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 چکیده
مدل بود.  ۀمهم و مشارکت در فعالیت بدنی و ورزش نوجوانان و ارائ تعیین رابطۀ بین نقش دیگرانِ ،پژوهش این هدف

تشکیل  شهرینزر ستانسالۀ شهر33تا  30ن ناانوجورا تحقیق ري ماآجامعۀ  .استتوصیفی از نوع همبستگی  پژوهشروش 

 ياطبقهتصادفی  یريگنمونهبه روش  پژوهش ۀنمون عنوانبهنفر  133اد تعدطبق جدول کرجسی و مورگان ند. اداده

روایی مهم بود.  نقش دیگرانِ  ۀساختمحقق ۀنامپرسشفعالیت بدنی و  المللیینب ۀنامپرسش ،پژوهشابزار انتخاب شدند. 

صوري و  روایی. گردیده است تأییدمختلف داخلی و خارجی  هايپژوهشفعالیت بدنی در  المللیبین ۀنامپرسش

و متخصصان در این  استادانو نظر  پژوهشمبانی نظري مهم نیز با بررسی دقیق متون و  دیگرانِ ۀنامپرسش یایمحتو

 هانامهپرسشپایایی . شد یدأیتهاي مناسب آماري روشبا کاربرد  نامهپرسش ةهمچنین روایی ساز نفر(. 35گردید ) تأییدزمینه 

و پایایی  30/5 فعالیت بدنی ۀنامپرسشپایایی ضریب و  شد ز طریق آلفاي کرونباخ بررسیمقدماتی ا ۀدر یک مطالع

استفاده  استنباطی و آمار توصیفی يهاروشاز  هاداده وتحلیلیهتجزبراي  محاسبه گردید. 39/5مهم  نقش دیگرانِ ۀنامپرسش

نقش  ،همچنین. رددارابطه وجود  ،کت در ورزش نوجوانانو مشارمهم و سطح فعالیت بدنی  ش دیگرانِ بین نقنتایج نشان داد . دش

نقش مشوق  وبیشترین همبستگی را با سطح فعالیت بدنی نوجوانان  ،معلمان کنشهمدوستان و نقش  يحامی والدین، نقش الگو

، نتایج آزمون مدل درنهایت داشت.بیشترین همبستگی را با مشارکت در ورزش نوجوانان  ،معلمان کنشهمدوستان و  يوالدین، الگو

ترتیب دوستان و به ،آن از بعدند و ررا در مشارکت نوجوانان در فعالیت بدنی و ورزش دا تأثیرنشان داد معلمان بیشترین  پژوهش
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 دمه مق
 با ،الیت بدنياست. مشارکت منظم در فع شده اثبات خوبيبهني منظم فواید ناشي از فعالیت بد

شناختي از فواید عاطفي و روان ایپارهمختلف و  هایبیماری، کاهش خطر ترطولانيزندگي بهتر و 

(. همچنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان 1991، 1همراه است )سازمان بهداشت جهاني

دلایل مرگ، ناتواني و کاهش کیفیت زندگي در جهان  ترینمهمیکي از  تحرکيبي دندهمي

و گر در بانشاطو سالم  معةیك جای یزرپي، یددترون بد (.1999، 2است )سالیس و اون توسعهدرحال

. است مدرآکا و نساني سالمی اهاورنیش تالن مرهوو جامعه  یرواني و جسماني اعضا ذهني،سالمت 

ی یفاا برای ،انجامعة جو ةي پیکرصلا چهارچوب عنوانبه بدني نوجوانانسالمت ، ستاراهمین در 

 یاندوزعلمر کنادر  بدنيهای فعالیتم نجاو ا استهمیت ائز حا ،يجتماعو اعلمي دی، فر هاینقش

  (.2002و همکاران،  3)کاکزشته باشد دا يتوجهقابل یرتأثن نای آگیردیادر  توانديم
بدني کافي نیاز دارند تا بتوانند به رشد  فعالیتسني به  یهاگروهکودکان و نوجوانان بیش از دیگر 

مهم و حیاتي است که با تغییرات  ایهدور ،نوجواني علاوهبهجسمي و تکامل ذهني کافي برسند. 

و  کنديمبزرگسالي آماده  ةرا برای ورود به مرحل فردجسمي، عاطفي، ذهني و تکاملي همراه است و 

 .دندهيمبر رفتارهای نوجوان، سبك زندگي او را شکل  هاآن یرتأثو  ياین دورة سن تغییرات ةمجموع

بعدی زندگي نیز  یهادورهو به  گیرندميسالم و یا ناسالم در این دوران شکل  یهاعادتبسیاری از 

 ةداشتن فعالیت بدني و مشارکت در ورزش در دور .(2002 ،4)یارچسکي و ماهون دنیابيمتسری 

و  یریپذعادت نیز در آیندهمثبت فراوان برای افراد،  یراتتأثضمن داشتن  دتوانيمزندگي  نخست

 عنوانبهدر این دوره، نوجوانان یا  در فعالیت بدني و ورزش تا حدودی تضمین کند. را مشارکت آنان

بدني را  هاییتفعال ،و یا برعکس شونديمی بدني تثبیت هاهمیشگي در فعالیت کنندگانشرکت

 ةورزش در دور فعالیت بدني و دهديمنشان  شدهانجاممطالعات ، متأسفانهاما . کنندميرها  کاملاً

سطح فعالیت بدني ( نشان دادند که 1392) همکاران حسیني و. برای نمونه، یابديمنوجواني کاهش 

و آموزان دانشنشان دادند که  (1392کاشف و عامری ). از طرفي، است اندكدر دختران نوجوان 

 دیدگيیبآسانگیزه با نیاوردن لباس ورزشي، خود را به مریضي زدن و یا بيآموزان دانش وصخصبه

یکي از پیامدهای این کاهش و . ورزنداجتناب مي بدنيیتترب هاییتفعالساختگي، از مشارکت در 

 دردهد شواهد نشان مي کهیطوربه ؛قي استشیوع چا ،در فعالیت بدني و ورزش مشارکت یا نبودِ

متعددی  های مزمن وچاقي با بیماری. شودوع چاقي در سنین نوجواني دیده ميایران بیشترین شی
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 مغزی، ةسکت عروقي، قلبي و هاییماریب و فشار خون بالا ،1دیس لیپیدی ،دواز جمله دیابت نوع 

ون سرطان دستگاه گوارش و سرطان وابسته به هورم تنفسي هنگام خواب، ةوقف صفرا، ةبیماری کیس

 . (1321همکاران،  پور و)رضایي مرتبط است

در مزمن  هاییماریبو  چاقياز  جلوگیری براینوجوانان  ویژهبه ،برای افراد ینههزکمروشي ساده و 

بر مشارکت در  مؤثرانجام مداخلات  ،بنابراینمشارکت در فعالیت بدني و ورزش است.  ،بالاترسنین 

اند نشان داده هاپژوهش .رسدنوجواني ضروری به نظر مي ةولیا هایسالدر  ،فعالیت بدني و ورزش

فعالیت بدني را شروع  ةافرادی که برناماز درصد 10نزدیك به  ،مؤثر که بدون مداخلات رفتاریِ

