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مقایسه ادراک حمایت اجتماعی و بهییستی تحصیلی در 

 ورزشکار دوره دوم ابتدایی آموزان ورزشکار و غیردانش
 4پروانه محمدی، 3دکترمحبوبه البرزی، 2دکترربابه رستمی 1*دکترفریبا خوشبخت

 مقاله پژوهشی

 

 چکیده

امعه جشوند و آینده آن می مهم ترین سرمایه و رکن اصلی هر جامعه محسوببدون شک دانش آموزان  مقدمه:

ت روانی این برای دستیابی به جامعه ای سالم و پویا باید هم به سالمت جسمانی و هم سالم. را رقم خواهند زد

 ،بهزیستی تحصیلی شامل ارزش مدرسه. گروه )شامل حمایت اجتماعی و رفاه تحصیلی( توجه ویژه ای شود

 حمایت اجتماعی نیز به. رضایت تحصیلی و درگیری با کار مدرسه است، فرسودگی شغلی نسبت به مدرسه

. یاز دارندکودکان به حمایت بزرگساالن و همساالن خود ن. حمایت همه جانبه اطرافیان دانش آموز اشاره دارد

باید به آن  سوالی باشد که محققین تواندمی بررسی این دو ویژگی و ارتباط آنها با ورزشکار بودن دانشجویان

وزان مطالعه حاضر با هدف مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی تحصیلی در دانش آم. پاسخ دهند

یت آیا بین حما -1سؤاالت پژوهش عبارت بودند از: . ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم ابتدایی انجام شد

یت تحصیلی آیا بین وضع -2دوم ابتدایی تفاوت معناداری وجود دارد؟  اجتماعی ورزشکاران و غیرورزشکاران سال

جتماعی به طور آیا حمایت ا -3ورزشکاران و غیرورزشکاران سال دوم ابتدایی تفاوت معناداری وجود دارد؟ 

 کند؟می معناداری وضعیت تحصیلی دانش آموزان سال دوم ابتدایی را پیش بینی

جامعه مطالعه حاضر دانش . ر کمی و روش پژوهش علی مقایسه ای بود: رویکرد مطالعه حاضروش پژوهش

نفر  2۸۰آموزان مقطع ابتدایی) دوره دوم( منطقه بیضا از توابع شیراز بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 

ای هی دوم ابتدایی پایهآموز دورهنفر دانش 14۰ابتدا به صورت تصادفی ساده تعداد . تعداد نمونه برآورد شد

نفر با توجه به متغیرهای  14۰انتخاب و سپس تعداد ، های ورزشی مدرسه بودندپنجم و ششم که عضو تیم، چهارم

، آموزانی که عضو هیچ گروه ورزشی نبودندسازی از بین دانشی همتابه شیوه، معدل و جنسیت، ی تحصیلیپایه

                                                                                                                                         
سی تربیتی. 1 شنا شیار روان شیراز، * دان شگاه  سی، دان شنا شکده علوم تربیتی و روان سنده ، تعلیم و تربیتبخش مبانی ، دان نوی

 khoshbakht@shirazu. ac  مسوول
 بخش علوم ورزشی روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، دانشیار. 2
 بخش مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشیار دانشگاه شیراز. 3
شد. 4 سی ار شنا شیراز، آموزش ابتدایی دانش آموخته کار شگاه  سی، دان شنا شکده علوم تربیتی و روان بخش مبانی تعلیم و ، دان

 تربیت
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-( و پرسشنامه19۸۸ی زیمت و همکاران )ادراک شدهی حمایت اجتماعی پرسشنامه، ابزار پژوهش. انتخاب شدند

ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند داده. ( بود2۰12سوینی و همکاران) –تحصیلی تومینینی بهزیستی

 . تجزیه و تحلیل شد، متغیری و تحلیل رگرسیون

و نیز حمایت اجتماعی ادراک  ی کل حمایت اجتماعی ادراک شدهنشان داد نمره، نتایج به دست آمده :هایافته

تفاوت . ورزشکار بودآموزان غیرباالتر از دانش، آموزان ورزشکار به طور معناداریی بعد دوستان در دانششده

، چنین در گروه ورزشکارهم. ورزشکار دیده نشدآموزان ورزشکار و غیرتحصیلی دانشمعناداری بین بهزیستی

بینی پیش، زش مدرسه و فرسودگی نسبت به مدرسه را به طور منفی و معناداربعد ار، حمایت دوستان و خانواده

مندی از تحصیل و درآمیزی با کار مدرسه نیز توسط بعد حمایت خانواده به صورت مثبت و معنادار رضایت. کرد

بین ابعاد حمایت . بینی کردبعد ارزش مدرسه را پیش، تنها حمایت افراد مهم، ورزشکاردر گروه غیر. بینی شدپیش

 . داری وجود داشتی معناتحصیلی در کل نمونه رابطهاجتماعی و بهزیستی

آموزان های این پژوهش نشان داد با حمایت خانواده و دوستان از دانش: در نهایت یافتهگیرینتیجهبحث و 

ایت اجتماعی الزم است با یابد که با توجه به نقش انکارناپذیر حممی ورزشکاری بهزیستی تحصیلی آنها افزایش

آموزان در ارتباط ها و افرادی که با دانشهای آموزشی مناسب در جهت افزایش حمایت خانوادهاجرای برنامه

ی ورزشی هادانش آموزان ورزشکار برای حضور در تیم، به عبارت دیگر. به بهزیستی آنان کمک نمود، هستند

مانند و ممکن است دچار افت تحصیلی شوند و نیز فشار می ی درس بازهاگاهی از حضور در کالس، مدرسه

این حمایت خانواده و دوستان ، جسمی و روانی )برای برنده شدن و مقام آوردن برای مدرسه( روی آنها زیاد است

به عبارت دیگر مدرسه . رودمی ی بهزیستی تحصیلی در آنها هم باالهااست که اگر در سطح باالیی باشد مولفه

رضایتمندی تحصیلی ، یابدمی احساس فرسودگی نسبت به مدرسه در آنها کاهش ، شودمی ظرشان ارزشمنددر ن

بنابراین در دانش آموزان ورزشکار حمایت اجتماعی . یابدمی و درگیری با موضوعات مدرسه در آنها افزایش

 . تواند بهزیستی تحصیلی آنها را افزایش دهدمی خانواده

 

 ورزشکارآموزان ورزشکار و غیردانش، حمایت اجتماعی ادراک شده؛ بهزیستی تحصیلی؛ ورزش؛ فعالیت بدنی ها:کلید واژه
 1/3/1401تاریخ پذیرش:      23/12/1400تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

شوند و آینده آن جامعه ای محسوب میمهمترین سرمایه و رکن اصلی هر جامعه، آموزانشک دانشبدون
هم به سگگالمت جسگگمانی و هم  ای سگگالم و پویا بایسگگتیبه منظور دسگگتیابی به جامعه. زدرا رقم خواهند 

 . ای کرد(توجه ویژه 2و بهزیستی تحصیلی 1سالمت روانی این گروه )از جمله حمایت اجتماعی

سی متمرکز بود شنا سیب  سی برروی آ شنا شته روان سی . در گذ سان به برر شنا کم کم گروهی از روان

این نگاه مثبت را در نظرات اندیشگگمندان . (2000، 3زندگی انسگگان عالقمند شگگدند ) مایرزی مثبت هاجنبه

در واقع  از دهه . (2012، توان دید )رایکمنمی آدلر و آلپورت، یونگ، فرانکل، فروم ، مازلو ، بزرگی چون
)رایان و دند ی مثبت روان انسان از جمله رشد شخصی و بهزیستی متمرکز شهاروانشناسان بر جنبه 1960

روانشگگناسگگی مثبت ، ی مثبت انسگگانهابه ویژگی هاو بیماری هاتغییر  تمرکز از ناهنجاری. (2001، 4دسگگی

شکل داد  5گرا سلیگمنرا  سمت عواطف و هیجانات مثبت3200، 6) سان به  شنا تر و امیدوار، ( و  توجه روان

 . (2011، 7شادتر بودن انسان و افزایش و بهبود بهزیستی سوق داده شد)کار
های کند  حالت ذهنی مثبت و پایدار که به ملیتمی انجمن سگگالمتی بریتانیا بهزیسگگتی  را چنین تعریف 

( و دارای ابعاد 2011، 8ریف و ویتون، مارشگگگال، دهد )کالرکگوناگون برای موفقیت فرصگگگت تالش می

در مفهوم سگگازی . (2003، باشگگد ) سگگلیگمنمی هیجان مثبت و پیشگگرفت، معنا، روابط، درگیری و تعهد

