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  بازیکنان ورزشیاضطراب رقابتی، لذت و تعهد  ارتباط مشارکت والدین با

 بدمینتونرشته  دختر
 2یداروغه عارف دی، ناه 1اینینیرضا حس دیس

 چکیده
مشارکت ورزشی فرزندان ا در راثرات مثبت یا منفی  تواندیمسطوح مشارکت والدین  ی در مشارکت ورزشی فرزندان دارند.والدین نقش مهم

 دخترورزشکاران ورزشی  رقابتی، لذت و تعهد ین با اضطراببین مشارکت والد يرابطهپژوهش بررسی  این هدف از ،رونیازا داشته باشد.
با ورزشکار  103شامل  وآماري  يجامعه نمونه برابر با. است از نوع مطالعات همبستگی و توصیفی .روش پژوهشاست بدمینتون رشته

 یاضطراب رقابت، (1997 ،لینلی و مک) در ورزش هاي فردي، مشارکت والدینویژگی هايپرسشنامه که بودسال  13± 96/0میانگین سنی
مبستگی ضریب ه هايز آزمونها با استفاده اداده. را تکمیل کردند (1993 ،اسکانلن و همکاران) ورزشی ، لذت و تعهد(1990 ،مارتنز)

 رفتار هدایتییعنی مشارکت والدین هاي خرده مقیاس بین .نتایج نشان دادقرار گرفت لیتحل و هیتجزمورد  پیرسون و رگرسیون چندگانه
(24/0r=، 05/0 p≤ ،) یحمایترفتار (25/0r= ،05/0 p≤و ) والدین فشار  رفتار(19/0r= ،05/0 p≤ )ارتباط رقابتی ورزشکاران  با اضطراب

ورزشی  بین لذت و تعهدچنین هم .مشاهده نشدي معنادار يیق والدین و اضطراب رقابتی رابطهبین تشومثبت و معناداري وجود دارد، اما 
 ینیبشیپبهترین ورزشی  لذت نشان داد که نتایج تحلیل رگرسیونو ( ≥78/0r= ،01/0 p) مشاهده شدداري بت و معناهمبستگی مث

ورزشکاران در بین رقابتی  اضطراب یشموجب افزا (در دو بعد منفی و مثبت)رفتارهاي افراطی والدین ، یطورکلبه.استورزشی  تعهد يکننده
 شود.می یبدن تمایل افراد به تداوم مشارکت در فعالیت افزایش موجببخش لذت ایجاد جوي ،از سویی دیگر و شده
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 مقدمه
ها و معیارهاي فکري فرزندان است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و گذار شخصیت، ارزشخانواده اولین پایه

ثرترین واحد اجتماعی بر فرزندان امري بدیهی و نخستین و مؤ عنوانبه تأثیر آن چنینسبک زندگی فرد دارد و هم
والدین بر اتخاذ و حفظ رفتارهاي  ژهیوبه، اعضاي خانواده شدهانجاماساس نتایج تحقیقات  بر .(1مشخص است )

 فعالیت حفظ ، نفوذ اجتماعی چشمگیري برسازوکارهانواع ها از طریق اسالمت در فرزندان مؤثرند. آن يدهنده ءارتقا
الدین قرار رفتارهاي وتأثیر  فرزندان تحت بهداشتی و سبک زندگیباورها و رفتارهاي  ،درواقعدارند.  فرزندانبدنی 

الگو و سرمشق فرزندان  نیتربزرگمعموالً والدین  .(2) یابدنوجوانی ادامه می يدورهتا بعد از ثیر و این تأ دگیرمی
هاي زیادي از عمر خود را در محیط خانواده سپري کرده و پدر و مادر فرصت فرزندان سال چراکهشوند محسوب می

وجوانان دارد، نقش مهمی در زندگی کودکان و ن یبدن تیفعالورزش و  کهییجاازآنها دارند. براي نفوذ بر آنزیادي 
 1بررسی مشارکت والدینبخش خواهد بود. زشی با همراهی و حضور والدین لذتور ا مشارکتهبراي بسیاري از آن

عمومی است و والدین  يورزش یک عرصه ،سواز یک چراکهدر ورزش نوجوانان و جوانان بسیار حائز اهمیت است 
منفی  ریتأث هم توانندمیوالدین  و از سویی دیگر،هاي ورزشی فرزندان مشارکت کنند فعالیتتمایل دارند در  شدتبه
 (.3) داشته باشندتجارب ورزشی فرزندان  بر مثبت ریتأثهم و 

عملکرد روانی و اجرایی هاي مشارکت والدین اثر مثبتی بر جنبهاست که  از آننتایج بسیاري از تحقیقات حاکی      
هاي ورزشی به میزان عالقه، در محیطمشارکت والدین هاي ورزشی و چه آموزشی دارد. فرزندان چه در محیط
( 7198) 2هلستد رونیازا (.4کند )اشاره می دارند خودورزشی فرزندان  فعالیت درپدر و مادر  کهآگاهی و نقش فعالی 