 .(1991، 2گذارند )دیشمناه فعالیت بدني را کنار ميمشش  متوسط در عرض طوربه، کنندمي

 سطح مشارکت ند منجر به افزایشکه بتوان کردپیگیری  را بررسي و رو، باید مداخلات و عوامليزاینا

و در پیش گرفتن سبك زندگي پیشگیری از بیماری  منظوربهنوجوانان در فعالیت بدني و ورزش، 

هستند که نقش مهمي در  3مهم از جمله این عوامل دیگرانِ (.1391نژاد، د )یکانينگرد فعال

عمیقي بر زندگي  یرتأثي است که کسمهم،  ي و ورزش دارند. دیگرِمشارکت نوجوانان در فعالیت بدن

 ،کنديمکرده یا  گذارییهسرماو ا رویو کسي که فرد از لحاظ عاطفي  گذارديمیك فرد دارد یا 

 4ندرسونانوادگي با آنها در تماس هستیم )امانند اعضای یك خانواده یا افرادی که خارج از روابط خ

 ؛که بر رویکردهای فرد بسیار نفوذ دارند کساني هستند ،مهم مچنین، دیگرانِه(. 2002و همکاران، 

ند کنو به نظرات آنان عمل  کنندمهم را خشنود  کوشند دیگرانِها ميکه بیشتر انسانطوریبه

وی دیگران  .دکر( مطرح 1940) 1وینوسال را «دیگران مهم» اصطلاح(. 1391، پور)ضیاءپور و کیاني

طور مستقیم با شخصي که آنها برایش مهم هستند، معاشرت که به دکنميمعرفي  یمهم را افراد

نسبت به خود را دیدگاه دیگران این دارد که شخص شدن بستگي به اجتماعي و،. از دیدگاه ادارند

شخص یك فرد مهم  را که آناحتمال این . داشتن احساسات مثبت به دیگری، مهم قلمداد کند

گیری باورها و رفتارها عنوان یك منبع شکلن فرد بهآ ،ایش خواهد داد و بنابراینافز شدتهب ،گردد

دادن اشخاصي که بیشترین دو مفهوم اصلي برای نشان يطورکلبه(. 1940کند )سالوین، عمل مي

، کوترل و فوت، 1940مهم )سالوین،  ثیر را در زندگي یك فرد دارند به کار برده شده است. دیگرانِأت

دارند هر دو مفهوم بیان مي (.1912( و گروه های مرجع )هایمن و سینگر، 1914و اترایکر،  1912

است. البته این تأثیرها یکسان  ثیر دیگرانأاش تحت تشناختي ةکه رفتار یك شخص در زمین
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، نمربیا، معلمان دوستان، خانواده،(. 1992، 1هالتر و وولفبه نقل از ) نیستند و تفاوت آنها زیاد است

رفتارهای باورها و گیری هستند که بر نوجوانان و شکل مهمياز جمله افراد  ن و قهرمانانامتخصص

مشارکت در فعالیت بدني و ورزش است  ،یر زیادی دارند. از جمله رفتارهای مثبت و سازندهتأثآنها 

والدین، مربیان،  دیگران مهم نظیرآن باشند.  ةکنندکننده و تقویتتوانند تسهیلمهم مي که دیگرانِ

گیری هدف را از طریق جهت ةن، رشد و توسعاسالان، قهرمانان و متخصصمعلمان، دوستان و هم

تسهیل  ،مشارکت در ورزش و تربیت بدني ةکیدکنندأها و رفتارهای تانتظارات، باورها، ارزش

ای افراد تغییر وضعیت رشدی و زمینه ه فراخورِثیر نسبي دیگران مهم بأ، تاین کنند. با وجودمي

سالان از طریق والدین، معلمان، مربیان و همهمچنین،  (.2014و همکاران،  2کند )ویگاندمي

بردن از نایي بدني، لذتتوا روی ادراك افراد از هافرصت ریزیيپبازخورد، تشویق، تقویت، الگودهي و 

 )ویسس و یرگذارندتأثالیت بدني دادن رفتارهای مربوط به فعبدني و ایجاد انگیزش در انجام فعالیت

( نشان داد خانواده در ارتقای فعالیت بدني 2010) 4بروستددر تبیین نقش خانواده، (. 3،1992دانکن

عالیت بدني را از ها از فارائهها و اولین دریافت، هابچه معمولاًاینکه اول  :کنندچهار نقش ایفا مي

نقش الگوبودن  بودن آنهاست. سومین نقش،حامي دومین نقش مربوط به د.نگیرميفراخانواده 

توانایي کودکان  یابي و شناخت قابلیت واستعداد ،خانواده چهارمین نقشِ ،یتدرنهاو  خانواده است

 عنوانبه)والدین  یژهوبه هاخانواده( بر 1392حسیني و همکاران ) ،همچنیندر فعالیت بدني است. 

 نوجوانان بدني کودکان و بر رفتار فعالیت جتماعي چشمگیرنفوذ ا ( به خاطریکي از دیگران مهم

های تربیت خانوادگي مانند تشویق نیز نشان داد که با برخي روشها دیگر پژوهش نتایجدارند.  یدتأک

حمایت خانواده بر سطوح فعالیت  و دافزایش داتوان سطح فعالیت بدني نوجوانان را و کنترل مي

 هاپژوهش ،در ضمن (.2012 ،و همکاران 1مورسي ؛2011 و همکاران، 1يبرادل) است تأثیرگذاربدني 

زیادی بر  یرتأثنیز سالان همدوستان و علاوه بر خانواده، نوجواني و جواني  ةدر اوایل دور انددادهنشان 

 یرتأثفرد در این سن، تحت  زیرا عملاً ؛(2009 و همکاران، 9)سالوی دارندافراد فعالیت بدني و ورزش 

با  يار گروه برای همنوایي با گروهي است که به آن تعلق دارد و فرد پیش از انجام هر عملفش

نقش والدین و  ة(. در زمین2001 و همکاران، 2)لشراس کنديمآن مشورت  ةدوستان خود دربار
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خود به این نتیجه دست  هایپژوهش( در 1999) 2( و ایلر1923) 1و اسپریتزر اسنایدر سالان،هم

در  ویبر مشارکت  سالان علاقه به ورزش و تمرین را در فرد تقویت و آشکاراوالدین و همد که یافتن

قش مهمي در مشارکت ورزشي همچنین حمایت اعضای خانواده و دوستان ن .گذارندمي تأثیرورزش 

 افرادی که والدین،که ( در پژوهشي به این نتیجه رسیدند 2000) و همکاران 3سالیس کند.ایفا مي

آنها  مهمِ در مقایسه با افرادی که دیگرانِ ،اندپرداختهيمخواهران و برادران و دوستان آنها به ورزش 

 نتایج پژوهش ند.رای ورزشي تمایل داهاند، بیشتر به مشارکت در فعالیتمشارکتي در ورزش نداشته

داد عوامل  نشانکانادایي  ةسال19تا  11نوجوانان  ةباردر نیز (2002) و همکاران 4برگر

دوستان و  یرتأث حمایت خانواده و خانوار، اجتماعي ـ )مانند وضعیت اقتصادی اجتماعي ـ فرهنگي

  .هستندبر مشارکت در ورزش نوجوانان  تأثیرگذارعوامل  ترینمهم سالان( ازهم

بر  در تربیت اجتماعي و ورزشي افراد يورزش مربیاننقش معلمان و  ،سالانعلاوه بر خانواده و هم

