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 چکیده
دختر زير  آموزانبدنی دانشبر سطح فعالیتمحور معلمگرا و تبحر اين پژوهش بررسی تأثیر جو هدف 

تفاده از طرح با اس است وو از لحاظ هدف کاربردی تجربی نیمه. راهبرد اين تحقیق بودسال شهرکرد  8
گیری به روش نمونه خترآموز ددانش 60آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. تعداد پس-آزمونپیش

 ورت تصادفی در سه گروه جوبه صشدند.  از مدارس ابتدايی شهرستان شهرکرد انتخاب در دسترس
-عالیتفآزمون میزان گروه کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیشمحور و گرا، رويکرد معلمانگیزشی تبحر

د از جلسه صورت گرفت. بع 12مداخله در طی برنامۀ بدنی کودکان با استفاده از گام شمار ثبت شد. 
 مرکب تحلیل واريانس راهه وتحلیل واريانس يک آزمون گرفته شد. از آزمونمداخله، پسدورۀ اتمام 
بین  آزموننتايج نشان داد در مرحله پیش .استفاده شد گروهیگروهی و بیناثرات درون ۀمقايسجهت 

ثر اصلی انتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب نشان داد  (.p>05/0ها تفاوت معناداری وجود ندارد )گروه
معنادار ( 011/0)گیری در گروه ( و تعامل مراحل اندازه0001/0(، اثر اصلی گروه )0001/0گیری )عامل اندازه

 ورمحمعلمنتايج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد بین گروه جو انگیزشی تبحرگرا با گروه  است.
(032/0=P( و گروه کنترل )0001/0=Pو همچنین بین گروه معلم )محور با گروه کنترل (027/0=P) 

ی با ابرنامه مداخلهچند استفاده از اد هردطورکلی نتايج تحقیق حاضر نشان به تفاوت وجود دارد.
اده لی استفبدنی کودکان تأثیر مثبتی دارد وگرا بر میزان فعالیتمحور و جو انگیزشی تبحررويکرد معلم

-یتشود جهت افزايش فعالتوصیه می . بنابراين به مربیان و معلماناستگرا مؤثرتر از رويکرد جو  تبحر

 استفاده کنند.گرا انگیزشی تبحربدنی کودکان از رويکرد جو 
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 مقدمه
شرکت منظم در های بدنی است. ترین مکانیسم برای سالمتی انسان، مشارکت در فعالیتاصلی

روانی و فیزیولوژیکی برای جوانان در  بلندمدتو  مدتکوتاههای بدنی با فواید سالمتی فعالیت

های اند مشارکت و درگیر شدن در فعالیت(. تحقیقات قبلی نشان داده2000، 1ارتباط است )سالیس

بدنی در طول دوران کودکی و نوجوانی ممکن است به پایبندی مداوم برای یک سبک زندگی فعال 

 (.2012، 2در بزرگسالی کمک کند )پاینه و ایساکس

نیاز به رویکردی دارد که بیش از گذشته است و  21ایل قرن بدنی برای کودکان در اوربیتنقش ت

های اجتماعی، شناختی، به فعالیت بدنی و رشد موازی مهارت مدت یطوالنمنجر به ارتقاء عالقه 

به نیازهای  دقت بهی تدریس شوند و خوب به ستیبایمیی هابرنامه نیچننیای شود. و عاطفبدنی 

و  3زاکوپولوباشند )شده است توجه داشته ها طراحیها برای آنکودکان و نوجوانان که این برنامه

 (.2010همکاران، 

 از جلوگیری در مهمی تواند نقشمی کودکان در بنیادی هایمهارت رشد، تحقیقی شواهد اساس بر

باید بخش  بدنیفعالیت  .(2012و همکاران،  4گاالهو)باشد  داشتهبزرگسالی  در تحرکیکم

طفولیت و  ویژه دوران کودکان و نوجوانان باشد. در اوایل زندگی، به ناپذیر رشد و تکاملجدایی

 کند. نکتهفیزیکی، روانی و ذهنی کودک ایفا می کودکی، فعالیت ورزشی نقش مهمی در توسعه

عنوان فرصتی برای  کودک، به تیاین است که تأکید و اصرار بر بازی های غیررسمی مقدما ترمهم

حرکتی الزم  ای از مهارتهایمختلف ورزشی، موجب توسعه مجموعه هایتجربه در فعالیت کسب

 .شودمی های ورزشی آیندهبرای شرکت در فعالیت

انجام مداخالت اثر  کایو آمردر کشورهای برزیل  ( نشان داد2015) 5، اروین، کیپ و بیگلهجانسون

ی مثل انهیزمدر مقایسه با سایر کشورها داشته است. همچنین اطالعات در مورد عوامل  تریقو

بدنی بر برنامه تحصیلی و تحوالت آموزشی باید درک بیشتری از جو انگیزشی تسلط محور در تربیت

 جمله از آندارد که  وجود حرکتی مداخالت ارائه برای هاییایجاد کند. روش هاکنندهشرکتروی 

 .(2012 ،گاالهو و همکاران)کرد  اشارهمحور معلمو  محور کودک رویکرد دو به توانمی

بر اساس مطالعات یکی از موضوعات مهم در زمینه مداخالت رشد حرکتی کودکان این است که 

و عوامل اجتماعی مربوط به فعالیت  حرکتی شایستگیهای بنیادی، با افزایش مهارتهمزمان بتواند 

                                                           
1. Sallis 

2. Payne & Isaacs 

3. Zachopoulou 

4. Gallahue  

5. Johnson, Erwin, Kipp & Beighle  
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های بدنی باالتر ببرد )زاکوپولو و ارتقاء داده و انگیزش ذاتی افراد را نسبت به فعالیتبدنی را 

اساس، ارائه مداخالت رشدی باید به شکلی باشد که بتواند همراه با ارتقاء  نیبر ا(. 2010همکاران، 

سه رویکرد بدنی فرد نیز تأثیر مثبت داشته باشد. در این رابطه  تیبر فعالهای بنیادی، سطح مهارت

تبحرگرا رویکرد جو -2رویکرد آموزش مستقیم )معلم محور( -1آموزشی مطرح است که عبارتند از: 

 (.2012معلم )گاالهو و همکاران،  عنوانوالدین به-3

محور با یکدیگر و معلم جو انگیزشی تبحرگرادو رویکرد های اساسی و مهمی که با توجه به تفاوت

