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 تأكيد با فراغت اوقات گذران يهنحو با دنيب يهپندار خود بين ارتباط

  هوشزتي انآموزدانش بدني يهافعاليت بر

  3و نگار اشرفي 2، علي همتي عفيف1فرزاد نوبخت
  

  چكيده
اي بدني در هبدني با گذران اوقات فراغت با تأكيد بر فعاليت يههدف از تحقيق حاضر بررسي ارتباط خودپندار

حقيق تمامي اين ت يههمبستگي است. جامع –قزوين بود. روش تحقيق از نوع توصيفي ان تيز هوش متوسطه آموزدانش

بوده  94-93نفر در سال تحصيلي  760متوسطه به تعداد  يهتحصيلي دور يهان تيز هوش دختر و پسر سه پايآموزدانش

ي ساده به عنوان نمونه پسر) براساس جدول مورگان و به شكل تصادف 128دختر و  128نفر ( 256كه از بين آن ها 

ارش بدني م يهخود پندار يهناماوقات فراغت روان بخش و پرسش يهنامانتخاب شدند. در اين تحقيق از دو پرسش

ها از آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون بهره گرفته شد. يافته هااستفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده

هاي ورزشي اوقات فراغت درصد) در فعاليت 22هوش مشاركت بسيار كمي ( حدودان تيز آموزدانشنشان داد كه 

د ترين استفاده را در اوقات فراغت داشت. اين نتايج همچنين مويدارند. تماشاي تلويزيون و استفاده از كامپيوتر بيش

ذران ي گهامؤلفهبا تمامي  كلي يهبين عوامل لياقت ورزشي، عزت نفس و خودپندار)05/0تر از كم p( دارامعنارتباط 

بين عوامل چربي، ظاهر، انعطاف،  )05/0تر از كم p(ارتباط معنادار.هاي بدني استاوقات فراغت با تأكيد بر فعاليت

لذا جهت  هاي بدني مالحظه گرديد.ي گذران اوقات فراغت با تأكيد بر فعاليتهامؤلفهسالمتي و هماهنگي با  برخي از 
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  مقدمه 

 به تنسب بدي احساس كه فراديخودپنداره بدني موضوع بسيار مهمي در سالهاي اخير است. ا

 .ندارند زني دنيا هايناشناخته به نسبت خوبي احساس احتماالً دارند، ندشناسمي كه دنيايي و خود

 شدن حقيرت خطر از پر و وحشتناك بلكه رسد،نمي نظر به جذاب فقط نه جديد قلمروهاي اكتشاف

ترين منبع ان مهمآموزدانش .)1392،باقرزادهو لطفي، محمدي، سهرابي (است خوردن شكست و

رديد ان تيزهوش بدون تآموزدانششود، در اين ميان آينده محسوب مي انساني يك كشور براي نسل

گر خواهند گردد؛ در آينده كشور نقش هدايتكه يك منبع مهم انساني محسوب ميعالوه بر اين

الش ها با چداشت. از طرفي ديگر شاهد هستيم كه به دليل افزايش بهره وري؛ بسياري از خانواده

توانند فرصت يا تهديد به ها به عنوان دو روي يك سكه مياند. چالشاوقات فراغت روبرو شده

ر عمده گرا باشد. به طوهاي اوقات فراغت بايستي نگاه فرصترو نگاه به برنامهشمار آيند. از اين

 اوقات خدمات يهارائ طريق از جامعه و فرد سازماندهي براي جديد ايزمينه 21قرن در زندگي

 شيوه در زيادي ارزش فراغت اوقات ت. از اين جهتاس كرده ايجاد اهيرف امكانات و فراغت

 اجتماعي، هايتفرص داشتنه همراه ب زندگي دنبال به مردم امروز، است. يافته افراد زندگي

 اوقات كه است آشكار بنابراين، هستند. پايدار زيست محيط با سازگار و فراغتي، و فرهنگي

 كه طورهمان بوده، هاملت و جوامع افراد، زندگي بر ارگذتأثير و عمده نيروي يك فراغت

 نوجوانان تعامل ).2009، 1ادگينتون( هستند بخشرضايت و دارامعن زندگي تجربيات دنبال به هاآن

 االنيسبزرگ تعداد است ممكن نوجوانان يورزش خودپنداره شيافزا و افتهي سازمان يهاورزش در

 پرخطر يرفتارها كاهش يبرا رانهيگشيپ يهاتالش.دهد شيافزا را هستند فعال يبدن لحاظ از كه

 اوقات يدنب تيفعال شيافزا به است ممكن زين نوجوانان در) يافسردگ و يچاق اتيدخان استعمال(

، آقاحسيني، عروف زاده و كريميان ).2013 ،2سوئست انو( كند كمك ساالنبزرگ فراغت

 اول، اولويت 3/37 ميانگين با پژوهشي هايتاليفع ندكهداد نشان تحقيقي) در1391( موسوي
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 اولويت 2/25 ميانگين با اجتماعي و فرهنگي امور دوم، اولويت 2/49ميانگين با ورزشي امور

 فراغت اوقات گذران براي افراد چهارم اولويت 1/89 ميانگين با خانوادگي و شخصي امو و سوم

 اوقات در بدني هايفعاليت به پرداختن زهانگي مهمترين 3/94 ميانگين با تندرستي حفظ بود.

