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Abstract
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.
Keywords
Sport, Professional competencies, Physical
education teachers.

چکیده

 طراحی مدل صالحیتها و ویژگیهای حرفهای،هدف تحقیق حاضر
 روش تحقیق از نوع توصیفی.معلمین تربیت بدنی و ورزش بود
 جامعه آماری را کلیه.پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد
، جامعه آماری.معلمان تربیت بدنی و ورزش شهر تهران تشکیل دادند
کلیه دبیران تربیت بدنی و ورزش زن و مرد شهر تهران بودند که بر
 نفر در نظر گرفته شد که با توجه856 اساس برآوردهای صورت گرفته
 برای. نفر تعیین گردید242 جدول آماری (مورگان) نمونه آماری
 ابزار.انتخاب نمونه به صورت نمونهگیری خوشهای ـ تصادفی عمل شد
گردآوری دادههای صالحیتهای حرفهای معلمین تربیت بدنی
پرسشنامه محقق ساختهای بود که روایی صوری و محتوایی آن در
پژوهش حاضر توسط متخصصین و اساتید دانشگاهی در حوزه آموزش
و پرورش موردبررسی و تأیید و همچنین روایی سازه ابزار با استفاده از
نرمافزار آموس و پایایی ابزار (همسانی درونی) نیز جهت کل پرسشنامه
. به دست آمدα= 6/66 مؤلفههای آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ
 تحلیل عاملی تأییدی و، تک نمونهt در بخش دوم آمار استنباطی از
 نتایج مدل پژوهش نشان داد که مؤلفههای.مدل ساختاری استفاده شد
صالحیتهای آموزشی و توسعه حرفهای بیشترین بار عاملی و همچنین
مؤلفه صالحیت فناوری کمترین میزان بار عاملی را به خود اختصاص
 بنابراین حفظ رفتارهای مثبت معلمان نسبت به دانشآموزان و.دادند
والدین باید مورد توجه و استفاده از فناوریهای نوین در آموزش تقویت
.شود
واژگان کلیدی
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مقدمه
از بدو آفرینش ،انسان بهنوعی با تعلیم و تربیت سروکار داشته
است .اما بعدها با پیدایش نظامهای سیاسی و نهادی به نام دولت،
آموزش و پرورش شریان حیاتی جوامع انسانی گردید و حالت
رسمی به خود گرفت .در اکثر کشورهای جهان سرمایهگذاری
برای تربیت نیروی انسانی ازجمله مسائل مهمی است که همواره
ذهن مسئوالن و مدیران جوامع را به خود مشغول داشته است.
نقش نیروی انسانی در توسعه جامعه به قدری حائز اهمیت و
ارزش است که به عقیده برخی از اقتصاددانان ،منابع انسانی
متخصص و ماهر بزرگترین دارایی و سرمایه اصلی یک جامعه
محسوب میشود ( .)28بدون شک نیروی انسانی ماهر و کارآمد
یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به هدفهای سازمان است،
زیرا نقش مهمی در افزایش و کاهش اثربخشی و درنتیجه
بهرهوری سازمان دارد ،یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه و
بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد ،اما فاقد نیروی انسانی
مولد و اثربخش باشد ،به هدف خود نخواهد .در واقع سرمایه
انسانی ،حیاتیترین عنصر راهبردی و اساسیترین راه افزایش
اثربخشی و کارایی سازمان است و پیشرفت و ترقی جامعه را به
دنبال خواهد داشت .ازآنجاییکه تربیت نیروی انسانی موردنیاز
جامعه و تضمین سالمتی و نشاط آنها ،عمدتاٌ از وظایف نظام
آموزشی هر کشور است ( .)92از طرفی با مطالعه وضعیت موجود
در مدارس کشور مشخص میشود که یکی از مشکالت نظام
آموزش و پرورش نامناسب بودن کیفیت آموزش است .از علل
کیفیت نامناسب آموزش مربوط به دبیر ،میتوان شیوۀ تدریس
دبیر ،پیشداوری دبیر ،ارزیابی نادرست دبیران از عملکرد
دانشآموزان ،کمبود دبیران مجرب ،آموزشدیده و عالقهمند به
تدریس را نام برد ( .)4قادری ( )9316در پژوهش خود با عنایت
به رسالت و نقش معلمان در رشد ابعاد وجودی کودکان ،نوجوانان
و جوانان در تربیت انسانی هر جامعه معتقد است که بهیقین ،با
وجود معلمان شایسته میتوان چهره سازمانهای آموزشی را
دگرگون ساخت و فضای مدارس را به فضای صمیمی ،بالنده و
روحافزا تبدیل کرد ()5؛ برای دستیابی به این اهداف مهم در
حوزه تربیت بدنی در آموزش و پرورش ،عالوه بر نیاز به بودجه،
امکانات مناسب موردنیاز و مدیران کارآمد به معلمان و مربیان
باانگیزه ،متعهد و ماهر نیازمند است تا با اجرای برنامههای
تنظیمشده توسط مدیران و امکانات و ابزار الزم به اهداف واالی
تربیت بدنی دست یافت.)92( .
معلم تربیت بدنی و ورزش به عنوان جزئی از نیروی انسانی در
آموزش و پرورش ،وظایف خطیری همچون ایجاد آمادگی بدنی،
ایجاد صفات اخالقی و اجتماعی پسندیده ،پر کردن صحیح اوقات

