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چکیده
با توجه به نقش مهم معلم تربیتبدنی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت و اهمیت ارزیابی به عنوان جزء ال
ینفک تعلیم و تربیت ،این پژوهش با هدف شناسایی و اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلماان
تربیتبدنی انجام گرفته است .روش پژوهش از نوع توصیفی ا تحلیلی است .جامعاه پاژوهش ،شاام
کلیه خبرگان امر ورزش مدارس میباشد که از روشهای غیر تصادفی و به شک هدفمند ،تعداد  13نفر
جهت شناسایی معیارها و تعداد  52نفر جهت اولویتبندی ،به روش تحلی سلسله مراتبی بار اسااس
میزان تجربه کاری و مدرک تحصیلی به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شام دو پرسشناماه
محققساخته بود که روایی آنها توسط گروهی از اساتید و متخصصین و اعتبار آن در پرسشناماه او
توسط آلفای کرونباخ (  ) α= 1/87تایید و در پرسشنامه دوم ،عدم وجود ناسازگاری در پاسخها دلیا
بر اعتبار آن بود ( . )CR<1/3تجزیه و تحلی دادهها با استفاده از آمار توصایفی و اساتنبا ی (یاری
کندا ) و دادههای حاص از پرسشنامه مقایسات زوجای ( )AHPباا اساتفاده از نارمافازار Expert
 Choiceانجام گرفت .نتایج حاص از اجمااع نرار خبرگاان ،شناساایی  3معیاار باا  31گزیناه باود
( )w=1/815که معیار کس

امتیاز ویژه ،دارای  5گزینه (خدمت در روستا ،سنوات خادمت در مناا ق

محروم ،مدت خدمت در جبهه و داشتن امتیاز جانبازان ،آزادگان و خانواده محترم شهدا) به دلی پایین
بودن امتیاز ،حذف و در نهایت تعداد  7معیار مقامها و امتیازات ،عملکرد علمی ا پژوهشای ،عملکارد
سازمانی ،عملکرد آموزشی ا ورزشی ،سابقه ورزشی ،سابقه علمی اا آموزشای ،مناابد در دساترس و
میزان جذب سرمایه به ریق اسپانسر با  13گزینه در مرحله اولویتبندی مجدد به نررسنجی خبرگان
گذاشته شد که پس از تجزیه و تحلی ا العات ،معیار عملکرد آموزشی ا ورزشی باا اهمیاتتارین و
معیار میزان جذب سرمایه به ریق اسپانسر (سازمانهای خارج از مدرسه و انجمن اولیا و مربیاان) در
اولویت آخر قرار گرفت .یکی از نیازهای اولیه ارزیابی ،تدوین معیار میباشد؛ لاذا پیشانهاد مایشاود
بازنگری در سیستم ارزیابی معلمان تربیتبدنی و تدوین معیارهای جدید متناس

باا ویاد موجاود و

ارزشدهی به معیارها بر اساس میزان اهمیت آنها در ارزیابی میتواند در هر چاه بهتار اجارا شادن
سیستم ارزشیابی معلمان تربیت بدنی کمک کند و یعفها و قوتها را مشخص سازد.
کلید واژگان :اولویتبندی معیارها ،ارزیابی عملکرد ،معلم تربیتبدنی ،تحلی سلسله مرات
*نویسنده مسئول:

