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تأثیر نوع برنامهریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و انطباقی دختران دبیرستانی
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امیر دانا ،1امیر حمزه سبزی ،2المیرا گوزل زاده

*

 .1استادیار رفتار حرکتی ،گروه تربیتبدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 .2استادیار رفتار حرکتی ،گروه تربیتبدنی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،گروه تربیتبدنی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد
کتول ،ایران
تاریخ دریافت1395/02/26 :

تاریخ پذیرش1395/06/03 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،آزمون "فرضیۀ بیشبرنامهریزی" درزمینۀ ورزش و تعیین تأثیر نوع برنامهریزی ورزشی (عدم
مشارکت ،مشارکت فراغتی و مشارکت آماتور در ورزشهای سازمانیافته) بر عملکرد اجتماعی و انطباقی دختران
دبیرستانی بود .در این پژوهش توصیفی ـ پسرویدادی 270 ،دانشآموز دختر ( 110غیرورزشکار 97 ،ورزشکار فراغتی و
 63ورزشکار آماتور) نسخۀ اعتباریابیشدۀ مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودکان و نوجوانان را تکمیل نمودند که
دادههای حاصل از آن با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمونهای تعقیبی مرتبط در سطح اطمینان  95درصد
تحلیل گردید .براساس یافتهها ،نوع برنامهریزی ورزشی بر ابعاد عملکرد تحصیلی ،روابط با همساالن و وظایف خانگی/
مراقبت از خود تأثیر معناداری داشته است؛ اما اثر آن بر روابط با خانواده بهلحاظ آماری معنادار نمیباشد .تحلیلهای
تعقیبی نیز نشان میدهد که عملکرد تحصیلی گروه آماتور پایینتر از گروههای فراغتی و غیرورزشکار است؛ اما روابط با
همساالن در گروه آماتور از گروه فراغتی و غیرورزشکار و نیز روابط با همساالن در گروه فراغتی باالتر از گروه غیرورزشکار
میباشد .عالوهبراین ،سطح وظایف خانگی و مراقبت از خود در گروه آماتور باالتر از گروه غیرورزشکار بوده و در سایر
موارد تفاوتها از نظر آماری معنادار نمیباشند .درمجموع ،نتایج پیشنهاد میکنند که انتقال مشارکت از ورزش فراغتی
به رقابتی ،تأثیر مثبتی بر کیفیت عملکرد اجتماعی (روابط با همساالن) و انطباقی (وظایف خانگی و مراقبت از خود) دارد؛
اما ممکن است موجب افت تحصیلی گردد .شایانذکر است که یافتهها از فرضیۀ بیشبرنامهریزی درمورد اثرات منفی
افزایش در فعالیتهای سازمانیافته حمایت میکند.
واژگان کلیدی :بیشبرنامهریزی ،مشارکت ورزشی ،عملکرد اجتماعی و انطباقی ،دختران دبیرستانی

* نویسنده مسئول

Email: amirdana@iaut.ac.ir
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مقدمه
جامعۀ  75میلیونی ایران (با میانگین سنی  29/8سال) یکی از جوانترین جوامع دنیا است که حدود
 16/34درصد از این جمعیت ،افراد  10تا  19سال هستند که نزدیک به نیمی از آن را دختران تشکیل
میدهند (مرکز آمار ایران )1391 ،و پرداختن به مسائل رشدی و سالمتی این قشر از اهمیت
انکارناپذیری برخوردار میباشد .یکی از ابزارهای مهم و شناختهشده در دنیا برای ارتقای سالمت و
کیفیت زندگی ،فعالیتهای بدنی و ورزشهای سازمانیافته است .امروزه ،جایگاه مشارکت در فعالیت
بدنی و ورزش بین نوجوانان و جوانان در نقطۀ مقابل جاذبههای دیگر نظیر رسانههای تصویری (فیلم
و سریال) ،بازیهای رایانهای و شبکههای اجتماعی مجازی قرار گرفته و این امر موجب شیوع
بیتحرکی در این قشر گردیده است؛ بهعنوانمثال ،براساس سرشماری سال ( ،)1390نفوذ اینترنت
در جمعیت  10تا کمتر از  15سال و  15تا  24سال بهترتیب  17/5و  29/1درصد بوده است (مرکز
آمار ایران )1391 ،که با توسعۀ سریع فناوری اطالعات و ارتباطات و سهولت دسترسی به آن ،افزایش
سریع این نرخ دور از انتظار نمیباشد.
صرفنظر از معضل بیتحرکی و پیامدهای فیزیولوژیک ناشی از آن (ماست 1و همکاران1780 ،2007 ،؛
جانسن و لبلنس ،) 5 ،2010 ،2دختران در سنین نوجوانی و جوانی ممکن است با مشکالت روانی
متعددی مواجه باشند .مطالعات نشان میدهد که دختران جوان در سنین  15سالگی ،دو برابر بیشتر
از پسران درقبال اختالالت اضطراب و افسردگی آسیبپذیر هستند (نولن هوکسما و گیگوس،1994 ،3
428؛ سیرانوسکیم ،فرانک ،یانگ و شر )25 ،2000 ،4و میل به خودکشی 5در آنها بهطور معناداری
بیشتر از پسران میباشد (مراکز پیشگیری و کنترل بیماری)2002 ،6؛ بااینحال ،مستندات علمی
بیانگر آن است که فعالیت بدنی ،تمرین و ورزش اثر مثبتی بر ابعاد روانی نوجوانان و جوانان دارد که
از آن جمله میتوان به افزایش عواطف مثبت (فایندلی و کوپالن ،)159 ،2008 ،7احساس شایستگی
(زارت ،8و همکاران  ،)375 ،2009اعتمادبهنفس (هولت ،کینگزلی ،تینک و شرر،)496 ،2011 ،9

