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  کاران نوجوانو لذت ورزشی رزمی شدهادراكبا شایستگی  مشارکت والدینارتباط 

  3سید رضا حسینی نیادکتر ، 2العلومحسن بحردکتر ، 1ناهید داروغه عارفی

  چکیده

توانند والدین می ي،رونیازا. هاي ورزشی استفرزندان در فعالیتمشارکت والدین بنیانی براي مشارکت و موفقیت  مقدمه و هدف:

هدف از انجام . ندهستها ترین آندهی این عادات و رفتارها داشته باشند که احساس شایستگی و لذت از مهمنقش مهمی در نحوه شکل

  .استکاران و لذت ورزشی رزمی شدهادراكستگی والدین با شای مشارکتن پژوهش، بررسی ارتباط ای

می تشکیل ) N=1000( خراسان رضوي ساله) 18تا  12( ن نوجوان دختر و پسرکارارزمی را جامعه آماري این تحقیق شناسی:روش

 شدهتعدیلها از پرسشنامه براي گردآوري داده. انتخاب شدندنمونه  عنوانبهاي ی خوشهتصادفروش به  نفر 281 هاکه از بین آن دهند

 و لذت ورزشی )1991ک اولی، م( شدهادراكشایستگی پرسشنامه )، 1995؛ لف و هولی، 1997، لینلی و مک( مشارکت والدین

  استفاده شد.  ریمس لیتحلو  ی پیرسونبستگها از همبراي آزمون فرضیه استفاده گردید. )1993(اسکانلن، 

بر لذت ورزشی  مستقیمغیر طور مستقیم وبه هاي مشارکت والدینمقیاسزیرشده و شایستگی ادراك که می دهدنشان نتایج  ها:یافته

ن در قسمت اثر کل چنیکرد. همدر این مدل نقش ایفا می یک متغیر میانجی عنوانبه شدهادراكشایستگی  کهيطوربه ،تأثیر داشتند

برازش  دهندهنشانبرازش مدل  يهاشاخص، کلیه تیدرنها بیشترین تأثیر را بر لذت ورزشی داشت. شدهادراكمشخص شد شایستگی 

  .هستندمطلوب مدل 

در کنار فرزندان شرایط الزم را براي مشارکت  شودورزشی پیشنهاد می مدیرانبه  هاي تحقیقیافتهبا توجه به  گیري:بحث و نتیجه

 .از ورزش لذت برده و احساس شایستگی نمایند هاآنحمایت  واسطهبهکنند تا  والدین فراهم

  

 .شدهادراكکاران نوجوان، شایستگی رزمی ین،نقش والد هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه

روانی افراد سالمتی جسمانی و  کس پوشیده نیست، ورزش باعثبر هیچ مانیهاي جسفعالیت ورزش و تیاهم

دکی و نوجوانی انسان از همان دوران کو تیشخصگیري رفتار و است که بر شکل يااندازهبهشود. تأثیر ورزش می

د، کمتر دچار نبخشی از سبک زندگی خود پذیرفته باش عنوانبهکه فعالیت بدنی را افرادي  ).1تأثیرگذار است (

با همراه  و نوجوانی کودکی دوران چنین، فعالیت بدنی درهمد شد. نچاقی و سایر عوارض عدم تحرك بدنی خواه

ت و ر مثبباعث ایجاد تصو و )2کند (هاي اجتماعی ایفا میدر رشد و توسعه مهارت یمهمنقش  خانواده و دوستان

ول دوره زندگی بحرانی مشارکت در فعالیت بدنی در ط نوجوانی، سنّ. )3شود (مناسب فرد نسبت به خویشتن می

 طوربه). کودکان و نوجوانان 4و دوستان اهمیت زیادي دارد (بخش با حضور همتایان هاي لذت. یافتن فعالیتاست

 ).5( استبراي رشد و نمو آنان الزم  موضوع دهند و اینمیفطري به ورزش، بازي و تحرك عالقه نشان 

هاي ر در ورزش نیازمند حمایتگاه معتبورزشکاران جوان براي پیشرفت و پیمودن مسیرهاي ترقی و کسب جای

زان انگیزه، گرایش آید که در میترین پایگاه به شمار میمهم تردید محیط خانوادهیود هستند. بجانبه والدین خهمه

ورزشی و حضور در میادین ورزشی و مسابقات و  هاي ورزشی، میزان فعالیترشتهجسمانی، انتخاب نوع به فعالیت 

هاي مالی و معنوي آنان مرینات ورزشی، حمایتت رضایت والدین از حضور فرزندان خود در اردوها اثرات مهم دارد.

