پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی
سال نهم – شمارۀ  –18پاییز و زمستان 1398

37
شناسه دیجیتال (10.22084/SMMS.2020.20366.2475 :)DOI

ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی
نفیسه کاظمیراد ،1پریوش نوربخش ،*2حسین سپاسی

چکـیده

تاریخ دریافت98/88/11 :

3

تاریخ تصویب98/11/80 :

هنگامیکه برنامهریزی جهت توسعه که در نهایت برای جوامع سودمند هستند طرحریزی میشوند ،مسائل مربوط به معلمان تربیتبدنی نادیده گرفته
میشوند .پژوهشها اهمیت معلمان را در پیشرفت دانشآموزان بهرسمیت میشناسد .اما روشهای سنتی ارزیابی عملکرد معلمان قادر به شناسایی عواملی
که باعث افزایش عملکرد شغلی میشوند نیستند .جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شغلی در هر زمینهای وجود یک پرسشنامه معتبر که اطمینان
و اعتبار قابل قبولی داشته باشد بسیار مهم است .هدف تحقیق حاضر ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی استان زنجان است.
با بررسی مستندات علمی و نظرات اساتید و خبرگان تربیتبدنی عوامل عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی استان زنجان شناسایی و دادههای اصلی با
استفاده از روش مؤلفههای اصلی بهشیوه چرخش متعآمد تحلیل شدند .عوامل اصلی شناسایی و ابزار مورد نظر بین 033نفر از نمونه آماری که با استفاده از
نمونهگیری طبقه ای نسبتی در استان زنجان انتخاب شده بودند توزیع شد تا ثبات درونی و اعتبار سازهای ابزار بررسی آماری شود .پرسشنامه نهایی با 7
عامل و  77سؤال ساخته شد و میتواند ابزار مناسب و قابل اعتمادی برای سنجش عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی باشد .دستاندرکاران آموزش و
پرورش میتوانند از این ابزار استاندارد در اندازهگیری عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی استفاده کنند تا منجر به توسعه استراتژیهایی در جهت اثربخشی
تدریس آنها گردد.
کلید واژهها :تحلیل عامل اکتشافی ،تحلیل عامل تأییدی ،ساخت ابزار ،عملکرد شغلی.
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مقدمه
مهمترین و اساسیترین مسئله هر سازمانی ،عملکرد شغلی نیروی انسانی آن سازمان است .عملکرد بهعنوان ارزش کلی مورد
انتظار سازمان ،از بخش های مجزای رفتاری تعریف شده است که یک فرد در طول یک دوره مشخص از زمان انجام میدهد
(چینومونا .)1331 :2312 ،1از دیدگاه اجتماعی ،جالبترین نکته برای سازمانها این است که کارکنانی داشته باشد که
کارهایشان را به خوبی انجام دهند .عملکرد خوب ،اثربخشی سازمان را باال می برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر
میشود (اسپکتور.)093 :2333 ،2
از ابتدای پیدایش سازمانها تا به امروز به مفهوم عملکرد سازمانی توجه شده است .عملکرد سازمانها ،مفهومی است که
به تنهایی قادر به توجیه وجود بقاء و حتی انحالل سازمانها است و اصوالً فلسفه سازمانها ،همان عملکرد آنها است
(خاکپور ،یمنی و پرداختچی .)161 :1037 ،روانشناسان ،عملکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی میدانند و معتقدند
انگیزهها و نیازها ،در عملکرد افراد و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی تأثیر دارند (ابوالقاسمی ،مرادی ،نریمانی و زاهد:1093 ،
 .)37از آنجا که بهبود عملکرد شغلی کارکنان سازمانها میتواند نقش مهمی در اثربخشی سازمانها ایفا نماید ،پی بردن به
عواملی که روی عملکرد شغلی کارکنان اثرگذار هستند ،به مدیران سازمانها کمک خواهد کرد تا به بهترین شکل از
توانمندیها و استعدادهای کارکنان خویش استفاده نمایند (میائو.)136 :2311 ،0
در میان مشاغل مختلف یک جامعه ،شغل معلمی از پر اهمیتترین آنها است و معلمان بهدلیل تأثیرات مستقیم آموزشی و
تربیتی بر فرزندان خانوادهها ،در پرورش نسلهای آتی هر جامعه نقش بیبدیل یافتهاند .شغل معلمیی ،در کنیار اهمیتیی کیه
دارد ،بهعنوان یکی از استرسزاترین مشاغل دنیا شناخته میشود (جانسون و دیگران .)33 :2331 ،7سالیسیو )2317( 1معتقید
است که مهمترین و مؤ ثرترین عامل در مدرسه معلمان هستند و در برابر عملکرد شغلی خود و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
و اعمال هدفمند در سازمان ،مسئول میباشند .لذا معلمان برای کسب عملکرد شغلی بیشتر بایستی برانگیخته شوند و باانگیزه
کار کنند.
پیشرفت یک کشور در اولین مرحله به نظام آموزشی آن وابسته است .در نظام آموزشی موفق معلمان نقش حیاتی دارنید و
اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانشآموزان به اثربخشی نحوه تدریس معلمان آنها وابسته است .عملکرد شغلی معلمیان
یکی از مهمترین عوامل در تسهیل یادگیری دانشآموزان است .عملکرد شغلی معلمان نیز بهصورت وظایفی تعریف شده است
که توسط معلم در یک دوره زمانی خاص و در یک مدرسه برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام میگیرد .عملکرد شیغلی
باال بیانگر اثربخشی و کیفیت تدریس و آموزش در یک مدرسه است .بدون تردید معلمان از مهمترین متخصصان برای آینده
جامعه بهشمار میروند و بدون وجود آنها نظام آموزشی از کار میافتد (سالمت ،سمسو و مصطفی کمالو.)72 :2310 ،6
با توجه به این نکته که نتایج عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی بر کل جامعه تأثیرگذار است ،این شغل در ردییف یکیی از
مهمترین مشاغل هر کشوری حائز اهمیت است و با توجه به پیچیدگی وظایف این شغل ،ضرورت توجیه بیه عملکیرد شیغلی
کامالً احساس میشود ،چرا که بدون در نظر گرفتن عملکرد شغلی معلمان و استفاده از نیروهای متخصص و خالق به سیط
قابل قبولی از اثربخشی تدریس نخواهند رسید.
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علم تربیتبدنی بهعنوان جزئی از نیروی انسانی در آموزش و پرورش ،وظایف خطیری همچون ایجاد فرهنگ سالمتی و
تندرستی ،آمادگی بدنی ،ایجاد صفات اخالقی و اجتماعی پسندیده ،پر کردن صحی اوقات فراغت و آموزش شیوه درست
زندگی به دانشآموزان را بر عهده دارد .در کنار این وظایف مهم ،عواملی عدم آگاهیهای علمی معلم ،توانایی تعلیم و تربیت
که چنانچه به آنها رسیدگی نشود ،به معلم و دانشآموز ضربه بزرگی وارد خواهد شد .با توجه به این موضوع ،نیاز به پویاسازی
و ایجاد حرکت مثبت برای رفع این معضالت اساسی به چشم میخورد .یکی از جوانب تأثیرگذار نظام آموزشی در پرورش
جسمی و روحی دانشآموزان ،بخش تربیتبدنی است .بهطوریکه تربیتبدنی بهعنوان ابزار مهمی برای ارائه فعالیتهای
بدنی به کودکان و نوجوانان شناخته شده است .معلمان تربیتبدنی نقش مهمی در تکامل رفتار ،نگرش ،مهارتها و دادن
