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 بدنی آموزش معلمان بر اثربخشی درس تربیت تأثیر

The Effects of Training Teachers on Effectiveness of Physical 

Education Courses  
43/4831/ 41؛ تاريخ پذيرش مقاله: 41/4838/ 41تاريخ دريافت مقاله:   

 1عباس نظریان مادوانی

 2علیرضا رمضانی

  3اری دینانیتمریم مخ
آموزش بر اثربخشی درس  تأثیرهدف پژوهش حاضر تعیین چكیده: 

و جامعه آماري آن شامل  نیمه تجربیبدنی بود. روش تحقیق تربیت

هاي اول، دوم و سوم ابتدائی آموزش و پرورش ان كالسكلیه معلم

در انتخاب مناطق  در دسترسگیري تهران بودند كه با شیوه نمونه

گیري آموزش و پرورش و مدارس ابتدائی و نیز با شیوه نمونه

و به سه  شدهانتخابنمونه آماري  عنوانبهنفر  88غیرتصادفی داوطلبانه، 

شده شركت رنامه آموزشی از قبل طراحیگروه تقسیم شدند و در يك ب

براي  صرف شده زمانمدتها از طريق ثبت آوري دادهكردند. جمع

بدنی جهت تعیین میزان مختلف يك كالس درس تربیت هايفعالیت

درك  منظوربهاثربخشی اجراي برنامه آموزش معلم و نیز مصاحبه 

موزش خود و باورهاي معلمان از برنامه آموزش معلم و درك وضعیت آ

بدنی انجام شد. آموزان از درس تربیتهمچنین درك باورهاي دانش

-نتايج تحقیق نشان داد بعد از اجراي اين برنامه، میزان مشاركت دانش

كاهش  هاآنكالسی افزايش، و زمان غیرفعال  هايفعالیتآموزان در 

  يافته است.

آموز، ابتدائی، نشبدنی، معلم، داآموزش، اثربخشی، تربیت :هاواژهکلید
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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. 

Keywords: teaching, effectiveness, physical 
education, teacher, student, primary, in-
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 مقدمه   

-می تأثیر هاآنكه بر پیشرفت  فاكتورهايیآموزان، تعیین جهت ارتقاء عملكرد علمی دانش

ها بر آموزان، برخی پژوهشهبود پیشرفت دانش(. براي ب1444، 4يیگذارند، ضروري است )

يكی  عنوانبههاي علمی معلم را اند و بهبود صالحیتهاي معلمان تمركز كردهنقش صالحیت

 (. 4338، 1و الين زگرينوالد، هجاند )آموزان معرفی نمودهبهبود پیشرفت دانش هايراهاز 

آموزان و ايش اثربخشی دانشهاي ضروري براي معلمان جهت افزيكی از صالحیت     

در امر  كهدرحالیهاي درسی، توجه به نحوه آموزش معلمان است. در حوزه هاآنپیشرفت 

اثربخشی بسیار مهم است؛ اما در مورد مفهوم آموزش اثربخش، تعريف جامع و  مؤلفهآموزش، 

موزش اثربخش، مشخصی وجود ندارد، زيرا فرآيند دستیابی به آن، كار دشواري است. ارزيابی آ

مورد نیاز  هايمهارتهاي انجام شده تا چه حد به ايجاد يعنی تعیین تقريبی اينكه آموزش

به عبارت ديگر، آموزش اثربخش، يعنی ؛ عملی و كاربردي منجر شده است صورتبهسازمان 

هاي كارآموزان در اثر آموزشمشاهده از زشی، تعیین نتايج قابلمیزان تحقق اهداف آمو

شده، تعیین میزان انطباق رفتار كارآموزان با انتظارات نقش سازمانی، تعیین میزان درست اجرا

هاي ايجاد شده در اثر آموزش بوده است، تعیین میزان توانايی موردنظرانجام دادن كار كه 

شده اين است كه  "آموزش اثربخش"آنچه موجب بررسی .هدافاها براي دستیابی به آموزش

-قات قبلی، آموزش اثربخش موجب افزايش بازدهی يادگیري مثبت در دانشطبق نتايج تحقی

 (.4338، 8بوريچ)شود آموزان می

سند مكتوب  صورتبهباشد؛ خواه اين برنامه واضح است كه معلم مجري برنامه درسی می      

نامه تواند برباشد يا در طی فرآيند اجرا توسعه يابد. معلم باصالحیت می شدهطراحیاز پیش 

را با تدريس خوب و هنرمندانه خود به تجربه تربیتی مفیدي براي  شدهطراحیدرسی ضعیف 

آگاهی از معلم مؤثر (. به همین دلیل است كه 4838سراج، آموزان مبدل سازد و بالعكس )دانش

(. معلمان تمايل 4331، 1كنبلون، بلون و بلبودن، يك هدف مهم و حیاتی براي معلمان است )

                                                 
1. Ye 

2. Greenwald, Hedges & Lain 

3. Borich 
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تمرين و آموزش افرادي  منظوربهدهند، بهتر شوند و يك دانش پايه تا در آنچه انجام میدارند 

 "آموزش اثربخش"بنابراين، هرچند ؛ (4338، 4رينكشوند، ارائه شود )كه به اين حرفه وارد می

توان (، می4333، 1كرچنر و فیشبرنتعريف نمود ) آن را یسادگبهتوان اصطالحی است كه نمی

 آموزان به نتايج يادگیري مدنظر برسندشوند كه دانشمان، زمانی اثربخش شناخته میگفت معل

  (. 4339، 8؛ روزنشاين4333، 5؛ هاريس4393، 1؛ گیج4393، 8فیور)ب

تمركز مطالعات اولیه در حوزه آموزش بیش از محیط يادگیري، بر معلمان بود و سعی در    

هاي تربیتی در شیوهواقع، (. در4339، 9مدلید )هاي معلمان اثربخش داشتنشناسايی ويژگی

پارسا، اند )دانسته هايشانكالسنهايی برنامه درسی  تأثیرگذارگذشته و حال، معلمان را عامالن 

میالدي،  34نمونه، عامل اصلی در تعیین يك معلم اثربخش در ابتداي دهه  عنوانبه(. 4838

خشش، محبت، ايثار و مالحظه كردن، همگی از مبتنی بر خوبی و مهربانی فرد بود. صداقت، ب

هاي فردي، نیاز بود كه به شدند. اين ويژگیاساسی يك معلم اثربخش محسوب می هايويژگی

(. متأسفانه اين تعريف از معلم 4338، 3بوريچيافته ارائه شود )اي منظم، منضبط و سازمانشیوه

میالدي، نگاه به موضوع  84بعد از دهه اثربخش، فاقد هرگونه استاندارد عملكرد بوده است. 

، 3بلومآموز تغییر كرد )هاي فردي معلمان به رفتارهاي معلم و دانشآموزش، از ارزيابی ويژگی

براي  ويژهبهآوري اطالعات، جمع منظوربه(. از اين زمان به بعد براي اولین بار، محققان 4334

گیري راجعه نمودند. ابزارهايی براي اندازهآموز و معلم، به كالس درس ممطالعه تعامل دانش

ها مدنظر قرار و میزان پاسخ سؤاالتتعامالت كالسی طراحی شدند. فراوانی تعامالت، انواع 

گرفتند. اين ابزارها بدين خاطر در مطالعات استفاده شدند كه قادر بودند رفتارهاي آموزش 

لمس و درك توانند براي معلم قابلد، میاينكه شناسايی شون محضبهمؤثر را شناسايی نمايند و 

آموزش كالسی  هايمؤلفهمیالدي، محققان به شناسايی  34در طول دهه (. 4334بلوم، )باشند 
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آموزان پرداختند. بیشتر آنچه ما از آموزش در بهبود محیط يادگیري اثربخش براي دانش مؤثر

قیقات كالسی سعی داشتند آنچه را دانیم از اين مبانی پژوهشی آمده است. اين تحاثربخش می

؛ (4338، 4فی و گودوربدهند، شناسايی كنند )آموزان انجام میكه معلمان براي يادگیري دانش

آموز بر پیشرفت دانش مؤثر( در بررسی مطالعات پژوهشی مرتبط با عوامل 4338) بوريچ مثالً

