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 یاحرفه یهایژگیو و هاتیمدل صالح یهدف تحقیق حاضر، طراح

 یفیاز نوع توص قیو ورزش بود. روش تحق یبدن تیترب نیمعلم

 هیرا کل یانجام شد. جامعه آمار یدانیبود که به شکل م یشیمایپ

 ،یدادند. جامعه آمار لیو ورزش شهر تهران تشک یبدن تیمعلمان ترب

ر بزن و مرد شهر تهران بودند که  رزشو و یبدن تیترب رانیدب هیکل

نفر در نظر گرفته شد که با توجه  856صورت گرفته  یبرآوردها اساس

 ی. برادیگرد نیینفر تع 242 ی)مورگان( نمونه آمار یجدول آمار

. ابزار عمل شد یـ تصادف ایخوشه گیرینمونهانتخاب نمونه به صورت 

 یبدن تیترب نیمعلم ایحرفه هایصالحیت هایداده یگردآور

 آن در ییو محتوا یصور ییبود که روا ایساختهپرسشنامه محقق 

 در حوزه آموزش یدانشگاه دیو اسات نیپژوهش حاضر توسط متخصص

ز سازه ابزار با استفاده ا ییروا نیو همچن تأییدو  موردبررسیو پرورش 

 مهاجهت کل پرسشن زی( نیدرون یابزار )همسان ییاپای و آموس افزارنرم

به  دست آمد.   α= 66/6کرونباخ  یآلفا بیضر قیآن از طر هایمؤلفه

 و تأییدی یعامل لیتک نمونه، تحل tاز  یدر بخش دوم آمار استنباط

 هایهمؤلفمدل پژوهش نشان داد که  جیاستفاده شد. نتا یمدل ساختار

 مچنینهو  یبار عامل نیشتریب ایحرفهو توسعه  یآموزش یهاتیصالح

ص را به خود اختصا یبار عامل زانیم نیکمتر یفناور تیصالح مؤلفه

ان و آموزدانشمثبت  معلمان نسبت به  یحفظ رفتارها نیدادند. بنابرا

 تیدر آموزش تقو نینو هایفناوریمورد توجه و استفاده از  دیبا نیوالد

  شود.

 واژگان کلیدی

  .ورزش رانیدب ،ایحرفه هایصالحیتورزش، 

The purpose of study was to design a model for the 

physical education teachers’ professional 

characteristics and competencies. It is a field 

survey. The population included the whole Tehran 

physical education teachers whose number total 

equaled 650 individuals. The sample included 242 

participants (both male and female) selected by the 

cluster random sampling based on Krejcie and 

Morgan's (1970) table. The instrument to measure 

the physical education teachers’ competencies was 

a structured questionnaire which the face and 

content validity were confirmed by the university 

experts and professors specialized in the field of 

education. Moreover, the construct validity was 

evaluated using AMOS software. The reliability 

was also assessed by Cronbach's alpha (internal 

consistency=0.88). Inferential statistics is 

composed of the one sample t-test, the confirmatory 

factor analysis, and the structural equation 

modeling. The results showed that the educational 

competencies as well as the professional 

development competencies had the highest value of 

factor loading. In contrast, the technology 

competencies had the lowest value of factor 

loading. In conclusion, the teachers’ positive 

behaviors in their students and the students’ parents 

must be maintained and the new technologies in 

education must be improved.  
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 مقدمه

داشته  ارسروک تیو ترب میبا تعل نوعیبهانسان  نش،یاز بدو آفر
ولت، به نام د یو نهاد یاسیس یهانظام شیدایاست. اما بعدها با پ

و حالت  دیگرد یجوامع انسان یاتیح انیآموزش و پرورش شر
 یگذارهیجهان سرما یبه خود گرفت. در اکثر کشورها یرسم

واره است که هم یمسائل مهم ازجمله یانسان یروین تیترب یبرا
جوامع را به خود مشغول داشته است.  رانیذهن مسئوالن و مد

 و تیحائز اهم یدر توسعه جامعه به قدر یانسان یروینقش ن
 یاز اقتصاددانان، منابع انسان یبرخ دهیارزش است که به عق

ه جامع کی یاصل هیو سرما ییدارا نیترمتخصص و ماهر بزرگ
ماهر و کارآمد  یانسان یروی(. بدون شک ن28) شودیمحسوب م

سازمان است،  هایهدفبه  دنیرس یابزارها برا نیاز مهمتر یکی
 جهیدرنتو  یو کاهش اثربخش شیدر افزا ینقش مهم رایز

و  هیسرما نیشتریاگر سازمان از ب یعنیسازمان دارد،  وریبهره
 ینسانا یرویو امکانات برخوردار باشد، اما فاقد ن یفناور نیبهتر

 هیمولد و اثربخش باشد، به هدف خود نخواهد. در واقع سرما
 شیاراه افز تریناساسیو  یعنصر راهبرد ترینحیاتی ،یانسان

ا به جامعه ر یو ترق شرفتیسازمان است و پ ییو کارا یاثربخش
 نیازمورد یانسان یروین تیترب کهازآنجاییدنبال خواهد داشت. 

نظام  فی، عمدتاٌ از وظاهاآنو نشاط  یسالمت نیجامعه و تضم
موجود  وضعیت مطالعهبا  ی(. از طرف92هر کشور است ) یآموزش

از مشکالت نظام  یکیکه  شودیدر مدارس کشور مشخص م
آموزش است. از علل  تیفیامناسب بودن کآموزش و پرورش ن

 سیدرت ۀویش توانیم ر،ینامناسب آموزش مربوط به دب تیفیک
از عملکرد  رانینادرست دب یابیارز ر،یدب یداورشیپ ر،یدب

مند به و عالقه دیدهآموزشمجرب،  رانیآموزان، کمبود دبدانش
 تیدر پژوهش خود با عنا( 9316) ی(. قادر4را نام برد ) سیتدر

 کودکان، نوجوانان یبه رسالت و نقش معلمان در رشد ابعاد وجود
با  ،نیقیبهکه  ستهر جامعه معتقد ا یانسان تیو جوانان در ترب

را  یآموزش هایسازمانچهره  توانمی ستهیوجود معلمان شا
و  بالنده ،یمیصم یمدارس را به فضا یدگرگون ساخت و فضا

اهداف مهم در  نیبه ا یابیدست ی(؛ برا5کرد ) لیتبد افزاروح
ه، به بودج ازیدر آموزش و پرورش، عالوه بر ن یبدن تیحوزه ترب

 نایکارآمد به معلمان و مرب رانیو مد موردنیازامکانات مناسب 
 هایبرنامه یاست تا با اجرا ازمندیمتعهد و ماهر ن ،باانگیزه
 یو امکانات و ابزار الزم به اهداف واال رانیتوسط مد شدهتنظیم

 (. 92. )افتیدست  یبدن تیترب
در  یانسان یرویاز ن یو ورزش به عنوان جزئ یبدن تیترب معلم

 ،یبدن یآمادگ جادیهمچون ا یریخط فیآموزش و پرورش، وظا
اوقات  حیپر کردن صح ده،یپسند یو اجتماع یصفات اخالق جادیا

ان را بر عهده آموزدانشبه  یدرست زندگ وهیفراغت و آموزش ش
وجود دارد که چنانچه  هم یمهم، عوامل فیوظا نیدارد. در کنار ا

وارد  یضربه بزرگ آموزدانشنشود، به معلم و  یدگیرس هاآنبه 
از عملکرد  یابیاز آن عوامل مهم، نحوه ارزش یکیخواهد شد. 

