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 چکیده
 

 آموزش هایدوره رابطه تعیین پژوهش این انجام از هدف
 استان بدنیتربیت معلمان شغلی توانمندسازی و خدمتضمن

 نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این. بود مرکزی
 شامل آماری جامعه. است همبستگی -توصیفی عنو از ماهیت،

 استان پرورش و آموزش در شاغل بدنیتربیت معلمان کلیه
 در شیوه به نفر 217 آنها بین از که بودند( نفر 499) مرکزی

 گردآوری برای. شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به دسترس
 معلمان خدمت ضمن آموزش وضعیت هایپرسشنامه از هاداده

 مارتین معلمان شغلی توانمندسازی و سیپ الگوی بر مبتنی
 t آزمون از پژوهش هایداده تحلیل برای. شد استفاده( 2001)

 16 نسخه SPSS افزاربا نرم رگرسیون تحلیل و متغیرهتک
 متغیرهای نمرات که دادنشان پژوهش، نتایج. شد استفاده
 تربیت معلمان شغلی توانمندسازی و خدمت ضمن آموزش

 دادنشان پژوهش نتایج همچنین،. است میانگین از باالتر یبدن
 معلمان شغلی توانمندسازی و خدمتضمن آموزش بین که

 آموزش هایدوره بعالوه،. دارد وجود همبستگی بدنیتربیت
 بینیپیش را آنها شغلی توانمندسازی نداتوانسته خدمت ضمن
 و هادوره اددبرون و فرایند هایمؤلفه رابطه، این در. کنند
 هادوره مدرسان و اهداف نتایج، مدیریت، هایمقیاسخرده
 بدنی تربیت معلمان شغلی توانمندسازی در بیشتری نقش

 توانمندسازی باعث تواندمی خدمتضمن هایآموزش. داشتند
 شودمی پیشنهاد رو، این از. شود بدنی تربیت معلمان شغلی

 و هامؤلفه بر دتأکی با خدمتضمن آموزش هایدوره که
 سایر وضعیت بهبود برای تالش و مذکور هایمقیاسخرده
 . شود برگزار استان بدنیتربیت معلمان برای هامقیاسخرده

، شغلی خدمت، توانمندسازیآموزش ضمن :های کلیدیواژه

 بدنیمعلم تربیت
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Abstract 

  
The purpose of this study was to determine 
relationship between in-service training courses 
and job empowerment of physical education 
teachers in Markazi province. This is an applied 
research with a descriptive- correlational design. 
The statistical population of the study included all 
physical education teachers who working in 
Markazi province (N = 499) from among whom 
217 teachers were selected as the statistical sample 
based on available quota method. To collect the 
data, In-Service Training Teacher Education 
Questionnaire which is based on the SIPP model 
and Teacher Job Empowerment by Martin (2001) 
were used. To analyze the data, T-test and 
regression analysis were used using SPSS software 
version 16. The results showed that the scores of 
in-service training and job empowerment of 
physical education teachers are higher than the 
mean. Also, the results showed that there is a 
correlation between in-service training and job 
empowerment of physical education teachers. In 
addition, in-service training courses could 
significantly predict the job empowerment. In this 
regard, process and outputs components and the 
management, outcomes, objectives and course 
instructor’s subscales had a greater role on the job 
empowerment of physical education teachers. In-
service training can empower physical education 
teachers. Therefore, it is suggested that in-service 
training courses be held with emphasis on the 
mentioned components and subscales and efforts 
to improve the status of other subscales for 
physical education teachers in the province.  
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 مقدمه

توانمندسازی منابع انسانی به عنوان رویکرد نوین انگیزش درون شغل و به معنی آزادسازی نیروهدای  

هدای کارکندان   هدا و شایسدتگی  درونی، بسترسدازی و ایجداد فرصدت شدکوفایی اسدتعدادها، تواندایی      

تواند می توانمندسازی یک گزینه مدیریت استراتژیک است و (.8: 1385ابراهیم، است)عبدالهی و نوه

، 1روی مواردی همچون افزایش وابستگی به شغل و عملکرد شغلی مؤثر باشد )چوی، گاه، آدام و تدان 

( بده  2002) 2برای توانمندسازی الگوهایی مطرح شدده اسدت. در الگدوی هیبدرت و بدورگن      (.2016

هدای  مهارتهای اجتماعی، ارتباطی و های کار گروهی، حل مسئله، تکنولوژی اطالعات، مهارتمؤلفه

های ارتباطات، تفکر و ( به مؤلفه2003) 3یادگیری چگونه آموختن؛ و در الگوی لین، اسویت و انیسف

پذیری، نگرش و رفتار مثبت، توانایی تشریک مساعی، توانایی کدار  پذیری، انطباقیادگیری، مسئولیت

زی منابع انسانی خود بدا ایدن   ها در رابطه با توانمندساشده است. سازمان اثربخش با دیگران پرداخته

هدایی  چالش مواجه هستند که چگونه کارکنان خود را توانمند ساخته و آنها را در برخورد بدا پدیدده  

همچون بحران، تعارض، ارضای نیازهدای فدردی و حفدن انسدجام و تقویدت آرمدان مشدترک آمداده         

ر امروزی، مددیران سدازمان  در محیط پرتنش کسب و کا(. به عبارت دیگر، 1385سازند)بزازجزایری، 

ای هدایت و رهبدری کنندد   های متعددی مواجه هستند. آنان باید سازمان خود را به گونهها با چالش

ها برای تغییدر سداختار   تا بتوانند در برابر رقبای سرسخت دوام بیاورند. بنابراین، یکی از بهترین شیوه

 کارکندان  توانمندسازیاهداف اصلی،شیوه  مدیریت سنتی به مدیریت مشارکتی و رسیدن سازمان به

بایدعملکرد خویش را به  کارکنانها بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند، است. براى اینکه سازمان

دهدد و ایدن نیدز در    ورى سازمان را افدزایش مدى  سطحى اثربخش و کارا برسانند. عملکرد خوب، بهره

 (.1394بخشد )حسینی و زارع، جای خود کارکردهاى دولت و نیز اقتصاد ملى را ارتقا می

ف افزایش سطح ها روی نیروی انسانی است که با هدگذاری سازمانآموزش، مهمترین سرمایه

شود )خراسانی و کیفی دانش، نگرش و توانمندی آنها برای انجام وظایف خود و کامیابی سازمان می

های کنند، قابلیتمی توانمندی الزم را کسب (. منابع انسانی از طریق انواع آموزش69: 1394عبدی، 

(. 1395سرستی و محمدی، یگیرند )چارهای مورد نیاز را فرا میدهند و مهارتخود را توسعه می

ترین و در است. این نوع آموزش یکی از مناسب 4ها، آموزش ضمن خدمتیکی از انواع آموزش

های کنان دانش و مهارتکاردهد ها برای بهبود نیروی انسانی است که اجازه میترین روشدسترس

و شامل مجموعه فعالیت( 1393مددی، فرد و علیمورد نیاز خود را توسعه دهند )رحمتی، حسینی

شده به منظور اصالح و باالبردن دانش، مهارت، نگرش و رفتار ریزیشده و برنامههای نیازسنجی

: 1394اصلی، پورولی، اعضای سازمان برای انجام وظایف خاص محوله سازمانی است )دهقانی، دقیقی
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ست. یکی از این الگوها، خدمت، الگوهای گوناگونی ارائه شده اهای ضمنبرای آموزش(. 38-36

