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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of social 

responsibility of sports teachers on optimizing leisure time and 

preventing social harms of students. The study method was descriptive- 
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correlative. The statistical population of the study included all 

2950female high school students in the seventh district of Tehran. The 

sample size was determined based on Krejcie and Morgan table of 370 

students who were selected by means of cluster random sampling method. 

Data collection tools included the standard questionnaire of Barton Goff 

(2012), the researcher-made questionnaire of Kashefi and Nazari (2018) 

and the questionnaire of Aaghaii and Timurtash (2009). The validity of 

the questionnaires in terms of form and content was confirmed by sports 

management professors and their reliability was confirmed by Cronbach's 

alpha coefficient test. Data analyzing was accomplished by Spss 

statistical software. Findings showed that the social responsibility of 

sports teachers is effective in optimizing students' leisure time and social 

harms. Furthermore, leisure time is effective in preventing students' 

social harms. Favorable  spending of leisure time  in a comprehensive 

and essential form   allows young people  to meet the aspects of life;  

experience of teamwork;  skills;  and design a bright and promising 

future. 

Introduction 

Various activities are performed in the education system for the 

growth and excellence of individuals and bringing human beings to the 

desired perfection; including educational, research, cultural, social, 

athletic, etc. (Ahmadi & et al, 2020). Today, social responsibility goes far 

beyond its field of activity and influence in the past, which was 

humanitarian. Social responsibility has found its role and place in the 

field of business to achieve sustainable development, on preventive 

solutions to the social and environmental challenges and similar areas 

(Chau & et al, 2018). Therefore, one of the most important indicators and 

components of social growth is social responsibility (Commentary & et 

al, 2019). Responsibility is obligation and inner commitment of the 

individual in the proper performance of all activities entrusted to her 

(Ester Cerin & et al, 2017). On the other hand, sometimes, there is a kind 
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of confusion accompanied by a decrease in self-esteem and self-concept 

during a special and sensitive period of adolescence, which leads to a 

decrease in natural activities and social interactions. Therefore, the 

adolescent can be prepared to learn ethical concepts by being taught 

responsibility and assigning appropriate plans to him/her (Faith & et al, 

2016). Participation in sports activities is one of the educational activities 

during which the students can develop characteristics such as 

responsibility, cooperation and social relations (Ghalavandi & et al, 

2018). Nowadays, some concerns of parents and teachers are optimal 

learning and correct education and avoidance of social harms of students, 

and there are many ways to achieve these goals, including all kinds of 

encouragement and laziness, and visiting doctors and psychologists, and 

etc., nontheless few people have tried the effect of exercise on learning 

and reducing social harms. Also, in our country, less attention is paid to 

students' leisure time, and the reason is that leisure time has not yet found 

its real place in society. The plans of education officials and families and 

the responsibility of teachers, especially physical education teachers, are 

not enough for students' leisure time and do not provide them with 

satisfaction. Accordingly, the responsibility of teachers, who have an 

effective role in reducing the social harms of students in their spare time, 

is felt more. According to the contents of this article, an attempt is made 

to answer the question that how far the sport teachers are effective on 

optimizing leisure time and preventing social harms of students? 

Theoretical framework 

Inadequate and unfavorable social results are obtained when 

"leisure" is not designed for attractive, fun and uplifting programs full of 

"educational" elements. Spending this time in the context of healthy 

activities can reduce its harmful aspects and be a preventive measure 

against adolescents going astray on these ages (Mehrdad, 2011). A study 

by Yen et al. Found that adolescents who spend their leisure time with 

friends in "unsupervised activities" are more likely to exhibit 
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"aggressive" behaviors than adolescents who are "organized" and 

"active" during leisure time and also indoor activities (Khwaja Nouri & 

Hasheminia. 2010). In a study Hosseini and Mirzaei Khalis (2021) 

examined the mediating role of social goals in the relationship between 

mental vulnerability and responsibility in female high school students, 

and the results showed that there is a positive and significant relationship 

between students' psychological vulnerability and their social goals 

responsibility. (Hosseini and Mirzaei Khalis, 2021). 

Methodology 

The present study is methodically descriptive-correlative. The 

statistical population of this study includes statistically 2950 female high 

school students in the seventh district of Tehran, of which 370 students 

were selected as a research sample by cluster random sampling. The 

validity of the questionnaires was determined by the point views of sports 

management experts and so were the questionnaires approved. The 

reliability of the questionnaires in this study was determined by 

Cronbach's alpha. The Cronbach's alpha coefficient of the social 

responsibility, leisure and social harm questionnaires were 0.75, 0.85 and 

0.86, respectively, which has the desired reliability of the questionnaires. 

Descriptive statistics such as central indicators were used to analyze the 

data and correlation coefficient and regression were used to measure the 

relationship between variables. 

Discussion and Results 

The camera-Watson test was used to test the research hypotheses. 

Considering the value of simple correlation coefficient, it can be said that 

sport has an effect on optimizing the leisure time of female high school 

students in the seventh district of Tehran (R = 0.146). Also, the social 

responsibility of sports teachers has an effect on the prevention of social 

harms of female high school students in the seventh district of Tehran (R 

= 0.253). Leisure time also has an effect on the prevention of social 
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harms of female high school students in the seventh district of Tehran (R 

= 0.351). 

