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 -5استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،اصفهان ،ایران.
 -2کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان فشار والدین بر فرزندان در فرایندد اکتسداخ خگر دی
ورزشکاران دو و میدانی ایران بر مگنای مدل تکاملی مشارکت ورزشی بود .ایدن تقییدا از ندو
توصیفی است که به روش پیمایشی انجام رفت .نمونه پدژوهش شدام  32نفدر از ورزشدکاران
زن خگره دو و میدانی ایران بود که بهطور هدفمندد و دردسدترس انتبداخ شددند .بدرای انددازه-
یری دادهها از پرسشنامه تاریبچه تکاملی ورزشکاران هوپ وود ( )2154استفاده شد .دادههدا
با استفاده از آمار توصدیفی و تقلید اسدتنگاطی برآوردهدای خدود ردان بدا  31درصدد اطمیندان
تقلی

ردید .نتایج نشان داد که  76/2درصد از ورزشکاران در رده سنی  52-6سال هیچگونده

تمرین دوومیدانی نداشتند .با توجه به برآورد خود ردان با  31درصد اطمیندان مدیتدوان فدت
میانگین میزان فشار والدین بر ورزشکاران در ردههدای سدنی 51-54سدال و  56سدال بده بداه بده
میزان کم بودهاست .این یافتهها میتواند به مسئولین برای برنامهریزیهای آموزشی و به والددین
برای قراردادن فرزندانشان در مسیر بهتر ورزشی و رسیدن به خگر ی راهگشا باشد.
* نویسنده مسؤول

zmeshkati@gmail.com
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واژههای کلیدی :خگر ی ،فشار والدین ،مدل تکاملی مشارکت ورزشی ،دو و میدانی.
مقدمه و بیان مسأله
همه میتوانند آواز خواندن ،نیاشی کردن و نواختن یک ساز را بیاموزند ،اما افراد کمی به
سطوح باهی چیر ی می رسند .در ورزش نیز به عنوان یک هنر ،رسدیدن بده خگر دی نیازمندد
کشف افراد با استعداد در سدنین پدایین و سدس

هددایت ،کنتدرل وارزیدابی پیوسدته آنهدا اسدت

(نیری.)5435 ،
خگره فردی است ،که یک دهه در یدک حدوزه مشبصدی فعالیدت کدرده و جددای از سدهم
نوآورانهای که داشته ،درجه باهیی از شایستگی را نیز کسب کرده است.چندین فدرم مدیشدود
که بعد از یک دهه ،فرد بر مهارتها و دانشی کده بدرای کدارایی در بداهترین سدطی یدک حدوزه
مورد نیاز است ،تسدل مدییابدد (کدر .)2113 ،5خگدره در کلدیتدرین مفهدوم آن بده روهدی از
اشباص فته میشود که در هر جامعهای مواضع رفیدع را در اختیدار دارندد .بده بیدان جز دیتدر،
خگره مشتم بر روهی از افراد است که در رشتهای خداص برتدری دارندد (جولیدوس ولدد و
ویلیام ،2جمعی از مترجمین .)5483 ،خانواده نهادی میدس است کده در همده جوامدع ارزش و
اهمیت بسیار دارد .خانواده ،نبستین و پایدارترین نهاد انسانی و سنگ بنای جامعه اسدت ،پایده-
ذار ببش مهمی از سرنوشت ماسدت و در تعیدین سدگک زندد ی و سدالمت رواندی مدا نیدش
بزر ی دارد .رشد عاطفی و سالمت روانی فرد به خانواده و مقی خانواد ی وی بسدتگی دارد.
چون خانواده پیش از اینکه مدا بده مرحلده آ داهی برسدیم ،خدواه نداخواه در تعیدین سرنوشدت و
ساختار روحی و طرز تفکر ما تأثیر فراوان می ذارد (احددی و مقسدنی .)5478 ،پددر و مدادر،
بزر ترین نیش را در رشد و توسعه فرزندان ایفا میکنند و فرزندان ارزشها ،نگرشدها و چگونده
رفتار کردن را از آنها میآموزند (بندورا .)5363 ،4آنها مهمترین الگوهای رفتداری بده ویدژه در
سالهای اول زند ی هستند و در همه جنگههای زند ی فرزندانشان با درجدا مبتلفدی در یدر

