
 
Summer 2018, Volume 4, Issue 4  DOI: 10.21859/jpen-04049 

 

Iranian Journal of Pediatric Nursing (JPEN)  Original Article

The Comparison of Effectiveness Types of Parenting 

Styles on Fundamental Motor Skills Development and 

Movement Motivation in 4 - 6 age old Children  
 

Sharam Nazarpouri 1,*, Abbass Bahram 2, Farhad Gadiri 3, Hamid Rajabi 2 

 
1 PhD Student, Department Of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, 

Kharazmi University, Tehran, Iran 
2 Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran 
3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, 

Tehran, Iran 

* Corresponding author: Sharam Nazarpouri, PhD Student, Department Of Motor Behavior, Faculty 

of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran. E-mail: 

snazarpouri@yahoo.com 

 

Received: 11 Jun 2017    Accepted: 04 Jul 2017 

 
© 2018 Iranian Nursing Scientific Association (INA) 

Abstract 

Introduction: Parents are the earliest and most decisive factor in motor selection of children and 

their success. Therefore, the current study aimed at comparing the effectiveness of parenting styles 

in fundamental motor skills development and movement motivation of children. 

Methods: The population of the study included all parents with male children aged 4 to 6 years in 

Khoramabad city, Iran, of which 240 children were selected using cluster sampling method. Data 

collection tools included a Baum rind parenting styles questionnaire, the test of gross motor 

development–2nd edition, and children movement motivation questionnaire. The one-way analysis 

of variance (ANOVA) at a significance level of < 0.05 was used for statistical data analysis. 

Results: The results showed that parenting styles had a significant impact on children's development 

of fundamental motor skills (P < 0.001) and movement motivation (P < 0.001) and children with 

authoritative and permissive parents compared with their counterparts with authoritarian parents 

had better motor skills development. Also, more than permissive and authoritarian styles, 

authoritative parenting style led to increased movement motivation in children; permissive parenting 

style provide better results in comparison with the authoritarian style. 

Conclusions: Therefore, education of parenting styles to parents is recommended in order to 

provide the context of promoting fundamental motor skills development and movement motivation 

in children. 
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 پژوهشیمقاله             نشریه پرستاری کودکان

 های مهارت رشد بر والدین پروری فرزند های شیوه انواع بخشی اثر مقایسۀ
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مقدمه

ترین دورۀ رشد های زندگی، مهمدوران کودکی در میان دوره

های حرکتی کودکان آید. رشد مهارتشمار میهای حرکتی بهمهارت

. عنصر اصلی رشد (1)کند طور مداوم در طول زندگی تغییر میبه

بنیادی است که های حرکتی های حرکتی در این دوره، مهارتمهارت

. کنندها میکودکان در سنین ابتدایی شروع به رشد و یادگیری آن

های حرکتی بالیده، پیامدهای مستقیمی بر فقدان رشد مهارت

های بعدی زندگی های حرکتی دورههای کودکان در انجام مهارتتوانایی

ها منجر به بروز مشکالتی . بعالوه، تأخیر در رشد این مهارت(2)دارد 

واهد در ادراک بصری، ضعف در یادگیری و حتی اختالالت رفتاری خ

(، در مدل رشدی خود، عوامل مؤثر بر رشد 1396. نیوول )(3)شد 

های حرکتی را مورد توجه قرار داده و تأکید خاصی بر تعامل مهارت

های ساختاری و کارکردی، تکلیف حرکتی مورد نظر و شرایط ویژگی

 های ساختاریبه این نکته اشاره دارد که ویژگیمحیطی دارد. این مدل، 

)مانند قد، وزن، طول دست و پا( و کارکردی انسان )از قبیل انگیزه، 

نفس(، برای درک کامل فرآیند رشد تجارب گذشته، اعتماد به

های حرکتی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در همین راستا، مهارت

 چکیده

هدف  ن،ی. بنابراباشندیاو م تیکودک و موفق یعامل انتخاب حرکت نیترکنندهنییو در اکثر مواقع تع نیترییابتدا نیوالد مقدمه:

 ان بود.کودک یحرکتزشیو انگ یادیبن یحرکت یهابر رشد مهارت نیوالد یفرزندپرور یهاوهیانواع ش یاثربخش ۀسیپژوهش حاضر، مقا

نفر از آنان  203آباد بود که ها در شهر خرمآن ۀسال 6 یال 0و فرزندان پسر  نیوالد یۀپژوهش، شامل کل نیا یآمار ۀجامع روش کار:

 یهاآزمون مهارت ند،یبامر یفرزندپرور یهاوهیش ۀناماطالعات، شامل پرسش یانتخاب شدند. ابزار گردآور یاخوشه یریگروش نمونهبه

 انسیوار لیتحل ستفاده از آزمونپژوهش با ا یهاکودکان، بود. داده یحرکتزشیانگ ۀنامدوم، و پرسش شیرایو -خیدرشت اولر یحرکت

 قرار گرفت. لی(، مورد تحلP < 30/3) یدر سطح معنادار طرفهکی

 یحرکتزشی(، و انگP < 331/3) یادیبن یحرکت یهابر رشد مهارت نیوالد یفرزندپرور یهاوهینشان داد که ش جینتا ها:یافته

(331/3P<فرزندان تأث ،)یهامستبد از رشد مهارت نینسبت به فرزندان والد ریگمقتدر و آسان نیدارد و فرزندان والد یداریمعن ری 

 زین رانهیگآسان ۀویو مستبدانه و ش رانهیگآسان ۀویاز دو ش شیب نیوالد ۀمقتدران ۀویش ن،یچنبرخوردارند. هم یبهتر یادیبن یحرکت

