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 چکیده

 یلیتحص شرفتیپ با ینشاط و شاداب ،یمشارکت ورزش ةزیانگ نیروابط ب یبررسحاضر با هدف  پژوهش

 حسب هدف، کاربردی . این پژوهش برنجام گرفتا اول شهرستان بناب ةمتوسط ةآموزان پسر دوردانش

آماری این  ةصورت پیمایشی انجام شده است. جامعکه به استاساس روش، توصیفی همبستگی  و بر است

بر اساس . هستندنفر  2713که  ندبوداول شهرستان بناب  ةمتوسط ةدور آموزان پسردانش تمام ،هشپژو

انتخاب شدند.  یاخوشه یتصادف رییگو به روش نمونه پژوهش ةونعنوان نمنفر به 113جدول مورگان تعداد 

و  ییروا دأییبا ت یلیتحص شرفتیو پ ینشاط و شاد ،یمشارکت ورزش ةزیانگ ةنامپرسشسه  ،پژوهش نیدر ا

استفاده شد. نتایج نشان  SPSS افزاربا استفاده از نرم ونیو رگرس رنفیو از آزمون کلموگروف اسم ییایپا

بین  و (P ،11/3=r=33/3) شادی و نشاط وجود دارد مشارکت ورزشی با ةانگیز داری بینمعنا تگیداد همبس

یابی، انرژی، بهبود مهارت، دوست ةگرایی، تخلیهمچون موفقیت، گروه ،مشارکت ورزشی ةهای انگیزلفهؤم

 تأثیر ،عوامل موقعیتی نیز اما آمادگی و ؛داری وجود داردمعنا ةشادی و نشاط رابط با هم تفریح و سرگرمی

آموزان و پیشرفت تحصیلی بین شادی و نشاط دانش ولی نداشتند آموزاندانشبر شادی و نشاط داری معنا

درصد 12اینکه مشارکت ورزشی با ضریب  ،. در نهایت(P ،12/3=r=33/3) وجود دارد داریمعنا ها ارتباطآن

درصد توانایی 13د و شادی و نشاط نیز با ضریب آموزان را داربینی شادی و نشاط دانشتوانایی پیش

 ،مسئولان ورزش مدارسشود پیشنهاد می ،بنابراین آموزان را دارد.بینی پیشرفت تحصیلی دانشپیش

 شرفتیپ ،و نشاطشادی موجبات  ،تا در کنار آن ایجاد کنند یورزش یهاتیبرای فعال را مناسبهای زمینه

  .آورندان را فراهم آموزدانش یدرس تیو موفق یلیتحص

 

  مشارکت ورزشی، انگیزهپیشرفت تحصیلی، شادی و نشاط،  :گان کلیدیواژ
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 مقدمه

نقش و  ،یبه اهداف نظام آموزش یابیکشور در دست ینظام آموزش یآموزان به عنوان رکن اساسدانش

ـ  یمت جسمانو سلا یقشر از جامعه از لحاظ آموزش نیجامع دارند. توجه به ا کیدر  ايژهیو گاهیجا

(. به 1331 ،ی)فراهان شودیجامعه م ینظام آموزش شتریهرچه ب ییموجب باروري و شکوفا یروان

نشاط و  ،ییایپو و دهندیم لیجامعه را تشک نیاز ا یمیآموزان و نوجوانان قشر عظدانش ،یعبارت

(. در 1333 ،انیدیاست )جد هندیآ ةجامع یاجتماع ـ يسلامت اقتصاد ةکنندنیآنان تضم یسلامت

و  کانهاي شهروندي کوداگر بخواهد هویت ملی و نظام ارزشی و مهارت تیوتربمیواقع نظام تعل

شدن در قرون حاضر آماده نوجوانان را تحکیم و اعتلا بخشد، باید آنان را براي زندگی در عصر جهانی

هاي کلاس و مدرسه در هاي درسی و فعالیتوپرورش به برنامهکند. براي این منظور، نگرش آموزش

ارزشی انسانی،  امهاي درسی، تحکیم هویت و نظآموزش عمومی باید تغییر یابد و افزون بر آموزش

هاي زندگی سالم فردي، اجتماعی، اقتصادي و علمی و فرهنگی را محور آموزش شهروندي و مهارت

ی سینا هدف از تعلیم و (. بوعل1331و همکاران،  يهاي آموزشی و تربیتی قرار دهد )اوحدبرنامه

را ایجاد ایمان، اخلاق نیکو و پسندیده، تندرستی )ورزش(، سواد، پیشه و  وپرورشآموزشتربیت و 

توسعه و تکامل اخلاق، در »گوید: وتربیت کودك میباب تعلیم داند و درهنر در کودکان و افراد می

آموز را نباید تنها به خواندن و دانشتمام اوقات بنابراین،  ؛«تقویت جسم و بدن دخالت کامل دارد

و نیروي  گذاردمیآموز رو به ناتوانی و بیهودگی دانش در این صورت نوشتن مصروف داشت، زیرا

( 2111) 1چن ةدی(. به عق1333بهار،  یمادي و معنوي او از حد اعتدال بیرون خواهد رفت )شعبان

ت انسانی را ارتقا بخشد، به بدن و ذهن انسان تواند ارزش و کرامهاي ورزشی میبردن از تجربهلذت

و  یبدنتیمقوله ورزش و ترب ریدر چند دهة اخ. شکل دهد و پیشرفت کلی فرد را در پی داشته باشد

قرار  یورزش یپزشک ةنظران عرصاز مباحث مورد توجه صاحب یکی ،و نشاط ینقش آن در تندرست

 ،یروح يهانهیدر زم یبدن يهاتیها و فعالنامهو سودمند بر دیگرفته است و ازآنجاکه اثرات مف

 يمتعدد هايپژوهش نهیزم نیدر ا ست،ین دهیپوش یو... بر کس یجسمان ،یسلامت اجتماع ،یروان

و  افتهیسازمان یِمنظم بدن يهاتیورزش و فعال کههستند  نیدال بر ا یصورت گرفته که همگ

  (.2112، 2)مایلز استتمام اقشار جامعه  سلامت و نشاط ةدر توسع یمهم اریعامل بس ،مستمر

به  ،ورزشی يهاتیدر فعال زشیانگ پردازند وهداف متفاوتی به فعالیت ورزشی میها و اافراد با انگیزه

وجود به گرانیو رقابت با د ياشاره دارد که در باز ايیشناخت ای یاجتماع يرهایمتغ لات،یتما

خاص هستند،  یتیبه مشارکت در فعال لید فاقد قصد و تماکه افرایزمان ،یزگیانگیو ب ندیآیم
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مشارکت  یجسمان يهاتیمتفاوت در ورزش و فعال لیدلا برحسبتنها نه واقع، افراد در .ستمشهود ا

)مازیاري و  شوندیم ختهیبرانگ زیمتفاوت ن يهاتیگوناگون و در موقع يهابلکه با روش کنند،یم

تعامل اجتماعی، لذت و )هاي مختلف دهند انگیزهد نشان میتحقیقات متعد(. 1331همکاران، 

...( پیشگیري و درمان، کاهش فشارهاي روانی، کنترل وزن، روابط شغلی و زندگی، سلامتی ونشاط، 