1. Kerr
2. Julius, Gold & william
3. Bandura
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میشوند (اودل و تیتجن .) 5337 ،5مشبص است کده والددین بده عندوان حدامی ورزشدکار نیدش
مهمی در رایش یا عدم رایش یک فرد به یک ورزش خداص دارندد .در یدری و انتادارا
والدین با موفییت و لذ و همچنین فشار و اسدترس مدرتگ اسدت .بلدوم ،)5381( 2اعتیداد دارد
والدین تمای دارند در سالهدای اول شدرکت بچدههدا در مسدابیا و همچندین تمریندا نیدش
حمایت کننده داشدته باشدند آنهدا تصدمیم یرندده اصدلی هسدتند .در اواسد دوران مشدارکت،
والدین نیش مشارکتی بیشتری از خود نشان میدهند و در اواخر دوره ،ورزشکاران خدود را بده
بهگود اجرای کام ملزم میکنند در حالیکه نیش والدین کامال مقدود میشود و صرفا حمایت
مالی را انجام میدهند (بلوم.)5381 ،
لی )5334( 4نیز بر نیش خانواده در ورزش کودکان و نوجوانان تأکید کرد و بیدان داشدت
خانواده مهمترین و بیشترین تأثیر را بر فرزندان دارد؛ همچنین ،بین فعالیدت فیزیکدی والددین و
فرزندان ارتگاط معناداری مشاهده کرد و بیان داشت والدین بدا آ داهی از آثدار مثگدت فعالیدت
جسمانی بر رشد جسمی و ذهنی کودکان میتوانندد الگدوی مناسدگی بدرای ورزش آنهدا باشدند
(لی5334 ،؛ ریندورفر ،لکو و روزنگرین .)5336 ،3به طورکلی ،جنگه های مبتلدف مشدارکت
والدین شام حمایدت ،تشدویا و فشدار اسدت (اندرسدون و همکداران2114 ،1؛ رولدی.)5386 ،6
تشویا والدین ،به این معناسدت کده بده فرزنددان اجدازه دهدیم بدرای کشدف احساساتشدان دام
بردارند ،سس

به تدریج به آنها برای دستیابی بده اهدافشدان کمدک کندیم .فشدار والددین میدزان

تقریکی که بر ورزشکار برای رقابت کردن ،اجرای سطوح معین مهار و یدا ادامده مشدارکت
ورزشی اعمال میشود در نار رفته شده است (هلستد .)5331،7فشار والدین به عندوان رفتارهدا
و نگرشهایی تعریف میشود که فرزندان از آن به عنوان انتاارا و معیارهای غیرقابد حصدول
یاد میکنند (لف و هٌوی  .)5331 ،8ورزشکاران جوان فشار والدین را زمانی درك میکنند کده
1. O'Dell, & Tietjen
2. Bloom
3. Lee
4. Greendorfer, Lewko & Rosengren
5. Anderson
6. Rowley
7. Hellstedt
8. Leff & Hoyle
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تعادل بین میزان تشویا تجربه شده و میزان تشویا مورد انتاار آنها وجدود نداشدته باشدد (لدی و
مکلن .)5337 ،5والدین ممکن است به ورزشکاران برای کسب موفییت فشار بیاورند (هٌدویلی و
لف .)5337 ،میزان فشار والدین بر روی یک پیوستار قرار می یرد و اهی اوقا ممکن اسدت
این فشار به نفع ورزشکار باشد و داهی بده ضدرر آن ،بده طوریکده فشدار کمتدر والددین باعد
احساس مثگت در ورزشکار نسگت به ورزش میشود؛ درحالیکه فشار زیداد ،احساسدا منفدی را
نسگت به مشارکت در ورزش ایجاد مدیکندد (هلسدتد5331،؛ بروسدتد .)5388 ،2فشدار والددین
باع

ارزیدابی منفدی کودکدان از عدز نفد

و شایسدتگیشدان در ورزش میشدود (اسدمیت و

همکاران.)5378 ،
فشار و خشونت رفتار والدین به نوبه خود موجدب اخدتالل عصدگی در کودکدان و نوجواندان
میشود ،مقی و رفتار نامناسب خانواده یکی از انگیزههای بزهکداری در کودکدان و نوجواندان
است .کودکانی که از عطوفت و مقگت والدین برخودار نگاشند به دشدواریهدای رواندی دچدار
مددیشددوند .پدددران و مددادران نبسددتین کسددانی هسددتند کدده م دیتواننداضددطراخ را در نوجوانددان
پدیدآورند (.پارسامهر و همکاران .)2152 ،حمایت والدین ا ر حساخ شدده باشدد ،اعتمداد بده
نف

و احساس امنیت را تیویت میکند ،قدوه ابتکدار و انگیدزه فدرد را بداه مدیبدرد و بده بهگدود

