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 چکيده

هنوز مشخص خانواده تأثير بسزايي بر رفتارهاي مرتبط با فعاليت بدني در كودكان و نوجوان دارد، گرچه نحوة اين تأثير 

اين . گيري رفتار فعاليت بدني در دختران نوجوان طراحي شده استمنظور شناسايي نقش خانواده در شكلپژوهش حاضر به. نيست

كنندگان اين پژوهش ها مشاركتآوري دادهمنظور جمعبه. پژوهش با رويكرد كيفي و به شيوة تحليل محتوا انجام گرفته است

ها ضبط و سپس خط به كلية مصاحبه. ساختاري قرار گرفتندمورد مصاحبة عميق نيمه( مادر 7پدر و  2دختر نوجوان،  61شامل )

تحليل اين پژوهش، مضاميني با  و طي تجزيه. تحليل شد و محتواي كيفي تجزيهتحليل نويس شد و در نهايت از طريق خط دست

منظور رفع تالش به)و نگهدارنده ( فراهم كردن، همراهي، تشويق) كننده، تقويت(استعداديابي، ايجاد عالقه)كننده عنوان شروع

گيري رفتار فعاليت بدني در دختران عنوان نقش خانواده در شكلبه( موانع، تالش براي كسب رضايت عضو مخالف در خانواده

. بدني دختران نوجوانان فراهم كردگيري رفتار فعاليت اين پژوهش درك بهتري از نحوة تأثير خانواده بر شكل. دست آمدنوجوان به

بر خانواده به كاركنان بهداشتي و مربيان تربيت تواند به طراحي مداخالت مؤثرتر مبتنيشناسايي نقش خانواده در اين زمينه مي

 .شودهاي مورد نياز براي تحقيق بيشتر آشكار ميبدني كمك كند، ضمن اينكه به اين وسيله حوزه

 

 های کليدیواژه

 .يت بدني، دختران نوجوان، نقش خانواده، تحليل محتوافعال
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 مقدمه

براساس نتايج تحقيقات انجام گرفته، اعضاي خانواده بر اتخاذ و حفظ رفتارهاي ارتقادهندة سالمت در 

در واقع باورها و رفتارهاي بهداشتي و سبك زندگي كودكان تحت تأثير الگوهاي (. 61، 22)فرزندان مؤثرند 

فعاليت بدني يكي از رفتارهايي است كه (. 22)يابد گيرد و اين تأثير تا بعد از نوجواني ادامه مير ميوالدين قرا

فوايد آن براي سالمتي نيز كامالً اثبات شده (. 62)العمر اهميت خاصي دارد براي برخورداري از سالمت مادام

هاي ارتقاي سالمت عمومي بهترين روش كه شركت منظم در فعاليت بدني يكي ازطوريبه(. 62، 26، 22)است 

فعاليت بدني، نقش مهمي در ارتقاي تناسب (. 22، 22)شود از جمله سالمت جسمي، روحي و رواني محسوب مي

جسماني، رفتارهاي مرتبط با سالمتي، افزايش طول عمر و ارتقاي كيفيت زندگي مرتبط با سالمتي، بهبود 

، ضمن اينكه تأثير مثبتي بر (77)ومير ناشي از آنها دارد ها و مرگاريمديريت وزن و كاهش خطر ابتال به بيم

 (.1، 22، 21)هاي طبي دارد انواع اختالل

فعاليت بدني هرگونه حركت بدني از جمله ورزش، انجام دادن كارهاي منزل و غيره تعريف شده است كه از 

متأسفانه مشاركت در ورزش و (. 72)دارد  شود و به صرف انرژي نيازطريق سيستم عضالني اسكلتي انجام مي

طور چشمگيري ضمن اينكه فعاليت بدني دختران نوجوان به(. 7)يابد فعاليت بدني در دوران نوجواني كاهش مي

از وضعيت فعاليت بدني دختران نوجوان ايراني اطالعات دقيقي در دست (. 77)كمتر از پسران نوجوان است 

نتايج پژوهش (. 7، 4)كي از ناكافي بودن سطح فعاليت بدني در اين گروه است نيست، ولي تحقيقات موجود حا

درصد دختران نوجوان در مرحلة اتخاذ  71نيز نشان داد كه تنها ( 2222) 6تيموري و همكاران به نقل از تيموري

 (.71)رفتار فعاليت بدني هستند 

انواع سازوكارها نفوذ اجتماعي چشمگيري بر رفتار ويژه والدين از طريق ها بهبراساس نتايج تحقيقات، خانواده

