پژوهش در ورزش تربیتی

دوره ،7شماره  ،17پايیز و زمستان .1398صص 101-120

مقاله پژوهشی

تأثیر رویکرد معلممحور و جو تبحرگرا بر سطح فعالیت بدنی دانشآموزان دختر زیر ۸
سال شهرکرد

1
3

معصومه قهرمان ،1فرهاد قدیری ،2عباس بهرام
 .1کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه فرهنگیان
 .2استادیار رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)
 .3استاد دانشگاه خوارزمی
تاريخ دريافت1397/05/15 :

تاريخ پذيرش1398/03/20 :

چکیده
هدف اين پژوهش بررسی تأثیر جو تبحرگرا و معلممحور بر سطح فعالیتبدنی دانشآموزان دختر زير
 8سال شهرکرد بود .راهبرد اين تحقیق نیمهتجربی و از لحاظ هدف کاربردی است و با استفاده از طرح
پیشآزمون-پسآزمون همراه با گروه کنترل انجام شد .تعداد  60دانشآموز دختر به روش نمونهگیری
در دسترس از مدارس ابتدايی شهرستان شهرکرد انتخاب شدند .به صورت تصادفی در سه گروه جو
انگیزشی تبحرگرا ،رويکرد معلممحور و گروه کنترل قرار گرفتند .در مرحله پیشآزمون میزان فعالیت-
بدنی کودکان با استفاده از گام شمار ثبت شد .برنامۀ مداخله در طی  12جلسه صورت گرفت .بعد از
اتمام دورۀ مداخله ،پسآزمون گرفته شد .از آزمون تحلیل واريانس يکراهه و تحلیل واريانس مرکب
جهت مقايسۀ اثرات درونگروهی و بینگروهی استفاده شد .نتايج نشان داد در مرحله پیشآزمون بین
گروهها تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)p<0/05نتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب نشان داد اثر اصلی
عامل اندازهگیری ( ،)0/0001اثر اصلی گروه ( )0/0001و تعامل مراحل اندازهگیری در گروه ( )0/011معنادار
است .نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین گروه جو انگیزشی تبحرگرا با گروه معلممحور
( )P=0/032و گروه کنترل ( )P=0/0001و همچنین بین گروه معلممحور با گروه کنترل ()P=0/027
تفاوت وجود دارد .بهطورکلی نتايج تحقیق حاضر نشان داد هرچند استفاده از برنامه مداخلهای با
رويکرد معلممحور و جو انگیزشی تبحرگرا بر میزان فعالیتبدنی کودکان تأثیر مثبتی دارد ولی استفاده
از رويکرد جو تبحرگرا مؤثرتر است .بنابراين به مربیان و معلمان توصیه میشود جهت افزايش فعالیت-
بدنی کودکان از رويکرد جو انگیزشی تبحرگرا استفاده کنند.
واژگانکلیدی :جو تبحرگرا ،معلم محور ،فعالیتبدنی ،جو انگیزشی

1. Email: masomeh.gh1243@gmail.com
2. Email: ghadiri671@gmail.com
3. Email: bahram@khu.ac.ir
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مقدمه
اصلیترین مکانیسم برای سالمتی انسان ،مشارکت در فعالیتهای بدنی است .شرکت منظم در
فعالیتهای بدنی با فواید سالمتی کوتاهمدت و بلندمدت روانی و فیزیولوژیکی برای جوانان در
ارتباط است (سالیس .)2000 1،تحقیقات قبلی نشان دادهاند مشارکت و درگیر شدن در فعالیتهای
بدنی در طول دوران کودکی و نوجوانی ممکن است به پایبندی مداوم برای یک سبک زندگی فعال
در بزرگسالی کمک کند (پاینه و ایساکس.)2012 2،
نقش تربیتبدنی برای کودکان در اوایل قرن  21بیش از گذشته است و نیاز به رویکردی دارد که
منجر به ارتقاء عالقه طوالنی مدت به فعالیت بدنی و رشد موازی مهارتهای اجتماعی ،شناختی،
بدنی و عاطفی شود .اینچنین برنامههایی میبایست به خوبی تدریس شوند و به دقت به نیازهای
کودکان و نوجوانان که این برنامهها برای آنها طراحیشده است توجه داشته باشند (زاکوپولو 3و
همکاران.)2010 ،
بر اساس شواهد تحقیقی ،رشد مهارتهای بنیادی در کودکان میتواند نقش مهمی در جلوگیری از
کمتحرکی در بزرگسالی داشته باشد (گاالهو 4و همکاران .)2012 ،فعالیت بدنی باید بخش
جداییناپذیر رشد و تکامل کودکان و نوجوانان باشد .در اوایل زندگی ،به ویژه دوران طفولیت و
کودکی ،فعالیت ورزشی نقش مهمی در توسعه فیزیکی ،روانی و ذهنی کودک ایفا میکند .نکته
مهمتر این است که تأکید و اصرار بر بازی های غیررسمی مقدماتی کودک ،به عنوان فرصتی برای
کسب تجربه در فعالیتهای مختلف ورزشی ،موجب توسعه مجموعهای از مهارتهای حرکتی الزم
برای شرکت در فعالیتهای ورزشی آینده میشود.
جانسون ،اروین ،کیپ و بیگله )2015(5نشان داد در کشورهای برزیل و آمریکا انجام مداخالت اثر
قویتر در مقایسه با سایر کشورها داشته است .همچنین اطالعات در مورد عوامل زمینهای مثل
برنامه تحصیلی و تحوالت آموزشی باید درک بیشتری از جو انگیزشی تسلط محور در تربیتبدنی بر
روی شرکتکنندهها ایجاد کند .روشهایی برای ارائه مداخالت حرکتی وجود دارد که از آن جمله
میتوان به دو رویکرد کودک محور و معلممحور اشاره کرد (گاالهو و همکاران.)2012 ،
بر اساس مطالعات یکی از موضوعات مهم در زمینه مداخالت رشد حرکتی کودکان این است که
بتواند همزمان با افزایش مهارتهای بنیادی ،شایستگی حرکتی و عوامل اجتماعی مربوط به فعالیت
1. Sallis
2. Payne & Isaacs
3. Zachopoulou
4. Gallahue
5. Johnson, Erwin, Kipp & Beighle

قهرمان :تأثیر رويکرد معلم محور و جو تبحرگرا بر سطح فعالیت بدنی...