که  داشته استچنین وي بیان هم .کرده استبندي تقسیم افراطیمشارکت کم تا  زاطیفی مشارکت والدین را در 
 والدین به فقدان نسبی روابط عاطفی. مشارکت کم (5) ستندمخرب ه ینوعبه خیلی زیاد هر دو و کمخیلی مشارکت 

آموزشی و اختالف در  مسائلافراطی به دخالت والدین در امور مربوط به مربیگري، و مالی اشاره دارد و مشارکت 
منجر به استرس، اضطراب،  یبدن تیفعالپدر و مادر در ورزش و )دخالت( یاد . مشارکت زداللت دارددان روابط با فرزن

  (.6)خواهد شد  و تعهد کاهش لذت ، یأس ویدگیدبیآس
استعدادهاي  وها تأثیر توانایی تحت ،میدان مسابقه و سطوح رقابتی در ژهیوبههاي ورزشی، موفقیت در فعالیت     

در  .(7) بندي کردتقسیمشناختی زیولوژیکی و روانابعاد جسمانی، فی بهها را توان آنمیگیرد که متعددي قرار می
اي پیاپی را متحمل هممکن است ورزشکاران شکست شودشناختی افراد توجه میروان بعدهایی که کمتر به محیط
 داده استر نشان هاي اخیبررسی .ها به بار آیدبراي تیم ورزشی و خود آن يریناپذجبرانهاي خسارت وشوند 

. باشندداشتهیت مطلوب قرار روانی نیز باید در وضع ازنظر ،ي و پیشرفتهم و جدّبر تمرینات منظّ ورزشکاران عالوه
را دربر  4، شادابی و کاهش اضطراب3نفسعزت، نفساعتمادبهافزایش  ازجمله یوانی فاکتورهاي مختلفر سالمت

هاي حساس و موقعیتدر  ژهیوبه که عملکرد ورزشکاران رااست هم روانی از عوامل م یکی ،اضطراب .(8) گیردمی
ت بسیاري را بر ورزشکار ورزش، مطالبازاي تنشرقابتی و  تیماه دهد.تأثیر قرار می ت تحتشدّ به کنندهتعیین

به ورزشکاران  رساندنياری منظوربهفردي  گذار درونفی شناسایی متغیرهاي مهم و تأثیراز طر (.9کند )تحمیل می
 ،کندعملکرد و کارایی را تضعیف میچنین کاهش عواملی مثل اضطراب که هاي ورزشی و همدر اجراي مهارت
 .ناپذیر استضروري و اجتناب

 

1 .parental involvement 

2 . Hellested 

3 .self-esteem 

4 .anxiety 
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 ابعادیکی از  (.10کند )درک نمی وضوحبهنبع آن را اضطراب مستلزم مفهوم ناامنی یا تهدیدي است که فرد م    
ی رقابت به خود معطوف کرده، اضطراب زش راشناسی ورنروا يهاي اخیر توجه محققان حوزهاضطراب که در سال

 ،درواقع ،رقابتی اضطراب(. 11شود )ورزشی ایجاد می يجویانههاي رقابتاست. این نوع اضطراب در موقعیت
هاي رقابتی رقابتی را تمایل به درک موقعیت-یاضطراب صفت( 1990) 1اضطراب حالتی و صفتی رقابتی است. مارتنز

که حالینگرانی یا تنش همراه است، در احساس باها عنوان کرد که پاسخ به این موقعیت دکنندهیتهدعاملی  مثابهبه
 يهمطالع (.12رقابتی نام دارد ) -اضطراب حالتی  شودرقابتی تولید میهاي خاص واکنش اضطرابی که در موقعیت

مضاعف برخوردار  تیاهمثیر مستقیم و تهدیدکننده آن بر عملکرد و موفقیت ورزشی از دلیل تأ اضطراب رقابتی به
اران المپیکی یا رقابتی ارائه هایی که به ورزشکدرصد مشاوره 50بیش از  ( نشان داد2000) 2تحقیقات جونزاست. 