 میادین در و مستمر کودکان مؤثراز فرزندان و همکاري با مسئوالن و مربیان ورزشی از عوامل مهم براي حضور 

در تمرینات ورزشی که دهد که بسیاري از والدین از حضور فرزندانشان ها نشان میبررسیخواهد بود. رزشی و

 ،معتقدند که شرکت در تمرینات سخت و فشرده زیرا؛ آورندعمل میبه  شود ممانعتمیقهرمانی ارائه  صورتبه

ا از درس خواندن و مطالعه آنان ر جهیدرنتهاي جسمانی براي فرزندانشان به دنبال دارد و آسیبخستگی بدنی و 

  .)6( داردیبازم

ها و چگونه ها، نگرشفرزندان ارزشکنند و ایفا می نقش را در رشد و توسعه فرزندان نیتربزرگ ،پدر و مادر     

ي اول زندگی هستند و در هادر سال ژهیوبهن الگوهاي رفتاري تریمهمها آن .)7( آموزندمی هاآنرفتار کردن را از 

نیز بر نقش خانواده در  )1993( 1لی ).8( شونددرگیر میرزندانشان با درجات مختلفی هاي زندگی فهمه جنبه

چنین، ؛ همثیر را بر فرزندان داردأترین و بیشترین تمهمکید کرد و بیان داشت خانواده أورزش کودکان و نوجوانان ت

والدین با آگاهی از آثار مثبت  مشاهده کرد و بیان داشتبین فعالیت فیزیکی والدین و فرزندان ارتباط معناداري 

 ).10، 9( ها باشندوي مناسبی براي ورزش آنتوانند الگجسمی و ذهنی کودکان میرشد  بر جسمانیفعالیت 

که ممکن  هاي ورزشی استارکت و موفقیت فرزندان در فعالیتحمایت، تشویق و یا مشارکت والدین اساس مش

یا  ازحدشیبارکت اما مش ،است کنندهلیتسهمشارکت در حد متعادل به عبارتی،  )11( است سودمند یا مضر باشد

ل و نقل، حم ازجملهمهمی  مسائلحمایت والدین در قالب  ).12( خود مخرب هستند نوبهبه هرکدام خیلی کم

هاي هایی براي بازي در ورزشهاي آموزشی، ارائه فرصتها، ارائه اطالعات و کمکحضور در تمرینات و بازي

چنین، محققان دریافتند که والدین هم ).13( شودان میزشی، حمایت عاطفی و غیره بیمختلف، خرید تجهیزات ور

کنند میبردن فرزندانشان از ورزش صرف  2حامی، پول، زمان و انرژي زیادي براي کمک به رشد، پیشرفت و لذت

. تشویق والدین )16، 15( حمایت، تشویق و فشار است هاي مختلف مشارکت والدین شاملهجنب ،یطورکلبه). 14(

  

1. lee 
2. enjoyment 
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ها براي به آن جیتدربهسپس  است که به فرزندان اجازه دهیم براي کشف احساساتشان گام بردارند،به این معن

  دستیابی به اهدافشان کمک کنیم.

و یا ادامه  مهارت لدین میزان تحریکی که بر ورزشکار براي رقابت کردن، اجراي سطوح معینفشار وا     

هایی تعریف ها و نگرشرفتار عنوانبه). فشار والدین 17(است شده گرفتهشود در نظر شی اعمال میمشارکت ورز

وان فشار ورزشکاران ج ).18کنند (حصول یاد می رقابلیغو معیارهاي انتظارات  عنوانبهشود که فرزندان از آن می

ا وجود هو میزان تشویق مورد انتظار آن شدهتجربهکنند که تعادل بین میزان تشویق والدین را زمانی درك می

ن بر ). میزان فشار والدی20( بیاورندورزشکاران براي کسب موفقیت فشار  والدین ممکن است به ).19( نداشته باشد

 و گاهی به ضرر آن. گاهی اوقات ممکن است این فشار به نفع ورزشکار باشد گیرد ومیروي یک پیوستار قرار 

، زیادفشار  کهیدرحال شود؛میورزش  نسبت بهزشکار ور در احساس مثبت عثفشار کمتر والدین با کهيطوربه

  ).21، 17( کندنسبت به مشارکت در ورزش ایجاد میاحساسات منفی را 

عی با محیط تعامالت جم جهیدرنتهاي فرد توانایی دهندهنشان"فرد را که  شدهادراك) شایستگی 1978هارتر (     

تواند بیان توانایی می شدهادراك) شایستگی 1997( 1فوکس). مطابق با نظر 22کند (تعریف می "اطراف است

دهنده ارزشیابی فرد از نشان جسمانی شدهادراكشایستگی  .)23( شخصی از کار، ورزش و کسب دانش باشد

هاي اتکاي کودکان و یکی از پیامد). 24( متی جسمانی و جذابیت جسمانی استتوانایی و کفایتش در ورزش، سال

ها و رفتار کنند.شان فراهم دانشان اطالعاتی در مورد شایستگیاین است که براي فرزن ساالنزرگبنوجوانان به 

