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چکيده :هدف از انجام این تحقیق شناسایی موانع اجرای روشهای نوین فعال تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران مررد و زن آموزشرگاههرای دوتتری
استان ایالم است .تحقیق حاضر از نوع توصیفی (پیمایشی) و به شکل میدانی است .جامعه آماری تحقیق كلیه دبیران تربیرت بردنی زن و مررد(330نفرر)
استان ایالم است ،كه از این میان تعداد 140نفر به عنوان نمونه آماری و بره صرورت تدرادفی سراده انتشراد شردند .ابرزار انردازهگیرری در ایرن تحقیرق
پرسشنامه استاندارد است .روایی پرسشنامه با استفاده از نظر كارشناسان و صاحبنظران رشته تربیت بدنی مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شرد .پایرایی
پرسشنامه با استفاده از ضریب آتفای كرونباخ  0/93برآورد گردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار اسرتنبایی آزمرونهرای
آناتیز واریانس یک راهه ،آزمون مجذور خی ،آزمون ،tو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج پژوهش نشران داد كره برین دیردگاه دبیرران
تربیت بدنی استان ایالم در مورد شناخت موانع اجرای روشهای نوین تدریس تفاوت معنادار وجود ندارد .همچنین بین برگزاری دورههای ضمن خردمت
روشهای تدریس فعال و بهكارگیری این روشها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( .)p<0/00بهعرالوه برین مردرح تحدریلی دبیرران و برهكرارگیری
روشهای فعال تدریس رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید ( .) p<0/00نترایج تحقیرق حراكی از آن اسرت كره برین سرابقه تردریس و برهكرارگیری
روشهای فعال تدریس رابطه منفی و معناداری وجود دارد ( .)p<0/00همچنین بین دیدگاه دبیران زن و مررد اسرتان ایرالم در برهكرارگیری روشهرای
فعال تدریس تفاوتی وجود ندارد.
واژگان کليدی :موانع ،روشهای نوین تدریس ،دبیران تربیت بدنی .روشهای فعال تدریس
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Abstract: The purpose of this research is to study and recognize the obstacles of performing the new methods
of Ph .Ed. training according to male and female teachers in schools located in Ilam province. This research is
)descriptive and practical. The statistical community consists of all the male and female teachers (220 teachers
from four districts of Ilam educational organization from which 140 teachers were chosen randomly as samples.
Questionnaires are used to collect data. The validity of questionnaire has been studied and proved by PE.
experts. The reliability of questionnaire has been computed with Cronbachs Alpha. Descriptive statistics and
inferential statistics (one-Way-ANOVA Test, Chi-Square Test, Pearson correlation, one sample T Test) are used
to analysis the data. The results showed that the opinions of four districts teachers about the obstacles of using
new methods in the level of (p≤0.05) are not meaningful and in the level of (a=0.05) there is a positive and
meaningful relation between the in service education of these methods and applying them and there is a positive
relation between the degree of the teachers and applying these new methods. It is also showed that there is a
negative relation between the years of service and applying these new methods. And finally it is also showed
that there is no much difference between the male and female teachers in relation to using these new methods.
Keywords: Obstacles, New methods teaching, Physical Education teacher.
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جریان دو سویه تبدیل كند ،از اهمیت ویرژهای برخروردار
است .در روشهای تردریس فعرال ،یرادگیری بیشرتر بره
صورت یک فرایند در نظر گرفته مریشرود .در روشهرای
تدریس فرآینردی كره بره روشهرای فعرال ،اكتشرافی و
ارگانیک شهرت دارند ،نقش اصلی بره یادگیرنرده واگرذار
میشود ،اوست كه با كوشرش جسرمی ،عرایفی و عقلری
خود در فرآیند یادگیری درگیر میشود .در ایرن روشهرا
معلرم بیشرتر در نقرش تسرهیل كننرده و ایجراد كننرده
فرصتهای مناسب بررای یرادگیری ظراهر مریشرود[.]4
حاصررل روشهررای فعررال ترردریس ،یررادگیری ا ررربشش و
اكتشافی است كه دانشآموزان با راهنمرایی معلرم بره آن
دست مییابند .وتری متأسرفانه امرروزه ا لرب فراینردهای
آموزشی ،آ ار و اهداف مورد نظرر یرادگیری را بره دسرت
نمیآورند و كالس محل تکثیر دانش و ایالعات میشرود
و معلم میكوشد كلیه مفاهیم را در ذهرن دانرشآمروزان
انبار كند و خالقیت ،نوآوری و رشد اسرتعدادهای آنران را
نادیده بگیررد كره چنرین یرادگیری نیرز پایردار نشواهرد
ماند[.]0
امروزه برنامههای تربیت بدنی بهعنوان زیر سراختار نظرام
تعلیم و تربیرت بره كمرک دسرتاوردهای علروم پزشرکی،
زیستشناسی ،جامعهشناسی و روانشناسی نقش اساسی
در تأمین سالمت جوامع ایفا كررده اسرت .نقرش تربیرت
بدنی بهعنوان یکی از عوامل تأمین كننده سالمت جسمی
و روانی جامعه دانشآموزان امرری بردیهی اسرت .تربیرت
بدنی در برنامه مدرسه نقش منحدر برهفررد دارد و تنهرا
برنامهای است كه فرصتهای الزم را برای دانرشآمروزان
برررای رشررد و یررادگیری مهررارتهررای حركترری ،توسررعه،
آمادگی و كسب دانش الزم درباره فعاتیرت بردنی فرراهم
میكند (سازمان ملی ورزش و تربیت بدنی امریکا1333 1
به نقل از شفیع نیا.]0[،
یکی از فرایندهای مهم در آموزش و پرورش فعاتیتهرای
یاددهی – یادگیری معلم و روشهای تردریس اوسرت .در
هر نظام آموزش و پررورش هردف تربیتری و آموزشری در
نهایت بهوسیله معلم تحقررق مییابد.
محتوای دروس ،موضوعهرای علمری ،اتگوهرای تربیتری و
رفتاری همه و همه بهوسیله معلم به دانرشآمروز منتقرل
میشود .در فرایند آمروزش ،یرادگیری از یریرق تردریس