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
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حرمت نفس (ویرزما 1و همکاران ،)157 ،2008 ،تنظیم هیجانی (هانسن ،الرسون و دورکین،2003 ،2
 ،)48خودکارآمدی هیجانی (والویس ،اومستات ،زولیگ و پاکستون ،)325 ،2008 ،3سالمت هیجانی
(دونالدسون و رونان ،)376 ،2006 ،4سالمت روان (اسنیدر 5و همکاران ،)245 ،2010 ،رضایت از
زندگی (میشید ،جنین و سوریس ،)551 ،2006 ،6کاهش نشانگان افسردگی (بون و لیدبیتر،2006 ،7
 ،)85اضطراب اجتماعی (دیمچ و سیلر )351 ،2011 ،8و میل به خودکشی (تالیافرو 9و همکاران،
 )8 ،2011اشاره کرد .اثرات مثبت مشارکت ورزشی بهطور عمده به کیفیت تجربۀ ورزشی بستگی
دارد؛ زیرا ،ماهیت خشن و مردانۀ برخی از فعالیتهای بدنی و رشتههای ورزشی نهتنها اثرات مثبتی
را بههمراه ندارد ،بلکه ممکن است عدم تمایل دختران به مشارکت منظم را نیز در پی داشته باشد؛
ازاینرو ،میبایست مدنظر برنامهریزان ورزشی قرار گیرد.
ازسویدیگر ،با توجه به پارامترهای جامعهشناختی در برخی کشورها از جمله مالحظات فرهنگی ـ
مذهبی ،میزان محرومیت اجتماعی 10دختران بهمراتب بیشتر از پسران است و این امر در دورههای
حساس نوجوانی و جوانی میتواند اثرات زیانباری بر رشد اجتماعی 11برجای گذارد .دراینراستا،
گروهی از صاحبنظران بهکارگیری زمینۀ ورزش را برای افزایش شمول اجتماعی زنان و دختران
مناسب دانستهاند (هارگریوس251 ،1994 ،12؛ کولینز و کی103 ،2003 ،13؛ بایلی.)86 ،2004 ،14
براساس شواهد ارائهشده در ادبیات پژوهشی بهنظر میرسد که پیامدهای اجتماعی مشارکت ورزشی،
مستقل از عامل جنسیت بوده و هر دو گروه دختران و پسران از آن بهره میبرند؛ بهعنوانمثال ،گاریتا15
و همکاران ( )1998در پژوهش خود در ارتباط با دانشآموزان دختر و پسر ایتالیایی و سوئدی نشان
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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دادند که مشارکت در ورزشهای گروهی ،سطح مهارتهای ارتباطی و اجتماعی را ارتقا میدهد.
همچنین ،سیدزاده ( )1380عنوان نمود که دانشآموزان دختر ورزشکار ـ چه در رشتههای تیمی و
چه در رشتههای انفرادی ـ اجتماعیتر از دانشآموزان دختر غیرورزشکار میباشند .امیرتاش و همکاران
( )1385نیز طی پژوهشی که در ارتباط با دانشآموزان پسر انجام دادند ،دریافتند که مشارکت در
ورزشهای گروهی درمقایسه با ورزشهای انفرادی و مشارکت در ورزشهای انفرادی درمقایسه با عدم
مشارکت ورزشی با رشد اجتماعی باالتری همراه است .عالوهبراین ،اسنیدر و همکاران ( )2010در
نمونه ای ترکیبی از ورزشکاران دختر و پسر نشان دادند که عملکرد اجتماعی ورزشکاران ،باالتر از
غیرورزشکاران میباشد .همچنین ،مطالعات انجامگرفته روی ابعاد اجتماعی مشارکت ورزشی نشان
میدهد که سطح هویت اجتماعی (مارش ،)27 ،1993 ،1مهارتهای همکاری (فایندلی و کوپالن،
 ،)157 ،2008مهارتهای کارگروهی (ویرزما و همکاران ،)148 ،2008 ،مهارتهای اجتماعی (هانسن
و همکاران48 ،2003 ،؛ هولت و همکاران ،)496 ،2011 ،روابط با مربیان و دوستان (هولت و همکاران،
 )497 ،2011و احترام به معلم و اطرافیان (هووی ،لوکاکس ،پاستور ،روبان و مندوال)122 ،2010 ،2
که همگی از مشخصههای رشد اجتماعی بهشمار میروند ،با مشارکت ورزشی ارتقا مییابد .بهطورکلی،
سازمان بهداشت جهانی )WHO( 3با استناد به طیف وسیعی از شواهد پژوهشی ،مزایای تجربۀ مثبت
مشارکت منظم دختران در فعالیتهای بدنی و ورزشهای مختلف را در پنج گروه طبقهبندی کرده
است .1 :سالمت بدن .2 ،سالمت روان .3 ،رشد فکری و آموزشی .4 ،سالمت تناسلی 4و  .5شمول اجتماعی5
(بارلی ،والرد و دیسمور.)1 ،2004 ،6
ازسویدیگر ،با وجود تمامی پیامدهای مثبت مشارکت ورزشی ،در سالهای اخیر شواهدی مبنیبر
اثرات منفی درگیری بیشازحد نوجوانان و جوانان در فعالیتهای سازمانیافته و از آن جمله ورزش
ارائه شده است که بر ضرورت تعیین حد و مرز مشارکت این قشر در فعالیتهای سازمانیافته تأکید
دارد .دستۀ اول شواهد پژوهشی درراستای "فرضیۀ بیشبرنامهریزی" 7ارائه شده است .این فرضیه که
توسط ماهونی ،هاریس و اکلس )2006( 8پیشنهاد گردید ،سه مسألۀ اصلی را عنوان میکند:
 .1نوجوانان و جوانان بهدلیل فشاری که از سوی بزرگان خود دریافت میکنند ،در حجم بسیاری از
فعالیتهای سازمانیافته شرکت مینمایند .2 ،مشارکت در فعالیتهای سازمانیافته بر زمان آزاد
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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نوجوانان و جوانان سیطره دارد و  .3افزایش سطح مشارکت با افزایش استرس روانی ،عملکرد تحصیلی
ضعیف ،سوءمصرف مواد و کاهش کیفیت روابط کودک ـ والدین همراه میباشد (ماهونی و همکاران،
 .)28 ،2006درحقیقت ،فرضیۀ بیشبرنامهریزی پیشنهاد میکند که درگیری بیشازحد در فعالیتهای
سازمانیافته ممکن است در عملکرد اجتماعی و انطباقی اختالل ایجاد نماید .یافتههای برخی از
پژوهشگران مانند باسری و همکاران ( )2006و رندال و بونرت )2009( 1از فرضیۀ بیشبرنامهریزی
حمایت کرده است؛ اما بااینحال ،در سایر مطالعات بین شدت مشارکت (مدت و تناوب) و رشد مثبت
روانی ـ اجتماعی ارتباط مثبتی گزارش شده است (بونرت و گاربر1027 ،2007 ،2؛ دوترر ،مکهال و
