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 ویژگی های معلم اثربخش تربیت بدنیمروری بر 

 علی دهقانی

 

 چکیده :

طور  امروزه اهمیت پدیده ورزش به عنوان بازتابی از تقاضاي اجتماعی به زمینه و هدف :

هدف از تحقیق  شود. مندان آن همه اقشار جامعه را شامل میاست که عالقه بنیادي تغییر یافته

در کالسهاي تربیت  بدنی و ارزیابی وضعیت آن معلم اثربخش تربیتهاي  شناسایی مؤلفه حاضر

 بدنی می باشد.

 ،در سایتها معلمو ورزش ، آموزشکلمات کلیدي  استفاده ازمروري با  قالهدر این م روش بررسی:

تخصصی مقاله  35بیش از در این خصوص  .مختلف انجام شدو پایگاههاي تخصصی مجالت 

 .ورود و خروج انتخاب شدند مرتبط بر اساس معیارهايمقاله  17تعداد  وبررسی 

زندگی تعامل انسان با محیط زیست و کسب تجربیات از این طریق است  یافته های تحقیق :

 شناسایی مؤلفهکه در این پژوهش تربیت بدنی این وظیفه مهم را در مدارس به دوش دارد.  و

ارزیابی  بدنی براي اثربخشی معلمان تربیت بدنی و ارزیابی وضعیت آن هاي معلم اثربخش تربیت

  شده است. ویژگی را براي معلم اثربخش شناسایی  10شده و 

 

نشان داد که بین رعایت استانداردهاي حرفه معلمی  هایافته هاي حاصل از بررسی نتیجه گیری:

ته و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. در تبیین این یاف

ست که با هدف ایجاد تحول اتوان گفت که استانداردهاي حرفه معلمی شامل مهارت هایی می

 .در زندگی دانش آموزان از طریق ایجاد آمادگی در معلمان طراحی شده اند

 

 معلم ، مروري، ورزش، روشهاي آموزش، تدریس : هاکلیدواژه
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 مقدمه :

نسانی همه جوامع بشري به صورت یک نیاز ا که در هاي اجتماعی است ورزش یکی از پدیده

ازتابی از برخوردار است. امروزه اهمیت پدیده ورزش به عنوان ب و فرهنگی از اولویت باالیی

امعه را مندان آن همه اقشار ج است که عالقه طور بنیادي تغییر یافته تقاضاي اجتماعی به

یرات عرضه ه امور و با توجه به تغیتوجه به تحوالت و تغییرات وسیع در هم شود. با شامل می

 داف وهاي مناسب که با عنایت به خط مشی و سیاستها، اهدر ورزش، طراحی برنامه و تقاضا

 .(6) دنی ترسیم شده، الزم و ضروري استساختار تربیت ب

حاصل  وآدمی در مراحل تمدن به درجات عالی رسیده و اندیشه و فکر او بسیار تابناک شده 

فته است . اندیشه و هوشمندي انسان یعنی علوم و معارف بشري نیز روز به روز وسعت یاکار و 

درآمده  معرفت هاي انسانی در قرن بیستم به صورت دریاي پهناور فروغ ها و دانش هر یک از

خصص تاست به طوري که در هر یک از رشته هاي علوم باید سال ها وقت صرف کرد تا در آن 

ن در جهان آگاه فامخ برسد، نه تنها ناگزیر است از برگزاري مسابقه آن علم یا یابد و به مقامی ش

د به این گردد و از بزرگان آن رشته تاسی جوید و پیش برود، بلکه همین فرد باید عالقه من

 کنداب میرشته هم باشد و همین موارد لزوم داشتن اطالعات کلی و یا معلومات عمومی را ایج

(4). 

د یا حکم به شکل آزا بدنی در مدارس، دیگر مفهوم بازي تربیتورزش و که امروزه باید دانست 

که  حکم آزمایشگاهی را دارد بدنی ساعت تنفس بین دو کالس را ندارد. کالس درس تربیت

. شود طریق جنبش و تحرک، درگیر می طی آن با وظیفه مهم فراگیري حرکت و یادگیري از

 آموز شادي گرمی نیست، ممکن است هدف دانش شادي و سربدنی  هدف اصلی برنامه تربیت

حصول مچنین هدفی را دنبال کند. شادي، تفریح و سرگرمی  و سرگرمی باشد ولی معلم نباید

ه هدف کهاي خوب تربیتی  بدنی است. درست همانند سایر برنامه تربیت فرعی یک برنامه خوب

