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مقاهدف:   پژوهش حاضر  تمر  یاثربخش  سهی هدف  روش  انگ  تیبر خالق   محورمربیو    ورزشکارمحور  نیدو  در    یورزش  زشیو 

 بوده است. مناستی دختران ژ

تا    10  مناستیشامل دختران ژ  یاستفاده شد. جامعه آمار  آزمونپس-   آزمونپیشبا    ی دو گروه  ی تجرب  مهیاز طرح ن  ها:روش

( بودند که به روش در  محورمربینفر گروه    20و    ورزشکارمحورنفر گروه    20)  نفر  40  یساله شهر تهران بود. نمونه آمار  14

  ، ی)عابد  تیآزمون خالق  ی ابزارهاها واگذار شدند. از  به گروه  یو به طور تصادف  تخابتهران ان  یانوریق  دیدسترس از باشگاه شه

ها  گروه آزمون،پیشاستفاده شد. پس از انجام   رها یسنجش متغ ی( برا1983ل،ی)گ یمشارکت ورزش زهی( و پرسشنامه انگ1372

را  محورمربیو  ورزشکارمحور ناتیپروتکل تمر  هساعت م یو ن  ک یبه طور جداگانه و به مدت دو ماه و دو روز در هفته در جلسات 

 )مانکووا(  استفاده شد.  یریچند متغ انسیکووار لیها از  تحله یآزمون فرض یاجرا کردند. برا

 زش ی( و انگ= P،  436/7F=01/0)  تیخالق  یرهایمتغ  نیانگیدر  م   آزمونپسدو گروه در مرحله    نینشان داد که که ب  جینتا   :نتایج

  تیدر نمرات خالق  یتربیش  شی، افزاورزشکارمحور  ناتیوجود دارد و  در گروه تمر  ی(تفاوت آمار= P،  99/15 F=01/0)  یورزش

 . د یمشاهده گرد محورمربی وهبا گر سهیدر مقا  ،یورزش زشیو انگ

و    ت یخالق  شیافزا  یگردد برایم  شنهادیپ   ک،یمناستیدر ژ  ورزشکارمحور   ناتیتمر  تر بیش  یبا توجه به اثربخش   :یریگجهینت

 .رد یمورد توجه قرار گ تربیشدختر   یهامناست یدر ژ یورزش رشیانگ
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مقدمه 

