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Abstract: The purpose of the present research
was investigating the effects of teaching on
effectiveness of physical education lesson in
primary schools. The method of this research
was semi-experimental. Three groups of
primary school teachers participated in an
education program voluntarily. The statistical
population included all of teachers of physical
education teaching at the first, second, and
third grades in Tehran. In this level, 36
teachers were selected through convenience
and non-random sampling for selecting the
educational districts and the primary schools.
In this research, data was collected by two
methods including observation and interview.
The first method was informed by recording
the time spent for a variety of activities in
physical education lesson in primary grades.
And the second method involved examining
the perception of teacher beliefs about teacher
training program and perception of teaching
situation and also perception of students'
beliefs about physical education lesson through
interviews. The results showed that after
implementing the program the students'
participation in class activities indicated an
increase and the non- active time decreased.
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مریم مختاری دینانی

 هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش بر اثربخشی درس:چكیده
 روش تحقیق نیمه تجربی و جامعه آماري آن شامل.تربیتبدنی بود
 دوم و سوم ابتدائی آموزش و پرورش،كلیه معلمان كالسهاي اول
تهران بودند كه با شیوه نمونهگیري در دسترس در انتخاب مناطق
آموزش و پرورش و مدارس ابتدائی و نیز با شیوه نمونهگیري
 نفر بهعنوان نمونه آماري انتخابشده و به سه88 ،غیرتصادفی داوطلبانه
گروه تقسیم شدند و در يك برنامه آموزشی از قبل طراحیشده شركت
 جمعآوري دادهها از طريق ثبت مدتزمان صرف شده براي.كردند
فعالیتهاي مختلف يك كالس درس تربیتبدنی جهت تعیین میزان
اثربخشی اجراي برنامه آموزش معلم و نیز مصاحبه بهمنظور درك
باورهاي معلمان از برنامه آموزش معلم و درك وضعیت آموزش خود و
.همچنین درك باورهاي دانشآموزان از درس تربیتبدنی انجام شد
- میزان مشاركت دانش،نتايج تحقیق نشان داد بعد از اجراي اين برنامه
 و زمان غیرفعال آنها كاهش،آموزان در فعالیتهاي كالسی افزايش
.يافته است
، ابتدائی، دانشآموز، معلم، تربیتبدنی، اثربخشی، آموزش:کلیدواژهها
آموزش ضمن خدمت

 استاديار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران و نويسنده مسئول.4
 دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی تهران.1
) استاديار گروه مديريت ورزشی دانشگاه الزهرا (س. 8
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مقدمه
جهت ارتقاء عملكرد علمی دانشآموزان ،تعیین فاكتورهايی كه بر پیشرفت آنها تأثیر می-
گذارند ،ضروري است (يی .)1444 ،4براي بهبود پیشرفت دانشآموزان ،برخی پژوهشها بر
نقش صالحیتهاي معلمان تمركز كردهاند و بهبود صالحیتهاي علمی معلم را بهعنوان يكی
از راههاي بهبود پیشرفت دانشآموزان معرفی نمودهاند (گرينوالد ،هجز و الين.)4338 ،1
يكی از صالحیتهاي ضروري براي معلمان جهت افزايش اثربخشی دانشآموزان و
پیشرفت آنها در حوزههاي درسی ،توجه به نحوه آموزش معلمان است .درحالیكه در امر
آموزش ،مؤلفه اثربخشی بسیار مهم است؛ اما در مورد مفهوم آموزش اثربخش ،تعريف جامع و
مشخصی وجود ندارد ،زيرا فرآيند دستیابی به آن ،كار دشواري است .ارزيابی آموزش اثربخش،
يعنی تعیین تقريبی اينكه آموزشهاي انجام شده تا چه حد به ايجاد مهارتهاي مورد نیاز
سازمان بهصورت عملی و كاربردي منجر شده است؛ به عبارت ديگر ،آموزش اثربخش ،يعنی
میزان تحقق اهداف آموزشی ،تعیین نتايج قابلمشاهده از كارآموزان در اثر آموزشهاي
اجراشده ،تعیین میزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات نقش سازمانی ،تعیین میزان درست
انجام دادن كار كه موردنظر آموزش بوده است ،تعیین میزان توانايیهاي ايجاد شده در اثر
آموزشها براي دستیابی به اهداف .آنچه موجب بررسی"آموزش اثربخش" شده اين است كه
طبق نتايج تحقی قات قبلی ،آموزش اثربخش موجب افزايش بازدهی يادگیري مثبت در دانش-
آموزان میشود (بوريچ.)4338 ،8
واضح است كه معلم مجري برنامه درسی میباشد؛ خواه اين برنامه بهصورت سند مكتوب
از پیش طراحیشده باشد يا در طی فرآيند اجرا توسعه يابد .معلم باصالحیت میتواند برنامه
درسی ضعیف طراحیشده را با تدريس خوب و هنرمندانه خود به تجربه تربیتی مفیدي براي
دانشآموزان مبدل سازد و بالعكس (سراج .)4838 ،به همین دلیل است كه آگاهی از معلم مؤثر
بودن ،يك هدف مهم و حیاتی براي معلمان است (بلون ،بلون و بلنك .)4331 ،1معلمان تمايل
1. Ye
2. Greenwald, Hedges & Lain
3. Borich
4. Bellon, Bellon & Blank
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دارند تا در آنچه انجام میدهند ،بهتر شوند و يك دانش پايه بهمنظور تمرين و آموزش افرادي
كه به اين حرفه وارد میشوند ،ارائه شود (رينك)4338 ،4؛ بنابراين ،هرچند "آموزش اثربخش"
اصطالحی است كه نمیتوان بهسادگی آن را تعريف نمود (كرچنر و فیشبرن ،)4333 ،1میتوان
گفت معلمان ،زمانی اثربخش شناخته میشوند كه دانشآموزان به نتايج يادگیري مدنظر برسند
(بروفی4393 ،8؛ گیج4393 ،1؛ هاريس4333 ،5؛ روزنشاين.)4339 ،8
تمركز مطالعات اولیه در حوزه آموزش بیش از محیط يادگیري ،بر معلمان بود و سعی در
شناسايی ويژگیهاي معلمان اثربخش داشتند (مدلی .)4339 ،9درواقع ،در شیوههاي تربیتی
گذشته و حال ،معلمان را عامالن تأثیرگذار نهايی برنامه درسی كالسهايشان دانستهاند (پارسا،
 .)4838بهعنوان نمونه ،عامل اصلی در تعیین يك معلم اثربخش در ابتداي دهه  34میالدي،
مبتنی بر خوبی و مهربانی فرد بود .صداقت ،بخشش ،محبت ،ايثار و مالحظه كردن ،همگی از
ويژگیهاي اساسی يك معلم اثربخش محسوب میشدند .اين ويژگیهاي فردي ،نیاز بود كه به
شیوهاي منظم ،منضبط و سازمانيافته ارائه شود (بوريچ .)4338 ،3متأسفانه اين تعريف از معلم
اثربخش ،فاقد هرگونه استاندارد عملكرد بوده است .بعد از دهه  84میالدي ،نگاه به موضوع
آموزش ،از ارزيابی ويژگیهاي فردي معلمان به رفتارهاي معلم و دانشآموز تغییر كرد (بلوم،3
 .)4334از اين زمان به بعد براي اولین بار ،محققان بهمنظور جمعآوري اطالعات ،بهويژه براي
مطالعه تعامل دانشآموز و معلم ،به كالس درس مراجعه نمودند .ابزارهايی براي اندازهگیري
تعامالت كالسی طراحی شدند .فراوانی تعامالت ،انواع سؤاالت و میزان پاسخها مدنظر قرار
گرفتند .اين ابزارها بدين خاطر در مطالعات استفاده شدند كه قادر بودند رفتارهاي آموزش
مؤثر را شناسايی نمايند و بهمحض اينكه شناسايی شوند ،میتوانند براي معلم قابللمس و درك
باشند (بلوم .)4334 ،در طول دهه  34میالدي ،محققان به شناسايی مؤلفههاي آموزش كالسی
1. Rink
2. Kirchener & Fishburne
3. Brophy
4. Gage
5. Harris
6. Rosenshine
7. Medley
8. Borich
9. Bloom
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مؤثر در بهبود محیط يادگیري اثربخش براي دانشآموزان پرداختند .بیشتر آنچه ما از آموزش
اثربخش میدانیم از اين مبانی پژوهشی آمده است .اين تحقیقات كالسی سعی داشتند آنچه را
كه معلمان براي يادگیري دانشآموزان انجام میدهند ،شناسايی كنند (بروفی و گود)4338 ،4؛
مثالً بوريچ ( )4338در بررسی مطالعات پژوهشی مرتبط با عوامل مؤثر بر پیشرفت دانشآموز
و يادگیري ،شیوههاي آموزش اثربخش و پنج عنوان رفتار آموزشی كلیدي كه از طرف محققان
تأيید شده را شامل شفافیت درس ،1تنوع آموزش ،8تكلیفمحوري معلم ،1مشاركت در فرآيند
يادگیري ،5و میزان موفقیت دانشآموز 8عنوان نمود (بوريچ .)4338 ،بوريچ همچنین پنج رفتار
ديگر كه به نظر میرسید با آموزش اثربخش مرتبط باشد ،شناسايی كرد .وي اين گروه از
رفتارهاي آموزشی را بهعنوان رفتارهاي كمكی و شامل استفاده از ايدههاي دانشآموزان،
مشاركت ،ساختاربندي ،پرسشگري ،تحقیق و تأثیر معلم اعالم نمود.
پالسك )4338( 9چگونگی برنامهريزي معلم در آموزش و تدريس تربیتبدنی را بررسی
نمود .به اعتقاد وي نوع رفتار دانشآموزان و غیرقابلپیشبینی بودن محیط فعالیت ،بیشترين
تأثیر را در برنامهريزي معلمان در تدريس تربیتبدنی دارد .وي همچنین معتقد است كه از نظر
معلمین تربیتبدنی ،آموزش موفق و اثربخش در درس تربیتبدنی ،غالباً با میزان مشاركت
دانشآموزان در فعالیتهاي كالسی ،مشاهده كمترين رفتار ناشايست و تدارك فضاي آموزشی
لذتبخش براي دانشآموزان تعريف میشود .پالسك اظهار كرد كه معلمان تربیتبدنی بیش از
اينكه نسبت به انتقال دانش به دانشآموزان نگران باشند ،عالقهمند به رفتار دانشآموزان هستند.
در تالش جهت درك بیشتر آموزش اثربخش تربیتبدنی ،پالسك ( ،)4338ادراك معلمان از
آموزش موفق و ناموفق درس تربیتبدنی را بررسی نمود .نتايج اين بررسی نشان داد كه
ديدگاه دانشجومعلمان و معلمان باسابقه نسبت به آموزش موفق ،يكسان است .آنها آموزش

