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 چکیده
های مؤثر برای توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک   

های آنان جهت  ها و تواناییاستفاده بهینه از ظرفیت

دستیابی به اهداف سازمانی است. هدف این پژوهش 

خدمت بر های آموزش ضمنبررسی تاثیر دوره

بدنی شهر اهواز بود. تحقیق  توانمندسازی دبیران تربیت

همبستگی بوده و به شکل  -ز نوع توصیفیحاضر ا

است. جامعه آماری کلیه دبیران تربیت  میدانی انجام شده

بدنی زن و مرد در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و 

 بودند  0931دبیرستان شهر اهواز در سال تحصیلی 

(933 N=) نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و .

. ابزار =n)011(شدای تعیین به روش تصادفی خوشه

های فردی و  ها پرسشنامه ویژگی آوری داده جمع

( بود. 0931پرسشنامه تعدیل یافته توانمندسازی نادری)

از ی یپایا( و 33/1روایی سازه از طریق تحلیل عاملی )

( محاسبه شد. تجزیه و تحلیل  33/1طریق آلفا کرونباخ )

نباطی داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار است

)ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون یومن ویتنی، تحلیل 

(. نتایج تحقیق α=10/1رگرسیون چندگانه( انجام  شد )

خدمت ضمننشان داد به طورکلی بین دوره های آموزش

داری وجود دارد.  با توانمندسازی  رابطه مثبت و معنی

همچنین بین دیدگاه زنان و مردان در مورد میزان 

ندسازی بر اثر دوره های آموزش ضمن افزایش توانم

خدمت تفاوت معناداری مشاهده شد که این میزان در 

میان دبیران زن بیشتر از دبیران مرد بود. نتایج تحلیل 

های مختلف رگرسیون چندگانه نشان داد از میان دوره

بینی آموزش ضمن خدمت، دوره های تخصصی پیش

ربیت بدنی کننده قویتر برای توانمندسازی دبیران ت

 باشد.  می

واژگان کلیدی :توانمندسازی، آموزش ضممن خمدمت،     

دبیران تربیت بدنی

 

Abstract 

Staff’s empowerment is one of the most effective 

techniques for optimum use of their potentials 

and abilities to achieving organizational goals. 

The goal of this research was studying the effect 

of in-service training courses on empowerment of 

physical education training. The statistical society 

of this research was all women and men physical 

education training in 3 levels of primary, 

secondary and high school in Ahvaz city (N= 

398), that statistical sample was determined by 

using of Morgan table (n=200) This research is 

descriptive-corrolational type and was conducted 

by field research. For data collection has used of 

Naderi empowerment adjustment questionnaire 

(2007). In addition to, formal and contend 

verifying of questionnaire that certified by 

masters of physical education faculty, also, 

verifying of questionnaire structure has done by 

using of exploratory factor analysis and varimax 

gyration (KMO=0.882). The questionnaire 

stability reported (0.987) in kronbakh alpha 

method. The data analysis has done by using of 

kolmogroph-smearof test, Freidman test, multiple 

regression analysis (α=0.05). The result of 

research shows, generally, there is a positive and 

significance relation between (r=0.16, 

sig=0.003).in-service training courses had the 

most effect on the dimensions of (Responsibility, 

competition, choosing strategy and learning) and 

there is multiple relation between different 

dimensions of empowerment with in-service 

training courses. In addition just, research 

dimension (p=0.001, t=3.39) is qualified for 

prediction of on duty training courses of physical 

education trainers. Also, the amount of 

empowerment increasing on effect of in-service 

training courses between women trainers was 

more than men trainers. Also, results of multiple 

regression showed among several in service 

training,especialcoursesare most predictive for 

teacher’s empowerment.    

Keywords: empowerment, in-service training, 

physical education trainers 
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 مقدمه

ایبهکاراییوکیفیتتعلیی بقا،دواموپیشرفتهرجامعه

وتربیتآنجامعهبستگیداردوهیرکشیوریبیهاسیتادانو

 معلمانباانگیزهوتوانمندبهعنیوانییییازارکیانتعلیی و

درقالبنظامتعلیی وتربیتنیازداردتابتواندجوانانخودرا

تربیییت،پییرورشدادهوبییرایآینییدهبهتییرآمییادهکنیید

(.یییییازراههییایرسیییدنبییهاییی هیید 1933)عمییارزاده،

روشجدییدی1توانمندسازیتوانمندسازیکارکنانمیباشد.

