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 چکیده
ارس و ارزيابی وضعیت آن در مد بدنیتربیتمعلم اثربخش  هایمؤلفهحاضر، شناسايی  هدف پژوهش

فر ن 220آماری  . جامعةشودمیمحسوب  یمايشیپ-توصیفی مطالعات نوع. اين پژوهش ازشهر زنجان بود
ده از با استفا موردنظر بودند و نمونة 1396-1397شهر زنجان در سال تحصیلی  بدنیتربیتاز معلمان 

ای متناسب با گیری طبقهپژوهش با استفاده از روش نمونه نمونة د.نفر برآورد ش 136 ،جدول مورگان
نامة رسشپ ابزار پژوهش معلم زن بودند. 67معلم مرد و  69انتخاب شد که  صورت تصادفیحجم و به
 %97ضريب آلفای کرونباخ  طريقمؤلفه بود که پايايی آن ازگويه در هشت  59ای حاوی ساختهپژوهشگر

های ستنباطی )آزموناتوصیفی و آمار آمار  هایروشآماری از  وتحلیلتجزيه دست آمد. برایبه
استفاده  و آزمون فريدمن(، تی مستقل، تحلیل واريانس )آنوا( اینمونهتکتی اسمیرنوف، -لموگروفک

که اثربخشی حاکی از آن بود (، میانگین  p≤ 0.05در سطح )تی  شد. با توجه به معناداربودن آزمون
های ويژگی» مدهآدستبه هایمؤلفهو در سطح  شتحد مطلوب قرار داشهر زنجان در بدنیتربیتمعلمان 

در سطح  هامؤلفهو ساير  ، نسبتاً مطلوب«مهارت ارزشیابی»و « تدريس مهارت»، «علمی و تخصصی
شهر زنجان  بدنیتربیتی معلمان رسد وضعیت اثربخشنظر میبهبودند. با توجه به نتايج پژوهش، مطلوب 
کسب مهارت  تخصصی، سطح مطالعه در زمینةطريق افزايش توان آن را ازاما می ،است بخشرضايت

 .داد ی باالتر ارتقابه سطح استفاده از ارزشیابی هماهنگ و غیره مديريت و رهبری کالس درس،
 

 .، ارزيابیبدنیتربیتبخش، معلم های معلم اثرمؤلفه واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
1. Email: pkhoeini@ymail.com  

2. Email: javadipour@ut.ac.com                                                                                                         

3. Email: mitrarouhi@gmail.com  
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 مقدمه
 سعی اختیار دارد،ري که دره ابزااست و با توجه ب جامعهتربیت افراد و، تعلیموپرورشآموزشهدف 

کمال  و انسان را به  کندآنان را شكوفا  استعدادهاي، کنددر افراد ایجاد  مطلوب یهایدگرگونیکند می

معلم بستگی دارد.  ايحرفه هايمهارتبه دانش و موفقیت هر نظام آموزشی  ،طرفیاز .(1برساند )

تربیت نیاز ویكی از ارکان تعلیم عنوانبهن کارآمد و اثربخش اساتید و معلما هر کشوري به ،حقیقتدر

اي بهتر و براي آینده وتربیت خود پرورش دهدقالب سیستم تعلیم دارد تا بتواند جوانان خود را در

 اقدام ترینمهم آموزشی کیفیت بهبودبراي  از کشورها بسیاري کهطوريبه (؛2) کندآماده 

 معلم اثربخش، ، اما چگونگی تربیتاندداده معلم اثربخش قرار تربیت را بر خود وپرورشآموزش

اثربخش داراي دانش معلم  (.3) شودوپرورش مطرح میهاي آموزشمموضوعی است که امروزه در نظا

از این دانش و  واست  وپرورشآموزشنظام  مدنظرارائه و آموزش اهداف  ي موردنیاز برايهامهارتو 

معلم  (.4) کندیمتحقق اهداف استفاده  رايب انتظارموردمطلوب و  ايوهیشمهارت در زمان مناسب به 

آموزان است و هاي یادگیري براي دانشفرصتیجاد ا منظورنمودن شرایط بهدنبال فراهماثربخش به

ل ایی شامهاي حرفهداراي شایستگی اثربخش(. معلم 5) دغدغة اصلی او یادگیري فراگیرانش است

محیط مطلوب یادگیري و داراي طرح ارزشیابی مناسب براي  آورندةروش تدریس متنوع و مؤثر، فراهم

مرتبط با یک روش تدریس خاص نیست؛ بلكه  معلمبودن اثربخش. یزان یادگیري دانش آموزان استم

 (.6به نقل از ) کنندمعلمان در کالس درس فعالیت می روشاست که به آن مربوط به حالتی کلی 

معلمی ترین تعریف دانست. به عقیدة وي، را کامل اثربخش( از معلم 7) 1سالیوانشاید بتوان تعریف 

درخور  طوربه، هم توانایی تدریس با رویكردهاي متنوع و هم درسی برنامةاثربخش است که هم دانش 

 .داردآموزان را انایی افزایش پیشرفت تحصیلی دانشتو ايمالحظه

 شامل کهاست  ر پرورش جسمی و روحی دانش آموزانبدنی یكی از جوانب تأثیرگذار ببخش تربیت

 سالمت، و تندرستی براي جسمانی آمادگی نگهداري و توسعه حرکتی، هايمهارت پردازش و کسب

 از مثبت ذهنیت و تصور توسعة و تمرین و جسمانی هايفعالیت درزمینة علمی هايدانش کسب

بدنی تربیت ،بنابراین ؛(8) است انسان عملكرد و اجرا براي ايوسیله عنوانبه جسمانی هايفعالیت

هاي جسمانی، حرکتی و ورزشی به کوشد با استفاده از فعالیتربیت است که میوتبخشی از تعلیم

و برخورداري از سالمتی کامل کمک  يهاي وجودجنبه رشد و پرورش هماهنگ و متوازن همةجریان 

، وجود فضاي آزاد بیشتر براي بدنیتربیتدرس  و ماهیت عملی کالس شرایط براین،افزون(. 9) کند

، احتمال بدنیتربیتآموزان باهم و با معلم و حرکت، تعامل و تماس نزدیک دانشوجوش، بازي جنب

حقوقی  هايمسئولیتدر کالس،  ایط هیجانی و تنوع رفتارهاي گوناگونمختلف، شر هايآسیببروز 

                                                           
1. Sulivan 
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که  هستند بدنیس درس تربیتکال هايشاخص ازجمله ،حرکتی ورزشی هايمهارتو لزوم آموزش 

 ،دانیممیکه طورهمان .کنندمیسایر معلمان  را دشوارتر از وظایف بدنیتربیتوظایف شغلی معلمان 

بر نیاز به بودجه، امكانات ، عالوهوپرورشآموزشدر  بدنیتربیت در حوزة دنظرمبراي دستیابی به اهداف 

با بتوان ، متعهد و ماهر نیازمند است تا باانگیزهبه معلمان و مربیان  و مدیران کارآمد موردنیازمناسب 

. یافت دست بدنیتربیتمدیران و امكانات و ابزار الزم به اهداف واالي شدة تنظیم هايبرنامهاجراي 

 هايشیوهآموزان و آموزش روانی دانش سالمت جسمی و ی مستقیم با توسعةارتباط بدنیتربیتمعلم 

 زندگی سالم دارد.

