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 چکیده

های حرکتی و رشد مهارت فرزندپروری مادران با انگیزشهای بررسی ارتباط شیوه ،هدف پژوهش حاضر
ها ماهۀ آن 11 تا 9جامعۀ آماری این پژوهش همۀ مادران و فرزندان پسر حرکتی مقدماتی در اطفال بود. 

داد که ارتباط مثبت و معناداری بین شیوۀ همبستگی پیرسون نشان . نتایج آزمونندآباد بوداز شهر خرم
ارتباط طفال وجود دارد. همچنین، امقدماتی حرکتی حرکتی و رشد مادران با انگیزش  انۀفرزندپروری مقتدر

نتایج  ان و انگیزش حرکتی اطفال وجود دارد؛ اماگیرانۀ مادرپروری آسانمثبت و معناداری بین شیوۀ فرزند
 ماتی اطفالحرکتی مقد حرکتی و رشدپروری مستبدانۀ مادران با انگیزش بین شیوۀ فرزند را ارتباط معناداری

 تواندمی انند شیوۀ مقتدرانه(رزندپروری )مف مناسب هایشیوه از بنابراین، آموزش و آگاهی مادران نشان نداد؛
 .ی مقدماتی فرزندان را فراهم کندهای حرکتحرکتی و رشد مهارتانگیزش  زمینۀ ارتقای
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 مقدمه
 مشخصاین موضوع را بسیار زیادی  یهاپژوهش

را از قادرند اطالعات بسیار بیشتری  1اند که اطفالکرده
آنچه انتظار داریم، پردازش کنند. اطفال همانند لوح 

یری مطابق میل ما پذیری و الگوگشکل سفیدی آمادۀ
ر شده، نیستند. آنان فکتعییناز یک الگوی ازپیش

 طورند و برای کسب اطالعات محیطی بهکنمی
صورت غیردقیق(، از حرکت چند در ابتدا به)ه هدفمند

 دو هیچ و است فرد کنند. هر طفل یکاستفاده می
 و گاالهو) کنند رفتار یکسان که دنندار وجود طفلی
ارادی یک  (. نخستین شکل حرکات2006، 2اُزمون

کات که شامل حر طفل، حرکات مقدماتی است
جایی و حرکات دستکاری هستند. ظهور هاستواری، جاب

ای مرتبط با بالیدگی تعیین یندهاین حرکات ازطریق فرا
ها از عوامل کسب این مهارت سرعت شود؛ امامی

شوند؛ محیطی و نوع تکلیف متأثر میشناختی، زیست
های که رشد مهارت توان فرض کرداساس، میبراین

دگی عصبی، بلکه نتیجۀ بالی تنهاحرکتی مقدماتی نه
مل فردی، سازمانی است که عواحاصل یک نظام خود

، 3گیرند )پاین و ایساکسمیمحیطی و تکلیف را در بر
عنوان به  4حرکتی راستا، اخیراً انگیزش(. درهمین2012

یکی از مفاهیم مهم فردی و کارکردی مرتبط با 
رفتارهای حرکتی کودکان مطرح شده است )دورلپ و 

های اظ رشد مهارتلحتنها از(. افراد نه2014، 5ارتلتب
ن انگیزش برای حرکت و لحاظ میزاحرکتی، بلکه از
عنوان نیز متفاوت هستند. انگیزه به کسب موفقیت

که جهت، تعریف شده است ها، نیازها و امیالی سائق
. کننددف تنظیم میسمت هشدت و ثبات رفتار را به

د، هدایت دهفتار نیرو میآنچه به ر دیگر،عبارتهب

                                                           
1. Infants 

2. Gallahu & Ozmun 

3. Payne & Isaacs  

4. Movement Motivation 

انگیزش است  بخشد،دارد و پایایی مید، حفظ میکنمی
(. طبق نظریۀ بارش انگیزشی تلن 2005، 6)تلن

فردی درون (، انگیزش یکی از چندین مؤلفۀ2005)
ر جدید در است که باید برای ظاهرشدن رفتا حیاتی

اساس، انگیزش حرکتی ایناطفال مدنظر قرار گیرد؛ بر
سب هر موفقیت کوچکی در محیط، ان با ککودک
عمل تحریک  دلیلیابد. بهازپیش افزایش میبیش

های متوالی حادث ه موفقیتک جایی انگیزش در
 شودمی برانگیخته بیشتری و بیشتر انگیزۀ شوند،می

یکی از دالیل  (1999) 7وریجکن و آدلف(. 2005 تلن،)
ان دیگر افتادگی برخی از کودکان نسبت به کودکعقب

خیزرفتن، حرکتی چون سینهدر اکتساب بارزهای 
انگیزش  رفتن مستقل را نداشتنن و راهپارفتوچهاردست

(. 1999 وریجکن، و آدلف)اند حرکتی مطلوب دانسته
اند که اطفال نشان داده (2013)  8سچر و برگر اینی،آتن

تری د حرکتی سریعدارای انگیزش حرکتی باالتر از رش
کودکان با حرکت حرکتی  حقیقت، سائقند. دربرخوردار

ی بیشتر اطفال با انگیزش حرکت شود.برانگیخته می
نسبت به سایر کودکان، درزمان آموختن مهارت جدید 

زنند، با سرعت بیشتری حرکت مخاطره می دست به
 پردازندجوی محیط اطراف خود میوکنند و به جستمی

 .(2013  اینی و همکاران،آتن)
ن باورند که یک رویکرد مدرن رشدی بر ای هشگرانپژو

جانبۀ انسان در ابعاد برای مطالعه و بررسی رشد همه
 ختارهای یکپارچه را در سطوح چندگانهمختلف، باید سا

اده، از نورون گرفته تا عوامل محیطی شامل خانو
، )گاالهو و اُزمونگیرد همسایگان، دوستان و غیره در بر

چگونگی وضعیت اجتماعی  اساس،(؛ براین2006
رزندان و جو حاکم بر ف -والدین، نحوۀ تعامالت والدین