فراغت و آموزش شیوه درست زندگی به دانشآموزان را بر عهده
دارد .در کنار این وظایف مهم ،عواملی هم وجود دارد که چنانچه
به آنها رسیدگی نشود ،به معلم و دانشآموز ضربه بزرگی وارد
خواهد شد .یکی از آن عوامل مهم ،نحوه ارزشیابی از عملکرد
معلمان است ( .)96معلمان تربیت بدنی ازجمله افرادی هستند
که نقش مهم آنها در سالمت جامعه آشکار است .ضرورت دارد
که در زمینه کار و شغل معلم ورزش کنکاش الزم به عمل آید و
به عنوان عامل اصلی توسعه تربیت بدنی در مدارس موردبررسی
قرار گیرد .برنامههای تربیت بدنی مدارس سهم عظیمی در
سالمتی و تندرستی نسل جوان دارد ،بنابراین تربیت بدنی مدارس
باید موردبررسی جدی قرار گیرد و نیروی متخصص الزم نیز
برای تحقق آن تربیت شود تا برای هر دانشآموزی این امکان و
فرصت فراهم آید که بتواند به بهترین وجهی ،شخصیت،
تواناییها ،عالیق و استعدادهای ذاتی خود را توسعه بخشد (.)24
همچنین از مهمترین عواملی که در کیفیت آموزش و پرورش
مؤثر است بدون شک معلم و درجه صالحیت شغلی و شخصیت
اوست ،معلم همیشه واسطه میان گذشته و آینده است به عبارت
دیگر ،رابط میان جامعه بزرگساالن و کودکان میباشد (.)8
هنگامی که در مورد کیفیت آموزش صحبت میگردد ،اولین مورد
برای بررسی ،صالحیتهای حرفه-ای معلمان میباشد .زیرا
دیدگاه این است که معلمان مهمترین عامل تعیینکننده کیفیت
آموزش میباشند ( )9و نقش حیاتی در پیشرفت کشور ،پرورش
نیروی کار شایسته ،حفظ صلح و سازگاری در جامعه،
جامعهپذیری و آماده کردن افراد برای زندگی اجتماعی ،انتقال
ارزشها و فرهنگهای اجتماعی به نسلهای آینده دارند .بدیهی
است که ویژگیهای حرفهای و شخصی معلمان نقش اساسی در
کارایی و اثربخشی آموزش و پرورش دارد ( )26ازآنجاییکه
معلمان باارزشترین منبع موجود برای مدارس و موسسات
آموزش عالی در رابطه با این هدف هستند ،سرمایهگذاری در
کیفیت معلم و حرفهای بودن مداوم معلم حیاتی است (.)22
صالحیت در لغت معموالً به عنوان مناسب برای مقصود ،درخور
و سزاوار ،کفایتکننده ،درست کیفیت یافته ،قابلپذیرش و یا به
معنای «توانا» و در حالتی نیز به آمادگی کافی برای وارد شدن
به حرفهای خاص برمیگردد ( .)96صالحیت حرفهای معلم به
توانایی معلم در برآوردن نیازها و مطالبات حرفه تدریس به میزان
کافی و با استفاده از مجموعههای یکپارچه از دانش ،مهارت و
نگرش گفته میشود بهطوری که این مجموعه در عملکرد و
بازتاب معلم تجلی یابد( .)93صالحیت معلم ،مجموعه شناختها،
گرایشها و مهارتهایی است که معلم با کسب آنها میتواند در
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جریان تعلیم و تربیت به پرورش جسمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتماعی
و معنوی ،فراگیران کمک کند .صالحیتهای معلمی را میتوان
در سه حیطه صالحیتهای شناختی ،صالحیتهای عاطفی،
صالحیتهای مهارتی طبقهبندی نمود( .)96کریمی( )9366در
مطالعه خود که به منظور بررسی صالحیتهای حرفهای معلمان
دوره ابتدایی و راهنمایی انجام داده است ،با جمعبندی
صالحیتهای حرفهای ،آنها را در نه مؤلفه چنین بیان میکند:
صالحیتهای رفتاری ـ شناختی ،صالحیتهای آموزشی،
صالحیتهای توسعه حرفهای ،صالحیتهای اخالق حرفهای،
صالحیتهای مدیریتی ،صالحیتهای فناوری ،صالحیتهای
تدریس ،صالحیتهای شخصیت ،صالحیتهای فکری(.)94
همتی نژاد و همکاران( )9361در پژوهشی تحت عنوان
"ارزشیابی سیستم ارزشیابی معلمان تربیت بدنی" سیستم ارزیابی
عملکرد معلمان تربیت بدنی را موردبررسی قرار داده و به این
نتیجه رسیدند که سیستم ارزشیابی معلمان ،دچار چالش میباشد
و در آخر ذکر کردند که چنانچه سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان،
دقیق طراحی و اجرا شود اطالعات بازخوردی فراوانی را در اختیار
سازمان و معلمان قرار میدهد تا آنها بتوانند گامهای محکمتری
به منظور پیشبرد و توسعه برنامههای آتی خود بردارند( .)96کاظم
پور و همکاران( )9319در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که
برنامههای مصوب آموزش خالقیت باعث بهبود دانش ،نگرش و
مهارت تدریس معلمان شده است .همچنین نتایج نشانگر این بود
که اثربخشی برنامههای مصوب آموزش خالقیت بر
صالحیتهای حرفهای معلمان زن و مرد تنها در متغیر مهارت
تدریس ،با هم متفاوت بود و در متغیرهای دانش و نگرش تفاوتی
وجود نداشت( .)95جلیلی و نیکفرجام( )9313در پژوهشی که با
هدف تعیین وضعیت تواناییها و صالحیتهای حرفهای معلمان
دبیرستانهای شهرستان قدس انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند
که وضعیت موجود معلمان در سه بعد شناختی ،مهارتی و نگرشی
در حد مطلوب نیست( .)93نتایج تحقیق خورشیدی،
عامری( )9315عمده یافتههای تحقیقات انجامشده پیرامون
صالحیتهای حرفهای مدیران مدارس را مورد تأیید قرار
میدهند؛ با این تفاوت که هیچیک از تحقیقات انجامشده حول
محور مبانی نظری سند تحولی بنیادین آموزش و پرورش که
بنیان نظری تحولی راهبردی در نظام تعلیم و تربیت جمهوری
اسالمی ایران است انجام نگرفته است( .)91ویال و
همکاران( )2694در پژوهشی به بررسی اهمیت صالحیتهای
حرفهای و نقش آن در نوآوری و خالقیت پرداختند .نتایج حاصل
از این پژوهش حاکی از این بود که برخورداری از صالحیتهای
حرفهای نقش قابلتوجهی در نوآوری ایفا میکند .به نظر میرسد

