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چکیده
هدف مطالعة حاضر ،بررسی اثر برنامة مداخلهای مهارتهای دستکاری با دو رويکرد کودکمحور
و معلممحور بر شايستگی حرکتی واقعی و ادراکشدة دختران دبستانی است .تعداد  52نفر از
کودکان دختر نهسالة مدارس شهر قروه به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب و پس
از همسانسازی به سه گروه معلممحور ،کودکمحور و شاهد تقسیم شدند .هر برنامه شامل 57
جلسة 52دقیقهای طی يک دورة دههفتهای بود .نتايج نشان داد در پسآزمون ،شايستگی حرکتی
واقعی و ادراکشدة دو گروه مداخله ،برتر از گروه شاهد بود و گروه کودکمحور نیز برتر از گروه
معلممحور بود ) .(P<0.05اين نتايج نشان میدهد مزايای منتسب به برنامههای مداخلهای با
تأکید بر رويکرد جو انگیزة تبحر ،از قابلیت تعمیم در زمینة مهارتهای حرکتی بنیادی دستکاری
برخوردار است.
واژگان کلیدی :برنامة مداخلهای ،جو انگیزة تبحر ،شايستگی حرکتی ،مهارتهای حرکتی
دستکاری

* نویسندة مسئول

Email: ghadiri@khu.ac.ir

57

رفتار حرکتی شماره  ،13بهار 3131

مقدمه
حرکت بهعنوان کانون مرکزی رشد کودک ،اساس زندگی و اولین وسیلة کسب اطلاعات است .توجه
به رشد حرکتی کودک ،درواقع توجه به مهارتهای حسی ـ ادراکی است؛ زیرا حرکت بستر مناسبی
برای رشد مهارتهای ادراکی ،اجتماعی و هیجانی است ( .)1دستکاری و کنترل محیط ،منجر به
افزایش یادگیری مهارتهای حرکتی و حضور فعال در مراکز اجتماعی میشود که در نتیجة آن،
شایستگی حرکتی فرد افزایش مییابد ( .)2شایستگی حرکتی به معنی میزان توانایی فرد در انجام
تکالیف حرکتی است و از دو بعد شایستگی واقعی و ادراکشده تشکیل شده است .شایستگی
حرکتی واقعی به توانایی فرد در انجام تکالیف حرکتی واقعی اشاره دارد و شایستگی حرکتی
ادراکشده به تصور فرد از خود در مواجهه با تکلیف حرکتی اشاره میکند و با اعتمادبهنفس فرد
ارتباط مستقیم دارد .در متون رشدی منظور از کسب شایستگی حرکتی همان کسب تبحر در
مجموعهای از تکالیف حرکتی متناسب با هر دورة رشدی است .یکی از دورههای حساس رشدی،
دورة کودکی است که کودک طی آن بهطور فعال درگیر کاوش محیط پیرامون به کمک تواناییهای
خود است ( .)1این دوره معرف زمانی برای کسب شایستگی در اجرای گونههای متنوعی از حرکات
استواری ،جابهجایی و دستکاری است که بهعنوان مهارتهای حرکتی بنیادی 1شناخته میشوند
( .)3بر اساس شواهد پژوهش ،کسب شایستگی در این دسته مهارتها در کودکان احتمالاً نقش
مهمی در جلوگیری از کمتحرکی در بزرگسالی خواهد داشت ( .)1ارتباط مهارتهای حرکتی با
دیگر جنبههای شخصیتی ،روانی و اجتماعی ،لزوم پرداختن به این موضوع را بهعنوان یک ضرورت
در کودکان مطرح میکند (.)2
بر اساس پژوهشهای انجامشده ،عواملی مانند سن ،جنس ،ترکیب بدنی ،وضعیت اقتصادی ـ
اجتماعی و فرصت تمرین (امکانات ،تجهیزات و زمان پرداختن به فعالیت بدنی) و نیز غنیسازی
تجارب حرکتی با استفاده از فراهمسازی محیط و ارائة برنامههای مداخلهای ،در کسب شایستگی
حرکتی در تمام دورههای رشدی بهویژه دورة کودکی تأثیرگذار خواهد بود .برای اینکه گنجینة
حرکتی کودک غنی شود و در مهارتهای حرکتی بنیادی به شایستگی لازم دست یابد ،نیازمند
