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Abstract
Physical education and sports are an important part of the school curriculum and the process of
educating students, and the observance of the principles of professional ethics by sports teachers
is considered essential to the quality of education ;Therefore, the purpose of this study was to
design a professional ethics model for physical education teachers, which was done with a
qualitative method based on basic theory (with Charms constructivist approach. (The statistical
population of the study included experts in the field of ethics and sports. To select the
interviewees, purposeful sampling based on the theoretical method was used to select the sample.
Skinner et al.'s criteria were used to assess the validity of the instrument and retest reliability was
used to assess the reliability .The data analysis process was based on three stages of initial or
open coding, centralized coding and theoretical coding. Finally, the professional ethics model of
physical education teachers was formed at three levels, including the factors affecting
professional ethics, levels of professional ethics and its consequences.
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طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی


بتول شیوی م ارکه ،مهدی سلیمی ،حمید اهدی،
چکیده

تربیتبدنی و ور ز ،بوام مهمای ا برناماۀ آمو شای مدرساه و فرآیناد تربیات و
ورورز دانمآمو ان را تشکیل میدهد و رعایت اصاول اخاتق حرفاهای ا ساوی
معلمان ور ز ،اماری اساسای در کیفیات آماو ز تلقای مایگاردد؛ لاذا هادف ا
وژوهم حاضر طراحی مدل اختق حرفهای دبیران تربیاتبادنی اسات کاه باا روز
جامعۀ آماری تحقیق شاامل صااحبنظران حاو اخاتق و ور ز اسات کاه بارای
گزینم مصاح هشوندگان ا نمونهگیری هدفمند م تنی بر روز نظری اساتفاده شاد.
برای سنجم روایی ابزار ا معیارهای اسکینر و همکاران و بارای سانجم وایاایی ا
وایایی با آ مون بهاره گرفتاه شاد .فرآیناد تحلیال دادههاا نیاز م تنای بار ساه مرحلاۀ
کدگذاری اولیه یا با  ،کدگذاری متمرکزشده و کدگذاری نظاری انجاا واذیرفت.
دانشجوی دکتری مدیریت ور شی ،گروه تربیتبدنی ،دانشگاه آ اد استمی واحد نجفآباد.
استادیار مدیریت ور شی ،دانشکده علو ور شی ،دانشگاه اصفهان.
 استادیار گروه تربیتبدنی ،دانشگاه آ اد استمی واحد نجفآباد.
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در نهایت ،مدل اختق حرفهای دبیران تربیتبدنی در سه سیح شامل عوامل مؤثر بار
اختق حرفهای ،سیوح اختق حرفهای و ویامدهای آن شکل گرفت.
کلیدواژهها
اختق حرفهای ،معلمان ،تربیتبدنی ،رهیافت دادهبنیاد.
مقدمه
مقولۀ اختق در جوام توسعهیافته ،طی یاکونایم مارن گذشاته ،باهمرور ویگیاری و
نهادینه شده و امرو ه م حث اختق حرفهای در مجموع م احث مدیریت مناب اننانی
مورد توجه است (مراملکی .)4616 ،اختق حرفهای بهمنزلۀ یکی ا شع ههای جدیاد
اختق به چگونگی رفتار ،آداِّ و عمل شوص هنگا انجا کارهای مرت

با حرفه

و شغل خود میوردا د (ایمانیوور.)4614 ،
همچنیو میتوان گفت اخاتق حرفاهای مجموعهای ا گزارههای اختمی ،بایدها
و ن ایادهای موجاود در یاک حرفاه و مجموعااهای ا کاانمهااا و واکاانمهااای
اختمای وذیرفتهشده است که ا سوی سا مانها و مجام حرفهای مقرر میشاود تاا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

میلوِّتریو رواب ممکو را بارای اعاضای خاود در اجرای وظایف حرفهای فراهم
آورد (مؤمنی.)4611 ،
مدیریت اختق حرفهای در محی کار ،مناف بنیاری برای سا مانها اعم ا مناف
عملکردی و اختمی در وی خواهد داشت که ایو موضوع بهویژه در عصر حاضر که
مناب اننانی با ار زهای بنیار متنوعی در محی کاار ارت ااط دارناد ،صاادق اسات
(مرادی و همکاران .)4613 ،ا سوی دیگر ،در شرای متغیار و وویاای امارو  ،تماا
سا مانها برای بقا ناچارند ویوسته مابلیتها و شاینتگیهای خود را توساعه دهناد تاا
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بتوانند واسخگوی شرای متحول و متفاوت محییی باشند.

سا مانها در حو آمو ز و مؤسنات آمو شی یرمجموعاه نیاز مانناد دیگار
سا مانها در معرض نیروهای ویچیدهای هنتند که آنها را به سا گاری مداو بارای
بقا واداشته است (محب ادگان و همکاران.)4610 ،
جامعه همچون یک ابرسینتم ،ا یرسینتمهای بنیاری تشکیل شاده اسات کاه
هریااک ا ایااو یرسینااتمهااا در جااای خااود اهمیاات دارنااد؛ باار ایااو اساااس ،نظااا
آمو زوورورز ا بزرگتریو و گنتردهتریو سینتمهای درونجامعهای است کاه
سرنوشت آن جامعه را در درا مدت تعییو مایکناد (بورماانی فراهاانی و همکااران،
 .)4610برنامههاای آمو شای و ورورشای بایم ا هار مقولاۀ دیگاری بار متحظاات
اختمی استوار است (سپهوند و همکاران)4610 ،؛ چراکه آمو ز و تعلیم در جامعاه
بهمنزلۀ یک وظیفۀ مقدس وذیرفته شده است و ایو تقدس ،معلمان را وادار میکند به
ار زهای اختمی وای ند باشند (.)Unlü, 2018
عااتوه باار ایااو ،در هاار حرفااهای تاادویو و بااهکارگیری اصااول اختماای و رفتااار
حرفاااهای ،ابااازاری بااارای حفااا اساااتانداردهای حرفاااهای اسااات و در سااایح
رفتار حرفهای را به کار گیرند ( )Mabagala et al, 2013که ایو امر در حاو ههاای
متفاوت فعالیت معلمان ،امری متغیر است.
یکی ا جن ههاای تأثیرگاذار ساا مان آماو زوورورز در وارورز جنامانی و
روانی دانمآمو ان ،حییۀ مربوط به تربیتبدنی و ور ز است (احدی و همکاران،
 .)4613تربیاااتباااادنی و ور ز در جایگااااه یکااای ا مؤلفاااههاااای مهااام نظاااا
آمو زوورورز ،نقام بنایار ار نادهای در دساتیاابی باه آرمانهاای هار کشاوری
در حو ور ز دارد (.)Mirsafian et al, 2013
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آمو زوورورز و در حرفۀ معلمی ،معلمان بایاد سایح بااالیی ا اصاول اختمای و

