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 چکیده 

ای از پژوهش مشارکتی در کالسس درس   عنوان نمونه پژوهی به تجربی حاضر، به بررسی تأثیر استفاده از درس مطالعۀ شبه
 توصیفی، پژوهش های روش از ها داده گردآوری برای و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی پرداخته است. بر انگیزۀ تدریس

جامعۀ آماری این پژوهش تمامی معلمان تربیت بدنی شهر پیرانشهر بودند کاله بالا روش    .شد استفاده و کیفی موردکاوی
 عنالوان گالروه کنتالرن انت الان شالدند.      و دیگالری باله  عنوان گروه آزمایش  نفری، یکی به گیری هدفمند، دو نمونۀ ده نمونه

که از تحلیل کوواریانس استفاده شده اسالت، انجالام     SPSSافزارهای آماری وتحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرم تجزیه
تربیالت   درس هالای  کالسس  فعالان  مشاهدۀ شامل کیفی های گرفت. ابزار گردآوری اطسعات پرسشنامه و مشاهده بود. داده

تربیت بالدنی   های درس وتحلیل تجزیه ها، درس بررسی طرح معلمان تربیت بدنی، با مصاحبه پژوهی، درس فرایند رد بدنی
عنالوان الگالویی مطلالون در     توانالد باله   پژوهی می معلمان است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درس های و یادداشت

ین با توجه به مشکست و موانع اجرایی در پایان برای هالر  ایجاد انگیزۀ تدریس و خودکارامدی معلمان مطرح شود. همچن
 هایی ارائه شده است.  حل یک از آنها راه
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  مقدمه
وجه و های آموزشی معطوف شده است. ت ویکم توجه همگان، بیش از گذشته، به نظام در آغاز قرن بیست

ای افزایش یافته است. رویکردهای اخیر در نظام  های آموزشی نیز به بهبود یادگیری مدرسه تمرکز نظام

آموزش و پرورش در راستای بهبود یادگیری، حاکی از یادگیری مشارکتی در کسس درس و تربیت 

س درس است، اگر عنوان نسل پژوهنده است و چون معلم، کارگزار اصلی آموزش در کس آموزان به دانش

تواند نسلی پژوهنده را تعلیم دهد؟ معلم از  درستی آموزش نبیند و پژوهشگر نباشد، چگونه می خود به

های  رود و اهداف متعالی نظام شمار می آن جهت مورد تأکید است که کارگزار اصلی تعلیم و تربیت به

شود. تعامل مستمر و چهره به چهرۀ  ق میواسطۀ او محق تعلیم و تربیت در ابعاد م تلف در نهایت باید به

دهد که هیچ عنصر انسانی  فردی قرار می آموزان، وی را در موقعیت ممتاز و منحصربه معلم با دانش

 الگوهای مداوم بازبینی عملی الگوی پژوهی (. درس3دیگری در این سازمان از آن برخوردار نیست )

 مشارکتی پژوهش بر مبتنی الگو این است. آموزشی در عمل کارگزاران مشارکتی بازاندیشی و ذهنی

 پژوهی درس .شود می محسون آموزش مستمر بهبود برای مؤثر و الگویی است درس کسس در معلمان

 عمل در نوین پژوهش روش مثابۀ به
 و پژوهش گسترش به آموزش،  در تحون کوچک های هسته و1

مستمر  بهسازی و گروهی یادگیری فرایند بر هعسو به کند. می کمک مدرسه در ای دانش حرفه تولید

 سهیم برای فرصتی و است مبتنی ها( یافته ترویج و یادگیری بازاندیشی، و بازبینی اجرا، )تدوین برنامه،

 عمسً درس کسس در پژوهش مدن آورد. این می فراهم یکدیگر های تجربه در آموزشی کارگزاران شدن

 )تبیین پنجگانه مراحل شامل آموزشی مداوم کارگزاران و ارکتیمش کیفی، گروهی، یادگیری چرخۀ بر

 را مدرسه آموزشی مسائل معلمان ابتدا است. یادگیری( استوار و بازاندیشی عمل، طراحی، مسئله،

 پژوهش دادن انجام برای طرحی کنند. سپس می تبیین را کسس درس در پژوهش های پرسش و بررسی

 عمل فرایند بازبینی و ارزیابی به گذارند. سپس می اجرا به را آنگاه آن کنند؛ می پیشنهاد خود مشارکتی

 سازماندهی مشارکتی صورت به یکدیگر از معلمان این فرایند، یادگیری در پردازند. می هگرفت انجام

 امکان گسترش و مدرسه در ای حرفه دانش کارگیری به و تولید برای ظرفیت مدارس عمل، در و شود می

2پایدارخود تغییر
  .(6یابد ) می افزایش و مستمر 

                                                           
1 . Lesson study as action research 

2 . Self-sustainable change 
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 توسط اندیشه، این بار ن ستین که مکانی .دارد ژاپن در مدت طوالنی ای تاری چه پژوهی، درس

 مطالعۀ سومین نظیر المللی، بین های داده از حاصل نتایج (.18شد ) مطرح بسیار هایی با تسش و معلمان

