مطالعات مبانی مدیریت در ورزش
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ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی با بازخورد  117درجه :مطالعه موردی معلمین شهرستان پارسیان
سیده طاهره موسوی راد  ،6محبوبه روزبهانی ،2ماهنوش روه
(تاریخ دریافت مقاله9313/20/20 :
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تاریخ پذیرش مقاله)9313/20/29 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی با بازخورد  302درجه بود .جامعه آماری پژوهش مدیران ،معلمین تربیت
بدنی ،معلمین سایر دروس و دانش آموزان همه مدارس( 92دبیرستان) مقطع متوسطه دختران شهرستان پارسیان به تعداد  9200نفر( 152
دانش آموز 92 ،معلم تربیت بدنی 92 ،مدیر و  52معلم سایر دروس) بود که به طور کل شمار هر  92مدرسه برای نمونه تحقیق انتخاب
شدند .در بخش معلمین تربیت بدنی ،مدیران مدارس و معلمین سایر دروس به طور کل شمار و در بخش دانشآموزان بر اساس جدول
مورگان و به طور تصادفی – خوشهای  072دانش آموز برای نمونه تحقیق انتخاب شدند( .)n=322برای دستیابی به اهداف تحقیق از
چهار پرسشنامه  33سئوالی محقق ساخته بررسی ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی توسط مدیران ،معلمان سایر دروس ،دانش آموزان
و خود ارزیابی معلمین تربیت بدنی استفاده شد .روایی هر چهار پرسشنامه به تایید  95تن از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک
آزمون مقدماتی با  32آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 2/71 ،2/00 ،2/00و  2/01محاسبه شد .برای تحلیل دادهها از روشهای
آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف ،تی تک گروهی ،تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه
با کمک نرم افزار  SPSSاستفاده شد .یافتهها نشان داد عملکرد کلی معلمین تربیت بدنی در سطح متوسط قرار دارد .همچنین بین
دیدگاه معلمین تربیت بدنی با مدیران مدارس ،معلمین سایر دروس و دانش آموزان تفاوت آماری معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :ارزیابی عملکرد ،بازخورد  302درجه ،معلمان تربیت بدنی

 .9استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
 .0هیات علمی دانشگاه پیام نور
 .3کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور
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مقدمه

چرا کمه توسمعه یعنمی حرکمت از وضمعیت موجمود بمه سموی

امروزه یکی از مسائل مهمم و اساسمی سمازمانها در محمیط

وضعیت مطلوب و ارزیابی یعنی شناسایی وضعیت موجمود .تما

رقابتی و نامطمئن ،عامل مدیریت آنهاست .با توجه به این که

زمانی که وضعیت موجود شناسایی نشمود ،امکمان حرکمت بمه

در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نمام یمک

سوی وضعیت مطلوب بوجود نخواهد آمد .در این راستا بمرای

مدیر به چشم میخورد ،بدون شک اعمال مدیریت اثربخش و

ارزیابی منابع انسانی سازمانهای مختلمف روشهمای متعمددی

کممارآ ضممامن موفقیممت سممازمان در رسممیدن بممه اهممداف و

وجود دارد که یکی از روشهای نموینی کمه در سمازمانهمای

راهبردهای خود است (فردیآذر .)9302 ،صالحیت مدیران از

مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ،بازخورد  302درجه است.

نظر مهارتهای مدیریتی نیز یکی از عواممل اسمتمرار موفقیمت

بازخورد  302درجه یکی از نظامهای نوین ارزیابی است که با

در هرسممازمانی اسممت .اثربخشممی و کممارایی مممدیران ،مسممتلزم

گردآوری اطالعات از ذینفعان سازمانها ،ارزیابی منابع انسانی

داشتن مهارت های مدیریتی است که با به کمارگیری آنهما در

را میسر میسازد (محمودزاده .)9300 ،عمده توانایی بمازخورد

موقعیتها و جایگماههمای مختلمف سمازمانی ممیتموان بمه ایمن

 302درجه در سازمان ها ،بهکارگیری کارکنمان ،ممدیران و در

اهممداف نائممل شد(میرسپاسممی .)37 :9372 ،از سممویی دیگممر

پارهای موارد کارکنان زیردست در فرایند ارزیمابی اسمت ،کمه

موضممو ارزیممابی از دیربمماز بممه عنمموان یکممی از وظممایف مهممم

در نتیجه آن ،سازمانها میتوانند سیستم جامع ارزیابی عملکمرد

مدیریتی در موفقیت سازمانهای مختلمف مطمر بموده اسمت.

موثری را بمهکار گیرنمد و ضممن ارزیمابی صمحیح از عملکمرد

تالش صاحبنظران همیشه بر این بوده که از ابزارهای سنجش

کارکنان ،مسمیر ترقمی مناسمب بمرای افمراد برناممهریزی کننمد.

