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بررسی مقایسهایی تاثیرات دو روش تدریس مشارکتی و رقابتی درس تربیت بدنی بر
 نقش تعدیل کننده عزت نفس:مشارکت ورزشی دختران دارای اضطراب اجتماعی اندام
A Comparative Study of the Effects of Participatory and Competitive
Teaching Methods of Physical Education Course on Sports
Participation of Girls with social physique anxiety: The Role of SelfEsteem Modifier
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Abstract: Students worry about how others will
assess their physical appearance during exercise.
The purpose of this study is to investigate
participatory and competitive teaching on sports
participation of female students with social
physique anxiety. From 120 middle school
students, cluster sampling and then randomly
divided into three samples of 40 people. Data
were analyzed by analysis of variance and
covariance with repeated measures and paired ttest, Box, Greenhouse-Geiser and Machley. In
the pre-test and post-test, all individuals
completed the Sports Motivation and Social
Anxiety Questionnaire. After 14 sessions, a
post-test was performed. The selected samples
participated in a pre-test that included physical
and motor fitness factors. Both competitive and
participatory teaching methods were effective
on students with limb anxiety, but the effect of
participatory teaching is positive and stable.
Although the competitive approach led to
increased sports participation, it also increased
anxiety. Collaborative teaching is more effective
than competitive teaching in reducing social
anxiety and increasing sports participation
Keywords: Participatory teaching Competency
teaching, social physique anxiety, Exercis
participation, Self- esteem
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مریم جمالی

محمدرضا اسماعیلی

 دانش آموز ان نگراننود هوه دیگوران در الو ل تمرینوات:چکیده
ایو

 هود.ور شی ظاهر بدنی آنها را چگزنه ار یابی مویهننود

پژوهش بررسی تدریس مشارهتی و رقابتی بر مشوارهت ور شوی
194  ا.دانشآمز ان دالتر دچار اضطراب اجتموایی انودا اسوت
 نمزنوهگیور الزشوها و سوسس بوه،دانشآمز دالتر راهنموایی
 دادههوا بوا. نفوره تقیویم شودند04 صزرت تصادفی به سه نمزنه
روش آمار تحلیل واریانس و هزواریانس با اندا هگیر مکرر و
. گری هاوس – گیزر و ماچلی تحلیل شد، باهس، وجیt آ مزن
در پیش آ مزن و پوس آ موزن تموامی افوراد پرسشونامه انگیوزش
10  پوس ا.ور شی و اضطراب اجتمایی اندا را تکمیل هردنود
 در، نمزنههوا انتاواب شوده.جلیه یک پس آ مزن به یمل آمد
،پیش آ مزن هه شوامل یزامول آموادگی جیومانی و حرهتی بوزد
 هور دو شویزه تودریس بور دانوشآموز ان دارا.شورهت هردنود
.اضطراب اندا مزثر بزد ولی تأثیر تدریس مشارهتی مثبوت اسوت
روش رقابتی منجر به افزایش مشارهت ور شی و البتوه اضوطراب
 تودریس مشوارهتی در هواهش اضوطراب اجتموایی انودا و.شد
.افزایش مشارهت ور شی مزثرتر ا تدریس رقابتی است
 اضطراب اجتمایی، تدریس رقابتی، تدریس مشارهتی:کلیدواژهها
 یزت نفس، مشارهت در ور ش، اندا
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مقدمه
تمری ها ور شی فزاید جیمانی ،روانشناالتی و اجتمایی بییار دارند .فعالیوتهوا جیومانی
منظم ،الطر مرگ ناشی ا بیمار ها قلبی ،یزامل الطور سورنان هزلوزن ،دیابوت نوزد دو و
فشار الزن باال را هاهش میدهد و سبب بهبزد سزالت و سا گلزهز ،هاهش چواقی و افوزایش
سطح آنتی اهییدانها میشزد (وابرتوزن و همکواران .)9446 ، 1هارشناسوان معتقدنود هوه اگور
جامعها افراد الزد را به ور ش وادار هند ،در واقع به افزایش یزتنفس و س مت جیومی و
روحی افراد الزد همک هرده اسوت (مزتول و همکواران .)9445 ،9آثوار روانوی مثبوت و مورثر
فعالیتها جیمانی بر افیردگی و اضطراب نیز قابل تزجه است هوه شوامل فرصوت تعوام ت
اجتمایی ،تجربه احیاس الزدهارآمد و الزداثرباشی و رهایی ا یزامل استرس ا رو انوه
است (فلت و همکاران .)9445 ,هنگامی هه نگرانی و ترسی ایجاد میشزد انیوان بایود بتزانود
الزدش را به هار و فعالیتی مشغزل هند هه بهتری فعالیت در مان اترس و اضوطراب فعالیوت
بدنی است یرا ذه همزمان نمیتزاند رو چند هار تمرهز هنود (هودایتی ور هیوانی)1420،؛
همچنی فعالیت جیمانی مناسب الطر برو سرنان سینه (ا نریق تأثیر بور سوزالت و سوا
هزرمزنی) را هاهش میدهد .بهبزد س مت یض ت و استازانها ،هنترل و ن و هاهش ی ئم
افیردگی ،همک به پیشگیر یا هنترل مشک ت رفتار (مانند سیگار هشیدن ،مصر

الکل یا

دیگر مزاد مادر ،رژیم غذایی ناسالم و رفتارها الشوزنت آمیوز) در هزدهوان و نزجزانوان ا
دیگر مزایا فعالیت جیمانی مناسب است .با وجزد ای فزاید ،بییار ا افراد به اندا ه هوافی
در فعالیتها جیمانی شرهت نمیهنند (سنایی نیب و همکاران .)9442 ,یکوی ا مهومتوری
اهدا

درس تربیت بدنی ،افزایش آمادگی جیمانی و حرهتوی دانوشآموز ان اسوت .بور ایو

اساس ،باشی مهم ا برنامهها تدریس تربیت بدنی در مدارس باید به فعالیتهوا آموادگی
جیمانی و حرهتی االتصاص یابد.
با تزجه به اینکه فعالیت تدریس امرو ه چیز بیش ا انتقال دانش مویباشود و تودریس
هانزن هر برنامه درسی بزده و در تما مقانع آمز شی مد نظر قورار گرفتوه مویشوزد؛ بنوابرای
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تدریس مرثر همزاره به مثابه ینصر حیاتی امزر یادگیر بزده و نیا مند بوا نگر هوایی در امور
تدریس میباشد (اسماییلی .)1422 ،یکی ا ص حیتها ضرور برا معلمان جهت افزایش
اثرباشی دانشآمز ان و پیشرفت آنها در حز هها درسی ،تزجه بوه نحوزه آموز ش معلموان
است .آمز ش اثرباش ،یعنی میزان تحقوق اهودا

آمز شوی ،تعیوی نتوایج قابول مشواهده ا

هارآمز ان در اثر آمز شها اجراشده ،تعیی میزان انطباق رفتار هارآمز ان با انتظارات نقوش
سا مانی ،تعیی میزان درست انجا دادن هار هه مزردنظر آمز ش بزده است (نظریوان موادوان،
 .)1420معلمان تربیت بدنی بایود بتزاننود بوا برالوزردار ا شورای ،،امکانوات و روشهوا
آمز شی مناسب ،آمادگی جیمانی و روانی دانشآمز ان را به منظزر تأمی س متی آنها افزایش
دهند (براون و گرینیکی .)1229 ،معلمان تربیت بدنی معمزالً بیشتر وقت برنامه درسی الزد را
به با

