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مقایسۀ دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان دربارة رفتار حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن
و اثربخشي کالسهای تربیت بدني
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.0کارشناسارشد مدیریت ورزشي ،دانشکدة تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دانشیار گروه مدیریت ورزشي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران  .3کارشناسارشد تربیت بدني عمومي ،دانشکدة تربیت بدني
و علوم ورزشي ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي ،تهران ،ایران .4دانشجوی دکتری مدیریت ورزشي ،گروه مدیریت
ورزشي ،دانشگاه پیام نور تهران ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت  ،0313 / 02 /21 :تاریخ تصویب )0314 / 13 /00 :

چکیده
هدف تحقیق حاضر مقایسۀ دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان دربارۀ رفتار حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن و اثربخشي کالسهای تربیت بدني
و ارتباط بین آنها در مدارس شهرستان مراغه بود .جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ معلمان تربیت بدني و دانشآموزان مقطع متوسطۀ شهرستان مراغهه بودنهد و
نمونۀ آماری را  383نفر از دانشآموزان پسر و  33نفر از معلمان تربیت بدني پایۀ مقطع متوسطۀ شهرستان مراغه تشکیل مهيدادنهد کهه بهه روت تدهادفي
ساده انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامۀ رفتار بینفردی پلیتر و همکاران ( )1002و پرسشنامۀ اثربخشي آموزت اسهتیفن کهو و کریسهتین
باولي ( )1002استفاده شد .یافتههای تحقیق با استفاده از روتهای آماری توصیفي و استنباطي تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد که بین دیدگاه معلمهان
تربیت بدني و دانش آموزان دربارۀ رفتار حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن و اثربخشي کالسهای تربیت بدني در دانشآموزان تربیهت بهدني در مهدارس
شهرستان مراغه تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P≤0/00همچنین بین حمایت اجتماعي معلمان تربیت بدني و مؤلفههای آن بها اثربخشهي کهالسههای
تربیت بدني هم از دیدگاه معلمان و هم دانشآموزان همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد .پیشنهاد ميشود معلمان تربیت بهدني رفتهارههای حمایهت
اجتماعي و مؤلفههای آن را در بین دانشآموزان گسترت دهند.
واژههای کلیدی
اثربخشي ،ارتباطي ،استقالل ،حمایت اجتماعي ،دانشآموز ،شایستگي ،معلمان تربیت بدني
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مقدمه

شود .بنابراین آموزت تربیت بدني برای تمام دانشآموزان

تربیت بدني ميتواند سهم آموزشي مهمي در رشد

و در جهت پرورت تمام استعدادهای آنان همگام و همسو

شخدي دانشآموزان داشته باشد .تربیت بدني فرصتهایي

با تعلیم و تربیت کلي ،ارائه ميشود .همچنین زنگ تربیت

را برای لذت بردن ،یادگیری مهارتهای حرکتي جدید و

بدني در مدارس مکاني برای آموزت مهارتهای حرکتي

همکاری با دیگران فراهم ميسازد ( .)2از اهداف اصلي

نوجوانان ،سازگاری روانشناختي و دانش سالمت عمومي

تربیت بدني فراهم کردن دانش ،شایستگي و مهارت الزم

بهحساب ميآید .در شرایط مطلوب تربیت بدني ميتواند

برای افراد جوان برای انتخاب و شرکت در فعالیتهای

برای دانشآموزان فرصتي فراهم کند تا بخش چشمگیری

جسماني مرتبط با سالمت در اوقات فراغت است .مهمتر

از فعالیت بدني روزانۀ توصیهشده را انجام دهند .یکي از

اینکه جوانان از طریق فعالیتهای تربیت بدني در مدارس

اهداف مدوب سالمت جامعه در سال 1020این بوده است

تجربههای مختلفي را از فعالیتهای جسماني بهدست

که دانشآموزان باید حداقل  00درصد از کل زمان کالس

ميآورند و این فعالیتهای در مدرسه ممکن است

درس را به فعالیت بگذرانند .دانشآموزان در کالسهای

مشارکت جوانان را در فعالیتهای بدني بیرون از مدرسه

تربیت بدني تالت کمي دارند .با این حال تعدادی نیز از

رنگتر کند ( .)1این در حالي است که محیط مدرسه

مشارکت اجتناب ميورزند ( .)3در این زمینه بررسيها

محیط پیچیدهای است و عوامل متعددی بر دانشآموزان

نشان دادهاند که نحوۀ مشارکت افراد با زمینههای

در انجام فعالیتهای بدني تأثیر دارند .چهار عامل مربوط

اجتماعي و فرهنگي گوناگون ،در فعالیتهای ورزشي

به تفاوتهای فردی ،تأثیر خود را بر انگیزههای دروني در

متفاوت است .آنها با توجه به اینکه در چه شرایط

تربیت بدني نشان دادهاند .این عوامل عبارتاند از :درك

اجتماعي و فرهنگي جامعهپذیر شده باشند ،نرخهای

شایستگي ،درك استقالل ،دستیابي به هدف و سودمندی

متفاوت مشارکت در فعالیتهای بدني دارند .خانواده و

دركشده از کالس تربیت بدني .مطالعات چندی نشان

همساالن ،معلمان و استادان ،رادیو و تلویزیون بر مشارکت

دادهاند که درك شایستگي در ارتباط مثبت با انگیزههای

در فعالیتهای ورزشي تأثیر مثبت دارند .حمایت خانواده

دروني است .اگر دانشآموزان احساس کنند که در کالس

و دوستان بهطور ثابت بر میزان مشارکت افراد در فعالیت

تربیت بدني شایستهاند ،از مشارکتشان لذت ميبرند .درك

بدني تأثیرگذار است و برعکس نداشتن حمایت اجتماعي

استقالل یا خودمختاری نیز بر دستیابي به اهداف کالس

سبب کاهش سطح مشارکت در فعالیت بدني ميشود (.)7

تربیت بدني تأثیرگذار است .دانشآموزاني که در تربیت

حمایت اجتماعي یکي از فرایندهایي اجتماعي مورد

بدني برای فعالیتهای خود احساس استقالل کنند ،بیشتر

مطالعه در چندین دهۀ گذشته بوده است .حمایت

به فعالیتهای بدني و ورزت روی خوت نشان ميدهند (.)2

اجتماعي مفهومي چندبعدی است که به اشکال و طرق

تربیت بدني جزء الینفك برنامههای آموزت و پرورت

مختلفي تعریف شده است .سارافینو ،)2338(2حمایت

است و آموزت همگاني برای تمام دانشآموزان مطرح

اجتماعي را میزان برخورداری از محبت ،همراهي ،مراقبت،

است و هدف از آن تقویت و پرورت تمام استعدادهای

احترام ،توجه و کمك دریافتشده توسط فرد از سوی

جسماني و رواني دانشآموزان تا حدی است که زندگي

افراد یا گروههای دیگر مانند اعضای خانواده ،دوستان و

سالم و موفق در محیطهای طبیعي و اجتماعي میسر
1. Sarafino
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دیگران مهم تعریف کردهاند .عدهای حمایت اجتماعي را

انجام موفقیتآمیز مأموریت ( .)1معلمان اثربخش نیز

واقعیتي اجتماعي و برخي دیگر ،آن را ناشي از ادراك و

افرادی هستند که دستیابي به اهداف خاص را در نظر

تدور فرد ميدانند .ساراسون )2388(2نیز حمایت

ميگیرند ،خواه این اهداف توسط خود آنها یا دیگران

اجتماعي را مفهومي چندبعدی ميداند که هر دو بعد

(مدیران ،آموزت و پروت و ،)....تهیه و تدوین شده باشد.

