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  چکیده
 در معلم هیجاناتاي واسطه نقش آزمون هدف با حاضر پژوهش
 انجام آموزدانش معلم تعامل و معلمان خودکارآمدي باورهاي رابطۀ

 معلم خودکارآمدي مقیاس کوتاه نسخۀ به زن معلم 329 شد.
)TSES-SF، ،هیجانات سیاهه ،)1999 دیتنر، و اسچیتزر شوارزر 

 آموزدانش معلم تعامل نامهپرسش و )2016 چن، ،TEI( معلم
)QTIاز ،این پژوهش در دادند. پاسخ )2001 کنی، و الرداسمی ؛ 

 اثر که داد نشان نتایج شد. استفاده ساختاري معادله یابی مدل روش
 با مثبت تعامل و معلم مثبت هیجانات با معلم خودکارآمدي باورهاي
 منفی ملاتع و معلم منفی هیجانات با و معنادار و مثبت ،آموزدانش
 داد نشان نتایج همچنین، است؛ معنادار و منفی ،آموزدانش با معلم
 با و معنادار و مثبت آموزدانش معلم تعامل بر مثبت هیجانات اثر

 عالوه،به  .است معنادار و منفی ،آموزدانش با معلم منفی تعامل
 وزآمدانش با معلم مثبت تعامل بر منفی هیجانات اثر داد نشان نتایج
 معنادار و مثبت ،آموزدانش با معلم منفی تعامل با و معنادار و منفی
 مفروض مدل که داد نشان نیز مفروض مدل به مربوط نتایج .است
 خودکارآمدي باورهاي رابطۀ در معلم هیجانات نسبی مندي واسطه
 رد؛دا مطلوبی برازشها داده با آموزدانش معلم تعامل با معلمان

 57 و 54 ترتیب به مفروض، مدل در که داد نشان نتایج همچنین،
 معلم مثبت فردي بین رابطۀ رفتار نمرات پراکندگی از درصد
 طریق از آموزدانش معلم مثبت فردي بین رابطۀ رفتار و آموزدانش

 به د.شومی تبیین معلم هیجانات و معلمان خودکارآمدي باورهاي
 دوایر بین مشترك انسواری از بخشی که دارد نشان نتایج کلی، طور

 بین رابطۀ رفتار مدل و معلمان خودکارآمدي باورهاي مفهومی
 منفی و مثبت هیجانات در تغییرپذیري نتیجۀ ،آموزدانش معلم فردي
   است. معلم

  
  کلیدي گانواژ

 معلم تعامل معلم، هیجانات شده، ادراك خودکارآمدي باورهاي
   اي.واسطه تحلیل آموز،دانش

 
 
 

Abstract 
This study examined the mediating effect of teacher's 
emotions on the relationship between teachers’ per-
ceived self-efficacy beliefs and interpersonal teacher 
behavior. 329 female teachers answered the Teacher 
Self-Efficacy Scale-Short Form (Schwarzer, Schmitz & 
Daytner, 1999), the Teacher Emotion Inventory (TEI, 
Chen, 2016) and the Questionnaire on Teacher Interac-
tion (QTI, Lourdusamy & Khine, 2001). Structural equa-
tion modeling was used to assess the mediating effects of 
teacher's emotions on the relationship between teachers’ 
perceived self-efficacy beliefs and interpersonal teacher 
behavior. The results showed that teachers’ perceived 
self-efficacy beliefs has a positive relationship with posi-
tive emotions and positive interpersonal teacher behavior 
and a negative significant relationship with negative 
emotions and negative interpersonal teacher behavior. 
Results also indicated that there is a negative significant 
correlation between positive emotions and negative 
interpersonal teacher behavior and a positive significant 
correlation with positive interpersonal teacher behavior 
and there is a negative significant correlation between 
negative emotions and positive interpersonal teacher 
behavior and a negative significant correlation with 
negative interpersonal teacher behavior. Results showed 
that the partially mediated model of teacher emotions on 
the relationship between teachers’ perceived self-
efficacy beliefs and interpersonal teacher's behavior had 
acceptable fit to data. In this hypothetical model, teach-
ers’ perceived self-efficacy beliefs and teacher's emo-
tions accounted for 54% and 57% of the variance in 
positive and negative interpersonal teacher behavior, 
respectively. In sum, these findings show that a part of 
shared variance between positive and negative interper-
sonal teacher behavior in the context of prediction by 
teachers' perceived self-efficacy beliefs, accounted for 
teacher emotions. 
 
Keywords 
Perceived Self-Efficacy Beliefs, Teacher Emotions, 
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  مقدمه
 مفهومی بسترهاي از یکی ،مطالعات برخی نتایج اساس بر

 با معلمان، خودکاري باورهاي تفسیري نقش دهندة توضیح
 شوارزر،( شودمی مشخص آموزدانش معلم تعامل بر تاکید
 مطالعات نتایج ).2005 کنول، و محمد الزیزینسکا، بامر،

 رابطۀ اررفت کنندة تعیین موضوع که دهدمی نشان مختلف
 عناصر نقش بر تاکید و انآموزدانش با معلم فردي بین

 کانون در ،مفهومی قلمرو این براي پسایندي و پیشایندي
 دن و باربر زو، (وي، است بوده محققان از يزیاد گروه توجه
 پیانتا، و جک اسچاتن، ورسچارن، کامن، ؛2015 براك،
 فریسر فیشر، ؛2012 جک، و کامن اسپیلت، ؛2012

 کنترل از متفاوتی سطوح مختلف، معلمان ).1995 کریسول،
 دهند.می نشان انفراگیر با تعامل در و درس کالس در را

 به یادگیري براي فراگیران که باورند این بر معلمان برخی
 از دیگري گروه و دارند نیاز ساختارمند کامالً محیط یک

 در مسئولیت احساس تقویت براي که معتقدند معلمان
 آزادي باید تحصیلی زندگی مطالبات به پاسخ براي راگیرانف

 اهمیت اساس، این بر شود. داده هاآن به قبولی قابل عمل
 بوده محققان توجه کانون در همواره فراگیر معلم تعامل
 مدل قلمرو، این در موجود نظريهاي مدل از یکی است.
 )1993( وابلیستوسط  که است 1معلم فردي بین رفتار
 در معلم رفتار مدل، این در کلی، طور به است. یافته عهتوس
عد شود:می گروهبندي کلی بعد دو همکاري به که نزدیکی ب 
عد و تضادورزي برابر در برابر در تسلط به که اثرگذاري ب 

 نظري، مدل این در بنابراین، ؛کندمی اشاره شدگیتسلیم
عد چهار از معلم تعامل و اريهمک تسلیم، تسلط، کلی ب 

 تعامل مدل در ،عالوهبه  است. شده تشکیل تضادورزي
 بعد چهار این ان،آموزدانش با تعامل در معلم براي معلم،
 رهبري، شامل متفاوت رفتاري بردار هشت صورت به کلی
 پذیري/مسئولیت کردن، درك دوستانه، کننده/ کمک رفتار
 و دنکر تنبیه بودن، ناراضی بودن، نامطمئن فراگیر، آزادي

 ؛1993 (وابلیس، شوندمی متمایز یکدیگر از بودن سختگیر
  ).2001 کنی، و الرداسمی
 مختلف محققان که دهدمی نشان تجربی شواهد مرور

 در معلمان وري کنش در تمایزیافتگی تبیین منظور به
 براي حرفه پیشرفتهاي موقعیت مطالبات به دهیپاسخ

                                                
1. Model of Interpersonal Teacher Behavior  

 تاکید آنها شدة كادرا خودکارآمدي باورهاي تفسیري نقش
 کاپرارا، ؛2008 اسچنهافن، و کانرمان (اسچوردفیگر، اندکرده

 و اسکالویک ؛2003 استیکا، و بارگوگنی باربارانیلی،
 فریمر، و والکر ؛2009 آدامز، مک ؛2007 اسکالویک،

 معلمان، بین در اندداده نشان مختلف مطالعات نتایج ).2009
 و باوري تالش با باال يخودکارآمد باورهاي از برخورداري
 خویشاي حرفههاي هدف تحقق براي آنها در پشتکار
 آنها در باال عاطفی بهزیستی )،2008 مارتین، و (پارکر

 شکري نوري، ؛2004 استریوس، و اسچافیلی تاریس، هارن،(
 با مواجهۀ در هیجانی تجارب مدیریت )،1392 شریفی، و

 (چان، یشرفتپهاي محیط انگیزانندههاي گري مطالبه
 تجارب با یافته سازش رویارویی )،1395 موحدي، ؛2016
 )،2009 ،2008 ،2007 ،2002 (مارتین،اي حرفه انگیزچالش
 براي یادگیري مانند هاییویژگی براي گذاريسرمایه بیش

 ساختارهاي تسهیل و هدفمندي مداري، پیشرفت یادگیري،
 پرهیزِ مقابل، در و درس کالس در محور تسلطهاي هدف
 فراگیران در گرایینتیجه و مداريبازده از پیش از بیش

