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  بدنیهاي تربیتآموزان در فعالیتانگیزگی دانشمدل ساختاري بی

 

  2سید محمد کاشف ،1محمد مازیاري

  

                                                       *کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه. 1

  دانشیار دانشگاه ارومیه . 2

   

  14/10/1392تاریخ پذیرش:                                  16/05/1392تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

بدنی بر اساس ساختار هاي تربیتآموزان در فعالیتانگیزگی دانشبیمدلی از  يارائه ،پژوهشهدف از این 

 است.شکل میدانی انجام شدههمبستگی بوده و به - از نوع توصیفی پژوهشاین  انگیزگی بود.بعدي بیچهار

-چند مرحله ،ايخوشه ،به روش تصادفی ي شهرستان بوکانآموز  مقطع متوسطهدانش 381این منظور،   به

شن و  (AI-PE) بدنیانگیزگی در تربیتبی ينامههاي آماري انتخاب شدند و پرسشعنوان نمونهاي به

 ساختاري مورد تجزیه و يها با استفاده از مدل معادلهرا پاسخ دادند. داده 0.81α= همکاران با پایایی

بدنی با تالش ناکافی هاي تربیتنبودن فعالیتنبودن و ارزشمندجذاب هک نتایج نشان دادتحلیل قرار گرفت. 

) و  r=0.662  ،P=0.001؛ r=0.560، P=0.002 ترتیب؛(به دندار دارمعناي مثبت و آموزان رابطهدانش

). ضرایب مسیر r=0.668  ،P=0.000( دارد دارمعنامثبت و  يتالش ناکافی با اعتقاد به کمبود توانایی رابطه

بدنی هاي تربیتنبودن فعالیتنبودن و ارزشمندشده نشان داد که جذاباستانداردشده در مدل برازش

چنین، تالش ناکافی ند. همهستآموزان اثرگذار بر تالش ناکافی دانش 61/0و  27/0ترتیب به میزان به

در به دالیل مختلفی آموزان دانشممکن است ثیرگذار است. أانایی تبر اعتقاد به کمبود تو 89/0میزان به

شناسایی و  بدنیدر تربیت انگیزگیبعدي بیماهیت چند بایدشوند. پس، انگیزه بی بدنیهاي تربیتفعالیت

  در طول تدریس و یادگیري مورد توجه قرار گیرد.

  

  .متوسطه آموزانبدنی، دانشهاي تربیتانگیزگی، فعالیتبی :واژگان کلیدي

  

  

  

                                                        
    :m.mazyari@yahoo.com Email                                                                          نویسنده مسئول* 
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  مقدمه

آموزان و جهت پرورش تمام استعدادهاي آنان همگام و همسو با بدنی براي تمام دانشآموزش تربیت

صورت اصولی انجام شود، هاي اجرایی و عملی آن بهبرنامه و اگر شودتعلیم و تربیت کلی ارائه می

پذیري ، روانی، تقویت روحیه و شکلسزایی در جهت رشد و تکامل جسمی، ذهنی، اجتماعیثیر بهأت

تواند سهم آموزشی مهمی در رشد بدنی میتربیتعالوه، به). 1( آموزان خواهد داشتاخالق در دانش

هاي حرکتی جدید بردن، یادگیري مهارتهایی براي لذتآموزان داشته باشد و فرصتشخصی دانش

     تواند براي بدنی میتربیت ،مطلوب در شرایطاگر چه  ).2( ندکو همکاري با دیگران فراهم 

شده را انجام توصیه يآموزان فرصتی فراهم کند تا بخش چشمگیري از فعالیت بدنی روزانهدانش

از  بدنی تالش کمی دارند و تعدادي نیز کامالًهاي تربیتآموزان در کالسدهند، اما برخی از دانش

  ). 3( ورزندمشارکت اجتناب می

است. این محبوبیت به بدنی تبدیل شدهتربیت هايپژوهشمحبوب براي  يک زمینهانگیزش به ی

 ).4( به همراه داردهاي ورزشی در محیطاست که ذهنی، جسمی و عاطفی دلیل پیامدهاي مختلف 

تعیینی انگیزش در ي خودطبق نظریه). 5( است 2خودتعیینی يمبتنی بر نظریه 1انگیزگیمفهوم بی

در امتداد یک که  استانگیزگی انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی شاملعی یک محیط اجتما

لذت و و براي  باطنیکه با میل  شوددیده می هاییدر فعالیتدرونی  شانگیز). 6( زنجیره قرار دارند

عوامل بیرونی مانند پاداش و  يوسیلهکه به هستند شوند. انگیزش بیرونی رفتارهاییخوشی انجام می

عدم تمایل به مشارکت در یک محیط خاص است. بر اساس انگیزگی بی .شوندبرانگیخته می هجایز

شکلی از انگیزش است که به دلیل پیامدهاي منفی مختلف ذهنی،  انگیزگیبی ،خودتعیینی ينظریه

