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 چکیده
این مطالعه  هدف این مطالعه بررسی نگرش کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان در خصوص ورزش و فعالیت بدنی بود.

 12ساختارمند با ي نیمههامصاحبهبا استفاده از  هادادهبه روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت. به این منظور 

 صورتبهضبط و سپس  هامصاحبهي شد. همۀ آورجمعورزشکار کودك و نوجوان، هشت والد و پنج مربی در شهر اصفهان 

هاي پژوهش در دو طبقۀ انگیزش وتحلیل شدند. یافتهیهتجزمحتواي کیفی سازي و با استفاده از روش تحلیل یادهپمتن 

یزشی نگهاي روانی و انگیزة نیاز به پیشرفت و عوامل ایزهانگیزشی درونی شامل انگدرونی و بیرونی قرار داده شدند. عوامل 

هاي بیرونی، یزهانگمربی و محیط، زیستی و سالمتی، دریافت حمایت از سوي خانواده، هاي فراغتی، بهیزهانگبیرونی شامل 

توان یمي زندگی، مشغول بودن و منحرف نشدن بود. با توجه به نتایج هامهارتهاي اجتماعی، اثر رسانه و الگو، بهبود یزهانگ

هاي روانی است. براي ترغیب یزهانگ آنهاین ترمهمآورند که یمگفت ورزشکاران نوجوان با اهداف مختلفی به ورزش روي 

 .ها را تقویت کنندشود این انگیزهبیشتر کودکان و نوجوانان به سمت ورزش به والدین و مربیان توصیه می
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 مقدمه

بر کنترل و کاهش . فعالیت بدنی عالوه)2، 1(شماري براي کودکان و نوجوانان دارد یبفعالیت بدنی فواید 

برندة استرس نیز هاي قلبی، عامل ازبینیماريبهایی مانند فشارخون باال، دیابت، سرطان، چاقی و یماريب

کنند یماست. چون برخی کودکان استرس، افسردگی و اضطراب بسیاري را به اندازة بزرگساالن تجربه 

دهد فعالیت یمنشان  هاپژوهش. همچنین نتایج )3(بخشد یمدار زیادي بهبود که فعالیت بدنی آن را به مق

، تعامل اجتماعی، نفسعزتتواند با منافع سودمند دیگري همچون بهبود یمبدنی در کودکان و نوجوانان 

. فراتر از پیامدهاي بهداشتی و )4(اجتماعی همراه باشد  -کاهش عالئم افسردگی و بهبود سالمت روانی

. )5(روانی، فعالیت بدنی ارتباط مثبتی با عملکرد تحصیلی کودکان و نوجوانان و سالمت ذهنی آنها دارد 

رد تحصیلی و شناختی در بررسی تأثیر فعالیت ورزشی بر عملک منظوربهدر پژوهشی مروري  )6(هاپاال 

بر مثبت بودن اثر ورزش بر توجه، تمرکز و کار حافظه به تأثیر ورزش بر کودکان و نوجوانان عالوه

کارکردهاي شناختی مثل تسهیل یادگیري و افزایش عملکرد تحصیلی نیز اشاره کرد. همچنین نتایج 

مثبتی با شرکت منظم  طوربهبدنی  دهد شرکت زودهنگام و منظم کودکان در فعالیتیمنشان  هاپژوهش

. بنابراین نیاز به انجام مطالعۀ عمیق و وسیع بر روي این )7(در فعالیت بدنی در بزرگسالی مرتبط است 

گیرد تأثیر مهمی یمشود؛ چون بسیاري از رفتارهایی که در این مرحله از زندگی شکل یمطیف احساس 

 یري رفتار در آینده فرد دارد.گشکلدر 

هایی که تاکنون در این ترین مشکالت در زمینۀ ورزش کودکان و نوجوانان با وجود پژوهشاز مهم

اي شفاف از علل گرایش و تداوم ورزشی در کودکان و نوجوانان است. درك زمینه انجام گرفته، نبود فلسفه

منظور مشارکت ورزشی به یکی از مشکالت دالیل زیاد آنها ؛تواند ناشی از دو عامل باشداین پدیده نیز می

روز این دالیل است. براي اینکه کودکان تشویق شوند تا در ورزش فعال و مشکل دوم گاهاً تغییر روزبه

اي ابعاد شرکت یوهش. اگر بتوانیم به )3(بمانند، والدین و مربیان باید دالیل مشارکت آنها را درك کنند 

توانند نیازهاي یمن و والدین کودکان و نوجوانان را در ورزش مشخص کنیم، در این صورت مربیا

قدر کافی برآورده کنند. مروري بر شواهد موجود در خصوص دالیل گرایش به جوان را به کنندگانشرکت

دهد که منشأ اصلی مشارکت در ورزش در این سن سرگرم شدن ورزش در کودکان و نوجوانان نشان می

اند، سالمت جسم، تعامل اجتماعی، هاي گذشته به آن اشاره کرده. از دیگر عوامل مؤثر که پژوهش)8(است 

در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر  )10(. حسینی و همکاران )9(حمایت والدین و محیط ایمن است 

سالۀ  19تا  10هاي ورزشی پرداختند. این مطالعه روي دختران نوجوان گرایش دختران نوجوان به فعالیت
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نیاز به سالمت «و طبقات » طلب تعالی«مایۀ فت. نتایج این پژوهش نشان داد درونشهر تهران انجام گر

دالیل گرایش دختران » اندامتناسب جویی ونگري، پیشرفت طلبی، برتريجسم، سالمت روان، آینده

 هاي ورزشی است. نوجوان به فعالیت

نیز اهمیت زیادي دارد، چون  بر نگرش کودکان و نوجوانان، آگاهی از نگرش والدین و مربیانعالوه

. در )11(کنند یمدهد والدین نقش اساسی در توسعۀ ورزش فرزندشان بازي یمهاي پژوهشی نشان یافته

