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 چکيده

بده باورهدای شددر در مدورد  خودکارآمدییباورهای 

آمیز يک سدری هايش برای انجام دادن موفقیتتوانايی

بررسی هیف از پژوهش حاضر  .شودها گفته میفعالیت

معلم  خودکارآمییسنجی پرسشنامه روان هایشاخر

 بددددود.  (،2001مددددوران و وولفولددددک،  -)اسدددد ان 

معلدم از مدیارد دوم متوسد ه   220کننیگان شرکت

گیدری من قه سده مشدهی بودندی کده بده روش نمونده

پرسشنامه  آن هاای تصادفی انتداب شینی. همه خوشه

هددوش هیجددانی و معلددم، پرسشددنامه  خودکارآمددیی

ا تکمیل کردنی. روايی سازه بدا تحلیدل ر رضايت شغلی

عاملی تايییی، روايی همگدرا از رريده همتسدتگی بدا 

نمرات هوش هیجانی و رضايت شغلی، اعتتدار بدا روش 

آلفای کرونتاخ بررسی شی نتايج تحلیل عاملی تايیدیی 

هدا بدا سداختار سده عداملی شدامل نشان داد کده داده

مشدددارکت فراگیدددران در امدددور تحصدددیلی، کدددارايی 

راهتردهددای آموزشددی و کددارايی در  مددیيريت کدد د 

بددرازش مناسددتی در نموندده معلمددان داشددت. روايددی 

هدای پرسشنامه خود کارآمیی بدا پرسشدنامههمگرای 

Abstract 

self-efficacy beliefs refer to individuals’ 

beliefs about their capabilities to successfully 

carry out a particular course of action. The 

purpose of this study was to examine the 

psychometric indices of teacher’s self-efficacy 

questionnaire (Schwann-Moran & Wolfowlk, 

2001). The population of the study consisted of 

220 teachers from secondary schools in the 

third district of Mashhad which were randomly 

selected by cluster sampling. All of them 

answered a teacher’s self-efficacy, an 

emotional intelligence, and job satisfaction 

questionnaire. Structural validity was verified 

through factor analysis, convergent validity 

was verified through correlation with 

emotional intelligence and job satisfaction 

scores, and validity was assessed by 

Cronbach's alpha method. The results of 

confirmatory factor analysis showed that the 

data with three factor structure, including 

participation of learners in academic affairs, 

the effectiveness of training strategies and 

efficiency in classroom management had 

acceptable fit to data in the teacher’s sample. 

The convergent validity of self-efficacy 

questionnaire was confirmed by emotional 
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 مقدمه 

های سازمانی که حاضر باشی فراتر از وظايف محوله و ارزشنیروی انسانی کارامی با اهیاف 

شود. اي  نیروها در سازمان، موجب فعالیت کنی، عامل مهمی در اثربدشی سازمان محسوب می

شونی و نیز وجه و اعتتار افزايش س ح عملکرد و کاهش نرخ غیتت، تاخیر و ترک خیمت می

آورد )رضائیان و مینه را برای توسعه آن فراهم میدهنی و زسازمان را در اجتماع، مناسب جلوه می

هايی و فعالیت آن هاهای افراد، رشته تحصیلی بر انتداب خودکارآمییباورهای (. 1387گر، کشته

(. تجربیات 1386به نقل از زارع زاده و کیيور،  1999گذارد )بنیورا، دهنی تاثیر میکه انجام می

 های خیمت، تصورات آنان را در راب ه با در رول سالناشی از موفقیت يا شکست کارکنان 

هايی هستنی دهی. افراد، خواهان موقعیتتوانايی هايشان نستت به انجام وظايف تحت تاثیر قرار می

برآينی. در صورتی که از  آن هاتواننی خود را با آن سازگار کننی و از عهیه که احساد کننی می

براساد تئوری (. 1396، 1پرهیزنی )رویبا آن نیستنی، می هايی که قادر به سازگاریموقعیت

هايش به باورهای شدر در مورد توانايی خودکارآمیی(، باورهای 1986) بنیوراشناختی اجتماعی 

 خودکارآمییدهی که شود. شواهی نشان میهايی گفته میآمیز فعالیتبرای انجام دادن موفقیت

های مدتلفی چون آموزش, س مت, ورزش و فقیت در حی هتاثیر مهمی بر دستیابی انسان به مو

( و برای توسعه معلمان بسیار مهم است زيرا در فراينی 2009، 2همکاران  کار دارد )ک س  و

درسی، در فراينی آموزشی، در انگیزه يادگیری دانش آموزان و در فراينی ريزیگیری، برنامهتصمیم

شود آموزان میی و باعث افزايش انگیزه يادگیری دانشباشارتتارات کارآمی، مورد نیاز می

آموزان، نقش مهمی در تاثیرگذاری بر دانش خودکارآمیی (.2014، 3س ی و کلومیس ییکلوم)

های تحصیلی در معلمان نیز نقش کلییی در موفقیت خودکارآمییموفقیت و رفتار داشته و حس 

آموزان مرتتط بوده و تاثیر به فقیت و انگیزه دانشدر معلمان به س وح باالتر مو خودکارآمییدارد. 

