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وضعیت  بر اساسشهر ارومیه  بدنی تربیتای معلمان های حرفههدف از پژوهش حاضر، بررسی صالحیت: هدف

 .استموجود و مطلوب 

نفر معلم زن و مرد  175پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی و نمونه پژوهش شامل  :شناسی روش

یری تصادفی انتخاب گ نمونه صورت بهراهنمایی و متوسطه شهر ارومیه است که  بدنی مقاطع ابتدایی، تربیت

 .( استفاده گردید96/0ها از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و روایی مناسب )آوری دادهشدند. جهت جمع

که بین ها با استفاده از آزمون آماری تی همبسته نشان داد داده لیوتحل هیتجزنتایج حاصل از  :ها یافته

ای در وضعیت ریزی و توسعه حرفهی مدیریت، رهبری، محیط یادگیری، نظارت و ارزشیابی، برنامهها مؤلفه

ی بین وضعیت دارهای قانونی تفاوت معنی مسئولیت مؤلفهموجود با وضعیت مطلوب تفاوت وجود دارد. در 

 (>05/0P)رخوردار بودند موجود و مطلوب مشاهده نشد. در مولفه تدریس معلمان از مهارت الزم ب

ای معلمان های حرفهها در وضعیت موجود و مطلوب صالحیتنتایج بیانگر برخی تفاوت در کل :گیری نتیجه

آموزشی مانند  مؤثرهای شود مسئولین امر با استفاده از روش. پیشنهاد میاستبدنی شهر ارومیه  تربیت

 ها را کاهش دهند.این اختالف های آموزشیهای ضمن خدمت و کارگاهبرگزاری دوره

 .، وضعیت موجود، وضعیت مطلوببدنی ای، معلم تربیتصالحیت حرفه های کلیدی: واژه
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 قدمهم

، آموزش را 2008در سال  1سازمان یونسکو

ین عامل در رشد و توسعه جوامع معرفی تر مهم

ها و کرده و آن را مسیری جهت تحقق توانایی

ی افزایش کنترل بر تصمیمات اثرگذار افراد معرف

 کند.می

جامعه امروز به سمت تمرکز بر بهبود کیفیت 

در جریان است و در اصالحات  وپرورش آموزش

جدید برنامه درسی بر توسعه کیفیت، پرورش 

های فراگیران و استفاده از راهبردهای مهارت

متنوع تدریس تأکید دارد و چنین تغییراتی 

مستلزم ایجاد تحول در نقش معلم است )ژان و 

ی ها تالشالزمه موفقیت  (.2003، 2نهمکارا

وپرورش،  در زمینه بهسازی آموزش شده انجام

ی و افزایش دانش و مهارت معلمان ا حرفهتوسعه 

است. از این رو در دهه گذشته، کانون بحث و 

پیرامون کیفیت آموزش اثربخش،  وگو گفت

ی معلمان بوده است ا حرفهبیشتر متوجه توسعه 

(. از طرفی، تغییرات 2011، 3)ریچتر و همکاران

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باعث تغییر 

آموزان، معلم و نگرش نسبت به تحصیل در دانش

-ابزارها و وسایل مورد استفاده برای تدریس می

شود. لذا معلمان باید با آگاهی از آینده، دانش 

خود را در مورد تغییرات مداوم در فرآیند 

ه خلق کنند )کریمی، یاددهی و یادگیری دوبار

های ارتباطی همچنین با توسعه فناوری(. 1387

سازی و تسلط دائمی بر  یرهذخو اطالعاتی، امکان 

ویژه برای  ها، بهوسیعی از دانش و مهارت حوزه

                                                  
1.United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (Unesco) 

2.John et al. 

3.Richter et al. 

(. داشتن 2005، 4معلّمان فراهم شده است )هانی

بدنی  ای برای معلمان تربیتهای حرفهصالحیت

ریس اثربخش، ضروری افزایش کیفیت تد باهدف

رسد. پیامدهای نبود استانداردها، از  یمبه نظر 

بدو استخدام تا عملکرد کالسی و ارزیابی 

عملکرد معلّمان در نظام آموزشی مشهود است 

وپرورش، معلّمان  (. در آموزش1390)کریمی، 

های نظام استخدامی،  یکاستپس از استخدام، با 

کمترین  ها و گاهی باضعف در دانش و مهارت

ه کالس روانآمادگی و آشنایی با الفبای تربیتی، 

ای های آنان از ابعاد حرفه یتصالحدرس شده و 

و تخصصی و روابط انسانی کمتر سنجیده شده 

های داخلی نشان (. پژوهش1390است )کریمی، 

ی زیادی در مالک ها ضعفدهد که در ایران  یم

جود و معیارها و نحوه گزینش و استخدام معلّم و

(. همچنین 1391پور و دایی زاده، دارد )سلیمان

با وجود شرح وظایف مصوب و نظام ارزشیابی 

ای خاصی های حرفه یتصالحعملکرد در کشور، 

های سنجش شایستگی عملکرد، وجود در حوزه

 (.1383ندارد )قورچیان و محمودی، 

یرگذار سازمان تأثی ها جنبهیکی از 

ی و روانی ناوپرورش در پرورش جسم آموزش

بدنی و  آموزان، حیطه مربوط به تربیتدانش

. از طرفی، نتایج بیانگر آن است که استورزش 

ی در میزان مؤثرعوامل مربوط به مدرسه نقش 

دارد )احمدی و  آموزان دانشفعالیت بدنی 

که  شده مشخص(. از طرفی 82: 1392همکاران، 

بدنی نقش مهمی در تکامل رفتار،  معلّمان تربیت

ها و دادن اطالعات مورد نیاز برای گرش، مهارتن

نژاد و دارند )افشار آموزان دانشفعالیت بدنی به 

                                                  
4.Haney 
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(. با توجه به محتوای 98-121: 1384همکاران، 

