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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the current model of physical education in schools
from the teachers' point of view based on the criteria of National Association of Sport and
Physical Education. In this applied descriptive-survey study, the statistical population
consisted of all physical education teachers in Guilan province (840 individuals). Morgan table
was used to determine the sample size. Totally, 270 physical education teachers were selected
as the sample for the study through cluster sampling. A standard questionnaire was used for
data collection to assess the performance of the physical education teachers of the NASPE (2).
The experts (n=10) assessed the validity of the questionnaire. The reliability of the instrument
was confirmed by Cronbach's alpha (0.966) and structural validity. The data were analyzed
using SPSS and PLS software at a P≤0.05 level .
The results showed that professionalism played the greatest role with 95%, then education with
94%, students with learning variables explained 86%, management and organization with 86%
and finally learning atmosphere with 85% of variability in evaluating the performance of
physical education teachers. All aspects of high factor research are effective in evaluating
teachers' performance; these dimensions can be used as a self-assessment tool to evaluate the
performance of physical education teachers and sports in the country, depending on the values
and policies governing school sports.
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Extended Abstract
Background and Purpose
Monitoring and evaluating performance as an essential part of formulating and
implementing organizational policy makes the system intelligent and can be very
helpful in moving systems toward proper and optimal use of resources (1). On the
other hand, all public and private organizations need a performance evaluation
system to develop, grow and compete in order to measure the efficiency and
effectiveness of the organization's programs, processes and human resources.
Therefore, the purpose of this study was to evaluate the current model of physical
education in schools from the teachers' point of view, based on the criteria of
National Association of Sport and Physical Education (NASPE).

Methodology
In this applied descriptive-survey study, the statistical population consisted of all
physical education teachers in Guilan province (840 individuals). Morgan table
was used to determine the sample size. Totally, 270 physical education teachers
were selected as the sample for the study through cluster sampling. A standard
questionnaire was used for data collection to assess the performance of the
physical education teachers of the NASPE (2). The experts (n=10) assessed the
validity of the questionnaire. The reliability of the instrument was confirmed by
Cronbach's alpha (0.966) and structural validity. The data were analyzed using
SPSS and PLS software at a P≤0.05 level.

Results
The results showed that professionalism played the greatest role with 95%, then
education with 94%, students with learning variables explained 86%,
management and organization with 86% and finally learning atmosphere with
85% of variability in evaluating the performance of physical education teachers.

Conclusion
All aspects of high factor research are effective in evaluating teachers'
performance; these dimensions can be used as a self-assessment tool to evaluate
the performance of physical education teachers and sports in the country,
depending on the values and policies governing school sports. Therefore, it is
suggested that the structure designed and analyzed in this study be used to evaluate
teachers' performance. On the other hand, since professionalism is of paramount
importance, it is therefore recommended that physical education teachers'
reporting and performance evaluation should be more focused on indicators of
teachers' internal performance. In addition, in order to improve the efficiency and
effectiveness of teacher performance, it is recommended that specialized and
documented reports on physical education and sport teachers' performance be
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prepared and made available, and that the conditions and prerequisites for further
teacher-student interactions be created.
Keywords: Performance Evaluation, Teacher Training, Professionalism,
Learning Environment
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ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس
معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیتبدنی
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 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران (نویسندۀ
مسئول)
 .2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و دبیر تربیتبدنی و ورزش شهرستان رستمآباد
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تاریخ دریافت1398/08/07 :

تاریخ پذیرش1399/01/21 :

