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 بدنی استان مازندراننیازسنجی آموزشی معلمان تربیت

 3، مصطفی عزیزی شمامی 1 زهرا ثقفیان،  2صمد ایزدی

 چکیده

پژوهش حاضر نیز با هدف نیازسنجی آموزشی معلمان  است. نیازسنجی آموزشی، طراحی و ریزیبرنامه اساس و پایه
در این پژوهش از روش آمیخته کیفی و کمّی استفاده شد. در بخش کیفی بدنی استان مازندران انجام شد.تربیت
 حاصل هاییافته مبنای نفر متخصصان به عنوان مطلعین کلیدی انتخاب شدند. بر 16ای هدفمند متشکل از نمونه

(، 983/6 پایایی آن )آلفای کرونباخ  و رواییبررسی  و بعد از شد گویه ای طراحی 71 پرسشنامه کیفی، مرحلة از
 ها در بخشیافته .شد بدنی مدارس استان مازندران اجرااز معلمان تربیت نفر 118 ای متشکل ازنمونه نهایتاً بر روی

. 1مدیریت و رهبری؛ . 2 های مرتبط باحیطهبدنی استان مازندران در دهد معلمان تربیتکیفی پژوهش نشان می
نیاز به آموزش دارند. ، . فناوری و پژوهش1اخلاق و حقوق و  .7های تخصصی شایستگی. 3یاددهی و یادگیری؛ 

ترتیب  ههمچنین از نظر معلمان شرکت کننده در تحقیق وجود نیاز آموزشی در تمامی حیطه ها و اولویت نیازها نیز ب
های مورد بررسی نیاز آموزشی بدنی استان مازندران، در حیطهمعنادار بود.معلمان تربیت (p=61/6) فوق در سطح

 کنند و یا آموزش دریافت شده آنان، کافی نیست.دارند و می توان گفت معلمان آموزش متناسب دریافت نمی
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  آمل، آمل موسسه آموزش عالی سبز  دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی موسسه آموزش عالی سبز - 1
 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران، بابلسر دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی -3

 89/ بهار و تابستان  بیست و نهم/ شماره پانزدهمسال                                                نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش



   89/ بهار و تابستان بیست و نهم / شماره پانزدهمنامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي/ سال پژوهش 

  مقدمه -1

-سازمان در های واقعیسرمایه آنها انسانی نیروی که هستند ادعا این بر هاسازمان ارشد مدیران از بسیاری

 بر اگر که چرا نیستند، پایبند اعتقاد خود این بر چندان که برد پی توانمی ساده ایمطالعه با اما .هستند هایشان

 به که دید خواهیم دهیم، قرار هاسازمان در انسانی نیروی مدیریت را محوراصلی انسانی نیروی نیازهای آوردن

 کارکنان،که بهسازی و آموزش به نیاز جمله از هاسازمان سطح در کارکنان اساسی نیازهای از به برخی مثال طور

 نیازهای تعیین( 2) شودچندانی نمی توجه باشد،می امروز شتاب پر دنیای در هاسازمان موفقیت رموز از یکی

 کارکرد بخشی اثر تضمین و ایجاد عامل نخستین واقع در و کارکنان آموزش ریزیبرنامه اولین گام آموزشی

 اثربخشی نقشه عنوان به ریزیبرنامه برای ترعینی مبنای شود انجام درستیاگر به که است بهسازی و آموزشی

 در و وکارکنان شغلی هایهحوز سازمان، نیازهای با آن تطابق احتمال و شد خواهد فراهم هافعالیت سایر وتبعاً

است که با تدوین  جامعه اصلی نهادهای از یکی پرورش و (. آموزش1یافت ) خواهد افزایش آن بخشی اثر نهایت
 امروز، جهان درای که (. به گونه3باشد )ای از اهداف آموزشی در پی تربیت و رشد انسان در همه ابعاد میمجموعه

از آنجا که تربیت حرکتی و (. 7) شودمی  محسوب اول سطح منافع جزء ملی منافع نظر از معلم تربیت و تعلیم
یرای توانند از بستر مناسب و پذورزشی بخش جداناپذیر و تفکیک نشدنی از تعلیم و تربیت است، مربیان می

عنوان یک  بدنی به(. تربیت1دانش آموزان استفاده کنند )ی های حرکتی و ورزشی در جهت رشد همه جانبهفعالیت
های المپیک و .. (، طیف وسیعی از: دانش )آگاهی از تاریخ بازی یموضوع برنامه درسی دارای پتانسیل توسعه

(، نگرش )پی بردن به ارزش ورزش مادام العمر و ...( و ارزش )فضائل اجتماعی و ... مهارت )سرعت، انعطاف پذیری
بیان  (. همچنین پژوهشگران0باشد)شخصی مانند همکاری، احترام به دیگران، نظم و انضباط، مسئولیت و ... ( میو 

مزایای فیزیولوژیک، مزایای روانی، آموزشی و اجتماعی متعددی از قبیل  بهبود  فعالیت بدنی علاوه بر داشتند
قوانین اجتماعی و محدود کردن بروز رفتارهای  تندرستی سلامت و تخلیه انرژی مازاد دانش آموزان؛ اطاعت از

بزهکارانه )مانند تقلب، خشونت رفتاری،  مصرف مواد مخدر، و نوشیدن الکل، و غیره(؛  ترویج ارزش های اجتماعی، 
فراهم کردن فرصت  صداقت و شخصیت سازی، افزایش اعتماد به نفس، انگیزه، احساس توانمندی و عزت نفس،

رمی و کسب لذت، ارائه فرصت آموزش در ورزش، افزایش تجربیات زندگی و پیدا کردن تعامل اجتماعی، سرگ
ای های زندگی بریادگیری مقابله با شکست و وضعیت دشوار در زندگی و در نهایت توسعه مهارت دوستان بیشتر،

 و جسمانی هاییتفعال راه از عمومی و تربیت تعلیم اهداف به (. دستیابی1)شرکت کنندگان به ارمغان می آورد 
دارد  قرار ورزش و بدنی تربیت عهده معلمان بر که است دشواری وظیفه آموزان، دانش و تندرستی بهداشت حفظ

 با توانند می ورزش و بدنی تربیت که در بوده، جامعه نوسازی و تربیت اساسی عامل معلمان، و (. مربیان8)

لحاظ  به و باشند اساسی داشته نقش اهداف این با تربیتی سیستم انطباق در و فرهنگی آموزشی اهداف از آگاهی
 بر و اعمالشان گفتار ها،روش ها،تکنیک کنند؛ می کار جسمانی های طریق فعالیت از افراد تکامل جهت در آنکه

دارند درمیان معلمان ( بیان می2393سامخانی و همکاران ) (.9گذارد ) می چشمگیر تأثیر تعلیم تحت افراد روی
گذارند. ثیرتأبدنی بیشترین اثرگذاری را دارند زیرا علاوه بر رشد ذهنی در جسم نیز دروس مختلف، معلمان تربیت

