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Abstract
The aim of the present study was to investigate the causal relationship
between teacher motivation and self-efficacy with new teachers' professional
commitment through a causal model based on Bandura’s cognitive-social
theory and self-determination theory. Quantitative research method is
descriptive and structural equations. The newly-employed teachers of
Khorasan Razavi starting to work in 1995, 1996 and 1997, constitute the
statistical population of the research. In order to test the model, a sample of
347 subjects was selected from 3339 newly-employed teachers in Khorasan
Razavi. Questionnaires of teacher motivation, teacher self-efficacy and
teacher professional commitment were developed and validated by the
researcher. Pearson correlation coefficient, confirmatory and exploratory
factor analysis, t-test and structural equation model were used to analyze the
data. The results of Pearson correlation showed that teacher motivation,
teacher self-efficacy and teacher professional commitment were correlated
with each other (p < 0.05). By implementing the structural equation model to
test the relationship between teacher motivation and teacher self-efficacy and
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professional commitment, it was found that the proposed model has a good
fit and professional commitment is well predicted and explained through
teacher self-efficacy and teacher motivation as: NNFI = 0.93, RSMEA =
0.09.

Keywords: Motivation, Teacher self-efficacy, Newly-employed
teachers, Teachers’ occupational commitment.

سال  ،6شماره  ،12بهار 37-04 ،2042
jrlat.atu.ac.ir
DOI: 10

مقاله پژوهشی

فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

آزمون علی تعهد حرفهای معلمان بر اساس خودکارآمدی با
میانجیگری انگیزشی معلمی
منیره صالحی


فاطمه صحرایی سرمزده

استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه تعهد حرفهای نومعلمان از طریق یک الگوی علیّ بر اساس
خودکارآمدی با میانجیگری انگیزشی معلمی مبتنی بر نظریه شناختی-اجتماعی بندورا و نظریه
خودتعیینگری است .روش تحقیق کمّی ،از نوع توصیفی و معادالت ساختاری است .نومعلمان استان
خراسان رضوی که در سالهای 59 ،59و  59شروع به کار نمودهاند ،جامعه آماری این پژوهش را تشکیل
میدهند .به منظور آزمون مدل ،نمونهای به حجم  ۷۴9آزمودنی از بین  ۷۷۷5نومعلمان استان خراسان

تاریخ پذیرش88/46/41 :

چکیده

تاریخ دریافت89/60/41 :

استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران

رضوی انتخاب شد .پرسشنامههای انگیزش معلمی ،خودکارآمدی معلمی و تعهدحرفهای معلم توسط محقق
اکتشافی ،آزمون  tو مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که
انگیزش معلمی ،خودکارآمدی معلمی و تعهدحرفهای معلم دو به دو با یکدیگر همبستگی دارند
( .)p<0.05با اجرای الگوی معادالت ساختاری برای آزمون رابطه انگیزش معلمی و خودکارآمدی معلمی
خوبی از طریق خودکارآمدی معلمی و انگیزش معلمی پیش بینی و تبیین شده است (،NNFI=0/5۷
.)RSMEA=0/05
کلیدواژهها :انگیزش معلمی ،خودکارآمدی معلمی ،تعهد حرفهای نومعلمان.
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با شماره قرارداد 90000/0۷9۴/000مورخ  0۷51/01/01می باشد که با حمایت
مالی دانشگاه فرهنگیان کشور انجام گرفته است.
 نویسنده مسئولf.sahrayi@cfu.ac.ir :

eISSN: 5180-0785

و تعهدحرفهای ،مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار است و تعهد حرفهای به
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ساخته و اعتبارسنجی شد .برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل عاملی تأییدی و
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مقدمه
شایستگیها و صالحیتهای حرفهای معلمان یکی از دغدغههای مهم سیاستگذاران و
برنامهریزان آموزش و پرورش میباشد .از مهمترین متغیرهای شایستگی معلمان ،تعهد
حرفهای است .تعهد حرفهای به عنوان اعتقاد و پذیرش ارزشهای حرفهای انتخاب شده،
تالش برای تحقق این ارزشها و تمایل به بهبود خود تعریف میشود (آیاز ،سنگال یمن،
قهرمان.)1001 ،0
پرلیچ ،پلوزاریچ ،فارسیچ و کواسویچ )1001( 1نیز تعهد حرفهای را شامل باور و
پذیرش اهداف و ارزشهای حرفهای و گرایش به تحقق آنها دانسته است .چو ۷و همکاران
( )1009درباره تعهد حرفهای چنین میگویند :تعهد حرفهای شامل دغدغهها،
دلمشغولیهای حرفهای ،صداقت ،وفاداری ،وظیفهشناسی ،ارتباطات ،بازشناسی اعتقادات،
اخالقیات ،رضایت درونی ،رشد حرفهای و درگیری حرفهای میباشد .تعهد حرفهای یک
حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل ،نیاز و الزام جهت اشتغال در یک حرفه خاص
میباشد و در برگیرندۀ سه بعد است که این ابعاد شامل تعهد عاطفی ،۴تعهد مستمر 9و تعهد
هنجاری 9میباشد .از نظر حیدری و همکاران ( ،)51 :0۷51شکلگیری تعهد حرفهای تحت
تأثیر چهار عامل کلی صورت میگیرد که شامل تمایل به فعالیت در حرفه تخصصی،
عضویت در آن حرفه ،باور به اهداف و ارزشها و داشتن چشمانداز حرفهای است .هانتلی