Conclusion 

The aim of this study was to investigate the effect of social 

responsibility of sports teachers on the optimization of leisure time and 

prevention of social harms of students. Researches in the field of social 

responsibility can be referred such as Modarres Yazdi et al. (2020), 

Taghvai Yazdi (2016), Qalavandi et al., and in the field of leisure time, 

such as Hdayyan and Dodkhah (2020), Tamizifar & Azizifar (2021), 

Khater Wisie and Yektayar (2020), Mousavi Rad and Keshavarz (2018), 

Ester et al. (Ester, & Eva, 2020), Chau et al. (2018). Research results 

show that the variables of social responsibility and leisure are effective as 

two factors. Therefore, the results of this study indicate that the social 

responsibility of sports teachers is directly related to students 'leisure 

time. Therefore, leisure time not only prevents the spread of social 

anomalies, but also helps the students' development in a way that they 

feel responsible towards the community and peers, so leisure activities 

for a student are conditions for trial and error and social experience that 

allows him to enter the community and take responsibility. Among the 

limitations of the present study, it can be mentioned that during the 

present study the researcher found that other variables (economic-

facilities, cultural-social, and family and personal factor) are effective in 

preventing social harms, but in the present study it has been assumed to 

be constant. Sports can have a significant effect on the vitality of male 

and female students. Students who are in a better mental condition are 

undoubtedly safe from most social ills such as addiction and sexual 

perversion. These students, healthy and vital. are more successful in other 

stages of life, (A healthy mind in a healthy body) and they will be 

successful parents in the future. 

 



 
 1400پاییز شمارة سوم )پیاپی نهم(،  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه       34  

Keywords: Social harm, leisure, sports teachers, social responsibility, 

students. 
 

اوقات فراغت و  سازیینهورزش بر به یراندب یاجتماع یتمسئول یرثأت

 آموزاندانش یاجتماع هاییباز آس یشگیریپ

  1شهاب بهرامی

 2محمد سعید کیانی

 3لیال نظری

 4لیال شهبازپور

  دهیچک

اوقات فراغت و  سازیینهورزش بر به یراندب یاجتماع یتمسئول تأثیر یمطالعه حاضر با هدف بررس

 .باود یهمبساتگ-یفیآموزان انجاام شاد. روش پاشوهش، تو ادانش یاجتماع هاییباز آس یشگیریپ

 باهشاهر تهاران منططاه هفات آموزان دختر متوساطه مططاد دوم دانش یهپشوهش شامل کل یجامعه آمار

 که شد ییننفر تع 370مورگان  و یکرجس جدول اساس بر یقتحط نمونه حجم .ندنفر بود 2950تعداد 

هاا شاامل داده یآورابازار جماد .شادند انتخااب یاخوشاه یتصاادف یاریگ نموناه روش از استفاده با

پرسشانامه  و( 1397) ینظار و کاشفی ساخته محطق پرسشنامه ،(2012پرسشنامه استاندارد بارتون گاف )

 مادیریت اساتادان محتاوایی، و  اوری لحاا  به را هاپرسشنامه روایی. بود( 1389) تیمورتاش و آقایی
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منظور به .قرار گرفت دییکرونباخ مورد تأ یآلفا بیآزمون ضر قیاز طر زیها نآن ییایو پا تأیید ورزشی

 یاجتمااع یتمسائول کاه داد نشاان قیاتحط یهاافتهیاستفاده شد.  Spss یافزار آمارها از نرمداده یلتحل

 ینهمچنا است، اثرگذار یاجتماع یهابیآس آموزان واوقات فراغت دانش سازیینهورزش بر به یراندب

گاذران مطلاوب  آماوزان اثرگاذار اسات.دانش یاجتمااع هاییباز آسا یشگیریبر پ یزاوقات فراغت ن

 یهاورود باه عر اه یجواناان و نوجواناان را بارا تواندیخود م یاوقات فراغت به شکل جامد و ا ول

 رساند. یاری دبخشیروشن و ام یاندهیآ میو ترس یآموزمهارت ،یتجربه کارگروه ،یزندگ

 اجتماعی، مسئولیت ورزش، دبیراناوقات فراغت،  ی،اجتماع یبآس :یدیکل هایواژه

 .آموزاندانش

 

 مقدمه

افراد و رساندن انسان به کمال مطلوب  یرشد و تعال یبرا وپرورشآموزشدر نظام 

 گیردیمو ... انجام  یورزش ی،اجتماع ی،فرهنگ ی،پشوهش ی،اعم از آموزش یمختلف هاییتفعال

(Ahmadi& et al, 2020)یرثأو ت یتفراتر از حوزه فعال مراتببه یاجتماع یت. امروزه مسئول 

در عر ه  یاجتماع پذیرییتمسئول، نهدیمبود گام  یدوستانسانکه  درگذشتهخود 

 یهاچالش یبرا یشگیرانهپ یهاحلراهدر مورد  یدار،به توسعه پا یدنرس یبرا وکارکسب

کرده است  یداخود را پ یگاهنطش و جا دستینازا یهاعر هو  محیطییستزو  یاجتماع

(Chau & et al, 2018.) اجتماعی رشد هایمؤلفه و هاشاخص ترینمهم از یکی روینازا، 

 تعهد و الزام ،پذیریمسئولیت(. Commentary & et al, 2019) است اجتماعی مسئولیت

 Ester) است شده گذاشته او عهده بر که ستهاییفعالیت همه مطلوب انجام در فرد درونی

Cerin & et al, 2017 .)نوعی با نوجوانی حساس و خاص دوره اوقاتبعضی ،دیگر طرف از 

 هایفعالیت کاهش سبب که است همراه خودپنداره و نفسعزت کاهش با همراه سردرگمی

 واگذاری و پذیریمسئولیت آموزش وسیلهبه بنابراین. شودمی اجتماعی تعامالت و طبیعی
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 & Faith) کرد آماده اخالقی مفاهیم یادگیری برای را وی توانمی نوجوان، به مناسب هاینطش

et al, 2016.) آموزاندانش که است تربیتی اقدامات از ورزشی هایفعالیت در شرکت 

 بپرورانند خود در را اجتماعی روابط و همکاری ،پذیریمسئولیت مانند خصو یاتی توانندمی

(Ghalavandi & et al, 2018 .)استراحت، به خاطر رضایت با فرد که مسائل از یکی همچنین 

 الزامات از رهایی از پس داوطلبانه و پردازدمی اجتماعی مشارکت یا هاآگاهی توسعه تفریح

