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چکیده

معلمان تربیت بدنی ،در جایگاه پایه گذاران ورزش ،بر تمام بخش های ورزشیییی کشیییور بأییییار تد.یرگذارند شییی اخت
صالحیتهای حرفهای ضروری برای آنها هدف ا صلی این پژوهش ا ست این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی ا ست و
بهروش کیفی ( شیوۀ نظریۀ زمی های )1انجام شده ا ست جامعۀ آماری تحقیق شامل نخبگان تربیت بدنی در مدر سهها بود و
نمونهگیری آزمودنیها بهصورت نظری و گلولهبرفی صورت گرفت ابزار جمعآوری دادهها ،مصاحبۀ نیمهساختاریافته بود و
دادههای حاصییل از مصییاحبهها بهروش زمی های ،کدگذاری و تجزیه و تحلیل شیید نتیجۀ گروهب دی کدها  35مؤلفه را در
چهار حیطۀ عاطفی ،مهارتی ،ش اختی و رفتاری نشان داد و نتایج نهایی این مطالعه مشخص کرد با ای که وزارت آموزش و
پرورش برای استخدام نیروی مورد نیاز خود از آزمون های استخدامی سختگیرانهای استفاده میک د و دورههای آموزشی
پیش از خدمت و ضمن خدمت نیز بهگأتردگی از سوی ادارات تربیت بدنی برای آموزش و بازآموزی معلمان تربیت بدنی
اجرا می شود ،ولی ه وز از نظر صالحیتهای ضروری برای معلمان تربیت بدنی کاستیهایی وجود دارد ،که بأیاری از این
کمبودها بهدلیل بیتوجهی به بحث تخصصگرایی است
کلمات کلیدی :صالحیت حرفهای معلمان 2،معلمان تربیت بدنی 5،تربیت بدنی در مدارس
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3 . Physical education teacher
4 . physical education in schools
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مقدمه
بهدستآوردن تجربیات متفاوت و مت وع ازطریق حضور در انواع ورزشها ،بازیها و فعالیتهای جأمانی دانشآموزان را برای ورود
به زندگی واقعی آماده میسازد براساس تقأیمب دی مول ،بیلس و جیمأون )2003( 1ورزش به چهار بخش ورزش آموزشی ،تفریحی،
قهرمانی و حرفهای تقأیم میشود گأتردهترین بخش ورزش ،ورزش تربیتی (آموزشی) است که در پرورش فرد از پایینترین سطح
آموزشی یع ی دورههای پیشدبأتانی تا دبأتان ،راه مایی ،دبیرستان و دانشگاه در زمی ههای مختلف جأمی ،روانی و تحصیلی مؤ.ر
است معلمان تربیت بدنی در مدارس از اجزای مهم اجرای ورزش آموزشی هأت د که در جایگاه پایهگذاران ورزش کشور بر تمام
بخشهای ورزشی بأیار تد.یرگذارند و تعیین صالحیتهای حرفهای ضروری برای آنها هدف اصلی این پژوهش است؛ مان د تحقیق
بِرچی ،کونزلی و لِیمن )2015( 2که در مطالعۀ خود با نمایش دو مدل اولین مدل برای برنامهریزی درسی ،توسعۀ پایدار ،صالحیت و
آموزش معلمان و مدل دوم دربارۀ یادگیری برای آی ده :صالحیت در آموزش برای توسعۀ پایدار ،نشان دادند که اگر کشورها خواستار
اجرای آموزش بهتر از طریق معلمان و نظام آموزش و پرورش هأت د ،باید بر صالحیتهای حرفهای خاص معلمان تمرکز داشته باش د
برطبق نتایج مطالعۀ فاطمینژاد و حکیمزاده ( ،)1530موفقیت هر نظام آموزشی تا حدود زیادی به چگونگی آموزشهای حرفهای
معلمان آن جامعه وابأته است و بهم ظور دستیابی به این هدف ،چگونگی پذیرش و گزی ش داوطلبان حرفۀ معلمی ،اهداف برنامههای
درسی و محتوای این برنامهها در مراکز تربیت معلم ،تربیت و آمادهسازی معلمان و دورههای کارآموزی از مهمترین برنامههای ارتقای
صالحیتهای حرفهای معلمان کشور است همچ ین ،هانتلی )2002( 5صالحیتهای معلمان را در سه حوزۀ دانش حرفهای ،عمل
حرفهای و تعهد حرفهای بخشب دی کرده است دانش حرفهای ،دانش مربوط به محتوا ،ش اخت دانشآموز و آگاهی از تدریس و عمل
یادگیری است عمل حرفهای از طراحی یادگیری ،ایجاد محیط یادگیری و س جش و ارزشیابی شکل گرفته است و تعهد حرفهای نیز
دربرگیرندۀ یادگیری حرفهای ،مشارکت ،رهبری ،ارزشها ،ارتباطات و اخالقیات است دارلی گ هاموند و برنأفورد )2003( 4چارچوبی
برای درک تدریس و یادگیری ارائه کردند طبق این چارچوب معلمان برای تدریس به سه نوع دانش نیاز دارند که عبارتاند از 1 :دانش
فراگیران :چگونگی یادگیری و توسعۀ آنها در بافت اجتماعی و نحوۀ توسعۀ زبان  2دانش محتوا :درک محتوا و اهداف برنامۀ درسی
شامل موضوع و مهارتهای مورد نیاز فراگیران ،رشتههای مختلف و اهداف اجتماعی و آموزشی  5دانش و مهارت تدریس :توانایی
آموزش محتوا ،درنظرگرفتن تفاوتهای فردی در تدریس ،ارزیابی و نحوۀ ادارۀ کالس بهرهور
مطالعهای تطبیقی دربارۀ نظام برنامۀ درسی تربیت معلم در کشورهای انگلأتان ،ژاپن ،فرانأه ،مالزی و ایران در سال  ،1522که به کوشش
مالیینژاد و ذکاوتی انجام گرفت ،پیش هادهایی را برای نظام برنامۀ درسی ایران ارائه داده است که افزایش بودجه تربیت معلم در ایران،
بهکاربأتن تمهیداتی برای گزی ش صحیح معلمان ،طراحی تشکیالت نظامم د در تربیت معلم ،جذب و تدمین نیروی انأانی مورد نیاز
آموزش و پرورش از میان افراد دارای مدرک کارش اسی ،بازنگری در اهداف نظام تربیت معلم ،کیفیتبخشی به نظام برنامۀ درسی تربیت
معلم بهم زلۀ هدف اصلی را شامل میشد بهم ظور دستیابی به این هدف آنان اتحاذ راهبردهایی مان د تلفیق و توازن نظریه و عمل در
را پیش هاد کردند با توجه به هدف و راهبردهای مطرحشده ،صالحیتهای الزم بهشیوۀ برنامهریزی تلفیقی ،در سه بخش ذیل طراحی
شده است :الف) صالحیتهای ش اختی و مهارتی ،ب) صالحیتهای نگرشی و رفتاری ،ج) صالحیتهای مدیریتی ،مشارکت مؤ.ر
مدارس ،دانشگاهها و مراکز تربیت معلم با یکدیگر ،تدوین استانداردهای تربیت معلم ،برنامهریزی واحدهای درسی مراکز تربیت معلم،
کیفیتبخشی به واحد تمرین معلمی (دورۀ کارورزی معلمان) ،ایجاد برنامۀ جذب برای معلمان تازهکار ،تغییر در برنامۀ ارزشیابی از
عملکرد دانشجو-معلمان ،بهکارگیری ف اوری اطالعات در برنامهریزیهای درسی دانشجو-معلمان
استانداردهای حرفهای معلمان کویی زل د که بههمت دانشکدۀ معلمان کویی زل د در سال  2002ارائه شده ،خالصهای از قابلیتهایی است
که معلمان برای آموزش کیفی و حمایت از یادگیری دانشآموزان باید دارا باش د این ده استاندارد در سه بخش اصلی و بههمپیوسته
3 . Huntly
4 .Darling-Hammond, Bransford,
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شامل تدریس و یادگیری ،ارتباطات حرفهای و رشد حرفهای دستهب دی شدهاند هر استاندارد دربرگیرندۀ مجموعهای از دانش ،عملکرد
و ارزشها است در مطالعهای بهم ظور ش اسایی و اعتبارس جی شایأتگیهای حرفهای معلمان ا.ربخش ،عبدالهی و همکاران ()1535
هفت مؤلفه را شامل :پیشنیازهای معلم ،ویژگیهای شخصی معلم ،برنامهریزی و آمادگی ،مدیریت و سازماندهی کالس درس ،آموزش
یا تدریس ،نظارت بر پیشرفت ،توان دانشآموزان و مأئولیت حرفهای ش اسایی کردند در بعد پیشنیاز معلم ،داشتن توانایی کالمی برای
انتقال مفاهیم به دانشآموزان؛ در بعد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان ،توضیح تکالیف به زبان روشن؛ در بعد مأئولیتهای حرفهای،
داشتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین دانشآموزان؛ در بعد برنامهریزی و آمادگی ،بیان نتایج درس به زبان روشن؛ در بعد مدیریت و
سازماندهی کالس درس ،آمادهکردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کالس؛ در بعد ویژگیهای شخصی معلم ،ایجاد فرصتهایی
برای موفقیت همۀ دانشآموزان و در بعد آموزش یا تدریس ،بهرهگیری از مفاهیم و زبان مت اسب با سن و سوابق دانشآموزان مهمترین
شایأتگیهای ش اساییشده است که معلمان ا.ربخش باید از آن برخوردار باش د در مطالعهای برای تعیین استانداردهای حرفهای معلمان
تربیت بدنی شهر ارومیه ،احدی و همکاران ( )1532هشت مؤلفۀ مدیریت ،رهبری محیط یادگیری و جو کالس ،نظارت ،ارزشیابی و
بازخورد ،برنامهریزی ،مأئولیتهای قانونی ،اخالق حرفهای معلم ،تدریس (آموزش) و توسعۀ حرفهای معلم را با روش دلفی برای
استانداردهای حرفهای معلمان تربیت بدنی ش اسایی کردند همچ ین ،در بررسی برداشت مربیان ورزشی از صالحیت خود و نیازهای
آموزشی مرتبط با صالحیتهای حرفهای ،سانتوس و همکاران ( )2010نشان دادند که درک مربیان ورزشی از صالحیت خود تحت تد.یر
تجربۀ آنها قرار دارد و مربیانی با تجربۀ پایینتر صالحیت خویش را نیز کمتر درک میکردند همچ ین ،مربیانی که تحصیالت دانشگاهی
باالتری در رشتۀ تربیت بدنی یا رشتههای دیگر داشت د ،خود را شایأتهتر از مربیانی ارزیابی میکردند که فاقد این امتیاز بودند درنهایت
اکثر مربیان خود را شایأته و دارای صالحیت میدانأت د ،با وجود این به این نکته که نیازهای آموزشی بازخورد مهمی برای آموزش
مربیان فراهم میآورد اعتراف میکردند نتایج این مطالعه عالقهم دی مربیان به افزایش دانش و صالحیت در دام ۀ گأتردهای از حیطههای
مربوط به حرفه ،از جمله صالحیت برنامهریزی ساالنه و چ دساله ،صالحیت مربوط به تمرین و جهتدهی رقابت و در پایان ،صالحیت
آموزشی مربیگری و شخصی را بیان کرد که باید در برنامههای آموزشی مربیان در آی ده مورد توجه قرار بگیرد
ییلدیز و کانگالگیل 1در مقالۀ خود ( )2014به مطالعهای توصیفی بهم ظور ش اسایی صالحیتهای حرفهای معلمان تربیت بدنی جمهوری
ترکیه پرداخت د یافتههای تحقیق آنان نشان داد که داشتن دانش کافی برای حضور در جلأۀ تمرین ،اشتیاق حرفهای برای پیشرفت
دانشآموزان در حین درس ،طراحی طرح درس تربیت بدنی ،اجرای پیدرپی مراحل تدریس موضوعات ،کمک به دانشآموزان برای
رفع کمبودهایشان ،گذراندن دروس تخصصی آموزشی برای فارغالتحصیلی ،داشتن دانش تخصصی کافی برای اجرای روش تدریس
ویژه و آموزش مواد درسی در زمان اختصاص یافته ازجمله صالحیتهای ضروری برای معلمان تربیت بدنی محأوب میشوند
اُه و همکاران ( )2010در مطالعۀ ویژگیهای ضروری برای معلمان تربیت بدنی در مدارس با بررسی  250آزمودنی اغلب از کشورهای
چین ،کره و ایاالت متحده دریافت د که مجهزبودن به دانش روز دربارۀ رشتههای ورزشی و ارائۀ آموزش عملی از عوامل رجحان و
مرتبط با تربیت بدنی هأت د ،ولی جوایز ملی برای رشتۀ ورزشی خود (در این مطالعه فوتبال) دریافت کردند ،نشان داد که برنامههای
توسعۀ حرفهای اجراشده برای این مربیان ،برای چهار حیطۀ ش اساییشده برای تدریس این درس ،شامل برنامهریزی کوتاه و میانمدت،
دانشِ آموزش و پرورش ،دانش برنامهریزی درسی و انعکاس و ارزیابی ،مفید بوده و آنان را ز اهمیت این زمی هها آگاه کرده است
اَرَباچی )2003( 5در بررسی نگرشها به درس تربیت بدنی ازنظر دانشآموزان دورۀ راه مایی و متوسطۀ ترکیه ،با مطالعۀ  1240دانشآموز
دریافت که دانشآموزان لذتبخش و شادبودن کالس درس تربیت بدنی را عاملی برای اولویت دادن به آن در برنامههای خود میدان د
که محتوای درس و معلم ورزش از عوامل تد.یرگذار بر آن است یافتههای مطالعۀ الروآ و همکاران ( )2013در زمی ۀ نیازهای صالحیت
حرفهای از دیدگاه معلمان تربیت بدنی نشان داد که گروه معلمان بهوضوح نمیتوان د صالحیت ویژه و صالحیت عمومی برای این حرفه
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را تعریف ک د بههرحال ،اکثر آنان موافق این مأئله بودند که معلمان و مربیان در ایجاد صالحیت حرفهای شاگردان نقشی بأیار مهم
دارند بهعالوه ،نتایج این تحقیق نشان داد که معلمان از آموزشی که دریافت کردهاند رضایت ندارند و قادر به بازآموزی و تقویت دوبارۀ
نقش حرفهای خود نیأت د عقیدۀ این معلمان این بود که آموزش ارائهشده به آنها حرفهایگرایی را تشویق نمیک د همچ ین ،در طراحی
الگویی برای بهبود صالحیت حرفهای معلمان تربیت بدنی در قرن بیأتویکم ،در نوآوری آموزشی و ف اوری اطالعات ،سِریأاوات و
همکاران ( )2013نشان دادند که عوامل ضروری برای توسعۀ صالحیت معلمان تربیت بدنی به م ظور توسعه و بهبود نوآوری آموزشی
و ف اوری اطالعات شامل این موارد است 1 :تعیین نیاز به بهبود صالحیت 2 ،بررسی موقعیت و امکان توسعه 5 ،ساخت الگوی
صالحیت ا.ربخشی 4 ،آموزش 3 ،ارزیابی الگوی توسعۀ صالحیت
بررسیهای انجامشده درباب ادبیات پیشین با موضوع صالحیت حرفهای معلمان نشان داد که بیشتر تحقیقات دربارۀ معلمان درسهای
نظری انجام شده و دربارۀ صالحیت حرفهای معلمان و مربیان درسهای عملی تحقیق زیادی صورت نگرفته است درصورتیکه این
درسها مثل درس تربیت بدنی ارزش آموزشی و پرورشی مهمی دارند و با توجه به چگونگی تدریس ،از جمله محیط کار ،تأهیالت و
تجهیزات ضروری و خطرهای حین تمرین ،صالحیتها و استانداردهای ویژهای برای تدریس آن ضروری است نتایج این تحقیق به
باالبردن آگاهی در این زمی ه کمک خواهد کرد و با توجه به زیادبودن جمعیت جوان کشور و ضرورت پرورش همهجانبۀ آنها بهکارگیری
و تربیت معلمان و مربیان با صالحیت حرفهای استاندارد ضروری است بههمینعلت ،محقق در نظر دارد در این مطالعه ،الگویی برای
صالحیتهای حرفهای معلمان تربیت بدنی در مدارس کشور ارائه دهد نتایج این تحقیق میتواند در مدیریت نیروی انأانی مورد نیاز
آموزش و پرورش در بخشهای استخدام و گزی ش معلمان و مربیان تربیت بدنی ،آموزش قبل از ورود به خدمت ،آموزشهای ضمن
خدمت و ارزشیابی نتایج کار معلمان تربیت بدنی مفید و راهگشا باشد همچ ین ،در دانشکدههای تربیت بدنی وابأته به آموزش و
پرورش و دانشگاههای وابأته به وزارت علوم ،با آگاهییافتن از صالحیت حرفهای معلمان تربیت بدنی میتوان برای بهبود در نظام
آموزشی دانشجویان تربیت بدنی بهم ظور تطابق بیشتر با ویژگیهای شغلی آی دۀ آنها اقداماتی انجام داد بههمیندلیل ،محقق بر آن بود
که به بررسی و ش اسایی شایأتگیهای حرفهای مورد نیاز معلمان تربیت بدنی از دیدگاه متخصصان تربیت بدنی بپردازد و به این پرسش
پاسخ دهد :صالحیتهای حرفهای معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش چگونه است؟
روششناسی تحقیق
1

