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 چکیده
عدم ریزی ورزشی )برنامه نوعتعیین تأثیر ورزش و  ۀزمیندر "ریزیبرنامهبیش ۀفرضی"مون آز حاضر، پژوهشاز هدف 

بر عملکرد اجتماعی و انطباقی دختران  (یافتههای سازمانآماتور در ورزشو مشارکت  مشارکت فراغتیمشارکت، 

ورزشکار فراغتی و  97غیرورزشکار،  110آموز دختر )دانش 270، رویدادیپس ی ـدر این پژوهش توصیف. بوددبیرستانی 

 که نمودندمقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودکان و نوجوانان را تکمیل  ۀشداعتباریابی ۀنسخورزشکار آماتور(  63

درصد  95در سطح اطمینان تبط های تعقیبی مرو آزمونمتغیره با استفاده از تحلیل واریانس چند از آن های حاصلداده

ساالن و وظایف خانگی/ ریزی ورزشی بر ابعاد عملکرد تحصیلی، روابط با همبرنامه نوعها، . براساس یافتهگردیدتحلیل 

های . تحلیلباشدمیلحاظ آماری معنادار نبهاما اثر آن بر روابط با خانواده  ته است؛داش یمراقبت از خود تأثیر معنادار

اما روابط با  ؛فراغتی و غیرورزشکار است هایتر از گروهپایین که عملکرد تحصیلی گروه آماتور دهدمینشان  نیز تعقیبی

ساالن در گروه فراغتی باالتر از گروه غیرورزشکار ساالن در گروه آماتور از گروه فراغتی و غیرورزشکار و نیز روابط با همهم

در سایر و  هسطح وظایف خانگی و مراقبت از خود در گروه آماتور باالتر از گروه غیرورزشکار بودبراین، عالوه. باشدمی
د که انتقال مشارکت از ورزش فراغتی نکننتایج پیشنهاد می درمجموع، .باشندمیها از نظر آماری معنادار نموارد تفاوت

 ؛داردساالن( و انطباقی )وظایف خانگی و مراقبت از خود( اجتماعی )روابط با همبر کیفیت عملکرد تأثیر مثبتی  ،به رقابتی

اثرات منفی  موردریزی دربرنامهبیش ۀها از فرضییافتهذکر است که شایان. گرددموجب افت تحصیلی ممکن است اما 

 کند.یافته حمایت میهای سازمانفعالیتدر افزایش 

 

 ان دبیرستانیانطباقی، دخترو  عملکرد اجتماعی، ورزشی مشارکت، ریزیبرنامهبیش: واژگان کلیدی
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 مقدمه
حدود  که ستا ترین جوامع دنیایکی از جوان (سال 8/29 یمیانگین سن با)ی ایران میلیون 75 ۀجامع

تشکیل دختران را آن نزدیک به نیمی از هستند که سال  19تا  10افراد از این جمعیت، درصد  34/16

به مسائل رشدی و سالمتی این قشر از اهمیت  ( و پرداختن1391د )مرکز آمار ایران، ندهمی

سالمت و  یشده در دنیا برای ارتقا. یکی از ابزارهای مهم و شناختهباشدمیبرخوردار  یانکارناپذیر

امروزه، جایگاه مشارکت در فعالیت است. یافته های سازمانبدنی و ورزش هایفعالیت ،کیفیت زندگی

های تصویری )فیلم های دیگر نظیر رسانهجاذبه مقابل ۀنقطدر  بدنی و ورزش بین نوجوانان و جوانان

شیوع  این امر موجبو های اجتماعی مجازی قرار گرفته ای و شبکههای رایانهو سریال(، بازی

نفوذ اینترنت  ،(1390) مثال، براساس سرشماری سالعنوانبه؛ است گردیدهقشر این تحرکی در بی

درصد بوده است )مرکز  1/29و  5/17ترتیب سال به 24تا  15سال و  15 کمتر ازتا  10در جمعیت 

سریع فناوری اطالعات و ارتباطات و سهولت دسترسی به آن، افزایش  ۀبا توسع که( 1391آمار ایران، 

 .باشدمیسریع این نرخ دور از انتظار ن

؛ 1780، 2007و همکاران،  1ماستتحرکی و پیامدهای فیزیولوژیک ناشی از آن )نظر از معضل بیصرف

 (، دختران در سنین نوجوانی و جوانی ممکن است با مشکالت روانی5، 2010، 2بلنسلجانسن و 

سالگی، دو برابر بیشتر  15دهد که دختران جوان در سنین باشند. مطالعات نشان می مواجه متعددی

، 1994، 3هوکسما و گیگوس )نولنند هست پذیرقبال اختالالت اضطراب و افسردگی آسیبدر از پسران

طور معناداری ها بهدر آن 5( و میل به خودکشی25، 2000، 4؛ سیرانوسکیم، فرانک، یانگ و شر428

حال، مستندات علمی اینبا ؛(2002، 6)مراکز پیشگیری و کنترل بیماری باشدمیبیشتر از پسران 

ورزش اثر مثبتی بر ابعاد روانی نوجوانان و جوانان دارد که فعالیت بدنی، تمرین و بیانگر آن است که 

(، احساس شایستگی 159 ،2008، 7و کوپالن توان به افزایش عواطف مثبت )فایندلیمیجمله آن از 

(، 496، 2011، 9، تینک و شرر، کینگزلینفس )هولتبه(، اعتماد375، 2009و همکاران  ،8)زارت

                                                 
1. Must  

2. Janssen & Leblanc 

3. Nolen-Hoeksema & Girgus 

4. Cyranowskim, Frank, Young & Shear 

5. Suicide 

6. Centers for Disease Control and Prevention 

7. Findlay & Coplan 

8. Zarret  

9. Holt, Kingsley, Tink, & Scherer  



 6139 تیرو  خرداد، 42مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                       75
 

 

 

، 2003، 2دورکینو  ، الرسون(، تنظیم هیجانی )هانسن157، 2008و همکاران،  1حرمت نفس )ویرزما

(، سالمت هیجانی 325، 2008، 3پاکستونو  ، اومستات، زولیگ(، خودکارآمدی هیجانی )والویس48

(، رضایت از 245، 2010و همکاران،  5(، سالمت روان )اسنیدر376، 2006، 4رونان)دونالدسون و 