طراحی مداخلات حرکتی برنامهریزیشده و هدفمند هستیم (.)1
بر اساس مدل همکوشی ،بین فعالیت بدنی و شایستگی حرکتی ،فعالیت بدنی بیشتر برابر است با
رشد بیشتر و سطح بالاتر شایستگی در مهارتهای حرکتی بنیادی؛ درنتیجه ،کودک درک بیشتری
از خود پیدا میکند و از مشارکت در فعالیت بدنی و بازی لذت بیشتری میبرد و بنابراین ،سطوح
شایستگی ادراکشدة افزونتری خواهد داشت .شایستگی حرکتی واقعی و شایستگی حرکتی
1. Fundamental Movement Skills
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ادراکشده اجزاء ضروری مشارکت در حرکت ،فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت
هستند ( .)4مهارتهای دستکاری بهعنوان بخشی از مهارتهای بنیادی ،نیازمند هماهنگی چشم ـ
دست و چشم ـ پا هستند و بیش از دیگر مهارتهای بنیادی نیازمند دقت و مداخلهاند ( .)5بر
اساس پژوهشهای انجامشده ،در هر دو گروه پسران و دختران ،این مهارتها نسبت به دیگر
مهارتهای بنیادی ،دچار ضعف و عقبماندگی بیشتری هستند .در این میان ،دختران بیش از
پسران از این ضعف رنج میبرند که از دلایل این عقبماندگی ،به اندکبودن آگاهی بدنی و
محدودیتهای محیطی اشاره شده است ( .)1،6،1با این مقدمات،میتوان امیدوار بود ارائة برنامههای
مداخلهای با تأکید بر جبران این دلایل ،این مهارتها را ارتقا بخشد.
بر همین اساس ،تعداد روبهرشدی از مطالعات در زمینة رشد حرکتی ،نقش برنامههای آموزشی یا
مداخلات مهارتهای حرکتی در رشد مهارتهای بنیادی در کودکان را بررسی کردهاند .اثربخشی
مداخلات بر مهارتهای بنیادی تأیید شده است ،اما نکتة مهم دراینباره ،نحوة ارائه مداخله است .در
این رابطه سه رویکرد آموزشی مطرح شده است که عبارتاند از -1 :رویکرد آموزش مستقیم
(معلممحور) -2 ،رویکرد جوّ انگیزة تبحر (کودکمحور) و  -3والدین بهعنوان معلم ( .)1رویکرد
معلممحور یک روش سنتی آموزش و تمرین است که شاگرد در جریان مداخله منفعل است (.)1،1
رویکرد کودکمحور ،انگیزش کودک را برای شرکت در تکلیف تنظیم میکند و سرعت یادگیری را
افزایش میدهد ( .)9دو رویکرد کودکمحور و معلممحور بهواسطة تفاوتهای اساسیای که با
یکدیگر دارند ،اثرات رفتاری متفاوتی نیز بر کودک میگذارند ( .)11در این راستا برخی پژوهشها به
بررسی مقایسهای این دو رویکرد در حوزة اکتساب مهارتهای حرکتی پرداختهاند.
والنتینی و رادیسیل )2114( 1اثر جو انگیزة تبحر را بر رشد مهارتهای حرکتی واقعی و ادراکشدة
کودکان مهدکودکی مبتلا به تأخیر رشدی بررسی کردند .نتایج نشان داد گروه جو انگیزة تبحر در
پسآزمون در مهارتهای جابهجایی برتر از گروه کنترل بوده اما در کنترل شیء تفاوتی بین دو گروه
وجود نداشته است؛ نتیجة دیگر پژوهش مذکور شایستگی حرکتی ادراکشدة برتر گروه جو انگیزة
تبحر در پایان مداخله بود ( .)1مارتین ،رادیسیل و هاستیه )2119( 2به مقایسة اثر شش هفته
مداخلة رشد حرکتی با جو انگیزشی زیاد و کم در فضای مدرسه در کودکان مهدکودکی پرداختند.
نتایج نشان داد جو انگیزشی زیاد اثر مثبتی بر مهارتهای حرکتی بنیادی جابهجایی و دستکاری
دارد؛ اما این اثر در شایستگی حرکتی ادراکشده یکسان است ( .)11رابینسون )2111( 3اثر برنامة

