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 چكيده

هدف از اين تحقيق . هاي آموزشي و تربيتي مطرح بوده است يكي از عوامل مهم موفقيت در زمينه عنوان بهارزشيابي آموزگاران از ديرباز 
. گرفتانجام ) كمي –كيفي(آميخته روش   به تحقيق. بودبدني   تربيت عملكرد معلمانازي ابعاد ارزيابي سو مدل ابعاد، ارائة مقياس تبيين

 ابزار تحقيق. شاغل در مدارس اسالمشهر تهران بود بدني نفر از معلمان تربيت  120هاي تحقيق و شامل  آماري مطابق نمونه جامعة 
هاي  مهارت، 942/0توانايي فني  براي كرونباخ آلفاي با آزمون پرسشنامهپايايي . سؤال بسته پاسخ بود 39اي با  ساخته محقق ةپرسشنام
هاي فني  نتايج نشان داد مهارت .دست آمد به 791/0نظم و انضباط و  691/0هاي ويژه  مهارت، 919/0اي رهبري ه مهارت، 913/0ارتباطي 

هاي رهبري بر  هاي ارتباطي بر مهارت رهبري اثرگذار است و مهارت همچنين مهارت. است مؤثرهاي ايشان  معلمان بر ساير مهارت
كار  ارزيابي عملكرد معلمان تربيت بدني مدارس به منظور بهتواند  آمده مي دست ي بهمقياس عدد. ير داردتأثهاي ويژة معلمان  مهارت

  .تواند مورد توجه مديران و ارزيابان قرار گيرد همچنين توجه به مقادير و بارهاي عاملي مقياس مي. گرفته شود
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  مقدمه
عنوان يكي از عوامل مهم  مسئلة ارزشيابي از ديرباز به

هاي آموزشي و تربيتي مطرح  تكميل موفقيت در زمينه

نظران نيز همواره بر اين بوده كه  تالش صاحب. بوده است

از ابزارهاي سنجش معتبر در امر ارزشيابي، بهره جويند و 

ريزي در رفع  عنوان مبنايي براي برنامه از نتايج آن به

امروزه اهميت و . برداري كنند قايص، ارتقا و پيشرفت بهرهن

ضرورت ارزشيابي چنان قطعي و مسلم است كه هر 

ناپذير  عنوان امري ضروري و اجتناب دستگاه اداري آن را به

در دستور كار خود دارد تا جايي كه الزمة مديريت صحيح 

معماري از قول گودرزي و ). 1(رود  شمار مي و پويا به

كند كه از  اني ارزيابي عملكرد را فرايندي تعريف ميفراه

طريق آن، مديران و سرپرستان رفتار كاركنان را مشاهده 

كنند تا بازخوردي تشخيصي در مورد نقاط قوت و  مي

در فرهنگ تعليم و تربيت كاراتر، . دست آورند ضعف آنها به

ارزشيابي تحت عنوان فرايند تحقيق و تبيين يا قضاوت و 

دربارة ارزش و مقدار چيزي، با سنجش و  داوري

  ). 2(گيري تعريف شده است  اندازه

اي  گرانبهاترين سرمايه و منبع اصلي كه هر جامعه

ها و اهداف آيندة خود بدان نياز دارد،  براي نيل به آرمان

و آموزش و پرورش ) 4،3(نيروي سازندة فكري آن است 

نده را پرورش تواند اين نيروهاي ساز سازماني است كه مي

شك، نيروي انساني هر سازمان بدون آموزش و  بي. دهد

تواند از كيفيت و بازدهي الزم برخوردار  بهسازي هرگز نمي

يكي از مسائل عمده در آموزش و پرورش نيز با . باشد

خصوص  توجه به گستردگي جامعة نيروي انساني، به

معلمان، تقويت نيروي انساني است و منظور از تقويت 

ها و  ها، توانايي يروي انساني باال بردن دانش، مهارتن

ويژه معلمان شاغل در اين سازمان  هاي كاركنان به انگيزه

پذير  است و اين پيشرفت جز در ساية امر ارزشيابي امكان

رسد، همچون ساير  نظر مي بنابراين به). 6،5(نيست 

ناپذيرترين بخش در آموزش و  ها، ارزيابي اجتناب سازمان

در همة كشورها، سازماندهي آموزش و . رورش استپ

رو  ازاين. ترين اصل براي آيندة كشور است پرورش مهم

توان نتيجه گرفت كه آيندة كشور به سازماندهي  مي

 ). 6(عملكرد بستگي دارد 

دليل اهداف معنوي و تربيتي،  در آموزش و پرورش به

ترين عوامل اثرگذار در تعليم و تربيت  معلمان مهم

 عنوان بهبدني نيز  معلمان تربيت ). 7(شوند  محسوب مي

ناپذير از مجموعة نيروي انساني در آموزش و  يكتفكجزئي 

پرورش وظايف خطيري همچون ايجاد زمينة مناسب 

هاي  آموزان به جامعه و فراگيري مهارت جهت ورود دانش

زندگي اجتماعي در آنان، توسعة آمادگي جسماني، ايجاد 

صحيح  پر كردنو اجتماعي پسنديده،  صفات اخالقي

آموزان  اوقات فراغت و آموزش سبك زندگي سالم به دانش

در كنار اين وظايف مهم، عواملي هم . عهده دارند را به

وجود دارد كه چنانچه به آنها رسيدگي نشود، به امر تعليم 

يري وارد خواهد شد، كه يكي ناپذ جبرانو تربيت صدمات 

وة ارزشيابي از عملكرد اين معلمان از آن عوامل مهم نح

  ). 8(است 

اگر مديران و ناظران امر تعليم و تربيت روابط ميان 

آموزان را با دقت زير نظر نگيرند، نيل به  معلمان و دانش

ارزيابي ). 9(اهداف مذكور چندان ميسر نخواهد بود 

ها و  براي ايجاد انگيزه و توسعة توانايي تنها نهعملكرد 

، بلكه ضروري است هر )10(است  مؤثرمعلمان  هاي مهارت

سازماني چه آموزشي، و چه عمومي و خدماتي از سيستم 

گيري دقيق  اخيراً بر اندازه. مند باشد ارزيابي كارامدي بهره

در فرايند ارزيابي عملكرد، شناسايي و ). 6(شود  يد ميتأك

براي  خصوص بههاي كليدي عملكرد  استفاده از شاخص

  ). 11(وزش و پرورش اهميت بسياري دارد سازمان آم

) 1376(صالحي به نقل از حقيقي و همكاران 

ها به  نويسد با توجه به اينكه كارايي و اثربخشي سازمان يم
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ارزشيابي عملكرد كاركنان آنها بستگي دارد، تمامي 