9

( )1001نیز با توجه به چارچوب استانداردهای حرفهای مطرح شده در تدریس توسط
انجمن علمی استرالیا ،قابلیتهای معلمان را در سه زمینه دانش حرفهای ،عمل حرفهای و
تعهد حرفهای دستهبندی کرده که تعهد حرفهای شامل یادگیری حرفهای ارزشها،
ارتباطات و اخالقیات است .در حالیکه از نظر وی دانش حرفهای شامل دانش محتوا،
1. Ayaz, S., ŞengülYaman, S. & Kahraman, B.
2. Prlic. B. N, Pluzaric, J., Farcic, N., & Kovacevic, S.
3. Chou
4. affective commitment
5. continuance commitment
6. normative commitment
7. Huntly, H.
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مشارکت ،رهبری ،شناخت دانشآموز و آگاهی از تدریس و یادگیری و عمل حرفهای نیز،
طراحی یادگیری ،ایجاد محیط یادگیری و ارزشیابی یادگیری است .چاتزیستاماتیو،
درمیتزاکی و بگیاتیس )100۷( 0بیان میدارند که ویژگی معلمان دارای تعهد حرفهای باال
این ست که به خوبی در بهکارگیری استراتژیهای آموزشی خودتنظیمی نقش خود را ایفا
میکنند .بنابراین ،تعهد حرفهای یک ساختار روانشناختی مهم در شغل معلمی است (آیاز،
سنگال یمن ،قهرمان )1001 ،و عوامل اثرگذار بر آن حایز اهمیت زیادی است .یکی از
عوامل مهم اثرگذار بر میزان تعهد حرفهای معلم انگیزش اوست .عالقه فراوان به حرفه،
منشأ انگیزه درونی و خودانگیختگی فرد است و وی را به ایفای نقش در حرفه سوق
میدهد .نیاز به انگیزش درونی به اراده معلم نیرو میبخشد و اراده ،انگیزش درونی را به
کار میگیرد؛ وقتی که فرد به اراده خود عمل میکند انگیزش درونی ارضا میشود.
انگیزش درونی منجر به این میشود که افراد در جستوجو و تسلط بر چالشهایی
باشند تا از این طریق نیاز خود را به ابراز شایستگی و خودمختاری ارضا کنند؛ در عین حال،
همه رفتارها به صورت درونی برانگیخته نمیشود (پنتریج و شانگ .)1001 ،در همه
سازمانها ،از جمله وزارت آموزش و پرورش ،کنترلها و پاداشهایی وجود دارد که
ممکن است متنناسب با خواست معلمان برای خودمختاری و انگیزش درونی آنها نباشد اما
به ایجاد عملکرد حرفه ای معلم کمک کند .بنابراین ،انگیزش معلم پیوستاری از تنظیم
بیرونی تا تنظیم درونی را طی میکند که در این راستا نظریه خودتعیینگری دسی ،ریان،
کانل و اسکینر (ساخاتسکایا ،1010 ،1پنتریج و شانک )1001 ،مبنای این تحقیق بود .این
نظریه سه نیاز روانشناختی اساسی را زیر بنای رفتار در نظر میگیرد :نیاز به شایستگی ،نیاز
به خودمختاری و نیاز به وابستگی (ساخاتسکایا1010 ،؛ بینگهام و میر1000 ،۷؛ هوستد،
تورستینسون ،اسبنسون ،هوملند و زوفمن.)1000 ،۴
1. Chatzistamatiou, M., Dermitzaki. I. & Bagiatis, V.
2. Sakhatskaya
3. Bingham, P. M. Meyer, M.
& 4. Husted, Gitte R. & Thorsteinsson, B. & Esbensen, B. A. & Hommel, Eva
Zoffmann, V.
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پایینترین سطح خودتعیینگری ،تنظیم بیرونی 0است .در این مرحله ،معلمان برای
دستیابی به پاداش ،فعالیت می کنند و یا به منظور اجتناب از توبیخ فعالیتی نمیکنند (منبع
انگیزشی بیرونی است) .مرحله بعدی تنظیم درونفکنیشده 1است ،که در آن منبع
انگیزشی ،احساسات درونی معلمان (باید و گناه) است اما هنوز خودتعیینگر نشده است،
زیرا به نظر میرسد که انگیزههای بیرونی ،کنترلکننده معلم میباشند .مانند وقتی که افراد
تکلیفی را انجام میدهند به خاطر اینکه احساس گناه نداشته باشند.
سطح سوم ،تنظیم خودپذیر ۷است ،معلمان به فعالیتی مشغول میگردند که به لحاظ
شخصی برایشان مهم است .تنظیمی که قبالً بیرونی بود ،حاال به عنوان هدف یا ارزشی
شخصی بیان میشود و بدین طریق خودتعیینگر میشود .در این مرحله ارزش سودمندی
اهداف ،بیرونی است ،اما به لحاظ شخصی مهم و معنادارند.
۴

