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بررسی رابطه بین توانمندی و خودکارآمدی با عملکرد شغلی دبیران
در مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهر تهران

رضا ساکی ،1حمیده نعمتی ،2مریم رضایی
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تحقيق حاضر با هدف بررسي ارتباط بين توانمندي و خودكارآمدي با عملكرد شغلي دبيران مدارس متوسطه دخترانه در شهر تهران انجام

شده است .روش تحقيق از نوع توصيفي – همبستگي مي باشد .جامعه آماري تحقيق شامل دبيران مدارس متوسطه دخترانه دولتي شهر تهران در سال
تحصيلي  29-29بود كه تعداد آنها در حدود  2569نفر بوده است .از این تعداد  ،بر اساس جدول مورگان 083 ،دبير به عنوان نمونه انتخاب گردید.
روش نمونه گيري در این تحقيق روش خوشه اي چند مرحله اي بوده است .ابزارهاي مورد استفاده در این تحقيق شامل :پرسشنامه احساس توانمندي
اسپریتزر( ، )9226پرسشنامه خودكارآمد یاسچانن -موران و ولفولك ( )9339و پرسشنامه عملكرد شغلي محقق ساخته بود كه پایایي آنها از طریق
ضریب آلفاي كرونباخ مورد تایيد قرار گرفت .براي تحليل داده ها از آمار توصيفي (ميانگين ،ميانه ،انحراف استاندارد ،واریانس و همبستگي پيرسون)
و آمار استنباطي (تحليل رگرسيون چند متغيري) استفاده شد .یافته هاي تحقيق نشان مي دهد از بين ابعاد توانمندي ،بعد موثر بودن با ضریب تبيين
 3/05مي تواند عملكرد شغلي را پيش بيني كند و همچنين از بين مولفه هاي خودكارآمدي  ،مولفه درگير كردن با ضریب تبيين  3/69مي تواند
عملكرد شغلي را پيش بيني كند

كليدواژه :احساس توانمندي ،خودكارآمدي ،عملكرد شغلي ،مدارس متوسطه.
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Investigation of the Relationship between Self-efficacy and Empowerment in
Comparison with Job Performance among the State High school Female
Teachers in Tehran

Reza Saki, Hamideh Nematti, Maryam Rezaei

Abstract: The present study aimed to investigate the relationship between self-efficiency and empowerment
with job performance in female secondary school's teacher in Tehran. The research method was descriptive
– correlational. The population consisted of the whole female high schools’ teachers nearly 9657 people in
the academic year of 91-92. Of those, 380 teachers were selected as a sample using Cochrane formula. A
multistage cluster sampling method was used in this study. The tools used in this research were: Spritzer
Empowerment Questionnaire (1995) with 14 items, the Teachers’ Efficacy Questionnaire (Aschann Moran and Volfvolk 2001) with 23 items and also a researcher-made job performance questionnaire (1389)
with 25 items which their reliability were confirmed by Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data,
the descriptive statistics (mean, median, standard deviation, and variance and Pearson correlation) and
inferential statistics (multivariate regression analysis) were used. The results showed that among
empowerment dimensions, the effectiveness can predict the job performance with 0.36 coefficient of
determination. Also, among self-efficiency factors, the involvement can predict the job performance with
0.52 coefficient of determination.
Keywords: empowerment, Self-efficiency, Job performance, secondary school
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رضا ساكي و همكاران

مقدمه
امروزه در كشور ما به گمان برخي صاحب نظران و كارشناسان،نظام آموزش و پرورش از كاهش كارایي و بهره وري و عملكرد
ضعيف رنج مي برد  .معيارهاي تعریف شده و روشني براي انتخاب معلمان مدارس وجود ندارد و برنامه هاي

توانمندسازي9

مداوم و نظام مند كمتر به چشم مي خورد و متعاقب آن فرصت بروز خالقيت و نوآوري كمي براي معلمان مدارس در زمينه
هاي مختلف وجود دارد .در حالي كه به نظر مي رسد توانمندي و خودكارآمدي 9از جمله راهكارهایي براي توسعه  ،به منظور
تطابق با روند تغييرات محيط داخلي و خارجي سازمان آموزش و پرورش هستند .توانمندي ،خودكارآمدي و عملكرد

شغلي0

متغيرهایي هستند كه تاثير به سزایي بر اثربخشي و موفقيت یك سازمان دارند .وجود سازمانهاي مناسب در هر جامعه اي كه
بتوانند با كارآمدي و اثربخشي از عهده ي وظایف خود برآیند از مهمترین وسایل دستيابي به پيشرفت است.كارآمدي و اثربخشي
در وظایف ،عملكرد شغلي مطلوب را خلق مي كند .بنابراین ،سازمانها براي نيل به كارآمدي و توانمندي در انجام وظایف و در
نهایت بهبود عملكرد شغلي اعضاي خود باید بر عواملي متمركز شوند كه موجبات عملكرد شغلي مطلوب را فراهم كنند.
همانطور كه مي دانيم منابع انساني بخش مهم تشكيل دهنده سازمانها مي باشند .بنابراین ،عملكرد منابع انساني پایه و اساس
عملكرد سازماني را تشكيل ميدهد (گيبسون 4و همكاران .)9333،لذا سازمان ها براي حفظ بقا و پيشرفت به بهبود مستمر عملكرد
خود نياز دارند .در این رابطه ،نظام آموزشي هر كشوري از نظر نيروي انساني و مشاغل ایجاد شده در آن ،باالترین نسبت را در
ميان سازمان ها و دستگاههاي دولتي دارا مي باشد و ارزیابي عملكرد وظيفه اي ضروري در مسير نيل به اهداف و ماموریت هاي
سازماني است(اصغرپور .) 9086،در این رابطه،عملكرد شغلي معلمان از متغيرهاي مهم در بهره وري نظام آموزشي محسوب
شده (شمس )9086،و اساسي ترین عامل براي ایجاد موقعيت مطلوب در تحقق هدف هاي آموزشي است (شعباني .)9086،زیرا
معلمي یكي از مشاغل مهم و ا ساسي هر جامعه اي محسوب مي شود و مسئوليت هدایت و پرورش یك نسل بر عهده معلمان
جامعه است.
در زمينه ي عوامل موثر بر عملكرد شغلي ،تحقيقات بوران و توود ،)9222( 6مك كاسلين و ام وانگي ،)9224( 5ميشلوا،)9339(9
ویالرد )9336( 8نشان داد كه بين عملكرد شغلي و رضایت شغلي افراد رابطه مستقيم و مثبتي وجود دارد .همچنين نتایج تحقيق
رضایي( )9089و محمدي پور( )9096مشخص نمود كه بين عملكرد شغلي ،رضایت شغلي،انگيزش شغلي وتوانایي شغلي ارتباط
معناداري وجود دارد و موفقيت شغلي تا حد زیادي به روحيات ،تالش،انگيزش و رضایت شغلي كاركنان وابسته است(به نقل

