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بر  شده و جو مدرسهت اجتماعی والدین، شایستگی ادراکحماییابی اثر مدل

 1آموزان دختر دانش یبدن هاییتشرکت در فعالاز لذت 
 

 2 نیا، اکرم اصفهانی1ناصر بای

 

 *سالمی، آزادشهر، ایرانواحد آزادشهر، دانشگاه آزاد ابدنی و علوم ورزشی، . گروه تربیت1

 آباد کتول، ایرانلیاد اسالمی، عآباد کتول، دانشگاه آز، واحد علیبدنی و علوم ورزشی. گروه تربیت2
 

 23/05/1397تاريخ پذيرش:                        10/02/1397تاريخ دريافت: 
 

 چکیده

شده و جو مدرسه بر لذت از ادراک یستگیشا ین،والد یاجتماع یتحمااثر  یابیمدل، پژوهش حاضر هدف

آماری  جامعةو  نوع همبستگی بوداز توصیفی ،روش پژوهش بود.آموزان دختر دانش یبدن هاییتشرکت در فعال

 (نفر 1086) شهرستان آزادشهر در استان گلستان( 12و  11، 10) دوم متوسطه دورةآموزان دختر دانش همة

پژوهش آماری  عنوان نمونةبه سادهانتخاب تصادفی  به شیوة آموزدانش 248کوکران،  فرمول که براساس ندبود

و همکاران حمایت اجتماعی والدین دانکن های نامهاز پرسش ،پژوهشهای آوری دادهگرد برایانتخاب شدند. 

( و لذت از 2007اندرسون و همکاران ) (، جو مدرسة2004همکاران )و ژیانگ  شدة(، شایستگی ادراک2005)

اساتید  ازها به تأیید پنج نفر نامهروایی پرسش استفاده شد.( 2009های بدنی مور و همکاران )در فعالیت شرکت

، α = 89/0ترتیب به ،ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخنامهو ضریب پایایی پرسش مدیریت ورزشی رسید

91/0 = α ،78/0 = α  81/0و =α  ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده تحلیل دادهوبرای تجزیه د.محاسبه ش

لذت از شرکت بر  ،و جو مدرسه شدهادراک یستگیشا، ینوالد یاجتماع یتحماکه نشان داد  پژوهشنتایج  شد.

ت اجتماعی حمایمثبت نقش با توجه به . دار داشتنداثری مثبت و معنا آموزختران دانشدی بدن هاییتدر فعال

 ،آموزهای بدنی دختران دانششده و جو مدرسه بر میزان لذت از مشارکت در فعالیتوالدین، شایستگی ادراک

ارائة های ورزشی مدارس، برنامه حمایت والدین از، کنار دختران خوددر یبدن هاییتدر فعال ینمشارکت والد

های بیشتر برای مشارکت آموزان و ایجاد فرصتهای ورزشی دانشقابلیتاساس های ورزشی در مدارس بربرنامه

 .شوندپیشنهاد می ،آموزان دخترورزشی دانش

 .های بدنیلذت مشارکت در فعالیت و حمایت اجتماعی، شایستگی، جو مدرسه واژگان کلیدی:

 

                                                 
 Email: Nasser_bay@yahoo.comنویسندة مسئول                                                                       *
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 مقدمه

های سنی این مزایا شامل تمامی گروه که داردنی و روانی بسیاری فعالیت بدنی منظم مزایای جسما

از کودکان و نوجوانان  یتعداد کم ،وجودبااین تر است؛اما برای کودکان و نوجوانان مهم ؛شودمی

دهند نشان می هاپژوهش .(2016، 1)گراستن و وات دارند یامزا ینا کسب یبرا مناسب بدنی یتفعال

در سنین بزرگسالی  این رفتارها مهم ةنندکبینیدر دوران کودکی پیش که رفتارهای مرتبط با سالمتی

( 2018) 3جوشو، آسالندر و برونسن-ایلر، هایر کوئین،، مک(. باد2013، 2جین و جون) هستند

نقش بسیار  ،ای بدنی منظمهکنند که رفتارهای مرتبط با سالمتی همچون فعالیتبیان می بارهدراین

گون همچون به دالیل گوناهای بدنی فعالیتمیزان ؛ اما کنندایفا میمهمی در سالمتی افراد در آینده 

تر شده های ذهنی کمزندگی و گرایش بیشتر مردم به فعالیت تغییر شیوة ،های نوینفناوری توسعة

 .داده است ویدختران ر یانمدری و و نوجوان یکودکدوران  ینب یبدن یتکاهش فعال یشترینباست و 

آوری را به مردم و سرسامدرمانی بهداشتی و های هزینهبین افراد جامعه درهای بدنی کاهش فعالیت

از این امر کشور ما نیز  که( 2017، 4، استاورسکی، جنینگز و کینگولهوار)کند ها تحمیل میدولت

و تدوین  های بدنیتوجه به فعالیت ،روایناز (؛1395، ، سلطانی و عبدولیاحمدی) مستثنا نیست

پوشش قرار دهند و را تحتآموزان خصوص دانشبهد اقشار مختلف مردم نهای جامعی که بتوانبرنامه

 رسد.نظر می، ضروری بهدنیافته افزایش دهمانهای بدنی سازها را در فعالیتمشارکت آن زمینة

 انتظاراتهای بدنی، آگاهی از نیازها و فعالیت برای افزایش میزان مشارکت کودکان و نوجوانان در

های بدنی، ترین انتظارات افراد از مشارکت در فعالیتیکی از مهم .استضروری ها این فعالیتاز  هاآن

شرکت در  یبرا یزهمرتبط با انگ یعاطف ی وعامل ذات یکعنوان بهلذت ورزشی  .استکسب لذت 

، اوکلی، پیرسون و از دیدگاه دادلی(. 2011، 5دیسمور و بیلی) شده است یفتعر های بدنیفعالیت

واردی مانند عالقه، سرگرمی، لذت ورزشی اصطالحی پیچیده است که با م ،(2011) 6کوتون

از عناصر مهم  ،بردنکه لذت کنندبیان می پژوهشگران. داشتن و انگیزش درونی مرتبط استدوست

 یمعنباهدف مهم و  یک ،ینو همچن بدنی هایفعالیتنسبت به  آموزاندانشمثبت نگرش  دهندةشکل

آموزان دانشبردن لذت .(2016، 7، کافیلد، ساراه، لی و فولتونمایکل) بدنی استتربیتمعلمان  یبرا