-1مقدمه
بحث از روشهای یاددهی -یرادگیری و تردریس معلمران
در كالسهای درس یکی از مباحث اساسری و اصروتی در
حوزه تعلیموتربیت است كه توجه بسیاری از متشددرین
تعلیم و تربیت ،روشهای تدریس ،برنامهریرزی درسری و
روانشناسی تربیتی را به خود جلب كرده است[.]1
نظامهای آموزشی و فعاتیتهای حاكم بر آن ،با توجره بره
پیشرفت جوامرع ،همرواره دسرتخروش تیییرر و تحرول
هستند و تحول آموزشی ،خود معلول تحول اجتمراعی و
تحول علروم و فنراوری اسرت .سررعت تحرول نظرامهرای
آموزشی آنچنان سریع است كه هر چند سال یک بار در
ساختار نظام آموزشی دگرگونی كلی ایجاد میشود .كسب
علوم و فنون پیچیده در سایه روشهای آموزشی پیچیرده
امکانپذیر است .به این سبب وظیفه و مسرووتیت معلرم،
امروزه نسبت به گذشته سنگینتر و پیچیدهتر است .دیگر
نمیتوان با روشهای سنتی جامعه و افراد آن را به سروی
یک تحول پیچیده و پیشرفته سوق داد .در دنیای امرروز،
فعاتیت در مدرسره و آمروختن ،خرود بشرش عظیمری از
زندگی انسانها شده است ،دیگرررر نمیتوان با یرز تلقی
گذشررته برره شرراگرد و تربیررت او نگریسررت ،چراكرره اگررر
شررراگردان بتواننرررد در حرررین آمررروزش و پررررورش
استعدادهایشرران را شررکوفا سررازند و پیوسررته احسرراس
موفقیت كنند و در مدرسه فرصت بررسی مسائل ششدی
و اجتماعیشران را داشررته باشررند ،بره راحترری مرریتواننررد
ارزشهای اجتماعی و فرهنگی شایسته خرود را برهدسرت
آورند و از احساس بریكفرایتی و بیگرانگی اجتمراعی كره
معموالٌ ناشی از عملکرد ناصحیح معلمان در مدرسه است،
در امان باشند[.]3
در روند تعلیم و تربیت ،روشهای فعال تدریس به منزتره
ابزارهای كار معلمان تلقی مریگرردد ،هرر انردازه كره برا
روشهای متفاوت آشرنا باشریم ابزارهرای متعرددی را در
اختیررارخواهیم داشررت .تررذا توسررز ایررن ابزارهاسررت كرره
میتوان محتوا و مواد دلخواه را با عامل زمان و مکان در
اختیار دانشآموزان قرار داد[.]9
روشهای فعال تدریس جزو مهارتهای حرفهای معلمران
محسود میشود و هنر معلم در كیفیت انتشاد و اجررای
آنهاست .از آنجا كه ایالعات و تواناییهای افرراد متفراوت
اسررت .امررروزه روشهررای فعررال تدریسرری كرره بتوانررد
فعاتیتهای دانشآموزان را تقویت و یادگیری را بره یرک
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صورت میگیرد .تدریس عبارت است از تعامرل یرا رفترار
متقابل معلم و دانشآموزش بر اساس یرح منظم و هدف
دار معلم و برای ایجاد تیییر رفتار دانشآموز[ .]1یکری از
مشررکالت مهررم و اساسرری در نظررام آمرروزش و پرررورش
برهخدررون نظررام آمرروزش كشررور مررا ،عرردم اسررتفاده از
روشهای تدریس فعال و وجود موانع و مشکالتی كره برر
سر راه این روشهای تدریس در آموزش است .به همرین
سبب كیفیت آموزشی از سطح مطلوبی برخوردار نبروده و
دانشآموزان نسبت به ادامه تحدیل ،عالقهمندی چندانی
از خود نشان نمیدهند[ .]7یکی از عوامل افرت تحدریلی
را نامتناسررب بررودن روشهررای ترردریس و عرردم امکانررات
آموزشی با محتوای برنامهها میداند .نظریههای موجرود و
یافتههای تحقیقات انجام شده ،گواه این مطلب است كره
دانشآمروزانی كره برا فراینرد یراددهی -یرادگیری فعرال،
آموزش دیدهاند نسبت بره سرایر دانرشآمروزان پیشررفت
تحدیلی بهتری دارند[.]9
مدیریت كالسهای تربیت بدنی برای ارائه روش تردریس
بهتر با سایر كالسها بسیار متفاوت است .زیرا مدیریت و
سازماندهی ایرن كرالسهرا بره ف،را ،تشدرک امکانرات
ورزشی وابسته است بهویژه درشررایز و امکانرات موجرود
درمدارس كشور ،شناخت و حل مشکالت ومسائل تربیرت
بدنی برای ارائه یک روش تردریس بهترر ،امرری ضرروری
است[.]3
تربیت بدنی بهعنوان یرک ابرزار تربیتری برا تمركرز همره
نیروی خود در اكتشاف ،خالقیرت ،اندیشره ،پیشررفت در
مشکلگشایی ،شیوه ادراح ،كمرک بره یرادگیری ،ایجراد
اعتماد به نفس ،تدویر خود و خود ارزیابی بهینه میتواند
نقش خود را ایفا كنرد .تندرسرتی ،قردرت و زنردهدتری از
عوامل اصلی زندگی عاتی هستند.
بنابراین ،تربیت بدنی با كمک بره داشرتن بردنی سراتم و
قوی كه پایههای یک زندگی متعادل هستند با ارزشهای
باال در ارتباط است.
اگر تربیت بدنی نتواند برای دستیرابی بره ایرن ارزشهرا
برای دانشآموزان فرصتهرایی فرراهم آورد ،هریخ بشرش
دیگری از مواد درسی نمیتواننرد ایرن كاسرتی را جبرران
نماید[ .]10با توجه به اهمیت روشهای نروین تردریس و
نیز با توجه به اینكه مسرائل و عوامرل عدیردهای كره برر
اجرای درس تربیرت بردنی در مردارس كشرور تأ یرگرذار
نشریه آموزش تربیت بدنی ،سال اول ،شماره  ،1پاییز 1931

