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 معلمان ریرفتا نیات و توانمندسازی بر آن ریتأث و تخصصی – علمی مسابقات تناسب ارزیابی

 یبدنتیترب

 9 الفتی ، مهدیامحمد مرادی

 ایرانگیالن، رشت، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه  دانشجوی .1

 ، ایرانکرمانشاه، کرمانشاه وپرورشآموزشورزشی،  مدیریتکارشناس ارشد . 2

 

 چکیده:

 معلمان رفتاری نیات و توانمندسازی بر آن تأثیر و بدنیتربیت معلمان تخصصی علمی مسابقات ارزیابیپژوهش حاضر به 

 همبستگی بوده که به روش پیمایشی -توصیفی هایپژوهشپرداخته است. این پژوهش از نوع  مسابقات این در کنندهشرکت

 مسابقات دوره هشتمین و بیست در کنندهشرکت معلمان تمامی شامل و برابر آماری نمونه و جامعه است. شدهانجامو میدانی 

 باشدمیپرسشنامه محقق ساخته  مورداستفادهابزار  .(=181n)سراسر کشور بوده است  بدنیتربیتتخصصی معلمان  –علمی

 و توصیفی آمار از هاداده وتحلیلتجزیه برای. گرفت قرار تأیید مورد (=88/0r) کرونباخ آلفای از استفاده با ی آنپایایکه 

 AMOS16 افزارنرم با ساختاری معادالت سازیمدل از همچنین. شد استفاده SPSS20 افزارنرم کمک مناسب با استنباطی

 متغیرهای ینب همبستگی بیشترین که داد نشان پیرسون همبستگی نتایج ضریب. کردیم استفاده پژوهش مدل بررسی برای

 و ایرسانه پوشش متغیرهای میان همبستگی ترینضعیف ( و=18/0r= ،001/0sig) آزمون تناسب با کامل و جامع ارزیابی

 مستقیم تأثیر ساختاری معادالت سازیمدل از استفاده با درنهایت. شد مشاهده (=00/0r=، 001/0sig) اداره حمایت و پاداش

 نیات واریانس از 20/0 مستقل متغیر یک عنوانبه توانمندسازی همچنین. آمد دست به 58/0 رفتاری نیات بر آزمون تناسب

 را رفتاری نیات تغییرات از( غیرمستقیم و مستقیم طوربه) درصد 11 کل در آزمون تناسب نهایتا  . کندمی تبیین را رفتاری

 خوبی اسبتن از کنندهشرکت معلمان ازنظر تخصصی علمی مسابقات که. هرچند نتایج این تحقیق نشان داد کندمی تبیین

 هایپاداش باید، بعدی هایسال در مشارکت این استمرار و بهتر معلمان و بیشتر مشارکت برای مسئولین اما است برخوردار

 .بگیرند نظر در را تریمناسب( غیرمالی -مالی)

 

 رفتاری نیات و تخصصی -علمی مسابقات، یبدنتیترب معلمان واژگان کلیدی:

 

Moradim60@yahoo.com :مسئول نویسنده ایمیل *
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 مقدمه:

 یاجتماع نهاد ترینمهم وپرورشآموزش و است تربیت و تعلیم از مندیبهره نیازمند هاانسان اجتماعی و فردی و تکامل رشد

 هایسازمانیکی از  عنوانبه( که 1011)نظری،  باشدمیآن  دهنده تکامل و سازنده حالدرعین و جامعه متن از برآمده

پرورش نیروی انسانی کارآمد )موسوی و  ویژهبهنقش محوری در فرایند پرورش و توسعه،  داشتنزیربنایی جوامع کشوری با 

 وپرورشآموزش نهاد. (1011)نظری و همکاران،  شودمی یاد رشد صنعت منزلهبه آن از کشورها اغلب در(، 1011همکاران، 

 ناتمام را خود وجود نهاد این وجود بدون گویی، دارند نیاز آن به شدتبه هادولت که است امروزی مدرن نهادهای از یکی

 وپرورشآموزش بنیادین تحول سند غایی هدف(. 1010، همکاران و رضوی) اندناتوان خود وظایف دادن انجام در و شمارندمی

 جمهوری عمومی و رسمی تربیت و تعلیم نظام بنیادین تحول نظری مبانی سند از برگرفته که راهبردی نقشه یک عنوانبه

 زا مراتبی به دستیابی منظوربه آموزان دانش در تربیت هایساحت همه در الزم هایشایستگی کسب، است ایران اسالمی

جزء  عنوانبهو ورزش  بدنیتربیتدر همین راستا و  (1010،وپرورشآموزش وزارت بنیادین تحول سند)است  طیبه حیات

 وردتوجهمیک درونداد در یک سیستم آموزشی  عنوانبه تنهانه ،و جوانی در دوره نوجوانی خصوصبهالینفک تعلیم و تربیت 

یک بخش ضروری از برنامه درسی مدارس (، بلکه 1011)محمد بیگی و همکاران،  باشدمی و تربیت صصین تعلیمخاکثر مت

و رویدادهای ورزشی در  هافعالیت، هابرنامهاست و رویکردی کارآمد را برای افزایش فعالیت جسمانی دانش آموزان از طریق 

 .(1500)رضاپور و محرم زاده،  کندمیو امکانات فراهم  هازیرساختیک محیط حمایتی با 

 هزاره هایسازمان موردتوجهیکی از فنون بهبود سازمانی  عنوانبهدر جامعه امروز، بهبود کیفیت زندگی کاری منابع انسانی 

اهمیت دادن به کیفیت زندگی کاری است و  تأثیراست و اعتقاد بر آن است که عملکرد کارکنان تحت  قرارگرفتهسوم 

 .(1500)صفری و شهیدی،  کاهدمی شدتبهربخشی و کارایی سازمان رکنان، از اثبه مقوله کیفیت زندگی کاری کا توجهیبی

 رسالت به بخشیدن تحقق در بتوانند که است دبیرانی و معلمان نیازمند وپرورشآموزش برای رسیدن به حیات طیبه، درنتیجه

 ملی درسی برنامه یادگیری و تربیت هایحوزه ههم در اثربخش دبیران و معلمان. باشند اثربخش و کوشا شدهتعیین اهداف و

 در ظرموردن هایشایستگی تحقق و هاآموزه انتقال در بدنیتربیت و سالمت یادگیری و تربیت حوزه ازجمله و وپرورشآموزش

 (.1011، ملی درسی برنامه) کنندمی ایفا نقش درسی برنامه راهنمای

 هترب یادگیری برای و هدفمندند و گراهدف بیشتر، معلمان سایر مانند نیز بدنیتربیت و ورزش حوزه در اثربخش معلمان

 همکاری با را الزم اقدامات هاآن آوردن فراهم برای و کنندمی انتخاب را مناسب شرایط و محیط، ورزشی هایمهارت و حرکات

و همکاران،  )نظری باشند داشته آموزان دانش یادگیری بر بیشتری تأثیر توانندمی ترتیباینبه. آورندمی عمل به مسئولین

 همین هب شاید و باشد المللیبین حتی و ملی نگرانی یک معلم عملکرد کیفیت و اثربخشی همواره رسدمی نظر به. (1011

 بهبود باهدف که هستند راهکارهایی از متنوع ایمجموعه بررسی و تحلیل، اجرا حال در بسیاری کشورهای که است دلیل

( و به عقیده 2018، 1وایزمن و لِتاندره) شوندمی ریزیپی معلمان عملکرد کیفیت بهبود طریق از وپرورشآموزش کیفیت

                                                           
1. LeTendre & Wiseman 
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یی و )آقا باشدمیدست رفتن مقبولیت برنامه درسی ناتوانی معلمان در اجرای برنامه درسی یکی از دالیل از  نظرانصاحب

 (.1501همکاران، 

 بینندب را الزم هایآموزش خود شغل در بتوانند که هستند معلمانی، اثربخش و شایسته معلمان یا دبیران امروزه طورکلیبه