                                                 
1. Grasten & Watt 
2. Jin & Yun 
3. Budd, McQueen, Eyler, Haire-Joshu, Auslander & Brownson 
4. Hoare, Stavreski, Jennings & Kingwell 
5. Dismore & Bailey 
6. Dudley, Okely, Pearson & Cotton  
7. Michael, Coffield, Sarah, Lee & Fulton 
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های ها برای مشارکت در فعالیتآن هایمیماحتمال بسیار زیاد بر تصهای بدنی در مدارس بهاز فعالیت

 یبدن یتبردن از فعاللذت یشافزا ،(. همچنین2014، 1کراوزاثری مثبت خواهد داشت ) بدنی در آینده

 یا یزیونتلو یفعال مانند تماشایرغ یهایتفعال یتباعث کاهش جذاب کودکان احتماالً یانمدر

 یبرا یزهانگ ینتریعشا بردنلذت دیگر،ازسوی .(2011، 2)کالتر و وودز خواهد شد یوتریکامپ یهایباز

، )اسکانالن شودمحسوب می یتعهد ورزش ینیبیشپعاملی مهم در است و  های بدنیفعالیت در شرکت

که  ندنشان داد ( در پژوهشی2014) 4(. آداچی و ویلوبیز1993، 3سایمونز، کارپنتر، اشمیت و کیلر

شود یممنجر طول زمان درها آننفس عتمادبها یشبه افزا بدنیتربیتدرس  ازآموزان بردن دانشلذت

 .کنندیطور مرتب ورزش مبه یشتر،نفس بنوجوانان با عزت و

آموزان تأثیر بگذارند های بدنی دانشتوانند بر میزان لذت از فعالیتعوامل بسیاری وجود دارند که می

ترین عوامل مرتبط اجتماعی یکی از مهم عوامل .والدین ازجملة این عوامل استاجتماعی حمایت  که

 ن،یشده توسط والدنفوذ اعمالمقدار  وسیلةهستند و به آموزاندانشهای بدنی در فعالیتانجام با 

ممکن است  ریثأت نیاو  دنشویمشخص م یجسمان یهاتیفعال برای انجامدوستان، معلمان و بستگان 

 دهد ویرفتار ر یسازمدل قیازطر میمستقریطور غو به یاجتماع تیحما قیطراز میطور مستقبه

 یو دوستان، انواع مختلف نیوالد تیو حما یبدن تیفعال نیتمر(. 2003،  5، کاتینگ و بریچ)داویسون

ن و و)ادورادس دندهینشان مشوند، میرا که اغلب در نوجوانان مطالعه  یاجتماععوامل  راتیاز تأث

است و فرض  یاجتماع یریادگی نظریة یاز ساختارها یکیرفتار انسان  یسازمدل(. 2010، 6گورلی

و  دیآیدست مهب یاز افراد مهم اجتماع یریادگی اتیرفتار و تجرب دگاهیاز د یکند که رفتار انسانیم

 یاجتماع یتحما موجب ادراک ینبا والدکودکان تعامالت مختلف (. 2006، 7)رائودسپ ابدییم رییتغ

 یعوامل اجتماع ةکه اعتقادات کودکان دربار کنندمی ییدتأبر این امر  پژوهشگران. شوددر کودکان می

شدن درگیرو  یبدن هاییترا نسبت به فعال آنان یهاو ارزش هاد نگرشتوانیم ین،والد یتمانند حما

توان چنین دریافت از این دیدگاه می(. 2010، 8، دیکسون، هامر و اسنیوتایلوها شکل دهد )مدر آن

عمل  کودکان و نوجوانان یمدل برا کیعنوان به یبدنهای در فعالیت نیوالدحمایت اجتماعی که 

، مثبت داشته باشد )سالوی یجمله کسب لذت اثرها ازتواند بر بسیاری از رفتارهای آنو می کندیم

                                                 
1. Krause 
2. Coulter & Woods 
3. Scanlan, Simons, Carpenter, Schmidt & Keeler  
4. Adachi & Willoughbys 
5. Davison, Cutting & Birch  

6. Edwardson & Gorely 
7. Raudsepp 
8. Molloy, Dixon, Hamer & Sniehotta 
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بدنی های در فعالیتفعال  نیوالدداشتن نوجوانان با کودکان و  ن،یبنابرا (؛2012، 1هی، بوکر و هرمنز

ها این امر بر میزان نشاط و شادابی آن که باشند های جسمانییتفعال درگیراحتمال دارد که  شتریب

  (.2011، 2گذار خواهد بود )تروست و الپرینزینیز اثر

ند بر میزان مشارکت نتواعوامل بیرونی میهمراه بهشده عوامل فردی همچون شایستگی ادراک

 شده شایستگی ادراکی، طورکلبهشند. ثرگذار باا پیامدهای آنهای بدنی و آموزان در فعالیتدانش

 یفتعر یحرکت خاص یاانجام مهارت  یخود برا هایو مهارت هاییفرد از توانایک عنوان قضاوت به

خود در  یستگیشا ةدرمورد نحو آموزاندانش ،ییابتدا دورة در .(2011، 3داویسون )بکر و شده است

(. در این 2004، 4براید و برونی، مک)ژیانگ دارند های بسیاری با یکدیگرتفاوت یبدن یهاتیفعال

ی جسمان یهاتیانجام فعال یبراالزم مهارت  پندارند که دارایچنین می آموزاندانشاز  یبرخ ،دوره

آموزان چه برداشتی . اینکه دانشدانندیم ییهامهارت نیخود را فاقد چن و برخی دیگر هستند

های جسمانی ها در فعالیتهای خود دارند، عاملی بسیار مهم در میزان مشارکت آنمهارتخصوص در

کنند  شایستگی احساس میکه  آموزانی(. دانش2012، 5)چن و چن مدرسه و خارج از آن است

نمایش تر از سطح مهارتی خود را بهعملکردی ضعیفاغلب  های جسمانی دارند،تری در مهارتکم

ها به آن یممکن است بر واکنش عاطف آموزاندانش یستگیادراک شا ن،یابرعالوه. گذارندمی

های کنند توانایی انجام مهارتکه احساس می یآموزان. دانشبگذارد ریتأثهای بدنی نیز تیفعال

، ینبرند )کایرهای بدنی و جسمانی لذت میندرت از مشارکت در فعالیت، بهجسمانی خاصی را ندارند

آموزان از دیگر، ادراک مثبت دانش(. ازسوی2012، 6ولدویزن، هی، استیون و فوت کووان،

تواند بر میامر شود که این های بدنی میهای خود موجب افزایش مشارکت آنان در فعالیتشایستگی

