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فعالیت هاي ورزشی خارج از  بررسی عوامل بازدارنده شرکت دانش آموزان در ،هدف از انجام این تحقیق

دانش آموزان  ، کلیهجامعۀ آماري این تحقیق توصیفی تحلیلی که به شکل پیمایشی انجام شد. مدرسه بود

 372که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان ) نفر 13262(دختر مقطع راهنمایی شهر اراك بودند

ها براي جمع آوري داده. عنوان نمونه انتخاب شدند نفر از آنها به صورت نمونه گیري تصادفی سهمیه اي به

ن و اعضاي هیات علمی اکه روایی محتوایی آن توسط متخصص از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد

تربیت بدنی و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تایید شد و پایایی آن از طریق ضریب آلفاي کرونباخ 

سوال در هفت مولفه شامل عوامل بازدارنده  39ین پرسشنامه داراي ا ). α=  893/0(محاسبه گردید 

ارزشی لیکرت  5فرهنگی، اماکن ورزشی و مدیریتی در طیف  - ساختاري، فردي، بین فردي، مالی، اجتماعی

نتایج تحقیق نشان داد که . داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون رتبه اي فریدمن تحلیل شدند .بود

 :ازدارنده شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه به ترتیب عبارت بودند ازعوامل ب

بر این . فرديساختاري و ، عوامل مرتبط با اماکن ورزشی، مالی، بین فردي، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی
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  مقدمه

 را ارزشمند خود نقش و جایگاه ،گسترده تأثیرات با بعدي چند ابزار یک عنوان به ورزش حاضر، عصر در

 به مردم و پرورش آموزش بخش، لذت و بانشاط و سالم فراغت اوقات گذران ،افراد سالمتی اقتصاد، در

 از گیري پیش ها، بیماري به از ابتال گیري پیش مردم، بین اجتماعی روابط ایجاد جوان، و نوجوان نسل ویژه

 دیگري، عدیده کاربردهاي و جامعه گسترش در به رو اخالقی انحرافات و اجتماعی مفاسد از بسیاري

پرداختن اصولی به فعالیت هاي جسمانی و ورزشی از نیازهاي ضروري ). 1384 قره،( است ساخته لیمتج

یک زندگی پویا محسوب می شود و انجام ندادن آن در هر قشر و سنی از جمله دختران دانش آموز با 

چاقی، ضعف عضالت، بیماري هاي دستگاه گردش خون، تنفس و اختالالت  :عوارضی جانبی همچون

 میزان کاهش با داري معنی رابطه ،و ورزشی جسمانی هاي انجام فعالیت). 1380احمدي،(وانی همراه استر

- 65: 2008ونر و همکاران، ( دارد روانی و جسمانی زندگی کیفیت افزایش و بودن، خستگی فشار تحت

اعی و بهبود انگیزه و عملکرد تحصیلی بهتر، کاهش رفتار هاي ناهنجار، ارتقاي شایستگی اجتم و) 58

بر این اساس، . را به همراه خواهد داشت) 369-385: 2010جنیفر، فردریک و کریستن، (سالمت روانی

) 26: 1382احمدي مجد، (یکی از مسائل مهم جوامع در قرن بیست و یکم ،فعالیت هاي حرکتی و ورزشی

ل این مساله به تالش که محققان را براي ح طوريه ب ؛براي زنان و دختران محسوب می شود به ویژه

  .واداشته است

 تغییر سرعت به اجتماعی هاي نقش در زنان موقعیت گذشته، هاي  سال در که طور در این راستا، همان     

 صورت ها فعالیت این بازدارندة عوامل و آنان ورزشی هاي فعالیت زمینۀ در هم تحقیقات زیادي یافته،

 اي پیچیده مسئله ورزش درو دختران  زنان مشارکت نحوهاین، با وجود  .)1-19: 2001کار، (گرفته است

 و میزان در ییتجنس هاي تفاوت که داده نشان تجربی مطالعات. دارند دخالت درآن زیادي عوامل که است

 براي بیشتري موانع با جامعه افراد از نیمی عنوان به زنان. دارد وجود ورزشی هاي فعالیت موانع نوع

منظور از موانع، عوامل بازدارنده یا ). 129-139: 2000جکسون، ( ندا رو به رو ها الیتفعاین  در مشارکت

         باعث عدم شرکت، کاهش فعالیت و اولویت یا شرکت در یک فعالیت محدودیت هایی هستند که 

یه بطور کلی، براي شرکت افراد در فعالیت هاي ورزشی مدل هاي مختلفی ارا ).2014میرصفیان،(می شوند

  . شده است

کم رویی و  ی از قبیل براي شرکت دانش آموزان دختر در فعالیت هاي ورزشی به موانعدر این راستا،      

الیوت و هویل، (خجالت، احساسات، پریشانی و گرفتاري، نداشتن عالقه، اولویت نداشتن فعالیت ورزشی
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، ایاب )62-63: 2010نالوري، ( نت هاو سفردي  ی، مذهبو عوامل خانوادگی، اجتماعی، ) 366-349: 2014

و همچنین  )26-51: 2010ریز، . وي. آمی(و ذهاب، حمایت اجتماعی، شرایط اقلیمی و اثرات منفی محیطی

 با که هستند عواملی ،فردي بازدارنده عوامل. اشاره شده استعوامل بازدارنده ساختاري، فردي و بین فردي 

       صلحا فردي بین عوامل .باضطرا و افسردگی استرس، نندمادارند  سروکار فرد روانی هاي تلحا

 همراهی مشترك و مشارکت بر عوامل  این. است فردي خصوصیات بین رابطه یا فردي بین هاي کنش

           گره مداخل عوامل عنوانه ب ساختاري عوامل. ی گذارندم اثر خاصورزشی  هاي فعالیت در کردن

 فصل، خانواده، زندگی وضعیت مانند کنند می عمل در فعالیت هاي ورزشی مشارکت و اولویت بندي بین

  ).2014میرصفیان،(کار زمانی برنامه و هوا

، مهمترین کمبود فضاي ورزشی مناسب ،در یک تحقیق. تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده است     

در ). 19-34: 2000کینگ، (امل بازدارنده شرکت دختران در فعالیت هاي ورزشی گزارش شده استع

شده است که در برخی فرهنگ ها، دختران به شرکت در فعالیت هاي ورزشی ترغیب  بیانتحقیقی دیگر 

در یک تحقیق عوامل بازدارنده شرکت دختران در ورزش ). 113-134: 1386کشگر و احسانی، (نمی شوند

