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 کمرویی بین و والدین یپرور فرزند هایای شیوهمطالعه مقایسه

 ورزشکار ریغ و ورزشکار آموزاندانش

 ر سراب(اول شه ۀدختر مقطع متوسطه دور آموزاندانش)مورد مطالعه: 

 
 1قاسم الیاسی

 2لیال ایزدی سرابی

  چکیده

 دختر آموزاننشاد والدین و کمرویی فرزند پروری هایشیوه پژوهش حاضر با هدف مقایسه

های فرزند پروری . سبکسراب اجرا گردید شهر اول متوسطه مقطع غیر ورزشکار و ورزشکار

 در بودن از ناراحتی احساس مفهومه یی بکمرو دهنده نحوه تعامل والدین با فرزندان بوده ونشان

 آموزانشندا کلیه مشتمل بر تحقیق آماری بود. جامعه ایمقایسه –روش تحقیق علی. است جمع

آموز دانش 68بود که پس از شناسایی  نفر 1134 به تعداد شهر سراب اول دوره متوسطه مقطع دختر

 ساده گیری تصادفینمونه روش رزشکار بهآموز غیر وبه همان تعداد دانش ورزشکار واجد شرایط،

 شده تانداردسامقادیر آلفای کرونباخ برای متغیر کمرویی با تکیه بر پرسشنامه شدند.  انتخاب

( و قاطع 71/0( مستبد )67/0گیر )های سهل( و برای متغیر سبک72/0( برابر با )1977استنفورد )

ها داده آمد. دست به( 1991روری بامریند )رزند پسبک ف استانداردشده( با تکیه بر پرسشنامه 72/0)

-وهیش درنشان داد  جینتا شد. لوتحلیبا استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( تجزیه

 کهطوری، به(P=01/0) داردوجود  یتفاوت معنادار گروه دو نیفرزند پروری مستبد و قاطع ب یها

اما در  (57/15) کمترمستبد  وهیبا غیر ورزشکاران در ش سهیورزشکاران در مقا اتنمر میانگین

مشاهده نشد  معناداری تفاوت هگیر بین دو گرودر شیوه سهل بود. شتریب (72/32) قاطع وهیش

(26/0=P.) داشتداری وجود بین دو گروه در میزان کمرویی تفاوت معنی (03/0=P)، 

 (.79/77) بودغیر ورزشکاران  در ورزشکاران کمتر از که میزان کمروییطوریبه

 های فرزند پروری، کمرویی، ورزشکار، غیر ورزشکار.: شیوهواژگانکلید
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A comparative study of parenting styles and shyness between 

athletic and non-athletic students 

(Case study: Sarab city high school female students) 

G. Elyasi1 

L. Eizadi Sarabi2 

The aim of this study was to compare the parenting styles of parents and the 

shyness of female athletes and non-athletes in Sarab junior high school. 

Parenting styles reflect how parents interact with their children, and shyness 

means feeling uncomfortable being in a group. The research method was 

causal-comparative. The statistical population of the study included all 

female high school students in Sarab in the first year of Sarab was 1134. 

After identifying 68 eligible student students, the same number of non-

athlete students were selected by simple random sampling. Cronbach's alpha 

values for the shyness variable based on the standard Stanford (1977) 

questionnaire are equal to (0.72) and for the variable of easy styles (0.67) 

authoritarian (0.71) and decisive (0.72) based on the questionnaire A 

standardized Bamrind (1991) parenting style was obtained. Data were 

analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA). The results 

showed that there was a significant difference between the two groups in 

authoritarian and decisive parenting methods (P = 0.01), so that the average 

scores of athletes were lower than non-athletes in authoritarian methods 

(15.57) but in decisive methods ( 72/32) was more. There was no significant 

difference between the two groups in the facilitative method (P = 0.26). 

There was a significant difference between the two groups in the rate of 

shyness (P = 0.03), so that the rate of shyness in athletes was less than non-

athletes (77.79). 
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 مقدمه

نقش ورزش در سالمت جسمی، روانی و اجتماعی بر کسی پوشیده  در عصر حاضر

حرافات أثیر مثبت آن در ایجاد زندگی و روابط اجتماعی سالم و پیشگیری از انتنبوده و 

ها زارش(. با این وجود گ57: 2015، 1انکارناپذیر است )فلتون و جویت اخالقی و اجتماعی،

برزیل و  کشورهای تایلند، عربستان سعودی، میزان فعالیت بدنی در ترینحاکی از پایین

(. دوران نوجوانی به دلیل نقشی که در طول 331 :1393ان، رایران است )حسینی و همکا

رو توجه به سالمت کند از اهمیت زیادی برخوردار است. ازاینزندگی انسان بازی می

را تشکیل  جمعیت جهان چهارمکین قشر عظیم جامعه که بیش از یجسمانی و روانی ا

هد دختران نوجوان در درسد. همچنین تحقیقات نشان میدهند، ضروری به نظر میمی

بدنی کمتری برخوردار هستند ی از فعالیت توجهقابلمقایسه با همتایان پسر، به میزان 

ط برای خود بلکه بهداشت این افراد نه فق(. لذا پرداختن به 332 :1393)حسینی و همکاران، 

یا خواهد وپ ساز ایجاد نسلی سالم، فعال وزمینه های بعدی مفید بوده وه و نسلبرای جامع

شد؛ چراکه دختران امروز مادران فردای این جامعه هستند. همچنین امکان دارد در هر سنی 

ی و دوری جستن یا به گیردوره نوجوانی، شاهد بروز رفتارهایی مثل گوشه خصوصبه

د باشیم که در نتیجه آن توانایی فرد در ایجاد ارتباط مناسب از افرا 2عبارتی دیگر کمرویی

ترین علل شود. شاید بتوان ادعا کرد که کمرویی یکی از شایعان دچار اختالل میربا دیگ

ای است از مشکالت مهم و بازدارنده های بهداشت روان بوده وارجاع والدین به کلینیک

 3کیت .استتأثیرگذار  نوجوانان استعدادگیری هویت و شکوفایی لکه بر کارآمدی، شک
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 کودکان اغلب که مشکالتی است ت و کمرویی یکی ازل( معتقد است احساس خجا2007)

است )غیاثی زاده،  جمع در بودن از احساس ناراحتی ذهن دارند و به مفهوم در نوجوانان و

ت. نهاد شده اسمختلفی برای کاهش کمرویی نوجوانان پیشهای (. روش97: 1392

عنوان یک یت بدنی بهلرسد ورزش و فعابا توجه به نتایج تحقیقات، به نظر می نیبنیدرا

ی و خجالتی بودن را به دنبال داشته و باعث ارتباط بین تواند، کاهش کمرویابزار مناسب می