، 2006، 7لیدبیترکاهش نشانگان افسردگی )بون و  ،(551، 2006، 6سوریسو  ، جنینزندگی )میشید

و همکاران،  9( و میل به خودکشی )تالیافرو351، 2011، 8سیلر(، اضطراب اجتماعی )دیمچ و 85

ورزشی بستگی  ۀطور عمده به کیفیت تجرب( اشاره کرد. اثرات مثبت مشارکت ورزشی به8، 2011

 اثرات مثبتیتنها نه های ورزشیهای بدنی و رشتهبرخی از فعالیت ۀو مردانماهیت خشن  زیرا، ؛دارد

شد؛ ت منظم را نیز در پی داشته بابه مشارک دختران ممکن است عدم تمایلبلکه همراه ندارد، به را

 ریزان ورزشی قرار گیرد.بایست مدنظر برنامهمیرو، ازاین

 ـ شناختی در برخی کشورها از جمله مالحظات فرهنگیبا توجه به پارامترهای جامعهدیگر، سویاز

های در دوره مراتب بیشتر از پسران است و این امردختران به 10مذهبی، میزان محرومیت اجتماعی

 ،راستااین. دربرجای گذارد 11باری بر رشد اجتماعیتواند اثرات زیانحساس نوجوانی و جوانی می

ورزش را برای افزایش شمول اجتماعی زنان و دختران  ۀزمینکارگیری به نظرانگروهی از صاحب

(. 86، 2004، 14؛ بایلی103، 2003، 13؛ کولینز و کی251، 1994، 12)هارگریوساند مناسب دانسته

 ،رسد که پیامدهای اجتماعی مشارکت ورزشینظر میبه شده در ادبیات پژوهشیبراساس شواهد ارائه

 15گاریتامثال، عنوانبه ؛برندو هر دو گروه دختران و پسران از آن بهره می بودهمستقل از عامل جنسیت 

ایتالیایی و سوئدی نشان  دختر و پسر آموزاندانش در پژوهش خود در ارتباط با( 1998و همکاران )

                                                 
1. Wiersma  

2. Hansen, Larson, & Dworkin 

3. Valois, Umstattd, Zullig, & Paxton  

4. Donaldson  

5. Snyder 

6. Michead, Jeannin, & Suris 

7. Boone & Leadbeater 

8. Dimech  

9. Taliaferro  

10. Social Exclusion 

11. Social Development 

12. Hargreaves 

13. Collins & Kay 

14. Bailey 

15. Garita  
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دهد. می های ارتباطی و اجتماعی را ارتقاسطح مهارت ،های گروهیکه مشارکت در ورزش ندداد

های تیمی و چه در رشته ـ آموزان دختر ورزشکارکه دانش عنوان نمود( 1380سیدزاده )همچنین، 

. امیرتاش و همکاران باشندمیورزشکار آموزان دختر غیرتر از دانشاجتماعیـ  های انفرادیچه در رشته

کت در دریافتند که مشار انجام دادند، آموزان پسردانش که در ارتباط باطی پژوهشی نیز ( 1385)

مقایسه با عدم های انفرادی درو مشارکت در ورزش های انفرادیمقایسه با ورزشهای گروهی درورزش

( در 2010، اسنیدر و همکاران )براینعالوه مشارکت ورزشی با رشد اجتماعی باالتری همراه است.

باالتر از  ،زشکارانای ترکیبی از ورزشکاران دختر و پسر نشان دادند که عملکرد اجتماعی ورنمونه

روی ابعاد اجتماعی مشارکت ورزشی نشان  گرفته، مطالعات انجامهمچنین. باشدمی انورزشکارغیر

، و کوپالن های همکاری )فایندلی(، مهارت27، 1993، 1دهد که سطح هویت اجتماعی )مارشمی

های اجتماعی )هانسن (، مهارت148، 2008گروهی )ویرزما و همکاران، های کار(، مهارت157، 2008

ا مربیان و دوستان )هولت و همکاران، (، روابط ب496، 2011؛ هولت و همکاران، 48، 2003و همکاران، 

( 122، 2010، 2مندوالو  ، لوکاکس، پاستور، روبان( و احترام به معلم و اطرافیان )هووی497، 2011

کلی، طوربه یابد.می مشارکت ورزشی ارتقاد، با نروشمار میهای رشد اجتماعی بهکه همگی از مشخصه

مثبت  ۀبا استناد به طیف وسیعی از شواهد پژوهشی، مزایای تجرب (WHO) 3سازمان بهداشت جهانی

بندی کرده گروه طبقه های مختلف را در پنجهای بدنی و ورزشمشارکت منظم دختران در فعالیت

 5شمول اجتماعی .5و  4سالمت تناسلی .4رشد فکری و آموزشی،  .3سالمت روان،  .2سالمت بدن،  .1است: 

 (.1، 2004، 6)بارلی، والرد و دیسمور

بر های اخیر شواهدی مبنیدر سالبا وجود تمامی پیامدهای مثبت مشارکت ورزشی،  ،دیگرسویاز

یافته و از آن جمله ورزش های سازمانحد نوجوانان و جوانان در فعالیتازاثرات منفی درگیری بیش

تأکید  یافتهسازمانهای در فعالیت این قشرارائه شده است که بر ضرورت تعیین حد و مرز مشارکت 

که ارائه شده است. این فرضیه  7"ریزیبرنامهبیش ۀفرضی" راستایاول شواهد پژوهشی در ۀدارد. دست

 د:کنمیعنوان را اصلی  ۀسه مسأل گردید،( پیشنهاد 2006) 8، هاریس و اکلستوسط ماهونی

از  بسیاریدر حجم  ،کنندبزرگان خود دریافت می سویدلیل فشاری که از نوجوانان و جوانان به .1 

بر زمان آزاد  یافتههای سازمانمشارکت در فعالیت .2 نمایند،یافته شرکت میهای سازمانفعالیت

                                                 
1. Marsh 
2. Howie, Lukacs, Pastor, Reuban, & Mendola 
3. World Health Organization (WHO) 
4. Reproductive Health 
5  . Social Exclusion 
6. Bailey, Wellard & Dismore 
7. Over-Scheduling Hypothesis 
8. Mahoney, Harris & Eccles 
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افزایش سطح مشارکت با افزایش استرس روانی، عملکرد تحصیلی  .3 و نوجوانان و جوانان سیطره دارد