  اجتماعی   یهافعالیت   عنوان  به  ورزشی  و  بدنی  یهافعالیت

   بهتر،  خوی و  خلق  نظیر  روانی  هایویژگی  بر  مثبتی  تأثیر

  رشد   ،روانی  فشارهای  و  افسردگی  اضطراب،  سطح  کاهش

  کلی   طور  به   و  خالقیت   و  انگیزش  و  نفس  عزت  خود،  مفهوم

  برخی  اما   ،(   4،  3،  2،  1)    ند روانی دار  بهداشت  سطح  ارتقای

  ،رودمی  انتظار  که  طور  آن  را  ارتباطی  چنین  وجود  مطالعات

  ناشی   ورزشی  های موفقیت  %90  تا  60(.  6  ، 5)    اند نکرده  تأیید 

  شناسانروان  مربیان، .  (5)  است  روانی   مهارت   و   ذهنی   عوامل  از

متغیرهای  پژوهشگران   و  ورزشی که  و   1خالقیت   معتقدند 

  . هستند  مسابقه  حین  و  قبل  روانی مهم   های حالت  از  2انگیزش

  باشد   موفق  ژیمناستیک  خواهد به عنوان مثال درمی  که  فردی

 ایویژه  هایمهارت  از  ،تکنیکی  و  جسمانی  رشد  با  زمانهم  باید

 (.5) شود برخوردار روانی حیطه در

  جسمانی؛  آمادگی  ایجاد  ضمن  تواندمی  ورزشی  حرکات  انجام

  و   خود  از  رضایت   و   لذت   احساس  و   خالقیت   و   انگیزه   افزایش

  به  ورزشکاران  که  حال   عین  در  .باشد   داشته  پی   در  را  دیگران

 از   هستند، تعدادی  واقف  خالقیت  و  انگیزه  به  اعتماد  اهمیت

  ها آن.  ندارند   را  روانی  اساسی  ویژگی  این  کنترل  مهارت  هاآن 

  خود   در  ولی  بینندمی  دیگر  ورزشکاران  در  را  ویژگی  این

  برای   ورزشکاران  که  دهندمی  تشخیص  مربیان  .بینندنمی

خالقیت  انگیزه  به  نیاز  شدن  برنده  چنین هم  اما   دارند،   و 

  شدن  برنده  برای  دانندمی  و  باشند   برنده  دارند  نیاز  که  دانندمی

 چگونه   که  است  این  معما .  دارند  نیاز  فرد  هایتوانایی  توسعه  به

  شدن برنده  خالقیت  و انگیزه افزایش /  شدن برنده  مارپیچ بر

  مارپیچ   شر  از  و  شویم  مسلط  ؛   سازدمی  را  موفقیت  واقع  در  که

  به  که  شدن  بازنده/    خالقیت  و  انگیزه  فقدان/    شدن  بازنده

 . (5) یابیم رهایی  شود،می منجر شکست

  و   انسان  توانایی   و  قابلیت  ترین اساسی  و   ینترمهم  خالقیت،

 جوانب   و   ابعاد   همه  در   که  است  ارزش  ایجاد   عامل   ترینبنیادی

  عبارت  خالقیت.  نمایدمی  ایفا   حیاتی  کامالً  نقش  وی  زندگی

  یک   ایجاد   برای  ذهنی   هایتوانایی  کامل  کارگیری  به  از  است

.  خالق   شخص  خود  به  نسبت  نو  مفهوم  یا  حل  راه  یا  فکر

 غیرمعمول  مفاهیم  و  راهکار اندیشه،  تولید  توانمی  را  خالقیت

 مخصوص  سازی  تشابه  و  گرفتن  الهام  دیدن،  از  که  دانست

 داشته  مثبت یا و منفی اینتیجه  است ممکن. شودمی حاصل

  خالق  افراد.  همتابی  شعر  بیت  یک  سرودن  حتی  باشد

.  آورندمی  خاطر  به  بهتر  را  خود  رویاهای  و  هستند  پردازخیال

 مدارانه  توسعه منظری خالقیت، به  نگاه عمومی،  رویکردی در

  دیرباز  از  خالقیت.  دارد  همراه  به  را  اثربخش  گیریجهت  و

  قلمداد   موروثی  تقریباً  و  شده  نهادینه  و  ذاتی  تماماً  عنصری

  طراحی  خالقانه،  نگرش  عنوان  به  امروز  که  چهآن  ولی  شده

  موسوم  خالق   تفکر  همه  از  تربیش  و  خالق  استعداد   خالقانه،

  نگاه .  است  درونی   رویکردی  با  عنصری  از  فراتر  است، الگویی

  داندمی  مدار  پرورش  و  محور  آموزش  را  آن  خالقیت،  به  نوین

  هایحوزه   و  فکری  شئون  چارچوب  در  را  آن  فعلیت  و  تقویت  و

  قدرت  انسان،  هاىویژگى  زیباترین  از  .شماردمی  ممکن  عملی

 است   ویژگى  همین  واسطه  به  و  اوست  خالقیت  یا   آفرینندگى

  و   آورده  پدید  را  خود  آرمانگرایانه  اهداف  تواند  مى  انسان  که

  محققان و دانشمندان مروزها. سازد شکوفا  را خود ىهاتوانایى

 بنابراین .  است  خالقیت  بر  انسانی   تمدن  اساس  که  معتقدند

 اهمیتی   و  توجه  میزان  بر  وابسته   ای  جامعه  هر  تعالی  و  بقاء

آورد و  به عمل می  توانایی   این  گسترش  و   هورظ  برای  که  است

از   جامعهترمهمنیز  هر  توسعه  و  رشد  عوامل  یافتن  ین  ای 

یکی  .  (7)ست  هاآن و پرورش صحیح    خالقنیروهای مستعد و  

سازی و   در یک جامعه، زمینه  خالقیتاز عوامل مؤثر در بروز 

جهت ایجاد فرهنگی است که در آن  افراد  بسترسازی در بین  

بر   تأثیربرای رشد دادن دیگری هستند و با    تالشهمگان در  

  خالقیت(.  8)کنند  روی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک می
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به عنوان یک نیاز عالیه در تمام مراحل زندگی مطرح است و  