وریازراهافزایشتعهدکارکنانبهاستکهبرایافزایشبهره

ایی گییرد.دیرانقیرارمییسازمانوبالعیسمورداستفادهم

زادیعمیی آشیییوهارزشییمندبییی کنتییردکامیی مییدیریتو

بنییابرای میییتییوانگفییتکنیید.میییکارکنییانتییوازنبرقییرار

سازیراهیمتفاوتبیرایکیارکردنافیرادبیایییدیگرتوانمند

استوهد اصلیآنتغییرسیاختارمیدیریتازییکشیی 

وهرمیییییبییییهسییییاختاریمشییییارکتیاسییییتیسیییینت

هیادررابهیهبیاتوانمنیدامروزهسیازمان.(1988سیدعامری،)

سازیکارکنانباچنی چالشییمواجیههسیتندکیهچگونیه

کارکنییانخییودراتوانمنییدسییاختهوآنهییارادربرخییوردبییا

ارضیاینیازهیایفیردیوهاییهمچونبحران،تعارض،پدیده

انیحفظانسجاموتقویتآرمانمشترکآمادهسیازند.کارکنی

کهتواناییح مسائ ضیروریوسیازمانیرانداشیتهباشیند،

هایپیشرفتوترقییخیودوسیازمانخیودراازمفرصتاتم

دهند.آنچهمسل استبهمنظورغلبهومواجهیهبیادستمی

ای وضعیتوشرایطنامهمئ وپیچیدهوپویاتنهاراهیکیه

ازمانوکارکنیانسازیسپیشرویمدیرانقراردارد،توانمند

ازطریقکسبدانشومهارتیاستکیهبیهسیرعتکهنیهو

موجبمدیران(.برای اساس1981جزایری،)شودمنسوخمی

افزایشظرفیتوتوانمندیکارکنانشود.یییازای اقدامات

2خدمتضم هایآموزشریزی،اجراوارزشیابیبرنامهبرنامه

لحیا سیازمانیبیهآننیو خیدمتازاست.آموزشهایضم 

شیودکیهعمومیاپیسازاسیتفدامفیرددرآموزشاطالقمی

(.مسییئولیت1981فتحییی،)سییازمانصییورتمیییپیی یرد

کارکناندردرجهاودمتوجهمسیئوننآمیوزشسازیتوانمند

رییزی،اجیراوارزشییابیهرسازمانیاستکهازطریقبرنامیه

ازمانراباشتاببیهتوانندسخدمتمیهایضم انوا آموزش

رییزیبیرایسویتوسعهوتغییرسوقدهند.درهنگامبرنامیه

خدمتتوجهبهاهدا توانمندسازیهایضم اجرایآموزش

بسیارمه استواهدا روش وچالشبرانگیزیییازعوام 

سازیکارکنانمیباشد.کیوی ومه زمینهسازبرایتوانمند

                                                 
1. Empowerment 

2. In-service training 

سیازیدانسیت لی عام رادرتوانمنیداو»(1337)9اسپریتزر

1ووت وکمیرون«داننداندازروش وچالشبرانگیزمیچش 

برایایجادمحیهیکهکارکنیاناحسیاس»(معتقدند:1338)

توانمنییدیکننییدوجییودیییکچشیی انییدازروشیی ضییروری

.(Whetten,1998وQuinn,1997)«است

( همیاران عنوانکردند1931ظهرابیو هایبی آموزش(

خدمتوعملیردمعلمانرابههمثبتومعناداریوجودضم 

آموزش بی  همچنی ، ضم دارد. هایهای خرده و خدمت

به همیاریگروهی، وظایف، آشناییبا مقیاسهایکارآیی،

معناداریدیدهشد بودنورضایتشغلیرابههمثبتو روز

)(.1931ظهرابی،) تحق1931شهرآئینی در عنوان( خود یق

دوره عملیرد مدارس مدیران ضم کرد آموزش خدمتهای

مولفه لحا  به را شده رضایتبرگزار دانش، افزایش های

شغلی،استفادهبهینهازامیانات،مشارکت،تغییررفتارشغلی

با ه  بدنی تربیت معلمان و کرده ارزیابی مهلوب نسبتاً را

پایی  درصدی عملیرد مدیران از آموزشیدورهتر های

اندضم  کرده ارزیابی مهلوب نسبتاً را خدمت

1931شهرآئینی،) .)( همیاران و با1983نادری تحقیقی )