جمله عوامل محیطی تأثیرگذار بر رشد خانواده، از

5. Doralap &  Bartlett 

6. Thelen  

7. Adolph & Vereijken 

8. Atun-Einy, Berger & Scher 
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ا و خصوصیات بارز حرکتی اطفال هصفات، ظرفیت
خصوص والدین و به هستند. مطرح شده است که

ترین کنندهتعیین ،ترین و در اکثر مواقعمادران، ابتدایی
ی فرزندان و موفقیت آنان هستند؛ مل انتخاب حرکتعا

نگرش و انتظارات فرزندان  ترین تأثیر را برزیرا، عمیق
مقدم، بهروزی و رمضانی، عبدینسبت به فعالیت دارند )

(. فرزندان در دوران طفولیت، بسیاری از 2013
ن خودشان که شبیه حرکات مادرارا های حرکتی ویژگی

 در مادران طفولیت، دوران در. گیرندمیهستند، فرا
 نظیر خود فرزندان فردی هایخصیصه گیریشکل

 رفتنراه شیوۀ کردن،صحبت هنگام دست اشارۀ حرکات
 را حرکتی عادات این اطفال. دارند نقش بدن وضعیت و

 طوالنی زمانی مدت در و خود والدین مشاهدۀ ازطریق
 نظریۀ طبق(. 2012 ایساکس، پاین و) گیرندمی فرا
(، انسان 2000) 2دسی و رایان 1«خودمختاری»

شناختی، انگیزۀ موجودی فعال، دارای نیازهای روان
درونی متفاوت و گرایشی ذاتی برای تسلط بر محیط 

ود پیرامون خود است. از این جهت، مادران با حمایت خ
و زمینۀ دستیابی به  کنندبه تأمین این نیازها کمک می

 کنندفراهم می ر افراد درا سطوح باالی بهزیستی 
 از فراتر مادرشدن و پدر درواقع،(. 2000 رایان، و دسی)

 برای که بدانند باید هاآن و است زیستی پدیدۀ یک
 به چگونه شانفرزندان با درست ارتباط برقرارکردن

 از(. 2011 لندز،)  دهند پاسخ گرانهتسهیل هایشیوه
 نخستین مادر ،خانواده اعضای درمیان ،رهگذر این

 ،طفولیت دوران در ویژهبه کودک با که است شخصیتی
 کتین، و هریس) دارد یتنگاتنگ و مستقیم رابطۀ
 رشد در ثرمؤ انسانی روابط متعدد عوامل ازمیان(. 2002

 مادر املتع نحوۀ و فرزندپروری شیوۀ کودک، تکامل و

                                                           
1. Self-Determination 

2. Deci & Rayan   
3. Darling & Sheinberg 

4. Burke 

5. Authoritative 

 بر بسیاری هایپژوهش و دارد اساسی اهمیت کودک با
 مشکالت گیریشکل و فرزندان -لدینوا تعاملی نقش

 راستا،درهمین. اندکرده تأکید هاآن در ارتباطی و عاطفی
 4برک ،( و همچنین1993) 3اشتنبرگ دارلینگ و

ین بر نیازهای فرزندان (، نحوۀ تأثیرگذاری والد2006)
، 5قالب سه شیوۀ فرزندپروری مقتدرانهخود را در

اند. در شیوۀ هبررسی کرد 7و استبدادی 6گیرانهآسان
والدین بر خودمختاری فرزندان تأکید  مقتدرانه،

کنند، چه شان چه میدانند فرزندانکنند. والدین مییم
، روند. در این سبکدهند و کجا میعملی انجام می

های هایشان را برحسب موقعیتحاضرند خواسته والدین
ناسب با و به فرزندان خود مت ف تعدیل کنندمختل

عمل بدهند. در شیوۀ  استقالل و آزادی موقعیت،
والدین نسبت به فرزندان خود گرم و  گیرانه،آسان

صمیمی هستند و به کودکان خود این آزادی عمل را 
ترها حق و حقوقی داشته دهند که همانند بزرگمی

نظر ، والدین ازوجود، در شیوۀ مستبدانهباشند؛ بااین
فرزندان خود، در  بودن و داشتن کنترل روانی برمتوقع

گویی پایینی دارند. آنان خو پاس سطح باالیی هستند
کودکان خود عمل و استقالل اندکی را برای  آزادی

شان را تحت مراقبت شدید قرار قائل هستند و فرزندان
  .(2006 ،برک ؛1993 اشتنبرگ دارلینگ و) دهندمی

های فرزندپروری والدین و پژوهشگران اثر شیو
شی، فرزندان را بر مشارکت ورز -الدینتعامالت و

اند. عملکرد و فعالیت بدنی کودکان بررسی کرده
های اجتماعی و فرهنگی و محدودیت (2005) 8احسانی

مخالفت والدین را یکی از عوامل بازدارندۀ  ،همچنین
. است افراد بیان کرده های ورزشیمشارکت در فعالیت

( در 2008) 9وواسیگموند، ترنوا، سیگموندوا و پریدل

6. Permissive 

7. Authoritarian 

8. Ehsani 

9. Sigmund, Turonova, Sigmundova & 

Pridalova 
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که فعالیت بدنی بیشتر  پژوهش خود گزارش کردند
یت بدنی کودکان والدین، باعث افزایش بیشتر فعال

به کاهش شود و در ادامه، فعالیت بدنی کمتر آنان می
و، . جاگشودمنجر میشان امیزان فعالیت بدنی فرزند

نشان دادند  (2011) 1داویسون، بروکمن، آنجی و پجیا
به  گیرانۀ مادران نسبتپروری آسانفرزندکه شیوۀ 
 پروری مقتدرانۀ آنان، با سطح فعالیت بدنیشیوۀ فرزند

 جاگو، گودرد، لی،بنت .باالتری در کودکان مرتبط است
 در پژوهش خود گزارش کردند (2012) 2لوکاس و سبیر

