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Abstract
Present study was designed by aim of predicting sport commitment of young
athletes based on parenting styles of parents. 241 of 497 young athletes of
Langeroud city who participated three times a week in six sports were randomly
selected as statistical samples using Morgan's Table and they responded to
questionnaires of sport commitment and parenting styles. The results of enter
multiple regression analysis showed that father's parenting styles of authoritative and
authoritarian had positive and significant effects on young's commitment, enjoy and
participation, but father and mother's parenting style of permissive had negative and
significant relationship with young's enjoy and participation. Additionally, mothers
like fathers played a positive and significant role on commitment dimensions using
authoritative parenting styles more than authoritarian parenting styles. The findings
has clearly shown that those parents who used the logical justification for parenting
style had the most effects on their children. Hence, we suggest managers teach the
parents to spend more time with their children by using words as this would lead the
positive effects on sport attitudes of teenagers.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بر اساس شیوههای فرزندپروری والددین
طراحی شد .روش پژوهش حاضر پیمایشی و كاربردی است .جامعه آماری این پژوهش  094نفر از نوجوانان ورزشکار
شهرستان لنگرود هستند كه در شش رشته ورزشی بهصورت هفتهای سه جلسه در تمرین حاضر میشدند .نمونه آماری
با استفاده از جدول مورگان و بهصورت تصادفی  201نفر انتخاب شدند و به دو پرسشنامه تعهد ورزشی و فرزندپروری
پاسخ دادند.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان نشان داد با اینکه شیوههای فرزندپروری مقتدرانه و مسدتددانه
پدر اثر مثدت و معنیداری بر تعهد ،لذت و مشاركت نوجوانان دارد ،اما شیوه فرزندپروری سهلانگارانه پددر و مدادر،
رابطه معکوس و معنیداری با ابعاد لذت و مشاركت نوجوانان در فعالیتهای ورزشی دارد .عالوه بر این ،مانند پدران،
مادران نیز با استفاده از سدک فرزندپروری مقتدرانه ،در مقایسه با شیوه فرزندپروری مسدتددانه ،بده نسددت بیشدتری اثدر
مثدت و معنیداری بر ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار دارند .این یافتهها بهروشنی نشان میدهد والددینی كده از
روش منطقی برای سدک فرزندپروری استفاده كردهاند اثر بیشتری روی تعهد ورزشدی فرزنددان داشدتهاندد .ازایدن رو
پیشنهاد میشود بهمنظور افزایش تعهد ورزشی نوجوانان در محیطهای ورزشی ،به والدین آموزش داده شود تدا زمدان
بیشتری صرف صحدت با فرزندان كنند ،زیرا این كار آثار مثدتی در نگرش نوجوانان به ورزش دارد.
کلیدواژهها :تعهد ورزشی ،سدکهای فرزندپروری ،مستددانه ،مقتدرانه ،سهلگیرانه
 . نویسنده مسئول :استادیار گروه علدوم ورزشدی دانشدکده فندی و حرفدهای محمودآبداد ،دانشدگاه فندی و حرفدهای،
مازندران ،ایران

 . استادیار مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن ،ایران

 . كارشناس ارشد مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن ،ایران
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مقدمه
«تعهد» نگرش و حالتی روانی است كه بهمنظور توصیف تمایدل افدراد بده رفتارهدای مشدخ
استفاده میشود .در واقع ،این مفهوم نشاندهنده میزان پشتکار و پایداری افراد برای ادامه مشداركت
در یک فعالیت و نوعی احسداس وابسدتگی و تعلدق خداطر بده رفتداری خدا

اسدت (هاچینسدون و

برگ .)2415 1،اسکن لن 2و همکاران ( )1993تعهدد ورزشدی را سداختاری روانشدناختی تعریدف
كردهاند كه نشاندهندة تمایل و عزم فرد به تداوم مشداركت در فعالیدتهدای ورزشدی اسدت .آندان
برای بررسی تعهدِ تمرین ،متغیرهای خاصی را مد نظر قرار دادهاند .از دید آنها ،پنج عامدل كلیددی
در ساختار تعهد ورزشی می تواند تعهد ورزشی را افزایش یا كاهش دهدد :لدذت بدردن از ورزش،

3

فرصت های مشاركت 0،سرمایهگذاریهای شخصی 5،محدودیتهای اجتمداعی 0و جدایگزینهدای
مشاركت 4.آنها با بهرهگیری از نظریه راولند 1و فریدسون 9مدنی بر لذتبخش كدردن مشداركت در
فعالیت های ورزشی ،متغیر لذّت ورزشی را در مدل انگیزشی بزرگتری به نام مدل تعهدد ورزشدی
بهكار میگیرند (به نقل از حسینی نیا و همکاران .)1393 ،بررسیها نشان داده است كه ورزشکاران
پیوسته میل به لذّت بردن ،تفریح كردن و سرگرم شدن را بهعنوان محرکهای مهدم بدرای شدركت
در برنامههای ورزشی مطرح میكنند (اسکن لن و همکاران .)1993 ،در مطالعات مربدو بده تعهدد
ورزشی كه تا به حال صورتگرفته ،لذت بردن یکی از مهمترین و قویترین عوامل تعیینكننده در
تصمیمگیری افراد برای مشاركت در فعالیتهای ورزشی بوده است (پارسا مهر1391 ،؛ اسدکن لدن
و همکاران  .)1993اسکن لن و همکاران منابع كسب لذّت را شامل تعامدلهدای اجتمداعی مثددت،
حمایدت از سددوی معلمددان و مربیدان ،والدددین و همسددا،ن ،افددزایش ادراک فددردی از تواندداییهددای
جسمانی ،آگاهی اجتماعی از قابلیتهای جسمانی ،تالش بدرای یدادگیری و ارائده مهدارتهدا و در
نهایت كسب مهارت و احساس تحرک دانسته اند .ازاینرو محققانی مثل مک دیوید و همکداران
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1. Hutchinson and Berg
2. Scanlan
3. Sport Enjoyment
4. Involvement Opportunities
5. Personal Investment
6. Social Constraints
7. Involvement Opportunities
8. Ravland
9. Fridson
10. Macdonald
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( )2412در بخشی از مطالعة خود بده بررسدی نقدش لدذّت ،انگیدزش و تمدرینهدای مربدی در رشدد
ورزشکار پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه انگیزش و لذّت در رشد فردی شدركتكننددگان در
ورزش نقشی اساسی دارد.
فرصتهای مشاركت كه در مدل تعهد ورزشی اسکن لدن و همکداران ( )1993وجدود دارد،
ادراک فرصتهدایی اسدت كده تنهدا از طریدق مشداركت مدداوم امکدانپدذیر اسدت .ایدن متغیدر بده
فرصتهای با ارزشی گفته میشود كده فقدط از طریدق مشداركت در ورزش بدهدسدت مدیآیدد .در
نهایت از فرصتهای مشاركت ،بهعنوان سرمایهگدذاری بیروندی ،انتظدار مدیرود موجدب برقدراری
روابط دوستانه ،كنش متقابل مثدت با بزرگسا،ن ،كسب تدحدر در مهدارت ،تغییدر در ظداهر بددنی و
افزایش سالمت افدراد شدود (اسدکن لدن و همکداران .)1993 ،فرصدتهدای مشداركت نشداندهندده
جذابیت بیشتر یا كمتر فعالیتی در مقایسه با فعالیتی دیگر است .فرصتهای مشاركت ،فرصتهدایی
گراندها هستند كه تنها با ادامه مشاركت بهدست میآیند .مفهوم فرصتهای دیگر ،كه كِلدی مطدرح
كرده و برگرفته از پژوهشهای روسدولت است ،شدامل سده فدر
انجام فعالیت یا رفتاری خا

سدرمایهگدذاری شخصدی بدرای

 ،تأثیر هنجارهای اجتماعی (محدودیتهای اجتماعی) و فرصتهایی

است كه از مشاركت مداوم در فعالیتی خا

نصیب افراد می شود (اسکن لن و همکداران.)1993 ،

با این حال پژوهشها نشان دادهاند وجود فرصتهای دیگر بین گروههدای متفداوت نتدایج یکسدانی
برای مشاركت یدا عددم مشداركت در فعدالیتی خدا

بدهدنددال نددارد؛ چندان كده در بیشدتر مدوارد،

ورزشکاران جوان قادرند حین مشاركت در برنامههای ورزشدی بده فعالیدتهدای غیرورزشدی ادامده
دهند (مکدیوید و همکاران.)2410 ،
میتوان گفت هدف اصلی اسکن لن و همکاران از كاربرد مدل تعهد ورزشی شناخت قدرت
تدیین و میزان تأثیرگذاری متغیرهای آن بدر مشداركت پیوسدته افدراد در فعالیدتهدای ورزشدی بدوده
است .ازاینرو محققان عالقه زیادی به مفهوم تعهد ورزشی پیدا كرده اند و بهدنددال بررسدی عوامدل
تأثیرگذار دیگر بر تعهد ورزشی و ارتدا با مدلهای ارائهشدده آن هسدتند (اسدکانالن و همکداران،
 .)2410برای مثال نوروزی و همکاران ( )1394نشان دادندد كده رفتارهدای رهددری (؟؟) مربیدان بدر
تعهد ورزشی اثرگذار است .مطالعه یاند

و میددینک )2411( 1در بررسدی تدأثیرات اجتمداعی بدر
1. Young and Medic
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تعهد ورزشی شناگران نشان داد كه ماهیت نفوذ اجتماعی در پرورش تعهد ورزشی در ورزشکاران
باسددابقه پ د

از كنتددرل واری دان  ،نسدددت بدده ادراكددات ورزشددکاران غیراجتمدداعی دیگددر ،عدداملی

تعیینكننده است .چنین اطالعاتی برای طراحی مداخالت اجتماعی بهمنظور حفظ افراد بیشدتری در
ورزش حرفهای بسیار مهدم اسدت بدا ایدن فدر

كده وابسدتگی بدا رهدا شددن در جمعیدت حرفدهای

غیرارادی است.
به نظر میرسد پژوهشهایی كه در زمینه تعهد ورزشی صورت گرفته مربو به ورزشدکاران
حرفهای است و در زمینه تعهد ورزشی نوجوانانی كه هنوز پا به عرصه ورزش حرفهای نگذاشتهاند،
پژوهشهای اندكی صورت گرفته است .اما تعهد ورزشی در این گروه سدنی نیدز بسدیار بدا اهمیدت
است؛ زیرا مدیتواندد موجدب تدداوم مشداركت ورزشدی نوجواندان شدود؛ بندابراین نیداز اسدت همده
جندههای تأثیرگذار بدر مشداركت مدداوم ورزشدی در ایدن گدروه سدنی بررسدی شدود .از آنجدا كده
نوجوانان بیشتر وقت خود را كنار خانواده میگذرانند ،خانواده اولین و مدؤثرترین واحدد اجتمداعی
مؤثر بر فرزندان ،به شمار می رود و بهعنوان قویترین سیسدتم ،بدر پایدهریدزی رفتدار و شدکلگیدری
هویت فرزند تأثیری عمیق و بسزا دارد (تقوایی و همکاران .)1395 ،مطالعدات در ایدن زمینده نشدان
میدهد ویژگیهای خانوادگی بدر شخصدیت كدودک بسدیار تأثیرگدذار و حیداتی اسدت (مدرادی و
همکاران .)1390 ،بسیاری از ویژگیهای شخصیتی كودک تحدت تدأثیر ویژگدیهدای شخصدیتی

1

و شیوه فرزندپروری 2والدین است (نقیپور.)1394
میتوان شیوههای فرزندپروری والدین را راهی مطمئن برای استمرار فعالیدتهدای ورزشدی و
تعهد نوجوانان دانست .سؤال اصلی محقق این است كه ابعاد تعهد ورزشی نوجواندان ورزشدکار بدر
اساس شیوههای فرزندپروری والدین كدام است؟
هدف این پژوهش این است كه ارتدا بین ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشدکار بدر اسداس
شیوههای فرزندپروری والدین را مشخ

كند.

