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 This study aimed to investigate the relationship between the 
professional learning community and teachers' self-efficacy with 
the mediating role of professional development. The research is 
applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. 
The statistical population included all teachers in Sanandaj, which 
numbered 5040 people. 337 of these teachers were selected as the 
research sample using stratified random sampling. Three tools 
were used to collect data: the Professional Learning Community 
Questionnaire, Chamberlain Professional Development 
Questionnaire (2008), and the Schanen-Moran and Wolflock 
Teachers' Self-Efficacy Questionnaire (2001). Structural validity 
and content validity of research tools were confirmed and 
Cronbach's alpha method was used to ensure their reliability. 
Kolmogorov-Smirnov statistical tests, Pearson correlation 
coefficient, and structural equation modeling were used to 
analyze the data. Findings showed that there was a positive and 
significant relationship between vocational learning community 
with professional development and self-efficacy of school 
teachers in Sanandaj. The results also showed that there was a 
positive and significant relationship between professional 
development and self-efficacy of school teachers in Sanandaj. 
Finally, based on the results, it can be said that professional 
development in the relationship between the professional 
learning community and teachers 'self-efficacy can play a 
mediating role. Therefore, it can be concluded that establishing 
and strengthening learning communities in schools can improve 
the quality of teachers' work. 
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   مقاله پژوهشی     

 یهاطیدر مح یاحرفه یریادگیمعلمان و ارتباط آن با اجتماع  یخودکارآمد
 یاتوسعه حرفه یانجی: نقش میمجاز یریادگی

 3یمحمد دی، مج *2یحسن قی، رف1یعرفا اریژ

 .نرایسنندج، ا ،یگروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو -1
 .رانیسنندج، ا ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب استادیار، -3و  2
 

 چکیده  اطالعات مقاله

 02/11/1399دریافت مقاله: 
 20/01/1400بازنگری مقاله: 
 01/03/1400پذیرش مقاله: 

 

 بان معلما یو خودکارآمد یاحرفه یریادگیاجتماع  نیهدف رابطه ب با ،این پژوهش
نظر هدف، کاربردی و  صورت پذیرفت. پژوهش از یاتوسعه حرفه یانجینقش م

ر معلمان شه هیشامل کلجامعه آماری . استازلحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی 
ول و براساس جد ایطبقه یتصادف یرگیبودند که به روش نمونه (نفر 5040سنندج )

مونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار عنوان ننفر به 337مورگان کرجسی  یرگینمونه
ای نامه توسعه حرفهای، پرسشنامه اجتماع یادگیری حرفهپرسشپژوهش شامل 

 وولفولک و موران -اسچانننامه خودکارآمدی معلمان و پرسش (2008چامبرالین )
 بیضر قیاز طر ییایپا زانیو سازه ابزار پژوهش و م محتوایی یی( بود. روا2001)

 کلموگروف با آزمونها داده لیوتحلهی. تجزمحاسبه و تأیید شدند کرونباخ یآلفا
افتهی. گرفت انجام یساختار عادالتو مدل م ، ضریب همبستگی پیرسونرونوفیاسم

 ای و خودکارآمدیحرفه توسعه با ایحرفه یادگیری اجتماع بینها نشان داد که 
 نیهمچندارد.  ودوج معناداری رابطه مثبت و ،سنندج شهرستان مدارس معلمان

 شهرستان مدارس معلمان خودکارآمدی ای وحرفه توسعه نتایج نشان داد که بین
آمده دستدارد و نهایتاً براساس نتایج به وجود معناداری نیز رابطه مثبت و سنندج

ای و حرفه یادگیری ای در رابطه بین اجتماعگفت که توسعه حرفه توانیم
 تیاستقرار و تقو نیبنابرا نقش میانجی را ایفا کند. تواندخودکارآمدی معلمان می

 .کار معلمان مؤثر باشد تیفیدر بهبود ک تواندیدر مدارس م یریادگیاجتماعات 
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 مقدمه
شخصیت  همه، از باالتر وورسوم آداب عادات، به سازیمدل دادن و شکل در مهمی نقش در جوامع امروزی، معلمان

 تیمسئول ،معلمان. (2017 و همکاران، انیسدا) کنندایفا می شایسته و سالم هایانسان به شدنتبدیل برای آموزاندانش
 نیترمعلمان از مهم ،شک بدون .(2017پور،  میو ابراه یاعزاز) دارند نسل را در جامعه بر عهده کیو پرورش  تیهدا

 ندسته یآموزش یهاموقعیت مطلوب در تحقق هدف جادیا یعامل برا نیترو مهم یآموزش یهاعناصر سازنده محیط
 هایمهارت و هاتوانایی باید از کنند ایفا را خود نقش درستیبه اینکه بتوانند برای رونی. ازا(2017 و همکاران، یرهانب)

 آمدیخودکار هایی که معلمان باید در این زمینه داشته باشند، خودکارآمدی است.باشند؛ یکی از توانایی برخوردار الزم
 . همچنین معلم(2017 کوگفتار،ین) دارد آنان ایحرفه و های فردیصالحیت و هاتوانایی تحقق در ییسزابه معلمان، تأثیر

 اشدب داشته توسط فراگیران شده یادگرفته مطالب کیفی و کمی ارتقای مهمی در راستای گام تواندمی خودکارآمد
 .(2013، و همکاران یرکمالیپ)

خود انجام دهند  یهابا استفاده از مهارت توانندیاز قضاوت افراد درباره آنچه م جهینت ایمحصول  کی ی،خودکارآمد
به اهداف  دنیرس یخود برا یهاییرا باور فرد در مورد توانا ی. بندورا خودکارآمد1(2015کونتاش و دمبر، ) باشدیم

دهد تا با . احساس خودکارآمدی، به افراد این توانایی را می2(201۶ ،و همکاران فو) کندیم فیخود تعر فیخاص در وظا
عامل مهمی  ،ای انجام دهند. بنابراین، خودکارآمدی درك شدهالعادهها در برخورد با موانع، کارهای فوقاستفاده از مهارت

