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 چکیده
کارآمطدی ورزیطی و -ای خطددرکتی بر پایبندی به تمرینات هندبال با تأکید بر نقش واسطهههدف از این پژوهش بررسی اثر یادگیری مشا

جلسه تمرین بر اساس سطب   42ها به بدون اطالع از تفاوت گروهدر دو گروه  آمدز پسر مقهع متدسههدانش 24 تعداد لذت از ورزش بدد.
 ةنامطبا استفاده از پرسش کارآمدی ورزیی و لذت از ورزش-نی، میزان خددهای تمرییده پرداختند. در نهایت، پیش و پس از مداخلهتعیین

بررسی ید. همچنین، میزان پایبندی به تمرین نیز بر اساس نتطای  االطا از  خدد کارآمدی ورزیی و مقیاس لذت از فعالیت بدنی کددکان
لطدرت دی ورزیی پس از مداخلطه در گطروه مشطارکتی بطهکارآم-نشان داد که میزان خدد نتای  گردید.ارزیابی  هاآزمددنیاضدر و غیاب 

هطای هطا تیییطر معنطاداری ن.طرد. نتطای  بررسطی تفاوتیط  از گروهمعناداری افزایش یافت. دراالی که میطزان لطذت از ورزش در هطی 
معنطادار  یتفطاوت ،دو متییطرمرسدم در هطر یادگیری کارآمدی و لذت از ورزش بیانگر آن بدد که در گروه -گروهی میزان تیییرات خدددرون
 گروهی مشاهده نشد. بیشتر بددن میزان پایبندی گطروه مشطارکتی نسطبت بطه، دراالی که در گروه مشارکتی این تفاوت درونیتوجدد دا
-خطدد نِمیطزا همگطنِ رسد یادگیری مشطارکتی بطا افطزایشِبه نظر می  .مدنه به لحاظ آماری معنادار نبددمرسدم، به دلیا تعداد کم ن گروه

میزان لذت از ورزش، بتداند از به وجطدد آمطدن  گروهیِاعضای گروه مشارکتی و همچنین جلدگیری از ایجاد تفاوت درون کارآمدی ورزییِ
 .دهدافزایش  میزان پایبندی را محیط یادگیری غیرفعال که در یادگیری مرسدم رای  است، ممانعت کرده و در نتیجه 

 کارآمدی، دانش آمدزان، محیط غیرفعال-تعهد، خدد بدنی،تربیت :هاهکلید واژ
 

The Effects of Cooperative Learning on Adherence to Handball Exercise: 
Mediating Role of Sport Self-Efficacy and Enjoyment 

 
Iman Sahraeian, Mohammad VaezMousavi, and Mohammad Khabiri  

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effects of cooperative learning on adherence to 
handball exercise with emphasis on mediating role of sport self-efficacy and enjoyment. A number of 
42 middle school students registered in one of the two handball training classes without awareness of 
group differences (cooperative learning: 20 individuals, conventional learning: 22 individuals). Sport 
self-efficacy and enjoyment were measured by sport self-efficacy questionnaire and physical activity 
enjoyment scale after and before the exercising interventions. Also, adherence of students to the 
exercise was measured based on the obtained results of the student attendance. Results showed that 
sport self-efficacy was significantly increased after interventions in the cooperative learning group, 
while sport enjoyment did not change significantly in any group . The results of studying the intra-
group differences of sport self-efficacy and enjoyment showed that there was a significant difference 
in these two variables in conventional learning group, but not in the cooperative learning group. 
Although the adherence of cooperative learning group to exercise was more than the conventional 
learning group, this difference was not statistically significant due to the small sample of research. It 
seems that the cooperative learning prevents from creating a passive learning environment - which is 
usual in the conventional learning – by homogeneously increasing the exercise self-efficacy and 
preventing from intra-group sport enjoyment differences which in turn lead to the increase in 
adherence to the handball exercise. 
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 مقدمه
کددکان به دالیا مختلف و برای رفع نیازهای 

آورند، اما بنا گدناگدن خدد به محیط ورزیی روی می
، 1مانند )انشابه آن پایبند نمی علا گدناگدنبه 
( بیان کردند که یروع 4003(. واینبرگ و گدلد )2991
 00تر از پایبندی به آن است و ای ورزیی آسانبرنامه

های ورزیی یرکت درلد از افرادی که در برنامه
. گذارندماه اول آن را کنار می یشکنند، طی می

 ةاستمرار فعالیت بدنی و پیروی کردن از ی  برنام
عندان از آن به منظم ورزیی مدضدعی است که

 .(4002یدد )الوالی، پایبندی به ورزش یاد می
های مشارکت در ای، انگیزههای گستردهپژوهش

فعالیت بدنی و ورزش و همچنین علا ترک آن را 
اند. تعداد زیادی از این مهالعات، لذت بررسی نمدده
عندان ی.ی از دالیا اللی گرایش و بردن را به

اند ی و ورزش مهرح کردهپایبندی به فعالیت بدن
؛ م  4002، 3؛ کارول و لدمیدیس2992، 2)کیمچی 

؛ 4002و هم.اران،  5؛ م  فیا4001، 4کارتی و جدنز
و هم.اران،  6؛ گراستن4002م  کارتی و هم.اران، 

( پا را فراتر 2993و هم.اران ) 7(. اس.ن لن4024
که لذت بردن از ورزش،  نمددندگذایته و بیان 

تعهد برای  ةبینی کنندترین پیشقدی
لذت ی  االت  کنندگان جدان است.مشارکت
یناختی بهینه است که منجر به انجام ی  روان

یدد و فعالیت عمدتاً به خاطر خدد آن فعالیت می
های ااساس مثبت همراه است )کیم.ی  و بااالت
(. در ورزش نیز اگرچه درباره ساختار 2991، 8هریس

اما اس.ن لن و هم.اران  ،ردلذت تدافق کلی وجدد ندا

                                                                 
1. Anshel 

2. Kimiecik 
3. Carroll & Loumidis  
4. McCarthy & Jones 
5. MacPhail 

6. Gråstén 
7. Scanlan 
8. Kimiecik & Harris 

پاسخ مؤثر مثبت به تجربه ورزیی »لذت را ( 2994)
که ااساسات کلی مانند رضایت، دوست دایتن و 

 .اندنمددهتعریف « کندرا منع.س می تفریح
ترین عاما ترک ورزش عالوه، مهالعات زیادی مهمبه

دیگر، درک عبارترا عدم درک یایستگی و یا به
و  9اوالندراند )یین بیان نمددهکارآمدی پا-خدد

؛ 4024و هم.اران،  20؛ باومن4023هم.اران، 
 23؛ دیشمن4020و هم.اران،  24؛ دارکر4020، 22گریدز

کارآمدی -( خدد1299) 14. بندورا(4000و هم.اران، 
های خدد برای اعتقاد راسخ فرد به تدانایی»را 

دهی و انجام اعمال مدردنیاز برای دستیابی به سازمان
بر اساس این تعریف، تعریف نمدد. « ای  مهلدبنت
کارآمدی ورزیی را اعتقاد راسخ فرد به -تدان خددمی

و انجام اعمال  دهیسازمانهای خدد برای تدانایی
برای دستیابی به نتای  مهلدب ورزیی  مدردنیاز

عندان هایی که اغلب بهی.ی از عبارت تعریف نمدد.
ان ورزیی کنندگعلت ترک ورزش از سدی یرکت

قدر کافی خدب من به»یدد این است که: عندان می
(. بنابراین تلقی فرد از این.ه 2991)انشا، « نبددم
آمیز به انجام لدرت مدفقیتتداند رفتاری را بهمی

برساند ااتمال در پیش گرفتن آن رفتار را افزایش 
 (.2991دهد )انشا، می

د اتخاذ رسیده، به نظر میبا تدجه به مهالب مهرح
های تمرینی که بتداند اس کارآمد بددن و لذت ییده

ها را بردن را در ندجدانان و کددکان بیفزاید و نیاز آن
تداند به ااساس کارآمدی و لذت تأمین نماید، می

باعث پایبندی به فعالیت بدنی و ورزش در قشر جدان 
ی.ی  ااتماالًو درنهایت، در سهح جامعه یدد. بنابراین 

یا اللی میزان کم فعالیت بدنی در سهح از دال

                                                                 
9. Olander 
10. Bauman 
11. Graves 

12. Darker 
13. Dishman 
14. Bandura 
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های ناکارآمد و سنتی در کارگیری ییدهجامعه، به
رسد چالش به نظر می روازاین بدنی است.تربیت

ها و اساسی در مبحث پایبندی به تمرین، تدوین روش
ها را در محیط ورزش روی.ردهایی است که بتداند آن

(. 4003، ؛ واینبرگ و گدلد2991افظ کند )انشا، 
میزان فعالیت بدنی،  دهندهنشانآمارهای  آن.هاال

های مرسدم آمدزش کندنی داللت بر ناکارآمدی ییده
بدنی و ورزش در افظ کددکان در محیط تربیت

 ورزش است.
های یادگیری که تدجه زیادی را به خدد ی.ی از ییده

است.  2یادگیری مشارکتیمعهدف کرده است، 
ین یرایهی است که در ی  یادگیری مشارکتی مب

لدرت مثبت، گروه دستیابی ی  فرد به ی  هدف به
به دستیابی دیگر اعضای گروه به آن هدف وابسته 

( و هر ی  از اعضای گروه 2929، 2باید )دوی 
بخشی از کار کا گروه را برای رسیدن به مدفقیت 

(. یادگیری مشارکتی، 2923، 3انجام دهد )اسالوین
روابط اجتماعی،  یعلمی در زمینه االا سه دهه کار

پدیایی گروهی، یادگیری و آمدزش است )جانسدن و 
؛ اسالوین 2991، 5؛ گرینس.ی2992، 4جانسدن
، 7؛ بارت4004؛ دایسدن،6،4002؛ دایسدن2991
(. متزلر 4001، 9؛ گیلیس4000، 8؛ متزلر4000
( ی  تعریف ملمدس و کاربردی از یادگیری 4000)

جای یادگیری مشارکتی یعنی به: »مشارکتی ارائه کرد
وسیله هم این.ه اعضا در کنار هم یاد بگیرند، با هم، به

( 2929جانسدن و جانسدن )«. و برای هم یاد بگیرند
عنصر  0بیان کردند که یادگیری مشارکتی دارای 

                                                                 
1. Cooperative Learning 
2. Deutsch 

3. Slavin 
4. Johnson & Johnson 
5. Grineski 
6. Dyson 

7. Barrett  
8. Metzler 
9. Gillies 

ضروری است که یاما: وابستگی متقابا مثبت، 
ی هاهای بین فردی و مهارتمسئدلیت فردی، مهارت

و پردازش  ،گروه کدچ ، تعاما چهره به چهره
های گروه (. مهارت4002گروهی است )دایسدن، 

کدچ  و بین فردی، یاما گدش دادن، مشارکت در 
گیری، به عهده گرفتن وظیفه )درخداست تصمیم

مسئدلیت(، تدانایی گرفتن و دادن بازخدرد و همچنین 
رد تدانایی تشدیق دیگران است که طی وظایفی که ف

یابد )دایسدن، دهد، تدسعه میدر قالب گروه انجام می
وگد یا (. پردازش گروهی نیز، به معنای گفت4002

بحث آزاد گروهی، پیرامدن محتدای آمدزیی است که 
تداند در هر زمان از جلسه آمدزیی اتفاق بیفتد می

 (.4020)دایسدن و هم.اران، 
دگیری تدان چنین بیان کرد که در یاطدرکلی میبه

ی رابهه متقابا مثبت آمدزان، باتجربهمشارکتی، دانش
طدر فعال با کم  هم برای رسیدن به هدفی به

کنند )گرینس.ی، آمدزیی و مشترک، تالش می
های اجتماعی، در ( و روابط گروهی و مهارت2992

های مراتب نسبت به یادگیرییادگیری مشارکتی به
است )گرینس.ی،  تریافتنیانفرادی و رقابتی، دست

یده در خصدص یادگیری های انجام(. پژوهش2992
اند که یادگیری مشارکتی مزایای مشارکتی، نشان داده

ازجمله این.ه باعث بهبدد عمل.رد  ؛فراوانی دارد
، 10؛ گدپتا4000بارت، ؛ 4023یمس و هم.اران، )

، 11های اجتماعی )پدلدی و تالما(، بهبدد مهارت4002
(، افزایش عزت 4009، 12ملگدتسید؛ گدداس و 4000

نفس، ااساس پذیرش از سدی جمع و دید 
یدد )جانسدن و جانسدن، گرایانه از خدد میواقع

a2923 ؛ جانسدن و جانسدنb2923.) 
در یادگیری مشارکتی، هر ی  از اعضا در رسیدن به 

دارند و خدد را در کسب اهداف گروه، نقشی بر عهده

                                                                 
10. Gupta 
11. Polvi & Telama 
12. Goudas & Magotsiou 
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 از طرف دیگر در این ییدهُ. دانندنتای  گروه سهیم می
تر هستند )گرینس.ی، یافتنییادگیری، اهداف دست

