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 .1استاديار ،مرکز ارزيابی کیفیت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران  .2استاديار ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران  .3کارشناسی ارشد ،دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه
طباطبايی ،تهران ،ايران

چکیده
زمان یکی از مؤلفهها ی اثربخشی آموزش در برگزاری درس تربیت بدنی است .هدف تحقیق حاضر بررسی تناسب زمبان
درس تربیت بدنی عمومی ( )1با میزان اثربخشی آموزش این درس و رابطۀ آن با اثربخشی مؤلفههای آموزش ببود .روش
تحقیق توصیفی -پیمایشی بود و دادهها ببه کبکم میبدانی جمب آوری کبد .جامۀبۀ تحقیبق کبامم مربیبان و اسب ادان
دانشگاههای تهران به تۀداد  82نفر بود که به آموزش درس تربیت بدنی عمومی اک غال داک ند و به ککم کبمکبمار در
تحقیق حضور یاف ند .ابزار اندازهگیری تحقیق پرسشنامۀ محققساخ های بود که پس از تأیید روایی و پایبایی ()α=0/77
اس فاده کد .یاف هها نشان داد که میزان زمان اخ صاصیاف ه به درس تربیت بدنی در هر جلسه و در طول ترم تناسبی با
مح وا ،روش تدریس ،اهداف درس و نوع ارزکیابی درس ندارد و تنها با مؤثر بودن بازخور ارائهکده و ارزکیابی پس از هر
مبحث درسی تناس داکت .تدوین مح وا و سرفصم درس تربیت بدنی عمومی باید با توجه به زمبان اجبرای ایبن درس
تناس یابد و نیز تۀداد کرکتکنندگان در هر کالس محدود کود تا امکان بهرهبرداری به ر از کالس در زمان مۀینکده
و سرفصمهای مشخص فراهم کود.

واژههای کلیدی
اثربخشی آموزکی ،ارزیابی ،تربیت بدنی ،دانشجو ،زمان.
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مقدمه
ورزش جزء الینفک تۀلیم و تربیت و وسیلهای برای رسیدن به سالمت جسمی و روحی نسم جوان است.
مفاهیمی مانند تندرس ی ،بهداکت ،رکد فردی و اج ماعی و سالمت روحی ارتباط نزدیکی با ورزش
دارد ( .)7تربیت بدنی از مهمترین برنامههای فۀالیت جسمانی است که در مدارس و دانشگاهها وجود
دارد .بازی مسابقه و ورزش ممکن است بهمنظور اس راحت و تفریح انجام گیرد .اما هر گاه از این
فۀالیت ها برای اهداف تربی ی اس فاده کود و هدف آنها رکد و تربیت دانشآموزان و دانشجویان باکد ،به
آن تربیت بدنی گف ه میکود .چون با تربیت بدنی میتوان به هدفهای بهداک ی و تندرس ی ،تربی ی و
اخالقی ،روانی و اج ماعی ،حرک ی و مهارتی دست یافت .ازاینرو برنامههای تربیت بدنی از ضروریات
است (.)7
زمان یکی از مؤلفههای مهم در آموزش است که م ناس

با ویژگیهای فرهنگی – اج ماعی و

همسو با پیشرفت اق صادی ،نظرهای م فاوتی در مورد آن وجود دارد .امروزه میگویند زمان همه چیز
است .این جمله اهمیت زمان را نشان میدهد؛ اما هنوز در مورد نحوۀ اس فادۀ درست از زمان در بین
مردم تردید وجود دارد.
مدارس و مناب انسانی آن کامم دانشجویان و دانشآموزان ،اس ادان و مۀلمان ،مدیران و کارکنان،
اسیران زمان 1هس ند .در مدارس بهجای تۀیین اس انداردهایی برای یادگیری ،از برنامههای زمانی برای
برنامهریزی در زمینههای زنگ تفریح ،زمان رفتوآمد یا زمان تۀطیم کدن مدارس یاد میکود و کم ر
به عنصر زمان برای تدریس و میزان یادگیری دانشآموزان پرداخ ه میکود (  )13و بهنظر میرسد این
مسئله در مورد تدریس درس تربیت بدنی عمومی در دانشگاهها هم صدق میکند.
با وجود دلمشغولیهایی که در مورد زمان وجود دارد ،توجه کمی به چگونگی اس فاده از آن مبذول
می کود ،این در حالی است که اگرچه ساخ ار آموزکی تغییر نکرده ،مح وای موضوعات درسی تغییرات
کایان توجهی داک ه است و هنوز زمان اخ صاصیاف ه به این مباحث ،همان زمانی است که براساس
اس انداردها و ساخ ار از پیش تۀیینکده ثابت مانده است (.)12
آموزش درس تربیت بدنی عمومی به دانشجویان از عوامم گوناگونی در اثربخشی آموزکی این درس
از جمله اهداف درس ،روش تدریس اس ادان ،نحوۀ ارزکیابی ،امکانات و تجهیزات آموزکی ،فضای

1 . Prisoners of time

ارزيابی تناسب عنصر زمان با اثربخشی آموزشی درس تربیت بدنی عمومی ( )1در دانشگاههای دولتی تهران

