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  انگیزشی -ارتباط متغیرهای شناختی
  آموزان با عملکرد ورزشی دانش

  *ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران  کارشناساحمد رستگار؛  
  استادیار دانشگاه تهراندکتر الهه حجازی؛  

  بدنی دانشگاه تهران ارشد تربیت  شناسرکااکبر جمشیدی؛  

 با آموزان  دانش ورزش عملکرد با انگیزشی -شناختی متغیرهای ارتباط تعیین از است ارتعب پژوهش این از هدف :چکیده

 دختر 250( ریاضی رشتۀ سوم پایۀ آموز  دانش 500 منظور این برای .دوئک شناختی -اجتماعی رویکرد به توجه

 ای  چندمرحله ای  خوشه گیری  نمونه روش به بودند، سالم جسمانی نظر از که شیراز شهر دبیرستانهای )پسر 250و

 تکلیف ارزش و تالش پیشرفت، اهداف هوشی، باورهای مقیاسهای  خرده از متشکل ای  نامه پرسش به و انتخاب

 نتایج .شد سنجیده سال پایان در آنان ورزش درس نمرۀ طریق از نیز آموزان  دانش ورزشی عملکرد .دادند پاسخ

 در افزایشی باورهای اما کاهش را ورزشی عملکرد هوش، مورد در ذاتی ایباوره داد نشان ی  کل طور به مسیر تحلیل

 تالش پژوهش، متغیرهای میان از داد نشان نتایج همچنین، .دهد  می افزایش را ورزشی عملکرد هوش، مورد

  .دارد ورزشی عملکرد بر را مستقیم اثر بیشترین

  شی، تالش، عملکرد ورزشیاهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، باورهای هو:  کلیدیگانژ  وا

*  E.mail: rastegar_ahmad@yahoo.com 

  مقدمه
 و ورزش زمینۀ در آموزان  دانش عملکرد امروزه،
 توجه مورد و مهم ای مقوله جسمانی فعالیتهای

 ورزش بهبود .است تربیت و تعلیم اندرکاران  دست

 تنها نه دبیرستان، مقطع خصوص به مدارس، در

 بلکه شود، می فراگیران سمج و روح سالمت موجب

 در فراگیران تحصیلی عملکرد بهبود و جامعه نشاط

 عوامل جمله از .دارد همراه به نیز را ها  زمینه سایر

 انگیزشی عوامل آموزان  دانش عملکرد بر تأثیرگذار

 شناسان  روان همچنین شناسان،  روان اخیراً .است

 از یکی که پیشرفت اهداف به را خود توجه ورزشی،

 است عملکرد و پیشرفت در تفاوتها درک های راه

 صورت به افراد برخی چرا .اند کرده معطوف

 شرکت ورزشی فعالیتهای در فعال و خودانگیخته

 در برخوردارند، مناسبی بسیار عملکرد از و کنند  می

 فعالیتها گونه این در شرکت به دیگر برخی که حالی

 نیز ندانیچ موفقیتهای و ندارند چندانی تمایل

  .)2( آورند  نمی دست به
 تربیتی شناسان  روان و محققان اخیر سالهای در

 تفاوتهای تبیین و مسائل گونه این به پاسخگویی برای
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 و انگیزشی عوامل تعامل بر انگیزش در فردی
 در مهم رویکردهای از یکی .اند  کرده تأکید شناختی

 پیامد با شناختی و انگیزشی عوامل میان رابطۀ تعیین

 توجه گذشته دهۀ دو در که عملکرد و تحصیلی

 و شناختی رویکرد کرده جلب خود به را زیادی
 این کلیدی مفاهیم ).10( است 1دوئک اجتماعی