1. Valentini & Rudisill
2. Martin, Rudisill & Hastie
3. Robinson
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حرکتی مبتنی بر جو انگیزة تبحر را بر مهارتهای دستکاری کودکان پیشدبستانی مبتلا به تأخیر
رشدی بررسی کرد؛ نتایج نشان داد ارائة مداخلات حرکتی با این رویکرد ،در ارتقای سطح رشدی
این کودکان مفید است ( .)6لوگان ،رابینسون ،وبستر و باربر )2113( 1اثر یک مداخلة نههفتهای
دستکاری شیء را در محیط انگیزة تبحر زیاد و کم بررسی کردند .میزان پیشرفت دو گروه
موردمطالعه در مهارتهای دستکاری یکسان بود اما در شایستگی ادراکشده گروه جو انگیزة تبحر،
پیشرفت بیشتری از گروه دیگر داشته است ( .)12سامپایو و ولنتیتی )2115( 2در پژوهشی بر روی
جوانان ،به آموزش حرکات تخصصی ژیمناستیک ریتمیک با استفاده از دو رویکرد سنتی و جو
انگیزة تبحر پرداختند .نتایج این پژوهش نشانگر عملکرد مشابه هر دو گروه در پایان مداخله بود
(.)13
آنچه از مرور نتایج پژوهشهای بسیار معدود در زمینة استفاده از جو انگیزة تبحر در مداخلات
مهارتهای حرکتی بنیادی به دست میآید ،نتایج متناقضی است که لازم است این مداخلات با در
نظر گرفتن قیود فردی و تکلیفی بازبینی شوند ( .)14 ،15یکی از موضوعات اخیر در حوزة رشد
حرکتی ،ویژهکردن مداخله بر روی یک طبقة خاص از مهارتهای حرکتی بنیادی و یک گروه خاص
از کودکان (دختر یا پسر) است .این موضوع بر اساس مطالعات مروری پیشنهاد شده است که اندازة
اثر مداخلات را بر روی طبقات حرکات بنیادی نابرابر توصیف کرده و به شکل خاص تأکید کردهاند
حرکات دستکاری به شکل ویژه بررسی شود ( .)14اعمال چنین مداخلاتی از منطق کافی برخوردار
است؛ زیرا بهعنوان یک اصل ،طبقات مختلف حرکتی به شکلی اختصاصی رشد میکنند و افراد دو
جنس نیز از روند رشد حرکتی بسیار متفاوتی در رشد حرکات دستکاری برخوردارند .برایناساس،
لازم است در بررسی نقش مؤلفههای تأثیرگذار بر رشد ،نیازهای هر طبقه از تکلیف حرکتی
بهتفکیک بررسی شود؛ زیرا در رشد الگوهای حرکتی تفاوت بینتکلیفی ،از اصول تأییدشدة مطالعة
رشد حرکتی است ( .)1مهارتهای دستکاری ،یک طبقة اختصاصی از مهارتهای حرکتی بنیادی
است که نیازهای جداگانهای نسبت به مهارتهای حرکتی عمومی و بنیادی دیگر دارد و لازم است
در زمینة اثر مداخلات حرکتی به شکلی مستقل ارزیابی شود ( .)14برایناساس دو سؤال مطرح
میشود :یکی اینکه آیا ارائة مداخلات حرکتی با تمرکز بر رفع محدودیتهای محیطی مهارتهای
دستکاری دختران دبستانی ،تأثیری بر کفایت حرکتی این کودکان در دو بُعد واقعی و ادراکشده
دارد؟ و دوم اینکه کدامیک از رویکردهای جو انگیزة تبحر و معلممحور ،مناسبترین روش برای ارائة
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مداخله هستند؟ پیشبینی میشود انجام چنین پژوهشهایی منجر به معرفی مناسبترین روشهای
ارائة مداخلات مهارتهای حرکتی شود و پیشرفتهای ناشی از این مداخلات را به حداکثر رساند.
روش پژوهش
جامعة آماری این پژوهش شامل همة دختران نهسالة ( 1/1±91/21سال) مقطع سوم ابتدایی
شهرستان قروة سنندج در سال تحصیلی  93-94است .به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای،
تعداد  45دانشآموز در دو کلاس پایة سوم دبستان دخترانه انتخاب شدند و پس از پیشآزمون و
همتاسازی ،بهصورت تصادفی به سه گروه پانزدهنفری تقسیم شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل
برخورداری از سلامت جسمانی و نداشتن بیماری ،برخورداری از بیامآی و کفایت حرکتی نرمال بود
که مورد آخر از طریق آزمون برونینکز ـ اوزورتسکی نسخة دوم 1کنترل شد .برای همگنسازی
آزمودنیها نیز کودکانی که تجربة شرکت در کلاسهای منظم ورزشی و تفریحی را داشتند از مطالعه
حذف شدند .غیبت بیشتر از یک جلسه نیز منجر به حذف از پژوهش میشد .قبل از شروع مداخله
از والدین شرکتکنندگان رضایتنامة کتبی و پرسشنامة تکمیلشدة ویژگیهای فردی دریافت شد.
بر اساس روش اجرای تحقیق ،گروه اول برنامة مداخلهای را با رویکرد معلممحور دریافت کردند.
گروه دوم نیز همین برنامه را با رویکرد کودکمحور دریافت کردند و گروه سوم که گروه شاهد بود،
