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-نفر به 158از این تعداد، که  بود ارومیهشاغل در مدارس شهر  زن و مردبدنی تربیتان ملمع

برازش  دهندۀنشان . نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدیانتخاب شدندآماری  ۀعنوان نمون

 ،رهبری ،دیریتمۀ مؤلف هشتدر بدنی ان تربیتملمعای حرفه انتخاب معیارهایناسب م

های قانونی، مسئولیت ،ریزیبرنامه ،، ارزشیابی و بازخوردنظارت ،کالس جومحیط یادگیری و 

 .باشدمی معلمای حرفه ۀو توسع تدریس )آموزش( معلم،ای قی و حرفهاخال
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 مقدمه
. استپیشرفته  ۀاز اهداف مهم یک جامعآموزش و تربیت نسل پویا و یادگیرنده،  بهبود کیفیت

 وسیعی از ۀحوزو تسلط دائمی بر  سازیذخیرهارتباطی و اطالعاتی، امکان  هایفناوری ۀبا توسع

با توجه به (. 101، 2002، 1هانی) است شده فراهمان معلمویژه برای به ،هامهارتدانش و 

تدریس  افزایش کیفیت هدف باای اردهای حرفهداشتن استاندر نظام آموزشی، ان دمعلمجایگاه 

از بدو استخدام تا عملکرد ی الزم استانداردها پیامدهای نبود. رسدمینظر ضروری به اثربخش

، آموزش و پرورش. در باشدمی ظام آموزشی مشهودان در نمعلمکالسی و ارزیابی عملکرد 

گاهی با ) هامهارتضعف در دانش و  و نظام استخدامی هایکاستیان پس از استخدام، با معلم

طور کلی، بهو  شوندمیکالس درس  ۀروان (کمترین آمادگی و آشنایی با الفبای تربیتی

مورد سنجش قرار کمتر روابط انسانی نیز و تخصصی و  ایحرفهآنان از ابعاد  هایصالحیت

 هایضعفکه در ایران  دهدمیخلی نشان دا هایپژوهش(. 2؛ 1930کریمی، ) است گرفته

پور و سلیمان) دارد وجود انمعلمگزینش و استخدام  ۀنحونیز ها و و معیار هازیادی در مالک

وجود شرح وظایف مصوب و نظام ارزشیابی عملکرد در  با ،همچنین(. 2؛ 1931زاده، دایی

 نداردوجود  عملکردسنجش شایستگی  هایحوزهدر خاصی  ایحرفهاستانداردهای کشور، 

در آموزش و پرورش ازمان س تأثیرگذار هایجنبهیکی از (. 192؛ 1939قورچیان و محمودی، )

-تربیت درحقیقت، باشد.میو ورزش بدنی تربیت ۀحیط ،آموزانپرورش جسمی و روحی دانش

. ده استشناخته ش انو نوجوان انکودک فعالیت بدنی به ۀارائ ی مهم در جهتعنوان ابزاربدنی به

و دادن  هامهارتدر تکامل رفتار، نگرش،  مهمیبدنی نقش ان تربیتمعلم که گزارش شده است

نژاد و نژاد، همتیافشار) دارند آموزاندانشبه فعالیت بدنی انجام نیاز برای اطالعات مورد

ناسب ان به تمعلمبدنی در مدارس، تربیت محتوای درسبه با توجه (. 199؛ 1931نژاد، رمضانی

 منظورهب .اندپرداخته یدرسواحد عالقه، تخصص و امکانات موجود، به آموزش و ارزیابی این 

 ترینمناسباست  ضروری نظرو رسیدن به اهداف موردبدنی ربیتت هایکالسبرگزاری مفید 

رمضانی، ) گرددبدنی تهیه ان تربیتمعلمسازی مورد آمادهی درلم هایشاخصاستانداردها و 

اساس بدنی برتربیت معلمو استانداردهای یک  هاشاخصالزم است  ،لذا ؛(12؛ 1931

 و علمی آن مشخص شود تا از این طریق ایحرفهفردی، اجتماعی، آموزشی،  هایصالحیت

را مدارس بدنی و فعالیت بدنی در تربیت ۀمطالب در حوز ۀموجود در ارائ کمبودهایبتوان 

 جبران کرد.

                                                           
1. Haney 
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تعیین اهمیت  ۀدهندنشانخارج از کشور  ومتعدد و مختلف در داخل  یهاپژوهشانجام 

استانداردهای  (1933) شفیع محمدو حاج یزدان آبادیایزدی . استان معلمبرای  هاداستاندار

گروه استانداردهای رفتاری و ارتباطی، استانداردهای عملکرد تخصصی  سهان را به معلمعملکرد 

 ایحرفه هایصالحیتنیز  (1930. کریمی )کردند بندیطبقه ییند کاراو استانداردهای فر

، مدیریتی، ایحرفه ۀشناختی، توسع آموزشی، رفتاری ـ هایصالحیتۀ مؤلف نه ان را درمعلم

و  فردقهرمانیهمچنین،  .کرد بندیتقسیمو فکری  ایحرفه شخصیتی، فناوری، تدریس، اخالق

 قالب را دران معلم ایحرفهدهای ل بومی استاندارمدخود  پژوهشدر  (1931) زادهعباسسید

کالس درس، محیط یادگیری و  ۀمدیریت و ادار بیان کردند که عبارت هستند از: استاندارد 10

دانش  و طراحی تدریس، ریزیبرنامه هایمهارتدانش و  جو کالس درس، رهبری کالس درس،

دانش و ابی و بازخورد در کالس درس، زشیار یادگیری، هایفرصت ۀریس و ارائتد هایمهارتو 

دانش و  ،ایحرفهاخالقی و  ،قانونی هایمسئولیت ری در کالس درس،مهارت استفاده از فناو

 .معلمتربیتی  فلسفی ـ هایدیدگاهو  هانگرشنیز  و معلم ایحرفه ۀرشد و توسع هایمهارت

شخصیتی،  ۀمؤلف چهارترتیب در بهاثربخش را  معلمابعاد  ( نیز1931) منشزمانینژاد و بحانیس

در خارج از کشور که  ،ینهمچن .کردند بندیاولویتارزشیابی، تدریس و مدیریت کالس درس 

 کاستر و .گرفته است صورت های گوناگونیاند، پژوهشپرداختهله أاین مسبه تر یبسیار جد

 شامل: اصلی ؤلفهم پنجان را به معلم ایحرفه هایصالحیت( در پژوهشی 2002) 1برکلمنز

 2کیمر. صالحیت رفتاری تقسیم کردندو  زشآمو، دهیسازماندانش تخصصی، ارتباطات، 

را  تواناییاین ان باید معلمدر ترکیه نشان داد که  اثربخش معلم هایمؤلفهمورد درنیز  (2002)

