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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه عملکرد شغلی و 

 2دوره متوسطه ناحیه ای دبیران خودکارآمدی با توسعه حرفه
کاربردی و به انجام گرفت. روش تحقیق از نظر هدف شهر قم 

ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. لحاظ شیوه گردآوری داده
نفر از دبیران مدارس متوسطه  1221جامعه آماری شامل 

دبیر بود که بر  633آموزش و پرورش و نمونه آماری شامل 
ای انتخاب شدند. اساس فرمول کوکران به روش تصادفی طبقه

ه استاندارد مقیاس نامها از سه پرسشبرای گردآوری داده
خودکارآمدی معلم اسچانن، موران وولفولک، عملکرد شغلی 

ای (، توسعه استانداردهای حرفه2221هرسی و گلداسمیت )
 39/2، 32/2، 22/2(، با پایایی به ترتیب 1636معلمان ایوبی )

ها با کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهبر اساس آلفای 
پیرسون و رگرسیون چند متغیره  نشان استفاده از همبستگی 

داد: بین عملکرد شغلی و خودکارآمدی دبیران با توسعه 
 2ای آنان در مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحیه حرفه

بین استان قم رابطه وجود دارد. ضرایب رگرسیون متغیر پیش
( و β=  233/2دهد که خودکارآمدی به میزان )نشان می

توانند توسعه ( میβ=  292/2ان )عملکرد شغلی به میز
بینی نمایند. همچنین نتایج نشان داد ای دبیران را پیشحرفه

عملکرد شغلی و خودکارآمدی دبیران مرد به طور معناداری 
توان گفت با بیشتر از دبیران زن است. در نتیجه می

ای، عملکرد های توسعه حرفهها و برنامهسازی زمینهفراهم
زمان افزایش طور همو خودکارآمدی آنان بهشغلی کارکنان 

 یابد.می

عملکرد شغلی، خودکارآمدی، توسعه  :های کلیدیواژه
 ای دبیران دوره متوسطهحرفه
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Abstract  
 

The aim was to identify the relationship between 
job performance and self-efficacy with the 
professional development of high school teachers 
in Qom province. The research method was 
descriptive-correlational in terms of practical 
purpose and in terms of data collection method. 
The statistical population included 1000 teachers 
of secondary schools of education and training 
and the statistical sample of 366 people who were 
selected based on Cochran's formula by stratified 
random method. To collect data from three 
standard questionnaires; Teachers' self-efficacy 
scales of Scanen, Muran Wolfolk, Hershey and 
Goldsmith's job performance (2001), development 
of professional standards for Ayoubi teachers 
(2014), with reliability of 0.82, 0.92, and 0.95, 
respectively, were used based on Cronbach's 
alpha. Descriptive and inferential analysis of data 
to the level of Kolmogorov-Smirnov test, Pearson 
correlation and multivariate regression in the form 
of Spss software showed that there is a 
relationship between job performance and self-
efficacy with professional development of high 
school teachers in Qom province. The predicted 
variable regression coefficients show that self-
efficacy (β = 0.296, t = 32.74) and job 
performance (β = 0.250, t = 2.87) can predict 
professional development. As a result, it can be 
said that with the provision of professional 
development programs and programs, employees' 
job performance and self-efficacy increase 
simultaneously. 

 
Keywords: Job Performance, Professional 
Development, Self-Efficacy, High School 
Teachers 
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 مقدمه

عنوان عامل کلیدی توستعه اجتمتاعی، اقتصتادی، فرهنگتی و  در حال حاضر، آموزش و پرورش به

کند. تجزیه و تحلیل انسانی ایفا می سیاستی جوامع بشری نقشی حیاتی در امر آموزش سرمایه

ر رشد و توسعه جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال رشد بیانگر آن است که کارآمد عوامل مؤثر د

جانبه آن کشور کمک شایانی همه رشد و توسعه به در هر کشور و اثربخش بودن نظام آموزشی

بدون داشتن  در شرایط پیچیده و دشوار امروز اند کهتدریج پی بردهبه آموزشی کند. نهادهایمی

نی متعهتد قتادر نخواهنتد بتود کته پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش جامعه خود نیروی انسا

ای معلمان حرفه معلمان است. توسعه 1ایباشند. برای این کار جامعه نیازمند ارتقاء توسعه حرفه

ها و منظور افزایش دانش، مهارتبه  شدهریزیطرح هایفرایندها و فعالیت»عبارت است از 

 ،2گاسکی)«دآموزان شوندانش ای معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیریحرفه هاینگرش

حال رویکردهای ای معلمان قائل است، با اینحرفه (. این تعریف دامنه وسیعی برای توسعه2222

 ایای را مداخلهالعمر بوده و یادگیری حرفهای، طرفدار یادگیری مادامحرفه جدید نسبت به توسعه

دانند که دامنه آن از ای معلمان را فعالیتی بلندمدت میحرفه دانند، بلکه توسعهنمی مدتتاهکو