کروتر396 ،2007 ،3؛ بونرت ،کین و گاربر241 ،2008 ،4؛ دنولت و پولین1208 ،2009 ،5؛ ماهونی و
وست .)413 ،2012 ،6دستۀ دوم شواهد پژوهشی مربوط به مطالعات حوزۀ بازنشستگی/کنارهگیری
ورزشی 7است که از اثرات منفی مشارکت ورزشی در سطوح باالی رقابتی خبر میدهد .یافتههای این
حوزه بیانگر آن است که مشارکت در سطوح باالی ورزشهای سازمانیافته با نادیدهگرفتهشدن
اولویتهای مهمی نظیر پیشرفت تحصیلی و توسعۀ شبکۀ اجتماعی خارج از زمینۀ ورزش همراه
میباشد که منجر به مشکالت روانی ـ اجتماعی بههنگام کنارهگیری از ورزش میشود (دنوپ ،ویلمن،
ون هوک و بوالرت52 ،1999 ،8؛ استروناچ و ادیر .)67 ،2010 ،9بهطورکلی ،براساس مستندات
ارائهشده در ادبیات پژوهشی بهنظر میرسد که میزان درگیری نوجوانان و جوانان در ورزشهای
سازمانیافته با برخی پیامدهای مثبت و منفی در عملکرد اجتماعی و انطباقی همراه میباشد.
مطالعات نشان دادهاند که اختالل در عملکرد اجتماعی و انطباقی به عدم سازگاری فرد در محیط
خانه ،مدرسه و اجتماع منجر میشود (یتاس 10و همکاران )548 ،2007 ،که نتیجۀ آن اختالل در
تعامل با اعضای خانواده و معلمان ،طردشدن از سوی همساالن و عملکرد تحصیلی ضعیف میباشد
(مالکی و الیوت76 ،1999 ،11؛ وارنس 12و همکاران .)193 ،2005 ،رفتارهای انطباقی ،مجموعهای از
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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مهارتهای ادراکی ،اجتماعی و کاربردی است که افراد بهمنظور عملکرد روزمرۀ خود فراگرفتهاند
(انجمن آمریکایی ناتوانیهای فکری و رشدی .)2008 ،1درواقع ،رفتارهای انطباقی به توانایی فرد در
ادارۀ موقعیتهای روزانه اشاره دارد که برای عملکرد شخصی و اجتماعی در یک رویۀ مطلوب مورد
نیاز است .درخصوص رفتارهای انطباقی سه اصل وجود دارد؛ نخست اینکه این رفتارها وابسته به سن
بوده و با افزایش سن بر پیچیدگی آنها افزوده میشود .مورد دوم این است که رفتارهای انطباقی از
طریق انتظارات و یا نیازهایی که سایر افراد دارند ،تعیین میشود و درنهایت ،رفتارهای انطباقی نه
بهواسطۀ رفتارهای احتمالی ،بلکه از طریق رفتارهای واقعی روزمره مشخص میشوند؛ بهگونهایکه در
زمان ضرورت ،فرد بتواند مهارتهای انطباقی مورد نیاز را از خود نشان دهد (اسپارو ،سیسچتی و
باال.)12 ،2005 ،2
مفهومسازی های بسیاری برای ارزیابی عملکرد اجتماعی و انطباقی در ادبیات پژوهشی وجود دارد
(کرو ،بیوچمپ ،کارتروپا و اندرسون )781 ،2011 ،3که یکی از مهمترین آنها توسط پرایس ،اسپنس،
شیفلد و دونوان )2002( 4ارائه شده است .این پژوهشگران معتقد هستند که روابط با خانواده ،روابط
با همساالن ،عملکرد تحصیلی و وظایف خانگی /مراقبت از خود ،چهار عامل مشخصکنندۀ عملکرد
اجتماعی و انطباقی در نوجوانان و جوانان میباشند (پرایس و همکاران .)117 ،2002 ،این مفهومسازی
درزمینۀ عمومی بهطور وسیعی برای بررسی عملکرد اجتماعی و انطباقی ردۀ سنی  10تا  17سال
بهکار رفته است (کرو و همکاران )768 ،2011 ،و برخالف بیشتر مطالعات ورزشی که ابعاد عملکرد
اجتماعی و انطباقی را بهشکل جداگانه مورد بررسی قرار دادهاند ،بهکارگیری این مفهومسازی امکان
تحلیل متغیرهای مربوط به عملکرد اجتماعی و انطباقی را بهصورت همزمان فراهم میسازد.
بهطورکلی ،شواهد ارائهشده درزمینۀ غیرورزشی بیانگر آن است که قراردادن فعالیتهای سازمانیافتۀ
بیشازحد در برنامهریزی فعالیتهای نوجوانان و جوانان ممکن است پیامدهای منفی در ابعاد عملکرد
اجتماعی و انطباقی آنها را بهدنبال داشته باشد .باوجوداینکه تأثیرات مثبت روانی ـ اجتماعی
مشارکت ورزشی در ادبیات پژوهشی بهخوبی مستند شده است؛ اما به این مهم که مشارکتدادن
نوجوانان و جوانان در فعالیتهای سازمانیافته در ورزش رقابتی چه ابعادی از عملکرد اجتماعی و
انطباقی را تحتتأثیر قرار میدهد ،پرداخته نشده است .بررسی این موضوع از نظر ایجاد شناخت الزم
و کمک به برنامهریزان حوزۀ تربیتبدنی و ورزش ،مربیان و والدین برای تعیین حد و مرز مشارکت
ورزشی نوجوانان و جوانان و جلوگیری از افراط و تفریط در برنامهریزی ورزشی آنها ضرورت دارد.
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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برایناساس ،پژوهش حاضر درراستای آزمایش فرضیۀ بیشبرنامهریزی (ماهونی و همکاران،2006 ،
27؛ ماهونی و وست )412 ،2012 ،درزمینۀ ورزش ،تأثیر سه نوع از برنامهریزی ورزشی (عدم مشارکت،
مشارکت فراغتی و مشارکت آماتور) بر عملکرد اجتماعی و انطباقی را در دختران دبیرستانی مورد
بررسی قرار داده است.
روششناسی پژوهش
پژوهش کمی و مقطعی حاضر از نوع مطالعات علی ـ مقایسهای بوده و از نظر زمانی در زمرۀ مطالعات
گذشتهنگر محسوب میشود .با توجه به اینکه عملکرد اجتماعی و انطباقی تابعی از سن میباشد
(اسپارو و همکاران)14 ،2005 ،؛ ازاینرو ،شرکتکنندگان در پژوهش تنها از ردۀ سنی  14تا  17سال
و دانشآموزان دبیرستانی انتخاب شدند .بدینمنظور ،پس از اخذ مجوز اجرا از ادارۀ کل آموزشوپرورش
استان مازندران 450 ،بستۀ گردآوری اطالعات در سطح دبیرستانهای دخترانۀ شهرستان ساری با
استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده و در ساعات درس تربیتبدنی توزیع گردید .الزمبهذکر است که
