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  سرآغاز

هـا    دانـشگاه  ارکـان  تـرین  مهـم  از اساتید و علمی هیئت   اعضاي
 علمی تخصص بر عالوهها    دانشگاه در تدریس امر بقاي و هستند
 و 1اي حرفـه  رفتـار  نحـوه  به دانشگاه، هر نظر مورد يها  رشته در

 علـم  ).1(دارد بـستگی  آموزشـی  موسـسات  در 2اسـاتید  شخصی
 از یکی 4اي حرفه اخالق و،  انیانس علوم از مهماي    شاخه 3اخالق
 اخالقی مسائل به کوشد  میکه است اخالق علم جدید يها  شعبه

 متـصور  خـاص  اصولی آن براي و داده پاسخ گوناگون يها  حرفه
 قواعـدي  و اسـتانداردها  مجموعـه اي    حرفه اخالق ).3 و   2(گردد
 4( شود  می اعمال حرفه یک اعضاي تمام رفتار نحوه بر که است

 گـرفتن  نظـر  در معنـاي  به 5اي حرفه اخالق اصول ایترع ).5و  
 بلندمـدت  منـافع  ایجاد به منجر که است سازمان اهداف و منافع
 اخـالق  رعایـت  ).7 و   6( گـردد   مـی  کاري حوزه و سازمان براي
 مجموعـه  و فـرد  شـغلی  عملکرد نتایج بر شگرفی ثیرأت اي، حرفه
 ضـعف  رفـی ط از دهد،  می افزایش شدت به را وري بهره و داشته

  )مقاله پژوهشی(

اي اساتید دروس تربیت بدنی عمومی  هاي اخالق حرفه لفهؤم
  ها دانشگاه

  ∗دکتر مهدي سلیمی

 گروه مدیریت ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان

 1/7/94: تاریخ پذیرش3/4/94:تاریخ دریافت

  چکیده

یابـد مگـر اینکـه اخـالق      هاست که این موضوع تحقق نمـی  کارایی اساتید یکی از ارکان اثربخشی دروس تربیت بدنی عمومی در دانشگاه  :زمینه
اي اساتید دروس تربیـت   هاي اخالق حرفه  طور کامل مورد توجه قرار گیرد، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی مولفه             اي از جانب این اساتید به      رفهح

  .بدنی عمومی بود
رگـان برابـر    نفر بود که حجم نمونه براساس جدول کرجـسی و مو 12954 جامعه آماري شامل تمامی دانشجویان دانشگاه اصفهان برابر با         :روش

بنـدي   اي و جمـع   صورت محقق ساخته و براساس مطالعات کتابخانـه        پرسشنامه پژوهش به  . صورت تصادفی گزینش گردیدند     نفر محاسبه و به    375
نظرات اساتید خبره برمبناي تکنیک دلفی طراحی گردید که روایی محتوي و صوري آن براساس نظرات اسـاتید و روایـی سـازه آن بـا اسـتفاده از                            

  . بیانگر پایایی مطلوب آن بود85/0همچنین آلفاي کرونباخ . یید شدأتحلیل عاملی اکتشافی ت
 شاخص مورد مطالعه تنها میانگین شاخص امکان ایجاد ارتبـاط بـا اسـتاد در مواقـع لـزوم خـارج از       27نتایج آزمون تی نشان داد که از     :ها یافته

بنـدي   لفه با استفاده از آزمـون فریـدمن رتبـه   ؤهاي مرتبط با هر م همچنین شاخص. تر بود   پایین لفه ارتباط با دانشجو از سطح متوسط      ؤکالس، از م  
  .شدند

مند نمودن آنها بـه ورزش؛   هاي مهارتی مناسب و استاندارد؛ جلوگیري از دل زدگی دانشجویان و عالقه  استفاده از تمرینات و آزمون :گیري نتیجه
تفاده از ارزشیابی نسبی در مورد عملکرد مهارتی دانـشجو؛ و فروتنـی و پرهیـز از تکبـر و خـودبرتربینی؛ از      پرهیز از شوخی و طنزهاي ناشایست؛ اس   

  .اي در اساتید تربیت بدنی عمومی است هاي اخالق حرفه ترین شاخص مهم
  

  هاي اخالقی اي، تربیت بدنی، مولفه اخالق حرفه :کلید واژگان
 

__________________________________________________________________________________________________________________  
  m_salimi_3 @ yahoo.com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 تبدیل منفی انرژي به را مجموعه انرژي تواند اي می حرفه اخالق
 بـه  هـدف  بـه  دسـتیابی  مـسیر  در صرف جاي به سازمان توان و

 ).9 و 8( شود منحرف دیگر سوهاي و سمت

 عنـوان  به ها  دانشگاه اساتید و استاي    حرفه نظامی عالی آموزش
 دارنـد  برعهده را دانشجویان تربیت و تعلیم مسئولیت که افرادي
 پایبند آن به و داشته آگاهی معلمیاي    حرفه اخالق اصول از باید
 فرآینـد  سـالمت  کننـده  تـضمین  6آموزشی اخالق رعایت .باشند
 تعهـد  افـزایش  موجـب  و اسـت  دانـشگاه  در 7یـادگیري  یاددهی

 ).10( شود  می دانشجویان نیازهاي به نسبت مدرسان پاسخگویی
 باید و شوند نمی زاده اخالقیها    سانان اینکه است مهم آنچه اما

 آنچـه  کـه  اسـت  شـده  تربیـت  آدمـی  علمـا  دید از .شوند تربیت
 آیـد  در ملکه صورت به و کرده رشد او در شود  می نامیده فضیلت

