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 مهمقد
 توسعة ند که به درک چگونگیاهفراوانی ارائه شد مراتبیهای سلسلهورزش هر کشور، مدل یارتقا برای

تفریحی، ، ورزش همگانی و تربیتیعمدتاً از چهار بخش ورزش  هااین مدل ند.اهکمک کردورزش 

، ورزش مول مراتبی توسعةاساس مدل سلسهاند. برای تشکیل شدهورزش قهرمانی و ورزش حرفه

( است و با تربیتیهرم )ورزش  (، بیشترین سطح مشارکت در قاعدة0520) 1بایلس و جمیسون

شود. این کنندگان در ورزش کاسته میای( از تعداد شرکتشدن به رأس هرم )ورزش حرفهنزدیک

در سطح آموزشگاهی از اهمیت  ویژهند که ورزش پایه بهدههای مشابه نشان میو سایر مدل مدل

ها و تمایالت ورزشی ، در این سطح از ورزش است که انگیزهدیگرعبارتاست. به برخوردار زیادی

های هرشت ویژهکنند )بهشرکت می 2برنامههای فوقهایی که در ورزشگیرند و آنآموزان شکل میدانش

عالئم اضطراب اجتماعی کمتر و رفتارهای اجتماعی بهتری را از خود در کالس درس نشان  ،تیمی(

 (. 2011، 3و سیلر شوماشردیمچدهند )می

و  آموزان در زنگ ورزششناختی دانشهای روانانگیزش و شاخص شده درزمینةهای انجامپژوهش

کلیدی برای  عناصرهای موفقیت مداری و ارزشد که هدفندهمدارس نشان می بدنیدرس تربیت

( نشان دادند که 2016) 4قراسیم و مارین -دیاکونا روند؛ برای مثال،شمار میآموزان بهموفقیت دانش

های فرزندپروری و موفقیت تحصیلی بین سبک داری نقش میانجی در رابطةطور معنامداری بههدف

آموزان در های دانشمداری در مرکز ثقل اکثر موفقیتهدف رو،آموزان ایفا کرده است؛ ازایندانش

( و حتی زاهاریادیس و 2011، 5بدنی قرار دارد )اسپرای و واربورتونهای آموزشگاهی و تربیتمحیط

، 8 2×2 ها )مانند مدلها و نظریهبر سایر مدلرا عالوه 7اهداف موفقیت ( کارایی نظریة2000) 6بیدل

بدنی آموزان در تربیتهای مشارکت ورزشی دانش( برای بررسی انگیزه20019گریگور، الیوت و مک

-بندیطبقهاست. مداری هدفوفقیت، اهداف م نظریة لفةترین مؤمهم ،کلیطوربهمدارس نشان دادند. 

ند؛ اما دربین پژوهشگران دو هدف به توافق مداری افراد وجود دارهای مختلفی برای تفکیک هدف

                                                      
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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شدن در آن فعالیت متمرکز است گیری مهارت و استادر چگونگی یادب ،اولین هدف :نداعمومی رسیده

 های خود نسبت بهه فرد از تواناییای کمقایسه ، بهدومین هدف است؛ معروف 1مداریکه به تکلیف

(. مطالعات نشان 1989، 3لزوگویند )نیکمی 2مداریکه به آن خود کنددهد، اشاره میدیگران انجام می

های خود کسب مقام و اثبات توانایی هایی ازقبیل رقابت،مدار بیشتر با انگیزهافراد خود ند کهاهداد

مدار بر توسعة آمادگی و که افراد تکلیفالیحآورند؛ درن، به فعالیت ورزشی روی مینسبت به دیگرا

جو انگیزشی  رادی کهاف ،همچنین(. 2014کنند )بنار و لقمانی، ها تأکید میمهارت انجام ماهرانة

در مطالعات عکس. ند و برشوموجب تعلق به خودمداری می اند درک کرده عملکردی را از دیگران

 ،)کیگان حامیان اجتماعی ارزشمند بررسی شده است مثابةگر، نقش مربی و معلم ورزش نیز بهدی

 . (2009، 4هاروود، اسپری و الوالی

بدنی نقش آموزان در محیط مدرسه، معلمان تربیتدانش مداریهدفجدا از عوامل کلیدی اثرگذار بر 

، کاکس و دیویدمکبرای مثال،  ؛آموزان دارندهای ورزشی دانشمداری و انگیزهتری در هدفبرجسته

سازی معلمان ورزش اثر معناداری ( نشان دادند که حمایت مستقل، درگیری و مدل2012) 5آموروس 

آموزان کالس ششم تا هشتم میان دانشفراغت درهای بدنی اوقاتفعالیتتنظیمی برای بر انگیزة خود

بدنی را در ابعاد مختلف تعلیم یتمعلمان و اساتید ترب ، بسیاری از کشورهادلیلهمینگذارد. بهمی

(. 2015، 6جانسون-فیل و هکینارو، مکاوویها افزایش یابد )مکدهند تا اثربخشی تدریس آنمی

 آموزان به آن نیاز دارند، استفادة درستبدنی برای اثربخشی موفقیت ورزشی دانشبیتمعلمان ترآنچه 

 هستندفردی زخوردهای منحصربهدارای با های تدریسیک از سبکهای تدریس است؛ زیرا، هراز سبک

 د. مطالعاتنتأثیر قرار دهآموزان را تحتهای ورزشی دانشها، تمایالت و انگیزهتوانند نگرشکه می

جانب حامیان اجتماعی )مانند ازخودمداری مداری و بازخورد تکلیف ند که ارائةدهقبلی نیز نشان می

مداری و عملکرد نوجوانان ورزشکار دارد ای در هدفکنندهوالدین، مربیان و همساالن( نقش تعیین

 (. 2011، 7، تننبام، گرشگورن و اکلوندگرشگورن؛ 2009کیگان و همکاران، )

بدنی ایندها، بازخوردهای معلمان تربیتبر سایر پیشد از این نکته غفلت کرد که عالوهنبای ،لحاهربه

شمار آموزان بههای تدریس نهفته هستند، عاملی برای پیشرفت ورزشی دانشقالب سبککه در

                                                      
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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مثالً بازخورد مبتنی بر آگاهی از خطا، بازخورد مبتنی بر شناسایی خطا و بازخورد مبتنی بر  ند؛رومی