است ،به روشنی مششک نیستند ،نیاز به تحقیق در ایرن
زمینه بیش از هر زمان دیگر احساس میشود .چرا كه بره
مسووتین و دستاندركاران در امر ورزش و تربیرت بردنی
آموزش و پرورش كمک میكنرد ترا برا شرناخت موانرع و
مشکالتی كه بر سرر راه تردریس ایرن درس وجرود دارد،
بتوانند راهكارهای مناسب را جهرت بریررف كرردن ایرن
موانع و مشکالت اتشاذ نمایند و زمینه مناسربی را فرراهم
كنند تا دبیران بیشتر از روشهای فعال تدریس اسرتفاده
نمایند و از این رهگذر گامهای مر ری در جهرت تحقرق
اهداف آموزشی تربیت بدنی برداشته شود.
-2روش تحقيق
تحقیق حاضر توصیفی (پیمایشری) اسرت كره بره شرکل
میدانی به اجررا درآمرد .جامعره آمراری تحقیرق را تمرام
دبیران تربیت بدنی مررد و زن شرا ل در آموزشرگاههرای
دوتتی ایرالم و شهرسرتانهرای تابعره در سرال تحدریلی
 99-93شامل میشود كه مجموعا تعرداد  330نفرر را در
بر میگیرد .روش نمونهگیری دراین تحقیق تدادفی ساده
است .با توجه به حجم جامعه آماری ،حجم نمونه آمراری
با روش مورگان  140نفر است .براین اساس تعداد نمونره
در هر ناحیه به قرار جدول  1است:
جدول -1توزیع جامعه ) (Nو نمونه ) (nآماری دبیران تربیت بدنی
ایالم و شهرستانهای تابعه به تفکیک جنسیت
زن
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 -2-1ابزار اندازهگيری

-3-2آزمون فرضيهها

ابزار اندازهگیری در تحقیق یک پرسشنامه استاندارد بود.
پایایی پرسشنامه برا اسرتفاده از ضرریب آتفرای كرونبراخ
 /93اعتباریابی شده است و از نظر روایی بره تأییرد شرش
تن از استادان صاحبنظر رسیده است.
قسمت اول پرسشنامه ویژگیهرای فرردی (شرامل :سرن،
سابقه خدمت ،محرل خردمت و سرطح تحدریالت) افرراد
نمونه را بررسی میكند .قسمت دوم پرسشنامه ،مشرتمل
بر  09سوأل است كه به شناسایی موانع مشتلر موجرود
در اجرای روشهرای فعرال تردریس از دیردگاه معلمرین
تربیت بدنی استان ایالم و شهرستانهای تابعه میپردازد.
پرسشنامه از نوع بینام و سوأالت آن از نوع بسته پاسرخ
است كه براساس مقیاس پرنج درجرهای تیکررت تنظریم
گردید و شامل پنج یی (بسیار زیاد ،زیاد ،متوسز ،كرم
و بسیاركم) است كه به ترتیب به هر پاسخ از بسیارزیاد تا
بسیار كمنمره ( )0،4،9،3،1اختدان مییابد ،كه در ایرن
پرسشنامه حداقل نمره  09امتیاز و حرداكثر نمرره 300
امتیاز تعلق میگیرد.

بررین دیرردگاه دبیررران تربیررت برردنی اسررتان ایررالم و
شهرستانهای تابعه در ارتباط با شناخت موانع مربوط بره
یاددهنده (معلم) و بهكارگیری روشهرای تردریس فعرال
تفاوت وجود نردارد .همران یرور كره مشراهده مریشرود
مقدار( )p=0/973بره تحراآ آمراری معنریدار نیسرت و
حاكی از آن است كه بین هیخ یک از منرایق آمروزش و
پرورش استان ایالم و شهرستانهای تابعه از نظر شناخت
موانررع مربرروط برره معلررم (یرراددهنررده) در ب رهكررارگیری

روشهای فعال تدریس تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول -3نتابج آزمون آناتیز واریانس یک راهه درمورد شناخت موانع
مربوط به معلم
شاخک آماری
موانع
مربوط به :منبع پراكندگی

معلم

 -2-2روش آماری

پس از جمعآوری ایالعات و دادههرا از نررمافرزار SPSS
ویرایش  19جهت تجزیه و تحلیل دادههرا اسرتفاده شرد.
جهت شناسایی موانع اجررای روش تردریس نروین درس
تربیت بدنی ازدیدگاه دبیران از آمار توصیفی و با توجه به
نرروع دادههررا و روشهررای آمرراری وابسررته برررای مقایسرره
میانگین دیدگاههای جامعه آماری تحقیق از  tاسرتیودنت
و  ANOVAیک یرفه استفاده شده است.