 من«: ، یعنی»ارسلت بالتَّعلیم «:فرمایند  مینیز اسالم پیامبر ).11(
 انَّمـا «: رمایندف  می دیگر جایی در و ،»ام شده فرستاده تعلیم براي
تمم مکارِم االخالق   بعثت  برانگیختـه  من« :که معنی این به ،»الُ
 ایـن  بـر  فرمـایش  دو این .»نمایم تکمیل را نیک اخالق تا شدم
 تأکیـد  مـورد  و بـوده  هـم  کنار در تربیت و تعلیم که دارند داللت
 که افرادي است ضروري اساس، این بر .هستند اسالم مبین دین
 وظایف اول مرحله در دارند، نقش جامعه افراد موزشآ و تعلیم در

 شـغلی  يهـا   مسئولیت تا بشناسند را خود حرفه با مرتبط اخالقی
 و دهند؛ انجام خوبی به خارجی ناظر هرگونه به نیاز بدون را خود
 وظیفـه  خـود  شـغلی  جایگـاه  در کـه  باشند متوجه بعد مرحله در

 ایـن  انجـام  بـراي  لذا و دارند عهده به هم را افراد اخالقی تربیت
 عرصـه  .باشـند  عملـی  اخـالق  بـه  ملتـزم  بایـد  خود ابتدا وظیفه

ــوزش ــالی آم ــشگاهی و ع ــاي دان ــی کارکرده ــه دارد مختلف  ک
 دانشجویان عملی و علمی آموزش آنها، ترین گسترده و مهمترین

 علمـی  هیـات  اعـضاي  و اسـاتید  .اسـت  مختلـف  يهـا   رشته در
 سبب به آنهاست عهده به دکارکر این عمده بخش که ها  دانشگاه
 از کـه  دارند 8اخالقی يها  مسئولیت و وظایف خود، معلمی حرفه
اي   حرفـه  اخـالق  .شود  می یاد معلمیاي    حرفه اخالق نام به آنها

 یعنـی  فـوق  بخش دو بر طور عمده     به  که دارد ییها  مؤلفه معلمی
 و دارد عهـده  بـه  که تعلیمی نقش انجام در استاد اخالقی وظایف
 تمرکـز  دارد کـه  تربیتـی  نقـش  راستاي در استاد اخالقی فوظای
  .)10(دارند

 اخـالق  اصـول  بـه  توجـه  مثبـت  کـارکرد  و نقش به توجه با لذا
 در محققـان  و اندیـشمندان  امـروزه  مختلف، مشاغل دراي    حرفه
 پیرامـون  تحقیـق  و بررسـی  به زیادي عالقه مختلف يها  حیطه
 نقـش  دلیـل  بـه  میان نای در .اند داده نشان خود از موضوع این

 دارد، 9یاجتمـاع  توسعه در عالی آموزش کهاي    جانبه چند کلیدي
 بـه  دانشگاه علمی هیئت   اعضاي و اساتیداي    حرفه اخالق مقوله
  .است بوده توجه مورد توجهی قابل میزان

 و تکمیلـی  بخـشی  دنیا سراسر درش  ورز و بدنی تربیت طرفی از
 و شهرنـشینی  ).12( سـت ا 10آموزشـی  يها  سیستم از جدانشدنی
 تر غنی را او تغذیه کرده، دور طبیعت از را انسان ماشینی زندگی
 جویی، چاره در .است کاسته اش بدنی فعالیت از شدت به و کرده
 و کـرده  عجـین  خـویش  زنـدگی  بـا  را ورزش جدید عصر انسان
 اجبـاري  ها  دانشگاه و مدارس در را ورزش و بدنی تربیت ها  دولت
 فعالیت از آن در که است آموزشی فرآیندي بدنی، بیتتر .اند کرده

 دانـش  آمادگی، مهارت، کسب منظور به راهی عنوان به جسمانی
 و 12عمـومی  سـالمت  مطلوب، رشد راستاي در 11مثبت نگرش و
 بـدنی  يهـا   فعالیـت  اجـراي  بـراي ها    فرصت رساندن حداکثر به

 نظـام  در یبدن تربیت از افراد پذیري تاثیر ).13( شود  می  استفاده
 و راهنمـایی  يهـا   دوره گذرانـدن  با و شروع دبستان از آموزشی،
 ایـن  کـه  کـشورهایی  در .رسد  می تکامل به دانشگاه در متوسطه
 ورزش و بـدنی  تربیت درس اهداف تحقق در آموزشی موسسات
 جوانان و شده نهادینه جامعه افراد میان در ورزش اند، بوده موفق
 در .کننـد   مـی  هزینـه  شخصی منابع از ورزش براي بزرگساالن و

 قابلیـت  عـالی  تحـصیالت  فراگیـري  کنار در است الزم دانشگاه
 توجـه  مـورد  هـستند  کشور سازان آینده که دانشجویان جسمانی
 تربیـت  واحدهاي فرهنگی انقالب از بعد راستا این در .گیرد قرار
  ).14( شـد  محسوب دانشجویان رسمی واحدهاي جز 2 و 1 بدنی

 و هـا   آمادگی آنجا در جوان یک که است مکانی آخرین دانشگاه،
 از فراغـت  از بعـد  مـشغله  و زنـدگی  بـراي  را خـود  يهـا   توانایی
 آمـادگی  آمـادگی،  ایـن  از مهمی بخش و کند  می کامل تحصیل
 يهـا   مهارت آمادگی آن کنار در تر مطلوب شرایط در و جسمانی
 بـدنی  تربیـت  يهـا   کـالس  مناسب برگزاري ).15(است ورزشی
 بـه  جوامع در را ورزشی مناسب فرهنگ خود، سهم به ها  دانشگاه
 بدنی تربیت دروس .)16(دهد  می گسترش امروزي، نیازمند شدت
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 بـر  عـالوه  دانشجویان، تحصیلی دوران در ورزشی يها  فعالیت و
 حـل  جهـت  در آنهـا،  مختلـف  آموزشـی  نیازهـاي  ساختن مرتفع