بر اساس تقنیمبندی ماول ،بایلاس و جیمناون ور ز باه چهاار بوام ور ز
آمو شی ،تفریحی ،مهرمانی و حرفهای تقنامبنادی مایشاود .گناتردهتاریو بوام

99

ور ز ،ور ز تربیتاای (آمو شاای) اساات کااه در واارورز فاارد ا واااییوتااریو
سیح آمو شی (یعنای دوره هاای ویمدبناتانی) تاا دبناتان ،راهنماایی ،دبیرساتان و
دانشاااگاه در میناااههاااای موتلاااف جنااامی ،روانااای و تحصااایلی ماااؤثر اسااات.
معلمااان تربیتباادنی در ماادارس ا اجاازای مهاام ور ز آمو شاای هنااتند کااه در
جایگاه وایهگذاران ور ز کشور بار تماا بوامهاای ور شای بنایار تأثیرگذارناد
(آمایی و همکاران.)4613 ،
معلمان تربیتبادنی و ور ز ،منائول رشاد جنامی ،عااطفی ،شاناختی و ذهنای
دانمآمو ان هنتند و به آنان کمک میکنند تا ا نظر اجتمااعی باا جامعاه ساا گار
شوند ( .)Karaçam et al, 2020آنها مربیان حرکت و باا ی هناتند و مایکوشاند
ستمت کلی فرد (جنمانی و روانی) و مهارتهای حرکتی-ور شی را در فراگیاران
توسااعه دهنااد؛ ایااو در حااالی اساات کااه در مناایر تربیاات جناامانی و حرکتاای فاارد،
هی گاه ن اید ورورز کلی یادگیرناده و تربیات همهجان اۀ او فراماوز گاردد .شااید
اصیتح تربیتبدنی موجب چنیو برداشت یا تفنیر محدود و نامصی شده اسات کاه
مربیان تربیتبدنی ،صرفاً به وارورز بادن و جنام توجاه دارناد و فقا باه آن مای-
وردا ند؛ در حالی که تربیت حرکتی یا رفتارها و واکنمهای حرکتی مجموعهای ا
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

حرکات مکانیکی ساده و ماشینی نینتند ،بلکه رفتارهای حرکتی با تتزهای درونی
و تعامل جن هها یا عناصر شناختی ،عاطفی ،روانی و اجتماعی همراه هناتند و باا هام
ویوند میخورند.
ور ز تربیتاای بیشااتریو گنااتردگی را در مقاینااه بااا دیگاار ور زهااا دارد و
اساس و منیر رسیدن به ور ز مهرمانی و حرفاهای اسات؛ بناابرایو ،برخاورداری ا
ویژگیهای فردی و شوصی متناسب ا ضروریات اصلی حرفۀ معلمی و مربیگاری
است و میتوان ادعا کرد که وظایف شغلی معلمان ور ز به دالیل موتلف دشوارتر
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ا کااار دیگاار معلمااان و مناائوالن آمو شاای اساات .شاارای و ماهیاات کااتسهااا یااا

برنامههای ور شی ،وجود فضای آ اد بیشاتر بارای جنابوجوز ،باا ی و حرکات،
تعامل و ارت اط نزدیاک دانامآماو ان باا هام و باا مربای ،شارای هیجاانی و تناوع
رفتارهای موتلف در کتس ،وجود ویژگیهای آمو شی و رفتارهای خاصای را در
مربیان ضروری میسا د (میرحنینی و همکاران .)4613 ،لذا با توجه به شرای ویاژ
معلمان تربیتبدنی در تدریس ،عتوه بر مهارتها و راه ردها در حو فنی تدریس،
آنها باید در حو روانشناختی ،ادراکی و عاطفی نیز دارای دانم و تجرباه باشاند
تا در تدریس موفق باشند (.)Zairi Husain et al, 2015
ا آنجا که رعایت اختق حرفهای در هر حو های ،امری ال و ضروری اسات،
طی سالهای گذشته میالعات موتلفی دربار ایو موضاوع انجاا شاده اسات؛ بارای
مثال ،نتایج وژوهم میرحنینی و همکاران ( )4613نشاان داد وانج بعاد اصالی شاامل
شناختی ،عاطفی ،مهارتی ،آمو شی و رفتااری ،مهامتاریو صاتحیتهاای حرفاهای
ضااروری معلمااان تربیااتباادنی ا نگاااه خ رگااان ،متوصصااان ایااو حااو ه و معلمااان
تربیتبدنی هنتند .همچنیو ،ا جمله مهمتریو مؤلفاههاای اخاتق حرفاهای معلماان
اختماای ،رشااد اختماای ،امتاادار اختماای ،نگاارز ،تعهااد ،وااذیرز و اننااجا
(.)Mohammadzadeh et al, 2020
باار اساااس نتااایج وااژوهم ساالیمی و مصاالحی ( ،)4610مؤلفااههااای اخااتق
حرفهای استادان درس تربیتبدنی عمومی ع ارتاند ا  :ارت اط با دانشجو ،ار شیابی،
ویژگیهای شوصیتی ،داشتو برنامه و بهرو بودن و رشد و ارتقای دانشجو .من روور و
همکاران ( )4613در تحقیقی نشان دادند که معلمان باید در م ال دانمآمو ان ،اولیا،
حرفه و سا مان خود واساخگو باشاند .ا طرفای ،در تحقیاق دیگاری کاه گورتاو باا
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ور ز باار اساااس نتااایج وااژوهم محمااد اده و همکاااران ع ارتانااد ا  :عقتنیاات

محوریت اختق حرفهای در آمو ز معلمان انجا داد ،مشوص شد که معلمان باید
در م ال جامعه ،دانمآمو ان و حرفۀ خود واسخگو باشند (.)Gurtu, 2019
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هاااایس و همکااااران هااام در بررسااای اساااتانداردهای معلماااان تربیاااتبااادنی،
برخورداری ا دانم محتوایی را مهمتریو شاخص معلم تربیتبدنی گزارز کردناد
(.)Hayes et al, 2008
گفتناای اساات توجااه بااه بعااد ساااختاری و فراهمکااردن امکانااات باارای معلمااان
تربیتبدنی همراه با آمو زهای ال در دانشگاهها و مراکز تربیات معلام مایتواناد
کاستیهای موجود در احرا صتحیتهای معلمی را برطرف کند؛ بر ایو اساس و با
توجه به ایو کم ودها ،توجه به استانداردسا ی حرفۀ معلمی و تکامال آن در مراحال
موتلف مانی و متناسب با گنترز علم و فناوری اماری ضاروری اسات (احادی و
همکاران.)4613 ،