 تناسب بهبدنی در مدارس، معلّمان  درس تربیت

عالقه، تخصص و امکانات موجود، به آموزش و 

، اند )رمضانیارزیابی این واحد درسی پرداخته

ترین افراد برای یری شایستهکارگ به (.1386

ای بسیار با اهمیت است و حرفه معلمی مسئله

-های تربیت معلم و آموزشتر از آن، برنامهمهم

های ضمن خدمت است که باید با کیفیت ارائه 

شود و برای معلمان این فرصت پیش آید تا 

دانش و مهارت خویش را در طول دوران خدمت 

؛ (1390)ظهرابی و همکاران،  افزایش دهند

ی معلّمان ها شاخصبنابراین الزم است تا 

های فردی،  یتصالحبدنی بر اساس  تربیت

ای و علمی در وضعیت اجتماعی، آموزشی، حرفه

یزی ر برنامهموجود و مطلوب مشخص شود تا 

های موجود در ارائه مؤثری برای رفع کمبود

ی مناسب در حوزه ها آموزشخدمات و 

 بدنی در مدارس ارائه کرد. تتربی

ها و ها، گرایشصالحیت معلم، مجموعه شناخت

ها  هایی است که معلم با کسب آنمهارت

تواند در جریان تعلیم و تربیت به پرورش  می

جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی 

(. 10: 1388آموزان کمک کند )ملکی، دانش

ه دهنده ضرورت توجه ب های قبلی نشانیافته

های معلّمان است. برخی تحقیقات صالحیت

های معلمان بررسی و تعیین صالحیت منظور به

هایی همچون مدیریت کالس درس،  بر شاخص

های رفتاری، تدریس، ای، شاخصتوسعه حرفه

آوری در مطالعات کریمی ارزشیابی و فن

(، کریمی 1388یزدان آبادی ) (، ایزدی1387)

: 1391زاده )دعباسفرد و سی ( و قهرمانی1390)

منش اند. سبحانی نژاد و زمانی ( تأکید داشته136

( ابعاد معلّم اثربخش را به ترتیب در 1391)

چهار مؤلفه شخصیتی، ارزشیابی، تدریس و 

 1بندی کردند. کیمر مدیریت کالس درس اولویت

های معلّم اثربخش در  ( در مورد مؤلفه2007)

وانایی داشته ترکیه نشان داد که معلّمان باید ت

شده و  رو روبهآموزان  باشند تا با نظرات دانش

های جدید  آنان را برای کاربرد مفاهیم و مهارت

های متفاوت تشویق کنند، مشارکت  در محیط

آموزان را در دروس ترغیب کنند،  دانش

ها  پرسشگری و یادگیری مشارکتی را در میان آن

برانگیخته، سنجش مداوم داشته و بازخورد 

( 2008) 2صالحی ارائه دهند. هایس و همکارانا

بدنی،  در بررسی استانداردهای معلّمان تربیت

ترین  برخورداری از دانش محتوایی را مهم

بدنی گزارش کردند.  شاخص یک معلّم تربیت

نشان دادند  (2013) 3همچنین یین و همکاران

، نظم و وگو گفتکه هماهنگی در سه بعد 

د دستیابی به توسعه توانانضباط و قدرت می

بدنی را از منظر شرایط  ای معلمان تربیتحرفه

سازمان ملی ورزش و کاری بهبود بخشد. 

 1995(، از سال 2009) 4بدنی آمریکا تربیت

های کاری را برای تدوین استاندارد و شاخص

بدنی شروع کرد و در آخرین  معلمان تربیت

، دانش علمی و نظری، 2008تغییرات در سال 

حیت بر پایه مهارت و آمادگی جسمانی، صال

سازی آن، مدیریت در  ریزی و پیاده برنامه

آموزان و  آموزش، تأثیر بر یادگیری دانش

های شاخص عنوان بهها  گری را برای آن ای حرفه

کاری معرفی کرده است. در کشور ایرلند نیز 

بدنی در تعهد  های کاری معلمان تربیتصالحیت

                                                  
1. Cimer 

2.Hayes et al. 

3.Yin et al. 

4.National Association for Sport and 

Physical Education 
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ن و یادگیری آنان، اندیشه و آموزا نسبت به دانش

ای، دانش تخصصی، دانش  تفکر برای رشد حرفه

 منظور بهمحتوایی، ارتباط، طراحی برنامه 

تدریس، یادگیری و ارزشیابی، تدریس برای همه 

بدنی  در تربیت العمر مادامآموزان، یادگیری  دانش

و  ارتقاء حرفه، مدیریت محیط یادگیری منظور به

است )چرونین و  شده خالصهیر توانایی ایجاد تغی

 (.2012، 1همکاران

بدنی، بسیار سخت و دارای  حرفۀ معلمی تربیت

ی فراوان است. یک معلّم خوب برای ها چالش

ی نیازمند به کالس دارموفقیت در آموزش و امر 

ها و پیش نیازهاست. این یک سری از تخصص

ها در داخل کشور در مقاطع مختلف شاخص

تحقیقات خارجی نیز با دقت  بررسی شده است و

، با این اند کردهبیشتری این مسئله را دنبال 

ها وجود کمبود مطالعه در مورد بررسی صالحیت

بدنی در داخل کشور کامالً  برای معلّمان تربیت

شود. در جدیدترین مطالعات،  یماحساس 

آموزش و توسعه مربیان ورزشی فعالیتی 

در جامعه  انکارناپذیر جهت توسعه عرضه ورزش

را امری بلندمدت و نیازمند  شده که آن معرفی

اند و استفاده از حداکثر  ریزی دانسته برنامه

ی ساز آمادهامکانات در مراکز تربیت معلم برای 

اند  بدنی را ضروری قلمداد کرده معلمان تربیت

، 3و نامور و رضوی 2013، 2بوسافی و همکارانال)

ریزی بهبود  ( که نتایج تحقق این برنامه2014

بدنی و نزدیک  های درس تربیت کیفیت کالس

شدن به شرایط مطلوب را در پی دارد. نیجنیک 

( در پژوهشی دریافتند که 2014) 4و کری

کار در مورد اتالف وقت  بدنی تازه معلمان تربیت

                                                  
1.Chroinin et al. 

2.AL-Busafi et al. 

