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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
 نیوالدد  یفرزندپرور یهاوهیش اساس بر ورزشکار نوجوانان یورزش تعهد ابعادبررسی  هدف با حاضر پژوهش

نفر از نوجوانان ورزشکار  094پژوهش  نپژوهش حاضر پیمایشی و كاربردی است. جامعه آماری ای روش. شد یطراح
 یآمارنمونه  .شدندیم حاضر نیتمر در جلسه سه یاصورت هفته هب یكه در شش رشته ورزشهستند شهرستان لنگرود 

 یفرزندپرور و یورزش تعهد پرسشنامه دو به و شدند انتخاب نفر 201 یتصادف صورت به و مورگان جدول از استفاده با
 .دادند پاسخ
 مسدتددانه  و مقتدرانه یفرزندپرور یهاوهیش نکهیا با داد نشان زمان هم روش به چندگانه ونیرگرس لیتحل جینتا 
 ،مدادر  و پددر  انگارانهسهل یفرزندپرور وهیش اما دارد، نوجوانان مشاركت و لذت تعهد، بر یداریمعن و مثدت اثر پدر
 پدران، مانند ن،یا بر عالوه .دارد یورزش یها تیفعالبا ابعاد لذت و مشاركت نوجوانان در  یداریمعن و معکوس رابطه
 اثدر بده نسددت بیشدتری     مسدتددانه،  یفرزندپرور وهیشدر مقایسه با  ،مقتدرانه یفرزندپرور سدک از استفاده با زین مادران
كده از   ینیوالدد  دهد ینشان م یروشن به ها افتهی نینوجوانان ورزشکار دارند. ا یبر ابعاد تعهد ورزش یداریمعن و مثدت
رو  نید ا ندد. از ا شدته فرزنددان دا  یتعهد ورزشد  یرو یشتریند اثر با هاستفاده كرد یسدک فرزندپرور یبرا یمنطق شور
آموزش داده شود تدا زمدان    نیبه والد ،یورزش یها طینوجوانان در مح یتعهد ورزش شیمنظور افزا به شود یم شنهادیپ
 دارد.ورزش  بهدر نگرش نوجوانان  یمثدت رثاآار ك نیا ازیر كنند، صرف صحدت با فرزندان یشتریب

 

 رانهیگ سهل مقتدرانه، مستددانه، ،یفرزندپرور یها سدک ،یورزش تعهد: ها کلیدواژه

 

  . :ای،  ای محمودآبداد، دانشدگاه فندی و حرفده     استادیار گروه علدوم ورزشدی دانشدکده فندی و حرفده     نویسنده مسئول

 shalavi@tvu.ac.ir مازندران، ایران

  . ،ایراناستادیار مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن 
  .كارشناس ارشد مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن، ایران 



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

02 

 مقدمه
مشدخ    یافدراد بده رفتارهدا    لید تما فیمنظور توص است كه به یروان ینگرش و حالت «تعهد»

 مشداركت  ادامه یبرا افراد یداریپا و پشتکار زانیم دهندهنشان مفهوم نیا واقع، در. شود یماستفاده 

 و نسدون ی)هاچ اسدت  خدا   یرفتدار  بده  خداطر  تعلدق  و یوابسدتگ  احسداس  ینوع و تیفعال کی در

 فید تعر یشدناخت روان یسداختار  را یورزشد  تعهدد ( 1993)و همکاران  2لن اسکن(. 2415 1،برگ

 اسدت. آندان   یورزشد  یهدا  تید فعالو عزم فرد به تداوم مشداركت در   لیدهندة تما كه نشاناند  كرده

 كلیددی  عامدل پنج  از دید آنها، .اند را مد نظر قرار داده یخاص یرهایمتغ ،نیتمر تعهدِ یبررس یبرا

 3ورزش، از بدردن  لدذت : دهدد  كاهش یا افزایش را ورزشی تعهد تواند می ورزشی تعهد ساختار در

 هدای  یگزینجدا  و 0اجتمداعی  های محدودیت 5شخصی، های گذاری سرمایه 0مشاركت، های فرصت

دن مشداركت در  كدر بخش  بر لذت یمدن 9دسونیو فر 1راولند هینظر از یریگبهره با آنها 4.مشاركت

 یورزشد  تعهدد  مدل نام به یتر گبزر یزشیانگ مدل در را یورزش لذّت ریمتغ ،یورزش یها تیفعال

 ورزشکاران كه است داده نشان هایبررس(. 1393 همکاران، و این ینیحس از نقل)به  رندیگ یم كار هب

 شدركت  یبدرا  مهدم  یهامحرک عنوان به را شدن سرگرم و كردن حیتفر بردن، لذّت به لیم وستهیپ

(. در مطالعات مربدو  بده تعهدد    1993 ،)اسکن لن و همکاران كنند یممطرح  یورزش یهابرنامه در

 در كننده نییتع عوامل نیتریقو و نیتراز مهم یکیلذت بردن  ،گرفته كه تا به حال صورت یورزش

 لدن  اسدکن ؛ 1391 مهر،)پارسا  است بوده یورزش یها تیفعالمشاركت در  یافراد برا یریگمیتصم

 مثددت،  یاجتمداع  یهدا تعامدل  شامل را لذّت كسب منابع  همکاران و لن اسکن(. 1993 همکاران و

 یهدداییتوانددا از یفددرد ادراک شیافددزا همسددا،ن، و نیوالددد ان،یددمرب و معلمددان یسددو از تیددحما

 در و هدا مهدارت  ارائده  و یریادگید  ایربد  تالش ،یجسمان یهاتیقابل از یاجتماع یآگاه ،یجسمان

 14همکداران و  دیوید مکمثل  یمحققان رونیا از. اند دانسته تحرک احساس و مهارت كسب تینها
 

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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در رشدد   یمربد  یاهد  نیو تمدر  زشید نقدش لدذّت، انگ   یاز مطالعة خود بده بررسد   ی( در بخش2412)

كننددگان در   شدركت  یو لذّت در رشد فرد زشیكه انگ نددیرس جهینت نیو به ا ندپرداختورزشکار 

 دارد.  یاساس یورزش نقش

 دارد، وجدود ( 1993) همکداران  و لدن  اسکن یورزش تعهد مدل در كه مشاركت هایفرصت

 بده  رید متغ نید ا. اسدت  ریپدذ امکدان  مدداوم  مشداركت  قید طر از تنهدا  كده  اسدت  ییهدا فرصت ادراک

 در. دید آ یمد  دسدت  بده مشداركت در ورزش   قید كده فقدط از طر   شود یم گفته یبا ارزش یها فرصت

 وجدب برقدراری  م رودیمد  انتظدار  ،یروند یب یگدذار هیسرما عنوان به مشاركت، یهافرصت از تینها

 و یبددن  ظداهر  در ریید تغ مهدارت،  در تدحدر  كسب بزرگسا،ن، با مثدت متقابل كنش دوستانه، روابط

 دهندده  نشدان  مشداركت  یهدا  (. فرصدت 1993 ،همکداران  و لدن )اسدکن   شدود  افدراد  سالمت شیافزا

 ییهدا فرصت مشاركت، یهافرصت. است گرید یتیفعال در مقایسه با یتیفعال مترك ای شتریب تیجذاب

 مطدرح  یكِلد  كه گر،ید یهافرصت مفهوم. ندیآیم دست به مشاركت ادامه اب تنها كه هستند گراندها

 یبدرا  یشخصد  یگدذار هیسدرما  فدر   سده شدامل   است، روسدولت یهاپژوهش ازبرگرفته  و كرده

 ییهافرصت و( یاجتماع یهاتی)محدود یاجتماع یهنجارها ریثأت خا ، یرفتار ای تیفعال انجام

(. 1993 همکداران،  و لن)اسکن  شود یم افراد بینص خا  یتیفعال در مداوم مشاركت از كه ستا

 یکسدان ی جینتدا  متفداوت  یهدا گروه نیب گرید یهافرصت وجود اندداده نشان هاپژوهشبا این حال 

 ،مدوارد  شدتر یب در كده  چندان  ؛نددارد  دنددال بده  خدا   یتیفعدال  در مشداركت  عددم  اید  مشاركت یبرا

 ادامده  یرورزشد یغ یهدا  تید فعالبده   یورزشد  یهابرنامه در مشاركت نحی قادرند جوان ورزشکاران

 (.2410 همکاران، و دیوید  ک)م دهند

شناخت قدرت  یاسکن لن و همکاران از كاربرد مدل تعهد ورزش یگفت هدف اصل توانیم

 بدوده  یورزشد  یهدا  تید فعالافدراد در   وسدته یآن بدر مشداركت پ   یرهایمتغ یرگذاریتأث زانیو م نییتد

 مدل اعو یبررسد  دنددال  به و اند كرده دایپ یورزش تعهد مفهوم به یادیز عالقه محققان رو نیازا. است

شدده آن هسدتند )اسدکانالن و همکداران،     ارائه یهامدل با ارتدا  و یورزش تعهد بردیگر  رگذاریثأت

 بدر  انید مرب )؟؟( یرهددر  یدادندد كده رفتارهدا    نشان (1394) همکاران و ینوروزمثال  رایب(. 2410

بدر   یاجتمداع  راتیتدأث  ی( در بررسد 2411) 1نکیدید م و اند  ی مطالعه. است اثرگذار یورزش تعهد

 

1. Young and Medic 
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در ورزشکاران  یدر پرورش تعهد ورزش ینفوذ اجتماع تیشناگران نشان داد كه ماه یتعهد ورزش

 یعددامل گددر،ید یاجتمدداعرینسدددت بدده ادراكددات ورزشددکاران غ  ان ،یددباسددابقه پدد  از كنتددرل وار

در  یشدتر یحفظ افراد ب منظور هب یمداخالت اجتماع یطراح یبرا یاطالعات نیكننده است. چن نییتع

 یاحرفده  تید جمع در شددن  رهدا  بدا  یوابسدتگ  كده  فدر   نید ا بدا  اسدت  مهدم  اریبس یاورزش حرفه

 .است یرارادیغ

 ورزشدکاران  به مربو  گرفته صورت یورزش تعهد نهیزم در كه ییهاپژوهش رسدیبه نظر م

 ،اندنگذاشته یا حرفه ورزش عرصه به پا هنوز كه ینوجوانان یورزش تعهد نهیزم در و است یاحرفه

 تید اهم بدا  اریبسد نیدز   یسدن  گروه نیا در یورزش تعهداما . است گرفته صورت یاندك یهاپژوهش

 همده  اسدت  ازید ن شدود؛ بندابراین   نوجواندان  یورزشد  مشداركت  تدداوم موجدب   تواندد یمد  رازی ؛است

 كده  آنجدا  از. شدود  یبررسد  یسدن  گدروه  نید ا در یورزشد  مدداوم  مشداركت  بدر  رگذاریتأث یها جنده

 یواحدد اجتمداع   نیو مدؤثرتر  نیخانواده اول گذرانند،یم خانواده كنار را خود وقت شتریب نوجوانان

 یرید گشدکل  و رفتدار  یزید ر هید پا بدر  ،سدتم یس نیتر یقو عنوان به رود و شمار می به فرزندان، بر مؤثر

 نشدان در ایدن زمینده    مطالعدات (. 1395و همکاران،  ییدارد )تقوا و بسزا قیعم یریثأفرزند ت تیهو

و  ی)مدراد  اسدت  یاتید گدذار و ح ریثأت اریكدودک بسد   تیبدر شخصد   یخانوادگ یهایژگیو دهدیم

  1یتیشخصد  یهدا یژگد یو ریثأتد  تحدت  كودک یتیشخص یهایژگیو از یاریبس(. 1390همکاران، 

 (. 1394پوریاست )نق نیوالد 2یفرزندپرور وهیو ش

 و یورزشد  یهدا  تید فعالاستمرار  یمطمئن برا یرا راه نیوالد یفرزندپرور یهاوهیش توانیم

 بدر  ورزشدکار  نوجواندان  یورزش تعهد ابعاد كه است نیا محقق یاصل الؤس. انستد نوجوانان تعهد

 است؟ كدام نیوالد یفرزندپرور یهاوهیش اساس

 اسداس  بدر  ورزشدکار  نوجوانان یورزش تعهد ابعاد نیب ارتدا  كه است نیا پژوهش نیا هدف

 . دنكرا مشخ   نیوالد یفرزندپرور یهاوهیش

 فکدر  طدرز  و رفتار در مؤثر یخانوادگ عوامل دربارة یداردامنه یهاپژوهش ریاخ یهاسال در

 رفتدار  بدر  مؤثر های یژگیو از یاریبس انتقال دهدیم نشان هاپژوهش جینتا. است شده انجام كودک

 

1. Personality Characteristics 

2. Parenting 
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 در یخاصد  وةیشد  و سدک از خانواده هر .گرددیم بر خانواده در فرزندان تیترب سدک به نوجوانان

 از یمختلفد  عوامدل  الدتده (. 2414 1،اسلوبودوسکاوا و نووای)لوج كندیم استفاده خود فرزندان تیترب

 .اسدت  اثرگدذار  نوجواندان  یورزشد  مشاركت زهیانگ بر تیقابل و ییتوانا ادراک ت،یجنس سن، لیقد

 كودكان یورزش مشاركت در ییبسزا نقش زین انیمرب و معلمان دوستان، ن،یوالد لیقد از افراد ریسا

 2،تید نا و)هداروود   هستند اصلی اثرگذاراصلی  عوامل از ؛ اما در این میان والدیندارند نوجوانان و

2415 .) 

