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The present study aims at enhancing the efficiency of physical
education classes in motivating the students toward out-ofschool physical activities. For this purpose, a sample of 100
male students was taken through cluster sampling, and the
students were asked to complete three questionnaires before
and after a set of test practices: "Sport Motivation Scale",
"Perceived Autonomy Support Scale in Exercise Settings", and
"Intention to Partake in Physical Activities". Conducted during
a total of 10 weeks, the practices were performed
simultaneously with normal physical education classes. Results
of multivariate analysis of covariance showed that, compared
to other students, the students who practiced the exercise
protocol autonomously achieved a higher level of motivation
toward exercise and further enjoyed their physical education
classes. It was generally concluded that, for most part,
autonomous practicing tends to maximize students’ enjoyment
at physical education classes while motivating them toward
partaking in out-of-school professional physical activity classes.
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Extended Abstract
Objective
Adolescence is an exciting and
challenging period for people, and due
to facing many stressors and the need
for proper adaptation, factors related
to their quality of life should be
considered. On the other hand, the rate
of inactivity is increasing around the
world (Mohammadi Orangi, et al.,
2017) and today, due to the
mechanization of life and reduced
mobility, people pay attention to
physical activity from basic ages and get
them used to Physical activity is
necessary. The role and importance of
physical activity are increasingly being
considered and in addition to experts,
even the general public has realized the
importance of physical activity. In a
way, this knowledge has caused people
in the community to try to develop their
knowledge and information about the
various effects of these activities
(Dehghan et al., 2015). One of the best
environments to pursue and address
this is in schools. One of the best
environments to pursue and address
this is schools. Undoubtedly, the
educational system of any country has
a direct and indirect effect on the
welfare and comfort of individuals,
especially in students. Physical
education is part of the education
system, which is no exception. So that
physical education is recognized as an
important tool for providing physical
activities to children and adolescents
(Afsharnejad et al., 2005). Studies have
also shown that there is a positive
correlation between a positive attitude
toward physical education in childhood
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and participation in physical activity in
adulthood, and on the other hand,
negative
physical
education
experiences can reverse this effect
(Hashim et al. 2008). Among these,
physical education teachers have an
important role in developing behavior,
attitudes, skills, and providing the
information needed for physical activity
to students (Afsharnejad et al., 2005).
One of the most important things that
physical education teachers should
consider is to pay attention to the
factors that increase motivation in
sports and physical activities (Dehghan
et al., 2015). The main motivation for
children and adolescents to participate
in sports and physical activity is fun and
enjoyment (Gillison, et al, 2013). In
sports fields, there is a belief that
motivational aspects are the basis of
success (Hsein and Richard, 2002;
Leptokaridou,
Vlachopoulos
&
Papaioannou,
2016).
The
selfdetermination theory is a prominent
theory
of
human
motivation,
excitement, and development, and
emphasizes the factors that inhibit or
facilitate the processes of selffulfillment in human beings. The main
elements of this theory include external
motivation, internal motivation, and
also a set of basic psychological needs
underlying these types of motivations
(Gagne and Deci, 2005). According to
the self-determination theory, one of
the variables affecting an individual's
behavior and performance is the
intrinsic motivation (Kuvass, 2009).
Intrinsic motivation is the innate
tendency to pursue one's own desires
and use talents in doing work and
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mastering optimal challenges (Deci and
Ryan, 1985). Intrinsic motivation is a
natural force that reinforces behavior in
the absence of external rewards and
pressures. Thus the purpose of this
study was to investigate the impact of
practicing autonomy on exercise
motivation and perceived autonomy
support among students.

Instruments and Data Collection
The statistical population of this study
consisted of all high school students in
Koohdasht city. These people were
studying and did not have any
professional sports activities. Using the
cluster sampling method, two high
schools were selected from among 6
normal high boy schools. Based on
previous similar studies and the
available sampling method, a sample of
100 people with an age range of 17 to
19 years was selected. The selected
sample was randomly divided into
experimental and control groups. At
first, the demographic information
form was used to check the personal
characteristics such as age, the field of
study, sports background, professional
activity, history of long-term injury,
history of mental and physical illness,
participating in a similar study at the
same time, and familiarity with the
present study. The Sports Motivation
Scale (SMS), Perceived autonomy
support scale for exercise settings
(PASSES), and Intention to partake in
physical activity Questionnaire were
used.
In order to collect data, after obtaining
the consent of the students and their
parents to participate in the research,
we divided the students into 2 groups.

To obtain a more accurate effect of the
intervention on the students of the
experimental group and also to better
control the disruptive factors and
variables, we selected the control group
from one high school and the
experimental group from another high
school. To conduct the research, two
physical education teachers were used
to teach physical education lessons.
One week before the start of the
research, the physical education
teachers participated in a briefing
session
to
receive
educational
instructions. These instructions were
about how to implement training
protocols in dealing with students in the
experimental and control groups; In this
way, physical education teachers
during the class sessions considered
factors such as listening and creating
opportunities for selection, providing
information feedback, the importance
of students' wishes and interests in
group selection, and how educational
materials are implemented. The
training protocols for the sessions of
the two groups were quite similar and
only differed in how the training
protocol was implemented. The same
measurements were taken before and
immediately after the end of training
sessions. In this way, the subjects
completed the research questionnaires
one week before the beginning of the
ten-week training period and at the end
of the training period.

Data Analysis
Data analysis was performed using SPSS
software (version 21) at both
descriptive and inferential levels.
ANCOVA and MANCOVA tests were
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used to analyze the data. The maximum
level of significance was equal to
(P<0.05). In the present study, after
collecting data to investigate the
preconditions of parametric statistics,
the Kolmogorov-Smirnov test, and
Shapiro-Wilk test were used to check
the normality of the data, and the Mbox test was used to check the equality
of variance-covariance matrices. (P =
0.063). Also, the linearity of the
correlation between the research
variables was confirmed at the level of
P <0.05 (Meyers Lawrence, Gamst &
Guarino, 2012). In general, the
evaluation of data characteristics
showed that the main assumptions of
parametric statistics are established
and therefore parametric statistics
analysis can be performed.

Results
A MANCOVA test was used to analyze
the data. Wilke's lambda index showed
that the effect of autonomy training
and non-autonomy training on training
on the linear combination of dependent
variables was significant (F3,93=242.08
and P <0.01). Univariate ANCOVA
statistics were performed separately
for each dependent variable to
determine the statistically significant
source of the multivariate effect. The
results showed that the autonomy
training and non-autonomy training
have a significant effect on perceived
autonomy support, sports motivation,
and desire to adhere to sports
(P<0.001). Wilke's lambda index
showed that the effect of autonomy
training and non-autonomy training on
the linear composition of sports
motivation subscales was significant
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(F5,89=50.23 and P<0.001). There is a
significant difference between these
two
methods
between
the
experimental and control groups in all
subscales of sports motivation.