در شناسایی ارتباط بین عوامل (. 2112و همکاران،  1)سیراد شودباعث گرایش به امر ورزش می

کید دارند بین تمام أت( 2113) و همکاران 2گووا ،هاي ورزشیهثر بر مشارکت در برنامؤانگیزشی م

ارتباط مثبت معناداري وجود  ،هاي ورزشیمتغیرهاي انگیزشی دانشجویان و شرکت آنان در فعالیت

آموزان و دانشجویان نشان دادند شرکت دانش( 2111) و همکاران 3لیندر ،. همچنیندارد

 فردي استثیر عوامل انگیزشی، موقعیتی و درونأتحت ت هاي بدنی و ورزشیکنگی در فعالیتهنگ

بدنی و ورزش تربیت ةریزي در زمینبرنامه ها وشناسایی انگیزه ،بنابراین(. 1332)امامی و همکاران، 

 ،آموزان و دانشجویانویژه دانشبه ،علاقه، شادابی و طراوت در جوانان به منظور ایجاد انگیزه،

  (.1332و همکاران، )امامی ضرورتی خاص دارد 

آموزان مؤثّر است و انرژي آنان را فضاي شاد و مفرّح در یادگیري و شکوفایی استعدادهاي دانش

انگیز آموزان در گرو وجود مدارس جذّاب، مطلوب و نشاطسازد. نشاط و شادابی دانشدوچندان می

و  يایی شود )جعفرشناس هابراي داشتن چنین مدارسی باید عوامل مؤثّر در ایجاد آن .است

شوند هاي ورزشی از منابع عمده شادي محسوب میفعالیت نکهی(. با توجه به ا1333 زاده،بطال

هایی براي شاد (، اعتقاد بر این است که در نظر داشتن شادي و طراحی برنامه1331و جوکار،  ی)ثالث

 راهوب و سلامتی روانی همشود و غالباً شادکامی با کارکرد مطلبودن، باعث افزایش شادکامی می

 توانیاست که م ی(. در واقـع شـادي هماننـد ثروت1331مقدم و همکاران، یاست )به نقل از شکوه

آموزش و  انیبخش در جرهـاي شاديبر آن افزود. با اسـتفاده از روش نکهیا ایآن را از دست داد و 

آموز، با دانش يبخش براتیرضا یطیمح جـادیعلاوه بـر ا توانیم ران،یفراگ یآموزش زيیربرنامه

و کسالت در کلاس درس،  یحوصلگیب ،یرآمدگید بت،یغ زانیاز مشکلات از جمله م گرید اريیبس

د کـه آیفـراهم  یطـیمقابلـه شـود و مح ،یلیله افت تحصئمس ـتیو در نها یو روح یامراض جسم

 هايوشر ریتوجه به تأث درهرحال،آموز در نظر گرفته شود. مـؤثر دانش ـريیامکانـات فراگ

، 4کرافت) رسدیضروري به نظر م ی،لیهاي مختلف تحصدوره یآموزش ـزيیربخـش در برنامـهشادي

2113).  
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2. Goa 
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اي اندیشمند، پویا و خلاق در کنار نشاط و شادابی، ضامن جامعه نیز آموزاندانشپیشرفت تحصیلی 

تواند یک عنوان یک فعالیت منظم مین در ورزش بهآموزادادن دانشمشارکت .در آینده خواهد بود

آموزان بر دانشلحاظ روانی با اثرات مثبتی که از مشارکت در ورزش باشد.  مدون و مستمر ةبرنام

نفس و کاهش اضطراب و افسردگی آنان را اعتمادبه و موجبات افزایش شادابیتواند میگذارد، می

و  کندمیکمک  آموزاندانشبه تقویت آمادگی بدنی از لحاظ جسمانی  ،د. همچنینآورفراهم 

ثر و ؤم آنانپیشرفت تحصیلی در  ،تبع آن هو ب آموزاندانشتحصیلی  ةتواند در روحیه و انگیزمی

آموزان در پیشرفت تحصیلی دانش را تأثیر نظام آموزشی 1کوزما .(1333)پیروي،  مفید باشد

 ةافت روحی جلوگیري ازنظام آموزشی پویا باعث که  ه استده و به این نتیجه رسیدکربررسـی 

هاي بسیاري از مطالعات، تأثیرات مثبت ورزش ،همچنین (.2111کوزما، )شود آموزان میدانش

جمله استرس، اضطراب و افسردگی و  از ،منظم هوازي را در کاهش علائم مربوط به اختلالات روانی

. از طرف (2112 ،2کالاگان) اندخوبی نشان دادهبه ،نفس و بهبود وضعیت خلقیافزایش اعتمادبه

در پژوهش خود به بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی  (1331نیاز آذري ) ،دیگر

شهرستان ساري پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که شادابی، نشاط، جنسیت  ةآموزان متوسطدانش

 ةآموزان دورخصوصاً پیشرفت تحصیلی دانشریزي آموزشی و وضعیت اقتصادي خانواده در برنامه

اي با عنوان بزهکاري و مشارکت در ( در مقاله2111) 3ارسواک. ثیر مثبت و معناداري داردأمتوسطه ت

وجود دارد.  يچشمگیرهمبستگی  ورزش بیان کرد بین مشارکت در ورزش و بزهکاري نوجوانان

نمایی ست یافت که اصولی از قبیل جلوهبه این نتایج د «شادمانی در مدارس»( در 2113) 4ولک

هاي خوب کردن فضاي مدرسه، وجود کتاببازي، جذابآموزان، قراردادن زمانی براي کارهاي دانش

ش براي رفتن به مدرسه افزایرا آموزان دانش اشتیاق ،هاي ورزشی و هنريبراي خواندن، ایجاد کلاس

مدارس شاد مساوي »با عنوان  یپژوهشدر ( 2113) 6به نقل از ریدین 5میلر .(2113ولک، ) دهدمی

 .است لازم اساسی سه رکن ،شاد ةخلق یک مدرس برايکه  رسده این نتیجه میب «است با موفقیت

یا ؤشان باشند، دانش جدید را یاد بگیرند و مهارت رکه کودکان با دوستان مدرسة شاد مکانی است

یز محیط فیزیکی خوشایند و مطلوب در ساختن یک ریزي را بیابند و نداشتن، رشدکردن و برنامه

 .شاداب بسیار مهم است ةمدرس
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بدنی و ورزش به منظور ایجاد انگیزه، علاقه، شادابی و ریزي در زمینة تربیتبرنامه نکهیا تیدر نها

بانشاط براي  یآموزش طیمح جادیآموزان، ضرورتی خاص دارد و اویژه دانشطراوت در جوانان، به

شده  مطرحوپرورش آموزش زانیردغدغه جدي نزد برنامه کیعنوان هاست که بهوزان، سالآمدانش

کودکان  رایاست؛ ز یلیآموزان در مقاطع مختلف تحصدانش یاساس ازهايیاز ن یکیمسئله  نیاست. ا

به و  برندیکنند، لذت مرا القا می یکه نشاط و شاداب ییو فضاها طیبصري هستند. آنهـا از مح اریبس

