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  ایالم استان بدنی ران تربیتـدبیازسوي  تدریسفعال ي هاروشاستفاده   درشناسایی عوامل موثر 

  3عباس سلیمانی ،2مجید سلیمانی ،1یحسن قره خاندکتر 

 ي،فعال تدریس به دلیل یادگیري اثربخش آن اهمیت زیادي دارد. از این رو هايمطالعه ارتباط عوامل موثر بر بکارگیري روش: و هدف  مقدمه

فعال تدریس  هاياستفاده از روشفردي دبیران تربیت بدنی استان ایالم با میزان  هايبررسی ارتباط بین برخی از ویژگیحقیق حاضر با هدف ت

  انجام شد. 

شامل کلیه  ،جامعه آماريکه به شکل میدانی انجام شد.  استپیمایشی  –کاربردي و از نوع توصیفی  ،تحقیق از لحاظ هدفروش شناسی : 

ورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب به ص مرد) 74، زن 66 نفر(140تعداد  که طبق جدول مورگان، استنفر) استان ایالم 220دبیران تربیت بدنی (

که روایی آن به تائید صاحب نظران رسید. پایایی آن نیز با ضریب آلفاي  استسوال  53شد. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 

ودارها) و استنباطی ( تی مستقل و (کولموگروف اسمیرنف)، از آمار توصیفی(جداول و نمهابدست آمد. پس از تایید نرمال بودن داده 89/0کرونباخ 

  استفاده شد. هاضریب همبستگی پیرسون ) براي تجزیه و تحلیل داده

فعال تدریس رابطه مثبت و معنی  هايي ضمن خدمت و همچنین مدرك تحصیلی دبیران با میزان به کارگیري روشهابین برگزاري دوره:  هایافته

. همچنین تفاوت معنی داري در میزان ردرابطه منفی و معنی داري وجود دا هامیزان به کارگیري  این روش اما بین سابقه تدریس و رد،داري وجود دا

  ي فعال تدریس زنان و مردان مشاهده نشد.هابه کارگیري روش

توجه جدي  کهتوان گفت میفعال تدریس  هايفردي دبیران با میزان استفاده از روش هايبا توجه به ارتباط بین ویژگیبحث و نتیجه گیري : 

  ضروري است.   هادر افزایش به کار گیري این روش ،به موارد یاد شده

  

 فردي، دبیران تربیت بدنی هايفعال تدریس، ویژگی هايروش کلیدي: هايواژه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :gharehkhani@znu.ac.ir Email                                                                                       ، زنجان، ایراندانشگاه زنجانتربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،استادیار  1

  و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه زنجان، زنجان، ایران کارشناس ارشد تربیت بدنی 2

  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان  مدرس علوم ورزشی، کارشناس ارشد تربیت بدنی و 3



170 94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و دوم/ پاییز و زمستان پژوهش  

  مقدمه:

ث اساسی و اصولی درحوزه تعلیم و تربیت است که توجه یکی از مباح ،و تدریس معلمان در کالسهاي درس 1یادگیري –یاددهی  هايبحث از روش

) . یکی از مهمترین مباحث در 1برنامه ریزي درسی و روانشناسی تربیتی را به خود جلب کرده است (، بسیاري از متخصصان تعلیم و تربیت

.  یابدمیآموزشی در نهایت بوسیله معلم تحقــق تدریس معلم است. در هر نظام آموزشی دستیابی به اهدف تربیتی و  هايآموزشی روش هايفعالیت

 .)2شوند (میشودکه یادگیري نامیده میعلمی، الگوهاي تربیتی و رفتاري همه و همه بوسیله معلم به دانش آموز منتقل  هايمحتوي دروس، موضوع

بر اساس طرح منظم و  آموز رفتار متقابل معلم و دانشتدریس عبارت است از تعامل یا  گیرد.مییادگیري از طریق تدریس صورت ، در فرایند آموزش

  ). 3کشد(میتدریس وي است که رسالت آموزش وپرورش را بر دوش   هايبنابراین معلم و روش، هدف دار معلم براي ایجاد تغییر رفتار دانش آموز

 هايکنند. در روشمیفعال تدریس تقسیم  هايسنتی و روش هايتدریس را به دو دسته اصلی روش هايمتخصصان تعلیم و تربیت روش     

هاي گیرد. روشمیو دانش آموزان حالتی منفعل و پذیرنده دارند و یادگیري یک طرفه و یک سویه از جانب معلم صورت  استمعلم همه کاره  ،سنتی

معلم به  هايبا استفاده از راهنمایی، ده دارندگردد که در آنها شاگردان در جریان آموزش نقش فعالی برعهمیی اطالق هایفعال تدریس به روش

   ).4پردازند و یادگیري جریانی دوسویه دارد(میکسب تجربه 

اي دانش آموزان را تقویت و یادگیري را به یک جریان دو سویه تبدیل کند، از اهمیت ویژه هايفعال تدریس که بتواند فعالیت هايامروزه روش      