ای کاربرد ، آنان را بروندرو شبهرو آموزاندانشداشته باشند تا با نظرات و مفاهیم موجود 

را در  آموزاندانشمتفاوت تشویق کنند، مشارکت  هایمحیطجدید در  هایمهارتمفاهیم و 

، سنجش مداوم یزندبرانگ هاآندروس ترغیب کنند، پرسشگری و یادگیری مشارکتی را در میان 

( در 2003) 9، کاپل، کاتن و کوکهایس همچنین و بازخورد اصالحی ارائه دهند. باشند داشته

شاخص  ترینمهمبدنی، برخورداری از دانش محتوایی را ان تربیتمعلمرسی استانداردهای بر

 ۀزمین سهان را در معلم هایقابلیتو  هاتوانایی( نیز 2003) 1هانتلی. نداهگزارش کرد معلمیک 

براین، عالوه. نمود بندیدسته ایحرفهو تعهد  ایحرفه، عمل ایحرفه: دانش اصلی شامل

                                                           
1. Koster & Brekelmans 

2. Cimer 

3. Hayes, Capel, Katene & Cook 

4. Huntly 
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برای  اولیهاستاندارهای  طی چندین سال (2003) 1بدنی آمریکاملی ورزش و تربیت نسازما

: دانش این استانداردها شامل 1332. در سال قرار دادمورد بررسی بدنی را ان تربیتمعلم

و آموزش،  ریزیبرنامه، ارتباط، تنوع یادگیرندگانمدیریت و انگیزش، محتوایی، رشد و توسعه، 

استفاده  2000در سال  ،ادامه. دربودند و همکاری ایحرفه، تفکر برای رشد وزانآمدانشارزیابی 

اما در  ؛اضافه کرد ذکرشدههای استاندارد حرفه را به یبرای تدریس و ارتقا از فناوری اطالعات

 ۀصالحیت بر پایاستاندارد شامل: دانش علمی و نظری،  شش در هااستاندارد ،2003سال 

ر یادگیری آن، مدیریت در آموزش، تأثیر ب سازیپیادهو  ریزیبرنامهانی، مهارت و آمادگی جسم

 در کشور ایرلند( 2012) 2چرونین، تورمی و سالیوان. ندخالصه شد گریایحرفهو  آموزاندانش

بدنی نسبت به تعیین استانداردهای تربیتاز دبیران  نظرخواهیبررسی و به  پژوهشیدر  نیز

و یادگیری آنان، اندیشه و  آموزاندانششامل: تعهد نسبت به  بدنی کهتان تربیمعلمکاری برای 

منظور ، دانش تخصصی، دانش محتوایی، ارتباط، طراحی برنامه بهایحرفهتفکر برای رشد 

-العمر در تربیت، یادگیری مادامآموزاندانش تمامی تدریس برا تدریس، یادگیری و ارزشیابی،

به  پرداختند ندبود توانایی ایجاد تغییر و مدیریت محیط یادگیری حرفه، یمنظور ارتقابدنی به

حمایت از  منظورهدار یک رویکرد مبتنی بر استاندارد بطرف ،انمعلماین نتیجه رسیدند که 

که از طریق افزایش پاسخگویی و  ان جدید بودندمعلمخود و تعیین انتظارات روشن برای  ۀحرف

بدنی، بسیار سخت ی تربیتمعلمحرفۀ  .را افزایش دهد معلم یاحرفهوضعیت  تواندمیمقررات 

-خوب برای موفقیت در آموزش و امر کالس معلمفراوان است. یک  هایچالشو دارای بوده 

. این استانداردها در باشدمینیازها و استانداردها ها، پیشیک سری از تخصصنیازمند  ،داری

خارجی نیز با دقت بیشتری  هایپژوهشست و داخل کشور در مقاطع مختلف بررسی شده ا

-ان تربیتمعلمبرای  ایمعیارهای حرفه ۀکمبود مطالع ،وجوداینبا .اندکردهله را دنبال أاین مس

 هایکه مشخص است که در طول دوره طورهمان. شودمیاحساس  کامالًبدنی در داخل کشور 

خاص نیست.  ایدورهتص به زمان و توجه بوده است و مخامر استانداردسازی مورد ،مختلف

معلمی و تکامل  ۀتوجه به استانداردسازی حرف ،آیدبرمی شدهانجامهای پژوهشکه از  طورهمان

همانند  ؛امری ضروری است فناوریآن در مراحل مختلف زمانی و با گسترش علم و 

بدنی تربیتبدنی توسط انجمن ملی ورزش و برای معلمان تربیت شدهتعییناستانداردهای 

 ،شدن معلمانروزبهبا گذشت زمان و لزوم طی چند دوره دچار تغییر و تحول شده و که آمریکا 

سازمان ملی ورزش و ) به آن اضافه شده استگری ایحرفه وشاخصی همچون فناوری اطالعات 

                                                           
1. National Association for Sport and Physical Education 

2. Chroinin, Tormey & Sullivan 
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( با توجه به وجود 2012چرونین و همکاران ) ،. همچنین(2003، بدنی آمریکاتربیت

خود به ارزیابی این استانداردها از  پژوهشبدنی، در برای معلمان تربیت شدهتدوینارهای استاند

تعیین این  ،سیر تکاملی تدوین استانداردها ۀلذا با مشاهد ؛دنپرداختدیدگاه خود معلمان 

آماری  جوامعبا نگاهی به  ،اما ؛باشدمیضروری بدنی کاری برای معلمان تربیت هایشاخص

-که هیچ شودمیمشخص  برای معلمان ایحرفهداخلی جهت تعیین استانداردهای  هایپژوهش

. اندندادهبررسی قرار  موردبدنی را کاری معلمان تربیت هایشاخصطور خاص، به هاآنیک از 

برای  شدهتعییناستانداردهای کاری  با توجه به تاکرده است  تالش پژوهشگر ،راستاایندر

 ،مثالعنوان به ؛بدنی مورد بررسی قرار دهدطور خاص برای معلمان تربیترا به هاآن معلمان،

آشنایی  ،اما ؛شودمیمعلمان محسوب  تمامقانونی و اخالقی اگرچه شاخصی برای  هایمسئولیت

 مطالعات ازیک اهمیت است در هیچبدنی بسیار حائزبا حقوق ورزشی که برای معلمان تربیت

 با توجه به این مدیریت و رهبری کالس درس ۀدر نحو .نگرفته استرار داخلی مورد بررسی ق

دارای  معیارها، این شودمیبدنی در فضای باز و همراه با فعالیت بدنی اداره تربیت هایکالسکه 

با توجه به ماهیت  ،لذا ؛بدنی هستندتربیتبسیار متفاوتی از معلمان غیر هایضرورتو  هاگویه