 (.2011، 7ها اثری مثبت داشته باشد )لیو و گیلهای جسمانی و روانی آنقابلیت توسعة

رفتارهای بروز ر ز عاملی مؤثر د، جو سازمانی مدارس نیشدهو شایستگی ادراک الدینکنار حمایت ودر

و  یچیدهپاصطالحی مدرسه  جو .آموز استدانشکودکان و نوجوانان های بدنی در مرتبط با فعالیت

ها و هنجارها، ارزششامل  کهتوصیف شده است  ییعنوان فضابهاصطالح  یناست. ا یبعدچند

و شامل ابعاد  کندمیمدرسه اشاره در  یزندگ یفیتبه ک جو مدرسه(. 2014، 8تریی)پ انتظارات است

 یمنی، ارسهمدهای مختلف آموزان، معلمان و کارکنان در فعالیتدانشمشارکت  یعی مانند میزانوس

                                                 
9. Salvy, Haye, Bowker & Hermans 
1. Trost & Loprinzi 
2. Baker & Davison 
3. Xiang, McBride & Bruene 
4. Chen & Chen 
5. Cairney, Kwan, Velduizen, Hay, Steven & Faught 
6. Lyu & Gill 
7. Petrie 
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کنندة مهمی بینیعامل پیشجو مدرسه (. 2009، 1، پراتر و بوش، نیل)مک شودیمدرسه م یطو مح

ان میزبر رسه جو مد ،همچنین .استآموزان دانش یرفتارپیامدهای و  احساسات، عواطف درزمینة

، رینالدز، لی، ساباسیک مکسول) گذاردیم یرثأت آموزاندانشنفس سازگاری، سالمت ذهنی و اعتمادبه

های فعالیتانجام آموزان مانند رفتارهای دانشسایر بر براین، جو مدرسه (. عالوه2017، 2و برومهید

از های بدنی و آگاهی آنان به فعالیتمدارس معلمان و کارکنان نگرش و نگاه  گذارد.اثر مینیز بدنی 

 قوانین مدرسه دربارةمعلمان و کارکنان مدارس،  های بدنی توسط، انجام فعالیتهافعالیتاین اهمیت 

های آموزان به انجام فعالیتترغیب دانش، بدنیتربیتدرس های توجه به ساعتهای بدنی، فعالیت

، برگزاری مسابقات ورزشی و بودن امکانات ورزشیسدستردر، ها و دوستانبدنی توسط همکالسی

بر  توانندهستند که می جو مدارس دهندةتشکیلمهم  جمله عوامل، ازورزشی برنامةهای فوقفعالیت

پیامدهای آن مانند کسب لذت و نشاط اثرگذار های بدنی و آموزان در فعالیتمیزان مشارکت دانش

های خصوص فعالیتدهند که جو مدرسه درنشان می هاپژوهش (.2012و همکاران،  3هابینباشند )

 های بدنی استآموزان در فعالیتمیزان مشارکت دانش کنندة مهمی در رابطه بابینیبدنی، عامل پیش

افزایش بر عالوه  ،آموزان از جو مدرسهادراک مثبت دانش .(2010، 4مدینا، دودا و کانوی-، پاراکیلی)

شدن و افزایش لذت، نشاط، اجتماعیتواند بر میزان میهای بدنی، مشاکت آنان در فعالیت

 (. 2016، 5سلیجز، آتکین، کوردر، سرکی و وننفس آنان نیز اثری مثبت داشته باشد )مورتوناعتمادبه

ی آن های بدنی و پیامدهار میزان مشارکت در فعالیتعوامل مؤثر دهای بسیاری درزمینة پژوهش

دختر و پسر  584 روی پژوهشی( در 1395و همکاران ) . احمدیاندهمچون کسب لذت انجام شده

 ،یجسمان ییاز خودنما ینانشده و اطمادراک یجسمان ییمداری، توانایفتکل دریافتند کهنوجوان 

در ( 1395)نیا ، بحرالعلوم و حسنییعارفداروغه بودند. یبدن یتلذت از فعال رازجمله عوامل مؤثر د

شده و اککه شایستگی ادر کردند مشاهده ،انجام دادندکاران نوجوان رزمی رویکه پژوهشی 

 ،چنینهم. ندگذار بوداثرمستقیم بر لذت ورزشی طور مستقیم و غیربه ،دینهای مشارکت والمقیاسزیر

( در 2012ایرنی و همکاران )کتأیید شد. این ورزشکاران بر لذت ورزشی  مشارکت والدینتأثیر مثبت 

که سطح باالی شایستگی  مشاهده کردندچهارم در کانادا  آموز پایةدانش 2262روی پژوهشی 

 6شود. برازندلهای بدنی میآموزان از مشارکت در فعالیتشده موجب افزایش لذت دانشادراک

ادراک شایستگی که بین دریافت تا هشتم  مپنج آموز پایةدانش 108 روی پژوهشیبا انجام ( 2013)

                                                 
8. MacNeil, Prater & Busch 
1. Maxwell, Reynolds, Lee, Subasic & Bromhead 
2. Hobin 
3. Kelly, Parra-Medina, Dowda & Conway 
4. Morton, Atkin, Corder, Suhrcke & Van Sluijs 
5. Brazendale 
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، مندونسا و فاریاس داری وجود دارد. چنگهای بدنی رابطة مثبت و معنامیزان لذت از فعالیتو 

و تحلیل اثر خانواده وهای بدنی در نوجوانان: تجزیهفعالیت»با عنوان  پژوهشیدر ( 2014) 1جونیور

اثری مثبت و  نوجوانانکه میزان فعالیت بدنی دوستان بر میزان فعالیت مشاهده کردند  «دوستان

ستقیم و صورت مها نشان داد که حمایت اجتماعی به، نتایج پژوهش آندار دارد. همچنینمعنا

 ، سنتیو،شننتایج پژوهش  شود.مستقیم موجب افزایش فعالیت بدنی نوجوانان دختر و پسر میغیر

اجتماعی والدین و  حمایت بررسی» با عنوان( 2016) 2کاتریگارن، مارتین، کولیک، سامرز و مک

نشان داد که حمایت  «آموزان دخترهای بدنی دانشر میزان لذت از فعالیتشده دشایستگی ادراک

 این ازآموزان آموزان خود در مدارس موجب افزایش لذت این دانشهای بدنی دانشوالدین از فعالیت

دار بر میزان وزان از خود نیز اثری مثبت و معناآمادراک شایستگی دانش ،شود. همچنینمیها فعالیت

با انجام یک ( 2016) 3پیپاری، وات و لیوکونن-، یلیجاکوال های بدنی دارد.لذت از شرکت در فعالیت

بدنی  که ادراک شایستگی بر رفتارهای فعالیت دریافتندآموز فنالندی دانش 333 رویمطالعة طولی 

