بررسی تأثیر خانواده و رسانههای گروهی بر مشارکت دانشجویان دختر در
فعالیتهای ورزشی (مورد مطالعه :دانشجویان دختر دانشگاه هرمزگان)
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چکیده:
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر خانواده و رسانههای گروهی بر مشارکت دانشجویان دختر در
فعالیتهای ورزشی است .این تحقیق با رویکردی کمی و به روش توصیفی -پیمایشی انجام شده است .ابزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه و جامعه آماری این پژوهش را کلیهی دانشجویان دختر دانشگاه هرمزگان تشکیل
میدهند که بر اساس آن  353نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیدند .با توجه به اینکه جامعه آماری
شامل چند زیر گروه عمده(مقطع و دانشکده) میشود بنابراین از روش نمونهگیری چندمرحلهای جهت انتخاب
نمونه ها استفاده شده است  .برای ارزیابی میزان روایی ابزار پژوهش از روش اعتبار صوری و برای سنجش میزان
پایایی مقیاسها ،از آلفای کرونباخ استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین وضعیت تأهل ،سن ،درآمد،
مقطع تحصیلی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی با مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی رابطهای وجود ندارد .اما
بین خانواده و رسانههای گروهی با مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی رابطهای مستقیم و معنیدار وجود
دختران در فعالیتهای ورزشی را تببین میکند.
واژگان کلیدی :مشارکت ورزشی،جامعه پذیری ورزشی ،خانواده ،رسانههای گروهی ،دانشگاه هرمزگان.
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 -استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگانmozan54@yahoo.com ،
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 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان (نویسنده مسئول) shafieinasim@yahoo.com ،
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دارد .و نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد ،متغیر خانواده در مجموع  11درصد از تغییرات مشارکت

بررسی تأثیر خانواده و رسانه های گروهی بر ...

مقدمه:
تغییر و تحوالت جهانی مقولههای زندگی معاصر ،تربیتبدنی و ورزش را از ضروریاتی ساخت
که دوری از آن اجتنابناپذیر به نظر میرسد .ورزش از فعالیتهای فراغتی از نوع فعال است که
نقشی تعیینکننده در حفظ سالمت جسمی و روحی انسانها دارد .داشتن زندگی سالم مستلزم
تحرك و فعالیتهای ورزشی است .اطالع افراد از تأثیرات مطلوب فعالیتهای بدنی بر
دستگاههای مختلف بدن موجب شده است گرایش به فعالیتهای ورزشی افزایش یابد (صفانیا،
.)25 :1311
استواری و دوام یک جامعه سالم و پویا ،بیشک درگرو سالمت یکایک اعضای آن است .و این
امر برای افراد جامعه جز از طریق تقویت بنیه جسمانی و روحی آنان میسر نمیشود .با توجه به
اینکه زنان ارتباط مستقیمی با زندگی نیمی از افراد جامعه پیدا میکنند و نقشی که در بهبود
تواناییهای آنان دارد و بهعنوان گروهی که سهم مهمی در توسعه جامعه دارند ،باید از سالمت
کامل برخوردار شوند ،سالمت هر یک از اعضای جامعه بهویژه زن مستقیماً بر تصویر کلی سالمت
خانواده تأثیر میگذارد .بنابراین نگرش کلی زن نسبت به جسم و عملکرد فیزیکی بدنش در نگرش
میدهد ،از طرف دیگر ورزش به زنان کمک میکند مهارت رهبری خود را افزایش دهند .بهعنوان
یک قاعده جهانی ،مشارکت توده زنان در فعالیتهای ورزشی محدود است (دوفرانس.)1315 ،
در طی چند دههای که از شکلگیری جامعهشناسی ورزش میگذرد ،شناخت عوامل تأثیرگذار بر
مشارکت در فعالیتهای بدنی و ورزشی از چالشانگیز ترین موضوعات جامعهشناسی ورزش بوده
است .در همین راستا ،محققان به نقش عوامل مختلفی تأکید داشتهاند که در میان آنها خانواده و
رسانههای گروهی همواره از جایگاه قابل توجهی برخوردار بوده است .نتایج برخی تحقیقات نشان
میدهند که اغلب ورزشکاران تحت تأثیر افراد خانواده خود قرار میگیرند .بیتردید محیط
خانوادگی اغلب مهمترین پایگاه به شمار میآید که در میزان انگیزه ،گرایش به فعالیتهای
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کلی او تأثیر مستقیم دارد چراکه سالمت و روان هر زن ،روابط اجتماعی او با دیگران را شکل

سال اول ،شماره یک ،پاییز و زمستان 1313

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

جسمانی ،انتخاب نوع رشتههای ورزشی ،میزان فعالیتهای ورزشی و حضور در میادین ورزشی و
مسابقات اثرات مهم دارد .رضایت والدین از فرزندان خود در جلسات تمرینات ورزشی ،حمایت-
های مالی و معنوی آنان از فرزندان و همکاری با مسئوالن و مربیان ورزشی از عوامل مهم برای
حضور مؤثر و مستمر دانشجویان در تمرینات ورزشی دارد (نادریان جهرمی .)1313 ،بهعبارتدیگر
اگر والدین و خواهران و برادران بزرگتر ورزش کنند فرزندان کوچکتر خانواده نیز به ورزش
روی میآورند.
ویس در بررسی خود نشان داده است که عوامل تأثیرگذار بر مشارکت در فعالیتهای ورزشی
شامل سالمت و تندرستی ،ارتقاء سطح توانایی بدنی ،یادگیری مهارتهای جدید ،پذیرش در گروه
همساالن ،حمایت شدن بهوسیله خانواده میباشد ( .)Weiss, 1993: 9-69والدین عالقه به ورزش و
تمرین را در فرد تقویت و آشکارا بر مشارکت فرد در ورزش تأثیر میگذارند (اشنایدر.)1113 ،
حمایت اعضای خانواده نقش مهمی در مشارکت ورزشی ایفا مینمایند