 ترینمهماند که درمورد شده انجاماثربخشی معلمان  هايمؤلفهابعاد و  هاي گوناگونی دربارةپژوهش

اي معلمان طراحی مدل صالحیت حرفه»با عنوان  ( پژوهشی10) میرحسینی دهیم؛تویح می هاآن

بخش کیفی  هايداده پژوهش به دو روش کمّی و کیفی انجام گرفت. انجام داد. این« بدنی ایرانتربیت

پژوهشگر مطالعة  شدند. آوريجمعاکتشافی  ی به شیوة آمیختةبخش کمّ هايدادهمصاحبه و  به شیوة

شامل  هامؤلفه. این مؤلفه  و چهار بعد معرفی کرد 11را  در  بدنیتربیتصالحیت معلمان موردبحث 

دانش و مهارت تخصصی،  ها،مندي، توجه به تفاوتهاي شخصی، عالقهژگیهاي تخصصی، ویآموزش

بعد ساز بودند که در چهار دهنده و ایمندهندة خالقیت، الگوبودن، ارتباطی، راهنمایینقش انگیزه

 عنوانبا  در پژوهشی (11) طاهرخانی. گرفتندمیصالحیت رفتاري، عاطفی، شناختی و مهارتی قرار 

« نبدنی زن و مرد استان قزویتربیت دیدگاه معلمان از بدنیتربیتمعلم موفق ي هاویژگی ةمقایس»

 ايحرفههاي از صالحیت ايمجموعهباید به  بدنیتربیت که براي تعریف معلم موفقکرد  بنديجمع

( 12منش )نژاد و زمانیسبحانی .کردمؤثر توجه  تدریس فنونو  معلم، ویژگی شخصی یا فردي معلم

ي آن توسط دبیران دورة هامؤلفهنجی ایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبارسشناس»عنوان در پژوهشی با 

ي شخصیتی، هامؤلفهابعاد و  ،انددادهپیمایشی انجام -توصیفی صورتبهکه « یاسوجشهر  متوسطة

در بررسی ند. کردمتوسطه را تعیین  و ارزشیابی براي معلم اثربخش دورةمدیریت کالس درس، تدریس 

 ةمطالع( در 13) 1یل .کردند ي ذکرشده را تأییدهامؤلفهج ابعاد اسویشهر  ةمتوسط ةدور رانیدبمیدانی، 

ي معلمان هایژگیودنبال بررسی و تبیین به «معلمان ايحرفهبهبود رشد »با عنوان تحلیلی خود 

معلمان اثربخش باید در شش بعد دانش موضوعی، کیفیت بود. نتایج نشان داد که  مؤثریافته و رشد

. باشندي مهارت داشته احرفهتدریس، جو کالس، مدیریت کالس درس، اعتقادات معلم و رفتارهاي 

« طلوب براي توصیف یک معلم مؤثرم يهایژگیوتعیین »عنوان  بااي مطالعه ( در14)و همكاران  2دوتا
                                                           
1. Lee 

2. Duta 
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گري، سخنوري، گیرایی، صداقت، صحت، ايحرفهبراي معلم اثربخش شناسایی کردند:  را ویژگی 10

هاي با توجه به همسونبودن یافته .صبر، نگرش مثبت، آرامش/ مهربانی و و عزمتقاضا، ثبات 

 بودناندک و بدنیهاي مشترک براي شناسایی معلم تربیتبه مؤلفه نكردناشارههاي ذکرشده، پژوهش

 هايویژگیبیان  و نیز در داخل کشور بدنیتربیتاثربخشی معلم  درزمینةشده هاي انجامپژوهش

دادن لزوم انجامدر خارج از کشور،  گرفتهانجامهاي متفاوت براي تعیین معلم اثربخش در پژوهش

مختلف ورزشی  هايطرحبا ورود  ،اخیر هايسالدر  .شودزمینه بیشتر نمایان مییناپژوهشی جامع در

این  تکتک بهترچهمتفاوت مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطة دور اول، لزوم اجراي هر هايپایهدر 

. کندمینمایان  ازپیشبیشرا  باانگیزهکارآزموده و  بدنیتربیتمعلمان  وجود نیاز به هاطرح

ورزشی،  هايطرحاجراي  زمینه، ایجاد فضاي الزم برايبر امكانات الزم دراین، عالوهخصوصدراین

(. 15) رسدمینظر به انكارناپذیر بدنیتربیتافزایش اثربخشی و توجه به نیازهاي ضروري معلمان 

ثربخشی امري کارایی و ا ، لزوم برخورداري وي از بیشترینبدنیتربیتاهمیت نقش معلم  براساس

و اصول آموزشی  هاویژگیو ورزش مدارس کشور داراي  بدنیتربیتمعلمان  .رسدمینظر بدیهی به

خوب  بدنیتربیتاز شرایط یک معلم  هاآنادعا کرد که تمام  تواننمی درستیبهولی  هستند،متنوعی 

 طوربهبراي سنجش معلم اثربخش تازگی، هستند. به اثربخشیک معلم  ،عبارتیو کارا برخوردارند و به

ی همچون نظرانصاحبآموزان توجه شده است و موفقیت تحصیلی دانشهاي مربوط به به داده جدي

و  5روون ( و2004) و همكاران 4ناي (،2003) 3هتی (،2002) 2دافی و هافمن (،2003) 1لی-آلتن

گذار بر موفقیت تحصیلی ترین عامل تأثیرمعلمان بزرگ نظر دارند که( اتفاق2002) همكاران

آموزان در درس ه به بیشترین موفقیت تحصیلی دانشبا توج براین،افزون(. 16) آموزان هشتنددانش

آموزان در این حوزه و استفاده از آن براي ارزیابی یادگیري دانش گیرياندازه، مشكالت بدنیتربیت

بهبود فرایند تدریس  براي بدنیتربیتهاي معلم اثربخش ، ضرورت شناسایی مؤلفهبدنیتربیتمعلمان 

وظیفه  وپرورشآموزش متصدیانو  ، پژوهشگرانبنابراین ؛شودمیبیشتر احساس ، هرچهو یادگیري

شناسایی ، تأثیر داشته باشد بدنیتربیتاثربخشی معلمان  دارند عوامل گوناگونی را که ممكن است بر

اگر  بدنیتربیتمعلمان  ،شکبی. براي ایجاد سطحی مطلوب از آن در معلمان تالش کنندنمایند و 

همكاري با دیگران به اهداف خود  د و در سایةداشته باشن االب يوري بهینه و عملكردد بهرهبخواهن

 هاي یک معلم اثربخش مجهز باشند.اي به سایر ویژگیکنار توانایی فنی و حرفه، الزم است دربرسند

                                                           
1. Alton-lee 

2. Duffy & Hoffman 

3. Hattie 

4. Nye  

5. Rowan 



 15                                                                        ..بدنی .تربیت اثربخش معلم هایمؤلفه شناسايی: خوئینی

 
 

، نیاز به وجود آموزشی از سطح مطلوب اثربخشی بدنیتربیتبراي اطمینان از برخورداري معلمان 

در تهیه و کاربرد آن که در این پژوهش  کندمی سنجش این مقوله، خود را بیشتر نمایان ابزاري براي

براي سنجش اثربخشی معلمان  داشتن ابزاري جامع و کاملسعی خواهیم کرد؛ بنابراین، با دراختیار

هاي الگوي روش ترینناسبتم توانمیهاي یک معلم اثربخش باشد، همة مؤلفه که شامل بدنیتربیت

، آموزشی و اخالقی و ايحرفه هايصالحیت، بدنیتربیتارزشیابی درس  هايروشتدریس مطلوب، 

 را بدنیتربیتوضعیت معلمان  توانمی. همچنین، برد کاربه بدنیتربیتغیره را در ارزشیابی معلمان 

این پژوهش، تهیة  ، هدف از انجامشدهاشارهبا توجه به مطالب سنجید. فاکتورهاي اثربخشی  ازلحاظ

 بدنیتربیتبین معلمان و ارزیابی وضعیت آن در بدنیتربیتمفید براي شناسایی معلم اثربخش  يابزار

 هاي اساسی یکها و مؤلفهاساسی پژوهش حاضر این است که ویژگی سؤال ،روازاین است؛شهر زنجان 

هاي دنبال شناسایی مؤلفه، در این مطالعه، پژوهشگر بهترتیبناند؟ بدیبدنی کداممعلم اثربخش تربیت

 .آن در مدارس شهر زنجان است بدنی و ارزیابی وضعیتمعلم اثربخش تربیت
 

 روش پژوهش
براي . است کاربرديهاي دف، جزو پژوهشه ازلحاظو  پیمایشی-توصیفی ازحیث روش، پژوهشاین 