های آموزشی، شور و شوق، تعهی و رفتار تیريس معلم دارد )اسکالويک و سزايی بر روش

                                                           

1.  Roi 

2.  Klassen at el 

3.  Colomeischi and Colomeischi 

 در کدل،تايیدی شدی.  هوش هیجانی و خشنودی شغلی

پرسشدنامه خودکارآمددیی از اعتتدار و روايددی مناسددتی 

در  خودکارآمدییگیدری برخوردار است و بدرای اندیازه

 .جامعه معلمان مناسب است

 معلدم، خودکارآمدیی، خودکارآمدییكليدی: هایواژه

 اعتتار، روايی

intelligence and job satisfaction questionnaires. 

In general, self-efficacy questionnaire has 

appropriate validity and is appropriate for 

measuring self-efficacy in the teachers’ 

community. 
Keywords:        reliability, self-efficacy, 

teacher’s self-efficacy, validity 
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 م لوب انجام(. 2007 3؛ ولترز و دوهرتی،2001، 2موران و ولفولک -؛ اس ان 2007، 1اسکالويک

 شودیسر نمیم  يا و باشییم آنان ررف از نیرومین و قوی هایزهیانگ داشت  مستلزم ،یمعلم نقش

 در بسا چه آن ها یتينارضا و تيرضا شهير و داشته باشنی تيرضا خود شغل از معلمان که يا مگر

 جز ایجهینت ازها،ین  يا برررف نمودن به یتوجهبی  و داشته قرار آن ها ازهایین زان ارضاییم

هايی که معلم(. 1386 ،ینيباشی )عابی داشته بر در یتوانینم یناراض زه ویانگ فاقی یمعلمان داشت 

آموزان دچار مشکل شیه و نستت پايینی دارنی در میيريت رفتارهای ناشايست دانش خودکارآمیی

بیبی  هستنی و استرد مرتتط با شغل در س ح باال و خشنودی شغلی پايینی  آن هابه يادگیری 

(، ارتتاط 2001موران و ولفولک ) -از نظر اس ان  (.2006، 4)کاپرارا، باربارانلی، استکا و مالون دارنی

معلمان و خشنودی شغلی بسیار حايز اهمیت است زيرا خشنودی شغلی راب ه  خودکارآمییبی  

تر از و  مهم (2001، 5معناداری با عملکرد شغلی در محیط کار دارد )جادج، تورس ، بونو و پاتون

آموزان تاثیر هايشان در کارهای روزانه با دانشعلمان و ت شآن، عاملی حیاتی است که بر نگرش م

پردازان رفتار سازمانی، خشنودی بر اساد ديیگاه نظريه (.2003گذارد )کاپرارا و همکاران، می

های شدصیتی کارکنان و ديگر عوامل درونی ويژگیشغلی کارکنان متاثر از عواملی ماننی روحیات و 

ای در چگونگی سازگاری با کننیهتوان عامل تعیی تی کارکنان را میهای شدصیباشی. ويژگیمی

همتی منفرد، شرايط و متغیرهای سازمانی و انگیزش کاری آنان به حساب آورد )يارمحمیی

برای های انجام شیه در اي  زمینه، (. بنابراي  با توجه به پژوهش1389، نژادنژادرولی و رمضانی

های هوش هیجانی و خشنودی شغلی توسط پژوهشگران، از مقیاد خودکارآمییروايی بیرونی ابزار 

 .استفاده شی

که دو زمانی 6(، توسط سازمان رانی1970در اواسط دهه ) خودکارآمییا های مرتتط بپژوهش

 هايشان نستت به تاثیرگذاری بر موفقیت پرسشنامه ايجاد شی تا باور معلمان در توانمنیی

(, 1984گیتسون و دمتو ) خودکارآمیید، انجام شی. مقیاد تاثیرگذاری آموزان سنجییه شودانش

 7کارآمیی تیريس شدصی آن هامقیاد رانی را گسترش داد و دو عامل به آن اضافه کرد. يکی از 

(PTE باورهای توانمنیی معلمان و ديگری کارآمیی تیريس به صورت کلی است. باورهای )