 ،یتالیو ،برتولو ،یبورتول) داشته باشنداثرات رفتاری متفاوتی نیز بر کودک رود که انتظار میدارند، 

آموزش مطرح بوده و کودک ۀ عنوان هست روش معلم محور، معلم به در (.2015 ،1روبازا و لهویف

اجرای آموزشی ندارد و فقط تابع دستورات معلم بوده و یک برنامه نحوۀ نقشی در جریان طراحی و 

صورت  . در رویکرد جو تبحرگرا، اختیار بهکندیمشده است اجرا را که از قبل توسط معلم طراحی

و معلم فقط نقش یک ناظر را خواهد داشت. )گاالهو و  شودتدریجی از معلم به کودک منتقل می

شده است، دارای ( ارائه2009) 2و تبحرگرا که توسط مارتین و رادیسل(. رویکرد ج2012همکاران، 

ترجیح خود کودک است. جو انگیزه  بر اساسها خودکاری باالی کودک در تکمیل تکالیف و فعالیت

 نیچننیایافته است. ساختار در یک جلسه گسترش ششتبحر از طریق سازماندهی آموزش در 

ریزی، تدریس فرایند ارزشیابی قرار گیری کودکان را در قلب برنامهرویکردهایی نیازهای رشدی و یاد

وسیله تنظیم و باالبردن ه ب، جو انگیزشی تبحرگرارویکرد (. 2010دهد )زاکوپولو و همکاران، می

انگیزش کودک جهت شرکت در تکالیف حرکتی و شناختی مختلف، موجب افزایش سزعت یادگیری 

 (. 1998، 3شود )هارترکودک می

 شود. در اینمی با افزایش انگیزه فراگیران منجر به افزایش فعالیت بدنی آنانتبحرگرا رویکرد جو 

گیرد. م میکند و تصمیرویکرد کودک به صورت مستقیم در امر یادگیری شرکت دارد، اظهار نظر می

رفع  ر صدددکند. کودک ها و نقاط مثبت خود دست پیدا میدر این رویکرد فرد به شناخت توانایی

رد او با فمقایسۀ شود و آید، فرد در این رویکرد با سوابق قبلی خود مقایسه مینقاط ضعف خود برمی

ک و گیرد. گاهی مقایسه کودک با همساالن سبب ایجاد احساس ضعف در کوددیگری صورت نمی

 (.2015شود )جانسون، احساس حقارت او می ونفس عدم پیشرفت یا حتی کاهش اعتمادبه

اجرا  نتیجهآن بر تبحر در یادگیری و نه بر  به تمرکز طمربوتبحرگرا جو انگیزشی مزیت رویکرد 

تفکر به کودک است که  نای ءانگیزه و القا آن افزایشنتیجۀ ، مطابق نظریه انگیزش کفایت که است

از طرفی دیگر، (. 1998 هارتر،) بیشتری کند تا به تبحر و شایستگی حرکتی برسد باید تالش

                                                           
1. Bortoli, Bertollo, Vitali, Filho & Robazza  
2. Martin & Rudisill 
3. Harter 
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انگیزه شدن کودک منجر به ایجاد تکالیف رقابتی، رهبری استبدادی و بی محور-رویکرد معلم

  (.1984، 1پیشرفت کمتر را به دنبال دارد )نیکولز شود که در نهایت تالش ومی

بدنی که توسط معلمان ایجاد های تربیتعاطفی ذهنی و مکان–ی اجتماعیهاطیمحتفاوت در 

شود. تکلیف محوری با ی بدنی برای کودکان میهاتیفعالشود منجر به تغییر در نتایج روانی می

 اراده و قصد به فعال بودن از لحاظ بدنی و خود گزارشی فعالیت بدنی مرتبط است. جو انگیزشی

و تنش پایین  و کوشش، عالقه ذاتی و تالش بردنی عاطفی سازگارانه نظیر لذتهاپاسخبا  تبحرگر

در  مداخله محور به بررسی اثر رویکرد رو تحقیقات مختلفی(. ازاین1987، 2در ارتباط است )مارتنز

 .اندهای حرکتی پرداختهاکتساب مهارت هحوز

از  داد،انجام  آموزان دختر و پسر مقطع راهنماییبر روی دانش که تحقیقی در( 2009) 3کاالجا

پرسشنامه در رابطه با جو انگیزشی در  گزارشی وبدنی خودشامل فعالیت یچندبخش ۀپرسشنام

قاء و بهبود مهارت، میزان که همراه با ارت بدین نتیجه رسید بدنی استفاده کرد ومدارس تربیت

انجام یابد و فرد حرکت را با کارایی بیشتری که برای انجام تکلیف نیاز است کاهش می بدنیفعالیت

 بردن لذت کودکان جهت تعهد برتبحرگرا  انگیزشی جو ( تأثیر2013و همکاران ) 4گریفیندهد. می

بدنی را مورد ارزیابی قراردادند. جهت بررسی میزان فعالیت بدنی کودکان از گام شمار  فعالیت از

در قبل و  بدنی فعالیت به تعهد و بردن لذت میزان در معناداری تفاوت داد استفاده شد. نتایج نشان

( 2001) 5انتومانیس کهیدرحال .دارد وجودتبحرگرا بعد از اعمال مداخله با رویکرد جو انگیزشی 

معتقدند که  توانایی باالتری دارند و بدنی در جو تسلطی، لذت باالتر وتربیتآموزان دانشاعالم کرد 

های برنامه( در تحقیقی نشان دادند 1396یاسمی و همکاران ) شود.تالش منجر به موفقیت می

مشارکت  لکودکان را افزایش داده و با تسهی نفسای با رویکرد جو انگیزشی تبحر، عزتمداخله

( 2017و همکاران ) 6وادوورث .بردها را باال میکودکان در فعالیت بدنی و ورزش، تبحر حرکتی آن

ر فعالیت بدنی کودکان پیش دبستانی با رویکرد جو انگیزشی تبحرا تحقیقی را با عنوان مشارکت د

طور معناداری هبتبحرگرا گرا انجام دادند. نتایج نشان داد یک دوره مداخله با رویکرد جو انگیزشی 

با ( 2015و همکاران ) 7هاروود میزان فعالیت بدنی متوسط تا شدید کودکان را افزایش داده است.

