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Abstract 
The aim of this study was to investigate the factors affecting the improvement of 

educational innovation of physical education teachers. The research method was mixed 

(qualitative-quantitative) in which the qualitative part was done through content analysis. 

The statistical population in the qualitative section included people aware of the subject 

of the research that using the purposive sampling method, 13 people were identified as the 

sample. The statistical population also included a small number of physical education 

teachers in Tehran. The research tools included quasi-structured interviews and a 

researcher-made questionnaire. In the qualitative section, to evaluate the validity, 

reliability, transferability and verifiability, the specialized committees were used. In order 

to analyze the data, coding and structural equation methods were used. The whole process 

of data analysis was performed in SPSS and MaxQda softwares. The results showed that 

the factors affecting the improvement of educational innovation of physical education 

teachers involved eight areas including social factors, motivation, supervisory aspects, 

infrastructure, specialized knowledge, government support, supportive and managerial 

laws and regulations. In the meantime, paying attention to the factors of specialized 
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knowledge and government support can pave the way for improving the educational 

innovation of physical education teachers. 
 

Keywords: Educational Innovation, Physical Education, Teacher, Sports. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
Attention to education has been identified as one of the important pillars of any 

society. Extensive efforts have been made by researchers to improve educational 

conditions in the education system (1). Improving the education system is one of 

the important and key goals in the developed countries and is seriously pursued 

by its trustees (2). Education in all societies is the main factor in the transformation 

and progress of society, and schools as the executive factor of education have an 

effective, undeniable role in human resource development. In addition, given the 

role of schools, teachers must have a lot of competence and ability; therefore, the 

need for creative and innovative people in schools and other scientific centers is 

doubly important because these centers play a very important role in educating 

specialized and committed human resources for other organizations (3). 
 

Materials and Methods 
The present study is an applied, field study. The research method was qualitative 

in terms of data collection method using the content analysis. The statistical 

population included people aware of the subject. In order to identify these 

samples, purposive sampling method was used. This sampling continued until the 

theoretical saturation was reached, and finally 13 people were identified as the 

sample in the qualitative section. 

 The inclusion criteria included individuals familiar with the literature of physical 

education, educational innovation, and the country's educational sports, as well as 

individuals who have published books and academic-research articles, have 

teaching experience and work experience in each of the mentioned fields. 

Research tools included quasi-structured interviews. In order to conduct the 

research interviews according to the corona conditions, in coordination with the 

samples of the qualitative section, they were conducted in person and in absentia. 

In order to identify the factors affecting the improvement of educational 

innovation of physical education teachers, a qualitative method of content analysis 

and interviews were used. After coding, the characteristics extracted from the 

interviews were identified and summarized (open coding). After reviewing the 

initial codes, the factors are extracted and the frequency of each factor is examined 

(axial coding). 
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Findings 
Educational innovation has been identified as one of the constant concerns in 

education. Improving educational innovation as a concern has led to its use in all 

areas, including sports. Improving the level of educational innovation can enhance 

the quality of education and pave the way to improve the performance of the 

whole education system (Lee, 2021, 15). The capacity of educational innovation 

has made the need to upgrade it quite obvious in the field of sports and physical 

education. This issue has led to the design and implementation of this study to 

investigate the factors affecting the improvement of educational innovation of 

physical education teachers. The results of the present study showed that the 

factors affecting the improvement of educational innovation of physical education 

teachers consisted of eleven areas including social issues, motivational issues, 

supervisory aspects, infrastructure, specialized knowledge, government support, 

supportive laws and regulations, management issues, new technologies, support 

of individual qualifications and qualifications of teachers. In other words, in order 

to improve physical education teachers’ educational innovation, serious attention 

should be paid to social issues, motivational issues, supervisory aspects, 

infrastructure, specialized knowledge, government support, supportive laws and 

regulations, and management issues. According to the present study’s results, 

access to and benefiting from new technologies can improve physical education 

teachers’ educational innovation. In this regard, it can be stated that the use of 

technology in increasing knowledge and improving the educational program has 

significant benefits that have introduced the use of technology as a suitable, 

noteworthy phenomenon. Some of these benefits include training efficient and 

skilled manpower, improving the quality of education, easy access to information 

resources, reducing long-term educational costs, updating the education system, 

retraining teachers and increasing their job skills and knowledge. Creating 

motivation, effort and innovation in curricula and using the experiences of 

domestic and international researchers must be highlighted. Due to the importance 

of the above-mentioned items on the education program, special attention should 

be paid to planning and goal setting.  
 

Conclusion 
Based on this study’s findings, it is suggested that by creating job standards in 

response to educational innovation, conditions to encourage physical education 

teachers to the issue of educational innovation be provided. Furthermore, it is 

recommended that committees in the education system and its subordinate 

departments so-called the Innovation Committee provide conditions and context 

for the development of educational innovation exclusively in all schools and 
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regions. It is also suggested that by encouraging the educational innovations of 

physical education teachers and informing about these achievements while 

encouraging educational innovation, the conditions be provided for other physical 

education teachers to benefit from the educational innovations created.  Another 

suggestion is creating databases of the capacities of physical education teachers 

and combining their capacities through team building and networking among 

physical education teachers to provide conditions for them to improve their 

educational innovation. Besides, according to the findings of the present study, it 

is suggested to create conditions for enriching the educational innovation of 

school sports by creating festivals of educational innovations for physical 

education teachers. 
 

Keywords: Educational Innovation, Physical Education, Teacher, Sports. 
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 مقالة پژوهشی

 1ی بدنتی معلمان ترب یآموزش  یثر بر بهبود نوآورؤعوامل م یبررس
 

 محبوبه مهراجی1 ،  فرزادغفوری2 ، سارا  کشکر 3 ، محمد  جوادیپور4

 

  ، ، تهران طباطبائی   علّامهدانشگاه  بدنی و علوم ورزشی،  ، دانشکده تربیت دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی.  1

 ن ایرا

ورزشی.  2 مدیریت  دانشکدهدانشیار  ایراطباطبائی  علّامه  دانشگاه ورزشی،    علوم  و  بدنیتربیت  ،  تهران،    ن ، 

 مسئول(   ه)نویسند

   ن، تهران، ایراطباطبائی  علّامهدانشگاه    ورزشی،  علوم  و  بدنیتربیت  ، دانشکدهدانشیار مدیریت ورزشی.  3

  تهران،   تهران،  دانشگاه  ،تربیتی  علوم  و  شناسیروان   دانشکده،  و درسی  های آموزشیبرنامه ها و  روش   دانشیار.  4

 ایران 

 1400/ 01/10تاريخ پذيرش:                           21/03/1400تاريخ دريافت:                    
 

 چکیده 

حاضر   نوآور  مؤثرعوامل    یبررس  هدف  باپژوهش  بهبود  روش   .شداجرا    بدنیتربیتمعلمان    یآموزش  یبر 

افراد شامل  کنندگان در پژوهش  . مشارکتشدکیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون انجام    از نوع  پژوهش

عنوان نمونه  )تا رسیدن به اشباع نظری( به  نفر  13آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند،  

پژوهش  ند.  شدمشخص   نیمهمصاحبهابزار  از  برایبود.  د  ساختارمنهای  روايی  باور  بررسی  ، پذيریقابلیت 

 تجزيه   منظوربه.  شدهای تخصصی استفاده  بررسی پايايی از کمیته  برایپذيری و همچنین  يیدأپذيری و تانتقال

  افزارنرمدر    هاداده  لیتحل  و  هيروند تجز  یتمام.  شداستفاده    باز و محوری  هایاز کدگذاری  هاتحلیل داده  و

در    بدنی تربیتمعلمان    یآموزش  یبر بهبود نوآور  مؤثرعوامل  ،  نتايج نشان داد   انجام گرفت.  ایدیکیومکس

شامل    يازده جنبهحوزه  انگیزشی،  مسائل  اجتماعی،  نظارتی،  مسائل  تخصصی،  زيرساختهای  دانش  ها، 

فناوریحمايت مديريتی،  مسائل  حمايتی،  مقررات  و  قوانین  دولتی،  حمايتهای  نوين،  و  های  فردی  های 