(.)Eyler,1997:27-50

حمایت خانواده بهطور ثابت تأثیرگذار بر میزان مشارکت افراد در فعالیت بدنی است (کنیون و
مکفرسن )313 -332 :1193 ،و برعکس عدمحمایت اجتماعی سبب کاهش سطح مشارکت در
فعالیت ورزشی میگردد .بین ورزش و رسانههای گروهی رابطه متقابلی وجود دارد .ازیکطرف با
گسترش ورزش و حضور رسانههای گروهی در آن سبب آشنایی و همهگیر شدن بسیاری از رشته-
های ورزشی شده و از طرف دیگر بخش رسانههای گروهی به گسترش ورزش وابسته گردیده
است .رسانههای گروهی در بسیاری از جنبههای زندگی اجتماعی ما دخالت دارند .از امور
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی گرفته تا ورزشها و بازیها ،شاید بتوان گفت که کمتر رسانهی گروهی
وجود دارد که در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی و المپیک به ارائه گزارش یا خبری از آنها
سبب افزایش آگاهی و افزایش تجربه در بسیاری از امور ورزشی نیز میگردند و این تأثیر ناشی از
دسترسی ما به اطالعات از طریق همین رسانههای گروهی است .یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که
عالوه بر خانواده و گروه همساالن رادیو و تلویزیون نیز بر مشارکت در فعالیتهای ورزشی دارای
تأثیر مثبت هستند

(.)Bandura,1997; King & et.al, 1992 :221-223

برای دانشجویان کشور که سالهای نوجوانی را بیخطر سپری کردهاند و امکان تهدیدهای
انحرافی آنان در زمان فراغت تقریباً منتفی است ،جنبه سازندگی ،نوآوری ،خالقیت ،ابتکار و
رضایت درونی از اوقات فراغت بیشتر موردتوجه قرار میگیرد .توجه به فعالیتهای ورزشی در
دوران تحصیل در دانشگاه ،فرصت بسیار خوبی است که آنان را بیشتر با منافع ناشی از فعالیتهای
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نپردازد .رسانههای گروهی نهتنها با بیان و پخش برنامههای ورزشی سبب سرگرمی میگردند بلکه

بررسی تأثیر خانواده و رسانه های گروهی بر ...

بدنی آشنا سازد اگر محیطهای خانوادگی و دوران تحصیل در دبستان و دبیرستان ،شرایط پی بردن
بهضرورت پرداختن ورزش در آنان به وجود نیاورده باشد ،دوران تحصیل دانشگاهی فرصت
باارزشی خواهد بود که عالوه بر پرداختن به ورزش و تقویت قوای جسمانی و پر نمودن اوقات
فراغت به بهترین شکل ممکن که درنهایت ،سالمتی و تندرستی را به همراه خواهد داشت از منافع
روانی و اجتماعی آن نیز برخوردار شوند.
بر این اساس ،با توجه به اهمیتی که خانواده و رسانه های گروهی در فرایند مشارکت ورزشی
افراد دارد و دانشگاهها یکی از مراکز مهم و آیندهساز جهت حضور و بروز جوانان هستند ،در این
پژوهش سعی شده پاسخگوی سؤاالت زیر باشیم:
 )1آیا خانواده و رسانه های گروهی در مشارکت ورزشی جوانان تأثیرگذار هستند؟
 )2و اگر تأثیرگذار هستند ،سهم هر کدام از این عوامل چقدر است؟

پیشینه نظری و تجربی:
الف) تحقیقات انجام شده داخلی:
*عبدالحمید شمسی ( )1311در مقالهای تحت عنوان « تبیین نقش عوامل جامعهپذیری در
توسعه مشارکت ورزشی جوانان  15 -21ساله شهر اصفهان» به تبیین عوامل جامعهپذیری در توسعه
مشارکت ورزشی جوانان پرداخته است که در این مقاله میخوانیم :عوامل زیادی در مشارکت
ورزشی افراد مؤثرند که از آن جمله میتوان به خانواده ،وسایل ارتباط جمعی ،مدرسه و همساالن
جوانان داشته است .بهعنوان نتیجهگیری نهایی میتوان گفت که توسعه مشارکت ورزشی جوانان از
یک کانال خاص صورت نمیگیرد و عوامل مختلفی در آن تأثیر دارند(شمسی.)1311 ،
*دکتر سروش فتحی ( )1311در تحقیقی دیگری تحت عنوان «تبیین جامعهشناختی مشارکت
ورزشی دانشجویان» به بررسی مباحث جامعهشناختی مؤثر در مشارکت ورزشی دانشجویان
پرداخته است .نتایج حاصل از یافتههای این تحقیق نشان داد :بین مقطع تحصیلی و مشارکت
ورزشی رابطه وجود ندارد ولی بین تأهل ،جنسیت ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،وضعیت اشتغال،
احساس سودمندی ورزشی ،دسترسی آسان به امکانات ورزشی ،حمایت اجتماعی ،حضور ورزشکار
قهرمان در خانواده و عالقه به رشتهی خاص ورزشی با مشارکت ورزشی دانشجویان رابطه
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اشاره کرد .نتایج نشان میدهد که متغیر خانواده قوییترین تأثیر را در تبیین توسعه مشارکت ورزشی