آموزش طریق از کارکنان توانمندسازی هایعنوان

دادندکهضم  شرکتپانیشنفتاصفهانانجام خدمتدر

افزایش مدیران دیدگاه از داد نشان تحقیق نتایج

خدمتتنهاهایضم هایکارکنانازطریقآموزشتوانمندی

هایمسئولیتپ یری،راهبردگزینی،سازگاری،رقابتدرمولفه

مولفه سایر در و پ یرفته صورت یادگاری افزایشو ای  ها

(2111)5چوی(.1983نادری،کمترازحدمتوسطبودهاست)

ارکتیتحقیقیراباعنوانتاثیربرگزاریتحقیقاتکاربردیمش

آموزشضم  برنامه نتایجنشانبر داد، خدمتمعلمانانجام

خدمتمعلمان،هادربرنامهآموزشضم داد،اجرایای دوره

بس سه  دارد دانشمعلمان ساختار در شیوهزایی به هایو

هاکندواعتمادبهنفسآنهاکمکمیمفیدتدریسعملیآن

تدریسافزایشمی در )را وChiou,2010دهد لسچینگر .)

ایجاد2115)3گانفای  توانمندسازیدر تحقیقیکاربرد در )

بررسیکردونتیجه حساعتمادواحترامدرمیانکاریرا

و دارد وجود رابهه رفتارعادننه و توانمندسازی بی  گرفت

توانمندسازیبایدازطریقرفتارهایعادننهومنصفبودندر

(.Laschinger,2005کارهاصورتپ یرد)

ایفا سالمتجامعه فعالیتبدنینقشمهمیدر ورزشو

کندکهدرای راستاآموزشوپرورشیییازمهمتری می

باشدهایترویجدهندهورزشواثراتآندرجامعهمیسازمان

                                                 
3. Quinn & Spreitzer 

4. Whetten & Comeron 

5. Chiou 

6. Laschinger & finegan 
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ومعلمانورزشدرخطمقدمای سازمانمسئولیتای امر

 و دارند عهده بر را عخهیر سیست ،به ای  از بفشی نوان

ای مه دارند رسیدنبه کلیدیدر بهنقشیاساسیو ل ا .