1- Empowerment
2- Self_efficacy
3- Jop performance
4- Gibson
5- Bowran & Tood
6- McCaslin & Mwangi
7- Michaelowa
8- Willard
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از موذن .)9023،تحقيقات نشان داده اند كه سازمان ها به فرآیند توانمندسازي كاركنان نياز دارند .زیرا توانمندسازي آنان باعث
افزایش توانایي هاي تصميم گيري ،خودكارآمدي بيشتر و عملكرد شغلي و تعهد باالتري مي شود (اعرابيان.)9080،
در ادبيات توانمندسازي تع ریف واحدي از آن وجود ندارد ،بلكه تعریف آن بستگي به موقعيت و افراد دارد و باید تحقيقات
بيشتري انجام شود تا بتوان ماهيت آن را درك كرد .تا قبل از دهه ،9223توانمندسازي به معناي اقدامات و راهبردهاي مدیریتي
مانند تفویض اختيار و قدرت تصميم گيري به رده هاي مدیریتي مانند تفویض اختيار و قدرت تصميم گيري به رده هاي پایين
تر سازمان و سهيم شدن كاركنان در اطالعات ،دانش ،پاداش و قدرت تلقي مي شود ،اما از دهه  9223به بعد ،نظریه پردازان
توانمندسازي را از منظر باورها و احساسات كاركنان مورد توجه قرار دادند (ابيلي و ناستي زایي،9082،ص .)99كنترل بر كار
خود ،9اقتدار بر شغل ،9تنوع كار تيمي ،0سيستم پرداخت مرتبط با عملكرد ،4همگي توانمندسازي ناميده شده اند.بنيس،)9282(6
بلوك ،)9289(5كانتر )9299(9ومك كل لند) 9296(8رویكردهایي را كه رهبر ،زیردستانش را به عنوان جزء اصلي اثربخشي
سازماني و مدیریتي،توانمند مي كند،توانمندسازي كاركنان مي نامند (زارعي متين و همكاران،9085،ص.)29
با توجه به اینكه در كشور ما ،قسمت اعظم مسئوليت یاددهي _یادگيري بر عهده معلمان است لذا موضوع اثربخشي 2عملكرد
معلمان از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته است ،اینكه عملكرد تحت تاثير كدام عوامل و متغيرها قرار دارد
همواره محل بحث و گفتگوهایي بوده است .از جمله این متغيرها مي توان به توانمندي و خودكارآمدي اشاره كرد ،كه این
مقوله در آموزش و پرورش از اهميت بسزایي برخوردار است.
در سطح جوامع بشري سازماني وجود ندارد كه كارایي و بهره وري آن مستقيما به عملكرد كاركنان بستگي نداشته باشد،
سازمانهاي آموزشي نيز از این مقوله مستثني نيستند و براي اینكه بتوانند شببه سازمانهاي دیگر مشكالت بزرگ تر و پيچيده تر
خود را حل كنند و اهداف سازماني را كه همان اهداف آموزش و پرورش است تحقق بخشند ،نياز به معلماني شایسته و توانمند
دارند تا با برنامه ریزي و هماهنگي و جهت دهي هاي به موقع در طرح و اجراي سياست ها و برنامه هاي آموزشي ایفاي نقش
كنند (براتي،9082،ص .)5
اكثر محققان تالش هاي خود را بر روي مطالعه معلمان متمركز نموده اند ،تا بدین وسيله عواملي كه بر عملكرد شغلي آنان تاثير
ميگذارد را درك وشناسایي نمایند(گيلس بي،9229،ص  .)66تحقيقات موجود در این زمينه بيانگر نوعي ارتباط منطقي بين

1- Control of one’s own work
2- Autonomy on the job
3- Variations of team work
4- Pay system that link pay with performance
5- Bennis
6- Block
7- Kanter
8- Mc Cleland
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رضایتمندي معلمان و عملكرد آموزشي آنان است و نظام هایي كه كوشيده اند درجه رضایتمندي معلمان خود را افزایش دهند
بالطبع از عملكرد آموزشي باالي آنان نيز برخوردار گردیده اند.
عالوه بر توانمندي كه بر عملكرد شغلي تاثير گذار است ،خودكارآمدي نيز از جمله مولفه هایي است كه از طریق باور به
شایستگي هاي افراد ميتواند بر عملكرد آنان موثر باشد .بندورا معتقد است،خودكارآمدي معلم نيرومندترین متغير در تعيين
موفقيت هر برنامه جدید و ابتكاري است .اساسا هر اندازه كه معلمي احساس بهتري در مورد توانایي اش در تدریس داشته باشد،
بهتر مي تواند عمل كند .معلمان با خودكارآمدي باال از نظر دروني بيشتر برانگيخته مي شوند ،روش هاي جدید راپياده مي كنند
و زمان بيشتري را صرف آماده كردن كالس مي كنند .به اعتقاد او ،توانمندسازي بدون خودكارآمدي غير محتمل
است(بندورا.)9229،
با توجه به اینكه مفهوم خودكارآمدي به قضاوت فرد درباره ي توانایي خود در انجام دادن وظيفه اي معين یا انطباق با موقعيتي
خاص داللت دارد،تاثير برداشت انسان از خودكارآمدي بسيار گسترده و شامل موارد زیر است)9 :افراد به چه فعاليتهایي مي
پردازند)9 .چه مقدار از تالشهالي خود را صرف موقعيتي مشخص مي كند  )0براي چه مدت در مقابل موانع ایستادگي مي كنند.
 ) 4واكنشهاي هيجاني فرد ،هنگام پيش بيني یك موقعيت یا انجام دادن آن چگونه است؟ به طور خالصه درك انسان از
خودكارآمدي به الگوهاي تفكر ،انگيزش ،عملكرد و برانگيختگي هيجاني او تاثير مي گذارد .از نظر بندورا ،انتظارات كارآمدي
نسبت به سایر انتظارات ،نقش حياتي تري در انگيزش و رفتار فرد دارد(پروین و جان،9339 ،به نقل از بياناتي،9082،ص .)00
با توجه به آنچه بيان شد و ازجمله اینكه در این زمينه در داخل كشور تحقيقي جامع صورت نگرفته این پژوهش همزمان رابطه
بين توانمندي و خودكارآمدي با عملكرد شغلي معلمان مدارس متوسطه را در دستور كار خود قرار داده است  .با توجه به
مطالب ارائه شده یك جمع بندي كلي و اصلي از موضوع تحقيق كه تمام مولفه هاي اصلي هر یك از متغيرهاي پيش بين و
مالك مي باشد در شكل (شماره  )9یك ترسيم شده است .
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احساس توانمندی

