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 دهيچک
اسیت و ورزشیكاران بیه دلییی پويیايي      هاي ذهنیي   ترين مكان براي رهايي از فشارهاي روحي و درگیري هاي ورزشي، مناسب محیط :زمينه و هدف

هدف از اين تحقیق . شود هاي ورزشي و ارتباط با گروه، سازوکار مقابله بهتر و عزت نفس باالتري دارند و سازگاري اجتماعي آنها نیز تقويت مي فعالیت

 . ره متوسطه اول شهر کرمانشاه بودآموزان دختر دو هاي تیمي در سازگاري اجتماعي، خودانگاره و خودکارآمدي دانشارزيابي نقش ورزش

، 0411-0410دختر دوره متوسطه اول شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلي  آموزان آزمايشي، از بین تمامي دانش اين پژوهش از نوع نیمه  در :روش

هیاي سیازگاري اجتمیاعي بیی      پرسشنامهبراي گردآوري اطالعات از . انتخاب شدند( نفر براي هر گروه کنترل و آزمايش 01)نفر به طور تصادفي  ۰1

 . هاي حاصی مورد تحلیی آماري قرار گرفتند ، استفاده شد و داده(0112)و خودکارآمدي شرر ( 0۰7۰)، خودانگاره افضلي (0160)

آزمیون  آزمون تا پیس یشدر گروه تجربي، از پ. آزمون اختالف معناداري میان سازگاري اجتماعي در دو گروه تجربي و شاهد وجود دارد پس :ها یافته

در . آزمون اختالف معناداري میان خودکارآمدي و خودانگاره در دو گروه تجربي و شاهد وجود داشیت همچنین، در پس .بهبود معناداري مشاهده شد

 .آزمون بهبود معناداري مشاهده شدآزمون تا پسگروه تجربي، از پیش

صیورت معنیاداري بهبیود     سازگاري اجتماعي، خودکارآمدي و خودانگاره را در نمونه موردنظر بیه  هاي تیمي، توانسته استانجام ورزش: گيری نتيجه

بدني و والدين نوجوانان، مشارکت در ورزش را به عنوان يک رويكرد موثر مورد توجه معلمان تربیتشود  با توجه به نتايج پژوهش، پیشنهاد مي. بخشد

تواند راهنماي عملي مثبتي براي معلمیان و اولییاي مدرسیه در خصیو       اين تحقیق در محیط مدرسه مي هاي قرار دهند، همچنین استفاده از يافته

 .باشد( به ويژه دختران نوجوان زودرس)آموزان  فعالیت بدني دانش
 

 هاي تیمي خودپندار، سازگاري اجتماعي، کارآمدي، نوجوان، ورزش :ها كليدواژه

 
 مقدمه

ار حساس براي انسان است که در ايین  دوره بلوغ، يكي از مراحی بسی

مرحله عالوه بر تغییرات جسماني، فرد به لحاظ روحي، اجتماعي و عاطفي 

نشیني  شود؛ از طرفي، زندگي ماشیني و آپارتمانتحول ميونیز دچار تغییر

اخیتالالت رفتیاري و مشیكالت    . (0)اين مشكالت را دوچندان کرده است 

توان بیه میواردي   شود که مياجتماعي بسیاري در اين دوران مشاهده مي

پیذيرش اجتمیاع، پرخاشیگري،     چون نیاآرامي، تنیدخويي، تیرس از عیدم    

آنچه مسلم است بلوغ يک دوره . اشاره کرد... افسردگي، کاهش ارتباطات و 

خانواده، . و آموزش دارد رسيگذار از نوجواني به جواني است که نیاز به بر

يییک شیییوه آموزشییي اثرگییذار بهییره  مدرسییه و اجتمییاع و یفییه دارنیید از

پذيري دختران در اين دوران در مقايسه با پسران بیشتر  آسیب. (2)جويند

سیومي بیشیتر اسیت و مییزان     است که اين مییزان در کشیورهاي جهیان   

به دلیی تغییرات جسماني مانند . (۰)يابد ناسازگاري اجتماعي افزايش مي

فرد خود را يک موجود ... هاي ماهیانه و بروز آکنه، رشد سینه، آغاز سیكی

پندارد که در مجموع اين عوامی سالمت رواني فرد  ناقص و حتي زشت مي

طوري که اين عوامیی منجیر بیه مشیكالت      کند، به را نیز دچار اختالل مي

گییري، نقیص    فتاري و رواني مانند مشكالت تحصیلي، افسردگي و گوشهر

 . (4)شود توجه، پرخاشگري و قلدري مي

هاي پیشگیري از بروز مشكالت رفتیاري و روانیي، ارتقیاي     از راهيكي 

. اسیت  هیاي اجتمیاعي و فیردي    شناختي انسان مانند مهارت رفیت روان

اند که هرچقدر انسان خود را بهتیر بشناسید و   چندين پژوهش ثابت کرده

نفس و استقالل  هاي خود داشته باشد، رشد اعتمادبهديد بهتري از ويژگي
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 آموزان هاي تیمي در سازگاري اجتماعي، خودانگاره و خودکارآمدي دانش نقش ورزش

