ورزش

کشور را شکل  تیاز جمع یمنی و هستند جامعه فرشبافندگان تاروپود  که گرتالش

شاداب و پرتحرک، قدم گذاشتن  ینسل تیاز نقش حساس آنان در ترب یو با آگاه دهندیم

چراکه  شود؛یبشدت احساس م هانآ و مطالعه درزمینۀ موانع شرکت قیتحق دانیبر م

 ۀجیبر قامت جامعه فرود آورد که نت یرناپذیصدمات جبران تواندیمسئله م نیغفلت از ا

در کانون  داشتنیشاداب و دوست یطیم وجود محو رخوت بانوان، عد یآن افسردگ

 قیتحق تروو ضر تیاهم نچنیداشته باشد؛ و هم یرا در پ لیقب نیاز ا مواردی و هاخانواده

 تریکم قاتیکه متأسفانه تحق ردگییبه خود م یدتریشد ینقطه رنگ و بو نیبا درک ا

مثل شهرستان  یمناطق محروم در قاتتحقی کهانجام گرفته است؛ تا آنجا  نهیزم نیدر ا زین

را کامالً روشن  قیو ضرورت تحق تیامر اهم نیاصالً انجام نشده است و هم ماقیچاراو

 یلیدختران مقطع تحص ورزشی موانع مشارکت ۀو مطالع ییخاطر شناسا نی. به همکندیم

ه موانع پژوهش قصد دارد ک نیا ،طلبد. لذایم خودرا به  ادیتالش و توجه ز ۀنیزم ،رستانیدب

های جنوب استان را در شهرستان رستانیآموزان دختر مقطع دبدانش یمشارکت ورزش

 .بسنجد یشرق یجانآذربا
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 ومی تحقیقمفه مدل :1شکل 

 

 روش تحقیق

پیمایشی  -توصیفی ماهیت از نوع تحقیقاتنظر هدف کاربردی و ازنظر  تحقیق ازاین 

فرهنگی،  -)عوامل اقتصادی، اجتماعیعوامل بازدارنده در این تحقیق ارتباط  است.

 گیرد.ی قرار میموردبررس( با مشارکت ورزشی جسمانی و روانی

های جنوب استان تران مقطع دبیرستان شهرستانۀ دخکلی ،حاضر آماری تحقیق ۀجامع

. حجم جامعۀ آماری بر اساس است)میانه، هشترود و چاراویماق( شرقی آذربایجان

مشخص  نفر 4782 استان آذربایجان شرقی وپرورشرش آموزشاطالعات آماری و به گزا
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ی آماری در جامعه ای )با توجه به تعدادگیری تصادفی طبقهشد. با استفاده از روش نمونه

ه از فرمول کوکران و با خطای گیری شد. حجم نمونۀ آماری با استفادهر شهرستان( نمونه

ی دختران کلیه از ی متشکلاها در جامعهامهنفر برآورد شد. پرسشن 381، 50/0گیری اندازه

اویماق( )میانه، هشترود و چارشرقی های جنوب استان آذربایجانمقطع دبیرستان شهرستان

پرسشنامه  381ای پخش شد که از این تعداد پرسشنامۀ توزیع شده، صورت تصادفی طبقهبه

رخ بازگشت پرسشنامه حدود توان گفت نکامل و قابل استفاده بازگشت داده شد، لذا می

وتحلیل درصد است؛ تجزیه 100ها که بازگشتی پرسشنامهدرصد است؛ با توجه به این 100

 باشد.ها مورد قبول میتفاده از این تعداد پرسشنامهها با اسداده

ای )برای ها در تحقیق حاضر، از طریق مطالعات کتابخانهابزار گردآوری داده

. پرسشنامۀ مورد استفاده است رابطه با مبانی نظری( و نیز پرسشنامه آوری اطالعات درجمع

، پایۀ سن مانندشناختی )یت. بخش اول پرسشنامه، شامل اطالعات جمعاستشامل دو بخش 

تحصیلی، رشتۀ تحصیلی، میزان درآمد، وضعیت تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر و مادر( 

، (1390آموزان دیهیم )ت ورزشی دانشاست. بخش دوم، پرسشنامۀ استاندارد مشارک

مربوط به مؤلفۀ عوامل اقتصادی،  6تا  1)سؤاالت  مؤلفه 4سؤال در قالب  25حاوی 

مربوط به  19تا  15مربوط به مؤلفۀ عوامل اجتماعی و فرهنگی، سؤاالت  14تا  7سؤاالت 

 5 مقیاس مربوط به مؤلفۀ عوامل روانی(؛ با 25تا  20و سؤاالت  مؤلفۀ عوامل جسمانی

= کامالً ً 1= مخالفم، و 2= نظری ندارم، 3= موافقم، 4= کامالً موافقم، 5لیکرت ) ایدرجه

