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چکیده
کارآمطدی ورزیطی و- هدف از این پژوهش بررسی اثر یادگیری مشا رکتی بر پایبندی به تمرینات هندبال با تأکید بر نقش واسطههای خطدد
 جلسه تمرین بر اساس سطب42  دانش آمدز پسر مقهع متدسهه در دو گروه بدون اطالع از تفاوت گروهها به24  تعداد.لذت از ورزش بدد
کارآمدی ورزیی و لذت از ورزش با استفاده از پرسشنامطة-  میزان خدد، پیش و پس از مداخلههای تمرینی، در نهایت.تعیین یده پرداختند
 میزان پایبندی به تمرین نیز بر اساس نتطای االطا از، همچنین.خدد کارآمدی ورزیی و مقیاس لذت از فعالیت بدنی کددکان بررسی ید
کارآم دی ورزیی پس از مداخلطه در گطروه مشطارکتی بطهلطدرت-  نتای نشان داد که میزان خدد.اضدر و غیاب آزمددنیها ارزیابی گردید
 نتطای بررسطی تفاوتهطای.طرد. دراالی که میطزان لطذت از ورزش در هطی یط از گروه هطا تیییطر معنطاداری ن.معناداری افزایش یافت
 تفطاوتی معنطادار،کارآمدی و لذت از ورزش بیانگر آن بدد که در گروه یادگیری مرسدم در هطر دو متییطر- درونگروهی میزان تیییرات خدد
 بیشتر بددن میزان پایبندی گطروه مشطارکتی نسطبت بطه. دراالی که در گروه مشارکتی این تفاوت درونگروهی مشاهده نشد،وجدد دایت
-  به نظر می رسد یادگیری مشطارکتی بطا افطزایشِ همگطنِ میطزانِ خطدد. به دلیا تعداد کم نمدنه به لحاظ آماری معنادار نبدد،گروه مرسدم
 بتداند از به وجطدد آمطدن،کارآمدی ورزییِ اعضای گروه مشارکتی و همچنین جلدگیری از ایجاد تفاوت درونگروهیِ میزان لذت از ورزش
. ممانعت کرده و در نتیجه میزان پایبندی را افزایش دهد،محیط یادگیری غیرفعال که در یادگیری مرسدم رای است
 محیط غیرفعال، دانش آمدزان،کارآمدی-  خدد، تعهد، تربیتبدنی:کلید واژ هها

The Effects of Cooperative Learning on Adherence to Handball Exercise:
Mediating Role of Sport Self-Efficacy and Enjoyment
Iman S ahraeian, Mohammad VaezMousavi, and Mohammad Khabiri
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of cooperative learning on adherence to
handball exercise with emphasis on mediating role of sport self-efficacy and enjoyment. A number of
42 middle school students registered in one of the two handball training classes without awareness of
group differences (cooperative learning: 20 individuals, conventional learning: 22 individuals). Sport
self-efficacy and enjoyment were measured by sport self-efficacy questionnaire and physical activity
enjoyment scale after and before the exercising interventions. Also, adherence of students to the
exercise was measured based on the obtained results of the student attendance. Results showed that
sport self-efficacy was significantly increased after interventions in the cooperative learning group,
while sport enjoyment did not change significantly in any group . The results of studying the intragroup differences of sport self-efficacy and enjoyment showed that there was a significant difference
in these two variables in conventional learning group, but not in the cooperative learning group.
Although the adherence of cooperative learning group to exercise was more than the conventional
learning group, this difference was not statistically significant due to the small sample of research. It
seems that the cooperative learning prevents from creating a passive learning environment - which is
usual in the conventional learning ˚ by homogeneously increasing the exercise self-efficacy and
preventing from intra-group sport enjoyment differences which in turn lead to the increase in
adherence to the handball exercise.
Keywords: Physical Education, Commitment, Self-efficacy, Students, Passive Learning Environment
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مقدمه
کددکان به دالیا مختلف و برای رفع نیازهای
گدناگدن خدد به محیط ورزیی روی میآورند ،اما بنا
به علا گدناگدن به آن پایبند نمی مانند (انشا ،١
 .)2991واینبرگ و گدلد ( )4003بیان کردند که یروع
برنامهای ورزیی آسانتر از پایبندی به آن است و 00
درلد از افرادی که در برنامههای ورزیی یرکت
میکنند ،طی یش ماه اول آن را کنار میگذارند .
استمرار فعالیت بدنی و پیروی کردن از ی برنامة
منظم ورزیی مدضدعی است که از آن به عندان
پایبندی به ورزش یاد مییدد (الوالی. )4002 ،
پژوهشهای گستردهای ،انگیزههای مشارکت در
فعالیت بدنی و ورزش و همچنین علا ترک آن را
بررسی نمددهاند .تعداد زیادی از این مهالعات ،لذت
بردن را به عندان ی.ی از دالیا اللی گرایش و
پایبندی به فعالیت بدن ی و ورزش مهرح کردهاند
(کیمچی 2992 ،٢؛ کارول و لدمیدیس 4002 ،٣؛ م
کارتی و جدنز 4001 ،٤؛ م فیا  ٥و هم.اران4002 ،؛
م کارتی و هم.اران4002 ،؛ گراستن  ٦و هم.اران،
 .)4024اس.ن لن  ٧و هم.اران ( )2993پا را فراتر
گذایته و بیان نمددند که لذت بردن از ورزش،
قدیترین پیشبینی کنندة تعهد برای
مشارکتکنندگان جدان است .لذت ی االت
روان یناختی بهینه است که منجر به انجام ی
فعالیت عمدتاً به خاطر خدد آن فعالیت مییدد و
بااالت های ااساس مثبت همراه است (کیم.ی و
هریس  .)2991 ،٨در ورزش نیز اگرچه درباره ساختار
لذت تدافق کلی وجدد ندارد ،اما اس.ن لن و هم.اران

( )2994لذت را « پاسخ مؤثر مثبت به تجربه ورزیی
که ااساسات کلی مانند رضایت ،دوست دایتن و
تفریح را منع.س میکند» تعریف نمددهاند .
به عالوه ،مهالعات زیادی مهمترین عاما ترک ورزش
را عدم درک یایستگی و یا به عبارتدیگر ،درک
خدد -کارآمدی پایین بیان نمددهاند (اوالندر  9و
هم.اران4023 ،؛ باومن  20و هم.اران4024 ،؛
23
گریدز 4020 ،22؛ دارکر  24و هم.اران4020 ،؛ دیشمن
و هم.اران . )4000 ،بندورا  )2991( ١٤خدد -کارآمدی
را «اعتقاد راسخ فرد به تداناییهای خدد برای
سازمان دهی و انجام اعمال مدردنیاز برای دستیابی به
نتای مهلدب» تعریف نمدد .بر اساس این تعریف،
میتدان خدد -کارآمدی ورزیی را اعتقاد راسخ فرد به
تداناییهای خدد برای سازماندهی و انجام اعمال
مدردنیاز برای دستیابی به نتای مهلدب ورزیی
تعریف نمدد .ی.ی از عبارتهایی که اغلب به عندان
علت ترک ورزش از سدی یرکتکنندگان ورزیی
عندان مییدد این است که « :من بهقدر کافی خدب
نبددم» (انشا .)2991 ،بنابراین تلقی فرد از این.ه
میتداند رفتاری را به لدرت مدفقیتآمیز به انجام
برساند ااتمال در پیش گرفتن آن رفتار را افزایش
میدهد (انشا.)2991 ،
با تدجه به مهالب مهرحیده ،به نظر میرسد اتخاذ
ییده های تمرینی که بتداند اس کارآمد بددن و لذت
بردن را در ندجدانان و کددکان بیفزاید و نیاز آنها را
به ااساس کارآمدی و لذت تأمین نماید ،میتداند
باعث پایبندی به فعالیت بدنی و ورزش در قشر جدان
و درنهایت ،در سهح جامعه یدد .بنابراین ااتماالً ی.ی
از دالیا اللی میزان کم فعالیت بدنی در سهح
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جامعه ،بهکارگیری ییدههای ناکارآمد و سنتی در
تربیتبدنی است .ازاینرو به نظر میرسد چالش
اساسی در مبحث پایبندی به تمرین ،تدوین روشها و
روی.ردهایی است که بتداند آنها را در محیط ورزش
افظ کند (انشا2991 ،؛ واینبرگ و گدلد.)4003 ،
االآن.ه آمارهای نشاندهنده میزان فعالیت بدنی،
داللت بر ناکارآمدی ییدههای مرسدم آمدزش کندنی
تربیتبدنی و ورزش در افظ کددکان در محیط
ورزش است.
ی.ی از ییده های یادگیری که تدجه زیادی را به خدد
معهدف کرده است ،یادگیری مشارکتی  2است.
یادگیری مشارکتی مبین یرایهی است که در ی
گروه دستیابی ی فرد به ی هدف به لدرت مثبت،
به دستیابی دیگر اعضای گروه به آن هدف وابسته
باید (دوی  )2929 ،٢و هر ی از اعضای گروه
بخشی از کار کا گروه را برای رسیدن به مدفقیت
انجام دهد (اسالوین  .)2923 ،٣یادگیری مشارکتی،
االا سه دهه کار علمی در زمینهی روابط اجتماعی،
پدیایی گروهی ،یادگیری و آمدزش است (جانسدن و
جانسدن 2992 ،٤؛ گرینس.ی 2991 ،٥؛ اسالوین
2991؛ دایسدن 4002،٦؛ دایسدن4004،؛ بارت ،٧
4000؛ متزلر 4000 ،٨؛ گیلیس  .)4001 ،٩متزلر
( )4000ی تعریف ملمدس و کاربردی از یادگیری
مشارکتی ارائه کرد « :یادگیری مشارکتی یعنی بهجای
این.ه اعضا در کنار هم یاد بگیرند ،با هم ،بهوسیله هم
و برای هم یاد بگیرند» .جانسدن و جانسدن ()2929
بیان کردند که یادگیری مشارکتی دارای  0عنصر
1. Cooperative Learning
2. Deutsch
3. Slavin
4. Johnson & Johnson
5. Grineski
6. Dyson
7. Barrett
8. Metzler
9. Gillies
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ضروری است که یاما :وابستگی متقابا مثبت،
مسئدلیت فردی ،مهارتهای بین فردی و مهارتهای
گروه کدچ  ،تعاما چهره به چهره ،و پردازش
گروهی است (دایسدن .)4002 ،مهارتهای گروه
کدچ و بین فردی ،یاما گدش دادن ،مشارکت در
تصمیمگیری ،به عهده گرفتن وظیفه (درخداست
مسئدلیت) ،تدانایی گرفتن و دادن بازخدرد و همچنین
تدانایی تشدیق دیگران است که طی وظایفی که فرد
در قالب گروه انجام می دهد ،تدسعه مییابد (دایسدن،
 .)4002پردازش گروهی نیز ،به معنای گفتوگد یا
بحث آزاد گروهی ،پیرامدن محتدای آمدزیی است که
می تداند در هر زمان از جلسه آمدزیی اتفاق بیفتد
(دایسدن و هم.اران.)4020 ،
بهطدرکلی میتدان چنین بیان کرد که در یادگیری
مشارکتی ،دانشآمدزان ،باتجربهی رابهه متقابا مثبت
به طدر فعال با کم هم برای رسیدن به هدفی
آمدزیی و مشترک ،تالش میکنند (گرینس.ی،
 )2992و روابط گروهی و مهارتهای اجتماعی ،در
یادگیری مشارکتی به مراتب نسبت به یادگیریهای
انفرادی و رقابتی ،دستیافتنیتر است (گرینس.ی،
 .)2992پژوهشهای انجامیده در خصدص یادگیری
مشارکتی ،نشان دادهاند که یادگیری مشارکتی مزایای
فراوانی دارد؛ ازجمله این.ه باعث بهبدد عمل.رد
(یمس و هم.اران4023 ،؛ بارت4000 ،؛ گدپتا ،١٠
 ،)4002بهبدد مهارتهای اجتماعی (پدلدی و تالما ،١١
4000؛ گدداس و ملگدتسید  ،)4009 ،١٢افزایش عزت
نفس ،ااساس پذیرش از سدی جمع و دید
واقعگرایانه از خدد می یدد (جانسدن و جانسدن،
2923a؛ جانسدن و جانسدن .)2923b
در یادگیری مشارکتی ،هر ی از اعضا در رسیدن به
اهداف گروه ،نقشی بر عهده دارند و خدد را در کسب
10. Gupta
11. Polvi & T elama
12. Goudas & Magotsiou
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نتای گروه سهیم میدانند  .از طرف دیگر در این ییدهُ
یادگیری ،اهداف دستیافتنیتر هستند (گرینس.ی،
 )2992و اعضا اس مدفق بددن را بیشتر تجربه
میکنند .بنابراین با تدجه به اینکه مدفقیت در رسیدن
به اهداف و تجربه مدفقیت ،ااساس خدد -کارآمدی را
افزایش میدهد (بندورا2991،؛ یان  ،)2990 ،١به
نظر میرسد که یرکت در برنامههای مشارکتی
تربیتبدنی ،باعث افزایش ااساس خدد -کارآمدی
ورزیی یدد.
گرینس.ی ( )2992در مقدمة کتاب «یادگیری
مشارکتی در تربیتبدنی» ،ی.ی از مهمترین دالیا
برای تدسعة یادگیری مشارکتی را اق مسلم همة
کددکان برای لذت بردن از تحرک میداند و در
سراسر کتاب ،هر آنجا که نظر یرکتکنندگان در
برنامههای تربیتبدنی مشارکتی را نقاقدل کرده
است ،مشاهده مییدد که اکثریت آنها به لذت بردن
از یرکت در تمرین مشارکتی ایاره کردهاند .همچنین
برخی پژوهشهای انجام یده در سایر ادزههای
آمدزیی ،نظیر دروس تئدری دانشگاهی به لدرت
تلدیحی به اثر مثبت یادگیری مشارکتی بر لذت ایاره
کردهاند (ندرینتان4002 ،؛ ژان و جدرجیا4022 ،؛ ترن
و لدییس؛  .)4024ازاینرو به نظر میرسد که تمرین
مشارکتی نسبت به تمرین مرسدم برای
یرکتکنندگان لذتبخشتر باید.
با تدجه به ماهیت مشارکتی این ر وش ،به نظر
میرسد که بهکارگیری آن در ریتههای گروهی
کاربردیتر باید .هندبال به عندان مادر ورزشهای
تدپی ،لذت و ایتیاق زیادی را در بازی.نان به وجدد
می آورد .از طرف دیگر با تدجه به اینکه در این بازی،
دست ها وسیله اللی را به عهده دارند ،بیشتر وقتها
بازی.نا ن با یدت به سمت دروازه ،لذت مدفقیت
(خدد -کارآمدی) را در یدت به دروازه تجربه میکنند
1. Schunk

