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 چکیده 

 دختران نوجوان در بین  تندرستی اجتماعی آگاهی ونفس، ذهنعزت با ورزشیانگیزه  بررسی ارتباطپژوهش حاضر با هدف 

دختر دوره متوسطه   نوجوانانرا کلیه  پژوهش    یبود. جامعه آمار  یو از نوع همبستگ  یفیپژوهش توص  ی. روش اجرارفتیصورت پذ

نفر انتخاب  110ای ی چند مرحلهاداد که با روش تصادفی خوشه لیتشک 1397-1398 تحصیلی در سال هر اردبیلمدارس ش

شد.  استفاده مقیاس انگیزه ورزشی و تندرستی اجتماعی ،یآگاهذهننفس، عزتابزارهای  از هاداده آوریجمع ی. براشدند

نتایج حاکی از همبستگی شدند.  لیو تحل هیچندگانه تجز ونیو رگرس رسونیپ  یهمبستگ بیضر هایپژوهش با روش هایداده

تحلیل  نی. همچنبود نوجوانان انگیزه ورزشی نفس باآگاهی و عزت، ذهنتندرستی اجتماعیمثبت و معنادار بین متغیرهای 

را در انگیزش ورزشی    انسیاز وار  48/0  در مجموعآگاهی و عزت نفس  ، ذهنتندرستی اجتماعی  که  داد  چندگانه نشان  ونیرگرس

در زمره  تندرستی اجتماعیآگاهی و نفس، ذهنعزتکه  فتگر جهینت توانیم نی(. بنابراp<05/0) دنکنیم ینبیشیپ  نوجوانان

 د.نآن را دار ینبیشیپ  ییبوده و توانا انگیزه ورزشی مرتبط با یرهایمتغ

 .آگاهی، تندرستی اجتماعینفس، ذهن، عزتنوجوانان، انگیزه ورزشی کلیدی:هایواژه
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 مقدمه

دهد. یها، نژادها و مذاهب مختلف را در کنار هم قرار ماست که افراد با زبان یابرجسته  ابزار ،یعنصر فرهنگ جهان کیورزش 

 ی ایآن، مزا  یجسم  دیگذارد و عالوه بر فوایم  ریتأث  یشود که بر سالمت روانیم  فیتعر ییهاتیبه عنوان فعال  یورزش به طور کل

های نیاز فعالیتاخت انگیزه از اجزای ضروری و پیششن (.2017 ،1لیو کانگالگ رویهمراه دارد )باک هب زیرا ن یو اخالق یاجتماع 

 ،2ننتیدکاس و مارت-لنتیگ ز،یساین نهارت،یال س،یدهد )سورزشی است و میزان تعهد فرد در رسیدن به هدف را نشان می

 رهاییمتغ  الت،یتمابه    یورزش  هایتیدر فعال  زشیو انگ  پردازندیم  یورزش  تیبه فعال  یو اهداف متفاوت  هازهی(. افراد با انگ2018

 لیافراد فاقد قصد و تما کهیزمان ،یزگیانگیو ب ندیآیبه وجود م گرانیاشاره دارد که در بازی و رقابت با د یشناخت ای یاجتماع 

مهم در  یعامل ییگرا(. هدف1396 ،یفتح دیفر و ینجدرحمت ،یخدادادخاص هستند، مشهود است ) یتیبه مشارکت در فعال

و با تمام توان خود در جهت  رندیگیرا در نظر م یخود اهداف یکه ورزشکاران برا یاست. زمان زشکارانور  شرفتیپ  زشیانگ

 ،یاجتماع  یهاتیاز نظر فعال ورزش (.2019و همکاران،  سی)س دارند یشتریب شرفتیپ  زشیانگ کنند،یبه آن تالش م دنیرس

نفس، عزت شیمشخص شده است که ورزش باعث افزا نیاست. همچن  برخوردار یاریبس یایاز مزا یروانشناختو  یولوژ یزیف

