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  چکيده

 ارزشيابی سيستم ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی به منظور رفع برخی از نواقص اين         ,هدف از تحقيق حاضر   
 معلم تربيت بدنی به عنوان نمونـة آمـاری          ۳۱۰بدين منظور با استفاده از نمونه گيری خوشه ای تصادفی           . استسيستم  

, خطای ارزشـيابی  , برای بررسی اعتبار عوامل ارزشيابی    . تحقيق انتخاب و برگه های ارزشيابی عملکرد آنها بررسی شد         
,  از آزمـون هـای آلفـا کرونبـاخ         بيتبه تر , ان زن و مرد   ارتباط درونی بين عوامل ارزشيابی و مقايسة تفاوت بين معلم         

يافتـه هـای    ). ≥P ۰۵/۰در سطح معنـاداری     ( مان ويتنی استفاده شد      Uهمبستگی پيرسون و    , کلموگروف اسميرنوف 
) عوامل عملکردی و عوامل فراينـدی (اعتبار عوامل ارزشيابی معلمان تربيت بدنی در دو عامل اصلی , تحقيق نشان داد 

بررسی توزيع نمره ها در ارزشيابی عملکرد معلمان نشان داد کـه ارزيـاب هـا                . که خيلی ضعيف است   ,  است ۱۶/۰برابر  
با وجود  ). =P ۴۱/۰(همبستگی بين عوامل عملکردی و فرايندی معلمان معنادار بود          . دچار خطای نرمش و ارفاق شدند     

همبستگی بين عوامل   .  يکی از عوامل کافی نبود     اين مقدار همبستگی برای حذف    , معنادار بودن همبستگی بين عوامل    
 بـه دسـت آمـد کـه         ۸۵/۰, ۵۶/۰عملکردی و فرايندی با نمرة نهايی ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی به ترتيب              

اين موضوع نشان می دهد که هر يک از عوامل ارزشيابی به درستی معلمان را مورد ارزشيابی                 ). =P ۰۰۰/۰(معنادار بود   
, ۰۳۶/۰بـه ترتيـب   همبستگی بين نمره های ارزشيابی معلمان تربيت بدنی با ميزان تـشويق و اصـالح      .  دهند قرار می 

مـورد  , بدين معنی که معلمان تربيت بدنی نسبت به نمره هايی که دريافت کردند            ,  به دست آمد که معنادار نبود      ۰۲۸/۰
رزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی مرد و زن وجـود          تفاوت معناداری بين نمره های ا     . تشويق و اصالح قرار نگرفتند    

تفاوت بين نمرة ارزشـيابی عملکـرد       . همچنين معلمان تقريباً به يک اندازه مورد تشويق و اصالح قرار گرفتند           . نداشت
ت بدين صورت که معلمان دورة راهنمايی نمرة بهتری درياف        , معلمان تربيت بدنی دورة راهنمايی و متوسطه معنادار بود        

  . ولی تفاوت معناداری بين اين دو گروه از معلمان در عوامل تشويق و اصالح مشاهده نشد, کرده بودند

  
      واژه های کليدی

  .ميزان تشويق و اصالح, عوامل ارزشيابی , خطای نرمش و ارفاق, ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی
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  مقدمه 
ارزيـابی  ,  يـک وظيفـة خطيـر مـديريت        ی به عنوان  سسه ا رسالت نظام بهسازی در هر مو     
يکـی از  . يت درآوردن آنها در شرايط تعليم و تربيت است   التوانايي های نيروی انسانی و به فع      

ارزشيابی از ديرباز بـه عنـوان يکـی از          .است ١ارزيابی, ی مورد توجه در نظام بهسازی     هاحيطه  
ارزيابی عبارت است از    . تعوامل مهم موفقيت در نظام های آموزشی و تربيتی مطرح بوده اس           

نحوة انجام کار مشخص در دورة زمانی معين در مقايسه با            سنجش نسبی عملکرد فرد دربارة    
ـزی  به منظور    استاندارد انجام کار و همچنين تعيين استعداد و ظرفيت های بالقوة فرد             برنامه ري

ی نياز به امنيت عاطفی     ارزشيابی عملکرد را ابزار ارضا     ٢مايرليت درآوردن آنها    ادر جهت به فع   
ی است که همة کارکنان تالش      ليه ا می داند و معتقد است که امنيت عاطفی يکی از پنج نياز او            

اين نياز حياتی را ارضا می کنـد و         , ارزشيابی عملکرد . می کنند در محل کار آن را ارضا کنند        
زه ضـرورت   امـرو ). ۲۱(سازمان نيز همزمان از وضعيت عملکـرد کارمنـد آگـاهی مـی يابـد                

ارزشيابی آنچنان محرز شده است که در هر نظام و دستگاه اداری به عنوان امری ضـروری و                  
بنـابراين  ). ۱۸(اجتناب ناپذير مطرح است و الزمة مديريت صحيح و پويا به شـمار مـی رود                  

تالش صاحب نظران هميشه اين بوده که ابزار سنجش معتبر در ارزشيابی بهره جويند و نتايج                
 به عنوان پايه و مبنايی برای برنامه ريزی در جهت رفع نواقص و ارتقا و پيـشرفت ايـن                    آن را 

گرانبهاترين سرمايه و منبع اصلی که هر       , از سوی ديگر  . نظام ها مورد بهره برداری قرار دهند      
, ۱۴(نيروی سازندة فکری آن اسـت       , جامعه برای نيل به آرمانها و اهداف آيندة خود نياز دارد          

نظام آموزش و پرورش دستگاهی است که می تواند اين نيروهـای سـازنده را پـرورش                 و  ) ۱۷
يکی از مسائل عمده در آموزش و پرورش نيز با توجه بـه گـستردگی جامعـة نيـروی                   . دهند
تقويت نيروی انسانی است و منظور از تقويت نيروی انسانی باال بردن      , به ويژه معلمان  , انسانی
ی ها و انگيزه های کارکنان به ويژه معلمان شـاغل در ايـن سـازمان                تواناي, مهارت ها , دانش