بستههای توزیعشده حاوی یک نامه به والدین (تشریح مختصات پژوهش و ضرورت آن ،محرمانهبودن
اطالعات گردآوریشده ،اختیاریبودن مشارکت در پژوهش و راهنمای تکمیل پرسشنامهها) ،فرم
اطالعات فردی و مقیاس مربوط به سنجش متغیرهای پژوهش بود .درمجموع 270 ،دانشآموز دختر
دبیرستانی شامل 110 :غیرورزشکار (با میانگین سنی  15/04±0/89سال) 97 ،ورزشکار فراغتی (با
میانگین سنی  15/13±0/91سال؛ سابقۀ تمرین  2/95±1/23سال) و  63ورزشکار آماتور (با میانگین
سنی  15/09±0/96سال؛ سابقۀ تمرین  5/32±2/69سال؛ سابقۀ رقابت  2/07±1/15سال) در
پژوهش شرکت نمودند (نرخ بازگشت پرسشنامهها  60درصد بود) .شایانذکر است منظور از افراد
غیرورزشکار افرادی است که در هیچ برنامۀ ورزشی سازمانیافتهای در خارج از مدرسه مشارکت
نداشتهاند .ورزشکاران فراغتی نیز افرادی بودند که حداقل بهمدت یک سال و بهصورت منظم در
برنامههای ورزشی خارج از مدرسه مشارکت داشتند؛ اما دارای هیچگونه سابقهای در رقابت در رشتۀ
مربوطه نبودند .در نقطۀ مقابل ،ورزشکاران آماتور ضمن مشارکت در برنامههای ورزشی ،در سطوح
مختلف مسابقات قهرمانی رشتۀ مربوطه اعم از منطقهای ،شهرستان ،استانی ،ملی و بینالمللی حضور
داشتند .شایانذکر است که از مجموع  160ورزشکار 108 ،نفر ( 67/5درصد) در رشتههای تیمی
(بسکتبال ،والیبال و هندبال) و  52نفر ( 32/5درصد) در رشتههای انفرادی (بدمینتون ،تنیس روی
میز ،ژیمناستیک ،کاراته ،تکواندو و ووشو) مشارکت داشتند.
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بهمنظور گردآوری اطالعات فردی از یک فرم هشت مادهای برای تعیین سن ،رشتۀ ورزشی ،سابقۀ
تمرین ،سابقۀ رقابت ،میزان مشارکت هفتگی (جلسات و ساعات) ،سوابق قهرمانی و نوع و میزان
مشارکت در سایر فعالیتهای سازمانیافته استفاده گردید .جهت سنجش متغیرهای پژوهش نیز از
مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودکان و نوجوانان )CASAFS( 1بهره گرفته شد .این مقیاس
توسط پرایس و همکاران ( )2002تدوین شده و متشکل از  24عبارت و چهار خردهمقیاس عملکرد
تحصیلی ،2روابط با همساالن ،3روابط با خانواده 4و وظایف خانگی /مراقبت از خود 5میباشد .پاسخهای
این مقیاس برمبنای یک پیوستار چهار درجهای از یک (هرگز) تا چهار (همیشه) نمرهگذاری میشود.
ذکر این نکته ضرورت دارد که هر خردهمقیاس ،شش عبارت را شامل میشود؛ بنابراین ،نمرۀ هر
خردهمقیاس بین شش تا  24و نمرۀ کل مقیاس بین  24تا  96جای میگیرد که امتیاز باالتر بیانگر
عملکرد اجتماعی و انطباقی مطلوبتر میباشد .اعتبار عاملی و مالکی این مقیاس در یک نمونۀ 1478
نفری از کودکان استرالیایی مورد تأیید قرار گرفته و همسانی درونی کل مقیاس و خردهمقیاسهای
عملکرد تحصیلی ،روابط با همساالن ،روابط با خانواده و وظایف خانگی /مراقبت از خود در یک نمونۀ
 320نفری از کودکان استرالیایی بهترتیب معادل ( )0/74( ،)0/67( ،)0/81( ،)0/81و ( )0/69و پایایی
بازآزمایی آن در بازۀ زمانی  12ماهه بهترتیب برابر با ( )0/54( ،)0/59( ،)0/63( ،)0/58و ()0/48
گزارش شده است (پرایس و همکاران .)119 ،2002 ،نسخۀ فارسی این مقیاس نیز در مطالعات داخلی
مورد استفاده بوده است (خضری)68 ،1391 ،؛ بااینحال ،اعتبار عاملی آن تاکنون مورد بررسی قرار
نگرفته است؛ ازاینرو ،در پژوهش حاضر ابتدا اعتبار عاملی مقیاس براساس دادههای کل
شرکتکنندگان با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که ساختار
چهار عاملی مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودکان و نوجوانان برازش قابلقبولی با دادههای
گردآوریشده دارد (.)χ2= 234/5, df=100, P=0/392, RMSEA=0/07, IFI=0/90, CFI=0/90
شایانذکر است که همسانی درونی کل مقیاس و خردهمقیاسهای عملکرد تحصیلی ،روابط با
همساالن ،روابط با خانواده و وظایف خانگی /مراقبت با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بهترتیب (،)0/86
( )0/74( ،)0/81( ،)0/79و ( )0/78بهدست آمد.
عالوهبراین ،دادههای گردآوریشده با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد،
فراوانی ،درصد فراوانی ،شکل و جدول) خالصهسازی شده و توصیف گردیدند .درادامه ،از تحلیل عاملی
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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تأییدی و شاخصهای برازش مدل برای بررسی اعتبار عاملی و از ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی
همسانی درونی ابزار اندازهگیری استفاده شد .همچنین ،بهمنظور تعیین روش مناسب برای تحلیل
دادهها ابتدا پیشفرضهای طبیعیبودن دادهها و همگنی واریانس آنها بهترتیب با استفاده از
آزمونهای کلموگروف ـ اسمیرنوف و لوین بررسی گشته و مورد تأیید قرار گرفت .سپس ،جهت مقایسۀ
متغیرهای وابسته درراستای گروهها (غیرورزشکار ،ورزشکار فراغتی و آماتور) از تحلیل واریانس
چندمتغیره 1و آزمونهای تعقیبی تحلیل واریانس یکسویه و آزمون حداقل تفاوت معنادار( 2ال .اس.
دی ).در سطح اطمینان  95درصد استفاده گردید .الزمبهذکر است که بستههای آماری مورد استفاده
شامل :نرمافزار لیزرل 3نسخۀ  8/3و اس.پی.اس.اس 4نسخۀ  19بود.
نتایج
شکل شمارۀ یک نشاندهندۀ سطح عملکرد اجتماعی و انطباقی شرکتکنندگان در پژوهش به تفکیک
نوع برنامهریزی ورزشی میباشد.