1. Good
2. Lesson Clarity
3. Teaching Variety
4. Teacher Task Orientation
5. Engagement in the Learning Process
6. Student Success Rate
7. Placek
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اثربخش را در مشاركت بیشتر دانشآموز ،شاد بودن دانشآموز در زمان فعالیت كالسی و
نمايش رفتار مناسب معرفی كردند.
شمپ )4338( 4در مطالعه انتقال از دانشجومعلم به معلم ،به اين نتیجه رسید كه
دانشجومعلمان نیز همان مؤلفههاي را كه معلمان باسابقه براي موفقیت در آموزش تائید كرده
بودند ،خیلی مهم تلقی میكردند .بطوريكه مشخص شد از نظر آنها ،آنچه مهم است ،میزان
درگیري و مشاركت دانشآموز در فعالیت است نه خود فعالیت .بر طبق يافتههاي شمپ
( ،)4335در تحلیل آموزش دانشآموزان ،اولويت اول دانشجو معلمان ،میزان مشاركت و فعال
بودن دانشآموزان در زمان آموزش درس تربیتبدنی بود .دانشجومعلمان ،زمانی راضی می-
شدند كه دانشآموزان در حال فعالیت بودند ،از فعالیتشان لذت میبردند و به سؤاالت آنها
پاسخ میداند و همانطوريكه از آنها خواستهشده بود ،انجام میدادند.
بوريس و فیشبرن )4338( 1پژوهش پالسك را با معلمان كارآموز دبیرستانی در كانادا انجام
دادند .يافتههاي آنها با نتايج بدست آمده بهوسیله پالسك ،مشابه بود .دانشجومعلمان ،آموزش
موفق تربیتبدنی را نه در يادگیري دانشآموز ،بلكه در حفظ مشاركت و درگیر شدن دانش-
آموزان در فعالیتهاي كالسی ،شاد بودن و لذت بردن از فعالیتهاي كالسی و دانشآموز
خوبی بودن میدانستند .فیشبرن و بوريس ( )4339در جمعآوري اطالعات بعدي در خصوص
آموزش اثربخش درس تربیتبدنی ،ادراكات معلمان كارآموز مدارس ابتدايی را با معلمان
ابتدايی باسابقه مقايسه نمودند .در اين مطالعه نیز يادگیري ،بهعنوان اولويت اول معیارهاي
آموزش اثربخش محسوب نشد.
هیكسون 8و فیشبرن ( )1441در پژوهشی به مقايسه ادراكات معلمان تربیتبدنی باسابقه ،با
معلمان تربیتبدنی كارآموز در رابطه با آموزش اثربخش تربیتبدنی پرداختند .نتايج اين
پژوهش نشان داد كه در مقايسه با ساير حوزههاي درسی ،هر دو گروه از معلمان تربیتبدنی،
درگیرشدن در فعالیتها ،شادي كردن و خوب بودن دانشآموزان بهعنوان آموزش اثربخش
محسوب میشود ،درحالیكه معیار يادگیري دانشآموزان در اولويتهاي بعدي قرار داشت .در
1. Schempp
2. Borys & Fishburne
3. Hickson
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عوض در ساير حوزههاي درسی ،در بین معلمان باسابقه و دانشجو معلمان ،يادگیري دانش-
آموز ،باالترين شاخص آموزش اثربخش محسوب میشد.
يافتههاي پژوهشی اين مطالعات نشان داد كه هم دانشجومعلمان و هم معلمان باسابقه
تربیتبدنی ،به آموزش اثربخش تربیتبدنی نگاه متفاوتی از تعاريف آموزش اثربخش ارائهشده
توسط بروفی ( ،)4393گیج ( ،)4393هاريس ( )4333و روزنشاين ( )4339داشتند .نتايج
پژوهشهاي كالسی (آموزشی) بیانگر تأثیر آموزش اثربخش 4بر بازدهی مثبت در يادگیري
دانشآموزان است (بوريچ .)4338 ،اگرچه نتايج تحقیقات در حوزه تربیتبدنی نشان داده كه از
نظر معلمان تربیتبدنی ،موفقیت در تدريس ،عموماً زمانی است كه دانشآموزان مشغول
فعالیت باشند ،1شادي كنند 8و دانشآموز خوبی 1باشند (پالسك .)4338 ،از نظر اين گروه از
معلمان ،يادگیري دانشآموزان بهعنوان شاخصهاي بعدي موفقیت در تدريس محسوب می-
گردد (هیكسون و فیشبرن.)1441 ،
در بررسی پژوهشهاي مرتبط با آموزش اثربخش تربیتبدنی ،سیلورمن ( )4334ويژگیهاي
برنامهريزي در مديريت كالس و يادگیري دانشآموزان ،پیشبینی شرايط و طرحهاي اقتضايی،
آگاهی از تفاوتهاي فردي در مهارتهاي دانشآموزان ،كسب اطالعات جهت برنامهريزي،
دانش و استفاده از مجموعهاي از روشهاي آموزش ،دقت و تمركز بر تبیین و استدالل،
آمادگی براي زمانبندي كافی تمرين دانشآموزان ،به حداكثر رسانی مشاركت و تمرين دانش-
آموزان ،و به حداقلرسانی انتظار دانشآموز را براي آموزش اثربخش مهارتهاي حركتی
پیشنهاد نمود .بررسیهاي سیلورمن ( )4334از طرف برخی از محققان مورد انتقاد قرار گرفته
است (ماور .)4335 ،5براي مثال يكی از انتقادات از طرف دادز و پالسك )4334( 8اين بود كه
لیست مذكور بر روي آنچه معلم انجام میدهد ،تمركز دارد و از برونداد ويژه دانشآموزان،
بهعنوان نتیجه آموزش غافل میماند.
1. Teaching Effectiveness
2. Busy
3. Happy
4. Good
5. Mawer
6. Dodds & Placek
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رينك ( )4338نیز در بررسی آموزش اثربخش درس تربیتبدنی 9 ،ويژگی مشخص مرتبط
با معلم اثربخش در حوزه تربیتبدنی را شناسايی نتايج مدنظر يادگیري ،برنامهريزي تجربیات
يادگیري بهمنظور بهكارگیري اين نتايج ،ارائه تكالیف به شیوهاي روشن و شفاف ،سازماندهی و
مديريت محیط يادگیري ،نظارت بر محیط ،توسعه محتواي درسی مبتنی بر پاسخهاي دانش-
آموزان ،ارزشیابی اثربخش فرآيند آموزش درسی معرفی نمود.
ماور ( )4335در بازبینی پژوهشها و نقطهنظرات مرتبط با آموزش اثربخش در تربیتبدنی،
پیشنهاد كرد كه برنامهريزي اثربخش ،ارائه مناسب موضوعات جديد ،سازماندهی و مديريت
تجربیات يادگیري دانشآموزان ،درگیري و مشاركت فعال معلم در آموزش دانشآموزان،
تدارك يك محیط يادگیري حمايتی و مثبت ،استفاده از مجموعه سبكهاي آموزشی ،توانايی
آموزش ساده بهمنظور درك مفاهیم و محتواي دروس از طرف دانشآموزان از شاخصهاي