تواند اثرات مثبت فراوانی بر بهبود نوآوری استفاده از نتايج پژوهش حاضر می. شدشخص م صالحیت معلمان

 بدنی داشته باشد. آموزشی معلمان تربیت

 ، ورزش.  ، معلم بدنیتربیتنوآوری آموزشی، : کلیدی واژگان
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 مقدمه 
تربیت   و  تعلیم  به  ارکان مهم هر    عنوانبهتوجه  از  که  یصورتبه  ؛است  شده   مشخص   ایجامعهیکی 

  شده از سوی محققان در مسیر بهبود شرایط آموزشی در نظام تعلیم و تربیت    ایگسترده  هایتالش

یکی از اهداف مهم    عنوانبه(. بهسازی نظام تعلیم و تربیت  177،  2021و همکاران،    1پولویکوا است )

جدی از سوی   صورتبهاست و    قرارگرفته مدنظر    یافتهتوسعهو کلیدی در نظام آموزشی کشورهای  

ترین عامل تحول  در تمام جوامع، اصلیو پرورش  آموزش  (.  15،  2021،  2لی )  شودمیمتولیان آن دنبال  

در توسعه   مؤثریعامل اجرایی آموزش، نقش    عنوانبهشود و مدارس  و پیشرفت جامعه محسوب می

است. همچنین با توجه به نقش مدارس، معلمان باید از   نشدنیانکارمنابع انسانی دارند و این نقش  

بنابراین نیاز به افراد خالق و نوآور در مدارس و دیگر مراکز    ؛شایستگی و توانایی زیادی برخوردار باشند

این مراکز نقش بسیار مهمی در تعلیم و تربیت نیروی انسانی    چراکه  ؛علمی اهمیتی دوچندان دارد

 (. 139، 2015بابایی اوصالو و همکاران، ) دارند  عهدههای دیگر به  متخصص و متعهد برای سازمان

تربیت، درس   و  تعلیم  نظام  در  مهم  دروس  از  اهمیت درس  است  بدنیتربیت یکی  در    بدنیتربیت . 

، 2021و همکاران،    3آیزاوا )  شودجدی دنبال    صورتبهه است تا  شدپیشبرد اهداف یک جامعه سبب  

در شناسایی استعدادهای ورزشی،    تواندمی(. بهبود وضعیت مدارس در جهت بهبود شرایط ورزش  3

بهبود    یارتقا همچنین  و  ورزش  جامعه    های مشارکتفرهنگ  افراد  باشد    تأثیرگذار  کامالا ورزشی 

  یجسمان  تیاست که در آن از فعال  یآموزش  ندیفرا  ، یبدن تربیت  (.41،  2020و همکاران،    ایرمانسایاه)

دانش و نگرش مثبت در   ، یکسب مهارت، آمادگ   منظوربه آموزان  کمک به دانش  یبرا  یراه  عنوانبه

  یهات یفعال  یاجرا  یبرا  هافرصت و به حداکثر رساندن    یسالمت عموم  کسب  رشد مطلوب،  یراستا

.  دارند، معلمان ورزش نقش مهمی  بدنیتربیتدر جهت پیشبرد اهداف درس  .  شودیاستفاده م   ی بدن

افراد   مدارس،    عنوانبهاین  در  ورزش  اجرایی  باشند    باید ارکان  خود  عملکردی  سطح  باالترین  در 

 یشهروندان  تی است که ترب  نیباور بر ا  ت،یو ترب  میدر نظام تعل(.  113،  2018،  و همکاران4کورلوکا  )

که    انددریافته حوزه    نیمتخصصان ا  نیهمچن  ستین  پذیرامکان مسئول، سالم و سرزنده جز در مدارس  

و ورزش   یجسمان  یهاتی، فعاللیدل  نیبه هم  ؛است  بدنیتربیتمعلمان    برعهده  ندیفرا  نیبخش مهم ا

ضمن کمک    ، یورزش  هایبرنامه  حیصح  یاجرا.  است  شده   گنجاندهآموزان  دانش  یدر برنامه روزانه درس
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  شرفتیپ   نهیو زم  دهدمیشکل    ها آنآموزان، به بدن و ذهن  دانش  یو جسم  یبه حفظ سالمت روح

موجب کاهش    تواند میدر آن    یگذارهیکه سرما  کند میفراهم    را  متفاوت   های حوزهرا در    ها آن  ی کل

  یهایآوردن سطح ناهنجارنییو پا  یبهداشت و درمان، مبارزه با مفاسد اجتماع   یهادر بخش  هانهیهز

 (. 83، 2017 ان،یفیفرد و شر یدریشود )ح ی و اجتماع  یفرد

است    و پرورش  آموزش    ی اهداف عموم  یدر راستا  بدنی تربیت( معتقد است که اهداف  1988)  1منیفر

  ی بدنتیترب  ،دیگر  عبارت  به  ؛گیردبرمیآموزان را در  دانش  یو عاطف  ی ذهن  ،یجسم  ییو توسعه و شکوفا

تعل  یبخش مهم اهداف عموم  ی اتیو نقش ح  دیآیم  حساببه  تربیت  و   می از  تحقق  و  آموزش    ی در 

افراد   تیو ترب  م یتعل  یکه متولو پرورش  آموزش  دارد. سازمان    بانشاطآگاه و    ینسل   تیو تربپرورش  

سالمت جسم و روح آنان را از راه توسعه    تأمین  تی نونهاالن، نوجوانان و جوانان است، مسئول  ویژهبه

در مدارس    ی بدنتیترب  یهاگسترش برنامه  روازاین  ؛عهده دارد  بر  زیدر مدارس ن   یبدن تیترب  ی هابرنامه

با    .است  ر یانکارناپذ  یلیبوده و لزوم استمرار آن در همه مقاطع تحص  تیو ترب  م یتعل  ی اساس  ی ازهایاز ن

  ،یمطهر  د یاستاد شه  ، یفاراب  ابونصر  ری)نظ  ت یو ترب  میتعل  یعلما  بیشتر  اتی و نظر  هادیدگاهتوجه به  

  بدنی تربیت  ،اند  انسان توجه داشته  یبه تمام ابعاد وجودو پرورش  آموزش  که در امر    و...(   نایس  یابوعل

-تیترب  اندرکاراندست  شتریاما امروزه ب  محسوب کرد،  تیو ترب  میتعل   یاز ارکان اساس  یکی  توانیرا م

نکرده و در  دایخود را در مدارس پ  یو واقع  یاصل گاهیجا ،ی بدنتیمدارس معتقدند که درس ترب  یبدن

ن اجرا  مطلوب  اشودمی سطح  ب  ن ی.  موجود  حق  تیواقع  نیشکاف  جدا،  قتیو    ی هابرنامه  ییموجب 

اساس  از  بدنیتربیت که    یاهداف  مدارس شده  در  روان  ساززمینه آن  اختالالت  و  و    یبروز مشکالت 

را به ارمغان آورده است    غیر منتظریو   دهندهتکانکه آمار و ارقام    یجسمان  یهایناهنجار  خصوصبه

 . ( 7، 2001 ،ی )قلعه نوع 

موضوع  دی با  بدنیتربیت درس  هایاز  برنامه  در  در    ی بدنتیترب  گاهیجا  .مدرسه محسوب شود  یمهم 

همچنین   .شودیم  ستهیبه آن نگر  یاهیحاش  یموضوع   عنوانبه  است و  فیضع  یادیمدارس تا حد ز

 که چون   شوددر مدارس    بدنی تربیتدرس    یکنواختی  ل یاز دال  یک یتواند  یم  رانیدب  نداشتنی نوآور

بس  شرفتیپ   یبرا   ینوآور است  اریآموزش  مزا  رایز  ؛مهم  کهایبا  و    آموزان،دانش  یبرا  یی  معلمان 

 زینو پرورش  آموزش    (.285،  2017،  2سانگارید )تی  است  طهستند، مرتب  ریکه در آن درگ  یاجتماع 