 سایر از بیش جوان نسل تندرستی و سلامت حفظ در آنها نقش اهمیت دلیل به بدنیمعلمان تربیت به توجه

 انسانی، روابط سازماندهی، نظر از بدنیتربیت هایکلاس خاص ماهیت توجه به شود. بامی احساس معلمان

 و سنگین هایمسئولیت دارعهده ورزش مربیان و بدنیتربیت دبیران اجتماعی، -روانی و آموزشی هایمهارت



        مازندرانبدنی استان نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت

عنوان یک موضوع مهم در جریان است، زیرا پرورش معلمان اثرگذار همچنان بهبنابراین، (. 26) باشندمی خطیری
از (. 22آموزان خواهد داشت )ا بر یادگیری دانشتأثیر رداند و توانایی انجام آن را دارد، بیشترین آنچه که معلم می

ت ای کارآمد در هر مؤسسه به کیفیآنجا که توسعه منابع انسانی کلید موفقیت هر سازمان است، به عنوان شیوه
انند دیگر کارکنان از طریق آموزش ی معلمان نیز مهای شغلی بستگی دارد. توسعهتجهیز کارکنان به مهارت

معلم تربیت بدنی برای این که بتواند اهداف تعیین شده را محقق سازد، خود نیز باید ضمن  (.1)پذیر استامکان
ها و های ورزشی و اطلاعات علمی از صلاحیتبرخورداری از سطح مطلوب و مناسبی از آمادگی جسمانی و مهارت

 مهارت دانش، بدنیتربیت معلمان این حرفه برخوردار باشد زیرا اگرو توانمندی لازم  هایها و استانداردشایستگی

 برانگیزانند های ورزشی فعالیت در را آموزاندانش بود نخواهند قادر باشند، نداشته مطلوبی آمادگی جسمانی و

 سایر از بیش جوان نسل تندرستی و سلامت حفظ در آنها نقش اهمیت دلیل به بدنیمعلمان تربیت به (. توجه21)

 انسانی، روابط سازماندهی، نظر از بدنیتربیت هایکلاس خاص ماهیت توجه به شود. بامی احساس معلمان

 و سنگین هایمسئولیت دارعهده ورزش مربیان و بدنیتربیت دبیران اجتماعی، -روانی و آموزشی هایمهارت
 (. 23) باشندمی خطیری

 شرایط از بر برخورداری علاوه خود، رسالت ایفای برای بدنی تربیت حرفه معلمی به ورود داوطلبانبنابراین 

 قبول دراجرای قابل توانایی و مطلوب جسمانی آمادگی سطح جسمی کامل، سلامت از باید معلمی، حرفه کلی

آموزشی فرصتی برای تربیت و (. اما با وجود اینکه نظام 27برخوردار باشند ) درمدارس، رایج ورزشی هایمهارت
سازد، افرادی که به استخدام آموزش دانش و معلوماتی است که افراد را برای ورود به اجتماع و خدمت مؤثر آماده می

ای های نیز نیاز دارند تا دانش فنی و مهارتآیند، علاوه بر این معلومات، به آموزش تخصصی و حرفهسازمان در می
 جهت معلمان برای ضروری هایصلاحیت از یکی.(21دست آورند )شایسته وظایف محول بهلازم را برای انجام 

(. 20) است معلمان آموزش نحوه به توجه درسی، هایحوزه در آنها و پیشرفت آموزاندانش اثربخشی افزایش
( بر این باور هستند که در جوامع توسعه یافته امروزی که با تغییرات سریعی 2391( و طاهری )1627)  2و یو لیمین

ی ابرای حرفه مورد نظرمواجه است، آموزش و تحصیلات اولیه معلمان جهت دستیابی به دانش، نگرش و مهارت 
دانشگاهی  عملی ئله است که دروسها بیانگر این مسنتایج برخی پژوهش( همچنین 21،28) شدن آنان کافی نیست

از پیش تعیین شده ی  اهداف با دروس و سرفصل باشد نمی مدارس در بدنی تربیت درس پاسخگوی نیازهای
 اهداف، ضعیف به نیل دانشگاهی در درسی برنامه توفیق و اثربخشی میزان و نبوده های دانشگاهی همراستادوره

 گزینش،ی )نحوه هادر تمامی زمینه مراکز کنونی تربیت معلم اندرکاران،دستباور اکثر اند. همچنین به ارزیابی شده
با یک نظام آموزش و پرورش مطلوب  سطح علمی و آموزشی اعضای هیأت علمی، امکانات آموزش و پژوهش و...(

نند کمعلمان تربیت بدنی برای توسعه شغلی در زمینه های  مهم، آموزش دریافت نمی  عموماًو  سنخیتی ندارد هیچ
(21،29 .) 

آموزان ایرانی از حیث آمادگی جسمانی دهد که دانشهای انجام شده نشان میپژوهشاز سویی نتایج برخی از 
، هریک آموزانرصد بالایی از دانشعلاوه ددرشرایط مطلوب در مقایسه با همتایان خود در سایر کشورها نیستند، به

های جسمانی ناشی از کمبود حرکت و عادات غلط در هنگام نشستن، ایستادن و حمل اشیاء به نوعی از ناهنجاری
ترین دلایل نگرش منفی ( مهم1623بدنی )های انجمن ملی ورزش و تربیتبر اساس یافته(. 16برند )رنج می

و در نتیجه عدم توفیق معلمان در رسیدن به اهداف این درس شامل موارد: عدم  بدنیآموزان نسبت به تربیتدانش
 

1 . Min Lee & Yoo 
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های ورزشی، وضعیت جسمانی نامناسب، پوشش نامناسب معلمان بدنی به تعداد زیادی از رشتهتسلط معلمان تربیت
ان در آموزانشتوجهی به وضعیت جسمانی دآموزان و والدین، بیبدنی در مدارس، رفتار نامناسب با دانشتربیت

وجهی به تبدنی و بیبدنی، رعایت نکردن استانداردهای آموزشی در تدریس درس تربیتهنگام ارائه درس تربیت
ها، (. همانطور که پیداست، بخش زیادی از این کاستی9باشد )بدنی میهای موجود در ارائه درس تربیتدستورالعمل

 رفتتوان نتیجه گباتوجه به مطالب بیان شده میاز طریق آموزش مناسب و متناسب برطرف خواهد شد. بنابراین 

نیل  و دنبال داشته باشد را به هاافزایش عملکرد آن تواندبدنی میبهسازی معلمان تربیت ووضعیت آموزش  بهبود
ریزی شده به ها و فرآیندهای طرحبارت است از فعالیتمعلمان عبهسازی (. 12) به اهداف سازمانی را تسهیل کند

آموزان ای معلمان تا بتوانند موجب بهبود یادگیری در دانشهای حرفهمنظور افزایش دانش، مهارت و نگرش
باشد  تا بتوانند  معلمان داشته نیازهای آموزشی از عمیقی درک سازمان آموزش و پرورش است (. لذا لازم11شوند)
 ای در راستایبدنی، علاوه بر ارتقای سطح دانش و معلومات شغلی و حرفهتربیت ش متناسب با نیاز معلمانبا آموز