واقع باورها و رفتارهاي بهداشتی و سبک زندگی کودکان و نوجوانان تحت تأثیر الگوهاي والدین قرار 

دهد یمنشان  )13(هاي پژوهشی هورن . یافته)12(یابد یمگیرد و این تأثیر تا بعد از نوجوانی ادامه یم

شود. یمتعیین رفتارهاي کودکانشان منجر ) به هاارزشو  هانگرشکه باورها و نظام ارزشی والدین (باورها، 

و حمایت احساسی بر باورها و سیستم  هافرصتبر این، رفتارهاي مدل (نمونه) بودن، فراهم کردن عالوه

بر والدین، مربیان نیز جایگاه گذارد. عالوهیمکند، تأثیر یمارزشی کودکان که رفتارهاي کودکان را تعیین 

ی دارند و یکی از محورهاي اصلی در ورزش کودکان و نوجوانان محسوب ي ورزشهابرنامهواالیی در 

ي از اهداف مختلف مانند توسعۀ عملکرد، دستیابی به موفقیت، ادامنهورزشکار در  -شوند. روابط مربییم

. نتایج پژوهشی )14(گیرد یمهاي جسمانی شکل یتفعاللذت بردن از  ترساده طوربهحفظ آمادگی یا 

ی و مشارکت شناختروانیري انگیزشی، فاکتورهاي گجهتبر که به بررسی تأثیر مربیان  )15(جانسون 

یري هدف یک تکلیف با سطوح باالتري از شرایط گجهتورزشی نوجوانان پسر پرداخته بود، نشان داد که 

یري هدف باالتر تکلیف داراي گجهتبا  کنندگانشرکتبینی شده بود. یشپیجادشده توسط مربی اتکلیفی 

کنندة قوي از قصدشان بینییشپفس و لذت بیشتري در ورزش بودند و لذت بردن شایستگی باالتر، عزت ن

 براي ادامۀ ورزش بود. 

منظور تأیید صحت و سقم نتایج ي کیفی، ارائۀ چارچوب نظري بههاپژوهشیکی از اصول اساسی در 

یان دسی و ر 1گريیینخودتعحاصل از پژوهش است. چارچوب نظري پژوهش حاضر مبتنی بر نظریۀ 

شوند: نیاز به یمبود. این نظریه مدعی است که همۀ مردم براي ارضاي سه نیاز کلی زیر برانگیخته  )16(

ها، به یک یزهانگاحساس شایستگی، استقالل و همبستگی یا تعلق اجتماعی. چگونگی برآورده شدن این 

گیزة بیرونی تا انگیزة انگیزگی تا انگیزة بیرونی، همچنین از انیبشود که از یمپیوستار انگیزش منتهی 

ي شده است. موضوع مهم این است که فراهم کردن این سه نیاز موجب افزایش انگیزش بنددرجهدرونی 

                                                           
1. Self - Determination theory  
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زش در رفتارهاي افراد بسیار حائز اهمیت . بر این اساس اطالع از انواع انگی)17(خواهد شد  کنندگانشرکت

یا عوامل  دادهگرانه و با کوشش خویش انجام یینخودتعدهد که آیا فرد، آن رفتار را یماست و نشان 

اي در حوزة انگیزش که مبین این عوامل رسد که تنها نظریهیمنظر است. به بودهدیگري در آن دخیل 

گري، پیوستاري از سطوح انگیزش ارائه یینخودتع. در درون نظریۀ )18(گري است یینخودتعاست، نظریۀ 

سبب قرار دارد و فرد یک فعالیت را در درجۀ اول بهشده است که در آن، انگیزش درونی در باالترین سطح 

مندي و فرصتی براي ي ذاتی آن فعالیت مانند تفریح، لذت، هیجان، موفقیت، خشنودي، رضایتهاپاداش

ترین سطح قرار دارد و فرد دلیل و انگیزة خاصی یینپادر  1دهد. عدم انگیزشیمهایش انجام ییتوانااثبات 

ندارد. بین این دو سطح، انگیزش بیرونی قرار دارد که چهار نوع تنظیم انگیزشی شامل براي انجام فعالیت 

سبب اینکه آن فعالیت با حس خود فرد آمیخته شده و (مانند شرکت در یک فعالیت به 2تنظیم یکپارچه

ا که فرد فواید ورزش ر(مانند زمانی 3شدهي واقعی فرد است)، همانندسازيهاارزشبیانگر اهداف و 

(که  4شدهیفکندرونکند)، یمشناسد و براي دستیابی به اهداف و پیامدهاي فردي در ورزش شرکت می

گر یینخودتعرود تا حدي انگیزة درونی نیز وجود داشته باشد، با این حال رفتار هنوز یمدر آن احتمال 

سبب احساس شرم یا گناه)، شود، مانند انجام ورزش بهیمنیست، زیرا از طریق رخدادهاي بیرونی تنظیم 

 . )19(ي بیرونی) هستند هاپاداشدلیل یا تنظیم بیرونی (مثالً انجام فعالیتی به

دلیل شرایط حاکم بر کشور در جوامع در حال توسعه به خصوصبهوالدین  قرائن حاکی از آن است که

به استثناي -(شرایط اقتصادي و اجتماعی مثل کمبود درآمد، کمبود امکانات، کمبود فرهنگ مطالعه) 

. شاید یکی از علل این مسئله اندداشتهدر سوق دادن فرزندانشان به ورزش موفقیت کمی  -برخی موارد

ی نسبت به ورزش شناخترواننیازها و نگرش واقعی فرزندان هم از نظر جسمانی و هم از نظر ناآگاهی از 

و فعالیت بدنی باشد. تحقیقاتی که تاکنون در زمینۀ ورزش کودکان و نوجوانان انجام گرفته، نیز تمایل به 

