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Abstract 

This study was conducted to determine the relationship between in-service teacher training 

and job performance mediated by the professional development of public school teachers in 

Baharestan region. The purpose of the research is applied. The data is quantitative research. 

The method and nature of the research is descriptive (correlation) and structural equation 

modeling. The statistical population includes all teachers of public secondary schools in 

Baharestan region with 550 people (300 women and 250 men). The sample size was 226 

based on Cochran's formula and stratified random sampling method, Pearson correlation 

coefficient and structural equation modeling (SEM) were used to analyze the data. The results 

showed: 1- There is a relationship between in-service satisfaction training and teachers' job 

performance. 2- There is a relationship between in-service satisfaction training and teacher 

professional development. 3- Professional development has a mediating role in the 

relationship between in-service training satisfaction and teachers' job performance. 4- Among 

the components of professional development, the component of classroom management has a 

mediating role in the relationship between satisfaction with in-service training and job 

performance of teachers and other components of professional development (educational ICT, 

curriculum planning, ability to communicate with students) in relation to satisfaction with 

education. In service and job performance, teachers do not have a mediating role. 5- There is a 

relationship between satisfaction with in-service training of teachers and job performance 

mediated by teachers' professional development. 
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از آموزش ضمن خدمت معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه  رابطه رضایت

 ای معلمان منطقه بهارستان حرفه

 1*فرشته رحیمی

 واحد اسالمشهر دانشگاه آزاداسالمی 1

 دانشگاه آزاداسالمی واحد اسالمشهر* نویسنده مسئول: 
 

 

  50/42/1044 تاریخ پذیرش مقاله:         14/42/1044 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده
مدارس ای معلمان  این پژوهش به منظور تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه حرفه

های پژوهش کمّی است. روش و ماهیت پژوهش از نوع  دولتی منطقه بهارستان انجام شده است. هدف پژوهش کاربردی است. داده
توصیفی )همبستگی( و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس دولتی متوسطه دوم منطقه 

گیری تصافی  نفر و روش نمونه 552نفر مرد( است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  524نفر زن و  044نفر ) 224بهارستان به تعداد 
ها از آزمونهای میانگین و انحراف معیار، کجی و کشیدگی، کولموگروف اسمیرنف، ضریب  ای بود. . برای تجزیه و تحلیل داده طبقه

بین رضایت از آموزش ضمن خدمت با  -1استفاده شد. نتایج نشان داد  (SEM) یابی معادله ساختاری همبستگی پیرسون و تکنیک مدل
توسعه  -0ای معلمان رابطه وجود دارد.  بین رضایت ازآموزش ضمن خدمت با توسعه حرفه -5عملکرد شغلی معلمان رابطه وجود دارد. 

ای،  های توسعه حرفه از بین مولفه -0انجگیرانه دارد. ای در رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت و عملکرد شغلی معلمان نقش می حرفه
های  داری در رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت و عملکرد شغلی معلمان نقش میانجیگرانه دارد و سایر مولفه مولفه مدیریت کالس

در رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت و آموزان(  ریزی درسی، توانایی برقراری ارتباط با دانش ای )فاوای آموزشی، برنامه توسعه حرفه
بین رضایت از آموزش ضمن خدمت معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه  -2عملکرد شغلی معلمان نقش میانجیگرانه ندارند. 

 .ای معلمان رابطه وجود دارد حرفه
 

 .بهارستان، مدارس دولتی، معلمان ،ای توسعه حرفه، عملکرد شغلی، آموزش ضمن خدمت واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.
 

 

 مقدمه 

در نظام آموزش و پرورش، معلم یکی از عناصر اساسی برنامه 
درسی است که نقش مهمی در اثربخشی آموزش و تسهیل 

دارد. چرا که مطابق با ادبیات برنامه آموزان  یادگیری در دانش
درسی، معلم دارای سه رویکرد انتقال دهنده برنامه درسی، 

. موفقیت و [1]ریز درسی و سازنده برنامه درسی است برنامه
اثربخشی معلم در نظام آموزشی، مستلزم ایجاد و تحقق شرایط 

هایی است که یکی از مهمترین آنها، توسعه و رشد  و زمینه

ای معلمان اغلب به  ای معلمان است. در واقع، توسعه حرفه حرفه
گرایانه آموزشی  های اصالح عنوان سنگ زیربنای همه تالش

شود و طبق تعریف گاسکی، عبارت است از فرآیندها  شناخته می
ها  ریزی شده به منظور افزایش دانش، مهارت های طرح و فعالیت
ای معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود  های حرفه و نگرش