در جهان   ینوآور  ازمند یو ن  نیست  اقاعده مستثن  نیجامعه از ابر    تأثیرگذار  یاز نهادها  یکی  عنوانبه

عنصر مهم همان  ،  و پرورشآموزش  در نظام    .استخود    یساختار  یهاهیپرشتاب امروز در تمام ال
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های  و همه بخشو پرورش  آموزش  نظام    پویایی   و  اتیمعلم است که ح  خاص  طوربهو    ی عنصر انسان

نوآوری در    یارتقا  (. 20،  1391و همکاران،  ی ابی به آن وابسته است )کام  بدنی ویژه بخش تربیتآن به

آموزشی از جذابیت    های محیطتا    شودضمن بهبود کیفیت آموزش، باعث    تواند میآموزشی   هایحوزه 

عملکرد آموزشی در    یارتقا  برایآموزشی زمینه جدی    هاینوآوری   ، عبارتیبه  ؛دنمطلوبی برخوردار باش

 (.97، 2019، 1اسچیلدر و ردموند نظام تعلیم و تربیت را خواهد داشت )

 ا یآن مه  یهانهیکه زم  یطیمگر در شرا  ؛شودمین  جیرا  ویژه مدارسهای مختلف به در سازمان  نوآوری

 ت ی، حماهانهیزم  نیا  ازجملهداشته باشند.    نهیزم  نیالزم را در ا  یها ییاناو کارکنان سازمان توباشد  

،  2015و همکاران،    2ک یگورمک)   دانش است  ت یریمناسب و مد  سازمانی فرهنگسازمان،    تیریمد

 یمحور اصل  عنوانبهرا    یو اساس  یکه نقش اصل  و پرورشآموزش  از عناصر مهم    یک ی  نیبنابرا  ؛ (966

 یریادگی و  سیتدر چراکه هستند؛  معلمان مدرسه  کند،یم یباز و پرورشآموزش و اهداف  ها تیفعال

  ترین مهم  ، معلم.  رسدینهاد بزرگ به دست معلمان به سرانجام م  نیا  یهاتیفعال  یهسته مرکز  عنوانبه

 سرعت بهجهان    است.  ینظام آموزش  یاصل  معمار  و  یریادگی- یاددهی   ندیدر فرا  ینظام آموزش  عنصر

م ن  شودیدگرگون  معلمان  د  زیو  که    شوندیم  روروبه  تیواقع  نیا   با  ،یاحرفه  یهاگروه  گری مانند 

همواره دانش خود را    دی آنان بامگر آنکه    ؛ نخواهد بود  دیچندان مف  آنان در جهان امروز   یهاآموزش

 ی اجزا  ی ازکیعنوان  به  هر فرد   ی امر آموزش در زندگ  کهازآنجا.  (3،  2016ا،  ین  ب ی)اد  کنند روزآمد  

 ی عنصر  عنوانبهرا    یند که نوآورکیم   جابیضرورت ا  ، مستمر و مداوم است  صورتبه  ناپذیر جدایی

 ای مالحظه درخور    راتییتغ  ینوآوراند،  مطالعات نشان داده  و از آن استقبال کنند.   بپذیرند  انکارنشدنی 

،  2014  ،همکاران و  3دراچ)  دننکی م   اد یقدرت در سازمان    عنوانبهو از آن    کندی م  جاد یرا در سازمان ا

213). 

ا اصل  نیدر  اگر مدارس،    نوآوری  و   تی مختلف خالق  های سازمان  تیو رمز موفق  یعصر شعار  است، 

معلمان و مدارس ادامه دهند و در بلندمدت    ریخود با سا   ی رقابت  اتیبخواهند به ح  رانیمعلمان و مد 

  هایتوضعی  با  را  خود  مستمر  طوربه  دی با ابند،یخود دست    موردنظرو به اهداف  شوند    روزیو پ   ابیکام

(  2015پرناک )  (.42،  2013و پورعزت،    انیینوآور باشند )رضا  د یبا ،دیگر  بیان  به  ؛ق دهندا نطبا  دیجد

به   «و نوآوری سازمانی در مدارس در میان دبیران  سازمانی   اعتمادرابطه بین  »در پژوهشی با عنوان  

  داریامعنرابطه مثبت و    ها آندبیران و نوآوری سازمانی    سازمانی   اعتماداین نتیجه رسید که بین میزان  
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مدارس با عملکرد    ی سازمان  ینوآور  نیرابطه ب  یبررس»عنوان  با  را    یپژوهش  (1394)  فرزانه  وجود دارد.

 ی آزمون همبستگ  نتایج   انجام داد.  «منطقه چهار دنگهو پرورش  آموزش  معلمان مقطع متوسطه در  

رابطه مثبت و    یسازمان  ینوآور  نیب  ،نشان داد  رسونیپ  با عملکرد معلمان  وجود   معناداریمدارس 

  تیبا خالق  رنده یادگیسازمان    نیب   ، ( نشان داد2015)  زاده  عباس   سیدو    ی پژوهش احسان  جینتا   .دارد

 وجود دارد. داریامعنرابطه مثبت و  رانیدب یو نوآور

کیفیت آموزش  بر    تواندمیکه بهبود نوآوری آموزشی در میان معلمان    کرد( مشخص  2020)  1هونگ

بگذارد ).  تأثیر  و همکاران  آموزشی    کردند اشاره    (2020باریچلو  نوآوری  بهبود  از    عنوانبهکه  یکی 

رابطه   یبررس»با عنوان    ی( در پژوهش2017)  احدیقرار گیرد.    مدنظرجدی    صورتبه  بایدمسائل مهم  

  جه ینت   نیبه ا  «لیاردب  ییدر مدارس ابتدا  یآموزش  هاینوآوری معلمان به    شیو گرا  سازمانی  فرهنگ

  یآموزش  هاینوآوریمعلمان به    شیبا گرا  نزیراب  دگاه یاز د  سازمانی فرهنگتمام ابعاد    نیکه ب  دیرس

با    سازمانی  فرهنگ( به بررسی روابط ساختاری  2009)  2مارتین   وجود دارد.  یرابطه مثبت و معنادار

داد نشان  نتایج  پرداخت.  توکیو  بین معلمان شهر  در  اثرات   سازمانی   فرهنگمتغیر    ، نوآوری  دارای 

موانع  »( در پژوهشی با عنوان  2014)  3لی و چنگ  و معنادار بر متغیر نوآوری است.  مستقیم  مثبت،

ن نتایج رسیدند که عوامل فردی مانند تحصیالت و سن معلمان  به ای  «های آموزشی در مدارسنوآوری

سیستم آموزشی و منابع انسانی از موانع نوآوری آموزشی در  پذیری  انعطاف  نبودو عوامل سازمانی مانند  

نوآوری    است میزان  در  دارد.امعن  معکوس  تأثیرو  مشخص  2014)  4توریستینسون   داری  که    کرد( 

.  کندبهبود عملکرد نوآوری آموزشی را فراهم    برایزمینه جدی    تواندمیمسائل فرهنگی و مدیریتی  

معلمان    ینوآورانه و عملکرد شغل  رفتار  ،یسازمان  جو  نیروابط ب»عنوان    با  یقی( تحق2015)  5بالکار 

 زیو رفتار نوآورانه ن  گذاردمی  تأثیربر رفتار نوآورانه    یسازمان   جو  ،نشان داد  هایافته  .انجام داد  «هیترک

دهد که  این امکان را می  و پرورش  آموزش  نوآوری مستمر به    .شودیم منجر    بهتر  ی به عملکرد شغل 

و بتواند نقاط قوت سازمانی را با    باشدبهتر بتواند به نیازهای مراجعان پاسخ دهد، در رقابت پیشگام  
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هانسن )  کندهای موجود همسو  فرصت و  نوآوری می  ضمن  ؛ (474،  2009،  1ونگر   تأثیرتواند  اینکه 

   (.467، 2،2010پنیدز ) باشد های آموزشی داشته مثبت بر عملکرد نظام 

توانند موفق باشند که از نیروی انسانی  های آموزشی در صورتی می امروزه مسلم شده است که سازمان 