. تربیت تربیت، هدایت رو به تعالی استمعناي واژه تعلیم و  .شادي و نشاط است فرعی آنها

ز طریق افرایند تعلیم و تربیت است که در آن هم تربیت بدن و هم تربیت  بدنی آن جنبه از

 .(6) است بدن مطرح
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. نقش معلم در توسعه علیم و تربیت فرزندان امروز و فردا به معلمانی با انگیزه و کارآمد نیاز داردت

راي این بخوبی مشخص و با فراهم آوردن شرایط مناسب، منزلت اجتماعی باالیی را  پایدار به

 (.9)حرفه باید در نظر گرفت 

هاي مهم تعلیم و تربیت است. و تاثیر رفتار تاثیر رفتار معلم بر یادگیري دانش آموزان از هدف

فتار، تاثیر در یادگیري گیرد. این تغییر ردر یادگیري دانش آموزان هم با تغییر رفتار ما شکل می

 چه آموزان دانش رفتارهاي باشد. تاثیر گذاري معلمان، بر روي دانش آموز از معلم خود می

 .دهدي معلم و دانش آموز را شکل میافتد و رابطهمعنوي با نفوذ کالمشان اتفاق می چه و روحی

ها داشته باشد و تاثیر رفتار معلم بر نقش مهمی در رفتار معلم تواندمی آموزش و پرورش

دانند. هاي خود میهاي خود را مدیون معلمیادگیري دانش آموزان بیشتر افراد موفق، موفقیت

 (.1)دانند هاي خود میهاي خود را از برخورد نامناسب معلمو برخی نیز شکست

 افراد از نظر باشد و سالمتآموزان می درس تربیت بدنی در جهت گسترش سالمتی دانش

رمان را اجتماع و کشو جامعه سالم و نیرومند، بسیار مهم است و بقا و همچنین حفظ استقالل

ود از: ببا سایر دروس مدرسه که عبارت خواهد  نماید. درس تربیت بدنی در ارتباطتضمین می

هت حفظ با فرهنگ ملی، تربیت جتعالیم اجتماعی، آشنایی  روشهاي تندرستی، تعالیم ایمنی،

سیاسی، پرورش حس زیبایی شناسی، اهمیت و ضرورت اجراي علمی و  محیط زیست؛ آموزش

 . (6) نمایدتربیت بدنی در مدارس کشور را گوشزد می صحیح درس

به عنوان نیمی  نیز براي زنان و ورزش قهرمانی به طور خاص تربیت بدنی و ورزش به طور عام

به قدرت و تواناییهاي  ه حائز اهمیت بسیار است، زیرا قدرت جامعه اسالمی مااز پیکره جامع

است تربیتی که هدف آن بهبود اجرا  مختلف همه اعضاي آن بستگی دارد. تربیت بدنی جریانی

جسمانی مناسب است. تربیت بدنی کسب مهارتهاي  و عملکرد بشر و تکامل از طریق فعالیت

به منظور تندرستی همه جانبه، نیل به دانش وتوسعه برداشت جسمانی  حرکتی، حفظ آمادگی

 . (4) فعالیتهاي جسمانی را در نظر دارد مثبت از
 

 روش کار :

با توجه به ضرورت موضوع و جستجوهایی که بر اساس کلمات کلیدي ورزش،  پژوهش حاضر

آموزش، معلم و روشهاي آموزش ورزش در سایتها و مجالت مختلف از جمله سایت پژوهشگاه 

 PubMed ،Scienceکشور و پایگاههاي اطالعاتی   21تربیت بدنی و سایت کانگ فوتوآ

http://arminamirian.comwww.medu.ir/fa/
http://arminamirian.comwww.medu.ir/fa/
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direct ،Google Scholar  وResearch Gate  ت در ابتدا به الجستجوي مقا ، انجام شد

ت چاپ شده در پایگاه هاي مذکور الشیوه هاي الکترونیکی و سپس به طریق دستی از میان مقا

  :ت انتخاب شده به قرار زیر بودالانجام شد. معیار ورود به تحقیق براي مقا

 به زبان فارسی و یا انگلیسی باشند  -

 .تر چاپ شده باشندالطوح بادر نشریات علمی پژوهشی و یا س -

 اشد.ب یدر مورد تربیت بدنی و آموزشهاي ورزش -

 باشد.مرتبط ثربخش تربیت بدنی با ویژگیهاي معلم ا -

ایى حاصل جست وجوهاي صورت گرفته بر اساس معیارهاي ورود به تحقیق در نهایت به شناس

قاله علمی م 35از بین ، مید که پس از ارزیابی هاي اولیهمقاله در زمینه مورد بررسی انجا 35

ش و با معیارهاي تخصصی ورز وگرفته و تحلیل قرار  یمورد بررسمقاله تخصصی  17 تعداد

ی آموزش، ویژگیهاي خاص روشهاي آموزش در ورزش را مورد بررسی قرار داده و به بررس

   ویژگیهاي معلم اثربخش ورزش می پردازد.