)ماهونی و همکاران،  باشدمیوالدین همراه  ـ مصرف مواد و کاهش کیفیت روابط کودکضعیف، سوء

های حد در فعالیتازکند که درگیری بیشریزی پیشنهاد میبرنامهبیش ۀ، فرضیدرحقیقت(. 28، 2006

 از برخیهای یافتهر عملکرد اجتماعی و انطباقی اختالل ایجاد نماید. یافته ممکن است دسازمان

ریزی برنامهبیش ۀ( از فرضی2009) 1( و رندال و بونرت2006باسری و همکاران )گران مانند پژوهش

شدت مشارکت )مدت و تناوب( و رشد مثبت بین سایر مطالعات حال، در اینبااما  ؛کرده استحمایت 

 و هال؛ دوترر، مک1027، 2007، 2)بونرت و گاربر گزارش شده است یارتباط مثبتاجتماعی  ـ روانی

؛ ماهونی و 1208، 2009، 5دنولت و پولین؛ 241، 2008، 4بونرت، کین و گاربر؛ 396، 2007، 3کروتر

گیری بازنشستگی/کناره ۀدوم شواهد پژوهشی مربوط به مطالعات حوز ۀ(. دست413، 2012، 6وست

های این یافته. دهدخبر میدر سطوح باالی رقابتی که از اثرات منفی مشارکت ورزشی  است 7ورزشی

شدن گرفتهیافته با نادیدههای سازمانکه مشارکت در سطوح باالی ورزش بیانگر آن استحوزه 

همراه  ورزش ۀاجتماعی خارج از زمین ۀشبک ۀتوسعو  یتحصیلپیشرفت نظیر ی مهم هایاولویت

دنوپ، ویلمن، )شود گیری از ورزش میهنگام کنارهاجتماعی به ـ که منجر به مشکالت روانی باشدمی

کلی، براساس مستندات طوربه (.67، 2010، 9؛ استروناچ و ادیر52، 1999، 8بوالرتو  ون هوک

های ورزشرسد که میزان درگیری نوجوانان و جوانان در نظر میبه شده در ادبیات پژوهشیارائه

 .باشدمیپیامدهای مثبت و منفی در عملکرد اجتماعی و انطباقی همراه  یافته با برخیسازمان

اجتماعی و انطباقی به عدم سازگاری فرد در محیط  عملکرداختالل در اند که مطالعات نشان داده

آن اختالل در  ۀکه نتیج (548، 2007و همکاران،  10شود )یتاسمیمنجر خانه، مدرسه و اجتماع 

 باشدمیهمساالن و عملکرد تحصیلی ضعیف از سوی شدن تعامل با اعضای خانواده و معلمان، طرد

ای از مجموعه ،رفتارهای انطباقی (.193، 2005 ،و همکاران 12وارنس ؛76، 1999، 11)مالکی و الیوت

                                                 
1. Randall & Bohnert 
2. Garber 
3. Dotterer, McHall & Crouter 
4. Bohnert, Kane & Garber 
5. Denault & Poulin 
6. Mahoney & Vest 
7. Athletic Retirement 
8. De Knop, Wylleman, Van Houcke & Bollaert 
9. Stronach & Adair 
10. Yeates  
11. Malecki & Elliot 
12. Warnes  
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اند گرفتهفرا ۀ خودروزمرمنظور عملکرد که افراد به استهای ادراکی، اجتماعی و کاربردی مهارت

رفتارهای انطباقی به توانایی فرد در واقع، در(. 2008، 1های فکری و رشدی)انجمن آمریکایی ناتوانی

مطلوب مورد  ۀیک روی که برای عملکرد شخصی و اجتماعی دراشاره دارد های روزانه موقعیت ۀادار

که این رفتارها وابسته به سن ایننخست  ؛خصوص رفتارهای انطباقی سه اصل وجود دارددرنیاز است. 

رفتارهای انطباقی از این است که  دوممورد شود. ها افزوده میبوده و با افزایش سن بر پیچیدگی آن

، رفتارهای انطباقی نه نهایتو در شودهایی که سایر افراد دارند، تعیین میطریق انتظارات و یا نیاز

که در ایگونهبهد؛ نشوه از طریق رفتارهای واقعی روزمره مشخص میرفتارهای احتمالی، بلک ۀواسطبه

و  )اسپارو، سیسچتی نیاز را از خود نشان دهد های انطباقی موردزمان ضرورت، فرد بتواند مهارت

 . (12، 2005، 2باال

 داردوجود های بسیاری برای ارزیابی عملکرد اجتماعی و انطباقی در ادبیات پژوهشی سازیمفهوم

، اسپنس، پرایسها توسط ترین آنکه یکی از مهم (781، 2011، 3اندرسونو  ، بیوچمپ، کارتروپاکرو)

ند که روابط با خانواده، روابط هست ( ارائه شده است. این پژوهشگران معتقد2002) 4شیفلد و دونوان

عملکرد  کنندۀبا همساالن، عملکرد تحصیلی و وظایف خانگی/ مراقبت از خود، چهار عامل مشخص

سازی مفهوماین  .(117، 2002)پرایس و همکاران،  باشندمیدر نوجوانان و جوانان اجتماعی و انطباقی 

سال  17تا  10سنی  ۀاجتماعی و انطباقی رد عملکردبرای بررسی طور وسیعی بهعمومی  ۀزمیندر

که ابعاد عملکرد ورزشی و برخالف بیشتر مطالعات ( 768، 2011)کرو و همکاران،  کار رفته استبه

امکان  سازیمفهومکارگیری این بهاند، جداگانه مورد بررسی قرار دادهشکل بهاجتماعی و انطباقی را 

  .سازدمیفراهم صورت همزمان به عملکرد اجتماعی و انطباقی را به ی مربوطتحلیل متغیرها

 ۀیافتهای سازمانفعالیت دادنبیانگر آن است که قرارغیرورزشی  ۀزمینشده درشواهد ارائه ،کلیطورهب

های منفی در ابعاد عملکرد های نوجوانان و جوانان ممکن است پیامدریزی فعالیتحد در برنامهازبیش