معتبر در امر ارزیابی بهره جوینمد و بما اسمتفاده از نتمای آن بمه

ارزیابی  302درجه توجه به مشتری و کیفیت خدمات ،ارتقمای

عنوان پایه و مبنایی جهت برنامهریزی برای رفع نقایص ،ارتقاء

کار تیمی و تیمسازی ،ایجاد فضمایی بما مشمارکت بماع ،تعیمین

و پیشرفت بهرهبرداری کنند( همتی نژاد .)9300 ،در این رابطمه

موانع موفقیمت ،ارزیمابی نیازهمای توسمعه ،شناسمایی قابلیتهمای

ارزیابی عبارت است از سنجش نسبی عملکرد فرد در رابطه بما

سممازمان و مشممخصنمودن ارزشممها و پاداشممهای سممازمان را

نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معمین در مقایسمه

سرلوحه فرآیند خود قرار داده و بهعنوان یک سیسمتم توسمعه،

با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیمتهمای

بهسرعت در حال رشد بسیاری از سازمانها را تحت تماثیر خمود

بالقوه فرد به منظور برنامهریزی در جهت بمه فعالیمت درآوردن

قرار داده اسمت (بیطمرف پمور کرممانی .)9310،بمازخورد 302

آنها ،در واقع عملکرد حکم حلقه بازخور در سیستمهای پویا و

درجه به افراد کمک میکند تا ادراك خود را در مورد محیط

زنده را دارد که دربرگیرنده ارزیابی مستقیم عملکرد اشمخا

کاریشممان ،بمما ادراك ارزیممابی کننممدگان مقایسممه کننممد .ایممن

یا سازمان ها میباشد(احمددوسمت .)9312،همچنمین ارزیمابی

ارزیابیکنندگان می تواند شامل همکاران ،زیردستان ،ممدیران

عملکرد ،سنجش سیستماتیک و منظم کار افمراد در ارتبماب بما

و حتممی مشممتریان ،عرضممهکنندگان و اعضممای دیگممر باشممند.

نحموه انجممام وظیفممه آنهمما در مشمماول محولممه و تعیممین پتانسممیل

همچنین با توجه به این که نتای برخمی تحقیقمات بیمانگر ایمن

موجود در آنها بمرای رشمد و بهبمود اسمت (میرسپاسمی:9303،

است که به دعیل مختلف ارزیابی ممدیران ،والمدین و معلممین

.)20

سایر دروس نسبت به معلمین تربیت بدنی مثبت نمیباشد و بمه

از سویی دیگر در آینمدهای کمه از همم اکنمون آوماز شمده

بیممان دیگممر عملکممرد معلمممین تربیممت بممدنی در مممدارس دارای

است ،مزیت رقابتی نصیب سازمانهایی خواهد شد که بتواننمد

مشکالتی میباشد( کشاورز و همکاران .)9310 ،به نظمر ممی-

در بازار کسب و کار بهتمر از دیگمران مجموعمهای متشمکل از

رسد عملکرد معلمین تربیت بدنی در ممدارس توسمط ذینفعمان

شایستهترین و درخشمانترین اسمتعدادهای انسمانی را کشمف و

مختلف از جمله مدیران ،والدین ،دانشآموزان ممورد ارزیمابی

جذب نموده و توسعه دهند .هیچ نو توسعهای بدون توجه بمه

قرار گرفته و با خود ارزیابی معلمین مورد مقایسه قرار گیرد تما

ارزیابی و ارزیابی عملکرد صحیح امکمان پمذیر نخواهمد بمود،

بهممرهوری معلمممین تربیممت بممدنی افممزایش یابممد .در خصممو

26

26

مطالعات مبانی مدیریت در ورزش ،سال اول ،شماره  ،0پاییز 3030

استفاده از بازخورد  302درجه در حوزههای مختلف پژوهش-

پژوهشممی و علمممی دارای عملکممرد نممامطلوب و بممه طممور کلممی

های متعددی انجام شده و نتای مختلفی به دست آممده اسمت.

عملکرد متوسطی دارند .برادلی )0229( 9در ارزیمابی عملکمرد

به طوری که نتای پژوهش فرج پهلمو( )9319کمه بمه ارزیمابی

مربیان تیمهای ملی والیبال نیوزلند با استفاده از روش بمازخورد

عملکرد کتابمداران و مقایسمن نتمای حاصمل از دیمدگاه چهمار

 302درجه دریافت که بین نمرات ارزیابی ورزشکاران ،مربیان

گروه ارزیابی کننده که به روش  302درجه بود ،نشان داد کمه

همکار ،سرپرستان و خود ارزیابی مربیان تیمهای ملمی والیبمال

در شاخص «اخالقی -ارزشی» بمین خودارزیمابی کتابمداران بما

نیوزلند در خصو

مهارتهمای ممدیریتی ،مهارتهمای فنمی،

ارزیمابی سمه گمروه دیگممر اخمتالف معنمی دار وجممود دارد .در

ویژگیهای اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی تفاوت معنماداری

شاخص «فرآیندی» نیز بین دیدگاه مراجعه کنندگان و دیمدگاه

وجود ندارد .هاسل وود و همکماران )0225( 0در پژوهشمی بما

دیگر گروههای ارزیابی کننده اختالف معنمی دار وجمود دارد.

