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Introduction: The aim of research was to present a paradigm model to develop the 
professional ethics of schools’ physical education teachers. 
 
Methods: This research was executed by qualitative method with systematic grounded 
theory (GT) approach. The population included the experienced professors in the field of 
study research who wereselected by using the snowball sampling method. The tools and 
methods for collecting the data were personal semi-structured interviews; and the interviews 
continued till the theoretical saturation point (13 interviews). To analyze the data, the 
systematic approach with three main steps of open coding, axial coding and selective coding 
was applied. 
 
Results: During the open coding process, in total, 506 conceptual codes were obtained 
without considering the overlaps. In the next step, 74 common concepts formed 16 
categories on the basis of overlaps and similarities. At last, in the axial and selective coding 
stages, the paradigm model of professional ethics among the physical education teachers was 
explained and outlines focusing on the central category of personal and organizational 
development were drawn. 
 
Conclusions: Investigating the situation, status and offering of professional ethics 
indicators in education system and its teachers can help the policy-makers, managers and 
planners to make the appropriate decisions for filling the gap between the current status and 
desired status of teachers’ professional ethics. Within this path and in the present study, 
causative conditions, strategies, grounds, intervening conditions and the consequences were 
explained separately. 
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Extended Abstract 
 

Introduction 
The aim of research was to present a paradigm model to 
develop the professional ethics of schools’ physical education 
teachers. The goal of the education and training organization is 
to educate the future builders of the society, and according to 
the tools at its disposal, it tries to develop their talents and 
bring people to perfection. This organization is very important 
in any society, because it is responsible for providing future 
human resources; Undoubtedly, one of the most important 
elements are the teachers who play a great role in the 
efficiency and effectiveness of this system. One of the most 
influential teachers among students are physical education 
teachers who, if they have professional ethics, can play a very 
important role in the education and growth of students. 
 
Methods 
This research was executed by qualitative method with 
systematic grounded theory (GT) approach. The population 
included the experienced professors in the field of study 
research who were selected by using the snowball sampling 
method. The tools and methods for collecting the data was the 
personal semi-structured interview and the interviews 
continued till the theoretical saturation point (13 interviews). 
Acceptability criterion was used to determine the validity in 
research based on foundation data approach. In order to ensure 
the reliability of the tool, in addition to the auditing method, 
the internal agreement method (within the subject) was also 
used. To analyze the data, the systematic approach with three 
main steps of open coding, axial coding and selective coding 
was applied. 
 
Results 
During the process of open coding in the present study, a total 
of 506 conceptual codes were extracted without considering 
the overlaps (74 categories with the overlaps considered) and 
16 concepts (subcategories) were formed. In the second stage 
and axial coding, the main categories (causal conditions, 
contextual conditions, intervening conditions, strategies and 
consequences) are considered as the axis, and then other 
concepts (subcategories) according to commonalities or 
homogeneity and meaning were given to them. In fact, in the 
last stage, the concepts calculated in the previous stage were 
connected to each other and the relationships between them 
were determined, which is the process of discovering the 
theory and the emergence of the theory. 
 
Conclusions 
As it shows from the concepts and categories in causal 
conditions, the codes of professional ethics of physical 
education teachers should be reflected in the personal 
characteristics of these people; which includes: individual 
characteristics, communication characteristics, student 
evaluation method, and scientific and skill characteristics. 
Strategies are purposeful actions that provide solutions for the 
implementation of the desired central phenomenon and lead to 
the creation of consequences and results. Based on the 

research model, personal and organizational development of 
professional ethics of physical education teachers will be done 
through the implementation of strategies. Background factors 
in the present research include an ethical platform for the 
implementation and implementation of strategies, and until 
this ethical atmosphere prevails in the prevailing educational 
environment, no strategy will be responsive. Intervening 
conditions are broad conditions that act as facilitators or 
limiters of strategies; These conditions facilitate and accelerate 
the implementation of strategies or delay them as an obstacle. 
The three categories of social factors, economic factors and 
factors related to policies are the categories that create the 
conditions of intervention. In the paradigm model of the 
current research, the strategies calculated in the shadow of the 
background and interventionist conditions will lead to the 
creation of individual, educational and social consequences; 
and all the activities and actions before this led to the 
orientation and operationalization of these three categories. 
Ethical standards can have a direct effect on teachers' 
performance by creating expectations and directing 
educational activities, and indirectly affect the actions of other 
institutions and cultural associations, which are somehow 
involved in education. 
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  ها:واژهکلید
 ،ياحرفهاخالق 

 بسترهاي اخالقی، 
 سازمانی،  توسعۀ
 فردي،  توسعۀ

 دبیران تربیت بدنی
 

 
ن پژوهش با استفاده از ای دبیران تربیت بدنی بود. ياحرفهاخالق  توسعۀمدل  ۀئهدف از پژوهش حاضر ارا مقدمه:

 بنیاد به انجام رسید.دادهنظریه  مندنظامروش کیفی و رویکرد 
نیز از  يریگنمونهمنظور بهپژوهش بود که  حوزةو مجرب در  نظرصاحب استادانجامعه آماري شامل  روش پژوهش:

اجراي  ودي بود، فر ۀساختاریافتنیمهته شد. ابزار و روش گردآوري داده، مصاحبه از نوع برفی بهره گرفگلولهروش 
ام اصلی شامل سه گ مندنظاماز رویکرد  هادادهتحلیل منظور بهمصاحبه) ادامه یافت.  13تا اشباع نظري ( هامصاحبه

 کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی بهره گرفته شد.
و در گام  شداحصا  هاینهمپوشاکد مفهومی بدون در نظر گرفتن  506کدگذاري باز، در مجموع  فرایندطی  :اهافتهی

کدگذاري مرحلۀ ت در مقوله را شکل دادند. در نهای 16و تشابهات،  هایهمپوشان براساسمفهوم مشترك  74بعد، 
ردي و ف توسعۀي مرکزقولۀ میت بدنی با محوریت دبیران ترب ياحرفهاخالق  توسعۀمحوري و انتخابی، مدل پارادایمی 

 .شدسازمانی ترسیم 
ان و پرورش و معلم در نظام آموزش ياحرفهاخالق  يهاشاخصارائۀ بررسی وضعیت، جایگاه و  :يریگجهینت

کاف راي کاهش شاتخاذ تصمیمات مناسب بمنظور به زانیربرنامهبه سیاستگذاران، مدیران و  تواندیمآن، زیرمجموعۀ 
رها، دها، بستی، راهبردبیران یاري رساند که در این مسیر شرایط عل ياحرفهبین وضعیت موجود و مطلوب اخالق 

 .اندشدهگر و همچنین پیامدهاي حاصل به تفکیک تبیین مداخلهشرایط 
 
 
 

   .52-37، 14) 3( ،یورزش تیریمد ۀینشر. یدبیران تربیت بدن يارفهحاخالق  توسعۀمدل ارائۀ ). 1401( حمید، زاهدي؛ و مهدي، سلیمی ؛بتول، شیخی مبارکهاستناد: 

           2020.299495.2437JSM./1022059DOI:http//doi.org/    
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 مقدمه 
 يهایدگرگون کندیمسعی  ،در اختیار دارجامعه است و با توجه به ابزاري که د سازانندهیآهدف سازمان آموزش و پرورش تعلیم و تربیت 

علیم و تربیت دو بال ت ).1395مینی، اند (افا سازد و انسان را به سر حد کمال برسمطلوبی را در افراد ایجاد کرده و استعدادهاي آنها را شکو
ن، و همکارا (شیخی ی رسیدبه جایگاهی از رشد و شکوفای توانینمآموزشی و تربیتی  ۀشایستو بدون نظام ند هستترقی و پیشرفت 

میت وجه به اه، که با تدهدیمشور را به خود اختصاص هر ک ۀبودجاز  چشمگیري). بر همین اساس امروزه آموزش و پرورش سهم 1398
 موزش ود کیفیت آهت بهبوجخصوص در ابعاد اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، ضروري است در بهو نقش تعلیم و تربیت، 

موزش و نظام آ ).1386زاده، حسین(انسانی و مادي جلوگیري شود  يهاهیسرمااساسی صورت گیرد تا از هدر رفتن  يهاتیفعالپرورش، 
 نیترمهماز  شکیبکه  ر عهده دارد؛برا  ندهیآانسانی  نیروي تأمین چراکهبرخوردار است، ي زیاداز اهمیت بسیار  ياجامعهدر هر  پرورش
 وآموزش اساسی  ).1397مکاران، (برقانی فراهانی و ه دارند این نظامو اثربخشی  ییکارادر  ییواالنقش  کهند هستمعلمان  آنعناصر 

د صفاتی ارزشمن را به اشد و خودن باعلمتربیت را بداند و خودش الگوي تربیتی براي مت زیربنایی نیازمند معلمی است که راز و رمز تعلیم و
 ).1398اران، (شیخی و همک دست آوردبهنتایج مطلوبی  و بگذاردان اثر مثبت آموزدانشبیاراید تا بتواند بر 

و  هایخوب کنندةمنعکس را هر جامعه ، ورزشیاجتماع و يفردرشد  ورزش و جامعه و نقش آن در نیب وندیپ لیدلبهاز طرفی 
 ردیبپذ ریتأث زینجامعه  يهاارزشاز  تواندیم يرگذاریتأث ضمن در که است يانهیآورزش  کهتفاوت  نیابا  ،دانندیم آن جامعه يهايبد

براي فرزندان جامعه در مدارس فرصت خوبی براي شرکت در فعالیت بدنی و رشد رفتارهاي سالم  تربیت بدنی رونیازا). 2003، 1(بکسیل
ان، در پرورش آموزدانشبیشتر جسمانی در  يهایآمادگبر تأثیر بر روي سالمت و تندرستی، و ایجاد عالوه. تربیت بدنی کندیمفراهم 

افراد از تربیت بدنی در نظام آموزشی، از دبستان شروع و با  يریرپذیتأثدارد. انسانی و تعادل روانی سهم بسزایی  يهاتیقابلشخصیت، 
تحقق  کشورهایی که آموزش و پرورش آنها، در ). در1395(سلیمی،  رسدیمراهنمایی و متوسطه در دانشگاه به تکامل  يهادورهگذراندن 

 شخصی از منابع و بزرگساالن براي ورزش و جوانانشود میادینه افراد جامعه نه میان در ، ورزشاندبودهموفق  بدنی تربیت درس اهداف
هزار مدرسه در سراسر کشور وجود دارد که  104تقریبی  طوربهدر حال حاضر  ).1401(خداپرست، سلیمی و محمدي،  کنندیم هزینه