اجتماعی  ـ روانیتأثیرات مثبت که اینوجودبا. دنبال داشته باشدبه را هااجتماعی و انطباقی آن

دادن مشارکتبه این مهم که اما  ؛خوبی مستند شده استبهدر ادبیات پژوهشی مشارکت ورزشی 

چه ابعادی از عملکرد اجتماعی و یافته در ورزش رقابتی های سازماننوجوانان و جوانان در فعالیت

شناخت الزم ایجاد پرداخته نشده است. بررسی این موضوع از نظر دهد، تأثیر قرار میانطباقی را تحت

تعیین حد و مرز مشارکت  برای بدنی و ورزش، مربیان و والدینتربیت ۀریزان حوزبه برنامه و کمک

ها ضرورت دارد. آنریزی ورزشی در برنامهافراط و تفریط و جلوگیری از نوجوانان و جوانان  ورزشی

                                                 
1. The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 
2. Sparrow, Cicchetti & Balla 

3. Crowe, Beauchamp, Catroppa & Anderson  

4. Price, Spence, Sheffield, & Donovan 
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، 2006)ماهونی و همکاران، ریزی برنامهبیش ۀراستای آزمایش فرضی، پژوهش حاضر دراساسبراین

ورزشی )عدم مشارکت،  ریزیبرنامهاز  نوعورزش، تأثیر سه  ۀزمین( در412، 2012؛ ماهونی و وست، 27

مورد  دختران دبیرستانیرا در مشارکت آماتور( بر عملکرد اجتماعی و انطباقی  و مشارکت فراغتی

 .ه استبررسی قرار داد

 

 پژوهش شناسیروش
در زمرۀ مطالعات ای بوده و از نظر زمانی مقایسه لی ـع مطالعاتکمی و مقطعی حاضر از نوع  پژوهش

باشد که عملکرد اجتماعی و انطباقی تابعی از سن میبا توجه به این. شودمی محسوبنگر گذشته

سال  17تا  14سنی  ۀپژوهش تنها از رددر کنندگان شرکت رو،ازاین ؛(14، 2005)اسپارو و همکاران، 

پرورش وکل آموزش ۀاز ادار اجرامنظور، پس از اخذ مجوز بدینانتخاب شدند.  دبیرستانیآموزان و دانش

با  شهرستان ساری ۀهای دخترانگردآوری اطالعات در سطح دبیرستان ۀبست 450 استان مازندران،

ذکر است که بهالزم ردید.توزیع گ بدنیتربیتساعات درس و در گیری تصادفی ساده استفاده از نمونه

بودن ضرورت آن، محرمانه و )تشریح مختصات پژوهششده حاوی یک نامه به والدین های توزیعبسته

ها(، فرم نامهراهنمای تکمیل پرسش و بودن مشارکت در پژوهششده، اختیاریاطالعات گردآوری

آموز دختر دانش 270مجموع، در .اطالعات فردی و مقیاس مربوط به سنجش متغیرهای پژوهش بود

با ورزشکار فراغتی ) 97سال(،  04/15±89/0 یسنبا میانگین ) غیرورزشکار 110 :شامل دبیرستانی

با میانگین ورزشکار آماتور ) 63( و سال 95/2±23/1تمرین  ۀسابق ؛سال 13/15±91/0 یسنمیانگین 

در ( سال 07/2±15/1 رقابت ۀسال؛ سابق 32/5±69/2تمرین  ۀ؛ سابقسال 09/15±96/0 یسن

 افراد منظور ازذکر است شایان. (بود درصد 60ها نامه)نرخ بازگشت پرسش نمودندشرکت پژوهش 

خارج از مدرسه مشارکت  ای دریافتهورزشی سازمان ۀکه در هیچ برنام استغیرورزشکار افرادی 

در  صورت منظمت یک سال و بهمدحداقل به افرادی بودند که نیز ورزشکاران فراغتی. نداهنداشت

 ۀرشتدر  رقابتدر  ایگونه سابقههیچدارای اما  ؛های ورزشی خارج از مدرسه مشارکت داشتندبرنامه

سطوح در  ،های ورزشیورزشکاران آماتور ضمن مشارکت در برنامه ،مقابل ۀدر نقط نبودند.مربوطه 

حضور  المللی، ملی و بینیشهرستان، استان ای،منطقهاعم از مربوطه  ۀرشتمسابقات قهرمانی مختلف 

های تیمی درصد( در رشته 5/67نفر ) 108ورزشکار،  160از مجموع ذکر است که شایانداشتند. 

تنیس روی های انفرادی )بدمینتون، درصد( در رشته 5/32نفر ) 52هندبال( و  و )بسکتبال، والیبال

 مشارکت داشتند. ووشو( و کاراته، تکواندومیز، ژیمناستیک، 
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 ۀورزشی، سابق ۀای برای تعیین سن، رشتماده هشتگردآوری اطالعات فردی از یک فرم  منظوربه

نوع و میزان و  رقابت، میزان مشارکت هفتگی )جلسات و ساعات(، سوابق قهرمانی ۀتمرین، سابق

از نیز سنجش متغیرهای پژوهش  جهت. گردیدیافته استفاده های سازمانمشارکت در سایر فعالیت

این مقیاس شد. گرفته  بهره (CASAFS) 1مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودکان و نوجوانان

عملکرد مقیاس و چهار خردهعبارت  24شده و متشکل از  تدوین( 2002توسط پرایس و همکاران )

های باشد. پاسخمی 5و وظایف خانگی/ مراقبت از خود 4، روابط با خانواده3، روابط با همساالن2تحصیلی

شود. می گذاریهنمر)همیشه(  چهارتا  )هرگز( یک ازای یک پیوستار چهار درجه برمبنایاین مقیاس 

هر  ۀنمر ،نیبنابراشود؛ شامل میعبارت را  شش ،مقیاسهر خردهذکر این نکته ضرورت دارد که 

امتیاز باالتر بیانگر که  گیردمی جای 96تا  24کل مقیاس بین  ۀو نمر 24تا  ششمقیاس بین خرده

 1478 ۀو مالکی این مقیاس در یک نمون عاملیاعتبار . باشدمیتر عملکرد اجتماعی و انطباقی مطلوب

های مقیاسهمسانی درونی کل مقیاس و خردهنفری از کودکان استرالیایی مورد تأیید قرار گرفته و 