آموزش اثربخش هستند.
ويژگیهاي پیشنهادي سیلورمن ( ،)4334رينك ( )4338و ماور ( )4335در برخی از موارد
با كار بوريش ( )4338مشابه هستند .عوامل متعددي همچون تنوع درسی ،ساختار ،مشاركت-
دهی ايدههاي دانشآموزان و تنوع آموزش در بین اين فهرستها عمومیت دارد؛ اما تحقیقات
اندكی مستقیماً بر اينكه آيا ويژگیهاي پیشنهاد شده در پژوهشهاي سیلورمن ،ماور ،رينك يا
بوريچ در مورد معلمان اثربخش ،بهطور دقیق بر يادگیري دانشآموز در حوزه تربیتبدنی تأثیر
میگذارند يا خیر ،توجه كردهاند.
به اعتقاد هیكسیون و فیشبرن ( )1441اجراي برنامه آموزش اثربخش براي معلمان،
بهمنظور به حداكثر رسانی توانمنديهاي كالسی دانشآموزان ،ضروري است .درواقع ،مطالعات
انجام شده ،رفتار آموزشی معلم در كالس درس را با میزان پیشرفت دانشآموز مرتبط میدانند
(فراسر و والبرگ .)1445 ،4اين در حالی است كه درجه ارتباط بین پیشرفت علمی دانشآموز
و سطح علمی آموزشی معلم و تجربه وي كه متأثر از رفتارهاي معلم است ،بهطور كافی در
پژوهشهاي قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است (اپنداكر و دام .)1448 ،1بهعالوه ،اكثر
پژوهشهاي مرتبط با آموزش اثربخش ،در حوزههايی سنتی همچون رياضی انجام شده است
1. Fraser & Walberg
2. Opdenakker & Damme
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و معلمان تربیتبدنی متناسب با ساير حوزههاي آموزشی بر روي حوزه خود متمركز نشدهاند.
بنابراين در قیاس با اكثر واحدهاي درسی مدرسه ،معلمان تربیتبدنی ديرتر به موضوع آموزش
اثربخش توجه نمودند .بیشتر مطالعات پژوهشی انجام شده در زمینه اثربخشی آموزش در
تربیتبدنی ،به موضوعاتی همچون مشاركت دانشآموزان ،زمان تخصیصيافته به طرح درس،
شیوههاي آموزش و رفتار و ادراكات معلم و دانشآموز پرداخته است (ماور .)4335 ،با توجه
به مفهوم آموزش اثربخش ،نتايج مطالعات در حوزه تربیتبدنی نشان داد ،بسیاري از معلمان
اين رشته اعتقاد دارند كه آموزش اثربخشی دارند (سايدنتاپ و تانهیل .)1444 ،4اين باور ،در
ابتدا مبتنی بر ادراك خود معلمان از اهمیت معیارهاي آموزشی ،همچون تبیین ،بازخورد،
استدالل و لذت بردن (رضايت) دانشآموزان بود .طبق گفتههاي سايدنتاپ و تانهیل ()1444
اين ادراكات بايد بهطور دقیق مورد توجه قرار گیرد .معلمان ،مواردي همچون تبیین ،بازخورد
و استدالل را در درسهايشان انجام میدهند و دانشآموزان از درس لذت میبرند .بنابراين
میتوان گفت با توجه به تعاريف ارائهشده در رابطه با مفهوم "آموزش اثربخش" از طرف
برلینر ( ،)4339بروفی ( ،)4393گیج ( ،)4393هاريس ( )4333و روزنشاين ( ،)4339ادراكات
معلمان ،اندازههاي دقیقی از اثربخشی آموزش نیست .زيرا در آن ،يادگیري دانشآموزان مورد
توجه قرار نگرفته است .به نظر میرسد اگر يادگیري دانشآموزان ،هدف اصلی آموزش است،
پس معلمان بايد يادگیري دانشآموزان را بهعنوان اولويت اول مورد بررسی قرار دهند.
درحالیكه در حوزه تربیتبدنی ،مدارك و شواهد پژوهشی نشان میدهد كه اين موضوع لزوماً
مدنظر قرار نگرفته است (بوريس و فیشبرن4338 ،؛ فیشبرن و بوريس4339 ،؛ هیكسون و
فیشبرن1441 ،؛ پالسك4338 ،؛ شمپ4338 ،؛ شمپ.)4335 ،
بايد دانست كه براي همراهی با تغییرات در سازمان ،مهمترين عنصر منابع انسانی است و از
اين روست كه منابع انسانی مهمترين دارايی سازمانها و مزيت رقابتی آنها در اين عصر به
حساب میآيند .براي سازمانها ،جهت رويارويی با تغییرات ،ارتقاء دانش ،توانايی و مهارت
منابع انسانی اهمیت بسیار دارد (فردانش و كرمی .)4839 ،در حوزه تعلیم و تربیت نیز محیط
آموزشی با تغییر ،تحرك ،پويايی و انعطافپذيري مشخص میشود .عناوين دروس ،محتواها،
1. Siedentop & Tannehill
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روشها ،معلومات معلمان و فراگیرندگان پیوسته تغییر میكند؛ بنابراين ،ايجاد تغییر سودمند و
اجراي موفقیتآمیز آن نیازمند دانش معین و كافی ،كسب مهارتها و نگرشهايی است كه
معلمان بايد در مقام عامالن تغییر دارا باشند تا بتوانند در اجراي موفقیتآمیز تغییر مؤثر واقع
شوند .نتايج نهايی تغییر آموزشی بايد در نهايت ،رفتار جديدي در كالس درس باشد و براي
تحقق اين منظور ،معلمان ناگزيرند در دانش ،نگرش و مهارتهاي خود تغییر ايجاد كنند
(پارسا)4838 ،؛ بنابراين ،از آنجا كه اكثر پژوهشهاي مرتبط با آموزش اثربخش ،در محیط
كالسی و در حوزههاي سنتیتري همچون رياضی انجام شده است و اطالعات نسبت ًا اندكی در
حوزه تربیتبدنی در اين زمینه جمعآوريشده است (ماور)4335 ،؛ درنتیجه آگاهی از مفهوم
"آموزش اثربخش در تربیتبدنی" و آگاهی از چگونگی يادگیري دانشآموزان ضعیف می-
باشد .اين امر يك خأل پژوهشی است كه نیاز به توجه دارد .اينكه آيا معلمان تربیتبدنی درك
صحیحی از اثربخش بودن آموزش خود و نحوه آگاهی از يادگیري دانشآموزان دارند يا خیر،
نیاز به بررسی دقیق دارد .از اينرو در سالهاي اخیر ،عالقهمندي قابلتوجهی در زمینه معرفی
مهارتها و صالحیتهاي آموزش 4وجود داشته است .نظارت بر استانداردها و كیفیت عملكرد
آموزش در مدارس عمومی آشكارتر شده است (ماور)4335 ،؛ بنابراين در پژوهش حاضر به
ارزيابی تأثیر يك برنامه آموزش معلم بر رفتار معلم تربیتبدنی و نهايتاً محیط يادگیري دانش-
