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 مقدمه -1-1
کارکنان سازمان هستند. مدیران با  کندسازمان مزیت رقابتی ایجاد می دارایی ارزشمندي که براي هر    

توانمندسازي آنان از راه آموزش، آنان  که فرهنگ سازمانی، انگیزش کارکنان و تجربه به این نکته توجه دارند

شود. اثربخشی نظام مدیریت صحنه رقابت میسازد و سبب پیشتازي این مدیران دردیگران متمایز می را از

منابع انسانی دراین نکته نهفته است که در زمان و مکان مقتضی نیروهاي مناسبی را براي رفع نیاز سازمان 

  ).1388را براي پیشرفت در مسیرهاي شغلی پرورش دهد(حجازي جذب کند و افراد با استعداد

اهداف متعالی نظامهاي  رود واصلی تعلیم وتربیت بشمار می معلم از آن جهت مورد تاکید است که کارگزار

تعامل مستمر وچهره به چهره معلم با . تربیت در ابعاد مختلف در نهایت باید بواسطه او محقق شود تعلیم و

دهد که هیچ عنصر انسانی دیگري در این آموزان، وي را در موقعیت ممتاز و منحصر به فرد قرار میدانش

اي معلمان بعنوان مهمترین ي حرفهبنابراین توسعه ).1379 (مهر محمدي، خوردار نیستآن برسازمان از 

  باشد.نیروي انسانی در نظام تعلیم و تربیت، داراي اهمیت زیادي می

هاي آموزشی هستند بلکه مهمترین معلمان نه تنها یکی از متغیرهاي نیازمند تغییر به منظور بهبود سیستم

شوند. این وضعیت دوگانه معلمان در اصالحات آموزشی،به عنوان نده تغییر نیز محسوب میعامل ایجاد کن

چالش بر  اي معلمان را به حوزه اي در حال رشد ومجري تغییر است که توسعه حرفه یکی از عناصر اصلی و

شناخت توسعه ). اما آنچه در کانون این تالشها، به منظور 12003رایمرز-انگیز تبدیل نموده است(ویلگاز

انتقال دانش به عمل براي کمک  اي مشترك است ،یادگیري معلمان، یادگیري چگونگی یاد گرفتن وحرفه

  ). 2،2010آموزان است (آوالوسبه پیشرفت دانش

هاي دهند، یکی از ارکان و مولفههاي اساسی دارد، که ارکان نظام را تشکیل میهر نظام آموزشی زیرساخت

آموزان را در چارچوب هستند که وظیفه انتقال دانش، ایجاد بینش و افزایش مهارت دانش اساسی آن معلمان

نظام آموزشی به عهده دارند. اما یک معلم خوب چه ویژگیهایی دارند و چه مهارتهایی را باید براي انجام 

ت معلمان چه رسانی دانش و مهارریزان براي بروزصحیح وظایف داشته باشند؟ همچنین مدیران و برنامه

دارند. یک معلم طی چه هایی دارند و براساس چه الگویی در جهت توسعه مهارتهاي آنها گام برمیبرنامه

شود، چه تفاوتی میان کارشناسان تخصصی موضوعی هایی انتخاب میفرایندي تربیت و براساس چه شاخص

اي جست وجو و پیدا کرد. ي حرفهتوسعهتوان در مفهوم را می و معلم وجود دارد؟ پاسخ تمامی این پرسشها

کند، تا دانش و مهارتهاي الزم براي شروع کار اي فرایندي مداوم است که به معلمان کمک میتوسعه حرفه

                                                             
1 Wilgaz- Rambracer 
2 AValleus 
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معلمی را کسب کنند و این مهارتها را در حین کار افزایش دهند (گروه تعلیم  و تربیت دانشگاه مریلند 

،2005.(  

وري آن مستقیما به عملکرد کارکنان بستگی نی وجود ندارد که کارآیی و بهرهدر سطح جوامع بشري سازما

سازمانهاي آموزشی نیز از این مقوله مستثنی نیستند و براي اینکه شبیه سازمانهاي دیگر  نداشته باشد،