داد )تهیه طرح ها(، درونشامل چهار مؤلفه زمینه )تعیین اهداف و برنامهاست که  1الگوی سیپ

داد )بررسی و ارزشیابی مناسب برای رسیدن به اهداف(، فرایند )اجرای طرح تدوین شده( و برون

 (. 14: 1382نژاد، محصول با بازده آموزش( است )مطهری

ورش در تربیت نیروی انسانی در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور نقش آموزش و پر

محور، رکن اصلی و در جامعة دانایی(. 1397زیاری، امینی و دشمنمهم و معناداری دارد )حاج

 اساسددی توسعه، نیروی انسانی فرهیخته و خردمند است که در رأس آنهددا معلم قرار دارد

ای متفاوت از توانمندسازی معلمان، دامنه(. 1399جونقانی، بروجنی و عربییسلیم بروجنی،)سلیمی

کارکنان فعال در خارج از بخش آموزش  های آموزشی یاکنندگان محیطتوانمندسازی سایر مشارکت

در فرایندهای  دارد. بر این اساس، توانمندی معلمان با توجه به میزان توانایی آنها برای مشارکت

توانمندسازی به  (.2015، 2شود )بالکاردر یادگیری و تدریس فراگیر مدرسه تعریف می گیریتصمیم

شود تا بهترین توانایی را کسب کنند. به همین عنوان یک فرایند، انگیزة درونی معلمان را موجب می

 (. 2017، 3دلیل، از اهمیتی حیاتی برخوردار است )توماس

ای را به های مختلف آموزشی، پرورشی و حرفهسئولیتطور کلی، کارکنان آموزشی مدارس، مبه

شود. ها تکراری و یکنواخت میعهده دارند، که با گذشت زمان انجام دادن این وظایف و مسئولیت

خدمت است. ارائه نشدن های ضمنتواند این روند یکنواخت را دگرگون کند، آموزشآنچه که می

شدن هویت شغلی و بیکاری، کمرنگ هایهارتخدمت، موجب کاهش مهای مناسب ضمنآموزش

در این خصوص، (. 1388شود )حسینیان و طباطبایی، معناشدن کار برای کارکنان آموزشی می

آموزش معلمان به دلیل نقش و تأثیری که این قشر در تربیت و پیشرفت کشور دارند امری مهم 

های نیز یکی از مهمترین آموزشخدمت معلمان آموزش ضمن(. 49: 1399گردد )صافی، تلقی می

شود؛ چرا که نیازهای شغلی و شرایط محیطی در سازمان پیوسته در معرض سازمان محسوب می

تواند به فرد کمک کند که چگونه خود را با آن گیرد و این آموزش میتغییرات مختلف قرار می

خود باید دوام  و بقابرای پرورش و آموزش رسد می نظر(. به 1395تغییرات تطبیق دهد )فرهادی، 

آموزشی مناسب های روشاجرای طریق از خود معلمان توانمندسازی به دیگر زمان  هر ازبیش 

 (.1391ازمشا، بهرامی و نژاد، اهتمام ورزد )حیدری
د به امر های مختلف هستنویژه معلمانی که دارای تخصصدر کشور، منابع انسانی بسیاری به

بدنی به عنوان بخشی از منابع انسانی آموزان مشغول هستند. معلمان تربیتوپرورش دانشآموزش

های جسمانی و ورزشی به رشد و تکامل کوشند تا از طریق فعالیتوپرورش کشور، مینظام آموزش

که باید در های مختلف است آموزان کمک نمایند. این مسئولیت مهم، مستلزم داشتن تواناییدانش
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خدمت آموزش داده شود تا از این های ضمننفع در قالب دورهطول دوره خدمت توسط سازمان ذی

هایی گزارش در این خصوص، پژوهشآموزان بهبود یابد. طریق عملکرد معلمان و به تبع آن، دانش

عملکرد  ( نشان داد که بین2011) 1شده است. نتایج پژوهش نایورین، اسالم، ارشد و نائوشین

ها شرکت نکرده خدمت و معلمانی که در این دورههای آموزش ضمنکننده در دورهمعلمان شرکت

( نشان داد که ارتباط معناداری بین 2012) 2نتایج پژوهش وال بودند، تفاوت معناداری وجود داشت.

معلمان مورد گیری، خودکارآمدی و احساس مؤثر بودن ای، اختیار تصمیمو رشد حرفه توانمندسازی

های آموزش پایه بر ( در مورد تأثیر دوره2012) 3مطالعه وجود دارد. نتایج پژوهش ییلدیریم

ای ها بر رشد و پیشرفت حرفهرغم تأثیرات مثبت این دورهداد که علیای معلمان نشانپیشرفت حرفه

یادگیری، فرایند  ریزی و سازماندهی، محیطمعلمان، لیکن با مشکالتی در زمینه محتوا، برنامه

داد که ( نشان2016) 4نتایج پژوهش اسنایرز، جاگوبز و استرویف .اندتدریس و یادگیری مواجه بوده

نتایج پژوهش نوروانی، دائود، منصور  .ای معلمان اثرگذار استخدمت، بر عملکرد حرفهآموزش ضمن

خدمت و های آموزش ضمنرهداد که رابطه معنادار ضعیفی بین نیاز به دو( نشان2017) 5و یوسف

داد که ( نشان2018) 6ای معلمان وجود داشت. نتایج پژوهش جونجو، ساروار و آحمدارتقای حرفه

عالوه، آنها ادراک خدمت تأثیر مثبتی روی عملکرد معلمان داشته است. بههای آموزش ضمنبرنامه

ایج پژوهش آیوازتانکل و نت ای خود داشتند.ها روی رشد حرفهمثبتی از تأثیر این آموزش

حرفهخدمت بر برخی معلمان و رشد داد که آموزش ضمن( در کشور ترکیه نشان2018)7کوبانوگلو

( از نظر معلمان مورد 2019) 8ای آنها تأثیری نداشته است. نتایج پژوهش زریروهی و آتوهوموز

های ویژه شایستگیمطالعه، آموزش ضمن خدمت تأثیر معناداری روی معلمان کشور اوگاندا به

ای آنها دارد. نتایج پژوهش ریورامورالس، آلیکا و آلفاجم آموزشی، عملکرد و رشد حرفه

طور اساسی دانش رشته تخصصی خود را داد که معلمان در کشور مکزیک به( نشان2019)9گونزالس

رد برنامهمو( در 2020) 10راانتایج پژوهش آم کنند.های ضمن خدمت به روز میاز طریق آموزش

ها برای آنها مفید داد که از نظر معلمان، برگزاری دورهخدمت در کشور لیبی نشانهای آموزش ضمن

های داخلی، نتایج اند. در پژوهشهای جدید تدریس را یاد گرفتهها مهارتبوده است و در این دوره

-ی چهارگانه آموزش ضمنها( بیانگر آن بود که بین مؤلفه1390زاده و ملکی )پژوهش مهری، محرم

خدمت )آموزش توجیهی، آموزش عمومی، آموزش شغلی و آموزش بهبود مدیریت( و توانمندسازی 
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( در 1391)نژاد، بهرامی و ازمشاارد. حیدریبدنی رابطه معناداری وجود دشغلی دبیران تربیت

انمندسازی خدمت با توهای آموزش ضمنیافتند که بین دورهپژوهش خود به این نتیجه دست

زاده و توکلی دار وجود دارد. نتایج پژوهش نجیببدنی شهر اهواز رابطه مثبت و معنادبیران تربیت

( نشان داد که تفاوت معناداری بین تدریس کالسی، کالسداری، ارزشیابی کالسی معلمان 1395)

نرفته بودند، هایی خدمت و آنهایی که به چنین کالسنهای ضمکننده در کالستربیت بدنی شرکت

بدنی استان آذربایجان داد که از نظر دبیران تربیت( نشان1393نتایج پژوهش لطفی )وجود ندارد. 

