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 های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی بررسی اثربخشی دوره

 تربیت بدنی معلمان
 3رهبری، سمیه  2، زهرا خدایی1مینا مستحفظیان

 چکیده

 انسانی نیروی تربیت و پرورش و آموزش ی جانبه همه گسترش فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، یتوسعه عوامل از یکی :مقدمه و هدف

ی معلمان تربیت های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلبررسی اثربخشی دورهاست. این تحقیق با هدف  کارآمد و متخصص
 انجام شد. بدنی استان اردبیل

امل کلیه معلمان تربیت ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شاز نظر نحوه گردآوری داده حاضر روش تحقیق :روش شناسی

پرسشنامه ها ابزار گردآوری داده د گردید.نفر برآور 242نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه  650بدنی استان اردبیل به تعداد 
خ  برای پرسشنامه آموزش محقق ساخته اثربخشی آموزش ضمن خدمت و پرسشنامه عملکرد شغلی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونبا

( رگرسیون چندگانهو  نضریب همبستگی پیرسوبه دست آمد. از آمار توصیفی و استنباطی ) 96/0و برای عملکرد شغلی  95/0ضمن خدمت 
  لیل داده ها استفاده شد. جهت تجزیه و تح

تقاء تعامالت انسانی، ارتقاء یادگیری، ار -تمامی مؤلفه های آموزش ضمن خدمت مجازی )ارتقاء فرایند یاددهی نتایج نشان داد :هایافته

جدید آموزشی، گرایش به الگوهای  واستفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه، صرفه جویی از زمان، مهارت فنی و عملی، استفاده از روش ها 
 توانایی پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی را دارا می باشد.  تربیت بدنی(

د و این در زمینه باعث دستیابی به اطالعات جدید در زمان کمتر می شوبرگزاری دوره های آموزش مجازی  :نتیجه گیریبحث و 

 فزایش عملکرد شغلی آنان می شود.استفاده معلمان از روش ها و الگوهای جدید باعث ا
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 مقدمه 
ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گسترش همه جانبه ی آموزش و پرورش و تربیت نیروی توسعهیکی از عوامل 

ی دانش تکنولوژی، نیازهای آموزشی جدیدی را برای در زمینه به رشد روتحوالت . انسانی متخصص و کارآمد است
ده و به انواع دیگر آورند که تحصیالت رسمی و دانشگاهی به تنهایی پاسخگو نبومشاغل مختلف به وجود می

آموزش ضمن خدمت در حقیقت دانش جدیدی را در سبد . های ضمن خدمت نیاز استآموزش از جمله آموزش
های خاص خود از در میان این آموزش بزرگساالن به دلیل ویژگی. دهدهای قبلی دانش آموختگان قرار میآموزش

 . (1) طالعات و ارتباطات برخوردار می باشندهای فناوری اقابلیت و ظرفیت بیشتری برای جذب پیشرفت
ی هاییگردهمادانش افزایی و  ،بازآموزی ،آموزش ضمن خدمت عبارت از برگزاری دوره های مختلف کار آموزی     

( 1383نصیری و فتحی ) .(2)آموزشی به منظور دانش افزایی و استفاده از سایر مزایای استخدامی و مالی است 
مند به منظور هماهنگ کردن آرزوها، عالیق و نیازهای آتی سازمان، در قالب  ا کوشش نظامرآموزش ضمن خدمت 

. با وجود این، به هر نحوی که بخواهیم آموزش ضمن خدمت را (3می داند) رودیکارهایی که از افراد انتظار م
ارکنان و ایجاد سازش با محیط ها و نهادها عبارت از افزایش کارایی ک، جوهره اصلی آن در همه سازمانکنیم تعریف

 یها. اما کارکنان یك سازمان با توجه به میزان گستردگی مؤسسه، عمدتاً از گروهاست و در نتیجه، افزایش خدمات
مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند. این افراد از لحاظ جنس، سن، زمینه شهری یا روستایی، میزان درآمد و حتی 

که استقبال از دوره های آموزشی در مواردی که افراد دارای  دهدید. مطالعات نشان مرفتار اخالقی با هم متفاوتن
تحصیالت باال باشند، تازه استخدام شده باشند، عضو انجمن حرفه ای )نظیر انجمن معلمان( باشند، یا از لحاظ سنی 