ها رقابتی االتصاص میدهند در حالی هه دیدگاهها هزاره سوز در مینوه تعلویم و

تربیت ،دستازش تغییرات اساسی شده و باورها قبلی دستاندرهاران و روشها آمز شی
را متحزل هرده است .یعنی رویکردها رقابتی و حتی انفراد  ،سنتی قلمداد شده و جا الزد
را به رویکردها نزی آمز شی دادهاند .با وجزد اینکوه در محافول یلموی و تربیتوی ا رشود
فکر  ،آ اد اندیشی و فعال بزدن دانشآمز صحبت میشزد ،مدتهاست هه معلمان با تکیه بور
روشها سنتی نظا ها آمز شی ،دانشآمز ان را به رقابت بوا یکودیگر تشوزیق مویهننود و
رویکردها سنتی به ویژه رقابتی در بیشتر مدارس حواهمانود .در رویکورد یوادگیر رقوابتی،
دانشآمز ان برا رسیدن به هدفی معی هه فق ،برا یک نفر یا یوک گوروه قابول دسترسوی
است با دیگران به رقابت میپردا ند و فرد مانی مزفق میشزد هوه دیگوران ضوعیفتور ا او
ظاهر شزند .به همی دلیل در ای رویکرد ،نزیی رابطه منفی میان دانشآمز ان ایجاد میشوزد.
در واقع ای نزد رابطه منفی به ای دلیل ایجاد میشزد هه دانشآمز ان برا تعیی اینکوه چوه
فرد میتزاند بهتری باشد ،با هم به رقابت میپردا ند (اونز بز

.)9441، 1
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سیمزن و بیکر معتقدند هه رابطه منفی مانی ایجاد میشزد هه دستیابی یک دانوشآموز یوا
گروهی ا دانشآمز ان به هد  ،سبب ناهامی یک فرد یا گروهی دیگور شوزد (آتول و بیکور،1
 .)9440براون و گرینیکی معتقدند هه الیتگی یاد ناشوی ا رقابوت مزجوب مویشوزد تنهوا
هزدهانی هه فرصتها بیشتر برا مزفقیت داشتهاند ،انگیوزه بواالتر بورا اداموه فعالیوت
داشته باشند .به ایتقاد هارشناسان تعلیم و تربیت ،دانشآمز انی هه ا نریق یادگیر فعوال بوه
یادگیر میپردا ند ،نه تنها مهارت را بهتور فورا مویگیرنود ،بلکوه ا یوادگیر لوذت بیشوتر
میبرند ،یرا فعاالنه در جریان یادگیر مشارهت میهنند و الزد را میئزل یوادگیر الوزیش
میدانند .یادگیر مشارهتی رویکرد دانشآمز  -محزر است و هد

اصلی آن شرهت فعال

و معنادار دانشآمز در فرایند تمری و یادگیر است (بارت .)9445 ،9در ای شیزه آمز شوی
برا دستیابی به هد  ،دانشآمز ان در یرگروهها هزچک ،منظم و همگ با یکدیگر ت ش
میهنند و هر فرد نه تنها میئزل یادگیر الزد است ،بلکه به هومگوروههوا الوزد نیوز بورا
رسیدن به هد

جمعی همک میهند .نتایج پژوهشها نشان داده است هه اهدا

تربیت بدنی

ا جمله رواب ،گروهی ،اجتمایی ،یانفی و حرهتی در ای نزد رویکرد دستیافتنیتر هیوتند.
بر ای اساس بارت ( ،)9445جانیزن و وارد )9446( 4و لی  )9446( 0معتقدنود هوه رویکورد
یادگیر مشارهتی در تربیت بدنی اهدا

دانشآمز ان را در ه س ارتقا میباشد ،میوئزلیت-

پذیر آنان را افزایش میدهد ،مهارتها حرهتوی و اسوتراتژ آنهوا را بهبوزد مویباشود و
مهارتها ارتبانی ،هار گروهی و ویژگیها شاصیتی ماننود یوزتنفوس ،هموالگرایوی و
الزدهارآمد را در آنان تقزیت میهند (شیچر و همکاران.)9440,
ا دیگر ویژگیها شاصیتی هه تحت تأثیر مشارهت ور شی و فعالیت بدنی قرار موی-
گیرد یزتنفس است .هزپر اسمیت یزتنفس را به منزله متغیر آستانها در نظر میگیرد هه
پایی بزدن آن تأثیر با دارنده بر پشتکار ،ایتماد به نفس و هارهرد تحصیلی میگذارد و فورد
را وا مویداردهوه در جهوت تغییور مزقعیوت الوزد یوا سوا ش یوافتگی بوا آن گوا بوردارد
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(یزدانی .)1420,همچنی یزتنفس تأثیر یزامل استرس ا را در سطح پایی فعالیوت بودنی بوا
گذشت مان بیشتر میهند (یلیزاده .)1489،نتایج مطالعه هارتر )9418( 1نشاندهنوده توأثیر بوی
نظیر یزت نفس به مثابه یاملی محافظتهننده بر الگزها

سوطح پوایی فعالیوت بودنی اسوت.

همچنی گری و و پرایس  )9418( 9نشان میدهند هه برا برالی ا مردان ،یزتنفس پایی ،
بایث نارضایتی ا بدن و به دنبال آن هاهش حجم یضله یض نی و استفاده ا داروها انرژ
ا میشزد هه برا برالی استفاده ا ای مزاد یزاقبی یانبار در پی داشته است.
دِاون 4و همکاران (  )9440و پزلز و ت ما ( )9448در پژوهشها الزد بوه ایو نتیجوه
رسیدند هه گروه رویکرد یادگیر مشارهتی نیبت به گروه رویکرد یادگیر رقوابتی و گوروه
هنترل ا سطح انگیزش ،آمادگی جیمانی و مهارتها اجتمایی و روانی بواالتر برالوزردار
شدند .اما ال  0و همکاران (  ،)9440اورتوزی 5و همکواران ( )9448و فو و یانو

)9445( 6

رقابت را برا افراد مناسبتر و هاربرد تور مویداننود .فهوامی و یزتوی ( ،)1482یاریوار و
همکاران ( )1480و هرامتی ( )1486نیز در پژوهشها الزد دریافتنود هوه رویکورد یوادگیر
مشارهتی سبب رشد مهارتها اجتمایی و یزتنفس در دانشآمز ان مویشوزد .بور اسواس
نتایج پژوهشها ارائه شده و با تزجه به شیزد یاد بیتحرهی در جامعه ما ،به ویوژه در میوان
دانشآمز ان انجا ای پژوهش در مینه مقاییه شیزه تدریس مشارهتی و رقابتی بور مشوارهت
ور شی دانشآمز ان دچار اضطراب اجتمایی ضرور مینماید.
مهمتری تزصیه به والدی  ،اولیا و بهالصزص دبیران ور ش ای است هه به نوزر مثبوت
تمایل دانشآمز ان را به ور ش افزایش دهند .هزدهان ناتزان نیبت به همی و ساالن تزانوا
الزد ،همتر با ور ش آشنایی دارند .جالب اینکه ای افراد برا افزایش قدرت بودنی و تناسوب
اندا الزد ،به ور ش بیشتر هم نیا مندند (گرینیکی و استیز.)1220 ،
اضطراب اجتمایی ا جنبهها مهم االت ل روانشناالتی اسوت هوه بوه مثابوه یوک تورس
مشاص و مزم ا یک یا چند مزقعیت اجتمایی تعریف میشزد یا فرد الوزد را در معور
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مزشکافی ا سز دیگران میبیند .در نتیجه ای اضطراب فرد میترسد هار انجوا دهود هوه
سبب الجالت شزد یا تحقیرآمیز باشد (ارجمندنیا1426،؛ انجمو روانسزشوکی آمریکوا.)9414 ،
یکی ا انزاد اضطراب اجتمایی ،اضطراب اجتمایی اندا  1است هه در آن شکل ظاهر بدن به
منزله یکی ا یناصر اجتناب ناپذیر در اغلب تعام ت اجتمایی رودررو ،باشی مهوم ا الوزد
ارائهگر محیزب میشزد .در هر مزاجهوه اجتموایی شواص بوه شواص احتموال ار یوابی
دوجانبه شکل و ساالتار بدنی وجزد دارد .ناراحتی تجربوه شوده در چنوی موزاقعی اضوطراب
اجتمایی اندا نامیده میشزد ( فزرم  -هافم  .)9448، 9اضطراب ناشی ا ار یابی هر فورد ا
بدن الزد در تعام ت اجتمایی (اضطراب اجتمایی اندا ) مهم است ،یرا بدن انیان نایوتی
وجزد اوست هه دیگران هنگا برالزردها اجتمایی ا او میبینند و ا ای نظر با باشها
دیگر وجزد او متفاوت است ،چرا هه بهراحتی و تنها ا نریق مشاهده میتزاند بوا سوایر افوراد
مقاییه شزد ( مزسز