Email: somirkazemi@birjand.ac.ir
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مقدمه
وظیفه خطیر مدیریت در هر موسسهای ،ارزیابی تواناییهای نیروی انسانی و به فعالیت
درآوردن آنها در شرایط تعلیم و تربیت است .سنجش و ارزشیابی ،جزء الینفک تعلیم و تربیت
به شمارمیرود که بدون استمرار دقیق آن ،رسیدن به اهداف مورد نظر بهصورت مطلوب،
ناممکن خواهد بود .آموزش و پرورش ،اساسیترین و مهمترین نهاد تعلیم و تربیت در هر کشور
است و آینده هر کشور ،بستگی به کیفیت عملکرد این نهاد دارد ( .)1یکی از مسائل عمده در
آموزش و پرورش با توجه به گستردگی جامعة نیروی انسانی به ویژه معلمان ،تقویت نیروی
انسانی است و منظور از تقویت نیروی انسانی ،باال بردن دانش ،مهارتها ،تواناییها و انگیزههای
کارکنان به ویژه معلمان شاغل در این سازمان است و این پیشرفت ،جز در سایة ارزشیابی
امکانپذیر نیست ( .)2معلم تربیت بدنی به عنوان جزئی از نیروی انسانی در آموزش و پرورش،
وظایف خطیری همچون ایجاد آمادگی بدنی ،ایجاد صفات اخالقی و اجتماعی پسندیده ،پر
کردن صحیح اوقات فراغت و آموزش شیوه درست زندگی به دانشآموزان را بر عهده دارد .در
کنار این وظایف مهم ،عواملی هم وجود دارد که چنانچه به آنها رسیدگی نشود ،به معلم و
دانشآموز ضربه بزرگی وارد خواهد شد .یکی از آن عوامل مهم ،نحوه ارزشیابی از عملکرد
معلمان است ( .)3رابینسون 1در پژوهش خود بیانکرد که ارزیابی عملکرد معلمان باعث افزایش
کارایی آموزشی و اثربخشی مدرسه میشود ( .)4ارزیابی عملکرد ،به خودی خود در جلب انگیزه
و اشتیاق ،جهتدهی و هدایت ،سرپرستی ،نظارت و توانمندسازی معلمان تاثیر دارد .در فرآیند
ارزیابی عملکرد ،شناسایی و کاربرد معیارهای کلیدی عملکرد برای سازمانها از جمله آموزش و
پرورش حیاتی است ( .)5در نظام آموزشی بهتر است واقعیتها را به وسیله شاخصهای معتبر
سنجید و تغییرات آنها را در شرایط مختلف مطالعه نمود .البته موضوع بسیار مهم در ارزیابی
عملکرد ،تعیین شاخصهای مناسب به عنوان مبنای استاندارد جهت ارزیابی عملکرد است .در
بسیاری از سازمانها ارزیابی عملکرد صورت میگیرد؛ اما از آنجا که معیارهای لحاظ شده
مناسب نمی باشند نتایج به دست آمده از این ارزیابیها قابل اطمینان نمیباشند؛ لذا بدیهی
است که قبل از ارزیابی عملکرد در هر سازمانی بایستی ابتدا معیارهای مناسب جهت ارزیابی
عملکرد نیروی انسانی در آن سازمان شناسایی گشته و سپس مبنای ارزیابی قرار گیرد (.)6
سانتیاگو و بناویدس )2002( 2نیز بیانکردند که ارزیابی معلم ،نیاز به تدوین استاندارد و معیار
1. Robinson et al
2. Santiago & Benavides
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ارزیابی دارد تا ارزیابی مناسب و درستی از عملکرد معلمان صورت گیرد ( .)7در پژوهشی،
گرجی ( )1337به شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی پرداخت و معیارهای
مورد تایید اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت ارزیابی عملکرد استادان را شناسایی و
معرفی نمود ( .)6همتینژاد و همکاران ( )1337در پژوهشی تحت عنوان "ارزشیابی سیستم
ارزشیابی معلمان تربیت بدنی" سیستم ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی را مورد بررسی قرار
داده و به این نتیجه رسیدند که سیستم ارزشیابی معلمان ،دچار چالش میباشد و در آخر ذکر
کردند که چنانچه سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان ،دقیق طراحی و اجرا شود اطالعات
بازخوردی فراوانی را در اختیار سازمان و معلمان قرارمیدهد تا آنها بتوانند گامهای محکم
تری به منظور پیشبرد و توسعة برنامههای آتی خود بردارند .این پژوهشگر در پژوهشی دیگر