خودمداری هستند که معلمان  مداری واصالحی مرتبط با تکلیف هایپیام ،شناسایی اصالحات

آموزان استفاده پیشرفت ورزشی دانش ها برایهای تدریس از آنبدنی با استفاده از سبکتربیت

بدنی برگرفته های مورداستفادة معلمان تربیتالبته سبک (؛34، 2008، 1کنند )موستون و آشوورثمی

موستون هستند )موستون و آشوورث، ارائه شده به وسیله  2 های تدریسسبک اسپکتروم از نظریة

تا محور بدنی را معرفی کرده است که از معلمسبک تدریس معلمان تربیت 11این نظریه (. 8، 2008

های سبک ( با استفاده از نظریة اسپکتروم1392د )نژارمضانیهمچنین،  آموز محور قرار دارد.دانش

را گام، حل مسئله و اکتشافی بهتوری، تکلیف یا تمرین، هدایت گامدس هایروش، موستون تدریس

سبک  ودستوری و تکلیف است های محور شامل سبکسبک تدریس معلم ،ترتیباینبه ارائه کرد؛

بندی اساس ادغام این طبقهاست. بر حل مسئله و اکتشافیهای آموزمحور شامل سبکتدریس دانش

نای هدف بازتولید دانش مبمحور برباید بیان کرد که سبک تدریس معلم های مرتبطبندیبا سایر طبقه

 دانش هستندبر تولید آموزمحور مبتنیهای تدریس بینابینی و دانشکه سبکقرار دارد؛ درحالی

؛ 1998، 3اساس نتایج مطالعات قبلی )هاروود و اسواین، برهمچنین. (2008)موستون و آشوورث، 

-طریق آموزش با سبک تدریس معلمآموزان ازباید بیان کرد که دانش ،(2011گرشگورن و همکاران، 

سمت سبک بهکنند؛ اما اگر این آموزش هرچه مداری دریافت میمحور عمدتاً بازخوردهای تکلیف

-می ان با بازخوردهای خودمداری بیشترآموزاحتمال درک دانش ،محور حرکت کندآموزتدریس دانش

بازخوردهای  محور، بازتولید دانش ازطریق ارائةرود که در سبک تدریس معلمانتظار می ،بنابراین شود؛

 تدریس که در سبکآنحال آموزان شود؛مداری دانشمداری معلمان اتفاق بیفتد و موجب تکلیفتکلیف

شود. بازخوردهای میطریق بازخوردهای خودمداری حاصل ، فرایند بازتولید دانش ازآموزمحوردانش

کیفی خود از  ( در پژوهش2016) 4که پانگ و سونگ دارندچنان اهمیت بدنی آنمعلمان تربیت

بدنی که معلمان تربیت ند و نشان دادندآموزان استفاده کردبازخورد معلمان برای تحلیل دانش

ایجاد خالقیت و  که عمدتاً برپایة کنندآموزان خود فراهم میبازخوردهای متفاوتی را برای دانش

-دانشسبک تدریس  حال، هنوز تالش خاصی برای تعیین دقیق اثرهای؛ بااینآموزمحوری استدانش

 است.  آموزان انجام نشدهدانش مداریهدف معلمان برمحور آموز

                                                      
1. Mosston & Ashworth 

2. Spectrum of Teaching Styles  

3. Harwood & Swin  

4. Pang & Soong 
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ند مربیان، والدین و دوستان یک از حامیان اجتماعی )مانکه هر نداینحاصل  هاتمامی این پژوهش

این مهم اری موفقیت ورزشی نوجوانان دارند؛ اما نکتة مدر نگرش و هدفوسال( سهم بزرگی دهمسن

ن و مدت زما بر بردوباخت هستندهای باشگاهی که مبتنیدر محیط هاکه تمامی این پژوهش است

-که محیطاند؛ درحالیانجام شده ،های آموزشی استارتباط بازیکن با مربی و دوستان کمتر از محیط

به نسبت نگرش مثبت های ورزشی و یتلبردن از فعابر لذتکه مبتنیهای آموزشی مانند مدارس 

سهم بزرگی زیاد است، نیز آموزان با مربی ورزش و مدت زمان ارتباط دانش هستند طول عمرورزش در

آموزان رود که دانشاساس این دیدگاه، در مدارس انتظار میبرکنند. ها و یادگیری ایفا میدر این نگرش

ورزشی افراد در  مداریهدفدلیل، اگر نگرش همینبهدرک بهتری از معلمان خود داشته باشند. 

ر تمام طول ورزش دکه توان انتظار داشت گیرد، میخوبی شکل آموزشگاهی و مدارس به هایمحیط

براین، ند. افزونبین روهای باشگاهی ازگیری قهرمانی ناشی از محیطو مشکالت کناره عمر انجام شود

ی هااساس ویژگیبدنی را عمدتًا برزخوردهای سبک تدریس معلمان تربیتمطالعات گذشته با

دقیق این مکانیسم نشده  ییشناسا خودمداری و موفقیت بررسی کردند؛ اما هنوز تالش جدی درزمینة

-سبک تدریس دانشاساس شواهد تجربی مشخص نیست که روشنی و بر، هنوز بهدیگرعبارتاست. به

تواند می چگونهگیرد، که در محیط آموزشی صورت می بدنی مدارسموزمحور معلمان تربیتآ

توان می نة پژوهشظری و پیشیاساس مبانی ن؛ البته برآموزان را شکل دهددانشورزشی  مداریهدف

 بدنیدرس تربیتآموزان در آموزمحور موجب خودمداری دانشانتظار داشت که سبک تدریس دانش

آموزان ایجاد هنوز مشخص نیست که این تغییرات در چه زمانی و با چه شدتی در دانشاما  شود؛می

محور تدریس معلمهای یک از سبکاصلی پژوهش این هستند که هر های، سؤالواقعشوند. درمی

مداری بر هدف آموزمحور )فرضیة دوم( و بینابینی )فرضیة سوم( چه اثرهاییاول(، دانش )فرضیة

وهش حاضر رو، پژازاین بدنی دارند؟آموزان در کالس تربیتمداری و خودمداری( ورزشی دانش)تکلیف