برایبقاءودوامخودآموزشوپرورشسازمانرسدنظرمی

طریقخودازمعلمانبیشازهرزماندیگربهتوانمندسازی

دارد.هایمناسبآموزشیاجرایروش توجهبهاینیهنیاز با

د سایرسازمانتحقیقاتمتعدد توانمندسازیدر با رابهه هار

انجامشدهاست،ولیدرآموزشوپرورشبهخصوصدرمورد

دبیرانتربیتبدنیتحقیقیصورتنگرفتهاست.درای راستا

دوره تاثیر بررسی با دارد قصد حاضر آموزشتحقیق های

بدنیشهراهوازبهخدمتبرتوانمندسازیدبیرانتربیتضم 

کهای  دهد پاسخ تربیت سواد دبیران دیدگاه بدنیاز

ضم آموزش آنهاهای توانمندی افزایش موجب خدمت

شود؟بی دیدگاهدبیرانزنومرددرای خصوصتفاوتیمی

محقق دارد؟ وزارتوجود ای تحقیقبه استنتایج امیدوار

اصلی طراحان از که تربیتمعل  مراکز پرورشو آموزشو

ها ادارهدوره اع و بهطور یآموزشضم خدمتهستند،

اخصکمک طور به خوزستان پرورشاستان آموزشو ک 

دوره محتوای بهبود طریق از بتوانند تا تفصصینماید های

دبیران ویژه به توانمندسازیدبیران آموزشضم خدمتو

اهدا  به دستیابی موجبات بیشتر چه هر بدنی تربیت

وریسازمانرافراه آورند.یتارتقاءبهرهسازمانیودرنها

 تحقیق روش شناسی
همبستگیاستوبهروش-پژوهشحاضرازنو توصیفی

دبیران کلیه تحقیق آماری جامعه است. شده انجام میدانی

و راهنمایی ابتدایی، مقهع سه در اهواز شهر بدنی تربیت

دکهبراساسمتوسههدرمدارسدولتیپسرانهودخترانهبودن

و آموزش ک  اداره انسانی نیروی و آمار بفش اطالعات

ساد بهحج 938شام 1931پرورشدر توجه با بود. نفر

روش به و مورگان کرجسی جدود طریق از آماری جامعه

خوشه تصادفی انتفاب211ای آماری نمونه عنوان به نفر

نهایت در استکه ذکر به نزم 131شدند. قاب پرسشنامه

ابزارجمعآوری81استفاده)معادد درصد(جمعآوریشد.

پرسشنامهمحققساختهشام دوبفش ها هایویژگیداده

و تدریس مقهع تحصیلی، مدرک س ، )جنسیت، فردی

توانمندسازی شده تعدی  پرسشنامه و استفدامی( وضعیت

اساسپرسشنامه بر ماهیتدرستربیتبدنی( به توجه )با

سواد)ابعاددهگانه(51(شام 1983دسازینادری)توانمن

محتوایی و صوری روایی بود. لییرت ارزشی مقیاسپنج با

 توسط بدنی15پرسشنامه تربیت دانشیده اساتید از ت 

شد تائید بررسیو اهواز چمران شهید رواییسازه. دانشگاه

چرخش و اکتشافی عام  تحلی  از استفاده با پرسشنامه

ضریبآلفایکرونباخ(وپایاییآنازطریق88/1اکس)واریم

داده(38/1) تحلی  و تجزیه منظور به شد. ازمحاسبه ها

اسمیرنو ،-کلموگرو هایآمارتوصیفیواستنباطی)روش

 و ویتنی، یوم  اسپیرم ، رگرسیونهمبستگی تحلی 

چندگانهبهروشگامبهگام( آزمونفرضیه هااستفادهشد.

انجامشد.>15/1pداریسهحمعنیدر

 ی تحقیقها یافته
هایتحقیقدردوبفشتوصیفیوآزمونفرضیههیاییافته

هایفردیآزمودنیهادرجدودتحقیقارائهمیشوند.ویژگی

ارائهشدهاست.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 یافته های توصیفی ویژگی های فردی آزمودنی ها (0)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر ویژگی های فردی

 جنسیت
 1/11 71 مرد

 3/55 83 زن

 سن
 %9/91 51 ساد91-23بیشتری :

 %3/1 9 ساد13-51کمتری :

 مدرک تحصیلی
 3/35 159 تربیتبدنی

 1/1 7 غیرتربیتبدنی

 استخدام توضعی
 8/79 118 بیشتری :رسمی

 8/9 3 کمتری :آزمایشی

 مقطع تدریس

 3/11 35 ابتدایی

 1/99 59 راهنمایی

 2/23 12 دبیرستان
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نفردبیران71شودمشاهدهمی1گونهکهدرجدودهمان

درصد(زن3/55نفر)معادد83درصد(مردو1/11)معادد

سنی دامنه در فراوانی بیشتری  سنی نظر از 23-91بودند.

دامنهسنی9/91ساد)معادد کمتری فراوانیدر و درصد(

13-51 )معادد می3/1ساد دبیراندرصد( اکثریت باشد.