 661/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

ايش خواهد يافت و زمینه را براي پذيرش و درک بهتر ديگیران  در وي افز

هیاي اجتمیاعي، مهیارت     يكیي از ايین مهیارت   .(4 ،۰)تقويت خواهد کرد 

اين واژه در بسیاري از تحقیقات مورد . در فرد است( خودپنداره)خودانگاره 

توجه پژوهشگران علوم رفتاري بوده است و در اصالح و درمان بسییاري از  

مثمر ثمر واقع  گیري، کمرويي و لجبازي اختالالت مانند پرخاشگري، گوشه

هايي که فرد اي از ويژگي گاره يا تصوير از خود به مجموعهخودان. شده است

 خودآگیاهي . (1)شیود   براي توصیف خودش به کار مي بیرد، اطیالم میي   

(Self-awareness) ها،  نده کشف شناختي از احساسات، افكار، ارزشده نشان

بینانه  تواند در تنظیم واقعباورها، بازخورد از ديگران و رفتارها است که مي

زاي  هاي اجتماعي اثر مثبت داشته باشد و مديريت شیرايط اسیترس  رفتار

 . (6)محیطي را تسهیی کند 

خودکارآمییدي بییه . اسییت (Self-efficacy) مهییارت دوم، خودکارآمییدي

. معناي باور به توانايي در انجام شايسته يک يا چند و یفیه خیا  اسیت   

تري بیر   افراد با ويژگي خودکارآمدي، در برخورد با مشكالت نتايج مطلوب

گذارند و تالش و پافشاري بااليي تا رسییدن بیه نتیجیه مطلیوب     جاي مي

در تعريف واژه سازگاري . مهارت سوم، سازگاري اجتماعي است(. 1)دارند 

طور بیان شده است که سازگاري اجتماعي فرايندي پوياست  اجتماعي اين

بتواند يک توازن منطقیي و معقیول بیین     کند تاکه طي آن فرد تالش مي

خواهد انجام بدهد با آنچه که محیط يا جامعه دهد يا ميآنچه که انجام مي

اري فیرد  مفهوم اين واژه در سازگ. (7)انتظار دارد، ايجاد کند  تقاضا يا از او

. گییرد  تأثیر خودانگاره فرد نیز قرار میي  که تحت شودبا محیط خالصه مي

هرچقدر شناخت فرد از خودش بیشتر باشد در نتیجیه سیازگاري بهتیري    

 . (1)اتفام خواهد افتاد 

هاي با وجود مشكالت دوران بلوغ در نوجوانان دختر، يادگیري مهارت

تیوان بیه ايین    تواند کلید تعالي روح آنان باشید؛ امیا چگونیه میي    فوم مي

شناسیي بیه    يافت؟ در چند دهه اخیر محققان علیوم رفتیاري و روان   دست

. انید هاي رواني ورزشكاران توجیه داشیته و موردمطالعیه قیرار داده    ويژگي

کننید   هیاي ورزشیي مشیارکت میي    آموزان ورزشكاري که در فعالیت انشد

در . (1)گیرنید   هاي زندگي مانند کار تیمیي و رهبیري را يیاد میي    مهارت

ها  هارتشود تا از م شماري داده مي هاي بي آموزان فرصت مدارس به دانش

در . هاي خود براي انجام و ايف يا حیی مسیا ی اسیتفاده کننید     و توانايي

برنامیه بیر متغیرهیاي     هاي ورزشي و فوم پژوهشي به بررسي تأثیر فعالیت

هیاي   اند که مشیارکت در فعالییت  شناختي پرداخته شده و نشان داده روان

 .(1)د آمیوزان تیأثیر معنیاداري دار    نفس دانش ورزشي بر اضطراب و عزت

هیاي گروهیي،    فعالییت  انجیام  در مشارکت با است که داده نشان ها پژوهش

شود و حاصی مي بسیاري فوا ددر مدرسه  برنامه فوم هايورزشي و فعالیت

 در کیه  آمیوزاني  دانیش . (01)شیود  آموزان ميسبب رشد اجتماعي دانش

 اجتماعي بیشیتري  سازگاري داراي کنند، مي مشارکت ورزشي هاي فعالیت

 ورزشي برنامه مشارکت فوم مثبت، میان رابطه تحقیقات از بسیاري. هستند

 موجب برنامه، هاي فوم فعالیت در مشارکت. دهد مي نشان را نفسبهاعتماد و

 برنامه فوم هاي فعالیت. (00)شد  خواهد نوجوانان در رواني افزايش بهداشت

 کودکان معنوي و شناختي زيبايي علمي،ي، عاطفی جسماني، ابعاد تقويت در