اده و همکاران.)1488,

بییار ا دانشآمز ان ا آن نگراناند هه دیگران در ال ل تمرینات ور شی ظاهر بودنی
آنها را چگزنه ار یابی میهنند .ای نگرانی بر نزد فعالیتها هه فرد درگیور آنهوا مویشوزد و
اینکه هجا و با چه هیانی ور ش میهند و میزان لذتی هه ا فعالیت ور شی میبرد ،اثور موی-
گذارد (شریفی فر .)1484،افراد هه نگرانی یاد درباره نحزه ادراك دیگران ا شکل بدنشان
دارند ،به سبب ترس ا بهجا گذاشت یوک تصوزیر اجتموایی منفوی در دیگوران و بوه دلیول
اضطراب ناشی ا شرمیار  ،ممک است ا شرهت در فعالیتها

ور شوی جمعوی اجتنواب

هنند (النتوز 4و همکواران  .)1220شوکل ظواهر بودن هموزاره در تعوام ت اجتموایی ماننود
فعالیتها ور شی اهمیت داشته است .روانشناسان اجتمایی دریافتوهانود هوه مورد جوذابیت
ظاهر را با ویژگیها شاصیتی پیندیدها همچزن هزشمند  ،لیاقت و پوذیرش اجتموایی
همراه میدانند (دیزییزن و همکاران .)9445 ,ا آنجا هه شوکل ظواهر بودن باشوی مهوم ا
الزدپنداره هر فرد محیزب میشزد ،هیب تأیید دیگران در ای

مینه برا شواص بیویار بوا

1. Social Physique Anxiety
2. Forman-Hoffman
3. Lantz
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اهمیت و مطلزب است (شزری و همکاران  .)1226 ، 1افراد دارا ای اضطراب ،دچار ترسوی
مشاص و ثابت ا شرمنده شدن یا مزرد ار یابی منفی قرار گرفت در مزقعیتهوا اجتموایی
یا در مان انجا دادن فعالیتی در حضزر دیگران هیتند (تئزدور)9442،9؛ بنابرای ا ایو گزنوه
مزقعیتها به دلیل اضطراب شدید هه به همراه دارند پرهیز میهنند .شیزد  14درصود ایو
االت ل در جزاموع بشور  ،آن را در جایگواه سوزمی االوت ل روان شوناالتی پوس ا االوت ل
افیردگی اساسی و وابیتگی به الکل قرار داده است (ملیانی و همکاران  .)1488 ،افوراد دارا
اضطراب اجتمایی معمزالً نگران ار یوابیهوا منفوی دیگوران هیوتند و بور ایو باورنود هوه
مزردپذیرش دیگران قرار نازاهند گرفت و نرد الزاهند شود ،بنوابرای سوعی در اجتنواب ا
رواب ،اجتمایی دارند (هیانی و ماردپزر .)1428،
چگزنگی ارتباط میان اضطراب اجتمایی اندا و انگیزه انجا دادن تمرینات ور شی پیچیده
است و تحت تأثیر یزامل گزناگزن قرار دارد .اضطراب اجتمایی انودا یوک پویشبینوی هننوده
منفی است (هزهس 4و همکاران  .)9414،تمرینات ور شی سطح اضوطراب اجتموایی انودا را
هاهش و ایتماد به نفس را افزایش میدهد .همچنی اضوطراب هیجوانی اجتموایی بوا انودا ه-
گیر ها فیزیکی و الزدپنداره فیزیکی رابطوه معکوزس دارد (یاموان ،)9410،0همچنوی

نوان

دچار اضطراب اجتمایی اندا در تمرینات ور شی آسیب پذیرتر هیتند (چامزرو -پرمز یک،5
.)9416
با تزجه به نتایج متضاد پوژوهشهوا ارائوه شوده در مینوه رویکورد یوادگیر رقوابتی و
مشارهتی و همچنی با تزجه به نقش مهمی هه برنامهها تربیوت بودنی در سواالتار تعلویم و
تربیت دارند و سهلانگار و بیتزجهی بوه آنهوا صودماتی جبورانناپوذیر بوه رشود و تکامول
جیمانی ،حرهتی ،یانفی و اجتمایی افراد وارد الزاهند هرد ،پس ضرورت تزجوه بیشوتر بوه
اصزل و روشها یلمی در ارائه برنامهها تربیت بدنی در مدارس ،بهویژه برنامهها آمادگی
جیمانی دانشآمز ان بیش ا پیش احیواس مویشوزد ،ضوم آنکوه در هشوزر موا توا هنوزن
پژوهشها اندهی در مینه رابطه میان اضطراب اجتمایی اندا و تأثیر شیزه تدریس بر ایجاد
1. Schwerin
2. Tudor
3. Cox
4. Yaman
5. Chamorro-Premuzic
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انگیزه تمرینات ور شی و نقش تعدیلهننده یزتنفس انجا گرفته است .پژوهش حاضور بوه
مقاییه تأثیر شیزه تدریس مشارهتی و رقابتی بر میزان حضوزر دانوشآموز ان دچوار اضوطراب
اجتمایی اندا در فعالیتها ور شی میپردا د .در ایو میوان شناسوایی دانوشآموز ان دارا
اضطراب اجتمایی اندا و انتااب شیزه تدریس مناسب در سایات ور ش در ترغیب آنهوا بوه
مشارهت فعالتر در فعالیتها ور شی میتزاند گامی مرثر باشد .بدون شک اگر مربی و معلم
ور ش در انتااب شیزه تودریس آگواهی بیشوتر داشوته باشود نوه تنهوا در افوزایش حضوزر
دانشآمز ان دچار اضطراب اجتمایی اندا در فعالیتها ور شی مزفقتر الزاهد بزد بلکه در
هنار آنها برا حضزر مثبت تر در جامعه با یزتنفس و ایتماد به نفس باالتر نیز گوامی بلنود
الزاهد برداشت.
بر ای اساس فرضیهها پژوهش یبارتند ا :
.1

شیزه تدریس مشارهتی بر میزان مشارهت ور شی دانشآمز ان دارا اضطراب اجتموایی
اندا مرثر است.

.9

شیزه تدریس رقابتی بر میزان مشارهت ور شی دانشآموز ان دارا اضوطراب اجتموایی
اندا مرثر است.

.4

میان تأثیر شیزه تدریس مشارهتی و رقابتی بر میزان مشارهت ور شی دانشآمز ان دارا
اضطراب اجتمایی اندا تفاوتی وجزد ندارد.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر ا نزد نیمه تجربی و ا نظر نتیجه ا پژوهشها هاربرد بوه شومار مویآیود.
جامعه آمار شامل همه دانشآمز ان دالتر مدرسه راهنمایی فدك شهرسوتان فارسوان در سوال
تحصیلی  1420-1428بزد هه ا میان آنها نمزنها با حجم  194نفر بوه صوزرت نمزنوهگیور
الزشها انتااب شد ،سسس نمزنه به صزرت تصادفی به سوه گوروه  04نفور (شوامل گوروه
مشارهتی ،گروه هنترل و گروه رقابتی) تقییم شد .روش پژوهش شوامل پویشآ موزن و پوس-
آ مزن با نمزنهها مجزاست .شرهتهنندگان در ای پژوهش دانشآموز ان دالتور بوا میوانگی
سنی  14 ± /44بزدند هه در مقطع تحصیلی متزسطه اول تحصیل میهردند (جودول  .)1ابتودا
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در مراحل پیشآ مزن همه دانوشآموز ان پرسشونامههوا انگیوزش ور شوی و یوزتنفوس و
اضطراب اجتمایی را تکمیل هردند سسس نمزنه انتااب شده در پیش آ مزنی شووامل یزاموول
آموادگی جیومانی و حرهتی آ موزن ایفورد (دو ( 2×0چوابکی) ،انعطوا

پوذیر (نشیوت و

رسیدن) ،استقامت یض ت شکم (درا و نشیت) و استقامت قلبی تنفیووی (دو  504 -متوور)
شورهت هردنود.
پس ا همگ سا