جامعة آماري جامع،  شهر زنجان و انجام پژوهشی بدنیتربیتدادن تمامی معلمان پوشش قرار تحت

نفر  220به تعداد  1396-1397شهر زنجان در سال تحصیلی تمام مقاطع  بدنیتربیتن معلماهمة 

 ، نمونةاساسنفر برآورد شد؛ براین 136 1مورگان کرجسی و با استفاده از جدول موردنظر بودند. نمونة

انتخاب شد که تصادفی  صورتبهاي متناسب با حجم و طبقه گیرينمونهاستفاده از روش  با پژوهش

شناسایی  معلم زن بود. براي دستیابی به اهداف پژوهش، در بخش اول براي 67معلم مرد و  69شامل 

طراحی شد. در بخش دوم با ساخته پژوهشگر اينامه، پرسشبدنیتربیتهاي معلم اثربخش مؤلفه

 اثربخشهاي معلم اساس مؤلفهجان برشهر زن بدنیتربیتنامه وضعیت معلمان پرسشآن استفاده از 

 ازجملهمؤلفه و هشت ارزشی پنجف لیكرت گویه با طی 59شامل  نامة ذکرشده. پرسشارزیابی شد

هاي ارتباطی و اجتماعی، فی و روانی، ویژگی جسمانی، مهارتهاي شخصیتی، اخالقی و عاطویژگی

هاي ارزشیابی، ارتهاي تدریس، مههاي علمی و تخصصی، مهارتویژگی، ايحرفههاي مهارت

 بود.آموزشی  مدیریتهاي رهبري و مهارت

                                                           
1. Krejcie & Morgan 
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نامة اولیه پرسشراستا، درایننامه از روش روایی محتوایی استفاده شد. تعیین روایی پرسش براي

 هاي رفتاردر گرایش بدنیتربیت، کارشناسان و متخصصان نظرانصاحبنفر از اساتید،  15 دراختیار

متخصصان و از نفر اساتید دانشگاه و شش  هاآننفر از  نُهکه قرار گرفت حرکتی و مدیریت ورزشی 

 نامه ازبراي برآورد پایایی پرسش ،. همچنیندست آمدروایی محتوا به و بودند بدنیتربیتکارشناسان 

 هرکدامگزارش وضع مطلوبیت  براي .آمد دستبه %97که میزان آن شد  استفادهآلفاي کرونباخ  ضریب

آمار  هايروشاز  شهر زنجان بدنیتربیتوضعیت کلی اثربخشی معلمان هاي اثربخشی و مؤلفهاز 

در بخش آمار استنباطی از انحراف معیار استفاده شد.  یفی شامل فراوانی، درصد، میانگین وتوص

براي  اينمونهتکاز آزمون تی  ،هادادهن بودبراي تعیین طبیعی 1اسمیرنوف-لموگروفهاي کآزمون

به  دهندگانپاسخ آزمون تی مستقل براي مقایسة نظرهاياز  اثربخشی، هايمؤلفهتعیین وضعیت 

به  دهندگانپاسخ براي مقایسة نظرهاي 2)آنوا( واریانس وتحلیلتجزیه و از تفكیک جنسیت و رشته

 بدنیتربیتمورد اثربخشی معلمان تدریس در، سطح تحصیالت و مقطع خدمت هايتفكیک سن، سال

 هايمؤلفهکلی  بنديرتبههاي هر مؤلفه و گویه بنديرتبه براي ،همچنین شد. استفاده ،شهر زنجان

 4اس.پی.اس.اس. افزارنرمبراي انجام محاسبات آماري از  .کار برده شدبه 3اثربخشی آزمون فریدمن

 استفاده شد. 23نسخة 

 

 نتایج
از آن بود که  حاکی پژوهش هايیافتهجنسیت،  برحسب بدنیتربیتتوزیع فراوانی معلمان  درمورد

اوانی معلمان خصوص توزیع فرد زنان بودند. دردرص 3/49مردان و  دهندگانپاسخاز درصد  7/50

 64کاردانی،  رکدرصد داراي مد 1/5که  پژوهش نشان داد هايیافته ،تحصیالت برحسب بدنیتربیت

داراي مدرک دکتري درصد  2/2ارشد و مدرک کارشناسیدرصد  7/28کارشناسی، مدرک درصد 

پژوهش حاکی  هايهیافتتحصیلی،  متغیر رشتة برحسب بدنیتربیتتوزیع فراوانی معلمان بودند. دربارة 

ی  غیر از هایرشتهدر درصد  3/10و  بدنیتربیت درصد از معلمان در رشتة 7/89از آن بود که 

 متغیر سابقة برحسب بدنیتربیتتوزیع فراوانی معلمان  . درموردبودند کرده تحصیل دنیبتربیت

درصد  9/30سال،  10زیر  بدنیتربیتدرصد از معلمان  7/50که پژوهش نشان داد  هايیافته ،خدمت

 .خدمت داشتند سال سابقة 20بیشتر از درصد  4/18سال و  20تا  11بین 

 ؟اندکدام بدنیتربیتمعلم اثربخش  هايمؤلفهاز دیدگاه متخصصان، : اول سؤال
                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov Test 

2. ANOVA 

3. Friedman Test 

4. SPSS 
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اثربخشی  هايهمؤلفاز ابعاد و  ايمجموعهاول  ، در مرحلةاثربخشمعلم  هايمؤلفهبراي شناسایی 

و  هامدلی و خارجی، منابع داخل براساس مطالعة هامؤلفهتعیین شد. این ابعاد و  بدنیتربیتمعلمان 
بعدي این ابعاد  گویه بود که در مرحلة 91ها در مرحلة اول عیین شدند. تعداد این گویهمنابع مختلف ت

. پس از حذف شدند بررسی بدنیتربیتتوسط اساتید دانشگاه، متخصصان و کارشناسان  هامؤلفهو 
دگان کننتیک از مشارکترین عبارات موافق و مخالف که هرعباراتی که نامناسب ارزیابی شدند، مهم

، نظرانصاحباساتید و  و پیشنهادهاي به آن مؤلفه امتیاز دادند، مشخص شد. با توجه به نظرها
اساتید  شدهامانجو پس از اصالحات شدند نامه حذف از پرسش ،پوشانی داشتندهم باهمی که هایمؤلفه

 شدندتدوین  گویه به شرح زیر 59 مؤلفه و، هشت درنهایت ها را تأیید کردند کهراهنما و مشاور آن
 .(شمارة یکجدول )

 

 بدنیتربیتمعلم اثربخش  هایمؤلفه -1 جدول
های مؤلفه

 یاثربخش
 نظرانصاحببررسی اسناد و ديدگاه  های معلم اثربخشگويه

ی
ژگ

وی
ی

وان
و ر

ی 
طف

عا
ی، 

الق
اخ

ی، 
یت

ص
شخ

ي 
ها

 

 (19) 3(، ویلیامز18) همكارانو   2کو(، 17) 1ون دي گریفت نفساعتمادبه
 (21) رزي، (20) نژادشعاري اخالقی برخورداري از صالحیت

 دیگران با ادب و احترام با توأم رفتاري
 ،(23) 4برمک (،22) پورقاییآ(، 17) ون دي گرفت

 (26) کریمی (،25) 6لینگ(،کریش 24) 5دانیلسون
 هجامع هنجارهاي و دینی هايارزش به پایبندي

 مدرسه محیط و
 (26) کریمی، (22) پورآقایی

 (27)ی نظري تحول بنیادین مبان خصوص رفتارهاي خودپذیري درمسئولیت
 (19)ویلیامز  (،18)همكاران کو و  آموزاندلسوزي و عطوفت نسبت به دانش

 هاتبرابر مسائل و موقعیپذیري درانعطاف
 و همكاران 9کیریاکیدس (،28) 8هانت، (24) 7دانیلسون