 پیشرفت اهداف و هوشی باورهای را رویکرد

 باور از اند عبارت هوشی باورهای .دهند  می تشکیل

 هوشی باور .ذاتی هوشی باور و افزایشی هوشی

 کیفیتی هوش که دارد اشاره مطلب این به فزایشیا

 ).11( است افزایش قابل و پذیر   انعطاف

 بهبود بر دارند افزایشی باور که آموزانی دانش

 بر غلبه برای امکان حد تا و دارند تأکید مهارتهایشان

 در ).10( کنند می تالش گذشته شکستهای و ناکامیها

 اشاره مطلب این به هوش مورد در ذاتی باور مقابل،

 است افزایش قابل غیر و ثابت کیفیتی هوش که دارد

 به رسیدن برای ذاتی، باور با آموزان دانش ).11(

 به را تالش حداقل مشکالت بر غلبه و اهدافشان

  ).10( دهند می خرج
 دالیل بر اساساً پیشرفت اهداف مفهوم

 عملکرد و تکالیف انجام چگونگی در آموزان دانش

 پیشرفت اهداف نظریۀ کاربرد ).8( دارد دتأکی آنها

 در .است شده تأیید کامالً نیز ورزشی محیطهای در

 نشان نیکولز نظریۀ تأکید در اخیر تحقیقات واقع

 نوع به ورزشی تجربۀ اجتماعی واقعیت اند  داده

 از تعبیر نوع و است وابسته آن هدفی گیری  جهت

 از ای  مجموعه تأثیر تحت ورزشی پیشرفت

   ).2( باورهاست و نگرشها راکات،اد
 اهداف :دارد توجه هدف نوع دو بر دوئک

 که آموزانی دانش .عملکردی اهداف و تبحری،

 در تبحریافتن بر کنند می انتخاب را تبحری اهداف

 که آموزانی دانش مقابل، در .دارند تأکید تکالیف

 درصدد کنند می انتخاب را عملکردی اهداف

 دست به و دیگران به خود ایتواناییه دادن  نشان

  1 ).11( اند مطلوب قضاوتهای آوردن
 دادند نشان تحقیقی در رابرتز و اسپینک مثال، برای

 اهداف هم و تبحری اهداف هم جوان ورزشکاران

 از آنها درک و کنند می انتخاب را عملکردی

 ابرازشده توانایی از درکشان به شکست و موفقیت

 طور به داد نشان تحقیق این همچنین، .دارد بستگی

 عنصر سه تعامل پیشرفت اهداف نظریۀ اساس بر کلی

 رفتار و شده،  درک توانایی پیشرفتی، اهداف

   ).1( کنند  می تعیین را افراد انگیزش پیشرفتی
 دو به عملکردی اهداف تقسیم با محققان برخی

 عملکرد -اجتناب و عملکرد -رویکرد اهداف نوع

 هاپژوهش در و دادند گسترش را دوئک اهداف نظریۀ

 و ،کردلعم –رویکرد اهداف تبحری، اهداف بر
 ).10،12( کردند تأکید عملکرد –اجتناب اهداف

 را عملکرد –رویکرد اهداف که آموزانی دانش

 دیگران با مقایسه در عملکردشان بر کنند می انتخاب

 عملکرد -اجتناب اهداف که آنهایی اما دارند، توجه

 درصدد خود، دادن  جلوه توانا با نندک می انتخاب را

   ).20(اند  تنبیه از اجتناب
 و هوشی باورهای میان روابط چندی پژوهشهای

 نتایج مثال برای .کردند بررسی را پیشرفت اهداف

 دار معنا و مثبت رابطۀ از حاکی پژوهشها از برخی

 ،3( است تبحری اهداف و هوش افزایشی باور میان
 نشان پژوهشها برخی نین،همچ ).23 ،22 ،11 ،4

 –رویکرد اهداف و ذاتی هوشی باور بین دادند
 طور همین ).همان( دارد وجود مثبت رابطۀ عملکرد

 با هوش مورد در ذاتی باور آموزان دانش میان در

 ،3،4( است همراه عملکرد -اجتناب اهداف گزینش

                                                               
1. Dweck  
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 باور مثبت رابطۀ پژوهشها برخی این، وجود با ).22

 اهداف با ذاتی باور و تبحری هدافا با افزایشی

   ).10( اند  نکرده تأیید را عملکرد –رویکرد
 روابط بررسی به محققان برخی دیگر، سوی از