هستند  یافراد ازجمله یبدن تی(. معلمان ترب96معلمان است )
در سالمت جامعه آشکار است. ضرورت دارد  هاآنکه نقش مهم 

و  دیو شغل معلم ورزش کنکاش الزم به عمل آ کار نهیکه در زم
 رسیموردبردر مدارس  یبدن تیتوسعه ترب یبه عنوان عامل اصل

در  یمیمدارس سهم عظ یبدن تیترب هایبرنامه. ردیقرار گ
مدارس  یدنب تیترب نیدارد، بنابرا نسل جوان یو تندرست یسالمت

 زین زممتخصص ال یرویو ن ردیقرار گ یجد موردبررسی دیبا
ن و امکا نیا یآموزدانشهر  یشود تا برا تیتحقق آن ترب یبرا

 ت،یشخص ،یوجه نیکه بتواند به بهتر دیفرصت فراهم آ
(. 24خود را توسعه بخشد ) یذات یو استعدادها قیعال ،هاتوانایی
آموزش و پرورش  تیفیکه در ک یعوامل نیاز مهمتر نیهمچن

 تیو شخص یشغل تیمؤثر است بدون شک معلم و درجه صالح
ت است به عبار ندهیگذشته و آ انیواسطه م شهیاوست، معلم هم

(. 8) باشدیجامعه بزرگساالن و کودکان م انیرابط م گر،ید
د مور نیاول ،گرددمیآموزش صحبت  تیفیکه در مورد ک یهنگام

 رای. زباشدمیمعلمان  یا-حرفه هایصالحیت ،یبررس یبرا
 تیفیک کنندهتعیینعامل  ترینمهماست که معلمان  نیا دگاهید

کشور، پرورش  شرفتیدر پ یاتی( و نقش ح9) باشندمیآموزش 
در جامعه،  یحفظ صلح و سازگار سته،یکار شا یروین

انتقال  ،یاجتماع یزندگ یو آماده کردن افراد برا پذیریجامعه
 یهیدارند. بد ندهیآ هاینسلبه  یاجتماع هایفرهنگ و هاارزش

در  یمعلمان نقش اساس یو شخص ایحرفه هایویژگیاست که 
 کهازآنجایی( 26آموزش و پرورش دارد ) یو اثربخش ییکارا

مدارس و موسسات  یمنبع موجود برا ترینباارزشمعلمان 
در  گذاریسرمایههدف هستند،  نیدر رابطه با ا یآموزش عال

(. 22است ) یاتیبودن مداوم معلم ح ایحرفهمعلم و  تیفیک
به عنوان مناسب برای مقصود، درخور  معموالًدر لغت  تیصالح

به  ایو  رشپذیقابل افته،ی تیفی، درست ککنندهتیکفاو سزاوار، 
ن برای وارد شد یکاف یبه آمادگ زین یو در حالت« توانا»معنای 

معلم به  ایحرفه تی(. صالح96) گرددمیبر خاص ایحرفهبه 
 زانیم به سیو مطالبات حرفه تدر ازهایمعلم در برآوردن ن ییتوانا
از دانش، مهارت و  کپارچهی هایمجموعهو با استفاده از  یکاف

مجموعه در عملکرد و  نیکه ا یطوربه شودمینگرش گفته 
ها، معلم، مجموعه شناخت تی(. صالح93)ابدی یبازتاب معلم تجل

ر د تواندیم هاآناست که معلم با کسب  ییهاو مهارت هاشیگرا



 و ورزش یبدن تیترب نیمعلم یاحرفه یهایژگیو و هاتیمدل صالح یطراح 61

 

 

 یاجتماع ،یعاطف ،یعقل ،یبه پرورش جسم تیو ترب میتعل انیجر
 وانتیرا م یمعلم هایتیکمک کند. صالح رانیو معنوی، فراگ

 ،یعاطف هایتیصالح ،یشناخت هایتیصالح طهیدر سه ح
( در 9366)یمی(. کر96نمود) بندیطبقه یمهارت هایتیصالح
 معلمان یاحرفه یهاتیصالح یخود که به منظور بررس مطالعه

 بندیجمعانجام داده است، با  ییو راهنما ییابتدا دوره
:  دکنمی انیب نچنی مؤلفه نه در را هاآن ،ایحرفه هایصالحیت
 ،یآموزش هایصالحیت ،یرفتاری ـ شناخت هایصالحیت
 ،ایحرفهاخالق  هایصالحیت ،ایحرفهتوسعه  هایصالحیت
 هایصالحیت ری،فناو هایصالحیت ،یتیریمد هایصالحیت

(. 94فکری) هایصالحیت ت،یشخص هایصالحیت س،یتدر
تحت عنوان  ی( در پژوهش9361نژاد و همکاران) یهمت

 یابیارز ستمیس "یبدن تیمعلمان ترب یابیارزش ستمیس یابیارزش"
 نیقرار داده و به ا موردبررسیرا  یبدن تیعملکرد معلمان ترب

 باشدیمدچار چالش  لمان،مع یابیارزش ستمیکه س دندیرس جهینت
علمان، عملکرد م یابیارزش ستمیو در آخر ذکر کردند که چنانچه س

 رایرا در اخت یفراوان یو اجرا شود اطالعات بازخورد یطراح قیدق
 یترمحکم هایگامبتوانند  هاآنتا  دهدمیسازمان و معلمان قرار 

(. کاظم 96خود بردارند) یآت هایبرنامه توسعهو  شبردیبه منظور پ
ه ک دندیرس جهینت نیخود به ا قی( در تحق9319پور و همکاران)

باعث بهبود دانش، نگرش و  تیمصوب آموزش خالق هایبرنامه
بود  نینشانگر ا جینتا نیاست. همچنمعلمان شده  سیمهارت تدر

بر  تیمصوب آموزش خالق هایبرنامه اثربخشیکه 
مهارت  ریدر متغ امعلمان زن و مرد تنه ایحرفه هایصالحیت

 یدانش و نگرش تفاوت یرهایبا هم متفاوت بود و در متغ س،یتدر
که با  ی( در پژوهش9313)فرجامنیکو  یلی(. جل95وجود نداشت)

 مانمعل ایحرفه هایصالحیتو  هاتوانایی تیوضع نییهدف تع
 دندیسر جهینت نیشهرستان قدس انجام دادند، به ا هایدبیرستان
 یرشو نگ یمهارت ،یمعلمان در سه بعد شناخت دموجو تیکه وضع

 ،یدیخورش قیتحق جی(. نتا93)ستیدر حد مطلوب ن
 رامونیپ شدهانجام قاتیتحق هاییافته( عمده 9315)یعامر

قرار  تأییدمدارس را مورد  رانیمد ایحرفه هایصالحیت
ول ح شدهانجام قاتیاز تحق کیچیهتفاوت که  نیبا ا ؛دهندمی

ه ک و پرورشآموزش  نیادیبن یسند تحول ینظر یمحور مبان
 یورجمه تیو ترب میدر نظام تعل یراهبرد یتحول ینظر انیبن

و  الی(. و91است انجام نگرفته است) رانیا یاسالم
 هایصالحیت تیاهم یبه بررس ی( در پژوهش2694همکاران)