هرچه مزایا و منااف حاصال ا اخاتق حرفاهای بیشاتر و فراگیرتار باشاد ،میازان
تعهد به اصول آن ا طرف معلمان بیشتر میشود و هرچه محدودیتهای اعمالشاد
ناشاای ا اصااول اختماای ،منیقاایتاار و متناسااب بااا رشااد فااردی و سااا مانی باشااد،
وای ندی معلمان باه آنهاا افازایم ماییاباد .بار ایاو اسااس ،واژوهم حاضار بار آن
است تا با بهرهگیری ا یک مدل مینهای به طراحای مادل اخاتق حرفاهای دبیاران
تربیتبدنی بپردا د.
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

روششناسی
روز در ایو میالعه ،کیفی است و ا روز نظریۀ م نایی باا رهیافات سااختگرایانۀ
چارمز بهمنزلۀ روز عملیاتی تحقیق استفاده شد .بنای ننوۀ ساختگرا بار وامعیات-
های چندگانه در وارادایم تفنیری مرار دارد .در ایو وارادایم ،فرض بر آن است کاه
ادرا

مرد دربار جهان ا منیری که در آن ندگی میکنناد ،حاصال میشاود و

فرآینااد معنابوشاای را افااراد خلااق ماایکننااد .افااراد معناهااای ذهناای خااود را دربااار
102

تجربیاتشان وسعت میدهند که ایو معناها متنوع و چندگانهاند .در ایو الگاو ،محقاق

موظف است انتقالدهند فرایند معنابوشی باشد و وامعیت موردبررسی را ا نظر آنان
معنا و بیان کند (رشیدی و فراستخواه.)4610 ،
جامعااۀ آماااری تحقیااق شااامل صاااحبنظااران حااو اخااتق و ور ز هنااتند.
در ایاااو تحقیاااق بااارای گااازینم مصاح هشاااوندگان ا نموناااهگیاااری هدفمناااد
و بااارای تشاااویص تعاااداد افاااراد ،تعیااایو محااال دادههاااای ال و یاااافتو منااایر
واژوهم ا نمونااهگیاری نظااری اساتفاده شااد .در ایاو میالعااه باا هاادف گااردآوری
اطتعات ال ا میلعان ،مصاح ههای موتلفی با صااحبنظاران ترتیاب داده شاد و
وس ا انجا ده مصاح ۀ نیمهساختاریافته طی دو ماه ،اش اع نظری حاصال شاد .هماۀ
مصاح هها با افراد آشنا با اختق و ور ز و دارای تجرباۀ کاار و واژوهم در حاو
یادشده انجا شد.
سؤاالت مصاح هها با درنظرگرفتو ویژگیهای خاد تدریس ور ز در مدارس
ا جمله جایگااه درس تربیتبادنی در بایو دیگار دروس ،امکاناات و شارای ویاژ
الگووذیری دانمآمو ان طراحی شد.
در واااژوهم حاضااار بااارای سااانجم روایااای یافتاااههاااای بهدساااتآمده ا
معیارهای اسکینر و همکاران استفاده شاد ()Skinner et al, 2014؛ همچنایو ،بارای
سنجم وایایی در ایاو تحقیاق ا روز وایاایی باا آ مون (شااخص ث اات) اساتفاده
شاااد .بااارای محاسااا ۀ وایاااایی باااا آ مون ا میاااان مصااااح ههاااای انجا گرفتاااه،
دو مصاااح ه بهمنزلااۀ نمونااه انتواااِّ و در بااا

مااانی ساایرو ه کدگااذاری و بااا

هاام مقاینااه شاادند و ا ایااو طریااق ،میاازان توافقااات و عااد توافقات دو مرحلااۀ

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

تدریس ،اصاول اختمای ویاژ حاو ور ز ،جاذابیتهاای ور ز و نقام آن در

کدگذاری محاس ه گردید.
103

جدول  -1محاسبه پایایی
ردیف

شماره مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم

پایایی

توافقات
4

P1

40

0

0

%36

0

P8

43

3

6

%33

67

46

0

%33

جم

وایایی با آ مون مصاح ههای ایو تحقیاق ،باا اساتفاده ا روز یادشاده ،برابار باا
33درصد است .با توجه به اینکه ایو میزان بیشتر ا 37درصد است ،مایتاوان گفات
وایایی کدگذاریهای ایو تحقیق تأیید میشود .گفتنی است بهدلیل نوبودن تحقیق و
محااادودیت احتماااالی دادههاااا ،بااارای گاااردآوری اطتعاااات باااهطور کلااای ا
رویکرد مثلثسا ی ( )Triangulationاستفاده شد .سارانجا  ،فرایناد تحلیال دادههاا
م تنی بر سه مرحلۀ کدگذاری اولیاه یاا باا  ،کدگاذاری متمرکزشاده و کدگاذاری
نظری انجا گرفت.
یافتهها
در جدول ( ،)0ویژگیهای جمعیاتشاناختی مشاارکتکننادگان در تحقیاق کاه ده
اخالق /چهل و یکم /بهار1400
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نفرند ،در مالب تحصیتت و حو فعالیت ارائه شده است.

جدول  -2ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در تحقیق
نشانگر

تحصیالت

P1

استاد

P2

استادیار

P3

دانشیار

P4

استادیار

P5

استادیار

P6

استادیار

P7

استادیار

P8

حوزۀ فعالیت
وژوهشگر در حو ور ز و دارای سابقۀ تدریس در دانشگاه تربیت معلم
رئیس دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) ،وژوهشگر در حو ور ز و
تربیتبدنی
وژوهشگر در حو ور ز و دارای سابقۀ دبیری تربیتبدنی و تدریس در
دانشگاه تربیت معلم
معاون تربیتبدنی و تندرستی ادار کل آمو زوورورز استان اصفهان
وژوهشگر در حو ور ز ،تربیتبدنی و اختق
منئول وژوهم ادار کل آمو زوورورز و دارای سابقۀ دبیری تربیت-
بدنی
وژوهشگر در حو ور ز ،تربیتبدنی و اختق

دانشجوی

مدرس دانشگاه فرهنگیان ،و کارشناس منئول دانشجویان تربیتبدنی

دکتری

دانشگاه فرهنگیان

P10

دکتری

سابقۀ تدریس در دانشگاه فرهنگیان
وژوهشگر در حو ه ور ز ،تربیتبدنی و اختق

کدگذاری اولیه
کدگذاری اولیاه یعنای فروشکناتو دادههاای کیفای باه بوامهاای مجازا ،بررسای
دمیااق و مقاینااۀ آنهااا باارای یااافتو ش ا اهتهااا و تفاااوتهایشااان .ایااو مرحلااه وایااۀ
نونت مفهو سا ی در نظریاۀ م ناایی اسات و وراکنادگی دادههاا را مثال ناوری در
کانون مقوالت جم میکند و به آنها موت معنایی مایبوشاد (.)Charmaz, 2006
در ایااو مناامت ،بااهجااای ارائااه تمااا صاافحات نگااارزشااده ا مصاااح ههااا ،فق ا

