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چکیده
هدف اصلی این تحقیق ،تعیین رابطهی ارزشها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان
شهرستان مرند است .این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از نوع
مطالعات توصیفی است .از لحاظ گردآوری دادهها از نوع مطالعات میدانی است .جامعه آماری تحقیق
شامل تمامی زنان و دختران ورزشکار شهر مرند بوده که در باشگاههای ورزشی و زیر نظر اداره
ورزش و جوانان شهر مرند فعالیت دارند که طبق آمار اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند27903 ،
نفر فعالیت دارند .بر اساس جدول مورگان 384 ،نفر جزو نمونه تحقیق قرار گرفتند .ابزار تحقیق،
پرسشنامه استاندارد بود که برای مشارکت ورزشی ،پرسشنامه گیل و همکاران ( ،)1988برای ارزشها
و سبک زندگی ،پرسشنامه کورکوران و فیشر ( )2000است که روایی و پایایی پرسشنامهها مورد تأیید
قرار گرفته است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون کولموگراف-اسمیرنف و ضریب همبستگی
پیرسون با بهرهگیری از نرمافزار آماری  Spssبرای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .نتایج نشان داد
که بین ارزشها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
همچنین بین یادگیری ،تنوع ،مدگرایی ،مسئولیتپذیری ،توجه به تاریخ و مذهب ،شور و اشتیاق،
کمیگرایی ،توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی رابطه معنادار وجود دارد.
کلیدواژگان :ارزشها و سبک زندگی ،مشارکت ورزشی زنان ،یادگیری ،مسئولیتپذیری
 .1کارشناسی ارشد ،مؤسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان (نویسنده مسئول)
 .2استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ایران
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The relationship between values and lifestyle with women's
sports participation
N. Babazadeh1
M. R. Najafzadeh2