واقعي و تدوری را در برميگیرد .در مجموع ،شاید بتوان

از جمله مشکالت عمدۀ فرا روی سیستم آموزشي کشور،

گفت که حمایت اجتماعي یعني این احساس که شخص

کیفیت پایین منابع انساني است که بهطور مستقیم بر

مورد توجه دیگران است و دیگران برای او ارزت قائلاند و

کیفیت کل آموزت به شکل افزایش میزان افت تحدیلي

اینکه او به یك شبکۀ اجتماعي متعلق است .رایجترین

در میان دانشآموزان و هدر رفتن هزینههای ملي تأثیر

انواع حمایت اجتماعي که توسط پژوهشگران معرفي شده

ميگذارد که این سیستم آموزشي ،شامل فعالیتهای

و در تحقیقات متعددی بررسي شدهاند ،شامل سه مقولۀ

تربیت بدني که در مدارس کشور توسط دبیران تربیت

حمایت اجتماعي عاطفي ،ابزاری و اطالعاتي است (.)0

بدني در قالب زنگ ورزت ارائه ميگردد نیز ميشود.

تحقیقات زیادی نشان دادهاند ،افرادی که دارای

براساس نتایج پژوهشها بهطور وسیعي سطح فعالیت

سطوح باالتری از حمایت اجتماعياند ،ممکن است

جسماني افراد جوان در حال حاضر پایینتر از سطح در

احساس اثربخشي آنها ،باالتر از کساني باشد که چنین

نظر گرفتهشدۀ مناسب برای ترویج فواید بهداشتي است

مزیتي ندارند .این وضعیت ،به چشمانداز مثبت و

( .)2همچنین شواهد تحقیقاتي از کشورهای صنعتي نشان

خوتبینانه منجر ميشود که ميتواند صرفنظر از میزان

ميدهد که کاهش فعالیت جسماني با افزایش سن با

کارایي انجام کارها توسط افراد ،برای سالمتي آنها سودمند

شدیدترین کاهش بین  23و 28سالگي است .در پاسخ به

باشد .همچنین ،برخي پژوهشها نشان ميدهند که

این شواهد ،سازمان ملي مانند مراکز کنترل و پیشگیری

سطوح باالی حمایت اجتماعي ،ميتوانند اثربخشي افراد

بیماری ،از وزارت بهداشت ،درمان و خدمات انساني ایاالت

در انجام امور کارها را نیز افزایش دهند (.)0

متحده و ادارۀ حسابرسي ملي در بریتانیا توصیه ميکند

امروزه نیز تالت سازمانها برای دستیابي به اهداف از

که برنامههای تربیت بدني مدارس باید نقش مرکزی در

طریق استخدام و جذب نیروهای انساني کارامد همواره

افزایش سطح فعالیتهای فیزیکي افراد جوان بازی کنند،

یکي از نگرانيهای اصلي آنها بوده است .همچنین

زیرا بسیاری از کودکان در برنامههای سازمانیافتۀ فعالیت

سازمانهای موفق همواره نگران میزان و نحوۀ تحقق

بدني در خارج از مدرسه شرکت نميکنند .در مقابل،

اهداف خود هستند .اثربخشي اهداف سازمان در گرو

کالسهای تربیت بدني تقریباً شامل اعضای گروه همسن

داشتن نیروی انساني باانگیزه و با مهارت باالست که در

با سطح توانایيهای بدني کامالً مختلفاند (.)8

بین سازمانها ،سازمانهای آموزشي بهدلیل ماهیت

دسي و رایان 1در نظریۀ «خودتعییني» به بررسي

وظیفهای که بر عهده دارند ،نیازمند معلماني اثربخشاند.