نکردن، عدم پیشرفت در مورد خوب اجرا نگرانی در  (.13استرس یا اضطراب مربوط است )به مشکالت  ،شودمی
عوامل اجتماعی، ارزیابی در اثر بد بازي کردن، وضعیت بدنی، مربی در مورد بازیکن، باختن  يآخرین اجرا، اندیشه

فشار مداوم ناشی  ،ویژه طوربه (.14رود )شمار می کننده اضطراب بهجادموارد ای ازجملهوالدین، دوستان و دیگران 
اصلی براي  يمسئله که یجائآناز  .(15) کند ایجاد تواند اضطراب زیاديورزشکار جوان میقع والدین از یک از تو

فشار وارده  شک ، بدوناستهاي ورزشی الیتوالدین، یافتن میزان مناسب و صحیح حمایت و تشویق فرزندان در فع
موارد، فرزندان با فشار مدارا . در برخی کندایفا می فرزندانشاندر تجارب ورزشی  انکاررقابلیغها نقشی از سوي آن

مایت و فشار بسیار ضروري حمایت و تشویق بپذیرند. تعیین مرز بین ح عنوانبهکنند و حتی ممکن است آن را می
استرس و درگیري اضطراب،  ازجمله ؛باشد شماري داشتهتواند نتایج منفی بییاعمال فشار بر نوجوانان م چراکهاست 

 نتایج تحقیق .(16شود )گیري از ورزش میایتی، کاهش لذت، فرسودگی و کنارهخود باعث نارض نوبهبهکه با فرزندان 
از اضطراب و استرس ارتباط منحنی  فرزندان يشده والدین و تجربهادراک نشان داد بین مشارکت (1982) 3هنسل
کمتري  ضطرابها، امشارکت کمتر یا بیشتر آننسبت به وجود دارد، یعنی مشارکت متوسط والدین وارونه(  u)شکلی 

از  فرزندانبین ادراک را شکل  Uرابطه این ( 1999و همکاران ) 4چنین نتایج تحقیق استین، هم(71) کندایجاد می
در ( 2008و همکاران ) 5کانتر .(18)دهدمیها مورد تأیید قرار والدین و سطح اضطراب و استرس آن میزان مشارکت

و دریافتند ادراک والدین از  قراردادند یبررس موردو فشار  تیحما موردمیزان توافق والدین و فرزندان را در تحقیقی 
این اختالف  توسط فرزندان است و شدهگزارشتر از فشار کنند پایینتحمیل می فرزندانشانمیزان فشاري که بر 

( دریافتند ارتباط مثبتی 2009) و همکاران 6بویس .(19) دهدمیدیدگاه، تأثیر مستقیمی را بر سطوح اضطراب نشان 
( نشان 2005) 7هاي کوالین و باربراست یافته ذکرقابل .(20) بین فشار والدین و اضطراب بازیکنان تنیس وجود دارد

نیز بیشتر بود،  فرزندانشانشناختی دادند، اضطراب داد والدینی که به درست انجام دادن کارها اهمیت بیشتري می
 .(21) مشاهده نکردندمشارکت والدین و اضطراب پیش از رقابت  يشدهبین سطوح ادراکرا هیچ ارتباطی اما 

هاي و انگیزه 9، شایستگی8عالقه، لذت ؛دارندهاي بدنی و ورزش فعالیت براي مشارکت در  افراد دالیل متفاوتی     
عامل اصلی مشارکت  انو نوجوان انکودک، ساالنبزرگخالف بر (.22)ی از عوامل اصلی مشارکت ورزشی است بدن
فی مثبت به پاسخ احساسی و عاط عنوانبهاند که این عامل ي بدنی را سرگرمی و لذت ذکر کردههافعالیتدر 

 

1 .Martens 

2 .Jones 

3 .Hensell 

4 .Stein 

5 .Kanter 

6 .Boist 

7 .Collins & Barber 

8 .Enjoyment 

9 .competence 
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داشتن و سرگرمی را نشان  چون لذت، شادي، دوست ايافتهیمیتعماحساسات  وشود ورزشی تعریف می يتجربه
ؤثر براي مشارکت افراد در م عاملی ردن از ورزشب اند که لذتتحقیقات نشان داده ،از طرفی دیگر (.23دهد )می

ردد که گبخش سبب میلذت صورتبهورزش  يمعتقدند ارائه (1994) 1. روالند و فریدسوناستهاي ورزشی فعالیت
 2دیدگاه ویساز  .(24) مداوم ادامه یابد طوربهیک میل درونی درآمده و  صورتبههاي ورزشی مشارکت در فعالیت

ورزشی  لذت ،یبه عبارت ؛است 3یک متغیر میانجی در مدل تعهد ورزشی عنوانبهورزشی  ( لذت2001و همکاران )
د، نگرش و حالتی روانی است تعه .(31، 30، 29، 28، 27، 26، 25ورزشی است ) تعهد يکننده ینیبشیپن تریقوي
میزان  يدهنده، این مفهوم نشاندرواقعشود. راد به رفتارهاي مشخص استفاده میتوصیف تمایل اف منظوربهکه 

 ،(1993تعریف اسکانلن و همکاران ) (. بنابر26مشارکت در یک رفتار است ) يپشتکار و پایداري افراد براي ادامه
دهد تداوم مشارکت در ورزش را نشان میاست که تمایل و تصمیم فرد براي  یشناختروانورزشی یک حالت  تعهد

