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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبکهای تدریس معلممحور ،بینابینی و دانشآموزمحور معلمان
تربیتبدنی در هدفمداری (تکلیفمداری و خودمداری) ورزشی دانشآموزان در کالس تربیتبدنی ،طراحی
شده است .در این پژوهش نیمهتجربی با پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری 66 ،دانشآموز پسر پایة پنجم
ابتدایی و سه معلم تربیتبدنی از مدارس شهرستان کالله بهصورت تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه سبک
تدریس معلممحور ( 21نفر) ،بینابینی ( 23نفر) و دانشآموزمحور ( 22نفر) قرار گرفتند .دانشآموزان هر گروه
در سه مرحلة شروع ،هفتة پنجم و هفتة دهم به پرسشنامة استاندارد هدفمداری (کامینگ و همکاران،
 )2008پاسخ دادند .آزمون اندازهگیری مکرر نشان داد که تکلیفمداری و خودمداری در دانشآموزان
آموزشدیده به سبک تدریس معلممحور کاهش معناداری داشتند .درمقابل ،دانشآموزانی که از معلم خود به
سبک تدریس دانشآموزمحور آموزش دیده بودند ،خودمداری آنها افزایش یافت؛ درحالیکه بعد از  10هفته
تکلیفمداری روبهافول رفت .در مکانیسم هدفمداری ،تغییرات در هریک از محیطهای ورزشی (باشگاه
درمقابل مدرسه) ،نوع افراد (حرفهای درمقابل مبتدی) و سایر عوامل کلیدی متفاوتند .یافتههای پژوهش نشان
داد که بهترین سبک تدریس برای هدفمداری دانشآموزان در کالس تربیتبدنی مدارس ،سبک بینابینی است.

واژگان کلیدی :سبک تدریس ،هدفمداری ،خودمداری ،تکلیفمداری ،کالس تربیتبدنی.

* نویسندة مسئول

Email: referee.loghmani67@gmail.com
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مقدمه
برای ارتقای ورزش هر کشور ،مدلهای سلسلهمراتبی فراوانی ارائه شدهاند که به درک چگونگی توسعة
ورزش کمک کردهاند .این مدلها عمدتاً از چهار بخش ورزش تربیتی ،ورزش همگانی و تفریحی،
ورزش قهرمانی و ورزش حرفهای تشکیل شدهاند .براساس مدل سلسهمراتبی توسعة ورزش مول،
بایلس و جمیسون ،)2005( 1بیشترین سطح مشارکت در قاعدة هرم (ورزش تربیتی) است و با
نزدیکشدن به رأس هرم (ورزش حرفهای) از تعداد شرکتکنندگان در ورزش کاسته میشود .این
مدل و سایر مدلهای مشابه نشان میدهند که ورزش پایه بهویژه در سطح آموزشگاهی از اهمیت
زیادی برخوردار است .بهعبارتدیگر ،در این سطح از ورزش است که انگیزهها و تمایالت ورزشی
دانشآموزان شکل میگیرند و آنهایی که در ورزشهای فوقبرنامه2شرکت میکنند (بهویژه رشتههای
تیمی) ،عالئم اضطراب اجتماعی کمتر و رفتارهای اجتماعی بهتری را از خود در کالس درس نشان
میدهند (شوماشردیمچ و سیلر.)2011 3،
پژوهشهای انجامشده درزمینة انگیزش و شاخصهای روانشناختی دانشآموزان در زنگ ورزش و
درس تربیتبدنی مدارس نشان میدهند که هدفمداری و ارزشهای موفقیت عناصر کلیدی برای
موفقیت دانشآموزان بهشمار میروند؛ برای مثال ،دیاکونا -قراسیم و مارین )2016(4نشان دادند که
هدفمداری بهطور معناداری نقش میانجی در رابطة بین سبکهای فرزندپروری و موفقیت تحصیلی
دانشآموزان ایفا کرده است؛ ازاینرو ،هدفمداری در مرکز ثقل اکثر موفقیتهای دانشآموزان در
محیطهای آموزشگاهی و تربیتبدنی قرار دارد (اسپرای و واربورتون )2011 5،و حتی زاهاریادیس و
بیدل )2000( 6کارایی نظریة اهداف موفقیت7را عالوهبر سایر مدلها و نظریهها (مانند مدل 8، 2×2
الیوت و مکگریگور 9)2001 ،برای بررسی انگیزههای مشارکت ورزشی دانشآموزان در تربیتبدنی
مدارس نشان دادند .بهطورکلی ،مهمترین مؤلفة نظریة اهداف موفقیت ،هدفمداری است .طبقهبندی-
های مختلفی برای تفکیک هدفمداری افراد وجود دارند؛ اما دربین پژوهشگران دو هدف به توافق
1. Mull, Bayless & Jamieson
2. Extra-Curricular Sport
3. Schumacher Dimech & Seiler
4. Diaconu-Gherasim & Mairean
5. Spray & Warburton
6. Zaharadis & Bidlle
)7. Achievement Goal Theory (AGT
8. The 2*2 Modified Framework of Achievement Goal
9. Elliot & McGregor
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عمومی رسیدهاند :اولین هدف ،بر چگونگی یادگیری مهارت و استادشدن در آن فعالیت متمرکز است
که به تکلیفمداری1معروف است؛ دومین هدف ،به مقایسهای که فرد از تواناییهای خود نسبت به
دیگران انجام میدهد ،اشاره میکند که به آن خودمداری2میگویند (نیکولز .)1989 3،مطالعات نشان
دادهاند که افراد خودمدار بیشتر با انگیزههایی ازقبیل رقابت ،کسب مقام و اثبات تواناییهای خود
نسبت به دیگران ،به فعالیت ورزشی روی میآورند؛ درحالیکه افراد تکلیفمدار بر توسعة آمادگی و
انجام ماهرانة مهارتها تأکید میکنند (بنار و لقمانی .)2014 ،همچنین ،افرادی که جو انگیزشی
عملکردی را از دیگران درک کردهاند موجب تعلق به خودمداری میشوند و برعکس .در مطالعات
دیگر ،نقش مربی و معلم ورزش نیز بهمثابة حامیان اجتماعی ارزشمند بررسی شده است (کیگان،
هاروود ،اسپری و الوالی.)2009 4،
جدا از عوامل کلیدی اثرگذار بر هدفمداری دانشآموزان در محیط مدرسه ،معلمان تربیتبدنی نقش
برجستهتری در هدفمداری و انگیزههای ورزشی دانشآموزان دارند؛ برای مثال ،مکدیوید ،کاکس و
آموروس  )2012(5نشان دادند که حمایت مستقل ،درگیری و مدلسازی معلمان ورزش اثر معناداری
بر انگیزة خودتنظیمی برای فعالیتهای بدنی اوقاتفراغت درمیان دانشآموزان کالس ششم تا هشتم
میگذارد .بههمیندلیل ،بسیاری از کشورها معلمان و اساتید تربیتبدنی را در ابعاد مختلف تعلیم
میدهند تا اثربخشی تدریس آنها افزایش یابد (مکاووی ،مکفیل و هکینارو-جانسون.)2015 6،
آنچه معلمان تربیتبدنی برای اثربخشی موفقیت ورزشی دانشآموزان به آن نیاز دارند ،استفادة درست
از سبکهای تدریس است؛ زیرا ،هریک از سبکهای تدریس دارای بازخوردهای منحصربهفردی هستند
که میتوانند نگرشها ،تمایالت و انگیزههای ورزشی دانشآموزان را تحتتأثیر قرار دهند .مطالعات
قبلی نیز نشان میدهند که ارائة بازخورد تکلیفمداری و خودمداری ازجانب حامیان اجتماعی (مانند
والدین ،مربیان و همساالن) نقش تعیینکنندهای در هدفمداری و عملکرد نوجوانان ورزشکار دارد
(کیگان و همکاران2009 ،؛ گرشگورن ،تننبام ،گرشگورن و اکلوند.)2011 7،
بههرحال ،نباید از این نکته غفلت کرد که عالوهبر سایر پیشایندها ،بازخوردهای معلمان تربیتبدنی
که درقالب سبک های تدریس نهفته هستند ،عاملی برای پیشرفت ورزشی دانشآموزان بهشمار

