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 مقدمه
 ای معلمان هستند. خودکارآمدی از عوامل کلیدی در موفقیت حرفههای شغلی و  ویژگی  

تأثیر  یآموزش های کلیه فعالیت تلش و پشتکار معلم در ها، یتفعال بر یخودکارآمد هایباور

رفتار در  درمعلم  یباورها به تعیین کننده بودن یدهعق . علیرغم آنکه گذارد یمای  فوق العاده

و از پشتوانه پژوهشی برخوردار  یرومندنهمانقدر نیز اما ست اساده  یا یدهعق ،آموزش ینح

دهد معلمان با  ها نشان می (. چرا که پژوهش1393یبی،و حب یآشور ی،ا )کاوهاست

دهند و  خودکارآمدی بال سطوح بالتری از تعهد و اشتیاق در قبال کار را از خود نشان می

در حقیقت  تری دارند. عملکرد موفقکنند و در نتیجه  استرس کمتری نیز تجربه می

 .شغل است یکانجام بهتر  یها برا ییاز توانا یشناخت یابیارز یک ای حرفه یخودکارآمد

مطرح باندورا آلبرت  برای اولین بار در نظریه شناختی اجتماعی به وسیله یخودکارآمدمفهوم 

های خود برای انجام  شد. باورهای خودکارآمدی به ارزیابی شناختی فرد در مورد توانایی

(. بر  1387،آقایی و نظری،جللی)موفقیت آمیز تکلیف در یک حوزه مشخص اشاره دارد

خود در انجام  ییاز انتظارات فرد در باره توانا یرفتار و حفظ آن تابع ییرتغ یهنظر یناساس ا

 یع،طرقبه، شج یمیاز انجام آن رفتار است)کر حاصل یجهنت بهمربوط  یو انتظارها ینرفتار مع

 ینهرا در زم یا حرفه یبار خودکارآمد یناول ی(، برا1993)1یسرنچ (.1388ی،قهرمان و محمد

شخص  یک یا نقش حرفه یحصح یدر اجرا ییکرد که به عنوان اعتقاد به توانا عنوان یکار

 (. 1389یما،و ت یحسن)شود یشناخته م

های شغلی معلمان با  ویژگیجا که هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین  از آن 

آوریم.  های شغلی می خودکارآمدی است،  لذا توضیح  مختصری نیز در خصوص ویژگی

های متعددی است، که  هایی که در این زمینه انجام پذیرفته، نظریه نتیجه مطالعات و پژوهش

 گریگوریریچارد هاکمن و ها است. های شغلی یکی از مهمترین آن نگرش ویژگی

                                                           
1-Cherniss 
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 یبرا یچارچوبی ارائه نمودند که سال ها به عنوان شغل های یژگیو یلگو( ا1975)2اولدهام

 (.1389آبادی و نوشه ور، مورد استفاده قرار گرفت)ایزدی یزدانشغل  یو طراح یلو تحل یهتجز

و  یزشانگ یبرا یرفتار یها ینکتکن یاتعامل  یها یوهاستفاده از ش ی، به جاالگو یندر ا

توانند موجبات  یکه م شود یم یدتاک یدارپا یباتقر یو شغل یافراد، بر اقدامات ساختار یترضا

روشن ساختن این  الگو هدف اصلی این. شغل را فراهم آورند یانمتصد یتو رضا یزشانگ

گردند، بلکه شخصیت، فرهنگ،  خصوصیات شغل منتج به انگیزه نمی صرفاً نکته است که

غیر قابل انکار  تأثیر  کنند. فرد هم در این میان نقش عمده ای ایفا میها و حالت روانی  آموخته

های متعدد به اثبات رسیده  افراد بارها طی بررسیبر حالت روحی و روانی  یشغلهای  ویژگی

تواند یکی از عوامل زمینه ساز موفقیت یا عدم  است و حکایت از این  مسئله دارد که می

آمیز کارها و  بر انجام موفقیت یخودکارآمدطرفی به دلیل تأثیر  موفقیت شغلی افراد باشد. از

به بررسی پژوهش این در تعیین اهداف بالتر و نیز تلش بیشتر در افراد و از جمله معلمان؛ 

پرداختیم، تا شاید  یمعلمان مقطع ابتدائ یا حرفه یو خودکارآمد یشغل یها یژگیو ینب ارتباط

های  بتوان با شناخت نحوه و چگونگی ارتباط این متغیرها با یکدیگر در جهت بهبود ویژگی

شغلی و خودکارآمدی معلمان گامی هر چند کوچک برداشت و به این وسیله در موفقیت 

            بیشتر تدریس و نیز بال بردن کیفیت آموزشی گامی مؤثر برداشت. 