 .دیفرزندان گرد یحرکتزشیانگ شیمستبدانه، باعث افزا ۀویاز ش شیب

انند مناسب فرزندپروری )م یهاوهیو استفاده از ش یتا با آگاه شودیم هیتوص نیوالد یبرا یفرزندپرور یهاوهیآموزش ش گیری:نتیجه 

 کودکان را فراهم کنند. یحرکتزشیو انگ یحرکت یهاارتقاء رشد مهارت ۀنیسبک مقتدرانه(، بتوانند زم

 کودکان ،یحرکتزشیانگ ،یحرکت یهامهارت ،یفرزندپرور یهاوهیش ها:یدواژهکل
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دی مرتبط با رفتارهای حرکتی های مهم کارکرانگیزه یکی از ویژگی

های حرکتی، بلکه از لحاظ حاظ رشد مهارتتنها از ل. افراد نه(2)است 

میزان انگیزش برای حرکت و کسب موفقیت، نیز متفاوت هستند. انگیزه 

ها، نیازها و امیالی که جهت، شدت و ثبات رفتار را عنوان سائقبه

 عبارت دیگر؛ آنچهاست. بهکنند، تعریف شدهسمت هدف تنظیم میبه

د؛ بخشدارد و پایایی مید، حفظ میکندهد، هدایت میبه رفتار نیرو می

(، انگیزش 2330. طبق نظریۀ بارش انگیزشی تلن )(0)انگیزش است 

است که باید برای ظاهرشدن  یکی از چندین مؤلفه درون فردی حیاتی

رفتار جدید در کودکان مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، انگیزش حرکتی 

کودکان با کسب هر موفقیت کوچکی در محیط، بیش از پیش افزایش 

الی های متویزش درجایی که موفقیتموجب عمل تحریک انگیابد. بهمی

. آدلف و (0)شود شود، انگیزۀ بیشتر و بیشتری برانگیخته میحادث می

رخی از کودکان نسبت افتادگی ب(، یکی از دالیل عقب1333وریجکن )

خیزرفتن، به کودکان دیگر در اکتساب بارزهای حرکتی چون سینه

رفتن مستقل را عدم داشتن انگیزش حرکتی و پارفتن و راهچهاردست 

(، 2313اینی و همکاران ). در همین زمینه، آتن(6)اند مطلوب دانسته

در پژوهش خود گزارش نمودند که کودکان دارای انگیزش حرکتی باالتر 

ان حرکتی کودکتری برخوردارند. در حقیقت، سائقاز رشد حرکتی سریع

ر نسبت بیشت شود، کودکان با انگیزش حرکتیبا حرکت برانگیخته می

به سایر کودکان، در زمان آموختن مهارت جدید، دست به مخاطره 

کنند و به جستجوی محیط زنند، با سرعت بیشتری حرکت میمی

های حرکتی و انگیزش برای رشد مهارت .(6)پردازند اطراف خود می

تواند بر اساس حرکت کودکان همزمان با رشد فیزیولوژیکی آنان، می

چگونگی تعامل با اطرافیان که به میدان تجربی کودک نظم و جهت 

های پویا، الگوهای . براساس دیدگاه سیستم(9)دهند، متحول شود می

حرکتی کودکان در نتیجۀ ترکیب تقریباً نامحدود تعامالت فردی، 

آید. طبق این دیدگاه سیستمی، وجود میمحیطی و نیازهای تکلیف به

چند آید که یک یا وجود میهای حرکتی زمانی بهرشد مهارت

. براین اساس، چگونگی وضعیت اجتماعی (2)زیرسیستم تغییر یابد 

فرزندان و جو حاکم بر خانواده، از جمله  -والدین، نحوۀ تعامالت والدین

ها و خصوصیات بارز عوامل محیطی تأثیرگذار بر رشد صفات، ظرفیت

ترین و . خانواده و بخصوص والدین، ابتدایی(3)حرکتی کودکان است 

ترین عامل انتخاب حرکتی کودک و موفقیت کننده در اکثر مواقع تعیین

 کودکترین تأثیر را روی نگرش و انتظارات باشند، زیرا عمیقاو می

های بدنی، نسبت به فعالیت دارند. بسته به دیدگاه والدین دربارۀ فعالیت

حرکتی را بپذیرند یا نپذیرند. فرزندان، فرزندانشان ممکن است؛ نقش

های حرکتی که شبیه حرکات والدین خودشان بسیاری از ویژگی

های گیری خصیصهگیرند. پدر و مادر، هر دو در شکلباشند را فرا میمی

فردی فرزند خود نظیر؛ حرکات اشارۀ دست هنگام صحبت کردن، شیوۀ 

بدن نقش دارند. کودکان این عادات حرکتی را از رفتن و وضعیت راه

. (2)گیرند طریق مشاهدۀ والدین خود و در مدت زمانی طوالنی فرا می

(، انسان موجودی فعال، 2333رایان و دسی ) "خودمختاری"طبق نظریۀ 

 شناختی، انگیزۀ درونی متفاوت و گرایشی ذاتی برایدارای نیازهای روان

تسلط بر محیط پیرامون خود است. از این جهت، والدین با حمایت خود 

به ارضای این نیازها کمک نموده و زمینۀ دستیابی به سطوح باالی 

ینگ و اشتنبرگ . دارل(13)نمایند بهزیستی در افراد را فراهم می

(، نحوۀ تأثیرگذاری والدین بر نیازهای فرزندان خود را در قالب 1333)

گیرانه و استبدادی مورد بررسی سه شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه، آسان

