فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر
سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533
تاریخ دریافت33/5/5 :

تاریخ پذیرش33/8/2 :

صص 88 – 39
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 -5کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
اصفهان ،ایران
 -2دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،اصفهان ،ایران

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،توصیف سابقة شرکت در فعالیت بدنی و ورزشی اعضای خاانواد
ورزشکاران نخبه بودهاست .بدین منظور  553ورزشکار در سطح ملی و بینالملا از رشاتههاای
مختلف ورزشی به صورت در دسترس انتخاب شدند .از پرسشنامة تعدی شد خاانواد هاو -
وود ( )2155برای جمعآوری دادهها استفاده شد .در این پرسشنامه میااان شارکت پادر ،ماادر،
خواهر و برادر ورزشاکاران در فعالیاتهاای تناساا انادام ،تفریوای و مساابقهای در دو ساطح
"هرگا شرکت نکردهام" و "شرکت کردهام" سنجیده شد .بر اساس یافتههاا ،بایش از نیمای از
پدران و مادران سابقة شارکت در فعالیاتهاای تناساا انادام و تفریوای را داشاتند اماا درصاد
کمتری از آنها به فعالیتهای مسابقهای پرداختهبودند .همینطور ،فراوانی شارکت خاواهران و
برادران در فعایتهای تناسا اندام  ،% 93/5در فعالیتهای تفریوای  % 85/5و در فعالیاتهاای
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مسابقهای  % 39/5بودهاست .بر این اساس ،بیش از نیمی از بستگان ورزشاکاران ساابقة شارکت
در فعالیتهای بدنی را داشتهاند.
واژههای کلیدی :فعالیت بدنی ،فعالیت ورزشی ،ورزشکاران نخبه.
مقدمه
مدل بیولوژیکی انواعی از عوام خانوادگی ،اجتماعی و باوم شاناختی را در رشاد حرکات
مؤثر معرفی کرده است .بر اساس این مدل ،رشد عملکرد و رفتار ورزشکار توت تأثیر عواما
فرهنگی ،خانوادگی و اجتماعی قرار دارد که در این بین احتمااً خاانواده بیشاترین نقاش را بار
رشد ورزشی ورزشکار بازی میکند (برونفن برنار و ماوری  .)5338 ،5خاانواده نخساتین نهااد
اجتماعی زندگی کودک است که در شک گیاری عاادات و اندیشاههاا ،رفتاار و دیادگاههاای
اجتماعی کودک نقش دارد و اولین مویطی است که الگاوهاای جسامی ،عااطفی و شخصایتی
فرد در آن پیریای میشود (معتمدی .)5585 ،به عبارت دیگر ،خانواده اولین و مهمترین نقاش
را در رشد شخصیت و اجتماعیشدن کودک بر عهده دارد .اولین تمااس و ارتبااک کاودک باا
مویط از طریق والدین ،خواهر و برادر است و تقلید از رفتارهای آنها شیو زنادگی کاودک را
مشخص میسازد (شفیعآبادی .)5585 ،در واقع کودکان تمای دارند تا رفتار الگوهاای نقشای-
شان را ببینند و تقلید کنند (جاروی  .)5583 ،بر همین اساس دو فرضیة رفتار والدین که باعث
پیشرفت فعالیت بدنی فرزندان مایشاود ،وجاود دارد )5 :حمایات والادین کاه شاام حمایات
عاطفی و حمایت مالی میشود )2 .نقش مدلگونه که شام عالقة والادین باه فعالیات ورزشای
میباشد (چری  ،اندرسون ،شری و هوگ  .)2113 ،2در این راستا ،بندورا در نظریاة یاادگیری
خود معتقد است که یادگیرنده از طریق مشااهده و الگاوبارداری یااد مایگیارد (لطافآباادی،
 .)5581در نتیجه فرض شده است که فعالیت بدنی و ورزشی پدر و مادر ممکان اسات باه طاور
مستقیم فعالیت بدنی و ورزشی کودکان را بر اساس مفهوم نقش مدلگونه توت تأثیر قرار دهاد
(استوارت .)2155 ،به عبارت دیگر شرکت افاراد در فعالیاتهاای جسامانی و ورزشای پا