تر خود را حل کنند و اهداف سازمانی را که همان اهداف آموزش و پرورش است مشکالت بزرگ و پیچیده

هاي به موقع دهیریزي و هماهنگی و جهتقق بخشند، نیاز به معلمانی شایسته و توانمند دارند تا با برنامهتح

  ).1389هاي آموزشی ایفاي نقش کنند (براتی، در طرح و اجراي سیاستها و بر نامه

لمان دوره بررسی رابطه مولفه هاي توسعه حرفه اي با عملکرد شغلی معنتیجه گیري: هدف از پژوهش حاضر 

  .ابتدایی شهر اردبیل می باشد

  بیان مسأله -1-2

و افزایش  ياحرفه يهآموزش و پرورش توسع يانجام شده در زمینۀ بهساز يهاالزمه موفقیت تالش    

گو پیرامون کیفیت مدارس  گذشته، کانون بحث و گفت و يهدانش و مهارت معلمان است. از این رو در ده

). اهمیت 2011و همکاران، 4، بوده است (ریشتر3معلمان ياحرفهي هبیشتر متوجه توسعچه  بخش، هر اثر

و افزایش انتظارات  یمعلم يهمعلمان در حرف يپیشرو يهابه دلیل تشدید چالشي احرفه يکیفیت توسعه

  ).5،2000است (گنسر» کیفیت آموزش«مردم از 

آموزان تا این اندازه اهمیت دارد که در شاستعداد داناهمیت دوره ابتدایی در جهت رشد و شکوفایی 

نام گرفته است. به دلیل این اهمیت و نقشی که معلمان و » اساس«تعریف نظام جدید آموزشی به دوره 

هاي تحصیلی آینده  آموزان به عهده دارند تا دورهمدیران این مقطع تحصیلی در رشد تربیتی و آموزشی دانش

ت کارکردهاي مهم این دوره از نگاه فعالیت آموزشی و پرورشی شناخته شود تا جایگاه شکل بگیرد؛ الزم اس

توان به  فعالیت مدیران و معلمان مجال بررسی پیدا کند. از جمله کارکردهاي مهم این مقطع تحصیلی می

اي ختن، زمینهها: دوره کودکی به واسطه روح مستعد و آماده فراگیر براي آمو رشد ارزش  امور زیر اشاره کرد:

هاي مستعد  کند که هر فعالیتی مانند نقشی بر سنگ ماندگار باقی بماند. تحویل گرفتن روح را ایجاد می

دهد تا بهترین  دانش آموزان در مدارس ابتدایی این فرصت طالیی را به معلمان و مدیران این مدارس می

  ).1388، سال 20675امه جام جم شماره (روزن  ها در کودکان بگیرند بهره را براي ظهور و تجلی ارزش

                                                             
3 -Teacher Professional Development 
4 -Richter 
5 -Ganser 
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ازدیدگاه اجتماعی، جالبترین نکته براي سازمانها این است که کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را بخوبی 

شود. برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر میوري سازمان را باال میانجام دهند. عملکرد خوب بهره

اسان سازمانی در امر گزینش کارکنان برتعیین تواناییهاي الزم براي مشاغل معین و شنبیشتر تالشهاي روان

یافتن افرادي که چنین تواناییهایی را دارا هستند متمرکز است. براي این منظور در ابتدا روشهاي تحلیل 

گیرد می شغل کارکن محور(دانش، مهارتها، توانایی و ویژگیهاي شخصی) براي یک شغل مورد استفاده قرار

اگر سازمانی بخواهد نیروي کار برخوردار از توانائیهاي الزم براي عملکرد شغلی خوب داشته باشد باید از هر 

   ).1385(مهداد،سه مرحله تبعییت کند 

توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشند. چه بسا تنها عوامل متعددي وجود دارد که در کنار هم می

از مجموعه این عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد و یا حتی او را در زمره افراد نبود یک عامل 

ناراضی از شغل خود قرار دهد. میزان درآمد، وجهه اجتماعی، امکان ارتقاي شغلی، نحوه مدیریت در محل 