 جامعـه  در ادافـر  اقتصادي حتی و فرهنگی، و اجتماعی مشکالت
   ).18 و 17( نماید  میایفا را مهمی نقش نیز

 ریال میلیاردها ساالنه ها  دانشگاه در بدنی تربیت واحدهاي اجراي
 دروس ایـن  مهم اهداف .کند  می تحمیل آموزشی نظام بر هزینه
 مطلـوب  بیـنش  و گرایش ایجاد :کنند  می خالصه زمینه سه در را

 اجتماعی، و فردي المتس تأمین در آن نقش و ورزش به نسبت
 عادات ایجاد و دانشجویان، براي مطلوب جسمانی آمادگی تأمین
 عـصر  در زنـدگی  مناسـب  شـیوه  از وري بهره و ورزشی صحیح
 دروس اهداف به دستیابی جهت رسد  مینظر به لذا ).16( فناوري
 تـرین  اثـربخش  از یکـی  ،هـا   دانـشگاه  در 13عمومی بدنی تربیت
 دانـشجویان  براي را دروس این که باشد ياساتید کارایی ارکان،
 اینکـه  مگـر  یابـد  نمـی  تحقق موضوع این و نمایند،  می تدریس
 قـرار  توجـه  مـورد  خـوبی  به اساتید این جانب ازاي    حرفه اخالق
 مـوارد  بسیاري در گردد،  می مشاهده عمل در که آنچه اما .گیرند

 مسئولین دانشجویان، توسط بدنی تربیت عمومی دروس ضرورت
 ارزش و شـود،  نمی درك اساتید خود حتی و ،ها  دانشگاه آموزشی
 .شـود  نمی گرفته نظر در آنها واقعی ارزش با متعادل دروس این
 ایـن  صحیح گذراندن ضرورت به الزم جدیت و کافی توجه عدم
 گذرانـدن  بـه  ملـزم  دانشجویان که دروسی سایر مانند به دروس
 غلـط  فرهنگـی  یجادا موجب هستند، خود تحصیل دوران در آنها
 ایـن  در دخیـل  افـراد  تمـامی  نگـاه  کـه  است شدهها    دانشگاه در

 و اسـت  کرده اشتباه دچار دروس این به نسبت را آموزشی فرآیند
 خـود  کـه  اسـت  رفتـه  پیش جایی تا موضوع این موارد برخی در

 انـرژي،  زمـان،  کمتـرین  صـرف  با که نمایند  می سعی نیز اساتید
 نظر به لذا .نمایند سپري را مرتبط ياه  کالس جدیت؛ و مطالعه،
 يهـا   شـاخص  وهـا      مؤلفـه  سـازماندهی  و شناسـایی  که رسد می

 دروس وري بهـره  بهبـود  جهت در بتواند اساتید،اي    حرفه اخالق
  .باشد اثرگذار بسیار عمومی بدنی تربیت
 سـواالت  دستیابی بـه پاسـخ       حاضر پژوهش هدف   اساس این بر

  :باشد زیر می
 تربیـت  دروس اساتیداي    حرفه اخالق يها  شاخص وها    لفهؤم .1

  شوند؟  میسازماندهی چگونه و کدامند عمومی بدنی

 اخـالق  يهـا    مؤلفه از یک هر با مرتبط يها  شاخص میان در .2
 داراي یـک  کدام عمومی، بدنی تربیت دروس اساتید دراي    حرفه
  باشند؟  میباالتري اولویت

 يهـا   شاخص پیرامون رپس و دختر دانشجویان نظرات بین آیا .3
 تفـاوت  عمـومی،  بـدنی  تربیت دروس اساتید دراي    حرفه اخالق

  دارد؟ وجود معناداري
 

   روش

 یـابی  زمینـه  يها  پژوهش زمره در و بوده کاربدي حاضر پژوهش
 دانـشگاه  دانـشجویان  تمـامی  پـژوهش  آماري جامعه .دارد جاي

 ونـه نم حجـم  که گردد،  می شامل را نفر 12954 با برابر اصفهان
 صـورت  به و محاسبه نفر 375 مورگان و کرجسی جدول براساس
 پژوهـشگر  پرسـشنامه  آوري گرد ابزار .گردیدند گزینش تصادفی
 اخـالق  )سـواالت ( يهـا   شاخص شناسایی منظور به .بود ساخته
 از اسـتفاده  بـا اي    کتابخانه مطالعه به نخست مرحله در اي، حرفه
ــه اخــالق اخــالق، يهــا واژه ــه اي، حرف ــنش، گــري،اي  حرف  م

 معتبـر  يهـا   پایگـاه  در مـرتبط  واژگان دیگر و اخالقی، مسئولیت
 ایـن  در خـام  يهـا   شـاخص  آوري جمـع  از پس که شد، پرداخته
 از اسـتفاده  بـا  بعد گام در .گردید اقدام آنها سازماندهی به مرحله
 حیطـه  در خبـره  اسـاتید  از نفـر  چهار همکاري با و دلفی تکنیک
 پیرامـون  نهـایی  بنـدي  جمـع  یـک  بـه  مرحلـه  سه در پژوهش،
 بـر  که شد پیدا دست تحقیق جامعه و هدف اساس برها    شاخص
 .گردیـد  طراحـی  سـوال  27 شامل پژوهش پرسشنامه اساس این
 از نفـر  12 نظـرات  اسـاس  بر پرسشنامه صوري و محتوي روایی
 عاملی تحلیل توسط سازه روایی و پژوهش؛ حیطه به آشنا اساتید