ل حاص جیپرداختند. نتا تخالقی و نوآوری در آن نقش و ایحرفه
 هایصالحیتبود که برخورداری از  نیاز ا یحاک وهشپژ نیاز ا

 رسدیم. به نظر کندمی فایدر نوآوری ا توجهیقابل نقش ایحرفه

 ییاتوان د،جدی هایفرصتنسبت به  ارییمانند هوش هاقابلیت
 گر،یمنابع د جیبس توانایی ،هاگزارش ای هاایدهارائه محصوالت، 

استفاده از  ییو توانا دیجد هایحلراهو  هاایدهارائه  ییتوانا
در احتمال نوآوری دارد و  تریقویاثرات  نترنتیو ا وتریکامپ

افراد  شیراگ حیدر توض دییکل هایشایستگیبه عنوان  ،درنتیجه
کار خود به شمار  طیشدن به نوآوران در مح لیبرای تبد

 (.21)آیندمی
است که بدون داشتن مهارت  ییهایژگیو یدارا یهر کار امروزه

موارد محال  یاریو تجارب الزم انجام دادن آن دشوار و در بس
دانند که در آن هدف از (. عصرکنونی را عصری می22است )

پرورش تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به  آموزش و
یرات ایجاد تغی ورش،پر نسل جدید نیست بلکه رسالت آموزش و

هاست. ، رفتار انساندرنهایتها و ها، شناختمطلوب در نگرش
طه نق یجوامع انسان شرفتید و پآموزش و پرورش در رش تیاهم

 ترینزیرا یکی از اساسی باشدیم شمندانیانداشتراک همه 
پرورش تربیت انسانی کیفی،  های آموزش ووظایف و مأموریت

باشد. نیروی انسانی خوب با دانش، مهارت یافته و مولد میتوسعه
شود و های بلند موجب تحول و پیشرفت جامعه میو اندیشه

 یوریآموزش ن روازاین. کندیم نیاساس توسعه و رشد را تضم
ستمر م یکسب دانش و ارتقا یعنیفهوم گسترده آن در م یانسان

ه ک یهنگام گریانسان و استعداد او و به عبارت د یارزش معنا
ها، مهارت شودیم یانسان یروین یصحبت از آموزش و بهساز

(. از 95آنان مورد نظر است ) یرفتار اجتماع ایها، دانش و نگرش
جامعه  در سطح دیمف یجسمان تیبه ارتقاء سطح فعال ازین یطرف

ارائه  نیمسئول یکمبود آن از سو یکه در راستا یبا توجه به آمار
آمار  61که در سال  ی. به نحوستکامالً محسوس ا گرددمی

درصد  95تا  96 رانیمردم ا نیدر ب یپرداختن به ورزش همگان
ه ب یافتهتوسعه یآمار در کشورها نیا کهدرحالی دهیاعالم گرد

عه از جام یادیکه بخش ز مسئله نیوجه به ا. ترسدمیدرصد  66
از دوران  یادیکه مدت ز دهندمی لیان تشکآموزدانشما را 

کنند، نقش آموزش و -یم یخود را در مدارس سپر یجواننو
کامالً مشخص است و با  صهینق نیا یپرورش در برطرف ساز

 یریادگی یاثربخش زانیبر م یکه سالمت یریتأمل در تأث یاندک
معلم  یرتأثبه  دیبا نی. بنابراشودمی هم ترپررنگنقش  نیدارد ا

طعاً داشت که ق ایویژهاهداف توجه  نیا شبردیدر پ یبدن تیترب
 ریمس نیدر ا یبدن تیترب رانیدب ایحرفه هایصالحیت نییتب

که  یاتقیبا مطالعه تحق طرفی از و باشد گشا راه اریبس دتوانمی
 تاکنون، مشخص است که شدهانجامدر کشور  نهیزم نیدر ا
 بدنی تیترب رانیدب هایصالحیت یبه بررس شدهانجام قاتیتحق
 ریسا رانیمعطوف به دب قاتیتحق شتریو ب اندپرداختهکم  اریبس
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و ضرورت  تی. لذا با توجه به موارد ذکر شده اهمباشدمی هاحوزه
 یبدن تیترب رانیدب ایحرفه یها-تیصالح یپرداختن به بررس

 .باشدمیمحسوس 

 قیتحق روش
حاظ بود که به ل یشیمایو از نوع پ یفیپژوهش حاضر، توص روش

 صورت به هاداده یبود. گردآور یکاربرد قاتیهدف از نوع تحق
 یهایژگیو و هاتیمدل صالح یانجام گرفت. طراح یدانمی

 قیتحق نیو ورزش بود. جامعه ا یبدن تیترب نیمعلم یاحرفه
 لیتهران تشک رو ورزش شه یبدن تیمعلمان ترب هیحاضر را کل

 یجامعه آمار ییصورت گرفته، از آنجا یبرآوردها بر اساسدادند. 
 و یبدن تیزن و مرد ترب رانیدب یبود)تمام نامحدود قیتحق

بر اساس استعالم از معاونت   قیتحق یورزش( نمونه آمار
نفر در نظر  856وزارت آموزش و پرورش  یبدن تیبهداشت و ترب

 242 ی)مورگان( نمونه آماریگرفته شد که با توجه جدول آمار
 یریگنمونهانتخاب نمونه به صورت  ی. برادیگرد نیینفر تع
با  1و  4و  98و  2و  9عمل شد و مناطق  یـ تصادف ایخوشه

شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز شهر  ییایجغراف عیتوجه به توز
انتخاب شدند. لذا به منظور  یاصل هایخوشهران، به عنوان ته

پرسشنامه  216تعداد  ،یعیتوز هایپرسشنامهاز بازگشت  نانیاطم
پرسشنامه  246که  دیگرد عیشده توز نییورزش تع رانیدب نیدر ب
عداد ت نیپژوهش بر اساس ا جیکامل پاسخ داده شد و نتا طوربه

ت جامعه با توجه به وسع نیبنابرا. دیگرد میو تنظ هیپرسشنامه ته
 قیتحق یآمار جامعهکل جامعه به عنوان  قیتحق یآمار

 عیدر نظر گرفته شد که پس از توز ی( از نوع تصادفایخوشه)
 مخدوش هایپرسشنامه کیو تفک آوریجمعپرسشنامه و  256

و  هیماند و جهت تجز یپرسشنامه باق242و ناقص، مجموعاً 
 هایداده یمورد استفاده قرار گرفت. ابزار گردآور یآمار لیتحل

 پرسشنامه محقق یبدن تیترب نیلممع ایحرفه هایصالحیت
مورد  13از پژوهش فرزانه  یریکه با الگوگ باشدمی ایساخته

آن در  ییو محتوا یصور ییاستفاده قرار خواهد گرفت که روا
زه ودر ح یدانشگاه دیو اسات نیپژوهش حاضر توسط متخصص

قرار گرفت. پرسشنامه مورد  تأییدو  موردبررسیآموزش و پرورش 
 یشناخت تیجمع هایویژگیبخش  2در  قیتحق نیا دراستفاده 
شده است.  لیتشک ،باشدمیمعلمان  ایحرفه یهاتیو صالح

از  یشناخت تیبخش پرسشنامه که شامل اطالعات جمع نیاول
 نیو سابقه خدمت بود. بخش دوم ا یلیجنس، مدرک تحص لیقب

 نیپرداخته است. ا ایحرفه هایصالحیت یابیپرسشنامه به ارز
عامل  1که در  باشدمی سؤال 52از پرسشنامه شامل  قسمت
(، 92)یآموزش تی(، صالحسؤال 93)یفکر تیصالح