چكيده
هدف از این پژوهش ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن
ملی ورزش و تربیتبدنی است .این پژوهش ،از نظر هدف ،کاربردی و از حیث ماهیت ،توصیفی-پیمایشی بود.
جامعة آماری شامل کلیه دبیران ورزش استان گیالن بود ( 840نفر) .جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول
مورگان استفاده شد که از طریق نمونهگیری خوشهای 270 ،دبیر ورزش بهعنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند.
جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد معلمان انجمن ملی تربیتبدنی و ورزش
استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه به تأیید صاحبنظران ( 10نفر) رسید و همچنین ،پایایی آن با استفاده
از آزمون آلفای کرونباخ ( )0/966و پایایی ترکیبی محاسبه و تأیید شد .تحلیل یافتهها با استفاده از نرم
افزارهای  SPSSو  PLSدر سطح  P≤0.05انجام گرفت .نتایج نشان داد به ترتیب بعد حرفهایگرایی بیشترین
نقش را با تبیین  95درصد ،بعد از آن بعد آموزش  94درصد ،متغیر یادگیری دانشآموزان با تبیین  86درصد،
بعد مدیریت و سازماندهی با  86درصد و در نهایت بعد جو یادگیری با  85درصد از تغییرات متغیر ارزیابی
عملکرد معلمان تربیتبدنی را تبیین میکرد .همه ابعاد تحقیق با بار عاملی باالیی در ارزیابی عملکرد معلمان
مؤثر بودند .این ابعاد بسته به ارزشها و سیاستهای حاکم بر ورزش مدارس میتوانند به عنوان یک ابزار
خودارزیابی برای بررسی عملکرد معلمان تربیتبدنی و ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
واژگانکليدی :ارزیابی عملکرد ،معلمان تربیتبدنی ،حرفهایگرایی ،جو یادگیری.
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مقدمه
در مسیر ارزیابی عملکرد سازمانهای ورزشی همواره مشکالتی وجود داشته که انجام ارزیابیهای
دقیق و قابل اعتماد را تقریباً غیر ممکن کرده است .وجود معیارها و شاخصهای زیاد و پنهان ،ارزیابی
را به مسئلهای پیچیده تبدیل نموده است که الگوریتمهای ریاضی را نیز از ارائه راهکارهای مناسب
برای ساخت یک مدل ارزیابی کارآمد عاجز نموده است (دلورجیو .)1998 ،1نظارت و ارزیابی عملکرد2
به عنوان بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی موجب هوشمندی سیستم میشود و در جهت
سوق دادن سیستمها به سمت استفاده صحیح و بهینه از منابع ،میتواند بسیار کمککننده باشد
(آسمیلد و همکاران .)2009 ،3از طرفی همه سازمانهای دولتی و خصوصی ،برای توسعه ،رشد و
پایداری در عرصه رقابتی ،به مرور به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند که در قالب آن بتوانند
کارایی و اثربخشی برنامههای سازمان ،فرایند و منابع انسانی را مورد سنجش قرار دهند .سازمانهای
کارا به جمعآوری و تحلیل دادهها بسنده نمیکنند ،بلکه از این دادهها برای بهبود سازمان و تحقّق
رسالتها و استراتژیها استفاده میکنند .به عبارتی دیگر ،به جای ارزیابی عملکرد 4به مدیریت
عملکرد 5میپردازند .بیتردید همه سازمانها به منظور سنجش جایگاه خود در بین سازمانهای
رقیب ،توسعه پایدار و رسیدن به اهداف خود نیازمند نوعی سیستم ارزیابی عملکرد هستند .سیستم
ارزیابی به کارشناسان و محققان این اجازه را میدهد که در قالب آن بتوانند اثربخشی برنامههای
طرح شده در سازمان را شناسایی کنند (امیری .)1387 ،با توجه به اهمیت پرورش نیروهای جوان در
آموزش و پرورش در ایجاد تندرستی و سالمت جسمانی در تمامی ابعاد وجودی بشر (در بخش
تربیتبدنی و ورزش) ،توسعه کمّی و کیفی ورزش مدارس نیازمند افرادی اثربخش و مدیران ورزشی
الیق ،کارآمد و شایسته است.
با توجه به اینکه توسعه و پیشرفت ورزشی دانشآموزان نیازمند برنامهریزی و فعالیت مستمر و
هماهنگ با انجمنهای ورزشی ،هیئتهای ورزشی است؛ بنابراین کیفیت مدیریت ،تأثیر مستقیمی
بر موفقیت سازمانی میگذارد ،کیفیت مدیریت به کیفیت تصمیم و درک سازمانی به کیفیت اطالعات
وابسته است .از طرفی کیفیت اطالعات به کیفیت اندازهگیری بستگی دارد ،در نتیجه سیستم اندازه-
گیری و دقت آن نقش کلیدی در موفقیت سازمان ایفا میکند .از اینرو سنجش و ارزیابی عملکرد
به خاطر ارتباطش با تصمیمهای مرتبط با منابع انسانی متعدد و مختلف دارای اهمیت است .همچنین
1. Delurgio
2. Monitoring and Evaluating the Performance
3. Asmild et al.
4. Performance Appraisal
5. Performance Management
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ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار یا روشی برای اندازهگیری میزان سنخیّت و سازگاری با برنامههای
عملکردی و فنون عملیاتی تعیین شده برای حمایت و تقویت کارایی و اثربخشی سازمان از جمله
اطالعات مهم و حیاتی به شمار میآید .برای ارائه یک سیستم کارا و مؤثر ارزیابی عملکرد ،باید چنان
مجموعهای را پیشنهاد کرد که اوالً مبانی منطقی و محکمی داشته باشد ،دوماً در شرایط و محیط
کاری مورد نظر پذیرفته شود و سوماً اطالعات و ابزار به کارگیری این سیستم ،قابل دسترسی باشد
و در نهایت امکان بازنگری و بهبود مستمر آن وجود داشته باشد (دسترنج و همکاران.)1398 ،
مرور مطالعات در زمینه ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی نشان داد که تحقیقات مختلفی با نتایج
متنوعی انجام گرفته است .به طوری که همتی نژاد و همکاران ( )1387در مطالعهای با عنوان ارزشیابی
سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی به این نتیجه رسیدن که اعتبار عوامل ارزشیابی معلمان
تربیتبدنی در دو عامل اصلی عوامل عملکردی و عوامل فرایندی برابر  0/16است که خیلی ضعیف
است .همچنین تفاوت معناداری بین نمرههای ارزشیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی مرد و زن وجود
نداشت .در تحقیق دیگری جوادی پور و محمدی ( )1388عملکرد معلمان راهنما را از دیدگاه مدیران
و معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بر اساس مدل ویلسون و باندی 1بررسی کردند که عملکرد
معلمان راهنما (راهنمایان آموزشی) از دیدگاه مدیران و معلمان در شش بعد بهسازی و آموزش ،رشد
حرفهای ،روابط انسانی ،ارزشیابی ،امور اداری و برنامههای درسی ضعیف است .حسین علیانی و
همکاران ( )1390در تبیین شاخصهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی نشان دادند که به نظر
متخصصان و خبرگان از بین  40شاخص پیشنهادی در  9بعد ،تعداد هشت شاخص در ارزیابی عملکرد
معلمان بسیار ضروری و چهار شاخص ضرورت کمی دارند .موسوی راد و همکاران ( ،)1393در مطالعۀ
ارزیابی عملکرد معلمین تربیتبدنی با بازخورد  360درجه نشان دادند عملکرد کلی معلمین
تربیتبدنی در سطح متوسط قرار دارد .میرکاظمی و همکاران ( )1393مطالعهای با هدف شناسایی و
اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی انجام دادند .نتایج حاصل از اجماع نظر
خبرگان ،شناسایی  9معیار با  40گزینه بود که معیار کسب امتیاز ویژه ،دارای  6گزینه (خدمت در
روستا ،سنوات خدمت در مناطق محروم ،مدت خدمت در جبهه و داشتن امتیاز جانبازان ،آزادگان و
خانواده محترم شهدا) به دلیل پایین بودن امتیاز ،حذف و در نهایت تعداد  8معیار مقامها و امتیازات،
عملکرد علمیـپژوهشی ،عملکرد سازمانی ،عملکرد آموزشی ـ ورزشی ،سابقه ورزشی ،سابقه علمی ـ
آموزشی ،منابع در دسترس و میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر با  34گزینه در مرحله اولویتبندی
مجدد به نظرسنجی خبرگان گذاشته شد که پس از تجزیه و تحلیل اطالعات ،معیار عملکرد آموزشی-
ـورزشی با اهمیتترین و معیار میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر (سازمانهای خارج از مدرسه و
1. Wilson and Bundy
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انجمن اولیا و مربیان) در اولویت آخر قرار گرفت .کشاورز و همکاران ( )1395در ارزیابی عملکرد
معلمان تربیتبدنی با استفاده از بازخورد  720درجه نشان دادند که بین عملکرد مرحلۀ دوم و مرحلۀ
اول تفاوت آماری معناداری وجود دارد .مسئوالن تربیتبدنی وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای
سطح عملکرد معلمان تربیتبدنی و بهرهور کردن ساعات درس ورزش و تربیتبدنی باید از مدلهای
نوین ارزیابی عملکرد استفاده کنند که امکان ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی را از زوایای مختلف
دارد.
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور نیز نتایج متفاوتی را نشان داد به طوری که انجمن ملی ورزش
و تربیتبدنی )2009( 1در خصوص نگرش والدین و دانشآموزان به درس تربیتبدنی و معلمان ورزش
و تربیت بدنی گویای این است که به دلیل نداشتن طرح درس و برنامه منظم برای درس مزبور و
همچنین نامشخص بودن اهداف درس که توسط معلمان باید به دانشآموزان ارائه شود ،والدین و
دانش آموزان در مقایسه با سایر دروس ،اهمیت کمتری برای درس تربیتبدنی قابلاند و به معلمان
درس تربیتبدنی نگرش مثبتی ندارند .همچنین رفتار نامناسب معلمان با دانشآموزان و والدین،
تقویتکننده نگرش منفی دانشآموزان به معلمان تربیتبدنی است .استرن و اسمیت )2010( 2در
بررسی وضعیت آموزشی ردههای تربیتبدنی مدارس دوره راهنمایی انگلستان دریافتند که معلمان به
مفاهیم آموزشی و برنامه ریزی توجه کمتری دارند و بیشتر به مدیریت کالس و تقسیم ابزار و غیره
میپردازند .مک کنزی و همکاران )2006( 3در پژوهشی با هدف بررسی سطوح فعالیت دختران و
زمینههای درس در مدرسه راهنمایی دریافتند به دلیل بینظمی معلمان درس تربیتبدنی نگرش
خوبی وجود ندارند .یافتههای ساشلی و همکاران )2011( 4در تحقیقی با عنوان مقایسه مهارتهای
تفکر انتقادی دانشجویان در معلمان تربیتبدنی آموزش و پرورش و برنامه های تفریحی نشان دادند
که بین مهارت ،دانش و سطح تحصیلی معلمان تربیتبدنی تفاوت آماری معناداری وجود دارد که این
تفاوت موجب نگرش متفاوت به معلمان تربیتبدنی در مدارس میشود .کرتیس و همکاران)2011( 5
در مطالعهای دریافتند که در  93درصد از ردههای مورد آزمون ارتباط ناهماهنگی بین معلمان
تربیتبدنی و دانشآموزان وجود داشت .نتایج پژوهش دانسیکووا و آنتال )2010( 6بیانگر این است که
 24/7درصد معلمان در تربیتبدنی در کالس درس تربیتبدنی ،رشتههای ورزشی محدودی را آموزش