دانشآموز

برنامهریزی

امکانات

df

میانگین

بین گروهها

9

0/30

درون گروهها

130

0/30

بین گروهها

9

0/31

درون گروهها

130

0/4

بین گروهها

9

0/30

درون گروهها

130

0/47

بین گروهها

9

0/13

درون گروهها

F

P

0/99 1/03

0/07 0/03

0/11 3/03

0/99 0/30

0/00 130

ایررن دیرردگاه دبیررران تربیررت برردنی اسررتان ایررالم و
شهرستانهای تابعه در ارتباط با شناخت موانع مربوط بره
یادگیرنده (دانشآموز) و بهكرارگیری روشهرای تردریس
فعال تفراوت وجرود نردارد .همرانیرور كره در جردول3
مشاهده میشود مقدار ( )p = 0/07در سرطح p≤0/00
به تحاآ آماری معنیدار نیست و حراكی از آن اسرت كره
بین هیخ یک از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش از نظر
شرناخت موانرع مربروط بره دانرشآمروز (یادگیرنرده) در
بهكرارگیری روشهرای فعرال تردریس تفراوت معنراداری
وجود ندارد .بین دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان ایرالم
در ارتباط با شناخت موانع مربوط به برنامهریزی آموزشی
و بهكارگیری روشهای فعال تدریس تفاوت وجود ندارد.

 -3نتايج و بحث
در این مبحث ،ابتدا پاسرخ بره سروأالت تحقیرق و سر س
نتیجه آزمون فرضیهها ارائه میشود.
-3-1سوأالت

در پاسخ گویی به سوأالت در بشش موانع مربوط به معلم،
مرتبز بودن مدرح تحدیلی ،برا  099امتیراز ،در بشرش
مربوط به یادگیرنده ،عالقه دانرشآمروز بره درس تربیرت
بدنی با  033امتیراز ،در بشرش مربروط بره برنامرهریرزی
آموزشی ،عدم وجود دستوراتعمل مششک برای تدریس با
 000امتیرراز ،و در بشررش مربروط برره امکانررات آموزشرری،
كمبود امکانات با  030امتیاز باالترین درصدها را به خرود
اختدان دادهاست.
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موانع اجرای روشهای ...

همانیوركه در جدول 4مشاهده میشود ،مقردار ضرریب
همبستگی پیرسرون ( )0/074نشران مریدهرد كره برین
میررزان شررركت در دورههررای ضررمن خرردمت فعررال و
بهكارگیری این روشها ،رابطره معنرادار و مثبتری وجرود
دارد .بین میزان بهكرارگیری روشهرای فعرال تردریس و
مرردرح تحدرریلی دبیررران تربیررت برردنی اسررتان ایررالم و
شهرستانهای تابعه رابطه وجود نردارد .ایالعرات مربروط
در جدول 0نشان داده شدهاست .همانیور كه در جردول
 0مالحظه شد مقدار ( (p=0/01در سطح ( )p<0/00بره
تحاآ آماری معنادار است و حراكی از آن اسرت كره برین
مدرح تحدیلی و بهكرارگیری روشهرای فعرال تردریس
رابطه معناداری وجود دارد .یعنی به تناسب افزایش سطح
مرردرح تحدرریلی دبیررران تربیررت برردنی ،بررهكررارگیری
روشهای فعال تدریس هم بیشتر است .بر اسراس نترایج
آزمون ضرریب همبسرتگی پیرسرون (جردول  ،)0میرزان
ارتباط برین مردرح تحدریلی و برهكرارگیری روشهرای
تررردریس فعرررال برررا اسرررتفاده از ضرررریب همبسرررتگی
پیرسون0/43اسرت ،كره ارتبرایی معنریدار اسرت .برین
سطوح سرابقه تردریس و میرزان برهكرارگیری روشهرای
تدریس فعال رابطره وجرود نردارد .در ایرن رابطره ،بررای
بررسری از یرک جردول تروافقی (جردول  )7كره سروابق
خدمتی و میزان بهكارگیری روشهرای فعرال تردریس را
نشان میدهد استفاده شد.

همررانیررور كرره در جرردول 3مشرراهده مرریشررود مقرردار
( )p=0/114در سطح  p≤0/00به تحاآ آماری معنیدار
نیست و حاكی از آن است كه برین هریخ یرک از منرایق
آموزش پرورش استان ایالم و شهرستانهای تابعه از نظرر
شررناخت موانررع مربرروط برره برنامررهریررزی آموزشرری در
بهكرارگیری روشهرای تردریس فعرال تفراوت معنراداری
وجود ندارد .همچنین ،بین دیدگاه دبیرران تربیرت بردنی
استان ایالم و شهرستانهای تابعه در ارتبراط برا شرناخت
موانع موجود و بهكرارگیری روشهرای فعرال تردریس در
زمینه امکانات آموزشی و كمرک آموزشری تفراوت وجرود
ندارد.
همانیور كه در جدول 3مشاهده شد مقردار ()p= 0/99
در سطح  p≤0/00به تحاآ آماری معنیدار نیسرت .ایرن
یافتهها حاكی از آن است كره برین هریخیرک از منرایق
آموزش و پرورش استان ایالم و شهرسرتانهرای تابعره از
نظر شناخت موانع مربوط به امکانرات آموزشری و كمرک
آموزشی در بهكارگیری روشهای تردریس فعرال تفراوت
معناداری وجود ندارد .برین میرزان شرركت در دورههرای
ضمن خردمت روشهرای تردریس فعرال و برهكرارگیری
روشهای تدریس فعال رابطه وجود ندارد.
همانیور كه در جدول 9مشاهده شد مقردار((p=0/001
در سررطح ( )p≤0/00برره تحرراآ آمرراری معنررادار اسررت و
حاكی از آن است كره برین میرزان شرركت در دورههرای
ضمن خدمت و بهكارگیری روشهای فعال تدریس رابطه
معناداری وجود دارد .یعنری بره تناسرب افرزایش میرزان
شركت در دورههای ضمن خردمت روش تردریس فعرال،
بهكارگیری این روشها هم بیشتر است.