ه کودکان از فعالیت بدنی که حمایت والدین و لذتی ک
کنندۀ مشارکت مهم تسهیل جمله عواملبرند، ازمی

 شوند.های بدنی محسوب میر فعالیتکودکان د
در پژوهش خود نشان  (2013) مقدم و همکاراندیعب

های فرزندپروری مستبدانه و دادند که برخالف شیوه
داری بین شیوۀ گیرانه، ارتباط مثبت و معناآسان

بدنی لدین با سطح فعالیتفرزندپروری مقتدرانۀ وا
( در 2006) 3سامرز و مورگان .ان وجود داردفرزندانش

های بین شیوهرا داری پژوهش خود رابطۀ معنا
نسبت به ورزش و  فرزندپروری و نگرش نوجوانان

در پژوهش  (2014) 4داسینگر .بدنی نشان ندادندفعالیت 
ثری بر پدر و مادر اشدۀ د نشان داد که فشار اعمالخو

. ها نخواهد داشتورزشی و تعهد آن فعالیت قصد ادامۀ
ثری از نقش ا(، 2017) 5ریلی و کرویسدر پژوهش 

های حرکتی بر زمان کسب بارزهوالدین در خانواده 
خصوص نقش والدین همچنین، در .مشاهده نشداطفال 

های محدودی صورت پژوهش در رشد حرکتی فرزندان
( در پژوهش خود 1980) 6لی اند؛ برای مثال،گرفته

که توسط مادران غیرمستبد  کودکانیمشخص کرد 
و دویدن  ریدنهای پشوند، در مهارتتربیت می

                                                           
1. Jago, Davison, Brockman, Angie & 

Pagea 

2. Bentley 

3. Summers & Morgan  
4. Dasinger 

( در 2015) 7چیانگ، لین و لی .عملکرد بهتری دارند
که شایستگی مراقبت  پژوهش خود گزارش کردند

 اطفالبرای رشد حرکتی مهمی شدۀ مادر، عامل ادراک
که کودکان  ( به این نتیجه رسید2015) 8هننسی .است

رزندپروری مقدرانه و های فاز شیوه برخوردار
کان با شیوۀ فرزندپروری نسبت به کود گیرانهآسان

 تری دارند.ریعرشد شناختی و حرکتی س مستبدانه،
والدین در توسعۀ  توان گفتبیان شد، می باتوجه به آنچه

سمت فعالیت بدنی و ها و رفتارهای فرزندان بهنگرش
-های روانیازارضای ن ،و همچنین مشارکت ورزشی

 ای دارند؛زیستی فرزندانشان نقش برجستهشناختی و به
های حرکتی بنابراین، با توجه به اهمیت رشد مهارت

ای حرکت دوران طفولیت در رشد مقدماتی و انگیزش بر
شود که آیا جانبۀ فرزندان، این سؤال مطرح میهمه

ه، های فرزندپروری مادران )شیوۀ مقتدرانانواع شیوه
متفاوتی بر  توانند اثرهایگیرانه و مستبدانه( میآسان

های حرکتی مقدماتی و انگیزش حرکتی رشد مهارت
دورۀ طفولیت داشته باشند؟ تاکنون طول رزندان درف

خصوص بررسی اثر انواع مطالعات محدودی در
های فرزندپروری والدین بر رشد حرکتی کودکان شیوه

های ع شیوهو پژوهشی که اثر انوا اندانجام شده
های حرکتی مقدماتی بر مهارترا فرزندپروری مادران 

بررسی ت در دورۀ طفولی و انگیزش حرکتی فرزندان
پژوهش حاضر  است؛ بنابراین، کرده باشد، انجام نشده

های فرزندپروری با هدف بررسی اثر انواع شیوه
بر رشد  مستبدانۀ مادرانگیرانه و مقتدرانه، آسان

تی مقدماتی و انگیزش حرکتی های حرکمهارت
 است.  دان در دورۀ طفولیت، انجام شدهفرزن

 

5. Cruise & Reilly 
6. Lee 

7. Chiang, Lin & Lee 

8. Hennessey 
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 پژوهش شناسیروش
 است همبستگی -توصیفی ایمطالعه حاضر پژوهش

کنندگان: شرکت .است شده اجرا میدانی شکلبه که
 تا 9امعۀ آماری این پژوهش همۀ مادران و فرزندان ج

 150 ،نهایتکه درند بود آباد ها از شهر خرمماهۀ آن 11
ای، گیری تصادفی خوشهبین آنان به شیوۀ نمونهاز نفر
 شیوۀ عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار وبه

 مورداستفاده ابزارهای ،پژوهش این در: هاداده گردآوری
 اطالعات ساختۀپژوهشگر نامۀپرسش: از بودند عبارت
بارۀ در نامه،پرسش این در: فرزندان و والدین فردی
 و غیبت طالق، مادر، و پدر تحصیالت سطح
 و مادر معلولیت یا بیماری خانه، در نداشتنحضور
 و فرزندان تعداد اعتیاد، شغلی، وضعیت شان،فرزندان
 این انتهای در. شد پرسشخانواده  درآمد میزان

 در شرکت برای موردنیاز نامۀرضایت نامه،پرسش
 .بود شده گنجانده والدین به ارائه برای پژوهش
( 1972: بامریند )1نامۀ شیوۀ فرزندپروری بامریندپرسش

 10؛ یعنی ماده 30شامل  خت کهسا نامه رااین پرسش
گیرانه و های مقتدرانه، آسانیک از شیوهماده برای هر

نامه ازنوع گذاری این پرسشیوۀ نمرهمستبدانه است. ش
کامالً »های ارزشی است که از گزینهلیکرت پنج

بامریند  پراکندگی دارد. «کامالً موافق»تا « خالفم
نامه را با استفاده از میزان اعتبار این پرسش (1972)

 های فرزندپروری مقتدرانهروش بازآزمایی برای شیوه
و  81/0 برابر با گیرانه، برای شیوۀ آسان92/0 برابر با

