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 يرامون اثربخشي پيت بدني معلمان و مسئوالن تربي نظرهاةسي و مقايبررس
  ي تخصص_ يمسابقات علم

  
  زهرا سادات ميرزا زاده_ طاهر افشار نژاد _  ١١ نژادي همتيمهرعل

  _الني دانشگاه گي و علوم ورزشيت بدني کارشناس ارشد ترب _ النيار دانشگاه گيداستا
   دانشگاه تهرانيت ورزشيري مدي دکتراي دانشجو–

  
  دهيچک

 ضمن خدمت است که هرساله يزشي و انگي آموزشيها  از روشيکي، يت بدني معلمان تربي تخصص_ يمسابقات علم
ق حاضر، يهدف تحق.  استي جسماني و آمادگي، مهارتيات شامل سه آزمون علمن مسابقيا.  شوديدر سه مرحله برگزار م

ن يبه ا.  استي تخصص_ ي مسابقات علميرامون اثربخشي پيت بدنيدگاه معلمان و مسئوالن تربي دةسي و مقايبررس
الن براساس ياستان گ يت بدنياز معلمان و مسئوالن ترب) يت بدني مسئول ترب۳۰ و يت بدني معلم ترب۲۶۰( نفر ۲۹۰منظور، 

 محقق ساخته ة اطالعات از پرسشناميآور  جمعيبرا. ق انتخاب شدندي تحقة به عنوان نمونيجدول مورگان به طور تصادف
 يها داده ها با استفاده از آزمون.  محاسبه شده بود۰/۹شتر از ي کرونباخ بياعتبار آن قبالً به روش آلفا. استفاده شد
ه و يتجز. ل شديه و تحلي تجز≥P ۰۵/۰ ي داري در سطح معنيتنيمن و U – و يک گروهيرنوف ي اسم–کولموگروف 

 گذران اوقات ة، نحوي شغليها يژگي، شرکت در مسابقات بر ويت بدنيها نشان داد که از نظر معلمان و مسئوالن ترب ليتحل
 يرهاين مسابقات بر متغيشرکت در ار يدر مورد تأث.  دارديدار ير معني معلمان تأثيف شغلي انجام وظاةفراغت و نحو

 تفاوت يف شغلي انجام وظاة و نحويير تواناي فقط در مورد متغيت بدني معلمان و مسئوالن تربيها دگاهين دي بيشغل
 _ ي، مسابقات علميت بدنيدگاه معلمان و مسئوالن تربي شود که از دي ميريگ جهيان نتيدر پا.  وجود دارديدار يمعن

  . نداردير چنداني معلمان مؤثر باشد اما بر عملکرد آنها تأثي شغليرهايبر متغتواند  ي ميتخصص

  
  يدي کليها واژه

ف ي انجام وظاة و نحويي، تواناي شغليها يژگي، ويت بدني، مسئول تربيت بدني، معلم تربي تخصص– يمسابقات علم
  .يشغل
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  مقدمه

 ي ضـرور مـة  تنهـا برنا يبدنت  ي در تحقق اهداف آموزش و پرورش، ترب       يل نقش اساس  يبه دل 
). ۴( به طور مستمر ادامـه داشـته باشـد           يلي تحص يها   در دوره  يد به صورت آموزش   ياست که با  

 و ورزش هـستند     يت بدن ي، معلمان ترب  يت بدن ي ترب يبرنامه ها  ةني به ي از عوامل مهم در اجرا     يکي
ـ معلمان ترب .  داشته باشند  ي مثبت يها  يژگي، صفات و و   زه ها يانگالت، احساسات،   يکه تما   يت بـدن  ي

آمـوزان را     باشند، قادر نخواهند بود دانش    داشته   ن ي مطلوب ي جسمان ياگر دانش، مهارت و آمادگ    
ن عامل  يتر  ضرورت وجود معلمان متخصص به عنوان مهم      ). ۲(زانند  ي برانگ ي ورزش يها  تيدر فعال 

 , ۹،  ۷،  ۵،  ۲(ده است   د ش ييقات تأ ي از تحق  ياري، در بس  ي ورزش ي برنامه ها  ةت ارائ يفيدر بهبود ک  
ر ييز بسرعت دستخوش تغ   يس آن ن  ي تدر يها  ، روش يع علوم ورزش  يشرفت سر يباتوجه به پ  ). ۲۶

ـ  بـا تغ يت بدني معلمان تربيي همسويشود و الزم است برا يو تحول م  ـ رات و پيي  يشرفت هـا ي
  ).۲( آنها برداشته شود يي دانش و کاراي در جهت ارتقاييها مذکور، گام
 به کار گرفته شده     يت بدن يت معلمان ترب  ي آموزش و تقو   ي برا ي مختلف يکردهايها و رو    روش

ـ  ينارها، کارگـاه هـا    ي، سـم  ي بازآموز يها   توان به دوره   يکه از آن جمله م      يهـا   ، روش ي آموزش
ـ         ـ بهـره گ  .  اشـاره کـرد    ي تخصـص  – يآموزش کوتاه مدت ضمن خدمت و مسابقات علم  از  يري

ت و  ي خالق يي، به منظور بروز استعدادها و شکوفا      يخصص ت – ي سالم در مسابقات علم    يها  رقابت
 فرهنـگ   ين مسابقات، اعـتال   ي ا يهدف کل .  برخوردار است  ييار باال يت بس ي از اهم  ,ت افراد يقابل

ـ   ي جسم ي ها ييت توانا ي و تقو  ي علم يها  يش آگاه ي، افزا يت بدن يورزش ترب   معلمـان و    ي و روح
 ي جـسمان  ي و آمـادگ   ي، مهـارت  يمون علم ن مسابقات شامل سه بخش آز     يا. ان ورزش است  يمرب

  . شودي برگزار مي و کشوري، استاني شهرستانةاست و در سه مرحل
ـ         ي تواند موجب کاهش افسردگ    يشرکت در مسابقات م     ة، رشـد و بهبـود ارتباطـات دوجانب

، ي عوامل مانند عدم تنوع شـغل     يجه گرفت برخ  ينت) ۱۹۹۵ (١سانوسيپ). ۲(شخص و جامعه شود     
ت بر عملکـرد معلمـان      ي و در نها   يت شغل يزش و رضا  ي تواند بر انگ   ي م يو انزواطلب  ييگرا  هيحاش
ـ  يد با تداب  ين رو با  ياز ا ). ۴( داشته باشد    ياثرمنف هـا و     ييهـا، گردهمـا     شي ماننـد همـا    ير خاص

