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ارتباط مشارکت والدین با اضطراب رقابتی ،لذت و تعهد ورزشی بازیکنان
دختر رشته بدمینتون
سید رضا حسینینیا ،1ناهید داروغه

عارفی2

چکیده
والدین نقش مهمی در مشارکت ورزشی فرزندان دارند .سطوح مشارکت والدین میتواند اثرات مثبت یا منفی را در مشارکت ورزشی فرزندان
داشته باشد .ازاینرو ،هدف از این پژوهش بررسی رابطهي بین مشارکت والدین با اضطراب رقابتی ،لذت و تعهد ورزشی ورزشکاران دختر
رشته بدمینتون است.روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است .نمونه برابر با جامعهي آماري و شامل  103ورزشکار با
میانگین سنی 13± 0/96سال بود که پرسشنامههاي ویژگیهاي فردي ،مشارکت والدین در ورزش (لی و مکلین ،)1997 ،اضطراب رقابتی
(مارتنز ،)1990 ،لذت و تعهد ورزشی (اسکانلن و همکاران )1993 ،را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از آزمونهاي ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد بین خرده مقیاسهاي مشارکت والدین یعنی رفتار هدایتی
( ،)p≤ 0/05 ،r=0/24رفتار حمایتی ( )p≤ 0/05 ،r=0/25و رفتار فشار والدین ( )p≤ 0/05 ،r=0/19با اضطراب رقابتی ورزشکاران ارتباط
مثبت و معناداري وجود دارد ،اما بین تشویق والدین و اضطراب رقابتی رابطهي معناداري مشاهده نشد .همچنین بین لذت و تعهد ورزشی
همبستگی مثبت و معناداري مشاهده شد ( )p≤ 0/01 ،r=0/78و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که لذت ورزشی بهترین پیشبینی
کنندهي تعهد ورزشی است.بهطورکلی ،رفتارهاي افراطی والدین (در دو بعد منفی و مثبت) موجب افزایش اضطراب رقابتی در بین ورزشکاران
شده و از سویی دیگر ،ایجاد جوي لذتبخش موجب افزایش تمایل افراد به تداوم مشارکت در فعالیت بدنی میشود.
واژگان کلیدی :اضطراب حالتی رقابتی ،اضطراب صفتی رقابتی ،بازیکنان رشته بدمینتون ،والدین ،تعهد ورزشی