1. Task Orientation
2. Ego Orientation
3. Nickolls
4. Keegan, Harwood, Spray & Lavallee
5. McDavid, Cox & Amorose
6. McEvoy, MacPhail & Heikinaro-Johansson
7. Gershgoren, Tenenbaum, Gershgoren & Eklund
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میروند؛ مثالً بازخورد مبتنی بر آگاهی از خطا ،بازخورد مبتنی بر شناسایی خطا و بازخورد مبتنی بر
شناسایی اصالحات ،پیامهای اصالحی مرتبط با تکلیفمداری و خودمداری هستند که معلمان
تربیتبدنی با استفاده از سبکهای تدریس از آنها برای پیشرفت ورزشی دانشآموزان استفاده
میکنند (موستون و آشوورث)34 ،2008 1،؛ البته سبکهای مورداستفادة معلمان تربیتبدنی برگرفته
از نظریة اسپکتروم سبکهای تدریس  2ارائه شده به وسیله موستون هستند (موستون و آشوورث،
 .)8 ،2008این نظریه  11سبک تدریس معلمان تربیتبدنی را معرفی کرده است که از معلممحور تا
دانشآموز محور قرار دارد .همچنین ،رمضانینژاد ( )1392با استفاده از نظریة اسپکتروم سبکهای
تدریس موستون ،روشهای دستوری ،تکلیف یا تمرین ،هدایت گامبهگام ،حل مسئله و اکتشافی را
ارائه کرد؛ بهاینترتیب ،سبک تدریس معلممحور شامل سبکهای دستوری و تکلیف است و سبک
تدریس دانشآموزمحور شامل سبکهای حل مسئله و اکتشافی است .براساس ادغام این طبقهبندی
با سایر طبقهبندیهای مرتبط باید بیان کرد که سبک تدریس معلممحور برمبنای هدف بازتولید دانش
قرار دارد؛ درحالیکه سبکهای تدریس بینابینی و دانشآموزمحور مبتنیبر تولید دانش هستند
(موستون و آشوورث .)2008 ،همچنین ،براساس نتایج مطالعات قبلی (هاروود و اسواین1998 3،؛
گرشگورن و همکاران ،)2011 ،باید بیان کرد که دانشآموزان ازطریق آموزش با سبک تدریس معلم-
محور عمدتاً بازخوردهای تکلیفمداری دریافت میکنند؛ اما اگر این آموزش هرچه بهسمت سبک
تدریس دانشآموزمحور حرکت کند ،احتمال درک دانشآموزان با بازخوردهای خودمداری بیشتر می-
شود؛ بنابراین ،انتظار میرود که در سبک تدریس معلممحور ،بازتولید دانش ازطریق ارائة بازخوردهای
تکلیفمداری معلمان اتفاق بیفتد و موجب تکلیفمداری دانشآموزان شود؛ حالآنکه در سبک تدریس
دانشآموزمحور ،فرایند بازتولید دانش ازطریق بازخوردهای خودمداری حاصل میشود .بازخوردهای
معلمان تربیتبدنی آنچنان اهمیت دارند که پانگ و سونگ )2016( 4در پژوهش کیفی خود از
بازخورد معلمان برای تحلیل دانشآموزان استفاده کردند و نشان دادند که معلمان تربیتبدنی
بازخوردهای متفاوتی را برای دانشآموزان خود فراهم میکنند که عمدتاً برپایة ایجاد خالقیت و
دانشآموزمحوری است؛ بااینحال ،هنوز تالش خاصی برای تعیین دقیق اثرهای سبک تدریس دانش-
آموزمحور معلمان بر هدفمداری دانشآموزان انجام نشده است.