)1. National Association for Sport and Physical Education (NASPE
2. Stran & Smith
3. McKenzie
4. Sacli
5. Curtis
6. Dančíková & Antala
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میدهند و تعداد زیادی از معلمان درس تربیتبدنی بیش از  50سال دارند .یافتههای آنگس)2012( 1
بیانگر این است که استفاده کردن استانداردهای تعیین شده در کالس درس ورزش و تربیتبدنی،
انتظارات بیش از حد از دانشآموزان برای بهبود وضعیت جسمانی در کالس درس ورزش و تربیتبدنی،
کیفیت آموزشی نامناسب و ناکارآمدی روشهای ارزیابی درس تربیتبدنی موجب نگرش منفی
دانشآموزان به معلمان تربیتبدنی است .نتایج تحقیق سانا و همکاران )2013( 2در مطالعهای با عنوان
بررسی تأثیر آموزش معلمان بر تفکر پدیدآور آموزش معلمان تربیت بدنی پیش دبستانی نشان داد که
نوع برنامه درسی معلمان تربیتبدنی تأثیر مثبتی بر نگرش سایر افراد به معلمان ورزش و تربیتبدنی
دارد .یافتههای انجمن ملی ورزش و تربیتبدنی ( )2007بیانگر این است که مهمترین دلیل نگرش
منفی دانشآموزان به معلمان تربیتبدنی در مدارس عبارت است از تسلط نداشتن معلمان تربیتبدنی
به تعداد زیادی از رشتههای ورزشی ،وضعیت جسمانی نامناسب ،پوشش نامناسب معلمان تربیتبدنی
در مدارس ،رفتار نامناسب با دانشآموزان و والدین ،بیتوجهی به وضعیت جسمانی دانشآموزان در
هنگام ارائه درس تربیتبدنی ،رعایت نکردن استانداردهای آموزشی در تدریس درس تربیتبدنی و
بیتوجهی به دستورالعملهای موجود در ارائه درس تربیتبدنی .کول و همکاران )2018( 3در بررسی
مشکالت حرفهای معلمان تربیتبدنی و ورزش و تأثیر این مشکالت بر عملکرد و انگیزه آنها نشان
دادند که مهمترین مسائلی که معلمان تربیتبدنی و ورزش با آن مواجه هستند که به ترتیب شامل
کمبود زمان تعلیم و تربیت دوره تربیتبدنی در مدرسه ،فقدان مدارک مورد نیاز برای بازبینی این
دوره ،تمرکز والدین بر پیشرفت تحصیلی و در نتیجه کمبود آن نسبت به دوره تربیتبدنی ،عدم توانایی
والدین برای ایجاد انگیزه در فرزندان برای انجام ورزش ،عدم دسترسی به امکانات ورزشی و ابزار و
تجهیزات دوره ،دورههای کم ساعت هفتگی ،تغییر مکرر برنامه درسی ،تمایل دانش آموزان برای انجام
فعالیتهای اضافی در طول دوره و عدم کفایت برنامههای درسی میباشند .یانگ و لی )2019( 4در
مطالعهای با بررسی و ارزیابی عوامل کلیدی و انگیزش دانشآموزان مشارکت کننده در محیط ورزشی
نشان داد که از  14شاخص ارزیابی 5 ،شاخص تکنولوژی ورزشی ،توانایی عملکردی ،دانش ورزشی،
دوستی و سالمت جسمی بیشترین توجه را به خود جلب میکنند .مصطفی و همکاران )2019( 5در
مطالعه و بررسی شایستگیهای معلمان با تغییرات برنامه و دوره آموزشی ورزشی نشان داد که معلمان
از این تغییرات آگاه هستند و به طور کلی این تغییر را مثبت میدانند .به نظر معلمان برنامه درسی
1. Angus
2. Sanna et al.
3. Kul et al.
4. Yang, & Li
5. Mustafa et al.
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مورد نظر نیازمند ارزیابی رویکرد فرآیندی به جای رویکرد انتهایی است .در این راستا ،نظر بیشتر
معلمان در مورد این تغییرات مثبت بود و همچنین معلمان معتقد بودند که این رویکرد ،دانش آموزان
را قادر می سازد از پیشرفت خود آگاه شوند و کارایی این دوره را افزایش دهند .با این حال ،آنان تأکید
نمودند که عامل زمان یکی از موانع اجرای این روش ارزیابی است .فیو و همکاران )2019( 1در
مطالعهای با هدف بررسی وظیفه برنامهریزی برای یادگیری ورزشها به وسیله معلمان ورزش در مرحله
پیش از خدمت نشان دادند که معلمان پیش از آموزش ،شغلی را برای یادگیری تاکتیکی فنی می-
گذرانند .همچنین معلمان در وظایف فاز قبل از خدمت ،به رغم دریافت اطالعات در مورد روش های
مختلف آموزش ورزش در دوره ابتدایی ،به دنبال یک روش سنتیتر هستند.
با توجه به اهمیت موارد ذکر شده و از آنجایی که در زمینه ارزیابی عملکرد دبیران تربیتبدنی و ارائه
الگوی ارزیابی عملکرد در کشورمان پژوهشهای کمتری انجام شده است ،انجام پژوهش حاضر
ضروری به نظر میرسد و محقق امیدوار است الگویی برای ارزیابی عملکرد دبیران تربیتبدنی آموزش
و پرورش استان گیالن طراحی نماید .از آنجایی که تاکنون پژوهش مشابهی در این زمینه در کشور
یافت نشد ،از اینرو نتایج آن ممکن است الگوی مناسبی را برای ارزیابی عملکرد دبیران تربیتبدنی
در اختیار مسئوالن معاونت تربیتبدنی و سالمت آموزش و پرورش استان گیالن قرار دهد .از سویی
مسئله ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان امری مهم و ضروری برای موفقیت سازمانها و حرکت رو به
جلوی آنها است ،اما رویکرد جامعی که بتواند اینگونه سازمانها را از ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار
دهد ،کمتر ارائه گردیده است .بنابراین پژوهشگر قصد دارد تا با به کار بردن شاخصهای مناسب با
این روش ارزیابی ،عملکرد دبیران تربیتبدنی آموزش و پرورش استان گیالن را تعیین نماید تا الگوی
جامعتری را برای ارزیابی عملکرد معلمان ورزش ارائه دهد تا بتواند فضای رقابتی بین دبیران جهت
تالش برای عملکرد بهتر و موفقیت بیشتر ایجاد نماید .لذا این پژوهش تالش دارد تا رویکرد روشن و
مشخصی در جهت دستیابی و طراحی شیوۀ ارزیابی عملکرد دبیران تربیتبدنی آموزش و پرورش
استان گیالن در امور محوله در امر ورزش کشور فراهم نماید .بنابراین پژوهشگر در صدد است ابعادی
را جهت ارزیابی عملکرد دبیران تربیتبدنی استان گیالن ارائه کند؛ تا از این طریق موجب افزایش
آگاهی معلمان تربیتبدنی و ورزش استان گیالن از عملکردشان شود .از این رو پژوهشگر در پی
پاسخگویی به این پرسش است که عملکرد معلمان تربیتبدنی بر اساس معیارهای انجمن ملی
تربیتبدنی ،سالمت و تفریحات در استان گیالن چگونه است؟

1. Feu et al.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی -پیمایشی است که به صورت
میدانی انجام شد .جامعه آماری آن شامل کلیه دبیران ورزش مدارس آموزش و پرورش استان گیالن
بود ( 840نفر) .با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونهگیری خوشهای تصادفی (در چنین حالتی
از بین شهرستانهای استان گیالن به طور تصادفی  9شهر انتخاب شد ،از بین هر شهر نیز  15مدرسه
به طور تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه نیز  2معلم به طور تصادفی انتخاب شد) 270 ،دبیر ورزش
بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .بنابراین جهت دریافت پاسخهای بیشتر ،پرسشنامه بین 290
نفر توزیع گردید و در نهایت  283پرسشنامه جمعآوری شد .از این تعداد  274پرسشنامه به طور
کامل تکمیل شده بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش،
پرسشنامۀ استاندارد ارزیابی عملکرد معلمان انجمن ملی تربیتبدنی و ورزش آمریکای شمالی
( )2012بود .همچنین برای روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامه حاضر برای تعدادی از اساتید
مدیریت ورزشی ارسال شد که در نهایت  10نفر از اساتید نظرات خود را برای گروه تحقیق ارسال
کردند و تغییرات الزم اعمال شد .پرسشنامه مذکور دارای دو قسمت مجزا و مستقل از همدیگر است.
قسمت اول پرسشنامه ویژگیهای جمعیتشناختی را میسنجد و ویژگیهای فردی (سن ،تحصیالت،
جنسیت ،سابقه خدمت ،وضعیت استخدامی و شغل) آزمودنیهای تحقیق را مورد بررسی قرار داد.
قسمت دوم پرسشنامه شامل  5بعد (آموزش (سئواالت  1تا  ،)19یادگیری دانشآموزان (سئواالت
 20تا  ،)29مدیریت و سازماندهی (سئواالت  30تا  ،)45جو یادگیری (سئواالت  46تا  )54و حرفه-
ایگرایی (سئواالت  55تا  ))67است که بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت (از بسیار کم=  1تا بسیار
زیاد= )5نظر آزمودنیها را مورد بررسی قرار داد .همچنین روایی واگرا ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
پرسشنامه نیز محاسبه گردید (جدول  .)1برای تجزیه و تحلیل دادهها بهمنظور انجام آمار توصیفی،
از نرمافزار  spss24استفاده شد .همچنین پس از بررسی توزیع دادهها با استفاده از آزمون کلموگراف
اسمیرنوف و بررسی نتایج آن مبنی بر غیرطبیعی بودن توزیع دادهها ،برای تحلیل عامل تأییدی و
آزمون فرضیههای پژوهش و برازش مدل مفهومی ،از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار  Smart PLS 3استفاده شده است.
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جدول  -1پایایی ترکیبی ،میانگین واریانس استخراجی و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
آموزش
ارزیابی عملکرد
معلمان
جو یادگیری
حرفهایگرایی
مدیریت و
سازماندهی
یادگیری دانشآموزان