 هایفعالیت انجام (.Ghani & et al, 2019) شوندمی مشغول بدان اجتماعی و خانوادگی شغلی،

 و استعدادها شکوفایی و پرورش سرگرمی، و تفریح به نیاز رفد خستگی، رفد برای فعال، فراغتی

 را زمینه و شودمی احساس جسم و روح سالمت و معلومات تکمیل و اطالع کسب ها،خالقیت

 فر تی گروهی، هایفراغت دیگرعبارتبه آورد؛می فراهم مشارکتی هایفعالیت انجام برای

 افزایش را اجتماعی تعهد احساس و پذیریمسئولیت و است اجتماعی مشارکت تمرین برای

 مصون که یابیمنمی را ایجامعه جهان جای هیچ در امروزه. (Hamidi & et al, 2017) دهدمی

 اقتصادی، اجتماعی، سرید تحوالت و فناورانه هایدگرگونی. باشد اجتماعی هاآسیب انواع از

 هایآسیب گسترش و بروز برای را زمینه ،هاآن ناخواسته یا و خواسته پیامدهای و فرهنگی

 هاده و بزهکاری انواع خشونت، اعتیاد، بیکاری،. است کرده فراهم دنیا جایهمه در اجتماعی

 چه و پیشرفته چه جوامد، تمامی در که هستند ایاجتماعی هایآسیب دیگر مسائل

 بسیار جمعیتی بافت و فردمنحصربه هایویشگی دلیل به نیز ما کشور. دارند وجود ،توسعهدرحال

 فرهنگی تهاجم تحمیلی، جنگ انطالب، بروز جامعه، سطح در سرید اجتماعی تحوالت و جوان

 بنابراین(. Hdayyan & et al, 2020) است اجتماعی هایآسیب رشد به رو افزایش شاهد...  و

 علل بررسی به جامعه، افراد هنجارشکنی کاهش منظوربه نیز شناسانجامعه و اجتماعی متفکران

 تأثیر به ارتباطات عصر در و پرداخته اجتماعی هایرویکج بروز و انحرافات در مؤثر عوامل و

 گسترش یا کنترل در شنیداری-دیداری هایرسانه باألخص جمعیارتباط وسایل و هارسانه

 حی ح آموزش و نهیبه یریادگی امروزه (.Sediq Sarvestani,2006) اندکردهاشاره انحرافات

 و است معلمان و نیوالد یهااز دغدغه یکی آموزاندانش یاجتماع یهابیآس از یدور و
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 به مراجعه و هایتنبل و هاقیتشو انواع ازجمله یادیز یهاراه اهداف نیا به یابیدست جهت

 کاهش و یریادگی بر ورزش ریتأث یکس کمتر و اندکرده امتحان را ... و روانشناس و پزشک

 آموزاندانش فراغت اوقات به ما کشور در نیهمچن است؛ کرده امتحان را یاجتماع یهابیآس

 جامعه در خود واقعی جایگاه هنوز فراغت اوقات که است آن امر این علت و شده توجه کمتر

 پذیریمسئولیت و هاخانواده و وپرورشآموزش مسئولین هایریزیبرنامه .است نکرده پیدا

 رضایت و نیست کافی آموزاندانش فراغت اوقات برای بدنیتربیت دبیران خصوصبه دبیران

 کاهش در مؤثری نطش که دبیران مسئولیت اساس این بر. کندنمی تأمین را هاآن خاطر

 .گرددمی احساس بیشتر دارند فراغت اوقات زمان در آموزاندانش اجتماعی هایآسیب

 خ داده شود کهسؤال پاس نیتا به ا شودیمش مطاله تال نیدر ا شدهانیبه به مطالب جا توب

 یاجتماع هاییباز آس یشگیریاوقات فراغت و پ سازیینهبهورزش تا چه اندازه بر  یراندب

 مؤثرند؟ آموزاندانش

 پژوهش نهیشیپ

در  یاهداف اجتماع یانجینطش م یبررس به یطیدر تحط (،1400) خالص ییرزایو م ینیحس

ره اول متوسطه دختر دو آموزاندانش یریپذتیمسئولبا  یروان یریپذبیآس انیرابطه م

و  یاف اجتماعبا اهد آموزاندانش یروان یریپذبیآس انیم داد نشان جیپرداختند و نتا

با  آموزاندانش یعاهداف اجتما انیوجود دارد. م یرابطه مثبت و معنادار هاآن یریپذتیمسئول

اد که اهداف دنشان  قیتحط جیوجود دارد. نتا یرابطه مثبت و معنادار هاآن یریپذتیمسئول

 .دارد یانجینطش م آموزاندانش یریپذتیمسئولبا  یروان یریپذبیآس انیدر رابطه م یاجتماع

((Hosseini and Mirzaei Khalis, 2021. 

