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. بررسی رابطة آموزش های ضمن خدمت با خودکارامدی معلمان تربيت بدنی بود, تحقيقاز اين هدف 
از معلمان تربيت بدنی استان آذربايجان شرقی براساس جدول )  زن۱۰۸ مرد و ۱۳۴( نفر ۲۴۲, بدين منظور
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 –همچنين بين خودکارامدی معلمان تربيت بدنی شرکت کرده در مسابقات علمی , معناداری وجود ندارد
ان نتيجه گرفت که تومی در پايان . تخصصی و شرکت نکرده در اين مسابقات تفاوت معناداری وجود ندارد
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  مقدمه 
م و تربيـت آن يبه طور کلی بقا و دوام و پيشرفت هر جامعه ای به کارايي و کيفيت تعل

 هر کشوری به استادان و معلمان با انگيزه و کارامد به عنوان يکی از ,جامعه بستگی دارد
ارکان تعليم و تربيت نياز دارد تا بتواند جوانان خود را در قالب نظام تعليم و تربيت خود 

تعليم و تربيت , هدف آموزش و پرورش). ۵(پرورش دهد و برای آينده ای بهتر آماده کند 
سعی می کند دگرگونی های مطلوبی , ه ابزاری که در اختيار داردر است و با توجه بتشيافراد ب

استعدادهای آنها را شکوفا سازد و انسان را به سر حد کمال برساند , را در افراد ايجاد کرده
به طور خالصه تربيت بدنی مدارس فرصت خوبی را برای شرکت در فعاليت های بدنی و ). ۴(

  ). ۱۶(هم می سازد رشد رفتارهای سالم برای کودکان فرا
دستيابی به اهداف تعليم و تربيت عمومی از راه فعاليت های جسمانی و حفظ بهداشت و 

وظيفة دشواری است که به عهدة معلمان تربيت بدنی و ورزش قرار , تندرستی دانش آموزان
خود نيز بايد از سطح , بديهی است که معلمان تربيت بدنی برای نيل به اين اهداف. دارد
لوب و مناسبی از آمادگی جسمانی و مهارت های ورزشی و اطالعات علمی برخوردار مط

, مهارت و آمادگی جسمانی مطلوبی نداشته باشند, معلمانی که دانش, به عبارتی). ۶(باشند 
). ۴( ورزشی برانگيزانند ليت هاین را در جهت شرکت در فعادانش آموزاهرگز قادر نخواهند بود 

 است و در پناه نش آموز از مبانی اساسی تعليم و تربيت هر داتربيت بدنیو بدون ترديد ورزش 
آن نشاط و طراوت جسم و روح آنها فراهم می شود و به مديران مدارس در جهت دستيابی 

اينجاست که معلمان تعليم ديدة متخصص و دارای  . می کندبه اهداف آموزش و پرورش کمک 
  ).۱(ستاوردها می توانند مثمر ثمر واقع شوند الزم برای کسب اين د های يیتوانا

 در تامين سالمت و تندرستی جسمی و روانی افراد بيت بدنی با توجه به نقش ارزندة تر
معلمان در جلب . می رسد مدارس ضروری به نظر بيت بدنی تریمه هابرنابازنگری در , جامعه

روشن است . قش حياتی دارندنی نبيت بدی ترس ها بدنی در طول کالیليت هاکودکان به فعا
 زانیدانش آمو از  ترفعالاز نظر فيزيکی بسيار , هستند تربيت بدنی  که دارای معلمانزانیدانش آمو

در اين راستا افزايش ). ۱۶ (انده هستند که توسط معلمانی با آمادگی شغلی کمتر آموزش ديد
رکان اصلی تربيت بدنی و آگاهی های علمی و عملی معلمان تربيت بدنی و ورزش به عنوان ا
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روش های , با توجه به پيشرفت سريع علوم ورزشی. ورزش در مدارس اهميت فراوانی دارد
تدريس آن نيز به سرعت دستخوش تغيير و تحول می شود و برای همسويي معلمان تربيت 