اگر امکانات،  .خواهند داشـت یعلم هاينهیدر زم ريیچشمگ هايشرفتیپ ها،زهیانگ شیافزا لیدل

را برانگیزند و  رانیبتوانند حس کنجکاوي فراگ یو متناسب آموزش قیدق هايزيیرو برنامه لاتیتسه

(؛ 1333 ،يآذرازیآور و شاداب خواهد بود )نبراي آنها نشاط طیمح نیآنها را به خود جذب کنند، ا

عوامل گوناگونی قرار دارد. در  ثیراست و تحت تأ ي تشکیل شدهعناصر متعدد ازفرایند یادگیري  زیرا

دار منجر خواهد شد. اگر یک بافت یادگیري، تعامل عناصر متعدد با هم، به یادگیري معنی

آزاردهنده است، مند نیستند و یا محیط کلاس و درس براي آنها آموزان به یادگیري علاقهدانش

کرد. باید در کارکردهاي خود  گذرتوان اصل اهمیت پیشرفت تحصیلی را نادیده گرفت و از آن نمی

 يریادگیتجدیدنظر کرد و شرایط را براي ایجاد محیطی امن، شاد، پویا، فراگیر و توأم با تجارب 

اندرکاران دست ةهم و انیو مرب نیلازم است والد نی(. بنابرا1333 ادگارزاده،ی) آوردفراهم 

 ییهاطیرا به مح یتا مراکز آموزش رندیکار گه وپـرورش با همکاري و تعامل، تلاش خود را بآموزش

کنند تا  لیآموزان تبدبراي دانش یحیتفر یو ورزش یحرکت تیهمراه با فعال ،بانشـاط و جذاب

آنها با رغبت  شودیب مآموزان سبدر دانش ی. شادي و سرزندگابدیآنها ارتقا  یلیتحص شرفتیپ

شود باعث میکه بل ،علم تلاش کنند لیتنها در راه تحصدر مدرسه حاظر شوند و نه شتريیب

 ریتأث یداشتنفضاي شاداب و دوست شکیبهتر بشناسند. بنیز هاي مورد توجه مدرسه را ارزش

 ،یلیتحص شرفتیو خلاق، پ ایپو یآموزش زيیربرنامه ت،یاستعدادها، خلاق ییدر شکوفا اديیز

کودکان  ةشیندبانشاط موجب باروري جسم و ا ةمدرس .آموزان دارددانش یدلسلامت و زنده ،ییکارا

 یبه زندگ ،پردازدیم یبدن تیو پرتحرك که به فعال ای. انسان شاداب، پوشودیآموزان مو دانش

انسان افسرده و  ،برعکس ؛کندیبه اهداف خود سرسختانه تلاش م دنیاست و براي رس دواریام

ناتوان و  ت،و در برابر مشکلا کندیم ديیو ناام یدرماندگ ،یتحرك، احساس خستگیو ب نیاندوهگ

در  یو ورزش یآموزان شهر بناب از لحاظ درسدانش نکهی(. با توجه به ا1332 ،يازآذریعاجز است )ن

صاحب  یسابقات ورزششهرستان در م نیا ةآموزان متوسطدانش نکهیقرار دارند و ا یسطح مطلوب

از لحاظ  نند،شرکت ک یورزش يهاتیآموزان در فعالدانش نیاگر ا رسدیمقام هستند، به نظر م

 ةزیارتباط انگ یپژوهش به بررس نی، در ابنابراین. گرفت ندقرار خواه یدر سطح مطلوب یروان یروح

 یلیتحص شرفتیر پو نشاط ب يشاد ریتأث ،و در کنار آن ،و نشاط یدر شاداب یمشارکت ورزش
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که چه  ستا نیا پژوهش یال اصلؤس ،نیشهرستان بناب پرداخته شد. بنابرا ةآموزان متوسطدانش

اول  ةآموزان دوردانش یلیتحص شرفتیپ با ی،نشاط و شاداب ،یورزش مشارکت ةزیانگ نیب یارتباط

اول  ةشده دورتربیت بدنی و ورزش یکی از دروس ارائه نکهیمتوسطه وجود دارد؟ با توجه به ا

د یفوا وپرورش شهرستان بناب ازآموزش ریزانِن و برنامهامسئولدرك  ،تحصیلی است ةمتوسط

 خواهد شدموجب ، یلیتحص شرفتیپاز نظر و هم  ،یشاداب و یهم از لحاظ سلامت ورزش، ناپذیرانکار

گنجانده  شهرستاناین  ةمتوسط مدارس هاي آموزشیدر برنامه به نحو بهینه تا تربیت بدنی و ورزش

  شود.
 

 پژوهش شناسیروش

صورت که به استروش، توصیفی همبستگی  از نظرحسب هدف، کاربردي و  این پژوهش بر

اول  ةمتوسطر مقطع پس آموزاندانش همة ،آماري این پژوهش ةجامعپیمایشی انجام شده است. 

استعلام از  اساسبر  ،1331-1332در سال تحصیلی ها که تعداد آن بودندشهرستان بناب 

نفر  333تعداد  ،بر اساس جدول مورگان .برآورد شدنفر  2231 ،وپرورش شهرستان بنابآموزش

انتخاب شدند. تعداد کل مدارس  ياخوشه یتصادف ريیگو به روش نمونه پژوهش ةعنوان نمونبه

خاب شدند و به انت یصورت تصادفمدرسه به 21آنها  نیاز ب مدرسه بود و 22شهرستان بناب  ةپسران

صورت به هنامپرسش 311و حدوداً  افتیآوري اطلاعات، محقق در مدارس حضور منظور جمع

مخدوش  يهاهنامپرسشکه با حدف  دش يآورو جمع عیآموزان اول متوسطه توزدانش نیب یتصادف

به  ییگوسخپا برايلازم  يهااطلاعات و داده يآورجمع ي. براشد یابیه ارزنامپرسش 333و ناقص 

است، استفاده  یشیمایابزار در روش پ نین و معتبرتریتره که مهمنامپرسشاز  هاهیالات و فرضؤس

 ،اول ةنامپرسشه است: شداستاندارد استفاده  ةنامپرسشسه  از پژوهش نیشده است. در ا

ر به منظو( است که 1333)همکاران، و  1گیل یِمشارکت ورزش ةزیانگ یالؤس31 ةنامپرسش

توزیع شهرستان بناب  اول ةمتوسط ةدورآموزان مشارکت ورزشی در بین دانش ةانگیز گیرياندازه

کند که گیري میاندازه مشارکت ورزشی را در قالب هشت بعد ةانگیز ه،نامپرسشطورکلی این به .شد

یابی و ت، دوستانرژي، عوامل موقعیتی، بهبود مهار ةگرایی، آمادگی، تخلیموفقیت، گروه: عبارتند از

گویه  23با ( 1333سنجش نشاط و شادي )عباسی،  ةنامپرسش ،دوم ةنامپرسش .تفریح و سرگرمی

سوم،  ةنامپرسش. به کار گرفته شدآموزان دانش شاديگیري نشاط و به منظور اندازه کهست ا

