
Quarterly Journal of Educational Psychology  
Vol. 17, No.60, Summer 2021 
Jep.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/JEP.2022.37785.2502 

  

IS
SN

: 2
5

3
8

-3
1

8
3

   
   

   
   

eI
SS

N
: 2

5
3

8
-3

1
9

1
   

   
   

   
   

   
   

   
R

ec
ei

ve
d

: 2
0

2
1

/0
4

/2
6

   
   

   
   

   
A

cc
ep

te
d

: 2
0

2
1

/1
0

/1
3

   
   

   
  

   
   

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

Collective Teacher Efficacy and Self-Efficacy as 

Predictors of Job Satisfaction among Iranian EFL 

Teachers: A Structural Equation Modeling Approach 

Masoomeh Estaji  
Associate Professor of English Language 

Teaching, Allameh Tabatabai University, 

Tehran, Iran. 
  

Jalil Fathi  
Associate Professor of English Language 

Teaching, University of Kurdistan, 

Sanandaj, Iran. 
  

 

Arefe Amini Faskhodi  
PhD Student, Al-Zahra University, Tehran, 

Iran. 

Abstract 
Teacher-related variables have enjoyed much popularity over the recent 

decades in both mainstream education and English Language Teaching 

(ELT). As an attempt to shed more light on teacher-related variables in EFL 

context, this study examined the role of collective teacher efficacy and self-

efficacy as predictors of job satisfaction among Iranian EFL teachers. In so 

doing, 179 Iranian English as a Foreign Language (EFL) teachers were 

selected using convenience sampling to complete three surveys measuring 

these constructs. The findings revealed that collective teacher efficacy 

accounted for 16.8% of the variance in job satisfaction, and teacher self-

efficacy accounted for 24% of the variance. Although each of them had a 

unique impact on teacher job satisfaction, teacher self-efficacy outweighs 

collective teacher efficacy as a predictor of teacher job satisfaction. Finally, 

the theoretical and pedagogical implications were discussed. 

Keywords: Collective teacher efficacy, self-efficacy, job satisfaction, 

structural equation modeling, EFL teachers. 
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 یرانیا یسیمعلّمان زبان انگل یگروه یو کارآمد یخودکارآمد

مدل  کردیآنان: رو یشغل تیرضا کنندهینیبشیعنوان عوامل پبه

 یمعادالت ساختار

 .رانیا تهران، ،یئدانشگاه عالمه طباطبا ،یسیآموزش زبان انگل اریدانش   یمعصومه استاج
  

 .رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا ،یسیآموزش زبان انگل اریدانش   یفتح لیجل
  

 .رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،یدکتر یدانشجو   یفسخود ینیعارفه ام

 چکیده
ی آموزش زبان بسیار مورد توجّه حوزهمنظور کمک به درک بیشتر نقش متغیرهای وابسته به معلّم که در به

عنوان عوامل به 2و کارآمدی گروهی معلّمان  1 یاند، تحقیق حاضر به بررسی نقش خودکارآمدبوده
با استفاده از بدین منظور،  پردازد.در میان معلّمان زبان انگلیسی ایرانی می 3 یبینی کننده رضایت شغلپیش
نفری از معلّمان زبان  1۷۹یک نمونه  گیری در دسترس،کارگیری نمونهبهبا  ،در دسترسگیری نمونه

انگلیسی در ایران سه پرسشنامه مربوط به سه متغیّر خودکارآمدی معلّم، کارآمدی گروهی معلّمان و 
این بود که ی دهندهنشان 4 یهای مدل معادالت ساختاررضایت شغلی را کامل نمودند. نتایج بررسی

درصد از واریانس موجود در رضایت شغلی و خودکارآمدی معلّم  1۶.۸هی معلّمان بیانگر کارآمدی گرو
درصد از واریانس رضایت شغلی معلّمان بود. اگرچه هر یک از این دو متغیّر تأثیر  24 یکنندهنییتب

لّمان بر روی رضایت شغلی داشتند، تأثیر خودکارآمدی از کارآمدی گروهی مع 5 یدارفرد معنیمنحصربه
 1کننده در میزان رضایت شغلی بیشتر بود. ینیبشیعنوان عامل پبه
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 ،یساختار مدل معادالت ،یشغل تیرضا ،یمعّلمان، خودکارآمد یگروه یکارآمد :هاواژهکلید

  .یرانیمعلّمان زبان ا

 مقدمه

 ،کنندیی تدریس و آموزش ایفا مها را در حوزهترین نقشازآنجاکه معلّمان یکی از مهم

هانکاک و باشد (ت هر سیستم آموزشی وابسته به کیفیت و توانایی معلّمان آن میفقیمو

های آموزشی و مدارس در همه جای جهان همواره با نظام، وجودنی). باا2۰1۰، 1شرف

کردن حرفه خود روبرو  نگرانی حاصل از تصمیم معلّمان برای ترک مدرسه و یا حتّی رها

ارس و مؤسسات آموزشی ممکن است در مواجهه با نرخ شدید بوده و هستند. درواقع مد

آموزان خود روبرو شوند. برای به همه دانش تیفیآموزش باک یکمبود معلّم با مشکل ارائه

جبران مسائل آموزشی مربوط به فقدان معلّم، موضوع حمایت و حفظ معلّمان از سوی 

هانکاک و است ( گرفته ه قرارمورد توجّ  یالمللنیآموزش در سطح ب یمتخّصصان حوزه

خود و حفظ  یمنظور مجاب نمودن معلّم برای ادامه حرفه). به2۰۰۸، 2رینک ;2۰1۰شرف، 

خود، مدیران مدارس و مؤسسات آموزشی باید از عوامل مؤثر در حفظ  یها در حرفهمعلم

راستا، ایجاد باشند. در این  معلّمان شایسته در مدرسه یا موسّسه محل تدریس خودآگاه

عنوان راهی برای کاهش آگاهی و بینش نسبت به معیارهای مؤثر در ایجاد رضایت شغلی به

). 1۹۹1، 3است (مرسر و ایوانس میزان از دست دادن و کمبود معلّمان مورد توّجه واقع شده

طورکلی کارمندانی که از شغل خود رضایت بیشتری دارند تا حدّ بسیار زیادی درواقع، به

). همینطور برای 2۰۰۶، 4ها و مؤسسات خود وفادارترند (ماتزلر و رنزلسبت به سازمانن

کننده مهم برای احتمال بینیعنوان یک عامل پیشمعلّمان هم میزان رضایتمندی از شغل به

چنین ارتباطی بین  ).2۰11، 5شود (اسکالویک و اسکالویکترک شغل در نظر گرفته می
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گرفتن وجود رابطه  نظر ها برای ترک شغل با درخود و قصد آن یرضایت معلّمان از حرفه

و  1میان رضایتمندی از شغل معلّمان و احساس خودکارآمدی، استرس، فرسودگی شغلی

، 2باشد (کاپرار، باربارانلی، بورگاگنی و استکاتعهّد سازمانی مسلّماً معتبر و قابل بررسی می

براین، این استدالل که عوامل مؤثر در رضایت شغلی )؛ بنا2۰۰۹و دیگران،  3؛ کالسن2۰۰3

رسد، می نظر کند منطقی بهمی ها در مؤسسات آموزشی کمکمعلّمان احتماالً به حفظ آن

پس توجّه به عوامل مؤثر در رضایت شغلی معلّمان ممکن است راهی برای رفع مشکل از 

این منظور انجام تحقیق بیشتر در )؛ بنابر1۹۹1باشد (مرسر و ایوانس،  4ندست دادن معلّما