 تحصیلی پیشرفت و پیشرفت اهداف میان

 اهداف اند داده نشان پژوهشها مثال برای .اند پرداخته

 مثبت صورت به عملکرد –رویکرد اهداف و تبحری

 صورت به عملکرد اجتناب هدافا و )14 ،12 ،4(

 وجود با .اند مرتبط تحصیلی پیشرفت با )12 ،4( منفی

 های یافته با متناقض نتایجی به پژوهشها برخی این،

   .اند  یافته دست باال
 )2001( گریگور  مک و الیوت تحقیق مثال برای
 را تحصیلی پیشرفت با تبحری اهداف میان رابطۀ

 و ،)1996( همکاران و رزولت پژوهشهای و نکرد تأیید
 - رویکرد اهداف میان رابطۀ نیز )2000( پینتریچ

  .نکرد تأیید را تحصیلی پیشرفت با عملکرد
 در شده انجام هایپژوهش متناقض نتایج به توجه با

 پیشرفت اهداف میان روابط با ارتباط در گذشته دهۀ

 پیشرفت اهداف رسد می نظر به تحصیلی، پیشرفت با

 بر دیگر متغیرهای برخی گری واسطه ریقط از بتوانند

 و نظری پیشینۀ به توجه با .بگذارد تأثیر افراد عملکرد
 تواند  می تحصیلی درگیری مفهوم موجود، تحقیقاتی

   .باشد داشته را نقش این
 ،میس و ،)2003( پینتریچ و برینک لینن عقیدۀ به

 انگیزشی، درگیریهای )1988( هویل و ،بلومنفلد

 با رویارویی در آموزان  دانش فتاریر و شناختی

 در .شود  می توجیه آنها پیشرفت اهداف با تکالیف،

 درگیری جسمانی فعالیتهای و ورزش مقولۀ

 در اساس این بر .اند  مهم بسیار رفتاری و انگیزشی

 پژوهشی و نظری پیشینۀ به توجه با حاضر پژوهش

 ترتیب به تکلیف ارزش و تالش های  مؤلفه موجود

 ورزشی تکالیف در درگیری انگیزشی و رفتاری بعد

 رفتاری بعد عنوان به تالش .کنند می بررسی را

 در فرد تمایل بیانگر ورزشی تکالیف در درگیری

 ارزش .است آن اتمام تا مداومت و تکالیف انجام

 بیانگر و است درگیری انگیزشی بعد نیز تکلیف

 و اهمیت سودمندی، مورد در آموزان دانش باورهای
   ).25( است ورزش درس تکالیف جذابیت میزان
 میان روابط بر پژوهشها برخی اخیر سالهای در

 در رفتاری و انگیزشی های مؤلفه و پیشرفت اهداف

 برای .اند داشته توجه ورزشی و تحصیلی بافتهای

 اهداف رابطۀ اند داده نشان پژوهشها برخی مثال،

 )21( تکلیف ارزش و )12 ،10 ،4( تالش با تبحری
 ارزش با عملکرد –رویکرد اهداف رابطۀ و مثبت

 همچنین، ).21 ،7( است معنادار و منفی تکلیف

 میان رابطۀ که است آن از حاکی پژوهشی های یافته

 و منفی تکلیف ارزش با عملکرد -اجتناب اهداف
 برخی نتایج دیگر طرف از ).21 ،4( است معنادار

 ،4(تالش ارمعناد و مثبت رابطۀ از حاکی پژوهشها
   .است عملکرد با )16 ،4( تکلیف ارزش و )12 ،10

 بررسی پژوهش این هدف گفتیم آنچه به توجه با

 ارزش و تالش پیشرفت، اهداف ای  واسطه رابطۀ

 عملکرد و هوشی باورهای میان در تکلیف

 این برای لذا، .است ورزش درس در آموزان  دانش

 جتماعیا و شناختی رویکرد بر مبنی مدلی منظور

 داد درون مدل عنوان به قبلی پژوهشهای و دوئک

 روابط ارزیابی به که است گرفته شکل )1 شکل(

  .پردازد  می بررسی مورد متغیرها میان
 که گفت باید حاضر پژوهش اهمیت با ارتباط در

 بررسی به که است ای  مطالعه اولین پژوهش این

 عملکرد بر تأثیرگذار شناختی و انگیزشی عوامل

 در مسیر تحلیل مدل قالب در آموزان  دانش ورزش

 دانش زیادی حدود تا و است پرداخته کشور داخل

  این ویژگی .دهد می افزایش را زمینه این در موجود
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  بینی عملکرد ورزش   مدل مفهومی پیش.1شکل 