های جدید و نند به کودکان و نوجوانان فعالیتتواکسي پوشیده نیست. مربیان و معلمان ورزش مي

اگر . های مربوط به آن ورزش تشویق کنندکنند و آنها را به یادگیری مهارتمعرفي  یزیانگنشاط

اساس  های خود فرد تکیه کنند و برر توانایيآموزان متمرکز شوند، بمعلمان روی تلاش دانش

ها انتقال دهند توانند تجارب شایستگي را به آنآموزان را ارزیابي کنند، ميدانشعملکرد گذشته، 

اند که علاوه بر خانواده و نیز نشان داده دیگر های پژوهشيیافته (.2001 ،و همکاران 1)بیگ

های بدني و ورزشي بر مشارکت در فعالیت يمثبت تأثیر ،مهم دیگرانِ طورکليبه وسالان، معلمان هم

های فردی ویژگيکه خود نشان داد  پژوهش( در 1992) 9گریندوفر(. 33-4، 1999، 1 ند )بندورادار

مربیان  دوستان، )والدین، مهم دیگرانِتجربه( و )شخصیت، اهداف معطوف به موفقیت شایستگي، 

 2ینکلي و اندرسنه پژوهش. بر مشارکت در ورزش هستند مؤثرمل ورزشي و الگوهای نقشي( از عوا

فعال ارتباط دارد و او را هدایت و  طوربهمهم با شخص  دهد وقتي یکي از دیگرانِ( نشان مي1991)

تعبیر  طوریناکه خود اشخاص  آیديمتغییراتي در اوضاع و احوال آن فرد به وجود  ،کنديمرهبری 

 استاین  وجود داردین زمینه در ا هاپژوهشي که در أیخل که مربوط به دیگران مهم است. کننديم

ح فعالیت بدني وسط یبر رومهم  نقش دیگرانِ و همزمانِ جانبههمهي به بررسي پژوهشاولاً کمتر که 
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2. Eyler 

3. Sallias 

4. Berger  

5. Bieg  

6. Bandura 

7. Greendofer 

8. Hinkley & Anderson 
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مهم  دیگرانِ حیاتيِ یك نقش  ،هاپژوهشرزش نوجوانان پرداخته است و دوم اینکه و مشارکت در و

مهم به همراه فرد در فعالیت بدني و  )مشارکت دیگرِ کنشهمنقش  عنوانبه پژوهشکه در این را 

 ،پژوهشدر این  .انددهکرنبررسي  ،است شده یگذارنام( دهديمورزش و انجام رفتاری که فرد انجام 

آن بر رفتارهای فعالیت بدني و ورزشي  یراتتأثتا  دشويمبررسي  ی دیگرهانقشاین نقش در کنار 

فعالیت بدني در نوجوانان و لزوم بررسي  یارتقا به علت اهمیت ،بنابرایننوجوانان تبیین گردد. 

 کنندگانیلتسه عنوانبهمهم  بررسي نقش دیگرانِ در ایجاد رفتار بر اساس اصول نظری، مؤثرعوامل 

ترغیب مشارکت آنها در  در راستای ،مطلوب در نوجوانان یادگیری و تداوم رفتارهای اجتماعيِ

و  شدهمطرحبا توجه به موارد بسیار مهم است.  ،ن زمینهفعالیت بدني و ورزش و تبیین مدلي در ای

  :دشويمزیر ارائه مفهومي مدل  ،پژوهش ةپیشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهم در مشارکت در فعالیت بدني و ورزش  به نقش دیگرانِ يداشتن یك نگاه جامع و کل ،همچنین
 

  موضوع پرداخته است وکمتر تحقیقي به این صورت به این  زیرا ؛نوجوانان نیز حائز اهمیت است

توجه آنها  و یا حداکثر دو مورد ازمهم  فقط به نقش یکي از دیگرانِو خارجي  داخلي اکثر تحقیقات

این  بررسيبه دنبال پژوهش  ینا ،. بنابرایناندنکردهي و نقش آنها را در کنار یکدیگر بررس اندداشته

 هاییتفعالالیت بدني و مشارکت در فع بر سطح یریتأثچه نقش و مهم  که دیگرانِموارد است 

 مهم ( دیگرانِکنشهمی )الگو، حامي، مشوق و هااز این نقش یكکدام ؟ندنوجوانان دارورزشي 

 و مدل نقش دیگرانِ  ؟دارد مشارکت در فعالیت بدني و ورزش بیشتری با ةاست و رابط تریتبااهم

  چگونه است؟ شهرینزرشهر  مهم در مشارکت در فعالیت بدني و ورزش نوجوانانِ

 مدل مفهومی پژوهش -3شکل
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 پژوهش شناسیروش
در  ،از لحاظ هدف وا اجر که به روش میداني استتوصیفي از نوع همبستگي حاضر  پژوهشروش 
سالة شهر 12تا  12ن ناانوجو همةرا تحقیق ری ماآجامعة  .گیردقرار ميکاربردی  هایپژوهش شمارِ
با استفاده  .اندشدهنفر اعلام هزار پنجاه  ،شهرینزراحوال ثبت ةکه با استعلام از ادار نداتشکیل داده شهرینزر

 یاطبقه یریگنمونهبه روش  پژوهش ةنمون عنوانبهنفر  321تعداد  ،از جدول کرجسي و مورگان
با  وآماده  نامهپرسش 400 تعداد پژوهش ة. برای دستیابي کامل به تعداد نمونانتخاب شدند تصادفي

مناسب بین نوجوانان  ةنامتعداد پرسش ،به تناسب جمعیت هر مدرسهرجوع به مدارس شهرستان و 
 نامهپرسش 321تعداد  هانامهپرسش. با بررسي برگردانده شد نامهپرسش 322توزیع شد که تعداد 
 پژوهش یریگاندازهابزار . ندحلیل نهایي مناسب تشخیص داده شدوتبرای تجزیه)برابر با حجم نمونه( 

 نامةپرسشمهم بود.  نقش دیگرانِ  ةساختمحقق نامةپرسشو  1فعالیت بدني الملليینب ةنامپرسش شامل
 سؤال هفتو ورزش  دراول مشارکت نوجوانان  سؤال هفت که بود سؤال14فعالیت بدني شامل  الملليینب

 یزن مهم دیگرانِ يِسؤال20 نامةپرسش .سنجیديمبعدی میزان فعالیت بدني پاسخگویان را طي یك هفته 
 که دیگرانِ پرداخت يم یيهانقشبه بررسي  ،گذاری شده بودنمرهلیکرت  یادرجهپنجبر اساس طیف که 

ورزش فعالیت بدني و در قبال نوجوانان برای مشارکت در  (2کنشهمو  مشوق ،حامي، الگو نقشمهم )
داخلي  مختلفِ هایژوهشپبدني در فعالیت الملليبین نامةپرسشروایي و پایایي  .ایفا کنند تواننديم

فعالیت بدني در یك  الملليبین نامةپرسشفعلي نیز پایایي  پژوهشده است. در ش تأییدو خارجي 
از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسي و ضریب  ،نفر از پاسخگویان 30 روی بر 3مقدماتي ةمطالع

