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 چکيده
یکی از رویکردهای مهم .  می باشد  عملکرد حرفه ای معلمانهدف از این پژوهش بررسی 

آموزش و پرورش افزایش عملکرد حرفه ای معلمان و کارکنان می باشد . معلم عامل 

اساسی تربیت و نوسازی اجتماعی است. با کاربرد شیوه های جدید ارتباطی و استفاده از 

فناوری مدرن، باز هم نقش اساسی در پیشبرد هدف های آموزشی،  برعهده معلم است. 

علمان هر جامعه ای، اصلی ترین عنصر تاثیرگذار بر پیشرفت و بقا یک جامعه بدون شک م

اند . به گونه ای که عملکرد بهینه ی آنان می تواند تضمین کننده ی موفقیت یک جامعه 

باشد . بنابراین  به نظر می رسد پرداختن به این گروه و سازمان مربوط به آن، به معنای 

 درگیر در بقای یک جامعه است.توجه به اصلی ترین نیروهای 

 .آموزش و پرورش ،لکرد حرفه ایعم ،معلمان :يديکل واژگان
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  2  اندیشمند  ویدا ، 1 راینی محمد غنی 

 .ایران _دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان  رشته مدیریت آموزشی،دانشجوی کارشناسی ارشد  1
 .ایران -،کرماندانشگاه آزاد اسالمی علوم تربیتی و روانشناسی، گروه  استادیار 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 راینیمحمد غنی 

 عملکرد حرفه اي معلمان
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 مقدمه
عملکرد شغلی نتایج بعد از اتمام کار است که نشان دهنده سطحی از دستاورد یک شغل، انجام مقررات سازمانی، انتظارات یا التزامات برای 

( . یکی از عوامل مهمی که در انگیزش نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش بخصوص معلمان 1931)درفش، هریک از کارکنان می باشد 

و همچنین خالقیت آنان نقش مهمی ایفا می کند بحث عملکرد حرفه ای معلمان می باشد که تاثیر آن بر افزایش  انگیزش و عملکرد نیروی 

 (.1939. )مصابحی جهرمی و همکاران،انسانی بیش از دیگر عوامل احساس می گردد 
 

 ادبيات نظري تحقيق  

 عملکرد حرفه اي 
مدارس ، بهتر از معلمانی که در آن ها تدریس می کنند ، نیستند و توسعه ی حرفه ای کلید اصلی پیشرفت معلمان و رشد حرفه ای آن 

( . یکی از ارکان اساسی هر نظام آموزشی، معلمان هستند که وظیفه ی انتقال دانش ، ایجاد بینش و افزایش 1932ها است )طاهری و همکاران، 

موزان را در چارچوب نظام آموزشی به عهده دارند . موفقیت بخش های آموزشی در تربیت دانش آموزان، به طور معنی داری از مهارت دانش آ

راه دسترسی معلمان و مشارکت آن ها در فعالیت های توسعه ی حرفه ای با کیفیت، تحت تاثیر قرار می گیرد. توسعه ی حرفه ای معلمان و 

لیت های اصالحی مدارس دارد. توسعه حرفه ای معلمان عبارت است. از فرآیندها و فعالیت های طرح ریزی شده به مدیران نقش حیاتی در فعا

سعه ومنظور افزایش دانش ، مهارت ها و نگرش های حرفه ای معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیری دانش آموزان شوند . اهمیّت و لزوم ت

تشدید چالش های پیش رو در حرفه ی معلمی و افزایش انتظارات مردم از کیفیت آموزش است . بویژه که به رغم  ی   حرفه ای معلمان به دلیل

تالش های زیاد هنوز سازمان ها و مراکز آموزشی از بسیاری جهات، از پایین بودن کیفیت رنج می برند و در مسیر بهبود آن، دچار مشکالت 

مشکل باید کانون توجه را روی عناصر اساسی و تاثیر گذار ، که از مقیاس وزنی نسبتاً باالتری برخوردارند، عمده ای می باشند. در مسیر حل این 