خدمت در سطح متوسط و کیفیت مدرسان و میزان های ضمنغربی، محتوا و میزان یادگیری از دوره

-ضایی، احمدی، غیبینتایج پژوهش رضایی، رتر از متوسط است. ها در سطح پایینیادگیری از دوره

داری، ارزشیابی کالسی، و وضعیت ( تفاوت معناداری بین تدریس کالسی، کالس1394زاده و نادی)

خدمت رفته بودند و آنهایی که به های ضمنبدنی که به کالسان معلمان تربیتتحصیلی دانش آموز

کمندی، فریدفتحی و  های پژوهش کشاورز،خدمت نرفته بودند، وجود ندارد. یافتههای ضمنکالس

خدمت در سطح متوسط و های آموزش ضمن( بیانگر این بود که کیفیت دوره1394سلطانی )

بدنی در سطح مطلوب قرار دارد. نتایج پژوهش مستحفظیان، خدایی و رضایت شغلی معلمی تربیت

-دهیخدمت مجازی )ارتقای فرایند یادهای آموزش ضمنداد تمامی مؤلفه( نشان1397رهبری )

جویی از زمان، یادگیری، ارتقای تعامالت انسانی، ارتقای استفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه، صرفه

ها و الگوهای جدید آموزشی، گرایش به تربیت بدنی( توانایی مهارت فنی و عملی، استفاده از روش

 بدنی را دارد. بینی عملکرد شغلی معلمان تربیتشپی

هایی را برای انسان ایجاد المللی چالشتغییرات و گسترش مناسددبات بیناز یک طرف، افزایش 

ویژه در نظام تعلیم و تربیت، محوری را، بهروزرسانی مداوم دانش و داناییکرده است که ضرورت به

پیشینه پژوهش حاکی از انجام (. از طرف دیگر، 1399)سلیمی بروجنی و همکاران،  کندگوشزد می

خدمت و توانمندسازی معلمان و بعضاً های آموزش ضمناگون در مورد وضعیت دورههای گونپژوهش

های آموزش های مختلف است که بیانگر وجود برخی مشکالت در برگزاری دورهارتباط آنها در رشته

آموزش و پرورش ضمن خدمت و ارتباط و یا تأثیر متفاوت آنها بر توانمندسازی معلمان بوده است. 

آموزان مقاطع مختلف تحصیلی توسط منابع انسانی خود از ی به تعلیم و تربیت دانشاستان مرکز

های ضمن خدمت جمله معلمان مشغول است. در این خصوص، این اداره کل اقدام به برگزاری دوره

برای معلمان تربیت بدنی نموده است. به دلیل صرف منابع مختلف برای برگزاری این دسته از 

در های معلمان شوند. ها بتوانند منجر به ارتقای توانمندیتالش شود که این دوره ها، بایدآموزش

فقدان فرآیند مورد ارتباط یا تأثیر این دو متغیر در این استان مرکزی پژوهشی گزارش نشده است. 

تواند به اتالف منابع مختلف اداره کل ارزیابی و در نظر نگرفتن نیازهای معلمان تربیت بدنی می

بدنی که باید با توجه به خاص بودن نحوه فعالیت معلمان تربیتموزش و پرورش منجر گردد. آ

رسد که باید های باالیی از نظر نظری و عملی در حوزه کاری خود داشته باشند، به نظر میتوانمندی
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ای بیشتر بررسی شود و صورت دورهخدمت این دسته از معلمان بههای آموزش ضمنوضعیت دوره

در صورت وجود مشکالتی در این زمینه به برطرف کردن آنها مبادرت نمود. در این خصوص، نتایج 

خدمت و در های ضمنشناخت وضعیت برگزاری دورهاین پژوهش احتماالً بتواند در مواردی همچون 

بدنی استان ها؛ شناخت وضعیت توانمندسازی معلمان تربیتدورهکمک به ارتقای این صورت لزوم 

بدنی در کمک به ارتقای آن؛ ایجاد انگیزه بیشتر برای شرکت معلمان تربیترکزی و در صورت لزوم م

ها تر از منابع مختلف برای برگزاری این دورهخدمت و همچنین استفاده بهینههای آموزش ضمندوره

ی معلمان، مسئولین عالوه، در صورت وجود ارتباط یا تأثیر آنها با بر توانمندسازبه کار گرفته شود.به

بر این اساس، در پژوهش های آنها معطوف نمایند. ها و برنامهای به این دورهربط باید توجه ویژهذی

 های زیر پاسخ داده شود:حاضر تالش بر این است که به سؤال

های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی معلمان تربیت بدنی استان مرکزی . وضعیت دوره1
 چگونه است؟

 . وضعیت توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی استان مرکزی چگونه است؟2
های آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی استان . آیا بین دوره3

 ای وجود دارد؟مرکزی رابطه
 

  روش
ع نوها از دآوری دادهگرروش برحسب دی و بررکاهای ع پژوهشنوف از هدی بر مبناپژوهش ین ا

بدنی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان تربیت -توصیفیهای پژوهش
های مختلف تحصیلی بودند. بر طبق آمار ورزش شاغل در آموزش و پرورش استان مرکزی در دوره

 14بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان مرکزی تعداد آنها در اخذ شده از معاونت تربیت
نفر از آنها با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه  217نفر بود که  499ستان برابر با شهرستان ا

  مورگان به شیوه در دسترس به عنوان آماری انتخاب شدند.
بددنی و ورزش بده عندوان متغیدر     خدمت معلمان تربیتهای آموزش ضمندر این پژوهش، دوره 
بدرای  ان متغیر )مالک( وابسته مدنظر بدوده اسدت.   بین )مستقل( و توانمندسازی معلمان به عنوپیش

خددمت  استفاده شد. برای بررسی وضعیت آمدوزش ضدمن   های مورد نیاز از پرسشنامهگردآوری داده
. ایدن پرسشدنامه   (14: 1382ندژاد،  )مطهری معلمان از پرسشنامه مبتنی بر الگوی سیپ استفاده شد

اس بدود. شدایان ذکدر اسدت کده بخدش زمینده ایدن         مقید مؤلفه یا خدرده  9گزاره و دارای  32دارای 
مقیداس مدرسدان   خدرده  3داد شدامل  مقیاس اهداف و نیازهدا، بخدش درون  خرده 2پرسشنامه شامل 

مقیاس آموزش و مدیریت خرده 2ها، بخش فرایند شامل ها و برنامهها، امکانات و تجهیزات دورهدوره
ها بدود. بدرای بررسدی    ها و بازخورد از دورهایج دورهمقیاس نتخرده 2داد شامل ها، و بخش بروندوره
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( استفاده شدد. ایدن   2001) 1وضعیت توانمندسازی از پرسشنامه توانمندسازی شغلی معلمان مارتین
ای، گیری، رشد حرفهمقیاس شامل مشارکت در تصمیممؤلفه یا خرده 6گزاره و  23پرسشنامه دارای 