قابلیتها مانند هوشیاری نسبت به فرصتهای جدید ،توانایی
ارائه محصوالت ،ایدهها یا گزارشها ،توانایی بسیج منابع دیگر،
توانایی ارائه ایدهها و راهحلهای جدید و توانایی استفاده از
کامپیوتر و اینترنت اثرات قویتری در احتمال نوآوری دارد و
درنتیجه ،به عنوان شایستگیهای کلیدی در توضیح گرایش افراد
برای تبدیل شدن به نوآوران در محیط کار خود به شمار
میآیند(.)21
امروزه هر کاری دارای ویژگیهایی است که بدون داشتن مهارت
و تجارب الزم انجام دادن آن دشوار و در بسیاری موارد محال
است ( .)22عصرکنونی را عصری میدانند که در آن هدف از
آموزش و پرورش تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به
نسل جدید نیست بلکه رسالت آموزش و پرورش ،ایجاد تغییرات
مطلوب در نگرشها ،شناختها و درنهایت ،رفتار انسانهاست.
اهمیت آموزش و پرورش در رشد و پیشرفت جوامع انسانی نقطه
اشتراک همه اندیشمندان میباشد زیرا یکی از اساسیترین
وظایف و مأموریتهای آموزش و پرورش تربیت انسانی کیفی،
توسعهیافته و مولد میباشد .نیروی انسانی خوب با دانش ،مهارت
و اندیشههای بلند موجب تحول و پیشرفت جامعه میشود و
اساس توسعه و رشد را تضمین میکند .ازاینرو آموزش نیروی
انسانی در مفهوم گسترده آن یعنی کسب دانش و ارتقای مستمر
ارزش معنای انسان و استعداد او و به عبارت دیگر هنگامی که
صحبت از آموزش و بهسازی نیروی انسانی میشود مهارتها،
نگرشها ،دانش و یا رفتار اجتماعی آنان مورد نظر است ( .)95از
طرفی نیاز به ارتقاء سطح فعالیت جسمانی مفید در سطح جامعه
با توجه به آماری که در راستای کمبود آن از سوی مسئولین ارائه
میگردد کامالً محسوس است .به نحوی که در سال  61آمار
پرداختن به ورزش همگانی در بین مردم ایران  96تا  95درصد
اعالم گردیده درحالیکه این آمار در کشورهای توسعهیافته به
 66درصد میرسد .توجه به این مسئله که بخش زیادی از جامعه
ما را دانشآموزان تشکیل میدهند که مدت زیادی از دوران
نوجوانی خود را در مدارس سپری می-کنند ،نقش آموزش و
پرورش در برطرف سازی این نقیصه کامالً مشخص است و با
اندکی تأمل در تأثیری که سالمتی بر میزان اثربخشی یادگیری
دارد این نقش پررنگتر هم میشود .بنابراین باید به تأثیر معلم
تربیت بدنی در پیشبرد این اهداف توجه ویژهای داشت که قطعاً
تبیین صالحیتهای حرفهای دبیران تربیت بدنی در این مسیر
میتواند بسیار راه گشا باشد و از طرفی با مطالعه تحقیقاتی که
در این زمینه در کشور انجامشده ،مشخص است که تاکنون
تحقیقات انجامشده به بررسی صالحیتهای دبیران تربیت بدنی
بسیار کم پرداختهاند و بیشتر تحقیقات معطوف به دبیران سایر
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حوزهها میباشد .لذا با توجه به موارد ذکر شده اهمیت و ضرورت
پرداختن به بررسی صالحیت-های حرفهای دبیران تربیت بدنی
محسوس میباشد.
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع پیمایشی بود که به لحاظ
هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود .گردآوری دادهها به صورت
میدانی انجام گرفت .طراحی مدل صالحیتها و ویژگیهای
حرفهای معلمین تربیت بدنی و ورزش بود .جامعه این تحقیق
حاضر را کلیه معلمان تربیت بدنی و ورزش شهر تهران تشکیل
دادند .بر اساس برآوردهای صورت گرفته ،از آنجایی جامعه آماری
تحقیق نامحدود بود(تمامی دبیران زن و مرد تربیت بدنی و
ورزش) نمونه آماری تحقیق بر اساس استعالم از معاونت
بهداشت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش  856نفر در نظر
گرفته شد که با توجه جدول آماری(مورگان) نمونه آماری 242
نفر تعیین گردید .برای انتخاب نمونه به صورت نمونهگیری
خوشهای ـ تصادفی عمل شد و مناطق  9و  2و  98و  4و  1با
توجه به توزیع جغرافیایی شمال ،جنوب ،شرق ،غرب ،مرکز شهر
تهران ،به عنوان خوشههای اصلی انتخاب شدند .لذا به منظور
اطمینان از بازگشت پرسشنامههای توزیعی ،تعداد  216پرسشنامه
در بین دبیران ورزش تعیین شده توزیع گردید که  246پرسشنامه
بهطور کامل پاسخ داده شد و نتایج پژوهش بر اساس این تعداد
پرسشنامه تهیه و تنظیم گردید .بنابراین با توجه به وسعت جامعه
آماری تحقیق کل جامعه به عنوان جامعه آماری تحقیق
(خوشهای) از نوع تصادفی در نظر گرفته شد که پس از توزیع
 256پرسشنامه و جمعآوری و تفکیک پرسشنامههای مخدوش
و ناقص ،مجموعاً 242پرسشنامه باقی ماند و جهت تجزیه و
تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت .ابزار گردآوری دادههای
صالحیتهای حرفهای معلمین تربیت بدنی پرسشنامه محقق
ساختهای میباشد که با الگوگیری از پژوهش فرزانه  13مورد
استفاده قرار خواهد گرفت که روایی صوری و محتوایی آن در
پژوهش حاضر توسط متخصصین و اساتید دانشگاهی در حوزه
آموزش و پرورش موردبررسی و تأیید قرار گرفت .پرسشنامه مورد
استفاده در این تحقیق در  2بخش ویژگیهای جمعیت شناختی
و صالحیتهای حرفهای معلمان میباشد ،تشکیل شده است.
اولین بخش پرسشنامه که شامل اطالعات جمعیت شناختی از
قبیل جنس ،مدرک تحصیلی و سابقه خدمت بود .بخش دوم این