(، 8)یاخالق هایصالحیت(، 6)ایحرفهتوسعه  هایصالحیت
( و 5)سیتدر هایصالحیت(، 4)یفناور هایصالحیت
 سازه ابزار ییشده است. روا ی( دسته بند4) یفکر هایصالحیت

 افزارنرم( با استفاده از CFA) تأییدی یعامل لیبا استفاده از تحل
 یابزار )همسان ییایقرار خواهد گرفت و پا موردبررسی آموس

 بیضر قیآن از طر هایمؤلفهجهت کل پرسشنامه  زی( نیدرون
 لیو تحل هیبه  دست آمد. به منظور تجز  a= %66کرونباخ  یآلفا

 ن،ینگای) م یفیپژوهش از آمار توص یشناخت تیجمع هایویژگی
 ی...( استفاده شد و در سطح آمار استنباطیو فروان اریانحراف مع
پژوهش  هایمؤلفه تیوضع یتک نمونه جهت بررس tاز آزمون 

هت ج تأییدی یعامل لیمورد استفاده، و از تحل قیدر جامعه تحق
 هایمؤلفه با هاشاخص نیسازه و ارتباط ب ییروا یبررس تأیید

 اطارتب زانیم یجهت بررس یو مدل ساختار دپژوهش استفاده ش
معلمان  ایحرفه هایصالحیت رمتغی با هامؤلفههر کدام از 

پنج صدم  یدر سطح معنادار هاتحلیل یاستفاده شد و تمام
(65%P≤  )اتیعمل هیکل نیانجام گرفت و همچن دوسویه و 

 انجام گرفت. AMOSو  SPSS افزارنرمبا استفاده از  یآمار

 قیتحق هاییافته
 جینتا یاهنمونه یشناخت تیجمع یهایژگیو یفیآمار توص جینتا

 9/89نمونه پژوهش مرد هستند  شتریپژوهش نشان داد که ب
نفر( را به  14) 1/36نفر( را به خود اختصاص دادند و زنان  946)

نشان  یلیبخش مدرک تحص جینتا نیخود اختصاص دادند. همچن
 ،یکارشناس التیتحص یدارا هانمونهنفر(  938) 5/58داد که 

االتر ارشد و ب یکارشناس التیتحص یدارا رانینفر( دب 19) 3/21
 جیتان نیبودند. همچن یکاردان التیتحص ینفر( دارا 34) 2/94و 

تا  8 نیب هانمونه 3/31بود که  نیا انگریب هاداده لیو تحل هیتجز
نفر(  15)رانیاز دب 1/36نفر(،  15سال سابقه خدمت داشتند) 96

نفر(  41) 2/26سال سابقه خدمت در مدرسه داشتند.  99-26 نیب
 23)رانیاز دب 8/1 تیداشتند و در نها یریسال سابقه دب 9-5 نیب

مار آ جینتا ریرا داشتند. سا یسال سابقه معلم 26از  شینفر( ب
 .شود-ی( مالحظه م9را در جدول) یفیتوص
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 یشناختتیجمع یهایژگیو یفیتوص یهاشاخص :9جدول 

 درصد  فراوانی  شناختیجمعیتویژگی  متغیر

 9/89 946 مرد جنسیت

 1/36 14 زن

 2/94 34 کاردانی سطح تحصیالت

 5/58 938 کارشناسی

 3/21 19 کارشناسی و باالتر

 2/26 41  9ـ5 سنوات خدمت

 3/31 15 8ـ96

 1/36 15 99ـ26

 8/1 23 26بیش از 

 %966 242  کل

 

استفاده شد  K-Sاز آزمون  هادادهنرمال بودن  یجهت بررس
ه ک نیمعلم ایحرفه هایصالحیت هایمؤلفه هیکل جیکه نتا

 ( P ≤ %65نرمال بودند ) تیوضع یدارا
 ایحرفه تیصالح هایمؤلفه یمعنادار تیوضع یبررس یبرا

 نیا رگنشان جیتک نمونه استفاده شد که نتا tاز آزمون  نیمعلم

( بودند 3از حد متوسط) شبی هامؤلفه هایمیانگین یبود که تمام
معنادار و  معلمین ایحرفه هایصالحیت برای هامؤلفه هیو کل

 .گردد-یمشاهده م ریز دولآن در ج جیاثرگذار بودند که نتا
 

 ورزش رانیدب یاحرفه یهاتیصالح یهامؤلفه یمعنادار یبررس یتک نمونه برا tآزمون  جینتا: 2دول ج

 سطح معناداری tمقدار انحراف معیار میانگین سطح متوسط ایحرفه هایصالحیتهای مؤلفه

 669/6 144/96 156/6 165/3 3 رفتاری هایصالحیت

 669/6 365/95 163/6 116/3 آموزشی هایصالحیت

 669/6 916/96 843/6 811/3 ایتوسعه حرفه هایصالحیت

 669/6 839/23 622/6 241/4 ایاخالق حرفه هایصالحیت

 669/6 116/1 382/6 884/3 فناوری هایصالحیت

 669/6 894/99 133/6 818/3 تدریس هایصالحیت

 669/6 626/93 125/6 622/3 فکری هایصالحیت

 669/6 699/98 693/6 631/3 کُل هایصالحیت
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 یبدنتیترب رانیدب یاحرفه یهاتیمدل صالح. 9شکل شماره 
و  یعامل ی)بارها 9و شکل  3در جدول  آمدهدستبهبا توجه 

مربوط  یهاهیگو یکه تمام شودی( مشاهده مt ریمقاد
 ،یاتوسعه حرفه ،یآموزش ،ی)رفتار گانههفت یهاتیصالح

 یبار عامل ری( از مقادیفکر س،یتدر ،یفناور ،یااخالق حرفه
در  قبولقابل( 18/9)بزرگتر از قدرمطلق  t( و 3/6)بزرگتر از 

 ها،هیگو نیا نیبرخوردار بوده بنابرا 65/6سطح کمتر از 
 یهاتیصالح یریگبه منظور اندازه یمناسب یهاشاخص

  کیتفک به جی. نتاشوندیمحسوب م یبدنتیترب رانیدب یاحرفه
.شودمیمشاهده  ریدر جدول ز

 (یاحرفه یهاتیصالح سؤاالت) یبدنتیترب رانیدب یاحرفه یهاتیصالح یریگاندازهمدل . 3جدول 

 بار  مسیر 

 عاملی

 tمقدار 

 - 586/6 های رفتاریصالحیت ˂--- استفاده مناسب از تشویق و تنبیه

 416/1 643/6 های رفتاریصالحیت ˂--- همدلی )درک چگونگی احساس دیگران(

آموزان، والدین و با دانش یری در برخوردپذانعطاف
 همکاران

 916/1 666/6 های رفتاریصالحیت ˂---

 662/1 163/6 های رفتاریصالحیت ˂--- آموزان، والدین و همکارانبرقرار ارتباط مؤثر با دانش