در افراد است. هر  کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی

سازمان سیستم اجتماعی است که در آن افراد و روابط انسانی بین آنها نقش حیاتی و تعیین کننده در تحقق 

افراد دارند تا هنگامی که کارکنان درباره خود و کارشان، درباره همکاران، مدیر و سرپرستان احساس 

خویش کسب ننمایند به کیفیت کارایی توجه اطمینان و آسایش خاطر نکنند و رضایت الزم را از شغل 

کنند که وري باال دست پیدا میبهره چندانی نخواهند داشت. در عصر حاضر تنها سازمانهایی به سود و

این تعهد و مسولیت درکارکنان هیچ گاه رخ نخواهد داد مگر   و متخصص برخوردار باشند و ازکارکنان متعهد

ه مشغول بکارند از رضایت شغلی باالیی برخوردار باشند و خود را از سازمان اینکه درکارکنان درسازمانهایی ک

و سازمان را ازخود بدانند. یکی از موضوعات بحث انگیز رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد است که سه 

عملکرد شغلی موجبات -2رضایت شغلی باعث افزایش عملکرد می شود. - 1دیدگاه مختلف وجود دارد:

ارتباط ذاتی بین رضایت شغلی وعملکرد وجود ندارد، بلکه پاداشهاي  -3ی را فراهم می آورد. رضایت شغل

   ).1386متغیري هستندکه مداخله می کنند (دالور،

آموزان به درنظام آموزشی موفق معلمان نقش حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانش

است. عملکرد شغلی معلمان یکی از مهمترین عوامل در تسهیل  کارایی نحوه تدریس معلمان آنها وابسته

  ).2013آموزان است (سالمت، سمسو ومصطفی کمالو،یادگیري دانش

-خواهد تغییر کند، متحول شود و پیشرفت نماید، دستبا توجه به مسائل فوق، اگر آموزش و پرورش می

اي با فراگیران دارند، باید متحول شوند، گستردهاندرکاران امر تعلیم و تربیت، به خصوص معلمانی که تعامل 

- هاي کار آنها و روشها، مهارتها، نگرش تغییر کنند و پیشرفت نماید، همچنین دانش و اطالعات، شناخت
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اي شدن تمام اي شدن امر تعلیم و تربیت و در سرلوحه آن، حرفهها باید تغییر کند. الزمه این کار، حرفه

  ).1374(پرداختچی،محمد.  معلمان است

اي معلمان بر عملکرد ي حرفههاي توسعهباتوجه به مطالب گفته شده محقق به دنبال اینست که تاثیر مولفه

  شغلی معلمان را بسنجد.

  : ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

با نظام  معتقد است، در دنیاي امروز، حجم، تنوع و عمق توقعات و انتظارات مرتبط )1374(پرداختچی    

ها و نیروي انسانی فعلی به هیچ آموزش و پرورش، آن چنان است که نظام مذکور، با شرایط، امکانات، روش

وجه نمی تواند از عهده رسالت خود برآید. نظام آموزش و پرورش باید متحول شود و تغییراتی بنیادین و 

هایی معقول اتخاذ کند و کار اثر ند هدفاساسی در آن به وجود آید. اصوالً هیچ سازمان و نهادي نمی توا

ها انجام دهد، مگر آن که تمامی اعضایش، از صدر تا زیر، مفروضات خود را بخشی در جهت تحقق آن هدف

 درباره آینده، مورد تجزیه و تحلیل و بازنگري جدي قرار دهند تا بتوانند آن را بر اساس واقعیات اصالح کنند

  ).1374(پرداختچی، 

توجهی در به ترین نیاز اوست. هر نوع بیترین و ضرورياي معلم، الزمهاي حرفهمهارت )1371(رئوفاز نظر 

رساند و خط بطالن روي مهارت اي او را با اثبات میها، عدم موجودیت شغلی و حرفهدست آوردن این مهارت

کافی نیست. بسیاري از معلمان، هاي علمی معلمان توان فهمید که مهارتکشد. بدون هیچ تحقیقی میاو می

اي خود را ندارند و برعکس، هاي حرفهبا داشتن دانش و سواد علمی باال و کافی، توان به کار بستن مهارت