این تحقیق مطالعهای کاربردی است که بهروش کیفی و بهشیوۀ نظریۀ زمی های (برخاسته از دادهها) و براساس رهیافت طرحهای پژوهشی
شیوۀ نوخاسته 2انجام گرفته است که بهوسیلۀ آن ،با استفاده از یک دسته داده ،نظریهای تکوین مییابد نظریۀ حاصل از اجرای چ ین
روش پژوهشی ،نظریهای فرای دی است در این روش با استفاده از شیوههای م ظم گردآوری دادهها ،به تشخیص مقولهها ،مضمونها و
برقراری رابطه میان این مقولهها میپردازند و نظریهای برای تبیین یک فرای د عرضه میک د ( )13هدف از جمعآوری دادههای کیفی
آن برای ش اسایی مقولهها ،بررسی الگوهای موجود و مطالعات تطبیقی استفاده شد جامعۀ آماری تحقیق نخبگان تربیت بدنی در مدارس
بودند که معلمان تربیت بدنی و کارش اسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش با تجربۀ بیش از پ جسال اشتغال ،مدیران ادارات
تربیت بدنی آموزش و پرورش با سابقۀ کار اجرایی ،برنامهریزان درسی و استادان تربیت بدنی دانشگاهها را دربرمیگرفت که دارای
سابقه در بخشهای اجرایی و تحقیقاتی در آموزش و پرورش هأت د نمونهگیری هدفم د بود (نه احتمالی) و بهصورت نظری و
گلولهبرفی با تمرکز بر تدوین نظریه انجام شد فرای د گردآوری و تحلیل دادهها تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر به اشباع مقوله رسید
( 21نمونه) م ظور از اشباع در پژوهش نظریۀ برخاسته از دادهها ،حالتی است که پژوهشگر در آن بهطور ذه ی به این مفاهیم میرسد
که دادههای جدید اطالعات جدید یا ش اخت بیشتری دربارۀ تدوین مقولهها بهدست نمیدهد ()13
2 . Emerging
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در این مطالعۀ کشف سازهها و مقولهها درباب صالحیتهای حرفهای معلمان تربیت بدنی بود دادههای کیفی و تحلیلهای مربوط به
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آزمودنیها هدف مصاحبههای نیمهساختاریافته قرار گرفت د پرسشهایی بهم زلۀ راه مای مصاحبه طراحی شد و سه مصاحبه بهصورت
مقدماتی انجام شد و سؤالها اصالح شدند اعتبار ،قابلیت تعمیم و قابلیت اعتماد (قابلیت تدیید) بهمثابۀ معیارهای قابلیت اعتماد پژوهش
کیفی محأوب میشوند این مفاهیم مشابه واژگان معمول در تحقیق کمی استفاده میشوند اصطالح اعتبار مت اسب با اعتبار یا روایی
داخلی؛ قابلیت تعمیم به روایی بیرونی؛ و قابلیت اعتماد به پایایی یا قابلیت اطمی ان تعریف شدهاند برای مهیا کردن این معیارها بهم ظور
بررسی قابلیت اعتماد ،مصاحبهها بهصورت استاندارد و با پاسخهای باز پس از بررسی محتوا بهوسیلۀ متخصصان برای همۀ شرکت-
ک دگان یکأان برگزار شد دوم ،اعتبار یافتهها با استفاده از م ابع و روشهای مختلف و با بررسی چ دگانه بهبود یافت ( )20و با بررسی
چ دبارۀ رونوشت مصاحبهها در سطح جمله ،ب د و متن انأجام پاسخهای شرکتک دگان بررسی شد برای بررسی پایایی کدگذاری
مصاحبهها از روش بازآزمون و پایایی درونموضوعی استفاده شد برای محاسبۀ بازآزمون از میان مصاحبههای انجامشده سه مصاحبه
انتخاب شد و هر کدام از آنها در فاصلۀ زمانی کوتاه و مشخص توسط محقق دو بار کدگذاری شدند سپس ،کدهای مشخصشده در
دو فاصلۀ زمانی برای هرکدام از مصاحبهها با هم مقایأه شدند نتایج این کدگذاری در جدول  1آمده است پایایی بازآزمون برای
مصاحبههای این تحقیق با استفاده از فرمول ذکرشده برابر  24درصد بود با توجه به ای که این میزان پایایی بیشتر از  00درصد است،
قابلیت اعتماد کدگذاریها تدیید میشود و میتوان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبهها م اسب بوده است
جدول  4محاسبۀ پايايي بازآزمون
ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل کد ها

