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 چکیده
ال به عنوان جزء ارزیابیو اهمیت  بدنی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت با توجه به نقش مهم معلم تربیت

بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلماان  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت ،تربیت و تعلیم ینفک

شاام    پاژوهش، تحلیلی است. جامعاه  ا  ز نوع توصیفیا پژوهشبدنی انجام گرفته است. روش  تربیت

نفر  13تعداد  ،به شک  هدفمند و تصادفی های غیراز روشباشد که کلیه خبرگان امر ورزش مدارس می

اسااس   بار  به روش تحلی  سلسله مراتبی ،بندینفر جهت اولویت 52جهت شناسایی معیارها و تعداد 

 ناماه  شام  دو پرسش پژوهشابزار  نوان نمونه انتخاب شدند.میزان تجربه کاری و مدرک تحصیلی به ع

ناماه او    متخصصین و اعتبار آن در پرسش ها توسط گروهی از اساتید وساخته بود که روایی آن محقق

ها دلیا   عدم وجود ناسازگاری در پاسخ ،نامه دوم ( تایید و در پرسش α= 87/1توسط آلفای کرونباخ ) 

با استفاده از آمار توصایفی و اساتنبا ی )یاری      ها . تجزیه و تحلی  داده( >3/1CR) بر اعتبار آن بود

 Expertافازار  از نارم  اساتفاده  باا  (AHP) زوجای  مقایسات نامه حاص  از پرسش هایکندا ( و داده

Choice گزیناه باود   31معیاار باا    3 شناساایی  ،نتایج حاص  از اجمااع نرار خبرگاان   گرفت.  انجام 

(815/1w=) خدمت در روستا، سنوات خادمت در مناا ق   )گزینه  5دارای  ،معیار کس  امتیاز ویژه که

به دلی  پایین ( خانواده محترم شهدا و داشتن امتیاز جانبازان، آزادگانمحروم، مدت خدمت در جبهه و 

 پژوهشای، عملکارد   ا ها و امتیازات، عملکرد علمی مقام معیار 7تعداد حذف و در نهایت  ،بودن امتیاز

 و آموزشای، مناابد در دساترس    اا  ورزشی، سابقه ورزشی، سابقه علمیا  سازمانی، عملکرد آموزشی

سنجی خبرگان  به نررمجدد بندی گزینه در مرحله اولویت 13با  میزان جذب سرمایه به  ریق اسپانسر

ن و تاری ورزشی باا اهمیات  ا   معیار عملکرد آموزشی ،گذاشته شد که پس از تجزیه و تحلی  ا العات

مدرسه و انجمن اولیا و مربیاان( در  از های خارج معیار میزان جذب سرمایه به  ریق اسپانسر )سازمان

 شاود لاذا پیشانهاد مای    ؛باشدتدوین معیار می ،یکی از نیازهای اولیه ارزیابی اولویت آخر قرار گرفت.

اس  باا ویاد موجاود و    و تدوین معیارهای جدید متن بدنیبازنگری در سیستم ارزیابی معلمان تربیت

 شادن  اجارا  بهتار  چاه  هر تواند درمی ها در ارزیابیاساس میزان اهمیت آن دهی به معیارها بر ارزش

 .سازد مشخص را هاقوت و هایعف و کند کمک بدنی  تربیت معلمان ارزشیابی سیستم

 مرات   لسلهبدنی، تحلی  س رها، ارزیابی عملکرد، معلم تربیتبندی معیااولویت :کلید واژگان

  Email: somirkazemi@birjand.ac.ir                          :                             *نویسنده مسئول

mailto:somirkazemi@birjand.ac.ir
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 مقدمه

 فعالیت به و انسانی نیروی هایتوانایی ارزیابی ،ایموسسه هر در تمدیری خطیر هوظیف

 تربیت و تعلیم ینفکال جزء ،ارزشیابی و سنجش .است تربیت و تعلیم شرایط در هاآن ندرآورد

 مطلوب، صورتبه نظر مورد به اهداف رسیدن آن، دقیق استمرار بدون که رودشمارمیه ب 
 کشور هردر  تربیت و تعلیم نهاد ترینمهم و تریناساسی ،پرورش و آموزش .بود خواهد ناممکن

 در عمده مسائل از یکی (.1بستگی به کیفیت عملکرد این نهاد دارد ) ،ر کشوراست و آینده ه