 مدیریت براي او ارجح سبک )،2007 داگرتی، و (والترس
هاي تالش بر بیشتر تاکید و درسهاي کالس دمکراتیک

 و واتسون (سالومون، انآموزدانش بین همکاري بر مبتنی
 در اخالقی منش رشدیافتگی تسهیل )،2002 باتیتیچ،

 و ناگانگ ؛2006 ناروائز، و لپسلی ؛2006 (ناروائز، اگیرانفر
 ناروائز، ؛2003 واتسون، ؛2013 فارسا، و ویلیا ؛2015 چان،

 تحصیلی وريکنش بهبود و )2008 کمیلکو، و ترنر وایدیچ،
 در د.دار رابطه )1992 راس، ؛1992 اسلمن، و (مور فراگیران
 ،ندارند وزشیآم خودکارآمدي باورهاي ی کهمعلمان مقابل،
 باالتري سطوح درس کالس در هستند، طلبقدرت و مستبد

 وضعیت به نسبت کنند،می گزارش را تنیدگی و خشم از
 براي دارند،اي بدبینانه دیدگاه انآموزدانش انگیزشی
 در و کنندمی منظور را بیشتري وقت غیردرسی، موضوعات
 انتقاد مورد شکست تجربه دلیل به را انآموزدانش نهایت،
 ؛1990 هوي، و وولفولک ؛1995 (میلبی، دهندمی قرار

  ).1990 هوي، و راسوف وولفوك،
 از یکی موجود، تجربی و نظري شواهد به توجه با
 پراکندگی دهندة توضیح مفهومیهاي حلقه ترینمهم

 رفتار و خودکارآمدي باورهاي مفهومی دوایر بین مشترك
 است معلم یجاناته ،آموزدانش معلم فردي بین رابطۀ
 واراس، جیانگ، ؛2016 چن، ؛2005 همکاران، و (شوارزر
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 گویتز، بیکر، ؛2015 فرنزل، و تاکسر ؛2016 وانگ، و ولیت
 ،)2016( چن دیدگاه طبق ).2014 رانیالکسی، و مارگر

 شودمی اطالقاي شده درونی احساسات به معلم هیجانات
هاي شرو و نشده محدود وي جسمانی قالب به فقط که

 دیگر و والدین ان،آموزدانش با ارتباط برتري داده شده
 که کندمی تاکید )2016( چن شود.می شامل نیز را معلمان
 تفکیک یکدیگر از منفی و مثبت گروه دو در هیجانات این
 معلم مثبت هیجانات ،)2016( چن دیدگاه طبق شوند.می

 خشم، شامل وي منفی هیجانات و عشق و لذت شامل
 بر تاکید ضمن مختلف مطالعات نتایج است. ترس و راحتینا

 بافت در هیجان و شناخت قلمرو دو ترکیب گریزناپذیري
 هیجانات کنندة تعیین نقش از )،2001 (هارگریوس، آموزش
 معلم روابط و فراگیران یادگیري یبینپیش در معلمان
 پیانتا، و (هامري اندکرده حمایت تجربی طور به آموزدانش
 این، بر عالوه ).2003 اسچوینلی، و میر ترنر، ؛2005

 کمک به خوب تدریس کرد تاکید )1998( هارگریوس
 نمایش با موفق معلمان و شودمی تقویت مثبت، هیجانات
 فراگیران اشتیاق افزایش در تدریس، به خود اشتیاق راستین

 فرانزل، ،در همین راستا دارند. مهمی نقش یادگیري به
 که حالی در دادند نشان )2009( جاکوب و فنساستی گویتز،

 تدریس راهبردهاي از استفاده با معلمان مثبت هیجانات
 پیشرفت انگیزش افزایش و آنها در منعطف و خالق

 ضمن معلمان منفیِ هیجانات دهد،می نشان رابطه فراگیران
 نتایج بر آنها در منعطف و خالق تدریس راهبردهاي تضعیف
 شواهد مرور واقع، در است. تاثیرگذار نیز فراگیران یادگیري
 تعیین نقش بر مختلف محققان که دهدمی نشان تجربی
 و شاناي حرفه زندگی بر معلمان هیجانی تجارب کنندة

 و (کراس اندداشته زیادي توجه فراگیران پیشرفت تجارب
 مثال، براي ؛ب) 2014 ولیت، و هاگینار ؛2012 هانگ،

 معلمان وسیلۀ به اغلب که امیدين و خشم منفیِ هیجانات
 افزایش و معلمان درونی انگیزش کاهش در شودمی گزارش
 ویتلی، و (ساتان موثر است فراگیران منفی هیجانی تجارب
 اندداده نشان مختلف مطالعات نتایج این، بر عالوه ).2003
 معرض دري چشمگیر خود روزانۀ تدریس طی در معلمان که

 در همچنین و زدگیذوق و لذت امید، مانند مثبتی هیجانات
 اضطراب و نامیدي خشم، مانند منفی هیجانات معرض
 ؛2003 ویتلی، و ساتن ؛2007 ایزنبرگ، و (اُپالتکا هستند

 )2004( ساتن اساس، این بر ).2005 زیمبیالس،

 و است هیجانی فعل یک تدریس که کندمی گیرينتیجه
 چنین در هیجانی تجارب مدیریتهاي مهارت از برخورداري
  است. ضروري معلمان براي موقعیتی
 باقریان و پورشهریار شکري، فرزین، صادقی مطالعۀ در

 با شغلی تنیدگی بین رابطۀ که داد نشان نتایج )1394(
 و شغلی تنیدگی بین رابطۀ معنادار، و منفی شخصی مقابلۀ
 و شخصی مقابلۀ بین رابطۀ و معنادار و مثبت شخصی فشار
 نتایج این، بر عالوه است معنادار و منفی نیز یشخص فشار
 راهبردهاي نسبی منديواسطه مفروض مدل که داد نشان
 اعضاي در فشارها و شغلی تنیدگی بین رابطۀ دراي مقابله
 در .دارد مطلوبی برازشها داده با مرد و زن علمی هیات
 در ساختاري روابط جنسیتی ارزيهم به مربوط نتایج نهایت،
 مردان، با مقایسه در زنان در که داد نشان مفروض مدل
 مقابلۀ بین رابطۀ و شخصی فشار و شغلی تنیدگی بین رابطۀ

 موحدي مطالعۀ در .است نیرومندتر شخصی فشار و شخصی
 منشیهاي نیرومندي بین رابطۀ که داد نشان نتایج )1395(
 معنادار و مثبت معلم، مثبت هیجانات و سالمت رفتارهاي با
 همچنین، .است معنادار و منفی معلم، منفی هیجانات با و

 رفتارهاي با مثبت هیجانات بین رابطۀ که داد نشان نتایج
 با معلم منفی هیجانات بین رابطۀ و معنادار و مثبت سالمت،
 نتایج این، بر عالوه بود. معنادار و منفی سالمت، رفتارهاي

 منفی و مثبت هیجانات منفی واسطه مفروض مدل که داد
 رفتارهاي و منشیهاي نیرومندي بین رابطۀ در معلم

 قربانی مطالعۀ در .اردد مطلوبی برازشها داده با سالمت
 بین رابطۀ در معلم تعامل نقش آزمون هدف با که )1395(

 شدة ادراك خودکارآمدي با معلمان منشیهاي نیرومندي
 يساختار شد انجام انآموزدانش اخالقی آموزش براي آنها
 رابطۀ رفتار با منشیهاي نیرومندي بین رابطۀ که داد نشان
 آموزش براي معلم خودکارآمدي و معلم مثبت فردي بین

 بین رابطۀ رفتار با و معنادار و مثبت انآموزدانش اخالقی
 نتایج همچنین، .است معنادار و منفی معلم، منفی فردي
 کارآمديخود با معلم مثبت فردي بین رفتار رابطۀ داد نشان
 رفتار رابطۀ و معنادار و مثبت اخالقی آموزش براي معلم
 اخالقی آموزش براي خودکارآمدي با معلم فردي بین رابطۀ
 نشان نتایج این، بر عالوه بود. معنادار و منفی انآموزدانش
 بین رابطۀ رفتار نسبی منديواسطه مفروض مدل که داد

 خودکارآمدي و منشی نیرومندهاي بین رابطۀ در معلم فردي
 قابل برازش انآموزدانش اخالقی آموزش براي معلمان
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 نتایج )2009( مارتین و پارکر مطالعۀ در .داردها داده با قبولی
 شامل مستقیماي مقابله راهبردهاي بین رابطۀ که داد نشان
 سرزندگی با محور تسلط گیريجهت و ریزيبرنامه

 رابطۀ و معنادار و مثبتاي حرفه تعهد و بهزیستی تحصیلی،
 از اجتناب شامل دهنده تسکیناي مقابله راهبردهاي بین

 همچنین، .است معنادار و منفی سازيخودناتوان و شکست
 با مستقیماي مقابله راهبردهاي رابطۀ که داد نشان نتایج

 بین رابطۀ و معنادار و مثبتاي حرفه تعهد و بهزیستی
 تعهد و بهزیستی با دهنده تسکیناي مقابله راهبردهاي