مناسگا اجتماعی منجر میشود .حمایتهای حساخ نشده اهی توهم ارزیابی کدردن را بدرای
نوجوان ایجاد میکند و او هنگامیکده حد

کندد ارزیدابی مدیشدود دچدار نگراندی و اضدطراخ

خواهد شد .باید در نار داشت که مشارکت منفدی والددین باعد

کداهش لدذ

ورزشدی میشدود ،ایدن در حدالی اسدت کده ممکدن اسدت والددین اهدداف و نیدا

و شایسدتگی
خدوخ و

خیرخواهاندهای بدرای فرزندانشدان داشدته باشدند ،آنهدا بایدد بدانندد کده فرزندانشدان چگونده
رفتارهایشان را درك میکنند (اندرسون.)2114 ،4
بچه ها باید تصمیم بگیرند که یک ورزشکارخگره شدوند نده والددین .مطلدوخ نیسدت کده
والدین تصمیم بگیرند که زند ی یک کودك (نوجوان) باید در جهت یک ورزشدکار خگدره
شدن یا یک ورزش خاص باشد (خود کودك باید تصمیم یرنده اصلی باشد) ممکدن اسدت
1. Lee & MacLean
2. Brustad
3. Anderson
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والدین علیرغم می باطنی یک نوجوان تصمیم بگیرندد او را در ورزش دلبواهشدان شدرکت
دهند .موضو میتواند عالوه براتالف وقدت ،سدگب سدرخورد ی و کنداره یدری فدرد از آن
رشته ورزشی شود و چه بسا او را نسگت به مقی ورزش بدبین کندد .فرصدتهدای ورزشدکار
خگره شدن کامال مقدود است لذا بدر اسداس ایدن واقعیدت نمدیتدوان بدهطدور خودخواهانده یدا
تصادفی کودك را به سمت یک ورزش خاص سوق داد (پیرمقمدی.)5435 ،
نتایج تقییا رودی  )2154( 5که به بررسی  513شنا ر نوجوان پرداخت حاکی از آن بدود
که والدین سبت یر رفتارهدای عاقالنده ،عملکدرد خدوخ در مدرسده ،درسدت غدذا خدوردن و
تمیزی را از کودك توقع دارند .آنان از کودکان خود میخواهند که مسئولیت کارهای خانه را
به عهده بگیرند و برخود مسل باشند و از رفتارهدای پرخاشدگرانه بسرهیزندد (رودید .)2154 ،
این والدین ،رفتارهای آینده بچههای خود را دنگال میکنند و دربارهی رقابتهای اجتمداعی و
تعام اجتماعی غیرمؤثر فرزندان خدود اضدطراخ دارندد (هترینگتدون و همکداران .)5383 ،2بدر
اساس تقیییاتی که به ارتگاط بین والدین و پیشرفت آموزشی پرداخته شده است ،مشبص شدده
که میزان درك والدین و حمایت آنها باعد

تشدویا و مشدارکت در فعالیدت ورزشدی و لدذ

بیشتر کودکان میشود و انگیزههای درونی آنها برای ادامۀ فعالیت قویتر مدیشدود (اسدکانالن و
لتویت .)5386 ،4در میاب میزان باهی فشار والدین ،انتاارا زیاد ،انتیاد و میزان پایین حمایدت
والدین از فرزندان باعد

لدذ کمتدر و نگراندی بیشدتر فرزنددان مدیشدود ( لدد و همکداران،3

 .)5336ورزش قهرمددانی پدیدددهای سددنگین ،پیچیددده و طددوهنی مددد اسددت .بدده همددین لقددا
کودکان از سنین پایین بایستی تقت حمایت خانواده و اطرافیان باشند ،لیکن در این بدین داهی
حمایت والدین به فشار تگدی

شته و مشکالتی را در مسیر خگر ی ایجاد میکندد .دوومیددانی

ورزش پایه و مادر است و ورزشکاران از سنین پایین به این رشته میپردازند .بر همدین اسداس،
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان فشار والدین در فرایند اکتساخ خگر دی ورزشدکاران دو