 م تلف کشورهای در آموزش کیفیت مقایسۀ برای را سبی( فرصت منا1علوم )تیمز و ریاضی المللی بین

 توجه معلمان مورد کیفیت تدریس بهبود م تلف، کشورهای زمینه در این در .است آورده فراهم

 با تحقیقی ( در1999هیبرت ) و استیگلر .(1است ) گرفته قرار آموزشی سیاستگذاران و آموزشگران

 اصلی عامل رسیدند که نتیجه این به  ، «تیمز های داده از برخی روی بر آموزشی شکاف»عنوان 

 و استیگلر تحقیق است. نتایج معلمان ای حرفه در توسعۀ پژوهی درس روش از استفاده ها، ژاپنی موفقیت

 پژوهی درس بر شود که می محسون آمریکا، در وسیع آموزشی جریان شروع برای عطفی نقطۀ هیبرت،

 و اجرا کردند را روش این آمریکا، ایالت 32 در مدرسه 335 سان، ارچه طون در و سرعت است. به استوار

گرفت  قرار آن بر دانشجویی، های نامه پایان موضوع و مجست های گزارش و ها کنفرانس اصلی تمرکز

 گیرند، می یاد ژاپنی پژوهی درس از ایرانی معلمان آنچه بررسی برای (،1380سرکارآرانی ) (.19)

 به ایران، در طرح این اجرای های چالش بیان ضمن وی داد. انجام  ابتدایی تهران سمدار در را پژوهشی

 رویکرد را پژوهی درس نیز ایرانی مدارس در به نظر وی .کند می تأکید بسیار روش این سازی بومی لزوم

 در معلمان مشارکتی پژوهش که رسد می نظر به .دانند می درس کسس در تدریس بهبود مستمری برای

 ایرانی، معلمان برای فرصتی پژوهی، درس .آورد می فراهم پژوهی، درس برای مناسبی بستر درس، کسس

 آموزش بهبود به نیز .دیگران بیاموزند و خود های تجربه از و کنند وگو گفت یکدیگر با تا آورد می فراهم

 شوق همچنین .آورند فراهم مدرسه در کار برای بهتری روانی فضای  تا کنند کمک مشارکتی، طور به

 پاس ی آن به دنیا، سراسر معلمان که است روشی این به نظر وی .آورند وجود به خود در را یادگیری

 (.20) داد خواهند مثبت

شک یکی  کند، بی ب شد و آن را به سمت یک هدف هدایت می انگیزش، نیرویی که به رفتار نیرو می

( یکی از SDT) 2گری و پرورش است. نظریۀ  خودتعیین شناختی در آموزش ترین مفاهیم روان از مهم

کند که انگیزۀ رفتار  اظهار می  SDT(.15منظور درک انگیزش افراد است ) یافته به های مفید توسعه نظریه

همراه حس  انگیزشی، داشتن تجربۀ انت ان )خودم تاری( و احساس شایستگی در اعمان )شایستگی( به

از  SDTاد مهم در محیط فرد )دلبستگی( است. احتماالً متمایزترین ویژگی پیوستگی واقعی با سایر افر

                                                           

1 . Timss 

2 . Self- determination theory 
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کند که انگیزش مفهومی چندوجهی )بعدی(  های انگیزش این است که این نظریه اشاره می سایر نظریه

(  انگیزش را به سه 1991است که نه تنها از نظر سطح بلکه در نوع نیز متفاوت است. دسی و رویان )

ای  (. انگیزش درونی به انگیزه18انگیزشی تقسیم کردند ) ش درونی، انگیزش بیرونی و بیمقولۀ انگیز

خاطر خود فعالیت  و جهت لذت و رضایت  کند که در آن مشغون شدن به یک فعالیت به اشاره می

حاصل از مشارکت است. انگیزش درونی با انعکاس باالترین سطح انرژی در ارتباط است، چراکه مکان 

دانند  سازی را منشأ یادگیری انسان می (. تعدادی از محققان این درونی17کامسً درونی است ) رفتار

( و برایند تبدیل تنظیمات بیرونی به تنظیمات درونی و یکپارچه کردن این تنظیمات با احساس فرد 23)

ی یک عمل (. انگیزش درونی برا14شود ) نسبت به خود هنگام عملکرد بهینۀ این فرایند تعریف می

گیرد. انگیزش درونی  کند که آن کار با عسقه، لذت یا رضایت درونی انجام می هنگامی بروز پیدا می

تواند به سه مؤلفۀ انگیزش درونی برای دانستن، انگیزش درونی برای دستاورد و انگیزش درونی برای  می

(. انگیزش درونی برای 22ند )ا گری تنظیم شده ترتیب کاهش خودتعیین تجربۀ تحریک تقسیم شود که به

دهد. انگیزش درونی برای  ای است که نیاز یا گرایش به درک و یادگیری را نشان می دانستن، انگیزه

دستاورد، انگیزه برای دستیابی به احساس موفقیت و شایستگی است و انگیزش برای تجربۀ تحریک 