ماهیت و نحوۀ اثرپذیری از محیط پرداختند .براساس این

دربارۀ اثربخشي تعاریف متعددی ارائه شده است .در

نظریه اثرپذیر شدن ،به داشتن انگیزه برای انجام کارها

فرهنگ عام اثربخشي عبارت است از میزان تحقق اهداف و

اشاره دارد .شخص هنگاميکه نیرو یا منبع محرکي برای

1. Sarason

1. Deci & Ryan
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عمل کردن ندارد ،فاقد انگیزه است .نظریۀ خودتعییني

موقعیتمدار با اثربخشي ارتباط معناداری وجود ندارد

بهعنوان اصل موضوع پذیرفته که عوامل محیطي زمانيکه

( .)22شن 2و همکاران ( )1020در تحقیقي به بررسي

با توجه به سه نیاز بنیادی رواني ،یعني نیاز به شایستگي،

تأثیر حمایت اجتماعي نامناسب معلمان تربیت بدني بر

ارتباط و استقالل مطالعه ميشوند ،از عملکرد مؤثر انسان

بيانگیزگي دانشآموزان در تربیت بدني پرداختند .نتایج

حمایت ميکنند .معلمان ميتوانند این نیازها را با استفاده

نشان داد ادراك حمایت ناکافي دبیران از استقالل،

از رفتارهای حمایتي پرورت دهند ،به این معنا که معلمان

شایستگي و ارتباط با عدم مشارکت در تربیت بدني در

به مشارکت دانشآموزان دقت و توجه بیشتری داشته

ارتباط است .یافتهها نشان داد که کاهش حمایت

باشند و فرصتهای بیشتری را برای آنها ایجاد کنند تا

اجتماعي معلمان از دانشآموزان ميتواند بهعنوان عامل

خودشان فعال باشند .معلمان حمایتکنندۀ استقالل،

مهمي در تالت ناکافي برای شرکت در فعالیتهای

ارتباط را ارتقا داده و فرصتهای بیشتری را برای انتخاب

جسماني دانشآموزان عمل کند ( .)21همچنین

فراهم ميکنند و سؤاالت زیادی در مورد آنچه

پژوهشهایي که عملکرد حمایت اجتماعي دبیران بر

دانشآموزان ميخواهند انجام دهند ،ميپرسند و

انگیزت دانشآموزان را بررسي کردهاند ،ميتوان به نتایج

نشانههای پیشرفت را تحسین ميکنند .بهطور کلي،

تحقیق ستاندیج 1و همکاران ( )1001اشاره کرد .یافتههای

افرادی که نیازهایشان از طریق چنین شرایط محیطي

آنها نشان داد که ادراك دانشآموزان از حمایت اجتماعي

حمایت شود ،از نتایج مثبت مربوط به آن بهرهمند خواهند

معلمشان ،بهطور مثبت پیشبینيکنندۀ شایستگي،

شد ( .)3دربارۀ رفتار حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن (در

استقالل و ارتباط ادراكشدۀ دانشآموزان بود که هر یك

دانشآموزان تربیت بدني) و اثربخشي (کالسهای تربیت

بهطور مثبت با اهداف تربیت بدني ارتباط داشت ( .)23در

بدني) پژوهشهای متعددی انجام گرفته و نتایج متناقض

نهایت ميتوان گفت دانشآموزاني که تجربۀ مثبت در

و متفاوتي گزارت شده است .شعباني بهار و همکاران

فعالیتهای جسماني دارند ،ممکن است بخواهند این

( ،)2381در تحقیقي به بررسي عوامل تأثیرگذار در

فعالیتها را ادامه دهند و برعکس آن نیز ممکن است

کیفیتبخشي به درس تربیت بدني پرداختند و نشان

اتفاق بیفتد .اگر هدف از تربیت بدني در مدارس ،ارتقای

دادند که از دیدگاه معلمان تربیت بدني عوامل اهداف

فعالیت بدني در طول عمر است ،برای دانشآموزان داشتن

آموزشي ،برنامۀ آموزشي ،محتوای آموزشي ،شیوۀ تدریس،

تجربۀ لذتبخش مهم است .پس بررسي دیدگاه

تخدص معلمان ورزت ،تجربۀ معلمان ورزت ،نگرت و

دانشآموزان مناسب است و ميتواند منعکسکنندۀ

ارزشیابي در حد زیاد و خیلي زیاد بر کیفیتبخشي درس

تجارب آنها باشد و اطالعات ارزشمندی را فراهم سازد

تربیت بدني اثرگذارند ( .)20واعظي و همکاران (،)2382

(.)27

در تحقیقي با عنوان «بررسي ارتباط مؤلفههای رفتاری

اگر تربیت بدني در مدارس ایران ميخواهد نقش

مدیران آموزشي با اثربخشي دبیرستانهای شهر تهران»

محوری را در ارتقای سالمت افراد بازی کند و همچنین

بیان کردند که بین مؤلفههای رفتاری حمایتي ،موفقیت

پایهای برای ورزت قهرماني باشد ،باید از سبك سنتي

مدار و مشارکتجویانه با اثربخشي سازماني ارتباط

خود خارج شود و با نگرشي نو به آن در برنامهها و ساختار

معناداری وجود دارد و بین مؤلفههای رفتاری دستوری و

1. Shen
2. Standage
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خود تجدیدنظر کند و تمامي عواملي را که ممکن است

که بهطور منظم در ساعات تربیت بدني در فعالیتهای

باعث بيانگیزگي دانشآموزان شود ،بررسي کند تا ضمن

ورزشي شرکت ميکردند ،بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب

آگاهي از آنها زمینۀ مشارکت همۀ دانشآموزان در

شدند .برای جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه ،ابتدا با

فعالیتها فراهم شود و دانشآموزان به سمت زندگي فعال

ادارۀ آموزت پرورت شهرستان مراغه هماهنگيهای الزم

هدایت شوند تا در آینده جامعهای بشات ،پرنشاط ،سالم و

برای دریافت مجوز جهت حضور در مدارس انجام گرفت.

نیرومند داشته باشیم .با توجه به موارد ذکرشده ،آنچه

بعد از دریافت مجوز از ادارۀ آموزت و پرورت ،از تعداد

بهعنوان سؤاالت اصلي در این تحقیق مطرح است این

معلمان تربیت بدني و دانشآموزان متوسطه ،مطلع شدیم

است که آیا بین دیدگاه معلمان تربیت بدني و

و در مدارس حضور یافتیم و بعد از آن پرسشنامهها براس

دانشآموزان دربارۀ رفتار حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن

پر کردن ،در بین معلمان تربیت بدني و دانشآموزان

در دانشآموزان تربیت بدني تفاوت وجود دارد؟ آیا بین

پخش شد .پس از پخش کردن پرسشنامهها در بین

دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان دربارۀ

معلمان تربیت بدني و دانشآموزان ،توضیحات الزم در

اثربخشي کالسهای تربیت بدني در مدارس شهرستان

مورد نحوۀ پر کردن پرسشنامهها به معلمان تربیت بدني و

مراغه تفاوت وجود دارد؟ همچنین آیا بین رفتار حمایت

دانشآموزان ارائه شد ،که این روند سه ماه طول کشید.

اجتماعي دبیران تربیت بدني و اثربخشي کالسهای تربیت

برای جمعآوری دادهها در بین معلمان تربیت بدني از دو

بدني مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان

پرسشنامۀ استاندارد رفتار بینفردی پلیتر 2و همکاران

ارتباط وجود دارد؟

( )20( )1002و پرسشنامۀ اثربخشي آموزت استیفن کو و
کریستین باولي )21( )1002( 1که برای معلمان طراحي

روش تحقیق

شده است ،استفاده شد .همچنین برای حمایت اجتماعي

روت پژوهش حاضر از شاخۀ پیمایشي و از نوع

با اثربخشي از دیدگاه دانشآموزان با بهره گرفتن از دو

توصیفي – همبستگي است و از نظر هدف ،کاربردی است

پرسشنامۀ استاندارد رفتار بینفردی پلیتر و همکاران و

و اطالعات بهصورت میداني با استفاده از نظرهای

پرسشنامۀ اثربخشي آموزت استیفن کو و کریستین باولي

دانشآموزان و معلمان تربیت بدني شهرستان مراغه

( )1002استفاده شد .برای سنجش پایایي ابزار از دو روت

گردآوری شد .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ معلمان

پایایي آزمون -بازآزمون و پایایي دروني (ضریب آلفای

تربیت بدني و تمامي دانشآموزان مقطع متوسطۀ

کرونباخ) ،استفاده شد .برای محاسبۀ پایایي آزمون –

شهرستان مراغه تشکیل ميدادند ،که تعداد معلمان تربیت

بازآزمون از آزمون ( )ICCدر محیط نرمافزار SPSS

3

بدني  33نفر و تعداد دانشآموزان  3101نفر بود .در این

استفاده شد؛ بدینصورت که پرسشنامهها در بین  30نفر

پژوهش بهعلت محدود بودن جامعۀ آماری معلمان ،از

از جامعۀ آماری ( 20دانشآموز و  20معلم تربیت بدني)،

روت سرشماری استفاده شد ،یعني نمونۀ آماری برابر

در دو مرحلۀ متفاوت با فاصلۀ زماني  20روز توزیع و

جامعۀ آماری در نظر گرفته شد .برای نمونهگیری

جمعآوری شد ،میانگین دادهها محاسبه و با استفاده از

دانشآموزان نیز از روت نمونهگیری تدادفي خوشهای
چندمرحلهای استفاده شد ،که در نهایت  383دانشآموز

1. Pelletier
2. Stepfen, Choo & Christine, Bowley
3. Intraclass correlation cofficient
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آزمون ( ،)ICCهمبستگي بین میانگینها محاسبه شد ،که

نمودار مورد نظر بود .به این منظور ابتدا اطالعات

برای پرسشنامۀ رفتار بینفردی پلیتر و همکاران برابر با

دموگرافیك آزمودنيها بررسي شد .آمارههای توصیفي نیز

 0/81برای معلمان تربیت بدني و  0/83برای دانشآموزان

در خدوص هر یك از متغیرهای تحقیق ارزیابي شدند.

و برای پرسشنامۀ اثربخشي آموزت استیفن کو و

برای بررسي توزیع طبیعي متغیرها از آزمون کولموگروف

کریستین باولي ( ،)1002برابر با  0/82برای معلمان

اسمیرنوف ،استفاده شد ( .)P≤0/00برای آزمون

تربیت بدني و  0/23برای دانشآموزان بهدست آمد.

