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 مقدمه:

هاي ها براي توانمندسازي كاركنان فراهم نمودن برنامهموثرترین روش یكي از

اي و علمي فرد هاي حرفهتواند موجب رشد مهارتمي است كهتوسعه حرفه اي 

وارتقاء تعهد سازماني او گردد. بنابراین توانمند سازي كاركنان در جهت 

اي و پیشبرد اهداف سازمان حایز اهمیت اساسي است و تحقق آن توسعه حرفه

و  ینیازمند برنامه ریزي هدفمند و تالش هاي نهادینه شده است)حجاز

اي زماني به وقوع مي پیوندد كه سازمانها فرصت حرفه توسعه(. 1390ن،همکارا

الزم را از طریق بهبود شرایط آموزشي، اقتصادي، مدیریتي ومحیطي براي ارتقاء 

ها ودانش مرتبط با فعالیتهاي كاركنان فراهم آورند. بنابراین محور مهارت

یادگیري  وراي رشد اي وجود شرایط و فضاي الزم باصلي سنجش در توسعه حرفه

.(1392،)به پژوه كاركنان مي باشد یمهارت جدید برا  

تواند بر پیشرفت شغلی و توسعه اجتماعی از جمله عواملی است که می یمهارتها 

-ای تاثیرگذار باشد. اجتماعی شدن فرایندی است که درآن هنجارها، مهارتحرفه

رد. تا ایفای نقش کنونی یا گیها و رفتارهای فرد شکل میها، نگرشها، انگیزه

آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. دراین فرایند، اکتساب و به 

های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران یکی کارگیری مهارت

های شود بنا به تعریف، مهارتهای اصلی رشد اجتماعی محسوب میاز مولفه

شود رفتارهای که آموخته شده و مقبول جامعه اطالق میاجتماعی به رفتارهای 

-تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخشخص می

های منفی بینجامد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن های مثبت و پرهیز از پاسخ

میان با دیگران و انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب، میزان محبوبیت او را 

های اجتماعی به کند. میزان توانایی فرد در مهارتهمکاران و دیگران مشخص می

طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی 

  (.1393 لکا،یو ا یزاده اشرف یمهدشود )دهد، مربوط میکه از خودنشان می

سوي فرد براي اطالع از  اهانه ازآگ ریزي پیشرفت مسیرترقي شغلي تالشيبرنامه

 ها و دستاوردهایش وها، محدودیتها، انتخابها، فرصتارزش ها،گرایش ها،مهارت

    براي دستیابي به این  ايهاي مربوط به شغل و تعیین برنامههمچنین تشخیص هدف

شغلي نوعي فرآیند سازماني شامل تدارك،  باشد. مدیریت مسیر پیشرفتها ميهدف

نظر  طرح هاي مسیر شغلي است كه هر یك از افراد براي خود در را و هدایتاج

پیشرفت شغلي  اند، یا آنكه در نظام هاي مسیر شغلي جاي دارد. نظامگرفته

براي ایجاد تعادل میان نیازهاي  ریزي شدهتالشي وسیع، سازمان یافته و برنامه

ي مسیرپیشرفت شغلي توسعه. به نیروي كار است شغلي افراد و نیازهاي سازمان

 شده است كه موفقترین افراد سازمان به سمت مسیري بر این فرضیه بنا نهاده

دارد. هر فرد  شوند كه باالترین حقوق و مزایا و مقام را به همراههدایت مي

خودكار، یك مسیر پیشرفت شغلي دارد؛  دهد، به طوربه خاطر كاري كه انجام مي

-معني طریقي تفسیر كند كه برایش فردي، خودش آن را بههر  اما شایسته است كه

دار و ارزشمند است )دوالن و شولر1، 2011(. با توجه به بررسیها و ارزیابیهای 
ی و در مقابل از اجتماع هایمهارت سازمان معلمان از نظر نیدر اانجام شده 

محقق بریا ی و پیشرفت شغلی دچار مشکالتی هستند که انگیزه اتوسعه حرفهنظر  

 یبا توجه به موارد ذکر شده در باال درپ قیتحق انجام این تحقیق بوده است.