در دست یاو نقش عمده 3(2010 و،ین)آن است  نجامهای اساسی الزم برای اآمیز عملکرد و مهارتبرای انجام موفقیت
فردی که خودکارآمدی زیادی دارد در صورت . 4( 2015لحموداد، ا) دارد معضالتو برخورد با  فیبه اهداف، وظا یابی

. فورد و دانکن آر. یرابرت س) گونه نیستاین ،برای فرد با خودکارآمدی کم کهیکند درحالتالش بیشتری می ،شکست
 کنند،یها تمرکز مفرصت یجابر موانع به شتریدارند ب ینییپا یکه خودکارآمد یافراد نیهمچن .5(2012 کسون،ید

؛ (201۶فو و همکاران، ) ددهنیبه اهداف نشان م دنیرس یرا از خود برا یفیو تعهد ضع رندیگیکم مقدرت خود را دست
 .۶(201۶ و همکاران، گرستیهاو) شود یاضطراب و افسردگ جادیباعث ا تواندیدر فرد م یکمبود خودکارآمد نیبنابرا

 ریتغم اریو بس داریناپا طیمعلمان، در شرا یآموزش فیدر بهبود انجام وظا یخودکارآمددر نظر گرفتن نقش مهم  با
 یهاروسیو از یناش یدمیاپ گسترش یتازگبه و هاطیمح نیا بر هایفناور طرهیس لیدل بهما  یآموزش یهاطیمح یکنون

از  یکی ها،یفناور گرفتن قرار معرض دراثر  بر رندگانیادگی یریادگی سبک رییتغ نیهمچن و 19 دیکو مانند زایماریب
 صهیبه ضعف در خص توانیرا م یآموزش یهاطیمح دیجد یهایژگیو بامعلمان  اندكو تطابق  یسازگار لیدال

معلمان کشور  نیو اضطراب در ب یمگینوع سراس کیدر وجود  توانیادعا را م نی. مصداق اداد نسبتها آن یخودکارآمد
 .دکر قلمداد کشور مدارس در یمجاز یهاآموزش ارائه بهها آن یاجبارآوردن  یرو با ریسال اخ کیدر 

 مور،یس) ،استای سزایی داشته باشد، اجتماع یادگیری حرفهتواند بر خودکارآمدی معلمان تأثیر بهعاملی که می
 مشترك هدف یک با کنندمی کار یکدیگر با که اشخاص از گروه یک وانعنبه تواندمی ایحرفه یادگیری (. جامعه7(2017

جوامع  .8(2018، و همکاران ترنر) کرد تعریف کاری مشکالت تخصص و حل توسعه دانش، اطالعات، خلق تبادل برای
ی احرفه یریادگیجوامع همچنین اینکه است و  یصورت جمعبه یکار طیدر مح یریادگی ییتوانا ی،احرفه یریادگی
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مطابق دیدگاه  . 1(2017 ،و همکاران لنیو) باشدیم هاتیو انجام مسئول راتییمقابله مؤثر با تغ یمهم برا ازینشیپ کی
 منظوربه، ندیآیمجمعی گرد هم  صورتبهی، معلمان برای کار احرفه، در جامعه یادگیری 2(2010، همکاران و پترسن)

تی ی مشارکهاتیفعالآموزان، در فرایندهای جاری و مستمر نظیر تحقیق جمعی و رسیدن به نتایج بهتر در قبال دانش
و  یریادگیرا در مورد  یدیمف دگاهید ،یریادگیاجتماعات  مفهوم رونیازا. (2017 ،و همکاران انیحاتم) کنندشرکت می

و  تیبر موقع یمبتن ،یاجتماع یادهیو کسب دانش، پد یریادگی دگاه،ید نی. براساس اآوردیکسب دانش فراهم م
 یداریپا یایمزا توانندیم یاحرفه یریادگیجوامع  نی؛ بنابرا( 201۶ ،یو سجاد یحسنارود یگندم)است  شده عیتوز
باعث کاهش  توانندیم نیشود، همچن یو اجتماع یاحرفه ،یانسان هیسرما شیمعلمان فراهم کنند که منجر به افزا یبرا

حال  .3(201۶ لسون،یو) مشترك شوند یهاتیمسئول و اهداف مدرسه و تیتعهد به مأمور شیمعلمان، افزا انیانزوا در م
توانند نقش میانجی ای و خودکارآمدی معلمان برخی عوامل میرسد که در رابطه بین اجتماع یادگیری حرفهبه نظر می

 باشد.ای معلمان میرا ایفا کنند، یکی از این عوامل توسعه حرفه
)مانند  یرسم ربه دارد و شامل تجاخود اشار یادر مفهوم گسترده، به توسعه فرد در نقش حرفه ،یاتوسعه حرفه
)مانند  یررسمیآن( و تجارب غ ریو نظا یارشادگر ،یاها و جلسات حرفهکارگاه ،یدانشگاه ،یرسم یهاشرکت در دوره

 ؛ به نقل ازشودیآن( م ریو نظا یلیتحص یهانهیمرتبط به زم یونیزیتلو یهابرنامه یتماشا ،یاحرفه اتیمطالعه نشر
 یررسمیو غ یرسم یریادگی یهاعبارت است از استقبال از فرصت یا(. توسعه حرفه(201۶موحد،  یو صفائ یآخوند)

ها آن یمیخودتنظ یهاو مهارت زشیمعلمان شامل دانش، باورها، انگ یاحرفه یستگیو گسترش شا قیکه موجب تعم
 یاکردن و ارتق یمنظور غنکه به ییهاتیفعال هیعبارت است از کل یاحرفه یبالندگ ای. رشد 4(2009 مون،یدس) شودیم

 اتیشامل تمام تجرب نی. همچن(2017 ،و همکاران یعبداله) شودیها انجام مآن یدوره شغل یمعلمان ط یاسطح حرفه
گروه  ،ه فردبه توسع میرمستقیغ ای میطور مستقاست که به یاشده یزیرمهآگاهانه و برنا یهاتیو فعال یعیطب یریادگی
؛ و به بهبود 5(2014 ،و همکاران جمدا) کندیآموزش در کالس درس کمک م تیفیو به ک شودیمدرسه منجر م ای

