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 هچکید
 پژوهش یآمار ةعجام .بررسی رابطة شیوۀ فرزندپروری والدین با میزان فعالیت بدنی فرزندانشان بود حاضر، پژوهش از هدف

-چندمرحلهی اخوشهی ریگنمونه روش با کهبود ( نفر 01112)رشت  شهردختر و پسر مقطع متوسطة  آموزاندانش یةکل شامل

و  ة فعالیت بدنی کوالسکی وکروکرنامپرسشها، آوری دادهابزار جمع .شدند انتخاب نمونه عنوانهبآموز دانش 427 تعداد ،یا
 ها را ازطریق آزمون آلفاینامهپژوهشگران پایایی این پرسش .بود ی رابینسون و همکارانرزندپرورف یهاسبکة نامپرسش

ها داده لیتحل و هیتجزهای ضریب همبستگی پیرسون و تی برای آزموناز . دست آوردندبه( 78/2و 47/2)ترتیب کرونباخ به
پدران و مادران با سطح فعالیت بدنی فرزندان رابطة معنادار، و بین  نتایج نشان داد، بین شیوۀ فرزندپروری اقتداری .استفاده شد

بنابراین میزان فعالیت بدنی دانش آموزان مقطع . آموزان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود داردسطح فعالیت بدنی دانش
سنی، ممکن است  ۀبی این دوردلیل استقالل نسفرزند پروری والدین مرتبط نیست و احتماالً به ۀمتوسطه شهر رشت به شیو

 .عوامل دیگری مانند نگرش والدین نسبت به فعالیت بدنی یا میزان مشارکت ورزشی آنان در این زمینه اثرگذار باشد
 

 .آموزانهای فرزندپروری، دانشفعالیت بدنی، شیوه :هاکلیدواژه
 

 

Relationship between Parenting styles and physical activity levels among 

students  
 

Saeed Abdi Moghadam, Ayoub Behrouzi, Rahim Ramezani Nezhad 
 

Abstract 
The purpose of this study was to survey the relationship between parenting styles and 
physical activity levels, among students.The statistical population is composed of entire 
students in city of Rasht in Iran (21150) which was selected 704 adolescent as samples. The 
instrument to gather the data were physical activity Questionnaire (PAQ-A) and Parenting 
Style Inventory II (PSI-II).The reliability was measured by Cronbach's Alpha (α=0.78, 
α=0.83). The data were analyzed through some statistics techniques such as Pearson 
correlation coefficients and t–test. Findings showed that there were significant correlation 
between the indices physical activity levels and Authoritative in Fathers and Mothers. Also, 
The result of the study showed significant difference between physical activity levels students 
of boy and girl. Therefore, the amount of physical activity, high school students of 
Rasht, not related to parents parenting style. Probably due to the relative 
independence of this age may be other factors such as parental attitudes toward their 
physical activity or sports participation rates these areas is effective. 
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 مقدمه
مین أت برای ندهزهای تربیتی ساروش از بدنی فعالیت 

 سات کودکاان ا  ۀزندگی سالم در زماان حاال و آیناد   
 اضافه روزافزون شیوع .(1،0212داگکاس و کیوآرمبای)

جامعاه   ساالمتی  اصلی ةمسئل درکودکان و چاقی وزن
 ایان  وگسترش رشد در تحرککم زندگیۀ وشیو است

خادمات   تماان ساالمتی و  دپار) گاذار اسات  ثیرأت روند
همااین دلیاال هباا ماااالًاحت. (0،1991انسااانی آمریکااا

 یاژهیا و طاور باه  یبادن  تیفعال و ورزش در مشارکت
. است شده سفارش بسیار یوجوان ینوجوان نیسن یبرا
 و نوجوانان در یورزش مشارکت تیاهم ،طرف دیگر از

 ایجاد ،یاجتماع نامناسب رفتار هدف کاهش با جوانان
بادنی مببات و پیامادهای مطلاوب روانای      ۀ خودپندار
ضاامن   درنهایات و  شودیمشکار آآن بیشتر  مرتبط با
 اسات  یبزرگساال  درناان  آ یورزشا  مشارکت استمرار

-باه  .(0221 ،8 لیا   و تارن   ،جانیه آلیسون، کللند،)

 یرفتارهاا  توساعه  یبارا  ینوجاوان  دورۀ ،عبارت بهتر
بسایار مهام و    یزنادگ  سابک  و یساالمت  باه  مربوط
با  .(0227 ،7دیوی  و داشف هریسون،) روری استض

 وۀیشا  و امکاناات  وجاود رساد  نظار مای  به ،وجود این
 هشاد  باعا   یشهر مناطق در ویژههب یامروز یزندگ
 مشارکت به یکمتر رغبت جوانان و نوجوانان که است
 استیصااری، ) دهناد  نشاان  یبادن  تیفعال و ورزش در