 داده است که نشان اخیر هاي پژوهش. (02)کند  مي مهمي ايفا نقش بسیار

 ترک اختالل کاهش چون هايي با زمینه برنامه هاي فوم فعالیت در مشارکت

 میزان مصرف کاهش هاي دبیرستان، سال در خصو  به مدرسه در تحصیی

 معدل و خودانگاره مثبت و فردي بین هاي رقابت افزايش جرا م، و مخدر مواد

 هیاي  فعالییت  ديگر و سیاسي روند در کت فعالمشار مدرسه، با تعامی و باال

 .(0۰)است  مرتبط بزرگسالي در روان بهداشت و داوطلبانه، سالمت

ترين  هاي ورزشي مناسب رسد که محیط از ديدگاه شناختي به نظر مي

هاي رواني است و  ها و درگیري محی براي تخلیه فشارهاي رواني و تعارض

هیا،   واسطه مشارکت در ورزش تیمي در مواجهه با اسیترس  ورزشكاران به

ي نفس باالتري دارند و به دلیی پوياي اي بهتري داشته و عزت مكانیزم مقابله

هاي ورزشي و ارتباط با گروه، سازگاري اجتماعي آنها نییز تقويیت    فعالیت

ها آثار اجتماعي شدن از طريق از طرفي ديگر برخي پژوهش. (04)شود  مي

کننیده   دانند و معتقدند ورزش قهرماني و رقابتي زا یی  ا ضعیف ميورزش ر

آموزان است و در رشد اجتماعي آنان تاثیر منفي مي گذارد اخالم در دانش

هیاي  کنید و چیون خودکارآمیدي را از سیازه    آموزان را منزوي ميو دانش

دانندکه داراي همبستگي بااليي با رشد اجتماعي است، شخصیتي مهم مي

آموزي که دچار خودکارآمدي پايین است هیی  گونیه   تقاد آنان دانشبه اع

ثباتي  تمايلي به برقراري ارتباط با ديگران ندارد و با احساسي از ترس و بي

معقول از هر موقعیت که ممكین اسیت در معیرض داوري اطرافییان قیرار      

هیاي گروهیي و برقیراري ارتباطیات     کنید و از فعالییت  گیرد، اجتناب میي 

هیاي  با توجه به نتايج حاصی از پیژوهش . (06, 01)ي هراس دارد اجتماع

گذشته که گاهي نیز ضدونقیض بوده، به دلیی فقدان مباني نظري کافي و 

هاي دوران نوجواني و ضرورت توجه به سالمت روانیي،  حساسیت و چالش

و نقشي که دختران امیروز بیه عنیوان میادران فیرداي      اجتماعي اين قشر 

جامعه برعهده دارند و همچنین با عنايت به نقشي که مشارکت ورزشیي و  

وپیرورش بیراي پیشیرفت     توانید از طريیق نظیام آمیوزش    تربیت بدني مي

هاي شخصییتي و مراحیی رشید روانیي،     تحصیلي و تعلیم و تربیت ويژگي

ته باشد، تصمیم بر آن شد که در ايین  آموزان بر عهده داشاجتماعي دانش

ازايین رو مسیهله اساسیي پیژوهش حاضیر      . زمینه پژوهشي صورت پذيرد

هییاي تیمییي در سییازگاري اجتمییاعي، خودانگییاره و  ارزيییابي نقییش ورزش

 .آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر کرمانشاه است خودکارآمدي دانش

 

  روش

، و به لحاظ هیدف  اين پژوهش از نوع تحقیقات نیمه تجربي است

آزمیون  پیس -آزمیون  کاربردي است و طرح تحقیق در آن،، طرح پیش

جامعه آماري پژوهش تمامي  .همراه با گروه کنترل استفاده شده است
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 جاد سروشس و خديجه مرادي

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  نگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فره /666

آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرسیتان کرمانشیاه در سیال     دانش

از جامعیه   .باشید نفیر میي   01711بیه تعیداد    0411-0410تحصیلي 

صورت تصادفي ساده انتخاب  نفر آزمودني به ۰1تعداد آماري پژوهش، 

و با همین روش در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين خواهند شید  

گیري به اين صورت  روش نمونه(. نفر بود 01تعداد افراد در هر گروه )