(امیرتاش .)4009 ،از دیگر سد به عقیده اکثر
متخصصان تربیتی و آمدزیی ،هندبال ی.ی از
مناسبترین بازیها برای دانشآمدزان است و از بین
تمام ورزشهای گروهی ،هندبال بهطدر نسبی برای
خردساالن آسانتر بدده و از این منظر دارای اهمیت
بسیاری است (امیرتاش .)4009 ،لذا به نظر میرسد
انجام پژوهش بر ییدههای یادگیری این ورزش
ضروری باید.
با تدجه به مهالب گفتهیده ،این سؤال مهرح مییدد
که « :آیا یادگیری مشارکتی هندبال از طریق افزایش
اس خدد -کارآ مدی و لذت ورزیی ،بر پایبندی به
تمرین اثر دارد؟»
روش پژوهش
طرح این پژوهش از ندع کاربردی و از نظر روش اجرا
نیمه تجربی بدد که به ییدة میدانی انجام ید .در این
پژوهش  ،گروه کنترل با گروه تجربی از نظر متییرهای
وابسته مقایسه یدند.
شرکت کنندگان
جامعة آماری این پژوهش  4919تن دانشآمدز پسر
مقهع متدسهه اول مدارس دولتی بخش مرکزی
یهرستان جهرم در سال تحصیلی  94- 93بددند.
نمدنة آماری یاما  10تن از افرادی بدد که پس از
فراخدان برگزاری ی دوره آمدزیی هندبال به
لدرت رایگان ،برای یرکت در این کالسها
نامندیس کردند .این  10تن با تدجه به متفاوت بددن
ساعت برگزاری تمرینات ،ی.ی از دو ساعت تمرینی
مم.ن را انتخاب کردند (گروه مرسدم 30 :تن و گروه
مشارکتی 30 :تن) .الزم به ذکر است که انتخاب گروه
مدرد نظر برای مداخله یادگیری مشارکتی ،پس از
پایان نامندیسی و لرفاً بر اساس قرعه و به لدرت
تصادف ی انجام ید .البته از کا مشارکتکنندگان تنها
 21تن معیارهای پژوهش را برای مشارکت در ادامه
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طرح مهالعه رعایت کردند (گروه مرسدم 42 :تن و
گروه مشارکتی 44 :تن).
درنهایت پس از تحلیا آماری مشخص ید که
دادههای مربدط به چهار یرکتکننده ،غیر نرمال
هستند (دو تن از گر وه مرسدم و دو تن از گروه
مشارکتی؛ که هر چهار تن از افرادی بددند که
تمرینات را رها کرده بددند) ،بنابراین برای بررسیهای
آماری ،داده های این افراد مدرد استفاده قرار نگرفت و
بررسیها تنها بر روی  24تن (گروه مرسدم 44 :تن و
گروه مشارکتی 40 :تن) انجام ید.
ابزار پژوهش
پرسشنامة اطالعات فردی  :از این پرسشنامه برای
جمع آوری اطالعات مربدط به سن ،سدابق ورزیی،
سدابق تحصیلی ،میزان تحصیالت والدین و مشخص
کردن روش رفتوآمد مشارکتکنندگان به سالن
استفاده گردید.
پرسشنامة خدد -کارآمدی ورزیی  :بر طبق دانش و
جستجدی پژوهشگر ،ابزاری برای سنجش خدد -
کارآمدی ورزیی در ندجدانان یافت نشد ،بنابراین بر
اساس مبانی نظری مدجدد ،پرسشنامه ای  44سؤالی
ساخته ید .سپس  011تن ( 302مرد و  429زن)
به لدرت طبقهای  -در دسترس انتخاب یدند و به
سؤاالت پاسخ دادند .اداکثر نمرهای که آزمددنیها در
این آزمدن میتدانستند کسب نمایند 440 ،بدد.
میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و
دونیمه کردن به ترتیب برابر  0/910و  0/922به
دست آمد .روایی لدری پرسشنامه بر اساس نظر 1
تن از متخصصین تأیید ید و نتای تحلیا عاما
اکتشافی بر وجدد ی عاما در پرسشنامه داللت
دایت .همبستگی نمرات آزمدن با نمرات
خددکارآمدی یرر و اعتمادبهنفس لفتی ورزیی نیز
بیانگر روایی سازه آن بدد (به ترتیب  r=0/021و
 .)P≤0/02 ،r =0/132همچنین همبستگی نمرات
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مشارکتکنندگان با میزان فعالیت بدنییان
نشاندهنده روایی مالکی این ابزار بدد (،r =0/019
 .)P≤0/02بنابراین پرسشنامه ساختهیده روایی و
پایایی قابا قبدلی دایت (لحرائیان ،واعظ مدسدی و
خبیری.)4021 ،
2
مقیاس لذت از فعالیت بدنی کددکان  :در این پژوهش
برای ارزیابی میزان لذت از ورزش مشارکتکنندگان از
مقیاس لذت از فعالیت بدنی استفاده ید  .این مقیاس
برای اندازهگیری میزان لذت از فعالیت بدنی
دانشآمدزان ،در سال  2992تدسط کنزیرس.ی  ٢و
دی.ارلد  ٣تدسعه یافت که میزان ثبات درونی
پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفا0/90 ،
گزارش یده است (مدری و هم.اران .)4009 ،نسخة
اولیه این پرسشنامه  22سؤالی و با مقیاس دامنهای
هفت امتیازی و به لدرت دوقهبی بدد که متا  ٤و
هم.اران ( )4002تیییراتی در این پرسشنامه به
وجدد آوردند و ضمن اذف دو سؤال از سؤاالت آن ،از
مقیاس دامنهای پن امتیازی (در دامنة  : 2کامالً
مخالفم تا  : 0کامالً مدافقم) استفاده کردند .آنها بیان
کردند که درک عبارا ت دوقهبی برای کددکان دیدار
است و بهتر است مقیاس به لدرت  2قهبی باید.
همچنین پس از بررسی روایی سازه نسخة 21
امتیازی خدد بیان کردند که این نسخه دارای روایی
بهتری نسبت به نسخه قبلی برای کددکان است.
در این پژوهش از نسخة الالحیده آنکه تدسط متا
و هم.اران ( )4002تدسعه یافته بدد استفاده ید.
میزان تجانس درونی این مقیاس با استفاده از آزمدن
آلفای کرونباخ در نمدنه آماری این پژوهش ارزیابی
ید که میزان آن برابر با  0/211بدد .اداکثر نمرة
قابا کسب در این آزمدن  220بدد.
1. PACES
2. Kendzierski
3. DeCarlo
4. Motl
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لیست اضدروغیاب  :در این پژوهش مالک پایبندی
به تمرین ورزیی ،عینیترین یاخصه آن و میزان
اضدر منظم (اضدروغیاب) در تمرینات بدد ،گرچه
این روش دارای محدودیتهایی است ،اما از
یاخصههای پژوهش ااضر محسدب میگردد .بدین
منظدر در ابتدای هر جلسه و پیش از یروع تمرین،
اضدروغیاب مشارکتکنندگان انجام میگردید و در
لیست اضدروغیاب ی که از قبا تهیه یده بدد ثبت
می ید .همچنین چنانچه ی.ی از آزمددنیها دیرتر از
مدعد مقرر بهکال س می آمد ،میزان تأخیر وی در
لیست اضدروغیاب ثبت میگردید (اسپین و کارن،
2993؛ برونر و اسپین .)4022 ،
عطططالوه بطططر ایطططن پطططس از پایطططان مطططداخالت،
مشارکتکنندگان بر اساس لیست اضدروغیاب به دو
دسططته « متعهططد» و «رهططا کططرده» تقسططیم یططدند.
بهنحدیکه آن دسته از مشارکتکنندگان ی کطه دوره را
تا انتها ادامه دادند ،متعهد قلمطداد یطدند و غیبطت در
برخی از جلسات به عندان عدم تعهد تلقی نمیید .در
نقهه مقابطا منظطدر از افطراد رهطا کطرده ،آن دسطته از
مشارکتکنندگان ی بدد که دوره را تا انتها ادامه نداده و
اداقا  3جلسه پیاپی غیبت کطرده بددنطد و پطسازآن
اضدر نیافتند.

تن و گروه مشارکتی 30 :تن) .ضطمن این.طه بطین دو
کالس 40،دقیقه فالله زمانی در نظر گرفتهیده بطدد
تا پس از خارج یدن تمام آزمددنیهطای گطروه اول از
سالن ،آزمددنیهای گروه دوم که در رخطت.ن اضطدر
دایتند ،به سطالن وارد یطدند .بنطابراین هی یط از دو
گروه ،نمی تدانستند تمرینات گطروه دیگطر را مشطاهده
کنند .الزم به ذکر است که انتخاب گطروه مطدرد نظطر
بططرای مداخلططه یططادگیری مشططارکتی ،پططس از پایططان
نامندیسی و لرفاً بر اساس قرعه و به لدرت تصادفی
انجام ید.
در زمطان نامندیسططی ،از آزمددنیهطا خداسططته یطد تططا
پرسشنامه مربطدط بطه اطالعطات فطردی را ت.میطا
نمایند .با تدجه به این.ه اضدر والدین برای ثبتنام در
کالسها اجباری بدد ،در روز ثبتنام به آنها تدضطیح
داده می ید که این دوره عالوه بر این.ه ی کطالس
آمدزیی هندبال است ،ی مهالعه علمی نیز محسدب
مییدد و به آنها اطمینان داده ید که هی خهطری
فرزندیان را تهدیطد نمیکنطد و اطالعطات االطا از
پرسشنامه هطایی کطه فرزندانشطان پطر خداهنطد کطرد
محرمانطه خداهطد مانطد .بطدیهی اسطت کطه بطه دلیططا
محدودیتی که در نطدع ططرح تحقیطق وجطدد دایطت،
ماهیت پژوهش و نیز تفاوت بین سب های آمدزیطی
دو کالس ،برای آن ها تدضیح داده نشد .اما با تدجه به
اینکططه کالسهططا مطططدرد تائیططد و بططا همطططاهنگی
آمدزشوپرورش برگزار میید ،سختگیری خالی نیز
از طرف والدین انجام نشد .همچنطین ططدری وانمطدد
یططد کططه تنهططا تفططاوت دو کططالس ،زمططان برگططزاری
آنهاست و دانشآمدز میتداند با تدجه ب ه برنامه خطدد
ی.ی از آنها را انتخاب کند .سپس از دانشآمطدزان و
والدینشان خداسته ید تا فرم رضطایتنامه را ت.میطا
نمایند.
در اولین جلسه کالس ،از تمامی آزمددنی خداسته ید
تا سؤاالت مربدط به پرسشنامه های خدد -کارآمدی
ورزیی و لذت از فعالیت بدنی را پاسخ دهند .با تدجه

