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چکیده

بـر پایـه نظریـه خودکارامدی تالش انسـان برای پیشـرفت در هـر مقولهای تابعی از تجـارب و داوریهای فـردی در مورد خود

اسـت .از اینـرو تحقیـق حاضـر بـا هدف پیش بینی سـطح متغیر احسـاس مثبت از تدریس ناشـی از ابعـاد خودکارآمدی تدریس
آموزشـگران کشـاورزی انجـام شـد .ایـن پژوهـش از نظـر هـدف کاربـردی اسـت و دادههـا بـه روش پیمایشـی گـردآوری شـد .به
لحـاظ امـکان و میـزان کنتـرل متغیـر هـا نیـز پژوهـش ع ّلـی  -ارتباطـی به شـمار مـی آیـد .جامعـه آمـاری متشـکل از  210نفر از
آموزشـگران دو مرکـز آمـوزش عالـی علمـی كاربـردی كشـاورزی واقـع در اسـتانهای تهـران و البـرز بـود کـه بـا اسـتفاده از فرمول

تصحیـح جامعـه معیـن  130نفـر بـه روش نمونهگیـری طبقـه ای تصادفی گزینش شـدند .ابـزار گـردآوری دادهها پرسشـنامه ای
اسـتاندارد بـود کـه وضعیـت روایـی آن بـه سـه روش شـکلی ،سـازه ای و تشـخیصی تأییـد شـد و پایایـی آن بـا محاسـبه پایایـی

ترکیبـی و تتـای ترتیبـی صـورت گرفـت .روش غالـب آمـاری ،مدلسـازی معـادالت سـاختاری بـه روش حداقـل مربعـات جزیـی
بـود .نتایـج نشـان دادنـد کـه احسـاس مثبت از تدریـس آموزشـگران در هنـگام تدریس و بیـرون از کالس بـه دو بعد از احسـاس
خودکارآمـدی ،شـامل انگیـزش بخشـی بـه فراگیران و حفظ منزلت آموزشـگری وابسـته اسـت .این در حالی اسـت که احسـاس

خودکارآمـدی در آمـوزش تنهـا سـبب تقویـت احسـاس مثبت در بیـرون از کالس میشـود.

کلید واژهها :خودکارآمدی تدریس ،احساس مثبت از تدریس ،آموزشگران کشاورزی ،منزلت آموزشگری.
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سطح احساس مثبت از تدریس ...

مقدمه

فعالیتهــای تدریــس بایــد از ویژگیهــای شــخصی و

مرکـز های مؤسسـه آمـوزش عالی علمـی کاربـردی زیرنظر

حرفـهای مشــخصی برخــوردار باشــد تــا بتوانــد وظیفــه خطیــر

قصـد ارتقـاء دانـش ،کار و ایجـاد مهارتهـای متناسـب بـا

محیــط یادگیــری ســودمند و کارآمــد بــه توانایــی و کارآمــدی

دانشـگاه ،رکـن اجرایـی آموزشهـای علمـی کاربـردی و بـه

حـوزه فعالیـت شـغلی افراد تاسـیس شـده انـد .از جمله هدف

هـای آنهـا ،ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای فعالیـت همهجانبه در
گسـترش اعتلای دانـش و پژوهـش علمی-کاربـردی کشـور،
ارتقـای شـاخصهای کمـی و کیفـی آموزشهـای کاربـردی در

جامعـه ،فراهمسـازی زیربنای مناسـب بـهمنظـور بهکارگیری
تـوان دانشآموختـگان دورههـای نظـری در حـل مسـائل

کاربـردی ،زمینهسـازی زیربنـای مناسـب بـرای ایجـاد انتقال

فنـاوری نویـن اسـت.

تدریــس را انجــام دهــد (باتلــر و شــیباز .)2009 ،خلــق یــک

آموزشــگران وابســته بــوده و ایــن امــر خــود بــه احســاس یــا
بــاور بــه خودکارآمــدی آموزشــگر بــه توانمندیهــای خــود و
اتخــاذ راهبردهــای مناســب اســت .بــر ایــن پایــه میتــوان

گفــت خودکارآمــدی عبــارت اســت از باورهــای شــخص در

مــورد تواناییهایــش بــرای اتخــاذ ســطوح گزینشــی عملكــرد
كــه راهنمــا و شــکلدهنده ی رویدادهــای مؤثــر بــر زندگــی

فــرد میباشــد (کاپــرارا.)2006 ،

ایــن باورهــا موجــب تأثیرگــذاری بــر شــیوه تفكــر،

بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف هـا نیازمنـد توجـه بیشـتر بـه

احســاس ،انگیــزش یــا رفتــار فــرد نیــز میشــوند .احســاس

 .)1392آموزشـگران کارآمـد مـی تواننـد بـا ایجـاد فضـای

خــود و مشــاركت بهتــر فــرد در انجــام فعالیتهــا ،تنظیــم

موضوع کارآمدی آموزشـگران هسـتند (موحـدی و همکاران،

مطلـوب یادگیـری و بهرهگیـری از مـواد آموزشـی و علـوم و
فنـون نویـن و بـا برقـراری روابـط مناسـب بـا فراگیـران ،آنـان

را در جهـت پیشـرفت و بهبـود رفتـار و توسـعه مهارتهـا
هدایـت کننـد (سـلیمانی و همـکاران .)1391 ،آموزشـگران

کارآمـد بـه واسـطه بهرهمنـد بـودن از برخـی صالحیتهـا و
مهارتهـای خـاص ،نیازهـای فراگیـران ،بـازار کار و جامعـه
را بـه درسـتی تشـخیص دهنـد و بـر مبنـای آن آموزشهایـی

متناسـب بـرای پـرورش فراگیـران ،ارائـه میکننـد .از دیـدگاه
روانشناسـی ،هـر فـردی ویژگیها و سـبکهای خاصـی دارد
و صاحبنظـران بـر ایـن باورنـد کـه ،اگر سـبکهای آمـوزش با

سـبکهای یادگیـری و ویژگیهـای فراگیـران ،سـازگار باشـد،

آمـوزش اثربخـش خواهـد بـود و در پـی آن رفتـار فراگیـران،
بهبـود خواهـد یافـت (همـان).

قــوی خودکارآمــدی موجــب بهبــود دیدگاههــای مثبــت بــه
اهــداف و تعهــد کاری میشــود (اســتروبل .)2011 ،بررســی

وضــع موجــود و تحلیــل رونــد اشــتغال و بیــکاری دانــش

آموختــگان مرکــز هــای آمــوزش عالــی علمی-کاربــردی
کشــاورزی نشــان میدهــد کــه ایــن مراکــز بــا وجــود دارا
بــودن بیــش تریــن نســبت از لحــاظ شــمار فراگیــران ،کــم

تریــن نســبت را از نظــر میــزان اشــتغال دانــش آموختــگان بــه
خــود اختصــاص داده انــد (خســروی پــور.)1387 ،بنابرایــن،

بــا توجــه بــه وضعیــت اشــتغال رشــتههای کشــاورزی
در ســالهای اخیــر ،بــه نظــر میرســد افزایــش انگیــزه

فراگیــران مرکــز هــای آمــوزش عالــی علمــی  -کاربــردی
کشــاورزی عاملــی مهــم بــرای ارتقــای مهــارت هــای آنــان
بــوده و بنابــر نظریــه خودکارآمــدی احســاس خودکارآمــدی

آموزشــگران مــی توانــد منجــر بــه افزایــش انگیــزه فراگیــران

از ایـن رو مبحـث خودکارآمدی در جهـت افزایش و ارتقای

شــده و از ایــن راه ایــن هــدف تامیــن خواهــد شــد (آوانــزی و

بیشـتر درگیـر میکننـد و پذیـرای دیـدگاه های جدید هسـتند

تنهـا آموزشـگری میتوانـد ایـن احسـاس مثبـت را بـه

توانایـی افـراد ،جدی اسـت .آموزشـگران خودکارآمـد خود را
و در جهـت پاسـخگویی بهتـر به نیازهای دانشـجویان ،گرایش
بیشـتری بـه تجربـه روشهـای جدیـد دارنـد .آموزشـگران بـا

خودکارآمـدی پاییـن ،مشـکالت بیشتـر در امـر آمـوزش،
سـطح پایینتـری از رضایـت شـغلی و میزان اسـترس باالتری

را در شـغل خود تجربه میکنند (آوانـزی و همکاران.)2013 ،
آموزشــگر بــه عنــوان یــک عامــل اثرگــذار قاطــع بــر
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همــکاران.)2013 ،

فراگیـران منتقـل کند که خود نیز دارای احسـاس کفایت نفس

باشـد (مـو و همـکاران .)2010 ،از آنجـا کـه احسـاس مثبت از
تدریـس ایـن امـکان را بـه آموزشـگران میدهـد که بـر ایجاد و
افزایـش انگیـزه یادگیـری دانشـجویان تأثیـر بگذارند ،مسـئله
اصلـی ایـن تحقیـق بیـان چگونگـی تغییـر پذیـری احسـاس

مثبـت از تدریـس آموزشـگران مراکـز علمی کاربردی ناشـی از
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حـس خودکارآمـدی تدریـس در آنـان و در دو موقعیـت حیـن

در ایـن پژوهـش بـر پایـه نظـر اسـکالویک و اسـکالویک

همـراه بـا عمل ،شـالوده فعالیتهای تدریـس و یادگیری را در

آمـوزش ،خودکارآمـدی در انگیـزش بخشـی بـه فراگیـران،

تدریـس و پـس از تدریـس اسـت .آموزشـگرانی کـه یادگیـری
آنـان شـکل میدهـد.