كلیدي كه از طرف محققان  هاي آموزش اثربخش و پنج عنوان رفتار آموزشیو يادگیري، شیوه

، مشاركت در فرآيند 1محوري معلم، تكلیف8، تنوع آموزش1شده را شامل شفافیت درس تأيید

همچنین پنج رفتار  (. بوريچ4338بوريچ، عنوان نمود ) 8آموز، و میزان موفقیت دانش5يادگیري

اين گروه از رسید با آموزش اثربخش مرتبط باشد، شناسايی كرد. وي ديگر كه به نظر می

آموزان، هاي دانشرفتارهاي كمكی و شامل استفاده از ايده عنوانبهرفتارهاي آموزشی را 

 معلم اعالم نمود. تأثیرگري، تحقیق و بندي، پرسش، ساختارمشاركت

بدنی را بررسی ريزي معلم در آموزش و تدريس تربیت( چگونگی برنامه4338) 9پالسك    

بینی بودن محیط فعالیت، بیشترين پیشآموزان و غیرقابلوع رفتار دانشنمود. به اعتقاد وي ن

بدنی دارد. وي همچنین معتقد است كه از نظر ريزي معلمان در تدريس تربیترا در برنامه تأثیر

بدنی، غالباً با میزان مشاركت بدنی، آموزش موفق و اثربخش در درس تربیتمعلمین تربیت

كالسی، مشاهده كمترين رفتار ناشايست و تدارك فضاي آموزشی  هايفعالیتآموزان در دانش

بدنی بیش از شود. پالسك اظهار كرد كه معلمان تربیتآموزان تعريف میبخش براي دانشلذت

آموزان هستند. به رفتار دانش مندآموزان نگران باشند، عالقهاينكه نسبت به انتقال دانش به دانش

(، ادراك معلمان از 4338بدنی، پالسك )آموزش اثربخش تربیتتالش جهت درك بیشتر در 

بدنی را بررسی نمود. نتايج اين بررسی نشان داد كه موفق و ناموفق درس تربیت آموزش

آموزش  هاآنديدگاه دانشجومعلمان و معلمان باسابقه نسبت به آموزش موفق، يكسان است. 

                                                 
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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آموز در زمان فعالیت كالسی و ودن دانشآموز، شاد باثربخش را در مشاركت بیشتر دانش

 . نمايش رفتار مناسب معرفی كردند

( در مطالعه انتقال از دانشجومعلم به معلم، به اين نتیجه رسید كه 4338) 4شمپ      

را كه معلمان باسابقه براي موفقیت در آموزش تائید كرده  هايمؤلفهنیز همان  دانشجومعلمان

، آنچه مهم است، میزان هاآنكردند. بطوريكه مشخص شد از نظر میبودند، خیلی مهم تلقی 

هاي شمپ يافته بر طبق .آموز در فعالیت است نه خود فعالیتدرگیري و مشاركت دانش

آموزان، اولويت اول دانشجو معلمان، میزان مشاركت و فعال (، در تحلیل آموزش دانش4335)

-بدنی بود. دانشجومعلمان، زمانی راضی مییتآموزان در زمان آموزش درس ترببودن دانش

 هاآن سؤاالتبردند و به شان لذت میآموزان در حال فعالیت بودند، از فعالیتشدند كه دانش

 .دادندبود، انجام می شدهخواسته هاآنطوريكه از داند و همانپاسخ می

بیرستانی در كانادا انجام ( پژوهش پالسك را با معلمان كارآموز د4338) 1و فیشبرن بوريس   

پالسك، مشابه بود. دانشجومعلمان، آموزش  لهیوسبهبا نتايج بدست آمده  هاآنهاي دادند. يافته

-آموز، بلكه در حفظ مشاركت و درگیر شدن دانشبدنی را نه در يادگیري دانشموفق تربیت

آموز كالسی و دانش هايفعالیتهاي كالسی، شاد بودن و لذت بردن از آموزان در فعالیت

آوري اطالعات بعدي در خصوص ( در جمع4339) . فیشبرن و بوريسدانستندخوبی بودن می

، ادراكات معلمان كارآموز مدارس ابتدايی را با معلمان بدنیآموزش اثربخش درس تربیت

ارهاي اولويت اول معی عنوانبهابتدايی باسابقه مقايسه نمودند. در اين مطالعه نیز يادگیري، 

 .آموزش اثربخش محسوب نشد

با بدنی باسابقه، ( در پژوهشی به مقايسه ادراكات معلمان تربیت1441و فیشبرن ) 8هیكسون    

بدنی پرداختند. نتايج اين رابطه با آموزش اثربخش تربیت بدنی كارآموز درمعلمان تربیت

بدنی، روه از معلمان تربیتدرسی، هر دو گ هايساير حوزهپژوهش نشان داد كه در مقايسه با 

آموزش اثربخش  عنوانبهآموزان ها، شادي كردن و خوب بودن دانشدرگیرشدن در فعالیت

هاي بعدي قرار داشت. در آموزان در اولويتمعیار يادگیري دانش كهدرحالیشود، محسوب می

                                                 
1. Schempp 

2. Borys & Fishburne 

3. Hickson 
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-دگیري دانشهاي درسی، در بین معلمان باسابقه و دانشجو معلمان، ياعوض در ساير حوزه

 .شدآموز، باالترين شاخص آموزش اثربخش محسوب می

هاي پژوهشی اين مطالعات نشان داد كه هم دانشجومعلمان و هم معلمان باسابقه يافته     

 شدهارائهبدنی نگاه متفاوتی از تعاريف آموزش اثربخش بدنی، به آموزش اثربخش تربیتتربیت

نتايج . ( داشتند4339شاين )( و روزن4333اريس )(، ه4393(، گیج )4393توسط بروفی )

بر بازدهی مثبت در يادگیري  4آموزش اثربخش تأثیركالسی )آموزشی( بیانگر  هايپژوهش

بدنی نشان داده كه از اگرچه نتايج تحقیقات در حوزه تربیت .(4338بوريچ، آموزان است )دانش

مشغول  آموزانزمانی است كه دانش عموماًبدنی، موفقیت در تدريس، نظر معلمان تربیت

(. از نظر اين گروه از 4338پالسك، باشند ) 1آموز خوبیو دانش 8، شادي كنند1فعالیت باشند

-هاي بعدي موفقیت در تدريس محسوب میشاخص عنوانبهآموزان معلمان، يادگیري دانش

 (.1441هیكسون و فیشبرن، گردد )

هاي ( ويژگی4334بدنی، سیلورمن )اثربخش تربیتمرتبط با آموزش  هايپژوهشدر بررسی 

اقتضايی،  هايطرحبینی شرايط و آموزان، پیشريزي در مديريت كالس و يادگیري دانشبرنامه

ريزي، آموزان، كسب اطالعات جهت برنامهدانش هايمهارتهاي فردي در آگاهی از تفاوت

و تمركز بر تبیین و استدالل،  آموزش، دقت هايروشاي از دانش و استفاده از مجموعه

-شاركت و تمرين دانشآموزان، به حداكثر رسانی مبندي كافی تمرين دانشآمادگی براي زمان

حركتی  هايمهارتآموز را براي آموزش اثربخش رسانی انتظار دانشحداقل آموزان، و به

انتقاد قرار گرفته ( از طرف برخی از محققان مورد 4334هاي سیلورمن )بررسی .پیشنهاد نمود

( اين بود كه 4334) 8(. براي مثال يكی از انتقادات از طرف دادز و پالسك4335، 5ماوراست )

آموزان، دهد، تمركز دارد و از برونداد ويژه دانشلیست مذكور بر روي آنچه معلم انجام می

 ماند.نتیجه آموزش غافل می عنوانبه

                                                 
1. Teaching Effectiveness 

2. Busy 

3. Happy 

4. Good 

5. Mawer 

6. Dodds & Placek 
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ويژگی مشخص مرتبط  9بدنی، اثربخش درس تربیت ( نیز در بررسی آموزش4338رينك )     

ريزي تجربیات بدنی را شناسايی نتايج مدنظر يادگیري، برنامهبا معلم اثربخش در حوزه تربیت

اي روشن و شفاف، سازماندهی و اين نتايج، ارائه تكالیف به شیوه يریكارگبه منظوربهيادگیري 