روش اجرای پژوهش
پس از فراخدان «برگزاری ی دوره آمدزیی هنطدبال
بطه لطدرت رایگطان» 10 ،تطن بطرای یطرکت در ایطن
کالسها نامندیسی کردند .این فراخدان با همطاهنگ ی
و هم.اری اراست و انجمن هندبال اداره کا آمدزش
و پرورش استان فارس و همچنین وااطد تربیتبطدنی
اداره کا آمدزش و پرورش یهرسطتان جهطرم انجطام
ید .تمامی ثبتنام کنندگان میتدانستند با تدجطه بطه
متفاوت بددن ساعت برگطزاری تمرینطات ،ی.طی از دو
ساعت تمرینی مم.ن (گروه مرسدم 4- 3/40 :و گروه
مشارکتی )3/20- 0 :را انتخاب کنند (گروه مرسدم30 :
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به تجربیات قبلی محقق و رایگان بددن کالسها و
همچنین با تدجه به این.ه برخی از دانش آمدزان از
قبا هندبال را نمییناختند ،قابا پیشبینی بدد که
تعدادی از دانش آمدزان اتی بدون ی جلسه اضدر
و تعدادی از آن ها پس از آینایی اولیه با هندبال ،در
همان جلسات اولیه از ادامه اضدر لرفنظر کنند.
بنابراین  4جلسه اول به عندان جلسات آینایی در نظر
گرفته ید و هر دو گروه تنها به بازیهای یبیه به
هندبال (دستریته و  )...و تمرینات ابتدایی آینایی با
تدپ به سب مرسدم پرداختند .به همین دلیا
اطالعات اضدروغیاب این دو جلسه در ارزیابی میزان
پایبندی دانش آمدزان ،مدرد استفاده قرار نگرفت.
بنابراین پس از پایان جلسات آینایی و با یروع جلسه
اول مداخله ،مشخص ید که نمدنه آماری به  21تن
کاهش یافته است.
پس از پایان جلسات آینایی ،محقق به لدرت
تصادفی و با قرعه ی.ی از کالسها را به عندان گروه
مشارکتی و دیگری را به عندان گروه مرسدم انتخاب
کرد .برای تدریس کالسها از دو مربی هندبال که به
ییده یادگیری مشارکتی مسلط بددند استفاده ید .هر
دو مربی ،تدریس در هر دو کالس مشارکتی و مرسدم
را به عهده دایتند تا تفاوتهای مربی به اداقا
برسد .محقق نیز به عندان ناظر در کالسها ااضر بدد
و بر اسن انجام مداخالت نظارت میکرد .دانش
آمدزان هم با تدجه به این.ه در روز ثبتنام با محقق
آینا یده بددند ،چنین استنباط میکردند که محقق،
مدیر کالسها است.
جلسات تمرینی هر دو گروه به لحاظ زمان و سرفصا
ی.سان بددند و فقط ییده آمدزیی آنها متفاوت بدد.
کا طدل دوره مداخالت  42جلسه بدد که طی مدت
 3ماه برگزار ید .زمان یروع دوره طدری
برنامهریزییده بدد که بعد از گذیت  2هفته که در
هر هفته  4جلسه تمرین برگزار میید ،امتحانات
مدارس آغاز یدد تا امتحانات به عندان ی عاما
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سنجش میزان پایبندی ،بتداند میزان پایبندی دانش
آمدزان به تمرینات را مح جدی بزند .البته برای
جلدگیری از آسیب رسیدن به امدر تحصیلی دانش
آمدزان و همچنین برای جلدگیری از مداخله عداما
مزاام نظیر فشار والدین برای عدم اضدر در
کالس ها به دلیا امتحانات ،تمرینات روزهای ی.شنبه
در ایام امتحانات برگزار نگردید و تنها ی جلسه
تمرین در روزهای چهارینبه که منتهی به دور روز
تعهیلی مدارس بددند ،برگزار ید ( 2هفته دوم به
لدرت ی جلسه در هفته برگزار ید) .پس از پایان
امتحانات ،مجدداً تمرینات به لدرت سابق و دو جلسه
در هفته برگزار ید (تنها ی جلسه به دلیا تعهیالت
رسمی برگزار نشد) .الزم به ذکر است در هر جلسه
مربیان به اضدروغیاب دانش آمدزان میپرداختند و
اضدروغیابها را در لیست مربدطه ثبت میکردند.
ی هفته پس از پایان جلسه بیست و ی.م (جلسه
آخر) محقق با اضدر در مدارس تمامی  21نفر (اتی
آن دسته از افراد که تمرینها را رها کرده بددند) از
آنها خداست تا مجدداً پرسشنامه خدد -کارآمدی
ورزیی و لذت از فعالیت بدنی را ت.میا کنند .دلیا در
نظر گرفتن فالله زمانی ی هفتهای ،جلدگیری از
تأثیرات کدتاه مدت جلسه آخر بر متییرهای لذت از
ورزش و خدد -کارآمدی ورزیی بدد .در انتها نیز
هدیهای به عندان تقدیر و یادبدد به تمامی
مشارکتکنندگان اهدا ید.
روشهای تمرینی :پروت.ا تمرینی یاما برنامه
آمدزش هندبال پایهای بدد که مداد آمدزیی و
سرفصاهای آن با مشدرت سه تن از مربیان ردههای
پایه هندبال تنظیم ید .و با تدجه به این.ه
سرفصاهای هر جلسه از تمرینا ت برای هر دو گروه
ی.سان بدد ،تنها در روشهای آمدزیی تفاوت وجدد
دایت .یادگیری مرسدم به ییدهای از یادگیری اطالق
مییدد که در غالب کالسهای آمدزیی درسی و
ورزیی مدرداستفاده قرار میگیرد .با تدجه به این.ه
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روش غالب آمدزیی اال ااضر کشدر ایران خصدلاً
در زمینهی ورزش ،روشهایمعلم محدر  2و تح.می
است ،منظدر از یادگیری مرسدم در این پژوهش روش
یادگیری معلم محدر بدد  .بنابراین در گروه یادگیری
مرسدم ،تصمیمها تدسط مربی گرفته میید،
مهارت هایی که باید تمرین یدند و مدضدعات هر
درس تدسط مربی تدضیح داده میید ،بازخدردها و
الالح مهارتها به عهده مربی بدد ،برای گرم/سرد
کردن ،ی.ی از دانش آمدزان ارکات را انجام میداد و
بقیه ت.رار میکردند ،آغاز و پایان تمرینات با نشانه
(سدت) مربی تعیین میید و به طدرکلی مربی کالس
را در طدل تمرین اداره میکرد (مدستدن و ایدرث،
.)4004

4

دراالیک ه در گروه مشارکتی ،کالس به روشهای
منتخب مشارکتی یاما روش گروههای کدچ ،
روش تف.ر ،مشارکت  ،اجرای مبتنی بر تف.ر ،زوجیت،
مشارکت (کاگن ،)2994 ،روش امتیاز جمعی (اورلی ،
 ،)2924روش اجرای نظارت بر فعالیتهای ی.دیگر
(آرنسدن ،)2912 ،و روش نظارت بر اجرای دونفری
بر اساس نظارت زوجها (کاگن )2994 ،اداره می -
گردید .همچنین در طدل تمرینات مشارکتی ،عالوه
بر مهالب مرتبط با درس ،مهارتهای کالمی،
اجتماعی مدردنیاز برای اجرای بهتر روش یادگیری
مشارکتی نیز آمدزش داده میید.

شکل  . 7فلوچارت مراحل عملیاتی تحقیق

1. Conventional
2. Command Learning
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یادگیری مشارکتی (تعداد  40تن) و یادگیری مرسطدم
(تعداد  44تطن) ،ططی دو وهلطه پطیش و پطس از دوره
تمرینی ،در جدول  2و آمارههطای گطرایش مرکطزی و
پراکندگی تیییرات خدد -کارآمدی ورزیطی و تیییطرات
لذت از ورزش گروههای یادگیری مشارکتی (تعداد 40
تَن) و یادگیری مرسدم (تعطداد  44تَطن) ،در جطدول 4
آمده است.

تفاوتهای درونگروهی و بین گروهی اسطتفاده یطد .
درنهایت ،از آزمدنهای ضطریب همبسطتگی کنطدال و
پیرسدن جهطت بطرآورد میطزان همبسطتگی در سطهح
معناداری  P<0/00استفاده ید.
یافته ها
به منظدر تدلیف آمطاری دادههطا ،آمارههطای گطرایش
مرکزی و پراکندگی سن ،پایبندی به تمرین ورزیطی،
خدد -کارآمطدی ورزیطی و لطذت از ورزش گروههطای

جدول  .7آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی سن ،پایبندی به تمرین ورزشی ،خود -کارآمدی ورزشی و لذت
از ورزش گروه های یادگیری مشارکتی و یادگیری مرسوم طی دو وهله پیش و پس از مداخله
متغیر

سن (سال)
اضدر
پایبندی به تمرین ورزیی

درلد اضدر
درلد متعهد

خدد -کارآمدی ورزیی
لذت از ورزش

وهلههای سنجش گروه

پیش آزمون

مرسدم
مشارکتی
مرسدم
مشارکتی
مرسدم
مشارکتی
مشارکتی ( 40تن)
مرسدم
مشارکتی
مرسدم
مشارکتی
مرسدم
مشارکتی

23/00±2/04
23/01±0/20
---------------------214/12±42/20
211/20±41/09
14/90±0/12
10/00±1/19

پس آزمون

------20/44± 1/09
24/40± 1/24
22/10± 49/02
02/33± 30/09
22
32/2
00
210/24± 43/12
219/00± 43/00
13/92± 2/41
10/40±1/0

جدول  .7آمارههای گرایش مرکزی و پراکندگی تغییرات خود -کارآمدی ورزشی و تغییرات لذت از ورزش
گروههای یادگیری مشارکتی (تعداد  70تن) و یادگیری مرسوم (تعداد  77تن)
متغیر

تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی
تیییرات لذت از ورزش

گروه

مقدار

مرسدم
مشارکتی
مرسدم
مشارکتی

3/22â 40/22
22/10â 42/23
0/90â 0/23
- 0/30â 3/22
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پیش از استفاده از روشهای آماری مفروض ،جهت
بررسی و تأیید نرمال بددن تدزیع دادهها از آزمدنهای
2
اکتشافی یاپیرو ویل و کلمدگروف  -اسمیرندف
استفاده ید.
نتای نشان داد که متییرهای خددکارآمدی ورزیی و
لذت از ورزش هر دو گروه در پیشآزمدن از تدزیع
نرمالی برخدردارند .پس از تأیید پیشفرض نرمال
بددن تدزیع دادهها ،از آزمدن لیدن در گروههای
مستقا  ٢برای یاخصهای خدد -کارآمدی ورزیی و
لذت از ورزش ،جهت تأیید همگن بددن گروههای
تجربی پیش از مداخله متییرهای مستقا استفاده ید
و مشخص گردید که کلیه متییرهای وابسته ،پیش از
مداخله متییر مستقا از همگنی نسبی برخدردار
بددهاند .بنابراین میتدان از روشهای آماری
پارامتری استفاده کرد.
در ادامه ،بررسی ارتباط همبستگی بین تیییرات لذت
از ورزش و پایبندی به تمرین ورزیی
مشارکتکنندگان  ،با استفاده از ضریب همبستگی
کندال بیانگر آن بدد که این ارتباط به لحاظ آماری
معنادار است ( ρ=0/441و  )P=0/022و با باال رفتن
میزان تیییرات لذت از ورزش ،پایبندی به تمرین
ورزیی افزایش یافته است.
همچنین نتای االا از بررسی ارتباط همبستگی بین
تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی و پایبندی به
تمرین ورزیی مشارکتکنندگان ،با استفاده از ضریب
همبستگی کندال نشان داد که این ارتباط به لحاظ
آماری معنادار است ( ρ = 0/410و .)P = 0/000
بدین معنی که تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی با
پایبندی به تمرین ورزیی ارتباطی مستقیم و معنادار
دارند؛ بهطدریکه با باال رفتن میزان تیییرات خدد -
کارآمدی ورزیی ،پایبندی به تمرین ورزیی افزایش
یافته است.
1. 1-K-S
2. Levene's T est for Equality of Variances