( ،)2010خودکارآمـدی در شـش بعـد؛ خودکارآمـدی در

خودکارآمـدی در حفظ منزلت آموزشـگری ،خودکارآمدی در

خودکارآمــدی مربــوط بــه بــاور هــای افــراد دربــاره

سـازگاری بـا تغییرات ،خودکارآمدی در سـازگار کردن آموزش

اســت ،اگــر چــه ،بیشــتر ایــن باورهــا بــه عنــوان یــک ویژگــی

فراگیـران و همـکاران ،بررسـی شـده اسـت .بعـد آموزشـی بـه

تواناییهــای خــود بــرای رســیدن بــه هــدف هایشــان
عمومــی اســت .بنــدورا ( ،)2006اســتدالل میکنــد کــه

نیــاز بــه بررســی قابلیــت ،هــدف هــا ،توانایــی کنونــی ،یــا

امیــد بــه نتایــج در اندازهگیــری خودکارآمــدی وجــود دارد.
خودکارآمــدی آموزشــگران ،پیشــگوییکنندهای معنــیدار،

از کیفیــت کالس درس و پیشــرفت دانشــجویان اســت
(بنــدورا .)2012 ،خودکارآمــدی بــه عنــوان یکــی از مفهــوم

هــای محــوری در نظریــه شــناختی اجتماعــی ،کانــون توجــه
بســیاری از متخصصــان تعلیــم و تربیــت را بــه خــود جلــب
کــرده اســت و بــه معنــی بــاور فــرد در مــورد توانایــی رویارویــی
بــا موقعیتهــای خــاص اســت کــه چگونگــی نگــرش ،رفتارهــا

و هیجــان هــای افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و
مشــخصکننده آغــاز کار و میــزان پایــداری افــراد بــرای انجــام
آن کار ویــژه اســت.

بـا نیازهـای فـردی و خـودکار آمـدی در تعامـل بـا والدیـن

باورهـای آموزشـگران در توانایـی خـود بـرای توضیـح موضوع
و یـا پاسـخ دادن به پرسـش هـا برای بهبـود درک دانشـجویان
اشـاره دارد.

سـازگار کـردن آمـوزش با نیازهـای فـردی دانشـجویان ،به

بـاور آموزشـگر بـه توانایـی خـود برای سـازگار شـدن بـا نیازها

و تواناییهـای فـردی دانشـجویان و بـا در نظـر داشـتن تنـوع

رفتـاری دانشـجویان ،اشـاره دارد .بعـد انگیـزش بخشـی
بـه دانشـجویان بـه بـاور آموزشـگران بـه تواناییهـای خـود

بـرای درگیـری و مشـارکت دانشـجویان در کارهـای دانشـگاه

و افزایـش گرایـش هـای یادگیـری اشـاره دارد .حفـظ منزلـت

آموزشـگری ،اشـاره به باورهای آموزشـگران بـه توانایی خود،
بـرای حفـظ نظـم و انضبـاط در کالسهای خود و بـه طور مؤثر
برخـورد بـا اشـتباه دانشـجویان دارد .بعـد تعامل بـا همکاران

خودکارآمــدی بیشــتر از آنکــه بــر داوری شــخصی افــراد در

و والدیـن اشـاره به باور آموزشـگران بـه توانایی خـود برای کار

بــاور او در مــورد اینکــه چــه کارهایــی میتوانــد انجــام دهــد،

دانشـگاه اشـاره دارد .در نهایـت ،بعـد سـازگاری بـا تغییـرات

مــورد ویژگیهــای فــردی و فیزیکــی اشــاره کنــد ،بــه معنــی
میباشــد (میرغفورونــد و همــکاران .)1393 ،بررســی نتیجــه

بررســی هــای اخیــر در زمینــه خودکارآمــدی آموزشــگران
نشــان میدهــد کــه عامــل هــای فراوانــی سببســاز اهمیــت

یافتــن ایــن موضــوع هســتند کــه شــامل ،ضــرورت تنــوع در

رویکردهــای روششــناختی بــه ویــژه در بررســی هــای کیفــی

و كمــی ،ضــرورت بررســی منابــع خودکارآمــدی آموزشــگر،
ضــرورت توســعه اقــدام هایــی کــه در آن بتــوان بیــن

زمینههــای خــاص و خودکارآمــدی عمومــی تعــادل ایجــاد
کــرد ،نیــاز بــه گســترش پژوهــش در زمینــه ی خودکارآمــدی

آموزشــگران در فرهنگهــای مختلــف ،نیــاز بــه حــل و فصــل
دشــواری هــای مربــوط بــه اندازهگیــری بــرای ســازگاری آن
بــا نظریــه مربوطــه و همچنیــن نیــاز بــه بررســی جمعــی در

خصــوص خودکارآمــدی آموزشــگران ،از جملــه ایــن مــورد هــا

هســتند (آوانــزی و همــکاران.)2013 ،

کـردن در گـروه و همـکاری بـا والدیـن دانشـجویان در محیـط

اشـاره بـه توانایـی بـرای رویارویـی بـا خواسـتههای بیرونی که
نشـاندهنده تغییـر پذیـری هـای عمـدهای برای آموزشـگران

اسـت دارد.

در ایــن پژوهــش بــرای بیــان ارتبــاط نظــری بیــن

خودکارآمــدی و احســاس مثبــت از تدریــس آموزشــگران بــه
نظریــه گســترش و ســاختن 1فردریکســون ( ،)2001اســتناد

مــی شــود کــه بیــان مــیدارد احساســات مثبــت بســیاری از

کارکردهــای شــناختی؛ ماننــد توجــه ،خالقیــت ،حافظــه را

گســترش میدهــد .نظریــه گســترش و ســاختن بــه کشــف
كاركــرد احساســات مثبــت در انســان میپــردازد و بیــان

م ـیدارد وجــود احساســات مثبــت در انســان بــه پیامدهــای
مطلــوب در آینــده و ســاخت توانمندیهــای جدیــد منجــر

میشــود .ایــن نظریــه بیــان میکنــد کــه احساســات مثبــت

فرایندهــای تفکــر را گســترش مــی دهنــد (ماننــد خالقیــت و
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طوفــان ذهنــی) و در نتیجــه باعــث ایجــاد منابــع میشــوند و

احسـاس مثبـت و خودکارآمـدی کـه بـه عنـوان عامـل هـای

کــه بهکارگیــری برخــی جنبههــای روانشناســی مثبتگــرا در

نتیجـه ی محـوری ایـن تحقیـق نشـان داد که تنها داشـتن

ایــن فرآینــد بــه صــورت چرخـهای تکــرار میشــود ،تــا جایــی
محیــط کار باعــث افزایــش احتمــال تجربــه دیگــر جنبههــای
روانشناســی مثبتگــرا در محیــط کار توســط افــراد میشــود
(مــو و همــکاران .)2010،

میانجـی هسـتند ،بـر رضایـت شـغلی تأثیـر می گـذارد.

توانایـی تدریس مؤثر ،پیوسـته سـبب احسـاس خودکارامدی

نمیشـود .در تحقیقـی که توسـط گـو و همـكاران ( ،)2010در

مـورد رابطه بیـن خودکارآمـدی آموزشـگران ،کیفیت کالس و

بــر مبنــای ایــن نظریــه تقویــت عاطفــه هــای مثبــت

پیشـرفت تحصیلـی آنـان انجام شـد به ایـن نتیجه رسـیدند که

نامطلــوب وی میشــود و از ســوی دیگــر ،مثبتگرایــی در

آمـوزش و افزایـش محیـط حمایتـی در کالس دارد .آنهـا بـه

باعــث کاهــش درگیــری فــرد در رفتارهــای منفــی و
ســازمان قابــل ســرایت بــوده و میتوانــد از ســطح فــردی
بــه گروهــی و ســازمانی منتقــل شــود .هــم چنیــن ،ســرمایه

ی روانشــناختی و مثبتگرایــی میتوانــد بــه عنــوان
عامــل هــای بالقــوه مؤثــر بــرای رویارویــی بــا رفتارهــا و

گرایشهــای مخــرب کارکنــان چــون مقاومــت در برابــر
دگرگونــی هــا ،بدبینــی بــه دگرگونــی هــا و انحــراف از وظایــف

مــورد توجــه قــرار گیــرد (اووی و همــکاران .)2008 ،افــراد بــا

خودکارآمــدی بــاال ،درك درســتتری از ویژگیهــای روحــی
و روانــی خــود دارنــد و در برقــراری ارتبــاط راحتترنــد ،بــه

آســانی میتواننــد از عواطــف مثبــت و منفــی خــود صحبــت
كننــد و حمایــت اجتماعــی مناســبی بــرای خــود پیــدا كننــد
(نریمانــی و وحیــدی.)1392 ،

خودکارآمـدی آموزشـگر نقش بسـیار مهمی در بهبـود کیفیت
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه دانشـجویان با داشـتن آموزشـگرانی
کـه دارای خودکارآمـدی باالتـری انـد دیـدگاه مثبتـی نسـبت

بـه آمـوزش و پیشـرفت تحصیلـی خـود دارنـد .در پژوهشـی
کـه کـورت و همـکاران ( ،)2014انجـام دادنـد بـه ایـن نتیجـه

رسـیدند ،بیـن خودکارآمـدی آموزشـگران و مدیریـت کالس
درس رابطـه معنـاداری وجـود دارد.

بـه ایـن معنـی کـه هـر چـه آموزشـگران کارآمـدی باالتـری

داشـته باشـند در سـازماندهی کالس درس ،حفـظ نظـم و

انظبـاط و کسـب مشـارکت دانشـجویان مهـارت بیشـتری

خواهنـد داشـت .برداشـت آموزشـگران از ایـن کـه میتواننـد

تأثیـر گـذاری هـای مثبتـی بـر یادگیـری و پیشـرفت تحصیلـی
دانشـجویان داشـته باشـند ،همبسـتگی باالیـی بـا کارآمـدی

مـو و همـکاران ( ،)2010در پژوهـش خـود تأثیـر احسـاس

واقعـی آنـان دارد .بنابـر نتایـج پژوهـش جعفـری و همـکاران

مـورد بررسـی قراردادنـد .نتیجـه نشـان داد کـه بیـن عملکـرد

باکیفیـت تدریـس آنـان دارد و میتوانـد بـه عنـوان پیشبینـی

مثبـت ،خودکارآمـدی و عملکـرد تدریـس را بر رضایت شـغلی
تدریـس و رضایـت شـغلی رابطـه غیرمسـتقیمی وجـود دارد.
نیز مشـخص شـد کـه عملکـرد تدریـس خود بـه طور مسـتقیم

رضایـت شـغلی را تحـت تأثیـر قـرار نمیدهـد ،بلکه به وسـیله

( ،)1391خودکارآمدی آموزشـگران رابطـه مثبت و معناداری

کننـده مناسـبی بـرای کیفیت تدریس اسـتفاده شـود .بـر پایه
مـرور ادبیـات نظـری و پژوهـش هـای انجـام شـده چارچـوب
نظـری تحقیـق در نـگاره  1شـکل گرفـت.