گروهها ،پژوهشگر برا هر گروه یک الگز مشاص بوا نورد درس

ا پیش تعیی شده را اجرا هرد .برا گروه یک الگز رقابتی و برا گروه دو الگز مشوارهتی
اجرا شد .پس ا  10جلیه  24دقیقها یک پسآ مزن ا هر سه گروه به یمل آمد.
به منظزر سنجش میزان و نزد انگیزش ور شی آ مزدنیهوا  ،ا اس .ا  .اس  118اسوتفاده
شد .ای مقیاس  98گزیه دارد هه در سال  1225پلتیه و همکاران برا سنجش انگیوزه ور ش
هردن افراد به تفکیک انگیزهها درونی و بیرونی تهیه هوردهانود .ایو مقیواس لیکرتوی هفوت
درجها دارا هفت الردهمقیاس است هه هر یک با چهار گزیه سنجیده میشزد .سه مزرد ا
ای الردهمقیاسها انگیزش درونی (یادگیر  ،هیب مزفقیت و تجربیوات حیوی) ،سوه موزرد
انگیزش بیرونی (هیب هزیت اجتمایی ،درونفکنی و تنظیم رواب ،اجتمایی) و یک مزرد بی-
انگیزگی را اندا ه میگیرند .در ایران ای پرسشنامه در تعداد ا پژوهشها ور شوی موزرد
استفاده قرار گرفته و نتایج قابل قبزلی در مینوه پایوایی و روایوی آن گوزارش شوده اسوت .بوه
درالزاست نادریان ،ذواالهتا

و مشکلگشا ( ،)1488ابتدا چند مترجم حرفها ای پرسشونامه

را ا بان انگلییی به فارسی برگرداندهاند ،سسس پرسشنامه حاصل را چند تو ا هارشناسوان
تربیت بدنی با نگر و اص د هردهاند .در نهایت مطالعات روانسنجانه صوزرت گرفتوه رو
جمعیت ایرانی ،پایایی ای مقیاس را براساس آلفا هرونباخ 4/29نشان داده است .در پژوهش
حاضر نیز پایایی آ مزن بر اساس روش آلفا هرونباخ  4/29محاسبه شده است.
برا اندا هگیر اضطراب اجتمایی اندا ا پرسشنامه اس.پوی.ا .اس 9اسوتفاده شوده هوه
مشتمل بر  0گزیه لیکرتی است هه بر اساس مقیاس  19گزیها اولیه هارت تهیه شوده اسوت.
ای مقیاس میزان اضطراب تجربه شده یک فرد را در مزرد شوکل انودامش در یوک مزقعیوت
1. Sms-18
2. Spas
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اجتمایی اندا ه میگیرد (هارت ،لییر و ریجیکی .)1228 ،1آ مزدنیها پاسخ الزد را به هور
گزیه رو مقیاس لیکرتی ا ( 1اص ً) تا( 5شدیداً) ،متناسب با وضعیت الزد مشاص میهنند.
نمره آ مزدنیها دارا دامنها ا  0تا  02است .هر چه نمره بیشتر باشد ،فورد دارا سوطزد
باالتر ا اضطراب اجتموایی انودا محیوزب الزاهود شود (اسوکات 9و همکواران .)9440 ،
یزسفی ،حینی و شکر ) )9442ایتبوار و روایوی یواملی ایو مقیواس را در میوان جمعیوت
دانشجزیی ایرانی مطالعه هردند .براساس نتایج ای تحلیل یاملی هه رو ان یات حاصول ا
مطالعه  940دانشجز دانشگاه هرمانشاه ( )148دالتر )192( ،پیور انجوا گرفوت ،یزسوفی و
همکاران ساالتار یاملی ای مقیاس را در هر دو جنس به الزبی نشان دادنود .محاسوبه آلفوا
هرونباخ برا همه  0گزیه مقیاس نیز حاهی ا آن بزد هه پایایی درونی آ مزن برا دانشجزیان
مرنث  4/85است و برا دانشجزیان مذهر  4/81هه پایایی قابل قبزلی محیزب میشزد.
برا سنجش یزت نفس ا پرسشنامه یزت نفس هزپر اسمیت ( )1260استفاده شد هه بوه
منظزر سنجش میزان احیاس ار شمند دانشآمز ان و دانشجزیان در مینههوا اجتموایی و
تحصیلی ساالته شده است .هزپر با ای فر

هه یزت نفوس الصیصوها نیوبتاً ثابوت اسوت

براساس تجدید نظر هه رو مقیاس راجر و دایمزنود ( )1250انجوا داد آن را تهیوه هورده
است.
ای پرسشنامه مشتمل بر پنج مزضزد است هه یبوارت اسوت ا انجوا تکوالیف آمز شوی،
رواب ،اجتمایی ،الانزاده ،الزد و آینده و دارا چهار الرده مقیاس اسوت .یوزت نفوس هلوی،
یزت نفس اجتمایی (همیواالن) ،یوزت نفوس الوانزادگی (والودی ) ،یوزت نفوس تحصویلی
(آمز شی) .ای پرسشنامه دارا  58سرال دو گزینها با گزینهها ” بلی“ و ”الیر“ است هه هر
فرد متناسب با وضعیت الزد یکی ا گزینهها را انتااب میهند.
پرسشنامه یزت نفس هزپر اسمیت ا ایتبار و روایی قابل قبزلی برالوزردار اسوت .ادمزنود
سزن و همکاران ( )9446نیز ضریب همیانی درونی  4/68تا  4/24را برا آ مزن یزت نفوس