های فردی در راستای بهبود عملکرد شغلی که توسعه و ها و تواناییهای شغلی و توسعه مهارتافزایش توانایی
ی توسعه و بالندگی سازمانی و توسعه و بالندگی جامعه را نیز فراهم ؛ زمینه(13)بالندگی فردی را در پی خواهد داشت

 (.  17نمایند )
 از اکیح گرفته، صورت کارکنان سایر و معلمان آموزش اثربخشی یزمینه در های کهاز پژوهش نتایج بسیاری

 عملکرد مؤثر بر و مطلوب نتایج به دستیابی و اثرگذاری دوره های آموزشی در مهم بسیار عوامل از یکی که است آن
 و تاس کارکنان آموزشی نیازهای اساس بر هااین کلاس اجرای و تشکیل،  ای افراد شرکت کننده در دوره هاحرفه

احتمالأ یکی از دلایل مهم توفیق نداشتن آموزش در کمک به موفقیت سازمانی عدم تطابق محتوای آن با نیازهای 
ریزی آموزشی کند که برنامه( توصیه می2991)2. آرمسترانگ (11، 10)اشد بآموزشی فردی و اهداف سازمانی می

و نیازهای  ای خودباید در جهت برآوردن نیازهای شناسایی شده کارکنان باشد وکارکنان باید برای رفع نیازهای حرفه
 .(11) سازمان آموزش داده شوند و توسعه یابند

هایی است که همه نظریه پردازان در الگوهای ارائه شده یا فعالیتنیازسنجی آموزش سازمانی از جمله اقدامات 
ود یا به شها نیازسنجی آموزشی یا اصلأ انجام نمیاند. اما به گفته استون در بسیاری از سازمانبر آن تأکید کرده

های ثربخشی دورهای تشریفاتی و تبلیغاتی دارد و این عاملی است که شود و بیشتر جنبهخوبی و به درستی اجرا نمی
شوند مطالبی یاد بگیرند که گیران مجبور می( و در بسیاری مواقع آموزش18دهد )آموزشی را به شدت کاهش می

قتی در دها کاربردی ندارد. این مشکل جدا از تبعاتی که دارد ناشی از دو دلیل است : کمعملأ در موقعیت شغلی آن
(. نیازسنجی یک دیدگاه سیستماتیک برای تصمیم گیری 19فرآیند آموزشی )نیازسنجی و یا نبود خود نیازسنجی در 

ای برای حل مشکلات پیچیده سازمانی دانست توان یک راه حل بین رشتهسازد، نیازسنجی را میسازمانی فراهم می
هترین زمان ب های آموزشی مناسب درشود و فعالیتکه از طریق این فرآیند، نیازهای آموزشی شناسایی و مقایسه می

 (.36گردد )ارئه می

 معلم مرد ( 861معلم زن و  171)شامل نفری معلمان تربیت بدنی  2177توجه به آمار با در استان مازندران نیز 
تاکنون هیچ برنامه مدون نیازسنجی برای معلمین این رشته انجام نشده است، بنابراین انجام این پژوهش جهت 

های آموزشی مفید و متناسب با نیازهای ریزی و اجرای برنامهنه و همچنین طرحپیشگیری از اتلاف وقت، هزی
رسد. پژوهش حاضر در صدد است تا با اجرای این تحقیق ازطرفی آموزشی معلمان تربیت بدنی ضروری به نظر می

 

1 . Armstrong 
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انداردها و به است های آموزشی معلمان تربیت بدنی پربارتر و مؤثرتر گردد و معلمان با شرکت در این کلاسبرنامه
ای خود بیش از پیش دست یابند و از طرف دیگر دانش آموزان این مرز و بوم در لوای آموزش معلمان عملکرد حرفه

 به اهداف غایی تعلیم و تربیت دست یابند.
 

 روش شناسی
د گردمحسوب می کاربردی هدف،باشد و از نظر می با توجه به ماهیت موضوع، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی

های مورد نیاز، در گروه تحقیق آمیخته اکتشافی که در فاز کیفی پدیدار شناسی و در فاز و از لحاظ گردآوری داده
 های کیفی گردآوری شده است که منجر به شناسایی. برای این منظور ابتدا دادهشودبندی میکمی پیمایشی طبقه

های حاصل ن الگوی مفهومی تحقیق فراهم گردید، سپس برمبنای یافتههای متعدد پدیده شده و امکان تدویجنبه
ها میسر پذیری یافتههای کمی گردآوری شدند تا تعمیمهای کیفی پرسشنامه محقق ساخته آماده شد و دادهاز داده
تربیت  ودر فاز کیفی  استفاده از دو مرحله مصاحبة کیفی با متخصصان و خبرگان دانشگاهی و حوزه تعلیم شود. 

بدنی مدارس و نیازهای آموزشی معلمان بودند، در دستور کار قرار گرفت. که دارای شناخت کافی از مقوله تربیت
-های نهفته و گوناگون نیازهای آموزشی معلمان تربیتها و مؤلفهمرحله اول مصاحبه ها تا آنجا ادامه یافت تا جنبه

ها و نفر از متخصصان، شامل اساتید دانشگاه 16ایتأ تا مرحله اشباع، بدنی مورد شناسایی و توصیف قرار گیرد که نه
پژوهشگران و دبیران خبره تربیت بدنی استان مازندران مورد مصاحبه قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات نظری و 

، ز طرح پژوهشای انتایج مصاحبه در مرحله اول، مولفه های مورد نظر استخراج شد. قبل از شروع مصاحبه، خلاصه
شوندگان نتایج بررسی اسناد بالا دستی، به همراه اهداف و سؤالات پژوهش جهت مطالعه و آمادگی اولیه برای مصاحبه

از طریق ایمیل و تلگرام  ارسال شد و در ابتدای جلسه مصاحبه نیز در مورد کارهای انجام شده به طور مختصر 
ت مصاحبه و انجام فرآیند مصاحبه اقدام شد. بعد از پیاده سازی شد. سپس نسبت به طرح سؤالاتوضیح داده می

مرور  دقتها از روش کدگذاری استفاده شد. در مرحله کدگذاری باز، ابتدا متون بهمصاحبه ها، به منظور تحلیل داده
ا ر هر خط یها را بازنگری و مفاهیم اصلی موجود دو بازخوانی شدند. پژوهشگران خط به خط و کلمه به کلمه داده

جمله را مشخص کرده و به آنها کد دادند. در مرحله کدگذاری انتخابی، کدهای استخراج شده براساس نزدیکی 
گر در اساتید پژوهش بندی شدند. در مرحله بعد مفهومی و بیان یک مفهوم مشترک ذیل یک مقوله مشخص عنوان

بره بدنی و معلمان خن آموزش و تحقیقات تربیتهای آموزشی، کارشناسابدنی، سرگروهحوزه نیازسنجی تربیت
بدنی از سراسر کشور جهت بررسی صحت و اعتبار یافته های مصاحبه از بخش کیفی در نظر گرفته شدند. تربیت