 و همکاران، تان)آموزان اشاره دارد دانش یدرخشان برا یآموزش جینتا دیتول یمعلمان برا یهایستگیها و شامهارت
دانش،  شیمنظور افزابه شدهیزیرطرح یهاتیو فعال ندهایمعلمان عبارت است از فرا یاتوسعه حرفه نی؛ بنابرا۶(2015
و  نچایک یمیرح) آموزان شونددانش یریادگیبتوانند موجب بهبود  نکهیمعلمان تا ا یاحرفه یهاها و نگرشمهارت

 .(2021، همکاران
قلمداد  افتهیتوسعه یمعلمان در کشورها تالیجید یهایستگیمهم شا اریاز هشت مؤلفه بس یکی ی،احرفه توسعه

 با ،دانست یضرور زیمعلمان کشورمان ن یرا برا یستگیشا نیا توانیبع آن متبه  ؛ که7(2017 ،یردکر و پون) شودیم
 یکی که یستگیشا نیدر عصر حاضر متأسفانه ا معلمان یضرور یهامهارت از یکیعنوان به یاحرفه توسعه تیاهموجود 

 (2017،  و همکاران فر یجعفر)که  یلیبنا به دال گرددیمعلمان کشورمان قلمداد م یکنون یهایستگیشا نیتریدیاز کل
 تیفیبر ک ینگردهیناد نیکشورمان مغفول مانده است و ا معلمانتوسعه و پرورش  یهادر محتواها و برنامه نندکیم انیب
 یدادهابرون که است شده باعث و گذاشته ریثتأ معلمان یفناور بر یمبتن سیتدر یهاروش وآموزان دانش یریادگی

 یهابا گسترش استفاده از شبکه انیم نی. در اباشند داشته یفیکازنظر  یمحسوس افت ما دارسم یرسم یهاآموزش
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 باطارت نیپژوهش به دنبال نب نیمعلمان، پژوهشگران در ا یریادگی یااجتماعات حرفه جادیا لیو تسه یمجاز یاجتماع
 .هستند معلمان یاحرفه توسعه و یخودکارامد بهبود در اجتماعات نیا

 نه پژوهشپیشی

 یداخل یهاپژوهش شتریگفت ب توانیپژوهش م یرهایگرفته در رابطه با متغانجام یهاپژوهش نهیشیپ یبررس در
اند پرداخته یآموزش یدادهامعلمان در بهبود برون یخودکارآمد ای یااجتماعات حرفه یریاثرپذ یبه بررس یو هم خارج

 اند. پرداخته ریدو متغ نیا نیرابطه ب نیین به تبکشورما یآموزش طیخارج از مح یهاطیدر مح ای
 مدارس در یاحرفه رندهیادگی جامعه یندهایشایپ یالگو آزمون و یطراح ،ییشناسا به (2017و همکاران،  انیحاتم)
 یریادگی ،یسازمانفرهنگ ،یآموزش یرهبر شامل بعد پنج در ندهایشایپ. اندپرداخته ختهیآم پژوهش وهیش به ییابتدا

 .شدند ییشناسا یخاص یمفهوم مدل در یارتباط یالگو با یسازمان ساختار و یمشارکت
پژوهش یاحرفه رندهیگادیعنوان جامعه مدرسه به»با عنوان  یپژوهش در ،(2017 ،و همکاران یپور طوالزده نیحس)

 یاحرفه رندهیادگیجامعه  یهاپژوهش نشان داد که شاخص نیا جیانجام دادند. نتا «(دارنگارانهیپژوهش پد کیمحور )
 یجمع یریادگی ،یاحرفه یهایو همکار گفتگوها ،یاحرفه رندهیادگیمشترك، معلم  یها و باورهادر قالب پنج بعد ارزش

 .دیگرد نییمربوط به هر بعد تع یعامالت و نشانگرهاخره ارتباطات و تو باال
 جیبراساس نتا زیپژوهش محور در مدرسه ن یاحرفه رندهیادگیجامعه  جادیا ضروریات ی دیگر،هاپژوهشدر برخی 

زش آمو ندیآن در فرا تیداشتن به نقش پژوهش و اهم رباو :ها عبارتند ازاز آن یشد که برخ نییها تبحاصل از مصاحبه
مدرسه،  ریمد یتیمعلمان و کارکنان، تعامل حما نیب یاحرفه یگفتگوها تیتقو ،یجمع یریادگیتمرکز بر  ،یریادگیو 

 .یارتباط مستمر با مراکز علم
انجام  «یاحرفه یریادگیدر جوامع  یهمکار قیمعلمان از طر یاتوسعه حرفه»با عنوان  یپژوهش 1(2017 ن،یاست)

 گووو گفت یمیت یریادگی ،یهمکار جیترو قیاز طر توانندیپژوهش نشان داد که مدارس م نیآمده از ادستبه جیداد. نتا
 یریادگیاز  ،یریادگی یگذارو به اشتراك یریادگی یبرا ستمیس جادیمداوم، ا یریادگی یهافرصت جادیکارکنان، ا انیدر م

 کنند تیاو حما یامعلم و توسعه حرفه
عوامل  ریرهبران مدرسه در آموزش متوسطه: تأث انیدر م یاحرفه یریادگیبا عنوان  یپژوهش در (2017 ن،یاست)

 تیمام چهار فعالطور مثبت تبه یآمده نشان داد که خودکارآمددستبه جیو عوامل شرح کار انجام دادند. نتا یفرد
 یمثبت ینیبشی: پباشدیدوگانه م ریتأث یدارا یاجتماع تینشان داد که حما نیهمچن جیکرد. نتا ینیبشیرا پ یآموزش

 یکارآمدنشان داد که خود جینتا ،تینها . درکرد ینیبشیپ یصورت منفرا به یفرد یریادگیداشت و  یاجتماع یریادگیاز 
 است. یاحرفه یریادگیمدرسه و  طیمح نیه بدر رابط یانقش واسطه یدارا