Conclusion
Sports motivation is one of the most
important issues in sports psychology
because it is related to the principle of
continuing and quitting sports. One of
the most prominent theories of
motivation is the theory of autonomy
motivation, which is widely used in
sports. Many factors influence physical
education in schools. One of these
factors is the importance of effective
communication between instructors
and students and the quality of this
relationship
is
an
important
determining
factor
in
creating
motivation,
performance
improvement, and commitment of
athletes (Ahmadi et al., 2016). Since the
present study shows a positive and
significant effect of autonomy training
on students' motivation and desire for
physical education and physical activity
classes, so this method of training can
be used as a training method in the
class. Physical education lessons should
be used in schools by physical
education teachers. Also, physical
education teachers in order to achieve
maximum efficiency in the classroom
should have factors such as providing
information
feedback,
answering
students 'questions, listening to
students' expectations and demands,
creating opportunities for choice in the
implementation of the program.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر افزایش کارایی کالسهای تربیتبدنی در ترغیب دانشآموزان
به فعالیتهای بدنی بیرون آموزشگاهی بود .برای این منظور ،نمونۀ  100نفری دانش-
آموزان پسر از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .با توجه به هدف کلی پژوهش
از دانشآموزان خواسته شد قبل و بعد از تمرینات به سه پرسشنامه "انگیزش ورزشی"،
"حمایت خودمختاری ادراک شده در زمینۀ ورزش" و "پرسشنامۀ قصد شرکت در
فعالیتبدنی" ،پاسخ دهند .کل دورۀ تمرینی  10هفته بود که همزمان با ساعات درسی
تربیتبدنی مدرسه اجرا شد .نتایج تحلیل چند متغیره کوواریانس نشان داد افرادی که
پروتکل تمرینی را به صورت خودمختار تمرین کرده بودند دارای انگیزش بیشتری بودند
و از زنگ تربیتبدنی لذت بیشتری نسبت به دیگر دانشآموزان برده بودند .به طور کلی
میتوان گفت استفاده از روش خودمختاری ،بیشتر مواقع باعث میشود دانشآموزان از
درس تربیتبدنی حداکثر لذت را ببرند و ترغیب شوند در کالسهای سازمان یافته
فعالیتبدنی خارج از آموزشگاه شرکت کنند.

مقدمه
دورۀ نوجوانی برای افراد ،دورهای مهیج و پر چالش
است و به دلیل رویارویی با عوامل استرسزای زیاد و
---------------------------------------1. E mail:jnourali@yahoo.com
2. Email: prosheikh@yahoo.com
3. Email: hemyattalab@yahoo.com
4. Email: bagherzad@ut.ac.ir

----------------------------------------

-------------------------------------------

لزوم سازگاری مناسب ،باید به عوامل مرتبط با کیفیت
زندگی آنها توجه شود .از طرفی میزان کمتحرکی در
سراسر جهان در حال افزایش است (محمدی اورنگی،
اقدسی و یاعلی )2017 ،و امروزه با توجه به ماشینی
شدن زندگی و کاهش تحرک افراد ،توجه به فعالیت-
بدنی افراد از سنین پایه و عادت دادن آنها به فعالیت-
های بدنی امری الزم و ضروری است .نقش و اهمیت
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فعالیتهای بدنی بیش از پیش مورد توجه است و عالوه
بر متخصصان ،حتی عموم مردم نیز به اهمیت فعالیت-
های بدنی پی بردهاند .به گونهای که این شناخت باعث
شده است افراد جامعه تالش نمایند تا دانش و اطالعات
خود را نسبت به تأثیرات مختلف این
فعالیتها توسعه بخشند (دهقان ،میوهچی ،عزتی،
محمدی و سهرابی .)2015 ،یکی از بهترین محیطها
جهت پیگیری و پرداختن به این امر ،مدارس است.
بدون شک نظام آموزشی هر کشور تأثیر مستقیم و غیر
مستقیی بر رفاه و آسایش افراد و به ویژه دانشآموزان
دارد .تربیتبدنی بخشی از نظام آموزشی است که از
این امر مستثنی نیست .به گونهای که تربیتبدنی به
عنوان ابزار مهمی برای ارائۀ فعالیتهای بدنی به
کودکان و نوجوانان شناخته میشود (افشارنژاد ،همتی-
نژاد و رمضانینژاد .)2005 ،مطالعات میدانی و طولی
نیز نشان دادهاند همبستگی مثبتی بین نگرش مثبت به
تربیتبدنی در کودکی و شرکت در فعالیتهای بدنی در
بزرگسالی وجود دارد و از سوی دیگر ،تجارب منفی
تربیتبدنی میتواند این اثر را معکوس کند (هاشیم،
گراو و ویپ .)2008 1،تربیتبدنی به طور ویژه این
فرصت را فراهم میکند تا دانشآموزان دامنۀ وسیعی از
فعالیتهایی را بیاموزند که به طور بالقوه آنها را به سمت
عادتهای زندگی سالم تا بزرگسالی هدایت میکند
(هاشیم و همکاران )2008 ،و موجب افزیش شرکت در
سبک زندگی فعال به صورت مادام العمر میشود (مک
فایل ،گرلی ،کریک و کینچین.) 2008 2،
یکی از اهداف کلیدی تربیتبدنی فراهم کردن محیط-
های حمایتی و دارای فعالیت باال برای دانشآموزان
است که این امر باعث آسانسازی مهارتها ،شناخت و

نگرش آنها و در ورای آن ،فعالیت و بهبود سبک زندگی
و سالمتی در محیط بیرون از مدرسه است (سانجزاولیوا،
3
پولیدو گنزالز ،لیو ،گونزالز پونس و گارسیا کالوو،
)2017
در این میان معلّمان تربیتبدنی نقش مهمی در تکامل
رفتار ،نگرش ،مهارتها و دادن اطالعات مورد نیاز برای
فعالیتبدنی به دانشآموزان دارند (افشارنژاد و
همکاران.)2005 ،
بر اساس پژوهشهای انجام شده عملکرد شغلی
معلمان تربیتبدنی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار
بر یادگیری و ترغیب دانشآموزان است (سالمت،
سانسو و مصطفی کماللو.)2013 4،
رفتار ،شیوهها و سبکهای انگیزشی معلمان تربیتبدنی
تأثیر قابل توجهی بر روی احساسات و یادگیری
دانشآموزان خواهد داشت و میتواند زندگی بزرگسالی
آنها را به سبب اتخاذ شیوۀ زندگی جسمی فعال تحت
تأثیر قرار دهد (منگ وکنگ.)2016 5،
بنابراین با توجه به نقش و اهمیت تربیتبدنی ،الزم
است معلمان تربیتبدنی بر انگیزۀ شرکت دانشآموزان
اثر مثبت بگذارند تا فعالیتبدنی را خارج از مدرسه نیز
ادامه دهند.
از مهمترین اموری که معلمان تربیتبدنی باید مد نظر
قرار دهند بحث توجه به عوامل افزایش دهندۀ انگیزش
در ورزش و فعالیتهای بدنی است (دهقان و همکاران،
 .)2015عمدهترین انگیزۀ کودکان و نوجوانان برای
شرکت در ورزش و فعالیتبدنی ،تفریح و لذت است
(مک فایل و همکاران2008 ،؛ گیلسون ،استاندج و
اسکوینگتون .)2013 6،در محیطهای ورزشی نیز این
اعتقاد وجود دارد که جنبههای انگیزشی ،پایۀ موفقیت