1. Mosston & Ashworth
2. Spectrum of Teaching Styles
3. Harwood & Swin
4. Pang & Soong
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تمامی این پژوهشها حاصل اینند که هریک از حامیان اجتماعی (مانند مربیان ،والدین و دوستان
همسنوسال) سهم بزرگی در نگرش و هدفمداری موفقیت ورزشی نوجوانان دارند؛ اما نکتة مهم این
است که تمامی این پژوهشها در محیطهای باشگاهی که مبتنیبر بردوباخت هستند و مدت زمان
ارتباط بازیکن با مربی و دوستان کمتر از محیطهای آموزشی است ،انجام شدهاند؛ درحالیکه محیط-
های آموزشی مانند مدارس که مبتنیبر لذتبردن از فعالیتهای ورزشی و نگرش مثبت نسبت به
ورزش درطول عمر هستند و مدت زمان ارتباط دانشآموزان با مربی ورزش نیز زیاد است ،سهم بزرگی
در این نگرشها و یادگیری ایفا میکنند .براساس این دیدگاه ،در مدارس انتظار میرود که دانشآموزان
درک بهتری از معلمان خود داشته باشند .بههمیندلیل ،اگر نگرش هدفمداری ورزشی افراد در
محیطهای آموزشگاهی و مدارس بهخوبی شکل گیرد ،میتوان انتظار داشت که ورزش در تمام طول
عمر انجام شود و مشکالت کنارهگیری قهرمانی ناشی از محیطهای باشگاهی ازبین روند .افزونبراین،
مطالعات گذشته بازخوردهای سبک تدریس معلمان تربیتبدنی را عمدت ًا براساس ویژگیهای
خودمداری و موفقیت بررسی کردند؛ اما هنوز تالش جدی درزمینة شناسایی دقیق این مکانیسم نشده
است .بهعبارتدیگر ،هنوز بهروشنی و براساس شواهد تجربی مشخص نیست که سبک تدریس دانش-
آموزمحور معلمان تربیتبدنی مدارس که در محیط آموزشی صورت میگیرد ،چگونه میتواند
هدفمداری ورزشی دانشآموزان را شکل دهد؛ البته براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش میتوان
انتظار داشت که سبک تدریس دانشآموزمحور موجب خودمداری دانشآموزان در درس تربیتبدنی
میشود؛ اما هنوز مشخص نیست که این تغییرات در چه زمانی و با چه شدتی در دانشآموزان ایجاد
میشوند .درواقع ،سؤالهای اصلی پژوهش این هستند که هریک از سبکهای تدریس معلممحور
(فرضیة اول) ،دانش آموزمحور (فرضیة دوم) و بینابینی (فرضیة سوم) چه اثرهایی بر هدفمداری
(تکلیفمداری و خودمداری) ورزشی دانشآموزان در کالس تربیتبدنی دارند؟ ازاینرو ،پژوهش حاضر
برای پاسخ به این سؤالها و سایر چالشهای موجود ،بهصورت نیمهتجربی طراحی شده است تا نسخه-
های کاربردی را برای معلمان تربیتبدنی و درنهایت ،توسعة ورزش آموزشی و پرورشی تجویز کند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش براساس روش تجربی و طرح نیمهتجربی با استفاده از آزمون اندازهگیریهای مکرر طراحی
شده است .همة دانشآموزان کالس پنجم آموزشگاههای شهرستان کالله جامعة آماری پژوهش را
تشکیل دادند که در سال تحصیلی  1394-95درحالتحصیل در کالس پنجم بودند که تعداد آنها با
استناد به استعالم سازمان مدارس آموزشوپرورش شهرستان کالله ،در زمان انجام پژوهش2000 ،
نفر دانشآموز درقالب  68کالس درس بود .از این تعداد 66 ،دانشآموز در سه گروه معلممحور (0/84
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= انحراف استاندارد؛  = 11/14میانگین سنی؛  = 21تعداد) ،بینابینی ( = 0/65انحراف استاندارد؛ 11/25
= میانگین سنی؛  = 23تعداد) و دانشآموزمحور ( = 0/93انحراف استاندارد؛  = 11/15میانگین سنی؛
 = 22تعداد) تقسیم شدند .روش نمونهگیری با توجه به ماهیت تجربیبودن آن ،بهصورت تصادفی بود
که برای پژوهشهای تجربی این تعداد نمونه قابلقبول است؛ برای مثال ،در پژوهش گرشگورن و
همکاران ( ،)2011با استفاده از  40آزمودنی پژوهش تجربی طراحی شد .همچنین ،لقمانی و عیدی
( )1395از  38داور بینا لمللی ،بازیکن نخبه و هواداران وفادار فوتبال برای طراحی پژوهش خود
استفاده کردند .درواقع ،در پژوهشهای تجربی ،اساس نمونهگیری بر تعداد آزمودنیها متمرکز نیست؛
بلکه عمدتاً بر نحوة توزیع آنها در گروههای آزمایش و شاهد است که اول اینکه ،باید این تقسیم-
بندیها تصادفی انجام شوند و دوم اینکه ،بین آزمودنیهای هر گروه ،تفاوت معناداری در متغیر
اندازهگیریشده وجود نداشته باشد .بههمیندلیل ،در این پژوهش نیز ابتدا نمونهها از کالسهای
مدارس درجة دوی1شهرستان کالله انتخاب شدند و بهصورت کامالً تصادفی به سه گروه تقسیم شدند.
همچنین ،برای اطمینان از تفاوتنداشتن آزمودنیها دربین گروهها ،از آزمون تجزیهوتحلیل واریانس
یکراهه2استفاده شد .نتایج نشان داد که در ابتدای پژوهش ،در نمرات هیچکدام از گروههای تجربی
پژوهش تفاوت معناداری وجود نداشت .در جدول شمارة یک ،نمرات مربوط به شروع متغیرهای هر
گروه آمده است .معلمان تربیتبدنی هر سه گروه ،دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بودند که در سال
 1389وارد آموزشوپرورش شدند و در مدارس درجة دوی شهرستان کالله به فعالیت مشغول شدند.
این معلمان ازنظر نژادی ،فرهنگ و قومیت ،طایفه ،زبان و محل سکونت ،با دانشآموزان یکسان درنظر
گرفته شدند که همة آنها ،از نژاد ترکمن ،اهل سنت و از طایفة گوگالن بودند که با زبان ترکمنی
صحبت میکردند.
ازآنجاییکه پژوهش حاضر برمبنای آزمایش اثر سبکهای سهگانة معلمان بر هدفمداری ورزشی
دانشآموزان طراحی شده بود ،سه دستورالعمل برای آموزش تربیتبدنی به دانشآموزان درنظر گرفته
شد .این دستورالعملها مبتنیبر مفاد 11گانة سبکهای تدریس موستون و آشورث ( )2008بودند.
برای یکسانی در مهارتهای آموزشی ،تمامی معلمان در زنگ ورزش ،مهارتهای مختلف ورزش فوتبال
را بهدلیل رایجبودن این رشتة ورزشی آموزش دادند .در سبک تدریس معلممحور ،معلم مهارتها را
به اجزای کوچک تقسیم میکند و نحوة اجرای درست را نشان میدهد .سپس ،هر دانشآموز باید پس