را بدنی تربیتهاي فعالیتانگیزه ممکن است آموز بیدانش آید. مثالًوجود میجسمی و عاطفی به

 ،نکردن در کالسآوردن عذر و بهانه براي شرکت هاي اجتنابی ماننددرك کند و رفتار معنایب

کنند که ) بیان می2000( 3دسی و رایان. )7( را از خود نشان دهد و یا مشارکت منفعل خستگی

فعالیت براي انجام  گونه افراداین انگیزه، منفعل و فاقد هر گونه هدف ارادي هستند.بیافراد اقدامات 

کنند توانایی و احساس می کنندها براي انجام فعالیت احساس شایستگی نمیارزش قائل نیستند، آن

 کفایتی و عدم کنترل بر رفتار است و غالباًاحساس بی ياغلب نتیجه این ) و5( یادگیري ندارند

  .)7( شودبدنی و یا مدرسه میکردن تربیتمنجر به ترك

                                                        
1. amotivation (absence of motivation) 
2. Self-determination theory 

3. Deci & Ryan 
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 بدنی داشته باشند.هاي تربیتدالیل متفاوتی براي عدم مشارکت در فعالیت آموزان ممکن استدانش

ها، تالش ناکافی و نبودن فعالیتها، ارزشمندنبودن فعالیتبر روي چهار عامل جذاب پژوهشدر این 

راي ب شهایارزیابی فرد از توانایی يدهندهاعتقاد به توانایی نشان است.اعتقاد به ناتوانایی تمرکز شده

کنند که احساس میباشند، هنگامی که افراد به خودکارآمدي خود شک داشتهاست.  هافعالیتانجام 

- شود که دانشمی انگیزگیبی منجر بههنگامی اعتقاد به کمبود توانایی پس، ) 8( شوندموفق نمی

خود در دهند و امید کمی به کارآمدي آموزان مشکالت تحصیلی خود را به شایستگی کم نسبت می

میلی براي بیانگیزگی ممکن است ناشی از تالش ناکافی یا چنین بیهم ).9( مدرسه دارند

آموزان ممکن است مایل نباشند رفتاري را انجام دهند که تطبیق آن رفتار دانش کردن باشد.تالش

براي  توانند تالشی کهآموزانی که معتقدند که نمیدانش ).10( شان دشوار باشدبا سبک زندگی

هایشان از خود نشان دهند، حتی اگر ارزیابی مثبتی از توانایی را ها الزم استشروع و ادامه فعالیت

- هاي تربیتممکن است براي مشارکت در فعالیت ،بدنی داشته باشندهاي تربیتبراي انجام فعالیت

نجام وظایف یا عنوان مشوقی براي مشارکت در اارزش فعالیت به .)11( انگیزه باشندبدنی بی

شده از وظایف یا است و شامل اهمیت، عالقه و سودمندي ادراكهاي مختلف تعریف شدهفعالیت

آموز ناپذیر از زندگی دانشهنگامی که کار یا فعالیت جزء جدایی ).12( هاي مربوطه استفعالیت

 .)9( انگیزگی شودیآموزان مهم نباشد، ممکن است منجر به بثیرات آن براي دانشأنیست و یا اگر ت

تواند نبودن یک فعالیت هم میجذابشود. انگیزگی  مینبودن یک فعالیت، منجر به بیپس ارزشمند

کننده نباشد و هنگامی که یک تکلیف یا فعالیت جالب توجه و یا تحریکانگیزگی شود. منجر به بی

به  انگیزگی شود.منجر به بی آور و دشوار باشد، ممکن استکننده، تکراري، ماللزمانی که خسته

جذاب هاي غیرویژگی در واقع شوند.هایی رها شده و یا نادیده گرفته میاحتمال زیاد چنین فعالیت

کنند ) اشاره می2002( و همکاران 1آینلی. )10( شودها میها منجر به عدم مشارکت در آنفعالیت

 باشندند تا بتوانند رفتاري اثربخش داشتهنیک فعالیت تجربه ک و خوشی را درکه افراد باید لذت 

)13(.  

عوامل  ،اندبدنی پرداختهتحصیلی یا تربیت يانگیزگی در زمینهکه به بررسی بی هاییپژوهش

) انواع مختلف ناتوانی در یادگیري 1978( و همکاران 2آبرامسوناند. مختلفی را مورد توجه قرار داده

ناتوانی در  د.انگیزگی مفید باشنهاي مختلف بیدر شناسایی شکلتوانند اند که میرا ارائه کرده

ها در فعالیت ي(همه بدنی) و یا کلی(محدود به یک فعالیت خاص در تربیت تواند خاصیادگیري می

  .)14( ناپایدار و یا پایدار باشد تواندچنین میهم .باشد مدرسه) دروس يبدنی و یا همهتربیت