103

بدنی را ارتقاء داده و انگیزش ذاتی افراد را نسبت به فعالیتهای بدنی باالتر ببرد (زاکوپولو و
همکاران .)2010 ،بر این اساس ،ارائه مداخالت رشدی باید به شکلی باشد که بتواند همراه با ارتقاء
سطح مهارتهای بنیادی ،بر فعالیت بدنی فرد نیز تأثیر مثبت داشته باشد .در این رابطه سه رویکرد
آموزشی مطرح است که عبارتند از-1 :رویکرد آموزش مستقیم (معلم محور) -2رویکرد جو تبحرگرا
-3والدین بهعنوان معلم (گاالهو و همکاران.)2012 ،
با توجه به تفاوتهای اساسی و مهمی که دو رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا و معلممحور با یکدیگر
دارند ،انتظار میرود که اثرات رفتاری متفاوتی نیز بر کودک داشته باشند (بورتولی ،برتولو ،ویتالی،
فیلهو و روبازا .)2015 1،در روش معلم محور ،معلم به عنوان هستۀ آموزش مطرح بوده و کودک
نقشی در جریان طراحی و نحوۀ اجرای آموزشی ندارد و فقط تابع دستورات معلم بوده و یک برنامه
را که از قبل توسط معلم طراحیشده است اجرا میکند .در رویکرد جو تبحرگرا ،اختیار به صورت
تدریجی از معلم به کودک منتقل میشود و معلم فقط نقش یک ناظر را خواهد داشت( .گاالهو و
همکاران .)2012 ،رویکرد جو تبحرگرا که توسط مارتین و رادیسل )2009(2ارائهشده است ،دارای
خودکاری باالی کودک در تکمیل تکالیف و فعالیتها بر اساس ترجیح خود کودک است .جو انگیزه
تبحر از طریق سازماندهی آموزش در شش ساختار در یک جلسه گسترشیافته است .اینچنین
رویکردهایی نیازهای رشدی و یادگیری کودکان را در قلب برنامهریزی ،تدریس فرایند ارزشیابی قرار
میدهد (زاکوپولو و همکاران .)2010 ،رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا ،به وسیله تنظیم و باالبردن
انگیزش کودک جهت شرکت در تکالیف حرکتی و شناختی مختلف ،موجب افزایش سزعت یادگیری
کودک میشود (هارتر.)1998 3،
رویکرد جو تبحرگرا با افزایش انگیزه فراگیران منجر به افزایش فعالیت بدنی آنان میشود .در این
رویکرد کودک به صورت مستقیم در امر یادگیری شرکت دارد ،اظهار نظر میکند و تصمیم میگیرد.
در این رویکرد فرد به شناخت تواناییها و نقاط مثبت خود دست پیدا میکند .کودک در صدد رفع
نقاط ضعف خود برمیآید ،فرد در این رویکرد با سوابق قبلی خود مقایسه میشود و مقایسۀ او با فرد
دیگری صورت نمیگیرد .گاهی مقایسه کودک با همساالن سبب ایجاد احساس ضعف در کودک و
عدم پیشرفت یا حتی کاهش اعتمادبهنفس و احساس حقارت او میشود (جانسون.)2015 ،
مزیت رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا مربوط به تمرکز آن بر تبحر در یادگیری و نه بر نتیجه اجرا
است که مطابق نظریه انگیزش کفایت ،نتیجۀ آن افزایش انگیزه و القاء این تفکر به کودک است که
باید تالش بیشتری کند تا به تبحر و شایستگی حرکتی برسد (هارتر .)1998 ،از طرفی دیگر،
1. Bortoli, Bertollo, Vitali, Filho & Robazza
2. Martin & Rudisill
3. Harter
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رویکرد معلم-محور منجر به ایجاد تکالیف رقابتی ،رهبری استبدادی و بیانگیزه شدن کودک
میشود که در نهایت تالش و پیشرفت کمتر را به دنبال دارد (نیکولز.)1984 1،
تفاوت در محیطهای اجتماعی–عاطفی ذهنی و مکانهای تربیتبدنی که توسط معلمان ایجاد
میشود منجر به تغییر در نتایج روانی فعالیتهای بدنی برای کودکان میشود .تکلیف محوری با
اراده و قصد به فعال بودن از لحاظ بدنی و خود گزارشی فعالیت بدنی مرتبط است .جو انگیزشی
تبحرگر با پاسخهای عاطفی سازگارانه نظیر لذتبردن ،عالقه ذاتی و تالش و کوشش و تنش پایین
در ارتباط است (مارتنز .)1987 2،ازاینرو تحقیقات مختلفی به بررسی اثر رویکرد مداخله محور در
حوزه اکتساب مهارتهای حرکتی پرداختهاند.
کاالجا )2009( 3در تحقیقی که بر روی دانشآموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی انجام داد ،از
پرسشنامۀ چندبخشی شامل فعالیتبدنی خودگزارشی و پرسشنامه در رابطه با جو انگیزشی در
مدارس تربیتبدنی استفاده کرد و بدین نتیجه رسید که همراه با ارتقاء و بهبود مهارت ،میزان
فعالیتبدنی که برای انجام تکلیف نیاز است کاهش مییابد و فرد حرکت را با کارایی بیشتری انجام
میدهد .گریفین4و همکاران ( )2013تأثیر جو انگیزشی تبحرگرا بر تعهد کودکان جهت لذت بردن
از فعالیت بدنی را مورد ارزیابی قراردادند .جهت بررسی میزان فعالیت بدنی کودکان از گام شمار