و انجام  و آموزش ندر فرایند تمری آموزفراگیر و دانشمستقیم  اهمیت مشارکتتوجه ویژه به 

                                                           
1. Nicholla 

2. Martner 

3. Kalaja  

4. Griffin 

5. Ntoumanis 

6. Wadsworth 

7. Harwo 
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بدنی از رویکرد جوّ های تربیتدر طراحی مداخالت حرکتی و کالس کردند ، پیشنهادفعالیت بدنی

 بیشتر شود. استفاده شود تا انگیزش درونی و تالش فراگیرانتبحرگرا انگیزشی 

ی ارائه دادند در قالب این الگو ارتباطی دو طرفه و پویا مفهوممدل ( یک 2008و همکاران ) 1استودن

در  شناخته شد. 2تارگتاین مدل تحت عنوان رویکرد  میان سطح تبحر و فعالیت بدنی وجود دارد.

این مدل کودکان ماهرتر درک بیشتری از خود پیداکرده و از مشارکت در فعالیت بدنی و بازی 

 بر را تارگترویکرد  با بدنیتربیت برنامه تدریس نیز در تحقیقی اثر (2009) 3باولر تر هستند.راضی

 اساس بر مداخله گروه و بدین نتیجه رسید موردبررسی قرارداد آموزاندانش جسمانی فعالیت سطوح

 هاآن. کرد آموزش جلسه هر در شدید، تا متوسط فعالیت بدنی صرف را بیشتری زمان ،تارگت

 ادامه برای را آنها عالقه و شودمی هاآزمودنی انگیزه افزایش باعث تبحر انگیزه جو رویکرد دریافتند

 .دهدمی افزایش های فعالیت بدنیبرنامه در شدن درگیر و تمرین

در آموزش گرامر زبان انگلیسی گروه  ند( در تحقیقی نشان داد2012از طرفی ظهرابی و همکاران )

تحقیقی بر در  (2015) 4جانسونمحور داشتند. گروه یادگیرندهعملکرد بهتری نسبت به محور معلم

هیچ تبحرگرا کند که جو  بر روی هر دو جنس عنوان می و ییآمریکا آموزان کالس هفتمروی دانش

( 2017و همکاران ) جانسون مدارس نداشت. فعالیت بدنی دررا برای سطوح  و مثبتی نتایج مشخص

با نمرات عملکرد و تبحرگرا در تحقیقی نشان دادند ارتباط مثبت و معناداری بین جو انگیزشی 

با میزان فعالیت بدنی ارتباط معنادار تبحرگرا بخشی در فعالیت بدنی وجود دارد ولی بین جو لذت

 وجود ندارد.

برای کمک به کودکان جهت  5بدنیربیتهای اولیه دربرنامه درسی تبا توجه به اینکه رویکرد گام

ها های اجتماعی آندرک اهمیت سبک زندگی سالم و انجام فعالیت بدنی مناسب و رشد مهارت

شده است و از طرفی اینکه برخی نتایج تحقیقات اشاره شده در باال به نتایج متناقضی طراحی

انجام  ود گزارشی فعالیت بدنی وخ استفاده از ابزارهای ذهنی و که رسدیبه نظر م اند ورسیده

محدود نکردن بازه سنی آنها این نتایج متناقض را ایجاد  پسر و جنس دختر و تحقیق بر روی هر دو

مشخص شده است که انتقال مهم در توسعه حرکات مختلف در طی دوران کودکی اولیه  کرده است.

منجر به کاهش انجام توانایی گیرد و عدم توسعه حرکات در طی دوران کودکی اولیه صورت می

، 6شود )مایکل، مونرو و استیلمی از قبیل پریدن، دویدن و غیره ترهای حرکتی پچیدهانجام مهارت

                                                           
1. Stodden 

2. TARGET 

3. Bowler 

4. Johnson 

5. Early Steps Physical Education Curriculum 

6. Mickle, Munro & Steele 
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 8(؛ بنابراین انجام مداخالت در طی دوران کودکی اولیه )زیر 2014و همکاران،  1؛ نوتارنیکوال2011

ابزار عینی  مداخله با ما در این تحقیق از. توجهی داردرسد و اهمیت قابلنظر میسال( ضروری به

سال و در نظر گرفتن یک  8تا  7سنی بین  محدودهو با محدود کردن  میکنی)پدومتر( استفاده م

و بختیاری در پی بررسی  چهارمحالجنسیت دختر و در نظر گرفتن عوامل فرهنگی در بافت استان 

گرا که اثرات رفتاری تبحر جوانگیزشی ومحور معلماین سؤال هستیم که آیا دو رویکرد آموزشی 

منجر به اثرات متفاوت در سطح فعالیت  تواندیمشده است  تأیید هاحوزهمتفاوت آنها در برخی 

 ساله شهرکرد شود؟ 8 زیر بدنی دختران
 

 شناسیروش

آزمون سپ-زمونآکه از طرح پیشاست بالینی  روش آن وتجربی نیمهراهبرد این تحقیق از نوع 

مقطع  س اولآموزان کالدانشکلیۀ آماری این تحقیق را  ۀهمراه با گروه کنترل استفاده شد. جامع

ر گروه جو  نفر د 20آموز )دانش 60پژوهش شامل نمونۀ ابتدایی شهرستان شهرکرد تشکیل دادند. 

گیری روش نمونه که به نفر در گروه کنترل( بودند 20و محور معلمنفر در گروه رویکرد  20تبحرگرا، 

کتی، اختالالت رشدی و حرنداشتن برخورداری از سالمت جسمانی و  انتخاب شدند. در دسترس

روج از معیارهای خ سال از معیارهای ورود به تحقیق بودند. 8 زیر دختر بودن و محدوده سنی

ای هتحقیق نیز شامل غیبت بیش از یک جلسه در فرایند تحقیق و نیز شرکت منظم در کالس

 شده بود.ورزشی سازماندهی

 ابزار مورداستفاده

می کنندگان از دستبند شیانونی شرکتگیری میزان فعالیت بدپدومتر شیانومی: جهت اندازه-

 .دغبار بو گرد و و ضد آب و کارکرده دیدارای سیستم عامل اندرو یهایبا گوشاستفاده شد. این ابزار 

فیت خواب ضربان قلب و کی نی. این دستبند همچنآوردیدقیقه دوام م 30متری آب تا  1در عمق 

ن کالری ر و میزاتوسط کارب شده برداشته هایگامتعداد  نیهمچن .کاربر را مورد نظارت خود قرارداد