چه تأثیری  یشغل ریمس شرفتیو پ یکه مهارت اجتماع میسوال هست نیپاسخ به ا

دارد؟    بابل شهر متوسطه مقطع معلمان یدر توسعه حرفه ا  

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :    

                                                             
1- Dolan & Shuler 



توسعه مسیر شغلي به مجموعه ای از کارها و مشاغلی  شغلی: مسیر پیشرفت

اشاره می کند که افراد در مدت زندگی کاری خود برعهده دارند. عمومی ترین 

کاربرد این عبارت پیشرفت در کار است. در برخی موارد توسعه مسیر شغلي داللت 

ت. بر یک حرفه یا شغل داشته و مسلزم سطح باالیی از تربیت و آموزش بوده اس

در موارد دیگر اصطالح توسعه مسیر شغلي به هر تعهد بلند مدتی که همراه با 

سرمایه گذاری روانشناختی وسیع در یک حرفه یا یک سازمان دارد، اشاره می 

کند. شاین کلمه توسعه مسیر شغلي را دارای معنای درونی و بیرونی می داند. 

درونی است که فرد نسبت به  به زعم ایشان توسعه مسیر شغلي درونی شامل احساس

زندگی کاری خود معمول می دارد. این مفهوم به توالی نقشهای زندگی که یک 

فرد برای پیشرفت خود از طریق یک یا چند توسعه مسیر شغلي بیرونی دررؤیا و 

خیال خود می پروراند، اشاره می کند. از نقطه نظر بیرونی توسعه مسیر شغلي 

ه با یک حرفه معین پیوند می خورد، اشاره دارد. به توالی نقشهای رسمی ک

مراحل و نقشهای اجتماعی به وسیله خط مشیهای سازمانی و مفاهیم اجتماعی که 

بسیاري از شود. از یک فرد می توان در ساختار شغلی انتظار داشت، تعریف می

ق هاي شغلي خود را از طریق مشاهده دنیاي اطراف و تالش براي تطابافراد تصمیم

كنند. این امر مخالف كاري است كه واقعا  باید خودشان با این دنیا اتخاذ مي

شود )یك نوع بهترین مسیر شغلي فرایندي است كه از درون آغاز مي انجام شود.

ها، امكانات بایست از مهارتها، استعدادها، توانایيتكامل خودآگاهي(. شما مي

اي است كه فرد ن این خودآگاهي چرخههاي منحصر بفردتان آگاه شوید چوو ویژگي

( بررسی توسعه 1988به زعم فلدمن)كند.بخش هدایت ميرا به سمت یك شغل رضایت

 مسیر شغلي در سازمانها به شش موضوع اختصاص دارد: )هال و چندلر2، 2005(.