در سالهای اخیر پژوهشهای دامنهداری دربارة عوامل خانوادگی مؤثر در رفتار و طدرز فکدر
كودک انجام شده است .نتایج پژوهشها نشان میدهد انتقال بسیاری از ویژگی های مؤثر بدر رفتدار
1. Personality Characteristics
2. Parenting
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نوجوانان به سدک تربیت فرزندان در خانواده بر میگردد .هر خانواده از سدک و شدیوة خاصدی در
تربیت فرزندان خود استفاده میكند (لوجینووا و اسلوبودوسکاوا .)2414 1،الدتده عوامدل مختلفدی از
قدیل سن ،جنسیت ،ادراک توانایی و قابلیت بر انگیزه مشاركت ورزشدی نوجواندان اثرگدذار اسدت.
سایر افراد از قدیل والدین ،دوستان ،معلمان و مربیان نیز نقش بسزایی در مشاركت ورزشی كودكان
و نوجوانان دارند؛ اما در این میان والدین از عوامل اصلی اثرگذار اصلی هستند (هداروود و نایدت،

2

.)2415
با توجه به نقش حیاتی والدین در توسعة تجربههای ورزشی ورزشکاران نوجوان ،اخیراً عالقه
به بررسی تأثیر والدین در فعالیت ورزشی نوجواندان در حدال افدزایش اسدت؛ زیدرا فرزنددان ارزش
فوقالعادهای برای ارزشیابی والدین نسدت به عملکرد خدود قائدلاندد (لوجیندووا و اسلوبودوسدکاوا،
 .)2414در واقع انتظارات و بازخوردهایی كه ورزشکاران جوان از والدین درباره تالش و عملکرد
ورزشی خود دریافت میكنند ،برای آنهدا حدائز اهمیدت اسدت (عدددی مقددم و همکداران.)1392 ،
احتمال دارد شیوة تربیت فرزندان شدیوع كدمتحركدی را تشددید كندد؛ زیدرا والددین بدر رفتارهدای
كودكان خود بسیار تأثیرگذارند .این آثدار احتمدا ً،در سددکهدای فرزنددپروری 3والددین آشدکار
میشود (استال و همکاران.)2410 0،

ادبیات تحقیق
 .8تعریف مفاهیم
در پددژوهش اخیددر واژههددا و اصددطالحاتی ماننددد «تعهددد ورزشددی و ابعدداد آن ،سدددکهددای
فرزندپروری ،سدک مقتدرانه ،سدک مستددانه ،سدک سهلگیر و نوجوانان» بدهكدار رفتده اسدت كده
برای درک بهتر بهتفصیل بیشتر آنها میپردازیم.

1. Loginova and Slobodskaya
2. Harwood and Knight
3. Parenting Styls
4. Staal et al

02

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،02پاییز و زمستان 8931

الف) تعهد ورزشی
ـ تعریف مفهومی

تعهد ورزشی عدارت است از :ساختار روانشناختی كه نشاندهندة تمایل و عزم فرد به تدداوم
مشاركت در فعالیتهای ورزشی است (جانسون .)1912 ،تعهد یدک واژه روانشدناختی اسدت كده
عموماً به انگیزه برای ادامه تمرینهای ورزشی اشاره دارد.
تعهد ورزشی میتواند به یک برنامه ورزشی ،یک رشدته ورزشدی (مثدل فوتددال) یدا تعهدد بده
شركت مستمر در انواع فعالیتهای ورزشی مربو باشد (به نقل از حسینینیا.)1393 ،
ـ تعریف عملیاتی

وقتی را كه نوجوانان ورزشکار صرف فعالیتی خا

میكنند و نسدت به آن مصدمم هسدتند و

حتی دسدت كشدیدن از آن فعالیدت برایشدان سدخت اسدت .ایدن متغیدر از طریدق سدؤالهدای  1تدا 0
پرسشنامه تعهد ورزشی اسکانلن سنجیده میشود.
ب) لذت ورزشی
ـ تعریف مفهومی

لذت بردن (بدهمعندای دریافدت پداداش) از مشداركت در انجدام فعالیدتهدای ورزشدی (كلدی،
)1913؛ احساس تحركی كه سدب ایجاد قابلیتی منحصربهفرد در افراد میشود كه فقدط در تجدارب
مربو به فعالیتهای ورزشی وجود دارد .شور و شعف ،هیجان و شادی بدهخصوصدی كده بهدههدا
حین فعالیتهای ورزشی از خود بروز میدهند كه در سایر حوزههدا نمدیتدوان ایدنگونده شدادی و
شعف را مشاهده كرد.
ـ تعریف عملیاتی

نوجوانان ورزشکار از انجام دادن ورزش مد نظر احسداس لدذت مدیكنندد و اوقدات مفدرح و
سرگرمكنندهای را مدیگذرانندد و دوسدت دارندد در ایدن فصدل بده آن ادامده دهندد و از ایدن كدار
خوشحال هستند.این متغیر از طریق سؤالهای  5تا  1پرسشنامه تعهد ورزشی سنجیده میشود.
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ج) فشارهای اجتماعی
ـ تعریف مفهومی

فشار اجتماعی انتظاراتی اجتماعی تلقی میشوند كه ح
فعالیتی خا

تعهد به اطاعت برای باقی ماندن در

را بهدندال دارند.

در تعریف نهایی فشارهای اجتماعی به فشار اعمالشده از جانب والدین ،همسا،ن و ...اشداره
دارد كه برای باقی مانددن در فعدالیتی خدا

كده ممکدن اسدت پیوسدتگی آن قطدع گدردد ،اطدالق

میشود (بیکر.)1904 ،
ـ تعریف عملیاتی

طدق این متغیر ،نوجوانان ورزشدکار احسداس مدیكنندد بدرای خشدنود كدردن والددین خدود و
همهنین برای اینکه مورد سرزنش افکار عمومی قرار نگیدرد (فکدر نکنندد از زیدر كدار شدانه خدالی
میكنند) به فعالیت مد نظر میپردازند .این متغیر از طریق سؤالهای  9تا  11پرسشنامه تعهد ورزشی
سنجیده میشود.
د) فرصتهای مشارکت
ـ تعریف مفهومی

فرصتهای مشاركت به ادراک بودن فرصتهای مهم اشاره دارد كه تنها از طریق مشداركت
مداوم امکانپذیر میشود (اسکن لن و همکاران .)1993 ،این متغیر به فرصدتهدای باارزشدی گفتده
میشود كه فقط از طریق مشاركت در ورزش ارائه میگردد .در نهایت از فرصدتهدای مشداركت،
بهعنوان سرمایهگذاری بیرونی ،انتظار میرود منافعی مانند برقراری روابدط دوسدتانه ،كدنش متقابدل
مثدت با بزرگسا،ن ،كسب تدحر در مهارت ،تغییر در ظاهر بدنی و افدزایش سدالمت را بدرای افدراد
بهدندال داشته باشد (به نقل از پارسا مهر.)1391 ،
ـ تعریف عملیاتی

نوجوانان ورزشکار در این متغیر احساس میكنند اگر فعالیت مدد نظدر را تدرک كنندد ،بدرای
مربی و دوستانش و لحظات خوشی كه داشتند ،دلتن
تا 10پرسشنامه تعهد ورزشی سنجیده میشود.
03
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 .0سبکهای فرزندپروری
هر خدانواده از سددک و شدیوة خاصدی در تربیدت فرزنددان خدود اسدتفاده مدیكندد .مجموعده
نگددرشهددا ،اعمددال و اظهددارات غیركالمددی والدددین كدده ماهیددت تعددامالت والدددد كددودک را در
موقعیتهای مختلف مشخ

میكنند ،با عنوان شیوه فرزندپروری شناخته میشوند (مدایز و پتیدت،

.)1994
الف) سبک مقتدرانه
ـ تعریف مفهومی

والدین مقتدر (پاولسون و اسپوتا )1990 ،بسیار كنترلكننده و مطالدهگر و بسیار پاسخدهندده و
پذیرا هستند .رفتار مقتدرانه باعث رشد عاطفی و شدناختی مثددت در كودكدان مدیشدود .یافتدههدای
تجربی نشان داده است كه رفتار والدین بدا اقتددار بدا سدطح بدا،تری از سدازگاری و انطدداق ،بلدو
روانی ،شایستگی روانید اجتماعی ،عزت نفد

و موفقیدت آموزشدگاهی مدرتدط اسدت (بده نقدل از

یوسفی.)1393 ،
ـ تعریف عملیاتی

در این سدک فرزندپروری ،والدین اگر تصمیمی برای بههها مدیگیرندد ،د،یدل آن را بدرای
بههها توضیح میدهند و درباره محدودیتهای ایجادشدده آنهدا را قدانع مدیكنندد .والددین در ایدن
سدک بهجای تندیه ،فرزندان خود را راهنمایی میكنند؛ ازاینرو فرزندان آزادانه مشدکالت خدود را
با والدین در میان میگذارند ،چون میدانند اگر كار خطایی انجدام دهندد ،در مطدرح كدردن آن بدا
والدین خود تندیه نمیشوند .همهنین نظر آنها در مسائل خانواده دخالت داده میشود .ایدن متغیدر از
طریق سؤلهای 24 ،23 ،24 ،15 ،11 ،1 ،0،5و  34پرسشنامه سنجیده شده است.
ب) سبک مستبدانه
ـ تعریف مفهومی

والدین مستدد بسیار مطالدهكننده و كنترلكننده هستند ،در حالی كه پذیرش و پاسخدهدیشدان
در حد پایین است و به نیازهای كودک بیتوجهی میكنند .عملکدرد تحصدیلی و فکدری كودكدان
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چنین والدینی غالداً ضعیف است و در روابط خود با همسا،ن ،از فقدان ح
به نف

ابتکار ،رهدری و اتکا

رنج میبرند (هترینگتون و پارک.)1910 ،

ـ تعریف عملیاتی

در این سدک فرزندپروری ،والدین معتقدند كه فرزنددان بایدد بددون چدون و چدرا از والددین
خود اطاعت كنند ،چون این كار باعث میشود كه آنها در آینده افرادی جدی و كوشدا بدار بیایندد.
شوخی و بازی بههها را در مقابل خود نوعی توهین میدانند و بر این باورند كه اگر به نظدر بهدههدا
توجه كنند ،آنها گستاختر میشوند .همهنین با نظرهای مخالف خود بهشدت برخورد میكنند .این
متغیر از طریق سؤالهای  20 ،25 ،11 ،10 ،12 ،9 ،4 ،3 ،2و  29سنجیده شده است.
ج) سبک سهلگیر
ـ تعریف مفهومی

