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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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 چکیده

بدنی و ور ز، بوام مهمای ا  برناماۀ آمو شای مدرساه و فرآیناد تربیات و تربیت

ای ا  ساوی دهد و رعایت اصاول اخاتق حرفاهآمو ان را تشکیل میورورز دانم

هادف ا   گاردد؛ لاذاتلقای مایمعلمان ور ز، اماری اساسای در کیفیات آماو ز 

بادنی اسات کاه باا روز ای دبیران تربیاتوژوهم حاضر طراحی مدل اختق حرفه

( انجاا  وذیرفتاه اسات. گرایانه چارمز م نایی )با رهیافت ساختکیفی م تنی بر نظریۀ 

نظران حاو   اخاتق و ور ز اسات کاه بارای  جامعۀ آماری تحقیق شاامل صااحب

گیری هدفمند م تنی بر روز نظری اساتفاده شاد. نمونه شوندگان ا  گزینم مصاح ه

برای سنجم روایی ابزار ا  معیارهای اسکینر و همکاران و بارای سانجم وایاایی ا  

هاا نیاز م تنای بار ساه مرحلاۀ فرآیناد تحلیال دادهوایایی با آ مون بهاره گرفتاه شاد. 

واذیرفت.  انجاا  کدگذاری اولیه یا با ، کدگذاری متمرکزشده و کدگذاری نظاری
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بدنی در سه سیح شامل عوامل مؤثر بار  ای دبیران تربیتدر نهایت، مدل اختق حرفه

 ای و ویامدهای آن شکل گرفت.ای، سیوح اختق حرفهاختق حرفه

 

 ها کلیدواژه

 بنیاد.بدنی، رهیافت دادهای، معلمان، تربیتاختق حرفه

 

 مقدمه

مرور ویگیاری و  ونایم مارن گذشاته، باه یافته، طی یاکمقولۀ اختق در جوام  توسعه

ای در مجموع م احث مدیریت مناب  اننانی نهادینه شده و امرو ه م حث اختق حرفه

های جدیاد منزلۀ یکی ا  شع ه ای به(. اختق حرفه4616مورد توجه است )مراملکی، 

اختق به چگونگی رفتار، آداِّ و عمل شوص هنگا  انجا  کارهای مرت   با حرفه 

 (.4614وور، وردا د )ایمانیشغل خود میو 

های اختمی، بایدها ای ا  گزارهای مجموعهتوان گفت اخاتق حرفاههمچنیو می

هااای هااا و واکاانمای ا  کاانمیاک حرفاه و مجموعااه و ن ایادهای موجاود در

ود تاا شامی ای مقررو مجام  حرفه هانشده است که ا  سوی سا ما وذیرفته اختمای

ای فراهم اجرای وظایف حرفه تریو رواب  ممکو را بارای اعاضای خاود درمیلوِّ

 (. 4611آورد )مؤمنی، 

ها اعم ا  مناف  ای در محی  کار، مناف  بنیاری برای سا مانمدیریت اختق حرفه

ویژه در عصر حاضر که  عملکردی و اختمی در وی خواهد داشت که ایو موضوع به

های بنیار متنوعی در محی  کاار ارت ااط دارناد، صاادق اسات  زمناب  اننانی با ار

(. ا  سوی دیگر، در شرای  متغیار و وویاای امارو ، تماا  4613)مرادی و همکاران، 

های خود را توساعه دهناد تاا ها و شاینتگیها برای بقا ناچارند ویوسته مابلیتسا مان

 .گوی شرای  متحول و متفاوت محییی باشند بتوانند واسخ
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ها در حو   آمو ز و مؤسنات آمو شی  یرمجموعاه نیاز مانناد دیگار سا مان 

ها را به سا گاری مداو  بارای ای هنتند که آن ها در معرض نیروهای ویچیدهسا مان

 (.4610 ادگان و همکاران، بقا واداشته است )محب

 های بنیاری تشکیل شاده اسات کاهجامعه همچون یک ابرسینتم، ا   یرسینتم

هااا در جااای خااود اهمیاات دارنااد؛ باار ایااو اساااس، نظااا  هریااک ا  ایااو  یرسینااتم

ای است کاه جامعههای درونتریو سینتمتریو و گنتردهوورورز ا  بزرگ آمو ز

کناد )بورماانی فراهاانی و همکااران، سرنوشت آن جامعه را در درا مدت تعییو مای

ۀ دیگاری بار متحظاات هاای آمو شای و ورورشای بایم ا  هار مقولا(. برنامه4610

(؛ چراکه آمو ز و تعلیم در جامعاه 4610اختمی استوار است )سپهوند و همکاران، 

کند به منزلۀ یک وظیفۀ مقدس وذیرفته شده است و ایو تقدس، معلمان را وادار می به

 .(Unlü, 2018های اختمی وای ند باشند )ار ز

           یری اصااول اختماای و رفتااار کارگ ای تاادویو و بااه، در هاار حرفااهعااتوه باار ایااو

ای اسااات و در سااایح ای، ابااازاری بااارای حفااا  اساااتانداردهای حرفاااهحرفاااه

وورورز و در حرفۀ معلمی، معلمان بایاد سایح بااالیی ا  اصاول اختمای و  آمو ز

هاای ( که ایو امر در حاو هMabagala et al, 2013ای را به کار گیرند )رفتار حرفه

 لمان، امری متغیر است. متفاوت فعالیت مع

وورورز در وارورز جنامانی و  هاای تأثیرگاذار ساا مان آماو زیکی ا  جن ه

بدنی و ور ز است )احدی و همکاران، آمو ان، حییۀ مربوط به تربیتروانی دانم

هاااای مهااام نظاااا  باااادنی و ور ز در جایگااااه یکااای ا  مؤلفاااهتربیااات .(4613

ی هار کشاوری هاانآرما ی در دساتیاابی باهاوورورز، نقام بنایار ار ناده آمو ز

 (. Mirsafian et al, 2013)در حو   ور ز دارد 

ور ز باه چهاار بوام ور ز  لاس و جیمناونبندی ماول، بایبر اساس تقنیم

تاریو بوام شاود. گناتردهبنادی مایتقنام ایآمو شی، تفریحی، مهرمانی و حرفه
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                  تااریو فاارد ا  واااییوور ز، ور ز تربیتاای )آمو شاای( اساات کااه در واارورز 

دبناتانی( تاا دبناتان، راهنماایی، دبیرساتان و  سیح آمو شی )یعنای دوره هاای ویم

                      هاااای موتلاااف جنااامی، روانااای و تحصااایلی ماااؤثر اسااات. دانشاااگاه در  میناااه

              باادنی در ماادارس ا  اجاازای مهاام ور ز آمو شاای هنااتند کااه در معلمااان تربیت

هاای ور شای بنایار تأثیرگذارناد گذاران ور ز کشور بار تماا  بوام جایگاه وایه

 (. 4613)آمایی و همکاران، 

بادنی و ور ز، منائول رشاد جنامی، عااطفی، شاناختی و ذهنای  معلمان تربیت

کنند تا ا  نظر اجتمااعی باا جامعاه ساا گار  آمو ان هنتند و به آنان کمک می دانم

کوشاند ها مربیان حرکت و باا ی هناتند و مای. آن(Karaçam et al, 2020شوند )

ور شی را در فراگیاران -های حرکتیستمت کلی فرد )جنمانی و روانی( و مهارت

           توسااعه دهنااد؛ ایااو در حااالی اساات کااه در مناایر تربیاات جناامانی و حرکتاای فاارد، 

