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 چکيده 

هدف از پژوهش حاضر بررسي پايگاه اجتماعي معلمان 

آموزان مقطع متوسطه شتربيت بدني از ديدگاه دان

روش حتقيق حاضر توصيفی  .در شهر اصفهان بوده است

جامعه . و از شاخه حتقيقات پيمايشی بوده است

آموزان مقطع آماری حتقيق حاضر شامل متامی دانش

با استفاده از . اندمتوسطه شهر اصفهان بوده

گيری تصادفی نفر به صورت منونه 051فرمول تعداد 

ابزار  .ن منونه آماری انتخاب شدندعنوا هدفمند به

بود که  سؤال 44شامل  ساختهحمقق ايحتقيق، پرسشنامه

مهارت )در چهار مؤلفه  پايگاه اجتماعی معلمان را

اي، خصوصيات شخصييت و روابط انساني، ختصصي و حرفه

. کردارزيابی می( خصوصيات ظاهري و عوامل مادي

نج ارزشي سؤاالت بر اساس مقياس پ پاسخگويان به

-پاسخ می( 5)تا خيلي کم ( 1)ليکرت از خيلي زياد 

روايي پرسشنامه با نظرخواهي از متخصصان . دادند

نظران و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ و صاحب

ها از نرم برای جتزيه و حتليل داده. بدست آمد 81/1

نتايج حتقيق نشان داد  .استفاده گرديد SPSS17 افزار

بيشرتين تأثري  «شخصييت و روابط انساني خصوصيات»که 

را در ارتقاء موقعيت اجتماعي معلمان تربيت بدني 

هاي مهارت»پس از آن . آموزان دارداز ديدگاه دانش

                                                 
 Jaberi.27@gmail.com        دانشيار دانشگاه اصفهان -1

 دانشجوی دکرتای مديريت ورزشی دانشگاه هتران -2
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 «عوامل مادي»و  «وضعيت ظاهري»، «ايختصصي و حرفه

به ترتيب بيشرتين نقش را در  تقويت پايگاه 

 (.F=48/11و  P≤15/1)اند اجتماعي معلمان داشته
 

موقعيت اجتماعي، معلمان تربيت  :کليدی گانواژ

 .آموزان مقطع متوسطهبدني، دانش
 

 مقدمه 

مورد توجه  انسان تعليم و تربيت از بدو پيدايش

بوده اما امهيت آن در قرون اخير به طور 

در حال حاضر، آموزش و . ای آشکار شده است فزاينده

و موفقيت و  شود پرورش کليد توسعه جوامع حمسوب می

ها به کيفيت تعليم و تربيت آهنا بستگی  سعادت ملت

توان از  بدون ترديد آينده هر کشوی را می». دارد

 غالمی،)« سيمای کنونی آموزش و پرورش آن دريافت

امهيت تعليم و تربيت به عوامل آن (. 55ص، 5031

قابل تعميم است در ميان عوامل تعليم و تربيت 

توان گفت می شود در حقيقت قی میمعلم هبرتين عامل تل

تواند از سطح معلمانش باالتر رود  هيچ کشوری منیکه 

معلمان در مهه ادوار تاريخ و نزد  .(5031دهقان، )

اند  ای برخوردار بوده مهه ملل جهان از حرمت شايسته

، دان و حتی کسانی که خود دارای مقام رفيعی بوده

صافی، )د انبرابر معلمان تواضع نشان داده در

۷۷۱۱). 

معلمي شغلي با ارزش و مقدس است که در مهه 

-ها از جايگاه وااليي برخوردار ميجوامع و فرهنگ

ها و موفقيت خود را آموزان پيشرفتمهه دانش. باشد

. داننددر زندگي فردي و اجتماعي مديون معلمان مي

امروزه معلم صرفًا به عنوان فردي که منبع اطالعات 

-آموزان انتقال ميل علمي را به دانشبوده و مسائ

بر اساس  آموزاندانش. دهد، مورد توجه نيست

الگوگرائي، مهه رفتارها، گفتارها و حرکات معلم 

منايد را زير نظر داشته و در وجود خويش حکاکي مي

سازند و آهنا را در رفتارها و کردار خويش جمسم مي
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لواکيک)
1