استفاده شد .نتایج نشان داد تفاوت معناداری در میزان لذت بردن و تعهد به فعالیت بدنی در قبل و
بعد از اعمال مداخله با رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا وجود دارد .درحالیکه انتومانیس)2001( 5
اعالم کرد دانشآموزان تربیتبدنی در جو تسلطی ،لذت باالتر و توانایی باالتری دارند و معتقدند که
تالش منجر به موفقیت میشود .یاسمی و همکاران ( )1396در تحقیقی نشان دادند برنامههای
مداخلهای با رویکرد جو انگیزشی تبحر ،عزتنفس کودکان را افزایش داده و با تسهیل مشارکت
کودکان در فعالیت بدنی و ورزش ،تبحر حرکتی آنها را باال میبرد .وادوورث6و همکاران ()2017
تحقیقی را با عنوان مشارکت د ر فعالیت بدنی کودکان پیش دبستانی با رویکرد جو انگیزشی تبحرا
گرا انجام دادند .نتایج نشان داد یک دوره مداخله با رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا بهطور معناداری
میزان فعالیت بدنی متوسط تا شدید کودکان را افزایش داده است .هاروود7و همکاران ( )2015با
توجه ویژه به اهمیت مشارکت مستقیم فراگیر و دانشآموز در فرایند تمرین و آموزش و انجام
1. Nicholla
2. Martner
3. Kalaja
4. Griffin
5. Ntoumanis
6. Wadsworth
7. Harwo
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فعالیت بدنی ،پیشنهاد کردند در طراحی مداخالت حرکتی و کالسهای تربیتبدنی از رویکرد جوّ
انگیزشی تبحرگرا استفاده شود تا انگیزش درونی و تالش فراگیران بیشتر شود.
استودن1و همکاران ( )2008یک مدل مفهومی ارائه دادند در قالب این الگو ارتباطی دو طرفه و پویا
میان سطح تبحر و فعالیت بدنی وجود دارد .این مدل تحت عنوان رویکرد تارگت2شناخته شد .در
این مدل کودکان ماهرتر درک بیشتری از خود پیداکرده و از مشارکت در فعالیت بدنی و بازی
راضیتر هستند .باولر )2009(3نیز در تحقیقی اثر تدریس برنامه تربیتبدنی با رویکرد تارگت را بر
سطوح فعالیت جسمانی دانشآموزان موردبررسی قرارداد و بدین نتیجه رسید گروه مداخله بر اساس
تارگت ،زمان بیشتری را صرف فعالیت بدنی متوسط تا شدید ،در هر جلسه آموزش کرد .آنها
دریافتند رویکرد جو انگیزه تبحر باعث افزایش انگیزه آزمودنیها میشود و عالقه آنها را برای ادامه
تمرین و درگیر شدن در برنامههای فعالیت بدنی افزایش میدهد.
از طرفی ظهرابی و همکاران ( )2012در تحقیقی نشان دادند در آموزش گرامر زبان انگلیسی گروه
معلممحور عملکرد بهتری نسبت به گروه یادگیرندهمحور داشتند .جانسون )2015(4در تحقیقی بر
روی دانشآموزان کالس هفتم آمریکایی و بر روی هر دو جنس عنوان میکند که جو تبحرگرا هیچ
نتایج مشخص و مثبتی را برای سطوح فعالیت بدنی در مدارس نداشت .جانسون و همکاران ()2017
در تحقیقی نشان دادند ارتباط مثبت و معناداری بین جو انگیزشی تبحرگرا با نمرات عملکرد و
لذتبخشی در فعالیت بدنی وجود دارد ولی بین جو تبحرگرا با میزان فعالیت بدنی ارتباط معنادار
وجود ندارد.
با توجه به اینکه رویکرد گامهای اولیه دربرنامه درسی تربیتبدنی 5برای کمک به کودکان جهت
درک اهمیت سبک زندگی سالم و انجام فعالیت بدنی مناسب و رشد مهارتهای اجتماعی آنها
طراحی شده است و از طرفی اینکه برخی نتایج تحقیقات اشاره شده در باال به نتایج متناقضی
رسیدهاند و به نظر میرسد که استفاده از ابزارهای ذهنی و خود گزارشی فعالیت بدنی و انجام
تحقیق بر روی هر دو جنس دختر و پسر و محدود نکردن بازه سنی آنها این نتایج متناقض را ایجاد
کرده است .مشخص شده است که انتقال مهم در توسعه حرکات مختلف در طی دوران کودکی اولیه
صورت میگیرد و عدم توسعه حرکات در طی دوران کودکی اولیه منجر به کاهش انجام توانایی
انجام مهارتهای حرکتی پچیدهتر از قبیل پریدن ،دویدن و غیره میشود (مایکل ،مونرو و استیل6،
1. Stodden
2. TARGET
3. Bowler
4. Johnson
5. Early Steps Physical Education Curriculum
6. Mickle, Munro & Steele
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2011؛ نوتارنیکوال1و همکاران)2014 ،؛ بنابراین انجام مداخالت در طی دوران کودکی اولیه (زیر 8
سال) ضروری بهنظر میرسد و اهمیت قابلتوجهی دارد .ما در این تحقیق از مداخله با ابزار عینی
(پدومتر) استفاده میکنیم و با محدود کردن محدوده سنی بین  7تا  8سال و در نظر گرفتن یک
