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موزان دختر مقطع آ شناسی مشارکت دانش آسیب

 ای مدرسه ه در مسابقات ورزشی برونمتوسط
  ، عزیز شکری  حسین پورسلطانی زرندی

 چکیده
موزان آاین پژوهش با هدف شناسایی علل کم رغبتی دانش 

موسیان به در منطقه  (مود اول و) دختر مدارس متوسطه

مسابقات ورزشی برون مدرسه ای مشارکت در فعالیت ها و 

دانش  شامل همهجامعه آماری پژوهش  .انجام گرفته است

به روش که از بین آنها  بودموزان مقطع متوسطه دختر آ

نفر به عنوان نمونه در  11  تعداد ،تصادفی سادهنمونه گیری 

پیمایشی  -روش تحقیق از نوع توصیفی .نظر گرفته شده است

قق ساخته وری اطالعات از پرسشنامه محآبرای جمع  و بود

 و spssتحلیل داده از نرم افزار  برای تجزیه و. شد استفاده

نتایج نشان  .اسپیرمن استفاده گردیده استضریب همبستگی 

 یبه مزایاعدم آگاهی  ؛پیش داوری منفیبین که  داد

وسایل ورزشی  وضعیت امکانات و بافت فرهنگی و ؛مشارکت

های ورزشی برون  با عدم مشارکت در فعالیتدر مدارس 

همچنین این  ،معنا داری وجود دارد منطقه ای رابطه مثبت و

رابطه ای با عدم  ،فرصت نداشتن وقت و داد کهتحقیق نشان 

 .مشارکت دانش آموزان در مسابقات ندارد

پیش  ،برون مدرسه ای ،بقات ورزشیمسا :واژگان کلیدی

 .عدم آگاهی بافت فرهنگی، ،منفی داوری
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Abstract 

The aim of this study was to identify the 

causes of low grade students in secondary 

schools (first and second) in Mousian region 

for participation in outdoor activities and 

sports competitions. The statistical 

population of the study consisted of all first 

and second grade high school students. 

Among them, 100 individuals were 

considered as examples. The research 

method was descriptive-survey and a 

researcher-made questionnaire was used to 

collect information. Spearman correlation 

and SPSS has been used for analysis of data. 

The results showed that there is a positive 

and significant relationship between negative 

prejudices; lack of knowledge about the 

benefits of participation; cultural context; and 

the status of facilities and sports facilities in 

schools with no participation in extra-

regional sports activities. The research also 

showed that lack of time and opportunity is 

not related to the lack of participation of 

students in the tournament. 

keywords: sporting competitions, out-

school, negative prejudices, cultural context, 

lack of awareness. 
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 مقدمه

 فرهنگی، اجتماعی، مختلف ابعاد در رفتار ثرترینمؤ و جذابترین مهمترین، از یکی بعنوان ورزش از امروزه

 پویایی و تحرک شادابی، و تضمین سالمتی نشاط، ایجاد بر عالوه ورزش. شود می یاد دنیادر  سیاسی و اقتصادی

 از فرار موجب است که شاد فعالیتی ورزش. گردد یم حرکتی فقر بردن بین از و ها تنش کاهش موجب، جوان نسل

 درس تربیت، و تعلیم اهداف به دستیابی برای ها راه بهترین از .(931 پوررنجبر، ) شودیم زندگی تلخ های واقعیت

 ترین قوی از نیز عاطفی و حیطه شناختی در بلکه حرکتی، -روانی حیطه در تنها نه که است مدارس بدنی تربیت

به عبارتی ورزش از یک طرف . ورزش، یک پدیده اجتماعی، جهانی و تاریخی است .رود می شمار به تربیتی ابزارهای

ن بخشی از به عنوان یک نهاد اجتماعی، دارای کارکردهای خاص برای نظام اجتماعی می باشد و از طرف دیگر بعنوا

در معنای خاص جامعه . ثیر نظام اجتماعی کل بوده و در عین حال بر آن تأثیر می گذاردتحت تأ یک نظام اجتماعی

، ورزش در راستای شناخت موضوعاتی مانند عوامل تأثیرگذار بر مشارکت یا عدم مشارکت افراد در فعالیت شناسی

مسائل مطرح شده توسط آنان های ورزشی، سعی در جهت دهی به نقدهای مطرح شده توسط مردم از ورزش و حل 

