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هدف از پژوهش حاضر برسی ارتباط کارایی دوره های آموزش  
ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. جامعه آماری 

معلم تربیت بدنی شهر قزوین بود که بر اساس  471پژوهش همه 
 تحقیق نمونه برای ایطبقه –تن به طو تصادفی  447جدول مورگان 

 نامه پرسش از پژوهش اهداف به یابیدست برای. دشدن انتخاب
 شغلی رضایت پرسشنامه و خدمت ضمن آموزش ساخته محقق

 هایروش از هاداده تحلیل برای. شد استفاده هالین و کندال اسمیت،

 تی اسمیرنف، –یفی و استنباطی از جمله کلموگروف توص آماری
 کمک با خطی رگرسیون و مستقل استودنت تی گروهی، تک استودنت

استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که  SPSS افزار نرم
های آموزش ضمن خدمت در سطح متوسط و رضایت کیفیت دوره

بین  (.P<15/1)شغلی معلمی تربیت بدنی در سطح مطلوب قرار دارد 
کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان 

های آموزش جود دارد و کیفیت دورهتربیت بدنی ارتباط معناداری و
ضمن خدمت قابلیت پیش بینی رضایت شغلی معلمین تربیت بدنی را 

همچنین بین کارایی دوره های ضمن خدمت و (. P<15/1)دارد 
میزان رضایت معلمین زن و مرد تربیت بدنی اختالف معناداری وجود 

رای های ضمن خدمت بندارد. بنابراین انتخاب درست در نوع دوره
 .تواند مزایایی از قبیل رضایت شغلی را به همراه داشته باشدمعلمان می

 هاي کليديواژه
 یبدن تیمعلمان ترب، یشغل تیخدمت؛ رضا ،آموزش

 
 

 
 
 
 

 

The aim of this study was to investigate the 

relationship between job satisfaction and 

efficiency of in-service training of physical 

education teachers. The study population was all 

180 physical education teachers in Qazvin. 

According to Morgan table, 118 individuals were 

selected randomly as the sample. To achieve the 

research objectives of job training and job 

satisfaction questionnaire of Smith, Kendall and 

Hulin was used. To analyze the data, descriptive 

and inferential statistics including Kolmogorov - 

Smirnov, Student's t-test, independent t-test and 

linear regression models with SPSS software was 

used. The results showed that the quality of in-

service educational courses and job satisfaction 

of physical education teachers at the intermediate 

level is desirable (P>0.05). The efficiency of in-

service training there is a significant relationship 

with job satisfaction and quality of physical 

education teachers in-service training periods of 

physical education teachers have the ability to 

predict job satisfaction (P>0.05). Also, the 

efficiency of the service and the satisfaction of 

physical education teachers there is no significant 

difference. So choosing the right kind of in-

service courses for teachers can have many 

advantages such as job satisfaction. 

Keywords 
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 مقدمه
ای به کارایی و کیفیت تعلیم و هدوام و پیشرفت هر جامع بقا،

 اتیداز اسهر کشور  . به طوری کهتربیت آن جامعه بستگی دارد
 باشند رضایت داشتهکه از حرفه خود  ایو معلمان با انگیزه

خود را در قالب نظام تعلیم  نسل جوان تواندمی باشد،برخوردار 
ای بهتر آماده کند )عماد داده و برای آیندهتربیت خود پرورش  و

هدف آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت  .(63-72: 9631زاده، 
ی اختیار دارد، سعافراد بیشتر است و با توجه به ابزاری که در 

های مطلوبی را در افراد ایجاد کرده، می کند دگرگونی
را به سر حد کمال برساند  افراداستعدادهای آنها را شکوفا و 

به طور خالصه تربیت بدنی مدارس فرصت  (.27 ،9629 شیار،)
خوبی را برای شرکت در فعالیت های بدنی و رشد رفتارهای 

یم و لدستیابی به اهداف تع سالم برای کودکان فراهم می سازد.
های جسمانی و حفظ بهداشت و بیت عمومی از راه فعالیتتر

عهده  ش آموزان، وظیفه دشواری است که برتندرستی دان
 معلمان تربیت بدنی و ورزش قرار دارد.