. گروه تعلیم و تربیت دانشگاه [5]آموزان شوند  یادگیری دانش
ای معلمان را فرآیند مداوم بهبود در زمینه  همریلند، توسعه حرف

استانداردهای باالی آموزشی و شهروندی برای تمام معلمان 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=930916&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=930916&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87++%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C
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ای، ظرفیت تمامی معلمان  کند که توسعه حرفه دانسته و بیان می
  [0]دهد العمر افزایش می را در راستای یادگیری و یاددهی مادام

های درسی  برنامه ها و ها، فناوری ها، روش ها، استراتژی نظریه
کند. معلمان برای  مربوط به آموزش با گذشت زمان تغییر می

سازگاری خود با این تغییرات و به روز نمودن دانش و 
های خود در فرآیند یاددهی و یادگیری به آموزش ضمن  مهارت

های دستیابی  . به عبارت بهتر، یکی از راه[0]خدمت نیاز دارند
های  آموزش و پرورش و فناوری معلمان به تحوالت جدید در

های کالسی و فرآیند  آموزشی و نیز بهبود آنها در اجرای فعالیت
و به طور کلی عملکرد شغلی آنها، دریافت  [2]تدریس
که بسیاری از  طوری به. [2]های ضمن خدمت است آموزش

محققان بر لزوم آموزش ضمن خدمت برای معلمان مدارس به 
اند که  و اذعان داشته [7]اند  ورزیدهطور مستمر و منظم تاکید 

آموزش ضمن خدمت یکی از عناصر اساسی برای توسعه و 
و به ویژه در دنیای پرچالش  [8]ای معلمان است  پیشرفت حرفه

های آموزش ضمن خدمت برای معلمان،  کنونی، تدارک دوره
ها و تغییرات جدید  دانش و مهارت آنها را در مواجهه با چالش

اما با تمام اینها و با وجودی . [9]بخشد ش بهبود میدنیای آموز
که آموزش معلمان به عنوان کلید طالیی توسعه یکی از عوامل 

پرورش و در یک کلمه  و اصلی و ارکان مهمی است که آموزش
رساند  را به پویایی و نهایت کارایی و اثربخشی می« کشور»

زش ضمن های آمو کنند که دوره بسیاری از معلمان گزارش می
 .[9]خدمت فعلی برای تامین نیازهای آنها کافی نیست

هایی است که بعد از  آموزش ضمن خدمت، آن دسته از آموزش
استخدام افراد در سازمان، با هدف آماده سازی کارکنان در جهت 

ها و  انجام بهتر وظایف محوله و بهبود بخشیدن به مهارت
و به  [11]گردد  یهای آنان، از سوی سازمان برگزار م قابلیت

کارکنان در جهت توانایی به عهده گرفتن شغل یا مسئولیتی در  
از مهمترین فواید آموزش ضمن . [15]کند سطح باالتر کمک می

 [10، 10]خدمت، تاثیرگذاری آن بر عملکرد شغلی کارکنان است
در مطالعه بر روی معلمان کشور اوگاندا نیز محقق بیان داشته 
است که آموزش ضمن خدمت تاثیر قابل توجهی بر عملکرد 

  .[12]ای معلمان داشته است  شغلی و توسعه حرفه
عملکرد شغلی یک سازه ترکیبی است که بر پایه آن کارکنان 

ی ها ای از مالک موفق از کارکنان ناموفق از طریق مجموعه
عملکرد شغلی کارکنان به  .[12]مشخص قابل شناسایی هستند 

عنوان ارزش کلی مورد انتظار هر سازمان، شاخصی برای تعیین 
رود؛ اما در حال حاضر  وری آن به شمار می سطح بازدهی و بهره

ها، پایین بودن میزان عملکرد  یکی از مشکالت اساسی سازمان
جبران ناپذیری را به شغلی کارکنان است که این امر صدمات 

ای که بر روی معلمان  در مطالعه .[17]کند  سازمان وارد می

مدارس هشترود انجام شده، نتایج پژوهش نشان داده است که 
 [18]میزان عملکرد شغلی در بین معلمان در سطح متوسط است

اند که با اجرای برخی از  محققان با مطالعات خود اذعان داشته
های آموزشی ضمن خدمت، عملکرد معلمان در مورد  برنامه

ای، دانش و تجربه می تواند به طور  های حرفه مهارت
در پژوهشی [ 54]( 5418) 1بروگ .[19]چشمگیری بهبود یابد 

و چنین نتیجه ای معلمان پرداخته  به ارزیابی تاثیر توسعه حرفه
ای معلمان در نتایج آموزش  گرفته است که  توسعه حرفه

در بررسی ارتباط [ 51]( 5410) 5بیسای و ترسکا .تاثیرگذار است
ای معلم با بهبود کیفیت تدریس معلمان، به این  بین توسعه حرفه