 یتر و با سابقهن، افراد مسندر حالی که این امر در مورد مردا ،ابدییجوان باشند، به نحو چشمگیری افزایش م
( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت، 1391دماوندی و الزامی) (.4است ) ترنییبیشتر، پا

سابقه خدمت و تحصیالت با توانمندی شغلی معلمان زن به این نتیجه دست یافتند که از میان سه عامل آموزش 
تحصیالت تنها آموزش ضمن خدمت به طور معنا داری با توانمندی شغلی ن میزاهای ضمن خدمت، سابقه خدمت و 

 (. 5ارتباط دارد)
آموزش و تعلیم و تربیت برای همه اصناف بشر ضروری است، اما آموزش معلمان به دلیل نقش و تأثیری که     

تعلیم و تربیت معلم از نظر منافع در جهان امروز . گردداین قشر در تربیت و پیشرفت کشور دارند امری مهم تلقی می
. سرمایه گذاری در جهت آموزش معلمان از نوع سودمندترین سرمایه (6شود )ملی جزء منافع سطح اول محسوب می

(. یك برنامه آموزشی زمانی 3) شود، زیرا معلمان توانمند نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستندها محسوب میگذاری
طمینان از تأثیر آموزش بر بهبود رفتار و عملکرد کارکنان و منافع سازمانی وجود داشته مفید است که شواهد قابل ا

در دنیای  .های عملکردی، اثر بخشی اندازه گیری شودباشد، برای اطمینان از این کار الزم است براساس شاخص
در سازمان با تغییرات و های اجرای کار ها در گرو تعادل بین روشمعاصر بیش از هر زمان دیگر دوام سازمان

های فراسازمانی است، کلید اصلی این تعادل در استفاده از ساز و کار موثر آموزش ضمن خدمت تحوالت و نوآوری
 (.5) کارکنان است

ها و کشورهای دیگر تامین سازمانهای امروزی به راحتی کاالها و مواد اولیه مورد نیاز خود را از سایر سازمان     
توان آل آن قابل مبادله نیست نیروی انسانی است به طوری که میتنها منبعی که به سهولت در شکل ایده کنند ومی

های جدید تدریس، روش (.7ترین سرمایه رقابتی یك کشور نیروی انسانی کارآمد و با استاندارد است )گفت مهم
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بر فرایند  ،های جدید ارزیابیروش روش آنالین، استفاده از وسایل کمك آموزشی هم سو با آموزش مجازی و
باشد های زیادی برای برقراری تعامالت و ارتباطات می(. اینترنت دارای قابلیت8) یادگیری موثر است -یاددهی

(. از طرف 9توانند با استاد و دیگر همکالسان خود از طریق ارتباطات همزمان تعامل داشته باشند )یادگیرندگان می
ن به عنوان کلید طالیی توسعه بر سازمان یکی از عوامل اصلی و ارکان علمی است که سازمان دیگر آموزش کارکنا

محرکی برای ایجاد تحول اجتماعی است که به طور  ،آموزش. رساندرا به پویایی و نهایت کارایی و اثر بخشی می
ک شغلی و استفاده از استعدادهایشان آورد و آنان را برای تحرهای برابری را برای افراد به وجود میبالقوه موقعیت

 .(10) سازدآماده می
( در پژوهشی با عنوان تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش آموزش مجازی با تأکید بر 1392صنایعی و سلمانیان )     

عوامل درونی به این نتیجه دست یافتند تأثیرات اجتماعی و کیفیت سیستم، بر مزایای درک شده تأثیر دارند و اثر 
شرایط تسهیالتی و خودکارآمدی بر سهولت استفاده ادراکی و تأثیر درک سهولت استفاده بر فواید درک شده نشان 

همچنین اثر انگیزش، سهولت استفاده ادراکی و مزایای درک شده به طور مستقیم، بر تمایل دانشجویان . داده شد
بررسی تأثیر ( به 1390مهری و همکاران) (.11شد)و تمایل رفتاری بر استفاده از یادگیری الکترونیکی پذیرفته 

نتایج حاصل بیانگر آن بود پرداختند و  آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی ورزش
های چهارگانه آموزش ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی رابطه معنی داری وجود  که بین مؤلفه

ولفه ها به ترتیب؛ آموزش توجیهی، آموزش عمومی، آموزش شغلی و آموزش بهبود مدیریت بیشترین دارد و از بین م
( 1390هم چنین فوالدوند و یارمحمدیان ) .(12)تا کمترین ارتباط را با توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی دارند