 یستیمعلمان با بهز یارتباط یهامهارترابطه  یبه بررس یطیدر تحط (،1400) انیشال

در مدارس دخترانه متوسطه  یلیتحص یسازگار یانجیبر نطش م دیبا تأک آموزاندانش یلیتحص

 یمعلمان و سازگار یارتباط یهامهارتنشان داد  جیاول شهرستان کاشمر پرداخت و نتا
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 یسازگار انیوجود دارد. م یرابطه مثبت و معنادار آموزاندانش یلیتحص یستیو بهز یلیتحص

وجود دارد و  یرابطه مثبت و معنادار هاآن یلیتحص یستیبا بهز آموزاندانش یلیتحص

 آموزاندانش یلیتحص یستیمعلمان با بهز یارتباط یهامهارت انیدر رابطه م یلیتحص یسازگار

 (.Shalian,2021داشته است ) یانجینطش م

دارناد. باه نظار  ینیکاارآفر یهاتیفعالباه  یشاتریب لیتما یجانیهباهوش  آموزاندانش

 ، جاو مدرساه باشادینیکاارآفرو  یخودکارآمدمرتبط با  یرهایمتغاز  گرید یکی رسدیم

(Tiwari & Bhat 2020). 

در  یجاانیهنطش جو مدرساه و هاوش  یبه بررس یطیدر تحط(، 1398) یریام

نشان  جیداخت و نتاشهر مشهد پر یهاهنرستاندختر  آموزاندانش ناناهیکارآفر یخودکارآماد

 تاوانیماشاهر مشاهد را  یهااهنرساتاندختر  آموزاندانش نانهیکارآفر یخودکارآمد انیاداد 

 هوش نیب نیهمچن (.p<0/05) کرد ینیبشیپو  نییتب یجانیهمدرسه و هوش  جاو یرواز 

 نانهیکارآفر یخودکارآمدجو مدرسه و  نیبو  نانهیکارآفر یخودکارآمدو  یجانیه

 انیا جینتاا (.p<0/01) شهر مشاهد رابطه معنادار وجود داشت یهاهنرستاندختر  آموزاندانش

در جهت  یلیتحص یابیارزشدر  یبازنگرباا ا االح جاو مدرساه و  یساتیبامطالعاه نشاان داد 

و در  تیتطوان را آن ینیکارآفر یهااادهیا، آماوزانداناش یخودکارآمدو  تیخالقپرورش 

 .(Amiri,2019) گرفت کاربه  نانهیکارآفر یخودکارآمد شیافراجهت 

 میو تنظ یرابطه اهداف اجتماع یبررس»با عنوان  یطی(، تحط2017و همکاران ) 1میش

 قیانجام دادند. روش تحط «انیدر دانشجو جانیه میتنظ یگریانجیم قیاز طر یشناختروان

از آن بوده است که  یحاک قیتحط جیساده است. نتا یتصادف یریو روش نمونه گ یشیمایپ

گر دارد و اثرات  یانجینطش م یشناختروان میو تنظ یدر رابطه اهداف اجتماع جانیه میتنظ

 میکاهش تنظ قیاز طر یبوده است اما اهداف اجتماع فیضع یاجتماع یکردیاهداف رو یکل

 یاهداف اجتناب نیداشته است. همچن انیدانشجو یشناختروان میبر تنظ یمیمستط ریتأث ،یجانیه

                                                 
1. Shim 
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دارد  یشناختروان میبر تنظ یداریمعن ریتأث جانیه میتنظ یگریانجیمکاهش  قیاز طر
(Shim,2017.) 

 ییهابرنامهه ک شودیم زاده فراغتاوقات  از یزمان یاجتماع نامطلوب ونامناسب  جینتا

نگردد.  یاحآن طر یباشد برا یپرورش و یتیترب عنا ر از هندکآ که آورنشاطو  مفرح جذاب،

آن را کاهش  یزابیآس یهاجنبه تواندیمسالم  یهاتیفعالاوقات در چهارچوب  نیا گذران

 (.Mehrdad, 2011باشد ) امیا نیرفتن نوجوانان در ا راههیاز به ب رانهیشگیپ یداده و اقدام

دوستان در  نیکه اوقات فراغت خود را در ب یو همکارانش نشان داد نوجوانان 1نی مطالعه

 دهندیم نشان از خود بزهکارانهرفتار  ینوجوانان ازش یب گذرانندیمبدون نظارت  یهاتیفعال

 خانهدرون یهاتیفعال نیهمچنو  یورزش فعالو  افتهیسازمان یفراغتاوقات  یهاتیفعال بهه ک

 (.Khwaja Nouri& Hasheminia. 2010پردازند )یم

 یوکارکردها دیفوا ٔ  نهیدرزماز کودکان و نوجوانان  تیحما یکنگره سازمان جهان

اوقات فراغت  یهاتیفعالسالم و  حاتیساالم اعالم کرده است که تفر حاتیفراغت و تفر

د را به خالق و متنوع خو یهاییتوانابتوانند استعدادها و  هااانساانباشاد کاه  یاگونهبه یستیبا

ده الزم را جهت استفا یهانهیزمراستا  نیاسات کاه در ا یهی. بدندینما و شکوفا کار اندازند

رد که ک قیتشو دیجوانان را با مخصو ا  افاراد  اهیاوقات فراغات فاراهم کارد و کل نیاز ا نهیبه

 ) کنند عاادت کار نیبد و ببرند بهره شیثر از اوقات فراغت خوؤدرست و م وهیبه ش

Naraghi, 1971.) 