ا بايد گام هايي در جهت ارتقای دانش و کارايي آنه, بدنی با تغييرات و پيشرفت های مذکور
  ). ۴(برداشته شود 

فرايند آموزش و بهسازی نقش بسيار مهم و ارزنده ای در ايجاد تعادل در آگاهی ها و 
در مورد معلمان تربيت . مهارت های شغلی و ايجاد تعادل عاطفی و ذهنی در بين معلمان دارد

 عدم دقت در زمينة جذب و به, بدنی نيز با توجه به کمبود معلمان متخصص تربيت بدنی
اهميت آموزش و , بيت بدنیتر از همه ماهيت پويا و جوان علم مهم ترکارگيری افراد متخصص و 

روش ها و رويکردهای مختلفی ). ۲(بهسازی و ايجاد انگيزه در آنان را صدچندان می کند
 آموزش ش هابرای آموزش و تقويت معلمان تربيت بدنی به کار گرفته شده که يکی از اين رو

 مهارت و تربيت بدنیبه ويژه معلمان , آموزش ضمن خدمت معلمان. ضمن خدمت است
در , صالحيت آنها را از نظر کمی و کيفی بهبود می بخشد و آنها را برای اجرای هر چه مطلوبتر

آموزش ضمن خدمت سبب گسترش دامنة فعاليت . آموزش دانش آموزان آماده می سازد
در کار را برای تحقق هدف های تربيتی آموزش معلمان می شود و مهارت ها و ورزيدگی الزم 

آموزش ضمن خدمت و اهميت آن فقط در تجديد مفهوم . و پرورش در آنان به وجود می آورد
ی حاصل در هافت ی آموزشی و فنی کارکنان با پيشرت ها و هماهنگ کردن مهار هاآگاهی

 به قلمرو بلکه آموزش ضمن خدمت از سويي وسعت بخشيدن, حوزة علوم اداری نيست
زه جهان بينی معلم و گسترش رابطة او با شرايط محيط پيرامون و تغييراتی است که در حو

از سوی ديگر ترميم ضعف ها و کمبودهايي است که , اين محيط حادث می شودی مختلف ها
به ويژه در کشورهای در حال توسعه بين نظام آموزشی و آگاهی ها و تخصص های آموزشی و 

يکی از نتايج بسيار مهم آموزش ضمن خدمت که اثر . ينة شغل آنها وجود داردفنی و در زم
ايجاد تعادل در آگاهی ها و مهارت ,  چشمگيرتر استهآن به ويژه در کشورهای در حال توسع

آموزش ضمن . های شغلی و همچنين ايجاد نوعی تعادل عاطفی و ذهنی بين کارمندان است
که موجب استفادة صحيح و مفيد از نيروی انسانی خدمت از عوامل مهم و ضروری است 

مسئلة قابل توجهی که در موفقيت يا ). ۴(شاغل در يک مؤسسه يا نهاد دولتی می شود 
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خودکارامدی آنان است که درعملکرد تدريس آنها , شکست افراد و به ويژه معلمان تأثير دارد
دکارامدی در توانايي های تدريس زيرا که معلمان دارای درجة باالی خو, تأثير بسزايی دارد

). ۱۲(فرصت های بيشتری را برای عملکرد موفق دانش آموزان به وجود می آورند , خود
 اجتماعی پيشنهاد می کند که آگاهی از خودکارامدی معلمان تربيت بدنی –تئوری شناختی 

  ). ۳( است حياتی, با آن مواجه می شوند) يادگيری(در غلبه بر موانعی که آنها در آموزش 
تحقيق حاضر به بررسی اين مسئله می پردازد که آيا بين آموزش های ضمن خدمت و 

