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های نفس و مهارتبر عزّت جوّ انگیزشی تبحرگرا و محور -معلم رویکرد اثر
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 چکیده
 و نفسعزّت بر محور -معلم و جوّ انگیزشی تبحرگرا رویکرد دو با ایمداخله برنامة اثر بررسی حاضر، ةمطالع هدف
شهک  بهه دختر و پسر دبستانی  آموز دانش نفر 60 تعداد. بودسال  هشت تا دهکودکان حرکتی بنیادی  هایمهارت

جلسهه  24شهام  مداخلهه  برنامة .تقسیم شدند کنترلو محور  –معلم ،جوّ انگیزشی تبحرگرا هایگروهبه تصادفی 
سهط  در پهس آزمهون،  داد نشهان نتهای بهود. ای هفتهه 12طهی یهد دور  حرکتی بنیهادی  هایآموزش مهارت

نیهز  جوّ انگیزشی تبحرگرا دو گروه مداخله برتر از گروه شاهد بوده و گروهنفس عزّت و ی حرکتی بنیادیهامهارت
نفس عزّت، تبحرانگیزشی  جوّ رویکرد با ایمداخله هایامهبرن توان نتیجه گرفتمی .بود محور-معلم  گروه برتر از

 . بردورزش، تبحر حرکتی آنها را باال می و بدنی یتلفعا در انکودکمشارکت با تسهی   و را افزایش داده کودکان

 .حرکتی بنیادیی هامهارت، رویکرد معلم محور، جو انگیزشی رویکرد ،عزّت نفس :هاواژهکلید
 

Effects of Teacher Centered and Mastery Motivational Climate 

Approach on Self-Esteem and Fundamental Movement Skills in 

Children 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effects of intervention program with mastery 

motivational climate and teacher-centered approach on self-esteem and fundamental 

movement skills of eight to ten years old children. Sixty boy and girl elementary school 

students were randomly assigned in mastery motivational climate, teacher-centered and 

control groups. Intervention program was consisted of 24, 45-minute sessions of teaching 

fundamental movement skills, during a twelve-week period. The results revealed that in post 

test the level of fundamental movement skills and self steem of two intervention groups were 

higher than control group and the mastery motivational climate group was better than teacher-

centered group. It can be conclouded that intervention programs with mastery motivational 

climate approach, Increase the self-esteem of children and with facilitation the children's 

participation in physical activity and sport raised the motor proficiency of them. 
 

Key Words: Self- Esteem, Motivational Mastery Climate Approach, Teacher-Centered 
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 مقدمه 
حرکات ی هامهارتبه عنوان دور  رشد کودکی   دور

در ایه   حرکتیرشهدکیفیت شناخته شده و  1بنیادی
عههاطفی و ، های رشههد روانههیجنبهههسههایر دوران بهر 

، 2ایسهاکس و )پهای  اسهتاجتماعی کودک اثرگذار 
آمده در ایهه  دسههتههههای حرکتههی بقابلیت .(2011

گذرانهدن  دوران زیربنای چگونگی سهبد زنهدگی و
، اوقات فراغهت در دوران بزرگسهالی اسهت )گهاالهو

 نقهش بالیهدگی اگرچهه (.2012، 3اوزمون و گهودوی
 عوامه  نباید اما ،داردبنیادی  حرکات رشد در میمه

 رشد در را آموزش و تشویق، تمری  فرصت، محیطی
 خزانهه اینکهه بهرای .گرفهت نادیهده ههامهارت ای 

 بهه بنیهادی ههایو مهارت شود غنی کودک حرکتی
 حرکتی مداخالت طراحی به نیاز، برسد مطلوب رشد

و  گهاالهو)دارد  وجهود هدفمنهد و شهده ریزیبرنامه
 (.2012همکاران، 

 بهه توجهه واقه  کهودک، در حرکتیرشهد بهه توجه 
 مناسهبی بسهتر حرکت زیرا است ادراکی هایمهارت
 و هیجهانی اجتمهاعی ادراکی، هایمهارت رشد برای

، 5ویههز؛ 2007 4اسههمول و کامینهه اسههمیت، اسههت )
های بنیهادی اثر بخشی مداخالت بر مهارت .(2002
  نحهو، بهاره اما نکته مههم در ایه ، شده است تأیید
در  (.2012گهاالهو و همکهاران، ) مداخله است ةارائ

جهوّ  ،مههم آموزشهی هایرویکردیکی از ای  رابطه 
 )گهاالهو باشدمی محور(-)کودک 6انگیزشی تبحرگرا

 کودک انگیزش ،رویکرددر ای   (.2012، همکارانو 
 یهادگیری و سرعت تنظیم تکلیف در شرکت برای را

 رویکهرد(. 2004، 7والنتینی و رادیسهی ) رود می باال

                                                 
1. Fundamental Movement Skills  
2. Payne & Isaacs  
3. Gallahue, Ozmun & Goodway.  
4. Smith, Smoll, & Cumming.  
5. Weiss  
6. Mastery Motivational Climate  
7. Valentini & Rudisill  

در مقایسهه بها رویکردههای  جوّ انگیزشهی تبحرگهرا
 کودک بر متفاوتی رفتاری اثرات، محور– معلمسنتی 

 ،راسههتا ایهه  در .(2012گههاالهو و همکههاران، )د دار
 ای  رویکرد در حهوز  اثربه بررسی  هاپژوهشبرخی 

 . اندپرداخته حرکتی هایمهارت اکتساب
 جوّ انگیزشی تبحرگرا( اثر 2004والنتینی و رادیسی  )

ی حرکتهی کودکهان مههدکودکی هارا بر رشد مهارت
مبتال به تأخیر رشدی بررسی کردند. نتهای  نشهان داد 

 یشتریبپیشرفت ی جابجایی هاتدر مهار مذکورگروه 
در  ولهی ایه  پیشهرفت داشهتهگروه کنترل  نسبت به

ا، جهاکوال، وات، کاالجه. مشهاهده نشهدکنترل شهی  
خود نشهان  ة(، در مطالع0920) 8لیوکون  و اوموندس 

ی دستکاری هامهارتمحور -معلم انگیرشی  جوّ ندداد
  مارتی ، رادیسی .دهدقرار می تأثیرو حرکتی را تحت 

هفته مداخلهة  شش(، به مقایسة اثر 2009) 9و هاستیه
انگیزشهی بهاال و پهایی  در ف های  جوّبا  حرکتیرشد

مدرسه در کودکان مهدکودکی پرداختند. نتای  نشهان 
ی حرکتی هاانگیزشی باال اثر مثبتی بر مهارت داد جوّ
 جابجایی و دستکاری دارد.  بنیادی