سال اول ،شماره یک ،پاییز و زمستان 1313

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

معنیداری وجود دارد.نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش مرحلهبهمرحله را برای متغیر
وابسته مشارکت ورزشی نشان میدهد .درمجموع  6متغیر به ترتیب بیشترین تأثیر را بر مشارکت
ورزشی دارند وضعیت تأهل ،جنسیت ،احساس سودمندی  ،دسترسی به امکانات ورزشی ،حمایت
اجتماعی ،عالقه به ورزش(فتحی.)36-93 :1311 ،
*تحقیق دیگر تحت عنوان «بررسی نقش رسانههای جمعی در گرایش مردم شهر همدان به
ورزش همگانی» توسط صادقیان ( )1311انجام شده است.نتایج پژوهش نشان داد که انواع
رسانههای جمعی ( تصویری ،صوتی  ،چاپی ) بر گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی تأثیر
دارد و در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی ،مهمترین نقش رسانهها ،آگاهسازی مردم از
فواید ورزش همگانی و کمترین نقش رسانهها ،تبلیغ و اطالعرسانی در مورد ورزش همگانی و
همایشهای آن بود (صادقیان.)1311 ،
*پارسامهر ( )1311در تحقیقی به بررسی نقش عوامل جامعهپذیری بر مشارکت دختران نوجوان
در فعالیتهای ورزشی پرداخت که نتایج این بررسی نشان داد که از میان متغیرهای جامعهپذیری
(خانواده و بستگان ،معلمان و مربیان) چهار متغیر تشویق اعضای خانواده و بستگان ،همراهی
اعضای خانواده و بستگان ،تشویق معلمان و مربیان ورزشی و راهنمایی معلمان و مربیان ورزشی در
مرحله اول و نقش دوستان در مرحله دوم توانستهاند به ترتیب  11/5و  1/2درصد از واریانس متغیر
تحت مطالعه مشارکت دختران نوجوان را در فعالیتهای ورزشی نشان دهند (پارسامهر:1311 ،
.)113-155
*عریضی و همکاران ( )1315تحقیقی را با عنوان «بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت
تفاوت معنادار مشارکتکنندگان در فعالیتهای ورزشی را با توجه به نوع حمایت اجتماعی
بهعملآمده از زنان برای مشارکت در فعالیتهای ورزشی نشان داده است .نتایج تحلیل رگرسیون
سلسله مراتبی چندگانه نیز نشان داده است که چهار متغیر ،ورزش کردن اعضای خانواده ،ورزش
کردن بهترین دوست ،درآمد و سودمندی ورزش در مرحله اول و حمایت اجتماعی در مرحله دوم
توانستهاند به ترتیب  15/1و  2/1درصد از واریانس متغیر تحت مطالعه مشارکت زنان در
فعالیتهای ورزشی را تبیین نمایند (عریضی و همکاران.)53-62 :1315 ،

ب) تحقیقات انجامشده خارجی:
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زنان در فعالیتهای ورزشی (مطالعه موردی :زنان استان مازندران)» به انجام رساندهاند .نتایج،

بررسی تأثیر خانواده و رسانه های گروهی بر ...

*«نقش جامعهپذیری جنسیتی ،مصرف رسانههای گروهی و مشارکت ورزشی بر روی نگرش
افراد نسبت به فعالیتهای ورزشی متناسب با جنسیت فرد» عنوان تحقیقی از هاردین و گرییر
( )2111است .هدف پژوهش حاضر این است تا نوع نگاه به فعالیتهای ورزشی در جامعهای
آمریکا را تحت تأثیر هنجارهای جنسیتی دریابد .نتایج نشان میدهد که عوامل مذکور بر روی
شکلگیری برخی از فعالیتهای ورزشی که ماهیتی جنسیتی دارند ،تا حدودی تأثیرگذار بود؛ و
اینکه فعالیت های ورزشی که ازنظر اجتماعی ماهیتی جنسیتی دارند نیز قابل تغییر هستند .هاردین و
گرییر نتیجه میگیرند تا زمانی که تصاویر فرهنگی متفاوتی از زنان در فعالیتهای ورزشی میبینیم،
افزایش میزان مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی و جسمانی تغییرات اندکی را در رشتههای
ورزشی که از نظر اجتماعی مردانه محسوب میشوند ،ایجاد خواهد نمود

( Hardin & Greer,

.)2009
*« نقش طبقهی اجتماعی بر روی مشارکت ورزشی زنان» عنوان تحقیقی از سوزان گریندوفر
( )1191است .هدف این تحقیق تحلیل بررسی رابطهی مابین متغیرهای اقتصادی  -اجتماعی و نوع
مشارکت ورزشی زنان است .وی در پژوهش خود به این نتیجه میرسد که شکل فعالیتهای
ورزشی زنان (تیمی ،انفرادی ،ترکیبی) تابعی از موقعیت اجتماعی – اقتصادی آنان است .بررسی
رابطهی مابین تأثیر گروههای مرجع (خانواده و گروه هماالن) و شکل مشارکت ورزشی ورزشکاران
دختر نیز یکی از فرضیات مورد بررسی گریندوفر بود که ،هیچ ارتباطی مابین شکل فعالیتهای
ورزشی و تأثیر گروههای مرجع یافت نشد

(.)Grendofer, 1987 :619-625

*سیج ( )1111در مقالهای تحت عنوان «نقش والدین و جامعهپذیری ورزشی ورزشکاران هم
که والدین غالباً نگاه متفاوتی در رابطه با مشارکت ورزشی دختران و پسرانشان دارند .نتایج نشان
میدهد که والدین یکی از منابع مهم برای مشارکت ورزشی جوانان هستند .اطالعات نشان میدهد
که والدین هر دو گروه از ورزشکاران دختر و پسر تمایل دارند در فعالیتهای ورزشی که
موردعالقهی خودشان است ،مشارکت داشته باشند؛ و اینکه پدران حمایت بیشتری از پسرانشان
بهمنظور مشارکت ورزشی در مقایسه با دخترانشان میکنند .این مطالعه نشان میدهد که رابطهی
مثبت ضعیفی مابین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده و انتظارات والدین از فرزندانشان در ارتباط
با مشارکت ورزشی ،تشویق و حمایتهای والدین و مقدار زمانی که برای ورزش کردن با
فرزندانشان گذاشتند ،وجود دارد