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

P9

کارشناسارشد

کارشناس منئول امور دانشجویی و تربیتبدنی دانشگاه فرهنگیان ،دارای

نکات کلیدی مصاح هها بهصورت نمونه و بر اساس حاشیهنوینی بار متاون مصااح ه
ارائه شده است.
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جدول  -3نمونهای از نکات کلیدی مصاحبهها به همراه کدگذاری اولیه
منب

کِگياری اولی:

مت مصاحب:
معلم ور ز فرصتهایی دارد که میتواند در حیو تدریس
راستگویی ،صدامت ،وای ندی و منئولیتوذیری را به دانمآمو ان

رعایت استانداردهای

ت نشان بدهد و فق حرف نزند .ایو وجه تمایز دبیران تربیت
عم ً

اختمی موردانتظار جامعه

بدنی است.
با توجه به جذابیتهای ور ز برای کودکان ،نوجوانان و جوانان و
الگووذیری ایو مشر ،کنی که در حو ور ز فعالیت میکند باید
به استانداردهای اختمی موردانتظار جامعه وای ند باشد.
با توجه به شرای ویژ درس تربیتبدنی ،ار زها و هنجارهای
جامعه میتواند بر روند تدریس مؤثر باشد.

رعایت استانداردهای
اختمی موردانتظار جامعه
ار زهای جامعه

با توجه به منائل تدریس درس ور ز ،فهم اجتماعی افرادی که
با آنها در ارت اطاند و سر وکار دارند میتواند بر در
مصاح ه
شماره 4

اختق

فهم اجتماعی افراد

حرفهای معلم تربیتبدنی مؤثر باشد.
سیح بلوغ اجتماعی دانمآمو ان که میتواند بر در

رفتار

حرفهای معلمان ور ز مؤثر باشد ،در هر مقی یا مدرسه با مقی و
مدرسه دیگر تفاوت دارد.
با توجه به نقم ور ز بر فرهن

هر جامعه ،معلم ور ز میتواند

بر نهادینهکردن ار زهای اجتماعی تأثیرگذار باشد
با توجه به نقم ور ز بر فرهن
سیح فرهن

هر جامعه ،معلم ور ز میتواند

عمومی ،انتظارات و سیح موردنظر اختق در جامعه

اخالق /چهل و یکم /بهار1400

را باال ب رد
ال ته بوشی بر عهد معلم ور ز و بوشی بر عهد سا مان است؛
بنابرایو ،نظارت سا مانی باید وجود داشته باشد.

بلوغ اجتماعی دانم-
آمو ان
نهادینهکردن ار زهای
اجتماعی
باالبردن سیح فرهن
عمومی
بیاعتنان ودن سا مانها

سیح بلوغ و تجربۀ معلم ور ز میتواند در سیح اختق حرفهای
مؤثر باشد.
رعایت اختق حرفهای ا سوی دبیران ور ز به وای ندی به اصول
اختق همگانی در بیو آنان منجر میگردد.

بلوغ فرد

وای ندی به اصول اختمی

با استناد به کدبندی مرحلاۀ اول ،ا طریاق باا بینی مصااح ههاای انجاا گرفتاه باا
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صاحبنظران 00 ،کد با شناسی گردید.

کدگذاری متمرکز شده
دومیو مرحلۀ مهم در تحلیل دادهها واس ا کدگاذاری اولیاه ،کدگاذاری میاانی یاا
متمرکز است .اغلب اعتقاد بر ایاو اسات که کادگااذاری اولیاه ،دادههاااا را ا هام
گننته است و کدگذاری میاانی دوبااره دادههاا را باه طریقای کاه ا نظار مفهاومی
انتزاعیتر ا آنچه ا یک تحلیل موضوعی حاصل شده باشد ،به هم ویوناد مایدهاد.
کدگذاری محوری ،ویشرفتهتریو شکل کدگذاری میاانی اسات .منظاور ا دور دو
کدگذاری ،فرآیندهایی است که در مراحل بعدی تحلیل اجرا میشود و طای آنهاا
(هم وامعی و هم بهطور استعاری) کدها بهطور مداو با هام مقایناه و ساا ماندهای
مجدد یا در مالب مقولهها تنظیم میشوند و اولویتهای آنهاا مشاوص مایشاود تاا
مقولههای محوری که مقولههای دیگر در اطراف آنها آرایم ماییاباد ،بنا ویادا
کناد (جاودی .)4611 ،در جادول ( ،)1نتااایج حاصال ا بوشای ا کدگاذاریهااای
متمرکز مشاهده میشود.
جدول  -4کدهای باز و کدبندی متمرکزشده

مصاح ه 6
مصاح ه 0
مصاح ه 0
مصاح ه 0

افزایم تعهد در دانمآمو ان برای یادگیری در کتس
ور ز
شکوفایی دانمآمو ان در رشتههای ور شی که در آن
منتعدند
شناسایی ناهنجاری اختمی دانمآمو ان در روند تدریس

مابلیت یادگیری

ور ز
الگوبرداری دانمآمو ان ا دبیر در جایگاه یک فرد ور شی
و اختقمدار

مصاح ه 1

ارتقای اطتعات و دانم اختمی

مصاح ه 3

ترویج و توسعه و سیاستگذاری اختق حرفهای

مصاح ه 1

رشد اجتماعی و اختمی دبیران ور ز

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

منبع

کدهای اولیه

کدمتمرکزشده

تعالی اختق حرفهای
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منبع

کدهای اولیه

مصاح ه 1

تقویت ار زها در روند تدریس ور ز

مصاح ه 0

ارتقای سیح اعتماد به معلمان ور ز در سیح سا مانی

مصاح ه 1

اعتماد دانمآمو ان به آمو زهای صورتگرفته

مصاح ه 1

ارتقای سیح اعتماد به معلمان ور ز در جامعه

مصاح ه 1

دورههای ضمو خدمت ویژه برای دبیران ور ز

مصاح ه 3

آمو ز و آشنایی با اختق حرفهای

مصاح ه 47
مصاح ه 3

اخالق /چهل و یکم /بهار1400
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نیا سنجی و برگزاری کتسهای آمو شی و کارگاههای
آمو شی ویژ دبیران ور ز
آمو ههای دینی مرت