ای همتمرکز کرد و در بین این عناصر نقش معلم از همه کلیدی تر است . معلم نه تنها یکی از متغیرهای نیازمند تغییر به منظور بهبود سیستم 

امل ایجاد کننده ی تغییر به منظور بهبود سیستم های آموزشی است ، بلکه مهم ترین عامل ایجاد کننده ی آموزشی است ، بلکه مهم ترین ع

(، عوامل محتوایی، زمینه ای و فرآیندی را 2002( . گروه تعلیم و تربیت دانشگاه مریلند )1931تغییر نیز محسوب می شود )جعفری و همکاران، 

می دانند . توسعه ی حرفه ای هنگامی بیشترین اثربخشی را دارد که توافق روشنی از انتظارها در زمینه  در توسعه ی حرفه ای اثر بخش ، مؤثر

ق وافی میزان دانش و مهارت معلمان و توانمندی آن ها برای کمک به یادگیری دانش آموزان وجود داشته باشد . انتظارها از معلمان باید حاصل ت

یران نواحی ، مناطق و مدارس باشد . زیرا آن ها پیوسته در شکل دهی دیدگاه های مشترک در تالشند با ارتقا تمامی افراد ذینفع ، رهبران و مد

استاندارد های یادگیری در سطح جهانی، جوامع برای دستیابی به موفقیت به کسب دانش و    مهارت های جدید در عرصه های مختلف نیازمند 

شناخت عوامل سازمانی و زمینه ای موثر بر توسعه ی حرفه ای ، شرایطی را فراهم نمود تا معلمان بتوانند هستند . در چنین شرایطی، بایستی با 

 یهمسو با تحوالت علمی و متناسب با نیازهای جامعه ، توانایی های دانشی و روشی خود را ارتقا داده و موقعیت های یادگیری متنوعی را برا

( . برای اینکه سازمانی به 1932ام العمر از سوی دانش آموزان تدارک ببیند )نوروزی و امیریان زاده، کسب عادات و مهارت های یادگیری ماد

اهدافش دسترسی پیدا کند ، کارکنان باید کارهایشان را در سطح قابل قبولی از کارایی انجام دهند این مسأله برای سازمان های دولتی که 

و نیز برای شرکت های خصوصی که عملکرد ضعیف آنها زمینه ورشکستگی انجام خدمات عمومیعملکرد ضعیفشان زمینه را برای شکست در 

ه کآنها را فراهم می آورد امری حیاتی و ضروری است. از دیدگاه اجتماعی، جالبترین نکته برای سازمانها این است که کارکنانی داشته باشند 

شود . عملکرد وری سازمان را باال می برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر میکارهایشان را به خوبی انجام دهند عملکرد خوب، بهره 

شود بنابراین عملکرد حرفه ای یک مالک چندگانه یک سازه ترکیبی است که بر طبق آن کارکنان موفق در مجموعه ای از رفتارها مشخص می

گیرد. همچنین باور بر این است که ده اند برای بیان آن مورد استفاده قرار میو گسترده است که در آن مجموع رفتارهایی که به دقت تعریف ش

عملکرد حرفه ای یک سازۀ ترکیبی است که بر پایۀ آن کارکنان موفق از کارکنان ناموفّق از طریق مجموعه ای از مالکهای مشخص ، قابل 

ند کارهایشان را به خوبی انجام دهند که توانائی و انگیزه الزم را داشته توانشناسایی هستند . چارچوب های عملکرد حرفه ای : مردم زمانی می

تواند این ویژگی شخصی را افزایش دهد و یا با ایجاد موانع و گرفتاری ها ، عملکرد حرفه ای مطلوب را پائین آورد. باشند . شرایط سازمانی می

( . در مورد عملکرد حرفه ای دیدگاه های 1939ده اند )عرب فیض آبادی و همکاران، این سه متغیر، توانائی، انگیزش و موانع در شکل زیر ارائه ش

ان زمختلفی ارایه شده است . عملکرد حرفه ای در واقع به مجموعه رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود بروز می دهند یا بعبارتی می

د در شغل خود حاصل می شود ، تعریف می شود . همچنین منظور از عملکرد حرفه محصول ، پیامد و یا بازده ای است که به موجب اشتغال فر