مناسب براي یادگیري ظاهر شده و سازگاري بیشتري  هايروشها معلم بیشتر در نقش تسهیل کننده و ایجاد کننده فرصت. در این استبرخوردار 

با عنوان تاثیر روش تدریس معلمان برسازگاري و تطابق پذیري دانش  2011تواند ایجاد کند. مقصود امین خانداغی در تحقیق خود در سال می

 حوزه سازگاري دانش آموزان در سهتا تاثیر این دو روش را بر  پرداخت محور و یادگیرنده محورآموزش معلم سبک  اثر دو نوعآموزان به مقایسه 

ی که معلمانی دانش آموزان اجتماعی و آموزشی سازگاري، یانگین نمرات عاطفیم می دهدنشان  بررسی کند. نتایج ويعاطفی، اجتماعی و آموزشی 

  . )5(ندکردمیغیر فعال تدریس روش  با آنها که معلمان استی از دانش آموزان تربیش، بردندمیهره فعال تدریس ب هايآنها از روش

به عنوان  .)6یادگیري اثربخش و اکتشافی را در پی خواهد داشت است (، فعال تدریس هايبر طبق نتایج مطالعات پیشین به کارگیري روش      

درجه اثر بخشی روش تدریس فعال در آموزش مذهبی و اخالقی دانش آموزان کالس پنجم ) با عنوان 2011(میغال عابدنتایج تحقیق  ،نمونه

رفتاري دانش هیجانی و  رشددر و در نتیجه  هبی و اخالقیفعال تدریس در آموزش مذ هايکه روش می دهدنشان  معلمان دیدگاهدبستان شیراز از 

  ).7موثر است( آموزان کالس پنجم دبستان

فعال تدریس بیش از هر زمان دیگري مورد توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته است و   هايروش در ساختار جدید نظام آموزشی     

) 2004شود به عنوان نمونه بر طبق نتایج تحقیق تونی دي اوریا (مییش از هر زمان دیگر توصیه آموزشی ب هاياستفاده مطلوب از آنها در نظام

تربیت بدنی در  هايدر میزان مشارکت و رضایتمندي دانش آموزان از برنامه، معلمان تربیت بدنیاز سوي و فنون تدریس متنوع  هااستفاده از روش

یادگیري دانش آموزان و  هايتنوع نیازها وسبک، تکنولوژي، فرهنگی، اجتماعی، تغییرات سریع سیاسی ،). از طرف دیگر8مدارس نقش موثري دارد(

سنتی تدریس کارایی واثربخشی خود را از دست داده و نیاز است تا معلمان در   هايشرایطی را بوجود آورده اند که روش، بسیاري از تغییرات دیگر

  ).9تدریس استفاده کنند( فعال  هايدرس خود، از روش هايکالس

فعال تدریس هنوز جایگاه اصلی   هايفعال است به طوري که روش  هاياز جمله مشکالت بزرگ نظام آموزشی کشور، عدم استفاده از روش     

عراق از دیدگاه کارکنان اربیل  پزشکی در دانشگاههدف ارزیابی روش تدریس موجود  )در تحقیقی که با2012( خود را پیدا نکرده است. ابوبکر صالح

 45معلم محور (بر آموزش تمرکز داشتن ، )%45دانشجویان در سالن سخنرانی ( مشکالت قابل توجهی از جمله تعداد زیاد می دهدنشان  ،انجام داد

و نتایج تحقیقات نشان  هابررسی.) 10از جمله این مشکالت هستند( )%26,7و امکانات مناسب براي آموزش مناسب ( ها) و عدم وجود زیر ساخت%

  ).11فعال تدریس نقش معلمان بسیار مهم تر است ( هايدهد در بین عوامل تاثیرگذار بر استفاده از روشمی

و روانی جامعه دانش آموزان امري بدیهی است. تربیت بدنی در برنامه مینقش تربیت بدنی به عنوان یکی از عوامل تأمین کننده سالمت جس     

الزم را براي دانش آموزان براي رشد و یادگیري مهارتهاي حرکتی، توسعه،  هايمنحصر بفرد دارد و تنها برنامه اي است که فرصت مدرسه نقش

  ).12کند(میآمادگی و کسب دانش الزم درباره فعالیت بدنی فراهم 

زیرا مدیریت و سازماندهی این  ؛کالسها بسیار متفاوت استتربیت بدنی براي ارائه روش تدریس بهتر با سایر  هايمدیریت کالس ،با این حال      

رسد معلم تربیت بدنی میبا توجه به شواهد به نظر  بستگی دارد.تخصص، امکانات ورزشی و بسیاري از عوامل خواسته و ناخواسته ، کالسها به فضا

تدریس درس  هايبیران تربیت بدنی ترکیه در مورد روش) در بررسی دیدگاه د2012نقش برجسته تري در این میان دارد به طوري که آکتوب (