بازخورد  302درجه مربیان بانوان را در عواملی مختلفمی ممورد

در شمماخص«عملکممردی» و در ارزیممابی کلممی کتابممداران بممین

ارزیابی قرار دادند .ارزیمابی توسمط بازیکنمان ،کاپیتمان تیمهما،

دیدگاه چهار گروه ارزیابی کننده اختالف معنماداری مشماهده

همتایان مربی ،کمک مربیان ،کمیته ویمژه مربیمان ،خمود مربمی

نگردید .همچنمین عثممانی) )9312تحقیقمی بما عنموان ارزیمابی

(خودارزیابی) و دیگران انجام شد و عواملی شامل مهارتهای

عملکممرد ادارههممای تربیممت بممدنی اسممتان خراسممان بممزرگ بمما

پایه ،قوانین و مقررات ،ویژگیهای شخصمیتی مربمی ،توانمایی

بازخورد  302درجه انجام داد .یافته هما نشمان داد کمه میمانگین

مربیگری ،الگو بودن ،آموزش مربیگری ،نتای و روابط ممورد

عملکرد مدیران ادارههای تربیت بدنی از دیدگاه چهمار گمروه

ارزیابی قرار گرفت و تفاوت معنماداری بمین گروههما مشماهده

ارزیابی به تفکیک ،مدیران ممافو ،،مشمتریان اداره ،کارمنمدان

نشد .نورمانسل)0299( 3پژوهشی با عنموان ارزیمابی رهبمری در

اداره و خود مدیران متفاوت است .ایمن نتمای ضممن ایمن کمه

تیم های ورزشی درون دانشگاهی با استفاده از بمازخورد چنمد

نشان دهنده عملکرد مدیران ادارههای تربیمت بمدنی بمر مبنمای

منبعی انجام داد .در این پژوهش که روی مهارت های رهبمری

هشت مهارت مدیریت ( مهارت های ارتباطی ،تصمیم گیمری،

در بخممش ورزشممکاران درون دانشممگاهی تمرکممز شممده بممود،

تشویق و نوآوری و تغییر ،ارتباطات کاری ،رهبری ،حرفه ای،

دانشجویان ورزشکار براساس هشت بعد رهبری توسط چندین

بکارگیری قابلیت های خمود و دیگمران ،توسمعه فعالیمت همای

منبع ارزیابی مانند مربیان ،هم تیممی هما ،خمود ارزیمابی ،ممورد

تیممی) اسممت ،نشممان دهنممده یمک تفمماوت معنممادار در ارزیممابی

ارزیابی قرار گرفتند که نتای پمژوهش بینگمر تفماوت معنمادار

ممدیران از سمموی گممروه هممای ارزیمابی بممود .در نهایممت نتممای

بین خودارزیابی مربیان تیمها بما سمایر ارزیمابی کننمدگان بمود.

پژوهش مبین این بود کمه ادراك ممدیران از میمزان شایسمتگی

همچنین کماپور و راو)0299(2در تحقیقمی تحمت عنموان ارائمه

های مدیریتیشان صحیح نیست ،و برای تصمحیح ایمن خطمای

یممک روش جدیممد بممرای سیسممتم مممدیریت عملکممرد ،اهمیممت

ادارکمی و تغییمر آن بمه ادراکمی صمحیح و واقعمی تمر بایمد بمه

ارزیابی عملکرد  302درجه را در تعیین کیفیت رهبری مدیران

مممدیران بازخوردهممای مممداوم و پیوسممته در جهممت بهبممود ایممن

صنعت آل ومینیوم و فوعد انجام دادند  ،نتای پژوهش نشان داد

مهارت ها ارائه شمود  .یافتمههمای تحقیمق عشموری ( )9319بما

بین نتیجه ارزیابی ،ارزیابی کنندگان تفماوت آمماری معنمادری

عنوان ارزیابی عملکرد مربیان تیمهای ملی فوتبال مردان ایمران

وجود دارد ..هایک کم)0299(5در تحقیقی بما عنموان ارزیمابی

با استفاده از روش بازخورد  302درجه نشان داد که بین نتمای

عملکرد با یک رویکرد تجمیع اطالعات به این نتیجه رسید که

مهارتهممای

بین میانگین امتیاز ارزیابی مدیران تربیت بدنی دانشمگاه هما در

ارزیممابی گممروههممای مممورد بررسممی در خصممو

مدیریتی و فنمی و ویژگیهمای اجتمماعی و شخصمیتی تفماوت

مهمارت همای ممدیریتی از دیمدگاه خمود ممدیران بما

خصو

معناداری وجمود نمدارد .نتمای پمژوهش کشماورز و همکماران
( ) 9310نشان داد معلمین تربیت بدنی در برخمی عواممل ماننمد