والدین و مربیان بر  ازحدشیبدلیل تأکید ه از ورزشکاران ببسیاري  که ( بیان داشتند2007) 4تورس و هاگر .(26)
اند چنین، بسیاري از تحقیقات نشان داده. هم(32) اندگذاشتهبخش بودن، ورزش را کنار توجهی به لذتنتایج و بی

 ،عبارتی به ؛تواند لذت و تعهد فرزندان به ورزش را افزایش دهداز حمایت و تشویق والدین می میزان مطلوبی
مشارکت و  (37،36، 35، 34، 33)بندي ورزشکاران به ورزش ارتباط داردمشارکت مثبت والدین با لذت و پاي

و  5گلدچنین نتایج تحقیق هم .(40، 39، 38)استشدهیی شناسامنبع اضطراب  عنوانبهو فشار والدین  ازحدشیب
 دارد. از طرف دیگر،کودکان  نفسعزتو ورزشی مشارکت والدین تأثیر مثبتی بر لذت  نشان داد( 2006) همکاران

 نفسعزتها )کاهش لذت، شایستگی و فشار درک شود و تأثیرات منفی بر آن عنوانبهمشارکت والدین ممکن است 
( بر روي شناگران نوجوان انجام داد به این 2013)6. در تحقیقی که رودیس(41) باشدو افزایش اضطراب( داشته

پدر و  حمایت و تشویق کهیدرحالوجود ندارد  نتیجه رسید که هیچ ارتباطی بین مشارکت والدین با لذت ورزشی
روي  رب (2014)7تحقیق داسینگرهاي یافته .(42)شودفرزندان می يشدهادراک مادر باعث افزایش شایستگی

 کند، اما اضطراب بهبینی میاضطراب را پیش یتوجهقابل طوربهکه فشار والدین  نشان دادساله  18تا  9شناگران 
نتایج مطالعات فوق نشان  .استمشارکت ورزشی )تعهد ورزشی(  يمهبینی قصد ادامیزان خیلی اندکی قادر به پیش

 با نحوه مشارکت خودو داشته  انورزشکار یشناختروانهاي ویژگیر مثبت یا منفی بر توانند تأثیوالدین می که داد
 بعدنقش والدین در  در مورددر کشور ما مطالعات بسیار کمی  کهییجاازآن  .(43)باشندیا اضطراب  ، تعهدمنبع لذت

 زنان ورزشکار،به تا  اندپرداختهاکثر مطالعات ورزشی به مردان ورزشکار است و شدهانجام  نوجوان ورزشکاران روانی
 ،های اضطراب و هیجان بر نتایج رقابتو تأثیر منف نوجوانی يبانوان در دورهش فعالیت بدنی چنین با توجه به کاههم

به بررسی ارتباط بین تا  شده استدر این مطالعه سعی لذا،  .رسدیق در این زمینه ضروري به نظر میانجام تحق
 پرداخته شود. بدمینتون دختران ورزشکار رشتهدر بین  رقابتی، لذت و تعهد ورزشی اضطراب مشارکت والدین با

 روش تحقیق
. نامه انجام شدبا استفاده از پرسشمیدانی و  يکه به شیوه استاز نوع همبستگی  و پژوهش حاضر، توصیفی

بدمینتون  کننده در مسابقات کشوريشرکت نوجوانورزشکاران دختر  يکلیهرا حاضر آماري پژوهش  يجامعه

 

1 . Rowland & Fereedson 

2 .Weiss 

3 .sport commitment 

4 .Torres & Hager 

5 .Gould 

6 .Rodis 

7 .Dasinger 
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 يونهمنفر بودند که ن 119کنندگان در این مسابقات شرکت د. تعدااندتشکیل داده( 1392 ،تهراناستادیوم آزادي )
 ينامهپرسش 119است که از  ذکرقابلته شد. در نظر گرفآماري  يو برابر با جامعهشمار  تمام صورتبهآماري 

به کار برده  هايابزار .قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  ورگشت داده شد بطور کامل نامه بهپرسش 103توزیع شده 
 شده در این تحقیق عبارت اند از:

ورزشی و مدت  يهاي جمعیت شناختی با سه گویه براي سنجش سن ورزشکاران، سابقهنامه ویژگیالف( از پرسش
 زمات تمرین هفتگی استفاده شد.