 (.2017)باکیرو و کانگالگیل، شودیم یلیتحص شرفتیمثبت آن در پ  سهم نیمعاشرت و احساس تعلق افراد و همچن

، 3ایلیسکاک ماریکوتویا، پین و) ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت فرد استارزشمندی از اساسی-عزت نفس و مفهوم خود

 هاییویژگی صفات و تمام مورد در وی اعتقادات از و دارد فرد برای درون اطالعات که ارزشی از است عبارت نفسعزت (.2019

ثر از عوامل درونی و أ نفس متعزت .(2019، 4کارنوگارسیا، اولموس، متو و ) است تغییر قابل و شودمی ناشی هست او در که

هایی است که به کند و عوامل بیرونی پیامکه خود شخص آن را ایجاد می ، عواملی استت. منظور از عوامل درونیبیرونی اس

 دشودریافت می اطرافیان از جمله والدین، معلمان و دوستان و سایر اشخاص مهم زندگیصورت کالمی یا غیرکالمی از سوی 

نفس ادراک شده عزتنشان داد که  (2015) 6و نواکه ینانکوو، اوکتحقیق  (.2019، 5اسپاداکولیبینسکی، مارینو، نیکچوویک و )

 .برخوردار هستند ییباال یروانشناختبهزیستی نفس باال از با عزت ورزشکار افرادمرتبط بوده و  یروانشناخت یستیبهز با

 در که است مفهومی آگاهیذهن .شود حضور ذهن در ورزش است انگیزه ورزشی تواند باعث تقویتیکی از عواملی که می 

 (.2017، 7گرسول لیندسایا وامیلی، ) است کرده جلب خود به محققان را و درمانگرانروان  شناسان،روان  توجه اخیر هایسال

 آگاهی،ذهندارند.    تأکیدگشودگی و کنجکاوی    پذیر،شود اما همه آنها بر توجه انعطافهای متفاوت، تعریف میشیوه  آگاهی بهذهن

 توجه  محدوده در خاص لحظه  یک در است که ایتجربه  به نسبت حال زمان بر مبتنی و توصیف غیرقابل غیرقضاوتی، هشیاری

شپیرو، گرینبرگ، پدرلی، )  شودمی  شامل  نیز  را  آن  پذیرش  و  یادشده  تجربه  به  اعتراف  مفهوم  این  آن،  بر  عالوه  دارد؛  قرار  فرد  یک

 تأملبی و غیرارادی طور به رویدادها به آنکه جای به تا دهدمی را امکان این فرد به همچنین (.2018،  8جونگ و دسبردس

 شود،می استفاده آگاهیذهن از که هاییپژوهش در (.2017، 9اسکی پاسکو، تاپمپسون و) دهد پاسخ تأمل و تفکر با دهد، پاسخ

 دهندمی  مطالعات نشان  نتایج  .(2018،  10بنرجی، کونگ، استراس )  است  هیجانی  و  شناختی  بدنی،  بین فرآیندهای  تعامل  بر  تاکید

لو، لونگ، وینگ )  بخشد  بهبود  را  پذیریانعطاف  و  افزایش  را  هیجانی  و  دهی توجهیخودنظم  تواندمی  مداوم  آگاهیذهن  تمرین  که

پارمنتیر، ) کنندباالتری برخوردارند، افسردگی، اضطراب و استرس کمتری تجربه می گاهیآکه از ذهن افرادی (.2018، 11لی و
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 .است ورزشی شناسانروان  برای جذاب موضوعی آگاهیذهنهمچنین  (.2019 ،1یانز و آندرس ،کامپایو-تورو،گارسیا-گارسیا

، زو  ،لی)  است  مخرب  هایمحرک  از  دوری  و  هدف  به  مرتبط  هاینشانه   به  توجه  و  مداوم  تمرکز  مستلزم  ورزش،  عملکردی  ماهیت