عنوان واحدهاي ارتقادهندة سالمت با تأكيد بر فعاليت ها بهبنابراين خانواده(. 66)فعاليت بدني كودكان دارند 

يت اما نتايج مختلف و گاه متضادي در زمينة تأثير خانواده بر فعال. اندبدني بارها و بارها مورد مطالعه قرار گرفته

دهد كه خانواده احتماالً بر عادات هاي اين تحقيقات صرفاً نشان ميبدني كودكان وجود دارد، ضمن اينكه يافته

                                                           
1. Taymoori 
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پس با در نظر گرفتن احتمال (. 2)گذارد، ولي نحوة اين تأثير مشخص نيست فعاليت بدني اعضاي خود تأثير مي

ق از نحوة تأثير خانواده بر فعاليت بدني نوجوانان درك جامع و عمي تأثير خانواده بر فعاليت بدني نوجوانان،

بر خانواده به كاركنان تواند به طراحي مداخالت مؤثرتر مبتنيكشف اين سازوكار مي. رسدنظر ميضروري به

پژوهش . شودهاي مورد نياز براي تحقيق بيشتر آشكار ميبهداشتي كمك كند، ضمن اينكه به اين وسيله حوزه

 "نقش خانواده در رفتار فعاليت بدني دختران نوجوان چيست؟"ختن به اين مهم و با اين پرسش حاضر براي پردا

 .صورت پذيرفت

 

 روش تحقیق

. تر نقش خانواده در رفتار فعاليت بدني دختران نوجوان از رويكرد كيفي استفاده شدبراي درك بهتر و عميق

د اين بينش عميق از درك و تجربيات افراد را در هاي كيفي قادرنعلت انتخاب اين رويكرد آن است كه روش

هاي كيفي براي كسب نگاهي نو دربارة مواردي كه دربارة آنها بر اين روشعالوه(. 71)اختيار محققان قرار دهند 

هايي كه ارائة آنها تواند جزييات ظريفي از پديدههاي كيفي ميروش. شوندكار گرفته ميآگاهي وجود دارد، نيز به

 (.6)دست دهد روش كمّي مشكل است، به به

 هاآوری دادهکنندگان و جمعمشارکت

هاي اين نمونه( نفر 2)و پدران ( نفر 7)، مادران (نفر 61)كننده شامل دختران نوجوان وپنج مشاركتبيست

را  (عادت به ورزش)ورزش منظم   ساله شهر تهران كه تجربة 62 – 62تمام دختران نوجوان . پژوهش بودند

براي دستيابي به تجربيات مختلف . عنوان مطلعين اصلي در نظر گرفته شدندحداقل در شش ماه اخير داشتند، به

 ويژگي . كنندگان از لحاظ ميزان و طول مدت زمان عادت به ورزش متنوع باشندسعي شد كه مشاركت

 ي رساختاهاي عميق نيمهاحبهها از طريق مصداده. ارائه شده است 2و  6هاي كنندگان در جدولمشاركت

(. 72)هاي كيفي است پذير و عميق بودن، مناسب پژوهشدليل انعطافاين نوع مصاحبه به. آوري شدجمع

 باتوجه به . عنوان راهنماي مصاحبه طراحي شد كه به پاسخ باز و تفسير نياز داشتتعدادي سؤال كلي به

طور مثال چي شد كه رفتي سراغ ورزش؟ به)شد ا پرسيده ميكنندگان سؤاالت بعدي از آنههاي مشاركتپاسخ
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در . طور ميانگين يك ساعت به طول انجاميدهر مصاحبه به( اعضاي خانواده چه تأثيري بر ورزش شما داشتند؟

 براساس درخواست . ها ضبط شدكنندگان مصاحبهضمن براي اطمينان از حفظ تمام سخنان مشاركت

كنندگان به مشاركت. هاي ورزشي در شهر تهران انجام گرفتدر منزل، پارك يا باشگاه هاكننده مصاحبهمشاركت

عدم استخراج و ظهور مفهوم جديد از  يعنيها گيري تا زمان اشباع دادهروش هدفمند انتخاب شدند و نمونه

محاسبات آماري ها ادامه پيدا كرد، چراكه برخالف مطالعات كمّي در آنها كفايت حجم نمونه از طريق داده

ها، معيار كفايت حجم نمونه است، به اين معني كه با ادامة در مطالعات كيفي، اشباع داده. شودمشخص مي

ها تكراري شده و اطالعات مفهومي جديدي كه به كد جديد يا گسترش كدها و مضامين ها، دادهآوري دادهجمع

