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بدنی  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان تربیت
فرآیند هاي آموزشی در  آباد به استفاده از رسانه مقطع ابتدایی شهر پارس

بستگی و  تدریس و یادگیري انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی ـ هم
نفر از  65باشد. جامعه آماري این پژوهش تعداد  به لحاظ هدف کاربردي می

 آباد بود. نمونه آماري نیز با معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر پارس
گیري این  زار اندازهتوجه به حجم جامعه به صورت تمام شمار انتخاب شد. اب

مقیاس (نقش کتاب،  6گویه و  28پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل 
نیروي انسانی متخصص، عوامل انگیزشی، روش تدریس، امکانات و آگاهی) 
بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید شد. پایایی درونی 

ز روش آلفاي کرونباخ نفري با استفاده ا 20پرسشنامه نیز بر روي یک نمونه 
اي جهت تجزیه و  تک نمونه tبه دست آمد. در نهایت از آزمون  89/0

ها گرایش به  ها استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل داده تحلیل داده
هاي آن، بین  هاي آموزشی در فرآیند تدریس و مؤلفه استفاده از رسانه

، >P 01/0طح خطاي معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی مورد بررسی در س
هاي امکانات و عوامل انگیزشی بسیار  کمتر از میانگین فرضی و در مؤلفه

ضعیف بود. با توجه به نتایج به دست آمده، گرایش معلمان تربیت بدنی به 
توان دلیل این عدم  می باشد. هاي آموزشی بسیار کم می استفاده از رسانه

و سازمان آموزش و پرورش و گرایش را نبود انگیزش کافی از سوي مدرسه 
هاي آموزشی الزم به منظور استفاده در فرآیند  کمبود امکانات و رسانه

 تدریس در نظر گرفت.
 

 هاي کلیدي واژه
 هاي آموزشی، فرآیند تدریس، معلم تربیت بدنی. رسانه

The purpose of this study was to investigate the 
influencing factors on tendency of primary schools 
physical education teachers in PARSABAD to use 
instructional media in teaching and learning process. 
This study is cross-correlation and Applied for the 
objective. The population was included 65 physical 
education teachers in elementary schools of 
PARSABAD. The sample was selected equal with 
population. Research tools was Researcher made 
questionnaire which includes 28 items and 6 scales (the 
book, staff specialist, motivational factors, teaching 
method, facilities and knowledge). Validity of the 
questionnaire was confirmed by experts. The internal 
reliability of the questionnaire was obtained on a sample 
of 20 individuals using Cronbach's alpha 0.89. The one-
sample t test was used for data analysis. Based on 
analysis of data, tendency to using instructional media in 
the teaching process and its components, between  
Primary school physical education teachers in this study 
was less than the average projection (P<0.01). And in 
the motivational and facilities factors components was 
very weak. According to the results, tendency of 
physical education teachers to use instructional media is 
very low. The reason for this reluctance can be 
considered insufficient motivation from the school and 
education organization and Lack of required resources 
and educational media. 
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 همقدم
 تحـت  را آموزشـی  هـاي  نظام همواره آوري فن هاي حوزه تحول
 پیشـرو  هـاي  نظـام  هاي شاخص از واقع در است. داده قرار تأثیر
 اشـاره  اي تازه هاي ظرفیت از استفاده به توان می تربیت و تعلیم
 (مهرمحمـدي،  شده ایجاد آوري فن هاي تحول سایه در که کرد

 کـاربرد  از انتظارهـا  ترین بیش امروزه که اي گونه به )؛3 :1382
ــن ــا آوري ف ــی را ه ــوان م ــاددهی در ت ــادگیري و ی  یافــت ی

)Stensaker et al, 2007: 418کمــک بــه کــه چــرا )؛ 
 پـی  در و یادگیري و یاددهی فرآیند توان می که هاست آوري فن
 , Jung( بخشـید  بهبـود  و تسـهیل  را العمـر  مادام یادگیري آن

 و تعلـیم   حوزه در امروزه لذا )؛1390 محمدي، و ستاري؛ 2005
 کمـک  بـه  تدریس هاي روش بحث فراگیران، آموزش و تربیت

  بـه  و شـود  مـی  محسـوب  معلمـان  هاي چالش از یکی آوري فن
 فرآینـد  در درسی ماده هر براي مناسب تدریس روش کارگیري
 طرفـی  از اسـت.  برخـوردار  زیادي اهمیت از یادگیري و تدریس