احساس معناداری

احساس شایستگی
احساس خودسامانی
احساس موثربودن

احساس خودکارآمدی

عملکرد

شغلی

مدیریت کالس
راهبردهای آموزشی

درگیرکردن فراگیر

شکل ( )1مدل مفهومی تحقيق

هدف كلي این پژوهش تعيين رابطه بين توانمندي و خودكارآمدي با عملكرد شغلي دبيران در مدارس متوسطه دخترانه دولتي
شهر تهران است كه در راستاي این هدف فرضيه هاي زیر تدوین شد.
فرضيه اصلي :بين توانمندي و خودكارآمدي با عملكرد شغلي دبيران در مدارس متوسطه دخترانه دولتي شهر تهران رابطه وجود
دارد.
فرضيه هاي فرعي

 )9بين توانمندي و مولفه هاي آن با عمل كرد شغلي دبيران مدارس متوسطه دولتي شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد.
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 )9بين خودكارآمدي و مولفه هاي آن با عملكرد شغلي دبيران مدارس متوسطه دولتي شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد.

روش پژوهش
تحقيق حاضر از لحاظ هدف،كاربردي و توصيفي است  .در این تحقيق جامعه آماري عبارت است از كليه دبيران و مدیران
مقطع متوسطه دخترانه شهر تهران در سال تحصيلى  29-29كه بر اساس آخرین آمار اداره كل آموزش و پرورش جمعا2569
نفربوده است كه از این تعداد بر اساس جدول مورگان 083 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.
در این تحقيق از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است .ابتدا از بين مناطق شهر تهران  6منطقه به صورت
تصادفي انتخاب شد كه این مناطق شامل مناطقي از شمال،جنوب،شرق،غرب و مركز بودند به روش تصادفي ساده تعدادي از
دبيرستانها انتخاب شدند .انتخاب تعداد دبيرستانها و تعداد دبيران با توجه به تعداد دبيرستانهاي مناطق انتخابي و سهم دبيران در
 6منطقه آموزشي صورت گرفته است .براي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه احساس توانمندي ،خودكارآمدي ،عملكرد
شغلي استفاده گردید .پرسشنامه احساس توانمندي شامل  99گویه مي باشد كه توسط اسپریتزردر سال( )9226براي بررسي
ميزان توانمندسازي با ابعاد چهارگانه (شایستگي،خودتنظيمي،اثرگذار بودن ومعني دار بودن) ساخته شده است و توسط عبدالهي
در سال( )9084در ایران اعتبار یابي شده است .این ابزار استاندارد در تحقيقات زیادي در كشور مورد استفاده قرار گرفته است.
سواالت این پرسشنامه بر اساس مقياس پنج درجه اي ليكرت (خيلي زیادتا خيلي كم)تنظيم شده است .براي به دست آوردن
روایي آزمون پرسشنامه توانمندي كه شامل  99گویه مي باشد با بهره گيري از نظرات و پيشنهادهاي پنج تن از اساتيد گروه
علوم تربيتي  ،سواالت این پرسشنامه مورد بررسي مجدد قرارگرفت براي بدست آوردن پایایي پرسشنامه توانمندي آن را در
بين  03نفر از افراد نمونه كه به صورت تصادفي از نمونه مذكور انتخاب شده بود ،توزیع گردید و بعد از جمع آوري پرسشنامه
وتجزیه و تحليل داده ها آلفاي كرونباخ پرسشنامه احساس توانمندي كه شامل  99گویه مي باشد 3/80،محاسبه گردید كه بيانگر
ثبات و همساني دروني گویه هاي این پرسشنامه است.
پرسشنامه خودكارآمدي معلمان توسط اسچانن-موران و ولفولك1در سال ( )9339ساخته شده است و در ایران در سال
()9082توسط مسع ود حسين چاري،عبدالوهاب سماوي و مژگان محمدي بهفارسي برگردان شده است.این مقياس از  90گویه
تشكيل شده است و شامل سه بعد (درگير كردن فراگير،راهبردهاي آموزشي ومدیریت كالس) مي باشد .سواالت این پرسشنامه
به صورت مقياس پنج درجه اي ليكرت بر روي یك پيوستار (خيلي زیاد تا خيلي كم) تهيه شده است .اعتبار (روایي) پرسشنامه