رتی بین . به عبا)25( گذار استهاي ورزشی اثرعه خود پنداره فرزندان در فعالیتبازخوردهاي والدین بر رشد و توس

گی فرد نسبت به خود ارتباط معنادار و هاي ورزشی فرزندان و ایجاد احساس شایستمشارکت والدین در فعالیت

 آنان شدهادراكشایستگی  ،هاي ورزشی کودکان و نوجوانانا افزایش حمایت والدین از فعالیتمثبتی وجود دارد و ب

با شایستگی بیشتر در مقایسه با افرادي که  ) افراد1978ظریه انگیزشی هارتر (طبق ن یابد.نیز افزایش می

چنین افراد تر هستند، همراغب مدتیطوالنهاي ورزشی در تري دارند براي انجام فعالیتکم شدهادراكشایستگی 

نگرش  شدهادراكشایستگی  .)22( کنند که برایشان احساس شایستگی ایجاد کندهایی را دنبال میهمیشه فعالیت

 ریتحت تأثنه را در ورزش مشارکت داوطلباها، کند که این نگرشهاي بدنی ایجاد میلیتمثبتی را نسبت به فعا

باعث افزایش مشارکت  شدهادراكشایستگی ورزشی  که انددادهاي نشان ). مطالعات گسترده26( دهدقرار می

 بین به عبارتی،). 28، 27( شودهاي حرکتی میهاي حرکتی و بهبود مهارتچنین افزایش قابلیتورزشی و هم

مشارکت والدین  ).29معناداري وجود دارد (و بدنی ارتباط مثبت  هايو مشارکت در فعالیت شدهادراكگی شایست

جرأت و جسارت، خود احترامی، احساس شایستگی، رهبري و  ،ندان، منجر به افزایش سطح مشارکتدر ورزش فرز

که بین محققان اظهار داشتند  از سویی دیگر، ).31، 30( شودمی هاآن مقابله با استرس يهامهارتیادگیري 

و ارتباط مثبت نیز  و احساس شایستگی و رضایت از عملکرد ورزشی فرزندان 2نفسعزتت والدین با مشارک

  .)31، 32،18معناداري وجود دارد (

و  نفسعزتاز  ار والدین باعث ارزیابی منفی کودکانبیان کردند فش )1978( 3اسمیت و همکاران     

و رفتارهاي والدین در ورزش فرزندان بر میزان لذت  چنین مشارکتهم. )31( شودشان در ورزش میشایستگی
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عامل مشارکت کودکان  ترینلذت بردن مهمتوان عنوان کرد، می یطورکلبه. هستندها از ورزش اثرگذار آنبردن 

 ).34رود (میعامل اصلی آغاز و ادامه حضور در ورزش جوانان به شمار  عنوانبه . لذت بردن)33( در ورزش است

هاي مالی، مشکالت حمل و نقل و تر از ورزش، لذت نبردن، محدودیتهاي جذابداشتن جایگزین زجملهاعواملی 

جه رسیدند که لذت محققان به این نتی .)35هاي مشارکت ورزشی هستند (، از بازدارندهاطرافیان فشار بیش از حد

فعالیت عالقه بههاي بدنی و کاهش یش تعهد جوانان به ورزش و فعالیتهاي ورزشی باعث افزابردن از فعالیت

  ).36( شوداي میهاي رایانهین مانند تماشاي تلویزیون و بازيهاي جایگز

هاي ورزشی بر مبناي تجارب ورزشی قبلی است که رزشی، پاسخ مؤثر و مثبت به مشارکت در فعالیتلذت و    

 اري ارتباط و تفریح و سرگرمی است، برقرمبتنی بر خوشایندي ياافتهیتیعموماحساسات و عواطف  کنندهمنعکس

یکی از منابع حمایت از سوي دیگران (معلمان، والدین و همساالن) ) دریافتند 1993( 1لن و همکاراناناسک ).37(

تواند مشارکت اصولی و منظم والدین میو  کی از عوامل مهم مشارکت در ورزش استی لذت. استکسب لذت 

مرتبط  نوجوانانمثبت با لذت  صورتبهرفتار والدین، معلمان و همساالن  عبارتی، به .افزایش دهد آن رامیزان 

تواند لذت و میزان مطلوبی از حمایت و تشویق والدین می می دهندکهچنین، بسیاري از تحقیقات نشان ، هماست

شتند بسیاري از ) بیان دا2007( 2تورس و هاگر .)41و  40، 39، 38(به ورزش را افزایش دهد نوجوانان تعهد 

بودن، ورزش را کنار  بخشلذتتوجهی به ر نتایج و بیوالدین و مربیان ب ازحدشیبتأکید  لیبه دلورزشکاران 