1. Bradley
2. Haselwood & et al
3. Normansel
4. Kapoor & Rao
5. Haicam
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مدیران ارشد  ،دانشجویان و اسماتید تفماوت معنماداری وجمود

درست و به جا امکان پذیر است و بمازخورد  302درجمه یمک

دارد .در تحقیقممی دیگممری هربسممت و کممانروی )0299( 9در

ابزار عالی برای کمک به مدیران بمرای کشمف نقماب قموت و

مؤسسممات آممموزش عممالی ،بممه بررسممی میممزان گسممترش خممود

نقاب ضعف خود میباشد .در پژوهشی خانما و شمارما)0292(5

ادراکی صحیح از شایستگی های مدیریتی شان در مقابل گروه

به ارزیابی عملکرد کارکنان بما رویکمرد  302درجمه پرداختنمد

هممای دیگممر ارزیممابی صممورت گرفممت ،نتممای نشممان داد کممه

که یافتههای پژوهش مبین این بود کمه بهمرهگیمری از ارزیمابی

اختالف آماری معنماداری بمین خودارزیمابی بما نتمای ارزیمابی

 302درجه در ارزیابی منابع انسانی موجب بهبود عملکرد آنها

سایر گروه ها وجود دارد ،به نحوی که مدیران در تمامی پمن

میشود.

داده بودند .آشیما و

همان طور که بررسی ادبیات پیشینه و مبانی نظری مرتبط با

بعد رهبری نمره باعتری به خود اختصا

گممول سمماندار )0293( 0در پژوهشممی بممه نقممد و بررسممی فنممون

پژوهش نشان میدهمد از بمازخورد  302درجمه در حموزههمای

ارزیممابی عملکممرد بممرای انممدازه گیممری اثممر بخشممی و کممارایی

مختلف شده و نتای متفاوتی نیز به دست آممده اسمت .امما در

کارکنممان پرداختنممد و بیممان کردنممد هممر کارمنممد نگممرش هممای

حوزه ارزیابی عملکرد معلممین تربیمت بمدنی ایمن ابمزار کمتمر

مختلفممی نسممبت بممه مسممئولیت رسممیدگی بممه کارمحولممه دارد .

مورد استفاده قرار گرفته است .از اینرو با توجه به این که درس

همچنین نتای مطالعه نشان داد که ارزیابی عملکمرد در جهمت

تربیت بدنی و بهرهوری معلمین تربیت بمدنی از اهیمت خاصمی

بهبود عملکرد کار ،انتظارات ارتباطی ،تعیین کارمنمدان دارای

برخوردار است ،پژوهش حاضر در صمدد اسمت بما اسمتفاده از

توانایی های بالقوه و کمک به مشماوره کارکنمان نقمش دارد.

بازخورد  302درجه به ارزیابی عملکرد معلممین تربیمت بمدنی

تاروس )0292( 3نیز در تحقیقی به بررسمی اثربخشمی بما ابمزار

شهرستان پارسیان بپردازد.