نداشتن (، بین فردي)جسمانی یا روانیبی میلی، نداشتن آگاهی، مشکالت (در قالب مولفه هاي درون فردي

نبود وقت، نبود (و ساختاري) همراه، فقدان تعلق به گروه یا محیط، احساس ناامنی محیطی، تجارب منفی

نتایج تحقیقی دیگر ). 129-139: 2000جکسون، (مطرح شده است) امکانات، نبود وسیله نقلیه، نداشتن پول

ایت اجتماعی و اقتصادي کمتري برخوردار و با موانع شخصی حاکی از آن بود که دختران نوجوان از حم

). 246-253: 2007کونواوز و همکاران، (بودند  رو به روبیشتري براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی 

حمایت  و ارتباط برقراري شخصی، هاي فعالیت خودآگاهی، انتخاب عوامل که داد نتایج یک تحقیق نشان

 حمایت که باشد می بدنی هاي دختران جوان در فعالیت شرکت در وثريم عوامل خانواده، و دوستان

در تحقیقی دیگر، . )2008کلمن، (است شده گرفته نظر در دیگر عوامل از بیش موثر عنوان عامل به دوستان

کمبود امکانات ورزشی، کمبود وقت، نداشتن عالقه و تراکم برنامه هاي درسی از مهمترین موانع بازدارنده 

عالوه، در تحقیقی ه ب ).166- 168: 2010کات و همکاران، (دانش آموزان در ورزش گزارش شدندشرکت 

با موانع بیشتري براي شرکت در فعالیت هاي در مقایسه با افراد فعال دیگر مشخص شد که افراد کم تحرك 

       ).13128: 2011زاراگزا و همکاران، (بوده اند رو به روجسمانی و ورزشی 

  هدف هاى گروه در ها فعالیت افزایش ،توسعه یافته در کشورهاى ورزش توسعه اصلى از عواملیکی      

         با وجود این، در کشور ما که حدود نیمی از جمعیت ). 1390جوادي پور،(مدارس است به ویژه
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یت هاي شرکت آنها در فعال براي، )367- 378: 1375آذربانی، (دهند  دانش آموزي را دختران تشکیل می

مهمترین عوامل بازدارنده دختران دانش آموز در  ،در یک تحقیق. گزارش شده استمشکالتی ورزشی 

در ). 1370عابدین زاده،(گاهی ناشی از ضعف اطالع رسانی بودندآورزش عبارت از روابط اجتماعی و نا

اجتماعی گزارش مهمترین عامل بازدارنده شرکت دختران دانش آموز در ورزش، روابط  ،تحقیقی دیگر

منع والدین،  ،مهمترین موانع گرایش دانش آموزان دختر به ورزش پژوهش،در یک ). 1373جاللی، (شد

مجتهدي و (شده است بیانخجالتی بودن دانش آموزان، بلد نبودن یک رشته ورزشی و کمبود امکانات 

الن، نامناسب بودن وقت کمبود فضا و امکانات الزم، بی توجهی مسو ،در تحقیقی دیگر). 1381دالور،

فعالیت اماکن ورزشی، نداشتن وقت آزاد، زیاد بودن هزینه شرکت در فعالیت هاي ورزشی فوق برنامه، 

ترس از افت تحصیلی، عدم تخصص مربیان اماکن ورزشی، مزاحمت از جانب دیگران در مسیر رفت و 

از مهمترین  ،و مخالفت والدین شمورد ورزش، نداشتن عالقه به ورزبرگشت، نداشتن اطالعات کافی در 

در یک ). 23-31: 1381باقرزاده و همکاران،(موانع شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی بودند

      تحقیق کمبود وقت، دوري اماکن ورزشی، نامناسب بودن زمان فعالیت ها، شلوغی اماکن ورزشی، 

دین، و زیاد بودن هزینه از مهمترین موانع شرکت برنامه ریزي نامناسب، کمبود فضاي ورزشی، مخالفت وال

: 1390امانی و همکاران، (دانش آموزان دختر دوره متوسطه در فعالیت هاي ورزشی گزارش شده است

و  فرهنگی -اقتصادي، روانی، اجتماعینتایج تحقیقی دیگر نشان داد که به ترتیب عوامل ). 107- 110

آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت هاي ورزشی بوده جسمانی از عوامل بازدارنده شرکت دانش 

 نوجوان دختران بدنی فعالیت زمینه در موجود مطالعات). 199-201: 1390محمدي و همکاران، (است

مطالعه انجام شده ). 26-35: 2000کلیشادي، (است گروه این در بدنی فعالیت پایین سطح از ایرانی حاکی

بودند  بدنی فعالیت رفتار اتخاذ مرحله در نوجوانان از دختران درصد 36 فقط هک داد نشان در این زمینه نیز 

گونه که مالحظه می شود، نتایج تحقیقات حاکی از وجود  همان ).605- 619: 2008،  همکاران و تیموري(

موانع و مشکالتی براي شرکت دانش آموزان دختر در فعالیت هاي ورزشی است که می تواند موجب 

 . قر حرکتی و عواقب ناشی از آن شودکمبود و ف

لی چون کاهش رشد جسمانی و ئمسابروز فقر حرکتی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی باعث      

کمبود و فقدان تحرك جسمانی دختران یعنی ). 107-110: 1390امانی و همکاران، (افسردگی آنها می گردد

به یی الزم که رآت جسمانی و روانی و شادابی و کامحروم شدن بخش مهمی از جامعه از سالمتی و بهداش

- 31: 1381باقرزاده و همکاران، (لطمه هاي جبران ناپذیر براي کل جامعه به دنبال خواهد داشت طور حتم،
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داشت و درمان، نقش مهمی در کاهش هزینه هاي به ،عالوه بر این، شرکت در فعالیت هاي ورزشی). 23

-129: 1390تجاري و همکاران، (شی از کم تحرکی و چاقی آنها داردو عوارض نا کجروي هاي اجتماعی

هر گونه برنامه ریزي بنیادي . دختران امروز، مادران فردا و پرورش دهندگان نسل آینده جامعه هستند). 128

که زیر پوشش نظام آموزش و پرورش  از نخستین سال هاي تحصیلی دخترانباید  اندر مورد تندرستی زن

در این خصوص، آموزش و تمرین الگوهاي بنیادي، ). 52: 1388بهرامی، (دارند، صورت پذیردکشور قرار 

توجه به موضوعات حیطه شناختی و همچنین عاطفی، آشنایی با اصول حفظ وضعیت بدنی و اسکلت 