 .(1879،فرحبخش مصطفایی و، زادهشجاعی
 اسات  شاایع نیاز بسایار   چاقی در ایاران  کم تحرکی و

 کمبود احتماال .(0221منش و زارع، دباغ مصطفوی،)

 زندگی و کار محل در تسهیالت الزم وجود عدم وقت،
کام   از دالیال  دساترس  در بودن تساهیالت  ناکافی و

 عااادم مشاااارکت نوجواناااان اسااات   تحرکااای و
 سان،  لیا قب ازالبته عوامل مختلفای  . (1،1997الگور)

                                                                 
1. Quarmby & Dagkas 
2. USDHHS 

3. Cleland, Alison, Jayne,Terence & Leigh 
4. Harrison, Davies & Dashiff 
5. Logor 

 مشاارکت  ۀزیا انگ بر تیقابل و ییتوانا ادراک ت،یجنس
 نیتریاصل از یکیولی  ،گذار استنوجوانان اثر یورزش
. مانناد والادین هساتند    1یمهما  افراد اثرگذار، عوامل
 لیا قب از مهام  ساایر افاراد   که اندداده نشان مطالعات
 سازایی به نقشنیز  انیمرب و معلمان دوستان، ن،یوالد
 دارنااد نوجوانااان و کودکااان یورزشاا مشااارکت در
-پاژوهش  کاه در طوریبه. (0227، 4و وارنر دیکسون)

ی به نقش والادین در مشاارکت ورزشای    مختلف های
 ؛(0227، 7کین  و ویلساون ) استفرزندان اشاره شده 
 ها والگو، نشان دادند که (0224)، 9الیو، لی و رانسدل

فعالیات  باداری امعن رابطةبدنی والدین سطح فعالیت و
 در کاه  یاعتقااد  باه  توجاه  با .شان دارندکودکانبدنی 
 هاای هتجربا  ةدرتوساع  نیوالاد  یاتیا ح نقش با رابطه
 عالقه راًیاخ دارد، وجود نوجوان ورزشکاران در یورزش
 یورزشا  تیا فعال باا  رابطاه  در نیوالد ریتأث یبررس به

 ارزش فرزنادان  رایا ز ،اسات  شیافزا درحال نوجوانان
 عملکرد نسبت به نیوالد یابیشارز یبرا یاالعاده فوق
 که ییهادبازخور و انتظارات نیبنابرا .هستند قائل خود
 خاود  یورزشا  عملکارد  و تاالش  ماورد  در نیوالاد  از
 حائز اهمیات  جوان ورزشکاران یبرا کنند،یم افتیدر
 تربیت فرزندان ۀشیو بنابراین. (0229، 12ساپیجا) است

تواناد  مای تحرکای را  شایوع کام   که ست ااز عواملی 
 یرفتارهاا  بار  بسایاری  ریتاأث  نیوالد زیرا. کند تشدید
 یهاا سبک در احتماالًاثرات  نیا و دارند خود کودکان
 .شکار می شودوالدین آ11یپرورفرزند
 باا  را ینوالاد  تعامل یچگونگ یپرورفرزند یهاسبک
 آنجی ،بروکمن داویسون، جاگو،) ددهنیمنشان  فرزند
( 1998)18اشااتنبر  و  ناایدارل  .(0211، 10 آو پاگااه

                                                                 
6. Significant others. 
7. Dixon & warner 

8. King & Wilson 

9. Lau, lee & Ransdell 
10. Sapieja 

11. Parenting style. 

12. Jago, Davison, Brockman, Angie & Pagea 
13. Darling & Sheinberg. 
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-نگارش  از یامجموعاه  به را یفرزندپرور یهاسبک

تربیات   باا  رابطاه  در و ،فرزناد  به نسبت ی والدینها
 یعااطف  یجو جادیا سبب که انددهکر فیفرزندان تعر

 و ناا یدارل) شااودیماا نیوالااد میااان فرزناادان و 
ین در نگارش والاد   دلیال اینکاه  باه  (.1998،اشتنبر 
گای،  ثیر مساائل فرهن ی تحت تاأ های فرزندپرورشیوه

هاای  شایوه  نتیجاه درگیارد،  اجتماعی و غیره قرار می
متفاوت ممکن است های مختلف گروهروری در پفرزند
 براسااس (. 1،0222فااک  و  نیچلسان  کاردونا،)باشد 
 باه  یپارور فرزناد  یهاوهیش( 1991)0ندیبامر مطالعات
-آساان  و 7استبدادی 8،اقتداری یفرزندپرور سبک سه