فرضیههای پژوهش نیز از آزمون  tمستقل و ضریب

براساس مطالعات قبلي ،ضریب همبستگي  0/27به باالتر ،

همبستگي پیرسون استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل

بسیار خوب است ( .)1برای سنجش سازگاری دروني از

دادهها نیز از نرمافزار آماری  SPSSنسخۀ  10استفاده

روت آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .این ضریب برای

شد .تجزیهوتحلیل آماری نیز در سطح  α=%0انجام گرفت.

پرسشنامۀ رفتار بینفردی پلیتر و همکاران بهترتیب برای
معلمان و دانشآموزان  0/87 ،0/82و برای پرسشنامۀ
اثربخشي آموزت استیفن کو و کریستین باولي (،)1002

نتایج و یافتههای تحقیق
در

جدول

2

توزیع

فراواني

ویژگيهای

بهترتیب برای معلمان و دانشآموزان ،0/83 ،0/32

جمعیتشناختي پاسخگویان پرسشنامهها آورده شده

بهدست آمد ،که براساس مطالعات قبلي محدودۀ باالتر از

است.

 0/80بسیار خوب است ( .)27 ،22، 28برای پي بردن به

در جدول  1یافتههای توصیفي متغیرهای رفتار

روایي پرسشنامهها از دو روت روایي محتوا و روایي صوری

حمایت اجتماعي و ابعاد آن و همچنین اثربخشي

استفاده شد .برای تعیین روایي محتوای از مدل الوشي

کالسهای تربیت بدني ،میانگین و انحراف معیار محاسبه

( ،)2320استفاده شد ،به این ترتیب که هر دو پرسشنامه

شده است.

با مقیاس قضاوتي لیکرت چهاررتبهای از «ارتباط ندارد تا

با توجه به اطالعات جههدول  1میانگین نمرۀ کل

بسیار مرتبط است» با نمرهگذاری  2تا  ،7همراه با اهداف

حمایت اجتماعي و هر چهار مؤلفۀ آن از دیدگاه معلمان

و فرضیههای پژوهش به پنج تن از متخددان تربیت بدني

بیشتر از میانگین دیدگاه دانشآموزان است .همچنین از

ارائه شد و در پرسشنامۀ ارائهشده به متخددان خواسته

دیدگاه معلمان مؤلفۀ حمایت از شایستگي (،)22/28

شد ،نظرهای خود را در خدوص ارتباط گویهها با متغیرها

بیشترین امتیاز و مؤلفۀ حمایت از ارتباطي (،)20/03

وگویههایي که الزم است اضافه یا حذف شود ،لحاظ کنند

کمترین امتیاز را دارد و از دیدگاه دانشآموزان مؤلفۀ

( .)23 ،10 ،12برای تعیین روایي صوری نیز در

حمایت از استقالل ( ،)21/11بیشترین امتیاز و مؤلفۀ

پرسشنامۀ اولیه که به پنج تن از متخددان تربیت بدني

حمایت از ارتباط ( ،)20/17کمترین امتیاز را دارد.

ارائه شد ،از متخددان خواسته شد ،نظرهای خود را در

همچنین میانگین نمرۀ اثربخشي کالسهای تربیت بدني

مورد ساختار پرسشنامه ،غلط امالیي ،نگارشي و ادبي نیز

از دیدگاه معلمان ( ،)83/17همانند رفتار حمایت

لحاظ کنند .دادههای تحقیق ابتدا از دیدگاه توصیفي برای

اجتماعي بیشتر از میانگین دیدگاه دانشآموزان ()81/23

تعیین میانگین ،انحراف معیار ،فراوانيها ،درصدها و رسم

است.
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جدول  .0توزیع فراواني ویژگيهای جمعیتشناختي پاسخگویان
آماره
متغیرها

سن معلمان

مدرک تحصیلي
معلمان

سابقۀ تدریس
معلمان

پایۀ تحصیلي
دانش آموزان

رشتۀ تحصیلي
دانش آموزان

کمتر از  30سال
 30تا  30سال
 31تا  70سال
 72تا  70سال
 70سال به باال
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
کمتر از  0سال
 1تا  20سال
 22تا  20سال
 21تا  10سال
 10سال به باال
اول
دوم
سوم
علوم تجربي
ریاضي و فیزیك
علوم انساني
فني و حرفهای
کاردانش

فراواني

درصد

27
20
2
0
3
8
12
20
22
8
3
0
1
238
272
38
72
73
73
02
00

31
11
28
23
8
0
10
07
11
18
12
13
23
20
31
38
11
22
28
10
13
11

جدول  .2میانگین و انحراف معیار حمایت اجتماعي و ابعاد آن
انحراف معیار
میانگین
تعداد
نمونه
متغیر
حمایت از استقالل

حمایت از شایستگي
حمایت از ارتباط

حمایت اجتماعي

اثربخشي کالس

معلمان

33

21/21

1/70

دانشآموزان

383

21/11

3/17

معلمان

33

22/28

1/72

دانشآموزان

383

22/37

1/01

معلمان

33

20/03

2/28

دانشآموزان

383

20/17

3/70

معلمان

33

00/73

3/73

دانشآموزان

383

37/81

0/18

معلمان

33

83/17

1/02

دانشآموزان

383

81/23

7/13

بهمنظور انتخاب آزمونهای آماری مناسب بهمنظور

اسمیرنوف استفاده شد و محاسبات انجامگرفته نشان داد

بررسي توزیع طبیعي دادهها از آزمون کولموگروف

که توزیع پراکندگي متغیرها طبیعي بود .در ادامه

نشریۀ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش ،دورة  ،01شمارة  ،2تابستان 0317

11

فرضیههای تحقیق بررسي ميشود .بهمنظور بررسي

دربارۀ اثربخشي کالسهای تربیت بدني در مدارس

مقایسۀ بین دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان

شهرستان مراغه از آزمون تي مستقل استفاده شد که

دربارۀ رفتار حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن و همچنین

نتایج آن در جدول  3درج شده است.

مقایسۀ بین دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان
جدول  .3مقایسۀ دیدگاه معلمان و دانشآموزان دربارة رفتارهای اجتماعي و مؤلفههای آن
آماره

نوع

میانگین

انحراف استاندار

معلمان

21/21

1/70

دانشآموزان

21/11

3/17

معلمان

22/28

1/72

دانشآموزان

22/37

1/01

معلمان

20/03

2/28

دانشآموزان

20/17

3/70

معلمان

00/73

3/73

دانشآموزان

37/81

0/18

متغیر
استقالل

شایستگي

ارتباطي

حمایت اجتماعي

معلمان
اثربخشي معلمان

83/17

آزمون  tمستقل
t

df

P

-3/122

710

*0/02

-0/830

710

*0/02

-7/131

710

*0/02

-1/801

1/02
-7/202

دانشآموزان

81/23

710

*0/02

710

*0/02

7/13

* ارتباط ( ،)P ≥0/00معنادار است.