مورد عوامل مؤثر در رضایتمندی شغلی معلّمان، تحقیق پیش رو به بررسی این امر 

تواند ها تا چه اندازه میپردازد که کارآمدی گروهی معلّمان و حس خودکارآمدی آنمی

حالیکه کند. در  بینیرضایت شغلی را در میان معّلمان زبان انگلیسی در ایران پیش

است، مفهوم  گرفته قرار صورت عمیق موردمطالعهخودکارآمدی فردی معلّمان تا حدّی به

 گرفته ها موردبررسی قرارکارآمدی گروهی معلّمان تنها در تعداد محدودی از پژوهش

متغیرهای  ینهی). با توجّه به کمبود نسبی مطالعات تجربی در زم2۰۰1، 5است (گادارد

ویژه معلّمان زبان خارجی در بافت ایران انجام پژوهش حاضر الزم و قابل م بهمربوط به معلّ

ی نسبتًا بزرگ متشکل از گرفتن حجم نمونه کار رسد. عالوه بر این با بهمی نظر توجیه به

معلّمان زبان ایرانی و استفاده از رویکرد مدل معادالت ساختاری در بررسی مدل ساختاری 

 بود. تر خواهد، انجام این پژوهش ارزشمند۶پردازی شدهفرضیه

 پژوهش یپیشینه
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آموزش و تدریس، میزان  ییکی از عوامل مرتبط با قصد معلّمان برای ادامه کار در زمینه

دهند که زمانی می نشان یتوجهها از شغلشان است. تحقیقات گسترده و قابلرضایت آن

آموزانشان کنند، پیشرفت دانشمی تجربه که معلّمان احساس عدم رضایت از شغل خود را

دارند (سیکزنتمیحالی و مک  با مشکل روبرو شده و خود نیز کمتر به ادامه تدریس تمایل

کیفیت کلی تجربیات شخص  یدهندهطورکلی رضایت شغلی نشان). به1۹۸۶، 1کارمک

معلّمان ). در مورد 1۹۸3، 2ای خود است (کالبرگ و لوسکاکودر انجام وظایف حرفه

ها نسبت مثال، احساسات آنعنواناست، به شده تعاریف مختلفی از رضایتمندی شغلی ارائه

شدن نیازهای وضعیت ذهنی که با میزان برآورده ) و یا1۹۹5، 3به شغلشان (تیلر و تشکری

) رضایت شغلی را 1۹۷۶( 4). لوک1۹۹۷(ایوانس،  دیآیمربوط به شغلشان به دست م

بخش از یک وضعیت عاطفی مثبت حاصل از ارزیابی شغل شخص و عنوان شرایطی لذتبه

سازد که رضایت شغلی کند. لوک در ادامه خاطرنشان میمی یا تجربیات شغلی وی تعریف

شدن در محل کار و تواند موجب بروز عواملی شود که افراد را وادار به حاضرمی

 5ها نسبت به کارشان یا عدم ترک کار نماید. همچنین داویس و الفکویستخوشحالی آن

بخش که حاصل از ارزیابی شخص عنوان شرایطی مؤثر شادی) رضایت شغلی را به1۹۸4(

باشد ها و انتظارات وی از وضعیت شغلی خود میشدن نیازها، ارزشاز میزان برآورده

بی شخصی از کار و تجربیات کاری است. ارزیا ینمودند. رضایت شغلی نتیجه تعریف

: کنندیمی اساسی رضایت شغلی را از هم متمایز ج جنبه) پن2۰۰3( ۶شولت و وندرپلوگ

ها کاری. آنو شرایط  ، روابط با همکاران، ماهیت کار1، استقالل۷پشتیبانی مدیریت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Csikzentmihalyi & McCormack 

2.  Kalleberg & Loscocco 

3.  Taylor & Tashakkori 
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 نمودند. فادهها برای هر یک از این ابعاد استداده یآورجمع شاخص رضایت شغلی را برای

ی گوناگون با میزان رضایت رهایمتغدر این میان، برخی محققان به بررسی ارتباط 

ی ای به بررسی تأثیر انگیزه) در مطالعه2۰21( 2اند. برای مثال، علی و انورشغلی پرداخته

و تأثیر فرهنگ از سوی دیگر بر میزان رضایت شغلی کارکنان  سوککارکنان از ی

گرفتند. بر نظرهای گوناگونی را در رابطه با انگیزه درها در این تحقیق نظریهپرداختند. آن

ی کارکنان منظور حفظ انگیزهکه به 3های تشویقیاساس نتایج این تحقیق، طرح

رتباط با میزان پاداش دریافتی کارکنان است و هرآنچه را در ا گیرندمیقرار مورداستفاده

 تأملقابلی دیگر ، تأثیر مثبت معناداری بر میزان رضایت شغلی دارند. نکتهشوندیمشامل 

معنوی مانند ثبات  4های انگیزشیهای انگیزشی، چه طرحهایشان آن بود که طرحدر یافته

های انگیزشی مادی مانند حگیری و چه طرو مشارکت در تصمیم شغلی، پیشرفت، وفاداری

، تیدرنهادستمزد و پرداخت اضافی، نیز تأثیر مثبت معناداری بر رضایت شغلی دارند. 

، تأثیر مثبت معناداری بر رضایت شغلی داشت. در همین راستا 5شدن کارکنانشناخته

آموزگار ابتدایی  322ی تصادفی شامل پژوهشی بر یک نمونهمقصدی و قاسمی با انجام 

و پیشرفت ی انگیزهو بین  سوکاز ی هوش معنوی معلمان وین رضایت شغلی دریافتند که ب

ی دیگری، در مطالعه دارد.داری وجود ی معنااز سوی دیگر، رابطه رضایت شغلی معلمان

و رضایت شغلی معلمان را  ایی میان توزیع رهبری، همکاری حرفه) رابطه2۰1۹تورس (

بررسی کرد. نتایج حاصل بیانگر این بود که تفویض نقش رهبری  همتحداالتیادر مدارس 

 .گذاردیمها تأثیر طور معناداری بر رضایت شغلی آنبه معلمان به

هایی نظیر فرسودگی شغلی یابد، پدیدهطورکلی زمانی که رضایت شغلی کاهش میبه

                                                                                                                                        
1.  autonomy 

2.  Ali & Anwar 

3.  Compensation1 

4.  Incentives 

5.  Recognition 
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ای وط به کار پدیدهاسترس مرب کهیکنند. درحالمی و استرس مربوط به کار نمود پیدا

تر است. معلّمانی که دارای سطح باالتری از موقّتی است، فرسودگی شغلی اختاللی مزمن

رضایت شغلی هستند، احتماالً عملکرد بهتری نسبت به معلّمان ناراضی دارند. لذا رضایت 

گرفته  نظر فرد نسبت به وظایف شغلی خود در 1گیری عاطفیعنوان میزان جهتشغلی به

 شود.می

باشد، خودکارآمدی معلّم  یک عامل که ممکن است بر رضایت شغلی تأثیر داشته

)، عقاید 1۹۹۷( 4بندورا 3یی شناختی اجتماع). بر طبق نظریه1۹۹۶، 2است (وو و شورت

آمیز یک عمل موفقیت هایشان برای اجرایخودکارآمدی به اعتقاد افراد در مورد توانایی

قیقات قابل توّجهی اّدعای تأثیر خودکارآمدی را بر رفتار انسان گردد. تحخاص اطالق می

نمایند (بندورا، مختلف شامل آموزش، سالمت، ورزش و تجارت تأیید می یهانهیدر زم

است که عقاید خودکارآمدی  داده آموزشی، تحقیقات نشان یهانهی). در زم1۹۹۷

ها دارد، در عین حال باور فتارآنذاری بر یادگیری و رگآموزان نقش مهم و تأثیردانش

دادن نتایج مهم برای  محققان در نقش حس خودکارآمدی معلّمان در به دست

). محققان بر این باورند که 1۹۹2، 5آموزان و معلّمان رو به افزایش است (رأسدانش

) و 1۹۹۷آموزان تأثیر دارد (بندورا، خودکارآمدی معلّمان بر یادگیری و انگیزه دانش

است که خودکارآمدی معلّمان تأثیر بسزایی بر باور معلّمان درمورد  داده تحقیقات نشان

موران و -؛ شانن2۰۰۷ها دارد (اسکالویک و اسکالویک، تدریس و رفتارهای آموزشی آن

 ).2۰۰1، ۶ولفولک هوی

معلّمان با سطوح کمتر خودکارآمدی، مشکالت بیشتری در تدریس، میزان کمتری از 
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). 2۰۰۶، 1(بتورت کنندمی شغلی و میزان بیشتری از استرس مربوط به کار را تجربهرضایت 