بپردازند    مؤثر( خالق و نوآور برخوردار باشند و در جوی خالق به فعالیت  آموزشی  کادر)مدیران و  

 ی کمتر  یقابتر  یهاتیاست و محدود  یو متعلق به بخش دولت  یمل  ران یدر ا  و پرورشآموزش    ازآنجاکه

،  2011)نادری،    استجو نوآورانه را حس نکرده    نیکه ضرورت قرارگرفتن در ا  دی نمای م  نیدارد، چن

 ی برا  ی اصل  یهااز مهارت  ی ک ی  بیست و یکمقرن    یبرا  کا یآمر  ی هاانجمن دانشگاه   ن، یعالوه برا  (.44

  کشور  در(.  165،  3،2017دمیرهاناوزنوز و  )  است  کرده  نییتع  ی آموزشیو نوآور  تیمعلمان را خالق

ب تاکنون  زم  یی ها پژوهش  شتریما  در  ورزش  نهیکه  به    ، اندشده  انجاممول    یهرم    هایبخشمربوط 

  شده استفادهو    شدهپذیرفتهمطابق خود هرم ورزش کشور که    آنکه  حال،  اند بوده  ی و قهرمان   یهمگان 

 ر یاز سا  شتریآن ب  تیدر قاعده هرم قرار دارد و اهم  یورزش کشور است، ورزش آموزش  گذارانسیاست

کشور مشهود   مقاطع مدارس  بیشتردر    بدنی   تربیتساعات    یاجرا  یکنواختی  ی هاست و از طرفبخش

شاهد هستیم نوعی سستی و ضعف    ،مدارسدر    خصوصبههای آموزشی  آنچه امروزه در محیط  ؛ستا

نیازهای فطری همه   وابتکار و خالقیت و ابراز فکر و نظر جز  اصوالا  چراکه   ؛اهتمام در این زمینه است

و    عام   طوربهها در بسیاری موارد از طرف مدیران مدارس  افراد است، اما مهم این است که این نیاز

 (. 42، 2013ی، )حسین است گرفته قرار  مدنظر خاص طوربهمعلمان 

له  ئهای این مساما ظرفیتاست،  نیازهای مهم در مسیر توسعه آموزش  نوآوری آموزشی یکی از پیش

، 2013و پورعزت،    انییرضاصورت جدی دنبال نشده است )در سیستم تعلیم و تربیت کشور ایران به 

های آموزشی در مناطق مختلف دنیا  عنوان یک دغدغه در سیستم(. توجه به نوآوری آموزشی به42

صورت یک عارضه  های جدی در حوزه نوآوری آموزشی به نبود فعالیتبه  بوده است و همواره  مدنظر  

)  شدهتوجه   دغدغه213،  2014  ،همکاران  ودراچ  است  ارتقا(.  جهت  در  محققان  نوآوری    یمندی 

تا ضعف باعث شده است  تعلیم و آموزشی  نوآوری آموزشی در حوزه  بهبود  های موجود درخصوص 

معلمان از نوآوری آموزشی و نبود تغییرات جدی از سوی آنان در   نبودن  مندتربیت نمایان شود. بهره

درک    الاعنوان یک معضل در حوزه آموزش کامجهت فرایند تدریسی باعث شده است تا یکنواختی به

عنوان ارکان ورزش در مدارس نقش بدنی بهمعلمان تربیت  ،(. در این میان49،  2020)هونگ،    شود

 
1. Wagner & Hansen 

2. Panayides 

3. Uzunöz & Demirhan 



109                                                             ...معلمان یآموزش یعوامل مؤثر بر بهبود نوآور یبررس: مهراجی

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

نوآوری آموزشی می  ها ی آنتوجهبیهای آموزشی دارند و  مهمی در حوزه تواند آسیب و مشکل  به 

شده  درک  با توجه به خألطور اساسی مختل کند. بهرا  بدنی  تربیتجدی باشد که روند توسعه آموزش  

پژوهش نبود  بهره درخصوص  همچنین  و  آموزشی  نوآوری  حوزه  در  جامع  معلمان    نگرفتنهای 

آموزشیتربیت نوآوری  از  رفع خأل  ،بدنی  پژوهش حاضر ضمن  حوزه  انجام  این  در  بستر   ،پژوهشی 

نوآوری  را  مناسبی   بهبود  ایجاد دغدغه در حوزه  انجام    ، عبارتیبهکند؛  فراهم میآموزشی  در جهت 

له مهم به متولیان امر  ئعنوان یک مستواند ضرورت استفاده از نوآوری آموزشی را به پژوهش حاضر می

سنتی شناخته   یسازمان  پرورش  و  آموزششاید به دلیل اینکه    .کنددر حوزه تعلیم و تربیت گوشزد  

ویژه بخش های مختلف این وزارت بهنوآوری در بخش  ،شودتلقی نمی  پذیرریسکسازمان    غالباا و   شده

از مطالعات موردی   جز به،  حالبااین  ؛قرار نگرفته است  مدنظر  طور عمیقبهبدنی  تربیت تعداد کمی 

  انجامو پرورش  آموزش  کمی در زمینه نوآوری در    نسبتااهای مختلف، کارهای تجربی  درمورد نوآوری 

صورت و پرورش  آموزش    بدنیتربیتهای جامع و کاملی درمورد نوآوری معلمان  ژوهشپ   ویژهبهو    شده

چون اگر نوآوری در بخش    ؛شوددر بخش ورزش مدارس بیشتر احساس می  خألنگرفته است و این  

اجرا نخواهد    نیکو  نحو  به   ومطلوب    کیفیت  با ورزش در مدارس    ،ورزش آموزشی کاربردی نداشته باشد

نوآوری برای معلمان   بهبود  در راستایراهکارهایی    ن یدارد تا به تدو  ی پژوهش سع  نیا  رو؛ ازاینشد

عوامل   یبررس  هدف   باتحقیق حاضر  بنابراین    ؛بپردازد  ارتقای کیفیت زنگ ورزش  منظورهب بدنیتربیت

عوامل  که    سعی داشته است  سؤالدر پاسخ به این  ،بدنیتربیت معلمان    یآموزش  یبر بهبود نوآور   مؤثر

 ؟ اندکدام  بدنیتربیتمعلمان  یآموزش یبر بهبود نوآور مؤثر
 

   پژوهش روش
  ازروش پژوهش حاضر  .  شدمیدانی انجام    صورتبهکه   بودهای کاربردی  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

پژوهش    یآمار  ةجامعاستفاده شد.    نیمضام  تحلیلاز روش  بود که    کیفی ها  داده  یروش گردآور  نظر

گیری هدفمند ها از روش نمونهشناسایی این نمونه  منظوربهافراد آگاه به موضوع پژوهش بود.    ،حاضر

نمونه    عنوانبهنفر    13  ،درنهایتگیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و  . این نمونهشداستفاده  

اند گیری از میان جامعه آماری عبارتنمونه  برایهای محقق  شاخص  ند.شدمشخص    در بخش کیفی

افراد دارای  و    افراد آشنا با ورزش آموزشی کشور،  بدنیافراد آشنا با ادبیات نوآوری آموزشی تربیت  از:

علمی  مقاله  و  و  تألیف پژوهشی  -کتاب  تدریس  سابقه  زمینه  هرکدامدر    کاری  تجربهشده،  های از 

 . ذکرشده

 است. ارائه شده های پژوهش نمونه هایویژگی   یکجدول شماره در 
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 های پژوهشهای نمونهويژگی -1جدول 
Table 1- Characteristics of research samples 

 نمونه 
Sample 

 جنسیت 
Gender 

 سن
Age 

 سطح تحصیالت
Level of Education 

1 
 مرد

Male 
45 

 دکتری
PhD 

2 
 زن 

Female 
35 

 ارشد کارشناسی

Masters 

3 
 زن 

Female 
60 

 دکتری
PhD 

4 
 مرد

Male 
52 

 دکتری
PhD 

5 
 زن 

Female 
55 

 کارشناسی ارشد 

Masters 

6 
 مرد

Male 
51 

 دکتری
PhD 

7 
 مرد

Male 
45 

 کارشناسی ارشد 
Masters 

8 
 مرد

Male 
32 

 دکتری

PhD 

9 
 مرد

Male 
35 

 دکتری
PhD 

10 
 مرد

Male 
38 

 دکتری
PhD 

11 
 زن 

Female 
42 

 دکتری

PhD 

12 
 مرد

Male 
38 

 دکتری
PhD 

13 
 مرد

Male 
40 

 دکتری
PhD 

 

