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 چکیده

 هاي شخصی، ترتیب تولد و زمان تولد با موفقیت ورزشیي حاضر، ارتباط برخی ويژگیهدف از مطالعه

ي دختران نوجوان ورزشکار استان مرکزي بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه

کننده در مسابقات آموزشگاهی استان دختر ورزشکار راهنمايی شرکت 611را  پژوهشن آماري اي

ي موفقیت نامهشمار انجام شد. اطالعات با استفاده از پرسشگیري به روش تمامتشکیل دادند. نمونه

 ساخته برايي اطالعات فردي محققنامهبراي ارزيابی موفقیت ورزشی و پرسش ورزشی ديودا و نیکولز

ي ورزشی والدين، نوع ازدواج و پايگاه آوردن اطالعات در مورد ترتیب و زمان تولد، سابقهدستبه

ها( و ها با استفاده از آمار توصیفی)درصدها و فراوانیآوري شد. دادهاقتصادي والدين جمع -اجتماعی 

نشان داد که بیشترين استنباطی)آزمون همبستگی اسپیرمن( مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند. نتايج 

ي سرد سال و با والدين نوع ازدواج درصد فراوانی ورزشکاران در بین فرزندان اول خانواده و در نیمه

. نتايج با وجود دارداقتصادي متوسط  -غیرفامیلی و داراي فعالیت بدنی منظم و پايگاه اجتماعی 

 است. استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن معنادار نشده
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 مقدمه

بیش از گذشته الزم و  را ورزش و بدني تربیت معاصر، زندگي هایپیچیدگي جهاني تحوالت و تغییر

كه  شده بیان اهدافي علم، اين برای .رسدمي نظر به ناپذيراجتنابورزش  و توجه بهساخته  ضروری

 هابرنامه جهت و مقاصد یكنندهتعیین و اندارتباط در افراد وعاليق نیازها، تجارب با اهداف اين

 (.1) هستند

مندان بیشتری بحث پیرامون تعامل سالمتي، ورزش، فعالیت بدني و آمادگي جسماني هر روز عالقه

عنوان يک تجارت بزرگ و بین المللي، ناگزير از ای بهورزش حرفه(. 2) كندلب ميرا به خود ج

تمرين و ممارست  ،(. اما امروزه در دنیای ورزش3) ای استكارگیری فنون مديريت علمي و حرفهبه

 پیش عنوان تنها عامل كلیدی و اصلي موفقیت و رسیدن به اوج اجرا، هدف ازجسماني مکرر به

های جسماني و تاكتیکي و رسد عالوه بر تواناييشود و به نظر ميمحسوب نمي شدهتعیین

های رواني و شخصیتي بدون ترديد از عوامل مؤثر بر های تخصصي، توانمندی و مهارتمهارت

 یپديده بدني يک فعالیت الگوی ترديد (. بي4) پیشرفت و موفقیت در ورزش و رقابت هستند

 عوامل بین از قراردارد. بدن شناختيزيست ساختار و محیط عامل دو ثیرتأ تحت كه چندعاملي است

رفتارفعالیت  الگوی است كهداده نشان هاپژوهش برخي .دارد بسیار مهمي خانواده نقش محیطي،

كه فعالیت بدني و  هايي( و در خانواده5،6) دارد مستقیم ارتباط نوجوانان فعالیت با والدين بدني

 ورزشي هایعرصه به ورود برای خود توان دارد، فرزندان به عمومیت هاآن بین در ورزشي تمرين

 (.7،8) كنندمي اعتماد

 اعضای فعالیت درالگوی مهمي یكنندهتعیین نیز عامل والدين اقتصادی –اجتماعي  موقعیت

ی اجتماعي، سطح منزلت اجتماعي است كه بر اساس سطح تحصیالت (. طبقه8) خانواده است

 بین نشان داد كه پژوهش(. نتايج يک 9) شودين و شغل و درآمد خانواده مشخص ميوالد

ارتباط  نوجوان بدني الگوی فعالیت با بدني فعالیت به نسبت مادر نگرش سواد و بودن، سطحشاغل

 مثبت نسبت نگرش و آگاهي بودن باالتر دلیل به باالتر سطح سواد با مادران داری وجود دارد.معنا