 .1استادیار دانشگاه شاهرود rhosseininia@gmail.com
 .2کارشناسی ارشد دانشگاه شاهرود
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مقدمه
خانواده اولین پایهگذار شخصیت ،ارزشها و معیارهاي فکري فرزندان است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و
سبک زندگی فرد دارد و همچنین تأثیر آن بهعنوان نخستین و مؤثرترین واحد اجتماعی بر فرزندان امري بدیهی و
مشخص است ( .)1بر اساس نتایج تحقیقات انجامشده ،اعضاي خانواده بهویژه والدین بر اتخاذ و حفظ رفتارهاي
ارتقاء دهندهي سالمت در فرزندان مؤثرند .آنها از طریق انواع سازوکارها ،نفوذ اجتماعی چشمگیري بر حفظ فعالیت
بدنی فرزندان دارند .درواقع ،باورها و رفتارهاي بهداشتی و سبک زندگی فرزندان تحت تأثیر رفتارهاي والدین قرار
میگیرد و این تأثیر تا بعد از دورهي نوجوانی ادامه مییابد ( .)2معموالً والدین بزرگترین الگو و سرمشق فرزندان
محسوب میشوند چراکه فرزندان سالهاي زیادي از عمر خود را در محیط خانواده سپري کرده و پدر و مادر فرصت
زیادي براي نفوذ بر آنها دارند .ازآنجاییکه ورزش و فعالیت بدنی نقش مهمی در زندگی کودکان و نوجوانان دارد،
براي بسیاري از آنها مشارکت ورزشی با همراهی و حضور والدین لذتبخش خواهد بود .بررسی مشارکت والدین1
در ورزش نوجوانان و جوانان بسیار حائز اهمیت است چراکه از یکسو ،ورزش یک عرصهي عمومی است و والدین
بهشدت تمایل دارند در فعالیتهاي ورزشی فرزندان مشارکت کنند و از سویی دیگر ،والدین میتوانند هم تأثیر منفی
و هم تأثیر مثبت بر تجارب ورزشی فرزندان داشته باشند (.)3
نتایج بسیاري از تحقیقات حاکی از آن است که مشارکت والدین اثر مثبتی بر جنبههاي روانی و اجرایی عملکرد
فرزندان چه در محیطهاي ورزشی و چه آموزشی دارد .مشارکت والدین در محیطهاي ورزشی به میزان عالقه،
آگاهی و نقش فعالی که پدر و مادر در فعالیت ورزشی فرزندان خود دارند اشاره میکند ( .)4ازاینرو هلستد)1987(2
مشارکت والدین را در طیفی از مشارکت کم تا افراطی تقسیمبندي کرده است .همچنین وي بیان داشته است که
مشارکت خیلی کم و خیلی زیاد هر دو بهنوعی مخرب هستند ( .)5مشارکت کم والدین به فقدان نسبی روابط عاطفی
و مالی اشاره دارد و مشارکت افراطی به دخالت والدین در امور مربوط به مربیگري ،مسائل آموزشی و اختالف در
روابط با فرزندان داللت دارد .مشارکت زیاد (دخالت) پدر و مادر در ورزش و فعالیت بدنی منجر به استرس ،اضطراب،
آسیبدیدگی ،یأس و کاهش لذت و تعهد خواهد شد (.)6
موفقیت در فعالیتهاي ورزشی ،بهویژه در میدان مسابقه و سطوح رقابتی ،تحت تأثیر تواناییها و استعدادهاي
متعددي قرار میگیرد که میتوان آنها را به ابعاد جسمانی ،فیزیولوژیکی و روانشناختی تقسیمبندي کرد ( .)7در
محیطهایی که کمتر به بعد روانشناختی افراد توجه میشود ممکن است ورزشکاران شکستهاي پیاپی را متحمل
شوند و خسارتهاي جبرانناپذیري براي تیم ورزشی و خود آنها به بار آید .بررسیهاي اخیر نشان داده است
ورزشکاران عالوه بر تمرینات منظّم و جدّي و پیشرفته ،ازنظر روانی نیز باید در وضعیت مطلوب قرار داشتهباشند.
سالمت روانی فاکتورهاي مختلفی ازجمله افزایش اعتمادبهنفس ،عزتنفس 3،شادابی و کاهش اضطراب 4را دربر
میگیرد ( .)8اضطراب ،یکی از عوامل مهم روانی است که عملکرد ورزشکاران را بهویژه در موقعیتهاي حساس و
تعیینکننده به شدّت تحت تأثیر قرار میدهد .ماهیت رقابتی و تنشزاي ورزش ،مطالبات بسیاري را بر ورزشکار
تحمیل میکند ( .)9از طرفی شناسایی متغیرهاي مهم و تأثیرگذار درون فردي بهمنظور یاريرساندن به ورزشکاران
در اجراي مهارتهاي ورزشی و همچنین کاهش عواملی مثل اضطراب که عملکرد و کارایی را تضعیف میکند،
ضروري و اجتنابناپذیر است.
3.self-esteem
4.anxiety