هدای آمدوزش   (. پرسشدنامه 2019تأثیرگدذاری بدود )نجفدی،     شان و جایگاه، خودکارآمدی، اختیار و
اندد و دارای روایدی و   هدا اسدتفاده شدده   خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان در برخی پژوهشضمن

بودن جامعه و نمونه آمداری و  بودن و گستردهاند. با وجود این، با توجه به متفاوتپایایی مناسبی بوده
تدن از اسدتادان مددیریت     10ها توسدط  روایی صوری این پرسشنامههمچنین برای اطمینان بیشتر، 

ورزشی بررسی شد که با انجام برخی تغییرات جزئی تأیید شدند. برای بررسی پایایی ابزارهای آزمون 
پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیدع و   30از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین منظور، 

 ها محاسبه شد.  پرسشنامهآوری و سپس پایایی جمع
گونه که مشاهده میشده است. همان( نشان داده 1)ج پایایی ابزارهای پژوهش در جدولنتای

-های هر دو پرسشنامه از پایایی قابل قبول و نسبتاً مناسبی برخوردار هستند. بهمقیاسشود، خرده

های آموزشی نیز به داد دورهرونداد، فرایند و بهای اصلی زمینه، درونعالوه، ضریب پایایی مؤلفه
های بود. در مجموع، نیز ضریب پایایی پرسشنامه دوره 87/0و  93/0، 88/0، 89/0ترتیب برابر با 

و ضریب پایایی پرسشنامه توانمندسازی شغلی معلمان برابر با  950/0آموزش ضمن خدمت برابر با 
عالوه، در همین جدول نتایج بررسی هاست که از پایایی بسیار خوبی برخوردار هستند. ب 902/0

دهد های توزیع چولگی و کشیدگی نشان میهای پژوهش با استفاده از شاخصوضعیت توزیع داده
های قرار دارد. به عبارت دیگر، داده ± 3و کشیدگی آنها در دامنه  ± 2ها در دامنه که چولگی داده

های پارامتریک ها از آزمونبرای تحلیل داده پژوهش از توزیع طبیعی برخوردار هستند. از این رو،
 استفاده شد.

 های پژوهش( وضعیت توزیع داده1جدول )

 متغیرها
مؤلفه 
 اصلی

 هامقیاسخرده ردیف
تعداد  شاخص توزیع

 گزاره
ضریب 
 کشیدگی چولگی پایایی

ره
دو

ت
دم

 خ
ن

ضم
ش 

وز
 آم

ی
ها

 

 زمینه
 79/0 3 163/0 - 579/0 هااهداف دوره 1
 92/0 3 - 429/0 - 519/0 نیازهای معلمان 2

 داددرون
 81/0 3 322/1 - 954/0 هامدرسان دوره 3
 81/0 3 - 263/0 - 120/0 هاامکانات و تجهیزات دوره 4
 76/0 3 - 461/0 - 284/0 هاهای دورهبرنامه 5

 فرایند
 87/0 4 276/0 - 328/0 هاآموزش در دوره 6
 85/0 5 412/0 - 450/0 اهمدیریت دوره 7

 دادبرون
 88/0 5 014/0 - 489/0 هانتایج دوره 8
 71/0 3 121/0 - 153/0 هابازخورد از دوره 9

 95/0 32 819/0 - 393/0 خدمتآموزش ضمن 10 مجموع

                                                           
1. Martin 
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 های پژوهش( وضعیت توزیع داده1جدول )ادامه 

 متغیرها
مؤلفه 

 اصلی

 

 شاخص توزیع هامقیاسخرده ردیف
تعداد 

 گزاره

ضریب 

 پایایی

ی
شغل

ی 
ساز

ند
نم

توا
 

 53/0 4 - 049/0 - 422/0 گیریمشارکت در تصمیم 11 -

 86/0 4 115/0 - 497/0 ایرشد حرفه 12 -

 91/0 5 160/3 - 184/1 شأن و جایگاه 13 -

 81/0 4 600/2 - 086/1 خودکارآمدی 14 -

 83/0 3 187/2 - 175/1 اختیار 15 -

 72/0 3 535/1 - 815/0 ثیرگذاریتأ 16 -

 90/0 23 357/2 - 768/0 توانمندسازی 17 مجموع
 

هدای  از آمار توصیفی و استنباطی؛ شامل جداول فراوانی و درصدد بدرای نمدایش برخدی ویژگدی      

شددناختی نموندده آمدداری؛ میددانگین و انحددراف معیددار بددرای نمددایش متغیرهددای پددژوهش و جمعیددت

 هدای پدژوهش  های چولگی و کشیدگی برای بررسی وضعیت توزیع دادهزمونهای آنها؛ آمقیاسخرده

هدای متغیرهدای   مقیداس های و خدرده ای( برای بررسی وضعیت گزارهتک متغیره )تک نمونه tآزمون 

های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسدازی  پژوهش؛ آزمون تحلیل رگرسیون برای بررسی نقش دوره

افدزار  های آمداری فدوق در بسدته ندرم    د. شایان ذکر است که محاسبهمعلمان تربیت بدنی استفاده ش

SPSS  انجام شد. 16نسخه 
 

 هایافته

درصد آنها زن بودند. بیشترین  9/65مرد و دهندگان پاسخدرصد  1/34، شناختیاز نظر جمعیت

ود. سال ب 50سال و کمترین آن مربوط به رده سنی باالی  40تا  30فراوانی مربوط به رده سنی 

درصد و کمترین آن  2/51بیشترین فراوانی مربوط به دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با 

 3/2درصد آنها در رشته علوم ورزشی و  7/97درصد بوده است.  1/5به دارندگان مدرک دکتری با 

درصد دارای  6/33سال با 15تا  10رده بودند. سابقه تدریس ها تحصیل کدرصد در سایر رشته

درصد دارای کمترین فراوانی بوده است.  5/6سال با  20تا  15بیشترین فراوانی، و سابقه تدریس 

درصد و کمترین آن به معلمان مقطع  8/38بیشترین فراوانی مربوط به معلمان مقطع ابتدایی با 

صد در 3/31ساعت،  200درصد آنها کمتر از  1/16عالوه، درصد بوده است. به 6/28متوسطه دوم با 

ساعت  800تا  600درصد بین 7/14ساعت،  600تا  400درصد بین  1/22ساعت،  400تا  200بین 

 خدمت شرکت کرده بودند.های آموزش ضمنساعت در دوره 1000تا  800درصد بین  2/15و 

( 2بدنی استان در جدول )خدمت معلمان تربیتهای متغیر آموزش ضمنمقیاسوضعیت خرده

شود، تفاوت بین میانگین محاسبه شده تمامی گونه که مشاهده می. هماننشان داده شده است
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معلمان تربیت بدنی با میانگین مبنا از  خدمتها و همچنین متغیر اصلی آموزش ضمنمقیاسخرده

عالوه، تفاوت بین ها از حد متوسط باالتر بودند. بهمقیاسنظر آماری معنادار است و تمامی خرده