1.Rodis
2. Hetherington et al.
3. Scanlan & Lewthwaite
4.Gold, et al
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و میدانی زن ایران بر مگنای مدل تکاملی مشارکت ورزشی بوده است .این پدژوهش در راسدتای
پاسخ به سؤاه زیر طراحی شده است:
میزان فشار والدین ورزشکاران زن خگره دو و میدانی در دامنه سنی  52-6سال چیددر بدوده
است؟
میزان فشار والدین ورزشکاران زن خگره دو و میدانی در دامنه سنی  51-54سال چیدر بدوده
است؟
میزان فشار والدین ورزشکاران زن خگره دو و میدانی در دامنه سنی  54سدال بده بداه چیددر
بوده است؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی ˚ پیمایشی بوده و از نار هدف کاربردی مقسوخ میشود.
شرکتکنند ان :جامعه آماری این پژوهش را کلیدهی زندان خگدره رشدته دوومیددانی ایدران
تشکی میدادند .از این جامعه تعداد  32زن خگره سابیه شدرکت در مسدابیا کشدوری ،ملدی و
بینالمللدی را داشدتند بده صدور هدفمندد و دردسدترس انتبداخ شددند .دامنده سدنی مشدارکت
کنند ان  57تا  43سال بود.
ابددزار :در ایددن پددژوهش ،از پرسشددنامۀ تاریبچددۀ تکدداملی ورزشددکاران هددوپ وود)2154(5
استفاده شد .این پرسشنامه به دنگدال بررسدی فرآیندد خگر دی در ورزشدکاران اسدت و بده دنگدال
پاسبگویی به این سوال است که ،میزان فشار والدین باید چگونده باشدد تدا یدک نفدر بتواندد بده
سطقی از مهار خگر ی برسد.
روش جمددعآوری اطالعددا  :روش جمددعآوری اطالعددا  ،شددام جمددعآوری پاسددخهددای
ورزشکاران قهرمان ،زنان رشته دوومیدانی ایران به پرسشنامهی پژوهش بود .بدین صدور کده
مقیا پ

از توضیقا هزم در مورد هدف پژوهش ،از ورزشدکاران درخواسدت کدرد تدا در

صور تمای به سواه پرسشنامه پاسخ دهند .پ

از جمعآوری پرسشنامهها اطالعا کسب

شده در جدول مربوط به سه رده سنی  6تا  52سال 54 ،تا  51سال و  56سال خالصه ردید.
1. HopWood
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روشهای آماری :تجزیه و تقلی نتایج حاص از این پدژوهش بدا اسدتفاده از ندزم افدزار SPSS

نسبه  24و در سطی معنا داری  1/11در دو ببش مجزا بده انجدام رسدید .در ببدش اول تقلید
توصیفی دادههای نمونه مورد مطالعه بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی و با استفاده از جداول
فراوانی و درصد صور

رفدت و در ببدش دوم جهدت پاسدبگویی بده سدؤاه پدژوهش از

جددداول فراوانددی و درصددد بدده همددراه برآوردهددای خددود ردان اسددتفاده ردیددد ،اسددتفاده از
برآوردهای خود ردان به پژوهشگر کمک میکند بدا فاصدله اطمیندان  31درصدد بدرآوردی از
یافتههای توصیفی در جامعه آماری پژوهش داشته باشد ،به عگار دیگدر بدا اسدتفاده از بدرآورد
خود ردان میتوان یافتههای توصیفی را با  31درصد اطمینان به جامعه آمداری پدژوهش تعمدیم
داد.
یافتههای پژوهش
جدول  5میزان فشار والدین در رده های سنی  6تا  52سال 54 ،تا  51سال و  56سال بده بداه
را نشان میدهد.

جدول ( )1توزیع نمونه آماری پژوهش بر حسب میزان فشاروالدین در ردههای سنی
 6تا 12سال 11 ،تا  11سال و  16سال به باال
برآورد توصیفی
رده سنی