(.)Sage, 1980 :1- 12
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چارچوب نظری تحقیق:
*نظریات بوردیو :مفاهیم محوری نظریه بوردیو در تحلیلهای جامعهشناختی ورزش ،در قالب
مفاهیم ساختهای جسمانی ،میدان و سرمایه مطرح میشود.مدل ارائه شده توسط بوردیو یعنی مدل
رشته ورزش – بازی دارای قابلیت اجرایی ویژه ورزشی است بهخصوص در لحظات تنشزا.
ورزشهای المپیکی یکی از این میدانهای فعالیت ورزشی است که در آن گروههای مختلف شامل
بازیکنان ،مربیان ،مسئولین ورزشی ،رسانهها و تولیدکنندگان برنامههای ورزشی ،حمایتکنندگان
مالی و غیره حضور دارند و هرگونه سرمایهای را در این فعالیت ورزشی به دست میآورند.
بوردیو در مباحث خود به طبقه اجتماعی و ورزش نیز اشاره میکند .وی معتقد است عادات هر
طبقه اجتماعی از طریق ورزش و سایر فعالیتهای فرهنگی مشخص و آشکار میگردد .طبقه
اجتماعی در باشگاههای ورزشی و انتخاب آنها از سوی ورزشکاران ظهور مییابد .بهطوریکه
باشگاههای ورزشی انحصاری در به عضویت گرفتن اعضاء خود محدودیتهایی را در نظر میگیرند
و افراد سطح باال را با سطح باالی سرمایه در باشگاههای خاص مییابیم.
به نظر بوردیو مهمترین عاملهایی که میتوانند نحوه توزیع رفتارهای ورزشی در میان اقشار
متفاوت جامعه را توضیح دهند عبارتاند از:
 -1سرمایه اقتصادی شامل  :درآمد پولی ،سایر منابع مالی ،داراییها و حقوق مالی؛
 -2سرمایه فرهنگی شامل گرایشها و عادات دیرپایی که طی فرآیند جامعهپذیری حاصل می-
شوند و هدفهای فرهنگی ارزشمندی نظیر قابلیتهای تحصیلی و مهارتی را به دنبال دارد.

*مدل نظری ویز و شومتون :به اعتقاد بسیاری از محققان ،کاملترین مدل برای تبیین مشارکت
در ورزش توسط این دو محقق ارائه شده است .آنها با استفاده از رهیافت شناخت اجتماعی تأکید
بر این دارند که چگونه عوامل فردی ،اجتماعی و موقعیتی بر یکدیگر تأثیر متقابل نهاده و شناخت
فرد در مورد مشارکت ورزشی را شکل میدهند .آنها با استفاده از بسیاری از نظریات مهم در این
زمینه ،مدل انگیزشی خاصی را ارائه دادهاند .بر اساس این مدل؛ مهمترین عامل مؤثر بر مشارکت
ورزشی و تداوم آن ،جهتگیری انگیزشی فرد میباشد .یعنی آیا فرد دارای جهتگیری درونی است
یا دارای جهتگیری بیرونی و معطوف به نتیجه و پیامد .فرد دارای جهتگیری درونی از نوعی نظام
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 -3وقت آزاد (بندورا.)231 :1392 ،
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خود – پاداشدهی استفاده میکند .درنتیجه دارای کنترل درونی بوده و ادراك مطلوبی از شایستگی
خود دارد .نتیجه این فرایندها ،افزایش احتمال مشارکت او در ورزش میباشد .در مقابل ،فرد دارای
جهتگیری بیرونی برای قضاوت در مورد توانمندیهای فردی خویش از نتیجه و پیامد (پیروزی در
ورزش) استفاده میکند .علیرغم شایستگیهای موجود در این مدل ،تأکید فراوان آن بر جهتگیری
انگیزشی افراد سبب عدم توجه به سایر عوامل مؤثر شده است (شارع پور.)11 :1311 ،
*نظریه شناختی اجتماعی (یادگیری اجتماعی) :مطابق این نظریه ،عوامل شخصی ،رفتاری و
موقعیتی به طرز پیوسته جهت تعیین آنچه ما فکر میکنیم و آنچه انجام میدهیم ،در تعامل
میباشند .نظریه بندورا همچنین بر فرآیندهای خودارزیابی افراد تأکید میکند .او معتقد است
اهداف شخصی و خودارزیابیها میتواند تأثیر قابلتوجهی بر روی آنچه افراد انجام میدهند ،داشته
باشد
درواقع در نظریه یادگیری اجتماعی بندورا بر فرآیند جامعهپذیری افراد تأکید شده است .در این
نظریه بر تعیینکنندههای فردی رفتار مانند :عقیده ،نگرش و انگیزه و تعیینکنندههای بیرونی رفتار
مانند :شیوههای تجدیدقوای اجتماعی و فیزیکی تکیه شده است .در این نظریه اظهار میگردد که
رفتار ،تنها متأثر از تجربه فرد نیست ،بلکه با مشاهده رفتار دیگران نیز یادگیری انجام میشود
(.)Vilhjalmsson, 1998

مطابق با نظریه یادگیری اجتماعی در تمام تغییرات رفتاری ،یک مکانیسم شناخت عمومی واسط
قرار میگیرد که بندورا آن را «خود اثربخشی» نامیده میشود.

خویشاوندان ،همسنوساالن و اولیای مدرسه) بر مشارکت افراد در فعالیتهای ورزشی سخن به
میان میآید از نظریه یادگیری اجتماعی بندورا برای تبیین علل مشارکت بهرهگیری میشود .این
نظریه با تأکید بر نقش یادگیری در انجام دادن رفتاری خاص از سوی فرد که سبب پذیرش نقش-
های رفتاری ویژه مانند مشارکت در فعالیتهای ورزشی میگردد ،به بررسی دالیل مشارکت افراد
در فعالیتهای رفتاری خاص مبادرت میورزد .لذا در این دیدگاه الگوهای رفتاری همچون
بزرگساالن ،همساالن و دوستان در ایجاد فرصت بهمنزله منابعی از کارآمدی بدنی و منبعی از
بهرهمندی و تعیینکنندههایی از تعهد به انجام دادن فعالیت ،دارای اهمیت هستند .والدین ،معلمان،
مربیان و همساالن از طریق بازخورد ،تشویق ،تقویت ،الگودهی و پیریزی فرصتها روی ادراك
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افراد از توانایی بدنی تأثیر به سزا دارند ( .)Weiss & Dancan,1992بر اساس نظریه یادگیری
اجتماعی عوامل جامعهپذیر کننده در نقشهای ورزشی ابتدا با پاداشهایی (تشویقهایی) که افراد از
الگوهای رفتاری (مانند آموزش و راهنمایی و همراهی) برای مشارکت در فعالیتهای رفتاری
خاص ،زمینه برای پذیرش و شرکت در فعالیتهای ورزشی مهیا میگردد .لذا افراد با توجه به میزان
حمایتهای اجتماعی (تشویق ،راهنمایی و همراهی) دریافت شده از عوامل جامعهپذیر کننده به
مشارکت در فعالیتهای ورزشی مبادرت میورزند.