تعداد کل توافقات

تعداد عدم توافقات

پایایی بازآزمون (درصد)

1

I1

10

4

5

%20

2

I2

10

2

3

%22

5

I3

12

3

2

%25

52

10

10

%24

کل

برای محاسبۀ پایایی مصاحبه با روش توافق درونموضوعی دو کدگذار (ارزیاب) از یک دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،که بیشتر
از بیأتسال سابقۀ اشتغال در آموزش و پرورش را بهم زلۀ معلم و کارش اس تربیت بدنی داشت ،درخواست شد تا بهع وان همکار در
پژوهش (کدگذاری) شرکت ک د سپس ،محقق بههمراه این همکار سه مصاحبه را کدگذاری کرد و درصد توافق درونموضوعی را با
استفاده از فرمول ذیل ،محاسبه کرد در جدول  2این محاسبات ذکر شده است
جدول  .9محاسبه پايايي دو كدگذار
1

I1

13

0

2

%20

2

I2

15

3

1

%20

5

I3

2

5

5

%23

50

14

0

%22

کل

تعداد توافقات×2
تعدادکل کدها

×  = 100درصد توافق درون موضوعی
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ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد کل توافقات

تعداد عدم توافقات

پایایی بین دو کد گذار (درصد)

شناسايي صالحيت حرفهای ضروری معلمان تربيت بدني...

پایایی بازآزمون برای مصاحبههای این تحقیق با استفاده از فرمول ذکرشده برابر  22درصد بود با توجه به ای که این میزان پایایی بیشتر
از  00درصد است ،قابلیت اعتماد کدگذاریها تدیید میشود و میتوان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبهها م اسب بوده است
همچ ین ،تحلیل دادهها برمب ای رویکرد نظریۀ زمی های 1صورت گرفته است اهداف ویژۀ این تحلیل شامل ش اسایی سازهها ،مقولهها و
مفاهیم مشترک برای اصالح الگوی مفهومی بود تحلیل در سه مرحله باز 2،محوری 5و انتخابی 4انجام شد
نتایج
صالحیتهای حرفهای ضروری معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش چیست؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش ،با خبرگان تربیت بدنی شامل مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ،کارش اسان تربیت بدنی
ادارات آموزش و پرورش ،معلمان تربیت بدنی مدارس ،کارشیی اسییان برنامهریزی درسییی ادارات آموزش و پرورش و اعضییای هیئت
علمی دان شکدههای تربیت بدنی م صاحبۀ نیمه ساختاریافته انجام شد این م صاحبهها تا ر سیدن به مرحلۀ ا شباع ادامه یافت از  21نفر
مصاحبه شونده 11 ،نفر زن بودند همچ ین32 ،درصد آنها بین  21تا 50سال در وزارت آموزش و پرورش سابقۀ کار داشت د 42درصد
آنان دارای مدرک تح صیلی فوق لی أانس و 14در صد دارای مدرک دکتری بودند در بین م صاحبه شوندگان سه مدیر تربیت بدنی در
وزارت آموزش و پرورش ،شیییش معلم تربیت بدنی ،چهار کارشییی اس تربیت بدنی ادارههای آموزش و پرورش و سیییه کارشییی اس
برنامهریزی درسی وزارت آموزش و پرورش حضور داشت د دادههای جمعآوریشده از مصاحبهها بهصورت مکتوب پیادهسازی شد و
سپس با تجزیه و تحلیل خط به خط و پاراگراف به پاراگراف نو شتهها ،کدهای باز م شخص شد جدول  5نمونهای از کدگذاری اولیه
است که دربارۀ روی دادههای مصاحبه انجام گرفته است
جدول  5نمونهای از کدگذاری اولیه
نکات کلیدی مصاحبه



کد اولیه



مشکل اصلی عالقه نداشتن دانشجویان به رشتۀ تربیت

عالقهم دی به رشتۀ تربیت بدنی

بدنی در ابتدای ورود به دانشگاه است ،فقط خواهان ورود
به دانشگاه بودهاند و رشته برایشان اهمیتی نداشته است


محدودبودن کأانی که بهطور مداوم قبل از ورود به رشتۀ



تربیت بدنی ورزش میکردند در بین دانشجویان و

عالقه به تربیت بدنی و فعالیتهای جأمانی

ورزشینبودن تعداد زیادی از آنها


معلم ورزش باید با یک رشتۀ ورزشی آش ایی کامل داشته


باشد و با بقیۀ رشتههایی که بهطور س تی در مدارس اجرا

ورزشی که در مدارس قابل تدریس هأت د

گری درجۀ  5یا  2کافی است و داشتن مدرک درجۀ 1
مربیگری لزومی ندارد


بیشتر معلمان تربیت بدنی از اجرای یک ساعد والیبال



ناتوان هأت د


توانایی اجرای مهارتهای ورزشی

با نحوۀ کالسداری در واحد تمرین دبیری در مدارس


آش ا شدهاند و استاد مربوط به صورت حضوری ولی

گذراندن واحد تمرین دبیری و کارورزی در مدارس

نامحأوس چ دین بار بر کار آنها نظارت داشته است

. Axial coding
. Selective coding

20

3
4

.Grounded theory
. Open coding

1
2

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

میشوند نیز تا حدودی آش ا باشد داشتن مدرک مربی-

دارا بودن مدرک مربیگری درجۀ  2یا  5در رشتههای
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پذیرفتن فارغالتحصیالن رشتههای غیرمرتبط با تربیت