                                                        
1. Ainley 
2. Abramson 
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کردند، بدنی مشارکت نمیهاي تربیتآموزانی که در فعالیتمورد دانش) در 1995( 1کارلسون

کار برد. او گیري بهبودن، قدرت نداشتن و گوشهمعنیاصطالح بیزاري را براي توصیف احساس بی

ها مهم نیست. به عالوه بدنی براي آنکنند که تربیتآموزانی احساس مینشان داد که چنین دانش

زدن و غیبت از کالس مشارکت منفعل در کالس، خود را به بیماري یا مصدومیتبیزاري خود را با 

  .)15( نشان دادند

با است. پلیتر و همکاران ) نیز بررسی شده1999( و همکاران 2پلیتر پژوهشاعتقاد به ناتوانی در 

اتوانی از اعتقاد به ن بر اساس آن ارائه کردند کهانگیزگی یک مدل از بیمحیطی توجه به رفتارهاي 

باور به ظرفیت مشابه مفهوم  .شودناشی میتالش  به استراتژي و باورباور به ظرفیت، باور به 

اشاره نتایج مورد نظر  رسیدن به منظوربه هایشانتواناییبه خودکارآمدي است و به باورهاي افراد 

-رد از اثربخشی استراتژينتیجه است و به انتظارات ف امید بهباور به استراتژي مشابه مفهوم   .دارد

که را حس ناتوانی این تواند باور به تالش می  معین در رسیدن به نتایج دلخواه اشاره دارد.هاي 

توسط این مدل  .)16( مهار کند ،نیستنددلخواه براي رسیدن به نتیجه  حاضر به تالشبرخی افراد 

از نظر  مثالً مورد استفاده قرار گرفت. بدنیهایی در تربیتبا ذکر مثال )2004( و همکاران 3مانیستو

بدنی به این نتیجه برسند که یک ساعت تربیت ممکن است آموزانباور به استراتژي برخی از دانش

ظرفیت، برخی از  ا باور بهدر رابطه ب ها دارد.ثیر بسیار جزئی بر سطح آمادگی جسمانی آنتأدر هفته 

بهداشتی  فوایدتواند هاي مختلف میارکت در ورزشمشکه  معتقد باشندممکن است  آموزاندانش

     ، شایستگی ندارند.هااحساس کنند که براي موفقیت در این فعالیت ،حال با این و باشدداشته

خواهند در ها نمیآنکه تالش، برخی از کودکان ممکن است تنها به دلیل  به باور در موردچنین هم

  .)7( انگیزه باشندبدنی بیمشارکت کنند، در تربیت شدید یا آرام جسمانیهر گونه فعالیت 

 يبدنی انجام دادند. نتیجهانگیزگی در تربیت) تحلیلی کیفی از علل بی2004( تومانیس و همکاران

(باور به  بدنی، باور به ناتوانیانگیزگی در تربیتها نشان داد که سه علت مهم براي بیآن پژوهش

(ارضاي کم نیازها، نگرانی  ر به تالش کم، باور به ظرفیت کم)، عوامل شخصیاستراتژي نامناسب، باو

(سبک آموزشی ضعیف، محیط نامناسب و امکانات ضعیف)  اياز ارزیابی اجتماعی) و عوامل زمینه

انگیزه با رفتارهاي اجتنابی، مشارکت کمی آموزان بیها نشان دادند که دانشچنین آنباشند. هممی

  .)7( هاي جسمانی در آینده دارندند و تمایل کمی به شرکت در فعالیتدر کالس دار

موانع مشارکت ورزشی زنان و انگیزش را بررسی  يی رابطهپژوهش) در 1388( نادریان و همکاران

(نداشتن آمادگی روانی، نداشتن آمادگی جسمانی  روانی / کردند. نتایج نشان داد که مشکالت فردي

                                                        
1. Carlson 
2. Pelletier 
3. Ntoumanis 
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- ترین پیشمهم ،و دسترسی نداشتن به امکانات دیدگی)الزم و ترس از آسیبالزم، نداشتن مهارت 

  .)17( انگیزگی بودندهاي بیکنندهبینی

آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار انگیزگی تحصیلی را در دانشبی) 2006( و همکاران 1لیگولت

و  نبودن)(جذاب هاي تکالیف، ویژگینامناسب ی، باور به تالشتواننا، باور به پژوهشنتایج  دادند.