عملی همراه با بازی و سرگرمی  هاییادگیری ۀبدنی که بیشتر جنبدرس تربیت هایکالس

بدنی مورد مطالعه و ان تربیتمعلم ایحرفه معیارهایو  هامشخصه است کهضروری ، دارد

بدنی در به درس تربیت بخشیکیفیتو با استفاده از معلمان متخصص در  شناسایی قرار گیرد

 پژوهشنتایج این  ،(. همچنین111، 1930جادی، رضوی، شعبانی بهار و س) شودمدارس کمک 

رورش نیز آموزش و پ بدنی و آموزش منابع انسانی سازماندرسی تربیت ریزانبرنامهبرای 

 کاربردی باشد. تواندمی
 

  شناسیروش
در زمرۀ و باشد می توصیفی است، شده صورت پیمایشی اجرابه که پژوهشاین روش اجرای 

بدنی تربیت ۀاساتید رشت ،دلفی ۀرا در مرحل آنآماری  ۀ. جامعداردقرار کاربردی  مطالعات

ت آموزش و ابدنی ادارمعاونین و کارشناسان تربیتو  ارومیه، دانشگاه فرهنگیان ارومیهدانشگاه 

در انتخاب شدند. عنوان نمونه به هااز آن نفر 90که تعداد  دادندتشکیل  ارومیهپرورش شهر 

ان معلمنفر از نفر مرد(  112نفر زن و  111) 911تعداد آماری را  ۀجامع زنی پیمایشی ۀمرحل

در  ارومیهآموزش و پرورش شهر یک و دو  بدنی شاغل در مدارس دولتی نواحیزن و مرد تربیت

 (نفر مرد 199نفر زن و  122)نفر  232 ،تعداد که از این دادندتشکیل  31-32سال تحصیلی 

 ،در این پژوهش استفاده. ابزار موردندآماری انتخاب شد ۀنوان نمونعبهساده صورت تصادفی به
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و  ایکتابخانهمطالعات استفاده از اول با  ۀبود که در مرحل ایساختهپژوهشگر ۀنامپرسش

مدیریت  :شامل عیارهفت م با  ایسازه ،کشور از در داخل و خارج شدهانجاممشابه  هایپژوهش

- ،ریزیبرنامهارزشیابی و بازخورد،  ،نظارتجو کالس،  و رهبری،  محیط یادگیری و

که در ) معلم ایحرفه ۀتوسع و تدریس )آموزش(، معلم ایحرفهقانونی، اخالقی و  هایمسئولیت

 ۀمرحلدو  صورت دلفی که به ۀدر مرحل ،تدوین شد. سپس (تشکیل شده بود گویه 12 کل از

 نداعمال کرد نامهپرسشنظرات خود را بر روی  ی گروهۀ اول اعضاپی انجام شد، در مرحلدرپی

محیط رهبری، مدیریت،  :شامل معیار هشت با ایسازه ،نظراز ایجاد تغییرات و اجماع پسو 

قانونی، اخالقی و  هایمسئولیت، ریزیبرنامهارزشیابی و بازخورد،  ،نظارت یادگیری و جو کالس،

تشکیل شده گویه  12که در کل از ) معلم ایحرفه ۀتوسعو  تدریس )آموزش(، معلم ایحرفه

برای معلمان اول  ۀدر مرحل شدهتدوین هایمعیارها و گویه نیز دوم ۀتدوین شد. در مرحل (بود

که مدل پیشنهادی  داده شدقرار  گروهمنظور ارزیابی نهایی در اختیار اعضای بهبدنی تربیت

 پیشمذکور  ۀنامصوری و محتوایی پرسشروایی  ،همچنین. موردتأیید قرار گرفتییر بدون تغ

 گروهو با توجه به نظرات اعضای  گردیداز مراحل دلفی توسط اساتید مربوطه تأیید  یکهراز 

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معیار اصلی  هشت سازه وپایایی  ،نهایتدر شد.دلفی تأیید 

آمده نشان از پایایی مناسب ابزار دستبه که ضرایب گشتمحاسبه  یک جدول به شرح

 دارد. گیریاندازه

 
 ضریب آلفای کرونباخو کل با استفاده از  گانههشت ایحرفه معیارهایتعیین پایایی  ـ1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ استاندارد

 13/0 مدیریت .4

 29/0 رهبری .1

 12/0 کالس جومحیط یادگیری و  .3

 12/0 نظارت ارزشیابی و بازخورد .1

 22/0 ریزیبرنامه .8

قانونی، اخالقی و  هایمسئولیت .0

 ایحرفه
23/0 

 32/0 تدریس )آموزش( .1

 30/0 معلم ایحرفه ۀتوسع .5

 31/3 کل
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-ان تربیتمعلم ایحرفه تعیین روایی معیارهای نیزتجزیه و تحلیل نتایج و  منظورهمچنین، به

و  13نسخه  1اس پی اس اس زارهایافنرمدر  از تحلیل عاملی تأییدی ارومیهبدنی مدارس شهر 

 استفاده شد. 3.2نسخه  2لیزرل

 

 نتایج

 بدنیان تربیتمعلمای حرفه معیارهایتحلیل عاملی تأییدی 

 عامل زیربنایی 3بدنی شامل ان تربیتمعلمای استانداردهای حرفه ۀکه ساز با توجه به این

مورد استفاده قرار ین مقیاس برای متغیرهای ا یعامل 3، تحلیل عاملی تأییدی مشخص گردید

آمده  2بدنی در جدول تربیتان معلمای حرفه معیارهایهای نیکویی برازش . مشخصهگرفت

 با (d.f2x/آزادی ) ۀشاخص نسبت مجذور خی دو به درج :هستند موارداین شامل  که است

( 1CFIی )برازش تطبیق شاخص ،31/0 مقدار با( 9GFIشاخص نیکویی برازش ) ،11/1 مقدار

. مجذور میانگین 13/0 با مقدار( 2AGFI) شدهلیتعدو شاخص نیکویی برازش  33/0 با مقدار

 2با توجه به معیارهایی که گیفن .است 102/0برابر با  نیز( 1RMSEAمربعات خطای تقریب )

لی این مقیاس برازش این پژوهش با ساختار عام یهاداده ،اندنموده( مطرح 2000)و همکاران 

 .استبدنی ان تربیتمعلمای حرفه معیارهای ۀسویی سؤاالت با سازبیانگر هم مناسبی دارد که

 
 بدنیان تربیتمعلمای حرفه معیارهاینکویی برازش مقیاس  یهامشخصه ـ2جدول 

 

 برآورد مشخصه

 13/1011 (2X) مجذور خی دو

 339 (df) آزادی ۀدرج

 11/1 (df2X/آزادی ) ۀنسبت مجذور خی به درج

 31/0 (GFIشاخص نکویی برازش )