وپرورش  بود که ابتدا محقق براي کسب مجوزهاي الزم از اداره آموزش

هاي دوره اول متوسیطه تهییه و   دبیرستانشهر کرمانشاه، فهرستي از 

صورت تصادفي  يک دبیرستان به طور تصادفي انتخاب شد و سپس به

آموزان مدرسه انتخیاب و بیراي حضیور در     نفره از دانش ۰1فهرستي 

ابیزار گیردآوري اطالعیات    . هاي الزم صورت گرفیت پژوهش هماهنگي

ذيی در بین  هاي باشد که براي انجام پژوهش پرسشنامه پرسشنامه مي

 :آموزان توزيع شد دانش

 سؤالي در سال  ۰0اين پرسشنامه  :پرسشنامه سازگاری اجتماعی

توسط بی تدوين شیده اسیت و مییزان سیازگاري افیراد را در       0160

و  اعتماديبه نقی از . (07)دهد سطوح مختلف مورد سنجش قرار مي

ییاس را میورد تأيیید قیرار داده     پايايي و روايي اين مق. (01)همكاران 

گزارش کرده  11/1است و میزان پايايي آن را به روش آلفاي کرونباخ 

در ايران هنجاريابي  0۰71اين پرسشنامه توسط دالور در سال . است

 14/1شده است و پايايي اين مقیاس به روش آلفاي کرونباخ برابر بیا  

گزارش شده است؛  11/1تا  71/1و براي پنج خرده مقیاس در دامنة 

گیزارش شیده    17/1همچنین پايايي اين مقیاس به روش بازآزمیايي  

همچنیین روايیي ايین مقییاس نییز میورد تأيیید قیرار گرفتیه          . است

حوزه سیازگاري   1باشد که  سؤالي مي 061اين پرسشنامه . (01)است

باشید، در   سیؤال میي   ۰2دهد، هر مؤلفه شامی  را موردمطالعه قرار مي

اين پیژوهش از خیرده مؤلفیه سیازگاري اجتمیاعي ايین پرسشینامه        

 .استفاده شده است

 سیؤال اسیت و    20اين پرسشامه که شیامی   :پرسشنامه خودانگاره

پاسی   . آموزان طراحیي شید   ويژه دانش 0۰7۰توسط افضلي در سال 

 71/1سطحي لیكرت قرار گرفتیه و پايیايي آن    1سؤاالت روي طیف 

 .(21)گزارش شد 

 شرر . عبارت است 07اين مقیاس داراي  :پرسشنامه خودكارآمدی

ها معتقدنید کیه ايین    کردن عوامی و عبارات آن و آدامز بدون مشخص

مقیاس سه جنبه از رفتار شامی مییی بیه آغیازگري رفتیار، مییی بیه       

گسترش تالش بیراي کامیی کیردن تكلییف و رويیارويي بیا موانیع را        

بیان شد  76/1 اعتبار اين مقیاس 0112در سال . کندگیري مي اندازه

گیزارش   17/1، 0411و در پژوهش باقري و همكاران در سال  .(20)

اين پرسشنامه داراي سه بعد میی به آغازگري رفتار، مییی  . (22)شد 

 . يي با موانع استروياوبه گسترش تالش و جنبه ر

جلسیه تمیرين    02برنامه تمريني مورداستفاده در اين پژوهش شامی 

. والیبال براي گروه آزمايش بود و در گروه کنترل اقدامي صیورت نگرفیت  

ي والیبیال مجیرب انجیام شید و     برنامه تمريني زير نظر محقق و يک مربی 

که در چهار هفته و هر هفتیه سیه   )جلسه تمريني  02کنندگان در  شرکت

. مشیارکت داشیتند  ( دقیقیه بیود   11الیي   71جلسه و زمیان هیر جلسیه    

ها بیراي هیر دو گیروه قبیی از اعمیال برنامیه توزيیع و نمیرات          پرسشنامه

دداً آزمیون ثبیت شید و پیس از میدت اجیراي برنامیه تمرينیي مجی          پیش

ها توزيع شد و در پايان نمرات کسب شده در هر دو گروه قبی و  پرسشنامه

و  برنامه تمريني بیا توجیه بیه نظیر اسیتاد راهنمیا      . ثبت شد بعد از تمرين

برنامه تمريني در هیر  : استفاده از منابع ديگر به شرح زير، تهیه و اجرا شد

و آمیادگي  دقیقیه تعیويض لبیاس     01. دقیقه اجرا شد 11 جلسه به مدت

دقیقه تمرينات  41کردن،  رفتن و دويدن و حرکات گرم دقیقه راه 21رواني 

و در نهايت  (دقیقه بازي والیبال 21دقیقه تمرين تخصصي و  21)والیبال 

 .دقیقه تمرينات برگشت به حالت اولیه 01

در دو سطح آمار توصیفي  spasافزار  هاي پژوهش با استفاده از نرم داده

در بخیش آمیار توصییفي،    . انید  وتحلیی قرار گرفته مورد تجزيه و استنباطي

در سیطح  . آمده اسیت  دست درصد فراواني، میانگین و انحراف استاندارد به

 t هیا و آزمیون  جهت تعیین نرمال بیودن داده  K-Sاستنباطي، ابتدا آزمون 

 .ها استفاده شده است مستقی جهت آزمون فرضیه tهمبسته و 

 

 ها یافته

خش اطالعات توصیفي هر دو گروه، شامی قد، وزن و سن در در اين ب

هیا و نتیايج بررسیي    مشخصات آزمیودني . شودقالب جدول نشان داده مي

 (.0جدول )آورده شده است  0همگني دو گروه در جدول 
 

 ها اطالعات مربوط به همگنی مشخصات فردی آزمودنی -1جدول 

 سطح معناداری شاهده شدهم T ميانگين ±انحراف استاندارد  گروه متغير

 (سال)سن 
 41/0۰ ± 117/1 تجربي

410/1 126/1 
 1۰/0۰ ± 106/1 شاهد

 (متر)قد 
 46/0 ± 126/1 تجربي

111/1 401/1 
 46/0 ± 1۰0/1 شاهد

 (کیلوگرم)وزن 
 1۰/44 ± ۰1/0 تجربي

۰14/1 011/1 
 1۰/41 ± 2۰/2 شاهد
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 آموزان هاي تیمي در سازگاري اجتماعي، خودانگاره و خودکارآمدي دانش نقش ورزش