 نیروی تقویت ن، معلما ویژه به انسانی نیروی جامعة گستردگی به توجه با پرورش و آموزش

 هایانگیزه و هاتوانایی  ها،تمهار  ش،دان بردن باال ،انسانی نیروی تقویت از منظور و است انسانی

 ارزشیابی سایة در جز، پیشرفت این و استن سازما این در شاغل معلمان ویژه به کارکنان

 ،بدنی به عنوان جزئی از نیروی انسانی در آموزش و پرورش معلم تربیت (.2) نیست ذیرپنامکا

 وظایف خطیری همچون ایجاد آمادگی بدنی، ایجاد صفات اخالقی و اجتماعی پسندیده، پر

عهده دارد. در  آموزان را بر آموزش شیوه درست زندگی به دانشکردن صحیح اوقات فراغت و 

ها رسیدگی نشود، به معلم و کنار این وظایف مهم، عواملی هم وجود دارد که چنانچه به آن

نحوه ارزشیابی از عملکرد  ،یکی از آن عوامل مهم .آموز ضربه بزرگی وارد خواهد شد دانش

کرد که ارزیابی عملکرد معلمان باعث افزایش ود بیاندر پژوهش خ 1رابینسون .(3) معلمان است

به خودی خود در جلب انگیزه  ،ارزیابی عملکرد .(4) شودآموزشی و اثربخشی مدرسه می کارایی

در فرآیند  ثیر دارد.انظارت و توانمندسازی معلمان ت ،دهی و هدایت، سرپرستیو اشتیاق، جهت

از جمله آموزش و  هاهای کلیدی عملکرد برای سازمانکاربرد معیار شناسایی و ،ارزیابی عملکرد

های معتبر ها را به وسیله شاخصدر نظام آموزشی بهتر است واقعیت. (5) یاتی استپرورش ح

 ارزیابی در مهم بسیار موضوع البته .ها را در شرایط مختلف مطالعه نمودسنجید و تغییرات آن

 در. است عملکرد ارزیابی جهت استاندارد نایمب عنوان به مناسب هایشاخص تعیین، عملکرد

 شده لحاظ معیارهای که آنجا از اما ؛گیردمی صورت عملکرد ارزیابی هاسازمان از بسیاری

 بدیهی لذا؛ دنباشنمی اطمینان قابل هاارزیابی این از آمده دسته ب نتایج دنباش نمی مناسب

 ارزیابی جهت مناسب معیارهای ابتدا تیبایس سازمانی هر در عملکرد ارزیابی از قبل که است

 (.6) گیرد قرار ارزیابی مبنای سپس و گشته شناسایی سازمان آن در انسانی نیروی عملکرد

نیاز به تدوین استاندارد و معیار  ،کردند که ارزیابی معلم( نیز بیان2002) 2سانتیاگو و بناویدس

                                                           
1. Robinson et al 

2. Santiago   & Benavides 
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 ،یپژوهشدر . (7) معلمان صورت گیردستی از عملکرد ارزیابی دارد تا ارزیابی مناسب و در

 و معیارهایت علمی پرداخت ای عملکرد اعضای هی( به شناسایی معیارهای ارزیاب1337) گرجی

 و شناسایی را استادان عملکرد ارزیابی جهت دانشجویان و علمی هیات اعضای یدیتا مورد

ارزشیابی سیستم "( در پژوهشی تحت عنوان 1337نژاد و همکاران ) همتی. (6) معرفی نمود

بدنی را مورد بررسی قرار سیستم ارزیابی عملکرد معلمان تربیت "بدنی ارزشیابی معلمان تربیت

و در آخر ذکر  باشددچار چالش می ،سیستم ارزشیابی معلمان به این نتیجه رسیدند که داده و

 اطالعات دشو اجرا و طراحی دقیق ،معلمان عملکرد ارزشیابی سیستم کردند که چنانچه

محکم های گام بتوانند هاآن تا دهدقرارمی معلمان و سازمان اختیار در را فراوانی بازخوردی

ی دیگر پژوهشدر  پژوهشگر. این دبردارن خود آتی هایبرنامه توسعة و بردپیش منظور به تری

رداخته و پ بدنیتربیت بدنی و غیرای نظام ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بررسی مقایسهبه 

 به ،بدنیتربیت غیر و بدنیتربیت معلمان عملکرد ارزشیابی نظام کلی، طور بهداد که نشان

 به ،ارزشیابان .ندارد داریامعن تفاوت هم با دوگروه این ارزشیابی نمرة .شودنمی اجرا درستی

