
 یبدن تیدر ترب یآموزش يالگوها

1 

  
  
  

  دا سـازد آن را کلیـدـنام خ ز    کجا گنجی آرد پدید خرد هر
  

تا به مدد اولی مرکبی بسازیم براي رسـیدن بـه    ؛اش حکمت استنداده اش نعمت وسپاس خدایی را که داده
تعقـل را بـه    دومی. براي فهم اولی عقل داده، و براي درك دومی تعقل. توانایی عقل را به همه داده، اما گوهر

حرکـت،  ، تا بدانیم بی»بودن«رویاند، و نه بوته  »پیمودن«تالش، یعنی دانایی، را بر درخت  ةتالش. میو بها و
تا راه را گـم نکنـیم و    معلم ترسیم کرد، تلمذ در محضر را از گذر مدرسه و حرکت مسیر ود.برکت حاصل نش

  فردا را بهتر بسازیم.
وسعش تکلیف خواست، ولی تکالیف متنوع آفرید و  ةهر کسی به انداز سپاس آن عادل رحمان را که از

و  )ص( پیامبر یعنی، هاکالم بهترین و انتخاب بهترین تکالیف، بندگان را به سیره در .اختیارصاحببندگان را 
  ، رهنمون ساخت.)ع( امامان معصوم

داناترین مردم کسی اسـت کـه دانـش    « :که فرمود ،)ص( سپاس خدایی را که به لطف کالم محمدش
 امـام حسـن   ةمندي از دانش مردم هدایت شدیم. دانشی که به فرمودهبه بهر ،»مردم را به دانش خود بیفزاید

   شده به دیگران.آموختهاش انفاق است؛ یعنی آموزش دانش) شکرانهع(
را  لرسمایکل مت بدنیالگوهاي آموزشی در تربیتکتاب  سپاس خدایی را که توفیق و توانمان داد تا

باشد  ؛کنیم مندانعالقهوسعمان از دیگران آموختیم، تقدیم  ةبه اندازرا که آنچه  ،از این طریقترجمه کنیم و 
   ».افزون کند را ، نعمتمانشکر نعمت«که 

بـدنی در  درس تربیـت  هاي تدریس رایج و بعضـاً قـدیمیِ  روشدر ضعف  ۀو اما مقدمه. احساس و تجرب
محتواي متنوع و  ؛در تحقق کامل اهداف آموزشیها هاي آن روش، و ناکامی و محدودیتهامدارس و دانشگاه

نیازها و عالیـق جدیـد و    ؛اجتماعی تحوالت محیطی و تغییر و ؛بدنیانتظارات متعدد از درس تربیت ؛گسترده
هـاي درسـی   و تحول در برنامـه  منابع درسی محدود، قدیمی و داراي محتواي مشابه؛ تغییر ؛متنوع مخاطبان

نشر  ضرورت منابع علمی جدید؛ و اطالع از چاپ ومتعاقباً  و ،هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتريدوره
بـه عنـوان معلمـان درس    ، از جمله دالیلی بـود کـه مترجمـان را    بدنیدر تربیت الگوهاي آموزشیکتاب 
  این اثر کرد.  ۀها، متمایل و مجاب به ترجمدانشگاه در مدارس و بدنیتربیت

 بدنیتربیتو  ،تربیت به معناي اعم روحی نو در فضاي تعلیم و سالیانی نه چندان دور، نیاز به رویکرد و
و رسیدن بـه   »هاروش«الیل متعدد براي تالش مشترك اندیشمندانی شد که گذر از اخص از جمله د به طور

خود را به زیور هاي افتهی و هاو ماحصل جستجو ندضرورت دانست بدنیتربیتبیت و و تررا در تعلیم  »الگوها«
ر نفیسـی  یکی از آثـا  بدنیالگوهاي آموزشی در تربیتمندان عرضه کردند. کتاب و به عالقه ندطبع آراست

رهنمـون باشـد. در ایـن     بـدنی تربیتبهتر در اي تواند ما را از گذشته به آیندهمی مترجمان،نظر به که است 
که طبیبـانی بودنـد   بلتدریس کردند، نه معلم  بدنی را تبلیغ و يهاتخوانیم اولین معلمانی که فعالیمی کتاب

  اي بر ترجمهمقدمه
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و  »راهبـرد «ود. ایـن روش در سـنوات بعـد بـه     بـ  محـور بدنی مستقیم و معلمشان در آموزش تربیتکه روش
فقـدان  و ، دسـتاوردها مـدت بـودن   کوتاه تدریس بودند.هاي اي از مهارتتغییر نام داد، که مجموعه »سبک«