ای و بهبود کیفیت  نتیجه دست یافتند که بین توسعه حرفه
. با توجه به اهمیت ددارداری وجود  تدریس معلمان رابطه معنی

ای معلمان در نظام آموزشی، عملکرد شغلی آنها و  توسعه حرفه
های آموزش ضمن خدمت برای این قشر،  برنامه های نیز دوره

ای که برای محقق به عنوان یک فردی که در نظام  مساله
آموزشی مشغول به خدمت است مطرح شده آن است که با توجه 

ثبتی که آموزش ضمن خدمت دارد، دالیل به تاثیرات م
ناکارآمدی آموزش ضمن خدمت معلمان به ویژه در مقطع 

های آموزشی  متوسطه دوم چه چیزی است و اینکه چرا این دوره
شوند. بنابراین،  بسیار کمرنگ و با فواصل زمانی زیاد برگزار می

ای بین آموزش ضمن  سوال اصلی محقق آن است که چه رابطه
ای  لمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه حرفهخدمت مع

 معلمان مدارس دولتی منطقه بهارستان وجود دارد؟
 

 پژوهش روش
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. این پژوهش از نظر 

این پژوهش از نظر روش و ماهیت از نوع  ها، کمّی است. داده
ساختاری توصیفی )همبستگی( و از نوع مدل یابی معادالت 

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس دولتی  است.
نفر  224متوسطه دوم منطقه بهارستان است که تعداد کل آنها 

برای تعیین نمونه از فرمول  نفر مرد( است. 524نفر زن و  044)
ای در  گیری تصافی طبقه روش نمونه. کوکران بهره گرفته شد

 552گیری از بین  روش نمونهنظر گرفته شد و مطابق این نوع 
نفر معلم  140نفر معلم زن و تعداد  150نفر افراد نمونه، تعداد 

ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه است  مرد است.
 که اطالعات آنها به شرح زیر است:

 

توسط ابرو : پرسشنامه آموزش ضمن خدمت -1

ساخته شده برای معلمان طراحی و [ 55]( 5412) 0کوچ ملک
های  است و هدف آن سنجش میزان رضایت معلمان از دوره

آموزش ضمن خدمت است. این پرسشنامه به صورت تک 
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گویه است. نمره گذاری پرسشنامه به  11ای بوده و دارای  مولفه
باشد که برای گزینه های  ای می نقطه 2صورت طیف لیکرت 

، 1تیب امتیازات خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد، خیلی زیاد به تر
این پرسشنامه طبق گفته  شود. در نظر گرفته می 2، 0، 0، 5

دارای برازش مطلوب و قابل [ 55]( 5412کوچ ) سازنده آن ملک
ها بیشتر از  قبول است. طبق برآورد وی، بار عاملی تمام گویه

و در حد قابل قبول  92/1مسیرها بزرگتر از   tبوده و آماره 0/4
 42/4ی محتوایی برای این پرسشنامه در سطح اند.  روای بوده

اعالم شده است. در  810/4و پایایی آن را  720/4برابر با 
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 

 به دست آمد.  815/4
ای تک  که پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی -2

 2مشهور است توسط پاترسون JPQ 0 ای است و به مولفه
جمله توصیفی  12( طراحی و ساخته شده است و شامل 1974)

است که به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان به کار می 
ای  نقطه 2رود. نمره گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 

های خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد، خیلی  که برای گزینه است
 .شده استگرفته در نظر  2، 0، 0، 5، 1زیاد به ترتیب امتیازات 

در مطالعه خود با عنوان بررسی عوامل  [50] (1092نعیمی )
استرس زای شغلی و نقش آن در عملکرد شغلی مدیران زن و 
مرد بنیاد شهید و جانبازان، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون را 
مورد استفاده قرار داده و در بیان روایی و پایایی آن ابراز داشته 

ایایی آن است که روایی گویه ها به تایید متخصصان رسیده و پ
برآورده شده است )ص  82/4با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

( 1099در مطالعه سیاحی و شکرکن، به نقل از عزیزی آرام ) (.1
از طریق آلفای کرونباخ و دو نیمه سازی پایایی این مقیاس [ 50]

گزارش داده شده است. همچنین آنها از  82/4و  82/4به ترتیب 
ا پرسشنامه خودارزشیابی عملکرد، روایی طریق همبسته کردن ب
در  .قابل قبول گزارش کرده اند 42/4ح این پرسشنامه را در سط

پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 
 به دست آمد. 800/4

توسط هانیه : ای معلمان پرسشنامه توسعه حرفه -3

ای  با هدف ارزیابی میزان توسعه حرفه [52](1092گودالی )
معلمان برای جامعه معلمان ایرانی طراحی شده است. این 