3.Namvar & Razavi 

4.Knijnik & Curry 

آموزان  حین آموزش، از دست دادن کنترل دانش

ه تواند ب و اخراج ترس دارند که این امر نیز می

های صحیح و کمبود تجربه  دلیل عدم آموزش

این معلمان و به تبع آن عدم برخورداری از 

های معلمی و فاصله با وضعیت مطلوب  صالحیت

باشد. الزم به ذکر است توجه به بعد ساختاری و 

بدنی  فراهم کردن امکانات برای معلمان تربیت

ها و مراکز  های الزم در دانشگاه همراه با آموزش

های موجود در احراز  تواند کاستی ت معلم میتربی

در  چراکههای معلمی را برطرف کند  صالحیت

بدنی نسبت به  ای دیدگاه معلمان تربیت مطالعه

و  اهداف، محتوا، زمان، مکان، تجهیزات، ارزیابی

ی ملی در وضعیت مطلوبی ها برنامهاجرای 

(. بر 2014، 5است )زارع و همکاران شده گزارش

و با توجه با این کمبودها توجه به این اساس 

استانداردسازی حرفه معلمی و تکامل آن در 

-مراحل مختلف زمانی و با گسترش علم و فن

آوری امری ضروری است. همچون استانداردهای 

بدنی توسط  شده برای معلمان تربیت یینتع

بدنی آمریکا که طی  انجمن ملی ورزش و تربیت

شده و با گذشت چند دوره دچار تغییر و تحول 

شدن معلمان شاخصی  روز بهزمان و لزوم 

ی به گر یا حرفههمچون فناوری اطالعات و 

اضافه شده است )سازمان ملی ورزش و  ها آن

(. چرونین و همکاران 2009بدنی آمریکا،  تربیت

( با توجه به وجود استاندارهای تدوین 2012)

بدنی، در تحقیق خود  شده برای معلمان تربیت

رزیابی این استانداردها از دیدگاه خود معلمان به ا

و به این نتیجه رسیدند که معلّمان  اند پرداخته

طرفدار یک رویکرد مبتنی بر استاندارد برای 

حمایت از حرفه خود و تعیین انتظارات روشن

                                                  
5.Zare et al. 
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که از طریق افزایش  برای معلّمان جدید بودند

ای تواند وضعیت حرفهپاسخگویی و مقررات می

دهد ها نشان میم را افزایش دهد. پژوهشمعلّ

های که بین وضعیت موجود و مطلوب صالحیت

معلمان تفاوت وجود دارد و این تفاوت در 

ای، فکری، های تدریس، عملکرد حرفهمهارت

آوری کمتر از حد متوسط است یادگیری و فن

بدنی  (، همچنین معلمان تربیت1387)کریمی، 

سنتی و  های تدریسهمچنان از روش

کنند که فاقد جنبه  کننده استفاده می کسل

 (؛2013، 1ابتکاری و نوآورانه هستند )هیو جین

بنابراین رسیدن به وضعیت مطلوب مستلزم 

ریزی دقیق برای معلمان و آموزش به برنامه

های  یتصالحهاست. لذا با توجه به اهمیت  آن

بدنی و با مشاهده سیر  ای معلمان تربیت حرفه

های کاری تحقیقات، بررسی این شاخص تکاملی

وضعیت  بر اساسبدنی  برای معلمان تربیت

رسد. در این  یمموجود و مطلوب ضروری به نظر 

های راستا، محقق سعی دارد با توجه به صالحیت

های  یتصالحکاری تعیین شده برای معلمان، 

بدنی را مورد بررسی قرار  خاص معلمان تربیت

شان داده است با استفاده تحقیقات ن چراکهدهد. 

توان در بدنی متخصص می از معلمان تربیت

بدنی مدارس  کیفیت بخشی به درس تربیت

(. نتایج 1390کمک کرد )رضوی و همکاران، 

تواند ادبیات موجود در این این تحقیق نیز می

یزان ر برنامهی برا زمینه را گسترش داده و نیز

ی سازمان بدنی و آموزش منابع انسان درس تربیت

وپرورش کاربردی باشد. بر این اساس  آموزش

های هدف از پژوهش حاضر بررسی صالحیت

                                                  
1.Huo Jun 

بر شهر ارومیه  بدنی تربیتای معلمان حرفه

 وضعیت موجود و مطلوب است. اساس

 

 شناسی پژوهش روش
روش پژوهش حاضر توصیفی ـ همبستگی از نوع 

. جامعه استپیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی 

نفر از معلمان زن و  311این پژوهش را آماری 

بدنی شاغل در مدارس دولتی نواحی  مرد تربیت

یه در سال اروموپرورش شهر  آموزش 2و  1

دهند. نمونه آماری  شکیل می( 92-91تحصیلی )

نفر در نظر  175با استفاده از جدول مورگان 

گرفته شد. جهت جلوگیری از کاهش حجم 

تصادفی توسط  صورت بهپرسشنامه  185نمونه 

گروه محققین در مدارس شهر ارومیه )هر سه 

مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( توزیع شد و 

 صورت بهنفر که  176های  در نهایت پرسشنامه

پاسخ داده بودند جهت  سؤاالتکامل به 

 آماری استفاده شد.  لیوتحل هیتجز

ابزار مورد استفاده، شامل پرسشنامه محقق 

ای با استفاده از مطالعات کتابخانهساخته بود که 

های و تحقیقات مشابه جهت تدوین صالحیت

بدنی طراحی شد. با  مورد نیاز معلمان تربیت

ای های حرفه توجه به اینکه پرسشنامه صالحیت

عامل زیربنایی بود،  8بدنی شامل  معلّمان تربیت

عاملی برای متغیرهای  8تحلیل عاملی تأییدی 

های نیکویی رفت. مشخصهاین مقیاس صورت گ

ای معلّمان های حرفهبرازش صالحیت

( آمده است و با 1بدنی که در جدول ) تربیت

های نیکویی برازش که گیفن و  توجه به شاخص

ی این ها داده، اند نموده( مطرح 2000) 2همکاران

پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس بیانگر 

                                                  
2. Gefen  et al. 
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ای های حرفه همسویی سؤاالت با سازه صالحیت

ها شامل:  بدنی است. این مؤلفه معلّمان تربیت

گویه(، محیط  6گویه(، رهبری ) 5مدیریت )

گویه(،  3گویه(، نظارت و ارزشیابی ) 4یادگیری )

 6های قانونی ) یتمسئولگویه(،  8یزی )ر برنامه

 6ای )و توسعه حرفه گویه( 7گویه(، تدریس )

بسته پاسخ جهت  سؤال 45گویه( در قالب 

 .استوضعیت موجود و مطلوب  بررسی

 
 بدنی ای معلّمان تربیتهای حرفه ی نکویی برازش مقیاس صالحیتها مشخصه .1جدول 

 برآورد مشخصه

 19/1044 (X2مجذور خی دو )

 893 (dfدرجه آزادی )

 16/1 (X2/dfنسبت مجذور خی به درجه آزادی )

 86/0 (GFIشاخص نکویی برازش )

 99/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 84/0 (AGFIنکویی برازش ) شده لیتعدشاخص 

 024/0 (RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب )

 
همچنین روایی محتوایی پرسشنامه در دو 

بدنی مورد  نفر از اساتید تربیت 30مرحله توسط 

تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب 

بر اساس  ها مؤلفهآلفای کرونباخ برای هر یک از 

جهت تجزیه تحلیل  ( محاسبه شد.2جدول )

ها از آمار های جمعیت شناختی آزمودنیویژگی

توصیفی و برای مقایسه وضع موجود و مطلوب 

پس از حصول اطمینان از طبیعی بودن توزیع 

همبسته(  tها از آمار استنباطی )آزمون داده

 استفاده شد.