 و ع رسانی گوناگون اطال های عرصه وجود فناوری، زمان، پیشرفت (. 93 ؛ بنقل از شمسی، 933 پارسامهر، )دارد 

 و دختران را ایران جمعیت از نیمی تقریباً که آنجایی از. است گردیده مختلف جوامع در تحوالتی به منجر آموزشی

 زنان و دختران. باشد دقیق تر و جامع تر باید اجتماعی زندگی در بانوان مشارکت به توجه دهند،ی م زنان تشکیل

 روزافزون های موفقیت وکسب شدن تر فعال خواستار می آید، وجود به جهان در که های گوناگونی پیشرفت با جوان

 و جسمانی بهداشت سالمتی و از جامعه از مهمی بخش شدن محروم یعنی زنان تحرک جسمانی عدم به. اشندی بم

باید نظری بیاندازیم له ل به این مسأاح .داشت خواهد دنبال جامعه به کل برای ناپذیر جبران لطمه های که روانی،

 استانی و ؛مسابقات کشوری و هر ساله در قالب طرح ها است،پرورش که یکی از متولیان تربیت بدنی  وکه آموزش 

خورد،  یکی از مشکالت اصلی که به چشم می سفانهمتأ بر میدارد ولی برداشته واساسی  ی اصلی و، گامهامنطقه ای

این زمینه  آمادگی الزم در داشتن توان ووجود با  برون مدرسه ای مسابقات ورزشی دانش آموزان دختراستقبال کم 

 .است

 بیان مسئله

اسی زیربنایی برای تمام کشورها و امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر و یک نیاز اس

از آثار مثبت این پدیده . مورد توجه همگان قرار گرفته است فزاینده و مع محسوب می شود و به طور چشمگیرجوا

د و بهره وری می توان به تأمین سالمت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه های درمانی و افزایش میزان تولی

مقوله ورزش و تربیت بدنی می تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار . شهروندان اشاره کرد

عالوه بر این، در دنیای . عتیاد به سیگار و مواد مخدر باشدمؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی بویژه ا

ان ابزاری سالم و نسبتاً ارزان برای مقابله با معاصر که عصر هجوم ماهواره ها لقب گرفته است، ورزش می تواند به عنو

در مطالعه عوامل اثرگذار در تشویق  .(931 قاسمیان، ) انواع تهاجمات فرهنگی بویژه در کشور ما به کار گرفته شود

برای پرداختن به ورزش و فعالیت بدنی، عالوه بر نقش مدرسه و برنامه  و ترغیب افراد خصوصاً در سنین پایین تر

که با توجه به زمان حضور دانش آموزان در مدرسه و خاصیت نقش پذیری و جامعه پذیری آن، محیط  آنهای 

نقش خانواده و همساالن هم بسیار حائز اهمیت همچنین ، آموزشگاه دارای جایگاه تأثیرگذاری در این زمینه می باشد

در واقع، نوجوانان . یز به ورزش روی می آورنداگر والدین و خواهران و برادران ورزش کنند، فرزندان کوچکتر ن. است

عالقه و تشویق های والدین خود را در سال های  نوعیو جوانانی که به طور فعال در ورزش شرکت می کنند، به 
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همچنین به دلیل تأثیر گروه همساالن و نفوذی که بر (.  11 ،  لورنت و همکاران)گذشته منعکس می کنند 

صاً در سنین کودکی و نوجوانی آنها می توانند دوستان خود را به سمت رقابت و تالش و دوستان خود دارند، خصو

فعالیت بدنی منظم و عادات غذایی خوب می توانند سالمت زنان را ارتقاء داده و از  .فعالیت ورزشی ترغیب کنند

؛ صادقی، 931 کشگر، )د بسیاری بیماری ها و حاالتی که علت مرگ و میر و یا ناتوانی زنان است، پیشگیری کن

باید از امکانات مناسب برای سالم سازی جسم و  بعنوان یکی از فعالترین اقشار جامعه، دانش آموزان دختر(. 931 

کنار مشکالت متعدد از جمله در  .روح خود برخوردار باشند که این امر مستلزم گرایش آنها به ورزش است

مسئله مهم نگرش افراد جامعه به ورزش  وسایل و میادین ورزشی، تجهیزات، امکانات، سیسات،أت نظیر کمبودهایی