 .1منظور از مدارس درجة دو مدارسی هستند که ازنظر برخورداری از امکانات ورزشی و مسافت آنها به شهر ،توسط ادارة
آموزشوپرورش شهرستان کالله ارزیابی شدند.
2. ANOVA
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از تمرین و ارائة بازخورد توسط معلم ،دوستان و خودش ،همان مهارت را که معلم نشان داده بود،
دقیقاً اجرا کند .نمونهای از پیامهای معلم در این سبک بدینصورت بود :من از دیدن ضربة پنالتی تو
متوجه شدم که بیشتر روی این موضوع تمرکز داری که بیشتر از بقیه امتیاز کسب کنی؛ درحالیکه
پای تکیه گاه تو در جای مناسبی قرار نداشت و اصول را رعایت نکردی .باید دقیق ًا همان کاری را
درحین اجرا انجام دهی که من انجام دادم .گلزدن و کسب امتیاز زیاد مهم نیست؛ بلکه نحوة صحیح
انجام مهارت مهم است».
براساس مفاد دستورالعمل سبک تدریس بینابینی ،معلم از دانشآموزان میخواهد راهحلی برای یک
مشکل حرکتی کشف کنند .همة دانشآموزان راهحلها را بیان میکنند تا درنهایت به راهحل معلم
برسند .نحوة تدریس در این سبک طوری است که هم بر تکلیفمداری و هم بر خودمداری دانشآموزان
تأکید میشود .نمونهای از پیام معلم در این سبک این بود« :من از دیدن ضربة پنالتی تو متوجه شدم
که بدون هدف مهارت را اجرا میکنی .باید روی این موضوع تمرکز داشته باشی که بیشتر از بقیه
امتیاز کسب کنی و درعینحال ،با تمرین و تکرار بتوانی نحوة صحیح مهارت را اجرا کنی».
دستورالعمل آخر مربوط به سبک تدریس دانشآموزمحور بود .براساس این سبک از تدریس ،معلم
بهترین راه را برای اجرای مهارت انتخاب و معرفی میکند؛ اما هر دانشآموز با توجه به تجربة یادگیری
خود و راهنمایی معلم ،یک برنامة فردی برای خودش طراحی میکند و درنهایت خود دانشآموز برای
یادگیری مهارتهای دیگر تصمیم میگیرد .نمونهای از پیامهای معلم در این سبک این بود« :من از
دیدن ضربة پنالتی تو متوجه شدم که بیشتر روی این موضوع تمرکز داری که دقیقاً همان اجرای من
را انجام دهی؛ درحالیکه من انتظار دارم راههای دیگری را برای ضربة پنالتی امتحان کنی و امتیاز
بیشتری نسبت به بقیه بهدست بیاوری .انجام مهارت دقیق ًا همانند من زیاد مهم نیست؛ بلکه امتیاز
بیشتر و خالقیت در اجرا اهمیت دارد ».مکانیسمهای تدریس برای هر سه گروه آزمایش بهمدت 10
هفته و در  30جلسه (هر هفته سه جلسه) تکرار شدند تا در نگرش و اجرای دانشآموزان بهخوبی
شکل بگیرند.
جمعآوری دادههای خام پژوهش با استفاده از یک پرسشنامة استاندارد انجام شد .در مطالعة حاضر
نیز پرسشنامة ای.جی.اس.وای.اس1با  12سؤال (شش سؤال مربوط به تکلیفمداری و شش سؤال
مربوط به خودمداری) و مقیاس پنجارزشی لیکرت درمیان دانشآموزان توزیع شد (پیوست شمارة
یک) .پرسشنامة ذکرشده در پژوهش کامینگ ،اسمیت ،اسمولب ،استانتگا و گروسبارد )2008(2از
اعتبار و پایایی موردقبولی برخوردار بود .روایی ابزار پژوهش به وسیله  11نفر از اساتید ،دانشجویان
1. AGSYS
2. Cumming, Smith., Smollb, Standagea, M., & Grossbard
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دکتری و بعضی از آزمودنیها ،بررسی و تأیید شد .همچنین ،برای بررسی پایایی درونی سؤالهای
پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج این ضریب برای زمان شروع ،هفتة پنجم
و هفتة دهم ،بهترتیب  0/81 ،0/76و  0/84بهدست آمد که پایایی قابلقبولی است .در ابتدای کار،
پس از دراختیارقراردادن اطالعات درمورد اهداف و چگونگی اجرای پژوهش ،والدین و معلمان دانش-
آموزان رضایتنامهها و فرمهای مربوط را تکمیل کردند .در ادامه ،دستورالعملهای تکمیل پرسشنامه
به همة شرکتکنندگان ارائه شد .ابتدا قبل از آموزش تمامی دانشآموزان به پرسشنامة مربوط پاسخ
دادند و سپس ،ازطریق آموزشهای مداخلهای ازپیشتعیینشده برای هر گروه ،بعد از هفتة پنجم و
سپس هفتة دهم آموزش ،بار دیگر به همان پرسشنامة هدفمداری پاسخ دادند .برای آزمون تغییرات
میانگین شروع -هفتة پنجم و هفتة دهم هدفمداری دانشآموزان ،از آزمون اندازهگیری مکرر
واریانس1با اثر تعاملی زمان (شروع تدریس ،پنج هفتة بعد و  10هفتة بعد) بهمثابة عامل درونگروهی
و گروه (گروه تدریس دانشآموزمحور درمقابل گروه کنترل) بهمثابة عامل بینگروهی استفاده شد .در
زمان معناداری اثر گروهها در آزمون اندازهگیری مکرر واریانس ،از آزمون تعقیبی بونفرونی(2جدول
تقابل) و اندازة اثر استفاده شد .عالوهبراین ،نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 3برای متغیرهای
پژوهش نشان داد که تمامی متغیرها از توزیع دادههای طبیعی برخوردار هستند .عالوهبراین ،نتایج
توصیفی متغیرها براساس نمودار جعبهای حاکی از آن است که دادههای پرت در توزیع دادهها وجود
ندارند.
نتایج
توصیف ویژگیهای آزمودنیهای پژوهش بیانگر آن است که سطح سواد والدین دانشآموزان
آموزشدیده به سبک تدریس معلممحور ،از مجموع  21نفر 21 ،نفر از والدین مادر ( 100درصد)
دارای مدرک تحصیلی تا دیپلم هستند که درمقابل 18 ،نفر از والدین پدر (نزدیک به  86درصد) دارای
مدرک تحصیلی تا دیپلم ،دو نفر (درحدود نُه درصد) دارای مدرک تحصیلی کاردانی و یک نفر (نزدیک
به پنج درصد) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند .در سبک تدریس بینابینی ،سطح سواد
والدین دانشآموزان از مجموع  23نفر 23 ،نفر ( 100درصد) از والدین مادر دارای سطح سواد تا دیپلم
هستند که درمقابل 21 ،نفر ( حدود  91درصد) از والدین پدر دارای سطح سواد تا دیپلم ،دو نفر
(نزدیک به نُه درصد) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند .سطح سواد والدین دانشآموزان
1. RM-ANOVA
2. Bonferoni
3. Kolomogrov-Smirnov
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آموزشدیده به سبک تدریس دانشآموزمحور ،از مجموع  22نفر 16 ،نفر ( 73درصد) از والدین پدر و
 21نفر ( 95درصد) از والدین مادر دارای مدرک تا دیپلم 5 ،نفر ( 23درصد) از والدین پدر و یک نفر
(پنج درصد) از والدین مادر دارای مدرک کاردانی و یک نفر (چهار درصد) از والدین پدر دارای مدرک
کارشناسیارشد هستند .همچنین ،نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس یکراهه نشان داد که دانش-
آموزان هر سه گروه در شروع آزمون در هیچیک از متغیرهای پژوهش تفاوتهای معناداری نداشتند.
میانگین زمان شروع متغیرها در جدول شمارة یک آمده است.
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد تمام متغیرهای پژوهش
گروهها
زمان
تکلیفمداری
خودمداری