-نسخهتا  طراحی شده است بیتجرصورت نیمههای موجود، بهو سایر چالش هابرای پاسخ به این سؤال

 . ، توسعة ورزش آموزشی و پرورشی تجویز کندنهایتبدنی و درهای کاربردی را برای معلمان تربیت
 

  پژوهش شناسیروش

های مکرر طراحی گیریتجربی با استفاده از آزمون اندازهاساس روش تجربی و طرح نیمهاین پژوهش بر

آماری پژوهش را  جامعةهای شهرستان کالله آموزشگاه آموزان کالس پنجمدانش همة .شده است

ها با که تعداد آن بودندتحصیل در کالس پنجم درحال 1394-95که در سال تحصیلی  دادندتشکیل 

 2000 ، در زمان انجام پژوهش،پرورش شهرستان کاللهوسازمان مدارس آموزش استعالماستناد به 

 84/0محور )آموز در سه گروه معلمدانش 66. از این تعداد، بودکالس درس  68قالب وز درآمنفر دانش
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 25/11؛ = انحراف استاندارد 65/0(، بینابینی )= تعداد 21؛ = میانگین سنی 14/11= انحراف استاندارد؛ 

؛ ی= میانگین سن 15/11؛ = انحراف استاندارد 93/0آموزمحور )( و دانش= تعداد 23؛ ی= میانگین سن

صورت تصادفی بود بودن آن، بهتجربیگیری با توجه به ماهیت . روش نمونهیم شدند( تقس= تعداد 22

گرشگورن و  برای مثال، در پژوهش قبول است؛های تجربی این تعداد نمونه قابلکه برای پژوهش

، لقمانی و عیدی پژوهش تجربی طراحی شد. همچنین آزمودنی 40، با استفاده از (2011همکاران )

لمللی، بازیکن نخبه و هواداران وفادار فوتبال برای طراحی پژوهش خود اداور بین 38از ( 1395)

ها متمرکز نیست؛ بر تعداد آزمودنیگیری اساس نمونه ،تجربی هایدر پژوهشواقع، استفاده کردند. در

-قسیماین تباید  ه اول اینکه،های آزمایش و شاهد است کها در گروهتوزیع آن بلکه عمدتاً بر نحوة

داری در متغیر های هر گروه، تفاوت معنابین آزمودنی دوم اینکه،و  انجام شوندها تصادفی بندی

های ها از کالسنیز ابتدا نمونه دلیل، در این پژوهشهمینشده وجود نداشته باشد. بهگیریاندازه

. سه گروه تقسیم شدندصورت کامالً تصادفی به شهرستان کالله انتخاب شدند و به 1یدو مدارس درجة

واریانس تحلیل و، از آزمون تجزیههاین گروهها دربآزمودنی نداشتنتفاوت، برای اطمینان از همچنین

های تجربی کدام از گروهتایج نشان داد که در ابتدای پژوهش، در نمرات هیچناستفاده شد.  2راههیک

هر  نمرات مربوط به شروع متغیرهای . در جدول شمارة یک،داری وجود نداشتپژوهش تفاوت معنا

 بودند که در سال گروه، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی سهبدنی هر . معلمان تربیتآمده استگروه 

شدند. مشغول به فعالیت ی شهرستان کالله دو وپرورش شدند و در مدارس درجةوارد آموزش 1389

نظر آموزان یکسان دردانشبا  ،و محل سکونت، طایفه، زبان قومیتفرهنگ و  نظر نژادی،از این معلمان

که با زبان ترکمنی  بودند گوگالن ز نژاد ترکمن، اهل سنت و از طایفةها، اآن که همة ندگرفته شد

  کردند.صحبت می

 مداری ورزشیهدفمعلمان بر  گانةهای سهمبنای آزمایش اثر سبککه پژوهش حاضر برازآنجایی

نظر گرفته آموزان دربدنی به دانشمل برای آموزش تربیتسه دستورالع آموزان طراحی شده بود،دانش

. ( بودند2008های تدریس موستون و آشورث )سبک گانة11 بر مفادها مبتنیشد. این دستورالعمل

مختلف ورزش فوتبال  هایمهارت موزشی، تمامی معلمان در زنگ ورزش،های آیکسانی در مهارت برای

ها را ، معلم مهارتمحور. در سبک تدریس معلمورزشی آموزش دادند ن این رشتةبودرایج دلیلبهرا 

آموز باید پس هر دانش ،دهد. سپسرا نشان می ی درستاجراکند و نحوة به اجزای کوچک تقسیم می

                                                      
، توسط ادارة ها به شهرآننظر برخورداری از امکانات ورزشی و مسافت . منظور از مدارس درجة دو مدارسی هستند که از1

  پرورش شهرستان کالله ارزیابی شدند. وآموزش
2. ANOVA  
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، که معلم نشان داده بود را بازخورد توسط معلم، دوستان و خودش، همان مهارت از تمرین و ارائة

پنالتی تو  من از دیدن ضربة :بود صورتبدینهای معلم در این سبک ای از پیامرا کند. نمونهدقیقاً اج

که یشتر از بقیه امتیاز کسب کنی؛ درحالیمتوجه شدم که بیشتر روی این موضوع تمرکز داری که ب

 کاری راگاه تو در جای مناسبی قرار نداشت و اصول را رعایت نکردی. باید دقیقًا همان پای تکیه

زدن و کسب امتیاز زیاد مهم نیست؛ بلکه نحوة صحیح انجام دهی که من انجام دادم. گل حین اجرادر

   «انجام مهارت مهم است.