ورت اجرای اين تحقيق و رمدی معلمان تربيت بدنی رابطه ای وجود دارد يا نه؟ ضاخودکار
تحقيقات مشابه اين امکان را فراهم می آورد که با به دست آوردن اطالعات الزم از جامعة 

بتوان برخی از نارسايی های موجود در امر آموزش , وجيه اطالعات به دست آمدهمورد نظر و ت
طبقه , و همچنين مسائل مربوط به معلمان تربيت بدنی و ورزشی مدارس را تا حد مشخص

  . بندی و حل کرد
  خودکارامدی 

  يکی از مفاهيم روانی بسيار با نفوذ فکری در انجام مؤثر رقابت های ١مفهوم خودکارامدی
به اعتقاد , اصطالح خودکارامدی که در اينجا مورد استفاده قرار می گيرد. ورزشی است 

شخصی در قادر بودن و توانايي بر اجرای موفقيت آميز عمل مشخص برای دستيابی به نتيجة 
خودکارامدی قضاوت در مورد آنچه شخص فکر می کند می تواند . معين تعريف می شود

اينکه ما , به تعريفی ديگر). ۹(تعريف می شود , انجام داده استنه آنچه شخص , انجام دهد
احساس خودکارامدی ما را , معيارهای رفتارمان را تا چه اندازه درست برآورده کرده باشيم

کفايت و , در نظام بندورا منظور از خودکارامدی احساس های شايستگی. تعيين می کند 
, رده کردن و حفظ معيارهای عملکردمانبرآو. قابليت در کنار آمدن با زندگی است

و حفظ آن معيارها آن را کاهش می دهد ناکامی در برآوردن . خودکارامدی را افزايش می دهد
بر اساس چهار منبع اطالعات صورت می , داوری شخص دربارة سطح خودکارامدی خود ). ۳(

  :گيرد 

                                                 
1- Self- Efficacy   
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انگيختگی _ ۴ کالمی؛ قانع سازی_ ۳تجربه های جانشينی؛ _ ۲عملکرد های موفق ؛ _ ۱
  ). ۱۵(فيزيولوژيکی و هيجانی 

  روش تحقيق 
زمينه يابی است که در آن رابطة آموزش _ روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفی 

جامعة . های ضمن خدمت با خودکارامدی معلمان تربيت بدنی بررسی و مقايسه شده است
ر مقاطع راهنمايي و متوسطة استان آماری اين پژوهش را معلمان تربيت بدنی مرد و زن د

 پرسشنامه ۲۳۹, آذربايجان شرقی تشکيل می دهند و با توجه به جامعة آماری مورد نظر
  . مورد ارزيابی قرار گرفت

  ابزار تحقيق 
ابزار تحقيق دو پرسشنامه شامل پرسشنامة آموزش های ضمن خدمت و پرسشنامة 

اين .  سؤال تشکيل شده بودند۱۶ و ۱۲تيب از خودکارامدی معلمان تربيت بدنی بود که به تر
پرسشنامه ها در بررسی مقدماتی اعتبار يابی شدند و توسط آزمون آلفای کرونباخ مورد 

  .  تعيين شد۸۱/۰ و ۸۹/۰تجزيه و تحليل قرار گرفتند که به ترتيب ضريب 
  روش تحليل داده ها 

يفی به صورت جدول توزيع  از روش های آمار توصدر تحيق حاضر برای گزارش يافته ها
فراوانی و برای آزمون فرضيات تحقيق ابتدا از آزمون کالموگراف اسميرنف برای بررسی نحوة 

از روش های آماری پارامتريک , توزيع داده ها استفاده شد و چون توزيع داده ها طبيعی بود
  . استفاده شدSPSSو نرم افزار )  استودنتtضريب همبستگی پيرسون و (

  

  يج و يافته های تحقيق نتا
نخست نمودارهای توصيفی مربوط به آزمودنی ها و سپس , در بيان يافته های پژوهش