گویه و  20شامل  ( طراحی شده است و1997) لینلی و مککه توسط  مشارکت والدین در ورزش نامهپرسشب( 
گویه،  4گویه، تشویق با  7اند از: رفتارهاي هدایتی والدین با ها عبارتاین خرده مقیاس زیرمقیاس است. 4

)همیشه(  5)هرگز( تا 1 از اي لیکرتدرجه 5ها در مقیاس اسخگویه. پ 4والدین با  گویه و فشار 5حمایت با 
خرده و روایی و پایایی  گزارش شد 71/0نامه نتایج آزمون آلفاي کرونباخ براي این پرسش اند؛تنظیم شده

شده  گزارش 85/0تا  77/0بازه ( در 2013و همکاران ) 1نامه توسط سنچزمیگوئلین پرسشاهاي مقیاس
 . (44)است

رقابت در  براي سنجش میزان اضطراب ورزشکاران برايسؤالی  15 اضطراب رقابتی ورزشی ينامهپرسشج( 
شود گذاري مینمره گویه آزمون 10( ساخته شده است. در واقع 1990)قات ورزشی توسط مارتنز و همکارانمساب

نتایج آزمون  ارزشی لیکرت تنظیم شده است؛ 5یاس هاي پاسخ هر گویه در مقگزینهگویه جعلی است.  5و 
(  1990)زنتماروسط تنامه روایی و پایایی این پرسش گزارش شده و 81/0نامه آلفاي کرونباخ براي این پرسش

 (.45)گزارش شده است  78/0
( 1993 ،و همکاران اسکانلن)سؤال 5مشتمل بر  ورزشیتعهد  نامهپرسش و ورزشی لذت سؤالی 3 ينامهپرسشاز د( 

یج آزمون آلفاي نتا ارزشی لیکرت تنظیم شده است. 5هاي پاسخ هر گویه در مقیاس گزینه استفاده شد.نیز 
در پژوهش  و گزارش شد 83/0و براي پرسشنامه لذت ورزشی  91/0نامه تعهد ورزش کرونباخ براي پرسش

پرسشنامه لذت  و براي 73/0ی حسینی و همکاران مقدار آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه تعهد ورزش
 .(27)تگزارش شده اس 77/0ورزشی 

نظر در این زمینه بهره گرفته شد، تن از اساتید صاحب 10ها از نظرات نامهبراي  تعیین روایی محتوایی پرسش     
نامه توزیع پرسش 30اي مقدماتی در مطالعهآماري پژوهش،  يهاي مذکور در جامعهنامهپرسشپایایی  براي تعیین

آوري اطالعات مرتبط با پژوهش ها براي جمعنامهپایایی مطلوب پرسش يهکه نتایج آلفاي کرونباخ نشان دهند شد
)دیماه ستادیوم آزاديهاي مربوطه، محقق در سالن بدمینتون اآوري اطالعات، پس از انجام هماهنگیبراي جمع .بود

یل جمع آوري پس از تکم توزیع وها نامهحضور یافت و پس از توضیحات الزم براي ورزشکاران، پرسش (1392
براي تعیین و هاي آماري توصیفی از شاخصهاي خام نمرهخالصه کردن و توصیف سازمان دادن،  منظوربه .گردید
 16نسخه  SPSSآماري  افزارنرماز آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از  بین متغیرها رابطه

 استفاده شد.

 های تحقیقنتایج و یافته

 

1 . Sanchez-miguel 
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سی توزیع داده  شاخص براي برر شیدگی و چولگی ها از  ستفاده  1هاي ک شاخص     ا سی این  شان داد شد. برر که  ها ن
چنین (. هم46)شد ها رد طبیعی بودن توزیع داده فرض عدم ،دارند، بنابراینقرار  ±2ها بین کشیدگی و چولگی داده 

صفر  بزرگتر لرانس وآماره تبه نتایج مربوط   10از  کوچکترهم چنین مقدار عامل تورم واریانس و  1به نزدیک  و از 
 5/1 يدر بازه 3واتسااون-دوربینآزمون . نتایج بین متغیرهاي مسااتقل وجود ندارد 2ی چندگانهخط همنشااان داد که 

 .(47) و مانعی براي انجام رگرسیون نخواهد بود استنشان از عدم همبستگی بین خطاها  داشت کهقرار  5/2تا 

 مشخصات جمعیت شاختی ورزشکاران (:1)جدول 

 يدرصدفراوانی  فراوانی مشخصات جمعیت شناختی

 سن
 1/97 100 لسا 15-12

 9/2 3 سال 18-16

 ورزشی يسابقه

 6/12 13 سال 1کمتر از 

 6/14 15 سال 2-1

 8/72 75 سال 2بیشتر از 

 مدت تمرین هفتگی

 4/18 19 ساعت 4کمتر از 

 6/46 48 ساعت 8-4

 1/30 31 تساع 13-9

 9/4 5 ساعت 14بیشتر از 

درصد  8/72 قرار داشتند کهسال  15تا  12سنی  يان در محدودههاي توصیفی، بیشتر ورزشکاریافته بر اساس     
 کردند.ته تمرین میساعت در هف 8تا  4درصد آنان بین  6/46سال بوده و  2ورزشی بیش از  يآنان داراي سابقه