برای یک  حلیراهخواهد آموزان می، معلم از دانشعمل سبک تدریس بینابینیاساس مفاد دستورالبر

حل معلم هنهایت به راکنند تا درمی بیانرا ها حلآموزان راهدانش مشکل حرکتی کشف کنند. همة

آموزان نشمداری و هم بر خودمداری داتدریس در این سبک طوری است که هم بر تکلیف برسند. نحوة

تو متوجه شدم  پنالتی من از دیدن ضربة» :این بودای از پیام معلم در این سبک شود. نمونهتأکید می

ز بقیه اشتر باید روی این موضوع تمرکز داشته باشی که بی کنی.که بدون هدف مهارت را اجرا می

   .«ال، با تمرین و تکرار بتوانی نحوة صحیح مهارت را اجرا کنیحامتیاز کسب کنی و درعین

علم ماساس این سبک از تدریس، آموزمحور بود. بردستورالعمل آخر مربوط به سبک تدریس دانش

ی یادگیر به تجربة آموز با توجهاما هر دانش کند؛انتخاب و معرفی میرا برای اجرای مهارت بهترین راه 

موز برای آنهایت خود دانشکند و درفردی برای خودش طراحی می خود و راهنمایی معلم، یک برنامة

من از » :ودباین های معلم در این سبک ای از پیامنمونهگیرد. های دیگر تصمیم مییادگیری مهارت

جرای من ایقاً همان التی تو متوجه شدم که بیشتر روی این موضوع تمرکز داری که دقپن ضربةدیدن 

و امتیاز کنی  پنالتی امتحان های دیگری را برای ضربةکه من انتظار دارم راهرا انجام دهی؛ درحالی

یاز لکه امتب دقیقًا همانند من زیاد مهم نیست؛ دست بیاوری. انجام مهارتبیشتری نسبت به بقیه به

 10مدت هتدریس برای هر سه گروه آزمایش بهای مکانیسم« شتر و خالقیت در اجرا اهمیت دارد.بی

خوبی هآموزان بتا در نگرش و اجرای دانش ندجلسه )هر هفته سه جلسه( تکرار شد 30هفته و در 

 د.نشکل بگیر

 حاضر در مطالعة .شد انجاماستاندارد  نامةپرسش یک با استفاده از های خام پژوهش آوری دادهجمع

ال سؤ مداری و ششسؤال )شش سؤال مربوط به تکلیف 12با  1ای.جی.اس.وای.اس نامةپرسش نیز

)پیوست شمارة  توزیع شد آموزاندانشمیان ارزشی لیکرت درمربوط به خودمداری( و مقیاس پنج

 از( 2008) 2گروسبارد، اسمیت، اسمولب، استانتگا و کامینگدر پژوهش  شدهرنامة ذک. پرسش(یک

اتید، دانشجویان نفر از اس 11 به وسیله. روایی ابزار پژوهش برخوردار بودقبولی اعتبار و پایایی مورد

                                                      
1. AGSYS 
2. Cumming, Smith., Smollb, Standagea, M., & Grossbard 
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 های، برای بررسی پایایی درونی سؤالبررسی و تأیید شد. همچنین ،هابعضی از آزمودنیدکتری و 

برای زمان شروع، هفتة پنجم  این ضریب ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایجنامهپرسش

کار، در ابتدای  قبولی است.دست آمد که پایایی قابلبه 84/0و  81/0، 76/0ترتیب ، بهدهم و هفتة

-والدین و معلمان دانش، ی پژوهشمورد اهداف و چگونگی اجرااطالعات در دادنپس از دراختیارقرار

 نامههای تکمیل پرسشدستورالعملدر ادامه، را تکمیل کردند.  های مربوطها و فرمنامهآموزان رضایت

پاسخ  نامة مربوطآموزان به پرسشابتدا قبل از آموزش تمامی دانش. کنندگان ارائه شدبه همة شرکت

پنجم و  ، بعد از هفتةشده برای هر گروهتعیینای ازپیشهای مداخله، ازطریق آموزشدادند و سپس

تغییرات آزمون  برای. مداری پاسخ دادندهدف نامةبار دیگر به همان پرسش ،دهم آموزش هفتة سپس

گیری مکرر اندازه آزمون از ،آموزاندانشمداری دهم هدف هفتة پنجم و هفتة -شروع میانگین

گروهی مثابة عامل درونهفتة بعد( به 10زمان )شروع تدریس، پنج هفتة بعد و  با اثر تعاملی 1واریانس

. در استفاده شدگروهی مثابة عامل بیندرمقابل گروه کنترل( به آموزمحوردانشتدریس گروه و گروه )

)جدول  2بونفرونی تعقیبی آزموناز  ،گیری مکرر واریانساندازهها در آزمون داری اثر گروهزمان معنا

رهای برای متغی 3اسمیرنوف-فکلموگرو، نتایج آزمون اینبرعالوهاستفاده شد.  اثر و اندازة تقابل(

براین، نتایج طبیعی برخوردار هستند. عالوههای نشان داد که تمامی متغیرها از توزیع داده پژوهش

ها وجود های پرت در توزیع دادهای حاکی از آن است که دادهاساس نمودار جعبهتوصیفی متغیرها بر

 د.  نندار
 

 نتایج

آموزان سطح سواد والدین دانشپژوهش بیانگر آن است که  هایهای آزمودنیتوصیف ویژگی
 درصد( 100نفر از والدین مادر ) 21 نفر، 21مجموع محور، از دیده به سبک تدریس معلمآموزش

دارای درصد(  86نفر از والدین پدر )نزدیک به  18که درمقابل،  هستنددارای مدرک تحصیلی تا دیپلم 
رصد( دارای مدرک تحصیلی کاردانی و یک نفر )نزدیک د )درحدود نُه مدرک تحصیلی تا دیپلم، دو نفر

بینابینی، سطح سواد  . در سبک تدریسبه پنج درصد( دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند
دارای سطح سواد تا دیپلم درصد( از والدین مادر  100نفر ) 23نفر،  23آموزان از مجموع والدین دانش

درصد( از والدین پدر دارای سطح سواد تا دیپلم، دو نفر  91ر ) حدود نف 21بل، مقاهستند که در
آموزان سطح سواد والدین دانش .)نزدیک به نُه درصد( دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند

                                                      
1. RM-ANOVA  

2. Bonferoni 

3. Kolomogrov-Smirnov  



 16                                                                                        های تدریس معلمان تربیت بدنی بر ...اثر سبک

 

درصد( از والدین پدر و  73نفر ) 16نفر،  22، از مجموع آموزمحوردیده به سبک تدریس دانشآموزش
درصد( از والدین پدر و یک نفر  23نفر ) 5مادر دارای مدرک تا دیپلم، درصد( از والدین  95نفر ) 21

والدین پدر دارای مدرک درصد( از  والدین مادر دارای مدرک کاردانی و یک نفر )چهاردرصد( از  )پنج
-نشان داد که دانشراهه تحلیل واریانس یکوتجزیه نتایج آزمونهمچنین، . ارشد هستندکارشناسی