سنجیی. ع وه با موانع محی ی محیود شیه است را می آن هاری که تاثیرگذامعلمان در راب ه با اي 

                                                           

1. Skaalvik & Skaalvik 

2 . Tschannen-Moran & Woolfolk  

3. Wolters & Daugherty 

4.  Caprara, Barbaranelli, Steca & Malone  

5. Judge, Thoresen, Bono & Patton 

6. RAND 

7. personal teaching efficacy 
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معلم، ايراداتی بر  خودکارآمییهای (، در پژوهش1984بر کاربرد فراوان مقیاد گیتسون و دامتو )

 جیيی منجر شی که  خودکارآمییاي  مقیاد گرفته شی و به ايجاد تعیادی از مقیاد های 

( است. پس 1998موران و همکاران ) -م توسط اس ان  معل خودکارآمییمقیاد  ها آنتري  مهم

سوالی ررح کردنی که  12سوالی و يک فرم  24(، يک فرم 2001) موران و ولفولک–از آن اس ان 

های بسیار و با . است. نويسنیگان، روايی و اعتتار مقیاد را با آزمون/98. تا /95از  آن هاهمتستگی 

های اصلی محتوای آن با انجام تحلیل عامل ای شناسايی حی هکمک گرفت  از تعیاد زيادی معلم بر

 موران -)اس ان  کردنی معلمان بررسی خودکارآمییو همتسته کردن مقیاد با ديگر مقیاد های 

انی. در گیری خودکارآمیی م العات مدتلفی انجام داده(. پژوهشگران برای انیازه2001 وولفولک، و

(، 1995) 1باورهای خودکارآمیی عمومی شوآرتزر و جروسلم حوزه خودکارآمیی عمومی، مقیاد

(، به فارسی ترجمه شی که دارای بیست گويه و دو خرده مقیاد بود که با 1385توسط رجتی )

 38/69به دست آمی که تتیی  کننیه  خودکارآمییروش تحلیل عاملی، سازه ای با نام باورهای 

. به دست آمی. /82لفای کرونتاخ برای کل مقیاد های مقیاد بود، ضريب آدرصی واريانس گزينه

موران و  -اس ان  سوالی باورهای خودکارآمیی معلم 24سنجی مقیاد های روانهم نی ، ويژگی

(، بررسی شی که پس از انجام 1389چاری، سماوی و محمیی )(، توسط حسی 2001) ولفولک

های تیريس در روش خودکارآمییی، آموزان در امورتحصیلتحلیل عاملی، سه عامل مشارکت دانش

درصی از واريانس کل  54/17در میيريت ک د استدراج شی که حیود  خودکارآمییو 

 . را به دست داد. /83کردنی. بررسی اعتتار پرسشنامه نیز آلفای معلم را تتتی  می خودکارآمیی

 رراحی( 2001) وولفولک و موران -اس ان  توسط سوالی 12 کوتاه مقیاد يک حال، هر به

 و است کوتاه فرم اي  که جاآن از و است نشیه بررسی تاکنون آن سنجی روان هایويژگی که شی

 کشور در آن رواسازی دارد، را بلنی فرم با مشابه هايیويژگی و گیردنمی معلمان از چنیانی وقت

د برای بررسی که از سه خرده مقیا سوالی 12 خودکارآمییمقیاد کوتاه  .رسیمی نظر به ضروری

آموزان و اعتماد به نفس معلم برای استفاده از راهتردهای آموزشی تاثیرگذار، میيريت هیايت دانش

، خودکارآمییهای مقیاد رفتار ک سی و مشارکت فراگیر در يادگیری, تشکیل شیه است. گويه

سنجی. شواهی نشان های دلدواه میهايش برای انجام دادن فعالیتباور معلم را نستت به توانمنیی

موران و ولفولک،  -؛ اس ان 2002، 2در امريکا )ناب ک و وايتینگتون خودکارآمییمی دهی مقیاد 

)ک س  و ( بررسی شیه است 2007، 1توسط )پولو يونان ( و2007، 3و ولترز و دوهرتی 2001

 (.2009همکاران، 

                                                           

1. Schwarzer &  Jerusalem 

2. Knobloch & Whittington 

3 . Wolters & Daugherty 
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 روش 

را شیه است. جامعه آماری، معلمان پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به شیوه پیمايشی اج

در اي  میارد  1396-97زن و مرد دوره دوم متوس ه شهر مشهی بودنی که در سال تحصیلی 

انی. در مورد برآورد حجم نمونه، پیشنهادهايی را در مورد حیاقل نمونه مورد نیاز مشغول به کار بوده

، 3؛ کومری و لی1978، 2گران ) کتلجهت انجام تحلیل عاملی ارايه شیه است. تعیادی از پژوهش