 شوند واقع مؤثر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در تا آورند دست به بسیار تجربیات همچنین و برسند ایحرفه رشد به و

 و مطلوب تدریس، همکاری و تعامل، تجربه، علمی دانش شاخص پنج(، 1011) عباس پور و گراوند(. 2010، 2ریکنبرگ)

 باهدف خود تحقیق در(، 2018) همکاران و 0زایری مُهد همچنین. اندگرفته نظر در اثربخشی سنجش برای را پذیریمسئولیت

(، ذهنی) یفکر، ایحرفه هایجنبه، شخصیتی هایویژگی شاخص پنج اثربخشی برای، بدنیتربیت معلمان اثربخشی ارزیابی

ر د بدنیتربیتنیاز معلمان  ترینمهمهرچند در سطح عمومی  .اندگرفته نظر در را اجتماعی عوامل و آموزشی هایاستراتژی

 ازخاص  طوربه( اما 1018ایزدی و همکاران، ) باشدمی کافینیاز به آموزش متناسب یا آموزش دریافت شده  هاحیطهتمامی 

 یراب جسمانی یآمادگ و یادیبن هایمهارت، ینظر معلومات و دانش به توانمی بدنیتربیت معلمان موردنیاز هاینیازمندی

 یشغل یگر ایحرفه و آموزان دانش یریادگی در تأثیر، آن تیریمد و میمفاه انتقال و انیب ییتوانا، اجرا و ریزیبرنامه، رقابت

 (.1085سلمانی، ) کرد اشاره

 موزشیآ نظام در. است وابسته آن آموزشی نظامبه مرحله اولین در کشور یک پیشرفت کرد اذعان باید درستیبه بنابراین

 هانآ معلمان تدریس نحوه اثربخشی به دانش آموزان خوب عملکرد که است این بر و اعتقاد دارند حیاتی نقش معلمان موفق

است )کاظمی راد و همکاران،  دانش آموزان یادگیری تسهیل در عوامل ترینمهم از معلمان یکی شغلی عملکرد. است وابسته

برنامه درسی، مواد آموزشی، فضا، تجهیزات و بحث آموزش و توانمندسازی  ی مانندعوامل و در تحقیقات مختلف به( 1018

نشان داده است که معلمانی  هایافتهو  (1018است )قشمی میمند،  شدهاشارهبر کارآمدی معلمان  مؤثرعوامل  عنوانبهمعلمان 

اسبی نشان من هایواکنش بینیپیشغیرقابل هایموقعیتدر مواجهه با  رادارندکه تمایل به بهبود مهارت در شغل خود 

 متناسب با تقاضای ایگونهبه مساِئلو حل  آمدهپیشجدید  هایموقعیتبرای سازگاری با  هاییراهو در پی آموختن  دهندمی

 مسئول ییابتدا مدارس معلمان اغلب، شورهاک از یاریبس همچنین در .(1501)صفایی و همکاران،  باشندمیشغل و محیط 

 -دینان) باشندمی یافک زمان و یستگیشا، نفساعتمادبه عدم مانند هایمحدودیت یدارا هک هستند بدنیتربیت درس یاجرا

 مانند یآموزش هایدوره هک دارد وجود زین ینگران نیا گرید طرف از(. 2010، ؛ لینچ2012، 8؛ گرگس2001، 5 تامپسون

 و لینچ)گردد  بدنیتربیت آموزش یبرا هایشانتوانایی مانع شتریب شودمی برگزار هاآن یبرا هک "آموزش" و "یتکحر سواد"

 نخواهند قادر هرگز، نباشند مطلوب جسمانی آمادگی و مهارت، دانش دارای خود که معلمانی دیگرعبارتبه (.2011، 1سوکوپ

 هایروش از یکی شودمی گفته که است منظر همین از و برانگیزند ورزشی هایفعالیت در شرکت جهت در را آموزان دانش بود

 (.1010کتاب راهنمای معلم، ) باشدمی( بودن الگو) الگودهی روش، معلم توسط آموزان دانش در انگیزه ایجاد

                                                           
2. Riekenberg 
3. Mohd Zairi 
4. Dinan-Thompson 
5. Griggs 
6. Lynch & Soukup 
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 مهه انیم در هک اندکرده ثابت مدارک و اسناد و است شده تربااهمیت هاملت و افراد تیموفق یبرا گیریچشم طوربه آموزش

 است منظر نیهم از و( 2001تامپسون،  -دینان)دارد  آموزان دانش یریادگی در یقاطع سهم معلمان ییتوانا، یآموزش منابع

 اعتقاد و به (2011، 1 اوانز)دارد  السک معلم هایتالش و ارک به یبستگ آموزان دانش رشد و تیموفق شودمی گفته هک

 دنیبتربیت معلمان وجود ،هازمینههمه  در بدنیتربیت رسالت به دســتیابی عوامل از یکی کارشناســان و نظرانصاحب

 بدانیم که شودمی ترمشخص زمانی معلمان تقویت و بهسازی و ضرورت (.1500است )رستمی و همکاران،  اثربخش و توانمند

(. 1082عباس پور، )است  برخوردار انسانی نیروی کارگیریبه و جذب هدرزمین مدونی و مشخص برنامه از ما وپرورشآموزش

 بر تأثیرگذار ایزمینه عوامل از و اقتصادی فناوری ارتباطات، فرهنگی، که عوامل نشان داد نتایج تحقیقات همچنین

 (.1500)تیمور لو و همکاران،  هستند بدنیتربیت توانمندسازی معلمان

 هایآگاهی افزایش و بدنیتربیت و ورزش فرهنگ اعتالی باهدف 1010 سال از وپرورشآموزش وزارت بدنیتربیت کل اداره

 طراحی ورزشی و فرهنگی، علمی مسابقات عنوانبه را ایمسابقه، ورزش معلمان روحی و جسمی هایتوانایی تقویت و علمی

 صورتبههرسال  1010 سال از مسابقات این. شودمی اجرا تخصصی –علمی مسابقات بانام اکنونهم که است درآورده اجرا به و

 طحس سه در مسابقات این. شد برگزار مسابقات این دوره هشتمین و بیست امسال. شودمی برگزار( سال چند جزبه) مرتب

 10) عملی و( امتیاز 50) علمی بخش دو در کنندگانشرکت. شودمی برگزار کشور و استان(، منطقه یا شهرستان) ناحیه

 شودمی مشخص منابعی، مسابقات همان برای صادره بخشنامه به توجه با علمی بخش در. پردازندمی رقابت به باهم( امتیاز

 شوت و دریبل) ورزشی مهارت چند آزمون از عملی امتیازبخش 10. شودمی برگزار امتیاز 50 با ایچهارگزینه آزمونی و

 زنی طناب و میز روی تنیس رالی و سرویس؛ بدمینتون سرویس؛ والیبال سرویس و پنجه، ساعد؛ بسکتبال و هندبال، فوتسال

 مجموع. آیدمی دست به( متر 1100 استقامت نیمه دویدن و جسمانی آمادگی ایستگاهی آزمون، نمایشی و سرعتی صورتبه

 جنتای و اهداف آن برای مسابقات این طراحان و متخصصان. کندمی مشخص را برتر نفرات علمی و عملی بخش در امتیازات

 اندبرشمرده آن برای را زیر اهداف، شد برگزار 18-11 تحصیلی سال در کهآن هشتم و بیست دوره برای روازاین. اندقائل خاصی

 (:1018، وپرورشآموزشبخشنامه وزارت )

 مسابقات در کنندهشرکت بدنیتربیت معلمان مهارتی و جسمانی آمادگی سطح افزایش -1

 معلمان دانش نمودن روزبه و علمی سطح ارتقاء -2

 معلمان بین ورزشی فعالیت اجرای تقویت و ترویج -0

 بدنیتربیت معلمان شادابی و نشاط سطح افزایش -5

 هنقط و کامل بندیجمع یک به هنوز مسابقات این طراحان و مسئوالن، مسابقات این از دوره 28 برگزاری از بعد متأسفانه