1. Hashim, Grove & Whipp
2. MacPhail, Gorely, Kirk & Kinchin
3. Sanchez-Oliva, Pulido-GonzaÂlez,
Leo, GonzaÂlez-Ponce & Garcia-Calvo
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هستند (هسین و ریچارد2002 1،؛ لپتوکاریدو،
ولکوپولوس و پاپاینو .)2016 2،بهعنوان مثال دسی بر
خالف نظریههای انگیزش قبلی به این نتیجه رسید که
جنبههای شناختی انگیزش وجود دارند و همچنین
پاداشها به صورت تقویت کالمی و بازخورد مثبت ،در
سطوح باالی انگیزه درونی تأثیر دارند .این مطلب منجر
به شکلگیری نظریۀ ارزیابی شناختی شد که اساس
نظریۀ خودتعیینگری است (دسی و رایان.)1985 3،
نظریۀخودتعیینگری یک نظریۀ برجسته در مورد
انگیزش ،هیجان و رشد انسان است و به عواملی که
فرایندهای مربوط به خودشکوفایی در انسانها را
بازداری یا تسهیل میکنند ،تأکید دارد .عناصر اصلی
این نظریه شامل انگیزش بیرونی ،انگیزش درونی و نیز
مجموعهای از نیازهای اساسی روانی زیربنای این نوع
انگیزشها است (گاگنه4و دسی.)2005 ،
بر اساس نظریۀ خودتعیینگری ،یکی از متغیرهای
تأثیرگذار ،بر رفتار و عملکرد فرد ،انگیزش درونی است
(کاواس .)2009 5،انگیزش درونی عبارت است از
گرایش فطری پرداختن به تمایالت خود و به کار بردن
استعدادها در انجام کار و تسلط یافتن بر چالشهای
بهینه است (دسی و رایان .)1985 ،انگیزش درونی یک
نیروی طبیعی است که رفتار را در غیاب پاداشها و
فشارهای بیرونی نیرومند میکند (تنهای رشوانلو،
.)2008
احساس خودمختاری در هنگام انجام کار منجر به یک
حالت روانشناختی ویژهای میشود که این حالت باعث
میگردد فرد احساس کند خروجیهای کاری تحت
تأثیر عملکرد خود وی قرار دارند و به وسیله محیط
بیرون کنترل نمیشوند .این حالت روانشناختی نیز

منجر به شکلگیری انگیزش درونی برای انجام کار
میشود (کاواس.)2009 ،
لپتوکاریدو و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر
آموزش حمایت خودمختاری در کالسهای تربیت
بدنی بر روی میزان لذت ،ترس از شکست ،خستگی و
تالش پرداختند .نتایج نشان داد آموزش حمایت
خودمختاری منجر به افزایش سطوح انگیزش در مقابل
عدم این آموزش میشود که ممکن است منجر به
کاهش تدریجی مشارکت در کالسهای تربیتبدنی
شود (لپتوکاریدو و همکاران .)2016 ،همچنین یو در
پژوهشی به بررسی اینکه آیا انگیزش خودمختاری
ارتباط بین حمایت خودمختاری ادراک شده و درگیری
رفتاری در تربیتبدنی را میانجیگری میکند پرداخت.
نتایج نشان داد انگیزش خودمختاری تا اندازهای ارتباط
مثبت بین حمایت خودمختاری ادراک شده و درگیری
رفتاری را میانجیگری میکند( .یو.)2015 6،
چن و همکاران در پژوهشی به بررسی استفاده از
حمایت خودمختاری در  91نفر از معلمان تمام وقت
پرداختند و به این نتیجه رسیدند استفاده از حمایت
خودمختاری توسط معلمان بر روی کارایی آموزش و
اهداف ذاتی آموزشی آنها تأثیرگذار است (چن ،ریو ،لی
و لی.)2018 7،
سانچز اولیوا و همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر
حمایت خودمختاری معلمان بر فعالیت بدنی دانش-
آموزان پرداختند .شرکت کنندگان در این پژوهش
شامل  836دانشآموز و  21معلم تربیت بدنی بودند.
حمایت خودمختاری ،انگیزش خودمختاری ،قصد انجام
فعالیت بدنی و رضایتمندی در گروه آزمایشی نسبت به

1. Hsein and Richard
& 2. Leptokaridou, Vlachopoulos
Papaioannou
3. Deci and Ryan

4. Gagne
5. Kuvass
6. Yoo
7. Choen, Reeve, Lee & Lee
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گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد (سانجزاولیوا و
همکاران.)2017 ،
کاپالن و مجار1در پژوهشی بر روی  308نفر از دانش-
آموزان یهودی و عرب به این نتیجه رسیدند احساس
نیاز به حمایت خودمختاری ریشۀ فرهنگی دارد و در
فرهنگهای مختلف سطوح آن متفاوت بود و در
چارچوب نظریه خودتعیینگری است (کاپالن و مجار،
.)2017
گیلسون و همکاران در پژوهشی بر روی  592دانش-
آموز مقطع راهنمایی به بررسی دستکاری اهداف و
انگیزههای فرد در کالسهای تربیتبدنی پرداختند و
اثرات آن را بر روی تجارب فعالیتهای بدنی بعدی
مورد توجه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که
انگیزش با نتایج مرتبط با کالس از جمله تالش ،لذت
و ارزش ،در ارتباط معنادار و مثبت است (گیلسون و
همکاران.)2013 ،
همچنین سیشیلیا و همکاران در پژوهشی بر روی 390
دانشآموز راهنمایی به این نتیجه دست یافتند سه
شکل از انگیزش خودمختاری به طور منفی با تمایل به
فعالیتبدنی ارتباط دارد (سیشلیا ،سانزآلوارز ،گونزالز
کاتر و فریز.)2016 2،
نتایج پژوهشهای مورد بررسی نشان میدهد که بر
اساس نظریۀ خودتعیینگری و پژوهشهای مک دیوید،
کوکس و آماروز ،)2012( 3آلوارز ،بالگور ،کاستیلو و
دودا ،)2009( 4راتن ،بن و سگرز ،)2013( 5چن و ریو6
( ،)2013گیلسون و همکاران ( ،)2013نگاوان و
1. Kaplan and Madjar
2. Sicilia, Sáenz-Alvarez, GonzálezCutre & Ferriz
3. McDavid, Cox, & Amorose
4. Alvarez, Balguer, Castillo & Duda
5. Rutten, Boen & Seghers
6. cheon and Reeve
7. Negovana and Bogdanb