پرسشنامه به ارزیابی صالحیتهای حرفهای پرداخته است .این
قسمت از پرسشنامه شامل  52سؤال میباشد که در  1عامل
صالحیت فکری( 93سؤال) ،صالحیت آموزشی(،)92
صالحیتهای توسعه حرفهای( ،)6صالحیتهای اخالقی(،)8
صالحیتهای فناوری( ،)4صالحیتهای تدریس( )5و
صالحیتهای فکری ( )4دسته بندی شده است .روایی سازه ابزار
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAبا استفاده از نرمافزار
آموس موردبررسی قرار خواهد گرفت و پایایی ابزار (همسانی
درونی) نیز جهت کل پرسشنامه مؤلفههای آن از طریق ضریب
آلفای کرونباخ  a= %66به دست آمد .به منظور تجزیه و تحلیل
ویژگیهای جمعیت شناختی پژوهش از آمار توصیفی ( میانگین،
انحراف معیار و فروانی )...استفاده شد و در سطح آمار استنباطی
از آزمون  tتک نمونه جهت بررسی وضعیت مؤلفههای پژوهش
در جامعه تحقیق مورد استفاده ،و از تحلیل عاملی تأییدی جهت
تأیید بررسی روایی سازه و ارتباط بین شاخصها با مؤلفههای
پژوهش استفاده شد و مدل ساختاری جهت بررسی میزان ارتباط
هر کدام از مؤلفهها با متغیر صالحیتهای حرفهای معلمان
استفاده شد و تمامی تحلیلها در سطح معناداری پنج صدم
( ) ≤P%65و دوسویه انجام گرفت و همچنین کلیه عملیات
آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSو  AMOSانجام گرفت.
یافتههای تحقیق
نتایج آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونههای نتایج
پژوهش نشان داد که بیشتر نمونه پژوهش مرد هستند 89/9
( 946نفر) را به خود اختصاص دادند و زنان  14( 36/1نفر) را به
خود اختصاص دادند .همچنین نتایج بخش مدرک تحصیلی نشان
داد که  938( 58/5نفر) نمونهها دارای تحصیالت کارشناسی،
 19( 21/3نفر) دبیران دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر
و  34( 94/2نفر) دارای تحصیالت کاردانی بودند .همچنین نتایج
تجزیه و تحلیل دادهها بیانگر این بود که  31/3نمونهها بین  8تا
 96سال سابقه خدمت داشتند( 15نفر) 36/1 ،از دبیران( 15نفر)
بین  99-26سال سابقه خدمت در مدرسه داشتند 41( 26/2 .نفر)
بین  9-5سال سابقه دبیری داشتند و در نهایت  1/8از دبیران(23
نفر) بیش از  26سال سابقه معلمی را داشتند .سایر نتایج آمار
توصیفی را در جدول( )9مالحظه می-شود.
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جدول  :9شاخصهای توصیفی ویژگیهای جمعیتشناختی

متغیر

ویژگی جمعیتشناختی

فراوانی

درصد

جنسیت

مرد
زن
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی و باالتر
5ـ9
96ـ8
26ـ99
بیش از 26

946
14
34
938
19
41
15
15
23
242

89/9
36/1
94/2
58/5
21/3
26/2
31/3
36/1
1/8
%966

سطح تحصیالت

سنوات خدمت

کل

جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون  K-Sاستفاده شد
که نتایج کلیه مؤلفههای صالحیتهای حرفهای معلمین که
دارای وضعیت نرمال بودند () P≥ %65
برای بررسی وضعیت معناداری مؤلفههای صالحیت حرفهای
معلمین از آزمون  tتک نمونه استفاده شد که نتایج نشانگر این
جدول  :2نتایج آزمون  tتک نمونه برای بررسی معناداری مؤلفههای صالحیتهای حرفهای دبیران ورزش
سطح معناداری
انحراف معیار
میانگین
سطح متوسط
مؤلفههای صالحیتهای حرفهای
مقدارt

بود که تمامی میانگینهای مؤلفهها بیش از حد متوسط( )3بودند
و کلیه مؤلفهها برای صالحیتهای حرفهای معلمین معنادار و
اثرگذار بودند که نتایج آن در جدول زیر مشاهده می-گردد.

3/165

6/156

96/144

6/669

صالحیتهای رفتاری

3

صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای توسعه حرفهای

3/116
3/811

6/163
6/843

95/365
96/916

6/669
6/669

صالحیتهای اخالق حرفهای
صالحیتهای فناوری
صالحیتهای تدریس
صالحیتهای فکری
صالحیتهای کُل

4/241
3/884
3/818
3/622
3/631

6/622
6/382
6/133
6/125
6/693

23/839
1/116
99/894
93/626
98/699

6/669
6/669
6/669
6/669
6/669

56

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)91پاییز 9311

شکل شماره  .9مدل صالحیتهای حرفهای دبیران تربیتبدنی

سطح کمتر از  6/65برخوردار بوده بنابراین این گویهها،
شاخصهای مناسبی به منظور اندازهگیری صالحیتهای
حرفهای دبیران تربیتبدنی محسوب میشوند .نتایج به تفکیک
در جدول زیر مشاهده میشود.

با توجه بهدستآمده در جدول  3و شکل ( 9بارهای عاملی و
مقادیر  )tمشاهده میشود که تمامی گویههای مربوط
صالحیتهای هفتگانه (رفتاری ،آموزشی ،توسعه حرفهای،
اخالق حرفهای ،فناوری ،تدریس ،فکری) از مقادیر بار عاملی
(بزرگتر از  )6/3و ( tبزرگتر از قدرمطلق  )9/18قابلقبول در

جدول  .3مدل اندازهگیری صالحیتهای حرفهای دبیران تربیتبدنی (سؤاالت صالحیتهای حرفهای)

استفاده مناسب از تشویق و تنبیه
همدلی (درک چگونگی احساس دیگران)
انعطافپذیری در برخورد با دانشآموزان ،والدین و
همکاران
برقرار ارتباط مؤثر با دانشآموزان ،والدین و همکاران
موفقیت در مشاور و هدایت دانشآموزان
نشان دادن رفتار در شأن حرفه معلمی
نگاه همیارانه در یادگیری دانشآموزان
بردباری و سعهصدر در بروز مشکالت
پاسخگو بودن در قبال رفتار و کردار
مهارت گوش دادن
توانایی انجام کار گروهی
برخورداری از نظم و انضباط
ایجاد محیط امن برای دانشآموزان
اطالع از ساختار ،اهداف و ویژگیهای نظام آموزشی
شناخت از دانشآموزان و نیازها و عالیق آنها

مسیر

بار

مقدار t

 ˂--صالحیتهای رفتاری ˂--صالحیتهای رفتاری ˂---صالحیتهای رفتاری

عاملی
6/586
6/643
6/666

1/416
1/916

صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی

6/163
6/181
6/858
6/583
6/639
6/614
6/155
6/158
6/194
6/636
6/858
6/161

1/662
6/114
6/949
1/325
1/311
1/182
6/615
6/611
6/516
1/366
96/666

˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂---
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برخورداری از مهارت ارائه محتوا بهصورت قابلفهم
توانایی برقراری ارتباط بین رشتههای مختلف درسی
توانایی گرفتن و دادن بازخورد به دانشآموزان
توجه به فرایند و نتیجه در ارزشیابی
داشتن دانش پایه و درک موضوع تدریس
پیوند زدن درس با زندگی و تئوری با عمل
مهیا نمودن محیط جذاب و با نشاط برای یادگیری دانشآموزان