 اوقات گذران ينحوه يمقاسيه عنوان با تحقيقي)1389( همكاران و بخشنرواعنوان شد.  فراغت

 يزد استان مدارس يهنشد پذيرفته و باال يهرتب با كنكور يهشد پذيرفته انآموزدانش فراغت

 يهرتب با شده پذيرفته انآموزدانش داد نشان يجنتا دادند. انجام جسماني هايفعاليت بر تأكيد با

 اماد، دارن فراغت اوقات ساعت 3 از تربيش نشده پذيرفته انآموزدانش و ساعت 3-2 باال

 براي و دوم يهرتب در باال يهرتب با شده پذيرفته انآموزدانش فراغت اوقات در جسماني فعاليت

 باال يهرتب با شده پذيرفته انآموزدانش دارد. قرار چهارم يهرتب در نشده پذيرفته انآموزدانش

 و اقوام با صحبتي هم و كردن، ورزش ،نتلويزيو تماشاي صرف را خود فراغت اوقات ساعات

 تماشاي غيردرسي، يمطالعه به بيشتر نشده پذيرفته انآموزدانش كهدرحالي ،اندكرده آشنايان

 فراغت اوقات گذران ينحوه بين بنابراين ند.اپرداخته موسيقي به دادنگوش و تلويزيون

 فعاليت جايگاه همچنين و نشده پذيرفته و باال يرتبه با كنكور در شده پذيرفته انآموزدانش

 دارد. وجود معناداري تفاوت هاآن فراغت اوقات گذران در جسماني

 در بدني يهافعاليت سهم بودن پايين از حاكي) 1390(، فتحي و مطهريتحقيق معرفت نتايج

 كه داد نشان پيرسون همبستگي .بود مراغه دانشگاه دانشجويان فراغت اوقات گذران نحوه

 تحصيلي فرسودگي ابعاد با منفي و دارامعن رابطه بدني فعاليت بر تأكيد با فراغت اوقات گذران

 خصاش هرگاه كه معني بدين؛ دارد تحصيلي ناكارآمدي و تحصيلي عالقگيبي تحصيلي، خستگي

 كاهش روبه روند هاآن در تحصيلي فرسودگي شيوع بود، زياد فراغت اوقات در بدني فعاليت

 تواندمي ورزشي هايفعاليت با آن سازييغن و فراغت اوقات گذران شيوه در بهبود داشت.

 .شود دانشجويان فرسودگي كاهش باعث

 دارامعن فعاليت سطح و يتجنس تعامل و جنسيت اصلي اثر كه داد نشان )1390(بقاييان پژوهش
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 خود از فعال انآموزدانش كه ترتيب بدين .است دارامعن فعاليت سطح اصلي اثر ولي ،نبوده

 خرده در دختر انآموزدانش بودند. برخوردار غيرفعال انآموزدانش با مقايسه در باالتري پنداره

 ،بودند برخوردار پسر انآموزشدان به نسبت بهتريپندارهدخو از فعاليت و ظاهر قيافه، هايمقياس

 قيافه ورزشي، لياقت فعاليت، هماهنگي، هايمقياس برخرده فعاليت سطح اثركه درحالي

 مذكور هايمقياس خرده در فعال انآموزدانش بود. دارامعن استقامت و انعطاف ظاهري،قدرت،

 انآموزدانش مشاركت دهدمي نشان نتايج اند.داشته غيرفعالانآموزدانش بهنسبت بهتريپندارهدخو

 كه شودمي ختيشناروان و ظاهري جسماني، عوامل افزايش به منجر ورزشي هايفعاليت در

،عادل، صفاري و قره پژوهش يهاافتهي هيپا بر دارد. دنبالبه را انآموزدانش يهخودپندار افزايش

 يهامؤلفه همچنين و وهشپژ اين هايآزمودني بدني توصيفي خود نمره ميانگين) 1391(صفري

 نسبت به تصوير داراي مربيان اكثريت كه معناست بدان اين و داشته قرار مطلوبي وضعيت در آن

 نقش بر پژوهش اين هاييافته كلي طور به. هستند آن به مربوط يهامؤلفه و خود بدن از مثبتي

 تأكيد كشور جسماني يآمادگ و ايروبيك نخبه زن مربيان بدني توصيفي خود يهامؤلفه كليدي

 فراغت اوقات در تلويزيون ازكننده  استفاده هايروي نمونه تحقيقي) در 2013( 1مراكر. ورزدمي