 فرد، شدن اجتماعي جریان از بخشي اجتماعي مهارتهاي رشد ی:اجتماع یها مهارت

. گیرد صورت فرد شدن اجتماعي درخصوص باید زمینه این در آموزش هرگونه و است

الیوت و گرشام3 )1993( به عنوان دو نظریه پرداز و محقق درزمینه مهارتهای 

ی اکتساب یرفتارها: کنند یم فیتعر گونه نیا را ها مهارت نیا ،اجتماعی

 باشد تعامل در گرانید با گونه آن تا سازند یم قادر را فرد که یپسند جامعه

 اجتناب آنها یمنف یها واکنش از و فراخوانده را آنان مثبت یها واکنش که

.ورزد  

 درمهارت یبرتر و مهارت به وابسته یرشد مراحل تکامل گفت، توان یم واقع در

های اجتماعی است. کومب و اسالبي4)1995( مهارت اجتماعي را توانایي برقرارکردن 

 باشد مفید ودیگران فرد براي که طریقي به سایرین با مقبول اجتماعي ارتباط

تعریف کرده اند.مورگان5)1980( معتقد است که مهارت هاي اجتماعي به رفتارهاي 

 با تواند مي شخص که رفتارهایي شود، مي اطالق جامعه مقبول و شده آموخته

 و مثبت هاي پاسخ بروز به که کند برقرار متقابل ارتباط نحوي به دیگران

 اختالالت به مربوط مشکالت از بسیاري. بیانجامد منفي هاي پاسخ از پرهیز

 حل در اجتماعي شناختي مهارتهاي کمبود نتیجه در حدودي تا احتماال   رفتاري،

(. بسیاری از پژوهشگران مهارت های 1392یاسینی فرید، ) است اشخاص بین مسائل

اجتماعی را به عنوان زیر مجموعه ای از سازه کفایت اجتماعی می دانند و 

معتقدند که برای درک درست از میزان کفایت اجتماعی، باید هر دو بعد 

مهارتهای اجتماعی و رفتارهای مشکل دار ارزیابی شود. زیرا افراد فاقد سطوح 

ی مهارتهای اجتماعی، نه تنها تعامل موفقیت آمیزی با همساالن خود باال

ندارند،بلکه رفتارهای مشکل دار درونی سازی شده )مانند احساس غمگینی، 

                                                             
2  - Hall, D. T., & Chandler 

3  - Elliot & Gersham 

4 - Comb &Slaby 

5  - Morgan 



افسردگی، تنهایی( و رفتارهای مشکل دار برونی سازی شده )مانند پرخاشگری 

بیشتر تجریه جسمانی یا کالمی، مهار ضعیف خلق و بحث کردن با دیگران( را نیز 

می کنند. افزون بر این، مهارتهای اجتماعی باال، موفقیت تحصیلی آینده را 

کامال پیش بینی می کنند. كلست6 )2007(، معتقد است حتي در محیطهایي كه افراد 
 اجتماعي، مهارتهاي از اي خزانه باید افراد دارند، وجود زیادي كننده حمایت

 پایدار تعامالتي بتوانند تا باشند داشته اجتماع هاي عرصه به ورود براي

 تحقیقات گذشته، هاي دهه طول در. شوند مستقل اجتماعي لحاظ از و كنند ایجاد

 روان بهزیستي و ترفیع در را اجتماعي حمایتهاي و تعامالت اهمیت شناختي، روان

(.1390داده است )خوشکام،  نشان شناختي  

( 1970)گاردنر توسط بار نیاول یبرا مداوم یا حرفه توسعه ی:ا حرفه توسعه

 دوره از یریادگی نیب یتفاوت چیه که بود معتقد او گرفت قرار استفاده مورد

 کندیم انیب مدار یا حرفه توسعه. ندارد وجود کار نیح یریادگی و یآموزش های

 آموزش از فراتر ،یا حرفه یها مهارت و دانش در مداوم بهبود یبرا افراد هدف

 یشغل توسعه مسئول اکنون فرد گر،ید عبارت به است شغل به ورود یبرا یشغل

 اند، گرفته خدمت به را کارمند که ییها سازمان چتر ریز شیخو العمر مادام

 و بهبود که شده فیتعر مندنظام یندیفرا عنوان به مداوم یا حرفه توسعه. است

 یزندگ راه از یا حرفه فیوظا یاجرا یبرا یفرد تیفیک و مهارت و دانش توسعه

 طیمح در را خود یهایستگیشا که اند موظف کارکنان یتمام.دارد یپ در را یکار

-حرفه توسعه که دهند توسعه را آن و کنند حفظ یتخصص موضوع کی عنوان به یکار

-یم کارکنان اگر.است شده هیتوص کار نیا انجام یبرا یخوب روش مداوم یا

 سطوح که است یضرور باشند، داشته شیخو شغل از را یوربهره حداکثر خواهند

 آن و کسب شیخو یها مهارت و دانش کردن روز به با را یاحرفه یهامهارت یباال

 از یا ژهیو یها بخش یرسان روز به شامل مداوم یاحرفه توسعه.کنند حفظ را

 دیجد یها فرصت به که است یتجارب و مهارتها تیریمد ،یفرد توسعه ها،یستگیشا

 کار و ساز کارکنان، یفرارو یکار یتجرب یفرصتها و هاچالش. شودیم یمنته

 کند یم ایمه مداوم یا حرفه توسعه بهبود و حفظ یبرا را یمرکز و یاصل

(.1391 ،یرستم و یحجاز)  