گروه معلممحور

گروه بینابینی

گروه دانشآموزمحور

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

هفته

هفته

هفته

هفته

هفته

هفته

5

10

5

10

5

10

3/83
()0/61
3/34
()0/79

4/00
()0/39
3/70
()0/76

4/33
()0/32
3/14
()0/48

4/77
()0/22
3/60
()0/48

2/94
()0/57
4/88
()0/22

2/92
()0/68
4/74
()0/26

شروع
4/59
()0/35
3/72
()0/33

شروع
4/45
()0/29
3/47
()0/53

شروع
4/61
()0/24
3/87
()0/72

نتایج این آزمون نشان داد که هرگونه تغییرات در گروههای سهگانة آزمایش میتواند با مداخلة آموزشی
مرتبط باشد .براساس جدول شمارة یک ،نتایج توصیفی نشان میدهد که میانگین نمرات تکلیفمداری
و خودمداری در گروه دانشآموزمحور ،با گذشت زمان بهترتیب کاهش و افزایش یافته است .همچنین،
براساس نتایج انحراف استاندارد باید گزارش داد که پراکندگی نمرات خودمداری در گروههای بینابینی
و دانشآموزمحور با گذشت زمان کمتر میشود؛ درحالیکه پراکندگی نمرات خودمداری در گروه
معلممحور و پراکندگی نمرات تکلیفمداری در گروه دانشآموزمحور ،با گذشت زمان روبهافزایش
میرود.
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جدول  -2نتایج آزمون تجزیهوتحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای تغییرات هدفمداری دانشآموزان
اثر

گروه

گروه * هدفمداری * زمان
هدفمداری *
معلممحور
زمان
بینابینی
دانشآموزمحور

زمان

تکلیفمداری
معلممحور
خودمداری
معلممحور
تکلیفمداری
بینابینی
خودمداری
بینابینی
تکلیفمداری
دانشآموزمحور
خودمداری
دانشآموزمحور

مقدار
المبدا

درجه
آزادی

مقدار
بحرانی

سطح معنیداری

باقیمانده

0/33

4 ، 128

22/44

0/001

0/42

0/83

2 ، 40

2/02

0/160

0/17

0/84
0/10

2 ، 44
2 ، 42

1/88
85/15

0/177
0/001

0/16
0/90

0/32

2 ، 40

21/14

0/001

0/68

0/77

2 ، 40

2/76

0/089

0/23

0/33

2 ، 44

21/01

0/001

0/67

0/65

2 ، 44

5/52

0/012

0/35

0/06

2 ، 42

147/14

0/001

0/94

0/35

2 ، 42

18/34

0/001

0/65

در ادامة تجزیهوتحلیل دادهها ،این فرضیه آزمون شد که هدفمداری دانشآموزان در گروههای سهگانه
تغییر میکند؛ برایناساس ،انتظار میرود که تکلیفمداری در گروه معلممحور افزایش یابد و در گروه
دانشآموزمحور کاهش یابد و برای متغیر خودمداری نیز برعکس روی دهد .برای آزمون این فرضیه،
از تجزیهوتحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .نتایج این آزمون در سه بخش میتواند
گزارش داده شود .ابتدا ،نتایج نشان داد که بین گروههای سهگانه ،ابعاد هدفمداری و زمان ،اثرهای
تعاملی معناداری وجود دارد (قسمت باالی جدول شمارة دو) .در وهلة دوم نتایج نشان داد که اثرهای
تعاملی ابعاد هدفمداری (تکلیفمداری و خودمداری) و زمان ،فقط در گروه دانشآموزمحور معنادارند
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(قسمت میانی جدول شمارة دو) .در بخش سوم نیز اثر خالص زمان برای تمامی گروهها در تمامی
ابعاد (بهاستثنای بعد خودمداری در گروه معلممحور) معنادار است (قسمت انتهایی جدول شمارة دو).