 یینتب بر عالوه پژوهش نیا در که ستا نیمورد ا نیگرفته در اانجام یهاپژوهش با بیشترپژوهش  نیا زیمتما وجه
 هب ،ی آموزشی کشورمانهاطیمحدر  آنان یخودکارآمد بهبود با معلمان یریادگی یاحرفه اجتماعات یرگذاریثتأ زانیم

 تیاهم ،ریمتغ نیا یامداخله یبررس ضمن تا استشده پرداخته زین یاحرفه توسعه عنوان با سوم ریمتغ کی شنق یبررس
و  ردیگ قرارموردتوجه  شتریبآنان  یخودکارامد مهارت یارتقا برای معلمان یریادگی یاحرفه اجتماعاتضرورت  و

ی احرفهرکز بر اجتماعات یادگیری معلمان به بهبود توسعه با تم توانیمهمچنین به بررسی این مورد پرداخته شود که آیا 
 زیر بیان نمود: صورتبه توانیمرا پژوهش  این سؤاالت نیترلذا مهم؟ دو نیز خودکارآمدی معلمان کمک کر

 معلمان رابطه وجود دارد؟ یو خودکارآمد یابا توسعه حرفه یاحرفه یریادگیاجتماع  نیب زانیم چه به -

                                                           
1 Steyn 
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 تواندیمعلمان مدارس م یو خودکارآمد یاحرفه یریادگیاجتماع  نیدر رابطه ب یاتوسعه حرفه زانیم چه به -
 د؟نک فایرا ا یانجینقش م

 شناسی روش
 یهمبستگ -یفیهای توصجزء پژوهشو از جنبه روش پژوهش،  یاز حیث هدف از نوع تحقیقات کاربرد ،این تحقیق

شهر سنندج  1399-1398لمان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی . جامعه آماری در این بخش شامل کلیه معبود
عنوان نمونه نفر به 337گیری مورگان جدول نمونه براساس ای وگیری تصادفی طبقهنفر بودند که به روش نمونه 5040

 پژوهش انتخاب شدند.

 آماری )معلمان شهر سنندج(جامعه و نمونه . 1جدول 
 نمونه  جامعه ناحیه آموزشی

 192  29۶3 یه اولناح
 145  2077 ناحیه دوم

 
 های زیر بود:نامهابزار پژوهش، شامل پرسش

های بخش کیفی تدوین و یافته براساسنامه : این پرسشمعلمان یاحرفه یریادگیاجتماع  هاینامهپرسش -1
ای یری حرفهسؤال بود و سه شاخص اصلی فردی، گروهی و سازمانی اجتماع یادگ ۶3اعتباریابی شد که شامل 

ه باشد که بشایان ذکر است که نتایج این پژوهش قسمتی از رساله دکتری محقق میبرداشت )معلمان را در 
فردی  یهاشاخص نتایج بخش کمی آمده است(. صرفاً روش آمیخته اکتشافی انجام گردید و در این مرحله 

های مهارت، آموزانه آموزش و یادگیری دانشتوجه ب، ایهآگاهی و توسعه حرف یهامؤلفه بود که سؤال 22شامل 
سؤال بود که  19شامل گروهی  یهاشاخصداد. را شکل می های نویناستفاده از فناوریو  انگیزش، حل مسئله

و  گفتگوی انعکاسی، محور بودن گروهپژوهش، انداز مشتركاهداف و چشم، یادگیری مشارکتی یهامؤلفه
، های آموزشیدوره یهامؤلفهسؤال بود که  22شامل سازمانی  یهاشاخصداد و را شکل می همکاری و مشارکت

ا ر حمایت سازمانیو  دن اجتماعات یادگیریکرمند ننظام، تمرکززدایی، رهبری مشارکتی، فرهنگ حمایتگر
 داد.شکل می

 ینامه خودکارآمدپرسشنامه خودکارآمدی: برای سنجش خودکارآمدی معلمان در این پژوهش از پرسش -2
های روش ران،یفراگ در گیرکردن مؤلفه سه و گزاره 24 شامل که( 2001) وولفولک و موران -معلمان اسچانن

راهبردهای ، 22-14-12-9-۶-4-2درگیر کردن فراگیر سؤاالت  .شودیرده است، استفاده م تیریو مد سیتدر
 .21-19-1۶-15-13-5-3-1سؤاالت  مدیریت کالس، 24-23-20-18-17-11-10-8-7آموزشی سؤاالت 

ادراك  نامهپرسشای معلمان در این پژوهش از ای معلمان: برای سنجش توسعه حرفهنامه توسعه حرفهپرسش -3
 شده است. ی پژوهش ارائهابزارهادر ادامه، روایی و پایایی هریک از  استفاده شد.چامبرالین ای از توسعه حرفه

ی و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و دییتأاز تحلیل عاملی برای بررسی روایی در بخش کمی  -4
 ضریب پایایی مرکب استفاده گردید.

( و حالت ضرایب معناداری 1در حالت بار عاملی سؤاالت شکل ) ایمتغیر اجتماع یادگیری حرفه گیریمدل اندازه
 .( آورده شده است2سؤاالت شکل )
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 (یعامل یاستاندارد )بارها بیضرا نیدر حالت تخم یاحرفه یریادگیاجتماع  یریگمدل اندازه .1شکل 
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 بیضر یای در حالت معنادارحرفه یریادگیاجتماع  یریگمدل اندازه .2شکل 
 

های شاخصعاملی( بین نشانگرها و تمام ضرایب مسیر استانداردشده )بار  2و  1شده در شکل با توجه به نتایج ارائه
ها با متغیر اجتماع یادگیری تمامی ضرایب بین شاخصو همچنین  باشدمی 5/0باالتر از  ایاجتماع یادگیری حرفه

 .آمد دستبه 9۶/1باالتر از  نیز tدار و مق 5/0ها با ابعاد ضرایب مسیر باالتر از ای و نیز شاخصحرفه
( و حالت ضرایب معناداری سؤاالت 3در حالت بار عاملی سؤاالت شکل ) ایه حرفهمتغیر توسع گیریمدل اندازه