های باالی ت، معلّمان با میزان باالی حس خودکارآمدی معتقدند که مهاروجودنیباا

آموزانشان داشته نتایج مثبتی در عملکرد دانش تواندیعنوان معّلم مها بهشخصی و فنّی آن

، 2نماید (کوالدارسی و برتون د بر اثرات بالقوّه منفی محیطی غلبهتوانباشد و حتّی می

با میزان فرسودگی شغلی دهد خودکارآمدی معلّمان تحقیقات همچنین نشان می ).1۹۹۷

). بدین معنا که معلّمان با سطوح باالتر 2۰۰3، 3ها همبستگی معکوس دارد (فرایدمنآن

موران و  -کنند. شاننرا تجربه میخودکارآمدی میزان کمتری از فرسودگی شغلی 

تجربه نسبت به معلّمان باتجربه سطوح ) دریافتند که معلّمان کم2۰۰۷هوی (-ولفاک

بودن منابع، پشتیبانی  کمتری از کارآمدی را در رابطه با عوامل محیطی (مثاًل در دسترس

 کنند.می همکاران و جامعه) تجربه

 4اجتماعی-کننده ذهنیتقل از سایر عوامل تعیینالبّته عقاید خودکارآمدی معلّمان مس

و احترام از سوی دیگران  شدن، شناختهیامؤثر بر انگیزه و عملکردشان، نظیر اهداف حرفه

های پیشین تأثیر مهم کند. همچنین یافتهو نهایتًا رضایت حاصل از حرفه، عمل نمی

دهد (بندورا، می مورد تأیید قرارها را اعتقادات خودکارآمدی معلّم بر انگیزه و عملکرد آن

هوی و -موران، ولفاک -؛ شانن2۰۰1هوی، -موران و ولفاک -؛ شانن1۹۹2؛ رأس، 1۹۹۷

یک حس ). 1۹۹۰، 5؛ ولفاک، روساف و هوی1۹۹۰؛ ولفاک وهوی، 1۹۹۸هوی، 

تواند باعث رشد احساس تعهّد نسبت به حرفه و روابط مشترک با قوی می خودکارآمدی

) که در ایجاد یک محیط یادگیری غنی و 1۹۹2لدین شود (کوالدارکی، همکاران و وا

دارند،  ود. در مقایسه با معلّمانی که در مورد کارآمدی خود تردیدب دواهخ مفید مؤثر
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تمایل بیشتری دارند که به نقش عوامل دیگر مدرسه در بهبود  1معلّمان خودکارآمد

آموزان را مطابق با تعهّد ات عملکرد مدرسه پرداخته، مدیر، همکاران، کارکنان و دانش

 تیعنوان یک سیستم که توانایی دست یابی به مأمورخود در نظر گرفته و کل مدرسه را به

؛ 2۰۰3، 2انلی، بورگاگنی، پتیتا و روبیناکیخود را دارد متصوّر شوند (کاپرارا، باربار

های تحقیقات ). همچنین براساس یافته2۰۰3، 3کاپرارا، باربارانلی، بورگاگنی و استکا

ها نسبت به انتخاب حرفه و مندی آنمعلّمان با رضایت پیشین، حس خودکارآمدگی

، 4رن و براگرانها توّسط مدیران مدارس مرتبط است (ترنتام، سیلوارزیابی توانایی آن

1۹۸5.( 

است که عقاید خودکارآمدی معلّمان  داده های مشابه نشانپژوهشی هاافتهیهمچنین 

ها دارد ها نسبت به مدرسه و رضایت شغلی آننقش مهمی در اثرگذاری و حفظ تعهّد آن

گاگنی و ؛ کاپرارا، باربارانلی، بور2۰۰3(کاپرارا، باربارانلی، بورگاگنی، پتیتا و روبیناکی، 

است،  داده معلّم آمریکایی نشان ۶۰۰۰بیش از  ). همانطور که نتایج تحقیقی بر2۰۰3استکا، 

ها رضایت معلّمان از حقوق و دستمزدشان ارتباط مستقیم و مثبتی با عملکرد آموزشی آن

های اخیر در سال ).2۰۰5، 5در مدارس آن منطقه خاص دارد (کورال، تاولر، جاج و کوهن

در  ۶، کاساالک و داگیار2۰2۰است. برای مثال، در سال شده های مشابهی انجامقیقنیز تح

معلم دریافتند که بین دو متغیر خودکارآمدی معلّم و  42۶.515یک فراتحلیل بر روی 

، ساختار فرهنگی کشورها و دارد. از سوی دیگر میزان رضایت شغلی او ارتباط وجود

 یدر یک مطالعه کند.کشورها نتوانست این رابطه را تعدیل  ۷ی انسانیشاخص توسعه
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و تنظیم هیجان را بر  خودکارآمدی ) نقش دو متغییر2۰1۹( 1دیگر فتحی و درخشان

اند. نتایج این پژوهش بیانگیر این بود که اضطراب تدریس معلمان زبان ایرانی بررسی کرده

ی مشابه زبان ایرانی دارد. در یک مطالعهکارآمدی معلم تأثیر معناداری بر اضطراب معلمان 

عنوان یک تواند بهنمودند که خودکارآمدی می ) گزارش2۰2۰( 2دیگر، فتحی و سعیدیان

 .گذاردرفتگی شغلی معلمان زبان ایرانی تأثیر ی قوی بر تحلیلکنندهبینیمتغییر پیش

و به  ها شدهتر آنتواند موجب رضایت شغلی بیشبنابراین، حس کارآمدی معلّمان می 

 ید.آموزان کمک نماهای تحصیلی بهتر دانشهایشان در جهت رسیدن به پیشرفتتالش

منظور ایجاد سطوح های شخص را بهموارد خودکارآمدی باید عقاید در مورد توانایی

تنهایی و  با این وجود، معلّمان همیشه به ).1۹۹۷بندورا،  (دهند  مشخّص عملکرد ارائه

صورت گروهی کنند، بلکه امروزه در بیشتر مدارس، معلّمان بهنمی ز همدیگر عملمستقل ا

آموزان در حال فعالیّت هستند. در واقع تری از دانشبا تقسیم وظایف برای گروه بزرگ

های کوچکتر و بخشی توّسط صورت انفرادی در گروهبخشی از تدریس واقعی به

دهی و گیرد و بیشتر سازمانمی تر صورتهای بزرگهای دو نفره از معلّمان در گروهگروه

گردد؛ بنابراین، خودکارآمدی معلّمان می های معلّمان انجامریزی توسّط تیمبرنامه

صورت باشد. بعالوه، یک معلّم به صورت انفرادی ممکن است به عملکرد تیم وابستهبه

های گروههای یم و تواناییانفرادی ممکن است نظرات و تصّوراتی در مورد توانایی ت

یافتن به پیشرفت مورد نظر  منظور اجرای کارهای موردنیاز برای دستمعلّمان مدرسه به

باشد که این عقاید و تصورات مربوط به گروه بیانگر کارآمدی گروهی معلّمان است  داشته

بنابراین  )؛2۰۰4هوی، -؛ گادارد، هوی و ولفاک2۰۰1، 3؛ گادارد و گادارد1۹۹۷(بندورا، 

در یک مدرسه، احساس کارآمدی گروهی معلّمان بیانگر قضاوت و ذهنیت معلّمان در 

تواند اقدامات الزم برای اثرگذاری مثبت بر مورد این است که آیا کل مجموعه می
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 نماید. دهی و اجراآموزان را سازمانیادگیری دانش

