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مقدمه

افزايش است ،زيرا فرزندان ارزش فوق العاده اي براي

اهميت ورزش و فعاليتهاي جسماني بر هيچکس پوشيده

ارزشيابي والدين نسبت به عملکرد خود قائل هستند.

نيست ،ورزش باعث سالمتي جسماني و رواني افراد مي

بنابراين انتظارات و بازخوردهايي كه از والدين در مورد

شود .تأثير ورزش به اندازه اي است كه بر شکلگيري رفتار

تالش و عملکرد ورزشي خود دريافت مي كنند ،براي

و شخصيت انسان از همان دوران كودكي و نوجواني

ورزشکاران جوان حائز اهميت است (.)1

تأثيرگذار است .فعاليت بدني از روشهاي تربيتي سازنده

قابل ذكر است كه انتظارات و بازخوردهاي والدين در شيوه

براي تأمين زندگي سالم در زمان حال و آينده ي كودكان

هاي فرزندپروري آنان نمود مي يابد .بنابراين شيوه ي فرزند

است ( .)1شيوع روزافزون اضافه وزن و چاقي دركودكان

پروري ،از عواملي است كه شيوع كم تحركي را مي تواند

مسئله اصلي سالمتي جامعه است وشيوه ي زندگي كم

تشديد كند؛ زيرا والدين تأثير بسياري بر رفتارهاي كودكان

تحرک در رشد وگسترش اين روند تأثيرگذار است (.)5

خود دارند و اين اثرات احتماالً در سبکهاي فرزند پروري

احتماالً به همين داليل ،مشاركت در ورزش و فعاليت بدني

والدين آشکار مي شود ( .)9سبک هاي فرزندپروري روش

به طور ويژه اي براي سنين نوجواني وجواني بسيار سفارش

هايي هستند كه والدين در برخورد با فرزندان خود اعمال

شده است .از طرف ديگر ،اهميت مشاركت ورزشي در

مي كنند .اين سبک ها در شکل گيري و رشد شخصيتي و

نوجوانان و جوانان با هدف كاهش رفتار نامناسب

رفتار ي آنها تأثير فراوان و عميقي دارد (  .)5آنچه مسلم است

اجتماعي ،ايجاد خودپنداره ي بدني مثبت و پيامدهاي

سبک هاي فرزندپروري مي تواند رشد رواني و اجتماعي،

مطلوب رواني مرتبط با آن بيشتر آشکار مي شود و

عملکرد تحصيلي ،رفاه ،سالمت و مشکالت رفتاري فرزندان

درنهايت ضامن استمرار مشاركت ورزشي آنان در

در آينده باشد ،تحقيقات حاضر در شيوه هاي فرزند پروري
5

بزرگسالي است (.)3

تحت تأثير مطالعات بامريند در مورد كودكان و خانواده

با وجود اين ،به نظر مي رسد وجود امکانات و شيوه ي

هاي آنان قرار دارد ( .)11او براساس دو بعد ميزان محبت و

زندگي امروزي به ويژه در مناط شهري باعث شده است

مهار ،چهار گونه سبک تربيتي را در والدين توص يف مي
3

كه نوجوانان و جوانان رغبت كمتري به مشاركت در

4

كند كه عبارتنداز - 1 :والدين قاطع  - 5والدين مستبد - 3
2

6

ورزش و فعاليت بدني نشان دهند ( .)4عوامل مختلفي از

والدين سهل گي ر  - 4والدين مسامحه كار (بي تفاوت).

قبيل سن ،جنسيت ،ادراک توانايي و قابليت بر انگيزه ي

والدين قاطع در عين حال كه به نيازهاي فرزندان توجه

مشاركت ورزشي نوجوانان اثرگذار است ،ولي يکي از

دارند ،به بيان انتظارات و توقعات خو يش مي پردازند و

اصلي ترين عوامل اثرگذار ،افراد مهمي مانند والدين

قواعد و مقرراتي را در منزل اعمال مي كنند .والدين مستبد

هستند .به طوري كه در پژوهش هاي مختلفي به نقش

پذيراي نيازهاي فرزندان نيستند اما براطاعت از قوانين تأكيد

والدين در مشاركت ورزشي فرزندان اشاره شده است (.)2

دارند .والدين سهل گي ر برعکس والدين مستبد هستند؛ بد ين

اليو ،لي و رانسدل ،)6( 1نشان دادند كه الگوها وسطح

معني كه محبت زياد و مهار كمي را اعمال مي كنند .والد ين

فعاليت بدني والدين رابطه ي معناداري با فعاليت بدني

بي تفاوت در هر دو بعد محبت و مهار بي توجهي مي

كودكانشان دارند .با توجه به اعتقادي كه در رابطه با نقش

نمايند .بدين معنا كه نه پذيراي نيازهاي فرزندان هستند و نه

حياتي والدين درتوسعه ي تجربه هاي ورزشي در

بر رفتار آنان نظارت دارند (.)11

ورزشکاران نوجوان وجود دارد ،اخيراً عالقه به بررسي

2

تأثير والدين در رابطه با فعاليت ورزشي نوجوانان درحال
Lau., Lee., Ransdell
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در نتيجه مي توان گفت ،مشاركت ورزشي فرزندان با