 مههداخالت ائهةار داد نشههاننیهز  ،(1201) 10رابینسهون
 ارتقها  در ،جهوّ انگیزشهی تبحرگهرارویکرد  با حرکتی
 تهأخیر پهیش دبسهتانی دارای کودکهان رشهدی سط 

 11لوگان، رابینسون، وبسهتر و بهاربراست.  رشدی مفید
دستکاری شی  را ای هفته( اثر ید مداخلة نه 2013)

در محیط انگیز  تبحر بهاال و پهایی  بررسهی کردنهد. 
ی ههاگروه مورد مطالعهه در مهارتمیزان پیشرفت دو 
در  ،(2015) 12ولنتیتی و سامپایو. بوددستکاری یکسان 

ی بر روی جوانان، به آموزش حرکات تخصصی پژوهش

                                                 
8. Kalaja, Jaakkola, Watt, Liukkonen, & 

Ommundsen.  
9. Martin, Rudisill & Hastie  

10. Robinson  

11. Logan, Robinson, Webster, Barber  
12. Sampaio & Valentini   
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پرداخته و در نهایهت تفهاوتی در  ژیمناستید ریتمید
 جوّ انگیزشهی تبحرگهرا و سنتی رویکرد دو استفاده از

اقض در ای  ی متنهابا توجه به یافته .مشاهده نکردند
نیاز به مطالعات بیشتر در ایه  زمینهه احسهاس  حوزه
 . شودمی

های برنامهههیههد معیههار اساسههی بههرای سههودمندی 
یهادگیری از یهد  انتقهالحرکتی کودکان، ای مداخله

ی دیگهر ههاتکلیف یا موقعیت به تکهالیف یها موقعیت
است. به بیان دیگر چالش اصلی محققی  ایه  اسهت 

مداخلهه،  طی یدی حرکتی هارتآموخت  مها که آیا
سهازد   مهی اجرا و یادگیری حرکات بعهدی را آسهان

رویکرد پیشنهادی برای بررسی ای  موضوع، توجه بهه 
در  ی شههناختی و عههاطفیهاالگههوی پاسهه تغییههر در 

در  (.2007، 1هی  و هاگری یادگیری است )هاموقعیت
جهوّ انگیزشهی مختلف اثر مثبت رویکرد های پژوهش

، 1995، 3ویههز) 2بههر لههذت و رضههایتمندی تبحرگههرا
سههنینی، گههونزالز، کارمونهها، آروزا،  ؛2001، 4تریسههور

؛ 2002، 6؛ مورگان و کهارپنتر2001، 5باالگاسکارتی، 
و اعتماد به  ادراک شده (، شایستگیتی بوم، دی نوپ

و  سههنینی؛ 1995تههی بههوم و همکههاران، ) 7نفههس
 ؛2004والنتینهههی و رادیسهههی ، ؛ 2001 ،همکهههاران

)تهی  8( و انگیزش درونی2013رابینسون و همکاران، 
 است.  ( تأیید شده1995اران، بوم و همک

ی ههانقش زیربنایی رشهد مهارتبه مطالعات، ای  در 
در توسهعة  جهوّ انگیزشهی تبحرگهراحرکتی از طریهق 

اشهاره نفس  شایستگی واقعی، ادراک شده و اعتماد به
، اغله  حرکتهی بهاالکودکان با شایستگی است.  شده

                                                 
1. Hein & Hagger  
2. Enjoyment and Satisfaction  
3. Theeboom, De Knop & Weiss 

4. Treasure  
5. Cecchini, Gonza´lez, Carmona, Arruza, 
Escartı´,& Balague´  
6. Morgan & Carpenter  
7. Perceived Competence and Self Confidence 
8. Intristic Motivation  

زش درونهی یهانگنفهس بیشهتری دارنهد و  هبه اعتماد
ها را که توانایی آن دارندتکالیفی برای انجام بیشتری 

؛ جایسار، ههی  و 2009)رابینسون، کشد میبه چالش 
ارتقها  انگیهزش درونهی  ،بر ای  اساس(. 2012، 9هگر
یی است. با توجه بهه هاتری  برونداد چنی  محیطمهم

در  10نگیههزش درونههی و عههزّت نفههستأییههد ارتبهها  ا
و  گئورگیههههدیاس، بیههههدلقبلههههی )هههههای پژوهش

؛ 2007ههههی  و ههههاگر، ؛ 2001، 11چاتزیسهههاراندیس
، 13؛ باالگر، کاستدلو، دودا2007، 12استانداژ و گیلیسون

، انتظار (2011، 14؛ لوپز، باالگر، کاستیلو، تیستان2008
   .گذار باشدتأثیرنفس نیز تای  رویکرد بر عزّرود می

ی شخصیت فهرد اسهت هایکی از ویژگینفس عزّت
مثبهت یها ) پایهدارفرد که بر ارزشیابی و ق اوت نسهبتاً

بیسهینگر، الر و ) داردنسهبت بهه خهود داللهت ( منفی
ارتبا  میان جوّ در مطالعات توصیفی (. 2006، 15فرانس

، اقدسهی. به تأیید رسهیده اسهتنفس عزّتانگیزشی و 
جهوّ  نشهان دادنهد(، 1391) حیرانی، وزینی و رحمهانی

نفس عههزّتانگیزشههی ادراک شههده بهها اضههطراب و 
ی هههاورزشبزرگسهال  ةورزشهکاران نخبهه و غیرنخبهه

جههوّ ، بههی  دیگههرهههای پژوهشدر ارتبهها  دارد. میتی
خلق شده توسط مربیان ورزشی با  یانگیزشی تبحرگرا

 داری گزارش شهده اسهت ارتبا  معنیباال نفس عزّت
اسههتانداژ و ؛ 2006، 16ث و دودا؛ رینبهها1999دویههد، )

در (. 2011و همکهههاران،  ز؛ لهههوپ2007همکهههاران، 
در  مربیهاناعمهال شهده از سهوی مداخالت تمرینهی 

جهوّ انگیزشهی ورزشکاران بزرگسال، مشخص شده که 
ورزشکاران نفس عزّتاثر تقویت کننده ای بر  تبحرگرا

                                                 
9. Jõesaar, Hein& Hagger  
10. Self Steem  
11. Georgiadis, Biddle & Chatzisarantis  
12. Standage & Gillison  
13. Balaguer, Casdllo & Duda  
14. L´opez-Walle J., Balaguer, I. Castillo I. & 