(159( تنها و بدنی تربیت رشته در رشته7نفر( در نفر(

ه یتبدنیتحصی کردهغیرترب ازنظروضعیتبودند. چنی ،

درصد(رسمیبودند.ازنظر8/79استفدامیاکثریتدبیران)

تدریس 35مقهع ابتدایی، مقهع در مقهع59نفر در نفر

نفردرمقهعمتوسههمشغودتدریسبودند.12راهنماییو

داده توزیع بودن نرماد از اطمینان آزمونبرای از ها

اسمیرنفاستفادهشد.-موگرو کل
 

 نتایج آزمون کلموگراف اسمیرنوف برای توزیع نرمال بودن داده ها (0)جدول 

 متغیر    

 

 شاخص

ضمن 

 خدمت

مسئولیت 

 پذیری

راهبرد 

 گزینی
 یادگیری رقابت سازگاری

برقراری 

 ارتباط
 کنکاشگری

فرد 

 شناسی
 خالقیت

منصف 

 بودن

N 131131131131131131131131131131131

Z 29/298/131/115/112/131/152/121/192/111/117/1

P 111/111/1113/111/119/111/111/1119/111/1197/112/1

 
هایگردآوریشدهازتوزیعداده2باتوجهبهنتایججدود

نمی پیروی آزمونکنند،نرماد برای ناپارامتریک آمار از ل ا

بهمنظوربررسیرابههبی فرضیهه ایتحقیقاستفادهشد.

هایاموزشضم خدمتوافزایشتوانمندسازیدبیراندوره

.ازازمونضریبهمبستگیاسپیرم استفادهشد

 
 

 : نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص رابطه بین 9جدول 

 آموزش ضمن خدمت و افزایش توانمندی

 متغیر              

   ص آماریشاخ
r p 

 

 

آموزش ضمن 

 خدمت

*21/1119/1 توانمندسازی کلی

*13/111/1 پذیری مسئولیت

*122912111 راهبرد گزینی

*122312111 سازگاری

*122912119 رقابت

*122212113 یادگیری

*122712111 برقراری ارتباط

*129112111 کنکاشگری

11/115/1 فردشناسی

*122212117 خالقیت قوه

*12131211 منصف بودن

1215*سهحمعناداری



مشاهدهمیشودبهطورکلیبی 9همانگونهکهدرجدود

هایآموزشضم خدمتوافزایشتوانمندسازیدبیراندوره

چنی ،باتوجهبهسهحداروجوددارد.ه رابههمثبتمعنی



نگفتخردهمقیاسمیتوامعناداریبهدستآمدهبرایهر

موزشضم خدمت)بهجزبعدهایآبی ابعادمفتلفدوره

برایمقایسه .داردوجودداررابههمثبتمعنیفردشناسی(
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تاثیر با خصوص در مرد و زن بدنی تربیت دبیران دیدگاه

ازدوره سازی افزایشتوانمند بر خدمت آموزشضم  های
.دیوم ویتنیاستفادهشآزمون



 مقایسه دیدگاه دبیران زن و مرد در رابطه با تاثیر دوره های (4)جدول 

 آموزش ضمن خدمت بر توانمند سازی 

 X Z U p جنسیت شاخص های آماری

 نمره کل

 توانمندسازی

39/35 زن
328/1511/1812111/1

59/31 مرد
 

شودباتوجهبهآمیارهمشاهدهمی1همانهورکهدرجدود

داریبیی دییدگاهدبییرانیوم ویتنیوسهحمعنییونآزم

هایآموزشضم تربیتبدنیزنومرددررابههباتاثیردوره

دبیرانزنبیاسازیآنهاتفاوتوجودداردوخدمتبرتوانمند

نسیبتبیهمییانگی رتبیهدبییرانمیرد39/35میانگی رتبه

د.بیهمنظیورسازیبانتریبرخوردارهسیتنازتوانمند59/31

هیایآمیوزشمفتلیفدورهابعیادبیی بررسیرابههچندگانه

تحلی رگرسیونچندگانیهبیهخدمتباتوانمندسازیازضم 

 .(استفادهشدStepwiseروشگامبهگام)

 

 مختلف دوره های ابعاد نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین  (0) جدول

 به گام()روش گام خدمت با توانمندسازی آموزش ضمن

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F p R R

2 

39/2998127139/299812778/1192/125/113/1 رگرسیون

12/911319/212351 باقیمانده

     25/9151 کل

 

 های مختلف دورهابعاد ضرایب رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بین  (1)جدول 