تعارضات را دارند ،در حالي كه افراد با دلبستگي دوسوگرا

سبکهاي فرزند پروري والدينشان در ارتباط است ،در اين

با عدم تعادل در احساسات و تعارضات بيشتر و افراد با

راستا ،عبدي مقدم و همکاران ( ،)5جاگو و همکاران (،)15

دلبستگي اجتنابي با رضايت و صميميت كمتر و تعارضات

اين يافته را مطرح نمودند كه بين سبک هاي فرزند پروري

بيشتر مشخص مي شوند ( .)16بالبي در مطالعات خود بر

والدين و ميزان فعاليت بدني كودكان رابطه ي معني داري

روي دلبستگي و جدايي شيرخواران ،به اين نتيجه رسيد كه

وجود دارد و در والديني كه از سبک تربيتي مقتدرانه

دلبستگي شامل يک نيروي انگيزشي محوري است و

استفاده مي كنند ميزان فعاليت بدني فرزند آنان بيشتر مي

دلبستگي مادر -كودک يک واسطه ضروري تعامل انسان

باشد.

است كه در آينده پيامدهاي مهمي براي كاركرد شخصيت
5

در كنار عامل سبک هاي فرزند پروري والدين ،سبک هاي

و رشد دارد ( .)11در همين راستا فرنچ ،اسميت و كاكس

دلبستگي چهارچوب مفيدي براي فهم روابط نزديک در

( )19در اهميت رابطه بين سبکهاي دلبستگي والدين و آينده

سراسر زندگي بوده و كودكان بعد از ايجاد الگوهاي

ورزشي فرزندانشان بيان مي نمايند رابطه معني داري بين

عملکرد دروني ،آن ها را در تعامالتشان منعکس كرده و هم

سبک هاي دلبستگي والدين و فعاليت ورزشي در فرزندان

چنين تقويت و اصالح خواهند كرد ،به اين ترتيب نفوذ اين

وجود دارد؛ چنانکه سبک هاي دلبستگي ايمن فعاليت

الگوها در زمينه هاي گوناگون زندگي آشکار مي شود

ورزشي باالتر را پيش بيني مي نمايد.

( .)13بدين ترتيب نفوذ سبک هاي دلبستگي در زمينه ي

يکي از مدلهاي نظري در مطالعه روانشناسي ورزش ،رويکرد
3

فعاليت هاي ورزشي نيز حائز اهميت خواهد بود؛ چراكه،

روانشناسي مثبت نگر است .دستور كار اصلي اين رويکرد،

سبک دلبستگي جنبه هاي مهمي از دنياي افراد از قبيل روابط

بررسي و شناخت توانمنديها ،نقاط قوت ،استعدادها و
4

اجتماعي و سبک زندگي را تحت تأثير قرار مي دهد ،و

محاسن افراد است  .بهزيستي روانشناختي از جمله مفاهيم و

يکي از حيطه هاي مهم سبک زندگي اوقات فراغت و

و سازه هاي بهنجار مورد توجه و مطالعه روانشناسي مثبت

فعاليت هاي ورزشي است .دلبستگي يکي از مفاهيم تحولي

است ( )15و به عنوان يکي از عوامل مؤثر بر فعاليت هاي

بسيار مهم در جريان رشد انسان است كه ريشه در خانواده

ورزشي در نظر گرفته مي شود و والديني كه از سطح

و روابط والد كودک دارد .رابطه والد ين و فرزندان نخست ين

بهزيستي روانشناختي باالتري برخوردار باشند فرزندان خود

معرف دنياي ارتباطات براي كودک مي باشد كه احساس

را بيشتر به فعاليت هاي ورزشي ترغيب مي نمايند؛ چرا كه به
2

عش  ،صميميت و امني ت به طور مستقي م ريشه در اين روابط

گفته ي ريف  ،معموالً والديني كه از بهزيستي روانشناختي

دارد ( .)14از ديدگاه بالبي1روابط فرزند با والدين و

پايين تري برخوردارند ،در تربيت ،كنترل و مديريت

دلبستگي بين آنان اهميت زيادي دارد .دلبستگي به معناي

فرزندان خود احساس درماندگي كرده و دچار احساس

پيوند عاطفي است كه در كودكي ،بين كودک و مراقب

خشم و افسردگي مي شوند كه همين حالت در فرزندانشان

اصلي و ي شکل مي گي رد و بررشد اجتماعي و احساس

به طور مستقيم تأثير مي گذارد و منجر به بروز كاهلي و بي

كودک در كل زندگي مؤثر است (.)12

انگيزگي در آنان مي گردد .بهزيستي روانشناختي به صورت

بعد از بالبي ،آينسوورث سه سبک دلبستگي كلي را معرفي

تالش هر فرد براي تحق توانايي هاي بالقوه واقعي خود و

كرد :سبک دلبستگي ايمن ،سبک دلبستگي ناايمن اجتنابي،

قابليت يافتن تمام استعداد هاي فرد تعريف مي شود .ريف،

و سبک دلبستگي ناايمن دوسوگرا .افراد با دلبستگي ايمن،
سطح باالتري از اعتماد و رضايت و سطح پايين تري از
Bowlby
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معتقد است كه برخي از جنبه هاي منشوري بهينه ،مانند