هرمانی بررسی رفتارهاي ورزشی تفریحی یا ورزش مدارس داشته است، و پژوهشی که در آن ورزش ق

واحد ارتقادهندة  عنوانبهمدنظر قرار بگیرد، اندك است. از طرفی در خصوص نقش والدین و مربیان 

سالمت با تأکید بر فعالیت بدنی مطالعاتی انجام گرفته است، اما نتایج مختلف و گاه متضادي در زمینۀ 

دهد که یمهاي این تحقیقات صرفاً نشان تأثیرشان بر فعالیت بدنی کودکان وجود دارد. ضمن اینکه یافته

                                                           
1. Amotivation 
2. Integrated Regulation  
3. Identified Regulation 
4. Introjected Regulation 
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گذارند، ولی نحوة این تأثیر مشخص نیست یمیر بدنی اعضاي خود تأثفعالیت بر عاداتوالدین احتماالً 

درك جامع . پس با در نظر گرفتن احتمال تأثیر والدین و مربیان بر فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان، )20(

 سازوکاررسد. کشف این یمنظر و عمیق نحوة تأثیر آنها بر فعالیت بدنی ورزشکاران جوان ضروري به

تواند به طراحی مداخالت مؤثرتر مبتنی بر والدین و مربیان کمک کند، ضمن اینکه به این وسیله یم

 شود. یمي مورد نیاز براي تحقیق بیشتر آشکار هاحوزه

ایی در زمینۀ ورزش کودکان و نوجوانان انجام گرفته، اما باید توجه داشت که یکی هبا اینکه پژوهش

ي با یکدیگر اجامعهبر اینکه فرهنگ هر از عوامل تأثیرگذار بر انگیزش ورزشی فرهنگ جوامع است و عالوه

بر . عالوه)21(متفاوت است، خود فرهنگ نیز به مرور زمان ممکن است دستخوش تغییرات زیادي شود 

ربیان را همزمان با ورزشکاران بررسی کرده باشد، مشاهده این پژوهشی که در ایران دیدگاه والدین و م

هایی که تاکنون انجام گرفته است نیز کند. بیشتر پژوهشیمنشد که ضرورت انجام پژوهش را بیشتر 

شده در مورد دانش، نگرش و عقاید افراد تمایل به استفاده از رویکردهاي کمی و سؤاالت از پیش تعیین

اند هاي بدنی و در نتیجه توجه کمتر به رویکردهاي کیفی در این حوزه داشتهدر مورد ورزش و فعالیت

ها، کنندگان براي کشف نگرشکه پژوهش کیفی درصدد دستیابی به نظرهاي عمیق مشارکت، درحالی)9(

هاي کیفی براي کسب نگاهی نو دربارة آن چیزهایی بر این، روش. عالوه)22(رفتارها و تجارب آنان است 

ابراین یک رویکرد جایگزین . بن)23(شود کار گرفته میکه میزانی از آگاهی دربارة آنها وجود دارد نیز به

شده بیان کند، ضروري هاي از قبل طراحیکه بتواند دالیل را از زبان خود افراد و نه از طریق پرسشنامه

کنندگان به همان صورتی وجوي درك معانی تجربیات مشارکتهاي کیفی با جسترسد. روشنظر میبه

اي مشارکت در فعالیت بدنی و ورزش را فراهم هکه وجود دارند، این بینش عمیق از تجربیات و محرك

کند. در این زمینه و با توجه به چارچوب نظري مطالعه، پژوهش حاضر در پی آن است تا با استفاده از می

 روش کیفی به این پرسش پاسخ دهد که دیدگاه و نگرش کودکان و نوجوان در زمینۀ ورزش و فعالیت

 مربیان در مورد ورزش کودکان و نوجوانان چیست؟بدنی چیست؟ همچنین دیدگاه والدین و 

 

 شناسیروش

تر دالیل شرکت کودکان و نوجوانان در ورزش یقعمدر این مطالعه از رویکرد کیفی براي درك بهتر و 

دهند، ضمن  ارائههاي مورد بررسی یدهپدي کیفی قادرند جزییات ظریفی را از هاروش چراکهاستفاده شد، 

 .)24(دهند یمتري را از درك و تجربیات افراد در اختیار محققان قرار یقعمي کیفی بینش هاروشاینکه 
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 کنندگانشرکت

ال در شهر س 18تا  8با توجه به هدف مطالعه، نمونه به روش هدفمند و از بین کودکان و نوجوانان 

بار در هفته و هر بار به مدت  3پرداختند (حداقل یماصفهان که با هدف قهرمانی به انجام فعالیت بدنی 

یري تا گنمونه. فرایند شدند افراد آگاه اصلی انتخاب عنوانبهساعت و بیشتر) و والدین و مربیان آنها  5/1

ورزشکار  12ایت از ادامه یافت. در نه هادادهزمان اشباع نظري یعنی عدم استخراج و ظهور مفهوم جدید از 

عمل آمد. براي دستیابی به تجربیات مختلف نفر از مربیان آنها مصاحبه به 5والد و  8کودك و نوجوان، 

هاي یژگیواشند. بطول مدت زمان انجام ورزش با هم متنوع  از لحاظ میزان و کنندگانمشارکتسعی شد 

 خالصه شده است. 1در جدول  کنندگانمشارکتشناختی یتجمع

 شوندگانمصاحبهشناختی هاي جمعیتیژگیو. 1جدول 
 تعداد سن کنندگانمشارکت

 کودکان و نوجوانان

 محدودة سنی
 سال 13تا  8
 سال 18تا  14

 مدت ورزش
 سال 2کمتر از 

 سال 3تا  2
 سال 3بیشتر از 

 
5 
7 
 
1 
6 
5 

 والدین
 محدودة سنی

 سال و باالتر 42
 سال 42کمتر از 

 
4 
4 

 مربیان

 محدودة سنی
 سال 30زیر 

 سال 30باالي 
 مربیگري طول مدت
 سال 5باالي 
 سال 5زیر 

 
3 
2 
 
2 
3 
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  هادادهابزار و شیوة گردآوري 