1.parental involvement
2. Hellested
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اضطراب مستلزم مفهوم ناامنی یا تهدیدي است که فرد منبع آن را بهوضوح درک نمیکند ( .)10یکی از ابعاد
اضطراب که در سالهاي اخیر توجه محققان حوزهي روانشناسی ورزش را به خود معطوف کرده ،اضطراب رقابتی
است .این نوع اضطراب در موقعیتهاي رقابتجویانهي ورزشی ایجاد میشود ( .)11اضطراب رقابتی ،درواقع،
اضطراب حالتی و صفتی رقابتی است .مارتنز )1990(1اضطراب صفتی-رقابتی را تمایل به درک موقعیتهاي رقابتی
بهمثابه عاملی تهدیدکننده عنوان کرد که پاسخ به این موقعیتها با احساس نگرانی یا تنش همراه است ،درحالیکه
واکنش اضطرابی که در موقعیتهاي خاص رقابتی تولید میشود اضطراب حالتی  -رقابتی نام دارد ( .)12مطالعهي
اضطراب رقابتی به دلیل تأثیر مستقیم و تهدیدکننده آن بر عملکرد و موفقیت ورزشی از اهمیت مضاعف برخوردار
است .تحقیقات جونز )2000(2نشان داد بیش از  50درصد مشاورههایی که به ورزشکاران المپیکی یا رقابتی ارائه
میشود ،به مشکالت استرس یا اضطراب مربوط است ( .)13نگرانی در مورد خوب اجرا نکردن ،عدم پیشرفت در
آخرین اجرا ،اندیشهي مربی در مورد بازیکن ،باختن در اثر بد بازي کردن ،وضعیت بدنی ،عوامل اجتماعی ،ارزیابی
والدین ،دوستان و دیگران ازجمله موارد ایجادکننده اضطراب به شمار میرود ( .)14بهطور ویژه ،فشار مداوم ناشی
از توقع والدین از یک ورزشکار جوان میتواند اضطراب زیادي ایجاد کند ( .)15از آنجائی که مسئلهي اصلی براي
والدین ،یافتن میزان مناسب و صحیح حمایت و تشویق فرزندان در فعالیتهاي ورزشی است ،بدون شک فشار وارده
از سوي آنها نقشی غیرقابلانکار در تجارب ورزشی فرزندانشان ایفا میکند .در برخی موارد ،فرزندان با فشار مدارا
میکنند و حتی ممکن است آن را بهعنوان حمایت و تشویق بپذیرند .تعیین مرز بین حمایت و فشار بسیار ضروري
است چراکه اعمال فشار بر نوجوانان میتواند نتایج منفی بیشماري داشته باشد؛ ازجمله اضطراب ،استرس و درگیري
با فرزندان که بهنوبه خود باعث نارضایتی ،کاهش لذت ،فرسودگی و کنارهگیري از ورزش میشود ( .)16نتایج تحقیق
هنسل )1982(3نشان داد بین مشارکت ادراکشده والدین و تجربهي فرزندان از اضطراب و استرس ارتباط منحنی
شکلی ( uوارونه) وجود دارد ،یعنی مشارکت متوسط والدین نسبت به مشارکت کمتر یا بیشتر آنها ،اضطراب کمتري
ایجاد میکند ( ،)17همچنین نتایج تحقیق استین4و همکاران ( )1999این رابطه  Uشکل را بین ادراک فرزندان از
میزان مشارکت والدین و سطح اضطراب و استرس آنها مورد تأیید قرار میدهد( .)18کانتر5و همکاران ( )2008در
تحقیقی میزان توافق والدین و فرزندان را در مورد حمایت و فشار مورد بررسی قراردادند و دریافتند ادراک والدین از
میزان فشاري که بر فرزندانشان تحمیل میکنند پایینتر از فشار گزارششده توسط فرزندان است و این اختالف
دیدگاه ،تأثیر مستقیمی را بر سطوح اضطراب نشان میدهد ( .)19بویس6و همکاران ( )2009دریافتند ارتباط مثبتی
بین فشار والدین و اضطراب بازیکنان تنیس وجود دارد ( .)20قابلذکر است یافتههاي کوالین و باربر )2005(7نشان
داد والدینی که به درست انجام دادن کارها اهمیت بیشتري میدادند ،اضطراب شناختی فرزندانشان نیز بیشتر بود،
اما هیچ ارتباطی را بین سطوح ادراکشدهي مشارکت والدین و اضطراب پیش از رقابت مشاهده نکردند (.)21
افراد دالیل متفاوتی براي مشارکت در فعالیتهاي بدنی و ورزش دارند؛ عالقه ،لذت 8،شایستگی9و انگیزههاي
بدنی از عوامل اصلی مشارکت ورزشی است ( .)22برخالف بزرگساالن ،کودکان و نوجوانان عامل اصلی مشارکت
در فعالیتهاي بدنی را سرگرمی و لذت ذکر کردهاند که این عامل بهعنوان پاسخ احساسی و عاطفی مثبت به
6.Boist
7.Collins & Barber
8.Enjoyment
9.competence