 ابـراز   ي بـرا  ييها   آنها، فرصت  ةزيش انگ يک کرده و عالوه بر افزا     يمسابقات، معلمان را به هم نزد     
ـ     ي و تبادل تجربه و افکار ب      يا  حرفه ينظرها .  عملکـرد آنهـا فـراهم کـرد        يابين معلمـان و ارزش

                                                 
1 - Pissanos 
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 ي از انـزوا   يريشتر معلمـان و جلـوگ     ي ب يکي نزد يل مثبت برا  ي با داشتن پتانس   يمسابقات ورزش 

ـ  يت بـدن  ي معلمان ترب  ي جسمان ين بهبود سطح سالمت و آمادگ     يآنان و همچن    توانـد روش    ي، م
  . باشديمؤثر

قات نشان داده که آموزش ضمن خـدمت بـر عملکـرد معلمـان              يتحقبيشتر   جين که نتا  يبا ا 
 مختلف آموزش ضمن خدمت شـرکت کـرده         يها   که در برنامه   ي مؤثر است و معلمان    يت بدن يترب

 دهـد   يز نشان م  يقات ن ي تحق ي برخ  نتايج    اما , )۲۷ و   ۲۳،  ۲۲،  ۱۴،  ۴( دارند   يشتري ب يياند، کارا 
 ي بـستگ  يدمت بر عملکرد معلمان به عوامـل گونـاگون         آموزش ضمن خ   ي روش ها  يکه اثربخش 

  ).۳(دارد 
 مـسابقات   يرامون اثربخش ي اما پ  ,گذرد  ي م ي تخصص – ي مسابقات علم  يست دوره از اجرا   يب
) ۱۳۶۸ (يکاشـف و مجتهـد    .  صورت گرفته اسـت    يقات پراکنده و اندک   ي تحق ي تخصص – يعلم

 سـطح  يقد بودند مسابقات در ارتقـا ن مسابقات معتيکنندگان در ا شتر شرکتي ب,گزارش کردند 
ـ يعل). ۱۵(د بوده اسـت     ي آنها مف  ي جسمان يها  تي و قابل  يمعلومات علم  ، يـي روا) ۱۳۸۴ (يمردان
ـ    ي ا يها   آزمون يز و دشوار  يب تم ياعتبار و ضر    و اعتبـار    يـي  کـرد کـه روا     ين مسابقات را بررس

 آنهـا نـامطلوب بـود       يرز و دشوا  يب تم ي ضر يباً مطلوب ول  ي هر دو تقر   ي و عمل  ي علم يها  آزمون
 معلمان شـرکت    يا  ن عملکرد حرفه  ي ب يدار  يگزارش کرد که تفاوت معن    ) ۱۳۸۴(افشارنژاد  ). ۱۳(

ن مـسابقات   يزان شرکت در ا   ين م يبه عالوه ب  . ن مسابقات وجود ندارد   يکرده و شرکت نکرده در ا     
ـ    ي ن يت بدن ي معلمان ترب  يا  و عملکرد حرفه   ـ م). ۲( وجـود نـدارد      ي دار يز ارتبـاط معن رزازاده ي

 ضمن  يکالس ها  و   ي تخصص – يزش شرکت در مسابقات علم    يزان انگ يجه گرفت م  يز نت ين) ۱۳۸۵(
ـ   ) ۱۳۸۵ (يسلمان). ۲۰( قرار دارد    ينييخدمت در سطح پا     معلمـان   ين خودکارآمـد  ينشان داد ب

ـ         ي تخصص – ي شرکت کرده در مسابقات علم     يت بدن يترب  ي دار ي و شـرکت نکـرده تفـاوت معن
  ).۶ (وجود ندارد

 به اهـداف آن     يابي دست يابي آن، لزوم ارز   ين مسابقات و گستردگ   يت اهداف ا  يباتوجه به اهم  
 به عنوان شرکت کنندگان و      يت بدن ي از معلمان ترب   يبه عالوه نظرسنج  .  رسد ي به نظر م   يضرور

 تواند ضعف ها و قـوت       ين مسابقات، م  يان ا يزان و مجر  ير   به عنوان برنامه   يت بدن يمسئوالن ترب 
ـ             ي ا ياه ـ  آن و تعر   يـي  اجرا ةوين روش آموزش ضمن خدمت را مشخص کرده و به بهبـود ش ف ي

دگاه معلمان و مـسئوالن     يف د ي و توص  يق به منظور بررس   ين تحق يا.  اهداف آن کمک کند    ةدوبار
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 انجام  وة و نح  يي معلمان، توانا  ي شغل ي ها يژگين مسابقات بر و   ي ا يرامون اثربخش ي پ يت بدن يترب
  . گذران اوقات فراغت معلمان انجام شده استةت نحوي نها و دريف شغليوظا

  

  قيروش تحق
ـ  معلمـان ترب ةي اول شامل کلي آمارةجامع.  بودي آمار ةق شامل دو جامع   ين تحق يا  يت بـدن ي

ت ي مسئوالن تربةي دوم شامل کلي آمارةو جامع)  نفر مرد ۴۱۴ زن و    ۳۷۹, نفر ۷۹۳(الن  ياستان گ 
ـ    آموزش   يها   شاغل در اداره   يبدن در سـال  )  مـرد ۲۴ زن و ۶ , نفـر ۳۰(الن يو پرورش اسـتان گ

 نفـر،   ۲۶۰(١ اول با استفاده از جدول مورگان        ي آمار ةحجم نمونه از جامع   .  بود ۸۳ – ۸۴ يليتحص
 از ي تـصادف يا  خوشهيريگ ها با استفاده از روش نمونه محاسبه شده و نمونه)  مرد۱۳۶ زن و   ۱۲۴
ق ي تحق ة دوم چون تعداد افراد جامع     ي آمار ةدر مورد جامع  .  مورد نظر انتخاب شدند    ي آمار ةجامع

  .ع شدي افراد جامعه توزةن هميمحدود بود، پرسشنامه ب
  

  يريابزار اندازه گ
ـ    ي در مـورد تـأث     يت بدن ي معلمان و مسئوالن ترب    ي از نظرها  ي آگاه يبرا  – ير مـسابقات علم
بخش . محقق ساخته استفاده شد    ة بر عملکرد معلمان و عوامل مؤثر بر آن، از پرسشنام          يتخصص