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
در دهه اخیر بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی ،یعنی بدون چهارچوبهای
مشخصی که شباهتها و تفاوتها را آشکار میسازد .افراد یک جامعه امکان برقراری
ارتباطی معنادار و پایدار میان خود نخواهند داشت .سبک زندگی اصطالحی است که
در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد چون مالزم یا نوعی انتخابی از میان تعداد
کثیری از امکانهای موجود است ،سخن گفتن از کثرت انتخاب نباید به این پندار
بیانجامد که در همه انتخابها به روی همه افراد باز است یا آنکه همه مردم
تصمیمهای مربوط به انتخابهای خویش را با آگاهی کامل از کلیه امکانات موجود
برمیگزینند .چه در عرصه کار چه در عرصه مصرفی ،برای همه گروههایی که از قید
فعالیتهای سنتی آزاد شدهاند ،انتخابیهای گوناگونی در زمینه سیک زندگی وجود
دارد (رستمی و اردشیرزاده.)1392 ،
سبک زندگی را میتوان به مجموعهای از رفتارها تعبیر کرد که فرد آنها را به کار
میگیرد تا نه فقط نیازهای جاری او را برآورند ،بلکه روایت خاصی را که وی برای
هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگران مجسم سازد (رحمتآبادی و
آقابخشی .)1385 ،سبک زندگی افراد میتوان میزان موفقیتهای فردی و اجتماعی
آنان را در زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد (کاکرهام .)2005 ،1درواقع ،سبک
زندگی شیوهای نسبتاً ثابت شامل بسیاری از حوزههای زندگی فرد ازجمله نظام
معیشتی ،تفریح و شیوههای گذران اوقات فراغت ،الگوی خرید و مصرف ،استفاده از
محصوالت تکنولوژیک و امثال آن میشود .در باب اهمیت و ضرورت پرداختن به
1. Cockerham
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سبک زندگی سالمتمحور همین بس که بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت
پنج بیماری (که عبارتاند از چاقی ،سکتهی قلبی ،دیابت ،سرطان و پوکی استخوان)
بهعنوان مهمترین بیماریهای مزمن شناخته شدهاند که تمامی آنها با سبک زندگی و
تغذیه ارتباط مستقیم دارند سبک زندگی مبتنی بر سالمت ،فرایند توانمندسازی افراد
برای افزایش کنترل عوامل مرتبط با سالمت و درنتیجه افزایش سالمت ورزش
همگانی آنهاست (موحد و همکاران .)1391 ،مشارکت در فعالیتهای بدنی و در
پیش گرفتن سبک زندگی فعال تا حد زیادی به ماهیت ارتباطات اجتماعی و درونی
کردن تجارب دیگران بهخصوص افراد مهم بستگی دارد .مباحثی که با محوریت
جامعهپذیری در حوزه ورزش مطرح میشوند طیف وسیعی را تشکیل میدهند ،اینکه
چگونه بعضی افراد با عالقه فراوان به انجام فعالیتهای ورزشی یا تماشای رقابتهای
ورزشی میپردازند ،ولی دیگران چنین عالیقی ندارند؛ چگونه عدهای خودشان را
بهعنوان ورزشکار میشناسانند و وقت و هزینه خود را صرف فعالیت در یک رشته
ورزشی خاص میکنند و دیگران نیز آنها را بهعنوان ورزشکار میشناسند .ورزشکار
شدن دارای الزاماتی است که فرد باید عالوه بر توان بدنی ،آنها را در جامعه فرا
بگیرد .محققان معتقدند در فرایند ورزشکار شدن افراد ،عالوه بر تواناییهای فردی،
امکانات و دسترسی به فرصتها و عوامل  1جامعهپذیری پدر و مادر ،خواهران و
برادران ،معلمان ،همساالن و برخی الگوها نیز دخیل هستند (شمسی و همکاران
.)1394
توجه مسئولین امر نسبت به برنامههای هدفمند و سیاست گزاری اصولی میتواند
مشارکت زنان را در فعالیت ورزشی هموار نموده و موجبات توسعه و رشد جامعه را
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فراهم آورد .طبق آمار سازمان جهانی بیتحرکی یکی از  10علت عمده مرگومیر در
جهان است همچنین طبق آمار دیگر در سراسر جهان حدود  70میلیون زن به دیابت
مبتال هستند که تا سال  2007این مقدار به دو برابر افزایشی مییابد یکی از مهمترین
عوامل این مسئله عدم تحرک و فعالیت بدنی است (پایگاه اطالعاتی پزشکان ایران،
 )1388عالوه بر این فشار زمانی و حجم باالی انتظارات و خواستهها (که بهعنوان
اخالق مراقبت میتوان از آن یاد کرد) از زنان باعث میشود که کمتر به فعالیت بدنی
و ورزشی بپردازند (پارسامهر)1388 ،؛ اما توسعه مشارکتهای ورزشی در میان اقشار
مختلف بیانگر میزان نظام یافتگی و عقالنیت و نیز به معنای تکامل شناختی و اجتماعی
اعضا است ،محرومیت اجتماع ،از تأثیرات و کارکردهای فردی و اجتماعی ورزشی
مسلماً دارای خطرات جبرانناپذیری است که نه تنها نسل کنونی بلکه نسلهای متمادی
را متأثر خواهد کرد (فتحی .)1382 ،همه ما با متداولترین دلیل ورزش نکردن آشنا
هستیم :سرمان خیلی شلوغ است ،خیلی خسته هستیم ،کسلکننده و گیج کننده است
و ...اما آیا اینها دلیل هستند یا بهانه؟ شاید به خودمان بگوییم که خیلی خسته هستیم یا
زیاد مشغله داریم ،اما دالیل اصلی ورزش نکردن ما اغلب کمی پیچیدهتر هستند .به
دالیل فراوانی که اغلب آنها فرهنگی-اجتماعی هستند ،زن در طول تاریخ فرصت
کافی پیدا نکرده است تا شایستگی خود را برای مشارکت فعال در ورزشی به اثبات
برساند؛ در رسوم عهد یونانیان طبق تاریخ المپیک زنان به هیچ وجه حق حتی تماشای
بازیها را نداشتند و مجازات زنانی که در تماشای بازیهای مخفیانه شرکت
میکردند ،اعدام بود (قنبری نیاکی .)1395 ،نکتة مورد نظر این است که هر فرد برای
انتخاب سبک زندگی خود کامالً آزاد نیست و اسیر قیدوبندهایی خواهد بود .همیشه
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انتخاب سبک زندگی صرفاً توسط فرد صورت نمیگیرد ،بلکه گاهی این گروههای
اجتماعی یا فشارهای اقتصادیاند که فرد را ناچار به گزینش میکنند .حاصل انتخاب
سبک زندگی توسط هر فرد چه بهصورت اختیاری و چه بهصورت اجباری آن است
که فرد به یکی از اقشار و گروههای اجتماعی یعنی جمع کسانی که دارای سبکهای
زندگی مشابه او هستند تعلق مییابد (ابراهیمی و همکاران.)1396 ،
مطالعات صورت پذیرفته در داخل و خارج از کشور نیز مؤید موارد بیان شده
است .در مطالعات داخل کشور محمدی ترکمانی و همکاران ( )1395به بررسی سبک
زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی با استفاده از رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد
پرداختند .نتایج نشان داد مهمترین نگرانیهای مشارکتکنندگان عبارت بود از رعایت
نشدن اصول حرفهای در زندگی ورزشکاران ایرانی ،مقوله محوری پژوهش (تفکر
حرفهای) و فرایند اجتماعی پایه پژوهش (حرکت به سمت حرفهای گرایی).
شایستگیهای عاطفی ،چشمانداز زندگی ،سواد مالی ،مسئولیتپذیری ،مصرف،
گذران اوقات فراغت ،مسائل شخصی و رفتارهای مذهبی نیز بهعنوان دیگر مقوالت
سبک زندگی تعیین شدند که تحت تأثیر تفکر حرفهای قرار میگیرند .شریفیان و
مصلی نژاد ( )1394به ارزیابی سلسلهمراتب ارزشها و منابع تأثیرگذار بر باورهای
داوطلبان ورود به رشته تربیتبدنی پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد از بین شش
ارزش مورد بررسی در این مطالعه ،ارزش نظری دارای باالترین رتبه و ارزش سیاسی
دارای پایینترین رتبه بود و ارزشهای اجتماعی ،معنوی ،اقتصادی و هنری نیز به
ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم جای گرفتند .در پژوهش شمسی و همکاران ()1394
نیز متغیرهای خانواده ،دوستان و همساالن با مشارکت ورزشی جوانان رابطه معناداری
داشت که خانواده قویترین تأثیر را در تبیین توسعه مشارکت ورزشی آزمودنیها
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داشت .حسینی کریمآبادی ( )1390به بررسی رابطه بین سبک زندگی و فعالیتهای
ورزشی غیرحرفهای زنان تحصیلکرده است .نتایج نشان داد که بین سبک زندگی
زنان با میزان فعالیتهای ورزشی غیرحرفهای آنان رابطه وجود دارد و نوع سبک
زندگی نیز میتواند بر انجام فعالیتهای ورزشی غیرحرفهای زنان تأثیرگذار باشد
بهطوریکه زنان با سبک زندگی مادی بیشتر به انجام فعالیتهای ورزشی غیرحرفهای
میپردازند .لذا پیشنهاد میشود که مسئولین و برنامهریزان شهری ،فرهنگی و ورزشی
نسبت به ایجاد اماکن ورزشی در مناطق پایینشهر اقدام نمایند تا زمینه ترغیب و
عالقهمندی زنان ساکن در مناطق پایینشهر به انجام فعالیتهای ورزشی فراهم گردد.
نتایج تحقیق هاشمی و مرادی ( )1389نشان داد که میزان ورزشی بودن خانواده،
حمایت خانواده از فعالیتهای ورزشی ،نگرش خانواده در مورد ورزش و میزان
پذیرش ورزش در میان اعضای خانواده بر جامعهپذیری ورزشی افراد اثر مستقیمی
دارد .پارسامهر ( )1391نیز در پژوهش خود نشان داد در بین عوامل جامعهپذیری بر
مشارکت دختران نوجوان در فعالیتهای ورزشی ،نقش دوستان با میزان مشارکت،
همبستگی معناداری داشت
در مطالعات خارج از کشور نیز یائو و رودز )2015( 1اشاره میکنند در دوره پیش
از نوجوانی ،نقش الگویی والدین در فعالیتهای بدنی ،نقش مهمی در تثبیت اجتماعی
پذیری فعالیتهای بدنی بازی میکند ،اما رفته رفته در دوره نوجوانی و پسازآن نقش
همساالن پررنگتر میشود .هلکما و همکاران )2013( 2در مطالعهای رابطة بین
سلسلهمراتب ارزشها و مراحل رشد اخالقی کلبرگ را در گروهی از دانشجویان رشتة
1. Yao and Rhodes
2. Helkama et al
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تربیتبدنی بررسی کردند و نتیجه گرفتند دانشجویانی که از ارزشهای باالیی برخوردار
بودند ،در مراحل باالتری از رشد اخالقی قرار داشتند .همچنین وی گزارش کرد که
ارزشهای غالب دانشجویان در سالهای اول بیشتر جنبة نظری و تئوری داشت و در
سالهای بعد جنبة عملی و کاربردی به خود گرفت .دولمان و لوئیس )2010( 1در
تحقیق خود دریافتند دخترانی که از سطوح پایینتری از حمایت کالمی و عاطفی از
سوی والدین برای ورزش کردن برخوردار بودهاند ،مشارکت کمی در ورزش
داشتهاند .وارکینز و شاین )2006( 2در تحقیقی روی اعضای تیم ملی بسکتبال با ویلچر
ایاالتمتحده ،به این نتیجه دست یافتند که همساالن این افراد یکی از مهمترین عوامل
جامعهپذیر کردن ورزشی آنها هستند و سازمانها و دیگر عوامل جامعهپذیری به یک
اندازه تأثیرگذار بودند .پائول و همکاران )2004( 3در پژوهش خود با عنوان تأثیر
سبک زندگی و شیوة زندگی و فعالیت بدنی به این نتیجه رسیدند که فعالیت بدنی
همراه با سبک زندگی ،تأثیری در برطرف کردن درد مفاصل گردن و اندام فوقانی
دارد.
با توجه به نقش زنان در جامعه و بخصوص نقش تربیتی آنان در تربیت فرزندان و
الگوپذیری فرزندان از آنان ،توجه به ورزش زنان و به طبع آن سالمت آنان از اهمیت
ویژهای برخوردار است چراکه زنان بهواسطه شرایط وجود در جامعه و استفاده از
تکنولوژی نوین در فرایند زندگی ،کمتر به فعالیتهای ورزشی میپردازند (مطهری،
 .)1380سالمت زنان زیربنای سالمت خانواده است و مشارکت آنان در تأمین ،حفظ و