دانش، مهارت  قیآموزش و پرورش هستند که از طرنظام  یاصل هیسرمامعلمان  بدون تردید  

 یها چالش نیتر از مهم یکی .آورند یود مججامعه ارزش افزوده به و یخود برا یها زهیو انگ

 نیبالقوه ا یها تیو ظرف یذهن توان ،یاز منابع فکر یعدم استفاده کاف یموزشآ یها سازمان

و  یبه اثر بخش یابی به منظور دست یموزشآ یها است. به هر حال سازمان یانسان هیسرما

 هیسرما نای از نهیاستفاده به یلزم برا طیجز فراهم ساختن شرا یا بالتر، چاره یور بهره

 هیهدف توص نیتحقق ا یبرا تیرینظران مد که صاحب ییها از جمله روش نخواهند داشت.

                                                           
1-Richard Hackman&Gregory Oldham 



۱۱ /مقدمه    

 
باشد)سند  یم نانکارکی شغل یمدآخودکارو  شغلی ها یژگیبهبود وی و شغل یکنند طراح یم

 (. 62:1382و منشور اصلح نظام آموزش و پرورش،

نگرش  است. دهیارائه گرد یمختلف اتیشغل، نظر یها یژگیو بهبودو  یطراح نهیدر زم

های شغلی که رویکردی انگیزشی به شغل دارد، حاصل پژوهشات ترنر و  ویژگی

 گریگوری(است. بعدها هاکمن و1971)4لولرادوارد هاکمن و ریچارد (، 1965)3لورنس

های قبلی را مورد بررسی قرار دادند.  تری نتایج پژوهش ( به صورت گسترده1975اولدهام)

بود که  به مثابه چارچوبی برای تجزیه و  5(JCMهای شغل) نتیجه مطالعات آنها، مدل ویژگی

 (.1389تحلیل و طراحی شغل مطرح شد)ایزدی یزدان آبادی و نوشه ور،

مختلف  یها طهیح یریو اندازه گ فیتعر ،یشغل یابیعمده در ارز یها شیاز گرا یکی

شده  یمتعدد فیتعار یاز واژه خودکارآمد. مربوط به شغل است یانتظارات خودکارآمد

شامل محتوا  6ی آلبرت باندورااجتماع یشناخت هیدر نظر یمفهوم خودکارآمد نیتر جیاست. را

خاص بر  فیانجام وظا ییفرد در باره توانا یکه به باورها است فیتکل ژهیو یخودکارآمد ای

 لزم یعیطب طیخاص و در شرا یدر حوزه ا تیبه موفق یابیدست یگردد که برا یم

بر اساس این نظریه تغییر رفتار و حفظ آن تابعی (. 97:1391پور، یو حاج یمی،سلیمیاست)عظ

از انتظارات فرد در باره توانایی خود در انجام رفتار معین و انتظارات معین مربوط به نتیجه 

به عنوان  ای حرفه یمفهوم، خودکارآمداین  با توجه به حاصل از انجام آن رفتار است. 

 یا و حرفه یدر چارچوب شغل فیانجام اصل تکال یبراخود  ییقضاوت فرد در مورد توانا

قضاوت  معلم را یتوان باور کارآمد یم نی(. بنابرا1392حسنی و تیما،)شود می فیتعر نیمع

                                                           
1-Terner &Lawrence 
2-Richard Hackman& Edvard Lawler 
3-Job Characteristics Model 
4- Albert Bandura 
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 انشد یها یریادگیو  تیمطلوب از فعال جیبه دست آوردن نتا یخود برا ییمعلم در باره توانا

 (. 1390،ی اریاسفند ی وصراح  ور،یکد،یدانست)قلئ آموز



 

 اولفصل 
 کلیات



 



 

های آن  های شغلی و مؤلفه نظری پژوهش و تعریف ویژگی در این فصل پس از تعریف مبانی

ایم  نظران بزرگ در این مباحث پرداخته  ها و صاحب ای، به بیان نظریه و نیز خودکارآمدی حرفه

های انجام  ایم. در آخر پیشنیه پژوهش و آراء و نظرات مهم این بزرگان را به اختصار شرح داده