یر و عمیق بودن و پذانعطافدلیل ساختارمند بهي اطالعات از مصاحبۀ عمیق نیمهآورجمع منظوربه

اي، پدیدارشناسی تفسیري) استفاده ینهزم(مثل نظریۀ  هادادهي تحلیل هاروشهمچنین سازگاري با سایر 

د و مورد شد. براي شروع پژوهش ابتدا متن مصاحبه با توجه به چارچوب نظري پژوهش و پیشینه تهیه ش

این حوزه،  نظرانصاحبآزمون بر روي مخاطبان پژوهش قرار گرفت. پس از تأیید اعتبار سؤاالت توسط 

در  ز آشنایی محقق با روش صحیح گردآوري اطالعاتمتن مصاحبۀ اصلی تنظیم و استفاده شد. پس ا

نامه با ورزشکاران، یترضاي اطالعات پس از اخذ آورجمعمطالعۀ کیفی، پژوهش اصلی آغاز شد. در مرحلۀ 

دقیقه  40تا  20بین  مصاحبهجداگانه و انفرادي مصاحبه شد. مدت هر  صورتبهمربیان و والدین آنها 

انجام گرفت  نفرهتک صورتبه هامصاحبهي عمیق ادامه یافت. هادادهتیابی به تا دس هامصاحبهمتغیر بود. 

دهند یا به هر دلیلی  در پژوهش آزاد بودند که در هر کجاي مصاحبه از ادامۀ آن انصراف کنندگانشرکتو 

بط و میکروفون ض صوتضبطیلۀ وسبهو  کنندگانشرکتبا موافقت  هامصاحبهاز پژوهش خارج شوند. تمام 

 شد.

 هادادهروش پردازش 

سازي شد. براي یادهپمتن  صورتبه هامصاحبه، پس از گوش دادن چندین باره، مصاحبهپس از اتمام 

تفسیر ذهنی محتواي  منظوربهاز تحلیل محتواي کیفی استفاده شد. این روش  هادادهوتحلیل یهتجز

ها و الگوهاي پنهان مطالعه را از درون یهمادرونتوان یمرود. به کمک این شیوه یم کاربهي متنی هاداده

در این روش از طریق فرایند  چراکهآشکار ساخت؛  کنندگانمشارکتاز  حاصلي هادادهمحتواي 

ي آورجمعترتیب همزمان با . بدین)25(شود ها شناسایی مییهمادرونمند، طبقات و ي نظامبندطبقه

ي هاگفتهو براي درك کلی محتواي  شدهضبطي هامصاحبهو ضمن پیاده کردن خط به خط  هاداده

، مطالب چندین بار خوانده شد. واحدهاي معنا یا کدهاي اولیه استخراج و سپس کدها کنندگانمشارکت

 دست آمد.یۀ اصلی و طبقات آن بهمادروني شد و در نهایت بندطبقهشباهت  براساس

 دهییتمشروع

ي هاشاخصاستفاده شد. در این زمینه ابتدا مفاهیم و  اعضاتضمین باورپذیري از روش بازبینی  منظوربه

و مضامین  هامصاحبهاین حوزه، بازبینی شد. ایشان دسترسی کامل به  نظرانصاحبتوسط  شدهاستخراج

شده داشتند. پس از تکمیل کدگذاري اولیه از آنها خواسته شد تا ارتباط بین مضامین اصلی استخراج

گرفته بر مبناي آن و معرف بودن این تفاسیر و مضامین را بازبینی کنند. استخراجی و تفسیرهاي صورت
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ابهامات و انجام اصالحاتی انجامید.  ي ازاپارهدر نهایت این بازبینی به پرسش و پاسخ بین نگارنده و رفع 

 صورتبهثبت شده و به همان دقت  صوتضبطبا  دقتبه هامصاحبهبراي تضمین تأییدپذیري نیز تمام 

و همچنین  هادادهبا  درازمدتي پژوهشگران به موضوع مورد مطالعه، تماس مندعالقهسازي شد. یادهپمتن 

کنندة قابلیت تأیید بودند. استفاده ینتضمینه از دیگر عوامل تالش براي کسب نظرهاي دیگران در این زم

ها نیز در مطالعه مورد توجه قرار یري یافتهپذانتقالیا  تناسب بهیري با حداکثر تنوع براي کمک گنمونهاز 

 گرفت.

 

 نتایج

ین دالیل شرکت در ترمهمي کودکان و نوجوانان، هامصاحبهوتحلیل یهتجزبا توجه به نتایج حاصل از 

هاي فراغتی؛ بهزیستی و سالمتی، دریافت یزهانگهاي روانی، یزهانگورزش و فعالیت بدنی عوامل زیر بود: 

هاي اجتماعی، نیاز به پیشرفت، تأثیر یزهانگهاي بیرونی، یزهانگحمایت از سوي خانواده؛ مربی و محیط، 

ست از: بهبود الل شرکت کودکان و نوجوانان عبارت ین عترمهمرسانه و الگو داشتن. از دیدگاه والدین 

یابی، استعداد ي زندگی و ارتقاي سالمتی، حمایت خانواده؛ مربیان و محیط، نیاز به پیشرفت وهامهارت

ترتیب هاي اجتماعی، مشغول بودن و منحرف نشدن. در آخر دیدگاه مربیان بههاي روانی، انگیزهیزهانگ

هاي هاي روانی و انگیزهیزهانگي از والدین و رسانه، الگوبردارشرفت و استعدادیابی، عبارت بود از: نیاز به پی