 گمان و دهند نشان می را آگاهیذهن از باالیی سطح مهارت، نمایش هنگام نیز ورزشکاران. (2019 ،2چن  وژانگ، گوستافسون 

 نظر مورد هدف به را خود توجه و کرده درک را عاطفی هایواکنش بدنی، هیجانات خارجی، هایمحرک قادرند که کنندمی

( در پژوهش خود نشان دادن که بین انگیزه 2018) جاوید و سحر(. 2007مور، گاردنر و ؛2004، 3مور گاردنر و) کنند معطوف

طی پژوهشی که انجام   (2015)  4هالتفورت  هوروات و  رر،یب  ن،یروتلهمچنین    .معناداری وجود داردآگاهی رابطه  و ذهن  افراد  ذاتی

( در پژوهش خود تحت 2019) و همکاران یلشود. آگاهی باعث تقویت عملکرد ورزشی میدادند به این نتیجه رسیدند که ذهن

 ی ورزشکاران رابطه منف  یبا فرسودگ  یآگاهو ذهن  یاریکه هوش  دندیرس   جهینت  نیورزشکاران به ا  یو فرسودگ  یآگاهعنوان ذهن

آگاهی در کاهش اضطراب آسیب  نشان داد که آموزش ذهن (1397) یبریخی و دریزاده، حیمظفرهای پژوهش یافته .دارد

 ها تأثیر دارد.ورزشی و افزایش عملکرد در فوتبالیست

 به را تندرستی اجتماعی و کرد تعریف اجتماعی و ذهنی جسمی، کامل تندرستی از حالتی را بهزیستی جهانی بهداشت سازمان

 از فرد شناخت و ارزیابی معنای به تندرستی اجتماعی .(2019، 5اسالم) برد نام فرد عمومی بهزیستی هایجنبه  از یکی عنوان

، 6گریکس  التولیپی، همل و)  است  اجتماعی  هایگروه  و  نزدیکان  دیگر،  افراد  با  و کیفیت روابطش  اجتماع  در  عملکردش  چگونگی

آسیب  بدون اجتماعی هاینقش و کارآمد مؤثر انجام توانایی از است عبارت سالمت، ابعاد از یکی عنوان به این مفهوم .(2017

 یکپارچگی :از عبارتند که دهندمی شکل را تندرستی اجتماعی ابعاد مختلف اجتماعی، عوامل از برخی دیگران، به رساندن

نتایج  (.7،2017دروس واگت وید) اجتماعی انسجام و اجتماعی شکوفایی اجتماعی، مشارکت پذیرش اجتماعی، اجتماعی،

مشارکت ورزشی (، 2018،یدیو شه یفرهاد عت،یآزاد، شر یاصلنفس )عزت با تندرستی اجتماعیشان دادند که ها نپژوهش

های فعالیت، (1394،پوریدیع  ان،یزردتشت ،یفرز) های بدنیمیزان فعالیت ،(8،2014ریو بر کریهالمن، و س،یهامفر ،یروسک)

 رابطه دارد. (1394حدت،  و نژاد کین ،پارسامهرکارکرد ورزشی )( و 1395 ،یحیذب ،یلقمان ،یعلو ،یرضوورزشی )

ای در جایگاه ویژه به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف نظام آموزشی، نقش و نوجواناندر مجموع 

روانی موجب باروری و شکوفایی هرچه بیشتر   یک جامع دارند. توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و سالمت جسمانی ـ

سالمتی آنان   دهند و پویایی، نشاط وقشر عظیمی از این جامعه را تشکیل می  نوجوانانعبارتی،    به.  شودنظام آموزشی جامعه می

بررسی پژوهش حاضر با هدف بنابراین (. 1396 ، و همکاران خدادادی) است هسالمت اقتصادی ـ اجتماعی جامع هکنند تضمین

 . رفتیصورت پذ دختران نوجواندر بین  تندرستی اجتماعیآگاهی و نفس، ذهنعزت با انگیزه ورزشی ارتباط

 روش  

به عنوان   تندرستی اجتماعیآگاهی و نفس، ذهنعزتروش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. در این پژوهش 

دختر مقطع   نوجوانانبه عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است. جامعه آماری مطالعه کلیه    ورزشیانگیزه    بین ومتغیر پیش

نفر به عنوان   110ای ای چند مرحلهبودند که به روش تصادفی خوشه 1397-1398در سال تحصیلی  اردبیلمتوسطه شهر 

 نمونه انتخاب شدند.