ميگردد .نمونه تحقي حاضر شامل 151دانش آموز در مقطع

تحق هدف هاي فرد ،متضمن قانونمندي و تالش بسيار

ابتدايي به همراه والدين آنها ميباشد و آنها را به دو گروه

است و اين امر حتي ممکن است در تعارض كامل با

مساوي تقسيم مينماييم ،كه  61دانشآموز مقطع ابتدايي در

شادكامي كوتاه مدت باشد .او معتقد است كه بهزيستي را

ورزشهاي گروهي( 61نفر مادر و  61نفر پدر) و 61دانش

نبايد ساده انگارانه ،معادل با تجربه بيشتر لذت در مقابل

آموز مقطع ابتدايي در ورزش هاي انفرادي( 61نفر مادر و

درد دانست ،در عوض ،بهزيستي رواني دربرگيرنده تالش

 61نفر پدر) شركت دارند.

نيروهاي بالقوه فرد است .بهزيستي

در پژوهش حاضر جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه

براي كمال وتحق

رواني شامل احساس مثبت و احساس رضايتمندي عمومي

هاي سبک دلبستگي هازن و شيور ،كوپر ،فرزند پروري

از زندگي كه شامل خود و ديگران در حوزه هاي مختلف

(بامريند) و بهزيستي روانشناختي ريف استفاده شد.

خانواده ،شغل و نظير اين موارد است .بنابراين افراد با

ابزار پژوهش

احساس بهزيستي باال به طور عمده هيجانات مثبت بيشتري

الف  -پرسشنامه سبک دلبستگي (هازن و شيور) :الگوي

را تجربه و از حوادث و وقايع پيرامون خود ارزيابي مثبتي

دلبستگي كه اولين بار توسط بالبي در زمينه رشد كودكان به

دارند .از سويي ،افراد با بهزيستي پايين حوادث و موقعيت

كار رفت و توسط آينزورث قابل بهره برداري شد توسط

هاي زندگيشان را نامطلوب ارزيابي و بيشترهيجانات منفي

هازن و شيور در سال  1591در سه گروه دلبستگي ايمن،

نظير اضطراب ،افسردگي و خشم را تجربه مي كنند (.)51

دلبستگي دوسوگرا و دلبستگي اجتنابي و براي روابط

بنابراين ،نقش والدين در رشد ورزش حياتي است .والدين

دلبستگي بزرگساالن دنبال شد (مؤذني و همکاران .)1353

كودكان را در همه سطوح و رتبه ها به سيستم ورزش

مقياس دلبستگي بزرگساال ن ،يک پرسشنامه  12سؤالي است

تحويل مي دهند؛ از اعمال روزمره ساده گرفته تا شركت

و سه دلبستگي ايمن ،اجتنابي و دو سوگرا را در مقياس پنج

ورزشکاران در سطوح رقابتي ،همين طور از تأمين هزي نه

درجهاي ليکرت از خيلي كم 1-تا خيلي زياد  2-مورد

هاي مالي گرفته تا فراهم كردن تشوي و حمايت براي

سنجش قرار دهد .كمينه و بيشينهي نمرهي آزمودن در خرده

كودكان .در حقيقت ،اگر كودكي با استعداد باشد و ورزشي

مقياس هاي پرسشنامه ترتيب  2و 52ميباشد كه اولين بار

را در سطح باال انجام دهد ،سهم و نقش والدين بسي ار مهم و

توسط بالبي در زمينه رشد كودكان بکار رفته و توسط

ضروري است .با عنايت به مطالب عنوان شده ،محق در اين

آينسورث قابل بهره برداري شد و در ايران در دانشجويان

پژوهش بر آن شده است تا به اين سؤال پاسخ دهد كه چه

دانشگاه تهران هنجار يابي شده است .ضريب آلفاي كرونباخ

تفاوتي بين گرايش به فعاليت هاي ورزشي انفرادي و

پرسشنامه سبک هاي دلبستگي براي مؤلفه هاي سبک

گروهي دانش آموزان بر اساس سبک هاي فرزند پروري،

دلبستگي ايمن ،سبک دلبستگي اجتنابي و سبک دلبستگي

دلبستگي و بهزيستي روانشناختي والدين آنان وجود دارد؟

دوسوگرا در پژوهش قنبري هاشمآبادي و همکاران ()1351

روشکار

به ترتيب برابر است با  1/93 ،1/96و  1/94و در پژوهش

طرح پژوهش حاضر علي -مقايسه اي است .جامعه آماري

حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي مؤلفه هاي مذكور به

شامل كليه والدين دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي ناحيه

ترتيب  1/23،1/49و  1/41بدست آمده است.