كنندگان تعيين مصاحبه هم با هماهنگي قبلي با مشاركت زمان و مكان انجام(. 2)نياز داشته باشد، حاصل نشود 

 .شد

 های دوموگرافيك نوجوانانويژگی – 9جدول 

 n ويژگی ها

 سن نوجوان 

94-99 

91-91 

1 

99 

 سن شروع ورزش 

 (1-99)کودکی 

 (99-91)نوجوانی 

0 

0 

 طول مدت ادامه

 >سال  1

 سال  1

4 

92 

 

 ينهای دموگرافيك والدويژگی – 2جدول 
 شغل تحصيالت تعداد فرزندان سن والدين

 معلم بازنشسته کاردانی 9 44 9مادر 
 پرستار کارشناسی 2 30 2مادر 
 خانه دار ديپلم 2 30 3مادر 
 خانه دار ديپلم 3 49 4مادر 
 معلم بازنشسته کاردانی 3 17 1مادر 
 خانه دار ديپلم 4 11 1مادر 
 خانه دار راهنمايی 4 43 7مادر 

 کارمند بازنشسته کاردانی 4 11 9ر پد
 وکيل کارشناسی ارشد 3 41 2پدر 
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 مالحظات اخالقی

اطالعات الزم در مورد تحقيق از جمله هدف تحقيق، روش مصاحبه و حق افراد نسبت به شركت در مطالعه 

اطمينان داده شد كه كنندگان قرار داده شد و به آنان صورت كتبي و شفاهي در اختيار مشاركتيا امتناع از آن به

اطالعات محرمانه خواهد ماند، سپس در صورت تمايل براي شركت در تحقيق، رضايت آگاهانه و كتبي از آنان 

توانند از پژوهش خارج ضمن اينكه به آنها تفهيم شد كه در صورت تمايل به انصراف در هر زمان مي. كسب شد

 .شوند

 هاتحليل داده

محتواي  منظور تفسير ذهنياين روش به. ها از تحليل محتواي كيفي استفاده شدهوتحليل دادمنظور تجزيهبه

. شوندشناسايي مي 6هامند، كدها و تمبندي نظامدر اين روش از طريق فرايند طبقه. رودكار ميهاي متني بهداده

توان مضامين ز اين راه ميا. هاي متني استتحليل محتوا چيزي فراتر از استخراج محتواي عيني برگرفته از داده

بنابراين (. 62)كنندگان در تحقيق نمايان ساخت هاي شركتو الگوهاي پنهان را از درون محتواي داده( هاتم)

شده خط به خط پياده شده سپس براي درك كلي محتواي هاي ضبطها، مصاحبهآوري دادههمزمان با جمع

واحدهاي معنا يا كدهاي اولية استخراج شده و سپس . خوانده شدكنندگان، مطالب چندين بار هاي مشاركتگفته

سعي شد درون طبقات بيشترين همگني و بين طبقات بيشترين . بندي شدها، طبقهكدها براساس شباهت

به اين ترتيب در نهايت، مضامين و (. 64)اي درون دو طبقه جاي نگيرد ناهمگوني وجود داشته باشد و هيچ داده

 . دست آمدآن به 2هايزيرگروه

هاي كمي، از روش بازنگري مشابه روايي و پايايي در پژوهش 7هامنظور اطمينان از قابليت اعتماد دادهبه

 .استفاده شد 1گيري از نظرهاي تكميلي همكارانو بهره 1، بازنگري ناظران4كنندگانشركت

                                                           
1  . Theme 

2  . Subtheme 

3  . Trustworthiness 

4  . Member check 

5  . External check 

6  . Peer debriefing 
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 ی تحقیقهایافتهنتایج و 

عنوان نقش كننده و نگهدارنده بهكننده، تقويتا عنوان شروعوتحليل اين پژوهش، مضاميني بطي تجزيه

 .دهدهاي آن را نشان ميمضامين و زيرگروه 7جدول . دست آمدخانواده در رفتار فعاليت بدني دختران نوجوان به

 های آنمضامين زيرگروه – 3جدول 

 :شروع کننده 
 استعداد يابی

 ايجاد عالقه

 :تقويت کننده
 فراهم کردن

 مراهیه

 تشويق

 :نگهدارنده
 تالش به منظور رفع موانع

 تالش برای کسب رضايت عضو مخالف در خانواده

 

 (استعداديابی، ايجاد عالقه)کننده شروع

ويژه والدين با پيدا كردن استعداد ورزشي فرزندانشان يا ايجاد عالقه در آنها زمينه را براي اعضاي خانواده به