طبیعی و نیز داشتن بدنی متناسب و آماده از نیازهاي اساسی دانش آموزان این دوره عنوان شده 

      شناخت عوامل مرتبط و تاثیر گذار بر در این زمینه، اعتقاد بر این است که ). 1383بی، اعرا(است

فعالیت هاي جسمانی و ورزشی در گروه هاي سنی مختلف به منظور تدام اینگونه فعالیت ها در سنین بعد 

رکت این دسته از بنا براین، اگر براي افزایش ش ).260-267: 2009ریچارد، پولتون و ریدر، (الزامی است

رو به رو با عواقب ناشی از آن در حال و آینده آنها  ،دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی تالش نشود

  . خواهند شد

تحقیقات گزارش شده در مورد دانش آموزان دوره دبیرستان بوده است و در بیشتر از طرف دیگر،      

عالوه، به ه ب. تحقیقی گزارش نشده استدر ایران  به ویژهخصوص دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی 

جوابگوي نیازهاي حرکتی و ورزشی این قشر از  ،نظر می رسد ساعات ناکافی درس تربیت بدنی در مدارس

از این رو، شناسایی و آگاهی الزم از عوامل بازدارنده شرکت دختران در فعالیت هاي . دانش آموزان نباشد

 ،از بین بردن عوامل بازدارنده کمک کند و بی توجهی به این موضوع ورزشی می تواند به کاهش یا

. دانش آموزان استان مرکزي نیز از این قاعده مستثنی نیستند. خسارات جبران ناپذیري را به آنها وارد نماید

دانش آموزان دختر دوره راهنمایی تحصیلی  ،در شهر اراك نیز به عنوان یک شهر صنعتیکه به نظر می رسد 

از این رو، این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ . باشند رو به روبا مشکالتی در زمینه فعالیت جسمانی و ورزشی 

به این سؤال بوده است که عوامل بازدارنده شرکت دانش آموز دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی 

  خارج از مدرسه چیست؟

  :از ند ا عبارت پژوهش، اهداف اختصاصی ترتیببدین  

ساختاري شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی خارج از بررسی موانع . 1

   ؛مدرسه

   ؛شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسهفردي بررسی موانع . 2
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عالیت هاي ورزشی خارج از شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فبین فردي موانع بررسی . 3

   ؛مدرسه

   ؛شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسهمالی موانع بررسی . 4

شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی فرهنگی  - اجتماعیموانع بررسی . 5

   ؛خارج از مدرسه

شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی اي اماکن ورزشی برموانع بررسی . 6

   ؛خارج از مدرسه

شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدیریتی موانع بررسی . 7

   ؛مدرسه

خارج اولویت بندي مولفه هاي اصلی شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی . 8

   .از مدرسه

  

  پژوهشروش شناسی 

جامعه آماري تحقیق . تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است -از نوع توصیفی ،این تحقیق

بودند که با استفاده از جدول برآورد ) نفر 13262(شامل دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهرستان اراك

. ت تصادفی سهمیه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدندنفر از آنها به صور 372حجم نمونه مورگان 

در . براي گرد آوري داده ها از پرسشنامه اي محقق ساخته مبتنی بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق استفاده شد

این خصوص، با توجه به متنوع بودن موانع مطرح شده در تحقیقات مختلف و اینکه احتماال عوامل 

ه اي ممکن است براي شرکت دانش آموزان دختر در فعالیت هاي ورزشی خارج از گوناگون و شناخته نشد

این پرسشنامه متشکل . مدرسه وجود داشته باشد، تصممیم گرفته شد که از این نوع پرسشنامه استفاده شود

از بخش هاي اطالعات فردي و عوامل بازدارنده شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی خارج از 

روایی محتوایی آن را  ،ها دانشگاهتربیت بدنی اعضاي هیات علمی متخصصین و نفر از  10بود که مدرسه 

ساختاري، فردي، اجتماعی و فرهنگی، بین ( مولفه 7در  سوال  39 ،بر این اساس. بررسی و تایید کردند

از تحلیل عاملی  ،براي بررسی روایی سازه ابزار تحقیق. تعیین شد) فردي، مدیریتی، اماکن ورزشی و مالی

استفاده اولکین - مایر-بر اساس آزمون کایزرتاییدي تحلیل عاملی و بر اساس چرخش واریماکس اکتشافی 

  پرسشنامه بین  30براي محاسبه پایایی ابزار تحقیق نیز . نشان داده شده است 2و  1که در جداول  شد



 

 ٧

با استفاده از پایایی آن  که آوري شد توزیع و جمع نداشتند،دانش آموزانی که در تحقیق اصلی شرکت 

سوال در هفت  39در نهایت، این پرسشنامه داراي . آمد به دست =893/0ضریب آلفاي کرونباخ، برابر 

، )سوال 5(، مالی)سوال 5(، بین فردي)سوال 6(، فردي)سوال 6(مولفه شامل عوامل بازدارنده ساختاري

. شدارزشی لیکرت  5در طیف ) سوال 6(و مدیریتی) السو 5(، اماکن ورزشی)سوال 5(فرهنگی- اجتماعی

 شرکت دانش آموزان در بوده اند که در اولویت بندي وگر در این تحقیق، موانع ساختاري موانعی مداخله 

       به حاالت و نگرش هاي روانشناختی موثر بر ،موانع فردي .فعالیت هاي ورزشی نقش داشته اند

  موانع بین فردي شامل روابط  .عالیت هاي ورزشی اشاره داشته اندت در فاولویت بندي افراد براي شرک

به هزینه هاي مورد  ،موانع مالی .ان در فعالیت هاي ورزشی بوده استبین فردي مرتبط با شرکت دانش آموز

عوامل محیط شامل فرهنگی  –موانع اجتماعی  .عالیت هاي ورزشی اشاره داشته اندنیاز براي شرکت در ف

موانع اماکن ورزشی به وضعیت،  .ان در فعالیت هاي ورزشی بوده استماعی موثر بر شرکت دانش آموزاجت

اماکن براي شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی اشاره داشته است و موانع ... کیفیت، ایمنی و 

پس از  .بوده است... مدیریتی شامل موضوعات مرتبط با منابع انسانی مانند مدیران، مربیان، برنامه ها و 

پرسشنامه بین نمونه هاي تحقیق توزیع و جمع آوري  372تعداد تدوین نهایی ابزار گردآوري داده ها، 