هاي گيلذا بسياري از صفات، ويژ .(5115 ،

رفتاري و شخصيتی معلم بر نقش الگويي و تربييت 

دهد نتايج حتقيقات نشان مي. آموزان مؤثر استدانش

آموزان، بسياري از الگوهاي رفتاري خود که دانش

حنوه سخن گفنت و کالم . گريندرا از معلمان الگو مي

برند مورد کار میه هايي که بمعلمان، مجالت و واژه

اگر خبواهيم به يک جامعه . ان استآموزتوجه دانش

متعادل و انسانی برسيم بايد معلم را مورد توجه 

مطلب باال بيانگر نقش حساس معلمان در . قرار دهيم

يند تعليم و تربيت است درک حساسيت اين نقش و افر

ارزش هنادن بر آن از سوی عمومی مردم جامعه، به 

ل شناسی معاد  مفهومی اشاره دارد که در جامعه

منزلت يا پايگاه اجتماعی، ». پايگاه اجتماعی است

آن شأن يا مقام و موقعيتی است که برای يک فرد 

اند يا تلقی و ذهنيتی است که  در جامعه قايل

 ص، 5011گهر،  نيک)« ديگران از آنچه شخص هست دارند

ترين عامل برای ايجاد موقعيت مطلوب در  اساسی( 53

ت) ستهای آموزشی، معلم ا حتقق هدف لون
2

، 8991) .

های درسی و کمبود  تواند حتی نقص کتاب اوست که می

امکانات آموزشی را جربان کند يا برعکس، هبرتين 

موقعيت و موضوع تدريس را با عدم توانايی در 

فعال و ارتباط عاطفی مطلوب به حميطی غيرايجاد 

يند تدريس، تنها آدر فر. غير جذاب تبديل کند

ثر واقع ؤعلمی معلم نيست که م های جتارب و ديدگاه

شود، بلکه کل شخصيت اوست که در ايجاد شرايط  می

. گذارد ثير میأيادگيری و تغيير و حتول شاگرد ت

تواند از عهده چنين بدون شک يک معلم در صورتی می

مسئوليتی برآيد که از مقبوليت الزم در جامعه و 

 .  آموزان برخوردار باشدخمصوصًا در بين دانش

                                                 
1. Levacic 

2. Levent 
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رجاد به نقل از واهنيلف
1

و كوك 
2

براي »: گويد مي 

بررسي نظام آموزشي يك كشور كايف است ببينيم 

معلمان در درون نظام آموزشي آن چه وضعييت دارند، 

زيرا اعتبار يك نظام آموزشي به اعتبار مقام 

(. 5080نژاد،  قامسي)« معلم آن نظام وابسته است

عيتی است ن يا موقأمنزلت يا پايگاه اجتماعی، ش

اند، يا تلقی و که برای يک فرد در جامعه قائل

ذهنيتی است که ديگران از آنچه شخص هست، دارند 

عوامل بسيار زيادي در شکل دادن  .(8731،شعبانی)

حمققان علوم . باشندموقعيت اجتماعي تأثيرگذار می

نوع شغل، سطح سواد، : اجتماعي بر پنج عامل اساسي

ي و الگوي مصرف براي ميزان درآمد، سبک زندگ

 ترکفر،)تعيين موقعيت اجتماعي اتفاق نظر دارند 

عالوه بر (. 5080 اصالخنانی،؛ 5030پور، سعيدی؛ 5033

اين، حمققان معتقدند که عوامل مهم ديگري چون 

هاي رفتاري و شخصييت و ميزان خصوصيات، ويژگي

هاي شغلي بر ارتقاء يا تنزل موقعيت مهارت

تزور)باشند اجتماعي مؤثر می
3

کسانی که » (.5111 ،

های حساس و با ارزش اجتماعی يا به به موقعيت

تعبيری منزلت شغلی باال به حلاظ اجنام وظايفی با 

يابند،  های استثنايی دست می ها و توانايیمهارت

معمواًل از امتيازات و شأن اجتماعی باالتری نيز 

 (.  5014اديبی، )« گردند برخوردار می

يت بدني به دليل سازگاري با متايالت و درس ترب

. باشدآموزان مورد عالقه آهنا میهاي دانشخواسته

آهنا بازي و ورزش را دوست دارند و معلمان ورزش 

بدني  معلمان تربيت. دانند را دوست صميمي خود مي

گريي شخصيت و رفتار  زيادي بر شکل در مدارس تأثري

يند اجتماعی زيرا آنان فرا. آموزان دارند  دانش

آموزان  شدن را به صورت عملی و رو در رو به دانش

                                                 
1. Vanhill  
2. Cook 
3. Tozer 
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معلمان چه کاري بايد اجنام دهند . دهندآموزش می