 زناز معلمان  ٪9/42 آوردمیوقتی از دبیران سوال شدکدام سبک بهترین نتیجه را براي شما به ارمغان  می دهدنشان آنها انتخاب تربیت بدنی و 

 هايدر کالسگزارش کردند که ، مردان ٪3/31و  زنان ٪3/35تمرینی را انتخاب کردند. همچنین سبک  درصد از مردان 8/43 و يسبک دستور

مردان  ٪4/34زنان و  ٪7/64دهید؟ میرا ترجیح آموزش  استراتژيکدام که "پرسیدند  آنهاوقتی از  کنندمیاستفاده  از سبک دستوري اغلبخود 

  ).13( تدریس دارد هايستراتژيجنسیتی قابل توجه در اولویت ارا معرفی کردند که نشان از تفاوت تدریس نمایشی  هاياستراتژي

  

1 Teaching - Learning 



  171 ایالم استان بدنی ران تربیتـدبیتوسط  تدریسفعال ي هاروششناسایی عوامل موثر بر  استفاده از 

فعال تدریس درس  هايبنابراین با توجه به شرایط فعلی و امکانات ورزشی موجود در مدارس کشور، شناخت عوامل موثر بر استفاده از روش     

یت بدنی بسیار مشهودتر فعال تدریس در تدریس درس ترب هايدهد عدم به کارگیري روشمینشان  هابررسی . امري ضروري است، تربیت بدنی

شاید این امر ریشه در ماهیت درس تربیت بدنی داشته باشد. البته برخی تحقیقات عدم آگاهی و آشنایی دبیران تربیت بدنی را از دالیل آن  ،است

فت دبیرانی که آشنایی نتیجه گر» فعال تدریس  هايبررسی میزان آشنایی معلمان با روش« طی تحقیقی با عنوان، )1374دانند. حسین پور(می

کنند و دانش آموزان از یادگیري باالتري بر خوردار میفعال تدریس دارند، بیشتر در زمینه تدریس خود از آنها استفاده  هايبیشتري از روش

ضمانت اجرایی هرگونه  توان گفتمینوین تدریس امري الزم و ضروري است و با اطمینان   هايآشنا ساختن معلمان با روش ،بنابراین .)3هستند(

بینش و اصالح و پیشرفت در وضع یادگیري، به نحوة کار و عمل معلمان وابسته است. اگر همه امکانات در اختیار معلمان قرار داده شود، اما فاقد 

توان تضمین مین کشور را نمترقی آموزشی باشند، پیشرفت مورد انتظار در امر تربیت دانش آموزا  هايبصیرت الزم در باب مبانی، اصول و روش

  ).14(کرد

سن و تحصیالت نیز بر میزان ، عینی معلمان از جمله سابقه، تخصص و توانایی تدریس هايشود که برخی از ویژگیمیبا بررسی بیشتر مشخص      

با ، )1380نتایج تحقیق مهر محمدي( طبق، کنندمیفعال تدریس نقش دارند که برخی از آنها به عنوان مانع عمل  هايو کیفیت استفاده از روش

دبیرانی که سابقه تدریس بیشتري داشتند، دانش آموزان آنها پیشرفت تحصیلی پایین تري » بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان « عنوان 

)در این 15دانستند. (میسلیقه اي کردند و بیشتر روش تدریس در کالس را مینوین آموزشی در امر تدریس استفاده  هايکمتر از شیوه داشتند ؛زیرا

).همچنین خان محمدي 16( فعال تدریس نیز اشاره کرده است هاي) نیز به تاثیر گذاري شخصیت دبیران در استفاده از روش1374اتبی (زمینه، ک

در برخی از تحقیقات دیگر نیز رفتار  ).6) تخصص دبیران تربیت بدنی را نیز در زمره عوامل تاثیر گذار بر شیوه تدریس آنها ذکر کرده است (1385(

) 1387)،همتی نژاد(1386تدریس فعال مهم تلقی شده اند به عنوان مثال رمضانی نژاد( هايیادگیرنده در به کار گیري روش

سهاي تربیت بدنی )درتحقیقات خود نیز بی تفاوتی دانش آموزان نسبت به کالسهاي عملی تربیت بدنی را به عنوان موانع مدیریت کال2006وتوماس(

  )6,17,18ذکر کرده اند(

استفاده عالوه بر مواردي که به معلم و یادگیرنده ربط دارد برخی از عوامل آموزشی و برنامه ریزي و امکاناتی مرتبط با درس تربیت بدنی نیز در      

بررسی عوامل موثر بر تدریس فعال «درتحقیقی با عنوان )،1375دبیران نقش زیادي دارند به عنوان نمونه کاتبی (از سوي فعال تدریس  هاياز روش

به این نتیجه رسید که عواملی محیطی، مثل فضاي کالس و جو آموزشی » از دیدگاه مدیران و دبیران مقطع متوسطه آموزشگاههاي شهر تهران