 .استگرم وزن  5/5کند. این دستنبد دارای سوزانده شده بر اثر آنها را محاسبه می

کنندگان، یک گام شمار بر روی گیری میزان فعالیت بدنی شرکتآزمون جهت اندازهمرحله پیشدر 

کامل از این دستبند استفاده نماید.  روزشبانه 3مچ دست هر فرد بسته شد و از فرد خواسته شد 

از سالمتی و  و هبست خود دست مچ یرو را کدام هر پدومترها کارکرد از نانیاطم جهت آزمونگر

 شده بود کنندگان بستهکه بر روی مچ شرکت پدومتر هر یبرا ها اطمینان کسب نمود.رکرد آنکا

                                                           
1. Notarnicola 
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شد،  نصب آزمونگر همراه یگوش یروکه  1مای بند برنامهبا استفاده از  شد. باز جداگانه لیمیا کی

کنندگان ثبت های شرکتدر پایان هر روز تعداد گام .شدصورت جداگانه ضبط می هر فرد به گام

 فرد ثبت شد. آزمونشیپنمره  عنوانبهروز  3شد و میانگین این 

ای با ه برنامه مداخلهگرو 3تصادفی به  صورت به کنندگانشرکتآزمون، یک هفته بعد از انجام پیش

راحل م ؛ ودندشو گروه کنترل تقسیم تبحرگرا ای با رویکرد جو رویکرد معلم محور، برنامه مداخله

 فت.جلسه( صورت گر 12 مجموعاًجلسه ) 2هفته و هر هفته  6اجرای برنامه مداخله در طی 

وم طرح سی با توپ، جلسه کاردستجلسه اول مرتبط به طرح درس تعادل، جلسه دوم طرح درس 

م پنج درس دویدن، جلسه چهارم طرح درس به اشتراک گذاشتن منابع و مکان با دیگران، جلسه

به  های تعادلی، جلسه ششم طرح درس کار با توپ و ضربه زدنشارکت در فعالیتطرح درس م

توپ، جلسه هفتم طرح درس تشخیص تغییرات در دمای بدن، جلسه هشتم طرح درس تشخیص 

فس، س تنتغییرات در ضربان قلب، جلسه نهم طرح درس فهم نیاز به استراحت، جلسه دهم طرح در

ف )انواع مختل هاکهکشانو جلسه دوازدهم طرح درس  جلسه یازدهم طرح درس گردش آزاد

 حرکات( بود.

 را دریافت یک برنامه مداخله با محتوا و زمان یکسانبحرگرا تمحور و جو -هر دو گروه رویکرد معلم

را با  ، مداخلهرگراکردند. تنها تفاوت این دو گروه در نحوه ارائه )تدریس( مداخله بود. گروه جو تبح

-تی )معلمرا با رویکرد آموزش سن محور، مداخله-تبحر دریافت کرد و گروه معلم زهیجو انگرویکرد 

قه اول به دقی 10های مختلف بود که دقیقه آموزش مهارت 45محور( دریافت کرد. هر جلسه شامل 

ارائه  دقیقه طرح درس مرتبط با هر جلسه 30 کرد،یمبرنامه گرم کردن عمومی اختصاص پیدا 

 یافت.دقیقه نیز به سرد کردن اختصاص می 5 تیادر نهشود و می

سته بی مچ هر فرد آزمون یک گام شمار بر روهمانند پیش آزمون،پسپس از اتمام جلسات تمرینی 

داد ر پایان هر روز تعکامل از این دستبند استفاده نماید. د روزشبانه 3شد و از فرد خواسته شد تا 

 بت شد. آزمون فرد ثروز به عنوان نمره پس 3نگین این کنندگان ثبت شد و میاهای شرکتگام

 از آزمون هاهاز میانگین و انحراف معیار جهت آمار توصیفی و در آمار استنباطی جهت مقایسه گرو

 سااس پی اس آماری  افزارنرمی آماری با هالیتحل راهه )آنوا( استفاده شد.تحلیل واریانس یک
 انجام شد.  >05/0Pو در سطح معناداری  21نسخه 

 

 

 
                                                           
1. Mi Band 
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 نتایج
و  سن، قد) شناختیجمعیتهای جدول شماره یک نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار ویژگی

 کنندگان آورده شده است.وزن( شرکت
 

 هادنیآزمو شناختیجمعیتهای میانگین و انحراف معیار ويژگی -1 جدول

 قد وزن سن گروه

 40/118 ± 67/5 30/24 ± 11/5 6/7 ± 50/0 رویکرد معلم محور

 50/117 ± 20/5 45/24 ± 87/4 1/7 ± 51/0 گراحولتو جو انگیزشی 

 25/116 ± 18/5 95/23 ± 71/4 4/7 ± 50/0 کنترل

 

 
 آزمونکنندگان در مرحله پیششرکتتايج مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات فعالیت بدنی ن -1شکل 

 آزمونو پس
 

وضوع مبیانگر این محور معلمج در رویکرد شده است، نتاینشان داده 1شکل شماره طور که در همان

زشی و انگیجنتایج در رویکرد بدنی این گروه تغییر افزایشی داشته است. هست که نمرات فعالیت

فزایش اای قابل مالحظه طوربهگرا بیانگر این موضوع است که نمرات فعالیت بدنی این گروه تبحر

نی این گروه بدنمرات فعالیت کهاین موضوع هست ۀ دهندنشانداشته است و نتایج گروه کنترل 

 ای نداشته است.آزمون تفاوت قابل مالحظهنسبت به پیش
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معلم محور جو انگیزشی تبحرگرا کنترل

میانگین و انحراف معیار نمرات فعالیت بدنی
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جهت بررسی  (.P>05/0های موردبررسی نرمال هستند )دادهنشان داد  ویلک - آزمون شاپیرونتایج 

بدنی از تحلیل گرا و کنترل بر میزان فعالیتتبحرمقایسه اثر رویکرد معلم محور، جو انگیزشی 

پیش فرض اول این  آورده شده است. 2شماره جدول مرکب استفاده شد که نتایج آن در واریانس 

(، P>05/0داری آزمون باکس )اتوجه به عدم سطح معن . بااستآزمون برابری ماتریس کواریانس 

. برای است. پیش فرض دوم این آزمون اصل تقارن مرکب استها برابر ماتریس کواریانس داده