هیچ مداخلهای دریافت نکردند .برنامة مداخلهای شامل تمرینات طراحیشده برای مهارتهای
دستکاری ششگانه ،شامل پرتاب از بالای سر ،دریافت ،ضربه با پا ،ضربه با دست از پهلو ،دریبل
ساکن و غلتاندن توپ از پایین دست بود که برای هرکدام از آنها با استفاده از محدودیتهای
محیطی مانند اندازه و فاصله از هدف چهار تا شش سطح دشواری ایجاد شد .روایی صوری برنامة
طراحیشده نیز با نظرسنجی از استادان رفتار حرکتی تأیید شد .سپس مداخلة اصلی آغاز و با دو
رویکرد اجرا شد .در هر دو رویکرد محتوا ،مدتزمان کل مداخله و تعداد جلسات در هفته یکسان
بود و فقط نحوة ارائة مداخله تفاوت داشت .بدینصورت که در رویکرد معلممحور ،این معلم بود که
ایستگاههای تمرینی را مشخص میکرد ،اما در رویکرد دیگر ،دانشآموز در ایستگاه دلخواه تمرین
میکرد .دو گروه به مدت  11هفته و هر هفته دو جلسه در روزهای یکسان مداخله دریافت کردند.
مدتزمان هر جلسه  45دقیقه بود.
2
یکی از ابزار مورد استفاده ،از آزمون «رشد حرکتی درشت » بود که برای ارزیابی کیفی مهارتهای
حرکتی درشت استفاده میشود .این آزمون مهارتهای حرکتی جابهجایی و دستکاری را در قالب
1. Broninks Osoretski- 2
2. Test of Gross Motor Development–Second Edition
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دو خردهآزمون اندازهگیری میکند .مجموع امتیازات کسبشده در هر دو خردهآزمون ،بهعنوان
کفایت حرکتی واقعی دستکاری در نظر گرفته شد ( .)15در این پژوهش ،مشابه با پژوهشهای
قبلی ،از مجموع امتیازات خردهآزمون کنترل شیء بهعنوان ملاک کفایت حرکتی واقعی دستکاری
استفاده شد .خردهمقیاس کنترل شیء ،شامل مهارتهای ضربه به توپ ثابت ،دریبل درجا ،دریافت،
ضربه با پا ،پرتاب از بالای سر و غلتاندن از پایین میشود .در این آزمون هر مهارت حرکتی به
بخشهایی تقسیم میشود و نمرات بر اساس اینکه کودک آن معیارها را نشان میدهد یا نه،
بهصورت نمرههای صفر و یک داده میشود .روایی و پایایی این ابزار در داخل ایران به همت زارعزاده
و فرخی ( )2111به تأیید رسیده است .بر اساس این مطالعه ،ضریب پایایی و همسانی درونی برای
نمرة جابهجایی و دستکاری و همچنین نمرة کل مرکب ،بهترتیب  1/14 ،1/11و  1/11گزارش
شده است ( .)16ابزار دوم ،مقیاس ادراک لیاقت هارتر 1بود .این ابزار ادراک لیاقت را در چهار بُعد
شناختی ،اجتماعی ،جسمانی و رضایتمندی کلی میسنجد و همة مؤلفههای ادراک لیاقت را
بهصورت یک ساختار واحد اندازه میگیرد .این ابزار برای دامنة سنی بیشاز هشت سال طراحی شده
است .در این پژوهش با توجه به اینکه نتایج چهار نوع شایستگی امکان محاسبه بهطور جداگانه را
دارد ،در راستای پژوهشهای مشابه در این زمینه ،برای ارزیابی کفایت حرکتی ادراکشده ،فقط از
گویههای مربوط به خردهآزمون ادراک لیاقت جسمانی استفاده شد که شامل هفت سؤال دوقطبی
است (قطب ادراک زیاد و قطب ادراک اندک) ()11؛ بهعنوان نمونه «من در هر بازی خوب هستم
حتی آنهایی را که قبلاً تمرین نکردهام» در مقابل «من میترسم که مبادا در بازیهایی که قبلاً
تمرین نکردهام خوب نباشم» آمده است .شهیم ( )1314در نمونة کودکان ایرانی و همسال با
پژوهش حاضر و با استفاده از مشخصههای آماری سؤال (آلفا) ،ضریب کلی پایایی برای هر چهار نوع
شایستگی را  1/14و روایی این ابزار را نیز  1/12گزارش کرد ( .)11ابتدا طبیعیبودن توزیع دادهها با
استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف بررسی شد و برای مقایسة نمرات پیشآزمون از آزمون
تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد؛ سپس شیب خط رابط پیشآزمون و پسآزمون بین سه گروه
مقایسه گردید .به دلیل ناهمگن بودن شیب خط بین سه گروه ،برای بررسی اثر تمرینات از آزمون
تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسة نمرات پسآزمون استفاده شد.
نتایج
در بررسی اثر برنامة مداخلة حرکتی بر شایستگی حرکتی واقعی دختران با دو رویکرد معلممحور و
کودکمحور ،توزیع دادهها طبیعی بود و پیشآزمونها تفاوتی با هم نداشتند .با استفاده از آزمون
)1. Harter’s Perceived Competence Scale for Children (HPCS