کدمتمرکزشده

اعتمادآفرینی

آمو ز

با تدریس ور ز

مصاح ه 0

ورورز نیروهای آ اد

مصاح ه 4

بلوغ اجتماعی دانمآمو ان

مصاح ه 0

رشد اختمی دانمآمو ان

مصاح ه 4

ار زهای جامعه

مصاح ه 4

فهم اجتماعی افراد

مصاح ه 0

همکاری مدیر و منئوالن مدرسه با دبیر تربیتبدنی

مصاح ه 3

ار زهای سا مانی حاکم بر تدریس ور ز

مصاح ه47

استودا افراد اختقمدار برای تدریس ور ز

مصاح ه 3

نظارت و ار یابی سا مان بر عملکرد دبیران ور ز

مصاح ه 0

نظارت مدیر مدرسه

مصاح ه 4

بیاعتنان ودن سا مانها

مصاح ه 0

امنیت شغلی دبیران ور ز

مصاح ه 0

عدالت در کار در بیو مدرسان دروس غیرور ز و ور ز

مصاح ه 3

اختقمداربودن مدیران در مواجهه با دبیران ور ز

مصاح ه 3

موانیو و مقررات سا مانی در حو تدریس ور ز

مصاح ه 0

حقوق و دستمزد و مزایای مدرسان ور ز

مصاح ه 6

محی سوتافزاری مدرسه شامل امکانات ور شی

مصاح ه 1

بنتر مناسب برای توسعۀ اختق حرفهای

مصاح ه 6

نگاه بروکراتیک به درس تربیتبدنی

عوامل اجتماعی

عوامل مدیریتی و
سا مانی

عوامل محییی

ساختار سا مانی

منبع

کدهای اولیه

مصاح ه 0

نظارت بر حف حقوق اختمی

مصاح ه 0

استفاده ا مشاوران و با نشنتگان در کنار دبیر تربیتبدنی

مصاح ه 3

آگاهیرسانی بهموم

مصاح ه 0

تشویق معلمان به اینکه حقوق حرفهای خود را رعایت کنند

مصاح ه 1

فراهمکردن بنتر فرهنگی

مصاح ه 3

اعتقادیکردن دبیران

مصاح ه 1

آگاهکردن دبیران ا مزایای اختق حرفهای

مصاح ه 3

وظیفهشناسی طی فرایند تدریس

مصاح ه 0

شاینتگی تدریس برای دروس عملی

مصاح ه 1

رعایت اصول مربیگری

مصاح ه 1

آگاهی ا حقوق ور شی

مصاح ه 0

بلوغ فرد

مصاح ه 4

هوز اختمی

مصاح ه 3

وجدانکاری در ارائه م انی نظری و عملی

مصاح ه 3

خودکنترلی طی فرایند آمو ز و نظارت عملکرد ور شی

مصاح ه 1

جایگاه ور ز در بیو دروس ا دیدگاه مدیران سا مانی

مصاح ه 0

ویژگیهای فردی

ور ز (مشارکت ور شی) در بیو
کارکنان سا مانی

سیح بلوغ کارکنان سا مانی دربار فرهن

فرهن
و ار زهای

اجتماعی

مصاح ه 4

رعایت ار زها و هنجارهای جامعه

مصاح ه 4

ارتقای استانداردهای اختمی موردانتظار جامعه

مصاح ه 1

ارتقای فرهن

مصاح ه 4

نهادینهکردن ار زهای اجتماعی

مصاح ه 4

سا مانی

ور ز در جامعه

باالبردن سیح فرهن

منئولیت اختمی در
م ال جامعه

عمومی

مصاح ه 3

منئولیت در حو نحو تعامل و ارت اطات با والدیو

مصاح ه 3

تعهد به اهداف سا مانی

مصاح ه 0

تعهد به موانیو سا مانی

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

مصاح ه0

سیح بلوغ فرهن

کدمتمرکزشده

منئولیت اختمی در
م ال سا مان و والدیو
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منبع

کدهای اولیه

مصاح ه 3

توجه به اهداف ورورشی

مصاح ه 3

منئولیت در حو ارت اطات (با همکاران)

مصاح ه 1

تعهد به افزایم علم و دانم رو

مصاح ه 0

منئولیت در حو رعایت موانیو مرت

کدمتمرکزشده

با حرفه و شغل

مصاح ه 1

تعهد برای بهاشترا گذاری علم در حرفۀ موردنظر

مصاح ه 1

تعهد به رعایت شأن شغلی

مصاح ه 3

رعایت امانت در ارت اط با همکاران

مصاح ه 0

تعهد به اهداف تربیتبدنی

مصاح ه 0

منئولیت در حو نحو تعامل و ارت اطات

مصاح ه 3
مصاح ه 0
مصاح ه 1

منئولیت اختمی در
م ال حرفه و همکاران

منئولیت در حو آمو ز صحیح مهارتهای ور شی،
اختق ور شی و...

منئولیت اختمی در

منئولیت در حو ار شیابی صحیح در حو عملکرد

م ال دانمآمو ان

ور شی
منئولیت در حو رعایت موانیو آمو شی در تدریس

با استناد به نتایج کدبندی متمرکزشاده و روابا بایو مقولاههاای شناسااییشاده،
چهارده کاد باا ناا هاای مابلیات یاادگیری ،تعاالی اخاتق حرفاهای ،اعتماادآفرینی،
آمو ز ،عوامل اجتمااعی ،عوامال مادیریتی و ساا مانی ،عوامال محییای ،سااختار
اخالق /چهل و یکم /بهار1400

سا مانی ،فرهن

سا مانی ،ویژگیهای فاردی ،منائولیت اختمای در م اال جامعاه،

منائولیت اختماای در م اال سااا مان و والادیو ،مناائولیت اختمای در م ااال حرفااه و
همکاران و منئولیت اختمی در م ال دانمآمو ان به دست آمد.
کدگذاری نظری
در حالی که کادگاذاری متمرکز ،سا ماندهی کدها و مفاهیم بنا شاده طای مرحلاۀ
کدگذاری اولیه را به سیح باالیی مقولهها تنهیل میکند ،کدگذاری نظری باهمنزلۀ
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آخاریاو مرحلۀ کادگاذاری موجب اشا ااع مقولههای مرکازی شناسااییشاده طای

کدگذاری متمرکز میشود .مقولۀ مرکزی ،مقولهای است که ا نظر مفهومی انتزاعی
و به تما مضمونهای دیگر و مقولهها متصل است .کاربرد یادداشتها و میاس دائام
بیو کدهای متمرکز برای کدگذاری نظری سودمند و مفید است .طی هریک ا ایو
واالیمها و فرایندهای اش اع ،تحلیل ا توصیف صارف باه ساوی انگاشاتواردا ی
حرکت میکند (جودی و همکاران .)4611 ،نتایج کدگذاریهای نظری در جادول
( )0آمده است.
جدول  -5کدگذاری نظری

