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Abstract 

The purpose of this study is to identify and rank strategies to improve the effectiveness of 
sports teaching methods in schools in Kermanshah province and provide the desired model. 
In terms of applied purpose, the present study was descriptive-survey and mixed (qualitative-
quantitative) in terms of data collection method. In the first part (qualitative) for field 
interviews, the statistical population of the research, prominent professors in the field of 
sports management specializing in school sports as well as elite sports teachers were the 
country that these people were purposefully selected for qualitative interviews on research 
(13 interviews With 13 people and continued to the point of theoretical saturation) and in the 
second part (quantitative) after collecting information from qualitative research, made a 
questionnaire and this questionnaire (22 items in the form of three educational strategies, 
individual strategy and organizational strategy) Was distributed among sports teachers in 
Kermanshah province. The number of statistical population is 1100 people and the number 
of statistical samples according to Morgan table is 873 and the number of questionnaires that 
were returned correctly is 795 questionnaires. The sampling method was stratified-random. 
Use elongation and skewness indices to check the distribution of data (normal or abnormal) 
and to review and answer research questions and draw and develop a measurement model 
and structural model of SPSS software, SmartPLS and MaxQDA softwares were used. The 
results showed that each of them was determined that educational (0.875), individual (0.844) 
and organizational (0.801) strategies, respectively, are the most important strategies to 
improve the effectiveness of sports teaching methods in schools in Kermanshah province. 
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وش تدریس ورزش در مدارس استان راهکارهای بهبود اثربخشی ر

 الگوی مطلوب ارائة کرمانشاه و

 3محسن اسمعیلی ، 2شهاب بهرامی، 1سمیه نادری

 ایران، کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی .1

 ایران، انشاهکرم، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، گروه مدیریت ورزشی، استادیار. 2

 ایران، تهران، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، استادیار. 3

 (16/11/1400؛ تاریخ پذیرش: 19/08/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

است. راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه و ارائة الگوی مطلوب هدف پژوهش حاضر شناسایی 
اساتید جامعة پژوهش ، کمی( بود. در بخش کیفی-ها آمیخته )کیفیاز نظر شیوة گردآوری داده، پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی

به صورت ، بودند که این افرادمعلمان ورزش نخبة کشوری ، برجستة حوزة مدیریت ورزشی متخصص در حوزة ورزش مدارس و همچنین
 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمی 13مصاحبه با  13فی در موضوع پژوهش انتخاب شد.های کیهدفمند برای مصاحبه

راهکار ، راهکار آموزشیگویه و در قالب سه  22پرسشنامه ساخته شد و این پرسشنامه با ، بعد از گردآوری اطالعات حاصل از بخش کیفی
نفر و نمونة آماری با  1100، توزیع شد. تعداد جامعه آماری در بخش کمی کرمانشاه معلمان ورزش استاندر بین  فردی و راهکار سازمانی
 -ایگیری بخش کمی طبقهپرسشنامه کامل عودت داده شد. روش نمونه 795، که در نهایت، در نظر گرفته شد 873توجه به جدول مورگان 
ها استفاده شد و برای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و دههای کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داتصادفی بود. از شاخص

، استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب  MaxQDAو SPSS ،Smart PLSافزارهای گیری و مدل ساختاری از نرمرسم و تدوین مدل اندازه
بود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس راهکارهای بهترین از مهم( 801/0( و سازمانی )844/0فردی )، (875/0راهکارهای آموزشی )

 باشند. می استان کرمانشاه

 .ورزش، روش تدریس، اثربخشی :کلیدي واژگان
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 مقدمه

م آموزشی است و از اهمیت چشمگیری های درسی موتور محرکة هر نظاتوان اذعان کرد برنامهمی

یستم آموزشی در هر دوره و توان در خصوص کم و کیف یک سمی، برخوردارند و بر اساس آن

تدوین ، اظهار نظر کرده و آن را ارزشیابی کرد. کشورهایی که توانسته باشند در زمینة طراحی یاپایه

شک در تربیت نیروی انسانی بی، های درسی عملکرد بهتری داشته باشندو اجرای مناسب این برنامه

های درسی که اغلب ترین عناصر برنامه. یکی از مهمنیز عملکرد به مراتب بهتری خواهند داشت

ریزی اتفاقات طراحی و برنامه، است. در واقع 1تدریس، اندپردازان این حوزه به آن اشاره کردهنظریه

تدریس همواره یکی از وظایف کار متخصصان برنامة درسی است. تدریس از جمله موضوعاتی 

پردازان تعلیم و تربیت در شگران و نظریههای اساسی پژوهاست که از گذشته تا امروز جزء دغدغه

، آیدسراسر جهان بوده است. هنگامی که سخن از آموزش و پرورش یا آموزش عالی به میان می

شوند تا آنجا مراتب بیشتر از سایر متغیرهای نمایان میمفاهیمی همچون معلم و به ویژه تدریس به

، )فتحی آذر و همکاران اندش تلقی کردهای تدریس را مترادف با آموزش و پرورکه حتی عده

محصول تدریس است. به ، های تربیتیترین هدف(. یادگیری به عنوان یکی از مهم131ص،1395

توان ادعا کرد که اصالً تدریسی نیز صورت می، اگر تدریس به یادگیری منجر نشود، عبارت دیگر

های گوناگون بهترین راه انتخاب یان راهباید هوشمندانه از م 2نگرفته است. در جریان روش تدریس

شود که با توجه به زمان و مکان و شرایط آموزش باشد. زیرا بهترین روش تدریس را خود مدرس 

 (. 34ص، 1391، پور مقدمزند )یعقوبی و قلیرقم می

های تدریس و یادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان و محققان اهمیت و ثمربخشی روش

های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دهد روشربیتی بوده است. تاریخچه مطالعات نشان میعلوم ت

پرورش شخصیت و رشد خالقیت آنان مؤثر ، آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطردانش

بلکه ، آموزان نیستهای علمی به دانشوظیفة معلمان در فرایند تدریس تنها انتقال واقعیت، است

                                                           
1. Teaching 
2. Teaching Method 
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عیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به باید موق

 (. 48ص، 1391، اللهیشاگردان بیاموزند )مقرب

متخصصان بر این ، شدن پنج دهه از تحقیقات مربوط به اثربخشی تدریس معلمپس از سپری

به یادگیری بهتر ، در نهایتباورند که تدریس اثربخش معلم یکی از مهمترین عواملی است که 