. فراگیرانی که از بیرون انگیزش منظور کسب لذت یا عسقه است انگیزۀ شرکت در یک فعالیت به

یابند و رفتار آنها توسط عوامل خارجی مانند  یابند، مکان کنترن رفتار خود را در خارج از خود می می

ترین مسئله در خصوص انگیزش بیرونی این است که انجام یک  (. مهم18گیرد ) تنبیه و پاداش شکل می

جتنان از تنبیه( خودم تاری را کاهش دهد و ممکن است طور مداوم بدون دریافت پاداش )یا ا رفتار به

(. انگیزش بیرونی به انگیزۀ منسجم 23شود ) به کاهش تداوم و افزایش احساس فقدان کنترن منجر

شود. تنظیم منسجم انگیزش بیرونی  فکنی و بیرونی تقسیم می )یکپارچه(، همانندسازی شده، درون

ای برای رسیدن به هدف،  عنوان وسیله شود و با رفتار فرد به صورت کلی تعریف می عملکردی است که به

شده  گردد. با رفتن به سمت پایین پیوستار، تنظیم همانندسازی جای لذت درونی، یکپارچه می به

کنند، زیرا آنها تش یص  دهد که در آن افراد خود را وادار به انجام فعالیتی می وضعیتی را توضیح می

های  ها و محدودیت فکنی توسط پاداش به دالیلی جهانی است. تنظیم درون دهند که آن فعالیت می

 شده اعمانهای  که تنظیم بیرونی پاداش و محدودیت یدرحالشود؛  توسط خود فرد کنترن می شده اعمان

ترین سطح انگیزش است. عدم  شده، پایین یمتنظ(. انگیزش بیرونی از بیرون 21از سوی دیگران است )

شود، همچنین به آن عدم انگیزش درونی و بیرونی نیز  انگیزگی نامیده می گری بی تعیینهر گونه خود
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دهندۀ این باور است که رفتار ش ص نتیجۀ چیزی خارج از هوشیاری  انگیزگی نشان شود، بی گفته می

 (.13است )

ردن نتایج دست آو باور خودکارامدی معلم عبارت است از قضاوت معلم دربارۀ توانایی خود برای به 

آموزانی که انگیزۀ چندانی ندارند و در  آموز، حتی در مورد دانش های دانش مطلون از فعالیت و یادگیری

ها، تسش و پشتکار معلم در  رو هستند، اعتقاد بر این است که این باور بر فعالیت یادگیری با مشکل روبه

اش در سازماندهی یا  علم نسبت به توانایی(. کارامدی معلم، اعتقاد م10آموزش تأثیرگذار خواهد بود )

اجرای اقداماتی است که جهت اجرای موفق وظیفه در مورد موضوع خاص، الزم است. در سازگاری با 

های اسنادی  ( تأثیر عمده بر باورهای کارامدی، از طریق تحلیل1997اجتماعی بندورا ) –نظریۀ شناخت 

ربۀ مهارتی، تجربۀ مدلسازی، ترغیب کسمی و انگی تگی تج –و تفسیر چهار منبع اطسعاتی کارامدی 

اند. کارامدی معلم به محتوا و  گیرد که هر چهار منبع در تفسیر و درک اطسعات مهم صورت می روانی

کنند؛  های تدریس اثرب شی یکسانی احساس نمی موضوع بستگی دارد، یعنی معلمان، در تمامی موفقیت

های ویژه احساس  آموزان معینی در مجموعه واد خاصی برای دانشمعلمان کارایی را در تدریس م

شود. حتی از یک  کنند، اما معموالً احساس آنان از کارامدی خود در شرایط م تلف، کم و زیاد می می

رو در ارزیابی از کارامدی،  دورۀ کسسی تا دورۀ دیگر احتمان تغییر سطح کارامدی معلم وجود دارد. ازاین

ف تدریس و محتوای آن به همان اندازۀ ارزیابی قوت و ضعف فردی در رابطه با وظیفۀ مسحظۀ وظای

 رابطۀ خودکارامدی»ای با عنوان  ( در مقاله1387نژاد و همکاران ) رمضانی (.15محوله، مورد نیاز است )

ن به این نتایج دست یافتند که بی« بدنی تربیت های کسس مدیریت های روش و بدنی تربیت معلمان

خودکارامدی معلمان و روش مدیریت پیشگیرانۀ آنها رابطۀ منفی وجود دارد، ولی بین بعد رفتار 

آموزان در خودکارامدی و سه روش مدیریت پیشگیرانه، حمایتی و اصسحی معلمان رابطۀ مثبت و  دانش

 معلمان انۀپیشگیر و مدیریت اصسحی مدیریت روش با فضا بعد بین که داری وجود دارد. درحالی معنا

گیری و تکوین  ترین مراحل رشد، شکل مقطع دبستان یکی از حساس .(5ندارد ) وجود معناداری رابطۀ

هایی طسیی برای کشف و توسعۀ  ش صیت کودکان است. بدون اغراق، باید گفت مقطع ابتدایی سان

مبرم به  استعدادهای حرکتی و بدنی کودکان است. بدیهی است که در این سنین، کودکان نیاز