 33/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 31/0 (AGFIنکویی برازش ) ۀشدلیتعدشاخص 

 021/0 (RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب )

                                                           
1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 

2. linear Structural Relations (LISREL) 

3. Goodness of Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 

6. Root Mean Squared Error of Approximation 
7. Gefen  
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که  گردیده است گزارشها آن ۀشدتبیین هایبارهای عاملی سؤاالت و واریانس ،سهدر جدول 

ان معلم ایحرفه معیارهایعنوان شاخصی از به شدهمشاهدهغیرهای کدام از متمیزان اهمیت هر

 ۀبهین ۀریزی مناسب برای استفادبرنامه ،اول )مدیریت( معیاردر  .مشخص شده استبدنی تربیت

 11/0ی عامل باربا  های ورزشیآموزان از امکانات ورزشی موجود جهت مشارکت در فعالیتدانش

در معیار دوم همچنین اهمیت نسبی بیشتری برخوردار است.  از 10/0 ۀشدو واریانس تبیین

ی عامل باربا  بدنیایجاد انگیزش و عالقه نسبت به فعالیت ورزشی در کالس تربیت ،)رهبری(

 نیز (کالس جومعیار سوم )محیط یادگیری و  در قرار دارد. 93/0 ۀشدو واریانس تبیین 19/0

ثرتر ؤیادگیری م منظورهب غیرهجاد انگیزه، خالقیت و ای ماننداستفاده از فنون آموزشی مناسب 

براین، ثبت شده است. عالوه 93/0 ۀشدو واریانس تبیین 12/0ی عامل باربا  های ورزشیمهارت

ای و پایانی مناسب با های مرحلهتنظیم ارزشیابیدر معیار چهارم )نظارت، ارزشیابی و بازخورد( 

 ۀشدو واریانس تبیین 13/0ی عامل باربا  های فردیفاوتبدنی و تدرسی تربیت ۀاهداف برنام

ریزی بندی در برنامهگرفتن زماننظردر نیز ی(زیربرنامهدر معیار پنجم )شود. مشاهده می 12/0

 باربا  آوردن یادگیری فعالریزی منابع و امکانات جهت فراهممدیریت و برنامهو  آموزشی موارد

ی هاتیمسئولدر معیار ششم )همچنین  قرار دارد. 91/0 ۀشدو واریانس تبیین 10/0ی عامل

، معلمپذیری و توجه به حقوق متقابل نظام آموزشی، مسئولیت ،(معلمای قانونی، اخالقی و حرفه

 براینخورد. عالوهبه چشم می 20/0 ۀشدو واریانس تبیین 21/0ی عامل باربا  آموزان و اولیادانش

بهینه و اثربخش از زمان، وسایل و راهبردهای  ۀاستفاد ،موزش(در معیار هفتم )تدریس و آ

با  های ورزشیمهارت ۀآموزان از لزوم فعالیت بدنی و توسعدرک دانش ۀمنظور توسعگوناگون به

 ۀدر معیار هشتم )توسع ،نهایتو درثبت شده است  12/0 ۀشدو واریانس تبیین 13/0ی عامل بار

های فعال در مدارس های داوری و مربیگری رشتها و دورههشرکت در کالس( معلمای حرفه

بیشتری نسبت به سایر از اهمیت نسبی  13/0 ۀشدو واریانس تبیین 20/0ی عامل باربا  کشور

 .باشدمی برخوردارها گویه
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 بدنی ان تربیتمعلمای حرفه ۀگانهشت معیارهای ۀشدبارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد ـ9جدول 

 گویه معیار
 بار

 یعامل

واریانس 

 شدهتبیین

ت
ری

دی
م

 

اجرای آموزشی، ارزشیابی و انضباطی در محیط های واضح و قابل. تدوین دستورالعمل1

 آموزانورزشی کالس با مشارکت دانش
93/0 12/0 

 ۀهدف افزایش روحی آموزان بادهی فردی و گروهی به دانشبندی و مسئولیت. گروه2

 های ورزشیالس و تسهیل مشارکت گروهی با توجه به فعالیتهمکاری در ک
22/0 92/0 

آموزان از امکانات ورزشی موجود دانش ۀبهین ۀاستفاد منظوربهریزی مناسب . برنامه9

 های ورزشیجهت مشارکت در فعالیت
11/0 10/0 

 91/0 21/0 آموزشی و پزشکی، ورزشی ۀ. تشکیل پروند1

پذیری در انضباطی و مسئولیتخود ۀدهندای مدیریتی پرورشه. استفاده از سبک2

 آموزاندانش
19/0 93/0 

ی
بر

ره
 

 21/0 21/0 بدنیدر کالس تربیت معلم. داشتن رفتار حمایتی و بدون تبعیض 1

 93/0 19/0 بدنی. ایجاد انگیزش و عالقه نسبت به فعالیت ورزشی در کالس تربیت2

 99/0 23/0 آموزاننامناسب دانش. تشخیص و کنترل رفتارهای 9

 91/0 23/0 هاقبال انجام فعالیت آموزان درشناختی تشویق و تنبیه دانش. آگاهی و درک اصول روان1

نظر به های مختلف و مناسب ارتباطی برای انتقال بهتر اهداف مورد. استفاده از روش2

 آموزاندانش
21/0 91/0 

 21/0 21/0 ، همکاران و مردم جامعههاآن یآموزان، اولیاصحیح با دانش. توانایی برقراری ارتباط 1

 و 
ی

یر
دگ

 یا
ط

حی
م

 جو
س

کال
 

یادگیری  منظورهب غیرهایجاد انگیزه، خالقیت و  مانند. استفاده از فنون آموزشی مناسب 1

 های ورزشیثرتر مهارتؤم
12/0 93/0 

ه به نیازهای عاطفی و اجتماعی . ایجاد فضای کالسی مناسب برای رقابت سالم با توج2

 آموزاندانش تمام
21/0 23/0 

های ورزشی و توجه به اصول تعادل و آموزان در فعالیتبندی مناسب دانش. گروه9

 همکاری
12/0 22/0 

 92/0 22/0 های ورزشی جذاب. حفظ محیط یادگیری فعال با انجام فعالیت1

 و 
ی

یاب
زش

 ار
ت،

ظار
ن

رد
خو

باز
 

شده در دادههای ارزشیابی معتبر و مناسب با اهداف موارد آموزشز آزمون. استفاده ا1

 مراحل مختلف آموزش
10/0 91/0 

 92/0 11/0 بازخورد در مراحل مختلف آموزش ۀآموزان و ارائ. نظارت بر پیشرفت و یادگیری دانش2

بدنی و ربیتدرسی ت ۀای و پایانی مناسب با اهداف برنامهای مرحله. تنظیم ارزشیابی9

 های فردیتفاوت
13/0 12/0 

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

 13/0 19/0 بدنیهای تربیتآموزان در کالسق دانشیاساس عالریزی آموزشی برکید بر برنامهأ. ت1