در این خصوص را با ذکر سال و عنوان پژوهش و نیز نام پژوهشگران در ایران و جهان شده 

 ایم.  عنوان نموده

 های شغلی تعریف مبانی نظری طراحی و ویژگی

بهبود  نهیدر زمباشد.  های شغلی جزئی لینفک از موضوع طراحی شغلی می مبحث ویژگی

 اتینظر های فراوانی صورت گرفته و  تاکنون پژوهش ،شغلی یطراحو  یشغل یها یژگیو

در مشاغل  رییاعمال تغ راشغل  ی(، طراح1997)7هاکمن و ساتل. است دهیارائه گردنیز  یمختلف

از مشاغل به  یا وستهیمجموعه به هم پطراحی شغل را به عنوان،  اند. برخی عنوان کرده ژهیو

 (.1382)عباس پور،دانند می عمل نیدر ح یکارکنان و بهره ور یکار تیفیک شیمنظور افزا

قراردادن وظایفی که به صورت  هم  تعیین و درکنار عبارت ازدیگر، طراحی شغل  یتعریفدر 

طراحی شغل در حقیقت . شود عنوان میهدف از پیش تعیین شده یک یک واحد در رسیدن به 

بر عملکرد و رضایت که ی تا مشاغل فرد شود که کارها در هم آمیخته میاست راه یا شیوه ای 

شاید نخستین کسی که در این خصوص به صورتی منسجم به شغلی اثرگذار است بوجود آید. 

های  . تاکید اصلی تیلور بر کشف روشباشد( 1915-1856تیلور)فردریک پژوهش پرداخت، 

 (.1381علمی انجام کار، استاندارد کردن کارها و تخصصی کردن مشاغل بود)علقه بند،

 شغلیطراحی  های نظریه

اند  مطرح شده، یشغل یها یژگیو نییو تع یطراح نهیدر زمهایی را که  نظریه 8ویلیام اسکات

 کند: را به سه دسته اساسی به شرح ذیل تقسیم می

توان به  مکتب مدیریت علمی)کلسیک(: از مشهورترین افراد در این زمینه می -الف

 اشاره کرد. 10، کارل ماکس وبر9هنری فایولی(، علم تیریپدر مدفردریک تیلور)

                                                           
1- Suttle 
1- William Scott 
2- Henry Fayol 
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توان به نظرات  مکتب سیستمی یا مبتنی بر سیستمها: از مشهورترین افراد در این زمینه می -ب

 اشاره کرد.  11ماری پارکر فالت

و  13است. هرزبرگ 12ونئوکلسیک یا روابط انسانی: بنیانگذار این مکتب التون مای مکتب-ج

 ترین نظریه پردازان این مکتب  هستند.هاکمن و الدهام از معروف

 یعلم تیریمکتب مد 
ترین شیوه برای طراحی مشاغل، روش مدیریت علمی است که تیلور آن را پیشنهاد  رایج

بر اساس تخصص باید مبنای طراحی مشاغل قرار  کرده است. تیلور معتقد بود که تقسیم کار

اضافی برای انجام دادن آن را حذف گیرد و بهترین طرح برای هر شغل آن است که حرکات 

)عباس های حرکت سنجی و زمان سنجی را به کار برد کرده باشد. به این منظور تیلور روش

 یعلم یریتشود: مد یشناخته م یاساس یبا سه تئور یکمکتب کلسدر حقیقت  .(1382پور، 

 ماکس وبر. یو بوروکراس یولفا ییاصول گرا یلور،ت

 لوریت کیفردر  

اواخر قرن بیستم فردریک تیلور، بکارگیری شیوه ای علمی در مدیریت کارآمد فنون در 

 ییچاره عدم کارآ ونامید  کارگری را پیشنهاد کرد. وی رویکرد خود را مدیریت علمی

خارق العاده؛  یها دانست، نه استفاده از آدم یم )روش منظم(یعلم تیریها را اعمال مد سازمان

منظم  یها ها را با توسل به روش سازمان اتیو عمل دیآمد که مسائل تول رو، در صدد بر نیاز ا

 دگاهیداد. د شیرا افزا ییتوان کارآ یم قینظارت دق قیو معتقد بود از طراحل کند.  یعلم

 و دهد یکه کار را انجام م یانسان ایتوجه صرف به خود شغل دارد و نه شاغل و  لور،یت یمهندس