بوگدان ،)2013( 7مییر ،سونن ،وانستینکیست،
آلترمن ،پتجم و هارنس ،)2016( 8هارنس ،الترمن،
وانستینکیست ،سننس و پدگم ،)2015( 9یو (،)2015
سیدسل ،بجموی ،اکلند ،بنت و اگ ،)2016(10کوباکو
11
( ،)2016لپتوکاریدو و همکاران ( ،)2016هین
( ،)2016سشیلیا و همکاران ( ،)2016سانجز اولیوا و
همکاران ( ،)2017چن و همکاران ( ،)2018کاپالن و
 )201812میتوان چنین نتیجه
مجار ( )2017و کاپالن (
گرفت استفاده از خودمختاری در برنامههای تمرینی
کالس با افزایش اشکال خودمختار انگیزشی رابطۀ
مثبت و با اشکال انگیزشی غیرخودمختار (انگیزش
بیرونی و بیانگیزگی) رابطۀ منفی دارد.
البته در پژوهشهای انجام شده در این زمینه گاه به
نتایج متناقضی برمیخوریم از جمله برگ13و همکاران
( )2013در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند
رفتارهای آموزشی معلمان در حمایت از خودمختاری
دانشآموزان روی انگیزش آنها تأثیر ندارد.
در کل باید اذعان داشت نوجوانان در صورتی میتوانند
به مزایای ناشی از ورزش و تربیتبدنی دست یابند و
آن را به صورت یک عادت به دوران بزرگسالی منتقل
نمایند که به طور مستمر در آن شرکت کنند .معلم نقش
اساسی در آغاز ،انجام و تداوم فعالیتبدنی و ورزش
دانشآموزان دارند (حسینینیا ،داروغه و بحرالعلوم،
.)2015
انگیزش از مهمترین نگرانیهای اکثر معلمان است.
شناختها ،نیازها ،هیجانها و ویژگیهای شخصیتی از
8. Meyer, Soenens, Vansteenkiste,
Aelterman, Petegem & Haerens
9. Haerens, Aelterman, Vansteenkiste,
Soenens & Petegem
& 10. Sidsel, Bjørnøy, Eikeland, Bente
Åge
11. Hien
12. Kaplan
13. Berghe
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جمله عوامل کلی تأثیرگذار بر انگیزش آدمی است (ریو،
جانگ ،کارل ،جن و بارچ.)2004 1،
یکی از مرزهای مهم مدلهای شناختی-اجتماعی این
است که انگیزه ،ویژگی پایدار افراد نیست ،بلکه بیشتر
موقعیتی ،بافتی و وابسته به حوزه خاص است .به عبارت
دیگر انگیزش میتواند به موقعیت یا بافت در کالس یا
مدرسه وابسته باشد .بنابراین انگیزش دانشآموزان قابل
تغییر و حساس به بافت است و باعث امیدواری برای
معلمان و روانشناسان مدرسه میشود و نشان میدهد
تالشهای آموزشی و طرح کالسی میتواند باعث
تفاوت در انگیزش دانشآموزان برای پیشرفت تحصیلی
شود .همچنین فرض میشود که میزان برآورده شدن
نیازهای روانشناختی (خودمختاری 2،شایستگی 3و
ارتباط) 4توسط بافتهای اجتماعی ،بر انگیزش درونی
دانشآموزان تأثیر دارد (پنتریچ.)2003 5،
ساختار کالسی که از خودمختاری دانشآموزان حمایت
میکند به جای نادیده گرفتن یا سرکوب نیازهای روان-
شناختی ،عالئق شخصی و ارزشهای یکپارچه فرد،
آنها را درگیر کرده و پرورش میدهد .حمایت از بین
منابع درونی انگیزشی در دانشآموزان از آن جهت
اهمیت یافته است که شواهد پژوهشی نشان دادهاند
این شیوهها منجر میشوند در دانشآموزان طیفی از
پیامدهای مثبت آموزشی مشاهده شود (ریو و جانگ6،
.)2006
در کالس درس ،معلم و محیط یادگیری میتوانند
ابزاری در جهت بیانگیزشی و کمتر درگیر شدن دانش-
آموزان در فعالیتهای کالسی و یا بالعکس آن باشند.
بنابراین درگیر شدن هر فرد در کالس درس همواره
پیامد مشترک انگیزش دانشآموزان و حمایت ساختار
کالس از او هنگام درگیر شدن در فعالیت کالسی است.

نوع جوی که معلم فراهم میکند ،میتواند انگیزش
درونی فرد را ارتقأ دهد .رفتار معلم و مربی در خلق یک
فضای انگیزشی ،یک عنصر اساسی در اثرگذاری بر
نیازها و انگیزش دانشآموزان و ورزشکاران است
(عزتی ،طهماسبی بروجنی و بهلول.)2016 ،
بنابراین آموزش معلمان برای ایجاد ساختار کالس
مبتنی بر نظریه خودتعیینگری بسیار اهمیت دارد و
منجر به پیامدهای مثبت تحصیلی میشود (ریو و
همکاران.)2004 ،
در این مطالعه با توجه به اهمیت فعالیتبدنی و
همچنین بررسی پژوهشها و مطالعات انجام گرفته
درباره نقش تربیتبدنی مدارس بر میل به ادامه
فعالیتهای بدنی حکایت از نبود پژوهشهای داخلی و
همچنین نتایج ضد و نقیض و کمبود پیشینههای
خارجی پژوهش در این حوزه دارد .همچنین با توجه به
اهمیت میل به ادامه فعالیتبدنی دانشآموزان و جایگاه
انکارناپذیر ساختاری کالس ،این سؤال همواره مطرح
است که چگونه میتوان ساختار کالسی را بر اساس
نظریۀ خودتعیینگری ایجاد نمود که در جهت باال بردن
درگیری بیشتر دانشآموزان در فعالیتبدنی باشد؟
لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا به بررسی
تأثیر نحوه انجام تمرینات بدنی توسط معلمین با توجه
به خودمختاری افراد بر فاکتورهای انگیزش و به تبع
آن فعالیتبدنی در ساعات درسی تربیت بدنی در
مدارس پرداخته شود و اینکه این روشهای انجام
تمرین چه اثری میتواند بر روی افزایش کارایی
کالسهای تربیتبدنی در ترغیب هر چه بیشتر دانش-
آموزان به فعالیتهای بدنی بیرون آموزشگاهی آنها
داشته باشد.

1. Reeve, Jang, Carrel, Jeon & Barch
2. Autonomy
3. Competence

4. Relatedness
5. Pintrich
6. Jang
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امید است با پاسخ علمی به سؤاالت مطرح شده و به
اثبات رسیدن این ادعا ،یعنی تأثیر نحوۀ انجام تمرین
بدنی بر روی انگیزش خودمختاری و حمایت
خودمختاری ادراک شده در تربیتبدنی و تأثیر آن بر
میل به ادامه فعالیتبدنی ،بتوان گام بزرگی در بهبود
فعالیتبدنی دانشآموزان و افزایش کارایی کالسهای
تربیتبدنی در ترغیب هر چه بیشتر دانشآموزان به
فعالیتهای بدنی بیرون آموزشگاهی و ممارست در
ادامه آن برداشت.

روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت پژوهش و هدفهای آن ،روش
پژوهش حاضر بر اساس نحوۀ گردآوری دادهها از نوع
نیمه تجربی بود.

شرکتکنندگان
جامعۀ آماری این پژوهش را دانشآموزان پسر دورۀ
متوسطه دوم دبیرستانهای عادی شهرستان کوهدشت
در سال تحصیلی  94-95تشکیل دادند .این افراد
مشغول به تحصیل بوده و هیچگونه فعالیت ورزشی
حرفهای نداشتهاند .با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای ،از میان  6دبیرستان عادی پسرانه شهرستان،
دو دبیرستان انتخاب شدند .از این دو دبیرستان بر
اساس مطالعات مشابه قبلی (لپتوکاریدو و همکاران،
 )2016و روش نمونهگیری در دسترس ،نمونهای به
حجم  100نفر و با دامنۀ سنی  17تا  19سال انتخاب
شد .نمونۀ انتخابی شامل چهار کالس از پایۀ سوم بودند
که به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و
کنترل قرار داده شدند.

)1. Sport Motivation Scale (SMS
2. Perceived Autonomy Support scale
)for Exercise Settings (PASSES

ابزار
از یک فرم برای آگاهی از مشخصات فردی از قبیل
سن ،رشتۀ تحصیلی ،سابقۀ ورزشی ،داشتن فعالیت
حرفهای ،سابقۀ آسیبدیدگی طوالنی مدت ،سابقۀ
بیماری روانی و جسمانی ،شرکت در پژوهش مشابه به
طور همزمان و میزان آشنایی با پژوهش حاضر استفاده
شد.
همچنین با توجه به هدف کلی پژوهش از سه پرسش-
نامۀ "انگیزش ورزشی (اس .ام .اس)" ،"1حمایت
خودمختاری ادراک شده در زمینۀ ورزش (پی .ای .اس.
اس .یی .اس) "2و "پرسشنامۀ قصد شرکت در
فعالیتبدنی "3که به ترتیب "جهت دهی انگیزش
دانشآموزان"" ،حمایت خودمختاری دانشآموزان" و
"میل به پایبندی به ورزش" را میسنجیدند ،استفاده
شد.
پرسشنامۀ انگیزش ورزشی (اس .ام .اس)
پرسشنامۀ انگیزش ورزشی جهتدهی انگیزش دانش-
آموزان را مشخص میکند (پلیتر4و همکاران.)1995 ،
این پرسشنامه دارای بیست و هشت سؤال و پنج
خردهمقیاس است که ضرایب آلفای کرونباخ و
بازآزمایی آن به ترتیب  0/82و  0/69گزارش شده است
(زردشتیان ،احمدی و آزادی .)2012 ،در بررسی روایی
سازه آن با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی،
بارهای بزرگتر از  30معنادار در نظر گرفته شد و در
تحلیل مؤلفههای اساسی و چرخش متعامد با روش
واریماکس الگوی پنج عاملی شامل خردهمقیاسهای
انگیزش درونی و انگیزش بیرونی خودپذیر ،انگیزش
درونفکنی شده ،انگیزش بیرونی و بی انگیزگی مورد

3. Intention to Partake in Physical
Activity Questionnaire
4. Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson,
Briere & Blais
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تأیید قرار گرفت .همچنین ضریب همسانی خرده-
مقیاسهای آن بین  0/69تا  0/88و برای کل مقیاس
 0/76و ضریب پایایی به شیوۀ بازآزمایی در فاصله چهار
هفته  0/70گزارش شد (زردشتیان و همکاران.)2012 ،
مقیاس حمایت خودمختاری ادراک شده در
زمینۀ ورزش (پی .ای .اس .اس .یی .اس)
از مقیاس حمایت خودمختاری ادراک شده در زمینّ
ورزش ،جهت سنجش حمایت خودمختاری دانش-
آموزان استفاده شد (هاگر 1و همکاران .)2007 ،این
پرسشنامه دوازده سؤال دارد و میزانی که دانشآموزان
احساس میکنند معلمانشان از استقالل آنها حمایت
میکنند را اندازهگیری میکند .در مطالعات انجام شده
آلفای کرونباخ این پرسشنامه به ترتیب  0/82و 0/91
و ضریب بازآزمایی آن  0/69و  0/71گزارش شده است
(زردشتیان و همکاران .)2012 ،در بررسی ساختار
عاملی پرسشنامه نتایج تحلیل عامل اکتشافی با
استفاده از چرخش واریماکس (0/81 )0/70 – 0/89
بود .لذا برازش قابل قبولی برای ساختار یک عاملی
پرسشنامه دیده شد .در مورد پایایی پرسشنامه آلفای
کرونباخ آن برابر  0/71و بازآزمایی در فاصله چهار هفته
 0/69بود (زردشتیان و همکاران.)2012 ،
پرسشنامۀ قصد شرکت در فعالیتبدنی
میل به پایبندی به ورزش در فصلها و ماههای بعد ،با
استفاده از سه گویه بر اساس پژوهش چاتسیسازانتیز2
و همکاران ( ،)1997بررسی شد (به نقل از احمدی،
بهزادنیا و احمدی ساریبگلو .)2016 ،مقیاس پرسش-
نامۀ قصد شرکت در فعالیتبدنی با روش امتیازدهی 7
ارزشی لیکرت ( 7خیلی زیاد تا  1خیلی کم) است.
استاندج ،دودا و نتومانیس )2003( 3پایایی درونی قابل
قبولی را در ورزش نشان دادهاند .احمدی و همکاران

1. Hagger
2. Chatzisarantis
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( )2016ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه ./88
گزارش شده است.