است. گزارش کرده  85/0برابر با  برای شیوۀ مستبدانه
 برای را مقیاس این اعتبار میزان( 1384) ریاسفندیا

 و گیرانهآسان مقتدرانه، فرزندپروری هایشیوه
کرده  گزارش 83/0 و 77/0 ،89/0 ترتیببه ،مستبدانه

مقدم و عبدی از نقل به ،1384 اسفندیاری) است

                                                           
1. Baumrind's Parenting Styles 

Questionnaire (PSQ) 

 این هایسؤال از برخی کهیآنجایاز (.2013 ،همکاران
 کمتر محتوایی اظازلح( سؤال هشت حدود) نامهپرسش

 مفاهیم و مادران پروریفرزند هایشیوه نوع با متناسب
 رشد و انگیزش حرکتی کودکان در دورۀ با مرتبط

 دقیق بازنگری و بررسی از پس بودند، طفولیت
 رفتاری، علوم متخصصین توسط هاسؤال محتوایی
  نیز تعدادی وشدند  حذف هاسؤال این از تعدادی
 این در شدهاستفاده نامۀپرسش هایت،درن. شدند بازبینی

 هریک برای ماده هشت یعنی ؛ماده 24 شامل پژوهش،
 پس. بود مستبدانه و گیرانهآسان مقتدرانه، هایشیوه از
 نسخۀ پایایی و روایی هایشاخص محاسبۀ از

 توسط شدهتکمیل) شدهرذک نامهپرسش شدۀبازنگری
 شهر در ماهه 11 تا 9 اطفال والدین از نفر 300
 ضریب و 93/0 برابر با کرونباخ آلفای ضریب ،(آبادخرم

 دستبه هفته دو فاصلۀ با 91/0 برابر با بازآزمایی پایایی
 این قبولقابل زمانی پایایی و روایی دهندۀنشان که آمد

: 2نامۀ انگیزش حرکتی اطفالپرسش .است نامهپرسش
 27مۀ ناسشین پرا (2014اولین بار، دورلپ و بارتلت )

 3ی میزان انگیزش حرکتی اطفال ارزیاب سؤالی را برای
گیری این ه. نوع مقیاس اندازماهه ارائه کردند 11تا 

ارزشی است که از نامه ازنوع لیکرت پنجپرسش
پراکندگی دارد و  «هرگز»تا « تاحد زیادی»های گزینه

میزان انگیزش حرکتی طفل  هر سؤال باید والدین در
دی کنند. زمان الزم برای تکمیل این بنخود را درجه

تا  27امنۀ امتیاز کلی آن از دقیقه و د 30نامه پرسش
 در( 1396) قدیری و بهرام . نظرپوری،است 135

 نسخۀ بازآزمایی پایایی و روایی میزان خود پژوهش
 93/0 و 90/0 ترتیببه را نامهپرسش این فارسی
 .کردند گزارش
: در این 3 ش دومیراوی -بادیرشد حرکتی پی مقیاس

های حرکتی ارزیابی رشد مهارت پژوهش، برای

2. Infant Movement Motivation 

Questioner (IMMQ) 

3. Peabody Development Motor Scales- 
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بادی استفاده ی پیمقدماتی اطفال، از مقیاس رشد حرکت
است که  ایشدهشد. این مقیاس آزمون هنجاریابی

مقیاس های حرکتی افراد را درقالب دو خردهمهارت
 83های حرکتی درشت و ظریف، از بدو تولد تا مهارت

این آزمون را  2و فیوول 1فولیوکند. یابی میهگی ارزما
ماندگی ذهنی و رشد هوشی دانشکدۀ در مؤسسۀ عقب

منتشر کردند. مقیاس  3بادی دانشگاه وندربیلتجورج پی
سطح  17ماده است که به  170حرکات درشت شامل 

شامل شود و آیتم در هر سطح تقسیم می 10سنی و 
گرفتن و جایی، ههایی مانند ثبات، جابمهارت
شود. مقیاس حرکتی ظریف شامل میکردن اشیاء پرتاب
ماده  سطح سنی و به هشت 16ماده است که به  112

های مربوط به شود و مهارتدر هر سطح تقسیم می
شم و دست و چاالکی دستی را در گرفتن، هماهنگی چ

 عبدلی، (. فارسی،2012)پاین و ایساکس، گیرد میبر
 روی بر خود پژوهش در (1389) کاویانی و کاویانی
 بازآزمایی پایایی و روایی ترتیببه تهران، شهر اطفال

 گزارش آزمون این برای را 99/0 و 98/0 برابر با
 اند.کرده

، ابتدا برای اجرای این پژوهش :روش اجرای پژوهش
هماهنگی اولیه با مدیران مراکز بهداشت و ادارۀ 

أیید طرح و با تشد آباد انجام بهزیستی شهر خرم
با کسب موافقت  ،پژوهش توسط آنان و همچنین

، هاامور اجتماعی و حراست این اداره معاونت
ایت اصول اخالقی بر همکاری و رع ای مبنینامهتفاهم

به  شد و سپس، پژوهشگرانمنعقد  و ایمنی در پژوهش
های موردنظر معرفی کودکمراکز بهداشت و مهد

مجوز و انجام  یافتزمینه، پس از درشدند. درهمین
ساختۀ نامۀ پژوهشگرهای الزم، ابتدا پرسشهماهنگی

ماهه  11تا  9دی، بین والدین فرزندان پسر اطالعات فر
شدۀ یلادامه، با توجه به اطالعات تکم. در توزیع شد

                                                           
1. Folio 

2. Few ell 

اطفال سالم و بدون اختالل  نامه، تالش شد این پرسش
شوند. شناختی، جسمانی، حرکتی و روانی ویژه، انتخاب 

رکت در شد که ش دهندگان اطالع دادهپاسخ به همۀ
ها اطالعات آن این مطالعه داوطلبانه است و همۀ