كنندگان اين پژوهش، پيدا بنا به اظهارات مشاركت. كردنددر آنها فراهم مي( ورزش)شروع فعاليت بدني منظم 

كردن استعداد فرزندان و هدايت آن، نقش كليدي در شروع فعاليت در كودكان و حتي برانگيختن عالقه در آنها 

يكي از . ده استضمن اينكه توجه والدين به عالقة فرزند و پرورش آن در استعداديابي مؤثر بو. داشته است

اين شد . ديديم كه خيلي عالقه داردبريم يعني شمال، ميدريا اينا كه گهگاهي مي» : كرد كهوالدين عنوان مي

مشاركت .  «(6مادر 67مشاركت كنندة )خيلي فعاليتش خوبه گه مي. كه گذاشتيمش شنا، خانمشم خيلي راضيه

تونن اي مياينارو نتونم درك بكنم تو چه رشتهعداد واقعي تا زماني كه است»: كنندة ديگر اين طور بيان كرد 

تونن تو اون رشتة ورزشي موفق باشن، استعداديابي حرف فعاليت بكنن هزاريم كه من مشوّق اينا باشم اينا نمي

. حتي مربي خصوصي هم گرفتيم كه اينا شنا كار كنن. سالگي فرستادم شنا 4مثالً من اينارو از . زنهلو مياوّ
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ني كه بايد تو ژاين . حس كردم اون كاري رو كه بايد انجام بدن نتونستن انجام بدن. زديك يك سال و نيم رفتنن

بعد متوجه شدم كه عالقه و استعدادشون تو ورزشاي رزميه كه االنم خيلي . اينا باشه تحريكشون كنه تو اينا نبود

 .«(6پدر  27كنندة مشاركت)موفقن 

هاي مختلفي چون آشناسازي فرزندان و الگو بودن رزش، اعضاي خانواده از شيوهبراي ايجاد عالقه به و

: گونه بيان كرديكي از مادران نحوة ايجاد شروع عادت به ورزش منظم در دخترش را اين. كردنداستفاده مي

هر كدوم يك تو . هاي مختلف را ببينيد از كدوم خوشتون ميادهاي مختلف و گفتم بازيدخترا رو بردم باشگاه»

 .«(1مادر  22كنندة مشاركت)خودشون تكواندو رو پسنديدن . ربع، بيست دقيقه وايساديم تا اون ورزشو ببينن

. هاي مختلف موجب ايجاد عالقه در آنها شده استبعضي نوجوانان نيز اشاره كردند كه آشنا شدن با ورزش

 . كه رفتم سر يك كالس بسكتبال اونجا نشستميه جلسه »: براي مثال يكي از نوجوانان در اين زمينه گفت

برخي والدين نيز با توضيح دادن در مورد ورزش و تأثير آن (. 61نوجوان  61كنندة مشاركت)مند شدم عالقه

بره . اي دارهچه نتيجه. گم ورزش چه آثاري دارهمي. دم بهشتوضيح مي». كردندفرزندشان را با ورزش آشنا مي

 .«(6مادر  67كنندة تمشارك)چه كار كنه 

هاي مختلف، الگوبرداري فرزندان از اعضاي ورزش هايي براي آشنا شدن با ورزشبر فراهم كردن فرصتعالوه

اي براي ايجاد عالقه در نوجوان در جهت شروع فعاليت توسط عنوان زمينهدوست يا ورزشكار خانواده نيز به

: طور توضيح دادسالة خود را اين 67ة شروع ورزش در دختر يكي از مادران، نحو. كنندگان مطرح شدمشاركت

 از شش سالگي شروع كرد . دوست داشت كه بره. رفت ديگه خوشش اومده بودچون برادرشم مي»

بعد از اون ورزش رزمي ». كرديكي ديگر از مادران از تأثير احتمالي پدر صحبت مي «(7مادر  62كنندة مشاركت)

كرد تو خونه، چون هايي كه پدرش ميدونم شايد به خاطر صحبتحاال دليلشو نمي. خودخود به . رو شروع كرد

 .«(1مادر  26كنندة مشاركت)كرد پدرش قبالً اين كارارو مي

 (تشويق، همراهی، فراهم کردن)کننده تقويت

ها و همچينن هاي مختلف، همراهي كردن آنبعد از شروع فعاليت، اعضاي خانواده با تشويق نوجوان به شيوه

كنندگان به بيشتر مشاركت. كردندفراهم كردن موارد مورد نياز نوجوان، به تقويت فعاليت مورد نظر كمك مي
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كننده مشاركت)كردند كه بيشتر از نوع كالمي بود برادر اشاره مي/ ويژه والدين و خواهر تشويق اعضاي خانواده به