راماوز گاردد. شااید جان اۀ او ف گاه ن اید ورورز کلی یادگیرناده و تربیات همه هی 

بدنی موجب چنیو برداشت یا تفنیر محدود و نامصی شده اسات کاه اصیتح تربیت

-بدنی، صرفاً به وارورز بادن و جنام توجاه دارناد و فقا  باه آن مایمربیان تربیت

ای ا  های حرکتی مجموعهوردا ند؛ در حالی که تربیت حرکتی یا رفتارها و واکنم

های درونی ی نینتند، بلکه رفتارهای حرکتی با تتزحرکات مکانیکی ساده و ماشین

ها یا عناصر شناختی، عاطفی، روانی و اجتماعی همراه هناتند و باا هام و تعامل جن ه

 خورند. ویوند می

             هااا دارد وور ز تربیتاای بیشااتریو گنااتردگی را در مقاینااه بااا دیگاار ور ز

ای اسات؛ بناابرایو، برخاورداری ا  هاساس و منیر رسیدن به ور ز مهرمانی و حرفا

گاری  های فردی و شوصی متناسب ا  ضروریات اصلی حرفۀ معلمی و مربیویژگی

توان ادعا کرد که وظایف شغلی معلمان ور ز به دالیل موتلف دشوارتر است و می

هااا یااا ا  کااار دیگاار معلمااان و مناائوالن آمو شاای اساات. شاارای  و ماهیاات کااتس
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وجوز، باا ی و حرکات،  وجود فضای آ اد بیشاتر بارای جنابهای ور شی،  برنامه

آماو ان باا هام و باا مربای، شارای  هیجاانی و تناوع تعامل و ارت اط نزدیاک دانام

های آمو شی و رفتارهای خاصای را در رفتارهای موتلف در کتس، وجود ویژگی

ویاژ   (. لذا با توجه به شرای 4613سا د )میرحنینی و همکاران، مربیان ضروری می

ها در حو   فنی تدریس، ها و راه ردبدنی در تدریس، عتوه بر مهارتمعلمان تربیت

شناختی، ادراکی و عاطفی نیز دارای دانم و تجرباه باشاند  ها باید در حو   روان آن

 (.Zairi Husain et al, 2015تا در تدریس موفق باشند )

امری ال   و ضروری اسات، ای، ای در هر حو ها  آنجا که رعایت اختق حرفه

های گذشته میالعات موتلفی دربار  ایو موضاوع انجاا  شاده اسات؛ بارای طی سال

( نشاان داد وانج ب عاد اصالی شاامل 4613مثال، نتایج وژوهم میرحنینی و همکاران )

ای هاای حرفاهتاریو صاتحیتشناختی، عاطفی، مهارتی، آمو شی و رفتااری، مهام

           ا  نگاااه خ رگااان، متوصصااان ایااو حااو ه و معلمااان باادنی ضااروری معلمااان تربیاات

ای معلماان هاای اخاتق حرفاهتریو مؤلفاهبدنی هنتند. همچنیو، ا  جمله مهمتربیت

انااد ا : عقتنیاات  ور ز باار اساااس نتااایج وااژوهم محمااد اده و همکاااران ع ارت

اختماای، رشااد اختماای، امتاادار اختماای، نگاارز، تعهااد، وااذیرز و اننااجا  

(Mohammadzadeh et al, 2020.) 

                هااای اخااتق (، مؤلفااه4610باار اساااس نتااایج وااژوهم ساالیمی و مصاالحی ) 

اند ا : ارت اط با دانشجو، ار شیابی،  بدنی عمومی ع ارتای استادان درس تربیتحرفه

و  رو بودن و رشد و ارتقای دانشجو. من روور های شوصیتی، داشتو برنامه و بهویژگی

آمو ان، اولیا، ( در تحقیقی نشان دادند که معلمان باید در م ال دانم4613همکاران )

گو باشاند. ا  طرفای، در تحقیاق دیگاری کاه گورتاو باا  حرفه و سا مان خود واساخ

ای در آمو ز معلمان انجا  داد، مشوص شد که معلمان باید محوریت اختق حرفه

 (. Gurtu, 2019گو باشند ) ۀ خود واسخآمو ان و حرف در م ال جامعه، دانم
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               بااادنی،در بررسااای اساااتانداردهای معلماااان تربیااات هاااایس و همکااااران هااام

بدنی گزارز کردناد  تریو شاخص معلم تربیتبرخورداری ا  دانم محتوایی را مهم

(Hayes et al, 2008.) 

          ی معلمااانکااردن امکانااات باارا گفتناای اساات توجااه بااه بعااد ساااختاری و فراهم 

تواناد ها و مراکز تربیات معلام مایهای ال   در دانشگاهبدنی همراه با آمو زتربیت

های معلمی را برطرف کند؛ بر ایو اساس و با های موجود در احرا  صتحیتکاستی

توجه به ایو کم ودها، توجه به استانداردسا ی حرفۀ معلمی و تکامال آن در مراحال 

متناسب با گنترز علم و فناوری اماری ضاروری اسات )احادی و موتلف  مانی و 

  .(4613همکاران، 

            ای بیشاتر و فراگیرتار باشاد، میازان هرچه مزایا و منااف  حاصال ا  اخاتق حرفاه

شاد   های اعمالشود و هرچه محدودیت تعهد به اصول آن ا  طرف معلمان بیشتر می

              باشااد،  ناسااب بااا رشااد فااردی و سااا مانیتاار و متناشاای ا  اصااول اختماای، منیقاای

              یاباد. بار ایاو اسااس، واژوهم حاضار بار آن هاا افازایم مای وای ندی معلمان باه آن

ای دبیاران ای به طراحای مادل اخاتق حرفاهگیری ا  یک مدل  مینهاست تا با بهره

 بدنی بپردا د.تربیت

  
 شناسیروش

گرایانۀ  نظریۀ م نایی باا رهیافات سااختروز در ایو میالعه، کیفی است و ا  روز 

-گرا بار وامعیاتبنای ننوۀ ساختمنزلۀ روز عملیاتی تحقیق استفاده شد.  بهچارمز 

در ایو وارادایم، فرض بر آن است کاه  .های چندگانه در وارادایم تفنیری مرار دارد

شاود و  کنناد، حاصال میکه در آن  ندگی میادرا  مرد  دربار  جهان ا  منیری 

کننااد. افااراد معناهااای ذهناای خااود را دربااار  فرآینااد معنابوشاای را افااراد خلااق ماای

اند. در ایو الگاو، محقاق  دهند که ایو معناها متنوع و چندگانهتجربیاتشان وسعت می
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ر آنان دهند  فرایند معنابوشی باشد و وامعیت موردبررسی را ا  نظموظف است انتقال

 (.4610خواه، معنا و بیان کند )رشیدی و فراست

                  نظااران حااو   اخااتق و ور ز هنااتند. جامعااۀ آماااری تحقیااق شااامل صاااحب

                              گیاااری هدفمناااد شاااوندگان ا  نموناااه در ایاااو تحقیاااق بااارای گااازینم مصاح ه

                      هاااای ال   و یاااافتو منااایردهو بااارای تشاااویص تعاااداد افاااراد، تعیااایو محااال دا

گیاری نظااری اساتفاده شااد. در ایاو میالعااه باا هاادف گااردآوری واژوهم ا  نمونااه

نظاران ترتیاب داده شاد و های موتلفی با صااحباطتعات ال   ا  میلعان، مصاح ه

ماۀ ساختاریافته طی دو ماه، اش اع نظری حاصال شاد. هوس ا  انجا  ده مصاح ۀ نیمه

ها با افراد آشنا با اختق و ور ز و دارای تجرباۀ کاار و واژوهم در حاو   مصاح ه

 یادشده انجا  شد. 