روایي صوری،  نیز از همم دیگرانِ نامةپرسشروایي در بررسي د. شمحاسبه  92/0پایایي ابزار 
ضمن بررسي دقیق متون و  ایيد. برای بررسي روایي صوری و محتوشاستفاده  ایي و سازهایمحتو

در قبال مشارکت افراد  توانستندمهم مي هایي که دیگرانِنقش ،مهم در مورد دیگرانِ پژوهشادبیات 
، هاپرسشاز طرح بعد  ال طرح گردید.ؤس 21در قالب  ،ندایفا کندر فعالیت بدني و ورزش 

نفر( قرار  10ن علوم ورزشي )او متخصص استادانتهیه و در اختیار  نامهپرسش ةنویس اولیپیش
و  استادان. بعد از بررسي نظرات دکننبررسي را ال ؤگرفت تا مربوط بودن، وضوح و سادگي هر س

 ه بودندا کسب کردر 99/0الاتي که ضریب بالای ؤس ،والتس و باسل شاخصبر اساس ن و امتخصص
نفر از  30در اختیار  نامهپرسشبعد از این مرحله، ال(. ؤس 20)باقي ماندند  نامهپرسشدر 

 ،که در این مرحله شد محاسبه( 94/0) نامهپرسشالات و کل ؤپاسخگویان قرار گرفت و پایایي س
 ةبررسي روایي ساز تحلیل عاملي برای ةبرخوردار بودند و به مرحل مطلوبياز پایایي  الاتؤس همة

گیرند و در حقیقت الات در چند عامل زیربنایي قرار ميؤبه منظور درك اینکه سآزمون وارد شدند. 

                                                           
1. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

2. Role model, Supporter, Encourager, Coaction  

3. Pilot Study 
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ند، تحلیل عاملي نکپراشي بین متغیرها را توجیه ميهمکه  يهایتعیین تعداد یا ماهیت عامل
 ست. که نتایج آن در ادامه ارائه شده ا به کار برده شدییدی أو تاکتشافي 

نشانگر آن است که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملي کفایت لازم را دارد.  KMOنتایج آزمون 
ها را به توان دادهپذیر است و ميامکان پژوهش،های روی داده همچنین، انجام تحلیل عاملي بر

داری اط معنيدهد که ارتبنتایج آزمون بارتلت نشان مي ،امل زیربنایي تقلیل داد. همچنینوع برخي
 ها وجود دارد.بین متغیرها وجود دارد و امکان کشف ساختار جدید در داده

 

 تو بارتل KMOنتایج آزمون  -3جدول
 (KMOگیري )شاخص کفایت نمونه آزمون بارتلت

 320/2122                خي دو
 190               درجه آزادی     909/0

 000/0           سطح معناداری 
 

 در. دهدمي نشان واریماکس چرخش از بعد را متغیرها از هریك عاملي بارهای دو، شمارة جدول

 عامل چهار این. بود( 091/1 و 102/1 ،024/2 ،290/9) یك از بیشتر عامل چهار ةویژ ارزش ،کل

 .کردندمي تبیین را کل واریانس از درصد 03/12
 

 نقش دیگران مهم ۀنامپرسشهاي ارهاي عاملی گویهو باکتشافی نتایج تحلیل عاملی  -0جدول
 نقش مشوق نقش الگو کنشهمنقش نقش حامی گویه
1   191/0  
2   913/0  
3   999/0  
4   114/0  
1   991/0  
1 942/0    
9 921/0    
2 111/0    
9  909/0   
10 191/0    
11 112/0    
12    919/0 
13    923/0 
14    113/0 
11    132/0 
11  121/0   
19  910/0   
12  241/0   
19  919/0   
20  192/0   
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 که دارند معناداری رابطة هم با یگران مهمدنقش  هایعامل دهد،مي نشانشمارة سه  جدول نتایج

  باشد. اجراقابل است ممکن دوم مرتبة عاملي مدل که باشد این از حاکي تواندمي
 

 نامهپرسشهاي مقیاسخرده بین همبستگی و پایایی ضرایب استاندارد، انحراف یانگین،م -1جدول

 عوامل
تعداد 

 گویه
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

ضریب 

 پایایی

نقش 

 الگو

نقش 

 حامی

نقش 

 مشوق

نقش 

 کنشهم

 11/0 14/0 19/0 1 99/0 223/0 20/2 1 نقش الگو

 41/0 91/0 1  24/0 914/0 10/3 1 نقش حامي

 11/0 1   20/0 992/0 93/2 4 نقش مشوق

 1    21/0 929/0 09/2 1 کنشهمنقش 

     94/0 942/0 23/2 20 نقش دیگران مهم
 

آزادی  ةهای نسبت خي دو به درجگویای این مطلب است که شاخص چهار،نتایج جدول 

CMIN/DF  شاخص برازش مطلق 129/3برابر با ،RMR  زش تطبیقي های برا، شاخص01/0کمتر از

CFI  وIFI  شاخص نیکویي برازش مقتصد 90/0بیشتر از ،PGFI  و شاخص  19/0برابر باRMSEA 

دارای برازش  پژوهشبدین معني که مدل ابزار  .قبولي قرار دارنددر سطح قابل 091/0برابر با 

 پژوهشزار اب ،قبول است. به عبارتيمطلوبي است و ساختار عاملي در نظر گرفته شده برای آن قابل

  .استمناسبي برخوردار  ةاز روایي ساز
 

 پژوهشهاي برازش مدل ابزار شاخص -9جدول
 شاخص

 وضعیت مقدار مطلوب مقدار
 معادل انگلیسی معادل فارسی

 - - 2 01/129 خي دو
 مطلوب 01/0کمتر از  RMR 049/0 ماندهریشة میانگین مربعات باقي

 مطلوب 90/0اوی یا بیشتر از مس CFI 91/0 شاخص برازش تطبیقي
 مطلوب 90/0مساوی یا بیشتر از  IFI 91/0 شاخص برازش افزایشي

 مطلوب 10/0بزرگتر از  PGFI 19/0 شاخص نیکویي برازش مقتصد
 مطلوب 1/0کمتر از  RMSEA 091/0 ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

 مطلوب 1تا  1بین  CMIN/DF 129/3 خي دو بهنجارشده
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 نقش دیگران مهمعاملی مقیاس چهار ةاستانداردشد مدل ضرایب -0کل ش

 

داده  یاکتابخانهو میداني صورت گرفت. در بخش  یاکتابخانهدر دو بخش  پژوهش یهاداده یآورجمع

و جستجوی اینترنتي بررسي  هانامهیانپا، هاکتاببا مرور مقالات،  پژوهش ةمربوط به ادبیات و پیشین های

 شهرینزردر مدارس شهرستان  پژوهش یهانامهپرسش یآورجمعدر بخش میداني به پخش و  گردید و

درصد، میانگین و جداول، ) آمار توصیفي یهاروشاز  پژوهش یهاداده وتحلیلیهتجزبرای پرداخته شد. 

اسپیرمن و مدل  ف، ضریب همبستگينآزمون کلموگروف اسمیرو) استنباطي آمار و انحراف معیار(

 افزارنرم با استفاده از پژوهشدر این  هایلتحلوتمام تجزیه .دشاستفاده  ادلات ساختاری(مع

از نرم افزار لیزرل برای تحلیل  انجام گرفت. 2و لیزرل موسایافزار نرمو  11 ةسخن 1اس.اس.پي.اس

به کار  پژوهشن مدل استفاده گردید و نرم افزار ای موس برای آزمو پژوهشعاملي اکتشافي و تاییدی ابزار 

 برده شد.