 667/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان 

ده از آزمیون لیون،   شیود، بیا اسیتفا   طور که مشیاهده میي   همان

گیري مورد بررسي قرار  هاي تحت اندازه در گروه ها همگوني واريانس

هیاي میورد تحلییی در     گرفت و نتايج مطابق با هیر فرضییه و گیروه   

چنانچه سطح معناداري آزمون . ها گزارش شد قسمت آزمون فرضیه

هیاي تحیت    توان گفت واريیانس گیروه   باشد مي 11/1بیشتر از  لون

باشید کیه در ايین بررسیي سیطوح       تجانس برخوردار میي  مطالعه از

هاي گروه مشاهده شد، بنابراين، آزمودني 11/1داري بیشتر از  معني

تجربي و شاهد در فاکتورهاي سن، قد و وزن اختالف معنیاداري بیا   

يكديگر ندارند و دو گروه در تمیام میوارد فیوم همگین بیه حسیاب       

ها از آزمون ل بودن دادههمچنین، براي مشخص کردن نرما. آيند مي

کلمییوگروف اسییمیرنف اسییتفاده شییده اسییت، و بییا مشییاهده سییطح 

داري  هاي موردنظر در سطح معنیي داري مشخص شد که داده معني

هیا  باشد؛ بنابراين بیراي انجیام آزمیون   داراي توزيع نرمال مي 11/1

 .هاي پارامتريک مربوطه استفاده کردتوان از آزمون مي

آزمیون، از آزمیون لیون     ها در پییش  ي واريانسبراي بررسي همگن

مشاهدات مستقی از ( 0: اين آزمون داراي سه شرط است. استفاده شد

ها نرمال  توزيع داده( ۰ها از نوع کمي باشند و  داده( 2يكديگر باشند؛ 

شیرط اول و  . ، میزان چولگي اندک باشد۰1يا براي حجم داده حدود 

ها مورد  شرط سوم، چولگي داده دوم رعايت شده است و براي بررسي

هاي صیورت گرفتیه،    بررسي قرار گرفت که با توجه به تجزيه و تحلیی

کمتر از صفر بود  مقدار چولگي مشاهده شده براي متغیرهاي پژوهش

يعنییي از لحییاظ کجییي متغیرهییاي . قییرار داشییتند( -2، 2)و در بییازه 

رعايیت سیه   با توجه به  .نرمال بوده و توزيع آن متقارن است پژوهش

آزمون  هاي پیش شرط الزم، آزمون لون جهت بررسي همگني واريانس

 .آورده شده است 2گرفته شد و خروجي آن در جدول 

تر  ت، بزرگاس evalu-p که همان Sig شود، مقدار طورکه ديده مي همان

اسیت؛ در نتیجیه فیرض برابیر بیودن      ( P=  11/1) از سطح خطاي آزمیون 

طیورکلي، هیی  تفیاوتي در     شود؛ بنابراين، و بیه واريانس دو جامعه رد نمي

شیرايط   با توجه به. آزمون گروه تجربي و کنترل وجود نداشتنمرات پیش

آزمیون در دو   آزمیون و پییش   فوم، محقق به بررسي تفاوت نمرات در پس

هیاي مطیرح شیده میورد صیحت       گروه کنترل و تجربي پرداخت و فرضیه

 .سنجي قرار گرفت

 

 متغيرهایروجی آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس  نتایج خ -2جدول 