*نظریه کنش متقابل نمادین:
پیشفرضهای اساسی این دیدگاه عبارتاند از:
الف) ارتباطات و رفتار انسانی بستگی به نمادهای معناداری دارد که زمینه همکاری بین مردم را
ایجاد میکند .یک نماد به این دلیل معنادار است که در یک گروه مشترك معنی را بین افراد گروه
منتقل مینماید.
ب) با توجه به اهمیت معانی منتقل شده توسط نمادهای معنادار در کنش متقابل ،همکاری تنها
در صورتی امکانپذیر است که افراد تقریباً همان معانی را مورد توجه قرار دهند و کنشهای دیگران
را از طریق قرار دادن خود به جای آنان درك نموده و بر طبق آن عمل کنند.
ج) معانی ممکن است از طریق اصالح در معرض تعریف مجدد قرار گیرند .در جوامع پیچیده
ممکن است معانی توسط خرده گروهها بهطور متفاوت درك شوند .معانی ممکن است در حالت
انتقالی قرار داشته باشند و به دلیل دگرگونیهای سریع اجتماعی نیاز به بازنگری و بررسی مجدد

د) در سطح فردی معانی از طریق یک فراگرد انعکاسی تبیین میشوند .این فراگرد شامل کلیه
موضوعات و کنشهایی است که توسط فرد درك میشوند و تعریف وضعیت 3نامیده میشود.
ه) کسب معانی و توانایی دستیابی به اندیشههای انعکاسی ،نه تنها محیط اجتماعی بلکه معانی و
تأمالت مربوط به خود را نیز شامل میشود.

1. Definition of Situation
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این رویکرد بر این عقیده استوار است که رفتار انسانی مستلزم انتخاب است و آن انتخاب بر
مبنای تعریفی است که مردم درکنش متقابل با یکدیگر به آن شکل میدهند .بر مبنای کنش متقابل
گرا ،ما انسانها صرفاً بهصورت خودکار به محیط پیرامون پاسخ نمیدهیم ،بلکه فعاالنه درباره
رفتارهایمان تصمیمگیری میکنیم .عالوه بر این ما در کنش متقابل با دیگران هنجارها ،نقشها،
روابط و ساختارهایی که جامعه را میسازند ،خلق میکنیم .بر این اساس ما قادر هستیم که درك
خودمان را گسترش دهیم و بفهمیم که چه کسی هستیم و چگونه با جهان اجتماعی رابطه برقرار
کنیم .این درك و توانایی در فرایند جامعهپذیری حاصل میشود« .جامعهپذیری فراگرد پویایی است
که به فرد اجازه میدهد تا ارزشها ،نگرشها و کنشهای اجتماعی خود را متناسب با نیازها و
موقعیتهای نقش در حال دگرگونی سازگار گرداند» (راش.)111 :1399 ،
در این رویکرد اهم مسائلی که درباره ورزش مطرح میشود ،چنین است:
 افراد چگونه خودشان را ورزشکار تعریف میکنند و توسط دیگران بهعنوان ورزشکار شناختهمیشوند؟
چه کسانی در فعالیتهای ورزشی مشارکت میکنند؟ فرایندهایی که افراد را در ورزش درگیر میکنند ،کداماند؟ خصوصیات خرده فرهنگهای ورزشی ،چگونگی خلق این خصوصیات توسط مردم و تأثیراین خصوصیات بر هویت و رفتار افراد کدام اند؟

(. )Coakley,2001:37

یک ورزشکار یا کسی که در ورزش مشارکت دارد شناسایی میکند .در مرحله درگیر ماندن در
ورزش ،فرد در جریان تعامل با دیگران خصوصاً ورزشکاران بهنوعی برداشت از خود میرسد.
برداشت از خود بهعنوان ورزشکار مستلزم پذیرش فرد بهعنوان ورزشکار از سوی دیگران مهم
است .در صورت شکلگیری برداشت فرد از خود بهعنوان ورزشکار ،فرد میتواند در عرصه ورزش
موقعیت خود را تثبیت کرده و بهعنوان ورزشکار به فعالیت خود ادامه دهد»

( Scrambler,2005

.):94

*نظریه کارکردگرایی :اساس نظریهی کارکردگرایی بر این اصل مبتنی است که هر پدیده
اجتماعی کارکرد معینی بر عهده دارد که به نحوی بر دوام و اداره جامعه مؤثر است .بهعنوانمثال
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نهاد خانواده با کارکردهای خود از قبیل تولید نسل و پرورش افراد به دوام و بقای نظام اجتماعی
کمک میکند .این نظریه با الهام از آثار جامعهشناسان بزرگی مانند هربرت اسپنسر 5و امیل دورکیم

6

شکلگرفته است (نیک نژاد.)29 :1311 ،
رویکرد کارکردگرایی ،ورزش را بهعنوان یک نهاد اجتماعی مورد توجه قرار میدهد و ارتباط و
پیوستگی آن را با جامعه بررسی میکند .نسل اول کارکردگرایان ،ورزش را بازتاب جامعه تلقی می-
کنند ،ولی نسل دوم آنها اگر چه از تز ورزش بهعنوان آیینه جامعه دست کشیدند ،در عین حال
اهمیت ورزش بهعنوان حوزه نهادی زندگی روزمره همچنان اهمیت خود را در تحلیلهای آنان
حفظ کرده است.
دیدگاه مسلط کارکردگرایی تا پایان دهه  1191مبتنی بر مدل کنش گر انسانی بهعنوان لوح
سفیدی بود که جامعه پیامهایش را بر روی آن حک میکند .فرض بر این بود که انسانها موجوداتی
منفعلاند که باید همچون تنگ آبی که پر میشود به آنها نگریسته شود .در این مدل ،شیوههای
یادگیری نقشهای ورزشی در جریان دریافت تشویق و تقویتهای ناشی از رابطه با دیگران مهم در
خانواده و گروه همساالن مورد توجه قرار میگیرد .تحقیقات مبتنی بر مدل کارکردگرایی منجر به دو
نتیجه میشوند:
 -1مشارکت در فعالیتهای ورزشی ارتباط ویژهای با دریافت حمایت از جانب دیگران مهم
دارد.
 -2نفوذ نسبی دیگران مهم و نیز میزان و نوع تشویق دریافت شده در نظامهای اجتماعی ،برای

هیچکس نمیتواند تأثیر روابط و مناسبات اجتماعی را بر ورزش و اینکه چگونه این روابط و
مناسبات به ورزش معنا میدهند و وجود آن را بهعنوان یک فعالیت انسانی توجیه و تفسیر میکنند
نادیده بگیرد (انورالخولی .)51 :1313 ،در آخر باید بیان داشت که مبنای تئوریک این مقاله
رویکردهای کنش متقابل و یادگیری اجتماعی است .مفهوم محوری تئوریک این مقاله نیز مفهوم
«مشارکت ورزشی» است که به عنوان چارچوب تحلیلی در مقاله موردتوجه و استفاده قرارگرفته
است.