 آزمون بودنمعنادار عدم  به توجه برقراری این اصل از آزمون کرویت موخلی استفاده گردید. با

عالوه بر این  .شد فرض کرویت گزارش اثر به مربوط  (F) هایشاخص (،P>05/0موخلی ) کرویت

های خطا از آزمون لون استفاده گردید. نتایج پیش از بررسی اثرات بین گروهی، برای برابری واریانس

( و P >05/0دار نیست )اهای درون گروهی معنبرای هیچ یک از عامل Fاین آزمون نشان داد آزمون 

 های متغیر مستقل برقرار است.در بین گروه دهد مفروضه همگنی واریانساین نشان می
 

یزان مثیر رويکردهای مختلف بر واريانس مرکب برای تعیین تأ های مربوط به آزمون تحلیليافته -2جدول

 آزمونآزمون تا پسبدنی از پیشفعالیت

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 مجذور اتا داریاسطح معن Fمقدار 

 442/0 0001/0* 50/35 1186 1 1186 عامل
 656/0 0001/0* 24/14 4218 2 8435 گروه

 148/0 011/0* 94/4 75/54 2 51/109 گروه ×عامل 

 

رکب نشان مهای مربوط به آزمون تحلیل واریانس کنید یافتهمشاهده می 2همانطور که در جدول 

. همچنین اثر ( معنادار است2η ،0001/0=sig ،50/35=1،57F=442/0) گیریداد اثر اصلی عامل اندازه

 گیری در گروه( و تعامل مراحل اندازه2η ،0001/0=sig ،24/14=2،57F=656/0اصلی گروه )

(148/0=2η ،011/0=sig ،94/4=2،57F معنادار است. چون اثر تعاملی معنادار است، از )ثرات اصلی ا

ی کراری روتگروهی با اندازه گیری تحلیل واریانس درونیک طرح گردد. در ادامه از صرفنظر می

 بدنیمیزان فعالیتگیری برای مشخص نمودن تأثیر رویکردهای مختلف بر عامل مراحل اندازه

  (F) های شاخص ،(P>05/0)موخلی  کرویت آزمون بودنمعنادار عدم  به توجه با. استفاده شد

 .شد گزارش فرض کرویت آزمون به مربوط
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 بدنیمیزان فعالیتطرفه نتايج آزمون تحلیل واريانس يک -3جدول 

 متغیر
شاخص 

 آماری

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری

-پیش

 آزمون

 بین گروهی
 یگروهدرون

 کل

52/1 
90/1 
06/2 

2 
57 
59 

95/7858296 
78/3344509 

350/2 109/0 

 آزمونپس
 4218 2 8435 بین گروهی

 29 57 1687 درون گروهی 0001/0* 24/14
  59 10122 کل

 

آزمون یشپها در مرحله بدنی گروهبین میزان فعالیت قابل مالحظه است 3همانطور که در جدول 

صورت برابر  ها بهکه نشان دهنده این است که توزیع گروه (P>05/0)تفاوت معناداری وجود ندارد 

است آزمون معنادار سطح معناداری در مرحله پسصورت گرفته است. همچنین مشخص شد 

(05/0>P) .فاده رونی استها از آزمون تعقیبی بونفدر ادامه جهت نشان دادن محل تفاوت بین گروه

 نشان داده شده است. 4شد که نتایج آن در جدول شماره 
 

 آزمونها در مرحله پسنتايج آزمون تعقیبی بونفرونی مربوط به مقايسه گروه -4جدول 

 سطح معناداری هاتفاوت میانگین گروه مرحله

 آزمونپس
 جو انگیزشی تبحرگرا

 032/0* 70/1434 محورمعلم

 0001/0* 25/2904 کنترل

 027/0* 55/1469 کنترل محورمعلم
 

ه با گرو ابحرگرجو انگیزشی تآزمون نشان داد بین گروه مرحله پس نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در

با گروه  محورعلمم( و همچنین بین گروه =0001/0P( و نیز گروه کنترل )=P 032/0) بامحور معلم

و محور معلمه تفاوت وجود دارد. این نتایج نشان دهنده این است که هر دو گرو (=P 027/0) کنترل

ز گروه تر ابه جو انگیزشی تبحرگرابهتر از گروه کنترل هستند و نیز گروه  جو انگیزشی تبحرگرا

ن از آزموه پسدر ادامه برای بررسی میزان پیشرفت هر گروه از پیش آزمون ب است.محور معلم

 آورده شده است. 5آزمون تی وابسته استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 
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 های مختلفگروه دربدنی میزان فعالیت یگروهدرون سهيمقا یبرا همبسته یت آزمون جينتا -5 جدول

 گروه
 آزمونپیش

MD±SD 
 آزمونپس

MD±SD 
t Sig 

 محورمعلم
09/1627 ± 

35/14686 

81/1699 ± 

25/15502 
177/6- *0001/0 

 جو انگیزشی
11/2003 ± 

70/13434 

73/1750 ± 

95/16936 
919/6- *0001/0 

 کنترل
74/1836 ± 

55/14055 

71/1770 ± 

70/14032 
331/0 744/0 

 

شی تبحرگرا محور و جوانگیزنشان داده شده است هر دو گروه معلم 5همانطور که در جدول شماره 

شرفتی ( ولی در گروه کنترل پیP<05/0اند )آزمون پیشرفت کردهآزمون نسبت به پیشدر پس

 (.P>05/0مشاهده نشد )
 

 گیریبحث ونتیجه
وزان آمبدنی دانش فعالیت بر سطحمحور معلمو تبحرگرا هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر جو 

بر  تبحرگراو محور معلمسال بود. نتایج نشان داد هر چند هر دو رویکرد جو انگیزشی  8دختر زیر 

دند ولی ل کرمیزان فعالیت بدنی کودکان تأثیر مثبت دارد و هر دو گروه بهتر از گروه کنترل عم

 بود.محور معلمبیشتر از رویکرد تبحرگرا میزان تأثیر رویکرد جو انگیزشی 

 (2009) ( و باولر2017(، وادوورث و همکاران )2013های گریفین و همکاران )این نتایج با یافته

( در 2015) 1های سامپایو و والنتینیت. نتایج تحقیق حاضر همچنین در راستای یافتههمخوان اس