 21/0 13/0 و عاطفی حرکتی، شناختیهای روانی ـ اساس حیطهریزی موارد آموزشی بر. برنامه2

هدف ایجاد یادگیری  آموزان بادانش داشتننگه دادن و فعال. آشنایی با چگونگی سازمان9

 های ورزشیمهارت
21/0 91/0 

 91/0 10/0 ریزی موارد آموزشیبندی در برنامهگرفتن زماننظر. در1

 90/0 22/0 ایگرفتن استانداردهای ملی، محلی و منطقهنظرریزی آموزش با در. برنامه2

 91/0 10/0 آوردن یادگیری فعالی منابع و امکانات جهت فراهمریز. مدیریت و برنامه1

 90/0 22/0خاص )دارای مشکالت ذهنی  آموزانهای بدنی دانشهای ویژه برای فعالیتریزی. برنامه2
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 جسمانی(. و حرکتی ـ

های ورزشی مدارس جهت شرکت در اعزام، آمادگی و سرپرستی تیم ۀحو. آشنایی با ن3

 مسابقات
29/0 23/0 

ئول
مس

ی
ت

ها
 و 

ی
الق

اخ
ی، 

نون
 قا

ی فه
حر

ی 
ا

لم
مع

 

 21/0 11/0 هنجارهای اجتماعی و یلهای منسبت به ارزش معلم. تعهد درونی 1

 93/0 12/0 آموزانفرهنگی دانش و های فردی، خانوادگی، اجتماعی. احترام به زمینه2

 12/0 13/0 نآموزاهای ورزشی در دانشآموزش و یادگیری مهارت به. تعهد 9

های تحوالت بنیادین نظام آموزشی در ساختن برنامهدر عملی معلم. مشارکت فعال 1

 بدنیتربیت ۀزمین
23/0 99/0 

امکانات ورزشی(، ایمنی، انضباطی و پیشرفت ) مورد وضعیت فیزیکیدر بازخورد ۀ. ارائ2

 کالس درس خود به مسئولین مدرسه
13/0 11/0 

 20/0 21/0 آموزان و اولیا، دانشمعلمی و توجه به حقوق متقابل نظام آموزشی، پذیر. مسئولیت1

س
دری

ت
 

آموزان برای یادگیری مهارت ورزشی روانی در دانش ـ . ایجاد آمادگی شناختی و روحی1

 هاساختن فعالیت با عالیق آنو مرتبط
11/0 10/0 

درک  ۀمنظور توسعدهای گوناگون بهاثربخش از زمان، وسایل و راهبر بهینه و ۀ. استفاد2

 های ورزشیمهارت ۀآموزان از لزوم فعالیت بدنی و توسعدانش
13/0 12/0 

یند افرطی آموزان . طرح نکات کلیدی کاربردی، تربیتی و اخالقی برای دانش9

 های ورزشیفعالیت
11/0 10/0 

آموزان و های دانشتفاوت تمرینات ورزشی انفرادی و گروهی متناسب با نیازها و ۀ. ارائ1

 ها در پایان فعالیتکنترل منظم آن
11/0 92/0 

 19/0 11/0 بدنیتربیت ۀقبولی از دانش علمی و عملی در حوز. برخورداری از سطح قابل2

های آموزان در دورهحرکتی و عاطفی دانش آشنایی با خصوصیات جسمانی، روانی ـ. 1

 مختلف سنی و تحصیلی
22/0 92/0 

 نیز های آموزشی واینترنت و سایر رسانه ،. تسلط و مهارت در استفاده از رایانه2

 هاکارگیری آنبه
22/0 90/0 

سع
تو

 ۀ
فه

حر
ی 

ا
لم

مع
 

منظور ای بههای رشد حرفهریزی اولویت. بررسی نقاط قوت و ضعف خود و برنامه1

 ای افزایش یادگیری و بهبود عملکرد حرفه
11/0 10/0 

های بدنی و برنامهان تربیتمعلمخدمت های آموزشی ضمنها و کارگاهکت در کالس. شر2

 آموزشی
23/0 91/0 

 نشریاتمنتشرشده در  پژوهشیهای کتب، نشریات، مقاالت و یافته ۀ. دسترسی و مطالع9

 علوم ورزشی ۀحوز
10/0 91/0 

های تخصصی ویت پایهها و تقنفرانسهای علمی، پژوهشی و شرکت در ک. انجام فعالیت1

 بدنیتربیتۀ آکادمیکی علوم حوزـ 
12/0 12/0 

 13/0 20/0 های فعال در مدارس کشورهای داوری و مربیگری رشتهها و دوره. شرکت در کالس2

 ۀپژوهنده، جشنوار معلم ۀجشنوار مانندها و مسابقاتی . شرکت فعال در جشنواره1

 بدنیان تربیتمعلمهای علمی تخصصی الگوهای برتر تدریس و رقابت
23/0 91/0 

 

از  ،هاآزمودنیبدنی از دیدگاه معلمان تربیت ایحرفهمعیارهای  بندیاولویت منظوربه ،نهایتدر

که گردید دوم استفاده  ۀدر تحلیل عاملی مرتب گانههشت هایمؤلفه ۀشدمیزان واریانس تبیین
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توجه به محیط یادگیری و جو  ،هاطبق این یافته گزارش شده است.چهار در جدول  هانآمیزان 

 معیار معرفی شده است. ترینمهم ،بدنیکالس توسط معلمان تربیت
 

 بدنیمعلمان تربیت ایحرفهمعیارهای  بندیاولویت ـ1جدول 
 شدهواریانس تبیین لیبار عام انحراف استاندارد میانگین گانههشت هایمؤلفه ترتیب اولویت

1 
 ومحیط یادگیری و ج

 کالس
23/1 21/0 33/0 31/0 

 31/0 32/0 21/0 22/1 ریزیبرنامه 2

 32/0 31/0 21/0 23/1 تدریس )آموزش( 9

 22/0 33/0 12/0 12/1 معلم ایحرفه ۀتوسع 1

 22/0 33/0 2/0 23/1 رهبری 2

 29/0 31/0 12/0 21/1 نظارت ارزشیابی و بازخورد 1

 13/0 39/0 21/0 23/1 مدیریت 2

3 
قانونی،  هایمسئولیت

 معلم ایحرفهاخالقی و 
23/1 22/0 32/0 12/0 

  

 گیرینتیجهبحث و 
ای، دلفی و پیمایشی کیفی و با توجه به نتایج مراحل کتابخانه پژوهش حاضر با رویکرد کمی ـ

های ارومیه انجام گرفت. از یافته بدنی شهران تربیتمعلمای حرفه معیارهایمنظور تعیین و به