داری نداشتند. های معناتفاوت یک از متغیرهای پژوهشگروه در شروع آزمون در هیچ سهآموزان هر 
 یک آمده است. شروع متغیرها در جدول شمارة زمان میانگین

 

 پژوهشمتغیرهای  میانگین و انحراف استاندارد تمام -1جدول 

 هاگروه
 محورگروه معلم

 میانگین )انحراف معیار(
 

 گروه بینابینی

 میانگین )انحراف معیار(
 

 آموزمحورگروه دانش

 میانگین )انحراف معیار(

 شروع زمان
هفته 

5 

هفته 

10 
 شروع 

هفته 

5 

هفته 

10 
 شروع 

هفته 

5 

هفته 

10 

 مداریتکلیف
59/4 

(35/0) 

83/3 

(61/0) 

00/4 

(39/0) 
 

45/4 

(29/0) 

33/4 

(32/0) 

77/4 

(22/0) 
 

61/4 

(24/0) 

94/2 

(57/0) 

92/2 

(68/0) 

 خودمداری
72/3 

(33/0) 

34/3 

(79/0) 

70/3 

(76/0) 
 

47/3 

(53/0) 

14/3 

(48/0) 

60/3 

(48/0) 
 

87/3 

(72/0) 

88/4 

(22/0) 

74/4 

(26/0) 
 

تواند با مداخلة آموزشی آزمایش می گانةای سههگونه تغییرات در گروهنتایج این آزمون نشان داد که هر

مداری دهد که میانگین نمرات تکلیفنشان مید. براساس جدول شمارة یک، نتایج توصیفی باشمرتبط 

، ترتیب کاهش و افزایش یافته است. همچنین، با گذشت زمان بهآموزمحورو خودمداری در گروه دانش

های بینابینی نمرات خودمداری در گروه اساس نتایج انحراف استاندارد باید گزارش داد که پراکندگیبر

که پراکندگی نمرات خودمداری در گروه شود؛ درحالیآموزمحور با گذشت زمان کمتر میو دانش

افزایش ، با گذشت زمان روبهآموزمحورمداری در گروه دانشمحور و پراکندگی نمرات تکلیفمعلم

 رود. می
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 آموزانمداری دانشبرای تغییرات هدفگیری مکرر تحلیل واریانس با اندازهونتایج آزمون تجزیه -2جدول 

 گروه اثر
مقدار 
 المبدا

درجه 
 آزادی

مقدار 
 بحرانی 

 باقیمانده داریسطح معنی

 42/0 001/0 44/22 4،   128 33/0 زمان * مداریهدف * گروه

 * داریمهدف
 زمان

 17/0 160/0 02/2 2،   40 83/0 محورمعلم

 زمان

 16/0 177/0 88/1 2،   44 84/0 بینابینی

 90/0 001/0 15/85 2،   42 10/0 آموزمحوردانش
      

مداری تکلیف
 محورمعلم

32/0 40   ،2 14/21 001/0 68/0 

خودمداری 
 محورمعلم

77/0 40   ،2 76/2 089/0 23/0 

مداری تکلیف
 بینابینی

33/0 44   ،2 01/21 001/0 67/0 

خودمداری 
 بینابینی

65/0 44   ،2 52/5 012/0 35/0 

مداری تکلیف
 آموزمحوردانش

06/0 42   ،2 14/147 001/0 94/0 

خودمداری 
 آموزمحوردانش

35/0 42   ،2 34/18 001/0 65/0 

 

گانه های سهآموزان در گروهمداری دانشکه هدف ، این فرضیه آزمون شدهاتحلیل دادهودر ادامة تجزیه

و در گروه یابد محور افزایش مداری در گروه معلمرود که تکلیفاساس، انتظار میکند؛ براینتغییر می

برای آزمون این فرضیه،  .و برای متغیر خودمداری نیز برعکس روی دهدآموزمحور کاهش یابد دانش

تواند ن آزمون در سه بخش مینتایج ای های مکرر استفاده شد.گیریتحلیل واریانس با اندازهواز تجزیه

مداری و زمان، اثرهای گانه، ابعاد هدفهای سهنتایج نشان داد که بین گروه ،. ابتداگزارش داده شود

 وجود دارد )قسمت باالی جدول شمارة دو(. در وهلة دوم نتایج نشان داد که اثرهایداری تعاملی معنا

آموزمحور معنادارند فقط در گروه دانش ،داری( و زمانمداری و خودممداری )تکلیفتعاملی ابعاد هدف
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ها در تمامی (. در بخش سوم نیز اثر خالص زمان برای تمامی گروه)قسمت میانی جدول شمارة دو

 (. دار است )قسمت انتهایی جدول شمارة دومحور( معنااستثنای بعد خودمداری در گروه معلمابعاد )به

 

 
 

 داریی تقابل برای تعیین نقطة دقیق معنابآزمون تعقینتایج  -3جدول 

 تقابل متغیرها هاگروه
درجه 

 آزادی

مقدار 

 بحرانی

سطح 

-معنی

 داری

اندازه 

 اثر

 محورمعلم

 73/0 001/0 58/23 1،   20 دهم شروع درمقابل هفتة مداریتکلیف

 28/0 194/0 81/1 1،   20 دهم هفتة پنجم درمقابل هفتة 

 03/0 938/0 06/0 1،   20 دهم درمقابل هفتةشروع  خودمداری

 44/0 032/0 29/5 1،   20 دهم هفتة پنجم درمقابل هفتة 

 بینابینی

 74/0 001/0 13/28 1،   22 دهم شروع درمقابل هفتة مداریتکلیف

 77/0 001/0 19/33 1،   22 دهم هفتة پنجم درمقابل هفتة 

 20/0 304/0 10/1 1،   22 دهم شروع درمقابل هفتة خودمداری

 56/0 004/0 36/10 1،   22 دهم هفتة پنجم درمقابل هفتة 

 آموزمحوردانش

 92/0 001/0 73/124 1،   21 دهم شروع درمقابل هفتة مداریتکلیف

 01/0 915/0 01/0 1،   21 دهم هفتة پنجم درمقابل هفتة 

 73/0 001/0 25/25 1،   21 دهم شروع درمقابل هفتة خودمداری

 41/0 049/0 38/4 1،   21 دهم هفتة پنجم درمقابل هفتة 

 