های زیادی در (. پژوهشگران در ده سال اخیر کاوش165ص، 2009، 1شود )هاتیفراگیران منجر می

، اند. برای مثالهای مختلفی در این مورد به کار بردهاند و واژهارتباط با تدریس اثربخش انجام داده

، 4انبوزی و مینور، )ویچر 3ثربخشتدریس ا، (185ص، 2006، 2تدریس خوب )وات کینز و ژانگ

های رسد تمام این واژه(. به نظر می13ص، 2002، 5( و تدریس با کیفیت )دارلینگ و یانگ5: 2001

اند. تدریس برای توصیف مشابه یک خصیصة مورد نظر از بهترین نوع تدریس به کار برده شده

علمان برای ایجاد یک تدریس های آموزش و پرورش پویا است. ماثربخش و مؤثر یکی از شاخص

ها بهره های خاصی استفاده کرده و با توجه به موضوعات درسی از آناز راه دور روش، اثربخش

خوبی عرضه جویند. معلمانی موفق هستند که به شاگردان خود مطالب شناختی و اجتماعی را بهمی

روانی ، روحی، خوب با آمادگی جسمیآموزند؛ معلمان ها را میکارگیری مؤثر آندارند و نحوة بهمی

آموزان کنند و از دانشها برای تدریس از طرح درس استفاده میشوند. آنو علمی وارد کالس می

ها در فرایند یادگیری کمک گرفته و نظارت مداومی بر کالس و بر مطالب تدریس تسلط دارند؛ آن

کنند. ا خوشرویی با فراگیران برخورد میباشند و بای در کالس داشته و بانظم میمدیریت شایسته

یک نکته از تدریس اثربخش و باکیفیت این است که معلمان اثربخش بیشتر از ماهیت وظایف و 

ها افزایش یادگیری و پرورش تفکر منطقی و انتقادی اما مشغله اصلی آن، کنندهایشان کار میفعالیت

 (. 288ص، 2007، 6)چن آموزان استدر دانش

                                                           
1. Hattie 

2. Watkins & Zhang 

3. Effective Teaching 

4. Witcher, Onwuegbuzie & Minor 

5. Darling & Youngs 

6. Chen 
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تناسبی امکانات آموزشی با های تدریس و بیبودن روشنامتناسب، ز عوامل افت تحصیلییکی ا

آموزان به هر صورت باید از نیازهای آموزشی دانش(. 99ص، 1388، پورهاست )مهدیمحتوای برنامه

ابد یانگیزه آنان افزایش می، آموزان باشدچون اگر برنامة درسی مطابق با نیازهای دانش، آگاهی یافت

برند که آموزان از کالسی لذت می( دانش2009) 2(. از نظر اسمیت و پیر69ص، 2009، 1)فاوئی

 آموزان این نیازها را اعالم کنند. کند. به ویژه اگر خود دانشنیازهای آنان را برآورده می

های درس کالس، شوندآموزان با انگیزه در آن حاضر میهای درس که دانشیکی از کالس

(. تربیت بدنی و ورزش در مدارس از 1ص، 2008، 3اوهمن و ماری، ستدربدنی است )کوئنیتترب

آموز دیرباز در ایران مورد توجه بوده است. تربیت بدنی در مدارس با شناسایی نخبگان ورزشی دانش

در ، ای کشور شود. ورزش و تربیت بدنی در مدارستواند سبب اعتالی ورزش قهرمانی و حرفهمی

آموزان به ارمغان خواهد آورد و این کارکرد شادی و نشاط را برای دانش، ین گام خود سالمتاول

سازان کشور بسیار نیازمند پرورش آموزان به عنوان آیندهمهم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. دانش

بدنی در رکن مؤثر توسعة ورزش و تربیت ، آمادگی جسمانی و توسعة سالمتی هستند. عالوه بر این

آموزان است که ورزش سازی برای آموختن این نکته به دانشآموزان فرهنگمدارس و در بین دانش

ای سالم رسد اولین گام برای داشتن جامعهها مؤثر باشد. به نظر میتواند در نشاط و سالمت آنمی

نسترن ، بروجنی شود )نسترنهای بدنی از مدارس آغاز میسازی فرهنگ ورزش و فعالیتو نهادینه

نقش تربیت بدنی به عنوان یکی از عوامل تأمین کننده ، (. در واقع83ص، 1395، بروجنی و هنری

آموزان امری بدیهی است. بدین ترتیب که یک برنامه اصولی سالمت جسمی و روانی جامعة دانش

های مساعد زمینه با ایجاد، آموزانضمن تأمین سالمت جسمانی و روانی دانش، بدنی قادر استتربیت

 (. 325ص، 1999، 4موجب توسعه و پویایی کشور شود )فوالن، برا ی پرورش استعدادهای بالقوه آنان

مشکالت ، دهد در همة تحقیقاتتوصیف وضعیت درس تربیت بدنی در مدارس کشور نشان می

نژاد و رمضانی، بسیار زیادی برای اجرای درس تربیت بدنی بیان شده است )بنار و کمبودهای

                                                           
1. Fauee 

2. Smith & Pierre 

3. Quennerstedt, Ohman & Marie 

4. Fullan 
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مطالعات برای شناسایی درک معلمان از آموزش مؤإثر با دو چالش (.؛ اما 107ص، 1382، نژادهمتی

های مختلف فرهنگی برخوردارند و ها این است که معلمان از زمینهمواجه است. یکی از این چالش

، 2010، 1های آموزش مؤثر داشته باشند )کای و وانگممکن است ارزیابی متنوعی از ویژگی

تحقیقات نشان داده است که معلمان در چین و هنگ کنگ تمایل دارند ، (. برای مثال265ص

در حالی که ، محور با ساختاری منسجم داشته باشندهای مؤثر را به عنوان آموزش معلمآموزش

، 7200، 2کنند )کیزر و والستدمعلمان ایاالت متحده بر آموزش آموزنده برای آموزش مؤثر تمرکز می

های زیادی در مورد آموزش و یادگیری مؤثر انجام شده است تا پژوهش، (. با وجود این341ص

 (. 461ص، 2016، 3مونوز و وو، اطالعات بیشتری در این زمینه حاصل شود )منگ

آموزان در کالس ورزش برای تعامل خوب بین معلم و دانشهای مختلف نشان دادند پژوهش

استفاده از آموزش ، (. همچنین7025ص، 2017، 4است )چن و ژیائوارائة یک درس خوب ضروری 

های خالقانة برای معلمان ورزش ابتدایی باید توانایی، های ورزشی مدرننوآورانه در تدریس کالس