ولی اهداف درونی انگیخته متفاوتند .سطح نهایی خودتعیینگری ،تنظیم انسجامیافته

است .معلمان در این مرحله ،منابع اطالعاتی بیرونی و درونی را به منظور تعیین هویت
فعلیشان ترکیب میکنند و به خاطر اهمیت احساس فعلیشان از خود ،کاری انجام
میدهند.
از مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر انگیزش معلمی خودکارآمدی است.
اسکالویک )1009(9خودکارآمدی را مهمترین موضوع مطالعات انگیزشی معرفی میکند.
خودکارآمدی ،قضاوت معلم در مورد تواناییهایش برای سازماندهی و اجرای یک سلسله
کارها برای رسیدن به انواع تعیینشده عملکردهای معلمی میباشد (پائلو ،ردی و دودک،9
1005؛ پررا ،کالکینز و پارت1005 ،9؛ اسواتلی ،بروی و کرامر1000 ،1؛ تئو 5و هوی لینگ
1. External regulation
2. Interjected regulation
3. identified regulation
4. Integrated regulation
5. Skaalvik, E.
6. Poulou, M. Reddy, L. & Dudek C. M.
7. Perera, H. N., Calkins, C. & Part, R.
8. Sawtelle, V., & Brewe, E., & Kramer, L. H.
9. Teo, T.
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کو1000 ،0؛ موریفیلد النگ1000 ،1؛ جانگرت .)1005 ،۷خودکارآمدی ،احساس و تصوّر
معلم نسبت به تواناییهایش میباشد (شاهزاد و نورین.)1009 ،

۴

پژوهشها نشان دادهاند که باورهای افراد درباره تواناییهایشان بر انگیزش آنها اثر
دارد (اسکالویک1009 ،9؛ ارشدی ،1005 ،گائو ،لی و هاریسون1001 ،؛ ویوور1001 ،؛
گمز و هی .)1009 ،کاسکی و سلکوک )1010( 9در تحقیق خود با عنوان "ارزیابی
محتوای آموزشی فناورانه معلمان درکالس درس و باورهای و خودکارآمدی معلمان" به
این نتیجه دست یافتند که " باورهای خودکارآمدی معلم در انگیزه کسب و افزایش دانش
محتوای آموزشی فناورانه معلم مؤثر است و بین دانش محتوای آموزشی فناورانه معلمان
کالس درس و خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت معنیداری وجود دارد" .ذوالریاستین و
ایرانبان ( )0۷51در تحقیقی نتیجــه گرفتهاند که انگیزش شغلی شــخص با خودکارآمدی
او رابطه دارد.
در زمینه خودکارآمدی معلمی و تعهد حرفهای نیز تحقیقات خارجی متفاوتی انجام
شده است .به عنوان مثال میتوان به تحقیق فورد ،سیکلی ،کالرک ،برانسون و اسچویین

9

( )1009تحت عنوان " خودکارآمدی معلم ،تعهد حرفهای و خطمشی ارزیابی معلمان در
لوییزیانا" اشاره نمود .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که " فقدان حمایت از شکل
تجارب ایجاد خودکارآمدی به ویژه تجارب جانشین برای معلمان وجود دارد .در نتیجه،
بسیاری از معلمان ،تا سال دوم ،رویدادهای برانگیختگی منفی قابلتوجه و از دست دادن
عمیق رضایت و تعهد نسبت به حرفه خود را تجربه میکنند علیرغم اینکه اکثر آنها به
عنوان "بسیار مؤثر" رتبهبندی می شوند .اسکالویک ( )1009در تحقیقی با عنوان "استرس
معلم و خودکارآمدی معلم به عنوان پیشبینیکننده درگیر شدن ،خستگی عاطفی و کاهش
انگیزه برای ترک حرفه معلمی" به این نتیجه دست یافت که مسیرهای اصلی انگیزه معلمان
1. Hwee Ling Koh, J.
2. Moorefield-Lang, H. M.
3. Jungert, T.
4. Shahzad, K. & Naureen, S.
5. Skaalvik, E. M.
6. Kasci. T. & Selcuk. G.
7. Ford, T. G., Sickle, M. E, Clark, L. V., Brunson, M. F. & Schween, D. C.
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برای ترک حرفه معلمی )0 :مسیر فشار زمان از طریق استرس عاطفی و فرسودگی است و
 ) 1عدم حمایت از معلم و عدم اعتماد به وی و تعارضات ارزشی از طریق خودکارآمدی
پایین منجر به ترک حرفه معلمی است .تحقیق دیگر از کاری و استال )1001( 0با عنوان
"خودکارآمدی معلمی در آموزش برخط "1است .این محققان در تحقیق خود به این نتیجه
دست یافتند که " خودکارآمدی معلم نقش اثرگذاری در تدریس برخط موفق دارد".
همچنین در تحقیقات انجام شده خارجی ،تحقیقات متنوعی در رابطه بین خودکارآمدی
معلم و انگیزش دانش آموز و معلم انجام شده است .در این زمینه میتوان به تحقیق انگین