تحصیالت عالیه ایران به این نتیجه در پژوهشی با عنوان مطالعه ی تطبیقی بین رویکردهای مجازی و سنتی در 
رسیده اند که دانشگاه های سنتی سریعاً باید با تغییرات جدید همسو شوند. در محیط های آموزش جدید نقش 
آموزگار و یاددهنده تغییر خواهد کرد. آنها بیشتر در نقش آسان کننده و مربی یا طراح آموزشی ایفای نقش خواهند 

دالور و قربانی (. 13انعطاف پذیری بیشتری را در امور آموزشی به وجود می آورند) کرد. تکنولوژی های جدید،
(، در پژوهشی با عنوان نقش آموزش مجازی در یادگیری خالق دانشجویان از دیدگاه اعضای هیئت علمی 1390)

عنی مؤلفه های دانشگاه های شهرستان بجنورد به این نتیجه دست یافتند که آموزش ترکیبی )آنالین و حضوری( ی
یادگیری مبتنی بر کامپیوتر دارای بیشترین نقش بر یادگیری خالق می باشد و مؤلفه های دیگر یعنی یاددهی مبتنی 
بر کامپیوتر و آموزش مبتنی بر وب در رتبه های بعدی قرار دارند، همچنین اساتید نگرش مثبتی در مورد نقش 

با عنوان مطالعه و تحقیق  تحقیقیدر ( 1389برزگر و فرجاد )  .(14آموزش های مجازی در یادگیری خالق دارند)
در مورد تاثیر دوره های آموزش شغلی بر عملکرد کارکنان به این نتیجه دست یافتند که دوره های آموزشی عملکرد 

کاربرد  کارکنان را تا حدودی تحت تاثیر قرار می دهند. آگاهی کارکنان با اهداف دوره آموزشی، تداوم آموزش ها و
آموزش در کارگاه ها یا محل کار و اجرای مناسب آموزش می توانند به طور مستقیم به ارتقاء دادن عملکرد کارکنان 

 (.15منجر شوند)
 بر خدمت ضمن آموزشی های دوره بخشی اثر با عنوان ارزیابی ( در تحقیق خود1387متانی و حسن زاده )     

، رضایت شغلی، ثبات یوردوره های آموزش ضمن خدمت در میزان بهرهبه این نتیجه رسیدند که  کارکنان عملکرد
 بررسی عنوان با پژوهشی در (1385)خوشخو بهرامی(. 16)ثر بوده استؤشغلی و آمادگی الزم برای انجام وظایف م

 دبیرستانهای دبیران دیدگاه از آنها عملکرد بودن اثربخش در مدیران خدمت ضمن آموزش های دوره تأثیر میزان
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 هر لحاظ از اند داشته شرکت خدمت ضمن آموزش های دوره در که مدیرانی یافتند دست نتیجه این به اسالمشهر
 به نسبت وظایف شرح رعایت و بنفس اعتماد و نوآوری و ابتکار دوستانه، و صمیمی محیط ایجاد متغیرهای از یك

 (.17)باشند  می تر اثربخش نداشتند شرکت ها دوره این در که مدیرانی
 حل در را کارکنان خدمت، ضمن دوره های که دادند نشان ( در پژوهشی1384میررضایی) و مقدم نکوئی     

برخوردار  بهتر شغلی وظایف تحلیل عهده از را کارکنان توانسته و است ساخته تواناتر اخذ تصمیمات و کاری مشکالت
 افزایش سبب و داشته باشند کمتر کنترل به نیاز کارکنان شد موجب خدمت ضمن آموزشی های دوره همچنین سازد،

 داشته تأثیر آنها کار کیفیت و ریزی نحوه برنامه در خدمت ضمن آموزش دوره های  .است شده کار انجام در عالقه

بر میزان کارآئی و تأثیر آموزش ضمن خدمت » ( در پژوهشی با عنوان1376رئوفی و قوچانی دروس)  .(18)است
به این نتیجه دست یافتند که مدیران آموزش دیده در برقراری روابط « بهره وری مدیران و کارکنان مدارس مشهد

انسانی و ایجاد محیطی صمیمی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معلمان عملکرد و کارائی بهتر و بیشتری 
مینه اهمیت دادن به آموزش کارکنان، استقبال از تغییرات و نوآوری ها، داشتند. همچنین مدیران آموزش دیده در ز