 ادهایپیشنه ارائة در و دهندمی امتیاز شانشایستگی و استحقاق میزان از بیش معلمان

 و تشویق مورد، ارزشیابی نتایج با متناسب ،معلمان رسد می نظر به کنند.می کوتاهی اصالحی

 شود معلمان در شغلی انگیزة کاهش باعث تواندمی ارزشیابی نوع اینو  گیرند نمی قرار اصالح

های بالنده در  بندی شش اصل اساسی سازمان به اولویت( در پژوهشی 1333زاده ) تقی .(2)

که  دادنشان  پژوهشنتایج این . مراتبی پرداخت  آیند سلسلهبا استفاده از فر پرورش موزش وآ

سازمانی  الیه بودن ساختار آماری مورد مطالعه، اصل پروردن و اختیار دادن و اصل کم در جامعه

سلمونی و  .(3) بودند از اولویت باالتری برخوردار ،های بالنده نسبت به سایر اصول سازمان

بندی معیارهای ارزیابی عملکرد  را برای شناسایی و اولویت AHPتکنیک  ،(2007) 1مکارانه

( با استفاده از 2002) 2هونگ ژنگ و همکاران .(2) ندن در سیستم آموزشی به کار بردمعلما

د و رداختنثر بر تدریس معلمان پوهای مبه شناسایی شاخص ،مراتبی  روش تحلیل سلسله

ارزیابی  AHP( توانایی معلمان را به روش 2010) 3گنپیند .(10) زیابی کردندآنان را ار کارایی

( 2010) 4چیو و همکاران. (11) بندی کردسیستم شاخص ارزیابی را تدوین و اولویت او. نمود

-ثر بر ارزیابی عملکرد مربیان ورزشی را با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی اولویتومعیارهای م

                                                           
1. Salmuni &et al 

2. Hong Zhang & et al 

3. Danping 

4. Chiu & et al 
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معیار، معیار مقام و امتیازات کسب شده در  3گزینه در  15ایج نشان داد که از بندی نمودند. نت

 .(12) از اهمیت باالیی برخوردار است ،ارزیابی مربیان ورزشی

بدنی درباره شیوه ارزیابی عملکرد از کارشناسان و معلمان تربیت پژوهشگرای که صاحبهم جینتا

معلمان  عملکرد ارزیابی موجود معیارهایاست که  بدنی انجام داد، بیانگر اینمعلمان تربیت

 پژوهشاین  با توجه به مطالب ذکر شده .باشندمی هاییکاستی دارای و نبوده کافی تربیت بدنی

بندی معیارهای به شناسایی و اولویت ،در نظر دارد که با تلفیق روش اسنادی و مطالعات میدانی

 ازد.بدنی بپردارزیابی عملکرد معلمان تربیت
 

  پژوهش روش

 ـ   توصیفى ،ماهیت و روش نظر از و کاربردى ،هدف و نوع نظر از حاضر مطالعهدر پژوهش روش

ت ا)اعضـای هیـ   (نفـر 73 )کلیه خبرگان امر ورزش مدارس :شامل پژوهشجامعه  ت.اس تحلیلى

انـد، مـدیران و   بـدنی در آمـوزش و پـرورش خـدمت کـرده     به عنوان معلم تربیت علمی که قبال

 بـدنی( تربیت یارشناسان اداره آموزش و پرورش استان سمنان و معلمان باسابقه و مدرک باالک

 در ابتدا لیستی از خبرگان تهیه و سپس بر اساس مدرک تحصیلی و تجربه کـاری و  باشد که می

بنـدی بـه   نفر جهت اولویت 25نفر جهت شناسایی معیارها و تعداد  34تعداد  ،به شکل هدفمند

اساس میزان تجربه کاری و مدرک تحصـیلی بـه عنـوان نمونـه      مراتبی، بر  سلسله روش تحلیل

 انجـام شـد.   32ــ 20حاضر در محدوده زمانی سال تحصـیلی   پژوهش .(1)جدول  انتخاب شدند

 ها توسـط گروهـی از اسـاتید و   که روایی آن ساخته بود محقق نامه شامل دو پرسش پژوهشابزار 

و در  تاییــد ( α= 73/0اول توســط آلفــای کرونبــا  ) نامــه متخصصـین و اعتبــار آن در پرســش 