داشتن تحصیالت مرتبط با رشتۀ تربیت بدنی

بدنی بهجای فارغالتحصیالن این رشته




بچهها مطالبی از مشکالتشان در خانه و مأائل درسیشان
انتقال میده د که به معلمان دیگر اطالع نمیده د و معلم

توانم دی راه مایی تحصیلی و رفتاری دانشآموزان در
حد متعارف

ورزش باید با اصول مشاوره آش ا باشد


آموزش مهارتهای رفتاری در کالسهای ضمن خدمت



شرکت در دورههای بدو استخدام و ضمن خدمت

داده شود ،مثل طرز برخورد ،روش ارتباط برقرار کردن،



ش اخت از ویژگیهای روانی ،جأمانی و رفتاری

ش اساندن روحیات بچههای آن سن و مقطع ،توانایی آنها

دانشآموزان در س ین و مقاطع تحصیلی مختلف

برای دانأتن روش رفتار آموزش این موارد در
کالسهای ضمن خدمت بهتر است ،زیرا در دورۀ دانشگاه
دانشجو در جریان موضوع نیأت و قادر به درک اهمیت


آن نیأت



شرکت در جلأۀ اولیا و مربیان

در تمام جلأات (اولیاء و مربیان) حضور داشته ،از طرف



برقراری ارتباط م اسب و تعامل با اولیا دانشآموزان

اولیا در مورد برنامه ورزش سؤال میشود که برنامۀ ورزشی


معلم چیأت؟ در مورد برنامۀ بل د و کوتاه مدت سؤال می-
ک د


چ دساله برای تدریس تربیت بدنی در مدارس

برای هر جلأه برنامه داشته باشد و از ابتدای سال برنامۀ



داشتن ت اسب اندام

خود برای هر ترم را مشخص ک د



داشتن قدرت بیان م اسب برای تدریس برای س ین مختلف



از لحاظ بدنی آماده باشد



توانایی بیان مطالب درسی برای گروههای مختلف را



داشته باشد


توانایی طراحی طرح درس جلأهای ،ترمی ،سالیانه و

بهروزبودن دانش و مهارت در تربیت بدنی و علوم
ورزشی

از نظام آموزشی کشورهای دیگر آگاه باشد دید جهانی
نأبت به وضعیت تربیت بدنی و ورزش در مدارس داشته


باشد اجرای الگوی آموزشی قدیمی فایده ندارد




سر کالس از گرمکن و کفش ورزشی نو و شکیل استفاده

ساعات تدریس تربیت بدنی

کد



داشتن رفتار محترمانه با دانشآموزان

احترام دانشآموزان را نگه دارد و جلو جمع آنها را هدف



آش ایی با روانش اسی تربیتی

انتقاد شدید قرار ندهد و با روانش اسی تربیتی آش ا باشد



توانایی ایجاد محیطی برای پذیرش مأئولیت



دانشآموزان را برای تالش برای پیشرفت در ورزش

توانایی ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای پیشرفت در
مهارتهای ورزشی

تشویق ک د



معلم ورزش برای انجام کار به همراهی کادر اجرایی

و معلمان و دبیران دیگر


مدرسه احتیاج دارد و باید بتواند از آنها امکانات بگیرد


از وسائل ورزشی بهخوبی استفاده و نگهداری ک د ،مثالً

الگوبودن در شیوۀ استفاده و نگهداری صحیح از تأهیالت
و تجهیزات تربیت بدنی



روی توپ ن شی د


توانم دی در برقراری ارتباط سازنده با مدیر ،کادر اجرایی

با وظایفی که معلم ورزش باید در کالس و مدرسه انجام
دهد آش ا باشد
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به دانشآموزان مأئولیتهایی محول ک د و حس
مأئولیتپذیری را در آنها تقویت ک د



الگوبودن در استفاده از لباس و کفش ورزشی م اسب در

شناسايي صالحيت حرفهای ضروری معلمان تربيت بدني...

همزمان با کدگذاری باز برای کشف مفاهیم از دادههای خام ،کدگذاری محوری برای مربوطکردن این مفاهیم به یکدیگر درقالب
مقولهها انجام شد این دو مرحله کدگذاری با هم صورت پذیرفت در مرحله کدگذاری باز ویژگیهای مفاهیم کشف و ابعاد آنها نیز
بررسی شد ( )21کدگذاری باز و محوری وقتی متوقف شد که :الف) طبقهب دی مع یداری بعد از بررسی مکرر رونوشت مصاحبهها
پدید آمد؛ ب) مقولههای فرعی ،ویژگیها و ابعاد تکراری شد؛ و ج) اطالعات جدیدی از رونوشت مصاحبهها بهدست نیامد در مرحلۀ
کدگذاری انتخابی برای بررسی روابط بین مقولهها و یکپارچهسازی دادهها و ارائۀ مع یدار نظریه صورت پذیرفت ( )22در اجرای این
فرای د یازده مفهوم تولیدشده در فرای د کد گذاری .انویه در قالب چهار بعد طبقهب دی شدند این مقوالت عمده (تم) ازنظر انتزاعیبودن
در سطح باالتری نأبت به مفاهیم مرحله قبل قرار دارد و عبارتاند از :صالحیتهای ش اختی ،صالحیتهای عاطفی ،صالحیتهای
مهارتی و صالحیتهای رفتاری یک مفهوم را میتوان براساس نزدیکترین ارتباطی که با هر کدام از تمهای اصلی دارد طبقهب دی کرد
تمهای اصلی و نحوۀ ارتباط آنها با مفاهیم در جدول  4مشاهده میشود
جدول  .1خالصه مفاهيم و مقوالت عمدۀ توليدشده
مفاهیم اولیه (گویهها)

مفاهیم ثانویه (مؤلفهها)

مقوالت عمده یا تم (ابعاد)

تح صیالت مرتبط با ر شتۀ تربیت بدنی ،مدرک مربیگری درجۀ  2یا  5در

آموزشهای تخصصی

صالحیت ش اختی

ر شتههای ورز شی ،واحد تمرین دبیری در مدارس ،ا صول تدریس تربیت
بدنی ،به روزبودن دانش و مهارت در تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دورههای
بدو استخدام و ضمن خدمت ،دانأتن شرح شغل و آش ایی با روان ش اسی
تربیتی
ویژگیهای شخصی

ت اسب اندام ،اعتمادبهنفس ،داشتن قدرت بیان
عالقه به ورزش و فعالیتهای جأمانی ،کار و مطالعه در رشتۀ تربیت بدنی

عالقهم دی

صالحیت عاطفی

و تدریس تربیت بدنی در مدرسه
ش اخت از ویژگیهای روانی ،جأمانی و رفتاری دانشآموزان در س ین و