در فکر و اندیشه    جهت دار  گسترده   تحوالتعبارت است از  

انسان به طوری که حائز یک توانایی در ترکیب عواملی قبلی  

ای برای وسیلهی خالقیت  ها . تالششوند   به طرق جدید می

یک فعالیت ذهنی و فکری    تر بیش  خالقیت .  هستندنوآوری  

جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول   تربیش  3است و نوآوری

نظر  .  (9)است    خالقیتنهایی   از  افراد  چه   خالقیت اگر 

های حاصل  متفاوتند، ولی تاکنون ثابت نشده است که تفاوت

ایی فرد در برابر فقط نشانگر میزان توان  خالقدر موفقیت افراد  

رسد  ها بنظر میاستعداد خود بوده است. با توجه به این توانایی

در تفسیر وقایع و امور شکست و موفقیت خود را    خالق افراد  

به عنوان   خالقیت (. 10)  دانندو همت خود می  تالشنتیجه  

تولید مفاهیم و عقاید بدیع و جدید    فرآیند روانی که شامل 

   (. 5) است است، تعریف شده

  شادابی  و  طراوت  نموده،  زیباتر  را  هاانسان  زندگی  خالقیت

با    ورزش  در  خالق  یهاانسان.  آوردمی  وجود  به  را  دلنشینی

  کنندمی  کسب  جدید  ایتجربه  تازه  یهااندیشه  و  نو  فکرهای

  افراد  این  برند.می  لذت  خود  زندگی   از  زیبا  بسیار  با هیجان  و

  دنبال   به  همیشه  پسندند، نمی  را  کهنه  و  قدیمی   هایراه

  برهای  میان  خالقانه  فکرهای  با  گردند،می  ناشناخته  مسیرهای

  طی  دیگران  که  مسیری  با سرعت  و  کرده  کشف  را  هزینه  کم

  یهاناانس  ذهن  پیمایند،می تر  کوتاه  زمان  در  اند  رفته  هاسال

 به دیگران که است کارهایی راه کشف دنبال  به همواره خالق 

 . اندیشندنمی ها آن 

می شمار  به  فعالیتی  و  هرکار  انجام  آغاز  کلید  و  انگیزه  رود 

هدایت کند و یا    و  تقویت  ،تحریک   را  تواند رفتارهای افرادمی

باعث کنترل و توقف آن شود. در واقع انگیزه عبارت است از 

فیزیولوژیکی و روان شناختی که فرد    ،ایط درونیرحاالت  و ش

به فعالیت در جهتی معین برای رسیدن به هدف  ، را  ی  هایا 

وادار می و محدود  خاص  معین  را  فرد  فعالیت  میزان  و  کند 

روان (.  11)  کندمی علم  خصوص دانشمندان  به  و  شناسی 

شناسی ورزش، انگیزش را به طور کلی به دو  متخصصین روان 

انگیزه بیرونی  4درونی  دسته  اذعان    5و  و  اند  کرده  تقسیم 

رفتارهای  داشته  و  شخصی  تمایل  بر  انگیزش  دو  هر  که  اند 

عوامل    (.12)  دارند   تأثیرواقعی افراد در رابطه با یک فعالیت   

باشند.   مؤثرورزشکاران    6توانند بر انگیزه ورزشیمتعددی می

( و شیوه 14)  اعتماد به نفس ورزشی  ،( 13)  ی اسنادیهاسبک 

 ( از جمله این عوامل هستند.  16و  15) مربیگری مربیان

  تعامل   شامل  که  است  بعدی  چند   و  پویا   فرآیند  یک  مربیگری

  عملکرد  تقویت  منظور  به  و تکلیف،  محیط  ،ورزشکار  ، مربی  بین

  ی هانظام  مربیگری  مختلف  رویکردهای(.  17)  است  ورزشکار

 صورت   به  تواند می  و   کندمی  منعکس   را  متفاوتی   ارزشی

( ورزشکارمحور)  دمکراتیک  یا (  محورمربی)  خودمختار

 (.  18) شود بندیطبقه 

مربیگری  عنوان   به  مربی(  8محورمربی)  7خودمختارانه  در 

می  اصلی  گیرنده   تصمیم   رویکرد  این (.  15)  گرددمحسوب 

  کند می  استفاده  مدلی از مربیگری    یا  روش  از  مربیگری  برای

  ایجاد  منظور  به  خاص   حرکات  در  را  مهارت  مربی  دارد  نیاز  که

 محیط  یک   این شیوه  (.  19)   بندی کند  تقسیم   صحیح  تکنیک

است  مربی   که  کندمی  ایجاد   سازگار یک  "  و  دستوردهنده 

 برای   را  "من می گویم انجام بده   چهآنرویکرد سلطه گرانه  

  بازیکن  به  مربی  از  طرفه  یک  صورت  به  دانش   انتقال  با   یادگیری

 (. 15)  کند اتخاذ

  "شوی  برنده  باید"  امروزی  فرهنگ  از  ناشی  اجتماعی  فشارهای

 محورمربی  کنندگانتمرین برای  حد  از  بیش  وسوسه  به  منجر

  رویکرد   این  ،بنابراین.  دهند  نشان  را  کنترل  ظاهر  تا   شود   می

مطابقت دارد تا ورزشکار    مربی  با اهداف  تربیشزیاد    احتمال  به

  به  که  دارد  زیادی   کالمی   دستورالعمل  به  نیاز   معمول  طور  به   و

داد    یهادستورالعمل   طریق  از  را  کنترل  توهم  مربی  آن   موجب

  به   منجر  این(.  2006  ، دیویس  و  کیدمن )   دهد می  نشان  زدن
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 ورزشکار   که  شودمی  منجر  و  شود  می  دستورالعمل  بار  اضافه

 (.19) شود وابسته مربی به عملکرد تسهیل برای

  مشارکت(  10ورزشکارمحور)  9دموکراتیک  مربیگری  ،مقابل  در

  مربی  اصلی هدف   ،کند می تشویق  گیری تصمیم در را بازیکن

  و  مالکیت  تا  کند  کمک  خود  ورزشکاران  به  که  است  این

  عملکرد بر  که  ورزشی  رفتارهای  به  نسبت  یتربیش   مسئولیت

 نقش   مشکل  حل  در  ورزشکاران.  باشند  داشته  ،گذاردمی  تأثیر

  درك   ،یادگیری  برای  مشترك  رویکرد   یک  طریق   از  و   دارند

که پیدا    ، کندمی  کمک  عملکرد  بهبود  به  رفتارهایی  رشد 

می  ورزشکاران   ،نتیجه  در .  کند می   یاد   و  شوند خودآگاه 

  تصحیح خود و بازی تاکتیکی را یاد بگیرند   تکنیک  گیرند می

  دهنده  نشان  ورزشکارمحور  رویکرد  ترتیب  این  به(.  20  ،17)

دستورالعمل،  از  الگو  عمده  تغییر و    سازی   توانمند  به  نسخه 

 (.17) است

برنامه طرفی،   خاص  دانش  داشتن  ،مؤثر  تدریس  ،ریزیاز 

  تمرین  یک   در   "شده  بینیپیش"  اجرای  و   گزینی هدف  ،ورزشی

  .  ی مربیگری اثربخش در ژیماستیک استهااز ویژگی  یکپارچه

 قدرت  ، باریک بینی  ،قدرت رهبری    ،فردی  ارتباطات  چنینهم

  مطلوب  نتایج  بینی  پیش  ،مهارت  تمرین  بصری  تحلیل  و  تجزیه

  از مشخصات دیگر مربی موفق است  هاژیمناست  بر  نظارت  و

سازی برای تقویت مربی نه تنها در بسترسازی و زمینه  .(21)

(، بلکه بر انگیزه  8)  و بروز خالقیت در ورزشکاران نقش دارد

تعیین خود  نظریه  طبق  )  تأثیر  11گریبازیکن  (.  15دارد 

ورزش  ورزشکارمحورمربیگری    چنینهم فردی  هابرای  ی 

 (. 22) توصیه شده است تربیش

 اثربخشی  احتمالی  هایتفاوت  به  پژوهشی   ادبیات  در

  فردی  متغیرهای  بر   محورمربی  و  ورزشکارمحور  یهاتمرین

.   است  نشده  اشاره  وضوحه  ب   ورزشی  انگیزش  و   خالقیت  مانند 

ی انفرادی که از هارشته ژیمناستیک به عنوان یکی از ورزش 

بسیار   تکنیکی  و دقت  نظر  ظرافت  به  است  برخوردار  باالیی 

رویکرد مربیگری و شیوه تمرین    تأثیرتحت    تربیشرسد که  می

 که  رسدمی  نظر  به  محققان  عملی  تجربیات  قرار گیرد. براساس

  وجود  احتمالی  هایتفاوت  ورزشی  رشته  این  ماهیت  به  توجه  با

  رو   این  از.  شودمی  احساس  پژوهشی   خالء  زمینه  این  در   و  دارد

ی تمرین هاتا اثربخشی روش  است  پژوهش در پی آن بودهاین  

انگیزه    محورمربیو    ورزشکارمحور و  خالقیت  میزان  بر  را 

 ی دختر مورد مقایسه قرار دهد. هاورزشی ژیمناست 

 