بدیهی است معلمان تربیت بدنی برای نیل به این اهداف، خود 
نیز باید از سطح مطلوب و مناسبی از آمادگی جسمانی و مهارت 

و اطالعات علمی برخوردار باشند. به عبارتی های ورزشی 
معلمانی که دانش، مهارت و آمادگی جسمانی مطلوبی نداشته 
باشند، هرگز قادر نخواهند بود دانش آموزان را در جهت شرکت 

(. بدون 27، 9629در فعالیت های ورزشی برانگیزانند )شیار، 
هر  تتردید ورزش و تربیت بدنی از مبانی اساسی تعلیم و تربی

دانش آموز است و در پناه آن نشاط و طراوت جسم و روح آنها 
فراهم می شود و به مدیران مدارس در جهت دستیابی به اهداف 

م علیآموزش و پرورش کمک می کند. اینجاست که معلمان ت
های الزم که از حرفه خود دیده متخصص و دارای توانایی

برای کسب این دستاوردها می توانند  و رضایت کامل را دارند
مطالعات انجام شده . (39، 9609 )احسانی، مثمر ثمر واقع شوند

در خصوص آموزش ضمن خدمت به طور کلی و آموزش ضمن 
ر جهت مشخص کردن خدمت معلمان به طور ویژه، عمدتا د

ها و رضایت شغلی انجام در افزایش تواناییها تاثیر این آموزش
-( نشان می9619فرهمند )های ر این رابطه یافتهدته است. گرف

که آموزش ضمن خدمت در افزایش دانش و مهارت دهد 
ت ولی در زمینه بهبود رضای کارکنان تاثیر جالب توجهی داشته،
( 9629نتایج پژوهش ایزدی )شغلی آنها اثربخش نبوده است. 

های آموزش ضمن خدمت دورهشرکت در دهد، نیز نشان می

                                                           
1- Shionohara 

2- Parajan 

3- Jody 

وجب پایبندی بیشتر به قوانین سازمانی، افزایش معلمان م
ود بهمکاری در مدرسه، افزایش توانایی تدوین در معلمان و به

 9نوهاراشیمطالعات  نتایج د.عملکرد تحصیلی شاگردان می شو
( 9602( و میرزامحمدی )7882و همکاران ) 7(، پارادهان7889)

ن معلمادالیل عمده شرکت  ،نشان داد در مطالعات مختلف نیز
حی پس از رضایت رو ،های آموزش ضمن خدمتدر دوره

های پژوهش در آموزش به ویژه تدریس موفق، آموختن روش
با تاکید بر فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش رشد حرفه 

( با عنوان رابطه 9603در تحقیقی که کرامت ) باشد.میای آنها 
و رضایت  های رایانههای آموزش ضمن خدمت مهارتدوره

شغلی کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام 
 ،ایهای رایانههای ضمن خدمت مهارتکه آموزش دریافت ،داد

 هاهو سایر یافتشود موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان می
، های تنوع شغلیحاکی از معنادار بودن و تایید افزایش مولفه

در بین گروه آموزش دیده  نیارتباطات سازمانی و تعهد سازما
( به منظور بررسی رابطه 9603تحقیقی که اندیشمند ) . دربود

های آموزش ضمن خدمت و کارآیی کارکنان در اداره بین دوره
بهزیستی شهرستان کرمان انجام داد، به این نتیجه رسید که 

ظارت ندیده به نآموزش کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنان 
کمتری نیاز دارند و برای انجام کار خود شوق و انگیزه و کنترل 

 برند.بیشتری دارند و از انجام آن لذت می
آموزش ضمن ( موید آن است که 7882)  6جودی پژوهشنتیجه 

 و کارآمدی، رضایت شغلی باالترخدمت بر حل مسئله، خود
انگیزش باالتر موثر بود، اما بر سازگاری شغلی تاثیری نداشت. 