  . نتايج آزمون فرضيات ارائه می شود
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  مقايسة ميانگين ميزان شرکت در کالس های ضمن خدمت با خودکارامدی معلمان تربيت بدنی. ۱شکل 

  

و تفاوت نمره های خودکارامدی معلمان تربيت  نشان می دهد که دامنة تغييرات ۱شکل 
  . اندک است, بدنی با ساعات شرکت کرده در کالس های ضمن خدمت مختلف
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 تخصصی و –مقايسة ميانگين خودکارامدی معلمان تربيت بدنی شرکت کرده در مسابقات علمی . ۲شکل 

  معلمان شرکت نکرده
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مان تربيت بدنی شرکت کرده در  نشان می دهد که نمره های خودکارامدی معل۲شکل 
 تخصصی و معلمان شرکت نکرده تفاوت بسيار اندکی وجود دارد و حتی –مسابقات علمی 

  . نمره های مربوط به معلمان شرکت نکرده بيشتر است
نتايج آزمون ضريب همبستگی اسپيرمن نشان داد که بين ميزان شرکت در آموزش های 

يت بدنی ارتباط معناداری وجود ندارد و نتايج تحليل ضمن خدمت و خودکارامدی معلمان ترب
 مستقل نشان داد که بين نمره های خودکارامدی معلمان تربيت بدنی شرکت کرده tآزمون 

 تخصصی و معلمان تربيت بدنی شرکت نکرده در اين مسابقات تفاوت –در مسابقات علمی 
  .معناداری وجود ندارد

 نشان داد که بين ميزان شرکت در آموزش های نتايج آزمون ضريب همبستگی اسپيرمن
ضمن خدمت و خودکارامدی معلمان تربيت بدنی ارتباط معناداری وجود ندارد و نتايج تحليل 

 مستقل نشان داد که بين نمره های خودکارامدی معلمان تربيت بدنی شرکت کرده tآزمون 
ر اين مسابقات تفاوت  تخصصی و معلمان تربيت بدنی شرکت نکرده د‐در مسابقات علمی 
  . معناداری وجود ندارد

آزمون ضريب همبستگی پيرسون برای مقايسة ميزان شرکت معلمان تربيت بدنی در آموزش های _ ۱جدول 
  ضمن خدمت و خودکارامدی آنها

سطح معناداری   ضريب همبستگی پيرسون  عنوان
(Sig) 

  ۵۲۳/۰  ۰۴۲/۰  خودکارامدی و ميزان شرکت در کالس های ضمن خدمت

  
 – مستقل برای مقايسة خودکارامدی معلمان تربيت بدنی شرکت کرده در مسابقات علمی tآزمون _ ۲جدول 

  تخصصی و غير شرکت کننده در اين مسابقات 
 t-test شاخص آماری   برای مقايسة ميانگين ها 

  ميانگين  تعداد  گروه
انحراف 
 محاسبه t  معيار

  شده
درجة 
 dfآزادی

سطح 
 (Sig)معناداری

معلمان شرکت کرده در مسابقات 
   تخصصی–علمی 

۱۷۰  ۸۴۰۸/۲  ۴۵۰۳۴/۰  

معلمان شرکت نکرده در مسابقات 
   تخصصی –علمی 

۶۸  ۸۴۴۷/۲  ۴۲۷۳۹/۰  

۰۶۱/۰ ۲۳۶  ۹۳۵/۰  
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  بحث و نتيجه گيری 
که بين خودکارامدی معلمان تربيت بدنی و ميزان يافته های تحقيق نشان می دهد 

همچنين بين . ارتباط معناداری وجود ندارد,  های ضمن خدمتشرکت آنها در کالس
 تخصصی و غيرشرکت –خودکارامدی معلمان تربيت بدنی شرکت کننده در مسابقات علمی 

اين موضوع گواه بر اين است که خودکارامدی معلمانی . کننده تفاوت معناداری وجود ندارد
 نسبت به معلمانی که در دوره ,که در دوره های ضمن خدمت بيشتری شرکت کرده بودند