۷

( )1010با عنوان "بررسی پیشرفت تحصیلی و انگیزه دانشآموزان مقطع ابتدایی با انگیزش،
رهبری و خودکارآمدی معلم" اشاره نمود .اما تحقیق داخلی که به رابطه بین انگیزش
معلمی با خودکارآمدی معلمی پرداخته باشد ،یافت نشد .از تحقیقات داخلی نزدیک به
موضوع خودکارآمدی معلمان میتوان تحقیق میراحمدی ،خراسانی ،ابوالقاسمی و
داریوش( )0۷51با عنوان "راهبرد حیاتی بهبود خودکارآمدی معلمان" را نام برد .نتایج این
تحقیق نشان میدهد که اجتماعات یادگیری حرفهای بر احساس خودکارآمدی معلمان در
همه مقولههای آن تأثیرگذار است .در ارتباط با انگیزش معلمان و نیز عوامل مؤثر بر
افزایش انگیزش و تأثیر انگیزش معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،پژوهشهای
زیادی وجود دارد که از میان تازهترین این پژوهشها میتوان به تحقیق نظری ( )0۷51با
"عنوان نقش شایستگیهای حرفهای معلمان در پیشبینی انگیزش و پیشرفت تحصیلی از
دیدگاه دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر نورآباد" اشاره نمود .بر اساس یافتههای این
پژوهش بین ابعاد شایستگیهای حرفهای معلمان با انگیزش و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .انتصار فومنی ( )0۷5۴در پژوهش خود
با عنوان "رابطه انگیزش شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهرهوری مدیران
در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان" به این نتایج دست یافت که بین انگیزش
شغلی ،دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان با بهرهوری مدیران در سازمان آموزش و
1. Corry, M. and Stella, J.
2. Online
3. Engin, G.
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پرورش رابطه وجود دارد .و نیز بین انگیزش شغلی معلمان با دلبستگی شغلی و تعهد
سازمانی آنها رابطه مثبتی وجود دارد .داوودی ،بهاری و میرزاجانی ( )0۷50در مقاله "رابطه
فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان" رابطه فرهنگ سازمانی و
انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان شهرستان تویسرکان در سال  0۷50را بررسی کردند
و نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی با رضایت شغلی معلمان رابطه
معناداری وجود دارد .بیطالی و همکاران ( )0۷59در پژوهش "ارزیابی چارچوب عوامل
مؤثر بر تعهد حرفهای معلمان مدرسههای دولتی آذربایجان غربی" به بررسی رابطه رضایت
شغلی و همانندسازی ،رشد حرفهای و تمرکز سازمانی با تعهد حرفهای در معلمان پرداختند.
نتایج تحقیق نشان داد که از بین عوامل مؤثر بر تعهد حرفهای مؤلفههای رشد حرفهای،
رضایت شغلی و همانندسازی در پیشبینی تعهد حرفهای معلمان معنادار است.
ب نابر آنچه از نظر گذشت ،در پژوهش حاضر برای اولین بار به رابطه بین
خودکارآمدی معلمی و تعهد حرفهای معلمان با میانجیگری انگیزش معلمی و آزمون
الگوی علی این رابطه پرداخته خواهد شد .در این راستا ،جامعه پژوهش حاضر ،نومعلمانی
هستند که با شیوههای جذب جدید (دانشگاه فرهنگیان و مهارت آموزان ماده  )11وارد
عرصه معلمی و تدریس شدهاند.
با توجه به مباحث نظری ارائه شده در زمینه نظریه خودمختاری (پنتریج و شانک،
1001؛ ساخاتسکایا ،)1010 ،0نظریه خودکارآمدی (پنتریج و شانک1001 ،؛ سیف)0۷19 ،
و شواهد پژوهشی مطالعهشده (ارشدی1005 ،؛ کارشکی0۷19 ،؛ گائو و همکاران1001 ،؛
ویور1001 1؛ بن هاج عبد وهاب ) 1009 ،فرضیه اصلی تحقیق حاضر این است که بین
خودکارآمدی معلمی با انگیزش معلمی و تعهد حرفهای رابطه مثبت معنیداری وجود دارد
و این رابطهها در قالب یک الگوی علّی شامل روابط مستقیم و غیرمستقیم قابل ترسیم
است .براساس این مدل خودکارآمدی معلمی بر انگیزش معلمی اثر مستقیم و بر تعهد
حرفه ای اثری غیرمستقیم (از طریق انگیزش معلمی) دارند .عالوه بر این انگیزش معلمی بر
1. Sakhatskaya
2. Weaver, J.
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تعهد حرفهای نیز میتواند اثر داشته باشد.

روش
نوع تحقیق حاضر توصیفی بود .برای بررسی رابطة بین متغیرها از روش معادالت ساختاری
استفاده گردید .در این پژوهش ،دادهها با استفاده از پرسشنامههای محققساخته جمعآوری
شدند.
جامعه و نمونة آماری :جامعه تحقیق شامل 1۴19نومعلم دانشگاه فرهنگیان خراسان
رضوی (مشهد) که فارغالتحصیل سالهای  0۷59 ، 0۷59و  0۷59این دانشگاه بودهاند و
 50۷نومعلمانی که از طریق ماده  11در همین سالها جذب دانشگاه فرهنگیان شدهاند،
میباشد .بنابراین حجم جامعه شامل ۷۷۷5نومعلم خراسان رضوی که از سالهای 59 ،0۷59
و  59آغاز به کار نمودهاند ،میباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای روش
نمونهگیری ۷۴۴ ،برآورد شده است (شیفر ،مندنهال و اوت .)0۷11 ،روش انتخاب نمونه،
روش نمونه در دسترس و سهمیهای است .لیندمن ،مرندا و گلدا ( ،0510به نقل از هومن،
 )0۷10:91پیشنهاد کردهاند ،حجم گروه نمونه در مطالعات رگرسیون و همبستگی دست
کم باید  000نفر باشد .همچنین هومن( )905 :0۷10در کتاب تحلیل دادههای چندمتغیری
بیان میکند " :هرچند در مورد حجم بهینه برای گروه نمونه ،توافق کلی وجود ندارد ،اما
برآوردها از 000نفر یرای یک مطالعه کوچک (شاید ۴یا  9متغیری) تا  ۷0آزمودنی برای
هر متغیر به کار می رود"  .در انتخاب نمونه پژوهش حاضر ،کلیه جوانب مطرح شده
رعایت گردید.
ابزار جمعآوری دادهها :برای جمعآوری دادهها از ســه ابزار اســتفاده شــد :مقیاس
خودکارآمدی معلمی ،انگیزش معلمی و تعهد حرفهای معلمان .روایی و پایایی مقیاسها
توسط محقق احراز شد.