جنسیت دختر و در نظر گرفتن عوامل فرهنگی در بافت استان چهارمحال و بختیاری در پی بررسی
این سؤال هستیم که آیا دو رویکرد آموزشی معلممحور و جوانگیزشی تبحرگرا که اثرات رفتاری
متفاوت آنها در برخی حوزهها تأیید شده است میتواند منجر به اثرات متفاوت در سطح فعالیت
بدنی دختران زیر  8ساله شهرکرد شود؟
روششناسی
راهبرد این تحقیق از نوع نیمهتجربی و روش آن بالینی است که از طرح پیشآزمون-پسآزمون
همراه با گروه کنترل استفاده شد .جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ دانشآموزان کالس اول مقطع
ابتدایی شهرستان شهرکرد تشکیل دادند .نمونۀ پژوهش شامل  60دانشآموز ( 20نفر در گروه جو
تبحرگرا 20 ،نفر در گروه رویکرد معلممحور و  20نفر در گروه کنترل) بودند که به روش نمونهگیری
در دسترس انتخاب شدند .برخورداری از سالمت جسمانی و نداشتن اختالالت رشدی و حرکتی،
دختر بودن و محدوده سنی زیر  8سال از معیارهای ورود به تحقیق بودند .معیارهای خروج از
تحقیق نیز شامل غیبت بیش از یک جلسه در فرایند تحقیق و نیز شرکت منظم در کالسهای
ورزشی سازماندهیشده بود.
ابزار مورداستفاده
پدومتر شیانومی :جهت اندازهگیری میزان فعالیت بدنی شرکتکنندگان از دستبند شیانومیاستفاده شد .این ابزار با گوشیهای دارای سیستم عامل اندروید کارکرده و ضد آب و گرد و غبار بود.
در عمق  1متری آب تا  30دقیقه دوام میآورد .این دستبند همچنین ضربان قلب و کیفیت خواب
کاربر را مورد نظارت خود قرارداد .همچنین تعداد گامهای برداشته شده توسط کاربر و میزان کالری
سوزانده شده بر اثر آنها را محاسبه میکند .این دستنبد دارای  5/5گرم وزن است.
در مرحله پیشآزمون جهت اندازهگیری میزان فعالیت بدنی شرکتکنندگان ،یک گام شمار بر روی
مچ دست هر فرد بسته شد و از فرد خواسته شد  3شبانهروز کامل از این دستبند استفاده نماید.
آزمونگر جهت اطمینان از کارکرد پدومترها هر کدام را روی مچ دست خود بسته و از سالمتی و
کارکرد آنها اطمینان کسب نمود .برای هر پدومتر که بر روی مچ شرکتکنندگان بسته شده بود
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یک ایمیل جداگانه باز شد .با استفاده از برنامه مای بند1که روی گوشی همراه آزمونگر نصب شد،
گام هر فرد به صورت جداگانه ضبط میشد .در پایان هر روز تعداد گامهای شرکتکنندگان ثبت
شد و میانگین این  3روز بهعنوان نمره پیشآزمون فرد ثبت شد.
یک هفته بعد از انجام پیشآزمون ،شرکتکنندگان به صورت تصادفی به  3گروه برنامه مداخلهای با
رویکرد معلم محور ،برنامه مداخلهای با رویکرد جو تبحرگرا و گروه کنترل تقسیم شدند؛ و مراحل
اجرای برنامه مداخله در طی  6هفته و هر هفته  2جلسه (مجموعاً  12جلسه) صورت گرفت.
جلسه اول مرتبط به طرح درس تعادل ،جلسه دوم طرح درس دستکاری با توپ ،جلسه سوم طرح
درس دویدن ،جلسه چهارم طرح درس به اشتراک گذاشتن منابع و مکان با دیگران ،جلسه پنجم
طرح درس مشارکت در فعالیت های تعادلی ،جلسه ششم طرح درس کار با توپ و ضربه زدن به
توپ ،جلسه هفتم طرح درس تشخیص تغییرات در دمای بدن ،جلسه هشتم طرح درس تشخیص
تغییرات در ضربان قلب ،جلسه نهم طرح درس فهم نیاز به استراحت ،جلسه دهم طرح درس تنفس،
جلسه یازدهم طرح درس گردش آزاد و جلسه دوازدهم طرح درس کهکشانها (انواع مختلف
حرکات) بود.
هر دو گروه رویکرد معلم-محور و جو تبحرگرا یک برنامه مداخله با محتوا و زمان یکسان را دریافت
کردند .تنها تفاوت این دو گروه در نحوه ارائه (تدریس) مداخله بود .گروه جو تبحرگرا ،مداخله را با
رویکرد جو انگیزه تبحر دریافت کرد و گروه معلم-محور ،مداخله را با رویکرد آموزش سنتی (معلم-
محور) دریافت کرد .هر جلسه شامل  45دقیقه آموزش مهارتهای مختلف بود که  10دقیقه اول به
برنامه گرم کردن عمومی اختصاص پیدا میکرد 30 ،دقیقه طرح درس مرتبط با هر جلسه ارائه
میشود و در نهایت  5دقیقه نیز به سرد کردن اختصاص مییافت.
پس از اتمام جلسات تمرینی پسآزمون ،همانند پیشآزمون یک گام شمار بر روی مچ هر فرد بسته
شد و از فرد خواسته شد تا  3شبانهروز کامل از این دستبند استفاده نماید .در پایان هر روز تعداد
گامهای شرکتکنندگان ثبت شد و میانگین این  3روز به عنوان نمره پسآزمون فرد ثبت شد.
از میانگین و انحراف معیار جهت آمار توصیفی و در آمار استنباطی جهت مقایسه گروهها از آزمون