در  (2014) همکاران و 2های حرکتی بنیادی و مهارت ژیمناستیک ریتمیک، لوپززمینه مهارت

 4های حرکتی بنیادی، جایسار( در زمینه مهارت2002) 3زمینه یادگیری یک تکلیف جدید، مارتین

در زمینه عزت نفس و  (2014و همکاران ) 5کهاورودنیل ( در زمینه عزت نفس، 1220و همکاران )

های حرکتی کودکان و قربانی ( در زمینه عملکرد مهارت2009) 6اضطراب رقابتی، مارتین و رادیسل

 .است( در زمینه رضایتمندی ورزشکاران 1393و همکاران )

                                                           
1. Sampaio & Valentini 

2. López 

3. Martin 

4. Jõesaar 

5. O’rourke 

6. Martin & Rudisill, 
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ز رویکرد جو اکودک چهار ساله و با استفاده  12( در تحقیقی که بر روی 2017وادوورثو همکاران )

و با رویکرد ج هفته انجام دادند بدین نتیجه رسیدند یک دوره مداخله 20انگیزشی تبحرگرا به مدت 

 اده است.دایش انگیزشی تبحرگرا بطور معناداری میزان فعالیت بدنی متوسط تا شدید کودکان را افز

ای . برنامه مداخلهساله انجام دادند 10تا  5دختر  39ر روی ( تحقیقی را ب2015سامپایو و والنتینی )

توجهی در بار در هفته برگزار شد. نتایج نشان داد تغییرات مثبت و قابل 2ماه و  3در طی 

این دو  وجود آمده است. هر چند ر پی رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا بههای حرکتی بنیادی دمهارت

گویای این ضر ماهه استفاده کرده بودند، نتایج تحقیق حا 4و  3 تحقیق ذکر شده از اعمال مداخله

اند سبب تویدر مدت زمان کمتر نیز م با رویکرد جوانگیزشی تبحرگرا است که اعمال مداخله مطلب

 بدنی کودکان شود.بهود فعالیت

-عالیتف از بردنلذت کودکان جهت تعهد بر تبحرگرا انگیزشی جو ( تأثیر2013و همکاران ) گریفین

اده مار استفشگام  بدنی کودکان ازبدنی را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها جهت بررسی میزان فعالیت

ز ال و بعد ر قبشد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری در میزان لذت بردن و تعهد به فعالیت بدنی د

عالم کرد ا( 2001)  مانیسکه انتوگرا وجود دارد؛ درحالیداخله با رویکرد جو انگیزشی تبحراعمال م

ه تالش کبدنی در جو تسلطی، لذت باالتر و توانایی باالتری دارند و معتقدند تربیتآموزان دانش

وی هر دو جنس بر ر تحقیقدر کشور فنالند و ( 2009همچنین کاالجا )شود. منجر به موفقیت می

 ان کردعنو بدنی استفاده کرد ودر رابطه با جو انگیزشی در مدارس تربیت یاز پرسشنامه چندبخش

ابد یاهش میکز است بدنی که برای انجام تکلیف نیاهمراه با ارتقاء و بهبود مهارت، میزان فعالیت که

 .دهدو فرد حرکت را با کارایی بیشتری انجام می

 نظر به شود، گنجانده آموزشی محیط یک در گراتبحرجو  با مرتبط خاص کاری ساختارهای کهوقتی

 کودکان که باشد. زمانی داشته بدنی کودکان فعالیت سطوح بر مستقیمی تأثیر تغییرات این رسدمی

ها نیز کنند، میزان فعالیت بدنی متوسط تا شدید آن مدیریت محیط در را خود چگونه گیرندمی یاد

(. بر همین اساس در تحقیق حاضر نیز ارائه مداخله با 2003، 1تریسوریابد )پاریش و بهبود می

های آموز یاد بگیرد تا در محیطای صورت گرفت تا دانشگونهبهتبحرگرا رویکرد جو انگیزشی 

مختلف خود را مدیریت کند و بتواند خود را با جو آن محیط تطبیق دهد و در آن محیط به دنبال 

 . به عنوان مثال به آنها آموزش داده شد تا جای ممکن بهراهکاری جهت افزایش فعالیت بدنی باشد

روی یا دوچرخه جهت رفت و آمد به مدرسه استفاده کنند، جای استفاده از سرویس مدرسه از پیاده

جا بایستند جای اینکه یکجای آسانسور استفاده کنند و در هنگام صحبت کردن با تلفن بهاز پله به

 آمد باشند. یا بنشینند، در حال رفت و

                                                           
1. Parish & Treasure  
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پژوهش حاضر را به انگیزش درونی مرتبط  گرا دربه جو انگیزشی تبحر بتوان مزایای منتسمی

کودک برای مشارکت در  شانگیز توجه لمحیط افزایش قاب نبرونداد ای نکه مهمتری چرا دانست،

در رویکرد جو انگیزشی  .(2015؛ هاروود و همکاران، 2010)زاکوپولو و همکاران،  استبدنی فعالیت

تواند مشارکت آموز با ایجاد انگیزه درونی باالتر میشده توسط دانشتبحر گرا، جو تسلطی برداشت

های مختلف شود. در این بدنی را باال ببرد و موجب ارتقاء و بهبود مهارتآموز در فعالیتدانش

گیرد و فرایند یادگیری فرد رویکرد، موفقیت بر مبنای ارتقای شخصی و تالش فردی صورت می

و همکاران،  1کند )بوانزشود که این امر فرصت برای بازخورد مناسب و مرتبط را فراهم میترغیب می

 احساس لکودک، به دلی انگیزه معلم محور، نظریه خودمختاری، در رویکرد(. مطابق با 2010

تحقیق  جبا توجه به نتای. کمتری دارد ، کمتر بوده و فرد در امر یادگیری مشارکتنپایی خودتنظیمی

است که در رویکرد  نکودک محور ای رویکردبه نسبت محور معلمتأثیر کمتر رویکرد  علت حاضر

رویکرد بر مبنای  نحاکم در ای کودک مشارکت فعالی در امر آموزش ندارد و روابط معلم محور،

 (.2012)جویسار و همکاران،  است جوییرقابت رهبری مستبدانه و

در یک راستا است ( 1396های یاسمی و همکاران )نتایج تحقیق حاضر به شکل غیرمستقیم با یافته

آموز دختر و پسر دبستانی انجام دادند بدین نتیجه دانش 60است. آنها در طی تحقیقی که بر روی 

منجر به بهبود محور و جو انگیزشی تبحرگرا ای با رویکرد معلمهفته 12ای رسیدند تمرینات مداخله

و همکاران  2نتایج واربورتن شود. همچنین با نتایج نفس کودکان میهای بنیادی و عزتمهارت

( در 1386)، چهرزاد و یعقوبی های ماسولهآموزان، یافته( در زمینه دستیابی به اهداف دانش2017)

( در زمینه 2012ران )های جایسار و همکاهای دانشجویان پرستاری،  یافتهزمینه یادگیری مهارت

( نشان داد یک 2017نتایج تحقیق وادوورث و همکاران ) است.خودمختاری و عزت نفس همخوان 

بطور معناداری میزان فعالیت بدنی متوسط تا شدید تبحرگرا دوره مداخله با رویکرد جو انگیزشی 

راحی مداخالت ( پیشنهاد کردند در ط2015هاروودو همکاران ) کودکان را افزایش داده است.