زش و پرورش استان و مدیران عمل آمده با سازمان آموه شایان ذکر است که با هماهنگی هاي ب. گردید

شکل حضوري و شفاهی ضمن توجیه و  و ضمیمه کردن نامه هاي توجیهی براي هر پرسشنامه، به مدارس

دقت مطالعه کنند، پاسخ هاي خود ه پاسخگویی به ابهامات مربوطه، از آنها خواسته می شد که سئوال ها را ب

با توجه به اینکه پرسشنامه ها در حضور اعضاي تیم تحقیق . را عالمت بزنند و سپس آن را تحویل دهند

ارزشی  5براي کمی کردن وضعیت پاسخ ها، از مقیاس . ه بودندهمگی آنها قابل استفاد ،تکمیل می شدند

طوریکه پاسخ هر سئوال به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، و خیلی کم در ه لیکرت استفاده شد؛ ب

اختصاص  2،3،4،1و  5براي تبدیل گویه هاي پرسشنامه ها با مقیاس کمی به ترتیب، اعداد . نظر گرفته شد

 براي توصیف داده ها از. تجزیه و تحلیل شدند 18 نسخه  SPSS-PCا در بسته نرم افزار داده ه. داده شد

  .و براي تحلیل داده ها از آزمون فریدمن استفاده شدشاخص هاي میانگین، انحراف معیار و رسم جداول 

  پژوهش یافته هاي

  نتایج تحلیل عاملی ابزار تحقیق. الف



 

 ٨

 -مایر- با چرخش متعامد با استفاده از آزمون هاي کایزربدین منظور از تحلیل عاملی اکتشافی 

نتایج این . و آزمون کرویت بارتلت براي شناسایی ساختار داخلی ابزار تحقیق استفاده شد )KMO(اولکین

  .  نشان داده شده است 2و  1آزمون در جداول 

  

  اولکین و کرویت بارتلت -مایر -نتایج آزمون کایزر: 1جدول

  765/0  اولکین  -یرما -آزمون کایزر

  056/197  آزمون بارتلت

  21  درجه آزادي

  001/0  سطح معنی داري

     

است، اندازه نمونه ها براي اتحلیل عاملی  6/0نشان می دهد که چون ضریب بیشتر از  1داده هاي جدول   

    ا ارتباط گویه ه ،کوچکتر است 05/0همچنین، با توجه به اینکه میزان آزمون بارتلت از . مناسب است

  معنی داري را براي فراهم کردن مبناي معقول جهت تحلیل عوامل بازدارنده شرکت دانش اموزان در 

  . فعالیت هاي ورزشی را دارند

  

  نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدي گویه هاي پرسش نامه: 2جدول

مول

  فه

بار   گویه

  عاملی

  بار عاملی  گویه  مولفه

ي
ختار

سا
  

  997/0 کمبود وقت و زمان

ي
فرد

  

  997/0 هاي ورزشی نداشتن عالقه به فعالیت

  997/0 نداشتن انگیزه کافی  997/0  داشتن ناراحتی هاي ویژه دختران 

  816/0 بی حوصلگی، تنبلی و بی ارادگی  997/0  داشتن بیماریهاي خاص 

  789/0 ترس از عدم موفقیت  652/0  نداشتن وضعیت جسمانی مناسب 

  690/0 خجالتی بودن در ورزش  588/0  سائل درسیاولویت داشتن م

  482/0 ترس از آسیب جسمانی  584/0  نداشتن توانایی و مهارت کافی 

ي
ن فرد

بی
  

  997/0 مخالفت خانواده در مورد ساعات ورزش

ی
مال

  

  997/0 مشکالت مالی خانواده

باال بودن هزینه وسایل و لوازم   867/0 مخالفت والدین

 ورزشی

936/0  

  899/0 وجود تغذیه نامناسب  607/0 شتن مسولیت در منزلدا

نگرانی والدین از امنیت مسیر رفت و 

 برگشت

  872/0 هاي ورزشی باال بودن شهریه کالس  480/0

  871/0 هزینه هاي رفت و امد  428/0 نگرانی والدین از افت تحصیلی



 

 ٩

ی
مدیریت

  
  997/0 مسوالن شهر به ورزش یتوجه یب

ی
ن ورزش

اماک
  

  997/0 مبود فضا ها و اماکن ورزشیک

اوقات فراغت و ساعات   نیتناسب ب نبود

 یورزش يها سالن

  997/0  ایمن نبودن اماکن ورزشی  997/0

مناسب در مورد اماکن نا یاطالع رسان

 یورزش

  997/0  نبود فضاي ورزشی ویژه بانوان  849/0

وسایل و تجهیزات  نامناسب بودن  834/0 ورزش یمرب ییتخصص و کارا نداشتن

  ورزشی

769/0  

پراکندگی نامتناسب اماکن ورزشی در   830/0 یاز حد مراکز ورزش شیب یشلوغ

 سطح شهر

748/0  

ارائه شده با  يها تیفعال نینبود تناسب ب

 ازهاین

  652/0  کمبود تجهیزات و وسایل ورزشی   648/0

ی
جتماع

ا
-

ی
فرهنگ

  

خطر در معرض قرارگرفتن بزهکاري هاي 

  ماعیاجت

934/0    

  930/0  تشویق نشدن از طرف دوستان

  925/0  مورد تمسخر واقع شدن توسط دیگران

  917/0  سرگرم شدن به برنامه هاي تلویزیون

  606/0 نبود فرهنگ ورزش کردن در جامعه

  

دارنده از آن است که تمامی گویه هاي هر یک از مولفه هاي بازحاکی  2داده هاي جدول عالوه، ه ب     

مورد که  ند و مورد قبول برخوردار 4/0عاملی باالتر از از بار شرکت دانش اموزان در فعالیت هاي ورزشی 

  . می باشندتایید 

  توصیف داده ها. ب

. نفر از مدارس راهنمایی ناحیه دو اراك بودند 186دانش آموز ناحیه یک و  186نمونه آماري تحقیق شامل  

نفر دانش آموز کالس  124نفر دانش آموز کالس دوم و  124انش آموز کالس اول، نفر د 124از این تعداد، 

  . سوم بودند

  تجزیه و تحلیل سواالت تحقیق. پ

عوامل بازدارنده ساختاري شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی . 1سوال 

  . ندنشان داده شده ا 3 خارج از مدرسه چیست؟ این عوامل در جدول

  

  



 

 ١٠

 شی خارج از مدرسهورزعوامل بازدارنده ساختاري شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي : 3جدول