 .( آورده شده است4شکل )
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 (یعامل یاستاندارد )بارها بیضرا نیدر حالت تخم یاتوسعه حرفه ریمتغ یریگمدل اندازه. 3شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 بیضر یدر حالت معنادار یاحرفهتوسعه  یریگمدل اندازه .4شکل 
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 .آورده شده استمتغیر خودکارآمدی  گیریمدل اندازه ۶و  5در شکل  تینها در

 

 (یعامل یاستاندارد )بارها بیضرا نیدر حالت تخم یخودکارآمد یریگمدل اندازه. 5شکل 
 

 بیضر یدر حالت معنادار یخودکارآمد یریگمدل اندازه. 6شکل 
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 دیهای خودکارآمشاخصشده تمام ضرایب مسیر استانداردشده )بار عاملی( بین نشانگرها و ج ارائهبا توجه به نتای
 نیز tدار و مق 5/0تمامی ضرایب بین ابعاد با متغیر خودکارآمدی، ضرایب مسیر باالتر از و همچنین  هستند 5/0باالتر از 
 باشند.می 9۶/1باالتر از 

 مقادیر ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده گردید. برای بررسی پایایی ابزار پژوهش از

 قیپنهان تحق یرهایمتغ یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا ضریب جینتا. 2جدول 

 پایایی ترکیبی کرونباخ آلفای ابعاد  

ی حرفه
اجتماع یادگیر

ی
ا

 

ص
شاخ

ی
ی فرد

ها
 94/0 92/0 یاو توسعه حرفه یآگاه 

 92/0 88/0 آموزاندانش یریادگیتوجه به آموزش و 

 93/0 90/0 های حل مسئلهمهارت

 95/0 93/0 انگیزش

 88/0 83/0 نینو یهایاستفاده از فناور

 95/0 94/0 کل

ص
شاخ

ی
ی گروه

ها
 89/0 85/0 یمشارکت یریادگی 

 90/0 84/0 انداز مشتركاهداف و چشم

 8۶/0 7۶/0 پژوهش محور بودن گروه

 85/0 77/0 فتگوی انعکاسیگ

 8۶/0 79/0 و مشارکت یهمکار

 92/0 91/0 کل

ص
شاخ

ی
ی سازمان

ها
 

 8۶/0 78/0 های آموزشیدوره

 80/0 ۶2/0 تگریفرهنگ حما

 79/0 ۶2/0 یمشارکت یرهبر

 88/0 81/0 تمرکززدایی

 85/0 77/0 یریادگیدن اجتماعات کرمند نظام

 8۶/0 78/0 حمایت سازمانی

 91/0 90/0 کل

 

 9۶/0 95/0 ایاجتماع یادگیری حرفهکل 

ی
خودکارآمد

 95/0 94/0 درگیر کردن فراگیر 

 95/0 93/0 راهبردهای آموزشی

 9۶/0 9۶/0 مدیریت کالس

 93/0 92/0 کل
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 پایایی ترکیبی کرونباخ آلفای ابعاد  

توسعه حرفه
ی

ا
 

- 9۶/0 97/0 

 
این معیارها در مورد متغیرهای و است  7/0ترکیبی که مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی با توجه به این

 ؛انددهکرمقدار مناسبی را اتخاذ ها های آنای و مؤلفهای، خودکارآمدی و توسعه حرفهاجتماعات یادگیری حرفهمکنون 
 د.کرید أیتوان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تپس می

های آمار توصیفی همچون جداول و توزیع فراوانی ربست شاخصکا عالوهدر بخش کمی،  هاداده لیوتحلهیتجزبرای 
، هاهمنظور تأیید یا رد فرضیضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری بههای آمار استنباطی نظیر و از شاخص

رباره روابط هایی دفرضیهدر پژوهش حاضر از مدل معادالت ساختاری رویکرد آماری جامعی برای آزمون  استفاده گردید.
 SMARTو  SPSS23 افزارنرم از استفاده وتحلیل باو متغیرهای مکنون استفاده شد. تجزیه شدهمشاهدهبین متغیرهای 

PLS2 صورت پذیرفت. 

 هایافته
 آمده است. 3در جدول  نفری 337در این مطالعه در نمونه نمونه آماری پژوهش  یشناختتیمشخصات جمع

 یشناختتیجمع یرهایبراساس متغ انیپاسخگو عیتوز. 3جدول 
 درصد فراوانی سطح متغیر

 جنسیت
 9/43 148 زن
 1/5۶ 189 مرد

 100 337 مجموع

 تحصیالت

 5/۶ 22 کاردانی
 ۶/70 238 کارشناسی

 9/22 77 کارشناسی ارشد و باالتر
 100 337 مجموع

 سنوات

 1/40 135 سال 10کمتر از 
 8/33 114 سال 20تا  10

 1/2۶ 88 سال 21یشتر از ب
 100 337 مجموع

 
 9/43نفر ) 189 با معلمان مرد از بین نمونه پژوهش،شود که مشاهده می (3) شده در جدولبراساس نتایج ارائه

بیشترین فراوانی،  از جنبه تحصیالت اند.را تشکیل دادهنمونه پژوهش  درصد( 9/43نفر ) 148و معلمان زن با  درصد(
 22با  کاردانیکمترین فراوانی، مربوط به تحصیالت  و درصد( ۶/70)نفر  238است که  کارشناسیحصیالت مربوط به ت

درصد( از نمونه پژوهش نیز دارای تحصیالت  8/22نفر ) 77باشد. همچنین تعداد معلمان میدرصد( از  5/۶) نفر
سال با  10سنوات کاری کمتر از انی، مربوط به بیشترین فراو و از جنبه سنوات کاری اندبودهکارشناسی ارشد و باالتر 
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درصد( بود.  1/2۶نفر ) 88سال با تعداد  21( و کمترین فراوانی مربوط به سنوات کاری باالی 1/40نفر ) 135تعداد 
 .اندداشتهسال سنوات کاری  20تا  10درصد( از معلمان نمونه پژوهش بین  8/33نفر ) 114همچنین تعداد 

معادالت ساختاری  یسازها و فرضیات پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و مدلررسی تحلیل دادهبرای ب ادامهدر 
 شده است. استفاده