اطالعات مورد نیاز برای فعالیت بدنی به دانشآموزان دارند (افشار نژاد ،همتی نژاد ،رمضانی نژاد .)1037 ،محیطهای آموزشی
از جمله آموزش و پرورش ،بهدلیل داشتن نقش مهم تربیتی در جامعه نیاز دارند تا توجه ویژهای به عملکرد شغلی معلمان و
عوامل اثرگذار بر آن داشته باشند (چینومونا و سانداد .)239 ،2317 ،1این درحالی است که تیسانگاریدو )2317( 2معتقد است
معلمان با مشکالت ،کمبودها و محدودیتهای مربوط به منابع آموزشی مواجهاند و به برنامههای توسعه مهارتهای حرفهای
نیاز دارند .جایگاه تربیتبدنی در مدارس تا حد زیادی ضعیف است و بهعنوان یک موضوع حاشیهای به آن نگاه میشود.
از طرفی با مطالعه وضعیت موجود در مدارس کشور مشخص میشود که یکی از مشکالت نظام آموزش و پرورش
نامناسب بودن کیفیت آموزش است .از علل کیفیت نامناسب آموزش مربوط به معلمان ،میتوان شیوه تدریس معلمان،
پیشداوری معلم ،ارزیابی نادرست معلمان ،کمبود دبیران مجرب ،آموزشدیده و عالقهمند به تدریس را نام برد (فرزانه،
پورکریمی و عزتی .)71 :1097 ،لذا برنامههای تربیتبدنی مدارس سهم عظیمی در سالمتی و تندرستی نسل جوان دارد،
بنابراین عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی باید مورد بررسی جدی قرار گیرد و نیروی متخصص الزم نیز برای تحقق آن
تربیت شود تا برای هر دانش آموزی این امکان و فرصت فراهم آید که بتواند به بهترین وجهی ،شخصیت ،تواناییها ،عالیق و
استعدادهای ذاتی خود را توسعه بخشد.
عصر کنونی را عصری می دانند که در آن هدف از آموزش و پرورش تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل
جدید نیست بلکه رسالت آموزش و پرورش ،ایجاد تغییرات مطلوب در نگرشها ،شناختها و در نهایت ،رفتار انسانهاست.
اهمیت آموزش و پرورش در رشد و پیشرفت جوامع انسانی نقطه اشتراک همه اندیشمندان میباشد (هنری .)17 :1097 ،در
همین راستا اغلب صاحبنظران و متفکران مسائل تربیتی بر این نظرند که معلمان و مدیران ،بزرگترین و مهمترین عامل
مؤثر در جریان تعلیم و تربیت هستند .بنابراین بیراه نیست اگر گفته شود شالوده و اساس یک سیستم آموزشی موفق را
کارکنان و مدیران تشکیل می دهند .اولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درک عواملی است که بر کیفیت
فعالیت آنها مؤثر است.
در اواخیر دهیه  ،1933مقیاالت متعیددی در نشیریات گوناگیون در میورد ناکارآمیدی روشهای ارزیابی عملکرد ،منتشیر
شید و بسییاری از صاحب نظران استفاده گسترده و انحصاری از معیارهای مالی در ارزیابی عملکرد را به نقد کشیدند (پراپر و
دبورا .)2330 ،0زیرا در گذشته موفقیت سازمانها تنها براساس سنجههای مالی ارزیابی میشد ،اما با افزایش رقابت در بازار،
باید بر سایر جنبههای عملکرد سازمان نیز مدنظر قرار گرفته شود به این منظور چارچوبها و مدلهای مختلفی برای سنجش
عملکرد مطرح شده است (آربن و بوگلینو.)2330 ،7
براساس شاخصهای ارزیابی عملکرد معلمان ،در مدرسه کمبریج شاخصهای عملکرد شغلی معلمان در قالب برنامهرییزی
آموزشی ،آموزش ،ایجاد محیط یادگیری مناسب ،تعامل با والدین ،همکاری با سیایر کارکنیان ،رشید حرفیهای و بیازخورد بیه
فراگیران طبقهبندی شده است .برخی محققان در تحقیقات خود در ارتباط با مسئولیتهای شغل معلمی به فعالیتهای قبل از
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تدریس و طراحی درس ،تدریس ،توسعه و رهبری آموزشی ،استفاده از استراتژیهای تدریس متنوع و مناسب ،تدریس عملیی،
توجه به انگیزه فراگیران ،طراحی فهرستی از حقوق فراگیران و معلم ،ارتباط با خانواده ،جامعه و محییط آموزشیی ،اسیتفاده از
ارزیابی رسمی و غیررسمی و بازخورد آموزشی و توسعه قوانین کالسی اشاره نمیودهانید (کوپلنید2337 ،1؛ گیری و اسیتارک،2
.)2337
در تدوین مدلی برای عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت ( )1933هفت متغیر توانایی ،وضوح ،کمک ،انگیزه ،ارزیابی،
اعتبار و محیط را که بر عملکرد مدیریت تأثیر میگذارد تدوین کردند که به مدل اچیو 0مشهور است (هرسی و بالنچارد،7
 .)2312همچنین محققان 1بهترتیب عواملی از قبیل برنامه آموزشی ،ویژگیهای شخصیتی ،توانایی و انگیزش را بهعنوان
عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان معرفی کردند (هسکت ،1997 ،گلدستن ،1990 ،مارچنت ،1999 ،چالدورای .)2330 ،اسدی،
مظفری ،زارعی ( )1096در نتایج تحقیقات خود به منابع انسانی و در تحقیقی دیگر اندام ،منتظری ،ابویسانی ( )1097به
اخالق کاری بهعنوان عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی اشاره کردهاند .حنیف و پروز )2337( 6مدل عملکرد شغلی را برای معلمان
ارائه دادهاند که شامل مهارتهای تدریس ،مهارتهای مدیریتی ،مهارتهای بین فردی و انضباط کاری میباشد .آدجوموبی و
اوجیکیوتو )2310( 7معتقد است امکانات ،اندازه کالس ،جو انگیزشی بر عملکرد معلمان تأثیر دارد .هسبی و آلتیندگ)2313( 3
عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان متوسطه را مورد بررسی قرار داد و در نتایج نشان داد که استاندارهای حرفهای ،شایستگیها،
سط و شاخصهای عملکرد ،سط اندازهگیری ،دستمزد ،محیط کار و مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان تأثیر دارد.
هاتابارات )2311( 9به بررسی مدل عملکرد شغلی معلمان پرداخته و در نتایج عنوان کردهاند که فرهنگ سازمانی ،انگیزش
شغلی و رشایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان تأثیر دارد .بجرامی )2316(13چارچوبی برای اندازهگیری عملکرد معلمان ارائه
داده است که شامل استانداردهای حرفهای ،شایستگیها ،شاخصهای عملکرد ،سط عملکرد و سط اندازهگیری میباشد.
تیسانگاریدو ( )2317به بررسی چالشهای اصلی تربیتبدنی در مدارس قبرس پرداخت .او بیان کرد که به عقیدهی
شرکتکنندگان ،باید هدف اصلی تربیتبدنی در سالهای اولیه ایجاد فرصتی برای کودکان برای توسعه روانی ،شناختی و
مهارتهای اجتماعی آنان باشد و تربیتبدنی باید از موضوعهای مهم در برنامه درسی مدرسه محسوب شود .با توجه به این
که اکثر تحقیقات انجام شده در ایران از پرسشنامههای قدیمی و مربوط به کارکنان برای عملکرد شغلی معلمان استفاده می
کنند (پاترسون ،1973 ،عملکرد شغلی هرسی و اسمیت )1933 ،و خطر بزرگی وجود دارد که نتایج مطلوب ایجاد نشود
ضرورت پیدا کرد تا مدل جامعی بر اساس مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و نظر خبرگان که تمام عوامل مرتبط با عملکرد شغلی
معلمان تربیتبدنی را شناسایی میکند طراحی و ابزاری معتبر و با ثبات برای اندازهگیری عملکرد شغلی معلمان ارائه شود.