در ایــن پژوهش مقیاس محققســاخته خودکارآمدی معلمی  09گویه مبتنــی بر
طیف لیکرت شــامل سه خردهمقیاس به این شــرح داشت :خودکارآمدی در جلب
مشارکت (درگیر کردن فراگیر) ،خودکارآمدی آموزشی(راهبردهای آموزشی) و
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خودکارآمدی انضباطی(مدیریت کالس) که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ
به ترتیب  0/90 ،0/10و  0/95و پایایی کل 0/50گزارش شد .روایی مقیاس مذکور با
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار  LISRELاحراز شد.
(.)NFI=.0/59 ،NNFI= 0/59،RSMEA= 0/09 ،df=59،p= 0/00
مقیاس دوم ،مقیاس محققســاختة تعهد حرفهای معلمان شــامل سه خردهمقیاس
است :ارزش ،کالسداری (مدیریت کالس) و یادگیری حرفهای .از آنجایی که این مقیاس
برای اولینبار ساخته میشود و مشابه مورد تأییدی نداشت ،بنابراین برای احراز روایی
پرسشنامه تعهد حرفهای معلم و تعیین سازهها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .ابتدا
امکان انجام تحلیل عاملی بر روی نمونه تحقیق ،با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص
کفایت نمونهبرداری ( )KMOمورد بررسی قرار گرفت .در پژوهش حاضر برای آزمون
تعهد حرفهای معلم ( )KMOبه دست آمده برابر با  0/50شد .همچنین مقدار آماری آزمون
کرویت  ۷199/09شد که سطح معنیداری آن کمتر از  0/0000است .بنابراین عالوه بر
کفایت نمونهبرداری ،اجرای تحلیل عاملی نیز مقبول است .پس از انجام تحلیل عاملی
اکتشافی با در نظر گرفتن  ۷عامل ضریب آلفای کرنباخ را برای پرسشنامه تعهد حرفهای با
 11گویه  0/50به دست آمد .همچنین ضرایب همبستگی درونی برای خرده آزمونهای
ارزش ،کالسداری (مدیریت کالس) و یادگیری حرفهای به ترتیب  0/99 ،0/11 ،0/10به
دست آمد که ضرایب مناسبی است .همچنین پایایی آزمون با حذف هر سؤال نیز به وسیله
ضریب آلفای کرنباخ انجام شد .نتایج آن نشان داد که سؤاالت مناسباند.
برای طراحی مقیاس انگیزش معلمی ،از مقیاس انگیزۀ تحصیلی ولرند ،بلیز ،بریر و
پلتیر ( ) 0551استفاده شد .این ابزار که نسخة دبیرستانی و دانشگاهی دارد ،یک مقیاس مداد
و کاغذی و مبتنی بر "نظریة خودتعیینگری" دسی و ریان است که سازههای مورد نظر این
نظریه را به صورت غیرعینی مورد بررسی قــرار میدهد .در ایــن پژوهش مقیاس
محققســاخته انگیزش معلمی  11گویه مبتنــی بر طیف لیکرت شــامل هفت خردهمقیاس
به این شــرح داشت :بیانگیزگی ،تنظیم بیرونی ،تنظیم درونفکنیشده ،تنظیم
همانندسازی شده ،انگیزش درونی برای فهمیدن ،انگیزش درونی برای انجام کار و انگیزش
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درونی برای تجربه تحریک .پایایی خردهمقیاسها با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ به
ترتیب  0/19 ،0/۴۴ ،0/90 ،0/99 ،0/۴9 ،0/9۷و  0/99و پایایی کل  0/11به دست آمده
است .روایی مقیاس مذکور با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار LISREL

احراز شد)NFI=0/5۴ ,NNFI=, 0 /5۴, df=0/05, RSMEA=095 ,P= 0/00( .

یافتهها
هدف پژوهش حاضر ،آزمون الگوی علی نقش میانجیگرانه انگیزش معلمی در رابطه بین
خودکارآمدی با تعهد حرفهای نومعلمان بوده است .برای ارائة نتایج آزمون الگوی
پیشنهادی جدول شماره 0و  1تکمیل شدند.
جدول شماره  ، 0ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای سازندۀ تعهد
حرفهای معلمان ،خودکارآمدی معلمی و انگیزش معلمی را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،همة مت غیرهای موجود در مدل دو به دو با هم دارای همبستگی هستند.
تمام مؤلفههای تعهد حرفهای معلمان ،خودکارآمدی معلمی و انگیزش معلمی نیز دو به دو
با هم رابطة مثبت و معناداری دارند (.)p <0/000
جدول .2ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای سازندة خودکارآمدی معلمی،
انگیزش معلمی و تعهد حرفهای معلمان
متغیرها

3

-0ارزش

0

-1کالسداری *0/99
-۷یادگیری
حرفهای

1

1

4

0

**0/90** 0/9۴

0

-۴انضباطی **0/90** 0/90** 0/۴0

0

-9آموزشی **0/99** 0/91** 0/91** 0/۴9
 9جلب
مشارکت
 -9بی
انگیزگی
-1انگیزش

5

6

7

8

0

**0۷/9۷** 0/۴9** 0/99** 0/99** 0/۴9

0

**-0/09** -0/10** -0/09** -0/15** -0/1۴** -0/90

0

**-0/0۴** 0/10** 0/09** 0/01** 0/09** 0/05** 0/۷0

0

9

31

33

31 31

آزمون علی تعهد حرفهای معلمان بر اساس خودکارآمدی با...؛ صالحی و صحرایی سرمزده | 62
متغیرها