والدین سهلگیر (هترینگتون و پارک )1343 ،مطالدهكنندگی و كنترل را در حد بسیار پدایین،
و پاسخدهی و پذیرش را در حد بسیار با ،بهكار میبرندد .در اینجدا بدهجدای انضددا بدیش از حدد،
آسانگیری و ناهمسانی رفتار باعث رشد رفتاری كنترلنشده و تکانشی در فرزندان میشود (به نقل
از یوسفی.)1393 ،
ـ تعریف عملیاتی

در این سدک فرزندپروری والدین به بههها اجازه میدهند تا هر آنهه را كه میخواهند انجام
دهند .در كارهای مربو به آنها دخالت نمیكنندد و اجدازه مدیدهندد خودشدان در كارهدای خدود
تصمیمگیرنده باشند .همهنین معتقدند كه نداید بههها را در منزل محدود كرد .در تصمیمگیدریهدا
فقط طدق نظر بههها عمل میكنند .اجازه میدهند كه بههها هر زمان كه خواسدتند از مندزل خدار
شوند و درباره اشتداههای آنها هیچگاه آنان را سرزنش نمیكنند .این متغیر از طریدق سدؤالهدای ،1
 20 ،21 ،19 ،14 ،10 ،13 ،14 ،0و  21سنجیده شده است.
 .9نوجوانان

نوجوانان افراد بین  14تا  15سال را تشکیل میدهند.
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مبانی نظری
 .8تعهد چیست؟
فرهن

لغت كمدریج واژه تعهد را تمایل به دادن وقت و انرژی خود به چیزی كه باور دارید

یا وعده یا قول یا تصمیم جدی برای انجام دادن كاری معنی میكند (شمآبدادی« .)1395 ،تعهدد را
میتوان نوعی الزام دانست كه آزادی عمل را محدود میكند» (فرهند

لغدت آكسدفورد.)1909 ،

«تعهد در لغت بهمعنی بر گردن گرفتن كاری ،عهده گرفتن ،نگاه داشتن و عهد و پیمان بستن است»
(سنجری.)10-30 :1345 ،
به عقیده سا،نسیک ،تعهد حالتی در انسان است كه در آن فرد با اعمال خود و از طریدق ایدن
اعمال به این باور می رسد كه به فعالیتها تداوم بخشد و مشاركت مدؤثر خدویش را در انجدام آنهدا
حفظ كند (به نقل از ساروقی.)1345 ،
 .0انواع تعهد
تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیرتعهد مکتدی ،تعهد ملدی ،تعهدد خویشدتنمدارانده ،تعهدد
گروهی و تعهد سازمانی تقسیم میشود (به نقل از روحاهلل تو،یی و مسلم باقری.)1319 ،
تعهد مکتدی از تعلق به یک جهانبینی بهوجود میآید و بهمیزان تقید فرد به الزامدات نگرشدی
و گرایشی مکتب مربو  ،میتواند از نوع تعهد اصولگرایانه یدا سدازشكارانده یدا معتددل و معقدول
قلمداد شود .تعهد ملی ،همان ح

ناشی از وطندو ستی است كه فرد طی آن مصالح ملی و میهنی

خویش را مالک رفتار خود قرار میدهد .تعهد خویشتنمدارانه از عالقهمندی بیش از اندازه فرد بده
منافع خود ناشی میشود و معمو ً،افرادی كه گرفتار كیش شخصیت و خودبرتربینی یا بیتوجده بده
منافع دیگران و سازمان هستند ،از آن برخوردارند؛ بنابراین ،به تناسدب محدور بدودن مندافع فدردی و
ناسازگاری آن با منافع سازمانهای رفتاری بروز پیدا میكند.
تعهد گروهی وابستگی فرد به گروه است .تدرجیح اهدداف گدروه ،مشخصده اصدلی ایدن ندوع
تعهد است .تعهد گروهی میتواند در جهت تقویت فعالیتهای گروهی یا پدیده گروهفکری عمل
كند .خاستگاه گروهاندیشی یا تعهد گروهی منفی نیاز به حرمت داشتن ،نیاز به اعتماد،كاهش فشدار
احسدداس گندداه ،نایددل شدددن بدده اهددداف غیررسددمی و احسدداس پی دروی از شخص دیت مددافوق اسددت
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(الوانی10 :1342،د .)12آثار زیانبار گروهاندیشی میتواند شامل توهم آسیبناپذیری،گریز از نقدد
منطقی ،اجتناب از ارزیابی ،یکسونگری و تعصب گروهی ،كلیشهسازی غیرمعقول ،اعمال فشدار بدر
اعضا ،اغما

لغزشها ،توافق جمعی بیمنطق ،نادیدده گدرفتن اطالعدات مخدالف ،مسددود كدردن

سایر مجاری اطالعات و تعصب روی كداركرد گذشدته و تصدمیمهدای اتخاذشدده باشدد (بداقری و
تو،یی.)1319 ،
 .9تعهد سازمانی
برگمان و همکارانش تعهد سازمانی را چنین تعریف كردهاند :تعهد سازمانی عدارت اسدت از
باور قاطع افراد در پذیرش ارزشها و اهداف سازمان و تمایدل بده تدالش بیشدتر و حفدظ هویدت در
سازمان.

پورتر و همکارانش ( )1940تعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سدازمان و درگیدر شددن در
سازمان تعریف میكنند و معیارهدای انددازهگیدری آن را شدامل انگیدزه ،تمایدل بدرای ادامده كدار و
پذیرش ارزشهای سازمان میدانند .چاتمن و اورایلی ( )1901تعهد سازمانی را بهمعندی حمایدت و
پیوستگی عاطفی به اهدداف و ارزشهدای یدک سدازمان بدرای خدود سدازمان و دور از ارزشهدای
ابزاری آن (وسیلهای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف میكنند (رنجدریان.)1345 ،
تعهد سازمانی عدارت از نگرشهای مثدت یا منفی افراد نسدت به كل سازمان (نه شدغل) اسدت
كه در آن مشغول بهكارند .در تعهد سازمانی شخ

نسدت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و

از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار میدهد (استرون.)1340 ،
شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف میكند :نگرش یا جهدتگیدری كده هویدت فدرد را بده
سازمان مرتدط یا وابسته میكند.كانتر نیز تعهد سازمانی را تمایل عامالن اجتماعی به اعطدای نیدرو و
وفاداری خویش به سیستمهای اجتماعی میداند (به نقل از اسماعیلی.)1314 ،
به نظر لوتانز و شاو ( ،)1992تعهد سازمانی بهعنوان یک نگرش عدارت است از تمایل قوی به
ماندن در سازمان ،تمایل به اعمال تالش فوقالعاده برای سازمان ،اعتقاد قوی به پذیرش ارزشهدا و
اهداف (عراقی.)1344 ،
لیمن و پورتر تعهد سازمانی را همسانسازی و پیوند به آن تعریف میكنندد كده از سده عامدل
زیر تشکیل میشود:
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 .1قدول داشتن سازمان و پذیرش اهداف آن؛
 .2آمادگی برای بذل كوشش قابل توجیه بیشتر؛
 .3عالقهمندی به حفظ عضویت در سازمان.
در مجمدوع مؤلفددههدایی همهددون توجده بدده اهدداف و ارزشهددای سدازمان ،احسدداس تعلددق و
وفاداری به سازمان ،همانندسازی و هویتیابی با سازمان و تمایل به ماندن در سازمان ،هسته اصدلی
سازة تعهد سازمانی هستند (بندت و دوركدین2444 ،؛ لیدز1991 ،؛ بدتمن و اسدتیرز1910 ،؛ پدورتر و
دیگران.)1940 ،
 .2انواع تعهد سازمانی
الف) تعهد نگرشی یا اخالقی
از همانندسازی و دلدستگی نسدتاً با،ی فرد با یک سازمان خا

بدهدسدت مدیآیدد (مدودی و

همکاران .)1912 ،این تعریف بهطور مفهومی میتواند دستكم به وسیله سده عامدل زیدر مشدخ
شود:
 .1اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان؛
 .2تمایل به انجام تالشهای چشمگیر برای سازمان؛
 . 3تمایل به ادامه عضویت در سازمان (به نقل از امامی.)1314 ،
ب) تعهد حسابگرانه یا رفتار ی

تعهد حسدابگرانه بدهعندوان پدیددهای سداختاری كده نتیجدة معاملده فدرد و سدازمان و همهندین
دگرگونی در مزایای جاندی و سرمایهگذاریهایی كه برای فرد در طدول زمدان بدهوجدود مدیآیدد،
تعریف شده است (هربی نیاک و الوتو.)1942 ،
ج) تعهد هنجاری

این تعهد فرایندی است كه بهموجب آن كدنشهدای سدازمانی مثدل گدزینشهدا و روشهدای
اجتماعی شدن و ویژگیهای درونی فدرد همهدون وفداداری تعمدیمیافتده ،ارزشهدای مدورد توافدق
سازمان مشخ

و نگرشهای وظیفهای باعث ایجاد تعهد سازمانی میشود (واینر و واردی.)1914،
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د) تعهد ورزشی
در ورزش ،تعهد یک سازه روانشناختی است كه عموماً بده انگیدزه بدرای ادامده تمدرینهدای
ورزشی اشاره دارد .تعهد ورزشی میتواند به یک برنامه ورزشی ،یک رشته ورزشی (مثل فوتددال)
یا تعهد به شركت مستمر در انواع فعالیتهای ورزشی مربو باشد (جانسون .)1912 ،بندابر تعریدف
اسکن لن ( )1993تعهد ورزشی عدارت است از :ساختار روانشناختی كه نشاندهندة تمایل و عدزم
فرد به تداوم مشاركت در فعالیتهای ورزشی است .اسدکن لدن و همکدارانش بدرای بررسدی تعهدد
تمرین (مشاركت مداوم در ورزش) متغیرهای خاصی را مد نظر قرار دادهاند (كارپنتر.)1995 ،
اسکن لن و سیمون با بهرهگیدری از نظریده راولندد و فریدسدون مدندی بدر لدذتبخدش كدردن
مشاركت در فعالیتهای ورزشی ،متغیر لذت ورزشی را در مدل انگیزشی بزرگتری بده ندام مددل
تعهد ورزشی كه بهمعنی میل و تصمیم به ادامه مشاركت در فعالیت ورزشی است ،بهكار میگیرند.
تعهد ورزشی بهعنوان یک ساختار روانشناختی ،نشداندهندده میدل و خواسدت فدرد بدرای شدركت
مستمر در فعالیتهای ورزشی است .تعهد ورزشی منعک كننده نیروهای انگیزشی فرد برای ادامده
مشاركت و نشاندهنده اهمیت زیرساختهای روانی مدتنی بر پافشاری بر ادامه یک رفتار یا فعالیت
معین است .توجه اصلی مدل تعهد اسکن لن و سیمون بر تداوم انجام عمل ،پافشاری بر انجام رفتدار
یا فعالیتی خا