نفر  1بدنی و نیازسنجی آموزشی معلمان، نفر از  اعضای هیئت علمی و متخصص در حوزه تربیت 7که در نهایت از 
های آموزشی نفر از سرگروه 7فرهنگیان و کارشناس آموزش و تحقیقات در آموزش و پرورش و  از اساتید دانشگاه

 بدنی مصاحبه به عمل آمد. درس تربیت
از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مبنای ساخت پرسشنامه پژوهش  کمّیها در فاز به منظور گردآوری داده

 مرتبط با فناوری و پژوهش، های شناسایی شده در مرحله کیفی پژوهش شامل نیازهای آموزشی حاضر، مولفه
دیریت و های ممرتبط با شایستگینیازهای آموزشی  های اخلاقی و حقوقی،مرتبط با شایستگینیازهای آموزشی 

ایستگی مرتبط با شو نهایتأ نیازهای آموزشی  های یاددهی و یادگیریمرتبط با شایستگینیازهای آموزشی ری، رهب
 استخراج شده، از متون تخصصی هایمؤلفهها و زیر مؤلفهباشد. ساختار اصلی پرسشنامه همان می های تخصصی
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یوه ساخت پرسشنامه بدین صورت بود باشد شمربوطه و ادبیات پژوهش و مصاحبه ها در بخش کیفی پژوهش می
خ و باز بسته پاسسؤال که در ابتدا منابع لازم درباره موضوع پژوهش مطالعه شد پرسشنامه مقدماتی شامل تعدادی 

نفر از نخبگان جامعه آماری که به طور  16پاسخ تهیه و تنظیم گردید. این پرسشنامه مقدماتی ابتدا در اختیار تعداد 
ها و استفاده از نظرات و پیشنهادهای آنان پرسشنامه آوری آن ده بودند، قرار داده شد. پس از جمعتصادفی انتخاب ش

نفر از نخبگان و کارشناسان امر  26اصلی مصاحبه با  هایمؤلفهمقدماتی تعدیل و اصلاح شد، بعد از شناسایی 
های ویژگی ییی که شامل پرسشنامهنیازسنجی در تربیت بدنی در سطح کشور انجام شد. سرانجام پرسشنامه نها

روایی پرسشنامه توسط گروهی از متخصصین و اساتید، استاد راهنما، فردی و پرسشنامه نیاز سنجی بود، طراحی شد. 
 پرسشنامه  . اینتعیین شد 983/6 پایایی آن براساس آلفای کرونباخ  علمی تآیید شد و هیأتمشاور، داوران و اعضاء 

ضوری صورت آنلاین و حای لیکرت تنظیم و بهباشد که بر اساس مقیاس پنچ درجهمی مؤلفه زیر 71و   مؤلفه 1دارای
نفر  118گیری لوی و لمشو استفاده شد که حجم نمونه توزیع شد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه

 91در استان مازندران شامل  91-90بدنی شاغل در سال تحصیلی نفر از معلمان تربیت 111برآورد گردید و نهایتأ 
 تحلیل و منظور تجزیه بهگیری تصادفی در این پژوهش شرکت داشتند. مرد با استفاده از روش نمونه 211زن و 

  آزمون نسبت و فریدمن استفاده شد.  از داده ها با توجه به توزیع داده ها
 

 هایافته
 استان مازندران کدامند؟نیازهای آموزشی معلمان تربیت بدنی سؤال اول: 

دنی در پنج بها و جمع بندی ادبیات تحقیق، نیازهای آموزشی معلمان تربیتبا بررسی و تحلیل دقیق مصاحبه
و رهبری،  های مدیریتهای اخلاقی و حقوقی، شایستگیهای فناوری و پژوهش، شایستگیحوزه مرتبط با شایستگی

 های تخصصی شناسایی شدند. های یاددهی، یادگیری و شایستگیشایستگی
همچنین در خصوص نیازهای آموزشی معلمان تربیت بدنی، افراد شرکت کننده در پژوهش اعتقاد دارند نیازهای 

های فناوری و پژوهش، اخلاق و حقوق، مدیریت و رهبری، یاددهی و یادگیری و شایستگی های آموزشی در حیطه
درصد از  28طوریکه در حیطه  فناوری و پژوهش دران وجود دارد بهتخصصی برای معلمان تربیت بدنی استان مازن

درصد نیز معتقدند نیاز آموزشی بالایی وجود دارد. در حیطه  اخلاق و حقوق  81معلمان  معتقدند نیاز آموزشی پایین و 
ود دارد. در حیطه  درصد نیز معتقدند نیاز آموزشی بالایی وج 87درصد از معلمان  معتقدند نیاز آموزشی پایین و  20

درصد نیز معتقدند نیاز آموزشی بالایی وجود  96درصد از معلمان  معتقدند نیاز آموزشی پایین و  26مدیریت و رهبری 
درصد نیز معتقدند نیاز  80درصد از معلمان  معتقدند نیاز آموزشی پایین و  27دارد. در حیطه  یاددهی و یادگیری 

درصد از معلمان  معتقدند نیاز آموزشی پایین و  27حیطه  شایستگی های تخصصی  آموزشی بالایی وجود دارد و در
( >61/6pدرصد نیز معتقدند نیاز آموزشی بالایی وجود دارد. نسبت بدست آمده برای تمامی حیطه ها در سطح ) 80

 معنی دار می باشد. 
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 بندی کدهای شناسایی شده در قالب مقولات مربوط به نیازهای آموزشیدسته .1جدول 

 کدهای مرتبط مقولات

مرتبط با فناوری و 

 پژوهش

 

لم ها و شرح شغل معهای علمی پژوهشی و معلم پژوهنده، آگاهی از وظایف، مسئولیتآشنایی با فعالیت

 نیاز برای ایفای نقش معلم تربیت بدنی،ها و استانداردهای مورد تربیت بدنی، آگاهی از شایستگی

های دانشی و اطلاعاتی نظیر اینترنت، تخته هوشمند و.... جهت کیفیت کارگیری ابزار فناوریهای بهمهارت

 بخشی به درس تربیت بدنی، آگاهی از اطلاعات جدید علمی ورزشی

های شایستگی

 اخلاقی و حقوقی

ارزشیابی دانش آموزان، آشنایی با مواد نیروزا، آگاهی از اصول ارزشی رعایت عدالت و انصاف در آموزش و 

ار کو اخلاقی در ورزش، آشنایی با مبانی حقوق ورزشی در مدارس و مسابقات، آشنایی با مسئولیت ورزش

 نسبت به جامعه، هواداران و سایر ورزشکاران، آگاهی از اخلاق هواداری و تماشاچی گری

های شایستگی

 و رهبریمدیریت 

آشنایی با اصول آماده سازی و حفظ محیط یادگیری ایمن در کلاس درس تربیت بدنی، آگاهی از اصول 

ای با کادر اجرایی، معلمان، اولیاء، دانش آموزان، آگاهی از مهارت های شروع کلاس درس ارتباط حرفه