های عملی به بدنی در تدریس و آموزشان تربیتمعلمعنوان مالک عمل توان بهمی پژوهشاین 

بدنی ادارات آموزش و پرورش های تربیتمالک عمل مدیران و ارزیابان گروه نیزآموزان و دانش

فرض ه کرد. معیارهای پیشان در محیط کالس درس استفادمعلمهای فعالیت در ارزیابی 

خبرگان  ۀوسیلاساس سوابق طرح در داخل و خارج از کشور در مراحل مختلف بهشده برطراحی

ان معلمها و ادارات آموزش و پرورش شهر ارومیه و نیز در دانشگاه بدنیامر آموزش تربیت

در قالب شده طراحی ۀگانهشتهای توان گفت مؤلفهکه می شکلیبخشی شد. بهاعتبار

نظر اجماع مانندبخشی و اعتبارسنجی ای، از صافی هنجارهای معمول اعتبارحرفهمعیارهای 

 قبول عبور کرده است.تحلیل عاملی تأییدی با اعتبار قابل و خبرگان، تحلیل پایایی

 هشتدر  ارومیهبدنی در شهر ان تربیتمعلم ایحرفهمعیارهای ، آمدهدستبه با توجه به نتایج

مدیریت، رهبری، محیط یادگیری و جو کالس، نظارت ارزشیابی و  مل زیربنایی شامل:عا

و  تدریس )آموزش( و معلم ایحرفهقانونی، اخالقی و  هایمسئولیت، ریزیبرنامهبازخورد، 
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قبولی را نشان برازش قابل تحلیل عاملی تأییدی روش دلفی و با استفاده از معلم ایحرفه ۀتوسع

 داد.

معیارهای  ۀگانهشت هایعامل ،کشور از در داخل و خارج پژوهش ۀبا توجه به سابق همچنین،

 ،مدیریت ۀمؤلفدر خوانی دارد. هم مطالعاتر استخراجی در سای هایعاملبدنی با ان تربیتمعلم

، بندیگروههمانند  مدیریتی مناسب هایمهارت کارگیریبهبا  تواندمی بدنیتربیت معلم

-کالس را به ،انضباطیآموزشی ـ  هایدستورالعملو تدوین  آموزاندانشه ب دهیمسئولیت

-یادگیری بیشتر حاکم  منظورپویا بهروابط مثبت و  ،بین او و شاگردان که ندصورتی مدیریت ک

 ۀمؤلف ،مطالعات داخلینتایج  (.122، 1932پور، آقاحسینی و قالوندی، صمدی، رجائی) شود

را  مؤلفهاین ایج مطالعات خارجی تننشان کرده است؛ اما خاطر انممعل یتماممدیریت را برای 

؛ قهرمانی 1، 1930کریمی،  ؛121، 1932کریمی، ) انددادهنشان بدنی ان تربیتمعلم برایتنها 

چرونین و  و 2003، بدنی آمریکاسازمان ملی ورزش و تربیت؛ 111، 1931زاده، و سیدعباس

دارد که  اثربخشی هایمهارتاز  ایمجموعهاشاره به  ،معلمی رهبر ۀمؤلف (.31، 2012همکاران، 

  ،کردن دیگران در کارهادرگیرتخصص و مهارت در . گیردمیکار به آموزاندانشدر آموزش  معلم

-تربیت معلم این ویژگی (.29؛ 2002، 1دانیلسون) استان معلمرهبری در  ۀمؤلف ۀدهندنشان

 برقراریگرانه، توانایی ایجاد انگیزش و یا توانایی حمایت داشتن رفتار :شامل تواندمیبدنی 

عنوان به مؤلفهاین از ( 1931زاده )عباسفرد و سیدباشد. قهرمانی آموزاندانشارتباط صحیح با 

روابط و مطلوب، نشانگر  مناسب جوهمچنین  .اندنام بردهبدنی تربیتان غیرمعلماستاندارد 

 معلمروابط  ،بنابراین ؛کالس وجود دارد در آموزاندانشو  معلمن مثبت و هدفمندی است که بی

داشتن، احترام باید طوری تنظیم شود که نیازهای تعلق و وابستگی، دوست آموزاندانشو 

ب رضایت و موجبدین وسیله شدن استعدادها در حد ممکن تأمین شود تا متقابل و شکوفا

، فضای مناسب برای رقابت سالم و محیط گیزهبا ایجاد انو  گردد آموزاندانشخشنودی 

است  ایمؤلفهمحیط یادگیری و جو کالس،  .افزوده شودبر سعی و تالش آنان  ،فعال یادگیری

؛ 111، 1931 ، زادهعباسفرد و سیدقهرمانی) نشان داده شده استنیز  دیگر مطالعاتکه در 

نظارت،  براین،عالوه (.31، 2012ان، چرونین و همکار و ؛13، 1931منش، نژاد و زمانیسبحانی

 باباید  ها. آنردبدنی وجود داان تربیتمعلممهم در  ایمؤلفهعنوان ارزشیابی و بازخورد نیز به

پرورش و  ۀدر زمین غیررسمیسنجش، ارزیابی و بازخوردهای رسمی و  از طریقفعالیت بدنی 

ارزشیابی  هایآزمونند استفاده از همان تکامل جسمانی، اجتماعی، شناختی و عاطفی فراگیران

د نداشته باشآشنایی  هاآنبازخورد به  ۀو ارائ آموزاندانشمعتبر، نظارت بر پیشرفت و یادگیری 

                                                           
1. Danielson  
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 متعددی هایپژوهشدر همچنین، (. 109، 1930رضوی و همکاران، ) دنکناستفاده  هاآنو از 

-و افزایش کیفیت درس تربیت سازینهبهیسزایی در نشان داده شده است که ارزشیابی تأثیر به

آن  توانمی ،روایناز ؛(31، 2012چرونین و همکاران، ؛ 32، 1932زندی و فراهانی، ) داردبدنی 

-نیز  مشابه هایپژوهش در مؤلفهاین  بدنی در نظر گرفت.عنوان شاخصی برای معلم تربیترا به

منش، نژاد و زمانی؛ سبحانی111، 1931 ،زادهعباسفرد و سیدقهرمانی) گزارش شده است

چرونین و  و 2003، بدنی آمریکاسازمان ملی ورزش و تربیت ؛20، 2002؛ کیمر، 13، 1931

ان معلمویژه به ،انمعلم تماماستانداردی عمومی برای  ،ریزیبرنامه (.31، 2012همکاران، 

امکانات و و  آموزاندانش قیباید عال بدنیتربیتبرای کالس  ریزیبرنامه. در استبدنی تربیت