 داد نشان نتایج این، بر عالوه بود. معنادار و منفیاي حرفه
 بین رابطۀ در سرزندگی نسبی منديواسطه مدل که

 و بهزیستی با دهنده تسکین و مستقیماي مقابله راهبردهاي
 پارکر مطالعۀ در .دارد مطلوبی برازشها داده بااي حرفه تعهد
 گیريجهت رابطۀ که داد نشان نتایج )2012( همکاران و

اي مقابله رفتار با زمانی واحد دو در محور تسلط هدفی
 رفتار با و معنادار و مثبتاي حرفه تعهد و محورمسئله
 معنادار و منفی شغلی فرسودگی و محورهیجاناي مقابله
 گیريجهت بین رابطۀ که داد نشان نتایج همچنین، .است
 و محورهیجاناي مقابله تاررف با شکست از اجتناب هدفی

اي مقابله رفتار با و معنادار و مثبت شغلی فرسودگی
 عالوه است. معنادار و و منفیاي حرفه تعهد و محورمسئله
 مسئلهاي مقابله رفتار بین رابطۀ که داد نشان نتایج این، بر

 شغلی فرسودگی با و معنادار و مثبت شغلی تعهد با محور
اي مقابله رفتار بین رابطۀ همچنین، و معنادار و منفی
 تعهد با و معنادار و مثبت تحصیلی فرسودگی با محورهیجان
   .است معنادار و منفی نیز شغلی
 مسالۀ با مرتبط تجربی پیشینۀ نقادانۀ مرور مجموع، در

 تحلیل اهمیت به توجه با دهدمی نشان انتخاب شده
 دراي رفهح سالمت یشناسروان مطالعاتی قلمرو مندروش
 مفهومی مرزهاي بسط مسیر در تالش گونه هر معلمان، بین
 ترکیب نیارمند ،مطالعاتی قلمرو این در نظري دانش
 به دهنده شکل مفهومی قلمروهاي که است هاییمدل

 وريکنش کیفی نشانگرهاي یبینپیش در آنها هویت
 به توجه با دیگر، بیان به ؛ددار زیادي اهمیت معلمان

 و معلمان بین در هیجانی تجارب پدیده فراگستري
 و مدت کوتاه در تجارب این متعاقب نشدنیانکار پسایندهاي
 تالش مختلف، تجربی و نظري شواهد با همسو بلندمدت،
 معلم فردي بین رابطۀ مدل یبینپیش هدف با یکاتسیستم
 خودکارآمدي باورهاي تفسیري توان بر تاکید با آموزدانش
 این بر .چشمگیري دارد اهمیت معلم ناتهیجا و شده ادراك
 به کوشندمی محققان همبستگی، پژوهش این در اساس،

اي واسطه نقش )،1 (شکل مفروض مدل یک کمک
 ادراك خودکارآمدي باورهاي بین رابطۀ در را معلم هیجانات

 آموزدانش معلم فردي بین رابطۀ رفتار مدل و معلم شده
  بیازماید.
  
  روش
 آماري جامعه .است همبستگی نوع از وصیفیت حاضر مطالعۀ
 مقطع غیرانتفاعی و دولتی مدارس زن معلمان کلیه شامل
 در تهران شهر پرورش و آموزش 5 منطقۀ در متوسطۀ اول
 شامل پژوهش آماري نمونه بودند. 95-96 تحصیلی سال
 (انحراف سال 32/38 سنی میانگین با زن معلم 329

 گیرينمونه وشر کمک به )23-66 ،86/7معیار=
 در شدند. انتخاب دسترس در (غیرتصادفی) غیراحتماالتی

 رشتهدر  درصد) 65 با (برابر معلم 214 ،انتخاب شده نمونۀ
 و تجربی علوم رشتۀدر  درصد) 1/9( معلم 30 انسانی، علوم

تحصیل کرده  مهندسی رشتۀدر  درصد) 8/25( معلم 85
 1/2( معلم 7 تحصیلی مقطع انتخابی، نمونۀ در د.بودن

 88 و کارشناسی درصد) 1/71( معلم 234 کاردانی، درصد)
 کالین دیدگاه طبق بود. ارشد کارشناسی درصد) 7/26( معلم

 برآورد پارامتر هر براي نمونه حجم نسبت حداقل )2005(
 به 20 نسبت و تر مناسب 1 به 10 نسبت ؛است نفر 5 شده

 شپژوه مفروض الگوي در شود.می قلمداد مطلوب 1
 ؛دشمی گیرياندازه پارامتر 40 کالین، دیدگاه طبق حاضر،

 تعامل معلم ـ فراگیر

 هیجانات معلم

 خودکارآمدي معلم

 مدل مفروض تحقیق .1شکل 



  41    ... آموز: نقشي ادراك شده و تعامل معلم دانشرابطۀ باورهاي خودکارآمد: زهرا سادات میرهاشمی روته، امید شکري

 

 برابر اينمونه ،قبول قابل نتایجی به دستیابی براي بنابراین،
 این در دیگر، بیان به ؛شدند انتخاب کنندهشرکت 330 با

 استفاده 1 به 8 قاعده از کالین، پیشنهاد اساس بر پژوهش
 از یکی که آنجا از ،هاداده غربالگري مرحلۀ در البته، ؛شد

 پاسخبی را سواالت کل درصد 5 از بیش کنندگان، مشارکت
   شد. حذف تحلیل از بود، گذاشته

  
  سنجش ابزارهاي
 به ،)2016( چن ).2016 (چن، 1معلم هیجانات سیاهه
 معلمان، در منفی و مثبت هیجانی تجارب سنجش منظور
 هدف با )2016( چن داد. توسعه را معلم هیجان فهرست
 از معلم هیجان فهرست زیربنایی نظري مدل بنديصورت
 کالرك، و واتسون (پاناس، منفی و مثبت عاطفه برنامه
 در موجود تجربی و نظري شواهد مرور با همچنین و )1988
 مطالعات نتایج از معلمان از هیجانی تجارب مطالعاتی قلمرو
 هالگیوس )،2009( زیمبیالس و شولتز )،2011( یین و لی

 به معلمان کرد. استفاده )2012( تیریگویل )،2005(
 ايدرجه 6 طیف یک روي معلم هیجان فهرست هايگویه
 26 با فهرست این دهند.می پاسخ (همیشه) 6 تا (هرگز) 1 از

 (شامل منفی و عشق) و (لذت مثبت هیجانی ۀطبق 5 ماده،
 ،سیاهه این در کند.می گیرياندازه را ترس) و خشم ناراحتی،

 مربوط 11 تا 8 خوشی، هیجان به مربوط 7 تا 1 هايیهگو
 به مربوط 19 تا 16 ناراحتی، به مربوط 15 تا 12 عشق، به

 چن مطالعه در هستند. ترس به مربوط 26 تا 20 و خشم
 از استفاده با معلم هیجان فهرست سازة روایی نتایج )2016(

 پنج ساختار داد نشان تاییدي عاملی تحلیل آماري روش
 در .دارد مطلوبی برازش هاداده با هیجان فهرست ملیعا

 براي درونی همسانی ضرایب )2016( چن مطالعه
 ترتیب به ترس و خشم ناراحتی، عشق، لذت،هاي مقیاس

 این در آمد. دست به 86/0 و 87/0 ،86/0 ،73/0 ،90/0
 هدف با که تاییدي عاملی تحلیل آماري روش نتایج مطالعه،
 نشان شد، انجام معلم هیجانات مقیاس یعامل روایی تعیین
 بین در معلم هیجانات مقیاس عاملی پنج ساختار که داد

 در همچنین، .دارد مطلوبی برازشها داده با ایرانی معلمان
 لذت،هاي مقیاس درونی همسانی ضرایب مطالعه، این

                                                
1. Teacher Emotion Inventory 

 ،82/0 ،72/0 ،77/0 ترتیب به ترس و خشم ناراحتی، عشق،
  آمد. دست به 77/0 و 88/0

 ،SF-TSES( 2معلم خودکارآمدي مقیاس کوتاه نسخۀ
 همکاران و شوارزر .)1999 دیتنر، و اسچیتزر شوارزر،

 مهارت به معلمان اطمینان سنجش منظور به )1999(
 را معلم خودکارآمدي مقیاس آموزش، قلمرو در خویشتن
 )1999( همکاران و شوارزر منظور، این براي ؛دادند توسعه
 را معلمی حرفۀ محدودة در متمایز شغلی هايمهارت ابتدا

 پیشرفت )1 اصلی قلمرو چهارها مهارت این کردند. شناسایی
 اجتماعی تعامل )3 کار، در مهارت توسعه و بسط )2 کاري،

 تنیدگی با مقابله )4 و همکاران و لدیناو ان،آموزدانش با
 و جویانهصرفه سنجش هدف با سپس، شدند. شاملرا  شغلی
 توسعۀ و معلمان بین در خودکارآمدي باورهاي ادياقتص
 مشتمل اولیه نسخۀ معلم، خودکارآمدي مقیاس کوتاه نسخۀ
 در شد. اجراو  سازيپیاده آلمانی معلم 300 بین گویه 27 بر

 مقیاس سوالی 10 کوتاه نسخۀ توسعۀ منظور به نهایت،
 چهارگانه قلمروهاي از یک هر براي معلم، خودکارآمدي

 نسخۀ در شد. انتخاب گویه 2 ،معلمان کارياي همهارت
 هر به کنندگان مشارکت معلم، خودکارآمدي مقیاس کوتاه
 تا )1( نادرست کامالً ازاي درجه چهار طیف یک روي سوال
 و کمترین بنابراین، ؛دهندمی پاسخ )4( درست کامالً

 ترتیب به مقیاس این از آمده دست به عددي ارزش باالترین
 همکاران و شوارزر دیدگاه طبق بود. واهدخ 40 و 10

 پائین، خودکارآمدي بیانگر 20 تا 10 بینهاي نمره )1999(
 در و متوسط خودکارآمدي بیانگر 30تا 21 بینهاي نمره
 داللت باال خودکارآمدي بر 30 از باالترهاي نمره نهایت
 آلفاي ضرایب )1999( همکاران و شوارزر مطالعۀ در دارد.