استفاده شود تا انگیزش درونی و تبحرگرا بدنی از رویکرد جوّ انگیزشی های تربیتحرکتی و کالس

  تالش فراگیران بیشتر شود

( نیز توجیه کرد. یکی از 1995) 3توان با نظریه خودمختاری دسی و رایاننتایج تحقیق حاضر را می

گرا استفاده و کاربرد زیادی دارد، تجربه انگیزشی تبحرری که در رویکرد جو مفاهیم اصلی خودمختا

. ادراک خودمختاری منجر به افزایش انگیزش درونی در فرد استحق انتخاب بوسیله خود فرد 

های کنترل هستند در فعالیتاند کودکانی که در رفتارهایشان خودشود. تحقیقات نشان دادهمی

                                                           
1. Bevans  

2. Wadswor 

3. DeciE. & Ryan 
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کند زمانی که فرد اعمال خود را به دور از تحقیقات بیان میهای این . یافتهبدنی ثبات بیشتری دارند

را انجام دهد، گونه و آنطور که خود مایل هست که آنبخش و بازیهای شادیاجبار و از روی فعالیت

(. 2003و همکاران،  1)هاگر توان انتظار داشت که میزان فعالیت بدنی او نیز به مراتب بیشتر باشدمی

دهند منجر به یا رفتارهایی که ارتباط اجتماعی، اختیار و صالحیت را افزایش می رو حوادث این از

شود )زاکوپولو و باعث مشارکت بیشتر فرد در فعالیت مینیز شود و ارتقاء انگیزش درونی می

 (. 2010همکاران، 

( 2009)اران گیری میزان فعالیت بدنی در این تحقیق مطابق با تحقیقات پاریش و همکجهت اندازه

م ستفاده از گاا( از گام شمار به عنوان ابزار تحقیقی استفاده شد. 2000و نیز سالیس و همکاران )

 س برایگیری سطوح فعالیت بدنی مرتبط در داخل و خارج کالدقیق برای اندازهشیوۀ شمار یک 

زمودن آ. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که موقعیت و فرصتی را برای استآموزان دانش

ن را آموزاشتواند تغییر در رفتار دانسازد که میپذیر میمتغیرهای درون فردی متفاوت امکان

 (.2009توضیح دهد )پاریش و همکاران، 

رزیابی اهم کار کنند و  های ترکیبی باکنندگان آموزش داده شد در گروهدر تحقیق حاضر به شرکت

مام ترای بقرار بگیرد و تنوع در سرعت یادگیری  مثبت جهت پیشرفت شخصی برای فرد مورد تأکید

دنی سبب بعالیت فدر رابطه با  تارگتکنندگان در نظر گرفته شود. ارائه و استفاده از رویکرد شرکت

تی بیشتری مراتب فعالیت بدنی و حرک شده لذت ببرد و بههای ارائهآموز از فعالیتشود که دانشمی

 (. 2015انجام دهد )جانسون، نیز در حین ارائه این رویکرد 

 ر نظردآموز به عنوان هدف محور، زمانی که افزایش سطح فعالیت بدنی دانشدر رویکرد معلم

رفتن از ها یا فراگرفتن از همکالسییشیروی اهمیت پ شده باشد معلم یا مربی معموالًگرفته

ر دمعلم  وز احساس کند کهآمکند. در این شرایط ممکن است که یک دانشاستانداردها تکیه می

ز دیگر هتر اآموز برجسته از لحاظ میزان فعالیت بدنی است تا بحال تشویق کل کالس یا یک دانش

ت تر اسز بقیه ضعیفآموزی که اشود تا دانشاین موضوع خود سبب می .هایش عمل کندهمکالسی

-می وع خوداین موض .برساندآموز برجسته ها یا دانشسعی کند تا خود را به سطح دیگر همکالسی

 (. 2015تواند راهی بسیار مناسب جهت افزایش سطح فعالیت بدنی کودکان باشد )جانسون، 

شود تا فرد از طریق تجربه موجب میتبحرگرا محور در رویکرد جو انگیزشی های هدفارائه فعالیت

ده را تجربه کند و سعی در شمسائل و موضوعات جدید و متنوع میزان لذت باالتری از فعالیت انجام

طور شود تا میزان فعالیت بدنی فرد نیز افزایش پیدا کند. بهاین موضع خود سبب می .تکرار آن نماید

تواند سطح میمحور معلمنسبت به رویکرد تبحرگرا های باالتر از رویکرد جو انگیزشی کلی برداشت

                                                           
1. Hagger 
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آموز ایجاد کند و سبب شود تا کودک دانش باالتری از لذت، انگیزه درونی، ادراک و رقابت را در

 (.2015انگیزه بیشتری جهت شرکت در فعالیت بدنی داشته باشد )جانسون، 

در مطالعه آنها  .ناهمخوان است (2006)های ناتانویس همچنین نتایج این قسمت از تحقیق با یافته

هر دو گروه  ؛س مشاهده نشدنفبر عزتمحور معلممحور و تفاوت معناداری در بین دو رویکرد کودک

گیری توان در زمان اندازهکنندگان شد. علت این ناهمخوانی را مینفس در شرکتسبب بهبود عزت

نفس را در دوره نوجوانی که یک دوره بحرانی از لحاظ دو پژوهش بررسی کرد. ناتانویس عزت

شده و فرد ادی تثبیتهای بنیهای روانی است بررسی کرد. همچنین در این دوره مهارتشاخص

ثیر چندانی أتواند تلذا فعالیت بدنی و ورزش نمی .های بنیادی رسیده استبه تبحر در مهارت تقریباً