1. Dolman and Lewis
2. Varkynz and Shine
3. Paul et al.
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ارتقای سالمت جامعه غیرقابل انکار است .زنان میتوانند با مشارکت فعال خود
درزمینههای مختلف ورزشی و بهویژه ورزشهای همگانی الگوی مناسب ترویج
فعالیت بدنی برای سایر افراد خانواده بهویژه نوجوانان و جوانان باشند ،لذا بررسی
عوامل مرتبط با مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی از اهمیت ویژهای برخوردار
است و در این تحقیق تالش شده است که رابطهی بین ارزشها و سبک زندگی با
مشارکت ورزشی زنان در شهرستان مرند مورد بررسی قرار گیرد .در شهرستان مرند
بهدلیل نداشتن پارکهای ویژه بانوان برای ورزش و عدم جاافتادگی فرهنگ ورزش
بانوان در پارکهای عمومی ،بانوان مشارکت بسیار محدودی در فعالیتهای ورزشی
دارند و شناسایی ارزشها و سبکهای مناسب برای مشارکت بیشتر زنان در
فعالیتهای ورزشی میتواند برخی از این مشکالت را حل کند و لذا پژوهش حاضر
در نظر دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین ارزشها و سبک زندگی زنان با میزان
مشارکت ورزشی آنان رابطه وجود دارد؟
فرضیههای پژوهش
بین ارزشها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار
وجود دارد.
بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان رابطهی معنادار وجود دارد.
بین مسئولیتپذیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطهی معنادار وجود
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دارد.
بین توجه به تاریخ و مذهب با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار
وجود دارد.
بین شور و اشتیاق با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
دارد.
بین کمیگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
بین توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی رابطه معنادار وجود دارد.
ابزار پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از نوع مطالعات
توصیفی است .از لحاظ گردآوری دادهها از نوع مطالعات میدانی است .جامعه آماری
تحقیق شامل تمامی زنان و دختران ورزشکار شهر مرند بوده که در باشگاههای
ورزشی و زیر نظر اداره ورزش و جوانان شهر مرند فعالیت دارند که طبق آمار اداره
ورزش و جوانان شهرستان مرند 27903 ،نفر فعالیت دارند .بر اساس جدول مورگان،
 384نفر جزو نمونه تحقیق قرار گرفتند که با احتساب احتمال نقص در تکمیل برخی
پرسشنامهها تعداد  400پرسشنامه در نظر گرفته میشود .انتخاب باشگاههای مختلف هر
رشته بهصورت تصادفی انجام میشود .از بین زنان و دختران ورزشکار حاضر در
باشگاههای مذکور و پس از اطالع یافتن از میزان فعالیت ورزشی آنها ،بهطور هدفمند
و در دسترس تعدادی انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنان قرار داده شد .بدین صورت
افرادی که در سالهای گذشته حداقل یک جلسه در هفته ،در رشته ورزشی شرکت
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کرده بودند بهعنوان پاسخدهنده به سؤاالت پرسشنامه انتخاب شدند .بهمنظور
گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد .برای مشارکت ورزشی،
پرسشنامه استاندارد گیل و همکاران ( )1988است که متشکل از  30گویه و  8خرده
مقیاس است؛ و پرسشنامه مورد استفاده برای ارزشها و سبک زندگی ،پرسشنامه
استاندارد کورکوران و فیشر ( )2000است که متشکل از  39گویه و  8خرده مقیاس
است .همه گویه ها این پرسشنامه در قالب طیف لیکرت  5درجهای طراحی شدهاند.