 ۀروابط با همساالن، روابط با خانواده و وظایف خانگی/ مراقبت از خود در یک نمونعملکرد تحصیلی، 

و پایایی ( 69/0) و( 74/0(، )67/0(، )81/0(، )81/0) معادل ترتیبکودکان استرالیایی به از نفری 320

( 48/0)( و 54/0(، )59/0) (،63/0(، )58/0برابر با ) تیبتربهماهه  12زمانی  ۀدر باز آن بازآزمایی

در مطالعات داخلی  نیز فارسی این مقیاس ۀنسخ(. 119، 2002گزارش شده است )پرایس و همکاران، 

مورد بررسی قرار  تاکنون اعتبار عاملی آن ،حالاینبا ؛(68، 1391مورد استفاده بوده است )خضری، 

های کل دادهابتدا اعتبار عاملی مقیاس براساس  در پژوهش حاضر ،روایناز ؛نگرفته است

نتایج نشان داد که ساختار  مورد بررسی قرار گرفت. یکنندگان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدشرکت

های قبولی با دادهلبعاملی مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودکان و نوجوانان برازش قا چهار

. (CFI ,90/0=IFI ,07/0=RMSEA ,392/0=P ,100=df ,5/234 =2χ=90/0شده دارد )گردآوری

های عملکرد تحصیلی، روابط با مقیاسهمسانی درونی کل مقیاس و خرده ذکر است کهشایان

(، 86/0) ترتیبضریب آلفای کرونباخ به ۀهمساالن، روابط با خانواده و وظایف خانگی/ مراقبت با محاسب

 دست آمد.به( 78/0( و )74/0(، )81/0(، )79/0)

های آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد، شده با استفاده از روشهای گردآوریدادهبراین، عالوه

از تحلیل عاملی  درادامه، .گردیدندو توصیف  شده سازیفراوانی، درصد فراوانی، شکل و جدول( خالصه

                                                 
1. Child and Adolescent Social and Adaptive Functioning Scale 

2. Academic Performance  

3. Peer Relationships  

4. Family Relationships  

5. Home Duties/ Self-Care  
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رونباخ جهت بررسی های برازش مدل برای بررسی اعتبار عاملی و از ضریب آلفای کتأییدی و شاخص

تعیین روش مناسب برای تحلیل  منظورهمچنین، بهگیری استفاده شد. همسانی درونی ابزار اندازه

ترتیب با استفاده از به هاآنها و همگنی واریانس بودن دادههای طبیعیفرضها ابتدا پیشداده

 ۀمقایس جهت سپس،رار گرفت. و مورد تأیید ق گشته اسمیرنوف و لوین بررسیـ  های کلموگروفآزمون

آماتور( از تحلیل واریانس  و ها )غیرورزشکار، ورزشکار فراغتیراستای گروهمتغیرهای وابسته در

ال. اس. ) 2آزمون حداقل تفاوت معنادار سویه وهای تعقیبی تحلیل واریانس یکو آزمون 1چندمتغیره

استفاده  های آماری موردبسته ذکر است کهبهالزم. گردیددرصد استفاده  95در سطح اطمینان  (دی.

 بود. 19 ۀنسخ 4اساس.پی.اس.و  3/8 ۀخنس 3لیزرلافزار نرم :شامل

 

 نتایج
تفکیک  به پژوهش گان درکنندسطح عملکرد اجتماعی و انطباقی شرکت دهندۀشمارۀ یک نشان شکل

 .باشدمیورزشی ریزی نوع برنامه

 

 
 ورزشی ریزینوع برنامهبه تفکیک  پژوهش گان درکنندشرکتمیانگین عملکرد اجتماعی و انطباقی  ـ1شکل 

                                                 
1. Multivariate Analysis of Variance 

2. Least Significant Difference Test 

3. LISREL 

4. SPSS  
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ورزشی بر عملکرد اجتماعی و ریزی نوع برنامهنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای تحلیل اثر اصلی 

اجتماعی و ورزشی بر عملکرد ریزی نوع برنامهاثر اصلی داد که نشان ( شمارۀ یکجدول )انطباقی 

 2η ,001/0 >P ,66/7 =(528,8)F=209/0) باشدمیلحاظ آماری معنادار دگان بهکننانطباقی شرکت

,668/0=Wilks’λ)غیرورزشکاران،  گروهیکی از متغیرهای وابسته بین سه  حداقلکه معنابدین ؛

 متفاوت است.  ورزشکاران فراغتی و ورزشکاران آماتور

                   اثر سطحکه  حاکی از آن است( شمارۀ دو)جدول  های تعقیبیآزمون نتایج، براینعالوه

                       (، 2η ,002/0=P ,773/7=(267,2)F=198/0مشارکت ورزشی بر ابعاد عملکرد تحصیلی )

                           مراقبت از خود( و وظایف خانگی/ 2η ,001/0>P ,671/17=(267,2)F=253/0) روابط با همساالن

(119/0=2η ,011/0=P ,627/4 =(267,2)F )اما اثر این متغیر بر بعد روابط  باشد؛میلحاظ آماری معنادار به

 (. P=281/0آماری معنادار نیست ) نظربا خانواده از 
 

 بر عملکرد اجتماعی و انطباقیریزی ورزشی برنامهنوع متغیره برای تحلیل اثر نتایج تحلیل واریانس چند ـ1 جدول

 المبدای ویلکز منبع تغییر
مقدار 

 اف

درجه آزادی 

1 

درجه آزادی 

2 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 209/0 001/0*** 528 8 660/7 668/0 سطح مشارکت ورزشی
 معنادار است. P<001/0در سطح  ***           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6139 تیرو  خرداد، 42مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                       83
 

 

 

ریزی نوع برنامهراستای عملکرد اجتماعی و انطباقی در ۀمقایسجهت  سویهیکنتایج تحلیل واریانس  ـ2 جدول

 ورزشی

یر
غی

ع ت
نب

م
 

متغیرهای 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

مقدار 

 اف

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

مه
رنا

ع ب
نو

ی
ریز

 