آموزان با شایستگی که دانشمعنابدین ؛گذار بوده استاثر ،های بعدمطالعه در سالآموزان مورددانش

، اروین، کیپ جانسون. های بدنی شرکت کردندهای بعد نیز بیشتر در فعالیتشده باال در سالادراک

آموزان سی تأثیر جو انگیزشی مدارس بر  فعالیت بدنی و لذت دانشبه برر ( در پژوهشی2017) 4و بیگل

های آموزان، دادن نقشسازی دانشوانمندتمدارس مانند نشان داد که جو انگیزشی . نتایج پرداختند

های بدنی در فعالیتآموزان بر لذت دانش ،های بدنیدر فعالیت آموزاندانشو یادگیری مشارکتی مهم 

آموز آمریکایی انجام روی دختران دانشپژوهشی که ( در 2018و همکاران )باد  .انداثری مثبت داشته

 میزان لذت ازاثری مثبت بر  جو مدارسحمایت اجتماعی والدین و  به این نتیجه رسیدند که ،دادند

 .آموزان دارددانشدر این بدنی های فعالیت

آموزان دختر )جانسون و همکاران، خصوص دانشآموزان و بهدانشهای بدنی با توجه به کاهش فعالیت

پیامدهای  ،های بدنی و همچنیندر مشارکت آنان در فعالیت ثرمرتبط و مؤ توجه به عوامل ،(2017

آموزان آگاهی از چرایی مشارکت دانشرسد. نظر میضروری بهها فعالیتاین حاصل از مشارکت در 

در را مشارکت بیشتر آنان  تواند زمینةلذت میهای بدنی مانند کسب نشاط و دختر در فعالیت

ترین دالیل مشارکت افزایش دهد. یکی از مهمیافته در مدارس و خارج از آن ای بدنی سازمانهفعالیت

که عوامل بسیاری  اندها نشان داده، کسب لذت است. پژوهشهای بدنیدر فعالیتدختر آموزان دانش

(، جو مدسه 2013شده )برازندل، (، شایستگی ادراک2016همکاران، و مانند حمایت والدین )شن 

                                                 
1. Cheng, Mendonca, & Farias Junior 
2. Shen, Centeio, Garn, Martin, Kulik, Somers & McCaughtry 
3. Jaakkola, Yli-Piipari, Watt & Liukkonen 
4. Johnson, Erwin, Kipp & Beighle  
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های نوع فعالیتو  (2011های حرکتی )دادلی و همکاران، ، میزان مهارت(2017)جانسون و همکاران، 

های بدنی شود؛ موجب افزایش لذت مشارکت در فعالیت دنتوانمی( 2011بدنی )دیسمور و بیلی، 

آموزان دختر بین دانشهای درر میزان لذت مشارکت از فعالیتمؤثر دبررسی عوامل ، اینوجودبا

 که این امر ضرورت انجام این پژوهش رااست  ما بررسی نشدهموضوعی است که تاکنون در کشور 

 های کاربردی استوار است و امیدوار است پیشنهادهایبر جنبه براین، این پژوهشکند. افزونآشکار می

ارائه کند؛ بنابراین، با بدنی و مدیران مدارس چون معلمان تربیتهمبه متولیان را ارزنده و مفیدی 

از  یبرخ یبررسحاضر  زمینه، هدف اصلی پژوهشتوجه به موارد ذکرشده و وجود خأل علمی دراین

 .است آموزان دختردانش یبدن هاییتر لذت از شرکت در فعالدثر ؤعوامل م
 

 پژوهش شناسیروش 
صورت میدانی که بهبر معادالت ساختاری است توصیفی ازنوع همبستگی و مبتنی ،حاضر پژوهش

شهر ( 10-12دورة متوسطة دوم )آموزان دختر دانش جامعة آماری پژوهش همةانجام شده است. 

نفر  284از فرمول کوکران،  با استفاده بود. حجم نمونه 1396نفر در سال  1086به تعداد آزادشهر 

های ساده استفاده شد. برای گردآوری داده گیری تصادفیانتخاب نمونه از روش نمونهد. برای تعیین ش

شایستگی ، (2005) 1، دانکن و استریکرحمایت اجتماعی والدین دانکنهای نامهاز پرسش پژوهش

لذت از و  (2007) 2کالسن و جورجیو ،اندرسون رسة، جو مد(2004ژیانگ و همکاران ) شدةادراک

استفاده شد. ( 2009) 3، یین، هینس، دودا، گاتین و باربیوهای بدنی مورفعالیتشرکت در 

شرکت در لذت از و  ، جو مدرسهشدهشایستگی ادراک، حمایت اجتماعی والدین هاینامهپرسش

 یارزشپنجکه براساس مقیاس  هستندگویه  10و  چهار، شش، پنج یداراترتیب به ،های بدنیفعالیت

نفر از  های پژوهش، از نظرهای پنجنامهوایی محتوایی پرسشتعیین ر برای .شوندیم یدهسنج یکرتل

مقدماتی  ةها، یک مطالعنامهن پایایی پرسشتعیی برای ،و سپس اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد

( شهر آزادشهر ةآموزان دختر مدارس متوسطدانشاز  نفر 40ها توسط نامهپرسش کردنیل)با تکم

ه شدذکرمتغیرهای  یکرونباخ برا یها با استفاده از آزمون آلفانامهپرسش یاییپا یبو ضرد ش انجام

 یریگاز ثبات ابزار اندازه یکه حاک دست آمدبه α = 81/0و   α ،91/0 = α ،78/0 =α = 89/0ترتیب به

پرورش وآموزشمدیریت  هماهنگی با ،و همچنین گیریپس از تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه بود.