ک تا مورد احرتام بيشرت واقع شوند؟ کالر
1

 (5115 )

گزارش داد  وضعيت ظاهري معلمان از مجله تناسب 

هاي لباس پوشيدن آنان اندام، زيبايي چهره و شيوه

در حتقيق . آموزان استجه دانشمورد عالقه و تو

رويي معلمان و ديگري اشاره شده است تبسم و خنده

استفاده از مجالت تشويقي تا حد بسيار زيادي موجب 

هاي ورزشي خواهد شد آموزان به فعاليتگرايش دانش

نژاد و امساعيلي  در حتقيق قامسي (.5033افتخاری،)

ي، عواملي نظري پيشينه خانوادگي، قدرت اجتماع

هاي ظاهري، مذهب، مفيد بودن، وضعيت  ويژگي

اقتصادي و حيثيت شغلي در افزايش پايگاه اجتماعي 

( 5035)در مطالعات باطين . باشد معلمان مؤثر مي

عامل برقراري روابط انساني با مسئوالن، ارتقاي 

شغلي يكسان باعث كاهش منزلت اجتماعي معلمان 

 .شود مي

لمان در ارائه هاي شغلي و توانايي معمهارت

مترينات ورزشي مفرح و شادي آفرين حمبوبيت آنان را 

ن)آموزان افزايش خواهد داد در بني دانش ريوکي
2

، 

معلم هر اندازه دارای رفتار انسانی  (.5111

مطلوبی باشد، ولی از نظر علمی ضعيف و ناتوان 

. تلقی شود، مورد قبول شاگردان واقع خنواهد شد

، او را از ما تسلط علمی معلشخصيت متعادل مهراه ب

معلمی از . سازد نظر شاگردان با ارزش و اعتبار می

های ارائه حمتوا و  نظر علمی قوی است که به روش

چگونگی برقراری ارتباط، آگاه و بر آهنا مسلط 

ز) باشد سامر
3

 50در حتقيقي که در منطقه  .(8993،

آموزان و عاليق هتران به منظور بررسي نيازهاي دانش

آهنا در مدراس پرداخته، مشخص شد توجه معلم به 

هاي مورد تدريس و مهچنني احساس تنوع رشته

                                                 
1. Celark 
2. Rivkin 

3. Summers 
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آموزان از شيوه تدريس معلمان که رضايتمندي دانش

هاي خمتلف و به ميزان تسلط معلمان ورزش به رشته

-ها مربوط ميمهچنني مطالب علمي مرتبط با اين رشته

ت مهمي است که از داليل و نکا .(5085 بنار،)شود 

کنند مند ميآموزان را به درس ورزش بيشرت عالقهدانش

-و به طبع آن جايگاه معلمان ورزش در بني دانش
 .شودآموزان با توجه به رضايتمندي آهنا بيشرت مي

هاي خمتلف از نظر سين، بلوغ  آموزان کالسدانش

هاي شخصييت با هم تفاوت اجتماعي، آمادگي و ويژگي

توان نسخه رفتاري خاصي را براي مهه  يدارند و من

ن)آموزان جتويز کرد دانش کي
1

نکته اساسي (. 5118 ،

اين است که معلم نبايد براي حفظ حمبوبيت يا 

رابطه خوب خود را تا سطح شاگردان پايني بياورد، 

دهد زيرا در اين صورت کنرتل کالس را از دست مي

ک) هانش
2

ري معلم بايد بتواند با برقرا(. 5114،

ارتباطي متني، صميمانه، جدي و با قدرت، موقيت 

ک. خود را تثبيت کند هوگنرب
3

ن  و ريوکي
4

 (5111) 

 ای معلم را توانايی تعامل با خود،صالحيت حرفه

مدرسه و حميط يادگيری و خانواده تعريف  فراگيران،

رعايت اين نکات باعث .  (5111هوگنربگ،) کرده است

جه حفظ موقعيت افزايش حمبوبيت معلم، در نتي

 .شوداجتماعي خود در حميط کاري مي

-اي است که بيماهيت کالس تربيت بدني به گونه
تواند سريعًا بر فضاي کالس حاکم شود و نظمي مي