 .استری معکوس گذامخالفم(؛ و بدون نمره

پرسشنامۀ استاندارد  برگرفته از سؤاالت پرسشنامۀ مورد استفاده در این پژوهش



 

 

 

 

  31 …رزشی دختران مقطع دبیرستاندارندۀ مشارکت وبررسی عوامل باز
 

ت که روایی آن در (، به اجرا درآمده اس1390مشارکت ورزشی دیهیم و همکاران )

( تأیید و در پژوهش حاضر نیز بین پنج نفر از متخصصین 1390پژوهش دیهیم و همکاران )

مورد استفاده قرار گرفت. دیهیم و  متخصصانت و پس تأیید مدیریت ورزشی قرار گرف

را با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ  (، در پژوهش خود پایایی پرسشنامه1390همکاران )

که نشان از پایایی مورد قبول پرسشنامۀ مذکور دارد. در  دست آورندبه 87/0با  برابر

 روش از استفاده ها، پایایی پرسشنامه باآوری اولیه دادهپژوهش حاضر نیز، پس از جمع

عوامل برای  آمدهدستکرونباخ به آلفای محاسبه شد؛ و مقدار ضرایب کرونباخ آلفای

، عوامل جسمانی برابر با 72/0فرهنگی برابر با  -مل اجتماعی، عوا72/0اقتصادی برابر با 

ب آلفای کرونباخ کل دست آمد؛ همچنین ضری به 80/0و برای عوامل روانی برابر با  82/0

-پس از جمع که نشان از پایایی مورد قبول پرسشنامۀ مذکور دارد. محاسبه گردید 87/0نیز 

برای  Spss21افزار ها با استفاده از نرملیل دادهوتحتجزیه پرسشنامه، ها از طریقآوری داده

جداول فراوانی  آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. در بخش آمار توصیفی، با استفاده از

شناختی پرداخته شد. در بخش آمار جمعیتی هاتحلیل داده و نمودارها به تجزیه و

جهت مشخص کردن نرمال بودن ( k-s)اسمیرنوف  -کلموگروف  استنباطی از آزمون

های مناسب ها از آزمونچنین با توجه به نرمالیتۀ دادهجامعۀ آماری استفاده شد؛ هم

بندی عوامل استفاده شد. ای( و نیز آزمون فریدمن جهت اولویتنمونهی تکپارامتریک )ت

 در نظر گرفته شد. >05/0αها وتحلیلداری برای تمامی تجزیهیمعنسطح 

 اهیافته

درصد پانزده  6/7ی، موردبررساز کل نمونۀ نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد، 
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درصد هیجده سال داشتند؛ از  3/6ده سال، درصد هف 9/34درصد شانزده سال،  2/51سال، 

درصد در پایۀ  2/36درصد در پایۀ تحصیلی دوم دبیرستان و  8/63ی، موردبررسکل نمونۀ 

درصد  3/42ل به تحصیل داشتند؛ از کل نمونۀ مورد بررسی، تحصیلی سوم دبیرستان مشغو

در رشتۀ  درصد 5/15درصد در رشتۀ تحصیلی تجربی و  7/35در رشتۀ تحصیلی انسانی و 

درصد در رشتۀ تحصیلی  3/1درصد در رشتۀ تحصیلی کامپیوتر و  2/5تحصیلی ریاضی و 

ی مربوط به متغیرهای های توصیفیافته 1گرافیک مشغول به تحصیل هستند. در جدول 

 تحقیق آورده شده است.

 رهایمتغ یفیتوص یهاجدول شاخص :1جدول 

 
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 ماکزیمم مینیمم گیکشید چولگی

 00/5 17/1 -17/0 -542/0 770/0 627/3 381 عوامل اقتصادی

-عوامل اجتماعی

 فرهنگی
381 595/3 031/1 539/0- 261/0- 00/1 00/5 

 00/5 00/1 -206/0 -361/0 884/0 482/3 381 جسمانی عوامل

 00/5 00/1 -444/0 -650/0 709/0 563/3 381 عوامل روانی

 

اسمیرنوف استفاده شد. -ع متغیرها از آزمون کولموگروفمال بودن توزیبرای بررسی نر

داری آزمون فرض صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع متغیر است. اگر سطح معنی

گیریم که توزیع متغیر مورد نظر باشد، فرض صفر تأیید شده و نتیجه می 05/0تر از بزرگ

 .استنرمال 
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-دانش مشارکت ۀ دربازدارند یعوامل اقتصادنشان داد نتایج حاصل از آمار استنباطی 