 چنین نتایج نشان دادهم مشخص کرد.تحصیلی انگیزگی عنوان عوامل بیتکالیف را به نداشتن ارزش

تفاوتی نسبت به تحصیل و تمایل به ترك به فقدان عالقه به تحصیل، بیاین عوامل منجر  که

  . )10( شوندتحصیل می

در با اصالحاتی ) را 2006( ط لیگولت و همکارانشده توسمدل ارائه ،)2010( شن و همکاران

هاي یافتهبدنی نشان دادند. انگیزگی را در تربیتکار گرفتند و یک مدل از بیبدنی بهتربیت يحوزه

  .)11( یید کردأانگیزگی را تساختار چهار بعدي بیاعتبار مفهومی  پژوهش

و  استآموزان اجباري مدارس براي دانشبدنی هاي تربیتمشارکت در فعالیتالزم به ذکر است که 

شناسایی  . پسبدنی امتناع کنندهاي تربیتتوانند به دلخواه خود از مشارکت در فعالیتآنان نمی

شده و اهمیت نی دارد. با توجه به مطالب ذکرابدنی اهمیت فراوهاي تربیتانگیزگی در فعالیتل بیلع

انگیزگی انگیزگی، مدلی از بیبه ساختار چهاربعدي بی سعی شده تا با توجه پژوهشدر این  ،موضوع

- بر اساس مدل بی پژوهشمدل مفهومی این بدنی ارائه شود. هاي تربیتآموزان در فعالیتدانش

طبق . )10،11( است) طراحی شده2010( ) و شن و همکاران2006( انگیزگی لیگولت و همکاران

(متغیرهاي  بدنیهاي تربیتنبودن فعالیتو ارزشمند نبودناست که جذابشده، فرض شدهمدل ارائه

چنین تالش . همهستندثیرگذار أها تدر انجام فعالیت (متغیر میانجی) آموزانبر تالش دانشمستقل) 

  ).1(شکل  گذاردثیر میأت متغیر وابسته)( شانآموزان نیز بر اعتقاد به کمبود تواناییدانش

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهشمدل مفهومی  . 1شکل 

                                                        
1. Legault 

جذاب نبودن 
 هافعالیت

ارزشمند نبودن 
هافعالیت  

 تالش ناکافی
د اعتقاد به کمبو 

 توانایی
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   پژوهشروش

است. شکل میدانی انجام شدههمبستگی و از نوع پیمایشی است که به -  توصیفی پژوهشاین  

ي دوم و سوم مقطع متوسطه يآموزان پایهدانش يشامل کلیه پژوهشاري در این آم يجامعه

 اي وآموز به روش تصادفی، خوشهانشد 381که  است 1390- 91سال تحصیلی  شهرستان بوکان در

آموزان در انگیزگی دانشآماري انتخاب شدند. براي سنجش علل بی يعنوان نمونهاي بهچندمرحله

شن و  PE-AI(1( بدنیانگیزگی در تربیتبی ينامهبدنی مدارس، از پرسشهاي تربیتفعالیت

قاد به اعت يال است که چهار مؤلفهؤس 16نامه شامل این پرسش .)  استفاده شد2010( همکاران

نبودن فعالیت را در مقیاس لیکرت در نبودن فعالیت و جذابکمبود توانایی، تالش ناکافی، ارزشمند

ابتدا این . )18( سنجد) می5دلیل من است مطابق  تا کامالً 1 مطابق دلیل من نیست (اصالً طیف 5

    یید شد.أتترجمه شده و سپس روایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و آموزشی  نامهپرسش

به روش آلفاي کرونباخ مقدماتی  يدر یک مطالعهنامه هاي این پرسشمقیاسخردهپایایی چنین هم

نبودن و جذاب 80/0نبودن فعالیت ، ارزشمند74/0، تالش ناکافی 76/0کمبود توانایی اعتقاد به براي 

 و میانگین يمحاسبه ،وانیتوصیفی جهت برآورد فرا يآمارهاي روشدست آمد. از به  82/0فعالیت 

سازه ییدي براي بررسی روایی آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأ در بخشد. شانحراف معیار استفاده 

براي  ساختاري استفاده شد. يگیري و براي بررسی روابط بین متغیرها از مدل معادلهابزار اندازه

 نیکویی شاخص ،)df2χ/( آزادي يدو به درجه کاي نسبت بررسی برازش مدل، شاخص

، (AGFI) 4شدهشاخص نیکویی برازش تعدیل ،(CFI) 3ايبرازش مقایسه شاخص ،(GFI) 2برازش

مورد  (NFI) 6م شدهنورشاخص برازش  و (RMSEA)  5خطا برآورد میانگین مجذور يریشه

 در LISREL. 8.8و   SPSS.  19آماري هايافزاراز نرمها براي تحلیل دادهاستفاده قرار گرفت. 