به  از آن هک است (1333)ساعتچی و همکاران  آموزانِپیشرفت تحصیلی دانش الیؤس21 ةنامپرسش

روایی صوري و محتوایی یید أبراي ت. شدآموزان استفاده گیري پیشرفت تحصیلی دانشمنظور اندازه

                                                      
1. Ggiel  
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براي . شدندیید أها تهنامپرسشنظران مدیریت ورزشی استفاده شد و ها از دیدگاه صاحبهنامپرسش

مخالف تا  کاملاًارزشی لیکرت )یک=شادي و نشاط از طیف پنج ةنامپرسش الاتؤگذاري سنمره

 ورزشی و پیشرفت مشارکت ةهاي انگیزهنامپرسش الاتِؤگذاري سبراي نمرهموافق( و  پنج=کاملاً 

براي تعیین همیشه( استفاده شد.  = گاهی، سه = ندرت، دوبه = ارزشی )یکاز طیف سه ،تحصیلی

آلفاي کرونباخ  استفاده شد که ضرایب 1از آلفاي کرونباخ پژوهشهاي این هنامپرسشپایایی 

ترتیب به ،آموزان و پیشرفت تحصیلیمشارکت ورزشی، نشاط و شادي دانش ةانگیز هايهنامپرسش

وتحلیل . براي تجزیهدارد هاهنامپرسشبه دست آمد که نشان از پایایی مطلوب  31/1و  22/1، 31/1

متغیرها از ضریب  بینبراي سنجش ارتباط  و ،هاي مرکزياز آمار توصیفی نظیر شاخص هاداده

که  است اس.اس.پی.اس این پژوهششده در افزار استفادههمبستگی و رگرسیون استفاده شد. نرم

  دارد.هاي توصیفی و استنباطی را تحلیل ةها و ارائتوان آزمون فرضیه
 

 نتایج
را  هشپژوهاي نمونهشناختی جمعیتهاي توزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگی شمارة یکجدول 

یا  13 پژوهشهاي درصد از نمونه3/32شود که دهد. با توجه به نتایج جدول مشاهده مینشان می

به ورزش  پژوهشهاي درصد از نمونه2/23ند. همچنین ابوده هسال12 تا 11درصد  2/22و  ساله12

مند ههاي رزمی علاقدرصد نیز به ورزش1/13سواري و درصد دوچرخه21فوتبال علاقه داشتند، 

درصد بیش از 2/21جلسه در هفته و  دو تا سهدرصد 2/21جلسه در هفته،  یکدرصد 3/31بودند. 

شود که بیشترین هاي ورزشی مشارکت داشتند. در نهایت مشاهده میجلسه در هفته در فعالیت سه

  پردازند.ساعت در هر جلسه به فعالیت ورزشی می یک تا دودرصد 3/32ها یعنی تعداد نمونه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Cronbach, s Alpha 
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 پژوهشهای نمونهشناختی جمعیتهای توصیف ویژگی -3 جدول

 درصد فراوانی فراوانی شاخص آماری

 سن

 3/32 113 سال 12تا  13

 2/22 212 سال 12 تا 11

 1/2 3 بدون پاسخ

 ورزشی مورد علاقه ةرشت

 2/23 31 فوتبال

 3/11 31 شنا

 1/21 21 سواريدوچرخه

 3/11 12 والیبال

 1/13 22 هاي رزمیورزش

 3/2 11 بسکتبال

 3/2 22 ي دیگرهاورزش

هاي مشارکت در فعالیت میزان
 ورزشی

 3/31 113 جلسه در هفته یک

 2/21 121 جلسه در هفته دو تا سه

 3/21 21 جلسه در هفته سهبیش از 

 3/1 21 بدون پاسخ

میزان فعالیت ورزشی در هر 
 جلسه

 3/21 23 جلسه ساعت دریک کمتر از 

 3/32 113 ساعت در جلسه یک تا دو

 3/23 111 بیشتر از دو ساعت در جلسه

 11 11 بدون پاسخ
 

دهد. با توجه به نتایج را نشان می پژوهشآمار توصیفی مربوط به متغیرهاي  شمارة دوجدول 

 ةلفؤمربوط به م و کمترین آن 13/3جدول، بیشترین میانگین مربوط به شادي و نشاط با میانگین 

  .است 11/2مشارکت ورزشی با میانگین  ةآمادگی انگیز
 

 پژوهشتوصیف متغیرهای  -2جدول 
 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر

 11/3 11/1 21/1 12/2 پیشرفت تحصیلی
 11/1 11/2 13/1 13/3 شادي و نشاط

 11/3 11/1 13/1 23/2 مشارکت ورزشی ةانگیز
 11/3 11/1 33/1 22/2 موفقیت

 11/3 11/1 32/1 23/2 گراییگروه

 11/3 11/1 23/1 11/2 آمادگی

 11/3 21/1 33/1 23/2 انرژي ةتخلی

 11/3 33/1 33/1 13/2 عوامل موقعیتی

 11/3 11/1 22/1 11/2 بهبود مهارت

 11/3 21/1 32/1 22/2 یابیدوست

 11/3 22/1 31/1 33/2 تفریح و سرگرمی
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( استفاده شد. K-Sاز آزمون کلموگروف اسمیرونف ) پژوهش هايدادهتوزیع  چگونگیرسی براي بر

  (.P≥11/1) ندهست ها از لحاظ آماري نرمالتوزیع تمام که نشان داد نتایج این آزمون

از  پژوهش ةگویی به فرضیپاسخ براي کهطوريبه شود.یاستفاده م ونیرابطه از رگرس یبررس يبرا

عنوان متغیر مستقل مشارکت ورزشی به ةانگیزدومتغیره بین  ةن خطی سادتحلیل رگرسیو

سه و  شمارةدر جدول  .عنوان متغیر وابسته )ملاك( استفاده شدبین( و نشاط و شادابی به)پیش

 . آمده استپژوهش  ةتحلیل اطلاعات در مورد فرضیونتایج تجزیههاي مربوط به آن، تحلیل
 

 مشارکت ورزشی ةانگیز قیاز طر شادی و نشاط ینیبشیپ ونیمدل رگرس ةخلاص -1جدول 

 همبستگی مدل
ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 شدهتعدیل

خطای 

 باقیمانده

 سطح

 داریمعنا

دوربین 

 واتسون

 32/1 11/1 31/1 12/1 13/1 22/1 رگرسیون

 

یرها ( بین متغRدهد. مقدار ضریب همبستگی )مدل را نشان می ةخلاص شمارة سهنتایج جدول 

همبستگی  ،پژوهش ةمتغیرهاي مستقل و متغیر وابست ةبین مجموع ،که با توجه به آن است 22/1

مقدار ضریب تعیین  ،(. همچنینP ،22/1=R=11/1)شود مشاهده میمستقیم و معناداري 

)ملاك( توسط متغیر  شده از تغییرات متغیر وابسته( که بیانگر درصد تغییرات تعیین2Rشده )تعدیل

درصد از واریانس کل تغییرات نشاط و شادابی به 12دهد که بین( است، نشان می)پیش قلمست

 شود. درصد به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط می23مشارکت ورزشی و  ةانگیز
 