ی فردی معلّم است، چراکه آمدراکمفهوم خودکارآمدی گروهی معلّمان شبیه به خود

شده برای انجام یک کار و درک موفقیت در انجام به میزان تالش و جدیت اختصاص داده

تمرکز بر روی عقاید و  یجا)؛ با این تفاوت که به1۹۹۷(بندورا،  پردازدیمر کا آن

معلّمان دارد. کارآمدی گروهی  زرکهای گروه تمهای فردی افراد، به عقاید و تالشتالش

هایش در تأثیرگذاری بر بر تصورات و اعتقادات کل یک نظام اجتماعی در مورد توانایی

تواند در وجود ). چنین عامل سازمانی می1۹۹۷ایجاد تغییرات مطلوب اشاره دارد (بندورا، 

ای گسترده ی مجموعهکنند (نظیر ارائهمی آموز پشتیبانیهایی که از یادگیری دانشفعالیت

مشاهده شوند) قابلدروس و تأکید بر رویکردهایی که باعث حفظ نظم در مدرسه میاز 

عنوان گروه معتقدند که همه باشد. در اینجا استدالل اصلی این است که وقتی معلّمان بهمی

های ها تمایل بیشتری دارند که در تالشتوانند موفّق باشند، آنگاه آنکارکنان باهم می

(گادارد،  رندیکارگدن به چنین موفقیتی پشتکار و جدیت بیشتری بهفردی خود برای رسی

بار در کار چند تن از محققان  نیهای کارآمدی گروهی معلّمان برای اول). ویژگی2۰۰1

ساخت که کارآمدی  ) که این مفهوم را بنا نهاد، خاطرنشان1۹۸۶کرد. بندورا ( پیدا ظهور

 همدیگر همراه پشتکار و اشتیاق برای ماندن با هگروهی نیازمند تالش و قضاوت گروهی ب

 نامید. 1پیوستگیهمها را بهتوان آنهایی که میدر گروه است، ویژگی

) پیشنهاد نمود که 2۰۰2گیری کارآمدی گروهی معلّمان، بندورا (در رابطه با اندازه

هایشان و توانایی تک افراد نسبت بهگیری این سازه، محققان باید باور تکمنظور اندازهبه

ها توانایی گروه بسنجند. اگرچه محققان نیازمند بررسی باورهای اعضای تیم هستند، آن

نمایند. اعضای تیم در جستجوی  های شخصیتی رهبر تیم نیز توّجهباید به نقش ویژگی

 باشد ب) ابزارهای الزم داشته های افراد و گروه باوررهبری هستند که الف) به توانایی

رغم وجود موانع انگیزه خود را از دست آورد و ج) علی برای رسیدن به هدف را فراهم
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نمود که رهبران دو  ) این ایده را مطرح1۹۸2( 2). کارن2۰۰2، 1ندهد (کوزس و پاسنر

ویژگی متمایز دارند الف) حصول اطمینان از رسیدن به اهداف اجرایی سازمان و ب) 

وهای افراد و ایجاد رضایت افراد با مشارکت در گروه مدارس اصرار بر تحقق نیازها و آرز

نمودن حمایت ارتقا و فراهمتوّسط  توانند بر کارآمدی انفرادی و گروهی معلّمانمی

ها و مدیران با نظارت بر آنسازمانی از طریق همکاری مثبت در بین کادر معلّمان و 

گذار باشند (گادارد و ها تأثیره از آنآوردن منابع و راهنمایی برای استفادهمچنین فراهم

دهد که بهبود شرایط تدریس همانند حمایت مدیر و می ها نشان). داده2۰۰1گادارد، 

 کندمی کمک 3راهنمایی الزم برای اّتخاذ تصمیمات مناسب به حفظ معلّم یارائه

 ).2۰۰1 ،4(اینگرسول

تواند بر روابط سایر خود میشده، کارآمدی گروهی معلمان بر اساس تحقیقات انجام

ی روابط بامطالعه) 2۰2۰( 5و ادمز کاراسابی، بلیباس باشد. برای مثال،گذار متغیرها تأثیر

ی خود دریافتند که کارآمدی گروهی معلمان و ساختاری میان متغیرهای موردمطالعه

مدیران با  ۸زشیو رهبری آمو ۷در ارتباط معنادار میان متغیرهای رهبری تحولی ۶اعتماد معلم

کند. در رابطه با کارآمدی میعنوان متغیر واسط عمل معلمان به ۹ایمتغیر یادگیری حرفه

است. برای  شدههای جدید هم در بافت ایران و هم در جهان انجامگروهی معلمان پژوهش

) با استفاده از یک طرح پژوهش 2۰2۰( 1۰و سحرخیز عربانی مثال، فتحی، درخشان
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طور معناداری بر به توانندیخودکارآمدی و کارآمدی گروهی مشان دادند که همبستگی ن

. همچنین در یک پژوهش دیگر اثرگذار باشند زبان انگلیسی ایرانی معلّمانسالمت روانی 

داد که ارتباط معناداری بین نقش رهبری معلمان و کارآمدی گروهی  ) نشان2۰21( 1لئو

 دارد.ها وجود آن

است.  2مهم تأثیرگذار بر کارآمدی گروهی معلّم حمایت سازمانی یکی از عوامل

منظور از حمابت سازمانی، میزان باور معلّمان به این است که تا چه اندازه مدرسه به 

معلّم  یدارد. حس کارآمدی قو ها توّجهها و دستاوردهایشان ارج نهاده و به رفاه آنتالش

اش ایت سازمانی و تعّهد به مدرسه و حرفهممکن است بر تصّور معلّم از میزان حم

گروهی معلّمان همچنین  ی). کارآمد1۹۹۹، 4، ویس1۹۹2، 3باشد (کوالدارکی ذارگتأثیر

معلّم ایتالیایی در دوره  1۰3گذارد. نتایج ارزیابی  ریها تأثاست بر رضایت شغلی آن ممکن

هم خودکارآمدی معلّم با داد که هم کارآمدی گروهی معلّمان و  اول دبیرستان نشان

؛ 2۰۰3(کاپرارا، باربارانلی، بورگاگنی، پتیتا و روبیناکی،  هستند ارتباط رضایت شغلی در

)؛ اما خودکارآمدی معلّمان دلیل بیشترین 2۰۰3کاپرارا، باربارانلی، بورگاگنی و استکا، 

یر را بر رضایت تأثیر بر رضایت شغلی نبود. درواقع کارآمدی گروهی معلّمان بیشترین تأث

صورت غیرمستقیم تحت تأثیر خودکارآمدی فردی معلّمان ها داشت که البتّه بهشغلی آن

 5کننده، ویر و کیتسانتیسهای ملّی و تعداد زیادی شرکتبود. با استفاده از یک پایگاه داده

) دریافتند که هم کارآمدی گروهی و هم خودکارآمدی میزان تعهّد شغلی را در 2۰۰۷(

نمودند که مدیران  ها، محققان پیشنهادهای آننمود. براساس یافتهمی بینیلّمان پیشمع

دهند.  منظور بهبود چنین تعهّدی در معلّمان افزایشمدارس باید سطوح کارآمدی را به

اند، داشته اگرچه محققان به نقش روابط مشترک معلمان در افزایش کیفیت تدریس اذعان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Liu 

2.  Organizational Support 

3.  Coladarci 

4.  Weiss 

5.  Ware & Kitsantas 
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 ماندهعنوان عاملی ناشناخته در مطالعات آموزشی باقیلم همچنان بهکارآمدی گروهی مع