 114/6 181/6 های رفتاریصالحیت ˂--- آموزانموفقیت در مشاور و هدایت دانش

 949/6 858/6 های رفتاریصالحیت ˂--- حرفه معلمینشان دادن رفتار در شأن 

 325/1 583/6 های رفتاریصالحیت ˂--- آموزاننگاه همیارانه در یادگیری دانش

 311/1 639/6 های رفتاریصالحیت ˂--- در بروز مشکالت صدرسعهبردباری و 

 182/1 614/6 های رفتاریصالحیت ˂--- پاسخگو بودن در قبال رفتار و کردار

 615/6 155/6 های رفتاریصالحیت ˂--- مهارت گوش دادن

 611/6 158/6 های رفتاریصالحیت ˂--- توانایی انجام کار گروهی

 516/6 194/6 های رفتاریصالحیت ˂--- برخورداری از نظم و انضباط

 366/1 636/6 های رفتاریصالحیت ˂--- آموزانایجاد محیط امن برای دانش

 - 858/6 های آموزشیصالحیت ˂--- های نظام آموزشیاهداف و ویژگی ساختار، اطالع از

 666/96 161/6 های آموزشیصالحیت ˂--- هاآنآموزان و نیازها و عالیق شناخت از دانش
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 352/92 163/6 های آموزشیصالحیت ˂--- فهمقابل صورتبهبرخورداری از مهارت ارائه محتوا 

 946/92 663/6 های آموزشیصالحیت ˂--- های مختلف درسیارتباط بین رشتهتوانایی برقراری 

 111/92 142/6 های آموزشیصالحیت ˂--- آموزانتوانایی گرفتن و دادن بازخورد به دانش

 666/96 113/6 های آموزشیصالحیت ˂--- توجه به فرایند و نتیجه در ارزشیابی

 168/99 681/6 های آموزشیصالحیت ˂--- داشتن دانش پایه و درک موضوع تدریس

 681/1 861/6 های آموزشیصالحیت ˂--- پیوند زدن درس با زندگی و تئوری با عمل
 313/96 136/6 های آموزشیصالحیت ˂--- آموزانمهیا نمودن محیط جذاب و با نشاط برای یادگیری دانش

 126/99 683/6 های آموزشیصالحیت ˂--- در تدریس هاآنهای فردی و در نظر گرفتن درک تفاوت

 831/96 152/6 های آموزشیصالحیت ˂--- داشتن قدرت بیان

 66/93 184/6 های آموزشیصالحیت ˂--- آموزانیادگیری برای دانش کنندهتسهیلراهنما و 

هدایت فراگیران در انتخاب و استفاده از امکانات و 
 ی ورزشیهارشته

 - 631/6 ایحرفههای توسعه صالحیت ˂---

 616/29 141/6 ایهای توسعه حرفهصالحیت ˂--- های مختلفیدگاهدفراهم نمودن فضای باز جهت طرح 

 286/91 654/6 ایهای توسعه حرفهصالحیت ˂--- توانایی تبدیل مدرسه و کالس به کالس یادگیرنده

فراهم نمودن زمینه بروز و شکوفایی استعدادها 
 آموزاندانش

 824/26 131/6 ایهای توسعه حرفهصالحیت ˂---

 456/26 135/6 ایهای توسعه حرفهصالحیت ˂--- یادگیری مستمر و مادم العمر نسبت به اطالعات علمی و فردی

 639/98 649/6 ایهای توسعه حرفهصالحیت ˂--- پرداختن به پژوهش کالسی

 292/91 168/6 ایحرفههای توسعه صالحیت ˂--- هامهارتبودن دانش و  روزبه

 832/96 619/6 ایهای توسعه حرفهصالحیت ˂--- ی تخصصی و آموزشیهاگروهمشارکت در 

 - 118/6 ایهای اخالق حرفهصالحیت ˂--- صداقت و درستی

 695/93 186/6 ایهای اخالق حرفهصالحیت ˂--- ی محرمانه حرفههاجنبهرعایت 

 484/95 616/6 ایهای اخالق حرفهصالحیت ˂--- و اخالقیات هاارزشپایبندی به 

 516/95 664/6 ایهای اخالق حرفهصالحیت ˂--- منصف بودن و برقراری عدالت در بین شاگردان

 613/94 654/6 ایهای اخالق حرفهصالحیت ˂--- یاحرفههای اخالق یتمسئولدرک 

 621/98 162/6 ایهای اخالق حرفهصالحیت ˂--- خودارزیابی

 - 186/6 های فناوریصالحیت ˂--- میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
 591/21 162/6 های فناوریصالحیت ˂--- ی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزشهامهارت

 456/28 613/6 های فناوریصالحیت ˂--- ی آموزشیهارسانهاستفاده از 
 146/25 661/6 های فناوریصالحیت ˂--- افزارهای آموزشی(افزارها و سختبا نرمسواد فناوری )آشنایی 

 - 696/6 های تدریسصالحیت ˂--- هاآنی مختلف تدریس و استفاده از هاروشآشنایی با 

 145/98 666/6 های تدریسصالحیت ˂--- تهیه و استفاده از طرح درس

 126/91 199/6 تدریسهای صالحیت ˂--- معنادار نمودن یادگیری

 988/26 111/6 های تدریسصالحیت ˂--- ی تدریسهامهارتیری مؤثر کارگبه

 262/98 654/6 های تدریسصالحیت ˂--- تحلیل محتوای برنامه درسی

 - 141/6 های فکریصالحیت ˂--- مهارت تفکر تحلیلی

 154/22 613/6 های فکریصالحیت ˂--- مهارت تفکر منطقی

 562/24 612/6 های فکریصالحیت ˂--- خالق در برخورد با مسائل و موضوعات مختلفتفکر 
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 446/98 189/6 های فکریصالحیت ˂--- تفکر انتقادی نسبت به مسائل مختلف
 

( 2از مدل تحقیق )شکل  آمدهدستبههای نیز یافته 4در جدول 

بیران های دبه منظور بررسی رابطه بین ابعاد هفتگانه صالحیت

ای، فناوری، ای، اخالق حرفه)رفتاری، آموزشی، توسعه حرفه

ای گزارش های حرفهتدریس، فکری( با مفهوم کلی صالحیت

یش ب بار عاملیشود که ها مشاهده میشده است. بر اساس یافته

ها دبیران در صالحیت 18/9باالتر از قدر مطلق  t و مقدار 3/6از 

ی، های هفتگانه )رفتارحاکی از وجود ارتباط معنادار بین صالحیت

ای، فناوری، تدریس، ای، اخالق حرفهآموزشی، توسعه حرفه

ن ای بوده است. بنابرایهای حرفهفکری( دبیران با کل صالحیت

ای ههای توسعه حرفتوان گفت که صالحیتها میبر مبنای یافته

های آموزشی به ترتیب با مقادیر ضریب رگرسیونی و صالحیت

مهمترین متغیرهای  188/6و  186/6( بار عاملی) استانداردشده

ای دبیران بوده و های حرفهکننده صالحیت بینیپیش

 دهاستانداردشهای فناوری با مقدار ضریب رگرسیونی صالحیت

های بینی صالحیتقش را در پیشکمترین ن 615/6( بار عاملی)

 بدنی دارد.ای دبیران تربیتحرفه

 یبدنتیترب رانیدب یاحرفه یهاتیمدل صالح .4جدول

 tمقدار  بار عاملی  مسیر 

 - 154/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- های رفتاریصالحیت

 116/1 188/6 ایحرفههای صالحیت ˂--- های آموزشیصالحیت

 982/1 186/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- ایهای توسعه حرفهصالحیت

 834/6 136/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- ایهای اخالق حرفهصالحیت

 431/1 615/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- های فناوریصالحیت