 

 یافته های تحقیق :

تد اطالق آموزشی که با حضور معلم در کالس اتفاق می افتدریس به آن قسمت از فعالیتهاي 

 همچون آموزش یک سلسله فعالیت هاي منظم، شود.تدریس بخشی از آموزش است و می

س دالیل برداشت چندگانه اي از مفهوم تدری. گیرددر بر می ن شده رایاز پیش تعی دار وهدف

معلمان  برداشت نادرست در ترجمه ومختلفی دارد که مهمترین آنها ضعف دانش پایه، اختالف 

  .(8)هاي مختلف تدریس استاز دیدگاه

 د:را به شرح ذیل بیان می کن چهار ویژگی خاص در تعریف تدریسشعبانی در پژوهش خود 

ساس اهداف معین و از پیش تعین فعالیت بر ا -ب، تعامل بین معلم و دانش آموز دوجو -الف

 .(8) يیجاد فرصت و تسهیل یاد گیرا-د، موقعیت و امکاناتبه  طراحی منظم با توجه-ج، شده

هاى هاى ورزشی، روشزش مهارتبراى آموکند طبق تحقیقات انجام شده بیان می مظفري 

هاى مختلف در یادگیري، در ها با توجه به تأثیر و شرکت حسرود. این روشمختلفى بکار مى

 :گردندبندى مىشرح زیر تقسیمسه گروه به
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ها یا شیوه اجراء یک فعالیت، هاى آموزش مهارتترین روشیکى از رایج :روش تکلمى -

ها را آموزان مراحل مختلف حرکتاستفاده از روش تکلمى است. در آموزش با این روش، دانش

 .گیرنددادن یاد مى از طریق شنیدن و گوش

ت، نشان دادن زش یک حرکهاى آموترین راهترین و سودمندیکى از مهم :اىروش مشاهده -

 آموزان است. نشان دادن مهارت یا حرکت معموالً همراه با توضیح دادن است.آن به دانش

وجود آوردن احساس حرکتى صحیح با این روش عبارت است از به :روش احساس حرکت -

شود. این کار گرفته مىهاى مختلفى از بدن که در حرکت بههدایت کردن یک قسمت یا قسمت

 .(11)گیرد. ا فرد ماهرى انجام مىی معلموسیله عمل به

رورش پبدنی یکی از جوانب تأثیرگذار بر  بخش تربیتآذربانی در پژوهشهاي خود بیان کرد 

کسب و پردازش مهارتهاي حرکتی، توسعه و  جسمی و روحی دانش آموزان است که شامل

تهاي زمینة فعالی دانشهاي علمی درکسب  نگهداري آمادگی جسمانی براي تندرستی و سالمت،

اي  عنوان وسیله فعالیتهاي جسمانی به جسمانی و تمرین و توسعة تصور و ذهنیت مثبت از

ی از بخش بدنی تربیت همچنین طبق تحقیقات رمضانی نژاد ؛براي اجرا و عملکرد انسان است

جریان  و ورزشی بهوتربیت است که میکوشد با استفاده از فعالیتهاي جسمانی، حرکتی  تعلیم

 مککهاي وجودي و برخورداري از سالمتی کامل  رشد و پرورش هماهنگ و متوازن همة جنبه

   .(14) کند

بدنی و  هاي معلم اثربخش تربیت شناسایی مؤلفههمکاران در پژوهشی تحت عنوان  خوئینی و

اند که عبارت دندرکبدنی هشت بعد شناسایی  براي اثربخشی معلمان تربیت ارزیابی وضعیت آن

ویژگیهاي شخصیتی، اخالقی، عاطفی و روانی، ویژگیهاي جسمانی، مهارتهاي ارتباطی و : از

اي، ویژگیهاي علمی و تخصصی، مهارتهاي تدریس، مهارتهاي  مهارتهاي حرفه اجتماعی،

بدنی اثربخش نقشی بسزا در کسب  معلمان تربیت .رهبري و مدیریت آموزشی ارزشیابی، مهارت