 جمع از پس همچنین .گرفت قرار تایید و رسیبر مورد 2اکتشافی
 نفـري،  30 نمونـه  گـروه  یک از شده توزیع يها  پرسشنامه آوري
 کـه  داد نـشان  را 85/0 معـادل  عـددي  کرونبـاخ  آلفـاي  ضریب
   .بود شده طراحی پرسشنامه مطلوب پایایی نشانگر
 يهــا پرســشنامه از حاصــل يهــا داده تحلیــل و تجزیــه جهــت
 تـک  تـی  اکتشافی، عاملی تحلیل از بر وهعال نیز شده آوري جمع
 .گردید استفاده مستقل نمونه دو تی و لوین فریدمن، نمونه،
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  ها یافته

 تاییـد  را گیـري  نمونه کفایت 1 شماره   جدول در KMO شاخص
 کرویـت  آزمـون  معنـاداري  سـطح  مقـدار  به توجه با و نماید، می

 تحلیـل  کـه  اسـت  مـشخص  است، 05/0 از کوچکتر که بارتلت
 و اسـت  مناسـب  عـاملی،  مـدل  و سـاختار  شناسایی براي املیع

  .گردد  میرد همبستگی، ماتریس بودن شناخته فرض
  

   و کرویت بارتلتKMOآزمون شاخص : 1جدول 
 کفایت جهت KMO شاخص
  گیري نمونه

  699/0  

  1157  اسکوار کاي
  210 آزادي درجه

  بارتلت آزمون

  001/0  معناداري سطح
  

 اسـتخراجی  اشـتراك  و اولیـه  اشتراك ترتیب هب ،2 شمارة   جدول
 رونـد  مرحلـه  دومـین  در جـدول  ایـن  .دهد  می نشان را سواالت
 ،11 ،3 سوال 6 اول ستاده در و است، شده حاصل عاملی تحلیل

 بود، 3/0 از کمتر آنها استخراجی اشتراك که 21 و ،20 ،19 ،17

 هـر  ردیـف  جدول این در .گردیدند حذف دوم مرحله شروع براي
  .باشد  میپژوهش پرسشنامه در سوال آن ردیف با برابر سوال

  

ستاده مربوط به اشتراك اولیه و اشتراك : 2جدول 
  استخراجی

 اشتراك  سوال
  اولیه

 اشتراك
  استخراجی

 اشتراك  سوال
  اولیه

 اشتراك
  استخراجی

1  000/1  445/0  14  000/1  471/0  
2  000/1  499/0  15  000/1  576/0  
4  000/1  449/0  16  000/1  343/0  
5  000/1  365/0  18  000/1  367/0  
6  000/1  435/0  22  000/1  377/0  
7  000/1  546/0  23  000/1  577/0  
8  000/1  326/0  24  000/1  430/0  
9  000/1  427/0  25  000/1  595/0  
10  000/1  420/0  26  000/1  488/0  
12  000/1  502/0  27  000/1  496/0  
13  000/1  542/0  -  -  -  

  
 در را شـاخص  آن کـه  اسـت  عـاملی  بـار  بیانگر 3ره   شما جدول

  
  اي اساتید تربیت بدنی عمومی در ماتریس چرخش یافته اجزا هاي اخالق حرفه بندي شاخص طبقه: 3جدول 
  شاخص  بار عاملی  نماد  سوال  مولفه

Q1 A1 443/0  رعایت ادب و نزاکت در برخورد با دانشجویان  
Q2 A2  639/0  حفظ اسرار دانشجویان  
Q4  A3  270/0 امکان ایجاد ارتباط با استاد در مواقع لزوم خارج از کالس  
Q5  A4  402/0 جلب اعتماد و احترام به دانشجویان  

Q12  A5  440/0 پرهیز از شوخی و طنزهاي ناشایست  
Q22  A6  463/0 ایی در اجراي مهارتپرهیز از توبیخ و سرزنش دانشجو به جهت عدم توان  

  
  

  ارتباط با دانشجو

Q25  A7  541/0 هاي منطقی و معقول دانشجویان توجه به نظرات، پیشنهادات، و درخواست  
Q10 B1 410/0 ارزشیابی  استفاده از ارزشیابی نسبی در مورد عملکرد مهارتی دانشجو  
Q15  B2  708/0 دهی رعایت عدالت در برخورد با دانشجویان به ویژه در ارزشیابی و نمره  
Q7  C1  306/0 داشتن روحیه تحمل و بردباري و سعه صدر در آموزش و ارتباط با دانشجویان  
Q8  C2  224/0 هاي ورزشی داشتن انگیزه کافی براي حضور در کالس و آموزش مهارت  
Q9  C3  349/0 داشتن روحیه و انگیزه الزم جهت همکاري در اجراي مهارت دانشجو  

Q16 C4 399/0 برتربینی فروتنی و پرهیز از تکبر و خود  
Q18  C5  269/0 هاي ورزشی با دانشجویان پذیري در قبال آموزش صحیح مهارت مسئولیت  

 
 

ویژگی هاي 
  شخصیتی

Q24  C6  519/0 آگاهی و درك الزم از وضعیت جسمانی دانشجویان و سطح میزان تحمل فشار  
Q6  D1  226/0 هاي مهارتی مناسب و استاندارد ینات و آزموناستفاده از تمر  

Q23  D2  517/0 ها با توجه به سطح توانایی و تحمل فشار دانشجویان ارائه تمرینات و آزمون  
Q26  D3  431/0  به روز بودن دانش ورزشی(داشتن اطالعات روز ورزشی(  