 ( .1931ای نحوه و میزان انجام وظایف و مسئولیت های محوله توسط آموزشگر است )دهقانی و همکاران، 
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  حرفه اي عملکردانواع 

  عملکرد وظيفه اي
 .کارمند تلقی می شودنیازمندی ها و الزامات شغلی که به صورت رسمی از وظایف 

  عملکرد زمينه اي
 . دشو نمی تلقی کارمند وظایف جز رسمی صورت به ها فعالیت این ...فعالیت هایی نظیر کارگروهی، اخالق حرفه ای، سخت کوشی و  

 ( .1931)علیخانی دادوکالیی و چرمیان لنگرودی، 
 

  اهميّت عملکرد حرفه اي 
پدیده ای است که در طول چند  عملکرد شغلی آنها به عنوان بزرگت ترین ومهم ترین سرمایه سازمان ،توجه به کارکنان و در راس آن 

ه کاهش الی . بسیاری از تحوالت سال های کنونی که در قالب نامتمرکز کردن نظام مدیریت وکارگردانی ، دهه اخیر رشد فراوانی داشته است

جماگی به این دلیل است که نگرش سازمان ها  ، تصمیم گیری واموری از این دست پدید آمده اندمشارکت کارکنان در فرایند  های سازمانی ،

 'ع پردازشمناب'نسبت به نیروی کار دگرگون شده وکارکنان سازمان از تعریف کهنه ونارسای دوره پس از انقالب صنعتی رها شده وبا تعریف تازه ،

بازرگانی وحتی خدماتی بیش از پیش برای باال بردن درجه بهروری خود به افزایش توان  شناخته می شود .هم اکنون سازمان ها صنعتی ،

رضایت ودلبستگی منابع انسانی خود روی آورده اند وبهروری را با بهبود را با بهبود بخشیدن به عملکرد شغلی وکیفیت زندگی شغلی  تخصصی،

ترین مسئله در هر سازمانی عملکرد شغلی آن است و یکی از متغیر هایی است که در حیاتی  ( .1939)عمادی و همکاران، آنان مربوط ساخته اند

بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه زیادی قرار گرفته است. روان شناسان عملکرد شغلی را محصول رفتارهای انسانی می دانند و 

و توسعه ی اقتصادی تاثیر دارند . همچنین باور بر این است که عملکرد شغلی یک  درعملکرد افراد و در نهایت رشد معتقدند انگیزه ها و نیازها،

 . سازه ی ترکیبی است که برپایه ی آن کارکنان موفق از کارکنان ناموفق از طریق مجموعه ای از مالک های مشخص قابل شناسایی هستند

، کارورزی و یا تمرین عملی در یک زمینه بخصوص را در بر نمی گیرد، آموزش کارکنان معنای وسیع و گسترده ای دارد و تنها معنی کارآموزی

 بلکه دامنه آن به قدری وسیع می شود که از فراگیری یک حرفه و فن ساده شروع می شود و به احاطه ی کامل بر علوم و فنون بسیار پیچیده ،

رگانی و همچنین چگونگی رفتار و برخوردهای مناسب در مقابل ورزیدگی در امور سرپرستی و مدیریتی در سازمان های دولتی و صنعتی و باز

مسائل انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط پایان می یابد. بنابراین ضروری است که آموزش هایی ارائه شود که ضمن تغییر نگرش و 

موفق وظایف محوله نیزمفید واقع شود .نتیجه آموزش باید  بینش فرد در بعد مثبت آن و انطباق فرد با سازمان، توانسته باشد در کارایی و انجام

کسب مهارتهای مورد نیاز شغل باشد و رسیدن به این هدف مستلزم تالش و کوشش در قبل، در حین و بعد از آموزش است. اگر قرار است افراد، 

اراست یاد بگیرند، در کالس ها حاضر شوند. مسئولیت توانمند و صاحب اختیار شوند، باید با اطالع قبلی از اهداف شرکت در کالس و آنچه قر