1

3

4

1

6

5

8

7

31

9

31 31

33

بیرونی
-5
همانندسازی

**0/9۷** -0/1۷** 0/۴0** 0/۷9** 0/۷5** 0/۴9** 0/۷5** 0/۴1

0

 -00فهمیدن **0/۴9** 0/۴9** -0/90** 0/۷0** 0/۷1** 0/11** 0/۴۷** 0/۷5** 0/9۷
-00تجربه
تحریک

0

**0/99** 0/9۴** 0/۴9** -0/۴9** 0/۷9** 0/۷1** 0/۷9** 0/۴0** 0/۴۴** 0/99

0

 -01انجام کار **0/95** 0/91** 0/۷1** 0/19** -0/99** 0/۷۴** 0/۷0** 0/۷۴** 0/۴9** 0/۴۷** 0/91
 -0۷درون
فکنی شده

0

**0 0/90** 0/90** 0/99** 0/99** 0/۴۷** -0/۴۷** 0/۴۴** 0/۴۴** 0/۷5** 0/91** 0/۴1** 0/99

میانگین

00/09

01/19

09/10

00/90

0۷/۷9

00/19

00/۷5

1/۷5

9/59

9/9۴

9/10

1/09 ۴/۷۷

انحراف معیار

۴/۷۷

۴/10

۴/10

1/15

۷/10

1/90

1/ ۴

1/1۴

1/99

0/19

1/1۴

1/9۷ 0/95

تعداد

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

۷۴9

*سطح معناداری 0/09
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قبل از تفسیر برونداد مدل و ارائة جدول ( )1الزم است پیشفرضهای مورد نیاز مدل
معادالت ساختاری احراز شوند .شاخصهای تحمل و تورم واریانس به وسیلة رگرسیون
برای همة متغیرهای سازندۀ تعهد حرفهای معلمان ،خودکارآمدی معلمی و انگیزش معلمی
بین  ۷تا  9به دست آمد .با توجه به اینکه این عددها نباید بیشتر از  00باشند ،نتایج حاصله
رضایتبخش بود .همچنین با توجه به همبستگیهای بهدستآمده و شاخصها و نمودار
مربوطه ،همخطی چندگانه نیز مسئلهساز نیست .لذا میتوان بر نتایج مدل معادالت ساختاری
اعتماد کرد .نتایج حاصل از تحلیل آماری یادشده ،در جدول (9ـ )1ارائه شده است.
جدول .2شاخصهای نیکویی برازش الگوی ساختاری کلی
مجذورکای
119/01۷

درجه

سطح
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ریشه میانگین

شاخص نرم

آزادی
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درجه آزادی

مجذورات تقریب

نشده برازندگی

91

0/000

۷/15

0/05

./5۷

همانطور که مشاهده میشود ،شاخصهای کلی آزمون نیکویی برازش از طریق الگوی
معادالت ساختاری ،حاکی از برازش کلی الگوست .هرچه شاخص  NNFIبه یک
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نزدیکتر باشد ،الگو از برازش بهتری برخوردار است و دادهها به نحو بهتری الگوی روابط
مفروض را تأیید میکنند .همچنین مطلوب است که  RSMEAبه صفر نزدیک باشد تا
برازش بهتر الگو را نشان دهد .شاخص برازش  χ2/ dfنیز هرچه کمتر باشد بهتر است و
نباید بیشتر از  9باشد .بنابراین شاخصهای بهدستآمده نشان میدهند که دادههای پژوهش
با الگوی کلی پیشنهادی برازش دارند .الگوی نهایی آزمونشده به همراه ضرایب مسیر در
نمودار زیر نمایش داده شده است.
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ارزش
0/73

0/40

آموزشی

*00/85

انضباطی

جلب مشارکت

فکنی
0/27

0/29

0/85

نمودار .2الگوی نهایی آزمونشده بر اساس دادههای بهدستآمده از نمونه با متغیرهای نهفته
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نتایج ناشی از اجرای آزمون معناداری  tنشان میدهد که ضریب مسیر از خودکارآمدی
معلمی به تعهد حرفهای معنادار و مقدار آن  0/99است .همچنین ضریب مسیر از مسیر
غیرمستقیم حاصل ضرب دو عدد  0/9۴و 0/۴۴یعنی  0/1۷است .بنابراین خودکارآمدی
معلمی از طریق مسیر مستقیم به تعهد حرفه ای دارای مقدار همبستگی بیشتر و معنیدار
است.
در پژوهش حاضر ،عالوه بر یافتههای مربوط به آزمون مدل ،به ارزیابی میزان
متغیرهای مورد مطالعه در جامعه نومعلمان خراسان رضوی نیز پرداخته شد .برای دستیابی به
این یافتهها ،نمرهها در هر مؤلّفه ،به سه طیف باال ،متوسط و پایین تقسیم شد .محدودۀ این
طیـفهـا از تقسیم مساوی محدودۀ نمرات یعنی حداقل و حداکثر نمرات ۷ ،به دست آمد.
این یافتهها برای متغیرهای خودکارآمدی معلم ،انگیزش معلم و تعهد حرفهای معلم و
خردهمولفههای آنها ،در جداول  ۴ ،۷و  9ارائه شدند.
جدول  .7میانگین ،انحراف معیار و تعداد برای متغیر خودکارآمدی نومعلمان خراسان رضوی
مقوله
خودکارآمدی معلم
خودکارآمدی
آموزشی
خودکارآمدی
انضباطی
خودکارآمدی در
جلب مشارکت