 طریق از ورزش عملکرد تبیین به که است آن مدل

 خصوصاً زشی،انگی -شناختی متغیرهای میان روابط

 تحصیلی رشتۀ که آموزانی  دانش ورزش عملکرد

   .است پرداخته است ریاضی آنان

  شناسی  روش
 همبستگی نیز آن طرح و توصیفی پژوهش روش

 در متغیرها میان روابط پژوهش این در زیرا است،

 بررسی است یعلّ مدل که مسیر تحلیل مدل قالب
 5783 را پژوهش این آماری جامعۀ .است شده

 دولتی دبیرستانهای ریاضی سوم پایۀ آموزان  دانش

 .دهد می تشکیل 85-84 تحصیلی درسال رازشی
 ای  خوشه گیری  نمونه روش از نمونه انتخاب برای
 هـک قـطری نـای هـب .دـش ادهـاستف ای  هـدمرحلـچن

 را ها  خوشه پرورش و وزشـآم ۀـارگانـچه نواحی
 تقریبی بودن ویاـمس به هـتوج اـب .دـدادن لـتشکی

 دادـتع و رانهـپس و رانهـدخت ایـانهـدبیرست دادـتع

 دبیرستان 3 ناحیه هر از نواحی، در آموزان  دانش

 نیز دبیرستان هر از و پسرانه دبیرستان 3 و دخترانه
 24 تعداد مجموع در .شدند انتخاب کالس یک

 250 و دختر 250( آموز  دانش 500 شامل کالس
 آماری نمونۀ بودند سالم مانیجس ظرن از که )پسر

 500 نمونۀ حجم که ذکراست قابل .شدند انتخاب

 کند  می کفایت مسیر تحلیل مطالعات برای نفری

)6.(   

   ها  داده گردآوری ابزار
 زیر های  نامه پرسش از ها  داده گردآوری برای

 از تالش و هوشی باورهای سنجش برای .شد استفاده

 برای ،)2005( مارین و رات دوپی استاندارد نامۀ پرسش

 استاندارد نامۀ پرسش از پیشرفت اهداف سنجش

 تکلیف ارزش سنجش برای و ،)1997( میگلی و میدلتن

 استفاده )1991( پینتریچ استاندارد نامۀ پرسش از نیز

 در آموزان  دانش سال پایان نمرات ضمن در .شد

 آنها ورزشی عملکرد شاخص ورزش درس

 تحصیلی سال نیم آغاز در نظورم همین به .منظورشد
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 مورد رستانهایدبی ورزش معلمان با ای  جلسه طی
 نمرۀ اهمیت و پژوهش هدف مورد در مطالعه،
 آنها از و داده کاملی توضیحات ورزش درس

 الزم دقت ورزش درس دهی  نمره در شد خواسته
 آلفای روش از پایایی تعیین برای .باشند داشته را

 تحلیل روش از روایی نتعیی برای و کرونباخ
روایی  تعیین روش نـتری ویـق که تأییدی یعامل

  ضرایب. سازه است، استفاده شد

 سطح در )اعتبار و اعتماد قابلیت( فنی ویژگیهای

  .دارد خوبی بسیار

  آماری روشهای
 4یرروش تحلیل مس ها از ی تجزیه و تحلیل دادهبرا

از  هشدر این پژو .شد استفاده Lisrel افزار نرم با

و  زا برون متغیرهای عنوان  بههوشی باورهای
  یف، تالشلاهداف پیشرفت، ارزش تک متغیرهای

   

  تأییدی عاملی تحلیل برازندگی های  مشخصه .1جدول
  متغیرها

  تکلیف ارزش  تالش  پیشرفت اهداف  هوشی باورهایپ  مشخصه

  df2x(  78/1  44/1  65/1  53/2/( آزادی درجۀ به خی مجذور نسبت
  RMSEA(  04/0  03/0  04/0  04/0(تقریب خطای واریانس رآوردب جذر

  AGFI(  98/0  98/0  98/0  97/0(برازش نکویی یافتۀ  تعدیل شاخص
  GFI(    98/0  98/0  98/0  97/0(برازش نکویی شاخس