 (نفر نمونه 03برای )پژوهش 

 سطح معناداری F متغير

 701/1 0۰2/1 خودانگاره

 171/1 404/۰ سازگاري اجتماعي

 102/1 102/1 خودکارآمدي

آمیده اسیت، مشیاهده    ( ۰)کیه در جیدول    tنتايج آزمیون   با توجه به

الف معناداري میان سازگاري اجتماعي در دو آزمون اختشود که در پس مي

عالوه بر اين در گروه تجربیي، از  . وجود دارد( کنترل)گروه تجربي و شاهد 

؛ (1110/1)شیود  آزمون بهبود معناداري مشیاهده میي  آزمون تا پسپیش

توان گفت شود و ميهاي تحقیق تأيید مي بنابراين فرض صفر رد و فرضیه

ورزشي، توانسته است میزان سازگاري اجتماعي هاي  که شرکت در فعالیت

صیورت معنیاداري بهبیود    آموز دوره اول متوسیطه بیه   را در دختران دانش

 .بخشد

-آمده است، مشاهده میي ( 4)که در جدول  tبا توجه به نتايج آزمون 

آزمون اخیتالف معنیاداري مییان خودانگیاره در دو گیروه      شود که در پس

آزمون تیا  وه بر اين در گروه تجربي، از پیشعال. تجربي و شاهد وجود دارد

؛ بنیابراين فیرض   (1110/1)شیود  آزمون بهبود معناداري مشاهده ميپس

هاي  توان گفت که انجام فعالیتشود و ميصفر رد و فرض تحقیق تأيید مي

آمیوز دوره اول   ورزشي تیمي، توانسته است خودانگاره را در دختران دانش

 . ري بهبود بخشدصورت معنادا متوسطه به

آمیده اسیت، مشیاهده    ( 1)کیه در جیدول    tبا توجه به نتايج آزمیون  

آزمون اخیتالف معنیاداري مییان خودکارآمیدي در دو     شود که در پس مي

عییالوه بییر ايیین در گییروه تجربییي، از . گییروه تجربییي و شییاهد وجییود دارد

؛ (1110/1)شیود  آزمون بهبود معناداري مشیاهده میي  آزمون تا پس پیش

توان گفیت کیه   شود و ميابراين فرض صفر رد و فرض تحقیق تأيید ميبن

هاي ورزشي تیمي، توانسته است خودکارآمدي را در دختران انجام فعالیت

بیه طیور   . صورت معناداري بهبیود بخشید  آموز دوره اول متوسطه به دانش

آزمیون اخیتالف    هاي ايین پیژوهش نشیان داد کیه در پیس     خالصه، يافته

ان سازگاري اجتماعي، خودانگاره و خودکارآمدي در دو گروه معناداري می

آزمون تا عالوه بر اين در گروه تجربي، از پیش. تجربي و شاهد وجود داشت

 . آزمون بهبود معناداري مشاهده شدپس

 

 گيری بحث و نتيجه
جلسیه شیرکت در    02نتايج حاصی از اين تحقیق نشان داد که انجام 

تواند سازگاري اجتماعي، را در دختران دوره ميهاي ورزشي تیمي  فعالیت

سیازگاري اجتمیاعي در   . صورت معنیاداري بهبیود بخشید    متوسطه اول به

داري بین دو گروه شاهد و تجربي نشیان داد، و از  آزمون، تفاوت معني پس

نتايج . داري در گروه تجربي ديده شدآزمون تفاوت معنيآزمون تا پسپیش

و يو و همكاران ( 2121)هاي جیمینزباربارو و همكاران آمده با يافتهدستبه

نتايج اين تحقیق و تحقیقات مشیابه   .(24 ،2۰)همخواني داشت ( 2101)

هیاي تیمیي    هیاي بیدني کیه ورزش   زش و فعالییت نشان داد استفاده از ور

هاي سازگاري را در تواند تواناييهاست مي ترين آن همواره يكي از محبوب

توان گفت خصوصیات اين گروه سني بهبود بخشد، در توجیه اين نتايج مي

 و حساسییت  ( هیا و حیاالت بیدني   هیا، ارزش هیا، نگیرش  مهیارت )شخص 
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 جاد سروشس و خديجه مرادي

 ، شماره چهارم0410دوره ششم، زمستان  نگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فره /661

 همبسته برای مقایسه سازگاری اجتماعی در دو گروه تجربی و شاهد مستقل و tنتایج آزمون  -0جدول 

 سطح معناداری T آزمون پس آزمون پيش گروه

 1110/1 211/07 ۰۰6/1±21/4 067/1±61/2 تجربي

 ۰72/1 1۰2/1 217/1±61/2 ۰۰6/1±61/2 شاهد

   1110/1 01۰/1 سطح معناداري

 انحراف استاندارد ±میانگین *
 

 مستقل و همبسته برای مقایسه خودانگاره در دو گروه تجربی و شاهد tزمون نتایج آ -4جدول

 سطح معناداری T آزمون پس آزمون پيش گروه

 1110/1 -112/6 ۰01/1±47/۰ ۰64/1±11/2 تجربي

 164/1 01/2 216/1±۰1/2 ۰1۰/1±41/2 شاهد

   1110/1 701/1 سطح معناداري

 انحراف استاندارد ±میانگین *

 

 مستقل و همبسته  برای مقایسه خودكارآمدی دو گروه تجربی و شاهد tنتایج آزمون  -5جدول 

 سطح معناداری T آزمون پس آزمون پيش گروه

 1110/1 610/01 171/1±10/۰ 117/1±11/2 تجربي
 11۰/1 11۰/2 17۰/1±۰1/2 112/1±11/2 شاهد

   1110/1 1727/1 سطح معناداري
 انحراف استاندارد ±میانگین *

 