نفر پیشنهاد  250نفر تا  100(، حیاقل تعیاد نمونه را از 1954، 5و گیفورد 1983، 4؛ گورساچ1973

های (. برخی ديگر نیز با توجه به تعیاد گويه1389، همکارانچاری و انی )به نقل از حسی کرده

نفر را به عنوان حجم نمونه پیشنهاد داده انی  مقیاد مورد نظر به ازای هر گويه، تعیاد حیاقل پنج

 انجام تصادفی ایخوشه گیرینمونه روش به هاآزمودنی انتداب پژوهش اي  (. در1996، 6)میولر

 رور به معلم 580 و میرسه 25 با سه ناحیه مشهی، شهر پرورش و آموزش نواحی میان از. شی

 به شینی انتداب تصادفی رور به میرسه 12 ،ناحیه اي  میارد میان از سپس. شی انتداب تصادفی

 به هاپرسشنامه. شی انتداب نفر 220 تعیاد به اینمونه هاداده گردآوری و ررح اجرای منظور

 ماه دی از پژوهش اي  هایداده آوریجمع زمانی بازه. شی اجرا و توزيع معلمان بی  انفرادی صورت

 20 تعیاد. بود دقیقه 30 آزمودنی هر اجرای برای مانز میت حیاکثر و بود 96 سال آخراسفنیماه تا

 نهايی تحلیل در پرسشنامه 200 نهايت در. شینی گذاشته کنار که بود شیه تکمیل ناقر پرسشنامه

 بررسی برای و کرونتاخ آلفای روش از خودکارآمیی، پرسشنامه اعتتار برآورد برای. شینی وارد

 .شی استفاده تايییی عاملی تحلیل از عاملی ساختار

 گيریابزارهای اندازه

 و انیشامل پرسشنامه خودکارآمیی، هوش هیج پرسشنامه 3 از هاداده تحلیل و گردآوری برای

 .شی استفاده شغلی رضايت

(، 2001)7موران و ولفلک -اي  پرسشنامه توسط اس ان  :معلم خودكارآمدیمقياس كوتاه 

گويه دارد و نحوه پاسدگويی  12عامل و  3ت که ابزاری اس خودکارآمییساخته شیه است. مقیاد 

آن به شکل ریف منیرج پنج درجه ای لیکرت و از بسیار زياد تا بسیار کم، متغیر است. برای گزينه 

                                                                                                                                              

1 . Poulou 

2 Cattell 

3 Comery & Lee 

4 Gorsuch 

5 Guiford 

6 Mueller 

7 Teachers’ Sense of Efficacy Scale 
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 نمره سه مقیاد اي  کلی، نمره بر گیرد. ع وهبسیار زياد، نمره پنج و خیلی کم، نمره يک تعله می

 و آموزشی راهتردهای در کارايی فراگیران، مشارکت در يیکارا های¬مقیاد خرده به مربوط فرعی

 وولفولک و موران -اس ان  وسیله به مقیاد، اي  سازه روايی. دارد درد ک د میيريت در کارايی

 درونی همسانی روش با را مقیاد اعتتار آن ها. است شیه بررسی عاملی تحلیل روش با ،(2001)

 (.1 جیول) انیکرده گزارش هامقیاد خرده و ادمقی کل برای را آلفا مقادير و تعیی 

 نفر از روايی آن به وسیله چنیها به فارسی و بررسی و اص ح آن، پس از برگردان گويه

 لعهدر م ا. متدصصان مورد بررسی قرار گرفت و روايی صوری آن در س ح مناستی گزارش شی

 توزيع شی. بی  بیست نفر از معلمان  خودکارآمییمقیماتی، پرسشنامه 

 بررسی ار متهم هایگويه آن ها. بودنی شیه انتداب تصادفی رور به هیف جامعه از معلمان

 توزيع معلمان زا نفر سی بی  ها پرسشنامه دوم بار که شی انجام نوبت دو در پايلوت مرحله. کردنی

 گیهماهن از ابزار سنجیروان هایشاخر که شی مشدر هاپرسشنامه آوریجمع از پس. شی

 در غیرهامت بی  مرتته صفر همتستگی ماتريس کفايت بررسی برای. است برخوردار م لوبی درونی

 رسیبر برای=(  p، 1093,75X2BTS < 001/0) شی استفاده  بارتلت کرويت آزمون از جامعه

 ضريب یارمق که شی، استفاده اولکی  و ماير کايزر، شاخر از عاملی تحلیل برای نمونه کفايت

KMO بود. /90 با ابربر. 