بدنی استان های آموزش ضمن خدمت معلمان تربیتهای چهارگانه دورهشده مؤلفهمیانگین محاسبه 

داد استان مرکزی با میانگین مبنا از نظر آماری معنادار داد، فرایند و برونمرکزی؛ شامل زمینه، درون

 ها از حد متوسط باالتر بودند.است و تمامی مؤلفه
بدنی خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیتضمن های متغیر آموزشمقیاس( وضعیت خرده2جدول ) 

 استان مرکزی

 هامقیاسخرده ردیف متغیر
میانگین 

 مبنا

میانگین 

 حاصله
SD t df p 

ن
ضم

ش 
وز

آم
ت

دم
خ

 

32/61 53/2 57/10 9 هااهداف دوره 1  215 001/0  

46/50 94/2 13/10 9 نیازهای معلمان 2  214 001/0  

97/63 54/2 06/11 9 هامدرسان دوره 3  215 001/0  

4 
امکانات و 

 هاتجهیزات دوره
9 37/9 69/2 83/50  212 001/0  

48/51 74/2 69/9 9 هاهای دورهبرنامه 5  212 001/0  

95/60 23/3 46/13 12 هاآموزش در دوره 6  214 001/0  

51/72 56/3 69/17 15 هامدیریت دوره 7  212 001/0  

22/54 69/4 80/16 15 هانتایج دوره 8  209 001/0  

91/58 50/2 09/10 9 هابازخورد از دوره 9  212 001/0  

15/5 70/20 18 زمینه 10  77/58  213 001/0  

94/6 16/30 27 داددرون 11  67/62  207 001/0  

07/6 08/31 27 فرایند 12  29/74  210 001/0  

45/6 78/26 24 دادبرون 13  54/59  205 001/0  

62/69 57/21 38/108 96 ضمن خدمت آموزش 14  191 001/0  

 

های متغیر توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی استان مرکزی در مقیاسوضعیت خرده 

شود، تفاوت بین میانگین محاسبه شده گونه که مشاهده می( نشان داده شده است. همان3جدول )

بدنی با میانگین معلمان تربیتشغلی زی ها و همچنین متغیر اصلی توانمندسامقیاستمامی خرده

عالوه، تفاوت ها از حد متوسط باالتر بودند. بهمقیاسمبنا از نظر آماری معنادار است و تمامی خرده

بدنی خدمت معلمان تربیتهای آموزش ضمنهای چهارگانه دورهشده مؤلفهبین میانگین محاسبه

داد استان مرکزی با میانگین مبنا از نظر آماری و برون داد، فراینداستان مرکزی؛ شامل زمینه، درون

 ها از حد متوسط باالتر بودند.معنادار است و تمامی مؤلفه
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بدنی خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیتهای متغیر آموزش ضمنمقیاس( وضعیت خرده3جدول ) 

 استان مرکزی

 هامقیاسخرده ردیف متغیر
میانگین 

 مبنا

میانگین 

 اصلهح
SD t df p 

ی
شغل

ی 
ساز

ند
نم

توا
 

51/3 02/14 12 گیریمشارکت در تصمیم 1  95/57  210 001/0  

26/3 42/15 12 ایرشد حرفه 2  07/69  213 001/0  

17/3 05/21 15 شأن و جایگاه 3  96/96  213 001/0  

61/2 88/16 12 خودکارآمدی 4  83/93  210 001/0  

10/2 82/12 9 اختیار 5  01/89  321  001/0  

22/2 03/12 9 تأثیرگذاری 6  81/78  211 001/0  

86/13 34/92 69 توانمندسازی 7  98/92  194 001/0  

شغلی های آن با توانمندسازی مقیاسخدمت و خردههای آموزش ضمنهمبستگی بین دوره

یکدیگر  شود، این متغیرها باگونه که مشاهده می( نشان داده شده است. همان4معلمان در جدول )

معنادار است. همچنین، بر اساس  01/0همبستگی دارند و این همبستگی از نظر آماری در سطح 

تر است که این پایین 9/0بین از های متغیر پیشمقیاسنتایج همین جدول، همبستگی بین خرده

 شود. موضوع یکی از مفروضات استفاده از آزمون آماری رگرسیون محسوب می
 خدمت با توانمندسازی شغلی معلمانهای آموزش ضمنمقیاسهمبستگی خرده ( ضرایب4جدول )

 

 

 ردیف

 خرده

ف هامقیاس
دا

اه
 

ها
یاز

ن
ان 

رس
مد

و  
ت 

انا
مک

ا

ت
یزا

جه
ت

 

مه
رنا

ب
 ها

ش
وز

آم
ره 

دو
ت 

ری
دی

م
 ها

یج
نتا

رد 
خو

باز
ن 
ضم

ش 
وز

آم
-

ت
دم

خ
 

ی 
ساز

ند
نم

توا

ی
شغل

 

 - - - - - - - - - - * هااهداف دوره 1

2 
نیازهای 

 مانمعل
776/0 * - - - - - - - - - 

3 
مدرسان 

 هادوره
617/0 688/0  * - - - - - - - - 

4 

امکانات و 

تجهیزات 

 هادوره

621/0 684/0  674/0  * - - - - - - - 

5 
های برنامه

 هادوره
668/0 718/0  617/0  702/0  * - - - - - - 

6 
آموزش در 

 هادوره
586/0 602/0  586/0  699/0  687/0  * - - - - - 

7 
مدیریت 

 هادوره
497/0 520/0  471/0  538/0  501/0  615/0  * - - - - 
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 خدمت با توانمندسازی شغلی معلمانهای آموزش ضمنمقیاس( ضرایب همبستگی خرده4جدول )

 

 

 ردیف

 خرده

ف هامقیاس
دا

اه
 

ها
یاز

ن
ان 

رس
مد

و  
ت 

انا
مک

ا

ت
یزا

جه
ت

 

مه
رنا

ب
 ها

ش
وز

آم
ره 

دو
ت 

ری
دی

م
 ها

یج
نتا

رد 
خو

باز
ن 
ضم

ش 
وز

آم
-

ت
دم

خ
 

ی 
ساز

ند
نم

توا

ی
شغل

 

737/0 706/0 هانتایج دوره 8  572/0  652/0  681/0  678/0  619/0  * - - - 

9 
بازخورد از 

 هادوره
494/0 544/0  573/0  547/0  518/0  651/0  601/0  680/0  * - - 

10 
آموزش 

 خدمتضمن
800/0 853/0  766/0  833/0  821/0  840/0  737/0  882/0  730/0  * - 

11 
توانمندسازی 

 شغلی
558/0 481/0  487/0  453/0  439/0  468/0  549/0  584/0  505/0  606/0  * 

 معنادار بوده است. 01/0: تمامی ضرایب همبستگی در سطح نکته
  

داد( متغیر داد، فرایند و برونهای اصلی چهارگانه )زمینه، درونعالوه، همبستگی بین مؤلفهبه 

خدمت با متغیر مالک )وابسته(؛ یعنی توانمندسازی ای آموزش ضمنهبین )مستقل( یعنی دورهپیش

شود، این متغیرها با گونه که مشاهده می( نشان داده شده است. همان5شغلی معلمان در جدول )

 معنادار بوده است.  01/0یکدیگر همبستگی دارند و این همبستگی از نظر آماری نیز در سطح 
 خدمت معلمان های آموزش ضمنهای چهارگانه دوره( ضرایب همبستگی مؤلفه5جدول )