89

آموزکی ،میزان زمان آموزکی تخصیصیاف ه ،تفاوتهای فردی دانشجویان و میزان درگیری آنها با
مطال

تأثیر می پذیرد که در تحقیق حاضر ،پژوهشگر به بررسی برخی از عوامم یادکده کامم مح وا،

روش تدریس ،ارزکیابی و زمان اخ صاصیاف ه در فرایند مدیریت درس تربیت بدنی عمومی ( )1پرداخ ه
است .ان ظار میرود زمان اخ صاصیاف ه نه فقط برای نیم به اهداف اس فاده کود ،بلکه فرص ی برای
اس فاده از روشها ی فۀال تدریس و ارائۀ بازخورد به دانشجویان از طریق ارزکیابی تکوینی برای
دانشجویان و اس ادان فراهم آورد.
در آییننامۀ جدید درس تربیت بدنی عمومی ،مصوب کورای برنامهریزی آموزش عالی در جلسۀ
 842مورخ  92/6/10تغییرات کایان توجهی براساس نیازهای ورزکی جوانان اعمال کده است و
همچنین توجه به دانشجویانی که با مشکالت جسمانی مخ لف مواجهاند و تا قبم از ابالغ آییننامۀ
جدید از انواع مۀافیتهای پزککی ورزکی اس فاده میکردند ،در این آییننامه در محور توجه قرار
گرف هاند و میتوانند در کالسهای تربیت بدنی ویژه حاضر کوند و م ناس

با تواناییهای خود در

فۀالیتهای ورزکی کرکت کنند .تنظیم آییننامۀ جدید و ابالغ آن به دانشگاهها ،گام جدیدی در جهت
اثربخشی آموزکی درس تربیت بدنی است .اما هنوز موضوع زمان و زمانبندی در این آییننامه نیز محم
توجه است .براساس آییننامۀ جدید درس تربیت بدنی عمومی ،مورخ  92/6/10هنوز تۀداد واحدهای
تربیت بدنی چه بهصورت اجباری و چه اخ یاری در مقط کاردانی و کارکناسی یک واحد است .هرچند
دانشجویان می توانند در طول مدت تحصیم خود در دانشگاه از واحدهای اخ یاری تربیت بدنی نیز
اس فاده کنند ،در واق برگزاری این کالسها در دانشگاهها با توجه به محدودیت زمان اس فاده از اماکن
ورزکی در بیش ر دانشگاهها کاید صورت اجرایی نیابد .اما آنچه مسلم است اینکه در آییننامۀ جدید نیز
مدت زمان برگزاری واحد تربیت بدنی عمومی در طول ترم با آییننامۀ قبلی تفاوتی ندارد و همچنان
مشکم زمان به قوت خود باقی است .الب ه فۀالیتهای آمادگی جسمانی در هر جلسه اگر بیش از یک
ساعت هم باکد ،بی کک موجد مشکالت جسمانی برای دانشجویان خواهد بود .ولی بهنظر میآید اگر
کالسهای تربیت بدنی بهصورت دو جلسه در هف ه و هر جلسه یک ساعت باکد ،هم به اهداف تربیت
بدنی و هم اهداف سالمت کمک خواهد کرد .هرچند این ادعا نیز به تحقیق و بررسی نیاز دارد تا فواید و
مشکالت آن در نظر گرف ه کود.
ازاینرو تحقیق حاضر بهدنبال بررسی این موضوع است که آیا زمان تخصیصیاف ه در ارتباط با
اهداف ،مح وا ،روش تدریس و ارزکیابی درس تربیت بدنی ( )1که از عوامم مهم اثربخشی آموزکی
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درس تربیت بدنی عمومی در دانشگاههاست ،تناس دارد؟ و جوان این مسئله را از نظر اس ادان بررسی
کند و راهکارهای مناس ارائه دهد.
کایان ذکر است که مقصود از عنصر زمان ،مدت زمان اخ صاص دادهکده به درس تربیت بدنی
عمومی ( )1در هف ه و در طول یک ترم تحصیلی است.
زمان مهمترین منب آموزش است .از نظر مۀلمان و مربیان زمان تنها عامم محصورکنندۀ تدریس و
یادگیری بهکمار می رود .به همین دلیم باید نهایت اس فاده را از آن برد و هرگز نباید هدر رود ( .)3از
نظر اسمیت ( ) 2000تفاوت بین زمان آموزکی و مح وای آموزکی ،موضوع مورد عالقۀ همیشگی
دانشمندان بوده است .اگرچه جدا کردن این دو از نظر مفهومی مشکم است ،مدت زمانیکه به آموزش
اخ صاص داده میکود ،اغل بهعنوان موضوعی جداگانه در روند تحقیقات در نظر گرف ه میکود ( .)1از
نظر اسمیت میتوان زمان را بهمنزلۀ ظرف آموزش در نظر گرفت که بهعنوان مقولهای جدا و قبم از
ان خاب مح وا و اهداف تۀیین میکود .منظور از مح وا عبارت است از دانش سازمانیاف ه و اندوخ هکده،
اصطالحات ،اطالعات ،واقۀیات ،قوانین و اصول ،روشها ،مفاهیم ،تۀمیمها ،پدیدهها و مسائم مربوط به
یک مادۀ علمی .مح وا چیزی است که قرار است آموزش داده کود .مح وا کامم کلیۀ مطال  ،مفاهیم و
اطالعات مربوط به یک درس است .خواه بهعنوان بخشی از م ن یک ک اب باکد ،خواه توضیحات،
حواکی و سایر اجزای جانبی آن درس .برخی از برنامهریزان حیطۀ کناخ ی را در برنامههای درسی
اولیتر بهحساب میآورند .از منظر این گروه مح وا خالصهای از حقایق ،مفاهیم ،تۀمیمها ،اصول و
نظریههای مشابه دانش در رک ۀ مورد نظر است و قبم از ان خاب مح وا ضروری است رویکرد مورد نظر
را مۀین کنند ) .)4مح وا باید با سرعت و زمان اخ صاصیاف ۀ نظام آموزکی هماهنگ کود .تۀداد
مفاهیم ،اصول ،تۀمیمها و نظریهها در یک واحد یادگیری یا یک ک اب درسی باید با زمانیکه صرف
خواندن و فهمیدن آن میکود م ناس