آموز در كالس تربیتبدنی پرداخته شده و هدف اصلی اين تحقیق تعیین تأثیر آموزش بر
اثربخشی درس تربیتبدنی است.
روش پژوهش
در اين تحقیق از روش نیمهتجربی استفاده شد و با مشاهده و مصاحبه دادهها جمعآوري
گرديد.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماري اين پژوهش شامل كلیه معلمان
كالس هاي اول ،دوم و سوم ابتدائی شاغل در سازمان آموزش و پرورش تهران بودند .در اين
پژوهش ،از شیوه نمونهگیري در دسترس در انتخاب مناطق آموزش و پرورش و مدارس
1. Teaching Skills and Competencies
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ابتدائی و از شیوه نمونهگیري غیرتصادفی داوطلبانه در تعیین نمونه آماري استفاده شد .در ابتدا
تعداد  95نفر معلم ابتدائی ( 85زن و  14مرد) موافقت خود را جهت شركت در اين پژوهش
اعالم نمودند ،اما نهايتاً  88نفر از معلمان مدرسه ابتدايی حوزههاي شمال و جنوب شهر تهران
( 43معلم مرد و  43معلم زن) ،از سه مدرسه ابتدايی مشابه در هر حوزه براي مشاركت در اين
پژوهش موافقت كردند و اجازه ارزيابی كالس و مصاحبه با دانشآموزان را به پژوهشگران
دادند .همچنین كلیه دانشآموزان آنها بهعنوان شركتكنندگان در پژوهش مدنظر بودند كه از
اين تعداد ،نهايتاً  45دانشآموز از هر كالس ،به شركت در مصاحبه و بیان نظرات خود در
رابطه با باورهايشان از درس تربیتبدنی ،اعالم آمادگی كردند.
در اين پژوهش از دو شیوه مشاهده و مصاحبه جهت جمعآوري دادهها استفاده شد .در
شیوه اول از مشاهده و ثبت مدتزمان صرف شده براي فعالیتهاي مختلف يك كالس درس
تربیتبدنی جهت تعیین اثربخشی اجراي برنامه آموزش معلم استفاده شد .در شیوه دوم
بهمنظور ادراك باورهاي معلمان از برنامه آموزش معلم و ادراك باورهاي آنها از وضعیت
آموزش خود و نیز ادراك باورهاي دانشآموزان از وضعیت گذران درس تربیتبدنی از
مصاحبه استفاده شد.
متغیر مستقل در اين پژوهش ،برنامه آموزش معلم بود كه در مدتزمان  1/5ساعت به
نمونه تحقیق آموزش داده شد .كلیه معلمان داوطلب در برنامه "آموزش معلم" حضور فعال
داشتند .اين برنامه در راستاي توسعه شغلی معلمان انجام شد .تمام معلمان شركتكننده در اين
برنامه ،به شیوهاي مشابه ،در رابطه با موضوعات يكسان زير آموزش ديدند:
مبحث  :1نقش تربیتبدنی برای بچهها .در اين موضوع به بررسی نقش تربیتبدنی در
زندگی بچهها و موضوعاتی چون سالمتی ،تناسب اندام ،رشد و تكامل ،سبك زندگی فعال،
توسعه مهارت ،توسعه فردي و اجتماعی ،اعتمادبهنفس و عزتنفس و هدفگذاري بهمنظور
درك كیفیت و مزاياي يك برنامه تربیتبدنی كیفی به شركتكنندگان پرداخته شد .مدتزمان
ارائه اين بخش  84دقیقه بود.
مبحث  :2اهمیت و درك مالكهای آموزشی در تدریس درس تربیتبدنی .در اين بخش،
اطالعات مرتبط با درك بهتر مالكهاي آموزشی در حوزه تربیتبدنی ،محتواي يك برنامه
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مناسب آموزشی و چگونگی طراحی چنین برنامهاي از طرف يك معلم ،ارائه و بررسی شد.
مدتزمان ارائه اين بحث  14دقیقه بود.
مبحث  :3تمرین مفاهیم مدیریتی در آموزش اثربخش تربیتبدنی .در اين بخش رفتارهايی
چون برنامهريزي به همان صورتی كه براي رفتار آموزش اثربخش تعريف شده بود ،مورد
بررسی قرار گرفت .در طول زمان بررسی برنامهريزي ،مواردي همچون اهمیت برنامهريزي،
دانش چگونگی برنامهريزي و اينكه چه نوع برنامهريزي بايد مدنظر قرار گیرد ،مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .مدتزمان ارائه اين قسمت  14دقیقه بود.
مبحث  :4مفهوم آموزش اثربخش .در طی اين مبحث باورهايی همچون مشاركت دانشآموز
در فعالیتهاي كالسی ،رضايت و شاد بودن دانشآموز در كالس و منضبط و خوب بودن
دانشآموز در زمان حضور در فعالیتهاي كالسی تربیتبدنی متناسب با نتايج پژوهشهاي
پالسك ( )4338كه با توجه به معیارهاي اثربخشی درس كه از طرف معلمان تربیتبدنی
اظهارشده بود ،بررسی شد .مدتزمان ارائه اين مبحث  14دقیقه بود.
مبحث  :5استراتژی آموزشی .هدف از ارائه توسعه درك معلم از آنچه موجب بهبود استراتژي
آموزشی میشود ،بود .در اين بخش شركتكنندگان با عوامل مؤثر بر انتخاب سبكها و شیوه-
هاي آموزشی همچون اهداف يادگیري ،نیاز يادگیرنده ،محتواي درسی و محیط يادگیري آشنا
شدند .همچنین استراتژيهاي آموزشی متفاوت موردبررسی قرار گرفت .براي مثال ،اثربخشی
محل فعالیت هنگام مواجهشدن با محدوديت تجهیزات در دسترس ،استفاده از كارت تكلیف
بهمنظور تمركز بر توجه و يادگیري دانشآموزان و به حداكثررسانی زمان صرف شده براي
آموزش دانشآموزان در اين زمان مدنظر قرار گرفت .مدتزمان ارائه اين بخش  14دقیقه بود.
مبحث  : 6الگوی آموزش اثربخش ،چارچوب نظری و ابزار عملیاتی کردن آن .الگوي
آموزش اثربخش ،طراحیشده ويژه اين پژوهش ،از بررسی مطالعات مرتبط با تدوين برنامه
آموزش معلم ،تهیه و تكمیل گرديد (شكل شماره  .)4اين الگو با ويژگیهاي معلمی كه با
آموزش اثربخش در تربیتبدنی مرتبط میشود ،آمیخته شد و شامل مراحل تفكر و برنامهريزي،
تصمیمگیري و عمل ،و مرحله واكنش بود .در اين پژوهش ،سه مرحله فوق ،تبیین و بررسی
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شد ،بطوريكه شركتكنندگان ،عناصر مختلف الگو و چارچوب نظري كه بر اساس آن شكل
گرفته بود را درك كردند .مدتزمان ارائه اين بخش  14دقیقه بود.
یادگیری دانش-