ارزیابی 302درجه در عملکرد منابع انسمانی و چگمونگی تماثیر

روش شناسی تحقیق

آن در کنیا پرداختنمد کمه نتمای پمژوهش نشمان داد بمین ابمزار

پژوهش حاضر از نو توصیفی – تحلیلی بود که به صورت

ارزیابی 302درجه با اثر بخشی عملکرد کارکنان رابطمه معنمی

میمدانی انجمام شمد .جامعمه آمماری پمژوهش ممدیران ،معلمممین

دار وجود دارد .گوته و نیرمیکی )0292(2در پژوهشمی تحمت

تربیممت بممدنی ،معلمممین سممایر دروس و دانممش آممموزان همممه

عنوان تحلیل موردی با بمازخورد  302درجمه در شمرکتهما و

مدارس( 92دبیرستان) مقطع متوسطه دختران شهرستان پارسیان

سازمانهای بمزرگ کمه بمرای رقابمت ،نیماز بمه تکنولمویی و

به تعداد  9200نفر(  152دانش آموز 92 ،معلم تربیت بدنی92 ،

سیسممتم هممدایت مشممخص ،توجممه بممه مشممتری محممور بممودن ،

مدیر و  52معلم سایر دروس) بود که همر  92مدرسمه بمه طمور

سرعت ،توجه به هزینمه و کیفیمت  ،توجمه بمه تغییمرت دارنمد

کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند .در بخمش معلممین

پرداختند که یافتههای پژوهش نشان داد این سازمان هما بمرای

تربیت بدنی ،مدیران مدارس و معلمین سایر دروس همه آنهما

ادامه حیات نیاز به مدیران بسیار توانمند دارند  ،درواقع نیاز به

به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند و در بخمش

رهبرانی دارند که با ایجاد تعمادل در اهمداف کوتماه ممدت و

دانشآموزان بر اساس جدول مورگمان و بمه طمور تصمادفی –

بلند مدت ،کارکنان را با تشویق و توسعه عملکرد بمه کیفیمت

خوشممهای  072دانممش آممموز بممرای نمونممه تحقیممق انتخمماب

باع رسانده و با نگرش مشتری محوری به اهداف دست یابند و

گردیدند ( .)n=322برای دستیابی به اهداف تحقیق از چهار

در آن توسممعه کیفیممت رهبممری و مممدیریت توسممعه از اهمیممت

پرسشنامه  33سئوالی محقمق سماخته بررسمی ارزیمابی عملکمرد

بسزایی برخوردار است و ایمن زممانی محقمق خواهمد شمد کمه

معلمین تربیت بدنی توسط مدیران ،معلمان سایر دروس ،دانش

کارکنان دارای بهترین عملکرد باشند و این مهم تنها با ارزیابی

آممموزان و خممود ارزیممابی معلمممین تربیممت بممدنی اسممتفاده شممد.

1. Herbest& Conradie
2. Ashima, Gour Sundar
3. Tarus
4. Khanna and Sharma

پرسشنامهها از نظر مفهوم یکسان و حاوی  33سئوال بسمته بمود
که با مقیاس  5ارزشی لیکرت از خیلمی زیماد تما خیلمی کمم بما
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شش خرده مقیاس علمی (سئواعت  ،)9-5پژوهشی(سمئواعت

کلموگروف اسممیرنف ،تمی تمک گروهمی ،تجزیمه و تحلیمل

 ،)0-92ورزشی(سمممئواعت  ،)99-90آموزشمممی و یمممماددهی

واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه بما کممک نمرم افمزار

(سممئواعت  ،)97-00اجتماعی(سممئواعت  )03-07و رفتمماری و

 SPSSاستفاده شد .شایان ذکر است با توجه به ایمن کمه نتمای

اخالقی(سممئواعت  ،)00-33معلمممین تربیممت بممدنی را مممورد

آزمممون کلممموگروف ( Z=2/139و  )p=2/20بیممانگر طبیعممی

ارزیابی قرار میداد .روایی هر چهار پرسشنامه به تاییمد  95تمن

بودن داده بود ،برای تحلیل اطالعات به دست آمده از آزممون

از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزممون مقمدماتی بما

های پارامتریک استفاده شد.

 32آزمممودنی و بممه ترتیممب بمما آلفممای کرونبمماخ ،2/00 ،2/00
2/71و  2/01محاسممبه شممد .بمرای تحلیممل دادههمما از روشهممای

یافته های تحقیق

آممماری توصممیفی شممامل جممدول توزیممع فراوانممی ،میممانگین و

جدول یک اطالعات فردی نمونهها را نشان میدهد.

انحمممراف اسمممتاندارد و روشهمممای آممممار اسمممتنباطی ماننمممد
جدول( .)6اطالعات فردی نمونهها
نمونه

معلمین تربیت بدنی

معلمین سایر دروس

مدیران

دانش آموزان

متغیر
92

92

52

072

تعداد

07/30

37/09

35/00

97/32

فو ،دیپلم

2

2

0

-

لیسانس

0

3

30

-

فو ،لیسانس

0

7

92

-

92/5

90/01

95/70

-

میانگین سن(سال)
تحصیالت

میانگین سابقه کار(سال)

جدول( .)2نتایج آزمون تی تک نمونهای برای مقایسه میانگین امتیاز عمکرد معلمین تربیت بدنی با وضعیت متوسط
میانگین

t

مهارت علمی

3/23

-1/32

242

مهارت پژوهشی

3/01

-9/36

242

-0/99

مهارت ورزشی

2/86

7/29

242

0/86

0/001

مهارت آموزشی و یاددهی

2/01

0/92

242

0/01

0/76

مهارت اجتماعی

2/08

0/94

242

0/08

0/89

مهارت رفتاری و اخالقی

2/64

13/82

242

0/64

0/001

عملکرد کلی معلمین تربیت بدنی

3/98

-0/47

242

- 0/08

0/23

متغییر

سطح معناداری

درجه

میانگین

آزادی

اختالف
-0/86

0/001
0/001
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نتای جدول  0نشان میدهد بما اسمتناد بمه مقمدار  tو سمطح