رای نگه داشتن دانش آموزان ب تربیت بدنی)ایجاد انگیزه و نشاط(، آشنایی با روش های سازماندهی و فعال

یادگیری مهارت های ورزشی، مدیریت و سازماندهی برنامه های ورزشی و مسابقات، آشنایی با نحوه اعزام، 

های ورزشی مدارس جهت شرکت در مسابقات، توانایی تطبیق کلاس درس تربیت آمادگی و سرپرستی تیم

 بدنی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

های شایستگی

 یاددهی و یادگیری

آشنایی با ساختار و اهداف درس تربیت بدنی، آشنایی با طراحی برنامه درسی روزانه، ماهانه، سالانه بر 

آموزان، آگاهی از اصول  اساس برنامه درسی ملی، آگاهی از مراحل رشد شناختی، حرکتی و جسمانی دانش

ه غیرکلامی، تکرار مهارت و....(، آشنایی با شیو یاددهی یادگیری درس تربیت بدنی )نمایش حرکت، ارتباط

های اجرای درس تربیت بدنی در فضای کلاس مدرسه، آگاهی از اصول آموزش و روش های جدید تدریس 

تربیت بدنی، آگاهی از فنون آموزشی مناسب )ایجاد انگیزه،خلاقیت و..( جهت یادگیری مؤثرتر مهارت های 

و سنجش قابلیت های جسمانی در تربیت بدنی، آشنایی با مدیریت زمان ورزشی، آگاهی از اصول ارزشیابی 

 )زمانبندی مناسب  جهت انجام امور مرتبط با گرم کردن، سردکردن، جمع آوری لوازم ورزشی و ....(

شایستگی های 

 تخصصی

ایی با آشنهای تمرینی و علم تمرین، آشنایی با فضاها و تجهیزات ورزشی، آگاهی از اصول طراحی برنامه

حفظ و نگهداری فضاهای ورزشی، آگاهی از اهداف دانشی، مهارتی، نگرشی آموزش تربیت بدنی در سنین 

های اولیه ورزشی، آشنایی با آسیب شناسی ها و اصول کمکو مقاطع مختلف تحصیلی، آشنایی با مهارت

 ستیابی و حفظ آمادگیآموزان، آشنایی با اصول ددیدگی دانشورزشی و روش های پیشگیری از آسیب

ای بومی هآموزان، آشنایی با حرکات اصلاحی، آشنایی با بازیجسمانی، استعدادیابی و هدایت ورزشی دانش

نی شناسی در ورزش، آشنایی با فلسفه تربیت بدمحلی، پرورشی و مسابقات تفریحی، آگاهی از کاربرد روان

های ورزشی فعال در مدارس، آگاهی یگری رشتههای ورزشی فعال در مدارس، مربو ورزش، داوری رشته

از اصول بهداشت ورزشی، آگاهی از مبانی طب ورزشی، آگاهی از اصول تغذیه ورزشی، آگاهی از آناتومی 

 انسانی و حرکتی، آگاهی از فیزیولوژی انسانی و ورزشی
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 بدنیآزمون نسبت )دوجمله ای( مربوط به نیازهای آموزشی معلمان تربیت .2جدول 

 تعداد طبقه ها گروه نیاز آموزشی

نسبت 

مشاهده 

 شده

آزمون 

 نسبت
 داری معنی

 فناوری و پژوهش

 662/6 16/6 28/6 39 نیاز آموزشی ≤ 3 2گروه  

   81/6 283 نیاز آموزشی <3 1گروه 

   66/2 111  مجموع

 اخلاق و حقوق

 662/6 16/6 20/6 30 نیاز آموزشی ≤ 3 2گروه  

   87/6 280 آموزشی نیاز <3 1گروه 

   66/2 111  مجموع

 مدیریت و رهبری

 662/6 16/6 26/6 11 نیاز آموزشی ≤ 3 2گروه  

   96/6 166 نیاز آموزشی <3 1گروه 

   66/2 111  مجموع

 یاددهی و یادگیری

 662/6 16/6 27/6 36 نیاز آموزشی ≤ 3 2گروه  

   80/6 291 نیاز آموزشی <3 1گروه 

   66/2 111  مجموع

شایستگی های 
 تخصصی

 662/6 16/6 27/6 36 نیاز آموزشی ≤ 3 2گروه  

   80/6 291 نیاز آموزشی <3 1گروه 

   66/2 111  مجموع

 

 بدنی چگونه است؟بندی نیازهای آموزشی معلمان تربیت : اولویتسؤال دوم

مازندران، از نظر معلمان شرکت کننده در بدنی استان در خصوص اولویت نیازهای آموزشی معلمان تربیت
ترین اولویت مربوط به نیازهای آموزشی مرتبط با فناوری و پژوهش و بالاترین اولویت مربوط به پژوهش پایین

ی دو دهد خنیازهای آموزشی مرتبط با مدیریت و رهبری می باشند. نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن نشان می
های فوق تفاوت توان گفت بین اولویت( معناداراست و میp>61/6( در سطح )2x=319/228مشاهده شده )

 معناداری وجود دارد.

 
 بدنی استان مازندرانبندی نیازهای آموزشی معلمان تربیتاولویت .3جدول 

 میانگین رتبه  نیاز های آموزشی  اولویت 

 17/3 مرتبط با مدیریت و رهبری  2
 71/3 مرتبط با یاددهی و یادگیری  1
 03/1 مرتبط با شایستگی های تخصصی  3
 03/1 مرتبط با اخلاق و حقوق 7
 13/1 مرتبط با فناوری و پژوهش 1

662/6=sig 7=df 319/228=2x 
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 گیرینتیجه
 ناکارآمدی برخی دروسهای جوامع انسانی و آموزشی و همچنین با توجه به سرعت تغییر و تحولات در تمام بخش

ی بدنی به آموزش و از طرفی نبود نیازسنجی آموزشبدنی در نتیجه نیاز معلمان تربیتدانشگاهی در رشته تربیت
های مورد مطالعه، امری ها گذشته، وجود نیاز آموزشی در تمام بخشهای آموزشی طی سالمعلمان در برنامه ریزی

سبت به دلیل نقش زیربنایی و ساختاری خود ناست که نیازسنجی آموزشی بهباشد. این در حالی بینی میقابل پیش
 (. 32سایر اجزای فرآیند آموزش کارکنان، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است )

ن در ای عمل کردبدنی و آگاهی از آن باعث پیشگیری از سلیقهوجود استاندارد مشخص برای معلمان تربیت
 بدنی را نیز در راستای استانداردهایمحوله معلمان خواهدشد، از طرفی انتظارات از معلم تربیتهای اجرای مسئولیت

ر بدنی دمشخص تعدیل خواهد نمود بنابراین عدم و جود چارچوب مشخص و استاندارد لازم برای معلمان تربیت
لم نیاز برای ایفای نقش مع ها و استانداردهای موردآگاهی از شایستگیکشورمان موضوعی است که سبب شده تا 