پس از آن همبستگی بین تیییرات خدد -کارآمدی
ورزیی و لذت از ورزش مشارکتکنندگان ،با استفاده
از ضریب همبستگی پیرسدن بررسی ید .نتای نشان
داد که این ارتباط به لحاظ آماری معنادار است
( ρ=0/230و  )P=0/002و با باال رفتن میزان
تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی ،میزان تیییرات لذت از
ورزش افزایش یافته است.
در رابهه با مقایسه درونگروهی میانگینهای لذت از
ورزش در گروه یادگیری مرسدم و گروه مشارکتی
نتای االا از مقایسه میانگین مقدار پیشآزمدن و
پس آزمدن لذت از ورزش در گروههای یادگیری
مشارکتی و مرسدم ،با استفاده از آزمدن آماری
پارامتری.تی استیددنت گروههای وابسته  ،3بیانگر آن
بدد که این تفاوت میانگین در متییر وابسته لذت از
ورزش به لحاظ آماری معنادار نیست (گروه مرسدم:
 t= 0/213و  P= 0/393و گروه مشارکتیt=0/304 :
و  .)P=0/149بنابراین یرکت در کالسهای
آمدزیی هندبال با هی ی از سب های یادگیری
مشارکتی و مرسدم نتدانسته بر لذت از ورزش اثر
معناداری بگذارد.
برای بررسطی دقیطقتطر تفطاوتهطای میطانگین مقطدار
پیشآزمدن و پسآزمدن لطذت از ورزش در دو گطروه
یططادگیری مرسططدم و یططادگیری مشططارکتی ،هری ط از
گروهها به دو گروه افراد رها کطرده و متعهطد تف.یط
یدند و با اسطتفاده از آزمطدن آمطاری پارامتریط تطی
استیددنت گروههای وابسته مدرد ارزیابی قرار گرفتنطد.
در گروه یادگیری مرسدم نتای بیانگر آن بدد کطه ایطن
تفطاوت میطانگین در متییطر وابسطته لطذت از ورزش در
دسطته رهططا کططرده بططه لحطاظ آمططاری معنططادار نیسططت
( t = 2/499و .)P = 0/420دراالیکطه ایطن تفطاوت
میانگین در دسته متعهد معنادار است

3. Paired Samples T -T est

تأثیر یادگیری مشارکتی بر پایبندی به تمرین در رشت ة ...

( t=4/012و .)P= 0/024بنطططططابراین یطططططرکت در
کالسهای آمدزیی هندبال با سب یادگیری مرسدم
در دسته متعهطد تدانسطته اسطت لطذت از ورزش را بطه
لدرت معناداری افزایش دهد .ضمن این.ه یرکت در
کالسهای آمدزیی هندبال با سب یادگیری مرسدم
در دسته رهطا کطرده نتدانسطته بطر لطذت از ورزش اثطر
معناداری بگذارد.
در اططالی نتططای االططا از مقایسططه میططانگین مقططدار
پیشآزمططدن و پسآزمططدن لططذت از ورزش در گططروه
یادگیری مشارکتی به تف.ی افراد رها کرده و متعهد،
بطا اسطتفاده از آزمطدن آمطاری پطارامتری.تی اسطتیددنت
گروه هطای وابسططته ،بیططانگر آن بطدد کططه ایططن تفططاوت
میطانگین در متییطر وابسطته لطذت از ورزش در هططر دو
دسته به لحاظ آماری معنادار نیست (گروه رهطا کطرده:
 t = 0/213و  P = 0/393و گروه متعهدt = 0/304 :
و  .)P = 0/149بطططدین معنطططی کطططه یطططرکت در
کالسهططای آمدزیططی هنططدبال بططا سططب یططادگیری
مشارکتی نتدانسطته بطر لطذت از ورزش اثطر معنطاداری
بگذارد.
به منظدر بررسی تیییرات درونگروهطی میانگینهطای
خططدد -کارآمططدی ورزیططی در گروههططای یططادگیری
مشطارکتی و مرسطدم ،میططانگین مقطدار پیشآزمططدن و
پسآزمططدن خططدد -کارآمططدی ورزیططی در گروههططای
یادگیری مشطارکتی و مرسطدم ،بطا اسطتفاده از آزمطدن
آماری پارامتری.تی استیددنت گروههای وابسطته مطدرد
قیاس قرار گرفت؛ نتطای نشطان داد کطه ایطن تفطاوت
میانگین در متییر وابسته خطدد -کارآمطدی ورزیطی در
گروه یادگیری مرسدم به لحاظ آماری معنطادار نیسطت
( t = 0/122و  .)P = 0/222دراالیکه ایطن تفطاوت
میانگین در گطروه یطادگیری مشطارکتی معنطادار اسطت
( t=4/39و  .)P=0/042ازایططططططنرو یططططططرکت در
کالسهططای آمدزیططی هنططدبال بططا سططب یططادگیری
مشارکتی تدانسته است خدد -کارآمدی ورزیطی را بطه
لدرت معناداری افزایش دهد .ضمن این.ه یرکت در
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کالس های آمدزیی هندبال با سب یادگیری مرسدم
نتدانسطته بطر خطدد -کارآمططدی ورزیطی اثطر معنططاداری
بگذارد .
در ادامه جهت بررسی دقیقتر تیییرات درونگروهطی
خددکارآمدی ورزیی در دو گروه یطادگیری مرسطدم و
یادگیری مشارکتی ،هری از این گروههطا بطر اسطاس
پایبندییان به تمرین به دو دسته متعهد و رها کطرده
تقسیم یدند ،نتای االا از مقایسه میطانگین مقطدار
پیشآزمدن و پسآزمدن خطدد -کارآمطدی ورزیطی در
گروه یادگیری مرسدم ،به تف.ی افطراد رهطا کطرده و
متعهططد بططا اسططتفاده از آزمططدن آمططاری پططارامتری.تی
استیددنت گروه های وابسطته ،بیطانگر آن بطدد کطه ایطن
تفططاوت میططانگین در متییططر وابسططته خططدد -کارآمططدی
ورزیی در دسته رها کرده بطه لحطاظ آمطاری معنطادار
نیست ( t=0/20و  .)P=0/244دراالیکه این تفطاوت
میانگین در دسطته متعهطد معنطادار اسطت ( t= 4/20و
 .)P=0/021لططذا یططرکت در کالسهططای آمدزیططی
هندبال با سطب یطادگیری مرسطدم در دسطته متعهطد
تدانسته است خدد -کارآمطدی ورزیطی را بطه لطدرت
معنططاداری افططزایش دهططد .ضططمن این.ططه یططرکت در
کالس های آمدزیی هندبال با سب یادگیری مرسدم،
در دسته رها کرده نتدانسته بر خدد -کارآمدی ورزیطی
اثر معناداری بگذارد.
همچنططین نتططای االططا از مقایسططه میططانگین مقططدار
پیشآزمدن و پسآزمدن خطدد -کارآمطدی ورزیطی در
گروه یادگیری مشارکتی ،به تف.ی افراد رها کطرده و
متعهططد بططا اسططتفاده از آزمططدن آمططاری پططارامتری.تی
استیددنت گروه های وابسطته ،بیطانگر آن بطدد کطه ایطن
تفططاوت میططانگین در متییططر وابسططته خططدد -کارآمططدی
ورزیی در دسته رها کرده بطه لحطاظ آمطاری معنطادار
نیست ( t=0/90و  .)P= 0/324دراالیکه این تفاوت
میانگین در دسطته متعهطد معنطادار اسطت ( t= 0/04و
 .)P = 0/002بنابراین یرکت در کالسهای آمدزیی
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هندبال با سب یادگیری مشطارکتی در دسطته متعهطد
تدانسته است خدد -کارآمطدی ورزیطی را بطه لطدرت
معنططاداری افططزایش دهططد .دراالیکططه یططرکت در
کالس هططای آمدزیططی هنططدبال بططا سططب یططادگیری
مشطارکتی در دسططته رهططا کططرده نتدانسططته بططر خططدد -
کارآمدی ورزیی اثر معناداری بگذارد.
در ادامه به منظدر مقایسه بین گروهطی میانگینهطای
تیییططرات لططذت از ورزش بططین دو گططروه یططادگیری
مشططارکتی و یططادگیری مرسططدم از آزمططدن آمططاری
پارامتری تحلیطا واریطانس ی راهطه  2اسطتفاده یطد؛
نتای نشان داد که بین میزان تیییرات لطذت از ورزش
در دو گروه مشارکتی و مرسدم تفاوت معناداری وجدد
ندارد ( F=0/190و .)P= 0/312

نتای االا از مقایسه میانگین مقادیر تیییرات لطذت
از ورزش دسته های رها کرده و متعهد از گروه مرسدم
با استفاده از آزمدن آماری پارامتری تحلیا واریطانس
ی راهه ،بیانگر آن بدد کطه ایطن تفطاوت میطانگین در
متییر وابسته لذت از ورزش به لحطاظ آمطاری معنطادار
اسططت ( F =22/23و  .)P= 0/003نمططددار  2متدسططط
تیییرات لذت از ورزش در دو دسته رها کرده و متعهد
از گطروه مرسططدم را نشطان می دهططد .همانگدنطه کططه
مشاهده می یدد ،میانگین تیییرات لطذت از ورزش در
افراد متعهد برخالف افطراد رهطا کطرده مثبطت بطدده و
تفاوت آنها به لحاظ آماری معنادار است.

نمودار  .7میانگین تغییرات لذت از ورزش دو دسته رها کر ده ( 71تن) و متعهد ( 1تن) از گروه
یادگیری مرسوم
*  -سهح معناداری پذیرفته یده در ،p<0/05

1. One Way ANOVA
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همچنین به منظدر تبیین دقیقتر این نتای  ،تفاوتهای
درونگروهی تیییرات لذت از ورزش در گروه مرسدم
با استفاده از آزمدن پارامتری تحلیا واریانس
اندازههای م.رر  2بررسی ید .نتای نشان داد که بین
نقاط درلدی  30درلد (افراد با کمترین اضدر) و

 200درلد (افراد با بیشترین اضدر) براسب اضدر
ی تفاوت معنادار در میزان تیییرات لذت از ورزش
وجدد دارد ( .)P<0/00نمددار  4میانگینهای تیییرات
لذت از ورزش در گروه مرسدم را براسب نقاط
درلدی اضدر نشان میدهد.

نمودار  .7میانگینهای تغییرات لذت از ورزش در گروه مرسوم برحسب نقاط درصدی حضور(♀ -
تفاوت درون گروهی معنادار با نقطه  91درصدی).

1. GLMRM
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دراالیکه در گروه مشارکتی نتای االا از مقایسطه
میانگین مقادیر تیییرات لذت از ورزش دستههای رهطا
کرده و متعهد با استفاده از آزمطدن آمطاری پارامتریط
تحلیا واریانس ی راهطه نشطان داد کطه ایطن تفطاوت
میطانگین در متییطر وابسطته لطذت از ورزش بطه لحططاظ
آماری معنطادار نیسطت (  = 0/421Fو .)P = 0/140
لذا بین میزان تیییرات لذت از ورزش در دو دسته رهطا
کرده و متعهد از گروه مشارکتی تفاوت معناداری وجدد
ندارد .
همچنین برای بررسی تفاوتهای درونگروهی

تیییرات لذت از ورزش در گروه مشارکتی نیز از آزمدن
پارامتری تحلیا واریانس انطدازههای م.طرر اسطتفاده
ید  .نتای بیانگر آن بطدد کطه بطین نقطاط درلطدی 30
درلد (افطراد بطا کمتطرین اضطدر) 10 ،درلطد و 200
درلد (افراد با بیشترین اضدر) براسب اضدر تفاوت
معناداری در میزان تیییرات لذت از ورزش وجدد ندارد
( .)P <0/00نمددار  3میانگینهطای تیییطرات لطذت از
ورزش در گروه مشارکتی را براسطب نقطاط درلطدی
اضدر نشان میدهد.