) با هدف یافتن روابط 2۰1۸( 1نزویچ فلوریک است. در تحقیقی که توسط نینکوویچ و

گردید  رهبری مدرسه، خودکارآمدی معلم و کارآمدی گروهی معلم انجام یرهایمیان متغ

گرفتند سال موردمطالعه قرار 42.5متوسط سن معلم دوره راهنمایی با  12۰ای شامل نمونه

داد که رهبری مدرسه و خودکارآمدی معلم  مراتبی نشانکه نتایج تحلیل رگراسیون سلسله

های مهم کننده کارآمدی گروهی معلم هستند. یکی از یافته ینیبشیدو عامل مستقل پ

مورد وجود یک رابطه شناختی در  -ی اجتماعیفرضیات نظریه دییدیگر در این مطالعه تأ

 خودکارآمدی فردی و گروهی معلمان بود. ریعلت و معلولی و متقابل میان دو متغ

گرفت، ازاین موردبحث قرارخودکارآمدی معلّم که پیش تیبا درنظر گرفتن ماه

پردازی شود که کارآمدی گروهی معلّمان احتماالً با ممکن است چنین فرضیه

است، چون حس کارآمدی گروهی مرتبط با حس خودکارآمدی معلّم در ارتباط 

). از طرف دیگر 1۹۹۷کارآمدی فردی مربوط به اعضای گروه است (بندورا، 

 خودکارآمدی فردی هم ممکن است خود تحت تأثیر حس کارآمدی گروه باشد. لذا

ا دارد. ب تغیّر وجودی دوطرفه بین هر دو منمود که یک رابطه گیرینتیجه گونهنیتوان امی

علّمان ، پژوهش حاضر کارآمدی گروهی و خودکارآمدی مهاهیگرفتن این فرضدر نظر

 ررسیوردبکننده برای رضایت شغلی معلّمان مبینیعنوان عوامل پیشزبان ایرانی را به

 آمدیفرد هر یک از متغیرهای خودکارآمدی و کارداد. همچنین تأثیر منحصربهقرار

 دهد.می گروهی را موردبررسی قرار

 روش پژوهش

خودکارآمدی و کارآمدی پژوهش کاربردی حاضر، با استفاده از مدل معادالت ساختاری، 

این بخش،  آزماید.ی رضایت شغلی میکنندهبینیعنوان عوامل پیشرا به گروهی معلّمان

کنندگان، بافت پژوهش و ابزار مورداستفاده روش، مراحل تفضیلی اجرای پژوهش، شرکت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Ninković & Knežević Florić 
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 .کندیرا توصیف مدر پژوهش 

شده برای هدف مطالعه حاضر معلّمان زبان انگلیسی گرفتهکارکنندگان بهشرکت

ایرانی با جنسیت، سن، پیشینه تحصیلی و سابقه تدریس متفاوت بودند. درواقع، فرآیند 

ها در میان معلّمان مشغول به ها برای این مطالعه از طریق توزیع پرسشنامهآوری دادهجمع

زبان انگلیسی در مؤسسات، مدارس و مراکز تحصیالت تکمیلی مختلف در  تدریس

پرسشنامه  22۰گردید. درمجموع،  هایی نظیر تهران، شیراز، اصفهان و کردستان انجاماستان

گردید.  مربوط به معلّم (شامل کارآمدی گروهی، خودکارآمدی و رضایت شغلی) توزیع

 22۰. از میان دیای انجام گردگیری تصادفی خوشهطریق نمونه ها ازآوری پرسشنامهجمع

استفاده بودند که معادل نرخ شده قابلپرسشنامه تکمیل 1۷۹شده، پرسشنامه توزیع

 دقتیشده یا ناقص بودند و یا بگذاشتههای کناردرصد بود. پرسشنامه 5/۸۹ 1دهیپاسخ

 ۹۸نفر) و هم مذکّر ( ۷۶(کنندگان در تحقیق هم از جنسیت مؤنّث بودند. شرکت پرشده

بوده و از سابقه  ۷1/2۶سال با میانگین سنی  3۸تا  1۸ها بین ی سنی آننفر) بودند و دامنه

 .سال برخوردار بودند 11/۶سال با میانگین تدریس  22تدریس بین پنج ماه تا 

 2با استفاده از مقیاس اعتقاد کارآمدی گروهی معلّم کارآمدی گروهی معلّمان

)CTEBS( 3موران و بار-که توّسط شانن )گردید.  گیریاست اندازه شدهی) طراح2۰۰4

گویه مربوط به کارآمدی گروهی معلّم در  ۶بود که در آن  4گویه 12این پرسشنامه شامل 

تواند (مثالً به چه میزان عملکرد معلّمان در مدرسه شما می )IS-TCE( 5راهبردهای آموزشی

گویه مربوط به کارآمدی گروهی  ۶آموزان گردد؟) و در دانشمنجر به یادگیری معنادار 

(مثالً تا چه اندازه مدرّسان مدرسه شما است  )SD-TCE( ۶آموزانمعلّم برای انضباط دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Response Rate 

2.  Collective Teacher Efficacy Belief Scale (Ctebs) 

3.  Tschannen-Moran And Barr 

4.  Item 

5.  Teacher Collective Efficacy for Instructional Strategies (TCE-IS) 

۶.  Teacher Collective Efficacy for Student Discipline (TCE-SD) 
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 آموزان دارند؟).توانایی روشن ساختن انتظارات را در مورد رفتار دانش

کاماًل " تا یکسو در "موافقم کامالً " از ی لیکرتادرجه 5 مقیاس یک روی هاسؤال

دادن دیدگاه فردی منظور نشاناین پرسشنامه به .گرفت صورت دیگر سوی از "مخالفم

آموزان و ها برای تأثیرگذاری در پیشرفت دانشمعلّمان در مورد توانایی جمعی مدرسه آن

همه  های کادر آموزشی در تدریس مؤثر بهوتحلیل معلّمان از تواناییبر اساس تجزیه

رک است. معلّمان یک مدرسه یکسان ممکن است د شدهآموزان ساخته و طراحیدانش

رآمدی اد کاباشند، بنابراین مقیاس اعتق متفاوتی از کارآمدی گروهی مدرسه خود داشته

درسه ممان در دیدگاه فردی معلّمان را از میزان تأثیر عملکرد معلّ (CTEBS)گروهی معلّم 

ی ر مفهومه ازنظدهد. این پرسشناممی آموزان مورد ارزیابی قراربر یادگیری معنادار دانش

رد ر موهای پیشین خود دارای برتری است چراکه عقاید معلّمان دنسبت به پرسشنامه

رد آموزان را موذار در پیشرفت دانشگهای گروهی و نه عوامل خارجی تأثیرتوانایی

مه در . ضریب پایایی آلفا برای این پرسشنا)2۰۰4وران و بار، م-شانن( دهدمی ارزیابی قرار

 بود. ۸۹/۰تحقیق حاضر 

) 2۰۰1موران و ولفوک هوی (-حس کارآمدی معلّمان که توّسط شانن یپرسشنامه

 گرفتهرکاگیری حس کارآمدی معلّمان زبان انگلیسی بهمنظور اندازهاست، به شدهیطراح

و پایایی و روایی  شدهگرفته و بررسیکارهای مختلف بهشد. این پرسشنامه در زمینه

). این پرسشنامه ماهیت 2۰۰۹(کالسن و دیگران،  است شدهقبولی برای آن گزارشقابل

گیری صورت نه خیلی کلی و نه خیلی خاص اندازهبعدی خودکارآمدی معلّمان را بهچند

گیری دازهگویه است که سه مؤلفه را ان 24کند. شکل طوالنی این پرسشنامه دارای می

، )SE( 1آموزاندانش مشارکتاند از: الف) کارآمدی در کنند. این سه مؤلفه عبارتمی

.  )CM(3، ج) کارآمدی در مدیریت کالس )IS(2در راهبردهای آموزشی یب) کارآمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Efficacy in Student Engagement (SE) 

2.  Efficacy in Instructional Strategies (IS) 

3.  Efficacy in Classroom Management (CM) 



 311 |  و همکاران یاستاج...؛   یسیمعلّمان زبان انگل یگروه یو کارآمد یخودکارآمد

(زیاد) متغیّر بود. انسجام  5(هیچ) تا  1های پاسخ برای هرگویه در این پرسشنامه از گزینه

 ۸۸/۰شد در این پژوهش  گیریندازها مه که با فرمول آلفای کرونباخدرونی پرسشنا

 گردید.گزارش

شغلی معلّمان با  تیآوری داده در این مطالعه، رضاعنوان ابزار سوم جمعو نهایتاً به

 1برای رضایت از کار از پرسشنامه شاخص توصیفی شغل شدهیاستفاده از مقیاس طراح

گویه نظیر  1۸گردید. این پرسشنامه شامل  گیری) اندازه1۹۶۹ ،2اسمیت، کندال و هولین(

بوده و رضایت عمومی معلّمان  "تکراری است. شغل من"یا  "شغل من بسیار جالب است."