 فرآیند در آموزشی هاي رسانه و اطالعات آوري فن از استفاده نیز
 باعـث  کرده، تقویت را یادگیري هاي محیط یادگیري، و یاددهی
 توجـه  مـورد  را فردي هاي تفاوت و شود می یادگیري در تسریع
 از دوره هـر  در ).Sang et al, 2010: 112( دهـد  مـی  قـرار 

 و تکنولـوژي  از گیـري  بهـره  بـا  پـرورش  و آموزش نظام تاریخ،
 هـا  آن با آموزان دانش و معلمان که دوره آن آموزشی هاي روش

 کنـد.  بـرآورده  را آنـان  نیازهاي تا است کوشیده داشتند، آشنایی
 متولد جنبشی و دیداري شنیداري، دنیاي در آموزان دانش امروزه

 بــه آنــان آمــوزش بــراي معلمــان تــالش بنــابراین شــوند، مــی
 گذشــته دوره آموزشــی هــاي رســانه و هــا روش از گیــري بهــره

 داشـت.  نخواهد دنبال به اي ثمره چندان یا بود خواهد نتیجه بی
 نـوین  هـاي  رسـانه  و تکنولـوژي  دربـاره  بایـد  معلمان نتیجه در

 برخـورد  آن بـا  مثبت نگرشی با هم و بدانند خوب هم آموزشی،
 توجهی قابل بخش آشنایی عدم اما )؛Tileston, 2004( کنند

 کمبـود  همـراه  بـه  نوین آموزشی مواد تولید زمینه در معلمان از
 آموزشـی  محتـواي  این ایجاد براي مناسب تجهیزات و امکانات

 و اسـت  شده مدارس در سنتی آموزشی هاي روش بقاء به منجر
 و تـدریس  فرآینـد  به توجهی قابل صدمات تواند می مشکل این

 از یکـی  راسـتا  ایـن  در ).3 :1385 (عابـدي،  کند وارد یادگیري
 نتـایج  کسـب  و آموزشـی  سطح ارتقاء براي که هایی راه بهترین
 شـود  واقـع  مـؤثر  تواند می یادگیري و تدریس فرآیند از مطلوب
 است. آموزشی هاي رسانه از استفاده

و  حد واصل بط دو چیز،ایا ر ر لغت به واسطهد 1رسانه آموزشی
 کلیـه بـه  رسـانه آموزشـی    ت.انتقال تعریف شـده اسـ   وسیله نقل و

1. Instructional Medium 

شود که شرایطی را در کالس درس  هایی گفته می امکانات و روش
آورد تـا یـادگیري یادگیرنـدگان بهتـر، بیشـتر، زودتـر و        فراهم مـی 

هاي تازه  انجام گیرد و به کسب اطالعات، رفتارها و مهارت تر کامل
وري آ خشـی از فـن  رسـانه آموزشـی، ب   درکـی عمیـق بینجامـد.    هب

دار،  آموزشی است که بین موضوع یادگیري و یادگیرنده نقش میـان 
)؛ لـذا الزم  1391(زنگنـه،   وسیله میانجی را به عهـده دارد  و یا رابط

هـاي مختلـف بـه اسـتفاده از      هاي معلمان با گرایش است تا نگرش
ها جهت تدریس بررسی شود. در این بین تربیت  آوري ها و فن رسانه

و  بدنی امري مهم براي تـأمین سـالمت جسـمانی و روانـی افـراد     
آوري امري مهم در رشد و گسترش تربیت بدنی است. در جایی  فن

آوري و رسانه آموزشی بهره گیرد، یـک بسـتر    بیت بدنی از فنکه تر
مناسب براي رشـد فکـري و جسـمانی مـؤثر افـراد جامعـه فـراهم        

شود. البته استفاده از رسـانه آموزشـی بـراي بهبـود مربیگـري و       می
هاي ورزشی به عنوان یک ابزار مهم شـناخته شـده    آموزش مهارت

آموزش رسمی مربیـان  ). در این بین در Katz, 2001: 15است (
ــتفاده از    ــراي اس ــت ب ــر نگــرش مثب ــی ب ورزشــی، شــواهدي مبن

هـا   اي وجـود دارد؛ چـرا کـه ایـن سیسـتم      هـاي چندرسـانه   سیستم
کننـده و ابـزاري    کننده، تسـهیل  دهنده، هدایت توانند نقش ارتباط می

)، امـا  loveless, 2003براي تولیـد و طراحـی آموزشـی باشـند (    
 Wikstenانـد (  ردهاي سنتی را حفظ کردهها هنوز رویک بیشتر آن

et al, 2002( توان به موانـع ناشـی از معلـم،     که از دالیل آن می
ها و باورها، جو سـازمانی   مدیریت مدرسه، تجهیزات مدرسه، نگرش