در واقع نيروی انسانی    ). ۱۲, ۹(است و اين پيشرفت جز در ساية ارزشيابی امکان پذير نيست            
ـو  به ويژه معلمان نيز بدون آموزش و بهسازی هرگز          , آموزش و پرورش   انـد از کيفيـت و      نمی ت
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ه به اهميت تربيت بدنی در تربيت دانش آموزان معلمـان           با توج . بازدهی الزم برخوردار باشد   
. انسانی آموزش و پرورش تلقی می شوند       ين نيروهای مهم تر تربيت بدنی نيز به عنوان يکی از        

آموزش و پرورش برای رسيدن به اهدافی همچون ايجاد انگيزه در معلمـان تربيـت               , ازاين رو 
افـزايش يـا    , ترفيعات و نقل و انتقـال     , علمانارائة نياز به م   , تشخيص نيازهای آموزشی  , بدنی

کنترل رتبه و تشخيص ضعف ها و نارسايی های عملکرد آنان اقدام بـه              , کاهش حقوق و مزايا   
تا معلمان تربيـت بـدنی      , طراحی يک نظام ارزشيابی کرد و در عمل نيز آن را به اجرا درآورد             

يين شده و نيز پيـشرفت عملکـرد       به منظور نيل به اهداف تع     , پس از شروع به کار در مدرسه      
کـه  می شود   اين گونه آگاهی موجب     . از موقعيت و چگونگی عملکرد خود آگاهی يابند       , خويش

آنها از ضعف ها و قوت های عملکرد و رفتارهای خويش مطلع شوند و تمهيدات الزم را بـرای                   
  ). ۷(اثربخشی عملکرد خود به کار برند 

بی عملکرد معلمـان تربيـت بـدنی در آمـوزش و            طراحی و اجرای صحيح سيستم ارزشيا     
نظـم و   (عوامل عملکردی معلمـان     , پرورش با روش مديريت عملکرد با اندازه گيری دو عامل         

, رعايت دستورالعمل امتحانـات و ارزشـيابی      , امور آموزشی , انجام مسابقات ورزشی  , انضباط
شـرکت در   , ليـای مدرسـه   همکاری با دبيـران و او     , استفاده از امکانات ورزشی و حفاظت آن      

معيـار  (و عوامـل فراينـدی      ) جلسات و همکاری با اوليای دانش آموزان و کانون های ورزشی          
رفتار و برخورد مناسب با اوليای دانش آموزان و    , رعايت مقررات و انضباط اداری    (رفتار شغلی   

 و مهـارت    افـزايش معلومـات   , ابتکار و خالقيت و نوآوری    , پشتکار و جديت در کار    , همکاران
اخالقـی و رفتـار     , و يک معيار رعايـت شـعائر      ) انتقال معلومات و انعطاف پذيری    , های شغلی 
با وجودی که آموزش و پرورش تالش زيـادی کـرده تـا سيـستم               . به دست می آيد   ) اسالمی

اما بايد توجـه داشـت کـه        , ارزشيابی عملکرد مطلوبی را برای معلمان تربيت بدنی ارائه دهد         
اين طرح در عمـل بـه خـوبی بـه           ,  وجود يک نظام ارزشيابی منطقی و مناسب       ممکن است با  

به همين دليل سازمان بايد     . مرحلة اجرا در نيايد و به اهداف و مقاصد تعيين شده دست نيابد            
نحوة اجرای آن   , ضمن ارزيابی کيفيت طرح ارزشيابی    , هنگام ارزيابی نظام ارزشيابی عملکرد    

ممکن است ارزياب ها دچـار خطاهـای        , از سوی ديگر  . ی قرار دهد  در عمل را نيز مورد ارزياب     



  ۱۳۸۷زمستان , ۳۸شمارة ,                                                                              نشرية حرکت  

 

 

١١٤

عواطف و احساسات آنهـا قـرار       , تعصبات, ارزشيابی شوند و ارزيابی آنها تحت تأثير ذهنيات       
  ). ۱۶, ۱۵, ۷(گيرد يا عدالت الزم در قضاوت صورت نگيرد 

داد و بـه ايـن      پژوهشی در زمينة واکنش کارکنان در قبال ارزشيابی انجام          ) ۱۳۷۰(رئوفی  
نتيجه رسيد که ارزشيابی عملکرد عامل مؤثری در بروز استعداد کارکنان و درک شايستگی و      

ارزشـيابی عملکـرد تـأثير زيـادی روی         , در وضع موجود سازمان   . افزايش کارايی آنان است   
متقی و ضـياعی در پژوهـشی بـه بررسـی           , فتح آبادی ). ۸(انگيزش و کارايی کارکنان دارد      

رزشيابان پيرامون تأثير طرح جديد ارزشيابی بر بهبـود عملکـرد کارکنـان دولـت               نظرهای ا 
نظم و انـضباط  , هماهنگی, پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که طرح جديد به بهبود عملکرد     

حبيب , )۱۳۷۴(نتايج تحقيقات جاللی    ). ۶(کاری و ايجاد انگيزة کاری بيشتر منجر شده است          
نشان داده است که بيشتر ارزياب ها در ارزشيابی کارکنان دچار ) ۱۳۷۸(و قريب ) ۱۳۷۸(پور 

, ۶, ۵(خطای نرمش و ارفاق می شوند و کارکنان را بيش از استحقاق شان ارزيابی مـی کننـد     
سيستم ارزشيابی معلمان را طی دو سال بررسی کردنـد و           ) ۲۰۰۶ (١رايموند و همکارانش  ). ۱۲

برای تربيت آنان جهت رقابت برای دريافت مدرک        , مؤثردريافتند که ارزشيابی معلمان عامل      
) ۱۳۷۶(پورصمد  ). ۲۳(معلمی و روشی قدرتمند برای يادگيری و بهبود برنامه های آنها است             

در زمينة بررسی انگيزش شغلی معلمان کهگيلويه دريافت که مهم تـرين عوامـل نارضـايتی                
درست و موقعيت اجتماعی آنهـا بـود        عدم ارزشيابی   , معلمان به دليل کم بودن ميزان حقوق      

در سرنوشت ايـن قـشر زحمـتکش و         , ارزشيابی صحيح معلمان توسط ارزياب های آگاه      ). ۴(
براساس نتايج تحقيقات پيرامون معلمان به احتمال       . همچنين دانش آموزان بسيار مؤثر است       