  ردیف  سوال  رتبه میانگین  درجه آزادي  خی دو  سطح معنی داري

 1  اولویت داشتن مسائل درسی 72/3  5  887/8  118/0

 2  نداشتن وضعیت جسمانی مناسب  47/3

 3 کمبود وقت و زمان 45/3

 4  داشتن ناراحتی هاي ویژه دختران  45/3

 5  داشتن بیماریهاي خاص  45/3

 6  نداشتن توانایی و مهارت کافی  44/3

 

نشان می دهد تفاوت معنی داري بین عوامل بازدارنده ساختاري شرکت دانش آموزان در  3داده هاي جدول 

، این عوامل از اهمیت به عبارت دیگر). P= 118/0(فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه وجود ندارد

  .یکسانی برخوردارند و باید براي رفع آنها تالش شود

عوامل بازدارنده فردي شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی خارج از . 2سوال 

   .نشان داده شده اند 4 مدرسه چیست؟ این عوامل در جدول

  

 شی خارج از مدرسهورزفردي شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي عوامل بازدارنده : 4جدول

 ردیف  سوال  رتبه میانگین  درجه آزادي  خی دو  سطح معنی داري

  1 ترس از عدم موفقیت 65/3  5  185/5 349/0

  2 نداشتن انگیزه کافی 52/3

  3 نداشتن عالقه به فعالیت هاي ورزشی 52/3

  4 رادگیبی حوصلگی، تنبلی و بی ا 45/3

  5 خجالتی بودن در ورزش 44/3

 6 ترس از آسیب جسمانی 41/3

 

نشان می دهد تفاوت معنی داري بین عوامل بازدارنده فردي شرکت دانش آموزان در  4داده هاي جدول 

، این عوامل از اهمیت عبارت دیگربه ). P=349/0(فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه وجود ندارد

  .وردارند و باید براي رفع آنها تالش شودیکسانی برخ

عوامل بازدارنده بین فردي شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی . 3سوال 

  . نشان داده شده است 5 خارج از مدرسه چیست؟ این عوامل در جدول

  



 

 ١١

 ی خارج از مدرسهشورزعوامل بازدارنده بین فردي شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي : 5جدول

 ردیف  سوال  رتبه میانگین  درجه آزادي  خی دو  سطح معنی داري

  1 نگرانی والدین از افت تحصیلی 17/3  4  77/8  67/0

موافق نبودن خانواده در مورد ساعات  03/3

 ورزش

2  

نگرانی والدین از امنیت مسیر رفت و  3

 برگشت

3  

 4 مخالفت والدین 95/2

 5 مسولیت در منزلداشتن  58/2

  

نشان می دهد تفاوت معنی داري بین عوامل بازدارنده بین فردي شرکت دانش آموزان  5داده هاي جدول 

، این عوامل از اهمیت عبارت دیگربه ). P=67/0(در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه وجود ندارد

  .یکسانی برخوردارند و باید براي رفع آنها تالش شود

امل بازدارنده مالی شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی خارج از عو. 4سوال 

  . نشان داده شده است 6 مدرسه چیست؟ این عوامل در جدول

  

 شی خارج از مدرسهورزعوامل بازدارنده مالی شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي : 6جدول

 ردیف  سوال  ینرتبه میانگ  درجه آزادي  خی دو  سطح معنی داري

 1 مشکالت مالی خانواده 07/3  4  247/2  69/0

 2 باال بودن هزینه تهیه وسایل و لوازم ورزشی 03/3

 3 وجود تغذیه نامناسب 02/3

 4 هزینه هاي رفت و امد 95/2

 5 هاي ورزشی باال بودن شهریه کالس 94/2

  

ین عوامل بازدارنده مالی شرکت دانش آموزان در نشان می دهد تفاوت معنی داري ب 6داده هاي جدول 

، این عوامل از اهمیت یکسانی عبارت دیگربه ). P=69/0(فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه وجود ندارد

 .برخوردارند و باید براي رفع آنها تالش شود

ر فعالیت هاي فرهنگی شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی د –عوامل بازدارنده اجتماعی . 5سوال 

  . نشان داده شده است  7ورزشی خارج از مدرسه چیست؟ این عوامل در جدول

 



 

 ١٢

 شی خارج از مدرسهورزفرهنگی شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي  -عوامل بازدارنده اجتماعی: 7جدول

  ردیف  سوال  رتبه میانگین  درجه آزادي  خی دو  سطح معنی داري

 1 ورزش کردن در جامعهنبود فرهنگ  25/3  4  455/15  004/0

 2  مورد تمسخر واقع شدن توسط دیگران 03/3

 3  خطر در معرض قرارگرفتن بزهکاري هاي اجتماعی 96/2

 4  سرگرم شدن به برنامه هاي تلویزیون 88/2

 5  تشویق نشدن از طرف دوستان 88/2

  

  فرهنگی شرکت  -دارنده اجتماعینشان می دهد تفاوت معنی داري بین عوامل باز 7داده هاي جدول 

، این عوامل عبارت دیگربه ). P=004/0(دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه وجود دارد

در این خصوص،  .از درجه اهمیت متفاوتی برخوردارند و باید بر حسب اولویت براي رفع آنها تالش شود

ی تواند به افزایش شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي توجه به عواملی که رتبه پایین تري داشته اند م

  .ورزشی کمک نماید

عوامل بازدارنده اماکن ورزشی براي شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي . 6سوال 

  . نشان داده شده است 8ورزشی خارج از مدرسه چیست؟ این عوامل در جدول

 شی خارج از مدرسهورزشرکت دانش آموزان در فعالیت هاي  عوامل بازدارنده اماکن ورزشی: 8جدول

  ردیف  سوال  رتبه میانگین  درجه آزادي  خی دو  سطح معنی داري

  1  نامناسب بودن وسایل و تجهیزات ورزشی 61/3  5  111/5  403/0

  2 پراکندگی نامتناسب اماکن ورزشی در سطح شهر 58/3

  3  ایمن نبودن اماکن ورزشی 49/3

 4  کمبود فضا و اماکن ورزشی 49/3

 5  کمبود تجهیزات و وسایل ورزشی  48/3

 6  نبود فضاي ورزشی ویژه بانوان 35/3

  

نشان می دهد تفاوت معنی داري بین عوامل بازدارنده مربوط به اماکن ورزشی شرکت  8داده هاي جدول 

، این عوامل عبارت دیگربه ). P=403/0(دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه وجود ندارد