 آزمون اجرای چگونگی یا محتوی در تغییراتی با هرساله ما و اندنرسیده مسابقات این هایآزمون و مواد مورد در مشترکی

 نظرات هک است نیاز قطعا ، باشد قبولقابل و ثمر مثمر الگوی یک به رسیدن راستای در تغییرات این اگر حال. هستیم روبرو

 ارزشیابی نای طریق از بنابراین. شود پرسیده -کنندمی شرکت مسابقات این در که کسانی عنوانبه -بدنیتربیت معلمین

                                                           
7. Evans 
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 رعایت و اصالح با که کیفی و کمی سنجش بر عالوه ،با مشخص کردن نقاط کور آن و کرد ایجاد یمطلوب تغییرات توانمی

 ردنب بین از و مثبت نکات تقویت جهت در را ارزشیابی نتایج، شودمی سالم رقابت ایجاد باعث محیطی و فردی هایتفاوت

، آموزش برای که ایبرنامه هر دهدمی نشان موضوع این(. 1011ایمان زاده، ) گرفت کار به بهبود و اصالح منظوربه منفی نقاط

 تحقیقات این از صلحا نتایج و علمی تحقیقات بر مبتنی باید شودمی گرفته بکار بدنیتربیت معلمین انگیزه افزایش و تقویت

 (.1081همتی نژاد، ) باشد

 راکندهپ تحقیقات تخصصی –علمی مسابقات اثربخشی پیرامون اما گذردمی مسابقات این اجرای از دوره وهشتبیست هرچند 

 دبودن معتقد مسابقات این در کنندگانشرکت بیشتر کردند گزارش( 1018) مجتهدی و کاشف. است گرفته صورت اندکی و

 و اعتبار، روایی( 1085) علیمردانی است. بوده مفید هاآن جسمانی هایقابلیت و علمی معلومات سطح ارتقای در مسابقات

 بمطلو تقریبا  دو هر عملی و علمی آزمون اعتبار و روایی که کرد بررسی را مسابقات این هایآزمون دشواری و تمیز ضریب

 ایحرفه عملکرد بین داریمعنی تفاوت که کرد گزارش( 1085) نژاد افشار. بود نامطلوب هاآن دشواری و تمیز ضریب ولی

 عملکرد و مسابقات این در شرکت میزان بین عالوهبه. ندارد وجود مسابقات این در نکرده شرکت و کرده شرکت معلمان

 معلمان توانمندسازی بین داد نشان( 1085) سلمانی. ندارد وجود داریمعنی ارتباط نیز بدنیتربیت معلمان ایحرفه

 یقتحق در هرچند. ندارد وجود داریمعنی تفاوت نکرده شرکت و تخصصی –علمی مسابقات در کنندهشرکت بدنیتربیت

 و خصش دوجانبه ارتباطات بهبود و رشد، افسردگی کاهش موجب تواندمی مسابقات در شرکت که شد گیرینتیجه دیگری

شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه  باهدف( تحقیقی 1011حسین پور و امیرتاش ) نهایتا  (.1085افشار نژاد، ) شود جامعه

 .تخصصی انجام دادند -علمیدر مسابقات  کنندهشرکتمعلمان مرد  از منظر وپرورشآموزشورزشی در  برنامهفوق هایدوره

عه توس نقش مهمی در یمانع مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی، آموزشی، مالی و فردشش نشان داد که  هاآنق تحقی نتایج

 .دارد وپرورشآموزشورزشی در  برنامهفوق هایدوره

 جدید و متخصص معلمان فعالیت به توجه با زمینه این در جدید تحقیقات به نیاز و، جدید تحقیقات وجود عدم به توجه با لذا

 تحقیق این در، است کرده اخیر هایسال در تخصصی -علمی مسابقات که زیادی تغییرات و، وپرورشآموزش در االستخدام

 زمونآ این تناسب مورد در، مسابقات این بیست و هشتمین دوره کشوری حاضر در مرحله کنندگانشرکت از که آنیم بر ما

 پایان رد کنیم. پرسش ،شودمی بدنیتربیتمعلمان  رفتاری نیات و توانمندسازی حضور در این مسابقات باعث آیا اینکه و

 مسابقات این کردن پربارتر هرچه در تا دهیم ارائه مسابقات این اندرکاراندست برای را تحقیق این از خواسته بر هاییپیشنهاد

 .شود گرفته کار به

 

 :پژوهش روش

 عاتاطال آوریجمع ازلحاظ و باشدمی کاربردی، نتایج از مورداستفاده در. باشدمی همبستگی –توصیفی تحقیق انجام روش

 بدنیتتربی معلمان تمامی شامل و برابر آماری نمونه و جامعه. است شدهاستفاده ساخته محقق پرسشنامه از و میدانی صورتبه

 هاانمخ و سنندج در آقایان مسابقات. باشدمی تخصصی –علمی مسابقات دوره هشتمین و بیست در کنندهشرکت مرد و زن
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 به اما. گردد آوریجمع و تکمیل پرسشنامه 225 داشیم انتظار، کنندهشرکت هایتیم تعداد به توجه با. شد برگزار همدان در

 181 لک در، نگردید تکمیل کامل طوربه هانامهپرسش از بعضی نیز و نبود کامل هایشانتیم هااستان از بعضی اینکه خاطر

 آن یمحتوای و صوری روایی بود که ایساخته محقق پرسشنامه تحقیق ابزار. شد آوریجمع شدهتکمیل صورتبه پرسشنامه

 هک بدنیتربیت معلمین و( داشتند را مسابقات این در حضور سابقه که اساتیدی ویژهبه) بدنیتربیت اساتید نظر به توجه با

 تأیید و موردبررسی( داشتند را مسابقات این در داوری سابقه هاآن از بعضی حتی) نموده شرکت مسابقات این در دوره چند

 معلمین بین در و موردی مطالعه یک در نهایی پرسشنامه، تحقیق ابزار از بیشتر اطمینان برای همچنین. گرفت قرار

 و رفتگ قرار مورداستفاده مسابقات این دوره هشتمین و بیست استانی مرحله در کنندهشرکت( کرمانشاه استان) بدنیتربیت

 عاملی تحلیل از استفاده با تحقیق ابزار روایی نهایتا  . شد تأیید و سنجیده دوباره آن( =81/0r) پایایی و( =80/0r) روایی

 پایای (=12/0GFI و =01/0RMSEA؛ =12/2X/DF؛ =10/0NFI؛ =11/0CFI) گرفت قرار تأیید و موردبررسی تأییدی

 .گرفت قرار تأیید مورد (=88/0r) کرونباخ آلفای از استفاده با نیز آزمون

 ترسیم، ارداستاند انحراف، میانگین از توصیفی بخش در. شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار از هاداده وتحلیلتجزیه برای

 SPSS20 افزارنرم کمک با غیره و اسمیرنوف کولموگروف، تی آزمون از استنباطی بخش در. شد استفاده غیره و نمودار

 .کردیم استفاده پژوهش مدل بررسی برای AMOS16 افزارنرم با ساختاری معادالت سازیمدل از همچنین. شد استفاده

 پژوهش: هاییافته

( 58/0) زن نفر 85 و( 88/0) مرد نفر 100 مسابقات در کنندهشرکت معلم نفر 181 از که داد نشان تحقیق یهاافتهی

 .دهدیم نشان را کنندگانشرکت شناختی جمعیت خصوصیات یک شکل. باشندیم
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 تخصصی -علمی مسابقات در کنندهشرکت معلمان شناختی جمعیت یهایژگیو. 1 شکل

 

 85 و مرد (درصد 88) نفر 100 مسابقات این در کنندهشرکت معلم 181 از دیکنیم مالحظه یک شماره شکل در گونههمان

. داشتند سانسیلفوق( درصد 2/10) نفر 112 و متأهل( درصد 1/80) نفر 188 تعداد این از. بودند زن( درصد 58) نفر