 151/6 186/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- های تدریسصالحیت

 521/1 139/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- های فکریصالحیت
 

که  شودمیهای برازش مشاهده شاخص 5نتایج جدول بر اساس

( و شاخص برازش تطبیقی GFIشاخص نیکویی برازش )

(CFI دو شاخص اصلی مقدار )بوده که نشان  1/6باالتر از  هاآن

ش های برازمدل تحقیق دارد. با توجه به مقادیر شاخص تأییداز 

ی ولقبقابلهای برازش گفت که مدل تحقیق از شاخص توانمی

 .شودمی تأییدبرخوردار بوده و مدل تحقیق 

 بدنیتربیت دبیران ایحرفه هایصالحیت مدل برازش هایشاخص .6 جدول

 رتفسی هامقادیر شاخص مقدار مطلوب برازشهای شاخص

 - 629/261 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 999 - درجه آزادی

 مطلوب 899/2 3کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 161/6 1/6بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 694/6 6/6بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 مطلوب 619/6 9/6کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 642/6 65/6کمتر از  (RMRریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده )

 مطلوب 121/6 1/6بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 193/6 1/6بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 121/6 1/6بیشتر از  (IFIافزایشی )شاخص برازش 
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شود، نتایج حاکی از این مشاهده می 8گونه که در جدول همان

بدنی ای دبیران تربیتهای حرفهاست که همه صالحیت

 ی و مثبتی درقبولقابلو بار عاملی  tدر این از مقدار  موردبررسی

های مناسبی برخوردارند و شاخص 65/6کمتر از سطح معناداری 

شوند. بر اساس مقادیر بارهای عاملی همچنین محسوب می

 بار عاملیبا « های رفتاریصالحیت»توان گفت که می

بار با « ایهای توسعه حرفهصالحیت»( و بار عاملی=141/6)

های ( مهمترین صالحیت و ویژگیبار عاملی=148/6) عاملی

های صالحیت»بدنی بوده و همچنین در این مدل تدبیران تربی

( در رتبه آخر بار عاملی=648/6) بار عاملیبا « فناوری

 بدنی قرار دارد. دبیران تربیت موردنیازهای صالحیت

 

 بدنیتربیت دبیران ایحرفه هایصالحیت مدل .5 جدول

 سطح معناداری tمقدار  بار عاملی  مسیر 

 - - 141/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- های رفتاریصالحیت

 669/6 931/39 149/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- های آموزشیصالحیت

 669/6 646/32 148/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- ایهای توسعه حرفهصالحیت

 669/6 641/25 616/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- ایهای اخالق حرفهصالحیت

 669/6 532/29 648/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- های فناوریصالحیت

 669/6 623/39 145/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- های تدریسصالحیت

 669/6 468/25 614/6 ایهای حرفهصالحیت ˂--- های فکریصالحیت

 

 

 بدنیای دبیران تربیتهای حرفهمدل صالحیت .2شکل
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های نیکویی برازش مدل ارائه شده است که شاخص  1جدول 

ی قبولقابلتوان گفت آیا مدل از برازش می هاآن بر اساس

های شاخص 1نتایج جدول  بر اساسباشد یا خیر.  برخوردار می

( و GFIکه شاخص نیکویی برازش ) شودمیبرازش مشاهده 

 هاآن( دو شاخص اصلی مقدار CFIشاخص برازش تطبیقی )

مدل تحقیق دارد. با توجه به  تأییدبوده که نشان از  1/6باالتر از 

گفت که مدل تحقیق از  توانمیهای برازش مقادیر شاخص

 أییدتی برخوردار بوده و مدل تحقیق قبولقابلهای برازش شاخص

 .شودمی

 بدنیتربیت دبیران ایحرفه هایصالحیت مدل برازش هایشاخص  .1 جدول

 رتفسی هامقادیر شاخص مقدار مطلوب های برازششاخص

 - 188/35 - (9کای اسکوآر )کای دو

 - 94 - 2درجه آزادی

 مطلوب 581/2 3کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 193/6 1/6بیشتر از  (GFI) 3شاخص نیکویی برازش

 مطلوب 665/6 6/6بیشتر از  (AGFI) 4شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

 مطلوب 664/6 9/6کمتر از  (RMSEA) 5ریشه دوم میانگین خطای برآورد

 مطلوب 623/6 65/6کمتر از  8ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده

 مطلوب 134/6 1/6بیشتر از  (CFI) 1شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب 121/6 1/6بیشتر از  (NFI) 6شاخص برازش هنجار شده

 مطلوب 135/6 1/6بیشتر از  (IFI) 1شاخص برازش افزایشی
 

 گیریبحث و نتیجه
ن ای معلمیهای صالحیت حرفهبررسی وضعیت معناداری مولفه

این بود که تمامی  دهندهنشانتک نمونه نتایج   tدر آزمون

 اهمؤلفه( بودند و کلیه 3بیش از حد متوسط) هامؤلفههای میانگین

معنادار و اثرگذار بودند. در ای معلمین های حرفهبرای صالحیت

ای های اخالق حرفههای پژوهش عامل صالحیتبین مولفه

ای بودن در انجام حرفه (.241/4بیشترین میانگین را دارا بود )

ای فراتر وظایف شغلی، خود امری اخالقی است؛ اما اخالق حرفه

 تعهد ینوع ایحرفهاخالق ای فرد است. های حرفهاز مسئولیت

 تیو مسئول فهینسبت به هر نوع کار، وظ یو وجدان کار یاخالق

حاصل دانستن، خواستن، توانستن  حرفه دربودن  یاست. اخالق

های جدید اخالق ای یکی از شعبهاخالق حرفه (1و نگرش است )

                                                                                                                                                                 

1. Chi-Square 

2. Degrees of Freedom (df) 

3. Goodness of Fit (GFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

6. Root Mean Squared Residuals (RMR) 

7. Comparative Fit Index (CFI) 

8. Normed of Fit Index (NFI) 
9. Incremental of Fit Index (IFI) 

های گوناگون پاسخ کوشد به مسائل اخالقی حرفهاست که می

معلمی که اخالق  .داده و برای آن اصولی خاص متصور است

ای هگیرد، نباید ویژگیاش به کار میای را در زندگی شغلیحرفه

یک معلم ورزش باید در  .و صفات غیراخالقی از خود نشان دهد

خود مسائلی مانند صداقت، دقت، قابل اعتماد بودن، گشوده  حرفه

بودن به فضای انتقاد و ارزیابی، احترام به شاگردان و والدین و 

  .خویش قرار دهد سرلوحهان را آموزدانشفظ اسرار مسئله ح

های ای در بین مولفههای اخالق حرفهعامل صالحیت بعد از

ای معلمین، صالحیت رفتاری معلمین ورزش های حرفهصالحیت

 معموالًبیشترین میانگین را داشت.   165/3با میانگین 

ان با اشتیاق زیادی منتظر ساعت کالس و درس آموزدانش

ورزش هستند. دلیل این امر ممکن است روحیه شاد و مهیج 
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معلمانی ورزشی توان مشاهده کرد ورزش باشد. تا جایی که می