به بررسی مقایسهای نظام ارزشیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی و غیر تربیتبدنی پرداخته و
نشانداد که به طور کلی ،نظام ارزشیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی و غیر تربیتبدنی ،به
درستی اجرا نمیشود .نمرة ارزشیابی این دوگروه با هم تفاوت معناداری ندارد .ارزشیابان ،به
معلمان بیش از میزان استحقاق و شایستگیشان امتیاز میدهند و در ارائة پیشنهادهای
اصالحی کوتاهی میکنند .به نظر میرسد معلمان ،متناسب با نتایج ارزشیابی ،مورد تشویق و
اصالح قرار نمیگیرند و این نوع ارزشیابی میتواند باعث کاهش انگیزة شغلی در معلمان شود
( .)2تقیزاده ( )1333در پژوهشی به اولویتبندی شش اصل اساسی سازمانهای بالنده در
آموزش و پرورش با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد که
در جامعه آماری مورد مطالعه ،اصل پروردن و اختیار دادن و اصل کمالیه بودن ساختار سازمانی
نسبت به سایر اصول سازمانهای بالنده ،از اولویت باالتری برخوردار بودند ( .)3سلمونی و
همکاران ،)2007( 1تکنیک  AHPرا برای شناسایی و اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد
معلمان در سیستم آموزشی به کار بردند ( .)2هونگ ژنگ و همکاران )2002( 2با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبی ،به شناسایی شاخصهای موثر بر تدریس معلمان پرداختند و
کارایی آنان را ارزیابی کردند ( .)10دنپینگ )2010( 3توانایی معلمان را به روش  AHPارزیابی
نمود .او سیستم شاخص ارزیابی را تدوین و اولویتبندی کرد ( .)11چیو و همکاران)2010( 4
معیارهای مو ثر بر ارزیابی عملکرد مربیان ورزشی را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی اولویت-
1. Salmuni &et al
2. Hong Zhang & et al
3. Danping
4. Chiu & et al
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بندی نمودند .نتایج نشان داد که از  15گزینه در  3معیار ،معیار مقام و امتیازات کسب شده در
ارزیابی مربیان ورزشی ،از اهمیت باالیی برخوردار است (.)12
نتایج مصاحبهای که پژوهشگر از کارشناسان و معلمان تربیتبدنی درباره شیوه ارزیابی عملکرد
معلمان تربیتبدنی انجام داد ،بیانگر این است که معیارهای موجود ارزیابی عملکرد معلمان
تربیت بدنی کافی نبوده و دارای کاستیهایی میباشند .با توجه به مطالب ذکر شده این پژوهش
در نظر دارد که با تلفیق روش اسنادی و مطالعات میدانی ،به شناسایی و اولویتبندی معیارهای
ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبدنی بپردازد.
روش پژوهش
روش پژوهش درمطالعه حاضر از نظر نوع و هدف ،کاربردى و از نظر روش و ماهیت ،توصیفى ـ
تحلیلى است .جامعه پژوهش شامل :کلیه خبرگان امر ورزش مدارس( 73نفـر) (اعضـای هیـات
علمی که قبال به عنوان معلم تربیتبـدنی در آمـوزش و پـرورش خـدمت کـردهانـد ،مـدیران و
کارشناسان اداره آموزش و پرورش استان سمنان و معلمان باسابقه و مدرک باالی تربیتبـدنی)
میباشد که در ابتدا لیستی از خبرگان تهیه و سپس بر اساس مدرک تحصیلی و تجربه کـاری و
به شکل هدفمند ،تعداد  34نفر جهت شناسایی معیارها و تعداد  25نفر جهت اولویتبنـدی بـه
روش تحلیل سلسله مراتبی ،بر اساس میزان تجربه کاری و مدرک تحصـیلی بـه عنـوان نمونـه
انتخاب شدند (جدول  .)1پژوهش حاضر در محدوده زمانی سال تحصـیلی 20ــ 32انجـام شـد.
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محققساخته بود که روایی آنها توسـط گروهـی از اسـاتید و
متخصصـین و اعتبــار آن در پرســشنامــه اول توســط آلفــای کرونبــا ( ) α =0/73تاییــد و در
پرسشنامه دوم ،عدم وجود ناسازگاری در پاسخها دلیل بر اعتبار آن بود.
جدول -1جمعآوری پرسشنامه دلفی و AHP
سمت فرد خبره