 

 پیشینه ی پژوهش :

 نیرابطه ب یبررس» ( با موضوع1393) لکایو ا یزاده اشرف یتوسط مهد یقیتحق

با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد  یاجتماع یو مهارت ها یکار یزندگ تیفیک

با  قیتحق نیدر ا انجام و« کوه براساس مدل وا لتون روزیواحد ف یاسالم

ارائه  ریز جهیق نتیتحق یها افتهیبا توجه به  تیودر نها اتیاستفاده از فرض

 ریمتغ نیدهد که ب ینشان م قیتحق یاصل هیآزمون فرض نکهی: با توجه به ادیگرد

واحد  یوابعاد عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسالم یکار یزندگ تیفیابعاد ک

سطح شاخص  شیگردد با افزا یم هیوجود دارد لذا توص یکوه رابطه معنادار روزیف

را فراهم آورند. یعملکرد کار شیموجبات افزا یکار یزندگ تیفیک یها  

با عنوان بررسي رابطه هوش هیجاني و مهارتهاي  یقیتحق (1392)ی وارجانیل 

انجام  اجتماعي با پیشرفت تحصیلي دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبریز

داد.نتایج تحلیل نشان داد كه بین هوش هیجاني و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان، 

اجتماعي و پیشرفت  تهايهمبستگي مستقیم معني دار وجود داشت ولي بین مهار

یلي، همبستگي معني دار نبود. در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تحص

یك از متغیرهاي هوش هیجاني، مهارت هاي اجتماعي به تفكیك در  تبیین سهم هر

پیش بیني پیشرفت تحصیلي نشان داد كه از بین دو متغیر مورد مطالعه، متغیر 

انش آموزان داشت.هوش هیجاني بیشترین سهم را در تبیین پیشرفت تحصیلي د  

                                                             
6  - Celest 



( درپژوهش خود به وجود ارتباط مثبت ومعني دار بین عوامل مدیریتي 2011) 7آرون

در سازمان و توسعه حرفه اي اشاره نموده است، درواقع عوامل مدیریتي در سازمان 

مي تواند حس ارزشمندي، حس تفاوت و توجه سازماني را در كاركنان باال برد. 

با فرصت هایي براي رشد مهارتها، توانایي هاي شغلي، زماني كه این حمایتها 

آزادي عمل در تصمیم گیري و به كارگیري ابتكارات كه در توسعه حرفه اي مستتر 

است همراه مي گردد، نتیجه آن براي سازمان افزایش رضایت شغلي و توسعه حرفه 

 (.1392 ،یو رستم یاي خواهد بود)به نقل از حجاز

هاو و همكاران8 در سال 2012 در تحقیقی با عنوان » بررسی تاثیر انگیزش فردى 
اجتماعى بر تمایل كاركنان به تسهیم دانش ضمنى و آشكار  مهارتهایو  کارکنان

اجتماعى بر تمایل كاركنان  مهارتهایبه تاثیر انگیزش فردى و « چوبی در صنایع

به تسهیم دانش ضمنى و آشكار در صنایع مختلف پرداخته اند. نتیجه نشان داده 

 است كه پاداش سازمانى تاثیر منفى بر تمایل به تسهیم دانش ضمنى داشته، اما

تاثیر مثبتى بر تمایل به تسهیم دانش آشكار نیز داشته است. همچنین نتیجه 

اجتماعى بطور معنى دارى بر افزایش تمایل  مهارتهایكه  تحقیق نشان داده است

.كاركنان به تسهیم دانش ضمنى و آشكار داشته است  

بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر »( در پژوهشی با عنوان 2013) 9سالیوان و باراک