 
بر اساس وضعیت موجود و مطلوب ها فهمؤلپایایی درونی هر یک از  .2جدول   

ها مؤلفه  وضعیت مطلوب وضعیت موجود 

75/0 مدیریت  69/0  

82/0 رهبری  73/0  

81/0 محیط یادگیری  62/0  

73/0 نظارت و ارزشیابی  67/0  

یزیر برنامه  86/0  75/0  

های قانونی یتمسئول  84/0  79/0  

82/0 تدریس  82/0  

ایتوسعه حرفه  78/0  80/0  

96/0 کل  94/0  
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 های پژوهش یافته

ها بر اساس جنسیت، آمار توصیفی آزمودنی

ناحیه خدمت، مقطع تدریس، وضعیت استخدام 

گزارش شده  ،3و مدرک تحصیلی در جدول

است. الزم به ذکر است که میانگین سنوات 

 .استسال  73/13±63/9ها خدمت آزمودنی

 ت، ناحیه خدمت، مقطع تدریس، وضعیت استخدام مدرک تحصیلیها بر اساس جنسیآمار توصیفی آزمودنی .3جدول 

 وضعیت استخدام ناحیه محل خدمت جنسیت 

 پیمانی رسمی 2ناحیه  1ناحیه  مرد زن

 54 122 93 83 92 84 تعداد

 7/30 3/69 8/52 2/47 3/52 7/47 یفراوان

 مقطع تدریس مدرک تحصیلی 

 متوسطه راهنمایی ابتدایی کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 70 54 52 38 113 25 تعداد

 8/39 7/30 5/29 6/21 2/64 2/14  یفراوان

 
-بارهای عاملی سؤاالت و واریانس، 4در جدول 

ها بر اساس تحلیل عاملی های تبیین شده آن

از  هرکدامشده که میزان اهمیت  تأییدی گزارش

شاخصی از  عنوان بهشده  متغیرهای مشاهده

بدنی  ای معلّمان تربیت ی حرفهها صالحیت

 است. شده مشخص
 

 بدنی ای معلّمان تربیتهای هشتگانه حرفهبارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد شده صالحیت .4جدول 

 یعامل بار گویه معیار
واریانس تبیین 

 شده

ت
ری

دی
م

 

ر محیط اجرای آموزشی، ارزشیابی و انضباطی د های واضح و قابل . تدوین دستورالعمل1

 آموزان. ورزشی کالس با مشارکت دانش
39/0 15/0 

آموزان باهدف افزایش روحیه  بندی و مسئولیت دهی فردی و گروهی به دانش . گروه2

 های ورزشی. همکاری در کالس و تسهیل مشارکت گروهی با توجه به فعالیت
57/0 32/0 

از امکانات ورزشی موجود جهت آموزان  ریزی مناسب برای استفاده بهینه دانش . برنامه3

 های ورزشی. مشارکت در فعالیت
64/0 40/0 

 31/0 56/0 . تشکیل پرونده پزشکی، ورزشی، آموزشی.4

پذیری در  دهنده خود انضباطی و مسئولیت های مدیریتی پرورش . استفاده از سبک5

 آموزان. دانش
63/0 39/0 

ی
بر

ره
 

 26/0 51/0 بدنی. علّم در کالس تربیت. داشتن رفتار حمایتی و بدون تبعیض م1

 39/0 63/0 بدنی. . ایجاد انگیزش و عالقه نسبت به فعالیت ورزشی در کالس تربیت2

 33/0 58/0 آموزان. . تشخیص و کنترل رفتارهای نامناسب دانش3

 34/0 59/0 ها. آموزان در قبال انجام فعالیت شناختی تشویق و تنبیه دانش . آگاهی و درک اصول روان4

های مختلف و مناسب ارتباطی برای انتقال بهتر اهداف مورد نظر به  . استفاده از روش5

 آموزان. دانش
56/0 31/0 

 26/0 51/0 آموزان، همکاران و مردم جامعه. آموزان، اولیاء دانش . توانایی برقراری ارتباط صحیح با دانش6

ط 
حی

م

 و 
ی

یر
دگ

یا  جو
س

ال
ک

 

ن آموزشی مناسب همچون ایجاد انگیزه، خالقیت و ... برای یادگیری موثرتر . استفاده از فنو1

 های ورزشی. مهارت
62/0 38/0 

. ایجاد فضای کالسی مناسب برای رقابت سالم با توجه به نیازهای عاطفی و اجتماعی همه 2

 آموزان. دانش
54/0 29/0 
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 22/0 47/0 توجه به اصول تعادل و همکاری.های ورزشی و  آموزان در فعالیت بندی مناسب دانش . گروه3

 32/0 57/0 های ورزشی جذاب. . حفظ محیط یادگیری فعال با انجام فعالیت4

ی 
یاب

زش
 ار

ت،
ار

نظ

رد
خو

از
و ب

 

شده در مراحل  های ارزشیابی معتبر و مناسب با اهداف موارد آموزش داده . استفاده از آزمون1

 مختلف آموزش.
60/0 36/0 

 37/0 61/0 آموزان و ارائه بازخورد در مراحل مختلف آموزش. ر پیشرفت و یادگیری دانش. نظارت ب2

بدنی و  ای و پایانی مناسب با اهداف برنامه درسی تربیت های مرحله . تنظیم ارزشیابی3

 های فردی. تفاوت
69/0 47/0 

مه
رنا

ب
ی

یز
ر

 

 18/0 43/0 بدنی های تربیت در کالس آموزان ریزی آموزشی بر اساس عالئق دانش . تاکید بر برنامه1

 24/0 49/0 و عاطفی. حرکتی، شناختی -های روانی ریزی موارد آموزشی بر اساس حیطه . برنامه2