باکد .در واق زمان مورد نیاز برای خواندن و فهمیدن م ن به

تۀداد مفاهیم بس گی دارد؛ نه به تۀداد کلمهها و حجم کلی ک اب درسی .عواملی مانند تراکم در ارائۀ
نظریات ،نسبت اطالعات مهم به اطالعات بیاهمیت در واحد م ن و چگونگی تبیین آن در کاهش یا
افزایش زمان مورد نیاز برای خواندن تأثیر دارد ( .)4یکی از ویژگیهای تدریس تربیت بدنی عجله نکردن
در آموزش است ،زیرا ایجاد هماهنگی بین عص و عضله که از عوامم اصلی اجرای مهارت حرک ی است،
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به زمان زیادی نیاز دارد ( .)2در این زمینه ،پاول ،وودفیلد و نویم )2016( 1در مورد نقش زمان در
ارتقای سطح و مح وای آموزش درس تربیت بدنی در مدارس اب دایی تحقیق کردند و م وجه کدند برای
ارتقای سطح آموزش و بهبود مح وای درس و در ن یجه بهبود سالمت دانشآموزان به صرف زمان بیش ر
در این درس نیاز است و یاف ههای تحقیق آنها بیانگر تأثیرات م قابم زمان و بهبود مح وا و سطح
آموزش درس بود ( .)14در این زمینه ،نصر ( )1384به مقایسۀ حجم زمان آموزش در ایران با برخی
کشورهای دیگر و مشکالت ناکی از تقویم تحصیلی فۀلی پرداخت و به این ن یجه رسید که حجم واقۀی
زمان آموزش در ایران نسبت به کشورهای توسۀهیاف ه کم ر بوده و الگوی روزکمار تحصیلی کشور در
بروز مشکالتی چون ایجاد اضطراب در فراگیری برای یادگیری مح وا ،خس گی و دلزدگی مۀلم از
تدریس ،فرسودگی زودهنگام او و کاهش کارایی کمی و کیفی نظام تأثیر دارد ( .)10توماسون)2009( 2
در رسالۀ دک ری خود نحو ۀ اس فاده از زمان را در تدریس سن ی و آنالین بررسی کرد و به این ن یجه
رسید که زمان در تدریس سن ی از پیش تۀیینکده و کن رلکده است .درحالیکه در تدریس از راه
دور ،انۀطافپذیر و م غیر است و میتواند کم ر یا بیش ر از زمان اخ صاصیاف ه باکد ( .)17مهدیپور
( )1384نیز تحقیقی با هدف طراحی الگو برای ارزکیابی دورۀ کارکناسی تربیت بدنی و علوم ورزکی
مراکز و مؤسسات آموزش عالی دول ی انجام داد .ن ایج پژوهش حاکی از آن است که براساس مالکهای
ارزکیابی از دیدگاه نمونههای تحقیق ،وضۀیت موجود دورۀ کارکناسی تربیت بدنی و علوم ورزکی نسب اً
مطلوب گزارش کده است ( .)8ن یجۀ پژوهش اسپین و یم )1995( 3هم مشخص کرد که بین
فۀالیتهایی که دانشجویان در زمانیکه در کالس آموزش نمیبینند ،انجام میدهند و اثربخشی مدرسان
بیش رین همبس گی مثبت وجود دارد ( .)11مهرام و فرحزاده ( )1387نیز در پژوهشی بر مؤلفههای
هش گانۀ برنامۀ درسی کامم اس اد ،دانشجو ،مح وا ،روش تدریس ،روش ارزکیابی ،قوانین و مقررات،
زمانبند ی و محیط فیزیکی ،به این ن یجه رسیدند که عامم زمان نقش منفی در عدم ارائۀ برخی دروس
عملیاتی در نیمسال مناس  ،توزی نامناس دروس در برنامۀ هف ه ،کاهش ساعت دروس عملی و تأخیر
در کروع کالسها در اب دای نیمسال و تۀجیم در اتمام نیمسال دارد ( .)9در این زمینه ،تحقیقات یانگ