 مدارس و مشکالت عمومی آموزش و پرورش اشاره کرد (سـبحانی 
یاري از ). باید توجه داشـت کـه در بسـ   1385نژاد و رضایی زارچی، 

وري، به دلیل عدم سهولت بـرآورد   هاي آموزشی محاسبه بهره حوزه
ارزش بروندادهاي تربیتی و آموزشـی آسـان نیسـت. امـا در حـوزه      

هاي ورزشی این امـر اثبـات    ها و مهارت تربیت بدنی و آموزش بازي
هاي  آوري اطالعات و رسانه شده است که اولین دلیل استفاده از فن

دهـد و ایـن    وري آموزشی را افزایش می که بهره آموزشی، این است
 ,Ghaseminezhadگیري اسـت (  افزایش قابل مشاهده و اندازه

). عوامل متعددي باعث ایجاد نگـرش مثبـت و یـا    1656 :2011
ــن   ــتفاده از ف ــه اس ــان نســبت ب ــی در معلم ــات و  منف آوري اطالع

وانـد  ت شوند. این عوامل می هاي آموزشی در فرآیند تدریس می رسانه
شامل کتاب درسی، وجود همکاران متخصص در مدرسه و یـا اداره،  
عوامل انگیزشی همچون حمایت مدیریت مدرسه و تشویق معلمان 

ها، امکانات فیزیکی مدرسه و شـناخت و آگـاهی    براي استفاده از آن
معلمان با نحوه استفاده از ایـن مـواد آموزشـی باشـد. در تحقیقـات      

هـاي مختلـف تحصـیلی     علمان در دورهمتعددي به بررسی نگرش م
آوري اطالعـات و   هـاي آموزشـی و فـن    نسبت به استفاده از رسـانه 

ها در فرآیند آمـوزش   عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به استفاده از آن
                                                                       و یادگیري پرداخته شده است.  



 47 سیتدر ندیدر فرآ یآموزش هاي استفاده از رسانه در ییمقطع ابتدا بدنی تیمعلمان ترب شیعوامل مؤثر بر گرا :ولی علیزاده و همکاران 

هاسـت کـه در امـر آمـوزش مسـائل و       رایانه یکی از ایـن رسـانه  
ر سـودمند و مـورد توجـه اسـت و در     هاي تربیـت بـدنی بسـیا    مهارت

هاي معلمان و مربیان تربیت بـدنی نسـبت    هاي مرتبط نگرش پژوهش
به استفاده از آن مثبـت ارزیـابی شـده اسـت. ذواالکتـاف و همکـاران       

) در بررســی تجربــه، نیــاز و نگــرش مربیــان ورزش و معلمــان 1388(
ن در تربیت بدنی نسبت بـه رایانـه نشـان دادنـد کـه معلمـان و مربیـا       

مجموع نسبت به رایانه احساس مثبتی دارند و میـزان دسترسـی بـراي    
هر دو گروه یکسان و بیشتر از متوسط بود و میزان کـاربري در هـر دو   
گروه بسیار کم و احساس نیاز در هر دو گروه زیاد بوده اسـت. ذاکـري   

) نیز نشان دادنـد کـه نگـرش معلمـان نسـبت بـه       1390و همکاران (
 هاي نوین آموزشی در فرآیند تدریس مثبت است. يآور کاربرد فن
 ها رسانه این از استفاده به مثبت نگرش و نیاز احساس تنها

 سـبک  این از استفاده جهت مناسب شرایط ایجاد و نیست کافی
 نمـودن  فـراهم  همچـون  اسـت.  الزم نیـز  یـادگیري  و آموزش
 مـورد؛  ایـن  در کـافی  و الزم هاي آموزش و مدارس در امکانات

 این به نسبت معلمان مهارت و شناخت هایی پژوهش در که چرا
 و ثمـري  تحقیـق  نتـایج  اسـت.  شده ارزیابی ضعیف ها آوري فن

 و معلمـان  شـناخت  میـزان  کـه  دهـد  می نشان )1388( آتشک
 باشـد.  مـی  متوسـط  و کـم  حـد  در آموزشی آوري فن از استفاده
 از استفاده مناسب هاي مهارت عدم )1390( همکاران و صالحی

 و عالقـه  و ابتـدایی  دوره معلمان ارتباطات و اطالعات آوري فن
 همچنـین  دادنـد.  نشـان  را هـا  مهارت این یادگیري براي انگیزه