 (30) 10(، دوج29)
مندي به اشتیاق و عالقه به تدریس و عالقه

 کار خود
 (31) 11استرانگ، (11) طاهرخانی ،(9) نژادرمضانی

                                                           
1. Van de Grift 

2. Ko  

3. Williams 

4. McBer 

5. Danielson 

6. Krischling 

7. Danielso 

8. Hunt 

9. Kyriakides 

10. Doj 

11. Strange 
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 بدنیهای معلم اثربخش تربیتمؤلفه -1 ادامة جدول

های مؤلفه

 اثربخشی
 نظرانبررسی اسناد و ديدگاه صاحب های معلم اثربخشگويه

ی
ژگ

وی
ی

مان
جس

ي 
ها

 

آمادگی دستیابی و حفظ سطح باالي 

 جسمانی
  (11) طاهرخانی(، 10) میرحسینی

 (11) طاهرخانی شرکت منظم در فعالیت بدنی

 انجام براي الزم عملی برخورداري از مهارت
 خود تخصصی رشتة

 (22) پور(، آقایی11) طاهرخانی

ها و الگوهاي حرکتی توانایی اجراي مهارت

هاي حرکتی موردنیاز در اجراي فعالیت

 متنوع

 (33) شعبانی، فتحی و (32) رضایت

 تدریس براي الزم از شرایط برخورداري
قد و وزن ) جسمی ازلحاظ بدنیتربیت

 (مناسب

 (22) پورآقایی

ت
هار

م
ی

ماع
جت

و ا
ی 

اط
رتب

ي ا
ها

 

 يو برقرار آموزاندانش برخورد مناسب با
 هاآن با صحیح انسانی روابط

 (34) 1برون ،(22) پورآقایی

 معلمان دیگر با خوب کاري ارتباط برقراري

، (35) واعظی(، 22) پورآقایی، (11) طاهرخانی

، (36) ي معلمان میشیگاناحرفهاستاندارهاي 

 (37) اي براي معلمان استرالیااستانداردهاي ملی حرفه

دانش اولیاي با ههمواج مناسب در برخورد

 آموزان

دیویس  ،(35) واعظی، (22) پورآقایی ،(11) طاهرخانی

 (38) 2و اقبال

برخورداري از مسئولیت شخصی و رفتار 

اجتماعی )احترام به خود و دیگران در 

 هاي ورزشی(محیط

 (35)واعظی 

 مینةزدر آموزاندانش والدین سازيآگاه
 آموزاندانش جسمی روحی و وضعیت

 (22) پورآقایی

 

 

 

                                                           
1. Brown 

2. Davies &Iqbal 
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 بدنیهای معلم اثربخش تربیتمؤلفه -1 ادامة جدول

های مؤلفه
 یاثربخش

 نظرانبررسی اسناد و ديدگاه صاحب های معلم اثربخشگويه

ت
هار

م
فه

حر
ي 

ها
ي

ا
 

 (22) پورآقایی ،(11) طاهرخانی کالسی فعالیت درهنگام مناسب لباس پوشش و

اي قامتی و ارجاع به هتوانایی تشخیص ناهنجاري
 مراکز مربوطه

 (10)میرحسینی 

 شاگردان )سوابق روحی جسمی و وضعیت از آگاهی
 عالیق( ورزشی و

 (24) دانیلسون ،(22) پورآقایی

 داوري، مربیگري، مانند هاییمهارت از برخورداري
هاي مربیگري هو شرکت در دورغیره  غریق و ناجی

 و داوري
 (22) ورپآقایی ،(11) طاهرخانی

 هايرشته در آموزاناستعداد دانش شناسایی توانایی
 ورزشی

 (9) نژادرمضانی

توانمندي در اجرا و انتقال الگوهاي صحیح حرکات 
 وبرخاست صحیح،نشست نحوة ه )مانندروزمر

 (غیره و ولهف، ککی جاکردنجابه
 (39) وپرورشآموزششوراي عالی  دبیرخانة

توانمندي در اجرا و انتقال حرکات بنیادي 
 (غیرهدویدن و رفتن، راه)

 (39) وپرورشآموزششوراي عالی  دبیرخانة

ی
ژگ

وی
ی 

لم
ي ع

ها
و  

ی
ص

ص
تخ

 

 (11) طاهرخانی(، 9) نژادرمضانی ياحرفهوجود دانش 
 و یمل یدرس برنامة) یباالدست اسناد با ییآشنا

 (وپرورشآموزش نیادیتحول بن سند
 (21) رزي

 (10) میرحسینی بدنیتربیت آشنایی با مسائل حقوقی حیطة

و  استراتژيدرک مفاهیم حرکت، اصول، 
یی که براي یادگیري و اجراي هاکیتاکت

 .رودیمکار ي بدنی بههاتیفعال
 (11) طاهرخانی(، 10) میرحسینی

 ییافزادانشخدمت و  ضمن هايکالس شرکت در
استانداردهاي (، 22) پورآقایی (،11) طاهرخانی

 (40) اي معلمان در مریلندحرفه

 پژوهیقالب اقدام پژوهش در
اي معلمان در استانداردهاي حرفه، (22) پورآقایی

 (40) مریلند
تخصصی و الگوهاي برتر ـ  علمی شرکت در مسابقات

 تدریس
 (41) سلمانی دستجرد و همكاران

 (11) طاهرخانی بدنیتربیت دارا بودن مدرک تحصیلی در رشتة

جسمانی و گیري رشد آشنایی با ابزارهاي اندازه
 حرکتی

 (11) طاهرخانی
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 بدنیهای معلم اثربخش تربیتمؤلفه -1 ادامة جدول

های مؤلفه
 اثربخشی

 نظرانبررسی اسناد و ديدگاه صاحب های معلم اثربخشگويه

ت
هار

م
س

دری
ي ت

ها
 

 (42) 2یانگ، (21) رزي ،(7) 1سالیوان وعي تدریس متناسب و متنهاوهیشاستفاده از انواع 

 (11) طاهرخانی ي مختلفهاهیپاي متناسب براي هاآموزشارائه 
و  هالمی)ف یآموزش يهارسانهي و فنّاوراستفاده از 

 سیتدر درو غیره(  مختلف کتب
( 22) پورآقایی، (21) رزيي احرفهاستاندارهاي 

 (36) معلمان میشیگانو 

 موزشآ در پژوهشی هايیافته يریکارگبه توانایی
اي معلمان در استانداردهاي حرفه، (22) پورآقایی

 (40) مریلند

 مانجا درحین آموزان دانش فردي يهاتفاوت به توجه
 ورزشی فعالیت

ون دي  ،(11) یطاهرخان، (10) میرحسینی
 (19)ویلیامز  (،18)همكاران و  کو، (17) گرفت

حرکتی  يهاتیفعال نسبت به الزم بازخوردهاي ارائة
 آموزاندانش

 (17) گرفتون دي 

یادگیري  آموزان برايدانش ایجاد چالش در
 هاي حرکتیمهارت

 (24)دانیلسون 

 (9) نژادرمضانی يادیو بن پایه هايمهارت توانایی تدریس

 (22) پور(، آقایی7) سالیوان بدنیتربیت یدرس برنامة اهداف شناخت زانیم

 (22) پورآقایی و ساالنه یهفتگ روزانة درس طرح از استفاده زانیم

 هاي متنوع یادگیريخلق فرصت
تربیت ودانشكدة تعلیم ،(43) القراییسلطان

 (44) دانشگاه نیوجرسی
ي هاآموخته انیم وندی)پ يریادگی کردنداریمعن
 د(یجد و یقبل

 (22) پور، آقایی(17) گرفتون دي 

ت
هار

م
ی

یاب
زش

 ار
ي

ها
 

 (27) مبانی نظري تحول بنیادین  استفاده از خودارزیابی
هاي ارزشیابی متنوع و متناسب در استفاده از روش

 حین و پایان سال تحصیلی
 (30) (، دوج27مبانی نظري تحول بنیادین )

 (45سند راهبردي معاونت آموزش ابتدایی ) استفاده از ابزارهاي متفاوت ارزشیابی
 (46) 3(، پلک21(، رزي )13) لی آموزاندانشهاي فردي تناسب ارزشیابی با ویژگی