1- Tschannen-Moran & Woolfolk
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خودكارآمدي به وسيله اسچانن-موران و وولفولك ( )9339با روش تحليل عاملي ،ساختار عاملي مناسبي را متشكل از  0عامل
(درگير كردن فراگير ،راهبردهاي آموزشي ،مدیریت كالس) به دست داده است .همچنين پس از برگردان مقياس به فارسي
توسط حسين چاري و همكاران و بررسي صحت ترجمه ي آن ،روایي آن به وسيله ي چند تن از متخصصان مورد قضاوت قرار
گرفت و روایي صوري آن در سطح مناسبي گزارش شد .پرسشنامه خودكارآمدي توسط حسين چاري وهمكاران در سال
( )9082به فارسي برگردان شده است .براي تعيين پایایي این پرسشنامه،قبل از اجراي نهایي پرسشنامه به صورت تصادفي در بين
 03نفر از افراد نمونه توزیع گردید كه بعد از تجزیه وتحليل آلفاي كرونباخ آن  3/86محاسبه گردید .همچنين پایایي این
پرسشنامه توسط حسين چاري وهمكاران  %80و توسط اسچانن-موران و وولفولك  3/24محاسبه شده است كه نشانگر همساني
دروني قابل قبول این پرسشنامه بود .پرسشنامه عملكرد شغلي نيز داراي  96گویه مي باشد كه توسط محمدرضا براتي در
سال() 9082ساخته و اجرا شده و سواالت آن از نمونه فرم ارزشيابي معلمان استخراج شده است .این پرسشنامه شامل مولفه هاي
یاددهي-یادگيري ،تنظيم دفاتركالسي ،استفاده از ارزشيابي ها،همكاريباعوامل اجرایي آموزشگاه ،همكاري با گروههاي
آموزشي ،ایجاد رابطه با اولياء و دانش آموزان مي باشد كه عملكرد معلمان به وسيله مدیران مدارس سنجيده ميشود.سواالت
این پرسشنامه به صورت مقياس پنج درجه اي ليكرت بر روي یك پيوستار (خيلي زیاد تا خيلي كم) تهيه شده است .براي به
دست آوردن روایي آزمون پرسشنامه عملكرد شغلي معلمان كه شامل  96گویه مي باشد با بهره گيري از نظرات و پيشنهادهاي
پنچ تن از اساتيد گروه علوم تربيتي سواالت این پرسشنامه مورد بررسي قرارگرفت و ابهامات آن برطرف گردید،كه این امر
بيانگر روایي محتوایي قابل قبول آزمون مي باشد .پرسشنامه عملكرد شغلي توسط براتي در سال ( )9082طراحي و اجرا شده
است .براي سنجش پایایي آزمون پرسشنامه عملكرد شغلي معلمان ،محقق قبل از اجراي نهایي ،در نمونه اي  03نفره از نمونه
هاي تحقيق مورد اج راي آزمایشي قرار گرفت ،كه در نتيجه تجزیه و تحليل داده ها ،ضریب آلفاي كرونباخ  3/29برآورد
گردیده است  .همچنين در تحقيقي كه توسط محمدرضا براتي ( )9082اجرا شد ضریب آلفاي كرونباخ براي این پرسشنامه3/29
محاسبه شده است .جهت تجزیه و تحليل داده ها از آمار توصيفي(ميانگين ،ميانه ،انحراف استاندارد ،واریانس و همبستگي
پيرسون) از آمار استنباطي (تحليل رگرسيون چند متغيري یا چندگانه )جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده شده است.

یافته ها
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فرضیه اصلی تحقیق

بين توانمندي و خودكارآمدي با عملكرد شغلي دبيران در مدارس متوسطه دخترانه دولتي شهر تهران رابطه وجود دارد.
در بررسي این فرضيه براي تعيين ميزان پيش بيني هر یك از متغيرهاي پيش بين یعني (توانمندي ،خودكارآمدي) و درجه
اهميت هر یك از این دو متغير ،از متغير مالك (یعني عملكرد شغلي دبيران) از آزمون رگرسيون گام به گام استفاده مي كنيم
جدول ( :)1خالصه مدل رگرسیون
مدل

رگرسيون

ضریب تبيين

مجذور رگرسيون

خطاي معيار برآورد

تعدیل شده

9

3/939

3/6

3/428

9

3/990

3/692

3/692

8/949
8/350

 :9پيش بين :خودكارآمدي
 :9پيش بين :خودكارآمدي ،توانمندي
با توجه به آماره هاي جدول ( )9مي توان چنين عنوان كرد كه ضریب همبستگي چندگانه براي متغير خودكارآمدي برابر با
 3/939است و مجذور آن یعني ضریب تبيين برابر با  3/6مي باشد ،بنابراین خودكارآمدي دبيران  63درصد از عملكرد شغلي
آنان را در معادله تبيين مي كند و ضریب همبستگي چندگانه براي متغيرهاي احساس خودكارآمدي و توانمندي به طور همزمان
 3/990مي باشد و مجذور آن یعني ضریب تبيين برابر با  3/692مي باشد ،به عبارتي خودكارآمدي و توانمندي دبيران به طور
همزمان حدود  69درصد از عملكرد شغلي آنان را تبيين مي كنند و سایر واریانس ها از سوي عوامل خارجي و ناشناخته كه در
این تحقيق نيامده است قابل تبيين است .در این مدل مهم ترین عامل تأثيرگذار بر عملكرد شغلي دبيران احساس خودكارآمدي
آنان است.
در جدول شماره( ،)9اطالعات مربوط به نتایج آزمون آنوا براي خودكارآمدي و توانمندي آورده شده است .كه اطالعات
مربوط به مجموع مجذورات ،درجه آزادي و مجذور ميانگين و سطح معناداري و مقدار  Fبراي این متغيرها آورده شده است.
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جدول ( :)2نتایج آزمون آنوا برای متغیر های خودکارآمدی و توانمندی
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

مجذور ميانگين

F

معناداري

99549/69

رگرسيون

99549/69

9

باقيمانده

99589/09

004

كل

46092/82

006

رگرسيون

90595/32

9

99808/34

باقيمانده

9956/92

000

56/39

كل

46092/82

006

000/049

59/29

3/333

-

989/36

3/333

-

متغير وابسته :عملكرد شغلي دبيران
متغير هاي نهایي خارج شده از مدل رگرسيوني درجدول( ) 0آورده شده اند كه در این جدول مقادیر بتا ،خطاي معيار ،تي و
سطح معني داري براي مدل رگرسيون آورده شده است.
جدول(  :)3متغیر های نهایی خارج شده از مدل رگرسیونی متغیرهای خودکارآمدی و توانمندی
B

خطاي معيار

بتا

t

معني داري

ضریب ثابت

92/02

4/36

-

9/94

3/333

خودكارآمدي

3/839

3/34

3/939

98/96

3/333

ضریب ثابت

99/29

4/08

-

4/22

خودكارآمدي

3/54

3/36

3/69

99/92

3/333

توانمندي

3/09

3/32

3/939

0/28

3/333

مدل

9

9

3/333

متغير وابسته :عملكرد شغلي دبيران
نتایج تحليل واریانس ،با توجه به داده هاي موجود در جدول() 0حاكي از این است كه متغير هاي تبيين كننده (خودكارآمدي
و توانمندي) به طور معناداري قادر هستند تغييرات متغير وابسته (عملكرد شغلي دبيران) را پيش بيني و تبيين كنند ،به عبارت
دیگر مدل معنادار است و فرضيه ي اصلي تحقيق تأیيد مي شود.
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فرضيه اول :بين توانمندي و مؤلفه هاي آن با عملكرد شغلي دبيران در مدارس متوسطه دولتي شهر تهران رابطه وجود دارد.
به منظور بررسي سهم هر یك از مؤلفه هاي توانمندي در پيشبيني عملكرد شغلي دبيران از آزمون رگرسيون گام به گام استفاده
شده است .داده هاي مربوط به ضریب تبيين ،ضریب همبستگي ،خطاي معيار برآورد و مجذور رگرسيون تعدیل شده در
جدول( )4محاسبه شده اند.
جدول  ،11-4خالصه مدل رگرسیون
مدل