کـه ابتـدا   , داردنواقصی در برنامة ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی يا اجرای آن وجـود       
بنابراين در اجرای صحيح اين سيستم بايـد       . بايد شناخته شده و سپس به رفع آن اقدام شود         

ارزشـيابی دقيـق اطالعـات بـازخوردی        چرا که ايـن     . نهايت دقت و تالش به کار گرفته شود       
ی در اختيار سازمان و معلمان قرار می دهد تا آنها بتوانند گام های محکم تـری بـرا                  فراوانی  

ازاين رو تحقيق حاضر بـا      . پيشبرد و توسعة برنامه های بهسازی معلمان تربيت بدنی بردارند         
هدف ارزشيابی سيستم ارزشيابی معلمان تربيت بدنی به دنبال پيشنهادهايی است که بتواند             

                                                 
1- Raymond et al  
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در هر چه بهتر اجرا شدن سيستم ارزشيابی معلمان تربيت بدنی و غير تربيـت بـدنی کمـک      
  . و قوت های اين سيستم را مشخص سازدکند و ضعف ها 

  

  روش تحقيق 
 همبستگی بوده و به شکل پس رويـدادی صـورت گرفتـه             –اين پژوهش از نوع توصيفی      

 نفر از معلمان تربيت بدنی استان گيالن تشکيل می دادند           ۳۱۰آزمودنی های تحقيق را     . است
, رضت, فومن,  های لنگرود  که با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای تصادفی از شهرستان           

  . صومعه سرا انتخاب شدند, انزلی , تالش, آستانه, رودسر
  ابزار اندازه گيری 

در اين تحقيق به منظور دسترسی به برگه های ارزشيابی معلمان و نمره هـای منـدرج در          
برگه ها برای بررسی همبستگی بين عوامل ارزشيابی معلمان تربيت بدنی و خطـای صـورت                 

به دليل محرمانه بودن و عدم دسترسی مستقيم به نمـره هـا و              , ر سيستم ارزشيابی  گرفته د 
پرسشنامة کد داری معادل برگه های ارزشيابی معلمان تربيـت          , اطالعات برگه های ارزشيابی   

ارزشيابی ادارات آموزش و پرورش شهرستان های مورد        بدنی تهيه شد و در اختيار مسئوالن        
کر نام معلمان اطالعات برگه های ارزشيابی به ايـن پرسـشنامه هـا              نظر قرار گرفت تا بدون ذ     

عوامـل فراينـدی کـه      , ) عامل ۸(در اين پرسشنامه ها عوامل عملکردی معلمان        . انتقال يابد 
به همـراه اطالعـاتی     , و يک معيار رفتار اخالقی است     )  معيار ۷(شامل معيارهای رفتار شغلی     

آورده , داد پيشنهاد تشويق و تعداد پيشنهاد اصـالح       تع, گروه, واحد سازمانی , مانند جنسيت 
تمامی اطالعات در زمينة چگونگی پرکردن پرسشنامه هـا در اختيـار کارشناسـان              . شده بود 

شهرستان های مورد نظر قرار گرفت تا اطالعات برگه های ارزشيابی به پرسشنامه ها منتقـل                
  . شود

  روش آماری

زشيابی با اسـتفاده از روش هـای آمـار توصـيفی            اطالعات به دست آمده از برگه های ار       
برای بررسی  . به شکل جدول و نمودار خالصه و طبقه بندی شدند         ) درصد و ميانگين  , فراوانی(

فرضيات مربوط به ارتباط عوامل ارزشيابی از       , اعتبار عوامل ارزشيابی از روش آلفای کرونباخ        
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 مربـوط بـه خطـای ارزشـيابی از     ضريب همبستگی پيرسون و برای تجزيه و تحليل فرضيات    
بـرای  , به دليل اينکه توزيع متغيرها نرمال نبود      . استفاده شد  اسميرنوف   –آزمون کلموگروف   

تجزيـه و   .  مان ويتنی اسـتفاده شـد      ‐Uون غير پارامتريک    ممقايسة گروه های مختلف از آز     
  .  انجام شدSPSSتحليل داده ها نيز با نرم افزار 

  

  قيقنتايج و يافته های تح
 نفر زن ۱۶۰ نفر مرد و ۱۵۰ آزمودنی مورد بررسی ۳۱۰براساس يافته های تحقيق از مجموع 

  .  نفر در دورة متوسطه مشغول به کار بودند۱۴۹ نفر در دورة راهنمايی و ۱۶۱بودند که 
عوامل عملکردی و عوامـل     (ميزان آلفا برای دو عامل اصلی       , ۱ول  دبا توجه به اطالعات ج    

معيـار رفتـار    , برای عوامل عملکردی    , ۱۶/۰يابی عملکرد معلمان تربيت بدنی      ارزش) فرايندی
 و باری ريز معيارهای ۵۶/۰و معيار رفتار اخالقی ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی      شغلی  

بنابراين اعتبار عوامل ارزشـيابی معلمـان       .  است ۵۸/۰ گانة ارزشيابی معلمان تربيت بدنی       ۱۶
  ). ۱۹( و خيلی ضعيف است ۷۰/۰تربيت بدنی کمتر از 

  
  اعتبار عوامل ارزشيابی معلمان تربيت بدنی و سطح اعتبار تعريف شده برای آزمون ها_ ۱جدول 

  شاخص های    

   آماری
  متغيرها

تعداد 
  عوامل

ميزان 
  آلفا

ارزشگذاری 
  سطح اعتبار تعريف شده برای آزمون ها  عوامل

عوامل (دو عامل اصلی 
عملکردی و عوامل 

  )يندیفرا
  خيلی ضعيف  ۱۶/۰  ۲

  عالی r = ۹۰/۰ تا ۹۹/۰

معيار , عوامل عملکردی
رفتار شغلی و معيار رفتار 

  اخالقی
  خيلی ضعيف  ۵۶/۰  ۳

  r = ۸۰/۰ تا ۸۵/۰
  
  

 r = ۷۰/۰ تا ۷۹/۰

 خوب
 
 