شیوۀ گردآوری دادهها
جهت جمعآوری دادهها ،پس از گرفتن رضایتنامه از
دانشآموزان و اولیای آنها جهت شرکت در پژوهش
دانشآموزان را در  4گروه (کالس)  25نفری قرار
دادیم .نمونۀ پژوهش در کل شامل یک گروه کنترل و
یک گروه آزمایشی میشدند.
برای به دست آوردن تأثیر دقیقتر مداخله بر روی
دانشآموزان گروه آزمایشی و همچنین کنترل بهتر
عوامل و متغیرهای مخل ،گروه کنترل را از یک
دبیرستان و گروه آزمایشی را از دبیرستان دیگر انتخاب
نمودیم.
برای انجام پژوهش از دو نفر از دبیران تربیتبدنی
شهرستان برای تدریس درس تربیتبدنی استفاده شد.
یک هفته قبل از شروع پژوهش معلمان تربیتبدنی در
یک جلسه توجیهی جهت دریافت دستورالعملهای
آموزشی شرکت کردند .این دستورالعملها دربارۀ
چگونگی اجرای پروتکلهای تمرینی در رفتار کردن و
برخورد با دانشآموزان گروه آزمایشی و کنترل بود؛ به
این صورت که معلمان تربیتبدنی در طول جلسات
کالس درس فاکتورهایی همچون گوش دادن و ایجاد
فرصت انتخاب ،فراهم آوردن بازخورد اطالعاتی،
اهمیت به خواسته و عالئق دانشآموزان در انتخاب
گروه و نحوۀ اجرای مواد آموزشی را مد نظر قرار دادند.
پروتکلهای تمرینی برای جلسات درسی دو گروه
کامالً مشابه بود و فقط در مورد نحوۀ اجرای پروتکل
تمرینی با هم اختالف داشتند.
جلسات تمرینی دانشآموزان بر اساس سرفصل درس
تربیتبدنی و همچنین جلساتی که در کتاب کار معلمان
تربیتبدنی وجود دارند ،در نظر گرفته شده بود .نحوۀ
3. Standage, Duda & Ntoumanis
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اجرای پرتکل تمرینی به این صورت بود که در گروه
آزمایشی ،معلم تمرینات بدنی که قرار بود در هر جلسه
انجام شوند را به دانشآموزان میگوید و دانشآموزان
بر اساس میل و عالقه خود موظف بودند تا تمرینات را
اجرا کنند .ولی در گروه کنترل ،تمرینات بدنی توسط
معلم و تحت نظارت او تمام و کمال اجرا شد .کل دورۀ
تمرینی شامل  10هفته بود و همزمان با ساعات درسی
تربیتبدنی مدرسه اجرا شد.
آزمودنیها یک هفته قبل از شروع مداخله (ده هفته
تمرین) به سؤاالتی از قبیل سن ،رشتۀ تحصیلی ،سابقۀ
ورزشی ،داشتن فعالیت حرفهای ،سابقۀ آسیب دیدگی
طوالنی مدت ،سابقۀ بیماری روانی و جسمانی ،شرکت
در پژوهش مشابه به طور همزمان و میزان آشنایی با
پژوهش حاضر پاسخ دادند.
همچنین اندازهگیریهای یکسان و همانند در قبل و
بالفاصله بعد از اتمام جلسات تمرین انجام گرفت .به
این صورت که آزمودنیها یک هفته قبل از شروع دورۀ
تمرینی ده هفتهای به سه پرسشنامۀ"انگیزش ورزشی
(اس .ام .اس)"" ،حمایت خودمختاری ادراک شده در
زمینۀ ورزش (پی .ای .اس .اس .یی .اس)" و "پرسش-
نامۀ قصد شرکت در فعالیتبدنی" پاسخ دادند .سپس
در دورۀ تمرینی ده هفتهای شرکت کردند و در انتهای
دورۀ تمرینی مجدداً به سه پرسشنامۀ فوق پاسخ دادند.

1. SPSS

روش پردازش دادهها
1

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس
(ویرایش شماره  )21در دو سطح توصیفی و استنباطی
صورت گرفت .همچنین ،از آمار توصیفی برای ارائه
بهینه نتایج پژوهش بهره گرفته شد .از آزمونهای آنکوا
و مانکوا جهت بررسی دادهها استفاده گردید .حدافل
سطح معناداری در آزمون فرضها معادل ( )0/05لحاظ
شد.

یافتهها
در پژوهش حاضر بعد از جمعآوری دادهها جهت محرز
شدن پیش شرطهای آماره پارامتریک از آزمون
کولموگروف– اسمیرنوف و آزمون شاپیرو ویلک برای
بررسی نرمال بودن دادهها و از آزمون  Mباکس جهت
بررسی برابری ماتریسهای واریانس -کواریانس
استفاده شد ( .)P=0/063همچنین خطی بودن
همبستگی بین متغیرهای پژوهش در سطح P>0/05
تأیید شد (میرز الورنس ،گامست و گوارینو.)1991 2،
در کل ارزیابی ویژگی دادهها نشان داد مفرضههای
اصلی آمار پارامتریک برقرار است و لذا میتوان تحلیل
آمار پارامتریک را انجام داد.
در جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرها شامل
میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمرات
ارائه شده است.

2. Meyers Lawrence, Gamst & Guarino
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جدول  -1شاخصهای میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمرات
عدم خودمختاری در تمرین
خودمختاری در تمرین
متغیرها
حداقل حداکثر
حداقل حداکثر
SD
M
SD
M
حمایت خودمختاری
66
47
3/7
54/5
52
32
3/9
41/3
ادراک شده
162
127
9/5
144
165
104
12/7
129/4
انگیزش ورزشی
71
49
5/6
58
68
41
5
52/4
انگیزش درونی
بیرونی
انگیزش
32
20
3/2
24/7
28
14
3/6
20/4
خودپذیر
انگیزش درونفکنی
31
18
3/5
24/4
27
13
3/4
19/6
شده
31
17
3/9
22/8
26
12
3/6
18/4
انگیزش بیرونی
22
7
3/6
14
28
13
2/8
18/5
بی انگیزگی
میل به پایبندی به
19
6
2/6
12/4
14
7
1/8
9/4
ورزش

آمارههای آنکوا تک منغیری در مورد هر متغیر وابسته
به صورت جداگانه اجرا شد تا منبع معناداری آماری اثر
چند متغیری تعیین شود .همانگونه که در جدول شماره
 2نشان داده شده است تمرین خودمختاری و تمرین
عدم خودمختاری در تمرین به صورت معناداری روی
حمایت خودمختاری ادراک شده ،انگیزش ورزشی و
میل به پایبندی به ورزش تأثیر دارد (.)P>0/001

متغیرها

جهت بررسی فرضیات پژوهش از آزمون مانکوا استفاده
شد .شاخص المبدای ویلکز نشان داد اثر تمرین
خودمختاری و عدم خودمختاری بر ترکیب خطی
متغیرهای وابسته (حمایت خودمختاری ادراک شده،
انگیزش ورزشی و میل به پایبندی به ورزش) معنادار
است ( P>0/01و 93( = 242/08و.)F)3

جدول  -2نتایج تحلیل آنکوا برای متغیرهای کلی پژوهش
خودمختاری در عدم خودمختاری در
تمرین
تمرین
M

SD

M

SD

df

F

P

اندازه
تأثیر

حمایت خودمختاری
ادراک شده

54/5

3/7

41/3

3/9

( 95و)1

678/4

0/000

0/877

انگیزش ورزشی

144

9/5

129/4

12/7

( 95و)1

40/9

0/000

0/301

میل به پایبندی به
ورزش

12/4

2/6

9/4

1/8

( 95و)1

48/9

0/000

0/34
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جهت بررسی دیگر فرضیات پژوهش از آزمون مانکوا
استفاده شد .شاخص المبدای ویلکز نشان دادند اثر
تمرین خودمختاری و عدم خودمختاری در تمرین بر
ترکیب خطی خرده مقیاسهای انگیزش ورزشی
(انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی خودپذیر ،انگیزش
درونفکنی شده ،انگیزش بیرونی و بیانگیزگی) معنادار
است ( P>0/001و 89( = 50/23و .)F)5همان طور

که در جدول  3نشان داده شده است بین دو روش
خودمختاری و عدم خودمختاری در تمرین بین دو گروه
کنترل و آزمایشی در تمام خرده مقیاسهای انگیزش
ورزشی اختالف معناداری وجود دارد .به این صورت که
بهجز در فاکتور بیانگیزگی که در گروه کنترل بیشتر از
گروه آزمایشی است در دیگر فاکتورهای انگیزش
ورزشی گروه آزمایشی دارای میانگین بیشتری نسبت
به گروه کنترل هستند.