گاذران اوقاات فراغات نشاان  یدر خصوص چگاونگ یمحططان خارج یهایبررس

 یدر کسب آمادگ یمثبت روان یهاجنبهعالوه بر  یفراغت یهاتیفعالکاه شارکت در  دهادیم

از  یاریبس گرید ییثر بوده است از سوؤم اریبس عتیو به دست آوردن تجاارب از طب یجسمان

ضمن  آورندیمگذران اوقات فراغت به شمار  یبارا وهیشا نیبهتار عنوانبهرا  یرواادهیپآناان 

                                                 
1.Yin 
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 یتماشاآنان شده است و در کنار آن  یبردباربر رفتار آنان داشته است، سبب  یمثبت ریثأت نکهیا

 Tondnevis,1996))مطارح اسات  یحایتفر اتیفعال عنوانبه اونیزیتلو

 طی. در محاآموزدیمرا  هابحران و هایسختفرد مطاومت در برابر  یورزش یهاطیمح در

ناگوار  طیرا هنگام شرا شتنیتسلط بر خو و کنترل شده دیکأت یاخالق فضائل کاه اسات ورزش

د را از خود دور ساز یمنف یهازهیانگمثبت پاسخ و  یهازهیانگچگوناه به  ردیگیفرام. آموزدیم

(Shamloo). 

 پژوهش شناسی روش

پشوهش  ینا یجامعه آماراست.  یاز نوع همبستگ یفیازلحا  روش، تو حاضر  قیتحط

نفر  2950که بر اساس آمار دوره دوم منططه هفت شهر تهران  آموزان دختر متوسطهشامل دانش

انتخاب  یاخوشه یتصادف یریگعنوان نمونة پشوهش و به روش نمونهبهنفر  370هستند که 

بارتون گاف  یاجتماع یتمسئول، ها از سه پرسشنامة استانداردداده یگردآور یشدند. برا

 که یمعن ینبه ا ،شودیم یگذارنمره 1 و 0  ورتبهپرسشنامه  ینال، که اؤس 40شامل ( 2012)

 مخالفت  ورت در و یکت عالمت آن مطابل در عبارت هر با بودن موافق  ورت در یآزمودن

 ،9 ،4 ،2 عبارات با موافطت در  ورت. دهدیم قرار ضربدر عالمت آن در مطابل عبارت هر با

نمره و در  1 عبارت هر یبرا یآزمودن ،39 ،38 ،37 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،26 ،24 ،10،20،22

 در یآزمودن یعنی ؛است برعکس االتؤس یرسا ی. براکندیم یافتدر 0 ورت مخالفت، نمره 

 نگرش پرسشنامه .کندیم یافتدر 0 نمره  ورت موافطت درو  1 ها نمرهآن با مخالفت  ورت

 5 یفط  ورتبه وال ؤس 42 ی( دارا1389) یمورتاشت و ییآقا یاجتماع هاییبآس به

نظران  احب یدگاهها، از دپرسشنامه ییروا یینتع منظوربه شد. یدهسنج یکرتل ایینهگز

 ینا یهاپرسشنامه یاییپا یینتع یبرا شدند. ییدها تأاستفاده شد و پرسشنامه یورزش یریتمد

 یتمسئول یهاکرونباخ پرسشنامه یلفاآ یباخ استفاده شد که ضرکرونب یپشوهش از آلفا

که  مد،آبه دست  86/0، 75/0 ،85/0 یببه ترت یاجتماع هاییب، اوقات فراغت و آسیاجتماع
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 یرنظ یفیها از آمار تو داده وتحلیلیهتجز یبرا .ها داردمطلوب پرسشنامه یایینشان از پا

 یونو رگرس یهمبستگ یباز ضر یرهامتغ ینسنجش ارتباط ب یو برا یمرکز یهاشاخص

 هایه.اس.اس است که توان آزمون فرضیپشوهش اس.پ ینشده در اافزار استفادهاستفاده شد. نرم

 .را دارد یو استنباط یفیتو  هاییلو ارائة تحل

 پژوهش یهاافتهی

 باشد.های تو یفی تحطیق مییافتهمربوط به  1جدول 

 قیتحط یفیتو  یها افتهی .1جدول 

 تیجمع یها یشگیو

 یشناخت
 در د یفراوان مطیاس

 سن

 سال 16

 سال 17

 سال 18

 سال 19

71 

119 

116 

64 

2/19 

2/32 

4/31 

2/17 

 التیسطح تحص

 متوسط دهم

 ازدهمیمتوسط 

 دوازدهم متوسط

71 

130 

169 

2/19 

1/35 

7/45 

 اوقات فراغت زانیم

 روز در هفته 3تا 2

 روز در هفته 5تا 4

 کل هفته

133 

102 

48 

9/35 

6/27 

0/13 

 نوع  اوقات فراغت

 ورزش کردن

 رفتن  به  کتابخانه

 گردش  با  دوستان

 رفتن نمایس

 مسافرت

91 

126 

74 

52 

27 

6/24 

1/34 

0/20 

1/14 

3/7 
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 اهداده دیآزمون نرمال بودن توز جینتا .2جدول 

( -2،  2و در بازه ) 299/0 برابر مسئولیت اجتماعی مطدار چولگی مشاهده شده برای متغیر

نرمال بوده و توزید آن متطارن است.  مسئولیت اجتماعی قرار دارد. یعنی از لحا  کجی متغیر

دهد توزید متغیر از قرار دارد. این نشان می( -2،2است و در بازه ) -825/0 مطدار کشیدگی آن

  .کشیدگی نرمال برخوردار است

قرار ( -2،2در بازه ) و -571/0 برابر اوقات فراغت چولگی مشاهده شده برای متغیرمطدار 

. مطدار نرمال بوده و توزید آن متطارن استاوقات فراغت  دارد. یعنی از لحا  کجی متغیر

دهد توزید متغیر از کشیدگی ان میقرار دارد. این نش( -2،2و در بازه ) -086/0 کشیدگی آن