  متوسط يا ضعيف

  خيلی ضعيف >P ۷۰/۰  خيلی ضعيف  ۵۸/۰  ۱۶  ريز عامل
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سطح معناداری مشاهده شده در آزمون  و Zميزان , ۲براساس اطالعات جدول 
 اسميرنوف يک گروهی نتيجه گرفته می شود توزيع نمره های ارزشيابی –کلموگروف 

داده های توصيفی جدول براساس , از سوی ديگر. عملکرد معلمان تربيت بدنی نرمال نيست
 و يا  نتيجه گرفته می شود که منحنی توزيع کجی چپ۱ و منحنی توزيع نمره ها در شکل ۲

بنابراين ارزياب ها در ارزشيابی معلمان دچار خطای نرمش . کجی به سمت نمره های باالست 
توزيع نمره های معلمان منحنی ,  نيز نشان داده شده۱همان طور که در شکل . و ارفاق شدند

تربيت بدنی به سمت چپ گرايش دارد و نمرة ارزشيابی تعداد زيادی از معلمان تربيت بدنی 
  . است) مرة کاملن (۳۰

  
  نمرات ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی

  بررسی خطای نرمش و ارفاق در نمرة نهايی ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی . ۱شکل 

  



  ۱۳۸۷زمستان , ۳۸شمارة ,                                                                              نشرية حرکت  

 

 

١١٨

منحنی توزيع نمره های معلمان تربيت بدنی    ,  نيز نشان داده شده    ۱همان طور که در شکل      
) نمرة کل  (۳۰عداد زيادی از معلمان تربيت بدنی       به سمت چپ گرايش دارد و نمرة ارزشيابی ت        

  . است
  

  بررسی خطای نرمش و ارفاق در نمرة نهايی ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی_ ۲جدول 
شاخص 
  آماری

 توزيع 
  نمره ها

ی
وان
را
ف

ن  
گي
يان
م

ف   
را
نح
ا

رد
دا
تان
اس

  

ن
ري
مت
ک

ن  
ري
شت
بي

  

P2
5

 P5
0

  P7
5

  

ف 
رو
وگ
لم
ک

ف
رنو
مي
اس

  

si
g

 

۷۵/۲۵  
۲۸  
۵/۲۸  

۲۹  
۲۵/۲۹  
۵/۲۹  
۷۵/۲۹  
۳۰  

  مجموع

۱  
۱  
۱  
۷  
۲  
۹  
۲۱  
۲۶۸  
۳۱۰  

  
  
  
  
۹۲/۲۹  

  
  
  
  
۳۲/۰  

  
  
  
  
۷۵/۲۵  

  
  
  
  
۳۰  

  
  
  
  
۳۰  

  
  
  
  
۳۰  

  
  
  
  
۳۰  

  
  
  
  
۱۸۰/۸  

  
  
  
  
۰۰۰/۰ *  

  . معنادار است۰۵/۰در سطح  *

  
همبستگی بين عوامل عملکردی و عوامل فرايندی معلمـان تربيـت           , ۳با توجه به جدول     

همبستگی بين معيار رفتار شغلی و رفتار اخالقی با .  معنادار است۰۵/۰ و در سطح   ۱۱۶/۰بدنی  
 است که فقط در مورد رفتـار      ‐۰۱۶/۰ و   ۲۰۲/۰عوامل عملکردی معلمان تربيت بدنی به ترتيب        

ولی اين ارتباط آنقدر قوی نيست که بتوان با قطعيت يکـی از عوامـل را                , شغلی معنادار است  
  . حذف کرد
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  ی بين معيار رفتار شغلی و معيار رفتار اخالقی با عوامل عملکردی معلمان بررسی همبستگ_ ۳جدول 
  تربيت بدنی

  شاخص آماری
  متغير

 Sig  همبستگی  تعداد

  *۰۴۱/۰  ۱۱۶/۰  ۳۱۰  عوامل فرايندی

  عوامل عملکردی  *۰۰۰/۰  ۲۰۲/۰  ۳۱۰  معيار رفتار شغلی

  ۷۷۶/۰  ‐۰۱۶/۰  ۳۱۰  معيار رفتار اخالقی

  . است معنادار۰۵/۰در سطح *
  

همبستگی بين معيار رفتار شـغلی و معيـار رفتـار اخالقـی عوامـل               , ۴با توجه به جدول     
اين همبستگی زياد نشان    .  معنادار است  ۰۱/۰ و در سطح     ۶۷۶/۰فرايندی معلمان تربيت بدنی     
معيار رفتار اخالقی را هم شامل می شود و از نظر ارزيـاب هـا               , می دهد که معيار رفتار شغلی     

  . ار شغلی برای سنجش عوامل فرايندی کافی به نظر می رسدمعيار رفت
  

  بررسی همبستگی بين معيار رفتار شغلی و معيار رفتار اخالقی معلمان تربيت بدنی_ ۴جدول 
  شاخص آماری

 Sig  همبستگی  تعداد  متغير

  معيار رفتار شغلی
  تار اخالقیار رفمعي

۳۱۰  ۶۷۶/۰  ۰۰۰/۰*  

  .  معنادار است۰۱/۰در سطح *
  

  همبستگی بين عوامل ارزشيابی با نمرة نهايی معلمان_ ۵جدول 
  شاخص آماری

  متغير
 Sig  همبستگی  تعداد

   *۰۰۰/۰  ۵۶۶/۰  ۳۱۰  عوامل عملکردی
  *۰۰۰/۰  ۸۵۱/۰  ۳۱۰  عوامل فرايندی 
  *۰۰۰/۰  ۸۳۴/۰  ۳۱۰  معيار رفتار شغلی

  نمره نهايی

  *۰۰۰/۰  ۷۱۲/۰  ۳۱۰  معيار رفتار اخالقی
  . معنادار است۰۱/۰در سطح *
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 عوامل فراينـدی بـا نمـرة        ۵۶/۰بين عوامل عملکردی با نمرة نهايی       , ۵با توجه به جدول     
 ۷۱/۰ و معيار رفتار اخالقی با نمـرة نهـايی           ۸۳/۰ معيار رفتار شغلی با نمرة نهايی        ۸۵/۰نهايی  