 با اضطراب رقابتی،مشارکت والدین  یهااسیمقماتریس همبستگی بین خرده  (:2)جدول 

 لذت و تعهد ورزشی

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

       1 هدایتی يرفتارها .1
      1 05/0 قیتشو .2
     1 37/0** 48/0** تیحما .3
    1 39/0** -10/0 44/0** فشار .4
   1 19/0* 25/0* -003/0 24/0* رقابتی اضطراب .5
  1 01/0 07/0 11/0 03/0 01/0 ورزشی لذت .6
 1 78/0** 04/0 06/0 10/0 04/0 -009/0 ورزشی تعهد .7

** 0/01p≤ * 0/05p≤  
 

 مثبت و معناداري بین رفتارهاي هدایتی، حمایت و فشار والدین يرابطهکه دهد نشان میدر جدول فوق نتایج      
، ورزشکارانی که حمایت، فشار و رفتارهاي هدایتی والدین دیگر یبه عبارتوجود دارد. ورزشکاران با اضطراب رقابتی 

 

1 . Skewness and Kurtosis 

2 . Multicollinearity 

3 . Durbin-Watson 
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ها حاکی از آن است که بین چنین یافتهمیزان اضطراب رقابتی بیشتري خواهند داشت و هم ،کنندمی درکرا بیشتر 
ورزشی منجر به  جوبردن ورزشکاران از  یعنی لذت ؛داري وجود داردنیز ارتباط مثبت و معنالذت و تعهد بازیکنان 

 .(2)جدول  خواهد شدبه این ورزش ها آن و پایبندي افزایش تعهد

 های مشارکت والدینبتی ورزشکاران از روی خرده مقیاسبینی اضطراب رقاپیش (:3)جدول

 B β Sig هاي مشارکت والدینخرده مقیاس

 26/0 13/0 12/0 رفتارهاي هدایتی

 47/0 -07/0 -10/0 تشویق

 12/0 19/0 21/0 حمایت

 65/0 05/0 05/0 فشار

R2
Adj =0/05                                   R= 0/03 

از تحلیل رگرسیون چندگانه به  ،اضطراب رقابتیبر  مشارکت والدین يهامقیاسخردهنقش بررسی  منظوربه     
متغیرهاي  عنوانبهمشارکت والدین هاي مقیاس(. در این تحلیل، خرده3جدول )ه استروش همزمان استفاده شد

 کیچیه که نتایج نشان داد رگرسیون شدند. يمتغیر مالک وارد معادله عنوانبهرقابتی  بین و متغیر اضطرابپیش
 .نبودنداضطراب رقابتی  کننده ینیبشیپدار معنا طوربههاي مشارکت والدین مقیاسهخرداز 

 های مشارکت والدینمقیاساز روی خرده لذت ورزشیبینی پیش(: 4)لجدو

 B β Sig هاي مشارکت والدینمقیاسخرده

 54/0 -07/0 05/0 رفتارهاي هدایتی

 96/0 -00/0 05/0 تشویق

 35/0 12/0 10/0 حمایت

 60/0 06/0 05/0 فشار

R2
Adj = -0/02                                               R= 0/13 

دار قادر به معنا طوربههاي مشارکت والدین مقیاساز خرده کدامچیهها حاکی از آن است که یافته چنینهم     
 .نیستبازیکنان بین ورزشی در  لذتبینی پیش

 مشارکت والدین یهااسیمقخردهاز روی  بینی تعهد ورزشیپیش (:5)جدول

 B β Sig هاي مشارکت والدینمقیاسخرده

 48/0 -08/0 -08/0 رفتارهاي هدایتی

 85/0 02/0 02/0 تشویق

 41/0 10/0 11/0 حمایت

 58/0 06/0 06/0 فشار

R2
Adj = -0/02                                                     R= 0/12 

ورزشی  تعهدبینی موفق به پیشمعنادار  طوربههاي مشارکت والدین قیاسماز خرده کیچیه، 5با توجه به جدول      
 نشدند.
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 ورزشی رقابتی و لذت اضطراب متغیرهای طریقاز  ینی تعهد ورزشیبپیش (:6)جدول

 B β sig نام متغیر

 53/0 03/0 03/0 رقابتی اضطراب

 00/0 78/0 98/0 ورزشی لذت

R2
Adj =0/61                                                   R= 0/78 

متغیرهاي  عنوانبهورزشی  رقابتی و لذت هاي اضطرابمقیاس ،شودمالحظه می فوقکه در جدول  طورهمان     
 اضطراب متغیرکه نتایج نشان داد  رگرسیون شدند. يمتغیر مالک وارد معادله عنوانبهورزشی  تعهدبین و پیش

 61/0داري مثبت و معنا صورتبهورزشی  اما لذت بینی کند،پیش يمعنادار طوربهرا ورزشی  رقابتی نتوانست تعهد
 بینی کرد.را پیش ورزشی تغییرات واریانس تعهداز درصد 