  
 اهداف هوشی، باور متغیرهای ونباخرک آلفای

 ،83/0 ترتیب به تکلیف ارزش و تالش پیشرفت،
های برازندگی   مشخصه.  است84/0، و 74/0، 74/0

های   نامه تحلیل عاملی تأییدی است برای پرسش
ها را   نامه فوق که همگی کیفیت فنی باالی پرسش

  . آمده است1دهند که در جدول  نشان می
 قابل مدل برای ثابت معیاری فاقد df2x/ نسبت

 مدلهایی در RMSEA1 مقدار ).6( است قبول قابل

 از کمتر یا مساوی دارند خوب خیلی برازندگی که

 نیز 08/0 تا 05/0 باالی مقادیر و است 05/0

 ).6( است جامعه در معقول خطای دهندۀ  نشان

GFI2 مقدار
 برازندگی دارای مدلهای در AGFI3 و 

 توجه با ).6( است 9/0 از تر بزرگ یا مساوی خوب

 کرونباخ آلفای ضرایب و برازندگی های  مشخصه به
   زش تکلیف، تالش و عملکردداف پیشرفت، ارـاه

 ورزش درس در آموزان  دانش ورزشی و عملکرد

 1234 .شدند گرفته نظر در زا درون متغیرهای

  ها هیافت
 تحلیل مدلهای اصلی زیربنای اینکه به توجه با
 ماتریس 2 جدول در است، همبستگی ماتریس مسیر

   .است شده ارائه پژوهش متغیرهای همبستگی
 متغیرهای میان همبستگی ضرایب 2 جدول در

 شده آورده آنها معناداری سطح با همراه پژوهش

 متغیرهای میان از کنید  می مشاهده که طور همان .است

 )38/0( تکلیف ارزش ،)41/0( تالش ترتیب به ژوهشپ
دارای باالترین ) -37/0(و اهداف اجتناب عملکرد 

  .باشند ضریب همبستگی با عملکرد ورزش می
                                                               
1. Root mean squer error of approximation 
2. Goodness of fit index 
3. Adjasted goodness of fit index 
4. Path analysis 
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  پژوهش متغیرهای همبستگی ریسمات .2 جدول
8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

               1  ذاتی هوش باور .1
              1 **-12/0  افزایشی هوش باور .2
            1 *-1/0 **40/0 عملکرد- اجتناب اهداف .3
          1 071/0  -02/0 **42/0 عملکرد-رویکرد اهداف .4
        1  -02/0 **-16/0 **5/0  -005/0  تبحری اهداف .5
      1**52/0 **-16/0 **-27/0 ** 33/0 **-16/0  تکلیف ارزش .6
    1 **3/0**57/0  -01/0 **-14/0 **33/0 -02/0  تالش .7
1**41/0 **38/0 *07/0  -04/0 **-37/0 **22/0 **-19/0  ورزش عملکرد .8

  
 نقش بررسی حاضر پژوهش هدف که آنجا از

 فتکلی ارزش و تالش پیشرفت، اهداف ای  واسطه
 ورزش عملکرد و هوشی باورهای میان در

 جدول در است، مسیر تحلیل روش به آموزان  دانش

 بر متغیرها کل و مستقیم غیر مستقیم، اثر ضرایب 3

   .است شده آورده آنها شدۀ تبیین واریانس و یکدیگر

 از کدام هیچ کنید  می مشاهده که طور همان

 یممستق اثر ورزش عملکرد بر زا برون متغیرهای

 و ذاتی هوشی باور مستقیم غیر اثر ولی ندارند،
 و -13/0 با برابر ترتیب به ورزش عملکرد بر افزایشی

   .معنادارند 01/0 سطح در دو هر که است 15/0
 اثر شود  می مشاهده 3 جدول در که طور همان

 از ورزش عملکرد بر ذاتی هوش باور غیرمستقیم

 - یکردرو اهداف عملکرد، -اجتناب اهداف طریق
 بنابراین، .گیرد  می صورت تکلیف ارزش و عملکرد،