بی بـا   معنادار بودن ارتباط بين عوامـل ارزشـيا       .  وجود دارد  ۰۵/۰همبستگی معنادار در سطح     
نمرة نهايی  نشان می دهد که هر يک از عوامل ارزشيابی به درستی معلمان را مورد ارزشيابی            

ولی با توجـه بـه      , البته اين همبستگی برای فرم های ارزشيابی ضروری است        . قرار می دهند  
پذيرش يکی از اين معيارهـا      , ) ۶۷/۰(همبستگی بين معيار رفتار شغلی و معيار رفتار اخالقی          

  .  چالش نظری و جدی در ارزشيابی عملکرد معلمان استيک
 نشان می دهد که تعداد تشويق و اصالح اين گروه از معلمان به ترتيـب                ۶اطالعات جدول   

ارتباط بـين ميـزان تـشويق و        , با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون     .  مورد است    ۴ و   ۴۸
نتايج نـشان داد کـه      . اصالح با نمرة نهايی ارزشيابی عملکرد معلمان تربيت بدنی بررسی شد          

تشويق با نمرة نهايی ارزشيابی عملکـرد معلمـان تربيـت بـدنی ارتبـاط           بين ميزان اصالح و     
يعنی معلمان تربيت بدنی به تناسب نمـرة دريـافتی مـورد تـشويق و         , معناداری وجود ندارد  
  ).۷جدول (اصالح قرار نگرفتند 

  
  بررسی همبستگی بين ميزان تشويق و اصالح با نمرة نهايی ارزشيابی_ ۶جدول 

شاخص 
  آماری

  متغير

تعداد تشويق و 
  اصالح

  تعداد آزمودنی ها
ضريب 

  همبستگی 
Sig  

  ۵۳۲/۰  ۰۳۶/۰  ۳۱۰  ۴۸  تشويق
  نمرة نهايی

  ۶۲۹/۰  ۰۲۸/۰  ۳۱۰  ۴  اصالح

  
,  مان ويتنی  U و سطح معناداری در آزمون       Z و با توجه به نمرة       ۷براساس اطالعات جدول    

امل فرايندی و نمـرة نهـايی       عو, بين معلمان تربيت بدنی زن و مرد در نمرة عوامل عملکردی          
  . ارزشيابی تفاوت معناداری وجود ندارد
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  مقايسة تفاوت بين نمرة ارزشيابی معلمان تربيت بدنی زن و مرد_ ۷جدول 

شاخص 
  آماری

  متغير
  Z Sig   مان ويتنیU  ميانگين  تعداد آزمودنی   جنس 

  ۹۷/۱۹  ۱۵۰  مرد 
 عوامل عملکردی 

  ۹۷/۱۹  ۱۶۰  زن 
۵/۱۱۸۸۷  ۴۱۱/۰‐  ۶۸۱/۰  

  ۹۲/۹  ۱۵۰  مرد 
  عوامل فرايندی

  ۹۷/۹  ۱۶۰  زن 
۵/۱۱۳۶۱  ۶۰۳/۱‐  ۱۰۹/۰  

نمرة نهايی   ۸۸/۲۹  ۱۵۰  مرد 
  ۹۵/۲۹  ۱۶۰  زن   ارزشيابی

۵/۱۱۲۳۶  ۶۲۸/۱‐  ۱۰۵/۰  

  
,  مان ويتنی  U و سطح معناداری در آزمون       Zبا توجه به نمرة     , ۸براساس اطالعات جدول    

, زن و مرد در عوامل تشويق و اصالح تفاوت معناداری وجـود نـدارد             بين معلمان تربيت بدنی     
بنابراين معلمان تربيت بدنی زن و مرد تقريباً به يـک انـدازه مـورد تـشويق و اصـالح قـرار        

  . گرفتند
  مقايسة تفاوت بين معلمان تربيت بدنی زن و مرد در عوامل تشويق و اصالح_ ۸جدول 

شاخص 
  آماری

  متغير
  تعداد  جنس

تشويق و د تعدا
  اصالح

Uمان ويتنی   Z Sig  

  ۲۸  ۱۵۰  مرد 
  تشويق

  ۲۰  ۱۶۰  زن 
۵/۱۱۱۹۳  ۶۲۵/۱‐  ۱۰۹/۰  

  ۳  ۱۵۰  مرد 
  اصالح

  ۱  ۱۶۰  زن 
۱۱۸۳۶  ۰۶۴/۱‐  ۲۸۶/۰  

  

,  مان ويتنـی U و سطح معناداری در آزمون       Zبا توجه به نمرة     , ۹براساس اطالعات جدول    
توسـطه در نمـرة عوامـل عملکـردی و نمـرة نهـايی              بين معلمان تربيت بدنی راهنمايی و م      

ارزشيابی تفاوت معناداری مشاهده شد و معلمان تربيت بدنی دورة راهنمـايی نمـرة بهتـری                
  . دريافت کردند
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  مقايسة تفاوت نمرة ارزشيابی معلمان تربيت بدنی دورة راهنمايی و متوسطه_ ۹جدول 

شاخص 
  آماری

  متغير
  Z Sig  ويتنی مان U  ميانگين   تعداد  دوره

  ۲۰  ۱۶۱  راهنمايی
 عوامل عملکردی 

  ۹۴/۱۹  ۱۴۹  متوسطه
۱۰۹۴۸  ۸۲۲/۳‐  ۰۰۰/۰*  

  ۹۷/۹  ۱۶۱  راهنمايی 
  عوامل فرايندی

  ۸۶/۲۹  ۱۴۹  متوسطه
۱۱۸۱۰  ۴۸۳/۰‐  ۶۴۳/۰  

نمرة نهايی   ۹۶/۲۹  ۱۶۱  راهنمايی 
  ۸۶/۲۹  ۱۴۹  متوسطه  ارزشيابی

۵/۱۱۰۲۰  ۰۷۸/۲‐  ۰۳۸/۰*  

  . معنادار است۰۱/۰ در سطح  *

  
,  مان ويتنی  U و سطح معناداری در آزمون       Zبا توجه به نمرة     , ۱۰براساس اطالعات جدول    

بين معلمان تربيت بدنی راهنمايی و متوسطه در عوامل تشويق و اصـالح تفـاوت معنـاداری                 
  .  گرفتندوجود ندارد و اين دو گروه از معلمان تقريباً به يک اندازه مورد تشويق و اصالح قرار