ویژگیهای آموزش

آموز

اثربخش

مرحله 2
مرحله 1
مرحله 3

مرحله 3
واکنشهای بعد از تدریس و
ارزیابی اثربخشی

مرحله 2

مرحله 1

گزینش سبک مناسب

نیازسنجی

آموزش ،برنامهریزی و

طرحی برای یادگیری

مشارکتدهی دانشآموز

دانشآموز

شكل  :4مدل آموزش اثربخش
مبحث  :7اهمیت واکنش دانشآموزان به مواد آموزشی .در آخرين بخش اين برنامه
آموزشی ،شركتكنندگان راههاي واكنش به عملكرد آموزشی و يادگیري دانشآموزان و
همچنین توسعه نحوه ارزيابی اثربخشی را بررسی نمودند .جهت برقراري ارتباط با شركت-
كنندگان پژوهش حاضر ،مراجعی جهت ارزيابی و رفتارهاي واكنشی كه آنها قبالً به ترتیب
مباحث درسی تمرين كرده بودند ،ايجاد شد .بر اين اساس ،موضوعات ارزيابی صالحیتهاي
محتوايی ،نظارت بر رفتارهاي تكلیفی و تدوين راهنماهاي مناسب و تشويق در رابطه با
آموزش فردي معلمان شركتكننده ،بررسی شد .مدتزمان ارائه اين بخش  14دقیقه بود.
متغیر وابسته اين تحقیق رفتارهاي دانشآموزان بود كه از طرف پژوهشگران بهعنوان
شاخصهاي مهم اثربخشی درسی در يادگیري دانشآموزان معرفی شده است .اين متغیرها،
مدتزمانی كه دانشآموزان در موارد زير صرف میكردند را نشان میداد:
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 .4مدتزمان انتظار كشیدن براي شروع فعالیت (ورود معلم به كالس ،ورود معلم و دانشآموزان
به حیاط مدرسه يا مكان ورزشی مدرسه)
 .1مدتزمان آموزش معلم و دريافت اطالعات از طرف دانشآموزان (در ابتدا يا حین برگزاري
كالس)
 .8مدتزمان فعالیتهاي مديريتی معلم (مانند حضور و غیاب دانشآموزان ،گروهبندي بچهها،
تقسیم وظايف بین گروهها ،نظارت بر فعالیت دانشآموزان ،ارزشیابی از دانشآموزان)
 .1مدتزمان مشاركت دانشآموزان در فعالیت (بازي ،داوري كردن ،آوردن و بردن تجهیزات و
وسايل بازي)
 .5مدتزمان فعالیتهاي بدون برنامه دانشآموزان (فعالیتهاي دانشآموزان يا تیمهاي خارج از
بازي يا منتظر نوبت)
دادههاي رفتاري دانشآموزان از طريق استفاده از سیستم مشاهده منظم ثبت مدتزمان هر يك
از  5متغیر ذكرشده جمعآوري شد.
نحوه اجرا و جمعآوری دادهها
جهت جمعآوري دادهها در اين پژوهش ،از دو روش مشاهده و مصاحبه استفاده شد .در
مرحله اول ،بهمنظور تعیین میزان اثربخشی اجراي برنامه آموزش معلم ،فعالیتهاي مختلف
كالسهاي درس تربیتبدنی مورد مشاهده قرار گرفت و مدتزمان صرف شده براي هر
فعالیت ثبت شد .مرحله دوم بهصورت مصاحبه و بهمنظور ارزيابی چگونگی درك باورهاي
معلمان از برنامه آموزش معلم و درك وضعیت آموزش خود و نیز درك باورهاي دانشآموزان
از درس تربیتبدنی اجرا شد.
در مرحله اول پژوهش و قبل از اجراي برنامه ،فعالیتهاي هر كالس در سه جلسه از
ساعات تربیتبدنی در فرم از پیش طراحیشدهاي ثبت شد و بعد از گذشت حدود يك ماه از
ارائه الگوي آموزش اثربخش ،مجدداً از سه جلسه از ساعات تربیتبدنی همان كالسها،
اطالعات فعالیت كالسی ثبت شد و در انتها از طريق مقايسه موارد از قبل تدوينشده ،تحلیل
دادهها انجام گرفت.
66

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ،83سال دهم ،پايیز 4831

از شیوه مشاهده براي ثبت هر تغییري كه بهواسطه اعمال متغیر مداخلهگر (برنامه آموزش
معلم) رخ داده بود ،استفاده شد .ابزار جمعآوري اطالعات شامل يك فرم ثبت نحوه گذران
زمان دانشآموزان هنگام حضور در كالس بود كه بهطور همزمان از طرف دو مشاهدهگر
تكمیل میشد .سايدنتاپ و تانهیل ( ،)1444مدتزمان فعالیت و مشاركت دانشآموز در
فعالیتهاي كالسی ،شامل مدتزمان دريافت آموزش ،فعالیتهاي مديريتی و فعالیتهاي
مشاركتی دانشآموز را بهعنوان موارد مهم در بررسی محیط كالسی میدانند.
رفتارهاي مدنظر مشاهدهگران بر اساس طبقهبندي ويژه پژوهشگران (طبقات رفتاري
پنجگانه) در يك فرم ،ثبت شد .ثبت رفتارها زمانی انجام میشد كه مشاهدهگران متوجه می-
شدند اكثر دانشآموزان كالس در حال اجراي يك فعالیت مشابه هستند؛ يعنی زمانی كه اكثر
دانشآموزان بهطور منظم فعالیتهاي خود را همزمان تغییر میدادند ،مشاهدهگران زمان هر
فعالیت را ثبت میكردند .آنها روي زمینه رفتار تصمیمگیري میكردند و آن را در فرم تهیه
شده يادداشت میكردند .نتايج دادهها بر اساس مدتزمانی كه دانشآموزان براي هر يك از
طبقات فعالیتی صرف میكردند ،تحلیل شد .در اين يادداشتبرداري ،مدتزمانی كه دانش-
آموزان براي تمرين يا يادگیري موضوع آموزش دادهشده ،صرف میكردند نیز ثبت شد .طبق
اظهارات رينك ( )4338میزان زيادي از فعالیتهاي انجام شده توسط دانشآموزان را میتوان
توصیف كرد و معلمان میتوانند براي حداقل  54درصد از كل زمان كالس تربیتبدنی هدف-
گذاري نمايند .از آنجا كه ابزار موردنظر اجازه میداد كه زمان پرداختن به ساير فعالیتها نیز
يادداشت شود ،معلم كالس میتوانست مشاهده كند كه كدامیك از دورههاي زمانی صرف شده
را میتوان به نفع بهبود زمان فعالیت دانشآموزان تغییر داد.
بهمنظور كسب اطالعات بیشتر در رابطه با باورهاي معلمان و دانشآموزان نسبت به
تجربیات كسبشده از حضور در كالسهاي درس تربیتبدنی ،مصاحبه با شركتكنندگان نیز
انجام شد .در مصاحبههاي فردي از سؤاالت باز استفاده شد .همه معلمان در شروع و پايان
پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند .قبل از اجراي برنامه آموزش اثربخش ،معلمان به اين
سؤاالت پاسخ دادند :كالس تربیتبدنی خود را چگونه توصیف مینمايند؟ چه نوع چالش-
هايی در اين كالس وجود دارد كه بهعنوان معلم تربیتبدنی بهطور مداوم يا دورهاي با آن
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روبرو میشوند؟ چه مدتزمانی را بهطور طبیعی صرف آمادهسازي يك كالس درس تربیت-
بدنی میكنند؟ بعد از اجراي برنامه آموزش اثربخش ،سؤاالت بر تغییرات ايجاد شده بعد از
اجراي برنامه متمركز شد .بهعنوان مثال ،آيا فكر میكنید ،در تدريس شما تغییري رخ داده
است؟ اگر پاسختان مثبت است ،اين تغییرات چگونه است؟ ديدگاه شما در رابطه با الگوي
آموزش اثربخش چیست؟ آيا فكر میكنید بعد از اجراي اين برنامه ،در دانشآموزان تغییري
ايجاد شده است؟ اگر پاسخ مثبت است ،چه تغییري رخ داده است؟
همچنین ،از هر كالس 45 ،دانشآموز بهطور تصادفی ساده و به شیوه يكسان در شروع و
پايان پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند .اطالعات بدست آمده از اين مصاحبهها ،موجب
آگاهی از باورهاي دانشآموزان در مورد درس تربیتبدنی و درك باورهاي معلمان در رابطه با
برنامه آموزش معلم و اجراي آن شد .از دانشآموزان در خصوص نحوه گذران ساعات درس
تربیتبدنیشان سؤال شد .اين سؤاالت شامل مواردي مانند سؤاالت زير بود :ديدگاه شما در
رابطه با كالس درس تربیتبدنیتان چیست؟ كالس درس تربیتبدنی خود را چگونه توصیف
میكنید؟ در پايان پژوهش نیز از دانشآموزان در رابطه با تغییرات رخ داده در طول اين دوره
مجدداً سؤال شد .براي مثال ،كالس تربیتبدنی خود را چگونه توصیف مینمايید؟ دوست
داريد در كالس تربیتبدنی چهكار كنید؟ آيا نحوه گذران زمان درس تربیتبدنی مانند گذشته
است؟ آيا تغییري در نحوه گذران زمان درس تربیتبدنی رخ داده است؟ نحوه گذران زمان
درس تربیتبدنی بهتر شده يا بدتر؟
روشهای آماری :دادههاي حاصله با استفاده از شیوههاي آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد
تحلیل قرار گرفت .در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحرافمعیار ،و در بخش آمار
استنباطی از آزمون مقايسه میانگین دو نمونه جفت و وابسته ( tهمبسته) استفاده شد.
یافتههای پژوهش
نتايج برآمده از اين پژوهش در دو بخش مجزا قابل ارائه است .يافتههاي بخش اول ،شامل
تحلیل نتايج مشاهدات كالسی پژوهشگران در رابطه با نحوه گذران ساعت كالسی تربیتبدنی
از طرف معلمان و دانشآموزان ،قبل و بعد از اجراي برنامه آموزش معلم است و يافتههاي
بخش دوم ،شامل تحلیل مصاحبههاي انجام شده با معلمان و دانشآموزان بهمنظور كسب
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اطالع در خصوص نگرشها و باورهاي معلمان پايه اول ،دوم و سوم ابتدائی و همچنین دانش-
آموزان آنها در رابطه با كالس تربیتبدنی بود .در بخش اول اين پژوهش ،مدتزمانی كه از
طرف دانشآموزان صرف فعالیتهاي پنجگانه زير شده است ،محاسبه گرديد .4 :انتظاركشیدن
براي شروع كالس .1 ،فعالیتهاي مديريتی معلم .8 ،دريافت اطالعات از طرف دانشآموزان
(زمان آموزش) .1 ،فعالیت مشاركتی و گروهی دانشآموزان .5 ،فعالیتهاي بدون برنامه دانش-
آموزان
یافتهها
جدول شماره ( :)4نحوه گذران ساعت كالس تربیتبدنی قبل و بعد از اجراي برنامه آموزش اثربخش
میانگین قبل و بعد از
مؤلفه