توجه به تفاوتها

مقاطع تحصیلی مختلف توجه و درک تفاوتهای فردی دانشآموزان از
لحاظ جأمی ،ذه ی و عاطفی ،دانأتن رشتههای مورد عالقۀ دانشآموزان
و ش اخت عالیق و نیازهای دانشآموزان
آگییاهی از چگونگی اجرای کالس تربیییت بییدنی ،اجرای تک یییکهییا و

مهارتهای تخصصی

صالحیت مهارتی

تاکتیک های ورزشیییی ،طراحی طرح درس جلأیییهای ،ترمی ،سیییالیانه و
در تدریس ،الگو های کاربردی روش تدریس ،بر نا مهریزی م ظم برای
س جش ،ارزیابی و .بت پیشرفت دانشآموزان به صورت ماهیانه ،در طول و
انتهای ترم ،ش اخت ا ستعدادهای ورز شی ،روشها و ا صول پیشگیری از
آسییییییبدیییدگی دانشآموزان ،اجرا و تطبیق کالس تربیییت بییدنی برای
دانشآموزان معلول ،تغذیه ورز شی ،اجرای ا صول کمکهای اولیه ،توانایی
جذب دانشآموزان به تفریحات و بازی های فعال ،اسیییتفاده از فنآوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش تربیت بدنی
ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای پیشرفت در مهارتهای ورزشی،
روانش اسی ورزشی ،ایجاد انگیزه و نشاط در کالس درس
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چ دسییاله ،مهارت و عالقه برای جأییتوجوی یافتهها و روشهای جدید
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تفکر خالق

خالقیت و نوآوری در تدریس ،ایجاد محیطی برای پذیرش مأئولیت و
انجام کار گروهی و مأتقل دانشآموزان ،حل مأئله در زمان بروز
معضالت
الگوبودن در شیییوۀ اسییتفاده و نگهداری صییحیح از تأییهیالت و تجهیزات

نقش الگویی

صالحیت رفتاری

تربیت بدنی ،لباس و کفش ورز شی در ساعات تدریس تربیت بدنی ،رفتار
در شدن و اعتبار حرفۀ معلمی تربیت بدنی
رفع نقصهای وسائل ورزشی ،استفاده از لباس و کفش ورزشی م اسب و

ایمنی

زیبا  ،ایمن سازی حیاط و سالن ورزشی مدرسه ،آموزش نکات بهداشتی،
آش ایی با نحوۀ نگهداری از تجهیزات ورزشی و بهکاربأتن آن
نقش راه ماییده ده

راه مایی تحصیلی و رفتاری دانشآموزان در حد متعارف ،توانم دی
آموزش رفتار م اسب و اخالقمدار به دانشآموزان ،آموزش رفتار م اسب
به دانشآموزان در داخل و خارج از محیط ورزشی ،پرورش همهجانبۀ
شاگردان ،درس خداش اسی
ارتباط م اسیییب و تعامل با اولیا دانشآموزان ،مدیر ،کادر اجرایی و معلمان

نقش ارتباطی

دیگر ،دفاع از حقوق درس تربیت بدنی ،توانایی جلب اعتماد دانشآموزان،
رفتار محترمانه با دانشآموزان

براسییاس نتایج تجزیه و تحلیل دادهها کیفی و ادبیات نظری ،برای اسییتخراج و طراحی این الگو اقدام شیید (شییکل  )1در این الگو
صالحیت حرفهای معلمان تربیت بدنی بهم زلۀ مقولۀ اصلی و چهار بعد اولیه (صالحیت ش اختی ،صالحیت عاطفی ،صالحیت رفتاری
و صالحیت مهارتی) همراه با گویههای هر بعد نشان داده شده است

ویژگی های

آموزش تخصصی

شخصی

ارتباط با همکاران،

ایمن ساز

دانش آموزان و والدین
نقش الگو

نقش راه ما

صالحیت های رفتاری

صالحیت های ش اختی

صالحیت های مهارتی

صالحیت های عاطفی

مهارت های

انگیزه ده ده

عالقم دی

تخصصی
تفکر خالق
شکل  .4مدل صالحيتهای حرفهای معلمان تربيت بدني در ايران

23

توجه به تفاوت ها

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

صالحیت حرفه ای معلمان تربیت بدنی

شناسايي صالحيت حرفهای ضروری معلمان تربيت بدني...