آموزان باهدف ایجاد یادگیری  داشتن دانش . آشنایی با چگونگی سازمان دادن و فعال نگه3

 های ورزشی. مهارت
56/0 31/0 

 36/0 60/0 ریزی موارد آموزشی. دی در برنامهبن . در نظر گرفتن زمان4

 30/0 55/0 ای. ریزی آموزش با در نظر گرفتن استانداردهای ملی، محلی و منطقه . برنامه5

 36/0 60/0 ریزی منابع و امکانات جهت فراهم آوردن یادگیری فعال. . مدیریت و برنامه6

آموزان خاص )دارای مشکالت ذهنی و  انشهای بدنی د های ویژه برای فعالیت ریزی . برنامه7

 جسمانی(. -حرکتی 
55/0 30/0 

های ورزشی مدارس جهت شرکت در . آشنایی با نحوه اعزام، آمادگی و سرپرستی تیم8

 مسابقات.
53/0 28/0 

ول
سئ

م
ی

 ت
ها

 و 
ی

الق
اخ

ی، 
ون

قان
ی  فه

حر
 

لّم
مع

ی 
ا

 

 21/0 46/0 تماعی.های ملّی، هنجارهای اج . تعهد درونی معلّم نسبت به ارزش1

 38/0 62/0 آموزان های فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی دانش . احترام به زمینه2

 47/0 69/0 آموزان. های ورزشی در دانش . تعهد بر روی آموزش و یادگیری مهارت3

های تحوالت بنیادین نظام آموزشی در زمینه  . مشارکت فعّال معلّم در عملی ساختن برنامه4

 بدنی تربیت
58/0 33/0 

امکانات ورزشی(، ایمنی، انضباطی و پیشرفت ) . ارائه بازخورد در مورد وضعیت فیزیکی5

 کالس درس خود به مسئولین مدرسه.
68/0 46/0 

 50/0 71/0 آموزان و اولیاء. پذیری و توجه به حقوق متقابل نظام آموزشی، معلّم، دانش . مسئولیت6

س
ری

تد
 

آموزان برای یادگیری مهارت ورزشی و  گی شناختی و روحی روانی در دانش. ایجاد آماد1

 ها. مرتبط ساختن فعالیت با عالیق آن
64/0 40/0 

. استفاده بهینه و اثربخش از زمان، وسایل و راهبردهای گوناگون به منظور توسعه درک 2

 های ورزشی. آموزان از لزوم فعالیت بدنی و توسعه مهارت دانش
69/0 47/0 

آموزان در خالل فرآیند  . طرح نکات کلیدی کاربردی، تربیتی و اخالقی برای دانش3

 های ورزشی. فعالیت
64/0 40/0 

آموزان و  های دانش . ارائه تمرینات ورزشی انفرادی و گروهی متناسب با نیازها و تفاوت4

 ها در پایان فعالیت. کنترل منظم آن
61/0 37/0 

 43/0 66/0 بدنی. ح قابل قبولی از دانش علمی و عملی در حوزه تربیت. برخورداری از سط5

های  آموزان در دوره حرکتی و عاطفی دانش –. آشنایی با خصوصیات جسمانی، روانی 6

 مختلف سنی و تحصیلی.
57/0 32/0 

کارگیری  های آموزشی و به . تسلط و مهارت در استفاده از رایانه و اینترنت و سایر رسانه7

 ها. آن
55/0 30/0 

فه
حر

ه 
سع

تو
 

لّم
مع

ی 
ا

 

ای به منظور افزایش  های رشد حرفه ریزی اولویت . بررسی نقاط قوت و ضعف خود و برنامه1

 ای خود. یادگیری و بهبود عملکرد حرفه
64/0 40/0 

های  بدنی و برنامه های آموزشی ضمن خدمت معلّمان تربیت ها و کارگاه . شرکت در کالس2

 آموزشی.
59/0 34/0 

های تحقیقاتی منتشرشده در مجالت  . دسترسی و مطالعه کتب، نشریات، مقاالت و یافته3

 حوزه علوم ورزشی.
60/0 36/0 
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 -های تخصصی  ها و تقویت پایههای علمی، پژوهشی و شرکت در کنفرانس . انجام فعالیت4

 بدنی. آکادمیکی علوم حوزه تربیت
65/0 42/0 

 49/0 70/0 های فعال در مدارس کشور. های داوری و مربیگری رشته ها و دوره . شرکت در کالس5

ها و مسابقاتی همچون جشنواره معلّم پژوهنده، جشنواره الگوهای  . شرکت فعال در جشنواره6

 بدنی. های علمی تخصصی معلّمان تربیت برتر تدریس و رقابت
59/0 34/0 

 
ین ترین میانگباالترین و پایین ،5جدول 

وضعیت موجود  بر اساس مؤلفهدر هر  شده کسب

 دهد.را نشان می
 

 وضعیت موجود بر اساس بدنی تربیتهای معلمان ترین میانگین صالحیتباالترین و پایین .5جدول 

حدود  صالحیت

 میانگین

 میانگین گویه

 58/4 ی و مسئولیت دهی فردی و گروهیبند گروه باالترین مدیریت

 06/4 ی واضح و قابل اجرای آموزشیها دستورالعملین تدو ترینپایین

 43/4 ایجاد انگیزش و عالقه نسبت به فعالیت ورزشی در کالس باالترین رهبری

 07/4 ی مختلف و مناسب ارتباطیها روشاستفاده از  ترینپایین

 5/4 های ورزشی یتفعالآموزان در  ی مناسب دانشبند گروه باالترین محیط یادگیری

 03/4 های ورزشی یتفعالحفظ محیط یادگیری فعال با انجام  ترینایینپ

 3/4 آموزان و ارائه بازخورد نظارت بر پیشرفت و یادگیری دانش باالترین نظارت و ارزشیابی

 08/3 ی ارزشیابی معتبر و مناسب با اهدافها آزموناستفاده از  ترینپایین

 35/4 های ورزشیاعزام، آمادگی و سرپرستی تیمآشنایی با نحوه  باالترین یزیر برنامه

 77/3 آموزان خاص های بدنی دانش ریزی ویژه برای فعالیتبرنامه ترینپایین

 61/4 های فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی ینهزماحترام به  باالترین یت قانونیمسئول