نمودار  .9میانگینهای تغییرات لذت از ورزش در گروه مشارکتی برحسب نقاط درصدی حضور

برای مقایسه بین گروهی میانگینهای تیییرات خدد -
کارآمدی ورزیی بین دو گروه یادگیری مشارکتی و
یادگیری مرسدم نیز از آزمدن آماری پارامتری تحلیا
واریانس ی راهه استفاده ید ،نتای نشان داد که این
تفاوت میانگین در متییر وابسته خدد -کارآمدی
ورزیی به لحاظ آماری معنادار نیست ( F=2/10و
 .)P=0/400لذا بین میزان تیییرات خدد -کارآمدی

ورزیی در دو گروه مشارکتی و مرسدم تفاوت
معناداری وجدد ندارد ( .)P>0/00نمددار  2متدسط
تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی در دو گروه مشارکتی
و مرسدم را نشان میدهد .همان طدر که مشخص
است میزان میانگین تیییرات گروه مشارکتی
( )22/10â 42/23بیشتر از گروه مرسدم
( )3/231â 40/22است اما این تفاوت به لحاظ آماری
معنادار نیست (.)P>0/00

17

تأثیر یادگیری مشارکتی بر پایبندی به تمرین در رشت ة ...

نمودار  .1میانگین تغییرات خود -کارآمدی ورزشی در دو گروه مشارکتی و مرسوم

نتای االا از مقایسه میانگین مقادیر تیییرات خطدد -
کارآمدی دسته های رها کرده و متعهد از گروه مرسدم
با استفاده از آز مدن آماری پارامتری تحلیا واریطانس
ی راهه ،بیانگر آن است که ایطن تفطاوت میطانگین در
متییر وابسته خدد -کارآمدی ورزیی به لحطاظ آمطاری
معنادار است ( F=9/24و .)P=0/001لذا بطین میطزان
تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی در دو دسته رها

کرده و متعهد از گروه مرسدم تفاوت معناداری وجطدد
دارد ( .)P<0/00نمططددار  0متدسططط تیییططرات خططدد -
کارآمدی ورزیی در دو دسته رهطا کطرده و متعهطد از
گروه مرسدم را نشان می دهد .همانگدنه که مشاهده
مییدد ،میانگین تیییرات خدد -کارآمطدی ورزیطی در
افراد متعهد برخالف افطراد رهطا کطرده مثبطت بطدده و
تفاوت آنها به لحاظ آماری معنادار است (.)P<0/00

نمودار  .1میانگین تغییرات خود -کارآمدی ورزشی دو دسته رها کرده ( 71تن) و متعهد ( 1تن) از گروه یادگیری
مرسوم
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برای بررسی تفاوتهای درونگروهی تیییرات خطدد -
کارآمدی ورزیی در گروه مرسدم از آزمدن پارامتری
تحلیططا واریططانس انططدازههای م .ططرر نیططز ،اسططتفاده
ید.همانگدنه که در جدول  3مشاهده مییطدد بطین
نقاط درلدی  30درلد (افراد بطا کمتطرین اضطدر) و
 200درلد (افراد با بیشترین اضدر) براسب اضدر

ی تفاوت معنادار در میزان تیییرات خدد -کارآمطدی
ورزیی وجدد دارد (.)P <0/00
نمددار  1میانگینهای تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی
در گروه مرسدم را براسب نقاط درلدی اضدر نشان
میدهد.

نمودار  .6میانگینهای تغییرات خود -کارآمدی ورزشی در گروه مرسوم برحسب نقاط درصدی حضور (♀ -
تفاوت درون گروهی معنادار با نقطه  91درصدی).

جدول  .9مقایسه درون گروهی میانگینهای تغییرات خود -کارآمدی ورزشی در گروه مرسوم برحسب نقاط
درصدی حضور ( 77تن)
متغیر

تیییرات خدد -کارآمدی
ورزیی

نقاط درصدی

تغییرات

حضور

()M±SD

 30درلد
 10درلد
�
 200درلد

- 22/22â 0/20
4/49â 1/10
29/00â 3/21

اندازه اثر

مقدار F

سطح معناداری

0/039

2/290

*0/002

 :Mمیانگین و  : SDمیزان انحراف معیار گروه تجربی مدرد نظر است - * .سهح معناداری پذیرفتهیده در  - �،P<0/05تفاوت
درونگروهی معنادار با نقهه  30درلدی

دراالیکه نتای االا از مقایسة میانگین مقادیر
خدد -کارآمدی ورزیی دستههای رها کرده و متعهد از
گروه مشارکتی با استفاده از آزمدن آماری پارامتری
تحلیا واریانس ی راهه ،بیانگر آن بدد که این تفاوت
میانگین در متییر وابسته خدد -کارآمدی ورزیی به
لحاظ آماری معنادار نیست ( F=0/014و .)P=0/213
لذا بین میزان تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی در دو

دسته رها کرده و متعهد از گروه مشارکتی تفاوت
معناداری وجدد ندارد .همچنین برای بررسی
تفاوتهای درونگروهی تیییرات خدد -کارآمدی
ورزیی در گروه مشارکتی نیز از آزمدن پارامتری
تحلیا واریانس اندازههای م.رر ،استفاده ید.
همانگدنه که در جدول  2مشاهده مییدد بین نقاط
درلدی  30درلد (افراد با کمترین اضدر)10 ،
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درلد و  200درلد (افراد با بیشترین اضدر)
براسب اضدر تفاوت معناداری در میزان تیییرات
خدد -کارآمدی ورزیی وجدد ندارد (.)P >0/00

نمددار  1میانگینهای تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی
در گروه مشارکتی را براسطب نقطاط درلطدی اضطدر
نشان میدهد.

نمودار .1میانگینهای خود -کارآمدی ورزشی در گروه مشارکتی برحسب نقاط درصدی حضور

جدول  .1مقایسه درون گروهی میانگینهای تغییرات خود -کارآمدی ورزشی در گروه مشارکتی ،برحسب نقاط
درصدی حضور ( 70تن)
متغیر

نقاط درصدی حضور

تغییرات ()M±SD

اندازه اثر

تیییرات خدد -
کارآمدی ورزیی

 30درلد
 10درلد
 200درلد

9/12â 40/11
22/22â 44/01
22/00â 20/12

0/021

مقدار F

سطح معناداری

0/229
0/229

 :Mمیانگین و  : SDمیزان انحراف معیار گروه تجربی مدرد نظر است

درنهایت به منظدر مقایسة دو گروه مرسدم و مشارکتی
در میزان پایبندی به تمرین ،با تدجه به این.ه میزان
پایبندی به تمرینات بر اساس دو یاخص متفاوت
میزان ساعات اضدر ،و تعداد افراد رها کرده و متعهد
سنجیده یده بدد ،هر دو یاخص به لدرت مجزا
به عندان متییر وابسته مدرد ارزیابی قرار گرفتند .نتای
االا از مقایسة میانگین مقادیر پایبندی به تمرین
ورزیی گروههای مشارکتی و مرسدم «براسب

ساعات اضدر»  ،با استفاده از آزمدن آماری تحلیا
واریانس ی راهه ،بیانگر آن است که این تفاوت
میانگین در متییر وابسته پایبندی به تمرین ورزیی
به لحاظ آماری معنادار نیست ( F=2/091و
 .)P=0/302بنابراین بین میزان پایبندی به تمرین
ورزیی در دو گروه مشارکتی و مرسدم تفاوت
معناداری وجدد ندارد .با تدجه به نتای جدول  ،0در
سهح تدان آزمدن  ،0/1 2برای معنادار یدن نتای ،
�1. 1-
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به لحاظ آماری معنادار نیست ( x2= 4/499و
.)P=0/424
لذا طبق دادههای جدول  1بین اثر یرکت در گروه
مرسدم و مشارکتی بر میزان پایبندی به تمرین
ورزیی تفاوت معناداری وجدد ندارد ،بدین معنی که
بین میزان پایبندی به تمرین ورزیی در دو گروه
مشارکتی و مرسدم تفاوت معناداری وجدد ندارد.

به  223نمدنه در گروه یادگیری مشارکتی و 240
نمدنه در گروه یادگیری مرسدم نیاز بدده است  .ضمناً
اندازه اثر بهدستآمده ،برابر  0/324است .نتای
االا از مقایسه میانگین مقادیر پایبندی به تمرین
ورزیی گروههای مشارکتی و مرسدم «براسب تعداد
افراد رها کرده و متعهد» نیز  ،با استفاده از آزمدن
آماری ناپارامتری مجذور کای  ،2بیانگر آن است که
این تفاوت در متییر وابسته پایبندی به تمرین ورزیی

جدول  .1مقایسه بین گروهی میانگینهای پایبندی به تمرین ورزشی بین گروههای یادگیری مشارکتی ( 70تن) و
مرسوم ( 77تن) برحسب ساعات حضور
متغیر

پایبندی به تمرین
ورزیی

بین گروهها
درون گروهها

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

مجذور
میانگین

مقدار
F

سطح
معناداری

1-β

اندازه
اثر

تعداد نمونه
موردنیاز

24/21
2013/12

2
20

24/21
39/20

2/091

0/302

0/1

0/342

مشارکتی223 :
مرسدم240 :

جدول  .6مقایسه بین گروهی میزان پایبندی به تمرین ورزشی بین گروههای یادگیری مشارکتی ( 70تن) و مرسوم
( 77تن) برحسب تعداد افراد رها کرده و متعهد
گروه

رها کرده

مرسدم
مشارکتی
مجمدع
مجذور کای
سهح معناداری
� 2-
تعداد نمدنه مدردنیاز
اندازه اثر

20
9
42

0/1
23

1. Cchi2

متعهد

1
22
22
4/499
0/424
0/2
03
0/242

مجموع

44
40
24

0/9
10

0/90
20
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نمودار  .5میزان پایبندی به تمرین ورزشی گروههای یادگیری مشارکتی ( 70تن) و مرسوم ( 77تن) برحسب
درصد افراد متعهد

نمددار  2نسبت افراد متعهد بهکا در دو گروه
مشارکتی و مرسدم را نشان می دهد .همانطدر که
مشخص است میزان پایبندی به تمرین ورزیی بر
اساس درلد افراد متعهد به رها کرده در گروه
مشارکتی ( 00درلد) بیشتر از گروه مرسدم (34
درلد) است اما این تفاوت معنادار نیست .با تدجه به
نتای جدول  1برای معنادار بددن این تفاوتها ،در
سهح تدان آزمدن  0/9 ،0/2 ،0/1و  0/90به ترتیب
به تعداد  10 ،02 ،23و  20آزمددنی نیاز خداهد بدد .در
ضمن نسبت تخصیص نمدنه  2/2 2است و اندازه اثر
بهدستآمده در کلیه تدانهای آماری ،برابر 0/242
است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی اثر یادگیری مشارکتی
بر میزان پایبندی به تمرین ورزیی در ریتة هندبال با
تأکید بر نقش واسههای لذت و خدد -کارآمدی ورزیی

�1. N1
N2

بدد .پس از گردآوری دادهها و به دست آمدن نتای
تحقیق ،با تدجه به گستردگی سؤاالت پژوهش ،جهت
بحث دقیقتر در خصدص یافتهها ،این مبحث به
یش بخش محدری تقسیم ید که در ذیا آمده
است:

