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 33/77/37تاريخ پذيرش:                            17/39/7937تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
آنان و تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش نقش های معلمان در کارآمد بودن ها و مهارتشايستگی 

بدنی در ايران، محقق را برآن ای ضروری معلمان تربیتهای حرفهفقدان مدل صالحیت اساسی دارند.
بدنی در ايران اقدام نمايد. اين تحقیق به روش ای معلمان تربیتداشت تا به طراحی مدل صالحیت حرفه
مصاحبۀ بدنی در مدارس نفر از خبرگان تربیت 17له کیفی با تحقیق آمیخته انجام پذيرفت. در مرح

گويه در  59ای تجزيه و تحلیل گرديد، زمینه نظريۀهای حاصل به روش ساختار انجام گرفت. دادهنیمه
ها، دانش و مهارت های شخصی، عالقمندی، توجه به تفاوتهای تخصصی، ويژگیيازده مؤلفه )آموزش

ساز( و چهار بعد دهنده و ايمندهنده خالقیت، الگو بودن، ارتباطی، راهنمايیتخصصی، نقش انگیزه
 های حاصل از بخشبراساس يافته )صالحیت رفتاری، عاطفی، شناختی و مهارتی( نتیجه حاصل از آن بود.

ای معلمان طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. جامعۀ آماری اول تحقیق پرسشنامۀ صالحیت حرفه
بدنی شاغل در وزارت آموزش و پرورش بودند و حجم تحقیق معلمان و کارشناسان تربیت کمیبخش

های آماری، نمونه تعیین گشت. روش 393نمونه آماری تحقیق، ده نمونه برای هر گويه و در مجموع 
نتايج حاصل ها استفاده شد، تحلیل عاملی اکتشافی و معادالت ساختاری برای تجزيه و تحلیل داده

یل عاملی اکتشافی چهار بعد را تأيید نمود و با اضافه کردن بعد آموزشی نتايج گسترش داده شد. تحل
ای نیکويی برازش به وسیله معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج حاصل ههمچنین شاخص

 نشان داد مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار است.
 

بدنی در مدارس، روش تحقیق آمیخته، بدنی، تربیتمعلمان تربیت صالحیت حرفه، کلیدی: واژگان

 معادالت ساختاری.
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 مقدمه
رو پیش های آموزشین اصلی است، بر همین پایه، سیستمهای تربیتی، معلم بنیادر بنیان گذاری نظام

ای معلمان، اند. معیارهای تربیت حرفهرداختهسازی نیروهای آموزشی پهای اخیر به استاندارددر دهه

نوان بیت به عآید. تعلیم و ترعناصر کالن اجتماعی فراهم میمطابق با رشد و توسعه فرهنگ و سایر 

ایند، ن فرگیرد. در ایکنند، شکل میتفاوتی که معلم و شاگرد ایفاء میهای مجریانی پویا با نقش

روی شاگردان اثر  القی و عاطفیای خود، از جمله صالحیت علمی، اخمعلمان با صالحیت حرفه

های معلمان در کارآمد بودن معلمان و در نتیجه ها و مهارتشایستگی (.2002تلخابی، گذارند )می

(. در 2002نقش اساسی دارند )دانش پژوه، ولی اهلل، تحقق اهداف مدرسه و نظام آموزش و پرورش 

های صالحیت و مهارتیز سنجش و ارتقای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به برخورداری و ن

 (. 2002ای معلمان توجه فراوان شده است )عبدالهی، رستگارپور، حرفه
جوان ان، نواز برنامه آموزشی مدرسه و فرایند تربیت و پرورش کودکی و ورزش، بخش مهمیبدنتربیت

 و ورزش بازی های ورزشی در مدارس و دانشگاه، از حرکات ساده تادهد. فعالیتو جوانان را تشکیل می

کوشند تا ، مربیان حرکت و بازی هستند و میشوند. معلمان و مربیان ورزشقهرمانی را شامل می

ورزشی را در فراگیران توسعه دهند؛ در -های حرکتیلی فرد )جسمانی و روانی( و مهارتسالمت ک

 ه اوبوقت پرورش کلی یادگیرنده و تربیت همه جانربیت جسمانی و حرکتی فرد نیز هیچمسیر ت

است  و ناقصی شدهبدنی موجب چنین برداشت یا تفسیر محدود فراموش نشود. شاید اصطالح تربیت

تی پردازند؛ در صورو جسم توجه دارند و فقط به آن میبدنی، صرفاً به پرورش بدن که مربیان تربیت

 و ماشینی ای از حرکات مکانیکی سادههای حرکتی مجموعهفتارها و واکنشکه تربیت حرکتی یا ر

وانی شناختی، عاطفی، رها یا عناصر درونی و تعامل جنبههای ی حرکتی با تالشبلکه رفتارها؛ نیستند

کنند ترکیبی از ورند. آنچه که فراگیران احساس میخعی همراه هستند و با هم پیوند میو اجتما

را در  پوششیح احساسات حرکتی، شناختی، هیجانی و اجتماعی است. ورزش تربیتی بیشترین سط

 ای است.یر رسیدن به ورزش قهرمانی و حرفهها دارد و پایه، اساس و مسمقایسه با سایر ورزش

ه لی حرفهای شغلی( از ضروریات اصهای فردی و شخصی متناسب )شایستگیبرخورداری از ویژگی

ر مختلف دشوارت توان ادعا کرد که وظایف شغلی معلمان ورزش به دالیل معلمی و مربیگری است. می

های ورزشی، وجود شرایط و ماهیت کالس ها یا برنامهاز کار سایر معلمان و پرسنل آموزشی است. 