 284و  شدند آماری توزیع ها دربین جامعةنامهپرسش ،استان گلستان و شهرستان آزادشهر

کردن، دادن، خالصهن پژوهش، از آمار توصیفی برای سازمان. در ایآوری شدندسالم جمع نامةرسشپ

                                                 
1. Duncan, Duncan & Strycker  
2. Anderson, Klassen & Georgiou  
3. Moore, Yin, Hanes, Duda, Gutin & Barbeau  
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ده شده است. ارد استفاها و انحراف استاندها، میانگینها شامل فراوانیکردن و توصیف دادهبندیطبقه

یابی معادالت ساختاری استفاده شد. این روش، مدلی آماری برای ، از مدلبرای آزمون مدل پژوهش

ی یابدیگر، مدلعبارتنامه است. بهپرسش هایرسی روابط خطی بین متغیرهای پژوهش و سؤالبر

ساختاری را با یک آزمون  گیری و مدلندی است که مدل اندازهمعادالت ساختاری روش آماری قدرتم

 .نسخة دو استفاده شد 1.اس.ال.افزار اسمارت پیاز نرم ،منظورکند. بدینزمان ترکیب میهم ،آماری
 

 نتایج
توصیفی، برخی از . در بخش وتحلیل شدندر دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیهد های پژوهشداده

 9/48ها )نتایج نشان داد که بیشتر آزمودنیها بررسی شدند. شناختی آزمودنیهای جمعیتویژگی

بیشتر  ، ورزش موردعالقةهمچنین. بودندسال  چهارتا  سه فعالیت ورزشی سابقة دارایدرصد( 

برای بررسی  2فورنل و الرکر گانةهای سهمالک. های گروهی بودندورزش( درصد 2/54) هاآزمودنی

عنوان شده به. بررسی بار عاملی متغیرهای مشاهدهندها مدنظر قرار گرفتثبات درونی یا پایایی سازه

آمده برای متغیرهای دستبه تی اولین مالک بررسی، نشان داد که میزان بار عاملی و مقادیر

ها، (. دومین مالک بررسی پایایی سازه)شکل شمارة دو دار استمعنا 01/0شده در سطح مشاهده

 ها استگیری( سازه)شاخص سازگاری درونی مدل اندازه 3گلداشتاین یا پایایی ترکیبی -ضریب دیلون

ها قبول سازهین شاخص نیز حاکی از پایایی قابلآمده برای ادستباشد. مقادیر به 7/0ید بیشتر از که با

بررسی ثبات درونی  ، سومین مالک برای4شدهشمارة یک(. میانگین واریانس استخراج)جدول  بود

قبول ن مالک قابلبرای ای 5/0از  شمارة یک ارائه شده است. مقادیر بیشترکه در جدول  ها استسازه

با توجه به نتایج جدول  (.1391زاده، امانی ساری بگلو، خضری آذر و پاشوی، )سیدعباس هستند

 برخوردار هستند.  قبولی برای استفاده در پژوهشها از پایایی قابلها و نشانگرهای آنشمارة یک، سازه
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Smart PLS 
2. Fornell & Larcker 
3.Composite Reliability (CR)  
4. Average Variance Extracted (AVE) 
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 های پژوهشهای بررسی پايايی سازهشاخص -1جدول 

  تی ارزش بار عاملی سازه هاگويه
يانس میانگین وار

 شدهاستخراج

پايايی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

1 

اجتماعی حمایت 

 والدین

69/0 67/16 

51/0 83/0 74/0 

2 60/0 77/10 

3 73/0 35/19 

4 73/0 00/20 

5 74/0 90/23 

6 

شایستگی 

  شدهادراک

52/0 83/8 

56/0 83/0 73/0 
7 77/0 97/24 

8 86/0 81/49 

9 81/0 80/29 

10 

 مدرسه جو

94/0 08/94 

69/0 93/0 92/0 

11 72/0 60/12 

12 93/0 39/89 

13 71/0 61/11 

14 94/0 08/94 

15 70/0 81/11 

16 

لذت از شرکت 

های فعالیتدر 

  بدنی

82/0 00/35 

53/0 90/0 88/0 

17 63/0 99/12 

18 76/0 72/23 

19 51/0 92/9 

20 81/0 80/30 

21 71/0 77/14 

22 69/0 35/16 

23 69/0 22/16 

24 68/0 41/11 

25 64/0 60/13 
 

 

شد، جذر میانگین واریانس قبولی برخوردار بااز روایی تشخیصی یا واگرای قابل که یک سازهبرای این

زاده و )سیدعباس های دیگر باشدیک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازه شدةاستخراج

های موردبررسی چنین بیان کرد که سازه توانمی (. با توجه به نتایج جدول شمارة دو1391، نهمکارا

یابی معادالت در مدل ،. همچنینیی تشخیصی خوبی برخوردار هستندحاضر از روا در پژوهش
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عبارتی ابزارهای گیری یا بهیا برازش مدل اندازه برای بررسی کیفیت ،اس.ال.ساختاری به روش پی

برای بررسی این شاخص، مجموع  شود.ته مینظر گرفدر 1گیری، شاخص بررسی اعتبار اشتراکاندازه

بینی برای هر بلوک خطاهای پیشو مجموع مجذور  2برای هر بلوک متغیر مکنون هارات مشاهدهومجذ

اسب ابزارهای کیفیت من دهندةمقادیر مثبت این شاخص نشاند. نشونظر گرفته میدر 3متغیر مکنون

 شمارة سهو  شمارة دو(. با توجه به نتایج جداول 1391زاده و همکاران، )سیدعباس گیری استاندازه

 . ز کیفیت مناسبی برخوردارندا چنین بیان کرد که ابزارهای مورداستفاده در پژوهش توانمی
 

 

 های پژوهشی روايی تشخیصی سازهنتايج بررس -2جدول 

 4 3 2 1 هاسازه            

    00/1 حمایت اجتماعی والدین  1

   00/1 72/0* شدهادراکشایستگی   2

  00/1 52/0* 53/0* جو مدرسه  3

 00/1 65/0* 85/0* 74/0* های بدنیلذت از شرکت در فعالیت  4

 شدهاستخراج يانسوار یانگینمجذر  *      
 

 

 های پژوهشاخص اعتبار اشتراک سازهنتايج بررسی ش -3جدول 

 مارهآ                                         

 سازه

مجموع مجذورات 

ها برای مشاهده

 متغیر مکنون

مجموع مجذورات 

خطاهای 

بینی برای پیش

 متغیر مکنون

مشاهدات برای هر 

خطاهای  /بلوک

بینی برای هر پیش

 1 - بلوک

 23/0 36/1093  1420 حمایت اجتماعی والدین  

 30/0 60/789 1136 شدهشایستگی ادراک

 62/0 85/640 1704 جو مدرسه

 35/0 62/1825 2840 های بدنیلذت از شرکت در فعالیت
 

 

ختران دی بدن هاییتلذت از شرکت در فعال برین والد یاجتماع یتحمانشان داد که اثر  نتایج پژوهش

 یستگیشانشان داد که  افتة دیگر پژوهشی (. β، 75/3 =t = 18/0) دار است، مثبت و معناآموزدانش

 ،β = 58/0) استی بدن هاییتلذت از شرکت در فعالبر دار مثبت و معنا دارای اثرینیز  شدهادراک

11/12 =t ). دهای بدنی تأیید شکت در فعالیتبر لذت از شر جو مدرسه دار، اثر مثبت و معنانهایتدر 

                                                 
1. Construct Cross Validated Communality 
2. Sum Of Squares Of Observation For Block 
3. Sum Of Squared Prediction Errors For Block 
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(32/0 = β، 44/8 = t). 
  