نیز درتحقیقی ، )1385) و یا خان محمدي(16ستند. (مدرسه، تعداد دانش آموزان در کالس، حجم کتب درسی نیز بر فرایند تدریس فعال تاثیر گذار ه

ي با عنوان شناسایی موانع تدریس درس تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی شهر اهواز نتیجه گرفت که نبود منبع ودستورالعمل خاص برا

  ).6(استارزشیابی درس تربیت بدنی از موانع تدریس موفق 

از تدریس فعال  هايه که فقط چند مورد آن در باال اشاره شد هر چند موانع و عوامل تاثیر گذار بر استفاده از روشطبق نتایج تحقیقات انجام شد     

توان گفت چهار میچرخند. با نگاه دقیق به این عوامل میاو  هاياما اکثریت آنها حول محور معلم و ویژگی هستند،معلمان تربیت بدنی متنوع  سوي

شود . در این میامکانات آموزشی و برنامه ریزي درسی ، یادگیرنده، گذارند که شامل معلممیتدریس فعال اثر  هاياستفاده از روشدسته از عوامل بر 

شین مقاله فقط به عامل معلم (مهمترین عامل) پرداخته شده است . بنابراین محققان با علم به این مطلب از یک سو و از آنجایی که تحقیقات پی

ه روي موانع موجود تاکید کرده بودند و بررسی عوامل تاثیر گذار کمتر مورد توجه قرار گرفته بود تصمیم بر این گرفتند تا در تحقیق خود ب بیشتر بر

بدنی  بیتبررسی عوامل یاد شده بپردازند تا ضمن شناسایی عوامل موثر و اطالع از نحوه ارتباط و میزان اهمیت آنها پیشنهاداتی را براي مدیران تر

ند. به آموزش و پرورش ارائه دهند تا زمینه کمک به کیفیت بخشی فرآیند تدریس درس تربیت بدنی و در نتیجه پویایی و نشاط بیشتر آن را فراهم کن

، بقهسا، سن، معلم ( تحصیالت هايبیان دیگر انجام تحقیق حاضر ضمن پاسخ گویی به این سوال اصلی تحقیق که ارتباط بین برخی از ویژگی

فعال تدریس چگونه است ؟ با ارائه راهکارها و پیشنهادات عملیاتی کمک خواهد کرد تا دست اندرکاران تربیت بدنی  هايجنسیت)  با استفاده از روش

مؤثري  فعال تدریس را طراحی نموده و از این طریق گام هايآموزش و پرورش برنامه ریزي مناسب جهت زمینه سازي استفاده هر چه بیشتر روش

  در جهت تحقق اهداف آموزشی درس تربیت بدنی بردارند. 

  روش شناسی:

 پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده که به شکل میدانی در بین معلمان تربیت بدنی سه مقطع تحصیلی استان ایالم اجرا شد. کلیه معلمان تربیت

نفر  با توجه  140در برگرفت. نمونه آماري تحقیق به شکل تصادفی به تعداد  نفر) جامعه آماري تحقیق را 220بدنی سه مقطع تحصیلی استان ایالم (

 ) انتخاب شدند.1970به جدول ( کرجسی و مورگان، 

ابزار اندازه گیري تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوري آن به تائید متخصصان تربیت بدنی در گرایش مدیریت      

بدست آمد. پرسشنامه، مشتمل  84/0با مدرك دکتري) رسید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ میاعضاي هیات علنفر از  15ورزشی (

  برنامه و امکانات آموزشی) بود که بر اساس مقیاس پنج درجه اي لیکرت تنظیم گردید.، یادگیرنده، سئوال در چهار حیطه (معلم 53بر 
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و با  05/0توزیع شده) در سطح معنی داري  هايدرصد از مجموع پرسشنامه %92پرسشنامه عودت داده شده(129یع شده توز هاياز بین پرسشنامه 

  آماري توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.  هاياستفاده از روش

و نمودارها و...) استفاده شد. در ادامه پس از انحراف استاندارد و رسم جداول ، مرکزي و پراکندگی (میانگین هايدر بخش آمار توصیفی از شاخص     

آماري استنباطی پارامتریک (تی استیودنت و ضریب  هايبا استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف، با استفاده از روش هاید نرمال بودن دادهیتا

  قرار گرفت.  تحقیق مورد آزمون هايفرضیه 18نسخه  SPSSهمبستگی پیرسون) با بهره گیري از نرم افزار 

 
  : هایافته

  نمونه آماري هايالف): توصیف ویژگی

  