 ورزش عملکرد و ذاتی هوش باور بین متغیرها این

 باور غیرمستقیم اثر .کنند  می ایفا ای  واسطه نقش

 اهداف طریق از ورزش عملکرد بر نیز افزایشی هوش

 .گیرد  می صورت تکلیف ارزش و تالش، تبحری،
 و افزایشی هوشی باور بین متغیرها این بنابراین،
 .کنند  می ایفا ای  واسطه نقش ورزش عملکرد
 عملکرد بر تالش زا درون متغیرهای میان از همچنین،

 تبحری اهداف و )31/0( مستقیم اثر بیشترین ورزش

 را )29/0( غیرمستقیم اثر بیشترین ورزش عملکرد بر

  .دارند
 بر )02/0( عملکرد -رویکرد اهداف مستقیم اثر

 اثر که حالی در نیست، معنادار ورزش عملکرد

 در تکلیف ارزش طریق از )-03/0( آن غیرمستقیم

 و غیرمستقیم مستقیم، اثر .است معنادار 05/0 سطح
 به ورزش عملکرد بر عملکرد -اجتناب اهداف کل

 هر که است -31/0 و ،-04/0 ،-27/0 با برابر ترتیب

 نسواریا میزان ضمناً .معنادارند 05/0 سطح در سه

 در .است 35/0 با برابر حاضر مدل در ورزش عملکرد

 جدول در شده عنوان پارامترهای به توجه با نهایت،

 آموزان  دانش عملکرد بینی  پیش شده برازش مدل ،3

  .دهد می نشان را ورزش درس در
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  اآنه شدۀ تبیین واریانس و یکدیگر بر متغیرها کل و مستقیم، غیر مستقیم، اثر ضرایب .3 جدول
  شده تبیین واریانس  کل اثر  مستقیم غیر اثر  مستقیم اثر  مسیر

  عملکرد اجتناب اهداف روی به
  ذاتی هوش باور از    

  
**40/0  

  
  

  
**40/0  16/0  

  عملکرد -رویکرد اهداف روی به
  ذاتی هوش باور از    

  
**43/0  

    
**43/0  18/0  

  تبحری اهداف روی به
  افزایشی هوش باور از    

  
**51/0  

    
**51/0  26/0  

  تکلیف ارزش روی به
  ذاتی هوش باور از    
  افزایشی هوش باور از    
  عملکرد – اجتناب اهداف از    
  عملکرد - رویکرد اهداف از    
  تبحری اهداف از    

  
  
  

**14/0-  
**14/0-  
**49/0  

  
**14/0-  
**25/0  
  
  

  
**14/0-  
**25/0  
**14/0-  
**14/0-  
**49/0  

  
  
  
33/0  

  تالش روی به
  ذاتی هوش باور از    
  افزایشی هوش باور از    
  عملکرد – اجتناب اهداف از    
  عملکرد - رویکرد اهداف از    
  تبحری اهداف از    

  
  
  
  
  

**57/0-  

  
  

**29/0  

  
  

**29/0  
  
  

**57/0-  

  
  
  
33/0  

  ورزش عملکرد روی به
  ذاتی هوش باور از    
  افزایشی هوش باور از    
  عملکرد – اجتناب اهداف از    
  عملکرد - رویکرد اهداف از    
  تبحری اهداف از    
  تکلیف ارزش از    
  تالش از    

  
  
  

**27/0-  
02/0  
  

**22/0  
**31/0  

  
**13/0-  
**15/0  
**04/0-  

*03/0-  
**29/0  
  

  
**13/0-  
**15/0  
**31/0-  
01/0-  
**29/0  
**22/0  
**31/0  

  
  
  
35/0  

  

 تحلیل مدل برازندگی های  همشخص ادامه در

 این که است شده آورده 5 شماره درجدول مسیر

 را مسیر تحلیل مدل برازندگی های مشخصه جدول

  .دهد می نشان
  برازندگی های  مشخصه .4 جدول

df2x RMSEAAGFIGFI 
6/2  053/0  96/0  98/0 

 ،df2x، RMSEA یاـهـصـاخـورد شـدر م
GFI و AGFI در قسمتهای قبلی بحث شد .