با هم و  آموزاندانشفضای آزاد بیشتر برای جنب و جوش، بازی و حرکت، تعامل و تماس نزدیک 

رهای ی و رفتاهای آموزشارهای مختلف در کالس، وجود ویژگیمربی، شرایط هیجانی و تنوع رفت

 (.2013سازد )آقازاده و سنه، خاصی را در مربیان ضروری می
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استانداردهای ( در مطالعه موردی به شناسایی 2013احدی، سید عامری و محرم زاده )بر همین اساس، 

مدیریت، رهبری محیط یادگیری  ۀبدنی در شهر ارومیه پرداختند و هشت مؤلفضروری معلمان تربیت

 علم،ای مقانونی، اخالق حرفه هایریزی، مسئولیتو بازخورد، برنامهو جو کالس، نظارت، ارزشیابی 

تانداردهای حرفه ای معلمان ای معلم را با روش دلفی برای استدریس )آموزش( و توسعه حرفه

های ضروری ژگی( در مطالعه وی2010) 1اُه، ریز، سو، چونگ، پارک، لی بدنی شناسایی کردند.تربیت

 آزمودنی عمدتاً از کشورهای چین، کره و ایاالت 230بدنی در مدارس با بررسی برای معلمان تربیت

وامل رجحان و رضایت های ورزشی از عدانش روز در مورد رشتهمتحده دریافتند که مجهز بودن به

و  ای خودها حرفهبرداشت مربیان ورزشی از صالحیتی در بررس بدنی در مدارس است.معلمان تربیت

 2ای، سانتوس، مِسکوتا، گراکا و رُسادُهای حرفهمرتبط ضروری با صالحیت هاینیازمندی به آموزش

تحت تأثیر تجربه آنها قرار دارد و را ( نشان دادند که درک مربیان ورزشی از صالحیت خود 2010)

کردند. همچنین مربیانی که تر درک میصالحیت خویش را نیز پایینتر مربیانی با تجربه پایین

تر از مربیانی ها داشتند خود را شایستهیر رشتهبدنی یا سات آکادمیک باالتری در رشته تربیتتحصیال

نمودند. به طور کلی اکثریت مربیان خود شایسته و دارای صالحیت بودند ارزیابی می که فاقد این امتیاز

اما با این وجود آنها به این نکته که نیازهای آموزشی بازخورد مهمی برای آموزش مربیان  ؛تنددانسمی

آورد اعتراف داشتند. نتایج این مطالعه عالقمندی مربیان به افزایش دانش و صالحیت در فراهم می

له، د ساریزی ساالنه و چنهای مربوط به حرفه از جمله صالحیت برنامهای از حیطهگسترده ۀدامن

دهی رقابت و صالحیت آموزشی مربیگری را نشان داد. در تحقیق صالحیت مربوط به تمرین و جهت

مطالعه فوتبال( که در بدنی دارنده جوایز ملی )در این ( بر روی معلمان تربیت2011) 3بلر و کاپل

این  ا شده برایای اجرحرفه ۀی توسعهااند، مشخص نمود که برنامهنکرده بدنی تحصیلرشته تربیت

ت، مدریزی کوتاه و میانس شامل برنامهمربیان روی چهار حیطه شناسایی شده برای تدریس این در

 ت به اهمیت اینو ارزیابی، مفید بوده و آنان را نسب ریزی درسیدانش آموزش و پرورش، دانش برنامه

های صالحیتبه مطالعه توصیفی برای شناسایی   (2012) 2ییلماز و کانگالگیل سازد.ها آگاه میزمینه

های تحقیق آنان نشان داد داشتن دانش کافی برای پرداختند. یافته بدنیحرفه ای معلمان تربیت

آموزان در حین درس، طراحی طرح ای برای پیشرفت دانشحضور در جلسه تمرین، اشتیاق حرفه

آموزان برای رفع موضوعات، کمک به دانشدرس تربیت بدنی، اجرای پی در پی مراحل تدریس 

التحصیلی، داشتن دانش تخصصی کافی ندن دروس تخصصی آموزشی برای فارغکمبودهایشان، گذرا

                                                           
1. Oh, Rizzo, So, Chung, Park, Lei 

2. Santos, Mesquita, Graca, Rosado 

3. Blair, Capel 

4. Yıldız, Kangalgil 
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های مان اختصاص یافته از جمله صالحیتبرای اجرای روش تدریس ویژه، آموزش مواد درسی در ز

( 5201) 1طالعه الروآ، سِبان و گلِیس. یافته های مشوندبدنی محسوب میضروری برای معلمان تربیت

بدنی نشان داد که گروه معلمان به وضوح ای از دیدگاه معلمان تربیتدر زمینه نیازهای صالحیت حرفه

ان حال اکثریت آنی این حرفه تعریف کنند. به هربرا را توانند صالحیت ویژه و صالحیت عمومینمی

ان ای شاگردبسیار مهم در ایجاد صالحیت حرفه نقشی موافق این مسأله بودند که معلمان و مربیان

د و اند رضایت ندارندارند. به عالوه نتایج این تحقیق نشان داد که معلمان از آموزشی که دریافت کرده

ای خود نیستند. عقیده این معلمان این بود که آموزش آموزی و تقویت دوباره نقش حرفهقادر به باز

ای ( در مطالعه2012) 2بالک، وُن و هیِلیند. همچنین کگرایی را تشویق نمیاینها حرفهارائه شده به آ

آموزان معلول در سراسر جهان مدارس ویژه خود را ترک و به مدارس عادی باز می دریافتند که دانش

معلول احساس آمادگی  آموزاندانشبدنی برای تدریس به گردند ولی متأسفانه معلمان تربیت

حده فقط ت متدر ایاال بدنیتربیتزیرا برنامه آموزشی معلمان  این نتایج باعث تعجب نشد؛کنند. نمی

 تطبیقی است و در بسیاری از کشورها حتی همان یک واحد نیز گذرانده بدنیتربیتشامل یک واحد 

ران و ای معلمان در ایانجام شده در زمینه صالحیت حرفه هایشود. نگاهی به مجموعه پژوهشنمی

ای شامل های حرفهای از صالحیتدهد این مطالعات مجموعهایر کشورهای جهان نشان میس

 دانستهای معلمان تربیت بدنی ضروری را بر ایارزشیابی و دانش حرفهریزی، کالسداری، نظارت، برنامه

ن همیبه  و این در شرایطی است که  در ایران تحقیق جامعی درباره این موضوع انجام نگرفته است.

دلیل با توجه به زیاد بودن جمعیت جوان در حال تحصیل در مدارس کشور و ضرورت پرورش همه 

شود، ای استاندارد احساس میحیت حرفهجانبه آنها نیاز به کارگیری و تربیت معلمان و مربیان با صال

در مدارس  بدنیتربیتها تحقیق و مطالعه از طریق متخصصان برای مشخص کردن این صالحیت

رسد. همچنین اهمیت این مسأله به حدی است که پژوهشگاه آموزش و پرورش ضروری به نظر می

 یتواند در مدیریت نیروی انساننتایج این تحقیق می .م نموده استآن را به عنوان اولویت پژوهشی اعال

موزش ، آبدنیتتربین های استخدام و گزینش معلمان و مربیامورد نیاز آموزش و پرورش در بخش

 بدنی مفید و راهارزشیابی نتایج کار معلمان تربیتهای ضمن خدمت و قبل از ورود به خدمت، آموزش

ته به های وابسبسته به آموزش و پرورش و دانشگاهبدنی واهای تربیتهمچنین در دانشکدهگشا باشد. 