ر شود از جمله عواملي هستند کیه بی   رو مي که فرد با آن روبه يهاي موقعیت

سازگاري با محییط و تغیییرات آن مؤثرنید و ازآنجاکیه شیخص و محییط       

همواره در حال تغییرند اين دو عامیی در تعییین سیازگاري، خشینودي و     

گذارند، زيرا سازگاري همواره بايد بین اين دو عامیی   کامیابي فرد تأثیر مي

هاي تیمیي، فیرد در جايگیاه يیک بیازيكن       در ورزش .خا  صورت پذيرد

ت با ديگر بازيكنان هماهنیگ باشید، قیوانین کلیي آن را بپیذيرد،      بايس مي

شود همسو با همساالن خود  هاي تیمي که از سوي مربي بیان مي تاکتیک

طور که  همان. انجام دهد و در هر شرايط به تصمیمات داور احترام بگذارد

گفتیه شید، سیازگاري    ( 2120)و بوم ( 0111)هاي سالمیولي در پژوهش

رسد، زماني که فیرد   هاي فردي به کمال و رشد مي اثر تجربه اجتماعي در

در يک محیط ورزش به طور مداوم در معرض رفتارهیاي اجتمیاعي قیرار    

ترين  بايست جهت رشد فردي خود و پیروزي تیم، شايسته گیرد که مي مي

رفتیه سیازگاري اجتمیاعي وي نییز بیشیتر       رفتار را از خود بروز دهد، رفته

تواند جايگاه خود را در میان میراودات اجتمیاعي و    که ميچرا . خواهد شد

پیدا ...( مربي، داوران و  مربي، کمک)ارتباط با همساالن خود و بزرگساالن 

 .(7 ،1) کند و مورد پذيرش اجتماعي قرار گیرد

، اهمیت (21)همچنین براساس ديدگاه روان پويايي و نظريات فرويد 

. گیري رفتاري فرد بسیار حايز اهمیت اسیت  اين دوران از زندگي در شكی

بر اساس اين ديدگاه، زماني که فرد انتخاب رفتاري را از روي اجبار داشته 

توانید میورد انتقیاد     مي( ولو يک رفتار مفید)باشد، پس از مدتي اين رفتار 

فرد قرار گرفته و ترک شود؛ اما اگر در زمان يیادگیري يیک رفتیار     دروني

انگیزه، شادي و نشاط و يک حس خوب و منطقي داشته باشد، آن رفتیار  

شیود؛ چیرا کیه خلیق رفتیار بیا زمینیه عقالنیي         طور کامی نهادينه میي  به

، (والیبال، بسكتبال و فوتبال)هاي گروهي در بازي. (1)گرفته است  صورت

هايش پاس بدهد، توپ بگیرد و در صورت خطیا   تیمي آموزد به هم فرد مي

او ياد گرفته است که پیشرفت در گرو رشید و ارتقیا   . جريمه آن را بپذيرد

کند رفتاري را بروز دهد تا بیشترين  ي تیم است و سعي ميها تمام توانايي

سازگاري را در راستاي اهداف تییم داشیته باشید کیه ديیدگاه يیادگیري       

 .کند اجتماعي و اصالت وجود نیز از اين موضوع حمايت مي

جلسیه مشیارکت در    02نتايج حاصی از اين تحقیق نشان داد که انجام 

ه را در دختیران دوره متوسیطه اول   توانید خودپنیدار  هاي تیمیي میي   ورزش

داري  آزمون، تفاوت معنيخودانگاره در پس. صورت معناداري بهبود بخشد به

آزمون تفیاوت   آزمون تا پسبین دو گروه شاهد و تجربي نشان داد، و از پیش

آمیده در  دسیت اين نتايج بیا نتیايج بیه   . داري در گروه تجربي ديده شدمعني

همخواني داشت ( 2111)و شنیدر و همكاران  (2101)تحقیقات مک دوول 

با شروع مرحله بلوغ و دوره نوجواني، فرد وارد مرحله جديیدي از  . (27 ،26)

شود، گاه فشارهاي وارده در اين دوران به حدي بوده که نوجیوان  زندگي مي

، «خود»در اصی . شودکشیده مي... ناآگاه به سمت خودکشي، فرار از خانه و 
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خودآگیاهي شیرط   . اسیت « من چه کسي هستم»احساس دروني شخص از 

. گییرد هاي اول زندگي شكی میي اساسي وجود انسان است که در خالل ماه

کنید کیه   کودک به تدريج شروع به تشخیص حضور افراد مهیم و میؤثر میي   

عنیوان يیک فیرد    اي براي شروع آگاهي از خود بهآمدن مرحلهوجودباعث به

تي که کودکان يا نوجوانان در يک فعالیت ورزشیي شیرکت   وق. مستقی است

ها، استعدادها، حاالت روحیي، نقیاط ضیعف و     کنند، به يک ديد از توانايي مي

کننید،   اينكه چقدر زود با ديگران ارتباط برقرار مي. يابند قوت خود دست مي

چقدر خوب يک مهارت را انجام دادند يا اگر ضعفي دارنید بیا کمیک مربیي     

از مزايیاي شیرکت در   ... ساير همساالن درصدد جبران آن برآينید و   خود يا

 .(0۰)هاي ورزشي است  فعالیت

جلسه مشیارکت   02نتايج حاصی از اين تحقیق نشان داد که انجام 

توانیید خودکارآمییدي را در دختییران دوره هییاي گروهییي مییيدر ورزش

خودکارآمییدي در . صییورت معنییاداري بهبییود بخشیید  متوسییطه اول بییه

ن دو گروه شاهد و تجربي نشیان داد، و  داري بیآزمون، تفاوت معني پس

. داري در گروه تجربي ديده شدآزمون تفاوت معني آزمون تا پساز پیش

و فیوروهلی   ( 2100)هاي اح آمده در پژوهش دست اين نتايج با نتايج به

نظريیه خودکارآمیدي نییز از ايین     . (21, 21)همخواني داشت ( 2121)