 ابزار پژوهش

 
1 . Parmentier, García-Toro, Garcia-Campayo, Aina, Yanez & Andres 
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6 . Latulippe, Hamel & Giroux 
7 . De Vugt & Droes 
8 . Ruseski, Humphreys, Wicker & Breuer 
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ساخته افراد  تندرستی اجتماعی( برای سنجش 2004) 1این مقیاس توسط کییز و شپیرو :تندرستی اجتماعیالف( مقیاس 

( انجام 1و خیلی کم: 5خیلی زیاد: )ای درجه  5ابزار به صورت طیف لیکرت  گذاری اینباشد. نمرهسؤال می 20شده و دارای 

 100تا  20گذاری شده و دامنه نمرات بین نمرهورت معکوس ( به ص20، 19، 18، 17، 15، 14، 13، 6، 1شود. سؤاالت )می

به دست آمده است )حیدری   71/0  ران( و در ای2004،شپیرو  )کییز و    70/0خواهد بود. اعتبار مقیاس توسط سازندگان آن باالی  

 شده است. تأیید( 1387) (. روایی مقیاس در پژوهش حیدری و غنایی1387و غنایی،

سؤال است. این مقیاس   15آگاهی ساخته شده و دارای  برای سنجش ذهن  2003مقیاس در سال  این  :  آگاهیمقیاس ذهن  ب(

شود. این ابزار یک نمره کلی برای گذاری میتقریباً هرگز( نمره) 6تقریباً همیشه( تا ) 1درجه ای، از  6به صورت لیکرت 

ضریب  آگاهی بیشتر است.باالتر نشان دهنده ذهن متغیر بوده و نمره 90تا  15دهد که دامنه آن از آگاهی به دست میذهن

گزارش شده است. ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس نیز در فاصله زمانی یک ماهه   87/0اعتبار مقیاس به روش آلفای کرونباخ  

یی مقیاس با ذکر شد. همچنین روا 81/0(. در نسخه ایرانی ضریب پایایی مقیاس 2003)رایان و براون ،ثابت گزارش شده است 

توجه به همبستگی منفی آن با ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب و همبستگی مثبت با ابزارهای سنجش عاطفه مثبت و 

 (.2009قربانی، واتسون و بارت،) گزارش شده است مطلوبحرمت خود، 

ماده   58افراد ساخته شده و دارای  نفس  برای سنجش عزت  1967: این ابزار توسط کوپر اسمیت در سال  نفسمقیاس عزت  ج(

ماده  8نمره  شود. در محاسبه نمره کل،به صورت بلی یا خیر پاسخ داده میاست و به سؤاالت، سنج ماده آن دروغ 8است که 

نشان نزدیکتر باشد  50خواهد بود. هرچه نمره فرد به  50. بنابراین حداقل نمره فرد صفر و حداکثر شودسنج منظور نمیدروغ

در ایران  (.1967به دست آمد )کوپراسمیت، 89/0نفس باالتر است. میزان پایایی آزمون با استفاده از روش کرونباخ دهنده عزت

همپنین روایی ابزار از گزارش شده است.    88/0و    84/0ضریب پایایی این ابزار با روش دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ به ترتیب  

به دست آمد )میرزایی علویجه، رجایی، رضایی، حسن پور، پیروزه و  71/0آموزان های سال آخر دانشطریق همبستگی با نمره