  جمعیت شناختی نمونه آماري تحقیق هاي) ویژگی1(شماره جدول

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 2/51 66 زن

 8/48 63 مرد

 میزان تحصیالت

 3/26 34 فوق دیپلم وپائین تر

 2/62 81 کارشناسی

 9/10 14 کارشناسی ارشد وباالتر

 سابقه خدمت

 6/18 24 سال 5ـ  1

 1/20 26 سال 10ـ  6

 28 36 سال 15ـ  11

 3/33 43 سال 15بیش از

 8/83  108  متاهل

  استنباطی : هايیافته

ین ضمن خدمت مرتبط با روش تدریس و میزان استفاده از ا هايیکی از اهداف مورد توجه در تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین شرکت در دوره

تدریس فعال و بکارگیري آنها  هايضمن خدمت روش هاي. طبق نتایج تحقیق بین میزان شرکت در دوره استشرکت کنندگان  ازسوي هاروش

ضمن  هايشود بین میزان شرکت در دورهمی) مشاهده 2دبیران تربیت بدنی رابطه معنی داري وجود دارد. همان طوري که در جدول شماره ( ازسوي

دبیران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. یعنی به تناسب افزایش میزان  ازسويفعال  هايتدریس و بکارگیري روش هايتبط با شیوهخدمت مر

شود. لذا فرضیه میدبیران تربیت بدنی نیز بیشتر  ازسوي هاتدریس فعال، بکارگیري این روش هايضمن خدمت مرتبط با روش هايشرکت در دوره

 شود.مید تحقیق تأیی

  

  فعال تدریس  هايضمن خدمت و بکارگیري روش هاي) ارتباط بین شرکت در دوره2(شماره جدول

  شاخص آماري                                                                     

  سطح معنی داري    ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

  01/0  574/0  فعال  هايبکارگیري روش ضمن خدمت و هايشرکت در دوره

. نتایج تحقیق استفعال تدریس  هاياز جمله مواردي که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت ارتباط بین مدرك تحصیلی و استفاده از روش     

دار مثبت وجود دارد.  فعال تدریس و مدرك تحصیلی دبیران تربیت بدنی استان ایالم رابطه معنی هايبین میزان بکارگیري روش می دهدنشان 

فعال تدریس رابطه معنی دار و مثبت وجود  هاي) نشان داده شده است بین مدرك تحصیلی و بکار گیري روش3همچنان که در جدول شماره (

تحقیق  باشد. لذا فرضمیفعال تدریس هم بیشتر   هايیعنی به تناسب افزایش سطح مدرك تحصیلی دبیران تربیت بدنی، بکارگیري روش؛دارد

  شود. میتأیید 
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  فعال  هاي) ارتباط بین مدرك تحصیلی و بکارگیري روش3(شماره جدول

  شاخص آماري                                                                     

 سطح معنی داري  ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

  001/0  49/0  فعال  هايبکارگیري روش مدرك تحصیلی و

فعال تدریس آنها بود.  هاياز دیگر مواردي که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت ارتباط بین سابقه دبیران تربیت بدنی و استفاده از روش     

ار منفی تدریس فعال نیز رابطه معنی د  هايکه بین سابقه تدریس دبیران تربیت بدنی و میزان بکارگیري روش استتحقیق حاکی از این  هايیافته

فعال تدریس رابطه معنی دار و  هاي) آمده است بین سابقه تدریس دبیران تربیت بدنی و بکارگیري روش4وجود دارد. همچنان که در جدول شماره(

  شود. مییید یابد . لذا فرضیه تحقیق تأمیفعال تدریس کاهش  هايبکارگیري روش، منفی وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش سابقه تدریس دبیران

  تدریس  هاي) ارتباط بین سابقه تدریس و بکارگیري روش4جدول شماره (

  شاخص آماري                                                                      

 سطح معنا داري  ضریب همبستگی پیرسون  متغیر

  001/0  -628/0  فعال تدریس  هايسابقه تدریس و بکارگیري روش

تدریس بین دبیران تربیت بدنی زن و مرد مورد بررسی قرار گرفت . طبق نتایج بدست آمده  هايدر نهایت تفاوت در میزان بکارگیري روش     

   ) .5فعال تدریس در بین دبیران تربیت بدنی زن و مرد استان ایالم مشاهده نشد(جدول شماره  هاياختالف معنی داري بین میزان بکارگیري از روش

  

  فعال تدریس با توجه به جنسیت  هاي) مقایسه  بکارگیري روش5(شماره جدول

 متغیر
 میانگین فراوانی جنسیت

انحراف 

 استاندارد
T سطح معناداري 

 2 47/63 62 مرد فعال تدریس  هايمیزان بکارگیري روش
32/1 327/0 

 8/1 37/69 67 زن

  

  بحث و نتیجه گیري:

فعال تدریس رابطه معنی دار و مثبتی وجود   هايضمن خدمت و بکارگیري روش هايبین میزان شرکت در دوره می دهد کهتحقیق نشان  هايیافته

توسط دبیران تربیت  هابکارگیري این روش، فعال تدریس هايضمن خدمت مرتبط با روش هايیعنی به تناسب افزایش میزان شرکت در دوره ؛دارد