روششناسی پژوهش
این تحقیق ترکیبی از دو روش کیفی و کمی است .از روش تحقیق کیفی عمدتاً برای ساخت ابزار و از روش تحقیق کمی
برای گزارش توصیفی متغیرها و برازندگی شاخصهای آماری مدل استفاده شده است .در روش تحقیق کیفی برای جمعآوری
اطالعات از مصاحبه استفاده شد و در روش تحقیق کمی برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است .جامعه
آماری تحقیق حاضر را معلمان تربیتبدنی مقطع متوسطه استان زنجان به تعداد  013نفر تشکیل داده است .استان زنجان به
1. Copelland
2. Gray & Stark
3. ACHIEVE
4. Hersey & Blanchard
5. Heskett, Goldstein, Marchant & Chelladuri
6. Hanif & Pervez
7. Adejumboi & Ojikutu
8. Hasbay & Altindag
9. hutabarat
10. Bajrami
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پنج منطقه جغرافیایی شمال ،شرق ،غرب ،جنوب و مرکز تقسیمبندی شده است و برای بررسی اهداف این تحقیق دو
نمونهگیری انجام شد .نمونه اول از بین جامعه آماری به تعداد  113نفر بهطور سهلالوصول برای انجام اعتباریابی پرسشنامه و
نمونه دوم به تعداد  033نفر بهعنوان نمونه اصلی تحقیق از همان جامعه آماری بهشیوه تصادفی طبقهای نسبتی انتخاب
شدند .جهت ساخت ابزار در این پژوهش ابتدا بر اساس مبانی نظری ،پیشینه تحقیق و نظر خبرگان عوامل مدل شناسایی شد
و سپس سؤاالت مربوط به آن تهیه شد .در بخش کیفی تحقیق عاملها در معرض قضاوت  13نفر از نخبگان تربیتبدنی (تا
اشباع نظری) قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا در مورد عاملها برای اندازهگیری عملکرد شغلی اظهارنظر نمایند .نظر
خبرگان علمی در مورد عوامل و سؤاالت لحاظ گردید .مشخصات خبرگانی که در این مرحله از ساخت ابزار نظراتشان در
پژوهش حاضر اعمال گردید ،در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1مشخصات خبرگان