های خاد تدریس ور ز در مدارس ها با درنظرگرفتو ویژگیسؤاالت مصاح ه

بادنی در بایو دیگار دروس، امکاناات و شارای  ویاژ   ا  جمله جایگااه درس تربیت

هاای ور ز و نقام آن در   ور ز، جاذابیتتدریس، اصاول اختمای ویاژ  حاو 

 آمو ان طراحی شد. الگووذیری دانم

                  آمده ا   دسااات هاااای بهدر واااژوهم حاضااار بااارای سااانجم روایااای یافتاااه

               (؛ همچنایو، بارای Skinner et al, 2014اسکینر و همکاران استفاده شاد ) معیارهای

              روز وایاایی باا آ مون )شااخص ث اات( اساتفادهسنجم وایایی در ایاو تحقیاق ا

                            گرفتاااه،  هاااای انجا بااارای محاسااا ۀ وایاااایی باااا آ مون ا  میاااان مصااااح هشاااد. 

                    رو ه کدگااذاری و بااا  منزلااۀ نمونااه انتواااِّ و در بااا    مااانی ساای دو مصاااح ه به

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

 کدگذاری محاس ه گردید.
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 محاسبه پایایی -1جدول 
 

تعداد عدم  تعداد توافقات تعداد کل کدها شماره مصاحبه ردیف

 توافقات

 پایایی

4 P1 40 0 0 36% 

0 P8 43 3 6 33% 

 %33 0 46 67 جم 

 

تحقیاق، باا اساتفاده ا  روز یادشاده، برابار باا های ایو وایایی با آ مون مصاح ه

تاوان گفات درصد است، مای37درصد است. با توجه به اینکه ایو میزان بیشتر ا  33

دلیل نوبودن تحقیق و   شود. گفتنی است بههای ایو تحقیق تأیید میوایایی کدگذاری

                  طور کلااای ا   هاااا، بااارای گاااردآوری اطتعاااات باااه محااادودیت احتماااالی داده

هاا فرایناد تحلیال داده( استفاده شد. سارانجا ، Triangulationسا ی ) رویکرد مثلث

م تنی بر سه مرحلۀ کدگذاری اولیاه یاا باا ، کدگاذاری متمرکزشاده و کدگاذاری 

 انجا  گرفت. نظری

 

 هایافته

کننادگان در تحقیاق کاه ده شاناختی مشاارکتهای جمعیات(، ویژگی0در جدول )

 در مالب تحصیتت و حو   فعالیت ارائه شده است.نفرند، 
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 در تحقیق گانکنند شناختی مشارکتهای جمعیتویژگی -2جدول 

 

 فعالیت ۀحوز تحصیالت نشانگر

P1 تدریس در دانشگاه تربیت معلم ۀسابقدارای ور ز و   وژوهشگر در حو  استاد 
 

P2 استادیار 
ور ز و   معلم(، وژوهشگر در حو رئیس دانشگاه فرهنگیان )تربیت 

 بدنی تربیت

P3 دانشیار 
بدنی و تدریس در دبیری تربیت ۀسابقدارای ور ز و   وژوهشگر در حو 

 دانشگاه تربیت معلم

P4 استادیار 
 وورورز استان اصفهان کل آمو ز  بدنی و تندرستی ادار معاون تربیت

 

P5 و اختق بدنیور ز، تربیت  وژوهشگر در حو  استادیار 

P6 استادیار 
-دبیری تربیت ۀسابقدارای وورورز و  کل آمو ز  منئول وژوهم ادار

 بدنی

P7 استادیار 
 بدنی و اختقور ز، تربیت  وژوهشگر در حو 

 

P8 
دانشجوی 

 دکتری

بدنی  مدرس دانشگاه فرهنگیان، و کارشناس منئول دانشجویان تربیت

 دانشگاه فرهنگیان

P9 ارشدکارشناس 
دارای بدنی دانشگاه فرهنگیان، کارشناس منئول امور دانشجویی و تربیت

 تدریس در دانشگاه فرهنگیان ۀسابق

P10 بدنی و اختقوژوهشگر در حو ه ور ز، تربیت دکتری 

 

 کدگذاری اولیه

           هاای مجازا، بررسای هاای کیفای باه بوامکدگذاری اولیاه یعنای فروشکناتو داده

            هایشااان. ایااو مرحلااه وایااۀ هااا و تفاااوتهااا باارای یااافتو شاا اهتآندمیااق و مقاینااۀ 

هاا را مثال ناوری در سا ی در نظریاۀ م ناایی اسات و وراکنادگی دادهنونت مفهو 

(. Charmaz, 2006بوشاد )ها موت معنایی مایکند و به آنکانون مقوالت جم  می

               هااا، فقاا  ا  مصاااح ه شاادهجااای ارائااه تمااا  صاافحات نگااارزدر ایااو مناامت، بااه

نوینی بار متاون مصااح ه صورت نمونه و بر اساس حاشیهها بهنکات کلیدی مصاح ه

 ارائه شده است.
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 ها به همراه کدگذاری اولیهای از نکات کلیدی مصاحبهنمونه -3جدول 

 

 کِگياری اولی: مت  مصاحب: منب 

مصاح ه 

 4شماره 

تواند در حیو تدریس که می هایی داردمعلم ور ز فرصت

آمو ان  وذیری را به دانمراستگویی، صدامت، وای ندی و منئولیت

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

 بدنی است.

رعایت استانداردهای 

 اختمی موردانتظار جامعه

و  های ور ز برای کودکان، نوجوانان و جوانانبا توجه به جذابیت

کند باید الگووذیری ایو مشر، کنی که در حو   ور ز فعالیت می

 به استانداردهای اختمی موردانتظار جامعه وای ند باشد.

رعایت استانداردهای 

 اختمی موردانتظار جامعه

ها و هنجارهای بدنی، ار زبا توجه به شرای  ویژ  درس تربیت

 تواند بر روند تدریس مؤثر باشد.جامعه می
 های جامعه ار ز

با توجه به منائل تدریس درس ور ز، فهم اجتماعی افرادی که 

تواند بر در  اختق اند و سر وکار دارند می ها در ارت اطبا آن

 بدنی مؤثر باشد.ای معلم تربیتحرفه

 فهم اجتماعی افراد

تواند بر در  رفتار آمو ان که میسیح بلوغ اجتماعی دانم

ای معلمان ور ز مؤثر باشد، در هر مقی  یا مدرسه با مقی  و حرفه

 مدرسه دیگر تفاوت دارد. 

-بلوغ اجتماعی دانم

 آمو ان

تواند با توجه به نقم ور ز بر فرهن  هر جامعه، معلم ور ز می

 های اجتماعی تأثیرگذار باشدکردن ار زبر نهادینه

های کردن ار ز نهادینه

 اجتماعی

تواند نقم ور ز بر فرهن  هر جامعه، معلم ور ز میبا توجه به 

سیح فرهن  عمومی، انتظارات و سیح موردنظر اختق در جامعه 

 را باال ب رد

باالبردن سیح فرهن  

 عمومی

ال ته بوشی بر عهد  معلم ور ز و بوشی بر عهد  سا مان است؛ 

 بنابرایو، نظارت سا مانی باید وجود داشته باشد.
 هان سا ماناعتنان ودبی

ای تواند در سیح اختق حرفهسیح بلوغ و تجربۀ معلم ور ز می

 .مؤثر باشد
 

 بلوغ فرد

 
ای ا  سوی دبیران ور ز به وای ندی به اصول رعایت اختق حرفه

 گردد.اختق همگانی در بیو آنان منجر می
 وای ندی به اصول اختمی

 

گرفتاه باا  هاای انجاا اول، ا  طریاق باا بینی مصااح ه ۀبا استناد به کدبندی مرحلا

 گردید.  یبا شناس کد 00 ،نظرانصاحب
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 متمرکز شده گذاریکد