1 ،4

منئولیت اختمی در م ال جامعه

0 ،3 ، 3

منئولیت اختمی در م ال سا مان و والدیو

0 ،1 ،3 ، 0

منئولیت اختمی در م ال حرفه و همکاران

0 ،3 ،0 ، 1

منئولیت اختمی در م ال دانمآمو ان

47 0، ،3 ،1

آمو ز

0 ،4

عوامل اجتماعی

47 ،0 ،1 ،4 ،0 ،3 ،0

عوامل مدیریتی و سا مانی

1 ،6 ،0 ، 3

عوامل محییی

1 ،3 ،0 ،3 ، 6

ساختار سا مانی

0 ،1

فرهن

سیوح اختق
حرفهای

عوامل مؤثر

سا مانی

1 ،4 ،0 ، 3

ویژگیهای فردی

0 ،6

مابلیت یادگیری

1 ،3 ، 1

تعالی اختق حرفهای

1 ،0

اعتمادآفرینی
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منبع

کدهای متمرکزشده

کد نظری

ویامدها
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ارائه مدل
مدل نهایی اختق حرفهای دبیران تربیتبدنی ،بر اساس نتایج حاصل ا سه مرحلۀ
کدگذاری ،در شکل ( )4مابلمشاهده است.
شکل  -1مدل زمینهای اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی
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نتیجهگیری
هدف ا وژوهم حاضر ارائه مدل اختق حرفهای دبیران تربیتبدنی بود .به کماک
روز تحقیق کیفی و با استفاده ا مصااح ه ،دادههاایی باه دسات آماد کاه ا طریاق
کدگذاریهای اولیه ،متمرکزشده و نظری تجزیه و تحلیل شدند.
باار اساااس ماادل برخاسااته ا دادههااای تحقیااق ،عواماال مااؤثر باار اخااتق حرفااهای
دبیاااران تربیاااتبااادنی ع ارتاناااد ا  :ویژگااایهاااای فاااردی ،آماااو ز ،عوامااال
اجتماعی ،عوامل مدیریتی و سا مانی ،عوامل محییای ،سااختار ساا مانی و فرهنا
سا مانی .در ایو راستا ،نتایج واژوهم دریابگیاان و همکااران ( )4610نشاان داد کاه
عوامااال ماااؤثر در توساااعۀ اخاااتق حرفاااهای شاااامل عوامااال فاااردی ،ساااا مانی،
محییی و مینهای است .همچنایو ،سالیمی ( )4613در ارائاه الگاوی توساعۀ اخاتق
حرفهای در سا مانهای ور شی به شاخصهای مدیریتی ،آمو شی ،اختمی ،مالی و
فردی اشاره داشت.
«ویژگیهای فردی» یکی ا عوامل میرحشده در ایو بوم است که در ایو باره
رفتار با دانمآمو ان در حیو آماو ز مهاارتهاای ور شای ،نظاارت بار عملکارد
ور شی و آ مون و ار شیابی بر اصول اختمی حرفه تعهد و وای ندی مویتری دارند؛
همانطور که نتایج وژوهم ری ریوسیلوا و آموریم نیز نشان داد ویژگیهای شوصای
اختمی معلمان ور ز ،امری مؤثر بر اخاتق حرفاهای معلماان محناوِّ مایگاردد
()Ribeiro-Silva & Amorim, 2020؛ اما با عنایت به اینکه رعایت اصاول اخاتق
حرفهای تاب الزامات موتلفی اسات ،ضارورت دارد باه منائله توانمندساا ی دبیاران
تربیتبدنی در حو توسعۀ اختق حرفهای نیز توجه شود.
بر اساس عامل دو «ساختار سا مانی» ،انتظار میرود ساختار بعضی ا سا مانهاا

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

ایو استن اط وجود دارد که معلمان ور شی که ا نظر شوصیتی تکامال یافتاهاناد در

بهطریقی حمایتگر و راهنمای افراد باشد ،در حالیکه بعضی ا ساا مانهاا طاوری
سا مان یافتهاند که برای کارکنان خود مان ایجاد کنند.
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اماااداماتی کاااه و ارت آماااو زوورورز در سااایح کاااتن و ادارات کااال
تربیتبدنی در سیح استان و شهرستان در سیوح واییوتر در راساتای ارتقاای سایح
اختق حرفهای معلمان تربیتبدنی میتوانند انجا دهند ،شاامل اماداماتی اسات کاه
ضمانت اجرایی آن در سیح مابلم ولی موردنظر است.
باا توجاه باه دیادگاه افاراد نموناه ،لازو باهکاارگیری مشااوران و افاراد مجربای
همچون با نشنتگان با ساابقۀ اختمای بارای ارتقاای سایح اخاتق حرفاهای دبیاران
تربیتبدنی ،امری ماؤثر اسات .فاراهمساا ی بناتر ارتقاای فرهنا

توساعۀ اخاتق

حرفهای دبیران تربیتبدنی با استفاده ا ظرفیتهای موجود در ساختار سا مانی امری
ضروری است.
ا طرفاای ،اصااول اختماای جامعااۀ مااا ا اصااول و اعتقااادات مااذه ی متااأثر
اساات و ارتقااای ساایح ایااو اعتقااادات در ب ایو معلم اان تربیااتباادنی ماایتوانااد در
توسعۀ اختق حرفهای آنها که بوشی ا آن در تقویت ار زهای حاکم بار جامعاه
نقاام دارد ،مااؤثر واماا شااود .در ایااو راسااتا ،نتااایج میالعااات محماادداوودی و
بهااااادری ( )4610نشااااان داد عاماااال فااااردی ،ساااااختار سااااا مانی ،و عواماااال
فرهنگی– اجتماعی ا جمله عواملی است که در اثربوشی اختق حرفهای ا دیدگاه
معلمان استان مم نقم دارد.
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دربااار عاماال سااو «فرهن ا

رفتارهااایی را تاارویج ماایدهنااد کااه توسااعۀ اخااتق حرفااهای دبیااران تربیااتباادنی
را با موانعی مواجه میسا د .ا سویی ،ایو امر ممکاو اسات موجاب کااهم ار ز
ور ز و تربیتبدنی در بیو دیگر دروس شاود .لاذا جایگااه ور ز در بایو دروس
دیگر ا دیدگاه مدیران سا مانی و سیح بلوغ فرهنا

ور ز (مشاارکت ور شای)

در بیو کارکنان سا مانی مایتواناد باهنوعی بار نحاو نگارز باه درس ور ز و در
نهایاات ،ادرا
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سااا مانی» ،گاااهی بعضاای ا سااا مانهااا نداننااته

معلاام ور ز ا ار ز تاادریس در ایااو واحااد درساای مااؤثر باشااد؛

بنابرایو ،ارتقای سیح فرهنا

ساا مانی مارت

باا جایگااه درس ور ز و معلماان

ور ز ا اهمیت یادی برخوردار است .تاشلیننکایا گزارز کرد که اختق حرفه-
ای تحتتأثیر فرهن