رفتاری و اخالقی مطلوب میباشد .از سویی دیگر بین میانگین

معناداری میتوان استنباب کرد بین میانگین امتیاز مهمارتهمای

امتیازات مهارت آموزشی و یاددهی ،مهارت اجتماعی و مقدار

علمی و پژوهشی و مقدار آزمون تفاوت معناداری وجود دارد،

آزممون تفمماوت آمماری معنمماداری وجممود نمدارد ،لممذا معلمممین

لذا به دلیل منفی بودن مقدار  tعملکرد معلمین تربیت بدنی در

تربیت بدنی در دو شاخص مزبور دارای عملکرد متوسط ممی-

شاخصهای مزبور نامطلوب است .همچنین بین میانگین امتیماز

باشند .در آخر بین میانگین امتیاز عملکرد کلی معلمین تربیمت

مهارت ورزشی و مهارت رفتاری و اخالقمی و مقمدار آزممون

بدنی و مقدار آزمون تفاوت آماری معناداری وجود دارد و بمه

تفاوت آماری معناداری وجود و به دلیل مثبمت بمودن مقمدار t

دلیل این مقدار  tمنفی میباشد ،عملکرد کلی معلممین تربیمت

عملکرد معلممین تربیمت بمدنی در مهمارت ورزشمی و مهمارت

بدنی در حد نامطلوب قرار دارد.

جدول (.)3نتای آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مهارتهای مختلف معلمین تربیت بدنی از دیدگاه
مدیران ،معلمین سایر دروس ،دانش آموزان و خود معلمین تربیت بدنی
میانگین مربعات

F

سطح معناداری

3

3/70

95/91

2/229

2/31

متغیر

منبع تغییرات

مهارتهای علمی

بین گروهی

99/32

درون گروهی

30/70

322

مجمو

22/9

323

-

بین گروهی

97/52

3

2/590

/792

درون گروهی

25/31

322

2/355

90

مجمو

00/13

323

-

بین گروهی

92/01

3

2/70

درون گروهی

20/70

322

2/521

مجمو

03/09

323

-

بین گروهی

95/12

3

3/25

درون گروهی

50/97

322

2/500

مجمو

00/99

323

-

بین گروهی

90/31

3

3/71

درون گروهی

27/71

322

2/20

مجمو

02/90

323

-

بین گروهی

97/00

3

2/750

درون گروهی

53/12

322

2/279

مجمو

79/70

323

-

بین گروهی

1/952

3

3/252

درون گروهی

30/02

322

2/310

مجمو

25/75

323

-

90/31

3

2/371

/027

درون گروهی

21/705

322

2/720

90

مجمو

00/995

323

-

مهارتهای پژوهشی

مهارتهای ورزشی

ویژگیهای شخصیتی

آموزشی و یاددهی

اجتماعی

رفتاری و اخالقی

عملکممرد کلممی معلمممین بین گروهی
تربیت بدنی

مجمو مربعات درجه آزادی

7/007

0/730

97/90

92/35

99/29

2/229

2/229

2/229

2/229

2/229

2/229

2/229
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نتای جدول  3بیانگر این است با توجه مقدار  Fمحاسبه شده و

بدنی نسبت به عملکرد معلمین تربیت بدنی وجود دارد .بنابراین

 p≥2/25در همه شاخصها تفاوت آماری معناداری بین دیدگاه

برای شناسایی محل تفاوت ضروری است از آزمونهای تعقیبی

مدیران ،معلمین سایر دروس ،دانشآموزان و خود معلمین تربیت

استفاده شود.

جدول ( .)4نتای آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه میانگین امتیاز ارزیابی مهارتهای مختلف معلمین تربیت بدنی از دیدگاه مدیران،
معلمین سایر دروس ،دانش آموزان و خود معلمین تربیت بدنی
اختالف

خطای

سطح

متغییر
نمونه ها

میانگین

معیار

معنیداری

مدیران – معلمین تربیت بدنی

0/79

0/46

0/001

معلمین سایر دروس– معلمین تربیت بدنی

0/84

0/46

0/001

دانش آموزان – معلمین تربیت بدنی

0/89

0/46

0/001

مدیران – معلمین تربیت بدنی

1/31

0/46

0/001

معلمین سایر دروس– معلمین تربیت بدنی

0/94

0/46

0/001

دانش آموزان – معلمین تربیت بدنی

1/17

0/46

0/001

عملکرد کلی معلمین

مدیران – معلمین تربیت بدنی

0/87

0/46

0/001

تربیت بدنی

معلمین سایر دروس– معلمین تربیت بدنی

0/84

0/46

0/001

دانش آموزان – معلمین تربیت بدنی

0/72

0/46

0/001

مهارتهای علمی

آموزشی و یاددهی

نتای جدول  2نشان میدهد با توجه به این که در شاخصهای
مهارتهای علمی ،آموزشی و یاددهی و همچنین عملکرد
کلی معلمین تربیت بدنی  p≥2/25است ،بنابراین بین دیدگاه
مدیران ،معلمین سایر دروس و دانش آموزان با معلمین تربیت
بدنی در مهارتهای علمی ،آموزشی و یاددهی و همچنین
عملکرد کلی معلمین تربیت بدنی تفاوت آماری معنادری