 خود فراهم فرزندان برای سايرين از بیشتر را فعالیت بدني انجام یزمینه بدني، فعالیت يایمزا به

 با سطح هایخانواده به نسبت باال درآمد سطح با هایخانواده در دهدمي نشان (. شواهد8) كنندمي

 (.11) كمتر است تحرك عدم از ناشي چاقي متوسط، درآمد

جانبه كودك را تحت تأثیر قرار دهد و خواسته يا ناخواسته رشد همهتواند نوع ازدواج والدين هم مي

اند. ها فامیلي گزارش شدهازدواج %38روی عملکرد حركتي فرزندان تأثیر گذارد. در ايران حدود 

ازدواج  كم يک نیای مشترك است وازدواج فامیلي)نسبي( و يا پیوند میان دو فرد دارای دست

(. نتايج 11) باشندای با هم نداشتهاست كه زن و مرد هیچ نسبت فامیلي غیرفامیلي)سببي( ازدواجي
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يک مطالعه نشان داد كه ازدواج نسبي)فامیلي( والدين بر رشد حركتي كودكان دختر و بر 

( و كودكان ازدواج 12داری دارد )معناكاری كودكان دختر و پسر تأثیر منفي و های دستمهارت

 ترندرشد يافته ،های حركتي ظريفكودكان ازدواج فامیلي در مهارتغیرفامیلي)سببي( نسبت به 

(13.) 

كند، نقش مهمي در رشد بدون ترديد ساختار خانواده و جايگاهي كه كودك در خانواده اشغال مي

اثری كه پیامدهای وجود برادران و خواهران متعدد برای كودك به وجود  كند.شخصیت وی ايفا مي

 صفات در تولد مختلف ترتیب دارای افراد های(. تفاوت14) ترتیب تولد او داردآورد، بستگي به مي

 نفع به عمدتاً هاتفاوت اين دارد. تحصیلي و ورزش اثرترتیب تولد نام پیشرفت هوش، شخصیتي،

شود كه (. در اين مطالعه ترتیب تولد به جايگاه و ترتیبي گفته مي15) هستند خانواده اول فرزندان

است كه ترتیب تولد بر شخصیت بیان كرده 1(. آلفرد آدلر15) آيددنیا مين خانواده بهبچه در آ

 تربودن از همشیرهای ديگر و قرارتر يا كوچک( و اعتقاد داشت كه بزرگ16) كودكان تأثیرگذار است

آورد كه به تعیین وجود ميهای متفاوت والدين، شرايط كودكي متفاوتي بهداشتن در معرض نگرش

تواند توانايي عملکرد (. ترتیب تولد در خانواده عامل مهمي است كه مي17) كندشخصیت كمک مي

تر عملکرد حركتي بهتری نسبت حركتي را تحت تأثیر قرار دهد. كودكان با خواهر و برادران بزرگ

 (.18،19) فرزندان يا فرزندان اول دارندبه تک

( 21) پذيری بیشتری نسبت به فرزندان اول دارندرخط در يک مطالعه مشخص شد كه فرزندان آخر،

تر هركدام تر و بزرگاست كه برادران كوچکمیان بازيکنان لیگ برتر بیسبال نشان داده ایمطالعهو 

چنین فرزندان آخر نسبت به فرزندان اول بیشتر در (. هم21) های مختلف بازی برتر بودنددر جنبه

 (. 22) شوندهای دبیرستاني( و برنده مي)تیم های تیمي شركت كردهورزش

 هاپژوهشضمناً اين پژوهش قصد دارد به بررسي متغیر ديگری به نام زمان تولد نیز بپردازد. نتايج 

شديد رواني  )بیماری های رواني مثل اسکیزوفرنیانشان دادند كه فصل تولد نیز روی برخي اختالل

های خلقي كند(، افسردگي و اختاللرا دچار اختالل ميويژه مغز است كه دستگاه عصبي مركزی، به

حركتي نیز تأثیر دارد. نتايج اين  -های جسمي، ذهني و حسي ( و بر آسیب23) اثرگذار است

 -های جسمي، ذهني و حسي است كه كمترين میزان درصد فراواني آسیبنشان داده پژوهش

اند و های آبان و آذر متولد شدهويژه در ماهحركتي مربوط به كودكاني است كه در فصل پايیز، به