(  1998، 9بهزیسگگتی به  انواع مختلف این مفهوم اشگگاره شگگده اسگگت از جمله  بهزیسگگتی هیجانی ) کیز

، ؛ سگگلیگمن2001، و دسگگی رایان؛ 1990، 10اسگگترامپفر( بهزیسگگتی روانی)1998، بهزیسگگتی اجتماعی) کیز

 . (2012، 11تاآرو و نیمیویر-سالمیال، سوینی-تومینینو بهزیستی تحصیلی) (1998

چگونه فراگیران خود را  کنند می اینگونه تعریف تحصیلی را یستی( بهز2012سوینی و همکاران)-تومینین
و تحصگگیل خود را تجربه میکنند که میتواند بر فرسگگودگی ، عنوان یادگیرنده در محیط آموزشگگی درک به

ستی صیلی و بهزی ستی. ردشدت تأثیر بگذا آنان به کلی تح صیلی بهزی چندبعدی ی ساختار  دارای، تح

                                                                                                                                         
1. Social support 

2. Academic well being 

3. Myers, D. G 

4. Ryan, R. M. , & Deci, E 
5. Positive psychology 
6. Seligman, M. E. P 
7. Carr, A 

8. Clarke, Marshall, Ryff & Wheaton 
9. Keyes, C. L. M 
10. Strumpfer, P. J 
11. Tuominen-Soini, H. , Salmela-Aro, K. , & Niemivirta, M 
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 3مندی تحصگیلی و درآمیزی با کار مدرسگهرضگایت، 2فرسگودگی نسگبت به مدرسگه، 1ارزش مدرسگه شگامل

 . است
ستی که دانش، ارزش مدرسه آموز برای مدرسه قائل است و هد  و معنایی که وی در به عنوان ارج و قدا

ی دروس و آموز به مطالعهی است که دانشالقهدر واقع  میزان ع. شودتعریف می، کندمدرسه جستجو می
شتیاق در رفتن به مدرسه دارد )نیمیو گویی به فرسودگی تحصیلی به معنی خستگی از پاسک. (2004، یرتاا

سه سه و احساس بینگرش بد، انتظارات مدر ستبینانه به مدر به ، در این مفهوم. کفایتی در برابر آموختن ا

ستگی و بدبینی  صیلی را تجربه میدانش، هیجانیدلیل خ سالمیال 4کند)پارکرآموز عدم کفایت تح ، 5آرو-و 

ضایت. (2011 سوم که ر سیری که برای دانش، شودمندی تحصیلی نامیده میدر بعد  آموز از تحصیل و م
انرژی و اعتماد ، رسیدن به اهدا  خود انتخاب کرده راضی است و بار عاطفی مثبت نظیر احساس شادمانی

درآمیزی با کار مدرسگگه وقتی اسگگت که . (2012، سگگوینی و همکاران -ه نفس را به همراه دارد)تومی نینب
توجه ویژه ، گذارد و در دریافت مطالبکند و وقت میمشگگارکت می، های مدرسگگهآموز درتمام فعالیتدانش
سه می. دارد سبت به انجام . ستآور ااین احساس تعلق برای وی تعهد. دانداو خود را متعلق به مدر تعهد ن

گیری که از ریزی و تصگگگمیممهارت در برنامه، های معنادار به منظور ارتقای توانایی حل مسگگگألهفعالیت
سالمیال ست)  شرفت در مؤفقیت تحصیلی ا سه و پی ضایت از مدر صر مهم ر در . (2012، آرو و آپادیایا-عنا

ست که در، نتیجه ستی ا صیلی همان مفهوم بهزی ستی تح سه تعریف بهزی سته به می بافت مدر شود و واب
 . عناصر مدرسه و تحصیل است

ستهااز جمله ویژگی  صادق ا سان  که در مورد دانش آموز نیز  ستاحمایت ، ی روانی دیگر ان . جتماعی ا
ستند ساالن خود نیازمند ه ساالن و هم سا. کودکان به حمایت بزرگ ساالن و هم تر به الن خبرهوقتی بزرگ

با معنی اسگگگتمیکودکان کمک  یاد بگیرند که از نظر فرهنگی  عالیتی را  تا ف ند  جزیی از تفکر  این، کن
 ( 2013، گردد) ویگوتسکیمی های هوشی و اجتماعی کودکشود و باعث گسترش ظرفیتمی کودک

از نظر کوب حمایت اجتماعی . (مطرح شگگگد1976) 6مفهوم حمایت اجتماعی برای اولین بار توسگگگط  کوب 

. دهدمی ت که به فرد باور مورد حمایت قرار گرفتن توسگگگط دیگران و ارزشگگگمند بودن رادانشگگگی اسگگگ

توجه و کمک ، احترام، مراقبت، همراهی، ( حمایت اجتماعی را میزان برخورداری از محبت1998)7سگگارافینو

سوی افراد یا گروه سط فرد از  شده تو ضای خانوادهدریافت  ستان و دیگران ، های دیگر نظیر اع ، مهمدو
شامل حمایت عاطفی ست و  ستو ابزاری  اطالعاتی، تعریف کرده ا صورت . ا در واقع حمایت اجتماعی به 

شده سیلهشودو  اعمالی را در بر میسازی میمفهوم، حمایت دریافتی و ادراک  ضای گیرد که به و ی اع
                                                                                                                                         
1. school value 

2. School burnout 

3. schoolwork engagement 

4. Parker, P. D 

5. Salmela-Aro, K. , & Upadaya, K 
6. Cobb, S 

7. Sarafino, E. P 
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ی بی ذهنی افراد دربارهشگگود تا به فردی که نیاز دارد کمک شگگود و به ارزیای اجتماعی انجام میشگگبکه

 . (1990، 1ساراسون و پیرس، و رفتارهای حمایتی اشاره دارد)ساراسونروابط 

نوع چند بعدی آن اسگگت که توسگگط  ، های حمایت اجتماعی ادراک شگگدهترین مدلیکی از شگگناخته شگگده

، خانواده( مطرح شگگده اسگگت و شگگامل حمایت ادراک شگگده از سگگوی 1988)2زیمت و فارلی، داهلم، زیمت

 . باشدها( میدوستان و افراد مهم)نظیر معلمان و همکالسی
ی مورد عالقه های بدنی از جمله حیطههای روانی انسگگگان و نیز فعالیتهابررسگگگی ارتباط بین ویژگی

ست سان. محققین ا ستند یکی از این فعالیت هاان ست که  فعالیت بدنیها، دارای انواع فعالیت ه و ورزش ا
شلقی تقریبا در شری به نوعی وجود دارد)طلوعی ا شه در دل 2010، تمام جوامع ب بیش از . اریک داردت( و ری
سان به فعالیت، بقراط، سال قبل 2000 ستمپزشک یونانی در مورد نیاز ان » ر عنوان کرد کههای حرکتی م
ت داشتن ورهای جسمانی برای پایداری سالمتی انسان ضروری است و سیستم بدن انسان در صفعالیت

ی ت از زندگی روزمرهدارد و چنان که فعالیت بدنی و حرکقوی شده و افزایش عمر را در پی، تمرینات بدنی
ها خواهد بود و اریی پذیرش انواع بیمتنبل شده و آماده، های بدنحذ  و یا کم رنگ شود؛ دستگاه هاآن

 . (2006، مظفری و قره«)از میزان عمر کاسته خواهدشد
شتوانهای از فعالیترفا مجموعهص، ورزش ست بلکه پ حکمی دارد که ی اعتقادی مهای حرکتی و بازی نی

، ان باسگگتانچنان که در یون. (2010، نیازی و همتی، شگگکل گرفته اسگگت)رمضگگانی نژاد، در طول تاریک
زمین و خیزی لها را سبب حاصدانستند و شرکت وی در بازیی نزول رحمت الهی میورزشکار را واسطه

رن هجدهم میالدی قهای اندیشگگگه و تفکر علمی ورزش تا قبل از لیکن پایه. کردندنزول باران قلمداد می
شکلصرف، مورد مطالعه قرارگرفته، ی ورزش تا این زمانشکل نگرفته بود و آنچه به منزله های متنوع ا 

بوده اسگت و در قرن هجدهم  رهنگی و سگیاسگیف -های اجتماعیبازی و ورزش در ارتباط با سگایر پدیده
رشگگد ، رن بیسگگتمقدر . ورزش نیز دچار تغییر و تحول گردید، زمان با تحوالت فکری و علمی و تربیتیهم