 خدمت با توانمندسازی زش ضمنآمو

 منابع

ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد
 t pمقدار 

بتا
خهای

استاندارد
بتا

51/911/137/92111/1 ثابت

112/1111/1112/118/2192/1 دوره های تخصصی


نتایجتحلی رگرسیونچندگانهبهروشگامگونهکههمان

5درجداودبهگام میانابعادنشانمی3و مفتلفدهداز

ضم دوره آموزش های خدمت تفصصیدوره"تنها "های

(18/2t= مالکرابهه(، =111/1pو متغیر با و معنیدار

 پیشبینی شرایط واجد و دارد دبیرانتوانمندسازیخهی

باشد.تربیتبدنیمی

 بحث و نتیجه گیری
سازمان در باز سیست  یک عنوان به ها محیطتعام  با

 خود بهپیرامون پاسفگویی نیازمند حیات تداوم برای و

مهمتری  انسانی منابع که آنجا از هستند. محیط تغییرات

سازیشود،تجهیزوآمادههامحسوبمیعام ومحورسازمان

ای ویژه ازاهمیت تغییرات، با مواجهه برای مزبور منابع

ه با سازمانها کلیه و است بایدبرخوردار ماموریتی نو  ر

هادرابعادبیشتری سرمایه،وقتوبرنامهرابهپرورشانسان

( دهند اختصاص ده1982آقایار،مفتلف از پس ساد(. ها

در بفواهد سازمان اگر که رسید نتیجه ای  به دنیا تجربه،

اقتصادوامورکاریخودپیشتازباشدودرعرصهرقابتعقب

نیرو از باید انگیزهنماند، با و خالق متفصص، انسانی ی

اساسثروتواقعییکسازمان منابعانسانی، برخوردارباشد.

می تشیی  دررا وری بهره و انسانی سرمایه بی  دهند.
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دارد.سازمان وجود مستقی  رابهه سازمان ها از هابسیاری

هایراه برنامه اجرای را خود کارکنان توانمندسازی ح 

 اند.تتشفیصدادهآموزشضم خدم
هایتحقیقیافته دبیرانتربیتبدنیبهنشانداد دیدگاه از

کلیبی آموزش افزایشتوانمندیطور هایضم خدمتو

داروجوددارد.ای یافتهبانتایجتحقیقآنهارابههمثبتمعنی

( همیاران و )1931ظهرابی شهرآئی  و1931(، نادری ،)

فراهانی1983همیاران) همیاران)(، زار )1983و ،)1985)

درای زمینهباشدهمفوانمی توانمندسازی1388کاناگو). )

طریق از افراد در خودکارآمدی احساس افزایش فرایند را

شده کارکنان ناتوانی موجب که شرایهی ح   و شناسایی

می افزایشاست، برای شرایهی ایجاد به بودن توانمند داند.

وظا انجام احساسانگیزش تقویت طریق از محوله یف

و عبدالهی از نق  )به دارد اشاره شفص خودکارآمدی

ه 1985همیاران، چندگانهچنی ،(. رگرسیون تحلی  در

کنندهدوره بینی پیش خدمت ضم  اموزش تفصصی های

بودند توانمندسازی افزایش برای یافتهقوی ای  تبیی  در .

فتههایتوصیفیتحقیقکهتواناشارهنمودباتوجهبهیامی

هایبیشتری انگیزهدبیرانتربیتبدنیجهتشرکتدردوره

افزایشدانشدرحوزه"آموزشضم خدمتمربوطبهمولفه

دبیران"تفصصی حضور میزان بیشتری  همچنی  و

دورهتربیت در بهبدنی مربوط خدمت ضم  آموزش های

ای"هایتفصصیدوره" وجود ل ا است،  رابههمنهقیبوده

رسد.بهنظرمی

یافته به توجه تربیتبدنیبا دبیران دیدگاه از تحقیق های

پ یریهایضم خدمتوافزایشبعدمسئولیتبی آموزش

آنهارابههمثبتومعناداریوجوددارد.ای یافتهازتحقیقبا

(همفوانیدارد.ساعات1983نتایجتحقیقنادریوهمیاران)

درسدرستر ای  ماهیت به توجه مدارسبا در بیتبدنی

عمده مسئولیتتفاوت و دارد مدرسه دروسدر سایر با ای

با مقایسه در دبیرانتربیتبدنیاستکه عهده مضاعفیبر

سایردبیرانازحساسیتبیشتریبرخوردارند؛ازآنجملهمی

توانبهحفظسالمتوامنیتجسمانی،روانیوعاطفیدانش

بدونشکای مسئولیتبیشتردردبیران آموزاناشارهکرد.