دلفی

AHP

اعضای هیات علمی دانشگاه

3

7

مدیران و کارشناسان در امر
ارزیابی عملکرد

2

2

معلمان تربیت بدنی

17

2

جمع

34

25
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پژوهشگر ابتدا با استفاده از روش اسنادی و بررسـی مبـانی نظـری بـه منظـور دسـتیـابی بـه
اطالعات موجود و قابل دسترس برای شناسایی شاخصهـای ارزیـابی عملکـرد ،پرسـشنامـهای
شامل  32پرسش را تدوین نمود .پرسشنامه مذکور در سه مرحله به نظرسـنجی خبرگـان بـه
روش دلفی گذاشته شد .تجزیه و تحلیل اطالعات در این مرحله با اسـتفاده از آمـار توصـیفی و
استنباطی (ضریب کندال) و با استفاده از نرمافـزار اس .پـی .اس 1انجـام شـد .بـرای معیارهـای
تعیین شده در مرحله قبل ،درخت سلسله مراتبـی ،ترسـیم و بـر اسـاس آن ،پرسـشنامـهای از
مقایسات زوجی ،تدوین و در اختیار خبرگان جهت اولویتبندی و تعیین وزن نهایی هـر یـک از
معیارها قرار گرفت .نتایج با استفاده از روش تحلیـل سلسـله مراتبـی و بـا نـرمافـزار آکسـپورت
چویس 2استخراج شد.
نتایج
در مرحله اول نظرسنجی از خبرگان 4 ،شاخص میزان آمادگی جسمانی معلـم بـر اسـاس نـرم
سنی ،داشتن طرح درس سالیانه و روزانه ،میزان رضایتمندی مدیر آموزشگاه از معلـم تربیـت-
بدنی و میزان رضایتمندی دانشآموزان از معلم تربیتبدنی به معیارها اضافه شد .در مرحله دوم
و سوم نظرسنجی از خبرگان ،معیارهای نسبت هزینهکرد ورزشی معلم به سرانه ورزشی ،میـزان
جذب سرمایه به طریق اسپانسر (انجمن اولیا و مربیان ،سازمانهای خـارج از مدرسـه و غیـره)،
نسبت شرکت دانشآموزان مدرسه در کانون ورزشی به کل دانشآموزان مدرسه و میزان کسـب
مقام معلم در مسابقات علمی ـ تخصصی در طول سال تحصیلی (شهرستان ،استان و کشـور) را
اضافه نمودند .در مرحله آخر نظرسنجی ،اجماع نظر خبرگـان بـا تعیـین  2معیـار و  40گزینـه
حاصل شد (جدول .)2
جدول -2ضریب کندال در اجماع نظر خبرگان
34

تعداد N

0/702

ضریب کندال w

230/224

خی دو

32

درجه آزادی

0/000

بازه اطمینان

1. Spss
2. Expert Choice
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پس از ساخت درخت سلسله مراتبی ،تنظیم ،ارسال و جمعآوری پرسشنامهها صورت گرفـت و
سپس نر ناسازگاری هر ماتریس برای اطمینان از پایایی پرسـشنامـه محاسـبه شـد .اگرنـر
ناسازگاری ،کمتر از  0/1باشد ،ماتریس به عنوان سازگار پذیرفته مـیشـود؛ یعنـی خبرگـان در
مقایسههای زوجی دقت الزم را کرده و به آنچه باید جواب دهند به درسـتی و بـا روش درسـت
پاسخ دادهاند ( .)13زمانی که نـر ناسـازگاری ،بـیش از  0/1شـد ،بـا ارجـاع مـوارد ناسـازگار،
درخواست بررسی مجدد به خبره داده شد .در نهایت نر سازگاری پرسشنامههای  AHPمـورد
تایید قرار گرفت (جدول .)3
جدول -3نر سازگاری معیارها و گزینههای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی

معیارهای خروجی

CR

مقامها و امتیازات

0/01

عملکرد علمی ـ پژوهشی

0/03

عملکرد سازمانی

0/00

عملکرد آموزشی ـ ورزشی

0/01

سابقه ورزشی

0/02

سابقه علمی ـ آموزشی

0/01

منابع در دسترس

0/02

معیارها

0/01

سازگاری کلی

0/01

نتایج حاصل از اولویتبندی گزینهها و معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به شرح
زیر حاصل شد (جدول 5و.)4
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جدول -4درخت سلسله مراتبی و نتایج اولویتبندی گزینههای ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی
معیارها

گزینهها

میزان شرکت و کسب مقام در جشنواره الگوی تدریس
میزان شرکت و کسب مقام در مسابقه علمی ـ
مقامها و امتیازات

تخصصی
مجموع مقامهای کسب شده توسط معلم
مجموع مقامهای کسب شده توسط دانشآموز
تعداد تشویقنامهها

عملکرد علمی ـ پژوهشی

معیارهای ارزیابی
عملکرد معلمان

عملکرد سازمانی

تربیت بدنی

عملکرد آموزشی ـ ورزشی

سابقه ورزشی

سابقه علمی ـ آموزشی

وزن
نهایی
گزینهها

0/024
0/021
0/01
0/052
0/013

شرکت در کنگرهها یا ارائه پوستر

0/005

تعداد فعالیتهای پژوهشی

0/01

تعداد گواهی تالیف ،ترجمه کتب و جزوات آموزشی

0/012

طراحی و ساخت وسایل کمک آموزشی جدید

0/01

ارائه پیشنهادهای آموزشی

0/006

نسبت دانشآموزان شرکتکننده در کانون ورزشی به
کل
شرکت فعال در اداره کانون ورزشی به عنوان مربی
تعداد گواهیهای همکاریهای معلم در برگزاری
مسابقات رسمی و قهرمانی مدارس
میزان حضور منظم درکلیه گردهماییها و جلسات
آموزشی
تعداد تیمهایی اعزامی به مسابقات

0/033
0/045

0/073

میزان مشارکت معلم در برگزاری ورزش صبحگاهی

0/002

تعداد انجمنهای ورزشی فعال در مدرسه

0/046

تعداد برنامههای ورزشی برگزاری ویژه مناسبتها

0/022

میزان رضایت دانشآموزان از معلم تربیتبدنی

0/023

میزان رضایت مدیر آموزشگاه از معلم ورزش

0/011

داشتن طرح درس سالیانه ،روزانه

0/073

ظاهر معلم(کفش و لباس)

0/021

درجه کارت داوری
تعداد کارت داوری
تعدادکارت مربیگری
درجه کارت مربیگری
میزان آمادگی جسمانی بر اساس نرم سنی
مدرک تحصیلی معلم

0/02
0/021
0/033
0/023
0/024
0/024

مقدار ساعات شرکت در دورههای آموزشی ضمن

0/037

0/057
0/034
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0/074

خدمت
سنوات خدمت معلم در آموزش و پرورش
نسبت تجهیزات ورزشی به تعداد دانشآموزان
منابع در دسترس

نسبت مساحت اماکن سرپوشیده به تعداد
دانشآموزان
نسبت مساحت زمین روباز به تعداد دانشآموزان
نسبت هزینهکرد ورزشی معلم به سرانه ورزشی

میزان جذب سرمایه به

-

طریق اسپانسر

0/013
0/025
0/013
0/006
-

نتایج حاصل از اولویتبندی معیارها و گزینههای ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبـدنی نشـانداد
که عملکرد آموزشیـ ورزشی ،بیشترین وزن و میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر ،کمتـرین
وزن را به خود اختصاص داده است (جدول .)5
جدول -5نتایج اولویتبندی معیارهای ارزیابی عملکرد
وزن نهایی