باعث شکست اهداف فعاليت و اعتماد به نفس معلم 

ويژه معلمني تازه کار شايد بيشرت با اين گردد، به

حد معلمان به نظم  امهيت بيش از. مشکل مواجه شوند

و انضباط در حميط يادگريي و يا عدم کنرتل درست نظم 

تواند در روحيه شاد و پر جنب و انضباط هر دو مي

آموزان تأثري بگذارد و به طبع آن و جوش دانش

                                                 
1. Kain 

2. Hanushek 
3 . Hogenbirk  
4 . Rivkin 
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آموزان نسبت به معلم و حنوه اداره ديدگاه دانش

با اين وجود مسائل يا مشکالت . کالس تغيير کند

شه در کالس وجود دارد، مدل آموزش انضباطي مهي

اجتماعي  -پذيري با اهداف رشد عاطفيمسئوليت

آموزي برقراري شاگردان و نيز تدوين مقررات دانش

نظم کالسي در باال بردن موقعيت معلمان در بني 

ت)تواند مفيد واقع شود شاگردان مي بلو
1

، 5114 .)

ها از اگر چه شغل معلمي در مهه جوامع و فرهنگ

اما بر اساس . زش و اعتبار بااليي برخوردار استار

گزارش حمققان تعليم و تربيت و جامعه شناسان، 

معلمان در ايران فاقد جايگاه اجتماعي مناسب در 

هر (. 5031 ؛ ابيضی،5014کاردان،)شأن ايشان هستند 

رسد اين مسئله، روندی جهانی است؛ چند به نظر می

املللی سازمان بين چنانچه در گزارش دومين گردمهايی

ين نتيجه حاصل شد که موقعيت معلمان ا (I. L. O) کار

 به مرحله فوق العاده پايينی تنزل کرده است

استينربيکنر)
2
،2002). 

سؤال اساسي حتقيق اين است که چه عواملي باعث 

افزايش يا تنزل موقعيت اجتماعي معلمان تربيت 

 آموزان است؟بدني در بني دانش

 :ش به بررسي چهار عاملدر اين پژوه

  ؛خصوصيات اخالقي و روابط انساني .5

 ؛ايهاي شغلي و حرفهمهارت .5

 ؛وضعيت ظاهري .0

  .عوامل مادی .4
پرداخته و ميزان تأثري هر کدام از اين عوامل 

در ارتقاء سطح جايگاه و موقعيت اجتماعي معلمان 

 .آموزان مشخص شده استتربيت بدني از ديدگاه دانش
 

 روش حتقيق

                                                 
1. Bloot 

2. Stinebrickner 
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. پيمايشي است -حتقيق در پژوهش حاضر توصيفيروش 

-آموزان دبريستان جامعه آماري حتقيق را متامی دانش
منونه آماري . دادند هاي شهر اصفهان تشكيل مي

نفر  051پژوهش که با استفاده از فرمول حماسبه شد 

گريي تصاديف هدفمند از بني  بودند که به روش منونه

ارم دبريستان انتخاب هاي اول تا چه آموزان سال دانش

ساخته شامل گريي پرسشنامه حمقق ابزار اندازه. شدند

آموزان خواسته شده  سؤال بود كه در آن از دانش 44

بود تا نظرات خود را نسبت به ميزان تأثري چهار 

هاي ختصصي و عامل خصوصيات اخالقي و رفتاري، مهارت

ها و خصوصيات ظاهري و عوامل مادي  اي، ويژگي حرفه

در موقعيت اجتماعي معلمان خود به صورت مقياس 

در ( 5)تا خيلي کم ( 1)اي از خيلي زياد  پنج درجه

روايي پرسشنامه توسط . مقابل هر سؤال مشخص منايند

نظران در مواردي مهچون كيفيت اساتيد و صاحب

ها از نظر  ها، ترتيت قرار گرفنت، تنوع سؤال سؤال

زمان، )آزمون ها و اجراي  دشواري، تعداد سؤال

بررسي شد و پايايي آن از طريق ضريب ( مكان و فضا

 . دست آمده ب( =81/1α)آلفاي كرونباخ 
 

 های حتقيقيافته

نتايج آمار توصيفی و استنباطی متغيرهای مورد 

مطالعه در حتقيق به ترتيب در جداول مربوطه ارايه 

 .شده است

 

 

هاي مهارت ميانگني، احنراف معيار و اولويت شاخص. 5جدول 

 ايحرفه
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-دهد که از ميان شاخصنشان مي( 5)نتايج جدول 

اي، داشنت احاطه  هاي مربوط به مهارت ختصصي و حرفه

 15/4الب و موضوعات ورزشي با ميانگني علمي به مط
در اولويت اول و داشنت روحيه پژوهشگري با ميانگني 