اجرای برنامه

میانگین قبل و بعد از
t

P

آموزش معلم (پسران)
مدتزمان صرف شده

1/193
5/813

میانگین قبل 14 :دقیقه
4/

میانگین قبل 44 :دقیقه

میانگین قبل 44 :دقیقه

8/898

میانگین بعد 5 :دقیقه
485

1/393

4/

میانگین قبل 11 :دقیقه

1/345

میانگین بعد 1/5 :دقیقه

8/558

4/

4/484

میانگین بعد 1 :دقیقه

میانگین بعد 88 :دقیقه
419

میانگین قبل 44 :دقیقه

بدون برنامه دانشآموزان

میانگین قبل 9 :دقیقه

4/414

مديريتی معلم

میانگین بعد 3/5 :دقیقه
448

1/133

میانگین بعد 15 :دقیقه

میانگین بعد 8 :دقیقه
مدتزمان رفتارهاي

4/

8/145

مدتزمان فعالیتهاي

میانگین بعد 1/5 :دقیقه

488

میانگین قبل 41 :دقیقه

4/414

هاي كالسی

میانگین قبل 3 :دقیقه

میانگین بعد 8 :دقیقه

1/584

مدتزمان مشاركت
دانشآموزان در فعالیت-

4/

میانگین قبل 3 :دقیقه

4/413

براي شروع فعالیت

میانگین بعد 1/5 :دقیقه

441

t

5/889

مدتزمان انتظار كشیدن

میانگین قبل 3 :دقیقه

معلم (دختران)