 در مورد آنها خودداری بنابراین، از بحث مجدد
های برازندگی گزارش شده در   مشخصه. کنیم  می

 حاکی از برازش مناسب مدل با 4جدول 
  .هاست  داده
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ي اور هوش ذات  ب

 
داف ري اه  تبح

داف  اه
اب -  عملکرد       اجتن

داف   اه
رويکرد      -  عملکرد      

 

باورهوش افزايشي 

ف ارزش تكلي

 عملکرد ورزش

الش  ت

4 0 /0  

4 3 /0  

1 4 /0 -  

2 7 /0 -  

2 2 /0  

3 1 /0  

 

1 4 /0 -  

4 9 /0  

5 1 /0  

5 7/0-  

 
  ورزش عملکرد شده برازش مدل :2 شکل

  
  گیری  نتیجه و بحث

 میان رابطۀ بررسی هدف با حاضر پژوهش

 نقش به توجه با ورزش عملکرد و هوشی باورهای

 که ارزشی میزان و تالش پیشرفت، هدافا ای واسطه

 شده انجام اند قایل ورزش درس برای آموزان  دانش

 رویکرد به توجه با هدف این به نیل برای .است

 تجربی و نظری پیشینۀ و دوئک اجتماعی ـ شناختی
 تحلیل روش از استفاده با و شد پیشنهاد فرضی مدل

 مدل ددا نشان مسیر تحلیل نتایج .گردید آزمون مسیر

 خوبی نسبتاً برازش تحقیق این های داده با پیشنهادی

 هوشی باور مثبت و غیرمستقیم اثر بودن معنادار .دارد

 دهد می نشان ورزش عملکرد بر افزایشی

 کیفیتی هوش دارند اعتقاد که آموزانی دانش

  ابل افزایش است، با هدف تبحرـر و قـذیـپ افـانعط

 و درگیرند ورزشی یفعالیتها در شدن ماهر و یافتن
 خرج به زیادی تالش خود اهداف به رسیدن برای

 ورزش درس در شده  تعیین تکالیف برای و دهند می

 عملکرد افراد این نتیجه در اند، قایل باالیی ارزش

 رویکرد های  مفروضه با یافته این .دارند باالیی

 نتایج و )1988 و 1986( دوئک اجتماعی -شناختی

 رستگار و )1996( گرالینسکی و استیپک تحقیقات

   .دارد همخوانی )1385(
 باور منفی و غیرمستقیم اثر بودن معنادار همچنین

 دهد می نشان ورزش عملکرد بر ذاتی هوش

 اهداف غالباً دارند ذاتی هوش باور که آموزانی دانش

 را عملکرد ـ اجتناب اهداف و عملکرد ـ رویکرد

 معلم سرزنش و نبیهت ترس از صرفاً و کنند می انتخاب

   .پردازند  می ورزش درس تکالیف انجام به دیگران و
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 ارزش ورزش درس برای آموزان دانش از گروه این

 نشان خود از ضعیفی عملکرد نتیجه در اند، قایل کمی

 -شناختی رویکرد های  مفروضه با یافته این .دهند  می
 تحقیقات نتایج و )1988 و 1986( دوئک اجتماعی

 )1385( رستگار و )1996( گرالینسکی و کاستیپ
 متغیرهای میان از داد نشان نتایج .است همخوان

 بر را مثبت و مستقیم اثر بیشترین تالش زا، درون

 دویی تحقیق نتایج با یافته این .دارد ورزش عملکرد

  .دارد همخوانی )1385( رستگار و )2005( مارین و رات
 اهداف زا درون متغیرهای میان از همچنین

 ورزش عملکرد بر را غیرمستقیم اثر بیشترین تبحری

 که ارزشی و اهمیت میزان و تالش طریق از که دارد

 صورت اند قایل ورزش درس برای آموزان  دانش

 بین متغیرها این گفت توان  می بنابراین، .گیرد  می

 ایفا ای واسطه نقش ورزش عملکرد و تبحری اهداف

 .کنند می
 مدل مورد در دیگر رذک قابل نکات از

 ـ رویکرد اهداف مستقیم اثر که است این شده  برازش
 حالی در نیست، معنادار ورزش عملکرد بر عملکرد