-فرزند سبکوالدین در . دنشویم میتقس 1انهرگیآسان

 ۀمحادود  در فرزنادان  یخودمختار بر اقتداری یپرور
 نیوالاد  سبک، نیا در .دکننیم دیتأک خانواده مقررات

 چه با و روندیم کجا کنند،یم چه فرزندانشان دانندیم
ۀ باار در کنناد یما  یساع  ولای  دوست هستند؛ یکسان
 عرضاه  یاکنناده انعقا  لیدال خود و انتظارات توقعات
 موقعیات  حساب  بر را شانیهاخواسته حاضرند و کنند
 رضاعی ،منصوری، محمدیشاه اسعدی،) نمایند لیتعد

والدین مقتدر باه  دیگر،  عبارتبه. (1877، جی سمتاناو 
 دهناد فرزندان خود اساتقالل و آزادی فکاری را مای   

چاه  اگر گیار آساان والادین   .(0221، 1سامرز ومورگان)
کاار  تا حدودی گرم و محافظاه ه فرزندان خود نسبت ب
دهند کاه  خود این آزادی را می کودکاناما به  ،هستند

 هااا حااق و حقااوقی داشااته باشااندتاارهماننااد باازر 
مسااتبد از نظاار  والاادین. (0227 ، وارناار دیکسااون و)

و  یی باوده بااال  درساطح  متوقع بودن و کنترل روانی،
 .(0221 ،4رکب) گویی پایینی دارندپاسخ
ثیر نهاد خانواده را بر پژوهشگران مختلف نقش و تأ   

                                                                 
1. Cardona, Nicholson & Fox 

2. Barmerind 

3. Authoritative 
4. Authoritarian 

5. permissive/indulgent. 

6. Summers & Morgan 
7. Burke 

در . اندار یا عملکرد فرزندان بررسی کردهنگرش و رفت
دریافات کاه یکای از    ( 0227) 7یوساف  ،همین رابطه

 ةنتیجا درممکن است  کودکان دالیل عملکرد ضعیف
احسانی  .باشد آنها پروری والدینهای فرزندخاذ شیوهات
 عواماالدر بررساای ( 1847) چاایو عتیقااه( 0220)

های محدودیت ،های ورزشیمشارکت فعالیتۀ بازدارند
را اجتماعی و فرهنگی و همچناین مخالفات والادین    

برای مشارکت در فعالیت زنان  ۀیکی از عوامل بازدارند
 9 کارلساون وگراسابارت   .ناد اهکرد اعالمهای ورزشی 

 ثیر بسایار فراوانای  تأکه والدین  دادندگزارش  (1977)
های الگوها و عادت همچنین بر احساسات نوجوانان و

 ساایگموند، ترنااوا و  .گذارناادیمااهااا آن ورزشاای
مببتای را باین میازان     ةرابط نیز (0227) 12سیگموندوا
 جینتاا  .ی والدین و فرزندان گزارش کردناد فعالیت بدن
 ةرابطا  (0221) همکااران  و کللناد  پژوهش از حاصل
 و نیوالاد  یدنبا  یهاا تیا فعال در شارکت  نیب یمببت

  .نشان داد فرزندان یورزش مشارکت
هاای مختلاف رفتااری و    شیوه ةنیز رابط پژوهشگرانی

 .اناد عملکرد ورزشی بررسی کارده  برتربیتی والدین را 
 نیوالاد  یبااال  انتظاارات  و 11فشاار  کاه  ندافتیدرنها آ

 اضاطراب  و یورزشا  لذت کاهش ،یرفتگلیتحل سبب
-یم نیوالد البته. ودشمی جوان ورزشکاران در یرقابت
 فرزنادان  یورزشا  عملکارد  بار  زین یمببت اثرات توانند
 و قیشاو ت و نیوالاد  تیا حما مابالً . باشند داشته خود

 باا  ،فرزنادان  عملکرد به نسبتنها آ مببت یهاواکنش
 یورزشا  لاذت  و یدرونا  زشیانگ ،یستگیشا احساس
 و ان ی. (0229 ساپیجا،) داردداری و معنا تمبب ةرابط
 و یاجتمااع  تیحما اند کهکرده انیب( 0212)10کیمد
 در یورزش تعهد شیافزا در خانواده تیحما صوصخبه

                                                                 
8. Yusuf 
9. Carlson and Grossbart 

10. Sigmund, Turonova & Sigmundova 
11. Pressure. 
12. Young& Medic 
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( 0227)1نیماارت  و یپالف .است مؤثر کامالً ورزشکاران
 را یمببتا  یزشا یانگ جاو  کاه  ینیوالد ،ندددا نشان نیز
 سابب  آورناد، یما  وجاود به خود نوجوان دختران یبرا