  استفاده شد. ≥P 0.05 داريمعنا سطح

  

  نتایج

 ،شودطوري که مشاهده میاست. بهشدهنشان داده 1در جدول هاآزمودنیهاي توصیفی یافته 

و دختر درصد)  2/47( نفر 180نفر،  381است. از مجموع سال  72/16ها میانگین سنی آزمودنی

 7/51( نفر197درصد) در مقطع دوم متوسطه و 3/48( نفر184. نددرصد) پسر هست 8/52( نفر 201

                                                        
1. Amotivation Inventory-Physical Education 
2. Goodness of Fit index 
3. Comparative Fit index 
4. Adjusted Goodness of Fit index 
5. Root Mean Square Error of  Approximation 
6. Normed Fit Index 
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هاي ) در رشتهدرصد 9/70( نفر270چنین هم کردند.درصد) در مقطع سوم متوسطه تحصیل می

هاي کاردانش ) در رشتهدرصد 1/29( نفر111(علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم انسانی) و  نظري

  اشتغال به تحصیل داشتند.اي و فنی و حرفه
  

  هامشخصات آزمودنی .1جدول
  

  درصد فراوانی  فراوانی  فاکتورها  متغیرها

  جنسیت
  2/47  180  دختر

  8/52  201  پسر

  تحصیلی يپایه
  3/48  184  دوم

  7/51  197  سوم

  تحصیلی يرشته
  9/70  270  نظري

  1/29  111  ايکاردانش، فنی و حرفه

  M ± SD  873/0 ± 72/16  سن

  

است. نتایج آورده شده پژوهشر و ضریب همبستگی متغیرهاي میانگین، انحراف معیا 2در جدول

 ارزشمندبا و  )r=0.560  ،P=0.002( هانبودن فعالیتجذابتالش ناکافی با دهند که نشان می

چنین، تالش ناکافی با دار دارد. هممعنامثبت و  يرابطه )r=0.662  ،P=0.001( هانبودن فعالیت

  ). r=0.668  ،P=0.000( دار داردمعنامثبت و  يطهاعتقاد به کمبود توانایی راب
  

  پژوهشمتغیرهاي درونی  همبستگیآمار توصیفی و  .2لوجد
 

  میانگین  متغیرها
انحراف 

  معیار
1  2  3  4  

نبودن جذاب

  فعالیت
97/1  10/1  00/1        

نبودن ارزشمند

  فعالیت
80/1  99/0  )000/0(**605/0  00/1      

    00/1  622/0**)001/0(  560/0**)200/0(  89/0  73/1  تالش ناکافی

اعتقاد به 

  کمبود توانایی
74/1  89/0  )300/0(**486/0  )100/0(**595/0  )000/0(**668/0  00/1  

 **0.01<P   
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مورد بررسی قرار  ،نامهمربوط به پرسش متغیرهاي) CFA( 1با استفاده از تحلیل عاملی تاییديابتدا 

 RMSEA=0.04وNFI=0.96،CFI=0.97 ،GFI=0.91 دست آمد:گرفت که این نتایج به

از برازش  کند وها را توصیف میداده میزان کافیبه دهد که مدل نشان می هاي برازششاخص

نبودن (جذاب االت مربوط به متغیرهاؤسبارهاي عاملی تمام عالوه بر این،  خوبی برخوردار است.

مقدار مثبت بودند و کمبود توانایی)  فعالیت، ارزشمندنبودن فعالیت، تالش ناکافی و اعتقاد به

  ).7/0مساوي و بیشتر از ( مناسبی داشتند

با استفاده از مدل  پژوهشمدل مفهومی  ساختار فرضیگیري، بودن مدل اندازهبا توجه به مناسب 

  است.نشان داده شده 2که نتایج آن در شکل شد آزمونساختاري  يمعادله

    

    

  

  

  

  

  

  

  شدهاستاندارد مسیر با ضرایب پژوهششده شمدل براز .2شکل

  

از برازش خوبی  پژوهشدهد که مدل مفهومی نشان می 3در جدول برازش مدلهاي شاخصبررسی 

درصد از واریانس تالش ناکافی به ترتیب  61درصد و  27شده، طبق مدل برازش. برخوردار است

چنین هم    ) است. t=7.12ها (بودن فعالیتن) و ارزشمندt=3.48ها (نبودن فعالیتمربوط به جذاب

شود. با ) تبیین میt=10.66درصد از واریانس اعتقاد به کمبود توانایی توسط تالش ناکافی ( 89

بدنی بر هاي تربیتنبودن فعالیتنبودن و ارزشمندتوان نتیجه گرفت که جذابمی tتوجه به مقادیر 

آموزان نیز بر اعتقاد به کمبود توانایی و تالش ناکافی دانش آموزان تأثیرگذار استتالش ناکافی دانش

  گذارد.آنان تأثیر می

  

  

  

                                                        
1. Confirmatory Factor Analysis 

72/0  

61/0  

89/0  
73/0  

جذاب نبودن 
 هافعالیت

ارزشمند نبودن 
هافعالیت  

 تالش ناکافی
د اعتقاد به کمبو 

 توانایی
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  پژوهشمفهومی  هاي برازش مدلشاخص .3جدول

  df2χ  GFI  AGFI  NFI  CFI  RMSEA/  هاي برازندگیشاخص

  05/0  97/0  96/0  9/0  93/0  87/2  مقادیر مدل نهایی

  ≥ 08/0  < 9/0  < 9/0  ≤ 9/0  ≤ 9/0  ≥ 3  *مقادیر مورد قبول

  )19( منبع شمارهشده از * استخراج    

  