Trist´an J.  
15. Bisinger,  Laure, & France  
16. Reinboth & Duda   
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، رورکههههاُ (.2006، 1کورنهههوری و کهههوتس ورثدارد )

طههی یههد (، 2014) 2مول و کامینهه اسههمیت، اسهه
خلق جوّ انگیزشی تبحر هفته ای، نشان داد  32مداخله

شهناگران نفس عزّتموج  ارتقا   شده از جان  والدی 
 . شودمیجوان 

جههوّ انگیزشههی  زمینههه درههها پژوهش از مههرور نتههای 
عنهوان  تهوانمی، نفهس تو عزّ حرکتیرشد، تبحرگرا

ی هههانههة مهارتداشههت کههه بیشههتر مطالعههات در زمی
ی ورزشهی صهورت ههاحرکتی اختصاصی و در محیط

گرفته و اکثر آنها بها اسهتفاده از مطالعهات مقطعهی و 
در . انهدهمبستگی بهه مطالعهة ایه  موضهوع پرداخته

انجام شده نیهز از والهدی   ةمداخلدود عم هایپژوهش
وجهوان یها جهوان نمطالعهه  استفاده شده و گروه مورد

 مقایسة اثرحاضر  ةمطالعهدف  ،اسبر ای  اس. اندبوده
رشههد  بههر محههور معلههم و  تبحههرجههوّ هههایرویکههرد
تها  8کودکان نفس عزّتبنیادی و ی حرکتی هامهارت

 . می باشدسال  10
 

 پژوهش یشناسروش
 و آزمهون پهیش بها تجربی نیمهپژوهش حاضر از نوع 

 از نظهر ههدف کهه بهود کنتهرل گهروه با وآزمون پس
 . باشدمی کاربردی

 

 کنندگانشرکت

 60 ،دسهترسدری ریگنمونهبه روش  ،پژوهش ای  در
 عالقمنهد بهه شهرکت در  هشت تا ده سال آموزدانش

منطقة پرورش  و آموزش  ادار ةرنامق بهای فوکالس
دختر، 30) ندشد انتخاببه عنوان نمونه شهر تهران،  1

 .پسر( 30
کنندگان پهژوهش از طریهق فردی شرکت هایویژگی
ه مورد بررسی قرار گرفت به شکلی که تمام نامپرسش
شهرکت در تمرینهات کنندگان هیچ نوع سهابقة شرکت

                                                 
1. Conroy D. E. & Coatsworth  
2. O’Rourke, Smith, Smoll, and Cumming  

ههای ورزشهی را یز شرکت در رقابتنورزشی منظم و 
افهراد از  یتمهام سهالمت جسهمانی و روانهینداشتند. 
شهرایط مورد بررسی قرار گرفت و ید پزشد طریق 
قهرار  های ورزشی مهورد تأییهدبرای انجام برنامهآنان 

بهر اسهاس نمهرات دختهران و پسهران  تمامیگرفت. 
 ویهرایش-درشهت حرکتیکس  شده در آزمهون رشهد

 10 صورت تصادفی در سه گروههب همگ  شده و،3دوم
 تقسیم شدند. پسر( 5دختر،  5) نفری

محهور -ای را با رویکرد معلمبرنامه مداخله، گروه اول 
با رویکرد  دریافت کردند. گروه دوم نیز همی  برنامه را

دریافت کردند و گروه سوم کهه  تبحرگراجوّ انگیزشی 
بهه  .ای دریافهت نکهردهیچ مداخلهه، گروه کنترل بود

هنگههام کسهه  رضههایتنامة کتبههی از والههدی  شههرکت 
به آنها اطمینان داده شهده از اختیهار کامه  ، کنندگان

 ر هههر زمههانجهههت خههروز فرزنههد خههود از مطالعههه د
  برخوردارند.

 

 دازه گیریان ابزار

 فردی هایویژگی ةنامپرسش
شهرکت  فهردی یههاویژگی شهام  نامهپرسهش ای 

، قهد، وزن، س  مانند مشخصاتی که باشدمی کنندگان
 مسهابقات و  و ورزشهی ههایکالس در شرکت سابقه
 .گیردمیمورد سؤال قرار  نآ در بیماری ةسابق

 دوم ویرایش-درشت حرکتیرشدآزمون 
 حرکتی یهامهارت کیفی ابیارزی برای آزمون ای 

 2000 سال در و 4اولری  توسط 1985 سال در درشت
 یهامهارت آزمون ای . شد ارائه آن جدید ویرایش
 آزمون خرده دو قال در  را کنترل شی  و جابجایی

 شام  کنترل شی  آزمون خرده. کندمی گیریاندازه
 ضربه، پا با ضربه، پرتاب، دریافت هایمهارت ارزیابی

 پایی  از توپ غلتاندن و ساک  دریب ، پهلو از دست اب
 شام  جابجایی آزمونخرده همننی . باشدمی دست

                                                 
3. Test of Gross Motor Develeopment-2  
4. Ulrich 
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 سرخوردن، رفت  یورتمه، کردن لی لی، پریدن، دویدن
 . است دویدن سکسکه و

، آزمون خرده دو هر در شده کس  امتیازات مجموع
 گرفته نظر در نمر  مهارت حرکتی بنیادی عنوانهب

 درها پژوهش دیگر با مشابه پژوهش ای  در. شودمی
 امتیازات مجموع از، حرکات بنیادی یهامهارت ةزمین

 عنوانهبو جابجایی  کنترل شی ی هاآزمونخرده
 چد دارای آزمون ای  .شد استفاده حرکتیرشد مالک
 هر که است مهارت هر ارزیابی برای مخصوص لیست
 جز هر و ستا شده تقسیم جز  چند به آن در مهارت
 و توضی  از پس. است خود به مخصوص امتیاز دارای

 بار دو شودمی خواسته افراد از، مهارت هر نمایش
 هر اجرای  نحو به، اجرا بار هر در. کند اجرا را مهارت

 الگو چناننه. شودمی داده امتیاز هامهارت از ید
 نشود اجرا صحی  چناننه و 1 امتیاز، شود اجرا صحی 
 بار دو هر نمرات سپس. شد خواهد داده صفر امتیاز
 گرفته آن میانگی  و شده جم  هم با مهارت اجرای

 ید هر برای شده کس  امتیاز صورت بدی  .شودمی
 .آیدمی دستهب هامهارت از
 و کرده جم  هم با را هامهارت همه امتیازات سپس 

جابجایی و بنیادی ی حرکتی هارشد مهارت کلی امتیاز
 دو از، دقت افزایش برای .شودمی حاص شی  کنترل 
 روبروی در یکی و بدن چپ درسمت یکی که دوربی 