 روش پژوهش 

 ( محورمربیو    ورزشکارمحور)  گروهی  دو  تجربی  نیمه  طرح  از

 .  شد استفاده آزمونپس- آزمونپیش  با

 

 ی پژوهش هانمونه

  ساله   14  تا   10  ژیمناست  دختران  شامل  آماری  جامعه

  باشگاه   ، فعال  هایباشگاه  بین  از.  بود   تهران  شهر  های باشگاه

  آماری   نمونه  .شد  انتخاب  روش در دسترس  به  قیانوری  شهید

  گروه   نفر  20  و  ورزشکارمحور   گروه   نفر  20)  نفر  40

 دختر   ژیمناست  ورزشکاران  بین  از  که  بودند(  محورمربی

انتخاب مذکور    واگذار  هاگروه  به  تصادفی  طور  به  و  باشگاه 

 . شدند

 

 روش اجرای پژوهش

 ی دو گروه در مرحله هاقبل از شروع مداخله، ابتدا ژیمناست

و  آزمونپیش خالقیت  آزمون  مشارکت   با  انگیزه  پرسشنامه 

ارزیابی شدند و سپس  به   و  جداگانه  طور  به  هاگروه  ورزشی 

 ساعته  نیم   و   یک  جلسات  در  هفته  در   روز  دو  و  ماه   دو   مدت

.  کردند اجرا را محورمربی و ورزشکارمحور یهاتمرین پروتکل

  خودشان   را  تمرینی  برنامه  ورزشکارمحور   گروه  یهاژیمناست 

 جلسه   شخصی  عالئق  و  سلیقه  براساس  و  کردندمی  تنظیم

 مراحل  و   حرکات  نوع  انتخاب.  کردند می  مدیریت  را  تمرین
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 ورزشکاران .  است  بوده  ورزشکار  خود  عهده  بر  نیز  هاآن  انجام

 تمرین مربی  توسط شده ارائه برنامه براساس محورمربی گروه

 . کردندمی

ها آمده است.ی تمرینی در گروههافعالیتپروتکل    1در جدول  

 

 های تمرینی در گروه هافعالیت ،پروتکل 1جدول

 محور مربیگروه  ورزشکارمحور گروه 

 زمان به دقیقه نوع فعالیت زمان به دقیقه نوع فعالیت

 10 پرسی احوال  حضور و غیاب و 10 حضور و غیاب و احوال پرسی 

 20 گرم کردن  20 گرم کردن 

 15 مرور حرکات پیشین 15 تمرین طراحی شده توسط خود ژیمناست

 15 آزمون با مسابقه  10 آب خوردن و ریکاوری 

 15 تدریس حرکت جدید  15 تمرین طراحی شده توسط خود ژیمناست

 10 تمرین  10 سرد کردن 

 10 سرد کردن  10 تعویض لباس 

 5 تعویض لباس  10 تخلیه سالن 

 5 تخلیه سالن   

 ها بازخورد  ،انتقاد ات،پیشنهاد

 امضا سرمربی 

 ابزار اندازه گیری 

  پرسشنامه   این  (:SPMQ)12ورزشی   مشارکت  انگیزه  پرسشنامه

  دالیل  است،  شده   تهیه(  1983)  همکاران  و   گیل   توسط   که

  8  اساس   بر  ورزشی  و  بدنی   ی هافعالیت  در  شرکت  از  را  افراد

  انرژی،   تخلیه  آمادگی،  گرایی،  گروه  موفقیت،  مقیاس  خرده

   سرگرمی   و  تفریح  یابی،   دوست  مهارت،  بهبود  موقعیتی،  عوامل

 .است پرسش 30 شامل و  کند می گیری اندازه

  اصال  از  ایگزینه  3  لیکرت  طیف  یک   روی   پرسشنامه  این    

.  شود  می   گذاری  نمره(  3)  است  مهم  خیلی  تا(   1)  نیست  مهم

  90  نماید  اخذ  تواندمی  مقیاس  این  در  فرد  که  اینمره  باالترین

  نشانگر   90  به  نزدیک  و   باال  نمره.  است  30  نمره  ترینپایین  و

  نمره  و  است  ورزشی  یهافعالیت  در  مشارکت  به  فرد  اشتیاق 

  ی هافعالیت  در  شرکت  به  اشتیاق  عدم  نشانگر   30  به  نزدیک

 این(  کرونباخ  آلفای  ضریب)   درونی  همسانی.  است  ورزشی

  و   81/0کل  برای(  1983)  همکاران  و   گیل  توسط  پرسشنامه

.  شد  گزارش  78/0  تا   30/0  بین  آن  هایمقیاس  خرده  برای

  دست  به   68/0  حدود  آزمون  این  آزمایی   باز  پایایی   چنینهم

   پرسشنامه  کل  که  داد  نشان(  1386)  زاده   شفیع.  است  آمده 

  مقدار  ترینکم  چنینهم.  است  83/0   درونی  همسانی  دارای

  به  مربوط  مقدار  باالترین  و (  37/0)  یابی دوست  به  مربوط

 همکاران   و  گیل.  (23)  است  بوده(  75/0)  شهرت  و  موفقیت

  و  بخش  رضایت  نیز  را  پرسشنامه  این  سازه  روایی  (1983)

  آمادگی،   گرایی،گروه  موفقیت،  مقیاس  خرده  هشت  موید

  یابی، دوست  مهارت،  بهبود  موقعیتی،   عوامل  انرژی،  تخلیه

  سازه  روایی   نیز  زادهشفیع .  انددانسته   سرگرمی  و   تفریح

 .(23) داد قرار  تأیید مورد را پرسشنامه
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آزمونا  عــابدی:  13خالقیت  سنجش  آزمون براساس    ین  که 