 یورزش لذت اساحس و مببت یبدن یستگیشا احساس
  .می شوند فرزندان در شتریب

نقش والدین بر  ةمختلف در زمین هایپژوهشبا وجود 
 ،عملکارد ورزشای   و یورزش ةتجرب ،مشارکت ورزشی

درخصاوص نقاش   ری تا و دقیاق  کمتار  هایپژوهش
پروری باار مشااارکت در هااای مختلااف فرزناادشاایوه
-داناش درسای   ةاجتماعی و فاوق برناما   هایفعالیت

هاا باا   این شیوه ة، ولی رابطجام گرفته استان آموزان
 یبسیار محدود صورتبه زندانمیزان فعالیت بدنی فر
هنسای، هاوگ ،    ؛عناوان مباال  به .بررسی شده است

 41 بار مطالعاه   با (0212) 0، هات و اکنوم گلدبر 
ضامن گازارش رابطاة مببات      ،جوان ایاالت متحاده 

، یات حمایات از فعالیات و افازایش فعال   باین   ومعنادار
-فعالدارند، گیر آسانمادران  که کودکانیدریافتند که 

 نیز نشاان دادناد   (0211)جاکو و همکاران . تر هستند
گیراناه داشاتند   باا سابک آساان    یدخترانی که مادران

 دخترانی که مادران با سبک مقتدر داشاتند، نسبت به 
 فعالیت بدنی متوسط تا شدیددقایق بیشتری را صرف 

 بااالی  حمایات  کودکاانی کاه از   همچنین ،کردندمی
گیار و  مادرانی آسانبرخوردار بودند یا پدرانه و مادرانه 
نان نسبت های رفتاری آاز نقش و مدلمقتدر داشتند، 
گازارش   نهاا آ .دکردنیمپیروی بیشتر به فعالیت بدنی 

 یبادن  تیا فعال باا  مادر یمنطق تیحما تنها کهند کرد
 باا  والاد  دو هار  یمنطقا  تیا حماو همچنین  دختران
البتاه  . داری داشات رابطاة معناا   پساران  یبادن تیفعال

 ،(0221) 8مورگاان  ساامرز و مانناد  پژوهشگرانی نیاز  
پروری و نگرش های فرزندبین شیوهاند که نشان داده

                                                                 
1. Palffy & Martin  

2. Hennessy, Hughes, Goldberg, Hyatt   &

Economos 
3. Summers &  Morgan 

رابطااة  و فعالیاات باادنی بااه ورزش نساابتنوجوانااان 
 .وجود ندارد معناداری

، ددها یما نشاان   کشاور داخال   هاای پاژوهش یج نتا
ناد  تواکه میدختران وجود دارد هایی برای محدودیت

، مطالاب این  به توجه با. کند را تشدیدنها آتحرکی کم
 و هاا نگارش  ةتوساع  در نیوالد بیان نمود که توانیم

 نقااش فعالیاات باادنی ساامتبااه فرزناادان یرفتارهااا
 ورزش تیاهم به توجه با نیهمچن و دارند یابرجسته

 افتنیا  یپ در پژوهش نیا ،کودکان در و فعالیت بدنی
-سبک انیم ایرابطه چه هک است سؤال نیا به پاسخ

 میازان فعالیات بادنی    باا  نیوالاد  یفرزنادپرور  یهاا 
 دارد؟ وجودکودکان 

 پژوهشروش 
 باه  که است یهمبستگ ی ا فیتوص پژوهش از نوع این
ایان   یآماار  ةجامعا  .ه اسات شاد  اجارا  یدانیم شکل
 رشت شهر ةسال 14 تا 17 آموزدانش 01112 ،پژوهش

درصااد  70 بودنااد کااه( پساار 9209 و دختاار 10101)
 .تشکیل دادند درصد را دختران 17و  پسرانجامعه را 
 70نسابت دختاران و پساران در جامعاه،     با توجه باه  
 هادرصد نمونه 17و  پسرانما از بین  هایدرصد نمونه
 یاخوشااه یریااگنمونااه روشو بااه دختااراناز بااین 

 کااه صااورت نیبااد . ندانتخاااب شااد یاچندمرحلااه
ناحیاه   دوآموزشای باه   نظار  از نقطاه  رشتشهرستان 
و از ناحیاة دو،   مدرسه ، ششیک ةناحی از .شد تقسیم
باا  ساس   . شدندطور تصادفی انتخاب به مدرسههفت 

صاورت  باه  ناماه پرساش  722 این مدارسمراجعه به 
 فعاال سااله   14تا  17 و پسران تصادفی میان دختران

 427هاای  داده. آوری شاد توزیع و جمع مراکز نیا در
اجد شرایط مورد تجزیاه و تحلیال قارار    و ةنامپرسش
 .گرفت