4

یانگ ) 2015( 4در خصوص اخ یار و امکان ان خاب نوع فۀالیت با صرف زمان طوالنیتر در کالسهای
1. Powell, Woodfield, Nevill
2. Thomason, Susan Margaret
3. Espin& Yell
4.Young
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تربیت بدنی در بین دانشآموز ان دارای مشکالت هیجانی و رف اری ،نشان داد که صرف وقت طوالنی در
انجام فۀالیت ورزکی مورد ان خاب دانشآموزان با اثربخشی آموزش رابطه دارد ( .)19همچنین اسمیت و
مونات ) 2015( 1در بررسی نقش مدت زمان آموزش درس تربیت بدنی بر ن ایج مثبت فۀالیتهای
جسمانی روی دانشآموزان دبیرس ان به همبس گی مۀکوس بین مدت زمان آموزش درست تربیت بدنی
و میزان دس اوردهای مثبت آن پی بردند و به این ن یجه رسیدند که کاهش زمان درس تربیت بدنی
موج کاهش سالمت جسمانی دانشآموزان میکود (.)16
اگر درس تربیت بدنی عمومی با اثربخشی آموزکی همراه باکد ،دانشجویان از حضور در کالس
احساس کادی و نشاط خواهند کرد و ح ی پس از اتمام دورۀ کالس ،داوطلبانه به فۀالیت ورزکی ادامه
میدهند .ن یجۀ تحقیق سلمان ،کشکر و مقدسیان ( )1393تأییدکنندۀ این ن یجه است .آنها نشان دادند
که چنانچه مح وای درس تلفیق مناسبی از روش تدریس توضیحی و عملی باکد و نیز اگر روش
ایس گاهی بیش از روش اس قام ی در این کالسها اس فاده کود ،امکان تحقق اهداف درس تربیت بدنی
عمومی بیش ر فراهم میکود ( .) 5در این خصوص ترالیس ،پابالسیون ،باسیله و همکاران )2016( 2در
خصوص میزان صرف انرژی دانشآموزان در ورزش بهعنوان یکی از عوامم پیشگیریکننده از بیماریها و
بهبود سبک زندگی ،در کالسها ی تربیت بدنی مدارس تحقیقی انجام دادند و م وجه کدند که حضور
دانشآموزان در فۀالیتهای گروهی در ورزش موج صرف وقت و انرژی بیش ر آنها در فۀالیتهای بدنی
میکود و بین زمان صرفکده و فۀالیتهای بدنی در کالسهای تربیت بدنی همبس گی قوی مثبت و
مۀنادار وجود دارد .نیز مشخص کد که بین فۀالیتهای بدنی ،زمان و انرژی صرفکده در کالسهای
تربیت بدنی همبس گی و تأثیر م قابم وجود دارد (.)18
روششناسی تحقیق
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی پیمایشی است و دادههای تحقیق به ککم میدانی جم آوری
کد .جامۀۀ آماری پژوهش حاضر کلیۀ اس ادان در اس خدام دانشگاههای تهران ،کهید بهش ی ،الزهرا،
عالمه طباطبایی ،صنۀ ی کریف و خواجه نصیر بود که به تدریس درس تربیت بدنی ( ،)1اک غال
داک ند ،و تۀدادکان برابر با  82نفر گزارش کد که بهدلیم محدود بودن تۀداد اعضای جامۀۀ تحقیق،
1 .Smith & Monnat
2 . Troleis, Poblacion, Basile
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نمونهگیری صورت نگرفت و تمام اعضای جامۀۀ تحقیق بررسی کدند و در نهایت  63پرسشنامه
جم آوری کد .ابزار اندازهگیری تحقیق ،پرسشنامۀ محققساخ های بود که از دو بخش ارتباط عنصر
زمان با عناصر برنامۀ درسی (هدف ،مح وا ،روش تدریس و ارزکیابی) ،و بخش زمان مورد نیاز برای
تدریس تشکیم کده بود و پاسخگو ملزم به ان خاب پاسخ از بین گزینههای چهارارزکی خیلی کم تا
خیلی زیاد بود .روایی پرسشنامه به تأیید  15نفر از م خصصان رک ۀ مدیریت آموزکی و مدیریت
ورزکی رسید و پایایی پرسشنامه بۀد از اجرای آزمایشی آن روی  30نفر از اعضای جامۀۀ تحقیق و
محاسبۀ ضری آلفای کرونباخ  0/77حاصم کد که نشاندهندۀ پایایی مناس پرسشنامه بود.
یافتههای تحقیق
در این تحقیق 60درصد کرکتکنندگان مرد و  40درصد زن بودند 65 .درصد  35تا  45ساله و
35درصد باالی  46سال بودند .از نظر سابقۀ کار بیش از  70درصد افراد جامۀه بیش از  20سال سابقۀ
کار داک ند و حدود  69درصد از اعضای جامۀۀ تحقیق بیش از  10سال سابقۀ تدریس درس تربیت
بدنی عمومی را در دانشگاه محم خدمت خود داک ند .از نظر تحصیالت حدود  88درصد دارای مدارک
تحصیلی کارکناسیارکد و دک ری و 12درصد دارای مدرک کارکناسی بودند.