ـ  دي سؤال و بخش دوم مربوط به بررس  ۱۰ شامل   ياول پرسشنامه مربوط به اطالعات شخص      دگاه ي
ـ ير مـسابقات بـر و     ي تأث يابيرامون ارز ي پ يت بدن يمعلمان و مسئوالن ترب     يتي شخـص  ي هـا  يژگ

 يهـارت هـا    م ي اجـرا  يي، توانـا  ي حرفـه ا   ي ها يي، دانش، بهبود توانا   ي جسمان يمعلمان، آمادگ 
، نگرش  ي شغل ي، رفتارها يت بدن ي درس ترب  ي اجرا ة، نحو ي و انسان  ي اجتماع يها  يژگي، و يورزش
س و سـه    ي تـدر  ة، سابق ياطالعات شخص .  بود يت بدن ي و گذران اوقات فراغت معلمان ترب      يشغل

شرکت در مسابقات، مراحل و تعداد دفعـات آن و علـت عـدم               (يت بدن ي معلمان ترب  يسؤال برا 
ـ  يشرکت در طراح   (يت بدن ي مسئوالن ترب  يز برا يو سه سؤال ن   ) ن مسابقات يها در ا  شرکت آن  ا ي

  بخـش دوم   . طـرح شـده بـود     )  آنهـا  ي مسابقات، تعداد دفعات شـرکت و نـوع همکـار          ياجرا
ـ ياد و خي کم، کم، متوسط، زيلياصال، خ (يا نهي سؤال شش گز۴۵پرسشنامه ها شامل    ـ  زيل ) ادي

                                                 
1 - Morgan 
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ر مسابقات بر عوامل مـؤثر  يرامون تأثي پ يت بدن يان و مسئوالن ترب   دگاه معلم ي د يمربوط به بررس  

  . معلمان بوديبر عملکرد حرفه ا
 α = % ۹۱۰۷ معلمان و    ة پرسشنام ي برا α = % ۹۲۱۲ ١ کرونباخ ياعتبار پرسشنامه به روش آلفا    

 نفـر از  ۱۵ز ضمن مشورت بـا  ي آنها نيي محاسبه شد و روا يت بدن ي مسئوالن ترب  ة پرسشنام يبرا
 يا نـه ي سؤاالت شـش گز يگذار  ارزشيبرا. د قرار گرفتيينه مورد تاين زمياستادان مجرب در ا 

ت ياز صفر و در نها    ي اصالً امت  ةنيب به گز  يبه ترت ) ادي ز يلياد و خ  ي کم، کم، متوسط، ز    يلياصالً، خ (
ـ ها از م    هي فرض ي بررس يبرا.  داده شد  ۵از  ياد امت ي ز يلي خ ةنيبه گز  الت  سـؤا  يازهـا ين امت يانگي

  .مورد نظر استفاده شد
   اطالعاتيروش جمع آور

. آوري شـد    اي، اينترنتي و مجالت جمـع       براي اجراي تحقيق، ابتدا اطالعات از منابع كتابخانه       
هـا     تخصصي، عملكرد دبيران و شرح وظايف آن       –براي كسب اطالعات در مورد مسابقات علمي        

رزشيابي نيروي انساني آموزش و پـرورش       به معاونت تربيت بدني و تندرستي و دفتر آموزش و ا          
بـا حـضور در     . استان گيالن و معاونت تربيت بدني ادارة كل آموزش و پرورش كشور مراجعه شد             

كننده در مـسابقات، مجريـان و طراحـان           يك دوره از مسابقات در استان گيالن با افراد شركت         
رحلـه اقـدام بـه سـاخت        پس از كسب اطالعات، محقق در دو م       . سؤاالت مسابقات مصاحبه شد   

براي اين منظور   . ها قرار گرفت    ها در اختيار آزمودني     سپس پرسشنامه . هاي اصلي كرد    پرسشنامه
نامـة محقـق بـه ادارات آمـوزش و پـرورش              ها به همراه معرفـي      پس از كسب مجوز، پرسشنامه    

ـ                شهرستان سـپس  . دها و مناطق براي توزيع در بين معلمان و مسئوالن تربيت بدني فرستاده ش
ها و نواحي مراجعه كردند و آموزش الزم براي نحـوة پاسـخگويي               همكاران تحقيق به شهرستان   

توزيع و  . هدف از انجام تحقيق براي مسئوالن تربيت بدني شهرستان توضيح داده شد           . ارائه شد 
  . ماه به طول انجاميد۴آوري پرسشنامه حدود  جمع
  

  ها تجزيه و تحليل داده
هاي آمـار توصـيفي بـه شـكل جـدول و نمـودار        مده با استفاده از روشاطالعات به دست آ 

 اسميرنوف يك گروهـي و      –براي تجزيه و تحليل فرضيات از آزمون كولموگروف         . بندي شد   طبقه

                                                 
1 - Coefficient alpha 
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معيار اثرگذاري متغير ايـن بـود كـه         . همچنين ميانگين و انحراف استاندارد توزيع استفاده شد       

بيشتر ) ۵/۲(ن، ميانگين توزيع نيز از ميانگين احتمالي توزيع         عالوه بر معنادار بودن نتيجة آزمو     
هـاي مختلـف      هـاي گـروه     به دليل اين كه توزيع متغيرها نرمال نبود براي مقايسة ديدگاه          . باشد

  .، استفاده شد۱۳ نسخه SPSSافزار   مان و ويتني در نرمU–معلمان از آزمون غيرپارامتري 

  

  نتايج و يافته های تحقيق 
 درصد مسئوالن در رشتة تربيت بدنی ۷/۸۶ درصد معلمان و ۸۵ها نشان  داد که يافته 

 سال ۴۰ سال و مسئوالن تربيت بدنی بيش از ۴۵ تا ۳۰سن بيشتر معلمان بين . تحصيل کرده اند
 درصد مسئوالن دارای مدرک تحصيلی کارشناسی و باالتر ۳/۷۳ درصد معلمان و ۶/۶۱. بود

دارای سابقة تدريس )  درصد۶۰(ت بدنی شرکت کننده در تحقيق بيشتر معلمان تربي. بودند
بيشتر .  درصد بود۳/۷۳اين رقم در مورد مسئوالن تربيت بدنی .  سال بودند۱۲بيشتر از 

حداقل در يک مرحله مسابقات )  درصد مسئوالن۷/۹۶ درصد معلمان و ۸/۸۰(آزمودنی ها 
 دورة اين ۴ت بدنی در اجرای بيش از بيشتر مسئوالن تربي. تخصصی شرکت کرده اند_ علمی 