 در مشارکت یفرهنگ -یوامل اجتماعدارد. ع تأثیری ورزش یهاتیآموزان دختر در فعال

-دانش مشارکت ی درعوامل جسمانی تأثیر دارد؛ ورزش یهاتیدر فعال آموزان دختردانش

آموزان دانش مشارکت در روانیعوامل ی تأثیر دارد؛ ورزش یهاتیآموزان دختر در فعال

بندی فریدمن نیز از آزمون رتبه آمدهدستبهنتایج ی تأثیر دارد؛ ورزش یهاتیدختر در فعال

 ین اهمیت برخوردار است.نشان داد، عوامل اقتصادی از بیشتر

 هاآزمون فرضیه :2جدول 

 میانگین tمقدار  فرضیه پژوهش
مقدار 

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال ینپائحد 

 7049/0 5497/0 001/0 6273/3 90/15 یعوامل اقتصاد

 -یعوامل اجتماع

 یفرهنگ
277/11 5958/3 001/0 4919/0 6997/0 

 5720/0 3939/0 001/0 4829/3 662/10 یعوامل جسمان

 6345/0 4915/0 001/0 5630/3 482/15 روانیعوامل 

 

 

 بندی عوامل. آزمون رتبه3جدول 

 داریمعنی کای دو ن رتبهنگیمیا عوامل

  62/2 یعوامل اقتصاد

667/6 

 

 

 53/2 یفرهنگ -یاجتماع عوامل 0083/0

 47/2 روانیعوامل 
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 38/2 جسمانیعوامل 

 گیرینتیجه بحث و

رو، پژوهش حاضر به بررسی موانع مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان این از

 پرداخته است.شرقی های جنوب استان آذربایجانشهرستان

آموزان دانش مشارکت در یعوامل اقتصادنتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد، 

ی کشاورزهای از پژوهش با یافته دارد. نتایج این قسمت تأثیری ورزش یهاتیدختر در فعال

-(، نادریان1390کریمیان و همکاران ) (،1391ی و کریمی )بافق یفتاح(، 1395) رفیعیو 

 1های سوهِیر و گابِشدر داخل کشور و یافته (1385(، هاشمی )1388هاشمی ) جهرمی و

( در 2004) 4(، مورلِی2008همکاران ) و 3مِرریم(، 2015و همکارن ) 2پورفرزان (،2015)

توان اظهار کرد، مشکالت ها میبا توجه به این قسمت از یافته. استخارج از کشور همسو 

های مناسبی شود؛ لذا الزم است که برنامهیمورزشی قلمداد مادی از موانع مهم مشارکت 

که هزینۀ ییازآنجاهای ورزشی تدوین گردد؛ و جهت کم کردن بار مالی اجاره سالن

ورزشی باالست، الزم است که مسئولین وسایل ورزشی را برای شرکت در خرید وسایل 

 ار دهند.دختر قرآموزان صورت رایگان در اختیار دانشهای ورزشی بهفعالیت

-دانش در مشارکت یفرهنگ -یوامل اجتماعع کهنتایج همچنین حاکی از آن است 

های پژوهش با یافته مت ازی تأثیر دارد. نتایج این قسورزش یهاتیآموزان دختر در فعال

بحرالعلوم و  سردارآبادی(، 1394و همکاران ) پورحسین(، 1395) رفیعیی و کشاورز
 

1. Suhair H. Al Ghabeesh 

2. Farzianpour 

3. Rimmer 
4. Morley 

http://www.oalib.com/search?kw=Suhair%20H.%20Al%20Ghabeesh&searchField=authors


 

 

 

 

  35 …رزشی دختران مقطع دبیرستاندارندۀ مشارکت وبررسی عوامل باز
 

(، اسدی و همکاران 1391و کریمی ) بافقیفتاحی(، 1391مکاران )(، مطهری و ه1392)

( 2020و مالیی و همکاران ) (1385(، هاشمی )1388جهرمی و هاشمی )(، نادریان1390)