 سپس، شد استفاده، داشت قرار شرکت کنندگان
 بر، شرکت کنندگان اجرای از شده ضبط یهافیلم

 و روایی. شد بررسی، مهارت هر لیست چد اساس
 فرخی و زاده زارع توسط ایران در ابزار ای  پایایی

مطالعه،  ای  پایه بر. است رسیده تایید به (2012)
 و جابجایی نمره برای درونی همسانی و پایایی ضری 

، 78 ترتی  به مرک  ک  نمره همننی  و دستکاری
 .شد گزارش درصد 80 و 74

 ای  سیاهه :1کوپر اسمیتنفس عزّت سیاهة

به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در 
آموزشگاهی و ، ادگیخانو، قلمروهای اجتماعی

شخصی فراهم شده است و ید مقیاس دروغ به آن 
مقیاس  ای  (.1967، افزوده شده است )کوپر اسمیت

  به منظور ارایه ید سنجش قاب  اعتماد و اعتبار دربا
شام   نفس عزّت سیاهة فراهم شده است.نفس عزّت
ی فرد هاعقاید یا واکنش، ماده است که احساسات 58

کند و آزمودنی باید با ای  مواد با یرا توصیف م
 "به م  شبیه است"عالمت گذاری در چهار خانه 

)خیر( پاس  دهد. مواد  "به م  شبیه نیست")بلی( یا 
 26عبارتند از: مقیاس عمومی هاهر ید از زیر مقیاس

مقیاس خانوادگی ، ماده هشتمقیاس اجتماعی ، ماده
مقیاس  ماده و هشتمقیاس آموزشگاهی ، ماده هشت
و هم چنی   هانمرات زیر مقیاس، ماده هشتدروغ 

ای را که در امکان مشخص کردن زمینه، کلی  نمر
فراهم می ، آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند

را نفس عزّت سیاهة .(1967، )کوپر اسمیت سازد
شک   توان به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد.می

ای از نوجوانان مدرسهآموزشگاهی در مورد کودکان و
، شک  بزرگسال، رودمیبه کار ، سال به باال هشت

مربو  به اشخاصی است که تحصیالت عمومی خود 
 ده . مدت اجرای تست تقریباًاندرا به پایان رسانده

اند داده نشانی و خارج یمطالعات داخلدقیقه است. 
قبولی دارد )نایبی  قاب  ییایو پا ییآزمون روا  یکه ا
در ای   (.2003، 2؛ رودوالت، تاگاکیس2003د، فر

 درونی همسانی و پایایی مطالعه، ضری  مطالعه ای 
 .شد گزارش درصد 81 سیاههک   برای

 هاشیوة گردآوری داده
 تحت نظارت گروه رفتار و 1394سال  در مطالعه ای 

پس از گزینش . انجام شدمیحرکتی دانشگاه خوارز

                                                 
1. Cooper-Smith Self-Esteem Inventory  
2. Rodewalt Tragakis  
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رهای مورد نظر از آنها شرکت کنندگان بر اساس معیا

 یدمنطقة آموزان کانون ورزشی دانشدعوت شد تا به 
مراجعه کنند.  شهر تهران )سال  ورزشی شهید عقیلی(،

 رویکرد با را ایمداخله برنامه اول گروه، پس از مراجعه
 برنامه همی  نیز دوم گروه. کردند دریافت محور -معلم

 و کردند دریافت جوّ انگیزشی تبحرگرا رویکرد با را
 دریافت ایمداخله بود، هیچ شاهد گروه که سوم گروه

 شده طراحی تمرینات شام  ایمداخله برنامه. نکردند
 ازتوپ  پرتاب: شام  دستکاری هایمهارت برای
 و ساک  دریب  پا، با ضربه کردن، دریافت سر، باالی

ی جابجایی هاو مهارت دست پایی  از توپ غلتاندن
و  دویدن لی، سکسکه ن، پریدن، لیشام : دوید

های محیطی که با استفاده از محدودیتبود یورتمه 
های قبلی مانند اندازه و فاصله از هدف، که در پژوهش

، 1)هینکاک و بیون مورد استفاده قرار گرفته است
برای هر (، 2014، 2و کانتی ، ریو و پوالجکو 2015

 اد شدسط  دشواری ایج ششتا  چهارکدام از آنها 
 . (1)جدول 
 از سنجی نظر با نیز شده طراحی برنامه صوری روایی
 مداخله سپس. شد تأیید حرکتی رفتار اساتیدت  از  پن 

 رویکرد دو هر در. شد اجرا رویکرد دو با و آغاز اصلی
 هفته در جلسات تعداد و مداخله ک  زمان مدت محتوا،
 ، داشت تفاوت مداخله ارائه نحوه فقط و بود یکسان

                                                 
1. Hitchcock & Byun  
2. Cantin, Ryan, & Polatajko  

محور ای  معلم بود -بدی  صورت که در رویکرد معلم
کرد، اما در میی تمرینی را مشخص هاکه ایستگاه

رویکرد دیگر دانش آموز در ایستگاه دلخواه تمری  
دو  هفته هر و هفته دوازده مدتهب گروه دو. کردمی

 مدت. کردند دریافت مداخله یکسان هایروز در جلسه
 . بود هدقیق 45 جلسه هر زمان

 

 هاداده پردازش روش

از آمار توصیفی میانگی  و انحراف معیار برای  ابتدا
 کنندگان استفاده شد.توصیف ویژگیهای فردی شرکت

ها با استفاده از طبیعی بودن توزی  دادهدر ادامه، 
 هاو نیز تجانس واریانس داده ویلد -شاپیروآزمون 

تعیی   برایشده جفت تیاز آزمون  بررسی گردید.
آزمون آزمون به پسها از پیشمیزان پیشرفت گروه

-آزمون و پسسپس شی  خط رابط پیش استفاده شد.