                                                           
1. SPSS  

2. Amos & Lisrel 
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 نتایج
درصد دختر بودند. بر  9/91درصد پسر و  1/24 پژوهش ةنمون 321که از  دادنشان  پژوهش نتایج توصیفي

 14درصد  1/4سال،  13درصد  9/3سال داشتند،  12درصد  1/3 پژوهش ةنمون 321از  ،اساس دیگر نتایج

 .سال داشتند 12درصد  2/1سال و  19درصد  4/23سال،  11درصد  9/29سال،  11درصد  1/22سال، 

 11/10) شدهحدود نیمي از نوجوانان بررسي دهد سطح فعایت بدنيِنشان مي پژوهشهای یافته
 )جدول استکم درصد( خیلي 2/12بیش از نیمي از آنها ) و سطح مشارکت ورزشيِ است درصد( کم
  (.شماره پنج

 
 

 پژوهشهاي ارکت هفتگی در فعالیت ورزشی نمونهبدنی و مش توصیف سطح فعالیت -0جدول

 درصد تعداد آمارة متغیر

 سطح فعالیت بدني هفتگي

 11/10 193 کم

 41/21 99 متوسط

 22/23 91 زیاد

 100 321 مجموع

 سطح مشارکت هفتگي در فعالیت ورزشي

 2/12 239 خیلي کم
 2/11 41 کم

 4/2 32 متوسط
 3/9 22 زیاد

 2/10 39 خیلي زیاد
 100 321 مجموع

 

 

دهد بین نقش دیگران مهم و سطح فعالیت بدني، همچنین بین نقش دیگران نشان مي شمارة ششجدول 
ضرایب  ،مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ةرابط ،شهرمهم و مشارکت در ورزش نوجوانان شهر زرین

درصد از مشارکت در ورزش  31و  الیت بدنيدرصد از سطح فع 11/29دهد که شده نشان ميتعیین محاسبه
دو  درصد واریانسِ 11/29یا به عبارتي  ؛گرددمهم تبیین مي ایفای نقش دیگرانِبا  ،شهرنوجوانان شهر زرین

مهم و مشارکت در ورزش، مشترك  دیگرانِ درصد واریانسِ 31بدني و  مهم و سطح فعالیت دیگرانِ متغیرِ
 است. 

 و مشارکت در ورزش دیگران مهم و سطح فعالیت بدنیبین نقش  ۀرابط -1جدول

 مشارکت در ورزش سطح فعالیت بدنی 

 متغیر
ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداري

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداري

ضریب 

 تعیین

 %31 001/0 10/0  % 11/29  001/0 14/0 نقش دیگران مهم

01/0 P< 



 3131، پاییز و زمستان 31پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                       03

آمـده بـرای دسـتهدهد سطح معناداری بـنشان مي شماره هفتول نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در جد

بدین  ؛است 01/0از  بیشتر ،بودن معلمان کنشهمبودن والدین، الگوبودن دوستان و متغیرهای حامي و مشوق

ی پژوهش، توزیـع متغیرها ة. بقیاستتوزیع متغیرهای مذکور نرمال  ،توان گفتاطمینان مي %91معني که با 

هم با سطح فعالیت بـدني و  ،نقش الگو، حامي و مشوق والدینکه  دهدنتایج نشان مي ،ند. همچنینندار نرمال

 کنشهمکه بین نقش دارد. درحالي مثبت و معناداری ةشهر رابطهم با مشارکت در ورزش نوجوانان شهر زرین

 ،ود ندارد. بنابراین نتیجـهشهر رابطه وجوالدین با سطح فعالیت بدني و مشارکت در ورزش نوجوانان شهر زرین

توان گفت هرچه والدین بیشتر برای فرزندان خود الگـویي فعـال باشـند و بـرای داشـتن فعالیـت بـدني و مي

تشویق کنند، احتمال افزایش سطح فعالیـت بـدني و مشـارکت در ورزش آنها را آنها حمایت و  از کردنورزش

  و بالعکس. گرددشهر بیشتر مينوجوانان شهر زرین
 

کنش والدین، دوستان و معلمان با سطح فعالیت بدنی و رابطۀ بین نقش الگو، حامی، مشوق و هم -1جدول

 مشارکت در ورزش

 متغیر
 مشارکت در ورزش سطح فعالیت بدنی هادادهبودن وضعیت نرمال

Z  کولموگروف

 اسمیرنف –

سطح 

 معناداري

ضریب 

 همبستگی

سطح 

 معناداري

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 گیهمبست

سطح 

 معناداري

ضریب 

 تعیین

ین
الد
و

 

  2/%41 001/0** 29/0 1/%29 001/0 23/0 000/0 66/1 الگو

 11/%11 000/0** 34/0 10/%24 001/0 32/0 254/0 058/0 حامي

 13/%19 003/0** 39/0 %9 001/0 30/0 060/0 00/1 مشوق

 - 219/0 09/0 - 219/0 03/0 001/0 84/1 کنشهم

ان
ست
دو

 

 19/%31 001/0** 44/0 %11 001/0 40/0 005/0 810/0 الگو

 9/%11 002/0** 31/0 1/%21 001/0 21/0 001/0 44/4 حامي

 12/%91 001/0** 31/0 12/%21 001/0 31/0 000/0 04/1 مشوق

 12/%91 001/0** 31/0  11/%11 001/0 34/0 000/0 66/1 کنشهم

ان
لم
مع

 

 29/%11 001/0** 14/0 29/%11 001/0 41/0 001/0 15/4 الگو

 10/%24 031/0* 32/0 %9 001/0 30/0 040/0 50/1 حامي

 24/%01 001/0** 49/0 21/%19 001/0 41/0 010/0 52/1 مشوق

 32/%49 001/0** 19/0 21/%01 001/0 11/0 050/0 00/1 کنشهم

 01/0معناداری در سطح  ** ،01/0معناداری در سطح  *
 

درصد از سطح فعالیت  9و  24/10، 29/1ترتیب که به دهدمينشان  شدهمحاسبه ضریب تعیین ،مچنینه

نقش الگو، حامي و  را شهرزریننوجوانان شهر درصد از مشارکت در ورزش  19/13و  11/11، 41/2 و بدني

 ردیگکه  طورهمانواریانس دو متغیر مشترك است.  این مقدار از ،عبارتيبه  ؛دکنميمشوق والدین تبیین 

اطمینان  % 99با  ،(>51/0P) آمدهدستبهسطح معناداری با توجه به د، و ندهنشان مي چهارها در جدول یافته
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و میزان  با سطح فعالیت بدني معلمانو  دوستان کنشهمبین نقش الگو، حامي، مشوق و  ،توان گفتمي

میزان  ةمقایس ،طورکليبهد. وجود دار معناداریمثبت و  ةرابط ،شهرزریننوجوانان  مشارکت در ورزش

دهد ( با سطح فعالیت بدني نشان ميکنشهم)الگو، حامي، مشوق و  مهم همبستگي بین چهار نقش دیگرانِ