 در مورد اين كه داشتند باال و متوسط افسردگي عالئم ها نمونه از درصد 33 ند كه داد نشان

 بودن فعال كالس، از رجخا و مدرسه در بودن فعال براي هافرصت افزايش بود. نيز باالتر زنان

به همه مدرسه، از خارج و مدرسه ورزشي هايتيم در تربيش حضور بدني،تربيت هايكالس در

 شده توصيه هايدستورالعمل .بود همراه افسردگي هاينشانه براي تريكم شانس با مستقل طور

 طوربه نيز فراغت قاتاو در تلويزيون از استفاده ها،ساله 14 تا 12 براي و بدني فعاليت براي

 در بدني فعاليت باالتر سطوح .بود همراه افسردگي هاينشانه براي تريكم شانس با مستقل

 نوجوانان، ميان در فراغت اوقات در تلويزيون از استفاده ترپايين سطوح و نوجوانان و كودكان

 ميان عّلي روابط درك براي طولي مطالعاتبا اين حال  است. همراه تركم افسردگي هاينشانه با
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  .است نياز مورد متغيرها اين

ــن، ماريان وبيركلند       ــون، دانيلسـ ــايت    2012( 1نتايج تحقيق لورسـ ) در زمينه  نياز رواني و رضـ

ــاركت در            عمومي در فعاليت   ــايت از زندگي نوجوانان ؛ ارتباط بين مشـ هاي اوقات فراغت و رضـ

شان   فعاليت ستقالل يك اثر مستقيم و مثبت      ها و رضايت زندگي را به طور كامل ن داد، رضايت از ا

ــت.   ــايت از زندگي داش ــتيت آتنبر رض ــيت، عنوان با تحقيقي) در2009(همكاران و 2اس  جنس

 به خودپنداره و جنســيت نقش دادند نشــان نوجوانان فراغت اوقات يهافعاليت و خودپنداره

سيت  به اين بر عالوه رد،م و زن فراغت اوقات هايفعاليت بنديهطبق به توجهي قابل طور  جن

سط  به حدي تا و كنندگانشركت  سيت  بين ارتباط يهوا  فراغت اوقات يهافعاليت نوع و جن

ست  مربوط زنان سيتي  تجانس تحليل .ا سيتي  ناهمخوان هايانجمن همچنين و جن  و زن بين جن

سيتي  فراغت اوقات يهافعاليت و پنداره خود مثبت نقش مرد شان  ار شده  بندي طبقه جن  .داد ن

ــي) 2009(3گوئريري ــيلي عملكرد بدني، فعاليت عنوان با پژوهش  بدني يهپندار خود و تحص

ضافه  چاقي، باالي شيوع  از آن نتايجكه  داد انجام  و نوجوان دختران در تحركي كم و وزن ا

 حكايت تحصيلي  عملكرد با تحركي بي و بدني فعاليت بدني، تركيب باالي رابطه از همچنين

 بدن عمومي خودپنداره تر،پايين بدني چربي با سبك بدني فعاليت در شده  صرف  زمان .داشت 

 در شده  صرف  كم زمان دليل به احتماالً شديدتر  بدني فعاليت بود. همراه باال نفس عزت و

سط  هايفعاليت شت.  رابطه بدني ادراكي خود با شديد  تا متو در جمع بندي تحقيقات انجام   ندا

ان داشــت كه ادراك بدني خوب با عملكرد تحصــيلي بهتر همراه اســت، ولي از  شــده مي توان اذع

نظر جنســيتي تفكيكي صــورت نگرفته اســت و پيشــنهاد شــده كه جنســيت دختر و پســر در درك   

ــد در            خودپنداره بدني اثر دارد. همچنين گذران اوقات فراغت كه در آن طيفي از فعاليتها بوده باشـ

ــود. لذا در اين تحقيق رابطه    تر ديده مي ادبيات تحقيق كم  ــي،  و (لياقت   يهخودپندار  بينشـ رزشـ
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ــالمتي، انعطاف،  ظاهر،  بدني،  چربي  اب  فراغت  اوقات  گذران  نحوه و نفس) هماهنگي  و عزت  سـ

  مطالعه گرديد. ورزشي هايفعاليت بر تأكيد

  روش 

 هدف نظر از و پيمايشي اجرا مسير نظر از همبستگي، -توصيفي استراتژي ازنظر تحقيق روش

 در مدارس قزوين فراغت اوقات بدني ويهخودپندارهاي نامهبراي اين كار از پرسش .است كاربردي

هاي فرضيه spssها و ورود آن به نرم افزار تحليل آماري آوري دادهاستفاده گرديد. پس از جمع

  تحقيق مورد آزمون قرار گرفت. 