ی آن پیدایش کلیسگگگا را به سگگگمت ورزش و تفریح سگگگوق داد که نتیجه، های جدید مسگگگیحیجنبش
های ورزشی و نامهبر، ی دینین صبغههای ورزشی جوانان اعم از دختر و پسر بود که در عین داشتسازمان

سالم نیز. کردتفریحی را هم دنبال می ست به طوری که ورزش از مهم، در ا سالمی ا ترین ارکان تربیت ا
، ه اسگگگت)قدیمیهای بدنی گردیدی اطهار تاکید زیادی به شگگگرکت در فعالیتدر احادیث مختلف از ائمه

سی مدارس هم درس تربیت . (2013 سمانی دانش آموزادر برنامه در . ن وجود  داردبدنی با هد  تربیت ج
. باشگگدمی ن همی فوق برنامه مدرسگگه و یا خارج از مدرسگگه دانش اموزاهاعالوه برآن  ورزش جز فعالیت
سگگتی تحصگگیلی و ی روانی افراد  )از جمله بهزیهاشگگود که آیا بین ویژگیمی بنابراین این سگگوال مطرح

شکار با  شگران تالش حمایت اجتماعی( ورز شکار تفاوت وجود دارد؟ پژوه مودند که به این نافراد غیر ورز
 . شودمی سوال پاسک گویند که در ادامه به برخی از آنها اشاره

                                                                                                                                         
1. Sarason, B. R. , Sarason, I. G, & Pierce, G. R 

2. Zimet, G. D. , Dahlem, M. W. , Zimet, S. G. , & Farley, G. k 
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در  1چن و چانگ. مطالعات پیشگگگین ارتباط بین حمایت اجتماعی و ورزشگگگکار بودن را نشگگگان داده اسگگگت

داری بین ابعاد حمایت اجتماعی)دوسگگگتان و معنا ی( در پژوهش خود نشگگگان دادند که رابطه2010سگگگال)
ورزشکارانی که حمایت خوبی از سوی . آموزان ورزشکار وجود داردخانواده( و بهزیستی تحصیلی در دانش

دوست دارند و به ، کنندبیشترموضوعاتی را که در مدرسه مطالعه می، نمایندخانواده و دوستان دریافت می
سبت، همان میزان سودگی ن سه در آن فر ( دریافتند که 2010قائدی و همکاران ). یابدها کاهش میبه مدر

میانگین مشگگگارکت ورزشگگگی زنان در سگگگطوح حمایت اجتماعی مختلف یکسگگگان نبوده و زنان با حمایت 
شتری برخوردارند شی بی شارکت ورز سبت به زنان با حمایت اجتماعی پایین از م سط ن . اجتماعی باال و متو

( در پژوهش خود به این نتیجه رسگگیدند که هر چه حمایت 2012) 2و کازوزا موتا، رایبیرو، پیزارو، سگگانتوس

و  کازوزا، مندونکا، چنگ. یابدهای بدنی افزایش میمیزان مشگگارکت در فعالیت، بیشگگتر باشگگد، اجتماعی

هسگگگتند  افرادی که از حمایت اجتماعی باالتری برخوردار، ( در پژوهش خود نشگگگان دادند2013)  3جونیر

برنت ، ترمبلی، متیو، اولوقلین، سابیستون، برونت. ی بیشتری دارندهای بدنی عالقهنسبت به انجام فعالیت

شان دادند2014) 4و المبرت شگاهی ، ( درپژوهش خود ن ستان در دوران تحصیالت دان حمایت اجتماعی دو

شجویان تاثیربر ورزش و فعالیت ستبدنی دان ( و خواجوی و 2016زرندی)سلطانیپورآقاخانبابایی و . گذاره
(  نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسگگگیدند که بین حمایت اجتماعی و شگگگرکت در 2016شگگگهبازی )

( متوجه شگگد که زنان 2010زاده  )صگگفر. دار وجود داردی مثبت و معناهای بدنی دانشگگجویان رابطهفعالیت
های مختلف های ورزشگگی و یا فدراسگگیونت در تیمورزشگگکار از حمایت خانواده و دوسگگتان برای عضگگوی

ستند شی برخوردار ه ( دریافتند که به هر میزان حمایت 2014) 5ملو و دفاریاس جونیور، چنگ، مندونکا. ورز

های بدنی در اجتماعی از سگگگوی والدین و اطرافیان افزایش یاید به همان میزان مشگگگارکت در فعالیت

شمن ،موتل. یابدنوجوانان افزایش می ( در پژوهش خود گزارش کردند که 2007 6داودا و پت، ساندرس، دی

 . محیط فیزیکی و حمایت اجتماعی تاثیری معناداری بر فعالیت بدنی  نوجوانان دختر دارد
باط بین بهزیسگگگتی و ورزش با  هاپژوهش، در خصگگگوص ارت فاهیم مرتبط  با م باط بین ورزش کردن  ارت

(در پژوهشگگی نشگگان دادند  2011کشگگاورز و جدیدیان)، نمونه فراهانی برای. دهندمی بهزیسگگتی را نشگگان
شرکت میدانش صبحگاهی  ضور پیدا ، کنندآموزانی که در ورزش  شتر در کالس ح شادابی بی شاط و  با ن
سرلک، عالقبند، کمالی، پورزارع. کنندمی شکار 2012)، قیصری و  سردگی زنان ورز (  کمتر بودن میزان اف

( نشگگان 2011گزارش پژوهش یعقوبی و برادران در سگگال ). غیرورزشگگکار را نشگگان دادندنسگگبت به زنان 
کنند در مقایسگگگه با های ورزشگگگی شگگگرکت میدهد که دانشگگگجویانی که در تمرینات بدنی و فعالیتمی

                                                                                                                                         
1. Chen, K. C. , & Jang, S. J 

2. Santos, M. , Pizarro, A. , Ribeiro, J. , Mota, J. , & Cazuza, J 
3. Cheng, L. A. , Mendonca, G. , Cazuza, J. , & Junior, F 

4. Brunet, J. , Sabiston, C. M. ,͏O’Loughlin,͏J. , Mathieu, M. E. , Tremblay, A. , Barnett, T. A. , 

& Lambert, M.  
5. Mendonca, G. , Cheng. L A. , Melo, E. N. , de Farias  Junior, JC 
6. Motl , R.  W. , Dishman, R. K. , Saunders, R. P. , Dowda, M. , & Pate, R. R.  
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شجویان غیر سالمت رواندان شکار از  ستندورز ضانی. شناختی باالتری برخوردار ه نیازی و همتی ، نژادرم
کنند را می ی همگانی شرکتها( نیز سالمت روانی باالتر و اضطراب کمتر افرادی که در ورزش2010)نژاد

های ( عنوان نمودند که شرکت در فعالیت2011افشارپور و بهرامخانی )، شهریریپوالدی . گزارش کردند
صت خود شی باعث ایجاد فر سالم  در جانورز ساالن و رقابت  گردد که به بازات میارزیابی و ارتباط با هم

( به منظور 2013شهنی ییالق و پورسید)، بهروزی. کندپنداری کمک مینفس و خودنوبه خود به رشد عزت
سی رابطه صیلی، گراییی کمالبرر سودگی تح شده و حمایت اجتماعی با فر سترس ادراک  تحقیقی بر ، ا

شگاه اهواز انجام دادند و دریافتند شکی دان شجویان پز که حمایت اجتماعی یک متغیر محیطی در  روی دان
سردگی را در دانش سترس و اف ساس تنهایی و غمگینی و ا ست که اح سودگی فراگیران ا آموزان تبیین فر

عه ازکان. بخشگگگدها را بهبود میدهد و عملکرد تحصگگگیلی آ نکاهش می ( نقش 2021) 1همچنین مطال

در . گرایی و بهزیستی روانی دانشجویان را نشان دادندی سازگاری بین ارتباط کمال هامیانجی گری روش
پژوهش کیفی که روی دانشجویان صورت گرفت نشان دادکه دانشجویان ورزشکار به دنبال حمایت منابع 
سب  ضعیف بودن و ترس از برچ ساس  ستی روانی خود در مواردی چون اح سمی برای تامین بهزی غیر ر

( نشگگان داد که 2020) 3مطالعه کرکبیر. (2022، 2و مک کارتیپرایس ویلیامز ، هسگگتند ) سگگاسگگو، خوردن

آموزش هوش عاطفی به ورزشگگگکاران باعث افزایش معنادار بهزیسگگگتی روانی و کاهش پرخاشگگگگری 
 . شودمی ورزشکاران

شان داد نگارندگان این مقالههاهمانطور که مرور پژوهش شین ن ستی  مطالعه ای که به، ی پی سی بهزی برر
. دایی یافت نکردندراد ورزشگگکار و غیرورزشگگکار پرداخته باشگگد و در نمونه دانش آموزان ابتتحصگگیلی در اف