)علقه ردیگ یم دهیها را ناد افراد در سازمان یو روان شناخت یجامعه شناخت یها جنبه

 یاست که کارآمدتر و عقلن نیها ا سازمان یبرا یعلم تیریمد هینظر یضمن امی(. پ1381بند،

و برنامه  یعلم یها کاربرد روش قیامکان از طر نیاست و ا ریها امکان پذ تر ساختن سازمان

                                                                                                                                              
3- Karl Marx Weber 
Mary Parker Follett 4- 
5- Elton Meyer 
6- Herzberg 
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در  یعلم تیریگرچه کاربرد اصول مدا. ردیپذ یتحقق م یسازمان فیوظا یدر طراح یزیر

اذعان کرد که  دیکند، اما با یجلوه م ندیآ ناخوش یارتباط با سازمان آموزش و پرورش تا حد

ها از جمله  سازمان ریبلکه در سا یو صنعت یدیتول یها نه تنها در سازمان جیها به تدر کاربرد آن

شود که  یم یها سع همه سازمان یاتیامروزه در سطوح عمل. ردک دایپ تیعموم زین یآموزش

کار  قئدقا زیکار ن نیمعلوم باشند و در ح فیروش ها و ابزار وظا مشخص شوند قاًیدق فیوظا

 (.1389) علقه بند، رندیمورد نظارت و سنجش قرار گ

 ولیفا یهنر

نام مدیریت اداری  ای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریک تیلور، با هنری فایول نظریه

بر سطح  هینظراین  ارائه کرد. فایول یکی از تأثیرگذارترین مدافعان نظریه مدیریت جدید است.

رغم تنوع موجود یمعتقد بود عل ولیفا باشد. یمتمرکز م یس سلسله مراتب سازمانادر ر تیریمد

 یدر ساختار و فراگردها یاساس یها باهتش آنها، یطیمح طیو شرا یسازمان یها در هدف

است. بعد  یو افق یدو بعد عمود یدارا  شود؛ مثل ساختار همه سازمان ها یم افتی یسازمان

شود  یمشخص م نییاز بال به پا اریاختو  تیمسؤول ضی، با تفویساختار سلسله مراتب ای یعمود

 تیریمد فی، وظاولیمنظور فا نیاست. به ا یسازمان فیوظا ایکارکردها  کی، تفکیو بعد افق

جهان شمول  یادار تیریمد هیکاربرد نظر دانست.مترتب بر آن  یرا مشخص کرد و اصول

 رفتهیاثر پذ به شکلی عمیقدر همه کشورها، از اصول و قواعد آن  یآموزش یها است. سازمان

تمرکز و  ار،یها، سلسله مراتب، اخت یاهداف، خط مش رینظ ینظام آموزش یاند. جوانب رسم

 .(14،1352)پیو و هیکسنفوق اشاره دارند هیبه نظر عدم تمرکز عمدتاً

 ماکس وبر

کارل ماکس وبر یک حقوقدان، سیاستمدار، جامعه شناس و استاد اقتصاد سیاسی بود که به 

های اجتماعی و جامعه شناسی را تحت تأثیر خود قرار داد. در اصل او نظام  ای ژرف نظریه گونه

ا پیاده سازی کرد. تخصصی شدن کار در حد عالی، انجام امور به صورت مدون، بوروکراسی ر
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ای معلمان کارآمدی حرفه های شغلی با خود ارتباط ويژگی/  ۱8 
 

، ثبت سوابق اداری در جهت پیگیری هر چه بیشتر، منظم ستمیسسلسله مراتب، -ساختار قدرت

 هینظر یها یگژیو نیتر از مهمتکنیک جداگانه اداری از مالکیت، منطق، اجرای اختیار قانونی 

 است. ماکس وبر

 یمتسیمکتب س

شود که  در این روش به جای طراحی تک تک مشاغل، سیستم کار به نحوی طراحی می

ابعاد اجتماعی و فنی کار، مکمل یکدیگر باشند. بر اساس اطلعاتی که از نظر کارکنان، 

گردد که هم  شود، سیستم کار طوری طراحی می آوری می سرپرستان و مدیران سازمان جمع

 کارکنان برآورده شود و هم ضرورت های فنی کار انجام گیرد. نیازهای انسانی و اجتماعی

 ماری پارکر فالت

نظران نسبت  از صاحب یکار، بعض یو اجتماع یانسان طیمربوط به شرا یها از پژوهش شیپ

ها  آن انیواکنش نشان داده بودند. در م کیکلس یها هیسونگر نظر کیساختگرا و  دگاهیبه د