شیوع ویروس  ها با توجه به شرایط  انجام مصاحبه  برایبود.  د  ساختارمنهای نیمهمصاحبه  ، ابزار پژوهش

با  .  شدی و غیرحضوری انجام  های بخش کیفی به دو صورت حضور، ضمن هماهنگی با نمونهکرونا

حضوری    برایکه    هایی نمونه کردند مصاحبه  آمادگی  مصاحبه اعالم  به  بهداشتی  نکات  رعایت  با   ،

  ،نداشتندحضوری  نیز که امکان مصاحبه    کنندگان مشارکتبرخی  برای  حضوری پرداخته شد.    صورتبه
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بررسی روایی از  برای .شد های مجازی مصاحبه انجام رحضوری و استفاده از تلفن و شبکهاز طریق غی

بررسی قابلیت باورپذیری از  برای .شد پذیری استفاده ییدأپذیری و ت)اعتبار(، انتقال باورپذیریلیت قاب

از دو کدگذار  أ ت و همچنین  توسط هشت متخصص  پژوهش  فرایند  نمونه ذکدگ   براییید  اری چند 

پذیری  بررسی انتقال  برای.  شد کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگذاران استفاده    منظوربهمصاحبه  

. همچنین شدهای پژوهش مشورت  درمورد یافته  ،سه متخصص که در پژوهش مشارکت نداشتند  با

های مورد  ها و بررسی آنان در زماناز ثبت و ضبط تمامی مصاحبه  ، ییدپذیریأ بررسی قابلیت ت   برای

 .  شدنیاز استفاده 

( از 2002)  2( و پاتون1997)  1(، جانسون2003)  افشانی های گلدر این پژوهش با توجه به دیدگاه 

پژوهشگر)بازآزمون روش کار(، کثرت  گرایی در شیوهگرایی شامل کثرتسه روش کثرت   گرایی در 

شناسه بین  اطمینان  قابلیت  کثرت )آزمون  و  مشارکتگذاران(  مصاحبهگرایی  از  )استفاده  -کننده 

شوندگان جدید برای آزمون قابلیت اطمینان الگو( برای تأیید اعتبار پژوهش بهره گرفته شد. منظور 

صورت  نامه پژوهش بهکننده این است که چنانچه فرایند پژوهشی و تفاهمگرایی در مشارکتاز کثرت

های مشابه تکرار شود، باید نتایج مشابهی به دست آید.  ژگی کامل برای یک دسته از افراد جدید و با وی

 هشوندصورت کامل برای سه نفر مصاحبهها بهنامه مصاحبه و تجزیه و تحلیل دادهتفاهم  ، در پژوهش

شوندگان جدید کدهای  بین مصاحبه  ، . برای محاسبه درصد اعتبار بازآزمون پژوهششدجدید استفاده  

)پژوهش اصلی و پژوهش    های پژوهشهم مقایسه شد. در هرکدام از بخششده دو آزمون با  مشخص 

، با عنوان »توافق« و کدهای غیرمشابه  بودنداعتبارسنجی( کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه  

   . شدندبا عنوان »عدم توافق« مشخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  Johnson 

2.  Patton 
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 گرايی در مصاحبه( )کثرت محاسبه پايايی بازآزمون پژوهش -2جدول  
Table 2- Calculating the reliability of research retest (pluralism in interview) 

 تعداد کل کدها 
Total number of codes 

 تعداد توافقات 
Number of 

agreements 

 تعداد عدم توافقات
Number of 

disagreements 

 پايايی بازآزمون )درصد( 
Retest Reliability   

(percentage) 
144 55 34 76.4 

 

، تعداد توافقات بین 144تعداد کل کدها در دو مرحله پژوهش برابر با    ،دهد نشان می   شماره دوجدول  

، درصد اعتبار  شماره یکاست. با استفاده از فرمول    34  با  و تعداد عدم توافقات برابر  55  با   کدها برابر

پایایی  استدرصد    4/76  با   برابرشونده  گرایی در مصاحبهروش کثرت این میزان  اینکه  به  با توجه   .

شوندگان از اعتبار مناسب برخوردارند و روش (، مصاحبه144،  1996،  1)کواله   درصد است  60بیشتر از  

 .  شودمیأیید تشوندگان نیز انتخاب مصاحبه

 (55، 1397همکاران، : روش محاسبه درصد پایایی بازآزمون )بابائی فارسانی و  1فرمول 

 
عنوان ها، چند مصاحبه بهبرای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه  ،( معتقد است1996کواله )

سپس    .شودمی  کدگذاریها در فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار  و هرکدام از آن شده  نمونه انتخاب  

از  مشخص  کدهای هرکدام  برای  زمانی  فاصله  دو  در  میمصاحبه شده  مقایسه  هم  با  روش  ها  شود. 

که   کدهاییها،  رود. در هریک از مصاحبهپژوهشگر به کار می  کدگذاریبازآزمایی برای ارزیابی ثبات  

توافق«   عدمعنوان »غیرمشابه به  کدهایعنوان »توافق« و  به  ،در دو فاصله زمانی با هم مشابه است

یز در پژوهش برای محاسبه پایایی بازآزمون از بین گرایی در شیوه نشود. در روش کثرتمشخص می

روزه توسط پژوهشگر    15ها دو بار در فاصله زمانی  و هرکدام از آن  شد  ها، سه مصاحبه انتخابمصاحبه

 آمده است.   شماره سه. نتایج کدگذاری در جدول نجام شدکدگذاری ا

 

 

 

 

 
1. Kvale 
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 گرايی در شیوه( محاسبه پايايی بازآزمون )کثرت -3جدول 
Table 3- Calculating the reliability of research retest (pluralism in method) 

 هامصاحبه
interviews 

 تعداد کل کدها 
Total 

number of 

codes 

 تعداد توافقات 
Number of 

agreements 

تعداد عدم 

 توافقات
Number of 

disagreements 

 پايايی بازآزمون )درصد( 
Retest Reliability   

(percentage) 

 اول

First 
41 19 3 97.2 

 سوم 
Third 

45 21 3 93.3 

 دهم
Tenth 

38 18 2 94.7 

 جمع 

Total 
124 58 7 93.5 

 

روزه،    15، تعداد کل کدها در دو فاصله زمانی  شودمیمشاهده  شماره سه  گونه که در جدول  همان

و تعداد عدم توافقات در این دو   58 با  این دو زمان برابر، تعداد کد توافقات بین کدها در 124 با  برابر

گرایی در شیوه با استفاده از ها در روش کثرت. پایایی بازآزمون مصاحبهاست  7  با  فاصله زمانی برابر

درصد است،    60از    بیشترکه با توجه به این موضوع که بسیار    استدرصد    5/93فرمول ذکرشده،  

 .  شودمیتأیید  ها قابلیت اعتماد کدگذاری

از یکی    ، موضوعی دو کدگذارگرایی، برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درونروش کثرت  برای

.  کندعنوان کدگذار در پژوهش مشارکت  بهتا  مدیریت ورزشی درخواست شد  دکتری  از دانشجویان  

سه  و سپس هم پژوهشگر و هم فرد مدنظر    شدهای الزم برای کدگذاری به وی ارائه  ها و شیوهآموزش

 آمده است.   شماره چهاردرصد توافق بین کدگذاران در جدول  .کردند  کدگذاریمصاحبه را 
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 محاسبه پايايی بین دو کدگذار  -4جدول 
Table 4- Calculation of reliability between two encoders 

 هامصاحبه
interviews 

 تعداد کل کدها 
Total 

number of 

codes 

 تعداد توافقات 
Number of 

agreements 

تعداد عدم 

 توافقات
Number of 

disagreements 

 پايايی بازآزمون )درصد( 
Retest Reliability   

(percentage) 