در معلمان بیشترین همبستگي را با سطح  کنشهمنقش حامي در والدین، نقش الگو در دوستان و نقش 

بیشترین  ،در معلمان کنشهملدین، الگو در دوستان و نقش مشوق در وا ،فعالیت بدني نوجوانان دارد. همچنین

  دارد. شهرزرینهمبستگي را با مشارکت در ورزش نوجوانان 

  پژوهشآزمون مدل مفهومی 

آزمایش  Amosافزار با استفاده از نرم ساختاری معادلات سازیمدل طریق از پژوهش مفهومي مدل

 شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبولي قرار در سطح قابلهای مدل این مطلب است که شاخصگویای  شماره هشتنتایج جدول 

در نظر  است و ساختار عامليِبرخوردار برازش مطلوبي  ازحاضر  پژوهشمعني که مدل بدین ؛دارند

را تأیید  پژوهشکه درنتیجه مدل  دقبول است و برازش مناسبي دارگرفته شده برای آن قابل

مهم و مشارکت  های دیگرانِضرایب بین هریك از نقشتمام  پژوهش،در مدل  ،همچنین کند.مي

و در سطح  هستند دارمعني ،ر ضرایب موجود در مدلدیگ( و 12/0و بیشترین  19/0)کمترین 

 قبولي قرار دارند. قابل

 مدل پژوهش  -1شکل
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  پژوهشبرازش مدل  يهاشاخص -3جدول

ف
دی

ر
 

 شاخص
 وضعیت مقدار مطلوب مقدار

 معادل انگلیسی معادل فارسی

 - - 2 121/144 وخي د 1

 تقریباً مطلوب 01/0کمتر از  RMR 010/0 ماندهمیانگین مربعات باقي ةریش 2

 مطلوب 90/0مساوی یا بیشتر از  CFI 91/0 شاخص برازش تطبیقي 3

 مطلوب 90/0مساوی یا بیشتر از  IFI 91/0 شاخص برازش افزایشي 4

 مطلوب 10/0بزرگتر از  PGFI 10/0 شاخص نیکویي برازش مقتصد 1

 مطلوب 1/0کمتر از  RMSEA 090/0 میانگین مربعات خطای برآورد ةریش 1

 مطلوب 3تا  2بین  CMIN/DF 091/2 خي دو بهنجارشده 9
 

دهد. این نیز، معناداری ضرایب مسیر متغیرهای مدل بر یکدیگر را نشان مي شماره نه نتایج جدول

 بر همدیگر معنادار است. دهد تأثیر تمام متغیرهای مدل نتایج نشان مي
 

 ضرایب مسیر مدل و سطوح معناداري  -3جدول

 متغیر
 مشارکت

 سطح معناداري تیمقدار  ضریب مسیر

 039/0 014/2 14/0 مشارکت  <.........................................................نقش والدین  

 000/0 194/2 19/0 مشارکت <................................................نقش دوستان ........

 010/0 912/1 12/0 مشارکت <..................................................نقش معلمان ........
 

 گیرینتیجهبحث و 
               نشان داد بین نقش دیگران مهم و سطح مشارکت در فعالیت بدني پژوهش نتایج

(11%/29=2r 14.0r=) و مشارکت در ورزش (2= 0.31r0.10r=)  ةرابط شهرینزرنوجوانان شهر 

هرچه دیگران مهم بیشتر  معني کهبدین. ستاوجود دارد که مقدار این رابطه به هم نزدیك معناداری 

و  مشارکت در فعالیت بدنيبودن بپردازند، احتمال افزایش  کنشهمالگو، حامي، مشوق و  هاینقشبه ایفای 

 و همکاران 1های پویالنتایج پژوهشنتایج این پژوهش با  .برعکسگردد و نوجوانان بیشتر مي زشور

و  4گرین اوکل ( و1992و تورلیندسون ) 3ویل جالمسون(، 1992) و همکاران 2چوگاهارا(، 2013)

متغیری قوی در مشارکت نوجوانان در  ةمنزلبهمهم  که بر نقش دیگرانِ (1990) همکاران

                                                           
1. Puyal  

2. Chogahara  

3. Vilhjamsson & Thorlindsson 

4. Greenockle  
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زیادی  یراتتأثتواند از دلایل این همخواني مي همخواني دارد. ،اندکرده یدتأکورزشي  هاییتفعال

هینکلي و اندرسن  پژوهش کهیطوربهدارند.  نوجوانان ویژهبهو  مهم بر افراد باشد که دیگرانِ

ط دارد و او را هدایت و فعال ارتبا طوربهمهم با شخص  وقتي یکي از دیگرانِ ،دهديم( نشان 1991)

کند اذعان مي هم صآید که خود شخن فرد به وجود ميآ واحوالاوضاعتغییراتي در  ،کندرهبری مي

انگیزش موفقیت را از طریق  ةتوسع مهم دیگرانِ. هستندمهم  دیگرانِ متأثر از که آن تغییرات،

کنندگان در فعالیت بدني و ورزش که برای مشارکت شدهاثباترفتارهای  ، باورها وهاارزشانتظارات، 

  کنند.است، تسهیل مي شده شناختهنگیزشي ا جوّ عنوانبه

نتایج نشان داد بین نقش الگو، حامي و مشوق والدین با مشارکت در فعالیت بدني و  ،همچنین

والدین با مشارکت در فعالیت بدني و  کنشهم ولي بین نقش ؛ورزش نوجوانان رابطه وجود دارد

 2ولك(، 1999) 1بونگام و وین ست هاییافتها نتایج این پژوهش ب مشاهده نشد. ایرابطهش نوجوانان ورز

 1مارکوس و همکاران( و 2001) 4(، گاستسفن و رودرز2001و همکاران ) 3بویز (،2003) و همکاران

 درکردن شرکتاز طریق  آنها ؛. والدین نقش مهمي در فعالیت بدني نوجوانان دارندراستاستهم( 2014)

 .باشند آنهاالگوی خوبي برای  توانندميدادن اطلاعات به نوجوانان  و اندامتناسببدني و ورزش، داشتن  فعالیت

 هایکلاسدر  نامثبت ودن شرایط و امکانات و خرید لوازم و تجهیزات ورزشي آوراز طریق فراهم ،همچنین

 ،از طرفي با دادن انگیزه به نوجوان و تعریف و تمجید از او زند وپرداببه حمایت از نوجوان  توانندميورزشي 

رابطه بین نقش  نبودِدر مورد مشوق او باشند.  توانندميبه فعالیت بدني و ورزش  ویخرید جایزه و ترغیب 

اهمیت هر یك  ازآنجاکهتوان گفت و ورزش نوجوانان مي بدني فعالیتبا مشارکت در والدین  کنشهم

تواند متفاوت باشد و در ایام نوجواني که فرد در زماني مختلف مي هایدورهدر  زیر هاینقشاز 

همراه  والدین حضوراز ممکن است ، استییدی أتدبلوغ قرار دارد و به دنبال استقلال و خو ةمرحل

های برای دوری جستن از انگ مسئله غالباً  در فعالیت بدني و ورزش استقبال نکند و این خود

اینکه در شرایط فعلي  دلیل. از طرف دیگر شاید به ندزنمي به هم هابچه گاهيکه  است ایاجتماعي