 انیي ارزشیابی مستمر و پایهامالکبودن روشن
نظام تربیت رسمی و عمومی  ، رهنامة(21رزي )

 (47در جمهوري اسالمی ایران )
 (48) 4رینولدز تحصیلی سال طول در موزانآدانش از ارزشیابی

آموزان در بازخورد نتایج ارزشیابی به دانش
 زمان نیترکوتاه

وتربیت دانشگاه دانشكدة تعلیم ،(9) نژادرمضانی
 (37) نیوجرسی

 بهبود براي آمدهعملبه ارزشیابی نتایج از استفاده
 آموزاندانش ورزشی يهاتیفعال

 اي براي معلمان استرالیااستانداردهاي ملی حرفه
(37) 

 

                                                           
1. Sulivan 

2. Young 

3. Polk 

4. Reynolds 
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 بدنیهای معلم اثربخش تربیتمؤلفه -1 جدولادامة 
های مؤلفه

 اثربخشی
 نظرانبررسی اسناد و ديدگاه صاحب های معلم اثربخشگويه

ت
هار

م
ی

یاب
زش

 ار
ي

ها
 

استفاده از 
خودارزیابی

  
 (27) مبانی نظري تحول بنیادین

هاي ارزشیابی متنوع و متناسب در استفاده از روش
 حین و پایان سال تحصیلی

 (30) (، دوج27) مبانی نظري تحول بنیادین

 (45)ند راهبردي معاونت آموزش ابتدایی س ارزشیابی متفاوتاستفاده از ابزارهاي 
 (46) 1، پلک(21) (، رزي13) لی آموزانهاي فردي دانشتناسب ارزشیابی با ویژگی

 ي ارزشیابی مستمر و پایانیهامالکبودن روشن
مومی نظام تربیت رسمی و ع ، رهنامة(21رزي )

 (47در جمهوري اسالمی ایران )
 (48) 2رینولدز تحصیلی سال طول در موزانآشدان از ارزشیابی

آموزان در یج ارزشیابی به دانشبازخورد نتا
 زمان نیترکوتاه

ه تربیت دانشگاودانشكدة تعلیم ،(9) نژادرمضانی
 (37) نیوجرسی

 بهبود براي آمدهعملبه ارزشیابی نتایج از استفاده
 آموزاندانش ورزشی يهاتیفعال

 اي براي معلمان استرالیااستانداردهاي ملی حرفه
(37) 

ت 
ری

دی
و م

ي 
بر

ره
ت 

هار
م

ی
زش

مو
آ

 

 ارائة و آموزاندانش مشكالت مهارت در تشخیص
 هابه آن مشاوره

 (28) هانت

، زمان، فضا و مواد آموزشی دهی موضوعاتسامان
 کالس درسالزم براي 

 (34) برون، (21) (، رزي17) ون دي گرفت

 (18) طاهرخانی آموزانسب دانشنامنا تشخیص و کنترل رفتارهاي
 ةبرنام یمحتوا و طراح دهیسازمان در تسلط زانیم

 بدنیتربیت یدرس
 (50) 4لیمبرگ (،49) 3کالنز(، 21رزي )

 

 بخش چگونه ارزیابیاثر هاي معلممؤلفه اساسبربدنی شهر زنجان عیت معلمان تربیتدوم: وض سؤال

 شود؟می

براساس طیف با توجه به اینكه : هامؤلفهاز  هرکداموضع مطلوبیت  میانگین فرضی جامعه و  تعیین

ورد میزان مطلوبیت هرکدام از براي قضاوت درم، اندشده گزارشیک تا پنج  از هامیانگینلیكرت 

 ؛استشده  اقدام (52) همكارانطیف بازرگان و  اساسبربدنی، هاي اثربخشی معلمان تربیتمؤلفه

. براي مشخص شد هاتیاز هریک از سؤال، امسؤالمیانگین مربوط به هر  که با محاسبةصورتبدین

چهار،  =زیاد  ،پنج =)بسیار زیاد  هاگزینهاز  هرکدام، ابتدا ارزش عددي هامحاسبة میانگین سؤال

                                                           
1. Polk 

2. Reynolds 

3. Collins 

4. Lehmberg 
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، بر تعداد و سپس شدبسته جمع هانمونه(، در تمامی یک = بسیار کمدو و  =سه، کم  = تاحدودي

میانگین  کهازآنجایی(. 53شد ) استفادهو براي تعیین طیف مطلوبیت براي هر سؤال شد تقسیم  هاسؤال

 برابر با شدهطراحی نامةطیف مطلوبیت براي پرسشفاصلة کمتر از یک باشد،  تواندنمی سؤالیهیچ 

، باشد، وضعیت 33/2تا  1بین  سؤالنامه چنانچه امتیاز در این پرسش، درنتیجه مد؛آ دستبه 33/1

نسبتاً مطلوب و چنانچه امتیاز باشد، وضعیت،  66/3تا  33/2بین  دنظرم سؤالامتیاز  نامطلوب، اگر

با  ن،همچنی (.شمارة دو )جدول شودمیمطلوب ارزیابی  ،ضعیتو ،باشد 5تا  66/3بین  دنظرمسؤال 

انجام ین دامنة کلی برحسب ا ها یک تا پنج است و محاسبة نمرةگذاري گویهدامنة نمره كهاینتوجه به 

 شده است. نظر گرفته، میانگین فرضی جامعه برابر با سه درگیردمی

 

 هاوضع مطلوبیت مؤلفه -2جدول  

 

میانگین نمونه و  اي براي مقایسةنمونهتی تک هاي اثربخشی از آزمونضعیت مؤلفهتعیین و براي

هاي مؤلفهکه د سؤال دوم نشان داآمده درمورد دستبه. نتایج استفاده شدمیانگین فرضی جامعه 

هاي ارتباطی و اجتماعی، هاي جسمانی، مهارتهاي شخصیتی، اخالقی، عاطفی و روانی، ویژگیویژگی

 هاییمؤلفهو  اندبوده حد مطلوبهاي رهبري و مدیریت آموزشی، درمهارتاي، هاي حرفهمهارت

، . همچنینانددهارت ارزشیابی، نسبتاً مطلوب بوهاي تدریس و مههاي علمی و تخصصی، مهارتویژگی

گین فرضی بین میانگین نمونه و میان هاؤلفهـممامی ـدر تکه نشان داد  اينمونهتی تک آزمون نتایج

 .(شمارة سهجدول ) ( تفاوت معنادار وجود داشتp ≤ 0.05جامعه در سطح معناداري )
 

 هامؤلفه درمورد بدنیتربیتمعلمان  گین نظرهایمیان مقايسة -3 جدول

 معناداری T درجه آزادی انحراف معیار میانگین مؤلفه
و شخصیتی، اخالقی،  يهایژگیو

 عاطفی و روانی
025/4 486/. 135 568/24 001/0 

 001/0 631/13 135 641/0 750/3 ي جسمانیهایژگیو
 001/0 871/21 135 591/0 108/4 هاي ارتباطی و اجتماعیمهارت

 001/0 855/9 135 694/0 586/3 تخصصی و ي علمیهایژگیو
 001/0 311/15 135 763/0 002/4 ايهاي حرفهمهارت
 001/0 276/7 135 807/0 504/3 هاي تدریسمهارت
 001/0 595/5 135 818/0 392/3 هاي ارزشیابیمهارت

مهارت رهبري و مدیریت 
 آموزشی

726/3 827/0 135 237/10 001/0 

 مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب وضعیت مطلوبیت
 66/3تا  5 33/2تا  66/3 1تا  33/2 میانگین مؤلفه
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 دهدشمارة چهار نشان می جدولدر  شدهارائهنتایج : شهر زنجان بدنیتربیتوضعیت اثربخشی معلمان 

بین میانگین نمونه و میانگین فرضی  معنادار که در وضعیت اثربخشی معلمان شهر زنجان تفاوت