  ها دلیل بر اعتبار آن بود. عدم وجود ناسازگاری در پاسخ ،نامه دوم پرسش

 AHP ه دلفی ونام آوری پرسشجمع -1جدول

 AHP دلفی سمت فرد خبره

 7 3 اعضای هیات علمی دانشگاه

مدیران و کارشناسان در امر 

 ارزیابی عملکرد
2 2 

 2 17 بدنی  معلمان تربیت

 25 34 جمع

 



 53                                                         بندی معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان... شناسایی و اولویت

  

ابی بـه  یـ  ی مبـانی نظـری بـه منظـور دسـت     سـ روش اسنادی و برربا استفاده از  ابتدا پژوهشگر

ای نامـه  پرسـش  ،هـای ارزیـابی عملکـرد    اطالعات موجود و قابل دسترس برای شناسایی شاخص

سـنجی خبرگـان بـه    نظرنامه مذکور در سه مرحله به   شپرس .نمودپرسش را تدوین  32شامل 

تحلیل اطالعات در این مرحله با اسـتفاده از آمـار توصـیفی و    . تجزیه و روش دلفی گذاشته شد

انجـام شـد. بـرای معیارهـای      1اس. پـی. اس افـزار   و با استفاده از نرم استنباطی )ضریب کندال(

ای از هنامـ  پرسـش  ،ترسـیم و بـر اسـاس آن    ی،درخت سلسله مراتبـ  ،تعیین شده در مرحله قبل

بندی و تعیین وزن نهایی هـر یـک از   تدوین و در اختیار خبرگان جهت اولویت ،مقایسات زوجی

آکسـپورت  افـزار   معیارها قرار گرفت. نتایج با استفاده از روش تحلیـل سلسـله مراتبـی و بـا نـرم     

 استخراج شد. 2چویس
 

  نتایج
اسـاس نـرم    مانی معلـم بـر  میزان آمادگی جس شاخص 4  ،در مرحله اول نظرسنجی از خبرگان

-مندی مدیر آموزشگاه از معلـم تربیـت   میزان رضایت، روزانهو  داشتن طرح درس سالیانه، سنی

شد. در مرحله دوم اضافه  به معیارها بدنیآموزان از معلم تربیتمیزان رضایتمندی دانش و بدنی

میـزان  ، سرانه ورزشیکرد ورزشی معلم به  نسبت هزینهمعیارهای  ،خبرگاناز سنجی  نظرو سوم 

، (و غیـره  های خـارج از مدرسـه  )انجمن اولیا و مربیان، سازمان جذب سرمایه به طریق اسپانسر

میزان کسـب   و آموزان مدرسهآموزان مدرسه در کانون ورزشی به کل دانشنسبت شرکت دانش

را  (کشـور  و )شهرستان، استان تخصصی در طول سال تحصیلیـ   مقام معلم در مسابقات علمی

گزینـه   40معیـار و   2بـا تعیـین    اجماع نظر خبرگـان  ،آخر نظرسنجیدر مرحله اضافه نمودند. 

 (.2حاصل شد )جدول 
ضریب کندال در اجماع نظر خبرگان -2 جدول  

 Nتعداد   34

702/0  w ضریب کندال 

224/230  خی دو 

 درجه آزادی 32

000/0  بازه اطمینان 

 

                                                           
1. Spss 

2. Expert Choice 
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ها صورت گرفـت و   نامه آوری پرسش ارسال و جمع ،تنظیم، مراتبی  پس از ساخت درخت سلسله

 اگرنـر   .شـد  محاسـبه  نامـه  پرسـش  پایایی از اطمینان برای ماتریس هر ناسازگاری نر سپس 

 در خبرگـان  یعنـی  ؛شـود مـی  پذیرفته سازگار عنوان به ماتریس باشد، 1/0 از کمتر ،ناسازگاری

 درسـت  روش بـا  و به درسـتی  دهند جواب باید آنچه به و کرده را الزم دقت زوجی های مقایسه

 ناسـازگار،  مـوارد  ارجـاع  بـا  شـد،  1/0 از بـیش  ،ناسـازگاری  نـر   که زمانی .(13) اندداده پاسخ

 مـورد  AHPهای  نامه نر  سازگاری پرسشدر نهایت  .شد داده خبره به مجدد بررسی درخواست