اول از »: در اين مورد گفت 61كنندة براي مثال مشاركت(. 2، 7، 4، 1، 7، 2، 2، 62، 66، 67، 61، 61و نوجوان

. مثالً خواهرامم مشوق من هستند. ام كالً خواهرمهمه پدر و مادرم بودن از همون اول كه شروع كردم، خانواده

ز اين تقريباً تمام والدين هم به استفاده ا .«گن ما منتظريم تو بري تيم ملياالن هنوز كه هنوزه هميشه مي

ضمن اينكه (. 67، 62، 62، 22، 26، 27كنندگانمشاركت)راهكار براي تقويت رفتار فرزندانشان اشاره كردند 

باباشونم ». بر تشويق كالمي، خريد جايزه و رفتن به مسافرت نيز براي تقويت رفتار مورد استفاده بوده استعالوه

 رفتن لباساي خوب يا مثالً كمربندهاي خوب براشون كه مي همثالً كارات. كردتو همين مراحل تشويقشون مي

خريد براشون كه مثالً يه تشويقي باشه كه اينا نخوان گرفتن، ميخريد يا مثالً يه جايزه با كمربندي كه ميمي

كنندة مشاركت)خواستن اصالً بذارن كنار اون موقع كه ديگه خودشون مشكي رو گرفتن ديگه نمي. بذارن كنار

اي جايزه. كنم يعني هميشه حاميش هستمتشويق مي»: نيز در اين زمينه گفت 67كنندة مشاركت. «(4مادر  22

 .«(6مادر )كنم هميشه تشويق مي. برمتفريحي زيارتي، اغلب مسافرت اينا مي. بگيرم يا مثالً جايي ببرم

نواده براي تقويت رفتار ويژه از طرف مادر يكي ديگر از راهكارهايي بود كه خاهمراهي كردن نوجوان به

( 1مادر ) 22كنندة مشاركت(. 4، 1، 1، 7، مادر 7، 2، 64نوجوان )فت گركار مينوجوان خود و تشويق وي به

 «.هميشه باهاشم»: كند كهعنوان مي

 .يادروي را كه معموالً مامانم ميپياده»: گويدنيز از همراهي مادر يا خواهر مي( 7نوجوان ) 7كنندة مشاركت

. دهداين نوجوان در ادامه توضيح مي« .تا حاال نشده تنها باشم يا خواهرم هست. دوستم نباشه، مامانم هست

 ره، شه ميبينم خواهرم بلند ميبعد وقتي مي. رمروي كه تنهايي ميگاهي اوقات تنبليم اومده واسه پياده»

 «.رمواسه همين ميروي منم ره پيادهشه ميبينم مامانم با اين سنش بلند ميمي

 هاي مربوط از جمله هزينة فراهم كردن وسايل و تجهيزات ورزشي مورد نياز نوجوان يا پرداخت هزينه

اونا هميشه وسايل ورزشي مورد »: گويدمي 7نوجوان . رفت و آمد نيز در تقويت اين رفتار مؤثر است و نامثبت

 «.گيرندنيازم رو مي

عنوان مشوقي براي بيشتر شدن هايي براي انجام دادن فعاليت بهراهم كردن فرصتها نيز با فبرخي از خانواده

 اش پا زنيم، مثالً عمهكل خانواده طناب مي. ريم پاركهفتگي با فاميل مي» :كردنديا تقويت رفتار عمل مي
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ذارن م، مسابقه ميجاريم برادر شوهرم، شوهر. زنهشه با مانتو و تشكيالت و اينا، سخته ديگه ولي طناب ميمي

بعد دخترم براي اينكه برنده بشه سريع . گيم كه يكي انقدر بزنه بايد براي اون يكي، يه چيزي بخرهمي. ديگه

زنه روزي يك ساعت، طور مداوم هر روز تو خونه طناب مياالن دو ساله كه به. كنهياد خونه بيشتر تمرين ميمي

 .«(2مادر  62كنندة مشاركت)يك ساعت و نيم 

 (منظور رفع موانع، تالش برای کسب رضايت عضو مخالف در خانوادهتالش به)نگهدارنده 

منظور رفع موانع احتمالي و همچنين كسب رضايت عضو مخالف در خانواده، اعضاي خانواده با تالش به

مشكل ( 7مادر ) 62كنندة براي مثال مشاركت. آمدنددرصدد كمك به حفظ رفتار فعاليت بدني در نوجوان برمي