ورزش و از  فرزندانمشارکت والدین تأثیر مثبتی بر لذت  یافتند) در2006همکاران (و  3گلد .)42( گذارندمی

ار درك شود و تأثیرات منفی فش عنوانبه ممکن استوالدین مشارکت  از طرف دیگر،دارد.  نفسشانعزتافزایش 

 چنین رودیس، هم)44، 43( ) داشته باشدو افزایش اضطراب نفسعزتشایستگی و  ،(کاهش لذت هابر آن

 .)47، 46، 45( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند) 1999و ویس و همکاران ( )2012( دي و همکاران، ا)2013(

و کارنی و همکاران ) 2009( اسکانلن و همکاران)، 1991)، اموندسن و واگوم (1986ز و بورتون (نتایج تحقیق ماتن

و به عنوان عامل مهمی در لذت  درك شایستگی در ورزش بر لذت بردن از ورزش تأثیر دارد ) نشان داد که2012(

  .)51و  50، 49، 48( بردن نوجوانان از تجارب ورزشی شناخته شده است

تواند در آن می گرفتهشکلات و رفتارها رود و عادها به شمار میزندگی انسان نوجوانی از دوران حساس دوره     

دهی این عادات و رفتارها توانند نقش مهمی در نحوه شکلوالدین می رونیازاان بعدي زندگی منتقل شود، به دور

هدایتی، (آگاه ممکن است به سه حالت ناخوده یا آگاهان طوربهداشته باشند. والدین در برخورد با فرزندان خود 

تواند منبعی براي ادراك متفاوت فرزندان از والدین شود از این رفتارها می هرکدامنند و تشویقی و حمایتی) رفتار ک

که تحقیقات محدودي در با توجه به این). 52( آنان در ورزش تأثیر بگذارد شدهادراكو بر سطح لذت و شایستگی 

 خصوصبهمثل لذت و شایستگی در خارج و  یشناختروانه مشارکت والدین و تأثیر آن بر برخی فاکتورهاي زمین

که موضوع ادراك نوجوانان از آگاهی و عالقه والدین نسبت به کشور انجام شده است. در حالی در داخل

بالطبع  س لیاقت، شایستگی وشان از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا باعث ایجاد احساهاي ورزشیفعالیت

هاي ورزشی بدون حضور و مشارکت والدین از طرفی، نه تنها فرزندان بلکه سازمان شود.لذت بردن فرزندان می

تحقیقات اندکی به نقش خانواده  با توجه به اینکهقادر به فعالیت و کسب موفقیت در عرصه ورزش نخواهند بود. 
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چنین نتایج متناقض در تحقیقات پیشین، در این و هم اندپرداخته - ه رزمیدر رشت ژهیوبه –در ورزش فرزندان 

در قالب یک مدل کار را زشی نوجوانان رزمیتحقیق سعی شده است رابطه مشارکت والدین با شایستگی و لذت ور

  قرار دهیم. یموردبررس

  

  
 تحقیق مدل مفهومی :)1( شکل

  

  روش پژوهش

. جامعه آماري این وع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده استاین پژوهش توصیفی و طرح آن از ن

خراسان رضوي تشکیل  )N=1000( و تکواندو) دختر و پسر کاراته فو،(سه رشته کونگ  کارانتحقیق را رزمی

 نفري کافی بود، ولی با توجه به اینکه در روش تحلیل مسیر هر چقدر 274دادند. بر اساس جدول مورگان، نمونه 

 مورداستفادهپرسشنامه تکمیل و  281 تیدرنها؛ )53( شودمیباشد، صحت و دقت نتایج بیشتر  حجم نمونه بیشتر

لی و ( ، پرسشنامه مشارکت والدینشناختیجمعیتهاي پرسشنامه ویژگی 4وري اطالعات از براي گردآ قرار گرفت.

) که 1991ران، (مک اولی و همکا IMIامه پرسشن شدهادراكبعد شایستگی ، )1995؛ لف و هولی؛ 1997مک لین،

گزارش  )α=%81( ) در حد مطلوب1997( کلند و هاردينظیر تحقیق مار آن در تحقیقات پیشین درونی پایایی

در است که  ذکرقابل ) استفاده گردید.1993؛ و پرسشنامه لذت ورزشی (اسکانلن و همکاران )54،55( شده است

داراي سه بعد رفتارهاي که ) 1997پرسشنامه لی و مکلین ( ؛ه وجود داشتحوزه مشارکت والدین دو پرسشنام

داراي دو بعد حمایت و فشار بود، دو که ) 1995هدایتی، تحسین و حمایت والدین بود و پرسشنامه لف و هولی (

یین روایی سازه ي تعبراچنین هم زیابی قرار دهیم،ابعاد را مورد ارتلفیق کرده تا بتوانیم تمامی  باهمپرسشنامه را 

ز پرسشنامه حذف ا یبار عاملبه دلیل پایین بودن  دو سؤال، تیدرنها وتأییدي استفاده گردید  یعامل لیتحلآن، از 

در این زمینه کمک گرفته  نظرتن از اساتید صاحب 10ا از نظرات هپرسشنامه براي تعیین روایی محتواییگردید. 