 عالقه راًیاخ نوجوان، ورزشکاران یورزش یهاتجربه توسعة در نیوالد یاتیح نقش به توجه با

 ارزش فرزنددان  راید ز ؛اسدت  شیافدزا  حدال  در نوجواندان  یورزش تیفعال در نیوالد ریتأث یبررس به

و اسلوبودوسدکاوا،   ندووا ی)لوج اندد  نسدت به عملکرد خدود قائدل   نیوالد یابیارزش یبرا یاالعادهفوق

تالش و عملکرد  بارهدر نیاز والدورزشکاران جوان كه  ییانتظارات و بازخوردهادر واقع (. 2414

(. 1392مقددم و همکداران،    ی)عددد  اسدت  تید اهم حدائز  ی آنهدا برا كنند، یم افتیخود در یورزش

 یرفتارهدا  بدر  نیوالدد  راید ز ؛كندد  دیتشدد  را یتحركد كدم  وعیشد  فرزندان تیترب وةیشاحتمال دارد 

آشدکار   نیوالدد  3یفرزنددپرور  یهدا سددک  در احتمدا،ً  رثدا آ نیا .ارندبسیار تأثیرگذ خود كودكان

 (.2410 0،)استال و همکاران شود یم

 

 قیتحق اتیادب
 میمفاه فیتعر.  8

 یهددا کو ابعدداد آن، سددد  یتعهددد ورزشدد » ماننددد یهددا و اصددطالحات  واژه ریدداخ وهشژپدد در

كده  اسدت  رفتده   كدار  هبد  «و نوجوانان ریگسهل سدک مستددانه،سدک ک مقتدرانه، د، سیفرزندپرور

 . پردازیم یآنها م شتریب لیتفص    هدرک بهتر ب یبرا
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 یتعهد ورزشالف( 

 یمفهوم فیتعرـ 

دهندة تمایل و عزم فرد به تدداوم   كه نشان یشناخت عدارت است از: ساختار روان یورزش تعهد

اسدت كده    یشدناخت  روان واژهتعهد یدک  (. 1912 ،جانسون) است یورزش یها تیمشاركت در فعال

 ره دارد.ااش یورزش یاه ادامه تمرین یبرا زهیعموماً به انگ

یدا تعهدد بده     (فوتددال )مثدل   ییک رشدته ورزشد   ،یبه یک برنامه ورزش تواند یم یورزش تعهد

 . (1393 ،این ینیبه نقل از حس)باشد مربو   یورزش یها تیشركت مستمر در انواع فعال

 

 یاتیعمل فیتعرـ 

و نسدت به آن مصدمم هسدتند و    كنند یخا  م یتیرا كه نوجوانان ورزشکار صرف فعال یوقت

 0تدا   1 هدای  ؤالاز طریدق سد   رید ایدن متغ  سدخت اسدت.   یشدان برا تید از آن فعال دنیدسدت كشد   یحت

 .شود یم دهیاسکانلن سنج یپرسشنامه تعهد ورزش

 

 یورزش لذتب( 

 یمفهوم فیتعرـ 

 ی،كلد ی )ورزشد  یهدا  تید پداداش( از مشداركت در انجدام فعال    دریافدت  یمعندا  ت بردن )بده لذ

كه فقدط در تجدارب    دشو یفرد در افراد م منحصربه یتیكه سدب ایجاد قابل یاحساس تحرك(؛ 1913

 هدا  كده بهده   یخصوصد  هبد  یو شاد جانیوجود دارد. شور و شعف، ه یورزش یها تیمربو  به فعال

و  یگونده شداد   ایدن  تدوان  یهدا نمد   یر حوزهساكه در  دهند یاز خود بروز م یورزش یها تیفعال نیح

 شعف را مشاهده كرد.

 

  یاتیعمل فیتعرـ 

و اوقدات مفدرح و    كنندد  یورزش مد نظر احسداس لدذت مد   دادن ورزشکار از انجام  نوجوانان

دهندد و از ایدن كدار    آن ادامده  بده  دوسدت دارندد در ایدن فصدل      و گذرانندد  یرا مد  یكنندها سرگرم

 .شود یم دهیسنج یپرسشنامه تعهد ورزش 1تا  5 های ؤالاز طریق س ریخوشحال هستند.این متغ

  



 های فرزندپروری والدین ابعاد تعهد ورزشی نوجوانان ورزشکار بر اساس شیوه

03 

 یاجتماع یفشارهاج( 

 یمفهوم فیتعرـ 

ماندن در  یباق یكه ح  تعهد به اطاعت برا شوند یم یتلق یاجتماع یانتظارات یاجتماع فشار

 دندال دارند.    خا  را به یتیفعال

ره اشده از جانب والدین، همسا،ن و... اشد  به فشار اعمال یاجتماع یفشارها یتعریف نهای در

اطدالق   ،آن قطدع گدردد   یوسدتگ یخدا  كده ممکدن اسدت پ     یتیمانددن در فعدال   یباق یدارد كه برا

 (.1904 ،کری)ب شود یم

 

 یاتیعمل فیتعرـ 

والددین خدود و    كدردن خشدنود   یبدرا  كنندد  ینوجوانان ورزشدکار احسداس مد    ،ریطدق این متغ

 ینه خدال افکدر نکنندد از زیدر كدار شد     ) ردید قرار نگ یاینکه مورد سرزنش افکار عموم یبرا نیهمهن

 یتعهد ورزش نامهپرسش 11تا  9 یاه الؤاز طریق س ری. این متغدنپرداز یمد نظر م تیبه فعال (دنكن یم

 .شود یم دهیسنج
 

 مشارکت یها فرصتد( 

 یمفهوم فیتعرـ 

ره دارد كه تنها از طریق مشداركت  امهم اش یها فرصت بودن مشاركت به ادراک یها فرصت

 گفتده  یباارزشد  یهدا  به فرصدت  ریمتغ این(. 1993 ،)اسکن لن و همکارانشود  یپذیر م  مداوم امکان

 مشداركت،  یهدا  . در نهایت از فرصدت گردد یكه فقط از طریق مشاركت در ورزش ارائه م شود یم

روابدط دوسدتانه، كدنش متقابدل      یمانند برقرار یمنافع رود یانتظار م ،یرونیب یرگذا عنوان سرمایه به

افدراد   یبدرا را و افدزایش سدالمت    یدر ظاهر بدن رییتغ مثدت با بزرگسا،ن، كسب تدحر در مهارت،

 (.1391 ،دندال داشته باشد )به نقل از پارسا مهر  به
 

 یاتیعمل فیتعرـ 

، بدرای  دند مدد نظدر را تدرک كن    تیاگر فعال دنكن یاحساس م ریورزشکار در این متغ نوجوانان

 12 یاهد  الؤاز طریق سد  ری. این متغدنشو یدلتن  م ند،كه داشت یات خوشظو دوستانش و لح یمرب

 .شود یم دهیسنج یپرسشنامه تعهد ورزش10تا 
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 یفرزندپرور یها سبک.  0

. مجموعده  كندد  یفرزنددان خدود اسدتفاده مد     تید در ترب یخاصد  وةیخدانواده از سددک و شد    هر

كددودک را در  د تعددامالت والددد  تیددوالدددین كدده ماه  یكالمددریهددا، اعمددال و اظهددارات غ  نگددرش

، تید )مدایز و پت  شوندیشناخته م یفرزندپرور وهیعنوان ش با كنند، یمختلف مشخ  م یها تیموقع

1994.) 
 

 مقتدرانه سبکالف( 

 یمفهوم فیتعرـ 

دهندده و   پاسخ اریگر و بس كننده و مطالده كنترل اری( بس1990 ،مقتدر )پاولسون و اسپوتا والدین

 یهدا  . یافتده شدود  یمثددت در كودكدان مد    یو شدناخت  یرفتار مقتدرانه باعث رشد عاطف. پذیرا هستند

بلدو    ،و انطدداق  یاز سدازگار  ینشان داده است كه رفتار والدین بدا اقتددار بدا سدطح بدا،تر      یتجرب

مدرتدط اسدت )بده نقدل از      یآموزشدگاه  تید عزت نفد  و موفق  ،یاجتماع د یروان یشایستگ ،یوانر

 (.1393 ،ییوسف
 

 یاتیعمل فیتعرـ 

 ید،یدل آن را بدرا   ،رندد یگ یمد  ها بهه یبرا یمیوالدین اگر تصم ی،این سدک فرزندپرور در

. والددین در ایدن   كنندد  یایجادشدده آنهدا را قدانع مد     یها محدودیت بارهو در دهند توضیح می ها بهه

رو فرزندان آزادانه مشدکالت خدود را    ازاین ؛كنند یم یفرزندان خود را راهنمای ه،یتند یجا هسدک ب

در مطدرح كدردن آن بدا     ،انجدام دهندد   یاگر كار خطای دانند یچون م ،گذارند یم انیدر م نبا والدی

از  رید . ایدن متغ شود یخانواده دخالت داده مل ئمسا نظر آنها در نی. همهنشوند نمی هیوالدین خود تند

 شده است.  دهیپرسشنامه سنج 34و  24، 23، 24، 15، 11، 1، 0،5یاه لؤطریق س
 

 مستبدانه سبکب( 

 یمفهوم فیتعرـ 

 شدان  یدهد  كه پذیرش و پاسخ یكننده هستند، در حالكننده و كنترلمطالده اریمستدد بس والدین

كودكدان   یو فکدر  یلی. عملکدرد تحصد  كنند یم یتوجه یكودک ب یازهایو به ن است نیدر حد پای
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و اتکا  یو در روابط خود با همسا،ن، از فقدان ح  ابتکار، رهدر است فیغالداً ضع یوالدین نیچن

 (.1910 ،)هترینگتون و پارک برند یبه نف  رنج م

 

 یاتیعمل فیتعرـ 

والدین معتقدند كه فرزنددان بایدد بددون چدون و چدرا از والددین        ی،در این سدک فرزندپرور

. ایندد یو كوشدا بدار ب   یجد یآنها در آینده افرادكه  شود یباعث م رچون این كا ،خود اطاعت كنند

 هدا  و بر این باورند كه اگر به نظدر بهده   دانند یم نیتوه یرا در مقابل خود نوع ها بهه یو باز یشوخ

. این كنند یشدت برخورد م مخالف خود به یاهبا نظر نی. همهنشوند یتر م خآنها گستا ،كنندتوجه 

 شده است. دهیسنج 29و  20، 25، 11، 10، 12، 9، 4، 3، 2های  ؤالاز طریق س ریمتغ
 

 ریگسهل سبکج( 

 یمفهوم فیتعرـ 

 ن،یپدای  اریو كنترل را در حد بس یكنندگ( مطالده1343 ،)هترینگتون و پارک ریگسهل والدین

از حدد،   شیدا  بد ضد ان یجدا  . در اینجدا بده  برندد  یكار م با، به اریو پذیرش را در حد بس یده و پاسخ

)به نقل  شود یفرزندان م در ینشده و تکانش كنترل یرفتار باعث رشد رفتار یو ناهمسان یریگ آسان

 (.1393 ی،از یوسف

 

 یاتیعمل فیتعرـ 

انجام  خواهند یتا هر آنهه را كه م دهند یاجازه م ها والدین به بهه یاین سدک فرزندپرور در

خدود   یخودشدان در كارهدا   دهندد  یو اجدازه مد   كنندد  یمربو  به آنها دخالت نم یدهند. در كارها

 هدا  یرید گ میدر تصم .را در منزل محدود كرد ها معتقدند كه نداید بهه نیباشند. همهن رندهیگ میتصم

هر زمان كه خواسدتند از مندزل خدار      ها كه بهه دهند یاجازه م. كنند یعمل م ها نظر بهه قفقط طد

، 1هدای   ؤالاز طریدق سد   ریاین متغ .كنند یآنان را سرزنش نم گاه چیآنها ه یاه اشتداه بارهشوند و در

 شده است.  دهیسنج 21و  20، 21، 19، 14، 10، 13، 14، 0
 

  نوجوانان.  9

 .دهند یم لیسال را تشک 15تا  14 نیافراد ب نوجوانان
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 ینظر یمبان

 ؟ستیتعهد چ.  8

كه باور دارید  یزیخود به چ یانرژ لغت كمدریج واژه تعهد را تمایل به دادن وقت و فرهن 

تعهدد را  »(. 1395 ،یآبداد )شم كند یم یمعن یانجام دادن كار یبرا یجد میا وعده یا قول یا تصمی

