
مقدمه
امـروزه آثـار مفیـد شـرکت در فعالیت هـاي بدنـي و 
ورزشي بر سـالمت رواني و جسمي و رشـد اجتماعي افراد، 
 World Health[ به ویژه کودکان، به اثبات رسـیده اسـت
organization, 2004[ همچنیـن، نتایـج تحقیقات بیانگر 
آن اسـت که کالس هاي تربیـت بدني در مـدارس مي توانند 
شـرکت در فعالیت هـاي بدني بیـرون از مدرسـه را افزایش 
دهنـد. با وجـود این، مشـاهده مي کنیم، انگیـزش و میزان 
شـرکت در فعالیت هاي بدنـي و ورزشـي از دوران نوجواني 
کاسـته و سـبک زندگي کم تحرک بیشـتر شـایع مي شود 
)Hagger,eta;.,2003:784-795( بنابرایـن، ضـروري بـه 
نظر مي رسـد که مدارس در کالس هاي تربیت بدني محیطي 
را فراهـم کنند که انگیزه و میل به شـرکت در فعالیت بدني 
افزایـش یابد. یکي از عناصر کلیدي در تربیت بدني مدارس، 
ارتباط بین معلم تربیت بدني و شـاگردان است. آنان کاماًل با 
یکدیگر در تعامل هستند و زمینة این ارتباط را بیشتر معلم 
فراهم مي سـازد. خلق جو انگیزشـي مناسـب توسط معلم، 
مي تواند بر ادراک، انگیزش و رفتار شاگردان تأثیرگذار باشد.

کالس  ورزش،  کالس  انگیزشـی،  جـو  کلیدواژه هـا: 
تربیت بدنی

 
جو انگیزشي ادراک شده1

جو انگیزشي یکي از عوامل محیطي � اجتماعي است و به 
عنوان میزان تأکید بر عوامل برد و باخت در مکان هاي آموزشي 
گروهي تعریف مي ش��ود ]Ames,1992,.161-176[ ساختار 
جو انگیزشي از »تئوري دستیابي به هدف2« نشئت مي گیرد. جو 
انگیزشي خلق شده به وسیلة معلمان ورزش یک سازة هدفي � 
موقعیتي است که به واسطة آن، موفقیت و شکست در محیط 
اجتماعي مورد داوري قرار مي گیرد )پیشین(. در مجموع دو نوع 
جوانگیزش��ي وجود دارد: جو انگیزشي برجسته، جو تکلیف یا 

تبحر محور3 و جو عملکرد یا خودمحور4. 
در جو تبحر محور، بر یادگیري و رش��د تأکید مي ش��ود و 
موفقی��ت، فراتر از نتایج رقابتي مورد اندازه گیري قرار مي گیرد. 
افراد با عملکرد خود ارتباط دارند و با دیگران مقایسه نمي شوند 
و هم��کاري همة افراد مورد ارزش یابي قرار مي گیرد. در مقابل، 
در جو انگیزشي عملکرد محور، تأکید اساسي بر نتیجة رقابتي 

است و مقایسه هاي مکرر با دیگران انجام مي شود. 
نیوتن5 وهمکارانش )2002( این رویکرد را با ابعاد خاصي 
توس��عه دادند: یک جو تبحر محور ش��امل یادگیري از طریق 
هم��کاري، تالش و بهبود مه��ارت، و نقش مهم همة افراد و در 
مقابل، جو عملکرد محور شامل رقابت درون تیمي، شناخت و 

ارزیابي نابرابر با دیگران، و تنبیه به خاطر اشتباه. 

ساختار جو انگیزشي تبحر محور و عملکرد محور
تحقیقات آمز6 )1999( به توسعة روش هایي منجر شد که 

در آن، معلمان تربیت بدني و مربیان ورزشي 
مي توانند به طور عملي بر اهداف مورد نظر 
تمرکز کنند. »TARGET« مخفف شدة 

چند رفت��ار متنوع مرتبط ب��ا آموزش اس��ت )تکالیف، 
اختیار، تشخیص، گروه بندي، ارزیابي و زمان بندي7(. جو 
تبحر محور مي تواند ش��امل تکالیف چند جانبه، رهبري 

دموکراتیک، تشخیص به 
منظور ت��الش و بهبود، 
گروه بن��دي بر اس��اس 

ترکیبي از توانایي ها، ارزیابي انفرادي 
و زم��ان کاف��ي براي یادگی��ري هر فرد 

باشد. در مقابل، جو عملکرد محور شامل تکالیف 
رقابت��ي، رهبري اس��تبدادي، تش��خیص 

به منظ��ور هنجاریاب��ي توانایي،تمیز 
توانایي،  بر اساس  درگروه بندي 

ارزیابي، هنجاري و 

آزاده درویشي میرشکارلو / آموزگار تربیت بدني
 آرزو مهدي  زاده/ مدیر دبستان امام علي )ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان ارومیه(
دکتر مالک احمدي/هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارومیه
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زمان مساوي یادگیري مهارت ها براي تمامي افراد است. در اکثر 
محیط هاي تربیت بدني مي توان هر دو نوع رفتارهاي ذکر شده 

را مشاهده کرد. 