دهی مجدّد در مواقع ضروری، ها بعد از نمرهکند. گویهمی را از حرفه تدریسشان منعکس

دهنده شدند که باالترین نمره نشان گذاریرزش) ا5) تا کاماًل موافق (1از کامالً مخالف (

باالترین میزان رضایت شغلی بود. شاخص پایایی این پرسشنامه که توّسط فرمول آلفای 

 گردید. گزارش ۸4/۰گیری شده کرونباخ اندازه

ن ایرا این مطالعه با مشارکت مدرّسان زبان خارجی انگلیسی از شهرهای مختلف 

ی اول و دوم، مؤسسات مدرّسان در مدارس دولتی مقاطع متوسطه. این گردید انجام

و  طدر سطوح زبانی مبتدی، متوس تحصیالت تکمیلیو مراکز  خصوصی زبان انگلیسی

ها در حدود یک آوری دادهفرآیند جمعداشتند. پیشرفته به تدریس زبان انگلیسی اشتغال 

وهش، سه کنندگان در پژق شرکتبه طول انجامید. پس از گرفتن تواف 13۹۶فصل در سال 

ن میا کارآمدی گروهی معلّمان، خودکارآمدی معلّمان و رضایت شغلی در یپرسشنامه

تکمیل  یگردید. برخی توضیحات الزم در مورد نحوه کننده توزیعمعلّم شرکت 1۷۹

دید. آوری گرها توسّط شخص محقّق جمعپرسشنامه به معلّمان داده شد و سپس پرسشنامه

کنندگان، تر به شرکتها و همچنین دسترسی آسانآوری دادهمنظور سهولت در جمعبه

یابی به نیز برای دست Google Docsهای آنالین پژوهشگران همچنین از پرسشنامه

 نمودند. های بیشتر استفادهداده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Job Descriptive Index 

2.  Smith, Kendall, & Hulin 
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 هایافته

شغلی با توّجه به اهمیت خودکارآمدی و کارآمدی گروهی در اثرگذاری بر رضایت 

کننده خود کارآمدی و کارآمدی گروهی بینیمعلّمان، مطالعه پیش رو به بررسی توان پیش

معلّمان زبان انگلیسی ایرانی در رضایت شغلی آنان پرداخت. آمار توصیفی و همبستگی 

 شده است.نشان داده 1میان کارآمدی گروهی، خودکارآمدی و رضایت شغلی در جدول 

 هایهمبستگ . آمار توصیفی و1جدول 

 M (SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. sss-ss 
1۸.5۸ 

(5.52) 
1.۰۰        

2. sss-ss 
1۷.23 

(5.11) 
.41** 1.۰۰       

3. sssss sss 
3۶.11 

(12.09) 
.۶۶** .۷۰** 1.۰۰      

4. ss 
45.23 

(13.21) 
.15 .21* .2۰* 1.۰۰     

5. ss 
41.21 

(11.16) 
.33** .14 .12 .2۶** 1.۰۰    

۶. ss 
44.3۶ 

(14.35) 
.13 .11 .24** .31** .33** 1.۰۰   

۷. sssss ss 
132.۷۸ 

(32.17) 
.1۰ .13 .22** .4۶** .5۸** .۶۷** 1.۰۰  

۸. sss 
satisfaction 

54.35 
(17.06) 

.25** .2۷** .34** .3۷** .4۰** .43** .45** 1.۰۰ 

Note: TCE-IS= Teacher collective efficacy for instructional strategies; TCE-SD = 

Teacher collective efficacy for student discipline; TCE= teacher collective efficacy; 

SE=student engagement; IS= instructional strategies; CM=classroom management; 

Total SE= total teacher self-efficacy. 

* p <.05. 
** p <.01. 

مشاهده است، همبستگی میان مقدار کل قابل 1طور که در جدول شماره همان
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) بیشتر r=.45, p <.01( (Job satisfaction)و رضایت شغلی  (Total TCE) خودکارآمدی

 rو رضایت شغلی ( (Total TCE)از همبستگی میان مقدار کل کارآمدی گروهی معلّمان 

=.34, p <.01 باشند. برای درک بیشتر دار میمقدار همبستگی معنی) است. البتّه هر دو

نقش کارآمدی گروهی معلّمان و خودکارآمدی در رضایت شغلی، روش مدل معادالت 

 کاررفته شد.به (SEM)ساختاری 

منظور اّتخاذ است که به رهیمدل معادالت ساختاری، یک تکنیک توانمند چند متغ

شده مورداستفاده مطرح 2ساختاری یهیی نظربرای بررس 1آزمایی تأییدیرویکرد فرضیه

های مهم در مدل معادالت ساختاری، آن را از سایر گیرد. وجود برخی ویژگیمی قرار

یک شیوه  یجایک روش تأییدی به"نماید. اوّل اینکه، می متمایز رهیرویکردهای چند متغ

)؛ بنابراین 3، صفحه 2۰۰1، 3(بیرنه "کندمی ها اّتخاذوتحلیل دادهاکتشافی در تجزیه

برخالف سایر رویکردهای چندمتغیره که ماهیت توصیفی دارند (نظیر تحلیل عاملی 

دهد. ثانیاً، تواند یک فرضیه را مورد آزمایش قراراکتشافی) مدل معادالت ساختاری می

دل رویکردهای چند متغیره سّنتی، قادر به ارزیابی خطای اندازه گیری نیستند، م کهیدرحال

زند. سوم اینکه، اگرچه سایر می معادالت ساختاری پارامترهای واریانس خطا را تخمین

های مشاهده شده هستند، این روش هم متغیرهای گیریها تنها براساس اندازهروش

 ).2۰۰1می دهد (بیرنه، در موردبررسی قرار را 4شده و هم متغیرهای نهفتهمشاهده

). ساختار روابط هر 1گردید (شکل  در این مطالعه ارائهوتحلیل دو مدل برای تجزیه

یک از این دو مدل باهم یکسان است؛ بنابراین هر دو مدل ازنظر آماری یکسان محسوب 

گرفت. جهت ارزیابی  قرار بهتر نتایج هر دو مدل موردبررسی نیبتمنظور ، امّا بهشوندیم

آمدی و کارآمدی گروهی معلّمان، فرد هر یک از متغیرهای خودکاربهاثرهای منحصر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Confirmatory Hypothesis-Testing Approach 

2.  Structural Theory 

3.  Byrne 

4.  Latent 
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های شدند. شاخص گرفتهکارها بهبرای بررسی کفایت مدل 1نیکویی برازش یهاشاخص

(تقسیم مجذور خی بر درجه آزادی)، شاخص  χ2/dfاند از: رفته در این مطالعه عبارتکاربه

 TLI)لوئیس ( -)، شاخص توکرCFI)، شاخص برازش تطبیقی (GFIنیکویی برازش مدل (

قبول باید ). یک مدل ساختاری قابلRMSEAو ریشة میانگین مربعات خطای برآورد (

 ,χ2/ df <3, GFI>.95, TLI>.95های برازش آن بدین صورت باشد که: شاخص

95CFI>.  06وRMSEA<. دهدینشان م 2). مقادیر مندرج در جدول 1۹۹۹، 2(هو و بنتلر 

طور که در مطالعه دارای برازش مطلوبی بود. همانشده در این که مدل ساختاری مطرح

است، روابط میان سه متغیّر نهفته معنادار است. خودکارآمدی و  شده دادهنشان Aمدل 

R2واریانس مشترک بودند ( %2/12کارآمدی گروهی معلّمان دارای  = ۰.352 .(

R2واریانس مشترک بودند ( %24خودکارآمدی و رضایت شغلی نیز دارای  = ۰.4۹2 .(

واریانس مشترک داشتند  ۸/1۶٪همچنین، کارآمدی گروهی معلّمان و رضایت شغلی

)R2 = گفت که خودکارآمدی یک عامل  توان)؛ بنابراین با توجّه به این مقادیر می۰.412

 کننده قدرتمندتری نسبت به کارآمدی گروهی برای رضایت شغلی معلّمان بود.بینیپیش

یک از دو متغیّر خودکارآمدی و فرد کدامبهمنحصربرای بررسی اینکه تأثیر 

براساس مقایسه  3R2کارآمدی گروهی معلّمان بیشتر از دیگری است، مقادیری افزایشی

مورد ارزیابی قرار  Bو  A یهاشده در مدلدادهدرصد تغییرپذیری در رضایت شغلی نشان

خودکارآمدی و ، بر اساس محاسبات مدل معادالت ساختاری، Bدر مدل  گرفت.