عوامل موثر بر عملکرد

اولویت

0/233

عملکرد آموزشی ـ ورزشی

اول

0/176

عملکرد سازمانی

دوم

0/144

سابقه علمی ـ آموزشی

سوم

0/141

سابقه ورزشی

چهارم

0/125

مقام و امتیازات کسب شده

پنجم

0/053

منابع در دسترس معلم

ششم

0/041

عملکرد علمی ـ پژوهشی

هفتم

0/032

میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر

هشتم
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بحث و نتیجهگیری
مطالعــات و بررســیهــای انجــام شــده در رابطــه بــا ارزیــابی عملکــرد معلمــان تربیــت بــدنی
نشاندهنده ایـن نکتـه اسـت کـه ارزیـابیهـای موجـود ،از نـوع کیفـی بـوده و تمـام عملکـرد
معلم را پوشش نمیدهد و در غالب پـر کـردن یـک سـری فـرمهـا توسـط ارزیابـان مـیباشـد
و هــدف اصــلی در ایــن کاغــذبازیهــا فرامــوش شــده و نیــز مقــدار زیــادی از منــابع از بــین
میرود؛ بنابراین در اجـرای صـحیح ایـن سیسـتم ،بایـد نهایـت دقـت و تـالش بـهکـار گرفتـه
شود؛ چـرا کـه ارزشـیابی دقیـق اطالعـات ،بـازخورد فراوانـی در اختیـار سـازمان و معلمـان
قرار میدهد تـا آنهـا بتواننـد گـامهـای محکـمتـری بـرای پیشـبرد و توسـعهی برنامـههـای
بهسازی معلمان تربیتبـدنی بردارنـد .در ایـن پـژوهش بـا ارائـه یـک چشـمانـداز جدیـد و بـا
اســتفاده از روشهــای علمــی و نــوین ،بــه شناســایی و اولویــتبنــدی معیارهــای ارزیــابی
عملکرد معلمان تربیت بدنی پرداخته شده است.
نتایج پژوهش نشـان داد کـه عملکـرد آموزشـی ــ ورزشـی از اهمیـت زیـادی در امـر ارزیـابی
عملکــرد برخــوردار اســت کــه بــا پژوهش ـات کاشــف ( )1335و نــالی )2002( 1همســو بــود.
آنــان نشــان دادنــد کــه عملکــرد آموزشــی ــ ورزشــی پــایین ،باعــث کــاهش کــارایی معلمــان
مـیشـود ( .)14،15مسـابقات ورزشـی ،مناسـبتـرین مکـان و سـهلتـرین ابـزار شـناخت و
کشـف اسـتعدادهای ورزشـی دانـشآمـوزی اسـت .توجـه جـدی و ریشـهای بـه مسـابقات
ورزشی دانـشآمـوزان در سـطوح مختلـف ،ضـمن ارتقـای ورزش و تربیـت بـدنی در آمـوزش
و پـرورش ،زمینـه مناسـبی را بـرای تـالش و فعالیـت بیشـتر معلـم تربیـتبـدنی در مـدارس
فراهم نمـوده و بـه طـور کلـی باعـث افـزایش همکـاری معلـم در مـدارس مـیشـود .پـژوهش
فــوق نشــانداد کــه مســابقات و عملکــرد ورزشــی ،باعــث فعالیــت بیشــتر معلــم در برگــزاری
مسـابقات مـیگــردد و عملکـرد معلـم افــزایش مـییابـد ( .)15یافتــههـای پـژوهش نشــان داد
کــه مــدرک تحصــیلی معلــم نیــز در ارزیــابی عملکــرد معلــم تربیــت بــدنی دارای اهمیــت
مــیباشــد کــه ایــن نشــان از ضــرورت رشــد علمــی معلمــان دارد .اســتفاده از متخصصــین
دارای مــدرک بــاال جهــت تــدریس تربیــتبــدنی در مــدارس ،در پژوهش ـات فــریس،)2006( 2
اسـمیت )2006( 3و مهــدیپـور ( )1337مــورد تاکیــد قرارگرفتـهاســت (13ــ .)16بــارز اســت