با توجه به اطالعات جدول  7از نتایج آزمون تي

بین دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان در

مستقل مشخص است که مقدار معناداری برای نمرۀ کل

خدوص اثربخشي کالسهای تربیت بدني تفاوت معناداری

حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن و مقدار معناداری برای

وجود دارد (.)P≤0/00

در زمینۀ اثربخشي کالسهای تربیت بدني از دیدگاه

بهمنظور بررسي رابطۀ بین رفتار حمایت اجتماعي و

معلمان تربیت بدني و دانشآموزان برابر با  P=0/02است،

مؤلفههای آن با اثربخشي کالسها (دانشآموزان و

که کمتر از سطح معناداری ( )0/00است .بنابراین بین

معلمان) ،از آزمون ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد

دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان در زمینۀ

که نتایج آن در جدول  7نشان داده شده است.

رفتارهای حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن و همچنین
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جدول  .4نتایج تحلیل رابطۀ بین رفتار حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن با اثربخشي کالسها (دانشآموزان و معلمان)
پیشبین

مالک

ضریب همبستگي ()r

سطح معناداریP

حمایت اجتماعي

اثربخشي کالسها (دانشآموزان)

0/02

*0/02

حمایت از استقالل

اثربخشي کالسها (دانشآموزان)

0/10

*0/02

حمایت از شایستگي

اثربخشي کالسها (دانشآموزان)

0/00

*0/02

حمایت ارتباطي

اثربخشي کالسها (دانشآموزان)

0/78

*0/01

حمایت اجتماعي

اثربخشي کالسها (معلمان)

0/12

*0/02

حمایت از استقالل

اثربخشي کالسها (معلمان)

0/01

*0/02

حمایت از شایستگي

اثربخشي کالسها (معلمان)

0/23

*0/02

حمایت ارتباطي

اثربخشي کالسها (معلمان)

0/71

*0/02

* ارتباط ( ،)P ≥0/00معنادار است.

با توجه به جدول  ،7نتایج حاصل از آزمون ضریب

ارتباطي) ،وجود دارد ،بهطوریکه هم در نمرۀ کل رفتار

همبستگي پیرسون نشان ميدهد که بین رفتار حمایت

حمایت اجتماعي و هم در هر سه مؤلفۀ آن میانگین

اجتماعي و مؤلفههای آن از دیدگاه معلمان و دانش

بهدستآمده از دیدگاه دبیران تربیت بدني بیشتر از

آموزان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد ( .)P ≥0/00از

دیدگاه دانشآموزان بوده است .این نتایج بیانگر آن است

دیدگاه دانشآموزان حمایت از استقالل با ضریب

که معلمان از دیدگاه خود رفتارهای حمایت اجتماعي در

همبستگي  ،r=0/10بیشترین تأثیر را برای اثربخشي

حد باالتری برای دانشآموزان انجام ميدهند .این در

کالسها دارد و کمترین ضریب همبستگي هم مربوط به

حالي است که دانشآموزان آن رفتارهای حمایت اجتماعي

حمایت ارتباطي با ضریب همبستگي  r=0/78است .از

را نسبت به خود معلمان پایینتر گزارت کردهاند که به

دیدگاه معلمان نیز حمایت از شایستگي با ضریب

لحاظ آماری نیز این اختالف معنادار است .همچنین از

همبستگي  r=0/23بیشترین تأثیر را برای اثربخشي

دیدگاه خود معلمان بیشترین توجهشان از بین مؤلفههای

کالسها دارد و کمترین ضریب همبستگي هم مربوط به

رفتار حمایت اجتماعي بهترتیب شایستگي (،)22/28

حمایت ارتباطي با ضریب همبستگي  r=0/71است.

استقالل ( )21/21و ارتباطي ( )20/03است ،که این نتایج

بحث و نتیجهگیری

با نتایج پژوهش ساالری و بادامي ( )2332ناهمسوست

پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ دیدگاه معلمان تربیت

( .)11آنها در پژوهش خود نشان دادند که از دیدگاه

بدني و دانشآموزان دربارۀ رفتار حمایت اجتماعي و

دبیران تربیت بدني ،بیشترین میانگین مربوط به مؤلفۀ

مؤلفههای آن و اثربخشي کالسهای تربیت بدني و ارتباط

استقالل است .از دالیل احتمالي این ناهمسویي ميتوان

بین آنها در مدارس شهرستان مراغه صورت گرفت.

به تفاوت در ویژگيهای اجتماعي و فرهنگي آزمودنيهای

یافتههای تحقیق حاکي از آن است که تفاوت معناداری

پژوهش ،تفاوت در موقعیت جغرافیایي و تفاوت در جامعۀ

بین دیدگاه دبیران تربیت بدني و دانشآموزان در زمینۀ

آماری پژوهش اشاره کرد .از دیدگاه دانشآموزان نیز

رفتار حمایت اجتماعي دبیران تربیت بدني و هر سه مؤلفۀ

بهترتیب استقالل ( ،)21/11شایستگي ( )22/37و ارتباطي

آن (حمایت از استقالل ،حمایت از شایستگي و حمایت

( )20/17بیشترین میزان توجه معلمان به رفتارهای
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حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن است .همچنین

فرضیه مطالعهای را که در آن دیدگاه معلمان و

پژوهشگر ،مطالعهای را که در آن دیدگاه معلمان و

دانشآموزان در خدوص اثربخشي کالسهای تربیت بدني

دانشآموزان در خدوص میزان ادراكشدۀ حمایت

مقایسه شده باشد ،نیافت .اثربخشي یعني انجام کارهای

اجتماعي و مؤلفههای آن مقایسه شده باشد ،نیافت .با

درست و مالك درستي کارها که نتیجۀ ارتباط منطقي

ميتوان گفت شاید بهعلت اینکه

آنها با هدفهاست .پس اثربخشي را ميتوان میزان

دانشآموزان در سن نوجواني قرار دارند ،روی رفتارهای

دستیابي به اهداف و سودمند بودن برنامه ،تعریف کرد که

حمایت از استقالل بیشتر از رفتارهای دیگر توجه ميکنند

امروزه در مدارس کشور برای اینکه کالسهای تربیت

و به همین دلیل معلمان برای اینکه در دانشآموزان

بدني دارای اثربخشي در حد مطلوب داشته باشند ،یعني

احساس رفتار حمایت اجتماعي را افزایش دهند و بهتبع

بتوانند به هدفيهای که کالسهای تربیت بدني براساس

آن موجب اثربخشي کالسهای تربیت بدني شوند ،باید

آنها تشکیل شده است ،بتوانند برسند ،باید از دبیران

سعي کنند از رفتارهای حمایت از استقالل نسبت به

تربیت بدني کارامد و متخدص در کالسهای تربیت بدني

مؤلفههای دیگر برای این ردۀ سني در کالسهای تربیت

استفاده کرد .ولي نتایج حاکي از آن است ،براساس

بدني بیشتر استفاده کنند ،تا از این طریق احساس

دیدگاه دانشآموزان کالسهای تربیت بدني اثربخشي

حمایت اجتماعي را در دانشآموزان افزایش دهند.

پایینتری نسبت به دیدگاه معلمان دارد ،بر همین اساس

همچنین معلمان تربیت بدني بهتر است در شیوۀ رهبری

بهتر است ،دیدگاه دانشآموزان در مورد اثربخشي

خود از استقالل دانشآموزان حمایت کنند و شرایطي را

کالسهای تربیت بدني سنجش شود که از جملۀ این

فراهم آورند که دانشآموزان در کالسهای تربیت بدني

پژوهشيها ميتوان به پژوهش لیندا و بانویل ( ،)1001که

حق انتخاب و آزادی در عمل بیشتری در انجام

گزارت کردند نگرت دانشآموزان این است که اثربخشي

فعالیتهای بدني داشته باشند.