 تخصصی –همچنين شرکت در مسابقات علمی . بيشتر نبود, های کمتری شرکت کرده بودند
دوره های ضمن خدمت و , به عبارت ديگر. نيز هيچ تأثير بر خودکارامدی آنها نداشته است

بر ,  انگيزشی ضمن خدمت– تخصصی به عنوان يک روش آموزشی –همچنين علمی 
اين در حالی است که نتايج بسياری . امدی معلمان تربيت بدنی تأثيرگذار نبوده استخودرکار

بسياری از تحقيقات نشان می دهند که . از تحقيقات پيشين با نتايج اين تحقيق مغاير است
نتيجه ) ۲۰۰۴(بانويل . تأثير گذاری آموزش ضمن خدمت به عوامل گوناگونی بستگی دارد

گروه , مل برای اثربخش بودن آموزش ضمن خدمت ضروری استگرفت که سه گروه از عوا
گروه دوم شامل ارزيابی استاندارد , مديريت و ايجاد انگيزش, اول شامل برنامه ريزی آموزشی

پولی ). ۷(رشد و توسعه است , و بازخورد حاصل از آن و گروه سوم شامل برقراری ارتباط
 خدمت عملکرد معلمان تربيت بدنی را نتيجه گرفت که برنامه های آموزشی ضمن) ۱۹۹۴(

آنها بايد برای ارائة , روند انعکاسی و دادن اختيار به معلمانبه شرطی که , بهبود می بخشد
تشويق شوند و افراد ديگر هم نظرهای , نظرهای حرفه ای که بر آموزش تأثير مثبت دارند

ضمن خدمت معلمان عالوه بر بنابراين در برنامه های قبل از خدمت و . خود را بازسازی کنند
همچنين بايد فرصت هايی برای , اينکه بايد ديدگاه های خود را در آموزش ادغام کنند 

نتيجه گرفت که برنامه ) ۱۹۹۴(انيس ). ۲۰(اصالح و انعکاس نظرهای ايشان فراهم شود , بهبود
, ن تاکيد داردبهبود و اصالح دانش فرايندی و گفتار معلما, های آموزشی معلمان بر پيشرفت

او تاکيد می کند که طراحان . اما دانش عملکردی يا تئوری های عمل آنها را ناديده می گيرد
دوره های آموزشی بايد به برقراری ارتباط بين تئوری های مورد آموزش به معلمان و عملکرد 

زشی اثر به اين نتيجه رسيدند که دوره های آمو) ۲۰۰۲(زيانگ و لوی ). ۱۰(آنها توجه کنند 
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مثبتی بر عقايد دبيران تربيت بدنی مقطع ابتدايي در مورد اهداف تربيت بدنی در اين مقطع 
احساس عدم , اين اثرگذاری به عالقة شغلی. ولی بر کارايی تدريس آنها بی تأثير است, دارد

به اين نتيجه رسيد ) ۱۹۸۹(پارکز ). ۲۱(توانايي در تدريس و محيط شغلی آنها بستگی دارد 
انگيزه و احساس تعهد معلمان نسبت به شغل خود ارتباط معناداری با موفقيت آنها , که عالقه

پيشنهاد می کنند که بهبود دانش معلمان بر ) ۱۹۹۲(والک ويتز و لی ). ۱(در تدريس دارد 
نتيجه گرفت که عقايد معلمان ) ۱۹۹۲(کاگان ). ۱۹(عملکرد آنها در فرايند تدريس مؤثر است 

, تدريس و يادگيری برای تدريس, دانش آموزان, شغل معلمی, اهداف تربيت بدنیدر مورد 
نقش معلم و تدريس او در اجتماع و خودپندارة معلمان در عملکرد آنها تأثير زيادی دارد 