 دختر آموزدانش 386 و پسر آموزدانش 376 تعداد: ه، نمونه و روش نمونه گيريجامع

 را تحقيق اين يهجامع 93-92تحصيلي سال در قزوين تيزهوش يهمتوسط سوم و دوم اول،

 بر كه است پسر و دختر آموزدانش نفر 256 تعداد تحقيق اين آماري يهنمون .دهند مي تشكيل

 يهپاي انآموزدانشسران، شدند. در بخش پ انتخاب نفر 128 گروه هر از و مورگان جدول اساس

 سوم يهپاي و )؛ نفر 40 انتخابي نمونه( نفر 121 دوم يهپاي)؛ نفر 40 انتخابي نمونه( نفر119 اول

 انتخابي نمونهبا   نفر 124 اول يهپاي، دختران قسمت در وبودند  نفر 48 انتخابي نمونه نفر 136

 انتخابي نمونهبا  نفر 144 سوم يهپاي در و رنف 40 انتخابي نمونهبا  نفر 116 دوم يهپاي ؛نفر 40

 تصادفي نوع از حاضر تحقيق گيرينمونه روشدهند. هاي اين تحقيق را تشكيل مينمونه نفر 48

 آموزشي مركز ازنفر 256 تعداد به قزوين درخشان استعدادهاي آموزشي مركز دو از و بوده ساده

  ند. شد انتخاب زانگانفر دخترانه آموزشي مركز و بابايي شهيد پسرانه

 يهنامپرسش از برگرفته بدنييهخودپندار: بدنييهخودپندار يهنامپرسش 

- پرسش ابعاد از بعد 8 كه )1389( همكاران و عبدالملكي تحقيق يهشد كوتاه بدنييهخودپندار

 است سوال 80 و بعد 11 شامل مارش يهنامپرسش.گيرد مي بر در را مارش المللي بين يهنام

 لياقت :شامل آن ابعاد و بوده سوال 56 شامل تحقيق اين در شده استفاده يهنامپرسش ولي
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 فعاليت ؛سوال7 سالمتي ؛سوال 6انعطاف سوال؛7؛ ظاهرسوال 9 بدني چربي ؛سوال 13 ورزشي

 براي كرونباخ آلفاي پايايي ضريباست.  سوال 4نفس عزت و سوال 4 هماهنگي ؛سوال 6بدني

و روايي آن بر اساس نظر اساتيد  آمد دستبه 88/0 قبول قابل مقدار بدني يهدارخودپن نامهپرسش

محاسبه شده است و  85/0نامه توسط مارش پايايي اين پرسشعلوم ورزشي مورد تأييد قرار گرفت.

 است. روايي آن نيز به روش تحليل عاملي اكتشافي مورد 87/0در ايران به روش همساني دروني 

  فته است. تأييد قرار گر

 از برگرفته) 1389( بخشروان فراغت اوقات يهنامپرسش :فراغت اوقات يهنامپرسش

 يهنامپرسش و بك جسماني آمادگي يهنامپرسش پي، سي سي آي يهنامپرسش سواالت

ده ش كه روايي آن براساس اساتيد علوم ورزشي تأييد 1376فربهرام و حيدري جعفري، هايپژوهش

 انآموزدانش از نفر 25 فراغت اوقات يهنامپرسش سواالت بيروني پايايي سنجش جهتاست و 

   .آمد دست به  85/0 ايرده درون پايايي ضريب و كردند تكميل را نامههفته پرسش 2ي ط در

  نتايج

 بندي اوقات فراغتهاي آماري الزم بود كه توصيفي از اولويتبراي تحليل درست از آزمون

واند ما را تهاي افراد ميده در اين تحقيق ارائه شود. در واقع نگاه كلي به اولويتافراد شركت كنن

  در درك اطالعات بعدي ياري كند.
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  فراغت اوقات كننده پر فعاليت ترينمهم درصد و فراواني .1 جدول

 جمع لويتوبدون ا سوم اولويت دوم اولويت اول لويتوا هااولويت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد ددرص تعداد درصد تعداد موارد

 100 256 68 173 9 23 9 23 14 37  درسي غير مطالعه

 100 256 33 85 33 85  20 51 14 35 تلويزيون تماشاي

 100 256 78 200  6 14 8 21 8 21 كردن ورزش

 به دادن گوش

 موسيقي
40 16 62 24 29 11 125 49 256 100 

 100 256 97 248 0 1 2 4 1 3 جدول حل

 100 256 99 253 0 0 0 0 1 3 تئاتر و سينما به رفتن

 100 256 90 229 3 9 4 11 3 7 هنري يهافعاليت

 100 256 39 99 28 72 20 51 13 34 كامپيوتر از استفاده

 گردش و زدن قدم

 كردن
16 6 4 2 6 2 231 90 256 100 

 مراكز پارك به رفتن

 خريد
17 7 13 5 6 2 220 86 256 100 

 انجام و قرآن قرائت

 مذهبي اعمال
7 3 4 2 3 1 242 94 256 100 

 100 256 91 233 1 3 3 7 5 13 آموزي زبان

 دوستان با صحبتي هم

 اقوام و
23 9 6 2 2 1 225 88 256 100 

 100 256 98 251 0 1 0 0 2 4  موارد ساير

 
 انآموزدانش فراغت اتاوق نندگذرا مهم اولويت  5 ،1نمودار و1 جدول نتايج به توجه با

 دادن گوش درصد، 61كامپيوتر از استفاده رصد،د 67 تلويزيون تماشاي شامل: ترتيب به تيزهوش