ر دتوان نسبت به بهبود می بدنیتربیتای معلمان م با آگاهی یافتن از صالحیت حرفهوزارت علو

غلی آینده های شور تطابق بیشتر با شرایط و ویژگیبه منظ بدنیتربیتسیستم آموزشی دانشجویان 

 هایست که به بررسی و شناسایی صالحیتبه همین دلیل محقق بر آن اآنها اقداماتی انجام داد. 

                                                           
1. Laroua, Sebbane, Gleyse 

2. Block, Kwon, Healy 
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ین در مدارس بپردازد و به ا بدنیتربیتین از دیدگاه متخصص بدنیتربیتای مورد نیاز معلمان حرفه

 آموزش و پرورش چگونه است؟ بدنیتربیتای معلمان های حرفهصالحیت سؤاالت پاسخ دهد:
 

 شناسی تحقیقروش
ایی و به شناس م گرفتاین تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش آمیخته اکتشافی انجا

کیفی تحقیق اری بخشآم ۀ. جامعایران پرداخت بدنیتربیتن ای ضروری معلماهای حرفهصالحیت

 بدنیتربیتشاغل در مدارس و کارشناسان  بدنیتربیتدر مدارس شامل معلمان  بدنیتربیتخبرگان 

ادارات  وزارتخانه و بدنیتربیتورش، مدیران مدارس، مدیران ریزی درسی ادارات آموزش و پرو برنامه

 وزهحبا سابقه تدریس در مدارس و یا پژوهش در  بدنیتربیتهای نشکدهد داآموزش و پرورش و اساتی

ه یافتساختارنیمه ۀها به صورت میدانی و مصاحبآوری دادهروش جمع ند وبدنی در مدارس بودتربیت

ها تا به اشباع و مصاحبه شدندگلوله برفی انتخاب ها به روش نظری و آزمودنیها بود. با آزمودنی

های یک نفر از خبرگان این زمینه مصاحبه شد. داده در مجموع با بیست وادامه یافت و  هاداده رسیدن

و بر رهیافت  1ایبر مبنای رویکرد نظریه زمینه های کیفیکیفی به روش تحلیل دادهل از بخشحاص

  . مورد تحلیل قرار گرفت 2نوخاستههای پژوهشی شیوۀ طرح

ادارت وزرات آموزش و پرورش  بدنیتربیتشامل معلمان و کارشناسان کمی تحقیق جامعه آماری بخش

ها به صورت در دسترس و شیوه انتخاب آزمودنی سبت ده آزمودنی به ازای هر متغیربود، حجم نمونه ن

 200، های این مطالعهآزمودنیپرسشنامه ارائه شده به  230از مجموع  از بیست استان کشور بود.

شیوه تحلیل عاملی اکتشافی و به  های حاصلمحققان رسید و داده به دستتکمیل شده  ۀپرسشنام

مورد تجزیه و تحلیل  SPSS 23 و LISREL 8.80افزار با استفاده از نرم 3مدل یابی معادالت ساختاری

 قرار گرفت.

 

 های تحقیقیافته
سال سابقه  30تا21آنها بین  %52شونده، یازده نفر زن بودند. همچنین از بیست و یک نفر مصاحبه

 %12آنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس  و  %24داشتند. را در وزارت آموزش و پرورش کار 

، رت آموزش و پرورشدر وزا بدنیتربیتشوندگان سه مدیر ین مصاحبهدارای مدرک دکتری بودند. در ب

                                                           
1. Grounded theory 

2. Emerging 

3. Structural Equation Modeling (SEM) 
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و پرورش و سه کارشناس ادارات آموزش  بدنیتربیتچهار کارشناس ، بدنیتربیتشش معلم 

 ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند.  برنامه
 

 های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگانويژگی -7جدول 

 درصد تعداد حالت ها مشخصات رديف

 جنسیت 1
 55 11 زن

 25 10 مرد

 پست 2

وزارت آموزش و پرورش بدنیتربیتمدیر   3 15 

ادارات آموزش و پرورش بدنیتربیتکارشناس   2 20 

بدنیتربیتدبیر   2 30 

ریزی درسی ادارات آموزش و کارشناس برنامه

 پرورش
3 15 

و علوم  بدنیتربیتهای علمی دانشکدهعضو هیأت

 ورزشی
5 20 

 تحصیالت 3

 15 3 لیسانس

 50 10 فوق لیسانس

 25 5 دانشجوی دکتری

 10 3 دکتری

کاری ۀسابق 2  

سال 10تا   2 20 

20تا  11  5 20 

30تا  21  12 20 
 

 در کیفی به صورت نوشتاری پیاده و در سه مرحله کدگذاری شدی انجام شده در بخشهامصاحبه

 گذاری دومکددر مرحلۀ  .کد باز از تجزیه و تحلیل بیست و یک مصاحبه به دست آمد 42مرحله اول 

در انتهای این  ند.کدهای مشابه در گروه خاص خود قرار گرفتتمامی و شدها ایجاد ها و مقولهگروه

حله سوم، کدهای مستخرج از کد محوری تبدیل شدند. در مر 53کد باز استخراجی به  42مرحله 

لی و های اصقایسه شدند تا گروهه با یکدیگر مهای ایجاد شدبندی شده و سپس گروهها گروهمصاحبه

های گویه در یازده مؤلفه )آموزش 53ابعاد هریک شناسایی و استخراج گردد. در انتهای این مرحله 

دانش و مهارت تخصصی، نقش  ها،ی شخصی، عالقمندی، توجه به تفاوتهاتخصصی، ویژگی

دهنده( و چهار بعد )صالحیت رفتاری، ساز، ارتباطی و راهنمایین، ایمندهنده خالقیت، الگو بودانگیزه

کیفی های حاصل از مرحلهکد دو ۀدر جدول شمار. بندی شدندوهعاطفی، شناختی و مهارتی( گر

 نمایش داده شده است.
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 خالصه مفاهیم و مقوالت عمده تولید شده -1جدول 

 
 

 

 

 مقوالت عمده  مفاهیم ثانويه مفاهیم اولیه

های بدنی، مدرک مربیگری در رشتهتربیتتحصیالت مرتبط با رشته 

به  بدنی،ورزشی، واحد تمرین دبیری در مدارس، اصول تدریس تربیت

بدنی و علوم ورزشی، دوره های بدو استخدام روز بودن دانش در تربیت

 و ضمن خدمت، دانستن شرح شغل و آشنایی با روانشناسی تربیتی.