خاصی داشته باشند تا بتوانید استعدادهای برجستة خالق را پرورش دهند. آموزش ورزش باید نقش 

آموزان را از یادگیری غیر فعال به دانش فعال دانش، آموزش را بازی کند آموزان در رونداصلی دانش

کردن تفکر دانشجویان و نوآوری روشن، های آموزشی را به تفکر فعال دانشجویانفعالیت، تغییر دهند

های گوناگونی به در پژوهش، (. به صورت کلی124ص، 2018، 5آموزان هدایت کند )شانگدانش

؛ 2019، 6های تربیت بدنی مدارس پرداخته شده است )سانگریس در کالسهای تدبررسی روش

؛ 2017، ؛ چن و ژیائو2017، 9رایلوا و دی توره؛ 2017، و همکاران 8؛ چن2017، 7؛ نیو2018، شانگ

های تدریس مزایا و معایب روش زمینةبه گزارشی در ، (. هر یک از این نویسندگان2015، 10هوسین

                                                           
1. Cai  &Wang 

2. Kaiser & Vollstedt 

3. Meng, Munoz & Wu 

4. Chen & Xiao 

5. Shang 

6. Song 

7. Niu 

8. Chen 

9. Raiola & Di Tore 

10. Husain 
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بدنی برنامة جامعی برای درس تربیت ، (1397توجه به نتایج ملیجی و همکاران ) اند. باخود پرداخته

بدنی خود عناصر برنامة درسی را ها در برنامة درسی تربیت در کشورهای پیشرفته وجود دارد. آن

عالوه ، بدنی است؛ بنابراینایران فاقد یک برنامة درسی جامع تربیت ، خوبی تبیین کردند. در مقابلبه

پژوهشی که ، هنوز در ایران و سایر کشورها، بدنی در مدارسهای درسی تربیت بر تفاوت در برنامه

بهبود مشاهده نشده است. ، به ارائة راهکاری تدریس اثربخش درس تربیت بدنی در مدارس بپردازد

معلمان ورزش و عموم جامعه به صورت ، آموزانبدنی برای دانشروش تدریس در درس تربیت 

در اسناد باالدستی آموزش و ، گذارد. همچنینها میاهمیت بسیاری دارد و اثرات مثبتی بر آن، لیک

دهندة نشان، بدنی و بهبود روش تدریس در آن اشاره شده استپرورش بر اهمیت درس تربیت 

با توجه به ضعف مبانی نظری ، رواز این اهمیت بررسی و پرداختن به موضوع پژوهش حاضر دارد. 

پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این ، دادن این پژوهشاهمیت انجام، در این زمینه و همچنین

راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه کدامند؟ سؤال است که 

هدف از انجام پژوهش راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان ، بنابراین

 ارائة الگوی مطلوب است.، شاه و در نهایتکرمان

 مبانی نظري و پیشینة پژوهش

ها با کنند که این روشهای مختلف در ادارة کالس استفاده میامروزه معلمین تربیت بدنی از روش

بدنی انتخاب توجه به شرایط حاکم بر کالس یا حتی با توجه به خصوصیات شخصیتی معلم تربیت 

، (. تغییر هر یک از عوامل مانند هدف آموزشی25ص، 1395، و کوثری شده است )عرب عامری

کند همیشه بدنی را وادار میمربی یا معلم تربیت، آموزان و محیط آموزشیهای فردی دانشویژگی

های متنوعی را بهکار های آموزشی روشاز یک روش خاص استفاده نکنند و برای رسیدن به هدف

چگونگی و کاربرد هر یک از ، های تدریسبدنی باید از همة روشربیت یک معلم ت، ببرد. در واقع

، ها در مقاطع تحصیلی و سنین مختلف و در شرایط متفاوت محیطی آگاهی داشته باشد )رنجبرنژادآن

 (. 55ص، 1398

کند: روش های آموزش متداول و مرسوم را چنین بیان می( مهمترین روش1384فرد )پویان
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روش ، جمعیهای دستهروش بحث، های ویژهروش گزارش، پرسش و پاسخ روش، ایخطابه

روش استفاده از کمک ، روش تمرین زیر نظر مربی، گردش علمی، بردن به میادین ورزشی، کارگاهی

روش پروژه و روش ترکیبی که ادغامی ، روش استفاده از کتب، روش بررسی و تحقیق، هاآموزشی

های حرکتی باید سه اصل را سرلوحة کار خود در آموزش مهارتهای فوق است. معلمان از روش

 . راهنمایی و هدایت.3. تشخیص مشکل اجرای حرکتی و 2، . نمایش عملی مهارت1قرار دهند: 

 بدنی بین معلمان مشاهده کرد: توان در ادارة کالس تربیتدو روش عمده را می، به طور کلی

گذارند ادامه و در پایان کالس آزاد می، ان را در شروعآموزگروهی از معلمان تربیت بدنی دانش

کنندة آموزان هدایتها عموماً دانشدر این نوع کالس، و نظارت کافی و مناسب بر کالس خود ندارند

آموزان را های دانشاصلی کالس هستند. گروهی دیگر از معلمین تربیت بدنی هستند که فعالیت

آموزان از رفتارهای معمول را مورد توجه قرار گونه سرپیچی دانشگیرند و هر کامالَ زیر نظر می

ها آن، های دلخواه خود را انجام بدهندتوانند فعالیتآموزان نمیها دانشدهند. در این کالسمی

های معلم خود گوش فرا دهند مجبور هستند در جاهای خاصی بایستند و مدت زیادی را به صحبت

های ادارة کالس را با اندکی تفاوت رف او را اجرا کنند. معموالً این روشو دستورات صادرشده از ط

مانند ورود ، های مشابهتوان در تمام مدارس ایران مشاهده کرد. معلمان تربیت بدنی به موقعیتمی

های متفاوتی ادامه و پایان کالس از روش، شروع، تعویض لباس و سپس، آموزان به کالسدانش

شود که کارهای دلخواه خود را انجام آموز اجازه داده مید. در حالت اول به دانشکنناستفاده می

، مشی خاصی را دنبال کرده و اصول ایمنی را رعایت کند. در حالت دومبدون اینکه خط، دهند

شود. کامالَ آشکار است که آموزان از روش استبدادی استفاده میاحتماالَ به منظور کنترل دانش

های ادارة کالس باید آموزان مفید نیست. روشها برای یادگیری مطلوب دانشاین روش یک ازهیچ