در این تحقیق روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه بهویژه استاد راهنما مورد
مطالعه و تأیید قرار گرفت .در بررسی پایایی این پرسشنامهها ،میزان همسانی درونی با
استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است که مقدار کل آلفا برای کل
پرسشنامه عدد مقدار  0/831بهدست آمد که بیانگر پایایی پرسشنامه مورد استفاده در
این تحقیق است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون کولموگراف-اسمیرنف برای
تعیین نرمال بودن دادهها استفاده شد و بر اساس آن از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون با بهرهگیری از نرمافزار آماری  SPSS22استفاده گردید.
تجزیهوتحلیل یافتهها
نتایج آمار توصیفی جمعیتشناختی پاسخگویان به پرسشنامه بهصورت جدول
شماره  1است.
جدول  :1آمار توصیفی جمعیت شناختی پاسخگویان

سن

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  25سال

26

6/8

 25-35سال

92

23/9
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سن

فراوانی

درصد فراوانی

 36-45سال

120

31/3

بیشتر از  45سال

146

38/1

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

فوقدیپلم

19

5/1

لیسانس

135

35/2

فوقلیسانس

205

53/4

دکتری

25

6/3

سابقه ورزش

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  10سال

50

13/1

 20-10سال

183

47/7

بیشتر از  20سال

151

39/2

آزمون کولموگروف اسمیرنوف
جدول  :2نتایج آزمون کولوموگروف اسمیرنوف

مشارکت ورزشی

ارزش و سبک زندگی

توانایی فکری

کمی گرایی

شور و اشتیاق

تاریخ و مذهب

مسئولیتپذیری

مدگرایی

تنوع

یادگیری

384

384

384

384

384

384

384

384

384

384

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

تعداد
مقداره آماره

 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000سطح معنیداری
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بر اساس نتایج حاصله در جدول شماره  2مقادیر سططح معنطیداری بهدسطت آمطده
بططرای آزمططون کولمططوگروف اسططمیرنوف کمتططر از  0/05اسططت؛ از ایططنرو ،میتططوان از
آزمونهطای ناپارامتریطک ضططریب همبسطتگی اسطپیرمن در تبیططین متغیرهطای مطورد نظطر
استفاده کرد.
آزمون فرضیات
جدول  :3آزمون فرضیات

متغیرها
ارزشها و سبک زندگی با
مشارکت ورزشی زنان

نتایج فرضیه اول
ضریب همبستگی

معنیداری

0/940

0/000

نتایج فرضیه دوم
متغیرها

ضریب همبستگی

معنیداری

یادگیری با مشارکت ورزشی زنان

0/517

0/000

نتایج فرضیه سوم
متغیرها

ضریب همبستگی

معنیداری

تنوع با مشارکت ورزشی زنان

0/719

0/000

نتایج فرضیه چهارم
متغیرها

ضریب همبستگی

معنیداری

مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان

0/301

0/009

نتایج فرضیه پنجم
متغیرها

ضریب همبستگی

معنیداری
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مسئولیتپذیری با مشارکت
ورزشی زنان