شش شهر اصفهان است كه به غير از درس تربي ت بدني و

1

ب  -پرسشنامه فرزند پرور ي (بامريند) :اين ابزار اقتباسي

زنگ ورزش در مدرسه براي ورزش خاصي به باشگاه هاي

است از نظريه اقتدار والدين كه بر اساس نظريه بامريند از سه

ورزشي در شهراصفهان مراجعه مي كنند .نمونه با استفاده از

الگوي آزادگذاري ،استبدادي و اقتدار والدين جهت برر سي

روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي تصادفي انتخاب

1
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الگوها ي نفوذ و ش يوه هاي فرزندپروري در سال 1595

مخالفم تا كامالً موافقم) مشخص مي شود .سؤالهاي  4 ،1و 6

ساخته شد ه است .اين پرسشنامه داراي  31سوال است

عامل تسلط محيطي ،سؤالهاي  9 ،5و  11عامل پذيرش خود،

كه11سوال به شيو ه آزاد گذاري مطل 11 ،سوال به شيو ه

سؤالهاي  11 ،3و  13عامل رابطه مثبت با ديگران ،سؤالهاي

استبدادي و 11سوال ديگر به شيو ه اقتدار منطقي والدين در

 14 ،2و  16عامل داشتن هدف ،سؤالهاي  12 ،1و  11عامل

امر پرورش فرزند مربوط مي شود .اين پرسشنامه قبال در

رشد فردي و سؤالهاي  15 ،5و  19عامل استقالل را مي

ايران توسط اسفندياري ( ) 1314و بيغم ( )1315مورد

سنجند .و نيز الزم به ذكر است سؤالهاي 16 ،13،11،5،2،4،3

استفاده قرار گرفته است و ضريب آلفاي كرونياخ آن در

و  11به صورت معکوس نمره گذاري مي شوند .نمره باالتر

پژوهش بيغم ( ، )1315براي خرده مقياس هاي آزادگذاري

نشان دهنده بهزيستي روانشناختي بهتر است .روايي و پايايي

( ،)1/91استبدادي ( )1/92و اقتدار ( )1/55و در پژوهش

مقياس هاي بهزيستي روانشناختي در پژوهش دايرندوک

حاضر نيز براي خرده مقياس هاي آزادگذاري (،)1/63

( )5114ضريب  1/11و در پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي

استبدادي ( )1/12و اقتدار ( )1/15بدست آمد.

بهزيستي روانشناختي  1/42بدست آمد.

ج  -مقياس بهزيستي روانشناختي :اين مقياس را ريف در

داده هاي اين پژوهش ،در دو سطح آمار توصيفي (فراواني،

سال  1591طراحي كرد .فرم اصلي از  151سؤال تشکيل

ميانگين و انحراف از معيار) و آمار استنباطي ( آزمون تحليل

شده است ،ولي در مطالعات بعدي فرم هاي كوتاهتر  94و

واريانس چند متغيره) به كمک نرم افزار  SPSS 21مورد

 24سؤالي نيز تهيه گرديد .در اين پژوهش از فرم 19سؤالي

تجزيه و تحليل قرار گرفت.

استفاده خواهد شد .نسخه كوتاه  19سؤالي اين پرسشنامه كه

نتایج

در سال  1591طراحي شده است 6 ،مؤلفه اصلي الگوي

براي توصيف داده هاي مربوط به نمونه ،ابتدا به محاسبه

بهزيستي روانشناختي را مورد ارزيابي قرار مي دهد و بنابراين

شاخص هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي پژوهش

داراي  6زير مقياس (هر زير مقياس شامل  3عبارت) است.

پرداخته شدكه به شرح زير است:

پاسخ به هر سؤال بر روي يک طيف  6درجه اي (از كامالً
جدول  -1نتايج توصيفي مؤلفه هاي تحقي
مؤلفه

متغير

تسلط محيطي
پذيرش خود

بهزيستي روانشناختي

رابطه مثبت با ديگران
رشد فردي
استقالل
داشتن هدف
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نوع گروه

ميانگين

انحراف معيار

انفرادي

15/12

3/35

گروهي

11/95

3/43

انفرادي

15/49

3/33

گروهي

15/65

5/45

انفرادي

11/95

5/59

گروهي

11/66

5/26

انفرادي

11/32

5/42

گروهي

11/92

5/13

انفرادي

5/32

3/15

گروهي

5/15

5/99

انفرادي

15/26

3/55

گروهي

11/94

3/21
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سبک دلبستگي ايمن
سبک هاي دلبستگي