 نگرش پرسشنامه سازي روایی در )1392( همکاران و محمدي
 و منفـی  هـاي  نگـرش  بـدنی،  تربیت دبیران در رایانه به نسبت

 اللهـی  فرج دادند. نشان ها آن بین در را رایانه به نسبت اضطراب
 فیزیکـی،  زیرساخت ضعف خود پژوهش در )1392( همکاران و

 معلمـان،  پشـتیبانی  خـدمات  ضـعف  مدیریتی، زیرساخت ضعف
 تـدریس  براي معلمان تربیت عدم معلمان، شناختی آگاهی عدم

 و آورانـه  فـن  درسـی  ریزي برنامه عدم و تدریس نوین الگوي در
 آوري فـن  از گیـري  بهـره  موانـع  از را معلمـان  فرهنگی آمادگی

 کردنـد.  عنـوان  دبیـران  دیـدگاه  از یادگیري فرآیند در اطالعات
 معلمـان،  منفـی  هـاي  نگـرش  نیـز  )1393( همکـاران  و رضوي
 تـرین  مهـم  را ها آن سنتی تدریس هاي روش و دانش ها، مهارت
 بـدنی  تربیت درس در اطالعات فناوري کاربرد عدم براي عامل

 تحقیقی در نیز )2011( 2اوزداملی کردند. عنوان ابتدایی مدارس
 کشور در معلمی شغل کاندیداي دانشجویان تجارب از استفاده با

 بـر  مبتنـی  هاي یادگیري در ها آن که رسید نتیجه این به ترکیه

2. Ozdamli 

 دارند. آموزشی هاي رسانه از استفاده به زیادي تمایل پروژه
 از اســتفاده محققــین توســط شــده انجــام هــاي بررســی در

 قرار تأیید مورد نیز یادگیري تسریع در آموزشی کمک هاي فیلم
 افزارهـاي  نرم کاربرد )1391( همکاران و زاده دائی است. گرفته

 کـه  هنـر  درس اساسـی  هاي مهارت یادگیري ارتقاء در آموزشی
 مهـارت  یادگیري و آموزش بر مبتنی بدنی تربیت درس همانند

 نـژاد  قاسـمی  همچنـین  کردنـد.  گـزارش  مثبـت  و مؤثر را است
 هـاي  فـیلم  تـأثیر  بررسـی  با خود تحقیق در )2011( 3دهکردي

 ایـن  بـه  میـز،  روي تنـیس  تکنیک یادگیري بر آموزشی کمک
 کمـک  هـاي  فـیلم  توسـط  کـه  آموزانی دانش که رسیدند نتیجه

 بـه  نسـبت  بهتـري  عملکـرد  بودنـد،  شـده  داده آموزش آموزشی
 داشتند. بودند، دیده آموزش سنتی تدریس روش با که گروهی

ــین ــدریس روش همچن ــی ت ــر مبتن ــه از اســتفاده ب  و رایان
 یـادگیري  و آمـوزش  هـاي  روش بـه  نسبت آموزشی هاي رسانه
 اسـت.  کرده تأیید را آموزشی مواد این از استفاده لزوم نیز سنتی

 آمـوزان  دانش عملکرد که دادند نشان )2009( 4همکاران و بارو
 عملکـرد  از چشـمگیري  نحـو  بـه  رایانـه  وسیله به دیده آموزش
 نتـایج  است. بوده بهتر سنتی روش به دیده آموزش آموزان دانش

 بین که بود این بیانگر نیز )2010( 5همکاران و دریاکولو تحقیق
 آوري فـن  بـا  تـدریس  روش و آمـوزان  دانش تحصیلی پیشرفت
 همچنین دارد. وجود داري معنی همبستگی ارتباطات و اطالعات

 سنتی تدریس روش مقایسه درباره )2010( 6الیوت تحقیق نتایج
 عملکـرد  کـه  اسـت  آن از حـاکی  اي چندرسانه تدریس روش با

 انـد  دیـده   آموزش اي چندرسانه امکانات از استفاده با که گروهی
 بـوده  گـواه  گـروه  عملکرد از بهتر و بوده متوسط حد از تر بیش
 ).238 :2013 ،7همکاران و پور نجفی از نقل (به است

همان طور که گفته شد ایجاد نگرش مثبت در معلمان نسبت 
هاي آموزشی و توسعه و کاربرد آن در فرآینـد یـاددهی ـ     به رسانه

هـاي مـورد نیـاز بـراي ورود بـه آن اسـت؛ امـا         یادگیري از زمینه
هاي آموزشـی   متأسفانه در تحقیقات داخلی کمتر به موضوع رسانه