و چنین شرایطي  استورزشي کم  هایمحیطحضور مشترك والدین با فرزندان در  که امکانو 

مطلوب وجود ندارد، پاسخگویان نیز چندان این نقش را در مشارکت خود در فعالیت بدني  طوربه

با والدین در همراهي  اندازةازبیشانتظارات و توقعات  . نهایتاً اینکه گاهياندنستهندا مؤثر ورزش

فشارهای  شودميباعث آنها، بودن برای بهترین و ستاره ،فرزندان در فعالیت بدني و ورزش

                                                           
1. Bungam & Vincent 

2. Welk  

3. Bois  

4. Gustafson & Rhodes 

5. Marques  



 3131، پاییز و زمستان 31پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                       10

وجودآمدن نتایج منفي گردد و باعث بهممکن است  به نوجوانان وارد گردد که این امر ازحدیبیش

 ورد انتظار را نداشته باشد. م تأثیر

با مشارکت در فعالیت  ،کنش دوستاننتایج نشان داد بین نقش الگو، حامي، مشوق و هم پژوهشدیگر نتایج 

برای  یك نوجوان دوستانبیشتر هرچه  توان گفتمي ،بنابراین نتیجهبدني و ورزش نوجوانان رابطه وجود دارد. 

شتن فعالیت بدني حمایت و تشویق کنند و با وی درگیر انجام فعالیت بدني برای دااو را الگویي فعال باشند،  او

این نتیجه با . برعکسو  گرددميفعالیت بدني و ورزش بیشتر  دراو گردند، احتمال افزایش سطح مشارکت 

اسمیت و (، 1329(، پارسامهر )2003و همکاران ) 2(، هارل2002و همکاران ) 1ساکسنا هایپژوهش

. دوستان و راستاستهم( 2009و همکاران ) 1کیسي و (2009) و همکاران 4سالوی(، 9019) 3جانسون

مثل نپوشیدن )بر فعالیت بدني و مشارکت در ورزش دارند و با یك رفتار  چشمگیریسالان اثر هم

نکردن سوق آموزان را به سمت ورزشدانشدیگر  يراحتبه (بدنيیتتربلباس ورزشي در کلاس 

گروه برای همنوایي با  فشار تحتیك فرد در این سن،  عملاًکه  انددادهنشان  هاشپژوه. دهنديم

 کنديممشورت  با دوستان خود کاریدادن هر گروهي است که به آن تعلق دارد و فرد پیش از انجام

ه و ب کنندميجدا  هاخانوادهدین و نوجوانان خود را از وال ،سني در این دورة (.2001)لشراش و همکاران، 

با شرکت دوستانشان در فعالیت بدني و  آنهاسالان خود تمایل بیشتری دارند. برقراری ارتباط با دوستان و هم

 آنها. همچنین گیرندميالگو  آنهااطلاعات دوستانشان در مورد فعالیت بدني و ورزش از  ورزش و استفاده از

 و این باعث ایجاد انگیزه کنندميو نشاط بیشتری احساس شادی  ،پردازندميوقتي با دوستانشان به فعالیت 

دوستان با حضور در محل فعالیت بدني و  ،نقش مشوق را برای نوجوانان دارد. همچنین درواقعو  شودمي

ن در فعالیت بدني و به افزایش مشارکت نوجوانا این امر ایفا کنند و کنش رانقش هم توانندمي یکدیگر،تشویق 

  شود.ورزش منجر مي

ان با مشـارکت در فعالیـت بـدني و ورزش نوجوانـ ،کنش معلمانبین نقش الگو، حامي، مشوق و هم ،همچنین

یوسـفي و  و (1992) 1(، هـاریس2010کاکز و آریچ فـرنچ ) هایپژوهشاین نتیجه با نتایج . رابطه وجود دارد

 ایـن کـه انـدن دادهدر مورد نقش معلمان و مربیان ورزشي نتـایج نشـا. راستاستهم( 1392احمدی )

علمي  صورتبهاین فنون  یریکارگبهفنون و تمرینات ورزشي و  ابه دلیل آشنایي ب ،معلمان و مربیان

مشـارکت  ةینـزم در اینقـش اساسـي تواننـديم ،آموزشـي هـاییطمحبه نوجوانـان در  آنها ةو ارائ

ر بودن رابطه میان نقش الگـو، معنادا گفتشاید بتوان  ورزشي داشته باشند. هاییتفعالنان در توجوا

                                                           
1. Saxena  

2. Harrel  

3. Smith Johnson 

4. Salvy  

5. Casey l 

6. Harris 
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نشـان داده اسـت کـه  ،معلمـان بـا مشـارکت در فعالیـت بـدني و ورزش يکنشـهمحامي، مشوق و 

ورزشي به کساني نیاز دارنـد کـه بـه اصـول علمـي حرکـات  هاییتفعالنوجوانان برای مشارکت در 

 هـاپژوهش .مـایي کننـدرا در انجام حرکات ورزشي هدایت و راهن آنهاو  شته باشندورزشي آگاهي دا

در  در مشـارکت افـراد اینقـش اساسـي ،آمـوزش ةاند که معلمـان ورزشـي نیـز در حـوزکرده ییدتأ

دهنـده و آگـاهي یهاپاسـ  دادن ،علمان ورزشـيم عملکرد مورد انتظار ازهای ورزشي دارند. فعالیت

نشـان  شـدهانجامهـای ش. پژوهآنهاستلیت بدني و عملکرد در فعا کنندگانشرکتبه  کنندهیابيارز

. گـذاردتـأثیر مينتـایج مثبـت  آمدندستبر به ،مربیان ورزشي عملکرداند که کمیت و کیفیت داده

، یـا پـس از گیرنـديم( از تشویق بیشتر بهـره فنو تلاش  )سعي، مربیاني که برای رفتارهای مطلوب

کت و عملکرد ورزشي افراد صلاح حرتوبی  از تشویق برای ا یجابه ،دادن فعالیت ورزشي اشتباهانجام

رشـتة بـازی در  ةد، سبب دستیابي افراد به سطح بالاتری از قابلیت درك، لـذت و ادامـنگیربهره مي

همچنـین معلمـان بـا مشـارکت در فعالیـت بـدني  (.1990، جانسـونو  شوند )اسـمیتمي ورزشيِ خود

با برگزاری مسابقات ورزشي و خرید جایزه برای  نندتواميبرای نوجوان الگوی مناسبي باشند. معلمان  توانندمي

در  آنهـابـا  نوجوانان نقش مشوق را داشته باشند. همچنین معلمان با تماشای فعالیت بدني نوجوانان و شرکت

 ایفا کنند.  خود را يکنشهمنقش  ،و فنون ورزشي هامهارت یاددادنفعالیت بدني و ورزش و 

و ورزش دارنـد.  بـدني فعالیـتقش بسزایي در مشارکت در مهم ن دیگرانِد نشان دا پژوهشمدل  آزمون نتایج

 ةن، رشـد و توسـعسـالان، قهرمانـان و متخصصـامهم نظیر والدین، مربیـان، معلمـان، دوسـتان و هم دیگرانِ

مشـارکت در ورزش و  ةکننـدتأکیدهـا و رفتارهـای گیـری هـدف را از طریـق انتظـارات، باورهـا، ارزشجهت