-هاي دانشعه محتواي درسی مبتنی بر پاسخمديريت محیط يادگیري، نظارت بر محیط، توس

  .آموزان، ارزشیابی اثربخش فرآيند آموزش درسی معرفی نمود

بدنی، نظرات مرتبط با آموزش اثربخش در تربیتها و نقطه( در بازبینی پژوهش4335ماور )    

يت ريزي اثربخش، ارائه مناسب موضوعات جديد، سازماندهی و مديرپیشنهاد كرد كه برنامه

آموزان، آموزان، درگیري و مشاركت فعال معلم در آموزش دانشتجربیات يادگیري دانش

هاي آموزشی، توانايی تدارك يك محیط يادگیري حمايتی و مثبت، استفاده از مجموعه سبك

هاي آموزان از شاخصدرك مفاهیم و محتواي دروس از طرف دانش منظوربهآموزش ساده 

 .آموزش اثربخش هستند

( در برخی از موارد 4335( و ماور )4338(، رينك )4334هاي پیشنهادي سیلورمن )ويژگی    

-( مشابه هستند. عوامل متعددي همچون تنوع درسی، ساختار، مشاركت4338با كار بوريش )

اما تحقیقات ؛ ها عمومیت داردآموزان و تنوع آموزش در بین اين فهرستهاي دانشدهی ايده

سیلورمن، ماور، رينك يا  هايپژوهشپیشنهاد شده در  هايويژگیبر اينكه آيا  ماًیمستقاندكی 

 تأثیربدنی آموز در حوزه تربیتدقیق بر يادگیري دانش طوربهدر مورد معلمان اثربخش،  چبوري

 اند.گذارند يا خیر، توجه كردهمی

ش براي معلمان، ( اجراي برنامه آموزش اثربخ1441به اعتقاد هیكسیون و فیشبرن )      

مطالعات واقع، . درآموزان، ضروري استكالسی دانش يهايتوانمندبه حداكثر رسانی  منظوربه

دانند آموز مرتبط میانجام شده، رفتار آموزشی معلم در كالس درس را با میزان پیشرفت دانش

آموز دانش(. اين در حالی است كه درجه ارتباط بین پیشرفت علمی 1445، 4فراسر و والبرگ)

كافی در  طوربهاز رفتارهاي معلم است،  متأثرآموزشی معلم و تجربه وي كه  و سطح علمی

، اكثر عالوهبه(. 1448، 1اپنداكر و دامقبلی مورد بررسی قرار نگرفته است ) هايپژوهش

هايی سنتی همچون رياضی انجام شده است مرتبط با آموزش اثربخش، در حوزه هايپژوهش

                                                 
1. Fraser & Walberg 

2. Opdenakker & Damme 
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اند. هاي آموزشی بر روي حوزه خود متمركز نشدهبدنی متناسب با ساير حوزهتربیت و معلمان

بدنی ديرتر به موضوع آموزش بنابراين در قیاس با اكثر واحدهاي درسی مدرسه، معلمان تربیت

توجه نمودند. بیشتر مطالعات پژوهشی انجام شده در زمینه اثربخشی آموزش در  اثربخش

يافته به طرح درس، آموزان، زمان تخصیصه موضوعاتی همچون مشاركت دانشبدنی، بتربیت

(. با توجه 4335ماور، آموز پرداخته است )هاي آموزش و رفتار و ادراكات معلم و دانششیوه

بدنی نشان داد، بسیاري از معلمان به مفهوم آموزش اثربخش، نتايج مطالعات در حوزه تربیت

(. اين باور، در 1444، 4سايدنتاپ و تانهیله آموزش اثربخشی دارند )اين رشته اعتقاد دارند ك

هاي آموزشی، همچون تبیین، بازخورد، ابتدا مبتنی بر ادراك خود معلمان از اهمیت معیار

( 1444) و تانهیل هاي سايدنتاپآموزان بود. طبق گفتهاستدالل و لذت بردن )رضايت( دانش

ورد توجه قرار گیرد. معلمان، مواردي همچون تبیین، بازخورد دقیق م طوربهاين ادراكات بايد 

بنابراين  برند.آموزان از درس لذت میدانش دهند وهايشان انجام میو استدالل را در درس

از طرف  "آموزش اثربخش"در رابطه با مفهوم  شدهارائهتوان گفت با توجه به تعاريف می

(، ادراكات 4339شاين )( و روزن4333(، هاريس )4393(، گیج )4393(، بروفی )4339برلینر )

آموزان مورد هاي دقیقی از اثربخشی آموزش نیست. زيرا در آن، يادگیري دانشمعلمان، اندازه

آموزان، هدف اصلی آموزش است، رسد اگر يادگیري دانشتوجه قرار نگرفته است. به نظر می

اولويت اول مورد بررسی قرار دهند.  انعنوبهآموزان را پس معلمان بايد يادگیري دانش

دهد كه اين موضوع لزوماً بدنی، مدارك و شواهد پژوهشی نشان میدر حوزه تربیت كهدرحالی

؛ هیكسون و 4339فیشبرن و بوريس، ؛ 4338بوريس و فیشبرن، ) مدنظر قرار نگرفته است

  (. 4335؛ شمپ، 4338شمپ، ؛ 4338؛ پالسك، 1441فیشبرن، 

عنصر منابع انسانی است و از  ترينمهمدانست كه براي همراهی با تغییرات در سازمان، بايد     

در اين عصر به  هاآنو مزيت رقابتی  هاسازماندارايی  ترينمهماين روست كه منابع انسانی 

، جهت رويارويی با تغییرات، ارتقاء دانش، توانايی و مهارت هاسازمانآيند. براي حساب می

. در حوزه تعلیم و تربیت نیز محیط (4839فردانش و كرمی، سانی اهمیت بسیار دارد )منابع ان

شود. عناوين دروس، محتواها، پذيري مشخص میآموزشی با تغییر، تحرك، پويايی و انعطاف

                                                 
1. Siedentop & Tannehill 
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بنابراين، ايجاد تغییر سودمند و ؛ كند، معلومات معلمان و فراگیرندگان پیوسته تغییر میهاروش

است كه  هايینگرشو  هامهارتآمیز آن نیازمند دانش معین و كافی، كسب تاجراي موفقی

واقع  مؤثرآمیز تغییر معلمان بايد در مقام عامالن تغییر دارا باشند تا بتوانند در اجراي موفقیت

نهايت، رفتار جديدي در كالس درس باشد و براي  تايج نهايی تغییر آموزشی بايد درشوند. ن

خود تغییر ايجاد كنند  هايمهارت، معلمان ناگزيرند در دانش، نگرش و تحقق اين منظور

مرتبط با آموزش اثربخش، در محیط  هايپژوهشبنابراين، از آنجا كه اكثر ؛ (4838پارسا، )

تري همچون رياضی انجام شده است و اطالعات نسبتًا اندكی در هاي سنتیكالسی و در حوزه

آگاهی از مفهوم  درنتیجه(؛ 4335ماور، است ) شدهآوريجمع بدنی در اين زمینهحوزه تربیت

-آموزان ضعیف میو آگاهی از چگونگی يادگیري دانش "بدنیآموزش اثربخش در تربیت"

بدنی درك پژوهشی است كه نیاز به توجه دارد. اينكه آيا معلمان تربیت خألباشد. اين امر يك 

آموزان دارند يا خیر، گاهی از يادگیري دانشصحیحی از اثربخش بودن آموزش خود و نحوه آ

توجهی در زمینه معرفی مندي قابلهاي اخیر، عالقهدر سال روايننیاز به بررسی دقیق دارد. از 

وجود داشته است. نظارت بر استانداردها و كیفیت عملكرد  4هاي آموزشو صالحیت هامهارت

بنابراين در پژوهش حاضر به  ؛(4335ماور، )در مدارس عمومی آشكارتر شده است  آموزش

-محیط يادگیري دانش نهايتاًبدنی و يك برنامه آموزش معلم بر رفتار معلم تربیت تأثیرارزيابی 

آموزش بر  تأثیربدنی پرداخته شده و هدف اصلی اين تحقیق تعیین آموز در كالس تربیت

 بدنی است.اثربخشی درس تربیت

 

 پژوهش روش

آوري جمع هادادهمشاهده و مصاحبه با و  استفاده شد تجربینیمه شاز روتحقیق اين  در

 .گرديد

جامعه آماري اين پژوهش شامل كلیه معلمان  گیری:جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