آلفای کرونباخ
()α

پایایی ترکیبی)CR( 1

میانگین واریانس استخراجی

2

()AVE

0/844

0/847

0/526

0/973

0/973

برونزا

0/922
0/822

0/922
0/821

0/567
0/480

0/879

0/879

0/510

0/814

0/814

0/523

همانطور که نتایج جدول  1نشان میدهد ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CRهمه متغیرها باالی
 0/7است که برازش مناسب مدلهای اندازهگیری را نشان میدهد .همینطور متوسط واریانس
استخراج ( )AVEهمه متغیرهای پژوهش نیز باالتر از  0/4به دست آمد که نشانگر روایی همگرای
مطلوب متغیرهای پژوهش است .در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای یک سازه با
شاخصهای سازههای دیگر در مدل مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با
مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها محاسبه میشود .در صورتی که سازهها با شاخصهای مربوط به
خود ،نسبت به سازههای دیگر همبستگی بیشتری داشته باشند ،روایی واگرای مناسب مدل تأیید
میشود .برای این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب AVE
هر سازه است و مقادیر پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر است .این
ماتریس در جدول شماره  2نشان داده شده است.

1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
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جدول  -2ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها (ماتریس فرنل و الکر)
ارزیابی
ابعاد

آموزش

آموزش
ارزیابی عملکرد معلمان
جو یادگیری
حرفهایگرایی
مدیریت و سازماندهی
یادگیری دانشآموزان

0/971
0/927
0/804
0/841
0/878
0/909

عملکرد
معلمان

جو
یادگیری

0/989
0/931
0/988
0/982
0/966

0/923
0/916
0/920
0/799

حرفهایگرایی

مدیریت و

یادگیری

سازماندهی

دانشآموزان

0/961
0/958
0/850

0/973
0/857

0/970

همانگونه که از جدول  2مشخص است ،جذر  AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای
دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابلقبول بودن روایی واگرای سازهها است.
یافتههای پژوهش
در بخش توصیفی ،برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی (سن ،تحصیالت ،جنسیت ،سابقه خدمت،
وضعیت استخدامی و شغل) داوطلبان گزارش شده است (جدول .)3
جدول  -3توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونهها
متغیر
جنسیت

رده سنی

وضعیت تحصیلی

مقطع تدریس

فراوانی (تعداد به نفر)

درصد فراوانی

مرد
زن
کمتر از  25سال
 26تا  30سال
 31تا  35سال
 36تا  40سال
بیشتر از  40سال
کاردانی

148
126
29
38
40
66
101
41

%53/8
%46/2
%10/5
%13/8
%14/5
%24
%37/1
14%/9

کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر
ابتدایی
متوسطه اول
متوسطه دوم
جمع کل

143
90
59
155
61
274

52%
33%
21%/5
56%/4
22%/22
100%
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در جدول  ،3مالحظه میشود که  53درصد ( 148نفر) آزمودنیهای تحقیق را مردان و  47درصد
( 126نفر) آنان را زنان تشکیل دادهاند که بیشترین شرکتکننده با  37/1درصد ( 101نفر) در تحقیق
حاضر نیز در دامنه سنی بیشتر از  40سال و کمترین با  5/10درصد ( 29نفر) در دامنه سنی کمتر
از  25سال است .در این میان  52درصد ( 143نفر) مربوط به سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و
باالتر و کمترین فراوانی با  14/9درصد ( 41نفر) مربوط به سطح تحصیالت کاردانی بود .بیشترین
مقطع تدریس افراد نمونه با  56/4درصد ( 155نفر) مربوط به مقطع متوسطه اول است و کمترین
وضعیت استخدامی افراد نمونه با  21/05درصد ( 59نفر) مربوط به مقطع ابتدایی است .در بخش
دیگر یافتههای توصیفی پژوهش ،تمرکز میانگین و همچنین انحراف معیار برای متغیرهای پرسش-
نامههای پژوهش مورد بررسی آورده شده است (جدول .)4
جدول  -4توصیف متغیرهای پژوهش
مقیاسهای پرسشنامه
آموزش
یادگیری دانشآموزان
مدیریت و سازماندهی
جو یادگیری
حرفهایگری

میانگین
4/16
4/55
4/33
4/40
4/41

انحراف معیار
1/24
0/95
1/20
0/88
1/05

با توجه به جدول  ،4مالحظه میشود که بعد یادگیری دانشآموزان دارای بیشترین میانگین ()4/55
است و متغیر آموزش دارای کمترین میانگین ( )4/16است .در بخش آمار استنباطی برای بررسی
مجدد ارتباط میان مؤلفهها با متغیرهای مربوط از تحلیل عاملی تأییدی برای کلیۀ متغیرها استفاده
شد .در بخش دیگر یافتههای توصیفی پژوهش ،تمرکز میانگین ،انحراف معیار و بار عاملی گویههای
پرسشنامههای پژوهش مورد بررسی آورده شده است (جدول .)5
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جدول  -5میانگین ،انحراف معیار و بار عاملی گویههای ابعاد پژوهش
عامل

گویه

آموزش

آموزش تربیتبدنی بر اساس ویژگیهای بومی ،استانی و ملی پایه-
گذاری میشود.
حمایتهای مدرسه اهداف تربیتبدنی را محقق میسازد.
در آموزش و پرورش از اهداف برنامه تربیتبدنی حمایت میشود.
ساختار آموزشی و درسی تربیتبدنی مناسب است.
انتظارات و اهداف دانشآموزان با اهداف آموزشی به طور روشن
پیوند خورده است.
محتوای آموزش دقیق و به روز است.
محتوا و وظایف آموزشی به طور توسعه یافتهای مناسب و نظم
منطقی و متوالی دارند.
محتوا و وظایف به طور دقیق و شفاف ارائه میشوند و روی عناصر
کلیدی آموزش تأکید دارند.
دانشآموزانی که درگیر فرایند یادگیری میشوند ،قادر هستند که
در تمام وجوه چندگانه مشارکت کنند.
فرصت های مناسب برای زمان تدریس مشخص شده و قابل بهره -
برداری (کاربردی) هستند.
محتوای آموزشی برای همه یادگیرندگان متفاوت است.
بازخوردهای معنادار ،ویژه و در زمان مناسب به دانشآموزان داده
میشود.
محتوای آموزشی منجر به انتقال یادگیری در واحدهای تربیتبدنی
و دیگر واحدهای غیر تربیتبدنی است.
برای هدایت محتوای آموزش ،عملکرد دانشآموز به طور مداوم
ارزیابی میشود.
ارائه درس در پاسخ به مشاهده عملکرد دانشآموز و اطالعات ناشی
از ارزیابی تکوینی تغییر مییابد.
یادگیری مستقل دانشآموزان از طریق ارزیابی روزانه ،تبلیغ ،تشویق
و تقویت میشود.
فنّاوری اطالعات باعث بهبود آموزش میشود.
محتوای درسها گام به گام آموزش داده میشود.
فرایند آموزش به طور مناسبی خاتمه مییابد.