توانند طرحي  ويژه آموزش و پرورش مي ها به سازمان

ناسب از عملكرد رسمي را براي ارزشيابي دقيق و م

اين موضوع موجب . كاركنان خود تهيه و تدوين كنند

 منظور بهشود معلمان پس از شروع به كار در مدرسه،  مي

شده و نيز پيشرفت عملكرد خويش،  يينتعنيل به اهداف 

چنين . از موقعيت و چگونگي عملكرد خود آگاهي يابند

شود كه آنها از نقاط ضعف و قوت  يماي موجب  آگاهي

عملكرد و رفتارهاي خويش مطلع شوند و تمهيدات الزم را 

ي درست بهرو  ازاين. كار برند براي اثربخشي عملكرد خود به

توان نتيجه گرفت كه ارائة نظام ارزشيابي جامع  مي

ميرسپاسي نيز ). 12(پاسخگوي نيازهاي اين بخش است 

نويسد، مديران بايد توجه  مي 1383و  1371هاي  در سال

باشند كه به همين دليل، سازمان هنگام ارزشيابي داشته 

عملكرد، ضمن ارزشيابي كيفيت طرح ارزشيابي، بايد نحوة 

ممكن  چراكهاجراي آن در عمل را نيز ارزشيابي كند، 

است ارزيابان دچار خطاهاي ارزشيابي شوند و ارزيابي آنان 

ير ذهنيات، تعصبات، عواطف و احساساتشان قرار تأثتحت 

نتيجه برقراري عدالت الزم در قضاوت صورت  گيرد، در

  ).10،9(نپذيرد 

اي  در مقاله) 2005( 1بر همين اساس، پالسكي و هيل

معيارهايي براي ارزيابي مربيان مدارس «با عنوان 

كنند كه ارزيابي معلمان از  يمبيان » متوسطه

پچوان ). 13(هاي مهم مديران در مدارس است  مسئوليت

نظام ارزشيابي معلمان را طي دو سال نيز ) 2006( 2و روح

 مؤثربررسي كردند و دريافتند كه ارزشيابي معلمان عاملي 

جهت ايجاد رقابت در آنان و روشي قدرتمند براي 

همچنين ). 14(ي آنهاست ها برنامهيادگيري و بهبود 

العمل كاركنان  پژوهشي را در زمينة عكس) 1370(رئوفي 

به اين نتيجه رسيد كه  در قبال ارزشيابي انجام داد و
                                                           
1. Pluschke & Hill 
2. Pecheone, Raymond L& Chung Ruth R. 

ي در بروز استعداد افراد و مؤثرارزشيابي عملكرد، عامل 

در وضع . درك شايستگي و افزايش كارايي آنان است

ير زيادي بر انگيزش تأثموجود سازمان، ارزشيابي عملكرد، 

نيز ) 1380(نژاد  رمضاني). 15(و كارايي كاركنان دارد 

امل اثرگذار بر بهداشت نشان داد كه ارزيابي عملكرد، از عو

همچنين احساني و همكاران ). 16(و رضايت شغلي است 

بدني را  در بررسي خود انگيزة معلمان تربيت ) 2003(

مطالعه و گزارش كردند كه ارزيابي عملكرد دليل افزايش 

نيز ) 1998(پور  حبيب). 17(انگيزة شغلي در آنان است 

ير تأثخصوص  در پژوهشي به بررسي نظريات ارزيابان در

طرح جديد ارزشيابي بر بهبود عملكرد كاركنان دولت 

پرداختند و عنوان كردند طرح جديد به بهبود عملكرد، 

 هماهنگي، نظم و انضباط و ايجاد انگيزة كاري بيشتر منجر

هاي  در ارائة نتايج يافته) 2002(3گلدريك). 4(شده است 

آموزشي را نويسد، بهبود نظام ارزيابي، رشد  يمخود 

هاي  وي معتقد است مديران بايد سيستم. دهد توسعه مي

ابطحي نيز در بيان نظرهاي ). 18(ارزيابي را توسعه دهند 

نويسد ارزشيابي  يم) 1990(4گريگور خويش از قول مك

مبنايي براي آموزش و مشاورة سرپرستان با افراد است كه 

ي در ثرمؤشود و نقش  بر كاربرد آن افزوده مي روز روزبه

چگونگي ترفيع، حقوق و مزايا و تعيين نيازهاي آموزشي 

ارزشيابي سيستم ) 1387(و همكاران  نژاد يهمت). 1(دارد 

بدني را مطالعه و عنوان  ارزيابي عملكرد معلمان تربيت 

هاي  كردند كه سيستم ارزيابي معلمان دچار چالش

تواند اطالعات مفيدي را نشان  متعددي است، ليكن مي

 ). 19( دهد

در ) 1378(پور  يبحبو ) 1376(تحقيقات جاللي 

زمينة بررسي موانع كاركنان نشان داد كه ارزيابان در 

. اند ارزشيابي عملكرد كاركنان دچار خطاي ارزشيابي شده

ارزشيابي عملكرد معلمان در آموزش و پرورش با روش 
                                                           
3. Goldrick 
4. Mc Grigori 
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يري دو فاكتور شامل گ اندازهيلة وس بهمديريت عملكرد 