اعضا اس مدفق بددن را بیشتر تجربه  و (2992
مدفقیت در رسیدن  کهاینبا تدجه به  کنند. بنابراینمی

کارآمدی را -به اهداف و تجربه مدفقیت، ااساس خدد
(، به 2990، 1یان ؛ 2991بندورا،دهد )افزایش می
های مشارکتی رسد که یرکت در برنامهنظر می
کارآمدی -بدنی، باعث افزایش ااساس خددتربیت

 ورزیی یدد.
یادگیری »کتاب  ة( در مقدم2992گرینس.ی )

ترین دالیا ، ی.ی از مهم«بدنیمشارکتی در تربیت
 ةیادگیری مشارکتی را اق مسلم هم ةبرای تدسع

و در  داندکددکان برای لذت بردن از تحرک می
کنندگان در سراسر کتاب، هر آنجا که نظر یرکت

قدل کرده بدنی مشارکتی را نقاهای تربیتبرنامه
ها به لذت بردن یدد که اکثریت آناست، مشاهده می

همچنین  اند.از یرکت در تمرین مشارکتی ایاره کرده
های های انجام یده در سایر ادزهبرخی پژوهش

دانشگاهی به لدرت آمدزیی، نظیر دروس تئدری 
تلدیحی به اثر مثبت یادگیری مشارکتی بر لذت ایاره 

؛ ترن 4022؛ ژان و جدرجیا، 4002اند )ندرینتان، کرده
رسد که تمرین رو به نظر میازاین (.4024و لدییس؛ 

برای  مرسدممشارکتی نسبت به تمرین 
 تر باید.بخشکنندگان لذتیرکت

وش، به نظر با تدجه به ماهیت مشارکتی این ر
های گروهی کارگیری آن در ریتهرسد که بهمی

های عندان مادر ورزشتر باید. هندبال بهکاربردی
تدپی، لذت و ایتیاق زیادی را در بازی.نان به وجدد 

که در این بازی، آورد. از طرف دیگر با تدجه به اینمی
ها ها وسیله اللی را به عهده دارند، بیشتر وقتدست
ن با یدت به سمت دروازه، لذت مدفقیت بازی.نا
کنند کارآمدی( را در یدت به دروازه تجربه می-)خدد

                                                                 
1. Schunk 

(. از دیگر سد به عقیده اکثر 4009)امیرتاش، 
متخصصان تربیتی و آمدزیی، هندبال ی.ی از 

آمدزان است و از بین ها برای دانشترین بازیمناسب
ی طدر نسبی براهای گروهی، هندبال بهتمام ورزش

تر بدده و از این منظر دارای اهمیت خردساالن آسان
رسد (. لذا به نظر می4009بسیاری است )امیرتاش، 
های یادگیری این ورزش انجام پژوهش بر ییده

  ضروری باید.
یدد یده، این سؤال مهرح میبا تدجه به مهالب گفته

آیا یادگیری مشارکتی هندبال از طریق افزایش »که: 
مدی و لذت ورزیی، بر پایبندی به کارآ-اس خدد

 «تمرین اثر دارد؟
 

 پژوهشروش 
پژوهش از ندع کاربردی و از نظر روش اجرا  اینطرح 

میدانی انجام ید. در این  ةییدنیمه تجربی بدد که به 
، گروه کنترل با گروه تجربی از نظر متییرهای پژوهش

 وابسته مقایسه یدند.
 شرکت کنندگان

آمدز پسر تن دانش 4919 هشپژوآماری این  ةجامع
مقهع متدسهه اول مدارس دولتی بخش مرکزی 

 بددند. 94-93یهرستان جهرم در سال تحصیلی 

تن از افرادی بدد که پس از  10آماری یاما  ةنمدن
فراخدان برگزاری ی  دوره آمدزیی هندبال به 
ها لدرت رایگان، برای یرکت در این کالس

تدجه به متفاوت بددن  تن با 10ندیس کردند. این نام
ساعت برگزاری تمرینات، ی.ی از دو ساعت تمرینی 

تن و گروه  30مم.ن را انتخاب کردند )گروه مرسدم: 
الزم به ذکر است که انتخاب گروه  تن(. 30مشارکتی: 

مدرد نظر برای مداخله یادگیری مشارکتی، پس از 
ندیسی و لرفاً بر اساس قرعه و به لدرت پایان نام
تنها  کنندگانمشارکتالبته از کا  ی انجام ید.تصادف
را برای مشارکت در ادامه  پژوهشتن معیارهای  21
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تن و  42رعایت کردند )گروه مرسدم:  مهالعهطرح 
 تن(. 44گروه مشارکتی: 

پس از  تحلیا آماری مشخص ید که  درنهایت
 غیر نرمال، کنندهیرکتچهار های مربدط به داده

تن از گروه  دووه مرسدم و تن از گر دوهستند )
تن از افرادی بددند که  چهارمشارکتی؛ که هر 

های تمرینات را رها کرده بددند(، بنابراین برای بررسی
های این افراد مدرد استفاده قرار نگرفت و آماری، داده
تن و  44تن )گروه مرسدم:  24ها تنها بر روی بررسی

 تن( انجام ید. 40گروه مشارکتی: 
 

 پژوهش ابزار
برای  نامه پرسشاز این : اطالعات فردی ةنامپرسش
آوری اطالعات مربدط به سن، سدابق ورزیی، جمع

سدابق تحصیلی، میزان تحصیالت والدین و مشخص 
به سالن  کنندگانمشارکت وآمدرفتکردن روش 
 استفاده گردید.

بر طبق دانش و : کارآمدی ورزیی-خدد ةنامپرسش
-زاری برای سنجش خدداب ،پژوهشگرجستجدی 

بنابراین بر ، نشدکارآمدی ورزیی در ندجدانان یافت 
سؤالی  44ای نامه پرسشاساس مبانی نظری مدجدد، 

زن(  429مرد و  302تن ) 011ساخته ید. سپس 
در دسترس انتخاب یدند و به  -ایلدرت طبقهبه

در  هاآزمددنیکه  اینمرهسؤاالت پاسخ دادند. اداکثر 
 بدد. 440کسب نمایند،  تدانستندمی این آزمدن

از روش آلفای کرونباخ و  نامه پرسشمیزان پایایی 
به  922/0و  910/0دونیمه کردن به ترتیب برابر 

 1بر اساس نظر  نامه پرسشآمد. روایی لدری  دست
تن از متخصصین تأیید ید و نتای  تحلیا عاما 

داللت  نامه پرسشاکتشافی بر وجدد ی  عاما در 
دایت. همبستگی نمرات آزمدن با نمرات 

نفس لفتی ورزیی نیز خددکارآمدی یرر و اعتمادبه
و  r=021/0بیانگر روایی سازه آن بدد )به ترتیب 

132/0 =r ،02/0P≤ همچنین همبستگی نمرات .)

 یانبدنیکنندگان با میزان فعالیت مشارکت
، r= 019/0روایی مالکی این ابزار بدد ) دهندهنشان
02/0P≤ یده روایی و ساخته نامه پرسش(. بنابراین

پایایی قابا قبدلی دایت )لحرائیان، واعظ مدسدی و 
 (.4021خبیری، 
در این پژوهش  :2از فعالیت بدنی کددکان لذتمقیاس 

از  کنندگانمشارکتبرای ارزیابی میزان لذت از ورزش 
این مقیاس . مقیاس لذت از فعالیت بدنی استفاده ید

گیری میزان لذت از فعالیت بدنی ازهبرای اند
و  2تدسط کنزیرس.ی 2992در سال  ،آمدزاندانش
تدسعه یافت که میزان ثبات درونی  3دی.ارلد
 90/0با استفاده از ضریب همبستگی آلفا،  نامه پرسش

 ة(. نسخ4009گزارش یده است )مدری و هم.اران، 
ی اسؤالی و با مقیاس دامنه 22 نامه پرسشاولیه این 

و  4و به لدرت دوقهبی بدد که متاهفت امتیازی 
به  نامه پرسش( تیییراتی در این 4002هم.اران )

سؤال از سؤاالت آن، از  دووجدد آوردند و ضمن اذف 
: کامالً 2 ة)در دامن پن  امتیازیای مقیاس دامنه
ها بیان : کامالً مدافقم( استفاده کردند. آن0مخالفم تا 

ت دوقهبی برای کددکان دیدار کردند که درک عبارا
قهبی باید.  2است و بهتر است مقیاس به لدرت 

 21 ةهمچنین پس از بررسی روایی سازه نسخ
خدد بیان کردند که این نسخه دارای روایی  امتیازی

 بهتری نسبت به نسخه قبلی برای کددکان است.
 تدسط متا کهآن یدهالالح ةدر این پژوهش از نسخ

( تدسعه یافته بدد استفاده ید. 4002) و هم.اران
میزان تجانس درونی این مقیاس با استفاده از آزمدن 
آلفای کرونباخ در نمدنه آماری این پژوهش ارزیابی 

 ةاداکثر نمر بدد. 211/0ید که میزان آن برابر با 
 بدد. 220قابا کسب در این آزمدن 
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3. DeCarlo 
4. Motl 
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در این پژوهش مالک پایبندی : اضدروغیابلیست 
ترین یاخصه آن و میزان زیی، عینیبه تمرین ور
( در تمرینات بدد، گرچه اضدروغیاباضدر منظم )

هایی است، اما از این روش دارای محدودیت
گردد. بدین های پژوهش ااضر محسدب مییاخصه

منظدر در ابتدای هر جلسه و پیش از یروع تمرین، 
گردید و در انجام می کنندگانمشارکت اضدروغیاب
ی که از قبا تهیه یده بدد ثبت یاباضدروغلیست 
ها دیرتر از ید. همچنین چنانچه ی.ی از آزمددنیمی

آمد، میزان تأخیر وی در س میکالبهمدعد مقرر 
گردید )اسپین  و کارن، ثبت می اضدروغیابلیست 
 (.4022؛ برونر و اسپین ، 2993

عطططالوه بطططر ایطططن پطططس از پایطططان مطططداخالت، 
به دو  اضدروغیابست بر اساس لی کنندگانمشارکت
تقسططیم یططدند. « رهططا کططرده»و « متعهططد»دسططته 
ی کطه دوره را کنندگانمشارکتآن دسته از  کهنحدیبه

تا انتها ادامه دادند، متعهد قلمطداد یطدند و غیبطت در 
ید. در عدم تعهد تلقی نمی عندانبهبرخی از جلسات 

نقهه مقابطا منظطدر از افطراد رهطا کطرده، آن دسطته از 
ی بدد که دوره را تا انتها ادامه نداده و کنندگانتمشارک
 ازآنپطسجلسه پیاپی غیبت کطرده بددنطد و  3اداقا 

 اضدر نیافتند.
 

 پژوهش روش اجرای
برگزاری ی  دوره آمدزیی هنطدبال »پس از فراخدان 

تطن بطرای یطرکت در ایطن  10، «بطه لطدرت رایگطان
ی ندیسی کردند. این فراخدان با همطاهنگها نامکالس

ش آمدزو هم.اری اراست و انجمن هندبال اداره کا 
بطدنی استان فارس و همچنین وااطد تربیت پرورش و

یهرسطتان جهطرم انجطام  پرورش و آمدزشاداره کا 
تدانستند با تدجطه بطه نام کنندگان میید. تمامی ثبت

متفاوت بددن ساعت برگطزاری تمرینطات، ی.طی از دو 
و گروه  4-40/3ساعت تمرینی مم.ن )گروه مرسدم: 

 30( را انتخاب کنند )گروه مرسدم: 20/3-0مشارکتی: 

تن(. ضطمن این.طه بطین دو  30تن و گروه مشارکتی: 
بطدد  یدهگرفتهدقیقه فالله زمانی در نظر  40کالس،

هطای گطروه اول از تا پس از خارج یدن تمام آزمددنی
های گروه دوم که در رخطت.ن اضطدر سالن، آزمددنی
یط  از دو الن وارد یطدند. بنطابراین هی دایتند، به سط
تدانستند تمرینات گطروه دیگطر را مشطاهده گروه، نمی

کنند. الزم به ذکر است که انتخاب گطروه مطدرد نظطر 
بططرای مداخلططه یططادگیری مشططارکتی، پططس از پایططان 

ندیسی و لرفاً بر اساس قرعه و به لدرت تصادفی نام
 انجام ید.
هطا خداسططته یطد تططا نیندیسططی، از آزمدددر زمطان نام
مربطدط بطه اطالعطات فطردی را ت.میطا  نامه پرسش

در  نامثبتنمایند. با تدجه به این.ه اضدر والدین برای 
ها تدضطیح به آن نامثبتها اجباری بدد، در روز کالس
ید که این دوره عالوه بر این.ه ی  کطالس داده می

آمدزیی هندبال است، ی  مهالعه علمی نیز محسدب 
ها اطمینان داده ید که هی  خهطری یدد و به آنمی

کنطد و اطالعطات االطا از فرزندیان را تهدیطد نمی
د کطرد نطشطان پطر خداهانهطایی کطه فرزندنامه پرسش

محرمانطه خداهطد مانطد. بطدیهی اسطت کطه بطه دلیططا 
محدودیتی که در نطدع ططرح تحقیطق وجطدد دایطت، 

های آمدزیطی ماهیت پژوهش و نیز تفاوت بین سب 
ها تدضیح داده نشد. اما با تدجه به دو کالس، برای آن

هططا مطططدرد تائیططد و بططا همطططاهنگی کالس کططهاین
گیری خالی نیز ید، سختبرگزار می وپرورشآمدزش

از طرف والدین انجام نشد. همچنطین ططدری وانمطدد 
یططد کططه تنهططا تفططاوت دو کططالس، زمططان برگططزاری 

ه برنامه خطدد تداند با تدجه بآمدز میهاست و دانشآن
آمطدزان و از دانش سپسها را انتخاب کند. ی.ی از آن

نامه را ت.میطا والدینشان خداسته ید تا فرم رضطایت
 نمایند.