 یاا میاانی کدگاذاری اولیاه، کدگاذاریها واس ا  داده یلمهم در تحل ۀمرحل یودوم

هاااا را ا  هام داده یاه،اول یاسات که کادگااذار یاو. اغلب اعتقاد بر ااست متمرکز

 یکاه ا  نظار مفهاوم یقایهاا را باه طردوبااره داده یاانیم یو کدگذاراست گننته 

دهاد. یما یونادحاصل شده باشد، به هم و یموضوع یلتحل یکتر ا  آنچه ا  یانتزاع

اسات. منظاور ا  دور دو   یاانیم یشکل کدگذار یوتریشرفتهو ی،محور یکدگذار

هاا نآ یشود و طایم اجرا یلتحل یاست که در مراحل بعد آیندهاییفر ی،کدگذار

 یدها و ساا مان یناهطور مداو  با هام مقا ( کدها بهیطور استعار و هم به ی)هم وامع

شاود تاا یهاا مشاوص ماآن یهایتشوند و اولویم یمها تنظدر مالب مقوله یامجدد 

 یاداو بنا  یاباد،یما یمها آرادر اطراف آن یگرد یهاکه مقوله یمحور یهامقوله

هااای کدگاذارینتااایج حاصال ا  بوشای ا  (، 1در جادول ) .(4611 ی،کناد )جاود

 شود. مشاهده می متمرکز
 

 متمرکزشدهکدهای باز و کدبندی  -4جدول 
 

 متمرکزشدهکد اولیهکدهای  منبع

 6مصاح ه 
 کتسدر  یادگیری یآمو ان براتعهد در دانم یمافزا

 ور ز

 یادگیری یتمابل

 0مصاح ه 
آن  درکه  یور ش هایرشته آمو ان دردانم ییشکوفا

 منتعدند

 0مصاح ه 
 یسآمو ان در روند تدردانم یاختم یناهنجار ییشناسا

 ور ز

 0مصاح ه 
 یفرد ور ش یک جایگاه در یرآمو ان ا  دبدانم برداریالگو

 مدارو اختق

 یاطتعات و دانم اختم ارتقای 1مصاح ه 

 یااختق حرفه یگذاریاستو توسعه و س یجترو 3مصاح ه  یااختق حرفه یتعال

 ور ز یراندب یو اختم یرشد اجتماع 1مصاح ه 
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 متمرکزشدهکد اولیهکدهای  منبع

 ور ز یسها در روند تدرار ز یتتقو 1مصاح ه 

 سا مانی سیح در ور ز انسیح اعتماد به معلم ارتقای 0مصاح ه 

 گرفته صورت هایآمو ز به آمو اندانم اعتماد 1مصاح ه  ینیاعتمادآفر

 جامعهور ز در  انسیح اعتماد به معلم ارتقای 1مصاح ه 

 ور ز یراندب یبرا یژهضمو خدمت و یهادوره 1مصاح ه 

 آمو ز

 یابا اختق حرفه ییآمو ز و آشنا 3مصاح ه 

 47مصاح ه 
 یهاو کارگاه یآمو ش یهاکتس یو برگزار نیا سنجی

 ور ز یراندب یژ و یآمو ش

 ور ز تدریس با مرت   ینید یهاآمو ه 3مصاح ه 

 آ اد یروهایورورز ن 0مصاح ه 

 آمو اندانم یبلوغ اجتماع 4مصاح ه 

 عوامل اجتماعی
 آمو اندانم یرشد اختم 0مصاح ه 

 جامعه یهاار ز 4مصاح ه 

 افراد یفهم اجتماع 4مصاح ه 

 یبدنیتترب یرن مدرسه با دبو منئوال یرمد یهمکار 0مصاح ه 

عوامل مدیریتی و 

 سا مانی

 ور ز یسحاکم بر تدر یسا مان یهاار ز 3مصاح ه 

 ور ز یستدر یمدار برااستودا  افراد اختق 47مصاح ه

 ور ز یرانسا مان بر عملکرد دب یابینظارت و ار  3مصاح ه 

 مدرسه یرنظارت مد 0مصاح ه 

 هان ودن سا ماناعتنایب 4مصاح ه 

 ور ز یراندب یشغل یتامن 0مصاح ه 

 ور ز و یرور زمدرسان دروس غ یوعدالت در کار در ب 0مصاح ه 

 ور ز دبیران با مواجهه در یرانمداربودن مداختق 3مصاح ه 
 

 ور ز یستدر  در حو  یو مقررات سا مان یوموان 3مصاح ه 

 عوامل محییی
 ور ز مدرسان یایحقوق و دستمزد و مزا 0مصاح ه 

 یمدرسه شامل امکانات ور ش یافزارسوت ی مح 6 مصاح ه

 یااختق حرفه ۀتوسع یبنتر مناسب برا 1مصاح ه 

 ساختار سا مانی یبدنیتبه درس ترب یکنگاه بروکرات 6مصاح ه 
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 متمرکزشدهکد اولیهکدهای  منبع

 مینظارت بر حف  حقوق اخت 0مصاح ه 

 یبدنیتترب یراستفاده ا  مشاوران و با نشنتگان در کنار دب 0مصاح ه 

 موم به یرسانیآگاه 3مصاح ه 

 کنند یتخود را رعا یاکه حقوق حرفهاین بهن امعلم یقتشو 0مصاح ه 

 یکردن بنتر فرهنگفراهم 1مصاح ه 

 یرانکردن دبیاعتقاد 3مصاح ه 

 یااختق حرفه یایا  مزا یراندب کردنآگاه 1مصاح ه 

 یستدر ایندفر یط یشناسیفهوظ 3مصاح ه 

 های فردیویژگی

 عملی دروس برای یستدر شاینتگی 0مصاح ه 

 گریمربی اصول رعایت 1 مصاح ه

 ور شی حقوق ا  آگاهی 1 مصاح ه

 بلوغ فرد 0مصاح ه 

 یهوز اختم 4مصاح ه 

 یو عمل ینظر یدر ارائه م ان یکاروجدان 3مصاح ه 

 ور شی عملکرد نظارت و آمو ز فرایند طی یخودکنترل 3مصاح ه 

 سا مانی مدیران دیدگاه ا  دروس بیو در ور ز جایگاه 1مصاح ه 

 فرهن  سا مانی
 0مصاح ه

 بیو در( ور شی)مشارکت  ور ز فرهن  بلوغ سیح

 سا مانی کارکنان

 0مصاح ه 
 هایفرهن  و ار ز دربار  سا مانی کارکنان بلوغ سیح

 اجتماعی

 جامعه و هنجارهای هاار زرعایت  4مصاح ه 

منئولیت اختمی در 

 م ال جامعه

 استانداردهای اختمی موردانتظار جامعهارتقای  4مصاح ه 

 ارتقای فرهن  ور ز در جامعه 1مصاح ه 

 های اجتماعیزکردن ار  نهادینه 4مصاح ه 

 باالبردن سیح فرهن  عمومی 4مصاح ه 
 

 والدیومنئولیت در حو   نحو  تعامل و ارت اطات با  3مصاح ه 
منئولیت اختمی در 

 م ال سا مان و والدیو
 تعهد به اهداف سا مانی 3مصاح ه 

 تعهد به موانیو سا مانی 0مصاح ه 
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 متمرکزشدهکد اولیهکدهای  منبع

 توجه به اهداف ورورشی 3مصاح ه 

 منئولیت در حو   ارت اطات )با همکاران( 3مصاح ه 

منئولیت اختمی در 

 م ال حرفه و همکاران

 علم و دانم رو تعهد به افزایم  1مصاح ه 

 منئولیت در حو   رعایت موانیو مرت   با حرفه و شغل 0مصاح ه 

 گذاری علم در حرفۀ موردنظراشترا  تعهد برای به 1مصاح ه 

 تعهد به رعایت شأن شغلی 1مصاح ه 

 رعایت امانت در ارت اط با همکاران 3مصاح ه 

 بدنیبه اهداف تربیتتعهد  0مصاح ه 

 منئولیت در حو   نحو  تعامل و ارت اطات 0مصاح ه 

ی در ممنئولیت اخت

 آمو انم ال دانم

 3مصاح ه 
های ور شی، منئولیت در حو   آمو ز صحیح مهارت

 اختق ور شی و...