چنین این هم . ی دیگر مورد بررسگگگی قرار گرفته اسگگگتهااگرچه بهزیسگگگتی به طور کلی در گروه نمونه
ست صادق ا شده نیز  ضوع برای متغیر حمایت اجتماعی ادارک  ضوع و بنابراین با توجه به ا. مو نیز ین مو

 ی زیر است هااهمیت موضوع تربیت جسمانی دانش آموزان مطالعه حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش

وجود  داریی دوم ابتدایی تفاوت معناورزشکار دورهآموزان ورزشکار و غیری دانشآیا بین حمایت اجتماع-1
 دارد؟
ستی تح-2 شکار و غیرصیلی دانشآیا بین بهزی شکار دورهآموزان ورز ری دای دوم ابتدایی تفاوت معناورز

 وجود دارد؟
ی دوم ابتدایی را آموزان دورهداری بهزیسگگگتی تحصگگگیلی دانشتماعی به صگگگورت معناآیا حمایت اج-3

 کند؟بینی میپیش

                                                                                                                                         
1. Ozcan, v Ozcan, v 

2. Sasso, P. A. , Price-Williams, S, & McCarthy, B.  

3. Kirkbir, F.  
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 روش پژوهش

حمایت ، العهدراین مط. ای اسگگتمقایسگگه –ازنوع کمّی و طرح پژوهش آن علّی، ی حاضگگررویکرد مطالعه
 . قل هستندمتغیر مست، متغیر وابسته و ورزشکار و غیرورزشکار بودن، بهزیستی تحصیلیاجتماعی و 

 جامعه و نمونه آماری  

ی بیضگگا  از توابع شگگیراز در ی دوم ابتدایی منطقهکلیه دانش آموزان دوره، ی آماری پژوهش حاضگگرجامعه
ستان فارس بودند ساس جدول مورگان ی پژوافراد نمونه. نفر بود 840که تعداد آنها   ا ضر که بر ا هش حا

آموزان ی به شیوه تصادفی ساده از بین دانشدر مرحله. در دو مرحله انتخاب شدند، نفر برآورد شدند 280
ضو تیم، های چهارمی دوم ابتدایی ) پایهدوره شم( که ع ش سه بودند تعداد پنجم و  شی مدر  140های ورز

آموزانی که عضگگو هیچ تیم ورزشگگی مدرسگگه نفر از دانش 140د تعدا، ی دومدر مرحله. نفر انتخاب شگگدند
ی همتا سازی با گروه ورزشکاران معدل و جنسیت به شیوه، ی تحصیلینبودند ؛ با توجه به متغیرهای پایه

 . انتخاب شدند

 ابیارهای پژوهش

شدهبرای اندازه شنامهی چند بعدی و پگیری متغیرهای پژوهش از مقیاس حمایت اجتماعی ادراک  س ی  ر
 . بهزیستی تحصیلی استفاده شد که در ادامه توضیح هر کدام امده است 

 مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده

ای است که به منظور ارزیابی حمایت گویه 12یک ابزار ، ی چند بعدیمقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده
( 1988در زندگی توسط زیمنت و همکاران)دوستان و افراد مهم ، خانواده، اجتماعی ادراک شده از سه منبع

حمایت دوستان و حمایت ، حمایت خانواده، این پرسشنامه. سال تهیه شده است 22تا  17برای گروه سنی 
ندگی را می   11و  8، 6، 5های  گویه، حمایت خانواده 10و  7، 3، 2های گویه. سگگگنجدافراد مهم در ز
گذاری این مقیاس ی نمرهشیوه. سنجدحمایت افراد مهم را می 12و  9، 4، 1های حمایت دوستان و گویه
، 4ینمره، موافقم، 5ینمره، اسگگت که برای پاسگگکِ کامال موافقم 5تا  1ای از درجه 5به صگگورت لیکرت 
 . در نظر گرفته شده است 1ینمره، و کامال مخالفم 2ینمره، مخالفم، 3ینظری ندارم نمره

( به ترتیب به روش تحلیل عاملی تاییدی و 1988توسگگط زیمنت و همکاران )، روایی و پایایی این مقیاس
( ضگگریب آلفای 2010رسگگتمی و همکاران ). ضگگریب آلفای کرونباخ در حد مطلوب گزارش شگگده اسگگت

( 2009پور)جوکار و نیک، سگگلیمی. اندبه دسگگت آورده 89/0تا  76/0ابعاد حمایت اجتماعی را بین ، کرونباخ
سوی پایایی مقیاس  شده از  سه بعد حمایت اجتماعی دریافت  ضریب آلفای کرونباخ برای  ستفاده از  را با ا

فر و همکاران اند)تمناییگزارش کرده 82/0و  86/0، 86/0دوسگگتان و افراد مهم زندگی به ترتیب ، خانواده
ستگی نمرات ابعاد2017زیارتی). (2013 ضریب همب ستفاده از  شنامه را با ا س با یکدیگر و  ( روایی این پر
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سه بعد ، نمره کل ستفاده از ضریب الفای کرونباخ برای  ست و پایایی مقیاس را با ا مطلوب گزارش نموده ا
 . گزارش کرده است 84/0و  61/0، 76/0دوستان و افراد مهم در زندگی به ترتیب ، خانواده

ضر)  سنی نمونه مطالعه حا سشنامه مذکور در گروه  ستفاده از پر سشنامه در  12تا  10برای ا سال( ابتدا پر
یار  یه 5اخت فت و میزان درک دانش اموزان از گو تدایی قرار گر ی هانفر از دانش آموزان دوره دوم اب

کلمات مذکور در . بود هاپرسشنامه بررسی شد و به جز چند کلمه بقیه پرسشنامه قابل فخم برای آزمودنی
برای بررسی روایی پرسشنامه  از ضریب ، عه حاضرهمچنین در مطال. جهت درک دان آموز ساده تر شدند

 01/0ی کل  هر بعد و نمره کل استفاده شد که همه ضرایب در سطح ی هر گویه با نمرههمبستگی نمره
ی حمایت هاو برای خرده مقیاس 87/0هم چنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه . معنادار بودند

به  76/0و  82/0، 84/0دوسگتان و افراد مهم در زندگی به ترتیب ، دهاجتماعی ادراک شگده از سگوی خانوا
 . دست آمد که نشانگر پایایی مورد قبول این پرسشنامه است

 پرسشنامه بهییستی تحصیلی

گیری از (  با الگو 2012سگگوینی و همکاران )  –ی بهزیسگگتی تحصگگیلی توسگگط تومینین پرسگگشگگنامه
این پرسشنامه . ط با بافتِ مدرسه برای نوجوانان ساخته شده استشناسی بهزیستی مرتبهای روانشاخصه

ی عقاید وی گویه که درباره 31دهنده را با از نوع خودسنجی است که میزان موافقت یا عدم موافقت پاسک
، گویه(9ارزش مدرسه)، بعد 4دارای ، ی مذکورپرسشنامه. دهددر طیف لیکرت مورد پرسش قرار می، هستند

 . گویه(است9گویه( و در آمیزی با کار مدرسه)4مندی تحصیلی )رضایت، گویه(9نسبت به مدرسه)فرسودگی 
روایی مقیاس را با اسگگتفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مطلوب ، (2012سگگوینی و همکاران )-تومینین

فرسگگودگی ، همقدار ضگگریب آلفای کرونباخ برای ابعاد چهار گانه ارزش مدرسگگ، این محققان. ارزیابی کردند
و  91/0، 77/0، 64/0مندی تحصگیلی و در آمیزی با کار مدرسگه را به ترتیب رضگایت، نسگبت به مدرسگه

سبه کردند 94/0 ( روایی آن را به روش تحلیل عاملی تاییدی 2017در ایران نیز  مرادی و همکاران ). محا
برای بررسی روایی ، ر پژوهش حاضرد. و پایایی را با استفاده ضریب آلفای کرونباخ مناسب گزارش نمودند

به  01/0ی بعد مربوطه استفاده شد که همه ضرایب در سطح ی هر گویه با نمرهاز ضریب همبستگی نمره
رضایت ، فرسودگی نسبت به مدرسه، همچنین ضریب آلفای کرونباخ  برای ابعاد ارزش مدرسه. دست آمد

سه به ترتیب  صیلی و درآمیزی با کار مدر شانگر  69/0و  63/0، 72/0، 68/0مندی تح ست آمد که ن به د
 . پایایی مورد قبول این پرسشنامه است 