شود.  مولفه را شامل می 0گویه است که  19پرسشنامه دارای 
گویه، مولفه  2داری دارای  مولفه مهارت در مدیریت کالس

 0ریزی درسی دارای  گویه، مولفه برنامه 2فاوای آموزشی دارای 
گویه  0آموزان دارای  مولفه توانایی برقراری ارتباط با دانش گویه،

ای  نقطه 2است. نمره گذاری پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 
در  2، 0، 0، 5، 1باشد که برای هر گزینه به ترتیب امتیازات  می

روایی این پرسشنامه را  [52](1092گودالی ) شود. نظر گرفته می
ی، همگرایی و واگرایی به تایید از طریق سه نوع روایی محتوای

رسانده است و پایایی پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای 
( 1099) [52]اسماعیلی . گزارش داده است 82/4اخ برابر با کرونب

در مطالعه خود با عنوان رابطه مولفه های خودکارآمدی معلم و 
ای معلمان نقش میانجی  سازمانی مدرسه با توسعه حرفه اعتماد

ای معلمان از  ادراک رهبری، برای ارزیابی میزان توسعه حرفه
استفاده نموده و ضرایب پایایی  [52](1092پرسشنامه گودالی )

ها را از طریق آلفای کرونباخ به صورت زیر  هر یک از مولفه
برای مولفه مهارت در مدیریت  81/4گزارش داده است: ضریب 

ی آموزشی، ضریب برای مولفه فاوا 79/4داری، ضریب  کالس
برای مولفه  70/4ریزی درسی، ضریب  برای مولفه برنامه 78/4

در پژوهش حاضر ضریب . آموزان توانایی برقراری ارتباط با دانش
 به دست آمد. 824/4آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 

، ف اسمیرنفولموگروبرای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ک
و  SPSSافزار آماری  واسطه نرمضریب همبستگی پیرسون به 

افزار  ( به واسطه نرمSEMیابی معادله ساختاری ) تکنیک مدل
 استفاده شد. Lisrelآماری 

  

 ها یافته
 ف اسمیرنفولموگروک. نتایج آزمون 1جدول 

 K-S df Sig متغیر
 899/4 552 101/4 آموزش ضمن خدمت

 724/4 552 550/4 شغلیعملکرد 

 872/4 552 181/4 داری مدیریت کالس

 957/4 552 171/4 فاوای آموزشی

 917/4 552 120/4 ریزی درسی برنامه

 941/4 552 191/4 آموزان توانایی برقراری ارتباط با دانش

 825/4 552 127/4 ای معلمان توسعه حرفه
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اسمیرنف  کولموگروف آزمون معناداری سطحجدول  بر اساس
 بودن نرمال ادعای است، 42/4 از باالتر متغیرها تمام به مربوط

 نسبت روش از توان می و شده پژوهش پذیرفته متغیرهای
 کرد. استفاده ساختاری معادالت سازی مدل در نمایی درست

 

 فرضیه اصلی:

بین رضایت از آموزش ضمن خدمت معلمان و 

ای معلمان  با میانجیگری توسعه حرفهعملکرد شغلی 

 رابطه وجود دارد.

 
 داری فرضیه اصلی یابی معادالت ساختاری در حالت معنی : مدل1نمودار 

 
 فرضیه اصلی tبارهای عاملی و مقادیر تایج : ن5جدول 

 فرضیه
 بار

 عاملی
t 

سطح 
 معناداری

 نتیجه
 آزمون

عملکرد  ای  توسعه حرفه رضایت از آموزش ضمن خدمت 
 شغلی معلمان

20/4 92/7 
کمتر از 

42/4 
 تایید فرضیه
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بوده و در حد  0/4و نمودار بار عاملی بیشتر از جدول  بر اساس
 92/1بزرگتر از  42/4در سطح  tقابل قبول است. مقدار آماره 

است بنابراین رابطه معناداری بین هر یک از متغیرها وجود دارد. 

 500/15آماره سوبل نیز نشان می دهد که مقدار به دست آمده 
 می دار معنی تاثیر دارای میانجی بوده و متغیر 92/1بزرگتر از 

 باشد.