. (1909 ،فرهند  لغدت آكسدفورد   « )كند یعمل را محدود م یالزام دانست كه آزاد ینوع توانیم

 «استبستن  مانیعهده گرفتن، نگاه داشتن و عهد و پ ،یبر گردن گرفتن كار یمعن تعهد در لغت به»

 .(10-30: 1345 ،ی)سنجر

كه در آن فرد با اعمال خود و از طریدق ایدن   است در انسان  یتعهد حالت ،کیسا،نس دهیعق به

خدویش را در انجدام آنهدا     تداوم بخشد و مشاركت مدؤثر  ها تیفعالكه به رسد  به این باور میاعمال 

 (.1345ساروقی،  حفظ كند )به نقل از

 

 انواع تعهد.  0

مدارانده، تعهدد   تعهدد خویشدتن   ،یتعهد ملد  ،یتعهد مکتدریتعهد در سازمان به انواع مختلف نظ

  (.1319ی، و مسلم باقر یاهلل تو،ی به نقل از روح) شود یم میتقس یسازمان تعهد و یگروه

 یفرد به الزامدات نگرشد   دیتق زانیم و به آید یوجود م به ینیب از تعلق به یک جهان یمکتد تعهد

كارانده یدا معتددل و معقدول      گرایانه یدا سدازش   از نوع تعهد اصول تواند یم مکتب مربو ، یو گرایش

 یهنیمو  یآن مصالح مل یط است كه فرد یدو ست از وطن یهمان ح  ناش ،یقلمداد شود. تعهد مل

از اندازه فرد بده   شیب یمند مدارانه از عالقه . تعهد خویشتندهد یخویش را مالک رفتار خود قرار م

بده   توجده  ییا ب ینیو خودبرترب تیشخص شیكه گرفتار ك یافراد ،ًو معمو شود یم یمنافع خود ناش

و  ی، به تناسدب محدور بدودن مندافع فدرد     بنابراین ؛از آن برخوردارند ،منافع دیگران و سازمان هستند

  .كند یم دایبروز پ یرفتار یها آن با منافع سازمان یناسازگار

ایدن ندوع    یاهدداف گدروه، مشخصده اصدل     حیتدرج است. فرد به گروه  یوابستگ یگروه تعهد

 عمل یفکر یا پدیده گروه یگروه یها تیدر جهت تقویت فعال تواند یم یتعهد است. تعهد گروه

به اعتماد،كاهش فشدار   ازیبه حرمت داشتن، ن ازین یمنف ییا تعهد گروه یاندیش كند. خاستگاه گروه

اسددت مددافوق  تیاز شخصدد یرویددو احسدداس پ یررسددمیشدددن بدده اهددداف غ نایددلاحسدداس گندداه، 
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،گریز از نقدد  یناپذیر بیشامل توهم آس تواندیم یاندیش بار گروه آثار زیان(. 12د10: 1342،یالوان)

اعمال فشدار بدر    رمعقول،یغ یساز شهیكل ،یو تعصب گروه ییکسونگر ،یاجتناب از ارزیاب ،یمنطق

مسددود كدردن    نادیدده گدرفتن اطالعدات مخدالف،     منطق، یب یتوافق جمع ،ها اعضا، اغما  لغزش

و  یاتخاذشدده باشدد )بداقر    یاهد  میكداركرد گذشدته و تصدم    یاطالعات و تعصب رو یسایر مجار

 (.1319 ،یتو،ی
 

 یتعهد سازمان.  9

: تعهد سازمانی عدارت اسدت از  اند تعریف كرده نیو همکارانش تعهد سازمانی را چن برگمان

 و حفدظ هویدت در   شدتر یتمایدل بده تدالش ب    ها و اهداف سازمان و باور قاطع افراد در پذیرش ارزش

 .سازمان

در  شددن  رید سدازمان و درگ  یها را پذیرش ارزش یسازمان تعهد (1940)و همکارانش  پورتر

ادامده كدار و    یتمایدل بدرا   زه،ید آن را شدامل انگ  یرید گ انددازه  یارهدا یو مع كنند یسازمان تعریف م

حمایدت و   یمعند  را به یتعهد سازمان (1901ی ). چاتمن و اورایلدانند یسازمان م یها پذیرش ارزش

 یهدا  خدود سدازمان و دور از ارزش   راییدک سدازمان بد    یهدا  اهدداف و ارزش ه ب یطفعا یوستگیپ

 (.1345 كنند )رنجدریان، یتعریف م (به اهداف دیگر یدستیاب یبرا یا لهیوس)آن  یابزار

كل سازمان )نه شدغل( اسدت    افراد نسدت به یمثدت یا منف یها عدارت از نگرش یسازمان تعهد

دارد و  یقو یوفادار شخ  نسدت به سازمان احساس یسازمان كارند. در تعهد كه در آن مشغول به

 (.1340 ،)استرون دهدیقرار م یاز طریق آن سازمان خود را مورد شناسای

كده هویدت فدرد را بده      یرید گ : نگرش یا جهدت كند یتعریف م نیرا چن یتعهد سازمان شلدون

و  روید ن یبه اعطدا  یرا تمایل عامالن اجتماع یسازمان تعهد زی.كانتر نكند یسازمان مرتدط یا وابسته م

 (.1314 لی،یاسماع )به نقل از داندیم یاجتماع یهاستمیخویش به س یوفادار

به  یست از تمایل قوا عنوان یک نگرش عدارت به یتعهد سازمان ،(1992) نظر لوتانز و شاو به

هدا و  به پذیرش ارزش یسازمان، اعتقاد قو یالعاده برا ماندن در سازمان، تمایل به اعمال تالش فوق

 (.1344، یراقاهداف )ع

كده از سده عامدل     كنندد  یبه آن تعریف م وندیو پ یساز همسان را یو پورتر تعهد سازمان منیل

 د:شو یم لیزیر تشک
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 . قدول داشتن سازمان و پذیرش اهداف آن؛1

 شتر؛یب هیبذل كوشش قابل توج یبرا یآمادگ. 2

 به حفظ عضویت در سازمان. یمند عالقه. 3

احسدداس تعلددق و  سدازمان،  یهددا همهددون توجده بدده اهدداف و ارزش   یهدای مجمدوع مؤلفدده  در

 یسازمان، هسته اصدل  درماندن  بهبا سازمان و تمایل  ییاب و هویت یبه سازمان، همانندساز یوفادار

؛ پدورتر و  1910 ،رزی؛ بدتمن و اسدت  1991 ،زید ؛ ل2444 ،نیهستند )بندت و دوركد   یسازة تعهد سازمان

 (.1940 دیگران،
 

 یتعهد سازمانانواع .  2

 ییا اخالق یتعهد نگرش (الف

و  یمدود ) آیدد  یدسدت مد   فرد با یک سازمان خا  بده  ینسدتاً با، یو دلدستگ یهمانندساز از

زیدر مشدخ     سده عامدل   لهیبه وسكم  دست تواند یم یطور مفهوم این تعریف به (.1912 همکاران،

 :شود

 سازمان؛ یها به پذیرش اهداف و ارزش ی. اعتقاد قو1

 سازمان؛ یبرا گیر چشم یها تمایل به انجام تالش .2

 (.1314 ی،. تمایل به ادامه عضویت در سازمان )به نقل از امام3
 

 یتعهد حسابگرانه یا رفتار (ب

 نیمعاملده فدرد و سدازمان و همهند     ةجد یكده نت  یسداختار  یا عندوان پدیدده   حسدابگرانه بده   تعهد

 آیدد،  یوجدود مد   فرد در طدول زمدان بده    یكه برا یهای یگذار و سرمایه یجاند یدر مزایا یدگرگون

 (.1942و الوتو،  اکین یتعریف شده است )هرب
 

 یتعهد هنجار (ج

 یهدا  هدا و روش  مثدل گدزینش   یسدازمان  یهدا  موجب آن كدنش  است كه به یتعهد فرایند این

مدورد توافدق    یهدا  ارزش یافتده،  میتعمد  یفدرد همهدون وفدادار    یدرون یها یشدن و ویژگ یاجتماع

 (.1914،ی)واینر و وارد شود یم یباعث ایجاد تعهد سازمان یافهیوظ یهانگرش سازمان مشخ  و
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 یتعهد ورزشد( 

 یاهد  ادامده تمدرین   یبدرا  زهید است كه عموماً بده انگ  یشناخت ورزش، تعهد یک سازه روان در

 (فوتددال  )مثل ییک رشته ورزش ،یبه یک برنامه ورزش تواند یم یتعهد ورزش اشاره دارد. یورزش

(. بندابر تعریدف   1912جانسون، )باشد مربو   یورزش یها تییا تعهد به شركت مستمر در انواع فعال

دهندة تمایل و عدزم   كه نشان یشناخت عدارت است از: ساختار روان ی( تعهد ورزش1993)لن  اسکن

تعهدد   یبررسد  یاست. اسدکن لدن و همکدارانش بدرا     یورزش یها تیفرد به تداوم مشاركت در فعال

 (.1995اند )كارپنتر، را مد نظر قرار داده یخاص یرهایتمرین )مشاركت مداوم در ورزش( متغ

دن كدر بخدش   بدر لدذت   یاز نظریده راولندد و فریدسدون مدند     یرید گ با بهره مونیلن و س اسکن

بده ندام مددل     یتر بزرگ یزشینگرا در مدل ا یلذت ورزش ریمتغ ،یورزش یها تیمشاركت در فعال

. رندیگ یكار م هب است، یورزش تیبه ادامه مشاركت در فعال میو تصم لیم یمعن كه به یتعهد ورزش

شدركت   بدرای و خواسدت فدرد    لید دهندده م  نشدان  ،یشناخت عنوان یک ساختار روان به یتعهد ورزش

 ادامده  یفرد برا یزشیانگ یروهایكننده ن منعک  یاست. تعهد ورزش یورزش یها تیمستمر در فعال

 تیبر ادامه یک رفتار یا فعال یپافشار بر یمدتن یروان یهازیرساخت تیدهنده اهم مشاركت و نشان

بر انجام رفتدار   یبر تداوم انجام عمل، پافشار مونیمدل تعهد اسکن لن و س یاصل . توجهاست نیمع

از كداربرد مددل تعهدد توسدط آنهدا در       ی. در واقع هدف اصدل استیک دوره  یخا  ط یتییا فعال

آن بر مشاركت مستمر افدراد در   یرهایمتغ یرگذاریثأت زانیو م نییشناخت قدرت تد حوزه ورزش،

خدرد   یدید چند عامل كل ،اسکن لن و همکارانش یبوده است. در مدل تعهد ورزش یورزش تیفعال

شداركت وجدود دارندد.    هدای م  و فرصدت ی فشار اجتماع ،یگذاری شخص شامل لذت بردن، سرمایه

 (.1315)مهربان، پارسا مهر،  گذارندیم ریمجموعه این عوامل بر تعهد فرد به ادامه رفتار تأث

 یمعندا  لدذت بدردن )بده    كنندد  یرا كه پژوهشگران در ایدن رابطده مطدرح مد     یرهاییاز متغ ییک

نشان داده  های(. بررس1913 ،یاست )كل یورزش یها تیدریافت پاداش( از مشاركت در انجام فعال

عنددوان  بدده لددذت بددردن، تفددریح كددردن و سددرگرم شدددن را بدده لیددم وسددتهیاسددت كدده ورزشددکاران پ

)اسدکن لدن و همکداران،     كنندد  یمطدرح مد   یورزشد  یهدا  شركت در برنامده  یبرا ممه یها محرک

از  یكده تدا بده حدال صدورت گرفتده لدذت بدردن یکد          ی(. در مطالعات مربو  به تعهد ورزشد 1993

 یهدا  تید مشداركت در فعال  یافدراد بدرا   یرید گمیكنندده در تصدم  نییعوامل تع ترین یترین و قو مهم
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 بداره لدن و همکدارانش چنددین مطالعده در     اسدکن  .(1315، مهربوده است )به نقل از پارسا  یورزش

  یبد  ددال، یوال رید نظ یمتفداوت  یورزشد  یها تیند كه در فعالا هانجام داد یافراد نیمنابع ایجاد لذت ب

 اند. آنها در این پژوهش بوده یورزش تیمختلف مشغول فعال یسن یهادر گروه تیاسکبال، شنا و 

مشداركت در ورزش اسدت. مندابع كسدب لدذت شدامل        یاز منابع مهم برا ییافتند لذت بردن یکدر

والددین و همسدا،ن، افدزایش ادراک     ان،یمعلمان و مرب یمثدت، حمایت از سو یاجتماع یها تعامل

و ارائده   یریدر یدادگ ی سع ،یجسمان یهاتیاز قابل یاجتماع یآگاه ،یجسمان یهایاز توانای یفرد

احسداس تحدرک سددب ایجداد     ایدن  احساس تحرک اسدت.   و ها و در نهایت كسب مهارتمهارت

وجود دارد.  یورزش یها تیكه فقط در تجارب مربو  به فعال دشو یفرد در افراد م منحصربه یتیقابل