جدول -0نتایج آزمون مجذور خی در مورد مدرح تحدیلی و
بهكارگیری روشهای فعال
شاخک آماری
متییر
مدرح تحدیلی

جدول -9نتایج آزمون مجذور خی میزان شركت در دورهها و
بهكارگیری روشهای فعال تدریس
شاخک آماری
متییر

N

مقدار آماره

p

میزان شركت

133

00/30

0/001

شاخک آماری
متییر

ضریب همبستگی پیرسون

میزان شركت

0/074

0/001
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39/30

0/001

جدول -0ضریب همبستگی پیرسون ،بین مدرح تحدیلی و
بهكارگیری روشهای فعال تدریس
شاخک آماری
متییر

ضریب همبستگی پیرسون

p

مدرح تحدیلی

0/43

0/001

ایالعات این جدول نشان میدهد كه همرراه برا افرزایش
سررابقه خرردمت دبیررران تربیررت برردنی اسررتان ایررالم و
شهرستانهای تابعه و میزان بهكارگیری روشهرای فعرال
تدریس رابطه معکوس وجود دارد ،یعنی هرر چره سرابقه
باالتر میرود میزان بهكارگیری روشهرای تردریس فعرال

جدول -4ضریب همبستگی پیرسون ،بین دورههای ضمن
خدمت و بهكارگیری روشهای فعال تدریس
p

مقدار آماره

p
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فراهانی و سلیمانی

سررابقه ترردریس و میررزان ب رهكررارگیری روشهررای فعررال
تدریس رابطه معنادار و منفی وجود دارد ،یعنی به تناسب
افزایش سابقه تدریس میزان بهكارگیری روشهرای فعرال
تدریس كمتر شده است .میرزان برهكرارگیری روشهرای
تدریس فعال در بین دبیران تربیت بدنی زن و مرد استان
ایالم و شهرستانهای تابعه تفاوت ندارد .هم چنین ،بررای
مقایسه بین دو گروه مسرتقل در دادههرای پارامتریرک از
آزمون  tمستقل (برای دو گروه) استفاده شد.
همانیور كه در ایالعات جدول  10مشراهده مریشرود،
میانگینهای بهكارگیری روشهای فعال تردریس در برین
دبیران تربیت بدنی زن و مررد اخرتالف چنردانی برا هرم
ندارند و نیرز مقردار ( (p=0/99در سرطح ( )p≥0/00بره
تحاآ آماری معنیدار نیست و حاكی از آن است كه برین
دبیران زن و مررد تربیرت بردنی اسرتان ایرالم در میرزان
بهكارگیری روشهای فعال تدریس تفاوتی وجود ندارد.

كاهش مییابد .همانیور كه در جدول 9مشاهده میشود
مقدار( (p≥0/001در سطح ( )p≥0/00به تحراآ آمراری
معنادار میباشد و حاكی از آن است كه بین سطوح سابقه
تدریس و برهكرارگیری روشهرای فعرال تردریس رابطره
معناداری وجود دارد.
جدول -7رابطه بین سوابق خدمتی و میزان بهكارگیری روشهای
تدریس با توجه به فراوانی ) (fiو درصد ()٪
میزان بهكارگیری روشهای فعال
تدریس

سوابق خدمتی
(سال)

≥0

0-10

11-10

≤ 10

كل

كل

كم

متوسز

زیاد

خیلی
زیاد

fi

0

3

14

17

99

٪

0/00

1/0

10/3

19/3

30/0

fi

3

7

19

10

99

٪

1/0

0/4

10/1

13/4

33/0

fi

11

3

0

9

33

٪

9/0

7

4/7

3/9

33/0

fi

11

19

4

1

33

٪

9/0

10/1

9/1

0/9

33/0

fi

13

91

40

94
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٪

14/7

34

94/3

30/4

100

جدول -10نتایج آزمون ،tمقایسه بهكارگیری روشهای فعال تدریس
بین دبیران مرد و زن
شاخک آماری
متییر
میزان بهكارگیری
روشها

شاخک آماری
متییر

مقدار آماره

df

مدرح تحدیلی

01/01

3

0/001

جدول -3نتایج ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه بین سابقه تدریس
و بهكارگیری روشهای تدریس
شاخک آماری
متییر
سابقه تدریس

ضریب همبستگی پیرسون

p

-0/09

0/001

زن

07

03/97

مرد

03

09/47

p
0/99

سایر نتایج بدین شرح است:
 -1یافتههرای تحقیرق نشران داد كره از دیردگاه دبیرران
تربیت بدنی ایالم و شهرستانهای تابعه ،همه موانرع ذكرر
شده در پرسشنامه از اهمیت باالیی برخروردار بودنرد ،در
بین موانع مربوط به معلم مرتبز بودن مدرح تحدیلی با
درس تربیت بردنی ،آشرنایی برا دانرش روشهرای فعرال
ترردریس ،میررزان شررركت در دورههررای ضررمن خرردمت،
آشنایی با یافتههای مربوط به آمروزش و یرادگیری درس
تربیت بدنی از اهمیت باالتری برخوردار بودند.
 -3یافتههرای تحقیرق نشران داد كره از دیردگاه دبیرران
تربیت بدنی ایالم و شهرستانهرای تابعره در برین موانرع
مربوط به دانشآموز ،عالقهمندی دانشآموزان بره كرالس
درس تربیت بدنی از اهمیت باالیی برخوردار بود .بهعالوه،
اعتقاد دانشآموزان به نتایج مثبرت كرالس درس تربیرت
بدنی ،داشتن انگیزه كافی در دانشآموزان برای یرادگیری
بیشتر و آمرادگی روانری و جسرمانی در دانرشآمروزان از
اهمیت باالیی برخوردار بود.