های ها و آسیبشوند، بیشتر در معرض بیماریهای بهار و تابستان متولد ميكودكاني كه در فصل

 (.24) گیرندذهني و حركتي قرار مي

                                                           
1. Adler 
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پذيری افراد دارد، بنابراين، پرسش اينجاست كه با توجه به اهمیتي كه خانواده در فرآيند جامعه

پذيری، خصوصاً عنوان يکي از الگوهای ورزشي چه تأثیری از عوامل محیطي و ارثي جامعهبه ورزش

مطالعات پذيرد؟ لذا با توجه به های تربیتي والدين بر اساس ترتیب تولد، ميخانواده و نیز از شیوه

نظر ی بهدر اين زمینه ضرور پژوهشانجام  شده پیرامون اين موضوع و نتايج ضدونقیض،محدود انجام

. آيا بین ترتیب تولد با موفقیت 1ها پاسخ دهد: كند به اين سؤالاين پژوهش تالش ميرسد و مي

ای . آيا بین فصل تولد با موفقیت ورزشي ورزشکاران رابطه2ای وجود دارد؟ ورزشي ورزشکاران رابطه

 -طبقه اجتماعي ی ورزشي والدين، سطح های شخصي)سابقه. آيا بین برخي ويژگي3وجود دارد؟ 

 ای وجود دارد؟اقتصادی والدين، نوع ازدواج والدين( با موفقیت ورزشي ورزشکاران رابطه
 

 پژوهش روش
منظور گردآوری اطالعات، از دو روش پژوهش حاضر، توصیفي از نوع همبستگي است. به

 ساخته و موفقیت ورزشي استفاده شد.ی اطالعات فردی محققنامهپرسش

شناختي، ی اطالعات فردی افزون بر اطالعات جمعیتنامهمه اطالعات فردی: پرسشناپرسش. 1

گرفت: ماه و فصل تولد ورزشکار، تعداد افراد خانواده، رتبه)ترتیب( تولد موارد زير را در بر مي

ورزشکار، سطح تحصیل مادر، سطح تحصیل پدر، سطح وضعیت اقتصادی خانواده، میزان درآمد 

 زدواج والدين، سطح فعالیت و ورزش والدين. خانواده، نوع ا

های مختلف، نامهبا استفاده از منابع و پرسش گرپژوهشای، نامهبه دلیل عدم وجود چنین پرسش

های متغیرهای بود تمامي جنبهای را طراحي كرد كه در آن تا حد ممکن سعي شدهنامهپرسش

، جهت تأيید روايي آن، گرپژوهشنامه توسط سشی پرباشد. پس از تهیهشده را در نظر داشتهذكر

ی اطالعات فردی نامهنامه به چند نفر از افراد متخصص ارائه گرديد و بعد از اصالحات، پرسشپرسش

 آماده شد.

ی ديودا و ساخته1(TEOSQ) ی موفقیت ورزشينامهی موفقیت ورزشي: از پرسشنامهپرسش. 2

 13نامه زان موفقیت ورزشي ورزشکاران استفاده شد. اين پرسشمنظور بررسي می( به1992)2نیکولز

= كامالً 1=كامالً موافقم، 5) ای لیکرتدرجهگذاری آن بر اساس مقیاس پنجگويه دارد و مقیاس نمره

 (.25) است 13و حداقل امتیاز  65نامه مخالفم( است. حداكثر امتیاز اين پرسش

                                                           
1. The Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire 

2. Duda&Nickols 
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و از  TEOSQ (26)( برای اعتبار مالكي 1998)1مکارانشی درك موفقیت رابرتز و هنامهاز پرسش

ترتیب آمده، بهدستنامه استفاده شد. ضرايب بهروش همساني دروني برای پايايي اين پرسش

r=0.78 وr=0.63   (27) استگزارش شده. 