 به 82/0 تا 76/0 بین چهارگانههاي مهارت رايب کرانباخ
 منفی رابطۀ )1999( همکاران و شوارزر مطالعۀ در آمد. دست

 باورهاي با شغلی فرسودگی و کاري فشار بین معنادار و
 کوتاه نسخۀ سازة روایی از تجربی طور به خودکارآمدي

 و شوارزر مطالعۀ در کرد. حمایت معلم خودکارآمدي مقیاس
 خودکارآمدي مقیاس کرانباخ آلفاي ضریب )2008( هاالم
 با برابر ترتیب به آلمانی واي سوریه معلمان بین در معلم
 و ریگوتی مطالعۀ نتایج آمد. دست به 81/0 و 80/0

 مقیاس کوتاه نسخۀ سازة روایی از نیز )2008( همکاران
                                                
2. Teacher Self-Efficacy Scale-Short Form 
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 تجربی طور به اروپایی کشور پنج بین در معلم خودکارآمدي
 )،1392( شریفی و شکري نوري، مطالعه در کرد. حمایت
 اطمینان زیرمقیاس دو و کلی نمره درونی همسانی ضریب

 بین مطالبات به دهیپاسخ براي خویشتن فردي توانایی به
 فردي توانایی به اطمینان و تحصیلیهاي موقعیت در فردي

 مقابلۀ و مثبتاي حرفه تجارب به دستیابی براي خویشتن
 ،80/0 با برابر ترتیب به انگیزچالشهاي یتموقع با انطباقی

 ضرایب حاضر، مطالعۀ در .آمد دست به 67/0 و 72/0
 و بسط کاري، پیشرفتهاي زیرمقیاس درونی همسانی
 ان،آموزدانش با اجتماعی تعامل کار، در مهارت توسعۀ
 با برابر ترتیب به شغلی تنیدگی با مقابلۀ و همکاري و والدین

   آمد. دست به 77/0 و 75/0 ،78/0 ،79/0
 کنی، و الرداسمی ؛QTI( 1معلم تعامل نامهپرسش
 بر )1993( هایمیرز و لیوي کریتون، وابیلس، ).2001
 و الرداسمی از نقل ؛1957( لیري پیشنهادي مدل اساس
 بافت در را فردي بین رفتار مختلف اشکال که )2001 کنی،
 بین فتارر مدل کند،می مشخص درمانجو و درمانگر تعامل
 نسخۀ دادند. توسعه آموزدانش معلم تعامل قلمرو در را فردي
 بر سوال 77 با آموزدانش معلم تعامل نامۀپرسش اصلی
 همکاران، و (وابیلس 2معلم فردي بین رفتار مدل اساس
 استرالیایی نسخۀ آن، دنبال به یافت. توسعه ؛)1993
 دو و والس 48 بر مشتمل آموزدانش معلم تعامل نامۀپرسش
 6اثرگذاري و )5تضادورزي یا 4(همکاري 3نزدیکی بعد

 و وابیلس فریسر، (فیشر، یافت گسترش )8تسلیم یا 7(تسلط
 معلم رفتار نسخه، این در دیگر، بیان به ؛)1993 بریکلمانس،

عد دو در کلی طور به عد شود:می بنديگروه بکه نزدیکی ب 
 بعد و کندمی يیرگاندازه تضادورزي برابر در را همکاري
 يگیراندازه شدگیتسلیم برابر در را تسلط که اثرگذاري

عد چهار از معلم تعامل نامۀپرسش بنابراین، کند.می کلی ب 
 در است. شده تشکیل تضادورزي و همکاري تسلیم، تسلط،
 براي معلم، فردي بین تعامل نامۀپرسش استرالیایی نسخۀ

                                                
1. Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) 
2. Model of Interpersonal Teacher Behavior 
3. Proximity Dimension 
4. Cooperation 
5. Opposition 
6. Influence Dimension 
7. Dominance 
8. Submission 

 صورت به بعد چهار این ان،آموزدانش با تعامل در معلم
 ،5 ،1 سواالت (شامل 9رهبري متفاوت رفتاري بردار هشت

 (شامل 10کننده/دوستانه کمک رفتار )،21 و 17 ،13 ،9
 (شامل 11کردن درك )،45 و 41 ،37 ،33 ،29 ،25 سواالت
 پذیري/آزاديمسئولیت )،22 و 18 ،14 ،10 ،6 ،2 سواالت
 )،46 و 42 ،38 ،34 ،30 ،26 سواالت (شامل 12فراگیر

 )،23 و 19 ،15 ،11 ،7 ،3 سواالت (شامل 13بودن نامطمئن
 )،47 و 43 ،39 ،35 ،31 ،27 سواالت (شامل 14بودن ناراضی
 و )24 و 20 ،16 ،12 ،8 ،4 سواالت (شامل 15کردن تنبیه

 و 44 ،40 ،36 ،32 ،28 سواالت (شامل 16بودن سختگیر
 نسخه، این در شوند.می متمایز یکدیگر از )48
 ازاي درجه پنج طیف یک روي سواالت به کنندگانشارکتم

 تجربی شواهد مرور دهند.می پاسخ )4( همیشه تا )0( هرگز
 آموزدانش معلم تعامل نامۀپرسش که دهدمی نشان مختلف

 و روایی فنیهاي ویژگی از مختلف فرهنگیهاي بافت در
 ل،کرسو و فریسر (فیشر، است برخوردار انتظار مورد پایایی
 دن بریکیلمنس، وابیلیس، ؛2001 کنی، و الرداسمی ؛1995
 تاکید )2001( کنی و الرداسمی ).2006 تارتویک، و براك
 آموزدانش معلم تعامل نامۀپرسش پایایی ضرایب که کردند
 بین استرالیایی و هلندي آمریکایی، معلمانهاي نمونه در
 )،1395( قربانی مطالعۀ در آمد. دست به 82/0 تا 60/0

 کمک رهبري،هاي زیرمقیاس درونی همسانی ضرایب
 بودن، نامطمئن فراگیر، مسئولیت/آزادي کردن، درك کردن،
 با برابر ترتیب به بودن سختگیر و کردن تنبیه بودن، ناراضی

 به 70/0 و 77/0 ،65/0 ،53/0 ،50/0 ،57/0 ،60/0 ،64/0
 درونی همسانی ضرایب حاضر، مطالعۀ در آمد. دست
 کردن، درك کردن، کمک رهبري،هاي یاسزیرمق

 بودن، ناراضی بودن، نامطمئن فراگیر، آزادي مسئولیت/
 ،68/0 با برابر ترتیب به بودن گیرسخت و کردن تنبیه

 دست به 72/0 و 79/0 ،68/0 ،55/0 ،59/0 ،65/0 ،61/0
  آمد.