ابعاد خودکارآمدی
تطابق با تغییرات

سازگار کردن آموزش با نیازهای فردی

خودکارآمدی در آموزش

حفظ شأن آموزشگری

تعامل با والدین فراگیران و همکاران

انگیزش بخشی به فراگیران

احساس مثبت از تدریس در کالس

احساس مثبت از تدریس در خارج کالس

نگاره  -1چارچوب نظری پژوهش
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روش تحقیق

با نیازهای فردی وخودکار آمدی در تعامل با والدین فراگیران

ایـن تحقیـق از نظـر هـدف کاربـردی اسـت زیـرا بـه دنبـال

و همکاران؛ كه به منظور اندازه گیری آن از طیف اسکالویک

از ابعـاد خودکارآمـدی تدریـس آموزشـگران کشـاورزی اسـت.
از نظـر درجـه کنتـرل متغیرها از نـوع تحقیقات ع ّلـی  -ارتباطی

احساسات آموزشگران در دوبعد احساسات آموزشگر در

هنگام تدریس در کالس درس و احساسات آموزشگر در

عالـی علمـی کاربردی کشـاورزی اسـتان تهران و البرز به شـمار

مو و همکاران ( ،)2010استفاده شد .گویهها در قالب طیف

بررسـی پیـش بینـی تغییـر پذیـری احسـاس مثبـت از تدریس

اسـت .جامعـه آمـاری این تحقیـق آموزشـگران مراکـز آموزش
 210نفـر بودنـد کـه از بیـن آنـان  130نفـر بـه روش تصادفـی

طبقـهای بـا رعایـت سـهم هـر طبقـه گزینـش شـدند .بـرای
تعییـن حجـم نمونـه از فرمـول تصحیـح جامعه معیـن ()2FPC
دانیـل ،)1999(3بـه شـرح زیـر اسـتفاده شـد.

و اسکالویک ( ،)2007استفاده شد؛ طیف مربوط به سنجش

بیرون از کالس که به منظور اندازه گیری آن از طیف سنجش

لیکرت پنج قسمتی تعریف شدند.

در ایـن تحقیـق روایـی بـه سـه گونـه ی شـکلی ،سـازه و

تشـخیصی بررسـی شـد .پـس از اطمینـان از روایـی شـکلی،
روایـی سـازه و روایـی تشـخیصی پـس از گـردآوری دادههـای

تحقیـق بررسـی شـد .بـه منظـور سـنجش پایایـی ابـزار
اندازهگیری  30پرسشـنامه توسـط آموزشـگران مراکز آموزش

عالـی علمـی کاربردی کشـاورزی بیـرون از نمونه مورد بررسـی

كه در رابطه فوق  pمعادل درجه شیوع صفت مورد نظر

تکمیـل شـد و محاسـبه ضرایـب پایایـی نشـان از قابـل قبـول

فاصله اطمینان  d = 0/05در نظر گرفته شد و آماره  Zمعادل

متغیرهـای مسـتقل بـر وابسـته از روش مدلسـازی بـه روش

است كه در این تحقیق و بر پایه پیشنهاد فرمول معادل  0/2در

بـودن پایایـی ابـزار تحقیـق داشـت .بـرای بررسـی تأثیـر

 1/96میباشد .بر پایه رویكرد  FPCحجم نمونه معادل 115

حداقـل مربعـات جزیـی اسـتفاده شـد .روش حداقـل مربعات

اطمینان  0/04برابر  135نفر برآورد شد .در نهایت  130نفر به

بـرای تعییـن ضریـب هـا اسـتفاده میکنـد.

آموزشگر تعیین شد .با توجه به اینکه حجم نمونه با فاصله

صورت انتساب متناسب از دو مرکز مورد نظر گزینش شدند .به
این ترتیب ،برای تعیین حجم نمونه به روش تسهیم متناسب

حجم نمونه ی تعیینشده باال به دو مرکز آموزش عالی علمی
کاربردی امام خمینی واقع در استان البرز( 87تن) و مرکز

آموزش عالی علمی کاربردی شهید زمانپور واقع در استان
تهران( 43تن) اختصاص یافت.

جزیـی از فرآینـدی پیچیـده و دو مرحلـهای بـرای بـرآورد و
در مرحلـه نخسـت الزم اسـت وضعیت سـاختارهای عاملی

بـرای بررسـی اندازهگیـری متغیرهـای پنهـان در قالـب مـدل
تحلیـل عاملـی تاییـدی ارزیابـی شـود .در روایـی سـازه ایـن

موضـوع بررسـی میشـود کـه آیـا نشـانگرهای گزینـش شـده
بـرای اندازهگیـری سـازههای مـورد نظـر خـود دقـت الزم را
دارنـد یـا خیـر؟ به این شـکل که بـار عاملی هر نشـانگر با سـازه

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای متشکل از سه بخش

خـود دارای مقـدار  tباالتـر از  1/96باشـد .در ایـن صـورت این

آموزشگران خودکارآمدی در آموزش ،انگیزش بخشی

مکنـون اسـت .نتایـج در مـورد بارهـای عاملـی نشـان میدهد

شامل :ویژگیهای فردی آموزشگران ،بعد های خودکارآمدی
به فراگیران ،حفظ منزلت آموزشگری ،خودکارآمدی در

سازگاری با تغییرات ،خودکارآمدی در سازگار کردن آموزش

نشـانگر دارای دقـت الزم بـرای اندازهگیـری آن سـازه یا صفت
کـه همـه نشـانگرها دارای سـطح معنـیداری کمتـر از 0/01

هسـتند (جـدول .)1

جدول -1خالصه تحلیل عاملی و نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری
سازه

گویه

احساس مثبت در کالس

خشنودی از کار
لذت بردن

دوست داشتن دیگران

رضایت

بار عاملی

VIF

t

0/657
0/740
0/660
0/759

1/86
1/78
1/50
1/81

9/15
15/47
11/02
14/83
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ادامه جدول 1
سازه

گویه

احساس مثبت در کالس

شکوفایی

احساس مثبت در بیرون کالس

بار عاملی

VIF

t

0/720
0/702
0/689
0/654
0/667
0/707
0/714
0/817
0/812
0/597
0/660
0/791
0/811

1/45
1/78
1/79
1/72
1/74
1/85
1/94
2/93
2/76
1/42
1/76
2/43
1/79

12/20
10/79
12/45
13/20
8/58
14/17
13/58
25/56
24/57
8/45
7/66
20/26
13/20

0/738
0/785
0/667

1/28
1/52
1/39

12/21

0/591
0/827

1/18
1/63

5/31
19/48

0/789
0/775

1/69
1/48

14/79
16/05

0/710
0/862
0/820

1/49
1/75
1/78

9/97
33/91
23/02

0/702
0/770
0/818
0/744
0/742
0/768
0/813
0/819

توانایی در مدیریت آموزشی در كالس های درس ،بدون در نظر گرفتن چگونگی سازماندهی شدن

0/673
0/679
0/750

1/45
1/65
1/92
1/62
1/33
2/78
1/33
3/06
1/32
1/30
1/38

7/95
13
18/68
11/75
10/73
6/23
10/81
7/34
5/63
8/91
13/84

اداره کردن فرآیند آموزشی حتی اگر به من گفته شود از روش گزینشی خود استفاده نکنم

0/846
0/717

1/76
1/42

22/71
6/73

تأثیرگذار بودن بر دیگران

همدلی با دیگران

شاد بودن از بودن به عنوان آموزشگر

خشنودی از کار
لذت بردن

دوست داشتن دیگران

رضایت

ارضاء شدن

شکوفایی

تأثیرگذار بودن بر دیگران

خودکارآمدی در آموزش

همدلی با دیگران

زمینه های اصلی در موضوع ها را به گونه ای توضیح میدهم که حتی دانشجویان با سطح علمی
ضعیفتر نیز آن را درک میكنند

ارائه راهنمایی و آموزش به همه دانشجویان صرفنظر از سطح توانایی هر یک از آنان

پاسخ به پرسش های دانشجویان به طوری که بتوانند مسائل دشوار را درک کنند

موضوع های اصلی درس را به گونه ای توضیح میدهم که بسیاری از دانشجویان بتوانند آن را درک

خودکارآمدی در سازگار کردن
آموزش با نیازهای فردی

کنند

سازماندهی برنامه به گونه ای که دستورکارها و تکالیف با نیازهای فردی سازگاری داشته باشد

برای همه دانشجویان با تواناییهای متفاوت فرصت مناسب برای درگیر شدن با چالشهای واقعی

را فراهم می سازم

سازگار کردن و در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان مختلف در کالس با توانایی کم و یا زیاد

سازماندهی کار کالسی به گونه ای که هر دو گروه دانشجویان با توانایی کم و یا زیاد بتوانند متناسب

خودکارآمدی در
انگیزش بخشی به فراگیران

خودکارآمدی در حفظ منزلت
آموزشگری

با تواناییهای خود کارکنند

ایجاد انگیزه در همه دانشجویان که به خوبی روی تکالیف خود کارکنند

بیدارسازی گرایش به یادگیری حتی در بین دانشجویانی که موفقیت کمتری داشته اند

ایجاد انگیزه در دانشجویان به طوری که بهترین عملکرد خود را حتی در رویارویی با دشوارترین