 .در اولويت دوازدهم قرار گرفته است 18/5

 ايهاي مهارت حرفه شاخص
x 

S.D  درصد پاسخ

بسيار )ها

 (زياد و زياد

 اولويت

احاطه علمي به داشنت 

 مطالب

15/4 18/1 5/83 % 5 

 5 %84 51/5 01/4 آموزشس و عالقه به تدري

هوش و ذكاوت  معلم در 

 آموزش

05/4 81/1 1/85% 0 

در حوزه ي ممعلومات عمو

 ورزش

50/4 31/1 31% 4 

 1 %5/31 38/1 51/4 آمادگي براي پاسخگويي

توانايی در انتقال 

 های ورزشیمهارت

50/4 50/5 8/35% 1 

و  به روز كردن دانش

 اطالعات

14/0 55/5 11% 3 

در ابتكار عمل و خالقيت 

 آموزش

81/0 11/1 5/18% 8 

هاي  استفاده از روش

 آموزش و مترين در متنوع

85/0 14/1 18% 1 

توانايي اجياد انگيزه در 

 يادگريي

41/0 13/5 15% 51 

فعال كردن شاگرد در 

 مترينات

01/0 50/5 11% 55 

 55 %5/10 11/1 18/5 داشنت روحيه پژوهشگري



 
 91 زمستان، اول، سال چهارمشماره  ورزشیمدیریت  پژوهش در فصلنامه                        554  

شخصييت هاي ميانگني، احنراف معيار و اولويت شاخص .2 جدول

 و رفتاري

 

هاي دهد از بني شاخصنشان مي( 5)نتايج جدول 

شخصييت و رفتاري، نظم و انضباط در کار با ميانگني 

اولويت اول و مهاهنگي بني گفتار و رفتار با  08/4

 .باشدداراي اولويت چهاردهم مي 15/0ميانگني 

هاي شخصييت و شاخص

 رفتاري
x 

S.D درصد پاسخ-
يار زياد بس)ها

 (و زياد

 اولويت

 5 %10 81/1 08/4 نظم و انضباط

عدم حتقري و سرزنش 

 آموزان دانش

01/4 51/5 5/81% 5 

 0 %81 55/5 51/4 صداقت و اخالص

 4 %80 11/5 51/4 رويي و تبسم گشاده

 1 %3/85 11/1 58/4 وقار و متانت

 1 %38 31/1 54/4 حسن روابط با شاگردان

 3 %31 18/5 50/4 جديت در كار

احرتام به شخصيت و عزت 

 نفس شاگردان

14/4 55/5 8/31% 8 

 1 %5/30 58/5 11/0 رعايت عدالت

 51 %35 11/5 33/0 تواضع و فروتين

اقرار به ندانسنت در 

 داند مواقعي كه مني

34/0 18/1 1/31% 55 

 55 %11 14/1 35/0 شوخ طبعي

 50 %11 83/1 18/0 داشنت اعتماد به نفس

 54 %11 54/5 15/0 اهنگي گفتار و رفتارمه
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هاي ويت شاخصميانگني، احنراف معيار و اول .3جدول 

 خصوصيات ظاهري
هاي مربوط به شاخص

 خصوصيات ظاهري
x 

S.D  درصد پاسخ

بسيار )ها

 (زياد و زياد

 اولويت

نشاط و سرحايل در 

 هنگام مترين

51/4 50/5 5/80% 5 

 5 %85 18/1 51/4 سالميت و تندرسيت 

 آراستگي و مرتب بودن
 وضعيت ظاهري

51/4 55/5 38% 0 

 4 %31 18/1 13/4 سبك لباس پوشيدن

استفاده از مواد 

 خوشبو كننده
83/0 11/5 5/11% 1 

 1 %13 53/5 81/0 قدرت بيان

بلندی قد و عضالنی 

 بودن 

01/0 51/5 11% 3 

حنوه آمد و شد 

استفاده از وسيله )

 (نقليه شخصي

14/5 10/5 15% 8 

 

دهد نشاط و سرحايل نشان مي( 0)نتايج جدول 

 51/4لمان در هنگام آموزش و مترين با ميانگني مع

استفاده از وسيله )اولويت اول و حنوه آمد و شد 

اولويت هشتم را  14/5با ميانگني ( نقليه شخصي

 .دارد
 

 هاي ماديميانگني، احنراف معيار و اولويت شاخص .4جدول 

هاي مربوط به شاخص

 عوامل مادي
x 

S.D ها خدرصدپاس

بسيار زياد و )