تجارب حرکتی ناشی از ورزش در رشد  فرد و گروه شود. به عقیده روانشناسان ورزشی

شود ها میفردی در آنمؤثر بوده و باعث ایجاد خصوصیات منحصربه شخصیت نوجوانان

(. به عبارتی 90 :1393اقدسی، قربانزاده، ) کندها را از غیر ورزشکاران متمایز میآن که

تواند ب میروش بدیع و مناس یک عنوانبه های ورزشی گروهیفعالیت دیگر مشارکت در

( در تحقیق خود 5: 2018) 1وبرسک و آرالنوواقع شود.  کمرو مؤثر کودکان درمان در

متأسفانه با هستند.  ترورزشکاران کمرو و خجالتی در مقایسه با نغیر ورزشکارا نشان داد که

 تیاهمکمتوجه به نگرانی جامعه از آینده شغلی کودکان و نوجوانان، شاهد تغییر نگرش و 

-هستیم که این امر علی ارسوالدین و مسئولین مد بدنی نزدش و درس تربیتن ورزشمرد

ه شدن کودکان و انگیزعث کم رغبتی و بیاو بستر مناسب ورزشی، ب رغم وجود امکانات

آنها را از اثرات جسمانی و روانی  جهیدرنتآموزان نسبت به ورزش شده است و دانش

ها ترین و مؤثرترین روشرسد یکی از اساسیظر میفعالیت ورزشی محروم کرده است. به ن

ش ازجمله زمندی از اثرات روانی وررای مشارکت ورزشی کودکان و به طبع آن بهرهب

ساز گرایش تواند زمینهمیها است که های تربیتی آنکاهش کمرویی، نقش والدین و شیوه

ین از عملکردشان، ازآنجاکه فرزندان نسبت به ارزشیابی والدورزشی کودکان شود. 
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ن تأثیر بسیاری بر رفتار کودکان خود دارند، لذا به نظر یگر والدیحساس هستند و از سوی د

تواند نقش می 1های فرزند پروریطور خاص سبکتربیت فرزندان و به هرسد شیومی

ها بازی کند )عبدی مقدم، بهروزی و اساسی در عملکرد مخصوصاً عملکرد ورزشی آن

های مهم دک، یکی از بحثبنابراین مطالعه روابط والدین و کو (؛26: 1392د، نژارمضانی

و از  شدهی بررسدر این چهارچوب  د پرورینهای فرزدهد. شیوهروانشناسی را تشکیل می

دموگرافیک،  -عنوان ابزاری قوی برای آزمون تعامل بالقوه بین عوامل اجتماعیآن به

: 0122، 2رز، هیوم، تیمپریو و سالمونشود )ساندفاده میو فعالیت بدنی است فرزند پروری

های وری در گروهرهای فرزند پ( معتقدند شیوه2000) 3(. کادونا، نیچلسن و فاکس2

و  4(. لیندسی27: 1392مقدم و همکاران فاوت باشد )عبدیمختلف ممکن است مت

-لیت جسمانی روی میها به فعامادرانی که فرزندان آن نشان دادند (1: 2018همکاران )

قاطع  که پدران بیشتر از سبککنند درحالیاستفاده می گیرانهز سبک سهلآورند بیشتر ا

 ند.نکاستفاده می

شواهد پژوهشی بیانگر تفاوت افراد ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر  هرچندطورکلی به

های بدنی و لیتبسیاری از متغیرهای روانی و اجتماعی است اما اهمیت قابل مالحظه فعا

خوبی برجسته نشده و بعضاً ری والدین و کمرویی بههای فرزند پروورزش در زمینه شیوه

 هایترین گروهمهم از آموزاناینکه دانش به توجه ست آمده است. بادنتایج متضادی به 

هستند، حساسیت و ضرورت پژوهش حاضر  کشوری هر سازندگان فردای و جامعه
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سازی نیرومند تصمیمعنوان ابزار تواند بهیج این تحقیق میچنین نتامشود. همی دوچندان

ریزی و مشاوران ورزشی برنامه وگذاری برای مدیران ورزشی در سطوح مختلف سیاست

های فرزند پروری والدین و کمرویی در یوهرو با مقایسه شدر مدارس گردد. ازاین

گویی به این سؤال هستیم که آیا ورزشکاران و غیر ورزشکاران دختر، درصدد پاسخ

 های فرزند پروری والدین و کمروییار و غیر ورزشکار از نظر شیوهآموزان ورزشکدانش

طور ضمنی به این مقوله بپردازد که آیا دارند؟ به عبارتی دیگر محقق در نظر دارد به وتیاتف

مشارکت ورزشی تواند منجر به انتخاب شیوه فرزند پروری مناسب از سوی والدین می

تواند باعث کاهش کمرویی های ورزشی میتآموزان شود؟ آیا شرکت در فعالیدانش

 توان با توجه به نتایج به دست آمده مطرح کرد؟هایی را میرشود؟ چه پیشنهادات و راهکا

 چارچوب نظری

شود که هایی گفته می( معتقد است سبک فرزند پروری به روش1991) 1بامریند

های گذارند. در حقیقت سبکینفرد یا در تعامل با یکدیگر بر رشد افراد تأثیر مصورت مبه

 هایتماعی کردن کودکان خود است. شیوهجفرزندپروری درواقع تالش والدین برای ا

دهنده نشان کنترل والدین هستند: کنترل و گریشاخص رفتاری دو شامل پروری فرزند

 صمیمیت، شامل نیز محبت بوده و فرزندانشان از والدین توقع و قواعد بودن میزان سخت

ها س این شاخصااو سه نوع الگوی رفتاری را بر اس .است والدین عاطفه و قه، مهربانیعال

و  3؛ الگوی رفتاری مستبد2بخشکند: الگوی رفتاری قاطع و اطمینانبرای والدین بیان می
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 . 1گیرالگوی رفتاری سهل

، م اعمال نوعی کنترل و محدودیترغکنند علیفاده میکه از سبک مقتدر است والدینی

 کنند. درمی یقوتش را هاآن بیشتری داده و فکری آزادی و استقالل خود فرزندان به

 تعامل اخالقی مناسب در بیان نظرات و ارتباط این سبک فرزند پروری، هایی باخانواده

زند زیاد است. والدین رف به نسبت صمیمیت گرمی و و شوددیده می والدین و کودک

دهی افراطی داشته، اما از فرزندان خود د پذیرش و پاسخگیر نسبت به کودکان خوسهل

و  گیرند. نظمها سخت نمیندارند و نسبت به آموزش رفتارهای اجتماعی آن توقع چندانی

ک ها و آداب اجتماعی کم است. کودها کم بوده و پایبندی به سنتقانون در این خانواده

 ر رفتارهای کودک ندارند. شیوهآزادی عمل زیادی داشته و والدین کنترل چندانی ب

شونت و تنبیه، رش پایین همراه است. تحمیل قوانین، خیفرزندپروری مستبد با توقع باال و پذ