 (2001وران و وولفولک، م -معلم )اسچانن خودكارآمدیاعتبار مقياس كوتاه  : 1جدول 

انحراف  میانگی  شاخر

 استانیارد

 ضريب آلفا

 90/0 98/0 1/7 کل مقیاد

 81/0 2/1 3/7 درگیر کردن فراگیر

 86/0 2/1 3/7 راهتردهای آموزشی

 86/0 2/1 7/6 میيريت ک د

 

 هوش الگوی اولیه اساد بر (1998) و همکاران شات وسطاي  مقیاد، ت :ش هيجانیمقياس هو

 دارای توصیفی جمله 33 قالب در است. اي  مقیاد شیه (، ساخته1990) 1سالووی و ماير هیجانی

 و مولفه هیجان بیان -ارزيابی هیجان، مولفه تنظیم مولفه از که عتارت است باشیمی مولفه سه

 . /84کرد و آلفای کل آن  اجرا گروهی يا صورت فردی به توانمی را ابزار اي کاربرد هیجان. 
                                                           

1. Mayer & Salovey 
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 يا موافقت درجه آزمودنی گذاری اي  پرسشنامه،نمره (. در سیستم1385باشی )جواهری، می

 کام  تا 1لیکرت )کام  مدالف= ایگزينه پنج ریف يک در هااز عتارت يک هر با را خود مدالفت

.، در بعی /90کنی. در اي  پژوهش، میزان اعتتار برای کل پرسشنامهنیی می( درجه ب 5موافه=

. به دست آمیه /66. و در بعی کاربرد هیجان /79.، در بعی ارزيابی و بیان هیجان /80تنظیم هیجان، 

 است.

( سداخته شدیه 1969) 1اي  مقیاد توسدط اسدمیت، کندیال و هیدولی  مقياس خشنودی شغلی.

های ترفیدع، سرپرسدتی و سوال و پنج مولفه حقوق، فرصت 20شغلی دارایمقیاد خشنودی است. 

-17-15-11-4هدای مربوط به بعی حقوق؛ گويه 10-2های باشی. گويههمکاران و ماهیت شغل می

-16-1هدای مربوط به سرپرستی؛ گويه14-13-12-6-3هایمربوط به بعی محیط کار؛ گويه19-20

ضدريب اعتتدار مربوط به بعی ترفیع و ارتقا است.  -9-8-7-5ای همربوط به بعی همکاران و گويه 18

در پژوهش حاضر، ضريب آلفای کرونتداخ در (. 1390پور، . گزارش شیه است )عتاد/89. تا /62آن 

. و /60.، در بعدی همکداران /87.، در بعی سرپرستی /80.، در بعی ماهیت شغل /64بعی حقوق و مزايا 

 .به دست آمیه است. /80در بعی ترفیع و ارتقا 

 

 یافته ها

 ساختار بررسی و خودکارآمیی کوتاه مقیاد برازنیگی بررسی منظور بهتحليل عاملی تایيدی. 

های پرسشنامه ساختار روابط درونی گويه. شی استفاده تايییی عاملی تحلیل از آن عاملی سه

در اي  روش برای خودکارآمیی بر اساد چهارچوب مفهومی در يک میل سه عاملی آزمون شی. 

، شاخر 2های برازنیگی ريشه واريانس خ ای تقريبشاخرهای عاملی از بررسی برازش میل

 6و شاخر برازش معیار نشیه 5شاخر برازش معیار 4شاخر نیکويی برازش ،3ایبرازنیگی مقايسه

نشان های میل سه عاملی ها نشان داد که شاخربرای سنجش برازنیگی میل استفاده شی. يافته

با توجه به برازنیگی میل، ضرايب مسیر حاصل از  .(2دهنیه برازنیگی مناسب میل است )جیول 

 گزارش شیه است. 3تحلیل عاملی تايییی در جیول 

 
 

                                                           

1. Smith, Kendall & Hulin 

2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3. Comparative Fit Index (CFI) 

4. Goodness of Fit Index (GFI) 

5. Normed Fit Index (NFI) 

6. Non-Normed Fit Index (NNFI) 
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 شاخص های برازندگی مدل :2جدول 
X2 X2/df NFI NNFI CFI GFI RMSEA RMSEA 

CI90% 

87/109 019/2615 952/0 962/0 970/0 907/0 084/0 065/0 

 

نشان داد. ی را گويه برازنیگی مناست 12که میل سه عاملی با _ با توجه به اي  برآورد پارامترها.