بودند. نكته قابل  درصد 22 كردن ورزش و درصد 32 درسي غير يهمطالع درصد، 51 موسيقي به

هاي اوقات امهدرصد افراد ورزش را در بخش بدون اولويت برن 78توجه در اينجا اين است كه 

 اند. فراغت خود قرار داده
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 فراغت اوقات در ورزش به پرداختن ميزان درصد و فراواني.  2جدول

 درصد تعداد  ها گزينه فراواني

 6 16 زياد خيلي

  13 34  زياد

  37 94 حدودي تا

 28 71  كم خيلي

  16 41  هيچ

  100 256 جمع

 

 كنند،مي ورزش زياد خود فراغت اوقات در انآموزدانش از درصد 19؛ فقط 2جدول  براساس

  .كنندنمي ورزش اصالً يا پردازند مي ورزش به كم يا درصد 44و متوسط طور به درصد37
 فراغت اوقات گذران براي مانع ترينبزرگ درصد و فراواني. 3 جدول

  

 ورزشي هايفعاليت انجام جهت مانع ترينبزرگ گفت توانمي 3 جدول يهمشاهد با

 درصد 20 با ريزيبرنامه عدم دوم يهرتب در و درصد67 با سدرو زياد حجم تيزهوش انآموزدانش

 و درصد  4با خانواده حمايت عدم درصد،6 با همراه و دوست نبود و تنهايي بعدي مراحل در و

 . است  درصد 2با تفريحي تفكر نداشتن

 يورزش يهافعاليت بر تأكيد با فراغت اوقات گذران نحوه باارتباط خودپنداره بدني  .4 جدول

  درصد تعداد موارد فراواني

 20 50 صحيح برنامه و هدف نداشتن

  4 10 خانواده حمايت عدم

 67 172 دروس زياد حجم

 2 6 تفريحي تفكر نداشتن

 0 1  فراغت اوقات اهميت از اطالعيبي

 6 14 همراه و دوست نبود و تنهايي

 1 3 اقتصادي مشكالت

 100 256  جمع
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 سواالت

 

 

 جلسات

 ورزش

 هفته در

 ساعات

 ورزش

 روز در

 حمايت

 ازوالدين

 ورزش

 رابطه

 و ورزش

  استرس

 مطالعه

 مجالت

 ورزشي

 ازاستفاده

 امكانات

 ورزشي

 محل

 ازرضايت

 اوقات

 فراغت

  **/.r 320./**  227./**  100./* 347./**  255./**  310./**  171  يورزش  اقتيل

  p 001./  001./  011./  001./  001./  001./  006./  

  بدني چربي
r  07./ 115./  012./ 272./**  105./ 113./  180./**  

p 266./ 066./  843./ 001./  094./  071./  004./  

 ظاهر
r 037./  072./  111./  *130./  001./  *134./  053./  

p 558./ 250./ 075./ 037./ 993./ 032./ 394./ 

 انعطاف
r 134./* 89./ 053./ 129./* 055./ 256./** 057./ 

p 032./ 156./ 395./ 039./ 382./ 001./ 362./ 

 سالمتي
r 136./* 120./ 007./** 095./ 098./ 024./* 033./* 

p 029./ 055./ 906./ 131./ 116./ 698./ 602./ 

 هماهنگي
r 149./* 112./ 103./ 226./** 071./ 231./** 104./ 

P 017./ 073./ 100./ 001./ 256./ 001./ 096./ 

 نفس عزت
r 130./* 168./** 166./** 204./** 140./** 199./** 335./** 

p 037./ 007./ 008./ 001./ 025./ 001./ 001./ 

- خودپنداره

  كلي

r 282./** 296./** 122./ 305./** 182./** 306./** 258./** 

p 001./ 001./ 051./ 001./ 003./ 001./ 001./ 

  .است دارامعن  /.05 سطح در*                                                   .استدار امعن  /.01 طحس در **