زند و چهره عبوس و همواره لبخند میکه به واسطه ورزش، 

گرفته ندارد و از روابط عمومی خوبی برخوردار است، فرد 

عهد ت قیتوانند از طریممدرسه و معلمانی . هستند خالقیاخوش

 نانیاطم نیا ،یاو رفتار حرفه یاخالق یاستانداردها نیبه باالتر

 معموالً  معلمان. ندوجود آورده بان آموزدانشدر بین والدین و را 

 تی، به فعالیاو حرفه یخود از رفتار اخالق یبا درک شخص

به عنوان  یارفتار حرفه یارهایو مع یاخالق اصول  .اندپرداخته

 و یاخالق اصولدبیری است. حرفه  یادیبن یازهایاز ن یکی

و از الزامات  یادیبن هایارزش نیمب یارفتار حرفه یارهایمع

ت اس ییارهایمع نییآن، تع نیاست و هدف از تدومعلمی حرفه 

، باعث هاآنو عمل به  تیحرفه با رعا نیکه افراد شاغل در ا

 شوند.حرفه  یحفظ سالمت و تعال

ای معلمین که صالحیت حرفه هایمؤلفهعامل بعدی در بین 

های فکری معلمان است. دارای میانگین مناسبی بود صالحیت

کث شدن و م قیعم رد؛یگیم نشئتاز فکر کردن  تفکر(. 622/3)

که ذهن شما را به خود معطوف کرده  یموضوع یکردن بر رو

 هایزیرمجموعهیکی از کند. یم تیباور را تقو ،است. تفکر

صالحیت فکری دارا بودن مهارت تحلیلی مسائل مختلف است. 

ارند؛ د برای معلمان های تحلیلی همواره اهمیت بسیاریتوانایی

چطور شما یک مسئله را بدون استفاده از »تفکر تحلیلی یعنی 

ست آن ا یافتن ازتحلیل اطمینان « کنیدابزارهای کمی حل می

ارای های شما دها و توصیهکه رویکرد شما به حل مسئله و یافته

خالق  . معلم نیاز به تفکرپایه و اساسی محکم و قابل دفاع هستند

 نوعیبهدارد تا بتواند مسائل را خوبی در ذهن خود ترسیم کند و 

 شدتهب یتفکر بصر داشته باشد. هاآنتصویرسازی مناسبی از 

  .کندیکمک م ی معلمبرا یدیکل تیفعال کی بینیپیشبه 
ای های حرفههای صالحیتبعدی در بین مولفه مؤثرعامل 

های آموزشی است که دبیران ورزش و تربیت بدنی صالحیت
نقش را در جریان  تریناساسیبود. معلمان  116/3دارای میانگین 

 وان بر عهده دارند و اهمیت آموزدانشپرورش  نهایتاًیادگیری و 
برجستگی این نقش حساس حداقل بر مدیران و برنامه ریزان 

 باست به امرمی روازایننظام آموزش و پرورش پوشیده نیست. 
 یهایژگیاطالع از ساختار، اهداف و وآموزش توجه خاصی شود. 

 شیو از پاست هدفمدار  یتیآموزش  فعال... ینظام آموزش
 ییهاتیموقعها و که هدفش فراهم کردن فرصت شدهطراحی

کند  لیتسه ینظام پرورش کیرا در درون  یریادگیاست که امر 
-در صالحیت مؤثرعامل بعدی در بین عوامل  .و سرعت بخشد

ن ای با میانگیای معلمان ورزش صالحیت توسعه حرفههای حرفه
ه استفاداست. با توجه به نقش ورزش و معلم ورزش جهت  811/3

و همچنین  مختلف یورزش هایتهاز امکانات و رشان آموزدانش
های مختلف ورزشی انجام فعالیتباز جهت  یفضا استفاده از

 یهاتواناییاستعدادها و  ییبروز و شکوفا نهیزمتوان می
بودن دانش معلم به این عمل  روزبهفراهم کرد.  انآموزدانش
گرفی ش تأثیر العمرماداممستمر و  یریادگو ی استعدادیابییعنی 
عامل بعدی  818/3های تدریس با میانگین صالحیت مؤلفهدارد. 

ای معلم ورزش است. های حرفهو اثرگذار در بین صالحیت
 هایسرفصلدر نظام آموزش و پرورش کنونی هر درس  هرچند

مشخص مربوط به خود را دارد ولی هر معلم باید با توجه به 
 مثال طوربهمحتوی درس خود طرح درس مناسب را داشته باشد. 

معلم ورزش در درس و کالس ورزش والیبال باید بداند که در 
دقایق نخست چه عملی و در نهایت با چه عملی کالس را به 

و  سیتدر یهامؤثر مهارت کارگیریبه اتمام رساند. همچنین

 لیتحل، هاآنو استفاده از  سیمختلف تدر یهابا روش ییآشنا

 ند.کمعلم کمک می مؤثرتری نیز به تدریس برنامه درس یمحتوا
کمترین اثر   884/3های فناوری با میانگین در نهایت صالحیت
و لزوم  یبا ورود فناورداشت.  ایحرفههای را در بین صالحیت

به منزله  یریادگیو  سیتدر ت،یو ترب میتعل یهانظام گیریبهره
جوامع مطرح  شتریدر ب یاحرفه یهاچالش ترینعمدهاز  یکی

مکرر رشد و توسعه  طوربهرود دانش یکه انتظار م ییاست؛ جا
 نیا زاستفاده ا یچگونگ یریادگی یو معلمان، متقاض ابدی

م این ک تأثیر. ولی باشند یریادگیو  یاددهی ندآیها در فریفناور
معلمان ورزش، شاید ضعف  ایحرفههای عامل در بین صالحیت

و سواد کم دانش فناوری معلمان ورزش و یا کاربرد کم این عامل 
در ورزش به دلیل نیاز به تحرک و عملی بودن این درس باشد و 

های کم یا حتی عدم وجود این فناوری در یا امکانات و فناوری
 های درس تربیت بدنی باشد.کالس

 مؤلفهدل پژوهش سه های مدر بخش دیگری بر اساس یافته
ای و های توسعه حرفههای رفتاری و صالحیتصالحیت
های تدریس بیشترین بار عاملی را دارا بودند. این نتیجه صالحیت
 أثیرتهای پژوهش در بین مولفه مؤلفهدهد که این سه نشان می

بیشتری بر عملکرد معلمان تربیت بدنی دارند. ورزش و تربیت 
پهلوانی مورد توجه است. از سویی معلمان  بدنی به واسطه ماهیت

بایست این مرام و منش ورزش به دلیل عملی بودن این درس می
ان منتقل نمایند. رفتار آموزدانشپهلوانی را رعایت کنند و به 

درست و مناسب از خصوصیات بارزی است که معلم ورزش باید 



 55 9311 پاییز(، 91 یاپی)پ 3در ورزش، دوره پنجم، شماره  یرفتار سازمان تیریمطالعات مد

 

 

ردد. گ آموزدانشداشته باشد. رفتاری که موجب دلگرمی و همدلی 
با هم از  هاآنو ارتباط  آموزدانشهمچنین نحوه برخورد معلم با 

با  در برخورد پذیریانعطاف یهمدلگیرد. می نشئترفتار معلم 
ارتباط مؤثر با  یبرقرار و همکاران نوالدی ان،آموزدانش
در  همچنین برخورد مناسب و همکاران نیان، والدآموزدانش

 یدر شأن حرفه معلم یرفتار هنشان ناآموزدانش تیمشاوره و هدا
فراهم نمودن است. همچنین  (گرانی)ادب و احترام نسبت به د

 فراهمان و آموزدانش مختلف یهادگاهیباز جهت طرح د یفضا
 یهاییاستعدادها و توانا ییبروز و شکوفا نهینمودن زم