انحراف

بار

معیار

عاملی

4/62

1/73

حذف

4/03
4/07
4/61

1/76
1/56
1/38

0/626
0/498
0/424

4/34

1/54

0/600

3/65

1/73

0/633

3/92

1/61

0/579

3/76

1/85

0/638

4/31

1/68

0/627

3/76

1/85

0/767

3/87

1/72

0/740

4/43

1/62

0/647

4/28

1/49

0/713

4/77

1/86

حذف

4/47

1/43

0/614

4/42

1/50

0/652

4/66
4/93
4/90

1/64
1/45
1/41

0/564
0/427
0/468

میانگین
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ادامه جدول  -5میانگین ،انحراف معیار و بار عاملی گویههای ابعاد پژوهش

عامل

انحراف

بار

معیار

عاملی
0/681

یادگیری دانشآموزان
جو یادگیری

گویه

میانگین

ارزیابی بر اساس میزان مهارت یادگیرندگان است که منطبق با
استانداردهای محلی ،استان و ملی است.

4/41

1/44

نمره دانشآموزان بر اساس ارزیابی یادگیری دانشآموزان است.

4/32

1/61

0/699

ارزیابی رسمی و غیررسمی وجود دارد.

4/00

1/83

0/738

4/31

1/61

0/661

4/96

1/67

0/814

4/08

1/46

0/776

4/11

1/56

0/671

4/38

1/53

0/699

4/22

1/55

0/714

4/37

1/58

0/662

4/19

1/51

0/694

4/22

1/57

0/750

4/20
3/94

1/61
1/68

0/750
0/813

3/92

1/79

0/824

3/78
3/90

1/87
1/77

0/809
0/821

4/21

1/60

0/797

3/77

1/89

0/795

از استراتژیها و ابزارهای ارزیابی چندگانه برای پایش یادگیری
دانشآموزان استفاده میشوند.
دانشآموزان میتوانند خودارزیابی کنند و از میزان پیشرفت خود در
مقابل اهداف یادگیری آگاه شوند.
دانش آموزان قادرند بین محتوای آموزشی ارتباط برقرار کنند و
یادگیری خود را انتقال دهند.
دانشآموزان مهارتهای خالقانه و تفکر انتقادی را از خود نشان می-
دهند.
شواهد یادگیری دانشآموزان در خارج از کالس ،بخشی از ارزیابی
است.
پیشرفت دانشآموز در سیستم ثبت سوابق که قابل مشاهده است،
نگهداری میشود.
پیشرفت و موفقیت دانشآموز به طور منظم به اطالع ذینفعان
مربوطه (والدین ،مدیر مدرسه و دیگر معلمان) رسانیده میشود.
فعالیت بدنی در طول زندگی و مهارت حرکتی تبلیغ و ارتقا مییابد.
محیط یادگیری ایمن فراهم میشود که منجر به ریسکپذیری
مناسب ،ابراز وجود مثبت و لذت بردن میشود.
انتظارات زیادی برای یادگیری و رفتار مناسب وجود دارد.
جو ادب و احترام ایجاد شده است.
دانشآموزان تفاوتهای فردی همدیگر را درک کرده و احترام می-
گذارند.
دانشآموزان مسئولیت یادگیری و فعالیت خود را میپذیرند.
دانشآموزان از یادگیری دیگران حمایت میکنند.
دانش آموزان به خاطر تالش و نقش مثبت مورد تحسین قرار می -
گیرند.
همه ارتباطات (تعامالت) مثبت هستند.
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ادامه جدول  -5میانگین ،انحراف معیار و بار عاملی گویههای ابعاد پژوهش
عامل

انحراف

بار

معیار

عاملی
0/676

حرفهایگرایی
مدیریت و سازماندهی

گویه

میانگین

معلم در دوران زندگی خود در این شغل نقش یادگیرنده را نیز دارد.

3/84

1/82

معلم از حامیان (مدافعان) این شغل است.

4/09

1/68

0/727

معلم به استانداردهای حرفهای و اخالقی پایبند است.

4/36

1/50

0/722

معلم پذیرای (بازخورد) است و به دنبال فرصتهایی برای رشد
شخصی است.
معلم در سازمانهای حرفهای مشارکت میکند.

4/40

1/61

0/715

4/47

1/46

0/717

معلم اهداف حرفهای را در هر سال تدوین میکند.

4/68

1/39

0/690

معلم یادگیریها (آموزشهای) جدید را در رفتار خود منعکس می -
کند.
معلم اطالعات ،منابع و تخصص (خبرگی) خود را با همکاران خود
به اشتراک میگذارد.
معلم منبع همکاری با جامعه ،دانشکدهها ،کارکنان و اشخاص است.
معلم به عنوان بک منبع دانشگاهی است که با کارکنان ،والدین و
داوطلبین مدرسه تعامل (همکاری) دارد.
معلم عضو مهم و جداییناپذیر از یک مدرسه است.
معلم با اجتماع ،همکاران ،کارکنان ،همکاری میکند.

4/80

1/42

0/655

4/57

1/47

0/742

4/35
4/45

1/47
1/59

0/704
0/715

4/70
4/40

1/64
1/68

0/563
0/494

معلم یک الگوی رفتاری و ظاهری مناسبی است.
محتوای آموزشی و برنامههای درسی در راستای استانداردهای
محلی و استانی است.
محدوده آموزشی ایمن و منظم است و از فعالیتهای یادگیری
حمایت میکند.
تجهیزات ورزشی مناسب و به مقدار کافی در دسترس و مورد
استفاده است.
از حمایت آموزشی برای ارتقا تدریس استفاده میشود.
دانشآموزان ،قوانین کالس ،انتظارات رفتاری و معمول را درک می -
کنند و به آن وفادار هستند.
قراردادهای مربوط به کالس ،زمان آموزش را افزایش میدهد.
یک برنامه مدیریت رفتاری منصفانه ،محکم و مناسب وجود دارد.
رفتارهای مناسب به طور مداوم تقویت میشود.
از استراتژیهای مدیریت اثربخش استفاده میشود.

4/52
4/47

1/43
1/58

0/553
0/637

4/21

1/51

0/698

4/38

1/56

0/693

4/57
4/40

1/52
1/64

0/629
0/610

4/51
4/73
4/02
3/77

1/61
1/57
1/65
1/75

0/596
0/583
0/700
0/749

دانشآموزان به طور فعاالنه ارزیابی و از نزدیک نظارت میشوند.

4/07

1/67

0/723
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ادامه جدول  -5میانگین ،انحراف معیار و بار عاملی گویههای ابعاد پژوهش
معیار

عاملی
0/664
0/751
0/707

عامل

گویه

میانگین

مدیریت و سازماندهی

انحراف

بار

دانشآموزان به طور مناسب گروهبندی میشوند.
انتقال بین گروهبندیها آرام و اثربخش وجود دارد (نمایان است).
زمان اختصاص یافته به دانشآموزان به طور مؤثر و کارا به آنها اجازه
میدهد تا بر روی انتظارات وظیفهای و درس خود متمرکز شوند.
دانشآموزان در فعالیتهای بدنی مناسب و معناداری که حداقل 60
درصد از زمان آموزش است ،درگیر میباشند.
پیشرفت دانشآموزان نسبت به اهداف مدرسه ثبت و ضبط میشود.
رکوردهای دانشآموزان دقیق حفظ و نگهداری میشود.