سمت

رشته تحصیلی

سابقه تدریس

دبیر تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 20سال

دبیر تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 3سال

دبیر تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 11سال

دبیر تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 13سال

دبیر تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 21سال

استاد تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 29سال

استاد تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 23سال

استاد تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 13سال

استاد تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 12سال

استاد تربیتبدنی

مدیریت ورزشی

 22سال

پس از اضافه کردن سؤاالت مرتبط با موضوع تحقیق و حذف آن دسته از سؤاالت که به نظر افراد ذیصالح مرتبط با
موضوع تشخیص داده نمیشد ،پرسشنامهای با تعداد  63سؤال بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت از کامالً موافقم ()1
امتیاز تا کامالً مخالفم ( )1امتیاز تهیه شد .سپس ،با ارزیابی کلی سؤالها و ویراستاری مناسب از لحاظ ادبی ،پرسشنامه برای
آزمون مقدماتی آماده گردید .برای انجام تحلیل عامل اکتشافی ،سؤاالت در اختیار نمونهای به حجم  113نفر از جامعه آماری
که به شیوه سهلالوصول انتخاب شدند ،قرار گرفت .پرسشنامهها در مدارس و در بین معلمان تربیتبدنی مقطع متوسطه
توزیع و جمعآوری شد .سپس شاخصهای روانسنجی (اعتبار و پایایی) محاسبه شد .پرسشنامه نهایی با  7عامل و  77سؤال
بین  033نفر از معلمان توزیع گردید.

نتایج
پرسشنامهها جمعآوری شد و از تعداد  113پرسشنامه قابل قبول برای فرآیند ساخت ابزار و بررسی تحلیل عامل اکتشافی
استفاده شد .سپس ،فرآیند ساخت ابزار و نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی دادههای پژوهش گزارش گردید و ابعاد
بهدست آمده از تحلیل عامل اکتشافی مشخص شد .همبستگی میان سؤالها و متغیرها بررسی شد و سؤالهایی که ویژگی
ماندن در پرسشنامه نهایی را نداشتند حذف گردید .هر سؤالی که ضریب همبستگی کمتر از  3/0و بیشتر از  3/13داشت ،از
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مجموع سؤالها حذف شد (یونگ و پیرس .)2310 ،1در تحلیل عامل اکتشافی انجام شده در این پژوهش ،از آزمون کی .ام.
او 2.برای کفایت نمونه گیری انجام شد تا مشخص شود آیا حجم نمونه برای تحلیل عامل مناسب است یا خیر .حجم نمونه
عامل تعیینکنندهای در صحت خوشهبندی عناصر با تکنیک تحلیل عاملی است .در این مرحله مقدار کی .ام .او .باید بیشتر از
 3/6بهدست آید تا مورد قبول قرار گیرد .هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد مناسبتر است .نتایج تحلیل عامل اکتشافی
با نرم افزار اس پی اس 0نشان داد مقدار آماره کی .ام .او .برابر با  3/73است که باالتر از معیار حداقل است .بنابراین ،اندازه
نمونه برای تحلیل عاملی کافی است .آزمون بارتلت 7همبستگی بین سؤاالت را آزمون میکند .اگر این آزمون رد شود ،یعنی
متغیرها همبسته هستند و میتوان تحلیل عاملی را انجام داد ،چون تحلیل عامل بر پایه محاسبه ضریب همبستگی بین
سؤاالت است .در این پژوهش ،آزمون بارتلت نیز معنیدار است ( )x2=3710/1 ,p=3/31یعنی همبستگی بین متغیرها
بهطور معنیداری از صفر متفاوت است .بعد از اینکه متغیرهای مربوط به هر عامل مشخص شد ،چرخش انجام میشود تا
عاملها را راحتتر بتوان شناسایی کرد .از انواع چرخش میتوان به واریماکس و کواریتماس اشاره کرد.
نتایج تحلیل عاملی روی  63آیتم با چرخش واریماکس نشان داد که بر اساس معیار کایزر (مقادیر ویژه باالتر از  )1حفظ 7
عامل منطقی است و درکل  63/10درصد از واریانس را توضی دادند.
جدول  :2مقادیر ویژه