ساله  14تا  12ی سني ی ورزشکاران دختر نوجوان در دامنهی آماری اين پژوهش را همهجامعه

زدن، آمادگي جسماني و های تنیس روی میز، طنابیل دادند كه در مسابقات آموزشگاهي)رشتهتشک

نفر بود.  133ها شركت كردند كه تعداد آن 1391-92دو و میداني( استان مركزی در سال تحصیلي 

گیری به روش گیری متغیرها، نمونهی آماری و اطمینان از اندازهبه دلیل محدوديت جامعه

 است.ماری انجام شدهشتمام

منظور بررسي اسمیرنف به -ابتدا از آزمون كولموگروف ، هاروش تجزيه و تحلیل دادهبرای 

شد. از آمار توصیفي برای بررسي و گیری استفاده های مورد اندازهبودن توزيع در تمام ويژگيطبیعي

همبستگي اسپیرمن در سطح  ها استفاده شد. از آزمون ضريبها و فراوانيها، درصدتوصیف داده

افزار ی بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شد و از نرمبرای بررسي رابطهP<0.05 داری معنا

شده و رسم جداول استفاده آوریجهت تجزيه و تحلیل اطالعات جمع 16ی نسخه SPSSآماری 

 است.شده

از گروه تربیت بدني و علوم ورزشي نامه آوری اطالعات، پس از اخذ معرفيبرای جمع گرپژوهش

دانشگاه اراك به اداره تربیت بدني اداره كل آموزش و پرورش استان مركزی مراجعه و اطالعاتي را 

ی برگزاری مسابقات آموزشگاهي دختران كنندگان، زمان، مکان و نحوهدر خصوص تعداد شركت

تربیت بدني خواهران ضمن دست آورد. كارشناس  به 1391-92مقطع راهنمايي سال تحصیلي

را به ستاد برگزاری مسابقات آموزشگاهي دختران معرفي  گرپژوهشنامه راهنمايي و صدور معرفي

خود را در محل مسابقات حاضر  گرپژوهششده برای هر مسابقه، كرد. سپس در روز و ساعت تعیین

ی نامهها، پرسشودنيبه آزم پژوهشكرده و پس از اطالعات و توضیحات الزم در مورد اهداف 

اطالعات فردی و موفقیت ورزشي، طبق دستورالعمل و در زمان مناسب در جهت تکمیل 

تکمیل شده و پس  گرپژوهششده توزيع گرديد و در حضور های انتخابها در بین نمونهنامهپرسش

 از تکمیل، گردآوری شدند.

 

 

 

                                                           
1. Roberts et al 
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 نتایج 
فرزندی ها سهخانواده %8/31فرزندی و ها دوخانواده %8/39در بررسي ترتیب تولد نتايج نشان داد 

 (.1)جدول فرزند دوم خانواده بودند %8/27ورزشکاران فرزند اول و  %6/43چنین هستند. هم

 
 ي تولدهاي پژوهش  برحسب تعداد فرزندان و رتبهفراوانی آزمودنی .6جدول

 

های گرم سال و متولدين عنوان متولدين ماهبه 2،3،4،5،6،7هایدر بررسي فصل تولد، متولدين ماه

ها نشان داد بندی شدند. يافتههای سرد سال طبقهعنوان متولدين ماهبه 1،8،9،11،11،12هایماه

 (.2)جدول ی گرم سال بودندمتولد نیمه %1/45ی سرد سال و ورزشکاران متولد نیمه 4/53%
 

 هاي پژوهش بر حسب فصل تولدفراوانی آزمون .9جدول

 

 

 

 

 

 

منظور بررسي ارتباط بین پايگاه اجتماعي خانواده و موفقیت ورزشي نیاز به بررسي پايگاه به

اجتماعي خانواده است كه برای اين منظور، نیاز به بررسي سطح فرهنگي والدين است. لذا با 

صورت زير تعیین شد: خانواده بهمیانگین گرفتن سطح فرهنگي پدر و مادر، پايگاه اجتماعي 

 

 تعداد

 ي تولدرتبه تعداد فرزندان

 درصد فراوانی درصد فراوانی

1 9 8/6 58 6/43 

2 53 8/39 37 8/27 

3 41 8/31 23 3/17 

4 19 3/14 7 3/5 

5 7 3/5 5 8/3 

6 2 5/1 2 5/1 

7 2 5/1 1 8/1 

 1/111 133 1/111 133 كل

 درصد فراوانی فصل تولد

 1/45 61 فصل گرم

 4/53 71 فصل سرد

 5/98 131 كل

 5/1 2 نامشخص
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در  %3/5كارشناسي و %1/18ديپلم و كارداني،  %6/34زيرديپلم،  %1/31درصد در مقطع ابتدايي، 12