گرفته تنها صورتبرآوردهاي  اساسبر؛ اما رسدیممتخصص تربیت بدنی در هر مدرسه ضروري به نظر  وقتتماموجود حداقل یک دبیر 
درس  اجراياندك،  يهاداشتهو با توجه به همین این هزار معلم تربیت بدنی در سطح مدارس کشور مشغول به کارند. با وجود  26حدود 
 ایجاد :دشویم خالصه سه زمینه در مهم این درس اهداف .کندمی آموزشی کشور تحمیل هنگفتی بر نظامبودجۀ  بدنی ساالنه تربیت

 مطلوب براي جسمانی آمادگی و اجتماعی، تأمین تأمین سالمت فردي در آن نقش و ورزش به بینش مطلوب نسبت و گرایش
براي  رسدیمنظر به). 1385کارگرفرد، عصر فناوري ( در زندگی مناسب ةشیواز  يوربهرهورزشی و  صحیح عادات ایجاد و ان،آموزدانش

ان تدریس آموزدانشارکان، کارایی معلمانی باشد که این درس را براي  نیتراثربخشبیت بدنی، یکی از س تردستیابی به اهداف در
ت ، تعامـالیارتباط يهامهارت از جملـه یگونـاگون يهامهارتمسلح به  مگر اینکه معلمان آن ابدیینم، و این موضوع تحقق کنندیم

بر عالوهفرهنگی کشور جامعۀ قشر قابل توجهی از  عنوانبه. معلمان تربیت بدنی دنباشـ ياحرفهکاري و  اخالق ترمهمسازنده و از همه 
زندگی را فلسفۀ نیز برخوردارند و بسیاري از کودکان و نوجوانان  ياژهیوان از نقش الگویی آموزدانش ییشکوفادر رشد و  مؤثرایفاي نقش 
 .ياحرفهشد، مگر با راهبري این معلمان در مسیر اخالق کاري و  این امر میسر نخواهدشک بی؛ رندیگیماز آنان یاد 

 يبراقابل توجه  موضوعات جالب و و جوامع و یکی از هاسازمانشده در تبدیل ۀپذیرفت توجه به اخالق امروزه به یکی از موضـوعات
. )1395(قالوندي،  شودیم بـه آن پرداختـه يتجار اخالقو ، ياحرفهاخالق کار، اخالق  که تحت عناوین مختلفی ماننـد ن استامحقق

تقـسیم  يکاربردو  ينظرعلم اخالق به دو حوزة  قبل از میالد مسیح در مشاغل و حرف گوناگون وارد شده است. هاقرنعلم اخالق از 
(خیاط مقدم و  ازدپـردیمـمباحث اخالقی در حرفـه  اسـت کـه بـه يکـاربرداخالق  ءجز نیترمهم ياحرفهاخالق  کـه شـودیم

                                                 
1. Boxill  
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 و عدالت باشند ، حقوقییگرامنفعت يالگومطابق با سه  که شودیماطالق  ییرفتارهادر واقع به  ياحرفهاخالق ). 1395طباطبایی نسب، 
در آن که  گرددیبازمپزشکی بقراط در یونان باستان  ۀسوگندنامبه  ياحرفهاخالق  ۀزمینشده در تدویناولین قانون ). 1390(گیوریان، 
قوانینی  توسعۀ، رشد و ياحرفهاخالق  ۀوظیفاولین  روازاین ؛)1384حسینیان، ( اخالقی پزشکان مشخص شده بود يهاتیمسئولوظایف و 

، 1کومر( دارداشاره موارد علم اخالق به استانداردهاي تعیین سطح مناسب و مطلوبیت ر بیشتاست. در  موردنظراخالق در شغل  ۀپای بر
 يایپو يروینجوشان  ۀنقطدر آن محور آموزش و عمل، اشتغال افراد و اجتماع و  اخالق که ياپشتوانهپیشینه و  نیچنوجود با  ).2014
(فرمهینی  بردیمرنج  ياحرفهیا اخالق  وکارکسبدر  یاخالق يهادغدغهما از نقصان  یکنون ۀجامعبوده است،  یرانیاو  یاسالم ۀجامع

که به رعایت حقوق مشترك همکاران و مشتریان است  رفتاري يهایژگیواز  يامجموعه ياحرفهاخالق  .)1391فراهانی و بهنام جم، 
 کندیماستفاده از حرفه و قابلیت اعتماد تجلی پیدا  سوء و در موضوعاتی چون خیرخواهی، رعایت حدود قانونی، عدم شودیم منجر

بعدي  يهانسلیافتگان آنها خود متولی آموزش تربیتآموزشی با توجه به اینکه در این بین، مراکز  ).1397میرکمالی و حاج خزیمه، (
خصوص در معانی به ياحرفهاخالق  مقولۀکه  شودیم موجباین جایگاه رو ازایندر جوامع مختلف برخوردارند،  ياژهیو، از نقش شوندیم

دینی، فرهنگی و اخالقی جوامع مختلف  يهاعرصه نظرانصاحبن و مورد توجه اندیشمندا هاسازماناخالق سازمان و اخالق کار در این 
 عنوانبهاخالق  کهیدرحالدر مدارس بیشتر بر فریبکاري، گستاخی و سایر متغیرها در این حوزه است،  هاپژوهشتمرکز امروزه  قرار گیرد.

رشد آن بسیاري از معضالت موجود در  ۀواسطبهیک اصل اساسی در زندگی کاري در این میان مغفول مانده است، اخالقی که 
تدریس یک  ؛تربیت بسیار مهم است در تعلـیم و ياحرفهاخالق موضوع ).  2018، 2(ریبلد و هالکس روندیمآموزشی از بین  يهاطیمح

اوت از است که مقتضیات این اخالق، متف اخالقی است و بدیهی يهامالحظهو  هابحثدرگیر  شدتبهکه  ستا ياحرفهفعالیت 
توجه به ماهیت آن ا اخالقی در هر حرفه ب عمـل ،با توجه به ماهیت مشاغل متفـاوت کهچرا ؛هاستحرفهسایر  اخالقی در يهایژگیو

نظام آموزشی براي اینکه از محیط سازمانی سالم برخوردار شود، محتاج ترویج  ).1392(قائدي، امیري و دیباوجی،  شودیمتعریف  حرفه
) بیان 2016( 3). مکسول و شوییمر1397میرکمالی و حاج خزیمه، معلمان است ( ژهیوبهارکان سازمان  ۀهمخش اخالق در مستمر و اثرب

که  داردیم) نیز در نتایج پژوهش خود بیان 1395اساس، سلیمی ( نیا معلمی است؛ و بر ۀحرفاز  ریناپذییجداکه اخالق جزئی  دارندیم
 را بشناسند تا خود حرفه مرتبط با یاخالق فیوظا اول ۀمرحلدر  نقش دارند، افراد جامعه و آموزش میتعلدر  که يافراداست  يضرور
خود  یشغل گاهیجا باشند که در متوجه بعد ۀمرحلدهند؛ و در  انجام یخوببه یخارجهرگونه ناظر  به ازینرا بدون  خود یشغل يهاتیمسئول

باشند. اثربخشی  یعملاخالق  ملتزم به دیباخود  ابتدا فهیوظ نیا انجام يبرا روازاین ند،به عهده دار هم را افراد یاخالق تیترب فۀیوظ
و سازمانی بستگی دارد؛ در این میان  ياحرفهاز عوامل فردي،  يامجموعهبه  ياحرفه ةحوزیک  عنوانبهآموزش در مدارس  فرایند

 فرایند، در ياحرفهاز اصول و استانداردهاي  يامجموعهزام آنان به رعایت و ال ياحرفه يهاتیصالحو  هاتیقابلبرخورداري معلمان از 
 ).2019آموزشی نقش وافري دارد (مشایخ، کریمی و شه طالبی،  يهاتیفعالو در افزایش اثربخشی است  کنندهنییتعتدریس نقش 

 . دهدیمزایش کارایی و اثربخشی معلمان را اف ياحرفهکه اخالق است ) نیز معتقد 2020( 4مالون

شمار بهحساس به اخالق  يهاحرفه ةدارد، در زمر سروکارماهیت آن و با توجه به اینکه با کودکان و نوجوانان  براساسمعلمی،  ۀحرف
ق وضعیت اخال ةخود دارند ۀحرفان، والدین، جامعه و همکاران از معلمان و نیز تعهدهایی که معلمان در مورد آموزدانش. انتظار رودیم

معلمی،  ياحرفه). براساس مبانی اخالق 1392قائدي، امیري و دیباوجی، است ( ساختهاز بسیاري مشاغل دیگر  تردهیچیپآنان را  ياحرفه
 ان دارد،آموزدانشجایگاه تأثیرگذاري که بر رفتار و افکار  سببیک معلم در دو بعد باید خود را ملزم به رعایت اصول اخالقی بداند. اول، به

در رفتار واقعی خود  نهاشدن آ اخالقی مثبت، آشکار يهاارزشو بداند مؤثرترین روش در انتقال  کندباید خود را آراسته به فضایل اخالقی 
ان دارد، باید با رعایت حداکثري اصول اخالقی در انجام آموزدانشکه در قبال برآوردن نیازهاي آموزشی  يافهیوظ سبباست؛ دوم، به

                                                 
1. Kumar 
2. Reybold, Halx 
3. Maxwell, Schwimmer 
4. Malone 
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 1). ابیورا، جستوس و چیدبري1392آموزشی خود را به بهترین نحو به انجام رساند (رحیمی و آقابابایی،  يهاتیمسئول، يارفهحوظایف 
نظر بهدر معلمی در دو بخش اخالق در تدریس و اخالق در پژوهش قابل تفکیک است، که  ياحرفهکه اخالق  دارندیم) بیان 2019(
مربوط  يهاموضوعداشته باشد. اخالق در تدریس، شامل در نظر گرفتن  يترپررنگدر تدریس نقش بسیار  اخالق ۀپایدر معلمان  رسدیم

(قنبرپور و ، استقالل فرکی و قابلیت اعتماد است هاتیمسئولمربوط به نظم، آزادي اخالقی، حقوقی و  هايفرایندبه تنبیه و مدیریت رفتار، 
آموزان، رازداري، احترام به همکاران، احترام با دانش طرفانهیبان، ارتباط آموزدانشتوانمندسازي  ) نیز1390پور (ایمانی). 1398همکاران، 