شکل  .1درصد فراوانی سابقۀتدريس اعضای جامعۀ تحقیق

یاف ههای اس نباطی تحقیق نشان داد که در مورد بررسی رابطۀ تخصیص  12تا  16جلسه به درس
تربیت بدنی عمومی ( )1با کفایت برنامۀ آموزش ،همانطورکه در جدول  1مشاهده میکود ،آمارۀ
خیدو ( )2=41/52در سطح اطمینان 99درصد (  ) P≥0/01مۀنادار بوده و از نظر اس ادان زمان مورد
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نیاز برای این درس کافی نیست و از کم رین تناس

با کفایت برنامۀ آموزش درس برخوردار است.

همچنین بررسی رابطۀ مدت زمان هر جلسۀ برگزاری درس تربیت بدنی عمومی ( )1با کفایت برنامۀ
آموزکی درس نشان داد که مقدار آمارهی خیدو ( )2=54در سطح اطمینان 99درصد ()P≥0/01
مۀنادار بوده و از نظر اس ادان زمان تخصیصیاف ه کافی نیست.
ن ایج بررسی رابطۀ بین زمان اخ صاصیاف ه به درس تربیت بدنی عمومی در طول یک ترم با میزان
تحقق اهداف این درس نیز نشان داد که آمارۀ خیدو ( )2=42/48در سطح اطمینان 99درصد
( )P≥0/01مۀنادار بوده و بیانگر آن است که زمان اخ صاصیاف ه م ناس با تحقق اهداف درس نیست و
مان اثربخشی مناس آن است (جدول .)1
بررسی ن ایج حاصم از تحلیم دادههای مربوط به تناس

مدت زمان اخ صاصیاف ه با مح واست که

به دو مؤلفۀ مح وا یۀنی زمان اخ صاصیاف ه به آموزش عملی و آموزش نظری مربوط میکود .مقدار
آمارۀ بهدستآمده در مؤلفۀ مدت زمان اخ صاصیاف ه به تدریس مباحث عملی (آمادگی جسمانی)،
آمارۀ خیدو ( )2=68/66در سطح اطمینان  99درصد (  )P≥0/01مۀنادار بوده و از نظر اس ادان زمان
مورد نیاز در حد مناس

ارزیابی کده است و در مورد مؤلفۀ مدت زمان اخ صاصیاف ه به تدریس

مح وای مباحث نظری آمارۀ خیدو ( )2=44/98در سطح اطمینان 99درصد ( )P≥0/01مۀنادار است
که ن ایج نشان میدهد زمان اخ صاصیاف ه با مح وای نظری تناس دارد (جدول .)1
بررسی ن ایج حاصم از تحلیم دادههای مربوط به تناس

مدت زمان اخ صاصیاف ه با روش تدریس

(جدول  )1حاکی از آن است که مقدار آمارۀ بهدستآمده در مؤلفۀ مدت زمان اخ صاصیاف ه به روش
تدریس توضیحی ،آمارۀ خیدو ( )2=18در سطح اطمینان 99درصد (  )P≥0/01مۀنادار است که از
نظر اس ادان زمان مورد نیاز در حد خیلی کم تناس دارد .همچنین در مؤلفۀ مدت زمان اخ صاصیاف ه
به روش تدریس تکرار و تمرین (آزمون و خطا) ،آمارۀ خیدو ( )2=8/66در سطح اطمینان 99درصد
( )P≥0/01مۀنادار بوده و بیانگر آن است که زمان اخ صاصیاف ه تناس
تمرین دارد (جدول .)1

کمی با روش تدریس تکرار و
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جدول  .1آزمون خیدو برای تناسب زمان با کفايت آموزش ،اهداف ،محتوا و روش تدريس
سطح
درجۀ
مقدار
متغیر
آزادی معناداری
خیدو
0/01
2
41/52
تۀداد جلسات اخ صاصیاف ه در طول ترم
0/01
2
54
مدت زمان اخ صاصیاف ه به هر جلسه درس
0/01
3
48/42
میزان اخ صاص زمان برای تحقق اهداف درس
زمان اخ صاصیاف ه به مباحث عملی

68/66

2

مدت زمان اخ صاصیاف ه به تدریس مباحث نظری

44/98

2

0/01
0/01

مدت زمان اخ صاصیاف ه به روش تدریس توضیحی

18

2

0/01

مدت زمان اخ صاصیاف ه به روش تدریس تکرار و تمرین

8/66

2

0/01

بررسی ن ایج حاصم از تحلیم دادههای مربوط به م غیر تناس

مدت زمان اخ صاصیاف ه با

ارزکیابی کالس (جدول  ،)2حاکی از آن است که مقدار آمارۀ بهدستآمده در رابطه با م غیر مدت زمان
اخ صاصیاف ه به امکان ارزکیابی از دانشجویان در هر جلسه ،آمارۀ خیدو ( )2=4/02در سطح
اطمینان 99درصد (  )P≥0/01مۀنادار بوده که از نظر اس ادان تناس زمان اخ صاصیاف ه در حد خیلی
کم ارزیابی کده است .همچنین در مورد 1م غیر زمان اخ صاصیاف ه به امکان ارزکیابی از دانشجویان در
هر ماه ،آمارۀ خیدو ( )2=42/66در سطح اطمینان 99درصد (  )P≥0/01مۀنادار بوده و ن ایج بیانگر
آن است که تناس زمان اخ صاصیاف ه در حد کم بوده است .همچنین در مؤلفۀ زمان اخ صاصیاف ه به
امکان ارزکیابی از دانشجویان در پایان هر مبحث ،آمارۀ خیدو( )2=26در سطح اطمینان 99درصد
( ) P≥0/01مۀنادار بوده و ن ایج بیانگر آن است که زمان اخ صاصیاف ه با ارزکیابی پس از هر مبحث
تناس