ریشتر،کانتر، گیرد )خدمت فردی معلمان را در بر می های ضمنآموزش معلمان در دانشگاه تا دوره

و ها شده در خصوص میزان دانش، تواناییهای انجام(. بررسی پژوهش2211، 6لودتک و بومرت

جانبه معلمان در زمینه شغلی معلمان بیانگر این واقعیت است که تسلط همه-آموزشی هاینگرش

( و توسعه 1636عصاره و رزی، تربیتی و تخصصی حرفه خویش به میزان مطلوب فراهم نیست )

دهی مدارس و های تدریس، سازمانای معلمان به شکل کنونی تأثیر خیلی کمی بر روشحرفه

(. 1639صفری و عبداللهی، آموزان باید یاد بگیرند داشته است )درسی و آنچه دانشهای برنامه

ها و راهبردهای کالن ارزش ( در قالب بیانیه1632که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )درحالی

ای های تربیتی، علمی و حرفهمنظور توسعه مستمر شایستگیبر ارتقای کیفیت آموزشی معلمان به 

ای در آموزش و پرورش تأکید نموده است، اما در مورد ان و طراحی و ارتقاء نظام تربیت حرفهفرهنگی

مالحظه چگونگی این فرایند کمتر صحبت شده است. از سویی دیگر، با توجه به اهمیت قابل 

تدریس مؤثر در جامعه معاصر، نیاز افراد به مهارت و دانش بیشتر برای بقاء و موفقیت و معیارهای 

های یادگیری نسبت به گذشته افزایش یافته است. گروهی از محققان عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره

( در یک مطالعه موردی 2212) 4اند. برای نمونه باچینسکی و هانسنای را بررسی نمودهتوسعه حرفه

 وسعهها نشان داد که تاند. نتایج پژوهش آنای را مطالعه نمودهحرفه کیفی پیامدهای توسعه

ای، موجب افزایش دانش محتوایی معلمان، استفاده از روش تدریس پژوهشی در کالس و حرفه

                                                           
1. professional development 

2. Gaskey 
3. Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke & Baumert 

4. Bachinsky and Hansen 
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تواند بر توسعه شود. از جمله عواملی که میهای استاندارد میآموزان در آزمونبهبود نمرات دانش

 است.  1ای تأثیرگذار باشد، خودکارآمدیحرفه

تواند بر های افراد میز طریق باور به شایستگیهایی است که اخودکارآمدی از جمله مؤلفه

معتقد است، خودکارآمدی معلم نیرومندترین متغیر در تعیین  2عملکرد آنان مؤثر باشد. بندورا

موفقیت هر برنامه جدید و ابتکاری است. اساساً هر اندازه که معلم احساس بهتری در مورد توانایی 

 بیشتر درونی از نظر باال خودکارآمدی با معلمان مل کند.تواند عدر تدریس داشته باشد، بهتر می

 کالس کردن آماده صرف را بیشتری زمان کنند ومی را پیاده جدید هایروش شوند،می برانگیخته

(. 1331)بندورا، است  غیرمحتمل خودکارآمدی بدون توانمندسازی او، اعتقاد به .کنندمی

ها، ها، نگرشهای خود شامل: نیازها، انگیزهشخص به ویژگی خودکارآمدی به بیان ساده اعتقاد و باور

(. باید توجه 1331شوند )بندورا، هایی است که الگوهای رفتاری وی میها، معلومات و آگاهیتوانایی

های دیگر برگرفته از خود )برای مثال خوداتکائی، خودباوری، داشت که خودکارآمدی با اغلب سازه

نفس را  شده و عزتارتباط دارد. خودکارآمدی با خود ارزشی ترکیب نفس، خودپنداری( عزت

را  شناسان و برخی از روانشناسان، خودپنداری مثبت (. اکثر جامعه6،1332دهند )مورتشکیل می

( نیز ضمن تفاوت قائل شدن بین عزت نفس و 1323) 4دانند. روزنبرگمی مترادف با خودکارآمدی

داند. درنتیجه این تأثیرات، باورهای مترادف با خودباوری می را خودکارآمدی، خودکارآمدی

های قوی سطح عملکرد هستند. بر پایه این دالیل، بینی کنندهها و پیشکنندهخودکارآمدی تعیین

 (.1331 بندورا معتقد است که باورهای خودکارآمدی نقش کلیدی در زندگی افراد دارند )بندورا،

اند که باورهای خودکارآمدی، یعنی اجتماعی فرض کرده-ختیپردازان شناهمچنین نظریه

کننده مهم انگیزه تحصیلی، هایشان نسبت به انجام تکلیف، تعیینهای افراد در مورد تواناییقضاوت

هایشان روی تالش و پشتکار های شغلی و عملکرد هستند. این باورهای افراد نسبت به تواناییانتخاب

 (.1331 ندورا،گذارد )بها اثر میآن

است؛ بنابراین،  9گذارد، عملکرد شغلیای دبیران تأثیر میدومین متغیری که بر توسعه حرفه 