پایین بودن ابراز محبت و صمیمیت، در نظر نگرفتن امیال کودکان و جویا نشدن عقاید 

الدینی زود های این نوع سبک فرزند پروری است. کودکان چنین وها از دیگر ویژگیآن

 (.11-10: 1393و یارعلی، طباطبایی، فضلی) ندارندثبات فکری و روحی  ناراحت شده و

شناسی و اجتماعی که از (، کمرویی اصطالحی است روان1977) 2به اعتقاد زیمباردو

مخصوصاً  ن در حضور دیگرانآن برای تـوصیف دلهره و ترس، عدم آرامش و معذب بود

زیمباردو معتقد است که افراد . شودید و افراد ناآشنا، استفاده میدر مواجهه با شرایط جد

شوند و از نظر کالمی و غیرکالمی مند نمیاجتماعی بهرههای بتال به کمرویی از موقعیتم

برایشان زجرآور  کنند. کمرویی این افراد خودآگاه است و همین امرکمتر ابراز وجود می
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عی، افکار منفی را در مورد خود و دیگران ابراز های متقابل اجتمااست و در واکنش

اه پندارند. مطابق با دیدگصورت فردی بازداشته، نامناسب و ناالیق میهبدارند و خود را می

مارند شهای اجتماعی ناچیز میزیمباردو، افراد کمرو توانایی خود را در برخورد با موقعیت

باشند از انجام آن سر باز ای مثمر ثمر گونهکه به دانند توانایی آن را دارندحتی زمانی که می

طور د به خاطر شکستشان بههای اجتماعی با تنبیه خوی دیگر در موقعیتوزنند و از سمی

ن دهند. اینسبت می کنترلرقابلیغیعنی، شکست را به کارهای ؛ دهندمعکوس واکنش نشان می

به نظر (. 1382)آزادی، خجالت شوند  شود که در برخی شرایط دچارث میشیوه انتصاب باع

ند تنها باشند و دهمی ترجیح گرا کهرد: کمروهای درونازیمباردو دو نوع کمرویی وجود د

دیگران ارتباط  با گرا که تمایل دارندانـد و کـمروهای برونهای اجـتماعیبدون مهارت

، اجتماعی هایر موقعیتهای اجتماعی ندارند و دها هـم مـهارتند، اما آنبرقرار کن

معرفی  سطح کنند. او کـمرویی را در سـهمی آشفتگی درونی و اختالالت شناختی را تجربه

کالم ندارند، با صدای  بالغت کمرو ی که در این سطح افرادکرده است: در سطح رفتار

-شان میاز خود ن و خجالت گیریرفتارهای بازداری، کنارهکنند و کـوتاه صـحبت مـی

شناختی  سطح و در ندانفس پایین، نـگران و افسردهدهند. در سطح عاطفی دارای عزت

 (.1558: 2012، 1)گاکمن ترس از ارزیابی منفی دارند

ه ها و عالئق کودکان مؤثر بودبستگیهای فرزند پروری والدین بر دلطورکلی سبکبه 

های فعالیت . از طرف دیگر مشارکت درمندی به ورزش نیز از این امر مستثنا نیستعالقه

کمرو به کار رود. در  کودکان ن روشی مناسب در درماناعنوتواند بهجسمانی جمعی می

 
1 . Gocmen 
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 مشارکت ورزشی منجر به ایجاد روابط دوستانه و تـقویت ارتباطات اجـتماعی حقیقت

 هر و شده یختهآم تربیت روانی با های جسمانی و ورزشیاکه فعالیتشود. ازآنجمی کودک

 شود، روانی ایتجربه یا کسب رتواند منجر به تغییجسمانی می حرکتی یا تغییر تجربه

به شمار  روانی و جسمانی تکامل های مهمروش ها، ازفعالیت این قبیل در مشارکت روازاین

 تواندزند پروری توسط والدین میخاذ شیوه مناسب فررسد اتبه نظر می درمجموعآید. می

 شود.یمساز گرایش فرزندان به ورزش و به طبع آن کاهش میزان کمرویی زمینه

 

 

 پیشینه تجربی

 سوابق پژوهشی :1جدول 

روش   جامعه مورد مطالعه محققین

 تحقیق

 ترین نتایجعمده

یعقوبی و 

همکاران 

(1396) 

آموزان پسر مقطع دانش

ایی ناحیه شش ابتد

 اصفهان

 –علی 

 ایمقایسه

روری مقتدرانه والدین باعث سبک فرزند پ

های گروهی آموزان به ورزشگرایش دانش

 شود.یم

پروین و 

همکاران 

(1394) 

 تا 9 دختر آموزاندانش

 ابتدایی مدارس سالة 11

 فوالدشهر شهرستان

های جسمانی باعث کاهش شرکت در بازی نیمه تجربی

 شود.کمرویی می

یوسفی و 

همکاران 

(1393) 

آموزان دختر دانش

 دبیرستان کرمانشاه

ز انتایج نشان داد که فرزندان والدینی که  همبستگی

استفاده و حمایت زیادتری  مقتدر شیوه

اند از فرزندان والدینی که از دریافت کرده
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روش   جامعه مورد مطالعه محققین

 تحقیق

 ترین نتایجعمده

گیرانه استفاده و کمتر مورد روش سهل

تر در حمایت کمتر قرار گرفته بودند، بیش

 کنند.های ورزشی شرکت میفعالیت

و  عبدی مقدم

همکاران 

(1392) 

آموزان دختر دانش

 متوسطه رشت

در در مقایسه با دو پروری مقت دشیوه فرزن همبستگی

شیوه دیگر بر میزان گرایش و انجام فعالیت 

 بدنی مؤثرتر است.

دبستانی به کودکان پیش (2019) 1کوپر

 همراه مادران و پدران

های اتخاذشده از طرف والدین تأثیری سبک تگیبسهم

ها به انجام ورزش و فعالیت گرایش آندر 

 بدنی ندارد.