درک تفاوتهای فردی و در نظر گرفتن آنها در تدریس
داشتن قدرت بیان
راهنما و تسهیلکننده یادگیری برای دانشآموزان
هدایت فراگیران در انتخاب و استفاده از امکانات و
رشتههای ورزشی
فراهم نمودن فضای باز جهت طرح دیدگاههای مختلف
توانایی تبدیل مدرسه و کالس به کالس یادگیرنده
فراهم نمودن زمینه بروز و شکوفایی استعدادها
دانشآموزان
یادگیری مستمر و مادم العمر نسبت به اطالعات علمی و فردی

پرداختن به پژوهش کالسی
بهروز بودن دانش و مهارتها
مشارکت در گروههای تخصصی و آموزشی
صداقت و درستی
رعایت جنبههای محرمانه حرفه
پایبندی به ارزشها و اخالقیات
منصف بودن و برقراری عدالت در بین شاگردان
درک مسئولیتهای اخالق حرفهای
خودارزیابی
میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
مهارتهای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش

استفاده از رسانههای آموزشی
سواد فناوری (آشنایی با نرمافزارها و سختافزارهای آموزشی)

آشنایی با روشهای مختلف تدریس و استفاده از آنها
تهیه و استفاده از طرح درس
معنادار نمودن یادگیری
بهکارگیری مؤثر مهارتهای تدریس
تحلیل محتوای برنامه درسی
مهارت تفکر تحلیلی
مهارت تفکر منطقی
تفکر خالق در برخورد با مسائل و موضوعات مختلف

˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂---

صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای آموزشی
صالحیتهای توسعه حرفهای

6/163
6/663
6/142
6/113
6/681
6/861
6/136
6/683
6/152
6/184
6/631

92/352
92/946
92/111
96/666
99/168
1/681
96/313
99/126
96/831
93/66
-

 ˂--صالحیتهای توسعه حرفهای ˂--صالحیتهای توسعه حرفهای ˂---صالحیتهای توسعه حرفهای

6/141
6/654
6/131

29/616
91/286
26/824

صالحیتهای توسعه حرفهای
صالحیتهای توسعه حرفهای
صالحیتهای توسعه حرفهای
صالحیتهای توسعه حرفهای
صالحیتهای اخالق حرفهای
صالحیتهای اخالق حرفهای
صالحیتهای اخالق حرفهای
صالحیتهای اخالق حرفهای
صالحیتهای اخالق حرفهای
صالحیتهای اخالق حرفهای
صالحیتهای فناوری
صالحیتهای فناوری
صالحیتهای فناوری
صالحیتهای فناوری
صالحیتهای تدریس
صالحیتهای تدریس
صالحیتهای تدریس
صالحیتهای تدریس
صالحیتهای تدریس
صالحیتهای فکری
صالحیتهای فکری
صالحیتهای فکری

6/135
6/649
6/168
6/619
6/118
6/186
6/616
6/664
6/654
6/162
6/186
6/162
6/613
6/661
6/696
6/666
6/199
6/111
6/654
6/141
6/613
6/612

26/456
98/639
91/292
96/832
93/695
95/484
95/516
94/613
98/621
21/591
28/456
25/146
98/145
91/126
26/988
98/262
22/154
24/562

˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂--˂---
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 ˂---صالحیتهای فکری

تفکر انتقادی نسبت به مسائل مختلف

98/446

6/189

در جدول  4نیز یافتههای بهدستآمده از مدل تحقیق (شکل )2

فکری) دبیران با کل صالحیتهای حرفهای بوده است .بنابراین

به منظور بررسی رابطه بین ابعاد هفتگانه صالحیتهای دبیران
(رفتاری ،آموزشی ،توسعه حرفهای ،اخالق حرفهای ،فناوری،

بر مبنای یافتهها میتوان گفت که صالحیتهای توسعه حرفهای
و صالحیتهای آموزشی به ترتیب با مقادیر ضریب رگرسیونی

تدریس ،فکری) با مفهوم کلی صالحیتهای حرفهای گزارش
شده است .بر اساس یافتهها مشاهده میشود که بار عاملی بیش

استانداردشده (بار عاملی)  6/186و  6/188مهمترین متغیرهای
پیشبینی کننده صالحیتهای حرفهای دبیران بوده و
صالحیتهای فناوری با مقدار ضریب رگرسیونی استانداردشده

از  6/3و مقدار  tباالتر از قدر مطلق  9/18در صالحیتها دبیران
حاکی از وجود ارتباط معنادار بین صالحیتهای هفتگانه (رفتاری،
آموزشی ،توسعه حرفهای ،اخالق حرفهای ،فناوری ،تدریس،

(بار عاملی)  6/615کمترین نقش را در پیشبینی صالحیتهای
حرفهای دبیران تربیتبدنی دارد.

جدول .4مدل صالحیتهای حرفهای دبیران تربیتبدنی

بار عاملی
6/154
6/188

مقدار t
1/116
1/982

صالحیتهای رفتاری
صالحیتهای آموزشی

مسیر
˂--˂---

صالحیتهای حرفهای
صالحیتهای حرفهای

صالحیتهای توسعه حرفهای

˂---

صالحیتهای حرفهای

6/186

صالحیتهای اخالق حرفهای
صالحیتهای فناوری

˂--˂---

صالحیتهای حرفهای
صالحیتهای حرفهای

6/136
6/615

6/834
1/431

صالحیتهای تدریس
صالحیتهای فکری

˂--˂---

صالحیتهای حرفهای
صالحیتهای حرفهای

6/186
6/139

6/151
1/521

بر اساس نتایج جدول 5شاخصهای برازش مشاهده میشود که

از تأیید مدل تحقیق دارد .با توجه به مقادیر شاخصهای برازش

شاخص نیکویی برازش ( )GFIو شاخص برازش تطبیقی

میتوان گفت که مدل تحقیق از شاخصهای برازش قابلقبولی
برخوردار بوده و مدل تحقیق تأیید میشود.