وجهات در ملزومات کمک آموزشـی بـراي   پرداخته شده و بیشتر ت
فرآیند یاددهی ـ یادگیري معطوف به کار با رایانه و اینترنت شـده   
است. الزم به ذکر است که در تدریس درس تربیت بدنی عـالوه  

هـاي ورزشـی اسـتفاده از     هـا و سـایت   بر رایانه، اینترنت، وبـالگ 
هــاي ورزشــی، تصــاویر،  هــاي ویــدئویی آمــوزش مهــارت فــیلم
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هاي به موقع معلم حـین   یدهاي هفتگی و حرکات و صحبتاسال
تواند به عنوان رسانه و یک ابزار کمـک آموزشـی    تدریس نیز می

ایفاي نقش کند. با توجه به مقدمه ذکرشده ضروري است کـه در  
نظام آموزشی کشورمان به خصـوص در حیطـه تربیـت بـدنی در     

ر تـدریس و  هاي آموزشی در امـ  مدارس به توسعه و کاربرد رسانه
اي گردد؛ چرا که با توجه به ساعات کـم درس   آموزش توجه ویژه

هـاي ورزشـی    تربیت بدنی استفاده از رایانه براي آموزش مهـارت 
آمـوزان نباشـد. در راسـتاي     ممکن است پاسـخگوي نیـاز دانـش   

مطالب فوق، این پژوهش درصدد است تا با توجـه بـه تخصصـی    
ختلـف مقـاطع ابتـدایی    هـاي م  شدن درس تربیت بـدنی در پایـه  

میـدانی)،   زنـی، تنـیس روي میـز و دو و    (ژیمناستیک، شنا، طناب
گرایش معلمـان تربیـت بـدنی مقطـع ابتـدایی را بـه اسـتفاده از        

هـاي ورزشـی بـه     هاي آموزشی در فرآیند آمـوزش مهـارت   رسانه
 آباد مورد بررسی قرار دهد. صورت موردي در شهر پارس

 
 پژوهش شناسی روش

توصیفی ـ همبستگی است و به صورت میـدانی    از نوع این پژوهش
انجام شده که به لحاظ هدف کاربردي اسـت. جامعـه آمـاري ایـن     

آبـاد   پژوهش، کلیه معلمان تربیت بدنی مقطع ابتـدایی شـهر پـارس   
بودند. نمونه آماري نیز با توجه به حجم جامعه به صورت تمام شمار 

یـن پـژوهش، پرسشـنامه    گیـري ا  ). ابزار اندازه=65Nانتخاب شد (
اي در  محقق ساخته بود کـه پـس از بررسـی و مطالعـات کتابخانـه     

هاي آموزشی در تدریس  زمینه نگرش معلمان تربیت بدنی به رسانه
اي)  گویه (در طیف پـنج گزینـه   28تنظیم شد. این پرسشنامه شامل 

مقیــاس (نقــش کتــاب، نیــروي انســانی متخصــص، عوامــل   6و 
امکانات و آگاهی) بود. روایـی محتـوایی و    انگیزشی، روش تدریس،

ریـزي در   صوري پرسشنامه توسط اساتید رشـته مـدیریت و برنامـه   
تربیت بدنی تأیید شد. پایایی درونی پرسشـنامه نیـز بـر روي یـک     

نفري از معلمان تربیت بـدنی بـا اسـتفاده از روش آلفـاي      20نمونه 
 )1به دست آمد. (جدول  89/0کرونباخ 

 
 آن هاي مؤلفه و گیري اندازه ابزار درونی اییپای .1 جدول

 پایایی درونی تعداد سؤال ها مولفه
 89/0 28 نگرش کلی
 83/0 4 نقش کتاب

 82/0 4 نیروي انسانی متخصص
 68/0 3 عوامل انگیزشی
 56/0 4 روش تدریس

 89/0 7 امکانات
 83/0 6 آگاهی

 

 شده داده پاسخ کامل صورت به که پرسشنامه 61 نهایت در
 حصـول  از پس ها داده تحلیل و تجزیه جهت و آوري جمع بودند

 کلمـوگروف  آزمـون  از استفاده با ها داده بودن نرمال از اطمینان
 انحـراف  و میـانگین  شامل توصیفی آمار از )،K-S( اسمیرونوف

 در اي نمونـه  تـک  t آزمـون  شـامل  اسـتنباطی  آمار و استاندارد
 شد. استفاده 18 نسخه SPSS افزار نرم

 
 ها داده و اطالعات

 نمونـه  شـد،  داده توضیح شناسی روش قسمت در که طور همان
 مقطـع  بـدنی  تربیـت  معلمـان  از نفـر  61 را پژوهش این آماري