در اولین جلسه کالس، از تمامی آزمددنی خداسته ید 
کارآمدی -های خددنامه پرسشتا سؤاالت مربدط به 

جه ورزیی و لذت از فعالیت بدنی را پاسخ دهند. با تد
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ها و به تجربیات قبلی محقق و رایگان بددن کالس
همچنین با تدجه به این.ه برخی از دانش آمدزان از 

بینی بدد که یناختند، قابا پیشقبا هندبال را نمی
تعدادی از دانش آمدزان اتی بدون ی  جلسه اضدر 

ها پس از آینایی اولیه با هندبال، در و تعدادی از آن
نظر کنند. ز ادامه اضدر لرفهمان جلسات اولیه ا

جلسات آینایی در نظر  عندانبهجلسه اول  4بنابراین 
های یبیه به گرفته ید و هر دو گروه تنها به بازی

ریته و ...( و تمرینات ابتدایی آینایی با هندبال )دست
تدپ به سب  مرسدم پرداختند. به همین دلیا 

میزان این دو جلسه در ارزیابی  اضدروغیاباطالعات 
پایبندی دانش آمدزان، مدرد استفاده قرار نگرفت. 
بنابراین پس از پایان جلسات آینایی و با یروع جلسه 

تن  21اول مداخله، مشخص ید که نمدنه آماری به 
 کاهش یافته است.

پس از پایان جلسات آینایی، محقق به لدرت 
گروه  عندانبهها را تصادفی و با قرعه ی.ی از کالس

گروه مرسدم انتخاب  عندانبهو دیگری را  مشارکتی
ها از دو مربی هندبال که به کرد. برای تدریس کالس

ییده یادگیری مشارکتی مسلط بددند استفاده ید. هر 
دو مربی، تدریس در هر دو کالس مشارکتی و مرسدم 

های مربی به اداقا را به عهده دایتند تا تفاوت
ها ااضر بدد کالسناظر در  عندانبهبرسد. محقق نیز 

کرد. دانش و بر اسن انجام مداخالت نظارت می
با محقق  نامثبتآمدزان هم با تدجه به این.ه در روز 
کردند که محقق، آینا یده بددند، چنین استنباط می

 ها است.مدیر کالس
جلسات تمرینی هر دو گروه به لحاظ زمان و سرفصا 

تفاوت بدد. ها می.سان بددند و فقط ییده آمدزیی آن
جلسه بدد که طی مدت  42کا طدل دوره مداخالت 

ماه برگزار ید. زمان یروع دوره طدری  3
هفته که در  2بدد که بعد از گذیت  یدهریزیبرنامه

ید، امتحانات جلسه تمرین برگزار می 4هر هفته 
ی  عاما  عندانبهمدارس آغاز یدد تا امتحانات 

ان پایبندی دانش سنجش میزان پایبندی، بتداند میز
آمدزان به تمرینات را مح  جدی بزند. البته برای 
جلدگیری از آسیب رسیدن به امدر تحصیلی دانش 

 عداماآمدزان و همچنین برای جلدگیری از مداخله 
مزاام نظیر فشار والدین برای عدم اضدر در 

ها به دلیا امتحانات، تمرینات روزهای ی.شنبه کالس
گزار نگردید و تنها ی  جلسه در ایام امتحانات بر

تمرین در روزهای چهارینبه که منتهی به دور روز 
هفته دوم به  2تعهیلی مدارس بددند، برگزار ید )

لدرت ی  جلسه در هفته برگزار ید(. پس از پایان 
امتحانات، مجدداً تمرینات به لدرت سابق و دو جلسه 
ت در هفته برگزار ید )تنها ی  جلسه به دلیا تعهیال

رسمی برگزار نشد(. الزم به ذکر است در هر جلسه 
پرداختند و دانش آمدزان می اضدروغیابمربیان به 
 کردند.ها را در لیست مربدطه ثبت میاضدروغیاب

ی  هفته پس از پایان جلسه بیست و ی.م )جلسه 
نفر )اتی  21آخر( محقق با اضدر در مدارس تمامی 

رها کرده بددند( از  ها راآن دسته از افراد که تمرین
کارآمدی -خدد نامه پرسشها خداست تا مجدداً آن

ورزیی و لذت از فعالیت بدنی را ت.میا کنند. دلیا در 
، جلدگیری از ایهفتهی نظر گرفتن فالله زمانی 

مدت جلسه آخر بر متییرهای لذت از تأثیرات کدتاه
کارآمدی ورزیی بدد. در انتها نیز -ورزش و خدد

تقدیر و یادبدد به تمامی  عندانبه ایهدیه
 اهدا ید. کنندگانمشارکت
تمرینی یاما برنامه  پروت.اهای تمرینی: روش

بدد که مداد آمدزیی و  ایپایهآمدزش هندبال 
 هایردهتن از مربیان سه های آن با مشدرت سرفصا

پایه هندبال تنظیم ید. و با تدجه به این.ه 
ت برای هر دو گروه از تمرینا هر جلسه هایسرفصا

های آمدزیی تفاوت وجدد ی.سان بدد، تنها در روش
ای از یادگیری اطالق یادگیری مرسدم به ییدهدایت. 
های آمدزیی درسی و یدد که در غالب کالسمی

گیرد. با تدجه به این.ه ورزیی مدرداستفاده قرار می
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روش غالب آمدزیی اال ااضر کشدر ایران خصدلاً 
 4و تح.می  2محدرهایمعلمرزش، روشو یدر زمینه

است، منظدر از یادگیری مرسدم در این پژوهش روش 
بنابراین در گروه یادگیری  .بددمحدر یادگیری معلم
، یدها تدسط مربی گرفته میتصمیممرسدم، 
هایی که باید تمرین یدند و مدضدعات هر مهارت

بازخدردها و ، یددرس تدسط مربی تدضیح داده می
برای گرم/سرد ، ها به عهده مربی بددح مهارتالال

داد و کردن، ی.ی از دانش آمدزان ارکات را انجام می
 آغاز و پایان تمرینات با نشانه ، کردندبقیه ت.رار می

طدرکلی مربی کالس ید و به)سدت( مربی تعیین می
)مدستدن و ایدرث،  کردرا در طدل تمرین اداره می

4004.)  

 
 
 
 
 

                                                                 
1. Conventional 
2. Command Learning 

های ه در گروه مشارکتی، کالس به روشکدراالی
های کدچ ، منتخب مشارکتی یاما روش گروه

، اجرای مبتنی بر تف.ر، زوجیت، تف.ر، مشارکت روش
امتیاز جمعی )اورلی ،  روش(، 2994مشارکت )کاگن، 

های ی.دیگر روش اجرای نظارت بر فعالیت، (2924
 دونفریروش نظارت بر اجرای ، و (2912)آرنسدن، 

-اداره می (2994ها )کاگن، اساس نظارت زوجبر 

در طدل تمرینات مشارکتی، عالوه گردید. همچنین 
های کالمی، بر مهالب مرتبط با درس، مهارت

برای اجرای بهتر روش یادگیری  مدردنیازاجتماعی 
 ید.مشارکتی نیز آمدزش داده می

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. فلوچارت مراحل عملیاتی تحقیق7 شکل  
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. گروهی و بین گروهی اسطتفاده یطدهای درونتفاوت
های ضطریب همبسطتگی کنطدال و درنهایت، از آزمدن

سطهح  در پیرسدن جهطت بطرآورد میطزان همبسطتگی
 استفاده ید.  >00/0P معناداری

 

 یافته ها
هطای گطرایش آمارههطا، منظدر تدلیف آمطاری دادهبه

مرکزی و پراکندگی سن، پایبندی به تمرین ورزیطی، 
هطای کارآمطدی ورزیطی و لطذت از ورزش گروه-خدد

تن( و یادگیری مرسطدم  40ادگیری مشارکتی )تعداد ی
تطن(، ططی دو وهلطه پطیش و پطس از دوره  44)تعداد 

هطای گطرایش مرکطزی و و آماره 2تمرینی، در جدول 
کارآمدی ورزیطی و تیییطرات -تیییرات خدد پراکندگی

 40های یادگیری مشارکتی )تعداد لذت از ورزش گروه
 4در جطدول  ن(،تَط 44ن( و یادگیری مرسدم )تعطداد تَ

 آمده است.

 
 

 
کارآمدی ورزشی و لذت -های گرایش مرکزی و پراکندگی سن، پایبندی به تمرین ورزشی، خودآماره .7جدول 

 های یادگیری مشارکتی و یادگیری مرسوم طی دو وهله پیش و پس از مداخلهاز ورزش گروه

 آزمونپس آزمونپیش گروه های سنجشوهله متغیر

 سن )سال(
 ---- 00/23±04/2 مرسدم

 ---- 01/23±20/0 مشارکتی

ی
زی
ور
ن 
ری
تم
ه 
ی ب
ند
ایب
پ

 

 44/20±09/1 ---- مرسدم اضدر
 40/24±24/1 ---- مشارکتی

 درلد اضدر
 10/22±02/49 ---- مرسدم
 33/02±09/30 ---- مشارکتی
 22 ---- تن( 40مشارکتی )

 2/32 ---- مرسدم  درلد متعهد

 00 ---- مشارکتی

 کارآمدی ورزیی-خدد
 24/210±12/43 12/214±20/42 مرسدم
 00/219±00/43 20/211±09/41 مشارکتی

 لذت از ورزش
 92/13±41/2 90/14±12/0 مرسدم
 40/10±0/1 00/10±19/1 مشارکتی

 
زش کارآمدی ورزشی و تغییرات لذت از ور-های گرایش مرکزی و پراکندگی تغییرات خودآماره .7جدول 

 تن( 77تن( و یادگیری مرسوم )تعداد  70های یادگیری مشارکتی )تعداد گروه

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 مقدار گروه متغیر

 کارآمدی ورزیی-تیییرات خدد
 22/3±22/40 مرسدم

 10/22±23/42 مشارکتی

 تیییرات لذت از ورزش
 90/0±23/0 مرسدم

 -30/0±22/3 مشارکتی
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ی مفروض، جهت های آمارپیش از استفاده از روش
های ها از آزمدنبررسی و تأیید نرمال بددن تدزیع داده
 2اسمیرندف -اکتشافی یاپیرو ویل  و کلمدگروف

 استفاده ید.
نتای  نشان داد که متییرهای خددکارآمدی ورزیی و 

از تدزیع  آزمدنپیشلذت از ورزش هر دو گروه در 
فرض نرمال پس از تأیید پیش نرمالی برخدردارند.

های ها، از آزمدن لیدن در گروهددن تدزیع دادهب
کارآمدی ورزیی و -های خددبرای یاخص 2مستقا

های لذت از ورزش، جهت تأیید همگن بددن گروه
 تجربی پیش از مداخله متییرهای مستقا استفاده ید

که کلیه متییرهای وابسته، پیش از  و مشخص گردید
ردار مداخله متییر مستقا از همگنی نسبی برخد

های آماری از روش تدانمیبنابراین  اند.بدده
 پارامتری  استفاده کرد.