 0مصاح ه 
منئولیت در حو   ار شیابی صحیح در حو   عملکرد 

 ور شی

 تدریس منئولیت در حو   رعایت موانیو آمو شی در 1مصاح ه 

 

 ،شاده هاای شناسااییو روابا  بایو مقولاه متمرکزشادهبا استناد به نتایج کدبندی 

ای، اعتماادآفرینی، هاای مابلیات یاادگیری، تعاالی اخاتق حرفاهکاد باا ناا  چهارده

ی، سااختار یاآمو ز، عوامل اجتمااعی، عوامال مادیریتی و ساا مانی، عوامال محی

فاردی، منائولیت اختمای در م اال جامعاه، های سا مانی، فرهن  سا مانی، ویژگی

منائولیت اختماای در م اال سااا مان و والادیو، مناائولیت اختمای در م ااال حرفااه و 

 . به دست آمدآمو ان همکاران و منئولیت اختمی در م ال دانم

 

 نظری گذاریکد

 ۀمرحلا طایبنا شاده  یمکدها و مفاه یده سا مان ،متمرکز یکه کادگاذار یدر حال

 منزلۀ باه ینظر یکند، کدگذاریم یلها تنهمقوله االییرا به سیح ب یهاول یکدگذار

 طایشاده  ییشناساا یمرکاز یها موجب اشا ااع مقوله یکادگاذار ۀمرحل یاوآخار
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 یانتزاع یمفهوم ا  نظراست که  یامقوله ی،مرکز ۀشود. مقولیمتمرکز م یکدگذار

دائام  یاسها و میادداشتت. کاربرد ها متصل اسو مقوله یگرد یهابه تما  مضمون و

 یوا  ا یکهر طیاست.  یدسودمند و مف ینظر یکدگذار یمتمرکز برا یکدها یوب

 یواردا انگاشات ویصارف باه سا یفا  توص یلاش اع، تحل ایندهایها و فراالیمو

جادول  درهای نظری کدگذاری نتایج(. 4611و همکاران،  یکند )جودیحرکت م

 است.آمده ( 0)
 

 کدگذاری نظری  -5جدول 
 

 نظری کد متمرکزشدهکدهای  منبع

 منئولیت اختمی در م ال جامعه 1،  4 
 

 سیوح اختق 

 ایحرفه

 منئولیت اختمی در م ال سا مان و والدیو 0،  3،  3 
 

 منئولیت اختمی در م ال حرفه و همکاران 0،  1،  3،  0 
 

 آمو انم ال دانممنئولیت اختمی در  0،  3،  0،  1 
 

 آمو ز  47  0،،  3،  1 
 

 عوامل مؤثر

 عوامل اجتماعی 0،  4 
 

 عوامل مدیریتی و سا مانی 47،  0،  1،  4،  0،  3،  0 
 

 عوامل محییی 1،  6،  0،  3 
 

 ساختار سا مانی 1،  3،  0،  3،  6 
 

 فرهن  سا مانی 0،  1 
 

 های فردیویژگی 1،  4،  0،  3 
 

 مابلیت یادگیری 0،  6 
 

 ایتعالی اختق حرفه 1،  3،  1  ویامدها
 

 اعتمادآفرینی 1،  0 
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 ارائه مدل

بدنی، بر اساس نتایج حاصل ا  سه مرحلۀ ای دبیران تربیتمدل نهایی اختق حرفه

 مشاهده است. ( مابل4کدگذاری، در شکل )
 

 بدنیتربیتای دبیران ای اخالق حرفهمدل زمینه -1شکل 
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 گیری نتیجه

 . به کماکبدنی بودتربیت دبیران ایارائه مدل اختق حرفه وژوهم حاضرهدف ا  

دسات آماد کاه ا  طریاق  هاایی باهروز تحقیق کیفی و با استفاده ا  مصااح ه، داده

 تحلیل شدند.  و نظری تجزیه و های اولیه، متمرکزشدهکدگذاری

                  ایاخااتق حرفااهعواماال مااؤثر باار  هااای تحقیااق،برخاسااته ا  دادهاساااس ماادل  باار

                    هاااای فاااردی، آماااو ز، عوامااالاناااد ا : ویژگااای ع ارت بااادنیتربیااات دبیاااران

اجتماعی، عوامل مدیریتی و سا مانی، عوامل محییای، سااختار ساا مانی و فرهنا  

نشاان داد کاه ( 4610یاان و همکااران )گدریاب واژوهم نتایج راستا، ایو در. سا مانی

                      عوامااال فاااردی، ساااا مانی،  شاااامل ایاخاااتق حرفاااه ۀعوامااال ماااؤثر در توساااع

اخاتق  ۀ( در ارائاه الگاوی توساع4613سالیمی )همچنایو،  است.ای محییی و  مینه

مالی و  های مدیریتی، آمو شی، اختمی،های ور شی به شاخصای در سا مانحرفه

 .فردی اشاره داشت

شده در ایو بوم است که در ایو باره  یکی ا  عوامل میرح «های فردیویژگی»

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

هاای ور شای، نظاارت بار عملکارد آمو ان در حیو آماو ز مهاارترفتار با دانم

تری دارند؛ ابی بر اصول اختمی حرفه تعهد و وای ندی مویور شی و آ مون و ار شی

های شوصای نتایج وژوهم ری ریوسیلوا و آموریم نیز نشان داد ویژگی طور کههمان

گاردد ای معلماان محناوِّ مایاختمی معلمان ور ز، امری مؤثر بر اخاتق حرفاه

(Ribeiro-Silva & Amorim, 2020) صاول اخاتق با عنایت به اینکه رعایت ااما ؛

باه منائله توانمندساا ی دبیاران  ضارورت داردای تاب  الزامات موتلفی اسات، حرفه

 توجه شود.ای نیز در حو   توسعۀ اختق حرفهبدنی تربیت

هاا ا  سا مان یرود ساختار بعضمی انتظار ،«یساختار سا مان»بر اساس عامل دو  

 یهاا طاورا  ساا مان یکه بعضیافراد باشد، در حال راهنمای و گرحمایت یقیطربه

 . ایجاد کنند مان کارکنان خود  یاند که برایافتهسا مان 
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                 کااال ادارات و کاااتن سااایح در وورورز آماااو ز و ارت کاااه اماااداماتی

سایح  ارتقاای راساتای در ترواییو سیوح در شهرستان و استان سیح در بدنیتربیت

اسات کاه  یامادامات شاامل دهند، انجا  توانندمی بدنیتربیت معلمان ایاختق حرفه

 . است موردنظر م ولی مابلآن در سیح  ییضمانت اجرا

              مجربای افارادمشااوران و  کاارگیریلازو  باه نموناه، افاراد دیادگاه باه توجاه باا

 دبیاران ایسایح اخاتق حرفاه یارتقاا یبارا یاختما ۀهمچون با نشنتگان با ساابق

          اخاتق  ۀفرهنا  توساع ارتقاای بناتر ساا یفاراهماسات.  ؤثرما یامر بدنی،تربیت

 امری سا مانی ساختار در موجود های ظرفیتبا استفاده ا   بدنیتربیت دبیران ایحرفه

  است. ضروری

                     متااأثر یاصااول و اعتقااادات مااذه  ا مااا  جامعااۀ اختماای اصااول ی،ا  طرفاا

                  در تواناادماای باادنیتربیاات انمعلماا یواعتقااادات در باا یااوساایح ا ارتقااای و اساات

بار جامعاه  حاکم هایار ز تقویتا  آن در  بوشی که هاآن ایاختق حرفه توسعۀ

               و محماادداوودیمیالعااات  یجنتااا ،راسااتا یااو. در اشااود واماا  مااؤثر نقاام دارد،