به  کیکلس یها هی( را بتوان مفسر دوره گذار از نظرتیریمد امبریکرفالت)پرپا یمار دیشا

و  جادیا ی،سازمان ای یدر هر کار جمع یبود که مسئله اصل تقدمع یدانست. و یرفتار یها هینظر

 یجامعه شناس پارکر فالت یمارحال هماهنگ است.  نیو در ع ایپو یروابط انسان ینگهدار

 دیبا کیجامعه دموکرات کیپرداخت. از نظر فالت  تیریمد میفاهم رامونیبود که به کنکاش پ

شعور و  یدارا افراد باشد: اهیم ریز طیشرا دیتحقق آن با یهوشمند و آگاه باشد که برا

 تیهو یافراد دارا هیکل -خود را ارتقا دهند تیافراد خود بخواهند ظرف -مشارکت باشند

 .دانست میمان اثربخش ساز یرا راهبرد اساس یفالت هماهنگ .باشند یاسیس

 نئوکلسیک مکتب-ج

را بر افراد تمرکز دهد. به  شیتوجه خو دیبا تیریمعتقد بودند که مد مکتب نیطرفدارن ا

. مکتب نئوکلسیک با دانستند یم یکیزیف یرهایرا موثرتر از متغی اجتماع یرهایمتغ گرید انیب

 ( شروع شد.1920مطالعات التون مایو)

 التون مایو
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های انسانی مدیریت، به خنثی کردن جنبه فنی  ( ضمن تاکید بر جنبه1920)ومایالتون 

های  مایو به دلیل اینکه به بررسی تعامل  مهندسی جنبش مدیریت علمی تمایل داشت.  نظریه

و اصول  میمفاهپرداخت بعدها به مکتب روابط انسانی شهرت یافت.   ها با یکدیگر می انسان

 رایداشت؛ ز رشیپذ نهیزم یآموزش یها طیدر مح یاز هر سازمان شیب دیشا یروابط انسان هینظر

. ردیکار مورد توجه قرار گ یکرد که جوانب انسان یم جابیکارآموزش و پرورش ا تیکه ماه

 زش،یگعبارتند از: ان یآموزش یها سازمان رانیدر ارتباط با مد یجوانب مهم روابط انسان

. یرهبر ،یریگ میتصم ،یگروه یشناس ییایپو ه،یروح ار،یادراک، ارتباط، ساختار قدرت، اخت

 رانیدهند که بر اساس آن، مد یم لیرا تشک یمجموعه دانش و معلومات یهسته اصل نیعناو نیا

. (15،1380)پالشوند لئکار خود نا طیمحی توانند به فهم روابط لسان یم یآموزش یها سازمان

 طین انسان در محأاستوار است که حرمت و ش شهیاند نیبر ا یروابط انسان هینظر یاساس فلسف

در  رد،ینظر قرار گ دیسازمان در جهت رفاه کارکنان مورد تجد یها شود، هدف ایاح دیکار با

در ساختار سازمان،  رییافراد استفاده شود، با تغ یاز مشارکت گروه تیریو مد یریگ میتصم

 تیو رضا زیو شغل آنان تلش برانگ ابتکار به افراد داده شود تا کار وعمل  یزادآامکان 

شناخته شود)علقه  یکار به درست طیها در مح گروه گاهیو جا تیلخره، اهمابخش گردد و ب

 (.1389بند،

 هرزبرگ

 یساز یغنی، زشیانگ افتیره یمبنا زش،یانگ-( تحت عنوان بهداشت1959هرزبرگ)نظریه  

در  یزشیعوامل انگ یریتوانند با به کار گ یم رانیکه مدبود باور  نیبر ا . اوقرار گرفت یشغل

ها  در آن زهیانگ جادی(، باعث ایو رشد شخص تیمسؤول ،یقدردان ت،یموفق ،شغل افراد)تجربه

هرزبرگ از دو عامل بهداشتی و ، (. در این نظریه1389ور، نوشهو   یآباد زدانی یزدی)اوندش

عوامل بهداشتی باعث شکایت و کند و معتقد است در حالی که فقدان  انگیزشی صحبت می

ها تأثیری در رضایت یا ایجاد انگیزه ندارد. اما وجود عوامل  شود، وجود آن نارضایتی می
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