52

اثر دو رويکرد معلم -محور و کودک -محور بر ...

تحلیل واریانس یکراهه پسآزمون سه گروه با هم مقایسه شد .نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان
داد یک تفاوت کلی بین نمرات سه گروه در پسآزمون وجود دارد (جدول شماره یک).
جدول  -3نتايج آزمون تحلیل واريانس برای مقايسة نمرات پیشآزمون و پسآزمون شايستگی حرکتی
واقعی
مجموع
مجذورات

درجات
آزادی

میانگین
مجذورات

اف

معناداری

ضريب
اتا

بینگروهی

1/41

2

1/21

1/33

1/121

1/12

درونگروهی

25/34

42

1/61

کل
بینگروهی

25/14
14/02

44
0

02/02

درونگروهی

02/17

10

2/50

کل

54/41

11

منابع واريانس

پیشآزمون

پسآزمون

02/41

>2/224

2/75

در ادامه ،آزمون تعقیبی توکی نشان داد هر دو رویکرد کودکمحور و معلممحور برتری معناداری
نسبت به گروه شاهد داشتند و نمرات گروه کودکمحور در پسآزمون شایستگی حرکتی واقعی برتر
از گروه معلممحور است (شکل شماره یک).

شکل  -3مقايسة ديداری نمرات پیشآزمون و پسآزمون شايستگی حرکتی واقعی گروهها

در بررسی اثر برنامة مداخلة حرکتی بر شایستگی ادراکشدة دختران با دو رویکرد معلممحور و
کودکمحور ،دادهها دارای توزیع طبیعی بودند؛ پیشآزمونها تفاوتی با هم نداشتند و شیب خط
همبستگی پیشآزمون ـ پسآزمون در سه گروه همگن نبود؛ ازاینرو ،با استفاده از آزمون تحلیل
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واریانس یکراهه پسآزمون سه گروه با هم مقایسه شد .نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که
تفاوتی کلی بین نمرات شایستگی ادراکشدة سه گروه در پسآزمون وجود دارد (جدول شماره دو).
در ادامه ،آزمون تعقیبی توکی نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پسآزمون شایستگی
ادراکشدة رویکرد کودکمحور برتر از معلممحور بوده است و هر دو رویکرد کودکمحور و
معلممحور برتری معناداری نسبت به گروه شاهد داشتند (شکل شماره دو).
جدول  -5نتايج آزمون تحلیل واريانس برای مقايسة نمرات پیشآزمون و پسآزمون شايستگی ادراکشده
مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بینگروهی