 پژوهش یرهایمتغ نیب یزمون همبستگ. آ4جدول 

ف
دی

ر
 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

1 
اجتماع 
یادگیری 

 ایحرفه
1         

2 
های شاخص

 فردی
787/0** 1        

3 
های شاخص

 روهیگ
847/0** 479/0** 1       

4 
های شاخص

 سازمانی
871/0** 501/0** ۶58/0** 1      

     1 **۶2۶/0 **5۶7/0 **۶03/0 **718/0 خودکارآمدی 5

6 
درگیر کردن 

 فراگیر
۶33/0** 534/0** 501/0** 548/0** ۶33/0** 1    

7 
راهبردهای 

 آموزشی
۶43/0** 507/0** 532/0** 570/0** ۶43/0** 514/0** 1   

  1 **903/0 **484/0 **۶52/0 **5۶1/0 **488/0 **583/0 **۶52/0 مدیریت کالس 8
 1 **484/0 **514/0 **48۶/0 **553/0 **577/0 **527/0 **481/0 **۶34/0 ایتوسعه حرفه 9

 01/0در سطح کمتر از همبستگی  **

 

( رابطه r= 0/718, sig= 0/001) مقدار ودکارآمدی بهای با رفتار خ( اجتماع یادگیری حرفه4)طبق نتایج جدول 
ترتیب به ای با خودکارآمدی بههای فردی، گروهی و سازمانی اجتماع یادگیری حرفهشاخص مستقیم و مثبت دارند.

ارتباط مستقیم و مثبت ( r= 0/626, sig= 0/001)و ( r= 0/567, sig= 0/001)، (r= 0/603, sig= 0/001)مقادیر 

 =r= 0/634, sig) مقدار ای بهای با رفتار توسعه حرفهاجتماع یادگیری حرفه 4همچنین طبق نتایج جدول  دارند.

ای با های فردی، گروهی و سازمانی اجتماع یادگیری حرفههمچنین شاخص ( رابطه مستقیم و مثبت دارند.0/001

 =r= 0/577, sig)و ( r= 0/527, sig= 0/001)، (r= 0/481, sig= 0/001)ترتیب به مقادیر ای بهتوسعه حرفه

 ارتباط مستقیم و مثبت دارند.( 0/001
 نمعلما یو خودکارآمد یاحرفه یریادگیاجتماع  نیرابطه بای در در ادامه برای بررسی نقش میانجی توسعه حرفه

 از مدل معادالت ساختاری استفاده گردید که نتایج آن در ادامه آمده است.
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 ریمس بیپژوهش در حالت ضرا یل ساختارمد یبررس. 7شکل 
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 یپژوهش در حالت معنادار یمدل ساختار یبررس. 8شکل 

 برازش مدل
و برای متغیرهای مکنون  (AVEشده )تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج نتایج روایی واگرا نشان داد که

 AVE( از CRمقدار پایایی ترکیبی )ها های آنلفهو مؤباشد؛ برای متغیرهای مکنون میبیشتر  4/0از  هاهای آنمؤلفه
معناداری  ضرایبهای قبلی توضیح داده شد(؛ باشد )در قسمتبرای تمام سؤاالت معنادار میبارهای عاملی باشد؛ میبیشتر 

 های قبلی توضیح داده شد(.)در قسمتباشد میمعنادار برای تمام سؤاالت ( t-values)مقادیر 
ای همعیار دوم از بررسی برازش مدلگیری از روایی همگرای مناسبی برخوردار است. د که مدل اندازهتوان بیان کرمی

 ایاندازه ،پردازدها( خود میگیری، روایی واگرا است که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با سؤاالت )شاخصاندازه

 دهدمی نشان افتراقی تحقق روایی بنابراین شود.می متمایز تجربی معیارهای با هاسازه سایر از درستیبه سازه یک که است

از طریق  PLSدر  شود کهنمی داده مدل نشان هایسازه سایر وسیلهبه شدهاحاطه پدیده و بوده فردمنحصربه سازه که
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 هایخانه در که( اصلی متغیرهای) مکنون متغیرهای جذر مقدار حاضر پژوهش در شود:می سنجیده الرکر-آزمون فورنل

AVE قطر چپ و زیرین هایخانه در که هاآن میان همبستگی مقدار از اند،قرارگرفته ماتریس اصلی قطر در موجود 
 .است بیشتر دارند، قرار اصلی

 -فورنل روش به واگرا روایی ماتریس همچنین و هامعرف عرضی بارهای ماتریس طریق از واگرا روایی بررسی از پس
 خود هایشاخص با بیشتری تعامل مدل در( مکنون متغیرهای) هاسازه که داشت اظهار توانمی اضر،ح پژوهش در الرکر
برای بررسی برازش مدل  معیار دیگر .است مناسبی حد در مدل واگرای روایی دیگربیانبه دیگر، هایسازه با تادارند 

معیاری است  2R)وابسته( مدل است. مقدار  زایمربوط به متغیرهای پنهان درون 2Rساختاری در یک پژوهش ضرایب 
عنوان مقدار مالك برای به ۶7/0و  33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونکه نشان از تأثیر یک متغیر برون

ده ش های پژوهش محاسبهبرای سازه 2Rمقدار  که نتایج نشان داد شوددر نظر گرفته می 2Rمقادیر ضعیف، متوسط و قوی 
 سازد.ید میأیبرازش مدل ساختاری را ت قوی بودناست که با توجه به سه مقدار مالك، 

، 01/0کند که سه مقدار گیری و ساختاری را کنترل میبخش مدل اندازه )برازش مدل کلی( هر دو GOFمقدار 
از طریق فرمول زیر محاسبه  این معیار است. شدهیمعرف  GOFیعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برابه 3۶/0و  25/0
 گردد:می

 

 .آیدآمده میدستاز میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به                               

 یبرازش مدل کل جینتا .5جدول 

 

 

GOF 

520/0 ۶34/0 574/0 

 
 

 شود.ید میأیسیار مناسب و قوی مدل کلی ت، برازش ب559/0به میزان  GOFآمده برای دستبا توجه به مقدار به
 و ایحرفه یادگیری ی در رابطه بین اجتماعاحرفهجدول زیر به بررسی هدف اصلی پژوهش، نقش میانجی توسعه 