 بدرای مثدال  دسدت آورد.   بده  رهید و غ یقیهندر، موسد   دیگر مثل یها از حوزه توان یاین احساس را نم

بده هدوا    یآب یدا وقتد   یرو یهنگدام شدنا یدا اسدک     ،آب دركودكان و نوجوانان هنگام سر خدوردن  

شور و  كنند، یم یباز تییا اسک كنند یم کیكه ژیمناست یوقت خورند، یو در هوا چرخ م جهند یم

گونده   ایدن  تدوان یها نمد  یر حوزهساكه در  دهندیاز خود بروز م یخصوص هب یشاد و جانیشعف، ه

 و شعف را مشاهده كرد. یشاد

 یاهد  و تمدرین  زشید نقش لدذت، انگ  یاز مطالعة خود به بررس ی( در بخش2414)دونالد  مک

 یو لددذت در رشددد فددرد زشید كدده انگ دیرسدد جده یبدده ایددن نتو  پرداخدت در رشددد ورزشددکار  یمربد 

و  یزشد ینتایج این مطالعه نشان داد جدو  انگ  نیدارد. همهن یاساس ینقشكنندگان در ورزش  شركت

در مطالعة خدود   (2444). سوسا و همکارانش كند یم دایاو جهت پ یها برنامه و یمرب لهیوس   لذت به

 یكه لذت و تعهدد ورزشد   دندیرس جهیبه این نت ند،پرداختتعهد بازیکنان جوان فوتدال  یكه به بررس

را در  ی( نقدش مربد  2449. لئدو و همکدارانش )  هسدتند  یتعهدد ورزشد   یها كننده ینیب شیپ ترین یقو

اثدر  »با عندوان   ی( در پژوهش2440حساس دانستند. آندرو ) اریبس یسطح مطلوب تعهد ورزش كسب

كده   دیرسد  جده یبده ایدن نت  «  یرضایت بازیکنان تند و ، تعهد، زشیبر انگ یرهدر یرفتارها یهمخوان

و  یبدر تعهدد ورزشد    تواندد یشدده مد   شدده و درک  داده حیترج یرهدر ی)انسجام( رفتارها یهمخوان

 (.1394 ،ینیحس دیس یبگذارد )به نقل از نوروز ریثأت یلذت ورزش

 ،یتالش فرد ،یمثل زمان، انرژ یشامل منابع یشخص یگذار: سرمایهیشخص یگذارسرمایه

. كنندد  یهزینه م یورزش یها تیشركت در فعال یاست كه افراد برا دیگری و منابع یپول یها هزینه
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تدالش   ،یصدرف زمدان، مصدرف اندرژ     ،و مدداوم نداشدد   وستهیپ یبدن تیاگر مشاركت افراد در فعال

بدا پایدان دادن بده مشداركت برگرداندده        هدا یگدذار ثمدر خواهدد بدود. ایدن سدرمایه      یب رهیو غ یفرد

وابسدته   شدتر یب یروان از نظر كنند یم یشتریب یگذارسرمایه یتیافراد در فعال یوقت بنابراین. شوند ینم

ایدن اسدت كده     اندد. فدر  بدر    مشداركت خدود هزینده كدرده     یرا بدرا  یچدون مندابع زیداد    شدوند  یم

 شدود  یمد  تید در انجدام آن فعال  شدتر یخا  سدب مشداركت ب  یتیبا،تر در فعال یفرد یگذار سرمایه

 (.1914)روسدولت و همکاران،

 

 یاجتماع یها فشار.  2

 یتیدر فعال ماندن ی باق یكه ح  تعهد به اطاعت برا هستند یاجتماع یانتظارات یفشار اجتماع

مشداركت در   یبدرا  یاجتمداع  از فشدار  یحسد  انگرید ب یفشدار اجتمداع   ریدندال دارند. متغ خا  را به

 یتیباشدد، مشداركت در فعدال    شدتر یتدداوم ب  یدیگران بدرا  خا  است. هر چه فشار از طرف یتیفعال

از جاندب والددین،    شدده  بده فشدار اعمدال    یاجتماع یفشارها ی. در تعریف نهایدشو یم شتریخا  ب

آن قطدع   یوسدتگ یخا  كه ممکن اسدت پ  یتیماندن در فعال یباق یهمسا،ن و... اشاره دارد كه برا

 (.1904،کری)ب شود یاطالق م ،گردد

مهدم   یهدا  دن فرصدت مشاركت بده ادراک بدو   یها مشاركت: در این مدل فرصت هایفرصت

 یباارزشد  یهدا  به فرصت ری. این متغدشو یپذیر م اشاره دارد كه تنها از طریق مشاركت مداوم امکان

 یهدا  . در نهایدت از فرصدت  گدردد  یكه فقط از طریدق مشداركت در ورزش ارائده مد     شود یاطالق م

روابدط دوسدتانه،    یمانندد برقدرار   یمندافع  رود یانتظدار مد   ،یرونیب یگذار سرمایه نعنوا مشاركت، به

و افزایش سدالمت را   یدر ظاهر بدن رییكنش متقابل مثدت با بزرگسا،ن، كسب تدحر در مهارت، تغ

دهندده   مشداركت نشدان   یهدا  . فرصدت (1993اسکن لن و همکداران،  )دندال داشته باشد  افراد به یبرا

دیگدر، كده    یهدا  رصتدیگر است. مفهوم ف یتینسدت به فعال یتیكمتر فعال تییا جذاب شتریب تیجذاب

 یبدرا  یشخصد  یگدذار روسدولت برگرفته، سده فدر  سدرمایه    یها مطرح كرده و از پژوهش یكِل

 یهای و فرصت ی(اجتماع یهامحدودیت) یاجتماع یهنجارها ریثأخا ، ت ییا رفتار تیانجام فعال

افدراد   بیخدا  نصد   یتیشددن( در فعدال   رید از مشداركت مدداوم )فرصدت درگ    كده  ردید گ یرا دربرم

متفداوت نتدایج    یهدا  گدروه  نیدیگدر بد   یهدا  اند كه وجدود فرصدت   ها نشان داده . اما پژوهشدشو یم
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مدوارد   شدتر یچنان كه در ب ؛دندال ندارد خا  به یتیمشاركت یا عدم مشاركت در فعال یبرا ییکسان

ادامده   یورزشد ریغ یهدا  تید بده فعال  یورزشد  یها مشاركت در برنامه نیح ادرندورزشکاران جوان ق

 (.1993دهند )اسکن لن و همکاران، 

كامد    د،ید هاسدت )بدرس چ   موانع یا محددودیت  وستهیدیگر از عوامل مربو  به وجود پ دسته

 ،یرواند  ،یاجتمداع  ،یها، اعم از مال شامل هزینه را ها محدودیتا و كمپل موانع ی دیبرش .(1915 بل،

یدا از آن منصدرف    بید ترغ یرفتدار  ه به انجامفرد داوطلدان شوند یكه سدب م دانند یم رهیو غ یعاطف

هدا و   محددودیت  نیبد  یاندد ارتددا  مثدتد    هدا نشدان داده  (. پدژوهش 1394 ،شود )به نقل از پارسدا مهدر  

جدوان   یهدا و ویس  در پژوهش خود دریافتند ژیمناسدت  نتیمشاركت در ورزش وجود دارد. كل

از خددود مقاومددت نشددان  (ورزشرهددا كددردن ) یورزشدد تیددفعال در برابددر عدددم ادامدده مشدداركت در

 یورزشد  طیخدود در محد   ییدا مربد   هدا یمد یت نگران از دست دادن دوستان خدود، هدم   زیرا ؛دهند یم

 .هستند

 یلدن و همکدارانش از كداربرد مددل تعهدد ورزشد       اسدکن  یگفت هدف اصل توانیم بنابراین

 یهدا  تید د در فعالافدرا  وسدته یآن بر مشداركت پ  یرهایمتغ یرگذاریثأت زانیو م نییشناخت قدرت تد

افراد از مشاركت  یهازهیورزش دربارة انگ یشناسدر حوزه روان یهایبوده است. پژوهش یورزش

دربداره   یزیداد  یهدا پدژوهش  یولد  ؛(1912انجدام شدده اسدت )جانسدون،      یشد ورز یهدا  تیدر فعال

فتده  گركدرده باشدند صدورت ن    یتعهد به مشداركت مدداوم در ورزش را بررسد    زهیكه انگ یرهاییمتغ

 (.1393 ا،ینینیاست )به نقل از حس

لدوگ   برای مثالند. ا هنشان داد یبه مفهوم تعهد ورزش یمحققان عالقه زیاد ریاخ یها سال در

قدرار   ریثأرا تحت ت یمتعدد یرهایاست كه متغ یعامل یداد كه سدک و رفتار مرب نشان (2443)هد 

 ریثأدائدم در تعامدل بدا یکدیگرندد و از هدم تد       انید و بدا توجده بده اینکده ورزشدکاران و مرب      دهدد  یم

رفتار  ریثأتحت ت تواند یها باشد كه م ریتعهد ورزشکاران از جمله این متغ رسد ی، به نظر مپذیرند یم

كننددگان از   است كه شدركت  یرضایت یمهم هر برنامه تمریننتایج از  ی. یکردیقرار گ یمرب یرهدر

 یآت یها مهبه ادامه و ثدت نام در برنا ،باشد یراض یامه تمریناز برن ی. اگر فردآورند یدست م هآن ب

 )به نقل از ؟؟؟؟؟(. كندیم دایتمایل پ زین
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 یفرزندپرور.  2

طدور مجدزا یدا در     كده بده   اسدت  ی ویدژه یها و رفتارها شامل روش دهیهیپ یتیفرزندپروری فعال

 نیفرزنددپروری مدد   وةیاسداس شد  گذارد. در واقع پایده و   می ریتعامل با یکدیگر بر رشد كودک تأث

. الدتده بایدد   (1991بامریندد، )شدان اسدت    های والدین برای كنترل و اجتماعی كدردن كودكدان   تالش

هدایی چدون   هدای بهنجدار فرزنددپروری مدد نظدر اسدت و روش      د كه در این تعریف روشكرتوجه 

 .ردیگسوءاستفاده از كودكان را دربرنمی

هدا،   هدا، آمدوزش   سدازی  نده یشامل رفتارها، زم دهیهیپ تییعالفرزندپروری ف زیمتون اسالمی ن در

 طور مجزا و در تعامل با یکدیگر بر رشد شناختی، معنوی، عاطفی هایی است كه بهها و روشتعامل

كویک و جانسنز،  ی؛ جری ، د1990گذارد )فالین، می ریرفتاری، در ابعاد فردی و اجتماعی تأثو 

 (.1991و كورنویر،  نی؛ رونر، ك2444و دیگران، وزیندرهیپ ؛1994، ن ی؛ گودناو و كول1994

 انید بر تعامل م یفرهن  و نگرش والدین نسدت به فرزندپرور ،یاقتصاد ی واجتماع تیوضع 

هر خانواده  .(1994، تیمایز و پت؛ 1315 ،یکتا یاز شکوه نقلاست )به  رگذاریثأوالدین و فرزندان ت

هدا، اعمدال و    . مجموعده نگدرش  كندد  یدان خدود اسدتفاده مد   فرزن تیدر ترب یخاص وةیاز سدک و ش

مختلدف مشدخ     یها تیكودک را در موقع د تعامالت والد تیوالدین كه ماه یكالمریاظهارات غ

عوامدل   هرچندد (. 1393 ی،شوند )بده نقدل از یوسدف    یم اختهشن یفرزندپرور وهیعنوان ش با، كنند یم

نوجواندان   یمشداركت ورزشد   زهید بدر انگ  تید و قابل یادراک تواندای  ت،یسدن، جنسد   لیاز قد یمختلف

اند كه سایر افدراد   والدین هستند. مطالعات نشان داده اثرگذار، یاصلعوامل از  ییک ی، ولنداثرگذار

كودكدان و نوجواندان    یدر مشداركت ورزشد   ینقش بسزای زین انیدوستان، معلمان و مرب لیمهم از قد

 (.2441دارند )دیکسون و وارنر، 

در  توانندد  یآیدا والددین مد    گذرانند، یوقت خود را كنار خانواده م شتریكه نوجوانان ب آنجا از

؟ آیدا تدا كندون    اسدت چقددر   ریثأایدن تد   زانید ثر باشدند؟ م ؤفرزندان خود مد  یتداوم مشاركت ورزش

و  نیعندوان اولد   خدانواده بده   ریثأ( تد 1345 ،یآبداد لید صورت گرفته است؟ )ل نهیدر این زم یقاتیتحق

عندوان       هبد  كده خدانواده   سدت ین یاسدت و تردیدد   یبدیه یبر فرزندان، امر یمؤثرترین واحد اجتماع

و  قیعم ریثأفرزند ت یدرون یو فرایندها تیشخص یریگرفتار و شکل یریزبر پایه ستمیترین س قوی