2. Herbert spencer
3. Imeal Durkim
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مشارکت یا عدم مشارکت در ورزش بر حسب جنسیت ،طبقه ،نژاد ،سن و فرهنگ متفاوت است.

بررسی تأثیر خانواده و رسانه های گروهی بر ...

فرضیات تحقیق:
فرض کلی این پژوهش این است که مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تحت تأثیر
خانواده و رسانههای گروهی شکل میگیرد .این فرضیه کلی در غالب فرضیههای جزئی زیر خالصه
میشود:
 -1به نظر میرسد خانواده بر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد.
 -2به نظر میرسد رسانههای گروهی بر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد.
 -3به نظر میرسد پایگاه اجتماعی – اقتصادی بر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر
دارد.
 -3به نظر میرسد متغیرهای زمینهای (سن ،وضعیت تأهل ،مقطع تحصیلی ،درآمد) بر مشارکت
دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد.

روششناسی تحقیق:
تحقیق حاضر با رویکردی کمی و به روش توصیفی -پیمایشی انجام شده .روش گردآوری در
این پژوهش کتابخانهای و میدانی است و ابزار گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر پرسشنامه است.
دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه اصالح شده مشارکت ورزشی جمعآوری شد که دختران
دانشجوی دانشگاه هرمزگان آن را تکمیل کردند .جامعه آماری این پژوهش ،را کلیهی دانشجویان
دختر ثبتنامشده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه هرمزگان
پژوهش به چند زیرگروه عمده که در پژوهش حاضر عبارتاند از :مقطع و دانشکده تقسیم میشوند
برای حفظ نمایایی و حفظ نسبتهای برابر و مشابه ،گروههای مختلف در حجم نمونه با جامعه
آماری از روش نمونهگیری چندمرحلهای که از تلفیق روش نمونهگیری قشربندی شده
(طبقهبندیشده) و خوشهای استفاده شده است .بر این اساس ،در مرحله اول نمونهگیری از میان
دانشکدههای متعدد دانشگاه دو دانشکده بهصورت تصادفی انتخابشده و در مرحله دوم از بین
کالسهای در حال برگزاری دو کالس بهصورت تصادفی انتخاب شد و بدیهی است که مطالعه روی
تمامی دختران در کالس انجام گرفته است .بر اساس برآورد انجام شده تعداد کلیه دانشجویان دختر
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تشکیل میدهند و هنگام گردآوری دادهها در دانشگاه حضورداشتهاند .با توجه به اینکه جمعیت

سال اول ،شماره یک ،پاییز و زمستان 1313

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

دانشگاه هرمزگان حدود  3511نفر میباشد .که بر اساس آن  353نفر بهعنوان حجم نمونه پژوهش
با فرمول کوکران انتخاب گردیدند.
پس از جمعآوری پرسشنامه ،با استفاده از آزمونهای مناسب به کمک نرمافزار  Spssبه تحلیل
دادهها پرداخته شده است .تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش از نوع تحلیلی  -توصیفی است و
در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است .در این پژوهش بهمنظور تعیین میزان
اعتبار و روایی شاخصها ،از اعتبار صوری استفادهشده است .و برای سنجش میزان اعتماد یا پایایی
مقیاسها ،از آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ سؤاالت پرسشنامه  1/165درصد میباشد و
نشان میدهد پایایی مقیاسهای مورد استفاده ،خوب است.
جدول شماره  :1مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای مستقل و وابسته
تعداد

متغیرها

تعداد گویهها

مقدار آلفا

1

مشارکت ورزشی

13

1/119

2

خانواده

11

1/111

3

رسانههای گروهی

6

1/113

یافتههای تحقیق:
یافتههای توصیفی:

تأهل از مجموع  353نفر پاسخگو 219 ،نفر از پاسخگویان ( 11/1درصد) مجرد و  69نفر (
11/1درصد) متأهل بودهاند .بررسی مقطع تحصیلی نشان میدهد  231نفر ( 65/1درصد) در مقطع
کارشناسی 111 ،نفر ( 31/1درصد) در مقطع کارشناسی ارشد و  15نفر ( 3/2درصد) در مقطع
دکتری مشغول به تحصیل هستند .و از لحاظ میزان درآمد هم  135نفر (31/1درصد) دارای درآمد
خیلی پایین 121 ،نفر (36/2درصد) درآمد پایین 31 ،نفر ( 13/1درصد) درآمد متوسط و  1نفر (2/5
درصد) درآمد باال و  23نفر (6/1درصد) هم دارای درآمد خیلی باال هستند .وضعیت پاسخگویان بر
حسب سن نشان میدهد بیشترین فراوانی به گروه سنی  25تا  21سال تعلق دارد که تعداد آنها
 216نفر است و  61/1درصد پاسخگویان را در برمیگیرد .کمترین فراوانی نیز به گروههای سنی 31
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*یافتههای توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی :بر اساس نتایج توصیفی در خصوص وضعیت
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تا  36سال تعلق دارد که تعداد آن  1نفر است و  1/3درصد از پاسخگویان را در برمیگیرد .همچنین
از لحاظ وضعیت پایگاه اجتماعی -اقتصادی  233نفر ( 65/1درصد ) در طبقه پایین 113 ،نفر (31/1
درصد) در طبقه متوسط و  1نفر ( 2/3درصد) در طبقه باال قرار داشتهاند .ازلحاظ انجام فعالیتهای
ورزشی 319 ،نفر ( 11/5درصد) ورزش میکردند و  39نفر( 11/5درصد) از پاسخگویان ورزش
نمیکردند.