24
20/79
18/17

17/16
15/22

15/42

18

نمره

17/01

16/53

15/92

16/54

16/43

18/11 18/3

21
15
12
9
6

وظایف خانگی /مراقبت از
خود

روابط با خانواده

آماتور

فراغتی

روابط با همساالن

عملکرد تحصیلی

غیر ورزشکار

شکل 1ـ میانگین عملکرد اجتماعی و انطباقی شرکتکنندگان در پژوهش به تفکیک نوع برنامهریزی ورزشی

1. Multivariate Analysis of Variance
2. Least Significant Difference Test
3. LISREL
4. SPSS
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نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای تحلیل اثر اصلی نوع برنامهریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و
انطباقی (جدول شمارۀ یک) نشان داد که اثر اصلی نوع برنامهریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و
انطباقی شرکتکنندگان بهلحاظ آماری معنادار میباشد (F)8,528(= 7/66, P> 0/001, η2=0/209
)Wilks’λ=0/668,؛ بدینمعناکه حداقل یکی از متغیرهای وابسته بین سه گروه غیرورزشکاران،
ورزشکاران فراغتی و ورزشکاران آماتور متفاوت است.
عالوهبراین ،نتایج آزمونهای تعقیبی (جدول شمارۀ دو) حاکی از آن است که اثر سطح
مشارکت ورزشی بر ابعاد عملکرد تحصیلی (،)F)2,267(=7/773, P=0/002, η2=0/198
روابط با همساالن ( )F)2,267(=17/671, P>0/001, η2=0/253و وظایف خانگی /مراقبت از خود
( )F)2,267(= 4/627, P=0/011, η2=0/119بهلحاظ آماری معنادار میباشد؛ اما اثر این متغیر بر بعد روابط
با خانواده از نظر آماری معنادار نیست (.)P=0/281
جدول 1ـ نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای تحلیل اثر نوع برنامهریزی ورزشی بر عملکرد اجتماعی و انطباقی
منبع تغییر

المبدای ویلکز

سطح مشارکت ورزشی

0/668

*** در سطح  P>0/001معنادار است.

مقدار

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

مجذور

اف

1

2

معناداری

اتا

7/660

8

528

***0/001

0/209
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جدول 2ـ نتایج تحلیل واریانس یکسویه جهت مقایسۀ عملکرد اجتماعی و انطباقی درراستای نوع برنامهریزی
ورزشی
منبع تغییر