 (،2014و همکاران ) 2رودولفو (،2015و همکاران ) 1ل کشور و نتایج مِرِدیثدر داخ

چنین، این قسمت است. هم سوهمر ( در خارج از کشو2010) 4الئورِن (،2011) 3نیکوالس

طورکلی بهاست.  سو( در داخل کشور ناهم1391و همکاران ) قهرمانیها با نتایج از یافته

که دختران نباید ورزش کنند هنوز هم در ن طرز تفکر متأسفانه ایتوان اظهار کرد، می

گرایانه در شناختی تبعیضهای جامعهها رواج دارد که ناشی از دیدگاهبسیاری از خانواده

ها، ورزش ی تحت بررسی بسیاری از خانوادهدختران و پسران است. در جامعه مورد ورزش

شوند. به های ورزشی میران در فعالیتدانند و مانع شرکت دخترا متعلق به حوزۀ مردان می

ها با ورزش دختران و رسد، قیدوبندهای اجتماعی و فرهنگی، مخالفت خانوادهنظر می

های تر در فعالیتدیگر، موجب شده است که دختران کمی بسیاری از عوامل بازدارنده

ویج و گسترش ریزی و سازماندهی دقیق درزمینۀ تربنابراین برنامه؛ ورزشی شرکت نمایند

ی هر مملکت جامعه، بخصوص در بین دختران که مادران آینده بدنی و ورزش درتربیت

اندیشی بین معلمان رو، برگزاری جلسات مختلف همباشند، ضروری است. ازاینمی

های مناسب حضور تواند زمینهها، میها در این شهرستانطور خانوادهبدنی و همینتربیت

کارهای مناسب عرضه های ورزشی را مورد بررسی قرار داده و راهدختران در فعالیت

ها و مسابقات توان با اختصاص امکانات و تجهیزات و تدوین برنامهچنین مینماید؛ هم

 ها را فراهم ساخت.ورزشی ویژۀ بانوان زمینۀ مشارکت فزایندۀ آن

 
1. Meredith 

2. Rodolfo 

3. Nicholas 
4. Lauren 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%CC%DA%DD%D1+%DE%E5%D1%E3%C7%E4%ED
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آموزان دانش مشارکت ی درعوامل جسماننشان داد،  چنیننتایج حاصل از پژوهش هم

های مطهری و ها با یافتهی تأثیر دارد. نتایج این قسمت از یافتهورزش یهاتیدختر در فعال

(، سالمی و 1388و همکاران ) میرغفوری(، 1390کاران )(، اسدی و هم1391همکاران )

(، 2014و همکاران ) 1رودولفو( در داخل کشور و نتایج 1381دارابی )(، 1383همکاران )

و  5( و الفرَنس2008) 4پارامیا و زُفیا(، 2008و همکاران ) 3مایا(، 2009) 2زابِرِسکی و تیلیچ

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش چنین . سو است( در خارج از کشور هم2000همکاران )

مند شی که عالقههای ورزآموزان دختر برای شرکت در فعالیتشود که دانشاستنباط می

باشند، با مشکالت زیادی مواجه هستند. امروزه شرکت دختران در ها میبه انجام آن

های روانی و های ورزشی به دلیل اثرات مثبت آن بر تندرستی عمومی و آمادگیفعالیت

های جسمانی ضرورتی است که باید از طرف مسئولین امور اجتماعی و بهداشتی در بخش

بدنی ادارات ریزی مورد توجه قرار گیرد؛ و از سوی مسئولین تربیتکالن برنامه

 برگزارها های ورزش دختران در سالنوپرورش تمهیداتی اتخاذ گردد تا زنگآموزش

ناشی از فعالیت بدنی در فضای باز کاسته شود و هم بدین طریق گردد تا هم از مشکالت 

بنابراین ؛ های ورزشی تقویت گرددنتر از سالی بیشعالقۀ دختران در جهت استفاده

شود که انگیزۀ الزم جهت افزایش مشارکت عنوان عاملی محسوب میعوامل جسمانی به

 دهد.ورزشی دختران را افزایش می

آموزان دختر در دانش مشارکت در روانیعوامل  کهن است ها حاکی از آیافته
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مطهری و همکاران  با نتایج پژوهش های تأثیر دارد. این قسمت از یافتهورزش یهاتیفعال

در داخل کشور و  (1390(، اسدی و همکاران )1391و کریمی ) بافقیفتاحی(، 1391)

(، 2015و همکارن ) 3پور، فرزان(2016و همکاران ) 2وایوهَنگ(، 2016) 1نایال هاییافته

دارد. از طرف خوانی هم( در خارج از کشور 2006) 5الئِچتی(، 2009) 4زابِرِسکی و تیلیچ

 سو( در داخل کشور ناهم2012و همکاران ) قهرمانیش ها با پژوهدیگر، این قسمت از یافته

سویی در نتایج باشد. با توجه یل ناهماست. شاید، تفاوت در جامعۀ مورد مطالعه یکی از دال