کار انجام گرفت و ورزش 31ها توسط العه مقدماتی با تکمیل پرسشنامهطیک م ،تعیین پایایی منظوربهشد. سپس 

کی از ثبات ابزار آورده شده است که حا )1( شمارهآلفاي کرونباخ در جدول ها با استفاده از ضریب پایایی آن

  .است يریگاندازه

و  ن ضریب همبستگی پیرسونها از آزمودادهها از آمار توصیفی و براي تحلیل استنباطی براي توصیف داده     

ه گرفته شده است. در انجام بهر ریمس لیتحلعلی از  روابط میان متغیرها در قالب مدل چنین براي تعیینهم

  استفاده گردید. Amos 22 و SPSS 16افزارهاي آماري هاي فوق از نرمآزمون
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  هاي تحقیقویژگی پرسشنامه :)1(شمارهجدول 

  مقدار آلفاي کرونباخ  االتؤس تعداد  نمونهتعداد   پرسشنامه

  80/0  20  31  مشارکت والدین

  91/0  3  31  شدهادراكشایستگی 

  94/0  3  31  لذت ورزشی

 

  تحقیقنتایج 

لگی و براي تعیین کشیدگی و چو هايمتغیره از شاخصتک صورتبهها دادهبراي بررسی طبیعی بودن توزیع 

 براي هر متغیر آمدهدستبهحرانی هاي بشد و با توجه به نسبتیا استفاده متغیره از ضریب مردنرمال بودن چند 

)58/2<CR(  و عامل تورم چنین نتایج مربوط به آماره تولرانس هم ها رد شد.دهاد بودن توزیعنرمال فرض عدم

هاي جمعیت بررسی ویژگیچندگانه وجود ندارد.  یهم خط) نشان داد که بین متغیرهاي مستقل VIF( واریانس

 بودند که بیشترین تعداد )%37( دختر 104 و )%63( پسر 177ی ورزشکاران نشان داد که از کل نمونه آماري شناخت

  قرار داشتند.سال  14تا  12 یسندر گروه ) 52%(

و رفتارهاي هدایتی  حمایتتشویق، زا، برونبین متغیرهاي  ازشود ، مشاهده می2شمارهکه در جدول  طورهمان

این مطلب است که ورزشکاران، اند؛ این نتیجه بیانگر ن میانگین را به خود اختصاص دادهشتریوالدین به ترتیب بی

 اند.حامی و مشوق درك کردهبیشتر والدین خود را 

 

  هاي تحقیقبستگی بین متغیرماتریس هم :)2(شمارهجدول 

  7  6  5  4  3  2  1  هامتغیر

              1  رفتارهاي هدایتی .1

            1  29/0**  تشویق .2

          1  48/0**  49/0**  حمایت .3

        1  29/0**  - 01/0  35/0**  فشار .4

      1  -06/0*  20/0**  13/0  10/0  شدهادراكشایستگی  .5

    1  45/0**  - 09/0  20/0*  08/0  08/0  لذت ورزشی .6

  1  08/0 14/0*  -  -   -   -   والدین مشارکت .7

  28/2  62/3  43/3  51/1  44/2  02/3  11/2  میانگین

  65/0  52/0  56/0  05/1  92/0  81/0  84/0  انحراف استاندارد

**p≤0/01 *p≤0/05  
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، میانگین، 2شمارهماتریس همبستگی است، در جدول  ریمس لیتحلهاي اصلی مدل يربنایز که ییآنجااز      

انحراف معیار و ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق ارائه شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان 

یعنی افزایش حمایت  ؛جود داردو داريمثبت و معنیارتباط  شدهادراكبا شایستگی که بین حمایت والدین  می دهد

و هدایتی  ها همراه خواهد بود، ولی با رفتارهايآنورزش فرزندان با افزایش احساس شایستگی در والدین در 

ارتباط  شدهادراكگی از سوي والدین نیز با شایست شدهاعمالداري را نشان نداد. فشار والدین رابطه معنیتشویق 

داري مثبت و معنیو لذت ورزشی رابطه  شدهادراكبین شایستگی  تیدرنهاو  می دهدداري را نشان منفی و معنی

 شد. مشاهده

و لذت ورزشی از  شدهادراكمستقیم و اثر کلی مشارکت والدین بر شایستگی بررسی اثر مستقیم، غیر منظوربه

زا و فاکتورهاي ارکت والدین به عنوان متغیر برونمشهاي مقیاسزیرر این مدل د مسیر استفاده شد.روش تحلیل