اند. در شیوۀ مقتدرانه؛ والدین بر خودمختاری فرزندان تأکید قرار داده

، چه عملی انجام کنندشان چه میدانند فرزندانکنند. والدین میمی

هایشان روند. والدین در این سبک حاضرند خواستهدهند و کجا میمی

های مختلف تعدیل نمایند و به فرزندان خود را برحسب موقعیت

. در شیوۀ (11)متناسب با موقعیت، استقالل و آزادی عمل بدهند 

گیرانه؛ والدین نسبت به فرزندان خود گرم و صمیمی هستند و به آسان

ترها حق و دهند که همانند بزرگکودکان خود این آزادی عمل را می

. با این وجود، در شیوۀ مستبدانه والدین از (12)حقوقی داشته باشند 

و داشتن کنترل روانی بر فرزندان خود، در سطح باالیی بودن  نظر متوقع

گویی پایینی دارند. آنان آزادی عمل و استقالل اندکی را بوده و پاسخ

شان را تحت مراقبت شدید برای کودکان خود قائل هستند و فرزندان

های فرزندپروری والدین و . پژوهشگران اثر شیو(13)دهند قرار می

فرزندان را بر مشارکت ورزشی، عملکرد و فعالیت بدنی  -تعامالت والدین

های (، محدودیت2332اند. احسانی )کودکان، مورد بررسی قرار داده

اجتماعی و فرهنگی و همچنین مخالفت والدین را یکی از عوامل 

است ورزشی کودکان، عنوان نموده هایبازدارندۀ مشارکت در فعالیت

(، رابطۀ مثبتی را 2339، سیگموندوا و پریدلووا ). سیگموند، ترنوا(10)

شان بین میزان فعالیت بدنی والدین و میزان فعالیت بدنی فرزندان

(، 2311. جاگو، داویسون، بروکمن، آنجی و پجیا )(10)گزارش نمودند 

نشان دادند که میانگین مدت زمان فعالیت بدنی فرزندان مادران با 

یشتر نه، بگیرانه نسبت به فرزندان مادران با سبک مقتدراسبک آسان

(، در پژوهش خود نشان دادند 1332مقدم و همکاران )ی. عبد(16)بود 

گیرانه، ارتباط های فرزندپروری مستبدانه و آسانکه بر خالف شیوه

مثبت و معناداری بین شیوۀ فرزندپروری مقتدرانۀ والدین با سطح 

. با این وجود، نتایج پژوهش (13)بدنی فرزندانشان وجود دارد فعالیت

های داری را بین شیوه(، رابطۀ معنی2336سامرز و مورگان )

ان بدنی نشفرزندپروری و نگرش نوجوانان نسبت به ورزش و فعالیت 

(، در پژوهش خود که به بررسی ارتباط 2310. داسینگر )(16)نداد 

فشار والدین، اضطراب و عملکرد شناگران پرداخت؛ نشان داد که فشار 

 و اعمال شده از جانب پدر و مادر اثری بر قصد ادامه به فعالیت ورزشی

ها نخواهد داشت. همچنین، در خصوص نقش والدین در رشد تعهد آن

طور . به(19)است های محدودی صورت گرفتهحرکتی فرزندان پژوهش

(، در پژوهش خود مشخص نمود؛ کودکانی که توسط 1393مثال؛ لی )

های پریدن و دویدن شوند، در مهارتمادران غیرمستبد تربیت می

(، در پژوهش خود 2310. چیانگ، لین و لی )(2)عملکرد بهتری دارند 

گزارش نمودند که شایستگی مراقبت ادراک شدۀ مادر، عامل مهمی 

(، در 2310. هننسی و همکاران )(13)برای رشد حرکتی اطفال است 

 هایپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که کودکان برخوردار از شیوه

کان با شیوۀ گیرانه، نسبت به کودفرزندپروری مقدرانه و آسان

. (23)تری دارند فرزندپروری مستبدانه؛ رشد شناختی و حرکتی سریع

توان گفت که والدین در توسعۀ با توجه به مبانی نظری یادشده، می

سمت فعالیت بدنی و مشارکت ورزشی، ها و رفتارهای فرزندان بهنگرش

 شان نقشهای روانشناختی و بهزیستی فرزندانو همچنین ارضای نیاز

 های حرکتیای دارند. بنابراین، با توجه به اهمیت رشد مهارتبرجسته

بنیادی و انگیزش برای حرکت کودکان در رشد همه جانبۀ فرزندان، 

های فرزندپروری والدین شود که آیا انواع شیوهاین سؤال مطرح می
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ر توانند اثرات متفاوتی بگیرانه و مستبدانه(، می)شیوۀ مقتدران، آسان

های حرکتی بنیادی و انگیزش حرکتی کودکان داشته هارترشد م

باشند؟ تاکنون مطالعات محدودی در خصوص بررسی اثر انواع 

های حرکتی بنیادی های فرزندپروری والدین بر رشد مهارتشیوه

های فرزندپروری والدین کودکان انجام شده و پژوهشی که اثر انواع شیوه

است. رسی نماید، تاکنون انجام نشدهرا بر بر انگیزش حرکتی فرزندان

 های فرزندپروریلذا، پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشی انواع شیوه

 های حرکتیگیرانه و مستبدانۀ والدین، بر رشد مهارتمقتدرانه، آسان

 است.بنیادی و انگیزش حرکتی کودکان، انجام گرفته

 کار روش

ت. جامعۀ آماری این تحلیلی اس -ای توصیفیپژوهش حاضر مطالعه

ها در سالۀ آن 6الی  0پژوهش، شامل؛ کلیۀ والدین و کودکان پسر 

نفر  203آباد بود که در نهایت آموزش و پرورش منطقۀ یک شهر خرم

عنوان نمونۀ پژوهش ای، بهگیری خوشهاز بین آنان به شیوۀ نمونه

ی مورد انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات: در این پژوهش ابزارها