های جسمانی خود را به طریق طبیعی ت لیه کنند. یکی از بهترین  های بدنی دارند تا انرژی فعالیت

های جسمانی از طریق تربیت  ، همانا پرداختن نوباوگان به فعالیتخرج کموسایل سالم، سازنده، مفید و 

و ممکن است که مسئوالن، ای زمانی میسر  بدنی و ورزش است. پیشرفت، توسعه و تعالی در هر جامعه
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ریزان و سیاستگذاران توجه اصلی و اساسی به کودکان و نوجوانان را سرلوحۀ کار خود قرار دهند.  برنامه

خصوص دورۀ ابتدایی است. تربیت بدنی و ورزش  ها و به این امر مستلزم درک و شناخت ورزش آموزشگاه

برند و در این میان،  گان از بازی و ورزش لذت میکند. نوباو در این سنین و مقطع نقشی حیاتی ایفا می

بر این، از نظر رشد عقلی و  یابند. عسوه های خوبی برای بیان احساسات و عواطف خود می فرصت

شوند و با تسش و  رو می اجتماعی، کودکان و نوجوانان در حین بازی با مسائل و مشکست م تلفی روبه

گیرند، روح  ایی مقابله با مسائل و مشکست زندگی را بهتر فرا میکوشش در جهت حل آنها، قدرت و توان

دیگر، ورزش و بازی موجب تحون ذهنی  عبارت  شود، به همکاری، گذشت و ایثار در آنها تقویت می

ها و  های اساسی تربیتی در ورزش شود. از طرفی، امروزه ثابت شده است که بسیاری از هدف کودکان می

توان به  صورت آموزش مستقیم و غیرمستقیم، می ها، به ها و ورزش و از طریق بازیها نهفته است  بازی

های اساسی تربیتی در بعد جسمانی، عقسنی، اجتماعی، عاطفی و اخسقی دست یافت. بنابراین، با  هدف

توان به اهمیت و ضرورت درس  خوبی می های غیرمستقیم از نظر تربیتی، به عنایت به اهمیت آموزش

نیاز آموزش  ترین پیش (. ادارۀ خون کسس مهم9ت بدنی و ورزش در مقطع حساس ابتدایی پی برد )تربی

های تربیت بدنی و ورزش اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا  ها و برنامه اثرب ش است. این موضوع در کسس

س، میل های آموزشی مدرسه متفاوت است. محیط و فضای آزاد کس ها با سایر فعالیت شرایط این کسس

به حرکت و فعالیت زیاد در شاگردان، وابستگی شدید برنامه به ابزار و امکانات آموزشی خاص شرایط 

های  رو، معلمان تربیت بدنی باید به روش آورد؛ ازاین وجود می ای را برای معلمان تربیت بدنی به ویژه

طور طبیعی و مرتب از  ام امور بهریزی دقیق و انج خوبی مجهز شوند؛ زیرا برنامه داری و تدریس به کسس

(. معلمان موفق کسانی هستند که برای رسیدن به نتایج 4کند ) اتسف وقت و انرژی معلم جلوگیری می

ای و آموزشی از هر ساعت تربیت بدنی و ورزش به بهترین شکل  مطلون، براساس معیارهای حرفه

کند با ایجاد  ری که در اختیار دارد، سعی می(. معلم تربیت بدنی با توجه به ابزا8کنند ) استفاده می

آموزان را به سر حد کمان برساند؛  های مطلون در افراد، استعدادهای آنها را شکوفا کند و دانش دگرگونی

بنابراین با توجه به نقش ارزندۀ تربیت بدنی در تأمین سسمتی و تندرستی جمعی و روانی افراد جامعه، 

(. بر این 11رسد ) نظر می های مدیریت کسس تربیت بدنی مدارس ضروری به یوهها و ش بازنگری در برنامه

هایی غیر از تربیت بدنی انجام  پژوهی در زمینه اساس و با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در زمینۀ درس

تربیت   پژوهی بر سایر موضوعات داشته و اینکه هنوز در زمینۀ گرفته و همچنین آثار مثبتی که درس

رو این مقوله نیز در عرصۀ تربیت بدنی جای تحقیق  دنی در کشور ما پژوهشی انجام نگرفته است، ازاینب
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پژوهی بر انگیزۀ تدریس و خودکارامدی  و مطالعه دارد. به همین دلیل این تحقیق به تبیین تأثیر درس

 معلمان تربیت بدنی پرداخته است.