آموزشی  ياحرفهمهم اخالق  يهاشاخصان و تسلط به اصول آموزش را از جمله آموزدانشبه مدرسه، تسلط به محتوا، ارزشیابی معتبر 
در  زیاديدر معلمان و مدرسان (مدارس و دانشگاه) تحقیقات  ياحرفهاهمیت نقش اخالق  با این حال، نظر به .کندیمدر معلمان معرفی 

 ياحرفهالگوي اخالق  ۀارائ) با هدف 1398به تحقیقات قنبرپور و همکاران ( توانیمآنها  ۀجملبه انجام رسیده است که از  زمینهاین 
گرزین متاعی و ؛ هادانشگاهت علمی أاعضاي هی ياحرفهاخالق  یسشنابیآس) با هدف 2019معلمان؛ مشایخ، کریمی و شاه طالبی (

) با هدف 1392زاده (عباس؛ و مصباحی و استان مازندران یعالآموزش  مؤسساتدر  ياحرفهاخالق  مدل ۀارائ) با هدف 2017همکاران (
سازي ايحرفهکه تالش براي  داردیمن ) بیا2018( 2. ترويدکراشاره  در آموزش عالی ياحرفهالگوي سیستمی براي اخالق  ۀارائ

است، که  ریپذامکاندر راستاي تولید دانش از طریق پژوهش و گفتمان  جانبههمهجدي و  يگذارهیسرمایک  ۀواسطبهتدریس در مدارس 
 کشف کدهاي اخالقی معلمان از وظایف اصلی محققان در این حوزه است. زمینهدر این 

عمل کند، وضعیت  تريقو طوربهت ؛ هرچه تعلیم و تربیکندیمن تربیت بدنی و تعلیم و تربیت را بیان تربیت بدنی ارتباط بی ۀفلسف
ه اهداف تعلیم و تربیت عمومی از ب). دستیابی 1386مظفري و پورسلطانی زرندي، و بهتر است ( تريقوورزش و تربیت بدنی آن جامعه نیز 

د. نی قرار داردبیران تربیت بد ةدعهدشواري است که به  ۀوظیفان، آموزدانشرستی جسمانی و حفظ بهداشت و تند يهاتیفعالطریق 
بر همگان  .دخالق باشنی از ابدیهی است که معلمان تربیت بدنی براي نیل به این اهداف، خود نیز باید داراي سطح مطلوب و مناسب

زشی به طالعات ورانش و اد؛ نقش آنها تنها انتقال کنندیم آشکار است که معلمان تربیت بدنی نقش محوري در نظام تربیتی بازي
ان به پتانسیل کامل خود برسند. آموزدانش ۀهموجود آورند که بهباید این اطمینان را  فراگیران نیست، بلکه آنان در ایفاي نقش خود

اخالق . أثیر بگذاردمات آنان تو یا بر تصمی ر گیردان قراآموزدانشمورد تقلید  تواندیمهمچنین مدل رفتاري آنان آگاهانه یا غیرآگاهانه 
معلمان و  روینازا؛ استدنی نیز بورزش و تربیت  ۀبدنمعلمی است، بخشی مهم از  ۀحرفاز تدریس و  ریناپذکیتفککه جزئی گونههمان

اساسی آنها  جه به نقشعلمان با توم در این قشر از ياحرفهاخالق  ۀمقولنیستند، با این حال  مستثنادبیران ورزش نیز از این قاعده 
 با وجود .رسدیمنظر به. با این حال رسدیمنظر بهتر ویژهان، آموزدانشروحی، فکري و جسمانی  ۀتوسعرشد و  يهاهیپایکی از  عنوانبه

ر این زمینه باشد و د رسیدهجام ندر این حوزه به ان ياحرفهبا محوریت اخالق  زیادياهمیت درس تربیت بدنی در مدارس، هنوز پژوهش 
استعدادهاي  يزیرهیپاوجه به ت، همچنین نظام آموزشی کشورورزش در  يواالبه جایگاه  توجـه بااز طرفی  مطالعاتی وجود دارد. خأل

نی که لمان و دبیران تربیت بدرابطه با معدر  ژهیوبهورزش  در ياحرفهکه مبحـث اخـالق  رودیمانتظار  ،ورزشی کشور از مدارس
بدنی،  آن در معلمان تربیت توسعۀ يهانهیزمو  ياحرفهاخالق  يهاشاخص ۀارائباشد.  دیتأکبسـیار مـورد  ،دهستنان آموزدانشالگوهاي 

اخالق  د و مطلوبضعیت موجواتخاذ تصمیمات مناسب براي کاهش شکاف بین و دربه سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان  تواندیم
ارس کشور ت بدنی مددبیران تربی ياحرفهاخالق  توسعۀمدل پارادایمی  ۀهدف از پژوهش حاضر ارائ روازاینان یاري رساند. آن ياحرفه
 .است

 

 

                                                 
1. Obiora, Justus, Chidiebere 
2. Troy 

https://repository.globethics.net/discover?filtertype_1=contributor&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Ike,%20Obiora%20F.
https://repository.globethics.net/discover?filtertype_1=contributor&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Ike,%20Obiora%20F.
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  پژوهش یشناسروش
ایم به انجام رسید؛ همچنین پارادایم غالب بر پژوهش، پاراد 1بنیادداده ۀنظری مندنظاماین پژوهش با استفاده از روش کیفی با رویکرد 

، از رویکرد استساختارمند از جزء به کل  يهاداده براساسیک الگو  يریگشکلدنبال بهبه اینکه پژوهش حاضر تفسیري است. با توجه 
 که گرددیم، نوخاسته و سازاگرا اجرایی مندنظامبا سه رویکرد  غالباًبنیاد داده. روش ردیگیمبنیاد بهره نظریۀ دادهدر  2کوربین و استراوس

 ). 2013است (دیواندري،کرمانشاه و اخالصی،  5و انتخابی 4، محوري3کدگذاري باز مبتنی بر سه گام اصلی

اخالق  ةحوزپژوهش (افرادي که داراي تخصص قابل توجه در ة حوزو مجرب در  نظرصاحب استادانآماري پژوهش شامل ۀ جامع
نیز از روش  يریگنمونه منظوربه؛ که استموزش و پرورش داشتند) عملکردي معلمان در آ ةحوزو اشراف کامل بر  ندبود ياحرفه
 هامصاحبهیافته بود. ساخت) بهره گرفته شد. ابزار و روش گردآوري داده در این پژوهش مصاحبه از نوع نیمهيارهیزنج(ارجاع  6برفیگلوله

 ۀمصاحبوضوح مشاهده شدند، و از تکرارها به هاحبهمصایازدهم به بعد در  ۀمصاحبصورت که از بدینتا اشباع نظري پیش رفتند؛ 
اشباع نظري، مراحل اجراي  ۀنقطاطمینان از  برايبا اطالعات قبلی همپوشانی داشت؛ با این حال  کامالًدوازدهم، اطالعات دریافتی 

 سیزدهم ادامه یافت. ۀتا نمون هامصاحبه

) ده 2008. کوربین و استراوس (شودیماستفاده  7بنیاد، از معیار مقبولیتدادهمبتنی بر رویکرد  يهاپژوهشدر براي تعیین روایی 
، یشناسروشبه حساسیت پژوهشگر، انسجام  توانیمند که از آن جمله کردکیفی معرفی  يهاپژوهششاخص را براي معیار مقبولیت 

). بنابراین نتایج نهایی 1395(مقدم و همکاران،  دکرمتناسب بودن نمونه، تکرار شدن یک یافته، و استفاده از بازخورد مطلعین اشاره 
پژوهش قرار گرفت؛ که بررسی و تحلیل حوزة  نظرانصاحبدستیابی به الگو در اختیار چهار نفر از  فرایندحاصل از پژوهش و همچنین 

 پژوهش صحت گذاشت. يهاافتهیاین افراد بر 

اجراي  فراینداست. بنابراین در پژوهش حاضر،  8فرایندفی، روش حسابرسی کی يهاپژوهشمعتبر ارزیابی پایایی در  يهاروشیکی از 
در اختیار دو تن از  هاسؤالمطالعه، اهداف اولیه و  فرایند، هامقوله، کدها، شدهلیتحلخام،  يهادادهتصمیمات و همچنین تمامی 

بر روش حسابرسی عالوهاطمینان از پایایی ابزار براي شد.  دییتأشده پیموده يهاگامقرار گرفت و با حسابرسی دقیق، تمامی  نظرانصاحب
از دو تن  هامصاحبهکدگذاري منظور بهالزم  يهاآموزشارائۀ منظور ضمن بدیناز روش توافق درونی (درون موضوعی) نیز بهره برده شد. 

. میزان دکننصادفی گزینش شدند، اقدام ت صورتبهکدگذار، به کدگذاري سه مصاحبه که  عنوانبهدرخواست شد تا  نظرانصاحباز 
 ارائه شده است.1موضوعی (پایایی)، در جدول درونمورد توافق در هر مصاحبه و میزان توافق  کدهاي

 موضوعیدرونپایایی ابزار پژوهش با استفاده از روش توافق  .1جدول 
 پایایی بازآزمون  توافقات کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

 85/0 39 46 دوم 1

 85/0 45 53 هشتم 2

 80/0 40 50 یازدهم 3

 124 149 199 کل

 

                                                 
1. Grounded Theory 
2. Corbin & Strauss 
3. Open Coding 
4. Axial Coding 
5. Selective Coding 
6. Snowball Sampling 
7. Acceptability 
8. Audit process 
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)، بنابراین 2011بیانگر پایایی مناسب ابزار خواهد بود (استراوس و کوربین،  درصد 60بنابر توافق موجود، میزان توافق درونی باالي 
 خوردار بودند.از پایایی قابل قبولی برگرفته انجام يهامصاحبهکه  دهدیمنشان  1نتایج جدول 

 

  پژوهش يهاافتهی
 يهامقولها، مفاهیم (دقت بررسی و کدهبه هامصاحبهحاصل از  يهادادهکدگذاري باز است. در این مرحله،  مندنظاماولین گام در روش 

شدند قایسه کدیگر می ر مصاحبه باند. بر این اساس پس از انجام هر مصاحبه کدهاي احصاشده در هشداصلی تعیین  يهامقولهفرعی)، و 
یل تشکعی) را فر ۀمقولیک مفهوم ( و ندگرفتتشابه در یک طبقه قرار  براساس کدهارو ازاین. دشومشخص  شانیهاتفاوتو  هاشباهتتا 