 یریگجهینتبحث و 
ورزشکاران ورزشی  رقابتی، لذت و تعهد بطه بین مشارکت والدین با اضطرابتعیین را ،هدف کلی پژوهش حاضر

 با اضطراب ،تشویق جزبه مشارکت والدین هايمقیاسخرده يهمه بود. نتایج نشان داد که بین رشته بدمینتون دختر
 شدهاعمالهدایتی، حمایت و فشار  رفتارهايدیگر، عبارتی  به .داردوجود  داريارتباط مثبت و معنا رقابتی ورزشکاران

در تواند می ،والدینباالي فشار ناشی از توقع  شود.رقابتی در ورزشکاران می اضطراب افزایشاز جانب والدین سبب 
، اسکانلن و (1381)شمشیري با نتایج پژوهش هااین یافته د.شدیدي را ایجاد کناضطراب یک ورزشکار 

-هم( 2009)( و بویس2008(، کانتر و همکاران)2006گلد و همکاران)، (1990)(، استین و همکاران1991همکاران)

ي خود دریافتند بین لعهها در مطاآن خوانی ندارد.هم( 2005کوالین و باربر ) اما با نتایج پژوهش؛ ی داردخوان
 وجود ندارد. داريیمعن ارتباط رشته هاکی ينخبه ورزشکارانِرقابتی هاي مشارکت والدین با اضطراب مقیاسخرده

صورت این. بهآماري دانست يچنین رشته ورزشی نمونهسطح رقابت و همناشی از  این ناهمخوانی را بتوان شاید علت
هستندکه  يفردمنحصربه روانی و ادراکات هايداراي ویژگی متفاوت هاي ورزشیدر رقابت کنندهافراد شرکتکه 

درک  فشار عنوانبهگاه  وتشویق  عنوانبههاي ورزشی رقابت يدرصحنهرکت پدر و مادر را گاه یک ورزشکار مشا
و عدم تقسیم  درگیري ، مانند عدمآنهاي انفرادي به دلیل ماهیت خاص ورزشکاران رشتهاست  ذکرقابل .کندمی

 فرد شخصاً مسئول برد یا باخت است. هستند و بانیگربهدستابتی بیشتري ها با اضطراب رقوظایف و مسئولیت
اي مشاهده ابطهرورزشی  هاي مشارکت والدین با لذت و تعهدمقیاس بین خرده ،در پژوهش حاضر ،چنینهم     
ز ورزشکاران تأثیري بر حمایت، فشار، تشویق یا رفتارهاي هدایتی والدین در میان این گروه ا دیگر، عبارتی به نشد.

با نتایج پژوهش  . این یافتهاردشان ندورزشی مشارکت يتمایل ورزشکاران به ادامهبردن و پایداري و  میزان لذت
ن است، اما با نتایج خواتباطی ندارد همار شناگران ورزشی کت والدین با لذتمشارداد  ( که نشان2013)رودیس

 ،طور مثالبه. نیستهمسو ( 2009)و توماس و کوت (2006)مارتین( و 1997)(، لف و هولی1990پژوهش هلستد)
ورزشی  و تعهد که حمایت و تشویق والدین سبب افزایش میزان لذت افتیدستبه این نتیجه ( 1990هلستد )

شاید علت . داشت از سوي والدین نتیجه معکوس در پی خواهد شدهاعمالکه فشار شود درحالیورزشکاران می
توان میچنین هم است وشدهمختلف انجام هاي ورزشی رشته ورزشکارانتحقیقات روي خوانی این باشد که همنا

 گاهی دانست. جوامع آمارياین هاي شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی میان از تفاوت ناشیموجود را  تفاوتبخشی از 
د و ورزش را بیشتر مختص هاي ورزشی آگاهی ندارنفعالیت يدر قبال فرزندان در حوزه والدین نسبت به نقش خود
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دادن ورزش  لوهج تیاهمیبخود باعث  نوبهبهدارند که  دخترانتوجه کمتري به ورزش  جهیدرنتو دانند می پسران
و فشار،  وارد شدههاي ورزشی رقابت يبه عرصه عالقهاز تحقیق  ينمونهکه گفت ن پس شاید بتوا .شودبانوان می

ها از ورزش و تعهدشان نسبت به ورزش بردن آن اي در میزان لذتکنندهایت و یا تشویق والدین نقش تعیینحم
 است.نداشته

با نتایج پژوهش  یافته. این وجود ندارد یورزشی ارتباط رقابتی و تعهد بین اضطرابنشان داد که  نتایج     
که اضطراب به میزان خیلی اندک  افتیدستخوانی ندارد. وي در پژوهش خود به این نتیجه ( هم2014)داسینگر