 های جمعیت شناختیویژگی
والااادین و  یفااارد مشخصاااات از یبرخااابررسااای 
بیشاتر   کاه ساطح تحصایالت    داد نشاان  شانانفرزند
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 1/7)صد کمی فوق دیسلم و در( % 1/71)دیسلم  والدین
 % 4/07والدین شالل آزاد داشاتند و    % 7/72. بود( %

ها آزمودنی% 98عیت مسکونی، از نظر وض. بیکار بودند
هاای  داده. در روساتا ساکونت داشاتند    %4در شهر و 
دهد کاه میاانگین وزن و شااخ     نشان می 1جدول 

-براساس داه. ان استپسران بیشتر از دختر یبدن ۀتود

آماوزان  ، میانگین وزن پادران داناش  های این جدول
 یبادن  ۀبیشتر از مادرانشان است، ولای شااخ  تاود   

 .شتر از پدران استمادران بی

 
 پژوهشهای آزمودنی یبدن ةتوصیف وزن و شاخص تود.  2جدول 

 انحراف معیار میانگین هاآزمودنی آزمون ردیف

 وزن 1
 14/10 4/17 پسر

 41/11 80/14 دختر

 یبدن ۀشاخ  تود 0
 49/8 21/00 پسر
 71/8 19/01 دختر

 

 انحراف معیار میانگین هاآزمودنی آزمون ردیف

 وزن 1
 91/11 11/47 پدر

 47/10 10/40 مادر

 یبدن ۀشاخ  تود 0
 91/8 71/01 پدر
 74/7 14/01 مادر

 
 اساتفاده  ناماه پرسش دو از هاداده یگردآور منظوربه 
رابینسون، ماندلکو،  پروریۀ فرزندشیو ةنامپرسش .شد

-باه  1991ن بار در سال برای اولیکه  1السن و هارت

 بارای پروری والادین تنظایم و   فرزندای هشیوه منظور
هاای  هاای فرزنادپروری در موقعیات   شایوه تشخی  
-ؤالی شاناخته سا  80فرم   .شده است استفادهمختلف 

 رابینساون، ) اسات آن تارین ناوع   معمولی وترین شده
ناماه  ایان پرساش   .(1991ماندلکو، السن و همکاران، 

 ،(خودکاماه )پروری اساتبدادی  ۀ فرزناد سه ناوع شایو  
-را می (گیرانهسهل) گیرانهآسانو ( مقتدرانه)اری اقتد

 پیوناد گارم و  ) اقتاداری ۀ شایو  کادام از دو هر. سنجد
( منشانهمشارکت آزاد/استقالل و القا/حمایتی، استدالل

 و کالمااایبااادنی، خشاااونت  اجباااار) اساااتبدادی و
 ۀشایو  و مقیاسدارای سه خرده( تنبیهی/غیراستداللی

. مقیاس اسات یک خردهدارای  (گیرسهل) گیرانهآسان
 فرزنادپروری بار اسااس    ۀشایو  ةناماعتباریابی پرسش

                                                                 
1. Robinson, Mandleco, Olsen & hart 

 .دست آمدهب78/2، آلفای کرونباخ
آماوزان از  ای بررسای میازان فعالیات بادنی داناش     بر

ایان   .اساتفاده شاد   کوالساکی و کروکار   ناماة پرسش
ساال   02تا  7سنین افراد با فعالیت بدنی  ،نامهپرسش

توساط کوالساکی و    باار اولاین  کاه گیارد  را اندازه می
، 0و کروکر السکیکو) یابی شداعتبار( 1994)همکاران 
طی هفت روز را سطح فعالیت بدنی ، این ابزار. (1994

صاورت  گاذاری باه  روش نماره . گیردگذشته اندازه می
 .بااودارزشاای پاانج ،لیکاارت ۀگااذاری سااادروش نماره 

همچنااین در پااژوهش حاضاار، بااا اصااال  برخاای از  
 ی صوری، رواینخواهی از متخصصانظرها، و با  الؤس

-هب 71/2ی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ، و پایای
  .دست آمد

 یبرا رنوفیاسم لموگروفوک آزمون از پژوهشاین  در
تای بارای    آزماون  هاا، داده عیا توز باودن نرمال نییتع

آزماون   دختران و سطح فعالیت بدنی پسران و مقایسة

                                                                 
2. Kowalski & Crocker  
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 متلیرهاا  نیبا  ةابطا ر نییتع یبرا رسونیپ یهمبستگ
 افازار با استفاده از نارم پژوهش های فتهیا. شد استفاده
 p≤21/2 معناااداری سااطح درو  «اس.اس.پاای.اس»

 .دنشد لیتحل و تجزیه

 