که رشد علمـی مـرتبط بـا رشـته معلمـان تربیـت بـدنی ،باعـث افـزایش شـیوههـای نـوین در
1. Naul
2. Ferris
3. Smith
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زمینــه آموزشــی و روش فعــال تــدریس و بازتــاب آن باعــث رشــد و شــکوفایی دانــشآمــوزان
میگردد؛ لذا وجود معلمـان تحصـیلکـرده و متخصـص در مـدارس ،موجـب بهبـود کیفیـت
تــدریس مــیشــود .معیــار امکانــات و تجهیــزات ورزشــی در مــدارس ،توســط خبرگــان مهــم و
بــا اهمیــت گــزارش شــده و از مــواردی اســت کــه همــواره مــورد نظــر معلمـان تربیــت بــدنی
بایــد باشــد کــه بــا پژوهش ـات خــاوری ( ،)1337دانیــل )2007( 1و فــریس ( )2006مطابقــت
دارد .آنـان فضـا ،امکانـات و تجهیــزات ورزشـی را بـرای بهبـود در امــر تربیـت بـدنی مــدارس،
مهــم و ضــروری تلقــی نمــوهانــد ( .)16،12،20ســوارز و پــورتال )1274( 2نیــز هماننــد
خبرگان پـژوهش ،امکانـات و تجهیـزات ورزشـی را یکـی از عوامـل بسـیار مـوثر در اجـرای
برنامــة تربیــتبــدنی مــدارس دانســتهانــد ()21؛ بنــابراین تجهیــز مــدارس ب ـه امکانــات و
تجهیزات استاندارد توسط معلـم مـیتوانـد رشـد کیفـی ورزش مـدارس را بـه همـراه داشـته-
باشــد؛ لــذا بررســی و تقســیم عادالنــه تجهیــزات در مــدارس ،از ضــروریات کــار مســئوالن و
برنامهریزان تربیتبـدنی مـدارس مـیباشـد .از طرفـی خبرگـان ،میـزان شـرکت دانـشآمـوزان
در کــانون ورزشــی را مهـــم گــزارشکـــردهانــد .پـــژوهش بــاقرزاده ( )1330و تنـــدنویس
( )1375نشــانداد کــه حضــور دانــشآمــوزان در کــانونهــای ورزشــی و فعالیــتهــای فــوق
برنامــه ورزشــی ،کمرنــگ مــیباشــد و عنــوان شــده اســت کــه عوامــل متعــددی از جملــه:
کمبــود فضــا و امکانــات ورزشــی ،عــدم توجــه مســئوالن و عــدم تحریــک دانــشآمــوزان بــه
فعالیــت ورزشــی فــوق برنامــه و غیــره ،باعــث عــدم شــرکت دانــشآمــوزان در کــانونهــای
ورزشـی مـیشـود ( .)22،23بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع ،بررسـی راهکارهـا جهـت افــزایش
گرایش دانشآمـوزان بـه کـانونهـای ورزشـی توسـط پژوهشـگران و برنامـهریـزی در راسـتای
آن ،بــه رشــد ورزش مــدارس کمــک خواهــد نمــود .همچنــین معلمــان تربیــت بــدنی بایــد
همیشــه از لحــاظ آمــادگی جســمانی ،خــود را در ســطح مطلــوب نگــه داشــته تــا بتواننــد
الگــوی مناســبی بــرای دانــشآمــوزان بــوده و آنــان را جهــت شــرکت بیشــتر در فعالیــتهــای
بــدنی برانگیزاننــد .پــژوهش کــوزهچیــان ( )1330و همتــینــژاد ( )1336نیــز ایــن مطلــب را
تایید مینماید .آنان نشـان دادنـد کـه اگـر معلمـان تربیـت بـدنی دانـش ،مهـارت و آمـادگی
جسـمانی مطلـوبی نداشـته باشـند ،قـادر نخواهنـد بـود دانـشآمـوزان را در فعالیـتهـای