 اول
First 

79 35 9 88.6 

 سوم 

Third 
83 37 9 89.1 

 دهم
Tenth 

76 33 10 86.6 

 جمع 
Total 

238 105 28 88.2 

 

توسط پژوهشگر و   شده، تعداد کل کدهای ثبتشودمیمشاهده  شماره چهارگونه که در جدول همان

. با  است  28  با   و تعداد عدم توافقات برابر  105  با  ، تعداد توافقات بین کدها برابر238  با   همکار برابر

درصد   2/88  با  های این پژوهش برابرکدگذاران برای مصاحبهاستفاده از فرمول ذکرشده، پایایی بین  

 . شودمیها تأیید  درصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری 60از  بیشتر. با توجه به اینکه است

در بخش  باز و محوری    هایکدگذاری   صورتبهکدگذاری    ، های پژوهشداده  تحلیل  و  تجزیه  منظوربه

افزار در نرم  ها داده   لیتحل  و  هیروند تجز  ی تمام.  انجام شد  نیمضام  لیتحلبا استفاده از روش    کیفی

 . شد انجام  1کیودامکس

 

 نتایج 
 ل یتحلاز نوع    از روش کیفی  بدنیتربیتمعلمان    یآموزش  یبر بهبود نوآور  مؤثرعوامل  شناسایی    برای

ها  های مستخرج از مصاحبهها، ویژگی. پس از انجام کدگذاریشدو انجام مصاحبه استفاده    نیمضام

کدهای اولیه به استخراج عوامل و بررسی   پس از بررسی.  )کدگذاری باز(  شد  بندیجمعمشخص و  

محوری   نتایج کدگذاریپنج،  ماره  . جدول ش )کدگذاری محوری(  شد  پرداخته فراوانی هر یک از عوامل  

 را به نمایش گذاشته است. شدهاستخراج فراوانی کدهای  و

 
 

1. MAXQDA  
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 شدهاستخراجهای محوری و فراوانی کدهای های کدگذاریيافته -5جدول 
Table 5- Pivotal coding findings and frequency of extracted codes 
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 شدهاستخراجهای محوری و فراوانی کدهای های کدگذاریيافته -5جدول ادامة 
Table 5- Pivotal coding findings and frequency of extracted codes 
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 شدهاستخراجهای محوری و فراوانی کدهای های کدگذاریيافته -5جدول ادامة 
Table 5- Pivotal coding findings and frequency of extracted codes 

دسته شامل مسائل اجتماعی،    یازدهدر قالب    شده شناساییمطابق با نتایج بخش کیفی پژوهش، عوامل  

دولتی، قوانین و مقررات   های حمایت، دانش تخصصی،  ها زیرساختنظارتی،    هایجنبهمسائل انگیزشی،  

ند.  شدبندی  دسته  های فردی و صالحیت معلمانهای نوین، حمایت ، فناوریمسائل مدیریتیحمایتی،  

 دهد. ان میاین عوامل را نش یکشکل شماره 

-

 
 بدنی تربیتمعلمان  یآموزش یبر بهبود نوآور  مؤثرعوامل  -1شکل 

Figure 1- Factors affecting the improvement of educational innovation of physical 

education teachers 

بهبود نوآوری 
آموزشی معلمان 

تربیت بدنی 

قوانین 
حمایتی  حمایت 

های دولتی 

دانش 
تخصصی

زیرساخت 
ها

جنبه های 
نظارتی 

مسائل 
انگیزشی

مسائل 
اجتماعی 

مسائل 
مدیریتی

فناوری های 
نوین 

حمایت 
های فردی 

صالحیت 
معلمان 
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 گیرینتیجه بحث و 
از   یکی  آموزشی  بهبود    هاینگرانینوآوری  است.  بوده  تربیت مشخص  و  تعلیم  حوزه  در  همیشگی 

ورزش بهره   ازجمله  ها حوزهیک دغدغه باعث شده است تا از آن در تمامی    عنوانبهنوآوری آموزشی  

و مسیر   شودباعث بهبود وضعیت کیفیت آموزشی    تواندمیسطح نوآوری آموزشی    یبرده شود. ارتقا

تعلیم و    همهعملکرد    یارتقا را تسهیل  سیستم  نوآوری   هایظرفیت(.  15،  2021لی،  )  کندتربیت 

.  باشد مشهود    کامالا  بدنیتربیتآن در زنگ ورزش و حوزه    یآموزشی باعث شده است تا نیاز به ارتقا

 ی آموزش  یبر بهبود نوآور  مؤثرعوامل    یبررس  هدف   باه است تا تحقیق حاضر  شدسبب    مسئلهاین  

 .شودطراحی و اجرا  بدنیتربیتمعلمان 

حوزه   یازده در    بدنیتربیتمعلمان    یآموزش  یبر بهبود نوآور  مؤثرعوامل    ،نشان دادحاضر  نتایج تحقیق  

های ها، دانش تخصصی، حمایتهای نظارتی، زیرساختمسائل اجتماعی، مسائل انگیزشی، جنبه شامل  

های فردی و صالحیت  های نوین، حمایتدولتی، قوانین و مقررات حمایتی، مسائل مدیریتی، فناوری

به مسائل    باید  بدنیتربیتدر مسیر بهبود نوآوری آموزشی معلمان    ،عبارتی به  ؛شدمشخص    معلمان

انگیزشی،   مسائل  تخصصی،  هازیرساختنظارتی،    هایجنبهاجتماعی،  دانش  دولتی،    هایحمایت، 

که   کردمشخص  (  2020شوهراتویچ )توجه جدی داشت.   قوانین و مقررات حمایتی و مسائل مدیریتی

آموزشی   نوآوری  بهبود  مسیر  و    هایحوزهمختلف    های جنبه به    باید در  فردی  فرهنگی،  مدیریتی، 

  هایحوزهمسائل    واسطهبه که نوآوری آموزشی    دریافتندنیز  (  2020لو و همکاران ) .  کردانگیزشی توجه  

ماهیت کلیدی نوآوری آموزشی در میان معلمان   ،رسدمی. به نظر  گیردمیقرار    تأثیرمختلفی تحت

همچنین    بدنیتربیت مختلفی  و  عوامل  تا  است  باعث شده  آن  به  پیچیده دسترسی  بهبود    برروند 

ساختار پیچیده دسترسی به نوآوری آموزشی د.  نباش  تأثیرگذار  بدنیتربیتمعلمان    یآموزش  ینوآور

منجر شده    امرو این    احساس شودکالن در جهت دستیابی به آن    ی باعث شده است تا نیاز به نگاه

که   انگیزشی،  است  مسائل  اجتماعی،  تخصصی،  هازیرساختنظارتی،    هایجنبهمسائل  دانش   ،

توسعه نوآوری  روند  در نقش کلیدی  ی و مسائل مدیریتی دولتی، قوانین و مقررات حمایت هایحمایت

باش  بدنیتربیتآموزشی معلمان   عوامل م  . دنداشته  نوآوری آموزشی معلمان  ؤشناسایی  بهبود  بر  ثر 

های نوین در سیستم آموزشی کشور داشته باشد و  تواند بستری در جهت ایجاد رویهتربیت بدنی می

منسوخ  و  سنتی  های  شود.  رویه  سپرده  فراموشی  به  بخش  این  در  ( 2014)  همکاران  ودراچ  شده 

که بهبود نوآوری آموزشی نقش مهمی در ایجاد خالقیت در ارکان آموزشی ازجمله   کردندمشخص  

 دانش آموزان نخواهد بود.  مدنظر  له صرفاائمعلمان و دانش آموزان خواهد داشت و فواید این مس
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  عامل   ترینمهم عنوانبهدانش تخصصی ،  شده شناساییدر میان عوامل  ، نتایج تحقیق حاضر نشان داد

  کردند اشاره  (  2021سریولو و همکاران ).  شدمشخص    بدنیتربیتمعلمان    یآموزش  یبهبود نوآور  در