4/27
4/19
4/09

1/49
1/52
1/51

4/02

1/67

0/752

4/08
4/10

1/52
1/60

0/639
0/680

همانطور که نتایج جدول  5نشان میدهد بارهای عاملی سنجهها در سازه مربوط به خود باالتر از
 0/4هستند؛ و سئواالتی که دارای بارهای عاملی کمتر از  0/4بودند از مدل پژوهش حذف شدند
(سئوال  1و  )14و در ادامه ،تجزیه و تحلیل پژوهش بر اساس سئوالهای تأیید شده صورت گرفته
است .پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی برای یافتن پاسخ فرضیات پژوهش ،تجزیه و تحلیل مدلسازی
معادله ساختاری انجام گرفت .در قالب مدل معادالت ساختاری ،فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار
گرفتند و مسیر مدل ساختاری ارزیابی شد .هر مسیر متناظر با یکی از فرضیات مدل است .آزمون
هر فرضیه از طریق بررسی عالمت ،اندازه و معناداری آماری ضریب مسیر (بتا) بین هر متغیر مکنون
با متغیر وابسته است .شکل ( )1و جدول ( ،)6نتایج مربوط به مدلسازی معادله ساختاری را نشان
میدهند.
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شکل  -1میزان اثر و آماره معناداری  T valueمدل پژوهش
جدول  -6مقادیر ضریب مسیر مستقیم و آماره تی ولیو مرتبط با متغیرهای پژوهش (آزمون فرضیههای
پژوهش)
فرضیههای پژوهش
ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی >--آموزش
ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی >--جو
یادگیری
ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی --
>حرفهایگرایی
ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی >--مدیریت و
سازماندهی
ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی >--یادگیری
دانشآموزان