دستخوشت را آنها حسمسئولیتپ یریدر ربیتبدنی،

است گرفته عمیقیقرار تحونتبسیار موجبشده. ای امر

توجه خدمت ضم  آموزش های دوره متولیان تا است

دبیرانتربیتبدنیمب وددارند. ای نیاز بیشترینسبتبه

یافته از دیگر آموزشییی بی  داد نشان تحقیق هایهای

وضم خدم مستقی  رابهه آنها گزینی افزایشراهبرد تو

تحقیق نتایج با تحقیق از یافته ای  دارد. وجود معناداری

(همفوانیدارد.1983نادریوهمیاران)

آموزش بی  داد نشان تحقیق ونتایج خدمت ضم  های

افزایشبعدسازگاریآنهارابههمثبتومعناداریوجوددارد.

(و1983بانتایجتحقیقنادریوهمیاران)ای یافتهازتحقیق

تحقیق1931شهرآئینی) نتایج با ولی دارد همفوانی )

( پور دوره1987مصهفوی تاثیر خصوص در آموزش( های

می ناهمفوان گاز شرکت کارکنان بر خدمت باشد.ضم 

آماریو تفاوتجامعه علتای ناهمفوانیدر دارد احتماد

مح همچنی  و آنها دورهفرهنگ ای توای در آموزشی های

باشد. گفتتحقیقات باید کلی دربهور شغلی رفتار تغییر

دبیران،بهنوعیسازگاریدربرابرتغییراتبهوجودآمدهمی

ایازاوقاتای سازگاریدربرابرتغییراتبوجودباشد.درپاره

آمدهدرآنهادراثرکسبآموزشهایجدیدمیباشد.

ب توجه یافتهبا تربیتبدنیه دبیران دیدگاه از تحقیق های

آموزش آنهابی  رقابتدر افزایشبعد و خدمت ضم  های

با تحقیق از یافته ای  دارد. وجود معناداری و مثبت رابهه

( همیاران نادریو تحقیق با1983نتایج و دارد همفوانی )

( پور مصهفوی تحقیق می1987نتایج ناهمفوان باشد.(

آماریواحتم تفاوتجامعه علتای ناهمفوانیدر دارد اد

دوره محتوای همچنی  و آنها ای فرهنگ در آموزشی های

یافتههایتحقیقنشاندادبی آموزش هایتحقیقاتباشد.

مثبت رابهه آنها یادگیری بعد افزایش و خدمت ضم 

معناداریوجوددارد.ای یافتهازتحقیقبانتایجتحقیقچوی

(2111( همیاران و نادری ،)1983( شهرآئینی و )1931)

مصهفوی تحقیق نتایج با و دارد )همفوانی (1987پور

احتمادداردعلتای ناهمفوانیتفاوت ناهمفوانمیباشد.

دوره محتوای نتایجدر باشد. تحقیقات ای  در آموزشی های

م هایضنشاندادازدیدگاهدبیرانتربیتبدنیبی آموزش

مثبت رابهه افزایشتوانمندیبرقراریارتباطآنها خدمتو

و نادری تحقیق نتایج با یافته ای  دارد. وجود معناداری

1983همیاران) همفوانیدارد. فرآیند( در برایکسانیکه

موجب ارتباط برقراری چنی  داشت  هستند آموزشدخی 

منتق میشودتاحدامیانبهبهتری نحواطالعاتخود را

کنندوآموزشموثریراانجامدهند.یییازمهمتری وظایف

آموزشمیباشد. قباددانشآموزان، دبیرانتربیتبدنیدر

داشت  گرو در مواقع از بسیاری آموزشدر ای  بودن موثر

 یافتهتواناییبرقراریارتباطاست. به توجه هایتحقیقازبا

تربیتبدنیبی  دبیران هایضم خدمتوآموزشدیدگاه

رابههمثبتمعناداری افزایشبعدتوانمندیکنیاشگریآنها

همیاران و نادری تحقیق نتایج با یافته ای  دارد. وجود

(همفوانیدارد.1983)

هایآموزشضم خدمتوافزایشبی دورهنتایجنشانداد

یقای یافتهازتحق.نداردوجودارتباطشناسیتوانمندیفرد

( همیاران و نادری تحقیق نتایج دارد.1983با ناهمفوانی )
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تواناییفردشناسیموجبمیشودکهانساننزمبهذکراست

اندیشه انگیزش، ابراز فرد، هر کار روش و راه راهبه و ها

تواناییفردشناسیدردبیران برقراریارتباطباویبیندیشد.