آزمون بی  سه گروه مقایسه گردید. به دلی  ناهمگ  
بودن شی  خط بی  سه گروه، برای بررسی اثر 
تمرینات از آزمون تحلی  واریانس ید راهه برای 

-تحلی  دادهگردید.  استفادهآزمون پسمقایسه نمرات 

 21 ةنسخ اس.اس.پی.اس افزارها با استفاده از نرم
آزمون های آماری مورد  ةبرای کلی اًانجام شد. ضمن

در  >05/0P یدارمعناسط   استفادهدر ای  پژوهش
 نظر گرفته شده است.
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های حرکتی بنیادی طی دورة مداخله. سطوح دشواری مهارت1جدول 

 6سطح  5سطح  4سطح  3سطح  2سطح  1سطح  هامهارت

 توپ از پرتاب
 سر باالی

توپ  پرتاب
به سمت تنیس 
به قطر  حلقه
سانتیمتر از  40

 متری 3فاصله 

توپ  پرتاب
تنیس به سمت 

 30حلقه به قطر 
سانتیمتر از 

 متری 3فاصله 

توپ تنیس  پرتاب
به سمت حلقه به 

سانتیمتر  20قطر 
 متری 3از فاصله 

توپ  پرتاب
ه سمت تنیس ب

 20حلقه به قطر 
سانتیمتر از 

 متری 4فاصله 

توپ  پرتاب
تنیس به سمت 
حلقه به قطر 

سانتیمتر از  20
 متری 5فاصله 

توپ  پرتاب
تنیس به سمت 
حلقه به قطر 

سانتیمتر از  10
 متری 5فاصله 

 کردن دریافت
دریافت توپ 

 سبد و بزرگ
دریافت توپ 
 سبد و متوسط

دریافت توپ 
 سبد و کوچد

توپ  دریافت
سنگی  و 

 کوچد
  

 پا با ضربه

ضربه به توپ 
ثابت به سمت 

بولین  در  8
 متری 2فاصلة 

ضربه به توپ 
 6ثابت به سمت 

بولین  در 
 متری 2فاصلة 

ضربه به توپ 
 4ثابت به سمت 

بولین  در فاصلة 
 متری 2

ضربه به توپ 
 4ثابت به سمت 

بولین  در 
 متری 2فاصلة 

ضربه به توپ 
ثابت به سمت 

لین  در بو 4
 متری 3فاصلة 

 

 دریب 
دریب  در دایره 

 2ای به قطر 
 متر

دریب  در دایره 
 1.5ای به قطر 

 متر

دریب  در دایره 
 متر1ای به قطر 

دریب  در دایره 
ای به قطر 

 متر0.5
  

 از توپ غلتاندن
 دست پایی 

غلتاندن توپ 
 8به سمت 

بولین  در 
 1.5فاصلة 

 متری

غلتلندن توپ به 
 بولین  6سمت 

 1.5در فاصلة 
 متری

غلتاندن توپ به 
بولین   4سمت 

 1.5در فاصلة 
 متری

غلتاندن توپ به 
بولین   4سمت 

 2در فاصلة 
 متری

غلتاندن توپ 
 4به سمت 

بولین  در 
 2.5فاصلة 

 متری

 

 پریدن

پریدن از جعبه 
 30ای با ارتفاع 

سانتی متر به 
 پایی 

پریدن از پایی  
روی جعبه ای با 

ی سانت 30ارتفاع 
 متر 

پریدن افقی به 
داخ  ید حلقه 
در فاصلة 

سانتیمتری از 50
 خط پرش

پریدن افقی به 
داخ  ید حلقه 

 70در فاصلة 
سانتیمتری از 

 خط پرش

  

 لیلی
لی آزادانه  لی

در ید مسافت 
 متری 3

لی در ید  لی
کشی  خط شیار
 متری 3 شده

لی بر حلقه لی
های رسم شده بر 
زمی  در مسافت 

 متری 3

از روی  لیلی
با  موان  کوتاه
در  فواص  کوتاه

 متری 3مسافت 

  

 سکسکه دویدن
سکسکة آزادانه 
در ید مسافت 

 متری 3

سکسکه آزادانه 
در ید مستطی  

 متر3در  3

سکسکه از میان 
دو مان  در ید 

در  3مستطی  
 متر3

سکسکه از میان 
موان  زیاد در 

 3ید مستطی  
 متر3در 

  

 یورتمه دویدن
انه یورتمة آزاد

در ید مسافت 
 متری 3

یورتمة آزادانه در 
 3ید مستطی  

 متر3در 

یورتمه از میان دو 
مان  در ید 

در  3مستطی  
 متر3

یورتمه از میان 
موان  زیاد در 

 3ید مستطی  
 متر3در 
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 هایافته
کنندگان پژوهش در جدول ویژگیهای فردی شرکت

 مداخله برنامه در بررسی اثرگزارش شده است. 
های حرکتی بنیادی مهارت بر کتیحر

 و جوّ انگیزشی تبحرگرا رویکرد دو کنندگان با شرکت
 فاصله در نمرات بودن نرمال فرضمحور،  -معلم

ها تفاوتی با هم آزمونو پیششد  تأیید %95 اطمینان
 جفت شده و  تیدر ادامه، آزمون . (<05/0P) نداشتند

 

 
هی نشان اصالح بونفرونی برای مقایسات درون گرو

، P<001/0) داد، گروه جوّ انگیزشی تبحرگرا
17/13=t001/0محور ) -(، و نیز  گروه معلم>P ،
11/7=t طی دور  آزمون پیشرفت معنی داری داشته ،)

در حالی که گروه کنترل پیشرفت معنی داری نشان 
با استفاده از آزمون تحلی  واریانس (. <05/0Pنداد )

 با هم مقایسه گردید. آزمون سه گروه ید راهه پس
 

 مطالعه مورد های گروه در کنندگانشرکت وزن و قد سن، نظیر فردی هایویژگی . توصیف2جدول 

 گروه کنترل
 های آزمایشگروه

 ویژگی
 رویکردجو انگیزه تبحر ویکرد معلم محورر

 میانگی  انحراف معیار میانگی  انحراف معیار
انحراف 
 معیار

 میانگی 
 

 س  )سال( 04/9 20/0 10/9 17/0 01/9 20/0
 متر(قد )سانتی 129 3/4 4/131 7/4 4/132 5/4

 وزن )کیلوگرم( 7/27 5/3 1/28 9/3 2/28 98/3

 
 حرکتیرشدآزمون آزمون و پس. نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه نمرات پیش3 جدول

 منابع واریانس 
مجموع 

 مجذورات

 ةدرج

 آزادی

میانگین 

 اتمجذور
 داریمعنا اف

ضریب 

 اتا

 پیش آزمون

 02/0 712/0 34/0 86/0 2 73/1 گروهیبی 

    53/2 7 6/144 گروهیدرون

     59 3/146 ک 

 پس آزمون

 75/0 <001/0 2/86 26/181 2 253/36 گروهیبی 

    10/2 57 8/119 گروهیدرون

     59 3/482 ک 

 

 

داد که ید  نتای  آزمون تحلی  واریانس نشان
آزمون تفاوت کلی بی  نمرات سه گروه در پس