 و ورزشي لياقت عامل بين كه است شده مشخص 4 شماره جدول در مندرج نتايج اساس بر

 همبستگي پيرسون همبستگي ضريب اساس بر فراغت اوقات گذراندن ورزشي مختلف هايجنبه

 جز به فراغت اوقات بدني هايفعاليت و بدني چربي عامل همچنين بين .دارد ي وجوداردامعن

 وجود يدارامعن همبستگي پيرسون همبستگي ضريب اساس بر فراغت، اوقات از رضايت و استرس

 و ورزش يهرابط جز به فراغت اوقات گذران ورزشي مختلف هايجنبه و ظاهر عامل بين .ندارد
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 همبستگي پيرسون همبستگي ضريب اساس بر محل، ورزشي امكانات از استفاده و استرس

 ورزش جلسات جز به فراغت اوقات بدني هايفعاليت و انعطاف بين عامل .ندارد وجود يدارامعن

 پيرسون همبستگي ضريب اساس بر فراغت، اوقات گذران امكانات از استفاده و استرس هفته، در

 .ندارد وجود همبستگي

 بدني هايفعاليت و سالمتي عامل بين كه است شده دست آمده مشخصبه  يجنتا اساس بر

 همبستگي پيرسون همبستگي ضريب اساس بر هفته، در ورزش جلسات جز به فراغت اوقات

 از استفاده و استرس هفته، در ورزش جلسات و هماهنگي عامل و بين ندارد ي وجوددارامعن

 كمي دارامعن همبستگي پيرسون همبستگي ضريب اساس بر فراغت، اوقات گذران و محل امكانات

 بر ،فراغت اوقات گذران ورزشي مختلف هاينفس با جنبه عزت دارد. همچنين بين عامل وجود

 عامل بين در مجموع  .دارد وجود يدارامعنارتباط  همبستگي پيرسون همبستگي ضريب اساس

 از والدين حمايت جز به فراغت اوقات گذران ورزشي مختلف هايجنبه و كلي يهخودپندار

  .دارد وجود يدارامعن همبستگي پيرسون همبستگي ضريب اساس بر ورزش،

  گيريبحث و نتيجه

بدني با گذران اوقات فراغت با تأكيد بر  يههدف از تحقيق حاضر بررسي ارتباط خود پندار

 كه بيندهدمي نشان قتحقي نتايج ان تيز هوش متوسطه قزوين بود.آموزدانشهاي بدني در فعاليت

 از والدين حمايت جز به فراغت اوقات گذران ورزشي مختلف هايجنبه و كلييهخودپندار عامل

 لياقت عامل بيندارد.  وجود يدارامعن همبستگي پيرسون همبستگي ضريب اساس بر ورزش،

 وجود داريامعن يهرابط ورزشي هايفعاليت بر تأكيد با فراغت اوقات گذران يهامؤلفه و ورزشي

 هايمقياسخرده بر فعاليت سطح اثر كه )1392(همكاران و بقاييان نتايج با مطلب اين و دارد

 جواديان نتايج با و داشته خوانيهم؛  اندكرده ذكر دارامعن را انعطاف و ورزشي لياقت هماهنگي،،

 همسو داندنمي رثؤم خودپنداره يهامؤلفه افزايش در را ايروبيك تمرينات كه )1387(امامي و
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 بدني يهافعاليت و ورزشي لياقت بين ارتباط وجود رسدمي نظر به بديهي كه چه آن البته نيست.

 ديگران از تر اليق هافعاليت اين در را خود هستند ورزش درگير تربيش كه افرادي كه چرا است

 يهرشت نوع دليل به شايد امامي و جواديان تحقيق با تحقيق اين نبودن همسو علت و دانند مي

 تعداد و مدت در تفاوت به مربوط همچنين و تحقيق آن در شده استفاده) ايروبيك(خاص ورزشي

 اشاره فراغت اوقات هايزمان تمام به حاضر تحقيق در كه جايي آن از است. بوده تمرين جلسات

 كه افرادي نمود. توجيه را بودن ناهمسو اين توانمي نبوده نظر مد خاصي ورزشي يهرشت و شده

 خود ورزشي لياقت به نسبت مثبتي باورهاي واجد هستند، ورزش درگير فراغت اوقات گذران در

 در مهارت ميزان مانند ورزشي لياقت عامل در مطروحه هاي پرسش از بسياري چنانچه .هستند

 ديگر االتؤس و ورزش در شخص استقامت ها،آن انجام در رواني و سهولت ورزشي، يهافعاليت

 مثبت يهرابط موضوع اين و شوندمي تقويت فراغت اوقات در شخص ورزشي حضور استمرار با

 . نمايدمي پذير توجيه را فراغت اوقات بدني هايفعاليت با ورزشي لياقت

 بر تأكيد با فراغت اوقات گذران يهامؤلفه و بدني چربي عامل بين تحقيق نتايج به توجه با