رگرسيون

ضریب تبيين

مجذور رگرسيون تعدیل شده

خطاي معيار برآورد

9

3/689

3/002

3/009

2/25

9

3/620

3/069

3/048

2/02

0

3/530

3/050

3/068

2/09

 :9پيش بين :توانمندي
 :9پيش بين :توانمندي ،احساس مؤثر بودن
 :0پيش بين:توانمندي ،احساس مؤثر بودن ،شایستگي
با توجه به آماره هاي جدول ( ) 4مي توان چنين عنوان كرد كه ضریب همبستگي چندگانه براي متغير توانمندي برابر با 3/689
است و مجذور آن یعني ضریب تبيين برابر با  3/002مي باشد ،بنابراین توانمندي دبيران  04درصد از عملكرد شغلي آنان را در
معادله تبيين مي كند و در گام د وم معادله ضریب همبستگي چندگانه براي متغيرهاي توانمندي و بعد احساس مؤثر بودن به طور
همزمان  3/620بوده و مجذور آن یعني ضریب تبيين برابر با  3/069مي باشد ،به عبارتي توانمندي و بعد احساس مؤثر بودن به
طور همزمان حدود  06درصد از عملكرد شغلي دبيران را تبيين مي كنند و در گام سوم معادله بعد شایستگي نيز وارد معادله
شده است كه همان طور كه در جدول مشاهده مي شود ،توانمندي و مؤلفه هاي احساس مؤثر بودن و شایستگي كه دو مؤلفه
از مؤلفه هاي آن مي باشند ،به طور همزمان حدود  05درصد از عملكرد شغلي دبيران را تبيين مي كنند و ضریب همبستگي
براي این متغير و دو بعد احساس موثر بودن و شایستگي كه از ابعاد مهم و تعيين كننده ي آن هستند ،با عملكرد شغلي دبيران،
حدود  3/530مي باشد و سایر واریانس ها از سوي عوامل خارجي و ناشناخته كه در این تحقيق نيامده است قابل تبيين است.
در این مدل مهم ترین عام لي كه تأثير آن تعيين كننده تر از سایر عامل ها مي باشد،متغير احساس مؤثر بودن براي معلمان مي
باشد.
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در جدول( ) 4نتایج آزمون آنوا براي توانمندي دبيران و مؤلفه هاي آن با عملكرد شغلي آنان آورده شده است .همان طور كه
مشاهده مي شود ،مقدار مجموع مجذورات ،درجه آزادي ،مجذور ميانگين ،سطح معني داري و ميزان  Fنيز در این جدول
محاسبه شده اند.

جدول ( )4نتایج آزمون آنوا برای توانمندی دبیران و مؤلفه های آن با عملکرد شغلی آنان
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

مجذور ميانگين

رگرسيون

960999/59

9

96099/59

باقيمانده

92269/99

004

82/59

كل

46092/82

006

-

رگرسيون

96269/339

9

9292/63

باقيمانده

92093/82

000

كل

46092/82

006

رگرسيون

95490/99

0

6429/32

باقيمانده

98865/59

009

85/29

كل

46092/82

006

-

88/93

F

999/49

23/49

معناداري

3/333

3/333

-

50/99

3/333

متغير وابسته :عملكرد شغلي دبيران
 :9پيش بين :توانمندي
 :9پيش بين :توانمندي ،احساس مؤثر بودن
 :0پيش بين:توانمندي ،احساس مؤثر بودن ،شایستگي
متغير هاي نهایي خارج شده از مدل رگرسيوني درجدول ( )6آورده شده اند كه در این جدول مقادیر بتا ،خطاي معيار ،تي و
سطح معني داري براي مدل رگرسيون مربوط به فرضيه ي اول تحقيق آورده شده است.
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جدول ( :)1متغیر های نهایی خارج شده از مدل رگرسیونی مؤلفه های توانمندی و عملکرد شغلی دبیران
مدل
ضریب ثابت

B

خطاي معيار

بتا

T

49/908

4/96

-

8/56

9

9

معني داري
3/333
3/333

توانمندي

9/39

3/38

3/68

90/32

ضریب ثابت

49/66

4/94

-

8/29

توانمندي

3/890

3/998

3/44

5/46

3/333

احساس مؤثر بودن

9/39

3/49

3/999

9/65

3/399

ضریب ثابت

02/60

4/85

-

8/99

0
توانمندي

3/45

3/92

3/969

9/08

احساس مؤثر بودن

9/42

3/46

3/94

0/09

شایستگي

3/84

3/06

3/989

9/40

3/333

3/333
3/398
3/339
3/395

متغير وابسته :عملكرد شغلي دبيران
نتایج تحليل واریانس با توجه به داده هاي موجود در جدول ( )6حاكي از این است كه متغير هاي تبيين كننده (توانمندي و دو
مؤلفه ي احساس مؤثر بودن و شایستگي) به طور معناداري قادر هستند تغييرات متغير وابسته ( عملكرد شغلي دبيران) را پيش
بيني و تبيين كنند ،به عبارت دیگر مدل معنادار است.
فرضيه دوم :بين خودكارآمدي و مؤلفه هاي آن با عملكرد شغلي دبيران مدارس متوسطه دولتي شهر تهران رابطه معناداري
وجود دارد.
به منظور بررسي سهم هر یك از مؤلفه هاي خودكارآمدي در پيشبيني عملكرد شغلي دبيران نيز از آزمون رگرسيون گام به
گام استفاده شده است .داده هاي مربوط به ضریب تبيين ،ضریب همبستگي ،خطاي معيار برآورد و مجذور رگرسيون تعدیل
شده در جدول( )5محاسبه شده اند.
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جدول (:)6خالصه مدل رگرسیون
مدل