و کیفیتبخشي درس تربیت بدني در مدارس زماني اتفاق

توجه به نتایج

یافتههای دیگر تحقیق بیانگر آن است که تفاوت

ميافتد که به توسعۀ آمادگي جسماني و افزایش سطح

معناداری بین دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان

مهارتهای دانش آموزان بینجامد ( .)20پس از جمله

در زمینۀ اثربخشي کالسهای تربیت بدني وجود دارد،

مواردی که معلمان تربیت بدني برای اثربخشتر کردن

بهطوریکه میانگین اثربخشي کالسهای تربیت بدني از

کالسهای تربیت بدني ميتوانند اجرا کنند ،توسعۀ

دیدگاه معلمان تربیت بدني ( ،)83/17بیشتر از دیدگاه

آمادگي جسماني و افزایش سطح مهارتهای دانشآموزان

دانشآموزان ( ،)81/23بوده است که این نتایج حاکي از

است .در نتیجه با توجه به نتایج ميتوان گفت از دیدگاه

آن است که معلمان از دیدگاه خود اثربخشي کالسهای

معلمان تربیت بدني ،کالسهای تربیت بدني اثربخشي

تربیت بدني را در حد باالتری نسبت به دیدگاه

باالتری نسبت به دیدگاه دانشآموزان دارند ،ولي از دیدگاه

دانشآموزان گزارت کردهاند .این در حالي است که

دانشآموزان چنین نیست ،که برای رساندن آن به حد

دانشآموزان اثربخشي کالسهای تربیت بدني را نسبت به

مطلوب بهتر است معلمان تربیت بدني تالت بیشتری

خود معلمان پایینتر گزارت کردهاند که به لحاظ آماری

داشته باشند ،که از جملۀ آن فعالیتها نیز در قسمت باال

نیز این تفاوت معنادار است .همچنین پژوهشگر ،در این

ذکر شد.
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یافتههای بخش دیگر تحقیق حاکي از همبستگي

اسپرینگر و همکاران ( ،)1001ستاندیج و همکاران

مثبت و معنادار بین حمایت اجتماعي معلمان تربیت بدني

( ،)1001آموروس و بوچر ( ،)1002مورسیا و همکاران

با اثربخشي کالسهای تربیت بدني در دانشآموزان

( ،)1008بیگ و همکاران ( )1022و جویسار ( )1021

متوسط شهرستان مراغه از دیدگاه خود دانشآموزان بود.

اشاره کرد ( .)8 ،3 ،23 ،20 ،10 ،11 ،18 ،13 ،30در

بهعبارت دیگر ،از دیدگاه دانشآموزان هرچه حمایت

نتیجه ميتوان گفت حتي خود دبیران تربیتبدني رابطۀ

اجتماعي معلمان تربیت بدني افزایش یابد ،اثربخشي

بین اثربخشي کالسهای تربیت بدني را با افزایش

کالسهای تربیت بدني نیز افزایش ميیابد .از پژوهشهای

رفتارهای حمایت اجتماعي مثبت و معنادار اعالم کردهاند،

همسو با این فرضیه ميتوان به پژوهشهای واعظي و

بنابراین ميتوان گفت خود معلمان تربیت بدني تأثیر

همکاران ( ،)2382عریضي و همکاران ( ،)2380شعباني

حمایت اجتماعي بر اثربخشي فعالیتهای تربیت بدني در

بهار و همکاران ( ،)2330تومانیس ( ،)1002هاساندرا و

زنگ ورزت آگاهي دارند ،پس باید مدیران و با مسئوالن

همکاران ( ،)1003رین بوث و همکاران (،)1007

تربیت بدني آموزت و پرورت بهدنبال برگزاری دورههای

تومانیس(  )1000اسپرینگر و همکاران( ،)1001بیگ و

آموزشي برای معلمان تربیت بدني خود به لحاظ آموزت

همکاران ( ،)1022و جویسار ( )1021اشاره کرد (،10 ،11

حمایت اجتماعي مناسب باشند.

 .)2 ،7 ،8 ،3 ،20 ،22 ،13 ،17نتایج بهدستآمده از این

یافتههای بخش دیگر پژوهش حاکي از همبستگي

فرضیه و پژوهشهای همسویي که برای این فرضیه ذکر

مثبت و معنادار بین حمایت از استقالل معلمان تربیت

شده ،همگي حاکي از آن است که رفتارهای حمایت

بدني با اثربخشي کالسهای تربیت بدني در دانشآموزان

اجتماعي انجامگرفته چه از سوی معلمان تربیت بدني،

متوسط شهرستان مراغه از دیدگاه خود دانشآموزان بود.

مربیان و مدیران همگي در افزایش انگیزت شاگردان

بهعبارت دیگر ،از دیدگاه دانشآموزان هرچه حمایت از

(دانشآموزان ،دانشجویان و ورزشکاران) ،تأثیرگذار بوده و

استقالل معلمان تربیت بدني افزایش یابد ،اثربخشي

همچنین اثربخشي آنها را افزایش داده است.

کالسهای تربیت بدني نیز افزایش ميیابد .از بین

یافتههای دیگر تحقیق نیز حاکي از همبستگي مثبت

مؤلفههای رفتارهای حمایت اجتماعي نیز بهترتیب حمایت

و معنادار بین حمایت اجتماعي دبیران تربیت بدني با

از استقالل ( ،)r=10بیشترین همبستگي را با اثربخشي

اثربخشي کالسهای تربیت بدني در دانشآموزان متوسط

کالسهای تربیت بدني داشت .این در حالي است که

شهرستان مراغه از دیدگاه دبیران تربیت بدني بود .در

استراتژیهای انگیزشي از جمله پادات و تهدید ،استقالل

ضمن این ارتباط باالتر از حد متوسط و حدود  12درصد

را تضعیف ميکنند و در نتیجه به نتایج غیرمطلوب مانند

بود .بهعبارت دیگر ،از دیدگاه خود دبیران نیز هرچه

کاهش انگیزۀ دروني ،خالقیت کمتر ،و ضعیفتر شدن حل

حمایت اجتماعي دبیران تربیت بدني افزایش یابد،

مشکل منجر ميشوند .در مقابل ،فراهم کردن حق انتخاب

اثربخشي کالسهای تربیت بدني نیز افزایش ميیابد .از

و تددیق احساسات ميتوانند حس خود -آغازی را ارتقا

پژوهشهای همسو با این فرضیه ميتوان به پژوهشهای

دهند .بهطوریکه بعضي مطالعات نقش واسطهای استقالل

حسیني کشتان و همکاران ( ،)2383پلیتر و همکاران

ادراكشده را نشان ميدهند .برای مثال ،دسي و رایان

( ،)1002بیدل و وانگ ( ،)1003تومانیس ( ،)1000

( ،)1000در پژوهشي نشان دادند ارائۀ حمایت از استقالل،
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نسبت به کنترل ،با نتایج مثبت از جمله انگیزۀ دروني