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه شیی اخت صییالحیتهای حرفهای معلمان تربیت بدنی ایران بوده اسییت محققان برای رسیییدن به این هدف ،پس از
مطالعه و بررسییی ادبیات و پیشییی ۀ تحقیق ،برای جمعآوری اطالعات با خبرگان تربیت بدنی در مدارس به مصییاحبۀ نیمهس یاختاریافته
پرداخت د در مرحلۀ بعد ،دادههای جمعآوریشییده از مصییاحبهها به روش نظریۀ زمی های کدگذاری شیید نتیجۀ گروهب دی کدها ،چهار
صالحیت ش اختی ،عاطفی ،مهارتی و رفتاری را بهمثابۀ عوامل صالحیتهای حرفهای معلمان تربیت بدنی نشان داد
م ظور از صالحیتهای عاطفی ،مجموعۀ عالیق معلم به م أائل و مو ضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت ا ست ( )25اولین صالحیت
عاطفی ضروری برای معلمان تربیت بدنی عالقه به ورزش و فعالیتهای جأمانی است که جزء مواردی بود که اکثر مصاحبهشوندگان
به آن ا شاره و تدکید کردند که برای معلمان تربیت بدنی عالقهم دی به ورزش و فعالیت ج أمانی ضروری ا ست درک ار عالقهم دی
داوطلبان معلمی تربیت بدنی به ورزش ،تمایل و عالقه به کار در مدارس نیز جزء صالحیتهای عاطفی ضروری برای این معلمان از
جانب خبرگان این حوزه بیان شد و ندا شتن این صالحیت عامل بازدارندۀ اجرای صحیح این درس در مدارس و پی شرفت حرفهای
معلمان تربیت بدنی دانأییته شیید همچ ین ،توجه و درک تفاوتهای فردی دانشآموزان از لحاظ جأییمی  ،ذه ی و عاطفی از جمله
کدهای ش ا سایی شده در این تحقیق بود که با نتایج دارلی گ و همکاران ( )2003و ا ستانداردهای حرفهای معلمان کویی زل د ()2002
مشابهت داشت عالوهبراین ،ش اخت کافی از عالیق دانشآموزان در س ین مختلف و رشتههای ورزشی که به آن تمایل دارند از دیگر
صالحیتهای ضروری بود که نخبگان این حیطه به آن اشاره کردند
صالحیتهای حرفهای رفتاری در این تحقیق بهم زلۀ رفتارهای ظاهری تعریف شده است که معلمان برای اجرای موفقیتآمیز تدریس
در مدارس ارائه کردهاند استفاده از لباس و کفش ورزشی یکی از موارد این صالحیت ذکر شده است هرچه این لباس مرتب ،نو و زیبا
باشد در جذب شاگردان به کالس و الگوپذیری از معلم تربیت بدنی بهتر عمل میک د همچ ین ،معلم ورزش باید به بهترین نحو از
وسائل و تجهیزات ورزشی نگهداری ک د و در برابر محیط و وسائل مورد استفادۀ کالس خویش احأاس مأئولیت داشته باشد در
مصاحبهها به تهیۀ کتابچههای دستورالعمل برای چگونگی نگهداری از وسائل و تجهیزات ورزشی و ارائه آنها به معلمان تربیت بدنی
اشاره شد همچ ین ،از نظر تعدادی از معلمان کارکشته تربیت بدنی داشتن رفتار حرفهای ،جدیبودن در اجرای کالس و ارزش و اعتبار
قائلشدن برای حرفۀ معلمی تربیت بدنی از جمله صالحیتهای حرفهای ضروری برای معلمان تربیت بدنی است مدرسه سازمان
کوچکی است که رسیدن به اهداف آن مأتلزم همکاری تمام بخشها است تربیت بدنی نیز از این قاعده مأتث ی نیأت و برای اجرای
موفقیتآمیز آن همکاری تمامی ارکان مدارس ضروری است و معلم تربیت بدنی در جایگاه رابط رشتۀ خود با بقیۀ کارک ان مدرسۀ باید
درعین داشتن رابطۀ صمیمانه و همکاری با کادر اجرایی و معلمان دیگر و با حفظ انعطافپذیری ،در دفاع از حقوق درس تربیت بدنی
بکوشد احترام به شخصیت دانشآموزان حس عزت نفس آنان را تقویت میک د و احأاس متقابل احترام به معلم را در آنان برمیانگیزد
شکأت و برندهشدن به دانشآموزان است همچ ین ،بررسی مصاحبهها نشان داد که دانشآموزان با معلمان تربیت بدنی راحتتر از
مشکالت درسی و تحصیلی خود صحبت میک د پس ،بهعقیدۀ خبرگان حیطۀ تربیت بدنی ،در مدارس با وجود ای که مشاورهدادن به
دانشآموزان نیازم د تخصص ،تحصیالت و تجربیات مخصوصی است ،معلمان تربیت بدنی هم باید با اصول اولیۀ مشاوره آش ا باش د و
در صورت لزوم با ارجاع دانشآموزان به مراجع ذیصالح آنان را در حل مشکالت تحصیلی و رفتاری یاری ده د
م ظور از صالحیت ش اختی ،مجموعۀ آگاهیها و مهارتهای ذه ی است که معلم را در ش اخت و تحلیل مأائل و موضوعات مرتبط
با تعلیم و تربیت توانا میک د ( )25که در مطالعات مالیی-نژاد و همکاران ( )1522نیز به آن اشیییاره شیییده بود در این مطالعه برای
آموزش های تخ ص صی معلمان تربیت بدنی ،دا شتن تح صیالت مرتبط با ر شتۀ تربیت بدنی ،بهم زلۀ یک کد و درنهایت گویه از سوی
خبرگان این مبحث ع وان شییید که با نتایج پژوهشهای ییلدیز و همکاران ( ،)2014سیییانتوس و همکاران ( ،)2010برچی و همکاران
( )2015و هانتلی ( )2002همخوانی داشییت هرچ د که از نظر تعداد اندکی از خبرگان تربیت بدنی در مدارس این متغیر در صییورتی
20
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مفید ا ست که زندگی فرد آمیخته با ورزش با شد و صالحیت های دیگر را نیز دا شته با شد ،اما شرط ا سا سی نی أت که این مبحث با
یافتههای بلر و همکاران ( )2011مشیابهت داشیت داشیتن مدرک مربیگری درجه  2یا  5در رشیتههای ورزشیی که در مدارس قابل
تدریس است از سوی مصاحبه شوندگان تحقیق بهمثابۀ یک متغیر مطرح شد هرچ د تعدادی از آنان استفاده از روشهای دیگر تدریس
را ،ازجمله شرکتدادن خود دانشآموزان در این فرای د ،بهع وان جایگزین این صالحیت بیان کردند این گویه با چارچوب تدریس و
یادگیری دارلی گ و همکاران ( )2003هم سویی دا شت گذراندن واحد تمرین دبیری در مدارس نیز بهم زلۀ صالحیت ضروری برای
معلمان تربیت بدنی در نتایج آمده اسیییت که در نتایج مطالعۀ مالیینژاد و همکاران ( )1522و فاطمینژاد و همکاران ( )1530به
کیفیت بخ شی این حوزه ا شاره شده ا ست و در حین م صاحبهها بر نظارت بر اجرای این واحد از سوی مدرس این درس تدکید شد
بهروزبودن دانش و مهارت در تربیت بدنی و علوم ورزشی که در مطالعۀ اُه و همکاران ( )2010جزء ویژگیهای ضروری برای معلمان
تربیت بدنی در مدارس به همراه ارائۀ آموزش عملی از عوامل رجحان و رضیایت معلمان تربیت بدنی در مدارس ع وان شیده بود نیز
در این تحقیق بهمثابۀ یک گویه در نتایج ذکر شده ا ست همچ ین ،در بحثهای حین زمان م صاحبه ،آزمودنیهای تحقیق به گذراندن
کالسهای آموزشییی قبل از شییروع به کار و کالسهای ضییمن خدمت اعتقاد داشییت د ،ولی کیفیت محتوا و طرز اجرای این دورهها را
م ا سب نمیدان أت د و مفیدبودن آنها را به باالبردن کیفیت این دوره م وط میکردند که در نتایج تحقیق عبدالهی و همکاران ( )1520به
این مورد نیز اشاره شده بود بخشی مهمی از فرای د تدریس به گفتار معلمان وابأته است قدرت بیان مطلوب برای تدریس در کالس
از جمله صالحیتهای حرفهای معلمان تربیت بدنی ع وان شده است همچ ین ،داشتن اعتمادبهنفس برای تدریس و مربیگری تربیت
بدنی در مدارس از جمله صالحیتهای حرفهای ضروری این معلمان است و اصوالً بدون داشتن اعتمادبهنفس ،تدریس موفقیتآمیزی
اتفاق نمیافتد داشتن اندام م اسب نیز از جمله صالحیتهای ویژه برای معلمان تربیت بدنی بیان شده است
صالحیتهای حرفهای مهارتی معلمان آن بخش از صالحیتها است که به مهارتها و تواناییهای علمی معلم در فرای د یادگیری
مرتبط می شود ( )25در کدهای تحلیل شده از متن م صاحبهها بر توانایی معلمان تربیت بدنی در ایجاد محیطی برای پذیرش م أئولیت
و انجام کار گروهی تدکید شد که ن شان میدهد نخبگان این حیطه کالس تربیت بدنی در مدارس را فقط مکانی برای آموزش تمری ات
بدنی نمیدان د ،بلکه آن را محلی برای آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان بهح أاب میآوردند در م صاحبهها گفته شد که در
تربیت بدنی در مدارس م شکلی وجود ندارد ،بلکه م أئلههایی وجود دارند که باید حل شوند و معلمان تربیت بدنی باید توانایی حل
این مأیائل را که بر سیر راه اجرای وظایف آنان اسیت داشیته باشی د از نظر خبرگان تربیت بدنی ،در مدارس توانایی ایجاد انگیزه در
دانشآموزان برای پیشرفت در مهارتهای ورزشی بخش مهمی از وظیفۀ معلمان تربیت بدنی است که این توانایی بهصورت صالحیت
حرفهای ضییروری برای معلمان تربیت بدنی دانأییته شییده اسییت که این را میتوان در الگوی صییالحیت آموزش برای توسییعه پایدار
آموزش معلمان ،که برچی و همکاران ( )2015ارائه کردهاند مشییاهده کرد در مصییاحبهها بیان شیید که معلم تربیت بدنی باید کالس
تربیت بدنی را به کالسی شاد و بانشاط تبدیل ک د که دانشآموزان انگیزۀ الزم را برای استفاده از کالس تربیت بدنی داشته باش د این
درس تربیت بدنی ،دریافت که دانشآموزان لذتبخش و شیییادبودن کالس درس تربیت بدنی را عاملی برای اولویت دادن به آن در
برنامههای خود میدان د که محتوای درس و معلم ورزش از عوامل تد.یرگذار بر آن اسیت اکثر مصیاحبهشیوندگان بر برنامهریزی قبلی
برای آنچه در کالس درس تربیت بدنی اجرا می شود تدکید دا شت د و توانایی برنامهریزی و ارائۀ طرح درس برای معلمان تربیت بدنی
ضییروری دانأییته شیید که با نتایج مطالعات عبدالهی و همکاران ( )1535و سییانتوس و همکاران ( )2010همخوانی دارد مان د نتایج
تحقیقات دارلی گ و همکاران ( ،)2003ییلدیز و همکاران ( ،)2014اسیییتانداردهای معلمان کویی زل د ( )2002و احدی و همکاران
( )1532از نظر خبرگان این حیطه ،برنامهریزی م ظم برای س جش ،ارزیابی و .بت پی شرفت دانشآموزان به صورت ماهیانه ،در طول و
انتهای ترم ازجمله صییالحیتهای حرفهای ضییروری معلمان تربیت بدنی اسییت همچ ین ،بهدلیل آنکه معلمان تربیت بدنی مأییئول
آماده سازی و اعزام تیمهای دانشآموزی مدارس به مأابقات م طقهای هأت د ،آش ایی آنها با روان ش اسی ورزشی مفید بهنظر میر سد
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متغیر مهارت شروع نیز نامیده می شود همانطورکه اَرَباچی ( )2003در بررسی نگرش دانشآموزان دورۀ راه مایی و متوسطۀ ترکیه به