برخوردتربیت وانیی اهمیت از ازبدنی که دبیرانی است. ار

به چگونه که واقفند خوبی به برخوردارند توانایی چنی 

آموزشموثردانشآموزانمتفاوتبپردازندونیازهایمفتلف

توانمندسازیموجبمی ای زمینهاز دریابند. را گرددتاآنها

هاویادربهکارگیریدانشآموزاندردبیراندرتشیی تی 

ازهرکسیباتوجهبهتواناییهایشدربهتری فرآیندتدریس،

کنند. همچنی نتایجتحقیقنشاندادبی  موقعیتاستفاده

خالقیتآموزش توانمندی افزایشبعد و خدمت ضم  های

رابههمثبتمعناداریوجوددارد.ای یافتهازتحقیقبانتایج

همیاران)1931تحقیقامیری) نادریو همفوانی1983(، )

مصهفوید تحقیق نتایج با ولی )ارد ناهمفوان1987پور )

تفاوتجامعهمی علتای ناهمفوانیدر دارد احتماد باشد.

هایآموزشیدرآماریوفرهنگآنهاوهمچنی محتوایدوره

  خالق یکذه  از برخورداری باشد. تحقیقات موجبای 

بهآنهارهاییدبیرانازوضعیتهایقالبیوکلیشهایشدهو

کمکمیکندجهتفائقآمدندرهنگاممواجهبامسائ و

مشیالتازتفیرخالقخودبهرهمندشوند.همچنی درطرح

توانمندواقع ارزشیابیموثرو شیوههایجدیددرتدریسو

نتایجنشانداد بی آموزشهایضم خدمتوافزایششوند.

م رابهه آنها در بودن منصف توانمندی معناداریبعد ثبت

و نادری تحقیق نتایج با تحقیق از یافته ای  دارد. وجود

( فای 1983همیاران و لسچینگر ،)( همفوانی2115گان )

و آموزان دانش برابر در موظفند بدنی تربیت دبیران دارد.

منصفانه رفتار کنند. رفتار منصفانه فردیشان های تفاوت

یبراینشاندادنموجبمیشودفضاییبوجودآیدتاهمگ

تواناییهاوارزشهایخودباتمامتوانتالشکنند.

یافتههایتحقیقنشاندادازدیدگاهدبیرانزنتربیتبدنی

تاثیردورههایآموزشضم خدمتبرافزایشتوانمندسازی

نتایج تحقیقبا از ای یافته است. مردانبوده از آنانبیشتر

( شهرآئینی دارد.(1931تحقیق زمینههمفوانی ای  در

تواناشارهنمودکهدرعی حالیکهزناننسبتبهمردانمی

حس وجود هستند، ظرافتبانتریبرخوردار حساسیتو از

رقابتدرآنانبیشترازمردانمیباشد.

چنی مبانیدرپایانباتوجهبهیافتههایتحقیقحاضروه 

یجهگرفتکهتوانمندیهاینظریتحقیقمیتوانچنی نت

خدمت ضم  های آموزش طریق از بدنی تربیت دبیران

می میافزایش توصیه بنابرای  ویابد. مسئولی  شود

ریزاندروزارتآموزشوپرورشومراکزتربیتمعل بابرنامه

ه  و عملیدبیرانتربیتبدنی( نیازهای)نظریو به توجه

هایآموزشنسیتیدبیراندورههایججنی باتوجهبهتفاوت

توانمندسازی طریق از و نموده بازنگری را خدمت ضم 

دبیرانتربیتبدنیبهبهبودورزشمدارسودرنهایتتوسعه

.وتعمی ورزشدرسهحجامعهکمکنمایند.
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