رگرسيون

ضریب تبيين

مجذور رگرسيون

خطاي معيار برآورد

تعدیل شده

9

3/939

3/6

3/428

9

993

3/69

3/695

8/9499
8/32248

 :1پيش بين :خودكارآمدي
 :9پيش بين :خودكارآمدي ،درگير كردن فراگير
با توجه به آماره هاي جدول ( )5مي توان چنين عنوان كرد كه ضریب همبستگي چندگانه براي متغير خودكارآمدي برابر با
 3/939است و مجذور آن یعني ضریب تبيين برابر با  3/63مي باشد ،بنابراین خودكارآمدي دبيران به تنهایي  63درصد از
عملكرد شغلي دبيران را در معادله تبيين مي كند و همان طور كه مشاهده مي شود در گام بعدي معادله ،بعد درگيركردن فراگير
نيز وارد معادله شده است ضریب همبستگي چندگانه براي متغير خودكارآمدي و بعد درگير كردن فراگير به طور همزمان 3/99
بوده و مجذور آن یعني ضریب تبيين برابر با  3/69مي باشد ،به عبارتي خودكارآمدي و بعد درگير كردن فراگير به طور همزمان
حدود  69درصد از عملكرد شغلي دبيران را تبيين مي كنند و ابعاد دیگر خودكارآمدي در گام هاي بعدي وارد معادله رگرسيون
نشده اند ،به نظر مي رسد سایر واریانس ها از سوي عوامل خارجي و ناشناخته كه در این تحقيق نيامده است قابل تبيين است.
در این مدل مهم ترین عاملي كه تأثير آن تعيين كننده تر از سایر عامل ها مي باشد،متغير خودكارآمدي بوده و مهم ترین بعد
این متغير ،درگير كردن فراگير توسط معلمان مي باشد.
در جدول( )9نتایج آزمون آنوا براي خودكارآمدي دبيران و مؤلفه هاي آن با عملكرد شغلي آنان آورده شده است .همان طور
كه مشاهده مي شود ،مقدار مجموع مجذورات ،درجه آزادي مجذور ميانگين سطح معني داري و ميزان  Fنيز در این جدول
محاسبه شده اند.
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جدول ( :)7نتایج آزمون آنوا برای خودکارآمدی دبیران و مؤلفه های آن با عملکرد شغلی آنان
مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

مجذور ميانگين

رگرسيون

99549/69

9

99549/69

باقيمانده

99589/09

004

كل

46092/82

006

-

رگرسيون

90632/89

9

99964/2

باقيمانده

99893/39

000

56/69

كل

46092/82

006

معناداري

F

000/04

59/29

992/02

3/333

3/333

-

متغير وابسته :عملكرد شغلي دبيران
 :9پيش بين :خودكارآمدي
 :9پيش بين :خودكارآمدي ،درگير كردن فراگير
متغير هاي نهایي خارج شده از مدل رگرسيوني درجدول( )8آورده شده اند كه در این جدول مقادیر بتا ،خطاي معيار ،تي و
سطح معني داري براي مدل رگرسيون مربوط به فرضيه ي اول تحقيق آورده شده است.
جدول ( :)8متغیر های نهایی خارج شده از مدل رگرسیونی خودکارآمدی و مؤلفه هایآن با عملکرد شغلی دبیران
مدل

خطاي

بتا

t

ضریب ثابت

92/02

4/36

-

9/94

خودكارآمدي

3/839

3/344

3/939

98/96

3/333

ضریب ثابت

09/99

4/39

-

9/95

3/333

خودكارآمدي

3/64

3/38

3/49

5/6

3/333

9/96

099

3/95

0/50

3/333

B

معيار

9

9

معني داري

درگيركردن
فراگير

3/333

37

برر سي رابطه بين توانمندي و خودكارآمدي با عملكرد شغلي دبيران در مدارس متوسطه دخترانه دولتي شهر تهران

نتایج تحليل واریانس با توجه به داده هاي موجود در جدول ( ،)8حاكي از این است كه متغير هاي تبيين كننده (خودكارآمدي
و بعد درگير كردن فراگير) به طور معناداري قادر هستند تغييرات متغير وابسته ( عملكرد شغلي دبيران) را پيش بيني و تبيين
كنند ،به عبارت دیگر مدل معنادار است و در بين مؤلفه هاي سه گانه خودكارآمدي یعني درگيركردن فراگير ،مدیریت كالس
و راهبردهاي آموزشي ،تعيين كننده ترین مؤلفه ،درگير كردن فراگير توسط معلم مي باشد.