 یهدا  پدژوهش  رید اخ یهدا  در سدال  .(1342 ،یجمالیو بن ی)احد دهدیدارد و آنها را شکل م یبسزای
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طدرز فکدر كدودک انجدام شدده اسدت. ایدن         ر وثر در رفتدا ؤمد  یدربارة عوامل خدانوادگ  یدار دامنه

مهدم و   اریكدودک بسد   تیبدر شخصد   یعوامل و روابدط خدانوادگ   ریثأت كه دهندیها نشان م پژوهش

 یهدا  یویژگد  ریثأتحت ت كودک یتیشخص یها یاز ویژگ یاری(. بس1345 ،یآبادلیاست )ل یاتیح

 .(2440كدات و وود،  ؛ 1394 ،پدور    یوالددین اسدت )بده نقدل از نقد      یفرزنددپرور  وهیو شد  یتیشخص

مصدرف را بده    یهدا  و اولویت یتجار یها نام خرید،عادات  نیها و همهنها و نگرشوالدین ارزش

 .دهند یفرزندان خود انتقال م

وجواندان صدورت   ثر بدر رفتدار كودكدان و ن   ؤعوامدل مد   نده یدر زم یاریبس یها با اینکه پژوهش

اسدت. از آنجدا كده تدداوم      نشدده  یزیداد  یهدا نوجواندان پدژوهش   یتعهد ورزش نهیگرفته، اما در زم

 زید والددین در ایدن دوره ن   ریثأبوده و تد  تیپراهم اریاین قشر از افراد جامعه بس رد یمشاركت ورزش

، احسداس  شدود  بدا،تر  یهدا  در دوره یساز تداوم مشاركت ورزشد  نهیزم تواند یانکارناپذیر است و م

 .است دهنادیده گرفته ش ینوجوانان قدر یوالدین بر تعهد ورزش ریثأت بارهها درپژوهش شود یم

( نشدان دادندد كده    2444، و رانسدل ی؛ ،یو، ل2441و ویلسون،  ن یمختلف )ك یهاپژوهش

دارد. بدا توجده بده    شدان   كودكان یبدن تیبا فعال یوالدین رابطة معنادار یبدن تیها و سطح فعال الگو

در ورزشدکاران نوجدوان    یورزشد  یها والدین در توسعة تجربه یاتیكه در رابطه با نقش ح یاعتقاد

نوجوانان در حال افزایش اسدت،   یورزش تیر فعالبوالدین  ریتأث یعالقه به بررس راًیوجود دارد، اخ

 در واقدع . اندد  والدین نسدت به عملکدرد خدود قائدل    یابیارزش یبرا یا العاده زیرا فرزندان ارزش فوق

خدود   یتدالش و عملکدرد ورزشد    بارهوالدین در زاورزشکاران جوان كه  یانتظارات و بازخوردهای

عاملی فرزندان  تیترب وةی(. بنابراین ش2449، جایاست )ساپ تیحائز اهم آنها یبرا كنند، یدریافت م

 یبدر رفتارهدا   یاریبسد  ریثأزیدرا والددین تد    ؛دید كندد را تش یتحرك كم وعیشاحتمال دارد است كه 

)جداگو،   شدود  یوالدین آشکار مد  یفرزندپرور یهادر سدک ا،ًاحتم رثاآاین  .كودكان خود دارند

تعامل والدین را بدا   یچگونگ یفرزندپرور یها(. سدک2411و پاگه آ،  یداویسون، بروكمن، آنج

 یارا به مجموعده  یفرزندپرور یها(. سدک1993و اشتندرگ،  ن ی)دارل دهد یشان نشان م فرزندان

اند كه سدب ایجداد   فرزندان تعریف كرده تیوالدین نسدت به فرزند، و در رابطه با ترب یهااز نگرش

كده  از آنجدا  (. 2444و فداك ،   هلسدن ی)كاردوندا، ن  شدود  یفرزندان و والددین مد   انیم یعاطف یجو

قدرار   رهید و غ یاجتمداع  ،یمسدائل فرهنگد   ریتحدت تدأث   یرورفرزنددپ  یهدا  وهینگرش والددین در شد  
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 یمختلف ممکن است متفاوت باشد )به نقل از عددد  یها در گروه یفرزندپرور یها وهیش رد،یگ یم

 (.1392 ،مقدم

 

 یفرزندپرور یها وهیش.  2

 یبدده سدده سدددک فرزندددپرور یفرزندددپرور یهددا وهیشدد ،(1991اسدداس مطالعددات بامرینددد ) بدر 

 د.شونیم میتقس رانهیگ و آسان یاستدداد، یاقتدار

 اریگدر و بسد  كنندده و مطالدده   كنتدرل  اری( بسد 1990والددین مقتددر: )پاولسدون و اسدپوتا،     ( الف

مثدددت در  یو شددناخت یرفتددار مقتدراندده باعددث رشدد عدداطف . دهنددده و پددذیرا هسدتند  پاسدخ 

 .شود یكودكان م

و  یاز سازگار ینشان داده است كه رفتار والدین با اقتدار با سطح با،تر یتجرب یهایافته

 یآموزشدگاه  تید عدزت نفد ، و موفق   ،یاجتمداع  د  یروان یشایستگ ،یانطداق، بلو  روان

بدر   یاقتددار  ی(. والددین در سددک فرزنددپرور   1393 ی،مرتدط اسدت )بده نقدل از یوسدف    

شدداه  ،یاسددعدد )كنندد یمدد دیددتأك خددانواده مقددرراتفرزندددان در محدددوده  یخودمختددار

 دانندد  یدر ایدن سددک، والددین مد     .(1310سدمتانا،   یو جد  یرضداع  ،یمحمد ،یمنصور

 كنند یم یسع یدوست هستند؛ ول یو با چه كسان روند یكجا م كنند، یشان چه م فرزندان

هایشدان   عرضه كنند و حاضرند خواسته  كننده قانع یتوقعات و انتظارات خود د،یل ةدربار

 یبر خودمختار یاقتدار ینند. والدین در سدک فرزندپرورك لتعدی تیرا بر حسب موقع

 (.1392 ،مقدم ی)به نقل از عدد كنند یم دیمقررات خانواده تأك ةفرزندان در محدود

كننده هسدتند، در   كننده و كنترل مطالده اریبس (1910، هترینگتون و پارک)( والدین مستدد: ب 

 یتدوجه  یكدودک بد   یازهدا یو به ن است نیدر حد پای شان یده كه پذیرش و پاسخ یحال

و در  اسدت  فیغالدداً ضدع   یوالددین  نیكودكدان چند   یو فکدر  یلی. عملکرد تحصكنند یم

از  )بده نقدل   هسدتند و اتکدا بده نفد      یقد حد  ابتکدار، رهددر   اروابط خود با همسا،ن، ف

 (.1393 ی،یوسف

 اریو كنتدرل را در حدد بسد    یكنندگمطالده (1343، ون و پارکهترینگت): ریگوالدین سهل (  

انظددا    یجدا  . در اینجا بده برند یكار م با، به اریو پذیرش را در حد بس یدهو پاسخ نیپای
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در  ینشد كنترل نشده و تکا یرفتار باعث رشد رفتار یو ناهمسان یریگ از حد، آسان شیب

 یبندد  میاز پژوهشگران یک دسته دیگر از والدین را به این تقسد  یا . عدهشود یفرزندان م

  .(2440و موری ،  سترزی)م كنند یاضافه م

یدا كنتدرل و    یكننددگ و مطالدده هسدتند   اعتندا  یاین نوع والدین ب :كار و غافل والدین مسامحهد(

از  یهدای خانواده نیچن كودكان .دهندینشان م نیپای ارییا پذیرش را در حد بس یده پاسخ

و عدزت   یلینارس و از لحاظ عملکدرد تحصد   ،یو از نظر فکر تیمسئولیب ،ینظر اجتماع

 (.1393 ی،هستند )به نقل از یوسف فینف ، ضع

قددل از دوران   یبدن تیها در فعالمشاركت بهه یرو داریمعن یریاز آنجا كه نقش والدین تأث

داشدته   یبددن  تید آمدوزان بده فعال  در تشویق دانش یمهم ارینقش بس توانندیوالدین م ،دارد ینوجوان

 یرو گیدری  چشمطور  گزارش دادند كه والدین بهدر پژوهشی ( 1911. كارسون و همکاران )باشند

 یراتیتدأث احتمدال دارد   ندد. گذار ریآنهدا تدأث   یالگوها و عادات ورزش نیاحساسات نوجوانان و همهن

  .باشدمربو   یفرزندپرور وهیاز ش یکردارند، به عملگذ میفرزندان خود  یكه والدین رو

 ،یرهنگد مسدائل ف  ریتحدت تدأث   یفرزنددپرور  وهینگدرش والددین در ارتددا  بدا شد      از آنجا كه

مختلف فرق كندد   یهار گروهدممکن است  یفرزندپرور یهاوهیش ،ردیگ یقرار م رهیو غ یاجتماع

فرزنددان   یو اجتمداع  یفدرد  تید را در ترب یخاصد  وهی(. هدر خدانواده شد   1391 ی،بهدروز  )به نقل از

نسدت بده آنهدا   و  اند گرم یفرزندان خود تا حدود باگرچه  ریگ . والدین سهلردیگ یكار م خویش به

داشدته   یترها حق و حقوق كه مانند بزرگ دهند یرا م یخود این آزاد یها اما به بهه ،كارندمحافظه

. والددین  دهندد  یمد  یفکدر  یو آزاد اسدتقالل  خدود  والدین مقتدر به فرزندان .(2445باشند )برک، 

 ی،)بده نقدل از بهدروز    اسدت  نیپدای  شدان  یگدوی  امدا پاسدخ   ی زیادی دارندد، مستدد توقع و كنترل روان

1391 .) 

در  فرزنددان،  یوالددین رو  ناپدذیر انکار ریتدأث  نیو همهند  شدده  انجدام  یهدا با توجه به پژوهش

و مشاركت  یمختلف فرزندپرور یها وهیش نیآیا بكه د شو یشده است بررس یپژوهش حاضر سع

در صدورت وجدود    وجدود دارد یدا نده؟ و    یداری( نوجوانان رابطه معنی)تعهد ورزش یمداوم ورزش

 ؟مکن است باشدآن چقدر م زانیرابطه م
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 ینظر چارچوب
اند كه افراد باید یک رویده همدراه    قرار داده دییأ( این نظر را مورد ت1990راولند و فریدسون )

 همده روزمدره بدرای    یدر زندگ یورزش های تیرا برای مشاركت مستمر در فعال یدلدستگبا تعهد و 

مندد   بهدره  یدگد آن در زنیتا از فوا پی بگیرندخود  یطور منظم در سدک زندگ طول عمر خود و به

 ،یهدای ورزشد   تید مشداركت مدداوم در فعال   منظدور  هند. آنها معتقدند برای ایجاد شدرایط ،زم بد  شو

تدا آنهدا بتوانندد در آیندده      عرضه شدود  كودكانبه  نیپای نیدر سن یبخش صورت لذت ورزش باید به

مشدداركت در  ،بخددش بدده افددراد صددورت لددذت هارائدده ورزش بددبددا ننددد. ك دایدددوبدداره بدده آن تمایددل پ

طدور مدداوم ادامده     هو مشاركت افراد در آن ب شود تددیل می یدرون لیبه یک م یورزش یها تیفعال

یند در ورزش ابخش و خوشد  تجارب لذت یریگایجاد شرایط ،زم برای شکل ،آنهایابد. به نظر  می

 ریید سددب تغ  ودكه خ است نیپای نیدر سن یورزش های تیراهکاری مناسب برای افزایش سطح فعال

تدر، كسدب نتدایج بلندمددت و      و از همه مهدم  یبدن تینگرش افراد در خصو  ارزش تمرین و فعال

در طدول   یورزشد  یهدا  تید رای افراد از طریق مشداركت مدداوم در فعال  ب یسودمندتری مانند سالمت

  شود. یشان م  یزندگ

دن كدر بخدش   بدر لدذت   یاز نظریده راولندد و فریدسدون مدند     ریید گ با بهره مونیلن و س اسکن

ندام مددل    تدری بده   بزرگ یزشیرا در مدل انگ یلذت ورزش ریمتغ ،یورزش یها تیمشاركت در فعال

  د.رنیگ یكار م هاست، ب یورزش تیبه ادامه مشاركت در فعال میو تصم لیم یمعن كه به یتعهد ورزش

پافشداری بدر انجدام رفتدار یدا       و تدداوم انجدام عمدل    مون،یمدل تعهد اسکن لن و س یاصل وجه

از كداربرد مددل تعهدد در حدوزه     آنهدا   ی. در واقدع هددف اصدل   اسدت یدک دوره   یخا  ط یتیفعال

 تیآن بر مشاركت مستمر افراد در فعال رهاییمتغ رگذارییثأت زانیو م نییورزش، شناخت قدرت تد

روی  یورزشد  یشناسد  كده در حدوزه علدم روان    یخدوب  یهدا  شبا وجود پدژوه  بوده است. یورزش 