کردند. با  از واریانس در رضایت شغلی را تبیین %2۸کارآمدی گروهی معلّمان با همدیگر 

واریانسِ اضافی در رضایت شغلی  %۷ی کنندهاین وجود، کارآمدی گروهی معلّمان توجیه

). ΔR2=.2۸ −.21=.۰۷بر تأثیر تک عاملی خودکارآمدی معلّم بود (بود که این مقدار عالوه

بیشتر از  %15بینی رضایت شغلی معلّمان فرد خودکارآمدی در پیشبهچنین تأثیر منحصرهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Goodness Of Fit 

2.  Hu & Bentler 

3.  Increments 
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 ). همانطور که نتایج نشانΔR2=.2۸ −.13=.15عامل کارآمدی گروهی معلّمان بود (

ینی رضایت شغلی بیش از عامل بفرد خودکارآمدی در پیشبهمنحصر دهند، مجدداً تأثیرمی

فرد خودکارآمدی بهبود. در ادامه تحلیل آماری نقش منحصرکارآمدی گروهی معلّمان 

 2بتا یهاوزن 1معلّم و کارآمدی گروهی معلّمان بر رضایت شغلی معلّمان با محدود کردن

مورد  Bدر مدل  χ2گرفته و سپس تغییرات مربوط به قرار به مقدار صفر موردبررسی

های بتا به مقدار صفر منجر به کاهش گرفت. چنانچه محدود کردن وزن ارزیابی قرار

بینی رضایت فرد هر یک از متغیرها در پیششود، تأثیر منحصربه χ2معناداری در مقادیر 

نمایش داده  2ها در جدول های برازش برای مدلبود. شاخص شغلی معنادار خواهد

 2Aو  )β=۰  3ی(کارآمدی گروه 1Aبتا در هر دو مدل  یهااند. محدود کردن وزنشده

 modelگردید ( 5) منجر به تغییرات معنادار در مقادیر مجذور خیβ =۰ 4(خود کارآمدی

A1 (β TCE = ۰): Δχ2 =5.28, p<.05; model A2 (β SE=0): Δχ2 = 6.16, p<.05.( 

 نکویی برازش یها. شاخص2جدول 
 χ2 χ2/df GFI TLI CFI RMSEA Δχ2 

Models A and B 5.76 1.92 .97 .96 .99 .06  

Model A1 (β TCE = 0) 11.04 2.76 .96 .95 .98 .06 5.28* 

Model A2 (β SE = 0) 11.92 2.98 .94 .94 .94 .05 6.16* 

* p <.05. 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  constraining 

2.  Beta weights 

3.  β TCE = 0 

4.  β SE = 0 

5.  Chi-square 
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Model A 

 
Model B 

رضایت شغلی.  کنندهبینیعنوان عوامل پیش. خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان به1شکل 

 یکسان است. Bو  Aمتغیرهای قابل مشاهده برای هردو مدل 
*p <.05.** p <.01. ***.p <.001 
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ی را فرد و معنادار کارآمدی گروهی معلّمان و خودکارآمداین نتایج تأثیر منحصربه

 دهد.می کننده رضایت شغلی نشانبینیعنوان عوامل پیشبه

 گیریبحث و نتیجه

عنوان عوامل نقش کارآمدی گروهی و خودکارآمدی معلّمان را بهپژوهش حاضر 

اد. نتایج تحقیق د کننده برای رضایت شغلی معلّمان زبان ایرانی موردبررسی قراربینیپیش

طور مجزا ترتیب بهداد که کارآمدی گروهی معلّمان و خودکارآمدی معلّم هر یک به نشان

ود که بنگر این نمودند. نتایج همچنین بیا نییرا تباز واریانس رضایت شغلی  %24و  ٪۸/1۶

 مانتری نسبت به کارآمدی گروهی معلّکننده قویبینیخودکارآمدی معلّم عامل پیش

 واست که هر دو متغیّر خودکارآمدی  یباشد. این در حالبرای رضایت شغلی می

و هر یک از  نمودند انیاز واریانس رضایت شغلی را ب %2۸کارآمدی گروهی معلّمان با هم 

آن  ج بیانگرداری بر رضایت شغلی داشتند. این نتایفرد معنیبهاین دو متغیّر تأثیر منحصر

 که اگرچه خودکارآمدی رضایت شغلی را باقدرت بیشتری نسبت به کارآمدی است

عنوان هفرد کارآمدی گروهی معلّمان ببهکند، نقش منحصرمی گروهی معلّمان پیشگویی

 گرفت. کننده رضایت شغلی را نباید نادیدهتعیینعامل 

های مطالعات قبلی هم نقش هر دو متغیّر خودکارآمدی و کارآمدی گروهی را یافته

فتحی و همکاران، است ( داده گذاری بر رضایت شغلی معلّمان مورد تأیید قراردر اثر

؛ کاپرارا، باربارانلی، 2۰۰3کاپرارا، باربارانلی، بورگاگنی، پتیتا و روبیناکی، ؛ 2۰1۹

). این نتایج مطابق با نتایج دیگر مطالعات تجربی پیشین است که 2۰۰3بورگاگنی و استکا، 

کننده برای رضایت شغلی معلّمان بینیعنوان عاملی پیشنقش خودکارآمدی معلّم را به

یا و موه، پازاگل ؛2۰2۰؛ فتحی و سعیدیان، 2۰1۹فتحی و درخشان، کند (می تصدیق

 شده درایران نیزارتباط باورهای. همچنین مطالعات قبلی انجام)2۰1۰، 1رانکونی

 است (زاهد، نامور و نموده دییها تأشغلی آن رضایت میزان را با معلمان خودکارآمدی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Moe, Pazzaglia, & Ronconi 
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 اینگونه استدالل نمود که تصور و ادراک توانیم ).13۹1کدیور،  ؛ قالیی و13۸۸نوبخت، 

و  کارگیری راهبردهای آموزشی مناسب، مدیریت کالسی خود در بههاییتوانامعلمان از 

موجب دلبسنگی  تواندیمآموزان های مناسب جهت مشارکت زباناستفاده از تکنیک

 تواندیمها گردد. در حقیقت، خودکارآمدی فردی معلم شغلی و رضایت شغلی بیشتر آن

و جدیت برای حل مشکالت،  شنقش بسزایی دربهبود اتکا به توانایی فردی خود، تال

و ایجاد فضای دوستانه داشته باشد که همه این موارد  افزایش همکاری با معلمان دیگر

 ها را بهبود بخشد.رضایت شغلی آن تواندیم

طور معناداری رضایت همچنین، نتایج بیانگر آن بود که کارآمدی گروهی معلمان به

ی مطالعه. این یافته تا حدودی با نتایج نمودیمبینی شغلی معلمان زبان ایرانی را پیش

بستگی شغلی معلمان ) که ارتباط کارآمدی گروهی و دل2۰1۹( اسکالویک و اسکالویک

ی حاضر تا حدودی با نتایج مطالعهی هاافتهرا گزارش نمود منطبق است. همچنین، ی

فرسودگی ی منفی بین کارآمدی جمعی و رابطه) که 2۰۰۷( اسکالویک و اسکالویک

) اذعان کردند 2۰14( 1این، لیم و ایوبر همگر است. عالوه  شغلی معلمان را بیان نمودند هم