ای باشد که ضمن رعایت استانداردهای موجود در روند اجرای کالس و اجتناب از بروز به گونه

ها تقویت کند. پذیری و قدرت انتخاب را در آنبتواند مسئولیت، آموزانرفتارهای نادرست در دانش

هایی از مهارت مورد نیاز در زندگی است که جنبه، پذیری و قدرت انتخاب صحیحسئولیتحس م

، خوبی فرا گیرند )نسترن بروجنیآموزان در طول دوران تحصیل خود باید بتوانند آن را بهدانش

 (.85ص، 1395، نسترن بروجنی و هنری
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 های داخلی و خارجی. پیشینة پژوهش1جدول 

 هایافته نویسنده)گان(

تیموری ، یاعلی
و باقری 

(1398) 

، آموزان دارد. همچنینروش آموزش خطی و غیر خطی تأثیر معناداری بر میزان انگیزة مشارکت دانش
انگیزش مشارکت بهتری داشت. به معلمان و ، گروه آموزش غیر خطی نسبت به گروه آموزش خطی

آموزان از رویکرد آموزش انگیزة مشارکت دانشمنظور ارتقای شود که بهبدنی پیشنهاد میمربیان تربیت 
 غیر خطی استفاده کنند.

ملیجی و 
همکاران 

(1397) 

دبستانی بدنی دورة پیشهمة کشورهای مورد مطالعه اقدام به تدوین برنامة جامعی برای درس تربیت 
، کردند. در مقابلخوبی تبیین بدنی خود عناصر برنامة درسی را بهها در برنامة درسی تربیتکردند. آن

 دبستانی بود.بدنی برای دورة پیشایران فاقد یک برنامة درسی جامع تربیت

امیدی قنبری و 
درخشان 

(1396) 

. اهداف آموزشی؛ 1اند از: عبارت، بخشی درس تربیت بدنی به ترتیب اولویتعوامل تأثیرگذار در کیفیت
آموزان و دانش، . نگرش )مسئوالن5ورزش؛ . تجربة معلمان 4. تجربة معلمان ورزش؛ 3. بودجه؛ 2

. برنامة 10. تخصص معلمان ورزش؛ 9. شیوة تدریس؛ 8. ارزشیابی؛ 7. محتوای آموزشی؛ 6معلمان(؛ 
 . امکانات.11آموزشی؛ 

 (2019سانگ )
های فعال در بهبود تدریس که تالش، آموزان را از طریق تفکر مستقل و بحث گروهیدانش، معلمان

 پرورش دهند.، نظری آموزش جسمانی است آموزش دورة
یلدریم و 

 1یلدریم
(2019) 

آموزان پرداختند. ایشان بیان به بررسی موارد مؤثر در خصوص نحوة ارزیابی درس ریاضی از دانش
و هر معلمی برای خود روش مخصوص ، کردند تنوع بسیاری در خصوص نحوة ارزیابی وجود دارد

 خود را دارد.

 (2018شانگ )
و معلمان ، آوری و خالقیت از ملزومات معلمان ورزش در مدارس )به خصوص مدارس ابتدایی( استنو

 های سنتی نباید استفاده کرد.باید از خالقیت باالیی در آموزش برخوردار باشند و از روش

 (2017نیو )
ود سیستم مواد اند از: بهبها عبارتها و دانشگاههای ورزشی در کالجعوامل مؤثر بر توسعة آموزش

آموزشی ورزشی؛ بهبود کیفیت آموزش معلمان باید بهبود؛ ترویج مفهوم نوآوری در تدریس ورزش؛ 
 سیستم ارزیابی تدریس منطقی.تکمیل پیکربندی امکانات ورزشی؛ 

چن و همکاران 
(2017) 

«MOOC »ای ی حرفهها و حرکات تئوری ورزشای و مهارتکند تا دانش حرفهدانشجویان را قادر می
 آورند.اما از طریق یادگیری آنالین نیز دستاوردهای مشابهی به دست می، را در کالس سنتی فرا گیرند

رایلوا و دی 
 (2017توره )

ها و رویکردهای متفاوتی در خصوص آموزش حرکات مختلف ورزشی از سوی مربیان وجود نظریه
های است که چارچوب رویکرد اکولوژیکی به روشدارد. از جمله مبتنی بر رویکرد شناختی. فرضیه این 

 های آموزشی فعلی مبتنی بر ابزار آموزشی باشد.تر از روشتواند علمییادگیری می

چن و ژیائو 
(2017) 

آموز در مدارس ابتدایی شهرداری چنگدو وجود دارد که از طریق آن چهار نوع تعامل معلم و دانش
محتوای ، عامل دانشجو، عامل معلم، زان بیشتر بود. رفتارهای تعاملیآموتعامل گروهی میان معلم و دانش

 دهد.محیط آموزشی و غیره را پوشش می، رسانة تدریس، آموزشی

                                                           
1. Yıldırım & Yıldırım 
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 شناسی پژوهشروش

از نظر ، پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی )کاربرد آن در بهبود روش تدریس ورزش مدارس(

برای ساخت الگو از روش کیفی ، بود. در مرحلة اول کمی( -ها آمیخته )کیفیشیوة گردآوری داده

تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی  -تحلیل محتوا و برای آزمون الگو از روش کمی توصیفی

معادالت ساختاری استفاده شد. روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کیفی و 

ای شامل پرسشنامه، و پرسشنامه بود که پس از انجام مصاحبه سپس کمی بود. ابزار پژوهش مصاحبه

به صورت ، راهکار فردی و راهکار سازمانی، گویه و در قالب سه مؤلفة راهکار آموزشی 22

، امتیاز( تدوین شد. در بخش اول )کیفی( 1، امتیاز تا خیلی کم 5، ای لیکرت )خیلی زیادگزینهپنج

حوزة مدیریت ورزشی متخصص در حوزة ورزش مدارس )بر جامعة پژوهش را اساتید برجستة 

معلمان ورزش نخبة ، شده در حوزة ورزش مدارس( و همچنینهای چاپاساس مقاالت و کتب

نفر به صورت  13های ساالنة تربیت بدنی آموزش و پرورش( تشکیل داد که کشوری )در ارزیابی

های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند. برای مصاحبه، هاهدفمند و با معیار اشباع نظری داده

پرسشنامه ساخته شد و این ، بعد از گردآوری اطالعات حاصل از بخش کیفی، در بخش کمی

شهرستان است  14پرسشنامه در بین معلمان ورزش استان کرمانشاه توزیع شد. استان کرمانشاه دارای 