( با عنوان رابطه بین آموزش 7882) 2یقی که اشمیتدر تحق
ضمن خدمت و رضایت شغلی انجام داد به این نتایج رسید که 
ارتباط بین رضایت شغلی و آموزش ضمن خدمت به صورت 

های شغلی، از جمله مدت زمان صرف شده در کلی بود. آموزش
و محتوا تاثیر بیشتری بر این رضایت  آموزش، روش آموزش

بین نقش ، نشان داد نیز (9602ماجالن )نتایج پژوهش  .داشتند
های آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی و دوره

( نیز 9618. محبوبه )رضایت شغلی آنها رابطه مثبت وجود دارد
ن خدمت بر رضایت با مطالعه تطبیقی تاثیر آموزش های ضم

ایران های آموزشی معلمان آموزش و پرورش شغلی و رفع نیاز
و آلمان دریافت که تاثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی 

های آموزشی معلمان کشور ر رفع نیازدو جامعه مورد مطالعه د
. درشور ایران اختالف معنی داری نداآلمان نسبت به معلمان ک
بین آموزش نیز موید است که ( 9623نتایج پژوهش صالح زاده )

4- Steven W Schmidt 
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دا و سیمای مرکز ضمن خدمت و رضایت شغلی کارکنان ص
 خوزستان رابطه معنا داری وجود دارد.

( با عنوان عملکرد شغلی در 7899) 9در تحقیقی که آدیمی
ه دریافت ک ،مدارس متوسطه استان ایکیتی نیجریه انجام داد

بین رضایت شغلی معلمان و عملکرد شغلی آنان در مدارس 
 6و پوی 7رابطه معنا داری وجود دارد. در تحقیقی دیگری مفینی

رد کنان و عملک( با عنوان بررسی رابطه بین رضایت کار7896)
دریافتند که همبستگی مثبت بین عملکرد  هاسازمانی در سازمان

سازمانی و پنج مولفه رضایت شغلی یعنی شرایط کار، استفاده از 
 توانایی، خالقیت، کارگرووهی و استقالل وجود دارد.

چنین می توان بیان کرد که  لذا، با استناد به موارد مزبور، 
های آموزش ش ضمن خدمت باید متناسب با ویژگیآموز

خدمت باید مالک آموزش  . در آموزش ضمندگیرندگان باشدیا
، برای آموزش باید انگیزه کافی در یادگیرندگان عملی باشد

موجود باشد و آموزش ضمن خدمت باید انعطاف پذیر باشد. 
کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر هدف نهایی آموزش کارکنان 

بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده دوره های ؛ است
آموزشی ضمن خدمت کارکنان، الزمه فرآیند آموزش است و با 

ثر همچنین اکشود. کار است که حلقه آموزشی تکمیل میاین 
های ضرورت و اجرای دوره های انجام شده بهمطالعات و بررسی

ند و نتایج مثبت آن، تقویت خدمت اعتراف دار آموزشی ضمن
العات مط .باشدهر سازمانی می و رشد دهنده منابع انسانی کننده

ی هادوره های آموزشی نیز حکایت از اثرموجود در سازمان
های آموزشی و آموزشی بر عملکرد کارکنان دارد. برگزاری دوره

ان در سازمنیروی انسانی بر روی ، سرمایه گذاری به طور کلی
-های اکثر پژوهشجیه مناسب دارد و مطابق با یافتهآموزشی، تو

موجب آموزش ضمن خدمت های صورت گرفته در این قلمرو، 
بهبود عملکرد کارکنان سازمان خواهد شد. همچنین اکثر 

ای خارجی و مطالعات و بررسی های صورت گرفته در کشوره

ی ایت شغلهای ضمن خدمت را بر رضداخلی، تاثیر آموزش
 .اندکارکنان مثبت ارزیابی کرده

محدودی در خصوص ارتباط دوره های آموزش مطالعات  اما
ا انجام هضمن خدمت معلمین تربیت بدنی با رضایت شغلی آن

رو پژوهش حاضر در صدد است به این سئوال شده است. از این
های آموزش ضمن خدمت با کارایی دوره آیا بین پاسخ دهد که

 د دارد؟وجو ارتباط معناداری شغلی معلمان تربیت بدنیرضایت 

 

 روش شناسی تحقیق
همبستگی بود که به  -از نوع توصیفی پژوهش حاضرروش  

صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق همه معلمان 
نفر( بودند. برای نمونه تحقیق بر  901تربیت بدنی شهر قزوین )