های رسد کمبود امکانات ورزشی مخصوص دختران، محدودیتبه نتایج، به نظر می

رسانی روانی دختران نند در آسیبتوااجتماعی و فرهنگی، مشغلۀ تحصیلی و سایر موارد می

رند و های ورزشی لذت نبمؤثر واقع شده و درنهایت موجب شود که دختران از فعالیت

-بدنی میمقولۀ ورزش و تربیت ازآنجاکهای نداشته باشند. های بدنی عالقهنسبت به فعالیت

انحرافات یری از جلوگتواند وسیلۀ تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای 

که دختران و بانوان ورزشکار یژه، اعتیاد و مواد مخدر باشد و با توجه به اینوبهاجتماعی 

تری در محیط زندگی فردی و اجتماعی داشته و نند بازدهی مفیدتر و کارایی بیشتوامی

ریزی و سازماندهی باشند، الزم است برنامه ایدئالوضعیت جسمی، روحی و روانی  ازلحاظ

بدنی و ورزش در جامعه، بخصوص در بین دختران درزمینۀ ترویج و گسترش تربیتدقیق 

های ورزشی را در بانوان ای مؤثر، انگیزۀ شرکت در فعالیتو با اتخاذ راهکاره انجام پذیرد

های ورزشی زیر نظر مربیان مجرب های مربوط به فعالیتافزایش دهند و با برگزاری کالس
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های ورزشی را در بین ن، حس مشارکت گروهی و عالقه به رشتهآموزاو موردعالقۀ دانش

 ها شرکت جویند.ن کالسآموزان تقویت نموده و با شوق فراوان در ایدانش

بندی عوامل بازدارندۀ مشارکت ورزشی دختران، نتایج نشان داد نهایت بعد از رتبه در

ن قسمت از پژوهش با که عوامل اقتصادی از بیشترین اهمیت برخوردار است. نتایج ای

( در داخل کشور و نتایج 1390و همکاران ) امرایی(، 1390کریمیان و همکاران )های یافته

ها، طورکلی این قسمت از یافتهبه است. سوهم ( در خارج کشور2011) 1نیکوالسپژوهش 

ترین دالیل عدم مشارکت ورزشی دختران عوامل اقتصادی از مهم کهان از آن دارد نش

 .استب استان آذربایجان شرقی های جنومقطع متوسطۀ شهرستان

که وضعیت اقتصادی مردم شهرهای مدنظر به علت نبودن رسد با توجه به اینبه نظر می

 هاخانوادهت؛ بسیاری از بسترهای مناسب برای پیشرفت اقتصادی، در حد مطلوبی نیس

البسۀ ی سالن، لوازم و های ورزشی و پرداخت هزینهی فرستادن فرزندان خود به سالنجابه

در خانه بمانند. در حال حاضر، ورزش بانوان در  فرزندانشاندهند که ورزشی ترجیح می

های النشرقی با کمبودهای فراوانی ازجمله کمبود سهای جنوب استان آذربایجانشهرستان

رسد بنابراین، به نظر می؛ رو استی بانوان، نیروی انسانی و منابع اعتبار روبهورزشی ویژه

هریۀ اماکن ورزشی برای زنان، ایجاد مراکز و اماکن ورزشی رایگان حداقل برای کاهش ش

بدنی چنین همکاری تربیتوپرورش و همآموزان دختر از طرف ادارۀ آموزشدانش

مدیران و معلمان ورزش در مدارس و برگزاری مسابقات مختلف برای ها، آموزشگاه

 بت به ورزش خواهد افزود.آموزان دختر، به عالقه و رغبت آنان نسدانش
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از  یکی عنوانبه توان چنین اظهار کرد که ورزشنهایت با توجه به نتایج تحقیق، می در

 یفایجامعه جهت ا یو جسم یضمن حفظ بقا و سالمت روح ،یو اجتماع یمظاهر فرد

تحرک  گر،یاست. از طرف د تیحائز اهم یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد هاینقش حیصح

از  دختران ط،یکه در آن شرا آوردیبه وجود م دختران یرا برا یتیش، موقعو ورز یبدن

تا  کنندیم دایپ فرصتی مدتمتناوب و کوتاه هایدور شده و در فاصله یمشکالت زندگ

 انیامر ضرورت توجه به ورزش در م نیرا به دست آورند؛ که ا یندیخوشا تجارب شاد و

درزمینۀ  قیدق دهیو سازمان یزریزم است، برنامهال ،رو. ازاینکندیرا گوشزد م دختران

و  ردیدختران انجام پذ نیبدنی و ورزش در جامعه، بخصوص در بو گسترش تربیت جیترو

 .ابدی شیدر بانوان افزا یورزش هایتیرکت در فعالش ۀزیمؤثر، انگ یبا اتخاذ راهکارها
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