  .از اهمیت یکسانی برخوردارند و باید براي رفع آنها تالش شود

زدارنده مدیریتی شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت هاي ورزشی خارج عوامل با. 7سوال 

   .نشان داده شده است 9از مدرسه چیست؟ این عوامل در جدول

  



 

 ١٣

 شی خارج از مدرسهورزعوامل بازدارنده مدیریتی شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي : 9جدول

 ردیف  سوال  نرتبه میانگی  درجه آزادي  خی دو  سطح معنی داري

482/0 

 

483/4  

  

  1 ازهایارائه شده با ن يها تیفعال نینبود تناسب ب 60/3  5

  2 یمناسب در مورد اماکن ورزش یاطالع رسان فقدان 55/3

 يها اوقات فراغت و ساعات  سالن نیتناسب ب نبود 52/3

 یورزش

3  

  4 مسوالن شهر به ورزش یتوجه یب 52/3

  5 ورزش یمرب ییصص و کاراتخ نداشتن 45/3

 6 یاز حد مراکز ورزش شیب یشلوغ 36/3

  

نشان می دهد تفاوت معنی داري بین عوامل بازدارنده مدیریتی شرکت دانش آموزان در  9داده هاي جدول 

، این عوامل از اهمیت عبارت دیگربه ). P=482/0(فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه وجود ندارد

  .ارند و باید براي رفع آنها تالش شودیکسانی برخورد

اولویت بندي مولفه هاي اصلی بازدارنده شرکت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در فعالیت . 8سوال 

  . نشان داده شده است 10هاي ورزشی خارج از مدرسه چیست؟ رتبه بندي مولفه هاي اصلی در جدول

  

  شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی بازدارنده رتبه بندي مولفه هاي اصلی : 10جدول

  سطح معنی داري  خی دو  درجه آزادي رتبه میانگین  مولفه ها ردیف

  001/0  781/379  6  75/4  اماکن ورزشی 1

  70/4  مالی 2

  69/4  بین فردي  3

  66/4  مدیریتی  4

  17/3  فرهنگی -اجتماعی 5

 11/3 ساختاري  6

 92/2 فردي  7

  

نشان می دهد تفاوت معنی داري بین ولفه هاي اصلی بازدارنده شرکت دانش آموزان  10هاي جدول  داده

، این عوامل از درجه عبارت دیگربه ). P=001/0(در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه وجود دارد

توجه به در این خصوص، . اهمیت متفاوتی برخوردارند و باید بر حسب اولویت براي رفع آنها تالش شود



 

 ١٤

مولفه هایی که رتبه پایین تري داشته اند می تواند به افزایش شرکت دانش آموزان در فعالیت هاي ورزشی 

  .کمک نماید

  نتیجه گیريبحث و 

نتایج تحقیق نشان داد دانش آموزان با عوامل  ،در مورد سوال اول تحقیق یعنی عوامل بازدارنده ساختاري

که با یافته هاي  بوده اند رو به روفعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه  بازدارنده ساختاري براي شرکت در

مبنی بر ) 2010(مبنی بر وجود موانع ساختاري، کات و همکاران ) 2007(تحقیقات کونواوز و همکاران

مبنی بر بلد نبودن یک رشته ورزشی، ) 1381(کمبود وقت و تراکم برنامه هاي درسی، مجتهدي و دالور

مبنی بر کمبود وقت ) 1390(مبنی بر نداشتن وقت آزاد، و امانی و همکاران) 1381(مکارانباقرزاده و ه

  .همخوانی دارد

 سن افزایش با ولی دارد، سنین تمام در را اهمیت کمترین توانایی و مهارت اعتقاد بر این است که فقدان     

عامل  عنوان به زیادي اهمیت شههمی تعهدات و زمان بازدارنده عامل .می کند رشد تدریج به آن اهمیت

طبق یافته هاي تحقیق، ). 62-68: 2000جکسون، (است داشته فراغت اوقات در مشارکت از فرد بازدارنده

به نظر می رسد آموزش مدیریت زمان به دانش آموزان، توجه بیشتر به مهارت هاي بنیادي در دوره دبستان 

لیت هاي ورزشی براي افراد داراي ناراحتی و یا بیماري هاي و قبل از ورود به دوره راهنمایی و آموزش فعا

خاص بتواند زمینه مشارکت بیشتر دانش آموزان دختر دوره راهنمایی را در فعالیت هاي ورزشی خارج از 

  . مدرسه فراهم آورد

ل نتایج تحقیق نشان داد دانش آموزان با عوام ،در مورد سوال دوم تحقیق یعنی عوامل بازدارنده فردي

که با یافته هاي  بوده اند رو به روبازدارنده فردي براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه 

و  مبنی بر نداشتن عالقه به ورزش) 1381(و باقرزاده و همکاران) 2010(تحقیقات کات و همکاران

  .مبنی بر خجالتی بودن همخوانی دارد) 1381(مجتهدي و دالور

ولی افراد با انگیزه بیشتر در آن مشارکت  ،خیلی زود مشارکت در ورزش را رها می کنند افراد بی انگیزه     

به نظر می رسد مشکالت فوق نیز می توانند بر انگیزه افراد براي ). 145-154: 1388نادریان، (می کنند 

هارت هاي طبق یافته هاي تحقیق، به نظر می رسد آموزش م. شرکت در فعالیت هاي ورزشی تاثیر بگذارند

روانشناختی و ایجاد عالقه و انگیزه در دانش آموزان و نیز انجام اصولی و ایمن فعالیت هاي ورزشی بتواند 

زمینه مشارکت بیشتر دانش آموزان دختر دوره راهنمایی را در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه فراهم 

  . آورد



 

 ١٥

نتایج تحقیق نشان داد دانش آموزان با عوامل  ،رديدر مورد سوال سوم تحقیق یعنی عوامل بازدارنده بین ف

که با یافته هاي  بوده اند رو به روبازدارنده بین فردي براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه 

مبنی بر منع و مخالفت ) 1390(و امانی و همکاران )1381(، باقرزاده و همکاران)1381(مجتهدي و دالور

ندان دختر خود در فعالیت هاي ورزشی و ترس آنها از افت تحصیلی فرزندان خود والدین براي شرکت فرز

  . همخوانی دارد

بیشتر در ورزش شرکت  ،عقیده بر این است نوجوانانی که از حمایت هاي والدین خود برخوردار باشند     

لیت هاي ورزشی در عالوه، نداشتن همراه براي شرکت در فعاه ب). 49- 56: 2005مو و ترنر ،( خواهند کرد