وري شک اگر بخواهند بهره کنند و بی ایفا می آموزان و تندرستی جسمی و روانی دانش سالمتی

با دیگران به اهداف خود برسند، الزم  بهینه و عملکرد باالیی داشته باشند و در سایة همکاري

اثربخش مجهز باشند. نتایج  اي به سایر ویژگیهاي یک معلم است درکنار توانایی فنی و حرفه

تربیتبدنی در سطحی  صورت کلی نشان داد که وضعیت اثربخشی معلمان ر بهپژوهش حاض

نمونه پایینتر دیده  کننده اثربخشی میانگین هاي تعیین مطلوب قرار دارد؛ البته در برخی مؤلفه
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براي  توان با اتخاذ راهکارهاي مناسب ازجمله ایجاد سازوکارينظر میرسد می شد که به

 هاي ضمناده از بازخورد آن در اثربخشی تدریس، برگزاري دورهخودارزیابی معلمان و استف

تخصصی با محتواي کتب راهنماي معلم و تأمین امکانات و تجهیزات کافی براساس  خدمت

 .(2) آموزان، اثربخشی معلمان را به سطحی باالتر ارتقا داد دانش جمعیت

 «علم مؤثرمطلوب براي توصیف یک متعیین ویژگیهاي »اي با عنوان  در مطالعه و همکاران دوتا

داقت، گري، سخنوري، گیرایی، ص اي ویژگی را براي معلم اثربخش شناسایی کردند: حرفه 10

ودن نب تقاضا، ثبات و عزم، نگرش مثبت، آرامش/ مهربانی و صبر. با توجه به همسو صحت،

 ربیتتسایی معلم هاي مشترک براي شنا نکردن به مؤلفه پژوهشهاي ذکرشده، اشاره هايیافته

ل کشور بدنی در داخ زمینة اثربخشی معلم تربیت شده در پژوهشهاي انجام بودن بدنی و اندک

ر خارج از گرفته د متفاوت براي تعیین معلم اثربخش در پژوهشهاي انجام و نیز بیان ویژگیهاي

اخیر، با  سالهايشود. در زمینه بیشتر نمایان می پژوهشی جامع دراین دادن کشور، لزوم انجام

ور هاي متفاوت مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطة د در پایه ورود طرحهاي مختلف ورزشی

رآزموده و بدنی کا طرحها نیاز به وجود معلمان تربیت تک این بهتر تک اول، لزوم اجراي هرچه

زمینه،  این بر امکانات الزم در خصوص، عالوه دراین ،کند پیش نمایان می از باانگیزه را بیش

روري ضافزایش اثربخشی و توجه به نیازهاي  ایجاد فضاي الزم براي اجراي طرحهاي ورزشی،

 .(15)رسد  نظر می بدنی انکارناپذیر به معلمان تربیت

 ست: معلمان را اینگونه بیان کرده ا اي پور اولویتهاي صالحیت حرفه در پژوهشی آقایی

شناخت مخاطب، صالحیت  ،مدیریت، صالحیتصالحیتهاي ارتباطی، صالحیت رهبري و 

اجتماعی و صالحیت  شناخت برنامة درسی، صالحیت تدریس، صالحیت ارزشیابی، صالحیت

  .( 13) تخصصی و عملی

زشیابی، را شامل ابعاد شخصیتی، ار اولویتهاي ابعاد معلم اثربخش همکاراننژاد و  سبحانی

 .( 16)دانند تدریس و مدیریت کالس درس می

صورت گزارش کرده است:  بندي ابعاد شایستگی معلمان را بدین دادجوي توکلی اولویت

آموزان،  ویژگیهاي شخصی معلم، نظارت بر پیشرفت و توان بالقوة دانش اي، مسئولیتهاي حرفه

دهندة کالس درس و پیشنیازهاي  یا تدریس، مدیر و سازمان ریزي و آمادگی، آموزش برنامه

 نبودن جامعة آماري و یکسان تواند مشابهها می مؤلفه بندي اختالف در رتبهمعلم. دلیل این 
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شده باشد آموزش مهارتهاي ورزشی براي  گیري اندازه دلیل تفاوت در متغیر ها بهنبودن مؤلفه

در خالل  مهارت اینکه کار آمد باشد به برنامه ریزي مناسب آموزشی و شناخت فرایند یادگیري

 .(17) آموزش نیاز دارد

ی از مشکالت تربیت بدنی تنها محدود به امکانات ورزشی نیست. یکفیروزي بیان می کند، 

ریس معضالت بزرگ در رابطه با ساعات تربیت بدنی مدارس کمبود نیروهاي متخصص است. تد

نش آموزان درس تربیت بدنی به وسیله افراد غیر متخصص نه تنها آموزش هاي نادرستی را به دا