جدول  -3نتایج تحلیل آنکوا برای خرده مقیاسهای مربوط به انگیزش ورزشی
خودمختاری

متغیرها
خرده

در تمرین
مقیاسهای

انگیزش ورزشی
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی خودپذیر
انگیزش درونفکنی شده
انگیزش بیرونی
بی انگیزگی

بحث و نتیجهگیری

عدم
خودمختاری
در تمرین

M

SD

M

SD

df

F

P

58
24/7
24/4
22/8
14

5/6
3/2
3/5
3/9
3/6

52/4
20/4
19/6
18/4
18/5

5
3/6
3/4
3/6
2/8

( 93و)1
( 93و)1
( 93و)1
( 93و)1
( 93و)1

30/32
39/21
49/35
30/38
153/62

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

انگیزش ورزشی یکی از مهمترین موضوعات در روان-
شناسی ورزشی است زیرا با اصل ادامه دادن و ترک
ورزشی مرتبط است .یکی از برجستهترین نظریات
انگیزش نظریۀ انگیزش خودمختاری است که کاربرد
گستردهای در ورزش دارد .عوامل زیادی در تربیتبدنی
در مدارس تأثیرگذار هستند .یکی از این عوامل اهمیت
ارتباط مؤثر بین مربی و دانشآموزان است و کیفیت
این ارتباط عامل تعیینکننده مهمی در ایجاد انگیزش،
ارتقأ عملکرد و تعهد ورزشکاران است (احمدی و
همکاران )2016 ،از این رو در این پژوهش مطابق با
چهارچوب نظریۀ خودمختاری به بررسی اثر رفتارهای
حمایت خودمختاری معلمان بر روی انگیزش

اندازه
تأثیر
0/246
0/297
0/347
0/246
0/623

خودمختاری و میزان رضایت دانشآموزان از ساعات
درس تربیتبدنی و ترغیب آنها به سمت فعالیتهای
ورزشی در بیرون از آموزشگاه پرداخته شده است.
در این پژوهش تمرین ده هفتهای خودمختاری بر روی
حمایت خودمختاری ادارک شده دانشآموزان تأثیر
معناداری نشان داد .این نتیجه با نتایج گزارش شده از
هین ( ،)2016هارنس و همکاران ( ،)2015لپتوکاریدو
همکاران ( ،)2016راتن و همکاران ( ،)2013سانجز
اولیوا و همکاران ( ،)2017چن و همکاران (،)2018
کاپالن و مجار ( )2017و کاپالن ( )2018همخوان بود
که از دالیل این همخوان بودن میتوان به نمونۀ
مشترک اشاره نمود که همگی دانشآموز بودند.
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همچنین نتایج نشان دادند تمرین ده هفتهای
خودمختاری بر روی انگیزش ورزشی دانشآموزان تأثیر
معناداری دارد و با نتایج پژوهش نگاوان و بوگدان
( ،)2013مییر و همکاران ( ،)2016مک دیوید و
همکاران ( ،)2012آلوارز و همکاران ( ،)2009یو
( )2015همخوان بود  .از دالیل این همخوان بودن
میتوان به نمونههای همسان و روش کار تقریباً مشابه
اشاره نمود .در همۀ آنها شرکتکنندگان دانشآموز
بودند و از روش آموزش تقریباً یکسانی جهت آموزش
به افراد استفاده شده بود .این نتیجه با نتایج پژوهش
برگ و همکاران ( )25ناهمخوان بود و از علل آن
میتوان به نمونههای متفاوت اشاره نمود که شرکت
کنندههای در این پژوهش دانشجویان بودند که در
مناطق مختلفی از کشور زندگی میکردند.
تمام عوامل از جمله انگیزش به دنبال این هستند که
فرد را ترغیب به ادامه فعالیتهای بدنی و ورزشی در
بیرون از مدرسه کنند تا اثرات آن را بر روی دیگر جنبه-
های جسمی و روحی فرد ببینند .نتایج این پژوهش
نشان دادند انجام ده هفته تمرین خودمختاری بر روی
میل و رغبت دانشآموزان به فعالیتبدنی و ورزش در
بیرون از آموزشگاه تأثیر معنادار و مثبتی داشته است و
با نتایج پژوهشهای سیدسل و همکاران ( ،)2016می-
یر و همکاران ( ،)2016مک دیوید و همکاران ()2012
همخوان بوده است .از دالیل این همخوان بودن می-
توان به نمونههای مشابه (دانشآموز) و هم سن اشاره
نمود .اما این نتایج با نتیجه پژوهش شن )2014(1مغایر
بود .شاید علت این مغایرت ،بررسی ارتباط بین فعالیت-
های سازمانیافته بیرون آموزشگاهی و تمرین
خودمختاری در ساعات درس تربیت بدنی در مدارس
بوده است که تقریباً با روش کار در پژوهش حاضر
متفاوت بود.

همچنین نتایج پژوهش نشان دادند تمرین ده هفته
خودمختاری بر روی انگیزش ورزشی دانشآموزان تأثیر
معنادار مثبتی داشت .این نتایج با نتایج پژوهشهای
مییر و همکاران ( ،)2016مک دیوید و همکاران
( ،)2012آلوارز و همکاران ( )2009همخوان بودند.
پژوهشها نشان دادهاند انگیزش درونی و انگیزش
بیرونی خودمختار تا اندازهای به هم شبیهاند و هر دوی
آنها مخالف انگیزش بیرونی غیرخودمختار هستند .البته
انگیزش بیرونی نیز برای عملکرد بهینه ورزشکاران
عنصری مهم و ضروری محسوب میشود .زیرا اشتغال
در ورزش مستلزم آموزش مداوم و نظم و انظباطی است
که همیشه لذتبخش نیست .پس ورزشکاران همیشه
نمیتوانند به انگیزش درونی تکیه کنند و ضروری است
که انواع انگیزش بیرونی را نیز مورد توجه قرار دهند؛
به این معنی که برای بهبود مهارتهایشان در ورزش
اهمیت و ارزش آموزشها را بپذیرند (مگهو و والرند2،
.)2013
این یافتهها اظهار کردند هیجان یکپارچه و جامع در
روندهای انگیزشی برای ادراک چگونگی ارتباط حمایت
خودمختاری ادراک شده و درگیری رفتاری در تربیت-
بدنی دارای اهمیت خاصی است .با توجه به اینکه
انگیزش خودمختار به افزایش شور و عالقه به فعالیت
منجر میشود و اثر رضایت از زندگی را تسهیل میکند
و مانع از بروز عواطف منفی میگردد (کارن ،آپلتو ،هیل
و هال )2011 3،میتوان عنوان نمود معلم و مربیانی که
از رفتارهای حمایت خودمختاری در جهت کمک به
دانشآموزان برای ایجاد انگیزش و ترغیب آنها به
سمت ساعات درسی تربیتبدنی و فعالیت ورزشی
استفاده میکنند و همچنین معلمانی که از یادگیری و
عالئق دانشآموزان همچون گوش دادن به سواالت و
پاسخ دادن به آنها ،ایجاد فرصت انتخاب در اجرای