یافتههای استنباطی:
*به نظر میرسد متغیرهای زمینهای (سن ،وضعیت تأهل ،درآمد ،مقطع تحصیلی) بر مشارکت
دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد.
نتایج آزمون مقایسهی میانگین مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی برحسب وضعیت تأهل
نشان میدهد که وضعیت تأهل بهعنوان متغیری مستقل بر مشارکت دختران در ورزش تأثیری ندارد.
مقدار آزمون پیرسون بین دو متغیر مشارکت دختران در ورزش و سن برابر  1/112هست و با
توجه به نتیجه بهدستآمده از رابطه بین دو متغیر میتوان نتیجه گرفت که رابطه بین دو متغیر ازنظر
آماری معنیدار نیست .همچنین نتایج ضریب همبستگی بین درآمد و مشارکت دختران در فعالیت
ورزشی بیانگر این است که ضریب همبستگی  1/119در سطح معنیدار  1/195معنادار نمیباشد .و
بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون میان مقطع تحصیلی و مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی،
رابطه معنیداری دیده نمیشود..
*به نظر میرسد طبقه اجتماعی – اقتصادی بر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر

جدول شماره  :2نتایج آزمون پیرسون میان پایگاه اجتماعی -اقتصادی و مشارکت دختران
در فعالیتهای ورزشی
متغیر

مشارکت ورزشی

پایگاه اجتماعی-

سطح

اقتصادی

معنیداری

مشارکت ورزشی

1

3/353

3/353

پایگاه اجتماعی -اقتصادی

3/353

1

3/353
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دارد.
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جدول شماره ( )2نشان میدهد بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون میان پایگاه
اجتماعی -اقتصادی و مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی با میزان  1/153در سطح معنیداری
 ، 1/353رابطه معنیداری دیده نمیشود.
*به نظر میرسد خانواده بر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد.
طبق جدول ،غیر از شاخص ورزشی بودن خانواده با میزان همبستگی 1/165که رابطه معنیداری
با مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی ندارد ،دیگر شاخصها یعنی حمایت خانواده از
فعالیتهای ورزشی فرد با میزان همبستگی  1/211و پذیرش ورزش میان اعضای خانواده با میزان
همبستگی  1/131با مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی رابطه معنیدار و مستقیمی دارند .بر
این اساس با  11درصد اطمینان فرض مذکور پذیرفته میشود .یعنی خانواده در مشارکت دختران در
فعالیتهای ورزشی تأثیری مستقیم دارد.
جدول شماره  :3ضریب همبستگی متغیر خانواده و مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی
مشارکت ورزشی
متغیر

وجود

همبستگی

نوع رابطه

پیرسون

سطح معنیداری

تعداد

ارتباط

حمایت خانواده از فعالیتهای ورزشی

**1/211

1/111

353

دارد

مستقیم

پذیرش ورزش میان اعضای خانواده

**1/131

1/111

353

دارد

مستقیم

ورزشی بودن خانواده

1/165

1/215

353

ندارد

خانواده

**1/111

1/111

353

دارد

مستقیم

**همبستگی در سطح معنیداری 1/11
*به نظر میرسد رسانههای گروهی بر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد
طبق جدول شماره  3میان شاخصهای رسانههای گروهی (رسانههای الکترونیکی و رسانههای
چاپی) با مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی رابطه معنیدار در سطح معنیداری  1/113وجود
دارد .با اطمینان  11درصد میتوان گفت بین مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی و رسانههای
گروهی و شاخصهای آن رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است .بنابراین رسانههای گروهی بر
مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر مهمی دارد.
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*همبستگی در سطح معنیداری /15
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جدول شماره  :3ضریب همبستگی متغیر رسانههای گروهی و مشارکت دختران در
فعالیتهای ورزشی
مشارکت ورزشی
متغیر

وجود

همبستگی

نوع
رابطه

پیرسون

سطح معنیداری

تعداد

ارتباط

رسانههای الکترونیکی

*1/113

1/133

353

دارد

مستقیم

رسانههای چاپی

**1/111

1/111

353

دارد

مستقیم

رسانه گروهی

**1/151

1/113

353

دارد

مستقیم

رگرسیون خطی چند متغیره:جدول شماره  :5نتایج رگرسیون چند متغیره مرحلهبهمرحله برای متغیر وابسته مشارکت
دختران در فعالیتهای ورزشی
مرحله