   گیريبحث و نتیجه

مدارس بر بدنی هاي تربیتموزان در فعالیتآانگیزگی دانشبیعلل از  یک مدل ،پژوهشاین  در

مورد ) 2010( ) و شن و همکاران2006( انگیزگی لیگولت و همکاراناساس ساختار چند بعدي بی

ها با تالش نبودن فعالیتنبودن و ارزشمندکه جذاب نشان داد پژوهشتایج ن .بررسی قرار گرفت

 لیگولت و همکاران پژوهشکه با نتایج  ندهستثیرگذار أبر آن تدار دارند و معناي ناکافی رابطه

 .)02،11،01( خوانی دارد) هم2010( و همکاران 1) و والچوپولوس2010( )، شن و همکاران2006(

گذارند. ثیر میأبودن آن از عوامل مهمی هستند که بر تالش فرد تزشمندیت و ارهاي فعالویژگی

-ثیرات آن براي دانشأآموز نیست و یا اگر تهنگامی که کار یا فعالیتی جزء مهمی از زندگی دانش

اگر فعالیتی  ولیآموزان مهم نباشد، ممکن است رغبت و تمایلی براي انجام آن وجود نداشته باشد. 

باشد ولی انجام آن ارزشمند باشد، درونی شده و فرد با میل و اراده خود به بیرونی داشته ءمنشا

 ،زدن و بدنسازي را دوست نداردمانند بازیکن فوتبالی که وزنه. )10( کندانجام آن فعالیت اقدام می

ا انجام ، آن رکه به یک بازیکن بهتر تبدیل شود شودباعث میداند که افزایش قدرت می چوناما 

به  .تر استخوانی ندارند، سختهایی که با عقاید فرد همفعالیتدادن ادامهبنابراین  ).21( دهدمی

هاي هاي مدرسه باشد که با عقاید یا ارزشهاي فعالیتانگیزگی ممکن است ناشی از ویژگیبی ،عالوه

و  آموزان از محیط کالس و روش سازماندهی وظایفراك دانشاد چنینهم خوانی ندارد.فرد هم

سفانه أمت ).22( شده داردهاي ارائهآموزان از فعالیتبردن دانش، نقش مهمی در لذتهافعالیت

 يکنند که فرصت توسعهریزي میبدنی ساختار کالس را طوري برنامهبسیاري از دبیران تربیت

بخش است که در یک آموزان لذتها براي دانشکند. زمانی فعالیتآموزان را فراهم نمیمهارت دانش

دهند که مردم باید لذت یا خوشی را در یک نشان می هاپژوهش .)23( محیط مثبت ارائه شوند

، از طرف دیگر  ).13( تا آن را انجام دهند باشندند یا به آن عالقه داشتهنکفعالیت تجربه 

طور مثبت با انتخاب، پشتکار و ارزش کار بهت زیادي دارد. اهمی هم هاارزشمندبودن فعالیت

                                                        
1. Vlachopoulos 
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دهند که ارزش ورزش نشان می يمطالعات تجربی در حوزه .)12( رفتارهاي واقعی در ارتباط است

پانگ و  مثالً ).24( ندنکبینی میهاي ورزشی و تالش را پیشمشارکت در فعالیت، انتخابها، فعالیت

- در فعالیتبین مشارکت کنگی انجام دادند، آموزان هنگبر روي دانشی که پژوهش) در 2010( 1ها

 گزارش کردند داريمعناي مثبت و ها رابطهفعالیت ارزش ابزاري و ارزش ذاتی باهاي جسمانی 

 آموزان را درگیر نکند، بعید استدانش، توانایی و یا انگیزش دانش ،هافعالیت مشارکت دراگر  .)25(

شده در زنگ هاي ارائه). پس اگر فعالیت10( باشندن فعالیت را دوست داشتهآ آموزانکه دانش

هایی رها شده به احتمال زیاد چنین فعالیت آموزان جذاب و ارزشمند نباشند،بدنی براي دانشتربیت

ها تالش کمتري از خود نشان موزان براي انجام و مشارکت در آنآشوند و دانشو یا نادیده گرفته می

یدي را تمایل دارند رفتارهاي جد ،باشندبودن داشتهثرؤطور کلی، افرادي که احساس مبه دهند.می

  بخشند.ند و در این زمینه تالش و کوشش کرده و عملکردشان را بهبود میتجربه کن

دار دارد و معنانشان داد که تالش ناکافی با اعتقاد به کمبود توانایی رابطه  پژوهشچنین نتایج هم 

)، 2009( و همکاران 2)، گائو2006( لیگولت و همکاران پژوهشکه با نتایج  ر آن اثرگذار استب