1.Martens
2.Jones
3.Hensell
4.Stein
5.Kanter
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تجربهي ورزشی تعریف میشود و احساسات تعمیمیافتهاي چون لذت ،شادي ،دوست داشتن و سرگرمی را نشان
میدهد ( .)23از طرفی دیگر ،تحقیقات نشان دادهاند که لذت بردن از ورزش عاملی مؤثر براي مشارکت افراد در
فعالیتهاي ورزشی است .روالند و فریدسون )1994(1معتقدند ارائهي ورزش بهصورت لذتبخش سبب میگردد که
مشارکت در فعالیتهاي ورزشی بهصورت یک میل درونی درآمده و بهطور مداوم ادامه یابد ( .)24از دیدگاه ویس2
و همکاران ( )2001لذت ورزشی بهعنوان یک متغیر میانجی در مدل تعهد ورزشی 3است؛ به عبارتی ،لذت ورزشی
قويترین پیشبینی کنندهي تعهد ورزشی است ( .)31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25تعهد ،نگرش و حالتی روانی است
که بهمنظور توصیف تمایل افراد به رفتارهاي مشخص استفاده میشود .درواقع ،این مفهوم نشاندهندهي میزان
پشتکار و پایداري افراد براي ادامهي مشارکت در یک رفتار است ( .)26بنابر تعریف اسکانلن و همکاران (،)1993
تعهد ورزشی یک حالت روانشناختی است که تمایل و تصمیم فرد براي تداوم مشارکت در ورزش را نشان میدهد
( .)26تورس و هاگر )2007(4بیان داشتند که بسیاري از ورزشکاران به دلیل تأکید بیشازحد والدین و مربیان بر
نتایج و بیتوجهی به لذتبخش بودن ،ورزش را کنار گذاشتهاند ( .)32همچنین ،بسیاري از تحقیقات نشان دادهاند
میزان مطلوبی از حمایت و تشویق والدین میتواند لذت و تعهد فرزندان به ورزش را افزایش دهد؛ به عبارتی،
مشارکت مثبت والدین با لذت و پايبندي ورزشکاران به ورزش ارتباط دارد( )37،36 ،35 ،34 ،33و مشارکت
بیشازحد و فشار والدین بهعنوان منبع اضطراب شناسایی شدهاست( .)40 ،39 ،38همچنین نتایج تحقیق گلد5و
همکاران ( )2006نشان داد مشارکت والدین تأثیر مثبتی بر لذت ورزشی و عزتنفس کودکان دارد .از طرف دیگر،
مشارکت والدین ممکن است بهعنوان فشار درک شود و تأثیرات منفی بر آنها (کاهش لذت ،شایستگی و عزتنفس
و افزایش اضطراب) داشتهباشد ( .)41در تحقیقی که رودیس( )20136بر روي شناگران نوجوان انجام داد به این
نتیجه رسید که هیچ ارتباطی بین مشارکت والدین با لذت ورزشی وجود ندارد درحالیکه حمایت و تشویق پدر و
مادر باعث افزایش شایستگی ادراکشدهي فرزندان میشود( .)42یافتههاي تحقیق داسینگر( )20147بر روي
شناگران  9تا  18ساله نشان داد که فشار والدین بهطور قابلتوجهی اضطراب را پیشبینی میکند ،اما اضطراب به
میزان خیلی اندکی قادر به پیشبینی قصد ادامهي مشارکت ورزشی (تعهد ورزشی) است .نتایج مطالعات فوق نشان
داد که والدین میتوانند تأثیر مثبت یا منفی بر ویژگیهاي روانشناختی ورزشکاران داشته و با نحوه مشارکت خود
منبع لذت ،تعهد یا اضطراب باشند( .)43ازآنجاییکه در کشور ما مطالعات بسیار کمی در مورد نقش والدین در بعد
روانی ورزشکاران نوجوان انجام شدهاست و اکثر مطالعات ورزشی به مردان ورزشکار پرداختهاند تا به زنان ورزشکار،
همچنین با توجه به کاهش فعالیت بدنی بانوان در دورهي نوجوانی و تأثیر منفی اضطراب و هیجان بر نتایج رقابتها،
انجام تحقیق در این زمینه ضروري به نظر میرسد .لذا ،در این مطالعه سعی شده است تا به بررسی ارتباط بین
مشارکت والدین با اضطراب رقابتی ،لذت و تعهد ورزشی در بین دختران ورزشکار رشته بدمینتون پرداخته شود.
روش تحقیق
پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی است که به شیوهي میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد.
جامعهي آماري پژوهش حاضر را کلیهي ورزشکاران دختر نوجوان شرکتکننده در مسابقات کشوري بدمینتون
5.Gould
6.Rodis
7.Dasinger