مسائل داشته باشند

ایجاد انگیزه در دانشجویانی که رغبت پایینتری را از خود برای انجام تکلیف نشان میدهند

حفظ نظم و انضباط در کالس و در بین گروههای مختلف دانشجویان
کنترل همه دانشجویان حتی پرخاشگرترین آنان

ترغیب دانشجویان با چالش های رفتاری برای پیروی از قوانین کالس

خودکار آمدی در تعامل با والدین وادار کردن همه دانشجویان به رفتار مؤدبانه و احترام به یکدیگر

فراگیران و همکاران

خودکارآمدی در سازگاری با
تغییرات

همکاری با بیشتر والدین دانشجویان

یافتن راهحلهای مناسب در هنگام رویارویی با تضاد منافع با آموزشگران دیگر

همکاری سازنده با والدین دانشجویان دارای چالش های رفتاری

همکاری مؤثر و سازنده با آموزشگران دیگر ،به عنوان مثال ،در گروه های آموزشی

استفاده موفقیتآمیز از هر روش آموزشی که دانشگاه تصمیم به استفاده از آن میگیرد

آنها در دانشگاه (مانند چگونگی سازماندهی ترکیب گروهها ،گروههای سنی مختلط و غیره)
اداره کردن فرآیند آموزش حتی اگر برنامه درسی تغییر کرده باشد

بنابـر نتایـج جـدول ( )1مشـخص میشـود کـه نشـانگرهای

هـر سـازه بـه دلیـل معنـیداری در سـطح یـك درصـد دارای
اهمیـت الزم بـرای اندازهگیـری هسـتند و در نتیجـه روایـی

سـازه کـه بـرای بررسـی دقـت و اهمیـت نشـانگرهای گزینـش
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13/99
6/48

شـده بـرای اندازهگیری سـازهها انجام شـد ،نشـان میدهد که
نشـانگرها ،سـاختارهای عاملـی مناسـبی را بـرای اندازهگیری
ابعـاد مـورد بررسـی در مـدل تحقیـق فراهـم میآوردنـد.

مقــدار  VIFنیــز کمتــر از  5اســت و نشــان از نبــود تالقــی

شماره  ،35زمستان 1394

همبســتگی(هم خطــی) بیــن نشــانگرهای انتخابــی و دقــت

کـه نشـانگرهای هـر سـازه در نهایت جداسـازی مناسـبی را به

شــاخص میانگیــن واریانــس استخراجشــده ،)AVE( 4و

آورنـد .بـه عبـارت سـادهتر هـر نشـانگر تنهـا سـازه خـود را

یافتــه هــا دارد .در مدلســازی معــادالت ســاختاری دو

پایایــی ترکیبــی بعــد از اتمــام مرحلــه اول آن و بــه دســت
آمــدن نتایــج تحلیــل عاملــی تاییــدی ،محاســبه مــی شــوند.
مقادیــر بــاالی  0/6بــرای پایایــی ترکیبــی نشــان از پایایــی

ســازه هــای تحقیــق دارد(نانالــی و برنشــتاین .)1994 ،در
ایــن تحقیــق بــه غیــر از پایایــی ترکیبــی بــرای بررســی پایایــی

ســازه هــای تحقیــق از شــاخص تتــای ترتیبــی نیــز اســتفاده
شــد .محاســبه آن در نــرم افــزار  ،Rتاییــد کننــده نتیجــه

شــاخص پایایــی ترکیبــی در رابطــه بــا پایــا بــودن ســازه هــای

تحقیــق بــود .زیــرا کــه ضریــب تتــای ترتیبــی محاســبه شــده
بــرای تمــام ســازه هــای مــورد بررســی بــاالی  0/8بــود.
جدول  -2ضریب های پایایی سازه های پرسش نامه
سازه

AVE

CR

احساس مثبت از تدریس در کالس

0/50

0/88

0/86

انگیزش بخشی به فراگیران

0/60

0/86

0/82

0/60

0/85

احساس مثبت در بیرون از کالس

سازگاری با تغییرات

تعامل با والدین فراگیران

حفظ منزلت آموزشگری
خودکارآمدی در آموزش

سازگار کردن آموزش با نیازهای فردی

/51

0/88

0/84

0/80

0/59

0/85

0/81

0/56

0/84

0/56

0/56

0/83

اندازهگیـری کنـد و ترکیـب آنـان بـه گونـهای باشـد کـه همـه
سـازهها بـه خوبـی از یکدیگر جداسـازی شـوند .ایـن فرایند از

دو روش قابـل بررسـی اسـت کـه از هـر دو روش در این تحقیق
اسـتفاده شد.

در راسـتای روش اول در آغـاز بـا کمـک شـاخص میانگیـن

واریانـس استخراجشـده مشـخص شـد کـه همـه متغیرهـای

مـورد بررسـی دارای میانگیـن واریانـس استخراجشـده5
( ،)AVEباالتـر از  0/5اسـت کـه مقـدار مناسـبی اسـت .روش
دوم بـرای بررسـی روایـی تشـخیصی اسـتفاده از ریشـه دوم

میانگیـن واریانـس اسـتخراج شـده بـود .بـرای ایـن منظـور
بایـد ریشـه دوم میانگیـن واریانـس استخراجشـده از دیگـر

همبسـتگیهای عاملهـای دیگـر بـا ایـن سـازه بیشـتر باشـد
Ө

0/90

لحـاظ اندازهگیـری نسـبت بـه سـازههای دیگـر مـدل فراهـم

0/81
0/81
0/80

افزون بر روایی سـازه که برای بررسـی اهمیت نشـانگرهای

برگزیـده بـرای اندازهگیـری سـازهها بـه کار مـیرود ،روایـی

تشـخیصی 5نیـز در ایـن تحقیـق مـورد نظـر بـود .به ایـن معنا

(نویـت و هانکـوک.)2001 ،

ایـن موضـوع در جدول( ،)3نشـان داده شـده اسـت .نتایج

بررسـی روایـی تشـخیصی نشـان میدهـد کـه نشـانگرهای
برگزیـده بـرای اندازهگیـری سـازههای موجـود دارای روایـی

تشـخیصی الزم هسـتند ،زیـرا کـه همـه ی سـازههای دارای
مقـدار واریانـس استخراجشـده باالتـر از  0/5بودنـد و ریشـه

دوم میانگیـن واریانـس استخراجشـده نیـز بـرای هـر سـازه که

در قطـر ماتریـس جـدول( ،)3نشـان داده شـده اسـت از همـه

همبسـتگیهای دیگـر عاملهـا بـا آن عامـل باالتـر اسـت .در
ایـن معیـار کـه بـه روش فورنـل و الركـر 6معـروف اسـت میزان

رابطـه یـك سـازه با نشـانگرهایش ،در مقایسـه رابطه آن سـازه

بـا سـازههای دیگـر مـدل مـورد ارزیابـی قـرار میگیـرد.

جدول -3روایی تشخیص متغیر های مکنون بر پایه معیار فورنل و الركر
صفت مکنون

1

2

0/720

0/717

0/362

0/376

احساس مثبت از تدریس در کالس ()1

0/726

انگیزش بخشی به فراگیران ()3

0/517

احساس مثبت در بیرون کالس ()2

سازگاری با تغییرات ()4

0/463

3

0/777
0/628

5

4

0/751

تعامل با والدین فراگیران ()5

0/319

0/234

0/357

0/525

خودکارآمدی در آموزش ()7

0/358

0/410

0/513

0/470

حفظ منزلت آموزشگری ()6

سازگار کردن آموزش با نیازهای فردی ()8

0/378
0/422

0/405
0/253

0/426
0/608

0/457
0/440

0/770
0/308
0/291
0/341

6

0/769

0/405
0/259

7

0/752
0/482

8

0/751
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ایـن معیـار بـرای روایـی تشـخیصی یـا همـان روایـی واگـرا

شـده بزرگتـر از همـه همبسـتگیهای موجـود اسـت و روایـی

 AVEهـر سـازه بیشـتر از واریانـس اشـتراكی بیـن آن سـازه

گیـری مـدل اسـت تأمیـن شـده اسـت .بـرای اطمینان بیشـتر

هنگامـی در سـطح شـایان پذیرشـی قـرار میگیـرد كـه میـزان

و سـازههای دیگـر (مربـع مقـدار ضریـب همبسـتگی بیـن
سـازهها) در مـدل باشـد .بـرای بررسـی عملیاتـی آن بـه مانند
جـدول( ،)3مقادیـر همـه ی همبسـتگیهای بیـن سـازهها بـا

مقـدار ریشـه دوم  AVEهـر سـازه مقایسـه میشـود.