)نوروزی و امیریان زاده، آموزش، یاد دادن و تغییر است. اگر آموزش مختوم به فراگیری و تحول نباشد، هرگز توانمندسازی اتفاق نخواهد افتاد

ازمان است . عملکرد به عنوان ارزش کلی مورد انتظار ن سآ انسانی نیروهای  مهمترین و اساسی ترین مسئله هر سازمانی ، عملکرد شغلی(. 1932

سازمان از تکه های مجزای رفتاری تعریف شده است ، که یک فرد در طول یک دوره مشخص از زمان انجام می دهد . صاحب نظران اخیراً 

ای مربوط به مسئولیت هایی است که در عملکرد شغلی را به دو بعد عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای تقسیم کرده اند . عملکرد وظیفه 

ت سبرگه مسئولیت ها و وظایف کارکنان ثبت شده است و با وظایف محوله کارکنان در ارتباط است . اما عملکرد زمینه ای مربوط به رفتارهایی ا

 ( .1931ن، )جعفری و همکاراکه بقای شبکه سازمانی و اجتماعی و جو روانشناختی که وظایف فنی را احاطه کرده است 

دسته بندی دیگری نیز برای عملکرد شغلی وجود دارد که عملکرد را به سه دسته عملکرد شغلی عمومی ، عملکرد شغلی فنی و عملکرد 

 .شغلی بین فردی تقسیم می کند

  :عملکرد شغلی عمومی
 .نحوه عمل و اقدام یکپارچه در تمامی ابعاد شغل را در بر می گیرد 

 : عملکرد شغلی فنی 
 مبتنی بر تواناییها و مهارتهای فنی مورد نیاز در شغل  

  : عملکرد شغلی بين فردي
 مبتنی بر ارزیابی تعامل و رابطه همکارانه با دیگر همکاران و کارکنان سازمان است ؛ بسیاری از مدیران برای افزایش عملکرد و راضی نگه

ا این حال این تنها ترغیب کننده کارکنان برای ارتقا عملکرد نیست. مشکالتی که می کنند ، ب  داشتن کارکنان از پاداش های مالی استفاده
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، کارکنان نیازهای  اینست که مدیران آنها احساس می کنند که همه مشکالت تنها با پول حل می شود . با این حال سازمانهای کنونی دارند

 ( .1931مفاخری، )دهاقان و دیگری نیز دارند که شاید مهم تر نیازهای مالی باشد

 دیدگاه هاي عملکرد حرفه اي
در واقع به مجموع رفتارهایی که ارتباط با شغل ، افراد از خودشان  حرفه ایدرمورد عملکرد دیدگاههای مختلفی ارائه شده است عملکرد  

 بروز میدهند یا به عبارتی میزان محصول وبازدهی است که به موجب اشتغال فرد در شغلش ) اعم از خدماتی ، آوزشی و تولیدی ( حاصل می

وان به عن حرفه ای عملکرد .  محوله توسط کارشناس می باشدهمچنین منظور از عملکرد شغلی نحوه و میزان انجام وظایف و مسؤلیتهای  شود..

نکته مهم در این تعریف  ( .1932)شعبانی و همکاران،  ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمانها وموقعیتهای شغلی مختلف تعریف میشود

ارجه از به عنوان خصوصیتی یکپ حرفه ایاینکه عملکرد به عنوان خاصیت یا ویژگی رفتار معین تعریف شده بویژه  حرفه ایاینست که عملکرد 

 رفتارهای جداگانه و مجزا که در گستره ای از زمان رخ میدهد ، در نظر گرفته شده است. نکته دوم در این تعریف این است که ویژگی رفتاری

شغلی را به عنوان متغیری که بین مجموعه ای از رفتارها . با این تعریف ، میتوان عملکرد،  عملکرد شغلی به ارزش مورد انتظار سازمان بر میگردد

ری، )بخشی وکالنت پذیرد به شمارآورد توسط افراد متفاوتی انجام میشود و رفتارهایی که بوسیله افرادی مشابه در زمانهای متفاوت انجام می

1932. ) 

ه میتوان از ک رفتاری ، سنجش قابل مؤلفه یک دارای است رفتاری عملکرد ساختار یک عنوان به که نمودند بیان ، 1و همکاران موتویلد