 هاروش تجییه و تحلیل داده

های به منظور توصگگیف داده. به کار برده شگگد 21نسگگخه   SPSS نرم افزار  هابرای تجزیه و تجلیل داده
از آزمون تحلیل . انحرا  استاندارد استفاده شداز آمارهای توصیفی مانند میانگین و ، آماری در این پژوهش
ی پژوهش هابرای پاسگگک گویی به پرسگگش متغیری چند رگرسگگیون تحلیلآزمون  واریانس چند متغیری و
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ی های آزمون تحلیل واریانس از طریق آزمون لون و شاخصهاالزم به ذکر است مفروضه. استفاده گردید
 . شدچولگی و کشیدگی توزیع متغیرها بررسی 

 روش اجرا

شگاه ، برای اجرای این پژوهش شیراز و تایید دان شگاه  شکده علوم تربیتی دان پس از اخذ معرفی نامه از دان
ی آموزان دورهآمار دانش. آمد ی بیضگگا مراجعه و هماهنگی الزم به عملبه اداره آموزش و پرورش منطقه
ورزشگگکار از نفر غیر 140آموز ورزشگگکار و دانشنفر 140افراد نمونه به تعداد. دوم ابتدایی مشگگخص گردید

نامه و کسگگب اجازه از مدیران مدارس و پنجم و شگگشگگم انتخاب شگگدند و با ارائه معرفی، های چهارمپایه
طه گاران مربو لب نظر آزمودنی، آموز یه و ج تایجپس از توج نه بودن ن ما نان از محر  ، ها و دادن اطمی

از ، در پایان. به صگگورت تک تک برای آنها قرائت گردید، ؤاالتسگگ. ها بین آنان توزیع شگگدپرسگگشگگنامه
سالمت جسمانی ، الزم به ذکر است مالک ورود به این مطالعه. دانی به عمل آمدها  تشکر و قدرآزمودنی

 . بود هاو مالک خروج عدم پاسخگویی کامل به پرسشنامه هاو رضایت آزمودنی

 هایافته

 . ش توصیفی و استنباطی گزارش شده است که در ادامه خواهد آمدنتایج این مطالعه در دو بخ

 ی توصیفیهایافته

همانطور که جدول . توزیع نمونه پژوهش براساس جنسیت و پایه تحصیلی در جدول شماره یک آمده است
درصگگد و  1/32نفر با  45ی پنجم پایه، درصگگد 30نفر با  42ی چهارم از هرگروه در پایه، دهدمی نشگگان
شم پایه ش صد 9/37نفر با  53ی  شکیل داده بودند در و در مجموع  از هر گروه ، از کل جمعیت نمونه را ت
اطالعات . درصگگد آنان پسگگر بودند 3/34دختر و  هایدرصگگد آزمودن 7/65نفر پسگگر که  48نفر دختر و  92

  .نشان داده شده است  1های نمونه در جدول های دموگرافیک گروهمربوط به ویژگی
 

 ی نمونههای توصیفی گروههاشاخص -1جدول 

 تعداد گروه
 پایه تحصیل جنسیت

 ششم پنجم چهارم پسر دختر

 53 45 42 48 92 140 ورزشکار
 53 45 42 48 92 140 ورزشکار ریغ

 106 90 84 96 184 280 کل
 9/37 1/32 30/0 3/43 7/65 100 درصد

 
حمایت ، ی نمرات متغیرحمایت اجتماعی)حمایت خانوادهدامنهمیانگین انحرا  اسگگگتاندارد و  2در جدول 

 . دوستان و حمایت افراد مهم در زندگی( در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار ارائه شده است 
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 در متغیرحمایت اجتماعی های توصیفی دادههاشاخص -2جدول 

 انحرا   دامنه نمرات
 گروه متغیر میانگین

 استاندارد حداقل حداکثر

 افراد مهم 01/17 93/3 4 22
 

 ورزشکار
 

 دوستان 26/15 40/4 4 20

 خانواده 92/17 97/2 5 20

 کل 20/50 94/8 14 60

 افراد مهم 41/16 72/3 4 20
 
 غیر

 ورزشکار

 دوستان 13/14 59/4 4 20

 خانواده 73/17 79/3 4 20

 کل 28/48 02/10 12 60

 ارزش مدرسه 41/59 7/4 39 63

 ورزشکار
 فرسودگی نسبت به مدرسه 53/19 30/9 9 53

 رضایت مندی از تحصیل 46/18 05/2 8 20

 درآمیزی با کار مدرسه 17/49 82/8 16 63

 ارزش مدرسه 63/59 43/5 21 63

 غیر
 ورزشکار

 فرسودگی نسبت به مدرسه 77/18 35/8 9 50

 رضایت مندی از تحصیل 31/18 49/2 8 20

 درآمیزی با کار مدرسه 55/49 37/9 19 63

 
میانگین گروه ورزشکار  ، دوستان و خانواده، در بعد افراد مهم، گرددمالحظه می 2گونه که در جدول همان

و میانگین گروه  (�̅�= 01/17میانگین گروه ورزشکار)، به ترتیب در بعد افراد مهم. ورزشکار بودباالتر از غیر
کار) تاندر ، (�̅�= 41/16غیرورزشگگگ عد دوسگگگ کاران)، ب یانگین  ورزشگگگ یانگین غیر �̅�= 26/15م ( و م

= 73/17ورزشکار)( و میانگین غیر�̅�= 92/17میانگین گروه ورزشکار)، ( در بعد خانواده�̅�= 13/14ورزشکار)
�̅�سههمچنین با توجه به میانگین. ( بود صیلی در بعد ارزش مدر ستی تح ست آمده از ابعاد بهزی ، های به د

شته است�̅�= 41/59( میانگین بیشتری نسبت به گروه ورزشکار)�̅�= 63/59ورزشکار)گروه غیر در بعد . ( دا
( از میانگین گروه �̅�= 77/18ورزشگگگکار)میانگین مربوط به گروه غیر، فرسگگگودگی نسگگگبت به مدرسگگگه

( �̅�= 46/18مندی تحصیلی میانگین گروه ورزشکار)در بعد رضایت. ( کمتر بوده است�̅�= 53/19ورزشکار)
شکارباالتر از میانگین گروه غیر شکار). ( بود�̅�= 31/18) ورز شتری را �̅�= 55/49گروه غیرورز ( میانگین بی

سه  شکار) در بعد درآمیزی با کار مدر سبت به گروه ورز ست�̅�= 17/49ن شته ا شخص  . ( دا برای اینکه م
تحلیل واریانس چند متغیری استفاده  در دو گروه معنادار است یا نه از آزمون هاشود آیا این تفاوت میانگین

تایح آزمون لون همگنی واریانس متغیرهادر دو گروه  و نیز مقدار چولگی و . شگگگد الزم به ذکر اسگگگت ن
دهد مقدار آزمون می نشان 3جدول شماره  همانطور که . کشیدگی نرمال بودن توزیع متغیرها را نشان داد
قرار گرفتند  -2و  2و نیز مقادیر چولگی و کشیدگی در بین  لون در همه متغیرهای پژوهش معنادار نیست 
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 ی پارامتریک را مجازهااسگگتفاده از آزمون، ی آزمون تحلیل واریانسهاو این امر ضگگمن احراز مفروضگگه
 . نمایدمی
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 ی نرمال بودن توزیع متغیرهاها: نتایج آزمون لون و  شاخص3جدول

 متغیر
 چولگی نتایج آزمون لون

(Skewness) 

 کشیدگی

(Kurtosis) مقدار آماری لون P= 

 حمایت اجتماعی

 6/1 -4/1 74/0 1/0 افراد مهم

 27/0 -82/0 3/0 1/1 دوستان

 4/1 -18/1 07/0 4/3 خانواده

 بهزیستی تحصیلی

 3/1 -03/1 86/0 85/0 ارزش مدرسه

به  فرسودگی نسبت
 مدرسه

36/1 24/0 2/1 6/1 

 3/1 -2/1 28/0 2/1 تحصیلیمندی رضایت

 2/1 -1 99/0 3/0 درآمیزی با کار مدرسه

 حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار 

 . نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری در جدول زیر آورده شده است
 

 ورزشکارمقایسه ابعاد حمایت اجتماعی در دو گروه ورزشکار و غیر -4جدول 

سطح معنا 
 داری

f 
میانگین 
 مربعات

df مجموع مربعات 
 منبع واریانس

 