 81 و پرداختندیم ورزشی فعالیت و تمرین به هفته طول در بار سه( درصد 1/10) نفر 110، کنندگانشرکت کل از همچنین

 .داشتند را مسابقات این در شرکت بار 8 تا 2 سابقه نفر

 بیشترین که داد نشان هاآن درونی همبستگی و متغیرها بررسی روابط برای پیرسون همبستگی ضریب آزمون لیوتحلهیتجز

 ( وجود=180/0r= ،001/0sig) آزمون تناسب با کامل و جامع ارزیابی متغیرهای بین مثبت و درونی همبستگی
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، =001/0r) اداره حمایت و پاداش و یارسانه پوشش متغیرهای میان مثبت و درونی همبستگی نیترفیضع مقابل در. دارد

001/0sig=01/0 سطح در ارتباط این و داشتند ارتباط باهم ابعاد تمام نیهمچن. شد ( مشاهده α=همچنین  .است داریمعن

 تمرین در روز با تناسب آزمون( و میزان =02/0sigو  =05/11chi- square) بین سابقه حضور در مسابقات با نیات رفتاری

(18/1chi- square=  05/0وsig=)  این متغیرها  برای مورداستفادهکه آزمون  یازآنجاوجود دارد.  یداریمعنارتباط

داد فهمید که بین تع توانیم یک شکلنداریم. همچنین با توجه به  هاآنناپارامتریک بود، بنابراین آزمون تعقیبی برای 

 LSD(. نتایج آزمون تعقیبی =00/0sigو  = 811/2fوجود دارد ) یداریمعنروزهای تمرین در هفته و تناسب آزمون ارتباط 

تری ، میانگین باالاندکردهروز در هفته تمرین  دوکه  یهاآننسبت به  اندکردههفته تمرین  هرروزنشان داد که معلمینی که 

 آزمون داشتند. در متغیر تناسب

ر است. برای دو متغی شدهدادهو تناسب آزمون در بین زنان و مردان نشان  یتوانمندسازمیانگین نیات رفتاری،  یک در جدول

طوریکه است. همان شدهاستفادهو نیات رفتاری از آزمون یو من ویتنی و برای متغیر تناسب آزمون از تی مستقل  یتوانمندساز

فاوت و مجرد مت متأهلتفاوتی ندارد ولی در بین معلمان  باهمدر بین معلم زن و مرد  یتوانمندسازنگین میا دیکنیممالحظه 

و  متأهلمان است اما در بین معل داریمعناست. همچنین تفاوت میانگین نیات رفتاری در بین معلمان مرد و زن  داریمعنو 

 متأهلمعلم و هم در بین معلمان مجرد و  وزنانمیانگین تناسب آزمون هم در بین مردان  تیدرنهانیست.  داریمعنمجرد 

 نیست. داریمعن
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 و مجردین نیمتأهل. میانگین نیات رفتاری، خودکارآمدی و تناسب آزمون در بین زنان و مردان و 1جدول 

. نتایج مپرداختی کنندگانشرکت بین در آزمون تناسب و رفتاری نیات، توانمندسازی متغیرهای میانگین بررسی به ادامه در

4/11 یتوانمندسازنشان داد که میانگین متغیر  ∓ 4/13، متغیر نیات رفتاری 0/66  ∓ و متغیر تناسب آزمون  0/95 

3/33 ∓  .باشدیم کنندگانشرکتدر بین  0/65 

 موجود روابط شناسایی سپس و یدییتأ عاملی تحلیل طریق از پرسشنامه سازه روایی از نانیاطم و اولیه یهایبررس از بعد

 معادالت یسازمدل طریق از کشور معلمان تخصصی علمی مسابقات ارزیابی مدل که است آن نوبت حال، متغیرها بین

 بتناس میان علی روابط به بردن پی منظوربه عاملی تحلیل از منظور همین به. شود تبیین و طراحی (SEM) یساختار

 یسموردبرر مدل. شد استفاده( وابسته متغیرهای عنوانبه) توانمندسازی و رفتاری نیات و( مستقل متغیر عنوانبه) آزمون

 از لفمخت یهادهیپد ینیبشیپ و تبیین در توانیم که هستند یهامدل انواع از یکی مسیر یهامدل و بوده مسیر مدل یک

 نتیجه یداریمعنسطح  ویتنی -من U میانگین رتبه هاگروه رهایمتغ

 

 یتوانمندساز

 رد 128/0 2180.800 85.01 زن

 11.21 مرد

 قبول 001/0 1188.800 18.51 متأهل

 88.82 مجرد

 

 نیات رفتاری

 قبول 025/0 2881.000 11.15 زن

 18.18 مرد

 رد 122/0 2101.800 15.81 متأهل

 10.10 مجرد

  t  

158/0 

 رد

 022/0 مرد -زن تناسب آزمون

 -متأهل

 مجرد

 رد 810/0 811/0
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 که ندشویم داده نشان کل و غیرمستقیم، مستقیم اثر ضرایب از استفاده با ضرایب، مسیر تحلیل مدل در. برد بهره هاآن

 خصصیت علمی مسابقات ارزیابی مدل برازش یهاشاخص و نتایج .است دیگر متغیر بر متغیر یک اثرگذاری نمیزا دهندهنشان

؛ =18/0CFI)کند  تبیین را مسابقات ارزیابی اصلی الگوی تواندیم یخوببه مدل این که داد نشان کشور یبدنتیترب معلمان

10/0NFI=80/1 ؛X/DF=011/0 ؛ RMSEA= 11/0 وGFI=). 

 مبنای بر صرفا  اگر مدل برازش درباره قضاوت دلیل چند به( 2008)شمالی  کالیفرنیای ایالتی دانشگاه آمار متخصصان ازنظر

 به وجهت نیازمند اغلب پژوهشگر بنابراین و باشد کنندهگمراه تواندیم، باشد شدهانجام آن یداریمعن سطح و کا مربع مقدار

 مدل برای برازش یهاشاخص جدول دو در(. 1088قاسمی، )است  نهایی یریگمیتصم برای دیگری برازش یهاشاخص

 .است شدهارائه یریگاندازه

 یریگاندازه مدل برازش یهاشاخص مقادیر. 9جدول 

 

 

 

 

 است. شدهگزارش مطلوبی حد در یریگاندازه مدل برای برازش یهاشاخص شودیم استنباط دو جدول از که طورهمان

   

 

 شاخص برای متغیرهای آمدهدستبهمقادیر  مقدار استاندارد شاخص

 نیات رفتاری تناسب آزمون یتوانمندساز

  

CMIN 0 > 11/2 10/1 11/9 

RMSEA 08/0> 018/0 011/0 411/4 

GFI 80/0< 18/0 18/0 20/4 

AGFI 80/0< 10/0 15/0 20/4 

NFI 10/0< 15/0 11/0 22/4 

RFI 10/0< 11/0 10/0 20/4 

CFI 10/0< 11/0 18/0 22/4 

IFI 10/0< 11/0 18/0 22/4 
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 رفتاری نیات و توانمندسازی، آزمون تناسب بین ارتباط، تحقیق ساختاری مدل. 9شکل 

 

 

 ستهواب متغیر عنوانبه نیز رفتاری نیات و مستقل متغیر عنوانبه آزمون تناسب، شودیم مشاهده دو شکل در که طورهمان

 شدهگرفته ظرن در مستقل متغیر عنوانبه یکبار و وابسته متغیر عنوانبه یکبار توانمندسازی متغیر. است شدهگرفته نظر در

 .باشدیم رفتاری نیات و آزمون تناسب متغیر بین گرییانجیم، دیگرش نقش و است

 

 تحقیق ساختاری معادله مدل برازش یهاشاخص مقادیر. 0جدول 

RMSEA PNFI PCFI CFI TLI df Chi-square شاخص 

 مقدار برازش

011/0 10/0 15/0 18/0 10/0 101 00/1 

 