هاي اول، دوم و سوم ابتدائی شاغل در سازمان آموزش و پرورش تهران بودند. در اين كالس

در انتخاب مناطق آموزش و پرورش و مدارس  سترسدر دگیري پژوهش، از شیوه نمونه

                                                 
1. Teaching Skills and Competencies 
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گیري غیرتصادفی داوطلبانه در تعیین نمونه آماري استفاده شد. در ابتدا ابتدائی و از شیوه نمونه

مرد( موافقت خود را جهت شركت در اين پژوهش  14زن و  85نفر معلم ابتدائی ) 95تعداد 

هاي شمال و جنوب شهر تهران مدرسه ابتدايی حوزهنفر از معلمان  88 نهايتاًاعالم نمودند، اما 

معلم زن(، از سه مدرسه ابتدايی مشابه در هر حوزه براي مشاركت در اين  43معلم مرد و  43)

آموزان را به پژوهشگران پژوهش موافقت كردند و اجازه ارزيابی كالس و مصاحبه با دانش

كنندگان در پژوهش مدنظر بودند كه از ركتش عنوانبه هاآنآموزان دادند. همچنین كلیه دانش

آموز از هر كالس، به شركت در مصاحبه و بیان نظرات خود در دانش 45 نهايتاًاين تعداد، 

 بدنی، اعالم آمادگی كردند. رابطه با باورهايشان از درس تربیت

شد. در ها استفاده آوري دادهدر اين پژوهش از دو شیوه مشاهده و مصاحبه جهت جمع      

مختلف يك كالس درس  هايفعالیتبراي  صرف شده زمانمدتشیوه اول از مشاهده و ثبت 

بدنی جهت تعیین اثربخشی اجراي برنامه آموزش معلم استفاده شد. در شیوه دوم تربیت

از وضعیت  هاآنادراك باورهاي معلمان از برنامه آموزش معلم و ادراك باورهاي  منظوربه

بدنی از آموزان از وضعیت گذران درس تربیتز ادراك باورهاي دانشآموزش خود و نی

 مصاحبه استفاده شد.

ساعت به  5/1 زمانمدتمتغیر مستقل در اين پژوهش، برنامه آموزش معلم بود كه در       

حضور فعال  "آموزش معلم"نمونه تحقیق آموزش داده شد. كلیه معلمان داوطلب در برنامه 

كننده در اين مه در راستاي توسعه شغلی معلمان انجام شد. تمام معلمان شركتداشتند. اين برنا

 اي مشابه، در رابطه با موضوعات يكسان زير آموزش ديدند:برنامه، به شیوه

بدنی در تربیت در اين موضوع به بررسی نقشها. بدنی برای بچه: نقش تربیت1مبحث 

ناسب اندام، رشد و تكامل، سبك زندگی فعال، ، تها و موضوعاتی چون سالمتیزندگی بچه

 منظوربهگذاري نفس و هدفنفس و عزتتوسعه مهارت، توسعه فردي و اجتماعی، اعتمادبه

 زمانمدتكنندگان پرداخته شد. بدنی كیفی به شركتدرك كیفیت و مزاياي يك برنامه تربیت

 دقیقه بود. 84ارائه اين بخش 

در اين بخش، بدنی. ای آموزشی در تدریس درس تربیته: اهمیت و درك مالك2مبحث 

بدنی، محتواي يك برنامه هاي آموزشی در حوزه تربیتاطالعات مرتبط با درك بهتر مالك
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اي از طرف يك معلم، ارائه و بررسی شد. مناسب آموزشی و چگونگی طراحی چنین برنامه

 دقیقه بود. 14ارائه اين بحث  زمانمدت

 رفتارهايیدر اين بخش  بدنی.فاهیم مدیریتی در آموزش اثربخش تربیت: تمرین م3مبحث 

كه براي رفتار آموزش اثربخش تعريف شده بود، مورد ريزي به همان صورتی چون برنامه

ريزي، ريزي، مواردي همچون اهمیت برنامهبررسی قرار گرفت. در طول زمان بررسی برنامه

ريزي بايد مدنظر قرار گیرد، مورد بحث و نوع برنامهريزي و اينكه چه دانش چگونگی برنامه

 دقیقه بود. 14ارائه اين قسمت  زمانمدتبررسی قرار گرفت. 

آموز باورهايی همچون مشاركت دانش در طی اين مبحث: مفهوم آموزش اثربخش. 4مبحث 

آموز در كالس و منضبط و خوب بودن هاي كالسی، رضايت و شاد بودن دانشدر فعالیت

 هايپژوهشبدنی متناسب با نتايج هاي كالسی تربیتآموز در زمان حضور در فعالیتنشدا

بدنی ( كه با توجه به معیارهاي اثربخشی درس كه از طرف معلمان تربیت4338پالسك )

 دقیقه بود.  14ارائه اين مبحث  زمانمدتاظهارشده بود، بررسی شد. 

وسعه درك معلم از آنچه موجب بهبود استراتژي هدف از ارائه ت: استراتژی آموزشی. 5مبحث 

-هها و شیوبر انتخاب سبك مؤثركنندگان با عوامل شود، بود. در اين بخش شركتآموزشی می

هاي آموزشی همچون اهداف يادگیري، نیاز يادگیرنده، محتواي درسی و محیط يادگیري آشنا 

رار گرفت. براي مثال، اثربخشی هاي آموزشی متفاوت موردبررسی قشدند. همچنین استراتژي

، استفاده از كارت تكلیف در دسترسشدن با محدوديت تجهیزات محل فعالیت هنگام مواجه

براي  صرف شدهآموزان و به حداكثررسانی زمان تمركز بر توجه و يادگیري دانش منظوربه

 دقیقه بود.  14 ارائه اين بخش زمانمدتآموزان در اين زمان مدنظر قرار گرفت. آموزش دانش

الگوي : الگوی آموزش اثربخش، چارچوب نظری و ابزار عملیاتی کردن آن. 6مبحث 

ويژه اين پژوهش، از بررسی مطالعات مرتبط با تدوين برنامه  شدهطراحیآموزش اثربخش، 

معلمی كه با  هايويژگی(. اين الگو با 4آموزش معلم، تهیه و تكمیل گرديد )شكل شماره 

ريزي، شود، آمیخته شد و شامل مراحل تفكر و برنامهبدنی مرتبط میخش در تربیتآموزش اثرب

گیري و عمل، و مرحله واكنش بود. در اين پژوهش، سه مرحله فوق، تبیین و بررسی تصمیم
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كنندگان، عناصر مختلف الگو و چارچوب نظري كه بر اساس آن شكل شد، بطوريكه شركت

 دقیقه بود. 14ارائه اين بخش  زمانمدتگرفته بود را درك كردند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل آموزش اثربخش4شكل 

در آخرين بخش اين برنامه آموزان به مواد آموزشی. : اهمیت واکنش دانش7مبحث 

آموزان و واكنش به عملكرد آموزشی و يادگیري دانش هايراهكنندگان آموزشی، شركت

-ررسی نمودند. جهت برقراري ارتباط با شركتهمچنین توسعه نحوه ارزيابی اثربخشی را ب

به ترتیب  قبالً هاآنكنندگان پژوهش حاضر، مراجعی جهت ارزيابی و رفتارهاي واكنشی كه 

هاي مباحث درسی تمرين كرده بودند، ايجاد شد. بر اين اساس، موضوعات ارزيابی صالحیت

ب و تشويق در رابطه با محتوايی، نظارت بر رفتارهاي تكلیفی و تدوين راهنماهاي مناس

 دقیقه بود.   14بخش ارائه اين  زمانمدتكننده، بررسی شد. آموزش فردي معلمان شركت

 عنوانبهآموزان بود كه از طرف پژوهشگران متغیر وابسته اين تحقیق رفتارهاي دانش    

ا، آموزان معرفی شده است. اين متغیرههاي مهم اثربخشی درسی در يادگیري دانششاخص

 داد: كردند را نشان میآموزان در موارد زير صرف میی كه دانشزمانمدت

 3مرحله 

های بعد از تدریس و واکنش

 ارزیابی اثربخشی

 2مرحله 

گزینش سبک مناسب 

ی و زیربرنامهآموزش، 

 آموزدهی دانشمشارکت

 1مرحله 

 نیازسنجی

طرحی برای یادگیری 

 آموزدانش

 2حله مر

 1مرحله 

 3مرحله 

 