تحلیل واریانس یکراهه (آنوا) استفاده شد .تحلیلهای آماری با نرمافزار آماری اس پی اس اس
نسخه  21و در سطح معناداری  P< 0/05انجام شد.
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نتایج
جدول شماره یک نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار ویژگیهای جمعیتشناختی (سن ،قد و
وزن) شرکتکنندگان آورده شده است.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار ويژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها
گروه

سن

وزن

قد

رویکرد معلم محور
جو انگیزشی و تحولگرا
کنترل

7/6 ± 0/50
7/1 ± 0/51
7/4 ± 0/50

24/30 ± 5/11
24/45 ± 4/87
23/95 ± 4/71

118/40 ± 5/67
117/50 ± 5/20
116/25 ± 5/18

میانگین و انحراف معیار نمرات فعالیت بدنی
19000
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

کنترل

جو انگیزشی تبحرگرا
پس آزمون

معلم محور

پیش آزمون

شکل  -1نتايج مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات فعالیت بدنی شرکتکنندگان در مرحله پیشآزمون
و پسآزمون

همانطور که در شکل شماره  1نشان دادهشده است ،نتایج در رویکرد معلممحور بیانگر این موضوع
هست که نمرات فعالیتبدنی این گروه تغییر افزایشی داشته است .نتایج در رویکرد جو انگیزشی
تبحر گرا بیانگر این موضوع است که نمرات فعالیت بدنی این گروه بهطور قابل مالحظهای افزایش
داشته است و نتایج گروه کنترل نشاندهندۀ این موضوع هست که نمرات فعالیتبدنی این گروه
نسبت به پیشآزمون تفاوت قابل مالحظهای نداشته است.
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نتایج آزمون شاپیرو  -ویلک نشان داد دادههای موردبررسی نرمال هستند ( .)P<0/05جهت بررسی
مقایسه اثر رویکرد معلم محور ،جو انگیزشی تبحرگرا و کنترل بر میزان فعالیتبدنی از تحلیل
واریانس مرکب استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  2آورده شده است .پیش فرض اول این
آزمون برابری ماتریس کواریانس است .با توجه به عدم سطح معناداری آزمون باکس (،)P<0/05
ماتریس کواریانس دادهها برابر است .پیش فرض دوم این آزمون اصل تقارن مرکب است .برای
برقراری این اصل از آزمون کرویت موخلی استفاده گردید .با توجه به عدم معنادار بودن آزمون
کرویت موخلی ( ،)P<0/05شاخصهای ) (Fمربوط به اثر فرض کرویت گزارش شد .عالوه بر این
پیش از بررسی اثرات بین گروهی ،برای برابری واریانسهای خطا از آزمون لون استفاده گردید .نتایج
این آزمون نشان داد آزمون  Fبرای هیچ یک از عاملهای درون گروهی معنادار نیست ( )P <0/05و
این نشان میدهد مفروضه همگنی واریانس در بین گروههای متغیر مستقل برقرار است.
جدول -2يافتههای مربوط به آزمون تحلیل واريانس مرکب برای تعیین تأثیر رويکردهای مختلف بر میزان
فعالیتبدنی از پیشآزمون تا پسآزمون
منبع

مجموع

تغییرات
عامل
گروه
عامل × گروه

مجذورات
1186
8435
109/51

درجه آزادی
1
2
2

میانگین
مجذورات
1186
4218
54/75

مقدار F
35/50
14/24
4/94

سطح معناداری
*

0/0001
*0/0001
*0/011

مجذور اتا
0/442
0/656
0/148

همانطور که در جدول  2مشاهده میکنید یافتههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان
داد اثر اصلی عامل اندازهگیری ( )F57،1=35/50 ،sig=0/0001، η2=0/442معنادار است .همچنین اثر
اصلی گروه ( )F57،2=14/24 ،sig=0/0001، η2= /0656و تعامل مراحل اندازهگیری در گروه
( )F57،2= 4/94 ،sig=0/011، η2= 0/148معنادار است .چون اثر تعاملی معنادار است ،از اثرات اصلی
صرفنظر میگردد .در ادامه از یک طرح تحلیل واریانس درونگروهی با اندازه گیری تکراری روی
عامل مراحل اندازهگیری برای مشخص نمودن تأثیر رویکردهای مختلف بر میزان فعالیتبدنی
استفاده شد .با توجه به عدم معنادار بودن آزمون کرویت موخلی ( ،)P<0/05شاخص های )(F
مربوط به آزمون فرض کرویت گزارش شد.

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،7شماره  ،17پايیز و زمستان 1398

110

جدول  -3نتايج آزمون تحلیل واريانس يکطرفه میزان فعالیتبدنی
شاخص

مجموع

درجه

میانگین

آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی
درونگروهی
کل
بین گروهی
درون گروهی
کل

1/52
1/90
2/06
8435
1687
10122

2
57
59
2
57
59

متغیر
پیش-
آزمون
پسآزمون

7858296/95
3344509/78
4218
29

مقدار F

سطح
معناداری

2/350

14/24

0/109

*

0/0001

همانطور که در جدول  3قابل مالحظه است بین میزان فعالیتبدنی گروهها در مرحله پیشآزمون
تفاوت معناداری وجود ندارد ( )P<0/05که نشان دهنده این است که توزیع گروهها به صورت برابر
صورت گرفته است .همچنین مشخص شد سطح معناداری در مرحله پسآزمون معنادار است
( .)P>0/05در ادامه جهت نشان دادن محل تفاوت بین گروهها از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده
شد که نتایج آن در جدول شماره  4نشان داده شده است.
جدول  -4نتايج آزمون تعقیبی بونفرونی مربوط به مقايسه گروهها در مرحله پسآزمون
مرحله
پسآزمون

گروه
جو انگیزشی تبحرگرا
معلممحور

معلممحور
کنترل
کنترل

تفاوت میانگینها

سطح معناداری

1434/70
2904/25
1469/55

*0/032
*0/0001
*0/027

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مرحله پسآزمون نشان داد بین گروه جو انگیزشی تبحرگرا با گروه
معلممحور با ( )P= 0/032و نیز گروه کنترل ( )P=0/0001و همچنین بین گروه معلممحور با گروه
کنترل ( )P= 0/027تفاوت وجود دارد .این نتایج نشان دهنده این است که هر دو گروه معلممحور و
جو انگیزشی تبحرگرا بهتر از گروه کنترل هستند و نیز گروه جو انگیزشی تبحرگرا بهتر از گروه
معلممحور است .در ادامه برای بررسی میزان پیشرفت هر گروه از پیش آزمون به پسآزمون از
آزمون تی وابسته استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  5آورده شده است.
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جدول  -5نتايج آزمون تی همبسته برای مقايسه درونگروهی میزان فعالیتبدنی در گروههای مختلف
گروه
معلممحور
جو انگیزشی
کنترل

پیشآزمون
MD±SD
± 1627/09
14686/35
± 2003/11
13434/70
± 1836/74
14055/55

پسآزمون
MD±SD
± 1699/81
15502/25
± 1750/73
16936/95
± 1770/71
14032/70

t

Sig

-6/177

*0/0001

-6/919

*0/0001

0/331

0/744

همانطور که در جدول شماره  5نشان داده شده است هر دو گروه معلممحور و جوانگیزشی تبحرگرا
در پسآزمون نسبت به پیشآزمون پیشرفت کردهاند ( )P>0/05ولی در گروه کنترل پیشرفتی
مشاهده نشد (.)P<0/05
بحث ونتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر جو تبحرگرا و معلممحور بر سطح فعالیت بدنی دانشآموزان
دختر زیر  8سال بود .نتایج نشان داد هر چند هر دو رویکرد جو انگیزشی معلممحور و تبحرگرا بر
میزان فعالیت بدنی کودکان تأثیر مثبت دارد و هر دو گروه بهتر از گروه کنترل عمل کردند ولی
میزان تأثیر رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا بیشتر از رویکرد معلممحور بود.
این نتایج با یافتههای گریفین و همکاران ( ،)2013وادوورث و همکاران ( )2017و باولر ()2009
همخوان است .نتایج تحقیق حاضر همچنین در راستای یافتههای سامپایو و والنتینی )2015(1در
زمینه مهارتهای حرکتی بنیادی و مهارت ژیمناستیک ریتمیک ،لوپز 2و همکاران ( )2014در
زمینه یادگیری یک تکلیف جدید ،مارتین )2002( 3در زمینه مهارتهای حرکتی بنیادی ،جایسار4
و همکاران ( )2012در زمینه عزت نفس ،دنیل اوروکه5و همکاران ( )2014در زمینه عزت نفس و
اضطراب رقابتی ،مارتین و رادیسل )2009(6در زمینه عملکرد مهارتهای حرکتی کودکان و قربانی
و همکاران ( )1393در زمینه رضایتمندی ورزشکاران است.
1. Sampaio & Valentini
2. López
3. Martin
4. Jõesaar
5. O’rourke
6. Martin & Rudisill,