 پژوهشبه منظور بررسی مدل رگرسیونی  Fنتایج آزمون  -1جدول 

 عناداریسطح م F مربع میانگین آزادی ةدرج مجموع مربعات مدل

 11/1 13/122 22/33 1 22/33 رگرسیون

   13/1 332 31/32 باقیمانده

    332 13/121 مجموع

 

توان نتیجه گرفت که مدل ( می11/1=P ،13/122=F) Fبا توجه به معناداري مقدار آزمون 

مشارکت ورزشی( و متغیر وابسته )نشاط و  ةانگیزمرکب از متغیر مستقل ) ،پژوهشرگرسیونی 

شادي و نشاط را تبیین کند. تغییرات  است مستقل قادر متغیر ةو مجموع استمدل خوبی  ،دابی(شا

مشارکت ورزشی(  ةانگیزنتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان، متغیر مستقل )شمارة پنج  جدول

  دهد.را نشان می
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 اط و شادابی نش و مشارکت ورزشی ةانگیز بیننتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش -1جدول 

 رگرسیون همزمان
 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده

 تیمقدار 
سطح 

 بتا خطای استاندارد بتا معناداری

 11/1 33/1  132/1 23/1 عرض از مبدأ

 11/1 21/13 11/1 13/1 32/1 مشارکت ورزشیانگیزة 

 

، =11/1Pمشارکت ورزشی ) ةنگیزادهد نشان می پنج جدول ةدومتغیر ةساد خطیِ نتایج رگرسیونِ

21/13=Tرگرسیون نشاط و  ةآموزان را دارد. بنابراین معادلبینی نشاط و شادابی دانش( توانایی پیش

، به شرح پنجهاي جدول مشارکت ورزشی( بر اساس داده ةانگیزبین )شادابی با توجه به متغیر پیش

  :استزیر 
Y = a + bx  

Y = 32/0  79/0+ (x) 
 

مشارکت ورزشی  ةانگیز( به ازاي تغییر Yآموزان )مقدار نشاط و شادابی دانشبالا،  ةرابط بر اساس

(x .تغییر خواهد کرد )مشارکت ورزشی بر شادي  ةهاي انگیزلفهؤثیر مأبه منظور بررسی ت ،همچنین

 . و نشاط از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد

توان نتیجه ( می111/1=P ،12/22 =F) Fمون معناداري مقدار آز و شمارة ششبه جدول  توجه با

مشارکت ورزشی(  ةهاي انگیزلفهؤمستقل )مهاي مرکب از متغیر پژوهشگرفت که مدل رگرسیونی 

مستقل قادرند تغییرات  هايمتغیر ةو مجموع استو متغیر وابسته )شادي و نشاط( مدل خوبی 

  آموزان را تبیین کنند.نشاط و شادي دانش
 

 پژوهشبه منظور بررسی مدل رگرسیونی  F ج آزموننتای -1جدول 

 سطح معناداری F مربع میانگین درجة آزادی مجموع مربعات مدل

 111/1 12/22 23/13 3 33/112 رگرسیون

   21/1 323 113/211 باقیمانده

    332 13/313 مجموع
 

( را نشان و نشاط شاديمستقل ) ریبه روش همزمان، متغ ونیرگرس لیتحل جینتاشمارة هفت  جدول

  .دهدیم
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مشارکت  ةانگیز یهامؤلفه ةیبر پا شادی و نشاط ةکنندینیبشیپ یرهایمتغ ونیرگرس جینتا -7جدول 

 ورزشی

متغیر 

 بینپیش
 ابعاد

استانداردضرایب ضرایب استانداردنشده

 بتا شده
 یت مقدار

سطح 

 خطای استاندارد بتا معناداری

یز
نگ

ا
ة 

ی
زش

ور
ت 

رک
شا

م
 

 1/ 11 33/2 31/1 13/1 21/1 وفقیتم

 11/1 32/2 33/1 13/1 22/1 گراییگروه

 21/1 31/1 13/1 12/1 12/1 آمادگی

 11/1 21/2 23/1 12/1 31/1 انرژي ةتخلی

 21/1 22/1 12/1 12/1 13/1 عوامل موقعیتی

 11/1 13/3 13/1 11/1 23/1 بهبود مهارت

 11/1 22/2 32/1 11/1 32/1 یابیدوست

 11/1 22/3 33/1 13/1 23/1 تفریح و سرگرمی
 

مشارکت  ةانگیزهاي نشان داد که از بین مؤلفه شمارة هفت هاي تحلیل رگرسیون در جدولیافته

با ضریب بتاي  بهبود مهارت و 33/1 ةبا ضریب بتاي استانداردشد تفریح و سرگرمی، ورزشی

آموزان شادي و نشاط دانشبینی سهم را در پیش ترتیب بیشترین و کمترینبه 13/1 ةاستانداردشد

 آموزان نداشتند.بر شادي و نشاط دانش يثیرأهاي آمادگی و عوامل موقعیتی تلفهؤ؛ اما مداشتند

 ةمتوسط ةدورآموزان براي بررسی رابطه بین نشاط و شادابی با پیشرفت تحصیلی دانش ،همچنین

عنوان متغیر به پیشرفت تحصیلیدومتغیره بین  ةدشهرستان بناب از تحلیل رگرسیون خطی سا اول

  .عنوان متغیر وابسته )ملاك(، استفاده شدبین( و نشاط و شادابی بهمستقل )پیش

 . نشان داده شده استپژوهش  ةوتحلیل اطلاعات در مورد فرضینتایج تجزیه شمارة هشت،دول جدر 
 

 شادی و نشاط قیاز طر یپیشرفت تحصیل ینیبشیپ ونیمدل رگرس ةخلاص -3جدول 

 همبستگی مدل
ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 شدهتعدیل

خطای 
 باقیمانده

 سطح
 داریمعنا

 دوربین واتسون

 12/1 11/1 12/1 33/1 21/1 12/1 رگرسیون

 

( بین متغیرها Rدهد. مقدار ضریب همبستگی )مدل را نشان می ةخلاصهشت  شمارةنتایج جدول 

همبستگی  ،پژوهش ةمتغیرهاي مستقل و متغیر وابست ةبین مجموع ،نکه با توجه به آ است 23/1

مقدار ضریب تعیین  ،شود. همچنین( مشاهده میP ،12/1=R=11/1مستقیم و معناداري )

متغیر  دربین( )پیش متغیر مستقل ی است که از طریق( که بیانگر درصد تغییرات2Rشده )تعدیل



  3131، پاییز و زمستان 31پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                       311

پیشرفت  درصد از واریانس کل تغییرات33ِدهد که است، نشان میشده ایجاد )ملاك(  وابسته

  .شودخارج از مدل مذکور مربوط می درصد به عواملی21تحصیلی به شادي و نشاط و 
 

 پژوهشمنظور بررسی مدل رگرسیونی به Fنتایج آزمون  -3جدول 

 سطح معناداری F مربع میانگین آزادی ةدرج مجموع مربعات مدل

 11/1 22/31 21/21 1 21/21 رگرسیون

   22/1 332 32/31 باقیمانده

    332 23/111 مجموع
 

توان نتیجه گرفت ( می11/1=P ،22/31=F) Fمعناداري مقدار آزمون  و شمارة نُهجدول  با توجه به