001/0>P ،2/86= (57 ،2 )F ،75/0=p
2η،  وجود

 در ادامه، آزمون تعقیبی توکی نشان )جدول دو(. دارد 
 

 

و معلم  جوّ انگیزشی تبحرگراداد هر دو رویکرد 
داری نسبت به گروه شاهد داشتند محور برتری معنی

جوّ گروه  های بنیادیتمهارآزمون پسو نمرات 
 باشدمیمحور  -برتر از گروه معلم انگیزشی تبحرگرا

 (.1)شک  
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 هاگروه های حرکتی بنیادیمهارتآزمون آزمون و پس. مقایسه دیداری نمرات پیش1شکل 

 

 
نفس عزّت بر حرکتی مداخله برنامه در بررسی اثر

جوّ  و محور -معلم رویکرد دو باشرکت کنندگان 
ها دارای توزی  طبیعی بودند، ، دادهگیزشی تبحرگراان

در  (.<05/0P) ها تفاوتی با هم نداشتندآزمونپیش
جفت شده و اصالح بونفرونی برای  tادامه، آزمون 

 مقایسات درون گروهی نشان داد، گروه جوّ انگیزشی 
 

 

 
 -(، و نیز  گروه معلمP  ،38/6=t<0.001) تبحرگرا
(، طی دور  آزمون پیشرفت P  ،55/2=t=05/0محور )

معنی داری داشته در حالی که گروه کنترل پیشرفت 
با استفاده از آزمون (. <05/0Pمعنی داری نشان نداد )

سه گروه با هم آزمون پستحلی  واریانس ید راهه 
 مقایسه گردید. 

 عزّت نفس آزمونآزمون و پس. نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه نمرات پیشسه جدول

 منابع واریانس 
مجموع 

 مجذورات

 هدرج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معنی داری 

ضریب 

 اتا

 پیش آزمون
 04/0 09/0 21/4 01/5 2 03/10 گروهیبی 

    56/1 57 95/88 گروهیدرون
     59 98/98 ک 

 پس آزمون

 65/0 <001/0 2/46 91/107 2 83/215 گروهیبی 

    33/2 57 9/132 گروهیدرون

     59 7/348 ک 
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 هاگروهنفس عزّتآزمون آزمون و پس. مقایسه دیداری نمرات پیشدوشکل 

 
نتای  آزمون تحلی  واریانس نشان داد که ید تفاوت 

آزمون نفس سه گروه در پسکلی بی  نمرات عزّت

001/0>P ،2/46= (57 ،2 )F ،65/0=p
2η،  وجود

، آزمون تعقیبی توکی نشان در ادامه سه(. دارد )جدول
نفس داری بی  نمرات عزّتداد که تفاوت معنی

محور بوده و هر -محور برتر از معلم-رویکرد کودک 
-دو رویکرد کودک محور و معلم محور برتری معنی

 داری نسبت به گروه شاهد داشتند )شک  دو(.
 

 یریگجهینت و بحث
-مدو رویکرد معلهدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 

ی حرکتی ها، بر مهارتجوّ انگیزشی تبحرگرامحور و 
دبستانی بود.  و پسران دختراننفس عزّتبنیادی و 

شرکت  های حرکتی بنیادیمهارتنتای  نشان داد 
نسبت به ی دارمعنادر هر دو رویکرد افزایش  کنندگان

رغم علیمشخص شد،  همننی داشت. گروه کنترل 
جربی طی دور  مداخله، دار هر دو گروه تپیشرفت معنا

 -معلم گروهنسبت به  جوّ انگیزشی تبحرگرا گروه
های مهارت از سط  باالتری در در پس آزمونمحور، 

حاضر با  پژوهشنتای  . برخوردار بود حرکتی بنیادی
(، رابینسون 2009ی مارتی  و همکاران )هایافته

همخوان  ،(2015)ولنتینی  و و سامپایو( 2011)

جوّ انگیزشی آنجایی که در رویکرد  از. باشدمی
-، پیشرفت فرد بر اساس مقایسه او با تالشتبحرگرا

شود، نه با دیگران، بنابرای ، های قبلی او سنجیده می
ای  رویکرد موج  شناسایی نقا  ضعف و تالش 

(. 1982، 1ها شده است )هارتربیشتر برای اصالح آن
ویکرد (، برتری ای  ر2007در پژوهش هی  و هاگر )

در افزایش احساس لذت، نسبت به رویکردهای دیگر 
رضایت و خلق مثبت تأیید شده است. بنابرای  

در  جوّ انگیزشی تبحرگرامنتس  به ای یامزتوان می
دانست، مرتبط انگیزش درونی پژوهش حاضر را به 

 قاب  توجهافزایش  تری  برونداد ای  محیطچراکه مهم
باشد می بدنیفعالیتر دمشارکت کودک برای   انگیز
  با توجه به رابطة تأیید شد ادامه و(. در 2009، 2)باولر

پیشرفت  ،مشارکت در فعالیت بدنی و رشد حرکتی

                                                 
1. Harter  
2. Bowler  
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در مهارتهای  گروه جوّ انگیزشی تبحرگرابیشتر 
و بر اساس  منطقی به نظر می رسدحرکتی بنیادی 

کفایت حرکتی  و بدنی فعالیت بی  همکوشی مدل
 بدنی است. بر اساس ای  مدل، فعالیت قاب  توجیه

 شودمی واقعی حرکتی شایستگی افزایش موج 
هاروود، کیگان، اسمیت  .(2012، و همکاران )گاالهو
با توجه ویژه به اهمیت مشارکت نیز (، 2015) 1و رای 

مستقیم نوآموز در فرایند تمری  و آموزش، پیشنهاد 
-الساند که در طراحی مداخالت حرکتی و کنموده

بدنی از رویکرد جوّ انگیزشی تبحرگرا  های تربیت
استفاده شود تا انگیزش درونی و تالش فراگیران 

مربو  به تمرکز ای  رویکرد مزیت دیگر بیشتر شود. 
باشدکه می نتیجة اجرا و نه بربر تبحر در یادگیری آن 

افزایش نتیجة آن  2کفایت انگیزش مطابق نظریه
که باید تالش  استبه کودک  ای  تفکر القا انگیزه و 

 برسدشایستگی حرکتی و بیشتری کند تا به تبحر 
محور -رویکرد معلم از طرفی دیگر، (.1982)هارتر، 

منجر به ایجاد تکالیف رقابتی، رهبری استبدادی و بی 
شود که در نهایت تالش و انگیزه شدن کودک می