با توجه به عدم توافق  .اندزا مدنظر قرار گرفتهبه عنوان متغیرهاي درونو لذت ورزشی  شدهادراكشایستگی 

آورد، در برهاي برازندگی دالت ساختاري بر روي بهترین شاخصیابی معامدل متخصصان عمومی و کلی در بین

ریشه میانگین ) و شاخص CMIN/DFدو نسبی (مطلق، شاخص خیهاي برازندگی تحقیق حاضر از بین شاخص

) و CFI( یقیتطبگی تطبیقی، شاخص برازندگی هاي برازند) و از بین شاخصRMSEAمجذور برآورد تقریب (

 ) پیشنهاد شده است2004امسون (تقرار گرفت که توسط کالین و  مورداستفاده) NFIشده (شاخص برازش هنجار 

 .)53به نقل از (

  
CFI  NFI CMIN/DF  RMSEA  P value   CMIN 

000/1  000/1  03/0  000/0  86/0  03/0  

 و لذت ورزشی شدهادراكمشارکت والدین بر شایستگی هاي مقیاسزیرضرایب استاندارد تأثیر  :)1شکل (
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  نی مربوط به کلیه مسیرهاضرایب استاندارد و مقادیر بحرا: )3(شمارهجدول 

  مقدار بحرانی  انحراف استاندارد  ضریب استاندارد  مسیرها

  73/0  04/0 03/0  شدهادراكشایستگی    رفتارهاي هدایتی 

  34/3  04/0  13/0  شدهادراكشایستگی     حمایت

  -45/2  03/0  -08/0  شدهادراكشایستگی     فشار 

  94/7  05/0  40/0                                لذت ورزشی  شدهادراكشایستگی 

  77/0  04/0  03/0   لذت ورزشی  رفتارهاي هدایتی

  -07/0  04/0  -03/0  لذت ورزشی          تشویق

  64/0  04/0  02/0  لذت ورزشی  حمایت

  -60/1  03/0  -04/0  لذت ورزشی   فشار

  
  دار مسیر داراي تأثیر معنی سهص می شود که فقط جدول فوق، مشخدر با توجه به ستون مقادیر بحرانی      

)98/1t≥اندشدهدادهفلش سیاه نمایش  صورتبهنیز  1باشند که در شکل ) می. 

 

  زاغیرهاي دروناثرات مشارکت والدین بر کل مت :)4(شمارهدول ج

  اثر متغیرها  متغیرها

  کل  مستقیمغیر  مستقیم

  -15/0  .....  -15/0  شدهادراكشایستگی   فشار

  -15/0  -06/0  -09/0  لذت ورزشی    فشار

  05/0  ........  05/0  شدهادراكشایستگی    رفتارهاي هدایتی

  06/0  02/0  04/0  لذت ورزشی     رفتارهاي هدایتی

  22/0  ........  22/0                     شدهادراكشایستگی    حمایت

  13/0  09/0  04/0  لذت ورزشی   حمایت

  -00/0  00/0  -00/0  لذت ورزشی   تشویق

  43/0  00/0  43/0  لذت ورزشی           شدهادراكشایستگی 

  

مجزا، متغیرهایی که صرفاً تأثیر مستقیم دارند، متغیرهایی که صرفاً تأثیر  طوربهدر این قسمت متغیرها      

و بررسی  بحث موردمستقیم دارند غیر یم و هم تأثیرنهایت متغیرهایی که هم تأثیر مستقدارند و در غیرمستقیم

ین دو متغیري و فشار والدشود حمایت ، مشاهده می3 شماره و جدول 1که در شکل  طورهمان گیرند.قرار می

  دار بگذارند.تأثیر معنی شدهادراكبر شایستگی مستقیم  صورتبهاند فقط هستند که توانسته
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ورزشی تأثیر متغیرهاي وابسته میانی بر روي لذت  واسطهبهو متغیري هستند که د حمایت و فشار والدین     

و فشار والدین  )13/0( با ضریب شدهادراكشایستگی  باواسطهحمایت والدین  که. به این صورتانددار داشتهمعنی

افزایش حمایت والدین، با  اند، یعنیبر لذت ورزشی تأثیر گذاشته )-15/0(با ضریب  شدهادراكشایستگی  باواسطه

رفتارهاي از طرفی،  باشد.میمعکوس  صورتبهو تأثیر فشار والدین بر لذت ورزشی  یابدفزایش میلذت ورزشی ا

و لذت  شدهادراكبر دو متغیر شایستگی  میرمستقیغ صورتبهمستقیم و نه  صورتبهوالدین نه  شویقت و هدایتی

از واریانس  %22 و %30 شود، به ترتیبکه در این مدل مشاهده می ورطهماننداشتند. داري تأثیر معنیورزشی 

هاي آماري، در قسمت شاخص. استین زا قابل تبیمتغیرهاي برون به وسیلهو لذت ورزشی  متغیرهاي شایستگی

 NFIو  CFI ،TLI ،GFI)، 05/0( تر ازبزرگ Pدار با غیر معنی )( دوشود خیطور که مشاهده میهمان

، نشان از 3کوچکتر از  )دو نسبی () و خی08/0کوچکتر از ( RMSEAچنین )، هم90/0بزرگتر از (

  برازش خوب مدل دارند.