وضعیت نامطلوب و در شاخصهای ورزشی و رفتاری و اخالقی
در وضعیت مطلوب به سر می برند و در زمینه مهارت های
آموزش ،یاددهی و اجتماعی و همچنین عملکرد کلی در سطح
متوسط قرار دارند .که یافتههای تحقیق با نتای پژوهش کشاورز
و همکاران ( ،)9310هایک کم ( )0299و همچنین کانروی
( )0299همخوانی دارد.

وجود دارد .شایان ذکر است با توجه به این که با آزمون شفه

به نظر میرسد معلمین تربیت بدنی به دلیل این بیشتر وقت خود را

مقایسه بین دیدگاه همه نمونه ها و همچنین سایر شاخصها نیز

صرف امور ورزشی و تمرینات جسمانی مینمایند ،کمتر به

انجام شده بود و در تمامی موارد تفاوت آماری معناداری

مطالعه و امور پژوهشی میپردازند و با لباس ورزشی در بین سایر

مشاهده نشد و به دلیل این که گزارش همه آنها حجم زیادی

معلمین حضور مییابند و کمتر در مباحث علمی شرکت میکنند

را اشغال میکرد از گزارش همه موارد خودداری شد.

که این عوامل موجب ارزیابی نامطلوب از عوامل علمی و

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی
شهرستان پارسیان با بازخورد  302درجه بود .نتای پژوهش نشان
داد عملکرد معلمین تربیت بدنی شهرستان پارسیان از نظر مهارت
علمی و مهارت پژوهشی پایین تر از حد متوسط و در مهارت
ورزشی و مهارت رفتاری و اخالقی باعتر از حد متوسط بود،
بنابراین معلمین تربیت بدنی در شاخصهای علمی و پژوهشی در

پژوهشی معلمین تربیت بدنی میگردد .از اینرو ضروری است
مسئولین وزارت آموزش و پرورش و تربیت بدنی این وزارتخانه
در خصو

نحوه ارتقا سطح علمی و پژوهشی معلمین تربیت

بدنی نگاه ویژه ای داشتخ باشند و امتیازات خاصی به این بخش از
ارزیابی معلمین اختصا

دهند تا معلمین تربیت بدنی در این دو

عامل نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار گردند .از سویی دیگر با
توجه به این که معلیمن تربیت بدنی در عواملی مانند آموزش و
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یاددهی و اجتماعی از سطح متوسطی برخوردار هستند ،ضروری

مربیان خود را بهتر میتوانند بشناسند .از طرفی نتای این تحقیق با

است به منظور افزایش بهرهوری آنها توسط دستاندرکاران

یافتههای کشاورز و همکاران ( ،)9310عثمانی) ،)9312ی مایر و

وزارت آموزش و پرورش و با همکاری متخصصین علوم تربیتی،

همکاران ( ، )0220هایک کم ( ، )0299کانروی (، )0299

جامعه شناسی و علوم ارتباطات کارگاههای مدلهای آموزشی و

کاووسانو و همکاران ( )0220و هاچ ( )9101همسو بود .لذا با

یاددهی و مهارتهای ارتباب موثر برگزار گردد تا سطح این

استناد به نتای پژوهش حاضر و ادبیات پیشینه چنین میتوان بیان

عوامل در بین معلمین تربیت بدنی افزایش یابد .همچنین نظر به

کرد که به دلیل یکسان نبودن نتای ارزیابی معلمین تربیت بدنی

این که معلمین تربیت بدنی دارای سطح عملکرد کلی متوسط

از عملکرد خود با سایر افرادی که معلمین تربیت بدنی را ارزیابی

هستند ،ضروری است مسئولین وزارت آموزش و پرورش و

کرده بودند ،نوعی اعتماد به نفس و نگاه دقیق در خود ارزیابی،

تربیت بدنی این وزارتخانه ارزیابی مستمری از عملکرد آنها

در بین معلمین تربیت بدنی وجود دارد که در صورتی که چنین

داشته و بازخورد واقعی به آنها ارایه گردد تا نسبت به افزایش

وضعیتی ادامه پیدا نماید ،موجب تحت تاثیر قرار گرفتن بهره-

سطح عملکرد آنها تاثیرگذار باشد .در این راستا انجام پژوهش-

وری درس تربیت بدنی در مدارس خواهد شد .بنابراین به معلمین

های علمی برای شناسایی متوسط بودن سطح عملکرد معلمین

تربیت بدنی پیشنهاد میشود نسبت به جایگاه خود در مدارس با

تربیت بدنی توصیه میگردد.