معاون , سرپرست, مسئول پذيرش, استخراج نتايج, داور, مسابقات به عنوان طراح و ناظر
اسميرنوف برای تعيين _ نتايج  آزمون کولموگروف . اجرايي و ناظر کل حضور داشته اند

مسئوالن تربيت تخصصی بر متغيرهای تحقيق از ديدگاه معلمان و _ اثربخشی مسابقات علمی 
  .  آمده است۲و ۱بدنی به ترتيب در جدول های 

تخصصی _ از نظر معلمان تربيت بدنی شرکت در مسابقات علمی , ۱براساس اطالعات جدول 
توانايي و نحوة انجام وظايف شغلی و گذران اوقات فراغت آنها تأثير , بر بهبود ويژگی های شغلی

_ ديدگاه معلمان تربيت بدنی شرکت در مسابقات علمی همچنين از ). ≥P ۰۱/۰(معناداری دارد 
, توانايي اجرای مهارت های ورزشی, آمادگی جسمانی, تخصصی در بهبود ويژگی های شخصيتی

رفتارهای , توانايي های حرفه ای, نگرش شغلی, ويژگی های اجتماعی و انسانی, دانش تخصصی
  . ثر استشغلی و نحوة اجرای درس تربيت بدنی شرکت کنندگان مؤ
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اسميرنوف يک گروهی برای بررسی ديدگاه معلمان تربيت بدنی در مورد _ نتايج آزمون کولموگروف _ ۱جدول 

  تخصصی بر متغيرهای تحقيق_ تأثير گذاری مسابقات علمی 

  ميانگين  متغير
انحراف 

 استاندارد

_ کولموگروف 

 Zاسميرنوف 

  )نرمال(

Sig 

  ∗۰۰۰/۰  ۰۵۷/۵  ۸۱/۰  ۷/۳  ويژگی های شغلی

  ∗۰۰۰/۰  ۴۷۰/۴  ۱  ۵۷/۳  ويژگی های شخصيتی •

  ∗۰۰۰/۰  ۴۱۰/۴  ۹/۰  ۰۱/۴  آمادگی جسمانی •

  ∗۰۰۰/۰  ۸۸۳/۴  ۸۸/۰  ۸۷/۳  توانايي اجرای مهارت های ورزشی •

  ∗۰۰۰/۰  ۱۴۷/۳  ۱۱/۱  ۴۶/۳  دانش تخصصی •

  ∗۰۰۰/۰  ۹۸۳/۴  ۹۸/۰  ۶۱/۳  ويزگی های اجتماعی و انسانی •

  ∗۰۰۰/۰  ۴۹۱/۴  ۹۶/۰  ۸۳/۳  نگرش شغلی •

  ∗۰۰۰/۰  ۹۹۴/۴  ۰۷/۱  ۶۶/۳  انايي و نحوة انجام وظايفتو

  ∗۰۰۰/۰  ۱۳۳/۵  ۹۸/۰  ۷/۳  توانايي های حرفه ای  •

  ∗۰۰۰/۰  ۷۴۸/۴  ۲۱/۱  ۵۳/۳  رفتارهای شغلی •

  ∗۰۰۰/۰  ۶۱۷/۳  ۱۹/۱  ۶/۳  نحوة اجرای درس تربيت بدنی •

  ∗۰۰۰/۰  ۶۲۵/۴  ۷۷/۰  ۰۱/۴  نحوة گذرن اوقات فراغت

 .  معنادار است≥P  ۰۱/۰در سطح  ∗
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  اسميرنوف يک گروهی برای بررسی ديدگاه مسئوالن _ نتايج آزمون کولموگروف _ ۲جدول 

  تخصصی بر متغيرهای تحقيق_  تربيت بدنی در مورد تأثير گذاری مسابقات علمی 

  ميانگين  متغير
انحراف 
  استاندارد

_ کولموگروف 
 Zاسميرنوف 

  )نرمال(
Sig 

  ∗∗۰۰۲/۰  ۸۳۵/۱  ۱  ۴۷/۳  ويژگی های شغلی

  ۱۹۸/۰  ۰۷۵/۱  ۰۵/۱  ۸۳/۲  ژگی های شخصيتیوي •

  ∗∗۰۰۱/۰  ۹۴۷/۱  ۱۹/۱  ۰۳/۴  آمادگی جسمانی •

  ∗∗۰۰۹/۰  ۶۵۰/۱  ۰۷/۱  ۵۳/۳  توانايي اجرای مهارت های ورزشی •

  ۱۷۵/۰  ۱۰۳/۱  ۲۲/۱  ۶۳/۳  دانش تخصصی •

  ∗∗۰۰۸/۰  ۶۵۹/۱  ۰۴/۱  ۲۳/۳  ويزگی های اجتماعی و انسانی •

  ∗∗۰۰۵/۰  ۷۴۰/۱  ۰۴/۱  ۵/۳  نگرش شغلی •

  ∗∗۰۱۳/۰  ۵۸۷/۱  ۷۱/۰  ۱۶/۳  ايي و نحوة انجام وظايفتوان

  ∗۲۷/۰  ۴۷۰/۱  ۰۲/۱  ۱۷/۳  توانايي های حرفه ای •

  ۲۲۲/۰  ۰۴۸/۱  ۰۸/۱  ۹۳/۲  رفتارهای شغلی •

  ۷۱/۰  ۲۹۲/۱  ۱/۱  ۳۷/۳  نحوة اجرای درس تربيت بدنی •

  ∗∗۰۰۰/۰  ۸۲۷/۱  ۱۹/۱  ۹۰/۳  نحوة گذرن اوقات فراغت

 .  معنادار است≥P  ۰۵/۰در سطح  ∗
  .  معنادار است≥P  ۰۱/۰در سطح   ∗∗

  
_  شرکت در مسابقات علمی تربيت بدنی نشان می دهد که از ديدگاه مسئوالن ۲جدول 

توانايي و نحوة انجام وظايف شغلی و همچنين چگونگی گذران , تخصصی بر ويژگی های شغلی
شرکت در همچنين از ديدگاه آنها ). ≥P ۰۵/۰(اوقات فراغت شرکت کنندگان تأثيرگذار است 

ويژگی های اجتماعی و , توانايي اجرای مهارت های ورزشی, مسابقات بر آمادگی جسمانی
ی حرفه ای معلمان تربيت بدنی شرکت کننده نيز توانايي هاانسانی و نگرش شغلی و همچنين 