 وتی که نسبت به مردان دارند ورزشبدلیل ساختار فیزیولوژیکی متفاودختران از سوی دیگر زنان  .کردن آنهاست

نش موزان دختر نسبت به داشود که دانش آ ولی مشاهده می رسد نظر میه ب کردن برای آنان امری ضروری تر

وجود مسئله این است که چرا با  بنابراین .کمتر مشارکت می نمایند ر در مسابقات ورزشی برون مدرسه ایآموزان پس

نیاز بیشتر دختران به فعالیت جسمانی ولی مشارکت  با توجه بهمهیا بودن شرایط اقلیمی و  امکانات وحداقل داشتن 

بر آن شدیم تا به بررسی و تحقیق در خصوص . ی باشدآنها در مسابقات آموزشگاهی برون منطقه ای کمتر م

  . بپردازیمموسیان  در ورزش  مشکالت و موانع حضور دختران در

  چارچوب نظری تحقیق

 نقلیه، یه وسیل عدم وقت، کمبود فرهنگی، مشکالت و مسائل تحصیلی، مشغله که دهد یم نشان مطالعات

 مشارکت عدم موانع .رود یم شماره ب دختران بدنی فعالیت موانع از جسمانی آمادگی ضعف و اجتماعی روابط ضعف

 زمان نبودن مناسب ورزشی، امکانات به دسترسی عدم: این موارد دانست شامل می توان ترتیب به را ورزش در زنان

 همچنین. خانواده اعضای مخالفت و وقت نداشتن نام، ثبت های هزینه گرانی زنان، به مختص ورزشی های برنامه

 فعال روزانه، برنامه در ورزش ندادن اولویت ها،ه خانواد مالی مشکالت بانوان، ویژه تفریحی و ورزشی فضاهای نبود

 عامل دو نادریان. شود یم شمرده ورزش در بانوان پایین مشارکت دالیل دیگر از بدنی، تربیت واحدهای نبودن

نقل از ) است کرده بیان بانوان ورزشی مشارکت موانع در انگیزشی عوامل عمده از را روانی و فردی مشکالت

 گانه سه مقاطع زن معلمان شرکت میزان بر ثرمؤ بازدارنده عوامل بررسی در (  1 ) هکاو (.931 ، پوررنجبر

 خرده چهار و بازدارنده عوامل بین معناداری و منفی رابطه که داد نشان مرند، شهر ورزشی های فعالیت در تحصیلی

 وجود معلم بانوان ورزشی مشارکت میزان و تجهیزات و اماکن و مدیریتی فرهنگی، و اجتماعی روانشناختی، مقیاس

 معناداری همبستگی ورزشی مشارکت میزان و (مالی و اقتصادی و شخصی) بازدارنده مقیاس خرده دو بین ولی. دارد

 . نداشت وجود

خانواده در مشارکت دانش آموزان در فعالیت های  و همساالندوستان، که متغیر  (931 ) نتایج تحقیق شمسی در

تحقیقی با عنوان  در (931 ) بیگدلی .خانواده خیلی برجسته تر می باشددر این بین نقش  ر می باشند وورزشی مؤث

 معادل 931  سال در خانوار ورزشی های هزینه میزان داد که نشان نتایج ،بررسی عوامل بازدارنده بر فعالیت ورزشی

 سال در خانوار زشیرو هزینه. باشد می کشور GDP درصد 1/  و خانوار هزینه کل ددرص 3/1  ریال، میلیارد  11

 مشارکت سهم و درآمد بودن پایین دلیل به ولی است، درصدی1   د واقعیرش دارای 931  سال به نسبت 931 

 های هزینه سبد در را قبولی قابل درصد ورزشی های هزینه هنوز، پیشرفته کشورهای به نسبت ایران مردم ورزشی

 .دهد نمی اختصاص خود به خانوار

                                                             
3  - Lorant et al 
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 آنها این وجود با. دهند یم تشکیل زنان را دانشگاه ورزشکاران سوم یک حدود که دارد می اظهار ( 11 )  فانگان

 از بعضی است معتقد (1 1 )  وال ست. دهندی م اختصاص خود به را دانشگاه ورزشی بودجه درصد 1  از کمتر

 به هم که مسلمان زنان از های دست اما ند،کن نمی مشارکت آن در و دانند یم مردانه امری را ورزش مسلمان، زنان