 كرد و از تالش خود و همسرش براي رفع اين مورد نوجوان خود را تداخل زمان مدرسه با باشگاه مطرح مي

شو عوض كنم كه به كنم مدرسهيك ماهه دارم دوندگي مي. شون بعد از ظهري شدهامسال مدرسه»: گفتمي

. جايي ندارن چون سال دومهاصالً جابه. ي كردپدرش كلي دوندگ. چون باشگاهشم بعدازظهره. باشگاش لطمه نزنه

ها نيز تالش براي تهية هزينه. «كنيم كه راه باز باشه براشمون يه كاري ميرفت شوراي شهر نامه گرفت همه

يكي از . ها براي حفظ رفتار نوجوان سعي در تأمين آن داشتندمورد ديگري بود كه با وجود مشكل بودن، خانواده

كردم هرجور شده پول سعي مي. ها اصالً وضع مالي خوبي نداشتيماون موقع»: كندن عنوان ميكنندگامشاركت

 ترجيح . ام سالم باشهكردم، چون دوست داشتم بچهخيلي سخت بود، ولي اين كارو مي. باشگاهو جور كنم

هر وقت . كردمصحبت ميشون رفتم با مربيشد اون وقت مياگه جور نمي. مو بفروشمدادم چيزاي مورد عالقهمي

 .«(1مادر  22كنندة مشاركت)دادم بردم ميرسيد ميپول دستم مي

. روحيه دادن در زمان خستگي يا ترغيب به شركت در مسابقات نيز از ديگر راهكارهاي مورد استفاده بود

باباشون به  گرفتن،ان زود تحت تأثير قرار ميگفت خب بچهشدن يا مثالً يكي، چيزي ميوقتي خسته مي»

 وقتي اينا به . شما تا اون مسابقه بريد. گفت حاال يه مسابقه در پيشهذاشت، مثالً ميشرطي باهاشون مي

خب . شد، براشون خيلي خوشايند بودگرفتن، ارتقاي درجه كه ميرفتن يا مثالً يه كمربندي مياي رو ميمسابقه

كنندة ديگري مشاركت. «(6پدر  27كنندة مشاركت) رفتو خستگي يادشون مي. يه حالت تشويقي بود برا بچه

فكر . گن مهم نيست تو برو ورزشتو بكنبرادرش مسائلي منفي كه پيش مياد، مي». كردبه روحيه دادن اشاره مي

 .«(1مادر  22كنندة مشاركت)كنن و مؤثره خيلي هم تشويق مي. سالمتي خودت باش
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طور معمول پدر يا مادر نوجوان بود، اعضاي از طرف ديگر در صورت وجود عضو مخالف در خانواده كه به

براي مثال يكي از . كردند تا رضايت وي را كسب كنندخانواده براي كمك به حفظ فعاليت در نوجوان تالش مي

: گفتكرد، چنين ميمخالفت ميدليل احتمال وقوع صدمات ورزشي نوجوانان كه مادرش با ادامة ورزش وي به

ها چه جوري بچهديد چند دفعه كه اومده بود . ذاشت چون اسكيتم خطراتش بيشتر از بسكتبال بودمامانم نمي»

اش تو خونه تونم همهمن كه نمي. رهام سر ميگفتم خب من حوصله. شكنهپا و دستشون مي ،خورن زمينمي

ورم كه خواهرم باهاش حرف زدش، بابام باهاش حرف زد تا اينكه ديگه ازون . ها صدمات دارههمة ورزش. باشم

از تالش خود براي جلب موافقت پدر با ادامة ( 1)يكي از مادران . «(2نوجوان  2كنندة مشاركت)متقاعد شدش 

دادم كه بره سركوچه وايسه خوبه يا زدم براش توضيح ميباهاش حرف مي». كردورزش دخترشان صحبت مي

 .«(22كنندة مشاركت)گفتم تا متقاعدش كنم انقدر مي. هاي ديگه كشونده نشهبره ورزش بكنه و به راه اينكه

 

 گیری و نتیجه بحث

دهد كه شامل سه هاي پژوهش حاضر، نقش خانواده در رفتار فعاليت بدني دختران نوجوان را نشان مييافته

ويژه والدين از كمك به شروع ورزش، اعضاي خانواده به براي. كننده و نگهدارنده استكننده، تقويتنقش شروع

پيدا . كردندراهكارهاي مختلفي چون پيدا كردن استعداد ورزشي فرزندانشان يا ايجاد عالقه در آنها استفاده مي