نظم و انضباط، انجام مسابقات (عوامل عملكردي معلمان 

ورزشي، امور آموزشي، رعايت دستورالعمل امتحانات و 

ارزشيابي، استفاده از امكانات ورزشي و حفاظت آن، 

همكاري با معلمان و اولياي مدرسه، شركت در جلسات و 

و ) زشيي ورها كانونآموزان و  همكاري با اولياي دانش

شامل رعايت مقررات : معيار رفتار شغلي(عوامل فرايندي 

و انضباط اداري، رفتار و برخورد مناسب با اولياي 

آموزان و همكاران، پشتكار و جديت در كار، ابتكار و  دانش

هاي شغلي،  خالقيت و نوآوري، افزايش معلومات و مهارت

شعائر، پذيري و يك معيار رعايت  انتقال معلومات و انعطاف

  ). 4،3(آيد  دست مي به) اخالق و رفتار اسالمي

هاي  يستمساي در مورد در مطالعه) 1980(اوليور     

ارزيابي  اظهار داشت ارزيابان از ابزارها و اشكال غيرعملي 

كنند و نتايجشان موهوم، ذهني و  يمو غيرمؤثر استفاده 

ن بنابراين معلما. كار بردن مشكل است براي تفسير و به

اي هستند كه  يرمنصفانهغهاي  يابيارزبدني شاهد  تربيت 

نژاد  همتي). 20(سازد  يمموجبات نارضايتي آنان را فراهم 

سيستم ارزيابي براي معلمان تربيت ) 1387(و همكاران 

هاي  آنان در بيان يافته. بدني و ديگران را مطالعه كردند 

 طور بهسيستم ارزيابي براي معلمان : نويسند يمخود 

ي زيادي ميان ها تفاوت. رود يمكار  غيرمؤثر و نادرستي به

آنان يادآوري . معلمان در اين سيستم ارزيابي وجود ندارد

تواند انگيزة معلمان  كنند كه سيستم ارزيابي ضعيف مي يم

ارزيابي معموالً توانايي و عملكرد معلمان را . را كاهش دهد

در ) 2012(ن ميركاظمي و همكارا). 19(زند  يمتخمين 

ي ارزيابي معلمان تربيت بدني ها شاخصتحقيق بر روي 

 ).21(ي كردند بند دستهمتغير را در پنج شاخص  41

كه مستلزم درك و را  ييها مهارت) 1990( 1ادوارد   

 ييها تيخصوص فعال هتسلط فرد در يك فعاليت ورزشي ب

                                                           
1. Edward 

، فرايندها، طرز عمل و ها وهيش ةرنديكه دربرگ

هاي فني  مهارت. نامند يهاي فني م مهارت ،هاست كيتكن

و فنون  ها كيمربي شامل احاطه و تسلط مربي به تكن

بر اين چند نمونه از  عالوه .استورزشي خود  ةرشت

مربيگري در  ةهاي فني و عمومي كه بايد در حيط مهارت

تمريني  يها ها، طرح تعيين هدف: اند از نظر داشت عبارت

 صالح اشتباهات فني بازيكنانمنسجم و توانايي كشف و ا

ي آمريكا بردار وزنهمسئول كميتة ) 2004(2اكستين). 22(

در اين خصوص معتقد است براي تعيين مربيان كارامد كه 

بتوانند ورزشكاران شاخص تربيت كنند، بايد به عواملي 

هاي كاري، شخصيت فردي و كار گروهي،  مانند عادت

ابليت آموزش همراه زدايي، ق سطح مهارت، توانايي استرس

ي فردي و پيگيري كار ها عادتي، ظاهر و ا حرفهبا تفكرات 

همچنين ادوارد به ). 23(مربيان و ورزشكاران توجه داشت 

و معتقد است داشتن دانش  كند يمدانش مربي اشاره 

كافي در زمينة رشتة ورزشي موجب موفقيت مربي خواهد 

 ). 22(شد 

نظرها و اطالعات  ارتباط عبارت است از مبادلة   

ارتباط . ة مفاهيم نوشتاري، گفتاري و ساير مواردليوس به

انتقال اطالعات نيست، بلكه مبادلة افكار در فرايند  قاًيدق

اين افراد يا  العمل عكسارتباط شامل . است دوطرفه

. ي از كلية عوامل رواني و سياسي استا دامنهو نيز  ها گروه

رتباط به زبان مشترك نياز در بيشترين سطوح پايه براي ا

ساير عوامل خارجي مانند اينكه چطور و چگونه . است

در يك موقعيت خاص از عوامل  شود يمارتباط برقرار 

خيلي بيشتر از دانستن  مؤثرارتباط . اساسي ارتباط است

برخي مطالعات . كند يمتكنيك در ورزش به مربي كمك 

درصد زمان مربي  70اند كه بيش از  و تحقيقات نشان داده

اكستين نيز سعي ). 22( شود يمصرف برقراري ارتباط 

شناسي  كرده مواردي را كه براي مربيان از ديدگاه روان

                                                           
2. Frank Eckstein 
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هاي رواني  وي مهارت. قابل استفاده است، مطرح كند

: كند مربي را به پنج قسمت عمدة زير تقسيم مي

 نفس اعتمادبههاي ارتباطي مربي، انتظارات مربي،  هارتم

هاي انگيزشي مربي، ذاتي بودن رقابت و  مربي، مهارت

عضو دپارتمان ) 2002(1كان مكسين ). 23(عملكرد 

شناسي كميتة ملي المپيك آمريكا نيز معتقد است  روان

ي فردي، قابليت كنترل ها يآگاهسه عامل مهم دانش و 

بر ورزشكار، دارا بودن ارتباط قوي و  رمؤثعوامل هيجاني 

تواند موفقيت يا عدم موفقيت  با ورزشكاران مي مؤثر

در مقالة ) 1992( 2سابوك). 24(مربيان را موجب شود 

ي، دانش يا زير برنامههايي مانند سازماندهي،  خود ويژگي

ي رفتاري و ارزشيابي را ها يژگيوهاي ارتباطي،  مهارت

 ). 25( دهد مدنظر قرار مي

هدايت و رهبري  ورزش مربي ةين وظيفنخست

ارتباط  كند ي حكم ميو ةوظيف. خود است انشاگرد

با مسئوالن، ورزشكاران و مربيان همكار خود برقرار  يمؤثر

ايجاد : اند از رهبري عبارت ةوظايف مربي در حيط .دكن

ورزشي براي ورزشكاران، ايجاد روابط شايسته با  ةانگيز

). 24( ها آنان، ايجاد تغييرات ضروري و بررسي ناسازگاري

به ورزشكاران  ينانهب تواند در تدوين اهداف واقع مربي مي

نقش الگوي  تواند يعنوان يك رهبر م به. خود كمك كند

ها و  نگرش. عهده داشته باشد نمونه را براي ورزشكاران به

فتار مربي تأثيرات مهمي روي ورزشكاران دارد و به اين ر

را كه خواهان  ييها ترتيب بايد آن الگوي رفتاري و نگرش

به . )22( ست، ارائه دهدامشاهده در ورزشكاران خود 

، مربيان محور اصلي و )2012(عقيدة ميركاظمي و علياني 

در بين سه عامل ورزشكار، . اند هاي ورزشي يمتركن مهم 

يك  عنوان بهي و تماشاگر، مربي در رهبري تيم مرب

دهندة قوي و زيربناي هر پيشرفت مطرح است  سازمان

)21 .(  
                                                           
1. Sean Mc Cann 
2.Sabok 

نيز در ) 1991(3و كيم و لي ) 1992(سابوك    

هاي خود به نقش مديريت مربي اشاره دارند و همگي  يافته

هاي مديريتي نقش عمده و  اند كه مهارت بر اين عقيده

. داف تيمي و توسعة عملكرد دارندمهمي در پيشبرد اه

ي تيمي، ها كيتاكتو  ها كيتكنهمچنين آگاهي مربي از 

ي مختلف بازي و ها ستميسو  ها ياستراتژآشنايي با 

ي صحيح آنها در تمرين و مسابقه و انتقال اين ريكارگ به

ي دانش مربي است ها يژگيومفاهيم به ورزشكاران از 

هاي  آموزش مهارت در كتاب) 1375(خداداد ). 26،25(

فوتبال خود، اصول مهم در مربيگري كارامد را شناخت 

موضوع، آگاهي داشتن از شيوة يادگيري ورزشكاران و 

نظم و . آگاهي از عوامل كليدي در مربيگري معرفي كرد

 خصوص از عملكرد معلمان به ريناپذ كيتفكانضباط جزء 

يابي بدني است و از جمله عوامل در ارزش معلمان تربيت 

برقراري نظم و انضباط طي . دشو يممعلمان محسوب 

در بهبود  مؤثربدني از جمله عوامل  ساعات درس تربيت 

بنابراين، ). 7( شود يمكيفيت تدريس و آموزش محسوب 

هايي كه در نظام ارزشيابي معلمان  يچندگانگبا توجه به 

وجود دارد، بهتر است آموزش و پرورش در اجراي صحيح 

 چراكهاين نظام نهايت دقت و تالش خود را به خرج دهد، 

تواند اطالعات بازخوردي فراواني را  يماين ارزشيابي دقيق 

در اختيار سازمان و معلمان قرار دهد تا آنها بتوانند 

ي خود ها برنامههت پيشبرد و توسعة ي جمؤثرتراقدامات 

اجراي تحقيق حاضر، اين امكان را ). 13،4(انجام دهند 

دست آوردن اطالعات الزم از جامعة  آورد كه با به يمفراهم 

، بتوان برخي آمده دست بهو تحليل اطالعات  موردنظر

ها و نقاط قوت و ضعف نظام ارزشيابي معلمان  نارسايي

براساس نتايج . ي نمايان كردا ازهاندبدني را تا  تربيت 

ي ها عاملمطالعات، پيشنهاد محقق براي روابط حاكم بر 

                                                           
3.Kim & Lee 
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 هاي ارتباطي مهارت