 شده فرض مسیر ضرایب دارییمعن آزمون یا ساختاری مدل مطلوب برازش این. دارد مدل مناسب برازش از نشان سه جدول

 حلیلت نتایج همچنین. شودیم برآورد مسیر هر یلهوسبه که است تعیینی ضرایب یا شده تشریح واریانس، پژوهش مدل در

 وجود زمونآ تناسب با بیرونی متغیرهای بین دارییمعن و مثبت رابطه که داد نشان مسابقات در کنندهشرکت معلمان نظرات

 .است شدهداده نشان چهار جدول در آزمون تناسب ابعاد استاندارد برآورد مقادیر. دارد

 رسانه

 مفاد آزمون

 ارزیابی

 پاداش و حمایت
 08 سؤال

 01 سؤال

 50 سؤال

 51 سؤال

 نیات رفتاری

 توانمندسازی

  اسب آزموننت

 1 سؤال 2 سؤال 0 سؤال 5 سؤال 11 سؤال 12 سؤال 10 سؤال 15 سؤال

 زمان و مکان
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 آزمون تناسب ابعاد استاندارد برآورد .0جدول 

 

 

 

 نیات رفتاری و توانمندسازی، آزمون تناسب یرهاییمتغ یریگاندازه معادالت. 1جدول 

 

 

 

 دارییمعن برآورد استاندارد متغیر

 441/4 11/0 مفاد آزمون

 441/4 80/0 ارزیابی جامع و کامل

 441/4 88/0 وضعیت اجرای مسابقات

 441/4 51/0 استان وپرورشآموزشپاداش و حمایت ادارات 

 441/4 85/0 یارسانهپوشش 

 وردآبر   

 یراستانداردغ

 خطای

 معیار

نسبت 

 بحرانی

 یبار عامل دارییمعن

Q1 <--- 115 . 001/0 8.051 121. 1.080 توانمندسازی 

Q9 <--- 155 . 001/0 1.511 102. 1.288 توانمندسازی 

Q0 <--- 880 . 001/0 1.108 128. 1.251 توانمندسازی 

Q0 <--- 118 . 001/0 1.811 128. 1.111 توانمندسازی 

Q11 <--- 881 . 001/0 1.115 120. 151. توانمندسازی 

Q19 <--- 110 . 001/0 8.251 110. 105. توانمندسازی 

Q10 <--- 801 . 001/0 8.821 111. 111. توانمندسازی 

Q10 <--- 812 . 001/0   1.000 توانمندسازی 

 855 . 001/0 1.805 121. 821. تناسب آزمون ---> یارسانهپوشش 

 800 . 001/0 1.821 118. 1.018 تناسب آزمون ---> ارزیابی جامع و کامل

 815 . 001/0 1.118 118. 820. تناسب آزمون ---> وضعیت اجرای آزمون

 110 . 001/0 11.512 018. 1.121 تناسب آزمون ---> مفاد آزمون

 515 . 001/0   1.000 تناسب آزمون ---> پاداش و حمایت

Q00 <--- 100 . 001/0 11.011 010. 1.128 نیات رفتاری 
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 .دارد هایهفرض همه ییدتأ از نشان هایهفرض آزمون همچنین

 

 سؤاالت با مرتبط هاییهفرض آزمون نتایج. 1جدول 

 

 

 

 هامدل در استاندارد رگرسیونی وزن .1جدول 

 

 نیات و آزمون تناسب متغیر بین میانجی متغیر عنوانبه، وابسته و مستقل متغیر نقش بر عالوه توانمندسازی متغیر اما 

 .است شدهارائه فرضیه این آزمون نتایج هشت جدول در. است شدهگرفته نظر در رفتاری

  

 رفتاری نیات و آزمون تناسب متغیر بین ارتباط یبر رو توانمندسازی متغیر گرییانجیم یرتأث خالصه. 0جدول 

 مدل فرضی مدل غیرمستقیم مدل مستقیم

Q02 <--- 815 . 001/0 11.121 010. 112. نیات رفتاری 

Q04 <--- 118 . 001/0 18.000 015. 1.118 نیات رفتاری 

Q01 <--- 118 .    1.000 نیات رفتاری 

 نتیجه β C.R P-value عنوان فرضیه نام فرضیه

ha قبول فرضیه 001/0 58/8 12/0 توانمندسازی تناسب آزمون 

hc قبول فرضیه 001/0 50/8 10/0 نیات رفتاری آزمون تناسب 

hb قبول فرضیه 018/0 85/1 81/0 نیات رفتاری توانمندسازی 

 مدل فرضی یرمستقیمغمدل  مدل مستقیم متغیر وابسته متغیر

 β β β متغیر وابسته مستقل

 14/4 12/0 00/0 توانمندسازی تناسب آزمون

 01/4 00/0 10/0 نیات رفتاری تناسب آزمون

 90/4 81/0 00/0 نیات رفتاری توانمندسازی
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-β C.R P فرضیه

value 

جه
تی
ن

 

-β C.R P فرضیه

value 

جه
تی
ن

 

-β C.R P فرضیه

value 

جه
تی

ن
 

تناسب 

آزمون

نیات  -

 رفتاری

10/0 50/8 001/0 

ول
قب

 

تناسب 

 -آزمون 

توانمندساز

 ی

12/0 58/8 001/0 

ول
قب

 

تناسب 

آزمون

نیات  -

 رفتاری

58/0 18/0 001/0 

ول
قب

- 
دل

ل م
یا

ش
ار

پ
 

 

توانمندساز

نیات  -ی 

 رفتاری

81/0 85/1 001/0 

ول
قب

 

 

. قرارداد موردتوجه را زیر موارد باید است قبولقابل میانجی عنوانبه توانمندسازی متغیر نقش آیا که مطلب این از اطالع برای 

 بعد مرحله رد(. مستقیم مدل) پردازیمیم رفتاری نیات متغیر با آزمون تناسب متغیر بین رابطه دارییمعن بررسی به ابتدا در

 کهیدرصورت، (یرمستقیمغ مدل) کنیمیم بررسی را رفتاری نیات با توانمندسازی و توانمندسازی با آزمون تناسب بین ارتباط

 یصورت در. پردازیمیم کلی مدل در رفتاری نیات و آزمون تناسب بین ارتباط مجدد بررسی به بودند داریمعن نیز روابط این

 تغیرم یک عنوانبه توانمندسازی متغیر و است پارشیال مدل یک ما تحقیق مدل، باشد داریمعن روابط تمام حالت این در که

 .گیردیم قرار یرشموردپذ میانجی

 بر اساس .پرداختیم رفتاری نیات روی بر آزمون تناسب پنهان متغیر کل و یرمستقیمغ، مستقیم اثرات بررسی به یتدرنها

 عنوانبه آزمون تناسب که است این نشانگر این. آمد دست به 58/0 رفتاری نیات بر آزمون تناسب مستقیم یرتأث نه جدول

 ،آزمون تناسب در واحد یک تغییر با یعنی. دارد بر عهده را رفتاری نیات تغییرات از 58/0 مستقیم طوربه مستقل متغیر یک

 رفتاری نیات واریانس از 20/0 مستقل متغیر یک عنوانبه توانمندسازی همچنین. کندیم تغیر واحد یک 58/0 رفتاری نیات

 .کندیم تبیین رفتاری نیات تغییرات از( غیرمستقیم و مستقیم طوربه) 11/0 کل در آزمون تناسب یتا نها و. کندیم تبیین را

 

 رفتاری نیات روی بر آزمون تناسب پنهان متغیر کل و یرمستقیمغ، مستقیم اثرات. 2 جدول

 

 

 

 اثر کل یرمستقیمغاثر  اثر مستقیم 

 β β β متغیر پنهان

 11/4=01/4+11/4 11/0=10/0×20/0 58/0 تناسب آزمون

 00/4 20/0 00/0 توانمندسازی
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 :گیرییجهنتو بحث 

نیات  بر توانمندسازی و یرشتأثو  بدنییتتربتخصصی معلمان  -هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تناسب مسابقات علمی