، »یرتربینکبر و خودبتی و پرهیز از تواضع، فروتن« ، »الزم جهت تدریس درس تربیت بدنی ةانگیز«مثال با بررسی کدهاي  طوربهدادند. 
 دهاي مذکورکرند؛ بنابراین مشخص شد که اشاره به یک مفهوم مشترك دا، »ورزشی يهامهارتدر آموزش صحیح  يریپذتیمسئول«و 

هش از در پژوبکدگذاري  ندفرایدادند. طی تشکیل را  »)فردي (شخصیتی يهایژگیو«به همراه سایر کدهاي مشابه یک مفهوم به نام 
 16و شدند ) استخراج هاینهمپوشامقوله با در نظر گرفتن  74( هایهمپوشانومی بدون در نظر گرفتن کد مفه 506حاضر، در مجموع 

، راهبردها، گرهمداخللی، شرایط اصلی (شرایط ع يهامقولهدوم و کدگذاري محوري،  ۀمرحلدادند. در تشکیل را مفهوم (مقوله فرعی) 
و یا همگنی و  ه اشتراکاتفرعی) با توجه ب يهامقولهفته شده و سپس سایر مفاهیم (محور در نظر گر عنوانبهشرایط بستر، و پیامدها) 

 ، مفاهیم، و کدهاي مستخرج از مرحله کدگذاريهامقولهبیانگر  2) به آنها ارتباط داده شدند. جدول 2011معنایی (استراوس و کوربین، هم
 باز و محوري هستند.

 

 مفاهیم يبندمقولهاي اولیه و کده يسازمفهومکدگذاري باز؛  .2جدول 
 فرعی ۀمقول

 (مفاهیم)
 کدهاي اولیه

فردي  يهایژگیو
 (شخصیتی)

 آموزاندر آموزش و ارتباط با دانش یخلقخوشصدر و  ۀسع
 آموزاندانش يهايناهنجاربردباري در شرایط نامساعد و  ۀروحی

 الزم جهت تدریس درس تربیت بدنی ةانگیز
 رهیز از تکبر و خودبرتربینیتواضع، فروتنی و پ

 ورزشی يهامهارتدر آموزش صحیح  يریپذتیمسئول
 عالقه و انگیزه درونی به شغل دبیري تربیت بدنی

 وجود نگرش متعهدانه به آموزش کامل سرفصل درس
به  یرسانخدمتت از شغل دبیري تربیت بدنی در جه يریگبهرهو باورهاي شخصی در  هاارزشوجود 

 عهجام
 فردي متعارض يهاارزشاجتماعی و بازبینی در  يهاارزشپایبندي به 

 خانواده -تعارض کار  نبود
 نگاه مادي به شغل معلمی نبود

 آموزاندانشتوجه به رشد تهذیب نفس و تعالی شخصیت در خود و 
 آنها کردن مندعالقه بدنی و سعی در يهاتیفعالان نسبت به ورزش و آموزدانش یزدگدلجلوگیري از 

 ارتباطی يهایژگیو

 موزان با معلم در فضاي خارج از کالسآامکان ایجاد ارتباط دانش 
 آموزاندانشحفظ اسرار 

 آموزانشدانرعایت آداب، ادب و نزاکت، و پرهیز از شوخی و طنزهاي ناشایست در برخورد با 
 انآموزدانشورد با الزم در برخ یشناسرواندارا بودن دانش و مهارت 

 انآموزدانشجلب اعتماد و احترام 
 ورزشی يهامهارتان به جهت عدم توانایی اجراي آموزدانشپرهیز از تنبیه و نکوهش 

 انآموزدانشایجاد ارتباط و درك متقابل با والدین 
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 انآموزدانشمنطقی و معقول  يهادرخواستو  هاشنهادیپتوجه به نظرات، 

 ياحرفه يهایژگیو

 انآموزدانش يهامهارتاز ارزشیابی نسبی در مورد عملکرد  يریگبهره
انآموزدانشعدالت در برخورد، ارزشیابی و نمره دهی به   

ب، مقاالت و سایر منابع علمی ورزشیاکت ۀپیوست ۀمطالع  
 هامهارتآشنایی به اصول آموزشی و اشراف کامل تئوري و عملی 

 بودن طرح درس و پایبندي به آن در طول سال تحصیلیدارا 
 انآموزنشداط جسمانی مهارتی استاندارد و مناسب با سن و شرای يهاآزموناز تمرینات و  يریگبهره

 هامهارتانگیزه و مهارت الزم در مشارکت عملی و آموزش 
و  هاهارتمبرخی  ها در انجاماحتمالی آن ان و عدم تواناییآموزدانشآگاهی و درك الزم از وضعیت جسمانی 

 هاتیفعال
 ورزش حوزةروز بودن علمی معلم در به

 دارا بودن دانش و مهارت تدریس

 عوامل اجتماعی
 

 ایجاد نگرش اجتماعی بهینه نسبت به ورزش و فعالیت بدنی
 منزلت معلم در جامعه يارتقا

 تم آموزشیمبحث اخالق در سیس توسعۀبه  هارسانهتوجه 
 مجازي يهاشبکههاي جهانی مانند فرایند ۀبهین یدهجهتکنترل مؤثر و 

فردي و  توسعۀ
 سازمانی

 دبیران تربیت بدنی مدارس ياحرفهفردي اخالق  توسعۀ
 دبیران تربیت بدنی مدارس ياحرفهسازمانی اخالق  توسعۀ

 عوامل اقتصادي
 ایجاد بستر اقتصادي مناسب در جامعه

 لایر مشاغمتناسب با فعالیت و صرف زمان و انرژي به نسبت س ایمزاحقوق و  ۀعادالنفت دریا

عوامل مرتبط با 
 هاياستگذاریس

 بر محیط آموزش و پرورش يساالرستهیشاتسلط نظام 
 آموزش ةحوز استگذارانیساعتماد دبیران به 

 آشنایی سیاستگذاران با وظایف دبیران تربیت بدنی
 وانین حمایتی از دبیران تربیت بدنیتوجه به ق

 اخالقی يهاارزشاجرایی با اصول و  يهااستیستطابق 
 اخالقی يهااستفادهقانونی جهت سوء  يخألها نبود

 آموزشی يهاياستگذاریسدر  یبدنتیتربمشارکت نمایندگان دبیران 

 ارزشیابی
 کیفی سازي سنجش عملکرد دبیران تربیت بدنی

 مناسب ارزشیابی با محوریت اخالق يهاوهیشز استفاده ا
 در ارزشیابی دبیران تربیت بدنی رواقعیغعوامل  يریکارگبهعدم 

 راهبردهاي آموزشی
 دقیق يهایازسنجین براساسپیوسته  يهادورهدر  ياحرفهآموزش اصول اخالق 

 معلمی ياحرفهاخالق  درك مفاهیم و کدهاي ةحوزشناسی اخالق و رفع ابهامات در مفهومآموزش 

 راهبردهاي استخدامی

 المت اخالقیدبیران تربیت بدنی شایسته و صالح به لحاظ علمی و س يریکارگبهاستخدام و 
 سطحی در استخدام دبیران تربیت بدنی يهاقضاوتدخالت ندادن سالیق شخصی و 

 دنیبتربیت استخدام در شغل دبیري  منظوربه درونی افراد يهازهیانگتوجه به 
 استخدامی معلمان تربیت بدنی فراینداز افراد متخصص و متعهد در  يریگبهره

 راهبردهاي سازمانی

 اخالقی آموزش و پرورش يهانامهنییآروز بودن منشور و به
 در آموزش و پرورش و مدارس ياحرفهایجاد فرهنگ مشوق اخالق و اخالق 

 ياحرفهت اخالق ایجاد فرهنگ رقابت مثبت با محوری
 اساسی مدارس يهاارزشایجاد اشتراك در مفروضات و 

 جاي بازرسی و بازپرسیبهایجاد فرهنگ نظارت و همکاري با معلمان 
 جدیت در نظارت و مبارزه با فسادهاي اخالقی در مدارس

 بسترهاي اخالقی
 جو اخالقی حاکم بر مدرسه

 القی سایر همکاراننوع عملکرد اخالقی یا غیراخ تأثیرات
 آموزشی و مدارس يهاطیمحمنزلت و جایگاه دبیران اخالق مدار تربیت بدنی در  
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 شفافیت در رفتارهاي هنجار و نابهنجار مطابق با منشور اخالقی آموزشی

 پیامدهاي فردي

شغلی،  يارتقاشغلی،  يوربهرهکیفیت زندگی کاري (رضایت شغلی، تعهد شغلی، باروري شغلی،  يارتقا
 محور آموزشیاخالقماندگاري، و تمایل به کار) دبیران تربیت بدنی در محیط 

 ن و جایگاه دبیران تربیت بدنی در مدارسأافزایش ش
 تسهیل در دستیابی به اهداف شغلی و آموزشی دبیران تربیت بدنی

 پیامدهاي آموزشی
 

 آموزشی درس تربیت بدنی يهابرنامه يوربهرهاثربخشی و 
 اخالقی يهايناهنجارایجاد جو اخالقی در مدارس و تقلیل 

 آموزشی درس تربیت بدنی با اهداف کالن آموزشی يهابرنامههمراستایی 
 ورزش ۀمقولان در آموزدانشبسترسازي مناسب و عادالنه براي رشد 

 پیامدهاي اجتماعی
 پرورش وآموزش  حوزةدر  ژهیوبهارتقا و بهبود نگرش اجتماعی نسبت به ورزش و تربیت بدنی 

چنین رزش و همو حوزةان در آموزدانش توسعۀتعامل سازنده والدین با دبیران تربیت بدنی در جهت رشد و 
 سایر ابعاد آموزشی

 
یت دبیران ترب ياحرفهالق اخ توسعۀحامل معنایی خاص در جهت  توانندینمتنهایی به 2 شده در جدولکشف يهامقولهمفاهیم و 

مدل  ۀرائامحوري به  وج کدگذاري باز نتای براساسبنیاد است که داده يپردازهینظرسوم و اصلی  ۀمرحلبدنی باشند. کدگذاري انتخابی 
ریه منجر و ظهور نظ رسی و به کشفشده در مراحل قبلی بردادهاحصا و ارتباط  يهامقوله. در کدگذاري انتخابی پردازدیمپارادایمی 