صالحیت  های تخصصیآموزش

 شناختی

 های شخصیویژگی اندام، اعتماد به نفس، قدرت بیان.تناسب 

های جسمانی، کار و مطالعه در رشته عالقه به ورزش و فعالیت

 بدنی در مدرسه.بدنی و تدریس تربیتتربیت
 صالحیت  عاطفی عالقمندی

آموزان در حد متعارف، توانمندی راهنمایی تحصیلی و رفتاری دانش

آموزان، پرورش همه جانبه مدار به دانشآموزش رفتار مناسب و اخالق 

 ی شاگردان.

  دهندهنقش راهنمایی

ها و آگاهی از چگونگی اجرا کالس تربیت بدنی، اجرای تکنیک

های ورزشی، طراحی طرح درس جلسه ای، ترمی، سالیانه. تاکتیک

ها و روش های جدید در تدریس، مهارت و عالقه برای جستجوی یافته
ریزی منظم برای سنجش، روش تدریس، برنامه الگوهای کاربردی

آموزان به صورت ماهیانه، در طول و ارزیابی و ثبت پیشرفت دانش

ها و اصول پیشگیری انتهای ترم، شناخت استعدادهای ورزشی، روش

آموزان، اجرا و تطبیق کالس تربیت بدنی برای دیدگی دانشاز آسیب

 های اولیه،اصول کمکآموزان معلول، تغذیه ورزشی، اجرای دانش

استفاده از های فعال، آموزان به تفریحات و بازیتوانایی جذب دانش

 بدنی.فن آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش تربیت

 مهارت های تخصصی 

 صالحیت مهارتی

های ورزشی، آموزان برای پیشرفت در مهارتایجاد انگیزه در دانش

 نشاط در کالس درس.روانشناسی ورزشی، ایجاد انگیزه و 
 دهندهنقش انگیزه

الگو بودن در شیوه استفاده و نگهداری صحیح از تسهیالت و تجهیزات 

بدنی، استفاده از لباس و کفش ورزشی در ساعات تدریس تربیت

 .بدنیبدنی، رفتاری در شأن و اعتبار حرفه معلمی تربیتتربیت

 نقش الگویی

 

 صالحیت رفتاری

 

آموزان، مدیر، مناسب و تعامل با اولیاء دانشتوانایی ارتباط 
نی، بداجرایی و سایر معلمان، توانایی دفاع از حقوق درس تربیتکادر

 آموزان.آموزان، رفتار محترمانه با دانشتوانایی جلب اعتماد دانش

  نقش ارتباطی
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 خالصه مفاهیم و مقوالت عمده تولید شده -1ادامۀ جدول 
 

 مقوالت عمده مفاهیم ثانويه مفاهیم اولیه

سازی حیاط و سالن ورزشی به مسئوالن گزارش موارد غیر ایمن

بهداشتی، آشنایی با نحوه نگهداری از تجهیزات  مدرسه، آموزش نکات

 ورزشی و به کار بستن آن.

 ایمنی
 

 صالحیت آموزشی

آموزان در سنین و شناخت از شرایط روانی، جسمانی و رفتاری دانش

آموزان های فردی دانشتحصیلی مختلف. توجه و درک تفاوتمقاطع 

های مورد عالقه از لحاظ جسمی، ذهنی و عاطفی، دانستن رشته

 آموزان.آموزان و شناخت عالیق و نیازهای دانشدانش

  هاتوجه به تفاوت

خالقیت و نوآوری در تدریس، ایجاد محیطی برای پذیرش مسئولیت 

آموزان، حل مسأله در زمان بروز مستقل دانشو انجام کار گروهی و 

 معضالت.

  تفکر خالق

 

یگری مانند قابلیت انتقال، های دکیفی به جای واژه اعتبار و روایی از واژهمحققان در پژوهش

کنند. جهت افزایش مقبولیت تحقیق به رعایت سه نکته می توان پذیری و مقبولیت استفاده میتأیید

را از طیف معلمان و دبیران اشاره کرد: استفاده از منابع متعدد )پژوهشگر سعی کرد افراد نمونه 

ران ریزی درسی، مدیآموزش و پرورش، متخصصان برنامه بدنیتربیت، کارشناسان ادارات بدنیتربیت

گران انتخاب نماید(، تحلیل  بدنیتربیتهای و اساتید دانشکدهتربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش 

 دکتری مدیریت شوندگان و دو نفر دانشجویبه این هدف از سه نفر از مصاحبه متعدد )برای رسیدن

های د( و روشها کمک گرفته شای برای تحلیل کیفی دادهۀ زمینهکیفی و نظریورزشی آشنا به روش

نتایج  ریپذیتحقیق استفاده شده است(. انتقال ای و مصاحبه جهت انجام اینمتعدد )از روش کتابخانه

های مشابه است. هر ها و محیطت آمده به سایر گروهدسری نتایج بهپذیپژوهش نشان دهنده تعمیم

دی ها تا حدوو ارائه حداکثری داده با استخراجتوان ن از توانایی پژوهشگر است اما میچند این امر بیرو

 هااحبهاین بخش از روایی تحقیق را تأمین نمود. به همین جهت در مطالعه حاضر با مرور متعدد مص

پذیری نتایج توصیه شد. تأییدتکراری مطالب سعی بر اجرای این و استخراج حداکثری و غیر

توانند مسیر تحقیق و اقدامات انجام یابد که سایر محققان بکیفی پژوهش هنگامی تحقق میبخش

پذیری بهتر است که همه مراحل کار و به منظور ایجاد ط محقق را دنبال کنند. جهت تأییدشده توس

وند مام رها ثبت شود. برای تحقق این امر محقق تبرداری، جزئیات پژوهش و یادداشتاطمینان بخشی

های پایایی بازآزمون و توافق درون همچنین پایایی این پخش به روش پژوهش را مکتوب نمود.