الت بنیادین ی تحوها برنامهمشارکت فعّال معلم در عملی ساختن  ترینپایین

 بدنی نظام آموزشی در زمینه تربیت

26/4 

حرکتی و عاطفی  –آشنایی با خصوصیات جسمانی، روانی  باالترین تدریس

 ی مختلف سنی و تحصیلیها دورهآموزان در  دانش

34/4 

 95/3 تسلط و مهارت در استفاده از رایانه و اینترنت ترینپایین

 15/4 ی آموزشی ضمن خدمتها کارگاهو  ها السکشرکت در  باالترین ایتوسعه حرفه

 52/3 هاهای علمی، پژوهشی و شرکت در همایش انجام فعالیت ترینپایین

بررسی بین وضع موجود و مطلوب  منظور به

بدنی از  ای معلمان تربیتهای حرفهصالحیت

در  ،6نتایج جدول وابسته استفاده شد.  tآزمون 

های بررسی وضعیت موجود و مطلوب صالحیت

کند که در بدنی مشخص می معلمان تربیت

ی مدیریت، رهبری، ها مؤلفههای کلی و صالحیت

ریزی محیط یادگیری، نظارت و ارزشیابی، برنامه

ای با توجه به اختالف میانگین و توسعه حرفه

داری، با وضعیت مطلوب منفی و سطح معنی

-د. همچنین در مؤلفه مسئولیتفاصله وجود دار

داری مشاهده نشد، اما  یمعنهای قانونی تفاوت 

در مؤلفه تدریس با توجه به اختالف میانگین 

 دار در وضعیت مطلوبی قرار دارد.مثبت و معنی
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 بدنی ای معلمان تربیتهای حرفهمقایسه میانگین وضع موجود و مطلوب صالحیت .6جدول 

 t Sig تفاوت میانگین راف معیارانح میانگین وضعیت مؤلفه

 های کلیصالحیت
 54/0 18/4 موجود

143/0- 52/3- 001/0** 
 55/0 32/4 مطلوب

 مدیریت
 63/0 24/4 موجود

132/0- 11/3- 002/0** 
 53/0 38/4 مطلوب

 رهبری
 61/0 29/4 موجود

131/0- 95/2- 004/0** 
 53/0 42/4 مطلوب

 محیط یادگیری
 7/0 21/4 موجود

173/0- 53/3- 001/0** 
 56/0 38/4 مطلوب

 نظارت و ارزشیابی
 76/0 18/4 موجود

145/0- 58/2- 011/0* 
 72/0 33/4 مطلوب

 یزیر برنامه
 7/0 01/4 موجود

217/0- 0/4- 000/0** 
 64/0 23/4 مطلوب

های  یتمسئول

 قانونی

 56/0 45/4 موجود
04/0 97/0 333/0 

 61/0 41/4 مطلوب

 تدریس
 68/0 33/4 موجود

113/0 31/2 022/0* 
 61/0 22/4 مطلوب

 ایتوسعه حرفه
 72/0 91/3 موجود

261/0- 54/4- 000/0** 
 81/0 17/4 مطلوب

*  05/0P ˂                  **01/0P ˂ 

 

 گیری نتیجهبحث و 
با توجه به سابقه تحقیق در داخل و خارج 

های معلّمان هشتگانه صالحیت هایکشور، عامل

های استخراجی در سایر بدنی با عامل تربیت

تحقیقات همخوانی دارد. نتایج مطالعات داخلی 

مؤلفه مدیریت را برای سایر معلّمان و نتایج 

مطالعات خارجی این مؤلفه را برای معلّمان 

؛ 1387اند )کریمی،  بدنی نشان داده تربیت

دعباس زاده، ؛ قهرمانی و سی1390کریمی، 

بدنی آمریکا،  ؛ سازمان ملی ورزش و تربیت1391

(. در مؤلفه 2012؛ چرونین و همکاران، 2009

( 1391رهبری قهرمانی فرد و سید عباس زاده )

این مؤلفه را به عنوان استاندارد معلّمان غیر 

اند. محیط یادگیری و جو  بدنی نشان داده تربیت

حقیقات ای است که در نتایج ت کالس، مؤلفه

دیگر نیز نشان داده شده است )قهرمانی فرد و 

؛ سبحانی نژاد و زمانی 1391 سید عباس زاده،

(. 2012؛ چرونین و همکاران، 1391منش، 

مؤلفه نظارت، ارزشیابی و بازخورد نیز در 

تحقیقات مشابه نیز برای معلّمان گزارش شده 

؛ 1391 است )قهرمانی فرد و سید عباس زاده،

؛ کیمر، 1391د و زمانی منش، سبحانی نژا

بدنی آمریکا،  ؛ سازمان ملی ورزش و تربیت2007

(. مؤلفه 2012؛ چرونین و همکاران، 2009

ریزی با استانداردهای تحقیقات مرتبط با  برنامه

)قهرمانی فرد و سید  بدنی معلمان غیر تربیت

( و 2005، 1و میکه ؛ کاستر1391 عباس زاده،

                                                  
1.Koster & Mieke 
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ان ملی ورزش و بدنی )سازم معلمان تربیت

؛ چرونین و همکاران، 2009بدنی آمریکا،  تربیت

های  ( همخوانی دارد. مؤلفه مسئولیت2012

بدنی با  ای معلّم تربیت قانونی، اخالقی و حرفه

 نتایج تحقیقات استانداردهای معلمان غیر

؛ 1390؛ کریمی، 1387بدنی )کریمی،  تربیت

( و 1391 قهرمانی فرد و سید عباس زاده،

( 2012چرونین و همکاران، ) بدنی یتترب

همخوانی دارد. مؤلفه تدریس )آموزش( با 

استانداردهای نتایج تحقیقات معلمان غیر 

؛ 1390؛ کریمی، 1387بدنی )کریمی،  تربیت

؛ سبحانی 1391 قهرمانی فرد و سید عباس زاده،

( و معلمان 1391نژاد و زمانی منش، 

بدنی  سازمان ملی ورزش و تربیت) بدنی تربیت

( 2012؛ چرونین و همکاران، 2009آمریکا، 

همخوانی دارد و در نهایت نتایج چندین تحقیق 

؛ سازمان 2008، 1هانتلی) بدنی در معلمان تربیت

؛ 2009بدنی آمریکا،  ملی ورزش و تربیت

( مؤلفه توسعه 2012چرونین و همکاران، 

ای را به عنوان معیاری اثرگذار نشان  حرفه

 اند. داده

های این پژوهش نشان داد که معلمان هیافت

های کلی و در صالحیت ظربدنی از ن تربیت

های مدیریت، رهبری، محیط یادگیری،  مؤلفه

ای ریزی و توسعه حرفهنظارت و ارزشیابی، برنامه

از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و بین 

ها تفاوت  وضعیت موجود و مطلوب در این مؤلفه

( و 1387. کریمی )(>05/0Pوجود دارد )