-یادگیری دانش

 آموز

ی آموزش هایژگیو

 اثربخش
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آموزان انتظار كشیدن براي شروع فعالیت )ورود معلم به كالس، ورود معلم و دانش زمانمدت  .4

 به حیاط مدرسه يا مكان ورزشی مدرسه(

يا حین برگزاري  آموزان )در ابتداآموزش معلم و دريافت اطالعات از طرف دانش زمانمدت  .1

 كالس(

ها، بچه بنديگروهآموزان، هاي مديريتی معلم )مانند حضور و غیاب دانشفعالیت زمانمدت  .8

 آموزان(آموزان، ارزشیابی از دانش، نظارت بر فعالیت دانشهاگروهتقسیم وظايف بین 

تجهیزات و آموزان در فعالیت )بازي، داوري كردن، آوردن و بردن مشاركت دانش زمانمدت  .1

 وسايل بازي(

هاي خارج از آموزان يا تیمهاي دانشآموزان )فعالیتهاي بدون برنامه دانشفعالیت زمانمدت  .5

 بازي يا منتظر نوبت(

هر يك  زمانمدتآموزان از طريق استفاده از سیستم مشاهده منظم ثبت هاي رفتاري دانشداده

 آوري شد. متغیر ذكرشده جمع 5از 

 هاآوری دادهو جمعنحوه اجرا 

از دو روش مشاهده و مصاحبه استفاده شد. در در اين پژوهش، ها آوري دادهجهت جمع

مختلف  هايفعالیتتعیین میزان اثربخشی اجراي برنامه آموزش معلم،  منظوربهمرحله اول، 

براي هر  صرف شده زمانمدتبدنی مورد مشاهده قرار گرفت و هاي درس تربیتكالس

ارزيابی چگونگی درك باورهاي  منظوربهمصاحبه و  صورتبهثبت شد. مرحله دوم  فعالیت

آموزان معلمان از برنامه آموزش معلم و درك وضعیت آموزش خود و نیز درك باورهاي دانش

 بدنی اجرا شد.از درس تربیت

ه از در سه جلس هر كالس هايفعالیتدر مرحله اول پژوهش و قبل از اجراي برنامه،      

اي ثبت شد و بعد از گذشت حدود يك ماه از شدهطراحیبدنی در فرم از پیش ساعات تربیت

ها، بدنی همان كالساز سه جلسه از ساعات تربیت مجدداًارائه الگوي آموزش اثربخش، 

شده، تحلیل اطالعات فعالیت كالسی ثبت شد و در انتها از طريق مقايسه موارد از قبل تدوين

 نجام گرفت.ها اداده
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گر )برنامه آموزش اعمال متغیر مداخله واسطهبهاز شیوه مشاهده براي ثبت هر تغییري كه      

گذران آوري اطالعات شامل يك فرم ثبت نحوه معلم( رخ داده بود، استفاده شد. ابزار جمع

 گرهمزمان از طرف دو مشاهده طوربهآموزان هنگام حضور در كالس بود كه زمان دانش

آموز در فعالیت و مشاركت دانش زمانمدت(، 1444تانهیل ) و شد. سايدنتاپتكمیل می

 هايفعالیتمديريتی و  هايفعالیتدريافت آموزش،  زمانمدتكالسی، شامل  هايفعالیت

 .دانندموارد مهم در بررسی محیط كالسی می عنوانبهآموز را مشاركتی دانش

بندي ويژه پژوهشگران )طبقات رفتاري بر اساس طبقه گرانرفتارهاي مدنظر مشاهده    

-گران متوجه میشد كه مشاهده( در يك فرم، ثبت شد. ثبت رفتارها زمانی انجام میگانهپنج

كه اكثر  يعنی زمانی؛ آموزان كالس در حال اجراي يك فعالیت مشابه هستندشدند اكثر دانش

گران زمان هر دادند، مشاهدههمزمان تغییر میخود را  هايفعالیتمنظم  طوربهآموزان دانش

در فرم تهیه  آن راكردند و گیري میروي زمینه رفتار تصمیم هاآنكردند. فعالیت را ثبت می

آموزان براي هر يك از ی كه دانشزمانمدتها بر اساس كردند. نتايج دادهشده يادداشت می

-ی كه دانشزمانمدتبرداري، ن يادداشتكردند، تحلیل شد. در ايطبقات فعالیتی صرف می

كردند نیز ثبت شد. طبق شده، صرف میآموزان براي تمرين يا يادگیري موضوع آموزش داده

توان آموزان را میهاي انجام شده توسط دانش( میزان زيادي از فعالیت4338اظهارات رينك )

-بدنی هدفان كالس تربیتدرصد از كل زم 54توانند براي حداقل توصیف كرد و معلمان می

ها نیز داد كه زمان پرداختن به ساير فعالیتاجازه می موردنظراز آنجا كه ابزار  .گذاري نمايند

 صرف شدههاي زمانی توانست مشاهده كند كه كدامیك از دورهيادداشت شود، معلم كالس می

 آموزان تغییر داد.توان به نفع بهبود زمان فعالیت دانشرا می

آموزان نسبت به كسب اطالعات بیشتر در رابطه با باورهاي معلمان و دانش منظورهب   

كنندگان نیز بدنی، مصاحبه با شركتهاي درس تربیتاز حضور در كالس شدهكسبتجربیات 

باز استفاده شد. همه معلمان در شروع و پايان  سؤاالتهاي فردي از انجام شد. در مصاحبه

ار گرفتند. قبل از اجراي برنامه آموزش اثربخش، معلمان به اين پژوهش مورد مصاحبه قر

-نمايند؟ چه نوع چالشبدنی خود را چگونه توصیف میپاسخ دادند: كالس تربیت سؤاالت

اي با آن مداوم يا دوره طوربهبدنی معلم تربیت عنوانبههايی در اين كالس وجود دارد كه 
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-سازي يك كالس درس تربیتطبیعی صرف آماده طوربهی را زمانمدتشوند؟ چه روبرو می

بر تغییرات ايجاد شده بعد از  سؤاالتكنند؟ بعد از اجراي برنامه آموزش اثربخش، بدنی می

كنید، در تدريس شما تغییري رخ داده مثال، آيا فكر می عنوانبهاجراي برنامه متمركز شد. 

نه است؟ ديدگاه شما در رابطه با الگوي تان مثبت است، اين تغییرات چگواست؟ اگر پاسخ

آموزان تغییري كنید بعد از اجراي اين برنامه، در دانشآموزش اثربخش چیست؟ آيا فكر می

 ايجاد شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه تغییري رخ داده است؟ 

و  تصادفی ساده و به شیوه يكسان در شروع طوربهآموز دانش 45همچنین، از هر كالس،     

ها، موجب پايان پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. اطالعات بدست آمده از اين مصاحبه

بدنی و درك باورهاي معلمان در رابطه با آموزان در مورد درس تربیتآگاهی از باورهاي دانش

آموزان در خصوص نحوه گذران ساعات درس برنامه آموزش معلم و اجراي آن شد. از دانش

زير بود: ديدگاه شما در  سؤاالتشامل مواردي مانند  سؤاالتشد. اين  سؤالن شابدنیتربیت

بدنی خود را چگونه توصیف تان چیست؟ كالس درس تربیتبدنیرابطه با كالس درس تربیت

آموزان در رابطه با تغییرات رخ داده در طول اين دوره كنید؟ در پايان پژوهش نیز از دانشمی

؟ دوست نمايیدمیبدنی خود را چگونه توصیف مثال، كالس تربیت شد. براي سؤال مجدداً

بدنی مانند گذشته كنید؟ آيا نحوه گذران زمان درس تربیت كارچهبدنی داريد در كالس تربیت

بدنی رخ داده است؟ نحوه گذران زمان است؟ آيا تغییري در نحوه گذران زمان درس تربیت

 بدنی بهتر شده يا بدتر؟درس تربیت

مورد  یو آمار استنباط یفیآمار توص يهاوهیحاصله با استفاده از ش يهادادهی: آمار یهاوشر