 

 پژوهش بین بر متغیر مالکمتغیرهای پیشاثر  -4جدول 

 تغیر مالکم                                                    

 بین متغیرهای پیش

 های بدنیلذت از شرکت در فعالیت

 آمارة بتا  آمارة تی

 18/0 75/3 حمایت اجتماعی والدین  

 58/0 11/12 شدهشایستگی ادراک

 32/0 44/8 جو مدرسه
 96/1 ≤ t value + ≤96/1- 

 

 
 در حالت تخمین استاندارد شدة پژوهشمدل آزمون -1 شکل
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 داریشدة پژوهش در حالت اعداد معنامدل آزمون -2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
شده و جو مدرسه بر لذت ادراک یستگیشا ین،والد یاجتماع یتنقش حما ةمطالع، هدف این پژوهش

 یاجتماع تیحمانشان داد که نتایج پژوهش  بود.آموزان دختر دانش یبدن هاییتاز شرکت در فعال

، اثری آزادشهر شهر ةمتوسط مدارس دختر آموزاندانش های بدنیلذت از شرکت در فعالیت بر نیوالد

( 2018همکاران ) باد و( و 2016شن و همکاران ) دار دارد. این نتیجه با نتایج مطالعاتمثبت و معنا

 یاجتماع تیحما چقدر هر که است واقعیت این بیانگر پژوهش این از حاصل هاییافتهخوانی دارد. هم

بیشتر خواهد شد.  ی نیزهای بدنلذت آنان از مشارکت در فعالیت باشد، از دختران خود بیشتر نیوالد

 ب،یترغ باعث کهاست  هاآن رفتار هرگونه ،ورزش دوستان در ای نیوالد یاجتماع یهاتیحما از منظور

 دوستان و نیوالد خانواده، یهاتیحما ،انیمنیدرا شود.یم فرد در یجسمان تیفعال ةادام و انجام

 یتیحما یروین و الگو کی عنوانبه دوستانشان و نیوالد با فرزندان زیرا، ند؛دار امر نیا بر ییسزاب ریتأث

 رفتار تیتقو موجب میرمستقیغ و میمستق یهاروش قیازطر تواندیم یاجتماع تیحما. دارند تعامل

 جادیا برای خانه فیوظا انجام ای هم درکنار یبدن تیفعال داشتن به م،یمستق یاجتماع تیحما .شود

 یاعضا از مراقبت و ینگهدار مانند ؛شودیم مربوط یبدن تیفعال داشتن ا هدفب فرد یبرا فرصت

. کنند شرکت یورزش یهاتیفعال در بتوانند اعضا گرید کهطوریبه ؛خانه فیوظا انجام و خانواده

 ای خانواده عضو کی با کردنصحبت ای قیتشو مانندیی هاتیفعال ازجمله صورتبه میرمستقیغ تیحما

 نقش خانواده یاعضا تیحما ،میاندراین .است شده فیتعر یورزش ةبرنام کی شروع یبرا دوستان
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 در افراد مشارکت زانیم بر ،مستمر صورتهب خانواده تیحما .کندیم فایا یورزش مشارکت در یمهم

در  مشارکت سطح کاهش سبب یاجتماع تیحمافقدان  ،برعکس و است رگذاریتأث یبدن تیفعال

 یتلق شدنیاجتماع عوامل از یکی ورزش و یبدن یهاتیفعال کهییازآنجا .شودیم یورزش تیفعال

 نام «یاجتماع تیحما» عنوان با که دوستان و خانواده تیحما و هیرو که کرد اظهار توانیم شوند،یم

 ؛دندار افراد شدنیاجتماع بر ییبسزا و میمستق ریتأث یبدن یهاتیفعال مشارکت در شوند،یم برده

 مانند شدنیاجتماع روابط و ضوابط از ای، مجموعهیبدن یهاتیفعال ةعرص در آنان افتنیحضور با زیرا،

 .رندیگیفرام را غیره و یریپذ تیمسئول گران،ید حقوق و نیقوان به احترام مشترک، هدف یبرا تالش

عنوان یک تواند بههای بدنی میدر فعالیت حمایت والدین از کودکان خود برای مشارکت ،همچنین

که این امر بر پیامدهای حاصل  ت کندعامل انگیزشی مهم عمل کند و بروز چنین رفتارهایی را تقوی

( در 2014چنگ و همکاران ). مثبت خواهد داشتاثری های بدنی همچون لذت و نشاط از فعالیت

دار آموزان اثری مثبت و معنادریافتند که میزان فعالیت بدنی دوستان بر میزان فعالیت دانش پژوهشی

نشان داد که فعالیت بدنی پدران بر میزان فعالیت بدنی پسران نوجوان  ، نتایج پژوهشدارد. همچنین

، نهایتند. دردار داری دختران نوجوان، اثری مثبت و معنالیت بدنو فعالیت بدنی مادران بر میزان فعا

صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش فعالیت نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی به

گیری رفتارهای نقش مهم و محوری در شکل که والدینییآنجااز شود.بدنی نوجوانان دختر و پسر می

تواند خصوص مدارس میوپرورش و بهها و آموزشمثبت و سازنده بین آنتعامل آموزان دارند، دانش

را  هاو کسب لذت از آن های بدنیمشارکت در فعالیت همچونآموزان بروز رفتارهای مثبت در دانش

بدنی در کردن والدین از اهمیت درس تربیتخصوص، آگاهترین موارد دراینیکی از مهم .تسهیل کند

نداشتن دیدگاه درست  برعالوه بسیاری از والدین .آموزان استذهنی و جسمانی دانش رشد سالمت

ترین دالیل و شاید یکی از مهم پندارنداهمیت می، آن را درسی بیبدنیتربیتنسبت به درس 

آموزان دانشبودن این درس از دیدگاه والدین اهمیت، بیبدنیآموزان به درس تربیتتوجهی دانشبی

تواند حمایت والدین از این درس مهم و ترغیب میبدنی . آگاهی والدین از فواید درس تربیتباشدمی

کنار تغییر نگرش در ،دیگرازسوی همراه داشته باشد.بهفرزندان خود به مشارکت فعال در این درس را 

بدنی مان تربیتعملی مانند ارتباط مداوم بین والدین و معل هایبدنی، اقدامالدین به درس تربیتو

ها را فراهم های بدنی و لذت بیشتر آنان از این فعالیتآموزان در فعالیتتواند مشارکت بیشتر دانشمی