1. Hart, Leary & Rejeski
2. Scott
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هزپر اسمیت گزارش هردهاند .هزپراسمیت و همکاران ( )1224ضریب با آ مایی را بعد ا پنج
هفته 4/88 ،و بعد ا سه سال  4/04گزارش هردهاند.
با تزجه به انجا هار در مدرسه ابتدا مجز ها ال ا اداره آموز ش و پورورش مبنوی بور
انجا هار گرفته شد .در ادامه مدرسه متزسطه اول حضرت سکینه فارسان با  954دانشآمز بوه
ینزان مدرسه منتاب اتنااب گردیود هوه پوس ا االوذ رضوایتناموه ا اولیوا دانوشآموز ان،
پرسشنامه اضطراب اجتمایی اندا  SPASبی آنها تز یع شد .در بی  954دانشآمز  194نفور
دار بیشتری اضطراب اجتمایی اندا بزدند .پس ا جلیه با اولیا و بیان تزضیحاتی در موزرد
شیزه انجا هار ،پرسشنامه یزت نفس اسمیت و انگیزش ور شوی  SMSتزسو ،دانوشآموز ان
تکمیل و در تیت آمادگی جیمانی هه شوامل یزامول آمووادگی جیوومانی و حرهتوی آ موزن
ایفرد (دو ( 2×0چابکی) ،انعطا پذیر (نشیت و رسیدن) ،استقامت یضو ت شوکم )درا و
نشیت (و اسوتقامت قلبوی تنفیووی (دو  504 -متوور)) بووزد ،شورهت هردنود .سووسس هموه
آ مزدنیها به مدت 10جلیه (هفتها دو جلیه ،در نزل یوک تور تحصوویلی) و  24دقیقوه
مان ه س را در برنامه مربزط به الزد شرهت هردند ،سوسس در پوسآ مزن با شرایطی مشابه
با شرای ،پیشآ مزن شرهت هردند .آ مزدنیها هر گروه در هر جلیوه به ترتیوب آیوتمهوا
انعطوا پووذیر  ،چووابکی ،درا و نشیووت و دو  504متوور را انجووا دادنوود؛ همچنوی در
مراحل پیشآ مزن و پسآ مزن همه دانشآموز ان پرسشونامههوا اضوطراب اجتموایی انودا ،
یزتنفس و انگیزش ور شی را تکمیل هردند .شورای ،تموری و آ موزن بورا آ موزدنیهوا
یکیان و صرفاً پروتکل تمرینی آنها براساس نزد رویکرد یادگیر (مشارهتی ،رقابتی) متفاوت
بزد .همچنی  ،نحزه اجرا صحیح آ مزنها آمادگی جیمانی و حرهتی تنها قبول ا اجورا
پیشآ مزن و ایمال پروتکلها تمرینی برا دانشآمز ان شرد داده شد .پروتکل تمرینی هر
سه گروه بر اساس پروتکل تمرینی جانیزن و همکاران ( )1221و گرینیوکی )1224( 1نورد-
ریز شد .آ مزدنیها در گروه رویکرد یادگیر رقابتی با تزجوه بوه اصول رقابوت و هیوب
برتر بر یکدیگر به رقابت پرداالتند .در ای رویکرد هر یک ا دانشآمز ان باید بور دیگور
غلبه هند تا در پایان بهتری فرد ا نظر سطح آمادگی جیمانی و حرهتی در هر جلیه مشاص
شزد .در ای گروه افراد بدون تزجه به سطح تزانایی با یکدیگر به رقابت پرداالتند و معلوم بوه
1. Grineski
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ینزان متکلم وحده در ه س تما اصزل و قزانی را بدون مشارهت دانشآمز ان تبیوی هورد.
دانشآمز ان با تزجه به نرد درس هر جلیه آمز ش را دریافت و اجرا هردنود .در پایوان هور
جلیه به صزرت رقابتی بهتری دانشآمز ا نظر سطح یملکرد مشاص شد.
در گروه رویکرد یادگیر مشارهتی ،دانشآمز ان بوا تزجوه بوه سوطح تزانوایی بوه چهوار
یرگروه همگ تقییم شدند و هر یرگروه با استفاده ا هارتها تکلیفیک هه برا آنهوا در
نظر گرفته شده بزد به فعالیت پرداالتند .وظایف یرگروهها (بر اساس سطح تزانایی افراد) قبل
ا هر جلیه تمری با همکار ایضا هر یرگروه رو هارتها تکلیف نزشوته شود و در
جلیه تمری آنها را انجا دادند .بر اساس نظر بارت ( )9445وظایف هوارتهوا تکلیوف را
میتزان با همکار دانشآمز ان و معلم یا الزد دانشآمز ان نزشوت .در ایو پوژوهش بورا
جلزگیر ا هر گزنه ایمال نظر سزگیرانه یا ناالزاسته معلم ،ای وظوایف بوا همکوار الوزد
دانشآمز ان نزشته شد .روشی هه در ای مطالعه برا رویکرد یادگیر مشارهتی مزرد استفاده
قرار گرفت روش حل میوئله بوزد .براسواس نظور مزسوتزن و در روش حول میوئله تشوزیق
دانشآمز به تفکر ا راه نرد پرسشها نامحدود است .در ای روش دانشآمز ان در محزر
برنامهها آمز شی قرار دارند و همزاره به اللق روشها جدید و حل مشک ت تشزیق می-
شزند .در ای روش ایضا گروه در حل میئله همکار و تصمیمگیر میهنند و هر فعالیت
را معلم تعیی یا گروه انتااب میهند و محصزل و پاداش ای روش گروهوی اسوت (جوزلی ،
 .)9419ای نزد ساالتار یادگیر مشارهتی به هار برده شده ساالتار تفکور ،اجورا مبتنوی بور
تفکر ،وجیت و مشارهت مبتنی بر روش حل میوئله بوزد هوه هواگ ( )1229بورا تشوزیق
دانشآمز ان به شرهت در فعالیتها جیمانی بر پایه تفکر ،تقییم هار ،گفتگز ،اجرا مهوارت
و فعالیت گروهی نراحی هرده است .آ مزدنیها در یرگروهها الزد وظایف متعدد ماننود
مربیگر  ،آ مزنگر  ،اجراهنندگی و مشزق را به یهده داشتند هه وظیفه هور یوک ا ایضوا
گروه در هارتها تکلیفی هه به آنها میدادند ،ذهر شده بزد و افراد هر یرگروه با مشوارهت
یکدیگر در هر جلیه اهدافی را برا الزد تعیی میهردند .با تزجوه بوه اینکوه نحوزه اجورا
صحیح آ مزنها برا همه دانشآمز ان شرد داده شده بزد ،لوذا ایضوا
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رویکرد میتزانیتند بر یکدیگر نظارت داشته باشند و نقاط ضعف و قزت یکدیگر را یادداشت
و گزشزد هنند.
برا مقاییه میزان انجا دادن تمرینات ور شی و اضطراب اجتمایی اندا میان گروههوا ا
آ مزن تحلیل واریانس و هزواریانس با اندا ه گیر مکرر و آ مزن  tوجی برا بررسی داده-
ها استفاده شده است .نتیجه آ مزن پایایی نشان داد هه ابزار پژوهش ا پایایی الزبی برالوزردار
است (آلفا هرونباخ  .)4/2برا بررسی نرمال بزدن متغیرها ا آ موزن هزلموزگر

اسومیرنف

استفاده شده است .با تزجه به مقادیر معنادار همگی بیشتر ا  4/45هیتند.
نتایج
جدول شماره  1میانگی  ،انحرا

معیار ،چزلگی و برجیتگی مربوزط بوه متغیرهوا مشوارهت

ور شی ،اضطراب و یزتنفس دانشآمز ان دارا اضطراب اجتمایی اندا را نشان میدهد.
جدول  :1وضعیت نمزنه انتااب شده ا نظر مشارهت ور شی ،اضطراب و یزت نفس
چولگی

متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آماره

برجستگی
انحرررراف از
خطا

آماره

انحرررراف از
خطا

مشارکت ورزشی 194

00/21

6/021

/445

/450

-/000

/625

اضطراب

194

96/62

9/566

/250

/450

9/969

/625

عزت نفس

194

92/64

11/088

/104

/450

-/264

/625

کل

194

با تزجه به جدول شماره  ،1میانگی متغیرها مشارهت ور شی ،اضطراب و یزتنفس بوه
ترتیب  96/62 ،00/21و  92/64است .انحرا

معیار برا اضطراب مقدار هوم و برابور 9/566

است .با وجزد چزلگی و برجیتگی (پای) در برالی ا متغیرها میزان انحورا

الطوا در هموه

حالتها میان  9و  -9است هه بیانگر نرمال بزدن دادههاست.
به منظزر دستیابی به پاسخ سراالت هرقیمت ا پژوهش ،ابتدا فرضیات مدل بررسی شوده
و در ادامه سرال پژوهش مزرد بررسی قرار گرفته است.
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جدول  :9آ مزن هزلمزگرو

اسمیرنف به منظزر بررسی نرمال بزدن متغیرها
آماره آزمون

معنا داری

متغیرها
مشارهت ور شی پیشآ مزن

4/05

4/22

مشارهت ور شی پس ا تدریس مشارهتی

4/98

1

مشارهت ور شی پس ا تدریس رقابتی

/59.

4/25

اضطراب اجتمایی پیش ا آ مزن

4/10

1

4/6

/80.

اضطراب اجتمایی پس ا تدریس رقابتی

4/40

1

یزت نفس پیشآ مزن

/08.

4/28

یزت نفس پس ا تدریس مشارهتی

1/18

4/19

یزت نفس پس ا تدریس رقابتی

1/18

4/19

اضطراب اجتمایی پس ا تدریس مشارهتی

باتزجه به جدول شماره  ،9آ مزن نرمال بزدن در مزرد هلیه متغیرها مزرد تأییود قرارگرفتوه
است ،لذا با تزجه به نرمال بزدن تز یع دادهها میتزان بورا بررسوی فرضویههوا  1الوی  4ا
آ مزن  tوجی استفاده هرد.
فرضیه اول :شیزه تدریس مشارهتی بر میزان مشارهت ور شی دانوشآموز ان دارا اضوطراب
اجتمایی اندا تأثیر معنادار دارد.
جدول  : 4آ مزن  tوجی به منظزر بررسی اثر روش تدریس مشارهتی بر مشارهت ور شی