نيز نتيجه گرفت که برنامة آموزش ضمن خدمت که شامل ) ۲۰۰۲(فااوسته و همکارانش ). ۱۴(
بر خودباوری معلمان تربيت بدنی و ,  و فرايند حل مسئله بودتيم داری, مباحث گروه بندی

با توجه به اينکه ). ۱۱(همچنين برنامه ريزی آنها برای تدريس تربيت بدنی اثرگذار بوده است 
تا به حال تحقيقات اندکی در مورد خودکارامدی معلمان به ويژه معلمان تربيت بدنی انجام 

مورد خودکارامدی به طور کلی حاکی از آن است افرادی نتيجة تحقيقات انجام شده در , شده
به اين نتيجه ) ۱۹۸۴(گيبسون و دمبو . عملکرد موفقی دارند, که خودکارامدی بهتری دارند

فرصت های , رسيدند که معلمان دارای درجة باالی خودکارامدی در توانايی های تدريس خود
  ). ۱۳( می آورند بيشتری را برای عملکرد موفق دانش آموزان به وجود

مختلف ممکن است از داليل نابرابری امکانات در مناطق , به عقيدة سانگاريدو و اوساليوان
در توضيح می توان گفت از آنجا که ). ۱۸(عدم کارايی يک روش آموزش ضمن خدمت باشد 

ازاين رو نداشتن عالقه و , عالقه و انگيزه مهم ترين عامل برای شرکت در اين دوره هاست
انگيزة کافی برای شرکت در اين کالس ها مهم ترين عوامل بی تأثير بودن اين دوره ها در اين 

همچنين شرايط محيطی نيز يکی از داليل بی تأثير بودن کالس های ضمن . تحقيق است
خدمت يا عدم انتقال آموزش به تئوری های مورد استفادة معلمان در اين تحقيق است يا 

, عواملی مانند نداشتن عالقه به شغل معلمی, ود معلمان مربوط باشداينکه ممکن است به خ
نداشتن تعهد شغلی يا احساس عدم , نداشتن انگيزة کافی برای شرکت در اين کالس ها

ود که در افزايش سطح بنابراين دوره های ضمن خدمت بايد طوری طراحی ش. توانايي تدريس
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راه بر عملکرد آنها نيز تأثير بگذارند و در نهايت تا از اين , خودکارامدی معلمان مؤثر باشند
موجب شوند که معلمان تربيت بدنی در تدريس اين درس فرصت های بيشتری را برای 

  . شکوفا ساختن استعدادهای بالقوة دانش آموزان در مدرسه به وجود آورند
علمان برای شرکت در طراحان اين دوره ها بايد با برنامه ريزی دقيق به ايجاد عالقه و انگيزة م

اين کالس ها توجه کرده و در نهايت با ارزيابی استاندارد مشکالت آموزشی و روانی آنها را 
با توجه به نتايج اين . برطرف کنند تا از اين راه موجب بهبود کيفيت آموزشی مدارس شوند

 تخصصی –به نظر می رسد که دوره های ضمن خدمت و همچنين مسابقات علمی تحقيق 
معلمان تربيت بدنی به عنوان روشی که تأثيری در بهبود سطح خودکارامدی معلمان تربيت 

شناخته نمی شود و مسئوالن آموزش ضمن خدمت معلمان بايد توجه , بدنی داشته باشد
استفاده از روش های کارا و ارزشيابی دقيق و , داشته باشند که فقط با برنامه ريزی دقيق

در مورد معلمان متخصص . ت نيروی انسانی اين بخش را تضمين کردمستمر آن می توان کيفي
تربيت بدنی نيز بايد با توجه به نيازسنجی آموزشی بومی و منطقه ای از روش های آموزش 

استفاده از روش های انگيزشی برای تشويق معلمان به . ضمن خدمت متفاوتی استفاده کرد
  . ظر می رسدمنظور شرکت در اين دوره ها نيز ضروری به ن
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