  .استنرمال برخوردار 

قرار ( -2،2در بازه ) و -397/0آسیب اجتماعی  مطدار چولگی مشاهده شده برای متغیر

. مطدار نرمال بوده و توزید آن متطارن استاوقات فراغت  دارد. یعنی از لحا  کجی متغیر

دهد توزید متغیر از کشیدگی شان میقرار دارد. این ن( -2، 2و در بازه ) -358/0 کشیدگی آن

 (. ,2018Habibiت )برخوردار اسنرمال 

 

 متغیر

 چولگی کشیدگی

 اریمع یخطا آمار اریمع یخطا آمار

 253/0 299/0 127/0 -825/0 مسئولیت اجتماعی

 253/0 -571/0 127/0 -086/0 اوقات فراغت

 253/0 -397/0 127/0 -358/0 آسیب اجتماعی
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  توسطهموزان دختر مآدانش اوقات فراغت یسازنهیورزش بر به رانیدبی اجتماع تیمسئول

 .اثر معناداری دارد تهران شهر دوره دوم منططه هفت
 

 

 

 

 

 خال ه مدل .3جدول 

 خال ه مدل

 مدل
 یهمبستگ یبضر

 ساده

2R 

 ضریب تعیین
adj

 2R  
 ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد 

 برآورد
 دوربین واتسون

1 146/0 021/0 019/0 4911/0 663/1 

رسیون  به منظور خودهمبستگی باقیمانده رگرسیون با این هدف که آیا باقیمانده در رگ

ن دوربین واتسون استفاده شد. چنانچه آماره آزمو -مستطل هستند یا خیر، از آزمون دوربین

ر این شود و در غیباشد، فرض  فر )استطالل خطاها( پذیرفته می 5/2تا  5/1واتسون بین 

( 663/1واتسون )–،  مطدار آماره دوربین3شود. با توجه به جدول  ورت فرض  فر تأیید می

رفته است. بر ن  فرض استطالل خطاها پذیقرار دارد، بنابرای 5/2و  5/1آمده است که در فا له 

ه کگفت  توانیمساده   یهمبستگ یبضرحسب مطادیر برآورد شده در جدول باال و مطدار 

دوره  وسطهدختر مت موزان آدانش اوقات فراغت یسازنهیبر به ورزش رانیدب یاجتماع تیمسئول

یل شده ضریب تعیین تعد  (. از طرفی مطدارR= 146/0اثر دارد ) شهر تهراندوم منططه هفت 

(019/0 =adj 2R) راغت فاوقات  ی سازنهیبه در د از کل  تغییرات  019/0دهد که نشان می

 رانیدبی اجتماع تیمسئولرا  شهر تهران دوره دوم منططه هفت دختر متوسطه موزانآدانش

 کنند. بینی میپیشورزش 
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 نتایج آزمون آنوا .4جدول 

 F Sig مربد میانگین ها آزادیدرجه  مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون

 باقیمانده

920/1 

753/98 

1 

368 

920/1 

241/0 
920/7 005/0 

    369 673/90 کل

طح  در س Fکه مطدار آزمون  گفتتوان یمبر حسب مطادیر برآورد شده در جدول باال، 

غیر  معنادار است، بدین معنی که مدل رگرسیونی تحطیق مرکب از مت 05/0خطای کمتر از 

 بین و یک متغیر مالک مدل خوبی است.پیش

 بین بر متغیر مالکنتایج ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای پیش .5جدول 

 t Sig ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد بینمتغیرهای پیش مدل

1 B خطای استاندارد Beta 

 001/0 443/17 - 097/0 694/1 )ثابت(

 رانیدب یاجتماع تیمسئول

 ورزش

073/0 026/0 146/0 821/2 005/0 

  رانیدب یاجتماع تیمسئولکه گفت  توانیمبر حسب مطادیر برآورد شده در جدول باال، 

هر شهفت  دوم منططه هدورآموزان دختر متوسطه اوقات فراغت دانش یسازنهیورزش بر به

 ات فراغت براوقعبارتی به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در مؤلفه  بهاثر دارد.  تهران

تاندارد  انحراف اس 146/0و  694/1به ترتیب به میزان خود  ورزش رانیدب یاجتماع تیمسئول

 یابد.افزایش می
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ر آموزان دختدانشی اجتماع هایبیاز آس یریشگیورزش بر پ رانیدب یاجتماع تیمسئول

  .اثر معناداری وجود داردمنططه هفت شهر تهران   دوم همتوسطه دور
 . خال ه مدل6جدول 

 خال ه مدل

 

 مدل

 یهمبستگ یبضر

 ساده

2R 

 ضریب تعیین
adj

 2R  
 ضریب تعیین تعدیل شده

 خطای استاندارد

 برآورد
 دوربین واتسون

1 253/0 064/0 062/0 9251/0 856/1 

رسیون   به منظور خودهمبستگی باقیمانده رگرسیون با این هدف که آیا باقیمانده در رگ

ن دوربین  واتسون استفاده شد. چنانچه آماره آزمو -مستطل هستند یا خیر، از آزمون دوربین

ر این  شود و در غیباشد، فرض  فر )استطالل خطاها( پذیرفته می 5/2تا  5/1واتسون بین 

( 856/1واتسون ) –، مطدار آماره دوربین 6شود. با توجه به جدولتأیید می  ورت فرض  فر

یرفته است. بر قرار دارد، بنابراین فرض استطالل خطاها  پذ 5/2و  5/1آمده است که در  فا له 

ه کگفت  توانیمساده   یهمبستگ یبضرجدول باال و مطدار  برآورد شده در حسب مطادیر

 ترموزان دخآدانش ی اجتماع هایبیاز آس یریشگیبر پ ورزش رانیدبی اجتماع تیمسئول

ب تعیین (. از طرفی مطدار ضریR= 253/0) اثر دارد شهر تهران دوره دوم منططه هفت متوسطه