 (.1391همکاران،

 سنجش یبرا 2، فورتیر، والراند، توسان، بریر و بلیزریتوسط پلت 1995ابزار در سال  نیا (:SMS) ورزشیانگیزه  مقیاسد( 

)اصالً مطابقت   یادرجه  7  کرتیل  اسیمق  کیبا استفاده از    دیسوال است. پاسخ دهندگان با  28  یشده و دارا  هیته  انگیزه ورزشی

آن    یورزش  زشیانگ  اسیمق  یابیبه منظور هنجار  (1995)  و همکاران  ریمشخص کند. پلت 7  :کندیتا کامالً مطابقت م  1  :کندینم

 یپرسشنامه را مطلوب و باال اسیمق ریز 6کرونباخ  یآلفا بیاجرا کردند. آنها ضر ییورزشکار کانادا یدانشجو  593 یرا بر رو

 ای( با استفاده از ضریب آلف1395) یرضا سلطان و مزدیپا ،یتوسط وحدان زین رانیدر ا اسیگزارش کردند. پایایی این مق 70/0

  گزارش شده است. 70/0 یکرونباخ باال

کالس وارد  دویک یا مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده و از هر مدرسه  سهبرای انجام پژوهش ابتدا از میان کلیه مدارس، 

های ها از آزمونها قرار داده شد. برای تحلیل دادهها در اختیار آنپرسشنامه  نوجوانانهدف پژوهش به  ن  پژوهش شدند. بعد از بیا

 وارد شدند.  SPSSها در نرم افزار آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. دادهتحلیلی ضریب 

 هایافته

 7/32نفر ) 36درصد(، در پایه دوم  8/31نفر ) 35در مطالعه حاضر شرکت کردند که تعداد آنها در پایه اول  دختر نوجوان 110

درصد شغلی دولتی بودند. شغل   6/29ها آزاد و  درصد آزمودنی  4/70شغل پدر    بود.درصد(    5/35نفر )  39درصد( و در پایه سوم  

بود.  یها از سیکل تا دکتردرصد شغل دولتی داشتند. تحصیالت والدین آزمودنی 5/19دار و ها خانهدرصد آزمودنی 5/80مادر 

میانگین نمرات متغیرهای  درصد فرزند سوم به بعد بودند. 27درصد فرزند دوم و  37درصد فرزند اول،  36ها از بین آزمودنی

 
1 . Keyes & Shapiro 
2 . Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Briere & Blais 
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 انگیزه ورزشی و 8/54±2/9 تندرستی اجتماعی، 2/52±2/10 آگاهیذهن، 4/30±8/5 نفسعزتپژوهش عبارت بود از: 

4/21±5/102 . 
رابطه متغیرهای از آزمون ضریب   بررسی برای ،اسمیرنفآزمون کولموگروف ها از طریق بودن داده نرمال ضهمفرو تأییدپس از 

  همبستگی پیرسون استفاده شد.

  نوجواناندر    متغیرهای پژوهش . ماتریس همبستگی1جدول  

 4 3 2 1 متغیر

    - نفسعزت 1

   - 39/0 آگاهیذهن 2

  - 47/0 49/0 تندرستی اجتماعی 3

 - 47/0 50/0 45/0 انگیزه ورزشی  4

 

در  انگیزه ورزشی ( باr=47/0) تندرستی اجتماعی( و r=50/0) آگاهیذهن(، r=45/0) نفسعزت بین 1با توجه به نتایج جدول 

 (. >05/0p)رابطه آماری معناداری وجود داشت  نوجوانانبین 

 به روش همزمان چندگانهاز آزمون رگرسیون  متغیرهای پژوهشبراساس  نوجوانان انگیزه ورزشی بینیپیش برایهمچنین 