ریزي، اجـرا و سـنجش   برنامه فرایندهاي ها براياستفاده از راهبردها و سبک دراندازي وسیع و منسجم چشم
منسجم بـراي   جامع وک الگوي یایجاد کرد.  »الگو«ورتی براي مطرح شدن ضر بدنی، فرصت وآموزش تربیت

آگـاهی معلـم بـر دانـش     ادگیري، یـ هاي دسـتاورد  ةتوضیحاتی دربـار  ،بنیادي نظريبر:  استمشتمل آموزش 
آمـوز،  ، رفتارهـاي مـورد انتظـار از معلـم و دانـش     متناسـب بـا رشـد    گام وبهگام هاي یادگیريمحتوایی، فعالیت

  .الگوحدود پیامدهاي یادگیري، و سازوکارهاي سنجش اجراي دقیق  فرد، حد وهاي تکلیفی منحصربهساختار
 ، و»بدنیتربیتدر  ‘الگو’آموزش مبتنی بر اصول « است: دو بخششامل کتابی که پیش روي شماست 

بتنـی بـر   آموزش م«با هدف آشنا کردن شما با مفهوم  »بخش اول«. »بدنیتربیتدر آموزشی  هشت الگوي«
 توصـیف « ،»بـدنی هـاي امـروزي تربیـت   برنامـه  آموزش و« :مشتمل است بر هفت فصل ،»بدنیتربیتالگو در 

 ،»بـدنی بـراي آمـوزش مبتنـی بـر الگـو در تربیـت       هـاي دانـش  حـوزه « ،»بـدنی الگوهاي آموزشی در تربیـت 
 ،»ر آموزش مبتنـی بـر الگـو   د اثربخشهاي تدریس مهارت« ،»راهبردهاي تدریس در آموزش مبتنی بر الگو«
ان در آمـوزش مبتنـی بـر    آموزدانشسنجش یادگیري « ،»بدنیدر تربیت اثربخشریزي براي آموزش برنامه«

شوید تا بتوانیـد از بـین آنهـا،    بدنی آشنا میتربیتآموزش  يکتاب، شما با هشت الگو »بخش دوم«. در »الگو
آمـوزش  نظـام  « ،»آموزش مستقیم« اند از:ن الگوها عبارتالگوي مناسب براي کالس خود را انتخاب کنید؛ ای

 ،»تـدریس از طریـق همتـا   « ،»تربیت ورزشی تعلیم و« ،»ادگیري مشارکتیی« ،)PSI(یا  »شدهسازيشخصی
 .»اجتماعی و يفرد پذیريتدریس مسئولیت« ، و»هاي ورزشی تاکتیکیبازي« ،»وجوتدریس از طریق پرس«
وجـود   الگو است.این هشت ک از ی نمونه براي هر درس طرح ۀفرد این کتاب ارائههاي منحصربکی از ویژگیی

آورند با اجـراي  می دسته مبانی نظري ب ۀاز مطالع را که کند آنچهمی هایی به خوانندگان کمکچنین نمونه
  شده بهره گیرند. امتحان یاز الگوهای و ضمناً کنند مثبت تبدیل ايهنمونه به تجرب هايطرح

  کنیم:می ر پایان این مقال توجه شما را به چند نکته جلبد
 خود دادیم.ه جسارت ترجمه این اثر را ب ت وئسایر معلمان نیز باشد؛ پس جر ما نیاز کردیم نیاز فکرـ 
علمی مترجمـان   ذهنی و هايتوانایی حاصل تالش و میزان فهم و این اثررجمه و ویراستاري علمی تـ 

بـه هـر طریـق     ،مـا منـت گذاشـته    خالی از اشکال نباشد. پس اگر اشکالی دیدید، برکه احتمال دارد بوده و 
 مان کنید. راهنمایی ممکن،

این کتاب منبع بسیار مفیدي براي تدریس در دانشگاه است تـا دانشـجویانی کـه     ،به نظر مترجمانـ 
بـه ایـن عرصـه وارد     »الگـو « قصد دارند به امر مقدس تدریس و معلمی بپردازند، حداقل با نگرشی مبتنی بر

 شوند.
شود که مدارس مختلط دارند و در ترجمه هایی میطبعاً برخی از مطالب این کتاب شامل فرهنگـ 

هـاي کتـاب مربـوط بـه     بدین ترتیب، اگرچه برخی از مثال سعی شده بافت مورد نظر مؤلف منعکس شود.
تواند متناسب با فرهنگ خودي ود دارد، معلم میجوامع دیگر است، اما به دلیل انعطافی که در هر الگو وج

 تغییراتی را ایجاد و اعمال کند. 
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مطمئنـاً،  ها را فارسی و متن را روان و شیوا کنیم. و سرانجام اینکه، سعی کردیم تا حد امکان واژهـ 
  قلم تواناي ویراستار محترم فارسی اثر بیش از قلم ما در شیوایی متن سهم دارد.