است که وضعیت (. نتایج حاکی t = 13.992) ( وجود داشت p≤ 0.05) عناداريـمطح ـجامعه در س

 مطلوب بوده است.حد ربخشی معلمان شهر زنجان دراث
 

 شهر زنجان بدنیتربیتوضعیت اثربخشی معلمان  -4جدول 

 

 معلمان چگونه است؟ ازنظر، بدنیتربیتهاي معلم اثربخش مؤلفه بندياولویتم: سو سؤال
معلم اثربخش  هايمؤلفهبندي ، اولویتگویانپاسخ هايدادن اظهارمعنادار نشان برعالوهفریدمن آزمون 

 هايویژگیارتباطی و اجتماعی،  هايمهارت: ددازیر نشان  ترتیب بهرا  بدنیتربیتمعلمان  ازنظر

آموزشی،  مدیریترهبري و  هايمهارت، ايحرفه هايمهارتشخصیتی، اخالقی، عاطفی و روانی، 

جدول ) ارزشیابی هايمهارت تدریس و هايمهارتعلمی و تخصصی،  هايویژگیجسمانی،  هايویژگی

 .(شمارة پنج
 

 بدنیتربیتمعلمان  ازنظرمعلم اثربخش  هایمؤلفه بندیرتبه -5جدول 

 اولويت رتبه میانگین عوامل فردی
درجه 

 آزادی
 معناداری دوخی

و عاطفی و  ،هاي شخصیتی، اخالقیویژگی

 روانی
 دوم 74/5

7 980/239 001/0 

 پنجم 46/4 هاي جسمانیویژگی

 اول 00/6 هاي ارتباطی و اجتماعیمهارت

 سوم 49/5 ايهاي حرفهمهارت

 ششم 49/3 هاي علمی و تخصصیویژگی

 هفتم 16/3 هاي تدریسمهارت

 هشتم 82/2 هاي ارزشیابیمهارت

 چهارم 84/4 رهبري و مدیریت آموزشیهاي مهارت

 

 معناداری T درجه آزادی انحراف معیار میانگین مؤلفه

 001/0 992/13 135 598/0 718/3 اثربخشی
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 اساسد وضعیت اثربخشی، برموردر بدنیتربیتمعلمان  چه تفاوتی بین نظرهاي: چهارمسؤال 

 وجود دارد؟ هاآنشناختی جمعیت هايویژگی

تحصیلی  جنسیت و رشتة اساسبرمورد اثربخشی در بدنیتربیتمعلمان هاي نظر براي مقایسة

 0.05در سطح ) معنادارتفاوت  داد که مستقل استفاده شد. نتایج نشانتی  آزمون، از دهندگانپاسخ

≥p شهر زنجان  بدنیتربیتمورد وضعیت اثربخشی معلمان زن و مرد در دهندگانپاسخ ( بین نظرهاي

بین معلمان با مدرک تحصیلی ( p≤  0.05در سطح ) تفاوت معنادار (. همچنین t= 3.83-) وجود نداشت

 شهر زنجان وجود داشت بدنیتربیتمورد وضعیت اثربخشی معلمان درتربیت بدنی و غیر تربیت بدنی 

(-0.091 =t شمارة ششول ( )جد.) 
 

تحصیلی  جنسیت و رشتة اساسبر بدنیتربیتوضعیت اثربخشی معلمان  ةمقايس -6 جدول

 دهندگانپاسخ

استانداردانحراف  میانگین    F معناداري T درجه آزادي 

 جنسیت
53/3 مرد  607/0  

241/1  267/0  83/3-  134 
90/3 زن  529/0  

 رشته
بدنیتربیت  71/3  631/0  

54/23  001/0  091/0-  134 
بدنیغیر تربیت  73/3  916/0  

 

 کار سابقةتحصیالت و سطح  اساسبرمورد اثربخشی در بدنیتربیتمعلمان براي مقایسة نظرهاي 

نتایج نشان داد که بین نظرهاي استفاده شد.  )آنوا( راههیک، از آزمون تحلیل واریانس دهندگانپاسخ

بدنی شهر زنجان براساس سطح تحصیالت و دهندگان درمورد وضعیت اثربخشی معلمان تربیتپاسخ

 (.شمارة هفتجدول ) ( وجود نداشت p≤ 0.05کار، تفاوت معنادار در سطح ) سابقة

  

و سطح تحصیالت  کار سابقة اساسبر بدنیتربیتوضعیت اثربخشی معلمان  مقايسة -7جدول 

 دهندگانپاسخ

 درجه آزادی مجموع مجذورات  
میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

کار سابقة  

279/1 گروهیبین  2 639/0  803/1  169/0  

گروهیدرون  156/47  133 355/0  - - 

435/48 کل  135 - - - 

 تحصیالت

گروهیبین  899/1  3 633/0  795/1  151/0  

گروهیدرون  536/46  132 353/0  - - 

435/48 کل  135 - - - 
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 گیرینتیجهبحث و 
یت آن در بدنی و ارزیابی وضعهاي معلم اثربخش تربیتحاضر، شناسایی مؤلفه هدف اساسی پژوهش

. شدند آوريجمع مكتوب اسناد و منابع از اطالعات هدف، این براي تحققمدارس شهر زنجان بود. 

 .دارد اندکی پژوهشی سابقة ما کشور در دد وگربرمی مختلف به کشورهاي موضوع این پژوهشی سابقة

 از: اندعبارتکه  ندشناسایی شد بعدهشت  بدنیمعلمان تربیت اثربخشیبراي  ،حاضر پژوهشدر 
 ،هاي ارتباطی و اجتماعیمهارت، هاي جسمانیویژگی، هاي شخصیتی، اخالقی، عاطفی و روانیویژگی
هاي ارزشیابی، مهارت مهارت ،هاي تدریستخصصی، مهارت و هاي علمیویژگی، ايهاي حرفهمهارت

است؛ میرحسینی زیر مشابه  هايپژوهش حاضر با بخشی از پژوهشنتایج  .رهبري و مدیریت آموزشی

ایران طراحی کرده است  بدنیتربیتمعلمان  ايحرفه مؤلفه براي صالحیت 11( در پژوهش خود 10)

ت تخصصی و مهارت ارتباطی در مطالعة حاضر هاي شخصی، دانش و مهارویژگی که با سه مؤلفة

اي هاي حرفههدف تعیین و ارزیابی صالحیت مؤلفه با( در پژوهش خود نُه 22پور )همسو است. آقایی

هاي هاي تدریس، صالحیتصالحیت شناسایی کرد که هفت مؤلفة بدنیتربیتو تخصصی معلمان 

ها هاي تخصصی و علوم ورزشی، صالحیت ارزشیابی، صالحیترهبري و مدیریت کالس، صالحیت

( در پژوهش 13)ی ل. هستندحاضر همسو خالقی و صالحیت اجتماعی با پژوهش ارتباطی، صالحیت ا

کیفیت تدریس،  مؤلفة سهکه در  کردمان شناسایی معل ايحرفهمؤلفه براي بهبود رشد خود شش 

در ابعاد و  از دالیل تفاوت. راستاستي با پژوهش حاضر هماحرفهمدیریت کالس درس و رفتارهاي 

تفاوت در نوع متغیر پژوهش و جامعة آماري  ازجملهبه مواردي  توانمیشده هاي شناساییمؤلفه

ها دربین معلمان ، برخی پژوهشکرد. همچنیناشاره  لحاظ موقعیت جغرافیاییمتفاوت به

در پژوهش حاضر در تمام  کهدرحالی اند،مقاطع تدریس متفاوت انجام شده و حتی در بدنیتربیتغیر

 هايمؤلفه اساسبر بدنیتربیتو معلمان  شده است مطالعه بدنیتربیتاثربخشی معلمان مقاطع 

هاي برخی و قوتها منابع داخلی و خارجی و ضعف لعةاند. با توجه به مطاارزیابی شده شدهشناسایی

 ترکاملو  ترتخصصیکامالً  بدنیتربیت در پژوهش حاضر در حیطة شدهشناسایی هايمؤلفهمنابع، 

معلم اثربخش را  حرکتی( یک-ی و روانیو از تمام ابعاد )شناختی، رفتاري، عاطف اندشده شناسایی

جسمانی معلمان  هايویژگیبه  بدنیتربیتدر حیطة  شدهانجام هاياند. در پژوهششناسایی کرده

جزئی و  صورتبه شدهاشاره هايمؤلفهیا اشاره نشده است اثرگذار  ايمؤلفه عنوانبه بدنیتربیت

براین، اي مستقل مطرح شود. افزونمؤلفه عنوانبهوانست تمی کهدرحالی اند؛شده بیانگویه  صورتبه

پرداخته  بدنیتربیتیافت نشد که به بررسی اثربخشی معلمان اي در مراحل انجام این پژوهش مطالعه
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خوانی بیشتري هم ندتوانستمینتایج  ،زمینههاي بیشتر دراین، درصورت وجود پژوهششکبی باشد.