روی  یهدای كمد  پدژوهش  ،انجدام شدده اسدت    یورزش یها تیهای افراد از مشاركت در فعال    هزیانگ

صدورت گرفتده اسدت.     ،در ورزش مرتدط باشند وستهیمشاركت مستمر پ های زهیكه با انگ یرهاییمتغ

مشاركت  های زهیبرای شناخت انگرا در حوزه ورزش مدل تعهد  مونیاسکن لن و س علت نیبه هم

این اتفاق نظر وجود دارد كده تعهدد بده     یشناسان اجتماع روان نی؛ زیرا باند كار برده بهمدت  یطو،ن
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 امده علل پافشاری یک شخ  در انجام یک عمدل كمدک یدا بدر اد     نییاشاره دارد كه به تد یشرایط

 .كند یخا  اصرار م یروابط

نشان داد كه سه دسدته   یورزش های تیهای مربو  به مشاركت مستمر در فعال پژوهش یبررس

 رندده یدسته نخست از این عوامل مهم دربرگ .دارند یدر ایجاد تعهد ورزش شترییب تیاز عوامل اهم

روابط دوستانه و احساس رضدایت از شدركت    ،یعاطف وندیصورت پ وابط جذاب بهای از ر مجموعه

 .استكننده افراد مشاركت نیب یورزش های تیفعال در

جدذاب بدرای مشداركت افدراد در      ریید اند كه لذت بدردن از ورزش، متغ  نشان داده هاپژوهش

افرادی كده در   نیایجادكننده لذت بمنابع باره لن و همکارانش در  اسکن . است یورزش های تیفعال

 تید مختلف مشدغول فعال  یهای سندر گروه تیبال، شنا و اسک  یب دال،یوال رینظ یهای ورزشرشته

از عوامدل مهدم مشداركت در     یچندین مطالعه انجام دادندد. آنهدا دریافتندد لدذت بدردن، یکد       بودند،

ایت از سوی دیگران )معلمدان  مثدت، حم یهای اجتماع. منابع كسب لذت شامل تعاملاستورزش 

ری و یدر یدادگ  یسدع  ،یجسمان هاییوالدین و همسا،ن(، افزایش ادراک فردی از توانای ان،یو مرب

 تید اسدت كده سددب ایجداد یدک قابل      یها و در نهایت كسب مهارت و احساس تحركد ارائه مهارت

 .شود یفرد در افراد م منحصربه

بدرای   یگدذاری شخصد   سدرمایه  مر شامل سه فر ِدوم از عوامل مرتدط با مشاركت مست دسته

 یهای( و فرصتیهای اجتماع )محدودیت یهنجارهای اجتماع رییا رفتاری خا ، تأث تیانجام فعال

 .شود یافراد م بینص تیكه از مشاركت مستمر در یک فعالاست 

و  دیهسدتند. برشد  مربدو   هدا(  دسته از عوامل به مشاركت مستمر )موانع یدا محددودیت   نیسوم

( رهید و غ یعداطف  ،یرواند  ،یاجتمداع  ،ی)اعم از مدال  یهایها را شامل هزینهكمپل موانع یا محدودیت

. دیا از انجدام آن منصدرف شدو    بیفرد، داوطلدانه به انجام یک رفتار ترغ شوند یكه سدب م دانند یم

 دارد.هدا و مشداركت در ورزش وجدود    محددودیت  نیبد  یكده ارتددا  مثدتد    اند هها نشان داد پژوهش

مشداركت در  نددادن  های جوان در برابر ادامده  و ویس  در پژوهش خود دریافتند ژیمناست نتیكل

زیدرا نگدران از دسدت دادن     ؛دهندد  یاز خود مقاومدت نشدان مد    (رها كردن ورزشی )ورزش تیفعال

 هستند. یورزش طیخود در مح انییا مرب ها یمیت  دوستان، هم

 ةزید بدر انگ  تید و قابل یادراک تواندای  ت،یسدن، جنسد   لید از قد یاز طرف دیگر، عوامل مختلفد 
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مطالعات  .اثرگذار، والدین هستند یاصلعوامل از  ییک یول ند؛نوجوانان اثرگذار یمشاركت ورزش

در مشداركت   ینقدش بسدزای   زید ن انید دوستان، معلمدان و مرب  لیاند كه سایر افراد مهم از قدنشان داده

مختلدف بده نقدش     یهدا  در پدژوهش  .(2441 ،ون و وارنركودكان و نوجوانان دارند )دیکس یورزش

و  ی،یدو، لد   ؛2441و ویلسدون،   ند  یفرزنددان اشداره شدده اسدت )ك     یوالدین در مشاركت ورزش

 تیبا فعال یوالدین رابطة معنادار یبدن تی، الگوها و سطح فعالها . طدق این پژوهش(2444 ،رانسدل

 شان دارد. كودكان یبدن

در  یورزشد  یهدا توسدعة تجربده   والددین در  یاتید كه در رابطده بدا نقدش ح    یتوجه به اعتقاد با

 نوجوانان در یورزش تیعالفر بوالدین  ریتأث یعالقه به بررس راًیورزشکاران نوجوان وجود دارد، اخ

خدود   کردوالدین نسدت به عمل یابیارزش یبرا یا العاده زیرا فرزندان ارزش فوق ؛حال افزایش است

تالش و عملکرد  بارهاز والدین درورزشکاران جوان كه  یین انتظارات و بازخوردهای. بنابرااند قائل

فرزندددان  تید ترب ةویشد  رو ایدن ز(. ا2449 جا،ی)سداپ  رداد تیدداهم كنندد،  یخدود دریافدت مد    یورزشد 

كودكدان خدود    یبدر رفتارهدا   یاریبسد  ریتدأث  ینزیرا والد ؛را تشدید كند یتحرك كم وعیش تواند می

 د.شو یوالدین آشکار م یفرزندپرور یها در سدک ا،ًاحتم رثاآدارند و این 

بدا   ارتددا  در  والددین نسددت بده فرزندد     یهدا از نگرش یا را مجموعه یفرزندپرور یها سدک

 شدود  یفرزنددان و والددین مد    انید م یعداطف  یاند كه سددب ایجداد جدو   فرزندان تعریف كرده تیترب

 (.1993 ،و اشتندرگ ن ی)دارل
 

 



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

22 

 پژوهش روش
لحداظ   ازاسدت.   یهددف، پدژوهش حاضدر كداربرد     یپدژوهش بدر مدندا    یبندد لحداظ طدقده   از

ت. اسد  یوناز ندوع رگرسد   یپدژوهش همدسدتگ   یکپژوهش  ینروش، ا یپژوهش بر مدنا یبند طدقه

كده در   اسدت نفر از نوجواندان ورزشدکار شهرسدتان لنگدرود      794 پژوهش شامل ینا یجامعه آمار

صدورت  بده  کیمناسدت یبسدکتدال و ژ  ددال، یوال ،یكشدت  نتون،یبدم ز،یم یرو  یتن یِشش رشته ورزش

 214 از،ید بده تعدداد نمونده مدورد ن     یابیدسدت  منظدور  بده . شددند یمد  حاضر نیتمر در جلسه سه یاهفته

عددم برگشدت از    اید مخددوش بدودن    علدت  پرسشنامه به 39كه  شد  عیورزشکاران توز نیپرسشنامه ب

از دو  قدرار گرفتندد.   لید تحل و  هید پرسشدنامه مدورد تجز   201 تید حذف شدند و در نها ینمونه آمار

و  یاجتمداع  یسؤال و چهار مؤلفه )تعهد، لذت، فشارها 10اسکن لن شامل  یپرسشنامه تعهد ورزش

 شدامل ( مدادر  و)پددر   نیوالد یبرا( 1991) ندیبامر یفرزندپرور پرسشنامه و( مشاركت یهافرصت

 یدی روا. شدد  اسدتفاده ( رید گآسدان  و مسدتددانه  مقتدرانده، )سددک   یفرزندپرور سدک سه و هیگو 34

 منظدور  بده . كردندد  دیید تأ یورزشد  تیریمد نظرانصاحب و تاداناس از نفر 10را  هاپرسشنامه یصور

مشداهده   1آن در جددول   جیاستفاده شد كه نتدا  كرونداخیآلفا آزمون از هاپرسشنامه ییایپا یبررس

 .شود یم
 یورزش تعهد و یفرزندپرور سبک پرسشنامه کرونباخ یآلفا آزمون جینتا. 8 جدول

 هر مؤلفه کرونباخ آلفای ها مؤلفه پرسشنامه کلی کرونباخ آلفای

 مادرانه پدر

زند
 فر
ک
سد

ری
رو
پ

 

 مقتدرانه

 مادر پدر

11/4 44/4 

 45/4 45/4 مستددانه 42/4 41/4

 02/4 00/4 گیرآسان

15/4 

هد
تع
 

شی
رز
و

 

 41/4 تعهد

 14/4 لذت

 13/4 فشار

 40/4 مشاركت هایفرصت

 19/4 وابسته
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به آنهدا   ،زم حاتیتوض و گرفت قرار ورزشکاران اریاخت در ها پرسشنامه آزمون، یاجرا برای

 را آن لیددتکم از بعددد و ندددداد لیددتحو خددود نیوالددد بدده را هددارسشددنامه    پ ورزشددکاران. داده شددد

 درصددها،  میدانگین، )فراواندی،   یفیتوصد  آمدار  یهدا روش از هدا داده لید تحل منظدور  بده . برگرداندند

. شدد  اسدتفاده  1زمدان  هدم  وهیش  به ونیرگرس آزمون شامل یاستنداط آزمون از و( استانداردها انحراف

 صورت گرفت. 21نسخه  SPSS افزارنرم از استفاده با هالیتحل و هیتجز همه
 

 هاافتهی
 هاحلیل دادهتـ 

 شناختی نمونه. تحلیل جمعیت0 جدول

 درصد یفراوان شناختی نمونهجمعیت

 لییتحص تیوضع
 (پدروالدین )

 0/12 34 زیر دیپلم

 4/04 91 دیپلم

 5/4 11 فوق دیپلم

 1/14 20 یكارشناس

 9/2 4 یلیتکم التیتحص

 لییتحص تیوضع
 (مادروالدین )

 0/14 25 زیر دیپلم

 2/04 94 دیپلم

 1/9 22 فوق دیپلم

 4/12 29 یكارشناس

 5/2 0 یلیتکم التیتحص

 یورزش یها رشته

 5/10 35 زیم یرو  یتن

 1/15 31 نتونیبدم

 1/5 10 کیژیمناست

 5/19 04 یكشت

 4/11 05 لبسکتدا

 4/25 02 دالیوال

 144 201 مجموع

 

1. Entry Method 
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و انحددراف  نیانگیددو م =10/00M±SD±31/0 پدددران سددن اسددتاندارد انحددراف و نیانگیددم

 تدر نییپدا  و پلمید یلیتحص مدرک عمدتاً پدران. بود=M±SD 94/39 ± 20/0استاندارد سن مادران 

 نیهمهند  .بدود ( درصد 0/54) پلمید ریز و پلمید عمدتاً زین مادران التیتحص. نداشتددرصد(  1/53)

 نشدان  آنهدا  یورزش رشته شش در مطالعه مورد كنندگانشركت عیتوز زانیم از یفیتوص جینتا ریسا

درصدد(   1/5)نفر  10 نتون،یبدم( درصد 1/15)نفر  31 ز،یم یرو  یتندرصد( 5/10)نفر  35 كه داد

( درصد 4/25)نفر   02 و بسکتدالدرصد( 11/ 4)نفر  05 ،یكشتدرصد( 19/ 5)نفر  04 ک،یمناستیژ

 یهدا رشدته  در بید ترت بده  قید تحق نیا در حاضر نوجوانان نیكمتر و نیشتریب كردند. كار می دالیوال

 .داشتند تیفعال کیمناستیژ و دالیوال

 

 هاآزمون مدل و فرضیه
 همبستگی بین متغیرهاـ 

 زمدان  هدم  روش بده  چندگانده  ونیرگرسد  ق،ید تحق اتیفرضد  آزمدون  منظور به ،یبعد مرحله در

 به هم و مثدت طور به هم پدر یفرزندپرور یهاوهیش كه دهدیم نشان آزمون نیا جینتا. شد استفاده

 ونیرگرسد  جینتا اساس، نیا بر. گذاردیم ریتأث ورزشکار نوجوانان یورزش تعهد ابعاد بر یمنف طور

 تعهدد،  یرو داری یمعن و مثدت رثاآ پدر مستددانه و مقتدرانه یفرزندپرور وهیشدهد هر دو  نشان می

 و معکوس اثر پدر انگارانهسهل یفرزندپرور وهیش مقابل، در. گذاردیم نوجوانان مشاركت و لذت

 (.3)جدول  دارد یورزش یها تیفعالبر ابعاد لذت و مشاركت نوجوانان در  یداریمعن

 .دارد وجود یمعنادار ارتدا  پدر یفرزندپرور سدک و یورزش تعهد نیب: 1 هیفرض
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 پدر یفرزندپرور سبک اساس بر یورزش تعهد چندگانه یونیرگرس لیتحل. 9 جدول