دوبرسک و 

 (2018) آرالنو

دانشجویان ورزشکار و 

 غیر ورزشکار

 –علی 

 ایمقایسه

و کاهش  نفساعتمادبهورزش باعث افزایش 

 شود.کمرویی می

لیندسی و 

همکاران 

(2018) 

ت جسمانی مادرانی که فرزندان آنها به فعالی همبستگی رزشکارآموزان ودانش

گیرانه و آورند بیشتر از سبک سهلروی می

 کنند.قاطع استفاده می بکسپدران بیشتر از 

آلمدا و 

همکاران 

(2017) 

دانشجویان رشته 

 بدنیتربیت

میزان  رودهرچه سطح فعالیت باالتر می همبستگی

 یابد.کمرویی کاهش می

و  2گستوندر

همکاران 

(2017) 

 11-8مادران و کودکان 

 ساله

های فرزند گونه ارتباطی بین سبکهیچ همبستگی

ت جسمانی کودکان یپروری مادران و فعال

 وجود ندارد.

 
1 . Cooper 
2 . Van der geest 
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های در خصوص سبک شدهانجامرغم تحقیقات و علی 1طورکلی با توجه به جدول به

این دو ورزشی و در خصوص مقایسة رسد در حیطه فرزند پروری و کمرویی، به نظر می

-می درمجموعران و غیر ورزشکاران، سوابق تحقیقاتی اندک بوده ولی متغیر بین ورزشکا

با میزان فعالیت جسمانی و مشارکت  گیر و قاطعهای سهلکرد، بین شیوه ن اذعاناتو

تأثیر  ازداری وجود دارد. همچنین نتایج اکثر تحقیقات، نشان ورزشی رابطه مثبت و معنی

باشند، تایج حاصله که بعضاً مغایر هم دیگر میورزش در کاهش کمرویی دارد. با توجه به ن

عالوه بر آگاهی بخشی  شده و راستاهمتواند باعث تقویت نتایج می انجام تحقیقات مشابه

به والدین باعث اتخاذ شیوه مناسب فرزند پروری شود تا از این طریق میزان مشارکت 

 زایش یابد.ورزشی اف

 های پژوهشفرضیه

آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت روری والدین دانشهای فرزند پبین شیوه

 .ود داردجداری ومعنی

داری وجود آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنیبین میزان کمرویی دانش 

 دارد.

 تعاریف مفهومی و عملیاتی

 تعاریف مفهومی و عملیاتی :2جدول 

 تعریف عملیاتی تعریف مفهومی م متغیران

های سبک

زند فر

-هایی گفته میسبک فرزند پروری به روش

رد یا در تعامل با فصورت منشود که به

های فرزند پروری نظور از سبکم

ای والدین در پژوهش حاضر، نمره



 

 

 

 

۱۲  ۹۹ پاییز و زمستان، شانزدهم، شماره ششمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

 تعریف عملیاتی تعریف مفهومی م متغیران

 گذارند.یکدیگر بر رشد افراد تأثیر می پروری

های فرزند پروری توان گفت سبکمی

درواقع تالش والدین برای اجتماعی کردن 

به نقل از  1991ند، کودکان خود است )بامری

 (.1393طباطبایی و همکاران، 

 پاسخ به ها درآزمودنی هاست ک

های سؤالی سبک 30پرسشنامه 

( به 1991فرزند پروری بامریند )

 اند.دست آورده

 سبک

فرزندپرور

-سهل ی

 گیرانه

 عدم گیرانه بافرزند پروری سهل در سبک

 هایخواسته به دهی باالپاسخ و والدین کنترل

به نقل  1991بامریند، ) میهستمواجه  کودک

 (.2012، 1واه و از رینالدی

 

منظور از سبک فرزند پروری سهل 

ای گیرانه در پژوهش حاضر، نمره

، 1ها در سؤاالت است که آزمودنی

6 ،10 ،13 ،14 ،17 ،19 ،21 ،24 ،

های فرزند سبک پرسشنامه 28

( به دست 1991پروری بامریند )

 اند.هآورد

سبک فرزند 

 پروری

 مستبدانه

 زیاد، لترنک با مستبدانه، سبک فرزند پروری

 انضباط مشخص و باال، محدودیت سطح

پایین بودن  تیدرنهاناپایدار؛ و  خشن و

شود می عاطفی، مشخص گرمی و حمایت

هاو،  و به نقل از رینالدی 1991)بامریند، 

2012.) 

منظور از سبک فرزند پروری 

والدین در پژوهش حاضر، مستبدانه 

 ها درای است که آزمودنینمره

، 18 ،16، 12، 9، 7 ،3، 2سؤاالت 

های پرسشنامه سبک 29، 26، 25

( کسب 1991فرزند پروری بامریند )

 اند.کرده

فرزند  سبک

 پروری

 مقتدرانه

 از بیکیتر مقتدرانه شامل فرزند پروری سبک

 مطلوبی از سطح باال، عاطفی حمایت و کنترل

 دوسویه روابط و حاکم بودن استقالل فردی

منظور از سبک فرزند پروری 

مقتدرانه والدین در پژوهش حاضر، 

 ها درای است که آزمودنینمره

 
1 . Rinaldi & Howe 
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 تعریف عملیاتی تعریف مفهومی م متغیران

، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4سؤاالت  منبع(. مانه) است و فرزند والدین بین

های مه سبکپرسشنا 30، 27، 23

( به 1991فرزند پروری بامریند )

 اند.ردهدست آو

(، کمرویی 1977) 1به اعتقاد زیمباردو کمرویی

شناسی و اجتماعی که روان اصطالحی است

ن برای تـوصیف دلهره و ترس، عدم از آ

 آرامش و معذب بودن در حضور دیگران

مخصوصاً در مواجهه با شرایط جدید و افراد 

 (2012، 2گاکمن) شوداده میناآشنا، استف

وهش منظور از کمرویی در پژ

ها ای است که آزمودنیحاضر، نمره

 یسؤال 40پرسشنامه  در پاسخ به

 اند.استنفورد کسب کرده کمرویی

 روش پژوهش

 3ایمقایسه -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش جز تحقیقات علی

یــه داناست. جامعه آماری  یا پس رویدادی ســطه شپــژوهش را کل طــع متو تــر مق مــوزان دخ آ

صــیلی  دوره ســال تح ســراب در  شــهر  مــی 1396-97اول  شــکیل  گــزارت نــا بر کــه ب نــد   شده

مــوزش عــداد آ بــور، ت شــهر مز مــی 1134وپرورش  فــر  شــند ن کــهبا خــاب  ازآنجا مــالک انت

یــا هیئتآموزان ورزشکار، عضویت در کانوندانش یــا های ورزشی مدارس  شــی  هــای ورز

تــههای ورزشی و داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت ومتی ســه رزشی و داشتن هف ســه جل ای 

ســراب )شــتمرین منظم بود. لذا لیست تمامی ورز شــهر  ســطه دوره اول  مــدارس متو  7کاران 