اده ، با استفبدنیتربیتای ضروری معلمان های حرفهمدل مفهومی صالحیت .موضوعی بررسی گردید

 های این مرحله طراحی شد. از داده
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کدیگر با یوضوع م کیفی با توجه به نزدیکیهای حاصل از بخشه گویه ازمجموع گویهنُ ،کمیدر مرحله

 بدنیتربیتلمان ای ضروری معسه سؤالی صالحیت حرفه چهل و ۀترکیب شدند و در نهایت پرسشنام

برای  .طراحی گردیددهی پنج ارزشی لیکرت )پنج کامالً موافقم تا یک کامالً مخالفم( در مقیاس امتیاز

ری، صو روایی کیفیدر روشش کیفی و کمی استفاده شد. صوری پرسشنامه از دو رو رواییتعیین 

جود ها با ابعاد ابزار و ور را از نظر تناسب و ارتباط گویهدر مدارس ابزا بدنیتربیتپنج نفر از خبرگان 

 ها و حذفمیت هر یک از گویههای منعکس کننده مفهوم مورد نظر بررسی کردند. جهت تعیین اهواژه

تمام سؤاالت  نتایج نمره تأثیر نشان داد اده شد.استف1کمی تأثیر آیتمروشهای کم اهمیت، از گویه

یق برای در این تحق اند بنابراین در پرسشنامه گنجانده شدند.نمره مساوی یا باالتر از یک و نیم داشته

ر تا ابزار را از نظ در مدارس خواسته شد بدنیتربیتاز تعدادی از خبرگان حیطه  تعیین روایی محتوا

دهند بررسی نمایند )لُبیدُوود و های آن را پوشش میها تا چه اندازه ای مفهوم و حیطهاین که گویه

(. سپس اصالحات الزم براساس نظرات ارائه انجام گشت. همچنین از دو شیوه نسبت 2002، 2هابر

 استفاده گردید.  روایی محتوا بررسی به منظور (CVI)و شاخص اعتبار محتوا  ((CVRاعتبار محتوا 

CVR  نسبت اعتبار محتوا بر مبنای  نفر بود. 15برای سواالت پرسشنامه محاسبه شد، تعداد داوران

های ابزار دارای این نسبت و باالتر بودند. به بود. کلیه گویه 24/0اوران حداقل جدول الوشه و تعداد د

ید. نتایج نشان داد ص مرتبط بودن محاسبه گردمنظور محاسبه شاخص اعتبار محتوا در ابتدا شاخ

بودن محاسبه  در مرحله بعد دو شاخص واضح و ساده .را داشتند 24/0ها حداقل نمره تمام گویه

ها حداقل نمره و باالتر را کسب کردند. همچنین برای سنجش پایایی ابزار در گردید و تمامی گویه

 بدنیتربیتنفر از معلمان  30منظور از . به این شدپژوهش حاضر از روش همسانی درونی استفاده 

برای تکمیل پرسشنامه درخواست شد. سپس آلفای کرونباخ برای ابزار محاسبه گردید. ضریب آلفای 

 22/0، بعد رفتاری 42/0، بعد مهارتی 42/0، بعد عاطفی 24/0، بعد شناختی 42/0کرونباخ کلی ابزار 

روایی سازه پرسشنامه نیز به وسیله ایی خوب ابزار خبر می دهد. بود، که از پای 41/0و بعد آموزشی 

در این  شود.که نتایج آن در ادامه ارائه می محاسبه گردید SPSS 23افزار افی با نرمتحلیل عاملی اکتش

های برای این تحقیق کافی دهد که تعداد نمونهاست که نشان می 440/0برابر  3KMO مقدار  تحقیق

 ند.کرا برای تحلیل عاملی ارزیابی می ، مناسب بودن ماتریس همبستگی2کرویت بارتلت. آزمون است

ند که استفاده از روش کباشد، که مشخص میمی P <001/0احتمال گزارش شده در این تحقیق 

 تحلیل عاملی بر روی این پرسشنامه قابل توجیه است.

                                                           
1. Item Impact 

2.  LoBiondo-Wood, Hober. 

3. Kaiser- Meyer-Olkin 

4. Bartlet's Test of Sphericity 
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ها و بر های آزمودنیتحلیل عاملی بر روی پاسخر انجام های مذکور، کاپس از اطمینان از پیش فرض

های اصلی و چرخش واریماکس امل نهفته با روش تحلیل مؤلفهسؤال پرسشنامه انجام شد. عو 23روی 

درصد واریانس بیان شده و مقادیر ویژه بزرگتر از یک، این ، KMO هایعالوه بر معیاراستخراج شد. 

کند. همچنین با بررسی مقدار اشتراکات از را تأیید می نج عامل استخراج شدهروش نیز انتخاب پ

( هستند. به همین 50/0سؤاالت مشخص گشت که همه سؤاالت دارای مقدار اشتراکات باال )بیش از 

یافته مشخص ف نشدند. با بررسی متغیرهای چرخشدلیل در این مرحله هیچ کدام از سؤاالت حذ

 گردید:

 و بیشتر هستند. دارای سه متغیر  عواملمامی. ت1

 هستند. 3/0دارای مقدار بارعاملی باالتر از  عواملتمامی. 2

 .پس در این مرحله نیز هیچکدام از سؤاالت حذف نشدند

جدول سه عوامل استخراج شده به همراه مقدار ویژه، درصد واریانس و واریانس تراکمی تبیین شده 

طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چهار بعد شناختی، دهد. هر کدام از این عوامل را نشان میبه وسیله 

های مل دیگر که محقق با توجه به گویهعاطفی، رفتاری و مهارتی تأیید گردید و با افزودن یک عا

ل های جدول گسترش یافت که با توجه به دادهها به پنج عامیل دادهمربوط آن را آموزشی نامید، تحل

 .کنندواریانس کل پرسشنامه را تبیین میصد از در 53سه این پنج عامل در مجموع 
 

 های استخراج شده بعد از تحلیل عاملیمؤلفه -9جدول 
  استخراج بعد از چرخش واريماکس استخراج اولیه

 مؤلفه درصد تراکمی درصد واريانس کل درصد تراکمی درصد واريانس کل

232/15  223/35  223/35  324/2  222/12  222/12  مهارتی 

231/2  114/2  520/21  242/2  250/10  213/25  آموزشی 

210/1  422/3  512/52  023/2  224/4  222/32  رفتاری 

245/1  414/3  232/24  022/2  354/4  020/22  شناختی 

324/1  132/3  523/52  224/3  553/4  523/52  عاطفی 

 
ن گیری متغیرهای پنهااندازهبعد از محاسبه روایی )اعتبار( و پایایی )اعتماد( پرسشنامه و برازش مدل 

ای معلمان و مشخص شدن پنج بعد صالحیت حرفه پژوهش به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی

 مدلی مناسب برای صالحیت معلمان ارائه گردید. SEM، از روش معادالت ساختاری بدنیتربیت
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نمودار مقادير  ضرايب همبستگی بر اساس سئواالت پرسشنامه -7شکل  

 
 

امل صالحیت حرفه ای معلمان بدنی شامل پنج عمعلمان تربیت اینمودار صالحیت حرفه یکدر شکل 

به همراه ضرایب همبستگی و  روابط بین این عوامل نمایش داده شده است. رابطه ی بین  بدنیتربیت

های شناختی، عاطفی و رفتاری با طفی، رفتاری دوطرفه است و صالحیتسه عامل شناختی، عا

 طرفه دارند. صالحیت مهارتی رابطه یک

اخص برازندگی تطبیقی ، شIFIهای ارزیابی تناسب برازش مدل شاخص برازندگی فزاینده شاخص

CFI شاخص برازندگی نرمال ،NORMED  و شاخص برازندگی غیر نرمالNON-NORMED   همراه

 است.و نشان دهنده برازش مناسب مدل با مقادیر آنها در جدول چهار ارائه گردیده است 

 
 ايران بدنیتربیتای معلمان های برازش مدل صالحیت حرفهشاخص -3جدول 

 دامنه مناسب مقدار مشاهده شده های برازششاخص
های ارزيابی شاخص

 برازش

NORMED 412/0 ˂40/0 مناسب 

NON-NORMED 430/0 ˂40/0 مناسب 

IFI 432/0 ˂40/0 مناسب 

CFI 432/0 ˂40/0 مناسب 

 شناختی

 رفتاری

 آموزشی

0/235* 

0/252* 

0/708* 

0/221* 

0/522* 

0/837* 

0/424* 

 مهارتی عاطفی

-0/322* 
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 دوباره بررسی شدند.  های برازش پرسشنامه براساس عوامل هر بعد شاخص در مرحله بعد

 

 
  همبستگی بر اساس عوامل پنج بعدمقادير ضرايب  -1شکل

 
شان   را ن بر اساس عوامل پنج بعد مقادیر استاندارد و ضرایب همبستگی در تحلیل عاملی را     دوشکل  

شنا می سیر فلش دهد. به جز رابطه بین ابعاد  ست، بقیه  ختی، عاطفی و رفتاری که م های دو طرفه ا

های ارزیابی تناسااب برازش مدل شاااخص  . شاااخصدهندیک طرفه را نشااان می های رابطهفلش

، شاااخص برازندگی  CFI شاااخص برازندگی تطبیقی ،IFI، شاااخص برازندگی فزاینده GFIبرازندگی 

ندگی غیر نرمال      NORMEDنرمال   ها در       NON-NORMEDو شااااخص براز قادیر آن با م همراه 

 .ارائه گردیده است و نشان دهنده برازش مناسب مدل می باشد پنججدول 
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 ايران بدنیتربیتای معلمان های برازش مدل صالحیت حرفهشاخص -5جدول 

های برازششاخص  دامنه مناسب مقدار مشاهده شده 
های ارزيابی شاخص

 برازش

NORMED 423/0  ˂40/0  مناسب 

NON-NORMED 420/0  ˂40/0  مناسب 

CFI 440/0  ˂40/0  مناسب 

GFI 422/0  ˂40/0  مناسب 

IFI 440/0  ˂40/0  مناسب 

 

 گیریبحث و نتیجه
ایران بود که به روش  بدنیتربیتای معلمان های حرفهمدل صالحیت طراحی هدف از این مطالعه

آمیخته اکتشافی انجام گرفت. نتایج حاصل از بخش کیفی تحقیق براساس مدل سازی معادالت 

حاصل از این تجزیه و  هایی از برازش مناسب مدل است. یافتهساختاری آزمون گشت که نتایج حاک

اد تاری منتهی شد که این ابعتحلیل به پنج بعد اصلی شامل شناختی، عاطفی، مهارتی، آموزشی و رف

ان متخصصاز نگاه خبرگان،  بدنیتربیتای ضروری معلمان های حرفهترین صالحیتدهنده مهمنشان

 هستند.  بدنیتربیتاین حوزه و معلمان 

و ورزش  بدنیتربیتهر دو بخش تئوری و عملی در توجه به  تحقیق نشان داد ارتی نتایج ایندر بعد مه

های ها و تاکتیکی که به آموزش تکنیکبرای اجرای مؤثر این درس ضروری است. در بخش عمل

 بدنیتربیتشخص معلم ورزشی مربوط می شود در بسیاری موارد نیازمند اجرای این موارد به وسیله 

دیگری نیز برای نمایش های حبه شوندگان اعالم داشتند که روشدی از مصااست. هر چند که تعدا

 بدنیتتربیبه جز اجرا به وسیله معلم  آموزان کالسهای ورزشی برای دانشها و تاکتیکعملی تکنیک

های ورزشی در هنگام تدریس کها و تاکتیین وجود توانمندی در اجرای تکنیکوجود دارد ولی با ا

بدنی محسوب می شود. نتایج این صالحیت با نتایج مطالعات یی برای معلمان تربیتزیت گرانبهام

همچنین داشتن مهارت شروع و . ( مطابقت دارد2010( و اُه و همکاران )2010سانتوس و همکاران )

با اینکه بسیاری از  بود. بدنیتربیتهای ضروری معلمان جاد نشاط در کالس از دیگر صالحیتای

 آموزانمی کنند ولی تعدادی از این دانش آموزان ایرانیِ دچار معلولیت، در مدارس ویژه تحصیلدانش

، آموزان عادیحصیل اشتغال دارند که مانند دانشبا میزان متفاوتی از معلولیت در مدارس عادی به ت

بیق تط بدنی به منظورز ضروری است. آموزش معلمان تربیتبرای آنان نی بدنیتربیتآموزش درس 

 دنیبتربیتاست که می تواند در اجرای  معلول از مواردی آموزاندانشآموزش درس تربیت بدنی برای 

 دهنده باشد کهنی و ورزش یاریبداستفاده آنان از مزیت های تربیت ایرانی و آموزاندانشبرای تمام 
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طرح درس، ه بر این . عالو( همخوانی دارد2012همکاران ) این مؤلفه با نتایج مطالعه بالک و

وزشی، های آمیی است که معلم در ارتباط با هدفهادهی مجموعه فعالیتریزی و سازمانبرنامه

ه ب بدنیتربیتمشخص تدوین می کند. معلمان آموزان برای یک زمان محتوای درس و توانایی دانش