 متغیر
 

 افراد مهم 11/25 1 11/25 71/1 19/0

 گروه
 

 دوستان 13/89 1 13/89 39/4 03/0
 خانواده 39/2 1 39/2 /20 65/0

 کل 97/225 1 97/225 83/2 05/0

 افراد مهم 94/4059 277 65/14  

 خطا
 دوستان 57/5613 277 26/20  

 خانواده 35/3223 277 63/11  

 کل 93/25028 277 35/90  

 افراد مهم 06/4085 278   

 کل
 دوستان 71/5702 278   

 خانواده 74/3225 278   

 کل 91/25284 278   

 
تفاوت های پژوهش دهد؛ در بعد حمایت دوسگگگتان بین گروهنشگگگان می 4همان طور که جدول شگگگماره 

( به صگگورت �̅�= 26/15گروه ورزشگگکاران  )که  معنا نیبد. (p≥05/0و  F=39/4معناداری وجود داشگگت )
شتر از دانش شکار)آموزان غیرمعناداری بی ستان حمایت  می�̅�= 13/14ورز سوی دو چنین در هم. شوند( از 

( وجود p ≥05/0و  F=83/2ورزشکار)داری به نفع گروه نمره کل حمایت احتماعی بین دو گروه تفاوت معنا
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تفاوت معنا داری وجود ، ( در سایر ابعاد�̅�= 28/48ورزشکار )( وگروه غیر�̅�= 20/50گروه ورزشکار ). داشت
 . نداشت

 ورزشکار آموزان ورزشکار و غیرمقایسه بهییستی تحصیلی بین دانش -

سگگگتفاده گردید نتایج در جدول زیر آمده برای انجام این مقایسگگگه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری ا
 . است

 ورزشکارمقایسه ابعاد بهزیستی تحصیلی در دو گروه ورزشکار و غیر -5جدول 

سطح معنا 
 داری

F 
میانگین 
 مربعات

df 
مجموع 
 مربعات

 منبع واریانس
 

 متغیر
 

 ارزش مدرسه 42/3 1 42/3 13/0 71/0

 گروه
 به مدرسه فرسودگی نسبت 35/40 1 35/40 51/0 47/0

 مندی تحصیلیرضایت 69/1 1 69/1 32/0 56/0

 درآمیزی با کار مدرسه 13/10 1 13/10 12/0 72/0

 ارزش مدرسه 44/7199 278 87/25  

 خطا
 فرسودگی نسبت به مدرسه 34/21711 278 09/78  

 رضایتمندی تحصیلی 78/1450 278 21/5  

 مدرسها کار بدرآمیزی  71/23050 278 91/82  

 ارزش مدرسه 87/7195 279   

 کل
 فرسودگی نسبت به مدرسه 7/21751 279   

 رضایت مندی تحصیلی 56/1452 279   

 درآمیزی با کار مدرسه 84/23060 279   

 
شان می سههمان گونه که جدول باال ن صیلی در بعد ارزش مدر ستی تح سودگی ، دهد؛ در متغیر بهزی فر

داری  بین دو گروه ورزشکار مندی تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه تفاوت معنارضایت، نسبت به مدرسه
 . ورزشکار وجود نداشتو غیر

 قدرت پیش بینی کنندگی حمایت اجتماعی برای  بهییستی تحصیلی -

از آزمون تحلیل رگرسگگیون چند ، (6ابتدا میزان همبسگگتگی بین متغیرهای پژوهش بررسگگی شگگد)جدول 
شد متغیری یک شکار گرفته  شکار و غیر ورز . بار در کل نمونه و یکبار دیگر به طور جداگانه در گروه ورز

 . نتایج در جداول زیر نمایش داده شده است 
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 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش -6جدول 

 ردیف 1 2 3 4 5 6 7 8 
       1 1 

      1 42/0** 2 

     1 42/0** 61/0** 3 

    1 80/0** 80/0** 82/0** 4 

   1 36/0** 31/0** 26/0** 30/0** 5 

  1 51/0-** 32/0-** 34/0-** 22/0-** 24/0-** 6 

 1 35/0-

** 

29/0** 25/0** 25/0** 15/0** 21/0** 7 

1 36/0** 30/0-

** 

27/0** 18/0** 22/0** 13/0* 10/0 8 

فرسگگودگی  -6مدرسگگه ارزش -5اجتماعی نمره کل حمایت  -4خانواده  -3دوسگگتان  -2افراد مهم  -1
 درآمیزی با کار مدرسه -8مندی تحصیلی رضایت -7نسبت به مدرسه 

دهد بین همه ابعاد حمایت اجتماعی و نمره کل با همه ابعاد بهزیسگگتی می همانطور که جدول باال نشگگان
 . تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد

 
 نهدر کل نموپیش بینی ابعاد بهزیستی تحصیلی توسط ابعاد حمایت اجتماعی  -7جدول 

 R 2R ß Sig متغیر

 ارزش مدرسه
 افراد مهم

37/0 14/0 
14/0 05/0 

 03/0 14/0 دوستان
 02/0 17/0 خانواده

فرسودگی 
نسبت به 
 مدرسه

 افراد مهم
35/0 12/0 

02/0- NS 
 NS -09/0 دوستان
 01/0 -29/0 خانواده

رضایت مندی 
 تحصیلی

 افراد مهم
27/0 07/0 

08/0 NS 
 NS 05/0 دوستان
 01/0 17/0 خانواده

درآمیزی با کار 
 مدرسه

 افراد مهم
23/0 05/0 

07/0 NS 
 NS 06/0 دوستان
 002/0 24/0 خانواده

 
حمایت دوسگگتان و ، نمونه ابعاد حمایت افراد مهمدهد که در کل نتایج ارائه شگگده در جدول باال نشگگان می

سه را تبیین کرده14، حمایت خانواده صد از واریانس ارزش مدر صورت معنا دار و . انددر سه به  ارزش مدر
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( و حمایت p ≥05/0و B=17/0حمایت دوسگگتان)، (p ≥05/0و  B=14/0مثبتی توسگگط حمایت افراد مهم)
ست که در این میان حمایت خانواده باالترین میزان قدرت  بینی( پیشp ≥05/0و B=17/0خانواده) شده ا
  . بینی را دارد و پس از آن ابعاد دوستان و افراد مهم از قدرت پیش بینی یکسانی برخوردار هستندپیش
درصد از واریانس فرسودگی نسبت  12، حمایت دوستان و حمایت خانواده، چنین ابعاد حمایت افراد مهمهم

سه د صیلی را تبیین نمودهبه مدر ستی تح شان می. اندر بهزی دهد از بین ابعاد حمایت اجتماعی تنها نتایج ن
صورت معنا سه را پیشبعد حمایت خانواده به  سبت به مدر سودگی ن ستدار و منفی بعد فر . بینی نموده ا

(29/0=B 05/0و≤ p به بیانی دیگر با افزایش میزان حمایت خانواده از فرسودگی نسبت )به مدرسه کاسته 
 . شودمی

ستان و حمایت خانواده، ابعاد حمایت افراد مهم ضایت 7، حمایت دو صد از واریانس ر صیلی را در مندی تح
مندی تحصگیلی را داری رضگایتاند و فقط بعد حمایت خانواده توانسگته اسگت به صگورت معناتبیین نموده

 . (p ≥05/0و B=17/0بینی نماید)پیش
بعد . انددرصگگد از واریانس درآمیزی با کار مدرسگگه را تبیین کرده 5، افراد مهم و خانواده ،حمایت دوسگگتان 

صورت معنا سه به  سط حمایت خانواده پیشدرآمیزی با کار مدر ست)داری و مثبت تو شده ا  B=24/0بینی 
 . (p ≥05/0و

 
 ورزشکار گروهدر پیش بینی ابعاد بهزیستی تحصیلی توسط ابعاد حمایت اجتماعی  -8جدول 

 R 2R ß Sig متغیر

 ارزش مدرسه

 افراد مهم

42/0 17/0 

02/0 NS 

 01/0 22/0 دوستان

 001/0 31/0 خانواده

فرسودگی 

نسبت به 

 مدرسه

 افراد مهم

42/0 17/0 

07/0 NS 

 03/0 -19/0 دوستان

 001/0 -36/0 خانواده

رضایت مندی 

 تحصیلی

 افراد مهم

21/0 05/0 

03/0- NS 

 NS 0/04 دوستان

 05/0 22/0 خانواده

درآمیزی با کار 

 مدرسه

 افراد مهم

29/0 08/0 

16/0- NS 

 NS 11/0 دوستان

 003/0 30/0 خانواده

 
، دوستان و خانواده، نشان داده شده است؛ در گروه ورزشکاران حمایت افراد مهم 8همان طور که در جدول 