بابـت تمهیـد   » سـمت «دانیم از مسئوالن، کارشناسـان و مشـاوران سـازمان معظـم     میبر خود فرض 
مقدمات، پذیرش، راهنمایی، چاپ و نشر این اثر تشکر و قدردانی کنیم و از افتخار چـاپ اثـر خـود در لـواي     

  اوند منان را همواره شاکر باشیم.چنین سازمانی خد
  

  1394 پاییز
  دکتر جواد آزمون

jazmoon@srttu.edu  
  

  
  
  
  
  

  از روش تا الگوها 
گـذاري شـده   اي آموزشی بوده است. اصول نخستین حرفۀ ما به دست افرادي پایهبدنی از دیرباز حرفهتربیت

گرفتنـد تـا بـه مـردم در     بودند اما از فنون درمانی و آموزشی بهـره مـی   آموختۀ رشتۀ پزشکیاست که دانش
نـد. بـا وجـود اینکـه در ایـن روزگـار تقریبـاً بسـیاري از         یادگیري و شرکت منظم در فعالیت بدنی کمک کن

هایی دارند که کامالً جدا از آموزش فعالیت بدنی است، امـا هنـوز بیشـتر    هاي تربیت بدنی دلبستگیايحرفه
دهنـد. بیشـتر ایـن معلمـان،     را به عنوان نخستین وظیفۀ خود انجام می تیفعالبدنی آموزش معلمان تربیت
ها را در سطح دانشگاه 2»هاي آموزشی پایهبرنامه«هستند و برخی از آنها  1»12ـك«مقاطع بدنی مربی تربیت
کنند. این کتاب براي معلمان فعالیت بدنی به نگارش درآمده تا آنها بتوانند آموزش خود را به یک تدریس می

مـوزان را در بسـیاري از   آها، درك و مشارکت دانشدیدگاه جدید مبتنی بر الگو نزدیک کنند و دانش، مهارت
  هاي حرکتی رایج افزایش دهند.شکل

گفتند کـه طبـق   می» کنید؟چگونه تدریس می«شد که وقتی از معلمان قدیمِ فعالیت بدنی سؤال می
رویکردي مستقیم و رسمی بود که معلـم را ملـزم بـه پیـروي      4کنند؛ این روشعمل می 3یبدنتیترب روش

  قائـل بـود. در ایـن    محـدود در ادارة کـالس   یآموزان نقشکرد و براي دانشمیهاي مورد قبول دقیق از رویه
  

                                                                                                                                                                      
 تا پایان مقطع متوسطهکودکستان ؛ 12کودکستان تا کالس   .١

2.  Basic Instruction Programs 
3.  the physical education method 
4.  method 

  شگفتاریپ
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ها بدون توجه آموزان آن دستور را اجرا کنند. بیشتر فعالیتشیوه، اصل این بود که معلم دستور دهد و دانش
 ،1960شـد. در دهـۀ  ن رویکرد واحـد آمـوزش داده مـی   یآموزان، با همبه موضوع درس و پایۀ تحصیلی دانش

 يهـا سـبک و  5راهبردهارا گسترش دادند تا دربرگیرندة برخی از  روشبدنی دامنۀ مفهوم معلمان تربیت
) در 1966( 7هـاي تـدریس، را ماسـکا ماسـتن    ابتکاري نیز بشود، که این مقولۀ اخیر، یعنی سـبک  6سیتدر

ف یـ ط«فـی  و معر روشعنـی گسـترش مفهـوم    یعرضه کرد. این دو پیشـرفت [  8»سیتدر يهاف سبکیط«
با هدف تدارك امکاناتی براي معلمان به خدمت گرفته شدند تا آنان بتواننـد آمـوزش را   »] سیتدر يهاسبک

شروع شد، مربـوط بـود بـه نگـرش      1980ریزي و اجرا کنند. سومین پیشرفت، که در دهۀ در رشتۀ ما برنامه
 یاي از تصمیمات و اعمـال موعهبه عنوان مج مؤثر سیتدردر این نگرش جدید،  ؛9مؤثر سیتدرجدیدي به 