، ایوانسویچ و دهد )گیبسونعملکرد منابع انسانی پایه و اساس عملکرد سازمانی را تشکیل می

ران و های پرشتماری از ستوی پژوهشتگ(. در زمینه عملکترد شتغلی، تعریف2222، 3دونلی

(. در یک تعریف ستاده، 2214، 1شده است )اولواکمی و اوگانتری واجونظران مختلف ارائه صاحب

هتای ها و اقتدامعملکرد شتغلی ارزش متورد انتظتار بترای یتک ستازمان استت کته از فعالیت
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ر ایتن ( بت2213، 1آیتد )محمد و جیسشتغلی افتراد در یتک دوره زمانتی مشتخص بته دستت متی

( عملکرد شتغلی آموزشتگران را به عنوان وظایف محتول شتده بته آنان 1339،)2پایته، مورحتد

آموزشی  هایکند کته در یتک دوره زمانی مشتخص در راستتای دستتیابی بته هدفتوصیف می

یتف و تر، عملکرد شتغلی آموزشتگران، نحتوه و میتزان انجتام وظادهند. بته عبتارت دقیقانجام می

ای ترین وظیفته/ کارکترد حرفهویژه در ارتبتاط بتا اصلی های محولته توستط آموزشتگر بهمسئولیت

آنان یعنتی تدریتس استت. بتا در نظتر گرفتتن اهمیتت عملکترد شتغلی و ضترورت ارتقتاء آن، در 

ی عملکرد شتغلی هتامنظور شناستایی ابعتاد و مؤلفتههای پرشماری به های اخیتر پژوهشسال

های ( شتاخص2221) 4( و گری و استارت2224) 6صتورت گرفته استت؛ برای نمونته، کوپلند

آموزشی، تدریتس، ایجتاد محیتط یادگیتری  ریزیعملکترد شتغلی آموزشتگران را در قالب برنامه

(. لذا 2224 اند )کوپلند،بندی کردهمناستب، ارزشتیابی و ارائه بازختورد بته فراگیتران طبقه

ها برای حفظ بقا و پیشرفت به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. در این رابطه، نظام سازمان

آموزشی هر کشوری از نظر نیروی انسانی و مشاغل ایجاد شده در آن، باالترین نسبت را در میان 

در مسیر نیل به اهداف  ای ضروریهای دولتی دارا است و ارزیابی عملکرد وظیفهها و دستگاهسازمان

(. در این رابطه، عملکرد شغلی 1634های سازمانی است )ساکی، نعمتی و رضایی، و مأموریت

ترین ( و اساسی1629وری نظام آموزشی محسوب شده )شمس، معلمان از متغیرهای مهم در بهره

زیرا معلمی  (؛1629های آموزشی است )شعبانی، عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدف

شود و مسئولیت هدایت و پرورش یک نسل ای محسوب مییکی از مشاغل مهم و اساسی هر جامعه

زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی، تحقیقات بوران و  بر عهده معلمان جامعه است. در

( نشان دادند که بین عملکرد 2229) 1ویالرد، (1334) 3( مک کاسلین و ام وانگی1333)9توود

ی و رضایت شغلی افراد رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد؛ بنابراین سازمان آموزش و پرورش شغل

ای به عملکرد شغلی و خودکارآمدی آنان داشته ای معلمان باید عنایت ویژهبرای ارتقاء توسعه حرفه

 باشد.

ان ای آنت در ایفای نقش حرفهای رهبران مدارس یک نیاز حیاتی برای موفقیتوسعه حرفه

ای از اهمیت رهبری مدارس در (. در محیط مدارس امروزی، شناخت فزاینده2219، 2)باچلراست

، 3حمایت از تغییرات احتمالی و ارتقای کیفیت آموزش وجود دارد )مارزانو، واترس و مک نالتی
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های آموزشی و تربیت ( در این صورت برای تحول در نظام2223، 1؛ کایتروتیس و پاشیاردیس2229

های خاصی باید بهره گرفت. پس برای این یروی انسانی متفکر، خالق و کارآفرین از اصول و روشن

ترین امر در تحول های گذشته استفاده کرد. ضروریها و چهارچوبتوان از قالبوجه نمیهیچامر به

ر نظام های آموزشی، تغییر نگرش در فرایند تدریس یاددهندگان و عملکرد مدیران اجرایی دنظام

(. به این دلیل که آموزش و پرورش یکی از نهادهای مهم و اساسی در 1623آموزشی است )آقازاده، 

های فرهنگتی جوامتع دارد، مطالعته در باشد و به دلیل نقشی که در زیرساختای میهتر جامعه

ت زیادی در ت. به طور کلی مطالعاای برخوردار استی معلمان از اهمیت ویژهامتورد توسعه حرفه

شده در خارج و داخل ایران انجام  ای با عملکرد شغلی و خودکارآمدیابطه توسعه حرفهرارتباط با 

 باشد.است که بیانگر اهمیت این متغیرها می

ای ( به این نتیجه رسیدند که بین کل مقیاس خودکارآمدی حرفه1633ملکی صادقی و عربان )