نامۀ محقق ساختۀ اطالعات فردی بودند از: الف( پرسش استفاده عبارت

نامه سطح تحصیالت والدین، میزان در این پرسشوالدین و کودکان: 

حضور والدین در خانه، بیماری یا معلولیت والدین طالق، غیبت و عدم

ده، او کودکان، وضعیت شغلی، اعتیاد، تعداد فرزندان و میزان درآمد خانو

آوری اطالعات این بعد از تکمیل و جمعاست. مورد پرسش قرار گرفته

شان سالم و از نظر وضعیت نامه تالش شد؛ والدین و فرزندانپرسش

اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی در سطحی همسان، انتخاب 

نامۀ مورد نیاز برای شرکت در نامه، رضایتشوند. در انتهای این پرسش

نامۀ . ب( پرسش(3)بود  جهت ارائه به والدین، گنجانده شدهپژوهش 

 Baum rind's Parenting Styles)شیوۀ فرزندپروری بامریند 
: 

PSQ

Questionnaire)(، ساخته و 1362نامه توسط بامریند ): این پرسش

های مقتدرانه، ماده برای هر یک از شیوه 13ماده یعنی  33شامل 

وع نامه از نگذاری این پرسشگیرانه و مستبدانه است. شیوۀ نمرهآسان

 "کامالً موافق "تا  "کامالً مخالف"های ارزشی است که از گزینه 0لیکرت 

نامه را با (، میزان اعتبار این پرسش1362یند )پراکندگی دارد. بامر

، 32/3های فرزندپروری مقتدرانه استفاده از روش بازآزمایی برای شیوه

گزارش  90/3و برای شیوۀ مستبدانه  91/3گیرانه برای شیوۀ آسان

(، میزان اعتبار این مقیاس را برای 1330. اسفندیاری )(21)است نموده

گیرانه و مستبدانه به ترتیب های فرزندپروری مقتدرانه، آسانشیوه

است. همچنین، در پژوهشی که گزارش نموده 63/3و  66/3، 63/3

نامه به شیوۀ (، انجام شد؛ پایایی این پرسش1396ی )توسط رئیس

گیرانه، مقتدرانه و مستبدانه های آسانترتیب برای شیوهبازآزمایی به

. پ( آزمون رشد حرکتی (22)است گزارش گردیده 66/3و  63/3، 63/3

 Ulrich’s gross motorویرایش دوم ) -درشت اولریخ
2: -TGMD

development test II) ،مهارت حرکتی درشت را  12: این آزمون

های سنجد، که در برگیرندۀ دو خرده مقیاس جابجایی شامل مهارتمی

 هایایی اجرای مهارتدویدن، یورتمه رفتن، لی لی، گام کشیده )توان

وابسته به پریدن از روی شیء(، پرش افقی و سرخوردن، و همچنین 

زدن به توپ ثابت )با  های ضربه، شامل مهارتیخرده مقیاس کنترلش

زدن با پا، پرتاب از باالی شانه و باتون(، دریبل درجا، گرفتن، ضربه

 ت برتر(،ع با دسغلتاندن توپ از پایین )توانایی غلتاندن توپ بین دو مان

هایی تقسیم و نمرات است. در این آزمون هر مهارت حرکتی به بخش

دهد یا نه، به صورت بر اساس اینکه آیا کودک آن معیارها را نشان می

شود. نمرۀ یک، برای زمانی است که کودک های صفر و یک داده مینمره

کودک  دهد و نمرۀ صفر زمانی است که،معیار مورد نظر را نشان می

. (2)دهد ثبات نشان میدهد و یا آن را بیمهارت مورد نظر را نشان نمی

درصد  96ها درصد و پایایی آن برای خرده آزمون 36روایی این آزمون 

. این آزمون (9)است درصد گزارش شده 31و برای بهرۀ حرکتی درشت 

نامۀ ( پرسشت .(2)سال مناسب است  11تا  3برای کودکان 

 Children Movementحرکتی کودکان )انگیزش
CMMQ: 