                      عواماااال و سااااا مانی، ساااااختار ،فااااردی عاماااال داد نشااااان( 4610) بهااااادری

 دیدگاه ا  ای حرفه اختق اثربوشی در ی است کها  جمله عوامل اجتماعی –فرهنگی

 .نقم دارد مم استان معلمان

هااا نداننااته سااا مان ا  بعضاای گاااهی ،«یفرهناا  سااا مان»عاماال سااو   بااار در 

                     باادنیتربیاات دبیااران ایاخااتق حرفااه توسااعۀکااه  دهناادماای تاارویج را ییرفتارهااا

 ار ز کااهم ممکاو اسات موجابامر  ا  سویی، ایو. سا دمی مواجه موانعی با را

دروس  بایو در ور ز جایگااه لاذا. شاود دروس دیگر یودر ب بدنیتربیت و ور ز

( ور شای)مشاارکت  ور ز فرهنا  بلوغ سیحو  سا مانی مدیران دیدگاه ا  دیگر

 در ونگارز باه درس ور ز  بار نحاو  نوعی باه توانادمای سا مانی کارکنان بیو در

 باشااد؛ مااؤثر درساای واحااد ایااودر  یسادرا  معلاام ور ز ا  ار ز تاادر نهایاات،

 اندرس ور ز و معلما یگااهباا جا مارت   یسیح فرهنا  ساا مان ارتقای بنابرایو،
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-ز کرد که اختق حرفهگزار یننکایا. تاشلاست برخوردار  یادی یتور ز ا  اهم

 .(Tashlinskaya, 2018) فرهن  است یرتأث تحت یا

ساا مانی دارای  ۀرساد هار مجموعاباه نظار مای .اسات« آماو ز» ،عامل چهار 

ای ناا  دارد.  ای خود است که اختق حرفاه کدهای اختمی متناسب با ساختار حرفه

که  کنانی در جایگاهبدنی  ای است و دبیران تربیت وورورز نیز نظامی حرفه آمو ز

ای  بایاد ا  اصاول اخاتق حرفاه ،وتربیت فراگیران را بر عهاده دارناد منئولیت تعلیم

ور ز در  یگااهامار باا توجاه باه نقام و جا ایاوبه آن وای ند باشاند.  ،آگاهی داشته

 یاانکودکاان، نوجواناان و جواناان ا  معلماان و مرب یریو الگوواذ یفرهن  اجتماع

-اختق حرفه یترعا یروها وآمو زارائه  باره یو. در ااست جهتو مابل یامر یور ش

 هاایمهاارت تادریس حایودر  یاادگیری-یاددهی ایندستمت فر کنند  یوتضم ی،ا

 یمموجاب افازا نهایت، دراست و  ور شی اختق اصول رعایت آمو ز و ور شی

 . شود یم یمعلمان به منائل اختم ییگو تعهد واسخ

ای اخاتق حرفاه ی کاهدبیر گفتمی توان  (عوامل اجتماعی)عامل ونجم  دربار 

بلاوغ اجتمااعی برساند، رشاد  ی ا آمو ان به سیحدرصدد ایو است که دانمدارد، 

شااود.  ینااهدنها هااا در آنهااای اجتماااعی ار ز و تنااهیل آناااناختماای و اجتماااعی 

معاه را هاای حااکم بار جافهم اجتماعی افراد را بهتار و ار زکوشد  می همچنیو، او

اما موفقیت در ایو امر باه عاواملی چاون سایح بلاوغ اجتمااعی بااهمیت جلوه دهد. 

های حاکم بر جامعه و سایح آمو ان، ار ز آمو ان، سیح رشد اختمی دانمدانم

 طور کلی در جامعه بنتگی دارد.  فهم اجتماعی افراد به

اری مادیر و همکا ماننادعواملی  ؛است« عوامل مدیریتی و سا مانی» ،عامل ششم

مادار، های سا مانی، استودا  افراد اختقبدنی، ار زن مدرسه با دبیر تربیتمنئوال

هاا، امنیات ن ودن ساا ماناعتناانظارت و ار یابی در سا مان، نظارت مدیر مدرسه، بی

در عمل در ایو حییه مرار بر عملکرد دبیران ور ز  نظارت و ار یابی سا مان شغلی،

 است. ای اختق حرفه  کنندعامل تهدید ایو موارد،بودن  وِّگیرند و نامیلمی



 

 

ق/ 
خال

ا
کم

و ی
ل 

چه
 /

ار
به

14
00

 

116 

توان گفت عتوه بر عواملی که مناتقیم و ( میعوامل محییی)عامل هفتم  دربار 

شاود، عوامال ای مرباوط مایغیرمنتقیم به معلمان ور ز در رعایات اخاتق حرفاه

 تاأثیر مارار دهاد. تحتای معلمان را توانند رفتار حرفهمحییی نیز وجود دارند که می

ساا ی ماوانیو و ای و محییی ا  جمله فراهمبنترهای  مینه کردندر ایو راستا فراهم

اعام ا  امکاناات مقررات سا مانی، حقوق و دستمزد، ایجاد فضای آمو شی مناساب 

 کننده داشته باشد. تواند در رعایت اصول اختمی نقم تنهیلمی ور شی

بدنی م تنی بر چهاار ای معلمان تربیتح اختق حرفهداد سیووژوهم نشان  تایجن

منائولیت اختمای در م اال حرفاه و »، «آماو انمنائولیت اختمای در دانام»سایح 

منئولیت اختمی در م ال »و « منئولیت اختمی در م ال سا مان و والدیو»، «همکاران

تحقیاق  دارد: یخاوان میالعاات هامایاو طور نن ی با نتاایج  است. ایو یافته به« جامعه

آمو ان، اولیاا، حرفاه و دانم در م ال( م نی بر اینکه معلم 4613من روور و همکاران )

هاای اختمای سا مان خود منئولیت اختمی دارد و شااید یکای ا  عماده منائولیت

( که نشان داد معلماان در 0741ورتو )میالعۀ گگیرد؛ معلمان  یرحو   حرفه مرار می

میلار  تحقیقگو باشند؛  آمو ان و حرفه باید واسخجامعه، دانم لدر م ا حث اختق م

 فنااوریآمو ان، اجتمااع و در م ال حرفه، دانم د( که کشف کرد معلمان بای0707)

 گو باشند.  واسخ

ها ها، ار زکه هر حرفه ویژگی کرداشاره نکته توان به ایو در ت ییو ایو یافته می

 دارائه انواع ار ز و اخاتق بایا ،به همیو ترتیب .دهای خاد خود را دارنامهو آییو

هاا ا  باشاد کاه در بنایاری ا  حاو ه دلیالشاید به ایاو  .مربوط باشد  م تنی بر حو 

 شود. الگوهای اختمی موتلف و متفاوت استفاده می

دبیار بر رفتار و افکاار فراگیاران،  ای دبیر ور زحرفه اختقدلیل تأثیرگذاری به

ناه یرفتار مربا یاور ز حرفه  در حو  کند.باید خود را به فضایل اختمی آراسته 

 درکاران داشاته باشاد، بلکاه  دادن عملکرد ور زدر شکل یتواند نقم مهمیتنها م

 (.4610و همکااران،  یااری)ما  اسات ماؤثر نیازآنان  یو روان یکنب تجارِّ روح
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ا  ها رعایت آن ،های اختمیقال ار زبداند مؤثرتریو روز در انتباید  معلم ور ز

 در منائولیت وجاود دارد.نیاز   در م اال حرفاه و همکااران الزایو است که وا سوی

همکاران(، رعایت امانات در ارت ااط باا همکااران، منائولیت در  با) ارت اطات حو  

رو ، تعهاد  دانم و علم افزایم به حو   رعایت موانیو مرت   با حرفه و شغل، تعهد

بادنی، کادهای ماوردنظر در حاو   به رعایت شأن شغلی و تعهد باه اهاداف تربیات

منئولیت اختمی در م ال حرفه و همکاران معرفی شد. در وژوهم سلیمی و مصلحی 

بادنی ای استادان تربیتهای اختق حرفه رو بودن ا  مؤلفه (، داشتو برنامه و به4610)