با ، نفر است از این رو 1100، صیلیهای تحو تعداد کل معلمان ورزش زن و مرد در تمامی دوره

گیری با توجه به تعداد جامعه آماری نمونه، از هر شهرستان، ای تصادفیگیری طبقهتوجه به نمونه

جامعه و نمونه ها توزیع شد. تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب و پرسشنامه پژوهش بین آن

 گزارش شده است. 2به تفکیک در جدول 
 

 و نمونه آماری در بخش کمی پژوهش . جامعه2 جدول

 تعداد نمونه تعداد جامعه معلمان ورزش ردیف تعداد نمونه تعداد جامعه معلمان ورزش ردیف

 59 67 صحنه 8 152 254 کرمانشاه 1

 56 62 پاوه 9 76 95 آباد غرباسالم 2

 48 54 غربگیالن 10 73 90 ذهابسرپل 3

 44 46 روانسر 11 73 90 سنقر 4
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 تعداد نمونه تعداد جامعه معلمان ورزش ردیف تعداد نمونه تعداد جامعه معلمان ورزش ردیف

 40 42 داالهو 12 73 89 رسینه 5

 24 28 ثاللث باباجانی 13 70 81 کنگاور 6

 19 23 قصر شیرین 14 66 79 جوانرود 7

    873 1100 مجموع

گیری در هر دو گروه نفر بود. روش نمونه 873های پژوهش حاضر تعداد کل نمونه، بنابراین

پرسشنامه به صورت صحیح عودت  795اد تعد، زنان و مردان به صورت تصادفی ساده بود. در نهایت

 داده شده و تحلیل شد. 

در این پژوهش از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی 

های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی

بودن( ها )طبیعی و یا غیر طبیعیور بررسی توزیع دادههای کشیدگی و چولگی به منظاز شاخص

گیری و مدل ساختاری استفاده و برای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه

 استفاده شد.  Proنسخة  Max QDAو  0/2نسخة  Smart PLS، 24نسخة  SPSSافزارهای از نرم

های شود: الف( بخش مربوط به مدلسنجیده می اس در دو بخشالپی پایایی و روایی در

گیری بوسیله ضرایب بارهای پایایی مدل اندازه .ب( بخش مربوط به مدل ساختاری، گیریانداز

شود. بار عاملی از طریق محاسبة مقدار همبستگی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ارزیابی می، عاملی

 4/0شود که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار های یک سازه با آن سازه محاسبه میشاخص

گیری های آن از واریانس خطای اندازهمؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص، شود

در زمینة روایی محتوا نیز با استفاده ، آن سازه بیشتر بوده و پایایی آن سازه قابل قبول است. همچنین

با توجه به تعداد  CVRروایی مورد تأیید قرار گرفت. مقدار  CVRو  CVIسنجی های رواییاز فرم

روایی محتوای ابزار پژوهش ، به دست آمد. بنابراین 78/0بیشتر از  CVIو مقدار  75/0، نفر( 8اساتید )

 سنجیده شد. ، تأیید شد. روایی واگرا و همگرا که مربوط به معادالت ساختاری است
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 هاي پژوهشیافته

درصد  2/69های بخش کیفی پژوهش نشان داد که شناختی نمونههای جمعیتیفی ویژگینتایج توص

ها دارای سابقة درصد از نمونه 1/23درصد زن بودند.  8/30کننده در پژوهش مرد و از افراد شرکت

 سال بودند.  10درصد بیشتر از  1/46سال و  10تا  6درصد  8/30، سال 5-2

های اصلی مربوط به راهکارهای بهبود اثربخشی روش یک از مقولههر ، هادرگام اولِ کدگذاری

تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه استخراج شد که در قالب پاسخگویی به سؤال اصلی 

پژوهش انجام شد و آن پاسخ به این سؤال بود که راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش 

، د از اینکه کدها به کدهای اولیه بر اساس رویدادها و واقعیاتاند؟ بعدر مدارس استان کرمانشاه کدام

کدهای اولیه را بررسی و ، کدهای اولیه شکل گرفتند. سپس سه نفر از خبرگان، برچسب زده شد

-در بخش کیفیت، مورد تغییر و تعدیل قرار دادند. بنابراین، های خود روی اسنادبراساس کدگذاری

سازی بهره گرفته شده است. حال باید بر اساس نظریة لیث یا مثلثسنجی کدهای اولیه از روش تث

هایی ایجاد شوند که مقوله ارتباط بین کدهای اولیه بررسی و دسته، (2008) 1کوربین و استراوس

 شود.خوانده می

شود. فرایند کدگذاری محوری به کدگذاری محوری در طی فرایند کدگذاری باز آغاز می

شوند. پردازد که به یک پدیده مربوط میها و تعامالت و پیامدهایی میکنش، طشناسایی انواع شرای

هایی که دهد و این کار از طریق عبارتها پیوند میفرایند کدگذاری باز یک مقوله را به زیرمقوله

هاست که هایی در دادهوجوی سرنخدهد و شامل جستانجام می، کندها را تشریح میروابط بین آن

(. فرایند 2008، 2اند )گلیسر و استراوسهای اساسی چگونه با هم در ارتباطدهند مقولهمینشان 

ها را کند. این تکنیک دادههای به دست آمده از کدگذاری باز را ترکیب میداده، کدگذاری محوری

ی ای از بندکند. یک مقوله دستهها ارتباط ایجاد میها و زیرمقولهکند و بین مقولهبندی میطبقه

های ها را به مقولهشوند. کدگذاری محوری ایدههاست که از راه تحلیل تطبیقی مستمر نمایان میایده

تری ارائه کند و چارچوب چکیدهبندی میکمتری نسبت به آنچه در کدگذاری باز وجود دارد گروه
                                                           
1. Corbin & Strauss 
2. Glaser & Strauss 
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های نمایان شده در لهها را به زیر مقو(. کدگذاری محوری مقوله2008، کند )کوربین و استراوسمی

های یک مقوله و ابعاد ویژگی به کند. تحلیل تطبیقی مستمر در تعیین ویژگیها مرتبط میمصاحبه

اند کد محوری نمایان شد که عبارت 3، رود. از تحلیل تطبیقی مستمر نتایج اولیة کدگذاری بازکار می

  .راهکار آموزشی و راهکار سازمانی، راهکار فردی از:
 