ارتباط همبستگی بین تیییرات لذت بررسی  در ادامه،
از ورزش و پایبندی به تمرین ورزیی 

، با استفاده از ضریب همبستگی کنندگانمشارکت
کندال بیانگر آن بدد که این ارتباط به لحاظ آماری 

( و با باال رفتن =022/0Pو  =441/0ρمعنادار است )
میزان تیییرات لذت از ورزش، پایبندی به تمرین 

 ورزیی افزایش یافته است.
ارتباط همبستگی بین  از بررسینتای  االا همچنین 
 پایبندی به    کارآمدی ورزیی و -تیییرات خدد

 

، با استفاده از ضریب کنندگانمشارکتتمرین ورزیی 
که این ارتباط به لحاظ  ن دادنشاهمبستگی کندال 
 .(= P 000/0و   = 410/0ρآماری معنادار است )

کارآمدی ورزیی با -بدین معنی که تیییرات خدد
پایبندی به تمرین ورزیی ارتباطی مستقیم و معنادار 

-با باال رفتن میزان تیییرات خدد کهطدریبه ؛دارند
کارآمدی ورزیی، پایبندی به تمرین ورزیی افزایش 

  افته است.ی
                                                                 
1. 1-K-S 
2. Levene's Test for Equality of Variances 

کارآمدی -همبستگی بین تیییرات خددپس از آن 
، با استفاده کنندگانمشارکتورزیی و لذت از ورزش 

بررسی ید. نتای  نشان  از ضریب همبستگی پیرسدن
که این ارتباط به لحاظ آماری معنادار است داد 
(230/0ρ=  002/0وP=)  با باال رفتن میزان و

یزان تیییرات لذت از کارآمدی ورزیی، م-تیییرات خدد
 ورزش افزایش یافته است.
های لذت از گروهی میانگیندر رابهه با مقایسه درون

ورزش در گروه یادگیری مرسدم و گروه مشارکتی 
آزمدن و نتای  االا از مقایسه میانگین مقدار پیش

های یادگیری آزمدن لذت از ورزش در گروهپس
دن آماری مشارکتی و مرسدم، با استفاده از آزم

، بیانگر آن 3های وابستهپارامتری.تی استیددنت گروه
بدد که این تفاوت میانگین در متییر وابسته لذت از 
ورزش به لحاظ آماری معنادار نیست )گروه مرسدم: 

213/0t=   393/0وP=   :304/0و گروه مشارکتیt= 
 هاییرکت در کالسبنابراین  (.=149/0P و

یادگیری  هایسب از  ی هی آمدزیی هندبال با 
مشارکتی و مرسدم نتدانسته بر لذت از ورزش اثر 

 معناداری بگذارد.
میطانگین مقطدار  هطایتطر تفطاوتبرای بررسطی دقیطق

گطروه  دو آزمدن لطذت از ورزش درآزمدن و پسپیش
هریطط  از ، و یططادگیری مشططارکتی یططادگیری مرسططدم

 تف.یط  افراد رها کطرده و متعهطدها به دو گروه گروه
تطی  با اسطتفاده از آزمطدن آمطاری پارامتریط  یدند و

مدرد ارزیابی قرار گرفتنطد.  های وابستهاستیددنت گروه
بیانگر آن بدد کطه ایطن در گروه یادگیری مرسدم نتای  

تفطاوت میطانگین در متییطر وابسطته لطذت از ورزش در 
دسطته رهططا کططرده بططه لحطاظ آمططاری معنططادار نیسططت 

(499/2t =  420/0و P =.) ایطن تفطاوت  کطهدراالی
 میانگین در دسته متعهد معنادار است 

                                                                 
3. Paired Samples T-Test 
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(012/4t= 024/0و P= .) یطططططرکت در بنطططططابراین
یادگیری مرسدم  سب آمدزیی هندبال با  هایکالس

در دسته متعهطد تدانسطته اسطت لطذت از ورزش را بطه 
لدرت معناداری افزایش دهد. ضمن این.ه یرکت در 

یادگیری مرسدم های آمدزیی هندبال با سب  کالس
در دسته رهطا کطرده نتدانسطته بطر لطذت از ورزش اثطر 

 معناداری بگذارد. 
نتططای  االططا از مقایسططه میططانگین مقططدار در اططالی 
آزمططدن لططذت از ورزش در گططروه آزمططدن و پسپیش

یادگیری مشارکتی به تف.ی  افراد رها کرده و متعهد، 
 بطا اسطتفاده از آزمطدن آمطاری پطارامتری.تی اسطتیددنت

هطای وابسططته، بیططانگر آن بطدد کططه ایططن تفططاوت گروه
میطانگین در متییطر وابسطته لطذت از ورزش در هططر دو 
دسته به لحاظ آماری معنادار نیست )گروه رهطا کطرده: 

213/0t =   393/0وP =   :304/0و گروه متعهدt = 

(. بطططدین معنطططی کطططه یطططرکت در P = 149/0 و 
 یططادگیریآمدزیططی هنططدبال بططا سططب   هططایکالس

مشارکتی نتدانسطته بطر لطذت از ورزش اثطر معنطاداری 
 بگذارد.
هطای گروهطی میانگیندرون بررسی تیییرات منظدربه

هططای یططادگیری کارآمططدی ورزیططی در گروه-خططدد
آزمططدن و میططانگین مقطدار پیش ،مشطارکتی و مرسطدم

هططای کارآمططدی ورزیططی در گروه-آزمططدن خططددپس
از آزمطدن یادگیری مشطارکتی و مرسطدم، بطا اسطتفاده 

مطدرد  های وابسطتهآماری پارامتری.تی استیددنت گروه
کطه ایطن تفطاوت  قیاس قرار گرفت؛ نتطای  نشطان داد
کارآمطدی ورزیطی در -میانگین در متییر وابسته خطدد

گروه یادگیری مرسدم به لحاظ آماری معنطادار نیسطت 
(122/0t =  222/0 و = P .)ایطن تفطاوت  کهدراالی

گیری مشطارکتی معنطادار اسطت میانگین در گطروه یطاد
(39/4t=  042/0وP= .)یططططططرکت در  روازایططططططن

یططادگیری  سططب آمدزیططی هنططدبال بططا  هططایکالس
کارآمدی ورزیطی را بطه -مشارکتی تدانسته است خدد

لدرت معناداری افزایش دهد. ضمن این.ه یرکت در 

های آمدزیی هندبال با سب  یادگیری مرسدم کالس
ورزیطی اثطر معنططاداری کارآمططدی -نتدانسطته بطر خطدد

 .بگذارد
گروهطی تیییرات درون تردقیقدر ادامه جهت بررسی 
یطادگیری مرسطدم و  دو گروهخددکارآمدی ورزیی در 

هطا بطر اسطاس یادگیری مشارکتی، هری  از این گروه
 رها کطردهبه تمرین به دو دسته متعهد و  یانپایبندی

ر نتای  االا از مقایسه میطانگین مقطداتقسیم یدند، 
کارآمطدی ورزیطی در -آزمدن خطددآزمدن و پسپیش

گروه یادگیری مرسدم، به تف.ی  افطراد رهطا کطرده و 
متعهططد بططا اسططتفاده از آزمططدن آمططاری پططارامتری.تی 

های وابسطته، بیطانگر آن بطدد کطه ایطن استیددنت گروه
کارآمططدی -تفططاوت میططانگین در متییططر وابسططته خططدد
اری معنطادار ورزیی در دسته رها کرده بطه لحطاظ آمط

این تفطاوت  کهدراالی(. =244/0P و =20/0tنیست )
 و  =20/4tمیانگین در دسطته متعهطد معنطادار اسطت )

021/0P=.) آمدزیططی  هططایلططذا یططرکت در کالس
یطادگیری مرسطدم در دسطته متعهطد  سطب هندبال با 

کارآمطدی ورزیطی را بطه لطدرت -تدانسته است خدد
کت در معنططاداری افططزایش دهططد. ضططمن این.ططه یططر

های آمدزیی هندبال با سب  یادگیری مرسدم، کالس
کارآمدی ورزیطی -در دسته رها کرده نتدانسته بر خدد

 اثر معناداری بگذارد.
نتططای  االططا از مقایسططه میططانگین مقططدار همچنططین 

کارآمطدی ورزیطی در -آزمدن خطددآزمدن و پسپیش
گروه یادگیری مشارکتی، به تف.ی  افراد رها کطرده و 

بططا اسططتفاده از آزمططدن آمططاری پططارامتری.تی  متعهططد
های وابسطته، بیطانگر آن بطدد کطه ایطن استیددنت گروه

کارآمططدی -تفططاوت میططانگین در متییططر وابسططته خططدد
ورزیی در دسته رها کرده بطه لحطاظ آمطاری معنطادار 

این تفاوت  کهدراالی(. =P 324/0 و =90/0tنیست )
 و t= 04/0) میانگین در دسطته متعهطد معنطادار اسطت

002/0 = P .)آمدزیی  هاییرکت در کالس بنابراین
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یادگیری مشطارکتی در دسطته متعهطد  سب هندبال با 
کارآمطدی ورزیطی را بطه لطدرت -تدانسته است خدد

یططرکت در  کططهدراالیمعنططاداری افططزایش دهططد. 
هططای آمدزیططی هنططدبال بططا سططب  یططادگیری کالس

-مشطارکتی در دسططته رهططا کططرده نتدانسططته بططر خططدد
 کارآمدی ورزیی اثر معناداری بگذارد.

هطای مقایسه بین گروهطی میانگیندر ادامه به منظدر 
تیییططرات لططذت از ورزش بططین دو گططروه یططادگیری 

مشططارکتی و یططادگیری مرسططدم از آزمططدن آمططاری 
 اسطتفاده یطد؛ 2راهطهپارامتری  تحلیطا واریطانس ی 

بین میزان تیییرات لطذت از ورزش  که نتای  نشان داد

دو گروه مشارکتی و مرسدم تفاوت معناداری وجدد  در
 (.=P 312/0 و =190/0F) ندارد

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                 
1.  One Way ANOVA 

نتای  االا از مقایسه میانگین مقادیر تیییرات لطذت  
های رها کرده و متعهد از گروه مرسدم از ورزش دسته

با استفاده از آزمدن آماری پارامتری  تحلیا واریطانس 
کطه ایطن تفطاوت میطانگین در  بددراهه، بیانگر آن ی 

متییر وابسته لذت از ورزش به لحطاظ آمطاری معنطادار 
متدسططط  2نمططددار (. P= 003/0 و F =23/22اسططت )

و متعهد  رها کردهتیییرات لذت از ورزش در دو دسته 
گدنطه کططه دهططد. هماناز گطروه مرسططدم را نشطان می

یدد، میانگین تیییرات لطذت از ورزش در مشاهده می
راد متعهد برخالف افطراد رهطا کطرده مثبطت بطدده و اف

  ها به لحاظ آماری معنادار است.تفاوت آن

 

 
 

تن( از گروه  1تن( و متعهد ) 71ده )میانگین تغییرات لذت از ورزش دو دسته رها کر .7 نمودار

 یادگیری مرسوم

 ،p<0/05سهح معناداری پذیرفته یده در  -*
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های تفاوت ،تر این نتای دقیق تبیین منظدربههمچنین 
 گروهی تیییرات لذت از ورزش در گروه مرسدمدرون

تحلیا واریانس  از آزمدن پارامتری  با استفاده
بین  تای  نشان داد کهنید.  بررسی 2های م.رراندازه

 درلد )افراد با کمترین اضدر( و  30نقاط درلدی 

                                                                 
1. GLMRM 

درلد )افراد با بیشترین اضدر( براسب اضدر  200
ی  تفاوت معنادار در میزان تیییرات لذت از ورزش 

های تیییرات میانگین 4(. نمددار P<00/0وجدد دارد )
لذت از ورزش در گروه مرسدم را براسب نقاط 

 دهد.نشان می درلدی اضدر

 

 

 
 

 - ♀نقاط درصدی حضور) های تغییرات لذت از ورزش در گروه مرسوم برحسبمیانگین .7نمودار 

 درصدی(. 91گروهی معنادار با نقطه تفاوت درون
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نتای  االا از مقایسطه که در گروه مشارکتی دراالی
های رهطا میانگین مقادیر تیییرات لذت از ورزش دسته

کرده و متعهد با استفاده از آزمطدن آمطاری پارامتریط  
کطه ایطن تفطاوت  نشطان دادراهطه تحلیا واریانس ی 

میطانگین در متییطر وابسطته لطذت از ورزش بطه لحططاظ 
(. = P 140/0 و = F 421/0ی معنطادار نیسطت )آمار
میزان تیییرات لذت از ورزش در دو دسته رهطا  بینلذا 

کرده و متعهد از گروه مشارکتی تفاوت معناداری وجدد 
 .ندارد

 گروهی های درونبرای بررسی تفاوتهمچنین 

از آزمدن  نیز تیییرات لذت از ورزش در گروه مشارکتی
های م.طرر اسطتفاده نس انطدازهتحلیا واریا پارامتری 

 30بطین نقطاط درلطدی  . نتای  بیانگر آن بطدد کطهید
 200درلطد و  10درلد )افطراد بطا کمتطرین اضطدر(، 

درلد )افراد با بیشترین اضدر( براسب اضدر تفاوت 
معناداری در میزان تیییرات لذت از ورزش وجدد ندارد 

(00/0>P نمددار .)هطای تیییطرات لطذت از میانگین 3
ورزش در گروه مشارکتی را براسطب نقطاط درلطدی 

 دهد.اضدر نشان می

 
 