داک ه است .همچنین در مؤلفۀ زمان اخ صاصیاف ه به ارائۀ بازخورد در هر ارزکیابی ،آمارۀ

خیدو ( )2=6در سطح اطمینان 99درصد ( )P≥0/01مۀنادار بوده که بیانگر آن است که زمان
اخ صاص یاف ه برای ارائۀ بازخور مناس بوده است .در مورد مؤلفۀ زمان اخ صاصیاف ه برای پی بردن به
مشکالت دانشجویان ،آمارۀ خیدو ( )2=23/52در سطح اطمینان  99درصد ( )P≥0/01مۀنادار بوده و
بیانگر آن است که زمان اخ صاصیاف ه برای پی بردن به مشکالت دانشجویان تناس

کافی ندارد

(جدول .)2

1.
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جدول  .2آزمون خیدو برای تناسب زمان با نحوة ارزشیابی
درجۀ آزادی
مقدار خیدو
متغیر
زمان اخ صاصیاف ه به ارزکیابی در هر جلسه
زمان اخ صاصیاف ه به ارزکیابی در هر ماه
زمان اخ صاصیاف ه به ارزکیابی در پایان هر مبحث
زمان اخ صاصیاف ه به ارزکیابی در پایان هر مبحث

4/02
42/66
26
26

سطح معناداری

0/01
0/01
0/01
0/01

1
2
2
2

ن ایج حاصم از تحلیم دادهها مربوط به اینکه در آموزش بخشهای مخ لف تربیت بدنی چقدر زمان
نیاز است (جدول  ،)3حاکی از آن است که مقدار آمارۀ بهدستآمده در آموزش مباحث نظری"
()2=41/52؛ "آموزش کشش بارفیکس"()2=24/42؛ "آموزش دو 36م ر رفتوبرگشت"
()2=13/50؛ "آموزش پرش جفت ارتفاع" ( )2=4/58و " آموزش دو نیمه اس قامت آزاد"
( )2=27/85مۀنادار است .اما در مورد آموزش دراز و نشست مقدار آمارۀ خیدو ( )2=/75بهدستآمده
مۀنادار نیست .ن ایج نشان میدهد که برای آموزش مباحث نظری و آموزش دو  94م ر رفتوبرگشت
پانزده دقیقه زمان نیاز است .برای کشش بارفیکس و آموزش پرش جفت ارتفاع 10دقیقه زمان نیاز
است .برای آموزش دو نیمه اس قامت آزاد بیش از بیست دقیقه زمان نیاز است (جدول .)3
جدول .3آزمون خیدو برای تناسب زمان با آموزش بخشهای مختلف درس تربیت بدنی
سطح معناداری
درجۀ آزادی
مقدار خیدو
متغیر

آموزش مباحث نظری
آموزش کشش بارفیکس
آموزش دو 9*4م ر
آموزش دراز و نشست
آموزش پرش جفت ارتفاع
آموزش دو نیمه اس قامت آزاد

12/09
24/42
13/50
0/77
4/58
27/85

2
3
3
1
1
3

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

ن ایج بهدستآمده از م غیر برگزاری کالسها و امکان ادامۀ ورزش پس از پایان دورۀ برگزاری
کالسها ()2=20/36؛ احساس کادی و نشاط دانشجویان در کالس ( )2=10/28و میزان جدیت
دانشجویان در حضور در این کالسها ( )2=29/42در سطح اطمینان 99درصد ( )P≥0/01مۀنادار
است .ن ایج آزمون خیدو نشان میدهد که کالسها موج

نمیکود که دانشجو پس از اتمام آن به
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کادی

دانشجویان میکود .در مورد آخرین م غیر بهدستآمده ن ایج نشان میدهد که دانشجویان حضور و
فۀالیت در کالس را جدی نمیگیرند (جدول .)4
جدول  .4آزمون خیدو رابطۀ بروز رفتارهای جنبی و شرکت در کالس
سطح معناداری
مقدار خیدو درجۀ آزادی
متغیر
0/01
2
20/66
اس مرار کرکت در ورزش
0/01
2
10/28
احساس کادی و نشاط
0/01
2
29/42
حضور و فۀالیت جدی