مانی زبعد مثبت یا منفی بودن بر روی اثر بخشی فردی یا سازمانی ارائه نمود.دو نوع یا گونه خاص از عملکرد شغلی ، عملکرد وظایفی )عملکرد سا

ایی است که در برگه مسئولیت ها و وظایف کارکنان ثبت ( و عملکرد موقعیتی )زمینه ای ( میباشد. عملکرد وظیفه ای مربوط به مسئولیت ه

. اما عملکرد زمینه ای مربوط به رفتارهایی است که بقای شبکه سازمانی و اجتماعی و جو  شده است و با وظایف محوله کارکنان در ارتباط است

لی وجود دارد که عملکرد را به سه دسته عملکرد . دسته بندی دیگری نیز برای عملکرد شغ روانشناختی که وظایف فنی را احاطه کرده است

عملکرد شغلی عمومی نحوه عمل و ( . 1939)احدی و همکاران، ، عملکرد شغلی فنی و عملکرد شغلی بین فردی تقسیم می کند  شغلی عمومی

ها و مهارتهای فنی مورد نیاز در شغل و . در مقابل عملکرد شغلی فنی مبتنی بر توانایی اقدام یکپارچه در تمامی ابعاد شغل را در بر می گیرد

 ( .1939)عمادی و همکاران، عملکرد شغلی بین فردی مبتنی بر ارزیابی تعامل و رابطه همکارانه با دیگر همکاران و کارکنان سازمان است 

 

 ماتریس عملکرد 

نشان داده شده است. نقطه قوت این مدل آن  2-2ماتریس عملکرد را معرفی کرد که این ماتریس در شکل  1393در سال  «2کیگان»

های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار های مالی و غیرمالی و جنبههای مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبهاست که جنبه

 (.0320 ،9دهد)نیلیرا نشان نمیهای مختلف عملکرد سازمانی اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه دهد.می
 

 ها کنندهمدل نتایج و تعيين
است. این چارچوب بر این فرض « هاکنندهنتایج و تعیین»، چارچوب  سازدهایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع مییکی از مدل

های کنندههایی که بر تعیینشوند و آننتایج مربوط می هایی که به، در هر سازمانی وجود دارد. شاخص استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه

، نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته  ها. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخص نتایج تمرکز دارند

در حالی که  ؛ هستند 1خیردارأهای تر، نتایج از نوع شاخص. به بیان دیگ گردندهای خاص حاصل میکنندهکسب و کار بوده و با توجه به تعیین

های مربوط به های مربوط به تدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص. شاخص های اساسی و پیشرو هستندها شاخصکنندهتعیین

 . (1931 ، بکارگیری منابع و نوآوری)کریمی، ، قابلیت انعطاف از: کیفیت ها عبارتندکنندهتعیین

                                                           
1. Motild et al 
2 - keegan 
3 Neely 
4 LAGGING INDICATOR  

http://www.joas.ir/


 011 -039، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 
 (1111 ماتریس ارزیابی عملکرد)کریمی،

 

 هرم عملکرد

های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص

هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر مدل. یکی از  ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تالش کنند، به گونه است

مشاهده  9-2. همانگونه که در شکل  . هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است گیرد مدل هرم عملکرد استمی

ان)سمت چپ هرم( و کارایی داخلی آن)سمت کننده اثربخشی سازم، این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان شودمی

 . راست هرم( است

 
 (1111 )کریمی،هرم عملکرد -1-2شکل 

 

، کیفیت و تحویل به  مانند رضایت مشتریان)های خارج سازمان توجه دارندهایی را که به گروهدر واقع این چارچوب تفاوت بین شاخص

 .سازد، سیکل زمانی و اتالفات( آشکار می وریهای داخلی کسب و کار)نظیر بهرهموقع( و شاخص

شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار انداز سازمان در سطح اول آغاز میایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم

داف بلندمدتی نظیر رشد و مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اه، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه شود. در سطح دومتبدیل می