یاشد.  مؤثرها تواند بر رضایت و فرسودگی شغلی آنکه کارآمدی گروهی معلمان می

استدالل نمود که معلمانی که کارآمدی گروهی باالتری دارند در  گونهنیاتوان می

و در حل  هداف خود تالش بیشتری نموده، اهداف باالتری تعیین نمودهدستیابی به ا

انعطاف بیشتری  بوده، تریپرانرژ. این معلمان کنندیممشکالت خود به بهترین نحو تالش 

با توّجه به نقش بستگی و رضایت شغلی بیشتری هم دارند. دل جهیدرنتو  از خود نشان داده

راستا با ینی رضایت شغلی، نتایج پژوهش حاضر همبخودکارآمدی گروهی معلّم در پیش

؛ 2۰۰3های تحقیقات پیشین است (کاپرارا، باربارانلی، بورگاگنی، پتیتا و روبیناکی، یافته

، 2روما، هوچینز، جولیوت و بنسان-؛ ویل2۰۰3کاپرارا، باربارانلی، بورگاگنی و استکا، 

هایشان در معلّمان در مورد توانایی) که بیانگر این است که تصورات و عقاید 2۰1۰

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Lim and Eo 

2.  Viel-Ruma, Houchins, Jolivette, & Benson 
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مدیریت موفق وضعیت کالس، وظایف آموزشی و روابط بین فردی با سایر اعضای مدرسه 

منجر  تاً یها از شرایط شغلی و احتمااًل روحیه کل مدرسه که نهاشدیداً بر سطح رضایت آن

 این از حاصل جکل، نتایدر گذارد.می شود تأثیربه رضایتمندی شغلی تمامی معلّمان می

خودکارآمدی گروهی  به نسبت معلمان خودکارآمدی فردی که بیانگر آن است پژوهش

 دکنندهییتأ یافته این. بودها آن گذاری بر رضایت شغلیاثر برای مؤثرتری ها عاملآن

بستگی و دل معلمان، عملکرد بر بسیار اثرگذار پارامتر یک عنوانبه خودکارمدی فردی

و  قاسم زاده، نعمتی(باشد می آنان اضطراب و سالمت روانی شغلی، تعهد شغلی، رضایت

 حس که از معلمانی تر،واضح بیانی ). به2۰1۶، 2؛ زی و کومن2۰1۹، 1وفتحی

متعهدتر و با  داشته، بیشتری شغلی رضایت برخوردارند باالتری خودکارآمدی فردی

 شوند.شغلی می فرسودگی دچار و کمتر بوده ترزهیانگ

گیری شود که با نتیجه گونهنیهای این تحقیق، ممکن است که ابر اساس یافته

توان بر حس کارآمدی گروهی معلّمان تأثیر مثبت افزایش سطح خودکارآمدی معّلمان می

شوند. گذاشته که هردو مورد موجب افزایش میزان رضایت شغلی در میان معلّمان می

با رضایت شغلی مرتبط  یصورت معناداردی بهرسد که خودکارآمیم ازآنجاکه به نظر

های تربیت و برنامه 3یاهای رشد حرفههای افزایش خودکارآمدی نظیر فرصتباشد، شیوه

در آموزش زبان انگلیسی  4هایی برای کاهش نرخ فرسایش معلّمانعنوان روشمعلّم به

تواند با ت بالقوّه میصور. این موضوع بهرندیعنوان زبان دوم باید موردبررسی قرار گبه

صورت هایی که بهباشد. عالوه بر بررسی روش افزایش سطح رضایت شغلی معّلمان همراه

گذارند، الزم است عواملی را که  مستقیم ممکن است بر روی خودکارآمدی معلّمان تأثیر

. چون رندیگذارند نیز موردبررسی قرار گمی بر روی کارآمدی گروهی معلّمان تأثیر

ها مرتبط بوده، پس عوامل اثرگذار بر آمدی گروهی معلّمان با خودکارایی آنکار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Ghasemzadeh, Nemati, & Fathi 

2.  Zee & Koomen 

3.  Professional Development 

4.  Attrition Rate 
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 بر رضایت شخصی معلّمان تأثیر ترمیرمستقیتر و غگروهی به نحوی کمرنگ یکارآمد

آموزش زبان خارجی ازنظر برنامه درسی،  یهاگذارند. بهبود کلی مدارس و موسسهمی

تواند به ارتقاء سطح کارآمدی گروهی نظم و انضباط و محیط آموزشی در سطح جامعه می

تنها موجب بهبودهای کلی ممکن است نه معلّمان کمک نماید. تالش برای انجام چنین

وسسه آموزشی و آموز شود، بلکه امکان دارد تأثیر مثبتی بر مدرسه، مبهبود عملکرد دانش

 باشد. یا یک حوزه آموزشی در حفظ کارکنان توانمند داشته

کند: می این مطالعه از دو طریق به تحقیقات موجود در زمینه فرسایش معلّمان کمک

در  یسیویژه معلّمان زبان انگلالف) میزان خودکارآمدی و کارآمدی گروهی معلّمان به

کند. می اند بررسیو پژوهش قرار نگرفته قیوردتحقخوبی محال بهبافت ایران را که تابه

ازجمله خودکارآمدی و کارآمدی گروهی را که ممکن است با  یتوجهقابل یاب) متغیره

ند. چنین کمی ارتباط باشند شناسایی عنوان زبان خارجی دررضایتمندی معلّمان انگلیسی به

سایی نیازهای این گروه از معلّمان اطالعاتی برای مدیران مدارس و مؤسسات زبان برای شنا

شود که معلّمان زبان انگلیسی ممکن می رسد؛ بنابراین چنین استداللمینظرضروری به

است قادر باشند که سطوح باالی رضایت شغلی را از طریق بهبود میزان کارآمدی گروهی 

مدارس، مؤسسات و مناطق آموزشی را  تواندینمایند؛ و این م و خودکارآمدی تجربه

منظور افزایش میزان های تربیت معّلم بهنماید که به تدوین و برگزاری برنامه ترغیب

 ورزند. خودکارآمدی و کارآمدی فردی معلّم مبادرت

و بافت دارد. اولین محدودیت، تعداد  چندین محدودیت در انجام این پژوهش وجود

معلّم ایرانی زبان انگلیسی شاید  1۷۹ونه متشکل از تنها کنندگان است. یک نمشرکت

ی تواند با نمونههای مشابه بعدی مینماینده کافی برای معلّمان کل این حوزه نباشد. مطالعه

تر دادن آسانپذیرد که در این حالت امکان تعمیم ها انجامتری در دیگر بافتبسیار بزرگ

های مختلفی برای توانستند از محیطکنندگان میشرکتداشت. بعالوه  خواهد نتایج وجود

شود که آیا کارآمدی تأثیر یکسانی بر مدارس دولتی و  شوند تا مشّخص تحقیق انتخاب

های دولتی و مؤسسات زبان خصوصی دارد. در واقع در این مطالعه مدرّسان مدارس بخش
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 نشدند. خصوصی تفکیک

عنوان زبان حوزه تدریس انگلیسی به به دلیل ضرورت ماهیت نرخ فرسایش در

شوند و همچنین شناسایی خارجی، تعیین عواملی که منجر به افزایش رضایت شغلی می

عوامل دیگری که به هر دو صورت مستقیم و غیرمستقیم به ماندن معلّمان در این حوزه 

ان با که ارتباط خودکارآمدی معلّمحالیکنند دارای اهمیت بسزایی است. درمی کمک

است، اهمیت خودکارآمدی  شدهآموز و معلّم اثباتعوامل متعدّد وابسته به عملکرد دانش

 و بررسی قرار قیخوبی موردتحقهای خارجی بهویژه در زمینه تدریس زبانگروهی به

است. اگر این دو متغیّر قادر به افزایش سطح رضایت شغلی معلّمان باشند، ایجاد  نگرفته

 منظور بهبود این عوامل برای حفظ بیشتر معلّمان انگلیسی امری ضروری بهبههایی روش
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