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ضمن خدمت است که هر و انگیزشی  آموزشییت بدنی یکی از روش های بتخصصی معلمان تر-مسابقات علمی

. مسابقات شامل دو بخش علمی و عملی بوده و می شود برگزارساله در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری 

معلمان تربیت بدنی بود. کلیه بر عملکرد حرفه ای  آن تأثیرهدف تحقیق حاضر بررسی ارزیابی این مسابقات و 

در نظر گرفته شده است.  آمارینفر( به عنوان جامعه 085در مرحله کشوری این مسابقات ) کنندگانشرمت 

اطالعات در  آوریمورد بررسی قرار گرفت. برای جمع  آماریهای مسابقات نیز کل جامعه  آزمونبرای ارزیابی 

در نفر به عنوان نمونه تحقیق  126منظور  آنسه پرسشنامه استفاده شد و برای  تحقیقارتباط با بخش از اهداف 

نفر سه پرسشنامه را تکمیل نمودند. میزان پایایی پرسشنامه قبال با روش 222نفر، 286نفر،  679گروه های 

، tاسپیرنوف یک گروهی، آزمون فکلومورون آزمونها با استفاده از محاسبه شد. داده  7/8کرونباخ بیشتر از  یآلفا

تجزیه و تحلیل  P≤85/8ری و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معناداتحلیل واریانس یک طرفه 

یافته های تحقیق نشان داد که بین میزان مشارکت در این مسابقات و عملکرد معلمان تربیت بدنی ارتباط شد. 

 تأثیروجود ندارد. از نظر معلمان تربیت بدنی شرکت در مسابقات بر متغیر های شغلی معلمان معناداری 

ضمن تخصصی و شرکت در کالس های آموزش  -سابقات علمیمعناداری دارد. بین میزان انگیزش شرکت در م

خدمت تفاوت معناداری وجود داشت و معلمان امکانات رفاهی مناسب، توجه به وضعیت اجرایی مسابقات و مفاد 

 ژهیو بهو زمینه برای اثربخشی مسابقات بر عملکرد حرفه ای و  مالحظهقابل ها، فراهم کردن نتایج و جوایز  آزمون

بر میزان انگیزش شرکت خود در این مسابقات معرفی  مؤثرنی را از عوامل وردی زمینه افزایش انگیزه فراهم او

 کرده اند. 

و مجدد بررسی  آزمون-آزمونها به روش  آزمونهای علمی، پایایی  آزموندر بخش دوم تحقیق، در ارزیابی 

صدم 08تا  12نبود. در زنان در دامنه  صدم قرارداشت که چندان مطلوب 19تا57در مردان در دامنه  آن زانیم

صدم با یکدیگر همبستگی 52تا 68های عملی با ضریب همبستگی  آزمونقرار داشته و قابل قبول بود. بیشتر 

و  72 بیبه ترتعلمی و عملی با نمره نهایی در مردان  آزموندر مورد روایی سازه نیز همبستگی معناداری دارند. 

صدم دارای 12و  12عملی معلمان زن با میانگین  آزمونود. ضریب دشواری صدم ب05و 16صدم و زنان 98

صدم، اندکی بیش از حد مطلوب است.  92و  96نیز با ضرایب قابل قبولی بوده و برای معلمان مرد  بیضر

نیز همگی در دامنه نامطلوب بود. در پایان پیشنهاد می شود که برنامه های عملی  آزمونهمچنین ضرایب تمیز 



-مسابقات علمی تأثیربه عدم امعی برای آموزش ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی طراحی شود و باوجود ج

، به عنوان بخش تکمیلی و بخش ارزیابی برنامه آموزش جامع مورد استفاده قرار معلمانتخصصی برعملکرد 

 گیرد. 
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