طی یک دوره است .در واقع هدف اصدلی از كداربرد مددل تعهدد توسدط آنهدا در

حوزه ورزش ،شناخت قدرت تدیین و میزان تأثیرگذاری متغیرهای آن بر مشاركت مستمر افدراد در
فعالیت ورزشی بوده است .در مدل تعهد ورزشی اسکن لن و همکارانش ،چند عامل كلیددی خدرد
شامل لذت بردن ،سرمایهگذاری شخصی ،فشار اجتماعی و فرصدتهدای مشداركت وجدود دارندد.
مجموعه این عوامل بر تعهد فرد به ادامه رفتار تأثیر میگذارند (مهربان ،پارسا مهر.)1315 ،
یکی از متغیرهایی را كه پژوهشگران در ایدن رابطده مطدرح مدیكنندد لدذت بدردن (بدهمعندای
دریافت پاداش) از مشاركت در انجام فعالیتهای ورزشی است (كلی .)1913 ،بررسیها نشان داده
اسددت كدده ورزشددکاران پیوسددته میدل بدده لددذت بددردن ،تفددریح كددردن و سددرگرم شدددن را بددهعنددوان
محرکهای مهم برای شركت در برنامدههدای ورزشدی مطدرح مدیكنندد (اسدکن لدن و همکداران،
 .)1993در مطالعات مربو به تعهد ورزشدی كده تدا بده حدال صدورت گرفتده لدذت بدردن یکدی از
مهمترین و قویترین عوامل تعیینكنندده در تصدمیمگیدری افدراد بدرای مشداركت در فعالیدتهدای
92

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال نهم ،شمارة  ،02پاییز و زمستان 8931

ورزشی بوده است (به نقل از پارسا مهر .)1315 ،اسدکن لدن و همکدارانش چنددین مطالعده دربداره
منابع ایجاد لذت بین افرادی انجام دادهاند كه در فعالیتهای ورزشدی متفداوتی نظیدر والیددال ،بدی
بال ،شنا و اسکیت در گروههای سنی مختلف مشغول فعالیت ورزشی بودهاند .آنها در این پژوهش
دریافتند لذت بردن یکی از منابع مهم برای مشداركت در ورزش اسدت .مندابع كسدب لدذت شدامل
تعاملهای اجتماعی مثدت ،حمایت از سوی معلمان و مربیان ،والددین و همسدا،ن ،افدزایش ادراک
فردی از تواناییهای جسمانی ،آگاهی اجتماعی از قابلیتهای جسمانی ،سعی در یدادگیری و ارائده
مهارتها و در نهایت كسب مهارت و احساس تحرک اسدت .ایدن احسداس تحدرک سددب ایجداد
قابلیتی منحصربهفرد در افراد میشود كه فقط در تجارب مربو به فعالیتهای ورزشی وجود دارد.
این احساس را نمیتوان از حوزههای دیگر مثل هندر ،موسدیقی و غیدره بدهدسدت آورد .بدرای مثدال
كودكان و نوجوانان هنگام سر خدوردن در آب ،هنگدام شدنا یدا اسدکی روی آب یدا وقتدی بده هدوا
میجهند و در هوا چرخ میخورند ،وقتی كه ژیمناستیک میكنند یا اسکیت بازی میكنند ،شور و
شعف ،هیجان و شادی بهخصوصی از خود بروز میدهند كه در سایر حوزهها نمدیتدوان ایدنگونده
شادی و شعف را مشاهده كرد.
مک دونالد ( )2414در بخشی از مطالعة خود به بررسی نقش لدذت ،انگیدزش و تمدرینهدای
مربدی در رشددد ورزشددکار پرداخدت و بدده ایددن نتیجده رسدید كدده انگیدزش و لددذت در رشددد فددردی
شركتكنندگان در ورزش نقشی اساسی دارد .همهنین نتایج این مطالعه نشان داد جدو انگیزشدی و
لذت بهوسیله مربی و برنامههای او جهت پیدا میكند .سوسا و همکارانش ( )2444در مطالعة خدود
كه به بررسی تعهد بازیکنان جوان فوتدال پرداختند ،به این نتیجه رسیدند كه لذت و تعهدد ورزشدی
قویترین پیشبینیكنندههای تعهدد ورزشدی هسدتند .لئدو و همکدارانش ( )2449نقدش مربدی را در
كسب سطح مطلوب تعهد ورزشی بسیار حساس دانستند .آندرو ( )2440در پژوهشی با عندوان «اثدر
همخوانی رفتارهای رهدری بر انگیزش ،تعهد ،و رضایت بازیکنان تندی » بده ایدن نتیجده رسدید كده
همخوانی (انسجام) رفتارهای رهدری ترجیح دادهشدده و درکشدده مدیتواندد بدر تعهدد ورزشدی و
لذت ورزشی تأثیر بگذارد (به نقل از نوروزی سید حسینی.)1394 ،
سرمایهگذاری شخصی :سرمایهگذاری شخصی شامل منابعی مثل زمان ،انرژی ،تالش فردی،
هزینههای پولی و منابع دیگری است كه افراد برای شركت در فعالیتهای ورزشی هزینه میكنندد.
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اگر مشاركت افراد در فعالیت بدنی پیوسته و مدداوم نداشدد ،صدرف زمدان ،مصدرف اندرژی ،تدالش
فردی و غیره بیثمدر خواهدد بدود .ایدن سدرمایهگدذاریهدا بدا پایدان دادن بده مشداركت برگرداندده
نمیشوند .بنابراین وقتی افراد در فعالیتی سرمایهگذاری بیشتری میكنند از نظر روانی بیشدتر وابسدته
میشدوند چدون مندابع زیدادی را بدرای مشداركت خدود هزینده كدردهاندد .فدر
سرمایهگذاری فردی با،تر در فعالیتی خا

بدر ایدن اسدت كده

سدب مشداركت بیشدتر در انجدام آن فعالیدت مدیشدود

(روسدولت و همکاران.)1914،
 .2فشارهای اجتماعی
فشار اجتماعی انتظاراتی اجتماعی هستند كه ح
خا

را بهدندال دارند .متغیر فشدار اجتمداعی بیدانگر حسدی از فشدار اجتمداعی بدرای مشداركت در

فعالیتی خا
خا

تعهد به اطاعت برای باقی ماندن در فعالیتی

است .هر چه فشار از طرف دیگران بدرای تدداوم بیشدتر باشدد ،مشداركت در فعدالیتی

بیشتر میشود .در تعریف نهایی فشارهای اجتماعی بده فشدار اعمدالشدده از جاندب والددین،

همسا،ن و ...اشاره دارد كه برای باقی ماندن در فعالیتی خا

كه ممکن اسدت پیوسدتگی آن قطدع

گردد ،اطالق میشود (بیکر.)1904،
فرصتهای مشاركت :در این مدل فرصتهای مشاركت بده ادراک بدودن فرصدتهدای مهدم
اشاره دارد كه تنها از طریق مشاركت مداوم امکانپذیر میشود .این متغیر به فرصتهدای باارزشدی
اطالق میشود كه فقط از طریدق مشداركت در ورزش ارائده مدیگدردد .در نهایدت از فرصدتهدای
مشاركت ،بهعنوان سرمایهگذاری بیرونی ،انتظدار مدیرود مندافعی مانندد برقدراری روابدط دوسدتانه،
كنش متقابل مثدت با بزرگسا،ن ،كسب تدحر در مهارت ،تغییر در ظاهر بدنی و افزایش سدالمت را
برای افراد بهدندال داشته باشد (اسکن لن و همکداران .)1993 ،فرصدتهدای مشداركت نشداندهندده
جذابیت بیشتر یا جذابیت كمتر فعالیتی نسدت به فعالیتی دیگر است .مفهوم فرصتهدای دیگدر ،كده
كِلی مطرح كرده و از پژوهشهای روسدولت برگرفته ،سده فدر
انجام فعالیت یا رفتاری خا

سدرمایهگدذاری شخصدی بدرای

 ،تأثیر هنجارهای اجتماعی (محدودیتهای اجتماعی) و فرصتهایی

را دربرمیگیدرد كده از مشداركت مدداوم (فرصدت درگیدر شددن) در فعدالیتی خدا

نصدیب افدراد

میشود .اما پژوهشها نشان دادهاند كه وجدود فرصدتهدای دیگدر بدین گدروههدای متفداوت نتدایج
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یکسانی برای مشاركت یا عدم مشاركت در فعالیتی خا

بهدندال ندارد؛ چنان كه در بیشدتر مدوارد

ورزشکاران جوان قادرند حین مشاركت در برنامههای ورزشدی بده فعالیدتهدای غیرورزشدی ادامده
دهند (اسکن لن و همکاران.)1993 ،
دسته دیگر از عوامل مربو به وجود پیوسته موانع یا محددودیتهاسدت (بدرس چیدد ،كامد
بل .)1915 ،برشید و كمپل موانع یا محدودیتها را شامل هزینهها ،اعم از مالی ،اجتمداعی ،رواندی،
عاطفی و غیره میدانند كه سدب میشوند فرد داوطلدانه به انجام رفتداری ترغیدب یدا از آن منصدرف
شود (به نقل از پارسدا مهدر .)1394 ،پدژوهشهدا نشدان دادهاندد ارتددا مثدتدی بدین محددودیتهدا و
مشاركت در ورزش وجود دارد .كلینت و ویس

در پژوهش خود دریافتند ژیمناسدتهدای جدوان

در برابددر عدددم ادامدده مشدداركت در فعالی دت ورزشدی (رهددا كددردن ورزش) از خددود مقاومددت نشددان
میدهند؛ زیرا نگران از دست دادن دوستان خدود ،هدمتیمدیهدا یدا مربدی خدود در محدیط ورزشدی
هستند.
بنابراین میتوان گفت هدف اصلی اسدکن لدن و همکدارانش از كداربرد مددل تعهدد ورزشدی
شناخت قدرت تدیین و میزان تأثیرگذاری متغیرهای آن بر مشداركت پیوسدته افدراد در فعالیدتهدای
ورزشی بوده است .پژوهشهایی در حوزه روانشناسی ورزش دربارة انگیزههای افراد از مشاركت
در فعالیتهدای ورزشدی انجدام شدده اسدت (جانسدون)1912 ،؛ ولدی پدژوهشهدای زیدادی دربداره
متغیرهایی كه انگیزه تعهد به مشداركت مدداوم در ورزش را بررسدی كدرده باشدند صدورت نگرفتده
است (به نقل از حسینینیا.)1393 ،
در سالهای اخیر محققان عالقه زیادی به مفهوم تعهد ورزشی نشان دادهاند .برای مثال لدوگ
هد ( )2443نشان داد كه سدک و رفتار مربی عاملی است كه متغیرهای متعددی را تحت تأثیر قدرار
میدهدد و بدا توجده بده اینکده ورزشدکاران و مربیدان دائدم در تعامدل بدا یکدیگرندد و از هدم تدأثیر
میپذیرند ،به نظر میرسد تعهد ورزشکاران از جمله این متغیرها باشد كه میتواند تحت تأثیر رفتار
رهدری مربی قرار گیرد .یکی از نتایج مهم هر برنامه تمرینی رضایتی است كه شدركتكننددگان از
آن بهدست میآورند .اگر فردی از برنامه تمرینی راضی باشد ،به ادامه و ثدت نام در برنامههای آتی
نیز تمایل پیدا میكند (به نقل از ؟؟؟؟؟).
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 .2فرزندپروری
فرزندپروری فعالیتی پیهیده شامل روشها و رفتارهایی ویدژه اسدت كده بدهطدور مجدزا یدا در
تعامل با یکدیگر بر رشد كودک تأثیر میگذارد .در واقع پایده و اسداس شدیوة فرزنددپروری مددین
تالشهای والدین برای كنترل و اجتماعی كدردن كودكدانشدان اسدت (بامریندد .)1991،الدتده بایدد
توجه كرد كه در این تعریف روشهدای بهنجدار فرزنددپروری مدد نظدر اسدت و روشهدایی چدون
سوءاستفاده از كودكان را دربرنمیگیرد.
در متون اسالمی نیز فرزندپروری فعالیتی پیهیده شامل رفتارها ،زمیندهسدازیهدا ،آمدوزشهدا،
تعاملها و روشهایی است كه بهطور مجزا و در تعامل با یکدیگر بر رشد شناختی ،معنوی ،عاطفی
و رفتاری ،در ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر میگذارد (فالین1990 ،؛ جری  ،دی كویک و جانسنز،
1994؛ گودناو و كولین 1994 ،؛ پیندرهیوز و دیگران2444،؛ رونر ،كین و كورنویر.)1991 ،
وضعیت اجتماعی و اقتصادی ،فرهن