ا ضريب ب 3استانیارد بررسی شی. در عامل مشارکت فراگیران، گويه نیارد و غیرضرايب استا

 9ه گوي موزشی،آرود. در عامل راهتردهای .، نیرومنیتري  نشانگر سازه به شمار می/75استانیارد 

يريت ک د . می باشی. در عامل می/78نیرومنیتري  نشانگر و دارای بیشتري  ضريب استانیارد 

ري  نشانگر سازه .، نیرومنیت/80، با ضريب استانیارد 8دهی که گويه ها نشان میدرد، بررسی گويه

يی  ا( حی پSMC)های مجذور همتستگی چنیگانه متغیرهای مشاهیه شیه است. هم نی ، ارزش

 3وال سپايايی شاخر يا نمره مشاهیه شیه را نشان می دهنی. در مولفه مشارکت فراگیران، 

ردهای مولفه راهت (، به ترتیب باالتري  و پايی  تري  اعتتار را دارنی. در%43) 11(، و سوال %57)

دارنی. در ر را (، به ترتیب باالتري  و پايی  تري  اعتتا%39) 5(، و سوال %61) 9آموزشی، سوال 

  پايايی را تري( به ترتیب باالتري  و پايی %36) 1( و سوال %65) 8مولفه میيريت ک د سوال 

 گزارش شیه است. 3ها و نشانگرهای ديگر در جیول دارنی. شواهی مربوط به عامل

 
 ها درو انحراف استاندارد گویه، ضریب تعيين ضرایب استاندارد، ضرایب غير استاندارد :3جدول 

 پرسشنامه خودكارآمدی

شماره  هاعامل

 گویه

ضرایب  هاگویه

 استاندارد

ضرایب 

غبر 

 استاندارد 

ضریب 

 تعيين

SD 

 مشارکت

 فراگیران

 ی بهتوانیی دانش آموزانی را که ع قه کمتا چه انیازه می 2

 تکالیف میرسه دارنی، برانگیزيی؟

71/0  1/00 50/0 62/0 

 داريی تانباور را به دانش آموزانتا چه حی توانايی القای  اي   3

 تواننی عملکرد بهتری در میرسه داشته باشنی؟که می

75/0 99/0 57/0 60/0 

تا  تان کمک کنییآموزانتا چه حی توانايی داريی به دانش 4

 برای يادگیری ارزش قائل شونی؟

71/0 01/1 50/0 00/4 

 شاننها  را در کمک به فرزنیاتوانیی خانوادهتا چه حی می 11

 برای عملکرد بهتر در میرسه ياری کنیی؟

66/0 11/1 43/0 43/1 
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 هاضریب تميز و آلفا در صورت حذف گویه :4جدول 

راهتردهای 

 آموزشی

ح آموزان، سواالت خوب ررتوانیی برای دانشتا چه حی می 5

 کنیی؟

62% 00/1 39/0 62/0 

ه ستفادهای ارزشیابی متفاوت اتوانیی از راهتردتا چه حی می 9

 کنیی؟

78% 37/1 61/0 62/0 

 الب آموزانی که متوانیی برای درک بهتر دانشتا چه حی می 10

ائه های بیشتری را ارشونی, توضیحات و مثالرا متوجه نمی

 دهیی؟

71% 14/1 51/0 78/0 

ا اجر توانیی راهتردهای متفاوت را در ک دبا چه کیفیتی می 12

 کنیی؟

71% 14/1 51/0 59/0 

میيريت 

 ک د

ا چه حی توانايی کنترل رفتارهای مدرب در ک د درد ر تا 1

 داريی؟

60% 1 36/0 75/4 

ی  قوان آموزان را وادار کنیی تا ازتوانیی دانشتا چه حی می 6

 ک د پیروی کننی؟

77% 33/1 60/0 30/1 

ا در آموزان پرسروصیا و بی نظم رتوانیی دانشتا چه حی می 7

 ک د آرام کنیی؟

74% 29/1 55/0 00/4 

یستم آموزان، يک ستوانیی با هر گروه از دانشتا چه حی می 8

 میيريت ک سی را برقرار کنیی؟

80% 40/1 65/0 91/1 

 آلفا در صورت حذف ضریب تميز هاگویه ابعاد

 72/0 62/0 2 مشارکت فراگیران

3 64/0 72/0 

4 6/09 73/0 

11 53/0 78/0 

 77/0 54/0 5 راهتردهای آموزشی

9 67/0 71/0 

10 62/0 74/0 

12 60/0 75/0 
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نشانگر همسانی  محاسته شی، که 90/0اعتتار کل مقیاد با استفاده از روش آلفای کرونتاخ اعتبار. 