 
 نقاط درصدی حضور برحسبهای تغییرات لذت از ورزش در گروه مشارکتی میانگین .9نمودار 

-های تیییرات خددمقایسه بین گروهی میانگین برای
رکتی و کارآمدی ورزیی بین دو گروه یادگیری مشا

از آزمدن آماری پارامتری  تحلیا  نیزیادگیری مرسدم 
که این  نتای  نشان داد، استفاده ید راههواریانس ی 

کارآمدی -تفاوت میانگین در متییر وابسته خدد
 و=F 10/2ورزیی به لحاظ آماری معنادار نیست )

400/0P=کارآمدی -(. لذا بین میزان تیییرات خدد 

ارکتی و مرسدم تفاوت ورزیی در دو گروه مش
متدسط  2(. نمددار P>00/0معناداری وجدد ندارد )

کارآمدی ورزیی در دو گروه مشارکتی -تیییرات خدد
طدر که مشخص دهد. همانو مرسدم را نشان می

مشارکتی است میزان میانگین تیییرات گروه 
( بیشتر از گروه مرسدم 23/42±10/22)
به لحاظ آماری اما این تفاوت  ( است22/40±231/3)

 (.P>00/0معنادار نیست )
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 کارآمدی ورزشی در دو گروه مشارکتی و مرسوم-میانگین تغییرات خود .1نمودار 
 

 

 

-نتای  االا از مقایسه میانگین مقادیر تیییرات خطدد
های رها کرده و متعهد از گروه مرسدم کارآمدی دسته
مدن آماری پارامتری  تحلیا واریطانس با استفاده از آز

راهه، بیانگر آن است که ایطن تفطاوت میطانگین در ی 
کارآمدی ورزیی به لحطاظ آمطاری -متییر وابسته خدد
(. لذا بطین میطزان =001/0Pو =24/9Fمعنادار است )
 کارآمدی ورزیی در دو دسته رها -تیییرات خدد

 

 

ی وجطدد کرده و متعهد از گروه مرسدم تفاوت معنادار
-متدسططط تیییططرات خططدد 0(. نمططددار P<00/0دارد )

کارآمدی ورزیی در دو دسته رهطا کطرده و متعهطد از 
گدنه که مشاهده دهد. همانگروه مرسدم را نشان می

کارآمطدی ورزیطی در -یدد، میانگین تیییرات خددمی
افراد متعهد برخالف افطراد رهطا کطرده مثبطت بطدده و 

 (.P<00/0ی معنادار است )ها به لحاظ آمارتفاوت آن
 

 

 
 

تن( از گروه یادگیری  1تن( و متعهد ) 71) رها کردهکارآمدی ورزشی دو دسته -میانگین تغییرات خود .1نمودار 

 مرسوم
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-گروهی تیییرات خطددهای درونبرای بررسی تفاوت
  کارآمدی ورزیی در گروه مرسدم از آزمدن پارامتری 

، اسططتفاده نیططز .ططررهای متحلیططا واریططانس انططدازه
یطدد بطین مشاهده می 3گدنه که در جدول ید.همان

درلد )افراد بطا کمتطرین اضطدر( و  30نقاط درلدی 
 درلد )افراد با بیشترین اضدر( براسب اضدر 200

کارآمطدی -ی  تفاوت معنادار در میزان تیییرات خدد 
 (.  P<00/0ورزیی وجدد دارد )

کارآمدی ورزیی -دهای تیییرات خدمیانگین 1نمددار 
در گروه مرسدم را براسب نقاط درلدی اضدر نشان 

 دهد.می
 

 
 - ♀کارآمدی ورزشی در گروه مرسوم برحسب نقاط درصدی حضور )-های تغییرات خودمیانگین .6نمودار 

 درصدی(. 91گروهی معنادار با نقطه تفاوت درون

 

 

کارآمدی ورزشی در گروه مرسوم برحسب نقاط -دهای تغییرات خوگروهی میانگینمقایسه درون .9جدول 

 تن( 77درصدی حضور )

Mو  : میانگینSD* .یده در سهح معناداری پذیرفته -: میزان انحراف معیار گروه تجربی مدرد نظر استP<0/05 ،♀ -  تفاوت
 درلدی 30گروهی معنادار با نقهه درون

 

میانگین مقادیر  ةنتای  االا از مقایسکه دراالی
از  های رها کرده و متعهدکارآمدی ورزیی دسته-خدد

ز آزمدن آماری پارامتری  با استفاده ا گروه مشارکتی
که این تفاوت  بددراهه، بیانگر آن تحلیا واریانس ی 

 کارآمدی ورزیی به -خددمیانگین در متییر وابسته 
 (.=213/0P و =014/0Fلحاظ آماری معنادار نیست )

 کارآمدی ورزیی در دو-لذا بین میزان تیییرات خدد

 

 دسته رها کرده و متعهد از گروه مشارکتی تفاوت 

برای بررسی همچنین  معناداری وجدد ندارد.
کارآمدی -گروهی تیییرات خددهای درونتفاوت

 از آزمدن پارامتری  نیز ورزیی در گروه مشارکتی

های م.رر، استفاده ید. تحلیا واریانس اندازه
یدد بین نقاط مشاهده می 2گدنه که در جدول همان

 10درلد )افراد با کمترین اضدر(،  30درلدی 

 متغیر
نقاط درصدی 

 حضور

تغییرات 

(M±SD) 
 سطح معناداری Fمقدار  اندازه اثر

کارآمدی -خدد تیییرات

 ورزیی

 -22/22±20/0 درلد 30
 49/4±10/1 درلد 10 002/0* 290/2 039/0

 00/29±21/3 ♀درلد  200
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  درلد )افراد با بیشترین اضدر( 200درلد و 
براسب اضدر تفاوت معناداری در میزان تیییرات 

 (. P >00/0کارآمدی ورزیی وجدد ندارد )-خدد

کارآمدی ورزیی -های تیییرات خددمیانگین 1نمددار 
در گروه مشارکتی را براسطب نقطاط درلطدی اضطدر 

 دهد.نشان می
 

 

 
 کارآمدی ورزشی در گروه مشارکتی برحسب نقاط درصدی حضور-های خودمیانگین .1نمودار

 
 

کارآمدی ورزشی در گروه مشارکتی، برحسب نقاط -های تغییرات خودگروهی میانگینمقایسه درون .1جدول 

 تن( 70درصدی حضور )
 سطح معناداری Fمقدار  اندازه اثر (M±SDتغییرات ) نقاط درصدی حضور متغیر

-تیییرات خدد

 ورزیی کارآمدی

 12/9±11/40 درلد 30

021/0 229/0 

229/0 

 22/22±01/44 درلد 10
 00/22±12/20 درلد 200 

  

M میانگین و :SDمیزان انحراف معیار گروه تجربی مدرد نظر است : 

 

دو گروه مرسدم و مشارکتی  ةمنظدر مقایسدرنهایت به
ن در میزان پایبندی به تمرین، با تدجه به این.ه میزا
پایبندی به تمرینات بر اساس دو یاخص متفاوت 
میزان ساعات اضدر، و تعداد افراد رها کرده و متعهد 
سنجیده یده بدد، هر دو یاخص به لدرت مجزا 

نتای   عندان متییر وابسته مدرد ارزیابی قرار گرفتند.به
میانگین مقادیر پایبندی به تمرین  ةاالا از مقایس
 براسب »های مشارکتی و مرسدم ورزیی گروه

 

، با استفاده از آزمدن آماری تحلیا «ساعات اضدر
راهه، بیانگر آن است که این تفاوت واریانس ی 

میانگین در متییر وابسته پایبندی به تمرین ورزیی 
    و =091/2Fبه لحاظ آماری معنادار نیست )

302/0P= .)بین میزان پایبندی به تمرین  بنابراین
ورزیی در دو گروه مشارکتی و مرسدم تفاوت 

 ، در 0با تدجه به نتای  جدول معناداری وجدد ندارد. 
معنادار یدن نتای ،   ، برای1/0 2سهح تدان آزمدن

                                                                 
1. 1-β 
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 240ادگیری مشارکتی و در گروه ینمدنه  223به 
مناً . ضاستنمدنه در گروه یادگیری مرسدم نیاز بدده 

نتای   است. 324/0آمده، برابر دستاندازه اثر به
مقایسه میانگین مقادیر پایبندی به تمرین  االا از

براسب تعداد »های مشارکتی و مرسدم ورزیی گروه
 ، با استفاده از آزمدننیز« افراد رها کرده و متعهد

، بیانگر آن است که 2آماری ناپارامتری  مجذور کای
  ر متییر وابسته پایبندی به تمرین ورزییاین تفاوت د

                                                                 
1. Cchi2 

    و 2x= 499/4به لحاظ آماری معنادار نیست )
424/0P=.) 
بین اثر یرکت در گروه  1های جدول لذا طبق داده 

مرسدم و مشارکتی بر میزان پایبندی به تمرین 
ورزیی تفاوت معناداری وجدد ندارد، بدین معنی که 

زیی در دو گروه بین میزان پایبندی به تمرین ور
 مشارکتی و مرسدم تفاوت معناداری وجدد ندارد.

 
 

تن( و  70های یادگیری مشارکتی )پایبندی به تمرین ورزشی بین گروه هایمقایسه بین گروهی میانگین .1جدول 

 تن( برحسب ساعات حضور 77مرسوم )

 متغیر
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

مجذور 
 میانگین

مقدار 
F 

سطح 
 معناداری

1-β 
اندازه 

 اثر

تعداد نمونه 
 موردنیاز

پایبندی به تمرین 

 ورزیی

 21/24 2 21/24 هابین گروه
091/2  302/0 1/0 342/0 

 223مشارکتی: 

12/2013 هاگروه درون  240مرسدم:  20/39 20 
 

 

 

تن( و مرسوم  70های یادگیری مشارکتی )مقایسه بین گروهی میزان پایبندی به تمرین ورزشی بین گروه.6جدول 

 دتن( برحسب تعداد افراد رها کرده و متعه 77)

 مجموع متعهد رها کرده گروه
 44 1 20 مرسدم

 40 22 9 مشارکتی

 24 22 42 مجمدع

 499/4                                مجذور کای
 424/0                                 سهح معناداری

β - 2        1/0 2/0 9/0 90/0 

 20 10 03  23       تعداد نمدنه مدردنیاز

 242/0 ندازه اثرا
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تن( برحسب  77تن( و مرسوم ) 70های یادگیری مشارکتی )میزان پایبندی به تمرین ورزشی گروه .5نمودار 

 درصد افراد متعهد

کا در دو گروه نسبت افراد متعهد به  2نمددار 
طدر که دهد. همانارکتی و مرسدم را نشان میمش

مشخص است میزان پایبندی به تمرین ورزیی بر 
اساس درلد افراد متعهد به رها کرده در گروه 

 34( بیشتر از گروه مرسدم )درلد 00مشارکتی )
( است اما این تفاوت معنادار نیست. با تدجه به درلد

ها، در برای معنادار بددن این تفاوت 1نتای  جدول 
به ترتیب  90/0و  9/0، 2/0، 1/0سهح تدان آزمدن 

آزمددنی نیاز خداهد بدد. در  20و  10، 02، 23به تعداد 
است و اندازه اثر  2/2 2ضمن نسبت تخصیص نمدنه

 242/0های آماری، برابر آمده در کلیه تداندستبه
 است. 

 

 گیرینتیجهبحث و 
مشارکتی بررسی اثر یادگیری   این پژوهشهدف از 

با  در ریتة هندبال بر میزان پایبندی به تمرین ورزیی
 کارآمدی ورزیی -ای لذت و خددتأکید بر نقش واسهه

 
 

                                                                 
1. N1∕N2 

ها و به دست آمدن نتای  بدد. پس از گردآوری داده
جهت با تدجه به گستردگی سؤاالت پژوهش، تحقیق، 

ها، این مبحث به تر در خصدص یافتهبحث دقیق
که در ذیا آمده  یدیم یش بخش محدری تقس

 است:
 لذت از ورزش و پایبندی به تمرین ورزیی

مهالعات بسیاری به بررسی نقش لذت از فعالیت بدنی 
اال اند. باایندر پایبندی به تمرینات ورزیی پرداخته

خدرد و در این زمینه نتای  ضدونقیضی به چشم می
االی که برخی پژوهشگران همچدن اس.ن لن درعین
اند که لذت بردن از ( بیان کرده2993ان )و هم.ار

بینی کننده تعهد به ورزش ترین پیشورزش، قدی
کنندگان جدان است، پژوهشگران برای مشارکت

( بیان 4020دیگری همچدن کاالجا و هم.اران )
بینی کننده یرکت در فعالیت کردند که لذت، پیش

بدنی نیست. لذا در پژوهش ااضر محقق بر آن ید 
سی نماید که آیا لذت از فعالیت ورزیی با تا برر

 پایبندی به تمرینات ورزیی همبستگی دارد یا نه؟
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مشخص است، یده االانتای   ازطدر که همان
تیییرات لذت از ورزش با پایبندی به تمرینات ورزیی 

نتای ،  این همبستگی معناداری دارد. هنگام بررسی
چه ارتباط تدجه به این ن.ته اائز اهمیت است که: گر

بین متییر لذت از ورزش و پایبندی به تمرین ورزیی 
اما میزان این ارتباط به  به لحاظ آماری معنادار است،

( که این =441/0rلحاظ آماری کدچ  است )
کننده ارتباط نسبتاً ضعیف بین این دو متییر است. بیان

ااتماالً ی.ی از دالیا ارتباط ضعیف بین این دو 
بسیار متندع در پایبند بددن  دامااری عمتییر، تأثیرگذ

 به تمرین ورزیی باید.
رسد علت ناهمسد بددن نتای  پژوهش به نظر می

( 4020پیش رو با نتای  پژوهش کاالجا و هم.اران )
اند، طدر که خدد محققان نیز متذکر یدههمان

نامناسب برای طرح تحقیقی  نامه پرسشاستفاده از 
ها در استفاده از طرح آن ها و همچنین محدودیتآن

ای بدده است؛ به این لدرت که تحقیق ی  مراله
های ها برای ایههیده تدسط آناستفاده نامه پرسش
تر فعالیت بدنی مناسب بدده است عمدمی
ها در ایهه اختصالی که پژوهش آندرلدرتی
یده بدد. همچنین بدنی )ورزش مدارس( انجامتربیت
خدداظهاری برای بررسی میزان  نامه پرسشها از آن

که در برخی فعالیت بدنی استفاده کردند، دراالی
ها نشان داده یده است که استفاده از پژوهش
برای سنجش فعالیت بدنی، خصدلاً در  نامه پرسش

هایی است )یفرد، جامعه کددکان دارای محدودیت
4003.) 