 

 شناسی تحقیق روش

 .شده است استفاده موردکاوی و توصیفی پژوهش های روش از ها داده وریگردآ برای مطالعه، این در

های  بودند. داده 92-93جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ معلمان تربیت بدنی شهر پیرانشهر در سان تحصیلی 

نفری از معلمان تربیت بدنی شهر پیرانشهر که  تحقیق به شیوۀ پژوهش مشارکتی با مشارکت دو گروه ده

وتحلیل نتایج پژوهش با استفاده از  تجزیه آوری شد. گیری هدفمند انت ان شدند، جمع هبا روش نمون

که از تحلیل کوواریانس استفاده شده است، انجام گرفت. ابزار گردآوری   SPSSافزارهای آماری نرم

 های پرسشنامه نتایج مقایسۀ کمی شامل های اطسعات در این مطالعه پرسشنامه و مشاهده بود. داده

 فعان مشاهدۀ شامل پژوهش، این در کیفی های انگیزۀ تدریس  و خودکارامدی معلم است. داده

 در پژوهی درس تأثیر فهم برای معلمان با  مصاحبه پژوهی، درس فرایند در تربیت بدنی درس های کسس

  معلمان انگیزۀ تدریس و خودکارامدی بر تأکید با ویژه به یادگیری سازی و غنی مستمر آموزش بهبود

معلمان است.  های تربیت بدنی و یادداشت های درس وتحلیل تجزیه ها، درس بررسی طرح تربیت بدنی،

 های زیر استفاده شد: منظور گردآوری اطسعات از پرسشنامه به

منظور  توسط جواد محمد آقاجری به 1375پرسشنامۀ انگیزۀ کاری معلمان: این پرسشنامه در سان 

سؤان است که ضریب اعتبار آن توسط  20کاری معلمان تهیه شد که شامل  سنجش میزان انگیزۀ

گزارش شده است. روایی محتوایی این  95/0روش آلفای کرونباخ برآورد و معادن  ازسازنده با استفاده 

عنوان یکی از  توان به اند و نیز تأیید اعتبار درونی سؤاالت آزمون را می یید کردهتأپرسشنامه را استادان 

 شواهد روایی سازه تلقی کرد که این پرسشنامه داراست.

های مقیاس خودکارامدی معلمِ ایالت  پرسشنامۀ خودکارامدی معلم: خودکارامدی معلم، از مؤلفه      

( گسترش پیدا کرد و 2001گیری شد که توسط تساچن، موران و وون فولک، هوی ) اوهایو اندازه

ارامدی برای راهبرد آموزشی، کارامدی برای مدیریت کسس و یرمجموعه )کزخودکارامدی را در سه 

 ازگیری کرد که ضریب اعتبار آن توسط سازنده با استفاده  آموزان( اندازه های دانش کارامدی برای فعالیت

 گزارش شده است. 73/0روش آلفای کرونباخ برآورد و معادن 
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 های پژوهش  یافته

آزمون مربوط  آزمون و پس های پیش ین و انحراف استاندارد نمرههای میانگ ها: شاخص توصیف آماری داده

 نشان داده شده است. 1معلمان در جدون  خودکارامدیهای انگیزۀ تدریس و  به نمره

های انگیزة تدريس و   آزمون نمره آزمون و پس های پیش های توصیفی داده . شاخص 1جدول 

 خودکارامدی معلمان

 گروه کنترل گروه آزمايشی  

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 60401/3  9000/68 32178/4 7000/78 10 پیش آزمون انگیزه

 56526/3  4000/68 08265/5 5000/81 10 انگیزه آزمون پس

7000/29 10 آزمون خودکارامدی پیش  75076/2  1000/25  63471/3  

 96208/4 2000/30 55821/2 1000/34 10 خودکارامدی آزمون پس

 

های تحلیل  آزمون ابتدا الزم است مفروضه منظور کنترن اثر پیش برای اجرای تحلیل کوواریانس به

دن والبن سی نرماربرای برهاست، بررسی شود.  کوواریانس که شامل توزیع نرمان و همگنی واریانس

ن والالمها از آز واریانسی الالۀ همگنالضوری مفالسربرای رالبو ف ومیرنالسالروف ال اکولموگن والمها از آز داده

تحلیل م االنجای ارالا بالهضفر همۀ پیشاری برقرو  عایت ۀ رهندد نایج نشاالالد. نتالالشده تفاالالساوین الالل

 ست.ه امدآ 3و  2های  ونجددر لوین ن موو آزف ومیرنالسوف ال اکولموگرن موآزنتیجۀ د. یانس بووارکو

 

آزمون و  یشپدر يع متغیرها زتودن بو نرمال یبررسای ف بروسمیرنروف ـ اکولموگن مو. آز2ول جد

 آزمون پس

 

 N 
 رةماار آمقد

 (zف )وسمیرنرف ـ اکولموگو
p 

 841/0 617/0 20 انگیزه آزمون پیش

 699/0 708/0 20 خودکارامدی آزمون پیش

 945/0 526/0 20 انگیزه آزمون پس

 941/0 530/0 20 خودکارامدی آزمون پس
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آزمون و  های پیش های نمره نتايج آزمون لوين برای بررسی مفروضۀ همگنی واريانس .3جدول 

  آزمون  انگیزة تدريس و خود کارامدی معلمان پس
 

               مقدار آماره     
 لوين

 درجۀ آزادی 

1 

 سطح معناداری 2درجۀ آزادی 

 121/0 18 1 643/2 انگیزه آزمون پیش

 866/0 18 1 029/0 انگیزه آزمون پس

 522/0 18 1 427/0 خودکارامدی آزمون پیش

 087/0 18 1 279/3 ودکارامدیخ آزمون پس

 