ج استدرا ا عواملمتناسب بنیز، ها مناسب اي  پرسشنامه بود. اعتتار هر کیام از خرده آزمون درونی

 کارآمییخوددخ محاسته شی، که برای خرده مقیاشیه اي  مقیاد با استفاده از روش آلفای کرونتا

یيريت رايی در م. و کا/79.، کارايی در راهتردهای آموزشی /79در مشارکت فراگیر در امور تحصیلی 

 (.4دست آمی )جیول . به/82ک د درد 

ی هوش هاروايی همگرا، مقیاد خودکارآمیی از رريه اجرای همزمان پرسشنامه همگرا. روایی

ه دهی که بی  نمرهیجانی و رضايت شغلی محاسته شی. ضرايب همتستگی پیرسون نشان می

ر دتايج نر وجود دارد. اي  خودکارآمیی با رضايت شغلی و هوش هیجانی همتستگی مثتت معنادا

یان هیجان ب(،  =p< ،47/0r 01/0) ارائه شیه است. بی  مشارکت فراگیر با تنظیم هیجان 5جیول 

(01/0 < p ،53/0r= ،)  و کاربرد هیجان(01/0 < p ،50/0r= ) دارد راب ه معنادار وجود. 

  (، =p ،50/0r > 01/0) بیان هیجان (، =p ،44/0r > 01/0)راهتردهای آموزشی با تنظیم هیجان 

  ظیم هیجاندار داشت. میيريت ک د با تنراب ه معنی  ( =p ،46/0r > 01/0) نو کاربرد هیجا

( 47/0r =  ،01/0 p< بیان هیجان ،) (53/0 r = ، 01/0  p<و کاربرد هیجان ) (44/0 r =  ، 

01/0p< راب ه معنی )( 20/0دار داشت. بی  مشارکت فراگیر و ماهیت کار r =  ، 01/0 p<  )

راب ه   ( >19/0r =  ، 01/0 pدار وجود داشت. راهتردهای آموزشی با ماهیت کار )اب ه معنیر

مکاران هو  ( =p<  ،16/0r 05/0)دار داشت. در نهايت بی  میيريت ک د با ماهیت کار معنی

(05/0 p<  ،14/0r= ) دار داشتراب ه معنی. 

 

 آلفا در صورت حذف ضریب تميز هاگویه ابعاد

 82/0 53/0 1 میيريت ک د

6 67/0 76/0 

7 68/0 75/0 

8 68/0 75/0 
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 هيجانی و رضایت شغلی ، هوشخودكارآمدیپيرسون بين ابعاد  همبستگی  :5جدول 
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

           1 . مشارکت فراگیر1

          1 **0/ 67 آموزشی راهتردهای. 2

         1 **66/0 **0/ 63 . میيريت ک د3

        1 **47/0 **44/0 **74/0 . تنظیم هیجان4

       1 **77/0 **35/0 **05/0 **35/0 . ارزيابی هیجان5

      1 **27/0 **36/0 **44/0 **46/0 **05/0 هیجان کاربرد .6

     1 -04/0 -00/0 -03/0 -01/0 -02/0 -04/0 حقوق .7

    1 **15/0 **02/0 **24/0 **52/0 **61/0 **91/0 **02/0 ماهیت کار .8

   1 **27/0 **74/0 08/0 *41/0 *14/0 07/0 03/0 05/0 سرپرستی .9

  1 **70/0 **37/0 **93/0 **02/0 **22/0 **25/0 *41/0 11/0 *71/0 همکاران .10

 1 **76/0 **65/0 **70/0 **43/0 10/0 12/0 13/0 04/0 05/0 08/0 ارتقاء .11

* P<0.05 **P<0.01 

 

 و نتيجه گيریبحث 

بود. بیي   خودکارآمییهای روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه هیف اي  پژوهش بررسی ويژگی

ز جامعه معلمان شهر مشهی يک نمونه تصادفی انتداب شی و فرم کوتاه پرسشنامه منظور ا

اجرا  آن هاهای هوش هیجانی و خشنودی شغلی بر روی معلم به همراه پرسشنامه خودکارآمیی

معلم متتنی بر میل  آمییخودکارها با ساختار سه عاملی پرسشنامه ها نشان داد که دادهشی. يافته

 دارد.  همدوانی( 2001موران و وولفولک ) -های اس ان ها با يافته. اي  يافتهنظری برازش دارد

مشارکت يادگیرنیگان در امور معلم از سه عامل  خودکارآمییپرسشنامه گزارش کردنی که  آن ها

 نظريه تحصیلی، کارايی راهتردهای آموزشی و کارايی در  میيريت ک د تشکیل شیه است. رته

 حاالت و ک می جانشینی، تتحری، های تجربه. هستنی خودکارآمیی منابع زا عامل چهار بنیورا