 (زياد

 اولويت

 5 %85 18/1 1/0 سطح حتصيالت

 5 %31 55/5 58/0 منزل مسكوني شخصي

 0 %31 11/1 53/0 هاي مايل محايت

 4 %35 85/1 58/0 ميزان درآمد

 1 %11 55/5 18/0 منطقه وحمل سكونت

 1 %5/11 18/5 11/0 بيمه خدمات

خدمات تفرحيي و 

 فرهنگي

10/0 51/5 11% 3 

 8 %10 11/5 13/5 امكانات ويژه
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 1 %13 50/5 10/5 شغل دومداشنت 

 51 %15 13/1 85/5 تسهيالت ويژه

 

دهد سطح حتصيالت معلمان نشان مي( 4)نتايج جدول 

اولويت اول و تسهيالت  1/0تربيت بدني با ميانگني 

 .باشدداراي اولويت دهم مي 85/5ويژه با ميانگني 
 

گني منرات عوامل مؤثر بر موقعيت مقايسه ميان .1جدول 

 اجتماعي معلمان 

عوامل مؤثر بر 

 موقعيت اجتماعي
S x S

2 
t P 

خصوصيات اخالقي و 

 روابط انساني

114/1 18/0 11/0 151/58 115/1 

مهارت ختصصي و 

 اي حرفه

111/1 115/4 511/4 514/54 115/1 

 115/1 155/51 850/0 313/0 111/1 هاي ظاهريويژگي

 154/1 435/51 445/1 504/0 811/1 ماديعوامل 

15/1  =sig            48/11 = F      15/531  =
5 

t 
 

، چهار مؤلفه (1)با توجه به نتايج جدول

اي، وضعيت  خصوصيات اخالقي و ختصصي، مهارت حرفه

آموزان در ظاهري و عوامل مادي از ديدگاه دانش

 .باشدافزايش پايگاه اجتماعي معلمان مؤثر می

ميزان تأثري عوامل چهارگانه بر پايگاه اجتماعي 

بيشرتين تأثري مربوط به . معلمان يكسان نيست

اي و كمرتين تأثري مربوط به  هاي ختصصي و حرفه مهارت

  (.F= 48/11 و P=15/1) عوامل مادي بوده است
 

 گريي حبث و نتيجه

معلمان براي اينکه بتوانند نقش اساسي خود را در 

و تربيت ايفاء کنند بايد از  يند تعليمافر

آموزان و دانش د جامعهجايگاه مناسيب در بني افرا

بدون شک يک معلم در صورتی قادر . برخوردار باشند

خواهد رسالت آموزشی و پرورشی خويش را به طور 

مؤثر اجنام دهد که از ابعاد خمتلف مورد تأييد 
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در فرآيند . آموزان خود قرار بگيردجامعه و دانش

يير رفتار، يک معلم بدون داشنت يک جايگاه مهم تغ

آموزان، هرگز قادر و قابل توجه در اذهان دانش

آموزان را حتت شخصيت و رفتار دانش. خنواهد بود

ن)تأثير قرار دهد  جپس
1

ای که جامعه شيوه (.5115،

فه رنگرد و معلمی را به عنوان يک حبه معلمان می

غير مستقيم  به طور مستقيم و گيرد،در نظر می

 دهدثير قرار میأای معلمان را حتت تتوسعه حرفه

وومسن)
2

: نتايج حتقيق نشان داد چهار عامل. (5114 ،

هاي شغلي و وصيات اخالقي و روابط انساني، مهارتخص

اي وضعيت ظاهري و عوامل مادي در ارتقاء حرفه

 .باشندجايگاه معلمان تربيت بدني و ورزش مؤثر می

اي مورد نياز معلمان لی و حرفههای شغمهارت

هاي مهم براي افزايش موقعيت ورزش يکي از شاخص

رسد در جامعه اجتماعي معلمان است، به نظر مي

ها و اصول علمي کنوني معلمان ورزش کمرت به نظريه

. ها و حوزه درسي خود توجه دارنددر آموزش مهارت

-يکي از اين عوامل شايد به طرز فکر اولياء دانش
آموزان نسبت به موزان و به طبع آن ديدگاه دانشآ

توانند درس تربيت بدني و مهچنني به مسائلي که مي

از  تربيت بدنيدر کالس  اين درسدر رابطه با 

-اطمينان دانش. معلمان ياد بگريند مرتبط باشد
نسبت  تربيت بدنيآموزان از احاطه علمي معلمان 