بـا اسـتفاده از معیـار فورنـل و الركـر و در قالـب روایـی

تشـخیصی اهمیـت مشـاركت نشـانگرها در توضیـح دسـت
کـم  50درصـد واریانـس سـازه برگزیـده خـود بررسـی شـد كـه
نتایـج نشـان میدهد ریشـه دوم میانگیـن واریانس اسـتخراج

تشـخیصی كـه یكـی از معیارهـای سـنتی بررسـی دقـت اندازه

در مـورد روایـی سـازه هـای ایـن تحقیـق از مقـدار نسـبتی
ویژگـی تـك ارزشـی بـه ویژگـی چنـد ارزشـی 7نیـز اسـتفاده

شـد كـه درایههـای ماتریـس ارائـه شـده در جـدول(،)4

همگـی كمتـر از  0/9بـوده و نشـان از دقـت بـاالی اندازهگیـری

نشـانگرهای تحقیـق در جدایـی معنایـی بیـن سـازههای مدل
داشـته و مكمـل نتایـج معیـار فورنـل و الركـر اسـت (هنسـلر و

همـکاران.)2015 ،

جدول -4روایی تشخیصی تکمیلی بر پایه معیار ویژگی چند ارزشی -تک ارزشی
صفت مکنون

1

احساس مثبت از تدریس در کالس ()1

---

احساس مثبت در بیرون کالس ()2
انگیزش بخشی به فراگیران ()3

سازگاری با تغییرات ()4

0/517

---

---

---

---

---

---

0/270

0/457

0/845
0/450

0/471

0/590

تعامل با والدین فراگیران ()5

خودکارآمدی در آموزش ()7

0/433

سازگار کردن آموزش با نیازهای فردی ()8

---

----

---

---

---

---

---

---

0/361

حفظ منزلت آموزشگری ()6

2

3

4

5

6

7

8

0/440

0/458

0/516

0/312

0/467

یافتهها

---

---

0/813

---

0/546

0/604

0/654

0/816

-----

0/685

---

0/632

0/360

0/584

-------

0/377

---

0/446

0/347

0/537

-----------

0/653

-------------

بیـش تریـن فراوانـی پاسـخگویان ( 52نفـر) در طبقـه مربـوط

ایـن پژوهـش نشـان داد کـه از نظـر جنـس 73/1 ،درصد از

بـه پیشـین ه کمتـر از  5سـال قـرار دارد و کـم تریـن فراوانـی

پاسـخگویان  40/25سـال بـا انحـراف معیار  8/44بـوده و همه

 25سـال اسـت .میانگین پیشـینه تدریس پاسـخگویان 9/15

آموزشـگران مـرد و  26/9درصد آنان زن بودند .میانگین سـن
پاسـخگویان در دامنـه سـنی  26تـا  59سـال قـرار داشـتند.

پاسـخگویان ( 10نفـر) در طبقـه مربـوط به پیشـینه بیـن  20تا

سـال و انحـراف معیـار  6/72بـود.

بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه طبقـه سـنی  30تـا  35بـا 23/8

به منظور رتبه بندی خودكارآمدی تدریس آموزشگران

فراوانـی مربـوط به افرادی اسـت کـه دارای مرتبـه علمی مربی

خودکارآمدی تدریس آموزشگران شش مورد بوده و هر بعد

درصـد بـود .از نظـر مرتبه علمی پژوهش نشـان داد بیشـترین

هسـتند کـه  59/2درصـد نمونـه را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
 3/1درصد پاسـخگویان نیـز دارای مرتبه علمی اسـتاد بودند.

از ضریب تغییرات استفاده شد .نتیجه نشان داد که بعد های

دارای چهار گویه است که در بعد خودکارآمدی در آموزش،
گویه :مضامین اصلی در موضوع ها را به گونه ای توضیح

رشـته تحصیلی  65/4درصد از پاسـخگویان کشـاورزی و 34/6

میدهم که حتی دانشجویان با سطح علمی ضعیفتر نیز آن

 79/2درصـد از پاسـخگویان پیشـینه شـرکت در دورههـای

را به خود اختصاص داده و گویه :ارائه راهنمایی و آموزش به

دورههـای تدریـس را نداشـتهاند .از نظـر پیشـینه تدریـس،

ضریب تغییرات  CV =0/194اولویت آخر را به خود اختصاص

غیرکشـاورزی بود.

تدریـس را داشـتهاند و  20/8درصـد پیشـینه شـرکت در
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را درک میكنند ،با ضریب تغییرات  CV = 0/140اولویت اول
همه دانشجویان صرف نظر از سطح توانایی هر یک از آنان ،با
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داده است .در بعد خودکارآمدی در سازگار کردن آموزش با

تغییـرات  CV =0/172اولویـت اول را بـه خـود اختصاص داده

دانشجویان مختلف در کالس با توانایی کم و یا زیاد ،با ضریب

احتـرام بـه یکدیگـر ،بـا ضریـب تغییـرات  CV =0/203اولویت

نیازهای فردی ،گویه :سازگار کردن و در نظر گرفتن نیازهای
تغییرات  CV =0/182اولویت اول را به خود اختصاص داده و

گویه :سازماندهی برنامه به گونه ای که دستورکارها و تکالیف
با نیازهای فردی سازگاری داشته باشد ،با ضریب تغییرات

 CV =0/236اولویت آخر را به خود اختصاص داده است.

و گویـه :وادار کـردن همـه دانشـجویان بـه رفتـار مؤدبانـه و

آخـر را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

در بعـد خودکارآمـدی در تعامـل بـا والدیـن فراگیـران و

همـکاران ،گویـه :همـکاری مؤثـر و سـازنده بـا آموزشـگران
دیگـر ،بـه عنـوان مثـال ،در تیمهـای آموزشـی ،بـا ضریـب

در بعـد خودکارآمـدی در انگیـزش بخشـی به دانشـجویان،

تغییـرات  CV =0/290اولویـت اول را بـه خـود اختصاص داده

عملکـرد خـود را حتـی در رویارویـی بـا مشـکلترین مسـائل

تغییـرات  CV =0/511اولویـت آخـر را به خـود اختصاص داده

گویـه :ایجـاد انگیـزه در دانشـجویان بـه طـوری کـه بهتریـن

داشـته باشـند ،بـا ضریـب تغییـرات  CV =0/183اولویـت اول

را بـه خـود اختصـاص داده و گویـه :بیدارسـازی گرایـش بـه
یادگیـری حتـی در بیـن دانشـجویانی کـه موفقیـت کمتـری
داشـته انـد ،بـا ضریـب تغییـرات  CV =0/20اولویـت آخـر

را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .در بعـد خودکارآمـدی در
حفـظ منزلـت آموزشـگری ،گویـه :ترغیـب دانشـجویان بـا

چالـش های رفتـاری برای پیـروی از قوانیـن کالس ،با ضریب

و گویـه :همـکاری بـا بیشـتر والدیـن دانشـجویان ،بـا ضریـب
اسـت .در بعـد خودکارآمـدی در سـازگاری با تغییـرات ،گویه:
اداره کـردن فرآینـد آمـوزش حتـی اگـر برنامـه درسـی تغییـر

کـرده باشـد ،با ضریب تغییـرات  CV=0/174اولویـت اول را به
خـود اختصـاص داده اسـت و گویـه :اسـتفاده موفقیـت آمیز از

هـر روش آموزشـی کـه دانشـگاه تصمیـم بـه اسـتفاده از آن را
میگیـرد ،بـا ضریـب تغییـرات  CV =0/247اولویـت آخـر را به

خـود اختصـاص داده اسـت.

جدول -5رتبه بندی گویه های مرتبط با هر یک از بعد های خود کارآمدی تدریس بر پایه ضریب تغییرات
ابعاد خودکارآمدی
تدریس

میانگین انحراف ضریب رتبه
معیار تغییرات

گویه

مضامین اصلی در موضوعات را به نحوی توضیح میدهم که حتی دانشجویان با سطح علمی 4/20

خودکارآمدی در آموزش ضعیفتر نیز آن را درک میكنند

پاسخ به سؤاالت دانشجویان به طوری که بتوانند مسائل دشوار را درک نمایند

4

0/589

0/140

1

0/647

0/161

2

موضوعات اصلی درس را به نحوی توضیح میدهم که بسیاری از دانشجویان بتوانند آن را 4/13

0/741

0/179

3

4/02

0/782

0/194

4

برای همه دانشجویان با تواناییهای متفاوت فرصت مناسب برای درگیر شدن با چالشهای 3/62

0/790

0/218

سازماندهی کار کالسی به نحوی که هر دو گروه دانشجویان با توانایی کم و یا زیاد بتوانند 3/70

0/832

0/224

3

سازماندهی برنامه به نحوی که دستورالعملها و تکالیف با نیازهای فردی انطباق داشته 3/71

0/876

0/236

4

خودکارآمدی در انگیزش ایجاد انگیزه در دانشجویان به طوری که بهترین عملکرد خود را حتی در مواجه با مشکلترین 3/78
مسائل داشته باشند
بخشی به دانشجویان

0/693

0/183

1

0/691

0/185

2

0/200

4

درک کنند

ارائه راهنمایی و آموزش به همه دانشجویان صرفنظر از سطح توانایی هر یک از آنها

خودکارآمدی در سازگار

تطبیق و در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان مختلف در کالس با توانایی کم و یا زیاد

نیازهای فردی

واقعی را فراهم مینمایم

نمودن آموزش با

3/68

متناسب با تواناییهای خود کارکنند
باشد

ایجاد انگیزه در دانشجویانی که رغبت پایینتری را از خود برای انجام تکلیف نشان میدهند 3/73
ایجاد انگیزه در همه دانشجویان که به خوبی روی تکالیف خودکار کنند

3/95

ترغیب دانشجویان با مشکالت رفتاری برای پیروی از قوانین کالس

4/02

بیدارسازی میل به یادگیری حتی در بین دانشجویانی که از موفقیت کمتری برخوردار 3/95
خودکارآمدی در حفظ

شأن آموزشگری

بودهاند

حفظ نظم و انضباط در کالس و در بین گروههای مختلف دانشجویان

3/98

0/671

0/182

0/781

0/197

0/693

0/172

0/791

0/782

0/196

1
2

3

1
2
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سطح احساس مثبت از تدریس ...