و نگرش والدین نسدت به فرزندپروری بر تعامل میدان

والدین و فرزندان تأثیرگذار است (به نقل از شکوهی یکتا1315 ،؛ مایز و پتیت .)1994 ،هر خانواده
از سدک و شیوة خاصی در تربیت فرزندان خدود اسدتفاده مدیكندد .مجموعده نگدرشهدا ،اعمدال و
اظهارات غیركالمی والدین كه ماهیت تعامالت والدد كودک را در موقعیتهای مختلدف مشدخ
میكنند ،با عنوان شیوه فرزندپروری شناخته میشوند (بده نقدل از یوسدفی .)1393 ،هرچندد عوامدل
مختلفی از قدیل سدن ،جنسدیت ،ادراک تواندایی و قابلیدت بدر انگیدزه مشداركت ورزشدی نوجواندان
اثرگذارند ،ولی یکی از عوامل اصلی اثرگذار ،والدین هستند .مطالعات نشان دادهاند كه سایر افدراد
مهم از قدیل دوستان ،معلمان و مربیان نیز نقش بسزایی در مشداركت ورزشدی كودكدان و نوجواندان
دارند (دیکسون و وارنر.)2441 ،
از آنجا كه نوجوانان بیشتر وقت خود را كنار خانواده میگذرانند ،آیدا والددین مدیتوانندد در
تداوم مشاركت ورزشی فرزندان خود مدؤثر باشدند؟ میدزان ایدن تدأثیر چقددر اسدت؟ آیدا تدا كندون
تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است؟ (لیدلآبدادی )1345 ،تدأثیر خدانواده بدهعندوان اولدین و
مؤثرترین واحد اجتماعی بر فرزندان ،امری بدیهی اسدت و تردیددی نیسدت كده خدانواده بدهعندوان
قویترین سیستم بر پایهریزی رفتار و شکلگیری شخصیت و فرایندهای درونی فرزند تأثیر عمیق و
بسزایی دارد و آنها را شکل میدهد (احدی و بنیجمالی .)1342 ،در سدالهدای اخیدر پدژوهشهدای
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دامنهداری دربارة عوامل خدانوادگی مدؤثر در رفتدار و طدرز فکدر كدودک انجدام شدده اسدت .ایدن
پژوهشها نشان میدهند كه تأثیر عوامل و روابدط خدانوادگی بدر شخصدیت كدودک بسدیار مهدم و
حیاتی است (لیلآبادی .)1345 ،بسیاری از ویژگیهای شخصیتی كودک تحت تأثیر ویژگدیهدای
شخصیتی و شدیوه فرزنددپروری والددین اسدت (بده نقدل از نقدیپدور1394 ،؛ كدات و وود.)2440 ،
والدین ارزشها و نگرشها و همهنین عادات خرید ،نامهای تجاری و اولویتهدای مصدرف را بده
فرزندان خود انتقال میدهند.
با اینکه پژوهشهای بسیاری در زمینده عوامدل مدؤثر بدر رفتدار كودكدان و نوجواندان صدورت
گرفته ،اما در زمینه تعهد ورزشی نوجواندان پدژوهشهدای زیدادی نشدده اسدت .از آنجدا كده تدداوم
مشاركت ورزشی در این قشر از افراد جامعه بسیار پراهمیت بوده و تدأثیر والددین در ایدن دوره نیدز
انکارناپذیر است و میتواند زمینهساز تداوم مشاركت ورزشدی در دورههدای بدا،تر شدود ،احسداس
میشود پژوهشها درباره تأثیر والدین بر تعهد ورزشی نوجوانان قدری نادیده گرفته شده است.
پژوهشهای مختلف (كین

و ویلسون2441 ،؛ ،یو ،لی و رانسدل )2444 ،نشدان دادندد كده

الگوها و سطح فعالیت بدنی والدین رابطة معناداری با فعالیت بدنی كودكانشدان دارد .بدا توجده بده
اعتقادی كه در رابطه با نقش حیاتی والدین در توسعة تجربههای ورزشدی در ورزشدکاران نوجدوان
وجود دارد ،اخیراً عالقه به بررسی تأثیر والدین بر فعالیت ورزشی نوجوانان در حال افزایش اسدت،
زیرا فرزندان ارزش فوقالعادهای برای ارزشیابی والدین نسدت به عملکدرد خدود قائدلاندد .در واقدع
انتظارات و بازخوردهایی كه ورزشکاران جوان از والدین درباره تدالش و عملکدرد ورزشدی خدود
دریافت میكنند ،برای آنها حائز اهمیت است (ساپیجا .)2449 ،بنابراین شیوة تربیت فرزندان عاملی
است كه احتمال دارد شیوع كمتحركی را تشدید كندد؛ زیدرا والددین تدأثیر بسدیاری بدر رفتارهدای
كودكان خود دارند .این آثار احتما ً،در سدکهای فرزندپروری والدین آشکار مدیشدود (جداگو،
داویسون ،بروكمن ،آنجی و پاگه آ .)2411 ،سدکهای فرزندپروری چگونگی تعامل والدین را بدا
فرزندانشان نشان میدهد (دارلین

و اشتندرگ .)1993 ،سدکهای فرزندپروری را به مجموعدهای

از نگرشهای والدین نسدت به فرزند ،و در رابطه با تربیت فرزندان تعریف كردهاند كه سدب ایجداد
جوی عاطفی میان فرزندان و والددین مدیشدود (كاردوندا ،نیهلسدن و فداك  .)2444 ،از آنجدا كده
نگرش والددین در شدیوههدای فرزنددپروری تحدت تدأثیر مسدائل فرهنگدی ،اجتمداعی و غیدره قدرار
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میگیرد ،شیوههای فرزندپروری در گروههای مختلف ممکن است متفاوت باشد (به نقل از عدددی
مقدم.)1392 ،
 .2شیوههای فرزندپروری
بدر اسدداس مطالعددات بامرینددد ( ،)1991شدیوههددای فرزندددپروری بدده سدده سدددک فرزندددپروری
اقتداری ،استددادی و آسانگیرانه تقسیم میشوند.
الف) والددین مقتددر( :پاولسدون و اسدپوتا )1990 ،بسدیار كنتدرلكنندده و مطالددهگدر و بسدیار
پاسدخدهنددده و پددذیرا هسدتند .رفتددار مقتدراندده باعددث رشدد عدداطفی و شددناختی مثدددت در
كودكان میشود.
یافتههای تجربی نشان داده است كه رفتار والدین با اقتدار با سطح با،تری از سازگاری و
انطداق ،بلو روانی ،شایستگی روانید اجتمداعی ،عدزت نفد  ،و موفقیدت آموزشدگاهی
مرتدط اسدت (بده نقدل از یوسدفی .)1393 ،والددین در سددک فرزنددپروری اقتدداری بدر
خودمختدداری فرزندددان در محدددوده مقددررات خددانواده تأكی دد م دیكنن دد (اسددعدی ،شدداه
منصوری ،محمدی ،رضداعی و جدی سدمتانا .)1310 ،در ایدن سددک ،والددین مدیدانندد
فرزندانشان چه میكنند ،كجا میروند و با چه كسانی دوست هستند؛ ولی سعی میكنند
دربارة توقعات و انتظارات خود د،یلی قانعكننده عرضه كنند و حاضرند خواستههایشدان
را بر حسب موقعیت تعدیل كنند .والدین در سدک فرزندپروری اقتداری بر خودمختاری
فرزندان در محدودة مقررات خانواده تأكید میكنند (به نقل از عددی مقدم.)1392 ،
ب) والدین مستدد( :هترینگتون و پارک )1910 ،بسیار مطالدهكننده و كنترلكننده هسدتند ،در
حالی كه پذیرش و پاسخدهیشان در حد پایین است و به نیازهدای كدودک بدیتدوجهی
میكنند .عملکرد تحصیلی و فکدری كودكدان چندین والددینی غالدداً ضدعیف اسدت و در
روابط خود با همسا،ن ،فاقد حد