بدنی استان مازندران مطرح باشد همچنین معلمان عنوان یک نیاز آموزشی برای معلمان تربیتتربیت بدنی، به
های پژوهشی و ارتقاء کارایی و اثربخشی نیازمند گردآوری و اشاعة اطلاعات و انجام فعالیتبدنی جهت تربیت

رفه توانایی ح باشند وو اطلاعاتی و آگاهی از اطلاعات جدید علمی ورزشی می های دانشیکارگیری ابزار فناوریبه
 ی،آموزش هایدوره خواهد یافت، که نارسایییش آوری اطلاعات و ارتباطات افزاای معلمان از طریق به کارگیری فن

( سبب بروز نیاز 31)رسانی و ..  ضعف اطلاع مدیریتی، موانع علاوه بر  محتوای آموزشی ضعف و سازمانی موانع
ای نیازهای ( که در مطالعه2392آذرین )نتایج حاضر با مطالعه بدریاست. آموزشی در حیطه فناوری و پژوهش شده

همسو می باشد. در  را مورد بررسی قرار دادههای تربیت بدنی و علوم ورزشی  آموزشی اعضای هیأت علمی گروه
حیطه فناوری و پژوهش به نظر می رسد که معلمان تربیت بدنی در طی دوران تحصیل دانشگاهی و  خصوص

همچنین در طی دوران خدمت در آموزش و پرورش و درکلاس های آموزش ضمن خدمت آموزش های مناسب را 
کیانی پور  (،2392رمضانی )همچنین در این زمینه می توان مطالعه در حوزه فناوری و پژوهش دریافت نمی کنند. 

را که به بررسی ( 2391( و شکرالهی و همکاران )2393(، اثرزاده و همکاران )2392(، بهروزی و همکاران )2391)
نیازسنجی آموزشی ( که به 2392اند و مطالعه محبی پور )نیازهای آموزشی معلمان در حوزه های پژوهشی پرداخته

کانن و (، 1622پرداخته؛ و همچنین مطالعات چائو و همکاران )بدنی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی معلمین تربیت 
ای معلمان پرداختند نام برد که با نتایج پژوهش را نام برد که به بررسی نیازهای توسعه حرفه( 1622همکاران )

ری اوبدنی در زمینه فنحاضر همسو می باشد. همچنین تمامی مصاحبه شوندگان به ضرورت آموزش معلمان تربیت
-گبدنی که از نظر نخبگان نیاز به فرهنهای کاربرد رایانه در آموزش تربیتو پژوهش و استفاده از جدیدترین شیوه

 داشتند. تأکیدبدنی دارد، جانبه و عزم جدی معلمان تربیتسازی و کار همه

امعه های جا و فعالیتهای اخلاقی، رفتارهشود باید با توجه به اصول و ارزشوقتی اخلاق وارد گستره ورزش می
(. 33ها و حتی تماشاچیان را مورد ارزیابی قرار داد )ورزشی اعم از ورزشکاران، مربیان و داوران، مدیران باشگاه

 اجتماعی و جایگاه چشمگیر بهبود نیز و آماتور و ای حرفه ورزش رشد موازات به عزیزمان کشور در متأسفانه
 مشکلات و یافته افزایش روزافزونی طور به دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا شوم پدیده خبره، ورزشکاران اقتصادی

بدنی (. در این پژوهش نیز معلمان تربیت2388چی و همکاران، )حلباست  آورده بار به کشور برای ورزش زیادی
ی برای اند. از سویی فعالیت ورزشاستان مازندران، بالاترین اعلام نیاز را نسبت به آشنایی با مواد نیروزا اعلام داشته
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 ترین عواملیای و آماتور، بالقوه متضمن خطرات بسیاری است. یکی از مهمهمه ورزشکاران اعم از مبتدی، حرفه
تواند مانع از قوه به فعل درآمدن بسیاری از این خطرها شود، آگاهی، حضور و نظارت معلم ورزش یا مربی که می

آموزشی (. بنابراین آگاهی از مبانی حقوق ورزشی، یکی از نیازهای مهم37است ) های ورزشیدر صحنه فعالیت
شده اما با این وجود در این  تأمینها با واحد درسی حقوق ورزشی معلمان است که بخشی  از این نیاز در دانشگاه

خش از های این بیافتهبدنی باقی است. عنوان نیاز آموزشی معلمان تربیتپژوهش، نیاز به این دانش همچنان به
عمومی دریافتند و مطالعه حاجی  آموزشی ( در پژوهش نیازهای2381عارفی و همکاران )پژوهش حاضر با آنچه 

بدنی و معلمان این رشته ( که به بررسی نیازهای آموزشی درس تربیت2396( و کیانی )2391قاسمی و همکاران )
شوندگان نیز در طول مصاحبه آگاهی از حقوق ورزشی، اخلاق ورزشی، باشد. علاوه بر این مصاحبهپرداختند همسو می

بدنی اعلام نمودند های مرتبط را جزء نیازهای آموزشی معلمان تربیتعدالت در ورزش و آشنایی با اصول و ارزش
در حوزه اخلاق  رنماید. البته در این میان جای خالی مطالعات بیشتکه نتایج حاضر نیز بر این نظر نخبگان را تأیید می

 شود.ورزشی احساس می

هایی است که برای تسهیل در امر آموزش، ها و روشمدیریت کلاس درس که شامل طیف وسیعی از تکنیک
بالا بردن توانمندی، ایجاد و تداوم فضایی دلپذیر و خوشایند در کلاس، ممانعت از رفتارهای نابسامان و خلل آفرین 

های ی از زمینهاست  و یکبدنی کمتر مورد توجه بودهباشد؛ توسط معلمان تربیتلاس میو حاکمیت نظم و انضباط برک
 تربیت هایکلاس مدیریت حال، این با(. 31وسیله  معلمان در تمامی سطوح است )های ابراز شده بهاصلی نگرانی

 به هاکلاس این سازماندهی و مدیریت زیرا است؛ متفاوت بسیار هاکلاس سایر با بهتر تدریس روش ارائه برای بدنی
 نظر به شواهد به توجه با .دارد بستگی ناخواسته و خواسته عوامل از بسیاری و ورزشی امکانات تخصص، فضا،
(. بنابراین پرداختن به این امر در مدارس، برای 30)دارد  میان این در تریبرجسته بدنی نقش تربیت معلم رسدمی

یریت رسد علاوه بر مباحث مرتبط به مدبدنی در کلاس درس ضروری به نظر میمعلمان تربیت مؤثرترعملکرد بهتر و 
وعی ایمنی موض مدیریتباشند، دانش ان آگاهی داشتهصورت عمومی که تمامی معلمان باید نسبت به کلاس به

 انجام ایبر را مناسبی سترب ورزش در ایمنی دهد مدیریتطور خاص هدف قرار میبدنی را بهاست که معلمان تربیت
 ،تدریس بردپیش جهت در بدنی تربیت معلمان برای عمل راهنمای نقش آورد ویم وجود به ورزشی هایفعالیت
بدنی ( . از آنجا که درس تربیت31کند) می ایفا احتمالی حوادث و ها آسیب نظارت، کنترل احتمالی، خطرات ارزیابی