سبک دلبستگي اجتنابي
سبک دلبستگي دوسوگرا
سبک آزادگذاري

سبکهاي فرزندپروري

سبک استبدادي
اقتدار منطقي

یعقوبی و همکاران

انفرادي

15/35

5/51

گروهي

13/43

3/51

انفرادي

19/11

3/41

گروهي

11/36

3/52

انفرادي

14/16

3/16

گروهي

14/11

4/12

انفرادي

9/51

4/15

گروهي

5/21

4/39

انفرادي

19/92

4/94

گروهي

15/15

2/11

انفرادي

1/91

4/21

گروهي

5/23

2/11

با توجه به داده هاي جدول باال ،در خصوص مؤلفه بهزيستي

از آزمون تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد .معنادار

روانشناختي باالترين نمره به مؤلفه ي تسلط محي طي در گروه

شدن شاخصهاي آزمون چند متغيره يعني المبداي ويلکز،

انفرادي ،در خصوص سبکهاي دلبستگي باالترين نمره به

اثر هاتلينگ ،بزرگترين ريشه اختصاصي روي و اثر پياليي

مؤلفه ي سبک دلبستگي اجتنابي در گروه انفرادي و

در خصوص مؤلفه ي سبک هاي دلبستگي (،P= 1/151

باالترين نمره در خصوص سبک هاي فرزند پروري به مؤلفه

 )F =3/551مويد اين موضوع است كه تفاوت معناداري

ي سبک فرزند پروري استبدادي در گروه ورزش هاي

حداقل در يکي از مؤلفه هاي سبک هاي دلبستگي والدين

گروهي اختصاص دارد.

در گرايش به ورزش گروهي و انفرادي وجود دارد .از اين

در اين تحقي  ،از آزمون آماري تحليل واريانس به دليل

رو هريک از اين متغيرها به صورت جداگانه مورد بررسي

تناسب و سازگاري بيشتر با فرضيه هاي تحقي استفاده شده

قرار گرفته اند و نتايج اين بررسي در جداول شماره  5ارائه

است .در خصوص بررسي تفاوت گرايش به ورزش گروهي

شده است.

و انفرادي دانش آموزان بر اساس بهزيستي روانشناختي
والدين از آزمون تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد كه
نتايج آن به شرح زير است:
معنادار نشدن شاخص هاي آزمون چند متغيره يعني المبداي
ويلکز ،1اثر هاتلينگ ،5بزرگترين ريشه اختصاصي روي 3و
اثر پياليي 4در خصوص مؤلفه ي بهزيستي روانشناختي
( )F =3/436 ،P= 1/119مويد اين موضوع است كه
تفاوت معناداري در هيچکدام مؤلفه هاي بهزيستي
روانشناختي والدين در گرايش به ورزش گروهي و انفرادي
وجود ندارد.
در خصوص بررسي تفاوت گرايش به ورزش گروهي و
انفرادي دانش آموزان بر اساس سبک هاي دلبستگي والدين
1

Wilk ś Lamda
Hotellingś Trace
3
Roy ś Largest Root
4
Pillai's Trace
2
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جدول  -2نتايج تحليل واريانس چند متغيري روي ميانگين سبک دلبستگي ايمن ،سبک دلبستگي اجتنابي و سبک دلبستگي
دوسوگرا در والدين در دو گروه ورزش انفرادي و گروهي
مؤلفه

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معنی داری

حجم اثر

توان آماری

سبک دلبستگي ايمن

64/453

1

64/453

6 /951

1/115

1/159

1/144

سبک دوسوگرا

52/141

1

52/141

1 /995

1/111

1/119

1/519

سبک اجتنابي

35/541

1

35/541

5 /416

1/151

1/111

1/341

دلبستگي ايمن در گرايش به ورزش حدودا  5/9درصد بوده

نتايج تحليل واريانس نشان داد كه در مؤلفه ي سبک

است.

دلبستگي ايمن والدين در گرايش به ورزش گروهي و

در خصوص بررسي تفاوت گرايش به ورزش گروهي و

انفرادي تفاوت معني داري وجود دارد ،وليکن در خصوص

انفرادي دانش آموزان بر اساس سبک هاي فرزند پروري

سبک دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا بين دو گروه تفاوت

والدين از آزمون تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد .

معني داري وجود ندارد.

معنادار شدن شاخصهاي آزمون چند متغيره يعني المبداي

همانطور كه گفته شد بين سبک دلبستگي ايمن والدين در

ويلکز ،اثر هاتلينگ ،بزرگترين ريشه اختصاصي روي و اثر

دو گروه گرايش به ورزش انفرادي و گروهي تفاوت معني

پياليي در خصوص مؤلفه ي سبک هاي فرزند پروري

داري وجود داشت .با توجه به نتايج جدول  1مي توان گفت

( )F =5/353 ،P= 1/155مويد اين موضوع است كه

ميانگين نمره ي سبک دلبستگي ايمن در والدين با فرزندان

تفاوت معناداري حداقل در يکي از مؤلفه هاي سبک هاي

شركت كننده در ورزش گروهي باالتر از والدين با فرزندان

فرزند پروري والدين در گرايش به ورزش گروهي و

شركت كننده در ورزش انفرادي مي باشد ،بدين معني كه

انفرادي وجود دارد .از اين رو هريک از اين متغيرها به

والدين با سبک دلبستگي ايمن بيشتر فرزندان خود را به

صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته اند و نتايج اين

ورزش گروهي سوق مي دهند و حجم اثر مؤلفه ي سبک

بررسي در جداول زير ارائه شده است.