دلیل راستا، بهشکل محرمانه خواهد بود. درهمینبه
ابتدا تعداد کنندگان، حذف تعدادی از شرکت احتمال

نامه بین والدین اطفال موردنظر توزیع پرسش 220
ها را نامهنفر از آنان پرسش 150د، که از این تعدا شدند

نفر از آنان  70مطالعه شدند. و وارد کردند تکمیل 
نکردن فرم تکمیلدلیل نقص در اطالعات تکمیلی، به

از مطالعه خارج شدند.  نکردنهمکارینامه یا رضایت
معیارهای ورود برای مطالعه شامل زندگی طفل با هر 

جسمانی، ذهنی، دوی والدین و برخورداری از سالمت 
شناختی و حرکتی هم برای والدین و هم برای روان

کردن فرزندشان بود و معیارهای خروج شامل زندگی
تن هرگونه اعتیاد والدین به طفل با یکی از والدین، داش

یا مشکالت ذهنی، داشتن معلولیت موادمخدر و 
م برای والدین و هم شناختی هجسمانی، حرکتی و روان

راستا، تالش شد  همۀ ن بود. درهمینشاانبرای فرزند
نظر وضعیت اقتصادی، شده ازهای انتخابآزمودنی

همسان  خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی نیز در سطحی
و انتخاب  نامههای پرسشبعد از تحلیل داده باشند.

های نامۀ شیوهپرسش کنندگان دارای شرایط،شرکت
فال برگزیده اط فرزندپروری بین مادران هر کدام از

، نمرۀ آمدهدستبرحسب اطالعات بهو  توزیع شد
ه گیرانکدام از سه شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه، آسانهر

. در مرحلۀ بعدی و مستبدانه مادران محاسبه شد
های ارتتک اطفال آزمون رشد مهتک پژوهش، برای

نامۀ پرسش نیزوالدین و  حرکتی مقدماتی اجرا شد
کردند و سپس، تکمیل را  انگیزش حرکتی اطفال

 .آوری شدندها جمعنامهپرسش

3. George Peabody College of 

Vanderbilt University 
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 و خالصه برای ،پژوهش ها: دراینروش پردازش داده
 شکلبه و توصیفی آمار از اطالعات، کردنبندیدسته

 و میانگین)مرکزی و پراکندگی  هایمحاسبۀ شاخص
 بررسی برای ادامه، در. شد استفاده( استاندارد انحراف
 آزمون از پژوهش هایداده یعتوز بودنطبیعی

بررسی ارتباط بین انواع  برای و اسمیرنوف -لموگروفک
های های فرزندپروری مادران و رشد مهارتشیوه

 آزمون حرکتی مقدماتی و انگیزش حرکتی اطفال، از
عملیات  همۀ استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون

 20ۀ نسخ 1اس.پی.اس.اس. افزارنرم از آماری با استفاده
  است. شده انجام  ≥ 05/0Pمعناداری  سطح و در

 

 هاافتهی

 عمومی مشخصات به مربوط توصیفی اطالعات
 پژوهش هایمتغیر و( وزن و قد سن،) کنندگانشرکت

. است شده داده نشان شمارۀ یک جدول در
 معیار انحراف و میانگین شود،می مالحظه طورکههمان
 پژوهش هاینیآزمود حرکتی انگیزش کل نمرۀ

 انحراف و میانگین همچنین،. است 45/125 (54/3)
 درشت حرکات مقیاس در حرکتی رشد بهرۀ نمرۀ معیار

 (87/2) ظریف حرکات مقیاس در و 15/122 (45/3)
 .هستند 46/118
 

 
 

 

پژوهش یمتغیرها و کنندگانشرکت عمومی هایویژگی ،[(معیار انحراف) میانگین] توصیفی هایآماره .1 جدول
 سن پروریفرزند شیوة

 (ماه)
 قد

 (مترسانتی)
 وزن

 (یلوگرم)ک
 انگیزش
 حرکتی

 حرکتی شدر
 ظریف درشت مستبدانه آسانگیرانه مقتدرانه

(12/1)44 (24/3)36 (21/2)32 
(45/1 )

6/10 
(54/4 )

54/74 
(13/1)10/9 

(54/3 )45 
/125 

(45/3)15/122 (87/2)46/118 

 بین دهد،می نشان شمارۀ دو جدول نتایج طورکههمان

 هایمهارت رشد و مادران مقتدرانۀ فرزندپروری شیوۀ

 و( =001/0P= ،339/0r) درشت مقدماتی حرکتی

 و مثبت رابطۀ( =043/0P= ،227/0r) اطفال ظریف

 فرزندپروری شیوۀ بین اما ؛دارد وجود :داریمعنا

 ماتیمقد حرکتی هایمهارت رشد و مادران مستبدانۀ

 اطفال ظریف و( =088/0p= ،113/0r) درشت

(097/0P= ،121/0r= )ندارد وجود داریمعنا ارتباط .

 هایمهارت رشد و گیرانهآسان پروریفرزند شیوۀ بین

 و( =092/0P= ،152/0r) درشت مقدماتی حرکتی

 داریمعنا ارتباط( =085/0P= ،136/0r) اطفال ظریف

 . ندارد وجود

 

 

 

 

 

                                                           
 1. SPSS 



 1397اییز پ ،25شناسی ورزشی، شمارة انمطالعات رو                                                                                168

 حرکتی هایمهارت رشد و مادران فرزندپروری شیوة ارتباط تعیین برای پیرسون همبستگی ضریب نتایج. 2 جدول

 فرزندان( ظریف و درشت) مقدماتی

 متغیر
 مستبدانه گیرانهآسان مقتدرانه

ضریب 
 (rهمبستگی)

 معناداری
ضریب 
 (rهمبستگی)

 معناداری
ضریب 
 (rهمبستگی)

 معناداری

 حرکتی بهرۀ
 درشت

339/0 001/0 152/0 092/0 113/0 088/0 

 حرکتی بهرۀ
 ظریف

227/0 043/0 136/0 085/0 121/0 097/0 

 دهد،می نشانشمارۀ سه  جدول  نتایج طورکههمان
 انگیزش و مادران مقتدرانۀ فرزندپروری شیوۀ بین

 و مثبت رابطۀ( =003/0p= ،447/0r) اطفال حرکتی
 بین هک داد نشان نتایج ،همچنین .دارد وجود داریمعنا

 انگیزش و مادران گیرانهآسان پروریفرزند شیوۀ

 و مثبت ارتباط( =045/0p=،398/0r) اطفال حرکتی
 فرزندپروری شیوۀ بین اما ؛دارد وجود معناداری
 =096/0p) اطفال حرکتی و انگیزش مادران مستبدانۀ

،132/0r=) ندارد وجود معناداری ارتباط . 
 