لذت از ورزش و پایبندی به تمرین ورزیی
مهالعات بسیاری به بررسی نقش لذت از فعالیت بدنی
در پایبندی به تمرینات ورزیی پرداختهاند .باایناال
در این زمینه نتای ضدونقیضی به چشم میخدرد و
درعیناالی که برخی پژوهشگران همچدن اس.ن لن
و هم.اران ( )2993بیان کردهاند که لذت بردن از
ورزش ،قدیترین پیشبینی کننده تعهد به ورزش
برای مشارکتکنندگان جدان است ،پژوهشگران
دیگری همچدن کاالجا و هم.اران ( )4020بیان
کردند که لذت ،پیشبینی کننده یرکت در فعالیت
بدنی نیست .لذا در پژوهش ااضر محقق بر آن ید
تا برر سی نماید که آیا لذت از فعالیت ورزیی با
پایبندی به تمرینات ورزیی همبستگی دارد یا نه؟
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همانطدر که از نتای االایده مشخص است،
تیییرات لذت از ورزش با پایبندی به تمرینات ورزیی
همبستگی معناداری دارد .هنگام بررسی این نتای ،
تدجه به این ن.ته اائز اهمیت است که :گرچه ارتباط
بین متییر لذت از ورزش و پایبندی به تمرین ورزیی
به لحاظ آماری معنادار است ،اما میزان این ارتباط به
لحاظ آماری کدچ است ( )r=0/441که این
بیانکننده ارتباط نسبتاً ضعیف بین این دو متییر است.
ااتماالً ی.ی از دالیا ارتباط ضعیف بین این دو
متییر ،تأثیرگذاری عداما بسیار متندع در پایبند بددن
به تمرین ورزیی باید.
به نظر میرسد علت ناهمسد بددن نتای پژوهش
پیش رو با نتای پژوهش کاالجا و هم.اران ()4020
همان طدر که خدد محققان نیز متذکر یدهاند،
استفاده از پرسشنامه نامناسب برای طرح تحقیقی
آنها و همچنین محدودیت آنها در استفاده از طرح
تحقیق ی مرالهای بدده است؛ به این لدرت که
پرسشنامه استفادهیده تدسط آنها برای ایهههای
عمدمیتر فعالیت بدنی مناسب بدده است
درلدرتیکه پژوهش آنها در ایهه اختصالی
تربیتبدنی (ورزش مدارس) انجامیده بدد .همچنین
آنها از پرسشنامه خدداظهاری برای بررسی میزان
فعالیت بدنی استفاده کردند ،دراالیکه در برخی
پژوهش ها نشان داده یده است که استفاده از
پرسشنامه برای سنجش فعالیت بدنی ،خصدلاً در
جامعه کددکان دارای محدودیتهایی است (یفرد،
.)4003
از مهالعات همسد با پژوهش پیش رو نیز میتدان به
پژوهش دیشمن و هم.اران ( )4000ایاره کرد که
نتای آن نشان دهنده وجدد اثر مستقیم لذت برافزایش
فعالیت بدنی است .دیشمن و هم.اران همچنین بیان
کردند که لذت عالوه بر اثرات مستقیم ،بهلدرت
غیرمستقیم و با تأثیر بر خدد -کارآمدی نیز باعث
افزایش فعالیت بدنی مییدد .این نتای مؤید این امر
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است که بهکارگیری پروت.اها و ییدههای آمدزیی و
تمرینی که باعث لذت بردن مشارکتکنندگان از
فعالیت ورزیی و یا بدنییان یدد ،میتداند به لدرت
مستقیم و غیرمستقیم برافزایش میزان فعالیت بدنی و
پایبندی مشارکتکنندگان تأثیرگذار باید.
خدد -کارآمدی ورزیی و پایبندی به تمرین ورزیی
ی.ی از نظریه هایی که برای تیییر و تحلیا رفتار به
کار گرفته یده و بسیار هم مدفق بدده ،تئدری
یناختی  -اجتماعی بندورا ( )2991است .از مفاهیم
مهم این نظریه میتدان به مفهدم «خدد -کارآمدی»
ایاره کرد (بندورا2991 ،؛ یدلتز و یدلتز4000 ،؛ فلتز،
 .)4002بندورا ( )4002باور دایت که خدد -کارآمدی
ی عاما تعیینکننده در رفتارهای انسانهاست و بر
پایداری رفتار نقشی اساسی دارد .در این راستا
مهالعات متعددی به بررسی ارتباط (اثر) خدد -
کارآمدی با پایبندی به ورزش و میزان فعالیت بدنی
پرداخته و بر وجدد این ارتباط لحه گذایتهاند
(اوالندر  2و هم.اران4023 ،؛ باومن  4و هم.اران،
4024؛ گریدز 4020 ،3؛ دارکر  2و هم.اران4020 ،؛
دیشمن  0و هم.اران .)4000 ،این ارتباط تا ادی است
که کاالجا و هم.اران ( )4020درک یایستگی بدنی
را تنها پیشبینی کننده یرکت در فعالیت بدنی
دانستند.
همان طدر که از نتای آماری برمیآید ،تیییرات خدد -
کارآمدی ورزیی با میزان پایبندی به تمرین ورزیی
ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .این نتای با نتای
سایر پژوهشهایی که پیشازاین بیان ید همسد
است .بنابراین با تدجه به استفاده از ی ابزار جدید و
تخصصی برای ارزیابی خدد -کارآمدی ورزیی در این
پژوهش ،نتای این تحقیق به استح.ام نتای مهالعات
1. Olander
2. Bauman
3. Graves
4. Darker
5. Dishman
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پیشین کم میکند .عالوه بر این ،وجدد این ارتباط
بهندعی تائید «روایی پیشبین» مقیاس ساختهیده نیز
محسدب میگردد.
درنهایت با تدجه به اهمیت خدد -کارآمدی ورزیی در
ی.ا دهی و افظ رفتارها و تائید اثر آن بر رفتار
ورزیی تدسط تعداد زیادی از پژوهشگران که با
استفاده از ابزارهای سنجش متفاوت مدرد تأیید قرار
گرفته است ،ضروری به نظر میرسد که معلمین و
مربیان ورزش با عنایت به خالیت تیییرپذیری خدد -
کارآمدی که آن را بهیدت مستعد افتوخیز میکند
(بندورا 2991 ،و  ،)2911تدجهی ویژه در وهله اول به
جلدگیری از کاهش میزان خدد -کارآمدی ورزیی
مشارکتکنندگان و در وهله دوم به ارتقای خدد -
کارآمدی ورزیی آنان دایته بایند.
خدد -کارآمدی ورزیی و لذت از ورزش
همانطدر که پیشازاین مهرح گردید ،خدد -کارآمدی
ورزیی و لذت از ورزش هر دو به عندان متییرهای
اثرگذار بر رفتار ورزیی و پایبندی به فعالیت بدنی
محسدب می یدند .برای بررسی ارتباط بین این دو
مفهدم و اثر آنها بر ی.دیگر مهالعات متعددی
انجام یده است .در پژوهش ااضر نیز ارتباط بین این
دو متییر مدردسنجش قرار گرفت که نتای
نشان دهنده وجدد ارتباطی معنادار و مثبت بین این دو
متییر است .سایر پژوهشهای انجامیده در ایهه
تربیتبدنی نیز با نتای این پژوهش همسد بددند.
گرانستن و هم.اران ( )4024بیان کردند که درک
یایستگی بدنی ،بر لذت از تربیتبدنی اثر میگذارد.
هد و هم.اران ( )4001نیز طی ی پژوهش نیمه
تجربی ،اثر خدد -کارآمدی بر لذت را تائید کردند.
نتای پژوهشهایی که بر اثر خدد -کارآمدی ورزیی
بر لذت از ورزش داللت دایتند ،با تئدری یناختی -
اجتماعی بندورا قابا تبیین است .بندورا (: 2991
 )231- 220بیان میکند که« :درک خدد -کارآمدی،
واکنشهای عاطفی را تحت تأثیر قرار میدهد»،
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بنابراین افزایش خدد -کارآمدی فرد با افزایش لذت
همراه خداهد بدد.
از دیگر سد ،دیشمن و هم.اران ( )4000بیان کردند
که لذت از ورزش بر خدد -کارآمدی ورزیی تأثیر دارد؛
بنابراین به نظر میرسد همان طدر که بندورا در تبیین
تئدری یناختی  -اجتماعی خدد از لفظ «تعاما» و نه
ارتباط ی سدیه بین محیط ،فرد و رفتار سخن
میگدید ،ارتباط بین خدد -کارآمدی و لذت نیز از ندع
تعاملی باید ،بهطدریکه افزایش لذت نیز به افزایش
خدد -کارآمدی منجر یدد .این نتیجهگیری از آن ایث
دارای اهمیت است که با مدنظر قرار دادن همزمان
متییرهای لذت و خدد -کارآمدی در تدوین و
طرحریزی مداخالت ورزیی ،میتدان به لدرت
تصاعدی آن ها را تحت تأثیر قرار داد و درنتیجه بر
پایبندی افراد به تمرین ورزیی تأثیرات عمیقتری
گذایت.
یادگیری مشارکتی و لذت از ورزش
طبیعی به نظر میرسد که افراد در محیطها و
ساختارهای متفاوت ورزیی ،میزان لذت متفاوتی را
تجربه کنند .با تدجه به اهمیت تجربه لذت در تداوم
رفتار ورزیی و پایبندی به ورزش ،بررسی و یناسایی
روش هایی که بتدانند تأثیرگذاری بیشتری برافزایش
لذت دایته بایند ،ضروری به نظر میرسد .لذا محقق
در این پژوهش اقدام به بررسی اثر یادگیری مشارکتی
به عندان ی.ی از ییدههای کارآمد آمدزیی ،بر لذت از
ورزش نمدد .همان طدر که از نتای آماری مشخص
است (جدول  )2- 9یادگیری مشارکتی اثر معناداری بر
لذت از فعالیت بدنی ندارد .با تدجه به این.ه  9تن از
افراد گروه مشارکتی ،تمرینات را تا انتها ادامه نداده
بددند ،این ااتمال داده ید که یاید به دلیا یرکت
کمتر آن ها در مداخالت و درنتیجه تأثیرپذیری
کمتریان از مداخله ،بر نتای گروه نیز اثر گذایته
بایند .لذا به منظدر بررسی دقیقتر ،اثر یادگیری
مشارکتی بر لذت در دسته افراد متعهد از گروه
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مشارکتی ( 22تن) نیز بهتنهایی مدرد مهالعه قرار
گرفت اما در دسته متعهد نیز تفاوت بین پیش و
پس آزمدن لذت از ورزش معنادار نبدد ( t=0/012و
 .)P=0/90بنابراین با قهعیت بیشتری میتدان بیان
کرد که یرکت در کالسهای یادگیری مشارکتی اثر
معناداری بر لذت از ورزش ندایته است.
به نظر میرسد ی.ی دیگطر از دالیطا ااتمطالی عطدم
وجدد تیییرات افزایشی معنادار در میزان لذت ،همطین
کاهش تعداد دانشآمدزان بدده اسطت .بهطدریکطه در
جلسات انتهایی ،انجام بازی هندبال به دلیا کم بددن
تعداد دانشآمدزان بطا محطدودیتهایی همطراه بطدد و
غالططب مشططارکتکنندگان از تعططداد کططم کالسشططان
آزردهخاطر بددند.
این در االی اسطت کطه برخطی پژوهشهطایی کطه در
ایهه کاربرد یادگیری مشارکتی در ورزش انجامیطده
است به لدرت تلدیحی به اثر یادگیری مشطارکتی بطر
لذت ایارهکردهاند ،اال آن.ه پژوهشگر مدفق به یافتن
مهالعهای که به لدرت دقیق و نظام منطد بطه بررسطی
تأثیر یادگیری مشارکتی بطر لطذت در محطیط ورزیطی
پرداختطه بایططد ،نشططد .باایناطال ،پژوهشهططایی اثططر
یادگیری مشارکتی بطر لطذت در محیطهطای آمطدزش
دانشگاهی و مدرسهای را بررسی کردهانطد کطه نتطای
پژوهش ااضر با نتطای آنهطا ناهمسطد اسطت .ژان و
جدرجیا ( )4022در نتای پژوهش خدد بیان کردند کطه
بططیش از نیمططی از افططراد یططرکتکننده در یططادگیری
مشارکتی ،آن را جالبتر از روش سنتی میدانستند .به
نظر میرسد ی.ی از علا ناهمسد بددن نتای پژوهش
ااضر با نتای پژوهش ژان و هم.اران ،طرح تحقیطق
آنها بدده است ،بهطدریکه وی پس از برگزاری یط
جلسطه یطادگیری مشطارکتی ،نظطر دانشطجدیانش را در
مدرد روش آمدزیی خداستار میید ،دراالیکه در این
پژوهش ،تأثیر بلندمدت یادگیری مشطارکتی بطر لطذت
کلی از ورزش بررسی ید و اثرات کدتاه مدت یادگیری
مشطارکتی بططر لططذت از کالسهططا و یططا میططزان لططذت
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مشارکتکنندگان از کالسهطای مشطارکتی مطد نظطر
نبدد .بنابراین اگر ژان و هم.اران نیز به بررسی تفاوت
میزان لذت از تحصیا آزمددنیها در دو مقهع قبطا و
بعد از مداخله می پرداختند ،ااتماالً به نتطای متفطاوتی
دست مییافتند .همچنین از دیگر علتهای ااتمطالی
میتداند مربدط به ت -جلسهای بددن مداخلطه ژان و
هم.اران باید ،زیرا انسانها بطهطدرمعمدل بطه تنطدع
عالقه مندند و این سب آمدزیی جدید ااتماالً بطرای
آنها جطذابتر بطدده اسطت .کمطا این.طه اگطر محقطق
پژوهش پیش رو در جلسطات ابتطدایی میطزان لطذت را
میسططنجید (بططه عندان پسآزمططدن) ،ااتمططاالً نتططای
متفاوتی دربر دایت.
پژوهشهای ندرینتان ( )4002و ترن و لدیس ()4024
نیز بر اثر روش یادگیری مشارکتی بر لذت تأکیددارند؛
چنانکططه در پططژوهش کیفططی ندرینتانکططه در محططیط
دانشگاهی انجام ید ،تقریباً تمامی دانشطجدیان بیطان
کردند که از کالس به روش مشطارکتی لطذت بطرده و
رضایت دایتهاند .پژوهش وی نیز مانند پطژوهش ژان
به اثر ی -جلسهای یادگیری مشارکتی پرداخته است.
ترن و لدیس ( )4024نیز بیان کردند که  11/0درلطد
از افطططراد یطططرکتکننده در کالسهطططای یطططادگیری
مشارکتی ،از کالسها «خیلطی زیطاد» لطذت بردهانطد.
بططرخالف مهالعططات ژان و ندرینتانکططه مداخالتشططان
ی -جلسهای بدد ،مداخله ترن و لطدیس  1هفتطه بطه
طدل انجامید .از دالیا ااتمالی ناهمسد بطددن نتطای
پطژوهش ااضطر بططا نتطای پژوهشهطای مهرحیططده،
می تدان به محیط و خاستگاه متفاوت اعمال مداخالت
ایاره کرد ،زیرا طبیعی به نظر میرسد کطه در محطیط
غالباً خش و کسالتآور کالسهای دانشطگاهی کطه
غالب طاً بططا روش هططای معلططم محططدر و تح.مططی اداره
مطییططدند ،بططهکارگیری روشهطای فعططالی همچططدن
یادگیری مشارکتی بطه جطذاب یطدن و لطذتبخشتر
یدن محیط کم یایانی نماید.
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عالوه بر این ،محیط ورزیی خصدلاً بطرای کددکطان
مفرح و لذتبخش است ،کما این.ه همطانطدر کطه از
نتای پیش آزمدن میزان لذت از ورزش گروه مشارکتی
( )10/00â 1/19و نیططططز مرسططططدم ()14/90â 0/12
برمی آید ،میزان لذت اتطی قبطا از مطداخالت نیطز در
سهح بسیار باالیی قرار دایته است .کما این.ه ی.ی از
دالیا دیگر نیز میتداند کند و سخت بطددن تیییطرات
افزایشی ،به دلیا اثر سقف بدده باید .بنابراین ااتماالً
ی.ططی دیگططر از دالیططا ااتمططالی ایططن ناهمسططدیی،
پرسشنامه ای است که مدرداستفاده قرار گرفته است،
چدن به نظر میرسطد ایطن پرسطشنامه بطه تیییطرات
اساس نباید و بیشتر االت لفتی لطذت از ورزش را
بسنجد ،ضمن این.ه همان طدر که بیان ید ،اثر سقف
نیز در پرسشنامه قابا مشاهده است.
ازجمله نتای قاباتأما پژوهش ترن و لطدیس ()4024
آن است که  %1/0دانشجدیان ااساس میکردند کطه
کنار گذایتهیدهاند و بنابراین لذت نمیبردند .ازایطنرو
ااتماالً ویژگیهای فردی افراد ،عاملی تعیینکننده در
لذت بطردن آنهطا از محطیط یطادگیری بایطد .کینط
( )2993نیز در نتطای االطا از پطژوهش کیفطی خطدد
بیان کر د که یادگیری مشارکتی ،پتانسیا ایجاد محیط
یادگیری غیرفعال برای افراد ضعیفتر را دارد؛ ططدری
که افراد قدیتر (به لحطاظ علمطی) نقطش غالطب را در
گروه ها به عهطده گرفتطه و درنتیجطه افطراد ضطعیفتر
منفعطا یطدند .منتهطا تفطاوت محطیط غیرفعطال روش
یادگیری مشارکتی با محیط غیرفعال یادگیری مرسدم
در این است که در یادگیری مرسدم ،معلمان عاما به
وجدد آمدن محیط غیرفعال مییدند (گدد ،)2922 ،اما
در گروه مشارکتی ،قدیترها.
از سدی دیگر چنانچه افراد قدیتر که در محیطهطای
یادگیری مرسدم ،لذت و خدد -کارآمدی باالیی را قبالً
تجربه کردهانطد ،در محطیط یطادگیری مشطارکتی قطرار
بگیرنططد ،ایططن ااتمططال وجططدد دارد کططه باااسططاس
طردیدگی ،کنار گذایته یدن و مدرد بیاعتنایی قرار
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گرفتن ،از تمرینات لذت نبرند (مدرگان 4002 ،١؛ چد و
درنطان  .)4002 ،٢بنطابراین ی.ططی از چالشهطای پططیش
روی اجرای یادگیری مشارکتی ،تفاوتهطای فطردی و
سهدح متفاوت اولیه افراد است .ازاینرو مربیطان بایطد
یرایهی به وجدد آورند که هی ی از افراد قدی و یطا
ضعیف ،ااسطاس کنطار گذایطته یطدن و طردیطدگی
ن.ننططد ،کمططا این.ططه در پططژوهش ااضططر ی.ططی از
مشططارکتکنندگان گططروه مشططارکتی کططه قططدیتر از
سایرین بدد ،یادگیری مشارکتی را اتالف وقت اطالق
میکرد.
عالوه بر عداما فردی که در لذت بطردن از یطادگیری
مشارکتی تأثیرگذار است ،عداما محیهی نیز میتدانند
بسططیار اثرگططذار بایططند ،بهطدریکططه تططرن و لططدیس
( ،)4024از نگططاه افططراد یططرکتکننده در کالسهططای
یادگیری مشارکتی بیطان کردنطد :اضطدر افطراد بطدون
اطس هم.طاری ،غیرمسطئدل ،خجطالتی و منفعططا ،در
گروهها و کالسهای مشارکتی باعث لطذت نبطردن از
یادگیری مشارکتی مییدد.
بنطابراین عطالوه بطر ویژگیهطای فطردی ،ویژگیهطای
محیهی کطالس نیطز در لطذت از یطادگیری مشطارکتی
بسیار مؤثر است و مربیطان و معلمطان ورزش بایطد بطا
تدجه ویژه به این ویژگیها ،یرایط لذت بردن «همطه
افراد» را در گروههای مشارکتی به وجدد آورند.