جدول  -3نتايج تحليل واريانس چند متغيري روي ميانگين سبک آزادگذاري ،سبک استبدادي و سبک اقتدار منطقي در
والدين در دو گروه ورزش انفرادي و گروهي
F

معنی داری

حجم اثر

توان آماری

سبک آزادگذاري

55/514

1

55/514

1/516

1/513

1/112

1/154

سبک استبدادي

6/661

1

6/661

1/565

1/612

1/111

1/191

سبک اقتدار منطقي

162/114

1

162/114

1/116

1/115

1/155

1/121

مؤلفه

مجموع

درجه آزادی

مجذورات

ميانگين
مجذورات

نتايج تحليل واريانس نشان داد كه در مؤلفه ي سبک

مي توان گفت ميانگين نمره ي سبک مقتدرانه در والدين با

فرزندپروري مقتدارانه والدين در گرايش به ورزش گروهي

فرزندان شركت كننده در ورزش گروهي باالتر از والدين

و انفرادي تفاوت معني داري وجود دارد ،وليکن در

با فرزندان شركت كننده در ورزش انفرادي مي باشد ،بدين

خصوص ديگر سبک هاي فرزند پروري بين دو گروه

معني كه والدين با فرزند پروري مقتدارانه بيشتر فرزندان

تفاوت معني داري وجود ندارد.

خود را به ورزش گروهي سوق مي دهند و الزم به ذكر

همانطور كه گفته شد بين سبک فرزند پروري مقتدرانه

است حجم اثر سبک اقتدار منطقي بر گرايش به ورزش

والدين در دو گروه گرايش به ورزش انفرادي و گروهي

حدودا  5/5درصد مي باشد.

تفاوت معني داري وجود داشت .با توجه به نتايج جدول 1
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بحث

اجتماعي ،اطالع رساني ،آموزشي و عامل بسيار مؤثري در

هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقايسه گرايش به فعاليت

شکل گيري ارزشها و باورها به خصوص در گروه هاي سني

هاي ورزشي انفرادي و گروهي در دانش آموزان بر اساس

پايين ،به شمار مي آيند ( .)53يکي از مسائل اجتماعي و

سبک هاي فرزند پروري ،دلبستگي و بهزيستي روانشناختي

فرهنگي كه در سالهاي اخير رشد چشمگير داشته و آحاد

والدين مي باشد .نتايج پژوهش نشان داد تفاوت معناداري در

مردم را تحت تأثير قرار داده است تربيت بدني و ورزش

هيچکدام مؤلفه هاي بهزيستي روانشناختي والدين در

است؛ در جامعه ي كنوني عادات و رفتار ورزشي افراد،

گرايش به ورزش گروهي و انفرادي وجود ندارد .همچنين

نگرشها و باورهاي آنان در مسائل ورزشي ،همگاني شدن

نتايج نشان داد ،در مؤلفه ي سبک دلبستگي ايمن والدين در

و توسعه ورزش ،همگي تحت تأثير متقابل گرايشهاي

گرايش به ورزش گروهي و انفرادي تفاوت معني داري

جامعه و رسانه ها قرار گرفته است ( .)54ب ه گونه اي كه

وجود دارد ،وليکن در خصوص سبک دلبستگي اجتنابي و

تبليغات تلويزيوني در خصوص استفاده از وسايل ورزشي در

دوسوگرا بين دو گروه تفاوت معني داري وجود ندارد ،در

منزل مي تواند عاملي براي گرايش به سمت ورزش هاي

نتيجه مي توان گفت ميانگين نمره ي سبک دلبستگي ايمن

انفرادي در كودكان باشد كه در نتيجه نقش والدين در

در والدين با فرزندان شركت كننده در ورزش گروهي

هدايت فرزندانشان كم رنگ خواهد شد .با عنايت به مطالب

باالتر از والدين با فرزندان شركت كننده در ورزش انفرادي

عنوان شده مي توان گفت ،در پژوهش حاضر ،بين گرايش

مي باشد ،بدين معني كه والدين با سبک دلبستگي ايمن

به ورزش گروهي و انفرادي دانش آموزان بر اساس

بيشتر فرزندان خود را به ورزش گروهي سوق مي دهند .در

بهزيستي روانشناختي والدين تفاوت معني داري وجود

خصوص تفاوت بين سبک هاي فرزند پروري در بين دو

ندارد.