 خدمتآموزش ضمن دادبرون فرایند داددرون زمینه های اصلیمؤلفه
توانمندسازی 

 شغلی

 - - - - - * زمینه
 - - - - * 797/0 داددرون

715/0 640/0 فرایند  * - - - 
741/0 748/0 دادبرون  763/0  * - - 

919/0 878/0 خدمتآموزش ضمن  879/0  904/0  * - 
515/0 547/0 توانمندسازی شغلی  556/0  592/0  606/0  * 

 معنادار بوده است. 01/0: تمامی ضرایب همبستگی در سطح نکته 

خدمت و های آموزش ضمنمقیاسدر مدل رگرسیونی، ضریب همبستگی بین خرده

مقیاسه عبارتی، بین این خرده. ببود 679/0بدنی استان، برابر با توانمندسازی شغلی معلمان تربیت

ها و توانمندسازی شغلی معلمان ارتباط خوبی وجود دارد. همچنین، مجذور ضریب همبستگی بین 

 46بود؛ یعنی  46/0خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان برابر با های آموزش ضمنمقیاسخرده

شود. ها تبیین میمقیاسردهدرصد واریانس توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی از طریق این خ

واقع شده است. به بیانی  5/2تا  1بود که بین  752/1واتسون برابر با -عالوه، شاخص آماره دوربینبه
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های استفاده از رگرسیون یعنی استقالل خطاها از یکدیگر نیز برقرار فرضدیگر، یکی دیگر از پیش

خدمت و های آموزش ضمنمقیاسون بین خردهبود. همچنین، در تحلیل واریانس رگرسی

معنادار بود.  001/0و در سطح  737/15برابر با  Fبدنی، میزان توانمندسازی شغلی معلمان تربیت

-توانند توانمندسازی شغلی معلمان تربیتخدمت میهای آموزش ضمنمقیاسدیگر، خردهعبارتبه

خدمت و توانمندسازی ش ضمنهای آموزمقیاسبینی کنند. ضرایب رگرسیون خردهبدنی را پیش

 4شود، گونه که مشاهده میداده شده است. همان( نشان6بدنی در جدول )شغلی معلمان تربیت

ها و نتایج ها، مدیریت دورهها، مدرسان دورهخدمت شامل اهداف دورهآموزش ضمن مقیاسخرده

ها بیشترین مقیاسگر، این خردهدیعبارتاند. بهبوده 05/0ها دارای سطح معناداری کمتر از دوره

 اند. بینی توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی را داشتهتوان پیش
خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت های آموزش ضمنمقیاس( ضرایب رگرسیون خرده6جدول )

 بدنی

 مدل ردیف

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
سطح 

 b معناداری
خطای 

 ندارداستا
 t بتا

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 )مقدار ثابت(

 هااهداف دوره

 نیازهای معلمان

 هامدرسان دوره

 هاامکانات دوره

 هاهای دورهبرنامه

 هاشیوه آموزش در دوره

 هامدیریت دوره

 هانتایج دوره

 هابازخورد از دوره

175/40 

572/1 

032/1 – 

328/1 

023/0 – 

249/0 – 

550/0 – 

214/1 

930/0 

367/0 

792/4 

535/0 

584/0 

499/0 

506/0 

487/0 

432/0 

306/0 

328/0 

471/0 

- 

285/0 

215/0 – 

229/0 

004/0 – 

049/0 – 

126/0 – 

306/0 

301/0 

066/0 

384/8 

936/2 

882/1 – 

659/2 

046/0 – 

511/0 – 

274/1 – 

964/3 

836/2 

778/0 

001/0 

004/0 

062/0 

009/0 

963/0 

610/0 

205/0 

001/0 

005/0 

438/0 
 

گونه که در معادله رگرسیون بر این اساس، معادله رگرسیون آن به شرح زیر است. همان 

ها و مدرسان ها، اهداف دورهها، نتایج دورههای مدیریت دورهمقیاسشود، به ترتیب خردهمشاهده می

 ها دارای نقش بیشتری در توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی بوده است.دوره

 ( +285/0ها )وره( + اهداف د175/40نمندسازی شغلی معلمان = مقدار ثابت )توا

 (301/0ها )( + نتایج دوره306/0ها )( + مدیریت دوره229/0ها )مدرسان دوره
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صلی آموزش ضمن خدمت )زمینه، درونشایان ذکر است که در مدل رگرسیونی چهار مؤلفه ا

شغلی معلمان تربیت بدنی استان مرکزی، ضریب همبستگی  داد( و توانمندسازیداد، فرایند و برون

ها و دیگر، بین این مؤلفهعبارتبود. به 619/0ها با توانمندسازی شغلی معلمان برابر با بین این مؤلفه

توانمندسازی شغلی معلمان ارتباط نسبتاً باالیی وجود دارد. همچنین، مجذور ضریب همبستگی بین 

بود.  383/0بدنی برابر با خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیتزش ضمنها آمواین چهار مؤلفه

بدنی از طریق درصد واریانس توانمندسازی شغلی معلمان تربیت 3/38این موضوع بدین معناست که 

 1بود که بین  782/1واتسون آن برابر با  -شود. بعالوه، شاخص آماره دوربینها تبیین میاین مؤلفه

قع شده است. به بیانی دیگر، یکی دیگر از مفرضات استفاده از رگرسیون یعنی استقالل وا 5/2تا 

های پژوهش توان از این روش آماری برای تحلیل دادهخطاها از یکدیگر نیز برقرار است و می

خدمت و های چهارگانه آموزش ضمناستفاده کرد. همچنین، در تحلیل واریانس رگرسیون بین مؤلفه

معنادار بود.  001/0و در سطح  506/26برابر با  Fبدنی، میزان ازی شغلی معلمان تربیتتوانمندس

توانند توانمندسازی شغلی معلمان خدمت میهای چهارگانه آموزش ضمندیگر، مؤلفهعبارتبه

 بینی کنند.بدنی را پیشتربیت

لی معلمان تربیت خدمت و توانمندسازی شغهای چهارگانه آموزش ضمنضرایب رگرسیون مؤلفه

های شود، دو مؤلفه دورهاهده میگونه که مش( نشان داده شده است. همان7بدنی در جدول )

اند. به بوده 05/0ها دارای سطح معناداری کمتر از خدمت شامل فرایند و نتایج دورهآموزش ضمن

بدنی را تربیت بینی توانمندسازی شغلی معلمانعبارت دیگر، این دو مؤلفه بیشترین توان پیش

 اند. داشته
خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت های چهارگانه آموزش ضمن( ضرایب رگرسیون مؤلفه7جدول )

 بدنی

 مدل ردیف

 سطح معناداری ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

b 
خطای 

 استاندارد
  t بتا

1 

2 

3 

4 

5 

)مقدار 

 ثابت(

 زمینه

 داددرون

 فرایند

 دادبرون

072/49 

431/0 

013/0 – 

541/0 

646/0 

529/4 

299/0 

231/0 

234/0 

239/0 

- 

158/0 

006/0 – 

232/0 

298/0 

836/10 

443/1 

054/0 – 

314/2 

706/2 

001/0 

151/0 

957/0 

022/0 

007/0 
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 باشد:بر این اساس، معادله رگرسیون آن به شرح زیر می