 نفـر  35 تعداد این از که دادند می تشکیل آباد پارس شهر ابتدایی
 نفـر  33 بودنـد.  درصـد)  6/42( زن نفر 26 و درصد) 4/57( مرد

ــدرك داراي ــاردانی تحصــیلی م ــر 28 و درصــد) 09/54( ک  نف
 21/67( نفـر  41 همچنـین  بودنـد.  درصـد)  91/45( کارشناسی

 10 درصـد)  11/13( نفر 8 سال، 5 از کمتر کاري سابقه درصد)
 56/6( نفــر 4 ســال، 11-15 درصــد) 20/8( نفــر 5 ســال، 6-

 بیشـتر  کاري سابقه درصد) 92/4( نفر 3 و سال 16-20 درصد)
 داشتند. سال 21 از

گیري در گرایش  هاي ابزار اندازه به منظور بررسی نقش مؤلفه
هاي آموزشـی از میـانگین نمـرات بـه      معلمان به استفاده از رسانه

 گزارش شده است. 2دست آمده استفاده شد که در جدول 
 

 معلمان گرایش در گانه شش هاي مؤلفه بندي اولویت .2 جدول
 آموزش فرآیند در آموزشی اي رسانه از استفاده به بدنی تربیت

 انحراف استاندارد میانگین مؤلفه رتبه
 755/0 25/2 آگاهی 1
 532/0 06/2 روش تدریس 2

نیروي انسانی  3
 777/0 06/2 متخصص

 648/0 01/2 نقش کتاب 4
 602/0 67/1 امکانات 5
 644/0 63/1 عوامل انگیزشی 6
 
 میـانگین  که است مشخص آمده دست به نتایج به توجه با
 از اسـتفاده  بـه  بـدنی  تربیـت  معلمـان  گـرایش  در مؤثر عوامل
 متوسـط  حـد  از تـر  پـایین  آموزش فرآیند در آموزشی هاي رسانه
 حـد  در انگیزشـی  عوامـل  و امکانـات  در هـا  مؤلفـه  این و است

 از هـا  داده بـودن  نرمـال  به توجه با ادامه در دارد. قرار نامطلوبی
 سطح تا شد استفاده 3 فرضی میانگین با اي نمونه تک t آزمون
 آن نتـایج  که شود بررسی فرضی میانگین از اختالف داري معنی

 باشد. می 3 جدول شرح به
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 آموزش فرآیند در آموزشی هاي رسانه از استفاده به ابتدایی مقطع بدنی تربیت معلمان گرایش نمرات میانگین مقایسه .3 جدول
 )3 فرضی میانگین با اي نمونه تک t (آزمون

 شاخص آماري
 مؤلفه

 اختالف میانگین داري سطح معنی درجه آزادي آماره آزمون

 -08/18 گرایش کلی

60 

001/0 * 04/1- 

لفه
مؤ

 ها 

 -74/0 * 001/0 -71/7 آگاهی
 -93/0 * 001/0 -71/13 روش تدریس

 -93/0 * 001/0 -39/9 نیروي انسانی متخصص
 -98/0 * 001/0 -84/11 نقش کتاب
 -32/1 * 001/0 -12/17 امکانات

 -36/1 * 001/0 -47/16 عوامل انگیزشی
 

 درجه با شده مشاهده t مقدار .3 جدول هاي یافته اساس بر
 >01/0P خطـاي  سـطح  در جـدول  بحرانی مقدار از 60 آزادي

 هـاي  رسـانه  از اسـتفاده  به گرایش نتیجه در باشد. می تر کوچک
 هاي مؤلفه و بررسی مورد ابتدایی مقطع معلمان بین در آموزشی

 اختالف اساس بر همچنین باشد. می فرضی میانگین از کمتر آن
 در آمـده  دسـت  بـه  گـرایش  عـدم  آمده، دست به هاي میانگین

 است. زیاد بسیار امکانات و انگیزشی عوامل هاي مؤلفه
 

 گیري نتیجه و بحث
 معلمـان  گرایش بر مؤثر عوامل بررسی حاضر پژوهش از هدف
 در آموزشـی  هاي رسانه از استفاده به ابتدایی مقطع بدنی تربیت

 و کتــاب نقــش شــامل عوامــل ایــن کــه بــود تــدریس فرآینــد
 انسـانی  نیـروي  وجـود  آموزشـی،  هـاي  رسـانه  با آن هماهنگی
 و مدرسـه  سوي از کافی انگیزشی عوامل مدرسه، در متخصص