االت

وجی پس ا پیش آ مزن
انحرا

روش

میانگی

مشارهتی /544

انحوورا

درجووه

فاصله انمینان %25

معیار استاندارد حدپایی
حد باال t
10 2/546 -11/565 -10/849 1/590 5/249

-10

آ اد

معنا دار
4/444

-

باتزجه به جدول شماره  ،4میزان معنادار آ مزن برابر با صفر شده هه نشان میدهود ایو
آ مزن در سطح 4/45معنادار بزده است ،لذا فر
220
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مشارهت ور شی رد میشزد و فرضیه اول مزرد تأیید قرار میگیرد .ا نرفوی هوم باتزجوه بوه
منفی بزدن مقدار  tو باتزجه به تفاضل میانگی ها (فاصله پوسآ موزن ا پویشآ موزن) مقوادیر
پسآ مزن ا میانگی باالتر برالزردار بزده است ،لذا میتزان نتیجه گرفت هه روش تودریس
مشارهتی دارا اثر مثبت بر مشارهت ور شی است.
فرضیه دوم :شیزه تدریس رقابتی بر میزان مشوارهت ور شوی دانوشآموز ان دارا اضوطراب
اجتمایی اندا تأثیر معنادار ندارد.
جدول  :0جدول آ مزن  tوجی به منظزر بررسی اثر روش تدریس رقابتی بر مشارهت ور شی
االت
روش
رقابتی

وجی پس ا پیش آ مزن

میانگی
-5 /444

انحوورا

انحوورا

معیار

استاندارد حدپایی

9/898

فاصله انمینان %25

/044

درجوووه

t

آ اد

حد باال

-6/565

10

-6/800 -4/040

معنادار
4/444

باتزجه به جدول  ،0میزان معنادار آ مزن برابر با صفر شده هه نشان میدهد ایو آ موزن
صوفر مبنوی بور بویاثور بوزدن روش رقوابتی در

در سطح  4/45معنادار بزده است ،لوذا فور

مشارهت ور شی رد میشزد و فرضیه دو مزرد تأیید قرار نمیگیرد .ا نرفی هوم باتزجوه بوه
منفی بزدن مقدار  tو با تزجه به تفاضل میانگی ها (فاصله پسآ مزن ا پیشآ مزن) مقادیر پس
آ مزن ا میانگی باالتر برالزردار بزده است ،لذا میتوزان نتیجوه گرفوت هوه روش تودریس
رقابتی دارا اثر مثبت بر مشارهت ور شی است.
فرضیه سوم :میان تأثیر شیزه تدریس مشارهتی و رقابتی بر میزان مشارهت ور شی دانشآمز ان
دارا اضطراب اجتمایی اندا تفاوت معنادار وجزد ندارد.
جدول  :5نتایج آ مزن چند متغیره نمرات مشارهت ور شی
مقدار

اثر

متغیر

اثر پی یی

4.144

F

درجرره

درجه آزادی خطا

ازادی
0.846b

1

110

معناداری
4.444

اتا مربع جزئی
4.144

المبووووودا
ویلکز

4.820

0.846b

1

110

4.444

4.144

اثرهتیلین

4.115

0.846b

1

110

4.444

4.4144

بزرگتوووری
ریشه رو

4.115

0.846b

1

110

4.444

4.144
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مقدار

اثر
اثر پی یی
اثر روش

المبووووودا

در متغیررر

ویلکز

مشارکت

اثرهتیلین

ورزشی

بزرگتوووری
ریشه رو

F

درجرره

درجه آزادی خطا

ازادی

معناداری

اتا مربع جزئی

4.202

482.042b

9

110

4

4.202

4.451

482.042b

9

110

4

4.4202

18.456
18.56

482.042b

9

110

4

4.4202

482.042b

9

110

4

4.202

با تزجه به نتایج جدول شماره  ،5تحلیل چندمتغیره برا اثر یضزیت گروهی معنادار است
( .)p<4/45به یبارت دیگر مراحل پژوهش شامل پیشآ مزن و پسآ مزن به صوزرت هلوی بوا
یکدیگر تفاوت دارند و حداقل روند مراحل پژوهش یعنی پیشآ مزن ،پسآ مزن و هنتورل یوا
اثر در سه گروه با هم تفاوت دارند .بدی معنیهه میان تأثیر شیزه تدریس مشوارهتی و رقوابتی
بر میزان مشارهت ور شی دانشآمز ان دارا اضطراب اجتمایی اندا تفواوت معنوادار وجوزد
دارد.

نمزدار  :1مقاییه میانگی تعدیلشده مشارهت ور شی در دو گروه در مراحل پیشآ مزن ،پسآ مزن

با تزجه به نمزدار شماره  ،1میتزان گفت هه میانگی نمرات در نی فرایند آ مایش در سه
گروه دارا تغییرات بزده و یضزیت درگروهها معنادار است.
در پاسخ به ای فرضیه میتزان گفت هه ای دو روش برا متغیر مشارهت ور شوی اثور
معنادار نی دو مرحله آ مایش داشته اند .روش تدریس مشوارهتی دارا اثور قابول م حظوه
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نیبت به روش تدریس رقابتی در مشارهت ور شی دارد و در حالت هنترل ایو اثور معکوزس
بزده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هد

مقاییه تأثیر شویزه تودریس مشوارهتی و رقوابتی بور میوزان مشوارهت

ور شی دانشآمز ان دچار اضطراب اجتموایی انودا انجوا شوده اسوت .منظوزر ا اضوطراب
اجتمایی اندا  ،نگرانی یاد فرد ا نحزه ادراك دیگران ا شکل بودن اوسوت .افوراد بوه سوبب
ترس ا بهجا گذاشت یک تصزیر اجتمایی منفوی در دیگوران و بوه دلیول اضوطراب ناشوی ا
شرمیار  ،ممک است ا شرهت در فعالیتها ور شی جمعی اجتناب هنند .نتایج نشان داده
هه روش تدریس مشارهتی و رقابتی هر دو بر دانشآمز ان دارا اضطراب اندا اثرباش بوزده
و تأثیر روش تدریس مشارهتی مثبت و دارا ثبات بزده است .به ای معنوا هوه روش تودریس
مشارهتی دارا اثر مثبت بر مشارهت ور شی و همچنی سبب هاهش اضطراب میشزد .روش
رقابتی هرچند میتزاند منجر به مشارهت ور شی شزد ولی سبب هاهش یزتنفس میشوزد و
اضطراب را افزایش میدهد.
نتایج ای پژوهش تأییدهننده نتایج پژوهشها پزلز و ت موا ( ،)9448دِاون و همکواران
( ،)9440گرینیکی ( )1221 ،1282و جانیزن ( )9444اسوت .آنهوا نشوان دادنود هوه رویکورد
یادگیر مشارهتی سبب پیشرفت بیشتر در آمادگی جیمانی و روانی دانشآمز ان میشزد ،اموا
یافتهها ای پژوهش با نتوایج اورتوزی و همکواران ( ،)9448فو و یانو

( )9445پواول 1و

همکاران ( )9440و ال و همکاران ( )9440هه رقابت را برا افراد یوک هو س هوه ا سوطح
مهارت یکیانی برالزدارند مناسبتر و دارا هاربرد بیشتر میدانند و با نتایج پژوهش هوارن
( )9446در مینه رویکرد یادگیر انفراد ناهمیزست .آنها در پژوهشها الزد ذهر هردهاند
هه تأثیر ای رویکردها به ماهیت فعالیت و مهارتها مزرد نظر ،میزان تعام ت میان ایضوا
گروه و وابیتگی درونی آنها بیتگی دارد .ا ای رو میتزان ای مزارد را دلیول همیوز نبوزدن
نتایج ای پژوهش با نتایج پژوهشها آنها ینزان هرد .ا سزیی هم ،هاگوان و مدسو نیوز در
مطالعه الزد به تفاوتها فرهنگی هزدهوان در تأثیرگوذار بوزدن رویکورد یوادگیر مشوارهتی
1 Powell
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نیبت به رویکردها دیگر اشاره هردهاند .بر اساس نتوایج مطالعوه آنهوا هزدهوان آمریکوایی و
انگلییی گرایش همتر به انجا دادن فعالیتها مشارهتی نیبت به هزدهان مکزیکی ا الزد
نشان دادند .گرینیکی ( 1221و  ،)1226بارت ( )9445و پاول و همکاران ( )9440نیز معتقدند
هه برتر رویکرد یادگیر مشارهتی نیبت به رویکردها دیگر در سنی هوزدهی و نزجوزانی
شاید به دلیل ی قه بیشتر آنها به همکار با دیگران ،انجا دادن هارها بوه صوزرت گروهوی و
حضزر میان همیاالن و ید گرایش به رقابت و میابقه باشد .همان نزر هه نتیجه پژوهشهوا
نشان داده است به هوارگیر صور