 

 ندانفرز حرکتی انگیزش و مادران فرزندپروری شیوة ارتباط تعیین برای رسونپی همبستگی ضریب نتایج. 3 جدول

 متغیر
 مستبدانه گیرانهآسان مقتدرانه

ضریب 
 (rهمبستگی )

 معناداری
ضریب 
 (rهمبستگی)

 معناداری
ضریب 
 (rهمبستگی)

 معناداری

 انگیزش
 حرکتی

447/0 003/0 398/0 045/0 132/0 096/0 

 گیریبحث و نتیجه
های حرکتی ندرت رشد مهارتالعات پیشین بهمط

مقدماتی و انگیزش برای حرکت فرزندان و عوامل مؤثر 
توجه دورۀ طفولیت موردکودکان و در ها را در بر آن

است شده (. بیان 2014ند )دورلپ و بارتلت، اقرارداده
اولین عنوان توانند بهویژه والدین میخانواده و به که

 ایو بالقوه حیاتین فرزندان، نقش شدنیروی اجتماعی
در افزایش سطوح فعالیت بدنی و میزان مشارکت 

 (؛2012پاین و ایساکس، ورزشی فرزندان ایفا کنند )
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین  ،بنابراین

تدرانه، های فرزندپروری مادران )شیوۀ مقانواع شیوه
ای حرکتی هو رشد مهارت گیرانه و مستبدانه(آسان

مقدماتی و انگیزش حرکتی فرزندان در دورۀ طفولیت 

بخشی از نتایج پژوهش حاضر نشان راستا، درهمینبود. 
داد که بین شیوۀ فرزندپروری مقتدرانۀ مادران و رشد  

های حرکتی ی )مهارتهای حرکتی مقدماتمهارت
داری وجود ارتباط مثبت و معنا درشت و ظریف( فرزندان

گیرانه و مستبدانۀ بین شیوۀ فرزندپروری آسان دارد؛ اما
 های حرکتی مقدماتی ارتباطمادران و رشد مهارت

 هایها با نتایج پژوهشرد. این یافتهوجود ندا داریمعنا
(، چیانگ 2013) و همکاران مقدم(، عبدی1980لی )

های است و با یافته(، همسو 2015و هننسی ) (2015)
و کرویس و  (2006ن )های سامرز و مورگاپژوهش
 (، ناهمسو است. 2017ریلی )
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والدین  عملکرد که معتقدند (1998) 1بالبی و پیاژه
 های مختلفی طرحواره گسترش و ایجاد تواند سببمی
در فرزندان  های حرکتی و شناختیقبیل طرحوارهاز

 شکل تجارب کودکی درطی هاطرحواره این شود.
کنترل  را محیطی رخدادهای به فرد پاسخ و گیرندمی
اساس، مادرانی که با (؛ براین1998کنند )یانگ، می

به  پروری مقتدرانه بسته به شرایطاعمال شیوۀ فرزند
 در دهند،عمل میفرزندان خود استقالل و آزادی 

کتی کودکان خود نیز موفق حر طرحواره گسترش
که اغلب  مادرانه ازحدبیش محافظت . همچنین،هستند

اعمال  آسایش و بدانه برای ایجاد رفاهدر شیوۀ مست
 های ناکارآمدطرحواره گیریشکل احتمال نیز شودمی

هامت، ثابتی و )ش دهدمی افزایش کودک در حرکتی را
 و آنکفر راستا، رولوفس،(. درهمین2010رضوانی، 

 الگوها که دادند نشان در پژوهش خود (،2013) موریس
 تجارب گیریشکل سبب والدین نادرست رفتارهای و

 شود.می در فرزند ارتباطی و ایجاد مشکالت نامطلوب
 پژوه، غباری و ارجمندنیاافروز، بهراد، علیحکیمی

کودک -والد رابطۀ بهبود که دادند نشان (2014)
 همدالنه تعامالت در مؤثری درمانی روش عنوانبه

کودکان، در افزایش محبت و بهبود  با والدین
اساس، د؛ براینفرزندان تأثیر دارهای اجتماعی مهارت
 تایج پژوهش حاضر نیز مؤید آن است،که نطورهمان

شیوۀ  از خود زندگی اولیۀ محیط در که کودکی
پروری مقتدارنه( انند شیوۀ فرزندپروری مناسب )مفرزند

فرزندی و  -از تعامل سازندۀ مادر محروم باشد،
و برخورداری از استقالل و آزادی عمل برای بازی 

ود. این شمی تحرک در محیط اطراف خود نیز محروم
مناسب  هاینگرفتن طرحوارهتواند منجربه شکلامر می

ی حرکتی هارشد مهارتدر تأخیر  ،نتیجهحرکتی و در
مقابل، مادران مقتدر با مقدماتی فرزندان شود. در

                                                           
 

1. Piaget & Bowlby 

 

ی را های مختلف محیطی، زمینۀ مناسبشناخت موقعیت
های حرکتی رشد مهارت ایبازی و ارتق برای تحرک،