  

  گیرينتیجهبحث و 

کاران و لذت ورزشی رزمی شدهادراك والدین با شایستگیمشارکت  هدف از تحقیق حاضر، بررسی روابط بین

و لذت  شدهادراكبا شایستگی  والدین حمایتبین  می دهد. نتایج نشان است رضوي نوجوان استان خراسان

 کاران دارد.چنین فشار والدین تأثیر منفی بر لذت ورزشی رزمیداري وجود دارد و همارتباط مثبت و معنی ورزشی

ها ها به آنتکنیک ها ودان خویش دارند و در آموزش مهارترابطه خوب و قوي با فرزن والدین کهیهنگام    

 شدهادراكدهند، میزان شایستگی ر مییهاي غذایی فرزندان را براي مسابقات و تمرین تغیکنند یا وعدهکمک می

 )، لف و هولی1986( نلن و همکاراناسکا تحقیق جنتای ها افزایش خواهد یافت که بادر آن زشیو لذت ور

 و همکاران گلد)، 2004( )، ورث و همکاران2003( و همکاراناندرسون )، 1999( ویس و همکاران)، 1995،1997(

) و ادي و 2013نتایج تحقیق رودیس ( خوانی دارد.هم) 2009( توماس و همکاران ) و2006( مورگان )،2006(

) نشان داد که حمایت والدین اثري بر لذت ورزشی ورزشکاران نخواهد داشت که با نتایج این 2012همکاران (

نی ندارد. شاید علت این ناهمخوانی تفاوت در ابزار سنجش است. در این پژوهش براي سنجش تحقیق همخوا

) از پرسشنامه لذت ورزشی 2013) و در مطالعه رودیس (1993لذت ورزشی از پرسشنامه اسکانلن و همکاران (

هاي ورزشی، ر فعالیتبا ایجاد شرایط الزم براي مشارکت مداوم د شده است.) استفاده 1986ویت (اسکانلن و لیت

ها بتوانند در آینده دوباره به آن تمایل بخشی در سنین پایین به افراد ارائه گردد تا آنورزش باید به صورت لذت

هاي ورزشی به صورت گردد که مشارکت در فعالیتبخش به افراد سبب میپیدا نمایند. ارائه ورزش به صورت لذت

حمایت والدین اگر حساب شده باشد،  .)56( راد درآن به طور مداوم ادامه یابدیک میل درونی درآمده و مشارکت اف

برد و به بهبود مناسبات کند، قوه ابتکار و انگیزه فرد را باال میاعتماد به نفس و احساس امنیت را تقویت می

کند و او اد میگاهی توهم ارزیابی کردن را براي نوجوان ایج نشدهحسابهاي شود. حمایتاجتماعی منجر می

  شود دچار نگرانی و اضطراب خواهد شد.حس کند ارزیابی می کهیهنگام

ارتباط مثبت و و لذت ورزشی  شدهادراكکه بین شایستگی  می دهدچنین نشان هم نتایج تحقیق حاضر     

به شایستگی  بیشترین تأثیر بر لذت ورزشی مربوط یطورکلبهچنین، مشاهده شد که هم داري وجود دارد.معنی

در  باشد.) می13/0با ضریب ( حمایت والدین ) و-15/0با ضریب ()، فشار والدین 43/0(با ضریب  شدهادراك
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بال زنان انجام دادند بیان کردند که درك شایستگی در ) روي تیم نت2009( اي که اسکانلن و همکارانمطالعه

، چنین با نتایج تحقیقاتخوانی دارد. همین تحقیق همر دارد که با نتیجه ابر لذت بردن از ورزش تأثیورزش 

باید در نظر داشت  خوانی دارد.هم )2012و کارنی و همکاران ( )1991( واگوم و آموندسن )،1986( و مارتنز بورتون

کن است شود، این در حالی است که مماعث کاهش لذت و شایستگی ورزشی میکه مشارکت منفی والدین ب

 فرزندانشانها باید بدانند که آنشان داشته باشند، براي فرزنداناي نیات خوب و خیرخواهانه والدین اهداف و

ر است و نقش این ادراك فرزندان است که از اهمیت زیادي برخوردا ،درواقع کنند.چگونه رفتارهایشان را درك می

 کهیدرحالد، نمر والدین تشویق شومست مشارکتممکن است برخی از فرزندان با  به عبارتی، کند.بازي میمهمی 

  .)15( دناز این رفتارها خجالت بکش ،هاآنبرخی از 

، لذت ورزشی کاهش جهیدرنتهاي ورزشی فشار اعمال کنند در زمینه فعالیت فرزندانشانزمانی که والدین بر      

ی و لذت ورزشی همبستگی که نتایج این تحقیق نشان داد بین فشار والدین با شایستگ طورهمانخواهد یافت.  