ادامه جدول 5
ابعاد خودکارآمدی
تدریس

میانگین انحراف ضریب رتبه
معیار تغییرات

گویه

4/03

0/806

کنترل همه دانشجویان حتی پرخاشگرترین آنها
خودکار آمدی در تعامل

همکاری مؤثر و سازنده با آموزشگران دیگر ،به عنوان مثال ،در تیم های آموزشی

3/32

0/965

همکاران

همکاری سازنده با والدین دانشجویان دارای مشکالت رفتاری

2/76

با والدین فراگیران و

خودکارآمدی در تطابق

با تغییرات

3/98

وادار نمودن همه دانشجویان به رفتار مؤدبانه و احترام به یکدیگر

3/36

یافتن راه حل های مناسب در مواقع مواجه با تضاد منافع با آموزشگران دیگر
همکاری با اکثر والدین دانشجویان

اداره کردن فرآیند آموزش حتی اگر برنامه درسی تغییر کرده باشد

اداره کردن فرآیند آموزشی حتی اگر به من گفته شود از روش انتخابی خود استفاده نکنم

آنها در دانشگاه ( مانند چگونگی سازماندهی ترکیب گروهها ،گروههای سنی مختلط و غیره)
استفاده موفقیتآمیز از هر روش آموزشی که دانشگاه تصمیم به استفاده از آن میگیرد

0/811
1/06

0/315

1/32

2/58
3/54

0/759

توانایی در مدیریت آموزشی در كالس درس ،بدون در نظر گرفتن چگونگی سازماندهی شدن 3/85
3/67

0/290

1

0/203

1/32

3/85

0/200

3

0/672

0/849
0/910

0/478
0/511
0/174
0/214
0/220
0/247

4
2
3
4
1
2
3
4

پـس از ارایـه یـک رخنمـای کلـی از ویژگیهـای مشـارکت

اسـتفاده از ضریـب مربوطـه میتـوان بـه بررسـی معنـیداری

تأثیـر بعـد هـای خودکارآمـدی بـر احسـاس مثبـت از تدریـس

بررسـی معنـیداری ضریـب مسـیر یـا همـان( ،)βاز روش از

کننـدگان و متغیـر هـای تحقیـق ،در ایـن مرحلـه از تحقیـق
(در کالس و بیـرون از کالس) مـورد توجـه قـرار گرفـت .در این
مرحلـه و بـا توجـه بـه اتمـام فـاز پاالیـش متغیـر و اطمینـان

از دقـت شـاخصها در اندازهگیـری مفاهیـم و متغیرهـای

مرتبـط میتـوان بـه آزمـون فرضیه هـای تحقیـق پرداخت .به
عبـارت دیگـر ،كارایـی مـدل اندازهگیـری تحقیق تأمین شـده
اسـت .لـذا در قالـب مـدل معادلـه هـای سـاختاری فرضیـه ها

بررسـی شـدند کـه نتیجـه آن در ادامـه آمـده اسـت .بـا در نظر

گرفتـن نتایـج بررسـی روابـط بیـن سـازه مسـتقل و وابسـته بـا

اثـر گـذاری هـا بیـن سـازههای تحقیـق پرداخـت .بـه منظـور
سـرگیری  Bootstrappingاسـتفاده شـد که بـرای این منظور
از سـرگیری در دو حالـت  100و  300نمونـه اسـتفاده شـد کـه
نتایـج نشـان میدهـد در هـر دو حالـت معنـیدار بـودن یـا

بیمعنـی بودن مشـخصه تغییـری ایجاد نشـده و نتایـج اعتبار
باالیـی دارنـد .در واقـع معنـیدار بـودن یـا نبـودن از حجـم

نمونـه تأثیـر نپذیرفته و تنهـا تغییری که ایجاد کـرده در مقدار

آمـاره  tاسـت .لـذا میتـوان در قالـب مـدل رگرسـیونی فرضیه

هـای تحقیـق را آزمـون کـرد .

جدول -6تاثیر خطی اثرگذاری های متغیرهای تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق
تاثیر خطی مورد بررسی

Beta

.Sig

.S.E

حجم اثر

VIF

()f2

Bootstrapping
n=100

n=300

انگیزش بخشی به فراگیران ← احساس مثبت از تدریس در کالس

0/337

0/003

0/115

0/075

2/26

2/94

3/82

سازگاری با تغییرات← احساس مثبت از تدریس در کالس

-0/081

0/397

0/095

0/005

2/13

0/848

1/10

تعامل با والدین فراگیران ← احساس مثبت از تدریس در کالس

0/124

0/016

1/42

1/21

1/57

حفظ منزلت آموزشگری ← احساس مثبت از تدریس در کالس

0/177

خودکارآمدی در آموزش← احساس مثبت از تدریس در کالس

0/047

سازگار کردن آموزش با نیازهای فردی← احساس مثبت از تدریس در کالس

0/142

انگیزش بخشی به فراگیران ← احساس مثبت در بیرون کالس
سازگاری با تغییرات← احساس مثبت در بیرون کالس
تعامل با والدین فراگیران ← احساس مثبت در بیرون کالس
حفظ منزلت آموزشگری ← احساس مثبت در بیرون کالس
خودکارآمدی در آموزش← احساس مثبت در بیرون کالس
سازگار کردن آموزش با نیازهای فردی← احساس مثبت در بیرون کالس

 116فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

0/313
0/029
0/024
0/197
0/020

-0/106

0/003
0/801
0/223
0/828
0/028
0/021
0/651

0/103
0/113
0/102
0/110
0/080
0/085
0/104

0/023

0/088

0/339

0/110

0/124

0/092

0/062

0/001

2/26

2/13

0/001

1/42

0/040

1/38

0/034
0/002
0/036

0/017
0/009

1/38
1/57
1/57
1/73
1/73

3/03

0/252
0/218
2/20
2/32

3/93
0/327
0/283
2/86

3/01

0/452

0/587

1/53

1/98

2/28

0/956

2/96

1/24
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نگاره  -2مدل مسیر اثر گذاری های متغیرهای تحقیق

شکل  - 1مدل مسیر اثر گذاریهای متغیرهای تحقیق

شتدو از
استتااداسـت
گـزارش شـده
سرگیریمشـخصه 0/003
بـرای ایـن
مقـدار t
داریتاثیـر
مسـیر
ضریـب
جـدول
Bootstrapping
روش از
بخشـی بتا از
انگیـزشیا همان
ضریب مسیر
معنی
منظور()6بررسی
بنابـر به

آمـاره t
گفـت
اسـت م
کمتـر از
آنجـا كـه
دوکالس
دردر
تدریـس
مثبـت از
احسـاس
فراگیـران بـر
بـه
مقـدارهر دو
دهد در
تـوان می
نتایجینشان
 0/01که
استااد شد
نمونه
 0/337و 011
حالت 111
سرگیری
منظور از
برای این
که
بـرای ایـن ضریـب بـا اطمینـان  99درصـد معنـیدار اسـت

بـرآورد شـده اسـت .سـطح معنـیداری بـرای ایـن مشـخصه
تغییری ایجاد نشد و نتایج اعتبار باالیی دارند .در واقع معنیدار
حالت معنیدار بودن یا بیمعنی بودن مشخصه
 0/003گـزارش شـده اسـت و از آنجـا كـه کمتـر از  0/01اسـت ( ،)t=3/03لـذا دلیـل کافـی بـرای رد فـرض صفـر وجـود دارد
بودن یا نبودن از حجم نمونه تأثیر نپذیرفته و تنها تغییری که ایجاد کرد در مقدار آمار  tاست .لذا میتوان در
میتـوان گفـت مقـدار آمـاره  tبـرای ایـن ضریـب بـا اطمینـان و بـا توجـه بـه معنـیداری ایـن ضریـب میتـوان بیـان کـرد که
قالب مدل رگرسیونی فرضیههای تحقیق را آزمون کرد .
 99درصـد معنـیدار اسـت ( ،)t =2/94لـذا دلیـل کافـی بـرای انگیـزش بخشـی بـه فراگیـران بـر احسـاس مثبـت در بیـرون
کالس اثـر معنـیداری بـه لحـاظ آمـاری دارد.

رد فـرض صفـر وجـود دارد و بـا توجـه بـه معنـیداری ایـن
متغیرهای تحقیق برای آزمون فرضیههای تحقیق
جدول  -6تاثیر خطی اثرگذاریهای
ضریـب میتـوان بیـان کـرد کـه انگیـزش بخشـی بـه فراگیـران

بنابـر جـدول ( )6و مدل تحقیق برآورد شـده ضریب مسـیر

آمـاریبررسی
خطی مورد
تاثیر
Betaرابطه
دارد .بـا توجـه بـه ضریـب معنـیدار ایـن
لحـاظ

داری مقدار
کالس S.E. 0/177
برآورد شـده اسـت f.سـطح معنیVIF
درSig.

بـر احسـاس مثبـت از تدریـس در کالس اثـر معنـیداری بـه

میتـوان گفـت کـه انگیـزش بخشـی بـه فراگیـران بـر احسـاس
مثبـت از تدریـس در کالس نقـش معنـیداری داشـته و ایـن

فرضیـه تحقیـق پذیرفتـه میشـود .بـا توجـه بـه مقـدار حجـم
اثـر یـا  f2میتـوان مالحظـه کردكـه ایـن ضریـب در دامنـه اثـر

ضعیـف قـرار دارد.

اثـر حفـظ منزلـت آموزشـگری بـر احسـاس مثبـت از تدریس
2

 tبـرای ایـن مشـخصه  0/028گـزارش شـده اسـت و از آنجـا كه n=033

بیـن  0/01تـا  0/05قـرار دارد میتـوان گفـت مقـدار آمـاره

 tبـرای ایـن ضریـب بـا اطمینـان  95درصـد معنـیدار اسـت
( ،)t = 2/20لـذا دلیـل کافـی بـرای رد فـرض صفـر وجـود دارد

و بـا توجـه بـه معنـیداری ایـن ضریـب میتـوان بیـان کـرد که

بنابـر جـدول ( )6و مـدل تحقیق برآورد شـده ضریب مسـیر

حفـظ منزلـت آموزشـگری بـر احسـاس مثبـت از تدریـس در

بیـرون کالس  0/313بـرآورد شـده اسـت .سـطح معنـیداری

بنابـر جـدول ( )6و مدل تحقیق برآورد شـده ضریب مسـیر

تاثیـر انگیـزش بخشـی بـه فراگیـران بـر احسـاس مثبـت در

Bootstrapping

کالس اثـر معنـیداری بـه لحـاظ آمـاری دارد.
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اثـر حفـظ منزلـت آموزشـگری بـر احسـاس مثبـت در بیـرون

معنـیداری مقــدار  tبــرای ایــن مشــخصه  0/297گزارش شــده

 tبـرای ایـن مشـخصه  0/021گـزارش شـده اسـت و از آنجـا

از ایــن رو دلیــل کافــی بــرای رد فــرض صفــر وجــود نــدارد و بــا

کالس  0/197بـرآورد شـده اسـت .سـطح معنـیداری مقـدار
كـه بیـن  0/01تـا  0/05قـرار دارد میتـوان گفـت مقـدار آمـاره

 tبـرای ایـن ضریـب بـا اطمینـان  95درصـد معنـیدار اسـت
( ،)t = 2/32لـذا دلیـل کافـی بـرای رد فـرض صفـر وجـود دارد

اســت (  ،)t =0/848کــه باالتــر از  0/05بــه دســت آمــده اســت.