هاای (، آماو ز4613و همکااران ) شناسایی شد. همچنایو، در واژوهم میرحناینی

هاای هاای رفتااری مارت   باا صاتحیتبدنی ا  صاتحیتتوصصی در رشتۀ تربیت

 بدنی شناسایی شد. ای معلمان تربیتحرفه

در م ااال باارآوردن نیا هااای آمو شاای معلاام ای کااه دلیاال وظیفااهبااها  طرفاای، 

-فای وظایف حرفاهآمو ان دارد، باید با رعایت حداکثری اصول اختمی در ای دانم

. ایاو بهتریو نحو انجا  دهادآمو ان به در م ال دانمای، منئولیت آمو شی خود را 

آمااو ان، مناائولیت در حااو   اماار در وااژوهم حاضاار در نحااو  تعااامتت بااا داناام

آمو ز، منئولیت در حو   ار شیابی صحیح و منئولیت در رعایت موانیو آمو شی 

                    ( نشاان4610ج واژوهم سالیمی و مصالحی )طاور کاه نتاایموردتوجه اسات. هماان

هاای ار شایابی اساتادان تاریو شااخصداد رعایت اصول و موانیو آمو شای ا  مهام

  بدنی است.تربیت

             هاای گیاریتصامیم ،ایاو اسااس بار ؛عوامل اجرایی عناصر مافوق هنتند ،دبیران

آماو ان مشاتر  باا دانام طور قل و چه بهمنت طور اصول اختمی چه به بار مهم در

 گویی به سا مان و والدیو باشد.  تواند بدون واسخنمی

یناد اهاا در فر( و نیز والدیو و خاانواده...تما  افراد )ا  جمله معلم، مدیر مدرسه و

کنناد؛ های ایو فرایناد مشاارکت مشی در تعییو خ دارند اجا ه  ،گیری اختقشکل

منئولیت در حو   نحو  تعامال و ارت اطاات باا والادیو، تعهاد باه اهاداف و ماوانیو 
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و تعهد به اهاداف ورورشای ا  کادهای موردتوجاه در ایاو بوام هناتند.  سا مانی

 دیگاراجرایی و عوامل آمو ان، مدیر،  دانم یتوانایی ارت اط مناسب و تعامل با اولیا

( 4613ه در وااژوهم میرحنااینی و همکاااران )شااد ا  مفاااهیم اولیااۀ شناسایی معلمااان

 بدنی بود. ای معلمان تربیتدربار  نقم ارت اطی صتحیت حرفه

ها را بارای  نادگی اجتمااعی رو هنتند که باید آنبهدبیران با تربیت ننلی رو اما

شاود توجهی به شرای  و امتضاائات و ضاروریات اختمای باعاث مایآماده کند؛ بی

ای ال   را در تی یق با جامعه نیاموخته باشند و دچار آسیب جادی هفراگیران مهارت

های اختمای معلام در م اال جامعاه در دو بوام در وژوهم حاضر منئولیتشوند. 

هااا و هنجارهااای جامعااه و همچناایو، ارتقااای اسااتاندارهای اختماای رعایاات ار ز

                 ان بزریلایموردانتظار جامعاه مادنظر مارار گرفات. فیریار و همکااران، ادرا  معلما

( Freire, 2016بادنی ار یاابی کردناد )های تربیتها در کتسرا در آمو ز ار ز

                 هااای هااایی در حااو هباادنی آمااو زکااه نتااایج نشااان داد اگرچااه معلمااان تربیاات

                   طااور کااه شاایر جان ااه نینااتند. همااانهااا جااام  و همااهار شاای دارنااد، امااا آمااو ز

 باشاند داشاته اطمیناان بایاد هایشان(خانواده )و جوانان و کنند کودکانو ثیل بیان می

کنناد مای رفتاار در  و احتارا  باا آنان با بدنیتربیت معلمان اند مدرسه در ومتی که

(Scheuer & Thill, 2019) .،ضامو بدنیتربیت معلمان که است مهم بنیار بنابرایو 

 و کودکاان م ال در خود هایمنئولیت ا  و آگاهی هاار ز به مربوط اصول رعایت

 را درسات و شایناته هاایروز و امادامات دارناد، خاود مرام ت تحت که جوانانی

              ای در دبیاارانرسااد بااا حاکمیاات اخااتق حرفااهبااه نظاار ماای ،.ساارانجا دهند تاارویج

ای و اخااتق حرفااهباادنی و رعایاات اصااول آن، مابلیاات یااادگیری، تعااالی تربیاات

طور نن ی با نتاایج میالعاات  اعتمادآفرینی به میزان  یادی ارتقا ویدا کند. ایو یافته به

کاه درنظرگارفتو م نای بار ایناهمیت اختق حرفۀ معلمای  دربار ( 0740مانوا )گتچ

سا د وورورز است و فرصتی را فراهم می امری ضروری در آمو ز ،منائل اختمی

                     خوان است.  ، همدهند افزایمآن عمق دانم و یادگیری خود را  ۀوسیل به فراگیران تا
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ای اختق حرفهنیز نشان داد  (4613در ایو راستا، نتایج وژوهم صابری و همکاران )

بدنی عمومی بر انگیزز ویشرفت دانشاجویان دختار در فعالیات بادنی تربیت انادتاس

 توانادمای ور ز معلماان ساوی ا  ایل اخاتق حرفاهاصاو یتگذارد. رعا یتأثیر م

                     و  دهاادور ز توسااعه  انمعلماا جامعااۀ دررا  ایحرفااه اخااتق رعایاات فرهناا 

. بگاذاردمعلماان  یودر با ایحرفاه اختق رشد و تعالی بر ایفزاینده أثیرت یت،در نها

                م ااال در یوو والااد نمناائوال یاعتماااد ا  سااو یجااادموجااب ا یاماار ا  طرفاا یااوا

             بااه ورورشاای ور زآمااو ز   در حااو  یور ز در انجااا  تعهاادات شااغل انمعلماا

 . گرددمی آمو اندانم

 یشتررا ب یمتاصول اخ یانمرب ه( نشان داد هرچ4610) یوژوهم فتح و کم یجنتا

و امکاان  یوتاأم یازآناان ن یتشاده، رضاا یشترکاران بور ز یوفادار ،کنند یترعا

ا   یکای یاتوان گفات اخاتق حرفاهیم ید،تردی.بشود می یشترحضور مجدد آنان ب

-یدهبلوغ رس یوا  کشورها به ا یاریاست. امرو ه بن یجوام  بشر ۀهم یمنائل اساس

 ی،هاا و تعهادات اجتمااعیتو فارار ا  منائول یباه مناائل اختما ییاعتناایاند که ب

-ویژگی به توجه باور ز   امر در حو  یودارد و ا وی دررا  یریوذناج ران یها یان 

معلم  اگر. است برخوردار  یادی یتحناس ا در مدارس  ور ز یسخاد تدر های

را  آن یحو به نحاو صاح باشدخود آشنا  یتوصص رشتۀ در ایحرفه اختق باور ز 

 موفقیاتبا  آینده ننل ورورز در راخود  یتمنئول گذارد، اجرا به تدریس روند در

 خواهد رساند. انجا  به

 یستدر حو   در یاختم راه رد یوتدو یبرا کشورهاا   یاریبن یل،دل یوبه هم 

 یااختق حرفه  دربار یقاتاند به تحقیدهرو کوش یوکرده و ا  ا یا ور ز احناس ن

و زشود منئوالن آمایم یشنهاداساس و یوبدهند؛ بر ا یایژهو یگاهحو ه جا یوا در

 یمنشاور اختما یوتدو به،  مینه ایو در تحقیقات نتایج ا  گیریبهرهوورورز ضمو 

 یاختما مناائلا   یاریبنا بارای ییگشااگاره تا کنند امدا  بدنییتترب یراندب یبرا

 حرفه باشد. یوا یراندب
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 نامهکتاب