رار گرفت، ق ییدتأمحقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد  یاپرسشنامهبود. برای این منظور  کنندهشرکترفتاری معلمین 

. گردید یآورجمعدر مرحله کشوری بیست و هشتمین دوره از این مسابقات پخش و  کنندهشرکتدر بین معلمین ورزش 

 رسی شدند.مورد آزمون و بر هایهفرض، هاآن وتحلیلیهتجزو  هادادهپس از استخراج 

به  وجود دارد. با توجه دارییمعنضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تناسب آزمون و ابعادش همبستگی مثبت و 

 (، بعد حمایت و پاداش=11/0r= ،001/0sig) یارسانهاینکه این همبستگی بین متغیر تناسب آزمون با بعد پوشش 

(15/0r= ،001/0sig=بعد ارزیابی ،) (18/0r= ،001/0sig=بعد وضعیت اجرایی ،) (10/0r= ،001/0sig= و بعد مفاد )

 باشدیم داریمعنارتباط معتبر و  دهندهنشان 10تا  80)ضریب همبستگی  باشدیم(، قوی =10/0r= ،001/0sig) آزمون

اسب بعدی ارتباط بین تن. یافته باشندیممعرف تناسب آزمون  یخوببهنتیجه گرفت که این ابعاد  توانیم(، 1010)هادوی، 

. این یافته با نتایج کاشف باشدیم( =82/0r= ،001/0sig) ( و نیات رفتاری=81/0r= ،001/0sigآزمون با توانمندسازی )

جسمانی  هاییتقابل( که گزارش کردند شرکت در مسابقات در ارتقای سطح معلومات علمی و 1018) و مجتهدی

( که نشان داد روایی و اعتبار 1085) همخوانی دارد. همچنین با نتایج تحقیق علیمردانی، باشدیممفید  کنندگانشرکت

به این دلیل باشد که شرکت در آزمونی که مناسب و  تواندیمهمخوانی دارد. این ارتباط  ،علمی و عملی آزمون مطلوب است

و  دباشنیمبود سطح علمی و عملی خود احساس کنند در حال یادگیری و به کنندگانشرکتکه  شودیمبجا باشد باعث 

سطح نشاط و شادابی خود، تمایل به مشارکت مجدد و ارائه پیشنهاد به همکاران برای مشارکت در این  یشبرافزاعالوه 

 .رادارندمسابقات 

خته ، نیات رفتاری و تناسب آزمون پردایتوانمندسازجمعیت شناختی با متغیرهای  هاییژگیوفرضیه بعدی به بررسی ارتباط 

از آزمون  هاآن هاییهفرضو نیات رفتاری دارای توزیع نرمال نبودند، برای آزمون  یتوانمندسازاست. چون دو متغیر 

( با =2x ،051/0sig=18/1) ناپارامتریک استفاده شد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین میزان تمرین در روز

(، که نشان داد بین خود کارآمدی معلمان 1085) ارتباط وجود دارد. نتایج این فرضیه با تحقیق سلمانی یندسازتوانم

ل وجود ندارد، مغایرت دارد. از دالی دارییمعنتخصصی و شرکت نکرده تفاوت  -در مسابقات علمی کنندهشرکت بدنییتترب

رداخته و شرکت نکرده پ کنندهشرکت بدنییتترببیان کرد که در تحقیق سلمانی به مقایسه معلمان  توانیماین مغایرت 

ه در و شرکت نکرد کنندهشرکتاست و به نحوه فعالیت ورزشی معلمین نپرداخته است. بنابراین احتمال دارد که معلمین 

نداشته باشند. اما در این تحقیق به میزان فعالیت  اهمبزمان انجام فعالیت بدنی در طول روز تفاوتی  ازلحاظاین مسابقات 

متفاوت در طول روز فعالیت دارند،  یهازمانو نتایج نشان داد که معلمینی که با  یماکردهنیز توجه  کنندهشرکتمعلمین 

( که نشان داد 1085) . همچنین نتایج این فرضیه با تحقیق افشار نژاداندکردهرا کسب  یتوانمندسازمیانگین متفاوتی از 

 شخص و جامعه شود، همخوانی دارد. دوجانبهموجب کاهش افسردگی، رشد و بهبود ارتباطات  توانیمشرکت در مسابقات 
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وجود دارد. نتایج این فرضیه با  دارییمعن( ارتباط =2x ،02/0sig=05/11) بین سابقه حضور در مسابقات و نیات رفتاری

 اریدیمعنارتباط  بدنییتتربمعلمان  یاحرفهکه بیان کرد شرکت در این مسابقات با عملکرد  (1085) تحقیق افشار نژاد

وجود ندارد، مغایرت دارد. نتایج این فرضیه نشان داد بین که بین سابقه شرکت معلمان در این مسابقات و نیات رفتاری 

آینده در این مسابقات شرکت کنند و از سایر  یهادر سالوجود دارد و معلمان ابراز کردند که تمایل دارند  دارییمعنارتباط 

به این نکته اشاره کرد که جامعه  توانیماین مغایرت  یهاعلتهمکاران نیز برای شرکت در این مسابقات دعوت کنند. از 

 تحقیق افشار نژاد متفاوت بود. کنندگانشرکتآماری 

وجود  دارییمعن( ارتباط =81/2f= ،001/0sig) تمرین در هفته با تناسب آزمون یروزهانتایج آزمون آنوا نیز نشان داد بین 

روز در هفته تمرین  دوکه  یهاآننسبت به  اندکردههفته تمرین  هرروزنشان داد معلمینی که  LSDدارد. نتایج آزمون 

فته تمرین ه هرروزاست که معلمینی که  ، میانگین باالتری را در متغیر تناسب آزمون داشتند. این گویایی این مطلباندکرده

که  طورهمان( مغایرت داشت. 1085) ، که با تحقیق سلمانیاندکردهمیزان مناسب بودن این آزمون را بیشتر درک  اندداشته

و شرکت نکرده پرداخته بود و به تعداد روزهای تمرین معلمین در طول  کنندهشرکتذکر شد سلمانی با مقایسه معلمین 

 ترآمادهمی جس ازلحاظ باشندیم ترفعالبه این معنی باشد که معلمینی که  تواندیمهفته نپرداخته بود. این مغایرت همچنین 

باال  ینی با فاکتورهای آمادگی جسمانی، برای معلمشودیمو با توجه به اینکه این مسابقات در سطح کشوری برگزار  باشندیم

 است. ترمناسب

 -وی، نیات رفتاری و تناسب آزمون در بین معلمین زن و مرد بود. نتایج آزمون یتوانمندسازفرضیه بعدی آزمون متغیرهای 

رد معلمان م در بین معلمین زن و مرد یکسان است. بنابراین هم معلمان زن و هم یتوانمندسازویتنی نشان داد متغیر  -من

ر و د شودیم هاآناظهار داشتند که شرکت در این مسابقات باعث افزایش سطح آمادگی جسمانی، علمی و نشاط و شادابی 

( همخوانی دارد که نشان داد شرکت 1085) سازنده و مفیدی دارد که با نتایج تحقیق افشار نژاد یرتأث هاآنتعامالت اجتماعی 

 یازتوانمندسموجب کاهش افسردگی، رشد و بهبود ارتباطات دوجانبه شخص و جامعه شود. اما میانگین  تواندیمدر مسابقات 

در این  کنندهشرکت ینمتأهلو مجرد متفاوت بود. شاید از دالیل این تفاوت این باشد که چون تعداد  متأهلدر بین معلمین 

 ورزشی برای یهاسالنو  هاباشگاهت کمتری برای حضور در فرص ( زیاد است و به علت مشغله زندگی و کاری80/0) مسابقات

و  باشدیمفرصت خوبی برای تمرین و مسابقه  شودیمتمرین و رقابت دارند، این مسابقات که هرساله در چند مرحله برگزار 

انگیزاننده خوبی برای حفظ و باال بردن آمادگی  تواندیمآن کمبود وقت باشد. همچنین این مسابقات  کنندهجبران تواندیم

 باشد. کنندگانشرکت جسمانی و علمی

شان داد ویتنی ن -من -یونیات رفتاری متغیر دیگری بود که در بین معلمین زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون 

برای این تفاوت ذکر کرد این است که با  توانیمکه میانگین این متغیر در بین زنان و مردان متفاوت است. از دالیلی که 

 یکیردو دوما این مسابقات هرسال  شودیماین مسابقات در فصل تابستان و ایام تعطیلی مدارس برگزار  اوال توجه به اینکه 

خود و در فصل هستند، مشکل باشد بدون حضور خانواده  متأهلهم  اکثرا که  هاخانم، شاید برای شودیمبرگزار  هااستاناز 

و مجرد تفاوتی  متأهلتعطیلی مدارس، مدتی را دور از خانه و شهر خود باشند. اما میانگین نیات رفتاری در بین معلمین 
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رد( و مج متأهل) و معلمین شودیمکه ذکر شد مسابقات در فصل تابستان و در اوقات فراغت معلمین انجام  طورهماننداشت. 