مان دارای اعتماد بنفس در انجام امور، و رعایت شرح وظایف شغلی نسبت به مدیران آموزش ندیده از دیدگاه معمل
 بین داری یمعن رابطه که دادند نشان خود تحقیق در (2011)1 همکاران و گالستون (.19عملکرد بهتری می باشند)

 نشان (2011) 2گرانبرگ های یافته . (20)دارد وجود آموزشی اهداف به رسیدن جهت سخت افزاری ادوات ابزار  و

. (21)شد خواهد معلمان آموزش در آموزشهای بیشتر رشد باعث کامپیوتر از استفاده در انسانی منابع مهارت که داد
 ،افزاری نرم منابع وجود که داد نشان ای شبکهطریق  به معلمان یادگیری بین مطالعه ( در2011) 3 مور ید رود
تحقیقی با عنوان تأثیر آموزش از راه ( در 2010) 4یسوکی و محمدد .(22)بود خواهد معلمان یادگیری کننده تیحما

در فوتبال نشان داد که با آموزش از راه دور میتوان مهارتهای ویژه  ویژه در فوتبال دور بر روی برخی از مهارتهای
مانند شوت، روپا، دریبل، پاس و ضربه با سر را آموزش داد و سطح عملکرد این مهارتها در بین دانشجویان آموزش 

تحقیقی با عنوان ( 2008)5و همکاران بلوک .(23)از راه دور نسبت به دانشجویان آموزش حضوری بهتر و مثبت بود
مقابل آموزش تندرستی سنتی انجام دادند. هدف عمده در این پیشرفت و رضایت در آموزش تندرستی آنالین در 

تحقیق بررسی پیشرفت و رضایت دانشجویانی بود که در کالس تندرستی آنالین و کالس تندرستی سنتی شرکت 
بخشی و ادراکی را پر میکنند و تفاوتی  کنندگان برگة نظرسنجی رضایت میکنند. نتایج نشان داد که تمام شرکت

نتی و آنالین وجود ندارد. تفاوتی در سن، وضعیت استخدام، سال حضور در مدرسه مشاهده نشد. در بین کالس س
جای کالس سنتی از کالس آنالین برای آموزش  کل پیشرفت کالس آنالین مثبت بود و پیشنهاد شد که به

 .(24)تندرستی استفاده شود
ا عملکرد شغلی به عنوان یکی از دغدغه های سازمان مورد هدر جامعه معلمان اردبیل نیز به مانند دیگر سازمان     

رسد پرداختن به آموزش ضمن خدمت و تعریف مناسب آن می تواند نسبت به ارتقاء توجه می باشد. به نظر می
عملکرد مؤثر و مفید باشد. معلمان تربیت بدنی نیز قشر مهمی از جامعه علمی آموزش و پرورش را تشکیل می دهند 

د جامعه را به همراه خواهد به آموزش ضمن خدمت این قشر، به صورت مستقیم و غیرمستقیم سالمتی افراکه توجه 

 

1 - Galstaun et al 

2 - Granberg 
3 - Ruud de moor 

4 - Desouky & Mohamed 

5 - Block et al 
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تواند زمینه را برای تقویت عملکرد لذا بررسی آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی میداشت، 
 و متعاقباً افزایش اثربخشی و کارایی آنها فراهم آورد.

 

 پژوهشروش شناسی 
اساس نحوه گردآوری داده ها توصیفی  اساس ماهیت کمی، بر اساس هدف کاربردی و همچنین بر این پژوهش بر

 93-94جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل در سال تحصیلی  .بوداز نوع پیمایشی 
با توجه به فرمول  .بودنفر  650بیل تعداد آنها که طبق آمار اداره کل آموزش و پرورش استان ارد ادندتشکیل می د

 در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی،  متناسب بانفر برآورد شد.  242کوکران تعداد نمونه ها 
ناحیه و منطقه ،  حجم نمونه در هر آموزش و پرورشمختلف  نواحی و مناطقحجم جامعه استفاده شد و با توجه به 

 محاسبه گردید. 
به عنوان  پرسشنامه عملکرد شغلی در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی آموزش ضمن خدمت و      

-سوال در زمینه )فرآیند یاددهی 31ابزار تحقیق استفاده شد. پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت دارای 
و آشنایی با رایانه، صرفه جویی در زمان، مدرک تحصیلی یادگیری، تعامالت روابط انسانی، استفاده از اینترنت 