است (.)Tashlinskaya, 2018

عامل چهار « ،آماو ز» اسات .باه نظار مایرساد هار مجموعاۀ ساا مانی دارای
کدهای اختمی متناسب با ساختار حرفهای خود است که اختق حرفاهای ناا دارد.
آمو زوورورز نیز نظامی حرفهای است و دبیران تربیتبدنی در جایگاه کنانی که
منئولیت تعلیموتربیت فراگیران را بر عهاده دارناد ،بایاد ا اصاول اخاتق حرفاهای
آگاهی داشته ،به آن وای ند باشاند .ایاو امار باا توجاه باه نقام و جایگااه ور ز در
فرهن

اجتماعی و الگوواذیری کودکاان ،نوجواناان و جواناان ا معلماان و مربیاان

ور شی امری مابلتوجه است .در ایو باره ارائه آمو زها ویرو رعایت اختق حرفه-
ای ،تضمیوکنند ستمت فرایند یاددهی-یاادگیری در حایو تادریس مهاارتهاای
ور شی و آمو ز رعایت اصول اختق ور شی است و در نهایت ،موجاب افازایم
تعهد واسخگویی معلمان به منائل اختمی میشود.
دربار عامل ونجم (عوامل اجتماعی) می توان گفت دبیری کاه اخاتق حرفاهای
اختماای و اجتماااعی آنااان تنااهیل و ار زهااای اجتماااعی در آنهااا نهادینااه شااود.
همچنیو ،او میکوشد فهم اجتماعی افراد را بهتار و ار زهاای حااکم بار جامعاه را
بااهمیت جلوه دهد .اما موفقیت در ایو امر باه عاواملی چاون سایح بلاوغ اجتمااعی
دانمآمو ان ،سیح رشد اختمی دانمآمو ان ،ار زهای حاکم بر جامعه و سایح
فهم اجتماعی افراد بهطور کلی در جامعه بنتگی دارد.
عامل ششم« ،عوامل مدیریتی و سا مانی» است؛ عواملی مانناد همکااری مادیر و
منئوالن مدرسه با دبیر تربیتبدنی ،ار زهای سا مانی ،استودا افراد اختقمادار،
نظارت و ار یابی در سا مان ،نظارت مدیر مدرسه ،بیاعتناان ودن ساا مانهاا ،امنیات
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دارد ،درصدد ایو است که دانمآمو ان به سیحی ا بلاوغ اجتمااعی برساند ،رشاد

شغلی ،نظارت و ار یابی سا مان بر عملکرد دبیران ور ز در عمل در ایو حییه مرار
میگیرند و نامیلوِّبودن ایو موارد ،عامل تهدیدکنند اختق حرفهای است.
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دربار عامل هفتم (عوامل محییی) میتوان گفت عتوه بر عواملی که مناتقیم و
غیرمنتقیم به معلمان ور ز در رعایات اخاتق حرفاهای مرباوط مایشاود ،عوامال
محییی نیز وجود دارند که میتوانند رفتار حرفهای معلمان را تحتتاأثیر مارار دهاد.
در ایو راستا فراهمکردن بنترهای مینهای و محییی ا جمله فراهمساا ی ماوانیو و
مقررات سا مانی ،حقوق و دستمزد ،ایجاد فضای آمو شی مناساب اعام ا امکاناات
ور شی میتواند در رعایت اصول اختمی نقم تنهیلکننده داشته باشد.
نتایج وژوهم نشان داد سیوح اختق حرفهای معلمان تربیتبدنی م تنی بر چهاار
سایح «منائولیت اختمای در دانامآماو ان»« ،منائولیت اختمای در م اال حرفاه و
همکاران»« ،منئولیت اختمی در م ال سا مان و والدیو» و «منئولیت اختمی در م ال
جامعه» است .ایو یافته بهطور نن ی با نتاایج ایاو میالعاات هامخاوانی دارد :تحقیاق
من روور و همکاران ( )4613م نی بر اینکه معلم در م ال دانمآمو ان ،اولیاا ،حرفاه و
سا مان خود منئولیت اختمی دارد و شااید یکای ا عماده منائولیتهاای اختمای
معلمان یرحو حرفه مرار میگیرد؛ میالعۀ گورتو ( )0741که نشان داد معلماان در
م حث اختق در م ال جامعه ،دانمآمو ان و حرفه باید واسخگو باشند؛ تحقیق میلار
( )0707که کشف کرد معلمان باید در م ال حرفه ،دانمآمو ان ،اجتمااع و فنااوری
واسخگو باشند.
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در ت ییو ایو یافته میتوان به ایو نکته اشاره کرد که هر حرفه ویژگیها ،ار زها
و آییونامههای خاد خود را دارد .به همیو ترتیب ،ارائه انواع ار ز و اخاتق بایاد
م تنی بر حو مربوط باشد .شاید به ایاو دلیال باشاد کاه در بنایاری ا حاو ههاا ا
الگوهای اختمی موتلف و متفاوت استفاده میشود.
بهدلیل تأثیرگذاری اختق حرفهای دبیر ور ز بر رفتار و افکاار فراگیاران ،دبیار
باید خود را به فضایل اختمی آراسته کند .در حو ور ز حرفهای رفتار مربای ناه
تنها میتواند نقم مهمی در شکلدادن عملکرد ور زکاران داشاته باشاد ،بلکاه در
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کنب تجارِّ روحی و روانی آنان نیاز ماؤثر اسات (ما یااری و همکااران.)4610 ،

معلم ور ز باید بداند مؤثرتریو روز در انتقال ار زهای اختمی ،رعایت آنها ا
سوی اوست که ایو الزا در م اال حرفاه و همکااران نیاز وجاود دارد .منائولیت در
حو ارت اطات (با همکاران) ،رعایت امانات در ارت ااط باا همکااران ،منائولیت در
حو رعایت موانیو مرت

با حرفه و شغل ،تعهد به افزایم علم و دانم رو  ،تعهاد

به رعایت شأن شغلی و تعهد باه اهاداف تربیاتبادنی ،کادهای ماوردنظر در حاو
منئولیت اختمی در م ال حرفه و همکاران معرفی شد .در وژوهم سلیمی و مصلحی
( ،)4610داشتو برنامه و بهرو بودن ا مؤلفههای اختق حرفهای استادان تربیتبادنی
شناسایی شد .همچنایو ،در واژوهم میرحناینی و همکااران ( ،)4613آماو زهاای
توصصی در رشتۀ تربیتبدنی ا صاتحیتهاای رفتااری مارت

باا صاتحیتهاای

حرفهای معلمان تربیتبدنی شناسایی شد.
ا طرفاای ،بااهدلیاال وظیفااهای کااه معلاام در م ااال باارآوردن نیا هااای آمو شاای
دانمآمو ان دارد ،باید با رعایت حداکثری اصول اختمی در ایفای وظایف حرفاه-
ای ،منئولیت آمو شی خود را در م ال دانمآمو ان به بهتریو نحو انجا دهاد .ایاو
آمو ز ،منئولیت در حو ار شیابی صحیح و منئولیت در رعایت موانیو آمو شی
موردتوجه اسات .هماانطاور کاه نتاایج واژوهم سالیمی و مصالحی ( )4610نشاان
داد رعایت اصول و موانیو آمو شای ا مهامتاریو شااخصهاای ار شایابی اساتادان
تربیتبدنی است.
دبیران ،عوامل اجرایی عناصر مافوق هنتند؛ بار ایاو اسااس ،تصامیمگیاریهاای
مهم دربار اصول اختمی چه بهطور منتقل و چه بهطور مشاتر