 

 
 

 های محاسبه شده برازش مدل فرضیه اصلی : شاخص0جدول 

 مقدار محاسبه شده دامنه قابل قبول شاخص

RMSEA 8/4-4 419/4 

X
2
 / df 5-2 54/0 

GFI  94/4 94/4بیشتر از 

AGFI  85/4 84/4بیشتر از 

NFI  94/4 94/4بیشتر از 

NNFI  95/4 94/4بیشتر از 

CFI  90/4 94/4بیشتر از 

IFI  90/4 94/4بیشتر از 

SRMR  45/4 42/4کمتر از 

 
مقادیر به دست آمده مطابق استانداردهای قابل جدول  بر اساس

قبول است و بنابراین مدل پژوهش برازش مناسبی دارد و فرضیه 
بین رضایت از توان نتیجه گرفت که  شود و می پژوهش تایید می

آموزش ضمن خدمت معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری 
 ای معلمان رابطه وجود دارد. توسعه حرفه

ضمن خدمت آموزش بین رضایت از : 1فرضیه فرعی 

 با عملکرد شغلی معلمان رابطه وجود دارد.
 

 1آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی نتایج : 0جدول 

 عملکرد شغلی شاخص 

رضایت از آموزش ضمن 
 خدمت

 712/4** ضریب همبستگی پیرسون

 444/4 سطح معناداری

 552 تعداد
 دار است معنا 41/4در سطح **

 
بین است و  41/4از  تر کوچکبر اساس جدول سطح معناداری 

رضایت از آموزش ضمن خدمت با عملکرد شغلی معلمان رابطه 
 .وجود دارد

ضمن خدمت آموزش بین رضایت از : 2فرضیه فرعی 

 ای معلمان رابطه وجود دارد. با توسعه حرفه

 
 5آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی نتایج : 2جدول 

 شاخص 
مدیریت 

 داری کالس
فاوای 
 آموزشی

ریزی  برنامه
 درسی

توانایی برقراری ارتباط 
 آموزان با دانش

 ای توسعه حرفه

رضایت از 
آموزش ضمن 

 خدمت

 082/4** 247/4** ضریب همبستگی پیرسون
**007/4 

**020/4 
**212/4 

 444/4 444/4 444/4 444/4 444/4 سطح معناداری

 552 552 552 552 552 تعداد
 دار است معنا 41/4در سطح **

        
          

√                                              

 = 12.233 
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بین است و  41/4از  تر کوچکبر اساس جدول سطح معناداری 
ای معلمان رابطه  رضایت از آموزش ضمن خدمت با توسعه حرفه

 .دارد وجود

 

ای )مدیریت  های توسعه حرفه مولفه: 3فرضیه فرعی 

، ریزی درسی برنامه ،داری، فاوای آموزشی کالس

آموزان( در رابطه بین  برقراری ارتباط با دانش توانایی

رضایت از آموزش ضمن خدمت و عملکرد شغلی 

 معلمان نقش میانجیگرانه دارد.

 
 0داری فرضیه فرعی  یابی معادالت ساختاری در حالت معنی مدل: 5نمودار 

 
 0فرضیه فرعی  tبارهای عاملی و مقادیر نتایج  :2جدول 

 آزمون نتیجه سطح معناداری t بارعاملی فرضیه

 داری  مدیریت کالس رضایت از آموزش ضمن خدمت 
 عملکرد شغلی معلمان

 تایید فرضیه 42/4کمتر از  19/7 22/4

عملکرد  فاوای آموزشی  رضایت از آموزش ضمن خدمت 
 شغلی معلمان

 عدم تایید فرضیه 42/4کمتر از  -70/4 -40/4

   ریزی درسی برنامه رضایت از آموزش ضمن خدمت 
 عملکرد شغلی معلمان

 عدم تایید فرضیه 42/4کمتر از  27/1 49/4

با برقراری ارتباط  توانایی رضایت از آموزش ضمن خدمت 
 عملکرد شغلی معلمان  آموزان دانش

 عدم تایید فرضیه 42/4کمتر از  08/5 10/4
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رضایت و نمودار بارهای عاملی فقط در فرضیه جدول  بر اساس
عملکرد  داری  مدیریت کالس از آموزش ضمن خدمت 

بوده و در حد قابل قبول است. مقدار  0/4بیشتر از  شغلی معلمان
است بنابراین رابطه  92/1بزرگتر از  42/4در سطح  tآماره 

مدیریت  رضایت از آموزش ضمن خدمت معناداری بین 

وجود دارد. آماره سوبل  عملکرد شغلی معلمان داری  کالس
بزرگتر از  912/10نیز نشان می دهد که مقدار به دست آمده 

 تاثیر ( دارایداری مدیریت کالس) میانجی بوده و متغیر 92/1
 باشد. می دار معنی

 

 
 