( )CFIدو شاخص اصلی مقدار آنها باالتر از  6/1بوده که نشان

جدول  .6شاخصهای برازش مدل صالحیتهای حرفهای دبیران تربیتبدنی
شاخصهای برازش
کای اسکوآر (کای دو)
درجه آزادی
نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی ()χ2/df
شاخص نیکویی برازش ()GFI
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ()AGFI

مقدار مطلوب مقادیر شاخصها تفسیر
کمتر از 3
بیشتر از 6/1
بیشتر از 6/6

ریشه دوم میانگین خطای برآورد ( )RMSEAکمتر از 6/9
ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده ( )RMRکمتر از 6/65
بیشتر از 6/1
شاخص برازش تطبیقی ()CFI
بیشتر از 6/1
شاخص برازش هنجار شده ()NFI
بیشتر از 6/1
شاخص برازش افزایشی ()IFI

261/629
999
2/899
6/161
6/694

مطلوب
مطلوب
مطلوب

6/619
6/642
6/121
6/193
6/121

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
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همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود ،نتایج حاکی از این
است که همه صالحیتهای حرفهای دبیران تربیتبدنی
موردبررسی در این از مقدار  tو بار عاملی قابلقبولی و مثبتی در
سطح معناداری کمتر از  6/65برخوردارند و شاخصهای مناسبی

عاملی (=6/148بار عاملی) مهمترین صالحیت و ویژگیهای
دبیران تربیتبدنی بوده و همچنین در این مدل «صالحیتهای
فناوری» با بار عاملی (=6/648بار عاملی) در رتبه آخر
صالحیتهای موردنیاز دبیران تربیتبدنی قرار دارد.

محسوب میشوند .بر اساس مقادیر بارهای عاملی همچنین
میتوان گفت که «صالحیتهای رفتاری» با بار عاملی
(=6/141بار عاملی) و «صالحیتهای توسعه حرفهای» با بار
جدول  .5مدل صالحیتهای حرفهای دبیران تربیتبدنی

صالحیتهای رفتاری

بار عاملی مقدار  tسطح معناداری
مسیر
6/141
 ˂---صالحیتهای حرفهای

صالحیتهای آموزشی

 ˂---صالحیتهای حرفهای

6/149

39/931

6/669

صالحیتهای توسعه حرفهای  ˂---صالحیتهای حرفهای
صالحیتهای اخالق حرفهای  ˂---صالحیتهای حرفهای

6/148

32/646

6/669

6/616

25/641

6/669

صالحیتهای فناوری

 ˂---صالحیتهای حرفهای

6/648

29/532

6/669

صالحیتهای تدریس

 ˂---صالحیتهای حرفهای

6/145

39/623

6/669

صالحیتهای فکری

 ˂---صالحیتهای حرفهای

6/614

25/468

6/669

شکل .2مدل صالحیتهای حرفهای دبیران تربیتبدنی
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جدول  1شاخصهای نیکویی برازش مدل ارائه شده است که
بر اساس آنها میتوان گفت آیا مدل از برازش قابلقبولی

باالتر از  6/1بوده که نشان از تأیید مدل تحقیق دارد .با توجه به
مقادیر شاخصهای برازش میتوان گفت که مدل تحقیق از

برخوردار میباشد یا خیر .بر اساس نتایج جدول  1شاخصهای

شاخصهای برازش قابلقبولی برخوردار بوده و مدل تحقیق تأیید
میشود.

برازش مشاهده میشود که شاخص نیکویی برازش ( )GFIو
شاخص برازش تطبیقی ( )CFIدو شاخص اصلی مقدار آنها

جدول  .1شاخصهای برازش مدل صالحیتهای حرفهای دبیران تربیتبدنی
شاخصهای برازش
کای اسکوآر (کای دو)9
درجه آزادی2
نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی ()χ2/df
شاخص نیکویی برازش)GFI( 3
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده)AGFI( 4
ریشه دوم میانگین خطای برآورد)RMSEA( 5
ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده8
شاخص برازش تطبیقی)CFI( 1
شاخص برازش هنجار شده)NFI( 6
شاخص برازش افزایشی)IFI( 1
بحث و نتیجهگیری
بررسی وضعیت معناداری مولفههای صالحیت حرفهای معلمین
در آزمون  tتک نمونه نتایج نشاندهنده این بود که تمامی
میانگینهای مؤلفهها بیش از حد متوسط( )3بودند و کلیه مؤلفهها
برای صالحیتهای حرفهای معلمین معنادار و اثرگذار بودند .در
بین مولفههای پژوهش عامل صالحیتهای اخالق حرفهای
بیشترین میانگین را دارا بود ( .)4/241حرفهای بودن در انجام
وظایف شغلی ،خود امری اخالقی است؛ اما اخالق حرفهای فراتر
از مسئولیتهای حرفهای فرد است .اخالق حرفهای نوعی تعهد
اخالقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع کار ،وظیفه و مسئولیت
است .اخالقی بودن در حرفه حاصل دانستن ،خواستن ،توانستن
و نگرش است ( )1اخالق حرفهای یکی از شعبههای جدید اخالق

مقدار مطلوب مقادیر شاخصها تفسیر
کمتر از 3
بیشتر از 6/1
بیشتر از 6/6
کمتر از 6/9
کمتر از 6/65
بیشتر از 6/1
بیشتر از 6/1
بیشتر از 6/1

35/188
94
2/581
6/193
6/665
6/664
6/623
6/134
6/121
6/135

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

است که میکوشد به مسائل اخالقی حرفههای گوناگون پاسخ
داده و برای آن اصولی خاص متصور است .معلمی که اخالق
حرفهای را در زندگی شغلیاش به کار میگیرد ،نباید ویژگیهای
و صفات غیراخالقی از خود نشان دهد .یک معلم ورزش باید در
حرفه خود مسائلی مانند صداقت ،دقت ،قابل اعتماد بودن ،گشوده
بودن به فضای انتقاد و ارزیابی ،احترام به شاگردان و والدین و
مسئله حفظ اسرار دانشآموزان را سرلوحه خویش قرار دهد.
بعد از عامل صالحیتهای اخالق حرفهای در بین مولفههای
صالحیتهای حرفهای معلمین ،صالحیت رفتاری معلمین ورزش
با میانگین 3/165

بیشترین میانگین را داشت .معموالً

دانشآموزان با اشتیاق زیادی منتظر ساعت کالس و درس
ورزش هستند .دلیل این امر ممکن است روحیه شاد و مهیج
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