صد از واریانس ارزش  17 سه را تبیین کردهدر صورت معنا. اندمدر سه به  سط ارزش مدر داری و مثبت تو
ستان) ست( پیشp ≥05/0و B=13/0) ( و حمایت خانوادهp ≥05/0و B=22/0حمایت دو شده ا اما . بینی 

 . بینی نماید داری ارزش مدرسه را پیشی افراد مهم نتوانسته است به صورت معنامؤلفه
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درصد از واریانس فرسودگی نسبت به مدرسه را تبیین  17، دوستان و خانواده، چنین حمایت افراد مهمهم
 ≥05/0و B=-19/0دار و منفی توسط حمایت دوستان)فرسودگی نسبت به مدرسه به صورت معنا. اندکرده

p(و حمایت خانواده )36/0-=B 05/0و≤ pبینی شده است ( پیش . 
ستان و خانواده، حمایت افراد مهم  ضایتدر 5، دو صیلی را تبیین نمودهصد از واریانس ر بعد . اندمندی تح

مندی تحصیلی را توانسته است به صورت معنادار و مثبت رضایت) ( p ≥05/0و  =22/0Bحمایت خانواده)
 با کار مدرسگگگه را تبیین درآمیزیاز واریانس   درصگگگد 8، چنین ابعاد حمایت اجتماعیهم. بینی نمایدپیش
صورت معنادار و مثبت درآمیزی را . (p ≥05/0و B=30/0)عد حمایت خانوادهو ب. اندکرده ست به  سته ا توان
 . بینی نماید پیش
 

 ورزشکارگروه غیردر پیش بینی ابعاد بهزیستی تحصیلی توسط ابعاد حمایت اجتماعی  -9جدول 

 R 2R ß Sig متغیر

 ارزش مدرسه
 افراد مهم

39/0 15/0 
32/0 004/0 

 NS 13/0 دوستان
 NS 004/0 خانواده

فرسودگی  نسبت 
 به مدرسه

 افراد مهم
34/0 12/0 

13/0- NS 
 NS -03/0 دوستان
 NS -22/0 خانواده

رضایت مندی 
 تحصیلی

 افراد مهم
33/0 11/0 

21/0 NS 
 NS 06/0 دوستان
 NS 11/0 خانواده

درآمیزی با کار 
 مدرسه

 افراد مهم
21/0 04/0 

04/0 NS 
 NS 04/0 دوستان
 NS 3/1 خانواده

 
شده در جدول باال نشان می حمایت دوستان ، ورزشکار ابعاد حمایت افراد مهمدهد در گروه غیرنتایج ارائه 

سه را تبیین کرده15، و حمایت خانواده صد از واریانس ارزش مدر صورت معنادار و . انددر سه به  ارزش مدر
سط حمایت افراد  ست( پیشp ≥05/0و B=30/0مهم)مثبت تو شده ا ستان و . بینی  اما دو بعد حمایت دو
حمایت دوسگگتان و ، ابعاد حمایت افراد مهم. بینی نماینداند ارزش مدرسگگه را پیشحمایت خانواده نتوانسگگته

سه 12، حمایت خانواده سبت به مدر سودگی ن صد از واریانس فر ضایت 11، در صد از واریانس ر مندی در
اما این دوبعد توسط ابعاد حمایت . انددرصد از واریانس درآمیزی با کار مدرسه را تبیین نموده 4 تحصیلی و

 . اجتماعی به صورت معناداری پیش بینی نشدند

 گیرینتیجهبحث و 

حمایت ، ورزشگگکارآموزان غیرآموزان ورزشگگکار نسگگبت به دانشهای این پژوهش نشگگان داد دانشیافته
و  های سگگگالیسسگگگو  با یافتههای این پژوهش همیافته. کننددوسگگگتان ادراک میبیشگگگتری از سگگگوی 
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زاده) صفر، (2013( و چنگ و همکاران)2012سانتوس و همکاران )، (2007( موتل و همکاران )1999اوون)
شهبازی)، (1389قائدی و همکاران)، (1389 ستون)، (2016خواجوی و  سابی ( و مندونکا و   2014برونت و 
 ( است 2014اران )همک

در این نظریه گفته . (  اشگگاره نمود1985توان به نظریه خودتعیینی دسگگی و رایان )می در توجیه این یافته
ی انجام فعالیت وقتی انسان به طور مداوم توسط محیط پیرامون تشویق و حمایت شود انگیزش برا»شده  

فراد منجر به افزایش شد و حمایت از شایستگی ا دلخواه در او ایجاد شده و برای فعالیت ارزش قائل خواهد
ه الزم برای انگیز، با حمایت و تشگگویق افراد حاضگگر در محیط فرد« شگگودانرژی و عملکرد بهتر وی می

سگگو های همج پژوهشآن چه از این یافته و نتای. آموز به وجود خواهد آمد ها در دانششگگرکت در فعالیت
گذار اسگگت و با رتاثی، های بدنییت اجتماعی در ورزش و انجام فعالیتاین اسگگت که حما، شگگوددریافت می

شویق و حمایت دیگران شتر به ورزش عالقه مند میدانش، افزایش حمایت اجتماعی و ت  . شوندآموزان بی
ن دوره سگگگنی تاثیر گروه از آنجاییکه گروه نمونه این مطالعه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی بودند و در ای

س ست از بین تمام منابع حمایت اجتماعیهم سیار زیاد ا شده از ، االن ب ستان  در سحمایت  ادراک  وی دو
 . دانش آموزان ورزشکار بیشتر از دانش آموزان غیرورزشکار بود

آموزان های این پژوهش عدم وجود تفاوت معنادار در ابعاد بهزیسگگگتی تحصگگگیلی بین دانشیافته از دیگر
شکار و غیر شکار بودورز (  2011سو با نتایج پژوهش فراهانی و همکاران)های این پژوهش ناهمیافته. ورز

متغیر فردی و یا ، تفاوت در مقطع تحصگگیلی، شگگاید دلیل این مغایرت. ( اسگگت2010و آزمون و همکاران) 
سی و تفاوت فرهنگیجامعه شد -ی مورد برر شتر پژوهش. اجتماعی با صوص رابطهبی شین درخ  یهای پی

ستی صورت گرفته ، بین ورزش و بهزی شگاه یا روی افرادی مانند زنان  صیلی باالتر چون دان در مقاطع تح
شود و تری دنبال میتر هستند و و ورزش به شکل جدیهای ورزشی فعالکانون هااست که در این نمونه

ی از طرفی جامعه. داردفشار مدرسه و خانواده برای کسب نتایج خیلی خوب در امتحانات مدرسه ای وجود ن
ی محروم قرار دارد و امکانات ورزشگگی متناسگگب با تعداد دانش آموران  و مورد بررسگگی )بیضگگا( در منطقه

ای فعال نیست و  کانون ورزشی درون مدرسه، مناسب سن آنها وجود ندارد و عمال آن طور که الزم است
صحیح انجام نمیفعالیت شکل کامل و  شی به  تأثیر اجتماعی نیز بی–های فرهنگی تفاوت .گیردهای ورز

همچنین براسگگاس نتایج . های ورزشگگی نیسگگتآموزان در فعالیتمندی و مشگگارکت دانشدر میزان عالقه

سالیووی، مطالعات آریس شی می (2001( و آلموند و گروتوس)2004) 1مک کارتی و  سترس نا توان گفت ا

سمانی شار زیادی روی دانش آموزان وارد، توانو انتظارات بیش از حد ، از فعالیت ج سازد که نتیجه می ف
صیلی و در نتیحه آن به نظر ستی دانش می آن افت عملکرد تح صیلی روی بهزی سد کاهش عملکرد تح ر

 . آموزان در مدرسه تاثیر گذاشته و عمال تفاوتی بین دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دیده نشد
شان دیافته، در نهایت ستان و خانواده(، ابعاد حمایت اجتماعی)افراد مهم، اد در کل نمونهها ن بُعد ارزش ، دو

آموزان از سگگوی دانش، بدین معنی که هر چقدر. کنندبینی میپیش، دار و مثبتمعنا مدرسگگه را به صگگورت
شوند، افراد مهم ستان و خانواده حمایت  سه قائل هستند، دو شتری برای مدر نظریه  و با توجه به. ارزش بی

                                                                                                                                         
1. Aries, E. , McCarthy, D. , Salovey, P.  
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شته باشند و برای مدرسه ارزش کنترل اجتماعی هرشی هر اندازه دانش آموزان محیط مدرسه را دوست دا
ها شگگگکل خواهد گرفت و از رفتارهای نابهنجار دوری تعهد نسگگگبت به انجام تکالیف در آن، قائل باشگگگند
 یباشد مبنی( م2012و همکاران) انیکاوس سو با گزارش پژوهشهم ی این پژوهش هاافتهی. خواهند نمود