ت و بهبود لکه اصوالً اثري که از زنگ ورزش انتظار می رود نظیر تقویت عضالمنتقل می کند، ب

اي ورزش هعالوه بر اینها در بسیاري از کشورها پایه . وضع اسکلت بدن را به جا نمی گذارد

مبود این در حالی است که وقتی آموزش و پرورش با ک .قهرمانی در مدارس گذاشته می شود

.  است نمی تواند در این زمینه هم کار مؤثري انجام دهد شدید نیروهاي متخصص مواجه

بیت کمبود مربیان متخصص تر هااز جمله عوامل ناهنجاري همچنین ایشان اظهار داشتند، 

ري پیشگی بدنی در آموزش و پرورش ذکر شده چرا که مربیان متخصص در کاهش و شناسایی و

 (.10) این ناهنجاري ها مؤثرند

در نتیجه آموزش  ونیل به یک معلم اثربخش که بتواند تدریس دارند ار میساکی و همکاران اظه

. از هایی است خود مستلزم تحقق شرایط و زمینه و پرورشی اثربخش را عاید سازد، پیشتر 

وجب مها، رعایت استانداردهاي حرفه معلمی است که حضور آنها  جمله این شرایط و زمینه

د. ویش را به میدان عمل مدرسه و کالس درس وارد سازشود معلم تمامی همت و توان خمی

کند تا با صورت است که معلم هدفهاي تدریس را هدف خود تلقی نموده و آرزو می در این

ي تحقق آموزان خود سازد. بنابراین، برا در این عرصه بیشترین خدمت را نصیب دانش ماندن

ربخش، نمود و براي نیل به معلم اثمدرسه کارآمد باید در مسیر تحقق معلم اثربخش حرکت 

شنا شد و باید با مفهوم استانداردهاي حرفه معلمی و اهمیت و نقش آن در عرصه کار تدریس آ

 (.5)آن در میان معلمان تالش نمود  در جهت ارتقاي سطح

موفقیت هر نظام آموزشی در حد تعیین کننده اي دانش پژوه در بررسی هاي خود بیان کرد، 

بستگی دارد. در نظر ژاپنی ها شایستگی هر نظام به اندازه  اي معلم مهارتهاي حرفهبه دانش و 

عضو نظام آموزشی در فرایند شایستگی معلمان آن است. از این رو، می توان گفت معلم بهترین 

یادگیري، معمار اصلی نظام آموزشی است. جهان به سرعت دگرگون می شود و معلمان -ییادده

http://arminamirian.combankmaghaleh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4/
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ایر گروه هاي حرفه اي با این واقعیت رو به رو شوند که آموزش هاي اولیه آنان نیز باید مانند س

در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود و آنان باید در سراسر عمر خود دانش خود را روزآمد 

 (.3)کنند 

س دارند دانش آموزانی که با معلمانی که کیفیت مناسبی در تدری ،اظهار داشته مالیی نژاد

ند آموزش بینند در مقایسه با دانش آموزانی که با معلمانی که تدریس مناسبی نداریآموزش م

خاذ شده بینند، پیشرفت تحصیلی بیشتري دارند. آنها پیشنهاد کرده اند که سیاست هاي اتمی

نان باشد آاي  باید تأکید بر آموزش معلمان، دادن گواهی نامه، پرداخت دستمزد و توسعه حرفه

ثرگذار معلم بر بر کیفیت و توانمندي معلمان تأثیر زیادي دارند. با توجه به نقش ا و این عوامل

موزان یادگیري و این که معلم مهم ترین عامل اثربخش در یادگیري دانش آ-فرایند یاددهی

 (.12) است

ل سه شاماز نظر استرانگ شایستگیهاي معلمان اثربخش براساس پژوهش تقی پور و همکاران، 

آنچه  دانش: شود که تشریح هر یک از آنها در زیر آمده است:دانش، مهارت و گرایش میبخش 

نتخاب اکه معلم باید بداند؛ شامل دانش معلم نسبت به موضوعی که تدریس میکند، توانایی 

رشد کودک. مهارت: آنچه که  تدریس مناسب با آن موضوع و آگاهی نسبت به آهنگ روش

رتباط شامل توانایی اداره کالس درس، تهیه طرح درس مناسب، ا معلم میتواند انجام دهد؛

باشد. می آموزش با زندگی واقعی، در نظرگرفتن تفاوتهاي فردي، ایجاد جو مثبت در کالس درس