 
داشتن برنامه و به 

  روز بودن
Q27  D4  379/0 دانشجویانها، و آموزش صحیح عملی آنها په اشراف بر انجام مهارت   
Q13  E1 390/0  رشد و ارتقاء   توجه به رشد تهذیب نفس و تعالی شخصیت در خود و دانشجویان

  مند نمودن آنها به ورزش جلوگیري از دل زدگی دانشجویان و عالقه Q14   E2  421/0  دانشجو
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 ایـن  در .دهد  می نسبت کلی مؤلفه   به اجزا یافته چرخش ماتریس
 آن بـه  همبـستگی،  بـودن  بـزرگ  به توجه با شاخص هر جدول

 حـداکثر  بـه  منظـور  بـه ها    شاخص چرخش .شود  می وصل لفهؤم
 وجـه ت با مرحله این در .پذیرد  می انجامها    لفهؤم با رابطه رساندن

 5 پـژوهش،  پیـشینه  و طبقـه  هـر  در گرفته قرار يها  شاخص به
 يهـا   ویژگـی  ارزشـیابی،  دانـشجو،  بـا  ارتباط )اصلی( کلیمؤلفه  

 بودن؛ روز به و برنامه داشتن و دانشجو، ارتقاء و رشد شخصیتی،
  .شد گرفته نظر در
 هر درها  داده تحلیل به، 3 جدول درها  شاخص بندي طبقه از پس
 بـه  نمونه عنوان به مرحله این در .شود  می پرداخته فهلؤم یا طبقه
 مـورد  در و اقـدام  دانشجو با ارتباط مؤلفه   پیرامونها    داده تحلیل
 .گردد  میاکتفا نهایی نتیجه گزارش ارائه بهها  لفهؤم سایر

 مقایـسه  جهـت  نمونـه،  تـک  تـی  آزمـون  نتایج،  4 شمارة   جدول
 سـطح  با دانشجو با ارتباط مؤلفه يها  شاخص از یک هر میانگین
  .دهد  مینشان را متوسط

 در پاسـخگویان  نظرات میانگین که دهد  می نشان 4 جدول نتایج
 شـاخص  از غیـر  بـه  دانشجو با ارتباط مؤلفه   يها  شاخص تمامی
 طور به کالس؛ از خارج لزوم مواقع در استاد با ارتباط ایجاد امکان

0.05P( باشند  میبزرگتر 3 متوسط سطح از معناداري ≤.(   
 مؤلفـه   يهـا   شـاخص  براي فریدمن آزمون نتایج 5 شمارة   جدول
یی که در آزمون تـی و       آنجا از .دهد  می نشان را دانشجو با ارتباط

 مواقـع  در استاد با ارتباط ایجاد امکان شاخص میانگین ،4جدول  

 آن ارائـه  از بـود؛  متوسط سطح از تر پایین کالس، از خارج لزوم
  .گردید خودداري فریدمن آزمون ورودي عنوان به

 کـاي  بـه  توجـه  بـا  گـردد،   می مالحظه 5 جدول در طورکه همان
 7 بـودن  یکـسان  فرض آمده، دست به معناداري سطح و اسکوار
 ایـن  کـه  گـردد   مـی مـشخص  و شود  می رد شده تعریف شاخص
 اخـالق  دانـشجو  بـا  ارتبـاط  مؤلفـه    در یکـسانی  تاثیرها    شاخص
 بـر  .ندارندها    دانشگاه عمومی بدنی تربیت دروس یداساتاي    حرفه
 دانـشجو،  بـا  ارتبـاط  مؤلفـه    يهـا   شاخص میان در اساس همین
 بـه  احتـرام  و اعتماد جلب ناشایست؛ طنزهاي و شوخی از پرهیز

 سـرزنش  و توبیخ از پرهیز و دانشجویان؛ اسرار حفظ دانشجویان؛
 در رتیـب ت بـه  مهـارت؛  اجراي در توانایی عدم جهت به دانشجو
 قـرار  بعدي يها  رتبه در مطالعه مورد يها  شاخص سایر و اولویت
 مویـد  وضـوح  بـه  5 جـدول  در فریـدمن  آزمـون  نتایج .گیرند می
  .است تی آزمون و 4 جدول از حاصل يها یافته

  

هاي  نتیجه آزمون فریدمن براي شاخص: 5جدول 
  مولفه ارتباط با دانشجو

  
متوسط  انشجوهاي مولفه ارتباط با د شاخص ردیف

 رتبه
ر
ت
 به

A1  5 19/3  رعایت ادب و نزاکت در برخورد با دانشجویان  

A2  5 65/3  حفظ اسرار دانشجویان/
3  

  
  لفه ارتباط با دانشجو ؤي مها نتایج آزمون تی تک نمونه جهت مقایسه میانگین شاخص: 4جدول 

  با سطح متوسط
 Sd t Sig میانگین  سطح متوسط  لفه ارتباط با دانشجوؤهاي م شاخص ردیف

*A1  001/0  17/4 27/1  27/3 3  رعایت ادب و نزاکت در برخورد با دانشجویان  
*A2  001/0  65/10 12/1 62/3 3  حفظ اسرار دانشجویان  

A3   345/0 -95/0 25/1 94/2 3  ...مواقع لزوم خارج امکان ایجاد ارتباط با استاد در 
*A4  001/0  27/14  02/1  75/3  3  جلب اعتماد و احترام به دانشجویان  
*A5  001/0  19/14  04/1  76/3  3  پرهیز از شوخی و طنزهاي ناشایست  
*A6   001/0  87/10  11/1  62/3  3  ...پرهیز از توبیخ و سرزنش دانشجو به جهت عدم 
*A7  001/0  75/1  24/1  11/3  3  ...هاي  ات، پیشنهادات، و درخواستتوجه به نظر  
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A4  2 80/3  جلب اعتماد و احترام به دانشجویان  
A5  1 85/3  پرهیز از شوخی و طنزهاي ناشایست  
A6   پرهیز از توبیخ و سرزنش دانشجو به جهت عدم