رفتارهای شغلی و نحوة اجرای درس , دانش تخصصی, اما بر ويژگی های شخصيتی. تأثير دارد
  . شرکت کنندگان تأثير معناداری نداردتربيت بدنی

معلمان و مسئوالن تربيت بدنی در مورد اثربخشی اين  هایديدگاه  بين  که می دهد نشان ۳جدول 
اما اين تفاوت در , مسابقات بر توانايي و نحوة انجام وظايف شغلی تفاوت معناداری وجود دارد

همچنين بين ديدگاه های آنها . ادار نيست شغلی و نحوة گذران اوقات فراغت معنويژگی هایمورد 
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اجتماعی و انسانی و توانايي های حرفه ای و رفتارهای شغلی , در مورد ويژگی های شخصيتی
  . نيز تفاوت معناداری وجود دارد

  
مان ويتنی پيرامون بررسی تفاوت بين ديدگاه های معلمان تربيت بدنی و _ Uنتايج آزمون _ ۳جدول 

  تخصصی بر متغيرهای شغلی_ ی در مورد تأثير مسابقات علمی مسئوالن تربيت بدن
  سطح معناداری Z  مان ويتنی_ U  متغير 

  ۳۱۰/۰  ‐۰۱۶/۱  ۳۵۰۴  ويژگی شغلی

  ∗∗۰۰۰/۰  ‐۸۱۱/۳  ۲۳۳۷  ويژگی های شخصيتی •

  ۳۶۴/۰  ‐۹۰۸/۰  ۳۵۳۴  آمادگی جسمانی •

  ۰۸۹/۰  ‐۷۰۲/۱  ۳۲۲۲  توانايي اجرای مهارت های ورزشی •

  ۲۷۵/۰  ‐۰۹۲/۱  ۳۴۴۵  دانش تخصصی •

  ∗۴۸/۰  ‐۹۸۰/۱  ۳۱۱۳  ويژگی های اجتماعی و انسانی •

  ۰۸۱/۰  ‐۷۴۸/۱  ۳۱۸۱  نگرش شغلی •

  ∗∗۰۰۲/۰  ‐۱۶۸/۳  ۲۶۲۳  توانايي  و نحوة انجام وظايف شغلی

  ∗∗۰۰۲/۰  ‐۰۹۵/۳  ۲۶۶۰  توانايي های حرفه ای  •

  ∗∗۰۰۱/۰  ‐۱۸۲/۳  ۲۵۹۳  رفتارهای شغلی  •

  ۱۹۳/۰  ‐۳۰۳/۱  ۳۳۵۷  نحوة اجرای درس تربيت بدنی  •

  ۸۲۲/۰  ‐۲۲۵/۰  ۳۷۹۵  نحوة گذران اوقات فراغت

  .  معنادار است≥P ۰۵/۰ در سطح ∗
  .  معنادار است≥P ۰۱/۰ در سطح ∗∗

  
بيشترين تأثير مسابقات بر نحوة گذران اوقات فراغت ,  نشان می دهد۱همان طور که شکل 

همچنين تفاوت بين . استمعلمان و کمترين مربوط به توانايي و نحوة انجام وظايف شغلی آنه
ديدگاه معلمان و مسئوالن تربيت بدنی فقط در توانايي و نحوة انجام وظايف شغلی چشمگير 

  . معلمان در تمامی موارد ديدگاه بهتری نسبت به اثرگذاری مسابقات دارند, با اين حال. است
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نحوه گذران

اوقات فراغت 

توانايي و نحوه

انجام وظايف

شغلی 

ويژگی های

شغلی 

معلمان تربيت بدنی  
مسئوالن تربيت بدنی  

  
تخصص بر _ سابقات علمی مقايسة ديدگاه معملمان و مسئوالن تربيت بدنی در مورد تأثير م_ ۱شکل 

  متغيرهای شغلی

  

  گيري بحث و نتيجه
نتايج اين تحقيق نشان داد كه از ديدگاه معلمان و مسئوالن تربيت بدني، اين مـسابقات بـر                  

هـاي شخـصيتي،      هاي شغلي معلمان تربيت بدني و همچنين عناصـر آن شـامل ويژگـي               ويژگي
هـاي اجتمـاعي و        دانش تخصصي، ويژگـي     هاي ورزشي،   آمادگي جسماني، توانايي اجراي مهارت    

هاي شغلي براي معلم تربيت       باتوجه به اينكه ويژگي   . انساني و نگرش شغلي تأثير معناداري دارد      
در بـسياري از تحقيقـات تـأثير        . بدني در تدريس الزم است، اين موضوع دور از ذهـن نيـست            

نساني، دانـش تخصـصي و   هاي اجتماعي و ا  هاي شخصيتي، نگرش و عقايد شغلي، ويژگي        ويژگي
  .هاي ورزشي معلمان تربيت بدني بر عملكردشان تأييد شده است توانايي اجراي مهارت

هـاي    نتايج تحقيق نشان داد كه از ديدگاه معلمـان شـركت در ايـن مـسابقات بـر ويژگـي                   
اي از تحقيقات بـين برخـي از خـصوصيات            پاره. كنندگان تأثير معناداري دارد     شخصيتي شركت 

برخوردي، صميمت و نشاط و همچنين عقايد و رضايت شـغلي بـا موفقيـت                 همانند خوش رواني  
با ). ۴۰ , ۳۲،  ۲۸،  ۲۵،  ۲۱،  ۱۶،  ۱۸،  ۱۰،  ۱(اند    معلمان تربيت بدني ارتباط معناداري را گزارش كرده       

هاي شخصيتي تـأثير معنـاداري        اين حال، از ديدگاه مسئوالن شركت در اين مسابقات بر ويژگي          
 اما نتـايج تحقيقـات انـدكي        ,اند  معلمان شركت در مسابقات را بر اين عامل مؤثر دانسته         . ندارد
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هاي   تأثير مستقيم شركت در ورزش، مسابقات ورزشي و حتي آموزش ضمن خدمت را بر ويژگي              

بايد توجه داشت كه باوجود تأثير ورزش و رقابت، اين عامل           . اند  خصيتي چشمگير عنوان كرده   ش
  . تحت تأثير شديد عوامل ديگري همچون وراثت و محيط شغلي نيز قرار دارد