 هاي ويژه مهارت

 نظم و انضباط

 هاي فني مهارت

 صورت بهها در مدل مفهومي  عامل ليتحل. تحقيق است

 :زير ارائه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدل مفهومي تحقيق. 1شكل 
  

 شناسي روش

آميختة اكتشافي است كه در دو  تحقيق حاضرروش 

بازرگان معتقد  .انجام گرفته استبخش كيفي و كمي 

ي تحقيق آميخته آن است كه شواهد ها طرحاست هدف 

بر  عالوه. دست دهند به ها دهيپدبيشتري براي درك بهتر 

ي تحقيق كمي را كه ها طرحي انحصاري ها تيمحدودآن 

يست و نيز ني كيفي جايز ها دادهدر آنها استفاده از 

ي كمي در ها دادهي تحقيق كيفي را كه استفاده از ها طرح

 تحقيق،هدف . ان بردارد، از ميشود ينمآنها توصيه 

 مرتبط با مدلسازي ابعادنيز و  عوامل تبيينشناسايي و 

و تصميمات  ةارائو نيز بدني   درس تربيت معلمان ارزيابي

جامعة آماري . است آمده دست به بر مدل مبتنيپيشنهادها 

بدني شهرستان اسالمشهر  تحقيق كلية معلمان تربيت 

سرشماري، تعداد ترتيب، براساس  بدين. تهران است

اين شهرستان  .هاي تحقيق برابر با جامعه هستند نمونه

 ةكلي واست  )ابتدايي و دبيرستان(مدرسه 150داراي

 كم دستكه  بدني اين مدارس  معلمان درس تربيت

اند، در  سال سابقة فعاليت در همين زمينه بوده 10داراي

متغيرهاي . ندنفر 120شامل تحقيق شركت داده شدند كه

در ارزيابي عملكرد  مؤثرلي تحقيق شامل عوامل اص

بدني بود كه پس از انجام مطالعة اكتشافي،  معلمان تربيت 

  . اند ي شدهنامگذاري و بند دسته

محقق بخواهد در آغاز تحقيق به تدوين  كه يدرصورت

مشاهده  موردنظر) هاي(ي بپردازد و از متغيرريگ اندازهابزار 

ي كيفي ها دادهمرحلة اول آورد، الزم است در  عمل به

براي اين منظور با گردآوري و تحليل . گردآوري شود

ي اصلي پديدة مورد ها جنبهي كيفي به تعيين ها داده

ابعاد  عنوان به ها جنبهاين . شود يمبررسي پرداخته 

. شود يممنظور  ها دادهبراي تدوين ابزار گردآوري  موردنظر

در . شود يمي كمي گردآوري ها دادهدر مرحلة بعد 

ي ابي نهيزمي آميختة اكتشافي محقق درصدد ها طرح

براي اين منظور ابتدا به . موقعيت مورد بررسي است

انجام اين مرحله او را . پردازد يمي كيفي ها دادهگردآوري 

. كند يمي از پديده هدايت شمار يبي ها جنبهبه توصيف 

ي بند ورتصاز طريق اين شناسايي اوليه، امكان 

يي دربارة موضوع پديدة مورد مطالعه فراهم ها هيفرض

از طريق گردآوري  تواند يمپس از آن محقق . شود يم

  . را آزمون كند ها هيفرضي كمي، ها داده

 هاي رهبري مهارت
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انجام مصاحبة باز با  تهية ابزار تحقيق، با منظور به