ابتکدار ،رهددری و اتکدا بده نفد

هسدتند (بده نقدل از

یوسفی.)1393 ،
) والدین سهلگیر( :هترینگتون و پارک )1343 ،مطالدهكنندگی و كنتدرل را در حدد بسدیار
پایین و پاسخدهی و پذیرش را در حد بسیار با ،بهكار میبرند .در اینجا بدهجدای انظددا
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بیش از حد ،آسانگیری و ناهمسانی رفتار باعث رشد رفتاری كنترل نشده و تکانشدی در
فرزندان میشود .عدهای از پژوهشگران یک دسته دیگر از والدین را به این تقسدیمبنددی
اضافه میكنند (میسترز و موری .)2440 ،
د)والدین مسامحهكار و غافل :این نوع والدین بیاعتندا هسدتند و مطالددهكننددگی یدا كنتدرل و
پاسخدهی یا پذیرش را در حد بسیار پایین نشان میدهند .كودكان چنین خانوادههدایی از
نظر اجتماعی ،بیمسئولیت و از نظر فکری ،نارس و از لحاظ عملکدرد تحصدیلی و عدزت
نف  ،ضعیف هستند (به نقل از یوسفی.)1393 ،
از آنجا كه نقش والدین تأثیری معنیدار روی مشاركت بههها در فعالیت بدنی قددل از دوران
نوجوانی دارد ،والدین میتوانند نقش بسیار مهمی در تشویق دانشآمدوزان بده فعالیدت بددنی داشدته
باشند .كارسون و همکاران ( )1911در پژوهشی گزارش دادند كه والدین بهطور چشمگیدری روی
احساسات نوجوانان و همهنین الگوها و عادات ورزشی آنهدا تدأثیرگذارندد .احتمدال دارد تدأثیراتی
كه والدین روی فرزندان خود میگذارند ،به عملکردی از شیوه فرزندپروری مربو باشد.
از آنجا كه نگدرش والددین در ارتددا بدا شدیوه فرزنددپروری تحدت تدأثیر مسدائل فرهنگدی،
اجتماعی و غیره قرار میگیرد ،شیوههای فرزندپروری ممکن است در گروههای مختلف فرق كندد
(به نقل از بهدروزی .)1391 ،هدر خدانواده شدیوه خاصدی را در تربیدت فدردی و اجتمداعی فرزنددان
خویش بهكار میگیرد .والدین سهلگیر گرچه با فرزندان خود تا حدودی گرماند و نسدت بده آنهدا
محافظهكارند ،اما به بهههای خود این آزادی را میدهند كه مانند بزرگترها حق و حقوقی داشدته
باشند (برک .)2445 ،والدین مقتدر به فرزندان خدود اسدتقالل و آزادی فکدری مدیدهندد .والددین
مستدد توقع و كنترل روانی زیادی دارندد ،امدا پاسدخگدوییشدان پدایین اسدت (بده نقدل از بهدروزی،
.)1391
با توجه به پژوهشهدای انجدامشدده و همهندین تدأثیر انکارناپدذیر والددین روی فرزنددان ،در
پژوهش حاضر سعی شده است بررسی شود كه آیا بین شیوههای مختلف فرزندپروری و مشاركت
مداوم ورزشی (تعهد ورزشی) نوجوانان رابطه معنیداری وجدود دارد یدا نده؟ و در صدورت وجدود
رابطه میزان آن چقدر ممکن است باشد؟
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چارچوب نظری
راولند و فریدسون ( )1990این نظر را مورد تأیید قرار دادهاند كه افراد باید یک رویده همدراه
با تعهد و دلدستگی را برای مشاركت مستمر در فعالیتهای ورزشی در زندگی روزمدره بدرای همده
طول عمر خود و بهطور منظم در سدک زندگی خود پی بگیرند تا از فواید آن در زندگی بهدرهمندد
شوند .آنها معتقدند برای ایجاد شدرایط ،زم بدهمنظدور مشداركت مدداوم در فعالیدتهدای ورزشدی،
ورزش باید بهصورت لذتبخشی در سنین پایین به كودكان عرضه شدود تدا آنهدا بتوانندد در آیندده
دوبدداره بدده آن تمایددل پیددا كننددد .بددا ارائدده ورزش بدهصددورت لددذتبخددش بدده افددراد ،مشدداركت در
فعالیتهای ورزشی به یک میل درونی تددیل میشود و مشاركت افراد در آن بهطدور مدداوم ادامده
مییابد .به نظر آنها ،ایجاد شرایط ،زم برای شکلگیری تجارب لذتبخش و خوشدایند در ورزش
راهکاری مناسب برای افزایش سطح فعالیتهای ورزشی در سنین پایین است كه خود سددب تغییدر
نگرش افراد در خصو

ارزش تمرین و فعالیت بدنی و از همه مهدمتدر ،كسدب نتدایج بلندمددت و

سودمندتری مانند سالمتی برای افراد از طریق مشداركت مدداوم در فعالیدتهدای ورزشدی در طدول
زندگیشان میشود.
اسکن لن و سیمون با بهرهگیدری از نظریده راولندد و فریدسدون مدندی بدر لدذتبخدش كدردن
مشاركت در فعالیتهای ورزشی ،متغیر لذت ورزشی را در مدل انگیزشی بزرگتدری بدهندام مددل
تعهد ورزشی كه بهمعنی میل و تصمیم به ادامه مشاركت در فعالیت ورزشی است ،بهكار میگیرند.
وجه اصلی مدل تعهد اسکن لن و سیمون ،تدداوم انجدام عمدل و پافشداری بدر انجدام رفتدار یدا
فعالیتی خا

طی یدک دوره اسدت .در واقدع هددف اصدلی آنهدا از كداربرد مددل تعهدد در حدوزه

ورزش ،شناخت قدرت تدیین و میزان تأثیرگذاری متغیرهای آن بر مشاركت مستمر افراد در فعالیت
ورزشی بوده است .با وجود پدژوهشهدای خدوبی كده در حدوزه علدم روانشناسدی ورزشدی روی
انگیزههای افراد از مشاركت در فعالیتهای ورزشی انجدام شدده اسدت ،پدژوهشهدای كمدی روی
متغیرهایی كه با انگیزههای مشاركت مستمر پیوسته در ورزش مرتدط باشند ،صدورت گرفتده اسدت.
به همین علت اسکن لن و سیمون مدل تعهد در حوزه ورزش را برای شناخت انگیزههای مشاركت
طو،نیمدت بهكار بردهاند؛ زیرا بین روانشناسان اجتماعی این اتفاق نظر وجود دارد كده تعهدد بده
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شرایطی اشاره دارد كه به تدیین علل پافشاری یک شخ
روابطی خا

در انجام یک عمدل كمدک یدا بدر ادامده

اصرار میكند.

بررسی پژوهشهای مربو به مشاركت مستمر در فعالیتهای ورزشی نشان داد كه سه دسدته
از عوامل اهمیت بیشتری در ایجاد تعهد ورزشی دارند .دسته نخست از این عوامل مهم دربرگیرندده
مجموعهای از روابط جذاب بهصورت پیوند عاطفی ،روابط دوستانه و احساس رضدایت از شدركت
در فعالیتهای ورزشی بین افراد مشاركتكننده است.
پژوهشها نشان دادهاند كه لذت بدردن از ورزش ،متغیدری جدذاب بدرای مشداركت افدراد در
فعالیتهای ورزشی است .اسکن لن و همکارانش درباره منابع ایجادكننده لذت بین افرادی كده در
رشتههای ورزشی نظیر والیدال ،بی

بال ،شنا و اسکیت در گروههای سنی مختلف مشدغول فعالیدت

بودند ،چندین مطالعه انجام دادندد .آنهدا دریافتندد لدذت بدردن ،یکدی از عوامدل مهدم مشداركت در
ورزش است .منابع كسب لذت شامل تعاملهای اجتماعی مثدت ،حمایت از سوی دیگران (معلمدان
و مربیان ،والدین و همسا،ن) ،افزایش ادراک فردی از تواناییهای جسمانی ،سدعی در یدادگیری و
ارائه مهارتها و در نهایت كسب مهارت و احساس تحركدی اسدت كده سددب ایجداد یدک قابلیدت
منحصربهفرد در افراد میشود.
دسته دوم از عوامل مرتدط با مشاركت مستمر شامل سه فر ِ سدرمایهگدذاری شخصدی بدرای
انجام فعالیت یا رفتاری خا

 ،تأثیر هنجارهای اجتماعی (محدودیتهای اجتماعی) و فرصتهایی

است كه از مشاركت مستمر در یک فعالیت نصیب افراد میشود.
سومین دسته از عوامل به مشاركت مستمر (موانع یدا محددودیتهدا) مربدو هسدتند .برشدید و
كمپل موانع یا محدودیتها را شامل هزینههایی (اعم از مدالی ،اجتمداعی ،رواندی ،عداطفی و غیدره)
میدانند كه سدب میشوند فرد ،داوطلدانه به انجام یک رفتار ترغیب یا از انجدام آن منصدرف شدود.
پژوهشها نشان دادهاند كده ارتددا مثدتدی بدین محددودیتهدا و مشداركت در ورزش وجدود دارد.
كلینت و ویس

در پژوهش خود دریافتند ژیمناستهای جوان در برابر ادامده نددادن مشداركت در

فعالیت ورزشی (رها كردن ورزش) از خود مقاومدت نشدان مدیدهندد؛ زیدرا نگدران از دسدت دادن
دوستان ،همتیمیها یا مربیان خود در محیط ورزشی هستند.
از طرف دیگر ،عوامل مختلفدی از قدیدل سدن ،جنسدیت ،ادراک تواندایی و قابلیدت بدر انگیدزة
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مشاركت ورزشی نوجوانان اثرگذارند؛ ولی یکی از عوامل اصلی اثرگذار ،والدین هستند .مطالعات
نشان دادهاند كه سایر افراد مهم از قدیل دوستان ،معلمدان و مربیدان نیدز نقدش بسدزایی در مشداركت
ورزشی كودكان و نوجوانان دارند (دیکسون و وارنر .)2441 ،در پدژوهشهدای مختلدف بده نقدش
والدین در مشاركت ورزشی فرزنددان اشداره شدده اسدت (كیند

و ویلسدون2441 ،؛ ،یدو ،لدی و

رانسدل .)2444 ،طدق این پژوهشها ،الگوها و سطح فعالیت بدنی والدین رابطة معناداری با فعالیت
بدنی كودكانشان دارد.
با توجه به اعتقادی كه در رابطده بدا نقدش حیداتی والددین در توسدعة تجربدههدای ورزشدی در
ورزشکاران نوجوان وجود دارد ،اخیراً عالقه به بررسی تأثیر والدین بر فعالیت ورزشی نوجوانان در
حال افزایش است؛ زیرا فرزندان ارزش فوقالعادهای برای ارزشیابی والدین نسدت به عملکرد خدود
قائلاند .بنابراین انتظارات و بازخوردهایی كه ورزشکاران جوان از والدین درباره تالش و عملکرد
ورزشدی خدود دریافدت مدیكنندد ،اهمیدت دارد (سداپیجا .)2449 ،ازایدنرو شدیوة تربیدت فرزندددان
میتواند شیوع كمتحركی را تشدید كند؛ زیرا والدین تدأثیر بسدیاری بدر رفتارهدای كودكدان خدود
دارند و این آثار احتما ً،در سدکهای فرزندپروری والدین آشکار میشود.
سدکهای فرزندپروری را مجموعهای از نگرشهدای والددین نسددت بده فرزندد در ارتددا بدا
تربیت فرزندان تعریف كردهاند كه سددب ایجداد جدوی عداطفی میدان فرزنددان و والددین مدیشدود
(دارلین

و اشتندرگ.)1993 ،
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روش پژوهش
از لحداظ طدقدهبنددی پدژوهش بدر مدندای هددف ،پدژوهش حاضدر كداربردی اسدت .از لحداظ
طدقهبندی پژوهش بر مدنای روش ،این پژوهش یک پدژوهش همدسدتگی از ندوع رگرسدیون اسدت.
جامعه آماری این پژوهش شامل  794نفر از نوجواندان ورزشدکار شهرسدتان لنگدرود اسدت كده در
شش رشته ورزشیِ تنی

روی میز ،بدمینتون ،كشدتی ،والیددال ،بسدکتدال و ژیمناسدتیک بدهصدورت

هفتهای سه جلسه در تمرین حاضر مدیشددند .بدهمنظدور دسدتیابی بده تعدداد نمونده مدورد نیداز214 ،
پرسشنامه بین ورزشکاران توزیع شد كه  39پرسشنامه بهعلدت مخددوش بدودن یدا عددم برگشدت از
نمونه آماری حذف شدند و در نهایدت  201پرسشدنامه مدورد تجزیده و تحلیدل قدرار گرفتندد .از دو
پرسشنامه تعهد ورزشی اسکن لن شامل  10سؤال و چهار مؤلفه (تعهد ،لذت ،فشارهای اجتمداعی و
فرصتهای مشاركت) و پرسشنامه فرزندپروری بامریند ( )1991برای والدین (پددر و مدادر) شدامل
 34گویه و سه سدک فرزندپروری (سددک مقتدرانده ،مسدتددانه و آسدانگیدر) اسدتفاده شدد .روایدی
صوری پرسشنامهها را  10نفر از استادان و صاحبنظران مدیریت ورزشدی تأییدد كردندد .بدهمنظدور
بررسی پایایی پرسشنامهها از آزمون آلفایكرونداخ استفاده شد كه نتدایج آن در جددول  1مشداهده
میشود.
جدول  .8نتایج آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک فرزندپروری و تعهد ورزشی
آلفای کرونباخ کلی

4/41

4/42

تعهد ورزشی

4/15

سدک فرزندپروری

پدر

مادرانه

پرسشنامه

مؤلفهها

آلفای کرونباخ هر مؤلفه
پدر

مقتدرانه

مادر

4/11

4/44

مستددانه

4/45

4/45

آسانگیر

4/00

4/02

تعهد

4/41

لذت

4/14

فشار

4/13

فرصتهای مشاركت

4/40

وابسته

4/19

22

ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بر اساس شیوههای فرزندپروری والدین

برای اجرای آزمون ،پرسشنامهها در اختیار ورزشکاران قرار گرفت و توضیحات ،زم به آنهدا
داده شددد .ورزشددکاران پرسشددنامههددا را بدده والدددین خددود تحوی دل دادنددد و بعددد از تکمی دل آن را
برگرداندند .بدهمنظدور تحلیدل دادههدا از روشهدای آمدار توصدیفی (فراواندی ،میدانگین ،درصددها،
انحراف استانداردها) و از آزمون استنداطی شامل آزمون رگرسیون به شیوه هدمزمدان 1اسدتفاده شدد.
همه تجزیه و تحلیلها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21صورت گرفت.