P

4/411

جهت دريافت اطالعات

اجرای برنامه آموزش

جدول شماره  4نشانگر نحوه گذران ساعات درس تربیتبدنی از طرف دانشآموزان در
سهپايه اول ،دوم و سوم ابتدائی مدارس هدف در فعالیتهاي پنجگانه فوقالذكر ،قبل و بعد از
اجراي برنامه آموزش معلم است .همچنان كه نتايج جدول فوق نشان میدهد در هر دو گروه
دختران و پسران ،در مورد تمامی متغیرهاي مرتبط با محیط يادگیري دانشآموز ،تفاوت
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معناداري قبل و بعد از ارائه برنامه آموزش معلم وجود داشته است ( .)p<4/45بهطور نمونه
نتايج بهدستآمده از پژوهش حاضر نشان داد كه قبل از ارائه برنامه آموزش معلم ،میزان
مشاركت دانشآموزان در فعالیتهاي كالسی بهويژه در بین دانشآموزان دختر در سطح
مطلوبی نبوده است .بطوريكه در سه كالس اول ،دوم و سوم ،میانگین مدتزمان مشاركت اين
دانشآموزان در فعالیتهاي مناسب و برنامهريزيشده مؤثر بر يادگیري آنها 9 ،دقیقه بوده
است؛ درحالیكه نتايج بدست آمده تفاوت معناداري را در مدتزمان مشاركت در برنامههاي
كالسی بعد از ارائه برنامه آموزش معلم نشان میدهد .میانگین  88دقیقهاي مشاركت دانش-
آموزان دختر پس از ارائه برنامه آموزش معلم ،بهطور واضح نشان داد كه اعمال اين برنامه
موجب تغییر رفتار آموزشی معلمان شده و اين خود منجر به افزايش مدتزمان مشاركت
دانشآموزان گرديده است .در مورد دانشآموزان پسر نیز نتايج بدست آمده بعد از ارائه برنامه
آموزش معلم ،میانگین  15دقیقهاي مشاركت دانشآموزان در فعالیتهاي برنامهريزيشده
كالسی را نشان میدهد؛ درحالیكه قبل از ارائه برنامه آموزش معلم میانگین مشاركت دانش-
آموزان پسر  14دقیقه بوده و اين تفاوت از نظر آماري معنادار است (.)p<4/45
همچنین با توجه به نتايج ارائهشده در جدول شماره  ،4در مورد ساير متغیرهاي مرتبط با
محیط يادگیري دانشآموز كه از طرف معلم كنترل شدند؛ همچون مدتزمان انتظار كشیدن
دانشآموزان براي شروع فعالیت ،مدتزمان صرف شده در فعالیتهاي مديريتی كالس،
مدتزمان صرف شده در دريافت اطالعات و مدتزمان صرف شده در فعالیتهاي بدون
برنامه تغییرات مثبتی رخ داده و تفاوت معناداري قبل و بعد از ارائه برنامه آموزش معلم وجود
داشته است ( .)p<4/45از يك طرف بروز اين تغییرات و از طرف ديگر افزايش در مدتزمان
مشاركت فعال دانشآموزان ،محیطی سودمندتر براي يادگیري فراتر از آنچه قبل از معرفی
برنامه آموزش معلم بود ،مهیا نمود .از آنجا كه اين تغییرات همزمان با اجراي برنامه آموزش
معلم رخ داد ،تغییرات مثبت در مدتزمان مشاركت فعال دانشآموز و كاهش در میزان زمان
فعالیتهاي غیرموثر آنها میتواند به تأثیر برنامه آموزش معلم نسبت داده شود.
دومین منبع دادهها از طريق مصاحبههاي انجام شده با دانشآموزان و معلمان ،جمعآوري
شد .معلمان اعتقادات خود در رابطه با تأثیر برنامه آموزش معلم در آموزش درس تربیتبدنی
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در كالسهاي خود را بیان كردند؛ درحالیكه دانشآموزان باورهاي خود در مورد نحوه گذران
ساعت درس تربیتبدنی را ارائه نمودند .معلمان كالس اول اظهار داشتند كه دركشان از
تربیتبدنی بهواسطه اجراي اين برنامه تغییر كرده است .آنها اعالم كردند كه احساس اعتماد
بیشتر ،شايسته بودن و درك بهتري از فرآيند برنامهريزي پیداكرده و براي نحوه گذران ساعات
كالسی و همچنین چگونگی مشاركتدهی دانشآموزان شروع به برنامهريزي كردهاند .همچنین
آنها بیان كردند كه بخش حیاتی برنامه آموزش معلم ،ارزشگذاري بر توسعه شغلی آنها بود
و در ادامه اظهار نمودند كه از الگوي آموزش اثربخش ارائهشده در اين برنامه بهمنظور افزايش
میزان يادگیري در ساير حوزههاي برنامه درسی نیز بهطور موفقیتآمیزي استفاده كردهاند.
معلمان كالس دوم اظهار نمودند كه با شركت در اين برنامه نسبت به نقش تربیتبدنی در
توسعه آموزشی كلی بچهها آگاهتر شدهاند .همچون معلمان كالس اول ،معلمان كالس دوم نیز
اعالم كردند كه نحوه برنامهريزيشان براي كالس درس تربیتبدنی تغییر كرده است و بر
رفتارهاي با برنامه ،يادگیري دانشآموز و آمادهسازي دانشآموزان براي توسعهاي متناسب با
چالش هاي آينده تمركز يافته است .معلمان كالس دوم همچنین اظهار نمودند كه مشاركت در
برنامه آموزش معلم ،ارزشمند و مفید بوده و موجب توسعه و بهبود تمرينات آموزشی آنها
شده است .همچنین اظهار كردند كه تمايل دارند تا از الگوي آموزش اثربخش در آموزش
تريیتبدنی و ساير دروس استفاده نمايند.
معلمان كالس سوم در ابتداي پژوهش اظهار كرده بودند كه از آموزش تربیتبدنی لذت
میبرند و داراي سطح مطلوبی از دانش مرتبط با تربیتبدنی هستند .اگرچه در انتهاي پژوهش
اين گروه از معلمان نسبت به اظهارات اولیه خود با ترديد حمايت میكردند و بیان میكردند
كه بهواسطه اجراي برنامه آموزش معلم ،ديدگاه قبلیشان تغییر كرده است؛ اعتقاد داشتند كه
درك اهمیت تربیتبدنی در توسعه كلی بچهها را تازه متوجه شدهاند و اكنون به تربیتبدنی
بهعنوان يك هدف اصلی نگاه میكنند .همچنین معتقد بودند كه نحوه مديريت كالس و شیوه
تدريسشان بهتر و كیفیت مواد آموزشی تدارك ديده شده براي دانشآموزان ،مناسبتر شده
است .از نظر اين گروه از معلمان ،شركت در برنامه آموزش معلم براي آنها بینهايت مفید
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بوده است و بهعنوان يك ارج نهادن بر آموزش مستمر در راستاي توسعه دانش معلم محسوب
كردهاند.
بهطور كلی باورهاي اظهار شده از طرف معلمان گروههاي مختلف شركتكننده در اين
برنامه نشان داد كه اعمال برنامه مذكور تأثیر مثبتی بر نحوه آموزش تربیتبدنی آنها داشته و
اين برنامه را براي رشد شغلیشان بسیار مفید ارزيابی كردهاند .عالوه بر اين ،شركتكنندگان
اظهار كردند كه الگوي آموزش اثربخش ،بخش منظمی از فعالیتهاي آموزشیشان شده است
و همچنین در كلیه فعالیتهاي آموزشی خود و در ساير دروس از آن استفاده كردهاند.
دادههاي جمعآوريشده در شروع پژوهش نشان داده بود كه معیار اثربخشی كالسهاي
درس تربیتبدنی از نگاه معلمان همچون نتايج پژوهشهاي ديگر ،تنها در شاد بودن ،دانش-
آموز خوبی بودن و مشاركت در فعالیتهاي كالس با يك چارچوب بسیار مشابه شامل
حركات كششی و دويدن در شروع كالس ،بازي و انجام حركات كششی سرد كردن در انتهاي
كالس بود و تفكر يادگیري بهعنوان بخش اصلی درس تربیتبدنی ذكر نشده بود؛ اما پس از
اجراي برنامه آموزش معلم ،نتايج پژوهش نشان داد كه از نظر دانشآموزان تغییراتی اتفاق
افتاده است و اين تغییرات به سمت بهتر شدن بوده است .بنا بر اظهارات دانشآموزان،
فعالیتهاي كالس تربیتبدنی بیشتر و متنوعتر شده و فراتر از گفتن و شنیدن يا نشستن ،به
سمت مشاركت كردن بیشتر ،سازماندهی كردن فعالیتها و نیز جذابیت بیشتر برنامهها سوق
يافته است .همچنین آنها اظهار كردند كه اكنون چیزهاي جديدي ياد میگیرند .به اعتقاد آنها
حداقل اتالف زمان و صرف زمان اضافه براي تمرين و بهبود مهارتها ايجاد شده است .در
يك تغییر آشكار از اظهارات ابتداي پژوهش ،دانشآموزان اعالم كردند كه همه افراد جهت
شركت در فعالیتهاي درس تربیتبدنی باعالقه در محل برگزاري فعالیت حاضر میشوند.
در ادامه بررسی تأثیر اجراي اين برنامه ،ديدگاه مديران مدارس مذكور نیز مورد ارزيابی قرار
گرفت .مديران اظهار كردند كه احساس میكنند بعد از اجراي برنامه آموزش معلم ،درس
تربیتبدنی تنوع بیشتري يافته و فراتر از سرگرم كردن دانشآموزان در فعالیتها ،معلمان
درگیر برنامهريزي و سازماندهی فعالیتهاي آموزشی و برگزاري مسابقات ورزشی متناسب با
سطوح توانايیهاي دانشآموزان شدهاند .آنها از طرح درس منسجمی استفاده میكنند و
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تجربیات جديد خود را در ساعات فراغت و هنگام حضور بین ساير معلمان با هم به ارزيابی
میگذارند و به نوعی متفاوتتر از گذشته زمان حضور در مدرسه و كالس خود را میگذرانند.
بر طبق نظر مديران مدارس ،اين تغییرات موجب ايجاد بهبود بسیار مثبت در آموزش و تمركز
بیشتر بر نیازهاي دانشآموزان شده است .به نظر میرسد دانشآموزان بیشتر فعال شدهاند و