ضمن خدمت با خود کار آمـدي معلمـان    هاي)که با بررسی رابطه آموزش1387ن یافته با نتایج تحقیق سلمانی دستجرد(شود. ایمیبدنی نیز بیشتر 

 ،ضمن خدمت ارتباط معنی داري وجود ندارد هايتربیت بدنی به این نتیجه رسید که بین خود کارآمدي معلمان تربیت بدنی و شرکت آنها در کالس

توانـد  میتدریس  هايضمن خدمت مرتبط با روش هايدهد شرکت در دورهمیبرخالف نتایج تحقیق حاضر که نشان  ،به بیان دیگر .مغایرت دارد

نتـایج   ، تدریس فعال شود هايتاثیر معنی دار مثبتی در افزایش آگاهی و تغییر نگرش افراد شرکت کننده داشته و منجر به افزایش بکارگیري روش

ضمن خدمت تاثیر معنی داري بر روي کارایی و اثربخشی افراد شرکت کننده ندارد. شاید بتوان گفت  هاير دورهشرکت د می دهد کهسلمانی نشان 

تدریس فعـال بـود در حالیکـه در تحقیـق      هايمرتبط با روش، ضمن خدمت مورد بررسی در این تحقیق هاياین است که دوره،دلیل این مغایرت 

). این یافته با نتایج برخی تحقیقات پیشین که در 19(استموضوعات) مورد بررسی قرار گرفته می(در تما ضمن خدمت به طور کلی هايسلمانی دوره

فعال تدریس دارنـد،   هاي) عنوان کرد دبیرانی که آشنایی بیشتري از روش1374موضوعات مشابه تحقیق حاضر انجام شده همسوست. حسین پور(

نیز در تحقیقی با عنوان شناسایی موانع تدریس درس تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی  1385مدي (خانمح، )3کنند(میبیشتر از آنها استفاده 

نوین تدریس را از عمده ترین مشکالت تدریس درس تربیت بدنی مطرح   هايشهر اهواز عدم آشنایی معلمان تربیت بدنی با نحوه تدریس و روش

عواملی از قبیل ،نتیجه گرفت» هاي آزمایشگاهی بررسی علل بی عالقگی معلمان به فعالیت« قی با عنواندر تحقی، )1379). همچنین نوروزي(6کرد(

موجب شده است تا دبیران کمتـر از   هاتدریس پیشرفته  و یا عدم تشویق آنها در صورت به کار گیري این روش  هايعدم آشنایی معلمان با روش

  ). 20د تدریس دارند استفاده نمایند(وسایل آموزشی که تاثیر بسزایی در فراین

و فنون  هااین که استفاده از روشبر) مبنی 2004با توجه هم سویی نتایج تحقیق حاضر و تحقیقات پیشین و نتیجه تحقیق تونی دي اوریا (     

تربیت بدنی در مدارس تاثیر گذار  هايتدریس آموزشی متنوع توسط معلمان تربیت بدنی در میزان مشارکت و رضایت مندي دانش آموزان از برنامه
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) 2004). این مطلب در تحقیق کاتلین ومارتین یلینگ(8نوین تدریس امري الزم و ضروري است( هايآشنا ساختن معلمان تربیت بدنی با روش، است

مداوم یادگیري حرفه اي(ضمن  هايدورهکه نتیجه گرفتند اکثر معلمان تربیت بدنی اعتقاد داشتند که پیشرفت حرفه اي معلمان نیازمند گذراندن 

ضمن خدمت مرتبط با روش تدریس فعال  هايو دوره هاتوان گفت برگزاري کارگاهمی). بنابر این 21مورد تائید قرار گرفته است( است،خدمت) 

ي فعال هاربیت بدنی را در ارتباط با روشتوانسته به رسالت خود در زمینه همگام سازي معلمان با تغییرات پیش آمده عمل نموده و دیدگاه دبیران ت

ي نوین و رویکردهاي هاي روش تدریس باعث آشنایی بیشتر آنها با روشهاشرکت دبیران تربیت بدنی در کارگاه ،تدریس تغییر دهد. به بیان دیگر

  ي آموزشی آنها تأثیري مثبتی داشته است. هامناسب آموزشی شده و در ایجاد تغییر بر شیوه

 هايرابطه اي مثبت و معناداري بین مدرك تحصیلی دبیران تربیت بدنی و میزان استفاده از روش، می دهدهمان طور که نتایج تحقیق نشان      

) مبنی بر تاثیرگذاري نگرش و تخصص معلمین ورزش برکیفیت بخشی درس 1387. این یافته با نتایج تحقیق شعبانی بهار (ردفعال تدریس وجود دا

پیشرفت حرفه اي و یادگیري حرفه در بین معلمان با تجربه تربیت بدنی ") در مورد 2004دنی و نتایج تحقیق کاتلین و مارتین یلینگ(تربیت ب