تر است، یعنی فرض همگنی  بزرگ 05/0از  شده محاسبه، سطح معناداری 3براساس اطسعات جدون 

 توان از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده کرد. ین میبنابراها برقرار است.  واریانس

 

 های انگیزة تدريس گروه آزمايش و گروه کنترل . نتايج آزمون تحلیل کوواريانس نمره4جدول 

 .Sig کوواريانس F میانگین مجذورات درجات آزادی 

 000/0 632/39 127/125 1 آزمون پیش

 000/0 024/47 465/148 1 ها گروه

   157/3 17 خطا

    20 مجموع

 

تأثیر متغیر مستقل بر دو گروه آزمایش و کنترن معنادار  Fمقدار  دهد که نشان می 4مقادیر جدون 

های  آزمون، اختسف معناداری بین میانگین نمره (؛ یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیش> 05/0Pاست )

پژوهی بر انگیزۀ تدریس معلمان تربیت  توان نتیجه گرفت درس دو گروه آزمایش و کنترن وجود دارد. می

 ناداری دارد.بدنی تأثیر مع

 

 های خودکارامدی معلمان در گروه آزمايش و گروه کنترل . نتايج آزمون تحلیل کوواريانس نمره5جدول 

 .Sig کوواريانس F میانگین مجذورات درجات آزادی 

 218/0 638/1 655/24 1 آزمون پیش

 020/0 584/6 082/99 1 ها گروه

   050/15 17 خطا

    20 مجموع
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تأثیر متغیر مستقل بر دو گروه آزمایش و کنترن معنادار است  F، مقدار 5نتایج جدون  با توجه به

(05/0P <؛ یعنی پس از خارج کردن تأثیر پیش) های دو  آزمون، اختسف معناداری بین میانگین نمره

پژوهی بر خودکارامدی معلمان تربیت  توان نتیجه گرفت درس گروه آزمایش و کنترن وجود دارد. می

گرفته شش مؤلفه برای  های انجام دنی تأثیر معناداری دارد. با توجه به مشاهدات و نتایج مصاحبهب

توان  پژوهی در درس تربیت بدنی شناسایی شد که وضعیت هر یک را می مشکست و موانع اجرای درس

ترتیب زیر  بهها و نشانگرها   وجو کرد. هر یک از این مؤلفه پژوهی جست با نشانگرهایی در فرایند درس

 ارائه شدند.

 معلم: 

با توجه به اینکه این طرح چندین سان است که اجرا  ،پژوهی آشنایی معلمان با فرایند درسنا

نواحی آشنایی کافی با این طرح ندارند.  ۀبقی است و شده ولی در مناطق محدودی اجرا ،شود می

 شده بود.تربیت بدنی اجرا ن زمینۀهمچنین این طرح تا قبل از این در 

دلیل اجرای طرح درس  نگرانی معلم به، نبود چارچون مش ص برای تدریس درس تربیت بدنی

عدم اشتیاق معلمان به ، پژوهی توجیه نشدن معلمان از هدف اجرای درس ،همکاران ۀجدید و حضور بقی

 .انتقادپذیر نبودن معلمانو  کار اضافی برای تدریس

 آموزان: دانش

 دلیل حضور معلمان دیگر و تصویربرداری از کسس. بهآموزان  اضطران دانش

 مسئوالن و همکاران:

پژوهی، مراحل س ت کسب مجوز اجرای  عدم آشنایی کافی و حمایت مدیر و همکاران از طرح درس

 طرح و تصویربرداری از فضای آموزشی.

 زمان

گروه با کمبود زمان دقیقه است، اغلب  45ها  کمبود زمان: با توجه به اینکه ساعت آموزشی کسس

 شد.  مواجه می

شده: با توجه به اینکه اعضای گروه در مدارس و  یینتعهای  عدم حضور برخی همکاران در زمان

 ها دشوار بود. های متفاوت بودند، تداخل ایجاد شده و هماهنگی معلم یفتش

 افتاد. دلیل تعطیست و مسائل دیگر بین جلسات فاصله می به تأخیر افتادن جلسات: به
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 نیروی مت صص، امکانات و فضای آموزشی.

 کمبود نیروی انسانی مت صص تربیت بدنی در مدارس.

شود، باید وسایل کافی و به  صورت عملی اجرا می نبود امکانات کافی: با توجه به اینکه تربیت بدنی به

 خوبی اجرا شود. ینکه بهتا اآموزان موجود باشد  تعداد دانش

ها، جداون و خودروهای  نبودن فضا: وجود عوامل م ل آموزشی مانند چاله مناسب و استاندارد

 همکاران و غیره در حیاط مدرسه.

 ها در محوطه. آموزان دیگر کسس وجود دانش

 سیستم ارزشیابی

آموز و ارزشیابی  با توجه به نبود محتوای مناسب، معیار مش صی برای سنجش میزان پیشرفت دانش

 اشت. از کار معلم وجود ند

اولیا نیز چون محتوای مش صی وجود ندارد، نسبت به آن حساس نبوده و پیگیر میزان پیشرفت 

 درس تربیت بدنی نبودند.