باا دانامآماو ان

نمیتواند بدون واسخگویی به سا مان و والدیو باشد.
تما افراد (ا جمله معلم ،مدیر مدرسه و )...و نیز والدیو و خاانوادههاا در فرایناد
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اماار در وااژوهم حاضاار در نحااو تعااامتت بااا داناامآمااو ان ،مناائولیت در حااو

شکلگیری اختق ،اجا ه دارند در تعییو خ مشیهای ایو فرایناد مشاارکت کنناد؛
منئولیت در حو نحو تعامال و ارت اطاات باا والادیو ،تعهاد باه اهاداف و ماوانیو
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سا مانی و تعهد به اهاداف ورورشای ا کادهای موردتوجاه در ایاو بوام هناتند.
توانایی ارت اط مناسب و تعامل با اولیای دانمآمو ان ،مدیر ،عوامل اجرایی و دیگار
معلمااان ا مفاااهیم اولیااۀ شناساییشااده در وااژوهم میرحنااینی و همکاااران ()4613
دربار نقم ارت اطی صتحیت حرفهای معلمان تربیتبدنی بود.
اما دبیران با تربیت ننلی روبهرو هنتند که باید آنها را بارای نادگی اجتمااعی
آماده کند؛ بیتوجهی به شرای و امتضاائات و ضاروریات اختمای باعاث مایشاود
فراگیران مهارتهای ال را در تی یق با جامعه نیاموخته باشند و دچار آسیب جادی
شوند .در وژوهم حاضر منئولیتهای اختمای معلام در م اال جامعاه در دو بوام
رعایاات ار زهااا و هنجارهااای جامعااه و همچناایو ،ارتقااای اسااتاندارهای اختماای
موردانتظار جامعاه مادنظر مارار گرفات .فیریار و همکااران ،ادرا

معلماان بزریلای

را در آمو ز ار زها در کتسهای تربیتبادنی ار یاابی کردناد ()Freire, 2016
کااه نتااایج نشااان داد اگرچااه معلمااان تربیااتباادنی آمااو زهااایی در حااو ههااای
ار شاای دارنااد ،امااا آمااو زهااا جااام و همااهجان ااه نینااتند .همااانطااور کااه شاایر
و ثیل بیان میکنند کودکان و جوانان (و خانوادههایشان) بایاد اطمیناان داشاته باشاند
که ومتی در مدرسهاند معلمان تربیتبدنی با آنان باا احتارا و در

رفتاار مایکنناد

( .)Scheuer & Thill, 2019بنابرایو ،بنیار مهم است که معلمان تربیتبدنی ضامو
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رعایت اصول مربوط به ار زها و آگاهی ا منئولیتهای خود در م ال کودکاان و
جوانانی که تحت مرام ت خاود دارناد ،امادامات و روزهاای درسات و شایناته را
تاارویج دهند.ساارانجا  ،بااه نظاار ماایرسااد بااا حاکمیاات اخااتق حرفااهای در دبیااران
تربیااتباادنی و رعایاات اصااول آن ،مابلیاات یااادگیری ،تعااالی اخااتق حرفااهای و
اعتمادآفرینی به میزان یادی ارتقا ویدا کند .ایو یافته بهطور نن ی با نتاایج میالعاات
گتچمانوا ( )0740دربار اهمیت اختق حرفۀ معلمای م نای بار اینکاه درنظرگارفتو
منائل اختمی ،امری ضروری در آمو زوورورز است و فرصتی را فراهم میسا د
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تا فراگیران بهوسیلۀ آن عمق دانم و یادگیری خود را افزایم دهند ،همخوان است.

در ایو راستا ،نتایج وژوهم صابری و همکاران ( )4613نیز نشان داد اختق حرفهای
استادان تربیتبدنی عمومی بر انگیزز ویشرفت دانشاجویان دختار در فعالیات بادنی
تأثیر میگذارد .رعایت اصاول اخاتق حرفاهای ا ساوی معلماان ور ز مایتواناد
فرهناا

رعایاات اخااتق حرفااهای را در جامعااۀ معلمااان ور ز توسااعه دهااد و

در نهایت ،تأثیر فزایندهای بر تعالی و رشد اختق حرفاهای در بایو معلماان بگاذارد.
ایااو اماار ا طرفاای موجااب ایجاااد اعتماااد ا سااوی مناائوالن و والاادیو در م ااال
معلم اان ور ز در انجااا تعهاادات شااغلی در حااو آمااو ز ور ز ورورشاای بااه
دانمآمو ان میگردد.
نتایج وژوهم فتح و کمی ( )4610نشان داد هرچه مربیان اصول اختمی را بیشتر
رعایت کنند ،وفاداری ور زکاران بیشتر شاده ،رضاایت آناان نیاز تاأمیو و امکاان
حضور مجدد آنان بیشتر میشود.بیتردید ،میتوان گفات اخاتق حرفاهای یکای ا
منائل اساسی همۀ جوام بشری است .امرو ه بنیاری ا کشورها به ایو بلوغ رسیده-
اند که بیاعتناایی باه مناائل اختمای و فارار ا منائولیتهاا و تعهادات اجتمااعی،
های خاد تدریس ور ز در مدارس ا حناسیت یادی برخوردار است .اگر معلم
ور ز با اختق حرفهای در رشتۀ توصصی خود آشنا باشد و به نحاو صاحیح آن را
در روند تدریس به اجرا گذارد ،منئولیت خود را در ورورز ننل آینده با موفقیات
به انجا خواهد رساند.
به همیو دلیل ،بنیاری ا کشورها برای تدویو راه رد اختمی در حو تدریس
ور ز احناس نیا کرده و ا ایو رو کوشیدهاند به تحقیقات دربار اختق حرفهای
در ایو حو ه جایگاه ویژهای بدهند؛ بر ایو اساس ویشنهاد میشود منئوالن آماو ز
وورورز ضمو بهرهگیری ا نتایج تحقیقات در ایو مینه ،به تدویو منشاور اختمای

طراحی مدل اخالق حرفهای دبیران تربیتبدنی

یانهای ج رانناوذیری را در وی دارد و ایو امر در حو ور ز با توجه به ویژگی-

برای دبیران تربیتبدنی امدا کنند تا گارهگشاایی بارای بنایاری ا مناائل اختمای
دبیران ایو حرفه باشد.
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