لیاتی های عمهای سطوح باال و شاخصهای عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخص. سیستم پردازند)مالی و بازار(بهبود وضعیت بازار می

ها( فسیکل کاری و اتال ، ، تحویل چهار شاخص کلیدی عملکرد)کیفیت ، . در نهایت وری(پذیری و بهره، انعطاف روزمره هستند)رضایت مشتریان

 . (2001 شوند)تانگن،در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می

های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ سازی اهداف سازمان با شاخصترین نقطه قوت هرم عملکرد تالش آن برای یکپارچهمهم

 . (1931 )کریمی،دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود نداردارائه نمیهای کلیدی عملکرد مکانیسمی برای شناسایی شاخص
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 .31-12( ،13)2، مجله طب نظامیشغلی هرزیبرگ در سازمان های بهداشت و درمان نظامی ایران، 

 )باعوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی اسالم شهر (،1932بهجت،اعظم،فقیه آرام، آزاد یکتا،مهرناز) [9]

 (.2)13،درمانی روان و مشاوره آموزش، فصلنامه (،سازمانی فرهنگ ابعاد و مدیریت سبکهای بر تاکید

(. بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی و عملکرد معلمین در مدارس راهنمایی منطقه 1939پات، فریبا و لطیفیان، احمد ) [1]

 .13-12، 10، مجله دانش و توسعهطرقبه. 

فصلنامه خالقیت و  (،عوامل کم توجهی به خالقیت در دانشگاه ها و شیوه های ارتقای آن،1993پیر خائفی، علیرضا ) [2]

 .3، شماره نوآوری

نظم داده، انگیزش پیشرفت و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی  بررسی رابطه یادگیری خود(، 1930پیری، موسی ) [1]

دانشکده علوم  -تبریز  -ت معلم دانشگاه تربی ، 1993-30دانش آموزان دوره متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 

 کارشناسی ارشد ، پایان نامه 1930.  تربیتی و روانشناسی

 کیفیت ارتقای برای معلمان در انگیزه ایجاد راهکارهای بررسی (1993حسنی محسن و نریمانی، علی،) تدریسی ، داریوش، [3]

  .92-29(،2)2مدرسه، انتشارات -آموزشی

، مقایسه تطبیقی خالقیت در عملکرد روابط عمومی سازمانهای دولتی (1931 )نی،تلخابی علیشاه, علیرضا و سعید حس [9]

دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه وغیردولتی شرکتهای زیر مجموعه شرکت نفت، 

 ، تهران، رکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه، مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

 ،مدیریت اهداف پیشبرد در آن به مرتبط مفاهیم و (، انگیزش1932ظهیرابادی) جباری ، اکبر و علی محمدابادی جدیدی [3]

 .31-92(،21)1درمانی، روان و مشاوره آموزش، فصلنامه

، تاثیر خودارزشیابی های محوری و انگیزش شغلی بر عملکرد 1931درفش, حجت ا...؛ بهنام مکوندی و محمد بنی عقبه،  [10]

دومین کنفرانس ساالنه شهر اهواز، با توجه به نقش واسطه ای موانع سازمانی،  2شغلی مدیران مقطع ابتدایی ناحیه 

 سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان،  -ران ، اهواز، دانشگاه شهید چماقتصاد،مدیریت و حسابداری

 ،چاپ دوم صرنثر ن،رفتار سازمانی ،ترجمه:مهدی زارع،(1993)رابینز،استیفن،جاج،تیموتی [11]

، بررسی رابطه بین خالقیت کارکنان و (1932)ربیعی مندجین, محمدرضا؛ عباس صالح اردستانی و شیدا اسماعیلی،  [12]

 ان، تهران، موسسه آموزش عالی نیککنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداریافزایش عملکرد شغلی در بیمارستان شفا، 

، بررسی رابطه مدیریت سرمایه فکری با خالقیت و عملکرد کارکنان (1931)رزازان, پریسا؛ الهام شریفیان و الهام رزازان، [19]

 ،کنفرانس ساالنه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندیادی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بخش ست

 تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه تهران،

 سمت انتشارات :تهران سازمانی رفتار مدیریت مبانی ، (1992رضائیان،ع) [11]