مثبت و معناداری با ضریب همبستگي باالتر از حد

بیشتر ،افزایش رضایت و افزایش تندرستي همراه است ،که

متوسط وجود دارد که این همبستگي کمتر از تأثیر

با نتایج پژوهش حاضر همسوست ( .)22عریضي و

اثربخشي رفتار حمایت استقالل است .همچنین

همکاران ( ،)2381نیز در پژوهشي نشان دادند ،از میان

همانطورکه در فرضیۀ سوم ذکر شد ،برای دستیابي فرد

رفتارهای مرتبط با سرزندگي معلم ،اشتیاق معلم ،حمایت

به احساس شایستگي باید رفتار حمایت از استقالل را

استقالل و دانش زیربنایي بیش از دیگر رفتارهای معلم

بهدست آورد .در زمینۀ شایستگي آزمایشهای اولیه نشان

تبیینکنندۀ سرزندگي و انگیزۀ دروني دانشآموزان نسبت

دادند رویدادهایي مانند بازخورد مثبت که بر رضایت از

به فعالیتهای بدنياند .بنابراین نسبت به نتایج

نیاز به شایستگي داللت دارند ،انگیزههای دروني را افزایش

بهدستآمده از دیدگاه دانشآموزان باید معلمان تربیت

ميدهند ،درحاليکه رویدادهایي مانند بازخورد منفي که

بدني سعي داشته باشند ،رفتار حمایت از استقالل ،را در

تمایل به مهار نیاز به شایستگي دارند ،انگیزۀ دروني را

بین دانشآموزان گسترت دهند تا از این طریق سبب

تضعیف ميکنند که دسي و رایان ( ،)2380این نتایج را

اثربخشي کالسها تربیت بدني و بهدنبال آن افزایش

به نیاز به شایستگي ارتباط دادند ( .)22نتایج این فرضیه

مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای جسماني شوند .از

با نتایج پژوهشهای واعظي و همکاران ( ،)2382

طرفي از دیدگاه دانشآموزان بیشترین تأثیر بر اثربخشي

شعبانيبهار و همکاران ( ،)2330ساالری ( ،)2333

را مؤلفۀ حمایت از استقالل گزارت کردهاند ،که آن هم

ستاندیج و همکاران (  ،)1001آموروس و بوچر ( ،)1002

ميتواند بهدلیل این باشد که دانشآموزان در این سن

مورسیا و همکاران (  ،)1008بیگ و همکاران (  )1022و

بیشتر در پي استقالل و خودمختاری هستند ( .)7در

جویسار (  )1021همسوست (،22 ،23 ،11 ،11 ،13 ،30

خدوص تأیید این یافته ميتوان به پژوهش دسي و رایان

 .)3 ،20بنابراین معلمان تربیت بدني باید سعي کنند در

( ،)1000مارکلند و توبین ( )1020و مکلند () 1022

کنار رفتار حمایت از استقالل ،رفتار حمایت از شایستگي

اشاره کرد ( .)22 ،32 ،31با توجه به نتایج این تحقیقات

را نیز داشته باشند .همچنین بازخوردهای مثبت بهتر

بهدلیل نقش استقالل بهعنوان قویترین و اصوليترین

است از عملکردهای باشد ،که واقعاً فرد شایستگي آن را

پیشبینيکنندۀ نتایج مرتبط با سالمت رواني روی آن

داراست ،تا از این طریق انگیزههای دروني دانشآموزان را

تأکید ميکنند و ضروری است که اقدامات رفتاری مرتبط

برای انجام فعالیتهای بدني افزایش دهند.

با سالمت بر روی افزایش استقالل از طریق ارائۀ حمایت از

نتایج دیگر تحقیق بیانگر آن است که بین نمرۀ

استقالل درجهت برانگیختن تغییر رفتار یا بهبود تندرستي

حمایت از ارتباط با اثربخشي کالسهای تربیت بدني

تمرکز کنند .بنابراین ميتوان گفت باید به این مؤلفه

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .ولي نسبت به دو

بیشتر از مؤلفههای دیگر نسبت به دیدگاه دانشآموزان،

مؤلفۀ قبلي رفتار حمایت اجتماعي ضریب همبستگي (78

دبیران تربیت بدني توجه داشته باشند و بیشتر بهکار برند،

درصد) پایینتری دارد ،بهطوریکه این همبستگي کمتر از

تا اثربخشي کالسهای تربیت بدني نیز افزایش یابد.

حد متوسط است .اگرچه استقالل و شایستگي تأثیرات

مطابق یافتههای دیگر تحقیق ،بین نمرۀ حمایت از

قوی بر انگیزۀ دروني دارد ،نظریهها و تحقیقات نشان

شایستگي با اثربخشي کالسهای تربیت بدني ارتباط

ميدهند که ارتباط هم ،هرچند کم ،در حفظ انگیزۀ
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دروني نقش دارد .بهطور مثال ،وقتي کودکان در فعالیتي

نتایج پژوهش پلیتر و همکاران ( ،)1002ستاندیج و

جالب و دلچسب در حضور آزمونگر بزرگسال ،که تالششان

همکاران ( ،)1001مارکلند و توبین ( ،)1020احمدی و

برای برقرار کردن ارتباط را نادیده ميگرفت ،کار

همکاران ( ،)2332آموروس و بوچر ( ،)1002شن و

ميکردند ،بچهها سطح بسیار پاییني از انگیزۀ دروني را

همکاران ( ،)1020همسوست (،23 ،20 ،13 ،32 ،33

نشان دادند .در واقع ،در طول عمر ،نظریۀ خودتعییني

 .)21با توجه به نتایج بهدستآمده در این بخش از تحقیق

فرض ميکند که انگیزۀ دروني بهاحتمال بیشتر ،در

که نشان ميدهد ،معلمان تربیت بدني به مؤلفۀ حمایت از

زمینههایي با احساس ارتباط مطمئن شکوفا خواهد شد.

شایستگي در اثربخشي کالسهای تربیت بدني اهمیت

بهطور مثال دانشآموزاني که معلمان خود را بهصورت

بیشتری قائلاند ،درحاليکه باید سعي داشته باشند ،به

صمیمي و دلسوز تجربه ميکنند ،انگیزۀ دروني بیشتری را

مؤلفۀ حمایت از استقالل توجه ویژهای داشته باشند،

نشان ميدهند .همچنین دسي و رایان به نقش کمتر

چراکه براساس پیشینۀ موجود در این زمینه ،حمایت از

ارتباط نسبت به استقالل و شایستگي در انگیزۀ

استقالل و دیدگاه خود دانشآموزان ،این مؤلفه ميتواند

خودتعییني معتقدند ( .)22این گفتهها در مورد این

تأثیرگذاری بیشتری بر اثربخشي کالسهای تربیت بدني

فرضیۀ پژوهش همخواني دارد ،چراکه از دیدگاه

داشته باشد.