و در بخش آمار  ار،یمعو انحراف نیانگیاز م یفیقرار گرفت. در بخش آمار توص لیتحل

 همبسته( استفاده شد. tدو نمونه جفت و وابسته ) نیانگیم سهياز آزمون مقا یاستنباط

 های پژوهشیافته

هاي بخش اول، شامل نتايج برآمده از اين پژوهش در دو بخش مجزا قابل ارائه است. يافته 

بدنی تحلیل نتايج مشاهدات كالسی پژوهشگران در رابطه با نحوه گذران ساعت كالسی تربیت

هاي آموزان، قبل و بعد از اجراي برنامه آموزش معلم است و يافتهاز طرف معلمان و دانش

كسب  منظوربهآموزان هاي انجام شده با معلمان و دانشمل تحلیل مصاحبهبخش دوم، شا
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-ها و باورهاي معلمان پايه اول، دوم و سوم ابتدائی و همچنین دانشاطالع در خصوص نگرش

ی كه از زمانمدتبدنی بود. در بخش اول اين پژوهش، در رابطه با كالس تربیت هاآنآموزان 

. انتظاركشیدن 4زير شده است، محاسبه گرديد:  گانهپنج هايیتفعالآموزان صرف طرف دانش

آموزان . دريافت اطالعات از طرف دانش8مديريتی معلم،  هايفعالیت. 1براي شروع كالس، 

-بدون برنامه دانش هايفعالیت. 5آموزان، . فعالیت مشاركتی و گروهی دانش1)زمان آموزش(، 

 آموزان

 هایافته
 بدنی قبل و بعد از اجراي برنامه آموزش اثربخش حوه گذران ساعت كالس تربیت(: ن4جدول شماره )

 

 مؤلفه 

میانگین قبل و بعد از 

 اجرای برنامه

 )پسران( آموزش معلم

 

 

t 

 

 

P 

میانگین قبل و بعد از 

اجرای برنامه آموزش 

 معلم )دختران(

 

 

t  
 

 

 

P 

 صرف شده زمانمدت

 جهت دريافت اطالعات

 دقیقه 3میانگین قبل: 

19
3

/1
 

441

/4 

 دقیقه 3میانگین قبل: 

88
9

/5
 

41
1

/4
 

 دقیقه 8میانگین بعد:  دقیقه 5/1میانگین بعد: 

انتظار كشیدن   زمانمدت

 براي شروع فعالیت

 دقیقه 3میانگین قبل: 

81
3

/5
 

488

/4 

 دقیقه 41میانگین قبل: 

58
4

/1
 

41
3

/4
 

 قهدقی 5/3میانگین بعد:  دقیقه 5/1میانگین بعد: 

مشاركت  زمانمدت

-آموزان در فعالیتدانش

 هاي كالسی

 دقیقه 14میانگین قبل: 

13
3

/1
 

448

/4 

 دقیقه 9میانگین قبل: 

14
5

/8
 

41
4

/4
 

 دقیقه 88میانگین بعد:  دقیقه 15میانگین بعد: 

 هايفعالیت زمانمدت

 مديريتی معلم

 دقیقه 44میانگین قبل: 

89
8

/8
 

419

/4 

 قیقهد 44میانگین قبل: 

39
3

/1
 

41
4

/4
 

 دقیقه 5میانگین بعد:  دقیقه 8میانگین بعد: 

رفتارهاي  زمانمدت

 آموزانبدون برنامه دانش

 دقیقه 44میانگین قبل: 

34
5

/1
 

485

/4 

 دقیقه 11میانگین قبل: 

55
8

/8
 

48
4

/4
 

 دقیقه 5/1میانگین بعد:  دقیقه 1میانگین بعد: 

آموزان در بدنی از طرف دانشان ساعات درس تربیتنشانگر نحوه گذر 4جدول شماره  

الذكر، قبل و بعد از فوق گانهپنج هايفعالیتاول، دوم و سوم ابتدائی مدارس هدف در  پايهسه

دهد در هر دو گروه نتايج جدول فوق نشان می همچنان كهاجراي برنامه آموزش معلم است. 

آموز، تفاوت بط با محیط يادگیري دانشدختران و پسران، در مورد تمامی متغیرهاي مرت
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نمونه  طوربه (.>45/4p)معناداري قبل و بعد از ارائه برنامه آموزش معلم وجود داشته است 

از پژوهش حاضر نشان داد كه قبل از ارائه برنامه آموزش معلم، میزان  آمدهدستبهنتايج 

آموزان دختر در سطح دانشدر بین  ويژهبهكالسی  هايفعالیتآموزان در مشاركت دانش

مشاركت اين  زمانمدتمطلوبی نبوده است. بطوريكه در سه كالس اول، دوم و سوم، میانگین 

دقیقه بوده  9، هاآنبر يادگیري  مؤثرشده ريزيمناسب و برنامه هايفعالیتآموزان در دانش

هاي كت در برنامهمشار زمانمدتنتايج بدست آمده تفاوت معناداري را در  كهدرحالیاست؛ 

-اي مشاركت دانشدقیقه 88دهد. میانگین كالسی بعد از ارائه برنامه آموزش معلم نشان می

واضح نشان داد كه اعمال اين برنامه  طوربهآموزان دختر پس از ارائه برنامه آموزش معلم، 

كت مشار زمانمدتموجب تغییر رفتار آموزشی معلمان شده و اين خود منجر به افزايش 

آموزان پسر نیز نتايج بدست آمده بعد از ارائه برنامه آموزان گرديده است. در مورد دانشدانش

 شدهريزيبرنامه هايفعالیتآموزان در اي مشاركت دانشدقیقه 15آموزش معلم، میانگین 

-قبل از ارائه برنامه آموزش معلم میانگین مشاركت دانش كهدرحالیدهد؛ كالسی را نشان می

 .  (>45/4p)دقیقه بوده و اين تفاوت از نظر آماري معنادار است  14موزان پسر آ

، در مورد ساير متغیرهاي مرتبط با 4شده در جدول شماره همچنین با توجه به نتايج ارائه     

انتظار كشیدن  زمانمدتآموز كه از طرف معلم كنترل شدند؛ همچون محیط يادگیري دانش

مديريتی كالس،  هايفعالیتدر  صرف شده زمانمدتروع فعالیت، آموزان براي شدانش

بدون  هايفعالیتدر  صرف شده زمانمدتدر دريافت اطالعات و  صرف شده زمانمدت

برنامه تغییرات مثبتی رخ داده و تفاوت معناداري قبل و بعد از ارائه برنامه آموزش معلم وجود 

 زمانمدتتغییرات و از طرف ديگر افزايش در  . از يك طرف بروز اين(>45/4p)داشته است 

آموزان، محیطی سودمندتر براي يادگیري فراتر از آنچه قبل از معرفی مشاركت فعال دانش

برنامه آموزش معلم بود، مهیا نمود. از آنجا كه اين تغییرات همزمان با اجراي برنامه آموزش 

آموز و كاهش در میزان زمان ل دانشمشاركت فعا زمانمدتمعلم رخ داد، تغییرات مثبت در 

 برنامه آموزش معلم نسبت داده شود. تأثیرتواند به می هاآنغیرموثر  هايفعالیت

آوري آموزان و معلمان، جمعهاي انجام شده با دانشها از طريق مصاحبهدومین منبع داده     

بدنی در آموزش درس تربیتبرنامه آموزش معلم  تأثیرشد. معلمان اعتقادات خود در رابطه با 
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آموزان باورهاي خود در مورد نحوه گذران دانش كهدرحالیهاي خود را بیان كردند؛ در كالس

شان از بدنی را ارائه نمودند. معلمان كالس اول اظهار داشتند كه دركساعت درس تربیت

ند كه احساس اعتماد اعالم كرد هاآناجراي اين برنامه تغییر كرده است.  واسطهبهبدنی تربیت

و براي نحوه گذران ساعات  داكردهیپريزي بیشتر، شايسته بودن و درك بهتري از فرآيند برنامه

اند. همچنین ريزي كردهآموزان شروع به برنامهدهی دانشكالسی و همچنین چگونگی مشاركت

بود  هاآنشغلی گذاري بر توسعه بیان كردند كه بخش حیاتی برنامه آموزش معلم، ارزش هاآن

افزايش  منظوربهدر اين برنامه  شدهارائهو در ادامه اظهار نمودند كه از الگوي آموزش اثربخش 