 ( +232/0ها )( + فرایند دوره072/49توانمندسازی شغلی معلمان = مقدار ثابت )

 (298/0ها )داد دورهبرون

داد شود، از بین این دو مؤلفه، برونگونه که در معادله رگرسیون مشاهده میعالوه بر این، همان

 ها دارای نقش بیشتری در توانمندسازی شغلی معلمان تربیت بدنی بوده است.دوره

 

 گیریبحث و نتیجه

های گانه دورههای نهمقیاسشده تمامی خردهکه بین میانگین محاسبه دادنتایج پژوهش نشان

امکانات و تجهیزات ، هامدرسان دوره، نیازهای معلمان، هاآموزش ضمن خدمت؛ یعنی اهداف دوره

ها با بازخورد از دورهو  هانتایج دوره، هامدیریت دوره، هاآموزش در دوره، هاهای دورهبرنامه، هادوره

ها از حد مقیاسشده آنها تفاوت آماری معناداری وجود داشت و تمامی خردهگین مبنای محاسبهمیان

( که در آن مواردی مانند برنامه و 1393لطفی ) این یافته با نتایج پژوهشمتوسط باالتر بودند. 

گانه های چهارعالوه، مؤلفهناهمخوان است. بهخدمت در سطح متوسط بودند های ضمنآموزش دوره

داد باالتر از میانگین داد، فرایند و بروننروبدنی یعنی زمینه، دخدمت معلمان تربیتآموزش ضمن

تر ارزیابی دادها نامطلوب( که در آن برون1394بودند. این یافته با نتایج پژوهش حسینی و زارع )

خدمت زش ضمنهای آموشدند ناهمخوان است. همچنین، نتایج پژوهش در مورد وضعیت کلی دوره

شده با میانگین مبنای آن داد که بین میانگین محاسبهبدنی استان مرکزی نشانمعلمان تربیت

های کشاورز، کمندی، فریدفتحی و تفاوت آماری معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش

سطح  خدمت معلمان در( که در آنها آموزش ضمن1397آغجیوان )( و حیدری1394سلطانی )

بودن معلمان از لحاظ درسی که متوسط بود، ناهمخوان است. موارد مختلفی همچون متفاوت

ها و همچنین نوع ابزار مورد استفاده در ها و شهرستانکنند، مقطع تحصیلی آنها، استانتدریس می

. تواند از دالیل این ناهمخوانی باشدهای پژوهش، میهای مربوطه برای گردآوری دادهپژوهش

به کارکنان است تا دانش و مهارت مند است که هدف آن کمکآموزش کارکنان یک فرایند نظام

های خود را تقویت کنند و رفتارهای مثبت خود را از طریق تجربه یادگیری توسعه دهند که انتظار 

-وزش ضمنهای آمدر دوره(. 2009، 1رود با این کار، عملکرد آنها نیز افزایش یابد )باکلی و کاپلمی

پرورش از رسالت آن تا وخدمت معلمان تربیت بدنی، موضوعات مختلف مورد نظر وزارت آموزش

ها تأثیرگذار رسد عوامل گوناگونی بر نحوه برگزاری این دورهها مطرح است. به نظر میخروجی دوره

بدنی باالتر ربیتخدمت معلمان تهای آموزش ضمنهای متغیر دورهبا توجه به اینکه اکثر گزاره است.

گانه آن هم منتقل های نهمقیاساز حد میانگین بودند، این موضوع در جای خود بر وضعیت خرده

                                                           
1. Buckley & Caple 
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که اکثر آنها نیز چنین وضعیتی داشتند. این موضوع درباره وضعیت کلی دوره طوریشود؛ بهمی

نیز باالتر از میانگین  که همگی آنهاطوریبدنی نیز مصداق دارد بهخدمت معلمان تربیتآموزش ضمن

اند تا مطالب را به خوبی در ها تمامی تالش خود را انجام دادهرسد مدرسان دورهبودند. به نظر می

های آموزش مقیاسمقیاس در مقایسه با سایر خردهها منتقل کنند و از این حیث، این خردهدوره

های آموزش مقیاسوضعیت خردهضمن خدمت دارای وضعیت بهتری بود. با وجود این، هرچند که 

رسد باید برای رساندن آنها به خدمت بررسی شده باالتر از میانگین بوده است، لیکن به نظر میضمن

 سطوح خوب و فراتر از آن نیز تالش شود.

داد بدنی استان مرکزی نشانمعلمان تربیتشغلی نتایج پژوهش در مورد وضعیت توانمندسازی 

های آن تفاوت آماری معناداری وجود دارد و شده با میانگین مبنای سوالبهکه بین میانگین محاس

ها )به غیر از یک سوال( از حد متوسط باالتر بودند. در این خصوص، میزان مشارکت تمامی سؤال

تر های مربوط به بودجه مدرسه از میانگین یا حد متوسط پایینگیریمعلمان تربیت بدنی در تصمیم

شغلی گانه توانمندسازی های ششمقیاسبین میانگین محاسبه شده تمامی خرده بود. همچنین،

و  اختیار، خودکارآمدی، شأن و جایگاه، ایرشد حرفه، گیریمعلمان؛ یعنی مشارکت در تصمیم

معلمان با میانگین شغلی تأثیرگذاری با میانگین مبنا، و در نهایت بین میانگین کل توانمندسازی 

شغلی ری معناداری وجود داشت و همگی آنها باالتر از میانگین بودند. توانمندسازی مبنا تفاوت آما

گیری آنها معلمان به عنوان فرصتی برای آزادی عمل، حق انتخاب، مسئولیت و مشارکت در تصمیم

هایی برای کنند توانمندی بیشتری دارند که فرصتشود. معلمان زمانی باور میدر مدرسه تعریف می

هایی برای زندگی کاری برایشان فراهم شود ای یادگیری مداوم و گسترش مهارتتوسعه حرفهرشد و 

ای از و بتوانند در موضوعاتی که مرتبط به خودشان است تصمیم بگیرند و احترام، تحسین حرفه

کنند مؤثرتر عمل کنند ای که کار میهمکاران خود دریافت دارند که در نتیجه بتوانند در مدرسه

ها، معلمان در اکثر سؤالشغلی . وضعیت توانمندسازی (2019نجفی، ؛ به نقل از 2004، 1انیز)ه

وار باالتر از میانگین قرار داشتند. شاید یکی از دالیل این ها و مجموع آن به طور سلسلهمقیاسخرده

زی نیز در خدمت، ادراک معلمان از توانمندساهای آموزش ضمنموضوع، این باشد که عالوه بر دوره

این موضوع نقش داشته است و باعث شده باشد که وضعیت نسبتاً بهتری داشته باشند. هر چند، به 

بدنی نقش دارند که در این معلمان تربیتشغلی رسد عوامل دیگری نیز در توانمندسازی نظر می

 خدمت پرداخته شد. های آموزش ضمنپژوهش فقط به یکی از این عوامل یعنی دوره

خدمت با های آموزش ضمنگانه دورههای نهمقیاسداد که بین خردهیج پژوهش نشاننتا

( 2012بدنی ارتباط وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش وال )معلمان تربیتشغلی توانمندسازی 

(، اسنایرز، 2012های ییلدیریم )ای، اختیار، خودکارآمدی و مؤثر بودن؛ پژوهشدر مورد رشد حرفه