دبيران تربيت بدني در خصوص موضوع ارزيابي عملكرد 

به كسب اطالعات اوليه در اين  دبيران تربيت بدني

در اين تحقيق از روش مصاحبة . خصوص پرداخته شد

ي غيررسمي استفاده شد كه در آن محقق از قبل ا محاوره

 صرفاًي براي هدايت جلسة مصاحبه، ندارد و زير برنامههيچ 

تا  كند يمبراساس كنجكاوي خود مصاحبه را هدايت 

سپس با بررسي  .امكان كاوشگري غني در آن فراهم شود

گرفته توسط نهادهاي  ي سنتي صورتها يابيارزشابعاد 

منابع  نظارتي مربوط در آموزش و پرورش و نيز با مطالعة

تحقيق و آنچه در مدارس  نظري و ادبيات مرتبط

همچنين براساس ، رديگ يمكشورهاي پيشرفته صورت 

و ادبيات تحقيق به  ها مصاحبهتحليل منابع حاصل از 

روش استقرايي و توجه به ويژگي جزئي هر مؤلفه، سه 

مرحلة اول شامل كدگذاري . مرحله پشت سر گذاشته شد

ي مفهومي مورد بررسي، ها مقولهباز بود كه در آن پس از 

ي حاصل از ها دادهاز  كي كدامتصميم گرفته شد كه 

اي ي بر مبنريگ جهينتاين . كدگذاري شوند ها مصاحبه

و نيز ادبيات تحقيق  ها مصاحبهمقايسة حاصل از تحليل 

ي ها داده، )مرحلة رد مميزي(در مرحلة دوم . بود

شده براساس انطباق با ادبيات تحقيق در  كدگذاري

. از فهرست خارج شدند ها دادهفهرست باقي ماندند و ساير 

، محقق فهرست كاملي )كدگذاري محوري(در مرحلة سوم 

موضوعات مرتبط با موضوع تحقيق تهيه كرد از متغيرها و 

شكل (و در نهايت به ارائة مدل مفهومي تحقيق پرداخت 

در  ي اصليها ترين جنبه فهرستي از مهمترتيب،  بدين). 1

بدني تهيه و با   درس تربيتعملكرد معلمان ارزيابي 

آشنا  دانشگاه تاداناس پنج نفر از دريافت نظر كارشناسي

در مقياس پرسشنامه نسخة اوليه  ةتهيبراي  به اين حوزه

صورت  پرسشنامه بهسپس . اقدام شدارزشي ليكرت  پنج

ابهامات هاي تحقيق توزيع و  نمونهنفر از  30مقدماتي بين 

با دريافت نظر . و اشكاالت احتمالي جزئي آن برطرف شد

و پس از انجام  دييتأاستادان پيشين، اعتبار محتوايي آن 

) 75/0باالي (پايايي آن در حد قابل قبول ، 1ة اوليهمطالع

  . دست آمد به

گويه در  39در قالب  شده اصالحپس از آن پرسشنامة 

ارزشي ليكرت شامل بسيار كم، كم، متوسط،  5مقياس 

ي به هر گويه ده نمره، تهيه و نحوة اديز اريبسزياد، 

معادل » بسيار كم«ي تنظيم شد كه براي پاسخ ا گونه به

معادل پنج امتياز » بسيار زياد«ا پاسخ يك امتياز ت

ي پيوست حاوي توضيحات ا نامههمراه  اختصاص يابد تا به

الزم در خصوص اهداف تحقيق و اطمينان از محرمانه 

بين ها،  ماندن اطالعات شخصي و پاسخ افراد به پرسش

پس از تكميل . شودتوزيع  ي تحقيق آماده وها نمونه

 120كه تعداد آنها (حقيق توسط كل جامعة ت ها پرسشنامه

ي آماري مربوط ها ليتحل، اطالعات دريافتي براي )نفر بود

ي مربوط به ها ليتحلپيش از انجام . ي شدساز آماده

مدلسازي و براساس انجام آزمون تحليل عاملي اكتشافي، 

، 942/0توانايي فني بخش اعتبار پرسشنامه در 

، 919/0مهارت رهبري  ،913/0هاي ارتباطي  مهارت

 دييتأ 791/0نظم و انضباط و  691/0هاي ويژه  مهارت

  .  شد

انحراف (ها براي متغيرهاي كمي با ميانگين  داده   

گزارش ) درصد(و براي متغيرهاي كيفي با فراواني ) معيار

 2اس اس پي افزار اس نرماعتبار ابزار تحقيق در . شدند

بندي سؤاالت  براي دستههمچنين . دست آمد به

آيا براي اين پرسشنامه  نكهيبر ا پرسشنامه، مبني

از مجموعه سؤاالت در  يا شده فيساختارهاي منطقي تعر

شود  آماري پژوهش استخراج مي ةفرهنگ مربوط به جامع

در . استفاده شد آزمون تحليل عاملي اكتشافياز  ،يا خير

براي كل سؤاالت يك مدل تحليل عاملي به اجرا  ادامه،
                                                           
1. Pilot Study 
2. SPSS 



 1397زمستان ، 4 ، شمارة10هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دورة  نشرية پژوهش                                             156

 

 

هر متغير، جهت اطمينان  يديياي عاملي تأباره ودرآمد 

 ،از كسب حد نصاب حضور هر متغير در پرسشنامه

به اين ترتيب همگرايي متغيرها در هر عامل . شد محاسبه

در صورت . شدند دييها بررسي و تأ و نيز افتراق عامل

اي پرسشنامه را  توان روايي سازه وجود اين ساختارها، مي

در اين  )2000( 1ي و براونبراساس تينسل. دكر دييتأ

) ها سازه(ها  براي استخراج عامل 2)PAF( تحليل از روش

با دلتاي صفر و (و از روش دوران مايل ابليمين 

 براي .ها استفاده شد براي دوران مؤلفه) كيزر سازي نرمال

و نتايج آزمون   3KMOاز شاخص كفايت مدل  بررسي

ها و  عامل بر همين اساس، تعداد. شدبارتلت استفاده 

مدل  دييها در تأ يك از عامل هر ةكنند متغيرهاي تبيين

، درس تربيت بدني معلمان اكتشافي معيارهاي ارزيابي

و نيز مدل تحليل  مربوطگيري  مقياس اندازه شد و دييتأ

   .آمد  دست مسيري آن به
  
 ها يافته

 معلمان با توجه به اهميت شناسايي مقياس ارزيابي

هر  ةدهند ليهاي تشك ها و مؤلفه عامل بدني،  درس تربيت

اثربخشي هر يك اثرگذاري و  عامل، بارهاي عاملي و ميزان

 درس تربيت معلمان معيارهاي ارزيابي اكتشافيدر مدل 

، مدل يدييبدني شناسايي و با استفاده از تحليل عاملي تأ 

اين تحقيق،  يها افتهيبراساس . شد دييتأموردنظر  نظري

، هاي فني مهارتعامل مستقل شامل  پنج داراياين مدل 

هاي ويژه  مهارت ،هاي رهبري مهارت، هاي ارتباطي مهارت

. اند ارائه شده 1عامل نظم و انضباط است كه در جدول و 

ها و سهم تجمعي آنها  واريانس عامل ةمقادير ويژ همچنين

توان پيشگويي اين . داده شده استنشان  در اين جدول

                                                           
1 . Tinsley, H. E. A.& Brown(2000) 
2. Principal Axis Factoring(PAF) 
3 . Kaiser Meier Olkim( KMO) 

 640/66ها برابر سهم واريانس عاملمدل براساس مجموع 

  .درصد است
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  ها بررسي سهم واريانس هر يك از عاملنتايج  .1جدول 
  شده استخراجمجموع مربعات بارهاي  عامل   
  تجمعي درصد فراواني  درصد واريانس  واريانس كل 

1  838/16 174/43 174/43 

2 410/4 308/11 482/54 

3 720/1 411/4 893/58 

4 714/1 394/4 287/63 

5 308/1 353/3 640/66 

  
  بدني مدارس ارزيابي عملكرد معلمان تربيت مدل  يدييعاملي تأ ليها، در تحل ضرايب غيراستاندارد بين عامل .2جدول 

  نظم و انضباط  ويژه  رهبري  ارتباطي  فني  گويه
         884/0  آموزان دانشي كار كمداشتن صبر و حوصله در برخورد با 

          843/0  آموزان رفتار منصفانه و برابر با دانش
         804/0 رعايت شأن معلمي در پوشش ظاهري 

          803/0  آموزان هاي آموزشي برابر براي همة دانش ايجاد فرصت
          767/0  همكاري با مدير مدرسه در تنظيم برنامة هفتگي مدرسه

         709/0 ي جديد تدريسها روشميزان عالقه و اشتياق معلم در كسب 
          667/0  آموزان هاي اجتماعي دانش پرورش مهارت

         615/0 رعايت مقررات و حفظ نظم مدرسه در طول زنگ ورزش
          605/0  عالقه به تدريس

          599/0  ابتكار عمل و قدرت خالقيت در جريان تدريس   
          583/0  آموزان نيازهاي آموزشي فردي دانششناسايي 

          558/0  تدريس در بيان قدرت و فصاحت  
          531/0  يا حرفهي ورزشي ها سازمانعضويت در 

         513/0 دارا بودن مدارك مربيگري در بيش از دو رشتة ورزشي
   558/0       برخورد مناسب معلم با همكاران در محيط مدرسه

    491/0        كالس كنترل با ارتباط در مخل عوامل و انضباطي مسائل به توجه
         509/0 آموزان رعايت اخالق اسالمي معلم در برخورد با دانش

          465/0 آموز دانشارائة بازخورد مناسب به 
      728/0      داشتن ارزيابي روزانه در راستاي اهداف آموزشي

     662/0     آموزان در كالس  برخورد مناسب در حل مشكالت رفتاري دانش
      643/0      تدارك محيطي امن و مثبت براي يادگيري

      640/0      آموزان توجه به پيشرفت دانش
      621/0      اي پذيري حرفه يتمسئول

      577/0      ريزي آموزشي و تمركز روي آن در تدريس داشتن برنامه
      574/0      دانش آموزان و اصالح در صورت لزومبررسي رفتار 