 .(3)جدول  قرار گرفتتایید 
 

بدنی های ارزیابی عملکرد معلمان تربیتها و گزینهنر  سازگاری معیار -3 جدول  

CR معیارهای خروجی 

01/0  

03/0  

00/0  

01/0  

02/0  

01/0  

02/0  

01/0  

0/01 

ها و امتیازاتمقام  

پژوهشیـ  عملکرد علمی  

 عملکرد سازمانی

ورزشیـ  عملکرد آموزشی  

 سابقه ورزشی

آموزشیـ  سابقه علمی  

 منابع در دسترس

 معیارها

 سازگاری کلی

 

بدنی به شرح  معیارهای ارزیابی عملکرد معلمان تربیتها و بندی گزینهنتایج حاصل از اولویت

 (.4و5)جدول  حاصل شدزیر 
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 بدنی های ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبندی گزینهمراتبی و نتایج اولویت  درخت سلسله -4 جدول

معیارهای ارزیابی 

عملکرد معلمان 

 تربیت بدنی

 ها گزینه عیارهام
وزن 
نهایی 
 ها گزینه

 ها و امتیازاتمقام

 
 تدریس یجشنواره الگو در کسب مقام و میزان شرکت
ـ  علمی همسابق در مقام کسب و رکتشمیزان 

 خصصیت

 های کسب شده توسط معلممجموع مقام

 آموز شده توسط دانش های کسبمجموع مقام

 ها نامه تعداد تشویق

 
024/0 

021/0 

01/0 

052/0 

013/0 

 پژوهشی ـ عملکرد علمی

 ها یا ارائه پوستر شرکت در کنگره

 های پژوهشی تعداد فعالیت

 ترجمه کتب و جزوات آموزشی ،گواهی تالیف تعداد

 طراحی و ساخت وسایل کمک آموزشی جدید

 پیشنهادهای آموزشی ارائه

005/0     

01/0 

012/0     

01/0 

006/0 

 عملکرد سازمانی

 کانون ورزشی به کننده درموزان شرکتآدانش نسبت
 کل

 عنوان مربی به شرکت فعال در اداره کانون ورزشی

 های معلم در برگزاری های همکاری گواهی تعداد
 مسابقات رسمی و قهرمانی مدارس

 جلساتها و  گردهماییمیزان حضور منظم درکلیه 
 موزشیآ

033/0 

045/0 

 
057/0 

 
034/0 

 ورزشیـ  آموزشی عملکرد

 هایی اعزامی به مسابقات تعداد تیم

 برگزاری ورزش صبحگاهی میزان مشارکت معلم در

 ورزشی فعال در مدرسه هایتعداد انجمن

 هاویژه مناسبت یهای ورزشی برگزار تعداد برنامه

 بدنی معلم تربیت آموزان ازمیزان رضایت دانش

 میزان رضایت مدیر آموزشگاه از معلم ورزش

 داشتن طرح درس سالیانه، روزانه

 ظاهر معلم)کفش و لباس(       

073/0 

002/0 

046/0 

022/0 

023/0 

011/0 

073/0    

021/0 

 سابقه ورزشی

 درجه کارت داوری
 تعداد کارت داوری
 تعدادکارت مربیگری
 درجه کارت مربیگری

 اساس نرم سنی میزان آمادگی جسمانی بر

02/0 

021/0 

033/0 

023/0 

024/0 

 آموزشیـ  سابقه علمی
 مدرک تحصیلی معلم

های آموزشی ضمن  مقدار ساعات شرکت در دوره

024/0 

037/0 
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 خدمت

 معلم در آموزش و پرورشسنوات خدمت 

074/0 

 منابع در دسترس

 

 آموزان نسبت تجهیزات ورزشی به تعداد دانش

نسبت مساحت اماکن سرپوشیده به تعداد 

 آموزان دانش

 آموزان ن روباز به تعداد دانشنسبت مساحت زمی

 سرانه ورزشی ورزشی معلم به کردنسبت هزینه

013/0 

025/0 

013/0 

006/0 

میزان جذب سرمایه به 

 طریق اسپانسر
- - 

 

داد بـدنی نشـان  های ارزیابی عملکرد معلمان تربیتبندی معیارها و گزینهنتایج حاصل از اولویت

کمتـرین   ،ن وزن و میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسربیشتری ،ورزشی ـکه عملکرد آموزشی