 (. 3)جدول مقطع كارشناسي ارشد و باالتر بودند

 
 هاي پژوهش برحسب پايگاه اجتماعی والدينفراوانی آزمودنی .1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

ازدواج  %4/47های پژوهش نشان داد چنین در بررسي نوع ازدواج والدين ورزشکاران، يافتههم

 -صورت پسرعمو به %5/7از نوع فامیلي دور است.  %3/35امیلي و والدين ورزشکاران از نوع غیر ف

 دخترخاله و -و كمترين درصد نوع ازدواج هم پسرخاله  دختردايي –پسرعمه  %5/4دخترعمو، 

 (.4)جدول دخترعمه بود -پسردايي 

 
 هاي پژوهش بر حسب نوع ازدواج والدينفراوانی آزمودنی .0جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ديگری كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت، بررسي وضعیت سطح ورزش و فعالیت 

است كه برای اين منظور، میانگین میزان مشاركت ورزشي پدر و مادر ورزشکاران بوده والدين

بدون فعالیت بدني،  %6/22آمده، عملورزشکاران مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس مشاهدات به

 ددرص فراوانی پايگاه اجتماعی والدين

 12 16 ابتدايي

 1/31 41 زير ديپلم

 6/34 46 ديپلم و يا كارداني

 1/18 24 كارشناسي

 3/5 7 كارشناسي ارشد و باالتر

 1/111 133 هاكل پاسخ

 درصد فراوانی نوع ازدواج والدين

 5/7 11 دختر عمو -پسرعمو 

 3/2 3 دختر خاله -پسرخاله 

 5/4 6 دختردايي -پسرعمه 

 3/2 3 دخترعمه -پسردايي 

 3/35 47 فامیل دور

 4/47 63 غیر فامیل

 1/111 133 كل
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ی شركت در دارای سابقه %1/9های ورزشي، عضو باشگاه %5/16دارای فعالیت بدني منظم،  9/48%

ی كسب مقام كشوری و يا هم دارای سابقه %8/1دارای كسب مقام استاني و  %3/2 مسابقات،

 (.5)جدول آسیايي بودند

 
 ي ورزش والدينسابقههاي پژوهش برحسب فراوانی آزمودنی .5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شان در سطح ها وضعیت اقتصادیاز آن%4/65، پژوهشهای مورد بررسي اين چنین در نمونههم

 (.6)جدول سط بودتر از متوپايین %8/3باالتر از متوسط بودند و  %1/31متوسط و 

 
 هاي پژوهش بر حسب پايگاه اقتصادي خانوادهفراوانی آزمودنی .1جدول

 

 

 

 

 

 

اقتصادی، نوع ازدواج  -ه اجتماعي ی ارتباط بین ترتیب تولد، زمان تولد، پايگامنظور آزمون فرضیهبه

ی ورزشي والدين با موفقیت ورزشي دختران نوجوان ورزشکار از ضريب همبستگي والدين و سابقه

دهد بین موفقیت ورزشي با ترتیب ارائه شد كه نشان مي 7اسپیرمن استفاده شد. نتايج در جدول

ی ورزشي والدين زدواج والدين و سابقهاقتصادی والدين، نوع ا -تولد، زمان تولد، پايگاه اجتماعي 

ی معناداری وجود رابطه (P<0.05)سطح معناداری  از مقدار آلفا sigبودن مقدار دلیل بیشتربه

 درصد فراوانی سابقه ورزش والدين

 6/22 31 بدون فعالیت بدني

 9/48 65 فعالیت بدني منظم

 5/16 22 شيهای ورزعضو باشگاه

 1/9 12 شركت در مسابقات

 3/2 3 كسب مقام استاني

 8/1 1 كسب مقام كشوری و يا آسیايي

 1/111 133 كل

 درصد فراوانی وضعیت  اقتصادي

 8/3 5 تر از متوسطپايین

 4/65 87 متوسط

 1/31 41 باالتر از متوسط

 1/111 133 كل
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توانند عامل مؤثری بر میزان موفقیت ورزشي ورزشکاران ندارد. به اين معنا كه متغیرهای مذكور نمي

           دهد پايگاه اجتماعي با ترتیب تولدكه نشان مياين است  پژوهشهای اين از ديگر يافتهباشد. 