                                                
9. Leadership 
10. Helping/Friendly 
11. Understanding 
12. Student Responsibility/Freedom 
13. Uncertain 
14. Dissatisfied 
15. Admonishing 
16. Strict 
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 ارائۀ و مدارس به مراجعه از پس حاضر مطالعۀ در
 ها،داده آوريجمع از محقق دفه درباره مجمل توضیحاتی

 در مشارکت به مندعالقه معلمان اختیار در سنجش بستۀ
 معلمان با آمده عمل به موافقت اساس بر گرفت. قرار تحقق
 سنجش، بستۀ هر دریافت از پس روز سه آنها که قرار شد
 از پس دهند. تحویل مدیرمدرسه به را یاد شده بستۀ
 آماري هايافزارنرم کمک هبها داده اطالعات، آوريجمع

SPSS و Amos شدند. تحلیل   
  

  هایافته
 استاندارد انحراف و میانگین توصیفیهاي اندازه 1 جدول

 خودکارآمدي باورهاي شامل پژوهش اصلی متغیرهاي
 با را آنها فردي بین رفتار و معلم هیجانات شدة، ادراك
  دهد.می نشان انآموزدانش

 مختلف وجوه بین همبستگی به مربوط نتایج 2 جدول
 پیشرفت شامل معلمان شدة ادراك خودکارآمدي هايباور

 با اجتماعی تعامل کار، در مهارت توسعۀ و بسط کاري،
 را شغلی تنیدگی با مقابلۀ و همکاران و والدین ان،آموزدانش
 نشان نتایج دهد.می نشان معلمان منفی مثبت هیجانات با
 خودکارآمدي باورهاي مختلف وجوه بین رابطۀ که دهدمی
 و مثبت معلمان، مثبت هیجانات با معلمان شدة كادرا

  .است معنادار و منفی معلمان، منفی هیجانات با و معنادار
 باورهاي بین همبستگی به مربوط نتایج 3 جدول

  ماتریس همبستگی باورهاي خودکارآمدي ادراك شده با هیجانات مثبت و منفی معلمان. 2جدول 
  ترس  خشم  ناراحتی  عشق  لذت  
 - 20/0** - 17/0** - 13/0* 25/0** 24/0**  پیشرفت کاري

 - 34/0** - 29/0** - 31/0** 34/0* 39/0*  بسط و توسعۀ مهارت در کار
 - 39/0** - 36/0** - 32/0** 40/0** 41/0*  آموزانتعامل اجتماعی با دانش
 - 19/0** - 18/0** - 15/0** 13/0* 15/0**  مقابلۀ با تنیدگی شغلی

05/0*P< 01 /0**P< 

 )=329nتوصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي اصلی تحقیق (هاي شاخص .1جدول 
 استاندارد انحراف  میانگین  هامقیاس  متغیر

  
  معلم خودکارآمدي

  16/4  75/12  کاري پیشرفت
  23/4  95/26  کار در مهارت توسعه و بسط
  93/5  55/28  همکاران و والدین ان،آموزدانش با اجتماعی تعامل
  73/2  38/6  شغلی تنیدگی با مقابله

  
  

   معلم هیجانات

  82/4  63/35  لذت
  54/3  09/16  عشق
  60/4  33/12  ناراحتی
  99/4  96/11  خشم
  32/6  25/22  ترس

  
  
  

  آموزدانش معلم تعامل

  19/3  54/24   بريره
  39/3  29/22  کردن کمک
  18/3  85/19  کردن درك

  93/2  80/12  فراگیر مسئولیت/آزادي
  04/3  67/13  بودن ثبات بی

  02/3  42/10  بودن ناراضی
  07/3  01/9  کردن تنبیه
  69/3  31/11  بودن) (دقیق بودن گیر سخت
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 (شامل مثبت رفتاريهاي مدل و شده ادراك خودکارآمدي
 و فراگیر) مسئولیت و کردن درك کردن، کمک رهبري،
 و کردن تنبیه بودن، ناراضی دن،بو ثبات بی (شامل منفی

 را انآموزدانش با معلم فردي بین رابطۀ بودن) سختگیر

 باورهاي بین رابطۀ که دهدمی نشان نتایج دهد.می نشان
 رابطۀ مثبت رفتاري مدل با معلمان شده ادراك خودکارآمدي

 مدل با و معنادار و مثبت انآموزدانش و معلم فردي بین
 و منفی ان،آموزدانش و معلم فردي بین رابطۀ منفی رفتاري
   .است معنادار

 مثبت هیجانات بین همبستگی به مربوط نتایج 4 جدول
 و معلمان ترس) و خشم (ناراحتی، منفی و عشق) و (لذت
 درك کردن، کمک رهبري، (شامل مثبت رفتاريهاي مدل
 بودن، ثباتبی (شامل منفی و فراگیر) مسئولیت و کردن
 بین رابطۀ بودن) تگیرسخ و کردن تنبیه بودن، ناراضی
 نشان نتایج دهد.می نشان را انآموزدانش با معلم فردي
 مدل با معلمان مثبت هیجانات بین رابطۀ که دهدمی

 و مثبت انآموزدانش و معلم فردي بین رابطۀ مثبت رفتاري
 رفتاري مدل با معلمان منفی هیجانات بین رابطۀ و معنادار

 معنادار و منفی ان،آموزنشدا و معلم فردي بین رابطۀ منفی
  .است
 مفروض مدل آزمون منظور به بخش، این در
 رابطۀ در معلم منفی و مثبت هیجانات نسبی منديواسطه

هاي مدل با معلمان شدة ادراك خودکارآمدي باورهاي بین
 فراگیران با معلمان فردي بین رابطۀ منفی و مثبت رفتاري

 معادالت یابی لمد آماري روش از معلمان از گروهی در
  ).2 (شکل شد استفاده ساختاري
 مدل برازشهاي شاخص به مربوط نتایج 5 جدول
 در معلم منفی و مثبت هیجانات نسبی منديواسطه مفروض
 با معلمان شدة ادراك خودکارآمدي باورهاي بین رابطۀ
 با نمعلما فردي بین رابطۀ منفی و مثبت رفتاريهاي مدل

  دهد.می نشان اصالح از قبل را فراگیران
با استفاده از انتخاب گام ها آزمون برازندگی الگو با داده

اصالح الگو نشان داد که در متغیر مکنون باورهاي 
از طریق ایجاد کواریانس بین خودکارآمدي ادراك شده 

پیشرفت کاري و «خطا براي نشانگرهاي هاي باقیمانده
آموزان، تعامل اجتماعی با دانش«، »کارتوسعه مهارت در 

  آموزماتریس همبستگی باورهاي خودکارآمدي ادراك شده با تعامل معلم با دانش. 3جدول 

 کمک  رهبري  
  کردن

 درك
  کردن

 مسئولیت
  فراگیر

 ثبات بی
  بودن

 ناراضی
  بودن

 تنبیه
  کردن

 سختگیر
  بودن

 - 16/0** - 19/0** - 19/0** - 32/0** 21/0** 12/0* 21/0** 17/0**  کاري پیشرفت
 در مهارت توسعۀ و بسط

  کار
**39/0 **36/0 **41/0 **29/0 **29/0 - **37/0 - **42/0 - **31/0 - 

 با اجتماعی تعامل
  انآموزدانش

**32/0 **42/0 **31/0 **37/0 **39/0 - **37/0 - **38/0 - **39/0 - 

 - 12/0* - 19/0** - 20/0** - 18/0** 13/0* 18/0** 22/0** 12/0*  شغلی تنیدگی با مقابلۀ

  آموزانفردي معلمان با دانش ماتریس همبستگی خودکارآمدي ادراك شده با رفتار رابطۀ بین. 4جدول 

کمک   رهبري  
  کردن

درك 
  کردن

مسئولیت 
  فراگیر

ثبات  بی
  بودن

ناراضی 
  بودن

تنبیه 
  کردن

 سختگیر
  بودن

 - 24/0** - 35/0** - 32/0** - 27/0** 22/0** 35/0* 30/0** 33/0**  هیجان لذت
 - 31/0** - 35/0** - 33/0** - 30/0** 25/0** 32/0** 35/0** 31/0**  عشقهیجان 
 - 39/0** - 36/0** - 31/0** - 31/0** 37/0** 29/0** 35/0** 31/0**  ناراحتیهیجان 
 - 31/0** - 35/0** - 34/0** - 31/0** 35/0** 25/0** 32/0** 27/0**  خشمهیجان 

 - 31/0** - 32/0** - 37/0** - 34/0** 28/0** 22/0** 31/0** 26/0**  ترسجان هی



  45    ... آموز: نقشي ادراك شده و تعامل معلم دانشرابطۀ باورهاي خودکارآمد: زهرا سادات میرهاشمی روته، امید شکري

 

 پیشرفت«و » معلمان و والدین و مقابله با تنیدگی شغلی
، در متغیر مکنون هیجانات »کاري و مقابله با تنیدگی شغلی

خطا براي هاي مثبت از طریق ایجاد کواریانس بین باقیمانده
، در متغیر »هیجان لذت و هیجان عشق«نشانگرهاي 

نفی از طریق ایجاد کواریانس بین مکنون هیجانات م
هیجان ناراحتی و «خطا براي نشانگرهاي هاي باقیمانده

 هیجان«و » هیجان خشم و هیجان ترس«، »هیجان خشم
فردي  ، در متغیر مکنون رابطۀ بین»ناراحتی و هیجان ترس

خطا براي هاي مثبت از طریق ایجاد کواریانس بین باقیمانده

رهبري و «و » ك کردنکمک کرد و در«نشانگرهاي 
و در نهایت، در متغیر مکنون رابطۀ بین » پذیري مسئولیت

هاي فردي منفی از طریق ایجاد کوارایانس بین باقیمانده
و » ناراضی بودن  بی ثبات بودن و«خطا براي نشانگرهاي 

واحد  11پس از کاهش ، »گیر بودنتنبیه کردن و سخت«
واحد از  46/154قدار در درجه آزادي الگوي اصالح شده، م