پیشرفت مرکب از متغیر مستقل )نشاط و شادابی( و متغیر وابسته ) ،پژوهشکه مدل رگرسیونی 

تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین  است متغیر مستقل قادر ةموعو مج است( مدل خوبی تحصیلی

به روش همزمان، متغیر مستقل )نشاط و شادي(  را نتایج تحلیل رگرسیون 11شمارة  کند. جدول

  دهد.نشان می
 

 بین پیشرفت تحصیلی و نشاط و شادابی نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش -33جدول 
رگرسیون 

 همزمان

 ضرایب استانداردشده تانداردنشدهضرایب اس

 بتا
 تیمقدار 

سطح 

 خطای استاندارد بتا معناداری

 113/1 11/3  13/1 12/1 عرض از مبدأ

 11/1 31/12 12/1 12/1 23/1 شادي و نشاط

 

، =11/1Pدهد که شادي و نشاط )نشان می 11شمارة  جدول ةدومتغیر ةنتایج رگرسیون خطی ساد

31/12=Tرگرسیون  ةمعادل ،آموزان را دارد. بنابراینبینی پیشرفت تحصیلی دانش( توانایی پیش

هاي جدول بین )شادي و نشاط( بر اساس دادهآموزان با توجه به متغیر پیشپیشرفت تحصیلی دانش

 : استبه شرح زیر  11
Y = a + bx  

Y = 12/1  23/1+  (x) 

( x( به ازاي تغییر شادي و نشاط )Yآموزان )دانشمقدار پیشرفت تحصیلی  ،فوق ةبر اساس رابط

  .تغییر خواهد کرد
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 گیریبحث و نتیجه

به ورزش فوتبال علاقه داشتند،  پژوهشهاي درصد از نمونه2/23 داد که نشان پژوهشنتایج 

همچنین  مند بودند.ههاي رزمی علاقدرصد نیز به ورزش1/13سواري و دوچرخهبه درصد 21

که این میزان مطلوب  هاي ورزشی مشارکت داشتندجلسه در هفته در فعالیت ا سهدو تدرصد 2/21

نام عنوان ورزش محبوب خود سواري را بهآموزان بعد از فوتبال، دوچرخهدانش . اینکه اکثراست

بناب شهر  دوچرخه در. دارد آن در این شهر رواج و سواريدوچرخه ةرشت نشان از محبوبیت ،انددهبر

 عنوان عضوي از خانواده در میاننقل، بلکه بهواي براي تفریح، ورزش و حتی حملوان وسیلهعننه به

نقلیه و  ةتوان گفت دوچرخه فراگیرترین وسیلطورکلی میاي دارد. بهمردم این خطه جایگاه ویژه

 ؤثرترین عوامل ممهم .(1333نژاد و اشرفی، )حاتمی آیدشهرستان بناب به شمار می اصلی ةمشخص

عوامل فرهنگی، شرایط مساعد طبیعی مانند  عبارتند از: بر استفادة شهروندان بنابی از دوچرخه

هاي شهري، بافت مناسب، نزدیکی روستاهاي تابع، چیدمان فعالیت وهوايتوپوگرافی هموار و آب

خه ترین قشري هستند که از دوچرآموزان بزرگدانش. سواريهاي دوچرخهشهر و زیرساخت ةفشرد

بودن آن عامل مهمی سواري و تفریحی(. بنابراین محبوبیت دوچرخهمنبع )همان کننداستفاده می

 رود. به شمار میآموزان بدنی دانش براي فعالیت

 ةمتوسط ةدورآموزان مشارکت ورزشی با نشاط و شادابی دانش ةانگیز نشان داد بین پژوهش نتایج

هاي ناداري وجود دارد. به عبارتی، با شرکت در فعالیتشهرستان بناب ارتباط مستقیم و مع اول

دهد شده نشان میهمچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل .یابدورزشی، نشاط و شادابی فرد افزایش می

درصد به 23مشارکت ورزشی و  ةانگیز درصد از واریانس کل تغییرات نشاط و شادابی به12که 

نتایج تحقیقات ولک  با پژوهشنتایج این بخش از . شودعواملی خارج از مدل مذکور مربوط می

زاده (، علوي1331(، شکوهی مقدم )2112) و همکاران 1رافصساري (، 1332(، کشاورز )2113)

 ن است کهآحاکی از  هاي مشابهمطالعه و پژوهش نتایج. ستهمسو، (2112) 2فالنکر و (1333)

اي ها متأثر از علایق ویژهند. این فعالیتشوشادي محسوب می ةهاي ورزشی از منابع عمدفعالیت

بنابراین با وجود فشارهاي  و ردشخصی و تحت کنترل فرد دا ةهستند که شرکت در آنها جنب

)ثالثی و  ندابا لذت همراه هاي ورزشیفعالیت شود،که در طی فعالیت به افراد وارد می ايجسمی

اي عنوان وسیلهبه یورزشفعالیت د گویمی خود پژوهش( در نتایج 2112. فالنکر )(1331جوکار، 

شود. ورزش بودن و شادابی استفاده میها، بهبود سلامتی و احساس خوبگیري از بیماريبراي پیش

اش نقش باارزشی در بازتوانی و مدیریت درمان بیماران روانی به دلیل اثرات مثبت ذهنی و فیزیکی

                                                      
1. Sarisaraf 

2. Faulkner & Carless 
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 یید کرد.أبر حس خوب و شادابی افراد ت را ات ورزشثیرأتوان تمی یطورکلبه ،بنابراین ؛دارد

 ةزیو انگ هیبر روح یورزش صبحگاه ریتأث یبررس هدف با ی( در پژوهش1333) رويیپ همچنین

 تیبر تقو یصبحگاه ورزش به این نتیجه دست یافت کهآموزان پسر مقطع متوسطه، دانش یلیتحص

 ریتأث ريیادگیسرعت  شیو افزا گریوس دمندي به درعلاقه ،یروابط اجتماع جادیا ،احساسات

 . دگذاریم

، گراییگروه ،همچون موفقیت ،مشارکت ورزشی ةهاي انگیزلفهؤهمچنین نتایج نشان داد بین م

داري وجود معنا ةشادي و نشاط رابط با یابی، تفریح و سرگرمی، دوستبهبود مهارتانرژي،  ةتخلی

توجه به  با .رندداري ندامعنا ثیرأتبر شادي و نشاط  عیتیعوامل موقو  هاي آمادگیلفهؤم ؛ امادارد

 براي یا تلاش ورزشی هايموفقیت کسب توان گفتموفقیت در مشارکت ورزشی می ةثیر انگیزأت

طور مستمر به  که است شود، کوششیمی حاصل که اينظر از نتیجه، صرفموفقیت آوردندستبه

 براي و کوشش تلاش توانایی ها یا حتیموفقیت گونهاین وجود دارد. کسب ورزشی هايدر رقابت