نفر زن( به  20نفر مرد و  28)نفر  990اساس جدول مورگان، 
طبقه ای انتخاب شدند. به منظور دستیابی به  –طور تصادفی 

که های ضمن خدمت سشنامه آموزشاهداف تحقیق از دو پر
اسمیت، کندال  یشغل رضایتسوال بود و پرسشنامه  61شامل 

علیرغم استاندارد  سوال بود، استفاده شد. 33که شامل  و هالین
 ها، هر دو پرسشنامه بومی سازی شده و رواییبودن پرسشنامه

 98آنها پس از اعمال نظرات اصالحی توسط  صوری و محتوایی
ر یک ها نیز دنفر از متخصصین تایید شد. پایایی پرسشنامه

( برای 29/8آزمودنی و با آلفای کرونباخ ) 68مطالعه مقدماتی با 
مه ( برای پرسشنا03/8و )آموزش های ضمن خدمت پرسشنامه 

های ها از روششغلی محاسبه شد. برای تحلیل دادهرضایت 
اف یانگین و انحرآماری توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، م

 –های آمار استنباطی مانند کلمو گروف استاندارد و روش
اسمیرنوف، تی تک گروهی، رگرسیون خطی و تی استودنت 

 استفاده شد. SPSSمستقل با نرم افزار 

 یافته های تحقیق

 فراوانی و درصد جنسیت، وضعیت تاهل و سن شرکت کننده گان در پژوهش .4جدول 

 درصد فراوانی عنوان

 0/32 27 زن جنسیت

 7/23 39 مرد

 3/21 22 متاهل تاهلوضعیت 

 2/78 91 مجرد
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 3/63 62 سال 68کمتر از  سن

 71 72 سال 63تا  69

 0/99 99 سال 28تا  63

 3/77 79 سال و بیشتر 29

 988 16 مجموع

 را نشان می دهد. هانمونهفراوانی و درصد جنسیت، وضعیت تاهل و سن  9جدول  
 

 فراوانی و درصد مدرک تحصیلی و سابقه شغلی شرکت کننده گان در پژوهش .2جدول 

 درصد فراوانی عنوان

 7/7 7 دیپلم مدرک تحصیلی

 2/78 91 فوق دیپلم

 2/36 31 لیسانس

 8/92 96 فوق لیسانس و باالتر

 3/79 78 سال 3کمتر از  سابقه تحصیلی

 3/63 62 سال 98تا  3

 3/0 0 سال 93تا  98

 3/0 0 سال 78تا  93

 2/72 76 سال 78باالی 

 988 16 مجموع

 را نشان می دهد هانمونهفراوانی و درصد مدرک تحصیلی و سابقه شغلی  7جدول 

 اسمیرنوف برای بررسی وضعیت طبیعی بودن داده ها در پرسش نامه –نتایج آزمون کلمو گروف  .9جدول

ه چنین نتیجه گرفت K-S، از آزمون 6با توجه به نتایج جدول 
 نامه بزرگداری هر دو پرسششود که چون مقادیر سطح معنامی

، بنابراین هر دو α=83/8تر از سطح آزمون است، یعنی 

پرسشنامه توزیع طبیعی دارند. به همین دلیل، برای انجام آزمون 
 .ه استاستفاده شد کهای پارامتریها از آزمونفرضیه

 خدمت ضمن آموزش های دوره کارایی تعیین سطحآزمون تی تک گروهی برای نتایج  .1جدول 

 شاخص ها    6مقدار آزمون = 
 

 متغیر

فاصله اطمینان 
13٪ 

اختالف میانگین 
 ها

سطح 
 معناداری

درجه 
 آزادی

 میانگین تی

 حد پایین حد باال

ضمن آموزش کارایی دوره های  833/6 272/8 17 229/8 833/8 810/8 79/8
 خدمت

با توجه به مقدار تی و سطح دهد نشان می 2جدول نتایج 
است، بین میانگین محاسبه شده و  3/8معناداری که بزرگتر از 