1/11

2

1/115

درونگروهی
کل
بینگروهی
درونگروهی
کل

4/14
4/14
5/16
3/21
1/44

42
44
2
42
44

1/11

منابع واريانس

پیشآزمون

پسآزمون

2/51
1/11

اف

معناداری

1/12

1/919

33/11

>1/111

شکل -5مقايسة ديداری نمرات پیشآزمون و پسآزمون شايستگی ادراکشدة گروهها

ضريب
اتا
1/12

1/61
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر برنامة مداخلة مهارتهای دستکاری بر شایستگی حرکتی
دختران دبستانی با دو رویکرد معلممحور و کودکمحور و مقایسة این دو رویکرد با هم بود .نتایج
نشان داد شایستگی حرکتی واقعی آزمودنیها در هر دو رویکرد افزایش معناداری داشت .بر اساس
نظریة سیستمهای پویا ،تمرین هرچه بیشتر مهارتهای حرکتی بنیادی در زمان مناسب ،منجر به
افزایش هماهنگی و قدرت عضلانی و درنهایت بهینهتر شدن درجات آزادی و افزایش کنترل حرکتی
میشود ( .)19با مقایسة گروهها مشخص شد رویکرد جوّ انگیزة تبحر نسبت به رویکرد معلممحور،
منجر به افزایش بیشتری در شایستگی حرکتی واقعی میشود .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای
مارتین و همکاران ( ،)2119رابینسون ( )2111و سامپایو و ولنتیتی ( )2115همخوان است .جوّ
انگیزشی تبحرمحور منجر به افزایش بیشتر انگیزة کودک برای درگیرشدن در فعالیت بدنی میشود
و درنهایت یادگیری و پیشرفت بیشتری را به دنبال خواهد داشت ()21؛ همچنین ،رویکرد جوّ انگیزة
تبحر ،پیشرفت فرد را بر اساس مقایسة او با تلاشهای قبلی خوش میسنجد ،نه با دیگران؛ که این
امر موجب شناسایی نقاط ضعف و تلاش برای اصلاح آنها خواهد شد ( .)21اما رویکرد معلممحور
منجر به ایجاد تکالیف رقابتی ،رهبری استبدادی و بیانگیزگی کودک میشود که درنهایت تلاش و
پیشرفت کمتر را به دنبال دارد ( .)22نتایج این پژوهش در راستای پژوهشهایی قرار میگیرد که
اثر جوّ انگیزشی را بر سطح فعالیت بدنی تأیید کردهاند (.)23 -25
در رابطه با شایستگی حرکتی ادراکشده ،نتایج نشان داد هر دو رویکرد منجر به افزایش معناداری
نسبت به گروه شاهد شدند .بر اساس مدل همکوشی بین فعالیت بدنی و کفایت حرکتی ،فعالیت
بدنی موجب افزایش شایستگی حرکتی واقعی میشود و ازآنجاکه شایستگی حرکتی واقعی و
ادراکشده ارتباط مستقیمی با هم دارند ،شایستگی حرکتی ادراکشده نیز افزایش مییابد ()5؛ اما
با مقایسة گروهها مشخص شد گروه کودکمحور (جوّ انگیزة تبحر) ،تفاوت چشمگیری در افزایش
شایستگی حرکتی ادراکشده با گروه معلممحور داشت و پیشرفت بیشتری را تجربه کرد .دلیل این
پیشرفت در ماهیت رویکرد جوّ انگیزشی نهفته است .این رویکرد با افزایش انگیزة فراگیران ،منجر به
افزایش فعالیت بدنی میشود و شایستگی حرکتی واقعی آنها پیشرفت بیشتری خواهد داشت و
درنهایت شایستگی حرکتی ادراکشده نیز افزایش بیشتری مییابد ( .)21این بخش از نتایج با
پژوهشهای والنتینی و رادیسیل ( )2114و لوگان و همکاران ( )2113همخوان است ( .)1 ،12بر
اساس نظریة پیاژه ،فراگیر باید در محیط فعال باشد و احساس نکند یک کشتی خالی است.
سازگاری از طریق همانندسازی و یکپارچهسازی وقایع جدید با دانش موجود اتفاق میافتد (.)26
مشارکت در برنامة مبتنی بر جوّ انگیزة تبحر ،فرصتی برای فراگیر بهمنظور یادگیری و تقویت
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مهارتها از طریق همانندسازی و انطباق فراهم میآورد ( .)14نتایج ما در این بخش با پژوهش
مارتین و همکاران ( )2119ناهمخوان است .این پژوهشگران بیان کردند میزان پیشرفت شایستگی
حرکتی ادراکشده در رویکرد سنتی با رویکرد جوّ انگیزة تبحر ،تفاوتی ندارد ( .)11پژوهشهای
مذکور بر سن پیشدبستانی تمرکز کردهاند ،درحالیکه رابطة بین فعالیت بدنی و شایستگی حرکتی
ادراکشده در این سن کم است و چندان برقرار نیست و با افزایش سن این رابطه قویتر میشود
( .)3اما پژوهش حاضر بر سن نهسالگی تمرکز داشت که این رابطه قویتر است؛ زیرا از نظر گابارد