هـاي   در اين تحقيق معلمان و مسئوالن تربيت بدني شركت در اين مـسابقات را بـر ويژگـي                 
گويد كمـك و مـساعدت معلمـان     مي) ۱۳۶۵(عسگريان  . اند  ستهاجتماعي و انساني نيز مؤثر دان     

كار موجبات خرسندي طـرفين و بـاروري مؤسـسات تربيتـي را فـراهم           مجرب به همكاران تازه   
كند كه از عوامـل مهـم در استانداردسـازي معلمـان،              بيان مي ) ۱۳۸۲(پور    عباس). ۱۲(سازد    مي

هـاي    يت همكاري، تبادل تجربه و تـشكل      ارتقاي سطح علمي، مهارتي و تخصصي معلمان و تقو        
نتايج تحقيق نشان داد كه از ديدگاه معلمان و مسئوالن تربيـت بـدني، ايـن                ). ۱۱(معلمان است   
در مـورد   . هاي ورزشي مؤثر باشد     تواند بر آمادگي جسماني و توانايي اجراي مهارت         مسابقات مي 

) ۱۳۷۵(شكري  . دانند  معنادار مي دانش تخصص، فقط معلمان تأثير شركت در مسابقات را بر آن            
نتيجه گرفت كه دانش و مهارت، سالمت و وضعيت زندگي از عوامل مؤثر بر كارايي معلمان است                 

برخي از تحقيقات نيز گزارش كردند كه رابطة مستقيمي بين سطح علمي معلم و پيـشرفت                ). ۸(
مهارتي نمرة بهتري كـسب     هاي علمي و      ن  دبيراني كه در آزمو   . آموزان وجود دارد    تحصيلي دانش 

به ). ۳۷ , ۲۹، ۶(كنند  ها دريافت مي هاي بهتري در آن آزمون     آموزان آنها نيز نمره     اند، دانش   كرده
توانـد بـه علـت        احتمال عدم تأثير مسابقات بر دانش تخصصي معلمان از ديدگاه مسئوالن مـي            

اند   شهرستاني و استاني  هرچند مسئوالن خود طراح سؤاالت      . مناسب ندانستن منابع علمي باشد    
  .شود اما منابع آزمون بدون نيازسنجي و نظرخواهي از آنها تعيين مي

نتايج تحقيق نشان داد كه از نظر معلمان و مسئوالن تربيت بدني شركت در مسابقات علمي                
ايـن موضـوع يكـي از       .  تخصصي بر نحوة گذران اوقات فراغت معلمان تـأثير معنـاداري دارد            –

گذران اوقات فراغت معلمان اهميت زيادي      . شود  كردهاي اين مسابقات محسوب مي    ترين كار   مهم
اين مسابقات موجـب گردهمـايي معلمـان در يـك مكـان             . در افزايش رضايت شغلي آنها دارد     

اوسـاليوان و   . توانند به تبـادل تجربـه و افكـار بپردازنـد            شود و در حين رقابت، معلمان مي        مي
اي و    هايي نياز دارند تا نظرهـاي حرفـه         دارند كه معلمان به فرصت      اظهار مي ) ۱۹۹۲ (١همكارانش
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هـا   اين موضوع به طور طبيعي در گردهمايي    .  را تقسيم، تحليل، ارزيابي و آشكار سازند       شان عملي

  ).۳۱(دهد  رخ مي
 اين مسابقات بر توانايي و نحوة      نتايج نشان داد كه از ديدگاه معلمان و مسئوالن تربيت بدني،          

اما از ديدگاه مـسئوالن ايـن نتـايج در مـورد            . م وظايف شغلي معلمان تأثير معناداري دارد      انجا
  .رفتارهاي شغلي و نحوه اجراي درس تربيت بدني معنادار نيست

دهد كه بهبود متغيرهاي شغلي احتماالً موجـب بهبـود عملكـرد و               نتايج تحقيقات نشان مي   
كنندگان و برگزاركنندگان، شركت در ايـن         ه شركت بنابراين از ديدگا  . كارايي معلمان خواهد شد   

افشارنژاد . تواند بر متغيرهاي شغلي و در نهايت بر عملكرد معلمان نيز تأثير بگذارد              مسابقات مي 
نكرده   كرده و شركت    اي معلمان شركت    نشان داد كه تفاوت معناداري بين عملكرد حرفه       ) ۱۳۸۴(

بين ميـزان شـركت در ايـن مـسابقات و عملكـرد             وي نشان داد    . در اين مسابقات وجود ندارد    
 تخصـصي بـه     –او نتيجه گرفت مسابقات علمي      . داري وجود ندارد    اي معلمان ارتباط معني     حرفه

). ۲(اي معلمان تأثيرگذار باشد       تواند بر عملكرد حرفه      انگيزشي نمي  –عنوان يك روش آموزشي     
نكـرده در ايـن مـسابقات         ه و شركت  كرد  مدي معلمان شركت  آسلماني نيز نشان داد بين خودكار     

رسد مسابقات  زيرا به نظر مي   . اين نتايج در ظاهر متناقض است     ). ۶(تفاوت معناداري وجود ندارد     
هاي شغلي، توانايي و نحوة انجام وظايف شـغلي   تواند با اثرگذاري بر ويژگي تخصصي مي _علمي 

باوجود ايـن، در زمينـه      . ها مؤثر باشد  و گذران اوقات فراغت معلمان به طور بالقوه بر عملكرد آن          
به اين نتيجه رسيدند    ) ۲۰۰۲(زيانگ و لوي    . اند  برخي تحقيقات نيز به نتايج مشابهي دست يافته       

هاي آموزشي اثر مثبتي بر عقايد دبيران تربيت بدني مقطع ابتـدايي در مـورد اهـداف                   كه دوره 
اين اثرگذاري به عالقـة  . تأثير است ا بيتربيت بدني در اين مقطع دارد ولي بر كارايي تدريس آنه  

ايـن تنـاقض    ). ۳۹(شغلي، احساس عدم توانايي در تدريس و محيط شغلي آنهـا بـستگي دارد               
هاي شغلي بر عملكـرد       يكي اينكه باوجود تأثير ويژگي    . ممكن است داليل متعددي داشته باشد     

بـه  ) ۲۰۰۰ (١وود و بنـت . ل نشودها به عملكرد و اجراي آنها منتق    معلمان احتمال دارد اين مهارت    
هاي آموزشي، عدم انتقـال آمـوزش بـه           اين نتيجه رسيدند كه علت عدم موفقيت برخي برنامه        