طرح درس آماده نماید، ضرورت دارد که برای تدریس  بدنیتربیتجز آنکه باید برای هر جلسه درس 

ر آموزان دهای تحصیل دانشسال تحصیلی و حتی برای تعداد سالدر طول یک ترم تحصیلی، کل 

کالت تواند مشمی بدنیتربیتتهیه طرح درس معلم یک مقطع تحصیلی طرح درسی تهیه نماید. با 

الس نفس بیشتری کبهرا فراهم کرده و با اعتماد  یسبینی نماید، فنون مناسب تدراحتمالی را پیش

 را اداره نماید، همچنین تهیه طرح درس از فراموش شدن عوامل اصلی جریان آموزش جلوگیری

ای منطقی کمک کرده و از شیوه های آموزشی به ترتیب و بهکند و به اجرای مراحل فعالیتمی

(، 2013با نتایج مطالعات احدی و همکاران ) نماید. این صالحیتنظمی در کالس جلوگیری میبی

 .  ( مطابقت دارد2011( و بلر و همکاران )2012ییلماز و همکاران )

س به پذیرش داوطلبان معلمی در مدار بدنیتربیتاختی، طی مصاحبه با خبرگان در بعد شن

ن افراد را یحضور ااشاره شد و آنان مشکالت  بدنیتربیتهای غیرمرتبط با رشته رشتهبا  بدنیتربیت

تحصیالن لاشوندگان فارغهای مصاحبهبیان کردند، طبق گفتهرا به وضوح  بدنیتربیتدر حرفه معلمی 

تئوری با روند اجرای تدریس ها در طی زمان تحصیل به طور عملی و دانشگاه بدنیتربیترشته 

های بسیاری از اساتید دانشکده ، کالسداری و نحوه برخورد با شاگرد آشنا می شوندبدنیتربیت

نوان معلم، کارشناس و مدیر به ع هاییو پرورش را داشته و سِمت سابقه کار در آموزش بدنیتربیت

اند و در زمان تربیت شاگرد در دانشگاه تجربیات خود در این وزارتخانه را به عهده داشته بدنیتربیت

در مدارس و کارورزی در مدرسه به  بدنیتربیترس ن درا به آنان انتقال می دهند. همچنین گذراند

مانند  دنیبتربیتکنند. دروس تئوری کمک می بدنیتربیتبا حرفه معلمی این یادگیری و آشنایی 

یولوژی ورزش، حرکات اصالحی، رشد و تکامل حرکتی، یادگیری حرکتی، فیزیولوژی انسان ، فیز

ناسی کودک و نوجوان، روانشناسی ورزش، مشاوره شناسی حرکتی، طرز اجرای مسابقات، روانشآسیب

 دی کهافرا و استبدنی برای ورود به این حرفه ضروری آماده سازی داوطلبان معلمی تربیتو .... در 

وارد این حرفه می شوند باعث بروز مشکالت در اجرای این درس  بدنیتربیتغیر از  ایبا پیش زمینه

( نیز بر این 2012(، ییلماز و همکاران )2010انتوس و همکاران )اند. نتایج مطالعه سدر مدارس شده

مدرک مربیگری در  شوندگان در این تحقیق، داشتنت تأکید دارند. تعدادی از مصاحبهصالحی

تند ضروری می دانس بدنیتربیتیس می شوند برای معلمان که در مدارس کشور تدرهای ورزشی رشته

ری را برای داوطلبان معلمی در عین حال بعضی از متخصصان این حیطه داشتن مدارک مربیگ

دانستند. در مورد درجه مدرک مربیگری اجماع نظرات خبرگان این زمینه بر این الزم نمی بدنیتربیت
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اشتن مدرک درجه برای معلمان تربیت بدنی کافی بوده و ضرورتی در د 3و2بود که داشتن مدرک 

تدریس هر علمی ( نیز بر این مؤلفه تأکید دارد. 2010دیدند. مطالعات سانتوس و همکاران )یک نمی

با توجه به ویژگی های خاص خود نیازمند تدریس به دو  بدنیتربیتای است. نیازمند تخصص ویژه

ایی ر رشته ورزشی به توانبرای تدریس ه بدنیتربیتعالوه بر این معلمان  .است صورت عملی و تئوری

 ورزش قهرمانی ۀند در دورمی توا بدنیتربیتاین توانمندی برای معلمان  خاصی احتیاج دارند. ایجاد

های پیش از  شروع خدمت و و یا در کالس بدنیتربیتانشگاهی ای، در طی دوره تحصیالت دیا حرفه

زش بدو استخدام و ضمن خدمت داوطلبان های آموفاق بیفتد. در مورد گذراندن دورهیا ضمن خدمت ات

یت دی از آنها کیف، نظرات متفاوتی در بین خبرگان این حوزه وجود داشت. تعدابدنیتربیتمعلمان و 

و تعدادی نیز عقیده اند ها را غیر مفید ارزیابی نمودهسها را پایین و اجرای این کالاجرای این کالس

ای معلمان هز خدمت و ضمن خدمت می توان مهارتهای قبل اشتند که با باال بردن کیفیت کالسدا

بدنی تربیت( تطابق دارد. 2011را باال برد. این صالحیت با نتایج تحقیقات بلر و همکاران ) بدنیتربیت

روز شدن و پیشرفت است هر ساله در تمام دنیا و همچنین ایران انند تمام علوم دائماً در حال بهنیز م

اید با علم ب بدنیتربیتام است. معلمان در حال انج بدنیتربیتبا تمام ابعاد ورزش و رتبط تحقیقات م

ورزشی و ضمن تحصیالت دانشگاهی کسب  ۀروز دنیا پیش بروند و به معلومات خود که در طی دور

مفید ربدنی امکان دارد به معلمانی غیاند، اکتفا نکنند زیرا با توجه به سرعت پیشرفت علم تربیتکرده

 ( همخوانی دارد.2010تبدیل شوند. این صالحیت با نتایج حاصل از اُه و همکاران )

های مورد نظر کارشناسان این از دیگر صالحیت بدنیتربیتعالقه به شغل معلمی در بعد عاطفی  

حرفه، شروع به کار در این شغل حوزه بود. از نظر این کارشناسان کسانی که بدون عالقه به این 

 کنند.ای خود نمیپیشرفت حرفهنیز برای کنند انگیزه کافی برای انجام وظیفه ندارند و تالشی می

مله ج و مشخص نمودن میزان تمایل آنان به کار در مدرسه از بدنیتربیتمصاحبه با داوطلبان معلمی 