 هاشوندههای باز و محوری مصاحبهخالصة کدگذاری .3ل جدو

 کد محوری هامقوله های کالمی )مفاهیم(شده از گزارههای استخراجویژگی

 تجربه

 معلمان

 راهکار فردی

 تخصص

 مهارت ارتباطی

 توانایی کنترل کالس

 مسئولیت و اخالق

 نوآوری و خالقیت

 نگرش والدین

 ننگرش مسئولی

 آموزاننگرش دانش

 های نوین تدریسکارگیری شیوهبه
 روش تدریس

 راهکار آموزشی

 روش تدریس به صورت فعال

 آمادگی جسمانی

 های ورزشیمهارت محتوای آموزشی

 های حیطة عاطفیمهارت

 مستمر
 ارزشیابی

 هدفمند

 های جذابایجاد کالس

 امکانات آموزشی

 بودجه

 سازمانی راهکار
 ریزیبرنامه

 کارمندگزینی

 مدیریتی
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   Max QDAافزار . نمودار درختی راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس با استفاده از نرم1شکل 

های باز و محوری نشان از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری، شدهمصاحبة انجام 13نتایج ، بنابراین

از راهکارهای بهبود اثربخشی ، راهکار آموزشی و راهکار سازمانی، راهکار فردیداد که سه مقولة 

به تحلیل  SPSSافزار از طریق نرم، روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه است. در ادامه

ها با آوری پرسشنامهبه تحلیل نتایج جمع، های پژوهش و سپسشناختی نمونههای جمعیتویژگی

 های پژوهش پاسخ داده خواهد شد. به سؤال Smart PLSافزار ماستفاده از نر

درصد  7/54های بخش کمی پژوهش نشان داد شناختی نمونههای جمعیتنتایج توصیفی ویژگی

، سال 5تا  2ها دارای سابقة درصد از نمونه 5/24درصد مرد بودند.  3/45کننده زن و از افراد شرکت

 سال است.  10درصد بیشتر از  1/37سال و  10تا  6درصد  4/38

ها از چولگی و کشیدگی استفاده بودن دادهبرای تعیین نرمال، (2011و همکاران ) 1بنا بر گفتة هیر

های پژوهش قرار دارد. تعداد نمونه -5و  5و کشیدگی بین  -3و  3شد. نتایج نشان داد چولگی بین 

                                                           
1. Hair 
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گویه وجود ندارد )برای متغیرهای راهکار  3، نفر است. اما به ازای هر متغیر 200نیز بیشتر از 

خود بیان کردند بهتر است  ( در پژوهش2003و همکاران ) 1یسوجار، ولی با وجود اینسازمانی(. 

زیرا ، های پژوهش استفاده شودبرای پاسخ به سؤال PLSاول از ، های اکتشافی و کیفیبرای پژوهش

افزارهای در صورتی که مدل پژوهش با نرم، پژوهش در مرحلة بلوغ قرار ندارد هنوز مدل

محور استفاده شود. افزارهای کواریانسهای بعدی از نرمدر پژوهش، ( تأیید شدPLSمحور )واریانس

ولی به دلیل ، کننددر این پژوهش نیز به دلیل آنکه مدل پژوهش را هر چند مبانی نظری تأیید می

محور پی ال اس افزارهای واریانساز نرم، است آنکه مدل جدیدی است و هنوز به بلوغ نرسیده

 شود.استفاده می

روایی همگرا و روایی واگرا استفاده ، سه معیار پایایی، گیریهای اندازهبرای بررسی برازش مدل

پایایی ، ضرایب آلفای کرونباخ، شود و پایایی خود از سه طریق بررسی ضرایب بارهای عاملیمی

، بودن ضرایب بارهای عاملیپذیرد. مقدار مالک برای مناسبکی صورت میترکیبی و پایایی اشترا

دهندة که نشان، بیشتر است 5/0ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از ، هااست. برای همة سؤال 5/0

ها حذف نشد. مقدار آلفای کرونباخ و پایایی یک از سؤالبودن این معیار دارد. در اینجا هیچمناسب

است که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد. در این  7/0باالتر از ، در هر سه متغیر ترکیبی متغیرها

توان به بررسی شود میتحقیق پایایی متغیرها در حد مطلوب قرار دارد. از آنجا که پایایی تأیید می

فرضیات توسط معادالت ساختاری پرداخت و نتیجة قابل تعمیم به کل جامعه مورد نظر است. معیار 

روایی همگرا است که به بررسی همبستگی هر متغیر با سؤاالت ، گیریهای اندازهم از بررسی مدلدو

به  4/0را  AVE با توجه به روش فورنل و الرکر که مقدار مناسب برای .پردازدها( خود می)شاخص

واگرا سومین است. روایی  4/0بیشتر یا مساوی  AVEمقدار ، متغیر 3اند. برای تمامی باال معرفی کرده

گیری است که در این پژوهش در هر دو بخش روش اول های اندازهمعیار بررسی برازش مدل

)سؤاالت مربوط به هر متغیر نسبت به خود آن متغیر همبستگی بیشتری دارند تا نسبت به متغیرهای 

تغیر با میزان رابطة یک م، شوددیگر( و دوم )معیار مهم دیگری که با روایی واگرا مشخص می

به طوری که روایی واگرای قابل قبول یک ، سؤاالتش در مقایسة رابطة آن متغیر با سایر متغیرهاست(
                                                           
1. Jarvic 
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های مدل حاکی از آن است که یک متغیر در مدل تعامل بیشتری با سؤاالت خود دارد تا با متغیر

یشتر از واریانس برای هر متغیر ب AVE دیگر. روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان

های تأیید شد. بعد از بررسی برازش مدل، اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهای دیگر در مدل باشد(

بخش ، گونه که قبالً اشاره شدرسد. همانگیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میاندازه

کاری ندارد و تنها  به سؤاالت )متغیرهای آشکار(، گیریهای اندازهمدل ساختاری بر خالف مدل

 شود.ها بررسی میمتغیرهای پنهان همراه با روابط میان آن

شود که اولین و برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می

، بیشتر شود 95/0در صورتی که مقدار این اعداد از  .ضرایب معناداری است، ترین معیاراساسی

 96/1های پژوهش در سطح اطمینان بین متغیرها و در نتیجه تأیید فرضیهدهندة صحت رابطة نشان

دهند و شدت رابطة بین متغیرها را است. البته باید توجه کرد اعداد فقط صحت رابطه را نشان می

 ها سنجید.توان با آننمی

 
 ( t-values)مقادیر . ضرایب معناداری2شکل 
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همة متغیرهای ، تقل برابر صفر است. در این قسمتزا یا مسبرای متغیرهای برون 2R مقدار