  هارتتوانایی در اجراي م
65/3 5/

3  
A7   توجه به نظرات، پیشنهادات، و درخواست هاي

  منطقی و معقول دانشجویان
86/2 6  

  آماره آزمون
N 375  

  21/105  کاي اسکوار
  5  درجه آزادي

  001/0  سطح معناداري
  
  
 سـایر  بـه  مربـوط  نهایی نتیجه،  6 شمارة   جدول اساس همین بر

 و رشد شخصیتی، ياه  ویژگی ارزشیابی، يها   مؤلفه درها    شاخص
  .دهد  مینشان را بودن؛ روز به و برنامه داشتن و دانشجو، ارتقاء

  
  

ي ها نتیجه نهایی مربوط به سایر مؤلفه: 6جدول 
  اي اساتید تربیت بدنی عمومی اخالق حرفه

  

یف
رد

  

 t F R 

یف
رد

  

t F R 

B1 85/5 * 1  C6 41/4 *  4  

B2 28/2 * 2  D1 34/3 *  1  
C1 58/5 *  3  D2  71/2 *  3  
C2 14/6 *  2  D3  29/2 *  4  
C3  96/2 *  5/5  D4  81/2 *  2  
C4  33/11 *  1  E1  94/1 *  2  
C5  96/2 *  5/5  E2  12/7 *  1  

  
 يهـا   شـاخص  تمامی میانگین ،6 جدول در نهایی نتایج براساس
 .باشـند   مـی  بـاالتر  متوسط سطح از معناداري طور به مطالعه مورد

 شـاخص  هـر  رتبـه  ایج،نتـ  دوم ستون در جدول این در همچنین
  .است شده مشخص فریدمن آزمون براساس

  
  
  

  بحث

 مـورد  شـاخص  27 از کـه  دهـد   مـی  نـشان  حاضر پژوهش نتایج
 بـا  ارتبـاط  ایجـاد  امکان شاخص تنها دانشجویان نظر از مطالعه،
 متوسـط  سـطح  از بـاالتر  کـالس  از خـارج  لـزوم  مواقع در استاد
 ایـن  از باالتر معنادار طور بهها    شاخص موارد سایر در و باشد نمی
 شاخـصی  تنهـا  مـذکور  شـاخص  که رسد  می نظر به .بودند مقدار
 تبیین کالس از خارج فضاي در را دانشجویان انتظارات که است
 درونـی  فـضاي  کـه  دارد  مـی  بیـان  شده حاصل نتیجه و کند، می

 بـا  ارتباط ایجاد به نسبت آنها براي باالتري بسیار اهمیت کالس
 .دارد کـالس  از خـارج  محیطـی  در اضـطراري  عمواقـ  در اساتید
 بـر  را خـود  کامل تمرکز باید عمومی بدنی تربیت اساتید بنابراین
ــا مناســب ارتبــاط روي  بهبــود کــالس، درون در دانــشجویان ب
 و علمـی  و مهـارتی  وضـعیت  بهبود خود، شخصیتی يها   ویژگی
  .نمایند متمرکز روزتر به و بیشتر دانش کسب همچنین

 شـاخص  دانـشجو  با ارتباط مؤلفه   با مرتبط يها  صشاخ میان در
 بـه  احتـرام  و اعتماد جلب ناشایست، طنزهاي و شوخی از پرهیز

 سـرزنش  و تـوبیخ  از پرهیز دانشجویان، اسرار حفظ دانشجویان،
 و ادب رعایـت  مهـارت،  اجراي در توانایی عدم جهت به دانشجو
 و شنهادات،پی نظرات، به توجه و دانشجویان، با برخورد در نزاکت

 اولویت در ترتیب به دانشجویان؛ معقول و منطقی يها  درخواست
 از منبعثها    شاخص این است مشخص طورکه همان .گرفتند قرار

 در بـدنی  تربیـت  اسـاتید  توسـط  اخالقی اصول رعایت و اخالق
 بیـان  یافتـه  ایـن  که است کالس محیط و دانشجویان با ارتباط
 ارزش با و اهمیت پر بسیار یستدر در اخالق موضوع که دارد می
 .کنـد   می تاکید اساتید توسطها     مؤلفه این رعایت به و )19( است
 اسـت  انسان باطنی سرشت و نیرو معناي به و خلق جمع اخالق
 اخالق ).20(است درك قابل ظاهر غیر و بصیرت دیده با تنها که

 معلمـی  حرفـه  و تـدریس  از ناپـذیر  تفکیـک  جزئی که گونه همان
 لـذا  باشد،  می نیز بدنی تربیت و ورزش بدنه از مهم خشیب است،
 اصـول  رعایـت  بـه  ملـزم  بایـد ها    دانشگاه در بدنی تربیت اساتید
 کـه  باشـند  آموزشـی  محـیط  در خـود  مختلـف  ابعـاد  در اخالقی
 کـدهاي  عنـوان  به تواند  می بخش این در شده ارائه يها  شاخص
  .شوند مطرح الزم 14اخالقی
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 در عـدالت  رعایـت  شـاخص  دو تـشافی اک عـاملی  تحلیـل  نتایج
 استفاده و دهی، نمره و ارزشیابی در ویژه به دانشجویان با برخورد

 عنـوان  به را دانشجو؛ مهارتی عملکرد مورد در نسبی ارزشیابی از
 .نمـود  معرفی ارزشیابی اهمیت با بسیار مؤلفه   براي مجموعه زیر