ارآمیدي،  طور که گفته شید، خودک که همانکند چرا نتیجه حمايت مي

اعتقاد يا باور فرد به توانايي خود بیراي موفیق شیدن در يیک وضیعیت      

کننده چگونگي تفكر، رفتار و احساس افیراد   عامی تعیین خا  است که

کند کیه افیراد    در واقع، باورهاي خودکارآمدي تعیین مي. (۰1)باشد  مي

کنند و تا چه مییزان   هاي خود انرژي صرف مي تا چه اندازه براي فعالیت

باورهاي خودکارآمدي داراي سه بعید   .نمايند در برابر موانع مقاومت مي

باشند که اين سه بعد شیامی سیطح، عمومییت و نیرومنیدي اسیت       مي

بازي . هاي ورزشي تیمي يافت توان اين سطوح را در فعالیتو مي. (۰1)

، فیرد بیراي   (سطح)کند  و رقابت محیطي چالشي را براي فرد ايجاد مي

ش در موقعییت تعییین شیده قیرار     هیاي  رقابت و بازي، بر اساس مهیارت 

و حتي اگر ( عمومیت)ها را به بوته آزمايش بگذارد  گیرد تا بتواند آن مي

گیرد يا اگیر بیازي    يک حرکت اشتباه انجام دهد مورد راهنمايي قرار مي

زيبییايي را بییه نمییايش گذاشییت، مییورد تمجییید قییرار خواهیید گرفییت   

. حاصیی خواهید شید    ؛ بنابراين، تمامي ابعاد خودکارآمیدي (نیرومندي)

همچنین، عامی پیشرفت و موفقیت، مورد دوم در بهبیود خودکارآمیدي   

آموزد و میی بیه آن دارد کیه    آموز مهارتي تازه مي زماني که دانش. است

لذا، . (7)در بازي نیز آن را به نمايش بگذارد و اجراي خود را محک بزند 

 . تواند باعث بهبود خودکارآمدي شود مشارکت در ورزش مي

هیاي   بررسي نتايج حاصی از اين تحقیق نشان داد مشارکت در ورزش

و خودکارآمدي ( خودانگاره)تواند سازگاري اجتماعي، خودپنداره تیمي مي

به نظیر  . دختران نوجوان دوره متوسطه اول شهر کرمانشاه را بهبود بخشد

رسد که دلیی احتمالي اين بهبود عملكرد، ناشي از تقويت رواني و درک مي

از اين رو،  .ه باشدهاي آنان بودسازي تجربهفرد از خود و توانايي وي و غني

شناسییان آموزشییگاهي،  شناسییان بییالیني، روانشییود روانپیشیینهاد مییي

بدني و والدين نوجوانان، با توجه به نتايج ايین  پزشكان، معلمان تربیت روان

گرفته در حیطه ورزش و توسعه عوامیی   هاي انجامپژوهش و ساير پژوهش

عنیوان يیک رويكیرد     هاي اجتماعي، شرکت در ورزش را به رواني و سرمايه

هیاي ايین قبییی    اسیتفاده از يافتیه   ؛ بنیابراين، مؤثر موردتوجه قرار دهنید 

طور مثبت راهنمیاي عملیي بیراي     تواند بهتحقیقات در محیط مدرسه مي

ويیژه   بیه )آمیوزان  مربیان و اولیا مدرسه در خصو  فعالییت بیدني دانیش   

 .باشد( دختران نوجوان زودرس
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Abstract 
Background: Sports environments are the most suitable places to release mental pressures and mental conflicts. 

Athletes have a better coping mechanism and higher self-esteem due to participation in team sports in the face of stress, 

and their social adaptation is also strengtheneddue to the dynamics of sports activities and communication with the 

group. The purpose of this research was to evaluate the role of Team sports in social adjustment, self-image and self-

efficacy of female students first secondary school in Kermanshah. 

Methods: The research method was semi-experimental. Thirtyparticipantswere randomly selected from female students 

in first secondary school in Kermanshah in the academic year 1400-1401 (15 in each control and experimental groups). 

Bell’s social adjustment questionnaire (1961), Afzal’s self-image questionnaire (1373), and sherer’s self-efficacy 

questionnaire (1982) were used to collect data. The resulting data were analyzed. 

Results: The results showed that in the post-test there is a significant difference between social adjustment in the 

experimental and control groups. In addition, a significant improvement was observed from pre-test to post-testin the 

experimental group. It was also observed that there is a significant difference between self-efficacy and self-image in the 

experimental and control groups after the test. In addition, in the experimental group, significant improvement was 

observed from pre-test to post-test. Therefore, it can be concludedthat team sports can significantly improve social 

adaptation, self-esteem and self-image in the sample. 

Conclusion: According to the research results, parents and physical education teachers should consider participation in 

sports as an effective approach. Moreover, using the findings of this research in the school environment can be a 

positive practical guide for teachers and school parents regarding the physical activity of students (especially precocious 

adolescent girls). 
 
Keywords: Adolescent, Self Concept, Self Efficacy, Social Adjustment, Team Sports 
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