0/596

0/000

نتایج فرضیه ششم
متغیرها
توجه به تاریخ و مذهب با
مشارکت ورزشی زنان

ضریب همبستگی

معنیداری

0/106

0/000

نتایج فرضیه هفتم
متغیرها
شور و اشتیاق با مشارکت ورزشی
زنان

ضریب همبستگی

معنیداری

0/884

0/000

نتایج فرضیه هشتم
متغیرها
کمی گرایی با مشارکت ورزشی
زنان

ضریب همبستگی

معنیداری

0/274

0/000

نتایج فرضیه نهم
متغیرها
توانایی فکری و جسمی با
مشارکت ورزشی زنان

ضریب همبستگی

معنیداری

0/836

0/000

فرضیه اول :بین ارزشها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند
رابطه معنادار وجود دارد.
 :H0بین ارزش ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود ندارد.
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 :H1بین ارزش ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود دارد.
بهمنظور بررسی رابطه بین ارزشها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان از
ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .ازاینرو با توجه به نتایج جدول  3مقدار
همبستگی بین دو متغیر (ارزشها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان) 0/940
است و با توجه به اینکه مقدار ضریب معنیداری محاسبه شده ( )0/000کمتر از 0/05
است ،بنابراین فرضیه  H0تحقیق رد شده و میتوان بیان داشت که :بین ارزشها و
سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم :بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار
وجود دارد.
 :H0بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
ندارد.
 :H1بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
دارد.
به منظور بررسی رابطه بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شده است .ازاینرو با توجه به نتایج جدول  3مقدار همبستگی بین دو
متغیر (یادگیری با مشارکت ورزشی زنان)  0/517است و با توجه به اینکه مقدار
ضریب معنیداری محاسبه شده ( )0/000کمتر از  0/05است ،بنابراین فرضیه H0

تحقیق رد شده و میتوان بیان داشت که :بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان
شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
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فرضیه سوم :بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
دارد.
 :H0بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود ندارد.
 :H1بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شده است .ازاینرو با توجه به نتایج جدول  3مقدار همبستگی بین دو
متغیر (تنوع با مشارکت ورزشی زنان)  0/719است و با توجه به اینکه مقدار ضریب
معنیداری محاسبه شده ( )0/000کمتر از  0/05است ،بنابراین فرضیه  H0تحقیق رد
شده و میتوان بیان داشت که :بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار
وجود دارد.
 :H0بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
ندارد.
 :H1بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
دارد.
بهمنظور بررسی رابطه بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شده است .ازاینرو با توجه به نتایج جدول  3مقدار همبستگی بین دو
متغیر (مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان)  0/301است و با توجه به اینکه مقدار
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ضریب معنیداری محاسبه شده ( )0/009کمتر از  0/05است ،بنابراین فرضیه H0