1. Rowland & Fereedson
2.Weiss
3.sport commitment
4.Torres & Hager
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(استادیوم آزادي تهران )1392 ،تشکیل دادهاند .تعداد شرکتکنندگان در این مسابقات  119نفر بودند که نمونهي
آماري بهصورت تمام شمار و برابر با جامعهي آماري در نظر گرفته شد .قابلذکر است که از  119پرسشنامهي
توزیع شده  103پرسشنامه بهطور کامل برگشت داده شد و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ابزارهاي به کار برده
شده در این تحقیق عبارت اند از:
الف) از پرسشنامه ویژگیهاي جمعیت شناختی با سه گویه براي سنجش سن ورزشکاران ،سابقهي ورزشی و مدت
زمات تمرین هفتگی استفاده شد.
ب) پرسشنامه مشارکت والدین در ورزش که توسط لی و مکلین ( )1997طراحی شده است و شامل  20گویه و
 4زیرمقیاس است .این خرده مقیاسها عبارتاند از :رفتارهاي هدایتی والدین با  7گویه ،تشویق با  4گویه،
حمایت با  5گویه و فشار والدین با  4گویه .پاسخها در مقیاس  5درجهاي لیکرت از (1هرگز) تا ( 5همیشه)
تنظیم شدهاند؛ نتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه  0/71گزارش شد و روایی و پایایی خرده
مقیاسهاي این پرسشنامه توسط سنچزمیگوئل 1و همکاران ( )2013در بازه  0/77تا  0/85گزارش شده
است(.)44
ج) پرسشنامهي اضطراب رقابتی ورزشی  15سؤالی براي سنجش میزان اضطراب ورزشکاران براي رقابت در
مسابقات ورزشی توسط مارتنز و همکاران( )1990ساخته شده است .در واقع  10گویه آزمون نمرهگذاري میشود
و  5گویه جعلی است .گزینههاي پاسخ هر گویه در مقیاس  5ارزشی لیکرت تنظیم شده است؛ نتایج آزمون
آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه 0/81گزارش شده و روایی و پایایی این پرسشنامه توسط مارتنز()1990
 0/78گزارش شده است (.)45
د) از پرسشنامهي  3سؤالی لذت ورزشی و پرسشنامه تعهد ورزشی مشتمل بر  5سؤال(اسکانلن و همکاران)1993 ،
نیز استفاده شد .گزینههاي پاسخ هر گویه در مقیاس  5ارزشی لیکرت تنظیم شده است .نتایج آزمون آلفاي
کرونباخ براي پرسشنامه تعهد ورزش  0/91و براي پرسشنامه لذت ورزشی  0/83گزارش شد و در پژوهش
حسینی و همکاران مقدار آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه تعهد ورزشی  0/73و براي پرسشنامه لذت
ورزشی  0/77گزارش شده است(.)27
براي تعیین روایی محتوایی پرسشنامهها از نظرات  10تن از اساتید صاحبنظر در این زمینه بهره گرفته شد،
براي تعیین پایایی پرسشنامههاي مذکور در جامعهي آماري پژوهش ،در مطالعهاي مقدماتی  30پرسشنامه توزیع
شد که نتایج آلفاي کرونباخ نشان دهندهي پایایی مطلوب پرسشنامهها براي جمعآوري اطالعات مرتبط با پژوهش
بود .براي جمعآوري اطالعات ،پس از انجام هماهنگیهاي مربوطه ،محقق در سالن بدمینتون استادیوم آزادي(دیماه
 )1392حضور یافت و پس از توضیحات الزم براي ورزشکاران ،پرسشنامهها توزیع و پس از تکمیل جمع آوري
گردید .بهمنظور سازمان دادن ،خالصه کردن و توصیف نمرههاي خام از شاخصهاي آماري توصیفی و براي تعیین
رابطه بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSنسخه 16
استفاده شد.
نتایج و یافتههای تحقیق

1. Sanchez-miguel
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براي برر سی توزیع دادهها از شاخصهاي ک شیدگی و چولگی1ا ستفاده شد .برر سی این شاخصها ن شان داد که
کشیدگی و چولگی دادهها بین  ±2قرار دارند ،بنابراین ،فرض عدم طبیعی بودن توزیع دادهها رد شد( .)46همچنین
نتایج مربوط به آماره تولرانس بزرگتر از صفر و نزدیک به  1و هم چنین مقدار عامل تورم واریانس کوچکتر از 10
نشااان داد که هم خطی چندگانه2بین متغیرهاي مسااتقل وجود ندارد .نتایج آزمون دوربین-واتسااون 3در بازهي 1/5
تا  2/5قرار داشت که نشان از عدم همبستگی بین خطاها است و مانعی براي انجام رگرسیون نخواهد بود (.)47
جدول ( :)1مشخصات جمعیت شاختی ورزشکاران
مشخصات جمعیت شناختی

فراوانی فراوانی درصدي

 15-12سال
 18-16سال
کمتر از  1سال
 2-1سال
بیشتر از  2سال
کمتر از  4ساعت

100
3
13
15
75
19

97/1
2/9
12/6
14/6
72/8
18/4

 8-4ساعت

48

46/6

 13-9ساعت

31

30/1

بیشتر از  14ساعت

5

4/9

سن
سابقهي ورزشی

مدت تمرین هفتگی

بر اساس یافتههاي توصیفی ،بیشتر ورزشکاران در محدودهي سنی  12تا  15سال قرار داشتند که  72/8درصد
آنان داراي سابقهي ورزشی بیش از  2سال بوده و  46/6درصد آنان بین  4تا  8ساعت در هفته تمرین میکردند.
جدول ( :)2ماتریس همبستگی بین خرده مقیاسهای مشارکت والدین با اضطراب رقابتی،
لذت و تعهد ورزشی
متغیرها
 .1رفتارهاي هدایتی
 .2تشویق
 .3حمایت
 .4فشار
 .5اضطراب رقابتی
 .6لذت ورزشی
 .7تعهد ورزشی