هـاي  داد. معلمـان نیـز مجموعـۀ مهـارت    آموزان را به سطوح باالي یادگیري سوق مـی شد که دانشتلقی می
آموزشـی بـه    يهاشد که خودشان در راهبردها و سبکمی ییهاتدریس مؤثر را تهیه کردند که شامل مهارت

هاي به مدت بیش از نیم قرن، ناگهان شیوه یبدنتیترب روش بردند. بنابراین، پس از رواج استفاده ازکار می
  به وجود آمد. » 12ـك«هاي آموزان در برنامهابتکاري بسیاري، با محتواي فزاینده، براي آموزش دانش

بـدنی  مدت تربیتکوتاه ، راهبرد، سبک و مهارت، در ارتقاء دستاوردهاي محدود ومفاهیمی چون روش
ک را فقط براي چند دقیقه یتوان هر هستند که می 10»بازیافتقابل«مقوالت از این حیث  بسیار مفیدند. این

سه یا چهار مورد را براي  ــ شاید هم بتوان اي دیگر دادبه کار گرفت و سپس جاي آن را به مقوله در کالس
ریـزي، اجـرا و   ینـد برنامـه  توانند دربارة فرایک درس به کار برد. با استناد به آنچه بیان شد، این مفاهیم نمی

  را فراهم کنند.  يترتر و منسجمانداز جامعبدنی، چشمسنجش آموزش در تربیت
بـدنی و سـایر موضـوعات درسـی،     هـاي آمـوزش تربیـت   سال گذشته، در جستجوي شیوه 30در طی 

استدالل  تر شده است،چهارمین پیشرفت به وقوع پیوست. حال که دورة رشد این چهارمین پیشرفت طوالنی
آموزان خواهم کرد که اکنون بهترین کار آن است که در خصوص چگونگی آموزش فعالیت بدنی به همۀ دانش

 1972در سال  ،12تألیف بروس جویس و مارشا ویل 11،سیتدر يالگوهابیندیشیم. نخستین ویراست کتاب 
باشد که براي تدریس  یهایرحط«ادعا کردند که آموزش باید مشتمل بر نویسندگان در این کتاب،  چاپ شد.

 13سیتـدر  يالگـو ). 1(ص »اندساختار منظم، انسجام منطقی، و پیوستگی دارند و به روشنی توصیف شده
هـاي  ریزي، مـدیریت کـالس، فعالیـت   که مبانی نظري، برنامه هاعبارت است از مجموعۀ مشخصی از آن طرح

  تـر و س بـه آمـوزش، بسـیار وسـیع    یتدر يانداز الگوسازد. دامنۀ چشمیادگیري و سنجش را با هم مرتبط می
  

                                                                                                                                                                      
5.  strategies  
6.  teaching styles  
7.  Musska Mosston 
8.  Spectrum of Teaching Styles 
9.  effective teaching  
10.  recyclable  
11.  Models of Teaching  
12.  Bruce Joyce & Marsha Weil  
13.  teaching model 
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موردنظر ماست. در رویکرد مبتنی بر الگوها، دسـتاوردهاي   يهاها و مهارتها، راهبردها، سبکتر از روشکلی
درسـی   يهاو حتی برنامه 14درسی يشده براي کل واحدهابینیمدت یادگیري، یعنی دستاوردهاي پیشبلند

  گیرد.مدنظر قرار می
انـد.  شـرح و توصـیف شـده    که به خوبی نیـز  در اختیار داریم ير حال حاضر، الگوهاي آموزشی مؤثرد

آموزش «و  PSI،(16» (شدهسازيشخصی آموزش نظام« ،15»ادگیري مشارکتیی«بیشتر آنها (از جمله: الگوي 
بـا رشـتۀ   هاي دیگر طراحی شدند و سپس اصـالحاتی رویشـان اعمـال شـد تـا      ابتدا براي رشته )17»مستقیم
منحصراً به منظور آموزش فعالیت بدنی و مفاهیم مرتبط  بدنی تطبیق یابند. چند مورد از این الگوها نیزتربیت

تـدریس  «و  19»هـاي ورزشـی تـاکتیکی   بـازي « ،18»تعلـیم و تربیـت ورزشـی   «هاي با آن طراحی شدند. الگو
بدنی هسـتند و  اصل کار معلمان تربیتاند حکه در این کتاب ارائه شده 20»پذیري فردي و اجتماعیمسئولیت