دانشآموزان نیز نقش رفتار حمایت از استقالل و

نتایج بخش دیگر تحقیق بیانگر آن است که بین نمرۀ

شایستگي بیشتر از رفتار حمایت ارتباطي بود .همچنین

حمایت از شایستگي با اثربخشي کالسهای تربیت بدني

نتایج این فرضیه با نتایج پژوهشهای آموروس و بوچر

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که در بین مؤلفههای

( )1002و شن و همکاران ( )1020همخواني دارد (،13

حمایت اجتماعي نیز مؤلفۀ حمایت از شایستگي دارای

 .)21بنابراین معلمان تربیت بدني عالوهبر اینکه رفتار

بیشترین ضریب همبستگي  r=0/23با اثربخشي است .این

حمایت از استقالل و شایستگي را در کالسهای تربیت

نتایج نشان ميدهد که از دیدگاه معلمان تربیت بدني

بدني بهکار ميبرند ،از رفتار حمایت از ارتباط نیز بهسبب

حمایت از شایستگي نسبت به دو مؤلفۀ دیگر ميتواند

نقشي که در افزایش انگیزۀ دروني نسبت به شرکت و

تأثیر بیشتری بر اثربخشي کالسهای تربیت بدني داشته

ادامه دادن فعالیتهای بدني دارد ،استفاده کنند.

باشد .این در حالي است که حمایت از استقالل باید وجود

نتایج بهدستآمده از بخش دیگر تحقیق نشان
ميدهد ،بین نمرۀ حمایت از استقالل با اثربخشي

داشته باشد تا تأثیر حمایت از شایستگي بیشتر باشد .با
این همه این شایستگي خود نیز اهمیت بیشتری ميیابد.

کالسهای تربیت بدني ارتباط مثبت و معناداری وجود

در مورد شایستگي ميتوان گفت دانشآموزان

دارد و همبستگي آن باالتر از حد متوسط است .همچنین

زمانيکه درك کنند ،معلم تربیت بدني براساس معیارهای

همبستگي بین رفتار حمایت از استقالل با اثربخشي

خود – ارجاعي آنها را ارزیابي ميکند ،احساس شایستگي

کالسهای تربیت بدني نسبت به دیدگاه دانشآموزان

ميکنند .بهخدوص در تربیت بدني درك شایستگي نقش

بیشتر از دیدگاه خود معلمان بود ،یعني دانشآموزان تأثیر

بسیار مهمي دارد ،زیرا برخي دانشآموزان هیچ تجربۀ

رفتار حمایت از استقالل را بیشتر از خود معلمان در

قبلي در برخي از فعالیتهای ورزشي ندارند .بنابراین،

اثربخشي کالسهای تربیت بدني ميدانند .این مؤلفه با

کساني که با تجربۀ قبلي احساس شایستگي جسمي کنند،
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به احتمال زیاد تربیت بدني را جالب و سرگرمکننده

نیرومند در نظر گرفته شده است ( .)12از نتایج همسو با

ميدانند و ميخواهند در آن شرکت کنند و بیشتر به

این فرضیه ميتوان پژوهشهای تومانیس (،)1000

توسعۀ مهارتهای ورزشي خود بپردازند .با این حال،

مارکلند و توبین ( ،)1020جویسار ( )1021را نام برد

کساني که درميیابند فاقد شایستگي جسمياند ،معموالً

(.)8 ،32،11

تربیت بدني را تجربهای بيمعني ميدانند و فقط به این

در پایان پیشنهاد ميشود دبیران تربیت بدني برای

دلیل که قانون است یا بهدلیل ترس از تنبیه در آن

اینکه بتوانند در دانشآموزان احساس رفتار حمایت

شرکت ميکنند ( .)1همچنین نتایج این فرضیه با

اجتماعي در کالسهای تربیت بدني را افزایش دهند و

پژوهشهای آموروس و بوچر ( ،)1002شن و همکاران

بهدنبال آن موجب اثربخشي کالسهای تربیت بدني

( ،)1020هاساندرا و همکاران ( )1003همخواني دارد

شوند ،همچنین با توجه به اینکه از دیدگاه خود

( .)2 ،21 ،13بنابراین بهتر است دبیران تربیت بدني

دانشآموزان نیز بیشترین تأثیر بر اثربخشي کالسهای

براساس معیارهای خود – ارجاعي دانشآموزان را در

تربیت بدني را مؤلفۀ حمایت از استقالل دارد ،بهتر است

کالسهای تربیت بدني ارزیابي کنند ،تا در آنها احساس

سعي کنند بیشتر از رفتارهای حمایت از استقالل نسبت

شایستگي و در نهایت حمایت از شایستگي را ایجاد کنند.

به مؤلفههای دیگر برای این ردۀ سني در کالسهای

مطابق یافتههای دیگر تحقیق ،بین نمرۀ حمایت از

تربیت بدني استفاده کنند ،تا از این طریق احساس

ارتباط با اثربخشي کالسهای تربیت بدني ارتباط مثبت و

حمایت اجتماعي در دانشآموزان را افزایش دهند.

معناداری وجود دارد که همبستگي (0/71درصد) آنها

همچنین پیشنهاد ميشود معلمان تربیت بدني در کنار

پایینتر از حد متوسط است .با توجه به دیدگاه

رفتار حمایت از استقالل ،رفتار حمایت از شایستگي را نیز

دانشآموزان و معلمان همبستگي بین حمایت از ارتباط با

داشته باشند و بازخوردهای مثبت از عملکرد دانشآموزان

اثربخشي کالسهای تربیت بدني نسبت به دو مؤلفۀ

نیز بهتر است ،بازخوردهایي باشند که واقعاً فرد شایستگي

حمایت از استقالل و شایستگي با اثربخشي کالسهای

آن را دارد ،تا از این طریق انگیزههای دروني دانشآموزان

تربیت بدني کمتر است .این در حالي است که ارتباط

برای انجام فعالیتهای بدني را افزایش دهند .در ضمن

مشارکت را ارتقا ميدهد و احساسي خاص و مهم است که

معلمان تربیت بدني عالوهبر اینکه رفتار حمایت از

رفتارهای پرانرژی مانند تالت ،پشتکار و مشارکت را برای

استقالل و شایستگي را در کالسهای تربیت بدني بهکار

ترویج احساسات مثبت مانند عالقه و شور و شوق و تعدیل

ميبرند ،از رفتار حمایت از ارتباط نیز بهسبب نقشي که در

عواطف منفي مانند اضطراب و خستگي در پي خواهد

افزایش انگیزۀ دروني دارد ،استفاده کنند .در آخر اینکه

داشت .کودکاني که احساس بيارتباطي با همراهان اصلي

دبیران تربیت بدني در شیوۀ رهبری خود از استقالل

اجتماعي کنند ،بهسختي در فعالیتها مشارکت ميکنند و

ورزشکاران حمایت کنند و شرایطي را فراهم آورند که به

بهراحتي بيحوصله ،نگران و ناامید ميشوند .پس روابط و

دانشآموزان حق انتخاب و آزادی عمل بیشتری در انجام

نزدیکي معلم و دانشآموز اهمیت زیادی دارد .روابط با

فعالیتها داده شود .همچنین معلمان تربیت بدني برای

معلمان بهدلیل نقشهای مختلفي که معلمان بهخدوص

اثربخشتر کردن کالسهای تربیت بدني به توسعۀ آمادگي

معلمان تربیتبدني ميتوانند داشته باشند ،بهعنوان عاملي

جسماني و افزایش سطح مهارتهای دانشآموزان در

17

... مقایسۀ دیدگاه معلمان تربیت بدني و دانشآموزان دربارة رفتار حمایت اجتماعي و مؤلفههای آن و اثربخشي

.خود دانشآموزان به حد مطلوب برسانند

 تا،کالسهای تربیت بدني توجه بیشتری داشته باشند
بتوانند اثربخشي کالسهای تربیت بدني را حتي از دیدگاه
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