( در 1639داری وجود دارد. صفری و عبداللهی )ثبت و معنیو ابعاد آن با عملکرد شغلی رابطه م

بینی خودکارآمدی کارکنان و نوع ای کارکنان توان پیشپژوهش خود نشان دادند که توسعه حرفه

ای به این نتیجه رسید که بین مدیریت عملکرد و ( در مطالعه1639قدرت مدیران را دارد. احمدی )

( 1634داری وجود دارد. محمدی )کارکنان رابطه مثبت و معنیای توسعه اخالقی با توسعه حرفه

نشان داد که بین نیروی انسانی، ماهیت شغل و سازمان، عوامل سازمانی و محیطی و نگرش شغلی با 

ای ( در مطالعه1632فر )داری وجود دارد. درخشانخودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معنی

تغییرات مربوط به خودکارآمدی  %44ای، حدود وامل توسعه حرفهزمان کلیه عدریافت که با ورود هم

ای، مؤلفه آگاهی نسبت به مسائل بینی نمود و از میان عوامل توسعه حرفهتوان پیشمعلمان را می

( در 2219) 2رستون .بینی خودکارآمدی معلمان داشته استترین نقش را در پیشآموزشی، بیش

ای برای های حرفهای کارکنان مدرسه، تدوین برنامههای حرفهبلیتپژوهشی نشان داد که ارتقای قا

های مربوط به مدرسه، ها و انجمنهای خانوادهکارگیری و استفاده از ظرفیتمعلمان و کارکنان، به

تلو، فوسارلی، میلیشد.  جانبه در مدرسهمداری و رعایت اصول مدیریت منجر به بهبود همهپژوهش

ای ای نشان دادند که سه بعد اصلی استانداردهای حرفه( نیز در مطالعه2216) 6السبوری و وارن

ای درصد از واریانس عملکرد حرفه 12که اند؛ طوریتوجهی در عملکرد مدیران داشتهتأثیر قابل

ای ( در پژوهشی به این نتیجه رسید که برنامه توسعه حرفه2211) 4کنند.. بیزلمدیران را تبیین می

مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در این ایالت از لحاظ تداوم و توسعه در سطح پایین، از  مدیران

لحاظ تناسب با اهداف مدرسه و ناحیه آموزشی در سطح متوسط و از لحاظ نهادینه شدن توسعه 

ترین عوامل ( نیز در پژوهشی مهم2211) 9ای در سطح باالتر از متوسط قرار داشت. ابراهیمحرفه

                                                           
1. Kythreotis & Pashiardis 

2. Reston 

3. Militello, Fusarelli, Alsbury, Warren 
4. Bizzell 

5. Ebrahim 
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ها و حمایت مدیران، در ای مدیران را شامل منابع و امور مالی، برنامهکننده توسعه حرفهسهیلت

عنوان رهبر آموزشی و دسترس بودن آموزش ضمن خدمت، حمایت ذینفعان، نقش مدیر به 

ای موجب های توسعه حرفه( دریافتند برنامه2223) 1ها و مسائل روزانه دانست. شر و اورلیچالش

هوگل و  .است آموزان شدهی دانش و مهارت معلمان و در نهایت موفقیت دانشارتقا

ای کارکنان و خودکارآمدی آنان رابطه مثبت و ( دریافتند بین توسعه حرفه2229)2استیبورسکی

 داری وجود دارد.معنی

و نظران و کارشناسان، نظام آموزش با توجه به اینکه امروزه در کشور ما به گمان برخی صاحب

شده و روشنی برد، معیارهای تعریفوری و عملکرد ضعیف رنج میپرورش از کاهش کارایی و بهره

برای انتخاب معلمان مدارس وجود ندارد. این چالش اساسی نظام تعلیم و تربیت، به خصوص در 

 ایهای حرفهها و صالحیتروز نمودن مهارتشود؛ بنابراین تعلیم و بهدوره متوسطه مشاهده می

 شود. باوری آنان میهای مهمی بوده که منجر به افزایش عملکرد شغلی و بهرهمعلمان از آموزش

پژوهش در صدد است به این سوال  ای دبیران اینشد و اهمیت توسعه حرفه بیان آنچه به توجه

ه شهر قم با توسع 2پاسخ دهد که آیا بین عملکرد شغلی و خودکارآمدی دبیران دوره متوسطه ناحیه

 ای آنان ارتباطی وجود دارد؟حرفه

 های پژوهش فرضیه

شهر قم  2ای دبیران دوره متوسطه ناحیه ( بین عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه1

 ارتباط معناداری وجود دارد.

شهر  2ای دبیران دوره متوسطه ناحیه توانند توسعه حرفه( عملکرد شغلی و خودکارآمدی می2

 نی کنند.بیقم را پیش

شهر قم  2زن و مرد دوره متوسطه ناحیه ( عملکرد شغلی و خودکارآمدی در بین دبیران 6

 تفاوت معناداری دارد.