به این نتیجه رسیدند که عوامل سازمانی مانند « مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

زمانی، راهبرد و محیط سیاسی بر مسیر پیشرفت شغلی تاثیرمی فرهنگ، ساختار سا

گذارند از این رو برقراری تناسب و هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی 

 مسیرپیشرفت شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

 :روش شناسی
 میدانی تحقیق روش از پژوهش موضوع ماهیت به توجه با تحقیق این :تحقیق  روش

 به هایافته تعمیم جهت ها نمونه از چون آماری لحاظ به. است شده استفاده

 .است استنباطی تحقیق یک بنابراین است، شده استفاده استنتاج و جامعه

 مقطع معلمان کلیه پژوهش این آماری جامعه گیری:جامعه آماری و روش نمونه

 مورد باشد و روش می نفر 2400 برابر آنها تعداد که باشندمی بابل شهر متوسطه

 حجم تعیین برای. بود ایمرحله چند ای خوشه روش گیری نمونه برای استفاده

 نمونه تعداد جدول این طبق که است. شده استفاده مورگان جدول از نیز نمونه

 .است آمده 331 برابر آماری

 است؛ شده استفاده نامه پرسش از اطالعات یگردآور یبرا ها:دادهگردآوريروش

. پرسشنامه گرفت قرارمعلمان  اریاخت در و میتنظ یاجداگانه یها نامه پرسش

شامل تعدادي سؤال در زمینه اندازه گیري ارزیابي پاسخ دهندگان از 

باشد. در این تحقیق نیز از ها و ویژگي آنها ميپارامترها، طرز فکرها، برداشت

 استفاده شده است. روش میداني و ابزار پرسشنامه براي جمع آوري داده ها

 ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق که شامل:  ابزارگردآوری اطالعات:

اي است كه نمره یاجتماع یهاپژوهش منظور از مهارت یندر ا مهارت های اجتماعی:

 این .دهندیم یاجتماع یهامهارت پرسشنامة یا گویه 56کارکنان به سواالت 

(.1392 ر،یخ ی ووسفی باشد )یم یکرتل یاسپرسشنامه بر اساس مق  

گویه ای کونگ و  11برای سنجش این متغیر از از مقیاس  پیشرفت مسیر شغلی:

ای لیکرت ( استفاده شده است. پرسشنامه فوق در طیف پنج نمره2012همکاران )

                                                             
1- Aron 

8 - Hau et al 

9 - Sullivan & Baruch 



-ابعاد موفقیت مسیر پیشرفت شغلی)کم، خیلی کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( می

 باشد)کونگ و همکاران10، 2012(.
اي داراي ابعاد مختلفي است كه به لحاظ علمي توسعه حرفه توسعه حرفه ای:

( این ابعاد را در سه بخش زیر سازمان دهي مي 2003دانشگاه ایالتي میشیگان )

 كند:

گیرد. زمینه: شامل سازمان، فرهنگ یا مكاني كه یادگیري جدید در آن صورت مي

انجام وظایف به  شود كه كاركنان جهتمي شاملمحتوي: مهارتها و دانشهایي را 

-مي آنها نیاز دارند و فرآیند: شیوه كسب دانش و مهارت هاي جدید را نشان

 (.1391حجازی و رستمی،دهد)

ها از فراوانی و درصد برای تجزیه وتحلیل داده تجزیه و تحلیل اطالعات : روش

آموزان، و میانگین وانحراف های جمعیت شناختی دانش برای نشان دادن ویژگی

استفاده  معیار برای آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از پیرسون

 شد. 

 
 یافته های پژوهش:

تأثیر  مهارت اجتماعی در توسعه حرفه ای معلمان :1فرضیه اصلی 

 معناداری دارد.

مهارت اجتماعی در توسعه حرفه ای( نتایج تحلیل رگرسیون بین 1جدول)  

هالفهؤم  

ضریب  ضرایب غیر استاندارد

استاندار

 Betaد 
t Sig. 