تورنس خالقیت،1985)  نظریه  باره  در  عابدی  (    توسط 

ایران1372)   650  گروه   یــک   روی  ،ساخته شده است  ( در 

دانش  یرنف سال .  گردیـد  اجـرا  تهران  مدارس  آموزاناز    در 

بــه    دسترسی  عدم   علت  به  آمریکا  در  شوماخر  و  عابدی  1986

  آزمون  جدید  نسخه.  ساختند  نو  از  را  آزمون  مواد  اصلی،  نسخه

 انیـل  وسـیله به بار اولین و  گرفت قرار نظر تجدید بارها مورد

 سه   سؤال  60  آزمون  گردید. این  (تشریح1994)  همکـاران  و

  و  ابتکار  بسط،  خرده آزمون سیالی،  چهار  از  که  دارد  ایگزینه 

  دهنده نشان  هاگزینه.  اسـت  شـده  شکیلت  پذیریانعطاف

  نمـره یک  کـه  هستند  باال  و  متوسط  پایین،  خالقیت  میزان

  نمره  و  متوسط  خالقیت  برای  دو  نمره   پایین،   خالقیت  برای

برای   مجمـوع .  است  شده  گرفته  نظر  در  باال  خالقیت  سه 

شده  نمـرات   نمـره   نمایـانگر  آزمـون،  خرده  هر  در  کسـب 

است  آن  در  آزمودنـی   در  آزمودنی  نمرات  مجموع  و   بخـش 

.  دهد می   نشان  را  او  کلـی خالقیت  نمــره  خرده آزمون،  چهار

بین  هـر  خالقیــت  کل  نمره  دامنه    و  60  آزمودنـی 

  به  33  تا   23  سیالی،   به  22  تا   یک  یهاسؤال .  بود  خواهد180

 پذیریانعطـاف  بـه  60  تا  50  و   ابتکــار  به  49  تا  34  بسط،

 ( به روش 1372)  عــابدی  توسط  آزمـون  پایـایی  .مربوط است

  بخش آزمون سیالی، ابتکار،   چهار  در  آموزانبازآزمایی در دانش

 80/0و  84/0، 82/0، 85/0بسط به ترتیب پذیری و انعطاف

آمد.  ه  ب  آلفای   از  استفاده  با  درونی  همسانی   چنینهمدست 

آزمون  کرونبـاخ خرده    پذیری، انعطاف  سیالی،  یهابـرای 

    ترتیب  به  اسپانیایی  آموزدانش  2270  روی  بسـط  و  ابتکــار

شد  61/0و    75/0،  66/0،  61/0 در24)  گزارش    پژوهش   (. 

 آزمون   بین  همبستگی  ضریب  بارفروشمقیمی  و   دائمی

  ،468/0  سیالی   برای  تورنس  خالقیت  آزمون  و   عابدی   خالقیت

  دست ه ب 361/0 پذیریانعطاف و  424/0 ابتکار ،195/0 بسط

 (. 24) آمد

 

 تحلیل آماری   

از میانگین و انحراف معیار و  برای بررسی    ها برای توصیف داده 

و    هامفروضه  باکس  ام  لوین،  آزمون  آزمون   Kاز  جهت  و 

از آماره تحلیل کواریانس    آزمونپیش  متغیر  کنترل  و  هافرضیه 

 افزار از نرم  چنینهم)مانکووا( بهره گرفته شد.    متغیری  چند

24SPSS  .برای تحلیل استفاده شد 

 

 هایافته

گروه وجود   ها بین  آماری  تفاوت  وزن  و  قد  سن،  زمینه  در 

میانگین و انحراف استاندارد متغیر   1در جدول  نداشته  است.  

 آزمون پیشو انگیزش ورزشی در مراحل    ی خالقیتهامتغیر

 محور مربیو گروه    ورزشکارمحوربه تفکیک گروه    آزمونپسو  

. آمده است
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 دوگروه  آزمون پس  و آزمونپیش  مراحل در یورزش زشیانگ    و ت یخالق ر یمتغ استاندارد انحراف  و  نیانگ یم . 1 جدول

 متغیر گروه مرحله سنجش میانگین انحراف استاندارد 

 خالقیت

 ورزشکارمحور 
 آزمون پیش 6/111 11/22

 آزمون پس 55/136 69/20

 محور مربی
 آزمون پیش 05/107 83/11

 آزمون پس 7/133 44/14

 انگیزش ورزشی 

 ورزشکارمحور 
 آزمون پیش 55/60 99/13

 آزمون پس 85/73 38/13

 محور مربی
 آزمون پیش 6/53 05/7

 آزمون پس 1/70 23/7

 

مرحله   متغیر    آزمونپیشدر  استاندارد  انحراف  و  میانگین 

و در   11/22، 6/11به ترتیب  ورزشکارمحورخالقیت در گروه 

و    .است  بوده  05/107،83/11محور  مربیگروه   میانگین 

 ورزشکارمحور این متغیر در گروه    آزمونپسانحراف استاندارد  

گروه    1/13  ،63/63 در  بوده   51/12  ،79/60  محورمربیو 

میانگین نمرات خالقیت  دهد که  نشان می  هااست. این یافته

بود داشته است در حالی که این بهبود  پس از اجرای مداخله به

  میانگین و   چنینهمشود.  تر دیده نمیکم  محورمربیدر گروه  

متغیر انگیزش ورزشی در گروه    آزمونپیشانحراف استاندارد  

 محور مربیو در گروه    99/13و    55/60به ترتیب    ورزشکارمحور

استاندارد    . است  بوده   05/7و  6/53 انحراف  و  میانگین 

 13/ 38و     85/73  ورزشکارمحوراین متغیر در گروه    آزمونپس

بوده است. نتایج نشان    23/7و     1/70  محورمربیو در گروه  

  ورزشی   انگیزش  میانگین نمرات مرتبط با متغیردهد که  می

 پس از اجرای مداخله  در هر دو گروه تغییراتی داشته است.