برآورد استنباطی
برآورد خود ردان میانگین با فاصله اطمینان 31

فشار والدین
فراوانی

درصد

درصد درصد تراکمی

حد باال

حد پایین
عدم تمرین دو و میدانی 42

76/2

76/2

65/3

88/5

خیلی کم

4

7/ 5

84/4

1

56/7

52 ˚ 6

کم

4

7/ 5

31/1

1

56/7

سال

متوس

2

3/ 8

31/2

1

55/3

خیلی زیاد

2

3/ 8

511

1

55/3

32

511

ک

511

511
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51-54
سال

عدم تمرین

3

25/3

خیلی کم

3

3/1

45

کم

52

28/6

13

53/4

متوس

55

26/2

81/7

53/4

31/1

زیاد

1

55/3

37/6

2/3

24/7

خیلی زیاد

5

2/ 3

511

1

ک

 56سال
به باه

32

2/ 3

53
32/3

511

اصال

3

خیلی کم

3

کم

25/3

3/ 1

41/7

511
25/3
3/ 1

52

متوس

55

زیاد

1

خیلی زیاد

5

ک

32

28/6
26/2
55/3
2/3
511

7/5
511

25/3

3/1

41/7

45

2/ 3

53

13/1

53/4

32/3

81/7

53/4

32/3

37/6

2/3

24/7

511

1
511

7/5
511

میادیر جدول باه بیانگر این است؛  76/2درصد از نمونه آماری پژوهش (با توجه به برآورد
خود ردان با  31درصد اطمینان ،بین  65/3تدا  88/5درصدد از جامعده آمداری پدژوهش) ا هدار
کردهاند در رده سنی  6تدا  52تمدرین ورزش دو و میددانی را نداشدتهاندد 7/5 ،درصدد از نمونده
آماری (با توجه به برآورد خود ردان با  31درصدد اطمیندان ،بدین  1تدا  56/7درصدد از جامعده
آماری) میزان فشدار والددین را خیلدیکدم 7/5 ،درصدد از نمونده آمداری (بدا توجده بده بدرآورد
خود ردان با  31درصد اطمینان ،بین  1تا  56/7درصد از جامعه آماری) میزان فشدار والددین را
کم 3/8 ،درصد از نمونه آماری (با توجه به برآورد خود ردان با  31درصد اطمیندان ،بدین  1تدا
 55/3درصد از جامعه آماری) میزان فشار والدین را در حد متوس  3/8 ،درصد از نمونه آماری
(با توجه به برآورد خود ردان با  31درصد اطمینان ،بدین  1تدا  55/3درصدد از جامعده آمداری)
میزان فشار والدین را خیلیزیاد ارزیابی کردهاند .همچنین  25/3درصد از نمونه آماری پژوهش
(با توجه به برآورد خود ردان با  31درصد اطمینان ،بین  3/1تا  41/7درصدد از جامعده آمداری
پژوهش) ا هار کردهاند در رده سنی  54تا  51سال تمدرین ورزش دوومیددانی نداشدتهاندد3/1 ،
درصد از نمونه آماری (با توجه به بدرآورد خدود ردان بدا  31درصدد اطمیندان ،بدین  2/3تدا 53
درصد از جامعه آماری) میزان فشار والدین را خیلیکم 28/6 ،درصد از نمونه آماری (بدا توجده
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به برآورد خود ردان با  31درصد اطمینان ،بین  53/4تا  32/3درصدد از جامعده آمداری) میدزان
فشار والدین را کم 26/2 ،درصد از نمونه آماری (با توجه به برآورد خدود ردان بدا  31درصدد
اطمینان ،بین  53/4تا  31/1درصد از جامعه آماری) میزان فشار والدین را در حد متوس 55/3 ،
درصد از نمونه آماری (با توجه به برآورد خود ردان با  31درصدد اطمیندان ،بدین  2/3تدا 24/7
درصد از جامعه آماری) میزان فشار والدین را زیاد و  2/3درصد از نمونده آمداری (بدا توجده بده
برآورد خود ردان با  31درصد اطمینان ،بدین  1تدا  7/5درصدد از جامعده آمداری) میدزان فشدار
والدین را خیلیزیاد ارزیابی کردهاند .نهایتاً  25/3درصد از نمونه آماری پدژوهش (بدا توجده بده
برآورد خود ردان با  31درصد اطمینان ،بین  3/1تدا  41/7درصدد از جامعده آمداری پدژوهش)
ا هار کردهاند در رده سنی  56سال به باه تقت فشدار والددین نگدودهاندد 3/1 ،درصدد از نمونده
آماری (با توجه به برآورد خود ردان با  31درصدد اطمیندان ،بدین  2/3تدا  53درصدد از جامعده
آماری) میزان فشار والدین را خیلدیکدم 28/6 ،درصدد از نمونده آمداری (بدا توجده بده بدرآورد
خود ردان با  31درصد اطمینان ،بین  53/4تا  32/3درصد از جامعه آماری) میزان فشار والددین
را کم 26/2 ،درصد از نمونه آماری (با توجه به برآورد خود ردان با  31درصدد اطمیندان ،بدین