عملکرد 

 تحصیلی
02/107 2 50/53 773/7 **200/0 198/0 

روابط با 

 همساالن
35/109 2 67/54 671/17 ***001/0 253/0 

 009/0 281/0 276/1 52/14 2 04/29 روابط با خانواده
وظایف خانگی/ 

 از خود مراقبت
58/103 2 79/51 627/4 *011/0 119/0 

طا
خ

 

عملکرد 

 تحصیلی
28/1906 267 97/7 - - - 

روابط با 

 همساالن
14/1878 267 03/7 - - - 

 - - - 38/11 267 34/3039 روابط با خانواده

وظایف خانگی/ 

 از خود مراقبت
91/3167 267 86/11 - - - 

ل
ک

 
الح

اص
ده

ش
 

عملکرد 

 تحصیلی
30/2013 269 - - - - 

روابط با 

 همساالن
49/1987 269 - - - - 

 - - - - 269 38/3068 روابط با خانواده
وظایف خانگی/ 

 از خود مراقبت
49/3271 269 - - - - 

 دار است.معنا P≤001/0در سطح  ***دار است؛ معنا P≤01/0در سطح  **دار است؛ معنا P≤05/0در سطح  *
 

 

 دهدمی( نشان شمارۀ سهجدول دوی سه گروه غیرورزشکار، فراغتی و آماتور )بههای دومقایسهنتایج 

( و غیرورزشکار P<001/0تر از گروه فراغتی )پایینطور معناداری که عملکرد تحصیلی گروه آماتور به

(001/0 ≥Pاست )که بین گروه غیرورزشکار و فراغتی تفاوت معناداری وجود ندارد حالی؛ در

(643/0=Pدر .)از گروه فراغتی  بیشتر معناداری شکلمقابل، روابط با همساالن در گروه آماتور به

(001/0>P( و غیرورزشکار )001/0>P)  داری طور معناو روابط با همساالن در گروه فراغتی بهبوده

که سطح وظایف  بیانگر آن استبراین، نتایج (. عالوهP=034/0) باشدباالتر از گروه غیرورزشکار می
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 باشدمیمعناداری باالتر از گروه غیرورزشکار  شکلخانگی/ مراقبت از خود در گروه آماتور به

(045/0=P)؛ ( 229/0اما سطح وظایف خانگی/ مراقبت از خود بین دو گروه آماتور و فراغتی=P و )نیز 

  .تفاوتی نداردآماری  لحاظبه( P=11/0دو گروه فراغتی و غیرورزشکار )
 

 سه گروه غیرورزشکار، فراغتی و آماتوردوی دوبه ۀبرای مقایس ال.اس.دی.نتایج آزمون  ـ3 جدول

 های مورد مقایسهگروه متغیر وابسته
تفاوت 

 میانگین

خطای 

 استاندارد
P 

 عملکرد تحصیلی
 غیرورزشکاران

 643/0 34/0 -19/0 ورزشکاران فراغتی

 001/0*** 90/0 69/2 ورزشکاران آماتور

 <001/0*** 88/0 88/2 ورزشکاران آماتور ورزشکاران فراغتی

روابط با 

 همساالن

 غیرورزشکاران
 034/0* 78/0 -94/1 ورزشکاران فراغتی

 <001/0*** 42/1 -57/5 ورزشکاران آماتور

 <001/0*** 21/1 -63/3 ورزشکاران آماتور ورزشکاران فراغتی

 وظایف خانگی/

 از خود مراقبت

 غیرورزشکاران
 229/0 39/0 -48/0 ورزشکاران فراغتی

 045/0* 81/0 -64/1 ورزشکاران آماتور

 11/0 64/0 -16/1 ورزشکاران آماتور ورزشکاران فراغتی
 دار است.معنا P≤001/0در سطح  ***دار است؛ معنا P≤01/0در سطح  **دار است؛ معنا P≤05/0در سطح  *

 

 گیریبحث و نتیجه
ورزشی )عدم مشارکت، فراغتی و آماتور( بر سطح  ریزینوع برنامهپژوهش حاضر تعیین تأثیر  از هدف

ریزی نوع برنامهآمده نشان داد که دستعملکرد اجتماعی و انطباقی دختران دبیرستانی بود. نتایج به

تأثیرگذار عملکرد تحصیلی، روابط با همساالن و وظایف خانگی/ مراقبت از خود ی نظیر بر ابعادورزشی 

 بیشترهای تحلیلهمچنین،  .باشدمیمعنادار نلحاظ آماری بهروابط با خانواده عد باین متغیر بر اثر  اما ؛است

تر از گروه معناداری پایین شکلگروه آماتور به سطح  ،عملکرد تحصیلیکه در بعد  حاکی از آن بود

این . شودمشاهده نمی یکه بین گروه غیرورزشکار و فراغتی تفاوتحالیفراغتی و غیرورزشکار است؛ در

ممکن است با اختالل  یافتههای سازمانشواهد بیانگر آن است که مشارکت در سطوح قهرمانی ورزش

مطالعات شده در شواهد پژوهشی ارائهاز  نتایجاین  ذکر است کهبهالزم در عملکرد تحصیلی همراه باشد.

های مهمی نظیر پیشرفت شدن اولویتگرفتهبر نادیدهورزشی مبنی بازنشستگی ۀحوزگرفته در انجام
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، 1999، و همکاران کند )دنوپحمایت مییافته های سازمانورزشتحصیلی در سطوح باالی رقابتی 

گیری هویت ورزشی شکلکه  ندهست نظران این حوزه معتقدصاحب (.65، 2010؛ استروناچ و ادیر، 52

تنها به فرد انرژی ، نتیجهدرو  هسایر ابعاد هویتی در ورزشکاران رقابتی رشد نکردشود قوی باعث می

و این امر  یاری رساندکه به تقویت بیش از پیش هویت ورزشی داده شود هایی اختصاص فعالیت

نقش  تمایل دارندورزشکاران رقابتی واقع، درگردد. ها آندر موجب بروز محرومیت هویتی نهایت در

)الوالی و  گیرنددر نظر عنوان یک ورزشکار موفق بهآموز موفق، بلکه عنوان یک دانشخود را نه به

ریزی ماهونی و همکاران برنامهبیش ۀفرضیاین شواهد از  ذکر است کهشایان (.165، 2000، 1ویلمن

( 2009( و رندال و بونرت )2006های مطالعات باسری و همکاران )( حمایت کرده و با یافته2006)