د (شکل وشمیارزش عددي مقدار خی دو در این الگو کم 
3.(  

 قبل و بعد از اصالح نیکویی برازش الگوي مفروضهاي شاخص .5جدول 
   χ2  df  df/χ2 GFI  AGFI  CFI  RMSEA  

قبل از اصالح 
  084/0  84/0  86/0  88/0  71/3  111  88/411    مدل

بعد از اصالح 
  058/0  95/0  91/0  94/0  60/2  99  42/257    مدل

R٢=0/54 

R٢=0/57 

42/0

20/0

44/0  

53/0  
51/0  

24/0  

25/0
R٢=0/17 

R٢=0/25 

32/0

67/0  

79/0  

85/0  

75/0  e12 رهبري 

e11 درك کردن 
 تعامل مثبت

 کمک کردن

 پذیري یتمسئول

e10 
 

e13 

75/0  69/0  

هیجانات 

e6 

 لذت

e5 

 عشق

83/0  87/0  89/0  

 خشم ترس ناراحتی

هیجانات 

e7 e8 

 
e9 

77/0  

71/0  

69/0  

74/0  e16 تنبیه کردن 

e15 ناراضی بودن 
 تعامل منفی

 ثبات بودن بی

 سختگیر بودن

e14 

e17 

 

75/0  

71/0  

69/0  توسعۀ مهارت در کار 

 
77/0  

خودکارآمدي 

e1 

e2 

 دانشتعامل با 
 آموزان

 کاريپیشرفت 

 تنیدگیمقابله با 
 شغلی

e3 

e4 

 مندي نسبی هیجانات مثبت و منفی معلم در رابطۀ بین باورهاي خودکارآمدي معلمان با مدل رفتار رابطۀ بین مدل مفروض واسطه. 2شکل 
 قبل از اصالحآموزان مثبت و منفی معلمان با دانشفردي 
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 هیجانات نسبی منديواسطه مفروض الگوي ،3 شکل
 خودکارآمدي باورهاي بین رابطۀ در معلم منفی و مثبت
 آموزدانش با معلم منفی و مثبت ملاتع با معلمان شدة ادراك
 دهدمی نشان اصالح از پس را معلماناز  گروهی بین در

  ).5 (جدول
 و مثبت هیجانات نسبی منديواسطه مفروض مدل در
 شدة ادراك خودکارآمدي باورهاي بین رابطۀ در معلم منفی
 فردي بین رابطۀ منفی و مثبت رفتاريهاي مدل با معلمان
 از درصد 25 ،معلمان گروهی بین در فراگیران با معلمان

 17 و معلم مثبت هیجانات مکنون عامل نمرات پراکندگی
 عامل نمرات دگیپراکن مکنون عامل واریانش از درصد
 خودکارآمدي باورهاي طریق از معلم منفی هیجانات مکنون
 ددا نشان نتایج این، بر عالوه شد. تبیین معلمان شده ادراك
 بین رابطۀ رفتار مدل نمرات پراکندگی از درصد 54 که

 پراکندگی از درصد 57 و انآموزدانش و معلم مثبت فردي
 و معلم یمنف فردي بین رابطۀ رفتار مدل نمرات
 و شده ادراك خودکارآمدي باورهاي از انآموزدانش

   ).3 (شکل دوشمی تبیین معلمان منفی و مثبت هیجانات

 اثر آماري ريامعناد تعیین براي مطالعه این در یت،نها در
 بر معلمان شده ادراك خودکارآمدي باورهاي غیرمستقیم

 و معلم فردي بین رابطۀ منفی و مثبت رفتاريهاي مدل
 روش از معلمان منفی و مثبت هیجانات طریق از انآموزدانش
 باورهاي غیرمستقیم اثر مدل، این در شد. استفاده استراپ بوت

 بین رابطۀ مثبت رفتاري مدل بر شده ادراك خودکارآمدي
 به منفی و مثبت هیجانات طریق از انآموزدانش و معلم فردي
 معنادار آماري حاظل از که آمد دست به - 11/0 و 25/0 ترتیب
 غیرمستقیم اثر مدل، این در همچنین، ).P>05/0( است

 رابطۀ مثبت رفتاري مدل بر شده ادراك خودکارآمدي باورهاي
 منفی و مثبت هیجانات طریق از انآموزدانش و معلم فردي بین
 آماري لحاظ از که آمد دست به - 09/0 و 16/0 ترتیب به

  ).P>05/0( است معنادار
  

  و بحث یريگنتیجه
 در معلم هیجاناتاي واسطه نقش آزمون هدف با حاضر مطالعۀ
 بین رابطۀ رفتار مدل با معلمان خودکارآمدي باورهاي رابطۀ

23/0  

18/0  

20/0  

21/0  

15/

19/0  

20/0  

25/0  

25/0  

25/0  

23/0  

R2=0/54 

R2=0/57 

42/0

20/0

44/0  

53/0  

51/0  

24/0  

25/0

R2=0/17 

R2=0/25 

32/0

67/0  

79/0  

85/0  

75/0  e12 رهبري 

e11  مثبتتعامل  کردندرك 

 کردنکمک 

 پذیريمسئولیت

e10 

e13 

75/0  69/0  
 هیجانات

e6 

 لذت

e5 

 عشق

83/0  87/0  89/0  

 خشم ترس ناراحتی

هیجانات 
 منفی

e7 e8 e9 
 

77/0  

71/0  

69/0  

74/0  
e16 کردن تنبیه 

e15 
 منفیتعامل  ناراضی بودن 

 ثبات بودن بی

 بودنسختگیر 

e14 

e17 

75/0  

71/0  

69/0 توسعۀ مهارت در  
 کار

77/0  

 علمم خودکارآمدي

e1 
 
e2 

 آموزانتعامل با دانش

 پیشرفت کاري

مقابله با تنیدگی 
 شغلی

e3 

e4 

 بین مندي نسبی هیجانات مثبت و منفی معلم در رابطۀ بین باورهاي خودکارآمدي معلمان با مدل رفتار رابطۀ مدل مفروض واسطه .3شکل 
  پس از اصالحآموزان فردي مثبت و منفی معلمان با دانش
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 در شد. انجام زن معلمان از گروهی در آموزدانش معلم فردي
 مفروض مدل که داد نشان حاضر مطالعۀ نتایج مجموع،
 بین رابطۀ در معلم منفی و مثبت هیجانات نسبی منديواسطه
 رفتاريهاي مدل با معلمان شدة ادراك خودکارآمدي باورهاي
ها داده با انآموزدانش و معلمان فردي بین رابطۀ منفی و مثبت
   دارد. قبولی قابل زشابر

 و نوري مطالعاتهاي یافته با همسو ضراح مطالعۀ نتایج
 و ناروائز )،2005( همکاران و شوارزر )،1395( همکاران
 و کاپرارا )،2008( همکاران و اسچوردفیگر )،2008( همکاران
 آدامز مک )،2007( اسکالویک و اسکالویک )2003( همکاران

 از )2009( فریمر و والکر و )2004( همکاران و هارن )،2009(
 یبینپیش در خودکارآمدي باورهاي کنندة تعیین نقش
 به آنهااي حرفه پیشرفتهاي موقعیت در معلمان وريکنش
 و نظري شواهد اساس بر کلی، طور به کرد. حمایت تجربی طور

 دهندة توضیح مفهومی بسترهاي ترینمهم موجود، تجربی
 افراد خودکارآمدي باورهاي چندگانۀ پسایندهاي در تمایزیافتگی

 تالش شامل تحصیلی واي حرفه پیشرفتهاي موقعیت در
 و 3هیجانی تجارب مدیریت ،2لیفاتک انتخاب ،1پشتکار و باوري
  ).2003 ،2001 (بندورا، است 4زاتنیدگیهاي موقعیت با مقابله

 باورهاي داراي افراد که کندمی تاکید )2003 ،2001( بندورا
 خودکارآمدي باورهاي ي کهافراد با مقایسه در خودکارآمدي

 اي،تحصیلی/حرفه زندگی فزایندة مطالبات با مواجهه درندارند 
 نظریۀ اساس بر دهند.می نشان بیشتري رپشتکا و مداومت
 برخی تحصیلی، پیشرفت انگیزش مطالعاتی بافت در اسناد

 بر تاکید با یافته این تبیین براي مفروض مفهومی مسیرهاي
هاي گیريجهت و شناختی ارزیابی فرایندهاي نشدنیانکار نقش
 شناختی تفاسیر الگوي دیگر، بیان به ؛شودمی مشخص هدفی
 انگیزانندة تکالیف با مواجهه در فراگیران/معلمان فادهاست مورد
 وضعیت یبینپیش در خود کهاي تحصیلی/حرفه زندگی

 از کندمی ایفا را حساسی نقش فراگیران/معلمان انگیزشی
 (سیفرت، شودمی تغذیه خودکارآمدي باورهاي منبع طریق
 مشوقِ گیريجهت یک که محور تسلط گیريجهت در ).2004
 اساس برها هدف است، پیرامونی مطالبات از چالشی یارزیاب