بررسی تفاوت گروههای مشارکتی و مرسدم در
تیییرات لذت از ورزش  :با تدجه به عدم وجدد تفاوت
معنادار بین گروه مرسدم و مشارکتی در میزان تیییرات
لذت از ورزش (نتای ) ،میتدان بیان کرد که یادگیری
مشارکتی ،اتی اگر اثر مثبتی بر میزان لذت از ورزش
ندایته باید ،تأثیرات منفیای برجای نمیگذارد.
عالوه بر این هنگامیکطه تفاوتهطای درونگروهطی
تیییرات لذت از ورزش گروههای مشارکتی و مرسطدم
را به لدرت جداگانه مدردبررسی قرار گیطرد ،مشطاهده
1. Morgan
2. Choe & Drennan
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مییدد که سب های آمدزیی مرسدم باعث به وجدد
آ وردن ی ط تفططاوت معنططادار بططین ده هططای بططاال و
ده های پایین گروه در میزان لطذت از ورزش یطده
است (نمددار  .)1همانطدر که پیشازاین نیز بیان ید،
به وجدد آمدن تفاوتهای معنادار بین افراد ی گروه،
ی.ی از ویژگی های منفی هر گروه آمدزیی محسدب
مییدد .همان طدر که در نمددار  3قابا مشاهده است،
در گروه مشارکتی تفاوت درونگروهطی معنطاداری در
میزان لذت از ورزش وجدد ندارد و میزان لطذت افطراد
تقریباً به ی نسبت تحت تطأثیر مداخلطه قطرار گرفتطه
است .گرچه آن تیییرات نیز ناچیز بدده و معنادار نبدد.

ریسبرگ و هم.اران ( )4024در مهالعه خطدد کطه بطر
خدد -کارآمدی کاری دانشجدیان ریتههای مهندسطی
و به لدرت تجرب ی و طی مداخله ی سطالهای انجطام
ید ،بیان کردند که خدد -کارآمدی کاری گروه تجربی
به لطدرت معنطاداری افزایشیافتطه اسطت ،دراالیکططه
خدد -کارآمدی گروه کنترل به لدرت معناداری کاهش
یافته بدد .عالوه بر آن ،ترن و لدیس ( )4024در نتای
پژوهششطططططان بیطططططان کردنطططططد کطططططه  %24/0از
مشططارکتکنندگان اظهططار دایططتهاند کططه یططادگیری
مشارکتی باعطث بطاال رفطتن اعتمادبطهنفس مییطدد.
عربططان و هم.ططاران ( )4024نیططز نشططان دادنططد کططه
یادگیری مشارکتی ،خدد -کارآمطدی گطروه تجربطی در
درک زبان را باال میبرد.
از طرف دیگر ،برخطی مهالعطات بطر عطدم وجطدد اثطر
یادگیری مشارکتی بر خطدد -کارآمطدی داللطت دارنطد.
سنگدل و کاترانسی ( )4023به بررسطی اثطر یطادگیری
مشارکتی بر خدد -کارآمدی ریاضی مبادرت ورزیدنطد.
نتای پژوهش آنها بیانگر آن بدد که تفاوت معناداری
بطین نمطرات خططدد -کارآمطدی آزمددنیهطا در پططیش و
پس آزمدن وجدد ندارد .از دالیا عدم وجدد اثر در این
پژوهش می تدان به تعداد کم جلسات مداخله آنها (2
جلسه) ایاره کرد ،همچنین آنها خدد متذکر یدند که
ی.ی از دالیا ااتمطالی عطدم معنطاداری ،بطاال بطددن
نمرات خدد -کارآمدی ریاضی آزمددنیها قبطا از دوره
بدده است (اثر سقف) که این میتدانطد از ویژگیهطای
پرسشنامه و یا نمدنه آماری نشأت گرفته باید.
پدلهططابر و هم.ططاران ( )4002نیططز بیططان کردنططد کططه
یادگیری مشارکتی بر خطدد -کارآمطدی اثطر معنطاداری
ندارد .به نظر میرسد که دلیا اساسی عدم معنطاداری
در تحقیق آنها ،طرح تحقیقشطان بایطد .البتطه آنهطا
خدد نیز به محدودیتشطان در همگطن کطردن گروههطا
ایاره کردهاند ،ضمن این.ه نتطای و یطداهد پطژوهش
آنها بیانگر آن بطدد کطه بطه طدرکلی پروت.طا اجطرای
یادگیری مشارکتی مدفق نبدده است و الالً یادگیری

یادگیری مشارکتی و خدد -کارآمدی ورزیی
خدد -کارآمدی ازجمله مهمتطرین مفطاهیم در تبیطین و
تدلیف رفتارهای انسانی بهاساب میآید که با تدجه
به خالیت قاباتیییر بددن آن ،که به تیییر و یطا افطظ
رفتارها منجر می یدد ،یناسایی متییرهطا و همچنطین
مداخالت مؤثر بر آن بسیار اساسی به نظطر میرسطد.
سطب های یادگیری/آمدزیطی نیططز بطه عندان ی.ططی از
مداخالتی که همداره دانش آمدزان را متأثر مینماید،
میتداند بطر خطدد -کارآمطدی اثرگطذار بایطد .ازایطنرو
محقططق در پططژوهش ااضططر بططه بررسططی یططادگیری
مشطارکتی ورزش و تططأثیرات آن بططر خططدد -کارآمططدی
ورزیططی پرداخططت .همططانطدر کططه از نتططای آمططاری
برمیآید ،یرکت در کالسهای آمدزیطی هنطدبال بطا
سب یادگیری مشارکتی ،بر خدد -کارآمطدی ورزیطی
اثر معنادار و مثبتی دایته و یرکت در ایطن کالسهطا
به افزایش خدد -کارآمدی ورزیی منجر یده است.
در پیشینه تحقیق ،محقق مدفق به یافتن پژوهشی که
به لدرت تخصصی به بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی
بر خدد -کارآمدی ورزیی پرداخته باید ،نشطد .امطا در
زمینطططهی آمدزش هطططای تحصطططیلی و دانشطططگاهی،
پژوهش هایی لدرت گرفته بدد که پژوهش ااضر بطا
برخی از آنها همسد و با برخی نا همسد بدد.
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مشارکتی رخ نداده است و ارتباطات محدودی نیز کطه
بین آزمددنیها ی.ا میگرفت ،مجازی و کامپیدتری
بطدد .بطه نظطر میرسطد دلیطا الطلی افطزایش خططدد -
کارآمطدی در پططژوهش ااضططر و سططایر پژوهشهططای
همسد ،به این ویژگی یادگیری مشارکتی ارتباط دایته
باید که در یادگیری مشارکتی اهداف دسطتیافتنیتر
هستند ( )34و اعضا اس مدفق بددن را بیشتر تجربطه
میکنند .بنابراین ااتماالً دستیابی به عمل.طرد مدفطق
بطه عندان الطلیترین منب طع خطدد -کارآمطدی (بنططدورا،
 ،)2991باعطططططث افطططططزایش خطططططدد -کارآمطططططدی
مشططارکتکنندگان در یططادگیری مشططارکتی مییططدد
(فلچر .)2990 ،از طرف دیگر بطا تدجطه بطه این.طه در
یادگیری مشارکتی ،یرایط مدفقیت برای همه اعضای
گروه به وجدد میآید ،هنگامیکه فرد در قالب گروه و
کالس ،مدفقیت سایرین را مشاهده میکنطد ،ی.طی از
منابع دیگر خدد -کارآمدی که همان تجربیات جانشین
هستند نیز برای وی تأمین مییدد.