بحث و نتیجهگیری
با توجه به سؤال اصلی پژوهش و ن ایج حاصله تناس

بین عنصر زمان و برنامۀ درسی تربیت بدنی ()1

از نظر اس ادان در حد کم ارزیابی کده و از میزان زمان اخ صاصیاف ه رضایت وجود نداک ه است .این
ن یجه با ن ایج تحقیق نصر ( )1384و توماسون (  )2009همخوانی دارد .آنها نیز در تحقیقات خود به
این موضوع پی بردند که مدت زمان اخ صاص دادهکده برای تدریس نامناس

است و برای اثربخشی

آموزکی به تخصیص زمان مناس تری به آموزش درس نیاز است.
دغدغۀ اس ادان این بود که زمان برگزاری کالس بهدلیم تۀویض لباس و ...عمالً کم ر از مدت
تۀیینکده ،بود .اس ادان اظهار داک ند در این زمان محدود نمیتوان در آموزش مهارتها خیلی عمیق
کد .ن یجۀ تحقیق مهرام و فرحزاده ( )1387و یانگ ( )2015با یاف ۀ حاضر همخوانی دارد .ایشان نیز
م وجه کدند که عنصر زمانبند ی موج

منفی کدن نگرش و عملکرد ناکارا و غیراثربخش مۀلمان و

دانشآموزان در کالس میکود و به تأخیر در برگزاری مح وای اصلی کالس و بیکیفیت کدن آموزش
میانجامد .یکی از مشکالت مطروحه توسط آنان تۀداد زیاد دانشجویان در هر کالس بود .کاید افزایش
زمان این درس که درس عمومی محسوب میکود ،امکانپذیر نباکد ،ولی میتوان با کاهش تۀداد
دانشجویان کمی از مشکم زمان را حم کرد ( .)19،9یاف ۀ تحقیق اسمیت و مونات ( )2015نیز با یاف ۀ
مذکور همخوانی دارد؛ چون ایشان نیز م وجه کدند صرف وقت دانشآموزان در سایر فۀالیتهایی که در
زمان برگزاری کالس انجام می گیرد ،مانند تۀویض لباس در رخ کن ،موج
آموزش درس و در ن یجه عدم بهبود قابلیتهای جسمانی میکود (.)16

اتالف وقت و کاهش زمان
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از نظر آنها زمان برای تحقق اهداف درس تربیت بدنی عمومی دانشجویان بسیار نامناس
کده است .تحقق اهداف درس مس لزم ایجاد هماهنگی عص
میطلبد .نک ۀ جال
مناس

ارزیابی

و عضله است و تحقق آن زمان طوالنی را

اینکه ارزیابی بیش ر اس ادان به اخ صاص یکسوم از زمان موجود به مباحث نظری

بود و ح ی در صحبت با آنها این مسئله مطرح کد که این زمان گاهی زیاد هم است ،یۀنی

بیش ر با مباحث عملی موافق بودند .آنها همچنین با اخ صاص سهچهارم از زمان به مباحث عملی موافق
بودند و تقسیمبندی زمان برای مباحث نظری و عملی را عادالنه میدانس ند .این ن یجه را یاف ههای
تحقیق اسپین و یم ( )1995تأیید میکند و بیش رین اثربخشی آموزکی زمانی رخ میدهد که
دانشجویان در غیر ساعات درسی ،به فۀالیت بدنی داوطلبانه میپردازند ( .)11همینطور یاف ههای پاول
و همکاران ( ) 2016مؤید این نک ه است که افزایش زمان آموزش درس تربیت بدنی موج بهبود سطح
آموزش و مح وای آموزکی میکود و از این نظر با یاف ۀ مذکور همخوانی دارد (.)14
روش توضیحی روکی کامالً مۀلممحور است .در این روش مۀلم به نقم و کرح مطال

میپردازد

( .) 2اق ضای آموزش مباحث نظری اس فاده از روش توضیحی است و اس ادان با وجود موافقت با زمان
پیشبینیکده برای مباحث نظری امکان اس فاده از روش توضیحی را در حد خیلی کم ارزیابی کردند و
کاید به این دلیم باکد که در آموزش مهارتهای عملی هم الجرم از توضیح اس فاده میکود و الزم
است زمان برای آموزش مهارتها صرف کود نه آموزش نظری .روش تکرار و تمرین در فنون و
مهارتهای عملی یکی از روشهای اصلی یادگیری است .در آموزش تربیت بدنی و مهارتهای حرک ی
بدون اعمال این روش عمالً یادگیری غیرممکن است ( .)2ارزیابی اس ادان از زمان برای روش تکرار و
تمرین هم در حد خیلی کم بود ،زیرا این روش وقتگیر و نیازمند زمان و حوصله است.
ارزکیابی تحصیلی فرایندی است منظم برای تۀیین و تشخیص میزان پیشرفت کاگردان در رسیدن
به هدفهای آموزکی ( .) 6ارزکیابی کامم ارزکیابی تشخیصی (برای تۀیین رف ار ورودی) ،تکوینی (در
طول فۀالیتهای آموزکی) و پایانی (در پایان آموزش) است ( .)6امکان ارزیابی تکوینی توسط اس ادان
در مراحم مخ لف آموزش کم و خیلی کم بی ان کد .ولی زمان برای ارزیابی در پایان هر مبحث را در حد
مناس

دانس ند .یکی از وظایف مدرسان تربیت بدنی در تدریس مهارتهای حرک ی دادن بازخورد به

فراگیر بهمنظور دس یابی به الگوی صحیح مهارت است ( )2و براساس نظر اس ادان درست است که
امکان ارزکیابی تکوینی کم است ،ولی زمانیکه ارزکیابی انجام میگیرد آنها فرصت مناسبی برای دادن
بازخورد به دانشجویان دارند ،ولی در حد خیلی کم به مشکالت آنان پی میبرند.