آموزان ششود ديدگاه دانبه حوزه کاري موجب مي

تغيري پيدا کرده و به  تربيت بدنينسبت به معلمان 

دنبال آن اين نياز در بني معلمان بيش از پيش 

احساس شود، که معلومات خود را با توجه به 

تربيت اخلصوص در زمينه پيشرفت روزافزون علم علي

توانايي معلمان در  .ارتقاء دهند بدني و تندرسيت

هاي سالمت، زمينه انتقال مطالب علمي مفيد در

                                                 
1. JEPSEN 

2. WOESSMANN 
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-هبداشت و آمادگي جسماني و تناسب اندام به دانش

  .تواند اعتبار علمي آنان را ارتقا دهدآموزان مي

ترين خصوصيت اخالقي كه  آموزان مهم از نظر دانش

تواند پايگاه اجتماعي معلمان را نزد  مي

 «نظم و انضباط»آموزان ارتقاء يا تنزل دهد  دانش

ايت نظم و انضباط از جانب در حقيقت رع. است

معلمان عالوه بر اين كه باعث افزايش كارآيي، 

كيفيت كالس درس و ضامن موفقيت معلم در كارش 

آموزان نيز به پريوي از شود كه دانش شود، سبب مي مي

حضور به . آنان نظم و انضباط را رعايت منايند

موقع در كالس درس، شروع و پايان به موقع درس، 

منظم، گرفنت بازخورد و حضور و غياب ارزشيابي 

منظم، به عنوان مصاديق بارز رعايت نظم و 

آموزان با ديد ديگري  شود كه دانش انضباط، باعث مي

به معلم نگاه كنند به موقع درس خبوانند، تكاليف 

خود را به موقع اجنام دهند، به موقع در كالس حاضر 

نت وقار و متا. شوند و معلم را الگو قرار دهند

از مجله مواردي است كه در رابطه با خصوصيات 

آموزان بيشرتين تأثري را در  اخالقي و از نظر دانش

پايگاه اجتماعي معلمان داشته است، دبريان متني و 

نزد   با وقار از عظمت روحي و معنوييت خاص

 . آموزان برخوردار هستند دانش

اندام وضعيت ظاهري معلمان از مجله داشنت تناسب 

آمادگي بدني و سالميت، نشاط و سر حايل در مترينات و 

و کالس درس و استفاده از پوشش مناسب تا حد زيادي 

-آموزان را افزايش ميحمبوبيت معلمان در بني دانش

نشاط و سرحايل معلمان در حني تدريس و آموزش . دهد

آموزان با روحيه هبرت و اعتماد شود که دانشموجب مي

مترين و ورزش بپردازد، و اين به نفس بيشرتي به 

باور در بني آهنا منود بيشرتی پيدا کند که ورزش 

. شودمي عامل مهمي براي باال بردن طراوت و شادابي

آموزان به معلمان با نشاط و تندرست اصواًل دانش

را به عنوان يک الگو شرت عالقه دارند و آهنا بي

ني و به طور کلي معلمان با وقار، مت. دهندقرار مي
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جدي اما آرام که داراي تناسب اندام بوده و قادر 

-باشند با ارائه مترينات مفرح ورزشي رضايت دانش

آموزان را فراهم منايند قادرند موقعيت اجتماعي 

هببود پايگاه . خود را به طور چشمگريي هببود خبشند

اجتماعی معلمان نه تنها بر روابط اجتماعی آهنا 

باشد وزشی تأثيرگذار میآمحميط آموزشی و غير در

مستقيم بر فرايند تواند به طور غيربلکه می

ياددهی و يادگيری در حميط آموزشی مؤثر باشد و 

 .نفوذ معلمان را افزايش دهدگذاری و قدرت تأثير

-های دانشبدون شک توجه به نظريات و ديدگاه

آموزان به عنوان کسانی که به طور مستقبم به 

تواند شوند، میعلمان حمسوب میعنوان خماطبان اصلی م

به عنوان راهربدی در توسعه و هببود کيفيت 

. فرايندهای آموزشی و پرورشی مؤثر و راهگشا باشد

تواند در جهت تقويت جايگاه نتايج اين حتقيق می

های آموزشی مورد استفاده اجتماعی معلمان در حميط

با توجه به امهيت فرايند آموزش و . قرار گيرد

و حتوالت قابل توجه در ابعاد خمتلف جامعه به  پرورش

رسد که مباحث مرتبط با آموزش و پرورش، نظر می

های زمانی امهيت  آموزان در مهه برههمعلمان و دانش

شود در اين راستا  خود را حفظ کرده و پيشنهاد می

های ديگر پرداخته شود و  به حتقيقات بيشرت در استان

آموزان و معلمان  انشزوايای خمتلفی از روابط د

 .مورد بررسی و مطالعه قرار گيرد
 

 