 داريامعن يهرابط فراغت اوقات از رضايت و استرس و ورزش يهرابط جز به ورزشي يهافعاليت

 مقياس خرده بين ارتباط وجود عدم كه )1392(همكاران و بقاييان تحقيق باكه  ندارد وجود

 جمله از ديگري داليل را آن علت و كندمي گزارش را ورزشي هايفعاليت و بدن چربي

 ارتباط كهاين با است. همسو داندمي فرد جسماني ياهويژگي و بدن شكل فرد، غذايي عادات

 غذايي هايعادت اتخاذ به باتوجه ليكن است، ناپذير انكار بدني چربي ميزان با بدني فعاليت

 وراثت، مانند اكتسابي غير عوامل و درسي يهافعاليت تراكم دليل به انآموزدانش مناسب نا

به نظر  است. نگرفته قرار اهميت اول يهدرج در رمذكو عامل بر فراغت اوقات در ورزش ثيرأت

ور نبوده و هاي ورزشي مدارس در جهت كاهش چربي بدني از كارايي الزم بهرهرسد برنامهمي

احتماال ساعات ورزشي محدودي كه در نظر گرفته شده است به دليل نوع مدرسه و اهميت باال به 

ل شود و شايد دليكنكور اختصاص داده مي تر دردرس و تكاليف كنكوري به دروس با اهميت
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وان هاي تلويزيوني است كه اخيرا به عنهاي تلويزيوني هم محتواي درسي شبكهپرداختن به برنامه

گردد. به هر حال پيشنهاد مي گردد هم از يك منبع درآمد اساسي براي صدا و سيما محسوب مي

مدارس  ي اوقات فراغت بههافعاليتوز در نظر محتواي درس تربيت بدني؛ آموزش تمرينات چربي س

پيشنهاد مي گردد و هم اهميت دادن به سالمت جسمي كه عدم كفايت آن هرگز شرايط الزم براي 

 كند. موفقيت افراد را فراهم نمي

 بر تأكيد با فراغت اوقات گذران يهامؤلفه و ظاهر عامل بين رابطه عدم بيانگر تحقيق نتايج

 )زندگي محل ورزشي امكانات از استفاده و استرس و ورزش يهرابط(جز هب ورزشي يهافعاليت

 ظاهر عامل با بدني فعاليت يهرابط كه )1389(همكاران و عبدالملكي نتايج با مطلب اين و است

 ورزشي هايفعاليت در شركت و ظاهر عامل بين رابطه عدم دليل نيست. همسو ،داندمي دارامعن را

 و لباس نوع چهره، مشخصات كه نمود توجيه چنين توان مي را تحقيق اين در فراغت اوقات

 ظاهر عامل بر تريبيش تأثير ورزشي هايفعاليت به نسبت دختر انآموزدانش در خصوصاً پوشش،

 رضايت ان،آموزدانش ساير به نسبت تيزهوش انآموزدانش بودن برگزيده آن بر عالوه دارد.

 يهامؤلفه و هماهنگي عامل بين تحقيق نتايج اساس بر .نمايدمي ايجاد هاآن در تريبيش ظاهري

 يهرابط هفته، در ورزش جلسات جز به ورزشي يهافعاليت بر كيدأت با فراغت اوقات گذران

 عامل در آن مشابه. ندارد وجود دارامعن يهرابط محل امكانات از استفاده و استرس و ورزش

 قهرماني، ورزش ترجيح عدم و انآموزدانش اين خابانت مورد ورزشي فعاليت نوع انعطاف،

 هاييآيتم در ليكن است. شده تضعيف فراغت اوقات گذران يهامؤلفه با عامل اين ارتباط

 زندگي محل ورزشي امكانات از استفاده و استرس و ورزش هفته، در ورزش جلسات مانند

 .دارد وجود ارتباط

 كيدأت با فراغت اوقات گذران يهنحو و نفس عزت عامل بين كه دهدمي نشان تحقيق نتايج

 همكاران و عبدالملكي نتايج با مطلب اين و دارد وجود داريامعن يهرابط ورزشي هايفعاليت بر
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 1بوكر و شانون تحقيق با همچنين و نفس عزت افزايش موجب را بدني هايفعاليت كه)1389(

 و پسران براي رقابتي هايورزش در مشاركت تربيش هاي سال با را باالتر نفس عزت كه)2007(

 همخواني داندمي دارامعن دختران براي ورزشي غير هايفعاليت در مشاركت تربيش هايسال با

 و انكار قابل غير فرد يهروحي تقويت و ذهني شادابي بر ورزشي هايفعاليت فراوان تأثير دارد.

 از كه نفس عزت عامل كه است طبيعي تحقيق از آمده دستبه نتايج اساس بر لذا است. مبرهن

 تقويت نوع هر از ورزشي هايفعاليت انجام با و شودمي محسوب ذهني مثبت فاكتورهاي ترينمهم

 تيزهوش، انآموزدانش درسي هاي موفقيت در نفس عزت يهالعاد فوق سهم به توجه با گردد.