 ). 2اجتماعی (جدول 

 
 . دالیل شرکت کودکان و نوجوانان در ورزش و فعالیت بدنی2جدول 

 دلیل مشارکت نوع انگیزش نقش فرد

 ورزشکاران

 و استعدادیابی ه پیشرفتبهاي روانی، نیاز انگیزه انگیزش درونی

 انگیزش بیرونی
هاي فراغتی؛ بهزیستی و سالمتی، دریافت حمایت از انگیزه

هاي بیرونی، سوي خانواده؛ مربی و محیط، انگیزه
 هاي اجتماعی، تأثیر رسانه و الگوانگیزه

 والدین

 هاي روانینیاز به پیشرفت و استعدادیابی، انگیزه انگیزش درونی

 انگیزش بیرونی
هاي زندگی و ارتقاي سالمتی، حمایت بهبود مهارت

هاي اجتماعی، مشغول خانواده؛ مربیان و محیط، انگیزه
 بودن و منحرف نشدن

 مربیان
 هاي روانینیاز به پیشرفت و استعدادیابی، انگیزه انگیزش درونی
 هاي اجتماعیالگوبرداري از والدین و رسانه، انگیزه انگیزش بیرونی
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در این  کنندگانمشارکتشود. تجربیات یمي مربوط به مصاحبه ذکر هاقولنقلدر اینجا تعدادي از 

اظهار  کنندگانمشارکتهزیستی و سالمتی را آشکار ساخت. بهاي فراغتی، یزهانگیۀ مادرونپژوهش 

، بیمار اندامناسبتساختمان اندام،  حفظت جسم و روح، آزاد شدن فکر، دلیل عواملی مانند سالمداشتند به

کنند که توفیق در دستیابی به این عوامل به میل به ادامۀ یمنشدن در سالمندي در ورزش مشارکت 

 شود.یم ورزش در آنها منجر

ن درسم مسالمتی روح و روان، سالمتی جسم، سالمتی عضالنی، من که ورزش میام فکرم آزاد میشه. 

. 4ۀ شمارة از مشکالت آزادت میکنه (مصاحب کالًیشه. ورزش سنگینه بعد مغزم استراحت میکنه و آزاد م

 ساله). 13ورزشکار 

اند یا چقدر قوز دارند یی که چاقهاآدمبینم یماگه آدم انجام بده خیلی خوبه، من  کالًخوب ورزش 

 ترسه و میره ورزشیمخاطر اینکه تو دورة جوونیش ورزش نکرده، خوب آدم داره فقط به پادردیا مثالً 

 ساله). 13. ورزشکار 5میکنه تا بدنش سالمت باشه. هر چی که عمر کرد (پاسخگوي شمارة 

ند چاق میشن داره فرم بدنیش از دست میره. تو خونه که بشین کمکمبه نظر من و مادرش میومد که 

 43لد . وا6شد (مصاحبۀ شمارة یماش تخلیه يانرژو دنبال هله هوله خوردن و این حرفا. باید یک جوري 

 ساله).

ي هاهارتمین دالیل شرکت کودکان و نوجوانان در ورزش را بهبود ترمهموالدین پژوهش حاضر از 

 کند:یملدي علت گرایش فرزندش به ورزش را چنین بیان دانند، مثالً وایمزندگی 

هاي منفی بهش یجانهکه اگر دقت کرده باشید پسر من یه کمی از نظر زبانی، لکنت داره. زمانی

هاي منفی مثل ترس، دلهره. بعد اینکه یه پسر باید فعالیت داشته باشه تا یجانهدست میده، بدتر میشه. 

 ساله). 40. والد 3ساخته بشه (مصاحبۀ 

تونند تو جامعه خیلی رشد کنند، حرفی یمفسشون بیشتره و نکه با ورزش باشند، اعتماد به زمانی

تر نشون بدن و حرفی براي گفتن داشته باشند (مصاحبۀ شمارة د، خودشون رو خوببراي زدن داشته باشن

 ساله). 43. والد 8

 

 يریگجهینتبحث و 

هدف از پژوهش حاضر تبیین دیدگاه ورزشکاران، والدین و مربیان در مورد دالیل شرکت کودکان و 

هاي روانی یزهانگبود.  )19(ي گرنوجوانان در ورزش بود. چارچوب نظري پژوهش حاضر نظریۀ خودتعیین
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هایی مثل بهزیستی و سالمتی و یزهانگمانند لذت، تفریح و انگیزة نیاز به پیشرفت جزء عوامل درونی و 

گیرد. چون در این نوع تنظیمات رفتار توسط یمشده قرار هاي اجتماعی جزء تنظیمات همانندسازيیزهانگ

خود خوشایند يخودبهفرد مورد پذیرش قرار گرفته و در حد زیادي باارزش است و حتی اگر فعالیت 

کند. یمفعالیت به سالمت جسمی و روانی فرد کمک  نباشد، ممکن است با عالقه انجام گیرد، مثل اینکه

ي زندگی نیز هامهارتهاي بیرونی مانند کسب درآمد و حمایت والدین، مربیان، محیط و بهبود یزشانگ

و  هاپاداشي که رفتار کامالً توسط منابع بیرونی مانند اگونهبهگیرد، یمدر حیطۀ تنظیم بیرونی قرار 

توان جزء تنظیم یمد. تأثیر عواملی مانند رسانه و الگوگیري را نیز شویمها کنترل یتمحدود

 شود. یمگر نیست و توسط رخدادهاي بیرونی تنظیم یینخودتعشده قرار داد، زیرا رفتار هنوز یفکندرون

هاي روانی و نیاز به پیشرفت و یزهانگشود که چنین برداشت می هامصاحبهاز  آمدهدستبهاز نتایج 

هاي روانی یزشانگیابی دو عامل درونی شرکت در ورزش از جانب کودکان و نوجوانان است. وجود اداستعد