 آماره

 دوربین

 واتسون

 مقدار

 بتای

 استاندارد

 مقدار

 بتا
 وابسته T R adj R2 R F مقدار

 متغیرهای

 مستقل

141/1 

 أعر  از مدد      205/0** 493/1 -

349/4 311/4 **90/0 

11
0

/4 

12
5

/4
 

35
3

/4
 

20
0

/
11

 

 تعهد

 مقتدرانه

 مستددانه 405/3** 205/4 232/4

 گیرانهسهل -214/4 -414/4 -413/4

210/2 

 أعر  از مدد      10/9** 05/3 -

239/4 254/4 **439/3 
40
9

/4
 

41/4
 

21
3

/4
 

19
1

/0
 

 لذت

 مقتدرانه

 مستددانه 303/2* 131/4 154/4

 گیرانهسهل -551/2* -145/4 -101/4

492/1 

 أعر  از مدد      240/4 102/4 -

431/4 49/4 014/4 

12
1

/4
 

13
9

/4
 

34
3

/4
 

44
1

/
12

 

 فشار

 مقتدرانه

 مستددانه 121/5** 422/4 354/4

 گیرانهسهل 501/1 220/4 490/4

140/1 

 أعر  از مدد      020/0** 910/2 -

331/4 001/4 **310/5 

11
1

/4
 

12
2

/4
 

35
4

/4
 

44
2

/
11

 

مشارك

 ت

 مقتدرانه

 مستددانه 094/1 140/4 493/4

 گیرانهسهل -114/2** -231/4 -141/4

191/1 

 أعر  از مدد      045/5** 322/1 -

254/4 14/1 **155/0 

12
3

/4
 

13
0

/4
 

30
0

/4
 

20
1

/
12

 

تعهد 

 ورزشی

 مقتدرانه

 مستددانه 451/5** 212/1 311/4

 گیرانهسهل -433/4 -245/4 -405/4

** 010 /P ، 050٭ /P  

 

 یورزشد  تعهدد  ابعداد  یرو مدادران  یفرزنددپرور  وهیشد  نیبد  رابطده  یبرا ونیرگرس جینتا ریسا

مادران رابطه معکدوس و   انگارانهسهل یفرزندپرور وهیش كه است آن از یحاك ورزشکار نوجوانان



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

22 

 بدا  زید ن مدادران  پددران،  مانند نیهمهن. دارد یورزش یها تیفعالبا مشاركت نوجوانان در  یداریمعن

 رابطده  مستددانه، یفرزندپرور وهیش به نسدت یشتریب زانیم به مقتدرانه یفرزندپرور سدک از استفاده

 .دارند ورزشکار نوجوانان یورزش تعهد ابعاد با یداریمعن و مثدت

 .دارد وجود معناداری ارتدا  مادر فرزندپروری سدک و ورزشی تعهد بین :2 فرضیه

 
 مادر فرزندپروری سبک براساس ورزشی تعهد چندگانه رگرسیونی تحلیل. 2 جدول

 آماره

 دوربین

 واتسون

 مقدار

 بتای

 استاندارد

 مقدار

 بتا
 وابسته T R adj R2 R F مقدار

 متغیرهای

 مستقل

101/1 

- 951/1 **212/0      
عر  از 

 أمدد

231/4 341/4 **111/3 

 تعهد 009/4 290/4 410/4 445/4

 مقتدرانه

 مستددانه 190/2** 191/4 119/4

 گیرانهسهل 000/4 431/4 429/4

239/2 

- 591/3 **051/1      
عر  از 

 أمدد

193/4 201/4 **424/3 

 لذت 341/4 210/4 400/4 430/4

 مقتدرانه

 مستددانه 432/1 403/4 409/4

 گیرانهسهل -511/1 -12/4 -145/4

112/1 

- 043/4- 090/4-      
عر  از 

 أمدد

111/4 350/4 924/1 

 فشار 141/11 301/4 13/4 119/4

 مقتدرانه

 مستددانه 441/0** 041/4 3/4

 گیرانهسهل 143/1 294/4 111/4

110/1 - 544/2 **114/5      
عر  از 

 أمدد
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 آماره

 دوربین

 واتسون

 مقدار

 بتای

 استاندارد

 مقدار

 بتا
 وابسته T R adj R2 R F مقدار

 متغیرهای

 مستقل

290/4 541/4 **431/0 

 مشاركت 14/1 311/4 141/4 494/4

 مقتدرانه

 مستددانه 459/2** 151/4 133/4

 گیرانهسهل -949/1* -11/4 -124/4

910/1 

- 520/4 **012/0      
عر  از 

 أمدد

251/4 543/1 **199/0 

114/4 121/4 301/4 144/14 
تعهد 

 ورزشی

 مقتدرانه

 مستددانه 491/0** 413/1 202/4

 گیرانهسهل 113/4 435/4 444/4

** 010 /P ، 050٭ /P  
 

 یریگجهینت
 اسداس  بدر  ورزشدکار  نوجواندان  یورزشد  تعهدد  ابعداد  یند یبشیپد  پدژوهش،  این انجام از هدف

 یهدا داده یآورجمدع  و یهمدسدتگ  یفیتوصد  مطالعده  کینتایج  .بود نیوالد یفرزندپرور یها وهیش

در نوجوانان  یابعاد تعهد ورزش لیدر تشک یفرزندپرور یهاوهیش یریكارگ به كه داد نشان پژوهش

در سدطح شهرسدتان لنگدرود     یصدورت مدورد   . پژوهش حاضر كده بده  دارد یدیكل یورزشکار نقش

مقددم و همکداران    یعددد  ،(2414) و اسلوبودوسدکاوا  ندووا یلوج قید تحق جینتدا ه است، بدا  شدانجام 

 شده یر كده  شد حاصل زین زیبرانگ چالش یجیالدته نتا است.( همسو 2415) تیهاروود و نا و (1392)

 سددک  گفدت  دید با پدژوهش  یهدا افتهی اساس بر. دارد یفرزندپرور یهاوهیش از کی هر تیماه در

آن  یهدا سددک  رسدای  بده  نسددت  آن ابعداد  و یورزشد  تعهد بر را ریتأث نیشتریب مقتدرانه یفرزندپرور

 داشته است.

چندگانه آن است كه سددک مقتدرانده بده     ونیآزمون رگرس هیاول جیتأمل در نتا درخورنکته  

 رگدذار یتأث یورزشد  یها تیفعالنوجوانان در  یبر ابعاد تعهد ورزش یسدک استدداد از یشتریب زانیم

 و (1394و همکداران )  ینظرپدور  ،(1392) همکداران  و مقدم یعدد قیتحق جینتا با جهینت نیا. است
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 پدژوهش  جینتدا  با( 2414) یلیر و كروپ  قیتحق جینتا امااست؛  همسو( 2415) همکاران و یهنس

( یورزشد )ی حركتد  تعهدد  در ینقشد  نیوالدد  كده  داشدتند  اعتقاد پژوهشگران نیا رایز یست؛نهمسو 

 یبددن  تید فعال زانید م بدا  نیوالدد  یفرزنددپرور  وةیشد  نیبد  رابطده  یبررس باهمهنین . ندارند فرزندان

 یبددن  تید فعال زانید م بدا  مادران و پدران یاقتدار یفرزندپرور یهاوهیش نیب كه دادند نشان فرزندان

 و نددووایلوج(، 2415) یهنسدد قیددتحق جینتددا بددا جددهینت نیددا .دارد وجددود داریمعندد ای رابطدده فرزندددان

( همسدو  1392) همکداران  و مقددم  یعددد  و (1394) همکداران  و پور نظر(، 2414) اسلوبودوسکاوا

 یبددن  تید فعال زانید م شیافدزا  سدت یكده هندوز مشدخ  ن    شود یممشاهده  یدر حال جینتا نی. ااست

شدده در  جادیا یماحصدل تعهدد ورزشد    ایاست  نیمقتدرانه والد یسدک فرزندپرور ةجینوجوانان نت

 .نشد افتی جینتا نیا با همراستا یپژوهش. باشد دو نیا نیب تعامل ةجینت تواندیم اینوجوانان 

نوجواندان   یبددن  تیفعال زانیم شیاستنتا  كرد افزا توانیم حاضر پژوهش یهاافتهی اساس بر

 یو ادراک سددک فرزنددپرور   افدت یاسدت كده عمددتاً بدر اسداس در      یتعهدد ورزشد   جادیا ناشی از

سدددک  نیدداز ا یزمددان نیكدده والددد رسدددیمدد نظددر بدده. شددود یمدداقتداراندده مددادران و پدددران حاصددل 

 برخدوردار  زید ن یورزشد  رشدته  آن یتخصصد  یهاكه از جنده كنند یممقتدرانه استفاده  یفرزندپرور

 یدارا نیوالددد اگددر كدده دادنددد نشددان صددراحت بدده( 2415) تیددنا و هدداروود ندده،یزم نیددا در. باشددند

 یورزشد  یهدا مهدارت  مانند یحركت یهاشاخ  بیشتر در زین فرزندان باشند، یورزش یهاتخص 

احتمدا،ً تخصد  و    لیدل نی. به همندنكیم كسب نظر مد ورزش از تریقو ینگرش و بهتر عملکرد

كه فرصدت مناسدب    شود یمخصو  پدران( در ورزش نوجوانان خود موجب  به) نیاظهارنظر والد

بده تعهدد    تید سددک در نها  نیفراهم شود و همد  انهیاقتدارگرا یسدک فرزندپرور یریكارگ هب یبرا

 . انجامد مینوجوانان  یورزش

. كدرد  عددور  یراحتد  بده  نیوالدد  نهمستددا یفرزندپرور سدک نقش از توانینم گر،ید طرف از

را  مسدتددانه  و مقتدرانده  یفرزنددپرور  سددک  از یادهیهیپ جینتا قیتحق نیا یونیرگرس لیتحل جینتا

 علت كه كرد استندا  توانیم( مستددانه و)مقتدرانه  سدک دو نیا لیتحل و هیتجز در. دهدیم نشان

 سددک  از كده  ینیوالدد  بهتدر،  عددارت  به. است نهفته آنها یارشاد تیماه در زمیمکان دو نیا تفاوت

 فندون  از( نیوالدد  انتظدارات  خدالف  زمدان )در  هید تند یجا به و كردند استفاده مقتدرانه یفرزندپرور

 نکته نیبه ا دی. الدته باشدندفرزندان  یتعهد و مشاركت ورزشموجب افزایش  بردند، بهره ییراهنما
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از  كده  باشدند  داشدته  یارشداد  و راهنمدا نقدش   توانندد یمد  ینیوالدد  ادید ز احتمدال  بده  كده  كدرد  توجه

 و هداروود  قید تحق جینتدا  بدا  جینتدا  نید ا .باشندبرخوردار  یورزش رشته آن در یحداقل یها تخص 

 راید زیسدت؛  ن همسدو ( 1394) همکداران  و پدور  ینظدر  قیتحق جینتا با اما است، همسو( 2415) تینا

كده   ستیحال، هنوز مشخ  ن نی. با اشود یمفرزندان  )ورزش( تحرک مانع مستددانه یفرزندپرور

تعهدد   شیسددک موجدب افدزا    نید در ا یچگونه باشد و چده بدازخورد   دیبا قاًیدق ییراهنما نیمفاد ا

 یكه محدود كدردن فرزنددان و كداهش آزاد    دهدیم نشان صراحت به شواهد نیا. شود یم یورزش

 سددک  مهدم  نقدش  منکدر  یرید گجده ینت نید ا امدا  ،دارد یمثدت تعهد ورزش یامدهایعمل آنها كمتر پ

 یورزشد  مشداركت  و تعهدد  زید ن یفرزنددپرور  از سددک  نید ا بلکده  ؛شود ینم مستددانه یفرزندپرور

 نوجوانان استقالل از تیحما با نیوالد مقتدرانه، یفرزندپرور ةویش در. دهدیم شیافزا را نوجوانان

 نوجواندان  در را مسدتقل  رفتار كنند، كنترل و نظارت مثدت یالگو کی قالب در شانرفتاربر  قادرند

 را تید موفق بده  یابیدسدت  یراهکارها فرزندان، یبرا بودن الگو و تیحما آموزش، با و كنند تیتقو

مشداركت   یخانواده برا تیبودن حما یاتیح ازینهم مختلف  یهاپژوهش در .نندك تیتقو آنها در

 یبددن  تید بدا سدطح فعال   وهیشد  نید ارتدا  معندادار ا  جهیدر نت ؛است دهیفرزندان به اثدات رس یورزش

 فرزندان قابل درک خواهد بود. 