 
 مقايسة تفاوت معلمان تربيت بدنی مقطع متوسطه و راهنمايی در عوامل تشويق و اصالح_ ۱۰جدول 

شاخص 
  آماری

  متغير
  تعداد  دوره

ميانگين تشويق 
  و اصالح

Uمان ويتنی   Z Sig  

  ۲۱  ۱۶۱  راهنمايی
  تشويق

  ۲۷  ۱۴۹  متوسطه
۱۱۳۷۷  ۲۴۵/۱‐  ۲۱۳/۰  

  ۳  ۱۶۱  راهنمايی 
  اصالح

  ۱  ۱۴۹  متوسطه
۵/۱۱۸۵۰  ۹۳۴/۰‐  ۳۵۰/۰  

  
  

  بحث  و نتيجه گيری 
يافته های تحقيق حاضر نشان داد که ميزان آلفای عوامل ارزشيابی معلمان تربيت بـدنی               

ارزشيابی عملکـرد معلمـان تربيـت       ) عوامل عملکردی و عوامل فرايندی    (در دو عامل اصلی     
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ی و معيار فشار اخالقی ارزشيابی عملکرد       معيار رفتار شغل  , برای عوامل عملکردی  , ۱۶/۰بدنی  
 ۵۸/۰ گانة ارزشيابی معلمان تربيت بـدنی        ۱۶ و برای ريز معيارهای      ۵۶/۰معلمان تربيت بدنی    

 و در حـد خيلـی       ۷۰/۰در نتيجه اعتبار عوامل ارزشيابی معلمان تربيت بدنی کمتـر از            . است
د مورد تأمل قرار گيرد يا اينکـه        بنابراين اعتبار تمامی عوامل ارزشيابی باي     ). ۱۳(ضعيف است   

در غير اين صورت کوچک ترين اشتباه در , نظرهای ارزياب ها از ثبات و پايايی برخوردار شود
عوامـل عملکـردی و     . ارزيابی ممکن است انگيزه های شغلی کارکنان را تحت تأثير قرار دهد           

در ) ۱۶/۰(ر بسيار پايين    دو بعد اصلی ارزشيابی عملکرد معلمان است و ميزان اعتبا         , فرآيندی
)  ۱۳۷۴(اين يافته با يافتـه هـای جاللـی          . اين دو بعد بايد به طور جدی مورد توجه قرار گيرد          

مبنی بر اينکه آموزش و توجيه ارزشيابی کنندگان در ارزيـابی عملکـرد کارکنـان بـه طـور                   
 در نمـره    يافته های تحقيق نـشان داد کـه       . همخوانی دارد , صحيح و علمی انجام نشده است     

, در اين حالت ارزياب ها    . های ارزشيابی معلمان تربيت بدنی خطای نرمش و ارفاق وجود دارد          
بـه  . عملکرد معلمان را در سطح بااليی ارزيابی کرده و امتيازهای زيادی نيز به آنها داده انـد                

ـ              , عبارت ديگر  ن تعدادی از معلمان بيش از استحقاق و شايستگی اشان ارزيابی شدند کـه اي
موضوع ممکن است به دليل عدم آموزش درست و توجيه ارزياب ها در ارزشـيابی عملکـرد                 
معلمان يا به دليل عملکرد خوب همة معلمان تربيت بدنی باشد که اين امر تا حدودی بعيد به                  

مبنی بر  ) ۱۳۷۸(و قريب   ) ۱۳۷۸(حبيب پور   , )۱۳۷۴(اين يافته با نتايج جاللی      . نظر می رسد  
 ها در ارزشيابی کارکنان دچار خطای نرمش و ارفاق می شوند و آموزش و توجيه اينکه ارزياب 

, ارزشيابی کنندگان در ارزيابی عملکرد کارکنان به طور صحيح و علمی انجـام نـشده اسـت                
  ). ۵, ۱۱, ۷(همخوانی دارد 

همبستگی بين عوامل ارزشيابی معلمان تربيت بدنی نشان داد که بين معيار رفتار شـغلی               
همبـستگی  ) ۲۰/۰(و عوامل عملکردی با معيـار رفتـار شـغلی           ) ۶۷/۰(معيار رفتار اخالقی    با  

ولی فقط ضـريب همبـستگی     , اگر چه اين ضرايب همبستگی معنادارند     . معناداری وجود دارد  
ان يکی   می تو  بنابراين از بين اين دو معيار     . بين معيار رفتار شغلی و معيار رفتار اخالقی باالست        

سد التزام بـه    می ر چون به نظر    , البته اين موضوع به بررسی بيشتری نياز دارد       . ردرا انتخاب ک  
  معيارهای رفتار شغلی در واقع نوعی التزام به معيار رفتار اخالقـی در محـيط کـار محـسوب      
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به نظـر   . د و شايد چالش رفتار قانونی و رفتار حقوقی نيز از همين بحث شروع می شود               می شو 
از عوامل عملکردی و فرايندی نيز می توان برای ارزشيابی نهايی استفاده             از هر کدام     می رسد 

بـه هـر حـال      . کرد اگر چه اين احتمال برای عوامل فرايندی بيشتر از عوامل عملکردی است            
ضرايب همبستگی عوامل اصلی و ريز عامل های مندرج در برگة ارزشيابی معلمان مفيد تلقی               

  . می شوند
.  وجـود دارد   ۰۱/۰يابی با نمرة نهايی همبستگی معنادار در سـطح          بين تمامی عوامل ارزش   

معنادار بودن ارتباط بين عوامل ارزشيابی با نمرة نهايی نشان می دهد که هر يـک از عوامـل                   
البته اين همبستگی برای برگه     . ارزشيابی به درستی معلمان را مورد ارزشيابی قرار می دهند         

مبنی بر اينکه شاخص    ) ۱۳۷۸(ين تحقيق با نتايج قريب      نتايج ا . های ارزشيابی ضروری است   
همخوانی , برای ارزشيابی معلمان مناسب اند, های به کار رفته در عوامل عملکردی و فرايندی 