طراحی مدل صالحیتها و ویژگیهای حرفهای معلمین تربیت بدنی و ورزش

ورزش باشد .تا جایی که میتوان مشاهده کرد معلمانی ورزشی
که به واسطه ورزش ،همواره لبخند میزند و چهره عبوس و
گرفته ندارد و از روابط عمومی خوبی برخوردار است ،فرد
خوشاخالقی هستند .مدرسه و معلمانی میتوانند از طریق تعهد
به باالترین استانداردهای اخالقی و رفتار حرفهای ،این اطمینان
ال
را در بین والدین و دانشآموزان به وجود آوردند .معلمان معمو ً
با درک شخصی خود از رفتار اخالقی و حرفهای ،به فعالیت
پرداختهاند .اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای به عنوان
یکی از نیازهای بنیادی حرفه دبیری است .اصول اخالقی و
معیارهای رفتار حرفهای مبین ارزشهای بنیادی و از الزامات
حرفه معلمی است و هدف از تدوین آن ،تعیین معیارهایی است
که افراد شاغل در این حرفه با رعایت و عمل به آنها ،باعث
حفظ سالمت و تعالی حرفه شوند.
عامل بعدی در بین مؤلفههای صالحیت حرفهای معلمین که
دارای میانگین مناسبی بود صالحیتهای فکری معلمان است.
( .)3/622تفکر از فکر کردن نشئت میگیرد؛ عمیق شدن و مکث
کردن بر روی موضوعی که ذهن شما را به خود معطوف کرده
است .تفکر ،باور را تقویت میکند .یکی از زیرمجموعههای
صالحیت فکری دارا بودن مهارت تحلیلی مسائل مختلف است.
تواناییهای تحلیلی همواره اهمیت بسیاری برای معلمان دارند؛
تفکر تحلیلی یعنی «چطور شما یک مسئله را بدون استفاده از
ابزارهای کمی حل میکنید» تحلیل اطمینان یافتن از آن است
که رویکرد شما به حل مسئله و یافتهها و توصیههای شما دارای
پایه و اساسی محکم و قابل دفاع هستند .معلم نیاز به تفکر خالق
دارد تا بتواند مسائل را خوبی در ذهن خود ترسیم کند و بهنوعی
تصویرسازی مناسبی از آنها داشته باشد .تفکر بصری بهشدت
به پیشبینی یک فعالیت کلیدی برای معلم کمک میکند.
عامل مؤثر بعدی در بین مولفههای صالحیتهای حرفهای
دبیران ورزش و تربیت بدنی صالحیتهای آموزشی است که
دارای میانگین  3/116بود .معلمان اساسیترین نقش را در جریان
یادگیری و نهایتاً پرورش دانشآموزان بر عهده دارند و اهمیت و
برجستگی این نقش حساس حداقل بر مدیران و برنامه ریزان
نظام آموزش و پرورش پوشیده نیست .ازاینرو میباست به امر
آموزش توجه خاصی شود .اطالع از ساختار ،اهداف و ویژگیهای
نظام آموزشی ...آموزش فعالیتی هدفمدار است و از پیش
طراحیشده که هدفش فراهم کردن فرصتها و موقعیتهایی

است که امر یادگیری را در درون یک نظام پرورشی تسهیل کند
و سرعت بخشد .عامل بعدی در بین عوامل مؤثر در صالحیت-
های حرفهای معلمان ورزش صالحیت توسعه حرفهای با میانگین
 3/811است .با توجه به نقش ورزش و معلم ورزش جهت استفاده
دانشآموزان از امکانات و رشتههای ورزشی مختلف و همچنین
استفاده از فضای باز جهت انجام فعالیتهای مختلف ورزشی
میتوان زمینه بروز و شکوفایی استعدادها و تواناییهای
دانشآموزان فراهم کرد .بهروز بودن دانش معلم به این عمل
یعنی استعدادیابی و یادگیری مستمر و مادامالعمر تأثیر شگرفی
دارد .مؤلفه صالحیتهای تدریس با میانگین  3/818عامل بعدی
و اثرگذار در بین صالحیتهای حرفهای معلم ورزش است.
هرچند در نظام آموزش و پرورش کنونی هر درس سرفصلهای
مشخص مربوط به خود را دارد ولی هر معلم باید با توجه به
محتوی درس خود طرح درس مناسب را داشته باشد .بهطور مثال
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
اتمام رساند .همچنین بهکارگیری مؤثر مهارتهای تدریس و
آشنایی با روشهای مختلف تدریس و استفاده از آنها ،تحلیل
محتوای برنامه درسی نیز به تدریس مؤثرتر معلم کمک میکند.
در نهایت صالحیتهای فناوری با میانگین  3/884کمترین اثر
را در بین صالحیتهای حرفهای داشت .با ورود فناوری و لزوم
بهرهگیری نظامهای تعلیم و تربیت ،تدریس و یادگیری به منزله
یکی از عمدهترین چالشهای حرفهای در بیشتر جوامع مطرح
است؛ جایی که انتظار میرود دانش بهطور مکرر رشد و توسعه
یابد و معلمان ،متقاضی یادگیری چگونگی استفاده از این
فناوریها در فرآیند یاددهی و یادگیری باشند .ولی تأثیر کم این
عامل در بین صالحیتهای حرفهای معلمان ورزش ،شاید ضعف
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
یا امکانات و فناوریهای کم یا حتی عدم وجود این فناوری در
کالسهای درس تربیت بدنی باشد.
در بخش دیگری بر اساس یافتههای مدل پژوهش سه مؤلفه
صالحیتهای رفتاری و صالحیتهای توسعه حرفهای و
صالحیتهای تدریس بیشترین بار عاملی را دارا بودند .این نتیجه
نشان میدهد که این سه مؤلفه در بین مولفههای پژوهش تأثیر
بیشتری بر عملکرد معلمان تربیت بدنی دارند .ورزش و تربیت
بدنی به واسطه ماهیت پهلوانی مورد توجه است .از سویی معلمان
ورزش به دلیل عملی بودن این درس میبایست این مرام و منش
پهلوانی را رعایت کنند و به دانشآموزان منتقل نمایند .رفتار
درست و مناسب از خصوصیات بارزی است که معلم ورزش باید
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داشته باشد .رفتاری که موجب دلگرمی و همدلی دانشآموز گردد.
همچنین نحوه برخورد معلم با دانشآموز و ارتباط آنها با هم از
رفتار معلم نشئت میگیرد .همدلی انعطافپذیری در برخورد با
دانشآموزان ،والدین و همکاران برقراری ارتباط مؤثر با
دانشآموزان ،والدین و همکاران همچنین برخورد مناسب در
مشاوره و هدایت دانشآموزان نشانه رفتاری در شأن حرفه معلمی
(ادب و احترام نسبت به دیگران) است .همچنین فراهم نمودن
فضای باز جهت طرح دیدگاههای مختلف دانشآموزان و فراهم
نمودن زمینه بروز و شکوفایی استعدادها و تواناییهای
دانشآموزان و یادگیری مستمر و مادامالعمر نسبت به اطالعات
علمی و فردی و بهروز بودن دانش و مهارتها مشارکت در
گروههای تخصصی و آموزشی از ویژگیهای مثبت معلمان در
امر توسعه حرفهای آنها است .به عالوه موارد فوق ،آشنایی او با
روشهای مختلف تدریس و استفاده از آنها و تهیه و استفاده از
طرح درس در آموزش و بهکارگیری مؤثر مهارتهای تدریس و
همچنین توانایی تجزیه و تحلیل محتوای برنامه درسی از
خصوصیاتی است که معلم را در کنار معلم بودن نشان میدهد
که او مدرس خوبی است .نتایج این پژوهش با تحقیقات حاتمی
( ،)9363کریمی( ،)9366نادری و همکاران( ،)9361کاظم پور و
همکاران()9319درخشان فر( )9312و خلخالی و همکاران
( )98 ،2 ،95 ،26 ،94 ،1( ،)2692همسویی دارد.
از دیگر نتایج مؤثر در مدل پژوهش ،صالحیتهای آموزشی در
معلمین ورزش است .مواردی که الزم است که از آنها اطالع
داشته باشند ،آگاهی از ساختار ،اهداف و ویژگیهای نظام آموزشی
کشور است .معلم ورزش با اطالع از این ویژگیها خود را همسو
با آنها قرار میدهد و بر اساس آن دانش خود را به کار میگیرد.
یکی از اهداف درس تربیت بدنی برگزاری کالسهای عملی
همچون طرح درس ژیمناستیک برای پایه دوم ،طرح سباح و
تنیس روی میز برای پایه پنجم و  ...است که بدین جهت معلم
خود را برای انتقال مهارت و ارائه محتوا به صورت قابلفهم و
تدریس هر چه بهتر این دروس آماده کند .درک موضوع تدریس
و توانایی گرفتن و دادن بازخورد به دانشآموزان ،مهیا نمودن
محیط جذاب و بانشاط برای یادگیری دانشآموزان ،درک تفاوت-
های فردی و در نظر گرفتن آنها در تدریس ،داشتن قدرت بیان،
راهنما و تسهیلکننده یادگیری برای دانشآموزان امری ضروری
و غیرقابلاجتناب است و کمک شایانی به استعدادیابی از مدارس
میکند .نتایج این عامل با تحقیقات گالس( )2668و اتا و
همکاران ( )3 ،6( ،)2699همخوانی دارد.
با توجه به یافتههای حاصل از مدل پژوهش ،مولفههای
صالحیتهای اخالق حرفهای و صالحیتهای فکری معلمان