اثر از نتایج جدول تقابل استفاده شد. نتایج جدول  داری و محاسبة اندازةبرای تعیین نقطة دقیق معنا

محور، در فاصلة بین دیده به سبک معلمآموزان آموزشمداری دانشدهد که تکلیفتقابل نشان می

آموزان این گروه از هفتة پنجم تا هفتة که خودمداری دانشدهم معنادار است؛ درحالیشروع تا هفتة 

الف باید  ، با توجه به شکل شمارة یک.بنابراین دار است )قسمت باالی جدول شمارة سه(؛دهم معنا

هفته آموزش کاهش  10محور پس از آموزان گروه معلممداری دانشبیان کرد که روند تغییرات تکلیف

 ها پس از یک افت جزئی تا هفتة پنجم، پس از آن تا هفتةکه خودمداری آنآنداری داشت؛ حالمعنا

 داری پیدا کرد. هم افزایش معناد
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. ب نشان داد ت میانی جدول شمارة سه و شکل شمارة یکتقابل در قسمدیگر، نتایج جدول ازطرف

دیده به سبک بینابینی مشابه با الگوی تغییرات آموزان آموزشکه الگوی تغییرات خودمداری در دانش

افزایش محور است و پس از هفتة پنجم روبهدیده به سبک معلمآموزان آموزشخودمداری در دانش

آموزان محور، دانشآموزان گروه معلمخالف دانشمداری است که بردر متغیر تکلیفاما تفاوت  رود؛می

دیده به سبک بینابینی هم از شروع تا هفتة دهم و هم از هفتة پنجم تا هفتة دهم روند افزایشی آموزش

ی مربوط به ها(. یافتهr=  74/0پنجم بیشتر بود ) که اندازة اثر این افزایش از هفتة اندی داشتهدارمعنا

زمحور در قسمت آمودیده به سبک تدریس دانشآموزان آموزشمداری ورزشی دانشتغییرات هدف

 مشخص شده است.  انتهایی جدول شمارة سه

آموزان گروه مداری دانش، روند نزولی تکلیفاساس و با توجه به شکل شمارة یک. جبراین

تر و شدیدتر از روند کاهشی این متغیر بسیار قوی 92/0اثر  ، با اندازةهفته 10آموزمحور پس از دانش

انتظار، سیر صعودی  ، برطبق بود. همچنین 73/0اثر  محور با اندازةآموزان گروه معلمدر دانش

بسیار بیشتر از روند افزایش این متغیر  ،73/0اثر  آموزمحور با اندازةآموزان گروه دانشخودمداری دانش

 بود.  56/0و  44/0ترتیب ثر بها بینابینی با اندازة محور وهای معلمدر گروه
 

 یگیربحث و نتیجه
های تدریس معلمان بر انواع سبک ، هدف پژوهش حاضر تعیین اثرهایکه بیان شدطورهمان

ها، تحلیل دادهوآوری و تجزیهپس از جمعبدنی بود. آموزان در درس تربیتگیری ورزشی دانشجهت

 10آموزمحور، پس از ی در گروه دانشمداربود که خودمداری و تکلیف اینترین نتایج حاصل مهم

تواند حاصل جو انگیزشی می زیادیاین نتایج تاحدودکه  اندترتیب افزایش و کاهش یافتههفته به

  شده و سایر متغیرهای تأثیرگذار باشد. ادراک

محور آموزش به سبک تدریس معلمآموزانی که دانش نشان داد استنباطی حاصل از پژوهش هاییافته

م نسبت به شروع آموزش، کاهش پنج ها در هفتةمداری آندیده بودند، میزان گرایش به تکلیف

همین که نوسانات گرایش یک روند تقریباً ثابتی قرار گرفت؛ درحالیدر  ،داری پیدا کرد و بعد از آنمعنا

گونه استنتاج توان این، میدیگرعبارتنبود. بهدار هفته معنا 10آموزان به خودمداری درطول دانش

فته، میزان گرایش ه 10توان انتظار داشت که حداقل درطول میمحور نکرد که با تدریس سبک معلم

 ،محورالبته با توجه به مکانیسم سبک تدریس معلم سمت خودمداری سوق پیدا کند؛آموزان بهدانش

مداری این است که تکلیفتأمل تة قابلاما نک است؛ شدنیتوجیهوز نتایج مربوط به خودمداری بر
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-که مکانیسم آموزش معلممحور کاهش یافته است. ازآنجاییز آموزش معلمآموزان بالفاصله بعد ادانش

گرایی برخوردار بر تکلیفمبتنیبازخوردهای نوعی از ف و مهارت ورزشی متمرکز است و بهمحور بر تکلی

 جدی مواجه است.  یهایهای آموزشگاهی این مکانیسم با چالشه در محیطرسد کنظر میاست، به

د ندار افزایشی برای نوجوانان ورزشکار ارائة چنین بازخوردهایی ازجانب مربیان و والدین اثرهای

بدنی چنین مکانیسمی ازسوی معلمان تربیت دریافت زیاداحتمال(؛ اما به2011)گرشگورن و همکاران، 

بازخوردهای آموزان آن است که دانش جالب آورد. نکتةهمراه میآموزان را بهاسترس دانش ،رسدر مدا

به  های منفیگرایش عملاند؛ اما درطور معناداری درک کردهرا از معلم خود به مداریبر تکلیفمبتنی

روستایی  آموزانمداری دانشمشخص شد که تکلیفمشابه  ؛ البته در پژوهشیاین هدف ورزشی داشتند

(. در تبیین علل 2005، 1آموزان شهری در ایالت کنتاکی امریکا است )فریمن و آندرمنبیشتر از دانش

د که های نژادی و عواملی نظیر فرهنگ حاکم بر منطقه اشاره کرتوان به تفاوتمی این ناهمسویی

( نشان 2001ز )مالت و فلتارتباط، درهمین مداری مؤثر باشد.سمت تکلیفتواند در میزان گرایش بهمی

کنند و های مختلف با انگیزه و دالیل مشابهی در ورزش شرکت مینظر فرهنگدادند که افراد از