و روابط  دیگر ارتباط داده شدهقبلی به یک ۀمرحل). در این مرحله مفاهیم احصاشده در 1397حوض، عالمه و صفري، دهیالی (دان شودیم
 يارفهحاخالق  عۀتوسرادایمی نهایی مدل پا ةسازکشف نظریه و ظهور نظریه است.  فرایندکه این امر، همان  شودیمبین آنها تعیین 

 به نمایش درآمده است. 1دبیران تربیت بدنی در شکل 

 

 دبیران تربیت بدنی ياحرفه اخالق توسعۀبنیاد دادهمدل پارادایمی  .1شکل 
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  يریگجهینتبحث و 
مختلف آن انجام  يهاجنبهنظام آموزشی بر ساختار جوامع، مطالعات زیادي بر روي  ناپذیردلیل اثرگذاري انکاربهامروزه در سراسر جهان 

)، 1394سلیمی، خداپرست، (ند دیگري بر مالحظات اخالقی استوارمقولۀ آموزشی و پرورشی بیش از هر  يهابرنامهل ؛ با این حاردیپذیم
 يهاارزشنسبت به  کندیممقدس پذیرفته شده است و این تقدس معلمان را وادار  ۀوظیفیک  عنوانبهآموزش و تعلیم در جامعه  چراکه

در معلمان  ياحرفهاخالق  توسعۀموجب  تواندیمشناسایی کدها، تبیین و نظارت بر حسن اجراي آنها  ).2018، 1اخالقی پایبند باشند (اونلو
معلمان با توجه به شرایط  ياحرفهاخالق  يهاشاخصدر معیارها و که است این توجه  شایان مسئلۀ)؛ اما 2019، 2شود (بردمن و وسترمن

)، بنابراین هدف از 2016، (مکسول و شوییمر کردمشاهده  ياعمده يهاتفاوت انتویم، ياجامعهاقتصادي و اجتماعی حاکم بر هر 
بنیاد مبتنی بر رویکرد دادهدبیران تربیت بدنی در کشور بود که سعی شد با تکیه بر روش  ياحرفهاخالق  توسعۀمدل  ارائۀپژوهش حاضر 

سازمانی اخالق  توسعۀفردي و  توسعۀاحصاشده، دو مفهوم کدهاي  براساس. شودکوربین و استراوس به یک مدل پارادایمی منتهی 
تنها با پیگیري مسائل  ياحرفهاخالق  توسعۀمقوالت محوري در نظر گرفته شدند. بدیهی است که  عنوانبهدبیران تربیت بدنی  ياحرفه

 خواهد شد.منجر توسعه  يهاامهبرنخواهد بود، و غفلت از هریک از سطوح مطروحه به شکست  ریپذامکانو مباحث در هر دو سطح 

در  دبایدبیران تربیت بدنی  ياحرفهطورکه از مفاهیم و مقوالت احصاشده در شرایط علی نمایان است، کدهاي اخالق همان
ارتباطی،  يهایژگیوفردي،  يهایژگیوچهارگانه در قالب  يبندمیتقس؛ خصوصیاتی که در یک یابدخصوصیات شخصی این افراد نمود 

تربیت بدنی  تاداناس) نیز در پژوهشی روي 1395شدند. سلیمی ( يبندطبقهعلمی و مهارتی  يهایژگیوان، و آموزدانشارزشیابی  ةشیو
فردي در  يهایژگیوکه  دارندیم) نیز در نتایج پژوهش خود بیان 1398ه است. شیخی و همکاران (کرداشاره  هامؤلفهعمومی به این 

) 1392زاده (عباسمصباحی و  .هستندمعلمی  ياحرفهاخالق  يریگشکل يهاهیپا نیترمهمذاتی و اکتسابی از  يهایژگیوقالب دو بعد 
کد  31احصاشده،  علمیمقولۀ ند. در چهار کرددر آموزش عالی بیان  ياحرفهاخالق  يریگشکلعامل  نیترمهمفردي را  يهایژگیونیز 

ان؛ تواضع، فروتنی و آموزدانشخلقی در آموزش و ارتباط با صدر و خوش ۀسع توانیمآنها  نیترمهممفهومی استخراج شد که از جمله 
اجتماعی و بازبینی در  يهاارزشورزشی؛ پایبندي به  يهامهارتدر آموزش صحیح  يریپذتیمسئولپرهیز از تکبر و خودبرتربینی؛ 

ان؛ آموزدانشرشد تهذیب نفس و تعالی شخصیت در خود و  نگاه مادي به شغل معلمی؛ توجه به نبودفردي متعارض؛  يهاارزش
ان؛ آموزدانشان؛ ادب و نزاکت در برخورد با آموزدانشبدنی؛ حفظ اسرار  يهاتیفعالان نسبت به ورزش و آموزدانشزدگی جلوگیري از دل

از ارزشیابی نسبی در مورد عملکرد  يریگبهرهورزشی؛  يهامهارتاجراي در توانی نا سببان بهآموزدانشپرهیز از تنبیه و نکوهش 
ان؛ آموزش صحیح و اشراف کامل تئوري و عملی آموزدانشبه  یدهنمرهان؛ عدالت در برخورد، ارزشیابی و آموزدانش يهامهارت
؛ و دارا بودن هاتیفعالو  هامهارتتوانی احتمالی آنها در انجام برخی ناان و آموزدانش؛ آگاهی و درك الزم از وضعیت جسمانی هامهارت

مرتبط  يهاپژوهشکدهاي مطروحه در سایر که به برخی از  کردرا بیان  انآموزدانشالزم در برخورد با  یشناسرواندانش و مهارت 
الق اخ يریگشکل موجب) نیز اشاره شده است. عوامل علی، 2011( 4)، و بون2007( 3)، گلیکن و مرنستین1390پور (ایمانیهمچون 

و تا حدي تشریح  دهندمیقرار  ریتأثاین پدیده را تحت  ییهایژگیواز عوامل و  يامجموعهو  شوندیمدبیران تربیت بدنی  ياحرفه
باید این  الزاماًو دبیران تربیت بدنی  شوندیممنجر دبیران تربیت بدنی  ياحرفه. در واقع عوامل علی احصاشده، به بروز اخالق کنندیم
 را داشته و بدان پایبند باشند. اهیژگیو

و به ایجاد پیامدها و  آورندیمفراهم  موردنظرمحوري  ةپدیدبراي اجرایی شدن  ییهاحلراهکه د هستنراهبردها، اقدامات هدفمندي 
ی شدن راهبردها اجرای ۀواسطبهدبیران تربیت بدنی  ياحرفهفردي و سازمانی اخالق  توسعۀمدل پژوهش،  براساس. شوندیم منجر نتایج

، مطابق منطق و انتظار از بدو ورود ياحرفهاخالق  توسعۀاحصاشده جهت پیشنهادهاي راهبردي  يهامقولهانجام خواهد پذیرفت. 

                                                 
1. Unlu 
2. Bordeman, Westermann 
3. Glicken, Merenstein 
4. Boon 
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و در طول این مسیر راهبردهاي  ردیگیبرم(راهبردهاي استخدامی) دبیران تربیت بدنی تا هنگام ارزیابی (راهبردهاي ارزشیابی) آنها را در 
که از  اندشدهتعریف مفهوم  15راهبردي در قالب ۀ مقول. این چهار اندشدهازمانی و مدیریتی و همچنین راهبردهاي آموزشی نیز تبیین س

در ارزشیابی دبیران  رواقعیغعوامل  يریکارگبهمناسب ارزشیابی با محوریت اخالق؛ عدم  يهاوهیشبه استفاده از  توانیمآنها  ۀجمل
دبیران تربیت بدنی  يریکارگبهدقیق؛ استخدام و  يهایازسنجین براساسپیوسته  يهادورهدر  ياحرفهصول اخالق ورزش؛ آموزش ا

سطحی در استخدام دبیران تربیت  يهاقضاوتسالیق شخصی و  يریکارگبهشایسته و صالح به لحاظ علمی و سالمت اخالقی؛ عدم 
اخالقی آموزش  يهانامهنییآبودن منشور و  روزبهاستخدامی معلمان تربیت بدنی؛  ایندفراز افراد متخصص و متعهد در  يریگبهرهبدنی؛ 

جاي بازرسی و بازپرسی؛ و جدیت در نظارت و مبارزه با فسادهاي اخالقی در بهو پرورش؛ ایجاد فرهنگ نظارت و همکاري با معلمان 
دبیران تربیت بدنی دور از انتظار  ياحرفهها، رشد فردي و سازمانی اخالق این راهبردها و پایبندي به آن يریکارگبه. با کردمدارس اشاره 

و ایجاد  يریگشکل) نیز معتقدند در 1397( زاده و سابک زهیصادق) و همچنین مرادي، 2019نخواهد بود. مشایخ، کریمی و شاه طالبی (
امل فردي شامل اخالق شخصی، خودشناسی و خودکنترلی ند. عواسه دسته عوامل فردي، سازمانی و فراسازمانی دخیل ياحرفهاخالق 

مدیریت اخالقی در حرفه و شغل هستند؛ عوامل سازمانی شامل ضوابط و مقررات  يریگشکل يهانهیزماصلی  ۀکه عنوان خمیرمای
مل دولت، شرایط اقتصادي، ؛ و عوامل فراسازمانی شاکنندیمسازمانی، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی که مدیریت اخالقی را نهادینه 

را در  ياحرفهنهایت مدیریت اخالق در و  شودمیمدیریت اخالق را موجب  يریگجهتکه  است یالمللنیب يهاطیمحمحیط کاري و 
را در برخی موارد همسویی و در برخی ناهمسویی  توانیمسه پژوهش  يهاافتهی. با در نظر گرفتن دینمایمو کاربردي  يزیریپسازمان 
مقوالت و مفاهیم  تریجزئو  ترقیدقدلیل تفکیک بهدلیل وجود تناقض نیست، بلکه به؛ با این حال ناهمسویی در برخی نتایج کردمشاهده 

بر دارا بودن عالوهمعلمان مدارس که  دارندیم) نیز در نتایج تحقیق خود بیان 1397بنیاد است. میرکمالی و حاج خزیمه (داده ۀنظریدر 
صول ح، ممدرسهدر ورزشی سالم  یطحمدن مآوجود به. آن پایبند باشندن به شاعمل با معتقد و ور اخالقیشبه من ، بایددهیعد يهاییاتوان