خیلی زیاد، درجه ای لیکرت ) 5براساس مقیاس  متفاوت، مهارت فنی و عملی، روش ها و الگوهای جدید آموزشی(
 5و براساس مقیاس  سؤال بود34و پرسشنامه عملکرد شغلی دارای  گردید ( طراحیزیاد، تاحدودی، کم، خیلی کم

. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با گردید درجه ای لیکرت )بسیارکم، کم، متوسط، زیاد، بسیارزیاد( طراحی
( و 95/0پایایی پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت )تایید گردید، استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزش 

حاصل از این پژوهش با داده های تجزیه و تحلیل ونباخ بدست آمد. آلفای کر با استفاده از( 96/0عملکرد شغلی )
انجام شد. در  05/0با سطح خطای  در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی 21نسخه  SPSSنرم افزار  استفاده از

ی آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطشاخص های  از بخش آمار توصیفی
ضریب مولفه های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی، از  اثربخشیبرای تعیین میزان 
 استفاده شد. رگرسیون چند گانهو  همبستگی پیرسون

 

 پژوهشیافته های 
 (%7/21نفر) 54( مرد،  %2/45نفر ) 114( زن و %8/54نفر) 138افراد مورد بررسی  252( از 1با توجه به جدول )

سال و کمترین گروه سنی  37تا  24( متأهل بودند. بیشترین گروه سنی نمونه آماری بین %3/78نفر ) 195مجرد و 
سال و کمترین افراد  5تا  1سال به باال بود. بیشترین افراد نمونه آماری را افراد دارای سابقه تدریس  50مربوط به 

سال تشکیل می داد. بیشترین افراد نمونه آماری را افراد تحصیل  20تا  16نمونه آماری را افراد دارای سابقه تدریس  
مورد  کل افراداز همچنین  کرده در رشته های تربیت بدنی و کمترین آن را افراد غیر تربیت بدنی تشکیل می دادند.

ونه آماری بیشترین تعداد نم بودند. فوق لیسانسدارای مدرک  ( %9/19نفر) 50( لیسانس و %3/71نفر) 179، بررسی
 سال می باشند. 30تا  26سال می باشند و کمترین آن مربوط به سابقه  15تا  1دارای سابقه ورزشی 
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توصیفی تحقیق (. آمار1جدول )  

 شاخص های آماری

 
 فراوانی

درصد 
 فراوانی

شاخص های 
 آماری

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 

 جنسیت

8/54 138 مرد  

 رشته تحصیلی

 تربیت
 بدنی

217 1/86  

2/45 114 زن  

 غیر
 تربیت
 بدنی

13 2/5  

وضعیت 
 تاهل

4/21 54 مجرد پاسخ بی   22 7/8  

4/77 195 متاهل  

تحصیلی مدرک  
 

4/0 1 دیپلم  

2/1 3 بی پاسخ  
 فوق
 دیپلم

21 3/8  

 سن

سال 30تا  24  96 1/38  71 179 لیسانس 

سال 37تا  31  100 7/39  

 فوق
 لیسانس

باالتر و  
50 8/19  

سال 44تا  38  28 1/11 جواب بی   1 4/0  

سال 51تا  45  23 1/9  

 سابقه ورزشی

 5تا  1
 سال

7/6  17 

سال 51بیش از   5 0/2  
 10تا  6

 سال
8/23  60 

سابقه 
 تدریس

سال 5از   کمتر  132 4/52  
 15تا  11

 سال
1/15  38 

سال 10تا  6  46 3/18  
 20تا  16

 سال
5/9  24 

سال 15تا  11  29 5/11  
 25تا  21

 سال
4/4  11 

سال 20تا  16  11 4/4  
 30تا  26

 سال
4/2  6 

سال 20از  باالتر  33 1/13  

1/38 بی پاسخ  96 

4/0 1 بی پاسخ  
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بزرگتر بوده، در نتیجه توزیع داده  05/0سطح معناداری تمامی متغیرهای تحقیق از  2با توجه به نتایج جدول      
  .ها نرمال است

 

 آزمون كلموگروف اسمیرونوف. نتایج 2جدول 

 
-یاددهی 

 یادگیری
روابط 
 انسانی

اینترنت و 
آشنایی با 

 رایانه

صرفه 
جویی از 

 زمان

مهارت 
فنی و 
 عملی

الگوهای 
جدید 
 آموزشی

عملکرد 
 شغلی

97/13 میانگین  76/11  79/14  60/10  38/10  36/10  21/143  
63/4 انحراف معیار  83/3  86/5  63/3  67/3  96/3  93/25  

مقدار 
  -کولموگروف
 اسمیرنوف

914/.  798/1  175/1  659/1  527/1  435/1  955/1  

سطح 
 معناداری

374/.  053/.  127/.  088/.  089/.  073/.  091/.  