 باشند. هاآندر تعطیالت در کنار خانواده و با  که دهندیمترجیح 

ین نشان داد که میانگ تیقرار گرفت. نتایج آزمون  یموردبررسمتغیر بعدی تناسب آزمون بود که در بین معلمین زن و مرد 

وری از در سطح کش کنندهشرکتندارد. با عنایت به اینکه معلمین  دارییمعناین متغیر در زنان و مردان برابر است و تفاوت 

)بیش  ( و علمیباشندیممربی، ورزشکار و داور مشغول فعالیت  عنوانبه زمانهم هاآندرصد از  82)بیش از  آمادگی جسمانی

( باالی برخوردار بودند، این نتیجه دور از انتظار نیست. باشندیمدارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر  هاآندرصد  10از 

ر و مجرد تفاوتی نداشت. از دالیل انتظا متأهلنشان داد که میانگین تناسب آزمون در بین معلمین  تیزمون همچنین نتایج آ

می عل و علیرغم زندگی شخصی و خانوادگی نیازمند آمادگی جسمانی بدنییتترببیان کرد که معلمین  توانیماین نتیجه 

ورزشی  یهامهارتو آموزش  بدنییتترب. زیرا برای کالس داری و انتقال دانش روز باشندیمباال و حفظ آن در حد مطلوب 

 .باشندیمبه دانش آموزان به آن نیازمند 

استفاده کردیم. نتایج  AMOS افزارنرممعادالت ساختاری با کمک  یسازمدلدر ادامه برای بررسی مدل مفهومی تحقیق از 

الگوی اصلی ارزیابی مسابقات را  تواندیمتخصصی نشان داد که این مدل  -ات علمیبرازش مدل ارزیابی مسابق یهاشاخصو 

 (.=51/0GFI و =060/0RMSEA ؛=38/1X/DF ؛=50/0NFI؛= 59/0CFI) تبیین کند

( نیات رفتاری را تبیین 11/0از طریق توانمندسازی ) یرمستقیمغ( و 58/0) مستقیم صورتبهبا توجه به اینکه تناسب آزمون 

را  نیات رفتاری یرمستقیمغمستقیم و  صورتبه زمانهم)یعنی اینکه تناسب آزمون  ، این مدل یک مدل پارشیالکندیم

 ( است.کندیمتبیین 

در این دوره از مسابقات از  کنندهشرکتمعلمان  ازنظرتخصصی  –نتیجه گرفت که آزمون مسابقات علمی توانیمدر کل 

را به مسئولین برگزاری ارائه داد. میانگین دو بعد از  هایییشنهادپ توانیمبرای تناسب بهتر تناسب خوبی برخوردار بود. اما 

ی و )مال یهاپاداشاز میانگین است. مسئولین باید  تریینپا( یارسانه)پاداش و حمایت اداره و پوشش  ابعاد تناسب آزمون

برتر تیمی و انفرادی در نظر بگیرند، تا انگیزش معلمین  یهامقامو  کنندگانشرکترا برای  یرتریگچشم( بهتر و یرمالیغ

ارد. ند یارسانه، اما پوشش شودیمبرای شرکت در آن افزایش یابد. این مسابقات علیرغم اینکه در سطح کشوری برگزار 

جمعی تالش نمایند. حمایت و  یهارسانهمبسوط از این مسابقات از طریق  یهاگزارشبنابراین مسئولین باید برای نشر 

واهد شد. خ بدنییتتربمعلمان  یرترگچشماز این مسابقات باعث مشارکت بهتر و  هااستان وپرورشآموزشپشتیبانی ادارات 

مسئولین امر باید تالش نمایند شرایط تمرین قبل از اعزام را تسهیل نمایند و تدابیری اندیشیده شود تا معلمان همراه با 

ای نسبت به دیگر اعض ینمتأهلسبب از بین بردن دغدغه  سویکمحترمشان به این مسابقات اعزام شوند. این کار از  خانواده

 و از دیگر سو انگیزاننده خوبی برای مشارکت حداکثری خواهد شد. شودیمخانواده خود 

ت، مفاد آزمون و ارزیابی مسابقات( )وضعیت اجرای مسابقا از طرف دیگر هرچند میانگین سه بعد دیگر متغیر تناسب آزمون

باالتر از میانگین است، اما امکان پیشرفت و توسعه دارد. بنابراین مسئولین برگزاری مسابقات باید تالش کنند شرایط و 

برای ارتقای آن،  ییکارهاراهتوسعه وضع موجود و یافتن  یدبادوضعیت اجرای مسابقات، مفاد آزمون و ارزیابی مسابقات را 
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که هدف اصلی برنامه ریزان و مجریان این ) رد کنکاش قرار دهند. با انجام موارد باال انتظار شرکت حداکثری معلمانمو

 .دهدیمممکن خواهد شد و انگیزه معلمان برای شرکت مجدد و توصیه به همکاران برای شرکت را افزایش  (مسابقات است

 

 تشکر و قدردانی:

را از کلیه کسانی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، به  خود نویسندگان مقاله مراتب سپاس و قدردانی وسیلهبدین

 .آورندمیعمل 
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 :منابع

 معلمان تغییر پذیرش در نوآوری و برندسازی خود نقش مدل ارائه (.1501، زینت؛ سجادی، حمید و اشرف گنجوری، فریده )آییننیکآقایی، پریسا؛ 

 .2058 -2005 (،8)8سیاسی ایران،  شناسیجامعهماهنامه . بدنیتربیت

د کارشناسی ارش نامهپایان. “بدنیتربیتمعلمان  ایحرفهتخصصی روی عملکرد  -بررسی اثر شرکت در مسابقات علمیˮ(. 1085) افشار نژاد، طاهر

 دانشگاه گیالن.