عامل

کل

واریانس نسبی

واریانس تراکمی

1
2
0
7
1
6
7

71/3
67/6
29/1
20/7
26/0
36/2
3/1

1/13
1/17
2/11
9
97/6
09/7
37/0

1/13
6/02
9/70
9/12
3/19
2/67
1/63

پرسشنامه نهایی پس از تحلیل عامل اکتشافی به  77سؤال و  7عامل منجر شد .آیتمهای دارای بار باال روی یک عامل
پیشنهاد میکنند که سؤاالت  2 ،13 ،13 ،07 ،21 ،22 ،16 ،0 ،11 ،7 ،1 ،6عامل اول (روش و فنون تدریس) ،سؤاالت ،23 ،1
 26 ،20 ،13 ،71 ،12 ،27 ،70 ،72عامل دوم (جو انگیزشی)؛ سؤاالت  66 ،10 ،17 ،12 ،9 ،13و  17عامل سوم (مدیریت در
کالس)؛ سؤاالت  19 ،60 ،63 ،61 ،67عامل چهارم (ارزشیابی)؛ سؤاالت  27 ،29 ،01 ،03و  23عامل پنجم (پیشرفت شغلی)؛
سؤاالت  11 ،16و  17عامل ششم (اخالق حرفهای) و سؤاالت  02 ،21 ،19 ،01 ،07عامل هفتم (انتظارات) تشکیل میدهند.
پایایی پرسشنامه نیز محاسبه شد.

1. Young & Pearce
2. K.M.O: Kaiser,Meyer,Olkin
3. Statistical Package for the Social Science
4. Bartlett
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جدول  :3پایایی عوامل عملکرد شغلی

عامل

ضریب پایایی

روشها و فنون تدریس

91/3

جو انگیزشی

./90

مدیریت کالس

./90

ارزشیابی

./92

پیشرفت شغلی

./31

اخالق حرفهای

./73

انتظارات

./63

چون همه مقادیر همبستگی اصالح شده هر سؤال با نمره کل 1باالی  3/0بودند ،بنابراین ،همه آیتمها سهم مثبتی در
پایایی کل داشتند .پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی استفاده شد .این پرسشنامه به
همراه پرسشنامه جمعیتشناختی در اختیار  033آزمودنی که از طریق روش نمونهگیری طبقهای نسبتی انتخاب شدند قرار
گرفتند.
پرسشنامه با همکاری مدارس مناطق مختلف استان زنجان توزیع شدند .بدینترتیب که برای هر منطقه بهطور مجزا
معرفینامه صادر شد و (به غیر از مرکز زنجان که توسط محقق انجام گرفت) پژوهشگر پرسشنامهها را از طریق پست
سفارشی به آموزش و پرورش مناطق مختلف استان زنجان ارسال کرد و با پیگیری از طریق آموزش و پرورش هر منطقه و
همکاری افراد آموزشدیده پرسشنامهها در اختیار آزمودنیها قرار گرفت و تکمیل شد.
در مرحله بعد تحلیل عامل تأییدی انجام شد .در تحلیل عامل تأییدی الگوهای نظری خاصی با هم مقایسه میشوند و در
واقع یک روش مفید و سودمند برای بازنگری ابزارهای مناسب جهت انجام پژوهشها است .نتایج تحلیل عامل تأییدی اولیه
با نرمافزار لیزرل 2نشان داد که مقادیر بارهای عاملی همه سؤاالت باالتر از  3/1است که نشاندهنده این است که همه بارها
از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند و قدر مطلق مقادیر T-باالتر از  1/96میباشند که نشاندهنده این است که سؤال
مربوطه قادر به سنجش معنیدار متغیرش است.
جدول  :4بارهای عاملی و مقادیر  Tهر آیتم پرسشنامه

سؤال

1
2
0
7
1
6
7

روشها و فنون
تدریس

جو انگیزشی

مدیریت در
کالس

3/11
3/19
3/61
3/67
3/60
3/63
3/61

-

-

عوامل
پیشرفت
شغلی

اخالق
حرفهای

انتظارات

ارزشیابی

-

-

-

-

مقادیر
T

37/13
3/13
37/13
7/12
3/11
9/12
3/11


1. Corrected Item-Total Correlation
2. LISREL: Linear Structural Relation

00

3
9
13
11
12
10
17
11
16
17
13
19
23
21
22
20
27
21
26
27
23
29
03
01
02
00
07
01
06
07
03
09
73
71
72
70
77
71
76
77
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3/61
3/61
67/3
66/3
66/3
-

61/3
61/3
61/3
66/3
60/3
67/3
60/3
62/3
61/3
67/3
-

67/3
67/3
61/3
66/3
61/3
61/3
62/3
-

61/3
67/3
61/3
66/3
61/3
-

67/3
67/3
61/3
-

62/3
60/3
67/3
60/3
66/3
-

61/3
66/3
67/3
66/3
66/3

2/12
0/12
0/12
7/12
7/12
23/12
37/12
36/12
02/12
71/11
37/11
6/11
1/11
17/12
3/11
96/11
9/11
2/11
2/12
17/12
1/12
7/11
3/11
17/12
39/11
12
3/11
1/11
1/12
7/11
0/11
7/11
3/11
6/11
2/12
31/12
19/12
7/12
1/12
29/12
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جدول شماره  1شاخصهای برازش نیکویی را نشان میدهد ،همانگونه که مشاهده مییکنیید ،بیه غییر از نسیبت کیای
اسکوئر به درجه آزادی ،بیشتر شاخصها قابل قبول یا عالی هستند و بنابراین ،تحلییل عیاملی تأیییدی از رواییی سیازه ابیزار
حمایت میکنند.
جدول  .5شاخصهای برازش نیکویی
مقدار
خی -دو
df/2χ
RMSEA
NFI
NNFI
CFI
IFI
SRMR