).همچنین 1,21همسو است( ،آرزوهاي بزرگتري را براي شاگردان خود داشتند، مبنی بر این که معلمان تربیت بدنی با تحصیالت حرفه اي "انگلستان

فعال تدریس نام برد که با یافته  هاي) نیز تخصص و توانایی دبیران تربیت بدنی را به عنوان یکی از موانع به کارگیري روش1385( خانمحمدي

). شاید بتوان دلیل این همسویی را ریشه در 6فعال تدریس  هم سو است( هايتحقیق حاضر مبنی بر ارتباط بین مدرك تحصیلی و استفاده از روش

ضرورت و اهمیت به کار گیري آنها در ، مزایا، فعال تدریس هايتخصص و توانمندي،  آشنایی بیشتر با انواع روش، افزایش دانش، شتغییر نگر

شته و نتیجه ادامه تحصیل و اخذ مدارك تحصیلی باالتر دانست . به بیان دیگر مدرك تحصیلی دبیران تربیت بدنی بر عملکرد آموزشی آنها تأثیر دا

، توان گفت وزارت آموزش و پرورش باید انگیزهمیتدریس و یادگیري تغییر دهد. بنابراین  هايدیدگاه آنها را در ارتباط با شیوه، ن توانستهارتقاء آ

 زمینه و شرایط الزم را براي ادامه تحصیل دبیران تربیت بدنی فراهم سازد. 

بکارگیري روشهاي تدریس فعال رابطه معنی داري  و منفی وجود دارد. بطوري که بین سابقه تدریس و میزان  می دهدي تحقیق نشان هایافته     

 هايکنند و دبیران با سابقه کمتر به سراغ روشمیفعال استفاده  هايدبیرانی که سابقه تدریس کمتري داشته اند(جوان و تازه کار) بیشتر از روش

وابستگی و احساس نیاز کمتري ، ) که عنوان کرد معلمان تربیت بدنی با سابقه2004تین یلینگ(روند . این یافته با نتایج تحقیق کاتلین و مارمیفعال 

توان گفت عدم نیاز یا توجه دبیران با سابقه به می). بنابراین با توجه به این همسویی نتایج 21همسو است( ،کنندمیبه پیشرفت حرفه اي مداوم 

« )که در تحقیق خود با عنوان 1385فعال است. همچنین این یافته با نتایج تحقیق مهر محمدي ( هايپیشرفت شغلی دلیلی به استفاده کمتر از روش

دانش ، فعال تدریس و عملکرد سلیقه اي دبیران با سابقه هاينتیجه گرفت؛ به علت استفاده کمتر از شیوه» بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان 

بررسی عوامل تاثیر گذار درکیفیت «)، در تحقیقی تحت عنوان1387ري برخوردار هستند و شعبانی بهار که (آموزان آنها از پیشرفت تحصیلی پایین ت

نتیجه گرفت تجربه (سابقه) معلمان ورزش برکیفیت بخشی درس تربیت » بخشی به درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه از دیدگاه معلمان ورزش

 هايسویی نتایج حاضر با نتایج تحقیقات یاد شده مبنی بر استفاده کمتر دبیران باسابقه از روش) همسوست. در توجیه هم1بدنی اثرگذار است (

) اشاره شد وابستگی و احساس نیاز کمتر دبیران با سابقه به 2004کاتلین و یلینگ( هايتوان گفت همچنان پیشتر بر طبق یافتهمیتدریس فعال 

همان طوري که پورتمن ، باشد. احتماال دیدگاه و نگرش دبیران نیز از دیگر موارد اثر گذار باشند پیشرفت حرفه اي مداوم یکی از دلیل این امر

را به عنوان عمده ترین عوامل  هاتجارب قبلی تدریس و مقررات و آیین نامه، ) نتیجه گرفت دبیران با سابقه عقاید و ارزشهاي شخصی2003(

همکاران و تجارب دوران دانش آموزي خود را ، دبیران کم سابقه تجارب اولیه تدریس، مدیر مدرسهمدیریت و تدریس خود عنوان کرده در حالی که 

) در بررسی مشکالت، 1997مک کومارك(، مغایر با این یافته وجود،). با این 22از عوامل مهم مؤثر بر نحوه مدیریت و تدریس کالس می دانند(

بدنی عنوان کرد در زمینه مشکالت مدیریتی اختالف معنی داري بین معلمان کم سابقه و باسابقه  راهکارها و عوامل اثرگذار بر اجراي درس تربیت

  ). 23وجود ندارد(

فعال تدریس در بین دبیران تربیت بدنی زن و مرد اختالف معنی داري ندارند. این یافته با نتایج  هايبر اساس نتایج تحقیق بکارگیري روش     

کرد تفاوت بسیار کمی بین عوامل اثرگذار تجربه شده به وسیله معلمان مرد و زن کم سابقه در مقایسه با عواملی از قبیل  ) که بیان2003پورتمن (