 می شرکت ورزش در عالقمند و جدی بسیار دارند، توجه اسالم در بدن سالمت کسب جنبه به هم و خود مذهب

 که ندداد نشان شد، انجام مادرانشان و دانشگاهی دختران در که پژوهشی در (111 ) همکاران و 9لوئیس. ندکن

 (113 ) 1کلمن. است ورزش در مشارکت از یه ابازدارند عامل خویش بدنی ظاهر نوع از و خود از زنان ذهنی تصویر

 عوامل که دادند نشان داد، انجام انگلستان کشور مشخص منطقه دو در جوان دختران و زنان روی بر که پژوهشی در

 در ثریمؤ عوامل خودشان، خانواده و دوستان حمایت و ارتباط برقراری شخصی، های فعالیت انتخاب خودآگاهی،

 نظر در دیگر عوامل از بیش ثرمؤ عامل عنوان به دوستان حمایت که باشد می بدنی هایت فعالی در آنان شرکت

 نشان عربی متحده امارات در جوان مسلمان زنان روی بر پژوهشی در (113 ) 1پرسون برگر و .است شده گرفته

 توجه. شود یم زنان در مزمن هاییبیمار و چاقی بروز کاهش و جلوگیری باعث منظم بدنی فعالیت اهمیت که دادند

 .دکن می نمایان را بدنی های فعالیت انجام در بانوان منظم مشارکت و تداوم ضرورت یافته این به

 دلیل به ،استرالیایی زنان با مقایسه در قومی های اقلیت سایر و هندی زنان که کردند بیان (1 1 ) 1مییر آسورگر و

 تنوع و ترویج با بنابراین. ندارند را تفریحی و ورزشی های فعالیت در شرکت فرصت ،فرهنگی و اجتماعی محرومیت

 دیگر و هندی زنان مشارکت و عالقه تحریک باعث توان می توجهی قابل بطور ورزش در اجتماعی و فرهنگی

 بررسی بدنی تربیت به را دبیرستانی پسر و دختر آموز دانش 311 نگرش (111  ) همکاران و کانان .شد مهاجران

 به پسران و دختران نگرش بین. است بهتر معناداری طور به ورزشکار غیر از ورزشکار افراد نگرش دریافتند و کردند

 (  11  ) 1کارتر و گرابس .داشتند تری مطلوب نگرش پسران البته. داشت وجود معناداری تفاوت نیز بدنی تربیت

 و جسمانی عملکرد با منظم فعالیت به گرایش میان دریافتند و کردند بررسی را دانشجو11  خود پژوهش در نیز

 آل ایده وضعیت حفظ به عالقمند ای مالحظه قابل طور به دختر دانشجویان. دارد وجود معناداری ارتباط افراد ظاهر

 دریافتند مشابهی تحقیقات در (  11 ) همکاران و 3تراست (.111 ، کارتر و گروبس .هستند خود ظاهری شکل و

 . (931 ، به نقل از نعمتی بیدگلی) داشتند بیشتری حرکتی های فعالیت ،دختران با مقایسه در جوان پسران

که از طرف والدین حمایت کالمی وعاطفی کمتری  در تحقیقی دریافتند دخترانی( 1 1 ) 3لوییس دولمان و

 های ورزشی دارند های ورزشی دریافت می کنند کمتر تمایل به مشارکت در فعالیت درخصوص شرکت در فعالیت

 به رداختنکه پ دهدی م نشان حاضر پژوهش پیشینه اجمالی بررسی .(1  ص 931 ، همکاران به نقل از شفیعی و)

یا مشارکت کم آنها به دالیل متفاوتی در جامعه بستگی  عدم شرکت و و است مهمی مسأله بانوان در ورزشی فعالیت

موزان آدانش  ورزشی های فعالیت در مشارکتمیزان  با بازدارنده عوامل همبستگی تعیین پژوهش این هدف .دارد

 .بود931 دختر در منطقه موسیان در سال 
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 روش شناسی تحقیق

جامعه آماری تحقیق . این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفت روش تحقیق در

و  ،نفر 111  بالغ بر تشکیل دادند که تعداد کل آنها موزان دختر مقطع متوسطه موسیان در استان ایالمآدانش را 

اطالعات ابزار گردآوری . انتخاب شدند دهتصادفی ساروش نمونه گیری به بود که نفر  11 نمونه آماری تحقیق تعداد 