 

 شناسیروش

ها، توصیفی از نوع همبستگی هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری دادهنظر  از حاضر پژوهش

 633شهر قم و نمونه آماری  2ناحیه نفر از دبیران دوره متوسطه  1221است. جامعه آماری شامل 

ای انتخاب شدند. برای گردآوری باشند که بر اساس فرمول کوکران به روش تصادفی طبقهنفر می

 که به ترتیب عبارتند از:نامه استاندارد استفاده شد ها از سه پرسشداده

شد که شامل ( تهیه 1636نامه توسط ایوبی )ای معلمان: این پرسشنامه توسعه حرفهپرسش

مساعی، فناوری آموزشی، تحقیق محوری، ابعاد دانش موضوعی، محیط یادگیری، همکاری و تشریک

                                                           
1. Scher & O'Reilly 

2. Hogel & Astybvrsky 
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گویه  41باشد. این پرسشنامه شامل طراحی آموزشی، ارزیابی، رشد و بالندگی منابع انسانی می

 به است. برای کم( تنظیم شده خیلی زیاد تا لیکرت )خیلی ایدرجهپنج  مقیاس اساس باشد که برمی

استفاده  تربیتی گروه علوم اساتید از پنج تن پیشنهادهای و نظرات از نامهپرسش آوردن روایی دست

شد که نتایج نشان داد پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی مناسب برخوردار است. همچنین 

ورد شد. در این پژوهش برآ 34/2ها پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ توسط ایوبی برای همه مؤلفه

  .برآورد گردید 39/2ها نیز پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای تمامی مولفه

( تهیه 2221نامه خودکارآمدی معلم: این پرسشنامه توسط اسچانن، مورگان وولفولک )پرسش

و مدیریت باشد و شامل ابعاد درگیر کردن فراگیر، راهبردهای آموزشی سؤال می 24شد که حاوی 

عاملی بررسی  تحلیل روش با (2001) وولفولک و موران-اسچانن نامه توسطروایی پرسشکالس است. 

 مدیریت آموزشی، راهبردهای فراگیر، کردن درگیر (عامل 6 از متشکل مناسبی عاملی ساختار شد و

سماوی  چاری، حسین فارسی توسط به نامهپرسش برگرداندن از پس همچنین آمد. دست به کالس(

 روایی و قرار گرفت قضاوت مورد متخصصان و اساتید از تن چند توسط آن روایی (1623و محمدی )

چاری،  حسین توسط نامهپایایی این پرسش شد. گزارش مناسبی سطح در آن صوری و محتوایی

وولفولک  و موران-اسچانن توسط و 26/2با استفاده از آلفای کرونباخ   (1623سماوی و محمدی )

 بود. در این پژوهش نامهپرسش این قبولقابل شده است که نشانگر همسانی درونی محاسبه 34/2

 گردید توزیع نمونه افراد از نفر 62بین  در تصادفی صورتنهایی، به  اجرای از پایایی، قبل تعیین برای

 .محاسبه گردید 24/2آن  کرونباخ آلفای که

( جهت بررسی 1321)1نامه توسط هرسی و گلداسمیتنامه عملکرد کارکنان: این پرسشپرسش 

میزان عملکرد کارکنان در ابعاد توانایی، وضوح، انگیزه، حمایت سازمانی، ارزیابی، عملکرد و اعتبار 

پیشنهادهای  و نظرات از گیریبهره با نامهپرسش باشد. رواییسوال می 21شد که شامل ساخته 

بررسی شد و روایی قابل قبولی برای آن گزارش گردید. در این  تربیتی علوم گروه اساتید از تنپنج

 نمونه افراد از نفر 62بین  در تصادفی صورتنهایی، به  اجرای از پایایی، قبل تعیین برای پژوهش

 .محاسبه گردید 32/2آن  کرونباخ آلفای که گردید توزیع

های آمار استنباطی از ضفرها بعد از اطمینان از برقراری پیشداده جهت تجزیه و تحلیل

 .شد مستقل استفاده tهمبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون 
 

 هایافته

( دبیر زن شرکت داشتند که میزان %2/43نفر ) 111( دبیر مرد و %6/96نفر ) 139در این پژوهش 

سی ارشد بودند. همچنین ( کارشنا%41نفر ) 192( از آنان کارشناسی و %93نفر ) 213تحصیالت 

                                                           
1. Hersey & Goldsmith 
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سال و  22-11( بین %1/62نفر ) 111سال،  12-1( از دبیران سابقه کاری بین %3/62نفر ) 116

 سال سابقه کاری داشتند. 62-21( بین %6/61نفر ) 163
 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش -نتایج آزمون کولموگروف ( 1)جدول

 متغیرهای تحقیق درجه آزادی اسمیرنوف-وگروفکولم داریسطح معنی

 ایتوسعه حرفه 212 392/2 2141/2

 خودکارآمدی 212 333/2 2121/2

 عملکرد شغلی 212 16/1 194/2

داری متغیرهای ( و با توجه به اینکه سطح معنی1با عنایت به اطالعات مندرج در جدول )

های تحقیق دارای توزیع نرمال هستند. بر این توان گفت متغیراست، می 29/2تر از تحقیق، بزرگ

 .های پارامتریک استفاده کردتوان از آزمونهای تحقیق میاساس، جهت بررسی فرضیه

 2ای دبیران دوره متوسطه ناحیه فرضیه اول: بین عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه

 شهر قم ارتباط معناداری وجود دارد.