112

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،7شماره  ،17پايیز و زمستان 1398

وادوورثو همکاران ( )2017در تحقیقی که بر روی  12کودک چهار ساله و با استفاده از رویکرد جو
انگیزشی تبحرگرا به مدت  20هفته انجام دادند بدین نتیجه رسیدند یک دوره مداخله با رویکرد جو
انگیزشی تبحرگرا بطور معناداری میزان فعالیت بدنی متوسط تا شدید کودکان را افزایش داده است.
سامپایو و والنتینی ( )2015تحقیقی را بر روی  39دختر  5تا  10ساله انجام دادند .برنامه مداخلهای
در طی  3ماه و  2بار در هفته برگزار شد .نتایج نشان داد تغییرات مثبت و قابلتوجهی در
مهارتهای حرکتی بنیادی در پی رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا به وجود آمده است .هر چند این دو
تحقیق ذکر شده از اعمال مداخله  3و  4ماهه استفاده کرده بودند ،نتایج تحقیق حاضر گویای این
مطلب است که اعمال مداخله با رویکرد جوانگیزشی تبحرگرا در مدت زمان کمتر نیز میتواند سبب
بهود فعالیتبدنی کودکان شود.
گریفین و همکاران ( )2013تأثیر جو انگیزشی تبحرگرا بر تعهد کودکان جهت لذتبردن از فعالیت-
بدنی را مورد ارزیابی قرار دادند .آنها جهت بررسی میزان فعالیتبدنی کودکان از گام شمار استفاده
شد .نتایج نشان داد تفاوت معناداری در میزان لذت بردن و تعهد به فعالیت بدنی در قبل و بعد از
اعمال مداخله با رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا وجود دارد؛ درحالیکه انتومانیس ( )2001اعالم کرد
دانشآموزان تربیت بدنی در جو تسلطی ،لذت باالتر و توانایی باالتری دارند و معتقدند که تالش
منجر به موفقیت میشود .همچنین کاالجا ( )2009در کشور فنالند و تحقیق بر روی هر دو جنس
از پرسشنامه چندبخشی در رابطه با جو انگیزشی در مدارس تربیتبدنی استفاده کرد و عنوان کرد
که همراه با ارتقاء و بهبود مهارت ،میزان فعالیتبدنی که برای انجام تکلیف نیاز است کاهش مییابد
و فرد حرکت را با کارایی بیشتری انجام میدهد.
وقتیکه ساختارهای کاری خاص مرتبط با جو تبحرگرا در یک محیط آموزشی گنجانده شود ،به نظر
میرسد این تغییرات تأثیر مستقیمی بر سطوح فعالیت بدنی کودکان داشته باشد .زمانی که کودکان
یاد میگیرند چگونه خود را در محیط مدیریت کنند ،میزان فعالیت بدنی متوسط تا شدید آنها نیز
بهبود مییابد (پاریش و تریسور .)2003 1،بر همین اساس در تحقیق حاضر نیز ارائه مداخله با
رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا بهگونهای صورت گرفت تا دانش آموز یاد بگیرد تا در محیطهای
مختلف خود را مدیریت کند و بتواند خود را با جو آن محیط تطبیق دهد و در آن محیط به دنبال
راهکاری جهت افزایش فعالیت بدنی باشد .به عنوان مثال به آنها آموزش داده شد تا جای ممکن به
جای استفاده از سرویس مدرسه از پیاده روی یا دوچرخه جهت رفت و آمد به مدرسه استفاده کنند،
از پله به جای آسانسور استفاده کنند و در هنگام صحبت کردن با تلفن بهجای اینکه یکجا بایستند
یا بنشینند ،در حال رفت و آمد باشند.
1. Parish & Treasure
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میتوان مزایای منتسب به جو انگیزشی تبحرگرا در پژوهش حاضر را به انگیزش درونی مرتبط
دانست ،چرا که مهمترین برونداد این محیط افزایش قابل توجه انگیزش کودک برای مشارکت در
فعالیتبدنی است (زاکوپولو و همکاران2010 ،؛ هاروود و همکاران .)2015 ،در رویکرد جو انگیزشی
تبحر گرا ،جو تسلطی برداشتشده توسط دانشآموز با ایجاد انگیزه درونی باالتر میتواند مشارکت
دانشآموز در فعالیتبدنی را باال ببرد و موجب ارتقاء و بهبود مهارتهای مختلف شود .در این
رویکرد ،موفقیت بر مبنای ارتقای شخصی و تالش فردی صورت میگیرد و فرایند یادگیری فرد
ترغیب می شود که این امر فرصت برای بازخورد مناسب و مرتبط را فراهم میکند (بوانز1و همکاران،
 .)2010مطابق با نظریه خودمختاری ،در رویکرد معلم محور ،انگیزه کودک ،به دلیل احساس
خودتنظیمی پایین ،کمتر بوده و فرد در امر یادگیری مشارکت کمتری دارد .با توجه به نتایج تحقیق
حاضر علت تأثیر کمتر رویکرد معلممحور نسبت به رویکرد کودک محور این است که در رویکرد
معلم محور ،کودک مشارکت فعالی در امر آموزش ندارد و روابط حاکم در این رویکرد بر مبنای
رهبری مستبدانه و رقابتجویی است (جویسار و همکاران.)2012 ،
نتایج تحقیق حاضر به شکل غیرمستقیم با یافتههای یاسمی و همکاران ( )1396در یک راستا است
است .آنها در طی تحقیقی که بر روی  60دانشآموز دختر و پسر دبستانی انجام دادند بدین نتیجه
رسیدند تمرینات مداخلهای  12هفتهای با رویکرد معلممحور و جو انگیزشی تبحرگرا منجر به بهبود
مهارتهای بنیادی و عزتنفس کودکان میشود .همچنین با نتایج نتایج واربورتن 2و همکاران
( )2017در زمینه دستیابی به اهداف دانشآموزان ،یافتههای ماسوله ،چهرزاد و یعقوبی ( )1386در
زمینه یادگیری مهارتهای دانشجویان پرستاری ،یافتههای جایسار و همکاران ( )2012در زمینه
خودمختاری و عزت نفس همخوان است .نتایج تحقیق وادوورث و همکاران ( )2017نشان داد یک
دوره مداخله با رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا بطور معناداری میزان فعالیت بدنی متوسط تا شدید
کودکان را افزایش داده است .هاروودو همکاران ( )2015پیشنهاد کردند در طراحی مداخالت
حرکتی و کالسهای تربیتبدنی از رویکرد جوّ انگیزشی تبحرگرا استفاده شود تا انگیزش درونی و
تالش فراگیران بیشتر شود
3
نتایج تحقیق حاضر را میتوان با نظریه خودمختاری دسی و رایان ( )1995نیز توجیه کرد .یکی از
مفاهیم اصلی خودمختاری که در رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا استفاده و کاربرد زیادی دارد ،تجربه
حق انتخاب بوسیله خود فرد است .ادراک خودمختاری منجر به افزایش انگیزش درونی در فرد