حساسیت بیشتری توجه نمایند و عملکرد خود را به درستی و

همچنین نتای پژوهش نشان داد بین دیدگاه مدیران ،معلمین سایر
دروس و دانش آموزان با معلمین تربیت بدنی در مهارتهای
ورزشی  ،رفتاری و اخالقی  ،علمی و پژوهشی تفاوت آماری
معنادری وجود ندارد و در مهارتهای علمی ،آموزشی و
یاددهی و همچنین عملکرد کلی معلمین تربیت بدنی تفاوت
آماری معناداری وجود دارد .در نتیجه تفاوت آماری معناداری
بین دیدگاه مدیران ،معلمین سایر دروس ،دانشآموزان و خود
معلمین تربیت بدنی نسبت به عملکرد معلمین تربیت بدنی وجود
دارد .این یافتهها با نتای تحقیقات هربست و کانروی ()0299
کیپجوما )0292(9فرج پهلو ( ،)9319عشوری ( ،)9319برادلی
( ، )0229هاسل وود و همکاران ( )0225قهفرخی ( )9301و
همچنین مایر و همکاران ( )0220ناهمسو بود .شاید یک دلیل این
ناهمسو بودن ،نمونههای پژوهش باشند که در تحقیقات مزبور
نمونهها مربیان  ،ورزشکاران و مدیران تیمهای ملی بودند و به
احتمال زیاد در این سطح مربیان از مهارتهای مدیریتی باعیی
برخوردارند که در مقایسه ،همه افراد مربیان را در یک سطح
ارزیابی کردهاند و در نتیجه تفاوتی بین ارزیابی افراد وجود
ندارد .یکی دیگر از دعیل این تفاوت شاید به این خاطر باشد که
ادراك افراد در مورد شخصیت متفاوت می باشد و همچنین در
تحقیقات ذکر شده امکان دارد ورزشکاران با مربیان ارتباب
خیلی نزدیکی داشته اند واز این رو ویژگیهای رفتاری و روانی
1. Tarus Benjamin Kipchumba

واقعی ارزیابی نمایند تا با این فرآیند نسبت به شناسایی نقاب
ضعف خود اقدام و در بهبود آنها تالش کنند .همچنین معلمان
تربیت بدنی بایستی به درس تربیت بدنی با حساسیت ویژهای
نگاه کرده و برای بهبود عملکرد خود دانش و تخصص های
عزم ،انجام تحقیقات علمی ورزشی در مدارس ،اطال رسانی
دقیق از جایگاه رشتن تربیت بدنی در بین سایر رشته های
دانشگاهی ،تسلط به مهارت های ارتباطی مؤثر ،مشارکت در
برنامه ها و فعالیت ها و مباحث علمی در مدارس ،رعایت برخی
اصول اخالقی در مدارس ،رفتار مناسب با والدین و دانش
آموزان و دادن اطالعات مناسب از فعالیتهای علمی و
پژوهشی خود به سایر افراد حاضر در مدرسه تالش کنند تا همه
افرا از عملکرد آنها اطال کافی داشته باشند تا در ارزیابی دقیق-
تر اقدام نمایند .به نظر میرسد به دلیل این که بسیاری از معلمین
و مدیران مدارس هنوز نیز به معلمین تربیت بدنی با دیدگاه سنتی
نگاه میکنند شاید در ارزیابی آنها خیلی از واقعیتها را نبینند و
بر مبنای استنباب ذهنی ارزیابی کرده باشند .همچنین معلمان
تربیت بدنی بایستی برای رسیدن به اهداف سازمانی و شخصی،
مهارتهای مدیریتیشان را از طریق شرکت در کارگاههای
آموزشی و پژوهشی و ...افزایش دهند .همچنین پیشنهاد میشود
جهت افزایش دانش به روز در زمینه کاری ،متون تخصصی را
مطالعه و به توانایی تدریس و انتقال مفاهیم که یکی از
ویژگیهای شخصیتی است توجه زیادی داشته باشند.

مطالعات مبانی مدیریت در ورزش ،سال اول ،شماره  ،0پاییز 3030

همچنین به معلمان تربیت بدنی پیشنهاد میشود که جهت بهتر

بدنی آموزش و پرورش موضع ارزیابی علمکرد معلمین تربیت

شناخته شدن ویژگیهای رفتاری و اجتماعیشان توسط دیگران

بدنی را با بهره مندی از مدلهای نوین ارزیابی علمکرد جدی

سعی کنند که از خود خالقیت و ابتکار و سخت کوشی و

گرفته و بازخوردهای مستمر به منظور افزایش سطح عملکرد

پشتکار بروز دهند و جذابیت ظاهری مناسب در هنگام حضور در

معلمین تربیت بدنی را فراهم آورند.
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