در  (.1984، 3پیشرفت کمتر را به دنبال دارد )نیکولز
تا بر  شودمیکید أویکرد معلم محور، بیشتر بر اجرا تر

تبحر در یادگیری. چناننه ای  تفکر حاکم باشد، دیگر 
کودک برای کس  تبحر تالش کمتری خواهد داشت. 
در نتیجه پیشرفت او نیز کمتر خواهد بود )باولر، 

رشد به طور کلی می توان نتیجه گرفت،  (.2009
به  توانمی رارویکرد  ی بنیادی در اثر ای هامهارت

ش انگیز و نیزافزایش هماهنگی  اثرات تمری  و
نسبت  هاکودک برای متبحر شدن در مهارت درونی

در راستای  پژوهشنتای  ای  (. 2011)رابینسون،  داد
گیرد که اثر جو انگیزشی را بر ی قرار مییهاپژوهش
؛ 2009باولر، ) اندتأیید نموده بدنیفعالیتسط  

                                                 
3. Harwood, Keegan, Smith & Raine  
4. Competence Motivation Theory 
5. Nicholls  

؛ 2014، 4گرانرو، آبرالدزسترمرا، گومزلوپز، بائنااک
 (. 2015، و همکاران هاروود

 لوگهان و همکهارانی هانتای  ای  پژوهش بها یافتهه 
تکهالیف اختصاصهی ای در آموزش نهه هفتهه( 2013)

در ( 2015ایو و ولنتینههی )پو سههامدسههتکاری شههی  
 ژیمناستید ریتمید ویژ ای حرکات آموزش نه هفته
محهیط مطالعات تفاوتی میان  ی در ا ناهمخوان است.

. ه استمشاهده نشد انگیز  تبحر باال با پایی  یا سنتی
 ،گهرددمییکی از دالی  احتمالی به نوع تکهالیف بهر 

تکالیف حرکتهی اختصاصهی  هاچراکه در ای  پژوهش
بهر اسهاس نظهر گهاالهو و  .آموزش داده شهده اسهت

ری هههای زیربنههایی یههادگی( مکانیزم2012همکههاران )
مهارت های حرکتی بنیادی و اختصاصهی متفهاوت از 
یکههدیگر بههوده و الزم اسههت در آمههوزش آنههها از 
رویکردهای متفاوتی استفاده گردد. ای  موضهوع مهی 

های پهژوهش حاضهر بها تواند دلیلی بر تناقض یافتهه
هههای حرکتههی هههایی باشههد کههه از مهارتپژوهش

رکت تفاوت در شرایط شه اند.اختصاصی استفاده کرده
کنندگان، به لحاظ تجربة قبلی، نیز داللی  تناقض در 

نهوع  انهدقبلهی نشهان داده ههایهاست. پژوهشیافته
منجههر بهه ایجههاد  آموزشههی یادگیرنهدهتجهارب قبلهی 

سوگیری در تفسیر محیط های آموزشی جدید مبتنهی 
شود و در نتیجه یادگیرنده نمهی بر جوانگیز  تسلط می

یجهاد شهده را درک کنهد و تواند به درستی تغییهرات ا
مطابق معمول گرایش به اطاعت از معلم خهود دارد و 
بههها وجهههود برخهههورداری از اختیهههار، در فراینهههدهای 

شههود )سههامپایو و ولنتینههی، خههودکنترلی، درگیههر نمی
(. بنابرای ، با توجه به اینکهه شهرکت کننهدگان 2015

تحقیق حاضر تجربه قبلهی آمهوزش ههای حرکتهی را 
حتی جوانگیز  تسلط را درک کهرده و در نداشتند به را

ههای حرکتهی ای  محیط پیشرفت بیشتری در مهارت
  .اندنشان داده

                                                 
6. Baena-Extremera, Gómez-López, Granero-
Gallegos & Abraldes  
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نمهرات آزمهون پسدر نشهان داد حاضر  پژوهشنتای  
نسهبت بهه گهروه معلهم  گراتبحّر جوّ گروهنفس عزّت

 ی بهاالتر بهود و امتیهازدارمعنابه طور  کنترلمحور و 
وه معلهم محهور رر باالتر از گگروه جوّ تبحنفس عزّت
گیری عزت نفس به عنوان ید شاخص در اندازهبود. 

حاضر از اهمیت باالیی برخوردار است، به ای   پژوهش
نوع رویکرد اتخاذ شده ی ما نشان داد هادلی  که یافته

منجر به اثرات  های حرکتی بنیادیدر آموزش مهارت
تعمهیم  که فراتهر از بعهد ورزشهی شودمیروانشناختی 

نتای  (. 2009اسمیت و همکاران، ؛ 2002ویز، یابد )می
دویههد  مطالعههات توصههیفی ماننههدبهها  پههژوهشایهه  

(، استانداژ و همکهاران 2006(، رینباس و دودا )1999)
 و همکهاران اقدسی(، 2011(، لوپر و همکاران )2007)
های پژوهشهمننی  نتیجة . همخوان است(، 2012)

در ورزشههکاران بزرگسههال  توسههط مربیههانای مداخلههه
آموزشهی مهداخالت و ( 2006، کورنوری و کهوتروث)

 رورکهاُاعم  شده از جان  والدی  در شناگران جوان )
 . حاضر همخوان است پژوهشبا  (2014 ،و همکاران

 افهزایش انگیهزه در تبحهرانگیهزه  جهوّ رویکردنقش 
گئورگیهدیاس و ) تأییهد شهده اسهتفراگیهران  درونی

؛ اسههتانداژ و 2007هههی  و هههاگر، ؛ 2001همکههاران، 
؛ لهوپز و 2008؛ بهاالگر و همکهاران، 2007گیلیسون، 
ایه   ، دربا افزایش انگیزش درونی. (2011همکاران، 

رویکرد کودک به صهورت مسهتقیم در امهر یهادگیری 
و  گیردمیکند و تصمیم میاظهار نظر ، کندمیشرکت 

بهه  شهودمیاز آنجایی که با سوابق قبلی خود مقایسه 
و نقها  مثبهت  ههاتواناییکافی در مورد شناخت ید 

(. 2007، و همکهاران )اسهمیت کندمیخود دست پیدا 
های تربیت وعة اتفاقات مذکور منحصر به کالسممج

وع فعالیت کالسهی دیگهر و نبدنی بوده و فراتر از هر 
تعامالت اجتماعی با دیگران است )سهیکزنتمهاالی و 

علههت (. 1993، 2ن و کلیبههر؛ الرسههو1984، 1الرسههون
در ای  رویکرد ایجاد احساس خهود نفس عزّتافزایش 