به های بدنی های فعالیتدر اجرای برنامهو  بدنی آگاه باشندظایف معلمان تربیت. والدین باید از وکند

تواند از خرید وسایل ورزشی و کمک آموزشی یبدنی موالدین به معلمان تربیتک کم .ها کمک کنندآن

های یکی دیگر از روش متفاوت باشد. ،هاتا ترغیب فرزندان خود به مشارکت فعال در این فعالیت

ورزشی مدارس با حضور  آموزان، برگزاری مسابقاتهای بدنی دانشافزایش حمایت والدین از فعالیت
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عنوان یک عاملی تنها به، نهایمدرسهای و بینمدرسهوالدین است. حضور والدین در مسابقات درون

برگزاری این  توانند نقش مهمی دربلکه این افراد می ،کندآموزان عمل میانگیزشی برای دانش

. استفاده از وپرورش را تقویت کندتواند رابطة بین والدین و آموزشمسابقات ایفا کنند که این امر می

تم سکمک به سی بر، عالوهکنندگان مالیمربی، مسئوالن فنی و حتی حمایتعنوان داور، ین بهدوال

ایفا  یهایآموزان به مشارکت در چنین برنامهدر ترغیب دانشرا تواند نقش مهمی پرورش، میوآموزش

لذت از مشارکت در  بر میزان والدینسوی شده ازجه به اهمیت حمایت اجتماعی ادراکبا تو .کند

توسط  یبدن هاییتآموزان دختر به انجام فعالدانش یبترغ ،آموزان دختری دانشهای بدنفعالیت

حضور دختران در  یلتسه ،کنار دختران خوددر یبدن هاییتدر فعال ینمشارکت والد ین،والد

آموزان و برگزاری مسابقات ورزشی برای دانش توسط والدیندرون و خارج از مدرسه  یبدن هاییتفعال

 .شوندیم یشنهادپ حضور والدیندر مدارس با 

 های بدنیلذت از شرکت در فعالیت بر شدهنشان داد که شایستگی ادراک های پژوهشیافته

دارد. این نتیجه با نتایج دار اثری مثبت و معنا آزادشهر شهر ةمتوسط مدارس دختر آموزاندانش

شن و  و( 2013(، برازندل )2012(، کایرنی و همکاران )1395) عارفی و همکارانداروغه هایپژوهش

گی شایست هرچقدر که کندمی بیان پژوهش این از حاصل هاییافتهخوانی دارد. ( هم2016همکاران )

نیز  مدارس یبدن یهاتیفعالمیزان لذت آنان از مشارکت در  باشد، دختران از خود بیشتر شدةادراک

 نه،یبه هایچالش بر تسلط و رییگیپ برای که است یشناختروان ازیین یگستیشا .بیشتر خواهد بود

تعریف  طیمح با تعامل در بودنمؤثر به ازین یستگیشا ،همچنین .کندیم فراهم را الزم زشیانگ و انرژی

 هایمهارت و استعدادها از استفاده با هاآن بر تسلط و نهیبه هایچالش کردندنبال انگریب که شده است

 و کندیم تأمین رندگانیادگی در را یستگیشا به ازین مهارت، به یابیدست ،گریدیازسو. است خود

 کهیهنگام .رسندیم شدهادراک یستگیشا به کنند،یم گذر هاچالش از تیموفق با که یرندگانیادگی

 و تیرضا احساس فرد کند،یم تأمین را فرد( یستگیشا ازین) یشناختروان ازین یتیفعال به پرداختن

 انرژی نیا. شودیم کار آن ةادام ای تکرار به فرد شدنختهیبرانگ موجب موضوع نیا. دارد خشنودی

 یشناختروان ازهایین تأمین از یناش که است هاتیفعال انجام ةمحرک رویین زش،یانگ همان ای یروان

 زشیانگ ،یابدمی دست شدهادراک یستگیشا به خود ورزش در که فردی رودیم انتظار بنابراین، ؛است

 باشد، دهینرس یستگیشا ادراک به حوزه آن در فرد اگر ،برعکس و دارد کار آن انجام برایرا  الزم

شده بیانگر ارزیابی فرد از میزان  ادراک یستگیشا ،همچنین .ندارد تیفعال آن انجام برایرا  الزم ةزیانگ

دهند ورزشکارانی که ارزیابی مثبتی از خود شده نشان میهای انجامپژوهش .های خود استتوانمندی

 ،دهند. همچنیناز خود نشان می یهای بدنی و ورزشی خود تمایل بیشترفعالیت ، برای ادامةدارند

اکوال شود. جهای بدنی میادراک شایستگی موجب افزایش لذت، نشاط و رضایت فرد از انجام فعالیت
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بدنی  دریافتند که ادراک شایستگی بر رفتارهای فعالیتزمینه اینر( در پژوهشی د2016و همکاران )

آموزان با شایستگی که دانشمعنیگذار بوده است؛ بدینهای بعد اثردر سال ،هآموزان موردمطالعدانش

( 2016های بدنی شرکت کردند. شن و همکاران )های بعد نیز بیشتر در فعالیتباال در سال شدةادراک

های ر میزان لذت از فعالیتشده داجتماعی والدین و شایستگی ادراک حمایت به بررسی در پژوهشی

وزان از خود نیز اثری آمنشان داد که ادراک شایستگی دانشوزان دختر پرداختند. نتایج آمبدنی دانش

توان میشده ارد ذکروهای بدنی دارد. با توجه به مدار بر میزان لذت از شرکت در فعالیتمثبت و معنا

مثبت صورت های خود، بهها و قابلیتآموزان از توانمندیگیری کرد که ادراک دانشچنین نتیجه

ایفا  و کسب لذت های بدنیجمله مشارکت در فعالیتها ازدر رفتارهای آنرا تواند نقش مهمی می

خود، توجه به های جسمانی و مهارتی آموز از توانمندیکردن دختران دانشهآگا کند؛ بنابراین،

های ورزشی و تقویت و بهبود برنامه بدنیتربیتآموزان دختر توسط معلمان های ورزشی دانشقابلیت

 های بدنی ساختاریافته برای توسعةآموزان دختر در فعالیتحضور بیشتر دانش مدارس با هدف

 .شوندهای جسمانی آنان پیشنهاد میمهارت

 های بدنیلذت از شرکت در فعالیت بر که جو مدرسهاد بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان د

دارد. این نتیجه با نتایج دار اثری مثبت و معنا آزادشهر شهر ةمتوسط مدارس دختر آموزاندانش

که با توجه به اینخوانی دارد. ( هم2018( و باد و همکاران )2017و همکاران ) جانسون هایپژوهش

و جو آن یکی از ، مدرسه کنندی خود را در مدارس سپری میزندگ آموزان بخش مهمی از زماندانش

عوامل بسیاری در مدرسه وجود دارند که به  .است های آناندهی رفتارر شکلترین عوامل مؤثر دمهم

توان به معلمان و کارکنان و رفتارهای آنان، کنند که از آن جمله میگیری جو آن کمک میشکل

های آموزان، امکانات و شیوه، کیفیت تعامالت بین معلمان و دانشهای مدرسهفرهنگ و سیاست

، آموزاندانش یعلم یهامهارتداشتن مسئولیت در ارتقای  بر، عالوهمدارستدریس اشاره کرد. 