p=3/333
χ2=3710/1
3/03
3/331
3/90
3/99
3/99
3/99
3/327

مقدار قابل قبول

تفسیر

معنی دار باشد

کمتر از  3/31و معنیدار

مقادیر بین  1تا 0
مقادیر کمتر از 3/36
مقادیر بین  3/93تا 3/91
مقادیر بین  3/93تا 3/91
مقادیر بین  3/93تا 3/91
مقادیر بین  3/93تا 3/91
زیر 3/33

کمتر از مقادیر
قابل قبول است
قابل قبول است
عالی
عالی
عالی
عالی

با توجه به نتایج تحقیق مدل راهبردی مؤلفههای عملکرد شغلی در شکل  1ارائه شده است.
 .2جو انگیزشی
 .1روشها و
فنون تدریس

 .7ارزشیابی

 .0مدیریت در
کالس
عوامل
عملکرد
شغلی

 .6انتظارات

 .7پیشرفت
شغلی

 .1اخالق حرفهای
شکل  :1مدل راهبردی عوامل عملکرد شغلی

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی ابزار عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی انجام گرفت .یکی از مهمترین وظایف
معلمان تربیتبدنی ،بهبود عملکرد شغلیشان است .برای شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی نیاز به پرسشنامه جامع ،معتبر
و قابل اعتمادی میباشد که توانایی ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی را داشته باشد ،تا در مراحل
بعدی با استفاده از این ابزار و نتایج این پژوهش ،به ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد شغلی پرداخت .نتایج پژوهش منجر
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به شناسایی  7عامل روشها و فنون تدریس ،جو انگیزشی ،مدیریت در کالس ،ارزشیابی ،پیشرفت ،اخالق حرفهای و
انتظارات شد .همسو با نتایج تحقیق حاضر هرسی و گلد اسمیت ( )1933انگیزه و ارزیابی؛ اندام و دیگران ( )1097اخالق
کاری؛ حنیف و پروز ( )2337مهارتهای تدریس و مهارتهای مدیریتی؛ آدجوموبی و اوجیکیوتو ( )2310امکانات ،اندازه
کالس و جو انگیزشی؛ هسبی و آلتیندگ ( )2313شاخصهای عملکرد و سط اندازهگیری؛ هاتابارات ( )2311انگیزش شغلی
را بهعنوان عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی معلمان عنوان کردهاند.
طبق تحقیق انجام شده عامل روشها و فنون تدریس اولین عامل تأثیرگذار بر عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی است.
مستحفظیان ،خدایی و رهبری ( )1091عامل روشها و فنون تدریس را یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شغلی معلمان
تربیتبدنی اردبیل میدانند .هروی و وینفول )2313(1عملکرد ضعیف معلمان را بهعلت فقدان روشهای تدریس و یاددهی به
دانشآموزان میدانند .مک لین )2313(2دریافتند رتبه علمی معلمانی که برنامهریزی تدریس و طرحوارههای کاری دارند باالتر
از میانگین است .شاید بتوان با برگزاری دورههای آموزشی موجبات دستیابی به اطالعات جدید در زمان کمتر برای معلمان
را فراهم کرد ،که در نتیجه باعث افزایش یادگیری معلمان خواهد شد که خود باعث انتخاب الگوهای جدید و بهتر روشها و
فنون تدریس خواهد شد ،در نتیجه باعث بهبود عملکرد شغلی معلمان خواهد شد.
عامل جو انگیزشی عامل دوم از عوامل تحقیق است که بر اساس یافتههای تحقیق بر عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی
تأثیرگذار است .گرستن و وات  )2317(0بین جو انگیزسی و عملکرد شغلی رابطه معنیداری پیدا کردند .معلمانی که برای
دانشآموزان تکالیفی که در برگیرنده جو کالس تربیتبدنی مرتبط با لذت و انگیزش درونی بود پیشرفت بهتری را نشان
دادند .مارک )2311(7نتیجه گرفت که با ایجاد جو انگیزشی در محیط کار میتوان شرایط کاری معلمان را بهبود بخشید .نتایج
تحقیق احمدی ،امانی ساری بگلو و معصومی ( )1090نشان داد که که با افزایش انگیزه درونی عملکرد شغلی معلمان
تربیتبدنی افزایش مییابد .بنابراین وقتی معلمان تربیتبدنی برای انجام رفتار خود در مدرسه مانند تدریس انگیزش داشته
باشند این امر باعث افزایش عملکرد شغلی معلمان میشود .بنابراین میتوان در محیطهای آموزشی فضای انگیزشی ایجاد
کرد تا موجبات افزایش سط تمرکز معلمان را فراهم کرد ،چنین شرایطی نیز میتواند موجب بهبود سط پردازش اطالعات
معلمان شود ،که به خودی خود باعث بهبود بیشتر سط عملکرد خواهد شد.
1
با استناد به یافتههای تحقیق حاضر ،عامل سوم از عوامل اثرگذار بر عملکرد شغلی ،مدیریت در کالس است .یلدیس
( )2317دریافت رفتارهای مدیریت کالسی معلمان مانند شروع و پایان تدریس کالسی ،برآورده کردن نیازهای دانشآموزان و
استفاده مفید از زمان تدریس در کالس منجر به پیشرفت دانشآموز میشود .آدیمو )2312( 6دریافت روشها یا مهارتهای
مدیریت کالس تأثیر مثبت و قوی بر پیشرفت دانشآموزان دارد .تحقیق پیاروی )2313( 7در نیجریه و بواسحاقی ،حاجی
یخچالی و مروتی ( )1091نیز نتایج مشابهی را دارد .مدیریت کالس درس به گونه مستقیم بر کیفیت تدریس و یادگیری تأثیر
دارد (چاموندسواری .)063 :2310 ،3کالس درس محیطی برای کسب دانش رسمی است و این محیط از معلم ،دانشآموزان و
تجهیزات یادگیری تشکیل شده است .مدیریت کالس درس کانون تدریس و یادگیری در محیط مدرسه است و عملکرد