 53/4تا  32/3درصد از جامعه آماری) میزان فشار والددین را در حدد متوسد  55/3 ،درصدد از
نمونه آماری (با توجه به برآورد خود ردان با  31درصد اطمیندان ،بدین  2/3تدا  24/7درصدد از
جامعه آماری) میزان فشار والدین را زیاد و  2/3درصدد از نمونده آمداری (بدا توجده بده بدرآورد
خود ردان با  31درصد اطمینان ،بین  1تا  7/5درصد از جامعه آمداری) میدزان فشدار والددین را
خیلیزیاد ارزیابی کردهاند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از تقییا حاضر ،تقلی میزان فشار والدین در فرآیند اکتساخ خگر دی ورزشدکاران
زن دو و میدانی ایران بر مگنای مددل تکداملی مشدارکت ورزشدی اسدت .زمدانی کده والددین بدر
فرزندانشان در زمینه فعالیتهای ورزشی فشار اعمال کنند درنتیجه ،لذ ورزشی کداهش خواهدد
یافت .مشبص است که والدین بده عندوان حدامی ورزشدکار نیدش مهمدی در درایش یدا عددم
رایش یک فرد به یک ورزش خاص دارند .در یری و انتاارا والدین با موفییت و لدذ و
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همچنین فشار و استرس مرتگ است .بلوم ( ،)5381اعتیاد دارد والدین می خواهند در سال های
اول شرکت بچه ها در مسابیا و همچندین تمریندا نیدش حمایدت کنندده داشدته باشدند آنهدا
تصمیم یرنده اصلی هستند .در اواس  ،والدین و ورزشکاران نیش مشدارکتی بیشدتری از خدود
نشان میدهند و در اواخر ،ورزشکاران خود را به بهگود اجرای کام ملزم مدیکنندد در حالیکده
نیش والدین کامالً مقدود میشود و صرفاً حمایت مالی را انجام میدهند (بلوم.)5381 ،
نتایج یافته پژوهش حاضردر ارتگاط با میزان فشار والدین ،براکتساخ خگر دی نشدان داد کده
در رده سنی  52- 6سالگی  76/2درصد از ورزشکاران هیچگونده فعالیدت ورزشدی را دزارش
نکر دند ،لذا به همین دلی هیچگونه فشاری نیز از سمت والدین مشداهده نگردیدد .در رده سدنی
 51 - 54سال و  56سال به باه ورزشکاران از سطی فشار کمی توس والدین برخوردار بودندد.
این نو فشارها یکی از نیاط مثگت در روند ورزشکاران زن دو و میدانی ایرانی برای رسیدن بده
سطوح باهی رقابت ملی و بینالمللی است .براساس نتایج بدست آمدده میدزان فشدار والددین از
ردههای سنی مبتلف کمکم افزایش یافته و هر چیدر کودکدان بده سدن بداهتری مدیرسدیدند،
میزان فشار والدین هم افزایش مییافت این مسأله طگیعتاً به دلی ایدن اسدت کده در سدنین پدایین
کودکان تمرین تبصصی نداشتند و فعالیتهای آنها در سطی بازی و لدذ بدوده اسدت .نتدایج
پژوهش حاضر از این منار با یافتههدای مدکالدروی و کرکنددال )5381( 5و اسدکنلن و لتویدت
( )5381همبددوانی دارد ،آنهددا هددم در سددنین پددایین یددک رابطدده مثگددت بددین والدددین و موقعیددت
کودکانشان و لذ از ورزش را نشان دادهاند .برخی مطالعا دیگر نشان دادهاند کده انتادارا
و میزان فشار والدین میتواند یک منگع استرس و فشار باشد و میتواند با مشارکت کودکانشدان
در ورزش تداخ پیدا کند .فشار والدین و ارزیابی مداوم روه همسال ،فشار زیادی به کودك
تقمی میکند و در نتیجه به یک جز رقابتی غیرضروری منجر میشود که مجدداً کودك را از
ورزش مورد نار دور میکندد .وقتدی کدودك بده ایدن خداطر در ورزش شدرکت مدیکندد کده
والدینش را راضی سازد ،لذا فشار رقابتی باهیی را احساس میکندد (بروسدتد5388 ،؛ اسدکلن و
همکاران5335 ،؛ ولد و همکداران .)2116 ،تدورس و هدا ر )2117( 2بیدان داشدتند بسدیاری از
1. McElroy & Kirkendall
2. Torres & Hager
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ورزشکاران به دلی تأکید بیش از حد والدینشان بر نتایج مسدابیه و بدیتدوجهی بده لدذ ببدش
بودن ،ورزش را کنار می ذارند .لد و همکاران ( )2116دریافتند مشارکت والدین تأثیر مثگتی
بر لذ فرزندان از ورزش و افدزایش عدز نفسشدان دارد .از طدرف دیگدر ،مشدارکت والددین
ممکن است به عنوان فشار درك شود و تأثیرا منفی بر آنها (کاهش لذ  ،شایستگی و عدز
نف