بررسططی تفططاوت گروههططای مشططارکتی و مرسططدم در
تیییرات خدد -کارآمدی ورزی ی  :بررسطی تفطاوت بطین
گروهی میزان تیییرات خدد -کارآمدی ورزیی بین دو
گروه مشارکتی و مرسدم در پژوهش پطیش رو بیطانگر
آن است که علیرغم وجدد تفطاوت بطین دو گطروه در
میطططزان تیییطططرات خطططدد -کارآمطططدی (مشطططارکتی:
 22/10â 42/23و مرسطططدم ،)3/231â 40/22 :ایطططن
تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست .به نظر میرسطد
ی.ی از دالیا این عدم معنطاداری ،تطأثیر بسطیار زیطاد
یادگیری مرسدم بطر افطزایش میطزان خطدد -کارآمطدی
دانش آمدزان قدیتر باید .همان طدر کطه در قسطمت
قبا بیان ید ،در گروههطای مرسطدم ایطن یطرایط بطه
وجدد میآید که برخی دانش آمدزان (قدیترها) نقش
غالب را در امدر کالس به عهطده میگیرنطد کطه ایطن
منجر به وجدد آمدن محیط یادگیری غیرفعطال بطرای
ضعیفترها م ی یدد .در این یرایط افطراد قطدیتر کطه
جزو ده های باالی کالس هستند ،خدد -کارآمطدی

بسیار بیشطتری را تجربطه میکننطد .بنطابراین میتطدان
بیان کرد باال بددن میانگین تیییطرات خطدد -کارآمطدی
این دسته در گروه مرسدم ( )29/00â 3/21در مقایسه
با ده های باالی گروه مشطارکتی ()22/00â 20/12
باعث جلدگیری از افت یطدید میطانگین نمطرات گطروه
مرسدم یده است ،درلطدرتیکه در گطروه مشطارکتی
تفاوت درونگروهی ده ها با ی.دیگر معنادار نبدده و
میزان افزایش خدد -کارآمدی تقریبطاً بطه یط تناسطب
بدده است (نمددار  .)1اما در گروه مرسطدم همطانطدر
که در جدول  3قابطا مشطاهده اسطت ،میطزان خطدد -
کارآمدی ده های پطایین ،بطه مقطدار قابطا تطدجهی
کاهش دایته است ( )- 22/22â 0/20این کطاهش در
قیاس با افزایش بسیار زیاد خطدد -کارآمطدی در دسطته
باالیی گروه مرسدم ( ،)+29/00â 3/21باعث به وجدد
آمدن تفاوت درونگروهی بین دستههای گروه مرسدم
در میزان خدد -کارآمدی ورزیی یده است.
این یرایط از ویژگیهای مثبطت یطادگیری مشطارکتی
است ،که نشان می دهطد یطادگیری مشطارکتی بطهطدر
عادالنهای به باال بردن میزان خدد -کارآمدی ورزیطی
کا اعضا کم کرده است ،درلدرتیکه در یادگیری
مرسدم علیرغم بطاال رفطتن میطزان خطدد -کارآمطدی
ورزیی تعداد م حدودی از اعضا ،تعداد دیگری از آنها
به یدت طردیده و با به وجدد آمدن محیط یطادگیری
غیرفعال ،خدد -کارآمدیشان کاهشیافته است.

یادگیری مشارکتی و پایبندی به تمرین ورزیی
به نظر میرسطد میطزان پایبنطدی افطراد بطه تمرینطات
ورزیی ،در محیطهای ورزیی متفاوت و با سب های
آمدز یی/یادگیری گدناگدن متفاوت باید .چراکه طبق
نظریه بندورا ( )2991رفتار فطرد ،محطیط ویژگیهطای
فردی او با ی.دیگر در تعاماانطد .بنطابراین روشهطای
آمدزیی/یادگیری به عندان ی.طی از متییرهطای مهطم
محیهی میتدانند بطر رفتطار ورزیطی افطراد تأثیرگطذار
بایند .ازاینرو محقق در پژوهش پیش رو به بررسطی
تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر میطزان پایبنطدی بطه
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تمرین ورزیی پرداخت .به این منظدر و برای بررسطی
این تأثیر ،محقق میطزان پایبنطدی افطراد بطه دو روش
یادگیری مشارکتی و مرسدم را مدردقیطاس قطرار داد.
نتای آماری نشان داد که علیرغم وجدد تفطاوت بطین
دو گروه در میزان پایبندی افطراد بطر اسطاس سطاعات
اضدر (گروه مشارکتی 24/40â 1/24 :و گروه مرسدم:
 )20/44â 1/09و همچنطین بطر اسططاس درلطد افططراد
متعهد (گروه مشارکتی %00 :و گروه مرسدم،)%32/2 :
این تفاوت ها به لحاظ آماری معنادار نیستند .بطا تدجطه
به میزان قاباتدجه تفاوتها ،محقق ااتمطال داد کطه
دلیا عدم معناداری تفطاوت بطین دو گطروه در میطزان
پایبندی به تمرین ،به تعداد کم نمدنطه آمطاری مطرتبط
باید .بنابراین این فرض خدد را مدرد آزمدن قطرار داد.
نتای االا از فرمدل� 1-نشان داد کطه چنطان چطه
تعداد نمدنه آماری تنها  2تن بیشتر ( )23بدد ،ااتمطاالً
این تفاوت در میطزان پایبنطدی بطین دو گطروه معنطادار
میید (جدول . )1
در تالش برای یافتن پیشینه تحقیق ،محقق پژوهشی
کطه اثطر یطادگیری مشطارکتی بطر پایبنطدی بطه تمطرین
ورزیی یا فعالیت بدنی را بررسطی کطرده بایطد ،یافطت
ن.رد .تنها ی پژوهش در زمینهی آمدزشهای از راه
دور یافطت یططد کط ه بططه بررسطی نیمططه تجربطی تططأثیر
یططادگیری مشططارکتی بططر میططزان پایططداری  ١افططراد در
دوره های آمدزیی پرداخته بطدد .بدلهطابر و هم.طاران
( )4002به مقایسه میزان پایطداری دو گطروه سطنتی و
مشارکتی در دورههای آمدزیی «از راه دور» پرداختند
که نتای پژوهش آنها نشان داد :میزان پایداری گروه
سنتی به لدرت معناداری نسبت بطه گطروه مشطارکتی
بیشتر بدده است .آنها خدد در تدضیح این نتای بیطان
کردنططد کططه همگططن نبططددن گروههططا ،بططه دلیططا
محدودیت های مدجدد و درنتیجه تفاوتهای اولیه دو
گروه اللی و زیرگروههای آنها ،عامطا الطلی ایطن

نتای بدده است .ضمن این.ه نتای و یداهد پطژوهش
آنها بیانگر آن است که بطه طدرکلی پروت.طا اجطرای
یادگیری مشارکتی مدفق نبدده است و یطرایط گطروه
تجربی ،اائز ویژگیهطای یطادگیری مشطارکتی نبطدده
است.
گرچططه برخططی پژوهشططگران همچططدن ریسططبرگ و
هم.ططاران ( )4024سططازوکارهای تططأثیرات یططادگیری
مشارکتی را بطه جعبطه سطیاه  ٢تشطبیه کردهانطد و بیطان
نمددهانطد کططه سطازوکارهای همططه تطأثیرات یططادگیری
مشارکتی قابا تبیین نیست ،باایناال به نظر میرسطد
که تأثیرات یادگیری مشارکتی بر پایبنطدی بطه تمطرین
ورزیی در این پژوهش ،همانطدر که در فرض اللی
پژوهش نیز مهرح یده است ،از طریق تأثیرات آن بطر
لذت و خدد -کارآمطدی بایطد .لطذا بطا تدجطه تطأثیرات
یططادگیری مشططارکتی بططر لططذت و خططدد -کارآمططدی و
همچنین تأثیرات این دو بر پایبنطدی و ارتبطاط متقابطا
بین لذت و خدد -کارآمدی ،که پیش از این بحث یطد،
یادگیری مشارکتی بر بیشطتر بطددن پایبنطدی در گطروه
مشارکتی به نسبت مرسدم مؤثر بدده است.
پس از بررسیهای انجامیده میتدان بیطان کطرد کطه
یادگیری مشارکتی ،با افزایش همگن خدد -کارآمطدی
اعضططای گططروه و همچنططین عططدم ایجططاد تفططاوت
درون گروهی در میزان لذت بردن ،مطانع از بطه وجطدد
آمدن محیط غیرفعال که در یطادگیری مرسطدم رایط
است ،می یدد .در محطیط یطادگیری غیرفعطال ،غالبطاً
قدیترهای کالس ،نقش غالب را به دسطت گرفتطه و
نسبت به سطایرین ،افطزایش خطدد -کارآمطدی و لطذت
بیشتری را تجربه میکند .این در االی است که افطراد
ضعیف تر در این یرایط باااساس طردیطدگی مداجطه
یده و پسازآن.ه از یرکت در کالسها لذت چندانی
را تجربه ن.ردند و نگریشان نسطبت بطه تداناییهطای
خدد بطا کطاهش روبطرو یطد ،تصطمیم بطه رهطا کطردن

1. Persistance

2. Black Box
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تمرینططات میگیرنططد .ایططن در اططالی اسططت یططادگیری
مشطارکتی میتدانططد از بططه وجطدد آمططدن ایططن االططت
جلدگیری کرده و با به وجدد آوردن یرایهی که همطه
اعضا بتدانند اس مدفقیت را تجربه کنند ،منابع خطدد -
کارآمدی بیشتری (تجربه مدفقیت و تجارب جانشطین)
را برای اعضا فراهم آورد.
باایناال ،یادگیری مشارکتی هم این پتانسطیا را دارد
که در لدرت اجرای نامدفق ،منجر به ایجطاد محطیط
غیرفعال یدد .ن.ته اساس آن است که در یطادگیری
مشارکتی ،این خهر دوسدیه بدده و عطالوه بطر این.طه
ااتمال ایجاد محیط غیرفعال برای ضعیفترها وجطدد
دارد ،ااتمال به وجدد آمدن این یرایط برای قدیترها
نیز به دلیا تجربه اس بیاعتنایی وجدد دارد (به ایطن
دلیا که آنهطا در تجطارب قبلییطان ،همطداره نقطش
غالب دایتهاند و در یطرایهی کطه انتظطارات سطایرین
کمتططر از انتظططار آنططان از خددیططان بایططد ،ااسططاس
طردیدگی میکنند).
با تدجه به مهالب مهرحیده ،پیشنهاد مییدد مربیان
و معلمان ورزیی بطرای افطزایش پایبنطدی کددکطان و
ندجدانان به ورزش و فعالیت بدنی و به تبع آن در بعطد
همگانی ،سالمت جامعه و در بعد قهرمطانی ،افطزایش
زمینطه های اسطتعدادیابی و اسطتعداد پطروری از طریططق
افطزایش یطمار مشططارکتکنندگان در ورزش ،از روش
یادگیری مشارکتی اسطتفاده نماینطد .چراکطه یطادگیری
مشارکتی با تأثیرات مثبت بر لطذت از ورزش و خطدد -
کارآمدی ورزیی کطه خطدد نقشطی اساسطی در پایبنطد
بددن به تمرین ورزیی دارند ،باعث افطزایش پایبنطدی
به ورزش مییدد .البتطه آمطدزش و تربیطت مربیطان و
معلمان ورزش بطرای بطهکارگیری لطحیح ایطن روش
ضروری است ،چراکه یطادگیری مشطارکتی علطیرغم
همه ویژگیهای مثبتش ،در لدرت عدم بطهکارگیری
لحیح و رعایت ن.ردن مؤلفههایش ،ام.ان به وجدد
آوردن تأثیرات منفی نیز دارد.
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