 دبیران تربیت بدنی خواهد بود.در  ياحرفهاخالق  شدن استقرار و نهادینه

و بر  سازندیمفراهم  را موردنظرة دپدیاجرایی شدن  ۀزمینکه  شودیمبه مجموعه عواملی اطالق  يانهیزمبنیاد، عوامل داده ۀنظریدر 
 منظوربهخالقی از به بستر حاضر نیز نیا شده در مدل پارادایمی پژوهشارائه. طبیعی است که راهبردهاي گذارندیم ریتأث هاکنشرفتارها و 

. بر این خواهد بودنردي پاسخگو هیچ راهبنشود،  که جو اخالقی بر محیط آموزشی حاکمو اجرا خواهند داشت، و تا زمانی يسازادهیپ
مدار تربیت قبیران اخالیگاه دمنزلت و جا ،اساس، وجود جو اخالقی حاکم بر مدرسه؛ نوع عملکرد اخالقی یا غیراخالقی سایر همکاران

هستند که  يسازنهیزمرایط همگی از ش ،و شفافیت در رفتارهاي هنجار و نابهنجار مطابق با منشور اخالقی آموزشی بدنی در مدارس
وند سریع در رتتسهیل و  وجبمعبارت دیگر عوامل مذکور به. ردیگیمدبیران تربیت بدنی در قالب آنها شکل  ياحرفهاخالق  توسعۀ
ه آن، ي بی و پایبندکدهاي اخالق . تدوین منشور اخالقی آموزشی در قالبشوندیمدر دبیران تربیت بدنی  ياحرفهاخالق  ةپدید توسعۀ

) نیز به آن اشاره 1395ژوهش سلیمی (پدبیران تربیت بدنی باشد که در  ياحرفهاخالق  توسعۀعوامل بسترساز در  نیترمهمشاید یکی از 
ون وضوع پیراممان ندارند و این مدر مورد معل ياشدهفیتعرآموزشی، منشور اخالقی  مؤسساتمدارس و  بیشتر متأسفانهشده است. 

یدا کرده پود بیشتري نان دارند، نمآان، و ایجاد روحیه و انگیزش در آموزدانشسالمت  يبدنی که نقش مهمی در ارتقامعلمان تربیت 
ق دهاي اخالر و رعایت کارزش شدن این درس در مدارس باشد. تبیین منشوبیکم یا  ةعمدضعف، از دالیل  ۀنقطاست، و شاید این 

 بستر افزایش لکرد آنان،با بهبود عم تواندیمبر ایجاد مسیر صحیح جهت حرکت اخالقی معلمان، عالوهتوسط دبیران تربیت بدنی  ياحرفه
یز خواهد ن درازمدتر ارزش این درس دن ردکموجب پررنگ  متعاقباًکه این مقوله د سازان را فراهم آموزدانشاین درس در بین  يوربهره

آن، در  ةشدتبیین م به اصولعلمی در محیط آموزشی مدرسه و پایبندي و التزام ياحرفهشد. همچنین توجه به ایجاد منشور اخالق 
ایرین متمایز سمدار را از اخالقدبیران  منزلت و جایگاه معلمان و تواندیمو همچنین  کندمیرفتارهاي هنجار و نابهنجار شفافیت ایجاد 

 .دنهستدبیران تربیت بدنی  ياحرفهاخالق  توسعۀ؛ که تمامی این موارد از جمله مفاهیم بسترساز دساز
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یا  گرلیتسه عنوانبهکه  اندشرایط وسیعی گرمداخلهاست. شرایط  گرمداخلهاضالع مدل پارادایمی شرایط  نیترمهماما یکی از 
. سه کنندیم ریتأخیک مانع دچار  عنوانبه؛ این شرایط، اجراي راهبردها را تسهیل و تسریع کرده یا ندکنمیراهبردها عمل  ةمحدودکنند

را ایجاد  گرمداخلهشرایط  ۀشاکلهستند که  ییهامقوله، هاياستگذاریسعوامل اجتماعی، عوامل اقتصادي و عوامل مرتبط با  ۀمقول
به  ياحرفهو رشد اخالق  توسعۀمیزان  اساساًکه  دارندیم) نیز در نتایج پژوهش خود بیان 2019. مشایخ، کریمی و شاه طالبی (کنندیم

، اقتصاد حاکم بر جامعه و نهایت سیاست ياحرفهمیزان کارکرد موفق سازمان، فرهنگ حاکم بر سازمان و جامعه، درك صحیح از اخالق 
منزلت معلم در  يارتقادارد. در پژوهش حاضر ایجاد نگرش اجتماعی بهینه نسبت به ورزش و فعالیت بدنی؛  بستگی حاکم بر کشور
 يهاشبکههاي جهانی مانند فرایند ۀبهیندهی جهتآموزشی؛ کنترل مؤثر و م نظامبحث اخالق در  توسعۀه ب هارسانهجامعه؛ توجه 

ا متناسب با فعالیت و صرف زمان و انرژي به نسبت سایر مشاغل؛ آشنایی سیاستگذاران با وظایف یحقوق و مزا ۀعادالنمجازي؛ دریافت 
 نبوداخالقی و  يهاارزشاجرایی با اصول و  يهااستیسدبیران تربیت بدنی؛ تطابق دبیران تربیت بدنی؛ توجه به قوانین حمایتی از 

که به  هستنددبیران تربیت بدنی  ياحرفهاخالق  توسعۀدر  گرمداخلهاز جمله مفاهیم  ،اخالقی يهااستفادهقانونی جهت سوء  يخألها
)، 2016( 1پک دمیرلی و کوکا يهاپژوهشآموزشی در  يهاطیمحدر  ياحرفهاخالق  ةجادکنندیا يهاعامل عنوانبهبرخی از این مفاهیم 
) در تحقیق 2019) نیز اشاره شده است. همچنین ابیورا، جستوس و چیدبري (1392زاده () و مصباحی و عباس1398شیخی و همکاران (

. بدیهی است که وجود دانندیمرگذار معلمان اث ياحرفهخود شرایط حاکم اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی را در بهبود وضعیت اخالق 
این شرایط و در تنگنا قرار  نبود، همچنین بخشدیماخالق را تسهیل  توسعۀ ياحوزهشرایط اجتماعی و اقتصادي مناسب در جامعه در هر 

 .ندیستن مستثنامنجر خواهد شد که دبیران تربیت بدنی نیز از این قاعده  هایاخالقیبگرفتن افراد، به بروز 

به ایجاد پیامدهاي فردي، آموزشی و  گرمداخلهشرایط زمینه و  ۀسایدر مدل پارادایمی پژوهش حاضر، راهبردهاي احصاشده در 
. استانداردهاي انجامندمیدهی و عملیاتی شدن این سه مقوله جهتو اقدامات پیش از این، به  هاتیفعالخواهند شد و تمام منجر اجتماعی 
و غیرمستقیم بر اقدامات گذاشته معلمان تأثیر مستقیم  آموزشی، بر عملکرد يهاتیفعالبه  یدهجهتایجاد انتظارات و  با توانندیماخالقی 

کیفیت زندگی کاري (رضایت شغلی، تعهد  يارتقاامر آموزش درگیرند، تأثیر بگذارند.  در ینوعبهفرهنگی، که  يهاانجمنسایر نهادها و 
شغلی، ماندگاري و تمایل به کار) دبیران تربیت بدنی در محیط اخالق محور  يارتقاو اثربخشی شغلی،  يوربهرهشغلی، باروري شغلی، 

ن و جایگاه دبیران تربیت بدنی در مدارس؛ تسهیل در دستیابی به اهداف شغلی و آموزشی دبیران تربیت بدنی؛ أآموزشی؛ افزایش ش
اخالقی؛ همراستایی  يهايناهنجاردنی؛ ایجاد جو اخالقی در مدارس و تقلیل آموزشی درس تربیت ب يهابرنامه يوربهرهاثربخشی و 

ورزش؛  ۀمقولان در آموزدانشآموزشی درس تربیت بدنی با اهداف کالن آموزشی؛ بسترسازي مناسب و عادالنه براي رشد  يهابرنامه
والدین با دبیران تربیت  ةسازندموزش و پرورش؛ و تعامل آ ةحوزدر  ژهیوبهارتقا و بهبود نگرش اجتماعی نسبت به ورزش و تربیت بدنی 

 توسعۀپیامدهاي مورد انتظار مدل پارادایمی  ،ورزش و همچنین سایر ابعاد آموزشی ةحوزان در آموزدانش توسعۀبدنی در جهت رشد و 
مزایا و  تواندیمترهاي الزم توسعه، و ایجاد بس ياحرفهدبیران تربیت بدنی است. پایبندي به اصول و کدهاي اخالق  ياحرفهاخالق 

و  2همراه داشته باشد. با این حال بلینوابهپیامدهاي فردي، آموزشی و اجتماعی را براي معلمان تربیت بدنی و کل نظام آموزشی کشور 
تدریس خود معلمان  يوربهرهبر  يامقوله، بیش از هر ياحرفهکه رعایت کدهاي اخالق  دارندیم) در تحقیق خود بیان 2017همکاران (

 شغلی آنها اثرگذار است. ةو آیند

است که در آن باید  مدتیطوالن يفراینددر معلمان  ياحرفهاخالق  توسعۀ دارندیم) بیان 2019( 3طورکه سینگ و پاندیتراوهمان
 ياکنندهلیتسه يهاگاماین باره در  اندکردههمین اساس محققان زیادي سعی  ، برکردحرکت شده تعییناز پیش  يهابرنامه براساس

دبیران تربیت  ياحرفهاخالق  توسعۀ در خصوصیک مدل پارادایمی  ۀبردارند. بنابراین پژوهش حاضر نیز با همین هدف تالش بر ارائ
 تمایز برجسته نسبت به سایر ۀنقطمطالعاتی در این زمینه، شاید داراي یک  خألبدنی مدارس داشت. این پژوهش ضمن پوشش 

                                                 
1. Pakdemirli & Koca 
2. Belinova 
3. Singh, Panditrao 
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مرحله که  نیترییانتهامرحله و شرایط علی، تا  نیترییابتدااخالقی از  توسعۀ فرایندمشابه باشد، و آن این است که  يهاپژوهش
و راهبردها نیز در این مسیر به تفکیک تبیین و  گرمداخله، شرایط يانهیزمپیامدهاي حاصل بودند، تبیین و ساختاربندي شدند، و شرایط 

این پژوهش در  يهاافتهیاز  يریگبهرهبا  توانندیمتربیت بدنی در آموزش و پرورش،  حوزةمدیران و تصمیم گیران  رونیزاا. دندشتشریح 
 .ندکندر دبیران تربیت بدنی کمک  ياحرفهاخالق  توسعۀپذیرفته در این حوزه، به انجام يهاپژوهشکنار سایر 

 

 تشکرو  ریتقد
 سبببهحترم نشریه داوران م مچنین ازه ریم.داکمال تشکر و قدردانی را  ،انجام این پژوهش یاري رساندند که ما را در تادانیاساز تمامی 

 .منظرهاي ساختاري و علمی مناسب سپاسگزاری ۀارائ

 
References 
 
Amini A. (2017), The comparison of in-service training programs between physical education teachers and 

the staff of Youth and Sports Offices of Esfahan province based on ISO10015 standard, [MA thesis], 
Isfahan: University of Isfahan. (In Persian) 

Belinova N V, Bicheva I B, Kolesova E V, Khanova T G, Khizhnaya A V. (2017), Features of professional 
ethics formation of the future teacher, Education, 38: 9-15. 