 معلمان پرداخته است. خودکارآمدی

 دوم پژوهش سؤال. تحلیل داده مرتبط با 6جدول 

 نتیجه
سطح 

 معناداری

ضریب مسیر 

 غیرمستقیم

 ریضریب مس

 میمستق
 سؤالجهت 

 --> خودکارآمدی ۶19/0 103/0 732/15 یدأیت
اجتماع یادگیری 

 ایحرفه

 ۶32/0 - 592/14 یدأیت
حرفه توسعه

 ای
<-- 

اجتماع یادگیری 

 ایحرفه

 ایتوسعه حرفه --> خودکارآمدی 1۶4/0 - 487/3 یدأیت

2RiescommunalitGOF 
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 ای به ترتیبی با خودکارآمدی و توسعه حرفهاضریب مسیر اجتماع یادگیری حرفهدهد که نشان می ۶نتایج جدول 
که حاکی از معناداری روابط بین این متغیرها  592/14و  732/15ترتیب باشد و تی معناداری بهمی ۶32/0و  ۶19/0

بود که حاکی از معناداری  487/3و تی معناداری  1۶4/0ای بر خودکارآمدی داشت. همچنین ضریب مسیر توسعه حرفه
ی ای بر خودکارآمدی با نقش میانجین دو متغیر داشت. در نهایت ضریب غیرمستقیم اجتماع یادگیری حرفهروابط بین ا

عه ای با نقش میانجی توسبود که این رابطه نیز معنادار بود و اثر کل رابطه اجتماع یادگیری حرفه 103/0ای توسعه حرفه
 دست آمد.به 722/0{ 722/0(=1۶4/0*۶32/0+)۶19/0ای بر خودکارآمدی معلمان در مجموع }حرفه
 لیبر تشک توانیم یکنون داریناپا یآموزش یهاطیمعلمان در مح یمدآخودکار تیتقو یکه برا دهندینشان م هاافتهی

آمده تدسبه یمعنادار زانیاجتماعات بر اساس م نیا نیب یسازشبکه جادیاجتماعات و ا نیو توسعه ا یریادگیاجتماعات 
 یارتقا معلمان و یاگسترش اجتماعات حرفه نیباال ب یبا درجه معنادار میارتباط مستق رایز ؛دکرها تمرکز دهدا لیدر تحل

که توسعه  دهدیرا به ما م نانیاطم نیحاصل از برازش مدل پژوهش ا یهاافتهی نیآنان وجود دارد. همچن یمدآخودکار
از راه شرکت در اجتماعات  شیبردن به نقاط ضعف خو یپ همکاران و یآموزش اتیاز تجرب یمعلمان و آگاه یاحرفه

 ،پژوهش جالب یاهافتهی از یکیدو موضوع وجود دارد.  نیا نیب یاست و رابطه معنادار ریپذامکان ی،احرفه یریادگی
 یابر یاساس مهارت دو نیا که گفت توانیواقع م در ؛است معلمان یاحرفه توسعه و یخودکارآمد نیب ارتباط نییتب

 .گرددیم یگرید یارتقاها باعث آن از یکی تیتقو و هستند ریرپذیتأث زین گریهمد از معلمان

 هاافتهبحث و تبیین ی
 معلمان و خودکارآمدی ایحرفه یادگیری اجتماع بین رابطه در ایحرفه توسعه میانجی هدف از پژوهش حاضر، نقش

یی که در انجام پژوهش وجود داشتند مانند جدید بودن هاتیمحدودباشد. با در نظر گرفتن می سنندج شهر مدارس
 به ارائه تصویری مطلوب از خویشتن و فاصله گرفتن از کنندگانشرکت، تالش بارهنیا درموضوع و نبودن پیشینه قوی 
ه نتایج اطمینان داشت ک توانیمی کشورمان هااستانبه معلمان یکی از مراکز  موردپژوهشواقعیت، محدود بودن جامعه 

 آموزش رسمی کشورمان دارند. نظامبهاً باالیی نسبتی ریپذمیتعمقابلیت بحث و  آمدهدستبه
بهسازی  نهیزم در شده انجامهای توان بیان داشت که الزمه موفقیت تالشمی آمدهدستبهدر تبیین نتایج 

تواند تأثیر بسیار مثبت و از عواملی که مییکی  ای و افزایش دانش و مهارت معلمان است.، توسعه حرفهوپرورشآموزش
 ایباشد. اجتماع یادگیری حرفهای میای معلمان داشته باشد، اجتماع یادگیری حرفهحرفه مؤثری در بهبود سطح توسعه

 نشود که دانش و معلومات زیادی وارد این اجتماعات شود و معلمای فعالیت خود را انجام دهد باعث میدرستبهزمانی که 
های استفاده کنند و با توجه به آن نسبت به رفع نواقص خود اقدام نمایند و جنبه شدهارائهبتوانند از این دانش و معلومات 

. ای دست پیدا کنندگردد تا معلمان بتوانند به توسعه حرفهمختلف را در خود توسعه و رشد دهند. همین امر سبب می
د تمام توانباشد و میشود اوالً مرتبط با شغل معلمی میای ارائه میادگیری حرفهاز سوی دیگر دانشی که در اجتماعات ی

نو  جدید و شدهارائهباشد را پوشش بدهد و دوم اینکه مطالب های که در ارتباط با رفتار معلمان در کالس درس میجنبه
و  ی بتوانند به رشدراحتبهاین اجتماعات گردد معلمان در باشد که همین امر سبب میروز می دانش باباشد و مطابق می

ای و حرفه یرییادگ توان بیان داشت که بین اجتماعپیشرفت دست پیدا کنند. لذا با توجه به مطالبی که بیان گردید می
ای معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هرچه این اجتماعات تقویت شوند، معلمانی خواهیم داشت توسعه حرفه

آموزان و جامعه را تواند زمینه رشد و پیشرفت دانشروز خواهند که این امر میارای دانش و معلومات مناسب و بهکه د
 نیز مهیا کند.