آورند )شهامت و می فراهم مقدماتی فرزندان خود 
 (.2010، همکاران

 که والدین از ویژگی عنوانبه فرزندپروری هایشیوه
 برای را عاطفی و محیطی هایزمینه زمان درطول
. شوندمی گرفته درنظر دهند،می شکل کودکان پروردن
 که ممانعتی  و تشویقی راهبردهای راستا،درهمین
 ممکن دهند،می نشان فرزندپروری هایشیوه در مادران

 انجام برای فرزندان سرخوردگی یا ترغیب در است
 اگر. دنباش مؤثر حرکتی رفتارهای و بدنی هایفعالیت

 خاطر آنچهوی به که باشد طوری فرزند حرکتی رفتار
 آن دارد احتمال ،کند دریافت پاداش دهد،می انجام
گرفتن حال، نادیدهبااین ؛کند تکرار دوباره را رفتار

العمل رفتارهای حرکتی فرزند ازسوی مادر یا عکس
ها، ممکن است باعث توقف این مقابل آنمنفی در

گذاری (. اثر2008، 2رفتارها شود )روسن، چور و کریر
 شپروری مادر بر رفتارهای حرکتی فرزندشیوۀ فرزند

اهانه باشد )پاین و آگممکن است آگاهانه یا نیمه
 حمایت با مادران مقتدر برای مثال، ؛(2012ایساکس، 

 را آنان قادرند رفتارهای حرکتی شاننفرزندا استقالل از
 رفتار کنند، کنترل نظارت و مثبت الگوی یک قالبدر

 الگوبودن و حمایت آموزش، با و را تقویت کنند مستقل
های رزهبه کسب با دستیابی راهکارهای زندانفر برای

 مستبدانه، شیوۀ در براین،. افزونتقویت کنند حرکتی را
 خشک و توقعات با همراه ازاندازۀبیش کنترل مادران

همچنین، . فرزندانشان دارند بررا  تغییریغیرقابل
 بین مؤثر تعاملنبود  فرزندان، نیازهای به نکردنتوجه
 شیوه این بودندستوری و جانبهیک و فرزند -مادر
کسب  های کودک برایتالش کاهش به تواندمی

مقدم و دیمنجر شود )عب بارزهای حرکتی گوناگون

2. Rosen, Cheever  & Carrier  
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ه نتایج پژوهش کطورهمان درنتیجه، (؛2013، همکاران
دار بین رشد حاضر نیز نشان داد، نبود ارتباط معنا

 های حرکتی مقدماتی درشت و ظریف فرزندانمهارت
های مقتدرانه هنسبت به شیو و شیوۀ مستبدانۀ مادران

نظر گیر ازیست. همچنین، مادران آساندور از انتظار ن
گویی در سطح باالیی هستند؛ خپاس -سبک پذیرندگی

سطح پایینی کنندگی و کنترل در در سبک درخواست اما
رزندان خود بسیار رفتارهای فها از هستند. آن

شان کمتر حالت کنند و در رفتار فرزندانپوشی میچشم
. در شیوۀ (2005، 1اسپرا)کنندگی دارند کنترل
 نسبت توجهیپذیری قابلمادران واکنش گیرانه،آسان

 تربیت برای قوانین مشخصی از و ندارند خود فرزندان به
کنند. در این شیوه، فرزندان از برخورد نمی استفاده هاآن

این  شوند؛ امامی خشن و دستوری والدین مستبد رها
کنند و حدی را تجربه میازبیشکودکان آزادی عمل 

گونه کنترل و محدودیتی رها حال خودشان بدون هیچبه
زا باشد و رشد تواند آسیبشوند. این امر خود میمی

یوۀ مقتدرانۀ های حرکتی اولیه را نسبت به شمهارت
 .(2007،  2)ون هافستن مادران، محدود کند

 بیننشان داد که  بخش دیگری از نتایج پژوهش حاضر
گیرانۀ مادران و شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه و آسان

داری وجود ارتباط مثبت و معنا رکتی فرزندانانگیزش ح
پروری مستبدانۀ مادران و بین شیوۀ فرزند دارد؛ اما

داری مشاهده نشد. انگیزش حرکتی فرزندان ارتباط معنا
راستای بررسی اثر در که تاکنون پژوهشیازآنجایی

کتی کودکان پروری بر انگیزش حرفرزندهای شیوه
مطالعۀ حاضر های پژوهشی که یافتهانجام نشده است، 

 . نداشت، وجود را با آن مقایسه کنیم
دو منبع مهم و حیاتی کسب  (2007ون هافستن )

انگیزش برای حرکت را شامل انگیزۀ اکتشافی و انگیزۀ 
بدو  اجتماعی دانسته است. این دو منبع برانگیزاننده، از

                                                           
1. Spera 

2. Von Hofsten 

رانشی اعمال حرکتی، نیروی  عنوان یک سائقتولد به
کنند. و رفتارهای حرکتی را درطول زندگی فراهم می

وسیلۀ کنجکاوی یزۀ اکتشافی بهزمینه، انگدرهمین
فهم  ،عالقه و همچنینبرای کشف اشیای جدید و مورد

های عملکردی خود فرد، افزایش و درک قابلیت
یزۀ انگیزش حرکتی، انگیابد. منبع دیگر کسب می

 اجتماعی است. انگیزۀ اجتماعی کودک را در طیف
دهد و موجب کسب قرار میوسیعی از تعامالت انسانی 

شود. بدون انگیزۀ مندی میآسایش، امنیت و رضایت
کان درمعرض خطر قرار جانبۀ کوداجتماعی، رشد همه

واقع، تعامالت اجتماعی باعث تسریع در گیرد. درمی
ب انگیزش برای حرکت و یادگیری روند کس

تا، با راسشود. درهمینهای حرکتی جدید میمهارت
توان گفت که مادران می توجه به نتایج پژوهش حاضر

گیر و مستبد، زمینۀ افزایش نسبت به مادران آسان مقتدر
را در  بیشتر انگیزۀ اکتشافی و دلبستگی اجتماعی

مقتدر  حقیقت، مادرانکنند. درکودکان فراهم می
شان، بیشتر نسبت به فرزندان دهیپاسخ و کنترل وجودبا