از

1 Bronfenbrenner,& Morris
2 Cheryl, Anderson, Sheryl & Hughes
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کودکی احتماً بازتابی از عالقه و تشویق والدین در سالهای اولیاه اسات کاه ایان امار ممکان
است به دلی شرکت عادتگونة والدین در فعالیتهاای ورزشای باشاد .لاوکر ( )2155اذعاان
داشتهاست که نقش مدلگونة والدین ،تأثیر مهمای بار مشاارکت فرزانادان در ورزش دارد .در
حقیقت سوقیافتن خانواده به سوی فعالیات ورزشای و یاا دور شادن از آن مایتواناد بار میااان
مشارکت ورزشی اعضای خانواده تاأثیر بگاذارد .باه گوناهای کاه هریاا از اعضاای خاانواده
ممکن است نقشهای متفاوتی را در اجتماعیشادن کودکاان از طریاق ورزش و فعالیات بادنی
ایفا کنند .اسنایدر و اسپریتار )5385( 5نقش مادر ،برای دختر و نقش پدر ،بارای پسار را مطار
کردند و تأثیر مشارکت آنها در فعالیتهای ورزشی را در مشارکت پساران و دختارانشاان در
ورزش نشان دادند .در پژوهشی دیگر گریندوفر و اوینگ )5385( 2اهمیات و نقاش خاانواده را
بیان کردند و اظهار داشتند که پسران سفید پوسات بیشاتر توات تاأثیر پادر و همسااًن خاود و
دختران سفیدپوست بیشتر توت تأثیر معلم و مادرانشاان بودناد .پااور و ولگاار )5331( 5اذعاان
داشتهاند که کودکان می توانند رفتار ورزشی خانواده را مدلساازی کارده و باه رفتاار ورزشای
خودشان منتق سازند (پاور و ولگار .)5331 ،1خاواهران و بارادران نیاا الگوهاایی بارای تقلیاد
فراهم میکنند و برای همدیگر نقشهای مکملی را بازی میکنند .در همین ارتبااک ،یافتاههاای
مطالعة هو وود ،بیکر ،ماماهون و فارو ( )2152نشان داد که خاواهر و بارادران ورزشاکاران
نخبه نسبت به ورزشکاران مبتدی بیشتر در فعالیاتهاای تناساا انادام  ،ورزشهاای تفریوای و
مسابقهای شرکت کرده بودند.
در مجموع برخی از مطالعات انجام شده بر روی ورزشاکاران تنای  ،قاایقرانی ،بای

باال،

هاکی روی یخ ،نت بال ،بساکتبال و مساابقات ساهگاناه ،اهمیات نقاش مادلگوناة خاانواده در
مشارکت ورزشی ورزشکاران را نشان دادهاست (کوته ،بیکر و ابرنتای .)2115 ،3باااینحاال ،در
تعدادی دیگر از مطالعات ،کودکان و نوجوانان ورزشکار ابراز کردهاند که خواهران و بارادران

1 Snyder & Spereitzer
2 Greendorfer & Ewing
3 Power & Woolgar
4 Power & Woolgar
5 Cote, Baker & Abernethy

 / 31فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533

بارگتر آنها در مشارکت ورزشیشان تأثیر زیادی نداشتهاند (پاتریکسون )5385 ،5و خاواهران
و برادرانشان صرفا آنان را به سوی الگوی اجتماعیشدن که توسط والدین ایجااد شاده اسات،
سوق دادهاند (لیوکو و گریندوفر .)5388 ،2بر اساس این پژوهشها به نظر میرساد کاه فعالیات
ورزشی خانواده احتماً بر عادات فعالیت بدنی اعضای خود تأثیر میگذارد ولی نوو این تأثیر
به طور واضح مشخص نیسات (اندرساون رولار .)5332 ،در واقاع باه نظار مایرساد کاه ساابقة
مشارکت در فعالیت بدنی و ورزشی خانواد ورزشکاران نخبه موضوعی بسایار پیییاده اسات و
نتایج مختلف و گاه متضادی در این زمینه وجود دارد .لذا با توجاه باه مطالعاات انادکی کاه در
اینباره انجام گرفته ،هدف از پژوهش حاضر ،توصیف سابقة مشارکت در فعالیتهاای بادنی و
ورزشی خانواد ورزشکاران نخبه بودهاست.
روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی موسوب میشود.
شرکتکنندگان ایان پاژوهش را  553ورزشاکار ساطو ملای و باینالمللای از رشاته هاای
مختلف ورزشی (شنا ،ژیمناستیا ،کاراته ،ووشو ،صخره نوردی و باستانی) تشاکی مایدادناد
که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند.
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعاات از پرساشناماة تعادی شاد خاانواد )(5DHAQ