(، نوروانی، دائود، منصور و 2018(، جونجو، ساروار و آحمد )2016وبز و استرویف )جاگ

                                                           
1. Hanys 



       1400پاییز   ( / 21)پیاپی  3شماره  ششم/سال  علم/ای مفصلنامة توسعة حرفه                            86  

زاده و ای، مهری، محرمحرفه( در مورد رشد 2019(، زریروهی و آتوهوموز )2017یوسف)

های ( در مورد ارتباط بین دوره1391نژاد، بهرامی و ازمشا )( در مورد آموزش، حیدری1390)ملکی

تانکل و آیوازهای ولی با نتایج پژوهشهمخوان  توانمندسازی خدمت وآموزش ضمن

ای معلمان ناهمخوان است. ( در مورد رشد حرفه1394( و رضایی و همکاران )2018)کوبانوگلو

کنند، مقطع تحصیلی آنها، استانیبودن معلمان از لحاظ درسی که تدریس ممتفاوت ی مانندموارد

های مربوطه برای عه و نوع ابزار مورد استفاده در پژوهشها و کشور مورد مطالها، شهرستان

تواند از دالیل این ناهمخوانی باشد. عالوه بر این، نتایج پژوهش های پژوهش، میگردآوری داده

معلمان تربیت بدنی استان شغلی خدمت در توانمندسازی های آموزش ضمنداد که دورهنشان

( همخوان 1397مستحفظیان، خدایی و رهبری )تایج پژوهش مرکزی نیز نقش دارند. این یافته با ن

های مدیریت مقیاسترتیب خردههای آموزش ضمن خدمت، بهمقیاسعالوه، از بین خردهبهاست. 

ها دارای نقش بیشتری در توانمندسازی شغلی ها و مدرسان دورهها، اهداف دورهها، نتایج دورهدوره

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف  اند.معلمان تربیت بدنی بوده

شدود تا محولده و انطباق با محیط متغیر دارد، اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می

هایشدان را ادامه داده و بر طور مؤثر فعالیتافراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، به

وسیله شده بهریزیزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشدش مدداوم و برنامهکارایی خود بیاف

مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکندان و عملکدرد سازمانی است )صبرکش، مزینانی و 

فرایند و  خدمت، دو مؤلفههای چهارگانه آموزش ضمناز بین مؤلفهعالوه، به(. 1392نورمحمدی، 

بر اساس  اند.بدنی بودهدارای نقش بیشتری در توانمندسازی شغلی معلمان تربیت هادورهداد برون

ها دارای اهداف بدنی مورد مطالعه، اینکه دورهرسد از نظر معلمان تربیتنتایج پژوهش، به نظر می

گذارند بتوانند مسیر مشخصی روشن و مشخص باشند و بر اساس وقت و انرژی که برای این کار می

شغلی این زمینه دنبال کنند، یک موضوع حایز اهمیت است که در جای خود بر توانمندسازی را در 

ها چه به صورت رسد از دید آنها مدیریت برگزاری این دورهآنها نیز تأثیر داشته است. به نظر می

آنهاست چرا که شغلی حضوری و چه به صورت مجازی نیز یک عامل تأثیرگذار بر توانمندسازی 

هایی با های سازمانی مختلف باید با هم هماهنگ شوند تا چنین دورهه زیادی از افراد و بخشمجموع

کننده برای یادگیری و تداوم شرکت در های معلمان شرکتکیفیت باال برگزار شوند و در آنها انگیزه

ت نیز خدمهای مختلف آموزش ضمنها افزایش پیدا کند. به احتمال زیاد، نقش مدرسان دورهدوره

اند ها توانستهرسد مدرسان دورهدر این زمینه برای آنها مهم و تأثیرگذار بوده است؛ که به نظر می

اند از موضوعات رسالت خود را بهتر انجام دهند. عالوه بر اینها، احتماالً معلمان تربیت بدنی توانسته

بیشتر خود و همچنین لی شغخدمت در راستای توانمندسازی های آموزش ضمنارایه شده در دوره

 کارگیری آنها حسب مورد در کار خود بهره بگیرند. به
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و تمامی بدنی استان مرکزی خدمت معلمان تربیتهای آموزش ضمنطور کلی، دورهبه

داد( و داد، فرایند و برونهای چهارگانه آن )زمینه، دورنگانه آن؛ تمامی مؤلفههای نهمقیاسخرده

گانه آن باالتر از میانگین بودند. به عالوه، بین های ششمقیاسمعلمان و خرده شغلیتوانمندسازی 

-، بین چهار مؤلفه اصلی آموزش ضمنشغلی خدمت با توانمندسازیهای آموزش ضمنکل دوره

خدمت با توانمندسازی گانه آموزش ضمنهای نهمقیاسو بین خردهشغلی خدمت با توانمندسازی 

های آموزش دنی ارتباط آماری معناداری وجود دارد. در مجموع نیز دورهبمعلمان تربیتشغلی 

در این  بدنی استان مرکزی نقش داشتند.معلمان تربیت شغلی خدمت در توانمندسازیضمن

ها و همچنین دو مؤلفه اصلی های مدیریت، نتایج، اهداف و مدرسان دورهمقیاسخصوص، خرده

بنابراین، می نقش بیشتری در توانمندسازی شغلی معلمان بودند. ها دارایداد دورهفرایند و برون

بدنی مورد مطالعه خدمت و توانمندسازی شغلی معلمان تربیتهای ضمنتوان گفت که بین آموزش

های مقیاستواند از طریق خردهدنی میبارتباط وجود دارد و توانمندسازی شغلی معلمان تربیت

 دادفرایند و برونهای های آموزش ضمن خدمت و نیز مؤلفهان دورهمدیریت، نتایج، اهداف و مدرس

بودن و سابقه تدریس نسبتاً متوسط، داشتن تحصیالت در با توجه به جوانبینی گردد. ها پیشدوره

ارشد، و نیز عالقمندی و پتانسیل اکثر بدنی و علوم ورزشی و عمدتاً در مقطع کارشناسیرشته تربیت

بر اساس نتایج پژوهش، موارد خدمت و های آموزش ضمنلعه برای شرکت در دورهمعلمان مورد مطا

بدنی استان مرکزی پیشنهاد خدمت معلمان تربیتهای آموزش ضمنزیر برای برگزاری بهتر دوره

بدنی خدمت معلمان تربیتهای آموزش ضمنشود که توسط متولیان ذیربط، برای برگزاری دورهمی

ها های اهداف، مدرسان، مدیریت و نتایج دورهمقیاسخردهها و دوره دادو برونفرایند های مؤلفه

های مقیاسهای ضمن خدمت قرار گیرد و برای ارتقای سایر خردهمورد تأکید برگزارکنندگان دوره

 مورد بررسی در این پژوهش تالش شود.
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 .134-107(: 24)4، مدیریت بر آموزش انتظامیسازمان. مطالعات 

. توانمندسازی کارکنان کلید طالیی مدیریت منابع انسانی(. 1385ابراهیم، عبدالرحیم. )عبدالهی، بیژن و نوه
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بدنی استان آذربایجان غربی با های ضمن خدمت دبیران تربیتارزیابی اثربخشی دوره(. 1393. )لطفی، حسن
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.. پایاناستفاده از مدل ارزیابی کرک پاتریک
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