 
1 . Zimbardo 

2 . Gocmen 
3 . Causal - comparative 
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یــد )دبیران تربیتمدرسه( با همکاری مدیر و  یــه گرد فــر(.  83بدنی مدارس ته بــا  تیــدرنهان

فــر دانش 68تعداد  ط،ن حائز شرایکم ورزشکارا توجه به تعداد شــکار و ن مــوز ورز فــر  68آ ن

لــف بآموزان و پدران آنغیر ورزشکار )دانش مــدارس مخت ســاده هها( از  صــادفی  صــورت ت

نــد های سبکانتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه پــروری بامری های فرزند 

ســتنفورد گیر، مستبدسؤال جهت سنجش سه شیوه سهل 30( با 1991)  1و قاطع؛ و کمرویی ا

یــک  های پرسشنامهپاسخسؤال بهره گرفته شد.  40( متشکل از 1977) پــروری روی  نــد  فرز

ســت کــرت از اپیو شــی لی پــنج ارز تــا  1ر  خــالفم(  کــامالً م یــی از  5) فــق( و کمرو کــامالً موا (1 

جــه 4)هرگز( تا  شــه( در شــد. )همی نــدی  ظــرا منظوربــهب طــه ن صــوری از نق یــی  ســی روا ت برر

یــایی از چنین فاده شد. همکارشناسان و تحقیقات قبلی است نــی و پا برای بررسی همسانی درو

یــد ســتفاده گرد بــاخ ا یــاس .آلفا کرون بــرای مق بــاخ  فــای کرون ضــریب آل قــادیر  خــرده م هــا و 

نــی 72/0تا  67/0های مربوطه در دامنه مقیاس ســطح مع مــون قرار داشت. با توجه به  داری آز

نــه  KMOزان ها وجود دارد. با توجه به میزم بین ماتریس مادهبارتلت، همبستگی ال حجم نمو

 (.3باشد )جدول کافی می

 KMO  نباخ پرسشنامه وونتایج آلفای کر :3جدول 
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های سبک

 فرزندپروری

 67/0 10 گیرسهل

 71/0 10 مستبد 05/0 6 467/12 /. 528

 72/0 10 قاطع

 
1 . Stanford 
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 72/0 40 - کمرویی

در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد  22spss رافزاها با استفاده از نرمداده تیدرنها

های های تمایل مرکزی و شاخصدر آمار توصیفی از شاخصتحلیل قرار گرفت. 

بعد از مشخص شدن توزیع در آمار استنباطی و  ها استفاده شدپراکندگی برای بیان داده

 جزیهتجهت آزمون مانوا  از واسطه آزمون کولموگروف اسمیرنوف،به هاداده نرمال

 .گردیدوتحلیل استفاده 

 های پژوهشیافته

 22سال و  3درصد  13های ورزشکار دو سال، درصد از آزمودنی 55نتایج نشان داد که 

رزشکار های ودرصد از آزمودنی69 چنینه ورزشی داشتند. همدرصد بیشتر از سه سال سابق

 کردند.می زشرو هفته درجلسه  4درصد بیشتر از  13جلسه،  4درصد  18جلسه،  3

 و کمرویی فرزند پروری یهاوهیشهای توصیفی : آماره4جدول 

 غیر ورزشکار ورزشکار 

 میانگین هاشاخص
انحراف 

 معیار
 میانگین بیشینه کمینه

اف انحر

 عیارم
 بیشینه کمینه

 28 4 65/6 67/15 30 4 88/5 88/16 گیرسهل

 30 7 22/5 79/18 32 3 05/6 57/15 مستبد

 40 19 45/4 98/30 40 22 95/3 72/32 خشبطمیناناقاطع و 

 113 40 93/14 79/77 91 41 87/12 52/70 کمرویی

موزان ورزشکار در شیوه آدهد میانگین نمرات دانشنشان می 4نتایج مندرج در جدول 

 ع بیشتر و در شیوه فرزند پروری مستبد و کمرویی کمتر ازگیر و قاطزند پروری سهلفر



 

 

 

 

۱6  ۹۹ پاییز و زمستان، شانزدهم، شماره ششمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

. به عبارتی دیگر والدین ورزشکاران در مقایسه با غیر استغیر ورزشکار  نآموزادانش

گیر و قاطع استفاده کردند و همچنین غیر ورزشکاران های سهلتر از شیوهورزشکاران بیش

 در مقایسه با ورزشکاران کمروتر هستند.

 متغیره )مانوا( استفاده شد. ها از آزمون تحلیل واریانس چندبا توجه به نرمال بودن داده

های اول و دوم پژوهش معنادار است یا نه؛ فرضیه گروه دوکه تفاوت در رای بررسی اینب

 آنهای گیری این آزمون مفروضهکارقبل از به ی قرار گرفتند.موردبررسزمان هم صورتبه

مورد بررسی  4اثر پالییو  3نیآزمون لو ،2بارتلت آزمون کرویت ،1زمون باکسوسیله آبه

کوواریانس  -همگنی ماتریس واریانس  فرضشیپبرای بررسی  . در این راستاقرار گرفت

 .آزمون باکس استفاده شدهای مورد پژوهش از در گروه

 : نتایج آزمون باکس5جدول 

 سطح معناداری 2زادی درجه آ 1درجه آزادی  F مقدار نام آزمون

باکس  آزمون

(Box's M) 
294/9 00/9 10 418/85845 533/0 

های مهم آزمون تحلیل واریانس چند متغیره این است که فرضیکی از پیش

باید همگن باشد. تشخیص همگن  هاهای متغیرروههای کواریانس در هر یک از گماتریس

دهد. این آزمون این فرض باکس انجام میهای کواریانس را آزمون ام بودن این ماتریس

های کوواریانس مشاهده شده متغیرهای دهد که ماتریسار میصفر را مورد آزمون قر

 
1 . Box's M 
2 . Bartlett's Test of Sphericity 

3 . Levin Test 
4 . Pillai's Trace 
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 معناداری میزان 3ل با توجه به اطالعات جدو .های مختلف برابرندوابسته در بین گروه

-بودن واریانس همگن گویای که ( است؛<05/0Pبیشتر است ) 05/0از  آزمون

 .است هاوواریانسک

 بارتلت استفاده شد. زمون کرویتمتغیرها از آ جهت بررسی کفایت همبستگی بین

 بارتلت کرویت آزمون نتایج :6جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مجذور کای اسکوار تقریبی

355/240 9 001/0 

-یمعن آماری لحاظ به بارتلت کرویت دهد آزموننشان می 6چنانچه اطالعات جدول 

است که  مطلب ده ایندهنداری آزمون کرویت بارتلت نشانمعنی(. >01/0Pاست ) دار

 های فرزند پروریسبک بین همبستگی کافی ه بوده وها به اندازه کافی همبستماتریس ماده

باید در حد معینی با یکدیگر  متغیرهادیگر، عبارتبه مانوا وجود دارد؛ لتحلی جهت اجرای