 يهـا   دانشگاه در معلمی الزامات از یکی عنوان به معتبر ارزشیابی
 از دانشجویان ارزشیابی در بایستی استاد و )10(است جهان معتبر
 و باشـد  طـرف  بـی  و شـفاف  و کـرده  اسـتفاده  معتبـر  يها  روش

 .نمایـد  ارزشـیابی  را دانشجویان دوره، آموزشی اهداف با متناسب
اي   حرفـه  اخالق کدهاي جزء اینکه با دانشجویان معتبر ارزشیابی
 مدرسـان  اغلـب  امـا  هـستند،  جهـان  هايکـشور  اغلب استاندارد
 حرفـه  ایـن  وارد زمینـه  ایـن  در قبلـی  آمـادگی  بدونها    دانشگاه
 و آمـوزش  فرآینـد  مدرسـان  اغلـب  بـراي نمونـه      ).21(شـوند  می

 یـاد  دانـشجویان  بـا  کار حین در و خطا و آزمون راه از را تدریس
 بـراي  ارزشـیابی  مؤلفه   بودن اهمیت پر دلیل طرفی از .گیرند می
 است، دروس سایر با مقوله این بودن متفاوت بدنی تربیت تیداسا
 بـه  عمـومی  بـدنی  تربیـت  واحد در دانشجویان ارزشیابی که چرا

 تربیـت  واحـد  در و جـسمانی؛  توانـایی  اساس بر و عملی صورت
 .پـذیرد   مـی  انجـام  آنـان  مهـارتی  سـطح  اساس بر عمومی بدنی
 وارد عمـومی  یبدن تربیت دروس اساتید از بسیاري به که ایرادي
 يهـا   روش از دانـشجویان  ارزشیابی براي آنها که است آن است،
 در تفـاوت  کـه  درحالی کنند،  می استفاده مالك يها  نمره و مطلق
 تمـایز  همچنین و مختلف افراد مهارتی سطح و جسمانی توانایی
 را نـسبی  ارزشـیابی  يها  روش از استفاده آنها؛ یادگیري میزان در

 در نیـز  نـسبی  ارزشـیابی  روش .)2 و   1(کند ی م نمایان تر مناسب
 میزان و دانشجو خود مهارتی و جسمانی اولیه سطوح به باید ابتدا

 توجـه  ترم پایان يها  آزمون و تحصیلی ترم طول در آن پیشرفت
 یکـدیگر  بـه  نـسبت  دانـشجویان  بعـد  مرحلـه  در و باشد؛ داشته
  .شوند سنجیده
 شخـصیتی  يهـا   یویژگـ  پژوهش این در بحث مورد مؤلفه   دیگر
 آمـوزش  و کـالس  در حـضور  بـراي  کـافی  انگیـزه  داشـتن  .بود

 همکاري جهت الزم انگیزه و روحیه داشتن ورزشی؛ يها  مهارت
 آمـوزش  قبـال  در پـذیري  مسئولیت و دانشجو؛ مهارت اجراي در

 ییهـا   ویژگـی  جمله از دانشجویان؛ با ورزشی يها  مهارت صحیح
 سـطوح  در را آنهـا  ویـژه  طور به باید بدنی تربیت اساتید که است

 و تمـرین  از حاصـل  فـشار  میزان درك همچنین .باشند دارا باال
 بـدنی  تربیـت  اسـتاد  یـک  مهم يها  ویژگی از عملی يها  آزمون
 صـحیح  ارائه و طراحی جهت در وي به کمک بر عالوه که است

 از گاها دانشجویان، با مشارکت و همکاري وها    آزمون و تمرینات
  .نماید  میجلوگیري ناگوار حوادث زا بسیاري بروز
 بـراي  آن يهـا   شاخص نوعی به شاید که مهمی بسیار مؤلفه   اما

 مؤلفـه   باشـند،  داشـته  بیـشتري  توجه قابلیت بدنی تربیت اساتید
 بـه  بایـد  دانـشگاه  استاد یک .است بودن روز به و برنامه داشتن
 دانـش  از و داشته احاطه خود تدریس مورد موضوع به کامل طور
 محتـواي  کـه  باشـد  مطمئن و باشد برخوردار زمینه این در افیک

 است نظر مورد دوره با متناسب و روز به درست، دقیق، شده ارائه
 پیـشرفت  و توسعه حال در همواره آن علم و ورزش امروزه .)22(

 بـا  پیوسـته  طـور  بـه  بدنی تربیت اساتید که است الزم لذا است،
 ایـن  پیوسـته،  مطالعـات  .نمایند روز به را خود دانش زیاد مطالعه
 و تـرم  طول در آنها درسی برنامه که دهد  می اساتید به را امکان

 باشد ورزش روز علم بر منطبق همواره مختلف، سالیان همچنین
 جدیـدترین  اسـاس  بـر  نیز استفاده مورد يها  آزمون و تمرینات و

 بـر  اسـاتید  اشـراف  طرفی از .گردند طراحی شده ارائه يها  روش
 جهت در آنها جسمانی باالي توانایی و ورزشی، يها  مهارت روي

 عملکـرد  بهبـود  در مهمـی  نقـش  توانـد   مـی  دانشجویان آموزش
  .باشد داشته آنان آموزشی
 رشـد  بـه  توجه شاخص دو شامل نیز دانشجو ارتقاء و رشدمؤلفه  
ــذیب ــس ته ــالی و نف ــود در شخــصیت تع ــشجویان، و خ  و دان
 بـه  آنهـا  نمـودن  مند عالقه و دانشجویان زدگی دل از جلوگیري
 .گرفـت  قـرار  ارزیـابی  مـورد  حاضر پژوهش در که است، ورزش
 داشـته  فعـال  مشارکت دانشجویان شناختی تکامل در باید استاد
 دانـشجو  اسـتمثار  یـا  تبعـیض  بـا  همـراه  کـه  اعمـالی  از و باشد
 و تعـالی  ایجـاد  يها  زمینه پیش از یکی ).10( بپرهیزد شوند، می