و افزایش اضطراخ) داشته باشد ( لد و همکاران2116 ،؛ ور  ،لی و آلفرمدان .)2113 ،5
ولد و همکاران در سال  2116نیش والدین را در موفییدت بازیکندان خگدره آمریکدایی تندی

مورد بررسی قرار دادند .آنها معتید بودند که  13درصد والدین در موفییت بچدههدا ،نیدش بده-
سزایی داشتهاند اما  46درصد آنها ،عمدتاً بهدلی تشویا بیش از حد بچههدا بدرای برندده شددن،
انتاارا غیر واقعی از آنها ،انتیاد بیش از حدد از بچدههدا و یدا بده اجگدار آنهدا را وادار بده بدازی
کردن ،مانع از پیشرفت و ترقی آنها در ورزش شدهاند ( ولد و همکاران.)2116 ،
انتاارا باهی والدین میزان اضطراخ را در ورزشدکاران افدزایش مدیدهدد و عداملی بدرای
کاهش عملکرد ورزشی آنها میشود .انتاارا باهی والدین در موفییت فرزندان و میایسه آنها
با هم تیمیهایشان و نکوهش و سرزنش آنها به خداطر بدرآورده نشددن انتااراتشدان باعد

ایجداد

اضطراخ در موقعیتهای مبتلف ورزشی میشود که میتواندد عملکدرد ورزشدکاران را تقدت
تأثیر قرار دهد (ارباخ و همکاران .)5433 ،هلستد ( )5331پیشنهاد کرد که خانوادهها با فرزندان
جوان باید روی رشد سر رم کننده و توسعه مهار و به حداق رساندن استرس رقدابتی تأکیدد
کنند ،ا ر آنها میخواهند برای جلو یری از تأخیر و یا موانع در انتیال خانواده به مرحله بعددی
اجتناخ کنند.
با توجه به یافتههای این پژوهش مگنی بر این کده فشدار کدم والددین تسدهی کننددن رسدیدن
ورزشکاران به خگر ی بوده است ،پیشنهاد میشود روانشناسان ورزشی و مربیان تیمها با تشکی
جلسا مشاوره و راهنمایی والدین ،نتایج توقعدا و انتادارا مناسدب از فرزنددان را وشدزد
کرده و راههای کاهش فشار زیاد را به والدین آموزش دهند تا والدین انتاارا بداهی خدود را
در ورزشکاران کاهش دهند .این امر باع

میشود تا اعتماد به نف

ورزشکاران افدزایش یافتده

و اضطراخ رقابتی و استرس در وضعیت مناسب نگه داشته شود .از آنجاییکه این پدژوهش روی
1. Wuerth, Lee & Alfermann
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ورزشکاران خگدره در رشدته انفدرادی دو و میددانی و همچندین نمونده زندان صدور

رفتده ،بده

مقییان پیشنهاد میشود در آینده تقیییا مشابهی روی ورزشکاران رشتههدای تیمدی و نمونده
مردان اجرا کنند.
منابع
 -1احدی ح ،مقسنی ن چ .)5478( .روانشناسی رشد .تهران :چاپ و نشر بنیاد.
 -2ارباخ ،بهناز ،واعظ موسوی ،سیدمقمدکا م ،بدادامی ،رخسداره ،)5433( ،رابطده کمدال
رایی ورزشدی و اضدطراخ رقدابتی بازیکندان تدیم ملدی کاراتده بدانوان کشدور .فصدلنامه
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،سال پنجم(،سیزده پیاپی) ،شدماره ،51پداییز
و زمستان .33
 -4پارسامهر م .)5431( ،بررسی انگیزه های مرتگ با مشارکت مسدتمردر فعالیتهدای ورزشدی
در بین دانشجویان تربیت بدنی ،دانشگاه یزد ،پژوهش نامه علدوم ورزشدی ،شدماره  54ص
.34 -516
 -3پیرمقمدی ،مهدی ،)5435( ،نیش والدین در استعداد یابی ورزشی.همایش ملی اسدتعداد
یابی ورزشی.
 -1جولیوس ولد و ویلیام ل .کولب؛ ( .)5483فرهنگ علوم اجتماعی ،جمعی از متدرجمین،
تهران ،مازیار ، ،چاپ دوم ،ص..841
 -6نیری ،مجید ،)5432( ،استعدا یابی تکواندو ،مرکدز آموزشدی علمدی کداربردی تکوانددو،
پاییز .32
7- Anderson JC, Funk JB, Elliott R, & Smith P. (2003). Parental support and
�pressure and children
s extracurricular activities: Relationships with
amount of involvement and affective experience of participation. Applied
Developmental Psychology, 24, 241-257.
8- Bandura A. (1969). Social learning theory of indemnificatory processes: In
D. A. Goslin (Ed.), Handbook of socialization theory and research. 213262.
9- Bloom, B.S. (Ed.). (1985). Developing talent in young people. New York:
Ballantine.