1

2

1
0/05
**0/48
**0/44
*0/24
0/01
-0/009

1
**0/37
-0/10
-0/003
0/03
0/04

3

1
**0/39
*0/25
0/11
0/10

4

1
*0/19
0/07
0/06

5

1
0/01
0/04

6

1
**0/78

7

1

** p≤0/05 * p≤0/01

نتایج در جدول فوق نشان میدهد که رابطهي مثبت و معناداري بین رفتارهاي هدایتی ،حمایت و فشار والدین
با اضطراب رقابتی ورزشکاران وجود دارد .به عبارتی دیگر ،ورزشکارانی که حمایت ،فشار و رفتارهاي هدایتی والدین
3. Durbin-Watson

1. Skewness and Kurtosis
2. Multicollinearity
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را بیشتر درک میکنند ،میزان اضطراب رقابتی بیشتري خواهند داشت و همچنین یافتهها حاکی از آن است که بین
لذت و تعهد بازیکنان نیز ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد؛ یعنی لذت بردن ورزشکاران از جو ورزشی منجر به
افزایش تعهد و پایبندي آنها به این ورزش خواهد شد (جدول .)2
جدول( :)3پیشبینی اضطراب رقابتی ورزشکاران از روی خرده مقیاسهای مشارکت والدین
β

Sig

0/13
-0/07
0/19
0/05

0/26
0/47
0/12
0/65

B

خرده مقیاسهاي مشارکت والدین

0/12
-0/10
0/21
0/05
R2Adj =0/05

رفتارهاي هدایتی
تشویق
حمایت
فشار
R= 0/03

بهمنظور بررسی نقش خردهمقیاسهاي مشارکت والدین بر اضطراب رقابتی ،از تحلیل رگرسیون چندگانه به
روش همزمان استفاده شده است(جدول  .)3در این تحلیل ،خردهمقیاسهاي مشارکت والدین بهعنوان متغیرهاي
پیشبین و متغیر اضطراب رقابتی بهعنوان متغیر مالک وارد معادلهي رگرسیون شدند .نتایج نشان داد که هیچیک
از خردهمقیاسهاي مشارکت والدین بهطور معنادار پیشبینی کننده اضطراب رقابتی نبودند.
جدول( :)4پیشبینی لذت ورزشی از روی خردهمقیاسهای مشارکت والدین
خردهمقیاسهاي مشارکت والدین

B

رفتارهاي هدایتی
تشویق
حمایت
فشار
R= 0/13

0/05
0/05
0/10
0/05

β

Sig

-0/07
-0/00
0/12
0/06
R2Adj = -0/02

0/54
0/96
0/35
0/60

همچنین یافتهها حاکی از آن است که هیچکدام از خردهمقیاسهاي مشارکت والدین بهطور معنادار قادر به
پیشبینی لذت ورزشی در بین بازیکنان نیست.
جدول( :)5پیشبینی تعهد ورزشی از روی خردهمقیاسهای مشارکت والدین
خردهمقیاسهاي مشارکت والدین

B

رفتارهاي هدایتی
تشویق
حمایت
فشار
R= 0/12

-0/08
0/02
0/11
0/06

β
-0/08
0/02
0/10
0/06
R2Adj = -0/02

Sig

0/48
0/85
0/41
0/58

با توجه به جدول  ،5هیچیک از خردهمقیاسهاي مشارکت والدین بهطور معنادار موفق به پیشبینی تعهد ورزشی
نشدند.
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جدول( :)6پیشبینی تعهد ورزشی از طریق متغیرهای اضطراب رقابتی و لذت ورزشی
نام متغیر
اضطراب رقابتی
لذت ورزشی
R= 0/78