      539/0      در كالس مؤثرگيري از سبك مديريت  بهره
      521/0      برقراري ارتباط مناسب با والدين

     518/0     يري و تالش در جهت اصالح اشكاالت كاري خودانتقادپذروحية 
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  بدني مدارس ارزيابي عملكرد معلمان تربيت مدل  يدييعاملي تأ ليها، در تحل ضرايب غيراستاندارد بين عامل .2ادامة جدول 
  نظم و انضباط  ويژه  رهبري  ارتباطي  فني  گويه

        793/0    آموزان تمايل به دريافت بازخورد از دانش
        776/0    بررسي ايمني تجهيزات آموزشي

        759/0    هاي نمايش تمرينات آموزشي از روش مؤثراستفادة 
        736/0    آموزان براي دانشتوصيف اهداف 

        706/0    همكاري با امور تربيتي مدرسه
        697/0    آموزان دريافت اطالعات مربوط به سالمتي دانش

        669/0    در جلسات شوراي معلمان مؤثرحضور 
       641/0  ي بازآموزيها كالسشركت منظم در 

        579/0    داشتن روحية همكاري در جمع همكاران مدرسه
 720/0        تدريس توسط معلم با تحصيالت تربيت بدني

 543/0        هاي آموزشي معلم با موضوع تدريس تناسب مناسب مهارت

  
 مدل بودن مناسب بررسي براي برازش هاي شاخص

  :است شده ارائه 3جدول  در يدييتأ عاملي تحليل
  

  بدني تربيت درس معلمان عملكرد ارزيابي مدل در برازش نيكويي يها شاخص مقايسة .3 جدول

x2 x2/df  GFI AGFI 
RMSEA 
(95% CI) NFI RFI IFI NNFI CFI x2 

 437/0 000/1 999/0 003/1 995/0 999/0 )000/0؛ 11/0( 986/0 998/0 237/0 437/0

 
 

هاي حاصل از اين تحليل، ساختار  براساس يافته

و  دييآمده در تحليل عاملي اكتشافي تأ دست عاملي به پنج

عامل براي  پنجاي اين پرسشنامه در  در نتيجه روايي سازه

  .دشو مي دييآماري پژوهش تأ ةجامع

عاملي ارزيابي  پنجدياگرام مسيري مدل 
بدني با ضرايب   عملكرد معلمان درس تربيت

  استاندارد
مـدل   يدييـ دياگرام مسيري تحليل عـاملي تأ  2شكل 

بـدني بـا     درس تربيـت  عملكرد معلمان عاملي ارزيابي پنج

  :دهد ضرايب استاندارد را نشان مي

  

  

  

  

  
  
  
  

  مدل مسيري ابعاد ارزيابي عملكرد معلمان تربيت بدني .2شكل 



  159                 بر معادالت ساختاري و مدلسازي روابط ميان عوامل مبتني بدني  تربيت عملكرد دبيران ارزيابيمقياس 
 

 

شده براي اين  هاي ارائه مقادير شاخصبا توجه به 

) 237/0( 5تر از  دو كوچك شاخص كايي آزادمدل، درجة 

هاي برازش  شاخص. كرد دييكه برازش مدل را تأاست 

NFI،NNFI  ،CFI و IFI1 9/0تر از  بزرگ،RMSEA2 

 SRMR3و مقدار شاخص  08/0تر از   نيز كوچك

. كردند دييتأاعتبار اين مدل را كه است  10/0از  تر كوچك

به  اين مدل هاي نيكويي برازش، اخصمقادير شرو،  ازاين

توان ساختار  سطح مطلوبي از برازش دست يافته و مي

، هاي فني مهارت. كرد دييتأحاصل از تحليل عاملي را 

ست كه نشان عنوان عامل مستقل در مدل ظاهر شده ا به

 همچنين. از اهميت آن در ارزيابي عملكرد معلمان دارد

. است اثرگذار گريد عامل ي چهاراين عامل بر رو

هاي رهبري و  هاي ارتباطي نيز بر روي مهارت مهارت

هاي ويژه و در نهايت  هاي رهبري بر روي مهارت مهارت

. اثرگذارندهاي ويژه بر روي نظم و انضباط معلمان  مهارت

. مستقيم بر نظم و انضباط اثرگذار است طور بهرهبري نيز 

 چيهبرقرار بوده و  مؤثرعوامل مذكور تنها روابط اثر و  بين

  .رابطة همبستگي مشاهده نشده است

  معادالت ساختاري مدل تحليل مسيري 
معادالت ساختاري كه زيرساخت الگوي تحليل مسير 

  .ارائه شده است 5در جدول ند، هستها  بين عامل

                                                           
1. Normal Fit Index(NFI); Non Normed Fit 
Index(NNFI); Chi-Square Fit Index(CFI); 
Incremental Fit Index(IFI);  
2. Root Mean Squared Error of 
Approximation(RMSEA) 
3. Standardized Root Mean Residual(SRMR) 
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  مسيري مدل و فرضيات از منتج ساختاري معادالت .4 جدول
درس  معلمان در ارزيابي هاي ارتباطي مهارتساختاري عامل  ةمعادل - 1ة معادل

  تربيت بدني
  هاي ارتباطي مهارت= 51/0هاي فني مهارت

069/0                 096/0  
00/7                    34/5  

 = R² 23/0 ,  49/0 =واريانس خطا

 
درس  معلمان در ارزيابي هاي رهبري مهارتساختاري عامل  ةمعادل - 2ة معادل

 تربيت بدني

  هاي رهبري مهارت= 53/0هاي ارتباطي مهارت+  43/0هاي فني  مهارت
030/0           072 /0            067/0  

00/7             96/5               93/7  
 = R² 65/0 ,  21/0 =واريانس خطا

درس  معلمان در ارزيابي هاي ويژه مهارتساختاري عامل  ةمعادل - 3ة معادل
  تربيت بدني

  هاي ويژه مهارت= 40/0هاي رهبري مهارت+ 22/0هاي فني  مهارت
033/0             088 /0            083/0  
00/7             52/2               90/4  

 = R² 46/0 ,  23/0 =واريانس خطا

درس تربيت  معلمان در ارزيابي نظم و انضباطساختاري عامل  ةمعادل - 4ة معادل
  بدني

 -14/0هاي رهبري مهارت+43/0هاي ويژه مهارت+ 46/0هاي فني مهارت
  نظم و انضباط=  19/0هاي ارتباطي  مهارت

053/0            11  /0             13/0                     14/0              11/0  
00/7         02/4              37/3                    98/0-      