 فرد حالت این در و شوندمی تعریف شده وضع خود استاندادهاي
 ؛2007 (باتلر، دهدمی انجام آنها درونی ارزش دلیل به را تکالیف

                                                
1. Persistence  
2. Choice of Tasks 
3. Management of Emotional Experiences  
4. Coping with Stressful Situations  

 تسلطی، گیريجهت ).2004 سیفرت، ؛2008 ،2002 مارتین،
 براي فرد شتال طریق از انگیزش مفهوم و است محور تکلیف
 شودمی تعریف فردي رشد تحققِ هدف با راهبردهایی انتخاب
 حالی در ؛)2004 سیفرت، ؛2008 ،2002 مارتین، ؛2007 (باتلر،
 اصلی هستۀ فردي تحول و یادگیري بر تمرکز این که

 و باورها باو  دهدمی شکل را محور تسلط هدف گیريجهت
 فرایند براي یتیبااهم تلویحات که دارد رابطه شناختارهایی

 باورهایی با محورتسلط گیريجهت ویژه، به ؛دارند تنیدگی
 از بیرون فرد علّی اسنادهاي شودمی سبب که دارد رابطه

 و پیامدها با مواجهۀ در افراد بلکه ؛نباشند وي کنترل محدودة
 و موفقیت بهبود، بر که تالش اسناد انتخابِ براي مختلف نتایج

 ؛2004 (سیفرت، دهندمی نشان آمادگی د،دار داللت شایستگی
 و موفقیت تسلطی، افراد براي بنابراین، ؛)2001 والی، وندي

 )2001 والی، (وندي است وابسته آنها تالش به اساساً شایستگی
 (دیوك شوندنمی ارزیابی ناپذیرتغییر و پایدار صورت به موانع و
 مثابۀ به موانع ؛ بلکه)1992 ،1991 دیوك، ؛1988 لگیت، و

 بهبود و تالش افزایش با که شوندمی ارزیابی هاییچالش
 توجه با ).1998 ،1992 (کاوینگتن، کنندمی تغییر استراتژي،
 که متمایلند افراد این رشد، و یادگیري براي تسلطی افراد انگیزة
 و خود براي تکلیف بر مترتب استلزامات به توجه جاي به

 انجام به مستمری توجه اب خویشتن، در خودارزشمندي احساس
 ،2004 سیفرت، ؛1992 (کاوینگتن، شوند متمرکز تکلیف
  ).2001 ماهر، ؛2008 مارتین،
 استفاده بر محورهیجاناي مقابله راهبردهاي آنکه وجود با

 حفظ هدف با شکست از کننده اجتناب سازوکارهاي از
 دهدمی نشان مطالعات نتایج اما ؛هستند مبتنی خودارزشمندي

 از ضرورتاً هاییانتخاب چنین از گرفتن بهره به اصرار که
 کنندنمی جلوگیري کننده ناکامهاي موقعیت با پرتکرار مواجهۀ

 این واقع، در ).2004 تامپسون، ؛2000 ،1998 (کاوینگتن،
 و فرسودگی و آشفتگی فشار، افزایشاي مقابله رفتارهاي
 ،1998 (کاوینگتن، شوندمی موجب را کمتر تعهد همچنین

 نشان مطالعات برخی نتایج عالوه،به  ).2004 تامپسون، ؛2000
 طلبیجاه تر،پایین رضامندي احساس با رفتارها این که دهدمی

 (مارتین، دارد رابطۀنکردن  مشارکت و کمتر آوريتاب کمتر،
 ،2009 مارتین، و چارکر ،2003 مارش، و مارتین ؛2007 ،2002
 هدف با محورهیجاناي مقابله رفتار این اگر بنابراین، ؛)2011
 مدت کوتاه آن اثرات شود، استفاده خودارزشمندي تهدید کاهش
 کاهش و زداییشخصیت و هیجانی خستگی افزایش با و بوده

 دهدمی نشان رابطهاي حرفه تعهدنداشتن  و فردي پیشرفت
اي مقابله رفتارهاي ).2003 مارش، و مارتین ؛2000 (کاوینگتن،
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 ریزي،برنامه مانند محورتسلط هدفی گیريجهت با محورمسئله
 این از و )2002 (مارتین، دارند رابطه خودمدیریتی و پشتکار
 مانند خودارزشمندي بر مبتنی اسنادهاي ساخت در طریق

 و (کاوینگتن شوندمی واقع موثر شایستگی و خودکارآمدي
 ).1999 اسلوکام، و کران براون، والی، وندي ؛1994 رابرتس،

 غلبۀ پیش از بیش تسهیلِ طریق ازاي مقابله رفتارهاي این
هاي موقعیت مطالبات با سازگاري و موانع بر آمیز موفقیت
 در افراد آمیز موفقیت تجارب سطح افزایش ضمن پیشرفت،
 واقع موثر نیز خودارزشمندي بر مبتنی اسنادهاي ارتقاي
 کار از کامل رطو به خودارزشمندي تهدیدات چه اگر شوند.می

 موفقیت از محور مسئله مقابلۀ از استفاده شود،نمی دور تدریس
 افزایش و حفظ و محورتسلط گیريِجهت بر مبتنی

 در ).1976 بیري، و (کاوینگتن کندمی حمایت خودارزشمندي
 با مدارانهتسلط و محورمسئلهاي مقابله رفتارهاي مجموع،
 کار، از لذت افزایش با و منفی رابطۀ کار از غیبت و فرسودگی
 مثبت شغلیهاي گیري جهت و کار محیط در فعاالنه مشارکت
 ).2002 (مارتین، دهدمی نشان مثبت رابطۀ آینده، به نسبت
 تبیینی نقش از نیز )2012( همکاران و پارکر مطالعۀ نتایج
اي مقابله رفتارهاي یبینپیش در معلمان هدفیهاي گیريجهت
 در محور هیجاناي مقابله راهبرد تفسیري توان از و آنها
 تجربی طور به معلماناي حرفه تعهد و فرسودگی یبینپیش
 دریافتند )2009( مارتین و پارکر دیگري مطالعه در کرد. حمایت
 گیريجهت (مانند مستقیماي مقابله راهبردهاي از استفاده که

 ،1سرزندگی باالي سطوح با ریزي)برنامه و محور تسلط
 تسکیناي مقابله راهبردهاي واي حرفه تعهد و زیستیبه

 سطوح با شکست) از اجتناب و سازي خودناتوان (مانند 2دهنده
 دارد. رابطهاي حرفه تعهد و بهزیستی سرزندگی، پایین

 و مستقیم اثرات و سرزندگی مستقیم اثرات از نتایج همچنین،
 و ايحرفه بهزیستی بر محور تسلط گیريجهت غیرمستقیم
 و سازي خودناتوان شکست، از اجتناب راهبردهاي همچنین،
 طریق از معناداري غیرمستقیم و مستقیم اثرات ریزيبرنامه

حکایت  معلماناي حرفه تعهد واي حرفه بهزیستی بر سرزندگی
  ).2009 مارتین، و (پارکر داشتند

 باور داراي افراد که دریافت )2001 ،2003( بندورا
 خودکارآمدي باور ي کهافراد با مقایسه در باال خودکارآمدي

 به انگیزچالش تکالیف از که هستند مند عالقه بیشتر ندارند
 سیفرت دیدگاه با همسو کنند. استفاده ساده تکالیف جاي

                                                
1. Buoyancy 
2. Palliative 

 اسنادي الگويهاي مشخصه ترکیب )2008( مارتین و )2004(
 از یکی شکست، و آمیزیتقموف تجارب با مواجهه در منتخب
 نقش بر تاکید براي مفروض مفهومی مسیرهاي رینتمهم

 و خودکارآمدي باورهاي بین رابطۀ در علّی اسنادهاياي واسطه
 دیدگاه اساس بر همچنین، ؛شودمی محسوب تکالیف انتخاب
 باالیی خودکارآمدي باور از که افرادي )2003 ،2001( بندورا

 در دندار خودکارآمدي باور که افرادي با مقایسه در برخوردارند
 براي بیشتري توان از کنندهناکامهاي موقعیت با مواجهه
 مارتینهاي تالش برخوردارند. هیجانیهاي انگیختگی مدیریت

 یکاتسیستم تحلیل هدف با که )2009 ،2008 ،2007(
 انجام تحصیلیهاي موقعیت در افراد مدارانۀ پیشرفت رفتارهاي

 حرفۀ به که کرد ارائه را رفتارهایی از ارزشمندي مجموعۀ شد،
 به را آنها مارتین که ياویژه رفتارهاي شد.می مربوط معلمان
 شامل کندمی معرفی فعاالنه رفتارهاي ازاي نمونه مثابۀ

 که است ،خودمدیریتی و پشتکار ریزي،برنامه مانند رفتارهاي
 در ؛دهدمی نشان راها چالش و موانع با فرد فعاالنه مواجهۀ
 اي،مقابله راهبردهاي سنتی رویکرد در این از پیش که حالی
 محورمسئلهاي مقابله رفتارهاي مثابۀ به رفتارهایی چنین
 به رفتارها این مارتین، انگیزشی مدل در شدند،می گذارينام
 مستقیم محصول که شوندمی تلقی انطباقی رفتارهایی مثابۀ
 ؛تندهسها چالش و موانع به نسبت محور تسلط گیريجهت یک