)رهکار آموزشی و راهکار فردی( و برابر با مقدار  65/0برای دو متغیر بیشتر از  2Rمقدار ، زادرون

برای متغیر  2Q و برابر با مقدار متوسط است. مقدار 32/0قوی و برای متغیر سازمانی بیشتر از 

زا )مستقل( در دهد متغیر بروناست که این نشان می 15/0 زای راهکار سازمانی بیشتر ازدرون

است که این  32/0زای دیگر بیشتر ازمتغیر درون 2متوسط هستند و برای ، بینی متغیر وابستهپیش

قوی هستند و برازش مناسب مدل ساختاری ، بینی متغیر وابستهزا در پیشدهد متغیر بروننشان می

 کند.تأیید می پژوهش را تا حدودی بار دیگر

بررسی ، شود و با تأیید برازش آنگیری و ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

که به عنوان مقادیر  36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار  .شودبرازش در یک مدل کامل می

به دست 36/0مقدار بیشتراز ، متغیر 3در هر ، معرفی شده است GOFمتوسط و قوی برای ، ضعیف

های پژوهشی حاصل بخش دهندة برازش کلی قوی مدل دارد. در ادامه به بررسی سؤالآمد که نشان

 شود. کیفی پرداخته می
 

 های پژوهش. بررسی سؤال4جدول 

 نتیجه t-valueمقدار  ضرب مسیر سؤال پژوهشی
آیا راهکارهای فردی از راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش 

 باشد؟ارس استان کرمانشاه میدر مد
 تأیید 940/18 844/0

آیا راهکارهای آموزشی از راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس 
 باشد؟ورزش در مدارس استان کرمانشاه می

 تأیید 799/22 875/0

آیا راهکارهای سازمانی از راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس 
 اشد؟بورزش در مدارس استان کرمانشاه می

 تأیید 884/19 801/0

هر ، 99/0در سطح ، باشند. بنابراینمی 58/2همگی بیشتر از   value-tمقدار ، 4با توجه به جدول 

آموزشی و سازمانی از راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش ، یک از راهکارهای فردی

فردی و ، های آموزشیراهکار، مشخص شد به ترتیب، در مدارس استان کرمانشاه است. همچنین

سازمانی از راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه است. مدل 

 نشان داده شده است.  3نهایی پژوهش در شکل 
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 . راهکارهای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس3شکل 

 گیريبحث و نتیجه

ترین فردی و سازمانی به ترتیب از مهم، زشینتایج پژوهش حاضر نشان داد سه راهکار آمو

باشد. مشخص شد بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس استان کرمانشاه میراهکارهای 

محتوای ، های نوین تدریس و روش تدریس به صورت فعال(کارگیری شیوهروش تدریس )به

ارزشیابی )مستمر و ، فی(های حیطة عاطهای ورزشی و مهارتمهارت، آموزشی )آمادگی جسمانی

از جمله راهکارهای آموزشی برای بهبود ، های جذاب و امکانات آموزشیایجاد کالس، هدفمند(

، اندهایی که به این مسئله پرداختهاثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس است. از جمله پژوهش

بخشی أثیرگذار در کیفیت( است. ایشان در پژوهشی دریافتند عوامل ت1396امیدی قنبری و درخشان )

تجربة معلمان . 3، . بودجه2، اهداف آموزشی. 1اند از: عبارت، درس تربیت بدنی به ترتیب اولویت

، . محتوای آموزشی6، آموزان و معلمان(دانش، نگرش )مسئوالن. 5، تجربة معلمان ورزش. 4، ورزش

، . امکانات. رضوی11، مة آموزشیبرنا. 10، تخصص معلمان ورزش. 9، شیوة تدریس. 8، ارزشیابی. 7

، بعد روانی، ( در پژوهشی دریافتند عواملی همچون تخصص معلمان1393روحانی و فیروزآبادی )

ترین مهم، نظارت و ارزشیابی و امکانات و تجهیزات به ترتیب، های مرتبطنگرش و شناخت گروه

( در پژوهشی دریافت 2019نگ )عوامل مؤثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی شناخته شدند. سا

توان نقش معلمان و می، روش مشاهدة کالس و روش مطالعة موردی، با استفاده از روش ادبی

آموز به عنوان موضوع تدریس تغییر داد گرایانه را با دانشآموزان تحت مفهوم تدریس سازندهدانش
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ای فعال در بهبود تدریس آموزش هکه تالش، آموزان را از طریق تفکر مستقل و بحث گروهیو دانش

بیان کردند ، ( در پژوهشی2017پرورش دهند. چن و ژیائو )، دورة نظری آموزش جسمانی است

های ورزشی مدارس ابتدایی وجود دارد که از طریق آموز در کالسچهار نوع تعامل معلم و دانش

ج نشان داد؛ مشکالت در عدم نتای، آموزان بیشتر بود. همچنینآن تعامل گروهی میان معلم و دانش

های درسی است. در حالی که عوامل تأثیرگذار اصلی رفتارهای تعاملی تعامل  میان مدرسه و کالس

محیط آموزشی و غیره را پوشش ، رسانة تدریس، محتوای آموزشی، عامل دانشجو، عامل معلم

این قسمت با نتایج نتایج پژوهش در ، که بخش اصلی آن عامل آموزش است. بنابراین، دهدمی

نژاد رمضانی، (1393روحانی و فیروزآبادی )، رضوی، (1396امیدی قنبری و درخشان ) هایپژوهش

 همخوان و همراستا است. ، (2017نیو )و ، (2017چن و ژیائو )، (2019) سانگ، (1391و همکاران )

، کالستوانایی کنترل ، مهارت ارتباطی، تخصص، معلمان )تجربهمشخص شد ، همچنین

، آموزاننگرش مسئولین و نگرش دانش، نگرش والدین، مسئولیت و اخالق و نوآوری و خالقیت(

از جمله راهکارهای فردی برای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس است. از جمله 

( است. او در پژوهشی بیان کرد نوآوری و 2018شانگ )، اندهایی که به این مسئله پرداختهپژوهش

و معلمان باید ، القیت از ملزومات معلمان ورزش در مدارس )به خصوص مدارس ابتدایی( استخ

( در 2017های سنتی نباید استفاده کرد. نیو )از خالقیت باالیی در آموزش برخودار باشند و از روش

اند ها عبارتها و دانشگاههای ورزشی در کالجدریافت که عوامل موثر بر توسعة آموزش، پژوهشی

مانده است؛ کیفیت آموزش معلمان باید بهبود یابد؛ فقدان از سیستم مواد آموزشی ورزشی عقب

مفهوم نوآوری در تدریس ورزش؛ پیکربندی امکانات ورزشی باید کامل باشد و سیستم ارزیابی 

( در پژوهشی با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش معلم تربیت 2015هوسین )تدریس منطقی نیست. 