581 / ... تقلی میزان فشار والدین در فرآیند اکتساخ خگر ی ورزشکاران زن

10- Brustad RJ. (1988). Affective outcomes in competitive youth sport: the
influence of intrapersonal and socialization factors. J Sport exercises
psyche. 10:307˚ 32.
11- Gould, D., Udry, E., Tuffey, S., & Loehr, J. (1996). Burnout in competitive
junior tennis players: I. A quantitative psychological assessment. The Sport
Psychologist, 10, 322-340.
12- Gould D, Lauer L, Rolo C, Jannes C, & Pennisi N. (2006). Understanding
the role parents play in tennis success: a national survey of junior tennis
coaches. Br J Sports, 40(7), 632˚ 636.
13- Greendorfer SL, Lewko JH. And Rosengren KS. (1996). Family and
gender-based influences in sport socialization of children and adolescents.
A Bio psychosocial Perspective, 89-112.
14- Hellstedt JC. (1990). Early adolescent perceptions of parental pressure in
the sport environment. Journal of Sport Behavior, 13(3), 135-144.
15- Hellstedt, J.C. (1995). Invisible players: A family system model. In S.M.
Murphy, Sport Psychology Interventions (pp.117-146). Champaign, IL:
Human Kinetics.
16- Hetherington, E.Mavis & D.park, Child development, Mc Graw Hill,
U.S.A. 1989.
17- Hoyle R. H, & Leff SS. (1997, spring). The role of parental involvement in
youth sport participation and performance. Adolescence, 32 (125), 233243.
18- Kerr, B, 2009, Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent; SAGE
publications.
19- Lee M. (1993). In M. Lee (Ed.), Coaching children in sport. Principles and
practice. 91-105.
20- Lee M J, & MacLean S. (1997). Sources of parental pressure among age
group swimmers. European Journal of Physical Education, 2, 167-177.
21- Leff SS, & Hoyle R H. (1995). Young athletes' perceptions of parental
support and pressure.Journal of Youth and Adolescence. 24(2), 187-203.
22- McElroy, M.A., & Kirkendall, D.R. (1980). Significant others and
professionalized sport attitudes. The Research Quarterly for Exercise and
Sport, 51, 645-653.
23- Melissa Jayne Hopwood. (2013). The Developmental History of Athletes
Questionnaire Towards a comprehensive understanding of the development
of sport expertise. Submitted in fulfilment of the requirements of the
degree of Doctor of Philosophy August 2013.
24- Naderian J M., (2012). Principles of Sociology in Sports. The Bamdad
Ketab publishing. [persion] 133.
25- O�
Dell I, & Tietjen LL.�
(1997). Kids, parents, coaches and recreation
activities. Parks and Recreation, 32, 70-77.
26- parsamehr M, Eskandarifard A, Niknezhad M, Ghorbanzade zaferani
GH.(����
).Investigation of motivations related to participation in physical

5431  پاییز،)43(  پیاپی، شماره سوم، سال دهم،پژوهشی علوم اجتماعی- فصلنامه علمی/ 586

education course among students (on the basis of competence theory).
Journal of sport management and behavior movement 9 (17), 105-116. [
persion]
27- Rodis G. (2013). Swedish swimmers and parental involvement.
Idrottsforum.org. 11˚ 26.
28- Rowley S. (1986). The role of the parent in youth sport. In G. Gleeson
(Ed). The growing child in competitive sport. London: Hodder and
Stoughton, 92-97.
29- Scanlan, T.K. & Lewthwaite, R. (1985). Social psychological aspects of
competition for male youth sport participants: III. Determinants of personal
performance expectancies. Journal of Sport Psychology, 7, 389-399.
30- Scanlan, T. K., & Lewthwaite, R. (1986). Social psychological aspects of
competition for male youth sport participants: IV. Predictors of enjoyment.
Journal of Sport Psychology, 8, 25-35.
31- Scanlan, T.K., Stein, G.L., & Ravizza, K. (1991). An in-depth study of
former elite figure skaters: III. Sources of stress. Journal of Sport and
Exercise Psychology, 13, 103-120.
32- Torres CR. & Hager PF. (2007). De-emphasizing competition in organized
youth sport misdirected reforms and misled children, journal of the
philosophy of sport, vol.34, no. 194-210.
33- Wuerth S, Lee MJ,& Alfermann D.(2004). Parental involvement and
athlete�
s career in youth sport. Psychology of Sport and Exercise, 5, 21-33.