ین عامل گرایش و تداوم ورزشی در این سن است. ترمهممانند لذت، تفریح و سرگرمی در محیط ورزشی 

ي که در اگونهبهحفظ عالقۀ ورزشی و استمرار ورزش نیز منوط به وجود این بعد در فضاي ورزش است، 

صورت تحقق این امر انتظار گرایش همیشگی به ورزش وجود دارد. در صورت عدم تحقق این امر حتی 

نیز انتظار طرد شدن داشت. آماروس  اندآوردهتوان در مورد کسانی که با اهداف دیگري به ورزش روي یم

کند. لذت و تفریح زیربناي دنیاي یمبودن ورزش توجه کودکان را جلب  بخشلذتنیز معتقد است  )26(

یده گرفتن این موضوع در این مقطع سنی ممکن است به رانده شدن فرد و کودکان و نوجوانان است. ناد

ي مختلف، از هارشتهنفرت همیشگی نسبت به فعالیت بدنی در او بینجامد. با این حال کودکان  بساچه

بودن را تجربۀ آزادي  کنندهسرگرمراي مثال، بازیکنان فوتبال ببودن درك متفاوتی داشتند.  کنندهسرگرم

یتشان به چالش فعالت که در . از نظر شناگران، تجربۀ سرگرم شدن زمانی اس)27( اندکردهان، عنوان در بی

منظور شرکت در ورزش چه در میان کودکان و چه رو براي متقاعد کردن افراد به. ازاین)28(کشیده شوند 

بزرگساالن، باید یک تجربۀ مثبت ایجاد کرد. بدیهی است توجه نکردن به لذت و تفریح به تجربۀ منفی و 

تا در شوند ینمها ملحق یمتشود. کودکان به یمانگیزشی براي ورزشکاران کودك و نوجوان منجر یب

ارزشی انجام دهند. اگر آنها فرصت بازي کردن پیدا نکنند، ورزش براي آنها یبکناري بنشینند و کار 

دهد که کودکان تمایل دارند تا در یک تیم بازنده بازي کنند تا اینکه یمنیست. مطالعات نشان  بخشلذت

اشند. اگر آنها بازي نکنند، خیلی یکی از اعضاي تیم در اطراف زمین نشسته ب عنوانبهدر یک تیم برنده 

شود. آنها نیاز یمدهند، چون با ورزش کردن در آنها احساس خوب ایجاد یمشان را از دست سریع عالقه
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اتفاقی روي نیمکت  طوربهدارند که احساس ارزش کنند و شاد باشند. اما اگر آنها (دختران یا پسران) 

کفایتی یبن از تیم کنار گذاشته شوند، کودك ممکن است احساس دلیل نیاز تیم به برنده شدبشینند یا به

 .)3(و نپذیرفته شدن کند 

جنبۀ دیگر گرایش به ورزش در این سن شکوفایی استعدادها، شناخت بیشتر نسبت به رشته، یادگیري 

مهارت و پیشرفت کردن است. این نوع انگیزه از طریق غرور به نشان دادن استعداد، تالش براي تسلط بر 

نظریۀ نیاز به پیشرفت  براساس. )29(لکرد برتر از دیگران بر فعالیت ورزشی اثرگذار است مهارت و عم

که فرد بر اثر استعدادش به موفقیتی دست یابد، تمرکزش بر روي موفقیتش باعث غرور او یدرصورت

. وقتی ورزشکاران جوان )30(رود یمهاي بیشتر و بهبود بیشتر عملکرد یتموفقوجوي شود و در جستمی

گیرند، تمایل بیشتري یمدلیل استعداد داشتن خیلی زود از همساالن و رقیبان خود پیشی بینند بهیم

نشان دادند که کودکان از یادگیري  )31(یل، گرلی و کرك فمکشود. یمانجام ورزش در آنها ایجاد  براي

برند. افراد از طریق شرکت در مسابقات و یمدلیل ماهیت به چالش کشیدن آن لذت د بهي جدیهامهارت

کلی فعالیت ورزشی  طوربهتالش براي کسب رتبه و مقام، سعی در پیشرفت، اعتال و یافتن جایگاه برترند. 

. البته انواع آوردیماي را براي تحقق بخشیدن به اعتبار اجتماعی فراهم شدهیرفتهپذجو تربیتی و فضاي 

هایی دارد که آن یژگیوآورند، اما فعالیت ورزشی یمهاي هنري نیز چنین شرایطی را فراهم یتفعالدیگر 

تواند با هر سنی و با هر شرایط و موقعیتی تناسب یمسازد؛ فعالیت ورزشی یمها جدا یتفعالرا از سایر 

یژه کودکان و نوجوانان وبهي خوب و متنوعی متناسب با همگان هافرصتیابد. در واقع فعالیت ورزشی 

دهد تا فرد با استفاده از آنها به امید دستیابی به اعتبار اجتماعی یا تقویت آن از طریق تیم، یمارائه 

 یی را ایفا کند و در این مورد تقدیر و تحسین دیگران را برانگیزد.هانقشهاي خود را نشان دهد و ییتوانا

 شوندگانمصاحبههاي فراغتی، بهزیستی و سالمتی بود. یزهانگجنبۀ دیگر گرایش به ورزش در این سن 

ین ترمهممنظور شرکت در ورزش نام بردند. همواره عاملی کلیدي به عنوانبهپژوهش حاضر نیز از این مورد 

فعالیت بدنی، سالمت  ین دلیل مشارکت افراد در ورزش وترمهمدلیل تشویق مردم به انجام ورزش یا 

جسمی و روانی گزارش شده است. شاید این مسئله وقتی نمود بیشتري پیدا کند که فردي در خانوادة 

 صورتبهسبب ترس از این عامل ملزم به انجام فعالیت بدنی ورزشکار از این عامل رنج ببرد و او خود را به