  كند.يم جلوه تربيش هاموفقيت اين در ورزشي هايفعاليت نقش

يد بر ي گذران اوقات فراغت با تأكهامؤلفهنتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين خودپنداره كلي و 

ي ورزشي به جز حمايت والدين از ورزش رابطه معناداري وجود دارد و اين مطلب با نتايج هافعاليت

كند يگزارش متر را هاي بدني شديد و خودپنداره كلي كم) كه رابطه بين فعاليت2009گوئريري(

-دارد بين خودپنداره بدني كلي و خرده مقياس) كه بيان مي1386و همچنين با نتايج تحقيق افتخاري (

هاي تابستاني تفاوت معناداري نيست، هاي آن، در گروه گواه و تجربي پس از شركت در كالس

ابستاني در تحقيق هاي تهمخواني ندارد. اين عدم همخواني را مي توان به مدل اجرا شده فعاليت

) 2007ها درنظر گرفت. و با نتايج شانون و بوكر(مورد نظر و انگيزه افراد جهت شركت در اين كالس

 تر بدن همراه، و خودتوصيفي مردانهتر در ورزش ها با رضايت بيشكه نشان دادند مشاركت بيش

 باالتر با عزت نفس باالتر همراه بود، همخواني دارد.

شي  هايتفعالي با داريامعن ارتباط هاآن اغلب در كه مذكور عامل تهف بندي جمع با  ورز

چه  توان ســهم باالي ورزش در خودپنداره بدني را تأييد نمود. آن؛ ميشــودمي ديده فراغت اوقات

ــترك غير قابل انكار ديده مي ــهم در اين تحقيق و تحقيقات ديگر به عنوان وجه مش ــود، س پايين   ش

ترين وقت افراد درگير  ان اســـت و مالحظه گرديد كه بيشآموزدانشفراغت  هايورزش در برنامه

                                                           

1. Gadbois Shannon , Anne HYPERLINK "http://link.springer.com/search?facet-
author=%22Anne+Bowker%22"Bowker 
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ــود كه در تحقيق كرامر( هاي تلويزيون مي برنامه   ــردگي و تلويزيون    2013شـ ) ارتباط بااليي با افسـ

ريزي درست هم به تقويت جسماني و ورزش اهميت دهند    توانند با برنامهنشان داده شد. والدين مي  

مه    ت بيشو هم براي موفقي  ند كه در تحقيق روان      تر فرزندان خود در برنا ــي كمك كن هاي درسـ

ها ه نشدهتري نسبت به پذيرفتكه زمان كمرغم اينهاي كنكور عليشدهشود، پذيرفتهبخش ديده مي

شتند. همچنين به در ورزش صرف مي  اي  هدليل جدا بودن برنامهكردند؛ خودپنداره بدني باالتري دا

سر و     شي پ شي جداگانه براي  ورز در ايران  هاآندختر در مدارس امكان برنامه ريزي محتواي ورز

ــي در بهبود خودپنداره بدني كمك كند.  تواند به كارايي برنامهوجود دارد و اين امر مي هاي ورزش

ــان داد كه   ــيفي اين تحقيق نش ــته اند؛ در    78نتايج توص ــد افراد ورزش را بدون اولويت گذاش درص

ــب زمان و امكانات از اثرات مثبت و بديهي آن در         توان با اولويت  حالي كه مي   دهي به آن بر حسـ

ــي، بهبود ظاهر، عزت نفس،            ــترس، افزايش لياقت ورزشـ ايجاد خودپنداره بدني مثبت، كاهش اسـ

اده  شــمار ورزش اســتفبهبود هماهنگي، و ســالمت و انعطاف پذيري و فوايد فيزيولوژي و رواني بي

  نمود.
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On the relationship between physical self-conception and 
leisure time activities of gifted students with an emphasis on 

physical activity  

F. Nobakht1, A. Hemmati Afif2 & N. Ashrafi3 

  

Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between physical 

self-conception and leisure time activities with an emphasis on physical 
activity of gifted students of Qazvin, Iran. The research method is descriptive 
with correlation analysis. The population included 760 gifted male and female 
students in secondary school in 2014-2015 academic year. The sample 
contained 256 participants (128 females and 128 males) who were randomly 
selected according to Morgan’s table. Ravanbakhsh leisure questionnaire and 
the short version of March questionnaire were employed. To analyze the data, 
descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were used. The 
results showed that gifted students had very little participation (about 22 
percent) in sports leisure activities. Watching TV and using the computer 
were their most frequent leisure activities. The results also confirmed a 
significant correlation (p<.05) between sports merit factors, self-esteem and 
general self-concept with all components of the physical activity based on 
leisure time. A significant relationship (p<.05) between lipid parameters, 
appearance, flexibility, peace and harmony with some elements of spending 
leisure time with an emphasis on physical activity was observed. The 
orientation towards leisure time programs can help students to develop 
positive physical self-conception. 

Keywords: Physical self-concept, gifted students, leisure time 
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