هو فود ( )2155استفاده شد .بخشی از ایان پرساش ناماه باه میااان فعالیات بادنی ماادر ،پادر،
خواهران و برادران ورزشکار پرداختهاست .در این قسمت ،فعالیاتهاای بادنی بساتگان درجاه
یا ورزشکار به ساه ناوع تناساا انادام ،تفریوای و مساابقهای و در دو ساطح هرگاا شارکت
نکردهاند و شرکت کردهاند ،تقسیم شده است .روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید اسات
(هو فود.)2155 ،
دادههای مربوک به فعالیتهای ورزشی والادین ،خاواهران و بارادران باا اساتفاده از جاداول
توزیع فراوانی توصیف شدهاست.
1 Patriksson
2 Lewko & Greendorfer
3 The Developmental History Of Athletes Questionnaire
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یافتههای پژوهش
در جدول ذی برآورد توزیع نمونة آماری برحسا شرکت مادر ،پدر ،خاواهران و بارادران
در فعالیت بدنی – تناسااندام خالصه شده است.
جدول  -1برآورد توزیع نمونة آماری بر حسب مشارکت اعضای خانواده در
فعالیتبدنی – تناسب اندام
فعالیت بدنی تناسا اندام
هرگا

شرکت
داشتهاند

فعالیت بدنی  -تفریوی
هرگا

شرکت
داشتهاند

فعالیت بدنی – مسابقهای
هرگا

شرکت
داشتهاند

مادر

19

31

5968

9562

8165

2363

پدر

1565

3963

2363

8165

3868

1562

5168

9365

5968

8565

1563

3965

خواهر و
برادر

مقادیر مربوک به برآورد جدول توزیاع فراوانای بیاانگر ایان اسات کاه از باین فعالیاتهاای
ورزشی تناسا اندام ،تفریوی و مسابقهای ،درصد بیشتری از بستگان ورزشکاران به فعالیتهای
تناسا اندام و تفریوی پرداختهبودند ،اما در مورد فعالیتهای مسابقهای ،درصد کمی از مادران
و پدران و درصد بیشاتری از خاواهران و بارادران ساابقه شارکت در فعالیاتهاای مساابقهای را
داشتند.
بحث و نتیجه گیری
بی تردید فعالیت بدنی یا پدید چندعاملی است کاه توات تاأثیر هار دو عاما موایط و
ساختار زیستشناختی بدن فرد قرار میگیرد .از بین عوام مویطی ،خانواده نقش مهمی دارد و
شناسایی چگونگی این ارتباک برای یافتن راهکارهای مناساا مداخلاهای در خاور تعماق اسات
(کاظمی  ،افتخار اردبیلی و نکاویی زهرایای .)5531 ،خاانواده ابتاداییتارین و در اکرار مواقاع،
تعیینکنندهترین عام انتخاب حرکتی کودک و موفقیت او میباشد؛ زیرا عمیقترین تأثیر را بر
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روی نگرش و انتظارات کودک نسبت به فعالیت دارد (پاپن و ایساک 2112 ،؛ ترجمه خلجای
و خواجوی .)5583 ،بر همین اساس هدف از این مطالعه بررسی نوع و نوو شرکت در فعالیات
ورزشی اعضای خانواد ورزشکاران سطو ملی و بین المللی بود .در این پژوهش فعالیت بدنی
اعضای خانواده به سه بخش تناسااندام ،تفریوی و مسابقهای تقسیم شده بود.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر درصاد بیشاتری از بساتگان ورزشاکاران باه فعالیاتهاای
تناسا اندام و تفریوی پرداختهبودند اما در مورد فعالیتهای مسابقهای ،درصد کمی از ماادران
و پدران و درصد بیشاتری از خاواهران و بارادران ساابقة شارکت در فعالیاتهاای مساابقهای را
داشتند .این یافته همخوان با یافتههای مطالعات گذشته نشاان مایدهاد کاه اعضاای خاانواده بار
اتخاذ و حفظ رفتارهای ارتقاءدهند سالمت فرزندان مؤثرند (گیوربر و هالدمن2113 ،؛ نورتون
و همکاران .)2115 ،در واقع باورها و رفتارهای بهداشتی و سبا زندگی کودکان توات تاأثیر
الگوهای والدین قرار میگیرند (نورتون و همکاران .)2115،همینین به نظر میرسد که نگارش
والدین به فعالیتهای بدنی بر نگرش کودکان برای مشاارکت فعاال در شاک هاای مختلفای از
فعالیتهاای بادنی تاأثیر مایگاذارد (کلمنات ،باروک