 امید او به ،شود خود مطلع ةنهفت شود فرد از استعدادهايمی باعث موفقیت آوردندستبه

 و دافزوده شواو  نفساعتمادبهبر ، یابد افزایش واقعی در زندگی و غیرورزشی ورزشی هايموفقیت

توان گفت گرایی نیز میگروه ةلفؤدر مورد م .در زندگی خود احساس شادي کند ،درنتیجه

هاي ورزش ترین ویژگیاجتماعی است. از مهم ةبدنی و ورزش در مفهوم کلی کلمه، یک پدیدتربیت

جمعی است که خود عاملی براي درمان انزواطلبی هاي گروهی و دستهانجام برنامه ،در اوقات فراغت

هاي ارزشمند . فعالیت جسمانی ابزاري است که از طریق آن نگرشاسترشد شخصیت اجتماعی  و

 توانند به دیگر اجزاي زندگی اجتماعی راه یابندها میفرهنگی، شخصی، اجتماعی، رفتارها و ارزش

 شانگروه که دارند را اعتقاد این افراد اغلب ورزشی، هايفعالیت در افراد شرکت با (.1332لیکر، )

 دلیل تواندمی تمام تعصب با بازي انجام و امید، شادي و حس نشاط داشتنو  است تیم برترین

توان گفت انرژي بر شادي می ةتخلی ةثیر انگیزأت ةدر زمین باشد. موضوع این به اعتقاد بر محکمی

... و وآمدرفت ،کار غذا، صرف زمان در که انسان درونی متراکم هايانرژي دشومی باعث کردنورزش

 هايانرژي بین درونی تعادل و دنشو تخلیه و مصرف سازنده و سالم مسیري در ،دنآیبه وجود می

 این گرفتن نظر در. گردد حاکم وي وجود بر روانی آرامش درنتیجه وشود  برقرار پرداختی و دریافتی

این . است مهم بسیار ،دندار فراوانی وجوشجنب و انرژي که ،جوانان و نوجوانان در ویژههب ،مسئله

قابل  دهد،می دست انسان به متعادل کردنورزش یک از پس که نشاطی با مأتو روانیِ آرامش حالت

 1وارتداري بر شادي دارد. معنا ثیرأبهبود مهارت ت ةنشان داد انگیز پژوهشنتایج . توجیه است

ایجاد شادمانی به  نفس در ثیر عزتأت .داندترین عامل شادمانی می( عزت نفس را اساسی2111)

                                                      
1. Wart 



 313                                                                                  ی ...نشاط و شاداب ،یمشارکت ورزش ةزیانگ ارتباط

( آن 2111) 1شناسی شادي، از جمله آرجیلروان نظران و پژوهشگرانِحدي است که برخی صاحب

خاص و کسب  در واقع نوجوان با مشارکت در یک ورزشِ دانند.ناپذیر شادمانی میرا جزء جدایی

چشمگیري نفس مادبهدچار اعت ،و در نهایت با رسیدن به سطوح بالاتر ورزشی ،هاي آنمهارت

بخشد. درنتیجه این حس که فرد در یک فعالیت تکامل پیدا و عزت نفس خود را بهبود می شودمی

نوعی شادي و نشاط حاصل از عمل خود در وي به  کند،را دریافت میکند و تشویق اطرافیان می

ثیر أفعالیت ورزشی و تیابی و تعامل با دوستان در دوست ةبا توجه به انگیز ،همچنین آید.جود می

. است ترمحسوس ايدوره هر از دوست به نیاز نوجوانی، دوران درتوان گفت آن بر شادي می

 سن اقتضاي اساس بر ،اجتماع محیط به گذاشتنقدم و زندگی از جدید ايمرحله به ورود با نوجوانان

 خویش دوستان گزینش به خود، باطنی میل و طبیعی نیاز برآوردن نیز و شخصیت تکمیل براي و

 سپري آنها با زمانشان را بیشتر که را کسانی عادات و نوجوانان رفتارها آورند؛ ازآنجاکهمی روي

 به مثبتی دید و سالم زندگی ةبرنام که کسانی با دوستی پرورش و شدنپذیرند، دوستمی ،کنندمی

مشخص  پژوهشبا توجه به نتایج . دهدمی سوق بودنسالم و بهتر تندرستی به را ما ،دارند زندگی

هاي فعالیتآموزان دارد. ثیر را بر شادي و نشاط دانشأتفریح و سرگرمی بیشرین ت ةلفؤشد که م

را با  فراغت هاي اوقاتآفرینی فعالیتتفریحی منبع بسیار خوبی براي ایجاد شادمانی هستند. شادي

گر بودن انسان است. ازآنجاکه بوط به انتخابتوان توضیح داد. تئوري اول مراستفاده از دو تئوري می

خود و با آزادي عمل در مورد  ةهایی هستند که فرد با توجه به علاقهاي اوقات فراغت، فعالیتفعالیت

 ،دهندها حتی وقتی که فرد را از نظر جسمانی آزار میگونه فعالیتاین ،کندگیري میآنها تصمیم

توان به ورزش بوکس و دوي ماراتون اشاره کرد )هیلز و ثال میم رايشوند. بموجب شادمانی او می

تعامل  جویی،یابی، پیوندکسالت و تنهایی، دوسترهایی از  بسیاريدر تحقیقات  (.1333آرجیل، 

هاي ورزشی مشارکت در فعالیت برايهاي درونی افراد عنوان انگیزهاجتماعی و همراهی با گروه به

گیرد. سرچشمه می توان گفت انگیزش درونی از خود فردین یافته میکید شده است. در توجیه اأت

فرصتی براي اثبات  انگیزش درونی در ورزش شامل، تهییج، تفریح، علاقه به همراهی با گروه،

( که موجبات 1332)امامی و همکاران،  بردن از ورزش استهاي خود، بهبود مهارت و لذتتوانایی

  د.آورشادي را فراهم می

 ةدورآموزان بین نشاط و شادابی با پیشرفت تحصیلی دانش که نشان داد پژوهش نتایج گردی

 2ریدن پژوهشآمده با نتایج دست. نتایج بهارتباط معناداري وجود دارد ،شهرستان بناب اول ةمتوسط

(، غلامی و چاري 2111) 1ماهون و یارچسکی، (1331(، نیازآذري )2111) 3(، کوزما2113)

                                                      
1. Arjeil 

2. Rydeen 

3. Kozma 
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( 1332نعمتی ) و (1333زاده )(، جعفري و طالب1333متین و همکاران )زارعی(، 1331)

شده، نشان داد که مقدار ضریب تعیین تعدیل ،همچنیننشان از تأیید این فرضیه دارد.  وست همسو

درصد به عواملی خارج از 21درصد از واریانس کل تغییرات پیشرفت تحصیلی به شادي و نشاط و 33

هاي نسل امروز شادابی از ویژگی و ازآنجاکه نشاط، تحرك، پویایی .شودمی مدل مذکور مربوط

خمودگی، سستی، انزوا، عواملی همچون ، اندین نسلو موافق طبع و مقتضیات فطري ا هستند

انع عظیم رشد و شکوفایی و خلاقیت و کارآمدي وت بزرگ و ماپژمردگی، آف و تحرکی، غمناکیبی