 د.شند که بتوان تحلیل عوامل را ادامه داهمبستگی داشته با

 شد. استفاده لوین از آزمون گروه، دو هایواریانس ابریسنجش بر بررسی برای

 : نتایج آزمون لوین7جدول 

 داریسطح معنی 2درجه آزادی  1 درجه آزادی F لون متغیر

 183/0 134 1 789/1 گیرسهل

 279/0 134 1 179/1 مستبد

 267/0 134 1 241/1 شبخقاطع و اطمینان

 619/0 134 1 249/0 کمرویی
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مورد  متغیرهای از یک هیچ مورد در شده محاسبه لوین آزمون 7جدول  با توجه به

 تأیید هاانسیوار همگنی مفروضه (. بنابراین<05/0Pنیست ) معنادار لحاظ آماری به بررسی

های فرزند شیوه هایسواریان که است آن گویای فوق شود. به عبارتی دیگر، جدولمی

ندارند. در  داریمعنی تفاوت یکدیگر با و بوده ربراب هم با گروه دو و کمرویی در پروری

 نتیجه استفاده از آزمون مانوا بالمانع است.

 اثر پالیی، استفاده آزمون از های فرزند پروری،شیوه بر روهگ اثر داریمعنی تعیین برای

 :است شده زارشگ 8 جدول در حاصل نتایج که شد

 متغیره : خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس چند8جدول 

 سطح معناداری خطا Df فرضیه F Df مقدار نام آزمون

 001/0 131 4 640/5 147/0 آزمون اثر پالیی

 ی کهطورهمانتفاوت بین دو گروه در متغیر مورد سنجش است.  هندهدنشاناثر پیالیی 

به دست  معناداری سطح ( و147/0)ا توجه به میزان اثر پیالیی شود بمی مالحظه 8جدول  در

 از یکی لحاظ آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار حداقل بهدانش بین (،>001/0Pآمده )

بنابراین دارد،  داری وجودمعنی قاطع( تفاوتگیر، مستبد و های فرزند پروری )سهلشیوه

 تفاوت، نتایج به چگونگی بردن پی و گروه دوها در بین تر تفاوتبررسی جزئی برای

 .شده است ارائه 9جدول  در د متغیره،واریانس چن از تحلیل حاصل

 واریانس چند متغیره تحلیل آزمون نتایج خالصه :9 جدول

 متغیر
منبع 

 تغییرات

 مجموع

 وراتمجذ

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F Sig 

مجذور 

 اتا

 009/0 265/0 253/1 441/49 1 441/49 گروه گیرسهل



 

 

 

 

  ۱۹ ... بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان مؤثرشناسایی عوامل 
 

    462/39 134 941/5287 خطا 

 مستبد
 76/0 001/0 021/11 654/352 1 654/352 گروه

    998/31 134 750/4287 خطا

قاطع و 

 بخشاطمینان

 41/0 018/0 777/5 382/102 1 382/102 گروه

    721/17 134 676/2374 خطا

 64/0 003/0 228/9 382/1794 1 382/1794 گروه کمرویی

    448/194 134 059/26056 خطا 

تفاوت معنادار  گیردو گروه از نظر شیوه سهل نمرات میانگین بین فوق با توجه به جدول

 مستبد و کمرویی تفاوت دو گروه از نظر شیوه نمرات میانگین (. بینP>05/0ندارد ) وجود

شیوه مستبد و  گروه غیر ورزشکار درنمره  کهیطوربه(؛ P<01/0دارد ) معنادار وجود

متغیر  با توجه به مقدار مجذور اتا، است. رورزشکااز گروه  بیشترطور معناداری بهکمرویی 

درصد  64شیوه مستبد و درصد واریانس  76 )ورزشکار و غیر ورزشکار بودن( گروه

 و دو گروه از نظر شیوه قاطع نمرات بین میانگین .کندرا تبیین میکمرویی ریانس وا

ورزشکار گروه نمره  کهیطوربه(؛ P<05/0دارد ) وجود معنادار ش تفاوتبخاطمینان

 متغیر گروه با توجه به مقدار مجذور اتا، است. غیر ورزشکاراز گروه  بیشترطور معناداری به

 .کندرا تبیین میبخش اطمینان و قاطع شیوهدرصد واریانس  41

 یریگجهینتبحث و 

های فرزند پروری یکی از عوامل تر شیوهارتی دقیقهای نربیتی والدین یا به عبشیوه

-آید و فعالیتریزی فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی کودکان به شمار میایهاساسی در پ

 ازجملهمشکالت رفتاری  ماندر در تواندعنوان یک روش مناسب میهای جسمانی به
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آموزان دوره روی دانشآموزان مؤثر باشد. لذا از نتایج تحقیق حاضر که بر کمرویی دانش

های فرزند پروری در مشارکت شود که شیوهمیاول متوسطه انجام گرفت، چنین استنباط 

رده چراکه والدینی که از شیوه فرزند پروری قاطع استفاده ک استورزشی کودکان مؤثر 

 ها ازها به ورزش بیشتر بوده و در مقابل کودکانی که والدین آنبودند گرایش کودکان آن

ی به ورزش از خود نشان شیوه فرزند پروری مستبدانه استفاده کرده بودند، رغبت چندان

شود که فعالیت بدنی و های تحقیق چنین استنباط مینداده بودند. همچنین بر اساس یافته

شود چراکه نتایج حاکی از میزان ورزش باعث کاهش کمرویی کودکان میپرداختن به 

ر مقایسه با غیر ورزشکاران بود. بر این اساس نتایج آزمون کمرویی کمتر ورزشکاران د

آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر شیوه بین دانش ضیه اول پژوهش نشان داد کهفر

ود ندارد. نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش داری وجگیر تفاوت معنیفرزند پروری سهل

( و لیندسی 1393) همکارانقیقات یوسفی و همسو؛ و با نتایج تح (2014براند و همکاران )

همسو است. احتماالً تفاوت در نمونه آماری، ابزار، فرهنگ خانواده  ( نا2018) همکارانو 

و احتماالً دلیل دیگر آن عدم  تاسهای فرهنگی جوامع از دالیل مهم این مغایرت و تفاوت

هر دو گروه به دلیل شرایط  درگیرانه والدین نسبت به فرزندان دختر کارگیری شیوه سهلبه

ها است که و به دلیل همین شرایط حاکم بر خانواده باشدفرهنگی، دینی و اجتماعی جامعه 

های ها و کنترلراقبتمعموالً فرزندان دختر از استقالل کمتری برخوردارند و بیشتر تحت م