در , )۶۷/۰(ولی با توجه به همبستگی بين معيار رفتار شـغلی و معيـار رفتـار اخالقـی                  , دارد
عيارهـای يـک چـالش نظـری و جـدی در            ارزشيابی معلمان تربيت بدنی پذيرش يکـی از م        

وجود معيار رفتـار    , در صورتی که قريب به اين نتيجه رسيد       . ارزشيابی عملکرد معلمان است   
  . اخالقی برای ارزشيابی معلمان الزم و منطقی است

ـدنی   همبستگی بين عوامل تشويق و اصالح با نمرة نهايی ارزشيابی عملکرد معلمان              تربيت ب
. اين معلمان به تناسب نمرة دريافتی مورد تشويق و اصالح قـرار نگرفتنـد             بنابر, معنادار نشد 

  خطای    ها يابز ار اين موضوع ممکن است به دليل کم اهميت دانستن فرايند ارزشيابی از ديد            
با توجه به اين نـوع ارزشـيابی        . نرمش و ارفاق و باال بودن نمرة ارزشيابی بيشتر معلمان باشد          

ايـن  . ف مشخص نمی شود و انگيزة شغلی معلمان کاهش می يابـد           فرق بين معلم قوی و ضعي     
مبنی بـر   ) ۱۳۷۸(و حبيب پور    ) ۱۳۶۹(صالحی  , )۱۳۷۴(ی مهدی زاده تهرانی     فته ها نتايج با يا  

توجهی به نتيجة ارزشيابی به منظور تشويق و اصالح         , اينکه بعد از ارزشيابی عملکرد معلمان     
در ) ۱۹۹۴ (٢ و تايسون  ١در صورتی که سيلورمن   ). ۱۱(همخوانی دارد   , معلمان صورت نمی گيرد   

تحقيقی به بررسی سيستم ارزشيابی عملکـرد معلمـان تربيـت بـدنی و غيرتربيـت بـدنی                  

                                                 
1- Silverman   
2- Tyson   
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پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که معلمان به ويژه معلمان تربيت بدنی بعد از انجام مراحل                 
ناسب برای افزايش انگيزه و بهبـود       ارزشيابی مورد تشويق و اصالح قرار گرفتند و بازخورد م         

دليل اين اختالف ممکن اسـت عـدم اجـرای درسـت       ). ۲۶(عملکرد معلمان به آنها داده شد       
) سنجش و مصاحبة پايان دوره, بررسی طول دوره, مصاحبة آغاز دوره  (چهار مرحلة ارزشيابی    

  . باشد
ربيت بدنی زن و مـرد      يافته های اين تحقيق نشان داد که تفاوت نمرة ارزشيابی معلمان ت           

. ولی نمرة ارزشيابی معلمان تربيت بدنی زن کمی بيشتر از معلمان مـرد بـود              , معنادار نيست 
 ۸اما اطالعات جـدول     , تفاوت اين گروه از معلمان در عوامل تشويق و اصالح نيز معنادار نشد            

مـان تربيـت     نشان می دهد که معلمان تربيت بدنی مرد بر خالف نمرة کمتر بيشتر از معل               ۹و  
اين موضوع ممکن است به دليل حسن نظر ارزياب ها بـه            . بدنی زن مورد تشويق قرار گرفتند     

بررسی نمرة ارزشـيابی معلمـان بـر حـسب دروة تحـصيلی             . معلمان تربيت بدنی مرد باشد    
نشان داد که نمرة عوامل عملکردی و نمرة ارزشـيابی نهـايی معلمـان              ) راهنمايی و متوسطه  (

, ورة راهنمايی بهتر از دورة متوسطه است و تفاوت در اين گـروه معنـادار شـد                تربيت بدنی د  
گذشته از اينکه تفاوت معناداری بين اين گروه از معلمان در عوامل تشويق و اصالح با توجـه                  

معلمـان  , مشاهده نـشد  , به تفاوت بين عملکرد آنها و بهتر بودن نمره معلمان دورة راهنمايی           
طه بيشتر از معلمان دورة راهنمايی مورد تشويق و کمتر مورد اصالح            تربيت بدنی دورة متوس   

اين موضوع به طور واضح حسن نظر ارزياب ها و کا رشناسان را در مورد معلمان                . قرار گرفتند 
اين يافته با نتايج سيلورمن و تايـسون مبنـی بـر            . تربيت بدنی دورة متوسطه نشان می دهد      

. همخـوانی دارد  , ة راهنمـايی بهتـر از دورة متوسـطه شـد          اينکه نمرة ارزشيابی معلمان دور    
) ۱۳۸۲(يزدانی  , )۱۳۷۴(اسدی  , )۱۳۷۴(جاللی  , )۱۳۷۸(همچنين نتايج تحقيقات حبيب پور      

نشان داد که مراحل چهارگانة ارزشيابی کارکنان به درستی اجرا نمی شود            ) ۱۹۸۸ (١و اسميت 
زايش سطح کيفی عملکرد کارکنان صورت و پس از ارزشيابی هيچ گونه اقدام اصالحی برای اف     

  ). ۲۴, ۶, ۵, ۳, ۲(د نمی گير

                                                 
1- Smith   
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نيـز تحقيقـاتی در زمينـة       ) ۱۹۴۶ (٤و اسـتاگديل  ) ۱۹۸۸ (٣ و لـی   ٢کمپل, )۱۹۸۰ (١ترنتون
ارزشيابی انجام دادند و نتيجه گرفتند که در ارزشيابی عملکرد معلمان بايد بر خود  ارزشيابی           

ضياعی و رمضانی نژاد نقش ارزشـيابی عملکـرد را          , متقی, یفتح آباد ). ۱, ۲۰, ۲۵(تاکيد کرد   
در بهبود کارايی کارکنان بررسی کردند و به ايـن نتيجـه رسـيدند کـه ارزشـيابی عملکـرد                    

بهبود روابط سرپرست و کارمنـد و رشـد   , کارکنان با افزايش قابليت و توانايی فردی کارکنان     
در ارتبـاط بـا   ) ۱۳۷۴(و بختيـاری  ) ۱۳۷۸(قريـب  ). ۱۰(شخصيت به بهسازی منجر می شود  