 بنابراین کارایی؛ مقدار آزمون تفاوت آماری معناداری وجود ندارد
 خدمت در حد متوسط قرار دارد. ضمن های دوره

 سطح معناداری k-sآمار  انحراف استاندارد میانگین تعداد پرسشنامه

 328/8 227/8 220/8 833/6 16 کارایی ضمن خدمت

 622/8 197/8 39/8 626/6 16 رضایت شغلی
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 معلمین تربیت بدنیرضایت شغلی  تعیین سطحآزمون تی تک گروهی برای نتایج  .5جدول 

 شاخص ها  6مقدار آزمون = 
 

 متغیر

 میانگین تی درجه آزادی سطح معناداری اختالف میانگین ها ٪13فاصله اطمینان 

 حد پایین حد باال

 رضایت شغلی 626/6 23/3 17 889/8 626/8 76/8 22/8

 هک معناداری سطح و تی مقدار به توجه دهد بانشان می 3جدول نتایج 
 اوتتف آزمون مقدار و شده محاسبه میانگین بین است، 3/8 از کوچکتر

رضایت شغلی معلمین تربیت  بنابراین؛ ندارد وجود معناداری آماری
 دارد قرار مطلوب حد در بدنی

 

 ضریب رگرسیون برای پیش بینی رضایت شغلی از روی کارایی دوره های ضمن خدمت .6جدول 

سطح 
 معناداری

Beta  ضریب بتای(
 استاندارد شده(

خطای انحراف 
 استاندارد

B ضریب غیر(
 استاندارد(

𝑅2 تنظیم
 شده

 شاخص
 متغیر

 ضریب ثابت  76731 .781  .000

 کارایی ضمن خدمت .970 .736 .833 .629 .000

 طیخ رگرسیون ضریب به توجه با دهد، می نشان 3 جدول نتایج
 رضایت و خدمت ضمن های دوره کارآیی بین شده، محاسبه

 ابراین،بن؛ دارد وجود معناداری ارتباط بدنی تربیت معلمان شغلی

 رایب خوبی کننده بینی پیش خدمت ضمن های دوره کارآیی
 .است معلمان شغلی رضایت

 
 

 آزمون تی مستقل برای کارایی دوره های ضمن خدمت در بین زنان و مردان .7جدول 

 شاخص ها                   
 متغیر

 آزمون تی برای برابری میانگین ها آزمون برابری واریانس ها

سطح 
 معناداری

F  آزمون
 تی

سطح  درجه آزادی
معناداری 
 )دو دامنه(

اختالف 
 میانگین ها

کارآیی 
ضمن 
 خدمت

 فرض برابری واریانس ها
فرض نا برابری واریانس 

 ها

711. 96818 233.- 
238.- 

19 
186393 

338. 
323. 

82972.- 
82972.- 

 

 بین در خدمت ضمن های دوره کارایی بین شده، محاسبه مستقل های گروه برای تی آزمون به توجه با دهد، می نشان 2 جدول نتایج
.ندارد وجود معناداری اختالف مرد و زن معلمان

 آزمون تی مستقل برای رضایت شغلی در بین زنان و مردان .8جدول 

 شاخص ها 
 متغیر

 آزمون تی برای برابری میانگین ها آزمون برابری واریانس ها

سطح 
 معناداری

F  آزمون
 تی

 درجه
 آزادی

سطح 
معناداری 
 )دو دامنه(

اختالف 
 میانگین ها

رضایت 
 شغلی

 فرض برابری واریانس ها
 فرض نا برابری واریانس ها

002. 878. 162. 
121. 

19 
186318 

639. 
623. 

81121. 
81121. 