 اند.آمیزي استفاده كردهموفقیت طوربههاي برنامه درسی نیز میزان يادگیري در ساير حوزه

بدنی در ربیتمعلمان كالس دوم اظهار نمودند كه با شركت در اين برنامه نسبت به نقش ت

اند. همچون معلمان كالس اول، معلمان كالس دوم نیز شده ترآگاهها توسعه آموزشی كلی بچه

بدنی تغییر كرده است و بر براي كالس درس تربیت شانيزيربرنامهاعالم كردند كه نحوه 

تناسب با اي مآموزان براي توسعهسازي دانشآموز و آماده، يادگیري دانشبا برنامهرفتارهاي 

هاي آينده تمركز يافته است. معلمان كالس دوم همچنین اظهار نمودند كه مشاركت در چالش

 هاآنبرنامه آموزش معلم، ارزشمند و مفید بوده و موجب توسعه و بهبود تمرينات آموزشی 

شده است. همچنین اظهار كردند كه تمايل دارند تا از الگوي آموزش اثربخش در آموزش 

 نی و ساير دروس استفاده نمايند.بدتريیت

بدنی لذت معلمان كالس سوم در ابتداي پژوهش اظهار كرده بودند كه از آموزش تربیت     

اگرچه در انتهاي پژوهش  بدنی هستند.برند و داراي سطح مطلوبی از دانش مرتبط با تربیتمی

كردند كردند و بیان میمیاين گروه از معلمان نسبت به اظهارات اولیه خود با ترديد حمايت 

شان تغییر كرده است؛ اعتقاد داشتند كه اجراي برنامه آموزش معلم، ديدگاه قبلی واسطهبهكه 

بدنی اند و اكنون به تربیتها را تازه متوجه شدهبدنی در توسعه كلی بچهدرك اهمیت تربیت

 وهیو شه مديريت كالس كنند. همچنین معتقد بودند كه نحويك هدف اصلی نگاه می عنوانبه

تر شده آموزان، مناسبشان بهتر و كیفیت مواد آموزشی تدارك ديده شده براي دانشتدريس

نهايت مفید بی هاآناست. از نظر اين گروه از معلمان، شركت در برنامه آموزش معلم براي 
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علم محسوب نهادن بر آموزش مستمر در راستاي توسعه دانش م يك ارج عنوانبهبوده است و 

 اند.كرده

كننده در اين هاي مختلف شركتكلی باورهاي اظهار شده از طرف معلمان گروه طوربه   

داشته و  هاآنبدنی مثبتی بر نحوه آموزش تربیت تأثیربرنامه نشان داد كه اعمال برنامه مذكور 

كنندگان ر اين، شركتاند. عالوه بشان بسیار مفید ارزيابی كردهاين برنامه را براي رشد شغلی

شان شده است هاي آموزشیاظهار كردند كه الگوي آموزش اثربخش، بخش منظمی از فعالیت

 اند.آموزشی خود و در ساير دروس از آن استفاده كرده هايفعالیتو همچنین در كلیه 

هاي شده در شروع پژوهش نشان داده بود كه معیار اثربخشی كالسآوريهاي جمعداده    

-ديگر، تنها در شاد بودن، دانش هايپژوهشبدنی از نگاه معلمان همچون نتايج درس تربیت

كالس با يك چارچوب بسیار مشابه شامل  هايفعالیتآموز خوبی بودن و مشاركت در 

حركات كششی و دويدن در شروع كالس، بازي و انجام حركات كششی سرد كردن در انتهاي 

اما پس از ؛ بدنی ذكر نشده بودبخش اصلی درس تربیت عنوانبهكالس بود و تفكر يادگیري 

آموزان تغییراتی اتفاق اجراي برنامه آموزش معلم، نتايج پژوهش نشان داد كه از نظر دانش

آموزان، اظهارات دانش بنا برافتاده است و اين تغییرات به سمت بهتر شدن بوده است. 

تر شده و فراتر از گفتن و شنیدن يا نشستن، به عبدنی بیشتر و متنوكالس تربیت هايفعالیت

ها سوق ها و نیز جذابیت بیشتر برنامهكردن بیشتر، سازماندهی كردن فعالیت سمت مشاركت

 هاآنگیرند. به اعتقاد اظهار كردند كه اكنون چیزهاي جديدي ياد می هاآنيافته است. همچنین 

ايجاد شده است. در  هامهارتمرين و بهبود حداقل اتالف زمان و صرف زمان اضافه براي ت

آموزان اعالم كردند كه همه افراد جهت يك تغییر آشكار از اظهارات ابتداي پژوهش، دانش

 شوند.در محل برگزاري فعالیت حاضر می باعالقهبدنی درس تربیت هايفعالیتشركت در 

مدارس مذكور نیز مورد ارزيابی قرار اجراي اين برنامه، ديدگاه مديران  تأثیردر ادامه بررسی     

كنند بعد از اجراي برنامه آموزش معلم، درس گرفت. مديران اظهار كردند كه احساس می

ها، معلمان آموزان در فعالیتبدنی تنوع بیشتري يافته و فراتر از سرگرم كردن دانشتربیت

ابقات ورزشی متناسب با آموزشی و برگزاري مس هايفعالیتريزي و سازماندهی درگیر برنامه

كنند و از طرح درس منسجمی استفاده می هاآناند. آموزان شدههاي دانشسطوح توانايی
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به ارزيابی  هم باتجربیات جديد خود را در ساعات فراغت و هنگام حضور بین ساير معلمان 

 گذرانند.یتر از گذشته زمان حضور در مدرسه و كالس خود را مگذارند و به نوعی متفاوتمی

بر طبق نظر مديران مدارس، اين تغییرات موجب ايجاد بهبود بسیار مثبت در آموزش و تمركز 

اند و آموزان بیشتر فعال شدهرسد دانشآموزان شده است. به نظر میبیشتر بر نیازهاي دانش

و  هامهارتبرند و همگی فعال هستند و با بدنی لذت میهاي تربیتبیشتر از گذشته از كالس

 تكالیف كالسی بیشتر درگیر هستند.

كردند كه برنامه آموزش كننده در اين طرح، مديران نیز احساس میهمچون معلمان شركت    

داشته است و  تأثیربدنی هاي تربیتمعلم فراتر از رفتارهاي آموزشی مرتبط با حضور در كالس

دهند. در ادامه خود انتقال می هايلیتفعاهاي اين برنامه را به ساير كنندگان ايدههمه شركت

مديران اظهار كردند كه همه معلمان اطمینان دارند كه بعد از شركت در اين برنامه نه تنها 

در ساير  هاآنبدنی بهبود يافته، بلكه آموزش و تدريس شان در درس تربیتتدريس و آموزش

 هاي درسی نیز ارتقاء يافته است. حوزه

 یگیربحث و نتیجه

توانمندسازي  منظوربه و مختلف بیرونی تحوالت برابر در حیات تجديد براي هاسازمان

 ها وها، ظرفیتقابلیت افزايش موجب كه كنندمی يیهابرنامه اجراي به اقدام خود، كاركنان

 هايبرنامه و ارزشیابی اجرا ريزي،برنامه اقدامات از اين يكی شود.می آنان هايتوانمندي

 آموزشی نوع آن به سازمانی به لحاظ ضمن خدمت هايآموزش .است ضمن خدمت آموزش

-می صورت سازمان و در طول دوره شغلی فرد در استخدام از پس عموماً  كه شودمی اطالق

نوع  آن دربرگیرنده خدمتضمن  ( آموزش4339(. از نظر پیترز )4838اجارگاه، فتحیگیرد )

شود كارائی اجرا می افزايش نتیجه در و كاركنان لكردعم بهبود براي كه است هايیآموزش

 (. 4831آقايار، )

بدنی بود معلمان تربیت ضمن خدمتهاي آموزش بدنی يكی از برنامهبرنامه درسی تربیت    

 هايفعالیتو افزايش میزان مشاركت جامعه در  یبدنتیفعالارتقاء نگرش مثبت به  منظوربهكه 

ها اجرا شد. در اين تحركی و ضعف سالمتی بچهودن توزيع كنونی كمبدنی منظم و معكوس نم
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 يمؤثر ضمن خدمتهاي آموزشی بدنی در دورهبرنامه، اعتقاد بر اين بود كه اگر معلمان تربیت

-بندي مناسب باشند، میبدنی داراي سازماندر اجراي برنامه درسی تربیت ضمناًشركت كنند و 

-بدنی و خودمفهومی در دانشگري در تربیتايجنبش حرفهتواند موجب افزايش و بهبود 

 سالمتی بیشتر شود. نهايتاًبدنی در طول عمر و  هايفعالیتآموزان، از طريق درگیر شدن در 

آموزان باشد، اين پژوهش نشان داد كه اگر برنامه آموزش معلم، متمركز بر يادگیري دانش     

ییر دهد و به توسعه محیط يادگیري اثربخش كمك كند. آموزان را تغتواند رفتارهاي دانشمی

كند. هر سه گروه معلمان می تأكیداين نتايج بر اهمیت استفاده از فنون آموزش اثربخش، 

رفتارهاي آموزش  كارگیريبه واسطهبهبدنی، تغییرات مثبتی را هاي درس تربیتكالس

، هاسازمانبه توانمندسازي منابع انسانی  نتايج با مبانی نظري مربوط نيا اثربخش، تجربه كردند.