 د.نداشته باش

هاي هاي علمی و تخصصی، مهارتویژگیهاي جز مؤلفهبهکه  دادنشان هاي پژوهش حاضر یافته

سزایی در اثربخشی معلمان وضعیت مطلوب برخوردارند و سهم بها از ، سایر مؤلفهتدریس و ارزشیابی

حاضر، تعیین وضعیت  هاي پژوهشترین یافتهیكی از مهم ،همچنین .بدنی شهر زنجان دارندتربیت

بدنی یت اثربخشی معلمان تربیتوضع که بدنی شهر زنجان بود. نتایج نشان دادتاثربخشی معلمان تربی

 (22) پور( و آقایی10) میرحسینی هايپژوهش نتایجبا بخشی از  هایافته. این درحد مطلوب است

هاي مربوط مؤلفه ،ازنظر معلمان و مدیران ( نشان داد که10) میرحسینی مطالعة نتایج دارد. خوانیهم

حد انگیزش هستند، در-و نگرش بدنی که شامل دانش، مهارت، تواناییبه شایستگی معلمان تربیت

اي و تخصصی هاي حرفهکه به تعیین و ارزیابی صالحیت( 22) پوردر پژوهش آقایی .بودندمطلوب 

 دریس، صالحیتت ارتباطی، صالحیت هاي صالحیت، مؤلفهه شده استبدنی پرداختمعلمان تربیت
مخاطب،  شناخت کالس، صالحیت مدیریت و رهبري ارزشیابی، صالحیت اجتماعی، صالحیت

بدنی باالتر از حد تربیت درسی برنامه شناخت ورزشی، صالحیت علوم علمی و هاي تخصصیصالحیت

 .بودندمطلوب 

باالدستی و مسائل حقوقی سناد آشنایی کافی با ادرزمینة تخصصی، نبود رسد کمبود مطالعه نظر میبه

 خدمت، موجب تأثیر کمتر مؤلفةهاي ضمنبدنی و فقدان نیازسنجی مناسب دورهحیطة تربیت

نبود مطالعه و  .شوندبدنی شهر زنجان میمان تربیتدر اثربخشی معل هاي علمی و تخصصیویژگی

نبود  گاهیشی و ورز اي یک مهارت یا رشتةتدریس کلیشه اساس کتاب راهنماي معلم وتدریس بر

اصطالح، رهاکردن توپ در حیاط مدرسه ازسوي برخی بهبدنی و تدریس مناسب در ساعات تربیت

هاي چالش یكی از د.نگذارب ی تدریس ایشان اثري نامطلوبد در اثربخشنتوانبدنی، میمعلمان تربیت

 ینبود آزمون بدنی است؛ زیرا،و پایانی درس تربیت بدنی ارزشیابی مستمرپیش روي معلمان تربیت

شیابی ارز نشدنانجام گاهیمعلمان و حتی اي برخی ها، ارزشیابی سلیقهیهمشخص براي تمامی پا

واقعی  موزان بدون توجه به نمرةآمستمر و پایانی در برخی مدارس و موفقیت تحصیلی زیاد دانش

 د.نبدنی بكاهربیتد از اثربخشی معلمان تنتوانها، میآن

 صورتبدنی بدینزنظر معلمان تربیتهاي معلم اثربخش امؤلفهبندي اولویت ،براساس نتایج پژوهش

هاي هاي شخصیتی، اخالقی، عاطفی و روانی، مهارتهاي ارتباطی و اجتماعی، ویژگیاست: مهارت

ي علمی و تخصصی، هاهاي جسمانی، ویژگیهاي رهبري و مدیریت آموزشی، ویژگیاي، مهارتحرفه

اي ي صالحیت حرفهها( اولویت22) پورهاي ارزشیابی. در پژوهشی آقاییهاي تدریس و مهارتمهارت

 صالحیت، مدیریت و رهبري صالحیت ارتباطی، هايصالحیت: گونه بیان کرده استمعلمان را این
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 ارزشیابی، صالحیت تدریس، صالحیت درسی، صالحیت برنامة شناخت مخاطب، صالحیت شناخت
هاي ابعاد معلم اثربخش اولویت( 12) منشزمانیو نژاد سبحانی. عملی و تخصصی صالحیت اجتماعی و

( 51) توکلیدادجوي . دانندشامل ابعاد شخصیتی، ارزشیابی، تدریس و مدیریت کالس درس میرا 

اي، حرفه هايمسئولیتاست:  صورت گزارش کردهابعاد شایستگی معلمان را بدینبندي اولویت

 آموزش آمادگی، و ریزيآموزان، برنامهدانش بالقوة توان و پیشرفت بر نظارت معلم، شخصی هايویژگی
بندي بهدلیل این اختالف در رت .معلم نیازهايپیش درس و کالس دهندةسازمان و مدیر تدریس، یا

دلیل تفاوت در متغیر ها بهنبودن مؤلفهنبودن جامعة آماري و یكسانتواند مشابهها میمؤلفه

 باشد. شدهگیرياندازه

 سابقةو اساس جنسیت، تحصیالت دهندگان برنتایج پژوهش حاکی است که بین نظرهاي پاسخ

دهندگان براساس ( وجود نداشت. تنها بین نظرهاي پاسخ p≤0.05 تفاوت معنادار در سطح ) ،تدریس

همسو ( 22) پورپژوهش آقایی هايیافتهبا  پژوهششد. نتایج  رشتة تحصیلی تفاوت معنادار مشاهده

وضعیت صالحیت  دهندگان مرد و زن درموردپاسخبراینكه وي به نبود رابطه بین نظرهاي ست؛ مبنیا

 در بخش سطح تحصیالت و سابقة تدریس. همچنین، کرده است بدنی اشارهاي معلمان تربیتحرفه

تواند می نتایج بین این دو پژوهشناهمسو است. دلیل تفاوت  پورنتایج پژوهش حاضر با مطالعة آقایی

 باشد. ها و جامعة آماريمؤلفهدر تفاوت 

آموزان جسمی و روانی دانش در کسب سالمتی و تندرستی ی بسزااثربخش نقش بدنیتربیتمعلمان 

همكاري رد باالیی داشته باشند و در سایة وري بهینه و عملكاگر بخواهند بهره شکبیو  کنندمیایفا 

هاي یک معلم گیاي به سایر ویژکنار توانایی فنی و حرفه، الزم است دربا دیگران به اهداف خود برسند

وضعیت اثربخشی معلمان  که کلی نشان دادصورت بهپژوهش حاضر  نتایجاثربخش مجهز باشند. 