فشار والدین  که یزمان اندکردهاشاره) به این نکته 2003( اندرسون و همکارانداري وجود دارد. و معنی منفی

تواند نتیجه ی میزان فشار متوسط والدین هم میگاه یابد.فرزندان کاهش می شدهگزارشیابد، لذت افزایش می

 شدهادراكاند که فشار چنین بیان کردهانگیزه ورزشکار شود. هم هش لذت ومعکوس داشته باشد و باعث کا

که با نتایج تحقیق  برنامه تحت تأثیر قرار دهدهاي فوقمنفی لذت فرزندان را از فعالیت طوربهتواند والدین می

 )، بروستاد1995( )، لف و هولی1990( هلستد و همکاران ها با نتایجاین یافتهچنین، خوانی دارد. همحاضر هم

 )، ویس و همکاران1997( لین)، لی و مک1997( جن)، ادل و تی1996( و همکاران دورف)، گرین1996 و 1988(

خوانی دارد. نتایج ) هم2006( و همکاران ) و گلد2004( )، ورث و همکاران2003( و همکاران)، اندرسون 1999(

کمتر  شدهادراكفشار  که بودحاکی از آن رداخت شناگر نوجوان پ 104) که به بررسی 2013تحقیق رودیس (

) نشان 2006نتایج تحقیق استروبل ( شود.از ورزش می هاآنمیزان لذت  باعث افزایشوالدین، سوي فرزندان از 

از جانب والدین و لذت ورزشی ارتباطی وجود ندارد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی  شدهاعمالداد بین فشار 

از سوي  شدهاعمالشناگران نوجوان این تحقیق به فشار لت این عدم ناهمخوانی در این باشد که ندارد. شاید ع

فردي هر  ادراكبیان کنیم که  گونهنیاگیرند یا بهتر است تحت تأثیر آن قرار نمی جهیدرنتاند والدین عادت کرده

هاي روانی و اي ورزشی داراي ویژگیهکننده در رقابتهرکدام از افراد شرکتورزشکار با دیگري متفاوت است 

عنوان  هاي ورزشی بهرقابت درصحنههستند، گاه یک ورزشکار مشارکت پدر و مادر را  يفردمنحصربهادراکات 

  .کندعنوان فشار درك می تشویق و گاه به

) و 2006ان ()، مورگ2004( )، ورث و همکاران2003( )، اندرسون و همکاران1995( لف و هولی نتایج تحقیق     

ه است که با نتایج تحقیق لذت ورزشی همرا در تشویق والدین با افزایش بعد ) حاکی از آن است که2009توماس (

 یموردبررسهاي ورزشی رشتهذکر کرد که  گونهنیاخوانی را بتوان وانی ندارد. شاید علت این عدم همخحاضر هم

 فرهنگی با تحقیقات پیشین متفاوت است. ازلحاظ یموردبررسآماري جامعه  و در این تحقیق

زا لذت ورزشی توسط متغیرهاي برونواریانس متغیرهاي شایستگی و از  %22 و %30 ، به ترتیبتیدرنها     

باشد که پیشنهاد حدوده این تحقیق قابل تبیین میبقی آن توسط متغیرهایی خارج از متبیین شده است و ما

در این تحقیق، به  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  ها را مورد بررسی قرار دهند.نشود محققان در تحقیقات آتی آمی

شرایط الزم براي  شود) پیشنهاد میهاي ورزشیباشگاه(ادارات ورزش و جوانان و  ربطذيرات اها و ادسازمان
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در ورزش از حمایت و مشارکت بیشتر ها عالوه بر آن ایجاد کنند تا والدینرا در کنار  فرزندان مشارکت ورزشی

فضایی شود ها، مربیان و کادر مربوطه پیشنهاد میچنین به باشگاههم .نیز برخوردار گردند تشویق والدین

هایی آموزشی براي والدین نماید سمینار یا کالساز طرفی، الزم می بخش را براي نوجوانان ایجاد کنند.لذت

 تیدرنهاقش و کارکرد رفتارشان بر نوجوانان آشنایی حاصل نمایند و آن با ن واسطهبهورزشکاران برگزار گردد تا 

  بتوانند با تعدیل رفتار و انتظارات خود، شرایط مطلوب و مناسبی را براي فرزندان فراهم کنند.
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