شود بیشترین های آموزش ضمن خدمت مشخص میو  بررسی میانگین نمرات مؤلفه 3با توجه به نتایج جدول      
مربوط  36/10ارتقاء استفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه و کمترین میانگین با مربوط به مؤلفه  79/14میانگین با 

 ها و الگوهای جدید آموزشی است.به مؤلفه استفاده از روش
 

 های آن . میانگین و انحراف معیار نمرات آموزش ضمن خدمت )كل( و مؤلفه3جدول 

 و عملکرد شغلی

 

 آموزش ضمن خدمت 

عملکرد 
 شغلی

- یاددهی
 یادگیری

روابط 
 انسانی

اینترنت و 
آشنایی با 

 رایانه

صرفه 
جویی از 

 زمان

مهارت 
فنی و 
 عملی

الگوهای 
جدید 
 آموزشی

 کل

 21/143 86/71 36/10 38/10 60/10 79/14 76/11 97/13 میانگین

انحراف 
 معیار

63/4 83/3 86/5 63/3 67/3 
96/3 

53/21 93/25 

دهد که ضریب همبستگی بین آموزش ضمن خدمت )کل( و مؤلفه های آن نشان می .4های جدول یافته     
(322/0=rمعنی ،)(001/0دار است  =sig( بر اساس ضریب تعیین .)2r ،)4/10  درصد واریانس عملکرد شغلی و

آموزش ضمن خدمت )کل( مشترک بوده است؛ یعنی، با افزایش و ارتقاء دوره های آموزش ضمن خدمت )کل( ، 
 یابد.ملکرد شغلی آنان نیز افزایش میع
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. ضریب همبستگی بین آموزش ضمن خدمت و مولفه های آن  با عملکرد شغلی 4جدول 

 معلمان تربیت بدنی
 متغیر مالک: عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

 سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی بینمتغیر پیش

 001/0 104/0 322/0** آموزش ضمن خدمت )کل( 

 001/0 094/0 306/0** یاددهی یادگیری

 044/0 016/0 128/0* روابط انسانی

 001/0 108/0 328/0** اینترنت و آشنایی با رایانه

 001/0 069/0 262/0** صرفه جویی از زمان

 001/0 084/0 290/0** مهارت فنی و عملی

 001/0 074/0 272/0** الگوهای جدید آموزشی

دهد از بین متغیرهای مورد مطالعه در رگرسیون، بهترین نشان می 5های جدول به طوری که یافته     
کننده عملکرد شغلی در گام اول استفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون بینیپیش

است. بر این اساس در گام گام به گام ارتباط بین استفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه با عملکرد شغلی معنادار بوده 
 کند. درصد واریانس عملکرد شغلی را تبیین می 2/10اول ضریب استفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه

 

 گانه مولفه های آموزش ضمن خدمت با عملکرد شغلی . جدول رگرسیون چند5جدول 

 معلمان تربیت بدنی
 آماری شاخص  
 

 متغیر مالک
متغیر 

 بینپیش

ضریب 
همبستگی 

 چندگانه

مجذور 
ضریب 

همبستگی 
 چندگانه

مجذور ضریب 
همبستگی 

چندگانه تعدیل 
 شده

F 
سطح 

 معناداری
ی

شغل
رد 

لک
عم

 

 گام اول 

استفاده از 
اینترنت و 
آشنایی با 

 رایانه

328/0 108/0 104/0 682/29 001/0 

01/0>P 

واحد افزایش در استفاده از اینترنت و آشنایی  ، حاکی از آن است که ضریب بتا به ازای یك6ها در جدول یافته     
 باشد.بینی فرضیه پژوهش به شکل رابطه زیر میدهد. معادله پیشواحد افزایش می 320/0با رایانه، عملکرد شغلی را 

 عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی( = 573/164( + )445/1استفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه * )
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بینی مولفه های آموزش ضمن خدمت برای عملکرد  توان پیش جدول ضریب بتا در . 6جدول 

 شغلی معلمان تربیت بدنی
 آماری  شاخص       

 
 