نسبت به اطالعات  العمرماداممستمر و  یریادگو ی انآموزدانش
در  مشارکت هابودن دانش و مهارت روزبهی و و فرد یعلم

های مثبت معلمان در ی از ویژگیو آموزش یتخصص یهاگروه
ا ب یی اوآشنااست. به عالوه موارد فوق،  هاآنای امر توسعه حرفه

و استفاده از  هیتهو  هاآنو استفاده از  سیمختلف تدر یهاروش
و  سیتدر یهامؤثر مهارت کارگیریبهو  آموزش درطرح درس 

ی از برنامه درس یمحتوا لیتحلهمچنین توانایی تجزیه و 
هد دخصوصیاتی است که معلم را در کنار معلم بودن نشان می

نتایج این پژوهش با تحقیقات حاتمی  که او مدرس خوبی است.
(، کاظم پور و 9361(، نادری و همکاران)9366(، کریمی)9363)

( و خلخالی و همکاران 9312ن فر)(درخشا9319همکاران)
 ( همسویی دارد.98، 2، 95، 26، 94، 1(، )2692)

های آموزشی در در مدل پژوهش، صالحیت مؤثراز دیگر نتایج 
 اطالع هاآنمعلمین ورزش است. مواردی که الزم است که از 

ی نظام آموزش یهایژگیاز ساختار، اهداف و و داشته باشند، آگاهی
ها خود را همسو ورزش با اطالع از این ویژگی کشور است. معلم

گیرد. دهد و بر اساس آن دانش خود را به کار میقرار می هاآنبا 
های عملی یکی از اهداف درس تربیت بدنی برگزاری کالس

همچون طرح درس ژیمناستیک برای پایه دوم، طرح سباح و 
تنیس روی میز برای پایه پنجم و ... است که بدین جهت معلم 

و  فهمقابلارائه محتوا به صورت  و مهارتخود را برای انتقال 
 سیدرک موضوع تدرتدریس هر چه بهتر این دروس آماده کند. 

نمودن  ایمه، انآموزدانشبه گرفتن و دادن بازخورد  ییتواناو 
-تفاوت درکان، آموزدانش یریادگی یبرا بانشاطجذاب و  طیمح

، انیقدرت ب داشتن، سیدر تدر هاآننظر گرفتن  و در یفرد یها
 امری ضروری ناآموزدانش یبرا یریادگی کنندهتسهیلو  راهنما

است و کمک شایانی به استعدادیابی از مدارس  اجتنابغیرقابلو 
( و اتا و 2668نتایج این عامل با تحقیقات گالس)کند. می

 ( همخوانی دارد.3، 6(، )2699همکاران )
های های حاصل از مدل پژوهش، مولفهبا توجه به یافته

های فکری معلمان ای و صالحیتهای اخالق حرفهصالحیت

ن معلمان، در بی معموالًیکسانی برخوردارند.  تأثیرتربیت بدنی از 
-ان محسوب میآموزدانشدبیر ورزش به عنوان الگوی سایر 

احترام به سایر معلمان، مدیر و  ازجمله هابه ارزش یبندیپاشوند. 
ار و گفت شئونمسئولین مدرسه، حضور مداوم در کالس و حفظ 

ک درست از مسئولیت دررفتار از خصوصیات معلم ورزش است. 
های خود در کالس معلم ورزش را به اییکاری و ارائه دقیق توان

ای هکند. همچنین دارا بودن صالحیتالگویی مناسب تبدیل می
ی مسائل روز از نکات مهم است. تجزیه لیمهارت تحلفکری مانند 

ی کند که درک مناسبو تحلیل درست مسائل به معلم کمک می
ه ب را هاآناز وقایع مختلف داشته باشد و بتواند در صورت الزم 

 یعنیست، ا یلیتحل یتفکر یفکر انتقادت. شاگردان منتقل کند
و در ادامه  سنجدیدانه مآن را دانه یاجزا شکافد،یموضوع را م

 های فکری بهصالحیت. کندیم بررسی را هاآن بیترک وهیش
ود شهایی که در ورزش به ایجاد میکند تا چراییمعلم کمک می

نتایج این پژوهش با تحقیقات را بتواند کاوش و وارسی کند. 
(، 9366(، نیکنامی و کریمی)9366(،  کریمی)9363حاتمی)

(  همسویی و 25، 22، 94، 1( )2694( و ویال)9312رحمانی فر )
( 2666های فکری تحقیق هونگ و همکاران )صالحیت مؤلفهدر 

های فوق، عاملی بعالوه موارد و صالحیت ( نا همسو است.99)
ی هاقرار گرفته است صالحیت مؤثرنهایی که در مدل پژوهش 

فناوری در معلمان ورزش است. با توجه به امکانات محدود 
ورزشی در مدارس کشور و ماهیت عملی و جسمی درس ورزش 

ش ندارد ولی معلم ورز چشمگیریو تربیت بدنی فناوری کاربرد 
 مثال طوربهدر برخی از موارد از این عامل کمک گیرد. تواند می

و  هاافزارنرمبا  ییآشناو  آوریفن ای و رسانه سوادنسبت به 
از  موردنظرجهت آموزش ورزش و درس  مختلف افزارهایسخت
 موردنظر هایفنی همچون فیلم و تصاویر آموزش یهارسانه

(، 9364محمدی)نتایج این پژوهش با تحقیقات استفاده کند. 
 ( همخوانی دارد.94، 91( )9366کریمی)

ورزش و تربیت بدنی آموزش و در گسترش  ورزش معلمان 

کنش و  ت،یفیعامل ک نیترمهم .دارند یدینقش کل پرورش

 .تدافیان اتفاق مآموزدانش و معلمان انیاست که م ییهاواکنش

 و سویکمعلم از  تیحساس تعامل دانش، مهارت و نیعناصر ا

 یژگیو و یاجتماع وی اقتصاد تیوضع ،یریادگیانتظارات 

 ای تیموفق که هستند گرید یاز سو رندگانیادگی یفرهنگ

 ،نی. بنابراکنندیم نییآموزش و پرورش را تع تربیت بدنی شکست

دبیر ه حرف یافراد برا ترینشایستهو  نیتواناتر گماردن کار به

-شدن معلمان بر جنبه یاحرفه. مسئله است نیتریاتیحورزش 

کز متمر انآموزدانشارتباط با  یارتقا و سیتدر یکیتکن یها
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 کیآن انجام  یوسیلهاست که به  یندیفرا شدنی ااست. حرفه

 شود. معلمیم یاژهیو یهاداشتن مهارت مستلزم شغل ایحرفه 

-کرشد کودک، سب ،ییدانش محتوا از دیبا یاحرفه تربیت بدنی

-از ارزش دیجد یاو مجموعه سیتدری راهبردها ،یریادگی یها

با همکاران  یهمکار ،یفرد یهاتفاوت همراه با احترام به یها

و  رییو تغ تیهدا تیو قابل سیتدر از و گرفتن بازخورد مداوم

تحقیق حاضر باشد.  داشته تریعمیقارتباط مؤثر درک 

مختلف معلمان ورزش را بررسی کرد. که در  هایصالحیت

ای، اخالق های رفتاری و توسعه حرفهمعلمان در صالحیت

ته را بر عملکرد دبیران ورزش داشتند. الب تأثیرای بیشترین حرفه

.آمد دست بههم نتایج مطلوبی  هامؤلفهدر سایر 
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