 ،تهران:انتشارات سمت، چاپ ششم،مبانی سازمان ومدیریت(،1999رضائیان،علی،) [12]

 پسرانه راهنمائی مقطع مدارس در والدین پروری فرزند نگرشهای با آموزان دانش خالقیت بررسی،(1999) عباس، ،یرمضان [11]

 مدیریت رشته ارشد کارشناسی نامه پایان ، حضوری نیمه آموزشهای مرکز ، ارومیه شهر درخشان استعدادهای دخترانه و

 آموزشی

 متوسطه دوم دوره آموزان دانش یلیتحص عملکرد با تیخالق و یریادگی یها سبک یها رابطه1931، سمانه، ، یصالح [13]

 ،یدرس یزیر برنامه  گرایش یتیترب علوم رشته ،  ارشد یکارشناس نامه انیپا ، 39-31یلیتحص سال در بروجن شهر ینظر

 مهیم واحد یاسالم آزاد دانشگاه

(، کاوش فرآیند توسعه حرفه ای 1932طاهری، مرتضی، عارفی، محبوبه، پرداختچی، محمد حسن و قهرمانی، محمد ) [19]

 .131-113(، 12) 12، نوآوری های آموزشیمعلمان در مراکز تربیت معلم، 

http://www.joas.ir/
http://journal.sharif.ir/journals/sjie/?_action=article&au=58&_au=%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://journal.sharif.ir/journals/sjie/?_action=article&vol=6&issue=11&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87++25%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+49%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1388%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-158
http://journal.sharif.ir/journals/sjie/?_action=article&vol=6&issue=11&_is=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87++25%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+49%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1388%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-158
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/540746
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/540746
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9101&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=9101&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&qd=6


 011 -039، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

،چاپ سها دانش انتشارات( خالقیت ، نو آوری، کار آفرینی، تهران: 1993عبدالعلی، حامد، محمدپور دوست کوهی، مرضیه،) [13]

 اول،.

(. 1993عبدالملکی، جمال؛ عبدالملکی، صابر؛ یوسفی افراشته، مجید؛ رشیدی، زهرا؛ محمدی، انوشیروان؛ صیامی، لیال ) [20]

طراحی و ارزیابی مدل علی پیشرفت تحصیلی، تحلیل روابط شیوه ادراک والدین و نگرش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی، 

 32 -13(، 1)2؛ فصلنامه خانواده

[21] Tziner.,& Tanami 2013. Examining the links between attachment, perfectionism, and job 

motivation potential with job engagement and workaholism, pevista de Psicologia del 

trabajo ydelas organizaciones29(2), 65-74. 

[22] Weinberg, Robrts.Gould. Daniel. Foundations of sport and exersize psychology. Human 

kinetics,1995,p:25 

[23] Susilowati, Y., & Puspitasari, E. (2016). THE INFLUENCE OF PROFESSIONAL      

COMPETENCY AND MOTIVATION TO TEACHER PERFORMANCE WITH 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT AS MEDIATING VARIABLE (Empirical study 

on Teachers of 15 State Senior High School, Semarang, Central Java, Indonesia). 

Proceeding ICOBAME. 

[24] Logan, J. W., Lundberg, O. H., Roth, L., & Walsh, K. R. (2017). THE EFFECT OF 

INDIVIDUAL MOTIVATION AND COGNITIVE ABILITY ON STUDENT 

PERFORMANCE OUTCOMES IN A DISTANCE EDUCATION ENVIRONMENT. 

Journal of Learning in Higher Education, 13(1).78-92 

[25] Tziner.,& Tanami 2013. Examining the links between attachment, perfectionism, and job 

motivation potential with job engagement and workaholism, pevista de Psicologia del 

trabajo ydelas organizaciones, 29(2), p:65-74. 

[26] Tetik, N. (2016). The Effects of Psychological Empowerment on Job Satisfaction and Job 

Performance of Tourist Guides. International Journal of Academic Research in Business 

and Social Sciences, 6(2), 221-239. 

http://www.joas.ir/