 0های محاسبه شده برازش مدل فرضیه فرعی  : شاخص7جدول 

 مقدار محاسبه شده دامنه قابل قبول شاخص

RMSEA 8/4-4 451/4 

X
2
 / df 5-2 57/0 

GFI  91/4 94/4بیشتر از 

AGFI  84/4 84/4بیشتر از 

NFI  94/4 94/4بیشتر از 

NNFI  95/4 94/4بیشتر از 

CFI  95/4 94/4بیشتر از 

IFI  95/4 94/4بیشتر از 

SRMR  40/4 42/4کمتر از 

 
 

مقادیر به دست آمده مطابق استانداردهای قابل جدول  بر اساس
قبول است و بنابراین مدل پژوهش برازش مناسبی دارد و فرضیه 

توان نتیجه گرفت که از بین  شود و می پژوهش تایید می
در رابطه  داری مدیریت کالس، مولفه ای حرفههای توسعه  مولفه

بین رضایت از آموزش ضمن خدمت و عملکرد شغلی معلمان 
فاوای ) ای توسعه حرفههای  و سایر مولفه نقش میانجیگرانه دارد

برقراری ارتباط با  توانایی، ریزی درسی برنامه ،آموزشی
آموزان( در رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت و  دانش

 د.ندارنکرد شغلی معلمان نقش میانجیگرانه عمل
 

 گیری نتیجه

بین رضایت از آموزش ضمن خدمت فرضیه اصلی: 

معلمان و عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه 

 ای معلمان رابطه وجود دارد. حرفه
( نشان SEMیابی معادله ساختاری ) تکنیک مدلنتایج از طریق 

معلمان و عملکرد بین رضایت از آموزش ضمن خدمت که  داد
 معلمان رابطه وجود دارد. ای شغلی با میانجیگری توسعه حرفه

سرگزی مسرور این نتیجه با نتایج مطالعات پیشین همچون 
آموزشهای ضمن خدمت در که نشان داده است [ 10] (1099)

 [57](1099مصطفایی )موثر است  بهبود عملکرد شغلی معلمان

 باآموزش ضمن خدمت الکترونیکی که نشان داده است بین 
بذرافشان وجود دارد و توسعه حرفه ای رابطه مثبت و معنادار 

های ضمن  اثر دورهکه نشان داده است [ 58]( 1099مقدم )
 عملکرد نیروی انسانی برخدمت سازمان آموزش و پرورش 

آموزشهای که نشان داده است  [7](1092مزایدی )مثبت است و 
ای معلمان شهر  توسعه حرفهو  ای د حرفهضمن خدمت بر عملکر

که نشان  [59](1092یزدانی و یعقوبی )تاثیر داشته است و اهواز 
 های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد معلمان دورهداده است 

که نشان [ 04]( 1092فراشبندی )و و  دوره ابتدایی تاثیر دارد
آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره داده است 

 2ایقبالو  کل آموزش و پرورش استان بوشهر تاثیر معناداری دارد
آموزش ضمن خدمت بر عملکرد که نشان داده است  [2](5454)

که نشان  [12](5419) 7نزاریروهیتاثیر دارد و شغلی معلمان 
آموزش ضمن خدمت معلمان، تأثیر قابل توجهی بر داده است 

که  [9](5418) 8آدیکاو ای آنها دارد  توسعه حرفهو عملکرد 
آموزش ضمن خدمت تأثیر معنی داری بر نشان داده است 

 [19](5417) 9پیدراهیتاو  ای معلمان دارد توسعه حرفهو عملکرد 
تاثیر مثبت برنامه های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد که 

که نشان داده  [01](5417) 14الگووو  معلمان را نشان داده است
تأثیر مهمی بر کنترل کالس و روابط آموزش ضمن خدمت است 

        
          

√                                              

 = 14.915 
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که نشان داده  [2](5412) 11بالتاو  آموزان دارد معلمان و دانش
ای  های آموزش ضمن خدمت بر توسعه حرفه تاثیر دورهاست 

همسو است همسو است. در تبیین  معلمان به اثبات رسیده است
یافته به دست آمده باید گفت بر اساس مطالعات محققان، 

افزایش توان و غنای  منجر بهخدمت  آموزش ضمن های ورهد
آموزان و  علمی و فکری معلم، مهارتهای برقراری ارتباط با دانش

شود  در آنها میهای آموزشی  افزایش مهارتها و استفاده از فناوری
عملکرد شغلی مطلوب کارکنان یک سازمان، بهره وری . [05]

ه خود موجب ارتقای آن سازمان را افزایش داده و این امر به نوب
 [52]گردد  سطح خدمات آن سازمان و بهبود اقتصاد ملی می

اثرات مناسب و سازنده ای هم بر  نیز ای های توسعه حرفه برنامه
و با اذعان به هر یک از [ 00]و هم بر سازمان و جامعه دارد معلم