(r=-0.383,P=0.000 )ی منفي معناداری دارد. پايگاه اقتصادی والدين با پايگاه رابطه

ی پايگاه اجتماعي والدين با سابقه .ارتباط مثبت معناداری دارد (r=0.261,P=0.001اجتماعي)

چنین پايگاه اقتصادی مثبت معناداری دارد و همارتباط  (r=0.346,P=0.000) ورزشي والدين

)سطح  ارتباط مثبت معناداری دارد (r=0.272,P=0.001) ی ورزشي والدينوالدين با سابقه

 (. P<0.01معناداری

 
ي اقتصادي، نوع ازدواج والدين، سابقه -ترتیب تولد، زمان تولد، پايگاه اجتماعی  همبستگی بین. 1جدول

 قیت ورزشیوالدين و موف ورزشی

 .دار استمعنا P<0.01درسطح  **دار است. معنا P<0.05درسطح *

 

 گیریبحث و نتیجه
ی ورزش والدين، ی اجتماعي، سابقهی بین متغیرهای طبقهمنظور سنجش رابطهپژوهش حاضر به

های نوع ازدواج والدين و ترتیب و زمان تولد ورزشکاران دختر با موفقیت ورزشي انجام گرفت. يافته

اران ورزشکاران فرزند اول خانواده هستند؛ يعني اكثر ورزشک %6/43دهد كه حاضر نشان مي پژوهش

 
ترتیب 

 تولد
 ماه تولد

پايگاه اجتماعي 

 خانواده

 سطح اقتصاد

 خانواده

نوع ازدواج 

 والدين

ی سابقه

 ورزشي والدين

موفقیت 

 ورزشي

       1 ترتیب تولد

      1 -136/1 ماه تولد

پايگاه اجتماعي 

 خانواده
**383/1- 175/1- 1     

سطح اقتصادی 

 خانواده
171/1- 121/1- **261/1 1    

نوع ازدواج 

 والدين
118/1- 114/1- 176/1- 139/1- 1   

ی سابقه

 ورزشي والدين
191/1- 154/1- **346/1 **272/1 186/1 1  

موفقیت 

 ورزشي
111/1- 155/1- 144/1 152/1 112/1- 121/1 1 
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ونزانو و ( و 2116) 2(، كرام هولز2118)1برگر و نازوفرزند اول هستند. بر خالف آنچه كه 

تواند توانايي حركتي را تحت تأثیر قرار اند وجود خواهر و برادر ميگزارش كردهكه  (2111)3كامباز

اری نسبت به دمعناطور تر از نظر توانايي حركتي بهو در يک خانواده، خواهر و برادر كوچکدهد 

افروز و ارجمندنیا  پژوهشچنین هم ( و18،28،29) تر هستندتر پیشرفتهخواهر و برادر بزرگ

ای كه روی معلولین انجام دادند، نتیجه گرفتند كه فرزندان اول در معرض ( در مطالعه1386)

د كه اكثر مطالعه مشاهده ش حركتي قرار دارند، اما در اين -بیشترين آسیب جسمي، ذهني و حسي 

رسد يکي ازداليلش اين باشد كه جمعیت ورزشکاران فرزندان اول خانواده هستند كه به نظر مي

ها عملکرد حركتي را چنین آنقبلي در محیط پرورشي متفاوتي انجام گرفته است. هم هایپژوهش

-هم (2118)4تديزوی تحصیلي با يافتهاز نظر موفقیت  پژوهشی يافتهاين البته  اند.بوده سنجیده

 (.31) كه گزارش كرد كه فرزندان اول از نظر تحصیلي بر فرزندان بعدی برتری دارندخواني دارد 

 %1/45ی سرد سال و ورزشکاران، متولد نیمه %4/53اين است كه  پژوهشی ديگر اين يافته

ين نتیجه را ي در اين رابطه انجام نگرفته است كه بتوان اپژوهشی گرم سال هستند. متولدين نیمه

ها مورد توجه ی اقلیم بیش از ساير نظريهای، فرضیهبا آن مقايسه كرد در توجیه چنین نتیجه

( كه گزارش كردند فصل تولد با 1997)5توری و همکاران پژوهشاست. با اين حال با بوده

والدين  ها نشان داد كه باالترين سطح تحصیلخواني دارد. يافتهاسکیزوفرنیا ارتباط دارد، هم