 خودکارآمیی افزايش و گیری شکل موجب تجارب نوع اي (. 2016 ،1هنیريکس) زيستی و عارفی

 دانش که معلمی. است تتیی  قابل بنیورا نظريه چارچوب در ها يافته اي . شود می افراد در

 و موثر تیريس کنی می احساد کننی، می مشارکت تکالیف انجام و ک سی های بحث در آموزانش

 و کنی کسب نفس به اعتماد معلم شود می ستب يادگیرنیگان فعال مشارکت. دارد ای سازنیه

 میيريت در جهت اي  از. کنی می استفاده کارامیی و موثر آموزشی راهتردهای از کنی احساد

                                                           

1 Hendricks 
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 تتحری تجربیات چارچوب در توانی می تجربیان از دسته اي . کنی می کارامیی احساد ک د

 .شود بنیی دسته

مرات معلم نشان داد که بی  ن خودکارآمییپرسشنامه ها در مورد روايی همگرای يافته

 هایيافته اي  يافته باخودکارآمیی با رضايت شغلی و هوش هیجانی همتستگی مثتت وجود داشت. 

 دارد وجود ایشیه تايیی (، همدوانی دارد. شواهی1396) قهرمانی، صادقیان، موحی و تقی زده زنور

 و کاپرارا) هستنی برخوردار پائینی شغلی خشنودی از دارنی پائینی خودکارآمیی که افرادی که

 به دندا شکل رريه از خودکارآمیی که کردنی گزارش( 2008) بارون و لنت(. 2006 همکاران،

 ريهنظ. باشی داشته شغلی خشنودی در موثر اربسی نقشی توانی-می مثتت عوارف و احساسات

 ويژه هایقعیتمو در او مقابله توانايی مورد در فرد باور که است متتنی فرض اي  بر خودکارآمیی

 یورا،بن) است تاثیرگذار شدصی تجربه مدتلف س وح در انسان هیجانی و رفتاری الگوهای بر

 شغلی ودیخشن و معلمان خودکارآمیی اب هر( 2001) ولفولک و موران -اس ان  نظر از(. 2006

 و ادجج) دارد کار محیط در شغلی عملکرد با معناداری راب ه شغلی خشنودی زيرا است، مهم

 .است شواهی اي  با راستاهم م العه اي  هایيافته(. 2001 همکاران،

قیداد مکدل معلم نشان داد کده اعتتدار  خودکارآمییها در مورد اعتتار نمرات پرسشنامه يافته

 مناسب است. هم نی ، هماهنگی درونی خرده مقیاد های اي  پرسشنامه در حی مناسدتی اسدت.

ش که پژوهبا توجه به اي  ( هماهنگ است.2001وران و وولفولک )م -های اس ان اي  يافته با يافته

سدتای احاضر در س ح میارد متوس ه انجام شی، تعمیم نتايج بايی بدا احتیداط انجدام شدود و در ر

حجم  یاد در میارد ابتیايی با توجه بهسنجی اي  مقتکرار بررسی ابعاد روان رسیین به نتايج پايا،

 در علدمم خودکارآمدیی از هدايیاندیازه آتی م العات در . هم نی گرددتر پیشنهاد مینمونه بزرگ

 همتسدته خودکارآمدیی پرسشدنامه از حاصل نمرات با و شود آوریجمع درد ک د واقعی محیط

 بدا معلمدان تفکیدک قابلیدت. گدردد فدراهم پرسشدنامه ايد  بدی پدیش روايدی از شدواهیی تا شود

 در یشدواهی تواندی می خودکارآمیی پرسشنامه از حاصل نمرات براساد پائی  و باال خودکارآمیی

کوتداه  است کده فدرم اي  بیانگر پژوهش اي  نتايج مجموع، دهی. در دست به آن سازه روايی زمینه

 آن، دساا بر انمیتو واسدت  م لوبی سنجیروان هایسوالی خودکارآمیی معلم، دارای ويژگی 12

 مشددارکت در ییدددمرآکادخو املدددش نادددمعلم دیمرآکادخو مولفدده هدددس و یدددکل ییدددمرآکادخو

 ردوددددم را دک  میيريت در یمیرآکادخو و آموزشدددی یهادهتررا در یمیرآکادخو ان،رددددگیافر

 زددکارم در زددنی  و اددهشهوپژ تدری ازد در ریف گسدتردهمقیا ي ا از دهتفاسا .داد ارقر نجشدس

 ايدتنه د. درگیر ارقر نظر می نیاتومی یمیرآکادخو یتقاار و سنجش تددجه ن،اددمعلم یدشزموآ

 .دارنی را تشکر و تقیير نهايت پژوهش در اي  کننیهشرکت معلمان همه از پژوهشگران
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