و ویلماوس .)2113 ،5ویا

و دانکان

( )5332اذعان داشتهاندکه والدین از طریق باازخورد ،تشاویق ،تقویات ،الگاودهی و پایریاای
فرصتها روی ادراک افراد از تواناایی بادنی تاأثیر مایگذارناد .ویا هاجساون و تورلیندساون
( )5332و لسلی و همکاران ( )5333نیا بر تعیینکنندههای اجتماعی چون خانواده و مویطهای
آموزشی بر میاان مشارکت ورزشی افراد تأکید کردهاند .عریضی ،وحیادا و پارساامهر ()5583
هم در پژوهشی نشان دادند که متغیر ورزشکردن اعضای خاانواده ارتبااک معنااداری باا میااان
مشارکت زنان در فعالیتهای بدنی داشته است .کیسی ،ایمه و پاینه )2113( 2هم بیان کاردهاناد
که والدین با الگوشدن به طور غیرمستقیم جو مربتی برای مشارکت فرزندانشان فراهم میکنند و
اعضای خانواده بهویژه آنهاییکه بهطور فعال در ورزش یا فعالیت بدنی مشارکت دارند موجاا
تسهی مشارکت نوجوانان میشوند ،چراکه آنها باعث تشویق نوجواناان باه فعالیات مایشاوند،
ضمن اینکه فرصت فعال بودن را نیا برای آنها فراهم میکنند.
1 Clement, Brooks & Wilmoth
2 Casey, Eime & Payne
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در مجموع یافتههای این مطالعه و مطالعات گذشته نشان میدهند که نگرش والادین درباار
ورزش (مااورا و اساامیت ،)2112 ،مشااارکت ورزشاای والاادین (ولااا و دیگااران )2115 ،و
رفتارهای حمایتی ،تشویقی و تسهی ساز ،همراه با بازخورد والادین (دانکان و دیگاران2111 ،؛
هوران ،)2112 ،فعالیتهای بدنی-تفریوی اعضای خانواده و بهویژه خواهران و برادران همگای
در رشد ،جهتگیری ،ایجاد عالقه و موفقیت ورزشی نوجوانان نقش دارند.
منابع
 -5جاروی

م .5583 .روانشناسی ورزش .ترجمه مومدی ش ،نشر روان ،صفوه 15

 -2شفیعآبادی ،عبداله .5585 ،جایگاه خانواده و مدرسه در رشد اجتماعی کودکان و
نوجوانان ،پنجمین سمینار مجمع علمی دانشگاه جایگاه تربیت و پرورش اجتماعی
کودکان و نوجوانان ،تهران ،آبان .5585
 -5عریضی فروغ ،وحیدا فریدون ،پارسامهر مهربان ( .)5583بررسی تأثیر حمایتاجتماعی
بر مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی .فصلنامة المپیا ،سال چهاردهم -شمار 5
(پیاپی .)55
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