تدان به از مهالعات همسد با پژوهش پیش رو نیز می
( ایاره کرد که 4000ژوهش دیشمن و هم.اران )پ

دهنده وجدد اثر مستقیم لذت برافزایش نتای  آن نشان
فعالیت بدنی است. دیشمن و هم.اران همچنین بیان 

لدرت کردند که لذت عالوه بر اثرات مستقیم، به
کارآمدی نیز باعث -غیرمستقیم و با تأثیر بر خدد

تای  مؤید این امر یدد. این نافزایش فعالیت بدنی می

های آمدزیی و ها و ییدهکارگیری پروت.ااست که به
کنندگان از تمرینی که باعث لذت بردن مشارکت

لدرت تداند بهیان یدد، میفعالیت ورزیی و یا بدنی
مستقیم و غیرمستقیم برافزایش میزان فعالیت بدنی و 

 کنندگان تأثیرگذار باید.پایبندی مشارکت
 ورزیی و پایبندی به تمرین ورزییکارآمدی -خدد

هایی که برای تیییر و تحلیا رفتار به ی.ی از نظریه
یده و بسیار هم مدفق بدده، تئدری کار گرفته
( است. از مفاهیم 2991اجتماعی بندورا ) -یناختی

« کارآمدی-خدد»تدان به مفهدم مهم این نظریه می
؛ فلتز، 4000؛ یدلتز و یدلتز، 2991ایاره کرد )بندورا، 

کارآمدی -( باور دایت که خدد4002(. بندورا )4002
هاست و بر کننده در رفتارهای انسانی  عاما تعیین

پایداری رفتار نقشی اساسی دارد. در این راستا 
-مهالعات متعددی به بررسی ارتباط )اثر( خدد
کارآمدی با پایبندی به ورزش و میزان فعالیت بدنی 

اند ارتباط لحه گذایتهپرداخته و بر وجدد این 
و هم.اران،  4؛ باومن4023و هم.اران،  2اوالندر)

؛ 4020و هم.اران،  2؛ دارکر4020، 3؛ گریدز4024
(. این ارتباط تا ادی است 4000و هم.اران،  0دیشمن

( درک یایستگی بدنی 4020که کاالجا و هم.اران )
بینی کننده یرکت در فعالیت بدنی را تنها پیش
 دانستند.
-آید، تیییرات خددطدر که از نتای  آماری برمیانهم

کارآمدی ورزیی با میزان پایبندی به تمرین ورزیی 
ارتباط معنادار و مستقیمی دارد. این نتای  با نتای  

ازاین بیان ید همسد هایی که پیشسایر پژوهش
است. بنابراین با تدجه به استفاده از ی  ابزار جدید و 

کارآمدی ورزیی در این -خددتخصصی برای ارزیابی 
پژوهش، نتای  این تحقیق به استح.ام نتای  مهالعات 

                                                                 
1. Olander 
2. Bauman 

3. Graves 
4. Darker 
5. Dishman 
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کند. عالوه بر این، وجدد این ارتباط پیشین کم  می
یده نیز مقیاس ساخته« بینروایی پیش»ندعی تائید به

 گردد.محسدب می
کارآمدی ورزیی در -درنهایت با تدجه به اهمیت خدد

تائید اثر آن بر رفتار دهی و افظ رفتارها و ی.ا
ورزیی تدسط تعداد زیادی از پژوهشگران که با 
استفاده از ابزارهای سنجش متفاوت مدرد تأیید قرار 

رسد که معلمین و گرفته است، ضروری به نظر می
-مربیان ورزش با عنایت به خالیت تیییرپذیری خدد

کند وخیز مییدت مستعد افتکارآمدی که آن را به
(، تدجهی ویژه در وهله اول به 2911و  2991بندورا، )

کارآمدی ورزیی -جلدگیری از کاهش میزان خدد
-کنندگان و در وهله دوم به ارتقای خددمشارکت

 کارآمدی ورزیی آنان دایته بایند.
 کارآمدی ورزیی و لذت از ورزش-خدد
کارآمدی -ازاین مهرح گردید، خددطدر که پیشهمان

عندان متییرهای و بهورزیی و لذت از ورزش هر د
اثرگذار بر رفتار ورزیی و پایبندی به فعالیت بدنی 

یدند. برای بررسی ارتباط بین این دو محسدب می
ها بر ی.دیگر مهالعات متعددی مفهدم و اثر آن

یده است. در پژوهش ااضر نیز ارتباط بین این انجام
دو متییر مدردسنجش قرار گرفت که نتای  

ارتباطی معنادار و مثبت بین این دو دهنده وجدد نشان
یده در ایهه های انجاممتییر است. سایر پژوهش

بدنی نیز با نتای  این پژوهش همسد بددند. تربیت
( بیان کردند که درک 4024گرانستن و هم.اران )

گذارد. بدنی اثر مییایستگی بدنی، بر لذت از تربیت
 ( نیز طی ی  پژوهش نیمه4001هد و هم.اران )
کارآمدی بر لذت را تائید کردند. -تجربی، اثر خدد
کارآمدی ورزیی -هایی که بر اثر خددنتای  پژوهش

 -بر لذت از ورزش داللت دایتند، با تئدری یناختی
: 2991اجتماعی بندورا قابا تبیین است. بندورا )

کارآمدی، -درک خدد»کند که: ( بیان می220-231
، «دهدرار میهای عاطفی را تحت تأثیر قواکنش

کارآمدی فرد با افزایش لذت -بنابراین افزایش خدد
 همراه خداهد بدد.

( بیان کردند 4000از دیگر سد، دیشمن و هم.اران )
کارآمدی ورزیی تأثیر دارد؛ -که لذت از ورزش بر خدد
طدر که بندورا در تبیین رسد همانبنابراین به نظر می
و نه « عامات»اجتماعی خدد از لفظ  -تئدری یناختی
سدیه بین محیط، فرد و رفتار سخن ارتباط ی 

کارآمدی و لذت نیز از ندع -گدید، ارتباط بین خددمی
که افزایش لذت نیز به افزایش طدریتعاملی باید، به

گیری از آن ایث کارآمدی منجر یدد. این نتیجه-خدد
دارای اهمیت است که با مدنظر قرار دادن همزمان 

کارآمدی در تدوین و -خدد متییرهای لذت و
لدرت تدان بهریزی مداخالت ورزیی، میطرح

ها را تحت تأثیر قرار داد و درنتیجه بر تصاعدی آن
تری پایبندی افراد به تمرین ورزیی تأثیرات عمیق

 گذایت.

 یادگیری مشارکتی و لذت از ورزش
ها و رسد که افراد در محیططبیعی به نظر می
زیی، میزان لذت متفاوتی را ساختارهای متفاوت ور

تجربه کنند. با تدجه به اهمیت تجربه لذت در تداوم 
رفتار ورزیی و پایبندی به ورزش، بررسی و یناسایی 

هایی که بتدانند تأثیرگذاری بیشتری برافزایش روش
رسد. لذا محقق لذت دایته بایند، ضروری به نظر می

شارکتی در این پژوهش اقدام به بررسی اثر یادگیری م
های کارآمد آمدزیی، بر لذت از عندان ی.ی از ییدهبه

طدر که از نتای  آماری مشخص ورزش نمدد. همان
( یادگیری مشارکتی اثر معناداری بر 2-9است )جدول 

تن از  9لذت از فعالیت بدنی ندارد. با تدجه به این.ه 
افراد گروه مشارکتی، تمرینات را تا انتها ادامه نداده 

این ااتمال داده ید که یاید به دلیا یرکت  بددند،
ها در مداخالت و درنتیجه تأثیرپذیری کمتر آن

کمتریان از مداخله، بر نتای  گروه نیز اثر گذایته 
تر، اثر یادگیری منظدر بررسی دقیقبایند. لذا به

مشارکتی بر لذت در دسته افراد متعهد از گروه 
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مهالعه قرار  تنهایی مدردتن( نیز به 22مشارکتی )
گرفت اما در دسته متعهد نیز تفاوت بین پیش و 

و  =012/0tآزمدن لذت از ورزش معنادار نبدد )پس
90/0P=تدان بیان (. بنابراین با قهعیت بیشتری می

های یادگیری مشارکتی اثر کرد که یرکت در کالس
 معناداری بر لذت از ورزش ندایته است.

یطا ااتمطالی عطدم رسد ی.ی دیگطر از دالبه نظر می
وجدد تیییرات افزایشی معنادار در میزان لذت، همطین 

کطه در طدریآمدزان بدده اسطت. بهکاهش تعداد دانش
جلسات انتهایی، انجام بازی هندبال به دلیا کم بددن 

هایی همطراه بطدد و آمدزان بطا محطدودیتتعداد دانش
کنندگان از تعططداد کططم کالسشططان غالططب مشططارکت

 بددند. خاطرآزرده
هطایی کطه در این در االی اسطت کطه برخطی پژوهش

یطده ایهه کاربرد یادگیری مشارکتی در ورزش انجام
لدرت تلدیحی به اثر یادگیری مشطارکتی بطر است به
آن.ه پژوهشگر مدفق به یافتن اند، االکردهلذت ایاره
منطد بطه بررسطی لدرت دقیق و نظامای که بهمهالعه

تی بطر لطذت در محطیط ورزیطی تأثیر یادگیری مشارک
هططایی اثططر اطال، پژوهشپرداختطه بایططد، نشططد. بااین

هطای آمطدزش یادگیری مشارکتی بطر لطذت در محیط
انطد کطه نتطای  ای را بررسی کردهدانشگاهی و مدرسه

هطا ناهمسطد اسطت. ژان و پژوهش ااضر با نتطای  آن
( در نتای  پژوهش خدد بیان کردند کطه 4022جدرجیا )
کننده در یططادگیری یمططی از افططراد یططرکتبططیش از ن

دانستند. به تر از روش سنتی میمشارکتی، آن را جالب
رسد ی.ی از علا ناهمسد بددن نتای  پژوهش نظر می

ااضر با نتای  پژوهش ژان و هم.اران، طرح تحقیطق 
که وی پس از برگزاری یط  طدریها بدده است، بهآن

انش را در جلسطه یطادگیری مشطارکتی، نظطر دانشطجدی
که در این ید، دراالیمدرد روش آمدزیی خداستار می

تأثیر بلندمدت یادگیری مشطارکتی بطر لطذت پژوهش، 
مدت یادگیری کلی از ورزش بررسی ید و اثرات کدتاه

هططا و یططا میططزان لططذت کالس مشطارکتی بططر لططذت از

هطای مشطارکتی مطد نظطر کنندگان از کالسمشارکت
هم.اران نیز به بررسی تفاوت  نبدد. بنابراین اگر ژان و

ها در دو مقهع قبطا و میزان لذت از تحصیا آزمددنی
پرداختند، ااتماالً به نتطای  متفطاوتی بعد از مداخله می

های ااتمطالی یافتند. همچنین از دیگر علتدست می
ای بددن مداخلطه ژان و جلسه-تداند مربدط به ت می

عمدل بطه تنطدع طدرمها بطههم.اران باید، زیرا انسان
مندند و این سب  آمدزیی جدید ااتماالً بطرای عالقه
تر بطدده اسطت. کمطا این.طه اگطر محقطق ها جطذابآن