 متغیر مالک

 بینمتغیر پیش
 ضرایب بتای غیر استاندارد

ضرایب 
 بتای

 استاندارد
 

t 
سطح 

 معناداری
 خطای معیار بتا

ی
شغل

رد 
لک

عم
 

 گام اول

 001/0 971/38 - 223/4 573/164 ثابت

استفاده از 
اینترنت و 

 آشنایی با رایانه
445/1 265/0 328/0 448/5 001/0 

05/0 >P 
 

 گیری بحث و نتیجه
های آموزش ضمن خدمت مجازی بر عملکرد شغلی معلمان این تحقیق بررسی اثربخشی دورههدف مهم ترین 

( 3تجزیه و تحلیل استنباطی داده های پژوهش مندرج در جدول )نتایج مربوط به  .بود تربیت بدنی استان اردبیل
نشان داد که بین آموزش ضمن خدمت و مولفه های آن با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط مثبت و معنادار 

ضمن خدمت مجازی، ( می توان این طور نتیجه گرفت که از بین مؤلفه های آموزش 4وجود دارد. بر اساس جدول )
یادگیری، ارتقاء تعامالت روابط انسانی، ارتقاء استفاده از اینترنت و آشنایی -ارتقاء فرآیند یاددهی امی مؤلفه هایتم

توانایی  ،ها و الگوهای جدید آموزشیبا رایانه، صرفه جویی از زمان، داشتن مهارت فنی و عملی و استفاده از روش
 را دارا می باشد.یعنی عملکرد شغلی معلمان  مالکپیش بینی متغیر 

در زمینه مولفه های آموزش ضمن خدمت نتایج نشان داد که از دیدگاه معلمان تربیت بدنی آموزش ضمن      
یادگیری بر عملکرد شغلی آنها تأثیر مثبت و معنی داری دارد و می -خدمت مجازی در زمینه ارتقاء فرایند یاددهی

ید، بررسی پیشینه مطالعاتی در دو بخش داخلی و خارجی می توان تواند قسمتی از عملکرد شغلی را پیش بینی نما
(، 1389(، متانی و حسن زاده )1385(، بهرامی خوشخو )1376بیان کرد که پژوهش های رئوفی و قوچانی دروس)

، ،(2011گرانبرگ )، (2011همکاران ) و (، گالستون1391(، عباسی و رشیدی )1390فتحی واجارگاه و همکاران )
با نتایج  ( 2011)  مور دی (، رود2010)یسوکی و محمد د (،2011(، برزگر و فرجاد )2011فوالدوند و یارمحمدیان)

یافته های این پژوهش همسو و منطبق می باشد نتیجه به دست آمده از سؤال اول این پژوهش را می توان این 
ث صرفه جویی در زمان و هزینه ها شده طور تفسیر کرد که برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی باع

 و مخاطبین بهتر می توانند در این دوره ها شرکت کرده و باعث ارتقاء یادگیری خویش گردند.
از منظر ارتقاء تعامالت روابط انسانی نیز نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار دوره های آموزش ضمن خدمت      

نکویی مقدم و (، 1391، که با نتایج عباسی و رشیدی )ت بدنی داشتمجازی بر عملکرد شغلی معلمان تربی
(، همسو و 2011(، برزگر و فرجاد )2011فوالدوند و یارمحمدیان) ، (2011همکاران ) و گالستون(، 1384میررضایی)
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یش آگاهی ( ناهمسو می باشد. می توان این طور تفسیر کرد که با افزا2012منطبق و با نتایج پژوهش الیدا و نگرو )
و آشنایی بیشتر معلمان با آموزش های مجازی، بهتر و آسان تر می توان با تکنولوژی های در دسترس به راحتی 

( نشان می دهد که 2012با همکاران و سایر افراد در تمامی سطوح در تعامل بود. مطالعه پژوهش الیدا و نگروه )
در فرهنگ و مطالعات اجتماعی  نسبت به افرادی که دانش آموزانی که در کالسهای درس سنتی شرکت کردند 

این دو موضوع را در فضای کالسهای مجازی دریافت کرده بودند نمرات باالتری کسب کردند . به عبارتی تعامل 
 اجتماعی در کالس های سنتی بیشتر و بهتر از کالس های مجازی می باشد.