ای دبیران از همبستگی کرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفهجهت بررسی ارتباط عمل

 پیرسون استفاده شد.
 ای دبیرانهمبستگی پیرسون بین عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه (2جدول )

 ایتوسعه حرفه شاخص

 232/2** عملکرد شغلی

 994/2** خودکارآمدی

ای رابطه مستقیم لکرد شغلی و توسعه حرفه( بین عم2بر اساس نتایج گزارش شده در جدول )

همچنین بین متغیر  دار است.درصد معنی 33وجود دارد که در سطح اطمینان  232/2به میزان 

وجود دارد که در سطح اطمینان  994/2ای رابطه مستقیم به میزان خودکارآمدی و توسعه حرفه

عملکرد شغلی و خودکارآمدی میزان  . به عبارت دیگر با افزایش یا کاهشدار استدرصد معنی33

 یابد و بالعکس.افزایش یا کاهش می شهر قم 2دبیران دوره متوسطه ناحیه ای توسعه حرفه

ای دبیران دوره متوسطه ناحیه توانند توسعه حرفهدوم: عملکرد شغلی و خودکارآمدی می فرضیه

 بینی کنند.شهر قم را پیش 2
 عملکرد شغلی و خودکارآمدی ای بر اساسبینی توسعه حرفهپیشنتایج رگرسیون چندگانه  (3جدول)

 R 2R SE F بینمتغیرهای پیش
سطح 

 داریمعنی

مقدار آماره 

 واتسون-دوربین

ای بر بینی توسعه حرفهپیش

اساس عملکرد شغلی و 

 خودکارآمدی

623/2 191/2 63/21 34/3 22/2 19/1 
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که توان نتیجه گرفت می ،باشدمعنادار می >29/2Pدر سطح    =34/3F با توجه به اینکه مقدار  

معنادار  ای دبیران بر اساس عملکرد شغلی و خودکارآمدیبینی توسعه حرفهپیشمدل رگرسیون 

 2ای دبیران دوره متوسطه ناحیه توسعه حرفهتوانند می عملکرد شغلی و خودکارآمدیاست. بنابراین 

 بینی کنند. را پیششهر قم 
 عملکرد شغلی و خودکارآمدیای بر اساس توسعه حرفهبینی یب رگرسیون پیشضرا (4جدول )

 داریسطح معنی B SE Beta T بینمتغیرهای پیش

 221/2 12/19  61/3 34/33 مقدار ثابت

 221/2 14/6 233/2 211/2 232/2 خودکارآمدی

 224/2 21/2 292/2 122/2 222/2 عملکرد شغلی

ای دبیران دوره توسعه حرفهدر تبیین  شغلی و خودکارآمدیعملکرد به منظور بررسی سهم 

استفاده شد که نتایج آن در  از تحلیل رگرسیون به روش همزمان شهر قم 2متوسطه ناحیه 

از کل واریانس توسعه درصد  233/2دهد که ( گزارش شده است. نتایج این جدول نشان می4)جدول

ای به وسیله عملکرد از کل واریانس توسعه حرفه درصد 292/2ای به وسیله خودکارآمدی و حرفه

 233/2توان گفت خودکارآمدی با ضریب بتای با توجه به ضریب بتا میشود. شغلی تبیین می

در درجه  292/2دارد و متغیر عملکرد شغلی با ضریب بتای ای توسعه حرفهبیشترین تأثیر را بر روی 

 دوم قرار دارد. 

شهر  2زن و مرد دوره متوسطه ناحیه خودکارآمدی در بین دبیران  فرضیه سوم: عملکرد شغلی و

 تفاوت معناداری دارد.قم 

 دبیران زن و مرد عملکرد شغلی و خودکارآمدیمستقل برای تعیین تفاوت میانگین  tآزمون  (5جدول )

 

و در متغیر   t= 36/4دهد که در متغیر خودکارآمدی میزان( نشان می9های جدول )یافته

باشد. به معنادار می P<29/2طح به دست آمد که در هر دو متغیر در س t=  24/9 عملکرد شغلی

عبارت دیگر بین دبیران زن و مرد از نظر خودکارآمدی و عملکرد شغلی تفاوت معناداری وجود دارد 

توان گفت خودکارآمدی و عملکرد شغلی دبیران مرد به طور و با توجه به مقادیر میانگین می

