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بررسی تأثیر میزان درآمد خانواده بر روي تصور از خود در دو گروه ورزشکار 

  وغیرورزشکار

 2، مهتا اسکندر نژاد1غزال محمد قلی پور اقدم

   کارشناس تربیت بدنی دانشگاه تبریز - 1

                                                                  عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز  - 2

  چکیده

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که پرورش شخصیت افراد در آن شکل 

میگیرد.هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر درآمد خانوار بر تصور از خود دربین دانشجویان دختر 

است. این پژوهش با روش کمی و روش پیمایش وبا استفاده از پرسشنامه تصور از خود بک 

) انجام گرفته است. جامعه آماري این پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه تبریز با رده ي 1978(

دانشجوي دختر انتخاب  58اي تصادفی منظم؛ سال بودند. براساس نمونه گیري طبقه 22-19سنی

  دانشجوي غیرورزشکار).29دانشجوي ورزشکار و29شدند(

خانوار باال مهارت اجتماعی بهتري از خود هاي پژوهش نشان دادکه ورزشکاران با درآمد یافته

نشان دادند وکارآمدي شغلی با ورزشکاران داراي سطح درآمد خانوار باال ارتباط معنی داري 

  داشتند ولی هرگروه از لحاظ نمره کل ارتباط معنی داري را نشان ندادند.

ما در افراد ورزشکار ورزشکار تأثیري نداشت انتیجه گیري:درآمد برروي تصور از خود افراد غیر

  داري مالحظه گردید.هاي اجتماعی تفاوت معنیدر خرده مقیاس کارآمدي شغلی و مهارت

  واژگان کلیدي: درآمد خانواده، ورزشکار، غیرورزشکار، تصور از خود

  مقدمه 

خانواده، نظامی است که بیشترن تأثیر را بر رفتار فرد دارد. درخانواده نه تنها رفتار سازشی و 

). تصور از خود فرد تحت 2007دهد(رجبی،هنجار، بلکه رفتارهاي نابهنجار افراد را شکل میب

) ازجمله عواملی هستند 1988اقتصادي(مارش،-تأثیر عوامل متعددي قرار دارد که شرایط اجتماعی

گذارند. شواهدي توسط فرنهام و آرگایل گیري و تحول تصور از خود تأثیر میکه در شکل

دهد، پول در گسترده و سیر زمان بر افراد نماد و سمبل ئه شده است که نشان می) ارا1384(

هاي مادي و است در بسیاري شرایط افراد برحسب میزان داراییبودهجایگاه، وجهه، اعتبار و توجه

  گیرند. پولی خود مورد داوري قرار می

حظه شد.روشن است که پول در تحقیقات بررسی شده ارتباط تنگاتنگی بین شخص و خانواده مال

شود که و درآمد تأثیر بسزایی در بهزیستی و حل مشکالت مادي دارد، حال این سوال مطرح می

  آیا درآمد خانواده برروي شخصیت و تصور از خود افراد مؤثر است؟
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  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

  روش شناسی

این مطالعه مقطعی واز نوع توصیفی می باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل دانشجویان 

بوده است. نمونه آماري پژوهش  1394سال در سال22-19ختر دانشگاه تبریز در بازه ي سنی د

دانشجوي 29دانشجوي غیرورزشکار و 29دانشجوي غیرورزشکار و ورزشکار( 58شامل 

  ورزشکار) بودند که به صورت نمونه گیري تصادفی در دسترس انتخاب شدند. 

ي تصور از خود مع آوري اطالعات از پرسشنامهبراي ج(BSCT)که در سال  تهیه شده است1978

 بک

و براي بررسی درآمد خانوار، میزان درآمد را در دو گروه رده بندي کردیم. افرادي که درآمد  

خانوار خود را کمتر از دومیلیون می دانستند و افرادي که درآمد خانوار خود را بیشتر از دو 

  دیدند.میلیون می

   براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ، استفاده شد.16نسخه

  یافته ها

)،افراد با درآمد زیاد و 1افراد با درآمد کم و ورزشکار(گروه«در پژوهش انجام شده بین چهار گروه

)،افراد با درآمد زیاد و 3)،افراد با درآمد کم و غیرورزشکار(گروه2ورزشکار(گروه

هاي دیگر بود. میانگین بیشتر از گروه1درگروه میانگین تصور از خود)» 4غیرورزشکار(گروه

کمتر از همه  2از لحاظ خرده مقیاس توانایی ذهنی بیشتر از بقیه گروه ها نمایان شد و گروه 3گروه

شد. از لحاظ کارآمدي شغلی، جذابیت جسمانی، تعامالت اجتماعی، وبعد عیب و ها دیدهي گروه

ورزشکاران از  گیري شد که کالیگر اعالم شد. نتیجههاي دبیشتر از گروه 1حسن میانگین گروه 

  ي بهتري قرار داشتند. لحاظ تصور از خود نسبت به غیر ورزشکاران در مرتبه

         هاي تصور از خود و سطح درآمد در ورزشکاران و غیرورزشکارانمقایسه خرده مقیاس

    .sig سطح درآمد و ورزشکاري خرده مقیاس

 P<0/05 آمد کم ورزشکار با درآمد  زیاد غیر ورزشکاردر کارآمدي شغلی

 P<0/05 درآمد کم ورزشکار با درآمد کم غیرورزشکار تعامالت اجتماعی

هاي تصور از خود و میزان درآمد در دو داري مشاهده نشد اما در خرده مقیاسي کل تفاوت معنیدر نمره

  داري مشاهده گشت.مورد(کارآمدي شغلی و تعامالت اجتماعی) اختالف معنی

  بحث ونتیجه گیري

در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که تصور از خود در ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران 

در سطح باالتري قرار داشت. فعالیت جسمانی برروي تصور از خود تأثیر بسزایی دارد همچنین 

  در بهبود تعامالت اجتماعی و کارآمدي شغلی 
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اوت را بیشتر در ورزشکارانی که از لحاظ درآمدي باالتر بودند مشاهده شد. با در این تحقیق تف

گردد و باید دنبال دار نبود،احتمال وجود متغیري دیگر در پژوهش احساس میاینکه اختالف معنی

هاي بیشتري در تحقیقات بعدي احساس متغیري دیگر بود و براي اعتبار و روایی، نیاز به آزمودنی

  گردد.می

  منابع

*Rajabi  G. chahardoly H. attary Y. [Relationship of family and psychosocial class incompatibility 
malayer city high school student ]. Jurnal of psychology and Educautional Sciences Shahid Chamran 
University. 2007;14(2-1)113-128.(Persian) 
*Marsh. H.W.Byrne.  Shavelson. RJ A Multifaceted academic Self-concept: Its hierarchical structure 
and relation to academic achievement. Journal of Education Psychology.1988;80: 366-380. 

ل. تهران: انتشارات ). روانشناسی پول. ترجمه: شهال یاسایی. چاپ او1384*فرنهام، آدریان و آرگایل، مایکل(

  جوانه رشد.

- مقایسه بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان ورزشکار و غیر"). 1393*قاسم پور، ع. جودت، ح (

  .203- 193صص 2ي،شماره13ي.مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.دوره"ورزشکار

 