همکاران  و در مدارس بود. این صالحیت با نتایج مطالعات سانتوس بدنیتربیتپیشنهادات کارشناسان 

تواند مکانی برای یادگیری و مسابقات تفریحی و ورزشی میها محیط، بازی. ( تطابق داشت2010)

می توانند با طراحی بازی هایی که این  بدنیتربیتمدار باشد. معلمان و اخالقرفتار اجتماعی مناسب 

در تربیت اجتماعی  غیرمستقیم و در عین حال به صورت فعال آموزش دهند و ۀمضامین را به شیو

آموزان نقش مهمی ایفا نمایند. همچنین آموزش نحوه رفتار صحیح در حین مسابقه مانند احترام دانش

به تصمیمات داور، احترام به حریف، داشتن رفتار مناسب در زمان برد و باخت و آموزش این مطلب 

هستند که معلمان باید  که شکست آخر کار نبوده و محلی برای یادگیری است، از جمله مواردی

ان سانتوس و همکار ۀآموزان داشته باشند. این صالحیت با نتایج مطالعآن را به دانش توانایی آموزش

  تطابق دارد.(، 2010)
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که به وسیله آشنایی معلمان در محیط ورزشی  آموزاندانشدر بعد آموزشی، تأکید بر ایمنی 

تجهیزات ورزشی و گزارش نقص آنها به مسئوالن مدرسه بدنی با شرایط استاندارد محیط و تربیت

 تبا نحوه نگهداری وسایل و تجهیزات ورزشی، رعای بدنیتربیتهمچنین آشنایی معلم  گردد.تأمین می

آموزان به باال بردن سطح ایمنی زنگ تربیت بدنی می افزاید. عالوه این نکات و آموزش آنها به دانش

ف، لآموزان در سنین و مقاطع تحصیلی مختی، جسمانی و رفتاری دانشایط روانبر این شناخت از شر

فی و شناخت عالیق و نیازهای آموزان از لحاظ جسمی، ذهنی و عاطتوجه به تفاوت های فردی دانش

 دنیبتربیتای این بعد توانایی معلمان ههای این بعد است. از دیگر مؤلفهآموزان ازجمله مؤلفهدانش

پذیری آنها است. کالس درس و ولیتکالس و تقویت حس مسئ آموزاندانشت به در آموزش مسئولی

تی گروهی باشد. حپذیری و کاراند محل خوبی برای آموزش مسئولیتیادگیری به وسیله بازی می تو

دادن مسئولیت و انجام گروهی نظافت محیط ورزشی و نگهداری از تسهیالت و تجهیزات ورزشی نیز 

 باشد. بدنیتربیتفرایند آموزش در کالس  ی ازمی تواند جزئ

ائه ایران را ار بدنیتربیتای ضروری معلمان حیت حرفهدر نهایت، نتایج این تحقیق مدل بومی صال

دهد و می تواند های ویژه هر یک را به صورت تفضیلی شرح میها و گویهنمود و ابعاد این صالحیت

در مدارس ایران موثر گردد. پیشنهادهای کاربردی  بدنیتربیتباال بردن کیفی آموزش درس  در

و عملی به داوطلبان معلمی  های اولیه به صورت تئوریآموزش کمکعبارتند از: برخاسته از مطالعه 

 ارائه دوره های ارتباطات ؛شاغل در مدارس بدنیتربیتوزی این مهارت برای معلمان و بازآم بدنیتربیت

و شاغلین این حرفه به منظور درک و آموزش  بدنیتربیتعمومی برای داوطلبان معلمی و روابط 

 آموزش مهارت شروع آنان؛در مدارس به  بدنیتربیتابط برای دستیابی به اهداف اهمیت ارتباطات و رو

های حل مسأله و آموزش روش ؛بدنیتربیت بان معلمیو ایجاد نشاط در کالس به معلمان و داوطل

های آموزشی برای رائه دورها ؛خالق برای رفع معضالت تدریس این رشته و آموزش خالقانه آن تفکر

ی معلمان و داوطلبان معلمی و چگونگی الگو بودن برای آنها برا آموزاندانشتدریس نحوه رفتار با 

نخبه ورزشی در حرفه معلمی  و افراد بدنیتربیتدام انحصاری دانش آموختگان استخ ؛بدنیتربیت

 هایخدمت با توجه به صالحیتارائه آموزش های قبل از شروع خدمت و ضمن  ؛در مدارس بدنیتربیت

تهیه دستورالعمل های آموزشی نحوه نگهداری و استفاده از وسایل و  ؛ای ضروری این حرفهحرفه

فاده از نتایج حاصل از این مطالعه به است ؛بدنیتربیتموزش و ارائه آن به معلمان تسهیالت ورزشی و آ

توجه و اصالح و بهبود  ؛در مدارس بدنیتربیتعنوان چک لیستی در مصاحبه با متقاضیان معلمی 

های تربیت بدنی به منظور دستیابی دانش آموختگان این درسی مراکز تربیت معلم و دانشکدهبرنامه 

 گردد. ای ضروری میحرفه هایبه صالحیت مراکز
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Abstract 
The competencies and skills of teachers play an essential role in their efficiency and in 
achieving the goals of the education system. The lack of a model of the necessary 
professional qualifications of physical education teachers in Iran has led the researcher to 
design a model for the professional competencies of physical education teachers in Iran. 
This research was carried out using a mixed research method. In the qualitative stage, 21 
semi-structured interviews were conducted with 21 physical education experts in the 
schools, the data were analyzed by Grounded theory method, 53 items in eleven 
components (specialized training, personal characteristics, interest, attention to 
differences, knowledge and skills, creativity, modeling, communication, guidance and 
safety), and four dimensions (behavioral competence, Emotional, cognitive, and skillful) 
was the result of that. Based on the findings from the first part of the study, the professional 
competence questionnaire of teachers was designed and tested. The statistical population 
was a quantitative part of the research of teachers and physical education experts working 
in the Ministry of Education. The sample size of the study, ten samples for each item and 
a total of 430 samples were determined. Statistical methods, exploratory factor analysis 
and structural equations were used for analysis Data. The results confirmed the 
exploratory factor analysis of four dimensions and expanded the results by adding the 
educational dimension. Also, fitness fitting indicators were fitted by structural equations, 
which showed that the proposed model has good fitness. 
 

Keywords: Professional Competence, Physical Education Teachers, Physical 

Education in Schools, Mixed Research Method, Structural Equations. 
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