طبق یافته هاي تحقیق، ). 62- 68: 2000جکسون، (دارد زیادي اهمیت ،بازدارنده عامل یک عنوان به جوانی

به نظر می رسد آموزش برنامه ریزي درسی به دانش آموزان و افزایش آگاهی والدین از فواید ورزش بتواند 

ا در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه فراهم زمینه مشارکت بیشتر دانش آموزان دختر دوره راهنمایی ر

  . آورد

نتایج تحقیق نشان داد دانش آموزان با عوامل  ،در مورد سوال چهارم تحقیق یعنی عوامل بازدارنده مالی

که با یافته هاي  بوده اند رو به روبازدارنده مالی براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه 

و ) 1381(مبنی بر حمایت هاي اقتصادي کمتر، باقرزاده و همکاران ) 246-253: 2007(کونواوز و همکاران

مبنی بر زیاد بودن هزینه شرکت در فعالیت هاي ورزشی همخوانی دارد؛ اما با ) 1390(نیز امانی و همکاران

عالیت مبنی بر کم اهمیت بودن پول در مقایسه با سایر عوامل جهت شرکت در ف) 1373(نتایج تحقیق جاللی

اقتصادي خانواده ها و جامعه مورد  گوناگون شرایط شاید دلیل این تفاوت، .هاي ورزشی ناهمخوان است

دانش آموزان دختر شمال شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته بودند  ،در تحقیق جاللی باشد، چرا کهبررسی 

 . رسی در تحقیق حاضر داشته انداقتصادي متفاوتی با جامعه مورد بر –که به نظر می رسد وضعیت اجتماعی

 فرد بازدارنده عامل ترین مهم ابتدا در ولی می شود، کم سن افزایش با هزینه اعتقاد بر این است که اهمیت

رشد و گسترش  از این رو،). 62-68: 2000جکسون، (است اوقات فراغت هاي فعالیت در مشارکت از

هرچند که ). 129: 1376بوچر و وست، (نیاز دارد  ورزش دختران به حمایت هاي مالی مستمر و بیشتري

باشند، با وجود این، طبق یافته هاي تحقیق  رو به روممکن است خانواده ها با مشکالت مالی و اقتصادي 

به نظر می رسد برخی معافیت هاي مالی، تخفیف شهریه ها و یا کمک هزینه خرید وسایل و تجهیزات 

دها بتواند زمینه مشارکت بیشتر دانش آموزان دختر دوره راهنمایی را در ورزشی براي خانواده هاي کم درآم

  . فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه فراهم آورد



 

 ١٦

نتایج تحقیق نشان داد دانش آموزان ، فرهنگی-در مورد سوال پنجم تحقیق یعنی عوامل بازدارنده اجتماعی

    رو به رویت هاي ورزشی خارج از مدرسه فرهنگی براي شرکت در فعال-با عوامل بازدارنده اجتماعی

مبنی بر حمایت هاي اجتماعی کمتر، عابدین زاده ) 2007(که با یافته هاي کونواوز و همکاران بوده اند

مبنی بر مزاحمت ) 1381(باقرزاده و همکاران مبنی بر روابط اجتماعی با دیگران و) 1373(و جاللی) 1370(

  .برگشت همخوانی دارداز جانب دیگران در مسیر رفت و 

، )338-344:  2004، چیک و دانگ(عامل فرهنگ بر میزان مشارکت افراد در ورزش تاثیر می گذارد      

اجتماعی حاکم بر جوامع در اجراي فعالیت هاي ورزشی زنان نسبت به  -تاثیر عوامل فرهنگی هرچند که

افراد در فعالیت هاي ورزشی تا زمانی شرکت ). 23- 31: 1381باقرزاده و همکاران،(مردان متفاوت است

طبق یافته هاي ). 53-62: 1386وحیدا و همکاران، (ادامه می یابد که با حمایت اجتماعی همراه باشد 

اعمال ورزش زنان و دختران در سطح شهر،  به ویژهتحقیق، به نظر می رسد ارتقاي فرهنگ ورزش کردن 

هاي ورزشی در مدارس بتواند زمینه مشارکت بیشتر  و تشکیل گروه یکنترل هاي خاص در اماکن ورزش

  . دانش آموزان دختر دوره راهنمایی را در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه فراهم آورد

نتایج تحقیق نشان داد دانش آموزان با  ،اماکن ورزشیدر مورد سوال ششم تحقیق یعنی عوامل بازدارنده 

     رو به رواي شرکت در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه عوامل بازدارنده اي در اماکن ورزشی بر

، باقرزاده و )1381(، مجتهدي و دالور)2010(، کات و همکاران )2000(که با یافته هاي کینگ بوده اند

مبنی بر کمبود فضاها و تجهیزات ورزشی و دوري اماکن ) 1390(و امانی و همکاران) 1381(همکاران

  .همخوانی دارد

    تغییري هیچ سن افزایش با ورزشی تأسیسات کمیت و کیفیت بازدارنده عامل م اینکه اهمیتعلیرغ   

اما وجود امکانات و فضاهاي ورزشی از عوامل موثر در رشد و توسعه  ،)62-68: 2000جکسون، (کند  نمی

قت، ورزش است و فقدان دسترسی مناسب به آنها، باعث ایجاد مشکالتی مانند ایاب و ذهاب، صرف و

       خستگی، آلودگی محیط زیست، و همچنین کاهش انگیزه افراد براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی

طبق یافته هاي تحقیق، به نظر می رسد بهبود کیفیت و ). 53-56: 1390شهالیی و همکاران، (می شود

و وجود کمیت وسایل و تجهیزات ورزشی، توزیع اماکن ورزشی در سطح شهر، ایمنی اماکن ورزشی 

      فضاهاي ورزشی ویژه بانوان بتواند زمینه مشارکت بیشتر دانش آموزان دختر دوره راهنمایی را در

  . فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه فراهم آورد



 

 ١٧

نتایج تحقیق نشان داد دانش آموزان با عوامل  ،در مورد سوال هفتم تحقیق یعنی عوامل بازدارنده مدیریتی

بوده اند؛ که با یافته هاي  رو به روی براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه بازدارنده مدیریت

مبنی بر بی توجهی ) 1381(مبنی بر ضعف اطالع رسانی؛ باقرزاده و همکاران) 1370(تحقیقات عابدین زاده

فعالیت ها،  مبنی بر نامناسب بودن زمان) 1390(مسوالن و فقدان تخصص کافی مربیان؛ و امانی و همکاران