). شاید بتوان گفت همچنان که نتایج تحقیق حاضر و برخی از 22همسوست ( ،تجارب شخصی در مدرسه، معلمان همکار و تجارب تدریس وجود دارد

آنچنان که سابقه تدریس و سن دبیران به همراه مدرك ، جمعیت شناختی و مرتبط با معلم هايدر بین ویژگی می دهدنشان تحقیقات یاد شده قبلی 

دبیران  ازسويفعال  هايتدریس در امر تدریس و استفاده از روش هايتحصیلی و سایر عوامل از جمله دیدگاه و نگرش افراد و آشنایی آنها با روش

  سیت افراد عامل تاثیرگذاري براین موضوع نیست.جن، گذاردمیتاثیر 

ضمن خدمت  هايمدرك تحصیلی و شرکت در دوره، معلم (سن و سابقه تدریس هايتحقیق حاضر مبنی بر ارتباط ویژگی هايبا توجه به یافته      

توان چنین نتیجه گرفت در بین میتحقیقات مرتبط  ايهفعال تدریس و مروري کوتاه به ادبیات پیشینه و یافته هايمرتبط) با میزان استفاده از روش

در نتیجـه افـزایش میـزان بـه      اسـت یادگیرنده و برنامه آموزشی) مهمترین مورد معلـم  ، امکانات آموزشی، عوامل تاثیر گذار بر روش تدریس (معلم

همچنان که علم مدیریت مشـخص کـرده نیـروي     زیرا ؛فعال تدریس  دبیران تربیت بدنی در گرو توجه جدي به خود آنهاست هايکارگیري روش

سازمان انسانی به عنوان قلب و مهمترین منبع سازمان مطرح بوده  و عامل اصلی بهره وري است در نتیجه بدون توجه به این منبع تغییر چندانی در 
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ه این مـدعا بـوده و غفلـت از ایـن مـورد      (آموزش و پرورش) روي نخواهد داد همچنان که بررسی وضعیت اجراي درس تربیت بدنی در مدارس گوا

  ضررهاي فراوانی را به سیستم وارد کرده است. 

آنها  اجرايشود با توجه به اهمیت اهداف تدوین شده درس تربیت بدنی در نظام آموزش و پرورش و محوریت معلمان در میپیشنهاد  ،بنابراین     

راهکارهاي مناسب را جهت ، باید با شناخت دقیق این عوامل و آگاهی از نحوه ارتباط آنها ن و دست اندرکاران تربیت بدنی آموزش و پرورشمسئوال

فعال تدریس به کارگیرند تا از این رهگذر گام موثري در جهت تحقق اهداف تربیت بدنی  هايزمینه سازي الزم براي استفاده بیشتر دبیران از روش

  بردارند.

شرکت  از سوي هااین دوره هايضمن خدمت روش تدریس با استفاده از آموخته هايتباط معنی دار بین دورهتحقیق و وجود ار هايطبق یافته     

بـا افـزایش سـابقه     هادر بین دبیران با مدرك تحصیلی باالتر و کاهش میزان استفاده از این روش هاافزایش میزان استفاده از این روش ، کنندگان

ي مربیگري هاتدریس و حتی دوره هايي ضمن خدمت مرتبط و تخصصی در رابطه با روشهابرگزاري مستمر دوره شود بامیکاري دبیران پیشنهاد 

آموزشی مرتبط و برگزاري سمینارهاي مختلف تخصصی و جدید در این زمینه و افزایش دانش تخصصی دبیران و تغیر نگرش آنها  هايو یا کارگاه

  براي تحقق این امر فراهم سازند . تدریس شرایط الزم را هاينسبت به روش

همچنین بکارگیري نیروهاي تحصیل کرده با مدارك تحصیلی باالتر در بحث آموزش درس تربیت بدنی (در بیشتر مناطق افراد تحصیل کرده با        

ـ    هايو مجموعه هامدرك باال در امور مدیریتی و اداري یا سرپرستی سالن شـوند) یـا ترغیـب افـراد داراي     مـی ه ورزشی و موارد مشـابه بکـار گرفت

انگیزشـی سـاده    هـاي تهیه امکانات و شرایط الزم یا استفاده از روش ،تحصیالت پایین جهت ادامه تحصیل نیز از دیگر راهکارهاست. عالوه بر این

بیت بدنی ادارات و مناطق و توجیـه و  برتر تدریس توسط مسئوالن تر هايالگو هايجدي گرفتن جشنواره، همچون اعطاي تقدیر نامه به افراد فعال

توجه جدي به روش تدریس دبیران در بحث ارزشیابی سالیانه آنها بویژه براي دبیران با سـابقه نیـز   ، ترغیب معلمان و مدیران مدارس براي شرکت

  فعال تدریس داشته باشد.  هايتواند نقش موثري در کاربرد بیشتر روشمی
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