 گروه برای تی آزمون به توجه با دهد، می نشان 0 جدول نتایج
 علمانم بین در شغلی رضایت بین شده، محاسبه مستقل های
 .ندارد وجود معناداری اختالف مرد و زن
 

 

 بحث و نتیجه گیری
 آموزش هایدوره کارایی هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط 

تایج ن بود. بدنی تربیت معلمان شغلی رضایت با خدمت ضمن
های ضمن خدمت و رضایت بین کارایی دوره پژوهش نشان داد
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شغلی معلمان ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد و با 
افزایش کارایی دوره های ضمن خدمت رضایت شغلی معلمان 

 اتقیقتح ایجنتهای پژوهش با یافته ؛ کهنیز افزایش می یابد
فرهمند ناهمخوان است.  (9626معصومی )، (9609فرهمند )

( در تحقیقی دریافت که آموزش ضمن خدمت در افزایش 9609)
دانش و مهارت کارکنان تاثیر جالب توجهی داشته، ولی در زمینه 

( 9626بهبود رضایت شغلی آنها اثربخش نبوده است. معصومی )
بررسی رابطه رضایت شغلی »در پژوهش خود با موضوع نیز 

ش تهران با آموزش و پرور 92معلمان مدارس راهنمایی منطقه 
 به این نتیجه رسید که در رابطه« میزان موفقیت آنها در تدریس

با میزان موفقیت دبیران در امر تدریس و میزان رضایت آنان از 
تدریس، چه در دبیران مرد و چه در دبیران زن رابطه معناداری 

ولی با نتایج بیشتر پژوهش های انجام گرفته در  وجود ندارد.
( در 7882جودی ایر )  ی دارد، در این رابطهاین زمینه همخوان

تحقیقی به این نتیجه دست یافت که بین آموزش ضمن خدمت 
و رضایت شغلی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. ایزدی 

-ه( نیز در تحقیقی به این نتیجه رسید که شرکت در دور9629)
های آموزش ضمن خدمت معلمان موجب پایبندی بیشتر به 

انی، افزایش همکاری در مدرسه، افزایش توانایی قوانین سازم
تدوین در معلمان و بهبود عملکرد تحصیلی شاگردان می شود. 

( دالیل عمده شرکت معلمان در 7889) شینوهارا و همکاران
دوره های آموزش ضمن خدمت را رضایت روحی پس از تدریس 
موفق، آموختن روش های پژوهش در آموزش به ویژه با تاکید 

فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش رشد حرفه ای آنها بر 
( در تحقیقی با عنوان رابطه 9603بین کرده اند. کرامت )

های رایانه و رضایت های آموزش ضمن خدمت مهارتدوره
شغلی کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت 
 که دو متغییر آموزش های ضمن خدمت و رضایت شغلی رابطه

( نیز در تحقیق خود به این نتیجه 9603معنا دار دارند. اندیشمند )
رسید که کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنان آموزش ندیده 
به نظارت و کنترل کمتری نیاز دارند و برای انجام کار خود شوق 

برند. ماجالن و انگیزه بیشتری دارند و از انجام آن لذت می
تاثیر آموزش های ضمن »موضوع ( در پژوهشی که با 9602)

خدمت بر رضایت شغلی و نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی 
نشان داد که بین دوره های آموزش « شهرستان پارس آباد

ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی و رضایت شغلی آنها 
( در پژوهشی به مطالعه تطبیقی 9618رابطه وجود دارد. محبوبه )

ای هدمت بر رضایت شغلی و رفع نیازن ختاثیر آموزش های ضم
آموزشی معلمان آموزش و پرورش ایران و آلمان پرداخت، نتایج 
پژوهش وی نشان داد که تاثیر آموزش ضمن خدمت در رفع 
نیاز های آموزشی معلمان کشور آلمان نسبت به معلمان کشو 

ایران به طور معنی داری موثرتر بوده اما تاثیر آموزش ضمن 
یت شغلی دو جامعه مورد مطالعه در رفع نیاز های خدمت بر رضا

آموزشی معلمان کشور آلمان نسبت به معلمان کشور ایران 
( در تحقیق خود به 7882اختالف معنی داری نداشت. اشمیت )

های شغلی، از جمله مدت زمان این نتایج رسید که آموزش
و محتوا تاثیر بیشتری بر  صرف شده در آموزش، روش آموزش

( در تحقیقی با عنوان 9623رضایت داشتند. صالح زاده )این 
بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با رضایت و موفقیت شغلی »

، به این نتیجه دست «کارکنان صدا و سیمای مرکز خوزستان
یافتند که بین آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی رابطه مثبت 