پژوهش پیش رو در جلسطات ابتطدایی میطزان لطذت را 
، ااتمططاالً نتططای  آزمططدن(عندان پس)بططه سططنجیدمی

 متفاوتی دربر دایت.
 (4024( و ترن و لدیس )4002های ندرینتان )پژوهش

نیز بر اثر روش یادگیری مشارکتی بر لذت تأکیددارند؛ 
کططه در محططیط ناکططه در پططژوهش کیفططی ندرینتچنان

دانشگاهی انجام ید، تقریباً تمامی دانشطجدیان بیطان 
کردند که از کالس به روش مشطارکتی لطذت بطرده و 

اند. پژوهش وی نیز مانند پطژوهش ژان رضایت دایته
مشارکتی پرداخته است. ای یادگیری جلسه-به اثر ی 

درلطد  0/11( نیز بیان کردند که 4024ترن و لدیس )
هطططای یطططادگیری کننده در کالساز افطططراد یطططرکت
انطد. لطذت برده« خیلطی زیطاد»ها مشارکتی، از کالس

کططه مداخالتشططان نابططرخالف مهالعططات ژان و ندرینت
هفتطه بطه  1ای بدد، مداخله ترن و لطدیس جلسه-ی 

دالیا ااتمالی ناهمسد بطددن نتطای   طدل انجامید. از
یططده، هطای مهرحپطژوهش ااضطر بططا نتطای  پژوهش

تدان به محیط و خاستگاه متفاوت اعمال مداخالت می
رسد کطه در محطیط ایاره کرد، زیرا طبیعی به نظر می

های دانشطگاهی کطه آور کالسغالباً خش  و کسالت
هططای معلططم محططدر و تح.مططی اداره غالبططاً بططا روش

هطای فعططالی همچططدن کارگیری روشیططدند، بططهمطی
تر بخشیادگیری مشارکتی بطه جطذاب یطدن و لطذت

 یدن محیط کم  یایانی نماید.
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خصدلاً بطرای کددکطان عالوه بر این، محیط ورزیی 
طدر کطه از بخش است، کما این.ه همطانمفرح و لذت
آزمدن میزان لذت از ورزش گروه مشارکتی نتای  پیش

( 90/14±12/0نیططططز مرسططططدم ) ( و19/1±00/10)
آید، میزان لذت اتطی قبطا از مطداخالت نیطز در برمی

سهح بسیار باالیی قرار دایته است. کما این.ه ی.ی از 
تداند کند و سخت بطددن تیییطرات دالیا دیگر نیز می

ااتماالً بنابراین  افزایشی، به دلیا اثر سقف بدده باید.
دیی، ایططن ناهمسطط ی.ططی دیگططر از دالیططا ااتمططالی

ای است که مدرداستفاده قرار گرفته است، نامه پرسش
بطه تیییطرات  نامه پرسطشرسطد ایطن چدن به نظر می

اساس نباید و بیشتر االت لفتی لطذت از ورزش را 
طدر که بیان ید، اثر سقف بسنجد، ضمن این.ه همان

 مشاهده است.قابا نامه پرسشنیز در 
( 4024و لطدیس )تأما پژوهش ترن ازجمله نتای  قابا
کردند کطه دانشجدیان ااساس می %0/1آن است که 
 روازایطنبردند. اند و بنابراین لذت نمییدهکنار گذایته
کننده در های فردی افراد، عاملی تعیینااتماالً ویژگی
هطا از محطیط یطادگیری بایطد. کینط  لذت بطردن آن

( نیز در نتطای  االطا از پطژوهش کیفطی خطدد 2993)
د که یادگیری مشارکتی، پتانسیا ایجاد محیط بیان کر

تر را دارد؛ ططدری یادگیری غیرفعال برای افراد ضعیف
تر )به لحطاظ علمطی( نقطش غالطب را در که افراد قدی

تر ها به عهطده گرفتطه و درنتیجطه افطراد ضطعیفگروه
منفعطا یطدند. منتهطا تفطاوت محطیط غیرفعطال روش 

ادگیری مرسدم یادگیری مشارکتی با محیط غیرفعال ی
در این است که در یادگیری مرسدم، معلمان عاما به 

(، اما 2922یدند )گدد، وجدد آمدن محیط غیرفعال می
 ترها.در گروه مشارکتی، قدی

هطای تر که در محیطاز سدی دیگر چنانچه افراد قدی
کارآمدی باالیی را قبالً -یادگیری مرسدم، لذت و خدد

ادگیری مشطارکتی قطرار انطد، در محطیط یطتجربه کرده
بگیرنططد، ایططن ااتمططال وجططدد دارد کططه باااسططاس 

اعتنایی قرار طردیدگی، کنار گذایته یدن و مدرد بی

؛ چد و 4002، 1گرفتن، از تمرینات لذت نبرند )مدرگان
هطای پططیش (. بنطابراین ی.ططی از چالش4002، 2درنطان

هطای فطردی و روی اجرای یادگیری مشارکتی، تفاوت
رو مربیطان بایطد اولیه افراد است. ازاین سهدح متفاوت

ی  از افراد قدی و یطا یرایهی به وجدد آورند که هی 
ضعیف، ااسطاس کنطار گذایطته یطدن و طردیطدگی 
ن.ننططد، کمططا این.ططه در پططژوهش ااضططر ی.ططی از 

تر از کنندگان گططروه مشططارکتی کططه قططدیمشططارکت
سایرین بدد، یادگیری مشارکتی را اتالف وقت اطالق 

 رد.کمی
عالوه بر عداما فردی که در لذت بطردن از یطادگیری 
تدانند مشارکتی تأثیرگذار است، عداما محیهی نیز می

کططه تططرن و لططدیس طدریبسططیار اثرگططذار بایططند، به
هططای کننده در کالس(، از نگططاه افططراد یططرکت4024)

یادگیری مشارکتی بیطان کردنطد: اضطدر افطراد بطدون 
تی و منفعططا، در اطس هم.طاری، غیرمسطئدل، خجطال

های مشارکتی باعث لطذت نبطردن از ها و کالسگروه
 یدد.یادگیری مشارکتی می

هطای هطای فطردی، ویژگیبنطابراین عطالوه بطر ویژگی
محیهی کطالس نیطز در لطذت از یطادگیری مشطارکتی 
بسیار مؤثر است و مربیطان و معلمطان ورزش بایطد بطا 

همطه » ها، یرایط لذت بردنتدجه ویژه به این ویژگی
 های مشارکتی به وجدد آورند.را در گروه« افراد

های مشارکتی و مرسدم در بررسی تفاوت گروه
با تدجه به عدم وجدد تفاوت : تیییرات لذت از ورزش

معنادار بین گروه مرسدم و مشارکتی در میزان تیییرات 
تدان بیان کرد که یادگیری لذت از ورزش )نتای (، می
ر مثبتی بر میزان لذت از ورزش مشارکتی، اتی اگر اث

 گذارد.ای برجای نمیندایته باید، تأثیرات منفی
گروهطی هطای درونکطه تفاوتعالوه بر این هنگامی

های مشارکتی و مرسطدم تیییرات لذت از ورزش گروه
مشطاهده  لدرت جداگانه مدردبررسی قرار گیطرد،را به

                                                                 
1. Morgan 
2. Choe & Drennan 
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های آمدزیی مرسدم باعث به وجدد که سب  یددمی
هططای بططاال و وردن یطط  تفططاوت معنططادار بططین ده آ

های پایین گروه در میزان لطذت از ورزش یطده ده 
ازاین نیز بیان ید، طدر که پیشهمان (.1)نمددار  است

های معنادار بین افراد ی  گروه، به وجدد آمدن تفاوت
های منفی هر گروه آمدزیی محسدب ی.ی از ویژگی

مشاهده است، قابا 3ار طدر که در نمددیدد. همانمی
گروهطی معنطاداری در در گروه مشارکتی تفاوت درون

میزان لذت از ورزش وجدد ندارد و میزان لطذت افطراد 
تقریباً به ی  نسبت تحت تطأثیر مداخلطه قطرار گرفتطه 
 است. گرچه آن تیییرات نیز ناچیز بدده و معنادار نبدد.

 کارآمدی ورزیی-یادگیری مشارکتی و خدد
تطرین مفطاهیم در تبیطین و آمدی ازجمله مهمکار-خدد

آید که با تدجه اساب میتدلیف رفتارهای انسانی به
تیییر بددن آن، که به تیییر و یطا افطظ به خالیت قابا
یدد، یناسایی متییرهطا و همچنطین رفتارها منجر می

رسطد. مداخالت مؤثر بر آن بسیار اساسی به نظطر می
عندان ی.ططی از بطههای یادگیری/آمدزیطی نیططز سطب 

نماید، مداخالتی که همداره دانش آمدزان را متأثر می
رو کارآمطدی اثرگطذار بایطد. ازایطن-تداند بطر خطددمی

محقططق در پططژوهش ااضططر بططه بررسططی یططادگیری 
کارآمططدی -مشطارکتی ورزش و تططأثیرات آن بططر خططدد

 آمططاریطدر کططه از نتططای  ورزیططی پرداخططت. همططان
ی آمدزیطی هنطدبال بطا هاآید، یرکت در کالسبرمی

کارآمطدی ورزیطی -سب  یادگیری مشارکتی، بر خدد
هطا اثر معنادار و مثبتی دایته و یرکت در ایطن کالس

 کارآمدی ورزیی منجر یده است.-به افزایش خدد
در پیشینه تحقیق، محقق مدفق به یافتن پژوهشی که 

لدرت تخصصی به بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی به
در ورزیی پرداخته باید، نشطد. امطا  کارآمدی-بر خدد
هطططای تحصطططیلی و دانشطططگاهی، آمدزش یزمینطططه
هایی لدرت گرفته بدد که پژوهش ااضر بطا پژوهش

 با برخی نا همسد بدد. و ها همسدبرخی از آن

( در مهالعه خطدد کطه بطر 4024ریسبرگ و هم.اران )
های مهندسطی کارآمدی کاری دانشجدیان ریته-خدد
ای انجطام سطالهی و طی مداخله ی لدرت تجربو به

کارآمدی کاری گروه تجربی -ید، بیان کردند که خدد
کططه یافتطه اسطت، دراالیلطدرت معنطاداری افزایشبه
لدرت معناداری کاهش کارآمدی گروه کنترل به-خدد

( در نتای  4024یافته بدد. عالوه بر آن، ترن و لدیس )
از  %0/24پژوهششطططططان بیطططططان کردنطططططد کطططططه 

اند کططه یططادگیری کنندگان اظهططار دایططتهمشططارکت
یطدد. نفس میمشارکتی باعطث بطاال رفطتن اعتمادبطه

( نیططز نشططان دادنططد کططه 4024عربططان و هم.ططاران )
کارآمطدی گطروه تجربطی در -یادگیری مشارکتی، خدد
 برد.درک زبان را باال می

از طرف دیگر، برخطی مهالعطات بطر عطدم وجطدد اثطر 
رآمطدی داللطت دارنطد. کا-یادگیری مشارکتی بر خطدد
( به بررسطی اثطر یطادگیری 4023سنگدل و کاترانسی )
کارآمدی ریاضی مبادرت ورزیدنطد. -مشارکتی بر خدد
ها بیانگر آن بدد که تفاوت معناداری نتای  پژوهش آن
هطا در پططیش و کارآمطدی آزمددنی-بطین نمطرات خططدد

آزمدن وجدد ندارد. از دالیا عدم وجدد اثر در این پس
 2ها )تدان به تعداد کم جلسات مداخله آنمی پژوهش

ها خدد متذکر یدند که جلسه( ایاره کرد، همچنین آن
ی.ی از دالیا ااتمطالی عطدم معنطاداری، بطاال بطددن 

ها قبطا از دوره کارآمدی ریاضی آزمددنی-نمرات خدد
هطای تدانطد از ویژگیبدده است )اثر سقف( که این می

 ری نشأت گرفته باید.و یا نمدنه آما نامه پرسش
( نیططز بیططان کردنططد کططه 4002پدلهططابر و هم.ططاران )

کارآمطدی اثطر معنطاداری -یادگیری مشارکتی بر خطدد
رسد که دلیا اساسی عدم معنطاداری ندارد. به نظر می
هطا البتطه آن ها، طرح تحقیقشطان بایطد.در تحقیق آن

هطا خدد نیز به محدودیتشطان در همگطن کطردن گروه
اند، ضمن این.ه نتطای  و یطداهد پطژوهش ایاره کرده

اجطرای  طدرکلی پروت.طاها بیانگر آن بطدد کطه بطهآن
یادگیری مشارکتی مدفق نبدده است و الالً یادگیری 
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مشارکتی رخ نداده است و ارتباطات محدودی نیز کطه 
گرفت، مجازی و کامپیدتری ها ی.ا میبین آزمددنی

-خططددرسطد دلیطا الطلی افطزایش بطه نظطر می بطدد.
هططای کارآمطدی در پططژوهش ااضططر و سططایر پژوهش