-( نیز گزارش کرده1387نژاد و همکاران )همتی

بدنی در عوامل عملکردی و  اند که معلمان تربیت

فرآیندی خیلی ضعیف هستند و با نتایج 

                                                  
1.Huntly 

ی ها برنامهپژوهش حاضر همسو است. نبود 

تواند یکی از دالیل وجود آموزشی مدون می

اختالف در وضعیت موجود و مطلوب در نتایج 

( 2013پژوهش باشد. البوسافی و همکاران ) این

بیان داشتند که فرآیند یادگیری و توسعه 

است که این  بلندمدتمربیان ورزش یک امر 

ی از منابع توسعه ا گستردهی ها فیطفرآیند 

. همچنین یادگیری شود یممربی را شامل 

در  افتهی سازمانی آموزش علمی و ها کیتکن

 منظور بهایطی بدنی و ایجاد شر کالس تربیت

 ازجملهی ساز آمادهی و ا حرفهی ها تجربهکسب 

( در 2014مواردی هستند که نیجنیک و کری )

راهکارهای  عنوان به ها آنپژوهش خود از 

ی درس ها کالسی معلمان برای ساز آماده

. لذا توجه به امر ادکردندبدنی ی تربیت

بدنی  ی جهت آموزش به معلمان تربیتزیر برنامه

مسئولین و  موردتوجههم است که باید بسیار م

 وپرورش قرار گیرد. برنامه ریزان ادارات آموزش

داری  یمعنهای قانونی تفاوت در مؤلفه مسئولیت

که نشان از آگاهی مناسب معلمان  مشاهده نشد

آگاهی  ازجملههای خود بدنی با مسئولیت تربیت

و اطالعات کافی در مورد حقوق ورزشی، آشنایی 

منطقه و شرح وظایف پست سازمانی،  با فرهنگ

های  ینهزم، احترام به ها ارزشتعهد نسبت به 

فرهنگی و اجتماعی، تعهد بر روی آموزش به 

آموزان و ارتباط با مسئولین مدرسه را  دانش

دارد. این یافته با نتایج پژوهش بنیان و کاشف 

( که 2014) 2( و همتی نژاد و حسنی1393)

های قانونی و  یتولمسئآشنایی با وظایف و 

ی مربوط به ها شاخصرعایت اصول ایمنی از 

                                                  
2.Hemmatinezhad & Hassani 
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بدنی را  مسئولیت قانونی در بین معلمان تربیت

 همخوانی دارد. ،اند کردهدر سطح خوب گزارش 

مؤلفه تدریس، ویژگی اساسی و ضروری یک 

با  بدنی تربیت و در مورد معلّمان استمعلّم 

بدنی  داشتن تحصیالت در رشته درسی تربیت

شود )ایرجی  یم ها آنموجب ایجاد تعهد در 

بدنی  (. معلّمان تربیت1390نقندر و همکاران، 

ی ورزشی، ها مهارتبا داشتن اطالعات کافی از 

بندی محتوای درسی مناسب برای  یتاولو

آموزان، توانایی برای نشان دادن  نیازهای دانش

ها، اصالح اشتباهات صحیح تمامی مهارت

و توانایی به کار  ها مهارترای آموزان در اج دانش

ی و فیزیولوژیک شناخت جامعهبردن مفاهیم 

تواند  یمهای بدنی  ورزشی در فعالیت

آموزان ارائه  ی مناسبی را به دانشها آموزش

بدنی  دهند. لذا با توجه به وجود معلمان تربیت

 مند عالقهکرده در مدارس و  یلتحصمتخصص و 

ر وضعیت یری مناسب دقرارگ به این رشته،

پذیر است. این یافته با نتایج  یهتوجموجود 

که نگرش  (2012) 1تحقیق بهرامی و همکاران

بدنی را نسبت به تدریس و  معلمان تربیت

استفاده از فناوری اطالعات در سطح مطلوبی 

 گزارش کردند همخوانی دارد.

ی بند دستههمچنین پژوهش حاضر از نظر 

، محیط ها که شامل مدیریت، رهبری مؤلفه

یزی، ر برنامهیادگیری، نظارت و ارزشیابی، 

ای و توسعه حرفه های قانونی، تدریسمسئولیت

(، کریمی 1387بود با نتایج تحقیقات کریمی )

: 1391زاده )و سیدعباس فرد یقهرمان(، 1390)

(، 1391منش )نژاد و زمانی(، سبحانی136

(، 2007(، کیمر )1392طاهری و همکاران )

                                                  
1.Bahrami et al. 

بدنی آمریکا  ی ورزش و تربیتسازمان مل

( مطابقت 2012( و چرونین و همکاران )2009)

 دارد.

است که  شده دادهدر یک تحقیق تطبیقی نشان 

ها  بدنی در بسیاری از زمینه برنامه درسی تربیت

های  ریزی، مدیریت و مهارت همچون برنامه

ارتباط بین فردی دچار کاستی است و باید 

برنامه درسی مانند تقویت شود. همچنین این 

سایر کشورها دارای جزئیات کاری برای معلمان 

هایی همچون  بدنی نیست. در مؤلفه تربیت

بدنی،  های آموزش تربیتها و زمینهگرایش

راهبردهای یاددهی ـ یادگیری و راهبردهای 

کلی تدوین شده است )زندی  صورت بهارزشیابی 

(، همچنین در تحقیق طاهری 1387و فراهانی، 

( معلمان اذعان داشتند که 1392و همکاران )