بحث و نتيجه گيري
نتایج تحقيق نشان مي دهد كه بين توانمندي و خودكارآمدي و عملكرد شغلي دبيران مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران رابطه
وجود دارد .توانمندي و تمامي مؤلفه هاي آن یعني(احساس معناداي ،احساس شایستگي،احساس مؤثر بودن،احساس
خودساماني) با عملكرد شغلي دبيران رابطه ي مثبت و معنادار ،دارد .به این معني كه همزمان با افزایش توانمندي دبيران و هر
یك از این مؤلفه ها ،عملكرد شغلي آنان افزایش مي یابد .نتایج این تحقيق با نتایج بدست آمده از تحقيقات یانگ و چوي
( ، )9332ماري ( )9330و ورث و رایت ( )9330همخواني دارد.
توانمندي معلمان و افزایش خودكارآمدي آنان باعث مي شود كه یك محيط كاري قابل اطمينان و حمایت كننده بوجود بياید،
معلمان در حل مسائل مشاركت و همكاري داشته باشند ،دانش،آگاهي و مهارت هاي آنان تقویت شود ،و در برابرشرایط جدید
و دشوار قدرت مهار داشته باشند (بك .)9223،ليدن و همكاران ( )9333خاطر نشان ساختند كه توانمند سازي با عملكرد شغلي
رابطه مثبتي دارد و افراد توانمند نسبت به افراد كمتر توانمند بهتر كار خواهند كرد همچنين اسكات و همكاران( )9334در
تحقيقي تحت عنوان مدل چند سطحي از توانمندسازي–عملكرد و رضایت به این نتيجه دست یافتند كه بين توانمندسازي و
عملكرد واحد شغلي رابطه مثبت وجود دارد.
همچنين كانتر)9284(9در مطالعه اي به این نتيجه رسيد كه هر یك از ابعاد توانمندسازي با رفتارهایي كه عملكرد را افزایش مي
دهد ،رابطه دارند .افرادي كه معناداري بيشتري را احساس مي كنند و یا بيشتر به آن توجه دارند ،براي كارشان تالش بيشتري
انجام مي دهند و به وظایف خود تعهد بيشتري دارند و بنابراین در هنگام مواجه با موانع و مشكالت احتماال ًمقاومت بيشتري
ازخود نشان مي دهند .شایستگي به تالش بيشتر ،پافشاري و مقاومت در مواجه با موانع منجر مي گردد .خودمختاري نيز به تالش
و انعطاف پذیري یبشتر براي سازگاري با تغييرات و ایجاد راهبردهاي شغلي بهتر منجر مي شود .در رابطه با اثرگذاري ،افرادي
كه اعتقاد دارند مي توانند بر پيامدهاي شغلي اثر بگذارند ،به احتمال بيشتر به صورت واقعي بر كارها اثرخواهند گذاشت و
اثربخشي آنها بيشتر خواهد شد (.نقل از زارعي،9023،ص.)4
از دیگر نتایج بدست آمده از این تحقيق ،مي توان به این مطلب اشاره نمود كه احساس مؤثر بودن كه از مؤلفه هاي توانمندي
است ،بيشترین نقش را در پيش بيني عملكرد شغلي دبيران دارد .با توجه به اهميت احساس عزت نفس و خود باوري و احساس
1- Canter
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توانمند ي ،در موفقيت شغلي افراد ،این نكته نيز از لحاظ روان شناسي ،قابل تبيين و منطقي به نظر مي رسد .همان طور كه طبرسا
و آهنگر( ) 9089در مدلشان از توانمندي بيان نمودند ،احساس مؤثر بودن كه از مؤلفه هاي شناختي توانمند سازي محسوب مي
شود ،یكي از چند پيامد مطلوب افزایش ا نگيزش دروني مي باشد .همچنين این نتيجه با نتایج تحقيق ميرجعفري ( )9082همسو
مي باشد.
از آنجایي كه فرآیندهاي انگيزشي ،انگيزه ي الزم را براي هدایت رفتارهاي افراد فراهم مي آورند ،قبل از انجام هر فعاليتي بر
ضرورت وجود حاالت مختلف انگيزش تأكيد شده است ،انگيزش دروني و بيروني با یكدیگر متفاوتند(سيف .)9088 ،انگيزش
دروني به معني پرداختن به یك فعاليت به دليل احساس رضایت از انجام دادن آن است( نقل از كدیور ،)9088 ،با توجه به
حساسيت و اهميت حرفه ي معلمي و با در نظر گرفتن مشكالت قابل توجه این حرفه ،وجود انگيزه ي دروني براي ایجاد احساس
رضایت و مؤثر بودن در پيشبرد و ارتقاي عملكرد شغلي دبيران ،منطقي به نظر مي رسد .همچنين نتایج تحقيق ستوده ( )9089نيز
حاكي از آن است كه بين انگيزش شغلي وعملكرد كاركنان رابطه معناداري وجود دارد .در بررسي فرضيه سوم كه نشان مي
دهد بين خودكارآمدي و مؤ لفه هاي آن با عملكرد شغلي دبيران مدارس متوسطه دولتي شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد،
بين خودكارآمدي معلمان و سه مؤلفه ي آن یعني درگيركردن فراگير ،راهبرد هاي آموزشي و مدیریت كالس،با عملكرد شغلي
دبيران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،و مقادیر این ضرایب همبستگي باال و قابل توجه است .یعني با افزایش یا كاهش این
متغيرها ،عملكرد شغلي دبيران نيز افزایش یا كاهش مي یابد .از بين این مؤلفه ها ،مؤلفه ي درگير كردن فراگير اهميت بيشتري
دارد .بعد از آن ،راهبردهاي آموزشي و مدیریت كالس ،به ترتيب داراي بيشترین همبستگي هستند .در تبيين این فرضيه مي
توان به این مطلب اشاره كرد كه بندورا معتقد است كه خودكارآمدي در انتخاب هدف مؤثر است .انتخاب هدف در افراد بر
اساس ارزیابي از توانایي هاي خود است .افرادي كه خودكارآمدي قوي تري دارند ،هدف هاي چالش انگيزتري را انتخاب مي
كنند و براي رسيدن به آن تالش بيشتري مي كنند .بندورا( )9220معتقد است كه خودكارآمدي در انگيزش افراد نقش اساسي
دارد .افراد خودشان را برانگيخته مي كنند و فعاليت هایشان را با توجه به پيامدهایش پيش بيني مي كنند .آنها هدف هایي را
براي خود در نظر مي گيرند و برنامه هایي را براي رسيدن به آنها طراحي مي كنند (نقل از كدیور .)9088،بدین ترتيب معلماني
كه داراي سطح باالیي از خودكارآمدي هستند احساس رضایت و توانمندي بيشتري داشته ،از عملكرد شغلي باالتري
برخوردارند ،براي شيوه ي مناسب مدیریت كالسي خود برنامه ریزي نموده و هدف هاي سطح باالیي براي خود در نظر مي
گيرند و رسيدن به آن اهداف را جزو برنامه هاي كاري خود قرار مي دهند .نتایج تحقيق كدیور( )9029هم حاكي از این است
كه باال وپایين بودن سطح خودكارآمدي معلمان به طور مستقيم بر ميزان رضایت شغلي و در نهایت بر عملكرد شغلي آنان تاثير
مي گذارد.
همچنين نتيجه این تحقيق با نتایج تحقيق گارپرت راداوا ( )9334مبني بر همبستگي مثبت بين خودكارآمدي و عملكرد همخواني
دارد .و در نهایت از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقيق ،اهميت در گير كردن فراگير از مؤلفه هاي خودكارآمدي ،در
پيشبرد عملكرد شغلي دبيران مي باشد .از آنجایي كه در گير كردن فراگير یكي از الزمه هاي راهبر دهاي مدیریت كالسي
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موفق معلمان معرفي شده است(صمدي و همكاران ،)9089 ،و براي داشتن سبك مدیریت كالسي دانش آموز محوري معلمان