نوع برنامهریزی
خطا

متغیرهای

مجموع

درجه

میانگین

مقدار

سطح

مجذور

وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

اف

معناداری

اتا

107/02

2

53/50

7/773

**0/002

0/198

109/35

2

54/67

17/671

***0/001

0/253

29/04

2

14/52

1/276

0/281

0/009

103/58

2

51/79

4/627

*0/011

0/119

1906/28

267

7/97

-

-

-

1878/14

267

7/03

-

-

-

3039/34

267

11/38

-

-

-

3167/91

267

11/86

-

-

-

2013/30

269

-

-

-

-

1987/49

269

-

-

-

-

روابط با خانواده

3068/38

269

-

-

-

-

وظایف خانگی/
مراقبت از خود

3271/49

269

-

-

-

-

عملکرد
تحصیلی
روابط با
همساالن
روابط با خانواده
وظایف خانگی/
مراقبت از خود
عملکرد
تحصیلی
روابط با
همساالن
روابط با خانواده

کل اصالحشده

وظایف خانگی/
مراقبت از خود
عملکرد
تحصیلی
روابط با
همساالن

* در سطح  P≥0/05معنادار است؛ ** در سطح  P≥0/01معنادار است؛ *** در سطح  P≥0/001معنادار است.

نتایج مقایسههای دوبهدوی سه گروه غیرورزشکار ،فراغتی و آماتور (جدول شمارۀ سه) نشان میدهد
که عملکرد تحصیلی گروه آماتور بهطور معناداری پایینتر از گروه فراغتی ( )P>0/001و غیرورزشکار
( )P≥ 0/001است؛ درحالی که بین گروه غیرورزشکار و فراغتی تفاوت معناداری وجود ندارد
( .)P=0/643درمقابل ،روابط با همساالن در گروه آماتور بهشکل معناداری بیشتر از گروه فراغتی
( )P>0/001و غیرورزشکار ( )P>0/001بوده و روابط با همساالن در گروه فراغتی بهطور معناداری
باالتر از گروه غیرورزشکار میباشد ( .)P=0/034عالوهبراین ،نتایج بیانگر آن است که سطح وظایف
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خانگی /مراقبت از خود در گروه آماتور بهشکل معناداری باالتر از گروه غیرورزشکار میباشد
()P=0/045؛ اما سطح وظایف خانگی /مراقبت از خود بین دو گروه آماتور و فراغتی ( )P=0/229و نیز
دو گروه فراغتی و غیرورزشکار ( )P=0/11بهلحاظ آماری تفاوتی ندارد.
جدول 3ـ نتایج آزمون ال.اس.دی .برای مقایسۀ دوبهدوی سه گروه غیرورزشکار ،فراغتی و آماتور
متغیر وابسته