هاي تخصصی خودشان، بسیار اندك بوده است، معلمانی وجود دارند که احتماالً دانش آنها، حتی در رشته

  .اندولی به خوبی از عهده کار معلمی برآمده

اي معلم، دگرگون شدن است و معلم همچون اند که نقش فراگیر و ریشهامروزه متخصصان بر این عقیده

اي است که باید به تناسب ظرفیت گیرندگان، آن را ابزاري به حساب می آید که حامل اطالعات ذخیره شده

 ریزان وخطر، برنامه توزیع کند و این خطري بزرگ در تحریف و مسخ رسالت معلمی است. احساس این

 "یونسکو  "ها، داشته است و در رأس آنا هاي آموزش و پروش جهانی را به تالشی نو وگذاران نظامسیاست

هاي آموزش و اي را به نظامبا اذعان به این تحریف و دگرگونی در رسالت معلمی، هشدارهاي تکان دهنده

که معلمان در آن تربیت می شوند، باید دقیقاً دگرگون  شرایطی "دهد و اظهار می دارد: پرورش کشورها می

شوند؛ به نحوي که معلمان به صورت مربیان در آیند و نه مختصصانی که فقط ناقل محتواي برنامه درسی از 

  ).1371(رئوف ".پیش تعیین شده هستند
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ید بر آن باشد که بنابراین، سعی نظام آموزش و پرورش در جهت بهبود و پیشرفت امر تعلیم و تربیت، با

اي الزم را به عنوان یک حرفه کسب کند؛ زیرا در این صورت اي پیدا کند و ویژگیتعلیم و تربیت جنبه حرفه

تري برخوردار خواهد شد. شرط اثر بخشی و کارآیی کارکنان آموزش و است که از حیثیت اجتماعی بیش

صص حرفه اي، به حرفه معلمی پایبند پرورش به خصوص معلمان آن است که در کار خود ضمن کسب تخ

  ).1371د (رئوف،باشن

معلمی به عنوان یک حرفه، مستلزم اختیار و استقالل عمل است که  "معتقد است: )1374(سید عباس زاده

- تر نیز میتر از فناوري پیشرفته، عمیقبا افزایش تحصیالت و تجارب معلمان و نیز با استفاده هر چه بیش

اي، تر به طرف هنجارهاي حرفهشود تا معلمان بیشاي گرایی، موجب مییعنی حرفهشود. این گرایش، 

اي تمایل پیدا کنند. زیرا مجهز شدن معلمان به ها اختیار و استقالل حرفهاي، و در رأس آنکنترل حرفه

  .تر نظام آموزشی استترین راه تضمین کار بهتر و بیشترین و اساسیتخصص، مهم

هاي آموزش، اصول یادگیري، نحوه ارزشیابی و طرح شناسی، روششناسی، جامعههی از روانمعلم بدون آگا

در عصر کنونی به نحو شایسته  تواند وظیفه خطیر خود رادرس و استفاده از وسایل کمک آموزشی، نمی

یري و شناسی یادگشناسی و سایر علوم مربوط به تربیت، به ویژه روانهاي روانانجام دهد. در زمینه

اي معلم عصر حاضر ایجاب گیرد. ماهیت حرفههاي جدیدي انجام میروز پژوهش خصوصیات فراگیران، هر

  ).1374زاده، (سید عباس ها را در تدریس به کار بردهاي جدید آشنا شود و آنکند که او با این یافتهمی

تر این امر الزم است از طریق بیش امروزه معلم باید در قالب حرفه اي خود ظاهر شود. براي تحقق هر چه

ها هاي تربیت معلم، ضمن خدمت و مطالعات و تجربیات مستمري که در آینده خواهد داشت، صالحیتدوره

و توانایی هایی را کسب کند تا بتواند به نحو شایسته اي، به ایفاي نقش حساس، پر مسؤلیت ودر عین حال 

  ). 1374زاده،(سید عباس تخصصی معلمی بپردازد

بقا و تداوم فعالیت سازمانها و موسسه ها به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد و در سازمانهاي مختلف 