های تربیت بدنی در  شوندگان در زمینۀ راهکارهای بهبود وضعیت فعالیت های مصاحبه برخی از ایده

 دورۀ ابتدایی به شرح زیر است: 

 مديران:

 ناسب.داشتن سالن و فضای م

 اختصاص دادن بودجه در سرانۀ مدارس برای تربیت بدنی.

منظور آشنایی بیشتر  های ضمن خدمت برای درس تربیت بدنی برای مدیران به برگزاری دوره

 مدیران با این رشته.

 تعیین معیارهای ارزیابی برای درس تربیت بدنی. 

 ای در درس تربیت بدنی. انتصان معلمان مت صص و حرفه

 : معلمان

 خصوص مدیران و معاونان و سایر معلمان. حمایت مسئوالن به

 در اختیار قرار دادن فضا و امکانات الزم به معلم.

 معلمان تربیت بدنی در انت ان وسایل ورزشی مورد نیاز نقش داشته باشند. 
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 صورت ماهانه برای معلمان تربیت بدنی. های آموزشی به برگزاری کارگاه

 ی مدارس ابتدایی برحسب مناطق.تهیۀ کتان درسی برا

 های تربیت بدنی. آموزان در کسس جلوگیری از تراکم دانش

 مند به درس تربیت بدنی. انتصان معلمان مت صص و عسقه

 داشتن آزادی عمل معلم در فرایند آموزش.

 سازی اولیا و همکاری متقابل با معلمان تربیت بدنی. آگاه

 های ورزشی. گیزه و هدایت آنها برای ادامۀ رشتهاستعدادیابی در مدارس و ایجاد ان

 دارند.  آموزانی که مشکل جسمی ارائۀ حرکات اصسحی برای دانش

 ها. آموزان برای یادگیری مهارت های فردی دانش توجه به تفاوت

 معاونان: 

 داشتن فضا و امکانات کافی در مدارس.

ها در  از تداخل ساعت تربیت بدنی کسسها برای جلوگیری  هماهنگی در برنامۀ هفتگی کلیۀ کسس

 استفاده از محوطه.

 ای برای درس تربیت بدنی. اختصاص معلمان مت صص و حرفه

شده، بیشترین مشکل در تربیت بدنی مربوط به نبود فضا و  بندی نظرهای ارائه با توجه به جمع

ان است، بنابراین الزم است آموز امکانات، نبود ساختار و محتوای تدریس، ت صص معلمان و تراکم دانش

برای درس تربیت بدنی که درسی عملی نیز است، حتی بیشتر از سایر دروس اعتبارات تعیین شده و 

های سرپوشیده احداث شود. همچنین معلمانی برای تدریس این درس  خصوص سالن امکانات الزم به

و مهارت کافی داشته باشند. با مندی بیشتر، در این رشته ت صص  کار گرفته شوند که ضمن عسقه به

توجه به اینکه چارچون مش صی برای درس تربیت بدنی مانند سایر دروس وجود ندارد، تهیۀ محتوای 

آموزان منبع در دسترس خواهد بود، برای معلمان  بر اینکه برای دانش مش ص برای تربیت بدنی عسوه

ن دستیابی به اهداف آموزشی خواهد بود. همچنین آموزان و میزا نیز مبنایی برای ارزیابی یادگیری دانش

آموزان در  کند که با کاهش دانش آموزان فرایند آموزش را با مشکست فراوانی مواجه می تراکم دانش

 ها، فرایند آموزش بهبود خواهد یافت. کسس
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 گیری بحث و نتیجه 

ی بر انگیزۀ تدریس و عنوان یک روش مشارکت پژوهی به این مطالعه با هدف بررسی تأثیر درس

توان به  ها نتایج حاصل از تحقیق را می وتحلیل داده خودکارامدی معلمان انجام گرفت که براساس تجزیه

طور  اند، به پژوهی شرکت داشته شرح زیر خسصه کرد: انگیزۀ تدریس معلمانی که در جلسات درس

تنهایی در تهیۀ طرح  شرکت نداشتند و بهباالتر از معلمانی بود که در این جلسات  (>P 05/0) معناداری

های آموزشی معلمان بر  توان گفت برنامه کردند. در تبیین این نتایج می درس و اجرا فعالیت می

( به این نتیجه 2002پیشرفت، بهبود و اصسح دانش فرایندی و گفتار معلمان تأکید دارد. زیانگ و لوی )

عقاید دبیران تربیت بدنی مقطع ابتدایی در مورد اهداف این  های آموزشی اثر مثبتی بر رسیدند که دوره

کنند که بهبود دانش معلمان بر  ( پیشنهاد می1992(. همچنین والک ویتز و لی )22مقطع دارد )

پژوهی  کنند اگر از جلسات درس (. مطالب مذکور بیان می21عملکرد آنها در فرایند تدریس مؤثر است )

های فراگرفته در این  ای معلمان استفاده کنیم، با توجه به اینکه آموزشعنوان جلسات آموزشی بر به

شود و توفیق در تدریس معلمان باالتر خواهد بود، در نتیجه  جلسات سبب ارتقای کیفیت کار معلمان می

 انگیزه و عسقۀ معلمان نسبت به تدریس افزایش خواهد یافت.