گروه نيز اين نتيجه بدست آمد كه مؤلفه ي سبک

نتايج پژوهش حاضر با پژوهش هاي رحيمي و قائدي فر

فرزندپروري مقتدارانه والدين در گرايش به ورزش گروهي

( ،)52فرنچ و همکاران ( )56و جاگو ،كنث ،انگيز ،بروكمن
1

و انفرادي تفاوت معني داري دارد ،وليکن در خصوص

و تامپسون ( )15همسو مي باشد چرا كه آنان در پژوهش

ديگر سبک هاي فرزند پروري بين دو گروه تفاوت معني

خود اين يافته را مطرح نموده اند كه سبک دلبستگي ايمن

داري وجود ندارد.

سبب ارتقاي افراد به سمت فعاليت هاي ورزشي مي گردد و

نتايج پژوهش حاضر با پژوهش هاي دهستاني اردكاني ،پور

همچنين حمايت به جا و به موقع والدين فرزندان را به سمت

آذر ،كاشفي و مؤمني ( )51و قاسم پور ،جودت و سليماني

فعاليت هاي مفيد در زمينه هاي گوناگون همچون فعاليت

( ،)55ناهمسو مي باشد چرا كه اين پژوهشگران بهزيستي

هاي گروهي ورزشي جهت مي دهد .والدين با سبک

روانشناختي را عاملي مؤثر در گرايش به ورزش مي دانستند.

دلبستگي ا يمن مي توانند با فراهم كردن محيطي امن براي

مي توان دليل مغايرت و تناقض يافته هاي پژوهش حاضر با

كودک او را به سمت رشد فردي و اجتماعي بهتر سوق

نتايج پژوهش هاي پيشين را به عوامل و شرايط فرهنگي و

دهند به گونه اي كه اين والدين مي توانند با انتقال تجارب

اجتماعي حاكم بر جوامع مختلف مرتبط دانست كه از تأثير

سرشار از ايمني و به دور از اضطراب مختل كننده ،فرزندان

والدين بر فرزندان در زمينه هاي گوناگون كاسته است.

خود را به فعاليت هاي ورزشي گروهي سوق دهند و آنان را

مسائل فرهنگي و اجتماعي در هر جامعه اي متأثر از عوامل

براي رشد اجتماعي بيشتر تشوي كنند؛ چرا كه اين والدين

مختلفي است ،اين عوامل مي توانند باورها ،نگرشها و

خواهان تعامل و همکاري بيشتر با ديگران هستند و سعي

عملکردها را تحت تأثير خود قرار دهند .در اين ميان رسانه

دارند اين خصيصه خود را به فرزندانشان منتقل كنند .انتقال

هاي گروهي يکي از ابزارهاي اساسي براي بررسي مسائل
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دلبستگي ايمن به كودک منجر به كسب احساس آرامش و