سطح معنا-

نتیجه

ضریب

داری

فرضیه

0/941

150/081

0/001

تأیید

0/850

50/937

0/001

تأیید

0/955

198/325

0/001

تأیید

0/868

59/487

0/001

تأیید

0/867

63/264

0/001

تأیید

مسیر

تی ولیو

با توجه به نتایج جدول  ،6تمامی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت ( )P>0/05تمامی ضرایب
معناداری  tاز  1/96بزرگتر هستند که این امر معنادار بودن تمامی سئواالت و روابط میان متغیرها
را در سطح اطمینان  %95تأیید میسازد؛ بنابراین به ترتیب بعد حرفهایگرایی بیشترین نقش را با
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تبیین  95درصد ،سپس بعد از آن بعد آموزش  94درصد ،متغیر یادگیری دانشآموزان با تبیین 86
درصد ،بعد مدیریت و سازماندهی با  86درصد و در نهایت بعد جو یادگیری با  85درصد از تغییرات
متغیر ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی را تبیین میکرد.
بحث و نتيجهگيری
هدف از این پژوهش ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای
انجمن ملی ورزش و تربیتبدنی بود .عمده مطالعات قبلی ارزیابی عملکرد در حوزه ورزش بر روی
منابع انسانی (مربیان ،ورزشکاران و  )...و سازمانها (باشگاه ،فدراسیون و  )...متمرکز بودهاند .هر چند
تحقیقات فراوانی به ارزیابی عملکرد سازمانهایی مانند باشگاهها و فدراسیونها پرداختند .از اینرو
نیاز به تحقیقات تخصصی برای معلمان تربیتبدنی وجود دارد .این پژوهش به شناسایی و اعتباریابی
ابعاد ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی به صورت موردی در استان گیالن پرداخت.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی در حضور هم زمان تمام متغیرهای تحقیق نشان داد که هر  5بعد ارزیابی
عملکرد معلمان ارتباط مستقیم و معناداری با ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی دارند بهگونهای که
به ترتیب بعد حرفهایگرایی بیشترین نقش را با تبیین  98درصد ،سپس بعد از آن بعد مدیریت و
سازماندهی  98درصد ،متغیر یادگیری دانشآموزان با تبیین  96درصد ،بعد جو یادگیری با  93درصد
و در نهایت بعد آموزش با  92درصد ،از تغییرات متغیر ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی را تبیین
میکرد.
در این پژوهش  58شاخص با توجه به پرسشنامه انجمن ملی ورزش و تربیتبدنی برای ارزیابی
عملکرد معلمان تربیتبدنی در  5بُعد شامل حرفهایگرایی ،مدیریت و سازماندهی ،یادگیری
دانشآموزان ،جو یادگیری و در نهایت بعد آموزش مورد بررسی قرار گرفت .این چارچوب منطبق بر
بسیاری از تحقیقات قبلی است .جوادی پور و محمدی ( )1388نشان دادند که عملکرد معلمان راهنما
(راهنمایان آموزشی) از دیدگاه مدیران و معلمان در شش بعد بهسازی و آموزش ،رشد حرفهای ،روابط
انسانی ،ارزشیابی ،امور اداری و برنامههای درسی ضعیف است .حسین علیانی و همکاران ()1390
نشان دادند که به نظر متخصصان و خبرگان از بین  40شاخص پیشنهادی در  9بعد ،تعداد هشت
شاخص در ارزیابی عملکرد معلمان بسیار ضروری و چهار شاخص ضرورت کمی دارند .با توجه به نتایج
تحقیق میتوان نتیجه گرفت که ارزیابی معلم نیاز به تدوین استاندارد و معیار دارد تا ارزیابی مناسب
و درستی از عملکرد معلمان صورت گیرد .لذا پیشنهاد میشود که بازنگری در سیستم ارزیابی معلمان
تربیتبدنی میتواند در هر چه بهتر اجرا شدن سیستم ارزشیابی معلمان تربیتبدنی کمک کند و
ضعفها و قدرتها را مشخص سازد .حدادیان و همکاران ( )1391در مطالعهای به بررسی نگرش
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معلمان نسبت به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان آموزشی در آموزش و پرورش شهرستان گرمسار
پرداختند .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان از حیث بهبود ارتقای سطح
عملکرد ،از حیث بهینهسازی تعیین نظام پرداختها ،به لحاظ تشخیص کارکنان مستعد برای ارتقا ،از
حیث شناسایی کارکنان مستحق تنزیل درجه ،در رابطه با شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان ،در
رابطه با بهبود نظام ارتباطات بین کارکنان و در رابطه با تعیین افراد مشمول اخراج کارآمد نیست و
هر  7فرضیه مورد تأیید قرار نگرفته است .موسوی راد و همکاران ( )1393مطالعهای با هدف ارزیابی
عملکرد معلمین تربیتبدنی با بازخورد  360درجه :مطالعه موردی معلمین شهرستان پارسیان انجام
دادند .نتایج نشان داد که عملکرد کلی معلمین تربیتبدنی در سطح متوسط قرار دارد .همچنین بین
دیدگاه معلمین تربیتبدنی با مدیران مدارس ،معلمین سایر دروس و دانش آموزان تفاوت آماری
معناداری وجود دارد .کشاورز و همکاران ( )1395در مطالعهای به ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی
با استفاده از بازخورد  720درجه پرداختند .یافتهها حاکی از این است که بین عملکرد مرحلۀ دوم و
مرحلۀ اول تفاوت آماری معناداری وجود دارد .مسئوالن تربیتبدنی وزارت آموزش و پرورش برای
ارتقای سطح عملکرد معلمان تربیتبدنی و بهرهور کردن ساعات درس ورزش و تربیتبدنی باید از
مدلهای نوین ارزیابی عملکرد استفاده کنند که امکان ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی را از زوایای
مختلف دارد .عباسی و همکاران ( )1395در مطالعهای با هدف طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد
کارکنان بر مبنای مدلهای ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمانهای دولتی ایران نشان دادند که
الگویی جامع و مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن پایدار با  7بعد 8 ،مؤلفه و  40شاخص است که
متناسب با هر چهار سطح کارکنان ادارۀ کل ،وزندهی شدهاند .یافتههای انجمن ملی ورزش و
تربیتبدنی ( )2009بیانگر این است که مهمترین دلیل نگرش منفی دانشآموزان به معلمان
تربیتبدنی در مدارس عبارت است از تسلط نداشتن معلمان تربیتبدنی به تعداد زیادی از رشتههای
ورزشی ،وضعیت جسمانی نامناسب ،پوشش نامناسب معلمان تربیتبدنی در مدارس ،رفتار نامناسب
با دانشآموزان و والدین ،بیتوجهی به وضعیت جسمانی دانشآموزان در هنگام ارائه درس تربیتبدنی،
رعایت نکردن استانداردهای آموزشی در تدریس درس تربیتبدنی و بیتوجهی به دستورالعملهای
موجود در ارائه درس تربیتبدنی .یافتههای ساشلی و همکاران ( )2011در تحقیقی با عنوان مقایسه
مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در معلمان تربیتبدنی آموزش و پرورش و برنامههای تفریحی
نشان دادند که بین مهارت ،دانش و سطح تحصیلی معلمان تربیتبدنی تفاوت آماری معناداری وجود
دارد که این تفاوت موجب نگرش متفاوت به معلمان تربیتبدنی در مدارس میشود.
در میان ابعاد ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی استان گیالن بعد حرفهایگرایی دارای بیشترین
وزن بود .با توجه به اینکه حرفهایگرایی یکی از عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری است بنابراین به دلیل
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محیط متغیر سازمانهای کنونی باید توجه بیشتری به آن شود (اسماعیلی و همکاران )1393 ،بنابراین
سازمان آموزش و پرورش برای اعادۀ وجود در جوامع متغیر عصر شتاب نیاز دارد معلمان خود را از
لحاظ حرفهای ارتقا دهند .از اینرو رفتار حرفهای معلمان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد
معلمان محسوب میشود و حتی یک از شاخصهای بلوغ معلمان محسوب میشود .در عامل حرفه-
ایگرایی دو شاخص "معلم یادگیریها (آموزشهای) جدید را در رفتار خود منعکس میکند" و "معلم
در سازمانهای حرفهای مشارکت میکند" دارای بیشترین اهمیت بودند .در کشور ما دو موضوع
همواره عملکرد معلمان ورزش را تحت تأث یر قرار داده است یکی نوآوری در آموزش و دیگری ارتباط
بین شغل و حرفه آموزشی .این دو شاخص نیز منطبق بر این دو پدیده هستند و به نظر میرسد
پاسخدهندگان نیز تحت تأثیر این ذهنیت توجه ویژهای به این دو شاخص داشتهاند .در تحلیل علمی
تأییدی سازه پژوهش این بُعد به همراه زیر مؤلفههای آن دارای اثر معناداری بر ارزیابی عملکرد معلمان
تربیتبدنی و ورزش بود .در تبیین بیشتر این یافته میتوان گفت که معلمان برای رشد و توسعه
آموزشهای الزم باید به توسعه مهارتهای خود در زمینه نحوه اداره کالس ،روشهای تدریس و
استفاده از انواع مختلف آموزش در زمینه تربیتبدنی و ورزش خود را به سطح بهینه و مطلوبی برسانند.
بنابراین ،چنان چه دانشآموزان ،در محیط کالس به معلمان خود از لحاظ حرفهای بودن در زمینه
آموزش و نحوه اداره کالس اعتماد الزم را داشته باشند با معلمان خود احساس هویتیابی قویتری
خواهند داشت و آموزشهای معلمان را به خوی اجرا میکنند .بنابراین استفاده از معلمانی با دانش
در زمینه ورزش و آموزش صحیح مهارتهای ورزشی در مدارس تأکید میشود .این کار ضمن بهبود
تعامالت میان معلمان و دانشآموزان ،زمینههای رشد و بهبود مهارتهای ورزشی در دانشآموزان را
فراهم میکند.
بعد آموزش در اولویت دوم ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی و ورزش قرار گرفت .در تبیین اهمیت
این عامل میتوان به چالشهای اجرایی و فرایندها آموزش به عنوان یکی از مهمترین چالش اشاره
کرد .با توجه به برجسته بودن این چالش به نظر میرسد پاسخدهندگان این پژوهش رفع این چالش
تحت عنوان مسائل آموزشی را بسیار اساسی دانستهاند .در بعد آموزش دو شاخص "محتوای درسها
گام به گام آموزش داده میشود" و "فرایند آموزش به طور مناسبی خاتمه مییابد" دارای بیشترین
اهمیت بودند .اولویت این دو شاخص بیانگر این است که پایداری و حفظ ثبات در آموزش از اهمیت
بیشتری در دیدگاه پاسخدهندگان قرار دارد .در تحلیل علمی تأییدی سازه پژوهش این بُعد به همراه
زیر مؤلفههای آن دارای اثر معناداری بر ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی بود .در تبیین بیشتر این
یافته میتوان به مطالعات پیشین رجوع کرد .میرکاظمی و همکاران ( )1393در مطالعهای با هدف
شناسایی و اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی به روش تحلیل سلسله مراتبی
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نشان دادند که معیار عملکرد آموزشی ـ ورزشی با اهمیتترین و معیار میزان جذب سرمایه به طریق
اسپانسر (سازمانهای خارج از مدرسه و انجمن اولیا و مربیان) در اولویت آخر قرار گرفت .یکی از