فعالیوتهوا رقوابتی در هو س ،الطور هواهش حضوزر

دانشآمز ان در فعالیتها ور شی را در پی دارد ،یرا آنها تأهیود بویش ا حود بور رقابوت و
پیرو

را به ینوزان یکوی ا دالیول اصولی تورك ور ش ذهور هوردهانود .همچنوی واداشوت

دانشآمز ان به فعالیتها گروهی ،در آنها حس میئزلیتپذیر به وجزد میآورد و احتمواالً
سبب افزایش انگیزه دانشآمز ان برا شرهت در فعالیتها ور شی میشزد .گرینیکی1221
نیز معتقد است در رویکرد یادگیر رقابتی ای نگرش در میان دانشآمز ان حاهم است هه اگر
تز برنده باشی ،پس م با ندها و اگر م برنده باشم ،تز یا دیگران با ندهاید .ایو رویکورد بوا
فضایی هه ایجاد میهند ،میتزاند منشأ ترس و اضطراب و سرالزردگی میان دانشآمز ان شزد.
حتی آنهایی هه برندهاند ،ترس ا دست دادن مزقعیت را دارند .یافته دیگر پوژوهش حاضور آن
بزد هه میزان یزتنفس فرد تأثیر تعدیلهننده بر نحزه ارتباط میان اضطراب اجتمایی اندا و
انگیزه ور ش دارد ،به ای صزرت هه یزتنفس باال تأثیر اضطراب اجتموایی انودا را هنتورل
میهند و مزجب برجیتهتر شدن انگیزهها درونی و تافیف انگیزهها بیرونی مویشوزد .بوه
یبارت روش تر ،وجزد اضطراب اجتمایی اندا در هر فرد سبب نمیشوزد هوه و یمودتاً بوا
انگیزهها بیرونی مبادرت به انجا دادن تمرینات ور شی هند؛ ای میئله به میزان یوزتنفوس
فرد نیز بیتگی دارد ،در صزرت باال بزدن یزتنفس در فرد هه دچار اضطراب انودا اسوت،
انگیزهها درونی (همچزن یادگیر  ،هیب مزفقیت و تجربیات مهویج) نیوز مویتزاننود دالیول
نیرومند و اثرگذار برا راهاندا

و حفظ رفتار تمرینی باشند .بر اسواس نظور پژوهشوگرانی

مانند داییزن 1و همکاران ( )9440و بارت ( )9445هنگامی هه معلمان تربیت بدنی ا رویکورد
1. Dyson
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یادگیر مشارهتی بهره میگیرند به تزسعه تربیت بدنی هیفی همک میهنند .ویژگویهوا ایو
روش آن را ا سایر روشها متمایز میهند و مزجب میشزد هه همه دانوشآموز ان در تموامی
مراحل فعال باشند و برا دستیابی به هد

مشاص با برنامهریوز مناسوب بوا هوم تشوریک

میایی هنند .در ای روش هر دانشآمز میداند هنگامی به هد
هد

میرسود هوه دوسوتانش بوه

برسند و در ای حالت نزیی وابیتگی مثبت میان آنها ایجاد میشوزد .ایو نتیجوهگیور

همراستا با نتایج بییار ا پژوهشها پیشی در ای

مینه است .برا مثوال ،هیوانی ()1428

در پژوهش الزد به ای نتیجه رسیده است هه نگرانیها ذهنی درباره تصزیر بدنی میتزاننود
مزجب گیترش یک تصزیر تحریف شده ا الزد شزند و به گزنها پیشرفت میهنند هه مینه
ابت به االت ل بدشکلی را فراهم میسا ند .افراد مبت به االت ل بدشکلی بدن به نزر مداو و
افرانی درگیر ذهنی با ظاهر الزد دارند و ار یابیها منفی ا ظاهر الزد میهنند .برونوت و
سابییتزن  )9442( 1در بررسی الزد رو اضطراب اجتمایی اندا و فعالیت بدنی دریافتند هه
اضطراب اجتمایی اندا به نزر میتقیم نیا به رضوایتمند و بوه نوزر غیرمیوتقیم انگیوزش
فعالیت بدنی دارد و رفتار را تحت تأثیر قورار مویدهود .بروئور 9و همکواران ( )9440گوزارش
هردند هه ای گزنه افراد ترجیح میدهند یا در تنهایی ور ش هنند ،یا در مزقعیتهایی هه تأهید
یاد بر شکل ظاهر بدن ندارند .برا مثال ،ترجیح مویدهنود هنگوا انجوا دادن تمرینوات
ور شی ،بیشتر حرهاتی را انجا دهند هه همتر «بدن نما» هیتند ،در سال تمری دور ا مربوی
قرار گیرند و لباسها ور شی گشاد بر ت هنند .هزهس و همکاران ( )9414نیوز در پوژوهش
الزد نقش یزامل الارجی و اضطراب اجتمایی اندا را در پایی تری سوطح و لوذت بوردن در
باالتری سطح انگیزشی برا پرداالت به فعالیت بدنی گزارش هرده و اضطراب اجتمایی اندا
را به ینزان یک پیشبینی هننده منفی ینزان هرده اسوت .نتوایج حواهی ا پوژوهش صوالحی و
رحمانی ( )1482در بررسی تأثیر مشارهت ور شی بر اضطراب اجتمایی ای بزد هه اضطراب
اجتمایی اندا نقش مرثر در تعیی نزد انگیزه فرد برا انجا تمرینات ور شی دارد.

1. Brunet & Sabiston
2. Brewer
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یلیز دورو ( )9418در پژوهشی تأثیر هشت هفتوه تموری بور اضوطراب موردان و نوان را
سنجیده و گزارش هرده هه حاالت اضطراب جیمی اجتمایی در نوان در نوزل هشوت هفتوه
بیشتر بزد.
یامان ( )9410درباره ارتباط یزامل فیزیکی و فیزیزلوزژیکی بوا اضوطراب اجتموایی انودا
انجا داده ،گزارش هرده است هه اضطراب هیجانی اجتمایی بوا انودا هگیور هوا فیزیکوی و
الزدپنداره فیزیکی رابطه معکزس دارد .فرا ( )9418در پژوهش الزد به ای نتیجه رسوید هوه
استفاده ا آینه برا انجا حرهات یزگا ،به دلیل ارتباط با تصزیر بدنی و مقاییه هردن الزد بوا
دیگران مزثرتر است .
تا هنزن در پژوهشها انجا شده در مینه رویکرد یادگیر مشارهتی به نقوش واسوطها
ویژگیها شاصیتی بر یزامل آمادگی جیمانی و حرهتی دانشآمز ان پرداالته نشده اسوت و
هر یک ا ای یزامل به تنهوایی موزرد بررسوی قورار گرفتوهانود .جفور ( ، )9442یاریوار و
همکوواران (  ،)9448داییووزن ( ،)9440داروس -وسوولس و همکوواران ( )9444و جانیووزن و
همکاران ( )1221،1282پژوهش هایی در مینه تأثیر رویکرد یادگیر مشارهتی بر ویژگیهوا
شاصیتی یزت نفس انجا دادهاند هه یافتهها ای پژوهشها مبنی بر مرثر بزدن ویژگیهوا
شاصیتی منتاب دانش آمز ان در گروه رویکرد یادگیر مشارهتی ا تئزر یادگیر رفتوار
و اجتمایی هه مزرگان )9444( 1مطرد هرده است ،حمایوت مویهننود .بور اسواس ایو نظریوه
رویکرد یادگیر مشارهتی ت ش ،پشتکار ،ارتباطها مثبوت ،سو مت روانوی و ویژگویهوا
شاصیتی مثبت را میان افراد افزایش میدهد .نتایج مطالعه (هوارتر )9418 ،نشوان دهنوده توأثیر
بینظیر یزتنفس بهمثابه یک یامل محافظتهننده بر الگزها سطح پایی فعالیت بدنی اسوت.
همچنی نتایج پژوهش گری و و پرایس ( )9418نشان میدهود هوه بورا برالوی ا موردان،
یزتنفس پایی بایث نارضایتی ا بدن و هاهش حجم یضو نی و رو آوردن بوه داروهوا
انرژ

ا میشزد هه و برا برالی یزاقبی یانبار در پی داشته اسوت .ایو یافتوههوا پیامودها

مهمی برا تحقیقات آینده و برنامهها بهداشت یمزمی دارد.