؛  قرار گیرد  باید مدنظرکه    استدرخصوص نوآوری آموزشی یکی از مسائل مهمی    آگاهیکه دانش و  

. به نظر  ستهمسو(  2021سریولو و همکاران )  پژوهش نتایج تحقیق حاضر با نتایج    بر این اساس،

تخصصی    ، رسدمی فن  یارتقا  واسطهبهدانش  ی، آموزش  ینوآور  در  بدنی تربیتمعلمان    ی دانش 

از   گیریبهره  برای  بدنیتربیت مهارت معلمان    بهبود،  بدنیتربیت مهارت و دانش معلمان    روزرسانیبه

نوآور  ی آگاهی،  آموزش  ینوآور به  مربوط  اطالعات  نوآور  جادی ای،  آموزش  یاز  درخصوص   ی آموزش 

  هایظرفیتاز    گیریبهره  برایو پرورش  آموزش  مدارس و    رانیمهارت مد  یارتقا،  در مدارس  یآموزش

معلمان   ژهیو  یآموزش  یتوسعه نوآور  یخدمت در راستاضمن  هایدوره   یبرگزاری و  آموزش  ینوآور

.  کندفراهم    بدنی تربیتنوآوری آموزشی معلمان    یدر جهت ارتقارا  بستر مناسبی    تواندمی  بدنی تربیت

  است نوآوری آموزشی یکی از نیازهای مهم در حوزه بهبود نوآوری آموزشی    زمینه  دانش و آگاهی در

  تواندمیبر دانش تخصصی    تأکید(. بسترسازی در جهت بهبود نوآوری آموزشی با  17،  2021لی،  )

برایمطلوبی    هایظرفیت میان معلمان    را  آموزشی در  نوآوری    . کندفراهم    بدنیتربیتپایدارسازی 

بدنی را افزایش  تواند دامنه نوآوری معلمان تربیتتربیت بدنی میحوزه دانش تخصصی در  ،شکبدون

.  کندفراهم    های تعلیم و تربیتگیری معلمان از این دانش خود در حوزهبهره  را برای  شرایطیدهد و  

ابزاری مناسبی  دانش تخصصی می  ،شکبدون بهبود  باره  بدنی درکمک به معلمان تربیت  برایتواند 

 نوآوری آموزشی باشد. 

عامل مهم    عنوانبهولتی  د  هایحمایت،  شدهشناساییدر میان عوامل    ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد

که    کرد اشاره  (  2020شوهراتویچ ).  شدمشخص    بدنیتربیتمعلمان    یآموزش  یبهبود نوآور  دیگر در 

حوزه   این  توسعه  نیازهای  از  یکی  آموزشی  نوآوری  از  ).  استحمایت  همکاران  و  ( 2021پولویکوا 

نتایج    ؛ بنابراینالزم را داشته باشد  هایحمایتدولت    بایدکه در جهت بهبود نوآوری آموزشی    دریافتند

. به نظر  ستهمسو(  2020( و شوهراتویچ )2021پولویکوا و همکاران )تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات  

،  بدنیتربیتمعلمان    ان یدر م  یآموزش  یاز نوآور  رانیمد  تیحما  واسطهبهدولتی    هایحمایت  ، رسدمی

نوآور  برای  یمشورت  هایکرسی  وجود فکر  جادیای،  آموزش  یتوسعه  پ   ینظام  در جهت   هاشنهادیو 

نوآور مال  جادیای،  آموزش  یتوسعه  نوآور  ریدر مس  ی منابع  در    ی مال  تیامن  جاد یای،  آموزش  یتوسعه 

نقش   دنتوانمی یآموزش یتوسعه نوآور برایو پرورش آموزش در  یراهبر های کمیته   جادیاو  مدارس

  کردنواسطه مهم قلمداد  ها بهدولت  د. نداشته باش  بدنی تربیتمهمی در بهبود نوآوری آموزشی معلمان  

نوآوری آموزشی و ایجاد الزامات و استانداردهایی در جهت پاسخ به نوآوری آموزشی در سیستم تعلیم  
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بهبود نوآوری برای    را  د شرایط مناسبی نتوانمی  ، بدنیخصوص در میان معلمان تربیت  و تربیت و به

 . کنندآموزشی معلمان تربیت بدنی فراهم 

ی  بدن تیمعلمان ترب  یآموزش  یبهبود نوآوردر جهت  دیگر  عوامل مهم   ،تییها و مسائل مدیرزیرساخت 

نوآوری گیری ها نقش مهمی در شکلکه زیرساخت کردند( مشخص 2014) همکاران ودراچ . هستند

دار )نآموزشی  توریستینسون  اشاره  2014د.  نیز  آموزشی    کرد (  نوآوری  بهبود  مسیر  در    بایدکه 

به نظر میسیستم  باشد.  مناسب وجود داشته  واسطه ها بهزیرساخت  ، رسدهای مدیریتی و حمایتی 

د  نتوانو تجهیزات مناسب و جدید می  هافناوریبدنی و ایجاد  افزایش اختیار عمل به معلمان تربیت

بدنی در یک محیط ضعیف معلمان تربیت  ،عبارتیبه  کنند؛نوآوری آموزشی آنان فراهم    را برایشرایطی  

  امرهای آموزشی سنتی متمایل خواهند شد که این  ناچار به سمت سیستم به  فناوریاز نظر امکانات و 

را  می آموزشی  نوآوری  کند؛تواند  زیرساختازاین  مختل  ایجاد  جنبه رو  و  میها  حمایتی  تواند  های 

اولیهبه الزامات  ایجاد  مناسبی  ،واسطه  تربیتمنظور  به  را  بستر  آموزشی معلمان  نوآوری  بدنی  بهبود 

برای ارتقای جایگاه درس   ضروری  ینیاز  ،مدارس  یبدنتیدرس ترب  آموزشی  نوآوریموضوع  .  کندایجاد  

مدارس  تربیت در  جد  شودیم  شناختهبدنی  موضوع  سازمانطوری هب  است؛  یدیو  آموزشی  که  های 

ایفا    صرفاا  توانندنمیمدارس    ویژهبه بلکه باید پیوسته خود را با شرایط جدید    کنند؛نقش مکانیکی 

و    نیستند، قادر به ادامه حیات  کننداگر نتوانند شرایط نوآوری و تحول را در خود ایجاد    .تطبیق دهند

در جهان امروز، تفکر تغییر و نوآوری اجتناب ناپذیرست.   ، درواقعدهند.  اثربخشی خود را از دست می

و آموزش  امروزی که    پرتحملت و ارتباطات در محیط پررقابت و  با توجه به انقالب فناوری، اطالعا 

های کنونی، نیاز به نوآوری در و با توجه به چالشاست  های فراوانی مواجه کرده  را با چالشپرورش  

 مدارس الزامی است. 

 ی بهبود نوآورتواند زمینه  های نوین میمندی از فناوریبراساس نتایج پژوهش حاضر، دسترسی و بهره

توان عنوان کرد که استفاده از در این راستا میی را به همراه داشته باشد.  بدنتیمعلمان ترب  یآموزش

توجهی است که استفاده از فناوری    درخورد  یبرنامه آموزشی دارای فوا  یافزایی و ارتقادانشفناوری در  

 نیروی تربیتد شامل  یمعرفی کرده است. برخی از این فوا  و شایان توجه  عنوان یک پدیده مناسبرا به 

کاهش  ،  اطالعاتی منابع به آسان دسترسی،  پرورش و به آموزش بخشی کیفی،  ماهر و کارآمد انسانی

 مهارت شغل افزایش  و  معلمان بازآموزی ،آموزشی نظام کردنروزآمد،  بلندمدت در  آموزشی هایهزینه

محققان داخلی     از تجارب استفادهو    درسی  هایدر برنامه نوآوری و تالش و انگیزه ایجاد ،آنان دانش و

ای توجه ویژه دبای   ،برنامه تعلیم و تربیت درکه با توجه به اهمیت موارد یادشده  استو...  المللیبینو 
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برنامه هدفبه  و  فناوری  ریزی  از  استفاده  در  سیکور   ،حال بااین  کرد؛گذاری  و  (،  2018)  1سافرانکوا 