یافته ممکن است با عملکرد تحصیلی ضعیف همراه های سازمانفعالیتکه مشارکت باال در بر اینمبنی

گذاری ذهنی، جسمی های رقابتی نیازمند سرمایه، مشارکت در ورزشحقیقتدرهمخوان است.  ،باشد

ورزش رقابتی،  ۀزمینحد درازکننده ممکن است با صرف انرژی بیشو فرد مشارکت باشدمی و زمانی باال

های پژوهش براساس یافته ،دیگرسویی زندگی دچار اختالالت عملکردی شود. ازهادر سایر زمینه

شده در برخی شواهد ارائه. ردحاضر، مشارکت فراغتی در ورزش تأثیر معناداری بر عملکرد تحصیلی ندا

هستند که مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی با افزایش در سطح عملکرد  حاکی از آنمطالعات 

که مشارکت  نمودگزارش در پژوهش خود ( 2008) 2مثال، سیتکوسکیبرای باشد؛میتحصیلی همراه 

 پژوهشهای با یافته این امر آموزان دبیرستانی دارد کهورزشی تأثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانش

آموزان دانشارتباط با ( در 2010) 3فیفر و کرونلیبن پژوهش درمقابل، . درباشدمیحاضر ناهمخوان 

 ،آموزان کارولینای ایاالت متحدهدانشارتباط با ( در 2010) 4سابیارس و  پژوهش و شور آلمانک

های با یافتهاین امر بر تأثیر مثبت مشارکت ورزشی بر عملکرد تحصیلی مشاهده نشد که شواهدی مبنی

شده در ادبیات های پژوهش حاضر و شواهد ارائهکلی، براساس یافتهطوربه پژوهش حاضر مطابقت دارد.

 ؛عملکرد تحصیلی نوجوانان نداردمنفی بر  تأثیر ،رسد که مشارکت فراغتی در ورزشنظر میپژوهشی به

 فرد ممکن است با اختالل در عملکرد تحصیلی مواجه شود. اما با افزایش سطح مشارکت ورزشی

ن بود که کیفیت روابط حاکی از آروابط با همساالن خصوص های پژوهش حاضر دریافتهبراین، عالوه

فراغتی گروه روابط کیفیت  بود. فراغتی و غیرورزشکار هایروهبهتر از گ هاآن گروه آماتور با همساالن

                                                 
1. Lavallee & Wyllemen 

2. Sitkowski 

3. Pfeifer & Corneliben 

4. Rees & Sabia 
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واقع، این شواهد بیانگر آن است که با افزایش در. دست آمدبهبهتر از گروه غیرورزشکار  نیز با همساالن

در شده با شواهد ارائهاین امر شود که بر کیفیت روابط با همساالن افزوده می ،سطح مشارکت ورزشی

آموزان دانش درمورد( 1998های گاریتا و همکاران )یافتهمثال، عنوانبه ؛مطابقت داردسایر مطالعات 

های سطح مهارت ،های گروهیدختر و پسر ایتالیایی و سوئدی نشان داد که مشارکت در ورزش

که  نیز در پژوهش خود گزارش نمود( 1380سیدزاده )دهد. می و اجتماعی را ارتقا ارتباطی

تر از اجتماعی ـ های انفرادیهای تیمی و چه در رشتهچه در رشته ـ آموزان دختر ورزشکاردانش

 بر این باور هستند( 1385امیرتاش و همکاران )همچنین، . باشندمیورزشکار آموزان دختر غیردانش

های انفرادی و مشارکت در ورزش های انفرادیمقایسه با ورزشهای گروهی دره مشارکت در ورزشک

طور مشابه، اسنیدر و . بهباشدمیمقایسه با عدم مشارکت ورزشی با رشد اجتماعی باالتری همراه در

ورزشکاران یرنشان دادند که عملکرد اجتماعی ورزشکاران باالتر از غدر پژوهش خود ( 2010همکاران )

که مشارکت ورزشی تأثیر مثبتی بر سطح  داده استهای پژوهشی نشان براین، یافته. عالوهباشدمی

(، 157، 2008، و کوپالن های همکاری )فایندلی(، مهارت27، 1993هویت اجتماعی )مارش، 

و همکاران، هانسن های اجتماعی )(، مهارت148، 2008گروهی )ویرزما و همکاران، های کارمهارت

، 2011(، روابط با مربیان و دوستان )هولت و همکاران، 496، 2011؛ هولت و همکاران، 48، 2003

های ( دارد که همگی با یافته122، 2010( و احترام به معلم و اطرافیان )هووی و همکاران، 497

شده در ادبیات ئههای پژوهش حاضر و شواهد اراکلی، یافتهطور. بهباشندمیپژوهش حاضر همخوان 

های گروهی، کیفیت تعامالت ویژه ورزشد که مشارکت در ورزش، بهنکنپژوهشی پیشنهاد می

 دهد.می اجتماعی نوجوانان را ارتقا

بودن سطح ترحکایت از آن داشت که با وجود پایین روابط با خانواده ارتباط باپژوهش حاضر در براین، عالوه

های فراغتی و غیرورزشکار در گروه آماتور، تفاوت معناداری بین این گروه با گروهکیفیت روابط با خانواده 

عنوان منبع اصلی حمایت اجتماعی دردسترس نوجوانان و جوانان، پویایی واقع، خانواده بهوجود ندارد. در

 اندکبودن ترپایینالبته، در پژوهش حاضر از خود نشان داد. هر سه گروه مورد مطالعه  قبالدرثابتی 

ورزشکار در این دسته از  ـ مربی ۀشدروابط تقویتتوان را میکیفیت روابط با خانواده در گروه آماتور 

مربیان نفوذ اجتماعی مثبتی روی ورزشکاران دارند که ممکن است بر  زیرا، ؛نسبت دادورزشکاران 

و  حد برای تمرینازبیش زمان دادناختصاصروابط ورزشکار با سایرین تأثیرگذار باشد. همچنین، 

تأثیر نباشد. بودن از محیط خانواده ممکن است بر کاهش کیفیت روابط ورزشکار با خانواده بیخارج

وجود، در پژوهش حاضر شواهدی دال بر تأثیر منفی افزایش سطح مشارکت ورزشی بر کیفیت اینبا