در مراکز تربیت معلم قابل  شده ارائهمحتوای 

کاربرد در کالس درس نیست و این خود 

از این  آمده دست بهتواند دلیلی بر نتایج  می

بدنی  تحقیق باشد که انتظارات از معلمان تربیت

واضح و مشخص نیست. با توجه به نتایج 

بود وضعیت موجود و جهت به آمده دست به

های صحیح  رسیدن به وضعیت مطلوب، ارزیابی

تواند مفید واقع شود. می موقع بههای و آموزش

بدنی، گزارش شده  های معلمان تربیت در ارزیابی

است که اعتبار عوامل ارزشیابی معلّمان 

بدنی در دو عامل اصلی عوامل عملکردی  تربیت

تی و عوامل فرآیندی خیلی ضعیف است )هم

(. لذا توجه به امر ارزیابی 1387نژاد و همکاران، 

بدنی بسیار حائز اهمیت است.  معلمان تربیت

های جدی و صحیح تحت  همچنین آموزش

های ضمن خدمت و برگزاری  عنوان آموزش

های کاری  تواند کاستیهای آموزشی میکارگاه

بدنی را رفع کند، معلمان تربیت
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تواند کارایی،  یهای آموزشی م این دوره چراکه

روز بودن،  آشنایی با وظایف، همکاری گروهی، به

کارآمدی و رضایت شغلی را در معلمان  خود

بدنی بهبود بخشد )ظهرابی و همکاران،  تربیت

( و در نهایت بهبود وضعیت آموزش و 1390

تواند افزایش  بدنی می بهسازی معلّمان تربیت

نیل به ها را به دنبال داشته باشد و  عملکرد آن

 اهداف سازمانی را تسهیل بخشد.

بدون شک یکی از اهداف ساعات درس 

آموزان  بدنی ایجاد شادی و نشاط در دانش تربیت

است و این امر در سایه حضور معلمانی توانا و 

پذیر است، لذا الزم است جهت  شایسته امکان

رسیدن به این هدف عالوه بر معلمان، مسئولین 

وپرورش نیز جهت  ت آموزشریزان ادارا و برنامه

بدنی پرنشاط  های تربیت تحقق تجربه کالس

های  ها، برنامه ها و بازی همراه با آموزش ورزش

بدنی در  آموزشی مدونی را برای معلمان تربیت

 نظر بگیرند.
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مدیریت ورزشی و رفتار  نامه پژوهش، ورزش

-112 :، صص14حرکتی، سال هفتم، شماره 
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بدنی  مطالعه تطبیقی وضعیت تربیت
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علوم حرکتی و ورزش، سال  دو فصلنامه، کانادا

 .97-109 :، صص12ششم، جلد دوم، شماره 

  سبحانی نژاد، مهدی و زمانی منش، حامد

شناسایی ابعاد معلّم اثربخش و (. 1391)
سط دبیران دوره ی آن توها مؤلفهاعتبارسنجی 

یزی ر برنامه، پژوهش در متوسطه شهر یاسوج

)پیاپی  5درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 

 .68-81 :(، صص32
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  سلیمان پور، محبوبه و دایی زاده، حسین

بررسی تطبیقی ضوابط جذب معلّم در (. 1391)
، وپرورش ایران، ژاپن، آلمان و انگلستان آموزش

سالت معلّم در مجموعه مقاالت همایش ملی ر

 یانفرهنگ، دانشگاه 1404ایران  انداز چشم

 :مرکز تربیت معلّم شهید رجائی(، بابل، صص)

15-1. 

  ،طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه؛ پرداختچی

کاوش (. 1392محمدحسن و قهرمانی، محمد )
ای معلمان در مراکز تربیت فرآیند توسعه حرفه

های  ینوآور، فصلنامه معلم: نظریه داده بنیاد

 :، صص45آموزشی، سال دوازدهم، شماره 

176-149. 

  ظهرابی، هاشم؛ شهالیی، جواد؛ سلمان، زهرا و

ی ها آموزشرابطه بین (. 1390باقری، مهدی )
بدنی  ضمن خدمت و عملکرد معلّمان تربیت

، مجموعه مقاالت ششمین همایش استان فارس

بدنی و علوم ورزشی  ملی دانشجویان تربیت

 .1-8 :ن، صصایران، تهرا

  قورچیان، نادرقلی و محمودی، امیرحسین

تدوین استانداردهای عملکرد مدیران (. 1383)
، آموزشی دوره راهنمایی و ارائه الگوی مناسب

های آموزشی، سال سوم، شماره  ینوآورفصلنامه 

 .107-134 :، صص8

  ،قهرمانی فرد، کامیار و سید عباس زاده

سنجی مدل طراحی و اعتبار(. 1391میرمحمد )
ای معلّمان در  بومی استانداردهای حرفه

یادگیری در مدارس -های یاددهی یطمح
نامه  یانپا، متوسطه دولتی پسرانه شهر تبریز

یه، دانشکده ارومکارشناسی ارشد، دانشگاه 

 ادبیات.

 ( 1387کریمی، فریبا .) های  یتصالحمطالعه
، فصلنامه رهبری ای معلّمان دوره ابتدایی حرفه

 :، صص4ریت آموزشی، سال دوم، شماره و مدی

166-151. 

 ( 1390کریمی، فریبا .)ای  های حرفه یتصالح

، مجموعه مقاالت شدن یجهانمعلّم در عصر 

سومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت 

 .1-10 :دبیر شهید رجائی، تهران، صص

 ( 1388ملکی، حسن .)های حرفه  یتصالح
 رات مدرسه.، چاپ چهارم، تهران، انتشامعلمی

 م؛ رحی ،رمضانی نژادی؛ مهرعل ،نژاد همتی

 ،شفیعیر و طاه ،افشارنژادر؛ امی ،رضایی کمنی

ارزشیابی سیستم ارزشیابی (. 1387) شهرام
، نشریه حرکت، بدنی عملکرد معلّمان تربیت

 .111-128 :، صص38شماره 
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Abstract 

Objective: The aim of this study is to evaluate the professional competence of 
Urmia physical education teachers based on current and desired condition. 
Methodology: The study is a descriptive-correlational study and sample which 

are randomly selected consists of 175 male and female physical education 

teachers in elementary, middle and secondary schools of Urmia city. The 

research tool was structured questionnaire with appropriate validity and 

reliability (0.96). 

Results: The results of data analysis using paired t-test showed that there is 

difference among the management component, leadership component, learning 

environment component, monitoring and evaluation component, planning and 

professional development component in current condition and desired 

condition. In the legal responsibilities component, the significant difference was 

not observed between current and desired condition. In the teaching component, 

teachers had the necessary skill (P<0.05). 
Conclusion: The results suggest some differences in current and desired 

condition of professional competence of Urmia physical education teachers. It is 

recommended that the authorities reduce these differences using effective 

methods of training such as in-service courses and workshops. 

Keywords: Professional competence, Physical education teachers, Current 

condition, desired condition. 
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