چاریات (2015)  2رستون  همکاران  3،  گالپان2020)  و  همکاران  4(،  همکاران  5هیرو  و  (2020)  و   و 

وظایف اصلی مدیران آموزشی عصر و  های خود اظهار کردند که رهبری فناوری جز( در پژوهش 2020)

افزایش کاربرد آن    یارتقاتواند راهکاری مناسب در جهت هدایت  نوین است و می دانش فناوری و 

 بین معلمانتوسعه و گسترش فناوری در  ،(2009) جکسون و همکاران براساس.  توسط معلمان باشد

( نیز معتقداند  2011)  گرادی و همکاران  است.  و معلم  منوط به پذیرش و باور فناوری از جانب مدیر

الگوبودن   به پیامدهای مثبت فناوری در تغییر نگرش و معلم  اعتقاد راسخ مدیر    ، و باور فناوریکه 

های  نگرش و توانمندی  ،شودکننده است. در این راستا پیشنهاد میبه فناوری بسیار تعیین  معلمان

توانمندی در    ، حالدرعینباشد.    ن نظام آموزشی در شاغالبخشی از شرایط احراز صالحیت    فناورانه

تواند زمینه دستیابی به دانش و  ها میسواد دیجیتال آن سطح های نوین و باالبودن استفاده از فناوری

بدنی در نظام آموزشی  های روز را افزایش دهد و باعت افزایش خالقیت و نوآوری معلمان تربیتنوآوری 

 شود. 

-تیمعلمان ترب  یآموزش  یبهبود نوآورینه  تواند زمهای فردی می براساس نتایج پژوهش حاضر، حمایت

یت لفردی، فرایندی حمایتی و ساختاریافته است که مسئوهای حمایتی را به همراه داشته باشد. بدن

و در راستای توسعه   استو مبتنی بر یادگیری، عملکرد و موفقیت فردی  بوده  ده شخص  هآن بر ع 

میحرفه  انجام  شغلی  و  آموزشی  و  بازبینی،  های  حمایت گیرد.  ای  برای  افراد  ظرفیت  مؤثر،  فردی 

های دیگران  و زمینه حمایت  دهد افزایش میرا  یادگیری خود    در برابرپذیری  یت لریزی و مسئوح طر

نقش معلم در سند    ، حالبااین  ؛ آموزان را پدید می آوردهمچون مدیر، همکاران و حتی والدین دانش

برای پاسخ به نیازهای زمان و مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت  پرورش که    و   تحول بنیادین آموزش

  ،شده است  می ایران تدوین و تصویبالپرورش در تراز جمهوری اس  و   می برای دستیابی به آموزشالاس

اسوهعنوان هدایتبه مؤثرترین عنصر در تحقق  کننده،  تربیت و  تعلیم و  فرایند  بصیر در  امین و  ای 

تعلیمأموریت نظام  تعریفهای  عمومی  رسمی  تربیت  و  شایستگی  م  است.  در  شده  معلم  راز تهای 

اس حیط الجمهوری  سه  در  بنیادین  تحول  سند  براساس  اخ  ة می  و  عمومی  ،  قیالشایستگی 
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راهکارهایی براساس هریک    ، دهش  ها تعیین توانمندی  یهای ارتقاشایستگی  و ای  های حرفهشایستگی

انگیزه توسعه   ،حالبااین  ؛ه استشدهای هر حیطه مشخص  از این سه حیطه آورده شده و شاخص

از جهات مخالف همچون انگیزه فردی و انگیزه بیرونی از جانب مدیر و سازمان در معلم    بایدفردی  

ای خویش تدارک ببیند. در این  ه ای را برای افزایش توانمندیطور شخصی برنامهایجاد شود و او به

خویش    های، دیدگاهکنندرهبر عمل    مدیر و  عنوانهای خود بهمعلمان باید بتوانند در نقشتوسعه  

های ، فرصتکنند  گ هم هماهن  را گسترش دهند، اعتقادات و اعمال خود را با   یشاناهیدرباره توانمند

طور مستمر از حمایت مدیران برخوردار  هبشخصی برای خود داشته باشند و    یزم برای کسب رویکردال

و خود را در قبال    کنند پذیری را در خود تقویت  ها باید تعهد شغلی و مسئولیتدر این راستا آن  . باشند

 وظیفه خطیر معلمی در پیشگاه خداوند مسئول بدانند.   

-تیمعلمان ترب  یآموزش  یبهبود نوآورتواند زمینه  براساس نتایج پژوهش حاضر، صالحیت معلمان می

از قبل    شآموز»وهشی که با عنوان  ژدر پ   (2007)  وری  ،در این راستا  ی را به همراه داشته باشد.بدن

از خدمت    بلی قهاش رسید که آموز  نتیجهبه این    ، داد  انجام  «ای معلمانخدمت برای تربیت حرفه

  والک ی  وهشژدر پ .  ها برخوردار باشدای آنمعلمان باید از حمایت و کیفیت کافی در جهت تربیت حرفه

انجام    « فندالنددر    ارتباطاتو    اطالعاتفناوری    ق و تربیت معلم از طری  شآموز»با عنوان    نو همکارا

تربیت معلمان    ارتباطاتو    اطالعاتهای فناوری  و سیاست  شه رسیدند که در آموزج، به این نتیدادند

  الزم و تربیت معلمان همخوانی    شها، نیازها و واقعیت آموزمشیکه بین خططوری به  ؛ باید توسعه یابد

و تربیت   ششرایط برای آموز»با عنوان    (2007)کریستوفر و کینگ  که  دیگری    پژوهشدر    .شود  ایجاد

ساز ای معلمان زمینه و تربیت حرفه   شه رسیدند که آموزجبه این نتی  دادند، ام  جان  «ای معلمانحرفه 

و بهبود خالقیت و    هاکاری آن  یری و افزایش کیفیت شغلی در طول دورهذپ افزایش حس مسئولیت 

های ضمن خدمت و در نظر  آموزش بهبود مباحث آموزشی در برنامه  ، حالبااین  است؛  نوآوری شغلی

تواند افزایی و ادامه تحصیل میفزایش انگیزه دانشها و از طرفی ایاجات علمی آناحت  گرفتن نیازها و 

   های علمی و آموزشی نومعلمان اثرگذار باشد.افزایش توانمندی بر

   اند از:ها عبارتبه نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد با توجه

آموزشی- نوآوری  به  پاسخ  استانداردهای شغلی درخصوص  ایجاد  معلمان   برایشرایطی    ،با  ترغیب 

هایی در سیستم آموزش و پرورش و ادارات کمیتهبا ایجاد  -  شود؛بدنی به نوآوری آموزشی فراهم  تربیت

نوآوری »عنوان    باتابع آن   به  «،کمیته  نوآوری آموزشی  اختصاصی در شرایط و بستر توسعه  صورت 

   شود؛تمامی مدارس و مناطق فراهم 
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به  ضمن تشویق    ، رسانی این دستاوردهابدنی و اطالعهای آموزشی معلمان تربیتبا تشویق نوآوری-

بدنی از نوآوری های آموزشی ایجادشده  گیری سایر معلمان تربیتبهره  براینوآوری آموزشی؛ شرایطی  

   فراهم شود؛

واسطه های آنان بهبدنی و ترکیب ظرفیت های معلمان تربیتهای اطالعاتی از ظرفیتایجاد بانکبا  -

بهبود نوآوری آموزشی آنان فراهم  برای  شرایطی    ، بدنیسازی در میان معلمان تربیتو شبکه  ازیستیم

 شود؛ 

نوآوری   سازیغنی  برایبدنی، شرایطی  های آموزشی معلمان تربیتهایی از نوآوریبا ایجاد جشنواره-

 .فراهم شودآموزشی ورزش مدارس 

 تشکر و قدردانی

های ارزنده اساتید  شالها و تاز راهنمایی است.این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول مقاله 

این پژوهش کمال همکاری را داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی    اندنراهنما و مشاور که در به ثمر رس

  کنم.می
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