  .شلوغی اماکن و برنامه ریزي مناسب همخوانی دارد

سازمان هاي ورزشی و وابسته به ورزش باید اطمینان حاصل کنند که خدمات تحت اداره آنها براي      

در این راستا، حمایت هاي سازمانی و . ذینفعان از جمله شرکت کنندگان قابل قبول و رضایت بخش باشد

            هاي ورزشی  که باعث تسهیل شرکت افراد در فعالیتهستند اي از جمله مواردي مدیریت هاي حرفه 

     طبق یافته هاي تحقیق، به نظر می رسد نیازسنجی فعالیت هاي ورزشی). 1386هرناندز، (می گردند

راي محور و کیفیت گ -دانش آموزان، اطالع رسانی مناسب در مورد اماکن ورزشی، برنامه ریزي مشتري

ارتقاي دانش مربیان بتواند زمینه مشارکت  ورزش دانش آموزان ومسوالن شهر به  توجه اماکن ورزشی،

  . بیشتر دانش آموزان دختر دوره راهنمایی را در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه فراهم آورد

         ق نشان داد نتایج تحقی ،در مورد سوال هشتم تحقیق یعنی رتبه بندي مولفه هاي بازدارنده اصلی

- دیریتی، اجتماعیدانش آموزان دختر به ترتیب با عوامل بازدارنده اماکن ورزشی، مالی، بین فردي، م

که با  بودند رو به روو فردي براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه  فرهنگی، ساختاري

دن دانش آموزان با برخی از این موانع بو رو به رومبنی بر ) 1390(یافته هاي تحقیق محمدي و همکاران

  .فرهنگی و ساختاري همخوانی دارد- یعنی موانع مالی، فردي، اجتماعی

ه دامنه عادالنه اي از فرصت ها و تجربه هاي یادگیري که منطبق با ارزش ها، ئاعتقاد بر این است که ارا      

عه ورزش در بین این قشر از جامعه کمک نگرش ها و آرزوهاي دختران باشد می تواند در دستیابی به توس

ن مربوطه به ترتیب براي به نظر می رسد اگر مسوال). 100-110: 1383جکسون و پالمر، (شایانی بنماید

و  فرهنگی، ساختاري -یریتی، اجتماعیبرطرف کردن عوامل بازدارنده اماکن ورزشی، مالی، بین فردي، مد

ت آنها در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه نیز بیشتر میزان شرک ،فردي دانش آموزان تالش کنند

  .خواهد شد

       در مجموع، می توان گفت که برخی از عوامل بازدارنده شناسایی شده در این تحقیق به خود      

خانواده آنها و برخی دیگر به سازمان هاي ورزشی و نهادهاي  به ویژهدانش آموزان، برخی به سایر افراد 

 .در مدل هاي خارجی متفاوت است ا ورزش بر می گردد و ترتیب آنها با مولفه هاي مطرح شدهمرتبط ب
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و شرایط محیطی و فرهنگی با یکدیگر این موضوع به نوبه خود می تواند ناشی از تفاوت هاي کشورها 

بیشتر  ن ورزشی کشور خواهان رشد و توسعه هر چهاگر مسوالبا وجود این، . باشدآنها  حاکم بر متفاوت

 که بدیهی است .ورزش زنان هستند باید به ورزش نوجوانان دختر دانش آموز توجه بیشتري داشته باشند

گسترش مشارکت دختران در ورزش، تشریک مساعی و تالش همه منابع از جمله سازمان هاي ورزشی را 

 ورزشی کاهش هاي فعالیت درشرکت افراد  میزان بازدارنده، افزایش تعداد عوامل با. در این زمینه می طلبد

لذا، با توجه به نقش و اهمیت ورزش در دوره نوجوانی براي دختران، حایز اهمیت . عکسرو ب یابد می

آمده در  به دستاست که با در نظر گرفتن نیازها و انتظارات معقول آنها، در جهت رفع عوامل بازدارنده 

فرهنگی، ساختاري و  -ی، بین فردي، مدیریتی، اجتماعیاین تحقیق شامل عوامل مرتبط با اماکن ورزشی، مال

با استفاده از یافته هاي این تحقیق، ورزش را هرچه ورزشی دست اندرکاران امید است . فردي مبادرت گردد

بیشتر در بین دانش آموزان گسترش دهند و باعث تشویق بیشتر دختران به شرکت در فعالیت هاي ورزشی 

  .شوند

رك عوامل مرتبط با شرکت در فعالیت هاي ورزشی به منظور ارتقاي سطح شرکت کنونی شناسایی و د     

هووارد و (نوجوانان و برنامه ریزي براي ارتقاي آن در سرتاسر زندگی از اهمیت ویژه اي برخوردار است

ی ن و دست اندرکاران ذیربط به شناسایاز این رو، پیشنهاد می شود مسوال). 529- 537: 2011همکاران، 

راهکارهاي مناسب براي حل موانع شناسایی شده در مورد هر یک از مولفه هاي مورد بررسی در این 

  .تحقیق مبادرت نمایند و شرکت دانش آموزان را در فعالیت هاي ورزشی خارج از مدرسه تسهیل نمایند

طق مختلف متفاوت حاکم بر منابر حسب شرایط اجتماعی و اقتصادي از طرف دیگر، به نظر می رسد  

 دختر در فعالیت هاي ورزشیشرکت دانش آموزان  بر سر راهموانع و عوامل بازدارنده گوناگونی کشور، 

   .داردوجود داشته باشد که به بررسی بیشتري نیاز 
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The purpose of this study was to investigate the inhibitor factors to girl 
students’ participation in out-of-school sport activities. This study is a kind of 
descriptive-survey research. The statistical population was middle schools 
students (13262 students) in Arak city. The statistical sample consisted of  372 
students based on Morgan table. To collect the data, a researcher made 
questionnaire was used. Content validity of questionnaire was confirmed by 
experts and faculty members. Structural validity was confirmed by factor 
analysis test, and its reliability was confirmed through the kronbach’s 
coefficient (α = 0.893). This questionnaire involved 39 questions in 7 item scale 
include structural, intrapersonal, interpersonal, financial, social-cultural, 
facilities and managerial barriers based on Likert scale from 1 to 5. Descriptive 
statistic and Friedman test were used to analyze the data. The results showed 
that, students confronted with the factor inhibiting such as sport spaces, 
financial, inter-personal, managerial, social-cultural, structural and individual. It 
suggested that some strategies and actions are necessary to reduce or delete 
these inhibitors.  
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