مقتدرانه والدين مي توان گفت ،در شيوۀ فرزندپروري

امنيت در كودک مي شود و كودک خود را قادر به تنظيم

اقتداري ،والدين با حمايت از استقالل نوجوانان قادرند

هيجانات و توسعة مقبوليت اجتماعي و سازگاري اجتماعي

رفتار فرزندانشان را در قالب يک الگوي مثبت نظارت و

مي بيند ( .)51در نتيجه كودكان بهتر مي توانند در محافل

كنترل كنند ،رفتار مستقل را در نوجوانان تقويت كنند و با

گروهي به ديگران اعتماد كرده و با آنان معاشرت نمايند و با

آموزش ،حمايت و الگوبودن براي فرزندان ،راهکارهاي

تعارض و استرس به گونه اي مثبت روبه رو شوند .بنابراين

دستيابي به موفقيت را در آنها تقويت نمايند ،به گونه اي

سازگاري كودک با بافت هاي جديد تسهيل مي شود و

كه در پژوهش هايي چون هنسي و همکاران ( )31و جاكو

اين گونه  ،روابط ،شادتر ،پايدارتر و سازگارانه ترند (.)59

و همکاران (  ، )9نياز حياتي بودن حمايت خانواده براي

داشتن اين روابط كودكان را به سمت فعاليت هاي گروهي

مشاركت ورزشي فرزندان به اثبات رسيده است ،در نتيجه

ترغيب مي كنند؛ چراكه ،كودكان با داشتن دلبستگي ايمن

ارتباط معنادار اين شيوه با سطح فعاليت بدني فرزندان قابل

و به كارگيري مهارت هاي اجتماعي ،مي توانند جايگاه

درک خواهد بود .در ادامه مي توان گفت ،سبک

خود را در ميان مراودات اجتماعي و ارتباط با همسن هاي

فرزندپروري مقتدرانه به عنوان تسهيلگر و پيش بين

خود و بزرگساالن پيدا كنند و مورد پذيرش اجتماعي قرار

سازگاري سالم روانشناختي و رشد اجتماعي عمل مي كند؛

گيرند و در فعاليت هاي گروهي به موفقيت هاي بزرگي

حمايت مي كند .با توجه به اين كه در خانواده با شيوه

دست يابند ( .)56با عنايت به مطالب عنوان شده بين گرايش

فرزند پروري مقتدرانه ،والدين در آموزش رفتارهاي

به ورزش گروهي و انفرادي دانش آموزان بر اساس سبک

اجتماع پسندانه مؤثرتر عمل مي كنند و نسبت به ساير

هاي دلبستگي والدين تفاوت معني داري وجود دارد و

والدين واقعيت ها و بينش هاي شناختي را بهتر به كودكان

والدين داراي سبک دلبستگي ايمن فرزندان خود را به سمت

خود منتقل مي كنندو اغلب براي مطيع سازي از استدالل و
بهره مي برند و با بيان انتظارات منطقي خود از

فعاليت هاي ورزشي گروهي سوق مي دهند.

منط

نتايج پژوهش حاضر با پژوهش هاي آورده شده همچون

فرزندشان ،به ايجاد يک احساس اعتماد به خود و ديگران

كاوياني و عبدلي ( ،)11عبدي مقدم و همکاران (،)5

در كودک كمک مي كنند .اين اعتماد به خود باعث مي

ساوندرز 1و همکاران( ،)55جاگو و همکاران( ،)15هنسي،

شود كه افراد در ايجاد و حفظ ارتباطات نزديک و

هوگز ،گلدبرگ ،حيات و اكنومس )31( 5همسو مي باشد

صميمي با ديگران با مهارت و آرامش بيشتري تعامل كنند

چرا كه اين پژوهشگران سبک فرزند پروري مقتدرانه

و ويژگي اعتماد به ديگران باعث مي شود كه نسبت به

والدين را در گرايش فرزندان به فعاليت هاي ورزشي حائز

تعامالت با ديگران نگرش مثبتي داشته باشند و از تعامالت

اهميت دانستند .نتايج پژوهش حاضر با پژوهش هاي آورده

با ديگران براي جذاب ظاهر شدن و تأييد آنها استفاده

شده همچون بنار و همکاران ( )31و بنار و بهروزي ()35

كنند .بديهي به نظر ميرسد فردي كه خود و ديگران و

ناهمسو مي باشد چرا كه آنان هيچگونه رابطه اي بين سبک

ارتباط را به شيوه مثبتي تعريف كند ،به وسيله ي اجتماع

هاي فرزند پروري والدين در گرايش به ورزش چه گروهي

بيشتر مورد پذيرش و احترام قرار مي گيرد .در نتيجه ،اين

و چه انفرادي يافت ننمودند .در تبيين نتايج پژوهش حاضر

نگرش مثبت نسبت به خود و ديگران كه از برآيندهاي

مبني بر وجود تفاوت در گرايش به ورزش گروهي و

يک خانواده با شيوه فرزندپروري مقتدر و از مشخصه هاي

انفرادي دانش آموزان بر اساس سبک هاي فرزند پروري

افراد با سبک دلبستگي ايمن مي باشد ،باعث افزايش
پذيرش و مشاركت اجتماعي در افراد مي شود .با عنايت به

Schwarz
Hennessy, E., Hughes, S.O., Goldberg, J.P., Hyatt, R.R.
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پروري مقتدرانه بيشتر كودكان را به سمت ورزش هاي
جمعي سوق مي دهند.
اما اين پژوهش با محدوديت هاي خاصي نيز روبه رو بود .
از جمله اينکه با توجه به نمونه ي انتخابي ،در تعميم نتايج به
افراد خارج از محدوده ي پژوهش بايد جانب احتياط را
رعايت نمود و از ديگر محدوديت هاي تحقي علي  -مقايسه
اي تحقي است و بررسي روابط علت و معلول بين متغيير ها
بايد با احتياط صورت گيرد .با توجه به نتايج اين پژوهش
پيشنهاد مي شود پژوهشگران بعدي به مقايسه ي مؤلفه هاي
پژوهش حاضر در دو گروه والدين ورزشکاران نخبه و
والدين ورزشکاران عادي بپردازند .با توجه به نتايج به دست
آمده در تحقي شايسته است والدين را آگاه نمود و سبک
صحيح فرزندپروري را به صورت جزوه ،كارگاه آموزشي،
جلسات خاص و غيره به آنها آموزش داد .همچنين پيشنهاد
مي گردد كه كارگاه هاي آموزشي در زمينه افزايش
بهزيستي روانشناختي والدين در محيط هاي مدرسه برگزار
گردد و نيز روانشناسان مي توانند مداخالت روان شناختي از
جمله روش هاي سازگارانه مقابله و آموزش مديريت
استرس در افراد داراي سبک هاي دلبستگي اجتنابي و
دوسوگرا را در برنامه كارگاه هاي خود بگنجانند.
نتيجهگيری
نتايج نشان داد كه سبک دلبستگي و فرزندپروري بر
گرايش دانشآموزان به ورزشهاي انفرادي و يا گروهي
تاثير دارد.
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