پیامدهاي مرتبط با جو انگیزشي ادراک شده 
نتایج مطالعاتي که متغیرهاي مرتبط با جو انگیزشي ادراک 
شده را مورد بررسي قرار داده اند، هم سو با پیش بیني هاي تئوري 
دستیابي به هدف هستند )پیشین(. نتایج بیانگر ارتباط سازگارانه 

و مثبت ادراک از جو تبحر محور با پیامدهاي زیر است:
•احساس لذت بیشتر، رضایت، و خلق و خوي مثبت؛

اعتقاد به این که تالش، علت مهم موفقیت • 
ورزشي است؛

و  عملک��رد  خودارزیاب��ي   •
پیشرفت؛

• استفاده از رویکردهاي مقابله اي 
س��ازگارانه )مانند رویکرد مقابله اي 
حل مس��ئله و میل کمت��ر به تحلیل 

رفتگي ورزشي(؛ 
• داشتن این باور که بازخورد، تمرین، 
و دس��تورالعمل و حمایت اجتماعي 
مثبتي توسط مربي انجام مي شود؛ 

• احساس شایستگي ورزشي؛
• احس��اس تعل��ق و پیوس��تگي 

اجتماعي؛
• داشتن ارتباط مثبت با دوستان؛

• اعتق��اد به این که اهداف ورزش��ي 

شامل ترفیع اخالق و ارزش هاي اجتماعي هستند؛
• عملکرد اخالقي مثبت و جوانم��ردي در ورزش با احترام به 

بازي، داور، قوانین و پرخاشگري کمتر. 
در مقابل، یافته هاي مطالعات قبلي حاکي از آن اس��ت که 
ادراک از جو عملکرد محور، با پیامدهاي ناس��ازگارانه و یا منفي 

زیر مرتبط است:
• اضطراب و نگراني بیشتر مرتبط با عملکرد بیشتر؛

• اعتق��اد به این که توانایي ش��اخص مهمي در دس��ت یابي به 
موفقیت ورزشي است؛

•ترک ورزش؛ 
• تعارض بیشتر با دوستان و هم سن و ساالن؛

• داشتن این باور که توانایي فردي دیگر هنجار و مرجع است؛
* داش��تن این باور که مربي حمایت اجتماعي و بازخورد 

مثبت کمتر و بازخورد تنبیه مدارانة بیشتري دارد. 

جمع بندي و نتیجه گیري
در کل به نظر مي رسد، جو انگیزشي با تأثیر بر متغیرهاي مهم 
شناختي، خلق و احساس، و رفتار، یک متغیر انگیزشي مهم در 
کالس هاي تربیت بدني مدارس است. با توجه به پیامدهاي مثبت 
جو انگیزشي تبحر محور، معلمان ورزش مي توانند از ساختارهاي 
TARGET ب��ه عنوان چارچوبي براي خلق جو تبحر محور در 
کالس هاي تربیت بدني استفاده کنند. براي مثال، آنان مي توانند: 
چند روش و یا ایس��تگاه براي یادگیري مهارت هاي حرکتي ارائه 
کنن��د؛ از دانش آموزان بخواهند نقش خ��ود را در کالس تعیین 
کنن��د؛ دانش آموزان را به خاطر دس��تیابي به اهداف ش��خصي 
تشویق کنند؛ از شیوة یادگیري از طریق همکاري و کمک گروه 
به یکدیگر استفاده کنند؛ بر اساس پیشرفت در اجراي مهارت خود 
دانش آموز به او نمره بدهند؛ به هر دانش آموز براي ماهر شدن در 
اج��راي مهارت، زمان کافي اختصاص دهند. همچنین، برگزاري 
کارگاه هاي آموزش��ي براي معلمان ورزشي دربارة چگونگي خلق 

یک جو انگیزشي مناسب، مي تواند مفید واقع شود. 

جدول اعمال مداخله در فضای انگیزشی تبحرمحور و عملکردمحور
 براساس ساختار »TARGET«، ارائه شده توسط اپسین8 )1989( و آمز )1992(

جّو عملکردمحورجّو تبحرمحور

تکلیف
هدف گزینی نس��بت به مهارت خود فرد، یادگیری موارد 

آموزشی متفاوت به روش های گوناگون
هدف گزین��ی رقابتی نس��بت به عملکرد س��ایر افراد گروه، 

یادگیری موارد آموزشی متفاوت براساس روش مربی

اختیار
اختی��ار در حضور و غیاب، اختی��ار در نحوة گرم کردن، 

اختیار در تمرین موارد آموزش داده شده
تأکید بر حضور در کالس، گرم کردن توسط مربی یا شاگرد 

برتر کالس، تمرین موارد آموزش داده شده با نظر مربی
تشویق و دادن بازخورد براساس پیشرفت نسبت به گروهتشویق و دادن بازخورد مثبت براساس پیشرفت فردیتشخیص

گروه بندی براساس سطح تواناییگروه بندی ترکیبی و تصادفیگروه بندی
ارزیابی براساس نُرم ها و هنجارها یا نسبت به گروهارزیابی براساس پیشرفت دانش آموزارزیابی
زمان مساوی برای همة دانش آموزان در تمرین موارد آموزشیزمان انعطاف پذیر برای هر دانش آموز در تمرین موارد آموزشیزمان
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