 ها و الگوی شرکت در ورزش ارتباط دارد. ها با انگیزهمداری آنهدف

مطالعه در سبک آموزان موردمداری در دانشتکلیف نیافتنبهبودآنچه موجب  زیاداحتمالبنابراین، به

های های فرهنگی و نژادی قرار گرفته است تا تفاوتتأثیر تفاوتاست، بیشتر تحت محوری شدهمعلم

اساس  زمینه باید بیان کرد کهدراین ای شهری و روستایی که آندرمن و فریمن اشاره کردند.منطقه

خصوص قهرمانان، به ویژه به فرهنگ جغرافیایی جامعة موردمطالعه )نژاد بوکالن ترکمن( برپایة توجه

که این رویدادها با فرهنگ منطقه طوریدوانی و کشتی محلی گوراش است؛ بهاسبدر مسابقاتی نظیر 

نان خود به نیکی یاد چنان بعد قهرمانی برجسته شده است که مردمان از قهرمااند و آنشدهعجین 

شوند؛ ح میو الگو در نژاد بوکالن ترکمن مطر عنوان نماد، قهرمانان ورزشی بهدیگرعبارتکنند. بهمی

وفور نیز به ترکمن، مختومقلی فراغیسرای ن توجه در اشعار شاعر بزرگ حماسیکه ایایتااندازه

نند و عامل تقویت ک را در این جامعه د تمایل به پیروزی نتوانشود. تمامی این شواهد میمشاهده می

آموزان ، دانشدلیلهمینند. بهمداری باشآموزان به تکلیفدانش نداشتنگرایشبسیار مهمی در 

عمل تمایل به اند؛ اما درمحوری را درک کردهمحور بازخوردهای تکلیفدیده با سبک معلمآموزش

-که دانش( مشخص شد 2016)کیفی پانگ و سونگ  در پژوهشبود.  ها کاهش یافتهمداری آنتکلیف

زخوردهای خودمداری دریافت نکردند؛ اما با معلمان خود آشکارا یم در استرالیا ازآموزان چینی مق

داشتند. این نتایج  های ورزشیآمیز مهارتی استرس زیادی برای اجرای موفقیتتوجهطور قابلبه

                                                      
1. Freeman & Anderman  
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دی فرسبک تدریس منحصربهاز معلمان بر هیچ بازخورد خاصی تأکید نداشتند و دهد که نشان می

آموزان چینی موجب زیاد، نژاد و فرهنگ حاکم بر دانشاحتمالاما به برای تدریس استفاده نکردند؛

 شده بود.  موفقیت و خودمداری ها بهآن تمایل

را در محیط  آموزانمداری دانش( تغییرات هدف2005مهم دیگر آن است که فریمن و آندرمن ) نکتة

آمده وجودان همان تغییرات بهتونمی ،دلیلهمینبدنی بررسی کردند. بهکالسی و در دروس غیرتربیت

آموزان تعمیم داد. این های ورزشی دانشدر کالس درس مدارس را در محیط زنگ ورزش و به مهارت

میان دروس دیگر در مدارس برخوردار ای دردهد که درس تربیت بدنی از انحصار ویژهنتایج نشان می

مراتب بیشتر از محیط دنی و زنگ ورزش بهبآموزان در درس تربیتشناختی دانشاست و نوسانات روان

)باورهای مرتبط با  اول توان به دستةبروز این نتایج را می براین،افزون کالسی سایر دروس است.

دودا که تعمیم داد بدنی مدارس مداری و خودمداری در تربیتبندی روابط بین تکلیفتقسیم موفقیت(

مدار تعریف آموزان تکلیفها، دانشمروری آن اس پژوهشبراس .ارائه کردند( 2003) 1تومانیسو ان

رسد نظر می، بهدلیلهمیندانند. بهبدنی را در تالش و همکاری بیشتر میموفقیت در درس تربیت

آموزان مداری تمرکز دارد، تعریف دانشها و تکلیفمحور که بر مهارتسبک تدریس معلم حتی با ارائة

 ؛ تمرکز بر بیشترین تالش و همکاری.مداری چیز دیگری استتکلیفها و از یادگیری مهارت

آموزش به سبک تدریس  هفتة 10در پایان آموزان دانشنشان داد که  پژوهش حاضرهای یافتهسایر 

داشتند. این نتایج  مداری کمتریو تکلیفبرخوردار شدند  یآموزمحور، از خودمداری بیشتردانش

دادن کردن بسترهایی برای نشانهای فردی و فراهمأکید بر تفاوتتدهد که نشان می روشنیبه

 ها افزایش دهد؛تواند حس برتری و رقابت را در آنآموزان در زنگ ورزش میهای دانشخالقیت

صدد کسب نتایج که اگر در شودخصوص مدیران مدارس پیشنهاد می، به مدیران ورزشی بهبنابراین

اصی در مسابقات آموزشگاهی هر شرایط خ های ورزشی یا دربهبود مهارتی و قهرمانی فارغ از یادگیر

افزایش  های ورزشی دارند و نیزتیم کردنجه به وقت کمی که برای آمادهای هستند، با تومدرسهو درون

وزمحور آممدت، از سبک تدریس دانشآموزان در کوتاهطلبی دانشرقابتهای و انگیزه خودمداریسریع 

اما نباید از  های ورزشی جزو جدانشدنی از روح ورزش است؛دگیری مهارتتمرکز و یاکنند. استفاده 

های برتری و قهرمانی هورزش قهرمانی ایجاد انگیز نیاز اساسی برای توسعةشد که پیش این نکته غافل

 توانمحور )اکتشافی و حل مسئله( میآموزدانشطریق آموزش است. پژوهش حاضر نشان داد که از

ده شده حالی مشاهای را فراهم کرد. این نتایج درهای قهرمانی و توسعة ورزش حرفهربنای انگیزهزی

یابد، ها افزایش میکه خودمداری آناندازههماندیده با همین سبک بهآموزان آموزشاست که دانش

                                                      
1. Duda & Ntoumanis  
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با توجه به مکانیسم  ند؛ بنابراین،روافول میها روبههای ورزشی آنمداری و تمرکز بر مهارتتکلیف

ند. رسنظر میطبیعی به ،بر خودمداری، بازخوردهای مبتنیآموزمحورسبک تدریس دانش

دهد آموزان اجازه میروش یادگیری فعال به دانش نشان داد که مطالعات گذشتهراستا، نتایج درهمین

 ان راشو خودکارآمدی د، تجارب موفق کسب کنندنرا بیاب انکه محیط یادگیری مطابق با نیازهایش

استفاده از راهبردهای پژوهشی در آموزش  همچنین سایر تحقیقات قبلی نشان دادند کهافزایش دهند. 