 .(5)جدول  ه استوزن را به خود اختصاص داد
 

 بندی معیارهای ارزیابی عملکرد نتایج اولویت -5 جدول

 اولویت عوامل موثر بر عملکرد وزن نهایی

 اول عملکرد آموزشی ـ ورزشی 233/0

 دوم عملکرد سازمانی 176/0

 سوم آموزشی سابقه علمی ـ 144/0

 چهارم سابقه ورزشی 141/0

 پنجم مقام و امتیازات کسب شده 125/0

 ششم منابع در دسترس معلم 053/0

 هفتم عملکرد علمی ـ پژوهشی 041/0

 هشتم میزان جذب سرمایه به طریق اسپانسر 032/0
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 گیریبحث و نتیجه

ــابی عم مطالعــات و بررســی ــا ارزی ــدنی  لکــرد معلمــان تربیــتهــای انجــام شــده در رابطــه ب ب

از نـوع کیفـی بـوده و تمـام عملکـرد       ،هـای موجـود  دهنده ایـن نکتـه اسـت کـه ارزیـابی     نشان

باشـد  هـا توسـط ارزیابـان مـی    دهد و در غالب پـر کـردن یـک سـری فـرم     معلم را پوشش نمی

ــن کاغــذبازی ــادی  نیــزهــا فرامــوش شــده و و هــدف اصــلی در ای ــین از مقــدار زی منــابع از ب

 گرفتـه  کـار بـه  تـالش  و دقـت  نهایـت  بایـد  ،سیسـتم  ایـن  صـحیح  اجـرای  در بنابراین ؛درو می

 معلمـان   و  سـازمان  اختیـار  در فراوانـی  بـازخورد  ، اطالعـات  دقیـق  ارزشـیابی  کـه  چـرا  ؛شود

 هـای برنامـه  یهتوسـع  و پیشـبرد  بـرای  تـری محکـم  هـای گـام  بتواننـد  هـا آن تـا  دهدمی قرار

ـ  بـدنی تربیت معلمان بهسازی انـداز جدیـد و بـا     بـا ارائـه یـک چشـم     پـژوهش در ایـن   د.بردارن

ــتفاده از روش ــوین اس ــی و ن ــای علم ــت  ،ه ــایی و اولوی ــه شناس ــابی  ب ــای ارزی ــدی معیاره بن

 است. شده بدنی پرداخته  عملکرد معلمان تربیت

ورزشـی از اهمیـت زیـادی در امـر ارزیـابی      ــ   کـه عملکـرد آموزشـی    نشـان داد  پژوهشنتایج 

ــا  رخــوردار اســتعملکــرد ب ــالی( 1335کاشــف )ات پژوهشــکــه ب ــود.  (2002) 1و ن همســو ب

معلمــان  کــاراییباعــث کــاهش  ،ورزشــی پــایینـــ  آنــان نشــان دادنــد کــه عملکــرد آموزشــی

 و شـناخت  ابـزار  تـرین سـهل  و مکـان  تـرین مناسـب  مسـابقات ورزشـی،  . (14،15) شـود مـی 

 مسـابقات  بـه  اییشـه ر و جـدی  اسـت. توجـه   آمـوزی دانـش  ورزشـی  اسـتعدادهای  کشـف 

 آمـوزش  در بـدنی  تربیـت  و ورزش ارتقـای  ضـمن  مختلـف،  سـطوح  در آمـوزان دانـش  ورزشی

بـدنی در مـدارس   تـالش و فعالیـت بیشـتر معلـم تربیـت      بـرای  را مناسـبی  هزمینـ  پـرورش،  و

 پـژوهش شـود.  فراهم نمـوده و بـه طـور کلـی باعـث افـزایش همکـاری معلـم در مـدارس مـی          

باعــث فعالیــت بیشــتر معلــم در برگــزاری   ،بقات و عملکــرد ورزشــیداد کــه مســافــوق نشــان

نشــان داد  پـژوهش هـای  یافتــه. (15) یابـد  گــردد و عملکـرد معلـم افــزایش مـی   مسـابقات مـی  

ــت      ــدنی دارای اهمی ــت ب ــم تربی ــرد معل ــابی عملک ــز در ارزی ــم نی ــیلی معل ــدرک تحص ــه م ک

ــی ــن نشــان  م ــه ای ــد ک ــرورت باش ــان  از ض ــی معلم ــد علم ــتف دارد. رش ــین  اس اده از متخصص

، (2006) 2ات فــریسپژوهشــدر  ،بــدنی در مــدارسدارای مــدرک بــاال جهــت تــدریس تربیــت

بــارز اســت  .(16ــ 13) اســتکیــد قرارگرفتـه امــورد ت (1337) پـور و مهــدی (2006) 3اسـمیت 