ی روش تحلیل کواریانس  هاابتدا مفروضه  هایه برای آزمون فرض

متغیر  "چندمتغیری   توزیع  بودن  نرمال  مشاهدات،  استقالل 

ماتریس  ،وابسته واریانسهاهمگنی  همگنی  - ی  کواریانس، 

ی مختلف هاهمگنی شیب خط رگرسیون در گروه   ، هاواریانس

استقالل گرفت.  پاسخ  مورد  زیرا  بود  قرار  بر  ی  هامشاهدات 

برای ی دیگر نبود.  هاآزمودنی  تأثیربه سواالت تحت    هاآزمودنی

سنجش نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کلموگروف  

  حاکی   که  نبودند  معنادار z مقادیر  اسمیرنوف استفاده شد و-

 .  بود  هاداده بهنجار نسبتا توزیع از

  یا   یکسانی  مفروضه  ( نیز (Box’s m  باکس   ام  آزمون   نتایج

 قرار  تأیید  مورد  را  خطی  کواریانس  -واریانس   ماتریس   همگنی

  بود  گروه  دو   واریانس   همگنی   دهندهنشان  لوین  آزمون  و  داد

  و  آزمونپیش  تعامل  رگرسیون  شیب  چنینهم   نهایت  در  و

   .   نبود معنادار گروه

بر   مبنی  تحقیق  اصلی  فرضیه  آزمون  تمرین  "برای  روش 

تر از مؤثردر بهبود خالقیت و انگیزش ورزشی    ورزشکارمحور

تمرین   چند  ."است  محورمربی روش  کوواریانس  تحلیل    از 

آمده است.  2متغیری استفاده شد و نتایج در جدول 
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 محور مربی   و ورزشکارمحور گروه دو در  آزمونپس  نمرات  یر یمتغ چند انسیکوار ل یتحل آزمون  جینتا  ،2 جدول

 اندازه اثر  سطح معناداری  درجه آزادی خطا  درجه آزادی فرضیه  فیشر  Fمقدار  ارزش  آزمون 

 342/0 001/0 35 2 108/9 658/0 المبدای ویلکز 

جدول با  معنا  ،2مطابق  آزمونسطوح  ویلکز   المبدای  داری 

در    ،وابستهبیانگر آن است که بین حداقل یکی از متغیرهای  

 تفاوت معنی داری وجود دارد  محورمربیبا    ورزشکارمحورگروه  

(001/0P<  میزان تعیین  جهت  بر    تأثیر(.  مستقل  متغیر 

نتایج آزمون تحلیل کواریانس یک راهه در   ،متغیرهای وابسته

متغیری در جدول تحلیل کواریانس چند  ارائه شده   3  متن 

است.

 

 تی خالق یبرا ی ریچندمتغ انسیکوار لیتحل متن  در راهه   کی انسیکوار ل یتحل آزمون  جینتا  ،3 جدول

 اندازه اثر  سطح معناداری  فیشر  Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییر متغیر

 خالقیت 

 804/0 0001/0 10/152 183/9730 1 183/9730 آزمون پیش

 167/0 01/0 436/7 722/475 1 722/475 گروه

    972/63 37 967/2366 خطا 

که جدول  همان می  3طور  متغیر    تأثیربا حذف    ، دهدنشان 

فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار   آزمون،پیش

نسبت به گروه    ورزشکارمحوری گروه  هاخالقیت، در ژیمناست

روش    ، 3گردد. با توجه به نتایج جدول  می  تأیید   محورمربی

خالقیت  ورزشکارمحورتمرین   بهبود   ، P=01/0)  بر 

تمرین    ها ژیمناست  (1Fو37=436/7 روش  با  مقایسه  در 

با توجه به میزان اتا،     چنینهم  تر بوده است.مؤثر  محورمربی

درصد تغییرات   17توانسته است    ورزشکارمحورروش تمرین  

خالقیت را بهبود تبیین کند.

 

 یورزش زشیانگ  ی برا  ی ریچندمتغ انسیکوار لیتحل متن  در راهه   کی انسیکوار لیتحل  آزمون ج ینتا ،4 جدول

 منبع تغییر  متغیرها 
مجموع 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین  

 مجذورات 

  Fمقدار 

 فیشر 

سطح  

 معناداری 
 اندازه اثر 

 انگیزش ورزشی 

 612/0 0001/0 246/58 741/2689 1 741/2689 آزمون پیش 

 302/0 0001/0 990/15 406/738 1 406/738 گروه 

    179/46 37 609/1708 خطا 

 
فرضیه دوم پژوهش    آزمون،پیشمتغیر    تأثیربا حذف یا کنترل  

ورزشی، انگیزش  معنادار  تفاوت  وجود  بر  در    مبنی 

 محور مربینسبت به گروه    ورزشکارمحوری گروه  هاژیمناست 

بر افزایش انگیزش   ورزشکارمحورگردد. روش تمرین  می  تأیید 

در مقایسه    ها( ژیمناست1FوP،990/15=37= 0001/0)  ورزشی

 با توجه   چنینهم  تر بوده است.مؤثر  محورمربیبا روش تمرین  
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تمرین   روش  اتا،  میزان  است    ورزشکارمحوربه   30توانسته 

 ورزشی را تبیین کند.  درصد تغییرات انگیزش

 

 گیری بحث و نتیجه

  بر   ورزشکارمحور  تمرین  ی پژوهش نشان داد که روشهایافته

  تمرین   روش  مقایسه با  در   ی دختر هاژیمناست خالقیت    بهبود

 اتا توانست   مقدار  به  توجه  بوده است و با  تر  اثربخش  محورمربی

 روش   چنینهم  .توضیح دهد  را  خالقیت  واریانس  درصد  17

   ی دختر هاخالقیت ژیمناست  بهبود  بر  ورزشکارمحور  تمرین

و   بوده  ترمؤثر  محورمربی  تمرین  روش  با  مقایسه  در  است 

تغییرات  30  توانست مرحله    را  ورزشی  انگیزش  درصد  در 

اثربخشی شیوه مربیگری بر انگیزه  در    تبیین نماید.  آزمونپس

خالقیت در ورزش   چنینهم( و  25 ،22، 15برخی مطالعات )