مدارس  ،همچنین کنند.یفراهم م یو رفتار ی، عاطفارتباطی هایمهارت ةتوسع یبرارا نیز  ییهافرصت

از  یاریبس زیرا، ؛کنند یفاا آموزاندانش یسالمت یتوضع یدر ارتقا یتوانند نقش مهمیمها و جو آن

در این جو و فضا ها سال ینا یطدر ،آموزاندانش مرتبط با سالمتی رفتارهایو  یتیشخص یهایژگیو

کنند که جو مدارس عاملی مهم در بیان میباره ( دراین2016) گراتسن و وات گیرند.شکل می

آموزان از این فضا بر و ادراک مثبت دانش آموزان استهای بدنی دانشلیتری رفتارهای فعاگیشکل

های بدنی در مدرسه و خارج از آن بودن، میزان فعالیتهای بدنی، تمایل به فعالفعالیت تالش آنان در

 .دنشومی آموزان دختر بیشتر مشاهدهکه این تأثیرات در دانش و کسب لذت و نشاط اثری مثبت دارد

یک از این موارد ، میزان تأثیر هرگذار هستندگیری جو مدرسه اثربسیاری در شکلکه عوامل ازآنجایی

د معتق (2017. جانسون و همکاران )ن و پیامدهای آنان متفاوت استآموزاهای بدنی دانشبر فعالیت
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و  ار مهمی دارندبدنی نقش بسیمعلمان تربیت جو مدارس، دهندةهستند که ازبین عوامل شکل

گذاشتن کنارآموزان، اجتناب از آموزان، تعامل با دانشدانستن نام دانش یلقباز این معلمانرفتارهای 

دادن تمامی ارکت، تالش برای مشهای بدنیفعالیتدر انجام های بدنی، تنوع آموزان از فعالیتدانش

از را ها آنلذت میزان  دنتوانآموزان میهای بدنی و تشویق و ترغیب دانشآموزان در فعالیتدانش

سایر عوامل نیز مانند نگرش مثبت مدیران مدارس  ،همچنین د.نده یشافزاهای بدنی انجام فعالیت

، توجه به بدنیتربیت درسهای بدنی، کیفیت امکانات و تجهیزات ورزشی، مدت زمان به فعالیت

 و آموزش و یادگیری های بدنیا در فعالیتهکالسیورزشی، مشارکت هم برنامةهای فوقفعالیت

های بدنی توانند بر میزان لذت از مشارکت در فعالیتهای بدنی میهای حرکتی در فعالیتمهارت

آموزان تر از دانشآموزان دختر کمهای بدنی در دانشاثرگذار باشند. با توجه به اینکه میزان فعالیت

تواند بر ایجاد جوی مثبت در مدارس دخترانه می ،(2016 است )جاکوال و همکاران،در مدارس پسر 

کردن مدیران بنابراین، آگاه ؛های بدنی و کسب لذت بیشتر اثرگذار باشدمیزان مشارکت آنان در فعالیت

های بیشتر برای مشارکت ایجاد فرصتآموزان دختر، های بدنی برای دانشمدارس از اهمیت فعالیت

تدوین ، افزایش امکانات ورزشی مدارس و بدنیتربیت، توجه بیشتر به درس دختر آموزانورزشی دانش

 .شوندپیشنهاد میدختر آموزان های ورزشی آموزشی و رقابتی برای دانشهبرنام

گرفت که دو دسته عوامل  یجهنت توانیم ینهزمیناشده درانجام یهاپژوهش و پژوهش یناز ا ،یتنهادر

 یندر ا. نداثرگذار دختر آموزاندانش های بدنیاز شرکت در فعالیت میزان لذتبر  محیطیو  یفرد

لذت از شرکت در  رد شدهالدین، جو مدارس و شایستگی ادراکحمایت اجتماعی و نقش ،پژوهش

 انگیزةجمله عوامل از یراما سا شد؛ رسیبر متوسطه مدارس دختر آموزاندانش های بدنیفعالیت

 های بدنی )فردی یا گروهی(، نوع فعالیتآموزانورزشی دانشحرکتی و های سطح مهارتآموزان، دانش

 های بدنیلذت از شرکت در فعالیتبر  توانندیم نیزهای تربیت بدنی در مدارس بودن برنامههدفمند و

 پژوهش هاییتمحدود ورا جز هاآن توانیگذار باشند که ماثر متوسطه مدارس دختر آموزاندانش

 نظر گرفت. در
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Abstract 
The purpose of present research was to modeling effect of parents’ social support, 
perceived competence and school climate on pleasure from participation in 
physical activity of female students. The research method is descriptive 
correlational type and population of present study consisted of all female 
secondary high school students (10, 11 and 12) in the Azadshahr city of Golestan 
province (N=1086), which according to Cochran formula, 248 students were 
selected as sample size by simple sampling method. For collecting research data, 
Duncan et al (2005) parents’ social support questionnaire, Xiang et al (2004) 
perceived competence questionnaire, Anderson et al (2007) school climate 
questionnaire and Moore et al (2009) pleasure from participation in physical 
activity questionnaire were used. Validity of the questionnaires was verified by 5 
masters of sport management and internal consistency of questionnaires by using 
Cronbach's alpha was determined respectively 0.89, 0.91, 0.78 and 0.81. 
Descriptive and inferential statistics methods were used for data analysis. The 
results of study showed that parents’ social support, perceived competence and 
school climate have a positive and significant effect on the pleasure from 
participation in physical activity of female students. Considering the positive role 
of parents’ social support, perceived competence and school climate on the 
pleasure from participation in physical activity of female students: parent 
participation in physical activity with their daughters, parent support for school 
sports programs, provide sports programs in schools based on the sporting 
capabilities of students and creating more opportunities for sports participation of 
female student recommended. 
 

Keywords: Social Support, Competence, School Climate, Pleasure from 
Participation in Physical Activity. 
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