 تکلیف ارزش طریق از که آن غیرمستقیم اثر که

 با ارتباط در .است معنادار و منفی گیرد  می صورت

 مستقیماً اهداف نوع این چند هر گفت باید یافته این

 با دهند،  نمی قرار تأثیر تحت را افراد ورزشی عملکرد

 در آموزان،  دانش از مثبت انگیزش و عالقه سلب

 این که دهند  می کاهش را آنها عملکرد سطح نهایت

 -رویکرد اهداف گزینش منفی پیامدهای بیانگر امر
   .است آموزان  دانش سوی از عملکرد

 غیر مستقیم، اثر ضرایب به نگاهی با همچنین

 عملکرد بر عملکرد -اجتناب اهداف کل و قیم،مست

 امر این .است منفی ضریب سه هر که بینیم  می ورزش

 اهداف گزینش زیانبار و منفی پیامدهای بیانگر

 ورزشی عملکرد بر آموزان  دانش عملکرد -اجتناب

 ممکن نهایت در که است آموزشی محیط در آنها

   .دباش داشته مدارس ورزش بر سویی تأثیرات است
 پیشرفت شدۀ  تبیین واریانس میزان ضمن، در

 عوامل تأثیر بیانگر مدل در )35/0( ورزش تحصیلی

 مطالعه این در که است ورزش عملکرد بر دیگری

 را آنها باید بعدی پژوهشهای در و اند نشده بررسی

 محیطهای ساختار ها،  یافته این به توجه با .کرد بررسی

 به که گردد طراحی ای  گونه به بایست  می آموزشی

 آموزان دانش در افزایشی هوش باور گیری شکل

 و ورزش معلمان بایست  می طرفی، از .بینجامد
 بر باورها این گوناگون تبعات به نسبت را والدین

 .سازیم آگاه ورزش درس در آموزان  دانش عملکرد
 افزایش در تبحری اهداف نقش و اهمیت به نظر

 اندرکاران دست زان،آمو  دانش ورزشی عملکرد

 اهداف پذیرش به که را عواملی باید تربیت و تعلیم

 آن  به و شناسایی انجامد می آموزان دانش در تبحری

   .کنند توجه
 درس به ما کشور در اگر رسد  می نظر به لذا

 که دبیرستان دورۀ خصوص به مدارس در ورزش

 داده بیشتری بهای است ورزش شدن  تخصصی دورۀ

 از ارزشیابی ویژه  به و درس این ورزش لمانمع و شود

 در را عملی و نظری بعد دو هر و بگیرند جدی را آن

 تبحری اهداف گزینش برای زمینه باشند، داشته نظر

 به توجه با همچنین، .شود می فراهم آموزان  دانش

 ورزشی عملکرد بهبود در تالش اهمیت

 و ن،معلما ها، خانواده شود  می توصیه آموزان دانش
 در را بیشتر تالش و فعالیت انگیزۀ آموزشی نهادهای

 دلزدگی به که را عواملی و آورند پدید آموزان دانش

   .ببرند بین از انجامد  می ورزشی فعالیتهای از آنان
 ارزش مستقیم تأثیر به توجه با دیگر، سوی از

 پیشنهاد آموزان، دانش ورزشی عملکرد بر تکلیف

 شده  انتخاب ورزشی یتهایفعال و تکالیف شود می

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1387 تابستان) 42پیاپی  (2 شماره -انزدهم شسال 

  72  انگیزشی با عملکرد ورزشی دانش آموزان-ارتباط متغیرهای شناختی

 و استعداد عالیق، با متناسب آموزان  دانش برای
 عملکردشان تا باشد آنها حرکتی -روانی رشد مرحلۀ

   .یابد افزایش
 پژوهش محدودیتهای از یکی گفت باید پایان در

  ما، کشور در آموزان  دانش ورزشی عملکرد دربارۀ

 درس این به بدنی تربیت معلمان دهی  نمره نحوۀ

 حوزه این در پژوهش انجام برای اساس این بر .است

 ای  جلسه طی تحصیلی سال شروع در شود  می پیشنهاد

 آنها از مطالعه مورد مدارس ورزش معلمان با

 به دادن  نمره برای را دقت حداکثر تا شود خواسته

  .آورند عمل به ورزش درس
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