 هایافته
کاه باین   نشان داد ( 0جدول)نتایج آزمون تی مستقل 
 تفااوت  پسر و دختار  نآموزامیزان فعالیت بدنی دانش
و میزان فعالیت بادنی   (>21/2P)معناداری وجود دارد 

 .پسران بیشتر از دختران است

 

 بر اساس آزمون تی سطح فعالیت بدنی دانش آموزان پسر و دختر مقایسة .1جدول

 میانگین تعداد جنسیت 
انحراف 

 استاندارد
t 

 درجه 

 آزادی

 میانگین

انحراف   
داریمعنا  

 سطح
 فعالیت بدنی

 10.91 11.18 091 پسر
8.97 420 8.48 2.221 

 10.22 11.89 727 دختر
 .دار استمعنا P<21/2در سطح  *

 شاخص  ارتباط ن برای تعیینرسویپ یهمبستگ بیضر جینتا .9جدول 

 فرزندانوالدین و  یبدن ةتود

 متلیر ضریب همبستگی داریسطح معنا

 یبدن ۀشاخ  تود 88/2٭ 221/2
 .دار استمعنا P<21/2در سطح  * 

 

د کاه همبساتگی مببات،    دهنشان می 8نتایج جدول 
والادین باا    یبادن ۀ داری بین شاخ  تودپایین و معنا
 91بنابراین با اطمینان (. P<21/2)وجود دارد  فرزندان

گفت کاه وضاعیت قاد و وزن والادین     توان درصد می
 . تواند با وضعیت قد و وزن فرزندانشان مرتبط باشدمی

 

 سطح فعالیت بدنی فرزندان فرزندپروری وة شیو ارتباط نییتع یابر رسونیپ یهمبستگ بیضر جینتا. 4جدول      

 والدین آماره آزمون استبدادی اقتداری آسان گیرانه

249/2  001/2 ** 12/2  R  
141/2 پدر  221/2  271/2  داریسطح معنا 

297/2  104/2 * 214/2  R  
217/2 مادر  21/2  141/2  داریسطح معنا 

 .دار استامعن >21/2pدر سطح * 
 .دار استامعن >21/2pدر سطح ** 

 
ۀ دهااد کااه بااین شاایو نشااان ماای 7نتااایج جاادول 

اساتبدادی   و( r=12/2) استبدادی پادران پروری فرزند
فرزندان همبستگی با فعالیت بدنی ( r=214/2) مادران
و  مببات  رابطاة اما  (.>21/2p)  وجود نداردداری معنا
 پاادرقتااداری فرزناادپروری ا ۀداری بااین شاایو معنااا

(001/2=r )اقتداری مادر ۀ شیو و(104/2=r) ساطح   و
باین   .(>21/2p)  مشااهده شاد   فعالیت بدنی فرزندان

ساطح فعالیات    و پادر  ةگیرانا ۀ فرزندپروری آسانشیو
-انفرزندپروری آسا  ۀشیو و (r=249/2) بدنی فرزندان

 (r=297/2)مادر و سطح فعالیت بدنی فرزنادان   ةگیران
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 .(>21/2p)  داری وجود نداشتمعناارتباط 

  گیریبحث و نتیجه

 عوامال باه   فعالیت بدنیدر نوجوانان شرکت و انگیزه 
و غیاره وابساته   دی، خانوادگی و اجتمااعی  مختلف فر
در  عوامل مؤثر بر مشارکت نوجواناان  چقدرهر . است
سااختن  به فراهم ،بهتر شناخته شوند های بدنیفعالیت
ک کما  فعالیات بادنی  های گرایش نوجوانان به زمینه
تفااوت   ،نتایج پژوهش نشاان داد  .خواهد شد یبیشتر
 دختر وآموزان دانشسطح فعالیت بدنی  بینداری معنا

همچنین میزان فعالیت بدنی پسران از  ،پسر وجود دارد
مانناد   بسایاری  هایپژوهشنتایج . دختران بیشتر بود

بارک  و ( 0228) 1تیلاور  وپروچساکا  ،سالی  پژوهش
های جنسیتی را در میزان فعالیت بدنی تفاوت( 0221)

 ،هاپژوهشاین  ةهمدر .اندن دادهدختران و پسران نشا
 کاهش فعالیت بدنی در دختران بیشتر از پساران باود  

این . (0221 برک،؛ 0228، ر تیلو پروچسکا و سالی ،)
نظار  به .حاضر همخوان است پژوهشنتایج موضوع با 

سائل جسامانی و  م خاطررسد در این دورۀ سنی بهمی
هاای اجتمااعی و   از یک سو وحساسیتبلوغ دختران، 
از سوی  و فضاهای مناسب امکانات، و کمبود فرهنگی
از  بادنی هاای  کمتری به فعالیتة دختران عالق دیگر،