 کیفیت به آنکه از قبل شکست فکري، ساحت این در بنابراین،
 تناسب بیانگر شود، داده نسبت افراد در 3صفتیهاي ویژگی
 ).2002 (مارتین، است برتر راهبرد انتخاب و تالش سطح

 مفیدي بازنمایی )2007( مارتین انگیزشی چهارچوب همچنین،
 فراهم معلمان ايبر موقت دهندة تسکیناي مقابله رفتارهاي از
 و گیري(کناره 4رفتاري درگیري عدم شامل رفتارها این آورد.می

 ،7کاري (اهمال 6سازي خودناتوان و )5تالش کاهش
يتالش س تمرکز عدم ،8گریز  گزینیهدف ،9حوا

 و مدارانههیجان رویکرد یک به که است )10نگرانهغیرواقع
 کندمی اشارهها چالش و موانع با مواجهۀ در مدت کوتاه اجتنابی
ها گیريموضع این انگیزشی، اندازچشم از ).2002 (مارتین،

                                                
3. Trait-Like   
4. Behavioral Disengagement  
5. Withdrawing and Reducing Effort  
6. Self-Handicapping  
7. Procrastination  
8. Not Trying  
9. Distraction,  
10. Unrealistic Goal Setting   
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 با شکست از کنندهاجتناب افراد که هستند رفتارهایی بیانگر
 با مواجهۀ در آنها از خویشتن در خودارزشمندي حفظ هدف

 مدل در ).2002 (مارتین، کنندمی استفاده شکستهاي موقعیت
 انطباقی رفتارهاي این شودمی رضف )2007( مارتین انگیزشی

اي مقابله رفتارهاي با متناظر ترتیب به که غیرانطباقی و
 هستند، محورهیجاناي مقابله رفتاهاي و محورمسئله
 در را شکست از اجتناب یا محورتسلط انگیزشی گیريجهت
  کنند.می منعکس معلمان
 هايباور بین )2003 ،2001( بندورا دیدگاه طبق نهایت، در

هاي موقعیت با آنها رویارویی ظرفیت و افراد خودکارآمدي
 و نظري پیشینۀ مرور کلی، طور به دارد. وجود رابطه زاتنیدگی
 خودکارآمدي باورهاي کارکرديهاي ویژگی به مربوط تجربی

 نقش که دهدمی نشان زاتنیدگیهاي موقعیت با رویارویی در
 تجارب مطالعاتی بافت در خودکارآمدي باورهاي تفسیري
 بر تاکید با تجارب، آن متعاقب هیجانی پسایندهاي و زاتنیدگی

 »2توانمندسازي« مفروضه و »1بسط یا پرورش« مفروضۀ دو
 پرورش مفروضه در ).2007 کنول، و (شوارزر است درك قابل
 سازي فراهم طریق از خودکارآمدي باورهاي که شودمی تاکید
 در فردي بین تعامالت شبکه به دهیشکل براي مناسب بستر
 نقش از افراد موقعیتیاي مقابلههاي مهارت خزانۀ سازيغنی
 خودکارآمدي باورهاي دیگر، بیان به ؛برخوردارنداي کننده تعیین
 خزانۀ تجهیزشدگی آن متعاقب و حمایتی تجارب خلق طریق از

 از استفاده با آنها که شوندمی سبب افراد موقعیتیاي مقابله
 رویارویی چندگانۀ پیامدهاي یافته سازشاي مقابله ردهايراهب
 دهند کاهش ممکن حداقل به را انگیزانندههاي موقعیت با

 توانمندسازي مفروضۀ در مقابل، در ).2007 کنول، و (شوارزر
 فراهم طریق از حمایتی تجارب سطح افزایش که شودمی تاکید
هاي یختگیانگ بهتر چه هر مدیریت براي الزم زمینۀ سازي
 مهمی سهم خود به نسبت فرد باور بهبود در جسمانی هیجانی
 باور بسط، مفروضه اساس بر اگر دیگر، بیان به ؛دارد

 بر کند، ایفا نقش موقعیتیاي مقابله منابع خلق در خودکارآمدي
 خزانۀ در یافتگی وسعت توانمندسازي مفروضۀ اساس
 یتمدیر به کمک طریق ازاي مقابلههاي مهارت

 باور بر اثرگذار عظیم منبع یک مثابۀ به جسمانیهاي انگیختگی
ي چشمگیر نقش از خویشتن نسبت افراد باور تقویت در افراد

  ).2007 کنول، و (شوارزر است برخوردار

                                                
1. Cultivation  
2. Enabling  

 را ارزشمندي اطالعات حاضر، مطالعۀ نتایج که، آن وجود با
 تیمطالعا بافت در معلم هیجانات کارکرديهاي ویژگی دربارة
 از آموزدانش معلم منفی و مثبت فردي بین رفتار یبینپیش
 کرده فراهم معلمان شده ادراك خودکارآمدي باورهاي طریق
 پذیريتعمیم حاضر، مطالعۀهاي محدودیت برخی اما ؛است
 حاضر مطالعۀ ،اول کند.می مواجه محدودیت با را آن نتایج
 و علّیهاي تاجاستن طرح بنابراین، ؛است مقطعی ماهیتی داراي
 ،دوم شود. انجام احتیاط با باید آنهاي یافته اساس بر معلولی
 دلیل به دیگر مطالعات از بسیاري همچون حاضر مطالعه نتایج
 واقعی رفتار مطالعه جاي به خودگزارشی ابزارهاي از استفاده
 مبتنیهاي شیوه از استفاده به را کنندگان مشارکت است ممکن

 کفایت به مربوط بدنامی از اجتناب و تماعیاج تایید کسب بر
 مطالعۀ نمونه که آن به توجه با سوم، کند. ترغیب فردينداشتن 
 در متوسطه مقطع اول ةدور زن معلمان بین از فقط حاضر
 بنابراین شدند، انتخاب تهران شهر پرورش و آموزش 5 منطقۀ
 مدل در منتخب مفاهیم کارکرديهاي ویژگی دهیتعمیم

 ست.ه نیز دیگر نمونههاي گروه انتخاب نیازمند مفروض،
 مطالعاتی بافت در جنس متغیر تفسیري نقش به توجه با ،چهارم

 روابط جنسی 3تغییرناپذیري نکردن آزمون پیشرفت، هیجانات
 مطالعۀهاي محدودیت از دیگر یکی مفروض، مدل در ساختاري
 مدل گیبرازند آزمون نتایج که، آن وجود با ،پنجم .است حاضر

 بودن قبول قابل بر اصالح از قبل زن معلمان نمونه در مفروض
 اما ؛کرد تاکید زیربناییها داده با پیشنهادي مدل برازش
 منتخب، نمونۀ در که دادند نشان حاضر پژوهشهاي یافته
 با مفروض الگوي برازندگی سطح اصالحات، برخی اعمال
 مفهومی ترکیب هب توجه با ،ششم بخشد.می بهبود راها داده

 فن به توجه با همچنین و پیشنهادي مدل در شده انتخاب
 آزمون ضرورت مفروض، مدل آزمون براي منتخب آماري
 را منتخب ۀمطالع دهندگیاطالع ظرفیت که 4رقیبهاي مدل

 گوري و وستون دیدگاه طبق شود.می پیشنهاد دهندمی افزایش
 آماري فن از تفادهاس در رقیبهاي مدلۀ گزین انتخاب )2006(

 در 5نسبی منديواسطه مدلۀ مقایس مانند ساختاري معادالت
  است. پذیرتوجیه انتخاب یک ،6کامل منديواسطه مدل برابر

 مندي واسطه از حمایت با حاضر مطالعۀ نتایج کلی، طور به
 باورهاي بین رابطۀ در معلم منفی و مثبت هیجانات نسبی

                                                
3. Invariance  
4. Testing Alternative Models 
5. Fully Mediated Model 
6. Partially Mediated Model 
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 و مثبت رفتاريهاي مدل با معلمان شدة ادراك خودکارآمدي
 تجربی طور به انآموزدانش و معلمان فردي بین رابطۀ منفی
 حلقۀ دو بین مشترك پراکندگی از بخشی که دهدمی نشان

 و مثبت رفتاريهاي مدل و خودکارآمدي باورهاي مفهومی
 محصول ان،آموزدانش و معلمان فردي بین رابطۀ منفی

 منفی و مثبت هیجانات به تسبمن عددي مقادیر در تغییرپذیري

 که دهدمی نشان حاضر مطالعۀ نتایج ؛بنابراین است. معلم
 هیجانات متغیرهاي به منتسب عددي مقادیر در تمایزیافتگی

 حلقه دو بین مشترك واریانس یبینپیش در معلم منفی و مثبت
  کند.می نقش ایفاي گفته پیش مفهومی
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