 باشد. معناداری بیشتر از خودکارآمدی و عملکرد شغلی دبیران زن می

 میانگین تعداد جنسیت متغیرها
انحراف 

 معیار
t تعداد 

سطح 

 داریمعنی

 خودکارآمدی
 41/12 44/49 142 مرد

36/4 213 222/2 
 41/12 33/61 162 زن

 عملکرد شغلی
 41/12 24/36 142 مرد

24/9 213 22/2 
 42/11 63/99 162 زن
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 گیرینتیجه

ای دبیران رابطه مثبت و دهد که بین عملکرد شغلی با توسعه حرفهنتایج تحقیق نشان می

یا کاهش عملکرد شغلی دبیران دوره  زمان با افزایشداری وجود دارد. به این معنی که هممعنی

های تحقیقات جی و هیافت این یافته بایابد. ای آنان هم افزایش یا کاهش میمتوسطه، توسعه حرفه

(، 2229هوگل و استیبورسکی )(، 2216تلو، فوسارلی، السبوری و وارن )(، میلی2214چان )

های فرضیه اول باشد. در تبیین یافته( همسو می1633(، ملکی صادقی و عربان )1639)احمدی

ائل درسی توان گفت هرقدر، دبیران از موضوعات درسی خود اطالعات بیشتری داشته باشند مسمی

نگرند، کنند، به اهداف درسی خود به عنوان یک نظام هدفمند میخود را بهتر تجزیه و تحلیل می

کنند و از صالحیت و کنند با احساس رضایت بیشتری تدریس میمشکالت درسی خود را ارزیابی می

ی دریافت ( در پژوهش2229) 1شایستگی بیشتری برای تدریس برخوردار هستند. همانطور که واالس

ای مدیران بر عملکرد معلمان تأثیر مستقیم دارد و به صورت غیرمستقیم موجب که توسعه حرفه

طور که حاجیان، ثریایی و شود. در واقع، همانآموزان و ارتقای سطح یادگیری آنان میموفقیت دانش

شتغلی و مهتارت در که توانایی کارکنان تابتع دانتش تصریح دارنتد، از آنجایی (1631زاده )حسین

شرط بنیادیتن بترای بهبتود عملکرد رو، پیشهای شتغلی استت، از اینانجتام وظایتف و فعالیت

باشد ای آنتان در ابعتاد مختلتف میهای حرفهشتغلی آموزشتگران، توجه به ارتقاء مستتمر صالحیت

وظایفشان و در نتیجه، تربیتت تواند نقتش بنیادیتن در کمتک بته آنتان در ایفتای بهتتر کته می

 .آموختگان توانمند و کارآمد داشتته باشددانش

آمده از این تحقیق این است که بین خودکارآمدی با توسعه دستهمچنین از دیگر نتایج به

یا کاهش  زمان با افزایشداری وجود دارد. به این معنی که همای دبیران رابطه مثبت و معنیحرفه

یابد. نتایج این ای آنان هم افزایش یا کاهش مییران دوره متوسطه، توسعه حرفهخودکارآمدی دب

( همسو 1632فر )( و درخشان1639صفری و عبداللهی )آمده از تحقیقات تحقیق با نتایج به دست

توان گفت دبیرانی که از خودکارآمدی باالیی برخوردارند، میزان باشد. در تبیین این یافته میمی

ن در تدریس بیشتر از دبیرانی است که از خودکارآمدی پایین برخوردارند، در واقع این شاتسلط

کنند که منجر به دبیران از قدرت تحلیل باالتری برخوردارند و مسائل درسی را بهتر تحلیل می

های کارگیری دانش و مهارتگردد؛ بنابراین خودکارآمدی در بهای آنان میافزایش توسعه حرفه

 ای نقش اساسی دارد.و حرفهعلمی 

آمده از این تحقیق این است که عملکرد شغلی و خودکارآمدی دبیران دستاز دیگر نتایج به

بینی کنندگی دو متغیر برای پیشبینی کنند. قدرت تبیینای آنان را پیشتوانند توسعه حرفهمی

ای( را از یر وابسته )توسعه حرفهاز تغییرات متغ 194/2توان بود در واقع می 194/2ای توسعه حرفه

بینی کرد. همچنین مشخص گردید روی متغیرهای عملکرد شغلی و خودکارآمدی پیش

                                                           
1.Wallace 
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ای بینی توسعه حرفهبینی کننده بهتری نسبت به عملکرد شغلی برای پیشخودکارآمدی پیش

کرد شغلی در دبیران است. خودکارآمدی بیشترین تأثیر را بر روی متغیر مالک دارد و متغیر عمل

ای معلمان باید در وهله اول بر خودکارآمدی و درجه دوم قرار دارد. بنابراین برای ارتقاء توسعه حرفه

آمده از تحقیقات نتایج این تحقیق با نتایج به دستدر ادامه بر عملکرد شغلی دبیران تأکید کرد. 