سرمایه گذاري زیاد براي باال بردن عملکرد کارکنان می شود. در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی ساز 

نا پذیري را به ساز مان وارد می  مانها، پایین بودن میزان عملکرد شغلی کارکنان است که صدمات جبران

). بررسی عملکرد شغلی موضوع بسیار با اهمیت براي مدیران وهم چنین 1393کند(ارشدي وپیر باپی ،

). در واقع ارزیابی عملکرد شغلی و بررسی 1393کارکنان قلمداد می شود(حقیقتیان ،صادقی،شاه چراغی،

ساسی مدیریت عالی جهت تحقق هدفها و برنامه هاي سازمان ویژگیهاي تاثیر گذار برآن، از ابزارهاي اصلی وا

). سازمان آموزش وپرورش نیز به دنبال شناسائی راهکارها و برنامه هاي 1393می باشد(نصیري و لپکبنی،

براي بهبود عملکرد می باشد و در این راستا الزم است که بررسی کیفیت زندگی کاري معلمان را در اولویت 
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ا اینکه معلمان مهمترین وموثرترین عامل در مدرسه شناخته شده ودر برابر عملکرد شغلی قرار دهد. نهایت

خود و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، اعمال هدفمند در سازمان مسئول می باشند لذا معلمان براي کسب 

  ).1392عملکرد شغلی باال مجبورند که برانگیخته شوند وبا انگیزه کار کنند (یاسنی،عباسیان،یاسینی

توجهی به انگیزه هاي معلمان و نادیده گرفتن تمایالت آنان، اگر منجر به ترك خدمت آنان نشود، سبب بی

ماندگاري بدون انگیزه آنان در کارشان شده که زیانهاي ناشی از آن کمتر از آثار ترك خدمت کارکنان 

که سازمان در حد تامین معاش براي شود اي است که موجب مینخواهد بود. عدم تمایل به ماندگاري مسئله

معلمان ارزش واحترام داشته باشد. در چنین حالی احساس تعلق و تعهد نسبت به سازمان در سطح پایینی 

کنند گیرد که اگر شرایطی مناسبتر به آنان پیشنهاد شود، به سادگی شغل و سازمان خود را ترك میقرار می

  ).1388(پور اشرف و طوالبی ،

م در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق، درك عواملی است که برکیفیت فعالیت معلمان موثر اولین قد

است. یکی از این عوامل ،رضایت شغلی معلمان است چرا که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با 

 دهند (شفیععملکرد آنان وجود دارد. وکسانیکه رضایت داشته باشند، کارخود را بهتر انجام می

  ).1367آبادي،

اي است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی رضایت شغلی از کار پدیده

کند. شود. کارمند راضی، شادابی را از سازمان به خانه و جامعه منتقل میفرد و خارج از سازمان مشاهده می

کنند افراد ناراضی مستعد ردارند و بیشتر عمر میثابت شده است که کارکنان راضی، از سالمت بهتري برخو

  ).1379(فروتن،انواع بیماریها از سردرد گرفته تا بیماریهاي قلبی هستند 

هاي اساسی موفقیت، تداوم و محقق شدن اهداف و آرمانهاي سازمان هست. نیروي انسانی یکی از شاخص

گذارد. منظور از عملکرد شغلی کارکنان میدرهر سازمانی، تصمیم وتدبیر هر مدیري تاثیري مستقیم بر 

هاي سازمانی مانند پرداخت حقوق و مزایا ، آوري اطالعات براي کاربردارزیابی عملکرد کارکنان ، جمع

  ).2012، 6ریزي نیروي انسانی، آموزش و بهسازي است (چیانگ وهسهبرنامه

تغییرات فزاینده تکنولوژي است مهمترین ویژگی عصرکنونی، عدم اطمینان، پیچیدگی جهانی سازي و

رو بزرگترین مساله که هر سازمانی با آن رو به رو است ، ). از این1392(مظلومی، ناصحی و احسان فر،

).1391وباغبان ،  مساله تحول و دگرگونی است (خاچیان ، منوچهري ، پازارگادي و اکبر زاده