 خوانی دارد) هم2010( ) و والچوپولوس2010( شن و همکاران)، 2010( 3لئونگ

هاي هاي خود اعتماد دارند و براي تکالیف و فعالیتآموزانی که به تواناییدانش .)10،11،20،26،27(

 4اکل و هارولد کهطوريبه تر هستند.ند، وظایفشان را به خوبی انجام داده و موفقاقائل مدرسه ارزش

آموزان توانایی در دانش يهاي ورزشی با خودپندارهبودن فعالیتبردن و مفید) بین لذت1991(

اعمال شان منجر به انتظارات افراد در مورد توانایی .)28( دار گزارش کردندمعنامثبت و  يرابطه

شده باال باشد، هنگامی که خود کارآمدي ادراك شود.هاي مناسب براي اجراي یک کار میاستراتژي

کنند و تعهد بیشتري نسبت به اجراي کار خواهند تري را دنبال میپروازانههاي بلندافراد چالش

الزم است از  هایتدادن فعالآموزان نتوانند تالشی که براي مشارکت و ادامه. اگر دانش)29( داشت

هاي ، براي مشارکت در فعالیتباشندهاي خود اعتقاد هم داشتهخود نشان دهند، حتی اگر به توانایی

شوند. اعتقاد به توانایی و تالش فرد، از ضروریات اولیه براي داشتن انگیزگی میبدنی دچار بیتربیت

عنوان یک عامل هایشان بهتوانایی آموزان ازخودپنداره دانش. هستندعملکرد مناسب در مدرسه 

رسد که فرض کنیم بنابراین منطقی به نظر می .)10( است کننده در انگیزش شناخته شدهتعیین

هاي خود اعتقاد آموزانی که به تواناییدانش موثر در عدم مشارکت است. ،باور به ناتوانایی یک مؤلفه

تفاوت اصلی بین تالش و توانایی  دست یابند.ممکن است با صرف تالش کمتري به موفقیت  ،دارند

                                                        
1. Pang & Ha 
2. Gao 
3. Leung 
4. Eccles & Harold 
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در حالی که توانایی غیرقابل  .در این واقعیت نهفته است که تالش قابل کنترل، اما پایدار نیست

توانند رفتار می ،دهندتوان گفت که افرادي که به تالششان ادامه میکنترل، اما پایدار است. پس می

هاي جدید را با مهارت انجام داده و شایستگی د و فعالیتکنني خودشان کنترل موفقیت را با اراده

کنند که باور به شایستگی و اثربخشی، ) بیان می1994( و اکلویگفیلد  .)26( خود را افزایش دهند

شده، انواع راهبردهاي پیشرفت، عملکرد، انتخاب وظایف مدرسه، اهداف آموزشی، میزان تالش اعمال

آموزان احساس زمانی که دانش .)30( دهدثیر قرار میأش فرد را تحت تطور کلی ارزشناختی و به

زمان کمی را صرف  و خیر کردهأدر کالس ت ،کنند قادر نیستند تالش مناسبی از خود نشان دهندمی

انگیزش خودتعیینی دارد.  يکنند. ارزش نقش بسیار مهمی در توسعههاي ورزشی میانجام فعالیت

آموزان این باور برسند که فعالیت و کار نیاز به زمان و تالش دارد. اگر دانش آموزان باید بهدانش

 ؛دهنددهند ارزش قائل باشند، به احتمال زیاد دوباره آن فعالیت را انجام میبراي آنچه انجام می

  .حتی اگر برایشان لذت بخش نباشد

شان را با روابط عاطفی بدنیبیتدبیران تر که دشوپیشنهاد میاین موارد  پژوهشبا توجه به نتایج 

ها اگر درس .شوندتر هاي ورزشی مدرسه جذابفعالیتو سعی شود  نندکآموزان بیشتر دانش

توان با کنند. لذت را میها شرکت میبیشتري در فعالیت يآموزان با انگیزهدانش ،تر باشندبخشلذت

) 2010( 1پرلمن اصولی افزایش داد. ارزشیابی کید برأهاي متنوع و چالش برانگیز و تفعالیت يارائه

بردن صدا و رفتارهاي ورزشی کارکند که ترکیب آموزشی به)  بیان می1994( 2سایدن تاپ به نقل از

کننده فراتر از نقش یک شرکت را فرصت یادگیري ورزش  آموزبدنی براي هر دانشمناسب در تربیت

  .)31( کندفراهم می

به خصوص تعلق و وابستگی،  ثر، مورد توجه قرار گیرد.ؤطور مآموزان بهدانش یروانارضاي نیازهاي 

تر و با دوستان فعالیت کنند، خیلی مهم هاي کوچکدهند در گروهبراي دختران که ترجیح می

، بهتر است برخوردارندالزم  ناییاو تو شایستگیاز کنند که آموزان احساس اینکه دانشبراي  .است

هایی با بندي افراد در گروهنند. البته گاهی گروهکرا تشویق کرده و تحسین  هاآنر دبیران بیشت