ورزشی برانگیزاننـد و داشـتن آمـادگی جسـمانی ،یـک فـاکتور مهـم بـرای معلـم تلقـی مـی-
شــود ( .)24،25ایجــاد آمــادگی در دانــشآمــوزان بــرای رقابــتهــای ورزشــی و حتــی انجــام
1. Daniel
2. Suarez , Portela
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مسابقات ،از وظایف معلمـان ورزش اسـت .ایـن امـر موجـب مـیشـود کـه معلمـان ورزش بـه
ناچار در جایگـاه مربیـان تـیم هـای مختلـف ورزشـی و داوری مسـابقات انجـام وظیفـه کننـد.
از آنجــا کــه هــدایت و تربیــت یــک تــیم ،نیازمنــد ســطح بــاالیی از مهــارت و تخصــص در آن
رشته است؛ لـذا داشـتن انـواع کـارت مربیگـری و داوری بـرای معلـم الزامـی اسـت .پژوهشـی
کــه تحــت عنــوان "بررســی وضــعیت کمــی و کیفــی تربیــت بــدنی و ورزش اســتان مرکــزی"
توســط کــوزهچیــان ( )1330انجــامشــد حــاکی از ضــعف شــدید معلــم بــه داشــتن کــارت
(مربیگــری و داوری) بــود ( .)24برگــزای کــالسهــای مربیگــری و داوری جهــت ارتقــای
ســطح علمــی معلمــان ،امــری اســت کــه بایــد بــه آن توســط مســئولین توجــه ویــژه شــود.
همچنــین نتــایج پــژوهش نشــان داد کــه تعــداد انجمــن ورزشــی ،اهمیــت بــاالیی در امــر
ارزیــابی عملکــرد معلمــان دارد کــه بــا پــژوهش کاشــف ( )1335همخــوانی دارد .وی نشــان
داد که تعداد انجمن ورزشی ،باعـث افـزایش تعـداد مسـابقات ورزشـی مـیشـود کـه ایـن امـر
باعث افزایش عملکـرد معلمـان مـیشـود ( .)15اسـتفاده از طـرح درس ،از عـواملی اسـت کـه
در برنامــهریــزی درس تربیــتبــدنی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .نتــایج پــژوهش نشــان داد
کــه ایــن گزینــه ،وزن بــاالیی در امــر ارزیــابی عملکــرد معلمــان تربیــتبــدنی دارد کــه بــا
پــژوهش خــاوری ( )1337و نــال ( )2002همخــوانی دارد .آنــان لــزوم طــرح درس را در
پیشــرفت و رشــد دانــشآمــوزان مهــم تلقــی نمودنــد ( .)14،12ازجملــه مــوارد دیگــری کــه از
نظر خبرگـان در امـر ارزیـابی عملکـرد معلمـان در اولویـت بـاالتری قـراردارد ،بررسـی میـزان
رضــایت دو گــروه زیردســتان (دانــشآمــوزان) و فرادســتان (مــدیر آموزشــگاه) از کــار معلــم
میباشد که در سیستمهای ارزیـابی نـوین بـر ایـن کـار بسـیار تاکیـد شـده؛ امـا متاسـفانه در
سیستم ارزیابی حاکم بر نظام ارزیابی معلمان ،لحاظ نگردیده است.
یکی از نیازهای اولیـه ارزیـابی ،تـدوین معیـار مـیباشـد؛ لـذا پیشـنهاد مـیشـود بـازنگری در
سیستم ارزیابی معلمـان تربیـت بـدنی و تـدوین معیارهـای جدیـد متناسـب بـا وضـع موجـود
و ارزش دهی بـه معیارهـا براسـاس میـزان اهمیـت آنهـا در ارزیـابی مـیتوانـد بـه هـر چـه
بهتر اجرا شدن سیستم ارزشیابی معلمان تربیـت بـدنی کمـک کنـد و ضـعفهـا و قـوتهـا را
مشخص سازد.
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