B

0/03
0/98

β
0/03
0/78
R2Adj =0/61

sig

0/53
0/00

همانطور که در جدول فوق مالحظه میشود ،مقیاسهاي اضطراب رقابتی و لذت ورزشی بهعنوان متغیرهاي
پیشبین و تعهد ورزشی بهعنوان متغیر مالک وارد معادلهي رگرسیون شدند .نتایج نشان داد که متغیر اضطراب
رقابتی نتوانست تعهد ورزشی را بهطور معناداري پیشبینی کند ،اما لذت ورزشی بهصورت مثبت و معناداري 0/61
درصد از تغییرات واریانس تعهد ورزشی را پیشبینی کرد.
بحث و نتیجهگیری
هدف کلی پژوهش حاضر ،تعیین رابطه بین مشارکت والدین با اضطراب رقابتی ،لذت و تعهد ورزشی ورزشکاران
دختر رشته بدمینتون بود .نتایج نشان داد که بین همهي خردهمقیاسهاي مشارکت والدین بهجز تشویق ،با اضطراب
رقابتی ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .به عبارتی دیگر ،رفتارهاي هدایتی ،حمایت و فشار اعمالشده
از جانب والدین سبب افزایش اضطراب رقابتی در ورزشکاران میشود .فشار ناشی از توقع باالي والدین ،میتواند در
یک ورزشکار اضطراب شدیدي را ایجاد کند .این یافتهها با نتایج پژوهش شمشیري( ،)1381اسکانلن و
همکاران( ،)1991استین و همکاران( ،)1990گلد و همکاران( ،)2006کانتر و همکاران( )2008و بویس( )2009هم-
خوانی دارد؛ اما با نتایج پژوهش کوالین و باربر ( )2005همخوانی ندارد .آنها در مطالعهي خود دریافتند بین
خردهمقیاسهاي مشارکت والدین با اضطراب رقابتی ورزشکارانِ نخبهي رشته هاکی ارتباط معنیداري وجود ندارد.
شاید علت این ناهمخوانی را بتوان ناشی از سطح رقابت و همچنین رشته ورزشی نمونهي آماري دانست .بهاینصورت
که افراد شرکتکننده در رقابتهاي ورزشی متفاوت داراي ویژگیهاي روانی و ادراکات منحصربهفردي هستندکه
گاه یک ورزشکار مشارکت پدر و مادر را درصحنهي رقابتهاي ورزشی بهعنوان تشویق و گاه بهعنوان فشار درک
میکند .قابلذکر است ورزشکاران رشتههاي انفرادي به دلیل ماهیت خاص آن ،مانند عدم درگیري و عدم تقسیم
وظایف و مسئولیتها با اضطراب رقابتی بیشتري دستبهگریبان هستند و فرد شخصاً مسئول برد یا باخت است.
همچنین ،در پژوهش حاضر ،بین خرده مقیاسهاي مشارکت والدین با لذت و تعهد ورزشی رابطهاي مشاهده
نشد .به عبارتی دیگر ،حمایت ،فشار ،تشویق یا رفتارهاي هدایتی والدین در میان این گروه از ورزشکاران تأثیري بر
میزان لذت بردن و پایداري و تمایل ورزشکاران به ادامهي مشارکت ورزشیشان ندارد .این یافته با نتایج پژوهش
رودیس( )2013که نشان داد مشارکت والدین با لذت ورزشی شناگران ارتباطی ندارد همخوان است ،اما با نتایج
پژوهش هلستد( ،)1990لف و هولی( )1997و مارتین( )2006و توماس و کوت( )2009همسو نیست .بهطور مثال،
هلستد ( )1990به این نتیجه دستیافت که حمایت و تشویق والدین سبب افزایش میزان لذت و تعهد ورزشی
ورزشکاران میشود درحالیکه فشار اعمالشده از سوي والدین نتیجه معکوس در پی خواهد داشت .شاید علت
ناهمخوانی این باشد که تحقیقات روي ورزشکاران رشتههاي ورزشی مختلف انجام شدهاست و همچنین میتوان
بخشی از تفاوت موجود را ناشی از تفاوتهاي شخصیتی ،فرهنگی و اجتماعی میان این جوامع آماري دانست .گاهی
والدین نسبت به نقش خود در قبال فرزندان در حوزهي فعالیتهاي ورزشی آگاهی ندارند و ورزش را بیشتر مختص
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پسران میدانند و درنتیجه توجه کمتري به ورزش دختران دارند که بهنوبه خود باعث بیاهمیت جلوه دادن ورزش
بانوان میشود .پس شاید بتوان گفت که نمونهي تحقیق از عالقه به عرصهي رقابتهاي ورزشی وارد شده و فشار،
حمایت و یا تشویق والدین نقش تعیینکنندهاي در میزان لذت بردن آنها از ورزش و تعهدشان نسبت به ورزش
نداشتهاست.
نتایج نشان داد که بین اضطراب رقابتی و تعهد ورزشی ارتباطی وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهش
داسینگر( )2014همخوانی ندارد .وي در پژوهش خود به این نتیجه دستیافت که اضطراب به میزان خیلی اندک
( )R2=0/19تعهد ورزشی را در میان شناگران پیشبینی میکند .شاید علت این ناهمخوانی را بتوان اینگونه ذکر
کرد که نمونهي تحقیق ،اضطراب را یک پدیدهي طبیعی دانسته و آن را عامل مهم و حیاتی جهت تداوم و یا
کنارهگیري از ورزش بهحساب نیاورده است؛ بنابراین ،نتوانسته است ارتباط معناداري با تعهد ورزشی نشان دهد.
یکی دیگر از نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین لذت و تعهد ورزشی ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد؛ هم
چنین نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد لذت ورزشی قادر به پیشبینی تعهد ورزشی است؛ به عبارتی دیکر،
با تأکید بر شناخت عوامل مرتبط با لذت و لذت بخشترکردن فضاي ورزشی میتوان سبب افزایش مشارکت در
ورزش و تداوم آن در بین نوجوانان شد .تحقیقاتی متعدد در حوزهي ورزش نشان دادهاست که لذت ورزشی عامل
مهمی براي شرکت منظّم ورزشکاران در فعالیتهاي ورزشی است؛ زیرا افراد تا از انجام فعالیتی لذت نبرند دیگر
تمایلی براي ادامهي آن نخواهند داشت و به دنبال فعالیتهاي دیگري براي جایگزین ساختن خواهند بود .این یافته
با نتایج پارسامهر( ،)1391ویس و همکاران( )2001و مارتین( ،)2007سوسا و همکاران( )2007و کاسپر()2008
همخوانی دارد .پارسامهر( )1390دریافت که لذت بردن و سرمایهگذاري شخصی از قويترین پیشبینها در مدل
تعهد ورزشی است .بر اساس مدل ویس و همکاران ،لذت ورزشی بهعنوان عاملی کلیدي و میانجی بین عوامل
تأثیرگذار بر تعهد ورزشی معرفی شدهاست و هر عاملی که موجب افزایش لذت و عالقهمندي افراد به فعالیت بدنی
و ورزش شود ،موجب تمایل افراد به تداوم مشارکت در فعالیت نیز میشود .همچنان که راولند و فریدسون()1994
دریافتند ارائهي ورزش بهصورت لذتبخش به فرزندان سبب میگردد که مشارکت در فعالیتهاي ورزشی بهصورت
یک میل درونی درآمده و بهطور مداوم ادامه یابد .در مطالعهاي که اسکانلن و همکاران( )2009بر روي تیم نتبال
زنان انجام دادند بیان کردند که درک شایستگی در ورزش بر لذت بردن از ورزش تأثیر دارد و لذت ورزشی نیز عامل
مهمی در تعهد ورزشی است .حسینی و همکاران( )1392به این نتیجه دست یافتند که بین دو متغیر لذت و تعهد
ورزشی همبستگی مثبت و متوسطی وجود دارد ،یعنی لذت بردن ورزشکاران از جو ورزشی منجر به افزایش تعهد و
پایبندي آنها به این ورزش خواهد شد ،همچنین لذت ورزشی بیشترین تأثیر را بر تعهد ورزشی دارد(.)27
با توجه به نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،به والدین ورزشکاران ،مسئوالن باشگاهها ،مربیان و کادر مربوطه
پیشنهاد میشود که جو لذتبخشی را براي نوجوانان ایجاد کنند تا بتوانند از این طریق تعهد آنها را نسبت به
فعالیتهاي ورزشی افزایش دهند .همچنین الزم است که سمینار یا کالسهایی آموزشی براي والدین ورزشکاران
برگزار گردد تا بهواسطهي آن با نقش و کارکرد رفتارشان بر کودکان آشنایی حاصل نمایند و درنهایت ،بتوانند با
تعدیل رفتار و انتظارات خود ،شرایط مطلوب و مناسبی را براي فعالیت فرزندان فراهم کنند .اگرچه هیچیک از
زیرمقیاسهاي مشارکت والدین و متغیر اضطراب نتوانستند بهطور معنیداري تعهد ورزشی را پیشبینی کنند ،اما
لذت ورزشی بهتنهایی توانست  %61از تغییرات واریانس تعهد ورزشی را تبیین کند .با توجه به این یافته ،به
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پژوهشگران پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی متغیرهاي دیگري را موردتوجه قرار دهند که بتواند واریانس باقیمانده
. پوشش دهد- از واریانس تعهد که توسط لذت ورزشی تبیین نشده است%39 –را
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