1. Morgan
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همانگزنه هه مشاهده شد ،اضطراب اجتمایی اندا نقشی تعیی هننده در نزد انگیزه افوراد
برا انجا دادن تمرینات ور شی یا اجتناب ا آن دارد .مشک ت ناشی ا ای اضطراب ممک
است لذتی را هه فرد ا تمری میبرد ،هاهش دهد و به ید مشارهت در تمرینات منجر شوزد،
هه ای امر میتزاند تأثیر منفی بر س مت جیمی و روانی افوراد داشوته باشود .در هول در ایو
پژوهش به ای نتیجه رسیدیم هوه تودریس مشوارهتی در افوزایش مشوارهت دانوشآموز ان در
فعالیتها ور شی و هاهش اضطراب اجتمایی اندا و افزایش یزتنفس ،قز تر و مرثرتر ا
تدریس رقابتی است .لذا با تزجه به نتایج پژوهش حاضر و به دلیل مزایا رویکورد یوادگیر
مشارهتی به معلمان تربیت بدنی پیشنهاد میشزد هه ای روش را در آمز ش درس تربیت بدنی
و برنامهریز برا افزایش آمادگی جیمانی وحرهتی دانشآمز ان به ویژه در سنی هوزدهی و
نزجزانی در مدارس ابتدایی و راهنمایی هه دانشآمز ان مینه ابت به اضطراب اجتمایی انودا
را دارند به هار ببرند .همچنی پیشنهاد میشزد هه در پژوهشها آینده ،به منظزر تهیه الگز
پیشبی یزاملی همچزن میزان اضطراب اجتمایی ،شاالص تزده بودنی و دیگور یزامول ،سوه
حز ه ویژگیها شاصیتی ،انگیزهها حالتی و ویژگیها محیطی در هنار متغیرهایی تعدیل
هننده همچزن س  ،جنییت و سطح تحصی ت بررسوی شوزند .ا محودودیتهوا پوژوهش
حاضر ید استفاده ا پرسشنامه انگیزش ور شوی چنود بعود اسوت هوه پیشونهاد مویشوزد
پژوهشها دیگر هه در ای

مینه انجا میشزند ا پرسشنامه مذهزر استفاده و نتایج آنها را

با نتایج ای پژوهش مقاییه هنند.
قدردانی :ا آقا دهتر سجاد هه با ارایه نکات به جا و ار نودهشوان هموزاره یواریم هردنود
همال تشکر و قدردانی را دار .
منابع
ارجمند نیا ،یلی اهبر؛ یظیمی گروسی ،صمد؛ وننی ،صباد و رضایی ،یلی هاظم .)1426( .مطالعه اضطراب
اجتماعی ،خودپنداشت ،و تصویر بدن در دانشآموزان با آسیب بینرایی .سو مت روانوی هوزدك
(تحزل روانشناالتی هزدك) دوره چهار شماره ( 1پیاپی .)14
اسماییلی ،الها  ،سامر  ،مریم و حینی ،محمود .)1422( .تحلیل نقش اعتماد سرازمانی ،همکراری میران
معلمان و تصمیم گیری مشارکتی بر فعالیت تدریس معلمان با میانجیگری خودکارآمدی معلمران
(مدلیابی معادالت ساختاری) .مطالعات برنامه درسی.101-166.)56( 15.
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ده هیانی ،محبت و ماردپزر ،یلیرضا .)1428( .بررسی میزان اختالل بدشکلی بدن و اضطراب اجتماعی بین
زنان اقدام کننده به جراحی زیبایی و زنان غیر اقدام کننده؛ یک مطالعه مقایسهای غیرمداخله ای.
مجله پژوهش س مت.158-159 ،)4( 0 ،
صالحی ،جزاد و رحمانی ،احمد .)1482( .نقش اضطراب اجتماعی اندام در تعیین انگیرزه مشرارکت در
تمرینات ورزشی .نشریه رشد و یادگیر حرهتی ور شی.141-81 ،)4( 9 ،)6( ،
سنایی نیب ،هرمز؛ دالور  ،یبدالرضا؛ تزهلی ،رضا؛ صومد  ،محمود و نقوی اده ،محمدمهود .)1488( .
آگاهی ،نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت بره فعالیرت
جسمانی .نب نظامی (.95-44 ، )1
شریفی فر ،فریده .)1484 ( .ارتباط انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و احساس خودسودمندی و اجررای
کشتی گیران ایرانی .پایان نامه هارشناسی ارشد منتشور نشوده ،دانشوگاه آ اد اسو می .واحود تهوران
مرهز
یلیزاده ،توزران .)1489( .مطالعه رابطه بین عزت نفس و مکان کنترل درونی – بیرونی با اضطراب نازایی
در زنان و مردان شهر تهران .پایان نامه هارشناسی ارشد منتشر نشده ،رشته روان شناسوی ،دانشوگاه
تربیت معلم تهران.
فهامی ریحانه و یزتی محی ( .)1482مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی (تفحص گروهی) بر رشد مولفره
های مهارت های اجتماعی دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه  5شهر اصرفهان در سرال
تحصیلی  .88-88فصلنامه رهیافتی نز در مدیریت آمز شی ،سال اول ،شماره  2.صفحه.64-06
هرامتی ،محمد رضا و حیینی ،بی بی مریم (.)1480ترأثیر یرادگیری مشرارکتی برر پیشررفت تحصریلی
دانشآموزان در ،درس فیزیک .مجله روانشناسی و یلز تربیت ،

سال  ، 44شماره9464-401

ملیانی ،مهدیه؛ شعیر  ،محمدرضا؛ قائد  ،غ محیی ؛ باتیار  ،مریم و ناولی ،آ اده .)1488( .اثربخشری
درمان شناختی – رفتاری گروهی مبتنی بر الگروی هیمبرر

در کراهش نشرانههرای اضرطراب

اجتماعی .مجله روانسزشکی و روان شناسی بالینی ایران.02-09 ،)1( 15 ،
مزسز اده ،سیدمهد ؛ نیا

شهرهی ،فیض اله؛ ه نتر هرمز  ،یبدالجلیل؛ فدائی نایینی ،یلیرضا و نصر

الر  ،مهد  .)1488( .ارزیابی گرایش و انگیزه های بیماران زن در جراحی های زیبایی .پژوهنده،
مجله پژوهشی دانشگاه یلز پزشکی شهید بهشتی.494-418 ،)6( 10 ،
نادریان ،میعزد؛ ذواالهتا

 ،وحید و مشکلگشا ،الهوا  .)1488( .موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتبراط

آنها با انگیزه .نشریه یلز حرهتی و ور ش.150-105 ،)14( 0 ،
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 ترأثیر آمروزش معلمران برر.)1420( . موریم، یلیرضا و ماتار دینوانی، رمضانی، یباس،نظریان مادوانی
.86-61.)48( 14. مطالعات برنامه درسی.اثربخشی درس تربیت بدنی
 اثربخشی فعالیت های.)1420(  محمد، سیمی و مزمنی فر، با رگان، احمد، برجعلی، مریم،هدایتی ورهیانی
 بر،تربیت بدنی و هنری با تاکید بر موسیقی بر سالمتی و کاهش اضطراب کودکان پیش دبستانی
14 . مطالعات برنامه درسی.اساس مطالعات برنامه درسی راهبردی و الگوی برنامه ریزی چندبعدی
105-168 ، )51(
 بررسی ترأثیر روش تردریس یرادگیری.)1480(  محمد، پروی و میر االانی، فریدون؛ هدیزر، یاریار
 مهارت های اجتمراعی و عملکررد تحصریلی دانرشآمروزان (مقطرع،مشارکتی بر عزت نفس
404-466. شماره،  سال سز، فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز.)دبیرستان
 بررسی ارتباط اضطراب اجتماعی اندام با سرالمت روان در.)1420( .  حیی، مژده و مطهر نژاد،یزدانی
 مطالعوات اجتموایی و، دومی هنفرانس ملی تزسعه پایدار در یلز تربیتی و روانشناسی.دانشجویان
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