 هاي رسانه با تدریس روش از استفاده پرورش، و آموزش ادارات
 معلـم  دانـش  و آگـاهی  و مدرسـه  در موجـود  امکانات آموزشی،

 دسـت  بـه  نتـایج  بود. ها رسانه این از استفاده براي بدنی تربیت
 مـؤثر  عوامل میزان که داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه از آمده

 آموزشی هاي رسانه از استفاده به بدنی تربیت معلمان گرایش در
 ایـن  و بود دار معنی و کمتر فرضی میانگین از تدریس فرآیند در

 بسـیار  انگیزشی عوامل و مدرسه امکانات هاي مؤلفه در اختالف
 ایـن  وجـود  دلیـل  نـوعی  بـه  تـوان  می که )>01/0P( بود زیاد

 نبـود  کـه  چـرا  کـرد؛  جسـتجو  شده یاد عامل دو در رو اختالف
 بـه  توانـد  مـی  مدرسه سوي از الزم انگیزشی عوامل و امکانات
 از اسـتفاده  بـه  بدنی تربیت معلمان گرایش بر مستقیمی صورت
 ایـن  باشـد.  داشـته  تـأثیر  آموزش فرآیند در آموزشی هاي رسانه
ــه ــژوهش یافت ــا پ ــایج ب ــژوهش نت ــداللهی پ ــر عب  )،2001( مه

ــوپریچی ــتاري )،2006( 8ت ــژاد و س ــی و )1389( جعفرن  و آیت
 وسـایل  به نسبت دبیران منفی نگرش بر مبنی )1390( رستمی
 و آموزشـی  کمـک  وسـایل  وجود عدم و کمبود آموزشی، کمک
 همسو آموزشی کمک وسایل کارگیري به در معلمان تسلط عدم
 باشد. می

 هـاي  بایسـت  پیش ترین مهم )1385( زارچی و نژاد سبحانی
 را آموزشـی  نظـام  در ارتباطـات  و اطالعات آوري فن از استفاده

 و تـدریس  هاي شیوه در تغییر اطالعاتی، فقر ها، محدودیت رفع
 بـه  نتایج توجیه در لذا دانند؛ می متخصص انسانی نیروي تربیت
 مـدارس  در مناسب هاي زیرساخت نبود پژوهش این آمده دست

 ایـن  بـر  دلیلـی  تـوان  می را شد بیان تر پیش که کاري محیط و
 دانست. نتایج

 چگـونگی  در بیشـتر  آموزشـی،  هـاي  رسـانه  و وسایل نقش
 مـؤثر  و بهتـر  انتقـال  و اسـت  نهفته شاگردان به مفاهیم انتقال

 گیـرد.  قـرار  توجـه  مـورد  بایـد  کـه  است مسائلی از نیز مفاهیم
 و انتقال در مناسب، آموزشی وسایل که دهد می نشان تحقیقات

 هـا  آن تـرین  مهـم  کـه  دارند مؤثري نقش مفاهیم تأثیر و تفهیم
 سـاختن  و تفکـر  بـراي  را لمسـی   قابـل  اسـاس  -1 از: عبارتند
 شـاگردان  تـا  شوند می سبب نتیجه در و کنند می فراهم مفاهیم

 در عالقه ایجاد سبب -2 شوند. متوسل انتزاعی مفاهیم به کمتر
 موضـوع  بـه  را هـا  آن توجـه  و شـوند  می شاگردان یادگیري امر

 یـادگیري  بـراي  را الزم هاي پایه -3 کنند. می معطوف آموزشی
 -4 کننـد.  می دائمی را آن و آورند می فراهم تکمیلی و تدریجی
 در و دهند می قرار شاگردان اختیار در را حقیقی و واقعی تجارب
 در را افکـار  پیوستگی -5 شوند. می بیشتر فعالیت موجب نتیجه

8. Toprakci  
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 را آموزشـی  مفـاهیم  و معنا -6 کنند. می فراهم یادگیري فرآیند
 قـرار  شـاگردان  اختیار در را تجاربی -7 کنند. می منتقل تر سریع

 پـذیر  امکـان  چنـدان  دیگـر  هـاي  راه از ها آن کسب که دهند می
ــه نتیجــه در و نیســت ــل ب ــق و تکام ــزان و عم ــادگیري می  ی

 به تدریس فرآیند در آموزشی هاي رسانه به توجه لذا افزایند؛ می
 است. حساس و مهم بسیار بدنی تربیت تدریس خصوص