B 
انحراف 

 معیار

130/2 مقدار ثابت  271/0  
 

85/7  
000/

0 

 مهارت اجتماعی
431/0  068/0  41/0  32/6  

000/

0 

به عنوان متغیر پیش بین و مهارت اجتماعی  برای تعیین تاثیر متغیر

به عنوان متغیر مالک، با تحلیل رگرسیون ساده به روش  توسعه حرفه ای

( مشاهده می شود میزان 1ورود تحلیل شدند. همانطور که در جدول شماره)

p دهد که دار است و نتایج نشان میمشاهده شده در این متغیرها معنی 

41/0) مهارت اجتماعیمتغیر  BETA= را پیش بینی  توسعه حرفه ایمتغیر  (

. می کنند  

 

 ریتأث معلمان یدر توسعه حرفه اپیشرفت مسیر شغلی  :2فرضیه اصلی 

دارد. یمعنادار  

یدر توسعه حرفه اپیشرفت مسیر شغلی ( نتایج تحلیل رگرسیون 2جدول)  

هالفهؤم  

ضریب  ضرایب غیر استاندارد

استاندار

 Betaد 
t Sig. 

B 
انحراف 

 معیار

855/1 مقدار ثابت  147/0  
 

62/12  
000/

0 

 پیشرفت مسیر شغلی
566/0  042/0  69/0  59/13  

000/

0 

                                                             
3- Kong at el   



به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت مسیر شغلی  برای تعیین تاثیر متغیر

به عنوان متغیر مالک، با تحلیل رگرسیون ساده به روش ی توسعه حرفه ا

( مشاهده می شود میزان 2ورود تحلیل شدند. همانطور که در جدول شماره)

p دهد که دار است و نتایج نشان میمشاهده شده در این متغیرها معنی 

69/0)پیشرفت مسیر شغلی متغیر  BETA= را پیش ی توسعه حرفه امتغیر  (

 بینی می کنند. 

 

مهارت اجتماعی در توسعه حرفه ابعاد  فرضیه های فرعی اول تا پنجم :

تأثیر معناداری دارد. ای معلمان  

مهارت اجتماعی در توسعه حرفه ابعاد ( نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه تاثیر 3جدول)

 ای

هامؤلفه  

ضریب  ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 

Beta 

t Sig. 
B 

انحراف 

 معیار

980/0 مقدار ثابت  275/0   560/3  000/0  

120/0 رابطه با همساالن  049/0  141/0  449/2  015/0  

اطمینان زیاد برتری طلبی، 

 به خود داشتن
012/0-  045/0  018/0-  263/0-  793/0  

پرخاشگری و رفتارهای 

 تکانشی
145/0-  038/0  283/0-  199/3-  002/0  

-236/0 رفتارهای غیر اجتماعی  047/0  366/0-  008/5-  000/0  

352/0 مهارت های اجتماعی مناسب  050/0  429/0  088/7  000/0  

 ،رابطه با همساالن)مهارت اجتماعی ابعاد برای تعیین تاثیر هر یک از 

 یو رفتارها یپرخاشگر ،برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن

( به عنوان مناسب یاجتماع یمهارت هاو  یاجتماع ریغ یرفتارها ،یتکانش

-به عنوان متغیر مالک، با تحلیلتوسعه حرفه ای متغیر پیش بین و 

چند گانه به روش ورود تحلیل شدند. همانطور که در جدول  رگرسیون

شود میزان ( مشاهده می3شماره) p مشاهده شده در همه متغیرها به غیر  

دار است و معنی برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتناز متغیر 

14/0)رابطه با همساالن که متغیر  دهدنتایج نشان می BETA=  یپرخاشگر، (

-28/0) یتکانش یو رفتارها BETA= ) ،36/0)ی اجتماع ریغ یرفتارها BETA= -

42/0) مناسب یاجتماع یمهارت هاو  ( BETA= را توسعه حرفه ای متغیر  (

در کمترین  14/0با بتای رابطه با همساالن کنند و متغیر پیش بینی می

در بیشترین  42/0با بتایی  مناسب یاجتماع یمهارت هامیزان و متغیر 

 میزان قرار دارد. 