تیاق، داشتن گرایش: ویژگیهایی است که معلم در اختیار دارد؛ شامل توجه، عدالت و احترام، اش

آموزان  ایجاد ارتباط مناسب با دانش اي و تواناییکلیشه انعطافپذیري و نداشتن رفتارهاي

 (.1) باشد.می

 

 نتیجه گیری :

مهمترین مسئله حیات است.  تردید سالمتی چه به صورت فردي و چه به صورت جمعی، بی

 بسیاري مانند وراثت، فعالیت بدنی، محیط زندگی، الگوها و سالمتی انسان تحت تأثیر عوامل

هاي خانوادگی،  زندگی و سایر زمینه ي مراقبتهاي پزشکی و به طور کلی شیوهعادتهاي فردي، 

و  است. یکی از راههاي کاهش مشکالت روانی و افزایش سالمتی فرهنگ، اقتصاد و اجتماع

 . تندرستی روي آوردن به ورزش است
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 بدنی اثربخش نقشی بسزا در کسب سالمتی و تندرستی جسمی و روانی دانش معلمان تربیت

وري بهینه و عملکرد باالیی داشته باشند و در  شک اگر بخواهند بهره کنند و بیایفا می آموزان

اي به  با دیگران به اهداف خود برسند، الزم است درکنار توانایی فنی و حرفه سایة همکاري

 اثربخش مجهز باشند.  سایر ویژگیهاي یک معلم

 ینبد ورزشنظر معلمان  معلم اثربخش ازهاي  بندي مؤلفه براساس نتایج پژوهش، اولویت

نی، است: مهارتهاي ارتباطی و اجتماعی، ویژگیهاي شخصیتی، اخالقی، عاطفی و روا صورت

ي علمی اي، مهارتهاي رهبري و مدیریت آموزشی، ویژگیهاي جسمانی، ویژگیها حرفه مهارتهاي

 مهارتهاي تدریس و مهارتهاي ارزشیابی.  خصصی،ت و 

ربخشی بدنی، لزوم برخورداري وي از بیشترین کارایی و اث قش معلم تربیتبراساس اهمیت ن

و اصول  بدنی و ورزش مدارس کشور داراي ویژگیها رسد. معلمان تربیتنظر می بدیهی به امري

ک معلم درستی نمیتوان ادعا کرد که تمام آنها از شرایط ی متنوعی هستند، ولی به آموزشی

 .عبارتی، یک معلم اثربخش هستند برخوردارند و بهو کارا  بدنی خوب تربیت

نشان داد که بین رعایت استانداردهاي حرفه معلمی و پیشرفت  هایافته هاي حاصل از بررسی 

تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. این یافته با نتایج به دست آمده از 

در تبیین این یافته می توان گفت  طابقت دارد.پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده اند م

محتوایی، دانش محتوایی روش هاي  که استانداردهاي حرفه معلمی شامل مهارت هایی )دانش

معلمی، دانش و مهارت هاي روش معلمی و حرفه اي و منش ها و توانایی انجام فعالیت هاي 

از طریق ایجاد آمادگی در  حرفه اي( است که با هدف ایجاد تحول در زندگی دانش آموزان

هنگامی که معلمان در این مهارت ها تخصص و توانایی کافی و الزم  .معلمان طراحی شده اند

یادگیري -را داشته باشند، می توانند از دانش، مهارت ها و تخصص خود در فرایند یاددهی

دانش آموزان استفاده نمایند و بدین ترتیب زمینه مساعدي را براي پیشرفت تحصیلی بیشتر 

توان گفت که معلم باید از دانش مرتبط با موضوعی که در تبیین این یافته می فراهم سازند.

برخوردار باشد و به مطالعه و تحقیق حرفه اي در خصوص دیدگاه هاي تئوریکی  .تدریس می کند

ردي متعدد پیرامون روش کالس داري و تدریس بپردازد و نیز از دانش مرتبط با تفاوتهاي ف

انتقال و تحلیل مطالب استفاده کند. در این صورت می توان  دانش آموزان براي برنامه ریزي،

بدیهی است که معلم متخصص در این  را داشت. انتظار بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
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یادگیري براي پیشرفت تحصیلی دانش -زمینه می تواند راهکارهاي مناسبی را در فرایند یاددهی

 ن تعبیه نماید و به آنها در جهت موفقیت تحصیلی کمک نماید.آموزا
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