-گروهی کمتري دیده میهاي درونزیرا در این حالت تفاوت ؛تواند مفید باشدهاي یکسان میتوانایی

ي بین هاکید بر تفاوتأزیرا ت ؛ساز باشدتواند مشکلدر بعضی موارد هم می ايشود. البته چنین رویه

- به دانش چنین بایدهم شود که توانایی کمتري دارند.آموزانی میراندن دانشحاشیهگروهی باعث به

   .ندهاي مورد نظر خود را انتخاب کنآموزان اجازه داده شود داوطلبانه فعالیت

آموزان نند و از دانشکبدنی نسبت به بهبود روش تدریس خود اقدام تدبیران تربیبهتر است 

 ها را مورد انتقاد قرار دهند.ند و کمتر آنمایها را بیشتر راهنمایی نیت بیشتري کرده و آنحما

                                                        
1. Perlman 
2. Siedentop 
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آموزش  يآموزانی که مداخله) نشان دادند که لذت و تالش در دانش2004( 1والهید و تومانیس

 شدس میطور سنتی تدریهایی بود که بهداري باالتر از کالسمعناطور به ،بودندورزشی دریافت کرده

ها به موفقیت و سطح مشارکت در فعالیت يادامه .کید شودها بیشتر تأبر یادگیري مهارت .)32(

تواند هاي رقابتی، داشتن مهارت میآموز بستگی دارد. بنابراین در بسیاري از فعالیتمهارت دانش

اند مانع از مشارکت تود و نداشتن مهارت مینکشده را تسهیل هاي رقابتی ارائهمشارکت در فعالیت

- کید بر رقابت بین دانشأت زیرا ؛نندکآموزان پرهیز از ایجاد محیط رقابتی بین دانش .)22( شود

-ویژه هنگامی که دانشبه ؛کفایتی و شکست را در آنان به وجود آوردآموزان ممکن است ترس از بی

بدنی در هفته هم ت تربیتافزایش تعداد ساعا. )7( ند که شایستگی کمی دارندنکاحساس  آموزان

آموزان معتقدند که یک ساعت در هفته زیرا بسیاري از دانش ؛دها را بیشتر کنش فعالیتتواند ارزمی

کمبود وقت براي تمرین مناسب باعث  اي ندارد.ها فایدهبدنی براي بهبود آمادگی جسمانی آنتربیت

ی پژوهش) طی 1381( نخانی و همکارانطوري که اصالبه. شود فرد به سطح مهارت مناسب نرسدمی

- و جسمانی دانش حرکتی -  بدنی در هفته براي رفع نیازهاي روانیساعت تربیت دونشان دادند 

ها معتقد بودند که فضاها، امکانات و تجهیزات ورزشی چنین بیشتر آزمودنیهم آموزان کافی نیست.

 باید آموزانبا دادن مسئولیت به دانش .)33( آموزان بسیار کم استموجود در مدارس براي دانش

زمانی که  از آموزان از پذیرفتن مسئولیت بیشترزیرا دانش ها کرد؛ها را درگیر فعالیتد آنسعی شو

دارند که آموزش هار میظا )2001( 2الك منالکساندر و  .برندلذت میدر طول کالس منفعل باشند، 

تواند معنا، آموزان میو دادن مسئولیت بیشتر به دانشکار گروهی، آموزش مستقیم کمتر  يبه شیوه

اجتماعی، ارزش و نگرش  يبدنی به وجود آورد و توسعهآموزان در تربیتهدف و لذت را براي دانش

هاي ورزشی شرایط آب و هوایی در نظر ریزي فعالیتهنگام برنامه. )34( آموزان را ارتقا دهددانش

است که براي فصول زشی اکثر مدارس به حیاط مدرسه محدود شدهسفانه فضاي ورأ. متشودگرفته

ساخت و  يسرد و بارانی مناسب نیست و باید در این زمینه تمهیداتی اندیشه شود و در زمینه

  هاي محکم و بهتري برداشته شود.هاي ورزشی براي مدارس باید گاماحداث سالن

هاي و تفاوت استها بسنده شدههاري آزمودنیطور مقطعی صورت گرفته و به خود اظبه پژوهشاین 

انگیزگی . با توجه به اینکه بیاستآموزان در نظر گرفته نشدهفرهنگی و وضعیت اقتصادي دانش

 هايپژوهشالزم است  ،أثیر گذار استگیرد و عوامل زیادي بر آن تبیشتر از درون فرد سرچشمه می

بدنی و انجام آموزان در زنگ تربیتمشاهده دانشبیشتري در این زمینه صورت گیرد و از طریق 

                                                        
1. Wallhead & Ntoumanis 
2. Alexander & Luckman 
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در این دهد، ثر را مورد بررسی قرار میؤکه سایر عوامل متري کیفی و جامعهاي پژوهش ،مصاحبه

    زمینه انجام پذیرد.  
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