 .استفاده شد

 بر اساس متغیرهای پژوهش  نوجوانان دختردر    انگیزه ورزشی  بینیپیش.  2جدول

 R 2R B STE β T P-Value متغیرها

        مالک

 001/0 - - - - 48/0 51/0 انگیزه ورزشی 

        بینپیش

 001/0 55/2 27/0 35/0 98/0 - - نفسعزت

 001/0 91/4 43/0 40/0 06/2 - - آگاهیذهن

 001/0 70/2 29/0 37/0 02/1 - - تندرستی اجتماعی

 پژوهش  توسط متغیرهای  نوجوانان  انگیزه ورزشی  48/0  دهد با استفاده از رگرسیون چندگانهنشان می  2جدول  همانطور که نتایج  

را  انگیزه ورزشی توانستند 29/0 تندرستی اجتماعیو  43/0 آگاهیذهن، 27/0 نفسعزت، . با توجه به ضرایب بتاگردیدتبیین 

 .(>05/0p) کنند بینیپیش نوجواناندر 
 

 بحث و نتیجه گیری

 شیکه با افزایمشاهده شد؛ به طور یارتباط معنادار ورزشی نوجوانان زشینفس و انگعزت نیبنشان داد  قیتحق یهاافتهی

 و همکاران تاالنه یهاافتهی جیقسمت از پژوهش با نتا نیا جینتا .ابدییم شیدر آنان افزا انگیزه ورزشی، نوجواناننفس عزت

توان گفت که هر رفتاری که از انسان سر در تبیین نتایج به دست آمده می همسو بود.(، 2015) و همکاران و(، نانکو1392)

نفس است که های بدنی و روانی اوست. یکی از این نیازها، نیاز به عزتخواستهورده شدن یکی از نیازها و زند، به منظور برآمی

شود. ارضای مسئولیت می به عنوان انگیزه رفتار و عملکرد انسان مدنظر است و شامل نیاز به احساس ارزش، احترام، پیروزی و
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 (.1392شود )تاالنه و همکاران،متمرکز بودن منتهی میت، کفایت و ق؛ ارزش، قدرت، لیانفس به احساساتی از قبیلنیاز به عزت

نفس با سالمت جسمی بهتر، عملکرد شناختی نرمال، نگرش رسد عزتبه نظر می  (2015)  و همکاران  نانکوو طبق یافته پژوهش

 عزت نفس باال، زشکاران برای قبولاست. بنابراین، تشویق ور همراه ورزشی مثبت و رفتار با عملکرد ورزشی معمولی و پیشرفته

پژوهش و سایر های این  با توجه به یافتهبنابراین    .ها کمک خواهد کردبه تقویت سالمت روانی و به عملکرد فعال و کار کردی آن

شود. شناسایی و قدردانی احساس حرکت، پیشرفت و کامیابی میتوان نتیجه گرفت که انگیزه باعث  های صورت گرفته میپژوهش

 کند.خته و به احساس شایستگی هدایت میرا برانگی نوجوانانآورد که می های کوچک، زمینه حرکتی را به وجودپیروزیاز 

همسو با  افتهی نیوجود دارد. ا یرابطه مثبت و معنادار ورزشیانگیزه  و یآگاهذهن نینشان داد ب نیپژوهش همچن نیا جینتا

( در 2019و همکاران ) ی(، بود. ل1397) و همکاران زاده ی(، مظفر2015و سحر ) دی(، جاو2015و همکاران ) نیروتل افتهی

ورزشکاران رابطه    یبا فرسودگ  یآگاهکه ذهن  دندیرس  جهینت  نیورزشکاران به ا  یفرسودگو    یآگاهپژوهش خود تحت عنوان ذهن

در  یعامل مهم یآگاهگرفت که ذهن جهیتوان نتیها مپژوهش نیا جیاز نتاکند. یم تأیید پژوهش حاضر را جیدارد که نتا یمنف

های مرتبط به مستلزم تمرکز مداوم و توجه به نشانه ورزش،کند. ماهیت عملکردی یکمک م زهیانگ شیورزش است و به افزا

مهارت، سطح باالیی از (. ورزشکاران نیز هنگام نمایش 2019و همکاران ،  یهای مخرب است )لهدف و دوری از محرک