كاظمي و  (،1389های فتحي)يافت شد كه با يافته %6/34ورزشکاران در مقطع ديپلم و كارداني با 

اند سطح ( كه گزارش كرده2114)7( و واگنرو همکارانش2119)6(، عزيز و همکاران1389همکاران)

خواني م(، ه8،31-33) تحصیل والدين تأثیر مستقیم روی تمرين و مشاركت ورزشي نوجوانان دارد

است و در رابطه با مشاركت ورزشي صورت گرفته هاپژوهشدارد. اما بايد در نظر داشت كه اين 

 بود.  ي در رابطه با موفقیت ورزشي انجام نشدهپژوهش

صورت از نوع ازدواج والدين ورزشکاران به %4/47های اين پژوهش نشان داد كه چنین يافتههم

گرفته توسط صورت هایپژوهشاست. اين يافته با فامیلي دور بوده صورتهم به %3/35غیرفامیلي و 

روی رشد حركتي كودكان  هاپژوهشخواني دارد. اما اين ( هم1391) ( و رحیمي1391) سلطاني

 ديگری الزم است. هایپژوهشاست و برای قاطعیت در اين زمینه، صورت گرفته

                                                           
1. Berger & Nuzzo 

2. Krombholz 

3. Venetsanou &Kambas 

4. Desoete 

5. Torrey et al 

6. Aziz et al 

7. Wagner et al 
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والدين اين ورزشکاران دارای فعالیت بدني منظم از  %9/48اين بود كه  پژوهشی ديگر اين يافته 

و  (1389) (، كاظمي و همکاران1389) شده توسط فتحيانجام هایپژوهشهستند. اين يافته با 

 پژوهشهای مورد بررسي اين چنین در نمونه(. هم33،8،7) خواني دارد( هم2118)1البانز و همکاران

تر از متوسط ( پايین%8/3) سط و نسبت خیلي كميسطح متو ها دراز آن %4/65وضعیت اقتصادی 

 ( و ونزانو و كامباز2119(، عزيز و همکاران)1389) فتحي هایپژوهش. اين يافته نیز با بودند

 (.28،32،33) خواني دارد( هم2111)

ها از است كه اين تفاوتها، نتايج آزمون همبستگي اسپیرمن نشان دادهدر بررسي آزمون فرضیه

 اری معنادار نیست. لحاظ آم

شود، با توجه به ضرايب همبستگي بین موفقیت ورزشي با مشاهده مي 7همانطور كه در جدول

ی ورزشي (، سابقهr=0.152,P=0.083) پايگاه اقتصادی (،P=0.502,r=0.044) پايگاه اجتماعي

      (، ترتیب تولدr=-0.012,P=0.889) نوع ازدواج والدين (،P=0.225, r=0.120والدين)

(r=-0.010,P=0.909و زمان تولد ) (r=-0.055,P=0.533 در سطح احتمال )P<0.05  ارتباط

ی ورزشي والدين، نوع ازدواج والدين و معناداری بین پايگاه اجتماعي والدين، پايگاه اقتصادی، سابقه

ه كه چرا با در تبیین اين يافت ها وجود ندارد.ترتیب و زمان تولد ورزشکاران با موفقیت ورزشي آن

قبلي انجام  هایپژوهشاست، شايد بتوان بیان داشت كه شده همسو نشدهقبلي انجام هایپژوهش

(، ونزانو 2118) ( برگر و نازو1968) (، نیسبت2111) (،سالووی و زوينگ هافت2118) شده، ديزوت

با رشد حركتي شده را ارتباط متغیرهای ذكر (1391) رحیمي ( و1391) (، سلطاني2111) و كامباز

 البانز و همکاران (،1389) كاظمي و همکاران چنیناند. همو يا موفقیت تحصیلي بررسي كرده

( ارتباط متغیرهای ذكرشده را با مشاركت ورزشي و روی دختران دانشجو و 1389) ( و فتحي2118)

شده را با موفقیت گرفته ارتباط متغیرهای ذكرصورت هایپژوهشكدام از يا زنان انجام دادند و هیچ

 حاضر اولین بار روی دختران نوجوان ورزشکار انجام شد.  پژوهشاند. ورزشي مطالعه نکرده

مشخص است، اين است كه بین پايگاه  7گونه كه در جدول، همانپژوهشهای اين از ديگر يافته