هـای نـوین در   ، باعـث افـزایش شـیوه   بـدنی   معلمـان تربیـت   رشـته  بـا  مـرتبط که رشد علمـی  

                                                           
1. Naul  

2. Ferris  

3. Smith  
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آمــوزان فعــال تــدریس و بازتــاب آن باعــث رشــد و شــکوفایی دانــش  زمینــه آموزشــی و روش

 کیفیـت  بهبـود  موجـب  ،مـدارس  در متخصـص  و کـرده لتحصـی  معلمـان لذا وجود  ؛گرددمی

توســط خبرگــان مهــم و  ،مــدارس در امکانــات و تجهیــزات ورزشــی. معیــار شــودمــی تــدریس

بــدنی  ان تربیــتمــورد نظــر معلمــبــا اهمیــت گــزارش شــده و از مــواردی اســت کــه همــواره 

( مطابقــت 2006( و فــریس )2007) 1(، دانیــل1337ات خــاوری )پژوهشــکــه بــا  بایــد باشــد

 ،بـدنی مــدارس  امکانـات و تجهیــزات ورزشـی را بـرای بهبـود در امــر تربیـت      ،دارد. آنـان فضـا  

ــوه  ــی نم ــروری تلق ــم و ض ــدمه ــوارز. (16،12،20) ان ــورتال و س ــد 1274) 2پ ــز همانن ( نی

 اجـرای  در ثرومـ  بسـیار  عوامـل  از یکـی  را ورزشـی  تجهیـزات  و کانـات ام، پـژوهش خبرگان 

ــدنیتربیــت برنامــة ــددانســته مــدارس ب ــدارس  ؛(21) ان ــز م ــابراین تجهی ــبن ــات و ب ه امکان

ـ توانـد رشـد کیفـی ورزش مـدارس     تجهیزات استاندارد توسط معلـم مـی   -همـراه داشـته  ه را ب

ــدارس  ؛باشــد ــه تجهیــزات در م ــذا بررســی و تقســیم عادالن ــار مســئوالن و  ،ل از ضــروریات ک

آمـوزان  میـزان شـرکت دانـش    ،از طرفـی خبرگـان   باشـد. بـدنی مـدارس مـی    ریزان تربیت برنامه

( و تنـــدنویس 1330بــاقرزاده )  پـــژوهشنــد.  ا هکـــرددر کــانون ورزشــی را مهـــم گــزارش   

هــای فــوق هــای ورزشــی و فعالیــتآمــوزان در کــانونداد کــه حضــور دانــش(  نشــان1375)

ــه و ــی ،رزشــیبرنام ــگ م ــوان شــده  کمرن ــه باشــد و عن ــه:  اســت ک ــددی از جمل ــل متع عوام

ــات ورزشــی، عــدم توجــه مســئوالن و عــدم تحریــک دانــش   ــه کمبــود فضــا و امکان آمــوزان ب

ــه و   ــوق برنام ــت ورزشــی ف ــرهفعالی ــش  ،غی ــدم شــرکت دان ــث ع ــوزان در باع ــانونآم ــای ک ه

اهکارهـا جهـت افــزایش   بررسـی ر  ،ت موضـوع بـا توجـه بـه اهمیـ     .(22،23) شـود ورزشـی مـی  

ریـزی در راسـتای    و برنامـه  پژوهشـگران هـای ورزشـی توسـط     آمـوزان بـه کـانون    گرایش دانش

ــود.   ،آن ــد نم ــدارس کمــک خواه ــه رشــد ورزش م ــت  ب ــین معلمــان تربی ــد  همچن ــدنی بای ب

ــمانی  ــادگی جس ــاظ آم ــه از لح ــا    ،همیش ــته ت ــه داش ــوب نگ ــطح مطل ــود را در س ــد خ بتوانن

هــای  فعالیــت جهــت شــرکت بیشــتر درآنــان را  بــوده وآمــوزان  الگــوی مناســبی بــرای دانــش

ــدنی برانگیزاننــد.  ــژاد )همتــی و (1330چیــان ) کــوزه پــژوهشب نیــز ایــن مطلــب را ( 1336ن

 آمـادگی  و مهـارت  دانـش،  بـدنی  تربیـت  معلمـان اگـر   آنان نشـان دادنـد کـه    .نماید تایید می