حرکتی صورت گیرد.  شناختی، عاطفی و روانی ـ هایحیطهگرفتن نظربا در تجهیزات مدرسه

فرد و قهرمانی) بدنیتربیتبا معلمان غیرمرتبط  هایپژوهشبا استانداردهای  ریزیبرنامه ۀمؤلف

سازمان ) بدنیتربیت و معلمان( 122، 2002؛ کاستر  و میکه، 111، 1931 ، زادهعباسسید

. همخوانی دارد (31، 2012؛ چرونین و همکاران، 2003، بدنی آمریکاملی ورزش و تربیت

منطقه و شرح وظایف پست  فرهنگ بامورد حقوق ورزشی، آشنایی آگاهی و اطالعات کافی در

تعهد  تواندمی بدنیتربیت معلم ایحرفهقانونی، اخالقی و  هایمسئولیت ۀمؤلفدر سازمانی 

فرهنگی و اجتماعی، تعهد بر روی آموزش به  هایزمینه، احترام به هاارزشنسبت به 

-پژوهشبا نتایج  مؤلفهاین  را به همراه داشته باشد. و ارتباط با مسئولین مدرسه آموزاندانش

؛ 1، 1930؛ کریمی، 121، 1932)کریمی،  بدنیتربیتغیراستانداردهای معلمان  های مرتبط با

( 31، 2012چرونین و همکاران، ) بدنیو تربیت (111، 1931 ، زادهعباسفرد و سیدنیقهرما

ان معلم. است معلمتدریس، ویژگی اساسی و ضروری یک  ۀمؤلفهمچنین . باشدمیهمخوان 

مناسب درسی محتوای  بندیاولویتورزشی،  هایمهارتاز بدنی با داشتن اطالعات کافی تربیت

اصالح اشتباهات  ،هامهارتتمامی دادن صحیح ، توانایی برای نشانموزانآدانشبرای نیازهای 

و فیزیولوژیک  شناختیجامعهبردن مفاهیم کارو توانایی به هامهارتدر اجرای  آموزاندانش

این  .دنارائه ده آموزاندانش را به مناسبی هایآموزش دنتوانمیبدنی  هایفعالیتدر ورزشی 

؛ 121، 1932)کریمی،  بدنیتربیتمعلمان غیر درمورد هایپژوهشهای با استاندارد ۀمؤلف

منش، نژاد و زمانی؛ سبحانی111، 1931 ، زادهعباسفرد و سیدقهرمانی؛ 1، 1930کریمی، 

؛ چرونین و 2003، بدنی آمریکاسازمان ملی ورزش و تربیت) بدنیتربیتو معلمان  (13، 1931

ان و هم معلماست که هم  ایمؤلفهنیز  ایحرفه ۀتوسع رد.همخوانی دا( 32، 2012همکاران، 

اطالعات با سرعت  ،داشته باشند. امروزه تأکید بیشتری هاآنبر باید  آموزشی هایسازمان

 روزبه ایحرفهاطالعات ۀ ان نیز باید خود را در زمینمعلمباشد؛ لذا، میگسترش حالبیشتری در
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تخصصی  هایدورهتعهد به حرفه با شرکت فعال در  ،بدنیان تربیتمعلمارتباط با در کنند. 

مستمر تخصصی از طریق طراحی یک  هایفعالیتتعهد به علمی،  هایهمایش و بدنیتربیت

فعاالنه از  حمایتنیز و  بدنیتربیت معلمعنوان یک به ایحرفهمشخص و پیشرفت  ۀبرنام

آنان کمک کند. نتایج  ایحرفهرشد به  تواندمی بدنی در مدرسه و خارج از مدرسهتربیت

سازمان ملی ورزش و  ؛121، 2003هانتلی، ) بدنیمعلمان تربیت ارتباط با در پژوهشچندین 

معیاری عنوان به مؤلفهاین  ، از(31، 2012؛ چرونین و همکاران، 2003، بدنی آمریکاتربیت

 یاد کرده است.اثرگذار 

مشخص  مشابه داخلی هایپژوهشآمده با سایر دستبهمعیارهای  ۀبا توجه به بررسی و مقایس

 قانونی هایمسئولیت، شیابیمدیریت، محیط یادگیری، ارز هایمؤلفهدر معیارها که این  شودمی

باید توجه داشت که  .از اهمیت زیادی برخوردار هستند ایحرفه ۀو توسع تدریس ،اخالقی و

بدنی ان تربیتمعلمکه  پژوهشی در این بررسمورد ۀبا جامع داخلی ۀشدانجام هایپژوهش

ان معلمرا برای  ایحرفهمعیارهای خارجی که  هایپژوهشاما در  ؛باشدنمی یکسان بودند

، ریزیبرنامهمدیریت، محیط یادگیری، ارزشیابی،  هایمؤلفه نیز بر اندکردهبدنی تعیین تربیت

سازمان ملی ورزش ) شده استشاره ا ایحرفه ۀتدریس و توسع ،قانونی و اخالقی هایمسئولیت

را معیارها این  بهتوجه لزوم که ( 31، 2012؛ چرونین و همکاران، 2003، بدنی آمریکاو تربیت

 .کندمیایجاب ان ورزش کشور نیز معلم در

های بدنی با توجه به واریانسن تربیتمعلما ایحرفه ۀگانهشتهای معیار بندیاولویتدر 

، ریزیبرنامهمحیط یادگیری و جو کالس،  ترتیببهدوم  ۀاملی مرحلشده در تحلیل عتبیین

دارای اولویت  های قانونیمسئولیتمعلم، رهبری، ارزشیابی، مدیریت و  ایحرفه ۀتدریس، توسع

عنوان ترتیب در محیط یادگیری به و قابلیت و توانایی ایجاد نظم ،بندیرتبهبودند. در این 

که ایجاد فضای کالسی چرا ؛بدنی گزارش شده استظر معلمان تربیتاستاندارد از ن ترینمهم

در  تواندمیو حفظ محیط یادگیری فعال و جذاب  بندیگروهمنظور ایجاد انگیزه، مناسب به

توانایی کنترل کالس و همچنین،  .کننده باشدبدنی کمکپیشبرد اهداف کالس تربیت

 ؛آیدمیبه حساب بدنی برای معلمان تربیت هاغدغهد ترینمهمیکی از  آموزاندانش هایفعالیت

و آموزشی  ریزیبرنامهراهبردهای مدیریتی،  ۀوسیلبهکالس  وداشتن محیط و جاختیاردر ،لذا

 بدنی باشد.استاندارد برای معلمان تربیت ترینمهم تواندمی

ان معلمبخشی بهتر برای کارایی و اثر تواندمی پژوهشآمده از این دستبهمعیارهای  ۀمجموع

شرایطی را  تواندمی نیز دیریتیم هایمهارتبدنی در مدارس مورد استفاده قرار گیرد. تربیت

 منظوربهبدنی تربیت هایکالسبه یک میزان از امکانات  آموزاندانش تمام که در آنفراهم آورد 
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 معلم همچنین، .دمند شونبهره هاکالسبردن از این ورزشی خود و لذت هایمهارتافزایش 

را به سمت همکاری و  آموزاندانش تواندمیعنوان یک رهبر در کالس درس بدنی بهتربیت

و یادگیری اصول اجتماعی هدایت  هاآنداری توسط خود تعاون در امور کالس و حتی کالس

سنی مختلف  هایردهمخصوص  هایبازیورزشی در کنار  هایمهارتتدریس و آموزش  کند.