تغییرات محیطی را داشته و بتوانند ساز و بینی سازمانهایی موفق هستند که توانایی پیش امروزه  

  ). 1389کارهاي الزم را براي هماهنگی با این تغییرات تامین کنند (عوض مالیري و شعبان مایانی،

                                                             
6 Chiang Vehesse 
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ها و شنا سی صنعتی و سازمانی است. بسیاري از بررسی عملکرد شغلی یک متغیر اصلی در رشته روان

اند وط به شناسایی، ارزیابی یا ارتقاي عملکرد شغلی بودهشناسی صنعتی و سازمانی مرب تحقیقات روان

). صاحب نظران معتقدندکه بدون نیروي انسانی ماهر، توانمند، متعهد 1395(محمدي،باقري،صفریان،علوي ،

). 1394و خشنود تحقق اهداف سازمانی غیرممکن است (رستمی، محمدي،نظري،یسمرادي،بحرینی،

شناسان عملکرد شغلی را محصول رفتارهاي ن در سازمان ضروري است. روانبنابراین توجه به عملکردکارکنا

ها و نیازها درعملکرد افراد ودرنهایت رشد وتوسعه اقتصادي تاثیر دارند دانند و معتقدند انگیزهانسانی می

  ).1393(احدي،فتحی، کریمی،

رضایت شغلی و ارزیابی عملکرد از  اي است که درآن عواملی از جملهبهسازي سازمانها، فرآیند بسیار گسترده

باشند چون با شناخت روابط بین آنها گاهی در جهت شناخت عوامل بر بهسازي اهمیت زیادي برخوردار می

برداشته می شود. نبودن رضایت شغلی در یک سازمان،  اثر نامطلوبی در پی خواهد داشت. بنابراین نقش 

لوب از منابع انسانی و هدایت وکنترل آن درجهت حصول اساسی در مدیریت کلیه سازمانها استفاده مط

هدفهاي معین است و با کسب فایده از منابع انسانی و ایجاد روحیه همکاري بیشتر کارکنان در سازمانها به 

شود مگر دقت مدیریت دراجراي درست برنامه ارزیابی از عملکرد و تاثیر آن بر فاکتورهاي آسانی حاصل نمی

  ).8،1386،گریفین7غلی کارکنان (مورهدموثردر رضایت ش

هاي مدرسه از جمله عملکرد معلمان در مدارس از اهمیت زیادي برخوردار است چون بر بسیاري از خروجی

-آموزان ، پیشرفت تحصیلی دانشآموزي، خود باوري دانشاثربخشی وکارایی مدارس، رشد جمعیت دانش

تأثیرگذار است و در حالیکه کاهش عملکرد معلمان باعث افت  آموزانآموزان، رفتار شهروندي وخالقیت دانش

آموزان ، اثربخشی و کارا نبودن آموزان ، عدم خالقیت دانشآموزان ، عدم اعتماد بنفس دانشتحصیلی دانش

 ).1383شود (صافی ،مدارس می
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship between the 

components of professional development and the job performance of primary school 

teachers in Ardebil. 

Research method: The present study is a descriptive-correlational method. The 

statistical population of this study included 1174 primary school teachers in Ardebil in 

1996-1999, of which 291 were selected as samples through available sampling and 

Krejci and Morgan tables. To collect data, the Kentucky American Teachers' 

Professional Development Questionnaire (1995) and Paterson's (1992) Job 

Functioning Questionnaire were used. Data were analyzed using mean and T-test. 

Findings:  The findings of this study showed that there is a positive relationship 

between the dimensions of professional development components and teachers' job 

performance. Also, to determine the impact of the dimensions of professional 

development as a predictor variable and job performance as a criterion variable, other 

than Dimensions (planning for teaching literature (18%) and the learning 

environment, creating and maintaining (11%) are all meaningful. 

Conclusion: The results of this research have implications for increasing job 

performance and as a result of its impact on the success of teachers' job performance. 

Therefore, by choosing the appropriate organizational change strategy from the top 

managers, we can see positive short-term and long-term positive effects on teachers' 

job performance.   
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