بیشتر از گذشته از كالسهاي تربیتبدنی لذت میبرند و همگی فعال هستند و با مهارتها و
تكالیف كالسی بیشتر درگیر هستند.
همچون معلمان شركتكننده در اين طرح ،مديران نیز احساس میكردند كه برنامه آموزش
معلم فراتر از رفتارهاي آموزشی مرتبط با حضور در كالسهاي تربیتبدنی تأثیر داشته است و
همه شركتكنندگان ايدههاي اين برنامه را به ساير فعالیتهاي خود انتقال میدهند .در ادامه
مديران اظهار كردند كه همه معلمان اطمینان دارند كه بعد از شركت در اين برنامه نه تنها
تدريس و آموزششان در درس تربیتبدنی بهبود يافته ،بلكه آموزش و تدريس آنها در ساير
حوزههاي درسی نیز ارتقاء يافته است.
بحث و نتیجهگیری
سازمانها براي تجديد حیات در برابر تحوالت مختلف بیرونی و بهمنظور توانمندسازي
كاركنان خود ،اقدام به اجراي برنامههايی میكنند كه موجب افزايش قابلیتها ،ظرفیتها و
توانمنديهاي آنان میشود .يكی از اين اقدامات برنامهريزي ،اجرا و ارزشیابی برنامههاي
آموزش ضمن خدمت است .آموزشهاي ضمن خدمت به لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی
اطالق میشود كه عموم ًا پس از استخدام فرد در سازمان و در طول دوره شغلی صورت می-
گیرد (فتحیاجارگاه .)4838 ،از نظر پیترز ( )4339آموزش ضمن خدمت دربرگیرنده آن نوع
آموزشهايی است كه براي بهبود عملكرد كاركنان و در نتیجه افزايش كارائی اجرا میشود
(آقايار.)4831 ،
برنامه درسی تربیتبدنی يكی از برنامههاي آموزش ضمن خدمت معلمان تربیتبدنی بود
كه بهمنظور ارتقاء نگرش مثبت به فعالیتبدنی و افزايش میزان مشاركت جامعه در فعالیتهاي
بدنی منظم و معكوس نمودن توزيع كنونی كمتحركی و ضعف سالمتی بچهها اجرا شد .در اين
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برنامه ،اعتقاد بر اين بود كه اگر معلمان تربیتبدنی در دورههاي آموزشی ضمن خدمت مؤثري
شركت كنند و ضمناً در اجراي برنامه درسی تربیتبدنی داراي سازمانبندي مناسب باشند ،می-
تواند موجب افزايش و بهبود جنبش حرفهايگري در تربیتبدنی و خودمفهومی در دانش-
آموزان ،از طريق درگیر شدن در فعالیتهاي بدنی در طول عمر و نهايتاً سالمتی بیشتر شود.
اين پژوهش نشان داد كه اگر برنامه آموزش معلم ،متمركز بر يادگیري دانشآموزان باشد،
میتواند رفتارهاي دانشآموزان را تغییر دهد و به توسعه محیط يادگیري اثربخش كمك كند.
اين نتايج بر اهمیت استفاده از فنون آموزش اثربخش ،تأكید میكند .هر سه گروه معلمان
كالسهاي درس تربیتبدنی ،تغییرات مثبتی را بهواسطه بهكارگیري رفتارهاي آموزش
اثربخش ،تجربه كردند .اين نتايج با مبانی نظري مربوط به توانمندسازي منابع انسانی سازمانها،
همراستاست.
از آنجا كه نتايج پژوهش ،از نظر دانشآموزان نشانگر ايجاد تغییرات مثبت در آموزش و
متنوعتر شدن فعالیتهاي كالس تربیتبدنی و نیز مشاركت بیشتر ،سازماندهی بهتر فعالیتها و
همچنین جذابیت بیشتر برنامهها بعد از اجراي برنامه آموزش اثربخش در بین معلمان تربیت-
بدنی بود ،بهتر است در اين رابطه آموزشهاي مؤثر و مستمري همچون برنامه اجرا شده در
اين پژوهش در برنامههاي ضمن خدمت معلمان مورد توجه واقع گردد تا معلمان تربیتبدنی،
ضمن استفاده بهینه از زمان اختصاصی آموزش ،فرآيند يادگیري دانشآموزان را ارتقاء دهند.
يادگیري مطالب جديد ،حداقل اتالف زمان و برخورداري از زمان اضافه براي تمرين و
بهبود مهارتها از تغییرات بیان شده بعد از شركت معلمان در برنامه آموزش اثربخش بود؛
بنابراين همانطور كه دانش ،مهارت و نگرش براي تحصیلكردگان و معلمان تربیتبدنی الزم
و ركن كلیدي برنامه آموزش معلم است ،معلمان به آموزش و تمرين بیشتر و مستمر جهت
درك آموزش اثربخش نیاز دارند (هیكسون)1448 ،4؛ بنابراين ضروريست كه تمرين آموزش
اثربخش بهعنوان يك هدف اصلی و اساسی مدنظر قرار گیرد .يادگیري بايد مهمترين و بهترين
بخش در طراحی برنامه ،ارائه درس و پاسخ اثربخش درس باشد .توصیه میشود معلمان
تربیتبدنی جهت استفاده از ويژگیها و مهارتهايی كه بر يادگیري دانشآموز تأثیر میگذارند،
1. Hickson
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تالش نمايند .در اين صورت دانشآموزان آموزش مورد نیاز جهت آگاهی از ارتباط بین مزاياي
پرداختن به فعالیتبدنی و تربیت شدن از طريق فعالیتهاي بدنی را بهطور واقعی درك
خواهند نمود.
همچنان كه نتايج اين تحقیق نشان داد ،بعد از برگزاري كالس توجیهی براي معلمان
ابتدائی ،آنچه بیش از همه مؤلفهها از اين برنامه متأثر شده است ،میزان مشاركت دانشآموزان
در فعالیتهاي كالسی میباشد؛ بطوريكه طبق اظهارات مشاهدهگران برنامه كالسی ،كلیه
دانشآموزان در فعالیتهاي كالسی شركت كردند و در مصاحبههاي انجام شده از اين شرايط
اظهار رضايت مینمودند .ضمن اينكه در كلیه كالسها ،معلمین زودتر و باانگیزه بیشتري
نسبت به گذشته در محل كالس حاضر میشدند و دانشآموزان زمان كمتري را در انتظار
شروع برنامههاي كالسی میگذراندند .بنا بر اظهارات رينك ( )4338معلمان اثربخش بايد
مدتزمانی را كه دانشآموزان صرف فعالیتهايی همچون صحبت كردن يا آموزش دادن
گفتاري و شفاهی ،انتظار كشیدن ،مديريتی ،يا بدون برنامهاي میكنند به حداقل ،و مدتزمان
صرف شده براي مشاركتدهی عملی دانشآموزان در اجراي فعالیتهاي كالسی را به حداكثر
رسانند .به حداقلرسانی زمان صرف شده براي فعالیتهاي غیريادگیري و به حداكثررسانی
مدتزمان فعالیتهايی كه فرصتهاي يادگیري را ارتقاء میدهند ،موجب تدارك محیط
يادگیري مطلوب براي دانشآموزان میگردد .رينك ( )4338بعداً پیشنهاد كرد كه معلمان
اثربخش افرادي هستند كه بتوانند مشاركت دانشآموزان در فعالیتهاي برنامهريزيشده كالسی
را حداقل به  54درصد از زمان كالسی برسانند.
در يك جمعبندي كلی میتوان عنوان نمود كه تأثیر برنامه آموزش اثربخش بر يادگیري و
آموزش دانشآموزان محرز بود .ضمناً معلمان ،دانشآموزان و حتی مديران مدارس ،اثربخش
بودن برنامه آموزش اثربخش تربیتبدنی را در برنامهريزي ،سازماندهی و اجراي برنامههاي
آموزشی كالسهاي تربیتبدنی و بهكارگیري اركان اين برنامه از طرف معلمان شركتكننده در
ساير كالسهاي خود تائید نمودند.
بهطور كلی ،يافتههاي برآمده از اجراي برنامه آموزش اثربخش ،نشان میدهد معلمان براي
اجراي برنامه درس تربیتبدنی در مدارس ابتدائی ،از دانش كافی در زمینه تربیتبدنی
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برخوردار نیستند و در صورت اجراي چنین برنامههايی ،تقويت و بهروز كردن دانش تخصصی
آنها ،ضروري است .از اينرو پیشنهاد میشود دستاندركاران آموزش و پرورش بهمنظور
ارتقاء سطح علمی معلمان ،نسبت به برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزشی ضمن خدمت،
تشكیل گردهمايیها ،تشكیل كمیتهها و انجمنهاي علمی فعال در سطح معلمان و ايجاد انگیزه
در آنان براي ارتقاء سطح دانش برنامه آموزش اثربخش ،اقدام نمايند .ضمناً از آنجا كه معلمان
نگرش مثبتی نسبت به اجراي برنامه آموزش اثربخش پیدا كردهاند ،مثبت نگه داشتن نگرش
معلمان نسبت به اين برنامه ،امري اساسی است كه الزم است از طريق تداوم دورههاي آموزشی
ضمن خدمت و نیز تدوين و ارائه كتابچه آموزش اثربخش در درس تربیتبدنی و ورزش براي
معلمان ،به اين امر اهتمام گردد.
از محدوديتهاي جدي اجراي پژوهش حاضر ،عدم تمايل گروههاي مخاطب (معلمان و
دانش آموزان) به شركت در اين برنامه بود .شايد يكی از داليل اساسی اين موضوع ،عدم اطالع
آنان از اهمیت نتايج چنین پژوهشهايی است .به نظر میرسد فرهنگ پاسخگويی و مسئولیت-
پذيري در برخی از معلمان در سطح مطلوب نبود و از طرف ديگر آنان به نقش بااهمیت خود
در زمینه اجراي آموزش اثربخش آگاه نبودند .اين موضوع يكی داليل مهم عدم تمايل آنان به
شركت در مصاحبه يا پاسخ به پرسشها بود كه پژوهشگر را ناچار به گزينش نفرات داوطلب
براي اجراي اين برنامه نمود .بهعالوه ،اين پژوهش در نوع خود براي اولین بار در درس
تربیتبدنی مدارس ابتدائی انجام شد و بالطبع مانند هر كار جديدي محدوديتهاي خاص
خود را به همراه داشت.
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