(19/0=2R) گونه ذکر ان اینخوانی را بتوهمناشاید علت این  .کندبینی میورزشی را در میان شناگران پیش تعهد
جهت تداوم و یا  و حیاتی مل مهماو آن را ع دانسته طبیعی  يپدیدهاضطراب را یک تحقیق،  ينمونهکرد که 

 .داري با تعهد ورزشی نشان دهدانتوانسته است ارتباط معن ،بنابراین است؛ نیاورده حساببهگیري از ورزش کناره
هم ؛وجود داردداري ورزشی ارتباط مثبت و معنا که بین لذت و تعهد حاکی از آن استتحقیق  یکی دیگر از نتایج

 دیکر، به عبارتی است؛ورزشی  بینی تعهدشی قادر به پیشزور لذت رگرسیون نشان داد لیتحل و هیتجزچنین نتایج 
توان سبب افزایش مشارکت در می یورزش فضايکردن ترخت عوامل مرتبط با لذت و لذت بخشبا تأکید بر شنا

ورزشی عامل  که لذت ستاورزش نشان داده يدر حوزه متعددی تحقیقات .شد نوجوانانورزش و تداوم آن در بین 
زیرا افراد تا از انجام فعالیتی لذت نبرند دیگر  هاي ورزشی است؛م ورزشکاران در فعالیتمهمی براي شرکت منظّ

یافته ود. این خواهند ب هاي دیگري براي جایگزین ساختندنبال فعالیت آن نخواهند داشت و به يبراي ادامهتمایلی 
( 2008)کاسپر ( و2007)و همکاران سوسا ،(2007)و مارتین (2001)ویس و همکاران(، 1391)با نتایج پارسامهر

ها در مدل بینترین پیشگذاري شخصی از قويبردن و سرمایه ( دریافت که لذت1390)پارسامهرخوانی دارد. هم
بین عوامل کلیدي و میانجی  یعامل عنوانبهورزشی  مدل ویس و همکاران، لذت بر اساساست. ورزشی  تعهد

 یبدن تیفعالمندي افراد به املی که موجب افزایش لذت و عالقهاست و هر عشدهورزشی معرفی  بر تعهد رگذاریتأث
( 1994)نکه راولند و فریدسو چنانهم شود.نیز میو ورزش شود، موجب تمایل افراد به تداوم مشارکت در فعالیت 

 صورتبههاي ورزشی گردد که مشارکت در فعالیتسبب می فرزندانبخش به لذت صورتبهورزش  يدریافتند ارائه
بال ( بر روي تیم نت2009)و همکاران اي که اسکانلندر مطالعه مداوم ادامه یابد. طوربهیک میل درونی درآمده و 

عامل  ورزشی نیز بردن از ورزش تأثیر دارد و لذت بر لذتورزش زنان انجام دادند بیان کردند که درک شایستگی در 
 فتند که بین دو متغیر لذت و تعهد( به این نتیجه دست یا1392)حسینی و همکاران ورزشی است. مهمی در تعهد
بردن ورزشکاران از جو ورزشی منجر به افزایش تعهد و یعنی لذت تگی مثبت و متوسطی وجود دارد، ورزشی همبس

 .(27)ورزشی دارد ورزشی بیشترین تأثیر را بر تعهد چنین لذتهمها به این ورزش خواهد شد، آن پایبندي
 کادر مربوطهو  ها، مربیانباشگاه، مسئوالن ورزشکاران والدینبه  ،در این تحقیق آمدهدستبهبا توجه به نتایج      

ها را نسبت به تعهد آنبتوانند از این طریق تا  کنندایجاد  نوجوانانرا براي  یبخشلذت که جو شودپیشنهاد می
والدین ورزشکاران  هایی آموزشی برايسمینار یا کالس است کهالزم چنین هاي ورزشی افزایش دهند. همفعالیت

بتوانند با  ،تیدرنهاو آشنایی حاصل نمایند  نقش و کارکرد رفتارشان بر کودکانبا  آن يواسطهبه تابرگزار گردد 
از  کیچیهاگرچه  .کنندفرزندان فراهم فعالیت تعدیل رفتار و انتظارات خود، شرایط مطلوب و مناسبی را براي 

د، اما کنن ینیبشیپتعهد ورزشی را  يداریمعن طوربهو متغیر اضطراب نتوانستند  هاي مشارکت والدینزیرمقیاس
با توجه به این یافته، به  را تبیین کند. ورزشی تعهدواریانس از تغییرات  %61توانست  ییتنهابه لذت ورزشی
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واریانس باقیمانده قرار دهند که بتواند  موردتوجهرا  تحقیقات آتی متغیرهاي دیگريدر  گرددیمپژوهشگران پیشنهاد 
 د. پوشش ده -ورزشی تبیین نشده است توسط لذتکه  از واریانس تعهد %39 –را
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