سالۀ شهر پکن و با هدف بررسی  13-15 آموزاندانشکه روي  )32(منظم کند. نتایج مطالعۀ کیفی ژانگ 

گیري به مشارکت در فعالیت بدنی انجام یمتصماجتماعی نوجوانان براي  -بنایی روانیعوامل اصلی و زیر

مکرر توسط  طوربهین عواملی بود که ترمهمگرفت، نشان داد که دستیابی به سالمت جسمی از 
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گزارش شد. اگرچه این نوجوانان به پیامدهاي وراي سالمت جسمانی مانند تمدد اعصاب،  کنندگانمشارکت

 د نمرة تربیت بدنی و افزایش انرژي خود براي مطالعه دروس نیز اشاره کرده بودند. بهبو

حمایت و پشتیبانی والدین، مربیان و محیط عامل مهم دیگري در سوق دادن کودکان و نوجوانان به 

کننده و تعامل بین فرد و یک مضمون خاص است. ظرفیت عالقه یتهداسمت ورزش است. عالقه نیروي 

یري آن نقش دارند. گشکلکنند و در یمدر فرد موجود است، اما محیط و مضمون جهت عالقه را مشخص 

. )33(توانند در ایجاد و گسترش عالقه نقش داشته باشند یمبنابراین افراد، محیط و تالش خود فرد 

اجتماعی بندورا  -نظریۀ شناختی براساسکنند. یمرا ایفا  هانقشوالدین در این زمینه یکی از مؤثرترین 

) کنندهیتآثاري مثبت (تقو توانندی. دیگران مهم م)34(است » دیگران مهم«ثر از أها و رفتار افراد متنگرش

حمایت  ه شددر این پژوهش نشان داد یا آثاري منفی (بازدارنده) بر رفتار و کنش افراد بر جاي بگذارند.

نتایج پژوهش  براساس. مشارکت ورزشی شده است ورزشکار بودن اعضاي خانواده موجباجتماعی و 

آماروس حمایت اجتماعی افراد مهم در ایجاد، ارتقا و ماندگاري این انگیزش در ورزشکاران بسیار مهم 

 باشد، نداشته هاالیتفع گونهاین از اطالعی و نبوده باشد ورزشی هايفعالیت در هرگز فردي، است. اگر

 ورزشی مختلف هايبازي معرض در که مقابل کودکی در کرد. نخواهد عالقه ابراز ورزشی هايتیم به شکبی

 در موفقیت کسب و بردن لذت ها،این فعالیت در شرکت به تمایل باشد، شده آشنا آنها با و باشد گرفته قرار

 . )35(یابد می و گسترش شودمی ایجاد وي در هافعالیت این به عالقه ترتیب این به و دارد آنها

ی بود. اغلب تمایل بدن یتفعالهاي بیرونی یکی دیگر از عوامل گرایش ورزشکاران جوان به انجام یزهانگ

نیستند  گراهدفشود. در افرادي که یمبه ورزش ناشی از انگیزش درونی است که با انگیزة بیرونی تقویت 

هاي درونی یزهانگت آوردن دسیا انگیزة درونی پایینی دارند، انگیزش بیرونی را باید جهت باروري و به

هاي بیرونی حس صالحیت و شایستگی فرد یزهانگاستفاده کرد. چون با توجه به نظریۀ ارزیابی شناختی 

گونه افراد ینا. به همین دلیل در )36(دهد و به افزایش انگیزش درونی منجر خواهد شد یمرا افزایش 

گري را افزایش داد. از طرفی با توجه به این نظریه، از آنجا که یینخودتعی حس شایستگی و نوعبهباید 

ي انگیزش درونی فرد را دارد، باید نسبت به نوع انگیزش بسیار دقت به انگیزش بیرونی قابلیت الزم برا

تر یتبااهمبیانگر عملکرد عالی ورزشکار باشند نه اینکه از خود فعالیت  هاپاداشي که اگونهبهخرج داد، 

 باشند.

ه بیشتر یري نیز از عوامل گرایش به ورزش بود کپذاجتماعی مثل با دوستان بودن و اجتماعهاي یزهانگ

ین عوامل ترمهمیکی از  عنوانبهپاسخگویان به آن اشاره کردند. تأثیر همساالن در اواخر کودکی و نوجوانی 
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» سال 13کمتر از «دهد که کودکان یماثرگذار بر سطح انگیزش عنوان شده است. برخی مطالعات نشان 

که نوجوانان بیشتر توسط همساالنشان تحت تأثیر قرار یدرحالبیشتر تحت تأثیر والدین خود هستند، 

ین عوامل انگیزشی براي ترمهمدهد تعامل اجتماعی از یمنشان  هاپژوهش. همچنین )37(گیرند یم

، )38(یی براي همکاري با یکدیگر، کسب پذیرش اجتماعی هافرصتشرکت در ورزش است که شامل 

 . است )31(و دیدار با افراد جدید  )28(دوستیابی 

هاي یطمحي نیز عامل مهمی براي حضور و جذب کودکان و نوجوانان در الگوبردارتأثیر رسانه و 

به این عامل اشاره کردند. مطالعۀ آقاجانی و  شوندگانمصاحبهصورتی که بیش از نیمی از ورزشی بود. به

به  کنندهمراجعهی (نشریات، رادیو و تلویزیون) در جامعۀ آماري جمعارتباطنژاد در مورد وسایل ينادر

اماکن ورزشی شهرداري تهران نشان داد که رسانه نقش مهمی در ایجاد انگیزه و تشویق افراد به مراجعه 

رد. در این مطالعه بیان شد که اهمیت به ورزش قهرمانی در رسانه و ترویج به اماکن ورزشی بر عهده دا

ین نقش ترمهمترتیب فرهنگ ورزش رابطۀ معناداري وجود دارد. در این میان تلویزیون، نشریات و رادیو به