بین رضایت از آموزش ضمن مطالب گفته شده و وجود ارتباط 
ای  عملکرد شغلی با میانجیگری توسعه حرفهخدمت معلمان و 

سطح  معلمان، ای توسعه حرفه، باید عالوه بر ارتقای معلمان
معلمان را در نظر داشت  آموزش ضمن خدمتباالی دوره های 

 مناسب از معلمان را مشاهده نمود. عملکرد شغلیتا 
 

ضمن خدمت  بین رضایت از آموزش :1فرضیه فرعی 

 معلمان رابطه وجود دارد.با عملکرد شغلی 
نشان داد بین نتایج از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

رضایت از آموزش ضمن خدمت با عملکرد شغلی معلمان رابطه 
است. این نتیجه با  712/4و مقدار این همبستگی  وجود دارد

که  [10](1099سرگزی مسرور )نتایج مطالعات پیشین همچون 
ی ضمن خدمت در بهبود عملکرد آموزشهانشان داده است 

که  [58](1099بذرافشان مقدم )موثر است و  شغلی معلمان
های ضمن خدمت سازمان آموزش و  اثر دورهنشان داده است 

مزایدی مثبت است و  عملکرد نیروی انسانی برپرورش 
آموزشهای ضمن خدمت بر که نشان داده است  [7](1092)

یزدانی و تاثیر داشته است و ای معلمان شهر اهواز  عملکرد حرفه
های آموزش ضمن  دورهکه نشان داده است  [59](1092یعقوبی )

فراشبندی و  دوره ابتدایی تاثیر دارد خدمت بر عملکرد معلمان
آموزش ضمن خدمت بر که نشان داده است  [04](1092)

عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر 
که نشان داده است [ 2]( 5454ایقبال )و  ردتاثیر معناداری دا

تاثیر دارد و آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی معلمان 
آموزش ضمن که نشان داده است  [12](5419نزاریروهی )

آدیکا و خدمت معلمان، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد آنها دارد 
آموزش ضمن خدمت تأثیر معنی که نشان داده است  [9](5418)

تاثیر که  [19](5417پیدراهیتا )و  عملکرد معلمان دارد داری بر
مثبت برنامه های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد معلمان را 

همسو است. در تبیین یافته به دست آمده باید  نشان داده است
آموزش ضمن  اذعان نمودند پی یر و گاترگفت همانطور که 

که هدف اصلی آن عبارت  استخدمت نوعی کوشش نظامدار 
است از هماهنگ کردن و همسو کردن آرزوها، عالیق و 
نیازهای آتی افراد با نیازها و اهداف سازمان در قالب کارهایی که 

همانطور که نتایج نشان داده است . [00]از افراد انتظار می رود 
معلمان را عملکرد شغلی توان  با آموزش ضمن خدمت می

آموزش ضمن های  راین نظارت صحیح بر دورهافزایش داد و بناب
و ارائه محتواهای متناسب با نیازهای معلمان می تواند  خدمت
آنها را  عملکرد شغلیآنها از آموزش را افزایش داده و  رضایت

 بهبود بخشد.
 

آموزش ضمن خدمت  بین رضایت از: 2فرضیه فرعی 

 ای معلمان رابطه وجود دارد. با توسعه حرفه
نشان داد بین نتایج از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

ای معلمان رابطه  رضایت از آموزش ضمن خدمت با توسعه حرفه
آموزش رضایت از ( بین 247/4و بیشترین رابطه ) وجود دارد

وجود دارد و کمترین  داری مدیریت کالسبا مولفه ضمن خدمت 
با مولفه آموزش رضایت از ضمن خدمت ( بین 082/4رابطه )

وجود دارد. این نتیجه با نتایج مطالعات پیشین  فاوای آموزشی
آموزش که نشان داده است بین  [57](1099مصطفایی )همچون 

توسعه حرفه ای رابطه مثبت و  باضمن خدمت الکترونیکی 
که نشان داده است  [7](1092مزایدی )وجود دارد و معنادار 

ای معلمان شهر اهواز  آموزشهای ضمن خدمت بر توسعه حرفه
که نشان داده است [ 12] (5419نزاریروهی )تاثیر داشته است و 

آموزش ضمن خدمت معلمان، تأثیر قابل توجهی بر توسعه 
که نشان داده است  [01](5417الگوو )و ای آنها دارد  حرفه

ابط آموزش ضمن خدمت تأثیر مهمی بر کنترل کالس و رو
که نشان داده  [2](5412بالتا )و  آموزان دارد معلمان و دانش

ای  های آموزش ضمن خدمت بر توسعه حرفه تاثیر دورهاست 
همسو است. در تبیین یافته به  معلمان به اثبات رسیده است