. جلوگیري از نشاط و شادابی جوانان و جلوگیري از بروز احساسات و دآینبه شمار مینسل جوان 

. اسلام شودمیهاي روانی هیجانات عاطفی آنان، موجب سرخوردگی و بروز بیماري حقارت و عقده

رویی از افزایی و خندهدین زیبایی و نشاط و دینی آسان و منعطف است. انبساط روانی، بهجت

. هستندهاي روانی و فشارهاي روانی عقده ةاي براي تخلیجوان و زمینههاي رشد و شکوفایی زمینه

گیري شخصیت مثبت در کودکان و نوجوانان نشاط و انبساط روانی، یکی از متغیرهاي مؤثر در شکل

شناسان حالت عامل مهمی در توقف استعدادهاست. روان ،است و بالعکس، اضطراب و تشویش خاطر

دانند و معتقدند همه عواطف یک فرد می ةیافتنگ و منسجم و سامانعمل هماه ةشادي را نتیج

. (1332، اسکندريآورد )هاي باروري خرد و اندیشه را به وجود مینشاط و آرامش روانی زمینه

 زانیم ،یو روان یسلامت جسمان نیعلاوه بر تأم ،یبدنتیبا انجام فعال گفت توانیم یطورکلبه

و  یابدمیبهبود  یذهن ندهايیافر کند،پیدا می شیآموزان افزادر دانش نفسبهخودباوري و اتکاي

و  یابدهش می، کاشوندیآموزان در کلاس مهاي مازادي که مانع توجه و دقت دانشانرژي زانیم

طور معناداري به یلیتحص شرفتیپ ت،یو در نها ردیگیبهتر صورت م ريیادگی ندیافر جه،یدرنت

اي که از این مباحث به دست نتیجة کلی سرانجام، (.1331ی و همکاران، )فراهان شودیحاصل م

ظهور استعدادها و که با هدف  یگیري مناسب از شرایط و امکاناتبراي بهره آید این است کهمی

ولان نظام ئدر نگرش مدیران و مس ايباید تحولات جدي اند،ایجاد شده هاي نوجوانانخلاقیت

مدیر وظیفه دارد با هماهنگی  ،علمی ةعنوان یک رشتیف مدیریت بهدر تعر ازیر ؛دشوایجاد  یآموزش

ها شکل شده در نظام ارزشاساس مقررات و اصول پذیرفته اي که بربرندهو اتخاذ تصمیمات پیش

ولیتی ئیک مدیر آموزشی مس .حیات مادي و معنوي سازمان و افرادش را تدارك ببیند ،پذیردمی

با روح و روان و جسم کودك و نوجوان سروکار دارد و  چون ؛تر بر عهده داردتر و مهمبس اساسی

 شودحاصل نمیحرف و شعار تنها  ابالندگی جامعه و جوانان امروز و سرافرازي و اقتدار فرداي آنان ب

کارگیري مناسب جوانان در برخورداري از نسلی جوان و کارآمد و اصرار در به(. 1332)صباغیان، 

 ،چندان دوردر فردایی نه تواند، میآنان بار آمدن پذیرولیتئمسهاي جامعه و و فعالیت کار ةچرخ

                                                                                                                                   
1. Mahon and Yarcheski 
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 شود و رشدآسانی محقق نمیبه یموریت مهمأن میبسیار کارساز و اثربخش باشد. واضح است که چن

ر از با ایجاد فضایی سرشا مدیر مدرسه دبای ،. بنابراینطور اتفاقی رخ نخواهد دادبهتعالی آنان  و

گروهی، اعتمادسازي و ایجاد  ةروحی تقویتموجبات  ،هاي ورزشی و تفریحیصمیمیت در کنار برنامه

پذیري در مشارکت ةعاطفی، دوستانه و شاد را فراهم آورد. مدیر مدرسه با ایجاد روحی جوّ

عاطفی و  جوّتواند مدرسه می هاي ورزشیبرنامه ةآموزان در ادارآموزان، معلمان و اولیاي دانشدانش

ارتقاي کیفیت  ةزمین ،آموزاناحترام متقابل میان معلمان و دانش شادي ایجاد کند و با ایجاد جوّ

. در آوردمندي را در مدرسه به وجود میریزي آموزشی ثمربخش و احساس رضایتآموزشی و برنامه

با توجه به  ،بنابراین .بودآموزان خواهد بهبود و پیشرفت تحصیلی دانش ،هااین برنامه ةنتیج ،نهایت

 شود: نتایج پژوهش پیشنهاد می

 آموزانمشارکت ورزشی و شادي و نشاط دانش ةانگیزدار بین معنا ةبا توجه به وجود رابط، 

 ،ر مسئولان ورزشی با همکاري اولیا و مربیان ورزشیدیگشود مدیران مدارس و پیشنهاد می

هاي ورزشی را ایجاد کنند تا موجبات شادي و الیتهاي مشارکت در انواع فعامکانات و زمینه

 آموزان را فراهم آورند. نشاط دانش

 هاي بدنی و ورزشی را براي توسعة سلامت روانی شود فعالیتپیشنهاد میمدارس  به مشاوران

هاي خود را به و برنامه هندددر دستور کار خود قرار  آنان، آموزان و افزایش شادکامیدانش

  .ندکنه ئارس ارامدیران مد

  رانیمد شودیم شنهادیپ ،آموزاندانش یلیتحص شرفتیو نشاط با پ يشاد نیبه رابطة ببا توجه 

افزایش سلامت  منظوربه ،تقویت روحیه و یورزش يهاتیهاي لازم را براي فعالمدارس زمینه

 شرفتیموجبات پ ،ند تا در کنار آنآورفراهم  ،شادي در میان نوجوان و جوانان افزایشروان و 

  .هم به وجود آیدآموزان دانش یدرس تیموفق و یلیتحص
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Abstract 
The present study aimed to investigate the of sport participation motivation on academic 

achievement through the mediation of vitality and freshness of boy students of 

secondary school in Bonab city. This study is based on objective, Practical research and 

based on method was Survey - correlational that form scrolling was conducted. The 

study population consisted of all boy students in secondary schools of Bonab City 

people. According to Morgan table and stratified random sampling method 338 students 

were selected as research sample. In this study, three standard questionnaires including 

sports motivation participation, vitality and happiness and academic achievement were 

used. The validity and reliability of all questionnaires were confirmed. Kolmogorov-

Smirnov and regression by using SPSS software were used. The results showed that 

there is a significant positive correlation between sports participation motivation and 

physical and mental happiness (P=0.01 ،r=0.66). The results showed that among the 

components of the motivation for sport participation such as success, team-oriented, 

energy depletion, improvement of skills, making friends, recreation there is a significant 

correlation with happiness, but the happiness preparedness and situational factors affect 

students significantly. Also, the results showed that there is a significant relationship 

between physical and mental happiness and academic achievement (P=0.01، r=0.52). 

Finally, the sports participation rate of 52 percent ability to predict the mental and 

physical happiness of students and happiness also a factor of 39 percent is the ability to 

predict student achievement. Therefore, it is suggested that officials school sports 

Appropriate to make fields for sporting activities; next to it provide bring happiness and 

exhilaration, academic achievement and students’ academic success. 
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