Boon H J. (2011), Raising the bar: Ethics education for quality teachers, Aust J Teach Educ, 36 (7): 76-93. 
Bordeman A, Westermann K D. (2019), The Professional Ethics Exam and Acts Discreditable: An 

Introductory Assignment, Accounting Education, 34 (4): 39-53.  
Bourghani Farahani S; Fotovat B, Abdarzadeh P, Hemmati A. (2018), Study of the role of work ethic on job 

stress and job burnout (Case Study: Teachers of Physical Education in Tehran Secondary Schools), 
Journal of Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 5(1): 43-51. (In Persian) 

Boxill, J. (2003), The ethics of competition, sport ethics, 1st ed, USA: Black Well Publisher. 
Corbin J, Strauss A. (2008), Basics of qualitative research: Techniques 

and procedures for developing grounded theory (3rd Ed), Thousand Oaks, CA: Sage. 
Danyali Deh Hoz M, Allameh S M, Safari A. (2018), Designing a Model of Succession Management with an 

Approach of the Grounded Theory, Management Journal, 10(1): 105-140. (In Persian) 
Divandori A, Kermanshah A, Ekhlasi A. (2013), A Brand Building Model for Recreation, Residential, 

Tourism and Sport Mega Projects, Iranian journal of Trade Studies (IJTC) Quarterly, 17(65): 27-64. 
Farmahini Farahani M, Behnam Jam L. (2012), Investigates the observance of professional ethics in 

education among Shahed University board members, Ethics in science and technology, 7(1), 48-54. (In 
Persian). 

Ghaedi Y, Amiri M, Dibavaji M. (2013), Professional ethics principals for suggesting the frame of teachers’ 
professional ethics instruction, journal of education, 113: 159-182. (In Persian) 

Ghalavandi H. (2016), Predicting Work Ethics based on the Spirituality in the Workplace, The Journal of 
Ethics in Science and Technology, 11(1): 75-84. (In Persian) 

Ghanbarpour O, Abbasian H, Araste H R, Nave Ebrahim. A. (2019), Designing the pattern of teachers' 
professional ethics: A mixed methods study, Journal of Education Innovation, 69: 33-60. (In Persian) 

Givarian H. (2012), Ethic’s role in organizational decisions, Bonab: National conference of ethics and values 
in management. (In Persian) 

Glicken A D, Merenstein G B. (2007), Addressing the hidden curriculum: Understanding educator 
professionalism, Med Teach, 29 (1): 54-7. 

Gorzin Mataie A, Taghvaie M, Niaz Azari Q. (2017), The presentation of professional ethics model in 
Mazandaran Province’s higher education, Jondi Shapour education improvement, 22. 

Gwet KL. (2014), Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of 
agreement among raters, Advanced Analytics LLC. 

https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/download/541/491/3310
https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/download/541/491/3310
https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/download/541/491/3310
https://revistaespacios.com/a17v38n25/a17v38n25p09.pdf
https://revistaespacios.com/a17v38n25/a17v38n25p09.pdf
https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1531&context=ajte
https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/9ZgDqqb7/
https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/9ZgDqqb7/
https://fmss.journals.pnu.ac.ir/article_4486_8a728ffd5f09d9d3f329bb46ff8d1471.pdf?lang=en
https://fmss.journals.pnu.ac.ir/article_4486_8a728ffd5f09d9d3f329bb46ff8d1471.pdf?lang=en
https://fmss.journals.pnu.ac.ir/article_4486_8a728ffd5f09d9d3f329bb46ff8d1471.pdf?lang=en
https://philpapers.org/rec/BOXTEO-2
https://psycnet.apa.org/record/2008-05815-000
https://psycnet.apa.org/record/2008-05815-000
https://tmj.um.ac.ir/article_29219.html?lang=fa
https://tmj.um.ac.ir/article_29219.html?lang=fa
https://www.sid.ir/paper/7326/en
https://www.sid.ir/paper/7326/en
http://research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/9093_1010286858.pdf
http://research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/9093_1010286858.pdf
http://research.shahed.ac.ir/WSR/SiteData/PaperFiles/9093_1010286858.pdf
https://jhsme.muq.ac.ir/browse.php?a_id=427&sid=1&slc_lang=en
https://jhsme.muq.ac.ir/browse.php?a_id=427&sid=1&slc_lang=en
http://ethicsjournal.ir/article-1-239-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-239-fa.pdf
http://noavaryedu.oerp.ir/article_88538_ea27008f484402d7d0a959dc1b1b52a9.pdf?lang=en
http://noavaryedu.oerp.ir/article_88538_ea27008f484402d7d0a959dc1b1b52a9.pdf?lang=en
https://www.academia.edu/28876709/The_Role_of_the_Ethics_in_the_Management_of_the_Organization
https://www.academia.edu/28876709/The_Role_of_the_Ethics_in_the_Management_of_the_Organization
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17538835/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17538835/
https://sdme.kmu.ac.ir/article_91758_86d5c1b707a1721315b60dcc65858ef7.pdf
https://sdme.kmu.ac.ir/article_91758_86d5c1b707a1721315b60dcc65858ef7.pdf
https://www.amazon.com/Handbook-Inter-Rater-Reliability-Definitive-Measuring/dp/0970806280
https://www.amazon.com/Handbook-Inter-Rater-Reliability-Definitive-Measuring/dp/0970806280


ربیت بدنی ياحرفهاخالق  توسعۀارائه مدل   51                                                                                                                                         دبیران ت

 

Hossein Zade A. (2008), Participation in education, Zamaneh Journal, 62: 15. (In Persian) 
Hosseinian S. (2006), Ethics in psychology and consulting, Tehran: higher education publication, (In 

Persian)  
Imani Pour M, (2012), Principles of professional ethics in education, Ethics and History of medicine, 5(6): 

25-38. (In Persian) 
Kargar Fard M. (2007), Organizing the evaluation of general physical education 2, Olympics, 15(1): 15-25. 

(in Persian) 
Khayat Moghadam S, Tabatabaie Nasab S M. (2016), Components of Professional Ethics in Management, 

the journal of ethics in science and technology, 11(1): 127-136. (In Persian) 
Khodaparast, M., Salimi, M., Mohammadi, J. (2022), The effect of faith morality on sports out of 

immorality, Ethics in Science and Technology 2022; 17(2): 65-73. (iIn Persian) 
Kumar R. (2014), Professional Ethics in Teacher Education: Need and Importance, Darpan International 

Research Analysis, 1(8): 1. 
Malone D M. (2020), Ethics education in teacher preparation: a case for stakeholder responsibility, Ethics 

and Education, 15 (1): 77-97.  
Mashaiekh F, Karimi F, Shah Talebi B. (2019), Pathology of professional ethics in faculty members, ethics 

research, 9(3):237-257. 
Maxwell B, Schwimmer M. (2016), Professional ethics education for future teachers: A narrative review of 

the scholarly writings, Journal of Moral Education, 45 (3): 354-371.  
Mesbahi M, Abbas Zadeh A. (2013), System model of professional behavior in supreme education, Bioethics 

Journal, 3(10): 11-33. (In Persian) 
Mirkamal S M, Hajkhozeime M. (2016), Design Patterns the Professional Ethics of Elementary School 

Teachers: Case Study of Government boys’ Primary School Teachers in Tehran, Journal and Education 
and scholastic studies, 5(1): 9-30. (In Persian) 

Moghadam A, Kamalian A, Oraei Yazadni B, Kord B, Aligholi Roshan S. (2016), Explaining and designing 
an entrepreneurial human resource management model: Grounded theory approach, Management 
improvement, 10(4): 123-157. (In Persian) 

Moradi S, Sadeghzadeh F, Sabokzahi M A. (2019), The Relationship between Professional Ethics and 
Ethical Intelligence with the Performance of School Directors City nickname city, Journal of new 
advances in psychology, training and education, 2(10): 1-11. (In Persian) 

Mozafari S A A, Poor Solatani Zarandi H. (2007), Principals and philosophy of physical education, 2nd ed, 
Tehran: Bamdad Ketab, 27. (In Persian) 

Obiora I F, Justus M, Chidiebere O. (2019), Mainstreaming Ethics in Higher Education Research Ethics in 
Administration, Finance, Education, Environment and Law, Education Ethics, 1(4). 
http://hdl.handle.net/20.500.12424/170667. 

Pakdemirli A, Koca B. (2016), The importance of vocational ethics in paramedic education, Vocational ethic 
course for paramedics, Izmir turkey SHSweb of conference, 26: 1-3. 

Rahimi H, Agha Babayi R. (2013), Relationship between organizational culture and professional ethic 
faculty members of Kashan University, Educ Strategy Med Sci, 6 (2): 61-67. (In Persian) 

Reybold L E, Halx M D.  (2018), Staging Professional Ethics in Higher Education: a Dramaturgical Analysis 
of “Doing the Right Thing” in Student Affairs, Innovative Higher Education, 43: 273–287. 

Salimi, M (2016), Professional ethics elements of General Physical Education teachers in colleges, The 
Journal of Ethics in Science and Technology, 11(2): 51-60. (In Persian) 

Salimi, M., Khodaparast, M (2016), The effect of teacher student relationship on educational motivation and 
research selfefficacy in graduated students of Physical Education and Sport Sciences,  Sport Sciences 
Research , 4 (9): 109-126. (In Persian). 