پژوهشنامه مدیریت ورزشی مازندران.  استان بدنیتربیت معلمان آموزشی نیازسنجی (.1018)ایزدی، صمد؛ ثقفیان، زهرا و عزیزی شمامی، مصطفی 

 .212 -118 (،21)18و رفتار حرکتی، 

 در خدمت ضمن مدتکوتاه هایکالس اثربخشی هدرزمین اردبیل استان بدنیتربیت معلمان و دبیران دیدگاهˮ(. 1011) مسعود، زاده ایمان

 .تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپایان. “وپرورشآموزش

 سراسر معلمان تخصصی -علمی مسابقات دوره هشتمین و بیست برگزاری(، 1018) وپرورشآموزش وزارت سالمت و بدنیتربیت معاونت بخشنامه

 .کشور

 .آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان همکاری با وپرورشآموزش عالی شورای: تهران، 1011 اسفند مصوبه، ایران اسالمی جمهوری ملی درسی برنامه

 معلمان منظر از وپرورشآموزش در ورزشی برنامهفوق هایدوره توسعه موانع ساختاردهی و (. شناسایی1011) محمدعلیحسین پور، حامد و امیرتاش، 

 .102 -88، (15)15ترویجی آموزش پژوهی،  -فصلنامه علمیورزشی.  فرهنگی، علمی، مسابقات در کنندهشرکت مرد

 همکاری با وپرورشآموزش وزارت: تهران( مقدس مشهد سند) ،وپرورشآموزش بنیادین تحول سند(، 1010) وپرورشآموزش عالی شورای دبیرخانه

 .فرهنگی انقالب عالی شورای

 گیریهمهمطالعه موردی: ) در مدارس بدنیتربیتتدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس (. 1500) ، مهردادزاده محرمرضاپور، فاطمه؛ 

 .128-11، (20) 1پژوهش در ورزش تربیتی،  (.11-کووید

 عوامل و بدنیتربیت معلمان - شایستگی دانشجو هایشاخص شناسایی (.1500، سمیرا )آبادیعلیرستمی، پیمان؛ ویسی، کورش؛ غفوری، فرزاد و 

 120 -100 (،158)1فصلنامه تعلیم و تربیت، آن.  بر مؤثر ایزمینه

 مدارس بدنیتربیت درس بخشیکیفیت در تأثیرگذار عوامل تحلیل .(1010) احمـد سجادی، سید غالمرضا؛ بهـار، شعبانی ؛محمدحسین سید ،رضوی

 .110-100 (،15)1، حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت نامهپژوهش ورزش. معلمان دیدگاه از راهنمایی

 کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن. نامهپایان. “ضمن خدمت هایآموزشبا  بدنیتربیتبررسی رابطه خودکارآمدی معلمان ˮ(. 1085) ابراهیمسلمانی، 

 توانمندسازی بر مؤثر ایزمینه عوامل شناسایی (.1500، عباس؛ نوربخش، مهری و علیدوست قهفرخی، ابراهیم )یاری خداشاهزاده تیمور لو، حوریه؛ 

 .181 -151 (،50)10فصلنامه علوم ورزشی، ، بدنیتربیت معلمان

 در معلمان سازمانی عملکرد با انسانی منابع توسعه ساختاری (. روابط1501، فالح و عسکری، اسرا )العابدینزینصفایی، اسفندیار؛ بهلکه، طاهر؛ فالح، 

 .211 -210 (،0)18مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، پیشرفته.  اهداف گیری برجهت تأکید با بدنیتربیت

ت فصلنامه مدیری. بدنیتربیت معلمان زندگی کاری باکیفیت دانش مدیریت و سازمانیفرهنگ رابطه (. بررسی1500صفری، امید و شهیدی، نیما )

 .10-81 (،1)1دانش در ورزش، 

مجموعه مقاالت استاندارد . وپرورشآموزشدر وزارت  انسانیمنابع  کارگماریبه(. تحلیلی انتقادی بر استانداردهای جذب و 1082) عباسعباس پور، 

 .وپرورشآموزشانتشارات در آموزش پرورش با رویکرد منابع انسانی،  استانداردسازیو 

 کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن. نامهپایان. “بدنیتربیتتخصصی معلمان  -ارزیابی مسابقات علمیˮ(. 1085) احمدعلیمردانی، 

 . تهران: انتشارات جامعه شناسان.AMOS Graphicsآماری با کاربرد  هایپژوهشمعادالت ساختاری در  سازیمدل(. 1088) وحیدقاسمی، 

 .8-5(، 0دوره نوزدهم ) ،بدنیتربیتمجله رشد آموزش . بدنیتربیتنقش معلمان ورزش در کارآمدی درس  (.1018قشمی میمند، عباس )
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استاندارد.  هاینرمکشور و تدوین  بدنیتربیت(. ارزیابی نتایج مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی معلمان 1018) حسنکاشف، مجید؛ مجتهدی، 

 .وپرورشآموزش وزارت بدنیتربیتانتشارات اداره کل 

 هایپژوهش. بدنیتربیت معلمان شغلی عملکرد ارزیابی ابزار یابی اعتبار و (. ساخت1018)کاظمی راد، نفیسه؛ نوربخش، پریوش و سپاسی، حسین 

 .81 -01(، 18)1معاصر در مدیریت ورزشی، 

 .وپرورشآموزش(، شورای نویسندگان، اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت 1010) سالمتو  بدنیتربیتکتاب معلم، راهنمای تدریس 

 راهنمایی مدارس مدیران دیدگاه از التدریسحق و معلمتربیت مراکز از شدهجذب معلمان اثربخشی مقایسه(. 1011) عباس، عباسپور؛ منیژه، گراوند

 .118- 11 (،8)25، تربیتی روانشناسی فصلنامه. تهران شهر

در مدارس  بدنیتربیتآموزش  یافتگیتوسعه هایشاخصشناسایی (. 1011) و ویسی، کورش بهرامی، شهاب؛ عیدی، حسین ، معصومه؛بیگی محمد

 .000 -211 (،2)8مدرسه،  مدیریت علمی فصلنامه. ایران

فصلنامه شهر اهواز.  بدنیتربیتشغلی معلمان  بازطراحیروانی و  (. ارتباط استحکام1011؛ درویشی، وحید و مکاری، ماهان )محمدرضاموسوی، سید 

 .58 -01 (،25)1پژوهی، ترویجی آموزش  -علمی

 .150 -111 ،1فصلنامه پژوهش در آموزش علوم ورزشی، شماره . بدنیتربیت معلمان در پیشرفت انگیزه و شادکامی (.1011نظری، شهرام )

 معلمان و استخدامی هایآزمون طریق از شدهجذب بدنیتربیت معلمان اثربخشی . مقایسه(1011) علیرضاپر،  زرین حالجی، محسن؛ شهرام؛ ،نظری

 .181-101 صص ،101 شماره تربیت و تعلیم فصلنامه تهران. شهر جنوب مناطق مدارس دبیری تعهد

چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه  .(مدیریت در توصیفی آمار کاربرد) هاآزمون و مفاهیم بدنیتربیت در ارزشیابی و گیریاندازه(. 1010) فریدههادوی، 

 .معلمتربیت

. طرح پژوهشی پژوهشکده هاآنآن بر عملکرد  تأثیرو  بدنیتربیت(. ارزیابی مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی معلمان 1081) علی مهرهمتی نژاد، 

 و علوم ورزشی. بدنیتربیت
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Evaluating the appropriateness of scientific-specialized competitions and its 

effect on the empowerment and behavioral intentions of physical education 

teachers 

 

 

Abstract: 

The present study has evaluated the specialized scientific competitions of physical education teachers and its 

effect on the empowerment and behavioral intentions of teachers participating in these competitions. This 

research is a descriptive- correlational research that has been done by survey and field method. The population 

and statistical sample was equal and included all teachers participating in the 28th scientific-specialized 

competition of physical education teachers across the country (n=187). The instrument used is a researcher-

made questionnaire, the reliability of which was confirmed using Cronbach's alpha (r=0.85). Descriptive and 

inferential statistics were used for data analysis with the help of spss20 software. We also used structural 

equation modeling with AMOS16 software to check the research model. The results of Pearson's correlation 

coefficient showed that the highest correlation between comprehensive and complete assessment variables with 

test suitability (sig=0.001, r=0.78) and the weakest correlation between media coverage variables and 

administrative reward and support (sig=0.001, r=0.30) was observed. Finally, by using structural equation 

modeling, the direct effect of test fit on behavioral intentions was obtained as 0.45. Also, empowerment as an 

independent variable explains 0.23 of the variance of behavioral intentions. Finally, the suitability of the test 

explains 61% (directly and indirectly) of changes in behavioral intentions. Although the results of this research 

showed that specialized scientific competitions have a good fit from the point of view of the participating 

teachers, but the authorities should provide more suitable rewards (financial and non-financial) for more and 

better participation of teachers and the continuation of this participation in the following years. 

 

 Keywords: Physical Education Teachers, specialized scientific competitions and Behavioral intention.  
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