یافتهها
ـ تحلیل دادهها
جدول  .0تحلیل جمعیتشناختی نمونه
جمعیتشناختی نمونه
زیر دیپلم
وضعیت تحصیلی
والدین (پدر)

وضعیت تحصیلی
والدین (مادر)

فراوانی
34

درصد
12/0

دیپلم

91

04/4

فوق دیپلم

11

4/5

كارشناسی

20

14/1

تحصیالت تکمیلی

4

2/9

زیر دیپلم

25

14/0

دیپلم

94

04/2

فوق دیپلم

22

9/1

كارشناسی

29

12/4

تحصیالت تکمیلی

0

2/5

35

10/5

بدمینتون

31

15/1

ژیمناستیک

10

5/1

كشتی

04

19/5

بسکتدال

05

11/4

والیدال

02

25/4

201

144

تنی

رشتههای ورزشی

روی میز

مجموع

1. Entry Method
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میددانگین و انحددراف اسددتاندارد سددن پدددران  M±SD=00/10±0/31و میددانگین و انحددراف
استاندارد سن مادران  M±SD=39/94 ± 0/20بود .پدران عمدتاً مدرک تحصیلی دیپلم و پدایینتدر
( 53/1درصد) داشتند .تحصیالت مادران نیز عمدتاً دیپلم و زیر دیپلم ( 54/0درصد) بدود .همهندین
سایر نتایج توصیفی از میزان توزیع شركتكنندگان مورد مطالعه در شش رشته ورزشی آنهدا نشدان
داد كه  35نفر (10/5درصد) تنی

روی میز 31 ،نفر ( 15/1درصد) بدمینتون 10 ،نفر ( 5/1درصدد)

ژیمناستیک 04 ،نفر (19 /5درصد) كشتی 05 ،نفر (11 /4درصد) بسکتدال و  02نفر ( 25/4درصد)
والیدال كار می كردند .بیشترین و كمترین نوجوانان حاضر در این تحقیدق بده ترتیدب در رشدتههدای
والیدال و ژیمناستیک فعالیت داشتند.

آزمون مدل و فرضیهها
ـ همبستگی بین متغیرها
در مرحله بعدی ،بهمنظور آزمدون فرضدیات تحقیدق ،رگرسدیون چندگانده بده روش هدمزمدان
استفاده شد .نتایج این آزمون نشان میدهد كه شیوههای فرزندپروری پدر هم به طور مثدت و هم به
طور منفی بر ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار تأثیر میگذارد .بر این اساس ،نتایج رگرسدیون
نشان میدهد هر دو شیوه فرزندپروری مقتدرانه و مستددانه پدر آثار مثدت و معنیداری روی تعهدد،
لذت و مشاركت نوجوانان میگذارد .در مقابل ،شیوه فرزندپروری سهلانگارانه پدر اثر معکوس و
معنیداری بر ابعاد لذت و مشاركت نوجوانان در فعالیتهای ورزشی دارد (جدول .)3
فرضیه  :1بین تعهد ورزشی و سدک فرزندپروری پدر ارتدا معناداری وجود دارد.
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جدول  .9تحلیل رگرسیونی چندگانه تعهد ورزشی بر اساس سبک فرزندپروری پدر
متغیرهای
مستقل
عر

وابسته

F

R

R2

R adj

از مددأ
11/200

4/353

4/125

مستددانه

تعهد

4/110

مقتدرانه
سهلگیرانه
عر

از مددأ
0/191

4/213

4/41

مستددانه

لذت

4/409

مقتدرانه
سهلگیرانه
عر

از مددأ
12/441

4/343

4/139

مستددانه

فشار

4/121

مقتدرانه
سهلگیرانه
عر

از مددأ
11/442

عر

4/354

سهلگیرانه

4/122

مستددانه

ت

4/111

مقتدرانه

مشارك

از مددأ
12/201

4/300

سهلگیرانه

4/130

مستددانه

ورزشی

4/123

مقتدرانه

تعهد

مقدار T

مقدار
بتا

مقدار

آماره

بتای

دوربین

استاندارد

واتسون

**0/205

1/493

-

**0/90

4/311

4/349

**3/405

4/205

4/232

- 4/214

- 4/414

- 4/413

**9/10

3/05

-

**3/439

4/254

4/239

*2/303

4/131

4/154

*- 2/551

- 4/145

- 4/101

4/240

4/102

-

4/014

4/49

4/431

**5/121

4/422

4/354

1/501

4/220

4/490

**0/020

2/910

-

**5/310

4/001

4/331

1/094

4/140

4/493

**- 2/114

- 4/231

- 4/141

**5/045

1/322

-

**0/155

1/14

4/254

**5/451

1/212

4/311

- 4/433

- 4/245

- 4/405

 ،** P  0 / 01٭

1/141

2/210

1/492

1/140

1/191

P  0 / 05

سایر نتایج رگرسیون برای رابطده بدین شدیوه فرزنددپروری مدادران روی ابعداد تعهدد ورزشدی
نوجوانان ورزشکار حاكی از آن است كه شیوه فرزندپروری سهلانگارانه مادران رابطه معکدوس و
23
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معنیداری با مشاركت نوجوانان در فعالیتهای ورزشی دارد .همهنین مانند پددران ،مدادران نیدز بدا
استفاده از سدک فرزندپروری مقتدرانه به میزان بیشتری نسدت به شیوه فرزندپروری مستددانه ،رابطده
مثدت و معنیداری با ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار دارند.
فرضیه  :2بین تعهد ورزشی و سدک فرزندپروری مادر ارتدا معناداری وجود دارد.
جدول  .2تحلیل رگرسیونی چندگانه تعهد ورزشی براساس سبک فرزندپروری مادر
متغیرهای
مستقل
عر

وابسته

F

R

R2

R adj

از

مددأ
مقتدرانه
مستددانه

تعهد

4/009

4/290

4/410

4/445

سهلگیرانه
عر

از

مددأ
مقتدرانه
مستددانه

لذت

4/341

4/210

4/400

4/430

سهلگیرانه
عر

از

مددأ
مقتدرانه
مستددانه

فشار

11/141

4/301

4/13

4/119

سهلگیرانه
عر

از

مددأ
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مقدار T

مقدار
بتا

مقدار

آماره

بتای

دوربین

استاندارد

واتسون

**0/212

1/951

-

**3/111

4/341

4/231

**2/190

4/191

4/119

4/000

4/431

4/429

**1/051

3/591

-

**3/424

4/201

4/193

1/432

4/403

4/409

- 1/511

- 4/12

- 4/145

- 4/090

- 4/043

-

1/924

4/350

4/111

**0/441

4/041

4/3

1/143

4/294

4/111

**5/114

2/544

-

1/101

2/239

1/112

1/110
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متغیرهای
مستقل

وابسته

F

R

R2

R adj

مقتدرانه
مشاركت

مستددانه

1/14

4/311

4/141

4/494

سهلگیرانه
از

عر
مددأ

مقتدرانه

تعهد

مستددانه

ورزشی

14/144

4/301

4/121

4/114

سهلگیرانه

مقدار T

مقدار
بتا

مقدار

آماره

بتای

دوربین

استاندارد

واتسون

**0/431

4/541

4/290

**2/459

4/151

4/133

*- 1/949

- 4/11

- 4/124

**0/012

4/520

-

**0/199

1/543

4/251

**0/491

1/413

4/202

4/113

4/435

4/444

1/910

 ،** P  0 / 01٭ P  0 / 05

نتیجهگیری
هدف از انجام این پدژوهش ،پدیشبیندی ابعداد تعهدد ورزشدی نوجواندان ورزشدکار بدر اسداس
شیوههای فرزندپروری والدین بود .نتایج یک مطالعده توصدیفی همدسدتگی و جمدعآوری دادههدای
پژوهش نشان داد كه بهكارگیری شیوههای فرزندپروری در تشکیل ابعاد تعهد ورزشی در نوجوانان
ورزشکار نقشی كلیدی دارد .پژوهش حاضر كده بدهصدورت مدوردی در سدطح شهرسدتان لنگدرود
انجام شده است ،بدا نتدایج تحقیدق لوجیندووا و اسلوبودوسدکاوا ( ،)2414عدددی مقددم و همکداران
( )1392و هاروود و نایت ( )2415همسو است .الدته نتایجی چالشبرانگیز نیز حاصل شد كده ریشده
در ماهیت هر یک از شیوههای فرزندپروری دارد .بر اساس یافتههدای پدژوهش بایدد گفدت سددک
فرزندپروری مقتدرانه بیشترین تأثیر را بر تعهد ورزشدی و ابعداد آن نسددت بده سدایر سددکهدای آن
داشته است.
نکته درخور تأمل در نتایج اولیه آزمون رگرسیون چندگانه آن است كه سددک مقتدرانده بده
میزان بیشتری از سدک استددادی بر ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان در فعالیتهای ورزشدی تأثیرگدذار
است .این نتیجه با نتایج تحقیق عددی مقدم و همکداران ( ،)1392نظرپدوری و همکداران ( )1394و
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هنسی و همکاران ( )2415همسو است؛ اما نتایج تحقیق كروپ

و ریلی ( )2414با نتدایج پدژوهش

همسو نیست؛ زیرا این پژوهشگران اعتقاد داشدتند كده والددین نقشدی در تعهدد حركتدی (ورزشدی)
فرزندان ندارند .همهنین با بررسی رابطده بدین شدیوة فرزنددپروری والددین بدا میدزان فعالیدت بددنی
فرزندان نشان دادند كه بین شیوههای فرزندپروری اقتداری پدران و مادران بدا میدزان فعالیدت بددنی
فرزندددان رابطددهای معندیدار وجددود دارد .ایدن نتیجدده بددا نتددایج تحقیدق هنسدی ( ،)2415لوجینددووا و
اسلوبودوسکاوا ( ،)2414نظر پور و همکداران ( )1394و عدددی مقددم و همکداران ( )1392همسدو
است .این نتایج در حالی مشاهده میشود كده هندوز مشدخ