ارزيابی تناسب عنصر زمان با اثربخشی آموزشی درس تربیت بدنی عمومی ( )1در دانشگاههای دولتی تهران

99

همانطورکه بیان کد وق ی تۀداد دانشجویان کم ر باکد ،اس اد به ر و بیش ر میتواند به مح وا و
مهارتهای مورد نظر بپردازد و در مباحث نظری از روش تدریس توضیحی و در مهارتها از روش تکرار
و تمرین اس فاده کند .تۀداد کم فراگیران موج

میکود ارزکیابی تکوینی و نهایی به ر و مؤثرتری

انجام گیرد و اس اد بازخورد مناسبی به دانشجو بدهد و به مشکالت اح مالی آنان پی ببرد .این یاف ه با
ن یجۀ تحقیق سلمان و همکاران ( ) 1393همخوانی دارد .آنها نیز به این ن یجه رسیدند که آموزش
اثربخش با تلفیق مناسبی از آموزش توضیحی و عملی در درس تربیت بدنی عمومی همراه است (.)5
هدف از طرح برنامهها و انجام فۀالیتهای ورزکی در دانشگاهها رکد و توسۀۀ جنبههای اخالقی،
روانی و جسمانی دانشجویان به موازات تحصیم علوم و فنون دیگر است ( .)7اوقات فراغت را میتوان
مانند کمشیر دولبهای دانست که ممکن است به دو ن یجۀ کامالً م فاوت من هی کود؛ یا کخصیت فرد
را در مسیر کمال ککوفا میکند یا بر عکس موج

فساد و تخری

فرد و جامۀه میکود ( . )7اس ادان

بر این نظر بودند که کالسها ی تربیت بدنی قادر نیست کاری کند که دانشجویان پس از اتمام آن به
ورزش کردن ادامه دهند و حضور در این کالسها را جدی نمیگیرند .با وجود این تفاسیر وجود این
کالسها میان دروس تخصصی موج

میکود دانشجو احساس کادی و رضایت را تجربه کنند .ن ایج

تحقیق سلمان و همکاران ( ) 1393نشان داد که اگر دانشجویان از مح وای آموزکی درس تربیت بدنی
رضایت داک ه باکند ،به کرکت در فۀالیتهای ورزکی پس از اتمام دوره ادامه خواهند داد (.)5
با توجه به ن ایج بهدستآمده ،وق ی این کالسها توان کاد کردن دانشجویان را هرچند برای ساعاتی
کم ،که دانشجویان در کالس هس ند ،دارد ،کاید با برنامهریزیهای مجدد و تخصیص زمان بیش ر به این
درس ،ب وان کاری کرد که دانشجویان حضور در این کالسها را جدی بگیرند و پس از اتمام کالسها
تمایم پیدا کنند که اوقات فراغ شان را با ورزش پر کنند .اگر این اتفاق بیف د ،اوقات فراغت جوانان که
آیندهسازان کشورمان هس ند ،بهجای تهدید به فرصت تبدیم میکود و زمینۀ رکد و تۀالی افراد جامۀه
فراهم میکود .با این کار بهظاهر بیاهمیت خدمت بزرگی به جوانان و در نهایت به کشور انجام خواهد
گرفت .در این خصوص ن یجۀ تحقیق سلمان و همکاران ( )1393نیز نشان داد که مح وای آموزکی
کالس اگر با جنبهها ی بازی و تفریح همراه کود ،موجبات احساس کادی و رضایت بیش ری را برای
دانشجویان بههمراه خواهد داکت ( .)5ن ایج تحقیق ترالیس و همکاران ( )2016نیز گویای این نک ه
است که صرف انرژی بیش ر دانشآموزان در کالسهای ورزش بهدلیم حضور در فۀالیتهای گروهی با

مديريت ورزشی ،دورة  ،8شمارة  ،1فروردين و ارديبهشت 1395

100

افزایش زمان فۀالیت دانش آموزان رابطۀ مس قیم دارد و موج

ارتقای سبک زندگی و کاهش میزان

امراض میکود و از این نظر با یاف ۀ مذکور همخوانی دارد (.)18
ازاینرو تخصیص زمان کافی م ناس
بههمراه ان خاب روش تدریس مناس

با اهداف ،مح وا ،روش تدریس و نحوۀ ارزکیابی کالس،

با وضۀیت روحی و جسمانی دانشجویان میتواند در ارتقای سطح

اثربخشی آموزکی درس تربیت بدنی عمومی نقش مهمی داک ه باکد و به این لحاظ ،افزایش ساعات
درس تربیت بدنی در برنامۀ آموزکی تربیت بدنی عمومی دانشگاهها میتواند با اثربخشی بیش ری همراه
باکد.
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