های ایرانی نوادهباشند. دختران در خاشدیدتری نسبت به فرزندان پسر از سوی والدین می

کنند و از منزل را کمتر تجربه می های کوچک( آزادی ورود و خروجشهر ژهیوبه)

های باالیی ها و کنترلهای ورزشی معموالً با مراقبتحضورشان در محل انجام فعالیت

 اه است و این مسئله احتماالً منجر به عدم تفاوت در دو گروه شده است.همر



 

 

 

 

  ۲۱ ... بر سبک زندگی ورزشی دانشجویان مؤثرشناسایی عوامل 
 

گروه غیر ورزشکار در شیوه نمره ست آمده در پژوهش حاضر، مطابق با نتیجه به د

که با برخی از شواهد پژوهشی  استورزشکار از گروه  بیشترطور معناداری بهد مستب

ها ( همسو و با نتایج برخی از پژوهش1020و همکاران ) 1موجود در این زمینه نظیر هنسی

-مهم. باشدیم( ناهمسو 1392ن )( و عبدی مقدم و همکارا1393نظیر یوسفی و همکاران )

ها واده، ریاست و مالکیت است. به عبارتی دیگر، آنترین نقش والدین مستبد در خان

نضباط و هیچ امری به اندازه نظم و ا کنند که مالک کودکان خود بودهاحساس می

-وادهبرند. در این خانها را بکار میارزشمند نیست و گاهی برای اعمال آن شدیدترین تنبیه

یتی نداشته و اگر هم به ها و توجه به نظرات کودکان اهمها، معموالً شنیدن صحبت

)پرچم و همکاران، های آنها گوش داده شود، به قصد پاسخگویی به آنها است صحبت

 از دریافتند دخترانی که خود تحقیق ( در318: 2012) 2لوئیس و (. دولمان123: 1391

 برخوردار برای ورزش کردن والدین سوی از عاطفی و میحمایت کال از تریپایین سطوح

 تریپایین که شیوه مستبدانه با سطوحاند. ازآنجاییورزش داشته در کمی مشارکت ،اندبوده

توان نتیجه گرفت که مراه است؛ بنابراین میوالدین ه سوی از عاطفی و حمایت کالمی از

های ورزشی از خود یل کمتری به فعالیتآموزان با شیوه فرزند پروری مستبدانه تمادانش

 دهند.نشان می

آموزان ورزشکار در شیوه دانشنمره ا نتیجه به دست آمده در پژوهش حاضر، مطابق ب

که با بسیاری از  استغیر ورزشکار وه از گر بیشترطور معناداری به بخشقاطع و اطمینان

(، عبدی مقدم و 1393ان )شواهد پژوهشی موجود در این زمینه نظیر یوسفی و همکار

 
1 . Hennessy 
2 . Dollman& lewis 



 

 

 

 

۲۲  ۹۹ پاییز و زمستان، شانزدهم، شماره ششمشناسی و مدیریت سبک زندگی، سال جامعه 

 

دهد اما با نتایج پژوهش (، همسویی نشان می2012ساندرز و همکاران ) (،1392همکاران )

در این سبک،  توان گفت که( مغایرت دارد. در تبیین این نتیجه می2014براند و همکاران )

تند؛ ولی روند و با چه کسانی دوست هسکنند، کجا میدانند فرزندانشان چه میوالدین می

ای عرضه کنند و حاضرند کنندهانعکنند درباره توقعات و انتظارات خود دالیل قسعی می

(. 29: 1384موقعیت تعدیل نمایند )اسعدی و همکاران،  برحسبهایشان را خواسته

مثبت این شیوه فرزند پروری، در مورد خصوصیات رفتاری فرزندان سبب شده های ویژگی

ری ترین شیوه فرزند پروان شیوه فرزند پروری مقتدرانه را مناسباست که برخی پژوهشگر

 به عاطفه ابراز با و در این روش رفتار والدین صمیمی و توأم با محبت بوده به شمار آورند

 (؛133: 1391کنند )پرچم و همکاران، می مستحکم فرزندان با را خود رابطه خود فرزندان

وهش حاضر مبنی بر باال بودن نمره فرزند پروری قاطع و بنابراین نتایج به دست آمده در پژ

های گفته آموزان ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار به واسطه ویژگیبخش در دانشناطمینا

رسد. از سوی دیگر، با به نظر می درکقابل شده برای این نوع شیوه فرزند پروری منطقی و

والدین با حمایت از استقالل نوجوانان که در شیوه فرزند پروری اقتداری، توجه به این

ان را در قالب یک الگوی مثبت نظارت و کنترل کرده و رفتار مستقل قادرند رفتار فرزندانش

دن برای فرزندان، راهکارهای را در نوجوانان تقویت کنند و با آموزش، حمایت و الگو بو

های مختلف نیز در پژوهشی که اگونهبهها تقویت نمایند، دستیابی به موفقیت را در آن

های ورزشی فرزندان به اثبات رسیده است در کتحیاتی بودن حمایت خانواده برای مشار

 خواهد بود. درکقابلنتیجه این نوع از شیوه فرزند پروری در ورزشکاران 

آموزان ورزشکار ایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که کمرویی در دانشنت -
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ایج . نتایج این تحقیق با نتاست آموزان غیر ورزشکاردانشاز  مترکطور معناداری به

و همکاران  ( و آلمدا2017)( دوبرسک و همکاران 1394مطالعات پروین و همکاران )

 تغییرات بر اثر مستقیم جسمانی هایفعالیت که ندادریافته . روانشناساناست( همسو 2017)

 رضایت و احساس باعث ایجاد ورزش ند کهآنها معتقد. سال داردنفس افراد بزرگعزت

-شود. ورزش و فعالیت منجر نفسعزت افزایش به توانداین امر می شود کهفرد می کارایی

فیزیکی،  تغییر یا حرکتی ربةتج هر رابطه تنگاتنگی دارند و تربیت روانی های جسمانی با