 این است ( نیز بیانگر7899های آدیمی )یافتهو قوی وجود دارد. 
بین رضایت شغلی معلمان و عملکرد شغلی آنان در مدارس 

( 7896نتایج پژوهش مفینی و پوی )رابطه معنا داری وجود دارد. 
همبستگی مثبت بین عملکرد سازمانی و همه  موید این است که

پنج مولفه رضایت شغلی یعنی شرایط کار، استفاده از توانایی، 
وجود دارد. در میان پنج عامل خالقیت، کارگرووهی و استقالل 

کارگروهی بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمانی دارد. در تحقیق 
( با عنوان رضایت 7899دیگری هم که توسط دنیال و مرییوس )

شغلی و عملکرد ارائه شده در چارچوب اصالحات آموزشی 
رومانی صورت گرفت، نتایج نشان می دهد سطح پایین رضایت 

رد ضعیف معلمان و ترک شغل معلمی آنها شغلی باعث عملک
( و 7882(، المپرز )7889(، لیپین )9110می شود. فوکس )

( همه ی این پژوهشگران در بررسی 7883لسچینگر و فاینگان )
های خود به این نتیجه دست یا فته اند که آموزش های ضمن 
خدمت نقش موثری در توانمند سازی کارکنان داشته است. در 

( با عنوان 7897همکارانش )ری هم که جاگرو و تحقیق دیگ
ارتباط آموزش های ضمن خدمت و عملکرد کارکنان در شرکت 
پیک در تانزانیا انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که آموزش 
های ضمن خدمت واقعا تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد و 

 باعث بهبود کارایی آنان می شود.
موزش ضمن خدمت معلمان موجب های آشرکت در دوره

پایبندی بیشتر به قوانین سازمانی، افزایش همکاری در مدرسه، 
افزایش توانایی تدوین در معلمان و بهبود عملکرد تحصیلی 
شاگردان و به دنبال این متغیرها احساس کارایی شخصی و در 

( 9112به عقیده بندورا ) شود.تیجه رضایت شغلی باال منجر مین
ال بر جریان عملی که به دنب آنهافراد به کارایی شخصی اعتقاد ا

آن انتخاب می کنند، مقدار تالشی که به خرج می دهند، مدت 
زمانی که در صورت روبرو شدن با موانع و تجربیات استقامت 

و بهبودی آنها بعد از بدبیاریها تاثیر دارد. به عقیده وی  می کنند
 است، پیامدها به احتمال هنگامی که کارایی باال و محیط پذیرا

زیاد موفقیت آمیز هستند. به همین خاطر از آنجا که دوره های 
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ضمن خدمت می توانند احساس کارایی شخصی معلمان را باال 
برند پس متعاقب آن می توان احتمال افزایش رضایت شغلی را 

 پیش بینی کرد.
همچنین یافته های پژوهش نشان داد بین کارایی دوره 

خدمت در معلمان تربیت بدنی زن و مرد تفاوت  های ضمن
بنابراین بین کارایی دوره های ؛ معنادار وجود دارد، تایید نشد

ضمن خدمت در بین معلمان زن و مرد اختالف معناداری وجود 
بوده  محدودندارد. تا جایی که بررسی شد پژوهشی در این زمینه 

توان می ژوهشپبنابراین با توجه با نتایج حاصل از این ؛ است
های ضمن خدمت به یک اندازه برای چنین تبیین کرد که دوره

 معلمان زن و مرد اثر گذار بوده است.
 این است که بین رضایت شغلی ها حاکی ازیافتههمچنین 

در معلمان تربیت بدنی زن و مرد تفاوت معنادار وجود ندارد و در 
غلی ت شبنابراین بین رضای؛ نتیجه این فرضیه رد می شود

معلمان زن و مرد اختالف معناداری وجود ندارد. این فرضیه با 
( همسو می 7889( و پورز )9606نتایج پژوهش های فرجی )

باشد. نتایج پژوهش فرجی با عنوان بررسی رضایت شغلی 
دبیران تربیت بدنی شهر تهران نشان داد که بین رضایت شغلی 

داری وجود ندارد. دبیران زن و مرد تربیت بدنی تفاوت معنی 
همچنین وی بین رضایت شغلی در بین زنان و مردان تفاوت 
معنی دار را مشاهده نکرد. تبیینی که برای این فرضیه پزوهش 
می توان انجام داد این است که همانند فرضیه دوم می توان 
نتیجه گرفت که رضایت شغلی در بین دبیران زن و مرد تربیت 

ل برای یافتن اختالف معنی داری بدنی یکسان است و یا حداق
 باید پژوهش های بیشتری با جوامع اماری مختلف انجام داد.