جدول -9نتایج آزمون مجذور خی رابطه سابقه تدریس و بهكارگیری
روشهای فعال
p

فراوانی

میانگین

یعنی بره تناسرب افرزایش سرابقه تردریس ،برهكرارگیری
روشهای فعال تدریس كمتر میشرود .هرمچنرین ،بررای
اینكره پری برردن رابطره برین سرابقه تردریس و میرزان
بهكارگیری روشهای فعال تدریس چگونه رابطهای اسرت
(مثبت یا منفی) از ضریب همبسرتگی پیرسرون اسرتفاده
شد .همانیرور كره ایالعرات جردول  3نشران داد ،برین
39
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 -9یافتههای تحقیق بیانگر آن بود كه از دیردگاه دبیرران
تربیررت برردنی اسررتان ایررالم ،دربررین موانررع مربرروط برره
برنامهریزی آموزشی ،موانعی مثل عدم وجود دستوراتعمل
مششک برای تدریس ،عدم نهادینه شدن روشهای فعال
تدریس در كلیه مقایع تحدیلی درس تربیت بدنی ،عردم
پیگیری مسووتین وكارشناسان تربیرت بردنی نسربت بره
آموزش بهینه تربیت بدنی ،عدم اتزام استفاده از روشهای
فعال تدریس تربیرت بردنی و عردم وجرود كترب درسری
متناسب با اهداف تربیت بدنی از اهمیت باالیی برخروردار
بودند.
 -4یافتههرای تحقیرق نشران داد كره از دیردگاه دبیرران
تربیت بدنی ایالم و شهرستانهرای تابعره ،در برین موانرع
مربوط به امکانات آموزشی و كمک آموزشری بره ترتیرب،
كمبود ف،ای آموزشی ،كمبود وسایل مرورد نیراز در امرر
آموزش ،كمبود زمان تردریس و كمبرود منرابع آموزشری
درس تربیررت برردنی از اهمیررت برراالیی برخرروردار بودنررد.
 -0یافتههای تحقیق حاكی از آن است كره برین دبیرران
تربیت بدنی ایالم و شهرسرتانهرای تابعره ،در ارتبراط برا
شناخت موانع مربوط به معلرم و برهكرارگیری روشهرای
فعال تدریس همچنرین موانرع مربروط بره دانرشآمروز و
بهكارگیری روشهای فعال تدریس تفراوتی وجرود نردارد.
 -0نتایج تحقیق نشان داد كه بین دبیرران تربیرت بردنی
ایالم و شهرستانهای تابعه ،در ارتباط برا شرناخت موانرع
مربوط به برنامهریزی آموزشی و برهكرارگیری روشهرای
فعال تدریس تفاوتی وجود ندارد.
 -7نتایج تحقیق نشان داد كه بین دبیرران تربیرت بردنی
ایالم و شهرستانهای تابعه ،در ارتباط برا شرناخت موانرع
مربوط به امکانات آموزشی و كمک آموزشی و بهكارگیری
روشهای فعال تدریس تفاوتی وجود ندارد.
 -9نتایج تحقیق حاكی از آن است كه بین میزان شركت
در دورههای ضرمن خردمت روشهرای تردریس فعرال و
بهكارگیری این روشها و بین مدرح تحدریلی دبیرران و
میزان بهكارگیری روشهای تدریس فعال رابطه معناداری
وجود دارد.
 -3نتایج آزمون ضریب همبستگی اس یرمن نشان داد كه
بررین سررطوح سررابقه ترردریس دبیررران تربیررت برردنی
آموزشررگاههررای دوتترری ایررالم و شهرسررتانهررای تابعرره و
بهكارگیری روشهای فعال تدریس رابطه معنادار و منفی
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وجود دارد -10 .یافتههای تحقیق بیانگر آن است كره در
میزان بهكارگیری روشهای فعال تدریس در بین دبیرران
مرد و زن ایالم وشهرستانهای تابعه ،تفاوتی وجود ندارد.
یبق یافتههای تحقیق ،در بشش موانع مربوط بره معلرم،
مواردی همچون مرتبز نبودن مدرح تحدریلی ،مردرح
تحدیلی پایین ،عدم شركت در دورههای ضرمن خردمت،
سابقه خدمتی باال و عردم آشرنایی برا دانرش اسرتفاده از
روشهای تدریس فعال از مهمترین موانعی بودند كه مانع
بهكارگیری روشهای تدریس فعال میشدند.
این یافتهها ،نشان میدهرد عوامرل فروق در برهكرارگیری
روشهای فعال تدریس نقش بهسزایی دارند كه برا نترایج
تحقیق استادان زیر همخوانی دارد .درنتایج تحقیقاتی كه
توسز محققین زیر انجام شده ،نیز این عوامل را بهعنوان
موانع تدریس در كالسهای تربیت بدنی میدانند؛ ترابش
( ،)1970معماری ( ،)1973مهرمحمردی ( ،)1990خران
محمرردی ( ،)1990خرراوری ( )1990و درایررن زمینرره
،شررعبانی بهررار ( )1997درتحقیقرری كرره انجررام داده بررود
مهمترررین موانررع مرردیریت كررالسهررای تربیررت برردنی را
امکانات و معلمان دانسته است[.]1،11،13،19،14،10
هم چنین ،سجادی ()1990رم،انینژاد ( )1993رم،رانی
نژاد ،همترینرژاد ( )1997تومراس ( )3000در تحقیقرات
خود نیز بی تفاوتی دانشآموزان نسربت بره كرالسهرای
عملی تربیت بدنی را بهعنوان موانع مدیریت كرالسهرای
تربیت بدنی ذكر كردهاند[ .]3،3،10،17،19از برین موانرع
موجود در استفاه دبیران از روشهرای فعرال تردریس بره
موانعی كه مربوط به حوزه برنامهریزی آموزشی میشرود،
اشاره شده است .همانیور كه قبال اشاره شرد ،مهمتررین
ایررن موانررع عبررارت بودنررد از؛ عرردم وجررود دسررتوراتعمل
مششک برای تدریس ،عدم نهادینه شدن روشهای فعال
تدریس در كلیه مقایع تحدیلی درس تربیت بدنی ،عردم
پیگیری مسووتین وكارشناسان تربیرت بردنی نسربت بره
آموزش بهینه تربیت بدنی ،عدم اتزام استفاده از روشهای
فعال تدریس تربیت بدنی و عدم وجود كتب متناسرب برا
اهداف آموزشی درس تربیت بردنی اسرت.در ایرن زمینره
سرراتمی ( ،)1991كرراتبی ،)1991همتررینررژاد (،)1994
شرررفیع نیرررا ( ،)1990س اسررری و همکررراران (،)1994
خانمحمررردی ،)1990خررراوری ( ،)1990تررونی روسررری
( ،)3007تنی دواریا ( ،)3004استافن جی واتترز ()3009
33