داراي اهميت مي باشد ،این مسئله نيز از لحاظ علمي و منظقي قابل تبيين است .معلمان دانش آموز محور ،معلماني هستند كه در
كالسشان كنترل و انضباط در فرآیندي تعاملي ميان معلم و دانش آموز به وجود مي آید و دانش آموزان در برنامه ریزي و
سازماندهي كالس سهيم اند .معلم به دانش آموزان فرصت مي دهد تا بر فعاليت هاي خود نظارت و درباره ي رفتارشان قضاوت
كنند .در این كالس ،ارزیابي نيز در یك فرآیند مذاكره دو طرفه صورت مي گيرد (امين یزدي و عالي .)9089،با توجه به
مباحث مطرح شده همگي این موارد ،به نحوي درگير كردن فراگير در امور كالسي و تدریس و یادگيري مشاركتي به حساب
مي آیند ،و این امر از پيش نياز هاي مدیریت كالس به سبك دانش آموز محوري است ،و معلماني كه داراي این سبك مدیریت
كالسي هستند ،جزو معلمان موفق ،با عملكرد شغلي خوب محسوب مي شوندگيبسون و دمبو( )9284اظهار داشتند كه معلمان
با خودكار آمدي باال بر تعامل فعال دانش آموزان اصرار دارند و بعد از پاسخ هاي نادرست دانش آموزان،كمتر از آنها انتقاد
مي كنند همچنين گيو،پياستا،جاستيك و كادرویك()9332معتقدند كه سطوح باالي خودكارآمدي معلم به احتمال زیاد تاثير
مثبتي بر اعمال دانش آموزان دارد و به طور بالقوه  ،با كيفيت كالس همراه است(نقل از حسين چاري.)9082،
این نتيجه با نتایج بدست آمده از تحقيق دهنوي( ،)9023در خصوص سبك مدیریت كالسي معلمان ،همخواني دارد .به طور
كلي نتایج این تحقيق نشان داده است كه رابطه بين توانمندي و خودكارآمدي با عملكرد شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر تهران
در سال تحصيلي  9029-29با توجه به مالك انتخاب شده از لحاظ آماري معنادار است .نتایج این تحقيق همچنين نشان داده
است بين توانمندي و عملكرد شغلي رابطه مثبت معنادار وجود دارد.بدین معنا كه با افزایش توانمندي دبيران و هر یك از مولفه
هاي آن ،عملكرد شغلي گروه نمونه افزایش خواهد یافت .همچنين بين خودكارآمدي دبيران و عملكرد شغلي رابطه مثبت
معنادار وجود دارد.بدین معنا كه با افزایش یا كاهش خودكارآمدي و هر یك از مولفه هاي آن،عملكرد شغلي دبيران نيز افزایش
یا كاهش مي یابد .عوامل بسياري مي توانند عملكرد شغلي را تحت تاثير قرار دهند كه توانمندي وخودكارآمدي دو عاملي
هستندكه تاثير بسزایي بر عملكرد دارند لذا توجه به این مقوله در نظام آموزشي ضروري مي باشد.
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منابع و مآخذ
 -9ابيلي ،خدایار و ناستي زایي ،ناصر( .)9082بررسي رابطه توانمندسازي روانشناختي با تعهد سازماني در پرسنل پرستاري
بيمارستانهاي شهر زاهدان"فصلنامه طلوع بهداشت،شماره ،95صص.95-02
 -9اصغر پور ،محمد جواد ( .)9086عملكرد مدیریت با تاكيد بر ارزشيابي از نيروي انساني،نشریه صنعتي.934 ،
 -0اعرابيان ،اقدس و همكاران( .)9080بررسي رابطه باورهاي خودكارآمدي بر سالمت رواني و موفقيت تحصيلي دانشجویان،
مجله روانشناسي ،سال  ،8شماره .4
 -4براتي،محمدرضا( .)9082بررسي رابطه ابعاد تعهد سازماني و عملكرد شغلي معلمان مدارس راهنمایي و متوسطه پسزانه شهر
شيروان ،پایان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي ،دانشكده علوم انساني.
 -6بنار ،حسينعلي( .)9082بررسي رابطه توانمندسازي روانشناختي با رضایت شغلي و تعهد سازماني دبيران متوسطه شهرستان
رباط كریم ،پایان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات(تهران).
 -5بياناتي ،محمد( .)9023مدل روابط سبك هاي انگيزشي،خودكارآمدي و خودتنظيمي تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه
كرج ،پایان نامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم انساني،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي.
 -9حسينچاري ،مسعود ،سماوي ،عبدالوهاب و محمدي،مژگان( .)9082بررسي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه
خودكارآمدي معلم،مجله مطالعات آموزشي و یادگيري،دوره دوم،شماره دوم،پایيز و زمستان ،پياپي.62/9،
 -8دهنوي ،الهام( .)9023بررسي رابطه هوش فرهنگي و سبك مدیریت كالسي معلمان ،پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته
روانشناسي تربيتي ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي.
 -2رضایي ،محمد.)9089( ،مطالعات فرهنگي :نظریه ها و مناقشات،گروه مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشكده علوم
اجتماعي ،انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران.
 -93زارعي متين ،حسن و محمدي الياسي ،قنبر و صنعتي ،زینب( .)9085بررسي رابطه بين آموزش هاي ضمن خدمت و
توانمندسازي كاركنان (در سازمان جهاد كشاورزي استان قم) .مجله فرهنگ مدیریت ،شماره  ،95صص .89-995
 -99زارعي ،عزیز اهلل و قاسمي ،نوشاد و سروقد،سيروس( .)9023بررسي رابطه بين توانمندسازي ،خودكارآمدي و عملكرد
شغلي در كاركنان اداره آموزش و پرورش مرودشت و درودزن ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت.
 -99سرمد ،زهره و بازرگان،عباس و حجازي ،الهه( .)9029روش هاي تحقيق در علوم رفتاري ،تهران:انتشارات آگاه.
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. سمت، تهران، مهارتهاي آموزشي و پرورشي.)9086( حسن، شعباني-90
، پایان نامه كارشناسي ارشد، عوامل موثر بر عملكرد شغلي كارشناسان توسعه در استان آذربایجان شرقي.)9086( ، شمس-94
.دانشگاه تهران
 نشر، تهران،) توانمندسازي كاركنان(كليد طالیي مدیریت منابع انساني.)9085( عبدالرحيم، بيژن و نوه ابراهيم،عبدالهي-96
.ویرایش
 پایان نامه كارشناسي، بررسي رابطه عملكرد شغلي و رضایت شغلي معلمان ابتدایي شهرستان بانه.)9029( بختيار، فتح الهي-95
. دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي،دانشگاه تهران،ارشد
. انتشارات سمت، تهران، روانشناسي تربيتي.)9085( پروین،كدیور-99
 بررسي عوامل موثر بر عملكرد.)9023( حميد، احمد و موحد محمدي، رضوانفر، مهدیه السادات، مير ترابي،  زینب، موذن-98
.996 ص،6 شماره،سال اول،9023 بهار، فصلنامه رهيافتي نو در مدیریت.شغلي اموزشگران هنرستانهاي كشاورزي استان تهران
 بررسي رابطه توانمندسازي و مهارتهاي ارتباطي با عملكرد.)9082( مریم، مجيد و مشكسار، برزگر، سيداحمد، ميرجعفري-92
. دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان،شغلي كاركنان شركت طراحي و مهندسي صنایع پتروشيمي شيراز
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