اجتماعی و عاطفی مناسب دانشآموز ،محیط یادگیری مثبت ایجاد میکند (آدیمو.)063 :2312 ،
عامل ارزشیابی عامل چهارم تأثیرگذار بر عملکرد شغلی در این تحقیق است .نتایج تحقیق همتینژاد ،رمضانیزاده،
رضاییکمنی ،افشارنژاد و شفیعی ( )1037نشان داد که دو عامل عملکردی و ساختاری ارزشیابی ،عملکرد علمان تربیتبدنی
1. Hervy & Vinful
2. Maclean
3. Grasten & Wall
4. Mark
5. Yildis
6. Adeyemo
7. Piaroi
8. chamundewri
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را مورد ارزشیابی قرار میدهد .تحقیق خدیوی و سید کالن ( )1097بر روی مدرسین ،تحقیق مصدقراد ،جعفریپویان و
عباسی ( )1097بر روی مدیران ،تحقیق جعفری هرندی ،سجادی ،کردلو و محمدی ( )1096بر روی معلمان تربیتبدنی انجام
شدهاند ارزشیابی را عامل مهمی در ارتقای عملکرد شغلی معلمان دانستند .ارزشیابی بهعنوان بخش مهمی از هر برنامه ،دارای
گسترهای وسیع است و نخستین قدمها را در تهیه برنامه و مراحل اجرایی و بازدهی شامل میشود .ارزشیابی در فرآیند
برنامهریزی درسی یک گام بسیار مهم تلقی میشود که معلمان برای پیبردن به اینکه آیا فراگیران به تجربههای یادگیری
رسیدهاند یا خیر باید از شیوههای مختلف ارزشیابی استفاده نمایند .امروزه ارزشیابیهای سنتی در تربیتبدنی جای خود را به
ایدههای جدیدتر در ارزشیابی نوین داده است و به معلمان تربیتبدنی برای درک اهمیت ارزشیابی بهعنوان بخشی حساس از
فرآیند آموزش کمک کرده است.
پیشرفت شغلی عامل پنجم از عوامل موجود در این تحقیق میباشد .یافتهها نشان دادند که پیشرفت شغلی یکی دیگر از
عوامل اثرگذار بر عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی میباشد (دیالوک و انکچی2317 ،1؛ ناپی توپولو ،هاریونو ،ریانی ،ساویتری
و هارسونو2317 ،2؛ سرین .)2317 ،0رشد معلمان فرآیندی طوالنی مدت است که نیاز به برنامهریزی منظم دارد و پیشرفت
حرفهای در حرفه تدریس مبتنی بر برخی عوامل است .رشد معلمان فرآیندی است که به بهبود دانش و مهارتهای معلمان
کمک میکند .برای ایجاد تغییر در زندگی دانشآموزان ،معلمان باید دائماً دانش و شیوههای تدریس خود را توسعه دهند.
گرچه برخی از عوامل ممکن است مانع پیشرفت معلمان شود اما استفاده از برنامههای توسعه و شرکت در دورههای آموزش
ضمنخدمت ،استفاده از تجربیات سایر معلمان و همکاری کردن با سایر معلمان از راههای مفید برای پیشرفت حرفهای
معلمان است (سرین.)11 :2317 ،
اخالق حرفهای عامل ششم از عوامل عملکرد شغلی در این تحقیق میباشد .نتایج تحقیق نشان داد که اخالق حرفهای بر
روی عملکرد معلمان تربیتبدنی تأثیرگذار است .وماباگا ،ویسوخا ،ونگی و موایندی ( )2310دریافتند که دانش اخالق حرفهای
به معلمان در درک ماهیت کار ،انتقال و کاربرد ارزشها در دانشآموزان کمک میکند و باعث پیشرفت و ماندگاری
استانداردهای اخالق و اعتبار حرفه تدریس معلمان تربیتبدنی میشود .ازبک )2337( 7نشان داد که اخالق حرفهای تعیین
کننده عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی از طریق مسئولیتپذیری ،صداقت و احترام است .نتایج تحقیقات شفیقی ،کالنتری و
زعفرانی ( )1097بر روی معلمان ،شاقوزایی ،مرزیه و ناستیزایی ( )1097بر روی کارکنان و سلیمی و خداپرست ( )1091که
بر روی اعضای هیئتعلمی رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی کشور انجام شده است بر اهمیت اخالق حرفهای تأکید کردهاند..
میتوان از طریق برگزاری کارگاههای مختلف در زمینه اخالق حرفهای ،زمینه را برای بهبود عملکرد شغلی افراد فراهم کرد.
اخالق حرفه ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است .درحال حاضر ،متأسفانه در جامعه ما در محیط کار کمتر به
اخالق حرفهای توجه میشود .درحالیکه در سایر کشورها ،در دانشهای مربوط به مدیریت و سازمان ،شاخهای با عنوان
اخالق حرفه ای وجود دارد ،ولی در جامعه دینی ما در مدیریت ،به اخالق توجه کافی نشده است .جامعه ما نیازمند آن است تا
ویژگیهای اخالق حرفهای مانند دلبستگی به کار ،روحیه مشارکت و اعتماد ،ایجاد تعامل با یکدیگر و  ...تعریف ،و برای
تحقق آن فرهنگسازی شود (امیری ،همتی و مبینی .)12 :1039 ،امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ
رسیدهاند که بیاعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیتها و تعهدات اجتماعی ،به از بین رفتن سازمان میانجامد
(خادمیان .)21 :2316 ،1بههمین دلیل ،بسیاری از سازمانهای موفق برای تدوین استراتژی احساس نیاز کرده و به این باور
رسیدهاند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخالق رسوخ کند (یعقوبی و اوزرودی.)192 :2311 ،6
1. Dialoke & Nkechi
2. Napitupulu, Haryono, Riani, Sawitri & Harsono
3. Serin
4. Ozbek
5. Khademian
6. Yaghobi and Ozrudi
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ساخت و اعتباریابی ابزار ...