ین کننده اثربخشی میانگهاي تعیینالبته در برخی مؤلفه ؛قرار دارد در سطحی مطلوببدنی تربیت

سازوکاري ایجاد  ازجملهب هكارهاي مناساتخاذ رابا توان رسد مینظر میتر دیده شد که بهنمونه پایین

خدمت هاي ضمندورهبرگزاري ، براي خودارزیابی معلمان و استفاده از بازخورد آن در اثربخشی تدریس

جمعیت  اساسبرخصصی با محتواي کتب راهنماي معلم و تأمین امكانات و تجهیزات کافی ت

 داد. اثربخشی معلمان را به سطحی باالتر ارتقا آموزان،دانش

بدنی شهر زنجان رسد وضعیت اثربخشی معلمان تربیتنظر میبا توجه به نتایج پژوهش، به :مقالهپیام 

توان آن را ازطریق افزایش سطح مطالعه در زمینة تخصصی، کسب مهارت بخش است، اما میرضایت

 مدیریت و رهبري کالس درس، استفاده از ارزشیابی هماهنگ و غیره به سطحی باالتر ارتقا داد.
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  معلم ارجمند، با سالم

وان در راستاي انجام پژوهشی با عناي نامهفاده از نظرهاي تخصصی شما پرسشعالی و براي استبا توجه به تجارب ارزشمند جناب

تهیه و تنظیم شده است. این « عیت آن در مدارس شهر زنجانبدنی و ارزیابی وضي معلم اثربخش تربیتهامؤلفهشناسایی »

توان براي ها میبدنی شهر زنجان را بسنجد. بدیهی است که با شناخت آننامه درصدد است میزان اثربخشی معلمان تربیتپرسش

 کنم.می تشكر شما صمیمانةي همكار از پیشاپیش علمان اقدام نمود.بیشتر به اصالح و بهبود کار مکمک هرچه

 بدنیغیرتربیت       بدنی شتة تحصیلی:  تربیتر - 4زن            رد م    جنسیت:    -1

 سابقة کار: ............. سال -5 ...........سن:   -2

ارشد کارشناسی -ب   کارشناسی  -تحصیالت: الف  -3

    دکتراي تخصصی  -ج 

متوسطة     متوسطة اول    مقطع تدریس:    ابتدایی -6

 دوم 

 هامؤلفه

ف
ردی

 

بدنی  هاي زیر چقدر در معلمان تربیتبه نظر شما هرکدام از مؤلفه

 وجود دارند؟

اد
 زی

ی
خیل

 

اد
زی

ي 
ود

حد
تا 

 

کم کم
ار 

سی
ب

 

ی
ژگ

وی
 و 

ی
الق

اخ
ی، 

یت
ص

شخ
ي 

ها

ی
وان

و ر
ی 

طف
عا

 

      نفساعتمادبه 1

      اخالقی برخورداري از صالحیت 2

      دیگران با ادب و احترام با توأم رفتاري 3

      مدرسه محیط و جامعه هنجارهاي و دینی هايارزش به پایبندي 4

      پذیري درخصوص رفتارهاي خودمسئولیت 5

      دلسوزي و عطوفت نسبت به دانش آموزان 6

      هاپذیري دربرابر مسائل و موقعیتانعطاف 7

      مندي به کار خوداشتیاق و عالقه به تدریس و عالقه 8

ی
ژگ

وی
ی

مان
جس

ي 
ها

 
      دستیابی و حفظ سطح باالي آمادگی جسمانی 9

      شرکت منظم در فعالیت بدنی 10

      خود تخصصی رشتة انجام براي الزم عملی برخورداري از مهارت 11

12 
ها و الگوهاي حرکتی موردنیاز در اجراي توانایی اجراي مهارت

 هاي حرکتی متنوعفعالیت
     

13 
 جسمی ازلحاظ بدنیتربیت تدریس براي الزم از شرایط برخورداري

 ) قد و وزن مناسب(
     

ت
هار

م
 و 

ی
اط

رتب
ي ا

ها

ی
اع

تم
اج

 

14 
 با صحیح انسانی روابط و برقراري آموزان برخورد مناسب با دانش

 هاآن
     

      معلمان دیگر با خوب کاري ارتباط برقراري 15

      آموزان دانش اولیاي با مواجهه مناسب در برخورد 16

17 
برخورداري از مسئولیت شخصی و رفتار اجتماعی )احترام به خود 

 هاي ورزشی(و دیگران در محیط
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18 
 جسمی روحی و وضعیت درزمینة آموزاندانش سازي والدینآگاه

 آموزان دانش
     

ت
هار

م
فه

حر
ي 

ها
ي

ا
 

      کالسی فعالیت هنگامرد مناسب لباس پوشش و 19 

      هاي قامتی و ارجاع به مراکز مربوطهتوانایی تشخیص ناهنجاري 20

21 
 ورزشی و سوابق (شاگردان روحی جسمی، وضعیت از آگاهی

 )عالیق
     

22 
غریق و  ناجی داوري، ، مربیگري مانند هاییمهارت از برخورداري

 غیره و شرکت در دورهاي مربیگري و داوري
     

      ورزشی هايرشته در آموزانشاستعداد دان شناسایی توانایی 23

24 

 (ه توانمندي در اجرا و انتقال الگوهاي صحیح حرکات روزمر

و  کوله، کیف جاکردنجابه صحیح،وبرخاست نشست نحوة مانند

 غیره(

     

25 
دویدن و رفتن، توانمندي در اجرا و انتقال حرکات بنیادي ) راه

 غیره(
     

ی
ژگ

وی
ی

ص
ص

تخ
 و 

ی
لم

 ع
ي

ها
 

      ايوجود دانش حرفه 26

27 
تحول  و سند یمل یدرس برنامة (باالدستی اسناد با ییآشنا

 )وپرورشآموزش نیادیبن
     

      بدنیآشنایی با مسائل حقوقی حیطة تربیت 28

29 
هایی که براي درک مفاهیم حرکت، اصول، استراتژي و تاکتیک

 روندکار میهاي بدنی بهیادگیري و اجراي فعالیت
     

      افزاییخدمت و دانشضمن هايکالس شرکت در 30

      پژوهیپژوهش در قالب اقدام 31

      تخصصی و الگوهاي برتر تدریس ـ مسابقات علمیشرکت در  32

      بدنیدارابودن مدرک تحصیلی در رشتة تربیت 33

      گیري رشد جسمانی و حرکتیآشنایی با ابزارهاي اندازه 34

ت
هار

م
س

دری
ي ت

ها
 

      هاي تدریس متناسب و متنوعاستفاده از انواع شیوه 35

      هاي مختلفبراي پایه هاي متناسبارائة آموزش 36

37 
و  مختلف ها، کتبفیلم (یآموزش هاياستفاده از تكنولوژي و رسانه

 سیتدر غیره( در
     

      آموزش در پژوهشی هايیافته کارگیريبه توانایی 38

39 
 فعالیت انجام درحین آموزاندانش فردي هايتفاوت به توجه

 ورزشی
     

      آموزان حرکتی دانش هايفعالیت به نسبت الزم بازخوردهاي ارائة 40
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      هاي حرکتیآموزان براي یادگیري مهارتایجاد چالش در دانش 41
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Abstract 
The purpose of this study was to identify the components of an effective physical 

education teacher and assess its status in Zanjan schools, which is a descriptive-survey 

method. The statistical population consisted 220 physical education teachers in Zanjan 

city in 1396 – 1397 year and the sample were selected 136 teachers using Morgan table. 

Accordingly, the research sample was selected using stratified sampling method and 

randomly selected from 69 male and 67 female teachers. The research instrument was a 

researcher-made questionnaire containing 59 items in 8 components, whose reliability was 

97% by Cronbach's alpha coefficient. For statistical analysis, descriptive statistics and 

inferential statistics Kolmogorov-Smirnov test, one-sample T test, independent-sample T 

test, analysis of variance (ANOVA) and Friedman test. The results showed that 

considering the significance of one-sample T test at the level (P≤0.05), the observed mean 

score indicated that the effectiveness of physical education teachers in Zanjan was at the 

optimum level and at the level of the components obtained "features Scientific and 

specialized "," teaching skills "and" evaluation skills ", relatively desirable and other 

components were at the optimal level. Regarding the results of the research, it seems that 

the effectiveness of physical education teachers in Zanjan is satisfactory, but it can be 

promoted to a higher level by increasing the level of study in the field of expertise, 

acquiring classroom management and leadership skills, using coordinated evaluation, and 

so on. 
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