69/1  
 = R² 46/0 ,  37/0 =واريانس خطا

  
  بحث و نتيجه گيري

آمده در خصوص معيارهاي ارزيابي  دست در مدل به

عملكرد معلمان تربيت بدني آشكار شدن پنج عامل تأييد 

تواند  معلمان به موارد ذيل ميبديهي است توجه . شود مي

در ارتقاي سطح عملكرد ايشان و در نهايت ارتقاي امتياز 

حاصل از ارزيابي عملكرد ايشان توسط ارزيابان مورد توجه 

آمده، موارد ذيل قابل  دست براساس مدل به. قرار گيرد

   :طرح است

با مقايسة مدل مفهومي محقق و مدل مسيري 

ترين  مهم: وارد ذيل اشاره كردتوان به م آمده مي دست به

هاي فني  نكته در ارزيابي معلمان تربيت بدني بحث مهارت

طور  تواند روي ساير عوامل اين مدل به ايشان است كه مي

عبارت ديگر،  به. مستقيم و غيرمستقيم اثرگذار باشد

آمده معلماني كه از  دست براساس ادبيات تحقيق و مدل به

ردار نباشند يا در اين بخش هاي فني الزم برخو مهارت

اي داشته باشند، گويا در ساير عوامل مدل از  ضعف عمده

برند و  هاي ارتباطي و رهبري از ضعف رنج مي جمله مهارت

 .اين ضعف را در عملكرد خود نشان خواهند داد

پاسخگويان به پرسشنامة اين تحقيق نيز با بيان نظرهاي 

بيش از ساير موارد  اند چيزي كه الزم است خود نشان داده

ريزان قرار گيرد، همان  مورد ارزيابي دقيق مديران و برنامه

هايي با توان پايين از  گويي معلم. توان فني معلمان است
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همان ابتدا مشخص است كه قادر به مديريت و رهبري 

عنوان  كالس نيستند و از توان الزم براي عملكرد باال به

نظر  همچنين به. بوديك معلم خوب برخوردار نخواهند 

رسد اين عامل از هيچ عامل ديگري اثرپذير نيست،  مي

عبارت ديگر، با ضعف معلمان در اين عامل با هيچ عامل  به

توان اين ضعف را جبران كرد و احتماالً اين  ديگري نمي

هاي نظام آموزشي از  قبيل معلمان بايد در ساير بخش

  .هاي ستادي فعاليت كنند جمله در بخش

گيري به اين لحاظ كم و  ن دو مدل مفهومي و اندازهاي

همچنين رابطة تنگاتنگ . بيش با يكديگر مشابهت دارند

هاي رهبري  هاي ويژه و مهارت هاي ارتباطي، مهارت مهارت

پذيرند، نشان  هاي فني مي با يكديگر و اثري كه از مهارت

از اهميت موضوع در ارزيابي و معرفي معلمان موفق در 

هاي رهبري  برخالف نظر محقق كه مهارت. ته دارداين رش

ها و ارزيابي معلمان  عنوان هدف اصلي كالس معلمان را به

فرض كرده بود، نظر پاسخگويان اين بود كه همه چيز در 

شود و از آنجا به بعد  كالس به نظم و ترتيب مرتبط مي

. است كه ساير اهداف آموزشي قابل پيگيري خواهد بود

آموزان و معلم مدرسه  م و انضباط كالس، دانشرو نظ ازاين

هاي بااهميت در رشتة تربيت بدني و در  از ويژگي

هاي آموزش و پرورش است كه در اين مدل  كالس

همچنين با توجه به مدل . اي عامل پاسخ مدل است گونه به

گيري حاصل از اين تحقيق موارد ذيل قابل مشاهده  اندازه

  :و استخراج خواهد بود

هاي فني توانسته بر روي عامل  ل مهارتعام

واحد  51/0هاي ارتباطي معلمان ، تأثيري معادل  مهارت

ازاي هر يك واحد افزايش  دهد كه به اين نشان مي. بگذارد

واحد افزايش را  51/0توان انتظار  در توان فني معلمان، مي

عبارت ديگر،  به. هاي ارتباطي معلمان داشت در مهارت

با يك واحد افزايش در توان فني خويش  معلمان قادرند

كنندة عامل  تك متغيرهاي تبيين كه شامل كار روي تك

واحد  51/0هاي ارتباطي خود  شود، در مهارت فني مي

  .افزايش ايجاد كنند

هاي رهبري توانسته بر روي عامل  عامل مهارت

. بگذارد 53/0ي معادل ريتأثهاي ارتباطي معلمان،  مهارت

ازاي هر يك واحد افزايش در  كه به هدد يماين نشان 

واحد  53/0توان انتظار  هاي رهبري معلمان، مي مهارت

عبارت  به. هاي ارتباطي آنان داشت افزايش را در مهارت

هاي  ديگر، معلمان قادرند با يك واحد افزايش در مهارت

تك متغيرهاي  رهبري خويش كه شامل كار روي تك

آن شامل مواردي چون  ة آن يعني متغيرهايكنند نييتب

و توأم با احترام با  مؤدبانهرعايت نظم در كالس، برخورد 

شاگردان و همكاران، و نيز داشتن صبر باال در شرايط 

واحد  53/0هاي ارتباطي خود  شود، در مهارت سخت مي

نتايج حاصل از اين منظر شايان توجه . افزايش ايجاد كنند

توسعة برخي است كه معلمان تربيت بدني نيازمند 

معلمان ذاتاً افرادي  نكهيا. هاي رهبري خود هستند مهارت

يافته  توسعه شدت بههاي رهبري آنان  مدير بوده و مهارت

ادبيات تحقيق نيز در اين  چراكهباشد، امري الزم است، 

ي مدير و ها يژگيو نيتر مهمدارد كه يكي از  ديتأكزمينه 

  .استدبير خوب توان رهبري وي در شرايط خاص 

اند،  هاي فني و رهبري با يكديگر در ارتباط مهارت

توان  ي مناسب فني ميها روشگيري از  بهره 1/0رو با  ازاين

رو معلمان  ينازا. هاي رهبري را توسعه داد مهارت 43/0

هاي فني  بايد توانايي خود را در جهت استفاده از روش

آموزان و كالس درس  مناسب در هدايت و رهبري دانش

  .تقا دهندار

هاي ويژه توانسته بر روي عامل  عامل مهارت

اين . بگذارد 40/0هاي ارتباطي، تأثيري معادل  مهارت

ازاي هر يك واحد افزايش در  دهد كه به نشان مي

واحد  40/0توان انتظار  هاي ويژة معلمان، مي مهارت

  .هاي ارتباطي معلمان داشت افزايش را در مهارت
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ي ويژه جزء الينفك ها برخورداري از مهارت