 تیحتصا ییشناساا»(، 4613) ینیرحنایم فرناا و  یصفار مرجان آمایی، نجف، .4

 دوفصالنامه ،«ادیابنداده یوردا هینظر کردیبا رو یبدنتیمعلمان ترب یضرور یاحرفه

 .36-04د ،41، ز0دوره  ،یحرکت رفتار و یور ش تیریمد در وژوهم

 یبررسااا»(، 4613) یاحماااد مالاااک و یدعامریسااا رحناااویم بهااازاد، ،یاحاااد .0

 و موجاود تیوضاع اسااس بر هیاروم شهر یبدن تیترب معلمان یا حرفه یها تیصتح

 .440-476، د0، ز3دوره  ،ور ز ۀتوسع و تیریمد ،«میلوِّ

 یرانایمجلاه ا ،«در آماو ز یااصول اختق حرفه»(، 4614وور، معصومه )ایمانی .6

 .63-00د، 3، ز0 دوره، یخ وزشکیاختق و تار

(، 4610) یهمتا ویاما وبنفشاه فتاوت، وادرا  ابادار اده  ت،یسه ،یفراهان یبورمان .1

ران یا)ماورد میالعاه: دب یشغل یو فرسودگ ینقم اختق کار بر استرس شغل ۀمیالع»

 در یساا مان رفتاار تیریمیالعاات ماد ،«شاهر تهاران( ۀمادارس متوسای یبدنتیترب

 .04-16د، 4، ز0دوره  ،ور ز

گرا در  برساااخت ییم نااا یااۀنظر روز یریکااارگبااه»(، 4611) ایااوو ،یجااود .5

، 1دوره  ،یشااهر میالعااات فصاالنامه ،«یا و منیقااه یشااهر یزیر برنامااه یهااا وژوهم

 .43-6د ،61ز

عوامل مؤثر در  ییشناسا» ،(4610 اده و فتاح ناظم )میصمد کر آر و، ان،یابگیدر .3

 قااتیتحق ،«فاارس اساتان متوسا  مادارس رانیماد انیادر م یااختق حرفه ۀتوسع

 .01-13د، 67، ز3، دوره یآمو ش تیریمد

 ا  ساایم ودیاد  وردا ی مفهاو »(، 4610خاواه )و منعود فراسات  هرا ،یدیرش .0

 وژوهم ،«یا نهی م یا میالعه تهران؛ شهر جام  یها دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا منظر

 .407-406د، 1، ز01، سال یعال آمو ز در یزیربرنامه و

http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3167
http://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3167
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1182150/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1182150/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1182150/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c
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اماد   یمایحجات وحادتی، محمودرضاا اساماعیلی و صامد رح ،ساپهوند، رضاا .3

اخاتق در علاو  و ، «یااخاتق حرفاه یمادیریت اساتعداد باا ارتقاا ۀرابی»(، 4610)

  .33-34د، 1، ز44دوره  ،یفناور

ای اسااتید دروس تربیات بادنی  های اختق حرفاه مؤلفه»(، 4610می، مهدی )سلی .1

 .37-04د ،0، ز44دوره  ،یفناور و علو  در اختق فصلنامه، «ها عمومی دانشگاه

 یها ساا مان در یا حرفاه اخاتق ۀتوساع یالگاو ارائه»(، 4613) ________ .47

 .34-11د ،4ز، 40 دوره ،یفناور و علو  در اختق فصلنامه ،«یور ش

 یهاااهااا و شاااخصمؤلفااه ییشناسااا»(، 4610) یمصاالح تیلااو  ________ .44

 ،47، ز1دوره  ،یتایترب ور ز در واژوهم ،«یعماوم یبدنتیاستادان ترب یابیار ش

 .61-40د

 ،(4613) یباامر ویمحمدحنا و دیاجاو دیامج ،یگاودر  صامد ،یعل ،یصابر .40

                 شااارفتیو ززیااابااار انگ یعماااوم یبااادنتیاااترب دیاساااات یااخاااتق حرفاااه ریتاااأث»

، 3دوره  ،یاساتم دانشاگاه در تیریماد ،»ور ز یهااتیادختار در فعال انیدانشجو

 .107-170د ،0ز

 و انیامرب یاق حرفاهتاخا ویب ۀرابی»(، 4610) یکم  ایفرو  ویالعابدوی  فتح، .46

 ،«)مااورد میالعااه: شهرسااتان تاارکمو( یور شاا یهاااکاااران باشااگاهور ز یوفااادار

 .446-477د ،00، ز1دوره  ،ور ز علو  فصلنامه

تهاران: مرکاز  ،وکااردر کناب یاختما یهاسا مان(، 4630، فرامر  )یمراملک .41

 شدن. یمیالعات جهان یمل

 مینااوابراه میآراسااته و ع اادالرح درضااایحم ان،یع اساا ویحناا د،یاامن روااور، ام .40

فصالنامه  ،»وتاهیآم میالعاه کیامعلماان:  یااخاتق حرفاه یالگو یطراح»(، 4613)

 .37-66د، 31، ز43دوره  ،یآمو ش یهاینوآور

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1182150/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1182150/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c
http://ethicsjournal.ir/article-1-304-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-304-fa.pdf


 

 

ق/ 
خال

ا
کم

و ی
ل 

چه
 /

ار
به

14
00

 

122 

 ۀیاراب» (،4610) یدعامریسا رحناویم و کاشافمحماد  دیس محمد، ،یاریما  .43

 یهاتیفعال در آمو اندانم یزگیانگیب و یبدن تیترب رانیدب یاجتماع تیحما رفتار

، 3 دوره ،یو رفتاار حرکتا یت ور شایریدوفصالنامه واژوهم در ماد ،«یبادنتیترب

 .07-14د ،44ز

                  و یمرهماااان محماااد ،یمحمدحناااو ورداختچااا وساااف،ی ادگاااان، محاااب .40

                   اتیاااه یاعضاااا یبالنااادگ یالگاااو یاعت ارسااانج»(، 4610مقصاااود فراساااتوواه )

، 6دوره ، یآماو ز و توساعه منااب  انناانفصالنامه  ،»نشهر تهرا یدانشگاه ها یعلم

 .11-06د، 47ز

 باار مااؤثر عواماال ویاایتع»(، 4610) یبهااادر دیسااعو  ویرحناایام ،یمحمادداوود .43

 تیریماد در ناو یافتیاره ،«مام اساتان معلماان دگاهیاد ا  یاحرفاه اختق یاثربوش

 .433-430د ،6، ز3دوره  ،یآمو ش

                (، 4613) یساااابک  هااا ویمحمااادام و اده صاااادق دهیااافر د،یساااع ،یماااراد .41

کیامادارس شهرساتان ن رانیبا عملکرد ماد یو هوز اختم یااختق حرفه ۀرابی»

، 0 دوره، وارورز و آمو ز و یتیترب علو  ،یروانشناس در وینو یهاشرفتیو ،«شهر

 .44-4د، 47ز

فصالنامه  ،«یادر اختق حرفاه یشناسنقم اننان لیتحل»(، 4611ناصر ) ،یمؤمن .07

 .63-40د، 1ز، 47 دوره، یاختق در علو  و فناور

مادل  یطراح»(، 4613) یصفار مرجان و ییآما نجف ،فرنا سادات ،ینیرحنیم .04

، 0 دوره ،یتایترب ور ز در واژوهم ،«رانیاا یبادنتیمعلمان ترب یاحرفه تیحتص

 .61-40د ،40ز
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