هایی را دریافت که معلمان باید تالش، (2013با استفاده از مدل اثربخشی معلم بال جوزف )بدنی 

درصد  6/64زیرا تنها ، آموزان برای یادگیری موضوع جسمانی انجام دهندبرای افزایش عالقة دانش

پیشنهاد شده ، دهند آموزش جسمانی یک موضوع جذاب است. بنابراینآموزان نشان میاز دانش

، به صورت کلی، (. بنابراین2013، بودن خود را بهبود بخشند )هوسینایمعلمان باید حرفه است
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پور و همکاران مهدی، (1388های مظفری و همکاران )نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

( همخوان و همراستا اتس و پژوهشی که 2015هوسین )و ، (2017نیو )، (2018شانگ )، (1388)

 مشاهده نشد. ، با نتایج این پژوهش باشدنتایجش مغایر 

از جمله راهکارهای فردی ، کارمندگزینی و مدیریتی، ریزیبرنامه، مشخص شد بودجه، در نهایت

( در پژوهشی 1387برای بهبود اثربخشی روش تدریس ورزش در مدارس است. زندی و فراهانی )

تر تدوین ش ایران با دیدگاهی وسیعدریافتند باید در برنامة درسی تربیت بدنی آموزش و و پرور

، مدیریت زمان، یادگیری مستقل، مدیریت )خودرهبری، ریزیهای برنامهشود و تقویت مهارت

خودباوری و خودپندارة مثبت نیز به اهداف درس تربیت ، فردیمهارت ارتباط بین، مدیریت استرس(

یافته به مسائل یادشده در کنار تربیت دهد در کشورهای توسعهبدنی افزوده شود. این تحقیق نشان می

استانداردهای ، در برنامة کشورهای مورد مطالعه، شود. همچنینجسمانی اهمیت زیادی داده می

آموزشی برای هر پایه و مقطع طراحی شده است که باید در ایران نیز چنین کاری انجام شود تا 

نتایج پژوهش در این ، به صورت کلی عناصر برنامة درسی قابل ارزیابی و بررسی علمی باشند.

( و زندی و فراهانی 2017نیو )، (1396های امیدی قنبری و درخشان )قسمت با نتایج پژوهش

مشاهده ، ( همخوان و همراستا است و پژوهشی که نتایجش مغایر با نتایج پژوهش حاضر باشد1387)

 نشد. 

پژوهش حاضر و گستردگی مفاهیم  های پژوهش )کمبود منابع مرتبط بابا توجه به محدودیت

والدین ، مدارس )معلمان ورزشنفعان ورزش و نتایج به دست آمده به ذی، روش تدریس(

 شود: مدیران مدارس و مسئوالن آموزش و پرورش( پیشنهادهای زیر بیان می، آموزاندانش

 شود: به معلمان ورزش توصیه می. 1

اضر به منظور بهبود اثربخشی روش تدریس خود شده در پژوهش حاز راهکارهای شناسایی -

 استفاده کنند. 

بهبود بخشند و از الگوهای تدریس برجسته ، تجربه و تخصص خود را با مطالعة منابع به روز -

 های تدریس خود بهره ببرند. در روش، و برگزیده
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 های تدریس خود نوآوری و خالقیت داشته باشند. در روش -

 های ارتباطی مناسب مجهز کنند. خود را به مهارت -

 های تدریس خود را به صورت فعال انتخاب کنند. روش -

 از آمادگی جسمانی مناسبی برخوردار باشند.  -

های مربیگری ها و دورههای ورزشی خود را بهبود بخشند )به وسیلة شرکت در کارگاهمهارت -

 های ورزشی(.هیئت

سطح ، های متفاوتآموزان با آمادگیدانش، های متفاوتنهای ارزشیابی خود را در زماروش -

 آموزان تغییر دهند. توانایی خود و توقعات دانش

های مختلف های خود تقویت کنند )به وسیلة آموزش ورزشعنصر جذابیت را در کالس -

ی استفاده از ابزارها، های خوداستفاده از عناصر بصری زیبا و شاد در کالس، همراه با بازی

 ..(.ورزشی جدید و

آموزان استفاده کنند. از جمله از امکانات آموزشی متفاوتی به منظور انتقال بهتر مطالب به دانش -

 .. .پخش ویدئو و، فضای مجازی، های اطالعاتاستفاده از فناوری

 شود: آموزان توصیه میبه والدین دانش. 2

ا در دستیابی به اهداف آموزش ورزش کمک هاعتماد داشته باشند و به آن، به معلمان ورزش -

 کنند. 

به عنوان زنگ تفریح و استراحت نگاه نکنند و این باور غلط که نمرة ورزش ، به زنگ ورزش -

 را کنار گذارند. ، باشد 20فرزندشان باید 

 های ورزشی فرزند خود را درخواست کنید. بازخورد فعالیت، از معلم ورزش -

 های حرکتی فرزند خود باشند. جویای بهبود مهارت -

بهبود وضعیت اسکلتی و ، های حرکتیهایی برای بهبود مهارتمشاوره، از معلمان ورزش -

 اندامی و بهبود رفتارهای اخالقی فرزند خود دریافت کنید.

 شود: به مدیران مدارس کشور توصیه می. 3
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 داشته باشند.  ها اعتمادبه معلمان ورزش آزادی عمل بیشتری دهند و به آن -

 های مناسبی از عملکرد معلمان ورزش به عمل آورند. ارزیابی -

 به معلمان دهند. ، های صورت گرفتهبازخورد مناسبی بر اساس ارزیابی -

 امکانات الزم را برای بهبود اثربخشی روش تدریس معلمان ورزش فراهم آورند.  -

 شود: به مدیران آموزش و پرورش توصیه می. 4

 به استخدام درآورند. ، معلمان ورزش متخصص و شایسته را به صورت مداوم -

 ای به عمل آید. تجلیل شایسته، از معلمان ورزش منتخب -

 ها همکاری کنند. با مدارس برای تأمین نیازهای ورزشی آن -

 معلمان ورزش را از اهداف ورزش مدارس آگاه کنند.  -
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