کرده  رکهای عاطفی را دهای خارجی، هیجانات بدنی، واکنشکنند که قادرند محرکدهند و گمان میآگاهی را نشان میذهن

 (.2007؛ گاردنر، مور،2004و توجه خود را به هدف مورد نظر معطوف کنند )گاردنر، مور، 

 نیا داشت.وجود و معناداری رابطه مثبت  نوجوانان انگیزه ورزشی و اجتماعیتندرستی  نیپژوهش ب یهاافتهی یدر بخش بعد

سانگ و ژانگ  (،2014و همکاران ) ی(، روسک2017) لیو کانگالگ ری(، باک2018آزاد و همکاران ) یاصل قیتحق جیبا نتا افتهی

 ق یتحق  افتهیباشد. با  ی( همسو م1395( و پارسا مهر و همکاران )1395و همکاران )  ی( ، رضو1394و همکاران )  ی(، فرز2011)

 ،یبدن  تیمردم از فعال  یها، عدم آگاهینبودن اکثر آزمودن  یورزش  یناهمخوان  نیا  یاحتمال  لی( ناهمخوان بود. دل1395)  یخانیعل

توان گفت یبه دست آمده م جینتا نیباشد. در تبیها مپژوهش ریجامعه پژوهش مذکور با سا نیب یو اجتماع  یتفاوت فرهنگ

 یشناخت ساختارها یبرا یآن را مدل ،یاجتماع  یبر نقش و کارکرد ورزش در زندگ تأکیدورزش ضمن  یشناسحوزه جامعه

-بیها، کاهش آساوقات فراغت، انتقال ارزش  یسازین ساختارها پنداشته و غنیا  لیبه منظور تحل  یو مدخل  یو فرهنگ  یاجتماع 

ورزش در جامعه معاصر دانست  یاجتماع یکارکردها گریتوان از دیرا م تندرستی اجتماعی شیو افزا یاجتماع  یها

 (.1396،یخانیعل)

توان به محدود بودن به هایی مواجه بود. از آن جمله میهای حوزه علوم انسانی با محدودیتاین مطالعه مانند دیگر پژوهش

شود پژوهشی مشابه این کند، بنابراین پیشنهاد میپسر را محدود می نوجوانانبه  دختر اشاره کرد که امکان تعمیم نوجوانان

شهر  کیمحدود بودن مطالعه در  های پژوهش حاضر مقایسه شود.تهپسر انجام گیرد و نتایج آن با یاف نوجوانانمطالعه روی 

مانند نوع شخصیت، تأثیر شود متغیرهای روانی اجتماعی دیگری د میپیشنها را محدود کند. افتهیبودن  یممکن است کل

 برای تحقیقات آینده به کار برده شود. همساالن 

رسد یبه نظر م  یانجام شده منطق  قاتیبه دست آمده از تحق جیوجود دارد و نتا  قیتحق  ینظر  یکه در مبان یبا استفاده از مطالب

کمک   انگیزه ورزشی  شیبه افزا  تندرستی اجتماعیآگاهی و  عزت نفس، ذهناز    یسطح مشخص  کیکه    میکن  یبندطور جمع  نیا

آن را  ایبگذارند و  ریتأث انگیزه ورزشی توانند بریتا چه حد م رهایمتغ نیماند که ا دخواه یمورد باق نیکند اما همچنان ایم

های با توسعه زیر ساخت موزش و پرورشو مسئولین آ شود اداره کل ورزش و جواناندر همین راستا پیشنهاد می دهند. رییتغ

یی تواند پیامدهااین مطالعه می بیش از پیش توجه نمایند. نوجوانانهای مناسب به ورزش و فعالیت بدنی ریزیورزشی و برنامه

های ورزشی ها در فعالیت، مشارکت آن نوجواناندر  انگیزه ورزشی مربیان در ورزش نسبت به تقویت و شناسان ورزشیبرای روان