که فرد با این دیدگاه به ورزش وارد شده باشد، یدرصورت. البته باید توجه داشت )39(کردند یمرا ایفا 

برآورده شدن انتظاراتی که در ذهن خود پرورش داده است به ورزش ادامه دهد.  در صورتامکان دارد تنها 

که از هیجان یدرصورتآورده، داشتن به ورزش رويبا الگوگیري از تلویزیون و با تصور هیجان مثالً فردي که

 گردان شود.يرومحروم بماند ممکن است از آن 

ي هامهارتمنظور مشارکت فرزندشان در ورزش از آن نام بردند، بهبود از دیگر عواملی که والدین به

علل اشاره به این  ی افزایش خودکارآمدي و خودباوري بود. شاید یکی ازنوعبهزندگی و ارتقاي سالمتی یا 

بب بروز سعامل نگرانی والدین از مشکالتی است که در آینده ممکن است براي فرزندشان ایجاد شود و 

ا حضور رمشکالتی در تعامل و رشد کودك در جامعه شود که والدین بهترین شیوه براي حل این مسئله 

ه با توجه به . همچنین نگرانی آنها از وضعیت جسمی فرزندشان که امروزانددانستهرزش او در محیط و

ین وضعیت ی براي بهبود احلراهتغییر شیوة زندگی شهري به معضلی در جوامع تبدیل شده، ورزش را 

است سبب اینکه فرزندشان از انحرافاتی که ممکن . تعدادي از والدین پژوهش حاضر نیز بهاندکردهدرك 

اند. بدیهی است که محیط مناسبی یافته حلراهدر آینده گرفتار آن شوند، پیشگیري کنند، ورزش را، 

 کند.یمعلت پرکردن اوقات فراغت افراد و تخلیۀ هیجانات آنها، زمینه را براي انحراف افراد کمتر ورزشی به

رفتار فعالیت بدنی در کودکان  یريگشکلاین پژوهش درك بهتري از نحوة تأثیر مربیان و والدین بر 

و نوجوانان فراهم کرد. نقش ورزش در سالمت جسمی و روحی بر کسی پوشیده نیست، اما نکتۀ شایان 
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هاي روانی نظیر لذت، تفریح، سرگرمی و تخلیۀ هیجانات یزهانگتوجه در این پژوهش در اولویت قرار داشتن 

هاي روانی با یزهانگود. با توجه به رابطۀ مثبت بین براي شرکت در ورزش از نظر کودکان و نوجوانان ب

ورزشی  بخشلذتي تفریحی و هابرنامهتوان ادعا کرد که ارائۀ یممیزان فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان 

سازان کشور، که سالمت جسمانی و روانی آنها از اهمیت یندهآ، براي هاباشگاهاز جانب مربیان و سرپرستان 

 براساسردار است، کمرنگ بوده و به نسبت عوامل دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اي برخویژهو

نتایج این پژوهش، براي ترغیب کودکان و نوجوانان به ورزش، باید به تمام عوامل مؤثر بر شرکت کودکان 

ورزش کردن  هاي مختلفی برايیزهانگبسیاري از ورزشکاران جوان  چراکهو نوجوانان در ورزش توجه شود، 

ي خود براي ورزشکاران هابرنامهدارند. همچنین والدین و مربیان باید توجه به نیازهاي روانی را در اولویت 

قرار دهند. آنچه مسلم است براي تداوم رفتار ورزشی در کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان باید نقش 

 منظوربهکاهد. ینمدیگري از مسئولیت آنها  مکمل را ایفا کنند و انداختن بار مسئولیت یکی بر دوش

ي در امشاورهباید چند جلسۀ  دهندگانسازمانپیشگیري از تجارب منفی در ورزش کودکان و نوجوانان، 

این زمینه برگزار کنند، هم براي مربیان ورزش کودکان و نوجوانان و هم براي تمامی والدین کودکان و 

. این جلسات ابتدا باید بر چگونگی مثبت بودن تجربۀ ورزشی براي هاامهبرندر این  کنندهشرکتنوجوانان 

کودکان و نوجوانان و سپس بر نحوة پیشگیري از پیامدهاي منفی مرتبط با ورزش کودکان و نوجوانان 

هاي ورزشی ضروري است تا آنها یتفعالو لذت بردن آنها از  آموزاندانشمتمرکز باشند. براي فعال کردن 

 خته شوند با این امید که عادات سالم در آنها شکل بگیرد و طول عمر بیشتري داشته باشند.برانگی

 
 ير و سپاسگزارکتش

دانند از تمام عزیزانی که بدون هیچ چشمداشتی در این پژوهش مشارکت نویسـندگان وظیفۀ خود می

 کنند. تشکرکردند، صمیمانه 
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Abstract 
The main purpose of the present study was to explore the attitude of children, 
adolescents, parents and coaches towards sport and physical activity. The 
study utilized a directed qualitative content analysis approach to explore 
information transference in the way of narratives expressed by 12 youngster 
athletes, 8 parents, and 5 coaches using semi-structured interviews. The 
interviews were recorded on a digital recording system before the voice 
recordings were transcribed to text. The collected data were analyzed by 
directed qualitative content analysis. Findings were categorized into two 
general types of motivation including intrinsic and extrinsic motivation. 
Intrinsic motivation factors included psychological motivation as well as the 
need of achievement motivation, while extrinsic motivation factors included 
motives like leisure, well-being, health, receiving support from family, 
coaches and community, as well as external motivations, social based 
motivations, improvement life skills, the effect of role models and media, and 
staying focused while at work and getting distracted. Based on results of the 
present study, it could be concluded that young athletes tend to do sport due 
to different goals, the most important of which was found to be psychological 
ones. To encourage youngsters to do sport and exercise more often, parents 
and coaches are strongly advised to strengthen those motivations. 
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