ـ  بـود  نخواهنـد  قـادر  باشـند،  نداشـته  مطلـوبی  جسـمانی   هـای فعالیـت  در را آمـوزان شدان

-یـک فـاکتور مهـم بـرای معلـم تلقـی مـی        ،و داشـتن آمـادگی جسـمانی    برانگیزاننـد  ورزشی

هــای ورزشــی و حتــی انجــام آمــوزان بــرای رقابــت. ایجــاد آمــادگی در دانــش(24،25) شــود

                                                           
1. Daniel  

2. Suarez , Portela  
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شـود کـه معلمـان ورزش بـه     مسابقات، از وظایف معلمـان ورزش اسـت. ایـن امـر موجـب مـی      

هـای مختلـف ورزشـی و داوری مسـابقات انجـام وظیفـه کننـد.        ایگـاه مربیـان تـیم   ناچار در ج

نیازمنــد ســطح بــاالیی از مهــارت و تخصــص در آن  ،از آنجــا کــه هــدایت و تربیــت یــک تــیم

ی پژوهشـ لـذا داشـتن انـواع کـارت مربیگـری و داوری بـرای معلـم الزامـی اسـت.           ؛رشته است

 "بــدنی و ورزش اســتان مرکــزی بیــتبررســی وضــعیت کمــی و کیفــی تر" کــه تحــت عنــوان

ــوزه ــان توســط ک ــارت    ( انجــام1330)چی ــه داشــتن ک ــم ب ــدید معل ــد حــاکی از ضــعف ش ش

ــری ــود و )مربیگ ــالس  .(24) داوری( ب ــزای ک ــا    برگ ــت ارتق ــری و داوری جه ــای مربیگ  یه

ــژه شــود.   ،ســطح علمــی معلمــان ــه آن توســط مســئولین توجــه وی  امــری اســت کــه بایــد ب

ــین  ــایج همچن ــژوهشنت ــی  ن پ ــن ورزش ــداد انجم ــه تع ــان داد ک ــر   ،ش ــاالیی در ام ــت ب اهمی

ــا   ــه ب ــابی عملکــرد معلمــان دارد ک ــژوهشارزی همخــوانی دارد. وی نشــان  (1335) کاشــف پ

شـود کـه ایـن امـر     باعـث افـزایش تعـداد مسـابقات ورزشـی مـی       ،داد که تعداد انجمن ورزشی

از عـواملی اسـت کـه     ،اسـتفاده از طـرح درس  . (15) شـود باعث افزایش عملکـرد معلمـان مـی   

نشــان داد  پــژوهشبــدنی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. نتــایج ریــزی درس تربیــتدر برنامــه

ــه  ــن گزین ــه ای ــت   ،ک ــان تربی ــرد معلم ــابی عملک ــر ارزی ــاالیی در ام ــا  وزن ب ــه ب ــدنی دارد ک ب

در آنــان لــزوم طــرح درس را    .( همخــوانی دارد 2002) و نــال( 1337)خــاوری  پــژوهش

ازجملــه مــوارد دیگــری کــه از  .(14،12) آمــوزان مهــم تلقــی نمودنــد دانــشپیشــرفت و رشــد 

بررسـی میـزان    ،نظر خبرگـان در امـر ارزیـابی عملکـرد معلمـان در اولویـت بـاالتری قـراردارد        

ــش  ــم   رضــایت دو گــروه زیردســتان )دان ــار معل ــدیر آموزشــگاه( از ک ــوزان( و فرادســتان )م آم

ـ   باشد که در سیستممی سـفانه در  امت امـا  ؛کیـد شـده  ار ایـن کـار بسـیار ت   های ارزیـابی نـوین ب

 لحاظ نگردیده است. ،سیستم ارزیابی حاکم بر نظام ارزیابی معلمان

شـود بـازنگری در   لـذا پیشـنهاد مـی    ؛باشـد تـدوین معیـار مـی    ،یکی از نیازهای اولیـه ارزیـابی  

جـود  ای جدیـد متناسـب بـا وضـع مو    و تـدوین معیارهـ   بـدنی  سیستم ارزیابی معلمـان تربیـت  

 چـه  هـر   بـه توانـد  مـی  هـا در ارزیـابی  و ارزش دهی بـه معیارهـا براسـاس میـزان اهمیـت آن     

 را هـا قـوت  و هـا ضـعف  و کنـد  کمـک  بـدنی  تربیـت  معلمان ارزشیابی سیستم شدن اجرا بهتر

 .سازد مشخص
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