 اساس بر یورزش یها تیفعالپژوهش حاضر آن است كه لذت فرزندان در  ترجالب یهاافتهی

 ادراک از پ  لذت شیافزا نیا كه یحال در ابد،یینم شیافزا مادران مستددانه یفرزندپرور سدک

 بددان علدت   زین افتهی نیا. دشن افتی جهینت نیا با همسو یقیتحقشود.  یشتر میب پدران مستددانه سدک

 قدات یسدت. در تحق روروبده  داریمعن راتییتغ با خود نیوالد از نوجوانان ادراک كه است ارزشمند

 نیا .بود شده داده نشان نوجوانان یورزش یها تیفعالدر  نیگذشته عمدتاً نقش بازخورد مفرد والد

 نید ا اسدت.  همسو(  2415) تینا و هاروود و (2411) 1همکاران و گرشگورن قیتحق جینتا با جهینت

 ادراک یبدرا  یفدرد منحصدربه  یهدا زمیمکدان  نیوالدد  از كددام  هدر  كده  داد نشدان  تید قاطع با قیتحق

 و گرفدت  نظدر  در مدادران  یبدرا  را پددران  بدا  مدرتدط  مفروضدات  همدان  تدوان ینمد  و دارند فرزندان

اسدت   یضدرور  ،اسدت  یورزشد  تعهدد  از خدا   یندوع  یورزش لذت كه آنجا از نیبنابرا. بالعک 

 درشدركت   یلدذت در فرزنددان خدود بدرا     یاز تدعدات منفد   یریجلدوگ  یسددک بدرا   نیمادران از ا

 

1. Gershgoren & et al. 



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

22 

 صدادق  پددران  یبدرا  یكارسدازِ  نیچند  كده  دكر توجه دیبا اما. نندك یخوددار یورزش یها تیفعال

 ورزشدکار  فرزنددان  در را لدذت )مسدتددانه(   سددک  نیهم از استفاده و ارائه با توانندیم آنها و ستین

 و اطالعدات نیازمندد   احتمدا،ً  سددک  نید ا از استفاده ،شد انیب كه طور همان الدته. دهند شیافزا خود

 كده  دهدد یمد  نشدان  یفرزنددپرور  سدک از استفاده در یریرپذییتغ نیا است. پدران یكاف تخص 

 لدذت  و یورزشد  تعهد تا باشد کسانی شان فرزندان یبرا نیوالد استفاده مورد یهاسدک دیندا لزوماً

 و جدرح  نید ا از تدوان یمد  مدادران  و پدران در مناسب یریپذطافعان با بلکه ابد،ی بروز نوجوانان در

 .جست بهره فرزندان یورزش تعهد سود به یفرزندپرور یهاسدک لیتعد

 كده  دارد وجدود  زید ن انگارانده سدهل  یفرزنددپرور  سدک ،یفرزندپرور سدک دو نیا بر عالوه

 كه داد نشان جینتا برای مثال. بود زیبرانگچالش نیوالد در یورزش تعهد ابعاد با آن ونیرگرس جینتا

 یورزشد  تعهدد  از مشاركت بعد مادران، و پدران گروه دو هر در یفرزندپرور سدک نیا از استفاده

 از پد   نوجواندان  یورزشد  لدذت  آنکه ترجالب افتهی. دهدیم كاهش یداریمعن طور به را نوجوانان

 هیفرضدد نیددا جینتددا. داشددت كدداهش پدددران انگارانددهسددهل یفرزندددپرور سدددک افددتیدر و ادراک

 نوجواندان  از را لدذت  پددران،  جانب از مطلق عمل یآزاد و یتوجهیب كه دهدیم نشان صراحت به

 یورزشد  یها تیفعالكه توجه پدران به  دهدیم نشان هاافتهی ن،یا بر عالوه. كندیم سلب ورزشکار

 نید ا بدا  همسدو  یا جده ینت .اسدت  یسدن  دوره نیا در نوجوانان یبرا بخشلذت و یزشیانگ عامل کی

 یبدرا  خصدو   به ،مطلق عمل یآزاد روشبدون هیچ احتیاطی باید گفت  نیبنابرا. دشن افتی جینتا

 یمشاركت و لذت ورزش یو حت شود ینم نوجوانان یورزش تعهد موجب ،سال 15 تا 14 یسن دوره

 در نوجواندان  بده  مربدو   یكارهدا  در نیوالدنکردن  دخالت رسدیم نظر به. دهدیآنها را كاهش م

 هدر  از شیبد  نیسدن  نید ا در فرزنددان  احتمدا،ً  و ندد ك آنهدا  به یادیز كمک تواندینم یسن دوره نیا

 نشدان  یبدرا  را یورزش یهامهارت بهدود و هاتیموفق همه دیشا و دارند ازین نیوالد توجه به یزیچ

 نید ا تواندد  یمد  مسدائل  از یاریبسد  ن،یب نیا در الدته. دهند انجام آنها از تشکر ای نیوالد به خود دادن

در مقابددل  ی)شددهر ییایددجغراف نقددا  نقددش ندددهیآ در توانندددیمدد محققددان .ندددك لیتعددد را روابددط

(، دختدران  مقابدل  در)پسدران   یتیجنسد  یهدا تفداوت (، مختلف یسنت یهافهی)طا یفرهنگ(، ییروستا

در  یورزش )باشدگاه  طی(، محد یاحرفده  مقابدل  در آمداتور  ورزشدکار )نوجوانان  ژهیو یهاتیموقع

 قرار دهند.   لیو تحل هیرا مورد تجز رهی( و غیمقابل آموزشگاه
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 مطالعدات  رهابد رد شدد  پرداختده  آن بده  پژوهش موضوع نهیشیپ و ینظر یمدان در كنون تا آنهه

 اتیید جز بدا  یفرزنددپرور  یهدا سددک  و بدوده  یورزشد  یهدا طیمح درون در یورزش تعهد یطیمح

 یهدا سددک  بده  مربدو   مطالعدات  گدر، ید طدرف  از. اسدت  نگرفتده  قدرار  بحث مورد هنوز آن خا 

 یلیتحصد  یهدا تیموفق یهااسیمق در را هاسدک نیا عمدتاً محققان كه دهدیم نشان یفرزندپرور

 نیا كه یحال در. است ندوده مشخ  یورزش یها تیفعالند و نقش آنها در استمرار اه كرد یبررس

 یهدا  تید فعالتعهد نوجوانان در  یبرا یفرزندپرور یهاسدک از استفاده داد نشان صراحت به قیتحق

 . است كننده  نییتع دهیپد کی یورزش

كدرد كده گرچده كودكدان و نوجواندان در       شدنهاد یپ توانیم قیتحق یهاافتهی اساس بر نیبنابرا

آنهدا گرفتده    یكده بدرا   ییاهد  میامدا بهتدر اسدت در تصدم     كنندد،  یماز پدر و مادر اطاعت  نییپا نیسن

 اهد  میاز تصدم  یبعضد  ایربد كننده به آنها ارائه شود. در مورد اعتراضات نوجوانان  قانع لید، شود یم

 یرا قانع كنند و فضا و جو خدانواده را بده سدمت    با صحدت كردن آنان نیدر خانواده، بهتر است والد

خود را مطرح كنند، هر چند با نظدر آنهدا در    یاهو نظر دیفرزندان بتوانند آزادانه عقا كهسوق دهند 

نوجواندان در   یتعهدد ورزشد   جداد یمنظدور ا  بده  یراهد  تواندد یاقددامات مد   نید تضاد باشد. مجموعده ا 

 .ستآنها یبرا سالمت و لذت آن جهینت كه باشد یورزش یها تیفعال

 

  



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

22 

 فهرست منابع
 یتعهدد ورزشد   یند یب شیپ .(1394) دهیفری، عل یزارع و اشرف یی،گنجو؛ شهرزاد ی،لیاسماع .1

دوره  .مطالعات راهبردی ورزش و جوانـان  ی.طیبر اساس عوامل مح یبدن تیترب انیدانشجو

 .15-1، ص  01شماره  ،14

 یهددا سدددک نی(. رابطدده بدد2412) كدداوه، و خاكسددارمهرعلددی  ،نددژاد یهمتدد ایددوب؛ ی،بهددروز .2

و علـو    یبدن تیترب یکنفرانس مل نیاولو اضافه وزن.  یبدن تیخانواده با فعال یفرزندپرور

 .یورزش

 تیریمـد تکوانددو.  ورزشدکاران  درورزشدی  مددل تعهدد    تددوین  .(2412) هربانم ،پارسامهر .3

 .12-1 ، ص (22) 0(، شماره 14) 2، سال یورزش و رفتار حرکت

بدانوان   یبر تعهد ورزشد  یاجتماع تینقش حما ی(. بررس1391فرزام ) ،فرزان الهه و ی،نیحس .0

 .101-134 ، ص (1)14 ،یورزش تیریمد هینشر. یورزش یها به فعالیت

بدا   نی(. ارتدا  مشاركت ادراک شده والدد 1390) اهیدن ی،عارف داروغه ضا وریدس ،این ینیحس .5

 تیریپژوهشـنامه مـد  .  نتونیدختر رشدته بددم   کنانیباز یلذت و تعهد ورزش ،یاضطراب رقابت

 .140-93 ، ص (20)13 ،یو رفتار حرکت یورزش

 دوسدت  تید فیك ریتأث(. 1393ی، ناهید )عارف و داروغهفاطمه  ی،خداورد سیدرضا؛ ،این ینیحس .0

ـ  مطالعات .یستفوتدال نوجوانانورزشی و تعهد  لذتبر  یورزش ـ  یروانشناس ، شدماره  یورزش

 .113-120 ص  ،14

هددای  بددر اسدداس سدددک یددیگرا كمددال ینددیب شیپدد. (1390) الدده تقددوایی، داود و پیرانددی، ذبددیح .4

جامعـه   یتوانمندساز یکنگره مل نیاول .اراک یرستانیآموزان دب دانش تیو هو یفرزندپرور

ــه ــ در حــوزه جامع مركددز  :، تهددرانیو فرهنگدد یو مطالعددات اجتمدداع یتددی، علددوم تربیشناس

 ،یگو فرهن یهای اجتماع مهارت یتوانمندساز
(http://www.civilica.com/Paper-CSCONF01-CSCONF01_118.html) 

ـ . نقدش خدانواده در آمدوزش و پدرورش،     (1394) یو مراد ی.ا ی،مراد .؛اف ی،مراد .1  نیدوم

ـ یدر علو  ترب داریتوسعه پا یکنفرانس مل ـ  یت ، یو فرهنگد  ی، مطالعدات اجتمداع  یو روانشناس

 یسسه آمدوزش عدال  ؤ، میسروش حکمت مرتضو یاسالم قاتیمركز مطالعات و تحق :تهران
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 های توسعه، حل راه كزمر داریمهر اروند، پا

(http://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0568.html) 

ورزشدکاران   یو تعهد ورزشد  ی. ارتدا  استحکام ذهن(1394) نیفرد ی،زارع ی، جلیل ومراد .9

 .40-03 ، ص (25)4 ،یورزش یمطالعات روانشناس. یو انفراد یمیت یها رشته

 ریتدأث (. 1390) ی، مغدلد یندوروز  . والدف  ،نسب ییرضا .؛. میافوس یهاشم ؛.س ی،ریپ یمنؤم .14

مجلـه  . رانید همددان، ا  .نایسد  یدانشدگاه بدوعل   انیبر سدالمت روان دانشدجو   یبدن تیدوره ترب

 .43-04 ص  (،2.1) 3، اطفال یالملل نیب

 یهددا وهی. ارتدددا  شدد (1394ی، سددمانه )بهددزاد و دیددوح ،دهنددو پددوریول ی، شددهرام؛نظرپددور .11

 یالد  9در اطفال  یمقدمات یحركت یها و رشد مهارت یحركت زشیمادران با انگ یفرزندپرور

 .140-101 ،(25)4 ،یورزش یمطالعات روانشناسماهه.  11

مجلــه بدودن كودكدان.    رید گ و سدخت  یسددک فرزندددپرور  نی(. رابطده بد  2411) .م ،پدور  ینقد  .12

 .13-34 ص  ،2، شماره 2، سال واحد تنکابن یدانشگاه آزاد اسالم یتیترب یروانشناس

ادراک  ریتدأث (. 1391ی، سدعید ) بروجرد یصادقی، حسن و فتحسول؛ ر ی سیدحسینی،نوروز .13

  ید در جودوكداران ل  تیو رضدا  شرفتیپ زهی، انگیبر تعهد ورزش یمرب یگریمرب یرفتارها

 .119-240 ص  ،10، شماره یورزش تیریمطالعات مد. رانیبرتر ا

(. رابطه شدیوة فرزنددپروری   1393رحیم ) ،نژاد رمضانیو  ایوب ،بهروزی، سعید؛ مقدم عددی .10

 .30-25 ،(0)2 ،یورزش یشناس مطالعات روان هینشروالدین با میزان فعالیت بدنی فرزندان. 

 یهدای فرزنددپرور   وهی(. ارتددا  شد  1393) یعلد  ،انید ملک و جدواد ، راد یمیعظ ؛بهرام ی،وسفی .15
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