نفس کودک را تحت شود و عزتکه سبب احساس شایستگی در فرد می ،بر رشد مهارت بنیادی

آموزش ( در 2013) و همکاران 1های لوگانپژوهش با یافته نای جنتای داشته باشد. ،دهدتاثیر قرار می

 ایهفتهنه آموزش در( 2015) 2شی و سامپایو و ولنتینی کاریدست تکالیف اختصاصی ایهفتهنه

به نوع در این پژوهش احتمالی  لیکی از دالی .ناهمخوان استک ریتمی کحرکات ویژ ژیمناستی

 .شده استآموزش داده اختصاصیها تکالیف حرکتی پژوهش آنکه در  چرا. گرددمی رتکالیف ب

 از ( ناهمخوان است؛ آنها در تحقیق خود2009نتایج تحقیق حاضر همچنین با تحقیق کاالجا )

شمار  گزارشی در رابطه با فعالیت بدنی استفاده کردند ولی در تحقیق حاضر از گام خود ۀپرسشنام

استفاده است ان فعالیت بدنی گیری میزکه یک وسیله مناسب، مؤثر و قابل اطمینان جهت اندازه

هیچ نتایج تبحرگرا که جو   شدعنوان آموزان بر روی دانش (2015جانسون )تحقیق در  شد.

تحقیق جانسون و همکاران  مدارس نداشت. فعالیت بدنی دررا برای سطوح  و مثبتی مشخص

بخشی در و لذت گرا با نمرات عملکرداط معناداری بین جو انگیزشی تبحر( نشان دادند ارتب2017)

 گرا با میزان فعالیت بدنی ارتباط معنادار وجود ندارد.بدنی وجود دارد ولی بین جو تبحرفعالیت 

( ناهمخوان است. آنها در تحقیق خود 2012نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ظهرابی و همکاران )

تأثیر بیشتری نسبت به محور معلمنشان دادند جهت یادگیری زبان خارجی استفاده از رویکرد 

توان در نوع تکلیف مورد آزمایش بررسی هدلیل ناهمخوانی را ب رویکرد یادگیرنده محور دارد. احتماالً

کرد. در تحقیق ظهرابی و همکاران از تکلیف یادگیری یک زبان خارجی استفاده شد. زمانی که فرد 

ز نظرات یک راهنما و معلم جهت پیشبرد گونه آشنایی با تکلیف موردنظر نداشته باشد استفاده اهیچ

که خود فرد بخواهد به جستجوی آنها برود و تا ایناست اهداف و رسیدن به هدف بسیار سودمند 

 .سعی داشته باشد که آنها را کشف کند

                                                           
1. Logan  

2. Sampio & Valentini 
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کان ی در کودبدن نتایج تحقیق نشان داد استفاده از رویکرد جو انگیزشی تبحرگرا باعث بهبود فعالیت

حوی به ن ستابهتر های کالسی و تمرینی خود مربیان و معلمان ورزش در برنامهنابراین شود؛ بمی

-السکضای ف جو و در کالس حاکم باشد، کودک نیز فضای انگیزشیرفتار کنند که عالوه بر اینکه 

ماید. نی نبدهای تمرینی را، خودمحور تلقی نماید و با افزایش انگیزش سعی در افزایش فعالیت

را با  ودکانمعلمان و مربیان تا حد ممکن باید مطابق با جوانگیزشی تبحرگرا، عملکرد ک همچنین

بهبود  عی درسهای گذشته خودشان مقایسه نمایند و از این طریق و ایجاد انگیزه در کودکان تالش

 بدنی در آنها داشته باشند.و پیشرفت فعالیت

و محور معلم ای با رویکرداستفاده از برنامه مداخلههر چند  طورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان دادبه

کرد جو ز رویاتفاده بر میزان فعالیت بدنی کودکان تأثیر مثبتی دارد ولی استبحرگرا جو انگیزشی 

کرد رویه کشود ؛ بنابراین به معلمان و مربیان ورزش پیشنهاد میاستگرا مؤثرتر انگیزشی تبحر

 کرد ران رویایهای کالسی و تمرینی خود مدنظر داشته باشند و ا را در برنامهجوانگیزشی تبحرگر

 ۀو در یک منطق سال 8 و 7 آموزان دخترکه تحقیق حاضر بر روی دانشبا توجه به این کار بگیرند.هب

شود یشنهاد میپن بنابرای .در تعمیم نتایج باید با احتیاط رفتار کرد ،محدود جغرافیایی انجام گرفت

ا سنین های بهای پسر و نیز آزمودنیتمرینی بر روی آزمودنیتأثیر این پروتکل  در تحقیقات آتی

ی متغیرهای بر روسال( و همچنین  8سال و نیز باالی  7متفاوت نسبت به این تحقیق )کودکان زیر 

 ذهنی نیز بررسی شود. رفتاری و-عاطفی
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of teacher-centered and mastery 
motivational climate on the physical activity of children aged 8 years. The strategy of 
this research was semi-experimental and applied regarding to purpose, which was done 
using a pre-test-post-test design with control group. 60 students from elementary schools 
in Shahrekord city were selected using available sampling and randomly divided into 
three groups: mastery motivational climate, teacher-centered and control. In the pretest, 
the children's physical activity was recorded using pedometer measure. The intervention 
program was conducted during 12 sessions. Then, post-test was carried out. One-way 
ANOVA and Mixed ANOVA were used to compare intra-group and in-group effects. 
The results showed no significant difference between the groups in the pretest test 
(p>0.05). The results of Mixed ANOVA showed that the main effect of the measurement 
factor (0.0001), the main effect of the group (0.0001) and the interaction of the 
measurement factor in the group (0.011) were significant. The results of Bonferroni post 
hoc test showed that there was a positive mastery motivational climate group with 
teacher-oriented (P = 0.032) and control (P = 0.0001) as well as between teacher-
oriented with control (P = 0.027) There is a difference. Overall, suggested although the 
use of a teacher-centered and Mastery motivational climate approach has a positive 
effect on the physical activity of children, the use of the mastery motivational climate 
approach is more effective. Therefore, it is recommended for coaches and teachers to 
use. 

 
Keywords: Mastery Climate, Teacher-Centered, Physical Activity, Motivation 
Climate 
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