 وسایل به آنچه بر عالوه آموزشی هاي رسانه کارگیري به در
 مـدیرانی  و ها تکنولوژیست مربیان، معلمان، به باشد نیاز لوازم و

 پیشـبرد  و تحقق براي آموزشی، تکنولوژي و تربیتی علوم با که
 بنـابراین  باشـد؛  مـی  نیـاز  نیـز  باشـد  آشنا کامالً آموزشی اهداف

 نحـوه  مـدارس،  آموزشـی  و اجرایی عوامل همه تا دارد ضرورت
 فرآینـد  در آموزشـی  هـاي  رسـانه  انـواع  بـا  کردن کار و تدریس

 نیــز پـژوهش  ایــن در کـه  بگیرنــد یـاد  را یــادگیري و تـدریس 
 مشـهود  متخصـص  انسـانی  نیـروي  وجود در موجود هاي ضعف
 و معلمـان  کـار  هـاي  کتـاب  بودن همسو ها این بر عالوه است.
 بـدنی  تربیت درس برنامه به اخیر هاي سال در که آموزان دانش

 معلـم  دهنده یاري و مشوق باید نیز شده اضافه ابتدایی مقطع در
 آن الزمـه  و باشد آموزشی هاي رسانه از استفاده به بدنی تربیت
 هـاي  رسـانه  کـاربرد  به ها کتاب این کنندگان تدوین بیشتر توجه

 نتـایج  در کـه  چرا است؛ بدنی تربیت آموزش فرآیند در آموزشی
 میانگین از کمتر و ضعیف نیز عامل این پژوهش، آمده دست به

 است. شده گزارش بدنی تربیت معلمان توسط فرضی
 هـاي  محـیط  سـایر  و درس هاي کالس در معلمان عملکرد

 تـدریس،  بـه  هـا  آن نگـاه  همچون عواملی تأثیر تحت یادگیري
 موضـوع،  از هـا  آن دانـش  تـدریس،  موضـوع  درباره باورهایشان

 هـاي  ویژگـی  مـدیریت،  و دهـی  سـازمان  در شـغلی  هاي مهارت

 و تدریس رفتارهاي موجود، وضعیت از ادراکشان ها، آن شخصی
 کــه گیــرد مــی قــرار کننــد، مــی تــدریس آن در کــه مــوقعیتی

 تـأثیر  عناصـر،  ایـن  بیشتر بر ارتباطی و اطالعاتی هاي آوري فن
 دانـش  و آگـاهی  ).Loveless & Ellis, 2001( گذارنـد  می

 آمـوزش  فرآینـد  در آموزشـی  هـاي  رسانه از استفاده براي کافی
 افـرادي  اثـربخش،  معلمـان  شـود.  مـی  معلم اثربخشی به منجر

 ابزارهـاي  از اسـتفاده  توانـایی  و صـالحیت  که شوند می شناخته
 ایـن  در باشـند.  دارا خود تدریس هاي روش در را آوري فن نوین

 از عوامل سایر به نسبت بدنی تربیت معلمان آگاهی نیز پژوهش
 ضـعیف  میـانگین  با مقایسه در اما بود برخوردار بهتري وضعیت

 زمینـه  در هـا  آن بـه  بیشـتر  آمـوزش  الزمه دهنده نشان که بود
 کـه  چـرا  باشد؛ می تدریس فرآیند در آموزشی هاي رسانه کاربرد
 اي حرفه رشد بر آموزشی هاي رسانه و اطالعات آوري فن کاربرد
 هـاي  رسـانه  وسـیله  بـه  آمـوزش  و تـدریس  و دارد تـأثیر  معلم

 ورزشـی  هاي مهارت یادگیري در پایدار یادگیري باعث آموزشی
 دهکـردي،  نـژاد  قاسـمی  ؛1390 همکـاران،  و (خلخالی شود می

 بسـت  کـار  بـه  و شـناخت  بـین  شد گفته که طور همان ).2011
 وسـایل  و مـواد  وجـود  همچنـین  و معلمـان  سـوي  از آوري فن

 داري معنـی  رابطـه  معلمـان  سوي از ها آن از استفاده با آموزشی
 اسـتفاده  آموزشی، هاي رسانه و مواد کارگیري به نیز و دارد وجود

 سـوي  از اصولی و صحیح ارزشیابی و آموزشی منظم طراحی از
 آموزان دانش یادگیري افزایش موجب تدریس فرآیند در معلمان

 وجود به نهایت در امر این که )1388 آتشک، و (ثمري شود می
 بـاز  مـورد  ایـن  در معلمـان  کـافی  دانـش  و آگـاهی  و امکانات

 گردد. می
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