معتقدنـد بـين    ) ۲۰۰۳ (٢سـانگاريدو و اوسـاليوان    ). ۳۸(هاي مورد استفادة معلمان است        تئوري
ر تـدريس بـه كـار       هـاي كـه د      بينند با تئوري    هايي كه مي    عقايد معلمان تربيت بدني و آموزش     
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تواند يكي از داليل عدم تأثيرگذاري        اين موضوع مي  ). ۳۶(بندند، تفاوت معناداري وجود دارد        مي

در اين مسابقات از يـك طـرف معلمـان در           . اين مسابقات بر عملكرد معلمان تربيت بدني باشد       
ايـن مـسابقات    گونه دخالتي در انتخاب محتوا يا مفاد آزمون ندارند و از سوي ديگـر،                 عمل هيچ 

. كند  كنندگان را فراهم نمي     ها و خالقيت شركت     شرايط واقعي براي تدريس و نشان دادن توانايي       
در . اند  عالوه بيشتر اين تحقيقات تأثير ساير عوامل مؤثر در متغيرهاي شغلي را در نظر نگرفته                به

دانش تخصصي بر   كند كه برخالف تصور همه        اشاره مي ) ۱۳۸۲(مورد دانش تخصصي، ماليي نژاد      
آمـوزان و     عملكرد معلمان چندان مؤثر نيست و ارتباط چنداني بين پيشرفت تحـصيلي دانـش             

اما در مورد دانـش     . هاي كسب شده از سوي معلمان در مورد موضوعات درسي وجود ندارد             نمره
آنچه براي معلمـان اهميـت      . رسد بيشترين اثربخشي را بر عملكرد معلم دارد         تدريس به نظر مي   

هـاي    نتيجه گرفت كه برنامـه    ) ۱۹۹۴ (١انيس). ۱۷(دارد، اين است كه ياد بگيرند چگونه ياد دهند        
آموزشي معلمان بر پيشرفت، بهبود و اصالح دانش فرايندي و گفتار معلمان تأكيد دارد اما دانش                

ي هـا  كنـد كـه طراحـان دوره    او تأكيد مي. گيرند هاي عمل آنها را ناديده مي عملكردي يا تئوري 
هاي مورد آموزش به معلمان و عملكـرد آنهـا توجـه             آموزشي بايد به برقراري ارتباط بين تئوري      

نتيجه گرفت كه محتواي دانش در آمادگي كيفي معلمـان تربيـت            ) ۲۰۰۲(اوساليوان  ). ۲۳(كنند  
هاي   اما آنچه انتقال مهارت   . بدني اهميت زيادي دارد و دانش معلمان متغير كليدي تدريس است          

) PCK (٢كند، دانـش محتـواي آموزشـي        آموزان تضمين مي    د آموزش را از معلمان به دانش      مور
گيـرد، دانـش       تخصصي مورد آزمـون قـرار مـي        –در واقع آنچه در مسابقات علمي       ). ۳۱(است  

رو، باوجود اعتقاد به تأثيرگذاري مسابقات بر متغير دانش           از اين . تخصصي است نه دانش تدريس    
 _دليل ديگر اين است كه مـسابقات علمـي   . معلمان تأثيرگذار نخواهد بود تخصصي، بر عملكرد    

تخصصي به دليل نداشتن معيارهاي نظام قاعدة آموزشي همانند اهداف مشخص و تعريف شده،              
قانونمندي منظم، عدم نيازسنجي آموزشي، عدم ارزيابي دستيابي به اهداف و تغييرات فـراوان               

قاعده قرار گيرند كه اين نـوع         مكن است در طبقة آموزش بي      دورة آن م   بيستدر طول برگزاري    
). ۳(شـود     ريزان مي   كنندگان و برنامه    نوعي سرخوردگي و كاهش انگيزش شركت     موجب  آموزش  

. كنندگان آن باشـد  شايد علت ديگر عدم تأثيرگذاري اين مسابقات، نبود يا انگيزة كم در شركت       
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تواند عملكرد معلمـان تربيـت        شي ضمن خدمت مي   هاي آموز   نتيجه گرفت برنامه  ) ۱۹۹۴ (١پولي

ها برخـوردار    به شرطي كه معلمان از انگيزة كافي براي شركت در اين دوره        ,بدني را بهبود بخشد   
طـور    اي مـستمر بـه      نيز به اين نتيجه رسيد كه يـادگيري حرفـه         ) ۱۹۹۵(پيسانوس  ). ۳۵(باشند
). ۰۳۴ بـراي تـدريس بـستگي دارد          معلمان و سطح تعهـد آنهـا       ٢تر به وضعيت انگيزشي     دقيق

نيز به اين نتيجه رسيد كه انگيزش معلمان براي شركت در اين مـسابقات در               ) ۱۳۸۵(ميرزازاده  
وي گزارش كرد عـواملي همچـون نتـايج و جـوايز، امكانـات رفـاهي،                . سطح پاييني قرار دارد   

شـركت در ايـن     اي و عوامل انگيزش درونـي بـر انگيـزش             اثربخشي مسابقات بر عملكرد حرفه    
  ).۲۰(مسابقات تأثير معناداري دارد 

 تخصصي معلمان تربيت بـدني  –رسد مسابقات علمي  باتوجه به نتايج اين تحقيق به نظر نمي 
به عنوان روش آموزش ضمن خدمت از كارايي الزم براي تأثير برعملكـرد معلمـان و در نهايـت                   

 اين زمينه بايد به محتـواي مـسابقات،         در. هاي تربيت بدني برخوردار باشد      بهبود كيفيت كالس  
  .نحوة اجراي آن و استفاده از عوامل انگيزشي توجه داشت

هاي معلمان و مسئوالن تربيت بدني در مورد          نتايج تحقيق همچنين نشان داد كه بين ديدگاه       
 تخصصي بر توانايي و نحوة انجام وظايف شـغلي تفـاوت معنـاداري              –اثربخشي مسابقات علمي    

به اين معني كه معلمان ديدگاه بهتري نسبت به اثرگذاري اين مسابقات در مقايـسه               . دوجود دار 
رفت مسئوالن تربيت بدني به دليل دريافت پاداش مادي به            با اينكه انتظار مي   . با مسئوالن دارند  

ازاي اجراي اين مسابقات و همچنين تعصب به مسابقاتي كه خود طـراح و مجـري آن هـستند،                   
تري در مورد آن داشته باشند، اما نتايج عكـس ايـن موضـوع را نـشان                   وشبينانههاي خ   ديدگاه