توجــه بــه عــدم معن ـیداری ایــن ضریــب میتــوان بیــان کــرد
کــه ســازگاری بــا تغییــرات بــر احســاس مثبــت از تدریــس در

کالس اثــر معن ـیداری بــه لحــاظ آمــاری نــدارد .ایــن یافتــه

و بـا توجـه بـه معنـیداری ایـن ضریـب میتـوان بیـان کـرد که

بــه معنــای آن اســت کــه ســازگاری بــا تغییــرات بــر احســاس

اثـر معنـیداری بـه لحـاظ آمـاری دارد.

فرضیــه تحقیــق رد میشــود .بــا توجــه بــه مقــدار حجــم اثــر

حفظ منزلت آموزشـگری بر احسـاس مثبـت در بیرون کالس

مثبــت از تدریــس در کالس نقــش معنــیداری نــدارد و ایــن

بنابر جدول ( )6و مدل تحقیق برآورد شده ضریب مسیر

یــا  f2میتــوان مالحظــه کــرد كــه ایــن ضریــب در دامنــه اثــر

کالس  0/020برآورد شده است .سطح معنیداری مقدار tبرای

بنابـر نمـودار  1نیـز مشـخص میشـود توزیـع اثـرات متغیر

اثر خودکارآمدی در آموزش بر احساس مثبت در بیرون

ناچیــز قــرار دارد (جــدول .)6

این مشخصه  0/023گزارش شده است و از آنجا كه بین 0/01

مسـتقل بـر وابسـته شـكل ثابتـی از خـود نشـان نـداده و دامنه

با اطمینان  95درصد معنیدار است ( ،)t = 2/28لذا دلیل

اثـرات مشـاهده شـده در مـورد اثـر سـازگاری بـا تغییـرات بـر

تا  0/05قرار دارد میتوان گفت مقدار آماره tبرای این ضریب
کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به معنیداری
این ضریب میتوان بیان کرد که خودکارآمدی در آموزش

بر احساس مثبت در بیرون کالس اثر معنیداری به لحاظ
آماری دارد.

بنابــر جــدول ( )6و مــدل تحقیــق بــرآورد شــده ضریــب

مســیر اثــر ســازگاری بــا تغییــرات بــر احســاس مثبــت از
تدریــس در کالس  -0/081بــرآورد شــده اســت .ســطح

گسـترده اسـت .بـا توجه بـه نمودار  1مشـخص اسـت که طیف

احسـاس مثبـت از تدریـس در کالس از  -0/45تـا  0/25متغیر

بـوده و لـذا نمـی تـوان بـه راه حـل واحـدی دسـت یافـت و از
اینـرو ایـن رابطـه بـه لحـاظ آمـاری شـایان توجـه نیسـت .در

مـورد سـایر روابـط نیـز ایـن نمـودار بررسـی شـد تـا اطمینـان

حاصـل شـود معنـی دار نبـودن ضرایـب بازتابـی از واقعیـات

مسـتتر در بافـت داده هـای تحقیـق اسـت.

نمودار -1تحلیل پراكنش رابطه بین سازگاری با تغییرات و احساس مثبت از تدریس در کالس
بنابـر جـدول ( )6و مدل تحقیق برآورد شـده ضریب مسـیر

اثـر سـازگاری بـا تغییـرات بر احسـاس مثبت در بیـرون کالس
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 0/029بـرآورد شـده اسـت( P = 0/801و  ،)t = 0/252کـه بـه

لحـاظ آمـاری معنـی دار نمـی باشـد .ضریب مسـیر اثـر تعامل

شماره  ،35زمستان 1394

بـا والدیـن بـر احسـاس مثبـت از تدریـس در کالس 0/124

خودکارآمـدی بـر احساسـات آموزشـگر در دو موقعیـت

آمـاری معنـی دار نمـی باشـد .لـذا میتـوان بیـان کـرد کـه

اگـر بلـه بـا چـه ترکیبـی .در ایـن راسـتا از مقیاس شـش بعدی

بـرآورد شـده اسـت( P = 0/223و .)t = 0/1/21کـه بـه لحـاظ

تعامـل بـا والدیـن بـر احسـاس مثبـت از تدریـس در کالس اثر
معنـیداری بـه لحـاظ آمـاری نـدارد .ضریب مسـیر اثـر تعامل

بـا والدیـن بـر احسـاس مثبـت در بیـرون کالس  0/024برآورد

شـده اسـت( P = 0/838و  ،)t = 0/218کـه دارای سـطح معنـی
داری باالتـر از  0/05بـوده و بـه لحـاظ آمـاری معنـی دار نمـی
باشد.

ضریــب مســیر اثــر خودکارآمــدی در آمــوزش بــر احســاس

بیرونـی و درونـی کالس درس تأثیـر گـذار هسـتند یـا خیـر؟ و

خودکارآمـدی تدریـس اسـتفاده شـد .نتیجـه تحقیـق نشـان
داد کـه وجـود احسـاس خودکارآمدی در تدریس سـبب ایجاد

احساسـات مثبـت در آموزشـگران در دو موقعیـت بیـرون و

در درون کالس درس میشـود .ایـن یافتـه تحقیـق در نتایـج
بررسـی هـای چون مو و همـکاران ( ،)2010کـورت و همکاران
( )2014و آونـزی و همـکاران ( )2013نیـز بیـان شـده اسـت.

لیکـن همـه ی ابعـاد خودکارآمـدی تدریـس بـه یک میـزان بر

مثبــت از تدریس در کالس  0/047برآورد شــده اســت(0/651

ایـن احساسـات تأثیـر گـذار نیسـتند .بنابـر نتایـج مدلسـازی

بــوده و بــه لحــاظ آمــاری معنــی دار نمــی باشــد .ضریــب

احسـاس خودکارآمـدی اسـت که بـر ایجـاد احساسـات مثبت

=  Pو  ،)t = 0/453کــه دارای ســطح معنــی داری باالتــر از 0/05
مســیر اثــر ســازگار کــردن آمــوزش بــا نیازهــای فــردی بــر
احســاس مثبــت از تدریــس در کالس  0/142بــرآورد شــده

اســت( P = 0/124و  ،)t = 1/53کــه بــه لحــاظ آمــاری معنــی
دار نمــی باشــد .در نهایــت ضریــب مســیر اثــر ســازگار کــردن

آمــوزش بــا نیازهــای فــردی بــر احســاس مثبــت در بیــرون
کالس  -0/106بــرآورد شــده اســت( P = 0/339و ،)t = 0/956

کــه باالتــر از  0/05بــه دســت آمــده و از نظــر آمــاری معنــی دار

نیســت.

بحث و نتیجهگیری

مشـخص شـد بعـد انگیزه بخشـی بـه فراگیـران مهم تریـن بعد
آموزشـگران در دو موقعیـت بیـرون از کالس و هنـگام تدریس

مؤثر اسـت.

بـه عبـارت دیگـر تمرکـز آموزشـگر بـر فعالیتهایـی چـون

ایجـاد انگیـزه در همـه ی دانشـجویان کـه بـه خوبـی روی

تکالیـف خـود کارکننـد  ،بیدارسـازی گرایـش بـه یادگیـری
حتـی در بیـن دانشـجویان کمتـر موفـق ،ایجـاد انگیـزه در

دانشـجویان بـه طـوری کـه بهتریـن عملکـرد خـود را حتـی در
رویارویی با دشـوارترین مسـائل داشـته باشـند و ایجاد انگیزه
در دانشـجویانی کـه رغبـت پایینتـری از خـود بـرای انجـام

تکلیـف نشـان میدهنـد ،میتوانـد سـبب تجربـه احساسـات

نظریـه احسـاس خودکارآمـدی بیـان می دارد کـه یادگیری

مثبتـی درون و بیـرون کالس شـود کـه در نهایـت میتوانـد از

کننـده افزایـش بـاور بـه توانایـی هـای خود اسـت .بر پایـه این

شـغلی شـود .زیـرا بنابـر نظریـه تئـوری گسـترش و سـاختن

از آمـوزه هـای گذشـته یکـی از مهـم تریـن عامـل هـای تعیین
نظریـه تلاش انسـان بـرای پیشـرفت در هـر مقولـهای تابعـی
از ،تجربـه و داوریهـای فـرد در مـورد خـود اسـت .بـه عبارت

دیگـر اطمینـان از تالشـی که بـه نتیجه مطلوب برسـد ،سـبب
اقـدام در انسـان میشـود .لیکـن ،ایـن نظریـه چگونگـی ایـن

فرآینـد را تشـریح نکـرده و پژوهـش هـای بعدی در ایـن زمینه
بـه نوعـی سـعی در تبییـن چگونگی ایـن فرآیند داشـتند .این

تحقیـق نیـز بـا رویکـرد و بـا بهـره گیـری از نظریـه گسـترش و

سـاختن ،نقـش احساسـات را در ایـن فرآینـد بـه عنـوان یـک
متغیـر کـه در بررسـی هـای گذشـته کمتـر مـورد توجـه بـود را

بررسـی و ارزیابـی کرد.

در واقـع پرسـش اصلـی تحقیـق ایـن بـود کـه ابعـاد

فرسـودگی شـغلی آموزشـگران کاسـته و سـبب بهبـود عملکرد

هـر گونـه احسـاس مثبـت در انسـان محـرک توسـعه ریشـه آن
اسـت.