انتظارات عامل هفتم و از جمله عوامل دیگر تأثیرگذار بر عملکرد شغلی است .تحقیق آتشروز ،نادری ،پاشا ،صعادی و
عسگری ( )1097که بر روی دانشآموزان انجام شده است و تحقیق عزیزی و هیبتالهی )2311( 1که بر روی معلمان انجام
شده بر بعد انتظارات در عملکرد تأکید کردهاند .دانشآموزی که معلم از او انتظار باالیی دارد ،از طریق توجه معلم ،موفقیتها
و تقویتهای اجتماعی و تحصیلی متعددی دریافت میکند .تردیدی نیست که یکی از عواملی که تالش و جدیت در کارها را
موجب میشود ،باوری است که فرد از خود دارد .این باورها با رفتار معلم شکل میگیرد و تالشهای آینده دانشآموز را
تضمین می کند و معلمان زمانی که انتظاراتشان بر طرف شود ،تالش و جدیت در عملکردشان بیشتر میشود.
با توجه به نتایج تحقیق روشها و فنون تدریس بر عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی تأثیر دارد لذا پیشنهاد میشود که
روش تدریس انتخاب شده معلمان با اهداف توانایی دانشآموزان و محتوای درس منطبق باشد و وظیفه معلم باشد که با
شناخت دانشآموزان و آگاهی از چگونگی کاربرد شیوههای مختلف تدریس مدل مناسبی برای تدریس انتخاب کنند .با توجه
به تأثیر جو انگیزشی بر عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی پیشنهاد میشود همواره انجام درست کارها تشویق شوند و از آنها
گزارشکار خواسته شود و نمودار پیشرفت کاری آنها در معرض دید خودشان و همکارانش قرار گیرد تا از این طریق میزان
انگیزه آنها برای انجام درست کارها باال رود .بهمنظور افزایش مدیریت در کالس معلمان ،افزایش هنر به کار بردن دانش
تخصصی و بهرهگیری از مهارتهای کالسداری در هدایت دانشآموزان به سوی اهداف مطلوب تربیتی و مورد نیاز
دانشآموزان پیشنهاد میشود .ارزشیابی مستمر معلمان تربیتبدنی و ارائه بازخورد متناسب برای افزایش عملکرد معلمان
تربیتبدنی پیشنهاد میشود .استفاده از برنامههای توسعهای و شرکت در دورههای آموزش ضمنخدمت ،استفاده از تجربیات
سایر معلمان و همکاری کردن با سایر معلمان بهمنظور پیشرفت ملعلمان تربیتبدنی در جهت افزایش عملکرد آنان پیشنهاد
میشود .در ارتباط با بهبود اخالق حرفهای به مدیران پیشنهاد می شود تا از طریف برگزاری کارگاههای مختلف در زمینه
آموزش مؤلفههای اخالق حرفهای از جمله پشتکار و جدیت ،عالقه و دلبستگی به کار و رعایت اصول روابط انسانی در کار،
زمینه را برای افزایش عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی فراهم کنند .و در نهایت معلمان برای آنکه طعم واقعی لذت از
شغلشان را بچشند ،باید حس احترام مدیران نسبت به خود را احساس کنند و مدیران نیازمندیهای الزم برای موفقیت در
زندگی حرفهای و شخصی را در اختیارشان بگذارد.
پژوهشگر امیدوار میباشد با شناسایی عوامل مؤثر و بر عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی و ارائه مدل راهبردی تحقیق
منجر به توسعه استراتژی هایی در جهت بهبود عملکرد آنها گردد .امید است پژوهش حاضر توانسته باشد در پیشبرد و توسعه
علم مدیریت ورزشی مؤثر واقع شود و معلمان تربیتبدنی مقطع متوسطه ،مدیران و دستاندرکاران آموزش و پرورش با
استفاده از نتایج آن بسترهای مناسب را جهت بهبود عملکرد معلمان فراهم سازند.

تشکر و قدردانی
این مطالعه از رساله دکتری مدیریت ورزشی استخراج شده است که به کمک راهنماییهای اساتید بزرگوار و همکاری معلمان
تربیتبدنی استان زنجان انجام شد.

1. Azizi and Haybatollahi
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