فراهانی و سلیمانی

تحقیقات مشابهی انجام دادهاند و به این نتیجه رسیدهانرد
كرره نبررودن یررک منبررع منسررجم برررای ترردریس را جررز
مهمترین موانع تدریس در كالسهای درس تربیت بردنی
یاد میكنند [.]0،7،13،19،19،13،30،31،33
موانع موجود در استفاده از روشهای فعرال تردریس ،بره
موانعی كه مربوط به امکانات آموزشی و كمرک آموزشری
مربوط است پرداخته میشود؛ یبرق یافترههرای تحقیرق
موانع مربوط به امکانات آموزشی و كمک آموزشری كره از
تحاآ میانگین رتبههرای برهدسرت آمرده مهمترر از سره
قسمت قبلی است عبارتنرد از؛ كمبرود ف،رای آموزشری،
كمبود وسایل مورد نیراز در امرر آمروزش ،كمبرود زمران
تدریس و كمبود منابع آموزشی درس تربیت بدنی اسرت.
این یافتره هرا برا نترایج بیشرتر تحقیقراتی كره در زمینره
مشکالت اجرای درس تربیت بدنی در داخل كشور انجرام
گرفت ره همشرروانی دارد در تحقیقرری كرره رم،ررانینررژاد و
همکاران در سال  1997تحت عنروان مقایسره مشرکالت
مدیریتی كالسهای تربیت بدنی انجرام دادهاسرت عامرل
امکانات و تجهیزات ورزشی را مهمترین عامل ترأ یرگرذار
بركالس تربیت بدنی ذكرشده است.
نتایج این تحقیق و تحقیقرات مشرابه تحقیقرات :كراتبی
( ،)1970یبررررایی ( ،)1977عباسرررری نیررررا (،)1979
مهرمحمدی ( ،)1990رشیدی ( ،)1997اسردی (،)1994
س اسرری و همکرراران ( ،)1994خررانمحمرردی (،)1990
سرمدی اندرار ( ،)1993رم،رانینرژاد ( ،)1990فراهرانی
( ،)1997یوسررررررررررررفیان ( ،)1994اسررررررررررررت
[]3،13،10،10،17،13،31،33،39،34،30،30،37،39،33

مراجع:
 -1شررعبانی بهررار المرضررا ،بررسرری عوامررل تررأ یرگررذار در
كیفیتبششی به درس تربیرت بردنی در مردارس متوسرطه از
دیرردگاه معلمرران ورزش ،نشررریه پررژوهش درعلرروم ورزشرری،
شماره ،30،ن.1997 ،149:
 -3سجادی سیدندراته ،مدیریت سازمانهای ورزشی ،تهرران،
انتشارات سمت.1990 ،
 -9قورچرران نررادرعلی ،جزئیررات روشهررای ترردریس ،تهررران،
انتشارات فراشناختی اندیشه.1973 ،
 -4احمرردی المعلرری ،تعلرریم و تربیررت دینرری (روشهررای
یاددهی -یادگیری) ،تهران انتشارات نهج.1993 ،
 -0ف،لیخانی منروچهر ،راهنمرای عملری روشهرای فعرال و
اكتشافی درامر آموزش ،تهران انتشارات آزمون نوین.1990 ،
 -0شفیعنیا پروانه ،بررسی ارزشیابی در درس تربیت بردنی از
دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی دخترانره ایرران و ارائره اتگرو،
نشریه پژوهش درعلوم ورزشی، ،شماره ،30ن.1997 ،01:
 -7همتینژاد مهرعلی ،نیازسنجی درس تربیت بردنی و ورزش
در دوره دبیرستان فدلنامه علمی  -پژوهشری اتم یرک سرال
سیزدهم ،شماره ( 9پیاپی  ،)91پاییز .1994
 -9فقیهی فایمه ،جمعبندی تحقیقرات انجرام شرده پیرامرون
یادگیری مشاركتی ،رشد آموزش راهنمایی تحدیلی ،ضرمیمه
شماره .1973 ،33
-3رم،انینژاد رحیم  ،مقایسه مشکالت مردیریت كرالسهرای
تربیت بدنی درمدارس محروم و برخروردار از امکانرات ،نشرریه
علمی پژوهشی حركت ،شماره  ،94صک.1990 ،137-140:
 -10یوسفیان جواد ،خاوری تریال ،بررسری مشرکالت اجرایری
درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه استان یرزد،
یرررح تحقیقرراتی شررورای تحقیقررات آمرروزش و پرررورش،
 -1994.11تابش محسن ،بررسی مسرائل آموزشری و اجرایری
درس تربیت بدنی در نظر مدیران و معلمان ورزش سه مقطرع
تحدیلی دختر و پسر در شهرستان فسا ،پایاننامه كارشناسری
ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.1970 ،
 -13خانمحمردی رحمرتاتره ،بررسری موانرع تردریس درس
تربیت بدنی از دیدگاه دبیران راهنمایی تربیت بدنی شهر اهواز
،پایان نامه كارشناسی ارشرد ،دانشرگاه شرهید چمرران اهرواز،
.1990
 -19خاوری تیال ،بررسی اجرای درس تربیت بدنی درمردارس
راهنمرایی و متوسرطه اسرتان یررزد ،نشرریه علمری -پژوهشرری
پررزوهش درعلرروم ورزشرری ،شرماره 19 ،ن ،100بهررار .1997
 -14معماری ناهید ،مقایسه نگرش دیدگاه دانشآموزان دختر
و پسر دبیرستانی در مورد برنامه ،امکانرات و وضرعیت اجررای
درس تربیت بدنی در استان تهران ،چکیرده مجموعره مقراالت