 هایبیآسدر د  از کل تغییرات  062/0دهد که ( نشان میadj 2R= 062/0تعدیل شده )

ی جتماعا تیمسئولرا  تهران منططه هفت شهر  دوم هدختر متوسطه دور آموزاندانشی اجتماع

 کنند.بینی میپیش ورزش رانیدب

 نتایج آزمون آنوا .7جدول 

 F Sig هامربد میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون

 باقیمانده

626/21 

948/314 

1 

368 

626/21 

856/0 

268/25 001/0 

    369 573/336 کل
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طای خدر سطح  Fکه مطدار آزمون گفت  توانیمبرحسب مطادیر برآورد شده در جدول باال، 

بین و یشمعنادار است، بدین معنی که مدل رگرسیونی تحطیق مرکب از متغیر پ 05/0کمتر از 

 یک متغیر مالک مدل خوبی است. 

 

 

 مالکبین بر متغیر نتایج ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای پیش .8جدول 

ضرایب    بینمتغیرهای پیش مدل

 غیر استاندارد

ضرایب 

 استاندارد

t Sig 

1 B خطای استاندارد Beta 

 001/0 909/20 - 143/0 981/2 )ثابت(

 رانیدب یاجتماع تیمسئول

 ورزش

200/0 040/0 253/0 027/5 001/0 

 رانیدبی اجتماع تیمسئولکه  گفتتوان یمبرحسب مطادیر برآورد شده در جدول باال، 

هفت  دوم منططه هدور آموزان دختر متوسطهدانش یاجتماع هایبیاز آس یریشگیبر پ ورزش

 هایبیآس  به عبارتی به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در مؤلفهاثر دارد. شهر تهران 

انحراف  253/0و  981/2ترتیب به میزان بهخود  ورزش رانیدب یاجتماع تیمسئولبر  یاجتماع

 یابد.استاندارد افزایش می

وم ده دور آموزان دختر متوسطهدانشی اجتماع هایبیاز آس یریشگیاوقات فراغت بر پ

 .اثر معناداری وجود داردمنططه هفت شهر تهران 
 خال ه مدل .9جدول 
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 خال ه مدل

 ساده یهمبستگ یبضر مدل
2R 

 ضریب تعیین
adj 2 R 

 ضریب تعیین تعدیل شده
استاندارد خطای 

 برآورد
 دوربین واتسون

1 351/0 123/0 121/0 649/0 699/1 

 

به منظور خودهمبستگی باقیمانده رگرسیون با  این هدف که آیا  باقیمانده در رگرسیون  

 -واتسون استفاده شد. چنانچه آماره آزمون دوربین-مستطل هستند یا خیر، از آزمون دوربین

شود و در غیر این  فرض  فر )استطالل خطاها( پذیرفته میباشد،  5/2تا  5/1واتسون بین 

( 699/1واتسون ) –، مطدار آماره دوربین 9شود. با توجه به جدول  ورت فرض  فر تأیید می

قرار دارد، بنابراین فرض استطالل خطاها پذیرفته است. بر  5/2و  5/1آمده است که در فا له 

که گفت  توانیمساده   یهمبستگ یبضرمطدار  حسب مطادیر برآورد شده در جدول باال و

دوم منططه  هدختر متوسطه دور دانش آموزانی اجتماع هایبیاز آس یریشگیاوقات فراغت بر پ

2R  121/0(. از طرفی مطدار ضریب  تعیین تعدیل شده )R= 351/0اثر دارد ) هفت شهر تهران

adj=آموزان دانشی اجتماع هایبیآس در د از کل تغییرات  121/0دهد که (  نشان می 

 کنند. بینی میپیشاوقات فراغت را  دوم منططه هفت شهر تهران  هدختر متوسطه دور

 نتایج آزمون آنوا .10جدول 

 F Sig هامربد میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون

 باقیمانده

805/21 

468/155 

1 

368 

805/21 

422/0 
613/51 001/0 

    369 273/177 کل
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طای  خدر سطح  Fکه مطدار آزمونگفت توان یمبر حسب مطادیر برآورد شده در جدول باال، 

بین  و یشمعنادار است، بدین معنی که مدل رگرسیونی تحطیق مرکب از متغیر پ 05/0کمتر از 

 یک متغیر مالک مدل خوبی است.

 

 

 

 بر متغیر مالکبین نتایج ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیرهای پیش .11جدول 

 مدل
 بینمتغیرهای پیش

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
t Si g 

1 B خطای استاندارد Bet a 

 001/0 705/13 - 170/0 328/2 )ثابت(

 001/0 184/7 351/0 049/0 351/0 اوقات فراغت

 ازی ریگشیبر پ اوقات فراغتکه گفت توان یمبر حسب مطادیر برآورد شده در جدول باال، 

-بهارد. داثر دوم منططه هفت شهر تهران  هآموزان دختر متوسطه دوردانش یاجتماع هایبیآس

 ات فراغتاوقی بر اجتماع هایبیآسعبارتی به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در مؤلفه 

 یابد.انحراف استاندارد  افزایش می 351/0و  328/2به ترتیب به میزان خود 

 گیری نتیجه و بحث

سازی اوقات فراغت  نشان داد که مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه پشوهش نتایج

توان  مطایسه ، بنابراین نمیدارد موزان دختر متوسطه دوره دوم منططه هفت شهر تهران اثرآدانش

دقیطی با تحطیطات گذشته انجام داد، لذا در بحث، بررسی و مطایسه نتایج سعی شده است که به 