  .ها داشته باشدو مدیریت عملکرد آن

 منابع
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فعالیت بدنی در (. شناخت رابطه بین متغیرهای اجتماعی و انجام 1394پارسامهر، مهربان؛ نیک نژاد، محمدرضا؛ حدت، الهه. )

 .192-185، 21 .بین دانشجویان دانشگاه یزد. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

آموزان شرکت دانش  نیو عزت نفس در ب  ورزشیانگیزه    (. ارتباط1392محسن. )  ،یمحمد آلق، قربان؛ وحدان  یبرد  وسف؛یتاالنه،  

-143(،  12)5  .فصلنامه علوم ورزش  ،یپژوهش  -یعلم  هیمنطقه شمال غرب کشور. نشر  یبدن  تیرشته ترب  یکننده در آزمون عمل

165. 

 .40-31(، 7)2 .. روانشناسی کاربردیاجتماعی بهزیستی(. هنجاریابی پرسشنامه 1387حیدری، غالمحسین؛ غنایی، میترا. )

مشارکت ورزشی، نشاط و شادابی با  هارتباط انگیز(. 1396خدادادی، محمد رسول؛ نجدرحمتی، بهروز؛ فرید فتحی، مریم. )

 .174-155، 13. پژوهش در ورزش تربیتی. متوسطة اول شهرستان بناب هآموزان پسر دوردانش پیشرفت تحصیلی

سالمت  یهاشاخص یعامل لی(. تحل1395. )لیاسماع  ،یحیمحسن؛ ذب ،یلقمان ن؛یدحسیس ،یعلو ن؛یمحمدحس ،یرضو

 .258-243(،  24)12  .یو رفتار حرکت  یورزش  تیری. پژوهش نامه مدیورزش  یهاتیبر فعال  تأکیددانشگاه مازندران با    انیدانشجو

 ینامه کارشناسانیشهروندان شهر اهواز. پا  تندرستی اجتماعیبا نشاط و    یبدن  تیرابطه  فعال  ی(. بررس1396مسعود. ) ،یخانیعل

 چمران اهواز. دیدانشگاه شه ،یورزش  یزیرو برنامه تیریارشد، مد

 تندرستی اجتماعیدر  یبدن یهاتیفعال زانینقش م نیی(. تب1394پور، کامران. )یدیع  ن؛یریش ان،یحامد؛ زردتشت ،یفرز

 .30-17(، 1)7 .یورزش تیریشهر کرمانشاه. مد یهادانشگاه انیدانشجو

  ب یبر کاهش اضطراب آس  رشیو پذ  یآگاهآموزش ذهن  ی(. اثربخش1397محمد. )  ،یبریفاطمه؛ خ ،یدریح  د؛یزاده، مجیمظفر

 .108-95(، 1). ی. طب توانبخشهاستیفوتبال یو بهبود عملکرد ورزش یورزش

(. 1391) .پور، سمیرا؛ پیروزه، راضیه؛ بابایی برزآبادی، محسنرضایی، فرشته؛ حسنمیرزایی علیویجه، مهدی؛ رجایی، نرگس؛ 

ها با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نفس، منبع کنترل و رابطه آنمقایسه عزت

 .70-58(، 1)17پژشکی یزد. . مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم 1390شهید صدوقی یزد در سال 

Asli Azad, M. Shariat, S. Farhadi, T. & Shahidi, L. (2019). The Prediction of Psychological Well-Being 

Based on Self-Compassion and Self-Esteem in Caregivers of People with Physical, Mental and Multiple 
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Motivation Among Young Athletes in Intensive Training Settings, The Role of Basic Psychological 
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Psychology, 40(4),186-195. 

Cece, V., Lienhart, N., Nicaise, V., Guillet-Descas, E. & Martinent, G. (2019). Longitudinal Sport 

Motivation Among Young Athletes in Intensive Training Settings, Using Methodological Advances to 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30157692
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30157692
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