عملکرد تحصیلی

غیرورزشکاران

غیرورزشکاران
ورزشکاران فراغتی

وظایف خانگی/
مراقبت از خود

میانگین

استاندارد

ورزشکاران فراغتی

-0/19

0/34

0/643

ورزشکاران آماتور

2/69

0/90

***0/001

ورزشکاران آماتور

2/88

0/88

***>0/001

ورزشکاران فراغتی

-1/94

0/78

*0/034

ورزشکاران آماتور

-5/57

1/42

***>0/001

ورزشکاران آماتور

-3/63

1/21

***>0/001

ورزشکاران فراغتی

-0/48

0/39

0/229

ورزشکاران آماتور

-1/64

0/81

*0/045

ورزشکاران آماتور

-1/16

0/64

0/11

گروههای مورد مقایسه

ورزشکاران فراغتی
روابط با
همساالن

تفاوت

خطای

غیرورزشکاران
ورزشکاران فراغتی

P

* در سطح  P≥0/05معنادار است؛ ** در سطح  P≥0/01معنادار است؛ *** در سطح  P≥0/001معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر نوع برنامهریزی ورزشی (عدم مشارکت ،فراغتی و آماتور) بر سطح
عملکرد اجتماعی و انطباقی دختران دبیرستانی بود .نتایج بهدستآمده نشان داد که نوع برنامهریزی
ورزشی بر ابعادی نظیر عملکرد تحصیلی ،روابط با همساالن و وظایف خانگی /مراقبت از خود تأثیرگذار
است؛ اما اثر این متغیر بر بعد روابط با خانواده بهلحاظ آماری معنادار نمیباشد .همچنین ،تحلیلهای بیشتر
حاکی از آن بود که در بعد عملکرد تحصیلی ،سطح گروه آماتور به شکل معناداری پایینتر از گروه
فراغتی و غیرورزشکار است؛ درحالیکه بین گروه غیرورزشکار و فراغتی تفاوتی مشاهده نمیشود .این
شواهد بیانگر آن است که مشارکت در سطوح قهرمانی ورزشهای سازمانیافته ممکن است با اختالل
در عملکرد تحصیلی همراه باشد .الزمبهذکر است که این نتایج از شواهد پژوهشی ارائهشده در مطالعات
انجامگرفته در حوزۀ بازنشستگی ورزشی مبنیبر نادیدهگرفتهشدن اولویتهای مهمی نظیر پیشرفت
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تحصیلی در سطوح باالی رقابتی ورزشهای سازمانیافته حمایت میکند (دنوپ و همکاران،1999 ،
52؛ استروناچ و ادیر .)65 ،2010 ،صاحبنظران این حوزه معتقد هستند که شکلگیری هویت ورزشی
قوی باعث میشود سایر ابعاد هویتی در ورزشکاران رقابتی رشد نکرده و درنتیجه ،انرژی فرد تنها به
فعالیتهایی اختصاص داده شود که به تقویت بیش از پیش هویت ورزشی یاری رساند و این امر
درنهایت موجب بروز محرومیت هویتی در آنها گردد .درواقع ،ورزشکاران رقابتی تمایل دارند نقش
خود را نه بهعنوان یک دانشآموز موفق ،بلکه بهعنوان یک ورزشکار موفق در نظر گیرند (الوالی و
ویلمن .)165 ،2000 ،1شایانذکر است که این شواهد از فرضیۀ بیشبرنامهریزی ماهونی و همکاران
( )2006حمایت کرده و با یافتههای مطالعات باسری و همکاران ( )2006و رندال و بونرت ()2009
مبنیبر اینکه مشارکت باال در فعالیتهای سازمانیافته ممکن است با عملکرد تحصیلی ضعیف همراه
باشد ،همخوان است .درحقیقت ،مشارکت در ورزشهای رقابتی نیازمند سرمایهگذاری ذهنی ،جسمی
و زمانی باال میباشد و فرد مشارکتکننده ممکن است با صرف انرژی بیشازحد درزمینۀ ورزش رقابتی،
در سایر زمینههای زندگی دچار اختالالت عملکردی شود .ازسویدیگر ،براساس یافتههای پژوهش
حاضر ،مشارکت فراغتی در ورزش تأثیر معناداری بر عملکرد تحصیلی ندارد .شواهد ارائهشده در برخی
مطالعات حاکی از آن هستند که مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی با افزایش در سطح عملکرد
تحصیلی همراه میباشد؛ برایمثال ،سیتکوسکی )2008( 2در پژوهش خود گزارش نمود که مشارکت
ورزشی تأثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی دارد که این امر با یافتههای پژوهش
حاضر ناهمخوان میباشد .درمقابل ،در پژوهش فیفر و کرونلیبن )2010( 3در ارتباط با دانشآموزان
کشور آلمان و پژوهش رس و سابیا )2010( 4در ارتباط با دانشآموزان کارولینای ایاالت متحده،
شواهدی مبنیبر تأثیر مثبت مشارکت ورزشی بر عملکرد تحصیلی مشاهده نشد که این امر با یافتههای
پژوهش حاضر مطابقت دارد .بهطورکلی ،براساس یافتههای پژوهش حاضر و شواهد ارائهشده در ادبیات
پژوهشی بهنظر میرسد که مشارکت فراغتی در ورزش ،تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی نوجوانان ندارد؛
اما با افزایش سطح مشارکت ورزشی فرد ممکن است با اختالل در عملکرد تحصیلی مواجه شود.
عالوهبراین ،یافتههای پژوهش حاضر درخصوص روابط با همساالن حاکی از آن بود که کیفیت روابط
گروه آماتور با همساالن آنها بهتر از گروههای فراغتی و غیرورزشکار بود .کیفیت روابط گروه فراغتی
1. Lavallee & Wyllemen
2. Sitkowski
3. Pfeifer & Corneliben
4. Rees & Sabia
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با همساالن نیز بهتر از گروه غیرورزشکار بهدست آمد .درواقع ،این شواهد بیانگر آن است که با افزایش
سطح مشارکت ورزشی ،بر کیفیت روابط با همساالن افزوده میشود که این امر با شواهد ارائهشده در
سایر مطالعات مطابقت دارد؛ بهعنوانمثال ،یافتههای گاریتا و همکاران ( )1998درمورد دانشآموزان
دختر و پسر ایتالیایی و سوئدی نشان داد که مشارکت در ورزشهای گروهی ،سطح مهارتهای
ارتباطی و اجتماعی را ارتقا میدهد .سیدزاده ( )1380نیز در پژوهش خود گزارش نمود که
دانشآموزان دختر ورزشکار ـ چه در رشتههای تیمی و چه در رشتههای انفرادی ـ اجتماعیتر از
دانشآموزان دختر غیرورزشکار میباشند .همچنین ،امیرتاش و همکاران ( )1385بر این باور هستند
که مشارکت در ورزشهای گروهی درمقایسه با ورزشهای انفرادی و مشارکت در ورزشهای انفرادی
در مقایسه با عدم مشارکت ورزشی با رشد اجتماعی باالتری همراه میباشد .بهطور مشابه ،اسنیدر و