 .راستاستهم

آموزان نشانگر ايجاد تغییرات مثبت در آموزش و از آنجا كه نتايج پژوهش، از نظر دانش        

ها و بدنی و نیز مشاركت بیشتر، سازماندهی بهتر فعالیتكالس تربیت هايفعالیتتر شدن متنوع

-بعد از اجراي برنامه آموزش اثربخش در بین معلمان تربیت هاهمچنین جذابیت بیشتر برنامه

و مستمري همچون برنامه اجرا شده در  مؤثرهاي بدنی بود، بهتر است در اين رابطه آموزش

بدنی، معلمان مورد توجه واقع گردد تا معلمان تربیت ضمن خدمتهاي اين پژوهش در برنامه

 آموزان را ارتقاء دهند.، فرآيند يادگیري دانشضمن استفاده بهینه از زمان اختصاصی آموزش

يادگیري مطالب جديد، حداقل اتالف زمان و برخورداري از زمان اضافه براي تمرين و     

؛ از تغییرات بیان شده  بعد از شركت معلمان در برنامه آموزش اثربخش بود هامهارتبهبود 

بدنی الزم كردگان و معلمان تربیتیلكه دانش، مهارت و نگرش براي تحص طورهمانبنابراين 

و ركن كلیدي برنامه آموزش معلم است، معلمان به آموزش و تمرين بیشتر و مستمر جهت 

بنابراين ضروريست كه تمرين آموزش ؛ (1448، 4هیكسوندرك آموزش اثربخش نیاز دارند )

و بهترين  ترينهممقرار گیرد. يادگیري بايد  مدنظريك هدف اصلی و اساسی  عنوانبهاثربخش 

شود معلمان بخش در طراحی برنامه، ارائه درس و پاسخ اثربخش درس باشد. توصیه می

گذارند، می تأثیرآموز كه بر يادگیري دانش يیهامهارتها و بدنی جهت استفاده از ويژگیتربیت

                                                 
1. Hickson  
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ن مزاياي آموزان آموزش مورد نیاز جهت آگاهی از ارتباط بیتالش نمايند. در اين صورت دانش

واقعی درك  طوربهبدنی را  هايفعالیتبدنی و تربیت شدن از طريق پرداختن به فعالیت

 خواهند نمود.

نتايج اين تحقیق نشان داد، بعد از برگزاري كالس توجیهی براي معلمان  همچنان كه       

آموزان كت دانششده است، میزان مشار متأثراز اين برنامه  هامؤلفهابتدائی، آنچه بیش از همه 

گران برنامه كالسی، كلیه باشد؛ بطوريكه طبق اظهارات مشاهدهكالسی می هايفعالیتدر 

هاي انجام شده از اين شرايط كالسی شركت كردند و در مصاحبه هايفعالیتآموزان در دانش

ي بیشتر زهیباانگها، معلمین زودتر و نمودند. ضمن اينكه در كلیه كالساظهار رضايت می

آموزان زمان كمتري را در انتظار شدند و دانشنسبت به گذشته در محل كالس حاضر می

( معلمان اثربخش بايد 4338گذراندند. بنا بر اظهارات رينك )هاي كالسی میشروع برنامه

همچون صحبت كردن يا آموزش دادن  يیهاتیفعالآموزان صرف ی را كه دانشزمانمدت

 زمانمدتبه حداقل، و كنند می يابرنامهكشیدن، مديريتی، يا بدون  گفتاري و شفاهی، انتظار

كالسی را به حداكثر  هايفعالیتآموزان در اجراي دهی عملی دانشبراي مشاركت صرف شده

و به حداكثررسانی  يریادگيریغ هايفعالیتبراي  صرف شدهرسانی زمان رسانند. به حداقل

دهند، موجب تدارك محیط يادگیري را ارتقاء می هايهايی كه فرصتفعالیت زمانمدت

پیشنهاد كرد كه معلمان  بعداً( 4338گردد. رينك )آموزان میيادگیري مطلوب براي دانش

كالسی  شدهريزيبرنامه هايفعالیتآموزان در اثربخش افرادي هستند كه بتوانند مشاركت دانش

 .درصد از زمان كالسی برسانند 54را حداقل به 

برنامه آموزش اثربخش بر يادگیري و  تأثیرتوان عنوان نمود كه بندي كلی میدر يك جمع      

آموزان و حتی مديران مدارس، اثربخش معلمان، دانش ضمناًبود. آموزان محرز آموزش دانش

هاي ريزي، سازماندهی و اجراي برنامهبدنی را در برنامهبودن برنامه آموزش اثربخش تربیت

كننده در اركان اين برنامه از طرف معلمان شركت كارگیريبهبدنی و هاي تربیتكالسآموزشی 

 هاي خود تائید نمودند.ساير كالس

دهد معلمان براي هاي برآمده از اجراي برنامه آموزش اثربخش، نشان میكلی، يافته طوربه     

بدنی زمینه تربیت در بدنی در مدارس ابتدائی، از دانش كافیاجراي برنامه درس تربیت
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روز كردن دانش تخصصی هايی، تقويت و بهاي چنین برنامهبرخوردار نیستند و در صورت اجر

 منظوربهاندركاران آموزش و پرورش شود دستپیشنهاد می رواين، ضروري است. از هاآن

، متضمن خدهاي آموزشی ها و كارگاهارتقاء سطح علمی معلمان، نسبت به برگزاري دوره

هاي علمی فعال در سطح معلمان و ايجاد انگیزه ها و انجمنها، تشكیل كمیتهتشكیل گردهمايی

از آنجا كه معلمان  ضمناًدر آنان براي ارتقاء سطح دانش برنامه آموزش اثربخش، اقدام نمايند. 

 اند، مثبت نگه داشتن نگرشنگرش مثبتی نسبت به اجراي برنامه آموزش اثربخش پیدا كرده

هاي آموزشی معلمان نسبت به اين برنامه، امري اساسی است كه الزم است از طريق تداوم دوره

بدنی و ورزش براي و نیز تدوين و ارائه كتابچه آموزش اثربخش در درس تربیت ضمن خدمت

 معلمان، به اين امر اهتمام گردد.

ي مخاطب )معلمان و هاهاي جدي اجراي پژوهش حاضر، عدم تمايل گروهاز محدوديت      

آموزان( به شركت در اين برنامه بود. شايد يكی از داليل اساسی اين موضوع، عدم اطالع دانش

-رسد فرهنگ پاسخگويی و مسئولیتهايی است. به نظر میآنان از اهمیت نتايج چنین پژوهش

یت خود پذيري در برخی از معلمان در سطح مطلوب نبود و از طرف ديگر آنان به نقش بااهم

در زمینه اجراي آموزش اثربخش آگاه نبودند. اين موضوع يكی داليل مهم عدم تمايل آنان به 

ها بود كه پژوهشگر را ناچار به گزينش نفرات داوطلب شركت در مصاحبه يا پاسخ به پرسش

، اين پژوهش در نوع خود براي اولین بار در درس عالوهبهبراي اجراي اين برنامه نمود. 

هاي خاص مانند هر كار جديدي محدوديت بالطبعبدنی مدارس ابتدائی انجام شد و تربیت

 خود را به همراه داشت. 
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