 فارسی منابع

بررسی نيازهای مادی و (. 8731. )اهللابيضی، حجت

معلمان و رابطه آن با پيشرفت ( عزت نفس)معنوی 

اداره کل  :هتران .(گزارش حتقيق)آموزان حتصيلی دانش

  .های هترانآموزش و پرورش شهرستان
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شناسی طبقات  جامعه(. 5084.)اديبی، حسين

انتشارات دانشکده علوم اجتماعی  :هتران .اجتماعی

 .و تعاون

نقش مديران و  (.5080. )اصالخناني، حممدعلي

هاي تربيت بدني  والدين در ارتقاء كيفيت برنامه

 .51جمله زيور ورزش، مشاره  .مدارس

بررسي وضعيت (. 5030. )پور، سعيد اصل سعيدي

نامه  پايان .استان خوزستانبيت بدني در مدارس تر

 .كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم هتران

بررسي و مقايسه  (.5033. )افتخاري، جواد

امكانات و بودجه و نريوي انساني تربيت بدني 

 .وليت و غري انتفاعي شهرستان كرجمدارس پسرانه د

نامه كارشناسي ارشد، دانشكده تربيت بدني  پايان

 . دانشگاه اصفهان

راهنمائي  نظارت و(. 5031. )وليوا، پيرت، افا

امحدي، غالمرضا و : ترمجه. آموزشي در مدارس امروز

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي . شهابي، سعيده

 .خوراسگان

بررسي عوامل مؤثر در (. 5035. )باطين، حافظ

چكيده . رضايت و عدم رضايت شغلي معلمان تربيز

 .ژوهشيهاي پ دومني مسينار ارائه يافته

آموزان از  بررسي هدف دانش (.5085. )بنار، نوشني

هاي تربيت بدني مدارس راهنمائي و فعاليت در كالس

نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  پايان. دبريستان رشت

 .گيالن

هاي  بررسي وضعيت برنامه (.5033. )فر، امحدترك

بدني و ورزش در مدارس غري انتفاعي استان تربيت

نامه كارشناسي ارشد،  پايان .محدبويراكهكيلويه و 

 .دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان :اصفهان

امللل گزارش مهايش بين(. 5031. )داريوش  دهقان،

انتشارات سازمان مديريت و  : هتران .بانکوک

 .1ريزی، مشاره برنامه



 
موقعيت اجتماعي دبيران تربيت بدنی از عوامل مؤثر در 

 555                          ...ديدگاه

 

بررسی جايگاه اجتماعی (. 8731. )شعبانی، حسين

طه از ديدگاه معلمان ابتدايی، راهنمايی و متوس

 .(گزارش حتقيق)آموزان خود آنان و اوليای دانش

 .اداره کل آموزش و پرورش :مسنان

 :هتران .سيمای معلم(. 5081. )صافی، امحد

انتشارات اجنمن اوليا ومربيان وزارت آموزش و 

 .پرورش

وضع کنونی آموزش و پرورش (. 5081) .غالمی، هاشم

 .انتشارات اطالعات. و سيمای آينده

بررسي (. 5080. )نژاد، محيد و امساعيلي، رضا قامسي

شأن و موقعيت اجتماعي معلمان از ديدگاه 

آموزان مدارس راهنمايي حتصيلي و متوسطه  دانش

، سازمان آموزش و پرورش استان استان اصفهان

 .اصفهان، شوراي حتقيقات

علل تنزل مقام معلم  (.8711) .حممدکاردان، علی

 .دانشگاه هتران انتشارات .در جامعه

پايگاه اجتماعی معلمان در (. 5088. )جان  لی،

انتشارات نشر  :کيومرث امحدی، هتران: ترمجه. تايوان

 .نی

سنجش منزلت مشاغل در (. 5088. )اصغر مقدس، علی

 .انتشارات دانشگاه شيراز :شيراز . شهر شيراز

مبانی (. 5015. )نيک گهر، عبداحلسين

 .شارات رايزانانت :هتران .شناسی جامعه
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