تحقیق رد شده و میتوان بیان داشت که :بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان
شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه پنجم :بین مسئولیتپذیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود دارد.
 :H0بین مسئولیتپذیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار
وجود ندارد.
 :H1بین مسئولیتپذیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار
وجود دارد.
بهمنظور بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری با مشارکت ورزشی زنان از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .ازاینرو با توجه به نتایج جدول  3مقدار
همبستگی بین دو متغیر (مسئولیتپذیری با مشارکت ورزشی زنان)  0/596است و با
توجه به اینکه مقدار ضریب معنیداری محاسبه شده ( )0/000کمتر از  0/05است،
بنابراین فرضیه  H0تحقیق رد شده و میتوان بیان داشت که :بین مسئولیتپذیری با
مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه ششم :بین توجه به تاریخ و مذهب با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند
رابطه معنادار وجود دارد.
 :H0بین توجه به تاریخ و مذهب با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود ندارد.
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 :H1بین توجه به تاریخ و مذهب با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود دارد.
بهمنظور بررسی رابطه بین توجه به تاریخ و مذهب با مشارکت ورزشی زنان از
ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .ازاینرو با توجه به نتایج جدول  3مقدار
همبستگی بین دو متغیر (توجه به تاریخ و مذهب با مشارکت ورزشی زنان) 0/106
است و با توجه به اینکه مقدار ضریب معنیداری محاسبه شده ( )0/000کمتر از 0/05
است ،بنابراین فرضیه  H0تحقیق رد شده و میتوان بیان داشت که :بین توجه به تاریخ
و مذهب با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه هفتم :بین شور و اشتیاق با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود دارد.
 :H0بین شور و اشتیاق با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
ندارد.
 :H1بین شور و اشتیاق با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
دارد.
بهمنظور بررسی رابطه بین شور و اشتیاق با مشارکت ورزشی زنان از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .ازاینرو با توجه به نتایج جدول  3مقدار
همبستگی بین دو متغیر (شور و اشتیاق با مشارکت ورزشی زنان)  0/884است و با
توجه به اینکه مقدار ضریب معنیداری محاسبه شده ( )0/000کمتر از  0/05است،
بنابراین فرضیه  H0تحقیق رد شده و میتوان بیان داشت که :بین شور و اشتیاق با
مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
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فرضیه هشتم :بین کمی گرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود دارد.
 :H0بین کمیگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
ندارد.
 :H1بین کمیگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود
دارد.
به منظور بررسی رابطه بین کمی گرایی با مشارکت ورزشی زنان از ضریب
همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .ازاینرو با توجه به نتایج جدول  3مقدار
همبستگی بین دو متغیر (کمیگرایی با مشارکت ورزشی زنان)  0/274است و با توجه
به اینکه مقدار ضریب معنیداری محاسبه شده ( )0/000کمتر از  /05است ،بنابراین
فرضیه  H0تحقیق رد شده و میتوان بیان داشت که :بین کمیگرایی با مشارکت
ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه نهم :بین توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند
رابطه معنادار وجود دارد.
 :H0بین توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود ندارد.
 :H1بین توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
معنادار وجود دارد.
بهمنظور بررسی رابطه بین توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی زنان از
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ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است .ازاینرو با توجه به نتایج جدول  3مقدار
همبستگی بین دو متغیر (توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی زنان) 0/836
است و با توجه به اینکه مقدار ضریب معنیداری محاسبه شده ( )0/000کمتر از 0/05
است ،بنابراین فرضیه  H0تحقیق رد شده و میتوان بیان داشت که :بین توانایی فکری
و جسمی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری
مباحثی که با محوریت جامعهپذیری در حوزه ورزش مطرح میشوند طیف وسیعی
را تشکیل میدهند ،اینکه چگونه بعضی افراد با عالقه فراوان به انجام فعالیتهای
ورزشی یا تماشای رقابتهای ورزشی میپردازند ،ولی دیگران چنین عالیقی ندارند؛
چگونه عدهای خودشان را بهعنوان ورزشکار میشناسانند و وقت و هزینه خود را
صرف فعالیت در یک رشته ورزشی خاص میکنند و دیگران نیز آنها را بهعنوان
ورزشکار میشناسند .ورزشکار شدن دارای الزاماتی است که فرد باید عالوه بر توان
بدنی ،آنها را در جامعه فرا بگیرد .محققان معتقدند در فرایند ورزشکار شدن افراد،
عالوه بر تواناییهای فردی ،امکانات و دسترسی به فرصتها و عوامل جامعهپذیری
پدر و مادر ،خواهران و برادران ،معلمان ،همساالن و برخی الگوها نیز دخیل هستند
(شمسی و همکاران .)1394 ،بر این اساس هدف اصلی این تحقیق ،تعیین رابطهی
ارزش ها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند است که نتایج
فرضیهها در ادامه ارائه شده است:
نتیجه فرضیه اول :بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه اصلی تحقیق ،یافته
بیانگر آن است که بین ارزشها و سبک زندگی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان
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مرند رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی
همچون پال و همکاران ( ،)2004فتحی ( ،)1388شریفیان و مصلی نژاد (،)1394
شمسی و همکاران ( )1394همسو است .در تبیین نتایج این تحقیق میتوان بیان داشت
که سبک زندگی افراد میتوان میزان موفقیتهای فردی و اجتماعی آنان را در
زندگی مورد ارزیابی و بررسی قرار داد .درواقع ،سبک زندگی شیوهای نسبتاً ثابت
شامل بسیاری از حوزههای زندگی فرد ازجمله نظام معیشتی ،تفریح و شیوههای
گذران اوقات فراغت ،الگوی خرید و مصرف ،استفاده از محصوالت تکنولوژیک و
امثال آن میشود .در اینبین آنچه میتواند مشارکت ورزشی بانوان تحت تأثیر قرار
دهد ،ارزشها و سبک زندگی آنها است .مشارکت در ورزش میتواند به زنان در
گسترش دادن مهارت های فیزیکی در میان زنان و باال بردن توانایی فیزیکی و قدرتی
آنها کمک کند و عالوه بر این میتواند اعتمادبهنفس آنها را نیز باال ببرد .از طرف
دیگر قدرت فیزیکی که از طریق مشارکت ورزشی به دست میآید ،با تناسباندام و
سالمتی همراه است و اینگونه زنان سالمت فیزیکی و روانی خود را کنترل میکنند و
کمتر احساس آسیبپذیری خواهند داشت .بر اساس نتایج فرضیه اول تحقیق پیشنهاد
میشود تا نهادهایی مانند دانشگاه که با آموزشهای خود به دانشجویان ،در سبک
زندگی آنها تأثیرگذار است ،در جهت تأثیرگذاری بر سایر دانشجویان ،از دانشجویانی
که از سابقه ورزشی برخوردارند در جهت تشویق و ترغیب به مشارکتهای ورزشی
دیگر دانشجویان استفاده نماید.
نتیجه فرضیه دوم :بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه اول تحقیق ،یافته
بیانگر آن است که بین یادگیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه مثبت و
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معنادار وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی همچون وارکینز و
شاین ( ،)2006پارسامهر ( )1389همسو است .در تبیین نتایج این تحقیق میتوان بیان
داشت که یادگیری ناشی از تغییر نسبتاً پایدار در توان رفتاری است که درنتیجه تمرین
تقویت شده رخ میدهد که همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهدهپذیر باشد و از این
طریق بهبود و توسعه عملکرد در انسانها صورت پذیرد .حضور بانوان در فعالیتهای
ورزشی میتواند میزان یادگیری و تقویت آن را شامل شود .زمانی که فعالیتهای
ورزشی در افراد صورت میپذیرد باعث ایجاد حرکاتی میشود که توسعهدهنده سایر
حرکات مبتدی میشود و این امر بیانگر یادگیری در فعالیتهای ورزشی است .بر
اساس نتایج فرضیه دوم تحقیق پیشنهاد میشود تا سازمان ورزش همگانی به ایجاد
تمهیدات الزم برای انجام ورزش در تمام روزهای هفته در بوستانها و پارکها و قرار
دادن یه فرد بهعنوان مربی ورزشی ،امکان یادگیری را در دیگر افراد فراهم آورند.
نتیجه فرضیه سوم :بر اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه دوم تحقیق ،یافته
بیانگر آن است که بین تنوع با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی همچون دولمان و
لوئیس ( ،)2010هاشمی و مرادی ( )1389همسو است .در تبیین نتایج این تحقیق
میتوان بیان داشت که انجام فعالیتهای ورزشی میتواند باعث بروز حرکات بدنی
متنوع در افراد شود و این موضوع باعث میشود تا آنها از سایر افرادی که به فعالیتهای
ورزشی نمیپردازند به خوبی تمیز داده شوند که این امر میتواند بهعنوان یک حالت
و احساس برتری در ورزشکاران به وجود آورد که مشوق آنها برای ادامه و مشارکت
در فعالیتهای ورزشی خواهد بود .بر اساس نتایج فرضیه سوم تحقیق پیشنهاد میشود
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تا با برپا کردن نمایشگاههای مخصوص کاالها و لباسهای ورزشی ،امکان
برخورداری ورزشکاران از حق انتخاب برای انتخاب البسه ورزشی را فراهم نمایند.
نتیجه فرضیه چهارم :بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه سوم تحقیق،
یافته بیانگر آن است که بین مدگرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی همچون
هلکما و همکاران ( ،)2013حسینی کریمآبادی ( )1390همسو است .در تبیین نتایج
این تحقیق میتوان بیان داشت که ورزشکاران در هنگام انجام فعالیتهای ورزشی و
مشارکت به ورزش در بین سایر ورزشکاران سعی بر آن دارند تا با انتخاب لباسهای
مناسب و مختص ورزش در بین سایرین حاضر شوند و به انجام حرکات ورزشی
بپردازند .توجه به مد در بین ورزشکاران زن نمود بیشتر دارد و باعث میشود در
حضور و یا عدم حضور آنها در جمع ورزشی تأثیرگذار باشد .بر اساس نتایج فرضیه
چهارم تحقیق پیشنهاد میشود تا نمایشگاههایی در جهت آشنایی افراد با مد لباسهای
ورزشی برای ورزشهای متفاوت تیمی و انفرادی در اماکن ورزشی برگزار شود.
نتیجه فرضیه پنجم :بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه چهارم تحقیق،
یافته بیانگر آن است که بین مسئولیتپذیری با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی
همچون کالیر و همکاران ( ،)2014تابعیان و همکاران ( )1392همسو است .در تبیین
نتایج این تحقیق میتوان بیان داشت که مسئولیتپذیری یکی از مؤلفههای وظایف
اجتماعی است که رابطه مستقیمی با سالمت روان افراد جامعه دارد که سالمتی افراد
جامعه نیز به شرکت این افراد در فعالیتهای ورزشی در اجتماع بستگی دارد.
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تربیتبدنی و خصوصاً ورزشهای تیمی و گروهی یک ارتباط تنگاتنگی با حس
مسئولیت پذیری فرد دارد به این شکل که معموالً وظایف و اختیارات هر فرد در درون
یک گروه مشخص شده و با عملکرد مثبت آن ،یک فرصت برد یا پیروزی نصیب
گروه می گردد و با یک عملکرد ضعیف و منفی این فرصت گرفته شده و تیم محکوم
به ناکامی میگردد ،اگرچه این برد و باختها هدف غایی ورزش نیستند ولی در
تقویت مسئولیتپذیری فرد بسیار مهم هستند .بر اساس نتایج فرضیه پنجم تحقیق
پیشنهاد میشود تا در زمان انجام فعالیتهای ورزشی بهصورت گروهی در اماکن