1. Shen
2. Mageaue and Vallerand

3. Curran, Appleto, Hill & Hall
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برنامههای کالس ،اهمیت به انتخاب گروه و همتیمی-
ها در کالس درس ،مد نظر قرار دادن عالقه دانش-
آموزان در انتخاب و اجرای مواد آموزشی و فراهم آوردن
بازخورد اطالعاتی حمایت میکنند ،در ایجاد اشکال
مختلف انگیزش خودمختار در دانشآموزان موفقتر
هستند .ایجاد چنین جوی به نتایج مثبت رفتاری،
احساسی و شناختی دانشآموزان منتهی میشود و می-
تواند با توجه به نتایج پژوهش حاضر در آینده باعث
حضور آنها در فعالیتهای بدنی بیرون آموزشگاهی
گردد .عادت به فعالیتهای بدنی بیرون آموزشگاهی
موجب ایجاد زندگی سالمتر و شادتر در افراد خواهد
گشت.
شخص زمانی خودمختار است که به طور مستقل هدف
و قصد خود را انتخاب کند و هدفگذاری کند؛ به
انتخاب ماده ،روش و تکالیف خود بپردازد؛ نوع تمرین
خود را با توجه به تکلیف و هدف خود انتخاب کند؛ و
در نهایت مالکها را برای ارزیابی انتخاب نماید
(کوباکو.)2016 ،
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود استفاده از
روش خودمختاری در تمرین و دادن اختیار عمل به
دانشآموزان در بیشتر مواقع ساعات درس تربیتبدنی،
مد نظر قرار دادن بازخوردهای گرفته شده از دانش-
آموزان و همچنین نشان دادن عالقۀ معلم به خواستهها
و انتظارات دانشآموزان باعث میگردد که آنها از این
ساعات حداکثر لذت را ببرند و ترغیب شوند که در
کالسهای سازمان یافته فعالیتبدنی در خارج از
آموزشگاه شرکت کنند و از زندگی سالمتری برخوردار
شوند .همچنین عالوه بر جنبۀ سالمت جسمانی بر روی
سالمت روانی آنها نیز از طریق ارتباط با گروه همساالن
در این کالسهای خارج از آموزشگاه تأثیر مثبتی داشته
باشد .از طرفی آشنایی معلمان تربیتبدنی با نظریۀ
خودتعیینگری و در نظر گرفتن حمایت خودمختاری در
امر یادگیری و اداره کالس تربیتبدنی در مدارس،
عالوه بر افزایش کارایی کالس درس ،دانشآموزان را

به کالسهای فعالیت بدنی سازمان یافته خارج از
مدرسه سوق خواهد داد.
یکی از اهداف کلیدی تربیتبدنی فراهم کردن محیط-
های حمایتی و دارای فعالیت باال برای دانشآموزان
است که این امر باعث آسانسازی مهارتها ،شناخت و
نگرش آنها و در ورای آن ،فعالیت و بهبود سبک زندگی
و سالمتی در محیط بیرون از مدرسه میشود.
انجام فعالیتهای انتخابی در تربیتبدنی میتواند منجر
به تعدیلهای هر چند جزئی در امر اصالح تربیت
دانشآموزان در تربیتبدنی در مدارس شود .اجازه دادن
به دانشآموزان در کالسهای درس تربیتبدنی برای
انتخاب و انجام فعالیتهای مورد دلخواهشان میتواند
ممارست و میزان عالقه آنها به فعالیت بدنی و ادراک-
شان را نسبت به کالس درس تربیتبدنی افزایش دهد
و به تبع این روند باعث میگردد که انتخاب و ممارست
در سطوح فعالیت بدنی در بیرون از مدرسه برای آنها
افزایش یابد.
یافتههای این پژوهش عالوه بر تعمیم این نتایج به
معلمان و دانشآموزان ،کاربردهای آموزشی زیادی می-
تواند داشته باشد .از جمله این کاربردها طراحی وظایف
شغلی معلمان در نحوۀ برخورد با دانشآموزان و نحوۀ
آموزش آنهاست ،تا منجر به حداکثر لذت و کارایی در
درس تربیتبدنی در مدارس گردد و به دنبال آن بتواند
افراد را به فعالیتهای بدنی بیرون آموزشگاهی هدایت
نمود.
در یک نتیجهگیری کلی میتوان اذعان نمود وجود
نتایج و روابط ضد و نقیض بیانکننده این مطلب است
که در تربیتبدنی باید اصل تفاوتهای فردی و تفاوت-
های فرهنگی (با توجه به پژوهش کاپالن و مجار) را
در امر آموزش و یادگیری مورد توجه قرار داد .در امر
یادگیری باید توجه خاصی به ویژگیهای فردی دانش-
آموزان ،فرهنگ و محیطی که در آن قرار دارند ،داشت
تا به حداکثر بازدهی و کارایی دست یابیم.
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مدارس توسط معلمان تربیتبدنی مورد استفاده قرار
 همچنین معلمان تربیتبدنی در امر آموزش برای.گیرد
 باید،دستیابی به حداکثر کارایی در کالس درس
،فاکتورهایی همچون فراهم آوردن بازخورد اطالعاتی
 گوش دادن به انتظارات،پاسخ به سؤاالت دانشآموزان
 ایجاد فرصت انتخاب در،و خواستههای دانشآموزان
 اهمیت به انتخاب گروه و،اجرای برنامههای کالسی
.هم تیمیها در کالس درس و … را مد نظر قرار دهند

از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به عدم
کنترل پژوهشگرها بر روی میزان دقت و صحت
اطالعات منتقل شده به پرسشنامه توسط دانشآموزان
.اشاره نمود
-نظر به اینکه پژوهش حاضر بیانگر تأثیر مثبت و معنا
دار تمرین خودمختاری بر روی انگیزش و رغبت
دانشآموزان به ساعات درسی تربیتبدنی و فعالیت
 بنابراین این شیوۀ تمرین میتواند به عنوان،بدنی است
یک شیوۀ تمرینی در ساعات درسی تربیتبدنی در
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