جدول  -3نتایج آزمون تعقیبی تقابل برای تعیین نقطة دقیق معناداری
گروهها

معلممحور

متغیرها

تقابل

تکلیفمداری

شروع درمقابل هفتة دهم
هفتة پنجم درمقابل هفتة دهم
شروع درمقابل هفتة دهم
هفتة پنجم درمقابل هفتة دهم
شروع درمقابل هفتة دهم
هفتة پنجم درمقابل هفتة دهم
شروع درمقابل هفتة دهم
هفتة پنجم درمقابل هفتة دهم
شروع درمقابل هفتة دهم
هفتة پنجم درمقابل هفتة دهم
شروع درمقابل هفتة دهم
هفتة پنجم درمقابل هفتة دهم

خودمداری
تکلیفمداری

بینابینی

خودمداری
تکلیفمداری

دانشآموزمحور

خودمداری

درجه

مقدار

آزادی

بحرانی

1،
1،
1،
1،
1،
1،
1،
1،
1،
1،
1،
1،

23/58
1/81
0/06
5/29
28/13
33/19
1/10
10/36
124/73
0/01
25/25
4/38

20
20
20
20
22
22
22
22
21
21
21
21

سطح
معنی-
داری
0/001
0/194
0/938
0/032
0/001
0/001
0/304
0/004
0/001
0/915
0/001
0/049

اندازه
اثر
0/73
0/28
0/03
0/44
0/74
0/77
0/20
0/56
0/92
0/01
0/73
0/41

برای تعیین نقطة دقیق معناداری و محاسبة اندازة اثر از نتایج جدول تقابل استفاده شد .نتایج جدول
تقابل نشان میدهد که تکلیفمداری دانشآموزان آموزشدیده به سبک معلممحور ،در فاصلة بین
شروع تا هفتة دهم معنادار است؛ درحالیکه خودمداری دانشآموزان این گروه از هفتة پنجم تا هفتة
دهم معنادار است (قسمت باالی جدول شمارة سه)؛ بنابراین ،با توجه به شکل شمارة یک .الف باید
بیان کرد که روند تغییرات تکلیفمداری دانشآموزان گروه معلممحور پس از  10هفته آموزش کاهش
معناداری داشت؛ حالآنکه خودمداری آنها پس از یک افت جزئی تا هفتة پنجم ،پس از آن تا هفتة
دهم افزایش معناداری پیدا کرد.
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ازطرفدیگر ،نتایج جدول تقابل در قسمت میانی جدول شمارة سه و شکل شمارة یک .ب نشان داد
که الگوی تغییرات خودمداری در دانشآموزان آموزشدیده به سبک بینابینی مشابه با الگوی تغییرات
خودمداری در دانشآموزان آموزشدیده به سبک معلممحور است و پس از هفتة پنجم روبهافزایش
میرود؛ اما تفاوت در متغیر تکلیفمداری است که برخالف دانشآموزان گروه معلممحور ،دانشآموزان
آموزشدیده به سبک بینابینی هم از شروع تا هفتة دهم و هم از هفتة پنجم تا هفتة دهم روند افزایشی
معناداری داشتهاند که اندازة اثر این افزایش از هفتة پنجم بیشتر بود ( .)r = 0/74یافتههای مربوط به
تغییرات هدفمداری ورزشی دانشآموزان آموزشدیده به سبک تدریس دانشآموزمحور در قسمت
انتهایی جدول شمارة سه مشخص شده است.
برایناساس و با توجه به شکل شمارة یک .ج ،روند نزولی تکلیفمداری دانشآموزان گروه
دانشآموزمحور پس از  10هفته ،با اندازة اثر  0/92بسیار قویتر و شدیدتر از روند کاهشی این متغیر
در دانشآموزان گروه معلممحور با اندازة اثر  0/73بود .همچنین ،برطبق انتظار ،سیر صعودی
خودمداری دانشآموزان گروه دانشآموزمحور با اندازة اثر  ،0/73بسیار بیشتر از روند افزایش این متغیر
در گروههای معلممحور و بینابینی با اندازة اثر بهترتیب  0/44و  0/56بود.
بحث و نتیجهگیری
همانطورکه بیان شد ،هدف پژوهش حاضر تعیین اثرهای انواع سبکهای تدریس معلمان بر
جهتگیری ورزشی دانشآموزان در درس تربیتبدنی بود .پس از جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها،
مهمترین نتایج حاصل این بود که خودمداری و تکلیفمداری در گروه دانشآموزمحور ،پس از 10
هفته بهترتیب افزایش و کاهش یافتهاند که این نتایج تاحدودزیادی میتواند حاصل جو انگیزشی
ادراکشده و سایر متغیرهای تأثیرگذار باشد.
یافتههای استنباطی حاصل از پژوهش نشان داد دانشآموزانی که به سبک تدریس معلممحور آموزش
دیده بودند ،میزان گرایش به تکلیفمداری آنها در هفتة پنجم نسبت به شروع آموزش ،کاهش
معناداری پیدا کرد و بعد از آن ،در یک روند تقریب ًا ثابتی قرار گرفت؛ درحالیکه نوسانات گرایش همین
دانشآموزان به خودمداری درطول  10هفته معنادار نبود .بهعبارتدیگر ،میتوان اینگونه استنتاج
کرد که با تدریس سبک معلممحور نمیتوان انتظار داشت که حداقل درطول  10هفته ،میزان گرایش
دانشآموزان بهسمت خودمداری سوق پیدا کند؛ البته با توجه به مکانیسم سبک تدریس معلممحور،
بروز نتایج مربوط به خودمداری توجیهشدنی است؛ اما نکتة قابلتأمل این است که تکلیفمداری
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دانشآموزان بالفاصله بعد از آموزش معلممحور کاهش یافته است .ازآنجاییکه مکانیسم آموزش معلم-
محور بر تکلیف و مهارت ورزشی متمرکز است و بهنوعی از بازخوردهای مبتنیبر تکلیفگرایی برخوردار
است ،بهنظر میرسد که در محیطهای آموزشگاهی این مکانیسم با چالشهایی جدی مواجه است.
ارائة چنین بازخوردهایی ازجانب مربیان و والدین اثرهای افزایشی برای نوجوانان ورزشکار دارند
(گرشگورن و همکاران)2011 ،؛ اما بهاحتمالزیاد دریافت چنین مکانیسمی ازسوی معلمان تربیتبدنی
در مدارس ،استرس دانشآموزان را بههمراه میآورد .نکتة جالب آن است که دانشآموزان بازخوردهای
مبتنیبر تکلیفمداری را از معلم خود بهطور معناداری درک کردهاند؛ اما درعمل گرایشهای منفی به
این هدف ورزشی داشتند؛ البته در پژوهشی مشابه مشخص شد که تکلیفمداری دانشآموزان روستایی
بیشتر از دانشآموزان شهری در ایالت کنتاکی امریکا است (فریمن و آندرمن .)2005 1،در تبیین علل
این ناهمسویی میتوان به تفاوتهای نژادی و عواملی نظیر فرهنگ حاکم بر منطقه اشاره کرد که
میتواند در میزان گرایش بهسمت تکلیفمداری مؤثر باشد .درهمینارتباط ،مالت و فلتز ( )2001نشان
دادند که افراد ازنظر فرهنگهای مختلف با انگیزه و دالیل مشابهی در ورزش شرکت میکنند و
هدفمداری آنها با انگیزهها و الگوی شرکت در ورزش ارتباط دارد.
بنابراین ،بهاحتمالزیاد آنچه موجب بهبودنیافتن تکلیفمداری در دانشآموزان موردمطالعه در سبک
معلممحوری شده است ،بیشتر تحتتأثیر تفاوت های فرهنگی و نژادی قرار گرفته است تا تفاوتهای
منطقهای شهری و روستایی که آندرمن و فریمن اشاره کردند .دراینزمینه باید بیان کرد که اساس
فرهنگ جغرافیایی جامعة موردمطالعه (نژاد بوکالن ترکمن) برپایة توجه ویژه به قهرمانان ،بهخصوص
در مسابقاتی نظیر اسبدوانی و کشتی محلی گوراش است؛ بهطوریکه این رویدادها با فرهنگ منطقه
عجین شدهاند و آن چنان بعد قهرمانی برجسته شده است که مردمان از قهرمانان خود به نیکی یاد
میکنند .بهعبارتدیگر ،قهرمانان ورزشی بهعنوان نماد و الگو در نژاد بوکالن ترکمن مطرح میشوند؛
تااندازهایکه این توجه در اشعار شاعر بزرگ حماسیسرای ترکمن ،مختومقلی فراغی نیز بهوفور
مشاهده میشود .تمامی این شواهد میتوانند تمایل به پیروزی را در این جامعه تقویت کنند و عامل
بسیار مهمی در گرایشنداشتن دانشآموزان به تکلیفمداری باشند .بههمیندلیل ،دانشآموزان
آموزشدیده با سبک معلممحور بازخوردهای تکلیفمحوری را درک کردهاند؛ اما درعمل تمایل به
تکلیفمداری آنها کاهش یافته بود .در پژوهش کیفی پانگ و سونگ ( )2016مشخص شد که دانش-
آموزان چینی مقیم در استرالیا از معلمان خود آشکارا بازخوردهای خودمداری دریافت نکردند؛ اما
بهطور قابلتوجهی استرس زیادی برای اجرای موفقیتآمیز مهارتهای ورزشی داشتند .این نتایج
1. Freeman & Anderman