زمینۀ بهتری را برای کسب منابع انگیزش حرکتی 
 کنند.)انگیزۀ اکتشافی و انگیزۀ اجتماعی( فراهم می

 و باکفایت افرادی عنوانبه را کودکان مادران مقتدر
 انتظار شانبا توانایی مطابق آنان از و نگرندمی موفق
 و هستند واقف خود نیازهای فرزندان ها بهآن .دارند

 روحیۀ دارای و گرم، صمیمی مستقل، هاآن فرزندان
دران مستبد و بیشتری نسبت به فرزندان ما آورنشاط
محیط و دلبستگی  یند اکتشافگیر هستند. فراآسان

به ارضای نیازهای بهزیستی کودکان اجتماعی که 
ه نحو فرزند ب –مادر شود، در تعامالت مقتدرانۀمیمنجر 

نتیجه، فرزندان مادران گیرد؛ درتری شکل میمطلوب
 و هویت هستند پرهیجان و آرام خود، به متکی مقتدر

کسب . (1997، 3بیند )باربرنمی آسیب هاآن شخصی

3. Barber  
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 منابع بیشتری از انگیزۀ اکتشافی و دلبستگی اجتماعی
 را زمینه دوران کودکی، در ویژهبه توسط مادران مقتدر

 ،نتیجهدر و بیشتر نزدیکی و دلبستگی احساس برای
این . سازدبهبود انگیزش حرکتی فرزندان فراهم می

که  فرزند -تعامالت مستبدانۀ مادر که درحالی است
 کنترل و محدودکننده خشن، توأم با برخوردهای

رفتن منابع انگیزشی )اکتشاف دستاست، به از افراطی
شود و منجر میداناجتماعی(، فرزنو دلبستگی 

جدی وارد  به انگیزش حرکتی فرزندان آسیب ،نتیجهدر
 تعامل ،(. همچنین2011، 1زاده و لگزیانکند )توکلیمی

 خاطر فرصت خودگردانیبه فرزند -گیرانۀ مادرآسان
 ،همچنین و آوردفرزندان فراهم می برای بیشتری که

 جایبه ها،بیشتر مادران آن علت ابراز محبتبه
 وضعیت ان مستبد،مادر کنندۀتنبیه و خشن رخوردهایب

منابع از  برای کسب انگیزش حرکتیرا تری مطلوب
مقدم زنند )عبدیمی رقم اکتشافی و دلبستگی اجتماعی

های ، اطفال در ماهکلیطوربه .(2013، و همکاران
پروردۀ مادران خود هستند و دست نخستین زندگی

 فرزند –تعامالت مادر های فرزندپروری و نحوۀشیوه
قبیل وضعیت اقتصادی لول عوامل مختلفی ازمع

های ها و نابسامانیخانواده، تولد کودک جدید، آشفتگی
یالت والدین و جنسیت کودک هستند؛ خانوادگی، تحص

های تربیتی افراط و تفریط ، مادران باید در شیوهبنابراین
د کنار آزادی منطقی برای رشبگذارند و در را کنار

 کنندها اعمالبر رفتار آن فرزندان خود، کنترل صحیحی
های حرکتی های رشد مهارتطریق زمینهتا از این 

را فراهم  اولیه و انگیزش حرکتی باالی فرزندان خود

که  شود(؛ درنتیجه، پیشنهاد می2011کنند )جاگو، 
رشدی در  بخشارتقا و گیرانهپیش راهبرد یک عنوانبه

ویژه مادران به تمامی برای روانی شتبهدا هایبرنامه
های شیوه آموزش هستند، آستانۀ ازدواج در که کسانی

استفاده  و آگاهی با مادران گنجانده شود تا فرزندپروری
 سبک مانند) فرزندپروری مناسب هایسبک از

های تر رشد مهارتمطلوب در ارتقای بتوانند (مقتدرانه
 ت فرزندانحرکتی مقدماتی و انگیزش برای حرک

پژوهش  .باشند زندگی موفق ای اولیۀهخویش در ماه
ماهه  11تا  9دود به اطفال با دامنۀ سنی مح حاضر

، با توجه به تأثیرگذاری والدین بر است؛ بنابراین
های مشابهی شان از بدو تولد، انجام پژوهشفرزندان

های فرزندپروری والدین درخصوص ارتباط انواع شیوه
های حرکتی و انگیزش حرکتی هم در بر رشد مهارت

دختران و هم در پسران، در سنین مختلف رشدی 
نظرگرفتن رسد. همچنین، با درنظر میری بهضرو

های حرکتی مقدماتی و انگیزش اهمیت رشد مهارت
برای حرکت اطفال و با توجه به اینکه بررسی اثربخشی 

ل رزندپروری والدین بر این متغیرها در مراحهای فشیوه
رای حصول بکه شود پیشنهاد می مقدماتی است،

زمینه، اثر متغیرهای اطالعات کامالً روشن دراین
دیگری مانند نقش دیگر اعضای خانواده )مانند خواهر 

های ر رشد مهارتتر( نیز دتر یا کوچکو برادران بزرگ
قدماتی و انگیزش برای حرکت اطفال بررسی حرکتی م

 . شود
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship of the mothers 

parenting styles with movement motivation and primary motor skills 

development in infants. The statistical population of this study included all 

mothers and their 9-11 months old sons in Khoramabad city. The results of 

Pearson correlation test showed that there is a significant and positive 

relationship between the authoritative parenting style of mothers and 

movement motivation, and the primary motor development of infants. Also, 

there was a significant and positive relationship between the permissive 

parenting style of mothers and movement motivation of infants. However, 

there wasn't a significant relationship between the authoritative parenting style 

of mothers and movement motivation, and primary motor development of 

infants. Therefore, educating and raising the awareness of mothers about 

proper parenting styles (such as authoritative style) can provide the context 

for promoting movement motivation and primary motor skills development of 

children. 
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