های انجام بیشتر پژوهشو  نتایج پژوهش حاضربا توجه به 
 ابهای ضمن خدمت رابطه با ارتباط بین کارایی دورهگرفته در 

یر با که این دو متغ توان استنباط کردچنین میرضایت شغلی، 
ر توان خاطمستقیم و معناداری دارند، لذا میارتباط یکدیگر 

 ،نشان ساخت آنچه که در این پژوهش بیشتر حائز اهمیت است
کارایی دوره های ضمن خدمت و رضایت  این است که بین

-میا لذشغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معنی دار وجود دارد. 

 افزایشهای ضمن خدمت که باعث دورهکه توان نتیجه گرفت 
نجا که کارایی شخصی بر سایر کارایی شخصی می شوند و از آ

ه گذارد و این نکتی عملکردی زندگی معلمان تاثیر میهاجنبه

توان در نظریه یادگیری بندورا و در بحث مربوط را به وضوح می
 (،9112بندورا، کرد )مشاهده به احساس کارایی شخصی وی 

های ضمن خدمت اری دورهوقتی معلمان پس از برگز در نتیجه
بهتر از عهده انجام و تجزیه و تحلیل وظایف شغلی خود بر 

ها ه آنببه دنبال آن احساس رضایت شغلی بیشتری نیز  ،آیندمی
دوره های  در برگزاری شودتوصیه میبنابراین ؛ دهددست می

معلمان تربیت بدنی دقت  ویژهضمن خدمت برای معلمان و 
 ترهای آموزشی غنیمحتوای این دورهشده و بیشتری لحاظ 

شده و بر موضوع، مبانی و مفهوم رضایت شغلی نیز تاکید بیشتر 
شود تا معلمان تربیت بدنی با شناخت مبانی رضایت شغلی از 

های آموزشی ضمن خدمت برای رضایت شغلی و مفید دوره
-ه شیوهبا توجه ب. بودن در مدارس استفاده بیشتری داشته باشند

به نحوی طراحی  ی مزبورهاوین تدریس و آموزش، دورههای ن
د تا بتوانند در روش تدریس معلمان تربیت بدنی و برگزار گرد

حاصل نموده و آنها را تشویق نماید تا با همکاری  مثبتتغییر 
معلمان دیگر، والدین و مدیر مدرسه بتوانند مشکالت آموزشی 

 هایگروهگردد همچنین توصیه می. کننددانش آموزان را حل 
مشاوره و پژوهشی به طور مداوم و در هر مقطع زمانی در 

لمی فعالیت عمعلمان تربیت بدنی رابطه با آموزش و پرورش در 
و نتایج تحقیقات خود را که همان  و پژوهشی مستمر داشته

دنی است به مسئوالن اجرایی مشکل روز معلمان تربیت ب
ناسایی و روش حل های ضمن خدمت ارائه دهند تا شآموزش

یت حقوق معلمان ترباز سویی دیگر توجه مشکالت به روز باشد. 
ان از تا بتو آوردموقعیتی فراهم تواند میبدنی آموزش و پرورش 

ر آموزش به دانش نیروهای تخصصی و فوق تخصصی در ام
. از طرف دیگر حضور نیروهای متخصص آموزان کمک گرفت

ائه خود باعث ار ،برخوردارندکه بالطبع از ضریب هوشی باالیی 
های بهتر در حل مشکالت داخلی این معلمان خواهد بود برنامه

که این مهم عالوه بر رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی سبب 
خواهد شد تا پس از مدتی آموزش و پرورش به یک ارگان کامال 

 پویا در زمینه ورزش نظیر دانشگاه تبدیل شود.
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