در اين ی منفي معناداری وجود دارد. ( رابطهr=-0.383P=0.000) اجتماعي با ترتیب تولد

اين يافته به اين معناست كه با  اند،بندی شدهرتبهدر يک خانواده فرزندان تعداد چون  پژوهش

افزايش سطح تحصیل والدين تعداد فرزندان در خانواده كمتر است. در توجیه اين يافته، احتماالً 

ل به تعداد ها در جامعه، تمايكرده به دلیل موقعیت اجتماعي آنبتوان گفت كه مادران تحصیل

دهد كه بین نشان مي 7در جدول پژوهشهای ديگر اين چنین يافتهاند. همفرزندان كمتری داشته

ی مثبت معناداری وجود ( رابطهr=0.261,P=0.001) پايگاه اقتصادی خانواده با پايگاه اجتماعي

                                                           
1. Lubans et al 
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ی مثبت ( رابطهr=0.346,P=0.000) ی ورزشي والديندارد. بین پايگاه اجتماعي با سابقه

( r=0.272,P=0.001) ی ورزشي والدينمعناداری وجود دارد. بین پايگاه اقتصادی با سابقه

 رضوی پژوهش هایيافته با نتايج اين(. P<0.01)سطح احتمال  ی مثبت معناداری وجود داردرابطه

 حسط افزايش با رسدنظرمي به (.35،34دارد ) خوانيهم (2112) وهمکاران ( ولیزابويت1389)

 برای ورزشي هایبه فعالیت آوردنروی لزوم و اهمیت الزم، هایدانش و آگاهي افزايش و تحصیالت

 -باالی اجتماعي  طبقات افراد كه باورند اين بر گرانپژوهش د.شومي ترروشن كردهتحصیل افراد

 هایلیتفعا ترويج یبرنامه اهداف خصوص طبقات در ساير به نسبت را آگاهي بیشترين اقتصادی،

 بهتر اقتصادی موقعیت از زنان اقتصادی، -باالی اجتماعي طبقات در چنیندارند. هم ورزشي و بدني

 (. 36) بیشتراست خصوص اين در آنان مشاركت برخوردارند؛ لذا بیشتری فراغت اوقات و

و و در نتیجه، عدم دسترسي كافي به اطالعات  پژوهشبودن  ، نادرپژوهشهای اين از محدوديت

ها، شرايط نامهكردن پرسشها در تکمیلصداقت آزمودني منابع، احتمال كاهش میزان دقت و

اين نبود كه احتماالً در  بود نامه توسط ورزشکارانكردن پرسشمحیطي و روحي در زمان تکمیل

  توانستیم به نتايج بهتری دست يابیم و با قاطعیت بیشتری نتايج را بررسي كنیم.ها ميمحدوديت

است، )مركزی( بوده سال( و مکاني 12-14) با توجه به اينکه بررسي فوق دارای محدوديت سني

با  و پژوهشتری را انتخاب كنند. ی سني و مکاني وسیعهای آتي دامنهشود پژوهشپیشنهاد مي

ی آماری ورزشکاران پسر انجام و ي مشابه روی جامعهپژوهشی آماری بیشتری انجام شود و نمونه

 مقايسه شود. پژوهشی آن با اين نتیجه

ها مانند توان گفت كه احتماالً برخي ويژگينتايج اين مطالعه و مطالعات پیشین مي طور كلي ازبه

ی چنین شیوهاقتصادی، نوع ازدواج والدين و الگوی فعالیت ورزشي فرزندان و هم-پايگاه اجتماعي 

اساس ترتیب تولد دارند، با صفات شخصیتي و گرايش  تربیتي كه والدين برای هريک از فرزندان بر

شود كه با رفتار و عمل ها توصیه مينوجوانان به سمت ورزش تأثیرگذار باشد. از اين رو به خانواده

سزای آن روی سالمتي تشويق و خودشان بتوانند فرزندان خود را به سمت ورزش و تأكید بر نقش به

ها بکوشند تا به اين ترتیب، تأثیر مثبتي هم بر صیت ورزشي آنگیری شخراهنمايي كنند و در شکل

 ی ورزش كشور بگذارند.روی جوانان آينده اين كشور و هم توسعه
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