نیازهای اولیه ارزیابی ،تدوین معیار است .لذا پیشنهاد میشود بازنگری در سیستم ارزیابی معلمان
تربیتبدنی و تدوین معیارهای جدید متناسب با وضع موجود و ارزشدهی به معیارها بر اساس میزان
اهمیت آنها در ارزیابی میتواند در هر چه بهتر اجرا شدن سیستم ارزشیابی معلمان تربیتبدنی کمک
کند و ضعفها و قوتها را مشخص سازد .یافتههای انجمن ملی ورزش و تربیتبدنی ( )2009در
خصوص نگرش والدین و دانشآموزان به درس تربیتبدنی و معلمان ورزش و تربیتبدنی گویای این
است که به دلیل نداشتن طرح درس و برنامه منظم برای درس مزبور و همچنین نامشخص بودن
اهداف درس که توسط معلمان باید به دانشآموزان ارائه شود ،والدین و دانشآموزان در مقایسه با
سایر دروس ،اهمیت کمتری برای درس تربیتبدنی قائلند و به معلمان درس تربیتبدنی نگرش مثبتی
ندارند .همچنین رفتار نامناسب معلمان با دانشآموزان و والدین ،تقویتکننده نگرش منفی
دانشآموزان به معلمان تربیتبدنی است .یافتههای آنگس ( )2012بیانگر این است که استفاده کردن
استانداردهای تعیین شده در کالس درس ورزش و تربیتبدنی ،انتظارات بیش از حد از دانشآموزان
برای بهبود وضعیت جسمانی در کالس درس ورزش و تربیتبدنی ،کیفیت آموزشی نامناسب و
ناکارآمدی روشهای ارزیابی درس تربیتبدنی موجب نگرش منفی دانشآموزان به معلمان تربیتبدنی
است .نتایج تحقیق سانا و همکاران ( )2013در مطالعهای با عنوان بررسی تأثیر آموزش معلمان بر
تفکر پدیدآور آموزش معلمان تربیتبدنی پیشدبستانی نشان داد که نوع برنامه درسی معلمان
تربیتبدنی تأثیر مثبتی بر نگرش سایر افراد به معلمان ورزش و تربیتبدنی دارد.
سومین شاخص ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی و ورزش ،یادگیری دانشآموزان است .در تبیین
نتایج به دست آمده ،میتوان گفت که انتقال یادگیری یک مقوله شخصی است که هر شخص با توجه
به ظرفیت و قابلیتهای خود از آن بهره میگیرد و معلمان به عنوان یک پشتیبان محیطی لحاظ
می شود ،در این بین اگر شخص یادگیرنده از این محیط استفاده کند ،مقوله حمایت معلم به صورت
مستقیم در رابطه با کمک به انتقال مطرح میشود .همان طور که نتایج نشان داد یادگیری دانشآموزان
در ارزیابی عملکرد معلمان دارای اهمیت باالی است که با فراهم کردن جو تعامل بین معلمان و
دانشآموزان فراهم میگردد .همچنین در تبیین این نتایج باید به جایگاه معلم توجه شود .معلمان به
دلیل رسمیت در اداره زیردستان خود ملزم به داشتن حدی از اقتدار هستند که میتواند در ایجاد
تعامالت نامناسب بین معلم و دانشآموزان مؤثر باشد .از سوی دیگری دانشآموزان با قرار گرفتن در
جو دوستانه و هم سطح میتوانند بدون فشار از آموختههای خود استفاده کنند .وجود جوهای غیر
رسمی در محیطهای رسمی شرایط مناسبی در انتقال آموختهها فراهم میکنند .در عامل یادگیری
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دانشآموزان دو شاخص " ارزیابی بر اساس میزان مهارت یادگیرندگان که منطبق با استانداردهای
محلی ،استان و ملی است" و "شواهد یادگیری دانشآموزان در خارج از کالس ،بخشی از ارزیابی
است" دارای بیشترین اهمیت بودند .اولویت این دو شاخص بیانگر این است که با توجه به استاندارهای
ملی و استانی به آموزش بپردازند از اهمیت بیشتری در دیدگاه پاسخدهندگان نسبت به عملکرد
معلمان قرار دارد .در تحلیل علمی تأییدی سازه پژوهش این بُعد به همراه زیر مؤلفههای آن دارای اثر
معناداری بر ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی و ورزش بود .در تبیین بیشتر این یافته میتوان گفت
که معلمان آموزش دیده و متخصص یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه آموزشی و یادگیری دانش-
آموزان به شمار میرود نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند .کرتیس و همکاران ( )2011در
مطالعهای دریافتند که در  93درصد از ردههای مورد آزمون ارتباط ناهماهنگی بین معلمان تربیتبدنی
و دانشآموزان وجود داشت .نتایج پژوهش دانسیکووا و و آنتال ( )2010در پژوهشی بیانگر این است
که  24/7درصد معلمان در تربیتبدنی در کالس درس تربیتبدنی ،رشتههای ورزشی محدودی را
آموزش میدهند و تعداد زیادی از معلمان درس تربیتبدنی بیش از  50سال دارند.
چهارمین عامل اولویتدار در ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی ،مدیریت و سازماندهی است.
تحقیقات مختلفی به بررسی ارزیابی عملکرد معلمان در کشور پرداختهاند عمدتاً مهمترین و واقعیترین
دلیل ارزیابی و مشکالت معلمان تربیتبدنی کشور را بیشتر از ضعف در مدیریت به ضعف در
سازماندهی مرتبط میدانند .از منظر دیگر میتوان گفت که وقتی مدیریت و سازماندهی مناسب وجود
نداشته باشد آموزش دروس تربیتبدنی نیز به طور اصولی انجام نخواهد شد .عامل مدیریت و
سازماندهی دو شاخص "یک برنامه مدیریت رفتاری منصفانه ،محکم و مناسب" و "استفاده از حمایت
آموزشی برای ارتقا تدریس" دارای بیشترین اهمیت بودند .در تحلیل علمی تأییدی سازه پژوهش این
بُعد به همراه زیر مؤلفهها ی آن دارای اثر معناداری بر ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی بود .نتیجه
پژوهش اسمیت و همکاران ( )2010نشان داد که معلمان به مفاهیم آموزشی و برنامهریزی توجه
کمتری دارند و بیشتر به مدیریت کالس و تقسیم ابزار و غیره میپردازند .مک کنزی و همکاران
( )2006در پژوهشی با هدف بررسی سطوح فعالیت دختران و زمینههای درس در مدرسه راهنمایی
دریافتند به دلیل بینظمی معلمان درس تربیتبدنی نگرش خوبی وجود ندارند .نظم معلمان در
مدیریت و سازماندهی برنامههای اجرایی کالس تربیتبدنی متبلور میشود که یکی از مهمترین
مسئولیت معلمان ورزش به شمار میآید که با سازماندهی و مدیریت مناسب انجام میشود .معلمان
ورزش با مدیریت و سازماندهی برنامههای ورزشی تحت مسئولیت خویش موجب استفاده بهینه از
فضاها و امکانات ورزشی توسط دانشآموزان با رعایت عدالت و شایستگی افراد ،خواهد بود بدیهی است
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داشتن برنامهریزی و برگزاری منظم کالسهای درس تربیتبدنی نیازمند سازماندهی و مدیریت
قدرتمند در سطح مدارس است.
پنجمین شاخص ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی استان گیالن ،جو یادگیری است .با توجه به
نتیجه تعامل کلیه کارکاردهای مدیریت کالس درس ،جو یادگیری اثربخش ایجاد شده است .جو
کالس درس یک ویژگی محسوس است که با ورود به هر کالس درس مشخص میشود ،جو یادگیری
در کالس نتیجه کارکردهای مدیریت کالس درس است که در نهایت بر پیشرفت تحصیلی و بازه نهایی
کالس تأثیر میگذارد (صمدی و همکاران .)1387 ،به نظر ناکومارا )2000( 1موقعیت هر کالس درس
در نهایت با میزان مشارکت دانشآموزان در فرایند یاددهی -یادگیری مشخص میشود و این امر
مسلتزم رهبری در کالس درس است .در عامل جو یادگیری دو شاخص "محیط یادگیری ایمن فراهم
میشود که منجر به ریسکپذیری مناسب ،ابراز وجود مثبت و لذت بردن میشود" و "دانش آموزان
به خاطر تالش و نقش مثبت مورد تحسین قرار میگیرند" دارای بیشترین اهمیت بودند .در تحلیل
علمی تأییدی سازه پژوهش این بُعد به همراه زیر مؤلفههای آن دارای اثر معناداری بر ارزیابی عملکرد
معلمان تربیتبدنی بود .برای تفسیر این نتیجه میتوان به احتماالً زیاد چندین دلیل ارائه نمود .نخست
اینکه معلمان تربیتبدنی در مدارس و کالس تربیتبدنی و ورزش در زمینه شناسایی رفتارهایی که
باعث افزایش جو یا محیط یادگیری میشوند اقدام کنند .در واقع ،کارایی معلمان به آگاهی و شناخت
آنها از محیط یادگیری بستگی دارد .دلیل دوم میتواند به توانایی معلمان برای ایجاد محیطی دوستانه
که به دور از ترس و اضطراب باشد که شرایط یادگیری مؤثر را در دانشآموزان را افزایش دهد .شاید
رابطه دوستی بین معلمان با دانشآموزان باعث ایجاد یک جو یادگیری برای دانشآموزان شود .موسوی
راد و همکاران ( )1393مطالعهای با هدف ارزیابی عملکرد معلمین تربیتبدنی با بازخورد  360درجه:
مطالعه موردی معلمین شهرستان پارسیان انجام دادند .نتایج نشان داد که عملکرد کلی معلمین
تربیتبدنی در سطح متوسط قرار دارد .همچنین بین دیدگاه معلمین تربیتبدنی با مدیران مدارس،
معلمین سایر دروس و دانش آموزان تفاوت آماری معناداری وجود دارد .کشاورز و همکاران ()1395
در مطالعهای به ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی با استفاده از بازخورد  720درجه پرداختند .یافتهها
حاکی از این است که بین عملکرد مرحلۀ دوم و مرحلۀ اول تفاوت آماری معناداری وجود دارد.
مسئوالن تربیتبدنی وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای سطح عملکرد معلمان تربیتبدنی و بهرهور
کردن ساعات درس ورزش و تربیتبدنی باید از مدلهای نوین ارزیابی عملکرد استفاده کنند که امکان
ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی را از زوایای مختلف دارد.
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 معیار اصلی ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی و ورزش5  شاخص و58 با توجه به شناسایی و تأیید
در این پژوهش پیشنهاد میشود که این سازه طراحی و تحلیل شده در این پژوهش در ارزیابی عملکرد
 از طرفی با توجه به اینکه حرفهایگرایی دارای بیشترین اهمیت بود.معلمان مورد استفاده قرار بگیرد
بنابراین پیشنهاد میشود مراجع گزارش و ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی و ورزش به شاخصهای
 عالوه بر این جهت کارآمدسازی و.مربوط به عملکرد درونی معلمان تأک ید بیشتری داشته باشند
اثربخشی عملکرد معلمان پیشنهاد میشود که گزارشهای مستند و تخصصی از عملکرد معلمان
 همچنین شرایط و زمینه ارتباط بیشتر معلمان و دانشآموزان. آماده و ارائه گردد،تربیتبدنی و ورزش
 در بخش دیگری پیشنهاد میشود با برگذاری دورهای ضمن خدمت برای معلمان.فراهم شود
 در نهایت با توجه به. آنان را از اهداف و وظایف آموزشی در مدارس آگاه کنند،تربیتبدنی و ورزش
، ابعاد ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی نیز با دیگر معلمان متفاوت است،ماهیت درس تربیتبدنی
.بنابراین پیشنهاد میگردد که معلمان تربیتبدنی بر اساس ابعاد تحقیق حاضر ارزیابی شوند
تقدیر و تشکر
،در نهایت از تمامی دبیران تربیتبدنی و ورزش استان گیالن که ما را در انجام این تحقیق یاری کردند
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