تواند به هدايت رفتار در جهت استعداد و در نتيجه شروع رفتار و پرورش آن كمك كردن استعداد ورزشي فرد مي

 (.76)در اين صورت تداوم حضور آنها در آن ورزش ويژه بيشتر خواهد شد  .كند

ظرفيت (. 67)كه پيامد تعامل بين فرد و يك مضمون خاص است ( 74)كننده است عالقه نيز نيروي هدايت

. گيري آن نقش دارندكنند و در شكلعالقه در فرد موجود است، اما محيط و مضمون جهت عالقه را مشخص مي

عالقه به (. 61)توانند در ايجاد و گسترش عالقه نقش داشته باشند راين افراد، محيط و تالش خود فرد ميبناب

تواند هاي پژوهش حاضر ميآشناسازي و فراهم كردن الگو براساس يافته. شودهاي مختلف برانگيخته ميروش

براي برانگيخته شدن عالقه، افراد بايد در هاي تحقيقات موجود نيز حاكي از آن است كه داده. عالقه را برانگيزد
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 6هيدي و رنينگر. معرض آن مضمون خاص قرار بگيرند يا نياز به دانستن حداقل دانش در آن زمينه دارند

نيز معتقدند كه حتي اگر فردي استعداد ژنتيكي براي فعاليت خاصي داشته باشد، نياز به الگو، آموزش و ( 2221)

هاي ورزشي نبوده اگر فردي، هرگز در فعاليت(. 61)رخورد با آن فعاليت خاص را دارد فراهم كردن فرصت براي ب

در مقابل . هاي ورزشي ابراز عالقه نخواهد كردشك به تيمها نداشته باشد، بيگونه فعاليتباشد و اطالعي از اين

باشد، تمايل به شركت در اين هاي مختلف ورزشي قرار گرفته باشد و با آنها آشنا شده كودكي كه در معرض بازي

شود و ها در وي ايجاد ميها، لذت بردن و كسب موفقيت در آنها دارد و به اين ترتيب عالقه به اين فعاليتفعاليت

ويژه والدين و خواهر و برادرها يكي الگو بودن براي رفتار فعاليت بدني از طرف خانواده به(. 27)يابد گسترش مي

 شد كه منطبق با هاي اين تحقيق موجب برانگيختن عالقه در نوجوانان مياساس يافتهاز مواردي بود كه بر

طور نشان داد كه والدين با الگو شدن، به( 2222)و همكاران  2هاي كيسييافته. هاي قبلي استهاي پژوهشيافته

طور فعال ژه آنهايي كه بهوياعضاي خانواده به. كنندغيرمستقيم جوّ مثبتي براي مشاركت فرزندانشان فراهم مي

شوند، چرا كه آنها باعث ند، موجب تسهيل مشاركت نوجوانان ميرهاي بدني مشاركت دادر ورزش يا فعاليت

 (.7)كنند شوند، ضمن اينكه فرصت فعال بودن را براي آنها فراهم ميتشويق دختران به فعاليت مي

كننده و سپس نگهدارنده به تداوم ين با ايفاي نقش تقويتويژه والدهاي اين پژوهش، خانواده بهبراساس يافته

هاي مختلف، عبارت ديگر خانواده با تشويق نوجوان به روشبه. كردندشده كمك ميو حفظ فعاليت شكل گرفته

همراهي كردن آنها و همچنين فراهم كردن موارد مورد نياز نوجوان در تقويت فعاليت مورد نظر نقش داشت و 

ش در جهت رفع موانع احتمالي و همچنين كسب رضايت عضو مخالف در خانواده درصدد كمك به سپس با تال

نيز نشان داد كه ( 2262) 7هاي تحقيق ادواردسون و گرلييافته. آمدحفظ رفتار فعاليت بدني در نوجوان برمي

وآمد و سطح فعاليت بدني ثير بر كودكان نيست، تشويق، رفتأح اين تووض اگرچه تأثير والدين بر نوجوانان به

نيز ( 2222) 4يمكبر اين نتايج مرور سيستماتيك پارك و عالوه(. 66)ز اهميت است ئوالدين براي نوجوان حا

منظور از (. 72)بر وجود ارتباط بين فعاليت بدني، حمايت والدين و الگو بودن والدين بود حاكي از شواهدي مبني

وگو در مورد فعاليت بدني با كودك وآمد، گفتان، تشويق، جايزه، رفتحمايت اجتماعي از فعاليت بدني كودك