 ( مورد تاکید قرار گرفته است.25، 17)

 رویکرد   یک  عنوان  به  ورزشکارمحور  سبک  از  پژوهشی    ادبیات

  مربیگری  و  توانمندسازی  مربیگری  ،رهبری  محدود

 الؤس  (.25  ، 19  ،17)  کنندمی  یاد  استقالل  از  کنندهحمایت

 رویکرد   یک  در  یادگیری  تسهیل   در  اساسی  ابزاری  کردن

 متناسب   سؤاالت  کردن  مطرح  با  مربیان.  است  ورزشکارمحور

  کمک  خودآگاهی  رشد  و  یادگیری  در  ورزشکاران  به  ،هدف   با

  کندمی  درگیر  هوشیار  سطح  در  را  بازیکنان  نکتهاین  .  کنندمی

ورزشکار   نتیجه  در  و  تمرکز  افزایش  باعث  و قدرت  و   شدت 

  دانش   انتقال  محورمربی  رویکرد  یک  در  در حالی که  .شودمی

و    شود می  انجام   دیگر  بازیکن  به  مربی  از  طرفه  یک  صورت  به

 (.17) ای نیستبرجسته  سؤال کردن شاخص

  رویکرد  در  تأکید   اصلی  اولویت  ،ایمن  تأیید  محیط  تأمین

  یابیدست  محض  به  زندگی   یهامهارت .  است  ورزشکارمحور

  فرآیند  یک.  یابدمی  توسعه  گیریتصمیم   طریق  از  ورزشکار

 به   ورزشکاران  .وجود ندارد    محورمربی  رویکرد  که در  شناختی

  با   متناسب  مربیگری  و  شوندمی  پذیرفته  فرد  به  منحصر  عنوان

 مسئله  حل  طریق  از  خودآگاهی .  است  ها آن    اهداف   و  ورزشکار

  امر  این .  شودمی  ایجاد  یادگیری  برای  مشترك  رویکرد  یک  و

  ،جسمی  یهاجنبه   که  گیردمی  انجام  جامع  چارچوب  یک  در

 (. 17) دهد می توسعه را ورزشکار اخالقی  و  شناختی ،روانی

  دیگران   بر  گذاریتأثیر  در  ها آن  توانایی  ،مربیان  اساسی  نقش

  در  که  اجتماعی  شرایط  با  توانندمی  افراد.  است  حین عمل  در

.  شوند  بیگانه  عوض  در  یا   و  درگیر  فعاالنه  ،کنند می  عمل  آن

  در  مهمی   عامل   و  آوردمی  وجود  به  را  ها پیامد  ،انگیزه

 برای   انگیزه  درك  ،نتیجه  در.  است  عمل  در  دیگران  گذاریتأثیر

  مربیان   (. رفتار15) است  کلیدی  ورزش  در  مطلوب  نتایج   تولید

  ،گذاردمی  گری اثرتعیین  خود  نظریه  مطابق   بازیکنان   انگیزه  بر

بر  شناختی  نظریه  یک که    عوامل  تأثیر  چگونگی  اجتماعی 

تمرکز    بر  اجتماعی   که  ،اجتماعی   عوامل.  کندمیانگیزه 

  تعریف  مربیان  رفتار  و  ورزشکار  -  مربی  روابط  عنوان  به   تواندمی

  برآورده  از طریق  تأثیرو این      گذاردمی  تأثیر  انگیزه  بر  ،شود

شایستگی  شناختی)روان   اساسی  نیاز  سه  کردن  ،احساس 

 مربیگری  رفتار  گیرد. هفتارتباط( صورت می   و  خودمختاری

 شودمی  اساسی  نیاز  سه  ارضای  موجب  که  شده است  پیشنهاد

  :گذاردمی  مثبت  تأثیر  کنندهتعیین   خود  انگیزه  بر  بنابراین  و

و    ها فعالیتارائه دلیل برای  -2سازی امکان انتخاب  فراهم  -1

دیگران   یهادیدگاه  و  احساسات  تصدیق  و  استعالم -3تکالیف  

مستقل    کار  و  عمل  ابتکار  برای  ییهافرصت  آوردن  فراهم -4

 کنترل   از  جلوگیری   -6  .شایستگی  بر  مبتنی  بازخورد  ارائه -5

  از  رقابتی   ورزشی  محیط  در  ادراك خود  کاهش   - 7  .  رفتارها

 سبک   یک  نمایانگر  رفتارها  . این(25)  بر تکلیف  تمرکز  طریق

. شودمی  توصیف  استقالل و خودمختاری  طرفدار  فردی  بین

  ابزاری  عنوان به رفتارها همین از نیز( 2012) کاالرد و نیکولز

  این .  کنندمی  یاد  ورزشکار  و  مربی  مثبت  روابط  تقویت  برای

  .(26)  استورزشکارمحور    رویکرد  با  مترادف  کامالً   رفتارها

  عوامل  ترینمهم  از  یکی  خودتنظیمی  یادگیری  چنینهم
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  یـادگیری  فرآیند   در  ارزشمندی  پیامدهای  که  اسـت  شناختی