Motivation Questionerنامۀ انگیزش نامه براساس پرسش(: این پرسش

(، ارائه 2310) حرکتی کودکان که اولین بار توسط دورلپ و بارتلت

نامه شامل فعالیت، باشد. چهار خرده مقیاس این پرسشگردیده، می

سازگاری است و میزان انگیزش حرکتی کودکان با اکتشاف، انگیزش و 

گیری این کند. مقیاس اندازهگیری میسال را اندازه 6الی  3دامنۀ سنی 

 "تا حد زیادی"های ارزشی است که از گزینه 0نامه از نوع لیکرت پرسش

بایست میزان پراکندگی دارد و والدین در هر سؤال می "هرگز"تا 

. پس از محاسبۀ (0)بندی کنند د را درجهحرکتی کودکان خوانگیزش

، CMMQهای روایی و پایایی نسخۀ تدوین شدۀ فارسی شاخص

ساله در شهر  6الی  3نفر از والدین کودکان  003)تکمیل شده توسط 

 96/3و ضریب پایایی بازآزمایی  32/3کرونباخ آباد(، ضریب آلفای خرم

دهندۀ روایی و پایایی زمانی قابل دست آمد که نشانبا فاصلۀ دو هفته به

نامه از نامه است. روش اجرا: پس از کسب موافقتقبول این پرسش

آباد و دریافت مدیریت آموزش و پرورش منطقۀ یک شهر خرم

آوری اطالعات نمود. بر این اساس، با نامه، محقق اقدام به جمعمعرفی

توجه به کسب آمار از آموزش و پرورش منطقه یک، مبنی بر حضور 

دبستانی این منطقه ساله در مراکز پیش 6الی  0کودک پسر  063حدود 

نمونۀ کوکران، حداقل حجم نمونه  عیین حجمو با توجه به فرمول ت

نفر تعیین گردید. در همین راستا، محقق با أخذ  233قبول انتخابی قابل

دبستانی و با هماهنگی مدیران این مراکز اهداف و فهرست مراکز پیش

ا هنامهشد. سپس، پرسشفرآیند پژوهش برای کودکان توضیح داده

وۀ فرزندپروری(، همراه با فرم ساخته و شیهای محققنامه)پرسش

اده شان دها را به والدیننامهشد. کودکان پرسشنامه به آنان دادهرضایت

ها را تحویل و پس از تکمیل در خانه در زمان مراجعه به مدرسه، آن

شد که شرکت در این دهندگان اطالع دادهدادند. به کلیۀ پاسخمی

شکل محرمانه خواهد ها بهت آنمطالعه داوطلبانه بوده و کلیه اطالعا

کنندگان، در ابتدا تعداد جهت احتمال حذف تعدادی از شرکتبود. به

نامه بین والدین کودکان توزیع گردید که از این تعداد، پرسش 333

نفر  63ها را تکمیل و وارد مطالعه شدند و نامهنفر از آنان پرسش 203

 عدم تکمیل فرم رضایت نامه از آنان به دلیل نقص در اطالعات تکمیلی،

و یا عدم همکاری از مطالعه خارج شدند. معیارهای ورود برای مطالعه 

شامل زندگی کودک با هر دوی والدین و برخورداری از سالمت 

شناختی و حرکتی هم برای والدین و هم برای جسمانی، ذهنی، روان

از  کردن کودک با یکیکودکان بود و معیارهای خروج شامل زندگی

داشتن والدین، داشتن هرگونه اعتیاد به موادمخدر از سوی والدین و 

شناختی هم معلولیت و یا مشکالت ذهنی، جسمانی، حرکتی و روان
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شان بود. در همین راستا، تالش گردید برای والدین و هم برای فرزندان

های انتخاب شده از نظر وضعیت اقتصادی، خانوادگی، تا کلیۀ آزمودنی

بعد از تحلیل  اعی و فرهنگی نیز در سطحی همسان باشند.اجتم

کنندگان واجد شرایط، هر کدام ها و انتخاب شرکتنامههای پرسشداده

در یکی از سه گروه  نشانیاز کودکان برحسب شیوۀ فرزندپروری والد

گیرانه و مستبدانه گماشته شدند. سپس در فرزندپروری مقتدرانه، آسان

های تک کودکان آزمون رشد مهارتاز تک مرحلۀ بعدی پژوهش،

نامۀ انگیزش حرکتی کودکان نیز عمل آمد و پرسشحرکتی درشت به

آوری گردید. روش آماری: دراین توسط والدین آنان تکمیل و جمع

بندی کردن اطالعات، از آمار توصیفی منظور خالصه و دستهپژوهش به

ی )میانگین و انحراف های مرکزی و پراکندگشکل محاسبۀ شاخص و به

 هایاستاندارد(، استفاده شد. در ادامه، برای مقایسۀ اثربخشی شیوه

های حرکتی و انگیزش حرکتی فرزندپروری والدین بر رشد مهارت

طرفه و آزمون تحلیل واریانس یک های پژوهش، از آزمونآزمودنی

افزار مرتعقیبی توکی استفاده شد. کلیۀ عملیات آماری با استفاده از ن

SPSS 30/3و در سطح معناداری  23، نسخۀ> Pاست.، انجام شده 

 هایافته

کنندگان )سن، اطالعات توصیفی مربوط به مشخصات عمومی شرکت

است. ، نشان داده شده1جدول های پژوهش در قد و وزن(، و متغیر

معیار نمرۀ کل شود؛ میانگین و انحراف طور که مالحظه میهمان

ترتیب برای گروه گروه های مورد مطالعه بهانگیزش حرکتی گروه

، و گروه 62/166(09/11گیرانه )، آسان30/131(03/9مقتدرانه )

معیار نمرۀ ، بود. همچنین، میانگین و انحراف 160(16/10مستبدانه )

ترتیب برای گروه های حرکتی در مقیاس جابجایی بهرشد مهارت

و مستبدانه  00/31(00/0گیرانه )، آسان03/32(00/0ه )مقتدران

ترتیب برای گروه مقتدرانه و در مقیاس کنترل شیء به 33/29(00/0)

، 31/20(60/0و مستبدانه ) 66/23(00/0گیرانه )، آسان93/23(12/0)

 بود.

شان ن 2جدول طرفه در طور که نتایج آزمون تحلیل واریانس یکهمان

های جابجایی(، های حرکتی )مهارتدهد، اختالف بین رشد مهارتمی

در فرزندان سه گروه از والدین با شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه، 

دار است. در ، معنی(F ،331/3  =P=  91/13) گیرانه و مستبدانهآسان

همین راستا، آزمون تعقیبی توکی نشان داد که اختالف میانگین 

جایی فرزندان دارای والدین با شیوۀ فرزندپروری های جابمهارت

گیرانه با ، و آسان(S.E ،331/3  =P=  630/3)مقتدرانه با مستبدانه 

دار اما، این اختالف برای معنی (S.E ،332/3  =P=  606/3)مستبدانه 

، (S.E ،013/3  =P=  660/3)گیرانهشیوۀ فرزندپروری مقتدرانه با آسان

ان طرفه نشنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس یکدار نیست. همچمعنی

های کنترل های حرکتی )مهارتدهد، اختالف بین رشد مهارتمی

شیء(، در فرزندان سه گروه از والدین با شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه، 