 هاآن تیو رضا یمندهعالق، داشته باشند یامانهیآموزان با دوستان خود ارتباط صمهر چه دانش که نیبر ا
 . شودیم شتریاز مدرسه ب

دار و معکوس ی معنارابطه، بُعد حمایت خانواده با بُعد فرسگودگی نسگبت به مدرسگه، چنین درکل نمونههم
سو تیکه هرچه حما یمعن نیابه . دارد شد شتریب، خانواده یاز  سودگ، با سه کاهش  یفر سبت به مدر ن
 یرابطهسگو اسگت که نشگان دادند هم( 2013و همکاران) یپژوهش بهروز یهاافتهیبا  این یافته. ابدییم

. است دانشگاه اهواز یپزشک انیدر دانشجو یلیتحص یو فرسودگ یاجتماع تیحما ی بیندار و معکوسمعنا
دیگر نگران آینده نیستند و کمتر دچار استرس ، شونداموزان وقتی بفهمند از سوی خانواده حمایت میدانش

ضطراب می صیلی آنان افزایش می. شوندو ا صیلی. یابدبنابراین عملکرد تح قطعا ، با افزایش عملکرد تح
 . یابدفرسودگی تحصیلی کاهش می
شکار ضایت بُعد، در کل نمونه و گروه ورز سه و ر مندی تحصیلی حمایت خانواده با بعد درآمیزی با کار مدر

درآمیزی با کار مدرسگه و رضگایت از ، هر چقدر حمایت خانواده بیشگتر باشگد. دار و مثبت داردی معنارابطه
صیل صیلی در محیط. کندافزایش پیدا می، تح ست، های فاقد حمایتسطوح درگیری تح هر چه . پایین ا

بهزیستی تحصیلی و عملکرد تحصیلی بهتر ، آموز درگیر محیط مدرسه و تکالیف یادگیری شودبیشتر دانش
ها به این آن. باشگگگد( می2016) های مهنا و همکارانسگگگو با یافتههای این پژوهش همیافته. خواهد بود

ی درگیری در رفتارهای نگهدارنده، برندهای محیطی بهره میاند دانشگگجویانی که از حمایتنتیجه رسگگیده
( در پژوهش خود به این نتیجه رسگگگید که شگگگرایط 2004لنت). دهندهای یادگیری را نشگگگان میفعالیت

نقشی تعیین کننده در احساس رضایت از تحصیل ، ی اجتماعیهاتأمین امکانات و حمایت، محیطی مناسب
 . و کار دارد

و با ، ی معنا دار و مثبترابطه، ا ارزش مدرسهبعد حمایت خانواده و حمایت دوستان ب، نیز در گروه ورزشکار
طه نادار و منفی داردفرسگگگودگی تحصگگگیلی راب ته. ی مع یاف با  ته  یاف نگاین  چا ( و 2010، های)چن و 

ست( هم2004یانگ) سکی) . سو ا ست آن2013این یافته منطبق بر نظریه فرهنگی اجتماعی ویگوت جا ( ا
ن و همسگگاالن خود نیازمند هسگگتند و معتقد اسگگت حمایت کودکان به حمایت بزرگسگگاال»کندمی که بیان

دهد و فعالیتی را که تر ظرفیت هوشگگی و اجتماعی کودک را گسگگترش میبزرگسگگاالن و همسگگاالن خبره
گر ها در این پژوهش بیاناما یافته. «شگگگودآموزد جزیی از تفکر وی میها میکودک از طریق این حمایت

ست که حمایت خانواده و  ستاناین ا صیلی دانش، حمایت دو ستی تح شی در بهزی شکار آموزان غیرنق ورز
سه میبینی کنندهپیش، ندارند و فقط حمایت افراد مهم شدی ارزش مدر مومنی ، سو با این پژوهشهم. با

سوی خانواده و 2014مهموئی و همکاران) ست یافتند که بین حمایت از  ( در پژوهش خود به این نتیجه د
 . ی معناداری وجود نداردشرفت تحصیلی رابظهدوستان با پی

بینی در مجموع در کل نمونه و گروه ورزشگگکار بعد حمایت خانواده برای بهزیسگگتی تحصگگیلی قدرت پیش
یت عال که در مدارس ایران اکثر ف به این با توجه  باالیی دارد که  ندگی  آموزان خانواده محور های دانشکن
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صورت می ست و با کمک خانواده  ست، ردگیا شکاردر گروه غیر. این نتیجه دور از انتظار نی فقط افراد ، ورز
سه را پیش، مهم ستی توان این نتیجه را گرفت که ورزش میمی و. بینی نمودبعد ارزش مدر تواند در بهزی

شد به عبارت . تحصیلی نقش آفرینی نماید در صورتی که با حمایت اجتماعی به موقع و مورد نیاز همراه با
بهزیسگگتی ، آموزان ورزشگگکارهای این پژوهش نشگگان داد با حمایت خانواده و دوسگگتان از دانشر یافتهدیگ

یابد که با توجه به نقش انکارناپذیر حمایت اجتماعی الزم اسگگگت با اجرای می تحصگگگیلی آنها افزایش
زان در ارتباط آموها و افرادی که با دانشهای آموزشگگگی مناسگگگب در جهت افزایش حمایت خانوادهبرنامه
 . به بهزیستی دانش اموزان ورزشکار کمک نمود، هستند

 باهس نگری

شتر از دانش  شکار بی شده در دانش آموزان ورز شان داد حمایت اجتماعی ادراک  به طور کلی این مطالعه ن
ستان ست به ویژه حمایت دو شکار ا ستی تحصیلی این دو گروه تفاوتی وجود . آموزان غیرورز نیز بین بهزی

اما وقتی ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراک شگگده و بهزیسگگتی تحصگگیلی در این دو گروه به طور . ندارد
شدهایافته، جداگانه تحلیل گردید شان داده  شتری ن شکاران حمایت خانواده و در مرتبه . ی بی در گروه ورز
واقع چون دانش آموزان در . کندمی ابعاد مختلف بهزیسگگتی تحصگگیلی را پیش بینی، بعد حمایت دوسگگتان

مانند و می ی درس بازهاگاهی از حضگگور در کالس، ی ورزشگگی مدرسگگههاورزشگگکار برای حضگگور در تیم
شدن و مقام آوردن برای  سمی و روانی )برای برنده  شار ج شوند و نیز ف صیلی  ست دچار افت تح ممکن ا

ست ست که ا، مدرسه( روی آنها زیاد ا شد مولفهاین حمایت خانواده و دوستان ا ی هاگر در سطح باالیی با
احساس  ، شودمی به عبارت دیگر مدرسه در نظرشان ارزشمند. رودمی بهزیستی تحصیلی در آنها هم باال

رضایتمندی تحصیلی و درگیری با موضوعات مدرسه ، یابدمی فرسودگی نسبت به مدرسه در آنها کاهش
تواند بهزیسگگگتی می ان ورزشگگگکار حمایت اجتماعی خانوادهبنابراین در دانش آموز. یابدمی در آنها افزایش

 . تحصیلی آنها را افزایش دهد

 ها و پیشنهادهای پژوهشمحدودیت

ی این پژوهش خودگزارشگگی بودن پرسگگشگگنامه  اسگگت که شگگاید موجب شگگده باشگگد هااز جمله محدودیت
سب تایید اجتماعی از ثبت رفتار واقعی امتناع  ن شارکت کننده به دلیل ک شندم شنهاد . موده با گردد می پی

ها همچنین بررسی چالش. صورت گیرد هامطالعه در رویکرد کیفی و با انجام مصاحبه عمیق روی آزمودنی
شرکت در فعالیتی دانشو موانع پیشِ رو در مدارس ابتدایی و ارتباط آن با انگیزه شی آموزان به  های ورز

 . عیت روانی دانش آموزان ورزشکار کمک نمایدتواند به روشن شدن وض، میایدرون مدرسه
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 مالحظات اخالقی

ستای رعایت مالحظات اخالقی  ضایت آزمودنی، در را سب ر شد که ها، پس از ک ضیح داده  برای آنها تو
همچنین نتایج . نتایج پژوهش محرمانه خواهد بود و در اختیار والدین یا اولیا مدرسگگگه قرار نخواهد گرفت

 . وی نمرات مدرسه آنها نداردهیچگونه تاثیری ر

 تعارض منافع 

استخراج ، مقاله حاضر از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پروانه محمدی که دردانشگاه شیراز انجام گرفته 
 . شده است
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