افراد  ایزمینهوضعیت رشدی و  ، متناسب بامهم نسبي دیگرانِ تأثیر، این وجود باکنند. تسهیل مي ،بدنيتربیت

ي نشــان دادنــد، پژوهشــدر  (2001همچنــین، کــار و ویگنــد ) (.2014)ویگانــد و همکــاران،  کنــدميتغییــر 

معلمـان و قهرمانـان  ،انسالهم ،والدین، دوستان ای کهانگیزشي بدني با ادراك جوّگیری هدف در تربیتجهت

 ،محور والدین، دوستانیادگیری وظیفه با ادراك جوّ گیریجهت، ویژهبه. استدر ارتباط  کنند،ایجاد مي ورزشي

خود با  گیریجهتمهارتي در قهرمانان ورزشي مرتبط بود. در مقابل،  گیریجهتسالان و معلمان و ادراك هم

خـود  گیریجهـتسـالان و معلمـان و ادراك الـدین، دوسـتان و هـمتوسط و ایجادشدهای مقایسه ادراك جوّ

 روی بـرسـالان( مهم )والـدین، معلمـان و دوسـتان و هـم نسبي دیگرانِ تأثیرقهرمانان ورزشي در ارتباط بود. 

معلمان بیشـترین تـأثیر را در مشـارکت  کهطوریبهمشارکت در فعالیت بدني و ورزش نوجوانان متفاوت بود، 

 بارسد ترتیب دوستان و والدین قرار داشتند. به نظر ميبه آن از بعدو ورزش داشتند و  بدني فعالیتدر نوجوانان 

و نفوذشـان در نوجـواني آنـان  تـأثیر ،نددارکودکشان رشد  ةهای اولیالس الدین نقش مهمي درو اینکه وجود

به نیز و نوجوانان  گیرندبه خود مي هدر این زمین تریمعلمان و دوستان نقش غالبیابد. در این سن، کاهش مي

فنون و  امعلمان و مربیان ورزشي به دلیل آشنایي ب کهازآنجا. کنندميسمت معلمان و گروه دوستان تمایل پیدا 
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 ،آموزشـي هـایمحیطبه نوجوانان در  آنها آموختنعلمي و  صورتبهاین فنون  کارگیریبهتمرینات ورزشي و 

را بر مشـارکت نوجوانـان در  تأثیربیشترین  ،بپردازنداساسي  هاینقشجوانان به ایفای توانند برای نوبیشتر مي

های ورزشي زمینه که دیدگاه و نگرش و رفتار فعال آنان درکساني معلمان، از بعدو  رندفعالیت بدني و ورزش دا

  .ندهستان سالدوستان و هم ،تأثیر بسزایي بر مشارکت نوجوانان در فعالیت بدني و ورزش دارد

مشـارکت در فعالیـت بـدني و  درمهم  در راستای نقش دیگرانِو  پژوهشاز این  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

بـرای  ایهـای آموزشـيکلـاس، ورزشـي هایسازمانو  وپرورشآموزش شودميپیشنهاد  ،مشارکت در ورزش

در فعالیـت بـدني و  آنهـازمینه به تبیـین نقـش  و بروشور در این کتاب ةو با ارائ کنندبرگزار معلمان و والدین 

بیشتر معلمـان در  تأثیرگذاری بر مبني پژوهشایج آزمون مدل نت با توجه ،همچنین .ورزش نوجوانان بپردازند

آگاهي از نقش خود در ایـن زمینـه و معلمان با  شودميپیشنهاد  ،مشارکت نوجوانان در فعالیت بدني و ورزش

بـه افـزایش  دادن،جـایزه ،در صـورت امکـان تمجید و با تعریف و آنهاآموزان و تشویق دانش باهمراهي بیشتر 

و  نیز بـا فـراهم آوردن امکانـات و وسـایل وپرورشآموزش .در فعالیت بدني و ورزش کمك کنند آنهامشارکت 

بـرای امکانـات رفـاهي و مـالي بیشـتر  افـزایش و بدنيتربیتهمچنین افزایش ساعات  تجهیزات در مدارس و

در پایـان توصـیه  را در فعالیت بدني و ورزش نوجوانان افـزایش دهـد. ایشان تأثیر ،آنهامعلمان و حضور بیشتر 

عالیت بدني خانوادگي و آموزش والدین در مورد فواید ف رویپیادههایي مانند برنامهمسئولان با برگزاری  شودمي

( ضمن های درمانيجلوگیری از جرم و کاهش هزینهت، غکردن اوقات فراپردر  ازجمله) و ورزش برای نوجوانان

به افزایش مشارکت ، فرزندانشانورزش  فعالیت بدني و الگو، حامي و مشوق خود در هاینقشاز  آنهاکردن آگاه

  در فعالیت بدني و ورزش کمك کنند. نوجوانان

 هریك از دیگرانِ تأثیررسي نقش و به بر تاکنونگذشته  هایپژوهشاین نکته ضروری است که  تأکید برنهایتاً 

ماننـد الگـو، حـامي و مشـوق را تبیـین  هـایينقشو  اندپرداختهفعالیت بدني و ورزش نوجوانان  روی برمهم 

یگـر در د تـاکنونکـه  ــ را نیـز کـنشهم، نقش یادشده هاینقش ةعلاوه بر بررسي هم ،حاضر ة. مقالاندکرده

مهمي مانند  انِنشان داد که این نقش در دیگر و وده استافز پژوهشیات ـ به ادب به آن اشاره نشده هاپژوهش

 ،در فعالیت بدني و ورزش افرادبرای افزایش مشارکت و ضروری است و  بااهمیتبرای نوجوانان بسیار  ،نامعلم

 شود.  توجه جدی به این نقش طورویژه در سنین نوجواني، بهبه باید
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Abstract  
The purpose of this research was to determine of relationship between the role of significant others 

and adolescents' participation in physical activity and sport and presenting the model. The research 

method was descriptive in the type of correlational. The statistical population of research was the 

adolescents of 12 to 18-year- old of Zarinshahr. Using  Krejcie and Morgan Table 381 person 

were selected by Stratified random sampling. The research tool was international physical activity 

questionnaire and researcher made questionnaire of the role of significant others. The validity of 

international physical activity questionnaire was approved in internal and external researches. The 

validity of significant others questionnaire was confirmed by exact investigation of research 

literature and by considering of professors and experts opinion (10 person). The questionnaire’s 

construct validity also, using appropriate statistical methods was approved. The reliability of 

questionnaires was investigated in a pilot study through Cronbach's alpha and reliability 

coefficient of international physical activity questionnaire .92 and significant others roles 

questionnaire .94 was calculated. To analyze the data, the methods of descriptive and inferential 

statistics were used. The results showed that there was a relationship between the role of 

significant others and physical activity level and adolescents' participation in sport. Also, the 

supporter role of parents, role model of peer and coaction role of teachers had the highest 

correlation with the level of physical activity, and encourager role of parents, role model of peer 

and coaction of teachers had the highest correlation with adolescence’s participation in sport. 

Finally, the results of research model testing showed teachers had the greatest impact on 

adolescents' participation in physical activity and sport, and after that were peers and parents. 
 

Keywords: Significant others, Adolescents, Physical activity, Sport 
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