میشود .تحقیقات نشان دادهاند کودکانی که در رفتارهایشان خودکنترل هستند در فعالیتهای
1. Bevans
2. Wadswor
3. DeciE. & Ryan
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بدنی ثبات بیشتری دارند .یافتههای این تحقیقات بیان میکند زمانی که فرد اعمال خود را به دور از
اجبار و از روی فعالیتهای شادیبخش و بازیگونه و آنطور که خود مایل هست که آنرا انجام دهد،
می توان انتظار داشت که میزان فعالیت بدنی او نیز به مراتب بیشتر باشد (هاگر1و همکاران.)2003 ،
از این رو حوادث یا رفتارهایی که ارتباط اجتماعی ،اختیار و صالحیت را افزایش میدهند منجر به
ارتقاء انگیزش درونی میشود و نیز باعث مشارکت بیشتر فرد در فعالیت میشود (زاکوپولو و
همکاران.)2010 ،
جهت اندازه گیری میزان فعالیت بدنی در این تحقیق مطابق با تحقیقات پاریش و همکاران ()2009
و نیز سالیس و همکاران ( )2000از گام شمار به عنوان ابزار تحقیقی استفاده شد .استفاده از گام
شمار یک شیوۀ دقیق برای اندازهگیری سطوح فعالیت بدنی مرتبط در داخل و خارج کالس برای
دانشآموزان است  .این مسئله از این جهت اهمیت دارد که موقعیت و فرصتی را برای آزمودن
متغیرهای درون فردی متفاوت امکانپذیر میسازد که میتواند تغییر در رفتار دانشآموزان را
توضیح دهد (پاریش و همکاران.)2009 ،
در تحقیق حاضر به شرکتکنندگان آموزش داده شد در گروههای ترکیبی با هم کار کنند و ارزیابی
مثبت جهت پیشرفت شخصی برای فرد مورد تأکید قرار بگیرد و تنوع در سرعت یادگیری برای تمام
شرکتکنندگان در نظر گرفته شود .ارائه و استفاده از رویکرد تارگت در رابطه با فعالیت بدنی سبب
میشود که دانشآموز از فعالیتهای ارائهشده لذت ببرد و به مراتب فعالیت بدنی و حرکتی بیشتری
نیز در حین ارائه این رویکرد انجام دهد (جانسون.)2015 ،
در رویکرد معلممحور ،زمانی که افزایش سطح فعالیت بدنی دانشآموز به عنوان هدف در نظر
گرفتهشده باشد معلم یا مربی معموالً روی اهمیت پیشیگرفتن از همکالسیها یا فرارفتن از
استانداردها تکیه میکند .در این شرایط ممکن است که یک دانشآموز احساس کند که معلم در
حال تشویق کل کالس یا یک دانشآموز برجسته از لحاظ میزان فعالیت بدنی است تا بهتر از دیگر
همکالسیهایش عمل کند .این موضوع خود سبب میشود تا دانشآموزی که از بقیه ضعیفتر است
سعی کند تا خود را به سطح دیگر همکالسیها یا دانشآموز برجسته برساند .این موضوع خود می-
تواند راهی بسیار مناسب جهت افزایش سطح فعالیت بدنی کودکان باشد (جانسون.)2015 ،
ارائه فعالیتهای هدفمحور در رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا موجب میشود تا فرد از طریق تجربه
مسائل و موضوعات جدید و متنوع میزان لذت باالتری از فعالیت انجامشده را تجربه کند و سعی در
تکرار آن نماید .این موضع خود سبب میشود تا میزان فعالیت بدنی فرد نیز افزایش پیدا کند .بهطور
کلی برداشتهای باالتر از رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا نسبت به رویکرد معلممحور میتواند سطح
1. Hagger
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باالتری از لذت ،انگیزه درونی ،ادراک و رقابت را در دانشآموز ایجاد کند و سبب شود تا کودک
انگیزه بیشتری جهت شرکت در فعالیت بدنی داشته باشد (جانسون.)2015 ،
همچنین نتایج این قسمت از تحقیق با یافتههای ناتانویس ( )2006ناهمخوان است .در مطالعه آنها
تفاوت معناداری در بین دو رویکرد کودکمحور و معلممحور بر عزتنفس مشاهده نشد؛ هر دو گروه
سبب بهبود عزتنفس در شرکتکنندگان شد .علت این ناهمخوانی را میتوان در زمان اندازهگیری
دو پژوهش بررسی کرد .ناتانویس عزتنفس را در دوره نوجوانی که یک دوره بحرانی از لحاظ
شاخصهای روانی است بررسی کرد .همچنین در این دوره مهارتهای بنیادی تثبیتشده و فرد
تقریباً به تبحر در مهارتهای بنیادی رسیده است .لذا فعالیت بدنی و ورزش نمیتواند تأثیر چندانی
بر رشد مهارت بنیادی ،که سبب احساس شایستگی در فرد میشود و عزتنفس کودک را تحت
تاثیر قرار میدهد ،داشته باشد .نتایج این پژوهش با یافتههای لوگان1و همکاران ( )2013در آموزش
نههفتهای تکالیف اختصاصی دستکاری شی و سامپایو و ولنتینی )2015( 2در آموزش نههفتهای
حرکات ویژ ژیمناستیک ریتمیک ناهمخوان است .یکی از دالیل احتمالی در این پژوهش به نوع
تکالیف بر میگردد .چرا که در آن پژوهشها تکالیف حرکتی اختصاصی آموزش دادهشده است.
نتایج تحقیق حاضر همچنین با تحقیق کاالجا ( )2009ناهمخوان است؛ آنها در تحقیق خود از
پرسشنامۀ خود گزارشی در رابطه با فعالیت بدنی استفاده کردند ولی در تحقیق حاضر از گام شمار
که یک وسیله مناسب ،مؤثر و قابل اطمینان جهت اندازهگیری میزان فعالیت بدنی است استفاده
شد .در تحقیق جانسون ( )2015بر روی دانشآموزان عنوان شد که جو تبحرگرا هیچ نتایج
مشخص و مثبتی را برای سطوح فعالیت بدنی در مدارس نداشت .تحقیق جانسون و همکاران
( )2017نشان دادند ارتباط معناداری بین جو انگیزشی تبحرگرا با نمرات عملکرد و لذتبخشی در
فعالیت بدنی وجود دارد ولی بین جو تبحرگرا با میزان فعالیت بدنی ارتباط معنادار وجود ندارد.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ظهرابی و همکاران ( )2012ناهمخوان است .آنها در تحقیق خود
نشان دادند جهت یادگیری زبان خارجی استفاده از رویکرد معلممحور تأثیر بیشتری نسبت به
رویکرد یادگیرنده محور دارد .احتماالً دلیل ناهمخوانی را بهتوان در نوع تکلیف مورد آزمایش بررسی
کرد .در تحقیق ظهرابی و همکاران از تکلیف یادگیری یک زبان خارجی استفاده شد .زمانی که فرد
هیچگونه آشنایی با تکلیف موردنظر نداشته باشد استفاده از نظرات یک راهنما و معلم جهت پیشبرد
اهداف و رسیدن به هدف بسیار سودمند است تا اینکه خود فرد بخواهد به جستجوی آنها برود و
سعی داشته باشد که آنها را کشف کند.
1. Logan
2. Sampio & Valentini