آموزان نیز تمام قید و بندهای کلاس درس را گردد، بنابراین دانشورزشی برگزار میعمدتاً در فضای آزاد و یا سالن 
های ورزشی نیز فرصتی متفاوت از سایر تجربیات محیط آموزشی برای نهند. از سویی شرکت در رقابتکنار می

س ریزی در کلاس درامهبدنی از مدیریت، نحوه سازماندهی و برننماید که اگر معلمان تربیتآموزان فراهم میدانش
پذیر نخواهد بدنی امکانبدنی و مسابقات آگاه نباشند اجرای صحیح برنامه و دستیابی به اهداف درس تربیتتریبت

 7121بدنی استان مازندران در این حیطه با میانگین دلیل اهمیت موضوع معلمان تربیتبود. در  بر همین اساس و به
( و اثرزاده و 2388و همکاران ) (، سعادتمند2381ضر با پژوهش عارفی و همکاران ) علام نیاز نمودند. نتایج حاا

-( که نیازهای آموزشی معلمان رشته1623( و ونگ وانیکا و همکاران )2393(، شاهی و همکاران )2393همکاران )

ه به مطالعه (  ک2396(، شمامی و همکاران )2391های مختلف درسی را بررسی کردند و همچنین پژوهش پسند )
 توان بهباشد. در همین راستا میها پرداختند، همسو مینیازهای آموزشی مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه

ورزشی نام برد  مدیران برای فنی هایتوانایی و ها( با عنوان مهارت2396حسینی )نتایج پژوهش نادریان و سلطان
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حاضر همخوانی دارد. در همین راستا نخبگان نیز در طول مصاحبه  های پژوهشکه نتایج آن با این بخش از یافته
با  آموزی را یادآور شدند کهبدنی و مسابقات ورزشی دانشبه دفعات اهمیت مدیریت معلمان در کلاس درس تربیت

 باشد.راستا مینتایج پژوهش حاضر کاملاً هم

های آموزشی دارای معیارهای ه کلیه فعالیتتوانند اثربخش و کارآمد باشند کهای آموزشی زمانی میمحیط
مشخص علمی باشند. یادگیری و تحول، صنعتی نیست که به زور یا با تحمیل اندیشه و اطلاعات و به شیوه غیرعلمی 

های های یاددهی یادگیری و تدریس معلمان در کلاس(. بحث از روش38) وجود آوردبتوان آن را در دیگران به
اساسی و اصولی درحوزه تعلیم و تربیت است که توجه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت،  درس، یکی از مباحث

بدنی تربیت درس معلمین امروزه، برخی از .(30شناسی تربیتی را به خود جلب کرده است )ریزی درسی و روانبرنامه
 هایبازی مدارس، انواع در بدنی تربیت درس اهداف تدریس؛ که به معرفی راهنمای کتاب استان مازندران، از

سایر  و آموزشی برنامه و درس طرح تهیه و داریکلاس تحصیلی، نحوه ارزشیابی ابزارهای حرکتی، و مهارتی
با  که بدنی معتقدندتربیت کنند. معلمانمی است؛ استفاده شده داده اختصاص بدنیتربیت معلمان نیاز مورد نکات

 اما یافت پرورش دست و آموزش سوی از بدنی تربیت در واحد شده مطرح اهداف به توانمی کتاب از استفاده

ندارد و کتاب را  وجود اهداف به یابیدست و کتاب کارگیریبه مدارس امکان فعلی امکانات با کنندمی مطرح آنان
کتاب  آنها کنند،می ارزیابی پایینی درحد را کتاب و قابلیت  اجرایی دانندنمی آنان و علایق کودکان با سن متناسب

 در شده ذکر هایفعالیت اجرای اجازه آنها به وکمبود امکانات دانندنمی مدرسه و فضای امکانات با را متناسب

ای هها در کنار سایر جنبهبدنی و اهمیت یادگیری مهارت(. با توجه به ماهیت خاص درس تربیت39دهد )کتاب را نمی
ون تدریس بدنی علاوه بر اصول و فنبدنی برای انتقال مفاهیم درس تربیتتربیترسد معلمین یادگیری، به نظر می

بدنی نیاز دارند؛ چنانچه سه مورد از شش عمومی معلمان به اصول ویژه آموزش، یادگیری و ارزشیابی درس تربیت
وزان، نحوه تدریس و آم( به موضوع شناخت همه جانبه دانش1621بدنی امریکا )استاندارد مورد نیاز معلمان تربیت

در حیطه یاددهی  7161بدنی اشاره دارد. با توجه به مطالب طرح شده اعلام نیاز با میانگین تربیتیادگیری درس
های آموزش  بدنی وهای راهنمای معلم تربیتیادگیری بیانگر ناکافی بودن دروس عملی و تئوری دانشگاهی وکتاب

( و عزیزی و همکاران 2388توان مطالعات حمیدی )شد. در این زمینه میباضمن خدمت معلمان در این زمینه می
آموزشیاران  و هیأت علمی دانشگاه پرداخته را نام برد و همچنین  آموزشی (، را که به بررسی نیازهای2396)

دند ( که در مطالعه خود نیازهای آموزشی مدیران را بررسی نمو2391(، پسند )2392ناصری و همکاران ) پژوهش 
( که به 2393( و پروین )2391(،کیانی پور )2388(، سعادتمند وهمکاران  )2381و پژوهش عارفی و همکاران )

 باشد.اند با نتایج مطالعه حاضر همسو میبررسی نیازهای آموزشی معلمان پرداخته

ند کنهای فکری یاد میاند و از آن به عنوان سرمایهها در سازمان پی بردهامروزه همگان بر اهمیت نقش انسان
(. اما 76های سازمان به میزان خبرگی و دانشگر بودن سرمایه انسانی بستگی دارد )وری سایر سرمایهکه بهره

منتشر شده «  ریزى و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورشمعاونت برنامه»براساس آمار موجود که از سوى 
وب نیست و رسیدن به اهداف این درس نیازمند وجود نیروی بدنى مطلاست، وضعیت نیروى انسانى در تربیت

 آموزان کمکهای جسمانی، روحی و روانی دانشبدنی به رشد قابلیتجا که درس تربیت(. از آن72متخصص است )
اند، دهبدنی را تجربه نموهایهای حرکتی که خود شرکت در فعالیتکند، تدریس آن باید به افراد آشنا به مهارتمی

های فراوان آموزان زیانصورت این کار برای دانشاند سپرده شود و در غیر اینهای لازم رادیدههمچنین آموزش
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(. از سویی برای جلوگیری از 71خواهدآورد و سبب عدم کارآیی ورزش در مدارس خواهد شد ) دنبالجسمانی به
که یکی از ضروریات مدارس »ه در مقطع ابتدایی ویژموقع آن بهآموزان و تشخیص بههای جسمانی دانشناهنجاری
های درمانی بعدی جلوگیری به عمل خواهد آمد و رود و در صورت تامین آن، از بسیاری هزینهشمار میکشور به