شود که این سبب ها منتقل میکنند دانش و معلومات زیادی به آنزمانی که معلمان در این اجتماعات شرکت می
وند بیشتری در کالس درس حاضر ش نفساعتمادبهی خود پیدا کنند و با هاگردد معلمان تسلط بیشتری بر فعالیتمی

های خود آشنا خواهد که همین امر خود سبب بهبود وضعیت خودکارآمدی در معلمان خواهد شد و معلمان را با توانایی
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ای شرکت فهکرد. جنبه دیگری که الزم است به آن توجه شود این است زمانی که معلمان در اجتماعات یادگیری حر
 ها به دنبالدهند و برای آنشوند و مشکالتی را که دارند در این اجتماعات ارائه میکنند با مشکالت خود آشنا میمی
گردند، حال زمانی که مشکالت معلمان در کالس درس حل شود معلمان روحیه مناسب برای امر تدریس را حل میراه

ساز رشد های خود اقدام خواهند کرد که همین امر زمینهبهبود توانایی به دست خواهند آورد و در راستای رشد و
 رییادگی توان بیان داشت که بین اجتماعها خواهد گردید. لذا با توجه به مطالبی که بیان گردید میخودکارآمدی آن

ساز ماعات زمینهای و خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و شرکت معلمان در این اجتحرفه
 ها خواهد بود.خودکارآمدی آن

باشد توانایی بیشتری هرچه یک معلم در زمینه فعالیت خود که همانا امور به تدریس و مدیریت کالس درس می
 آموزانداشته باشد و بتواند کالس درس خود را به شکل مناسبی اداره کند و اطالعات و دانش الزم را در اختیار دانش

های خود واقف خواهد شد و دهد، خود نیز به تبع آن، رشد و پیشرفت خواهد داشت و به دانش و توانایی خود قرار
ای معلمان افزایش یابد و معلمان رشد و پیشرفت توانمندهای خود را بروز خواهد داد. به عبارتی، هرچه سطح توسعه حرفه

ها را فعال خواهند کرد؛ بنابراین با مناسب برای بروز آن های نهان خود را بیشتر خواهند شناخت و زمینهکنند، جنبه
ای و خودکارآمدی معلمان مدارس، رابطه مثبت و معناداری است که بین توسعه حرفه قبولقابل شدهانیبتوجه به مطالب 

د و ی نشده باشابیان داشت تا زمانی که معلم در کار خود حرفه گونهنیاتوان وجود داشته باشد. از سوی دیگر نیز می
دانش الزم را کسب نکرده باشد توانایی اداره کالس را به شکل مناسبی نخواهد داشت؛ زیرا دانش و معلومات مناسب را 

گردد تا سطح خودکارآمدی معلمان کاهش یابد و نتوانند از باشد ندارد. این امر خود سبب میکه الزمه اداره کالس می
 کنند. های خود استفاده مناسبتوانایی

 یریگجهینت
 علمانم ایحرفه توسعه و ایحرفه یادگیری اجتماع از بررسی فرضیات پژوهش نشان داد که بین آمدهدستبهنتایج 

 اجتماع دارد. همسو بود. نتایج همچنین نشان داد که بین وجود معناداری رابطه مثبت و سنندج، شهرستان مدارس
دارد. سایر نتایج نشان  وجود معناداری رابطه مثبت و سنندج شهرستان مدارس معلمان خودکارآمدی و ایحرفه یادگیری

دارد.  وجود معناداری نیز رابطه مثبت و سنندج شهرستان مدارس معلمان خودکارآمدی ای وحرفه توسعه داد که بین
قش تواند نمدی معلمان میای و خودکارآحرفه یادگیری ای در رابطه بین اجتماعنهایتًا نتایج نشان داد که توسعه حرفه

از سای به دلیل نحوه فعالیتی که دارد زمینهگفت که اجتماع یادگیری حرفه توانیممیانجی را ایفا کند. بر این اساس 
رشد و پیشرفت معلمان خواهد بود و هرچه معلمان در این اجتماعات فعالیت بیشتری داشته باشند زمینه رشد و پیشرفت 

های نهفته خود را بشناسند و در راستای تقویت گردد تا معلمان توانایید کرد که این امر سبب میخود را فراهم خواهن
توانند تأثیرگذار باشند و نقش میانجی را ایفا کنند، یکی از این عوامل ها اقدام کنند، در این رابطه برخی عوامل میآن

ذیر باشد ای تأثیرپتواند از اجتماعات یادگیری حرفهتقیم میمس صورتبهای باشد. توسعه حرفهای معلمان میتوسعه حرفه
ای معلمان بیشتر فراهم خواهد شد و از سوی دیگر هرچه تر باشد زمینه برای توسعه حرفهو هرچه این اجتماعات قوی

مشکالت خود را  دتواننیمیابد زیرا از این طریق نیز افزایش می هاآنای معلمان افزایش یابد، خودکارآمدی توسعه حرفه
توان بیان بنابراین با توجه به مطالبی که بیان گردید می؛ های خود اقدام نمایندرفع کنند و در راستای بهبود توانایی

تواند نقش میانجی ای و خودکارآمدی معلمان مدارس میحرفه یادگیری ای در رابطه بین اجتماعداشت که توسعه حرفه
ش پژوه نیا جیبا توجه به نتا ای را بر خودکارآمدی معلمان افزایش دهد.عات یادگیری حرفهرا ایفا کند و تأثیر اجتما

ود و تر شپررنگ ی،احرفه یریادگیاجتماعات  یریگکشور بحث مربوط به شکل یدر سطح نظام آموزش شودیم شنهادیپ
 برای شودیم شنهادیپ نیهمچن شود. ایاجتماعات مه نیا یریگشکل یبرا طیمختلف شرا یهادستورالعمل قیاز طر

 تواندیکار م نیکه ا ردیدرس صورت گ یهامعلمان در کالس تیبر فعال یمناسب رتمعلمان نظا یابهبود توسعه حرفه
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 یریادگیاجتماعات  یریگشکل جیامر از نتا نیکه ا ردیهمه اعضا باشد صورت گ دییاز معلمان که موردتأ یتوسط جمع
 .باشدیم یاحرفه
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