سيستم ارزشيابی مديران و دبيران به اين نتيجه رسيدند کـه بـين رضـايتمندی مـديران و                  
دبيران نسبت به نحوة ارزشيابی و اسـتفادة مطلـوب از نتـايج ارزشـيابی عملکـرد تفـاوت                   

ند کـه بـه     نيز نتيجه گرفت  ) ۱۳۷۴(و مهدی زاده تهرانی     ) ۱۳۶۹(صالحی  . معناداری ديده شد  
ارزشيابی عملکرد معلمان توجهی نشده و معلمان به تناسب نمرة دريافتی تشويق نمی شوند              

, به طور کلی می توان در زمينة سيستم ارزشيابی معلمان به اين نکتـه اشـاره کـرد           ). ۱۱, ۱۴(
اطالعـات بـازخوردی    , چنانچه سيستم ارزشيابی عملکرد معلمان دقيق طراحی و اجرا شـود          

در اختيار سازمان و معلمان قرار می دهد تا آنها بتوانند گام هـای محکـم تـری بـه                    فراوانی  
  . منظور پيشبرد و توسعة برنامه های آتی خود بردارند

  

  منابع و مآخذ
آموزش بی قاعده و استانداردزدايی دانش در آموزش منابع ). "۱۳۸۲. (محمدرضا, آهنچيان . ۱

انتشارات , ی در آموزش و پرورش با رويکرد منابع انسانیمجموعه مقاالت استانداردساز". انسانی
  .آموزش و پرورش 

سنجش فعاليت های اداری در مرکز تحقيقات و منابع طبيعی امور ). "۱۳۷۴.(محمدجعفر, اسدی. ۲
  .دانشگاه عالمه طباطبايي, پايان نامة کارشناسی ارشد مديريت". دام و امور مالی لرستان

                                                 
1- Thornton   
2- Campbell   
3- Lee   
4- Stogdill   
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مروری انتقادی بر ارزيابی عملکرد و نحوة اعمال آن در ). "۱۳۸۲. (دينبدرال, اورعی يزدانی. ۳
‐ ۱۲۹ص , ۳ و ۲شماره های , مجلة کمال مديريت". سازمان ها با تأملی بر برخی از سازمان های کشور

۹۷.  
پايان نامة کارشناسی ". بررسی انگيزشی شغلی معلمان کهگيلويه). "۱۳۷۶.(حجت اله, پورصمد. ۴

  .دانشگاه تربيت معلم, يتیارشد علوم ترب
پايان نامة ". بررسی ارزشيابی عملکرد کارکنان جهاد خراسان). "۱۳۷۶. (علی, جاللی . ۵

  .دانشگاه عالمه طباطبايی , کارشناسی ارشد
بررسی ارزشيابی عملکرد کارکنان شرکت راه آهن و ارائة ). "۱۳۷۸. (الهويردی, حبيب پور. ۶

  .گروه مديريت دولتی, مجتمع آموزش عالی قم, شناسی ارشدپايان نامة کار". الگوی مناسب
بهره وری نيروی انسانی ارزشيابی عملکرد ). "۱۳۷۶.(حبيب اهللا, محمدعلی و رعنايی, حقيقی. ۷

  .انتشارات ترمه". کارکنان
, پايان نامة کارشناسی ارشد". عکس العمل کارکنان در قبال ارزشيابی). "۱۳۷۰. (سعيد, رئوفی. ۸
  .ه تهراندانشگا
مجموعه مقاالت ". تحققی پيرامون رابطه آموزش و بهره وری). "۱۳۸۱. (غالمعلی, رمزگويان. ۹

انتشارات آموزش و , استاندارد و استاندارد سازی در آموزش و پرورش با رويکرد منابع انسانی
  . پرورش
ل نگهدارندة شغل و عوام, بررسی و مقايسة رفتار حمايتی مدير). "۱۳۸۰. (رحيم, رمضانی نژاد. ۱۰

پايان نامة ". عوامل استرس زای شغلی در بين مربيان تربيت بدنی و ورزش دانشگاه های دولتی کشور
  .دانشگاه تهران, کارشناسی ارشد

بررسی نظرات دانشجويان تربيت دبير راجع به علل و عواملی که ). "۱۳۶۹. (ابراهيم, صالحی. ۱۱
, پايان نامة کارشناسی ارشد".  فراگيری دروس تربيتی می شودباعث کم توجهی و بی عالقگی آنها به

  .دانشگاه اصفهان
پايان ". ارزشيابی شاخص های ارزيابی عملکرد دبيران آموزش و پرورش)."۱۳۷۸. (احمد, قريب. ۱۲

  .نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس
مجموعه ". مان يک ضرورت و نيازتدوين  استانداردهای کيفيت معل)."۱۳۸۱. (اعظم, ماليی نژاد. ۱۳

انتشارات آموزش و , مقاالت استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش با رويکرد منابع انسانی
  .پرورش
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توصيف نظرات معلمين تربيت بدنی و ورزش مدارس شهر ). "۱۳۷۶. (رضا, مهدی زاده تهرانی. ۱۴
دانشگاه , پايان نامة کارشناسی ارشد". ش کارايی آنهااصفهان در رابطه با برخی از عوامل مؤثر در افزاي

  .تربيت معلم
  .انتشارات نقش جهان". مديريت منابع انسانی و روابط کار). "۱۳۷۱. (ناصر, ميرسپاسی. ۱۵
مديريت استراتژيک منابع انسانی و روابط کار با نگرشی به روند ). "۱۳۸۳. (ناصر, ميرسپاسی. ۱۶

  .انتشارات مير". جهانی شدن
مؤسسه روان شناختی دانشگاه ". سنجش افکار دانشجويان کشور). "۱۳۵۴. (مرتضی, نضفت. ۱۷
  .تهران
ضوابط طرح ارزشيابی , جزوة دستورالعمل نحوة انطباق). "۱۳۷۴. (وزارت آموزش و پرورش. ۱۸

  .انتشارات مدرسه". کارکنان دولت در مورد کادر آموزشی و اداری
انتشارات دانشگاه تربيت ". اندازه گيری و ارزشيابی در تربيت بدنی)."۱۳۷۷. (فريده, هادوی. ۱۹
  .معلم
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