همکاران ( )2010در پژوهش خود نشان دادند که عملکرد اجتماعی ورزشکاران باالتر از غیرورزشکاران
میباشد .عالوهبراین ،یافتههای پژوهشی نشان داده است که مشارکت ورزشی تأثیر مثبتی بر سطح
هویت اجتماعی (مارش ،)27 ،1993 ،مهارتهای همکاری (فایندلی و کوپالن،)157 ،2008 ،
مهارتهای کارگروهی (ویرزما و همکاران ،)148 ،2008 ،مهارتهای اجتماعی (هانسن و همکاران،
48 ،2003؛ هولت و همکاران ،)496 ،2011 ،روابط با مربیان و دوستان (هولت و همکاران،2011 ،
 )497و احترام به معلم و اطرافیان (هووی و همکاران )122 ،2010 ،دارد که همگی با یافتههای
پژوهش حاضر همخوان میباشند .بهطورکلی ،یافتههای پژوهش حاضر و شواهد ارائهشده در ادبیات
پژوهشی پیشنهاد میکنند که مشارکت در ورزش ،بهویژه ورزشهای گروهی ،کیفیت تعامالت
اجتماعی نوجوانان را ارتقا میدهد.
عالوهبراین ،پژوهش حاضر در ارتباط با روابط با خانواده حکایت از آن داشت که با وجود پایینتربودن سطح
کیفیت روابط با خانواده در گروه آماتور ،تفاوت معناداری بین این گروه با گروههای فراغتی و غیرورزشکار
وجود ندارد .درواقع ،خانواده بهعنوان منبع اصلی حمایت اجتماعی دردسترس نوجوانان و جوانان ،پویایی
ثابتی درقبال هر سه گروه مورد مطالعه در پژوهش حاضر از خود نشان داد .البته ،پایینتربودن اندک
کیفیت روابط با خانواده در گروه آماتور را میتوان روابط تقویتشدۀ مربی ـ ورزشکار در این دسته از
ورزشکاران نسبت داد؛ زیرا ،مربیان نفوذ اجتماعی مثبتی روی ورزشکاران دارند که ممکن است بر
روابط ورزشکار با سایرین تأثیرگذار باشد .همچنین ،اختصاصدادن زمان بیشازحد برای تمرین و
خارج بودن از محیط خانواده ممکن است بر کاهش کیفیت روابط ورزشکار با خانواده بیتأثیر نباشد.
بااین وجود ،در پژوهش حاضر شواهدی دال بر تأثیر منفی افزایش سطح مشارکت ورزشی بر کیفیت
روابط با خانواده مشاهده نشد .برایناساس ،یافتههای پژوهش حاضر از فرضیۀ بیشبرنامهریزی ماهونی
و همکاران ( )2006مبنیبر اینکه افزایش مشارکت در فعالیتهای سازمانیافته بر کیفیت روابط
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کودک ـ والدین اثر سو دارد ،حمایت نمیکند.
پژوهش حاضر درخصوص سطح وظایف خانگی و مراقبت از خود نشان داد که این نوع عملکرد انطباقی
در گروه آماتور بهطور معناداری باالتر از گروه غیرورزشکار است؛ اما با وجود باالتربودن سطح وظایف
خانگی و مراقبت از خود در گروه فراغتی نسبت به گروه غیرورزشکار ،تفاوت معناداری بین این دو
گروه مشاهده نشد .این شواهد بیانگر آن است که افزایش در سطح مشارکت ورزشی دارای پتانسیل
بهبود رفتارهای انطباقی نوجوانان از جمله وظایف خانگی و مراقبت از خود میباشد؛ بهعنوانمثال،
ورزشکاران نوجوان با شرکت در مسابقات و رقابتهای ورزشی ،مهارتهای مدیریت تجهیزات ورزشی
و زمانبندی را درراستای حفظ عملکرد ورزشی خود بهخوبی فرامیگیرند؛ درحالیکه این امر پتاسیل
انتقال به سایر زمینههای زندگی را نیز دارا میباشد .اگرچه تاکنون رفتارهای انطباقی در ورزشکاران
ردههای سنی پایین مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ورزش،
تمرین و فعالیت بدنی در بهبود رفتارهای انطباقی مؤثر میباشد؛ بهعنوانمثال ،سیولو)2011( 1
پژوهشی را در ارتباط با اثرات فعالیت بدنی در یک نمونۀ بالینی انجام داد و دریافت که یک دوره
فعالیت بدنی  12هفتهای ،سطح عملکرد اجتماعی و انطباقی دختران و پسران  18سالۀ مبتال به
افسردگی را ارتقا میدهد .درمجموع ،براساس مشاهدات پژوهش حاضر چنین بهنظر میرسد که
برنامهریزی برای مشارکت در سطوح قهرمانی ورزش ،اثرات مثبتی بر سازمانیافتگی رفتارهای انطباقی
دارد.
بهطورکلی ،یافته های پژوهش حاضر نشان داد که سطح مشارکت ورزشی بر عملکرد اجتماعی و
انطباقی دختران دبیرستانی در ردۀ سنی  15سال تأثیرگذار میباشد؛ بهطوریکه افزایش سطح
مشارکت ورزشی از برنامههای ورزشی فراغتی به رقابتی ممکن است بر کیفیت عملکرد اجتماعی
(روابط با همساالن) و انطباقی (وظایف خانگی و مراقبت از خود) اثر مثبتی داشته باشد؛ اما موجب
افت عملکرد تحصیلی گردد .عالوهبراین ،یافتههای پژوهش حاضر از فرضیۀ بیشبرنامهریزی درخصوص
اثرات منفی افزایش فعالیتهای سازمانیافته بر عملکرد تحصیلی حمایت میکند؛ اما اثرات منفی
احتمالی فعالیتهای ورزشی سازمانیافته بر کیفیت روابط خانوادگی را مورد حمایت قرار نمیدهد.
دراینراستا ،مطالعات آتی با تمرکز بر نقش ویژگیهای خانوادگی ،جنسیت و سن در ارتباط با سطح
مشارکت ورزشی و عملکرد اجتماعی و انطباقی ،سهم عمدهای در روشنترشدن موضوع خواهند داشت.
درنهایت ،بهکارگیری یافتههای پژوهش حاضر به مشاوران تحصیلی مراکز آموزشی ،والدین و مربیان
1. Ciullo
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.بهمنظور بهبود رفتارهای اجتماعی و انطباقی نوجوانان و جوانان توصیه میشود
در یک جمعبندی میتوان چنین عنوان کرد که ادبیات پژوهشی در زمینه فرضیه بیشبرنامهریزی بر
 اما در خصوص،اثرات منفی برنامههای سازمانیافته بر عملکرد اجتماعی و انطباقی تأکید داشته است
 پژوهش حاضر نشان داد که.اثرات برنامههای سازمان یافته ورزشی اطالعاتی در دسترس نبوده است
بیشبرنامه ریزی ورزشی اثرات مثبتی بر عملکرد اجتماعی (روابط با همساالن) و انطباقی (وظایف
 سال به همراه دارد اما ممکن است15 خانگی و مراقبت از خود) دختران دبیرستانی در ردۀ سنی
.عملکرد تحصیلی آنها را کاهش دهد
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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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