( و ملکی صادقی و 2229ی )هوگل و استیبورسک (،2211(، بیزل )2211(، ابراهیم )2219رستون )

توان گفت دبیرانی که شناخت های این فرضیه میباشد. در تبیین یافته( همسو می1633عربان )

دانند، از خودکارآمدی باالتری بیشتری از اطراف خود دارند و جهان را یک نظام هدفمند می

ارند و از عملکرد شغلی ترند، دانش بیشتری از پیرامون خود دبرخوردارند، در تدریس خود موفق

ای رهبران مدارس یک نیاز حیاتی برای موفقیت باالتری نیز برخوردار هستند؛ بنابراین توسعه حرفه

 (.2219ای آنان است )باچلر، در ایفای نقش حرفه

خودکارآمدی و عملکرد شغلی دبیران مرد به طور معناداری بیشتر از  همچنین نتایج نشان داد

صادقی و  ه با مطالعات ملکیاین یافتباشد. کرد شغلی دبیران زن میخودکارآمدی و عمل

 ( همسو است.1634( و محمدی )1633)عربان

با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه  

ظور آگاهی منهای ضمن خدمت به های آموزشی و کالسکارگاه گرددای دبیران پیشنهاد میحرفه

توسط سازمان آموزش و  -به خصوص دبیران زن-دبیران با محوریت افزایش خودکارآمدی دبیران 

با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین عملکرد شغلی با توسعه  پرورش برگزار شود.

ی عملکرد که مدیران و مسئوالن اداره آموزش و پرورش بسترهای الزم براشود ای پیشنهاد میحرفه

را فراهم کنند و با بهبود عملکرد شغلی کارکنان در  -به خصوص دبیران زن-شغلی بهتر دبیران

ای آنان را های شغلی از جمله رضایت و تعهد شغلی و توسعه حرفهتوان میزان نگرشسازمان می

ای رفع شود که متصدیان تعلیم و تربیت حمایت جدی و عملی برافزایش داد. همچنین پیشنهاد می

توان با شود را انجام دهند. میمشکالت شغلی دبیران که موجب کاهش عملکرد شغلی آنان می

زمان طور همای، خودکارآمدی آنان را بههای توسعه حرفههای الزم برای برنامهسازی زمینهفراهم

ی سازمان ورافزایش داد که در نهایت منجر به بهبود عملکرد شغلی کارکنان و اثربخشی و بهره

 کارکنان ایحرفه توسعه در امر ضروری است آموزشی هایسیستم کارکنان بهسازیگردد. جهت می

 .کنند ایجاد اساسی تحول

 

 منابع

ای و اخالقی کارکنان سازمان تأمین بررسی نقش مدیریت عملکرد در توسعه حرفه(. 1639احمدی، حسین )
 ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی اردبیل.نامه کارشناسی . پایاناجتماعی استان اردبیل
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ای معلمان از طریق ادراک آنان از جو سازمانی درمدارس عادی بینی توسعه حرفهپیش(. 1636ایوبی، فاطمه )
 دانشکده علوم تربتی و روان شناسی.نامه دانشگاه بیرجند، پایانو استعداد های درخشان شهر بیرجند. 

(. بررسی عوامل توانمندسازی 1631حاجیان، ابراهیم؛ ثریایی، سید علی و حسین زاده احمدی، فرشته )

 .112 -122، 3، فصلنامه مدیریتکارکنان دانشگاه آزاد مازندران. 

سجی ای روانه(. بررسی شاخص1623چاری، مسعود؛ سماوی، سید عبدالوهاب؛ محمدی، مژگان )حسین

 .34-21(، 2) 2. نشریه مطالعات آموزش و یادگیرینامه خودکارآمدی معلم. پرسش

. ای معلمان ابتدایی شهر یاسوج و خودکارآمدیبررسی رابطه توسعه حرفه(. 1632فر، تورج )درخشان

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.پایان

(. بررسی رابطه بین توانمندی و خودکارآمدی با عملکرد 1634) ساکی، رضا؛ نعمتی، حمیده و رضایی، مریم

 .91 - 62(، 9) 1، پژوهش در آموزششغلی دبیران. 

 .، مشهد: شورای عالی انقالب فرهنگیوپرورشسند تحول بنیادین آموزش(. 1632سند تحول بنیادین )

 .، تهران: سمتهای آموزشی و پرورشیمهارت (.1629شعبانی، حسن )

نامه پایان .عوامل مؤثر  بر عملکرد شغلی کارشناسان توسعه در استان آذربایجان شرقی(. 1629شمس، علی )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

 ،آموزشی نوآوری فصلنامه معلمان. رشد فراروی اساسی موانع بررسی (.1639) بیژن عبداللهی، و اکرم صفری،

 .164 - 33 ص (،12) 19
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ای دبیران مدارس دخترانه دوره دوم (. رابطه نگرش شغلی با خودکارآمدی حرفه1634محمدی، مجتبی )

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات . آبادمتوسطه شهرستان خرم
 عی و فرهنگی.اجتما

ای با عملکرد شغلی (. بررسی رابطه بین خودکارآمدی حرفه1633ملکی صادقی، فهیمه و عربان، شجاع )

المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم اولین کنفرانس بین. آباددبیران زن دوره دوم متوسطه شهر خرم
 انسانی و روانشناسی.
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