بهترین سن برای سنجش این رابطه ،کودکی میانی و اواخر کودکی است (.)3
توانایی انتخاب سطح دشواری تکلیف ممکن است در پیشرفت بیشتر شایستگی واقعی و ادراکشدة
گروه انگیزة تبحر اثر داشته باشد .این روند بهویژه در کودکان دبستانیای که سطح شایستگی
حرکتیشان پایین است ،اهمیت دارد .کودکانی که شایستگی حرکتی پایین دارند ،اجازه مییابند
تکالیف آسان را انتخاب کنند و زمانی تکلیف پیچیدهتر را برمیگزینند که نسبت به تواناییهای خود
برای اجرای تکالیف پیچیدهتر اعتماد پیدا کرده باشند .هدف برنامههای حرکتی ،تسهیل رشد
حرکتی برای کودکان با توجه به تفاوتهای فردی آنهاست .یکی از جنبههای کلیدی جوّ انگیزة
تبحر ،فراهمسازی سطوح مختلف دشواری تکلیف است .در این حالت ،احتمال موفقیت کودکان
بسیار افزایش مییابد؛ زیرا آنها میتوانند دشواری تکلیف را بسته به ترجیح خود ،کم کنند یا افزایش
دهند .همانگونه که سیلورمن )1991( 1پیشنهاد میکند ،دو متغیر مهم تعداد کوششهای تمرینی
یک مهارت و انجام فعالیتهای متناسب رشدی از اهمیت فراوانی در رشد مهارتهای حرکتی
بنیادی برخوردار است (.)21
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،استفادهنشدن از نمونة پسر در پژوهش و همچنین
اندازهگیرینشدن میزان فعالیت بدنی و ثبت آن در گروهها بود؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در مورد
ارتباط میزان فعالیت بدنی و رویکردهای آموزشی در دختران و پسران و مقایسة آنها پژوهشهای
بیشتری انجام شود .بر اساس نتایج این پژوهش و دیگر پژوهشهای مشابه ،میتوان گفت
مناسبترین رویکرد برای ارائة مداخلات اختصاصی حرکتی دستکاری ،همان رویکرد جوّ انگیزة
تبحر است؛ اما ازآنجاکه هدف نهایی مداخلات جوّ انگیزة تبحر ،کمک به مربیان برای ایجاد یک
محیط یادگیری مؤثرتر است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی از طریق بهکارگیری مفاهیم
نظری پداگوژی در مداخلات جوّ انگیزة تبحر محیط غنیتری ایجاد شود ( .)21بهعنوان نمونه ،یک
راهکار جدید تأکید بر ارتباطات بین فردی و کار گروهی به موازات جوّ انگیزة تبحر است تا از این
طریق شرایط بدیعی حین تمرین خلق شود.
1. Silverman
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 معلمان و مربیان ورزش میتوانند از، با توجه به پیامدهای مثبت جوّ انگیزشی تبحر:پیام مقاله
ساختارهای برنامة کودکمحور بهعنوان چهارچوبی برای خلق جوّ انگیزشی تبحرمحور در محیطهای
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Abstract
The purpose of the present study was to investigate the effects of a manipulation skills
intervention program, on actual and perceived motor competence of the elementary
school girls by teacher centered and child centered Approaches. For this purpose, 45 girl
elementary school students of Qorveh (8.98±0.20 years) via a multi-stage random
sampling were selected and after matching were divided into three groups of teachers
centered, child centered and control. Each program consisted of 20, 45-minute sessions
during a ten-week period. The results showed that in posttest the actual and perceived
competence of two intervention groups were higher than control group and the childcenter group was better than teacher-center group (P<0.05). The results show that the
benefits attributed to the intervention program with emphasis on mastery motivational
climate approach, have the capability of generalize in the field of manipulative
fundamental motor skills.

Keywords: Intervention Program, Mastery Motivational Climate, Motor Competence,
Manipulation Motor Skills
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