را  معلمال کاری رو تواندمی نیز هفتگی و ماهانه هایدرسبا استفاده از طرح  آموزاندانش

با توجه . چیست معلم هایخواستهخواهند دانست که نیز  آموزاندانش ،و از طرفی مشخص کند

آزادی عمل بیشتری دارند، جو کالس درس  آموزاندانشبدنی که در ساعات درس تربیت به این

بدنی با تدابیر مدیریتی خویش و تربیت  معلم ،لذا ؛برخوردار است ایویژهاهمیت  و کنترل آن از

بهترین محیط  تواندمیانضباطی و آموزشی در ابتدای سال تحصیلی  هایدستورالعملتدوین 

براین، عالوه فراهم آورد. آموزاندانشدور از تنش را برای یادگیری همراه با شادی و نشاط و به

دقیق و از  ،استانداردشده هایآزموناساس خود را بر هایارزشیابیبدنی باید بیتتر معلمیک 

 کسیو حق  رقابت سالم شکل گیرد هاآنبین دهد تا  انجام آموزاندانششده برای پیش تشریح

داشتن اطالعات  مانندقانونی  هایمسئولیتبدنی با تربیت معلمآشنایی همچنین، . ضایع نشود

 تواندمیمنطقه و شرح وظایف پست سازمانی  فرهنگ با، آشنایی حقوق ورزشی موردکافی در

، هاآن ی، اولیاآموزاندانشبا  معلم میانعاملی در جهت جلوگیری از هرگونه مشکل در 

-ان تربیتمعلم هایفعالیت تماماما در کنار  ؛مسئولین مدرسه و ادارات آموزش و پرورش باشد

 هاآنشغلی و افزایش سطح دانش  یارتقا منظوربهنیز  هاآن هایتفعالیبدنی در مدارس، برخی 

 ۀتخصصی، جشنوار شود؛ مانند شرکت در مسابقات علمی ـانجام میبدنی تربیت ۀدر زمین

ان معلم ایحرفه ۀدر توسع تواندمیکه بدنی علمی تربیت هایهمایشالگوهای برتر تدریس و 

 کارگیریبهباید گفت که  درنهایت،باشد.  تأثیرگذارص معیار و شاخعنوان یک بدنی بهتربیت

شایسته است  ،لذا ؛است پذیرامکانکامل و دقیق  ریزیبرنامهاین استانداردها در کنار یک  تمام

 امور شغلی خود را در اولویت قرار دهند. تمامدر  ریزیبرنامهبدنی ان تربیتمعلمکه 

بدنی، اعتبار عوامل معلمان تربیت ارزیابیدر  دهشانجام هایبررسیباید توجه داشت که در 

 بسیار ،یندیاعامل اصلی عوامل عملکردی و عوامل فر دوبدنی در ان تربیتمعلمارزشیابی 

 اندشدهدچار نرمش یا ارفاق  در ارزیابی خود هاارزیاب ،همچنین .اندشدهضعیف گزارش 

یک  ۀالزملذا  ؛(111؛ 1932شفیعی، نژاد، رضایی کمنی، افشارنژاد و نژاد، رمضانیهمتی)

یادگیری  ایند یاددهی ـوجود انتظارات مشخص از معلمان در فر ،اول ۀدر مرحلارزیابی صحیح 

 براین،باشد. عالوهمیحل قابل ایمنطقهمشخص در سطح ملی یا معیارهای است که با تدوین 

 تواندمی "خدمتنضم هایآموزش"عنوان جدی و صحیح تحت هایآموزش بعد ۀدر مرحل
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، کارایی تواندمیآموزشی  هایدورهاین  .بدنی را رفع کندکاری معلمان تربیت هایکاستی

و رضایت شغلی را در معلمان  کارآمدیخودبودن، روزبهآشنایی با وظایف، همکاری گروهی، 

وضعیت  بهبود؛ زیرا، (9؛ 1930ظهرابی، شهالیی، سلمان و باقری، ) بخشدبدنی بهبود تربیت

دنبال داشته باشد و را به هاآنافزایش عملکرد  تواندمیبدنی ان تربیتمعلمسازی آموزش و به

  نیل به اهداف سازمانی را تسهیل کند.

 مندنظامسرآغازی بر توجه  تواندمی مرتبط هایپژوهشپژوهش حاضر و  هاییافته ،طور کلیبه

بدنی در ان تربیتمعلمگرایی کار ایحرفهو  علمی و عملی نسبت به استانداردسازی آموزشی

قرار بدنی و ورزش کشور در بخش تربیتتربیت  و تعلیم گذارانسیاستمیان پژوهشگران و 

 اندازچشممنظور توسعه و تحول مطلوب نظام آموزشی و تحقق به هاییفرصت ساززمینهو گیرد 

-موردمعیارهای وزش و پرورش و تعیین سند تحول بنیادین آم مانندراهبردی کالن  هایبرنامه

لذا با ؛ چه بهتر عالقمندان به این شغل باشدبدنی برای گزینش هرتربیت یمعلم ۀنیاز حرف

آموزشی و شغلی برای متقاضیان معیارهای شدن برخورداری از این و الزامی ت پیداکردنعمومی

یت و توانایی باال و با گزینش شاهد حضور نیروهایی با قابل توانمی بدنیی تربیتمعلم ۀحرف

 بدنی در مدارس بود.درس تربیت هایکالس ۀراصحیح جهت اد

ای برای معلمان شده در زمینه استانداردسازی حرفهدرنهایت با توجه به بررسی تحقیقات انجام

اند و در شدهمرور زمان دچار تغیر و اصالحمشخص است که در وهله اول این استانداردها به

 های بیشتری هستند.دوم استانداردهای موجود دارای خالءهایی هستند و نیازمند بررسی وهله

های مورد نیاز بدنی مؤلفهای معلمان تربیتلذا پژوهش حاضر نیز با بررسی استانداردهای حرفه

ای را معرفی کرده است و امید است در عنوان استانداردهای حرفهبدنی بهیک معلم تربیت

های دقیق بر ها با دستیابی به شاخصسازی آنهای مجدد و بومیآینده با بررسی هایپژوهش

 کیفیت کاری این حرفه کمک شود.
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