تربیت بدنی از تأثیر یکسانی برخوردارند .معموالً در بین معلمان،
دبیر ورزش به عنوان الگوی سایر دانشآموزان محسوب می-
شوند .پایبندی به ارزشها ازجمله احترام به سایر معلمان ،مدیر و
مسئولین مدرسه ،حضور مداوم در کالس و حفظ شئون گفتار و
رفتار از خصوصیات معلم ورزش است .درک درست از مسئولیت
کاری و ارائه دقیق تواناییهای خود در کالس معلم ورزش را به
الگویی مناسب تبدیل میکند .همچنین دارا بودن صالحیتهای
فکری مانند مهارت تحلیلی مسائل روز از نکات مهم است .تجزیه
و تحلیل درست مسائل به معلم کمک میکند که درک مناسبی
از وقایع مختلف داشته باشد و بتواند در صورت الزم آنها را به
شاگردان منتقل کند .تفکر انتقادی تفکری تحلیلی است ،یعنی
موضوع را میشکافد ،اجزای آن را دانهدانه میسنجد و در ادامه
شیوه ترکیب آنها را بررسی میکند .صالحیتهای فکری به
معلم کمک میکند تا چراییهایی که در ورزش به ایجاد میشود
را بتواند کاوش و وارسی کند .نتایج این پژوهش با تحقیقات
حاتمی( ،)9363کریمی( ،)9366نیکنامی و کریمی(،)9366
رحمانی فر ( )9312و ویال( )25 ،22 ،94 ،1( )2694همسویی و
در مؤلفه صالحیتهای فکری تحقیق هونگ و همکاران ()2666
( )99نا همسو است .بعالوه موارد و صالحیتهای فوق ،عاملی
نهایی که در مدل پژوهش مؤثر قرار گرفته است صالحیتهای
فناوری در معلمان ورزش است .با توجه به امکانات محدود
ورزشی در مدارس کشور و ماهیت عملی و جسمی درس ورزش
و تربیت بدنی فناوری کاربرد چشمگیری ندارد ولی معلم ورزش
میتواند در برخی از موارد از این عامل کمک گیرد .بهطور مثال
نسبت به سواد رسانهای و فنآوری و آشنایی با نرمافزارها و
سختافزارهای مختلف جهت آموزش ورزش و درس موردنظر از
رسانههای آموزشی همچون فیلم و تصاویر فنهای موردنظر
استفاده کند .نتایج این پژوهش با تحقیقات محمدی(،)9364
کریمی( )94 ،91( )9366همخوانی دارد.
معلمان ورزش در گسترش ورزش و تربیت بدنی آموزش و
پرورش نقش کلیدی دارند .مهمترین عامل کیفیت ،کنش و
واکنشهایی است که میان معلمان و دانشآموزان اتفاق میافتد.
عناصر این تعامل دانش ،مهارت و حساسیت معلم از یکسو و
انتظارات یادگیری ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ویژگی
فرهنگی یادگیرندگان از سوی دیگر هستند که موفقیت یا
شکست تربیت بدنی آموزش و پرورش را تعیین میکنند .بنابراین،
به کار گماردن تواناترین و شایستهترین افراد برای حرفه دبیر
ورزش حیاتیترین مسئله است .حرفهای شدن معلمان بر جنبه-
های تکنیکی تدریس و ارتقای ارتباط با دانشآموزان متمرکز
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طراحی مدل صالحیتها و ویژگیهای حرفهای معلمین تربیت بدنی و ورزش

 تحقیق حاضر.ارتباط مؤثر درک عمیقتری داشته باشد
 که در.صالحیتهای مختلف معلمان ورزش را بررسی کرد
 اخالق،معلمان در صالحیتهای رفتاری و توسعه حرفهای

 حرفهای شدن فرایندی است که به وسیلهی آن انجام یک.است
 معلم.حرفه یا شغل مستلزم داشتن مهارتهای ویژهای میشود
- سبک، رشد کودک،تربیت بدنی حرفهای باید از دانش محتوایی

 البته.حرفهای بیشترین تأثیر را بر عملکرد دبیران ورزش داشتند

- راهبردهای تدریس و مجموعهای جدید از ارزش،های یادگیری
 همکاری با همکاران،های همراه با احترام به تفاوتهای فردی

.در سایر مؤلفهها هم نتایج مطلوبی به دست آمد
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