این قبیل  در مشارکت روازاین .شودمی ای روانیکسب تجربه یا منجر به ایجاد یک تغییر

 تواندمی های ورزشیشرکت در فعالیت .است روانیجسمی و  تکامل سازها، زمینهفعالیت

مطلوب  تصویر هیجانات، تثبیت متعادل کردن و نفس،اعتمادبه ای در رشدنقش سازنده

کاظمی و داشته باشد )شعاع فرد شدن و اجتماعی بودن ارزشمند اجتماعی، احساس و بدنی

مرویی مؤثر باشند. توانند در کاهش ک(؛ که همه موارد مذکور می178: 1390جاوید، 

نشان داد شرکت در  (153: 2008) 1فیندلی و کوپالنتحقیق در این راستا نتایج چنانکه 

، دارد و کمرو کـودکان خـجالتی برای ایویژه حفاظتیـقش ن های ورزشیفعالیت

 یافت.می کـاهش هاآناضطراب  دکان،مشارکت ورزشی کو با کهطوریبه

توان نقش نفس پایین همراه است؛ لذا میساً با اعتماد به که کمرویی اساازآنجایی

 بهبوددر  ورزشی و جسمانیفـعالیت ورزش در کاهش کمرویی را درک نمود. نقش 

آن  کارکردهای اساسی و مهم از یکی بوده وحائز اهمیت  جسمانی و روانی سـالمت

و تسهیل  روابط تحکیم اجتماعی، -روانی تحول شخصیت و جسمانی ارتقا به کمک

 
1 . Findlay & Coplan 
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: 1390)شعاع کاظمی،  .است اجتماعی -فردی پذیریرشد مسئولیت معاشرت جمعی و

به انجام  را خود بتواند افراد ایجامعه که اگر دند( معتق2002و همکاران ) 1آلفرمن (.187

 افراد جسمی و روانی ارتقای سالمت و نفسزتافزایش ع به حقیقت ورزش ملزم بکند، در

برخوردارند  انگیزه زیادی و نفسعزت از ورزشکاران چراکه ؛است کرده خود کمک

نفس، کمرویی را عزتواسطه افزایش تواند به(. لذا ورزش می178: 1390)شعاع کاظمی، 

آموزان انشترین دلیل برای کسب نمرات پایین کمرویی در دکاهش دهد و احتماالً مهم

 آموزان غیر ورزشکار است.ورزشکار نسبت به دانش

 یشنهاداتپ

شود مراکز مشاوره در با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، پیشنهاد می 

های فرزند پروری صحیح و زم در خصوص روشهای المدارس تقویت شده و آموزش

گرایش  زمینه گیریشکل ه نوبه خود درتواند باین امر می گیرد. انجام مثبت، به والدین

چنین با توجه به نقش ورزش در کاهش میزان مؤثر باشد. هم زنی فرزندان به سمت ورزش

های کانونتقویت  به نسبتوپرورش است مسئوالن آموزش کمرویی کودکان، الزم

ش ورز به نسبت هاخانواده ها اهتمام ورزیده تا از این طریقورزشی و جدی گرفتن آن

های یری از بسیاری آسیبشوند؛ که این امر به نوبه خود باعث پیشگ ترنوجوانان حساس

های فرزند پروری در بروز یا عدم بروز اجتماعی خواهد شد. با توجه به نقش سبک

های فرزند پروری با مشکالت شود رابطه شیوهان، پیشنهاد میمشکالت رفتاری کودک

 مورد بررسی قرار گیرد.رفتاری کودکان از جمله کمرویی 
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 منابع

های (. تأثیر آموزش مهارت1389و حسینی، سیده مونس )آزادی، شهدخت؛ درویزه، زهرا  -

و اصالح اولین همایش ملی بهداشت خانواده  زندگی بر کاهش کمرویی دانش آموزان،

 ، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.شیوه زندگی

ی، نازیال؛ محمدی، محمدرضا؛ رضاعی، فرزین و سمتانا، ؛ شاه منصورمحمد دیساسعدی،  -

اجتماعی و نحوه تعامل والدین با نوجوانان در  -(. رابطه متغیرهای فرهنگی1384ی )جودیت ج

 .35-27، 4، های علوم شناختیتازه ایران.

گیری (. مقایسه میزان پرخاشگری و گوشه1393تقی و قربانزاده، بهروز )اقدسی، محمد -

 .98-89، 10، شیشناسی ورزمطالعات روان سرپرست ورزشکار و غیر ورزشکار.ن بینوجوانا

های فرزند پروری (. مقایسه سبک1391زاده، مریم و اللهیاری، حمیده )پرچم، اعظم؛ فاتحی -

-115، 14، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیپروری اسالم.  ی فرزندهابامریند با سبک

138. 

کانة جسمانی های کود(. تأثیر بازی1394وحدی، احمدرشا و فرامرزی، ساالر )پروین، مریم؛ م -

-187(، 2)7 ،ورزشی-رشد و یادگیری حرکتی بر بهبود کمرویی دانش آموزان دختر دبستانی.

201. 

(. شرایط علی 1393انوشه، منیژه؛ عباسزاده، عباس و احسانی، محمد )حسینی، سید وحیده،  -

، تتحقیقات کیفی در علوم سالم های ورزشی.فعالیت انجام بهجوان مؤثر بر گرایش دختران نو

3 ،331-339. 

ای و رابطه رفتار (. بررسی مقایسه1390شعاع کاظمی، مهرانگیز و مؤمنی جاوید، مهرآور ) -

پژوهش گیری مذهبی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار. س و جهتنفجرأتمندانه، عزت
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 .190-169، 12، میدر مسائل تعلیم و تربیت اسال

های فرزند (. بررسی رابطه سبک1393ی، جواد )یار عل علی؛ فضلی، رخساره وطباطبایی، سید -

 .22-7، 18 ،خانواده و پژوهشپروری والدین با پیشرفت تحصیلی و اختالل رفتاری. 

(. رابطة شیوة فرزند پروری 1392نژاد، رحیم )مقدم، سعید و بهروزی، ایوب و رمضانیعبدی -

 .25-36، 6، سی ورزشیشنامجله مطالعات روانالدین با میزان فعالیت بدنی فرزندان، و

رفتاری مایکنبام در -ی به شیوه شناختیدرمانیباز(. اثربخشی 1392غیاثی زاده، مهدی. ) -

مجله علمی پژوهشی دانشگاه گیری اجتماعی دانش آموزان دبستانی. گوشهکاهش کمرویی و 

 .105-96(، 6)21، علوم پزشکی ایالم

های فرزند پروری، (. مقایسه سبک1396را )فرد، منیرالسادات و افرا، زهیعقوبی، حسن؛ ذاکر -

های گروهی و انفرادی شناختی والدین بر گرایش به ورزشدلبستگی و بهزیستی روان

 .145-139(، 3)19 ،اصول بهداشت روانی آموزان.انشد

های فرزند پروری (. ارتباط شیوه1393ن، علی )یوسفی، بهرام؛ عظیمی نژاد، جواد و ملکیا -

 .66 -55(: 9)3، مطالعات روانشناسیکت ورزشی دانش آموزان دختر. والدین با مشار

- Alemda, c. alemda, s., & özkara, a. B. (2017). Parti̇ci̇pati̇on in physi̇cal 
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