 1/0رو با  ازاين. شود هاي يك معلم محسوب مي مهارت

 22/0توان  هاي مناسب فني مي گيري از روش بهره

هاي ويژه را توسعه داد، بنابراين مناسب است  مهارت

گيري از  هاي ويژه بهره معلمان در جهت ارتقاي مهارت

  .ة خود قرار دهندسرلوحهاي فني را  مهارت

نظم و انضباط توانسته بر روي ساير  هاي مهارتعامل 

ير بگذارد كه نشان از اين نكته دارد كه تأثي مدل ها عامل

هاي ارتباطي  ازاي هر يك واحد افزايش در مهارت به

. نظم و انضباط را توسعه داد 19/0توان  معلمان مي

هاي مناسب رهبري  توان با استفاده از روش همچنين مي

يرات تأثاين  هرچند. توسعه دادنظم و انضباط را  14/0

توانند مورد توجه قرار  يمدار نيستند، اما تا حدودي  معنا

  .گيرند

گيري  از آنجا كه برقراري نظم و انضباط مستلزم بهره

گيري از  واحد افزايش بهره 1/0هاي ويژه است، با  از مهارت

واحد نظم و انضباط را  43/0توان  هاي ويژه مي مهارت

هاي ويژه در  گيري معلمان از مهارت هرهتوسعه داد، ب

  .است مؤثربرقراري نظم و انضباط در كالس 

هاي فني مناسب معلمان را در  استفاده از مهارت

 1/0رو با  رساند، ازاين برقراري نظم و انضباط ياري مي

 46/0توان  هاي فني مي گيري از مهارت واحد افزايش بهره

بنابراين بايد معلمان را در . نظم و انضباط را توسعه داد

هاي فني مناسب در جهت  جهت استفاده از مهارت

  .برقراري نظم و انضباط تشويق كرد

ي مهم در ارزيابي ها عاملين تر مهمهاي فني از  مهارت

مهارت فني مربي شامل احاطه و . عملكرد معلمان است

ها و فنون رشتة ورزشي خود است  يكتكنتسلط مربي به 

جم شدن تمرين و توانايي كشف و اصالح و موجب منس

كه نتايج اين طور همانشود،  يماشتباهات فني بازيكنان 

هاي فني براي معلمان  تحقيقات نشان داده، داشتن مهارت

ليكن نتايج اين تحقيق با نتايج پژوهش . ضروري است

اكستين و ادوارد، همسوست كه اين عامل را در ارزيابي 

  .ددانستن عملكرد ضروري مي

ارتباطات از عوامل مهم در برقراري روابط اجتماعي و 

خيلي بيشتر از داشتن تكنيك  مؤثرارتباط . دوستانه است

موفقيت در مربيگري به . كند يمدر ورزش به مربي كمك 

همان اندازه كه به داشتن تاكتيك بستگي دارد، به مهارت 

در برقراري ارتباطات اجتماعي و مهارت در تدريس نيز 

كه يك مربي توانايي برقراري ارتباط  يهنگام. سته استواب

ها و  مناسبي با شاگردانش داشته باشد، در تدريس تكنيك

پور و  يبحبسين و كان، . كند عمل مي تر موفقها  يكتاكت

هاي خود به اين عامل ضروري در  جاللي در پژوهش

  .اند موفقيت اشاره كرده

م در رهبري و مديريت مناسب سبب ايجاد انسجا

 عنوان بهكه مربي  يهنگام. شود ارتباطات و آموزش مي

رهبر بر شاگردانش احاطه داشته باشد، شاگردان با مربي 

يك  عنوان بهارتباط بهتري برقرار خواهند كرد و معلم 

آموزان  تواند نقش الگوي نمونه را براي دانش يمرهبر 

نژاد، صالحي،  محققاني چون همتي. عهده داشته باشد به

نژاد، سابوك، سين و كيم و لي وجود  يرمضانحساني، ا

عامل رهبري را براي موفقيت در تدريس ضروري 

داشتن مدرك تحصيلي متناسب مرتبط موجب . اند دانسته

تري را در خصوص مهارتي  شود تا مربي اطالعات دقيق مي

خواهد آموزش دهد، داشته باشد و در اختيار  كه مي

  . شاگردانش قرار دهد

اد در پژوهش خود اين عامل را از عوامل كليدي خداد

وي معتقد است . مربيگري در ورزش مطرح كرده است

، تسلط موردنظركه مربي به مهارت و تاكتيك  يدرصورت

و درگيري  سؤاالتتواند به تمامي  كافي داشته باشد، مي

ذهني شاگردانش پاسخ دهد كه اين عامل خود سبب باال 

شاگردان و همكارانش خواهد  بردن دانش مربي در ميان
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معلم اعتماد و  نفس اعتمادبههمچنين با افزايش . شد

  .برد همكاري شاگردان با معلم نيز باال مي

است كه سبب افزايش تمركز در مربي براي آموزش و 

شود، اما در مورد عامل  شاگردان در يادگيري مي

  . شده تاكنون تحقيقي به دست محقق نيامده است مشخص

آمده در اين تحقيق تا حدود  دست عاملي به نجمدل پ

هايي است كه حميدي و همكاران  زيادي مشابه عامل

. اند هاي پژوهش خود بدان اشاره كرده در يافته) 1390(

در ) 1999(همچنين با متغيرهايي كه كوته و همكاران 

اند، مشابهت بسياري  خود معرفي كرده CBS-Sمدل 

شده در اين  ه در مدل ارائهبا اين تفاوت ك). 36(دارند 

تحقيق عامل نظم و انضباط نيز معرفي شده است كه در 

ة حميدي ذكري از آن به ميان نيامده است شد ارائهمدل 

كه شايد بتوان اين نتيجه را چنين توضيح داد كه احتماالً 

عواملي پيش از عامل نظم و انضباط در عملكرد مربيان 

بنابراين در ردة ملي،  تيم ملي از اركان ضروري بوده و

آموزان در اين  ليكن از آنجا كه دانش. شود يماصول رعايت 

مرحله در حال يادگيري و تثبيت رفتارهاي صحيحي چون 

هستند، توجه معلمان و ارزيابان ايشان به  انضباطنظم و 

اين عامل، از اركان و ضروريات تدريس در مدارس است، 

نكتة شايان . رو همواره بايد مورد توجه قرار گيرد ازاين

ينكه در ارزيابي معلمان سه اتوجه ديگر براي مديران 

هاي رهبري  هاي ويژه و مهارت عامل توانايي فني، مهارت

تواند اثرگذاري مستقلي بر بازده  كه مي ايشان دخيل است

همچنين معلماني . كار معلمان در ميدان عمل داشته باشد

 طور بهكه در يكي از اين سه عامل ضعف داشته باشند، 

هاي ارتباطي و رهبري معلمان و در  مستقيم روي مهارت

هاي اجرايي آنان در ميدان عمل اثرگذار  ييتوانانهايت 

نقاط قوت معلمان در هر يك از همچنين . خواهد بود

كنندة هر  يينتبتك متغيرهاي  عوامل مذكور و نيز در تك

مشخصي مطرح باشد،  طور بهكه  ها عامليك از اين 

در   .تواند روي توان عملياتي آنان اثر مستقيم بگذارد مي

اين تحقيق، با توجه به اينكه از يك سو بارهاي عاملي 

از  شده كسبمدل شده در  تك متغيرهاي معرفي تك

مقادير نسبتاً بااليي برخوردارند و از سوي ديگر، ارتباط 

ي علها و روابط  منطقي ميان متغيرها در هر يك از عامل

ميان آنها از تطابق كافي با حقيقت موجود در فضاي تعليم 

توان نتيجه گرفت  و تربيت كشور برخوردار شده است، مي

ت پيشنهاد به كه مقياس و مدل ارزيابي حاضر قابلي

مديران كالن تعليم و تربيت ورزش كشور و نيز قابليت 

رو قابليت  ازاين. اجرايي كافي را در حوزة عمل دارد

  .استفاده در راستاي ارزيابي معلمان ورزش كشور را دارد
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