  اند. متوسطه، دانشگاهی و بزرگساالن طراحی شدهابتدایی،  يهابراي آموزش در دوره
هـا و مجـالت   انـد و در کتـاب  ما امروز به گروهی از الگوها دسترسی داریم که جدا از هم شکل گرفتـه 

بـدنی اسـت کـه    تنی بر الگو براي آموزش تربیـت مب اندازچشماند. آنچه ما نیاز داریم یک متفرقه چاپ شده
نماید. امیـدوارم ایـن کتـاب بتوانـد     هاي جامع تدریس، یاري معلمان را براي یادگیري، انتخاب و تمرین طرح

  اندازي مفید واقع شود. براي ایجاد چنین چشم
رد: نخسـت  دو هدف اولیـه را بـراي خواننـدگان در نظـر دا     بدنیالگوهاي آموزشی در تربیتکتاب 

کنـد؛ مباحـث ایـن    آشـنا مـی   بدنیشما را با مفهوم آموزش مبتنی بر الگو در تربیت»] بخش اول«اینکه [در 
بخش از این قرارند: آموزش مبتنی بر الگو چیست؟ براي استفاده از آن به چه معلوماتی نیاز داریـم؟ اجـزاء و   

را انتخـاب  » گوي صحیح بـراي کـار صـحیح   ال«ست؟ و چگونه یک یچ یآموزش يکنندة یک الگوابعاد تعیین
عبارت است از توصیف هشت الگوي آموزشی تا شما بتوانید از بین آنهـا  »] بخش دوم«کنیم؟ هدف دوم، [در 

دهـد تـا   اطالعات کافی مـی الگوي موردنظرتان را براي تدریس انتخاب کنید. توصیف این هشت الگو به شما 
  مند شوید. اجرا کنید و از دستاوردهایش بهره تان راالگوي منتخبدست به کار شوید و با اطمینان خاطر، 

عالوه بر اینها، من هدف سومی نیز براي این کتاب قائل هستم ـ هـدفی کـه در مقایسـه بـا معرفـی و      
رف رویکردهاي مبتنی بر الگو، بسیار بلندپروازانه هستید، از شـما   21تر است. اگر شما معلم کارآموزتوصیف ص

اگر شما ». چگونه تدریس کنید«انداز مبتنی بر الگو یاد بگیرید تا دریابید که شغل خود را از چشم خواهممی
خـواهم شـما صـرفاً    بدنی شما را تغییر دهم! نمیخواهم شیوة تدریس تربیتهستید، می 22کارآزموده یمعلم

ندازي کامالً جدید بدهم تـا  اخواهم به شما چشمرا اصالح کنید؛ بلکه می ستانیتدرهاي شیوة بخش برخی از

                                                                                                                                                                      
14.  units 
15.  Cooperative Learning  
16.  Personalized System of Instruction  
17.  Direct Instruction 
18.  Sport Education  
19.  Tactical Games  
20.  Teaching Personal and Social Responsibility 
21.  preservice teacher  
22.  practicing teacher  



 یبدن تیدر ترب یآموزش يالگوها

6 

هاي این کتاب براي تدریس خواهم خوانندهاز آن منظر به رسالت آموزشی مهم خود بنگرید. خالصه آنکه، می
 بـه سـمت  » روش«شان، از سمت آموزان و دانشجویان همۀ سنین، در رویکرد آموزشیفعالیت بدنی به دانش

قبل همین تغییر جهت را در کارم ایجاد کردم و اکنون  تغییر جهت بدهند. من خودم چندین سال» الگوها«
تعلـیم و تربیـت   «و » آمـوزش مسـتقیم  «، »ادگیري مشارکتیی«، PSIهاي فعالیت بدنی را با الگوهاي کالس
کنم که آنها هم مثل من چنین تغییر اي کار میکنم. من با بسیاري از معلمان کارآزمودهتدریس می» یورزش

ایـن کتـاب را همـین معلمـان     » بخـش دوم «هاي به کار رفته در اند. برخی از مثالدادهجهتی را در کارشان 
انـد و واقعـاً در   هسـتند کـه بـه طـور میـدانی آزمـایش شـده        یهـای ها نمایندة الگـو اند؛ این مثالفراهم کرده

ري الزم بـراي  امیدوارم خوانندگان این کتاب، کنجکاوي و نـوآو  بدنی، در همۀ سطوح تحصیلی، مؤثرند.تربیت
هاي انداز مبتنی بر الگو را پیدا کنند تا صنف ما بتواند به بیشتر اهداف متنوع و متمایز برنامهکسب یک چشم

  بدنی دست یابد. معاصر تربیت
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