ماهونی  ریزیبرنامهبیش ۀحاضر از فرضی های پژوهشیافته ،اساسبراین .روابط با خانواده مشاهده نشد

کیفیت روابط یافته بر های سازمانکه افزایش مشارکت در فعالیتبر اینمبنی (2006و همکاران )
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 کند.حمایت نمیوالدین اثر سو دارد،  ـ کودک

نشان داد که این نوع عملکرد انطباقی مراقبت از خود و  سطح وظایف خانگیخصوص حاضر در پژوهش

سطح وظایف بودن با وجود باالتراما  ؛طور معناداری باالتر از گروه غیرورزشکار استگروه آماتور به در

معناداری بین این دو تفاوت  ،غیرورزشکارنسبت به گروه در گروه فراغتی مراقبت از خود و  خانگی

پتانسیل  ایدار . این شواهد بیانگر آن است که افزایش در سطح مشارکت ورزشیمشاهده نشدگروه 

مثال، عنوانبه باشد؛میبهبود رفتارهای انطباقی نوجوانان از جمله وظایف خانگی و مراقبت از خود 

زات ورزشی یهای مدیریت تجهمهارت ،های ورزشیورزشکاران نوجوان با شرکت در مسابقات و رقابت

که این امر پتاسیل حالیدرگیرند؛ میخوبی فراخود به ورزشیراستای حفظ عملکرد و زمانبندی را در

. اگرچه تاکنون رفتارهای انطباقی در ورزشکاران باشدرا میهای زندگی را نیز داانتقال به سایر زمینه

ورزش،  دهداما شواهدی وجود دارد که نشان می ؛های سنی پایین مورد مطالعه قرار نگرفته استرده

( 2011) 1سیولومثال، عنوانبه باشد؛میثر ؤمتمرین و فعالیت بدنی در بهبود رفتارهای انطباقی 

و دریافت که یک دوره  انجام دادبالینی  ۀاثرات فعالیت بدنی در یک نمون را در ارتباط باپژوهشی 

مبتال به  ۀسال 18اجتماعی و انطباقی دختران و پسران ای، سطح عملکرد هفته 12فعالیت بدنی 

رسد که نظر میحاضر چنین به پژوهشمجموع، براساس مشاهدات دردهد. افسردگی را ارتقا می

یافتگی رفتارهای انطباقی اثرات مثبتی بر سازمانورزش، مشارکت در سطوح قهرمانی ریزی برای برنامه

 دارد.

های پژوهش حاضر نشان داد که سطح مشارکت ورزشی بر عملکرد اجتماعی و کلی، یافتهطوربه

که افزایش سطح طوریبه؛ باشدمیگذار سال تأثیر 15سنی  ۀانی در ردانطباقی دختران دبیرست

فراغتی به رقابتی ممکن است بر کیفیت عملکرد اجتماعی های ورزشی برنامهمشارکت ورزشی از 

موجب  اماباشد؛ داشته  ی( اثر مثبتوظایف خانگی و مراقبت از خود)روابط با همساالن( و انطباقی )

خصوص ریزی دربرنامهبیش ۀاز فرضی حاضر های پژوهش، یافتهبراینعالوه. گرددفت عملکرد تحصیلی ا

اثرات منفی اما  ؛کندیافته بر عملکرد تحصیلی حمایت میهای سازماناثرات منفی افزایش فعالیت

. دهدقرار نمی حمایت را مورد یافته بر کیفیت روابط خانوادگیهای ورزشی سازماناحتمالی فعالیت

سطح  با های خانوادگی، جنسیت و سن در ارتباطبا تمرکز بر نقش ویژگی آتی راستا، مطالعاتندرای

. خواهند داشتشدن موضوع تردر روشنای سهم عمده ،مشارکت ورزشی و عملکرد اجتماعی و انطباقی

والدین و مربیان ، های پژوهش حاضر به مشاوران تحصیلی مراکز آموزشییافتهکارگیری ، بهدرنهایت

                                                 
1. Ciullo 
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  شود.بهبود رفتارهای اجتماعی و انطباقی نوجوانان و جوانان توصیه می منظوربه

ریزی بر برنامهتوان چنین عنوان کرد که ادبیات پژوهشی در زمینه فرضیه بیشبندی میدر یک جمع

ست، اما در خصوص عملکرد اجتماعی و انطباقی تأکید داشته ایافته بر های سازماناثرات منفی برنامه

یافته ورزشی اطالعاتی در دسترس نبوده است. پژوهش حاضر نشان داد که های سازماناثرات برنامه

وظایف ریزی ورزشی اثرات مثبتی بر عملکرد اجتماعی )روابط با همساالن( و انطباقی )برنامهبیش

به همراه دارد اما ممکن است سال  15( دختران دبیرستانی در ردۀ سنی خانگی و مراقبت از خود

 آنها را کاهش دهد. عملکرد تحصیلی
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Abstract 
 

The Purpose of this study was to examine the “Over-Scheduling Hypothesis” in 

the sport context and determine the effect of sport-scheduling type on social and 

adaptive functioning in high school girls. In this descriptive-ex post facto research, 

270 girl students (110 non-athletes, 97 recreational athletes, and 63 amateur 

athletes), completed the validated version of Child and Adolescent Social and 

Adaptive Functioning Scale and resulted data were analyzed using multivariate 

analysis of variance and related follow-up tests at 95 percent confidence level. 

Based on the findings, the type of sport scheduling had a significant effect on 

academic performance, peer relationships, and home duties/self-care, but its effect 

on family relationships was not statistically significant. Follow up analysis 

showed that academic performance in amateur group is lower than recreational 

and non-athlete groups, but peer relationships in amateur group is higher than 

recreational and non-athlete groups and also peer relationships in recreational 

group is higher than non-athlete group. Home duties/self-care level in amateur 

group was higher than non-athlete group and all differences in other comparisons 

were not statistically significant. The results suggest that shifting participation 

from recreational to competitive sport, has positive effect on quality of social (peer 

relationships) and adaptive (home duties/self-care) functioning, but it may cause 

to an academic slump. The Findings support the over-scheduling hypothesis in 

terms of negative effect of increase in organized activities. 
 

Keywords: Over-scheduling, Sport Participation, Social and Adaptive 

Functioning, High school Girls 
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