همسد، به این ویژگی یادگیری مشارکتی ارتباط دایته 
تر یافتنیباید که در یادگیری مشارکتی اهداف دسطت

( و اعضا اس مدفق بددن را بیشتر تجربطه 34هستند )
کنند. بنابراین ااتماالً دستیابی به عمل.طرد مدفطق می
بنططدورا، کارآمطدی )-ع خطددترین منبططعندان الطلیبطه
کارآمطططططدی -(، باعطططططث افطططططزایش خطططططدد2991

یططدد کنندگان در یططادگیری مشططارکتی میمشططارکت
(. از طرف دیگر بطا تدجطه بطه این.طه در 2990)فلچر، 

یادگیری مشارکتی، یرایط مدفقیت برای همه اعضای 
که فرد در قالب گروه و آید، هنگامیگروه به وجدد می

کنطد، ی.طی از را مشاهده میکالس، مدفقیت سایرین 
کارآمدی که همان تجربیات جانشین -منابع دیگر خدد

 یدد.هستند نیز برای وی تأمین می
هططای مشططارکتی و مرسططدم در بررسططی تفططاوت گروه

بررسطی تفطاوت بطین : یکارآمدی ورزی-تیییرات خدد
کارآمدی ورزیی بین دو -گروهی میزان تیییرات خدد
ژوهش پطیش رو بیطانگر گروه مشارکتی و مرسدم در پ

رغم وجدد تفطاوت بطین دو گطروه در آن است که علی
کارآمطططدی )مشطططارکتی: -میطططزان تیییطططرات خطططدد

(، ایطططن 231/3±22/40و مرسطططدم:  23/42±10/22
رسطد تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست. به نظر می

ی.ی از دالیا این عدم معنطاداری، تطأثیر بسطیار زیطاد 
کارآمطدی -ش میطزان خطددیادگیری مرسدم بطر افطزای

طدر کطه در قسطمت تر باید. هماندانش آمدزان قدی
هطای مرسطدم ایطن یطرایط بطه قبا بیان ید، در گروه

ترها( نقش آید که برخی دانش آمدزان )قدیوجدد می
گیرنطد کطه ایطن غالب را در امدر کالس به عهطده می

منجر به وجدد آمدن محیط یادگیری غیرفعطال بطرای 
تر کطه یدد. در این یرایط افطراد قطدییترها مضعیف

کارآمطدی -های باالی کالس هستند، خددجزو ده 

تطدان کننطد. بنطابراین میبسیار بیشطتری را تجربطه می
کارآمطدی -بیان کرد باال بددن میانگین تیییطرات خطدد

( در مقایسه 00/29±21/3این دسته در گروه مرسدم )
( 00/22±12/20های باالی گروه مشطارکتی )با ده 

باعث جلدگیری از افت یطدید میطانگین نمطرات گطروه 
که در گطروه مشطارکتی مرسدم یده است، درلطدرتی

ها با ی.دیگر معنادار نبدده و گروهی ده تفاوت درون
کارآمدی تقریبطاً بطه یط  تناسطب -میزان افزایش خدد
طدر (. اما در گروه مرسطدم همطان1بدده است )نمددار 
-اهده اسطت، میطزان خطددقابطا مشط 3 که در جدول
های پطایین، بطه مقطدار قابطا تطدجهی کارآمدی ده 

( این کطاهش در -22/22±20/0کاهش دایته است )
کارآمطدی در دسطته -قیاس با افزایش بسیار زیاد خطدد

(، باعث به وجدد +00/29±21/3باالیی گروه مرسدم )
های گروه مرسدم گروهی بین دستهآمدن تفاوت درون
 ارآمدی ورزیی یده است.ک-در میزان خدد

های مثبطت یطادگیری مشطارکتی این یرایط از ویژگی
طدر دهطد یطادگیری مشطارکتی بطهاست، که نشان می

کارآمدی ورزیطی -ای به باال بردن میزان خددعادالنه
که در یادگیری کا اعضا کم  کرده است، درلدرتی

کارآمطدی -رغم بطاال رفطتن میطزان خطددمرسدم علی
ها حدودی از اعضا، تعداد دیگری از آنورزیی تعداد م

یدت طردیده و با به وجدد آمدن محیط یطادگیری به
 یافته است.کارآمدیشان کاهش-غیرفعال، خدد

 یادگیری مشارکتی و پایبندی به تمرین ورزیی
رسطد میطزان پایبنطدی افطراد بطه تمرینطات به نظر می

های های ورزیی متفاوت و با سب ورزیی، در محیط
یی/یادگیری گدناگدن متفاوت باید. چراکه طبق آمدز

هطای ( رفتار فطرد، محطیط ویژگی2991نظریه بندورا )
هطای انطد. بنطابراین روشفردی او با ی.دیگر در تعاما

عندان ی.طی از متییرهطای مهطم آمدزیی/یادگیری به
تدانند بطر رفتطار ورزیطی افطراد تأثیرگطذار محیهی می
ش پیش رو به بررسطی رو محقق در پژوهبایند. ازاین

تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر میطزان پایبنطدی بطه 



 7931، پاییز 71شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                                  17

تمرین ورزیی پرداخت. به این منظدر و برای بررسطی 
این تأثیر، محقق میطزان پایبنطدی افطراد بطه دو روش 
یادگیری مشارکتی و مرسدم را مدردقیطاس قطرار داد. 

رغم وجدد تفطاوت بطین نتای  آماری نشان داد که علی
در میزان پایبندی افطراد بطر اسطاس سطاعات  دو گروه

و گروه مرسدم:  40/24±24/1اضدر )گروه مشارکتی: 
( و همچنطین بطر اسططاس درلطد افططراد 09/1±44/20

(، %2/32و گروه مرسدم:  %00متعهد )گروه مشارکتی: 
ها به لحاظ آماری معنادار نیستند. بطا تدجطه این تفاوت

اتمطال داد کطه ها، محقق اتدجه تفاوتبه میزان قابا
دلیا عدم معناداری تفطاوت بطین دو گطروه در میطزان 
پایبندی به تمرین، به تعداد کم نمدنطه آمطاری مطرتبط 
باید. بنابراین این فرض خدد را مدرد آزمدن قطرار داد. 

نشان داد کطه چنطان چطه  β-1نتای  االا از فرمدل 
( بدد، ااتمطاالً 23تن بیشتر ) 2تعداد نمدنه آماری تنها 

ن تفاوت در میطزان پایبنطدی بطین دو گطروه معنطادار ای
 .(1 ید )جدولمی

در تالش برای یافتن پیشینه تحقیق، محقق پژوهشی 
کطه اثطر یطادگیری مشطارکتی بطر پایبنطدی بطه تمطرین 
ورزیی یا فعالیت بدنی را بررسطی کطرده بایطد، یافطت 

های از راه آمدزش ین.رد. تنها ی  پژوهش در زمینه
ه بططه بررسطی نیمططه تجربطی تططأثیر دور یافطت یططد کط

افططراد در  1یططادگیری مشططارکتی بططر میططزان پایططداری
های آمدزیی پرداخته بطدد. بدلهطابر و هم.طاران دوره
( به مقایسه میزان پایطداری دو گطروه سطنتی و 4002)

پرداختند « از راه دور»های آمدزیی مشارکتی در دوره
ی گروه ها نشان داد: میزان پایدارکه نتای  پژوهش آن

لدرت معناداری نسبت بطه گطروه مشطارکتی سنتی به
ها خدد در تدضیح این نتای  بیطان بیشتر بدده است. آن

هططا، بططه دلیططا کردنططد کططه همگططن نبططددن گروه
های اولیه دو های مدجدد و درنتیجه تفاوتمحدودیت

ها، عامطا الطلی ایطن های آنگروه اللی و زیرگروه

                                                                 
1. Persistance 

تای  و یداهد پطژوهش نتای  بدده است. ضمن این.ه ن
طدرکلی پروت.طا اجطرای ها بیانگر آن است که بطهآن

یادگیری مشارکتی مدفق نبدده است و یطرایط گطروه 
هطای یطادگیری مشطارکتی نبطدده تجربی، اائز ویژگی

 است.
گرچططه برخططی پژوهشططگران همچططدن ریسططبرگ و 

( سططازوکارهای تططأثیرات یططادگیری 4024هم.ططاران )
انطد و بیطان تشطبیه کرده 2اهمشارکتی را بطه جعبطه سطی

انطد کططه سطازوکارهای همططه تطأثیرات یططادگیری نمدده
رسطد اال به نظر میمشارکتی قابا تبیین نیست، بااین

که تأثیرات یادگیری مشارکتی بر پایبنطدی بطه تمطرین 
طدر که در فرض اللی ورزیی در این پژوهش، همان

یده است، از طریق تأثیرات آن بطر پژوهش نیز مهرح
کارآمطدی بایطد. لطذا بطا تدجطه تطأثیرات -لذت و خدد

کارآمططدی و -یططادگیری مشططارکتی بططر لططذت و خططدد
همچنین تأثیرات این دو بر پایبنطدی و ارتبطاط متقابطا 

کارآمدی، که پیش از این بحث یطد، -بین لذت و خدد
یادگیری مشارکتی بر بیشطتر بطددن پایبنطدی در گطروه 

 ست.مشارکتی به نسبت مرسدم مؤثر بدده ا
تدان بیطان کطرد کطه یده میهای انجامپس از بررسی

کارآمطدی -یادگیری مشارکتی، با افزایش همگن خدد
اعضططای گططروه و همچنططین عططدم ایجططاد تفططاوت 

گروهی در میزان لذت بردن، مطانع از بطه وجطدد درون
آمدن محیط غیرفعال که در یطادگیری مرسطدم رایط  

غالبطاً  یدد. در محطیط یطادگیری غیرفعطال،است، می
ترهای کالس، نقش غالب را به دسطت گرفتطه و قدی

کارآمطدی و لطذت -نسبت به سطایرین، افطزایش خطدد
کند. این در االی است که افطراد بیشتری را تجربه می

تر در این یرایط باااساس طردیطدگی مداجطه ضعیف
ها لذت چندانی ازآن.ه از یرکت در کالسیده و پس

هطای نسطبت بطه تداناییرا تجربه ن.ردند و نگریشان 
خدد بطا کطاهش روبطرو یطد، تصطمیم بطه رهطا کطردن 

                                                                 
2. Black Box  
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گیرنططد. ایططن در اططالی اسططت یططادگیری تمرینططات می
تدانططد از بططه وجطدد آمططدن ایططن االططت مشطارکتی می

جلدگیری کرده و با به وجدد آوردن یرایهی که همطه 
-اعضا بتدانند اس مدفقیت را تجربه کنند، منابع خطدد

ربه مدفقیت و تجارب جانشطین( کارآمدی بیشتری )تج
 را برای اعضا فراهم آورد.

اال، یادگیری مشارکتی هم این پتانسطیا را دارد بااین
که در لدرت اجرای نامدفق، منجر به ایجطاد محطیط 
غیرفعال یدد. ن.ته اساس آن است که در یطادگیری 
مشارکتی، این خهر دوسدیه بدده و عطالوه بطر این.طه 

ترها وجطدد رفعال برای ضعیفااتمال ایجاد محیط غی
ترها دارد، ااتمال به وجدد آمدن این یرایط برای قدی

اعتنایی وجدد دارد )به ایطن نیز به دلیا تجربه اس بی
یطان، همطداره نقطش هطا در تجطارب قبلیدلیا که آن
اند و در یطرایهی کطه انتظطارات سطایرین غالب دایته

س کمتططر از انتظططار آنططان از خددیططان بایططد، ااسططا
 کنند(.طردیدگی می

یدد مربیان یده، پیشنهاد میبا تدجه به مهالب مهرح
و معلمان ورزیی بطرای افطزایش پایبنطدی کددکطان و 
ندجدانان به ورزش و فعالیت بدنی و به تبع آن در بعطد 
همگانی، سالمت جامعه و در بعد قهرمطانی، افطزایش 

های اسطتعدادیابی و اسطتعداد پطروری از طریططق زمینطه
کنندگان در ورزش، از روش زایش یطمار مشططارکتافط

یادگیری مشارکتی اسطتفاده نماینطد. چراکطه یطادگیری 
-مشارکتی با تأثیرات مثبت بر لطذت از ورزش و خطدد
کارآمدی ورزیی کطه خطدد نقشطی اساسطی در پایبنطد 

، باعث افطزایش پایبنطدی دارندبددن به تمرین ورزیی 
مربیطان و  یدد. البتطه آمطدزش و تربیطتبه ورزش می

کارگیری لطحیح ایطن روش معلمان ورزش بطرای بطه
رغم ضروری است، چراکه یطادگیری مشطارکتی علطی

کارگیری های مثبتش، در لدرت عدم بطههمه ویژگی
هایش، ام.ان به وجدد لحیح و رعایت ن.ردن مؤلفه
 آوردن تأثیرات منفی نیز دارد.
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