گویه ها و موارد پرسشنامه در اختیار تعدادی از مربیان ورزشی و . بوداین تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته در 

مدیران با تجربه گذاشته شد و پس از لحاظ کردن اصالحات، روایی محتوایی این ابزار مورد تأیید قرار گرفت و پایایی 

نرم افزار ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون  تجزیه و. برآورد شده است 39/1آن نیز 

 .انجام گرفت اس پی اس اس

 یافته های پژوهش

نان در مسابقات ورزشی رابطه وجود آپایین بودن مشارکت  دختر و آموزان بین پیش داوری منفی دانش :6فرضیه 

 .دارد
 دانش آموزان دختر در مسابقات ورزشی پایین مشارکت همبستگی بین پیش داوری منفی ومحاسبه ضریب .  جدول 

 نتیجه p-Value مقدار ضریب همبستگی نوع ضریب همبستگی

 همبستگی معنا دار است 119/1 1/ 1 اسپیرمن

 

آنها در مسابقات پایین بودن مشارکت  موزان وآنتایج جدول فوق بیانگر این است که بین پیش داوری منفی دانش 

چه پیش داوری منفی بیشتر باشد میزان مشارکت در مسابقات نیز کاهش  به عبارتی هر .ورزشی رابطه وجود دارد

 .می یابد

بین نداشتن فرصت مشارکت دانش آموزان و پایین بودن مشارکت آنان در مسابقات ورزشی رابطه وجود  :2فرضیه 

 .دارد
 پایین بودن میزان مشارکت دانش آموزان در مسابقات ورزشی  وم داشتن فرصت ب همبستگی عدمحاسبه ضری.  جدول 

 نتیجه p-Value مقدار ضریب همبستگی نوع ضریب همبستگی

 نیست دار همبستگی معنا 131/1 13/1 اسپیرمن

 

جهت زمان الزم  داشتن فرصت ونشان دهنده عدم رابطه بین ن p مقدار و :r 113/1 نتایج جدول فوق با توجه به

پایین بودن شرکت دانش  بین شود و یید نمی، یعنی فرض تحقیق تأموزان استشرکت در مسابقات ورزشی دانش آ

 .آموزان در مسابقات با نداشتن فرصت رابطه ای وجود ندارد

مسابقات در  پایین بودن مشارکت دانش آموزان دختروسایل ورزشی در مدارس و  کمبود امکانات و بین :9فرضیه 

 .ورزشی رابطه وجود دارد
 موزان در مسابقات ورزشیآدانش  پایین مشارکت امکانات ورزشی و کمبود وسایل و محاسبه ضریب همبستگی بین. 9 جدول

 نتیجه p-Value مقدار ضریب همبستگی نوع ضریب همبستگی

 همبستگی معنا دار است 111/1 19/1 اسپیرمن
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عدم  امکانات ورزشی در مدارس و شود که بین کمبود فضا و چنین نتیجه گیری میبا توجه به مقدار جدول فوق 

چه امکانات ورزشی کمتر باشد شرکت  یعنی هردارد، موزان در مسابقات ورزشی رابطه معنا دار وجود آشرکت دانش 

 .موزان در مسابقات پایین تر استآدانش 

در مسابقات ورزشی  اننآپایین بودن مشارکت  ی مشارکت ومزایاموزان دختر از آگاهی دانش آبین عدم  :4فرضیه 

 .رابطه وجود دارد
در  پایین بودن مشارکت دانش اموزان ایای شرکت در مسابقات ورزشی ومحاسبه ضریب همبستگی بین عدم آگاهی دانش آموزان از مز. 1جدول 

 مسابقات

 نتیجه p-Value مقدار ضریب همبستگی نوع ضریب همبستگی

 همبستگی معنا دار است 1/ 11 1/ 1 اسپیرمن

 

محاسبه همبستگی در جدول فوق نشان دهنده آن است که بین عدم آگاهی از مزایای شرکت در  نتایج تحلیل و

به عبارت  و می شودیید فرض تحقیق تأ مسابقات ورزشی وشرکت نکردن در مسابقات رابطه معنا دار وجود دارد و

 .گردد فواید شرکت در مسابقات باعث پایین آمدن شرکت در مسابقات میدیگر نداشتن آگاهی الزم از 