توسعه  عنوان نموده، گاسکیدست آمده باید گفت همانطور که 
ریزی شده  های طرح یتای عبارت است از فرآیندها و فعال حرفه

ای معلمان  های حرفه ها و نگرش به منظور افزایش دانش، مهارت
 .[5]زان شوندآمو تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیری دانش

دوره های آموزشی که رضایت معلمان را به همراه داشته باشد، 
در آنها خواهد شد و فعالیت های آنها را  ای توسعه حرفهمنجر به 

 در کالس درس بهبود خواهد بخشید.
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ای )مدیریت  های توسعه حرفه مولفه: 3فرضیه فرعی 

، ریزی درسی برنامه ،داری، فاوای آموزشی کالس

آموزان( در رابطه بین  برقراری ارتباط با دانش توانایی

رضایت از آموزش ضمن خدمت و عملکرد شغلی 

  ن نقش میانجیگرانه دارد.معلما
نشان ( SEMیابی معادله ساختاری ) تکنیک مدلنتایج از طریق 

مدیریت ، مولفه ای های توسعه حرفه مولفهکه از بین  داد
در رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت و  داری کالس

های  و سایر مولفه عملکرد شغلی معلمان نقش میانجیگرانه دارد
 توانایی، ریزی درسی برنامه ،فاوای آموزشی) ای توسعه حرفه

آموزان( در رابطه بین رضایت از آموزش  برقراری ارتباط با دانش
 د.ندارنضمن خدمت و عملکرد شغلی معلمان نقش میانجیگرانه 

 [01](5417الگوو )این نتیجه با نتایج مطالعات پیشین همچون 
کنترل آموزش ضمن خدمت تأثیر مهمی بر که نشان داده است 

که  [2](5412بالتا )و  آموزان دارد کالس و روابط معلمان و دانش
های آموزش ضمن خدمت بر توسعه  تاثیر دورهنشان داده است 

همسو است. در تبیین  ای معلمان به اثبات رسیده است حرفه
که منظور از  داری مدیریت کالسیافته به دست آمده باید گفت 

از طریق تنظیم برنامه  رهبری کردن امور کالس درسآن، 
سازماندهی مراحل کار و منابع، سازماندهی محیط به  درسی،

منظور باال بردن کار نظارت بر پیشرفت دانش آموزان و پیش 
توسعه مهم های  مولفهاز  بدون شک، بینی مسائل بالقوه است

در ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش است که  معلمان ای حرفه
 رضایتتواند  است و توجه به این فاکتور، می آموزان بسیار موثر

در و  را به همراه داشته باشد معلمان از آموزش ضمن خدمت
 آنها را بهبود بخشد.عملکرد شغلی عین حال، 

 

 هاپیشنهاد
 بانشاط  و معلمان نسبت به ایجاد محیط کالسی زنده، جذاب

 تشویق و ترغیب شوند.

  فرآیند یاددهی و ضرورت برقراری ارتباط چشمی و کالمی در
 آموزان مورد توجه قرار گیرد. یادگیری با دانش

  برای عملکرد بهتر، برخورد احترام آمیز با تمام دانش آموزان
 مورد توجه معلمان قرار گیرد.

 های آموزشی متناسب با نیازهای شغلی معلمان برگزار  دوره
 شود.

  در برگزاری دوره های آموزشی از مدرسینی که آمادگی کافی
 دارند استفاده شود.

 های آموزش ضمن خدمت  دوره توجه شود که محتوای
 معلمان به خوبی سازمان یافته باشند.

  محتوای آموزش در دوره های آموزشی به گونه ای باشند که
 های نوین، کمک کنند. به معلمان در استفاده از فناوری

  در دوره های آموزش معلمان، به ارائه و معرفی روشهای
 متنوع آموزش و تدریس توجه شود. نوین و

 های  در دوره های آموزش معلمان، در نظر گرفتن تفاوت
آموزان و ضرورت توجه یکسان و بدون تبعیض به  فردی دانش

 آنها آموزش داده شود.

  مهارت ارتباطی که منجر به بهبود روابط بین معلم و دانش
 شود، در دوره های آموزش معلمان لحاظ شود. آموز می

 یاددهی و  جریان آموزان در دادن دانش بت به مشارکتنس
 یادگیری تالش شود.

  ازبرای مدیریت بهینه کالس به معلمان آموزش داده شود تا 
ع و وض خود را مقررات کالسی، آغاز سال تحصیلی همان

 د. ناجرا نمای را دقیقاقوانین 

 به طور  دانش آموزان، تقویت رفتار مطلوب معلمان برای
و پس گرفتن امتیاز در صورت بروز رفتار دادن پاداش جدی، 

 را پیاده سازی نمایند. غیرمطلوب
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