اثر سبکهای تدریس معلمان تربیت بدنی بر ...

67

نشان میدهد که معلمان بر هیچ بازخورد خاصی تأکید نداشتند و از سبک تدریس منحصربهفردی
برای تدریس استفاده نکردند؛ اما بهاحتمالزیاد ،نژاد و فرهنگ حاکم بر دانشآموزان چینی موجب
تمایل آنها به موفقیت و خودمداری شده بود.
نکتة مهم دیگر آن است که فریمن و آندرمن ( )2005تغییرات هدفمداری دانشآموزان را در محیط
کالسی و در دروس غیرتربیتبدنی بررسی کردند .بههمیندلیل ،نمیتوان همان تغییرات بهوجودآمده
در کالس درس مدارس را در محیط زنگ ورزش و به مهارتهای ورزشی دانشآموزان تعمیم داد .این
نتایج نشان میدهد که درس تربیت بدنی از انحصار ویژهای درمیان دروس دیگر در مدارس برخوردار
است و نوسانات روانشناختی دانشآموزان در درس تربیتبدنی و زنگ ورزش بهمراتب بیشتر از محیط
کالسی سایر دروس است .افزونبراین ،بروز این نتایج را میتوان به دستة اول (باورهای مرتبط با
موفقیت) تقسیمبندی روابط بین تکلیفمداری و خودمداری در تربیتبدنی مدارس تعمیم داد که دودا
و انتومانیس )2003(1ارائه کردند .براساس پژوهش مروری آنها ،دانشآموزان تکلیفمدار تعریف
موفقیت در درس تربیتبدنی را در تالش و همکاری بیشتر میدانند .بههمیندلیل ،بهنظر میرسد
حتی با ارائة سبک تدریس معلممحور که بر مهارتها و تکلیفمداری تمرکز دارد ،تعریف دانشآموزان
از یادگیری مهارتها و تکلیفمداری چیز دیگری است؛ تمرکز بر بیشترین تالش و همکاری.
سایر یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که دانشآموزان در پایان  10هفتة آموزش به سبک تدریس
دانشآموزمحور ،از خودمداری بیشتری برخوردار شدند و تکلیفمداری کمتری داشتند .این نتایج
بهروشنی نشان میدهد که تأکید بر تفاوتهای فردی و فراهم کردن بسترهایی برای نشاندادن
خالقیتهای دانشآموزان در زنگ ورزش میتواند حس برتری و رقابت را در آنها افزایش دهد؛
بنابراین ،به مدیران ورزشی بهخصوص مدیران مدارس پیشنهاد میشود که اگر درصدد کسب نتایج
قهرمانی فارغ از یادگیری و بهبود مهارتهای ورزشی یا در هر شرایط خاصی در مسابقات آموزشگاهی
و درونمدرسهای هستند ،با توجه به وقت کمی که برای آمادهکردن تیمهای ورزشی دارند و نیز افزایش
سریع خودمداری و انگیزههای رقابتطلبی دانشآموزان در کوتاهمدت ،از سبک تدریس دانشآموزمحور
استفاده کنند .تمرکز و یادگیری مهارتهای ورزشی جزو جدانشدنی از روح ورزش است؛ اما نباید از
این نکته غافل شد که پیشنیاز اساسی برای توسعة ورزش قهرمانی ایجاد انگیزههای برتری و قهرمانی
است .پژوهش حاضر نشان داد که ازطریق آموزش دانشآموزمحور (اکتشافی و حل مسئله) میتوان
زیربنای انگیزههای قهرمانی و توسعة ورزش حرفهای را فراهم کرد .این نتایج درحالی مشاهده شده
است که دانشآموزان آموزشدیده با همین سبک بههماناندازهکه خودمداری آنها افزایش مییابد،
1. Duda & Ntoumanis
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تکلیفمداری و تمرکز بر مهارتهای ورزشی آنها روبهافول میروند؛ بنابراین ،با توجه به مکانیسم
سبک تدریس دانشآموزمحور ،بازخوردهای مبتنیبر خودمداری ،طبیعی بهنظر میرسند.
درهمینراستا ،نتایج مطالعات گذشته نشان داد که روش یادگیری فعال به دانشآموزان اجازه میدهد
که محیط یادگیری مطابق با نیازهایشان را بیابند ،تجارب موفق کسب کنند و خودکارآمدیشان را
افزایش دهند .همچنین سایر تحقیقات قبلی نشان دادند که استفاده از راهبردهای پژوهشی در آموزش
و ارتباط دوستانه بین معلم و دانشآموز ،بر خودکارآمدی مؤثر است (پانگ و سونگ )2016 ،که این
یافته همسو با نتایج و یافتههای پژوهش حاضر است.
یافتههای دیگر حاکی از آن بود که دانشآموزان آموزشدیده به سبک بینابینی ،پس از وجود نوسانات
معنادار در هفتة پنجم ،با گذشت  10هفته تمایل زیادی به هر دو هدف تکلیفمداری و خودمداری
پیدا کردند .با توجه به اینکه سبک تدریس بینابینی فرصت تفکر و بهعبارتدیگر ،آزمون و خطا را به
دانشآموزان در زنگ ورزش میدهد و سپس ،معلم سعی در اصالح مهارت و یاددادن شکل درست آن
دارد ،نتایج نشان داد که بعد از گذشت  10هفته ،خالقیت بهکارگیری در دانشآموزان هم بر انگیزههای
قهرمانی و برتری و هم بر انگیزههای مهارتی اثر مثبت میگذارد؛ البته براساس نتایج پژوهش حاضر