دار است. ، معنی(S.E ،331/3  =P=  66/03) گیرانه و مستبدانهآسان

قیبی توکی نشان داد که اختالف در همین راستا، نتایج آزمون تع

های کنترل شیء فرزندان دارای والدین با شیوۀ میانگین مهارت

، و شیوۀ (S.E ،331/3  =P=  636/3) فرزندپروری مقتدرانه با مستبدانه

دار اما، ، معنی(S.E ،331/3  =P=  631/3) گیرانه با مستبدانهآسان

 S.E ،339/3=  616/3)گیرانه برای شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه با آسان

 =P)دهد که کودکان دار نیست. در نتیجه، این نتایج نشان می، معنی

 گیرانه نسبت به کودکانبرخوردار از شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه و آسان

های حرکتی تبرخوردار از شیوۀ فرزندپروری مستبدانه، رشد مهار

(، باالتری دارند. از طرفی، تفاوت یهای جابجای و کنترلش)مهارت

های حرکتی )جابجایی و کنترل شیء(، در داری در رشد مهارتمعنی

گیرانه وجود کودکان برخوردار از شیوه فرزندپروری مقتدرانه و آسان

 ندارد.

 جدولر طرفه دطور که نتایج آزمون تحلیل واریانس یکهمچنین، همان

دهد، اختالف بین میزان انگیزش حرکتی در فرزندان سه نشان می 3

گیرانه و گروه از والدین با شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه، آسان

دار است. شایان ذکر است، ، معنی(F ،331/3  =P=  60/131)مستبدانه

 تعقیبی توکیبرای تعیین معناداری اختالف بین سه گروه از آزمون 

استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد؛ اختالف میانگین انگیزش 

، (S.E ،331/3  =P=  93/1)گیر با مستبدحرکتی فرزندان والدین آسان

، و مقتدر با مستبد (S.E ،331/3  =P=  96/1)گیر مقتدر با آسان

(31/1  =S.E ،331/3  =P)د دهدار است. این نتایج نشان می، معنی

پروری مقتدرانه نسبت به دو گروه که فرزندان برخوردار از شیوۀ فرزند

دیگر از انگیزش حرکتی باالتری برخوردارند. همچنین، فرزندان 

گیرانه نسبت به فرزندان دارای برخوردار از شیوۀ فرزندپروری آسان

 والدین مستبد، انگیزش حرکتی باالتری دارند.

 

 کنندگان و متغیرهای پژوهشهای عمومی شرکتمعیار(، ویژگی های توصیفی )میانگین و انحرافآماره :1جدول 

 

 رشدحرکتی حرکتیانگیزش وزن )کیلوگرم( متر(قد )سانتی سن )سال( تعداد هاگروه

  

میانگین 

 )انحراف

 معیار(

 میانگین )انحراف

 معیار(

میانگین 

 معیار( )انحراف

 میانگین )انحراف

 معیار(

 جابجایی

میانگین 

 معیار( )انحراف

 کنترل شیء

میانگین 

 معیار( )انحراف

 93/23(12/0) 03/32(00/0) 30/131(03/9) 10/23(00/1) 03/123(30/0) 3/0(00/1) 33 شیوۀ مقتدرانه

شیوۀ 

 گیرانهآسان
63 (69/1)0/0 (30/0)60/119 (00/1)16/22 (09/11)62/166 (00/0)00/31 (00/0)66/23 

شیوۀ 

 مستبدانه
93 (00/1)6/0 (30/0)31/116 (63/1)69/22 (16/10)160 (00/0)33/29 (60/0)31/20 
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های جابجایی و کنترل شیء(، های فرزندپروری والدین بر رشد حرکتی )مهارتطرفه؛ مقایسۀ اثر بخشی شیوهنتایج تحلیل واریانس یک :2جدول 

 هاآزمودنی

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 333/3 91/13    های جابجاییمهارت

   39/200 2 16/013 گروهیبین

   09/23 236 06/0099 گروهیدرون

    233 63/6339 کل

 333/3 66/03    های کنترل شیءمهارت

   00/990 2 39/1661 بین گروهی

   23/23 236 91/0630 گروهیدرون

    233 93/6060 کل

 

 هاهای فرزندپروری والدین بر انگیزش حرکتی آزمودنیطرفه؛ مقایسۀ اثربخشی شیوهنتایج تحلیل واریانس یک :3جدول 

 F P میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 333/3 60/131 32/13306 2 60/26312 گروهیبین

 333/3 60/131 166/136 236 32/32013 گروهیدرون

 333/3 60/131  233 09/63023 کل

 

 

 بحث

شدن و بستر فعلیت یافتن ترین نیروی اجتماعیخانواده اولین و مهم

ها و استعدادهای کودکان است که در آن بخش اعظمی از رشد قابلیت

های جسمانی، حرکتی، عاطفی و اجتماعی جانبۀ کودکان در حوزههمه

. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسۀ (2)گیرد شکل می

های گوناگون فرزندپروری والدین )شیوۀ مقتدرانه، اثربخشی شیوه

های حرکتی بنیادی و انگیزش ستبدانه(، بر رشد مهارتگیرانه و مآسان

حرکتی فرزندان، بود. بخشی از نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که شیوۀ 

یر تأث های حرکتی بنیادی فرزندانفرزندپروری والدین بر رشد مهارت

داری دارد و کودکان برخوردار از شیوۀ فرزندپروری مقتدرانه و معنی

به کودکان برخوردار از شیوۀ فرزندپروی مستبدانه، گیرانه، نسبت آسان

های حرکتی )جابجایی و کنترل شیء(، باالتری دارند. از رشد مهارت

داری بین کودکان برخوردار از دو شیوۀ فرزندپروری طرفی، تفاوت معنی

قیقی ها با نتایج تحگیرانۀ والدین، دیده نشد. این یافتهمقتدرانه و آسان

( همسو و 2310(، و هننسی و همکاران )2310نگ )(، چیا1393لی )