تعداد

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

طیف

طیف

طیف

سوال

کل

معیار

ممکن

ممکن

پایین

متوسط

باال

09

۷9/11

9/99

09

10

-09

۷9/۷۷

91/99

۷9/۷۷

91/99-

10-

9

0۷/۷9

۷/10

9

۷0

0۴-9

1۴-0۴

۷0-1۴

9

00/90

1/15

9

19

00/99-9

00/99

01/۷1

01/۷1-

19-

9

00/19

1/90

9

۷0

0۴-9

1۴-0۴

۷0-1۴

مطابق جدول فوق ،یافتهها نشان میدهد که خودکارآمدی نومعلمان خراسان رضوی در
طیف پایین قرار دارد .همچنین خودکارآمدی آموزشی ،انضباطی و خودکارآمدی در
جلب مشارکت نومعلمان نیز در طیف پایین قرار دارد.
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جدول  .0میانگین ،انحراف معیار و تعداد برای متغیر تعهد حرفهای نومعلمان خراسان رضوی
طیف

طیف

طیف

سوال

کل

معیار

ممکن

ممکن

پایین

متوسط

باال

۷۴9

11

۴9/10

00/۷۴

11

000

90-11

10-90

000-10

ارزش

۷۴9

9

00/09

۴/۷۷

9

۷0

0۴-9

11-0۴

۷0-11

کالسداری

۷۴9

5

01/19

۴/10

5

۴9

10-5

۷۷-10

۴9-۷۷

۷۴9

9

09/10

۴/10

9

۷9

09/۷۷-9

متغیر
تعهد حرفهای
معلم

یادگیری
حرفهای

تعداد

تعداد میانگین انحراف حداقل حداکثر

-09/۷۷
19/99

۷9-19/99

طبـق جـدول ( ، )۴نمرۀ نومعلمان در تعهد حرفهای و مؤلّفههای آن یعنی ارزش،
کالسداری و یادگیری حرفهای بـا توجـه بـه حـداقل و حداکثر ممکن که در جدول  ۴ذکر
شده ،در طیف پایین قرار گرفته است.
در جدول ( ،)9میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای انگیزه درونی و
خردهمؤلفههایش (تنظیم درونفکنیشده ،تنظیم همانندسازیشده ،انگیزش درونی برای
فهمیدن ،انگیزش درونی برای انجام کار و انگیزش درونی برای تجربه تحریک) و همچنین
میانگین و انحراف معیار برای مؤلفههای انگیزش درونی و بیانگیزگی در نومعلمان آورده
شده است.
جدول  .5میانگین ،انحراف معیار و تعداد برای متغیر انگیزش نومعلمان خراسان رضوی
حداقل

حداکثر

طیف

طیف

طیف

سوال

کل

معیار

ممکن

ممکن

پایین

متوسط

باال

انگیزش درونی

09

۷0/59

5/0۴

09

10

-09

-۷9/۷۷

91/99

۷9/۷۷

91/99

10-

تنظیم درونفکنیشده

۴

1/09

1/9۷

۴

10

5/۷۷-۴

5/۷۷

0۴/99

0۴/99-

10-

تنظیم همانندسازیشده

۷

9/59

1/99

۷

09

9-۷

00-9

09-00

۷

9/9۴

0/19

۷

09

9-۷

00-9

09-00

مقوله

انگیزش درونی برای
فهمیدن

تعداد

میانگین انحراف
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حداقل

حداکثر

طیف

طیف

طیف

سوال

کل

معیار

ممکن

ممکن

پایین

متوسط

باال

۷

۴/۷۷

0/95

۷

09

9-۷

00-9

09-00

۷

9/10

1/1۴

۷

09

9-۷

00-9

09-00

انگیزش بیرونی

۴

1/۷5

1/1۴

۴

10

53۷۷-۴

-53۷۷

-0۴399

0۴399

10

بیانگیزگی

۷

00/۷5

1 /۴

۷

09

9-۷

00-9

09-00

مقوله

تعداد

انگیزش درونی برای
انجام کار
انگیزش درونی برای
تجربه تحریک

میانگین انحراف

طبـق جـدول ( ،)9نمرۀ نومعلمان در انگیزش درونی و خرده مؤلفههای آن بجز تنظیم
همانندسازی شده ،بـا توجـه بـه حـداقل و حداکثر ممکن که در جدول ( )9ذکر شده ،در
طیف پایین قرار گرفته است .نمره نومعلمان در انگیزش بیرونی نیز در طیف پایین قرار
گرفت است .این در حالی است که نمره نومعلمان در بیانگیزگی ،در طیف باال قرار دارد.

بحث و نتیجهگیری
از مسائل قابل توجه در حوزه تربیت معلم بررسی تعهد حرفهای نومعلمان و عوامل مؤثر
برآن بهویژه انگیزش معلمی و خودکارآمدی معلمی است .هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی نقش انگیزش و خودکارآمدی معلمی در تعهد حرفهای نومعلمان خراسان رضوی
میباشد .برای دستیابی به اهداف و سؤاالت پژوهش حاضر ،سه پرسشنامه خودکارآمدی
معلمی ،تعهد حرفه ای معلم و انگیزش معلمی توسط محقق طراحی و اعتباریابی شد.
پرسشنامه خودکارآمدی معلم ،شامل سه خردهمقیاس خودکارآمدی در جلب مشارکت
(درگیر کردن فراگیر ) ،خودکارآمدی آموزشی (راهبردهای آموزشی) و خودکارآمدی
انضباطی (مدیریت کالس) و پرسشنامه محققساخته