دومیــن متغیــر اثــر گــذار بــر کســب احســاس مثبــت در

هنــگام تدریــس و بیــرون محیــط کالس درس ،بعــد حفــظ
منزلــت آموزشــگری و احســاس خودکارآمــدی در آن اســت.

بنابــر نتایــج تحقیــق مشــخص شــد احســاس خودکارآمــدی

آموزشــگر در حفــظ منزلــت و جایــگاه آموزشــگر ،توســعه

احساســات مثبــت را بــرای وی بــه ارمغــان م ـیآورد .از ایــن
رو رضایــت آموزشــگر از فعالیتهایــی چــون حفــظ نظــم و
انضبــاط در کالس و در بیــن گروههــای مختلــف دانشــجویان،

کنتــرل همــه دانشــجویان حتــی پرخاشــگرترین آنــان،
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ترغیــب دانشــجویان بــا چالــش هــای رفتــاری بــرای پیــروی

باالیــی داشــته باشــند ،میتــوان انتظــار داشــت کــه کیفیــت

مؤدبانــه و احتــرام بــه یکدیگــر میتوانــد منجــر بــه توســعه

بــه نتایــج بــاال پیشــنهادهای زیــر ارئــه میشــود:

از قوانیــن کالس و وادار کــردن همــه دانشــجویان بــه رفتــار

احساســات مثبــت گــردد.

تدریــس در آن دانشــگاه هــم در حــد مطلوبــی باشــد .بــا توجــه
نظـر بـه ایـن کـه احسـاس خودکارآمـدی در آموزش سـبب

از ایــن رو مشــخص میشــود آموزشــگرانی کــه در بعــد

احسـاس مثبـت در بیـرون از کالس درس میشـود ،بـه نظـر

زودی فرســودگی شــغلی را تجربــه خواهنــد کــرد .ســومین

از کالس داوری هـای شـخصی خـود را دارند .مشـخص اسـت

مدیریــت کالس درس احســاس خودکارآمــدی ندارنــد ،بــه

یافتــه تحقیــق نشــان داد کــه بعــد خودکارآمــدی در آمــوزش
میتوانــد ســبب احساســات مثبــت در بیــرون از کالس درس

شــود و بــر احســاس مثبــت در هنــگام تدریــس اثــر معنــی

داری از خــود نشــان نــداد.

میرسـد آموزشـگران در مـورد این بعـد از توانایی خـود بیرون
کـه نظـام نظـارت و ارزشـیابی آموزشـی میتوانـد احسـاس

خودکارامـدی آموزشـگران را تحـت شـعاع قـرار دهـد .بـه این

معنـا کـه وجـود نظـام نظـارت و ارزشـیابی کارا میتوانـد بـه
تقویـت ایـن احسـاس کمـک کنـد زیـرا که عمـده خروجـی این

از ایـن رو مشـخص میشـود آموزشـگران بعـد از پایـان

نظـام بـه عملکـرد تدریس معطوف اسـت و همخوانی نداشـتن

در ایـن مـورد احسـاس خودکارآمدی کنند به تقویت احسـاس

بـه آسـیب و زیان های جبـران ناپذیـری در تلقی آموزشـگران

کالس درس بـه ارزیابـی عملکـرد خـود میپردازنـد و چنانچـه

مثبـت آنهـا کمـک خواهـد کـرد .لـذا رضایـت آموزشـگران از
فعالیتهایـی چـون توضیـح موضوع های اصلـی در موضوعات

بـه گونـه ای کـه حتـی دانشـجویان بـا سـطح علمـی ضعیفتـر
نیـز آن را درک میكننـد ،ارایـه راهنمایـی و آمـوزش بـه همـه

دانشـجویان ،صرفنظـر از سـطح توانایـی هـر یـک از آنهـا،

پاسـخ بـه پرسـش هـای دانشـجویان بـه طـوری کـه بتواننـد
مسـایل دشـوار را درک نماینـد و توضیـح موضـوع هـای اصلـی

درس بـه گونـه ای کـه بسـیاری از دانشـجویان بتواننـد آن را
درک کننـد ،میتوانـد بـه احسـاس مثبـت در بیـرون از کالس

درس منجـر شـود.

نتایـج آن بـا داوریهـای شـخصی آموزشـگران میتواند منجر

از خـود شـود .از ایـن رو بایسـتی در طراحـی ایـن نظـام دقـت

بسـیار باالیـی بـه عمل آید تـا حداقـل فاصله بیـن داوری های

شـخصی آموزشـگران بـا نتایج حاصـل از نظام ارزشـیابی پدید
آید.

بــا توجــه بــه ایــن کــه احســاس خودکارآمــدی در انگیــزه

بخشــی بــه فراگیــران احســاس مثبــت را در هــر دو موقعیــت

فراهــم میکنــد ،بــه نظــر میرســد بیشــتر آموزشــگران بــاور
دارنــد انتقــال بانکــی اطالعــات درســی کار آنهــا نیســت و
تشــویق فراگیــران بــه ایجــاد انگیزههــای درونــی خــود و یــاد
دادن چگونــه یــاد گرفتــن بــه آنــان برای آموزشــگران احســاس

نتیجــه تحقیــق نشــان میدهــد کــه احســاس

مثبتــی بــه ارمغــان مــیآورد .بــه عبــارت دیگــر احســاس

تغییــرات ،ســازگار کــردن آمــوزش بــا نیازهــای فــردی و تعامل

انگیــزه ایجــاد کنــد یکــی از شــاخصهای موفقیــت در ذهــن

خودکارآمــدی در دیگــر ابعــاد از جملــه توانایــی ســازگاری بــا
بــا والدیــن فراگیــران در ایــن رابطــه نقــش چندانــی در پیــش
بینــی ســطح احساســات مثبــت ندارنــد .ایــن بــدان معناســت
کــه باورهــای خودکارآمــدی آموزشــگران کــه باعــث میشــود

آنــان تواناییهــای خــود را بهتــر بشناســند و در نتیجــه بــر
یادگیــری دانشــجویان و چگونگــی تدریــس بــه عنــوان یکــی

از مهمتریــن وظایــف آموزشــگران تأثیــر مثبتــی بگــذارد
و از پــس وظایفــی کــه موجــب افزایــش کیفیــت تدریــس

میشــوند(مانند برنامهریــزی آمــوزش ،مدیریــت کالس،
انجــام دادن مســئولیتهای حرفهای و ارزشــیابی و مشــارکت)

بــه خوبــی برآینــد .در جایــی کــه آموزشــگران خودکارآمــدی

 120فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

آموزشــگر در ایــن کــه تــا چــه حــد میتوانــد در فراگیــران

آموزشــگران اســت.

بنابرایـن در برنامههـای آموزشهـای ضمـن خدمـت یـا

آسـتانه خدمـت بـرای روشهـای تدریـس ایجـاد ایـن توانایی

و راهکارهـای آن بـه طور مشـخص و همچنین دیده شـدن آن
بـه گونـه ای در شـاخصهای ارزیابـی آموزشـگران میتواند به

بهبـود عملکـرد ایشـان شـود .بعـد حفـظ منزلـت آموزشـگری

نیـز بـر احسـاس مثبـت آموزشـگران در هـر دو موقعیـت تأثیر

گـذار بـود کـه بـه ایـن ترتیـب ،هـر عاملـی کـه بـه نوعـی روابـط
بیـن آموزشـگر و فراگیـران را تحـت تأثیـر خـود قـرار دهـد

میتوانـد در شـدت این احساسـات و در نتیجه عملکـرد آینده
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آموزشـگران مؤثـر باشـد.

ایجـاد یـک نظـام جانشـین پـروری و ورود تدریجـی

آموزشـگران بـه دورههـای آموزشـی و زیـر نظـر آموزشـگران

بـا تجربـه موسسـه میتوانـد در ایجـاد خودکارآمـدی در حفظ
منزلت شـغلی به آموزشـگران کمـک کرده و احسـاس مثبت را
بـرای ایشـان بـه ارمغـان بیـاورد.

عمدهترین محدودیت این تحقیق خودابرازی آموزشـگران

در مـورد کارآمـدی خـود در بعـد های شـش گانه مورد بررسـی
بـود .هـر چنـد در بررسـی هـای احسـاس خودکارآمـدی ایـن

تابعی از شـرایط زمانی و مکانی اسـت ،الزم اسـت این تحقیق
در نمونههـای دیگـر و بـا اسـتفاده از روشهایـی چون بررسـی

هـای طولی تکرار شـود.
پی نوشت ها

1- Broaden and Build Theory
2- Finite population correction
3- Daniel formula
4- Average Variance Extracted

روش پرهیـز ناپذیر اسـت لیکن ضـرورت دارد در پژوهشهای
آینـده بـا نظرسـنجی از فراگیران ،ایـن پژوهش تکمیل شـود.

نیـز بـا توجـه به این کـه اظهار نظـر در زمینه احساسـات فردی

5- Discriminant Validity
6- Fornell and Larcker
7- Heterotrait - Monotrait Ratio
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Abstract
Drawing on self-efficacy theory this applied survey study was aimed to investigate variability of positive affects using dimensions of teaching self-efficacy among agriculture trainers. Statistical population
was consisted of 210 agriculture trainers of applied scientific centers of agricultural higher education in
Tehran and Alborz Provinces which 130 trainers were randomly selected according to finite correction
population formula. Research instrument was a standard questionnaire which its face, construct and discriminant validity was confirmed and its Ordinal Theta and composite reliability coefficients were satisfied. Statistical dominant structural equation modeling method employing partial least squares (PLS)
method was applied. the Results showed that self-efficacy in motivate students and Maintain Discipline,
could result in positive affect while teaching and at situations which is called as a teacher. Also it was
clarified that having self-efficacy in education could result in positive affect at situations which is called
as a teacher.
Index Terms: Teaching self-efficacy, Teaching positive affect, Agricultural trainers, Agriculture train-

ers, Maintain Teacher Discipline.
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