(، 2310(، و داسینگر )2336های تحقیقی سامرز و مورگان )با یافته

عنوان ویژگی از والدین که در های فرزندپروری بهناهمسو است. شیوه

های محیطی و عاطفی را برای پروردن کودکان شکل طول زمان، زمینه

. درهمین راستا، راهبردهای تشویقی و شوندمی دهند، درنظر گرفتهمی

 دهند، ممکنهای فرزندپروری نشان مییا ممانعتی که والدین در شیوه

 های بدنی واست در ترغیب یا سرخوردگی کودکان برای انجام فعالیت

رفتارهای حرکتی مؤثر باشد. اگر رفتار حرکتی کودک طوری باشد که 

دریافت نماید، احتمال دارد که دهد؛ پاداش انجام می وی از بابت آنچه

حال، نادیده گرفتن رفتارهای حرکتی آن رفتار را دوباره تکرار کند. با این

ها، ممکن العمل منفی در مقابل آنکودکان از سوی والدین یا عکس

های گذاری شیوه. اثر(23)است باعث توقف این رفتارها شود 

ست شان، ممکن اپروری والدین بر رفتارهای حرکتی فرزندانفرزند

ین مقتدر با حمایت طور مثال؛ والد. به(2)آگاهانه باشد آگاهانه یا نیمه

شان قادرند رفتارهای حرکتی آنان را در قالب یک از استقالل فرزندان

الگوی مثبت نظارت و کنترل کنند، رفتار مستقل را تقویت کنند و با 

آموزش، حمایت و الگوبودن برای فرزندان، راهکارهای دستیابی به کسب 

طرفی در شیوۀ  های حرکتی و موفقیت آنان را تقویت نمایند. ازمهارت

از اندازه، همراه با توقعات خشک و  مستبدانه؛ والدین کنترل بیش

دهند. همچنین عدم توجه شان را نشان میغیرقابل تغییری از فرزندان

 جانبه و دستوریفرزند و یک -به نیازهای فرزندان، عدم تفاهم بین والد

ب های کودک جهت کستواند به کاهش تالشبودن این شیوه، می

طور که . درنتیجه، همان(13)های حرکتی گوناگون منجر شود مهارت

های حرکتی نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد، عدم رشد مطلوب مهارت

به  بدانه نسبتبنیادی جابجایی و کنترل شیء فرزندان در شیوۀ مست

ز گیر اهای مقتدرانه دور از انتظار نیست. همچنین، والدین آسانشیوه

پاسخ دهندگی در سطح باالیی هستند اما در  -نظر سبک پذیرندگی

نسبت  هاکنندگی و کنترل در سطح پایینی هستند. آنسبک درخواست

اند و در رفتار به رفتارهای فرزندان خود بسیار اغماض کننده

. در شیوۀ (20)شان کمتر حالت کنترل کنندگی دارند دانفرزن

توجهی نسبت به فرزندان خود پذیری قابلواکنشگیرانه؛ والدین آسان

ر این کنند. دها استفاده نمیندارند و از قوانین مشخصی برای تربیت آن

شیوه، فرزندان از برخورد خشن و دستوری والدین مستبد رهاگشته و 

گیرانه آزادی عمل بیشتری دارند که در مقام مقایسه، شیوۀ آسان

های تری برای رشد و یادگیری مهارتهای بیشتواند زمینۀ تالشمی

. موضوعی که نتایج پژوهش حاضر نیز (20)حرکتی را فراهم نماید 

 تأییدکنندۀ آن بود.

بخش دیگری از نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که شیوۀ فرزندپروری 

داری دارد و فرزندان تأثیر معنی والدین بر انگیزش حرکتی فزندان

ه نسبت به دو گروه دیگر از پروری مقتدرانبرخوردار از شیوۀ فرزند

انگیزش حرکتی باالتری برخوردارند. همچنین، فرزندان والدین 
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گیر از فرزندان والدین مستبد؛ انگیزش حرکتی باالتری داشتند. آسان

(، 2339(، سیگموند )2332های تحقیق احسانی )این نتایج با یافته

ا (، همسو و ب2310( و هننسی )1332مقدم و همکاران )عبدی

(، 2311(، جاگو و همکاران )2336های تحقیقی سامرز و مورگان )یافته

(، دو منبع مهم 2336(، ناهمسو است. ون هاستن )2310و داسینگر )