انگیزش معلمی شامل هفت

خردهمقیاس بیانگیزگی ،تنظیم بیرونی ،تنظیم درونفکنیشده ،تنظیم همانندسازیشده،
انگیزش درونی برای فهمیدن ،انگیزش درونی برای انجام کار و انگیزش درونی و پرسشنامه
محققساخته تعهد حرفهای نیز دارای سه خردهمقیاس ارزش ،کالسداری (مدیریت کالس)

 | 66فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی | سال  | 6شماره  | 12بهار ()2052

و یادگیری حرفهای میباشد.
در تحلیل داده ها از ضریب همبســتگی پیرسون ،تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی،
مدل معادالت ساختاری و آزمون تی مستقل برای مقایسه متغیرها در بین دو گروه بهره
گرفته شد .نتایج اجرای همبســتگی پیرسون نشــان داد که مؤلفههای خودکارآمدی
معلمی ،مؤلفههای انگیزش معلمی و تعهد حرفه ای معلم ،دو به دو با هم دارای همبســتگی
هســتند ( .)P >0/09بــا اجرای الگوی معادالت ســاختاری برای آزمون رابطة
خودکارآمدی معلمی با تعهد حرفهای معلم با میانجیگری انگیزش معلمی ،مشــخص شــد
که الگوی پیشنهادی از برازش مناســبی برخوردار است و تعهد حرفهای معلمی از طریق
خودکارآمدی معلم با میانجیگری انگیزش معلمی قابل پیشبینی است .نتایج اجرای این
سه پرسشنامه به همراه انجام تحلیلهای آماری نشان داد بین خودکارآمدی معلمی و تعهد
حرفهای نومعلمان رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .این نتایج با یافتههای تحقیق فرجی،
بشیری و همکاران ( )0۷59با عنوان پیشبینی عملکرد شغلی بر اساس صفات شخصیتی و
تعهد حرفه ای کارکنان که بر روی جامعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان
آذربایجان شرقی ،همخوانی دارد .ایشان نیز به رابطه مثبت و معناداری بین تعهد حرفهای و
عملکرد شغلی دست یافتند .همچنین رابطه مثبت بین خودکارآمدی معلم و تعهد حرفهای
معلمان با نتایج پژوهش ،حسنی ،مصطفینژاد و همکاران ( )0۷5۷مطابقت دارد .نتایج
تحقیقات آنها نشان داد که سیاست سازمانی و گفتوگوی دوطرفه ارتباط معناداری با
خودکارآمدی معلم داشته است و همچنین مسیرهای بین خودکارآمدی و هویت سازمانی
با تعهد حرفهای معنادار است .از نتایج دیگر پژوهش حاضر این است که نومعلمان در
متغیرهای انگیزش درونی و بیرونی و خودکارآمدی از نمره باالیی برخوردار نیستند .این در
حالی است که نمره نومعلمان در متغیر بیانگیزگی در طیف باال قرار دارد .این نتایج درباره
خودکارآمدی و انگیزش نومعلمان جای تأمل دارد .با توجه به رابطه همبستگی مثبت بین
خودکارآمدی ،انگیزش معلمی و تعهد حرفهای آنان ،انتظار میرود که تعهد حرفهای
نومعلمان نیز در طیف پایین قرار گیرد .آنچنانکه نمره تعهد حرفهای نومعلمان نیز در طیف
پایین قرار داشت و میانگین آنها نتوانست در پله طیفهای متوسط و باال قرار گیرد .چه
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عواملی میتواند در پایین بودن خودکارآمدی ،انگیزش و تعهد حرفهای نومعلمان نقش
داشته باشد؟ سؤالی که پاسخ آن میتواند برای سیاستگذاران و برنامهریزان تربیت معلم
بسیار مهم باشد .کالسن و چیو ( )1000در تحقیقی درباره مقایسه معلمان تازهکار و با
تجربه نشان داده است که معلمان باتجربه ،سطوح باالتری از خودکارآمدی را برای
استراتژیهای آموزشی و مدیریت کالس دارند ،اما خودکارآمدی آنها برای تعامل
دانشآموزان متفاوت نیست .بنابراین یکی از دالیل پایین بودن تعهد حرفهای نومعلمان در
پژوهش حاضر میتواند تجربه کاری آنها باشد .مقایسه تعهد حرفهای نومعلمان و معلمان
باسابقه باال در ایران ،موضوع بسیار حایز اهمیتی برای پژوهشهای آینده است که به
صورت شفافتری عامل تجربه را در تعهد حرفهای معلمان ایرانی مشخص نماید .اما آیا
راهکارهایی برای افزایش خودکارآمدی ،انگیزش و تعهد حرفهای نومعلمان و قرار گرفتن
این سه متغیر در طیف متوسط و باال ،وجود دارد؟ یکی از مهمترین راهکارها ،افزایش
دورههای کارورزی نومعلمان و غنیسازی این دورهها است .کارورزی موجب افزایش
شایستگی و صالحیتهای حرفهای ،بهویژه خودکارآمدی معلمی میشود .از راهکارهای
دیگر پیشنهادی برای افزایش خودکارآمدی نومعلمان و بالتبع افزایش انگیزش و تعهد
حرفه ای نومعلمان ،پیشنهاد دستیاری نومعلمان در کنار معلمان باتجربه در دورههای اول
خدمت است .چنانچه این شیوه در کشورهایی که از جهت تربیت معلم پیشرفت کرده اند،
مانند فنالند ،وجود دارد.
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