                                                 
1. Csikszentmihalyi & Larson  
2. Larson & Kleiber  

ایجهاد ، ی خهودههاشهناخت درسهت از توانایی، باوری
خههود کوششههی و تههالش بههرای تبحههر در ، انگیههزه
بها تبحهر کهودک و . همهراه ی حرکتی استهامهارت

بهه  بنیهادی فهردحرکتهی ی هامهارت ةاجرای ماهران
ی ههاوری و درک از تواناییخهود بها، احساس برتهری

حاظر با  پژوهش(. نتای  2011، رسد )ساموئ میخود 
همخهوان اسهت. مطهابق ایه   3خود مختهاری ةنظری

منجر به ارضها  نیازههای  جوّ انگیزشی تبحرگرانظریه 
 تعلق اجتماعیو  استقالل احساس شایستگی،سه گانة 

)دسی  بخشدشده و در نهایت عزت نفس را ارتقا  می
( نیز تأیید 2011اسمیت و همکاران ) .(1995 ،4انو ری

 انگیهز  درونهیمداخالت آموزشهی کهه  کرده اند که 
سهب  افهزایش  برنهدمیباال یادگیری  را برایکودک 

در کودکان دبستانی نفس عزّتخود کارآمدی و بهبود 
مربههی در مههورد  ،. در رویکههرد معلههم محههورشههودمی

ههد و نقهش دمیی فردی کودک بازخورد هاپیشرفت
ورزشهکاران از لحهاظ آموزشهی دارد در ارزیابی میمه
(. بنابرای  به 2009، 5الوالیو  اسپریهاروود، کیگان، )

رسد یکی از سازوکارهای زیر بنایی مربو  بهه مینظر 
بههازخورد نفس عههزّتایهه  رویکههرد در افههزایش  تههأثیر

معلم ورزش به عنوان یهد مناس  ارائه شده از سوی 
علهت هها پژوهشبا توجه به نتای   است.شخص مهم 

کمتر رویکهرد معلهم محهور بهه نسهبت رویکهرد  تأثیر
 ،کودک محور ای  است که در رویکهرد معلهم محهور

کودک مشارکت فعالی در امر آموزش نهدارد و روابهط 
حاکم در ای  رویکرد بهر مبنهای رهبهری مسهتبدانه و 

بر (. 2012، جویسار و همکاران) باشدمیرقابت جویی 
انگیهزه اس نظریهه خودمختهاری، در ایه  رویکهرد اس

، به دلی  احساس خهودتنظیمی کودک در ای  رویکرد
کمتر بهوده و فهرد در امهر یهادگیری مشهارکت  پایی ،

شهود تهها رشههد ایه  امههر سههب  میکههه  کمتهری دارد

                                                 
1 Self Determination Theory  
2. Deci ,& Ryan  
3. Keegan , Harwood, Spray & Lavallee,  
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در رویکرد معلم محور بهه نسهبت رویکهرد نفس عزّت
 (. 2014، و همکاران رورکهاکودک محور کمتر باشد )

تری  رویکهرد بهرای دهد مناس ای  نتای  نشان می
 جوّ انگیزشی تبحرگهرارویکرد ، مداخالت حرکتی ةارائ

 حرکتیرشهد، (1986) 1است. بهر اسهاس نظهر نیهوول
و در واقه   قیود. یکی از ای  باشدمی قیود تأثیرتحت 

(. غنی 2008، 2)گابارد باشدمیمحیط ، هامهمتری  آن
، ی سهازماندهی شهدههاه برنامههسازی محیط و ارائه

های بنیادی را به ارمغان بیهاورد. د رشد مهارتتوانمی
 حرکتیرشهدمحیطی که اثر زیهادی بهر  قیدمهمتری  

(. 2012، همکهاراناست )گهاالهو و  آموزشنوع ، دارد
در انتخههاب رویکردهههای آموزشههی الزم اسههت بههه 
 ویژگیهههای روانشههناختی فراگیههران نیههز توجههه شههود

از لحاظ آموزشی نفس عزّتداشت   (.2011، سون)رابین
ی افهزایش هازیهرا پیامهد، باید بها ارزش تلقهی شهود

ی عهاطفی مثبهت و تقویهت هاشام  حالتنفس عزّت
شود کهه باعث مینفس عزّتانگیزه است و کم بودن 

ی یادگیری را استرس زا و تهدید آمیز هاافراد موقعیت
به طور کلهی بها . (2007، 3واینبرگ و گولدتلقی کند )

های ای  پژوهش به مربیهان و معلمهان توجه به یافته
شود برای اینکه پیامدهای انگیزشی مثبهت توصیه می

 را افزایش و عواطف منفی از جمله اضطراب و نگرانی 

                                                 
4. Newell  
5. Gabbard  
6. Weinberg & Gould  

را در کودکان کاهش دهند، اطمینان یابند که کودک 
ف ای انگیزشی را خهود محهور و تبحهر محهور درک 

هههای قبلههی در زمینههة موضههوع ژوهشپکههرده اسههت. 
حرکتی و ، رشهدجوّ انگیزشهی تبحرگهرا پژوهش رابطة

های حرکتی اختصاصی، نفس را صرفاً در مهارت عزّت
های ورزشی و با استفاده از مطالعات مقطعهی و محیط

ای  اند. در ید مطالعة مداخلههمبستگی مطالعه کرده
و گهروه نیز از والدی  به عنوان مربهی اسهتفاده شهده 

 اند.مورد مطالعه نوجوان یا جوان بوده
به با استفاده از مداخلة حرکات بنیادی حاضر  پژوهش

مندی هبی  بهردر گروه کودکان د داطور واض  نشان 
وجود میارتبا  مستقینفس عزّتو افزایش  تبحر از جوّ

بهرای  رسهدمیبهه نظهر  هادارد. بر اساس ای  یافتهه
در ی بنیههادی هههامهارت پیشههرفتافههزایش انگیههزش 

ی بعدی هادر دوره بدنیفعالیتکودکان که اثر گذار بر 
ی تربیهت بهدنی بهر ههاکالسبایهد ، زندگی فرد است

. بنابرای  به نظر وّ انگیزشی تبحر طراحی شودجاساس 
گذار بر ارتبها  بهی   وکارهای اثریکی از ساز رسدمی
 رتهأثینفس عزّتانگیزشی کودک محور و افزایش  جوّ

ای  رویکهرد بهر افهزایش احسهاس شایسهتگی اسهت 
 (. 2012، و همکاران )جویسار
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