شناسايي صالحيت حرفهای ضروری معلمان تربيت بدني...

عالوهبراین ،توانایی ادارۀ کالس تربیت بدنی با توجه به امکانات و ت أهیالت مدر سه ازجمله صالحیتهای حرفهای ضروری بهنظر
میر سد ،هرچ د بهنظر تعدادی از متخ ص صان این زمی ه ،در نبود امکانات ،تدریس بهطور ا سا سی با م شکل مواجه می شود دربارۀ
توانایی معلم در اجرای تک یکها و تاکتیکهای ورزشییی ،تعدادی از خبرگان این رشییته این ویژگی را بهخصییوص در ه رسییتانهای
تربیت بدنی ضروری دانأتهاند ،ولی تعدادی نیز بیان کردهاند که با روشهای جایگزین دیگر نیز میتوان به اهداف آموزشی رسید ،ولی
توانایی اجرای این موارد توسط معلم تربیت بدنی نیز بأیار مفید است
درنهایت ،نتایج این مطالعه ،شایأتگیها و صالحیتهای حرفهای ضروری برای معلمان تربیت بدنی را ازنظر گروهی از خبرگان حوزۀ
تربیت بدنی در مدارس نشان داد و مشخص کرد که با ای که وزارت آموزش و پرورش برای استخدام نیروی مورد نیاز خود از آزمونهای
استخدامی بأیار سختگیرانه استفاده میک د و دورههای آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت نیز بهگأتردگی از سوی ادارات
تربیت بدنی برای آموزش و بازآموزی معلمان تربیت بدنی برگزار میشود ،ه وز از نظر صالحیتهای ضروری معلمان تربیت بدنی
کاستیهایی وجود دارد بأیاری از کمبودها به بیتوجهی به تخصصگرایی در انجام حرفه مربوط میشود و در طی روند استخدام ،افراد
غیرورزشی و با تحصیالتی در رشتۀ غیرمرتبط در پأت معلمی تربیت بدنی در مدارس م صوب میشوند که آمادهسازی این افراد برای
تدریس موفقیتآمیز تربیت بدنی بأیار سختتر از آموزش افراد ورزشی و با تحصیالت مرتبط خواهد بود همچ ین ،دستیابی به این
شایأتگیها نیازم د بازنگری دروس دانشگاهی رشتۀ تربیت بدنی در دانشگاهها است و در این بازنگری باید به کاربردیشدن آموزشها
بیشترین توجه معطوف شود دربارۀ باالبردن کیفیت کالسهای قبل از خدمت و ضمن خدمت ،نیازس جی برای برگزاری دورههای
ضروری برای معلمان تربیت بدنی استفاده از مدرسان زبده و با علم روز برای تدریس در این دورهها میتواند به بهبود شایأتگیهای
ضروری معلمان تربیت بدنی کمک شایانی ک د و تمامی این موارد با توجه و درک مدیریت کالن کشور و نظام آموزش و پرورش از
اهمیت اجرای این درس دستیافت ی است و بدون سیاستها و خطمشیهای تصمیمگیرندگان اصلی تغییری در اوضاع بهوجود نخواهد
آمد
همچ ین ،محققان این مطالعه پی ش هادهایی برای تحقیقات بعدی تو صیه میک د ،ازجمله ا ستفاده از پر سشنامۀ حا صل از این مطالعه
بهمثابۀ چک لیأتی در مصاحبه با متقاضیان معلمی تربیت بدنی در مدارس ،توجه و اصالح و بهبود برنامۀ درسی مراکز تربیت معلم و
دانشیییکده های تربیت بدنی بهم ظور دسیییت یابی دانشآموختگان این مراکز به صیییالحیت های حرفهای ،انجام پژوهش تطبیقی بین
صالحیتهای حرفه ای ضروری ک شور ما با ک شورهای هم أایه و ک شورهای موفق در این حیطه ،و برر سی تد.یر محیط خارجی مان د
مدیریت کالن و ف اوری و بر ابعاد صالحیت حرفهای معلمان
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