-توان با فاراهم میدر عین حال، . دهندمیخود نشان 

های عالیتهمراه فبهبخش لذت مناسب وکردن محیط 
-ب با روحیات و عالیق دختران داناش و متناس جذاب

هاای  ها به انجاام فعالیات  آن آموز، باع  تشویق بیشتر
 .بدنی شد
 0یبادن  ۀشاخ  تودبین نشان داد  پژوهشاین نتایج 

داری وجاود  و معنا مببت رابطة آموزاندانشوالدین با 
ساافر، اگاراس، برایساون و    پژوهش دارد که با نتایج 

 یلساان، راسموساان و ، میشائبیکاارو  (0221) 8 هااامر

                                                                 
1. Sallis, Prochaska & Taylor 

2. Body mass index 
3. Safer, Agras, Bryson & Hammer 

 پاژوهش باا   اماا  همخوانی داشات ( 0227) 7سورنسن
. همخوان نباود  (0221) 1هدیگر، اورپیک وکوزماریکی

دو  زگیاری ایان شااخ  ا   که در انادازه با توجه به این
شود، بنابراین برخالف قاد  متلیر وزن و قد استفاده می

توان گفات کاه   ، میثیر وراثت استکه بیشتر تحت تأ
نها بر وزن آ عبارت بهتر الگوی تلذیةو بهوزن والدین 

 . گذاردفرزندان تأثیر می
 ارتبااط  نشاان داد  ساون نتایج آزماون همبساتگی پیر  

و  پروری اقتداری پدراندهای فرزنشیوهبین داری معنا
که با  داردوجود  با سطح فعالیت بدنی فرزندانمادران 
، اظهارات (0211)جاکو و همکاران  هایپژوهشنتایج 
همساو و   ،(0212)، هنسی و همکاران (0227)ف سیو

همخاوانی  ( 0221) مورگاان سامرز و  پژوهشبا نتایج 
پروری دفرزنااۀ بااا توجااه بااه اینکااه در شاایو .نداشاات
ل نوجوانان قادرند حمایت از استقال با والدین اقتداری،
را در قالب یک الگوی مببت نظارت  نشانرفتار فرزندا
 را در نوجواناان تقویات  ار مساتقل  رفتا ، و کنترل کنند

بودن برای فرزنادان،  کنند و با آموزش، حمایت و الگو
قویات  آنهاا ت  هکارهای دساتیابی باه موفقیات را در   را

نیاز  مختلاف   هاای در پاژوهش کاه  ایگونهبه ،نمایند
بودن حمایت خانواده بارای مشاارکت ورزشای    حیاتی

در نتیجه ارتباط معنادار  ،فرزندان به اثبات رسیده است
فعالیت بادنی فرزنادان قابال درک    شیوه با سطح ین ا

 .خواهد بود
فرزنادپروری   ۀشایو  باین  این پژوهش،اساس نتایج بر

و  مادر با سطح فعالیت بدنی فرزنادان  پدر و استبدادی
ماادر باا ساطح    پادر و  ة گیرانآسانفرزندپروری  ۀشیو

داری وجود نداشت که معنا رابطةفعالیت بدنی فرزندان 
ملاایر باا    همساو و ( 0221) مورگاان  و زنتایج سامربا 

جااکو و همکااران    و( 0212)هنسی و همکاران نتایج 
نگرش والدین  ه،گیرانآسانۀ در شیو .می باشد( 0211)

                                                                 
4. Baker, Michaelsen, Rasmussen & Sorensen 
5. Hediger, Overpeck & Kuczmarski 
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از قاوانین   و متعارض نسبت باه فرزنادان خاود دارناد    
-هخواسات  کنند،ها پیروی نمیمشخصی برای تربیت آن

رفتاار   ال وها بر اعما های والدین نامعقول و کنترل آن
 ،مساتبدانه  ۀدر شایو  از طرفی. فرزندان خود کم است
دازه، همراه با توقعات خشاک  والدین کنترل بیش از ان

همچناین   .دهندقابل تلییری را از خود نشان میو غیر
 عدم تفاهم باین والاد و   عدم توجه به نیازهای فرزند،

قابال   ،ایان شایوه   باودن دستوری جانبه وفرزند و یک
نوع رفتار والادین در ایان    ه ممکن استکدرک است 
 و نوجواناان منجار شاود    ۀبه کااهش انگیاز   دو شیوه
ایان  دار باین  ارتباط معنا عدمممکن است در نتیجه در
   .ثر باشدؤشیوه و سطح فعالیت فرزندان مدو 
 ،عوامل مختلاف ثیر تأ ةیجممکن است در نت نتایجاین 