در توسعه حرفه پیشرفت مسیر شغلی ابعاد  فرضیه های فرعی ششم تا نهم :

دارد. یمعنادار ریتأث معلمان یا  

پیشرفت مسیر شغلی در توسعه ابعاد ( نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه تاثیر 4جدول)

 حرفه ای

هالفهؤم  

ضریب  ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 

Beta 
t Sig. 

B 
انحراف 

 معیار

391/0 مقدار ثابت  302/0   294/1  197/0  

یشغل ریمس شرفتیاز پ تیرضا  463/0  059/0  661/0  901/7  000/0  



یشغل تینشان دادن مسئول  381/0  041/0  981/0  339/9  000/0  

بودن از ارتقاء یراض  138/0  022/0  303/0  204/6  000/0  

 یهاتیبودن از موفق یراض

 کسب شده
006/0  025/0  025/0  242/0  809/0  

از  تیرضا)پیشرفت مسیر شغلی ابعاد برای تعیین تاثیر هر یک از 

 و بودن از ارتقاء یراض ی،شغل تینشان دادن مسئول ،یشغل ریمس شرفتیپ

توسعه ( به عنوان متغیر پیش بین و کسب شده یهاتیبودن از موفق یراض

رگرسیون چند گانه به روش ورود عنوان متغیر مالک، با تحلیلبه حرفه ای 

 pشود . میزان ( مشاهده می4تحلیل شدند. همانطور که در جدول شماره)

 یهاتیبودن از موفق یراضمشاهده شده در همه متغیرها به غیر از متغیر 

 شرفتیاز پ تیرضاکه متغیر  دهددار است و نتایج نشان میمعنی کسب شده

 یراض، ( =98/0BETA) یشغل تینشان دادن مسئول، (=66/0BETA)ی شغل ریمس

را پیش توسعه حرفه ای متغیر  (=30/0BETA) کسب شده یهاتیبودن از موفق

در کمترین  30/0با  بتای  بودن از ارتقاء یراضکنند و متغیر بینی می

در بیشترین  98/0با بتایی  یشغل تینشان دادن مسئولمیزان و متغیر 

 ان قرار دارد.میز

 

 بحث و نتیجه گیری:

 یانسان منابع ،بابل شهر آموزش و پرورش محترم تیریمد نکهیا به نظر

 در یاصل عوامل از یکی را آنها و شمارندیم یاصل هیسرما عنوان به را

 حرفه توسعه ارتقاء بر همواره و دانندیم یسازمان اهداف به لین جهت

 یمهارتها و یشغل ریمس شرفتیپ کهیآنجائ از و دارند دیتاک معلمان یا

 یخاص تیاهم از یسازمان نیب نوع از چه و یفرد نیب نوع از چه یاجتماع

 تینها در و یبخش اثر و ییکارآ کاهش نهایا نبود و باشدیم برخوردار

آموزش و  سازمان چون و باشدیم شده نییتع اهداف به سازمان دنیرس مانع

 یمهارتها و یشغلریمس شرفتیپ عدم و باشدیم آموزشی سازمان کی پرورش

 با لذا .آورد وارد سازمان به یریناپذ جبران صدمات تواندیمی اجتماع

 یاحرفه توسعه در یاجتماع یمهارتها و یشغل ریمس شرفتیپ ریتأث یبررس

 تواندیم حاضر مطالعه نیهمچن دنبال به بابل شهر متوسطه مقطع معلمان

 موثر کار به یاحرفه توسعه شیافزا در که ییرهایمتغ از مارا درک

بدست  تحقیقنتایجی که از تحلیل فرضییات این  طبقدهد  ارتقاء هستند

اطمینان زیاد به خود  ،رابطه با همساالن)مهارت اجتماعی ابعادآمد 

مهارت و  یاجتماع ریغ یرفتارها ،یتکانش یو رفتارها یپرخاشگر ،داشتن

 ریمس شرفتیاز پ تیرضا)پیشرفت مسیر شغلی ابعاد ( ومناسب یاجتماع یها

بودن از  یراض و بودن از ارتقاء یراض ی،شغل تینشان دادن مسئول ،یشغل

بابل  شهر متوسطه مقطع ای معلماندر توسعه حرفه( کسب شده یهاتیموفق

تأثیر معناداری دارد. با توجه به نتایج فرضیات پیشنهادهای زیر 

گردد:ارائه می  

بابل،  شهر متوسطه مقطع گزینش و انتصاب مدیران و معلمانقبل از  -1

در آنها اجرا شود و همچنین در کیفیت  یاجتماع یمهارتهاتست سنجش 

اجتماعی  یمهارتهاهای قبلی توجه شود و افرادی با عملکرد در مسئولیت

 برای مدیریت انتخاب شوند. مناسب



ساالنه طراحی شود  سیستمی برای ارزیابی عملکرد خالق مدیران به صورت -2

 و با ارجاع نتایج ارزیابی ساالنه به مدیران، افراد خالق تشویق شوند.

به مدیران  یاجتماع یمهارتهاعوامل موثر و راهکارهای تقویت  -3

 بخشنامه شود.

 شهر ارتباطات غیر رسمی و روابط دوستانه در محیط کاری )مدارس -4

 بابل( ایجاد شود.

 

 

 

 

 

 

 

 
 منابع :

 

 :منابع داخلی

 و یاجتماع یبرسازگار یاجتماع یمهارتها رآموزشیتأث (1392)احمد پژوه، هب .1

 نهم، سال ،یآموزش یها ینوآور فصلنامه رآموز،ید آموزان  دانش یلیتحص عملکرد

 .180-105 صص ،33 شماره

 بر گذار ریتاث یها مولفه یبررس(. 1391)فرحناز ،یرستم و وسفی ،یحجاز .2

 یکشاورز توسعه و قاتیتحق مجله ،یکشاورز یعلم ئتیه  یاعضا یا حرفه توسعه

  .41-2 صص ،3 شماره سوم، سال ران،یا

 اجتماعي مهارتهاي بر گروهي مسأله حل آموزش اثربخشي(.1390) زهرا خوشکام، .3

 هشتم، سال /استثنایي كودكان حیطه در پژوهش بینایي، آسیب با آموزان دانش

 .141-156صص ،2 شماره

با  اجتماعي مهارتهاي و هیجاني هوش رابطه بررسي(. 1392لیوارجانی، شعله ) .4

 سال، تربیتي علوم تبریز، شهر متوسطه دوم مقطع آموزان دانش تحصیلي پیشرفت

 -130صص  ، 9 شماره ،سوم

 تیفیک نیب رابطه یبررس(.1393)علي حسین و علي لکا،یا و یاشرف زاده یمهد .5

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان عملکرد با یاجتماع یمهارتها و یکار یزندگ

 –1صص  ،20 شماره مدیریت، فصلنامه (پژوهشگر) ،والتون مدل براساس کوه روزیف

8. 
 در ییکمرو بر یاجتماع یمهارتها آموزش یاثربخش (1392)ی عل د،یفر ینیاسی .6

 شماره. پنجم سال فرهنگ، و زن یپژوهش یعلم فصلنامه دختر، آموزان دانش

 .71-80صص ،1392 زمستان. هجدهم

 مهارت سنجش اسیمق ییروا و ییایپا یبررس .(1392)محمد ر،یخ ده،یفر ،یوسفی .7

 نامه ژهیو ،یرستانیدب پسران و دختران عملکرد سهیمقا و ماتسون یاجتماع یها

 .200-150صص  دوم، شماره جدهم،یه دوره ،یتیترب علوم
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