نیسدت افدزایش میدزان فعالیدت بددنی

نوجوانان نتیجة سدک فرزندپروری مقتدرانه والدین است یا ماحصدل تعهدد ورزشدی ایجادشدده در
نوجوانان یا میتواند نتیجة تعامل بین این دو باشد .پژوهشی همراستا با این نتایج یافت نشد.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان استنتا كرد افزایش میزان فعالیت بددنی نوجواندان
ناشی از ایجاد تعهدد ورزشدی اسدت كده عمددتاً بدر اسداس دریافدت و ادراک سددک فرزنددپروری
اقتداراندده مددادران و پدددران حاصددل مدیشددود .بدده نظددر مدیرسددد كدده والدددین زمددانی از ایدن سدددک
فرزندپروری مقتدرانه استفاده میكنند كه از جندههای تخصصدی آن رشدته ورزشدی نیدز برخدوردار
باشددند .در ایدن زمیندده ،هدداروود و نایدت ( )2415بددهصددراحت نشددان دادنددد كدده اگددر والدددین دارای
تخص

های ورزشی باشند ،فرزندان نیز در بیشتر شاخ

های حركتی مانند مهدارتهدای ورزشدی

عملکرد بهتر و نگرشی قویتر از ورزش مد نظر كسب میكنند .به همین دلیل احتمدا ً،تخصد
اظهارنظر والدین (بهخصو

و

پدران) در ورزش نوجوانان خود موجب میشود كه فرصدت مناسدب

برای بهكارگیری سدک فرزندپروری اقتدارگرایانه فراهم شود و همدین سددک در نهایدت بده تعهدد
ورزشی نوجوانان میانجامد.
از طرف دیگر ،نمیتوان از نقش سدک فرزندپروری مستددانه والددین بدهراحتدی عددور كدرد.
نتایج تحلیل رگرسیونی این تحقیق نتایج پیهیدهای از سددک فرزنددپروری مقتدرانده و مسدتددانه را
نشان میدهد .در تجزیه و تحلیل این دو سدک (مقتدرانه و مستددانه) میتوان استندا كرد كه علت
تفاوت این دو مکانیزم در ماهیت ارشادی آنها نهفته است .به عددارت بهتدر ،والددینی كده از سددک
فرزندپروری مقتدرانه استفاده كردند و بهجای تندیده (در زمدان خدالف انتظدارات والددین) از فندون
راهنمایی بهره بردند ،موجب افزایش تعهد و مشاركت ورزشی فرزندان شدند .الدته باید به این نکته
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توجه كدرد كده بده احتمدال زیداد والددینی مدیتوانندد نقدش راهنمدا و ارشدادی داشدته باشدند كده از
تخص

های حداقلی در آن رشته ورزشی برخوردار باشند .ایدن نتدایج بدا نتدایج تحقیدق هداروود و

نایت ( )2415همسو است ،اما با نتایج تحقیق نظدری پدور و همکداران ( )1394همسدو نیسدت؛ زیدرا
فرزندپروری مستددانه مانع تحرک (ورزش) فرزندان میشود .با این حال ،هنوز مشخ

نیست كده

مفاد این راهنمایی دقیقاً باید چگونه باشد و چده بدازخوردی در ایدن سددک موجدب افدزایش تعهدد
ورزشی میشود .این شواهد بهصراحت نشان میدهد كه محدود كدردن فرزنددان و كداهش آزادی
عمل آنها كمتر پیامدهای مثدت تعهد ورزشی دارد ،امدا ایدن نتیجدهگیدری منکدر نقدش مهدم سددک
فرزندپروری مستددانه نمیشود؛ بلکده ایدن سددک از فرزنددپروری نیدز تعهدد و مشداركت ورزشدی
نوجوانان را افزایش میدهد .در شیوة فرزندپروری مقتدرانه ،والدین با حمایت از استقالل نوجوانان
قادرند بر رفتارشان در قالب یک الگوی مثدت نظارت و كنترل كنند ،رفتار مسدتقل را در نوجواندان
تقویت كنند و با آموزش ،حمایت و الگو بودن برای فرزندان ،راهکارهای دسدتیابی بده موفقیدت را
در آنها تقویت كنند .در پژوهشهای مختلف هم نیاز حیاتی بودن حمایت خانواده برای مشداركت
ورزشی فرزندان به اثدات رسیده است؛ در نتیجه ارتدا معندادار ایدن شدیوه بدا سدطح فعالیدت بددنی
فرزندان قابل درک خواهد بود.
یافتههای جالبتر پژوهش حاضر آن است كه لذت فرزندان در فعالیتهای ورزشی بر اساس
سدک فرزندپروری مستددانه مادران افزایش نمییابد ،در حالی كه این افزایش لذت پ

از ادراک

سدک مستددانه پدران بیشتر می شود .تحقیقی همسو با این نتیجه یافت نشد .این یافته نیز بددان علدت
ارزشمند است كه ادراک نوجوانان از والدین خود با تغییرات معنیدار روبدهروسدت .در تحقیقدات
گذشته عمدتاً نقش بازخورد مفرد والدین در فعالیتهای ورزشی نوجوانان نشان داده شده بود .این
نتیجه با نتایج تحقیق گرشگورن و همکاران )2411 (1و هاروود و نایت ( ) 2415همسو اسدت .ایدن
تحقیق با قاطعیدت نشدان داد كده هدر كددام از والددین مکدانیزمهدای منحصدربهفدردی بدرای ادراک
فرزندان دارند و نمدیتدوان همدان مفروضدات مدرتدط بدا پددران را بدرای مدادران در نظدر گرفدت و
بالعک  .بنابراین از آنجا كه لذت ورزشی ندوعی خدا

از تعهدد ورزشدی اسدت ،ضدروری اسدت

مادران از این سددک بدرای جلدوگیری از تدعدات منفدی لدذت در فرزنددان خدود بدرای شدركت در
1. Gershgoren & et al.
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فعالیتهای ورزشی خودداری كنند .اما باید توجه كرد كده چندین سدازِكاری بدرای پددران صدادق
نیست و آنها میتوانند با ارائه و استفاده از همین سددک (مسدتددانه) لدذت را در فرزنددان ورزشدکار
خود افزایش دهند .الدته همانطور كه بیان شد ،استفاده از ایدن سددک احتمدا ً،نیازمندد اطالعدات و
تخص

كافی پدران است .این تغییرپذیری در استفاده از سدک فرزنددپروری نشدان مدیدهدد كده

لزوماً نداید سدکهای مورد استفاده والدین برای فرزندان شان یکسان باشد تا تعهد ورزشدی و لدذت
در نوجوانان بروز یابد ،بلکه با انعطافپذیری مناسب در پدران و مدادران مدیتدوان از ایدن جدرح و
تعدیل سدکهای فرزندپروری به سود تعهد ورزشی فرزندان بهره جست.
عالوه بر این دو سدک فرزندپروری ،سدک فرزنددپروری سدهلانگارانده نیدز وجدود دارد كده
نتایج رگرسیون آن با ابعاد تعهد ورزشی در والدین چالشبرانگیز بود .برای مثال نتایج نشان داد كه
استفاده از این سدک فرزندپروری در هر دو گروه پدران و مادران ،بعد مشاركت از تعهدد ورزشدی
نوجوانان را بهطور معنیداری كاهش میدهد .یافته جالبتر آنکه لدذت ورزشدی نوجواندان پد

از

ادراک و دریافددت سدددک فرزندددپروری سددهلانگاراندده پدددران كدداهش داشددت .نتددایج ای دن فرض دیه
بهصراحت نشان میدهد كه بیتوجهی و آزادی عمل مطلق از جانب پددران ،لدذت را از نوجواندان
ورزشکار سلب میكند .عالوه بر این ،یافتهها نشان میدهد كه توجه پدران به فعالیتهای ورزشدی
یک عامل انگیزشی و لذتبخش برای نوجوانان در این دوره سدنی اسدت .نتیجدهای همسدو بدا ایدن
نتایج یافت نشد .بنابراین بدون هیچ احتیاطی باید گفت روش آزادی عمل مطلق ،بهخصدو

بدرای

دوره سنی  14تا  15سال ،موجب تعهد ورزشی نوجوانان نمیشود و حتی مشاركت و لذت ورزشی
آنها را كاهش میدهد .به نظر میرسد دخالت نکردن والدین در كارهدای مربدو بده نوجواندان در
این دوره سنی نمیتواند كمک زیادی به آنهدا كندد و احتمدا ً،فرزنددان در ایدن سدنین بدیش از هدر
چیزی به توجه والدین نیاز دارند و شاید همه موفقیتها و بهدود مهارتهای ورزشی را بدرای نشدان
دادن خود به والدین یا تشکر از آنها انجام دهند .الدته در این بین ،بسدیاری از مسدائل مدیتواندد ایدن
روابددط را تعدددیل كنددد .محققددان م دیتواننددد در آینددده نقددش نقددا جغرافی دایی (شددهری در مقابددل
روستایی) ،فرهنگی (طایفههای سنتی مختلف) ،تفداوتهدای جنسدیتی (پسدران در مقابدل دختدران)،
موقعیتهای ویژه (نوجوانان ورزشدکار آمداتور در مقابدل حرفدهای) ،محدیط ورزش (باشدگاهی در
مقابل آموزشگاهی) و غیره را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
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آنهه تا كنون در مدانی نظری و پیشینه موضوع پژوهش بده آن پرداختده شدد دربداره مطالعدات
محیطی تعهد ورزشی در درون محیطهدای ورزشدی بدوده و سددکهدای فرزنددپروری بدا جزییدات
خا

آن هنوز مورد بحث قدرار نگرفتده اسدت .از طدرف دیگدر ،مطالعدات مربدو بده سددکهدای

فرزندپروری نشان میدهد كه محققان عمدتاً این سدکها را در مقیاسهای موفقیتهدای تحصدیلی
بررسی كرده اند و نقش آنها در استمرار فعالیتهای ورزشی مشخ

ندوده است .در حالی كه این

تحقیق بهصراحت نشان داد استفاده از سدکهای فرزندپروری برای تعهد نوجوانان در فعالیدتهدای
ورزشی یک پدیده تعیینكننده است.
بنابراین بر اساس یافتههای تحقیق میتوان پیشدنهاد كدرد كده گرچده كودكدان و نوجواندان در
سنین پایین از پدر و مادر اطاعت میكنندد ،امدا بهتدر اسدت در تصدمیمهدایی كده بدرای آنهدا گرفتده
میشود د،یل قانعكننده به آنها ارائه شود .در مورد اعتراضات نوجوانان بدرای بعضدی از تصدمیمهدا
در خانواده ،بهتر است والدین با صحدت كردن آنان را قانع كنند و فضا و جو خدانواده را بده سدمتی
سوق دهند كه فرزندان بتوانند آزادانه عقاید و نظرهای خود را مطرح كنند ،هر چند با نظدر آنهدا در
تضاد باشد .مجموعده ایدن اقددامات مدیتواندد راهدی بدهمنظدور ایجداد تعهدد ورزشدی نوجواندان در
فعالیتهای ورزشی باشد كه نتیجه آن لذت و سالمت برای آنهاست.
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