توان به تحطیطات می  ورت کلی قیاس کنیم. از جمله تحطیطات در حوزه مسئولیت اجتماعی

 Taghvaei(، تطوایی یزدی Modarres Yazdi & et all,2020مدرس یزدی و همکاران )
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Yazdi, 2016)قالوندی و همکاران ،)  (Ghalavandi & et al, 2018)  و در حوزه اوقات

فر فر و عزیزی(، تمیزی(Hdayyan & Dodkhah, 2020دادخواه  و فراغت هداییان

(Tamezefar & Azizifar,2021،) ( خاطرویسی و همکارانKhater Wisie & Yektayar, 

 & ,Ester(، ایستر و همکاران )Musavi Rad & et all,2018(، موسوی راد و کشاورز )2020

Eva, 2020( چاو و همکاران ،)Chau & et all,2018دهد ( اشاره نمود. نتایج تحطیطات نشان می

باشد. بنابراین نتایج ثیرگذار میأعنوان دو عامل تهکه متغیر مسئولیت اجتماعی و اوقات فراغت ب

جتماعی دبیران ورزش رابطه مستطیمی با این تحطیق گویای این مطلب است که مسئولیت ا

های اجتماعی تنها ماند گسترش ناهنجاری فراغت نه اوقات آموزان دارد لذافراغت دانش اوقات

نوعان احساس آموزان که نسبت به اجتماع و همرشد و نمو  دانشبه  ای گونهبلکه به دشومی

ی آموز به منزلهفراغتی برای یک دانشهای بنابراین فعالیت ،کندمسئولیت کنند کمک می

اندوزی اجتماعی که او را برای ورود به اجتماع و شرایطی است برای آزمون و خطا و تجربه

 سازد. پذیری در آینده آماده و مجهز میمسئولیت

 جتماعی های امطالعه نشان داد که مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر پیشگیری از آسیب

د  دارد. دختر متوسطه  دوره دوم  منططه هفت شهر تهران  اثر معناداری وجوموزان  آدانش

-نطش  ومسئولیت اجتماعی  بیانگر  احساس  و عملی  است که  افراد در چارچوب  موقعیت  

یاسی  و تصادی، سهای خود  به  طور آگاهانه  و  آزادانه  نسبت  به  امور  گوناگون اجتماعی، اق

ای جامعه های اجتماعی  در هردهند. همچنین  پیشگیری  از  آسیبمی  غیره  از خود  بروز

وز ربههای حاکم بر تحول اجتماعی روزمندیها و قانونموکول به شناخت علمی ویشگی

تی به حای فراگیر و شود. امروز بحث مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش پدیدهتر میپررنگ

 مدارس تبدیل شده است. که به کاهش  پیچیدگیدغدغه ا لی وزارت آموزش و پرورش و 

 کند.آموزان کمک میآسیب اجتماعی دانش

های اجتماعی ی سوم بیانگر این است که اوقات فراغت بر پیشگیری از آسیبمطالعه

موزان دختر متوسطه دوره دوم منططه هفت شهر تهران اثر معناداری وجود دارد. نتایج  آدانش
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(، همخوان و همسو (Hdayyan & Dodkhah, 2020  دادخواهو این تحطیق با تحطیق هداییان 

-آموزان بهسازی اوقات فراغت دانشاست. نتایج این تحطیق گویای این مطلب است که غنی

های پیشگیری از وقوع جرایم در جامعه  است چرا که دنی از راهویشه ورزش و تحرکات ب

های جوانان انرژی نهفته بسیاری دارند که اگر در مسیر  حیح از این انرژی استفاده نکنند به راه

تواند در های ورزش در زمان اوقات فراغت میشوند لذا فعالیتخالف و بیکاری کشیده  می

سزایی ایفا کند. نتایج  های اجتماعی نطش بهها و آسیباریپیشگیری از وقوع جرم و ناهنج

سازی اوقات فراغت بینی  بهینه-پشوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش قابلیت پیش

دوم منططه  هآموزان دختر متوسطه دورهای اجتماعی  دانشآموزان و پیشگیری از آسیبدانش

های بینی پیشگیری از آسیبفراغت قابلیت پیش هفت شهر تهران را دارد. همچنین اوقات

 دوم  منططه  هفت شهر تهران را دارد. هآموزان دختر متوسطه دوراجتماعی دانش

 ورزش که از آنجایی که بر اساس نتایج حا ل از بررسی فرضیه پشوهش مشخص شد

 انشد باشد. داشته پسر و دختر آموزان دانش نشاط و شادابی در بسزایی تأثیر تواندمی

 از شک بدون باشند داشته قرار ترمطلوب شرایط در روانی روحی و لحا  از که آموزانی

 نشدا این باشند می در امان جنسی انحرافت و اعتیاد همانند اجتماعی های اسیب اغلب

 و )لمسا بدن در سالم عطل(موفطترند نیز زندگی دیگر مراحل در سالم و روحیه با آموزان

 .بود  خواهند اینده موفق مادرانو  پدر

 ینحتوان به این موارد اشاره کرد که محطق های پشوهش حاضر میمله محدودیتج از

اجتماعی و -امکاناتی، فرهنگی -اقتصادی)دریافت که متغیرهای دیگری رای پشوهش حاضرجا

زان آمودانش اجتماعی هایآسیب از پیشگیری جهت درنیز  (عامل خانوادگی و عامل شخصی

نتایج  توان به عدم تعمیمثابت فرض شده است. همچنین می مؤثر است، لکن در پشوهش حاضر

ر اشاره سازی نتایج پشوهش حاضهت پیادهجها همچون دانشگاه دیگر های آموزشیبه سازمان

 .نمود
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