                                                           
1  . Hidi, and Renninger 

2  . Casey 

3  . Edwardson and Gorely 
4  . Park and Kim 
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تر شدن شدت عالقه به حمايت يا مشغول نيز براي تداوم و عميق( 2221)به اعتقاد هيدي و رنينگر (. 2)است 

هاي نيز ترويج برنامه( 2222)و همكاران  6هاي منجرجاسضمن اينكه يافته(. 61)شدن به آن فعاليت نياز است 

كنند كه براساس در نظر گرفتن تأثير مثبت اعضاي خانواده بر الگوهاي فعاليت بدني بهداشتي را پيشنهاد مي

اند كه اند، دريافتهعبارت ديگر، مطالعاتي كه حمايت والدين را بررسي كردهبه(. 24)اند نوجوانان طراحي شده

 (.1، 62، 67، 27، 77)بدني نوجوانان است حمايت و كمك والدين يك همبستة كليدي در رفتار فعاليت 

كننده و نگهدارندة كننده، تقويتگانة شروعهاي سهرسد برخي از رفتارهاي والدين براي ايفاي نقشنظر ميبه

 2به اعتقاد كوهن. هاستهاي اين پژوهش مشابه نقش حمايتي خانواده در ديگر پژوهششده از دادهاستخراج

 . عاطفي، اطالعاتي و ابزاري. شودبه سه دسته تقسيم ميحمايت اجتماعي ( 2224)

منظور از حمايت . ونقل استهاي نقدي يا حملهاي مادي چون كمكحمايت ابزاري فراهم كردن كمك

منظور حمايت اطالعاتي نيز شامل نصيحت كردن يا راهنمايي به. عاطفي نيز ابراز همدلي، توجه و اطمينان است

وآمد، نام، رفتهزينة ثبت)تر، تأمين نيازهاي ورزشي نوجوان عبارت دقيقبه(. 2)تطابق است هاي افزايش توانايي

توان معادل حمايت ابزاري و روحيه دادن، همراهي كردن و تشويق كالمي را را مي( لباس و تجهيزات ورزشي

 .معادل حمايت عاطفي و آشناسازي را معادل حمايت اطالعاتي كوهن دانست

. اندها ارائه كردههاي مشابهي براي تمايز بين انواع حمايتبنديهاي فعاليت بدني نيز طبقهوهشبرخي از پژ

هاي واقعي بسيار راحتي قابل تمايزند، تشخيص آنها در موقعيتها از لحاظ مفهومي بهبنديبا اينكه اين طبقه

ول با بيش از يك نوع حمايت مواجه طور معمهنگام تالش براي تمايز بين انواع مختلف حمايت به. مشكل است

 (.21)شويم كه در روابط حمايتي دخيلند مي

. گيري رفتار فعاليت بدني نوجوانان فراهم كرداين پژوهش درك بهتري از نحوة تأثير خانواده بر شكل

كرده و  را در نوجوان خود تسهيل( ورزش)ها با استعداديابي و ايجاد عالقه، شروع فعاليت بدني منظم خانواده

. كنندشده كمك ميگرفتهكننده و نگهدارنده به تداوم و حفظ فعاليت شكلهاي تقويتسپس با ايفاي نقش

ها صرفاً به ايفاي افتد و گاهي خانوادهشايان ذكر است كه الزاماً تمام مراحل ذكرشده در محيط خانواده اتفاق نمي

                                                           
1  . Monge – Rojas 

2  . Cohen 
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ثال نوجواني را در نظر بگيريد كه در مدرسه يا جامعه با براي م. پردازنديك يا دو نقش از سه نقش مذكور مي

 .هاي ورزشي آشنا شده و عالقه در وي ايجاد شده استفعاليت

. تواند در پرورش اين عالقه و در نتيجه حفظ رفتار مؤثر باشدخانوادة اين نوجوان با ايفاي دو نقش بعدي مي

بر خانواده به كاركنان بهداشتي حي مداخالت مؤثرتر مبتنيتواند به طراشناسايي نقش خانواده در اين زمينه مي

براي مثال احتمال . شودهاي مورد نياز براي تحقيق بيشتر آشكار مياين وسيله حوزهكمك كند، ضمن اينكه به

دارد خانواده نقش منفي هم داشته باشد كه البته به بررسي نياز دارد، چراكه اگر در مثال مذكور نوجواني كه در 

مند شده است حمايت نشود، احتمال دارد تداوم رفتار هاي ورزشي عالقهمحيطي به غير از خانواده به فعاليت

 .اتفاق نيفتد

 تشکر و قدردانی

 .شودكنندگان محترم در اين پژوهش صميمانه تشكر و قدرداني مياز تمام مشاركت
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