عمومی شرایط مناسبی برای استفاده از افراد بهمنظور نمایش حرکات ورزشی برای
همراه نمودن سایر افراد با خود برای ارتقای روحیه مسئولیتپذیری صورت پذیرد.
نتیجه فرضیه ششم :بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه پنجم تحقیق،
یافته بیانگر آن است که بین توجه به تاریخ و مذهب با مشارکت ورزشی زنان
شهرستان مرند رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات
پژوهشگرانی همچون یائو و رودز ( ،)2015هژبری و همکاران ( )1392همسو است .در
تبیین نتایج این تحقیق میتوان بیان داشت که توجه به پیشینه تاریخی ورزشکاران
حرفهای و غیرحرفهای میتوان ورزشکاران را در انتخاب سمتوسوی فعالیتهای
ورزشی مصممتر سازد .وقتی افراد از سبک زندگی افراد ورزشکار اطالع پیدا میکنند
سعی میکنند تا خود را با آنها و ارزشهایی که آنها در مسیر موفقیت مد نظر قرار داده
بودند همسو نمایند و این موضوع به نوبه خود بر مشارکت و حضور در جمع ورزشی
افراد تأثیر دارد .بر اساس نتایج فرضیه ششم تحقیق پیشنهاد میشود تا با برگزاری
نمایشگاههای عکس امکان آشنایی افراد با ورزشکاران ملی و استانی و حتی شهری
بهمنظور ترغیب آنها برای حضور و مشارکت در فعالیتهای ورزشی میسر شود.
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نتیجه فرضیه هفتم :بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه ششم تحقیق،
یافته بیانگر آن است که بین شور و اشتیاق با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی
همچون شریفیان و مصلی نژاد ( ،)1394شمسی و همکاران ( )1394همسو است .در
تبیین نتایج این تحقیق میتوان بیان داشت که لذت بردن از ورزش ،پاسخ مؤثر و مثبت
به مشارکت در فعالیتهای ورزشی بر مبنای تجارب ورزشی قبلی است که منعکس
کننده احساسات و عواطف عمومیت یافتهای مبتنی بر خوشایندی ،برقراری ارتباط و
تفریح و سرگرمی باشد .ورزشکاران بهصورت مستمر میل به لذت بردن ،تفریح
کردن و سرگرم شدن را بهعنوان محرکهای مهم شرکت در فعالیتهای ورزشی
مطرح مینمایند .شور و اشتیاق و لذت بردن از ورزش آشکارا بهعنوان پیشبین قوی
برای مشارکت کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن بوده و عامل تعیین کننده مهمی در
تصمیمگیری افراد برای ادامه مشارکت در فعالیتهای ورزشی و بدنی است .بر اساس
نتایج فرضیه هفتم تحقیق پیشنهاد میشود تا در اماکن ورزشی از امکانات مهیج و
متنوعی چون آهنگهای اسپورت و ورزشی بهمنظور ایجاد نشاط روحی و جسمی
برای ورزشکاران استفاده شود.
نتیجه فرضیه هشتم :بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه هفتم تحقیق،
یافته بیانگر آن است که بین کمی گرایی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان مرند
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی
همچون آقاپور و جوان ( ،)1395محمدی ترکمانی و همکاران ( )1395همسو است.
در تبیین نتایج این تحقیق میتوان بیان داشت که اگر مشارکت افراد در فعالیت
ورزشی ،مستمر یا پیوسته نباشد ،بعضی ورزشکاران چنین پندار میکنند که تهیه ابزار
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ورزشی نوعی به هدر رفتن خواهد بود .مشارکت در فعالیتی خاص ،ممکن است نوع
خاصی از توجه کمّی را از سوی مشارکتکنندگان به دنبال داشته باشد .برای مثال،
بیشتر برنامههای تفریحی نیاز به سرمایهگذاری مالی کمی دارند ،درحالیکه بعضی از
رشتههای ورزشی مثل ژیمناستیک حرفهای یا اسکیت روی یخ ،نیاز به سرمایهگذاری
مالی زیادی دارند .لذا افراد وقتی در فعالیتی سرمایهگذاری کنند از نظر روانی
وابستهتر میشوند؛ زیرا منابع زیادی را برای مشارکت خود هزینه نمودهاند؛ بنابراین
فرض بر این است که سرمایهگذاریهای فردی باالتر ،سبب مشارکت بیشتر میشود.
بر اساس نتایج فرضیه هشتم تحقیق پیشنهاد میشود تا کارگاههای آموزشی برای
آشنایی افراد ورزشکار با نوع عملکرد ابزارهای ورزشی برپا شود تا ورزشکاران با نوع
عملکرد این دستگاهها در جهت درک درست از نحوه نوع حرکات ورزشی آشنا
شوند.
نتیجه فرضیه نهم :بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه هشتم تحقیق ،یافته
بیانگر آن است که بین توانایی فکری و جسمی با مشارکت ورزشی زنان شهرستان
مرند رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات پژوهشگرانی
همچون یائو و رودز ( ،)2015هژبری و همکاران ( )1392همسو است .در تبیین نتایج
این تحقیق میتوان بیان داشت که ورزش ازجمله روشهای مهم تکامل جسمانی،
روانی و اجتماعی محسوب میشود زیرا شرکت در فعالیتهای ورزشی افراد را به هم
نزدیک میکند راهها و فرصتهای بسیاری را برای ماهر شدن در اجتماع فراهم
میآورد و بهطورکلی یک فرآیند آموزشی در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی برای
فرد ایجاد میکند .ورزش در سالمت و آمادگی جسمانی ،تعادل و ثبات هیجانی،
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جلبتوجه ،رقابت ،رشد اعتمادبه نفس ،تصویر مثبت بدنی و اجتماعی و تأمین نیازهای
دوستی ،احساس امنیت و تقویت گروهی ،تأثیر فراوانی دارد سالمت روانی از
موضوعاتی است که در اثر شرکت در فعالیتهای ورزشی میتواند حاصل شود چنین
فعالیت هایی بهترین موقعیت را برای رشد معیارهای سالمت روانی فراهم میکند .بر
اساس نتایج فرضیه نهم تحقیق پیشنهاد میشود تا سازمان ورزش و جوانان تمهیدات
الزم را برای ورزشکاران برای آشنایی آنها با حرکات ورزشی صحیح و اصولی توسط
مربیان ورزشی مد نظر قرار دهند.
بنابراین بهمنظور تحقیقات آتی پژوهشگران به آنها پیشنهاد میشود تا در تحقیقات
آتی رابطه بین ارزشها و سبک زندگی با تعهد ورزشی ورزشکاران مورد بررسی قرار
گیرد .همچنین مقایسه ارزشها و سبک زندگی در بین ورزشکاران حرفهای و غیر-
حرفهای و از سوی دیگر نیز ،ارزیابی میزان مشارکت ورزشکاران مرد و زن و مقایسه
آنها نیز میتوان در مطالعات آتی مد نظر پژوهشگران باشد.
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