ريزي، طراحي و     احتمال دارد افزايش مسئوليت آنها و دردسرهايي كه بايد از نظر برنامه           . دهد  مي
عـدم نظرخـواهي از     . اجراي مسابقات متحمل شوند، ديدگاه آنها را تحت تأثير قرار داده باشـد            

ني و مشورت با آنان در انتخاب محتواي مسابقات و شـيوة اجرايـي آن نيـز                 مسئوالن تربيت بد  
معلمان نيز به دليل يـافتن فرصـت رقابـت در مـسابقات و              . تواند در اين مورد اثرگذار باشد       مي

  .همچنين ديدار با همكاران به احتمال ديدگاه بهتري در مورد آن دارند
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  منابع و مآخذ

هاي مديران، دبيران تربيـت بـدني و دانـش آمـوزان              مقايسة ديدگاه  ").۱۳۸۱(. احساني، عباسعلي . ۱
ها و وظايف دبيران تربيـت بـدني در مقـاطع راهنمـايي و متوسـطه پـسرانة شهرسـتان                      دربارة ويژگي 
  . واحد تهران. ه آزاد اسالميدانشگا. "گنبدكاووس

اي   ي روي عملكرد حرفه    تخصص –بررسي اثر شركت در مسابقات علمي       ). "۱۳۸۴(. افشارنژاد، طاهر . ۲
  .شناسي ارشد، دانشگاه گيالن، پايان نامة كار"معلمان تربيت بدني

قاعده و استانداردزدايي دانش در آموزش منابع انساني،          آموزش بي ). "۱۳۸۲(.آهنچيان، محمدرضا . ۳
ـ . "مجموعه مقاالت استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش با رويكرد منـابع انـساني               شارات انت

  .اسفند . آموزش و پرورش
ديدگاه دبيران و معلمـين تربيـت بـدني اسـتان اردبيـل در زمينـة          ). "۱۳۷۷(. زاده، مسعود   ايمان. ۴

دانشگاه . پايان نامة كارشناسي ارشد   . "هاي كوتاه مدت ضمن خدمت در آموزش و پرورش          اثربخشي كالس 
  .  تهرانآزاد اسالمي واحد

گـزارش طـرح    . "اي معلمان دورة راهنمايي     هاي حرفه   ارزشيابي مهارت . ")۱۳۸۲(. دانش پژوه، زهرا  . ۵
  . ۴۳۷نشرية شماره . ي آموزشيها ريزي درسي و نوآوري مؤسسة پژوهشي برنامه. پژوهشي
هـاي ضـمن      بررسي رابطة خودكارامدي معلمان تربيت بدني با آموزش       ). "۱۳۸۵(. سلماني، ابراهيم . ۶
  .شد دانشگاه گيالنرشناسي ارپايان نامة كا. "خدمت
بررسي تأثير وجود معلم ورزش متخصص در دورة ابتـدايي بـر            ). "۱۳۷۲(. سيدعامري، ميرحسين . ۷

 ارشـد،   پايان نامة كارشناسي  . "هاي ادراكي و حركتي در مدارس پسرانة شهرستان اروميه          توسعة توانايي 
  . دانشگاه تربيت مدرس

، مركز آمـوزش  "وري نيروي انساني لي ارتقاي بهره هاي عم   بررسي شيوه ). "۱۳۷۵(. مصطفي  شكري،. ۸
  . مديريت دولتي

هـاي    بررسي نظرات معلمين تربيت بدني شهرستان آمل در زمينة كـالس          ). "۱۳۷۱(.شيار، جمشيد . ۹
  .، دانشگاه تربيت معلم"آموزش ضمن خدمت

در كـاهش   ) ميارگونو(كاربرد اصول مهندسي فاكتورهاي انساني      ). "۱۳۷۵(. صادقي ناييني، حسن  . ۱۰
، مركـز   وري نيـروي انـساني      ، مجموعه مقـاالت بهـره     "اي و افزايش سطح رضايت شغلي       مخاطرات حرفه 

  .آموزش مديريت دولتي
 تحليلي انتقادي بر استانداردهاي جذب و بكارگماري منابع انساني در ). "۱۳۸۲(.پور، عباس عباس. ۱۱

ارد سازي در آموزش و پرورش با رويكرد منابع مجموعه مقاالت استاندارد و استاند. "آموزش و پرورش
  .اسفند . شارات آموزش و پرورشانت. انساني
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  . انتشارات اميركبير". سازمان و مديريت آموزش و پرورش). "۱۳۶۵(. عسگريان، مصطفي. ۱۲
، پايان نامـة    " تخصصي معلمان تربيت بدني    –ارزيابي مسابقات علمي    ). "۱۳۸۴(. عليمرداني، احمد . ۱۳

  .ارشد، دانشگاه گيالنشناسي كار
هاي   بررسي نظرات معلمين تربيت بدني استان خراسان در زمينة كالس         ). "۱۳۷۴(. فياض، محسن . ۱۴

  .اه آزاد اسالمي واحد تهراندانشگ. ، پايان نامة كارشناسي ارشد"آموزش كوتاه ضمن خدمت
لمـي، فرهنگـي و ورزشـي       ارزيابي نتايج مسابقات ع   ). "۱۳۶۸(. مجتهدي، حسين . كاشف، مجيد . ۱۵

 بدني وزارت آموزش و     ، انتشارات ادارة كل تربيت    "هاي استاندارد   معلمان تربيت بدني كشور و تدوين نورم      
  .پرورش
آموزان دختر و     هاي معلم اثربخش از ديدگاه دانش       بررسي ويژگي ). "۱۳۷۷(. محمودي، اميرحسين . ۱۶

تربيتـي دانـشگاه    ارشناسي ارشد، دانشكده علـوم      ، پايان نامة ك   "هاي شهرستان شهريار    پسر دبيرستان 
  .تربيت معلم

مجموعـه  . تدوين استانداردهاي كيفيت معلمان يك ضـرورت و نيـاز       ). "۱۳۸۱(. ماليي نژاد، اعظم  . ۱۷
انتـشارات آمـوزش و   ". مقاالت استاندارد و استانداردسازي در آموزش و پرورش با رويكرد منابع انـساني    

  . پرورش
بررسي عملكرد مناطق دهگانه دانـشگاه آزاد اسـالمي در دو المپيـاد             ). "۱۳۷۸(. قمهدوي، توفي . ۱۸

  . دانشگاه آزاد اسالمي تهران. پايان نامة كارشناسي ارشد. "ورزشي برگزار شده
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