و حیاتی کسب انگیزش برای حرکت را شامل انگیزۀ اکتشافی و انگیزۀ 

اجتماعی دانسته است. این دو منبع برانگیزاننده، از بدوتولد به عنوان 

حرکتی، نیروی رانشی اعمال و رفتارهای حرکتی در طول ئقیک سا

لۀ وسیکنند. در همین زمینه، انگیزۀ اکتشافی بهزندگی را فراهم می

کنجکاوی جهت کشف اشیاء جدید و مورد عالقه و همچنین فهم و 

 یابد. منبع دیگر کسبهای عملکردی خود فرد، افزایش میدرک قابلیت

ماعی است. انگیزۀ اجتماعی، کودک را در انگیزش حرکتی، انگیزۀ اجت

زمینۀ وسیعی از تعامالت انسانی قرار داده و موجب کسب آسایش، 

جانبۀ شود. بدون انگیزۀ اجتماعی، رشد همهمندی میامنیت و رضایت

گیرد. در واقع، تعامالت اجتماعی باعث کودکان در معرض خطر قرار می

های یادگیری مهارت تسریع در روند کسب انگیزش برای حرکت و

. در همین راستا، با توجه به نتایج پژوهش (20)شود حرکتی جدید می

و  گیرتوان گفت که والدین مقتدر نسبت به والدین آسانحاضر، می

والدین مستبد، زمینۀ افزایش بیشتر انگیزۀ اکتشافی و دلبستگی 

کنند. در حقیقت، والدین مقتدر با اجتماعی را در کودکان فراهم می

ی را شان زمینۀ بهتردهی بیشتر نسبت به فرزندانو پاسخوجود کنترل 

برای کسب منابع انگیزش حرکتی )انگیزۀ اکتشافی و انگیزۀ اجتماعی( 

کنند؛ والدین مقتدر، کودکان را به عنوان افرادی با کفایت و فراهم می

ه ها بشان انتظار دارند. آنموفق نگریسته و از آنان مطابق با توانایی

ها مستقل، گرم، ندان خود احترام گذاشته و فرزندان آنشخصیت فرز

صمیمی و دارای روحیۀ همکاری بیشتری نسبت به فرزندان والدین 

گیر هستند. فرآیند اکتشاف محیط و دلبستگی اجتماعی مستبد و آسان

شود، در تعامالت که منجر به ارضای نیازهای بهزیستی کودکان می

یجه، گیرد. در نتتری شکل مینحو مطلوبفرزندان به  –مقتدرانۀ والدین

فرزندان والدین مقتدر متکی به خود، آرام و امیدوار بوده و هویت 

. کسب منابع بیشتری از انگیزۀ (26)بیند ها آسیب نمیشخصی آن

وران ویژه در داکتشافی و دلبستگی اجتماعی توسط والدین مقتدر، به

نفس بیشتر و در کودکی؛ زمینه را برای احساس ارزشمندی و عزت

ست اسازد. این درحالی نتیجه بهبود انگیزش حرکتی فرزندان فراهم می

فرزندان؛ که توأم با برخوردهای خشن،  -که، تعامالت مستبدانۀ والدین

محدودکننده و کنترل افراطی است؛ منجربه از دست رفتن منابع 

به  شده و در نتیجه اجتماعی(، فرزندانانگیزشی )اکتشاف و دلبستگی

. همچنین (26)کند انگیزش حرکتی فرزندان آسیب جدی وارد می

خاطر فرصت خودگردانی فرزندان، به -گیرانۀ والدینتعامل آسان

آورد و همچنین به علت ابراز محبت ری که برای فرزندان فراهم میبیشت

کنندۀ والدین جای برخورهای خشن و تنبیهها، بهبیشتر والدین آن

تری برای کسب انگیزش حرکتی از منابع مستبد؛ وضعیت مطلوب

 .(13)زنند اکتشافی و دلبستگی اجتماعی، رقم می

 گیرینتیجه

های پروردۀ والدین خود هستند و شیوهطور کلی، کودکان دستبه

فرزندان، معلول عوامل مختلفی  –فرزندپروری و نحوۀ تعامالت والدین 

و  هااز قبیل وضعیت اقتصادی خانواده، تولد کودک جدید، آشفتگی

اشد بهای خانوادگی، تحصیالت والدین و جنسیت کودک مینابسامانی

های تربیتی افراط و تفریط را کنار . لذا، والدین باید در شیوه(16)

گذاشته و در کنار آزادی منطقی برای رشد فرزندان خود، کنترل 

های رشد طریق زمینهها اعمال کنند؛ تا از اینفتار آنصحیحی بر ر

های حرکتی پیشرفته و انگیزش حرکتی باالی فرزندان خود را مهارت

هبرد عنوان یک راشود؛ به. در نتیجه، پیشنهاد می(13)فراهم کنند 

های بهداشت روانی برای گیرانه و ارتقاءبخش رشدی در برنامهپیش

ویژه کسانی که در آستانۀ ازدواج هستند، آموزش تمامی زنان و مردان به

های فرزندپروری گنجانده شود تا والدین با آگاهی و استفاده از شیوه

اء قهای مناسب فرزندپروری )مانند سبک مقتدرانه(، بتوانند در ارتسبک

های حرکتی و انگیزش برای حرکت فرزندان تر رشد مهارتمطلوب

خویش موفق باشند. پژوهش حاضر، محدود به کودکان پسر با دامنۀ 

ساله است؛ لذا، با توجه به تأثیرگذاری والدین بر  6الی  0سنی 

های مشابهی در خصوص شان از بدو تولد، انجام پژوهشفرزندان

های فرزندپروری والدین بر رشد مهارت هایاثرگذاری انواع شیوه

ویژه در حرکتی و انگیزش حرکتی هم در دختران و هم در پسران، به

رسد. همچنین، با در نظرگرفتن نظر میسنین طفولیت ضروری به

های حرکتی بنیادی و انگیزش برای حرکت کودکان اهمیت رشد مهارت

ر ندپروری والدین بهای فرزو با توجه به اینکه بررسی اثربخشی شیوه

شود برای حصول این متغیرها، در مراحل مقدماتی است؛ پیشنهاد می

اطالعات کامالً روشن در این زمینه، اثر متغیرهای دیگری مانند نقش 

برادر یا خواهر بزرگتر یا دیگر اعضای خانواده و دوستان نیز بر رشد 

سی قرار های حرکتی و انگیزش برای حرکت کودکان، مورد بررمهارت

 گیرد.

 سپاسگزاری

آباد و همچنین از کلیه والدین، کودکان، مدیران و معلمان شهر خرم

همۀ دوستان گرامی که ما را در کلیۀ مراحل اجرایی این پژوهش یاری 

کنیم.نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می
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