متغیر مستقل

1

خانواده

R
1/113

سطح معنیداری
1/111

1/131

اشتباه استاندارد
1/311

Beta
/113

b
1/211

1

جدول شماره  5نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش مرحلهبهمرحله را برای متغیر وابسته
مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی نشان میدهد .دادههای جدول نشاندهندهی آن است که از
میان متغیرهای مستقل ،متغیر خانواده توانست حدود  11درصد از متغیر وابسته را تبیین کند.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر خانواده و رسانههای گروهی بر مشارکت دانشجویان دختر در
فعالیتهای ورزشی است .یعنی فرایندی که طی آن افراد ضمن آشنایی مقدماتی وارد عرصه ورزش
میشوند و با گذشتن از مراحل مختلف ،بهعنوان ورزشکار شناخته میشوند .در این راستا این نکته
را مطرح کردیم که ورزشکار شدن نمیتواند بهصورت اتفاقی و یکباره و بر اساس توانایی صرف
بدنی محقق شود ،بلکه فرایندی اجتماعی است که متأثر از عوامل اجتماعی ازجمله ابعاد اجتماعی
خانواده فرد و تأثیر رسانههای گروهی حاصل میشود.
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بحث و نتیجهگیری:
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برای این منظور به طرح دیدگاه کسانی پرداختیم که معتقد بودند ورزشکار شدن مستلزم این
است که فرد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار گرفته و جامعهپذیر شود .هر یک از رویکردهای
نظری با توجه به مفاهیم و گزارههای موجود در چهارچوب تئوریک خود نگاه متفاوتی به فرایند
مشارکت ورزشی دارند .بهعنوان مثال :نظریهی کارکردگرایی با توجه به اینکه رویکردی کل نگر و
ساختاریست ،نگاهی از باال به پایین به فرایند مذبور داشته و در پی تبیین این قضیه است که چگونه
فرایند جامعهپذیری ورزشی تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی شکل میگیرد.
فرضیات این تحقیق با استفاده از نظریات بیان شده و تحقیقات تجربی پیشین در این زمینه
تدوین گردیدهاند .با تحلیل یافتهها نتایجی به شرح زیر به دست آمد:
نتایج آزمون مقایسه میانگین مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی بر حسب وضعیت تأهل
نشان میدهد که وضعیت تأهل در این تحقیق اثری بر روی مشارکت دختران در فعالیتهای
ورزشی ندارد .همچنین نتیجه به دست آمده از آزمون پیرسون نشان داد که رابطه بین سن و درآمد با
مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی از نظر آماری معنیدار نیست ،به عبارت دیگر سن و درآمد
دانشجویان دختر بر مشارکت ورزشی آنها تأثیری ندارد .و براساس نتایج بدست آمده از آزمون
رگرسیون مشخص شد مقطع تحصیلی بر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی هیچگونه تأثیری
ندارد .یافته این پژوهش با نتیجه پژوهش فتحی ( )1311مبنی بر اینکه بین وضعیت تأهل با
مشارکت ورزشی دانشجویان رابطه معنیداری وجود دارد همخوانی ندارد .بنابراین فرضیه تأثیر
متغیرهای زمینهای بر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی رد میشود.
ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی بر مشارکت دختران در
( )1191مبنی بر اینکه طبقه اجتماعی – اقتصادی بر مشارکت ورزشی دانشجویان تأثیر دارد،
همخوانی ندارد .بنابراین فرضیه تأثیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی بر مشارکت دختران در فعالیتهای
ورزشی رد میشود.
با توجه به نسبتهای محاسبهشده ،بین دو متغیر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی و
خانواده رابطه معنیدار و مستقیمی وجود دارد .بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،همانطور که
مالحظه گردید ،خانواده بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مشارکت ورزشی دختران شناخته شد؛
نتایج این پژوهش نشان میدهد که میزان حمایت دریافتی از جانب والدین و سایر اعضای خانواده
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فعالیتهای ورزشی تأثیری ندارد .که نتایج این پژوهش با پژوهش فتحی ( )1311و گریندوفر
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در سطح باالیی قرار دارداین یافته پژوهش با نتایج پژوهش شمسی ( ،)1311هاشمی و مرادی
( ،)1311پارسامهر ( ،)1311عریضی و همکاران (،)1315سیج ( )1111و سالیس و همکاران
( )2111مبنی بر اینکه خانواده در مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی نقش مهمی را ایفا می-
کند و تأثیرگذار است ،منطبق است و آن را تأیید میکند.؛ اما با نتایج پژوهش سوزان گریندوفر
( )1191که بین خانواده و شکل مشارکت ورزشی تأثیری یافت نشد ،منطبق و همخوان نیست.
بنابراین فرضیه تأثیر خانواده بر مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تأیید میگردد.
با اطمینان  11درصد میتوان گفت بین مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی و رسانههای
گروهی و شاخصهای آن رابطه معنادار و مستقیمی برقرار است .همچنین دادهها نشان داد فرضیه ما
مبنی بر اینکه رسانههای گروهی در مشارکت دختران در فعالیتهای ورزشی تأثیر دارد ،در سطح
معنیداری  1.111تأیید میگردد .این نتایج با یافتههای پژوهش شمسی ( ،)1311صادقیان (،)1311
نادری نژاد ( ،)1311مسنر ( )2112مبنی بر تأثیر مهم رسانههای گروهی و ارتباط آن با مشارکت
ورزشی افراد ،همخوانی دارد.
نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش مرحلهبهمرحله برای متغیر وابستهی مشارکت دختران
در فعالیتهای ورزشی نشان میدهد ،متغیر خانواده  11درصد از متغیر وابسته را تبیین نموده است.
بهاینترتیب مالحظه شد که خانواده و رسانههای گروهی در مشارکت دختران در فعالیتهای
ورزشی از اهمیت زیادی برخوردار است .توجه به ورزش در جامعه امروز که کشمکش و آسیب در
آن زیاد است میتواند بهعنوان راهکاری برای کمک به اعضای جامعه برای کسب آرامش و سالمت
جسمی و روحی قلمداد شود .محققان مختلف ازجمله متخصصان حوزه سالمت ،بسیاری از
ورزش و تالش در جهت گسترش آن در جامعه میتواند سبب ایجاد تغییرات مثبت و جلوگیری از
به وجود آمدن آسیبهای مختلف در میان اعضای جامعه شود.

پیشنهادات:
 -1با توجه به اینکه این پژوهش با متغیرهای معینی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند
جامعهپذیری ورزشی پرداخته است لذا بهکارگیری شاخصهای وسیعتر با زمینهای بارزتر و
بهصورت عمیقتر در این حوزه ضروری است .لذا به پژوهشگران عالقهمند به این حوزه از علم
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نامالیمات جسمی و روحی را مستقیم و غیرمستقیم با ورزش مرتبط میدانند .ازاینرو توجه به

سال اول ،شماره یک ،پاییز و زمستان 1313
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توصیه میشود که با پژوهش روی توجه به متغیرهای فرهنگی ،روانی ،زیستی و محیطی زمینه را
برای شناخت بهتر عوامل تأثیرگذار بر فرایند مشارکت ورزشی را فراهم آورند.
 -2با توجه به پژوهش حاضر میتوان گفت ،با اصالح نگرش خانوادهها نسبت به انجام فعالیت
ورزشی دختران ،آشنایی کامل به ورزش و توجه بیشتر مسئوالن به این امر ،بر تمایل دختران به
ورزش میافزاید.
 -3یکی از راههای عملی تشویق دختران به ورزش ،اعتقاد به تأثیر ورزش در رشد تواناییهای آنان
است که میتواند از طریق رسانهها ازجمله :تلویزیون ،رادیو ،مجالت و روزنامهها صورت پذیرد.
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