  مؤثری   مؤلفه  خودتنظیمی  یــادگیری(.  27)  دارد  آمـوزش  و

  است  جامعه  افراد  یادگیری  اسـتانداردهای   سـطح  ارتقـای  در

 برای  افراد  گرایش  سـبب  مـنظم  طـور  به  آن  کاربرد   و

(.   28)  گرددمی  تربیش  و  باالتر  یادگیری  اهداف  به  یابیدست

  گرخودتنظیم  افراد  هایویژگی  زمینه  در  شـده   انجام  مطالعات 

 یـادگیری   زمینه  در  افراد  این  که  است  آن  از  حاکی

 برای   ایگرایانه  واقع  تحصـیلی  اهـداف  انـد؛ خودانگیختـه 

 منظور   به  کارآمد   راهبردهـای  از  کننـد؛ مـی  وضـع  خـویش

 لزوم  صورت  در  و  نماینـد می  استفاده  خود  اهداف  به  یابیدست

  و  دهندمی  تغییـر  یـا  اصـالح  را  مورداسـتفاده  راهبردهای

  زمان،   ماننـد  دسترس  در  منابع   از  بهینه  استفاده  در  سعی

  قبیل   از  کمکی  منـابع  و  مربیان  والـدین،   همساالن،  مکان،

  خلق  و  ساخت  در  سعی  همواره  و   دارند  کامپیوتر  و  ویدئو  فیلم،

  دهد  افـزایش  را  یـادگیری  کـه   دارنـد   را   یی هامحیط  انتخاب  و

  رویکرد  یک  که  گرفت  نتیجه  توانمی  نتیجه  در(.  29)

و  ورزشکارمحور خالقیت  ایجاد    برای   را  الزم  انگیزه  زمینه 

 (. 25) رساند می حداکثر به ورزشکار عملکرد افزایش

 فلسفه  باید  که  شودمی  گرفته  نتیجه  فوق  تحلیل  به  توجه  با

.  کنیم  رد  را  محورمربی  رویکرد  از  "همه  با  متناسب  اندازه  یک"

  در.  دارد  کامل   مسئولیت  ورزشکار  که  نیست  معنا   بدان  این

می  تخصص  ،عوض گرفته  بکار  چالشمربیان  تا  ی  هاشود 

حل   با  و  گردد  ایجاد  ورزشکار  برای  سمت    هاآنمناسب  به 

و به وسیعی خالقیت ورزشکاران     پیشرفت سوق پیدا نماید 

ای شکل گونه   به  را  یادگیری  مربی.  (30)  شودبکار گرفته می

ورزشکاران  دهدمی   ی هادستورالعمل   دریافت  جای   به  که 

  اذعان(.  19)  باشند  مشکالت  برای  حل  راه  دنبال  به  ،یعمد

  به  نیاز   که   باشد   داشته  وجود  مواردی  است   ممکن  است   شده

 برای  ،باشد  تر وجود داشتهمحور مربی  رویکرد  یک  به  بازگشت

  تحقیقات  ، باشد  ناقص   اساساً  بازیکن  تکنیک  که  جایی   در  مثال

  تأثیر   ورزشکارمحور  رویکرد  یک  که  دهدمی  نشان  وضوح  به

 اولسین   و  سوزا  دو.  دارد  ورزشکاران  عملکرد  بر  مثبتی

 همه   برای  محور  ورزشکار  رویکرد   یک  که  کردند  خاطرنشان

  تربیش   توسعه  مستلزم  زیرا  دارد  نیاز  تریبیش  زمان  -  نیست

 توجه   با  زمان  این  که  رسدمی  نظر  به.  است  بدنی  یهامهارت

  و   شایستگی   ،ارتباطات  بهبود  ، بازیکن  تعامل  افزایش   مزایای  به

  یکی ،  نسونها   .(31)  است  شده  داده  اختصاص  خوبی  به  ،انگیزه

 که گیردمی نتیجه ورزشکارمحور مربیگری اصلی طرفداران از

 و  مربی  روابط  بهبود  ،است  مهم  واقعاً  مربیگری  در  چهآن 

 درس   معلم  و  ورزش  از  فراتر  ورزشکاران  ورزشکار است و توسعه

 . (20) است زندگی

دلیل مشکالت اجرایی ه  پیگیری بفراهم نشدن امکان آزمون  

از محدودیت دقیق  آزمایشی  بوده  هاو کنترل  این مطالعه  ی 

می پژوهش  نتایج  ورزشکاران است.  تمرینی  برنامه  در  تواند 

گیرد.   قرار  استفاده  مورد  پیشنهاد    چنینهمزیمناستیک 

ی انفرادی در این زمینه  هاگردد تا پژوهش در سایر رشتهمی

. صورت گیرد

هانوشتپی
1 Creativity 
2 Motive 
3 Innovation 
4 Internal Motivation 
5 External Motivation 
6 Sport motivation 
7 Autocratic Coaching 

8 Coach-Centered 
9 Democratic Coaching 
10 Athlete-Centered 
11 Self-Determination Theory 
12 Sport Participation Motivation Questionnaire 
13 Creativity Test
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Purpose: The purpose of this study was to compare the effectiveness of two methods of athlete-

centered and coach- centered practice on creativity and motivation in gymnasts’ girls. 

Methods: A two-group quasi-experimental design with pre-test and post-test was used. The statistical 

population consisted of 10 to 14-year-old gymnast girls in Tehran. The statistical sample consisted of 

40 people (20 athletes-centered group and 20 coach-centered group) who were selected by the 

available method from Shahid Ghianvari Club and randomly assigned to the groups. The Creativity 

Test (Abedi, 1993) and Sports Participation Motivation Questionnaire (Gill, 1983) were used to 

measure the variables. After pre-test, the groups performed athlete-coaching and coaching protocols 

for two and a half hour sessions individually for two months and two days a week. Data were analyzed 

using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). 

Results: The results showed that there was a statistically significant difference between the two 

groups in the posttest stage in the mean of creativity (F=7.436, P=0.01) and sport motivation (F=15.99, 

P=0.01) and in the athletic practice group there was a greater increase in creativity and motivation 

compared to the coached group. 

Conclusion: Due to the greater effectiveness of athlete-centered exercises in gymnastics, it is 

suggested to pay more attention to increase athletic creativity and motivation in gymnast girls. 

 

Keywords: Sport motivation, Creativity, Practice, Coach-centered, Athlete-centered 