لازم است معلمان « کردن ورزش در کودکان میسر خواهد شددستیابی به اهداف حرکتی و یادگیری و نهادینه
انش های لازم را به دها داشته باشند و در صورت لزوم بنابر رشته خاص آموزشملی از دورهبدنی آشنایی کاتربیت

ی، شناسی ورزشی، حرکات اصلاحبدنی استان مازندران در موارد آسیب(. اعلام نیاز معلمان تربیت73آموزان ارایه دهند )
اشد. باولیه و ... نیز در همین راستا می هایفیزیولوژی انسانی و ورزشی، آناتومی، تغذیه و بهداشت ورزشی، کمک

توان به اهمیت آشنایی با فضاها و تجهیزات ورزشی که یکی از  بدنی میدر ادامه نیازهای تخصصی معلمان تربیت
ی، بدنها است پرداخت که یکی از نکات مهم برای معلمان تربیتهای بدنی برای هرکدام از ورزشوجوه فعالیت

شکاران اطلاع از ابعاد و اندازه های استاندارد مسابقاتی و تمرینی فضاهای ورزشی و نحوه ترسیم مربیان ورزش و ورز
بدنی استان مازندران نیز با بالاترین ( و معلمان ترببت77هاست )ها و نحوه حفظ و نگهداری آنخطوط و حریم

(، 2387(، پوربختیار )2387فر )لعه صمیمیهای پژوهش حاضر با مطامیانگین، در این مورد اعلام نیاز نمودند. یافته
مدت آموزش ضمن خدمت پرداختند و پژوهش احدی های کوتاه(، در مطالعه خود به نیازسنجی دوره2396کیانی )

کاران و هم چرونینبدنی شناسایی نمودند و همچنین مطالعه ای معلمان تربیت( که معیارهای حرفه2397و عامری )
(، 2392پور )بدنی را شناسایی کردند و نتیجه پژوهش محبیهای مورد نیاز معلمان تربیتکه استاندارد ( 1621)

ی هابدنی در حوزه( که به بررسی نیازهای آموزشی معلمان تربیت2391(، حاجی قاسمی و همکاران )2391پور )کیانی
( در مورد نیازهای معلمان 2381متفاوت پرداختند و نیاز به دانش تخصصی که از نتایج مطالعه عارفی و همکاران )

زء نیازهای بدنی را جبه اتفاق، حیطه تخصصی معلمان تربیتشوندگان قریبباشد. همچنین مصاحبهاست، همسو می
 آموزشی آنان اعلام نمودند.

ندران بدنی استان مازتوان نتیجه گرفت: نیازهای آموزشی معلمان تربیتهای این پژوهش میبر اساس اولویت
های یاددهی و یادگیری جهت های مدیریت جهت شروع و اداره کلاس آغاز شده، سپس مهارترتیب با مهارتبه ت

ای هبدنی برای آموزش نیاز به شایستگیشود. در مرحله بعد معلم تربیتبدنی مطرح میآموزش در کلاس تربیت
های اخلاقی و حقوقی مورد نیاز هم برای هدایت صحیح و حفظ اصول زمان باید از شایستگیتخصصی دارد و هم

خصصی و های تبه شایستگی مشترکاًارزشی و عدالت در کلاس برخوردار باشد. که در این پژوهش نیز اولویت سوم 
د که نهای اخلاقی و حقوقی تعلق گرفت. در انتها نیز نیازهای آموزشی مرتبط با فناوری و پژوهش قرار دارشایستگی

آموزان ندارد و به نوعی در ارتقاء علمی معلمان تأثیرگذار است بنابراین در رسد ارتباط مستقیم با  دانشبه نظر می
بدنی نیازهای این حیطه را در اولویت آخر فرآیند آموزش، اولویت بالایی ندارد و در این پژوهش نیز معلمان تربیت

 ارزیابی نمودند.     
ر بدنی و همچنین پیشرفت سریع فناوری دو تحولات روزافزون علوم مختلف از جمله تربیت با توجه به تغییر

روز و افزوده گردد؛ لذا با توجه اهمیت عصر حاضر، لازم است دانش، نگرش و مهارت معلمان تربیت بدنی نیز به
تعیین  ازسنجی آموزشی، جهتسازان کشور دارند، اهمیت نیکه نقش تعیین کنندهای در تربیت آینده آموزش معلمان،

وی های مادی و معننماید تا بتوان ضمن پیشگیری از هدررفت سرمایهنیازهای آموزشی معلمان نیز صد چندان می
منابع ارزشمند انسانی در آموزش و پرورش، گامی مفید و مؤثر در ارتقاء سطح علمی، عملی و عاطفی معلمان 
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دران بدنی استان مازننشان داد وضعیت آموزشی موجود معلمان تربیتهای پژوهش، یافته بدنی برداشت.تربیت
ش، های فناوری و پژوهزیادی با شرایط مطلوب دارد و در این زمینه نیازهای آموزشی در تمام حیطهنسبتاً ی فاصله

ر می رسد ظهای تخصصی وجود دارد. البته به نیاددهی و یادگیری، مدیریت و رهبری، اخلاقی و حقوقی و شایستگی
ای تکراری، همباحثی از قبیل سرعت رشد تکنولوژی، عدم کارآیی و ناکافی بودن برخی دروس دانشگاهی، سرفصل

عدم و جود چارچوب مشخص و بدنی، های آموزشی معلمان تربیتبدون انجام نیازسنجی دقیق برای برگزاری دوره
های طهبدنی در تمامی حیوجود نیاز آموزشی معلمان تربیت بدنی، از جمله دلایلاستاندارد لازم برای معلمان تربیت

ای ههای آموزشی با توجه به اولویتبا در نظر گرفتن نتایج پژوهش حاضر، برگزاری دورهباشد. مورد پژوهش می
دنی و بها و کیفیت دروس دانشگاهی در رشته دبیری تربیتمشخص شده در سطح خرد و بازنگری در سرفصل

آیی تواند بر اثربخشی و کارشکل منظم و مستمر در سطح کلان، مینجی آموزشی دقیق و اصولی، بهانجام نیازس
 بدنی تآثیرگذار باشد.معلمان تربیت
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Abstract 

The basis for educational planning and designing is the needs assessment. This 

research was conducted with purpose of studying educational needs assessment 

of physical education teachers in Mazandaran province. In this research, mix 

methods qualitative and quantitative were used. A purposive sample of 20 

informants was selected. Based on qualitative findings, an initial 47 items 

questionnaire was designed. After reviewing its validity and reliability (α=0/983), 

finally was conducted on a sample of 228 teachers from Mazandaran province 

schools. Finding in qualitative part are presented as follows: Such indicators as need 

for training Physical Education Teachers: 1.related to management and leadership; 

2.related to teaching and learning; 3.related to professional competencies; 4. related 

to ethics and law; and 5. related to technology and research; Also, according to the 

teachers, there are educational needs in all and priority needs were significant at the 

level (p = 0/05). physical Education Teachers of Mazandaran Province have 

educational needs in the considered indicators. And can be said teachers do not 

receive appropriate training or their training is not enough. 
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