Sheikhi M, Adib Y, Habibi H, Mahmoudi F. (2019), Identify and Explain the Experience of Education 
Professionals and Student Teachers in the Process of identifying and shaping Professional Ethics, Educ 
Strategy Med Sci, 12 (1): 123-129. (In Persian) 

Singh J, Panditrao M. (2019), Professional ethics – An approach through value education, Adesh University 
Journal of Medical Sciences & Research, 1(1): 4-8. 

https://mjltm.org/article-1-83-en.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-429-en.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-429-en.pdf
https://ijme.tums.ac.ir/article-1-91-en.pdf
https://ijme.tums.ac.ir/article-1-91-en.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-304-en.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-304-en.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-244-en.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-244-en.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-2668-fa.html
http://ethicsjournal.ir/article-1-2668-fa.html
http://jedu.marvdasht.iau.ir/m/article_2325.html?lang=en
http://jedu.marvdasht.iau.ir/m/article_2325.html?lang=en
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449642.2019.1700447
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449642.2019.1700447
https://ethicsjournal.ir/article-1-2485-en.pdf
https://ethicsjournal.ir/article-1-2485-en.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bruce-Maxwell-2/publication/305805786_Professional_ethics_education_for_future_teachers_A_narrative_review_of_the_scholarly_writings/links/5c1940f7458515a4c7e789dd/Professional-ethics-education-for-future-teachers-A-narrative-review-of-the-scholarly-writings.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Bruce-Maxwell-2/publication/305805786_Professional_ethics_education_for_future_teachers_A_narrative_review_of_the_scholarly_writings/links/5c1940f7458515a4c7e789dd/Professional-ethics-education-for-future-teachers-A-narrative-review-of-the-scholarly-writings.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/System-model-of-professional-behavior-in-supreme-Mesbahi-Abbaszadeh/a68cbbd4b31432933187ce1d8a8679861c144ff0
https://www.semanticscholar.org/paper/System-model-of-professional-behavior-in-supreme-Mesbahi-Abbaszadeh/a68cbbd4b31432933187ce1d8a8679861c144ff0
http://pma.cfu.ac.ir/article_536_9d4d841af15e008daa5a6287d75f8c63.pdf?lang=en
http://pma.cfu.ac.ir/article_536_9d4d841af15e008daa5a6287d75f8c63.pdf?lang=en
http://pma.cfu.ac.ir/article_536_9d4d841af15e008daa5a6287d75f8c63.pdf?lang=en
http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=246361&_au=Abolfazl++Moghadam
https://brieflands.com/articles/thrita-116833.html
https://brieflands.com/articles/thrita-116833.html
https://brieflands.com/articles/thrita-116833.html
https://saadifoundation.ir/en/page/303/saadi-foundation-books
https://saadifoundation.ir/en/page/303/saadi-foundation-books
https://repository.globethics.net/discover?filtertype_1=contributor&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Ike,%20Obiora%20F.
http://hdl.handle.net/20.500.12424/170667
https://edcbmj.ir/article-1-358-en.pdf
https://edcbmj.ir/article-1-358-en.pdf
https://library.ncu.edu/c.php?g=1154282&p=8425039
https://library.ncu.edu/c.php?g=1154282&p=8425039
http://scholar.google.com/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fwww.sid.ir%2Fen%2Fjournal%2FViewPaper.aspx%3FID%3D519800&hl=en&sa=T&ei=WBZVXdvjCaaCy9YPuuKm0AY&scisig=AAGBfm1AtkI-L1Nt8493QTZ2eT18a9fjJw&nossl=1&ws=1024x644&at=
https://res.ssrc.ac.ir/article_619.html?lang=en
https://res.ssrc.ac.ir/article_619.html?lang=en
https://res.ssrc.ac.ir/?lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en
https://res.ssrc.ac.ir/?lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en&lang=en
https://www.sid.ir/paper/362536/en#downloadbottom
https://www.sid.ir/paper/362536/en#downloadbottom
https://www.sid.ir/paper/362536/en#downloadbottom
https://aujmsr.com/content/103/2019/1/1/pdf/AUJMSR-1-004.pdf
https://aujmsr.com/content/103/2019/1/1/pdf/AUJMSR-1-004.pdf


 1401مدیریت ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة سوم، پاییز                                                                                                                                    52

 

Strauss J, Corbin A. (2011), Quality methods principals, translated by Biouk Mohammadi, Tehran: human 
sciences and cultural studies institute. (In Persian). 

Troy A M. (2018), Professionalism, Education, and Ethics Code, Education, Feb, 
DOI:10.1093/acrefore/9780190264093.013.53 

Unlu M. (2018), An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey, 
Educational Research and Reviews, 13(2): 68-73. 

https://www.google.com/search?q=Strauss+J%2C+Corbin+A.+%282011%29%2C+Quality+methods+principals%2C+translated+by+Biouk+Mohammadi%2C+Tehran%3A+human+sciences+and+cultural+studies+institute.+%28in+Persian%29.&biw=1366&bih=568&sxsrf=ALiCzsYqdngonRrXQcXpbBorN_X1hsJNEQ%3A1666521579559&ei=6xlVY5vhIYn7kgW6ioToDw&ved=0ahUKEwjbgorWlPb6AhWJvaQKHToFAf0Q4dUDCA8&oq=Strauss+J%2C+Corbin+A.+%282011%29%2C+Quality+methods+principals%2C+translated+by+Biouk+Mohammadi%2C+Tehran%3A+human+sciences+and+cultural+studies+institute.+%28in+Persian%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECdKBAhBGABKBAhGGABQ3AhY3AhghQ9oAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Strauss+J%2C+Corbin+A.+%282011%29%2C+Quality+methods+principals%2C+translated+by+Biouk+Mohammadi%2C+Tehran%3A+human+sciences+and+cultural+studies+institute.+%28in+Persian%29.&biw=1366&bih=568&sxsrf=ALiCzsYqdngonRrXQcXpbBorN_X1hsJNEQ%3A1666521579559&ei=6xlVY5vhIYn7kgW6ioToDw&ved=0ahUKEwjbgorWlPb6AhWJvaQKHToFAf0Q4dUDCA8&oq=Strauss+J%2C+Corbin+A.+%282011%29%2C+Quality+methods+principals%2C+translated+by+Biouk+Mohammadi%2C+Tehran%3A+human+sciences+and+cultural+studies+institute.+%28in+Persian%29.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECcyBwgjEOoCECdKBAhBGABKBAhGGABQ3AhY3AhghQ9oAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://oxfordre.com/education/oso/viewentry.layout.interstitialmessage:close;jsessionid=A9F79A35451AB6CEE3C942B2035E8F7B?t:ac=10.1093$002facrefore$002f9780190264093.001.0001$002facrefore-9780190264093-e-53
https://oxfordre.com/education/oso/viewentry.layout.interstitialmessage:close;jsessionid=A9F79A35451AB6CEE3C942B2035E8F7B?t:ac=10.1093$002facrefore$002f9780190264093.001.0001$002facrefore-9780190264093-e-53
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1169504.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1169504.pdf

	Presenting a Model to Develop Professional Ethics of Physical Education Teachers
	Introduction
	The aim of research was to present a paradigm model to develop the professional ethics of schools’ physical education teachers. The goal of the education and training organization is to educate the future builders of the society, and according to the ...
	Methods
	This research was executed by qualitative method with systematic grounded theory (GT) approach. The population included the experienced professors in the field of study research who were selected by using the snowball sampling method. The tools and me...
	Results
	During the process of open coding in the present study, a total of 506 conceptual codes were extracted without considering the overlaps (74 categories with the overlaps considered) and 16 concepts (subcategories) were formed. In the second stage and a...

	Introduction: The aim of research was to present a paradigm model to develop the professional ethics of schools’ physical education teachers.
	Methods: This research was executed by qualitative method with systematic grounded theory (GT) approach. The population included the experienced professors in the field of study research who wereselected by using the snowball sampling method. The tools and methods for collecting the data were personal semi-structured interviews; and the interviews continued till the theoretical saturation point (13 interviews). To analyze the data, the systematic approach with three main steps of open coding, axial coding and selective coding was applied.
	Results: During the open coding process, in total, 506 conceptual codes were obtained without considering the overlaps. In the next step, 74 common concepts formed 16 categories on the basis of overlaps and similarities. At last, in the axial and selective coding stages, the paradigm model of professional ethics among the physical education teachers was explained and outlines focusing on the central category of personal and organizational development were drawn.
	            DOI:http//doi.org/1022059/JSM.2020.299495.2437  
	Cite this article: Sheikhi Mobarakeh, B., Salimi, M., & Zahedi, H. (2022). Presenting a Model to Develop the Professional Ethics of Physical Education Teachers.  Sport Management Journal, 14(3),37-52.
	 DOI:http//doi.org/1022059/JSM.2020.299495.2437
	دبیران تربیت بدنی
	مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفهای دبیران تربیت بدنی بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد نظاممند نظریه دادهبنیاد به انجام رسید.
	روش پژوهش: جامعه آماری شامل استادان صاحبنظر و مجرب در حوزۀ پژوهش بود که بهمنظور نمونهگیری نیز از روش گلولهبرفی بهره گرفته شد. ابزار و روش گردآوری داده، مصاحبه از نوع نیمهساختاریافتة فردی بود، و اجرای مصاحبهها تا اشباع نظری (13 مصاحبه) ادامه یافت. بهمنظور تحلیل دادهها از رویکرد نظاممند شامل سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بهره گرفته شد.
	یافتهها: طی فرایند کدگذاری باز، در مجموع 506 کد مفهومی بدون در نظر گرفتن همپوشانیها احصا شد و در گام بعد، 74 مفهوم مشترک براساس همپوشانیها و تشابهات، 16 مقوله را شکل دادند. در نهایت در مرحلة کدگذاری محوری و انتخابی، مدل پارادایمی توسعۀ اخلاق حرفهای دبیران تربیت بدنی با محوریت مقولة مرکزی توسعۀ فردی و سازمانی ترسیم شد.
	نتیجهگیری: بررسی وضعیت، جایگاه و ارائة شاخصهای اخلاق حرفهای در نظام آموزش و پرورش و معلمان زیرمجموعة آن، میتواند به سیاستگذاران، مدیران و برنامهریزان بهمنظور اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب اخلاق حرفهای دبیران یاری رساند که در این مسیر شرایط علی، راهبردها، بسترها، شرایط مداخلهگر و همچنین پیامدهای حاصل به تفکیک تبیین شدهاند.

	ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفهای دبیران تربیت بدنی