 .نان در مسابقات ورزشی رابطه وجود داردبین فرهنگ سنتی دانش آموزان دختر و پایین بودن مشارکت آ :5فرضیه 
 پایین بودن شرکت دانش آموزان دختر در مسابقات ورزشی حاسبه ضریب همبستگی فرهنگ منطقه وم. 1جدول 

 نتیجه p-Value مقدار ضریب همبستگی وع ضریب همبستگین

 همبستگی معنا دار است 191/1 13/1 اسپیرمن

 

منطقه ای خانواده دانش  یعنی بین فرهنگ بومی و می شود،یید ، فرضیه تحقیق تأتوجه به مقدار جدول فوق با

تمایل به فرهنگ بومی بیشتر است هرچه  عدم شرکت در مسابقات ورزشی رابطه معنا دار وجود دارد و موزان وآ

 .شرکت در مسابقات پایین تر می باشد

 نتیجه گیری

عدم مشارکت یا پایین بودن میزان مشارکت آنها  باکه پیش داروی دانش آموزان  دادنشان  ، نتایجدر این پژوهش

موزان خود آیی در دانش ویژه روستاه موزان مناطق کوچک بگویای این حقیقت است که در بین دانش آ و رابطه دارد

هستند پیش بازنده  از طرف دیگر چنین تلقیین شده است که در این مسابقات ازو باوری الزم به خوبی شکل نگرفته 

 موزان مناطق محروم به موفقیتدر حالیکه بسیاری از دانش آ .گیرد های بزرگتر مد نظر قرار می حمایت از تیم و

 .دست یافته اند. ..و رشیپروهای بزرگ در حیطه آموزشی و

موزان دختر در عدم مشارکت دانش آ زمان برای مشارکت و نتایج تحقیق بیانگر عدم ارتباط بین نداشتن فرصت و

یر ان در شاید تأث ت ورزش در مدارس واین است که دانش آموزان به اهمی این امر بیانگر ، کهمسابقات ورزشی است

هنوز  .نمایندصرف زمان هستند در این زمینه هزینه و  پی برده وحتی حاضرجامعه پذیری  تربیت و فرایند تعلیم و

 مسابقات ورزشی را برای دانش آموزان در امر سالمت روح و خانواده ها وحتی مدیران نتوانسته اند نقش ورزش و

 .نمایند مدیریت هدایت و ،به نحو مطلوب ختن حس رقابت سالم بین دانش آموزانبرانگی اجتماعی نمودن و ،جسم

 همبستگی بین مشارکت پایین دانش آموزان در مسابقات ورزشی و ارتباط و همچنین پژوهش حاضر نشان داد که

برنامه ملی درسی که تحقق عدالت  اینکه از سند چشم انداز و وجود سفانه بامتأ .داردوجود فضای ورزشی  امکانات و

از جلمه نبود سالن های  ،تجهیزات ورزشی وت زیاد امکانات ویا تفا عدم و ،دهد آموزشی را به جد مد نظر قرار می

های دانش  پیش داوری بویژه باورهای منفی و همچنین رقابت نابرابر باعث کاهش انگیزه و سرپوشیده ورزشی و
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و امکانات  تخصیص وسایل و، بنابراین دهد مشارکت را کاهش می آموزان منجر به کاهش حس رقابت برابر شده و

که  در این تحقیق اثبات گردید .ثر واقع شودتواند در کاهش این شکاف مؤ از دبیران مجرب تربیت بدنی می استفاده

 روانی و -، روحیکه از نظر جسمانی یفواید و عدم آگاهی از مزایا بومی منطقه و فرهنگ خاص و بافت سنتی و

موزان این منطقه در مسابقات ورزشی دانش آ ، در مشارکت پاییناجتماعی این گونه مسابقات برای دانش آموزان دارد

فرهنگ  موزان عرب زبان باآدانش با بیشتر مورد تحقیق از آنجایی که در منطقه  .برون منطقه ای مرتبط می باشد

توجه به فرهنگ . پیدا می کندیید این فرضیه نمود بیشتری ، اثبات و تأمواجه هستیم (بویژه برای دختران)خاص 

به بعد و تأکید فراوان عدم توجه  ،موزان بویژه دخترانآ توجه بیشتر به دانش در این مناطق و اسالمی ایرانی و

تواند به بهبود وضعیت  می ،راهکار برای تغییر نگرش اولیاارائه  سالمت در ورزش وبعد توجه بیشتر به  قهرمانی و

  .کمک نماید
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