هی و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی ارتباط پژو دهد که بین درس های پژوهش نشان می یافته

های  دهد که خودکارامدی معلمانی که در گروه ها نشان می . نتایج داده(>P 05/0)معناداری وجود دارد 

ها شرکت نداشتند و  طور معناداری باالتر از معلمانی بود که در این گروه اند، به پژوهی شرکت داشته درس

بردند. این در حالی است که نتایج این تحقیق با نتایج  نفرادی پیش میصورت ا فرایند تدریس را به

(، فرناندز، کنون و چاکشی 1387نیا ) نژاد و رحمانی (، سلمانی، همتی1387مطالعات خاکباز و همکاران )

پژوهی عملکرد  ی درسها برنامهتوان گفت  (. در تبیین این نتایج  می16،7،3( همسوست )2003)

شرطی که روند انعکاسی و دادن اختیار و همفکری و تعامل  ب شد، به بدنی را بهبود میمعلمان تربیت 

ای که بر آموزش تأثیر مثبت دارند، تشویق  پژوهی برای ارائۀ نظرهای حرفه های درس بین اعضای گروه

وزشی های آم ها نظرهای خود و دیگران را بازسازی کنند. بنابراین در برنامه ۀ اعضای گروههمشوند و 

هایی برای بهبود و  های خود را در آموزش ادغام کنند، باید فرصت یدگاهدبر اینکه باید  معلمان عسوه

پژوهی  انعکاس نظرهایشان فراهم شود که با توجه به دارا بودن تمامی شرایط مذکور در برنامۀ درس

های ضمن خدمت در  زشتوان نتیجه گرفت که این شیوه در بعضی موارد جایگزین مناسبی برای آمو می

 (. 3، 6، 13جهت ارتقای خودکارامدی معلمان است )
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یافته بیشترین مشکست به نبود فضا  انجامهای  از مشاهدات و مصاحبه آمده دست بهبا توجه به نتایج  

خصوص اولیا از طرح  و امکانات کافی برای درس عملی تربیت بدنی، عدم آگاهی معلمان و مدیران و به

یر نبودن معلم، نداشتن محتوا و انتقادپذی و حمایت ناکافی از این طرح در اجرای آن، پژوه درس

آموزان در کسس است که همین مسئله به  چارچون مش ص برای درس تربیت بدنی و تراکم دانش

( 1386شود. این نتایج با نتایج تجاری و حاتمی ) می آموز منجر مشکست ارزشیابی از کار معلم و دانش

های برابری در یک محیط سالم  آموزان باید فرصت ۀ دانشهمیجه رسیدند که به نتوست که به این همس

توان گفت با  (.  می2های ورزشی و بازی داده شود ) و با کنترن عوامل محیطی برای مشارکت در فعالیت

لمان از طرح در اختیار قرار دادن امکانات و فضای مناسب برای معلمان تربیت بدنی و آگاه کردن مع

خصوص اینکه فهماندن اینکه هدف از اجرای آن تعامل بیشتر معلمان و همکاری آنها در  پژوهی به درس

ها، تهیۀ چارچون و محتوای  آموزان در کسس تهیۀ بهترین شیوۀ تدریس است، کاهش تعداد دانش

رس تربیت بدنی، مند به تدریس د ای و عسقه مش ص برای درس تربیت بدنی، انتصان معلمان حرفه

به  مسئوالنهای ورزشی، توجه  آموزان و ایجاد انگیزه برای ادامۀ رشته های فردی دانش توجه به تفاوت

درس تربیت بدنی همانند سایر دروس بتوان به حل مشکست تربیت بدنی کمک کرد و شاهد پیشرفت 

 (.3، 7( همسوست )1389ارآرانی )( و سرک1387تربیت بدنی بود. این نتایج با نتایج خاکباز و همکاران )

ی مشابه در این حوزه پیشنهاد ها پژوهشهای پژوهش حاضر و  بندی کلی براساس یافته در جمع

عنوان یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در زمینۀ تربیت بدنی که هنوز  پژوهی به شود موضوع درس می

است با ابعاد   ای ینکه تربیت بدنی مقولهجای مطالعه و تحقیق بیشتری دارد، محسون شود. با توجه به ا

رو  ها در نظر گرفت، ازاین ینهزمعنوان نقطۀ شروع پیشرفت در تمامی  توان آن را به متنوع و همچنین می

پژوهی )تدریس به شیوۀ مشارکتی( استفاده شود و  رود در تدریس درس تربیت بدنی از درس انتظار می

ران و استفاده از بهترین شیوۀ تدریس با حداقل امکانات و ضمن بهبود تعامل و همکاری بین همکا

آموزان  های طرح، سبب ایجاد انگیزه و خودکارامدی معلمان و دانش ها و ضعف همچنین تش یص قوت

 شد.
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