 احتـرام  و اهمیت .آنهاست به احترام دانشجویان رد مندي عالقه
 در نفـس  به اعتماد و خودباوري تحقق به منجر دانشجو افکار به
 جانـب  از شـدن  پذیرفتـه  صـورت  در دانـشجویان  و شود  می آنها

 موفقیت و مندي عالقه سالمت، با را خود تحصیل فرآیند اساتید،
   ).23( کنند  میطی بیشتري
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  گیري نتیجه

 عنـوان  بـه  ورزش و بـدنی  تربیـت  که است این بر اعتقاد امروزه
 سهم جامعه، سطح در عملی تربیت و تعلیم نظام از مهمی بخش
 دارد، کشور دانشجویان و جوان نسل تربیت و تندرستی در زیادي
 تنها ورزشی، علوم و بدنی تربیت رشته متخصصان دلیل همین به

 دبستان  دورة از آموزشی صورت به را آن اجراي که عملی برنامۀ
 ضـروري  مستمر صورت به عمر پایان تا حتی و دانشگاه پایان تا
 بسیاري که آنجا از .است ورزشی و حرکتی يها  فعالیت دانند، می
 از فراغـت  از پـس  هـا   دانـشگاه  مختلف يها  رشته دانشجویان از

 انجام براي شوند،  می اجتماعی خدمات و کار بازار روانۀ تحصیل،
 و تخـصص  از بایـد  اینکـه  بـر  عالوه خود، وظایف آمیز موفقیت
 روح و جـسم  بایـد  باشـند،  برخوردار الزم کارایی و شغلی آمادگی
 خـدمات  بتواننـد  تـا  باشـند  داشـته  کافی جسمی آمادگی و سالم

   ).20( دهند ارائه جامعه و مردم به مطلوبی تخصصی
 آموزشـی  کـارکرد  با مرتبط تاثیرپذیر و تاثیرگذار اصلی گروه سه

 اعـضاي  و اسـاتید  گـذاران،  سیاست و مدیران :از عبارتند دانشگاه
 اعـضاي  و اسـاتید  میـان،  این در که؛  دانشجویان و علمی،هیئت  
 بـر  آمـوزش  امـر  هـدایت  و اداره در را اصـلی  نقش علمیهیئت  
ــد، عهــده ــاالخص و آموزشــی يهــا محــیط آنجاکــه از و دارن  ب
 توسعه و رشد و ادافر تربیت جهت در خطیراي    وظیفه ،ها  دانشگاه
 آنها رعایت ضرورت و اخالقی کدهاي تبیین کنند،  می ایفا جامعه
 متاسـفانه  .)9(کنـد   مـی  پیدا بیشتري اهمیت محافل گونه این در
 منـشور  فنـاوري،  و تحقیقـات  علـوم،  وزارت يهـا   دانـشگاه  اکثر

 و ندارنـد  علمـی  هیئت اعضاي مورد دراي   شده تعریف 15اخالقی
 ارتقاء در مهمی نقش که بدنی تربیت اساتید پیرامون موضوع این

 دارنـد،  آنـان  در انگیـزش  و روحیه ایجاد و دانشجویان، سالمتی
 دالیل از یکی موضوع این شاید و است، کرده پیدا بیشتري نمود
 دانـشگاهی  جوامـع  در دروس ایـن  شـدن  ارزش بی یا کم عمده
 توسطاي    حرفه اخالق کدهاي رعایت و منشور تبیین .باشد ایران
 جهـت  صـحیح  مـسیر  یـک  ایجـاد  بـر  عالوه بدنی تربیت اساتید
 بهره افزایش بستر آنان، عملکرد بهبود با تواند  می اساتید، حرکت
 مقوله این که نماید فراهم را دانشجویان بین در دروس این وري

 مـدت  دراز در دروس ایـن  ارزش نمـودن  پررنـگ  موجب متعاقبا
 يهـا   ارزش و اصـول  بـه  بدنی تربیت اساتید پایبندي .شد خواهد
 اخالقیـات  بر مبتنی فرهنگ توسعه منظر از هم اي، حرفه اخالق

 انـسانی  برجسته يها  ویژگی و ممیزه صفات انتقال منظر از هم و
 بـسیار  توانـد   مـی  جامعه در آنها اشاعه نتیجه در و دانشجویان به
  .باشد اهمیت حائز

  
  اخالقی يها مالحظه

 انتشار آگاهانه؛ رضایت ادبی، قتسر همچون؛ اخالقی موضوعات
  .اند گرفته قرار توجه مورد حاضر پژوهش در ... و چندگانه

  
  نامه واژه

1.Professional Behavior اي  حرفه رفتار  
2. Personal Behavior شخصی رفتار  
3. Ethics Science اخالق علم  
4. Professional Ethics اي حرفه اخالق  
5. Professional Ethics Principles 

  اي حرفه اخالق اصول
6. Educational Ethics آموزشی اخالق  
7. Educational - Learning Process 

  یادگیري -یاددهی فرایند
8. Ethics Responsibilities اخالقی يها مسئولیت  
9. Social Development اجتماعی توسعۀ  
10. Educational Systems آموزشی يها سیستم  
11. Positive Attitude  مثبت نگرش  
12. Public Health عمومی سالمت  
13. General Physical Education 

  عمومی بدنی تربیت
14. Codes of Ethics اخالقی کدهاي  
15. Ethics prism اخالقی منشور   
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