ن اعتقااد  مببتی بیة رابط مبالً .باشد واسطه یا میانجی
کالس تربیت بدنی و  ان و مشارکت درآموزقوی دانش

برایااد و مااک ژیاناا ،) اسااتشااده  ورزش مشاااهده
 0لی و لومااک   ،نوکلگریهمچنین  .(1،0228سالمون

 فعالیت بادنی دوستان و معلمان را روی  نقش( 1992)
 .(1992لی و لوماک ، نوکل،گری) نشان دادند کودکان
بیاان  تاوان  می پژوهش نةطور خالصه با مرور پیشیبه
عوامال  ساایر   ،پروریهای فرزنددر کنار شیوهکه  کرد
 اثرگذاربر میزان مشارکت فرزندان در فعالیت بدنی  نیز

 یباورهاا  همچناین  .(8،0222آنشل و انادرمن ) هستند
انتخاب  کننده برایترین پیشگوییقویانگیزشی افراد 

اثرگذار عامل اما والدین و دوستان دو  است،ها فعالیت
بنابراین بهتر اسات نقاش   . هستنددر این رابطه  اصلی

فعالیت بدنی و میزان فعالیات  نگرش والدین نسبت به 
 والادین  .نان در رابطه با فرزندان بررسای شاود  بدنی آ

-مشخصی را کم فرزند در فعالیت ةممکن است عالق

 او را بااه فعالیاات دیگااری تشااویق کننااد رناا  یااا 

                                                                 
1. Xiang, McBride & Solmon 

3. Greenockle, Lee & Lomax 
4. Antsiel & Anderman 

 .(7،0212وست و بکنل ،زسیمکین)
فرزندپروری اقتاداری   ۀشیو ،حاضر پژوهشبا توجه به 
دیگر در میزان فعالیت بدنی  ۀنسبت به دو شیو ،والدین

 ۀپروردستکودکان و نوجوانان د. ثرتر استؤفرزندان م
هاای تربیتای والادین    والدین خود هستند، اگار شایوه  

اصال  شود، مشکالت رفتاری و ورزشی کودکان نیاز  
آماوز،  والدین ممکن است استقالل .اصال  خواهد شد

آموز باشند و این ناپایداری معلول آموز یا مراقبتتسلط
عوامل مختلفی از قبیل وضاعیت اقتصاادی خاانواده،    

هااای هااا و نابسااامانیتولااد کااودک جدیااد، آشاافتگی
-الت والدین و جنسیت کاودک مای  خانوادگی، تحصی

ی افاراط  های تربیتوالدین باید در شیوهرو، ازاین. باشد
 و تفریط را کنار گذاشته و در کنار آزادی منطقی برای

ها کنترل صاحیحی  رشد فرزندان خود و همکاری با آن
تکامل  هاآن ةاشته باشند تا رفتار سازگارانها درفتار آن بر

همچنین . ها را فراهم سازدیابد و موجبات شکوفایی آن
 والدین باید انتظارات مببت و ساازنده را باه فرزنادان   
هاای  خود آموزش دهند و آنان را در شناسایی واقعیت

موجود و ارزیابی شرایط و تصورات منطقای از جهاان   
ها همکاری نمایند و صمیمیت را در ته و با آنآزاد گذاش

 یاین چناین فرزنادان  . کنار کنترل منطقی اعمال کنند
-خوبی با محیط سازش یافته و به تعادل روانی مای به

  .رسند
از در ایاران و خاار    بسایاری   هاای وهشپاژ  کهبا این
فرزنادپروری باا پیامادهای     ۀشایو  ةرابط ۀباردر کشور
 روییکم ،(1994 ،1تویر دامبوش و گالسگو،) تحصیلی
رتکاااب نوجوانااان بااه   او ( 0221، 1نلسااون) رویاای

، اسات انجام گرفتاه   (1879 زارعی،) پرخطررفتارهای 
باا میازان فعالیات بادنی      بررسی نقش این متلیرولی 
اهمیات و نقاش فعالیات بادنی     زندان با توجاه باه   فر

ی مقاادماتی اساات و بایااد گااامکودکااان و نوجوانااان 

                                                                 
5. Simpkins, Vest & Becnel 
6. Glasgow, Dornbusch & Toyer 
7. Nelson 
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های دیگری مانند نقش برادر یا خاواهر بزرگتار   متلیر
یا نگرش و میزان فعالیت بدنی والدین و دیگر اعضای 
 .خانواده، دوستان و مراحل مختلف رشد بررسی شاوند 

در روابط بین قوه بال عاملممکن است چندین  بنابراین
بارای حصاول   کاه   ه باشاد وجاود داشات  این متلیرها 

 هاای پاژوهش اطالعات کامالً روشن در ایان زمیناه،   
 .  رسدنظر میبیشتر ضروری به
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