116

پژوهش در ورزش تربیتی ،دوره  ،7شماره  ،17پايیز و زمستان 1398

نتایج تحقیق نشان داد استفاده از رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا باعث بهبود فعالیت بدنی در کودکان
میشود؛ بنابراین مربیان و معلمان ورزش در برنامههای کالسی و تمرینی خود بهتر است به نحوی
رفتار کنند که عالوه بر اینکه فضای انگیزشی در کالس حاکم باشد ،کودک نیز جو و فضای کالس-
های تمرینی را ،خودمحور تلقی نماید و با افزایش انگیزش سعی در افزایش فعالیتبدنی نماید.
همچنین معلمان و مربیان تا حد ممکن باید مطابق با جوانگیزشی تبحرگرا ،عملکرد کودکان را با
تالش های گذشته خودشان مقایسه نمایند و از این طریق و ایجاد انگیزه در کودکان سعی در بهبود
و پیشرفت فعالیتبدنی در آنها داشته باشند.
بهطورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد هر چند استفاده از برنامه مداخلهای با رویکرد معلممحور و
جو انگیزشی تبحرگرا بر میزان فعالیت بدنی کودکان تأثیر مثبتی دارد ولی استفاده از رویکرد جو
انگیزشی تبحرگرا مؤثرتر است؛ بنابراین به معلمان و مربیان ورزش پیشنهاد میشود که رویکرد
جوانگیزشی تبحرگرا را در برنامههای کالسی و تمرینی خود مدنظر داشته باشند و این رویکرد را
بهکار بگیرند .با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر روی دانشآموزان دختر  7و  8سال و در یک منطقۀ
محدود جغرافیایی انجام گرفت ،در تعمیم نتایج باید با احتیاط رفتار کرد .بنابراین پیشنهاد میشود
در تحقیقات آتی تأثیر این پروتکل تمرینی بر روی آزمودنیهای پسر و نیز آزمودنیهای با سنین
متفاوت نسبت به این تحقیق (کودکان زیر  7سال و نیز باالی  8سال) و همچنین بر روی متغیرهای
عاطفی-رفتاری و ذهنی نیز بررسی شود.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of teacher-centered and mastery
motivational climate on the physical activity of children aged 8 years. The strategy of
this research was semi-experimental and applied regarding to purpose, which was done
using a pre-test-post-test design with control group. 60 students from elementary schools
in Shahrekord city were selected using available sampling and randomly divided into
three groups: mastery motivational climate, teacher-centered and control. In the pretest,
the children's physical activity was recorded using pedometer measure. The intervention
program was conducted during 12 sessions. Then, post-test was carried out. One-way
ANOVA and Mixed ANOVA were used to compare intra-group and in-group effects.
The results showed no significant difference between the groups in the pretest test
(p>0.05). The results of Mixed ANOVA showed that the main effect of the measurement
factor (0.0001), the main effect of the group (0.0001) and the interaction of the
measurement factor in the group (0.011) were significant. The results of Bonferroni post
hoc test showed that there was a positive mastery motivational climate group with
teacher-oriented (P = 0.032) and control (P = 0.0001) as well as between teacheroriented with control (P = 0.027) There is a difference. Overall, suggested although the
use of a teacher-centered and Mastery motivational climate approach has a positive
effect on the physical activity of children, the use of the mastery motivational climate
approach is more effective. Therefore, it is recommended for coaches and teachers to
use.
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