نباید از ذکر این نکته غافل شد که ابتدا دانشآموزان تمایل منفی به هدفمداری دارند که شاید ریشة
آن در پراکندگی ادراک دانشآموزان از خواستههای معلم تربیتبدنی باشد .بهعبارتدیگر ،میتوان
اینگونه نتیجه گرفت که بهاحتمالزیاد بهترین سبک تدریس در زنگ ورزش برای بهبود هدفمداری
دانشآموزان ،سبک تدریس بینابینی یا هدایت گامبهگام است .همسو با نتایج پژوهش ،گرشگورن و
همکاران ( )2011در بررسی اثر هدفمداری بر میزان موفقیت ورزشی به این نتیجه رسیدند که تأکید
بر هر دو هدف مهارتی و رقابتی ،موفقیت و پیشرفت بیشتری را نسبت به جهتگیری روی یک هدف
برای ورزشکار فراهم میکند.
بنابراین میتوان بیان کرد که اگر مدیران ورزش مدارس بهدنبال تغییرات کوتاهمدت و فوری در ایجاد
خودمداری و انگیزههای قهرمانی دانش آموزان هستند ،باید معلمان ورزش را به استفاده از سبک
تدریس دانشآموزمحور سوق دهند .درحالیکه اگر تغییرات بلندمدت و پایدار مدنظر باشند ،باید از
معلمان تربیتبدنی بهره ببرند که مهارتهای الزم را درزمینة استفاده از سبک تدریس بینابینی یا
هدایت گامبهگام داشته باشند .درمجموع ،نتایج پژوهش نشان داد که هدفمداری ورزشی دانشآموزان
بهشدت تحتتأثیر سبکهای تدریس معلمان تربیتبدنی قرار دارد که این تأثیرات عمدتاً در سبکهای
تدریس دانشآموزمحور و بینابینی نمود مییابند؛ بهطوریکه بهترین سبک تدریس برای ایجاد
هدفمداری ورزشی دانشآموزان ،سبک تدریس بینابینی است؛ زیرا ،تغییرات بهوجودآمده در
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هدفمداری دانش آموزان با آموزش این نوع از سبک تدریس با پایداری بیشتری همراه خواهد بود؛
 محدودیتهایی در این پژوهش وجود دارند که انتظار میرود در آینده پژوهشگران بتوانند،بااینحال
 این پژوهش فقط روی دانشآموزان پسر،سایر نتایج کلیدی دراینزمینه را ارائه دهند؛ برای مثال
-مقطع ابتدایی انجام شد؛ درحالیکه در آینده پژوهشگران میتوانند مقایسههایی تطبیقی بین دانش
 این پژوهش در مدارس روستایی، همچنین.آموزان دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی انجام دهند
.انجام شد که میتواند مقایسهها در سطوح شهری نیز مطالعه شود تا نتایج قاطعانهتری بهدست آید
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Abstract
The present study was designed based on aim of the effect of teacher-centered, moderate,
and student-centered teaching styles of teachers on the sport goal orientation (task and ego
orientation) of students in physical education. In a quasi-experimental research of pre-,
post-, and pursue-test, sixty and six fifth grade school boy students and three similar
physical education teachers of Kallaleh schools were randomly assigned to the three
teaching styles groups of teacher-centered (n= 21), moderate (n= 23), and student-centered
(n=22). During three stages of beginning, week 5, and week 10, students of each group
responded to goal orientation questionnaire (Cuming et al, 2008). Repeated measure
analysis results showed that task and ego orientation a significantly decreased among
students educated with teacher-centered teaching style. In contrast, students who had been
given student-cantered teaching style education from their physical education teacher
increased significantly in ego orientation while task orientation decreased after ten weeks.
Changes in the mechanism of goal orientation is different in various sport settings (club
vs. school), individual types (professional vs. amateur), and other substantial factors. The
research findings clearly showed that the moderate teaching style is the best teaching style
for sport goal orientation of students during physical education classes.

Keywords: Teaching Style, Goal Orientation, Ego Orientation, Task Orientation,
Physical Education Class
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