دمت مجازی در زمینه ارتقاء استفاده از اینترنت و آشنایی همچنین نتایج نشان داد دوره های آموزش ضمن خ     
درصد تغییرات عملکرد  11با رایانه بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و تقریباً 

بخش داخلی شغلی به ارتقاء استفاده از اینترنت و آشنایی با رایانه مربوط می شود. با بررسی پیشینه مطالعاتی در دو 
(، 1390(، فتحی واجارگاه و همکاران )1389و خارجی می توان بیان کرد که پژوهش های متانی و حسن زاده )

فوالدوند و  (،2008و همکاران) بلوک (،2010)یسوکی و محمد د، (2011گرانبرگ )(، 1391عباسی و رشیدی )
این پژوهش همسو و منطبق می باشد. اینترنت در با نتایج یافته های ( 2011(، برزگر و فرجاد )2011ان)یارمحمدی

جامعه امروز برعکس جوامع قبلی که از این تکنولوژی برخوردار نبودند باعث حل بسیاری از مشکالت هم در درون 
سازمان و هم بیرون سازمان گردیده است. به طوری که نبود اینترنت باعث بروز مشکالت در سیستم کاری گردیده 

ستم اداری می شود. بنابراین وجود اینترنت باعث افزایش عملکرد شغلی و از آن مهمتر آشنایی با و اختالل در سی
 رایانه و استفاده از آن منجر به افزایش عملکرد شغلی می شود.

نتایج بخش دیگری از تحقیق نشان داد که  عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی در دوره های آموزش ضمن      
هارت فنی و عملی رابطه مثبت دارد و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در زمینه خدمت مجازی با م

درصد تغییرات  8مهارت فنی و عملی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی تأثیر مثبت و معنی داری دارد و تقریباً 
نکویی مقدم و (، 2011جاد )عملکرد شغلی بهمهارت فنی و عملی مربوط می شود.  نتایج یافته های برزگر و فر

با این پژوهش همسو و منطبق می باشد. به  (2011گرانبرگ )، (2011همکاران ) و گالستون(، 1384میررضایی)
عبارت دیگر آموزش مجازی این امکان را به افراد می دهد که در زمان کمتر و با هزینه ارزان تر هم اطالعات 

همچنین نتایج  اعث یادگیری سریع مهارت ها در ابعاد گوناگون گردد.علمی و عمومی خویش را باال برده و هم ب
ها و الگوهای نشان داد که بین عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی با دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی با روش

و جدید آموزشی رابطه مثبت دارد و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در زمینه استفاده از روش ها 
الگوهای جدید آموزشی بر عملکرد شغلی معلمان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. میتوان گفت اینترنت راهی آسان 
در عصر جدید برای دستیابی به کتابخانه ها و مقاله های بروز و جدید در جهت یادگیری سریع می باشد. به عبارتی 

در زمان کمتر می شود و این در زمینه استفاده معلمان در دسترس بودن اینترنت باعث دستیابی به اطالعات جدید 
از روش ها و الگوهای جدبد باعث افزایش عملکرد شغلی آنان می شود و پژوهش های رئوفی و قوچانی 

(، عباسی و 1390ان )(، فتحی واجارگاه و همکار1389(، متانی و حسن زاده )1385(، بهرامی خوشخو )1376دروس)
با نتایج یافته های این پژوهش همسو و ( 2011(، برزگر و فرجاد )2011ند و یارمحمدیان)فوالدو (،1391رشیدی )

  منطبق می باشد.
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با هزینه ارزان تر هم اطالعات   به طور کلی آموزش مجازی این امکان را به افراد می دهد که در زمان کمتر و     
علمی و عمومی خویش را باال برده و هم باعث یادگیری سریع مهارت ها در ابعاد گوناگون گردد. اینترنت راهی 
آسان در عصر جدید برای دستیابی به کتابخانه ها و مقاله های بروز و جدید در جهت یادگیری سریع می باشد. به 

نت باعث دستیابی به اطالعات جدید در زمان کمتر می شود و این در زمینه استفاده عبارتی در دسترس بودن اینتر
پژوهش  بر اساس یافته های معلمان از روش ها و الگوهای جدید باعث افزایش عملکرد شغلی آنان می شود.

یادگیری -پیشنهاد می شود از آنجایی که دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در زمینه ارتقاء فرآیند یاددهی
مؤثر است، مسئولین آموزش و پرورش استان در جهت استقرار و پیاده سازی آموزش مجازی در سطح آموزش و 

و نسبت به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت به صورت مجازی و دوره  پرورش استان تالش بیشتری نمایند
 های آشنایی با رایانه و اینترنت کوشا باشند.
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