 -4نتيجهگيری

بهیور خالصه ،میتوان اذعان داشت بششی از موانعی كره
موجب عدم بهكارگیری روشهای فعال تدریس مریشرود
به دانرشآمروز مربروط اسرت .یبرق یافترههرای تحقیرق
مهمترین این موانع عبارتنرد از :نبرود عالقره دانرشآمروز
نسبت به كالس درس تربیت بدنی ،عدم انگیزه دانشآموز
برای یادگیری بیشتر ،بیاحترامی دانشآمروزان بره آزادی
عملی كه در كالس درس به آنها داده مریشرود ،اهمیرت
قائل نشدن بررای درس ورزش نسربت بره دروس دیگرر و
عدم آمادگی جسمانی و روانی دانشآمروزان از مهمتررین
موانعی بودنرد كره از یررف دانرشآمروزان موجرب عردم
بهكارگیری روشهای فعال تدریس میشود.
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موانع اجرای روشهای ...
23-James F. Sallis, Thomas L. McKenzie, Journal
Article Excerpt, Assessing District Administrators
Perceptions of Elementary School Physical
Education, 2006.

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهرران
.1999
 -10مهرمحمدی محمود ،بررسی علرل افرت تحدریلی دانرش
آموزان .فدلنامه تعلریم وتربیرت ،نشرریه پژوهشرکده تعلریم و
تربیت ،ویژه نامه روشهای تدریس ،سرال هفردهم ،شرماره ،1
.1990
 -10رم،انی نژاد رحیم ،بررسی سره جنبره از مشرکالت اداره
كالسهای تربیت بدنی است كه با توجه به ماهیرت توصریفی،
پایرراننامرره (كارشناسرری ارشررد)-دانشررگاه گرریالن.1993،
 -17فراهانی ابواتف،ل ،مطاتعه تطبیقی وضعیت تربیرت بردنی
آموزش وپرورش در ایران با كشورهای آمریکا وكانرادا ،نشرریه
پژوهشی،علوم حركتی وورزش ، ،شماره  13جلد دوم ،ن،37:
پاییز و زمستان .1997

 -34مرراتکی گنرردمانی علیرضررا ،بررسرری مشررکالت مرردیریت
كالسهای تربیت بدنی از دیردگاه معلمران شهرسرتان رشرت،
پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه رشت.1991 ،
 -30رشیدی محمد ،بررسری وضرعیت درس تربیرت بردنی در
آموزشگاههای پسرانه و دخترانه آموزش و پرورش شهر سمنان
از دیدگاه مدیران و معلمران تربیرت بردنی ،مجموعره خالصره
پایاننامههای رشته تربیت بدنی و علروم ورزشری وزارت علروم
تحقیقات و فنراوری .ناشرر امیرد دانرش ،چرال اول ،زمسرتان
.1991
 -30یبائی سیدجعفر ،بررسی نحوه اجرای درس تربیت بردنی
در مرردارس متوسررطه نظررام جدیررد منررایق  13گانرره تهررران.
مجموعه خالصه پایاننامرههرای رشرته تربیرت بردنی و علروم
ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری .ناشر امید دانش ،چال
اول ،زمستان .1991
 -37عباسینیا عباس ،بررسری وضرعیت موجرود درس تربیرت
برردنی و ورزش مرردارس شهرسررتان بنرردر انزترری ،پایرراننامرره
كارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسرالمی واحرد تهرران.1979 ،
 -39اسدی سیدشهرام ،مشکالت بهكارگیری روشهرای فعرال
تدریس استقرایی ،بدیعه پردازی ،دریافت مفهوم و ایفای نقش
در پایه ابتدایی شهرستان شهرضا ،یررح تحقیقراتی ،اصرفهان
شهرستان شهرضا ،شورای تحقیقات آموزش و پرورش.1994 ،
 -33سرمدی اندار حسین ،بررسی و شناسایی عوامل م ر برر
استفاده دبیران از روشهای فعال تدریس و رابطه این عوامل با
عملکرد آموزشری آنران در دبیرسرتانهرای شهرسرتان اهرواز،
پایاننامه كارشناسی ارشد.1993،

18-Tony D’Oria, March 26, how can improve
teaching practice in physical education to increase
students’ participation and enjoyment, 2004.

 -13س اسی حسرین و همکراران ،بررسری وضرعیت محتروای
درس تربیت بدنی در مدرسههرای راهنمرایی دخترانره ایرران،
فدلنامه علمی  -پژوهشی اتم یک ،شماره ( 9پیاپی ،)91پاییز
.1994
 -30ساتمی محمد ،بررسی عوامل عدم گرایش دبیران به تهیه
و اسررتفاده از یرررح درس در ترردریس دبیرسررتانهررای اسررتان
خوزستان ،یرح پژوهشی ،اهواز ،پژوهشرگاه معلمران (شرورای
تحقیقات).1991 ،
 -31كاتبی محمد ،بررسی عوامرل مر ر برر تردریس فعرال از
دیدگاه مدیران و دبیران مقطع متوسطه آموزشرگاههرای شرهر
تهران .پایاننامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.1970 ،
& 22-Stephen J. walters, Spencer E. Boyle,
Georging L. Jones, BMC Public Health, physical
activity among adolescent and barriers to
delivering physical education, 2008.
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