این که  (2016پانگ و سونگ، ) آموز، بر خودکارآمدی مؤثر استو ارتباط دوستانه بین معلم و دانش

 .است حاضر پژوهشهای سو با نتایج و یافتهیافته هم

ینابینی، پس از وجود نوسانات دیده به سبک بآموزان آموزشاز آن بود که دانش حاکی ی دیگرهایافته

داری مداری و خودمهفته تمایل زیادی به هر دو هدف تکلیف 10دار در هفتة پنجم، با گذشت معنا

ا را به آزمون و خط ،دیگرعبارتنابینی فرصت تفکر و بهکه سبک تدریس بیپیدا کردند. با توجه به این

آن  لم سعی در اصالح مهارت و یاددادن شکل درستمع ،دهد و سپسآموزان در زنگ ورزش میدانش

های آموزان هم بر انگیزهکارگیری در دانشه، خالقیت بهفته 10که بعد از گذشت یج نشان داد دارد، نتا

اساس نتایج پژوهش حاضر گذارد؛ البته بری اثر مثبت میهای مهارتقهرمانی و برتری و هم بر انگیزه

مداری دارند که شاید ریشة آموزان تمایل منفی به هدفبتدا دانشاز ذکر این نکته غافل شد که ا نباید

توان می دیگر،عبارتبدنی باشد. بههای معلم تربیتآموزان از خواستهدر پراکندگی ادراک دانش آن

مداری تدریس در زنگ ورزش برای بهبود هدف بهترین سبک زیاداحتمالیجه گرفت که بهگونه نتاین

گرشگورن و  همسو با نتایج پژوهش، گام است.بهسبک تدریس بینابینی یا هدایت گامآموزان، دانش

مداری بر میزان موفقیت ورزشی به این نتیجه رسیدند که تأکید در بررسی اثر هدف( 2011) همکاران

گیری روی یک هدف پیشرفت بیشتری را نسبت به جهتبر هر دو هدف مهارتی و رقابتی، موفقیت و 

 .کندبرای ورزشکار فراهم می

مدت و فوری در ایجاد دنبال تغییرات کوتاهکرد که اگر مدیران ورزش مدارس بهتوان بیان بنابراین می

آموزان هستند، باید معلمان ورزش را به استفاده از سبک های قهرمانی دانشخودمداری و انگیزه

د، باید از نکه اگر تغییرات بلندمدت و پایدار مدنظر باشآموزمحور سوق دهند. درحالییس دانشدرت

سبک تدریس بینابینی یا استفاده از  های الزم را درزمینةبدنی بهره ببرند که مهارتمان تربیتمعل

آموزان دانش ورزشیمداری نشان داد که هدفنتایج پژوهش مجموع، . درداشته باشندگام بههدایت گام

های بدنی قرار دارد که این تأثیرات عمدتاً در سبکهای تدریس معلمان تربیتأثیر سبکتشدت تحتبه

که بهترین سبک تدریس برای ایجاد طورییابند؛ بهور و بینابینی نمود میآموزمحتدریس دانش

آمده در وجودبه ریس بینابینی است؛ زیرا، تغییراتسبک تد ،آموزانمداری ورزشی دانشهدف
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؛ آموزان با آموزش این نوع از سبک تدریس با پایداری بیشتری همراه خواهد بودمداری دانشهدف

رود در آینده پژوهشگران بتوانند د که انتظار مینوجود دار هایی در این پژوهشحال، محدودیتبااین

موزان پسر آفقط روی دانش وهشزمینه را ارائه دهند؛ برای مثال، این پژسایر نتایج کلیدی دراین

-تطبیقی بین دانش یهایتوانند مقایسهمی در آینده پژوهشگرانکه مقطع ابتدایی انجام شد؛ درحالی

در مدارس روستایی  ، این پژوهشآموزان دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی انجام دهند. همچنین

  دست آید.تری بهتا نتایج قاطعانه مطالعه شودها در سطوح شهری نیز تواند مقایسهکه میانجام شد 
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 (2008: پرسشنامه استاندارد هدفمداری در ورزش )کامینگ و همکاران، 1 پیوست
 

 کد:  ............................................. 

 

 متر                  /   وزن: .............. کیلوگرم.............................................  / قد: .................سانتیکد:  

  □دکترا        □فوق لیسانس          □لیسانس        □فوق دیپلم       □دیپلم        □زیردیپلمسطح تحصیالت پدر: 

 □دکترا        □فوق لیسانس          □لیسانس        □فوق دیپلم       □دیپلم        □زیردیپلمسطح تحصیالت مادر: 

 در زنگ ورزش...... ردیف
کامالً 

 مخالفم
 مخالفم

مطمئن 

 نیستم
 موافقم

کامالً 

 موافقم

1 
های جدید و حداالمکان هدف من یادگیری مهارت

 ماهر شدن است.
     

2 
ترین انگیزه من این است که بهترین ورزشکار مهم

 باشم. 
     

3 
هایم را ترین انگیزه من این است که مهارتمهم

 بهتر کنم. 
     

4 
باشدکه بهتر از دیگران هدفم پیشرفت تا حدی می

 باشم. 
     

      کنم تا بهترین باشم.تالش زیادی می 5

      خواهم بهتر از دیگران باشم.  می 6

7 
گیرم احساس های جدیدی یاد میوقتی مهارت
 کنم. موفقیت می

     

      برای من موفقیت یعنی بهتر از دیگران بودن است.  8

9 
دهم وقتی بیشترین تالش خود را انجام می

 کنم. احساس موفقیت می
     

      خواهم ثابت کنم که بهتر از دیگران هستم.می 10

      هاست.ماهرانه مهارتهدف من انجام  11

      هدف من بهترین شدن نسبت به بقیه است.  12
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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. 
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